
 
       ค ำสั่งโรงพยำบำลเขำคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 

ที่ .........104....... /2562 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนพัฒนำโรงพยำบำลตำมมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 

------------------------------------------------------------ 
  ด้วย กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ได้ก ำหนดให้มีกำรพัฒนำมำตรฐำนระบบ
บริกำรสุขภำพ ที่เกิดจำกกำรบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงด้ำนที่ 1 ระบบกำรจัดกำรคุณภำพในโรงพยำบำล ด้ำน
ที่ 2 ระบบงำนอำคำรและสภำพแวดล้อมในโรงพยำบำล ด้ำนที่ 3 ระบบงำนควำมปลอดภัยในโรงพยำบำล 
ด้ำนที่ 4 ระบบงำนสิ่งแวดล้อมในโรงพยำบำล ด้ำนที่ 5 ระบบงำนสื่อสำรในโรงพยำบำล ด้ำนที่ 6 ระบบงำน
เครื่องมือแพทย์ในโรงพยำบำล ด้ำนที่ 7 ระบบงำนสุขศึกษำ อย่ำงเป็นระบบ เพ่ือส่งเสริมคุ้มครองผู้บริโภคใน
ระบบบริกำรสุขภำพ  อันเป็นกำรเอ้ือให้เกิดควำมปลอดภัยและผำสุกของผู้รับบริกำร ผู้ให้บริกำร ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมต่อไป 
 ดังนั้น เพ่ือให้กำรพัฒนำมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ ด ำเนินไปอย่ำงต่อเนื่องจนบรรลุเป้ำหมำย
ขององค์กร จึงขอแต่งตั้งคณะท ำงำนที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
 
 คณะที่ 1 คณะท ำงำนระบบกำรจัดกำรคุณภำพในโรงพยำบำล (Quality Steering Team/ 
Hospital Lead Team: LED) ประกอบด้วย 
 
1.นำยสมยศ พนธำรำ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเขำคิชฌกูฏ ประธำนกรรมกำร 
2.นำงบุศบำ ใจดี หัวหน้ำพยำบำล (พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
3.น.ส.ปรำณี เกิดผล นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร กรรมกำร 
4.น.ส.บุษบำ ประสมผล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
5.นำยศิลำ หลิมเจริญ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำร 
6.นำงวิลำสินี ไชยมำก พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
7.น.ส.พิมลฉัตร พฤกษเจริญ ทันตแพทย์ช ำนำญกำร กรรมกำร 
8.น.ส.วรรณพร อ่ิมผ่อง เภสัชกรช ำนำญกำร กรรมกำร 
9.น.ส.เตชิน ี ชำวไชย นักเทคนิคกำรแพทย์ช ำนำญกำร กรรมกำร 
10.นำยสุรชำต ิ ใจสุทธิ เภสัชกรปฏิบัติกำร กรรมกำร 
11.น.ส.นฤมล สง่ำอำรีย์กูล นำยแพทย์ปฏิบัติกำร กรรมกำร 
12.น.ส.แพรวพรำว สุขยืนนำนยิ่ง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
13.นำยศักดิ์นรินทร์ หลิมเจริญ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
โดยให้คณะท ำงำนดังกล่ำวข้ำงต้น มีบทบำทหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
 1. ก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพและมำตรฐำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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 2. แต่งตั้งคณะท ำงำนครอบคลุมกับมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพและมำตรฐำนอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 3. สนับสนุน ควบคุมก ำกับกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่องค์กรก ำหนดไว้ 
 4. ติดตำม รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูลกำรจัดกำรคุณภำพในโรงพยำบำล 
 5. ให้ค ำปรึกษำ ชี้แนะแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ถูกต้องและเหมำะสมแก่คณะท ำงำนในโรงพยำบำล 
 
 คณะที่ 2 คณะกรรมกำรทีมยุทธศำสตร์ (Strategic Management Officer : STG) ประกอบด้วย 
 
1.นำยสมยศ พนธำรำ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเขำคิชฌกูฏ ประธำนกรรมกำร 
2.นำงบุศบำ ใจดี หัวหน้ำพยำบำล (พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
3.น.ส.ปรำณี เกิดผล นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร กรรมกำร 
4.น.ส.บุษบำ ประสมผล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
5.น.ส.แพรวพรำว สุขยืนนำนยิ่ง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
6.นำยศิลำ หลิมเจริญ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
7.นำยศักดิ์นรินทร์ หลิมเจริญ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
โดยให้คณะท ำงำนดังกล่ำวข้ำงต้น มีบทบำทหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
 1. ประสำนงำนทีมชี้น ำเพื่อจัดท ำกลยุทธ์ขององค์กร 
 2. พัฒนำและก ำกับกระบวนกำรในกำรพัฒนำแผนปฏิบัติกำร (Action Plan) ที่มีควำมเชื่อมโยงกับ
กลยุทธ์ขององค์กร            
 3. แปลงกลยุทธ์จำกระดับองค์กรไปสู่ระดับหน่วยงำนต่ำง ๆ (Alignment) 
 4. กระตุ้นและสร้ำงกลไกให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์  
 5. พัฒนำระบบติดตำมและตรวจสอบกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ขององค์กร และหน่วยงำนต่ำง ๆ 
รวมทั้งท ำหน้ำที่ในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ด้วย 
 6. เป็นผู้น ำในกำรเปลี่ยนแปลง โดยเฉพำะกำรปรับเปลี่ยนและทบทวนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ
สภำวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป (Strategic Change)  
 7. ทบทวนผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 
 คณะที่ 3 คณะกรรมกำรวัด วิเครำะห์ และจัดกำรควำมรู้ (Measurement, Analysis and 
Knowledge Management: MAK) ประกอบด้วย  
 
1.นำยสมยศ พนธำรำ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเขำคิชฌกูฏ ประธำนกรรมกำร 
2.นำยศิลำ หลิมเจริญ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำร 
3.นำยศักดิ์นรินทร์ หลิมเจริญ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
4.นำยสุรชำต ิ ใจสุทธิ เจำ้พนักงำนทันตสำธำรณสุข กรรมกำร 
5.น.ส.ภำณุมำศ ช ำนำญชล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
6.น.ส.มนชยำ วิเวโก นักกำยภำพบ ำบัดช ำนำญกำร กรรมกำร 
7.นำยเมธี เบ็ญจวรรณ์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
8.น.ส.ชฎำรัตน ์ วรรณภักด ี เจ้ำพนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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โดยให้คณะท ำงำนดังกล่ำวข้ำงต้น มีบทบำทหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
 1. ก ำหนดกลยุทธ์ และก ำกับดูแลควำมก้ำวหน้ำของงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศให้เป็นไปตำม
นโยบำยของโรงพยำบำลและให้องค์กรมีข้อมูล สำรสนเทศ ซอฟท์แวร์ และฮำร์ดแวร์ ที่จ ำเป็น มีคุณภำพ และ
พร้อมใช้งำน ส ำหรับบุคลำกร / ผู้ป่วย  / ผู้รับผลงำน    
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทีมและหน่วยงำนเข้ำใจและสำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมูลสำรสนเทศ
รวมทั้งกำรใช้นวัตกรรมสำระสนเทศเพ่ือพัฒนำระบบงำนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภำพและประสิทธิผลขององค์กร 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกำรใช้นวัตกรรมสำระสนเทศ ในกำรรวบรวม/ถ่ำยทอด/แลกเปลี่ยน
ควำมรู้ของบุคลำกรรวมทั้งกำรน ำหลักฐำนทำงวิทยำศำสตร์มำใช้และวิธีกำรปฏิบัติที่ดีเพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติ 
 4. ก ำกับดูแลระบบควำมปลอดภัยสำรสนเทศและกำรเข้ำถึงข้อมูล ให้เป็นไปตำมนโยบำยของ
โรงพยำบำลและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  
 5. ทบทวนและประเมินประสิทธิภำพของระบบสำรสนเทศ และระบบเวชระเบียน อย่ำงน้อยปีละ 
๑ ครั้ง  และน ำผลมำพัฒนำระบบอย่ำงต่อเนื่อง 
 6. คณะกรรมกำรต้องมีกำรประชุมตำมควำมเหมำะสมอย่ำงน้อยทุก ๓ เดือน และจัดท ำรำยงำนผล
ควำมคืบหน้ำเสนอทุก ๓ เดือน ต่อคณะกรรมกำรทีมชี้น ำของโรงพยำบำล 
 
 คณะที่ 4 คณะกรรมกำรด้ำนก ำลังคน (HRD/WKF) ประกอบด้วย 
 
1.นำยสมยศ พนธำรำ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเขำคิชฌกูฏ ประธำนกรรมกำร 
2.น.ส.บุษบำ ประสมผล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
3.นำยศิลำ หลิมเจริญ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  
4.นำยศักดิ์นรินทร์ หลิมเจริญ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
5.น.ส.เตชิน ี ชำวไชย นักเทคนิคกำรแพทย์ช ำนำญงำน  
6.น.ส.แพรวพรำว สุขยืนนำนยิ่ง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
7.น.ส.ปรำณี เกิดผล นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
8.น.ส.พิมลฉัตร พฤษเจริญ ทันตแพทย์ช ำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
9.นำงบุศบำ ใจดี หัวหน้ำพยำบำล (พยำบำล

วิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
โดยให้คณะท ำงำนดังกล่ำวข้ำงต้น มีบทบำทหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
 1. ก ำหนดกลยุทธ์และนโยบำยในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบำยของ
โรงพยำบำล รวมถึงกำรจัดกำรอัตรำก ำลังและขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรที่ต้องมีท้ังระยะสั้นและระยะยำว 
 2. ก ำกับดูแลให้เกิดกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยมของ
องค์กร  
 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรมีกำรสร้ำงควำมผูกพันกับบุคลำกร ให้แพทย์ พยำบำลและพนักงำน 
มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำองค์กร และมีควำมสุขในกำรท ำงำน  
 4. ก ำกับดูแลให้เกิดพฤติกรรมบริกำรที่เป็นเลิศ  
 5. ก ำหนดนโยบำยโครงสร้ำงค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรอย่ำงเหมำะสม 
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 6. ก ำกับดูแลให้มีมำตรฐำนกำรประเมินผลงำนพนักงำนและมีกำรประเมินผลอย่ำงเป็นธรรม 
 7. ก ำหนดนโยบำยในกำรจัดสรรอัตรำก ำลังอย่ำงเหมำะสม 
 8. ก ำกับดูแลให้เกิดกำรพัฒนำบุคลำกรและกำรวำงแผนกำรเติบโตในต ำแหน่งหน้ำที่ (Career 
path) อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งกำรพัฒนำผู้น ำอย่ำงเป็นระบบเพ่ือสร้ำงผู้น ำที่สำมำรถสร้ำงผลงำน
ที่ด ี
 9. สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกำรดูแลสุขภำพของพนักงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 10. สนับสนุนให้เกิดกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบข้อบังคับกำรท ำงำนของโรงพยำบำล 
 11. ทบทวนและประเมินประสิทธิภำพของระบบบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ อย่ำงน้อยปี
ละ ๑ ครั้ง และน ำผลมำพัฒนำระบบอย่ำงต่อเนื่อง  
 12. คณะกรรมกำรฯ ต้องมีกำรประชุมตำมควำมเหมำะสมอย่ำงน้อยทุก ๓ เดือน และจัดท ำ
รำยงำนผลควำมคืบหน้ำเสนอทุก ๓ เดือน ต่อคณะกรรมกำรทีมชี้น ำของโรงพยำบำล  
 
 คณะที่ 5 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  (Risk Management Committee: RMC) 
ประกอบด้วย 
 
1.นำยสมยศ พนธำรำ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเขำคิชฌกูฏ ประธำนกรรมกำร 
2.นำงสมพิศ วชิรำภิวชัน์ เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุขช ำนำญงำน กรรมกำร 
3.นำงประไพ เกตุสุวรรณ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
4.น.ส.มณฑิตำ ชะอุ่มผำ พยำบำลวิชำชีพ กรรมกำร 
5.น.ส.พันผกำ สีหะพรม นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชี กรรมกำร 
6.น.ส.วรัท สุขศิลป์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
7.น.ส.ปวีณำ นิลพรมมำ แพทย์แผนไทย กรรมกำร 
8.นำยศิลำ หลิมเจริญ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
9.น.ส.มนชยำ วิเวโก นักกำยภำพบ ำบัดปฏิบัติกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
10.น.ส.ชลวรรณ เถื่อนวิถี เภสัชกรปฏิบัติกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
11.นำงละมุล ล ำพล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
โดยให้คณะท ำงำนดังกล่ำวข้ำงต้น มีบทบำทหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
 1. ก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย กลยุทธ์ ระบบบริหำรควำมเสี่ยง และควำมปลอดภัย ระบบกำร
จัดกำรด้ำนยำ ระบบเวชระเบียนอย่ำงเหมำะสม และสื่อสำรให้กับเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับให้มีกำรปฏิบัติอย่ำงทั่วถึง 
ก ำกับดูแลให้มีระบบบริหำรควำมเสี่ยง และควำมปลอดภัย ระบบกำรจัดกำรด้ำนยำ ระบบเวชระเบียนของ
โรงพยำบำลที่มีประสิทธิผลและประสำนสอดคล้องกัน 
 2. ก ำหนดแนวทำงในกำรค้นหำและรำยงำนอุบัติกำรณ์เชิงรุก จัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง 
กระตุ้นและติดตำมให้มีกำรน ำข้อมูลอุบัติกำรณ์ ควำมเสี่ยง ค ำร้องเรียนมำวิเครำะห์และน ำไปใช้ประโยชน์ 
 3. ก ำหนดระบบกำรติดตำม เฝ้ำระวัง รำยงำนควำมคลำดเคลื่อนทำงยำและเหตุกำรณ์ไม่พึง
ประสงค์จำกยำ และน ำมำทบทวน วิเครำะห์ปัจจัยที่เป็นสำเหตุที่แท้จริงของกำรเกิดควำมคลำดเคลื่อน เพ่ือ
ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในกำรวำงระบบกำรป้องกันกำรเกิดซ้ ำ 
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 4. ทบทวนควำมเสี่ยงที่ส ำคัญจำกระบบงำนต่ำงๆ ทบทวนระบบกำรจัดกำรด้ำนยำ ระบบเวช
ระเบียนเพ่ือประเมินประสิทธิภำพระบบ และติดตำมก ำกับดูแลให้มีกำรแก้ไขปรับปรุงเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด
ควำมเสี่ยงซ้ ำ 
 5. สนับสนุน ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่มีวัฒนธรรมควำมปลอดภัย เกิดควำมตระหนักในกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงอย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ 
 6. สนับสนุนให้เกิดกำรปรับปรุงระบบงำน เพ่ือลดและป้องกันควำมเสี่ยง  
 7. คณะกรรมกำรฯ ต้องมีกำรประชุมตำมควำมเหมำะสมอย่ำงน้อยทุก ๓ เดือน และจัดท ำรำยงำน
ผลควำมคืบหน้ำเสนอทุก ๓ เดือน ต่อคณะกรรมกำรทีมชี้น ำของโรงพยำบำล 
 
 คณะที่ 6 คณะกรรมกำรคณะกรรมกำรองค์กรแพทย์ (Medical Staff  Organization: MSO) 
ประกอบด้วย 
 
1.นำยสมยศ พนธำรำ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเขำคิชฌกูฏ ประธำนกรรมกำร 
2.น.ส.พิมลฉัตร พฤษเจริญ ทันตแพทย์ช ำนำญกำร กรรมกำร 
3.น.ส.ประจงจิตร ดุจวรรณ์ ทันตแพทย์ช ำนำญกำร กรรมกำร 
4.น.ส.ณัฏฐ์ธยำน ์ ลิ้มเจริญ ทันตแพทย์ช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
5.นำยเจริญศักดิ์ คุปตะวำณิช นำยแพทย์ปฏิบัติกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
6.น.ส.นฤมล สง่ำอำรีย์กูล นำยแพทย์ปฏิบัติกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
โดยให้คณะท ำงำนดังกล่ำวข้ำงต้น มีบทบำทหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
 1. บริหำรองค์กรแพทย์ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ 
 2. ก ำหนดระเบียบวำระต่ำงๆขององค์กรแพทย์ โรงพยำบำลเขำคิชฌกูฏ ทั้งนี้โดยไม่ขัดต่อ
พระรำชบัญญัติวิชำชีพเวชกรรม  ข้อบังคับแพทยสภำ ข้อบังคับทันตแพทยสภำ พ.ร.บ.วิชำชีพที่เก่ียวข้อง และ
กฎระเบียบของกระทรวงสำธำรณสุข 
 3. รวบรวมพิจำรณำคัดกรอง ปัญหำกำรปฏิบัติงำน สวัสดิกำรของสมำชิกองค์กรแพทย์ เพื่อ
ด ำเนินกำรแก้ไข  หรือน ำเสนอ ผู้บริหำรโรงพยำบำลหรือน ำเข้ำสู่ที่ประชุมแพทย์  เพ่ือขอควำมคิดเห็น และ/
หรือ ขอมติ 
  4. มีหน้ำที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรท่ีจ ำเป็น คือ คณะอนุกรรมกำรจริยธรรม คณะอนุกรรมกำร
เลือกสรร และคณะท ำงำนเฉพำะกิจอ่ืนๆ ตำมควำมเหมำะสม  
 5. ประธำนคณะกรรมกำรองค์กรแพทย์หรือตัวแทน  ต้องเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
โรงพยำบำลเขำคิชฌกูฏทุกครั้ง 
 6. ก ำหนดนโยบำยและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน และก ำกับดูแล  เพื่อให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของแพทย์
เป็นไปตำมมำตรฐำนและจริยธรรมแห่งวิชำชีพรวมถึงกำรทบทวน แก้ไข กฎกติกำ และธรรมนูญองค์กรแพทย์  
 7. ก ำหนดนโยบำยในกำรดูแลพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย  เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับกำรรักษำอย่ำงมีมำตรฐำน และ
ค่ำใช้จ่ำยที่เป็นธรรม  
 8. ให้ค ำปรึกษำ และข้อเสนอแนะ  กับทีมผู้บริหำรของโรงพยำบำล และทีมแพทย์ เกี่ยวกับกำร
ด ำเนินนโยบำยและภำรกิจส ำคัญ  
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 9. เป็นสื่อกลำงในกำรประสำนงำนกับแพทย์ เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำกำรบริกำรทำงกำรแพทย์อย่ำง
ต่อเนื่อง รวมทั้งมีกำรติดตำมก ำกับดูแลและพัฒนำคุณภำพกำรดูแลผู้ป่วย คุณภำพเวชระเบียน กำรส่งเสริม
สุขภำพ กำรใช้หลักฐำนทำงวิทยำศำสตร์ รวมถึงกำรเคำรพสิทธิผู้ป่วย ให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำร 
 10. เป็นสื่อกลำงในกำรประสำนงำนกับองค์กรวิชำชีพภำยในโรงพยำบำลฯ  หน่วยงำน  และ
สมำชิกเพ่ือให้เกิดกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน รวมถึงกำรใช้ยำ กำรควบคุมกำรติดเชื้อ กำร
สร้ำงเสริมสุขภำพคุณภำพและควำมปลอดภัย  สนับสนุนให้แพทย์ได้มีโอกำสเรียนรู้วิทยำกำร ตลอดจน 
นวัตกรรมใหม่ๆ อย่ำงต่อเนื่อง  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและคุณภำพกำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรของ
โรงพยำบำลฯ 
 
 คณะที่ 7 คณะกรรมกำรองค์กรพยำบำล (Nurse Staff  Organization : NSO) ประกอบด้วย 
 
1.นำงบุศบำ  ใจดี หัวหน้ำพยำบำล  

(พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ) 
ประธำนกรรมกำร 

2.นำงจินตนำ สงเครำะห์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
3.นำงเทวี พัฒนะผล  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
4.น.ส.แพรวพรำว สุขยืนนำนยิ่ง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
5.นำงวิลำสิน ี ไชยมำก พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
6.น.ส.วรัท สุขศิลป์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
7.นำงสิริกร วงศ์ส ำรำญ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
8.นำงละมุล ล ำพล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
โดยให้คณะท ำงำนดังกล่ำวข้ำงต้น มีบทบำทหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
 1. ก ำหนดนโยบำย  เป้ำหมำย ในกำรก ำกับดูแลมำตรฐำน/จริยธรรมของกลุ่มกำรพยำบำล เพ่ือ
ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพส่งเสริมกำรใช้กระบวนกำรพยำบำล กำรตัดสินใจทำงคลินิก กำรเคำรพสิทธิผู้ป่วย 
กำรจัดกำรควำมรู้และวิจัย รวมถึงกำรทบทวน แก้ไข คู่มือวิชำชีพพยำบำล 
 2. ก ำกับดูแลให้กลุ่มกำรพยำบำล เพ่ือให้เกิดกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน รวมถึง
กำรใช้ยำ กำรควบคุมกำรติดเชื้อ กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ คุณภำพและควำมปลอดภัย 
 3. ก ำหนดระบบบริหำรกำรพยำบำล  เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจว่ำจะมีบุคลำกรทำงกำรพยำบำลที่มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ  และปริมำณเพียงพอ ในกำรให้กำรพยำบำลผู้ป่วยอย่ำงปลอดภัย 
 4. ก ำหนดระบบกำรนิเทศทำงกำรพยำบำล  ที่ส่งเสริม สนับสนุนให้พยำบำล  ให้กำรพยำบำลบน
พ้ืนฐำนของกำรใช้หลักฐำนทำงวิทยำศำสตร์และมำตรฐำนวิชำชีพกำรพยำบำลที่ทันสมัย มีกำรติดตำม
ประเมินผลอย่ำงเป็นระบบ โดย   
  4.1 พัฒนำศักยภำพและควำมรู้วิชำชีพของบุคลำกรทุกระดับ  
  4.2 ทบทวนผลกำรดูแลผู้ป่วย และรำยงำนอุบัติกำรณ์ เพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงพัฒนำระบบกำร
พยำบำล เพื่อป้องกันกำรเกิดควำมเสี่ยงซ้ ำ และเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพกำรพยำบำลในกำรดูแลผู้ป่วย 
  4.3 สนับสนุนให้มีกำรท ำงำนเป็นทีมทั้งในองค์กรและระหว่ำงสหสำขำวิชำชีพ  



~ 7 ~ 
 
 5. ทบทวนและประเมินประสิทธิภำพของระบบบริหำรองค์กรพยำบำล อย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง  และ
น ำผลมำพัฒนำระบบอย่ำงต่อเนื่อง  
 6. คณะกรรมกำรฯ ต้องมีกำรประชุมตำมควำมเหมำะสมอย่ำงน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง และจัดท ำ
รำยงำนผลควำม คืบหน้ำเสนอทุก ๓ เดือน ต่อคณะกรรมกำรบริหำรคุณภำพของโรงพยำบำล 
 
 คณะที่ 8 คณะกรรมกำรพัฒนำกำรดูแลรักษำผู้ป่วย (Patient Care Team: PCT) ประกอบด้วย 
 
1.นำยเจริญศักดิ์ คุปตะวำณิช นำยแพทย์ปฏิบัติกำร ประธำนกรรมกำร 
2.น.ส.บุษบำ ประสมผล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
3.น.ส.พิมลฉัตร พฤษเจริญ ทันตแพทย์ช ำนำญกำร กรรมกำร 
4.น.ส.เสำวณีย ์ สำสนอ่ ำ เภสัชกรปฏิบัติกำร กรรมกำร 
5.น.ส.สุรภำ พ่วงเพ็ง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
6.นำงจินตนำ สงเครำะห์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
7.นำงอรวรรณ กูรมะสุวรรณ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
8.น.ส.เตชิน ี ชำวไชย นักเทคนิคกำรแพทย์ช ำนำญกำร กรรมกำร 
9.น.ส.สิริวรรณ ธรรมคงทอง นักกำยภำพบ ำบัด กรรมกำร 
10.นำงนุสรำ กิจพิบูลย์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
11.น.ส.กรรณิกำร์ ตุ้ยเจิม พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
12.น.ส.วรัท สุขศิลป์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
โดยให้คณะท ำงำนดังกล่ำวข้ำงต้น มีบทบำทหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
 1. ก ำหนดนโยบำยในกำรสร้ำงแนวทำงกำรดูแลรักษำร่วมกันระหว่ำงสำขำวิชำชีพที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ด้ำนกำรดูแลรักษำทำงคลินิกที่ดี  โดยสอดคล้องกับนโยบำย และทิศทำงขององค์กร  
 2. ค้นหำควำมเสี่ยงทำงด้ำนคลินิก และแนวทำงปฏิบัติ เพ่ือป้องกันควำมเสี่ยงทำงคลินิก 
 3. ติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรน ำ CPG/ Tracer/ แนวทำงกำรดูแลรักษำ ไปทดลองใช้ และ
ประเมินผลเพื่อปรับปรุง 
 4. ก ำหนดเครื่องชี้วัดคุณภำพให้ครอบคลุมควำมเสี่ยงทำงคลินิก คุณภำพกำรดูแลรักษำผู้ป่วยและ
ด้ำนบริกำร ติดตำม และเฝ้ำระวังผลลัพธ์ และมีกำรทบทวนผลลัพธ์ของเครื่องชี้วัดทุกเดือน 
 5. จัดให้มีกิจกรรมทบทวนทำงคลินิก ได้แก่ กำรทบทวนขณะดูแลผู้ป่วย ทบทวนกำรส่งต่อ / 
ปฏิเสธกำรรักษำ และกำรทบทวนจำกกำรดูแลผู้ป่วยจำกเหตุกำรณ์ส ำคัญ อย่ำงสม่ ำเสมอ และน ำผลที่ได้ไป
ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ในกำรดูแลรักษำผู้ป่วย 
 6. ทบทวนและประเมินประสิทธิภำพของระบบกำรดูแลผู้ป่วย และน ำผลมำพัฒนำระบบอย่ำง
ต่อเนื่อง  
 7. คณะกรรมกำรฯ ต้องมีกำรประชุมตำมควำมเหมำะสมอย่ำงน้อยทุก ๓ เดือน และรำยงำนผล
ภำพรวมกำรดูแลผู้ป่วยต่อคณะกรรมกำรทีมชี้น ำของโรงพยำบำล 
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 คณะที่ 9 คณะกรรมกำรป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อในโรงพยำบำล (Infectious Control : IC) 
ประกอบด้วย 
 
1.น.ส.นฤมล สง่ำอำรีย์กูล นำยแพทย์ปฏิบัติกำร ประธำนกรรมกำร 
2.น.ส.แพรวพรรณ สัตย์สำร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
3.นำยสุรชำต ิ ใจสุทธิ เภสัชกรปฏิบัติกำร กรรมกำร 
4.น.ส.หทัยรัตน์ ถนอมพงษ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
5.น.ส.สิรินำถ เชื้อสำย พยำบำลวิชำชีพ กรรมกำร 
6.นำงรวิวรรณ ยินดี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
7.นำงทับทิม สุขศิลป์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร กรรมกำร 
8.นำงพัดสญำ เพไร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
9.นำงเทวี พัฒนะผล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
10.น.ส.ประจงจิตร ดุจวรรณ์ ทันตแพทย์ช ำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
11.น.ส.จุไรรัตน์ แพทย์รังษี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
โดยให้คณะท ำงำนดังกล่ำวข้ำงต้น มีบทบำทหน้ำที่ดังต่อไปนี้  
 ๑. ก ำหนดเป้ำประสงค์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และมำตรกำรในกำรป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อ 
ให้เหมำะสมกับขนำดของโรงพยำบำล บริกำรที่จัด และผู้ป่วยที่รับบริกำร 
 ๒. ก ำหนดระบบป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อครอบคลุมทุกพ้ืนที่ที่ให้บริกำรแก่ผู้ป่วย บุคลำกร 
และสิ่งแวดล้อม  
 ๓. จัดท ำนโยบำยและวิธีปฏิบตัิในกำรป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อ แนวทำงกำรดูแลผู้ป่วยที่ติด
เชื้อตำมมำตรฐำน 
 ๔. รับผิดชอบในกำรจัดให้มีสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรล้ำงมือ กำรท ำควำมสะอำด 
และกำรแยกบริเวณใช้งำนที่สะอำดจำกบริเวณปนเปื้อน 
 ๕. ก ำหนดระบบกำรจัดกำรกับสถำนกำรณ์ที่มีกำรระบำดของกำรติดเชื้อในโรงพยำบำล ในกำร
สอบสวน และก ำหนดมำตรกำรควบคุมเฉพำะรำยที่เหมำะสม 
 ๖.จัดอบรม ICWN และบุคลำกรทุกระดับ ให้ได้รับอบรมควำมรู้อย่ำงต่อเนื่องเกี่ยวกับควำมเสี่ยง
ของกำรติดเชื้อ นโยบำยขององค์กร และบทบำทของบุคลำกรในกำรป้องกันกำรติดเชื้อ   ระบบกำรให้ข้อมูล
และเสริมพลังแก่ครอบครัว/ชุมชน ในเรื่องวิธีกำรลดควำมเสี่ยงในกำรติดเชื้อและป้องกันกำรแพร่กระจำยเชื้อ
ในชุมชน 
 ๗. ติดตำมข้อมูลตัวชี้วัด รำยงำนควำมเสี่ยง ค้นหำกำรระบำด และแนวโน้มของกำรติดเชื้อในเชิงรุก   
รวมทั้งกำรติดตำมกำรใช้ยำต้ำนจุลชีพ และควำมไวของเชื้อต่อยำต้ำนจุลชีพในโรงพยำบำลอย่ำงต่อเนื่อง  
 ๘. ทบทวนและประเมินประสิทธิภำพของระบบกำรค้นหำ เฝ้ำระวัง และควบคุมกำรติดเชื้อ อย่ำง
น้อยปีละ๑ ครั้ง และน ำผลมำพัฒนำระบบอย่ำงต่อเนื่อง  
 ๙. คณะกรรมกำรฯ ต้องมีกำรประชุมตำมควำมเหมำะสมอย่ำงน้อยทุก ๓เดือน และจัดท ำรำยงำน
ผลควำม คืบหน้ำเสนอทุก ๓เดือน ต่อคณะกรรมกำรทีมชี้น ำของโรงพยำบำล 
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 คณะที่ 10 คณะกรรมกำรเภสัชกรรมและกำรบ ำบัด (PTC/ MMS) ประกอบด้วย 
 
1.นำยสมยศ พนธำรำ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเขำคิชฌกูฏ ประธำนกรรมกำร 
2.นำงสิริกร วงศ์ส ำรำญ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
3.นำงละมุล ล ำพล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
4.นำงทับทิม สุขศิลป์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร กรรมกำร 
5.น.ส.วรรณพร อ่ิมผ่อง เภสัชกรช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6.น.ส.พิรุณ ชอบชน พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
โดยให้คณะท ำงำนดังกล่ำวข้ำงต้น มีบทบำทหน้ำที่ดังต่อไปนี้  
 1. ก ำหนดนโยบำยเป้ำหมำยของระบบกำรจัดกำรด้ำนยำที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันควำมผิดพลั้ง/
คลำดเคลื่อน ป้องกันกำรใช้คู่ยำที่มีอันตรกริยำรุนแรงและเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำ รวมถึง
แนวทำงและแผนงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรยำและเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 
 2. ก ำหนดมำตรกำรและแนวทำงในกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรบริหำรยำและเวชภัณฑ์มิใช่ยำในเรื่อง 
  a. พิจำรณำจัดท ำและปรับปรุงรำยกำรยำเวชภัณฑ์มิใช่ยำและวัสดุกำรแพทย์ในโรงพยำบำลและ 
รพ.สต.โดยพิจำรณำคัดเลือก เพ่ิมยำและเวชภัณฑ์มิใช่ยำเข้ำหรือคัดยำและเวชภัณฑ์มิใช่ยำออกจำกบัญชีของ
โรงพยำบำลและ รพ.สต. เพื่อให้มียำและเวชภัณฑ์มิใช่ยำที่มีประสิทธิภำพและปลอดภัยที่สุดและเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงน้อยปีละ ๑ครั้ง  
  b.  แก้ไขปัญหำกำรใช้ยำและเวชภัณฑ์มิใช่ยำซ้ ำซ้อนกันโดยไม่จ ำเป็น ในกรณีที่สำมำรถใช้
ทดแทนกันได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกำรรักษำพยำบำลผู้ป่วย โดยควบคุมกำรเพ่ิมของรำยกำรยำและเวชภัณฑ์
มิใช่ยำในโรงพยำบำล และจ ำกัดจ ำนวนรำยกำรยำที่มีชื่อสำมัญเดียวกันหรือยำที่มีฤทธิ์ใกล้เคียง/ คล้ำยคลึงกัน 
  c. วำงหลักเกณฑ์ในเรื่องต่ำงๆ เกี่ยวกับยำ  เช่น  กำรใช้ตัวย่อ กำรใช้ชื่อสำมัญทำงยำ ระบบ
หยุดยำอัตโนมัติ ยำที่ดูคล้ำยกันหรือชื่อเรียกคล้ำยกัน 
  d. ก ำหนดมำตรกำรควำมปลอดภัยส ำหรับยำใหม่ที่มีโอกำสเกิดควำมคลำดเคลื่อนสูง รวมทั้งมี
แนวทำงปฏิบัติที่เหมำะสมในกำรขอใช้ยำที่อยู่นอกบัญชียำเมื่อจ ำเป็น 
  e. ทบทวนและก ำหนดระบบกำรจัดกำรยำที่มีควำมเสี่ยงสูง ตั้งแต่กำรจัดหำ เก็บรักษำ สั่งใช้ 
ถ่ำยทอดค ำสั่ง จัดเตรียม จ่ำยยำ ติดตำมก ำกับดูแล รวมทั้งประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เกี่ยวข้อง  
  f. ก ำหนดระบบกำรติดตำม เฝ้ำระวัง รำยงำนควำมคลำดเคลื่อนทำงยำและเหตุกำรณ์ไม่พึง
ประสงค์จำกยำ ทบทวนปัจจัยที่เป็นสำเหตุที่เพ่ือป้องกันกำรเกิดเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์จำกยำซ้ ำ  
  g. วิเครำะห์แนวโน้มกำรใช้ยำทั้งในเชิงคุณภำพและปริมำณ 
 3. ส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล พัฒนำมำตรกำรและขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนพัฒนำระบบ
บริกำรให้มีกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล ดังนี้ 
  h. ส่งเสริมกำรใช้ยำในบัญชียำหลักแห่งชำติ 
  i. พัฒนำฉลำกยำและฉลำกยำให้มีชื่อยำภำษำไทย ขนำดยำ วิธีใช้ ข้อควรระวัง และข้อบ่งใช้ 
  j. ส่งเสริมกำรใช้ยำปฏิชีวนะอย่ำงรับผิดชอบ (Responsible Use of Antibiotics : RUA) ใน
กลุ่มโรคติดเชื้อทำงเดินหำยใจส่วนบน โรคอุจจำระร่วงเฉียบพลัน บำดแผลสดจำกอุบัติเหตุ และในสตรีคลอด
ปกติครบก ำหนดทำงช่องคลอด 
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  k. ส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผลในผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable 
Diseases : NCD) ได้แก่ ภำวะควำมดันเลือดสูง โรคเบำหวำน ภำวะไขมันในเลือดสูง โรคข้อเสื่อมและโรคข้อ
อักเสบเกำต์ โรคไตวำยเรื้อรัง โรคหอบหืด และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
  l. พัฒนำกำรดูแลด้ำนยำเพ่ือควำมปลอดภัยของผู้ป่วยกลุ่มพิเศษที่มีควำมเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอำยุ 
สตรีตั้งครรภ์ สตรีให้นมบุตร ผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยโรคตับ และผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง เพ่ือลดภำวะแทรกซ้อนจำกยำ 
และในผู้ป่วยกลุ่มที่ต้องใช้ยำอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง ได้แก่ ผู้ป่วยที่ได้รับยำต้ำนไวรัสเอดส์/ ยำต้ำนวัณโรค 
  m. สร้ำงควำมตระหนักรู้ของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ และผู้รับบริกำรต่อกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล 
 4. ส่งเสริมจริยธรรมว่ำด้วยกำรจัดซื้อยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำและส่งเสริมกำรขำย และ
จรรยำบรรณทำงกำรแพทย์ในกำรสั่งใช้ยำ 
 5. ก ำหนดให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดหำยำและเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 
 6. พิจำรณำและรับรองแผนกำรจัดซื้อจัดหำยำและเวชภัณฑ์มิใช่ยำประจ ำปี 
 7. ควบคุมก ำกับ ติดตำม ประเมิน กำรบริหำรยำและเวชภัณฑ์มิใช่ยำให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนดไว้
ก ำหนดแนวทำงในกำรประสำนงำนกำรสนับสนุนด้ำนยำและเวชภัณฑ์มิใช่ยำ  ทั้งภำยในและภำยนอกสถำน
บริกำรให้สอดคล้องกับนโยบำยของคณะกรรมกำรบริหำรเวชภัณฑ์ระดับจังหวัด 
 8. ก ำหนดแนวทำงกำรให้ควำมรู้ด้ำนยำกำรบริหำรเวชภัณฑ์และวัสดุกำรแพทย์แก่บุคลำกรทำง
กำรแพทย์และสำธำรณสุข  เจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้องทั้งในสถำนบริกำรและสถำนบริกำรสำธำรณสุขระดับ
เครือข่ำย 
 9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับควำมรู้เกี่ยวกับยำที่ตนได้รับ และร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนกำรดูแล เพ่ือเป้ำหมำยควำมถูกต้อง ประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยในกำรใช้ยำ 
 10. พิจำรณำทบทวนและประเมินประสิทธิภำพของระบบกำรจัดกำรด้ำนยำ ปฏิกิริยำที่เป็นผลเสีย
ที่เกิดขึ้นภำยหลังกำรใช้ยำ และก ำหนดแนวทำงในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำดังกล่ำวพัฒนำระบบยำเพ่ือให้
เกิดกำรประสำน เชื่อมโยงของระบบอย่ำงต่อเนื่อง ในแต่ละวิชำชีพอย่ำงน้อยปีละ ๑ครั้ง 
 11. คณะกรรมกำรฯ ต้องมีกำรประชุมตำมควำมเหมำะสมอย่ำงน้อยทุก ๓ เดือนและจัดท ำรำยงำน
ผลควำมคืบหน้ำเสนอทุก ๓ เดือนต่อคณะกรรมกำรทีมชี้น ำของโรงพยำบำล 
 12. เรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนยำและเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 
 
 คณะที่ 11 คณะกรรมกำรโครงสร้ำง สิ่งแวดล้อม และควำมปลอดภัยในกำรดูแลผู้ป่วย (ENV) 
ประกอบด้วย 
 
1.น.ส.นฤมล สง่ำอำรีย์กูล นำยแพทย์ปฏิบัติกำร ประธำนกรรมกำร 
2.น.ส.พิมลฉัตร พฤกษเจริญ ทันตแพทย์ช ำนำญกำร กรรมกำร 
3.นำยโชดิวัต ิ ไทยกูล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
4.น.ส.อำภำ โตวงษ ์ พยำบำลวิชำชีพ กรรมกำร 
5.พ.จ.ท.เสกสรรค์ ทองสุขโชติ เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน กรรมกำร 
6.นำงวิมลรัตน์ โอภำษ ี เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุขช ำนำญงำน กรรมกำร 
7.น.ส.พิรำวรรณ แสงสง่ำ นักวิชำกำรสำธำรณสุข กรรมกำร 
8.นำยถำวร ศรีทอง พนักงำนบริกำร กรรมกำร 
9.นำงพัดสญำ เพไร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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10.น.ส.ศรุตยำ มุตยำรมย์ จพง.เภสัชกรรมช ำนำญงำน กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
11.น.ส.ทิพนภำ อภิรักษ์ตระกูล เจ้ำพนักงำนธุรกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
โดยให้คณะท ำงำนดังกล่ำวข้ำงต้น มีบทบำทหน้ำที่ดังต่อไปนี้  
 ๑. รับผิดชอบกำรจัดกำรอำคำรสถำนที่ ทบทวนกฎหมำย ข้อบังคับ ข้อก ำหนด และมำตรฐำนที่
เกี่ยวข้องกับอำคำรสถำนที่ในโรงพยำบำล ตรวจสอบและด ำเนินกำรปรับปรุงโครงสร้ำงอำคำรสถำนที่ให้เป็นไป
ตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ข้อก ำหนด และมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกรณีท่ีมีกำรปรับปรุงต่อ
เติม  
 ๒. ก ำกับดูแลระบบงำนบริหำรอำคำรสถำนที่และรักษำควำมปลอดภัย โดยระบุหน้ำที่รับผิดชอบ
ชัดเจน ประกอบด้วยกำรวำงแผน กำรน ำแผนไปปฏิบัติ กำรให้ควำมรู้แก่บุคลำกร กำรทดสอบและก ำกับ
ติดตำมแผนงำน กำรทบทวนและติดตำมแผนงำนเป็นระยะ  
 ๓. ประเมินควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อมในเชิงรุก จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อมและ
น ำไปสู่กำรปฏิบัติของบุคลำกรเพื่อลดควำมเสี่ยงที่ระบุไว้ ป้องกันกำรเกิดอันตรำย ตอบสนองต่ออุบัติกำรณ์ที่
เกิดข้ึน ธ ำรงไว้ซึ่งสภำพอำคำรสถำนที่ท่ีสะอำดและปลอดภัยส ำหรับผู้ป่วย ผู้มำเยือนและบุคลำกร  
 ๔. ทบทวนแผนรองรับภำวะฉุกเฉิน ด ำเนินกำรฝึกอบรม ทดสอบกำรจัดกำรเมื่อเกิดภำวะฉุกเฉิน 
และน ำไปปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุกำรณ์  
 ๕. สนับสนุนให้มีสถำนที่และสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อกำรมีสุขภำพทำงด้ำนสังคม จิตใจที่ดี ส่งเสริมให้
เกิดกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะส ำหรับผู้ป่วย ครอบครัว และบุคลำกร 
 ๖. ก ำหนดนโยบำยกำรเข้ำถึงกำรบริโภคอำหำร/ผลิตภัณฑ์สร้ำงเสริมสุขภำพท่ีเหมำะสม ก ำหนด
นโยบำยกำรใช้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีอันตรำยภำยในโรงพยำบำล และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย
ดังกล่ำว 
 ๗. ทบทวนและประเมินประสิทธิภำพระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในกำรดูแลผู้ป่วย อย่ำงน้อยปีละ 
๑ ครั้ง และน ำผลมำพัฒนำระบบอย่ำงต่อเนื่อง 
 ๘. คณะกรรมกำรฯ ต้องมีกำรประชุมตำมควำมเหมำะสมอย่ำงน้อยทุก๓เดือน และจัดท ำรำยงำน
ผลควำมคืบหน้ำเสนอทุก ๓ เดือน ต่อคณะกรรมกำรทีมชี้น ำของโรงพยำบำล 
 
 คณะที่ 12 คณะกรรมกำรเครื่องมือ (EQU) ประกอบด้วย 
 
1.น.ส.นฤมล สง่ำอำรีย์กูล นำยแพทย์ปฏิบัติกำร ประธำนกรรมกำร 
2.นำงบุศบำ ใจดี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
3.น.ส.กรรณิกำร์ ประกอบกิจ พนักงำนบริกำรเอกสำรทั่วไป กรรมกำร 
4.น.ส.ทิพนภำ อภิรักษ์ตระกูล เจ้ำพนักงำนธุรกำร กรรมกำร 
5.น.ส.สิริวรรณ ธรรมคงทอง นักกำยภำพบ ำบัด กรรมกำร 
6.น.ส.อัจฉรำภรณ์ สมค ำ พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
7.น.ส.แพรวพรรณ สัตย์สำร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
8.น.ส.กัญญำภัค มำฆะสิทธิ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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โดยให้คณะท ำงำนดังกล่ำวข้ำงต้น มีบทบำทหน้ำที่ดังต่อไปนี้  
 ๑. จัดท ำแผนบริหำรเครื่องมือและเครื่องมือแพทย์ เพื่อกำรใช้งำนที่ได้ผล ปลอดภัย และเชื่อถือได้ 
โดยวำงแผนควำมต้องกำรเครื่องมือ คัดเลือกและจัดหำเครื่องมือ จัดท ำบัญชีรำยกำรเครื่องมือ 
 ๒. ก ำหนดแนวทำงในกำรตรวจสอบ ทดสอบ และบ ำรุงรักษำเครื่องมือ พร้อมทั้งน ำไปปฏิบัติ 
 ๓. ติดตำมและรวบรวมข้อมูลของระบบบริหำรเครื่องมือและเครื่องมือแพทย์ เพื่อใช้วำงแผน
ปรับปรุงระบบงำนบริหำรเครื่องมือ 
 ๔. คณะกรรมกำรฯ ต้องมีกำรประชุมตำมควำมเหมำะสมอย่ำงน้อยทุก ๓ เดือน และจัดท ำรำยงำน
ผลควำมคืบหน้ำเสนอทุก ๓ เดือน ต่อคณะกรรมกำรทีมชี้น ำของโรงพยำบำล 
 
 คณะที่ 13 คณะกรรมกำรระบบสื่อสำรคมนำคม (TEL) ประกอบด้วย 
 
1.น.ส.นฤมล สง่ำอำรีย์กูล นำยแพทย์ปฏิบัติกำร ประธำนกรรมกำร 
2.น.ส.พิมลฉัตร พฤกษเจริญ ทันตแพทย์ช ำนำญกำร กรรมกำร 
3.นำงพัดสญำ เพไร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
4.น.ส.อำภำ โตวงษ ์ พยำบำลวิชำชีพ กรรมกำร 
5.พ.จ.ท.เสกสรรค์ ทองสุขโชติ เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน กรรมกำร 
6.นำงวิมลรัตน์ โอภำษ ี เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุขช ำนำญงำน กรรมกำร 
7.น.ส.พิรำวรรณ แสงสง่ำ นักวิชำกำรสำธำรณสุข กรรมกำร 
8.นำยถำวร ศรีทอง พนักงำนบริกำร กรรมกำร 
9.นำยโชดิวัต ิ ไทยกูล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
10.น.ส.ศรุตยำ มุตยำรมย์ จพง.เภสัชกรรมช ำนำญงำน กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
11.น.ส.ทิพนภำ อภิรักษ์ตระกูล เจ้ำพนักงำนธุรกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
โดยให้คณะท ำงำนดังกล่ำวข้ำงต้น มีบทบำทหน้ำที่ดังต่อไปนี้  
 ๑. จัดท ำแผนบริหำรระบบสื่อสำรคมนำคมของโรงพยำบำล เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  
 2. วำงแผนควำมต้องกำรเครื่องมือ คัดเลือกและจัดหำเครื่องมือ จัดท ำบัญชีรำยกำรเครื่องมือใน
ระบบสื่อสำรคมนำคมที่ได้มำตรฐำนสำกล/ มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมตำมที่กฎหมำยก ำหนดอย่ำง
ครบถ้วน 
 3. ก ำหนดแนวทำงในกำรก ำกับดูแล ตรวจสอบ ทดสอบ และบ ำรุงรักษำเครื่องมือสื่อสำรคมนำคม 
พร้อมทั้งน ำไปปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง 
 4. ก ำหนดแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผลด้ำนประสิทธิภำพของระบบ เพ่ือใช้วำงแผน
ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 
 5. ก ำหนดแผนงำนหรือแนวทำงในกำรเตรียมควำมพร้อมและรองรับสภำวะฉุกเฉินร่วมกับทีมต่ำงๆ 
ในโรงพยำบำล พร้อมบันทึกผลกำรฝึกซ้อมอย่ำงเป็นระบบ 
 6. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรสื่อสำรคมนำคมได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ
ในกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
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 7. ประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรภำยนอกและภำยในหน่วยงำนที่สำมำรถติดต่อสื่อสำรได้
สะดวกให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน และครอบคลุมพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของโรงพยำบำล 
 8. คณะกรรมกำรฯ ต้องมีกำรประชุมตำมควำมเหมำะสมอย่ำงน้อยทุก ๓ เดือน และจัดท ำรำยงำน
ผลควำมคืบหน้ำเสนอทุก ๓ เดือน ต่อคณะกรรมกำรทีมชี้น ำของโรงพยำบำล 
 
 คณะที่ 14 คณะกรรมกำรเวชระเบียน (Medical Record Management System : MRS) 
ประกอบด้วย 
 
1.น.ส.นฤมล สง่ำอำรีย์กูล นำยแพทย์ปฏิบัติกำร ประธำนกรรมกำร 
2.น.ส.บุษบำ ประสมผล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
3.นำงวิลำสิน ี ไชยมำก พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
4.นำงจินตนำ สงเครำะห์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
5.น.ส.อรุณโรจน์ โอฬำรสุวรรณชัย เภสัชกรปฏิบัติกำร กรรมกำร 
6.น.ส.สิริวรรณ ธรรมคงทอง นักกำยภำพบ ำบัด กรรมกำร 
7.นำงนุสรำ กิจพิบูลย์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
8.น.ส.วรัท สุขศิลป์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
9.นำงเพ่ิมณัฎฐ์ พนธำรำ เจ้ำพนักงำนเวชสถิติช ำนำญงำน กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
โดยให้คณะท ำงำนดังกล่ำวข้ำงต้น มีบทบำทหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติ เกี่ยวกับเวชระเบียนผู้ป่วยให้ได้รับกำรป้องกันกำรสูญหำย 
ควำมเสียหำยทำงกำยภำพ และกำรแก้ไขดัดแปลง เข้ำถึง หรือใช้โดยผู้ไม่มีอ ำนำจหน้ำที่   กำรใช้รหัสโรค/หัต
กำรตำมมำตรฐำน  รวมทั้งแนวทำงกำรจัดเก็บ และกำรท ำลำย 
 ๒. ก ำหนดเป้ำหมำยของกำรบันทึกเวชระเบียนร่วมกันโดยทุกวิชำชีพที่เก่ียวข้อง  ให้มีข้อมูล
เพียงพอส ำหรับสื่อสำร กำรดูแลต่อเนื่อง กำรเรียนรู้ กำรวิจัย กำรประเมินผล และกำรใช้เป็นหลักฐำนทำง
กฎหมำย  
 ๓. ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติที่จ ำเป็นเพื่อรักษำควำมลับของข้อมูลและสำรสนเทศของ
ผู้ป่วยในเวชระเบียนและให้ควำมรู้แก่บุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องเก่ียวกับควำมรับผิดชอบในกำรรักษำควำมลับ 
วิธีกำรจัดกำรเมื่อมีกำรขอให้เปิดเผยข้อมูลซึ่งเป็นกำรละเมิดกำรรักษำควำมลับ 
 ๔. ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติทบทวนเวชระเบียน  เพ่ือประเมินควำมสมบูรณ์ ควำม
ถูกต้อง และกำรบันทึกในเวลำที่ก ำหนด 
 ๕. ทบทวนและประเมินประสิทธิภำพของระบบเวชระเบียน อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง  และน ำผลมำ
พัฒนำระบบอย่ำงต่อเนื่อง  
 ๖. คณะกรรมกำรฯ ต้องมีกำรประชุมตำมควำมเหมำะสมอย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และจัดท ำ
รำยงำนผลควำม คืบหน้ำเสนอทุก 3 เดือน ต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของโรงพยำบำล 
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 คณะที่ 15 คณะกรรมกำร กำรตรวจทดสอบประกอบกำรวินิจฉัยโรคและบริกำรที่เกี่ยวข้อง (DIN) 
 
1.นำยเจริญศักดิ์ คุปตะวำณิช นำยแพทย์ปฏิบัติกำร ประธำนกรรมกำร 
2.น.ส.บุษบำ ประสมผล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
3.น.ส.สุภำวด ี ศรีวิรัญ พยำบำลวิชำชีพ กรรมกำร 
4.น.ส.เตชิน ี ชำวไชย นักเทคนิคกำรแพทย์ช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
5.น.ส.พรชนัน นิยมญำติ เจ้ำพนักงำนวิทยำศำสตร์

กำรแพทย์ปฏิบัติงำน 
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

6.นำงชัชจิรำ รักเลิศ จพง.รังสีกำรแพทย์ช ำนำญงำน กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   
โดยให้คณะท ำงำนดังกล่ำวข้ำงต้น มีบทบำทหน้ำที่ดังต่อไปนี้  
 1. รับผิดชอบกำรเก่ียวกับงำนห้องปฏิบัติกำรและงำนรังสีกำรแพทย์ ทบทวนกฎหมำย ข้อบังคับ 
ข้อก ำหนด และมำตรฐำนที่เก่ียวข้อง  
 2. ทบทวนควำมเสี่ยงเกี่ยวกับงำนห้องปฏิบัติกำรและงำนรังสีกำรแพทย์ และน ำมำปรับปรุงแก้ไข
อย่ำงเป็นรูปธรรม  
 3. สนับสนุนให้มีขอบเขตกำรบริกำรและอุปกรณ์ท่ีครบถ้วน ถูกต้อง สถำนที่และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อกำรท ำงำนของบุคลำกรและผู้รับบริกำร 
 4. ทบทวนประสิทธิภำพงำนห้องปฏิบัติกำรและงำนรังสีกำรแพทย์   โดยมีกำรทบทวนควำม
เหมำะสม และคุ้มค่ำ ในกำรส่งตรวจ มีระบบกำรติดตำมควำมน่ำเชื่อถือของกำรแปลผลโดยมีกำรพัฒนำ
คุณภำพร่วมกันอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง และน ำผลมำพัฒนำระบบอย่ำงต่อเนื่อง 
 5. คณะกรรมกำรฯ ต้องมีกำรประชุมตำมควำมเหมำะสมอย่ำงน้อยทุก ๓ เดือน และจัดท ำรำยงำน
ผลควำมคืบหน้ำเสนอทุก ๓ เดือน ต่อคณะกรรมกำรทีมชี้น ำของโรงพยำบำล 
 
 คณะที ่16 คณะกรรมกำรเฝ้ำระวังโรคและภัยสุขภำพ (DHS) ประกอบด้วย 
 
1.นำยสมยศ พนธำรำ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเขำคิชฌกูฏ ประธำนกรรมกำร 
2.น.ส.บุษบำ ประสมผล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
3.นำงบุศบำ ใจดี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
4.น.ส.แพรวพรรณ สัตย์สำร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
5.น.ส.จุไรรัตน์ แพทย์รังษี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
6.น.ส.หทัยรัตน์ ถนอมพงษ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
7.นำยสุทธิวัสส ์ กิจพิบูลย์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
8.น.ส.รัชฎำภรณ์ เจริญสุข นักวิชำกำรสำธำรณสุข กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

   
โดยให้คณะท ำงำนดังกล่ำวข้ำงต้น มีบทบำทหน้ำที่ดังต่อไปนี้    
 ๑. ก ำหนดนโยบำยเฝ้ำระวังโรคและภัยสุขภำพครอบคลุมพ้ืนที่ในองค์กร ด้ำนสุขภำพและควำม
ปลอดภัยของบุคลำกร เช่น กำรให้ภูมิคุมกัน กำรวัดและจัดระดับควำมเครียด กำรประเมินสถำนที่ท ำงำน ฯลฯ 
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และ กำรเฝ้ำระวังและควบคุมกำรติดเชื้อ เช่น จัดกำรและควบคุมกำรระบำด สื่อสำรข้อมูลให้หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ และครอบคลุมพ้ืนที่ชุมชนในเขตรับผิดชอบ 
 ๒. จัดท ำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติสอดคล้องกับปัญหำโรคและภัยสุขภำพในพ้ืนที่ 
 ๓. วำงระบบกำรเฝ้ำระวังโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและปัญหำสุขภำพอ่ืนๆ อย่ำงต่อเนื่อง 
 ๔. กรรมกำรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนัก ในด้ำนแนวคิด นโยบำย แผนและแนวทำงปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรเฝ้ำระวังโรคและภัยสุขภำพส ำหรับบุคลำกรในโรงพยำบำลทุกระดับ 
 ๕. ประสำนงำน ติดตำมประเมินผล และปรับปรุงกระบวนกำรเฝ้ำระวังโรค 
 ๖. บันทึกและเก็บข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ ต่อเนื่อง ข้อมูลมีควำมเป็นปัจจุบัน ครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันเวลำ  
 ๗. วิเครำะห์ เปรียบเทียบ แปลควำมหมำยข้อมูลกำรเฝ้ำระวังอย่ำงต่อเนื่อง สม่ ำเสมอ โดยใช้
วิธีกำรทำงระบำดวิทยำ 
 ๘. ค้นหำกำรระบำดของโรค (Epidemic & Outbreak)  ติดตำมเฝ้ำดูสถำนกำรณ์แนวโน้มของโรค 
คำดกำรณ์แนวโน้มกำรเกิดโรคที่ส ำคัญ และวำงแผนป้องกันควบคุม  
 ๙. จัดท ำแผนกำรตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินด้ำนสำธำรณสุขและมีกำรเตรียมพร้อมในกำรรองรับ
ตลอดเวลำ 
 ๑๐. ก ำหนดมำตรกำร กำรป้องกันโรคและภัยสุขภำพที่จ ำเป็น พร้อมทั้งจัดทีมเฝ้ำระวังสอบสวน
เคลื่อนที่เร็ว(SRRT) ท ำหน้ำที่ตอบสนองต่อกำรระบำดของโรคและภัยสุขภำพ 
 ๑๑. ก ำหนดช่องทำงและบุคลำกรเพ่ือรับรำยงำนผู้ป่วยหรืภำวะฉุกเฉินทำงสำธรณสุข ๒๔ ชั่วโมง 
และมีระบบกำรสอบสวนผู้ป่วยเฉพำะรำย เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค 
 ๑๒. จัดท ำรำยงำนและเผยแพร่สถำนกำรณ์โรคและภัยสุขภำพทั้งในด้ำนกำรเฝ้ำระวัง กำรระบำด 
และกำรด ำเนินกำรสอบสวนควบคุมโรค ไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และสื่อสำธำรณะ 
 ๑๓. คณะกรรมกำรฯ ต้องมีกำรประชุมตำมควำมเหมำะสมอย่ำงน้อยทุก ๓ เดือน และจัดท ำ
รำยงำนผลควำมคืบหน้ำเสนอทุก ๓ เดือน ต่อคณะกรรมกำรทีมชี้น ำของโรงพยำบำล 
 
 คณะที่ 17 คณะกรรมกำรท ำงำนกับชุมชน (COM) ประกอบด้วย 
 
1.นำยสมยศ พนธำรำ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเขำคิชฌกูฏ ประธำนกรรมกำร 
2.น.ส.บุษบำ ประสมผล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
3.นำงรวิวรรณ ยินดี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
4.น.ส.จันจิรำ ปำนพุธ นักวิชำกำรสำธำรณสุข กรรมกำร 
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