
 
(สําเนา) 

คําสั่งโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา 
ที ่46.1/ ๒๕63 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
.................................................................................................... 

              ดวย โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มีนโยบายพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาล 
ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินงานมีความชัดเจนเปนระบบและตอเนื่อง จึงขอยกเลิกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรา  ที่ 157/2561  และแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา รายละเอียดดังตอไปนี ้

1. ทีมนําโรงพยาบาล ประกอบดวย 
1. นายแพทยอดุลย  เร็งมา  ประธาน 
2. พ.ญ.วาฮิดาห  ลอแมง  รองประธาน 
3. นายยูโซะ  ดือเลาะ   กรรมการ 
4. นายศรีสุข  ขวัญคง   กรรมการ 
5. น.ส.พิจักษณา  มณีพันธุ  กรรมการ 
6. น.ส.ดารียะห  ตะเยาะ  กรรมการ 
7. นางพจนา  เมงอําพัน   กรรมการและเลขานุการ 
8. นางแวสูไฮลา  ดาราหมานเศรษฐ กรรมการและผูประสานงาน 

หนาที่ 
1. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมาย

ขององคกร 
2. วางระบบงานคุณภาพที่สอดคลองกับโครงสรางองคกรเพื่อการพัฒนาคุณภาพอยาง

ตอเนื่อง 
3. สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
4. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพควบคูไปกับกิจกรรมพัฒนา

คุณภาพในทุกหนวยงาน 
5. ควบคุม กํากับ ตรวจเยี่ยมหนวยงานเพ่ือใหคําแนะนําและสรางขวัญกําลังใจแกเจาหนาท่ี

ทุกระดับ 
6. ประชุมสรุปผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพและกําหนดแนวทางแกไขพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง 
2. ทีม Internal Surver 

1. พญ.วาฮิดาห  ลอแมง   ประธาน 
2. นางนิอัสนา  นิเซ็ง   กรรมการ 
3. น.ส.พิจักษณา  มณีพันธุ  กรรมการ 
4. นางกามีละห  ดือเลาะ  กรรมการ 
5. น.ส.พัชณี  รีรา   กรรมการ 
6. นางพจนา เมงอําพัน   กรรมการและเลขานุการ 

/หนาที่.. 



หนาที่ 
1. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 

1.1 การวางแผนงาน การวางระบบ (Approach) 
1.2 การนําลงสูการปฏิบัติและการนําไปปฏิบัติ (Deploy) 
1.3 ผลลัพธบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด (Result) 

2. ประเมินกิจกรรมวาสอดคลองกับมาตรฐานในระดับตางๆ (ระดับองคกร คณะกรรมการ 
หนวยงาน) 

3. กระตุนใหผูถูกเยี่ยมสํารวจไดตระหนักถึงโอกาสพัฒนาคุณภาพและพัฒนาระบบอยาง
ตอเนื่อง 

4. ดําเนินการเยี่ยมสํารวจคณะกรรมการในระบบงานคุณภาพและหนวยงานตางๆ ตาม
แผนงานที่กําหนด 

5. สรุปรายงานผลการดําเนินงานเสนอตอทีมนํา 
3. คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร (HRD) 

1. นายแพทยอดุลย  เร็งมา  ประธาน 
2. น.ส.ดารียะห  ตะเยาะ  กรรมการ 
3. นางสือนะ  แมะเตะ   กรรมการ 
4. นางณัฏฐนรี  แสงจาย  กรรมการ 
5. นายยูโซะ  ดือเลาะ   กรรมการ 
6. นายซุลกิฟลี  สาหะ   กรรมการ 
7. นางพจนา  เมงอําพัน   กรรมการและเลขานุการ 
8. นางมัชวารา  บูโด   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาที่ 
1. จัดทําระบบการสรรหา คัดเลือก บรรจุ โยกยาย บุคลากรใหเหมาะสมกับงาน 
2. จัดทําระบบการอบรม การปฐมนิเทศเตรียมความพรอมเจาหนาท่ีกอนเริ่มปฏิบัติงานตาม

หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
3. จัดทําระบบการประเมินผลงานและการประเมินสมรรถนะของหนวยงานตางๆ เพ่ือ

พัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 
4. วางระบบและจัดทําแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับเปาหมายและพันธ

กิจของโรงพยาบาลรวมถึงการปองกันแกไขความเสี่ยงท่ีเกิดในหนวยงาน 
5. จัดระบบสวัสดิการเพื่อการพัฒนาและสรางขวัญกําลังใจเจาหนาที่ท้ังในดานการพัฒนา

คุณภาพการดําเนินงานและคุณภาพชีวิต 
6. ควบคุมกํากับ ประเมินผลการพัฒนา และรายงานทีมนําคุณภาพอยางตอเนื่อง 

4. คณะกรรมการ เภสัชกรรมการบําบัด (PTC) 
1. พญ.นิยตา  ศิริวัลลภ   ประธาน 
2. นางสือนะ  แมะเตะ   กรรมการ 
3. น.ส.พัชณี  รีรา   กรรมการ 
4. นางกามีละห  ดือเลาะ  กรรมการ 

/5. น.ส.ฟารียาล.. 
 



5. น.ส.ฟารียาล  นิฮะ   กรรมการ 
6. นายศรีสุข  ขวัญคง   กรรมการ 
7. นายฮสัฮา  อับดุลรอหมาน  กรรมการ 
8. น.ส.พิจักษณา  มณีพันธุ  กรรมการและเลขานุการ 
9. น.ส.นิซไูรนี  อีซอ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาที่ 
1. วางระบบการพัฒนาระบบ กําหนดนโยบาย ดัชนีชี้วัด และควบคุมกํากับการดําเนินงาน 

จัดการความปลอดภัยดานยา เพ่ือมุงเนนใหผูปวยมีความปลอดภัยจากการใชยา 
2. จัดทําหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกยาและเวชภัณฑเพื่อจัดทําบัญชีโรงพยาบาล บัญชี

ยาศูนยสุขภาพชุมชน บัญชียาสถานีอนามัย เพ่ือใหสอดคลองกับบัญชียาโรงพยาบาล 
3. วางระบบการกระจายยา การสํารองยาที่จําเปน ใหเหมาะสม และเพียงพอ ในแตละจุด

บริการ 
4. กําหนดไหมมีการตรวจสอบยาและเวชภัณฑในคลังยอยของแตะละจุดบริการ 
5. วางระบบเพ่ือปองกัน เฝาระวังและติดตามอันตรายจากการใชยาที่มีความเสี่ยงสูง 
6. วางระบบเพ่ือปองกัน เฝาระวัง และติดตามการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา 
7. วางระบบเพ่ือปองกัน เฝาระวัง และติดตามความคลาดเคลื่อนทางยา 

5. คณะกรมการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) 
1. พญ.อาณิตตา  เมฆารัฐ  ประธาน 
2. นางนูรีสัน  ยาหะย ู   กรรมการ 
3. น.ส.มาซูรา  ดามุง   กรรมการ 
4. น.ส.ตวนฮานีซะห  ตวนสะน ิ  กรรมการ 
5. น.ส.นิซูไรนี  อีซอ   กรรมการ 
6. น.ส.กัรตีนี  อาชวาศัย   กรรมการ 
7. นางรอสนี  แวบือซา   กรรมการ 
8. น.ส.อารียา  พีรีซ ี   กรรมการและเลขานุการ 
9. น.ส.ซีตีนอ  มะสาแม   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาที่ 
1. กําหนดนโยบาย มาตรการปองกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
2. สงเสริม สนับสนุนใหมีการดําเนินปองกัน การควบคุม การเฝาระวังโรค การปองกันและ

การสอบสวนการระบาดของการติดเชื้อ 
3. สงเสริมและพัฒนาใหเจาหนาที่มีความรูความเขาใจเก่ียงกับการปองกันและควบคุมใน

การติดเชื้อในโรงพยาบาล 
4. ควบคุมกํากับ วิเคราะหประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานคุณภาพตอทีมนําทุก

เดือน 
6.   คณะกรรมการสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย (ENV) 

1. ทพ.นิอัสนา  นิเซ็ง   ประธาน 
2. นายยูโซะ  ดือเลาะ   กรรมการ 
3. นายณัฐพงศ  อินทองคาํ  กรรมการ 

/4. น.ส.สุภาวดี.. 



4. น.ส.สุภาวดี  ใจหาว   กรรมการ 
5. นางสือนะ  แมะเตะ   กรรมการ 
6. นางพจนา  เมงอําพัน   กรรมการ 
7. นายมูหัมมัดอัฟวัน  ลีมอปาแล  กรรมการ 
8. นายอิบรอเฮง  ดอหมินารอ  กรรมการ 
9. น.ส.ดารียะห  ตะเยาะ  กรรมการและเลขานุการ 
10. นางกรรณิกา  อินทองคาํ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

หนาที่ 
1. จัดระบบโครงสรางและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม สะดวกสบาย มีประสิทธิภาพ และความ

ปลอดภัยตอการทํางานของเจาหนาที ่
2. วางระบบและควบคุมกํากับการกําจัดของเสีย การกําจัดขยะ และระบบบอบําบัดน้ําเสีย 

ไมใหเกิดอันตรายตอผูปวย เจาหนาที่และชุมชน 
3. วางระบบสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา ประปา และควบคุมกํากับ ตลอดจนบํารุงรักษาให

สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. จัดทําระบบและควบคุมกํากับการปองกันและลดความเสียหายจากการเกิดอัคคีภัย 
5. สงเสริมและพัฒนาใหเจาหนาที่มีความเขาใจและการปองกัน เพ่ือความปลอดภัยในการ

ทํางาน 
6. ควบคุมกํากับ วิเคราะหประเมินผล และรายงายผลการดําเนินงานคุณภาพตอทีมทุก

เดือน 
 7. คณะกรรมการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ (EQU) 

1. พญ.จัสมี  โนะ   ประธาน 
2. น.ส.นูรียะ  ดินนาวา   กรรมการ 
3. น.ส.นูรอาซีลา  จินาแว  กรรมการ 
4. น.ส.นีซัน  อูมูด ี   กรรมการ 
5. นายมูฮําหมัดไซด  ซาและ  กรรมการ 
6. นายณัฐพงศ  อินทองคาํ  กรรมการ 
7. นางนินูรีดา  ตาเหร   กรรมการและเลขานุการ 
8. นายอิบรอเฮง  ดอหมินารอ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาที่ 
1. กําหนดนโยบายการบริหารจัดการเครื่องมือ อุปกรณที่จําเปนในการบริการ 
2. พัฒนาระบบการจัดการเครื่องมือและอุปกรณใหเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงาน 
3. พัฒนาระบบการบํารุงรักษาเครื่องมือใหมีประสิทธิภาพโดยมีการแบงงานซอมเครื่องมือ

อุปกรณการแพทยอยางชัดเจน 
4. พัฒนาระบบตรวจสอบเครื่องมือใหพรอมใชงานตลอดเวลา 
5. รายงานการดําเนินงานและการพัฒนาตอคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลทุกเดือน 

   8. คณะกรรมการพัฒนาคลินิก (PCT) 
  1. พญ.วาฮิดาห  ลอแมง   ประธาน  
  2. น.ส.อรณิชา  จีนธาดา   กรรมการ 

/3. นางกามีละห.. 



  3. นางกามีละห  ดือเลาะ   กรรมการ 
  4. นายยูโซะ  ดือเลาะ   กรรมการ 
  5. นางสือนะ  แมะเตะ   กรรมการ 
  6. น.ส.ฟารียาล  นิฮะ   กรรมการ 
  7. นายศรีสุข  ขวัญคง   กรรมการ 
  8. นายชัญวิช  ทวโีชคพงศา  กรรมการ 
  9. น.ส.พัชณี  รีรา   กรรมการและเลขานุการ 
  10. น.ส.พิจักษณา  มณีพันธุ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 หนาที่  

1. วางระบบและพัฒนากระบวนการดูแลผูปวยเชิงสหวิชาชีพอยางมีประสิทธิภาพ และ
ตอเนื่องแบบองครวม 

2. จัดทํามาตรฐานและแนวทางการดูแลผูปวยที่สอดคลองกับสภาพปญหาและบริบทของ
ชุมชน 

3. ทบทวนและปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานการดูแลรักษาผูปวยกลุมโรคเรื้อรังและโรคที่
มีความซับซอน 

4. พัฒนาทักษะและวิชาการแกเจาหนาที่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลผูปวย 
5. ควบคุมกํากับ วิเคราะหประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานคุณภาพตอทีมนําทุก

เดือน 
 9. คณะกรรมการประสานงานความเสี่ยง (RM) 
  1. พญ.จุไรรัตน  สกุลจีน   ประธาน 
  2. นางจันทรจิรา  อินทราช  กรรมการ 
  3. น.ส.อาดีลา  อัลฮามาดีย  กรรมการ 
  4. น.ส.ฟาฎีมาห  วาเด็งพงศ  กรรมการ 
  5. น.ส.ซาวียะห  เปาะจ ิ   กรรมการ 
  6. น.ส.ศนัสนีย  สะมะแอ   กรรมการ 
  7. นางกามีละห  ดือเลาะ   กรรมการและเลขานุการ 
  8. น.ส.ฟามีละห  มีดิง   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 หนาที่ 

1. วางระบบการคนหาความเสี่ยงทั้งเชิงรุกและเชิงรับพรอมจัดทําโปรแกรมความเสี่ยงของ
โรงพยาบาล 

2. สงเสริมและสรางความเขาใจในกลุมเจาหนาที่เพ่ือใหมีการคนหาความเสี่ยงในงานประจํา
ของแตละหนวยงาน 

3. เชื่อมโยงขอมูลความเสี่ยงจากทีมและหนวยงานตางๆ เพื่อสรุปแนวโนมความเสี่ยงใน
ภาพรวมของโรงพยาบาล 

4. ควบคุมกํากับ วิเคราะหประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานคุณภาพตอทีมนําทุก
เดือน 

 
 

/10.คณะกรรมการ.. 



10 .คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (IM) 
1. นพ.พีรพล  โชติกสถิตย  ประธาน 
2. พญ.จัสมี  โนะ   กรรมการ 
3. นายบาฮารี  แม   กรรมการ 
4. นายณัฐพงศ  อินทองคาํ  กรรมการ 
5. นางแวสูไฮลา  ดาราหมานเศรษฐ กรรมการ 
6. นางนูรอนีย  หะยีมะดือเระ  กรรมการ 
7. น.ส.นูรียะ  ดินนาวา   กรรมการ 
8. นางนูรีสัน  ยาหะย ู   กรรมการ 
9. น.ส.ซูไลดา  สะบูดิง   กรรมการ 
10. น.ส.ศุภรัต  ภารตกฤตยาพันธ  กรรมการและเลขานุการ 
11. นายแอนซอรี  อาล ี   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 หนาที่ 
1. จัดทําระบบฐานขอมูลโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เพื่อการบริหาร

จัดการทีมีประสิทธิภาพ 
2. วางระบบและควบคุมกํากับการสงรายงานขอมูลของหนวยงานตางๆ ภายในโรงพยาบาล 

ตลอดจนตรวจสอบวิเคราะหขอมูลเบื้องตนกอนสงรายงานใหหนวยงานที่เก่ียงของ 
3. พัฒนาชองทางการสื่อสารขอมูลท่ีสะดวก รวดเร็ว ครอบคลุมทุกจุดบริการ 
4. ตรวจสอบ/ปรับปรุงการบันทึกเวชระเบียนโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

ใหไดมาตรฐาน ตามเกณฑที่กําหนด 
5. ควบคุมกํากับการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของผูรับบริการเพ่ือพิทักษผูรับบริการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
6. เผยแพรประชาสัมพันธผลการพัฒนาคุณภาพใหเจาหนาที่ทุกคนไดรับทราบขอมูลอยาง

ตอเนื่อง 
7. วิเคราะหประเมินผลขอมูลสุขภาพและตัวชี้วัดผลการดําเนินงานคุณภาพตอทีมนําทุก

เดือน 
11. คณะกรรมการจริยธรรมและสิทธิผูปวย (EBS/ETH) 

1. ทพ.ศรีสุข  ขวัญคง   ประธาน 
2. น.ส.ฟามีละห  มีดิง   กรรมการ 
3. นายยูโซะ  ดือเลาะ   กรรมการ 
4. นายณัฐพงศ  อินทองคาํ  กรรมการ 
5. น.ส.พิจักษณา  มณีพันธุ  กรรมการ 
6. น.ส.ศุภรัต  ภารตกฤตยาพันธ  กรรมการ 
7. นาง ธัญชนก  ชัยสิงห   กรรมการและเลขานุการ 
8. นายกิตติพันธ  มะลิลา  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาที่ 
1. กําหนดนโยบายการดําเนินงานดานจริยธรรมและสิทธิผูปวย 
2. สรางความตระหนักใหกับเจาหนาที่ในการพิทักษสิทธิผูปวย 

/3. กําหนดมาตรการ.. 



3. กําหนดมาตรการการพิทักษสิทธิผูปวยและติดตามประเมินผลการปฏิบัติของบุคลากร 
4. แกไขปญหาขอขัดแยงทางดานจริยธรรมและใหความชวยเหลือบุคลากรกรณีถูกรองเรียน 
5. รวบรวม วิเคราะหและจัดการขอเสนอแนะและขอรองเรียนจากระบบบริหาร 
6. รายงานผลการดําเนินงานคุณภาพตอทีมนําทุกเดือน 

 
                                                   สั่ง  ณ  วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563     

 

 
                                       (นายอดุลย  เร็งมา) 

                                            ผูอํานวยการโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
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