
 
 
 
 
 

คำสั่งโรงพยาบาลรามัน 
     ที ่ 67/2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
                                 ......................................................... 

 

ด้วยโรงพยาบาลรามัน ได้กำหนดนโยบายการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยให้สามารถควบคุมความ
เสี่ยงต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาคาร สิงแวดล้อม เครื่องมือแพทย์ และการสื่อสารของ
โรงพยาบาลตามมาตรฐาน เป็นที่ไว้วางใจของประชาชนและสังคม ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ 

 

 1.  คณะกรรมการด้านระบบการจัดการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาล ประกอบด้วย 
 1.1 นายณรงค์  ว่องประเสริฐกุล เภสัชกรชำนาญการพิเศษ  ประธาน 
 1.2 น.ส.เกสกาจน์ นงรัตน์  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 1.3 นางมารียา ปัตยะบุตร  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 1.4 นางสีตีแอเส๊าะ ยูโซ๊ะ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 1.5 นางพวงประภา เพ็ชรมี  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กรรมการ 
 1.6 นางวรรณ ี แวนาแว  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กรรมการ 
 1.7 นางรุสนา ธนาธรทัศศิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กรรมการ 
 1.8 นางทิพวดี สีสุข  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กรรมการ 
 1.9 น.ส.ราเฮ มะทา  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กรรมการ 
 1.10 น.ส.ริฏา วัฒนศิริวณิชช ์ เภสัชกรชำนาญการ   กรรมการ 
 1.11 น.ส.ยุวธิดา คงนุมัติ  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการ
 1.12 นายซอบรี  ยีปาโละ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
 1.13 น.ส.ซากีนะ ดอละ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
 1.14 น.ส.ซีลาวาต ี สุหลง  เจ้าพนักงานเวชสถิติ  กรรมการ 
 1.15 นางรุสน ี วาอายีตา  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  กรรมการ 
 1.16 นางพวงประภา เพ็ชรมี  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กรรมการเลขานุการ 
 

 บทบาทหน้าที่ 
1. การกำหนดทิศทางในการใช้ทรัพยากรทั้งหลายอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและให้บรรลุ

เป้าหมายของโรงพยาบาล 
2. การนำระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยไปปฏิบัติ รักษาไว้และมีการพัฒนาปรับปรุงอย่าง

ต่อเนื่อง 
3. ให้หลักประกันว่าสามารถปฏิบัติได้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาคาร

สิ่งแวดล้อม การสื่อสาร และเครื่องมือแพทย์ที่ประกาศไว้ 
 
 
 

/2. คณะกรรมการด้านอาคาร... 



 
 

2.  คณะกรรมการด้านอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล ประกอบด้วย 
 2.1 น.ส.ยุวธิดา คงนุมัต ิ  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประธาน 
 2..2 นางวาสนา แวบราเฮง  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  กรรมการ 
 2.3 นายอับดุลเล๊าะ  โดแนระเซะ  นายช่างเทคนิค    กรรมการ 
 2.4 นายซอบรี  ยีปาโละ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการเลขานุการ 
  

 บทบาทหน้าที่ 
  พัฒนาอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้สอดคล้องและเป็นไปตามงานด้าน
วิศวกรรม สถาปัตยกรรมในโรงพยาบาล รวมทั้งออกแบบพัฒนา ป้องกัน ปรับปรุง และแก้ไขให้เกิด
ความปลอดภัยให้มากท่ีสุด 
 

3.  คณะกรรมการด้านความปลอดภัยในโรงพยาบาล ประกอบด้วย 
3.1  นางสีตีแอเส๊าะ ยูโซ๊ะ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ประธาน 
3.2  น.ส.ยุวธิดา คงนุมัติ  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการ 
3.3 นายอับดุลเล๊าะ  โดแนระเซะ  นายช่างเทคนิค    กรรมการ 
3.4 นายฮัมดัน   บาฮะ  ช่างแอร์    กรรมการ 
3.5 น.ส.ธิดารัตน์ สุวรรณวงศ ์ พนักงานบริการ    กรรมการ 

 3.6 นายมูฮัมหมัดรอฟี ศิริธรรมวัฒนา นักทรัพยากรบุคคล   กรรมการ 
      3.7 นายราวี แวอุเซ็ง         นักวิชาการสาธารณสุข  กรรมการเลขานุการ 
 

 บทบาทหน้าที่ 
 การบริหารจดการในการจัดทำขั้นตอนปฏิบัติงาน การกำกับ ควบคุม ดูแล บำรุงรักษา เพ่ือให้ 

เกิดความปลอดภัยในโรงพยาบาลของการให้ริการ งาด้านสุขภาและเกิดความปลอดภัยแก่บุคลากรหรือผู้
เกี่ยว้องในเรื่องของเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ในระบบงานวิศวกร ได้แก่ 

1. เครื่องจักร 
2. หม้อน้ำ 
3. บริภัณฑ์ไฟฟ้า 
4. อัคคีภัย 
5. รังสีก่อไอออน 
6. ระบบก๊าซทางการแพทย์ 

4.  คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ประกอบด้วย 
 4.1 นายซอบรี  ยีปาโละ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ประธาน 
 4.2 นายซอบรี  ยีปาโละ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
 4.3 นายราวี  แวอุเซ็ง  นักวิชาการสาธารณสุข  กรรมการ 
 4.4 นายฮัมดัน   บาฮะ  ช่างแอร์    กรรมการ 
 4.5 น.ส.ซากีนะ ดอละ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการเลขานุการ 
  

 บทบาทหน้าที่ 
1. การบริหารจัดการในการัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกำกับ ควบคม ดูแล บำรุงรักษา งานด้าน

สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและภูมิทัศน์ที่สวยงามในโรงพยาบาล เกิดความสะดวกและ
ความปลอดภัยแก่บุคลากรหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 

   /2. การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย..... 



2. การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ การจัดการน้ำเสีย การจัดการน้ำอุปโภค
บริโภค การจัดกระบวนการระบบระบายอากาศ การจัดการระบบแสงสว่าง และการจัดการมลพิษ
ทางเสียง 

                                                                          
5.  คณะกรรมการด้านสื่อสารในโรงพยาบาล ประกอบด้วย 

 5.1 นายนิอัสลัน วัฒนศิริวณิชช ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ประธาน 
 5.2 นายอนุชา สาเหล็ม  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
 5.3 นายอับดุลเล๊าะ  โดแนระเซะ  นายช่างเทคนิค    กรรมการ 
 5.4 นายชารีฟ นิแซ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  กรรมการเลขานุการ 
 

 บทบาทหน้าที่ 
1. การบริหารจัดการในการจัดทำขึ้นตอนปฏิบัติงาน การกำกับ ควบคุม ดูแล บำรุงรักษา งานด้าน

สื่อสาร เพ่ือการส่งผ่านข้อมูล การประสานงาน ให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวกสบาย มี
ความพร้อมใช้กับบุคลากรหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการด้านสาธารณสุขในโรงพยาบาล ในเรื่อง
ของระบบสื่อสาร เครืองวิทยุคมนาคม ตรวจสอบบำรุงรักษา ทดสอบผู้ควบคุมการติดตั้งและ
บำรุงรักษาระบบสื่อสาร การยกเลิกการใช้ครุภัณฑ์สื่อสาร 

2. ดูแลระบบต่าง ๆ ดังนี้ 
1. เครื่องวิทยุคมนาคม 
2. ระบบเสียงตามสาย 
3. ระบบโทรทัศน์ 
4. ระบบเรียกพยาบาล 
5. ระบบกล้องวงจรปิด 
6.  ระบบเคเบิ้ลทีวี 
7.  ระบบเครือข่ายสือสารข้อมูล 

6.  คณะกรรมการด้านเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล ประกอบด้วย 
 6.1 นายมะมุสตะ  ปะแตบือแน         นักเทคนิคการแพทยช์ำนาญการ ประธาน 
 6.2 นายอนัส แวนะไล   ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กรรมการ 
 6.3 นายอับดุลเล๊าะ  โดแนระเซะ  นายช่างเทคนิค   กรรมการ 
  6.4 น.ส.รอกีเยาะ ยาม ู      พนักงานบริการ   กรรมการเลขานุการ 
 

 บทบาทหน้าที่ 
1. กำหนดวิธีการบริหารเครื่องมือในโรงพยาบาล สำรวจความเพียงพอโดยกำหนดเกณฑ์สูงสุดต่ำสุดของ

การใช้เครื่องมือ กำหนดการสำรองเครื่องมือ 
2. จัดทำทะเบียนในการควบคุมเครื่องและทะเบียนเครื่องมือ 
3. จัดให้มีการสอบเทียบเครื่องมืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 
 

   ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                 สั่ง  ณ  วันที่  27  เดือนธันวาคม  พ.ศ.2562 
 

 
 

                      (นายรอซาลี  ปัตยะบุตร) 
                                               ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน 

 
 

 


