
 

 
1. โครงสร้างองคก์ร 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกดุบาก 

(นายธนวรรษ  หาญสรุิย์) 
 

 

1.กลุ่มงานบรหิารทัว่ไป 

(นายรงัสรรค ์ดวงพุฒ) 

นายช่างเทคช านาญงาน 

 

2.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์

(นายเชษฐา  วงศก์าฬสนิธุ)์ 
จพ.วทิยาศาสตรก์ารแพทยช์ านาญ

งาน 

3.กลุ่มงานทนัตกรรม 

(นางสาววศรา  วงัตาล) 

ทนัตแพทยช์ านาญการ 

4.กลุ่มงานเภสชักรรมและคุม้ครองผูบ้รโิภค 

(นายวนัเฉลมิ  ไชยเพรช) 

เภสชักรปฏบิตักิาร 

5.กลุ่มงานการแพทย ์

(นายธนวรรษ  หาญสรุยิ)์ 

นายแพทยช์ านาญการพเิศษ 

6.กลุ่มงานโภชนาศาสตร ์

(นางสาวสดุาทพิย ์ ศรสีรอ้ย) 

นกัโภชนาการปฏบิตักิาร 

 

7.กลุ่มงานรงัสวีทิยา 

(นายสมเกยีรต ิ กนัโฮมภู) 

นกัรงัสกีารแพทยช์ านาญการ 

9.กลุ่มงานประกนัสขุภาพ 

ยุทธศาสตรแ์ละสารสนเทศทางการแพทย ์

(นางสาวกนกพร ใจสอ่ง) 

นกัวชิาการสาธารณสขุปฏบิตักิาร 

10.กลุ่มงานบรกิารดา้นปฐมภมู ิ

ดา้นปฐมภูมแิละองคร์วม 

(นางสาวธาราทพิย ์ ไชยวธุ) 

พยาบาลวชิาชพีช านาญการ 

11.กลุ่มงานพยาบาล 

(นางสาววาสนา ลิม้ประเสรฐิ) 
พยาบาลวชิาชพีช านาญการพเิศษ 

12.กลุ่มงานการแพทยแ์ผนไทย 

และการแพทยท์างเลอืก 

(นางสาวนิชชติา  พองพรหม) 

แพทยแ์ผนไทยปฏบิตักิาร 

8.กลุ่มงานเวชศาสตรฟ้ื์นฟู 

(นางอจัฉราวรรณ สมอเนื้อ) 

นกักายภาพบ าบดัปฏบิตักิาร 



 

2. โครงสร้างการบริหารงานขององคก์ร 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. กลุ่มงานบรหิาร
ทัว่ไป 
 

- งานการเงนิและการ

บญัช ี

- งานพสัดุก่อสรา้งการ

ซ่อมบ ารุง 

- งานธุรการการบรหิาร

ยานพาหนะ 

- งานรกัษาความ

ปลอดภยั 

- งานประชาสมัพนัธ ์

- งานอาคารสถานที ่

- งานการเจา้หน้าที ่

 

3. กลุ่มงานทนัตกรรม 

 

- งานตรวจ วนิิจฉยั 

บ าบดัรกัษา ฟ้ืนฟูสภาพ

สง่เสรมิและป้องกนัทาง

ทนัตกรรม 

 

2. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์
 
- งานวเิคราะหส์ิง่ตวัอย่างทาง
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร เ ท ค นิ ค
การแพทย ์
- งานธนาคารเลอืดและบรกิาร
สว่นประกอบของเลอืด 
 

4. กลุ่มงานเภสชักรรม และ
คุม้ครองผูบ้รโิภค 
-งานบรกิารเภสชักรรมผูป่้วยนอก 

-งานบรกิารเภสชักรรมผูป่้วยใน 

-งานบรหิารเวชภณัฑ ์

-งานคุม้ครองผูบ้รโิภค 

-งานใหค้ าปรกึษาดา้นเภสชักรรม 

 

5. กลุ่มงานการแพทย ์

 

- งานตรวจวนิิจฉยั 

บ าบดัรกัษาผูป่้วย ทัง้

ผูป่้วยนอก ผูป่้วยอุบตัเิหตุ

ฉุกเฉิน ผูป่้วยใน ผูป่้วย

ผ่าตดั ผูม้าคลอด 

 

8. กลุ่มงานเวชกรรม
ฟ้ืนฟู 
-งานตรวจประเมนิ การ
วนิิจฉยั และบ าบดัความ
บกพร่องของร่างกาย
ดว้ยวธิกีารทาง
กายภาพบ าบดั 
-งานฟ้ืนฟูความ
เสือ่มสภาพ ความพกิาร 

 

7. กลุ่มงานรงัส ี

 

-งานตรวจ วนิิจฉยั

และรกัษาโดยรงัสี

เอกซเรย ์

 

6. กลุ่มงานโภชนศาสตร ์

 

-งานบรหิารจดัการอาหาร
ตามมาตรฐานโภชนาการ 
-งานโภชนบ าบดั ให้
ค าปรกึษา ค าแนะน า 
ความรูด้า้นโภชนาการ
และโภชนบ าบดั 
 

9. กลุ่มงานประกนัสขุภาพ
ยุทธศาสตรแ์ละสารสนเทศ 
ทางการแพทย ์
-งานประกนัสขุภาพการขึน้

ทะเบยีน การตรวจสอบสทิธ ิ

การเรยีกเกบ็ การตามจ่าย 

-งานเวชสถติแิละงานขอ้มลู 

การจดัการเวชระเบยีน การลง

รหสัโรค 

- ประชาสมัพนัธเ์สยีงตาม

สาย-ตดิต่อสอบถาม 

-งานเทคโนโลยสีารสนเทศ

และคอมพวิเตอร ์

-งานแผนงานและยทุธศาสตร์

เครอืขา่ยสขุภาพ 

-งานสงัคมสงเคราะหก์าร

ใหบ้รกิารสงัคมสงเคราะหท์าง

การแพทยผ์ูป่้วยนอก ผูป่้วย

ใน ครอบครวัและชมุชนการ

บรกิารคลนิิกศนูยพ์ึง่ได ้

 

10.กลุ่มงานบรกิารดา้นปฐม
ภูมแิละองคร์วม 
 
-งานเวชปฏบิตัคิรอบครวั 
และชุมชน 
-งานการพยาบาลในชุมชน 
-งานสง่เสรมิสขุภาพทุกกลุ่ม
วยั 
-งานป้องกนัและควบคมุโรค
และระบาดวทิยา 
-งานอาชวีอนามยั 
-งานสขุาภบิาลสิง่แวดลอ้ม
และศนูยค์วามปลอดภยั 
-งานพฒันาระบบบรกิาร
ปฐมภูมแิละสนบัสนุน
เครอืขา่ย 
-งานสขุภาพจติและจติเวช 
-งานอนามยัโรงเรยีน 
-งานสขุภาพภาคประชาชน 
-งานบ าบดัยาเสพตดิ สรุา
บุหรี ่
-งานสขุศกึษาและพฒันา
พฤตกิรรมสขุภาพ 
-งานการพยาบาลในระยะ
ตัง้ครรภ ์

12. กลุ่มงานการแพทยแ์ผนไทย และ

การแพทยท์างเลอืก 

-รบัผดิชอบในการสง่เสรมิใหผู้ป่้วย

ไดร้บับรกิารทีม่คีุณภาพ และเป็น

มาตรฐานใหค้วามรูแ้ละทกัษะในการดู

และตนเอง เฝ้าระวงัภาวะแทรกซอ้น

ต่างๆ จากการท ากจิกรรม เน้นความ

ปลอดภยั มปีระโยชน์ และมี

ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล ซึง่ไดแ้ก่

การนวดตวั การนวดคลายเครยีด การ

นวดน ้ามนั การนวดฝ่าเทา้ การ

ประคบสมุนไพร  การอบสมุนไพร 

การดแูลสง่เสรมิสขุภาพทีม่ใิช่

การแพทย ์แผนปัจจบุนั หรอื

การแพทยห์ลกั การรกัษาแบบ

เยยีวยา  หรอืสมาน (Healing) การ

รกัษาดว้ยวสัดุอุปกรณ์ หรอืวธิี

ธรรมชาตทิีไ่ดร้บัการรบัรองตาม

มาตรฐานของกรมพฒันาการแพทย์

แผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 

 

11.กลุ่มงานการพยาบาล 
วเิคราะห ์ก าหนดทศิทาง นโยบาย และยุทธศาสตร ์ในการบรหิารจดัการและพฒันาคุณภาพ การพยาบาล 
จดัระบบการพยาบาล ระบบประกนัดา้นการพยาบาล 

งานการพยาบาล  
ผูป่้วยนอก(1) 

 
-งานการพยาบาล
ผูป่้วยนอกหรอื
ผูใ้ชบ้รกิาร 
สขุภาพทีม่ารบั

บรกิารทุกมติใิห้

การพยาบาล

ผูป่้วย ผูใ้ชบ้รกิาร

ไม่ตอ้งพกัรกัษา

ตวัใน รพ.ดว้ย

การคดักรอง การ

ปฐมพยาบาล การ

ตรวจพเิศษ การ

ใหค้ าปรกึษาและ

สขุภาพจติ งาน

ตรวจสขุภาพ งาน

คลนิิกพเิศษ งาน

โรคเรือ้รงั  

งานการพยาบาลผูป่้วย

อุบตัเิหตุฉุกเฉินและนิตเิวช(2) 

 

-งานการพยาบาลผูป่้วย

อุบตัเิหตุฉุกเฉิน การพยาบาล

เพื่อช่วยชวีติ แกไ้ขภาวะ

วกิฤตทึคุ่กคามชวีติ 

-ศนูยร์บัผูป่้วย งานการสง่ต่อ 

และการบรกิารหน่วยปฐม

พยาบาล 

 

งานการพยาบาล

ผูป่้วยใน(3) 

-งานการพยาบาล

ผูป่้วยในทุกประเภท

ทุกสาขาบรกิาร 

งานการพยาบาลผูป่้วยผ่าตดัและ
วสิญัญพียาบาล(4) 

-งานการพยาบาลผูป่้วยผ่าตดัเพื่อ
บ าบดัรกัษาหรอืผ่าตดัสง่ตรวจ เพื่อการ
วนิิจฉยัรกัษา ตดิตามผลการพยาบาล
ผูป่้วยผ่าตดั และวนิจิฉยัพฒันา
คุณภาพการพยาบาล ทัง้ก่อนการ
ผ่าตดั ขณะผ่าตดั และหลงัผ่าตดั 
-งานวสิญัญพียาบาล การพยาบาล
ผูป่้วยทีต่อ้งไดร้บัยาระงบัความรูส้กึ 
การใชเ้ทคโนโลยใีนการระงบัความรูส้กึ 
การดแูลผูป่้วยอย่างใกลช้ดิ เพื่อ
ควบคุมไวซ้ึง่สญัญาณชพีและความ
ปลอดภยัในชวีติผูป่้วย 

งานพยาบาลหน่วย
ควบคุมการตดิเชือ้
และงานจ่ายกลาง (5) 

 
-งานการพยาบาล
ควบคุมการตดิเชือ้ใน
โรงพยาบาล 
-งานจ่ายกลาง 
-งานศนูยเ์ครื่องมอื
แพทย ์

งานการพยาบาลผูป่้วย
คลอด(6) 

 
-งานการพยาบาลผูค้ลอด
การพยาบาลในระยะรอ
คลอด ระยะคลอด 
-งานการพยาบาลทารก
แรกเกดิ 
  

งานวจิยัและพฒันา (7) 

วางระบบเพื่อพฒันาบรกิารพยาบาลในทุกมติทิัง้ดา้นสง่เสรมิสขุภาพ 

ป้องกนัรกัษา และฟ้ืนฟู สขุภาพ โดยใชอ้งคค์วามรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละ

ศาสตรท์างการพยาบาลเพื่อใหก้ารดแูลสขุภาพและการพยาบาลผูป่้วยมี

ประสทิธภิาพ และมคีวามกา้วหน้าทนัสมยั 

 

โรงพยาบาลกุดบาก 



 

 


