
โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์)  

นายแพทย์ปริญญา  พวงศรีทอง 
 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

 

 

 

 
 

 

5.กลุ่มงานการแพทย์ 
พญ.อรนุช  วะหาโร 

 

3.กลุ่มงานทันตกรรม 
ทพญ.กนกวรรณ  
เจริญกวินโรจน์ 

 

8.กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 
น.ส.ปิยาภรณ์  มายา 

 

2.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
นายภูมิพิพัฒน์  แก้วเพ็ชร 

7.กลุ่มงานรังสีวิทยา 
น.ส.สุมาลี  บุญธนาพิศาน 
 

6.กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 
น.ส.ชญาณัฐ แจ่มฟ้า 

 

1 งานตรวจวินิจฉัย บ าบัดรักษา
ผู้ป่วย ท้ังผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยผ่าตัด ผู้มา
คลอด  
 

-งานตรวจวินิจฉัย 
บ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสภาพ
ส่งเสริมและป้องกันทาง
ทันตกรรม 

-งานตรวจประเมิน การวินิจฉัยและ
บ าบัดความบกพร่องของร่างกายด้วยวิธี
ทางกายภาพบ าบัด 
-งานฟ้ืนฟูความเสื่อมสภาพ ความพิการ 

-งานวิเคราะห์สิ่งตัวอย่างทาง
ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ 
-งานธนาคารเลือดและบริการ
ส่วนประกอบของเลือด 

-งานตรวจ วินิจฉัยและ
รักษาโดยรังสีเอกซเรย์ 

-งานบริหารจัดการอาหารตาม
มาตรฐานโภชนาการ 
-งานโภชนบ าบัด ให้ค าปรึกษา 
ค าแนะน าความรู้ด้านโภชนาการ
และโภชนบ าบัด 

1.กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

 น.ส.สุพัณณิกา  
บุตรโยจันโท 

-งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 
-งานการพยาบาลในชุมชน 
-งานส่งเสริมสขุภาพทกุกลุ่มวัย 
-งานป้องกันและควบคุมโรคและ
ระบาดวทิยา 
-งานชีวอนามัย 
-งานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอ้มและศูนย์
ความปลอดภัย 
-งานพัฒนาระบบบรกิารปฐมภูมแิละ
สนับสนุนเครอืข่าย 
-งานสุขภาพจิตและจิตเวช 
-งานอนามัยโรงเรียน 
-งานสุขภาพภาคประชาชน 
-งานบ าบัดยาเสพติด สรุา บุหรี ่
-งานสุขศกึษาและพฒันาพฤติกรรม
สุขภาพ 

-งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
การพยาบาลเพื่อช่วยชีวิต แก้ไขภาวะ
วิกฤตที่คุกคามชีวิต 

9.กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

ทางการแพทย์ 
นางสุมาลย์ โชติช่วง 

 

10.กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ
และองค์รวม 

นายชัชวาลย์  ศรสุวรรณ 

11.กลุ่มงานการพยาบาล    
นางประไพ  พวงชื่น 

4.กลุ่มงานเภสัช
กรรมและ

คุ้มครองผู้บริโภค 
น.ส.อนินธิชา  

เสถียร 

งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
(1) 

น.ส.พรทิพย์  เล่าปิ่นกาญจน์ 

-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก หรือ
ผู้ใช้บริการสุขภาพที่มารับบริการทุกมิติ
ให้การพยาบาลผู้ป่วย ผู้ใช้บริการไม่ต้อง
พักรักษาตัวใน รพ.ด้วยการคัดกรอง การ
ปฐมพยาบาล การตรวจพิเศษ การให้
ค าปรึกษาและสุขภาพจิต งานตรวจ
สุขภาพ งานคลินิกพิเศษ งานโรคเรื้อรัง
ศูนย์รับผู้ป่วย งานการส่งตัว และการ
บริการหน่วยปฐมพยาบาล 

-งานการเงินและ
การบัญช ี
-งานพัสดุก่อสร้าง
การซ่อมบ ารุง 
-งานธุรการการ
บริหารยานพาหนะ 
-งานรักษาความ
ปลอดภัย 
-งานประชาสัมพันธ ์
-งานซักฟอก 
-งานอาคาร สถานที ่
-งานการเจ้าหน้าที ่
 

-งานบริการเภสัช
กรรมผู้ป่วยนอก 
-งานบริการเภสัช
กรรมผู้ป่วยใน 
-งานบริหาร
เวชภัณฑ์ 
-งานคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
-งานให้ค าปรึกษา
ด้านเภสัชกรรม 

-งานประกันสุขภาพการขึ้นทะเบียน 
การตรวจสอบสิทธิ การเรียกเกบ็ 
การตามจา่ย 
-งานเวชสถิติและงานขอ้มูล การ
จัดการเวชระเบียน การลงรหัสโรค 
-งานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ 
-งานแผนงานและยุทธศาสตร์
เครือข่ายสุขภาพ 
-งานสังคมสงเคราะห์การให้บริการ
สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
ผู้ป่วยนอก ผู้ปว่ยใน ครอบครัวและ
ชุมชนการบริการคลินิกศูนยพ์ึ่งได้ 
 

วิเคราะห์ ก าหนดทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์ ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ การพยาบาล 
จัดระบบการพยาบาล ระบบประกันคุณภาพด้านการพยาบาล 

งานการพยาบาลหน่วย
ควบคุมการติดเชื้อและ

งานจ่ายกลาง (6) 
นางกัญญารัช ยาวิลาศ 

งานการพยาบาลผู้ป่วย 
อุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช 

(2) 
น.ส.บุญช่วย  พิลึกดีเดช 

งานการ
พยาบาล

ผู้ป่วยใน (3) 
นางทิพาพร 
น้อยสวรรค ์

-งานการพยาบาล
ผู้ป่วยในทุก
ประเภททุกสาขา
บริการ 

-งานการพยาบาลควบคุม
การติดเชื้อในโรงพยาบาล 
-งานจ่ายกลาง 
-งานศูนย์เครื่องมือแพทย ์



ผู้อ านวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์)  

โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 

นายแพทย์ปริญญา  พวงศรีทอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

รับผิดชอบในการสง่เสริมให้ผู้ ป่วยได้รับบริการท่ีมีคณุภาพ และเป็น
มาตรฐาน ให้ความรู้และทกัษะในการดแูลตนเอง เฝ้าระวงั
ภาวะแทรกซ้อนตา่งๆ จากการท ากิจกรรม เน้นความปลอดภยั มี
ประโยชน์ และมีประสทิธิภาพ ประสทิธิผล ซึง่ได้แก่ การนวดตวั การ
นวดคลายเครียด การนวดน า้มนั การนวดฝ่าเท้า การประคบสมนุไพร 
การอบสมนุไพร การดแูลสง่เสริมสขุภาพท่ีมิใชก่ารแพทย์แผนปัจจบุนั
หรือการแพทย์ทางเลอืก การรักษาแบบเยยีวยา หรือสมาน (Healing) 
การรักษาด้วยวสัดอุปุกรณ์ หรือวธีิธรรมชาติที่ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานของกรมพฒันาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก 
 

-แพทย์แผนไทย 

นส.ณิชารีย์ คงเวยีง 
-จพ.สาธารณสขุ (วฒุิ ป.การแพทย์แผนไทย) (อายรุเวท) 

12.กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

โครงสร้างการพฒันาคณุภาพของโรงพยาบาล 

1. คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

2. คณะกรรมการพฒันาคณุภาพโรงพยาบาล 

3. คณะกรรมการพฒันาระบบการดแูลผู้ ป่วยตาม Service Plan  

และปัญหาเฉพาะในพืน้ท่ี 

4. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสขุระดบัอ าเภอ(คปสอ) 

5. คณะกรรมการพฒันาระบบสขุภาพอ าเภอ 

6. คณะกรรมการด าเนินงาน PCC 

7. คณะกรรมการด าเนินงาน รพ.สต.ติดดาว 

8. คณะกรรมการพฒันางานวิจยัระดบัอ าเภอ 

9. คณะกรรมการบริหารการเงินการคลงัสขุภาพ 

10.คณะกรรมการควบคมุภายใน 

11.คณะกรรมการด าเนินการสร้างเสริมจริยธรรมองค์กรที่ดมีีธรรมาภิบาล 

12.คณะกรรมการบริหารงานการจา่ยคา่ตอบแทนตามผลปฏิบตัิงาน 

 

 



โครงสร้างการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 
 

 

 

 

 

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

IM HRD 

มาตรฐาน HA 

มาตรฐานอ่ืนๆท่ีรพ.

เข้าร่วม 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

มาตรฐานอ่ืนๆ 

ท่ีรพ.เข้าร่วม 

 คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

 คณะกรรมการพฒันาคณุภาพโรงพยาบาล 

 คณะกรรมการพฒันาระบบการจดัการระบบบริการสขุภาพ 

 คณะกรรมการประสานงานสาธารณสขุระดบัอ าเภอ (คปสอ) 

 คณะกรรมการพฒันาระบบสขุภาพอ าเภอ 

 คณะกรรมการด าเนินงาน PCC 

 คณะกรรมการด าเนินงาน รพ.สต.ติดดาว 

 คณะกรรมการควบคมุภายใน 

 คณะกรรมการด าเนินการสร้างเสริมจริยธรรมองค์กรที่ดี 

มีธรรมาภิบาล 

 คณะกรรมการพฒันาคณุภาพโรงพยาบาล  

(ทีมน าองค์กรและทีมประสานงาน) 

 คณะกรรมการทีมเยี่ยมส ารวจภายในองค์กร  

(ทีมน าองค์กร ทีมประสานงาน) 

 คณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล 

(Human resource development (focus)) 

 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง(Risk Management) 

 คณะกรรมการพฒันากระบวนการดแูลผู้ ป่วย(Patient Care Team) 

 คณะกรรมการเภสชักรรมและการบ าบดั(Pharmacy Therapeutic 

Committee/Medication Management System) 

 คณะกรรมการป้องกนัและควบคมุการตดิเชือ้ 

(Infection control and prevention) 

 คณะกรรมการสารสนเทศและเวชระเบียน(Medical record system) 

 คณะกรรมการบริหารสิง่แวดล้อม ความปลอดภยั และการจดัการ

เคร่ืองมือ(Environment of care) 

 คณะกรรมการทีมน าระดบัหนว่ยงาน ( Unit lead team) 

คณะกรรมการตา่งๆ 




