
 
 

 
ค ำสั่งโรงพยำบำลมำยอ 

ที่    96 / 2560 
เรื่อง แก้ไขค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรบริหำรสิ่งแวดล้อมและอำชีวอนำมัย โรงพยำบำลมำยอ 

-------------------- 
 

  ตำมค ำสั่งโรงพยำบำลมำยอ ที่ 17 / 2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรบริหำรสิ่งแวดล้อมและ
อำชีวอนำมัย โรงพยำบำลมำยอ ลงวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2557 เนื่องจำกมีกำรปรับเปลี่ยนต ำแหน่งและเจ้ำหน้ำที่
บำงท่ำนได้ย้ำยสถำนที่ท ำงำน จึงขอแก้ไขค ำสั่งให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งกำรด ำเนินงำนพัฒนำสิ่งแวดล้อมและอำชีวอนำมัย
ของโรงพยำบำล ต้องอำศัยบุคลำกรหลำกหลำยวิชำชีพในกำรพัฒนำงำนให้ได้ตำมมำตรฐำนและเพ่ือดูแลบุคลำกรใน
โรงพยำบำลให้มีสุขภำวะที่ดี ท ำงำนอย่ำงปลอดโรค ปลอดภัย ซึ่งช่วยสนับสนุนให้กำรพัฒนำและรับรองคุณภำพ
โรงพยำบำลตำมมำตรฐำน HA และกำรพัฒนำโรงพยำบำลภำยใต้กระบวนกำรส่งเสริมสุขภำพ (HPH) และ
โรงพยำบำลรณรงค์รวมใจลดโลกร้อน (GREEN & CLEAN Hospital) บรรลุเป้ำหมำยตำมมำตรฐำน ซึ่งโรงพยำบำลมำ
ยอได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในด้ำนนี้เป็นอย่ำงมำก 
  ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้งคณะท ำงำนกำรบริหำรสิ่งแวดล้อมและ
อำชีวอนำมัยดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการงานการบริหารสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย   
1.1 นำยมะหำมะ  กำเซ็ง  นักจัดกำรงำนช ำนำญกำรช ำนำญกำร ประธำน 
1.2 นำงซูมัยยะฮ์  แวหะมะ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร รองประธำน 
1.3 นำงอำซีซะ  มุตตะเสวี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร    กรรมกำร 
1.4 นำงสำวสุคนธ์    ชูพันธ์   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร    กรรมกำร 
1.5 นำยมนัส  ยูโซ๊ะ       นำยช่ำงเทคนิค        กรรมกำร 
1.6 นำยอับดุลเลำะ   สำเตำะ    นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร เลขำนุกำร 
1.7 นำงสำวซุรฮัน   เจะลง    เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข                ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

บทบาทหน้าที่ 
๑. ให้ค ำปรึกษำและสนับสนุน แก่คณะท ำงำนในด้ำนวิชำกำร งบประมำณและกำรจัดท ำแผนทำงด้ำน

สิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัยในโรงพยำบำลบ้ำนใหม่ไชยพจน์ 
๒.  เสนอแนะคณะท ำงำน ในกลวิธีกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำนที่สถำบันรับรอง

คุณภำพสถำนพยำบำลก ำหนด (สรพ.) 

2.  อนุกรรมการการบริหารสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

2.1 โครงสร้ำงกำยภำพและสิ่งแวดล้อม 
2.1.1 นำยมะหำมะ      กำเซ็ง นักจัดกำรงำนช ำนำญกำรช ำนำญกำร หัวหน้ำงำน 
2.1.2 นำงมัสนำ กูนำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร    คณะท ำงำน 
2.1.3 นำงนูรีฮัน ยำโกะ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร    คณะท ำงำน 
2.1.4 นำยอับดุลเลำะ สำเตำะ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  คณะท ำงำน 

2.2 ระบบ... 
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2.2 ระบบสำธำรณูปโภค 
2.2.1 นำงซูมัยยะฮ์ แวหะมะ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร หัวหน้ำงำน   
2.2.2 นำยมนัส ยูโซ๊ะ    นำยช่ำงเทคนิค    คณะท ำงำน 
2.2.3 นำยไพศอล ดือรำซอ  พนักงำนช่วยเหลือคนไข้   คณะท ำงำน 
2.2.4 นำยอิสมำแอ วำนำ  คนสวน     คณะท ำงำน 
2.2.5 นำงสำวซุรฮัน  เจะลง   เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข         เลขำ 

2.3 กำรก ำจัดของเสีย 
2.3.1 นำยอับดุลเลำะ สำเตำะ  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  หัวหน้ำงำน 
2.3.2 นำงสำวสุคนธ์    ชูพันธ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร    คณะท ำงำน 
2.3.3 นำยพำติมำ หะยีดอเลำะ  คนสวน    คณะท ำงำน 
2.3.4 นำงสำวซุรฮัน  เจะลง   เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข         เลขำ 

2.4 กำรป้องกันอัคคีภัย 
2.4.1 นำยมะหำมะ กำเซ็ง นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร  หัวหน้ำงำน 
2.4.2 นำยมนัส ยูโซ๊ะ นำยช่ำงเทคนิค    คณะท ำงำน 
2.4.3 นำยอนัน สนิง พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร    คณะท ำงำน 
2.4.4 นำยอุสมัน เจ๊ะสู พนักงำนบริกำร    คณะท ำงำน 
2.4.5 นำงซูมัยยะฮ์ แวหะมะ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร เลขำ 

2.5 อำชีวอนำมัย 
2.5.1 นำยอับดุลเลำะ สำเตำะ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  หัวหน้ำงำน 
2.5.2 นำงสุนันท์   สุไลมำน เภสัชกรช ำนำญกำร   คณะท ำงำน 
2.5.3 นำงโสภิณ อินทวัฒกุล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  คณะท ำงำน 
2.5.4 นำงสำวกูซำฮูรำ บอส ู เจ้ำพนักงำนธุรกำร   คณะท ำงำน 
2.5.5 นำงสำวซุรฮัน  เจะลง  เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข        เลขำ 

2.6 สิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรเยียวยำผู้ป่วย 
2.6.1 นำยอับดุลเลำะ   สำเตำะ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  หัวหน้ำงำน 
2.6.2 นำยตูแวอำแซ นิเย๊ะ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร    คณะท ำงำน 
2.6.3 นำงมัสนำ กูนำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  คณะท ำงำน 
2.6.4 นำงสำวอำมีเน๊ำะ อำเย๊ำะแซ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  คณะท ำงำน 
2.6.5 นำงสำวซุรฮัน เจะลง เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข   เลขำ 

2.7 ด้ำนควำมปลอดภัย 
   2.7.1 นำยมะหำมะ กำเซ็ง   นักจัดกำรงำนช ำนำญกำร  หัวหน้ำงำน 
   2.7.2 นำงสำวกูซำรีผะ โตะรำยอ  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  รองหัวหน้ำ 
   2.7.3 นำยตูแวอำแซ นิเยะ    พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  คณะท ำงำน 
   2.7.4 นำยอำหำมัส อำหลี    พนักงำนบริกำร   คณะท ำงำน 
   2.7.5 นำยอับดุเลำะ สำเตำะ    นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร เลขำ 

2.8 ด้ำนกำร... 
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2.8 ด้ำนกำรสื่อสำรในโรงพยำบำล 

2.8.1 นำยมะหำมะ กำเซ็ง   นักจัดกำรงำนช ำนำญกำร  หัวหน้ำงำน 
2.8.2 นำยนำยยูฮัน ลำเต๊ะ     ระบบกล้องวงจรปิด/Internet   คณะท ำงำน 
2.8.3 นำยมนัส   ยูโซะ     เครื่องวิทยุคมนำคม/ระบบเคเบิ้ลทีวี คณะท ำงำน

 2.8.4 นำยฮำริส  ตำเยะ     ระบบโทรศัพท์      คณะท ำงำน.
 2.8.5 นำยอับดุลซูโกร  ยูโซ๊ะ   ระบบเรียกพยำบำล   คณะท ำงำน 

2.5.6 นำงนัสรียะฮ์  ตำเห ระบบเสียงตำมสำย   เลขำ  
 

โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1. ด ำเนินกำรประเมิน วิเครำะห์และพัฒนำควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือหำแนวทำงแก้ไขพัฒนำ   

ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนของบุคลำกรและสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนสำธำรณสุขรวมใจลดโลกร้อน (GREEN & CLEAN Hospital) 

2. กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ มำตรฐำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 
3. กำรส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้ำนสิ่งแวดล้อมและอำชีวอนำมัยของโรงพยำบำล 
4. กำรจัดฝึกอบรมและเผยแพร่ให้ควำมรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อมและอำชีวอนำมัยแก่บุคลำกร 
5. กำรบริหำรจัดกำรในกำรจัดท ำขั้นตอน ปฏิบัติงำน กำรก ำกับ ควบคุม ดูแล บ ำรุงรักษำ งำนดำนกำร

สื่อสำร 
6. ก ำหนดให้มีกำรประชุมคณะท ำงำนทุกวันศุกร์สุดท้ำยของทุกเดือน 
7. กำรจัดท ำรำยงำน ข้อเสนอแนะ แนวทำงกำรปรับปรุง แก้ไขปัญหำ ด้ำนสิ่งแวดล้อมและอำชีวอนำมัย 
8. งำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
3.  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน (จป.) หน่วยงาน 

  3.1 นำงสำวซุรฮัน    เจะลง    เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข           กลุ่มงำนเวชปฏิบัติครอบครัวฯ 
 3.2 นำยสิทธิกรณ์   แม๊ะเรำะ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร    แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
 3.3 นำงตูแวเรำะฮำนี  ลอมะ    พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร    แผนกผู้ป่วยนอก  
 3.4 นำงสำวสุทธินี   สุขรักษ์   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร    แผนกผู้ป่วยใน  
 3.5 นำยอนัน   สนิง    พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร    แผนกผู้ป่วยใน  
 3.6 นำงมัสนำ   กูนำ    พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร    แผนกสูติกรรม  
 3.7 นำยลุคหมำน     กะลุบี    จพ.เภสัชกรรมช ำนำญงำน    แผนกเภสัชกรรมชุมชน 
 3.8 นำงสำวนัสเรำะห์  สะนิ     จพ.เผยแพร่ประชำสัมพันธ์    แผนกประกันสุขภำพ         
 3.9 นำงสำวสุคนธ์      ชูพันธ์    พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร    แผนกจ่ำยกลำงและซักฟอก      
 3.10 นำงสะปียะ   ยูโซ๊ะ     จพ.ทันตสำธำรณสุขช ำนำญ    แผนกทันตกรรม 
 3.11 นำงสำวกูซำฮูรำ บอสู     เจ้ำพนักงำนธุรกำร     กลุ่มงำนกำรจัดกำร 
 3.12 นำยยูฮัน    ลำเตะ    จพ.เครื่องคอมพิวเตอร์     แผนกสำรสนเทศ 

 
 
 

โดยมี... 
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โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1. ประสำนงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม/อำชีวอนำมัย ในหน่วยงำน 
2. ตรวจสอบและประเมินควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อม/อำชีวอนำมัยในหน่วยงำน   
3. ส่งรำยงำนให้คณะกรรมกำรงำนกำรบริหำรสิ่งแวดล้อมและอำชีวอนำมัย 
4. งำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ตำมค ำสั่งนี้โดยเคร่งครัด 

 
                                    สั่ง ณ วันที่ 14 ตุลำคม พ.ศ.2559 
 
 
 
             (นำยนิรันดร์  วิชเศรษฐสมิต) 
  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลมำยอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


