คาสั่งโรงพยาบาลบ้านแพรก
ที่.399./2556.......
เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน คณะกรรมการ คณะทางาน กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลบ้านแพรก
สืบเนื่องจากระบบการบริการสุขภาพยุคใหม่ที่มุ่งเน้นการบริการสุขภาพแบบมีคุณภาพโดยยึดผู้ป่วยเป็น
ศูนย์กลาง ภายใต้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงและ บุคลากรอันจากัด ซึ่งเป็นระบบที่จาเป็นต่อการพัฒนาบุคลากร
พร้อมด้วยกระบวนการมอบหมายงาน เพื่อความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การพัฒนางาน และประเมินผลการ
ทางานอย่างชัดเจน จึงขอแต่งตั้ง ผู้ปฏิบัติงานตามตาแหน่งงาน คณะกรรมการและคณะทางานพัฒนาคุณภาพ
บริการพยาบาลต่างๆ ของกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลบ้านแพรก ประจาปีงบประมาณ 2556 ดังนี้
1. นางพชรวรัตถ์ แสงทองชนาพงศ์ ปฏิบัติราชการในตาแหน่ง รักษาการหัวหน้าพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงาน
การพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง
2. นางสาวผาสุข อบรมวรรณ
ปฏิบัติราชการในตาแหน่ง ผู้ช่วยรักษาการหัวหน้าพยาบาล หัวหน้า
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
3. นางสาวกาญจน์วรรณ สังข์ประไพ ปฏิบัติราชการในตาแหน่ง ผู้ช่วยรักษาการหัวหน้าพยาบาล หัวหน้า
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน
4. นายอภินันต์ ลือศิริ
ปฏิบัติราชการในตาแหน่ง หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด, งาน
เครื่องมือและอุปกรณ์, ช่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
5. นางสาวจันทร์พักตร์ ขาวฉอ้อน ปฏิบัติงานในตาแหน่ง รักษาการหัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยคลอด
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อกรณีผู้ป่วยนอก ช่วยงานการพยาบาลผู้ป่วย
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ช่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (การพยาบาลเวชปฏิบัติเบื้องต้น)
6. นางไพรินทร์ แซ่อึ้ง
ปฏิบัติราชการในตาแหน่งรักษาการหัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
7. นางอรพินท์ ยั่งยุบล
ปฏิบัติราชการในตาแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน
(VIP)
8. นางธาริดา ชิศากรวนิช
ปฏิบัติราชการในตาแหน่งรักษาการหัวหน้างานจ่ายกลาง
ซักฟอก ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อ และ ปฏิบัติงานพยาบาลผู้ป่วยใน
9. นางสาวณัฎฐานิษฐ์ วัฒแสง
ปฏิบัติราชการในตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการงานการพยาบาล
ผู้ป่วยในและ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุม่ งานการพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อกรณีผู้ป่วยใน
10. นางสาวธัญญรัตน์ ผาสุข
ปฏิบัติราชการในตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการพยาบาลผู้ป่วยใน
11. นางสาวณภัคมน เริงโอสถ
ปฏิบัติราชการในตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลผู้ป่วยใน และ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อ
12. นางสุรีพร ชูหิรัญ
ปฏิบัติราชการในตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการพยาบาลผู้ป่วยใน
13. นางสาวสมพิศ บรรจงศุภมิตร ปฏิบัติราชการในตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยใน
14. นางสาวชุรีพร ตรีษะศรี
ปฏิบัติราชการในตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ พยาบาล
ผู้ปว่ ยใน

15.นางสาวพรเพ็ญ คงประเสริฐ ปฏิบัติราชการในตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการพยาบาล
ผู้ปว่ ยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
16. นางสาวกฤษณา สุขสุภาพ ปฏิบัติราชการในตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการพยาบาล
ผู้ปว่ ยอุบัติเหตุฉุกเฉิน
17. นายสมคิด ธีระวาส
ปฏิบัติราชการในตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการพยาบาล
ผู้ปว่ ยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
18. นางสาวเขมิกา วงศ์อาไพ
ปฏิบัติราชการในตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการพยาบาล
ผู้ปว่ ยคลอด และช่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
19. นางสาววรานิษฐ์ กฤษแก้ว ปฏิบัติราชการในตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการพยาบาล
ผู้ปว่ ยคลอด และช่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
20. นางสุกัญยา สุขทัศน์
ปฏิบัติราชการในตาแหน่งพยาบาลเทคนิคชานาญงานการพยาบาล
ผู้ปว่ ยนอก
21. นางสาวสมนึก ควรอักษร
ปฏิบัติราชการในตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการพยาบาล
ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
บทบาทและหน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่ความรับผิดชอบประจาตาแหน่งในหน่วยงานดังภาคผนวก และตามบทบาทหน้าที่
ด้านคณะกรรมการหรือคณะทางานที่เกี่ยวข้อง
รักษาการหัวหน้าพยาบาล
เพื่อการบริหารจัดการในกลุ่มงานการพยาบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
จึ งมอบหมายให้ ผู้ ช่ว ยหั ว หน้ าพยาบาลทาหน้าที่รั กษาการหั ว หน้า พยาบาลคนถัดไป ในกรณีที่ คุณพชรวรัต ถ์
แสงทองชนาพงศ์ ติดราชการนอกสถานที่โดยเรียงลาดับรักษาการตามตาแหน่งผู้ช่วยรักษาการหัวหน้าพยาบาล
ดังนี้
1. นางสาวผาสุข อบรมวรรณ
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
2. นางสาวกาญจน์วรรณ สังข์ประไพ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน
ทั้งนี้ ถ้าหัวหน้ากลุ่มงานทั้ง 2 ท่าน ติดราชการนอกสถานที่ มอบหมายให้หัวหน้างานที่อาวุโสลาดับถัดไปทาหน้าที่
รักษาการหัวหน้าพยาบาลแทน
บทบาทและหน้าที่
ทาหน้าที่บริหารจัดการ ประสานงานภายในและภายนอกหน่วยงาน ให้ลุล่วงตามเป้าประสงค์ของงานด้วย
ความเรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผู้รับบริการพึงพอใจ ไม่เกิดความขัดแย้งหรือ ความไม่
สงบ ในองค์กรพยาบาลหรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการพยาบาล
เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงานบริการด้านการพยาบาลเป็นไปตามเป้าหมายของกลุ่มงานการพยาบาลและองค์กร
พยาบาล จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพยาบาลเพื่อดาเนินงานอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งมีวัตถุประสงค์คือ
1. ผู้ให้การบริการพยาบาลปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ผู้ให้การบริการพยาบาลได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
3. ผู้ให้การบริการพยาบาลพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง
4. ผู้ให้การบริการพยาบาลเพียงพอต่อการให้การบริการ
5. ผู้ให้การบริการพยาบาลมีความสุขและยินดีบริการ
6. ผู้ให้บริการพยาบาลปฏิบัติงานแบบบูรณาการกับชุมชน และร่วมวางแผนพัฒนาสุขภาพกับเครือข่าย
พันธมิตรภาครัฐและเอกชน
ทั้งนี้ปฏิบัติในหน้าที่ของคณะกรรมการเดียวกันกับคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร (ด้วยการจัดการความรู้การวิจัย
และฝึกอบรม) คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการควบคุม ประกันคุณภาพและการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง (HA-HPH) คณะกรรมการสารสนเทศ และคณะกรรมการด้านคุณธรรมและจริยธรรม
โดยคณะกรรมการมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นางพชรวรัตถ์ แสงทองชนาพงศ์ ตาแหน่งรักษาการหัวหน้าพยาบาล
ประธาน
2. นางสาวผาสุข อบรมวรรณ
ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ
กรรมการ
3. นางสาวกาญจน์วรรณ สังข์ประไพ ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ
กรรมการ
4. นายอภินันต์ ลือศิริ
ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ
กรรมการ
5. นางสาวจันทร์พักตร์ ขาวฉะอ้อน ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
กรรมการ
6. นางธาริดา ชิศากรวนิช
ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ
กรรมการ
7. นางไพรินทร์ แซ่อึ้ง
ตาแหน่งพยาบาลเทคนิคชานาญงาน
กรรมการ
8. นางสาวณภัคมน เริงโอสถ
ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ
กรรมการและเลขาฯ
บทบาทและหน้าที่
กาหนดนโยบาย วางแผนการดาเนินงาน อานวยการควบคุม กากับ และติดตามประเมินผล รวมทั้งการ
วิเคราะห์ผลการดาเนินงานของกลุ่มการพยาบาลด้านจัดการทรัพยากรการบริหารภายในกลุ่มการพยาบาลและ
ระบบงานสาคัญ โดยประสานความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาชีพ ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเอื้ออานวย
ให้เกิดคุณภาพการบริการพยาบาลแบบองค์รวม ต่อเนื่อง ผสมผสาน 4 มิติ ส่งผลต่อสุขภาพของผู้รับบริการและ
ประชาชน

คณะทางานพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการบริการได้ตามมาตรฐานการดูแล
จึงแต่งตั้งคณะทางานพัฒนาระบบ
สารสนเทศและเวชระเบียน ในกลุ่มงานการพยาบาลเพื่อเป็นทีมพัฒนางานและประสานงานกับสหสาขาวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง ดังรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นางพชรวรัตถ์ แสงทองชนาพงศ์ ตาแหน่งรักษาการหัวหน้าพยาบาล
ประธานที่ปรึกษา
2. นางสาวกาญจน์วรรณ สังข์ประไพ ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ประธานคณะทางาน
3. นางสาวผาสุข อบรมวรรณ
ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ
คณะทางาน
4. นายอภินันต์ ลือศิริ
ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ
คณะทางาน
5. นางสาวอรพินท์ ยั่งยุบล
ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ
คณะทางาน
6. นางสาวจันทร์พักตร์ ขาวฉะอ้อน ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ
คณะทางาน
7. นางไพรินทร์ แซ่อึ้ง
ตาแหน่งพยาบาลเทคนิคชานาญงาน
คณะทางาน
8. นางธาริดา ชิศากรวนิช
ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ
คณะทางาน
9. นางสาวณัฎฐานิษฐ์ วัฒแสง
ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
คณะทางาน
10. นางสาวณภัคมน เริงโอสถ
ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ
คณะทางานและเลขาฯ
บทบาทและหน้าที่
1. ร่วมวิเคราะห์บริบทและปัญหาในการใช้เวชระเบียน
และสารสนเทศทางการพยาบาลเพื่อเอื้อต่อการ
พัฒนาคุณภาพการบริการดูแลผู้ป่วยกับทีมสหสาขาวิชาชีพ และคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนจากการ
ประเมินของ พรพ. สปสช.หรือระดับจังหวัด อันมีผลต่อการได้รับการจัดสรรเงินจากการให้บริการในแต่
ละราย และการได้รับการรับรองคุณภาพการบริการด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. ร่วมวางแผนและพัฒนาระบบ
เพื่อการจัดการข้อมูลทางด้านการพยาบาลนาสู่การพัฒนาคุณภาพการ
บริการ
3. ร่วมติดตามประเมินผลการร่วมกันใช้ข้อมูลทางการพยาบาลเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลอย่างมีคุณภาพ
และผลการประเมินเวชระเบียน เพื่อการวิเคราะห์และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับองค์กรพยาบาล
และการร่วมกันกับทีมสหสาขาวิชาชีพ

คณะทางานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC)
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการการบริการพยาบาล เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยความปลอดภัยต่อ
ผู้ป่วยและบุคลากร จึงแต่งตั้งคณะทางานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในกลุ่มงานการพยาบาลเพื่อเป็นทีมพัฒนา
งานและประสานงานกับสหสาขาวิชาชีพ ดังรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นางพชรวรัตถ์ แสงทองชนาพงศ์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ประธานคณะทางาน
2. น.ส.กาญจน์วรรณ สังข์ประไพ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
คณะทางาน
3. นางสาวผาสุข อบรมวรรณ
ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ
คณะทางาน
4. นายอภินันต์ ลือศิริ
ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ
คณะทางาน
5. นางอรพินท์ ยั่งยุบล
ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ
คณะทางาน
6. นางไพรินทร์ แซ่อึ้ง
ตาแหน่งพยาบาลเทคนิคชานาญงาน
คณะทางานและเลขาฯ
IC-OPD
7. นางสาวจันทร์พักตร์ ขาวฉะอ้อน
ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
คณะทางานและเลขา
กลุ่มปฏิบัติงาน IC พื้นที่ ER, LR, OR
8. นางธาริดา ชิศากรวนิช
ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ
คณะทางานและเลขาฯ
กลุ่มปฏิบัติงาน IC พื้นที่ซักฟอก Supply โรงครัว
9. นางสาวณัฎฐานิษฐ์ วัฒแสง
ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
คณะทางานและเลขาฯ
กลุ่มปฏิบัติงาน IC พื้นที่ WARD และ VIP
10 นางสาวณภัคมน เริงโอสถ
ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ
คณะทางานและเลขาฯ
กลุ่มงานการพยาบาล
มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. กาหนดนโยบาย มาตรการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการดาเนินงานป้องกัน การควบคุม การเฝ้าระวังโรค การป้องกันและการ
สอบสวนการระบาดของการติดเชื้อ
๓. ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล
๔. วางแผน ควบคุมกากับ วิเคราะห์ประเมินผล และรายงานผลการการดาเนินงานคุณภาพต่อทีมนา
ทุกเดือน

คณะทางานให้คาปรึกษา (Counselling)
รับเรื่องราวร้องทุกข์และจัดการความขัดแย้งแบบสันติวิธี
เพื่อให้การทางานของพยาบาลเป็นไปตามหลักการยึดลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง มีมาตรฐานและคุณภาพใน
การให้คาปรึกษา และเพื่อความสุขสงบ ในการปฏิบัติงานการให้บริการทั้งในผู้รับบริการภายในและภายนอก จึง
แต่งตั้งคณะทางานให้คาปรึกษา รับเรื่องราวร้องทุกข์และการจัดการความขัดแย้งแบบสันติวิธี ดังมีรายชื่อ
ดังต่อไปนี้
1. นางพชรวรัตถ์ แสงทองชนาพงศ์ ตาแหน่งรักษาการหัวหน้าพยาบาล
ประธานคณะทางาน
2. นายอภินันต์ ลือศิริ
ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ
คณะทางาน
3. นางสาวจันทร์พักตร์ ขาวฉะอ้อน ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ
คณะทางาน
4. นายสมคิด ธีระวาส
ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ
คณะทางาน
5. นางอรพินท์ ยั่งยุบล
ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ
คณะทางาน
6. นางสาวไพรินทร์ แซ่อึ้ง
ตาแหน่ง พยาบาลเทคนิคชานาญงาน คณะทางาน
7. นางสาวผาสุข อบรมวรรณ
ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ
คณะทางานและเลขาฯ
กลุ่มปฏิบัติงานบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก (ER-LR-OR-OPD)
8. นางสาวกาญจน์วรรณ สังข์ประไพ ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ
คณะทางานและเลขาฯ
กลุ่มปฏิบัติงานบริการพยาบาลผู้ป่วยใน (Ward-VIP)
บทบาทและหน้าที่
1. ร่วมวางแผนและดาเนินการจัดระบบการให้บริการที่เอื้อต่อการให้คาปรึกษาต่อผู้รับบริการทั้งภายนอก
ภายใน รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนและผู้รับบริการในจุดงานของสถานบริการและนอกหน่วยงาน
ด้านการบริการทางการแพทย์และการพยาบาล
2. ตอบสนองต่อปัญหาการให้บริการจากผู้รับบริการและประชาชนและจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี และ
ร่วมทบทวน ปัญหาสาเหตุ แนวทางการพัฒนาต่อเนื่อง
3. ให้คาปรึกษาผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิต ขั้นต้น เช่น ซึมเศร้า วิตกกังวล ในหน่วยงาน
4. สรุปและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานด้านการให้คาปรึกษาในหน่วยงานและกลุ่มงานการพยาบาลเพื่อการ
พัฒนาต่อเนื่อง
5. รวบรวมข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์ สถานการณ์ในภาพรวม และร่วมพัฒนาระบบบริการพยาบาลให้
สอดคล้องต่อเป้าหมายคือ ผู้ให้และผู้รับบริการพึงพอใจ

คณะทางานพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยรายกรณี (Case Management )
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะทางาน
พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยรายกรณี (Case Management) ในกลุ่มงานการพยาบาลเพื่อเป็นทีมพัฒนางานและ
ประสานงานกับสหสาขาวิชาชีพ ดังรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นางพชรวรัตถ์ แสงทองชนาพงศ์ ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ที่ปรึกษาคณะทางาน
2. นางสาวกาญจน์วรรณ สังข์ประไพตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ประธานคณะทางาน
3. นางสาวผาสุข อบรมวรรณ
ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ
คณะทางาน
4. นายอภินันต์ ลือศิริ
ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ
คณะทางาน
5. นางสาวเขมิกา วงศ์อาไพ
ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ
คณะทางาน
6. นางสาวธัญญรัตน์ ผาสุข ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ
คณะทางานและเลขานุการฯ
บทบาทและหน้าที่
ร่วมวิเคราะห์ปัญหาในการดูแลผู้ป่วยสาคัญกับทีมสหสาขาวิชาชีพ และ ร่วมวางแผนเพื่อการดาเนินการ
ในการดูแลผู้ป่วยใน ผุและการทบทวนการดูแลผู้ป่วยรายกรณี รวมถึงการติดตามประเมินผลการร่วมกันจัดการ
ดูแลผู้ป่วยรายกรณี เพื่อการวิเคราะห์และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับองค์กรพยาบาลและการร่วมกันกับ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ
หมายเหตุ ให้ยกเลิกคาสั่งโรงพยาบาลบ้านแพรก ที่ 96/ 2555
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการ และคณะทางาน ปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555
นางสาวปิยธิดา พูนพัฒนปรีชา
เภสัชกรชานาญการ
รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลบ้านแพรก

