
9.1.3 โครงสรา้งหน่วยงาน 

 โรงพยาบาลสว+างอารมณ/ 

ผู#อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย5) (ด#านเวชกรรม/ด#านสาธารณสุข/ด#านเวชกรรมปBองกัน) 
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.กลุFมงานบริหารทั่วไป 

 เภสัชกร 

 

2.กลุFมงานเทคนิคการแพทย5 

 ทันตแพทย5 

 

นักเทคนิคการแพทย5 

 

นักจัดการงานทั่วไป 

 

3.กลุFมงานทันตกรรม 

 

4.กลุFมงานเภสัชกรรมและคุ#มครองผู#บริโภค 

 

5.กลุFมงานการแพทย5 

 

6.กลุFมงานโภชนศาสตร5 

 นายแพทย5 

 

นักโภชนาการ 

 -จพ.การเงินและบัญช ี

 /นวก.เงินและบัญช ี

-จพ.ธุรการ 

-จพ.พัสดุ/นวก.พัสดุ 

-นายชFางเทคนิค 

-จพ.โสตทัศนศึกษา 

-นักเทคนิคการแพทย5 

-จพ.วิทยาศาสตร5การแพทย5 

-นักวิทยาศาสตร5การแพทย5 

-ทันตแพทย5 

-จพ.ทันตสาธารณสุข 

/นวก.สาธารณสุข(ทันต

สาธารณสุข) 

-เภสัชกร 

-จพ.เภสัชกรรม 

-นายแพทย5 -นักโภชนาการ 

-โภชนากร 

นักกายภาพบำบัด/นักกิจกรรมบำบัด 

8.กลุFมงานเวชกรรมฟ]^นฟ ู

-นักกายภาพบำบัด 

-นักกิจกรรมบำบัด 

-ชFางกายอุปกรณ5 

-จพ.เวชกรรมฟ]^นฟ ู-นักรังสีการแพทย5 

-จพ.รังสีการแพทย5 

นวก.สาธารณสุข 

พยาบาลวิชาชีพ/นวก.สาธารณสุข 

หัวหน#าพยาบาล 

นักรังสีการแพทย5 

9.กลุFมงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร5 

และสารสนเทศทางการแพทย5 

 

 

10.กลุFมงานบริการด#านปฐมภูมิและองค5รวม 

11.กลุFมงานการพยาบาล 

7.กลุFมงานรังสีวิทยา 

งานการพยาบาลผู#ปcวยนอก (1) 
-พยาบาลวิชาชีพ 

-พยาบาลเทคนิค 

-นวก.สาธารณสุข 

-จพ.สาธารณสุข 

-นักจิตวิทยา/นักจิตวิทยาคลินิก 

-นวก.สาธารณสุข 

-นวก.คอมพิวเตอร5 

-จพ.เวชสถิต/ินวก.สาธารณสุข(เวชสถิติ) 

-นักสังคมสงเคราะห5 *(รพ.ขนาด M1) 

พยาบาลวิชาชีพ 

พยาบาลวิชาชีพ 

 

งานการพยาบาลผู#คลอด(4) 

 

-พยาบาลวิชาชีพ 

-พยาบาลเทคนิค 

 

-พยาบาลวิชาชีพ 

-พยาบาลเทคนิค 

 

งานการพยาบาลหนFวยควบคุมการ

ติดเชื้อและงานจFายกลาง (6) 

งานการพยาบาล

ผู#ปcวยใน (3) 

งานการพยาบาลผู#ปcวย 

อุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช (2) 

พยาบาลวิชาชีพ 

พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพ 

-พยาบาลวิชาชีพ 

-พยาบาลเทคนิค 

 

-พยาบาลวิชาชีพ 

-พยาบาลเทคนิค 

-นักปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย5/จพ.สาธารณสุข (เวช

กิจฉุกเฉิน)/จพ.ฉุกเฉิน

แพทย5แผนไทย 

 

-แพทย5แผนไทย 

-จพ.สาธารณสุข (วุฒิ ป.การแพทย5แผนไทย) (อายุรเวท) 

12.กลุFมงานการแพทย5แผนไทยและการแพทย5ทางเลือก 

 

คณะกรรมการตFางๆ

ของโรงพยาบาล 

-พยาบาลวิชาชีพ 

-พยาบาลเทคนคิ 



9.1.3 โครงสรา้งหน่วยงาน 

 โรงพยาบาลสว+างอารมณ/ 

ผู3อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย/) (ด3านเวชกรรม/ด3านสาธารณสุข/ด3านเวชกรรมปCองกัน) 

นายแพทย/ธีร/สุทธิ  ปGตวิบลเสถียร 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

 

 

 

5.กลุ+มงานการแพทย/ 

พญ.อรนุช  วะหาโร 

 

3.กลุ+มงานทันตกรรม 

ทพญ.กนกวรรณ  

เจริญกวินโรจน/ 

 

8.กลุ+มงานเวชกรรมฟSTนฟู 

น.ส.ปUยาภรณ/  มายา 
 

2.กลุ+มงานเทคนิคการแพทย/ 

นายภูมิพิพัฒน/  แห3วเพ็ชร 

7.กลุ+มงานรังสีวิทยา 

น.ส.สุมาลี  บุญธนาพิศาน 

 

6.กลุ+มงานโภชนศาสตร/ 

นายอดุล สิทธิการ/น.ส.ชญาณัฐ แจ+มฟCา 

 
1 งานตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษาผู#ปcวย ท้ัง

ผู#ปcวยนอก ผู#ปcวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู#ปcวยใน 

ผู#ปcวยผFาตัด ผู#มาคลอด  

 

-งานตรวจวินิจฉัย 

บำบัดรักษาฟ]^นฟูสภาพ

สFงเสริมและปBองกันทางทัน

ตกรรม 

-งานตรวจประเมิน การวินิจฉัยและบำบัดความ

บกพรFองของรFางกายด#วยวิธีทางกายภาพบำบัด 

-งานฟ]^นฟูความเส่ือมสภาพ ความพิการ 

-งานวิเคราะห5ส่ิงตัวอยFางทาง

ห#องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย5 

-งานธนาคารเลือดและบริการ

สFวนประกอบของเลือด 

-งานตรวจ วินิจฉัยและรักษา

โดยรังสีเอกซเรย5 

-งานบริหารจัดการอาหารตาม

มาตรฐานโภชนาการ 

-งานโภชนบำบัด ให#คำปรึกษา 

คำแนะนำความรู#ด#านโภชนาการและ

โภชนบำบัด 

1.กลุ+มงานบริหาร

ทั่วไป 

นายรณวิชญ/  

ศรีสุวรรณ 
-งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 

-งานการพยาบาลในชุมชน 

-งานสFงเสริมสุขภาพทุกกลุFมวัย 

-งานปBองกันและควบคุมโรคและระบาด

วิทยา 

-งานชีวอนามัย 

-งานสุขาภิบาลส่ิงแวดล#อมและศูนย5

ความปลอดภัย 

-งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและ

สนับสนุนเครือขFาย 

-งานสุขภาพจิตและจิตเวช 

-งานอนามัยโรงเรียน 

-งานสุขภาพภาคประชาชน 

-งานบำบัดยาเสพติด สุรา บุหร่ี 

-งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม

สุขภาพ 

-งานการพยาบาลผู#ปcวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

การพยาบาลเพ่ือชFวยชีวิต แก#ไขภาวะ

วิกฤตท่ีคุกคามชีวิต 

9.กลุ+มงานประกันสุขภาพ 

ยุทธศาสตร/และสารสนเทศ 

ทางการแพทย/ 

นายอดุล  สิทธิการ 

 

 

10.กลุ+มงานบริการด3านปฐมภูมิ

และองค/รวม 

นายชัชวาลย/  ศรสุวรรณ 

11.กลุ+มงานการพยาบาล    

นางประไพ  พวงชื่น 

4.กลุ+มงานเภสัช

กรรมและ

คุ3มครองผู3บริโภค 

น.ส.อนินธิชา  

เสถียร 

งานการพยาบาลผู3ปfวยนอก

(1) 

น.ส.พรทิพย/  เล+าปUgนกาญจน/ 

-งานการพยาบาลผู#ปcวยนอก หรือ

ผู#ใช#บริการสุขภาพท่ีมารับบริการทุกมิติ

ให#การพยาบาลผู#ปcวย ผู#ใช#บริการไมFต#อง

พักรักษาตัวใน รพ.ด#วยการคัดกรอง การ

ปฐมพยาบาล การตรวจพิเศษ การให#

คำปรึกษาและสุขภาพจิต งานตรวจ

สุขภาพ งานคลินิกพิเศษ งานโรคเร้ือรัง

ศูนย5รับผู#ปcวย งานการสFงตัว และการ

บริการหนFวยปฐมพยาบาล 

-งานการเงินและการ

บัญชี 

-งานพัสดุกFอสร#างการ

ซFอมบำรุง 

-งานธุรการการ

บริหารยานพาหนะ 

-งานรักษาความ

ปลอดภัย 

-งานประชาสัมพันธ5 

-งานซักฟอก 

-งานอาคาร สถานท่ี 

-งานการเจ#าหน#าท่ี 

-งานบริการเภสัช

กรรมผู#ปcวยนอก 

-งานบริการเภสัช

กรรมผู#ปcวยใน 

-งานบริหารเวชภัณฑ5 

-งานคุ#มครองผู#บริโภค 

-งานให#คำปรึกษาด#าน

เภสัชกรรม 

-งานประกันสุขภาพการข้ึนทะเบียน 

การตรวจสอบสิทธิ การเรียกเก็บ การ

ตามจFาย 

-งานเวชสถิติและงานข#อมูล การจัดการ

เวชระเบียน การลงรหัสโรค 

-งานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

คอมพิวเตอร5 

-งานแผนงานและยุทธศาสตร5เครือขFาย

สุขภาพ 

-งานสังคมสงเคราะห5การให#บริการ

สังคมสงเคราะห5ทางการแพทย5ผู#ปcวย

นอก ผู#ปcวยใน ครอบครัวและชุมชนการ

บริการคลินิกศูนย5พ่ึงได# 

วิเคราะห5 กำหนดทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร5 ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ การพยาบาล จัดระบบการ

พยาบาล ระบบประกันคุณภาพด#านการพยาบาล 

งานการพยาบาลผู3

คลอด(4) 

น.ส.วณิชชา  

สังขินท/ 

 

งานการพยาบาลหน+วย

ควบคุมการติดเชื้อและงาน

จ+ายกลาง (6) 

นางกัญญารัช ยาวิลาศ 

งานการพยาบาลผู3ปfวย 

อุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช(2) 

น.ส.บุญช+วย  พิลึกดีเดช 

งานการ

พยาบาล

ผู3ปfวยใน (3) 

นางทิพาพร 

น3อยสวรรค/ 

-งานการพยาบาล

ผู#ปcวยในทุก

ประเภททุกสาขา

บริการ 

-งานการพยาบาลผู#คลอด

การพยาบาลในระยะ

ต้ังครรภ5 ระยะรอคลอด 

ระยะคลอด 

-งานการพยาบาลทารก

แรกเกิด 

-งานการพยาบาลควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

-งานจFายกลาง 

-งานศูนย5เคร่ืองมือแพทย5 



9.1.3 โครงสรา้งหน่วยงาน 

 

ผู้อาํนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) (ด้านเวชกรรม/ด้านสาธารณสุข/ด้านเวชกรรมป้องกัน) 

โรงพยาบาลสว+างอารมณ/ 

นายแพทย/ธีร/สุทธิ  ปGตวิบลเสถียร 

 

 

 

 

 

รับผิดชอบในการสFงเสริมให#ผู#ปcวยได#รับบริการที่มีคุณภาพ และเปrน

มาตรฐาน ให#ความรู#และทักษะในการดูแลตนเอง เฝBาระวัง

ภาวะแทรกซ#อนตFางๆ จากการทำกิจกรรม เน#นความปลอดภัย มี

ประโยชน5 และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ซึ่งได#แกF การนวดตัว การนวด

คลายเครียด การนวดน้ำมัน การนวดฝcาเท#า การประคบสมุนไพร การอบ

สมุนไพร การดูแลสFงเสริมสุขภาพที่มิใชFการแพทย5แผนปtจจุบันหรือ

การแพทย5ทางเลือก การรักษาแบบเยียวยา หรือสมาน (Healing) การรักษา

ด#วยวัสดุอุปกรณ5 หรือวิธีธรรมชาติที่ได#รับการรับรองตามมาตรฐานของ

กรมพัฒนาการแพทย5แผนไทยและการแพทย5ทางเลือก 

-แพทย5แผนไทย 

นส.ณิชารีย5 คงเวียง 

-จพ.สาธารณสุข (วุฒิ ป.การแพทย5แผนไทย) (อายุรเวท) 

12.กลุ+มงานการแพทย/แผนไทยและการแพทย/ทางเลือก 

 

1. คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

2. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

3. คณะกรรมการบริหารการเงินการคลังสุขภาพ 

4. คณะกรรมการควบคุมภายใน 

5. คณะกรรมการดำเนินการสร#างเสริมจริยธรรมองค5กรที่ดีมีธรรมาภิบาล 

6. คณะกรรมการบริหารงานการจFายคFาตอบแทนตามผลปฏิบัติงาน 

7. คณะกรรมการพัฒนาระบบการดูแลผู#ปcวยตาม Service Plan  

และปtญหาเฉพาะในพื้นที ่

8. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ(คปสอ) 

9. คณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ 

10. คณะกรรมการดำเนินงาน PCC 

11. คณะกรรมการดำเนินงาน รพ.สต.ติดดาว 

12. คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยระดับอำเภอ 

 


