
  

 
คําสั่งโรงพยาบาลขุขันธ 

ที่  ๗๑ / ๒๕๕๙ 

   เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการพยาบาล  

…………………………………………………………………………………………… 

  การติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล มุงสูความเปนเลิศ  เพ่ือขอ

รับรองการตรวจประเมินคุณภาพการพยาบาล  ตามแนวทางการประเมินคุณภาพการพยาบาลภายนอก   ใหมีความ

พรอมในการรับรองคุณภาพ รวมทั้งธํารงรักษายกระดับคุณภาพการพยาบาลสูมาตรฐานที่สูงขึ้น  จึงแตงต้ัง

คณะกรรมการ ประเมินคุณภาพการพยาบาลระดับกลุมการและระดับหนวยงานบริการการพยาบาล  รายนาม

ดังตอไปน้ี 

 

๑. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการพยาบาลระดับองคกรพยาบาล 

๑. นางวัลภา  วิเศษศุกล        หัวหนากลุมงานการพยาบาล          ประธานคณะกรรมการ 

๒. นายธนะพัฒน  พุฒิพงศปกรณ     ผูแทนฝายบริหารคุณภาพ            รองประธานกรรมการ  

๓. นางสุภา  ผาสุข                      หัวหนากลุมงานเวชศาสตรฯ            กรรมการ  

๔. นางเพ็ญประภา  ศรีฤทธิประดิษฐ       หัวหนางานหองผาตัด/วิสัญญี          กรรมการ      

๕. นางวัธนี  อินยาพงษ                     หัวหนางานการพยาบาลผูคลอด                  กรรมการ 

๖. นางรัตนา  วรสาร               หัวหนางานการพยาบาลผูปวยนอก  กรรมการ  

๗. นางมธุรส  เทศะบํารุง          หัวหนางานการพยาบาลผูปวยในชาย กรรมการ  

๘. นางสายยนต  รัตนา            หัวหนางานการพยาบาลผูปวยในเด็ก กรรมการ  

๙. นางจุฑามาศ  อานไธสง        หัวหนางานการพยาบาลผูปวยในหญิง กรรมการ  

๑๐. นายวรรณสิงห  ธนาพงศวิศาล หัวหนางานการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กรรมการ               

๑๑. นางกาญจนา  นามบุตรดี       หัวหนางานคลินิกโรคเรื้อรัง กรรมการ     

๑๒. นางช่ืนจิต   ชาญจิตร           หัวหนางานใหคําปรึกษา               กรรมการ  

๑๓. นางสาวนวรัตน  อุดมหอม     หัวหนางานศูนยรับผูปวยและสงตอ กรรมการ    

๑๔. นางสมจันทร บัวเขียว           หัวหนางานศูนยสุขภาพชุมชนหวยเหนือ  กรรมการ  

๑๕. นางพนิดา  ศรีสําราญ           หัวหนางานจายกลาง                                       กรรมการ                                                     

๑๖. นางอังคณาลักษณ   แสวงดี    ศูนยดูแลตอเน่ืองที่บาน กรรมการ 

๑๗. นางนพนิต  เหลาแค             หัวหนางานบําบัดยาเสพติด  กรรมการ  

๑๘. นางนภาผอง   แสนทวีสุข      หัวหนางานการควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล     กรรมการ  



  

๑๙. นางปยดา  สอนพูด       หัวหนางานการพยาบาลผูปวยหนัก  กรรมการ  

๒๐. นางมะลิวาส  สุทธิพันธ  หัวหนางานการพยาบาลผูปวยในสูตินรีเวช  กรรมการ 

   

มีหนาที่ดังตอไปน้ี 

๑. กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน  พันธกิจ เปาหมาย และทิศทางการพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล 

๒. จัดทําแผนกลยุทธในการดําเนินงาน การพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล 

๓. สงเสริม  สนับสนุน และใหคําปรึกษา แนะนํา ในเรื่องตาง ๆ ของคณะทํางาน การพัฒนาคุณภาพ  

    การพยาบาล  ใหไดมาตรฐาน เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามกรอบ ทิศทาง และแนวทางที่  

    กําหนด 

๔. กําหนดแผน วัตถุประสงคการในการดําเนินงานประเมินคุณภาพทางการพยาบาลตามแบบการ 

    ประเมินตนเอง  (Self Assessment Report) 

๕. ตรวจเยี่ยมการดําเนินการ ประเมินคุณภาพการพยาบาลตามแบบการประเมินตนเองของหนวยงาน 

๖. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานประเมินคุณภาพภายนอกตอผูบริหาร 

๗. ควบคุมดูแลในการเขียนรายงานผลการประเมินใหมีความสมบูรณ 

๘. เสนอสงรายงานการประเมินตนเองตอคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายนอก 

 

๒. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการพยาบาลระดับหนวยงาน  

๑. นางสมใจ  ทองมนต   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ        งานผูปวยนอก 

๒. นางศลิษา  ตัณฑกูล   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ        งานผูปวยนอก 

๓. นางบุญหนา   สวางภพ   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการงาน         งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช 

๔. นางสาวภัทรกาญจน  บุญรังศร ี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ      งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช 

๕. นางสาวสมใจ   สุคนธจินดา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ       งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช 

๖. นางอําภา  ทวีพันธ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ       งานหองคลอด 

๗. นางสาวเกื้อกูล โสริยาตร  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ      งานหองคลอด 

๘. นางสาวศรีสวัสด์ิ   ศรีแกว          พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ      งานหองผาตัด 

๙. นางอําไพร  บัลลังค                  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ      งานวิสัญญ ี

๑๐. นางโชติยา  ศิลาภา  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ       งานผูปวยในชาย 

๑๑. นางสุนันทา  ศรีกุล   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ       งานผูปวยในชาย 

๑๒. นางแววปราญช  ซอนกลิ่น พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ       งานผูปวยในเด็ก 

๑๓. นางอริยะ   ชางทํา     พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ       งานผูปวยในเด็ก  

๑๔. นางบุศราคัม  โพธ์ิงาม               พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ      งานผูปวยในหญิง 

๑๕. นางเสาวภา  ทองศรี                 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ        งานผูปวยในหญิง 

๑๖. นางสาววิรารัตน  โพธิชาติปาน     พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ        งานผูปวยในหญิง 

๑๗. นางรัตนา  อุตสาหะ                 พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ       งานผูปวยหนัก     



  

๑๘. นางสาวทวิกา  รสสุพล         พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ       งานผูปวยหนัก 

๑๙. นางภัชราพร  โคกกลาง       พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ          งานผูปวยในสูตินรีเวช 

๒๐. นางสาวชนกนาถ  คําบุธีรโชติ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ          งานผูปวยในสูตินรีเวช 

๒๑. นางณัฐชยา  สารภาพ      พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ          งานคลินิกโรคเรื้อรัง 

๒๒. นางศิริปทุม  เพชรลวน      พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ          งานคลินิกโรคเรื้อรัง 

๒๓. นางทริกาญจน  ยศวิจิตร       พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ           งานฝากครรภ 

๒๔. นางวรัญชญา  เดชตระกูล      พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ           งานฝากครรภ 

๒๕. นางกนกวรรณ  บาตรโพธินท  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ          ศูนยสุขภาพชุมชนหวยเหนือ 

๒๖. นางกานตรวี  ศรีวัฒนเลิศ      พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ          ศูนยสุขภาพชุมชนหวยเหนือ 

๒๗. นางจิราภรณ   พิมพแกว       พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ          ศูนยรับไวรักษาและสงตอ 

  

มีหนาที่ดังตอไปนี้ 

๑. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report) ระดับหนวยงาน 

๒. เตรียมความพรอมในการรับการประเมินตนเองตามเกณฑการประกันคุณภาพการพยาบาลในระดับหนวยงาน 

๓. รวมประชุมใหขอมูลขอคิดเห็นตอคณะกรรมการ 

๔. ดําเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

๕. รายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการเปนระยะ ๆ  

    

          ทั้งน้ี  ขอใหผูที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ อยางเต็มความรูความสามารถ เพ่ือใหเกิดผล

ดีตอองคกรตอไป  

 

      สั่ง  ณ  วันที่  ๑   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  

               

                              (นายประวิทย  เสรีขจรจารุ) 

                              อํานวยการโรงพยาบาลขุขันธ 

 

 


