โครงสรางการบริหารงานขององคกร
1.กลุมงานบริหารทั่วไป
(นางณภัทร มะโนคํา)
เจาพนักงานธุรการอาวุโส
5.กลุมงานการแพทย
(นายธนวรรษ หาญสุรยิ )
นายแพทยชํานาญการ
10.กลุมงานบริการดานปฐมภูมิ
ดานปฐมภูมิและองครวม
(นางสาวธาราทิพย ไชยวุธ)
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

โรงพยาบาลกุดบาก
2.กลุมงานเทคนิคการแพทย
(นายเชษฐา วงศกาฬสินธุ)

จพ.วิทยาศาสตรการแพทยชํานาญงาน

3.กลุมงานทันตกรรม
(นางสาวโศรดา อัศวบริรักษกูล)
ทันตแพทยชํานาญการ
7.กลุมงานรังสีวิทยา

6.กลุมงานโภชนศาสตร
(นางสาวสุดาทิพย ศรีสรอย)
นักโภชนาการ

(นายสมเกียรติ กันโฮมภู)
นักรังสีการแพทยชํานาญการ

11.กลุมงานพยาบาล
(นางสาววาสนา ลิม้ ประเสริฐ)

12.กลุมงานการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก
(นางสาวนิชชิตา พองพรหม)
แพทยแผนไทยปฏิบัติการ

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

4.กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค
(นางสาวเจริญขวัญ พันธุผ าสุก)
เภสัชการชํานาญการ
 ฟู
8.กลุมงานเวชศาสตรฟน
(นางสาวศิรพิ ร กกรมย)
นักกายภาพบําบัด
9.กลุมงานประกันสุขภาพ
ยุทธศาสตรและสารสนเทศทางการแพทย
(นางสาวทัศนีย ใสลําเพาะ)
นักวิชาการสาธารณสุข

โครงสรางการบริหารงานขององคกร

ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดบาก
(นายธนวรรษ หาญสุริย)

5. กลุม่ งานการแพทย์

3. กลุม่ งานทันตกรรม

-งานตรวจวินิจฉัย บําบัดรักษา

-งานตรวจ วินิจฉัย บําบัดรักษา

ผู้ป่วย ทังผู้ป่วยนอก ผู้ป่วย

ฟื นฟูสภาพส่งเสริ มและป้องกันทาง

อุบตั ิเหตุฉกุ เฉิน ผู้ป่วยใน ผู้ป่วย

ทันตกรรม

8. กลุม่ งานเวชกรรมฟื นฟู

ผ่าตัด ผู้มาคลอด

4. กลุ่มงาน

เภสัชกรรม
และคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค
-งานบริ การ
เภสัชกรรม
ผูป้ ่ วยนอก
-งานบริ การ

9. กลุ่มงานประกัน

สุขภาพยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ
ทางการแพทย์
-งานประกันสุขภาพการขึนทะเบียน

การตรวจสอบสิ ทธิ การเรี ยกเก็บ
การตามจ่ าย
-งานเวชสถิติและงานข้อมูล การ

1.กลุ่มงานบริ หาร

ทัวไป

-งานการเงินและการ

บัญชี
-งานพัสดุกอ่ สร้าง

การซ่อมบํารุ ง
-งานธุรการการ

บริ หารยานพาหนะ

เภสัชกรรม

จัดการเวชระเบียน การลงรหัสโรค
- ประชาสัมพันธ์เสี ยงตามสาย-ติดต่อ

-งานรักษาความ

ผูป้ ่ วยใน

สอบถาม

-งานบริ หาร

เวชภัณฑ์
-งานคุม้ ครอง

-งานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

คอมพิวเตอร์
-งานแผนงานและยุทธศาสตร์

เครื อข่ายสุขภาพ

ผูบ้ ริ โภค

-งานสังคมสงเคราะห์การให้บริ การ

-งานให้

สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

คําปรึ กษาด้าน
เภสัชกรรม

ผูป้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วยใน ครอบครัวและ
ชุมชนการบริ การคลินิกศูนย์พึงได้

ปลอดภัย
-งานประชาสัมพันธ์
-งานอาคารสถานที
-งานการเจ้าหน้าที

-งานตรวจประเมิน การวินิจฉัย
และบําบัดความบกพร่องของ
ร่างกายด้ วยวิธีการทาง
กายภาพบําบัด
-งานฟื นฟูความเสือมสภาพ
ความพิการ
10.กลุ่มงานบริ การ

ด้านปฐมภูมิ
และองค์รวม

-งานเวชปฏิบตั ิครอบครัว

และชุมชน
-งานการพยาบาลในชุมชน
-งานส่ งเสริ มสุ ขภาพทุกกลุ่ม
วัย
-งานป้องกันและควบคุมโรค
และระบาดวิทยา
-งานอาชีวอนามัย
-งานสุขาภิบาลสิ งแวดล้อม
และศูนย์ความปลอดภัย
-งานพัฒนาระบบบริ การปฐม
ภูมิและสนับสนุ นเครื อข่าย
-งานสุขภาพจิตและจิตเวช
-งานอนามัยโรงเรี ยน
-งานสุขภาพภาคประชาชน
-งานบําบัดยาเสพติด สุ ราบุหรี
-งานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ

2. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

7. กลุม่ งานรังสี

6. กลุม่ งานโภชนศาสตร์

ิ วอย่างทาง
-งานวิเคราะห์สงตั
ห้ องปฏิบตั ิการเทคนิคการแพทย์
-งานธนาคารเลือดและบริการ
ส่วนประกอบของเลือด

-งานตรวจ วินิจฉัยและ

-งานบริ หารจัดการอาหารตาม
มาตรฐานโภชนาการ
-งานโภชนบําบัด ให้ คําปรึกษา
คําแนะนํา ความรู้ ด้ าน
โภชนาการและโภชนบําบัด

รักษาโดยรังสีเอกซเรย์

11.กลุ่มงานการพยาบาล
วิเคราะห์ กําหนดทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์ ในการบริ หารจัดการและพัฒนาคุณภาพ การพยาบาล จัดระบบการพยาบาล ระบบประกันด้านการพยาบาล
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก(1)

-งานการพยาบาลผูป้ ่ วยนอกหรือผูใ้ ช้บริการ
สุ ขภาพทีมารับบริ การทุกมิติให้การพยาบาล

งานการพยาบาลผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุ

งานการพยาบาลผูป้ ่ วยใน

ฉุกเฉินและนิตเิ วช(2)

(3)

-งานการพยาบาลผูป้ ่ วยอุบตั เิ หตุ

-งานการพยาบาลผูป้ ่ วยใน

-งานการพยาบาลผูป้ ่ วยในทีอยู่ในภาวะวิกฤต
หรื อมีแนวโน้มเข้าสุ่ ระยะวิกฤตต้องได้ดรับ
การรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิดการใช้

ฉุ กเฉิน การพยาบาลเพือ

ทุกประเภททุกสาขา

ด้วยการคัดกรอง การปฐมพยาบาล การตรวจ

ช่วยชีวติ แก้ไขภาวะวิกฤตทึ

บริ การ

พิเศษ การให้ค าํ ปรึ กษาและสุ ขภาพจิต งาน

คุกคามชีวติ

ผูป้ ่ วย ผูใ้ ช้บริ การไม่ตอ้ งพักรักษาตัวใน รพ.

งานการพยาบาลผูป้ ่ วยหนัก(4)

เครื องมือช่วยชีวติ การเฝ้ าระวังอย่างใกล้ชิด

ตรวจสุ ขภาพ งานคลินิก พิเศษ งานโรคเรื อรัง

การส่ งเสริ มงานการพยาบาลผูป้ ่ วยระยะ

ศูนย์รับผูป้ ่ วย งานการส่ งต่อ และการบริ การ

สุ ดท้าย

หน่วยปฐมพยาบาล

งานการพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล(5)
-งานการพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัดเพือบําบัดรักษาหรื อผ่าตัดส่ ง
ตรวจ เพือการวินิจฉัยรักษา ติดตามผลการพยาบาลผูป้ ่ วย
ผ่าตัด และวินิจฉัยพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ทังก่อ นการ
ผ่าตัด ขณะผ่าตัด และหลังผ่าตัด
-งานวิสัญญีพยาบาล การพยาบาลผูป้ ่ วยทีต้องได้รับยา
ระงับความรู ้ สึก การใช้เทคโนโลยีในการระงับความรู ้สึก
การดูแลผูป้ ่ วยอย่างใกล้ชิด เพือควบคุมไว้ซึงสัญญาณชีพ
และความปลอดภัยในชีวติ ผูป้ ่ วย

งานพยาบาลหน่วยควบคุมการติด
เชื อและงานจ่ายกลาง (6)
-งานการพยาบาลควบคุมการติดเชือใน
โรงพยาบาล
-งานจ่ายกลาง
-งานศูนย์เครื องมือแพทย์

งานการพยาบาลผูป้ ่ วยคลอด(7)
-งานการพยาบาลผูค้ ลอดการพยาบาลใน
ระยะตังครรภ์ ระยะรอคลอด ระยะคลอด
-งานการพยาบาลทารกแรกเกิด

6

ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดบาก
(นายธนวรรษ หาญสุริย)
12. กลุม่ งานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
-รับผิดชอบในการส่ งเสริ มให้ผปู ้ ่ วยได้รับบริ การทีมีคุณภาพ และเป็ นมาตรฐาน

ให้ความรู้และทักษะในการดูและตนเอง เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนต่างๆ จากการ
ทํากิจกรรม เน้นความปลอดภัย มีประโยชน์ และมีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล
ซึงได้แก่การนวดตัว การนวดคลายเครี ยด การนวดนํามัน การนวดฝ่ าเท้า การ
ประคบสมุนไพร การอบสมุนไพร การดูแลส่ งเสริ มสุขภาพทีมิใช่การแพทย์
แผนปัจจุบนั หรื อการแพทย์หลัก การรักษาแบบเยียวยา หรื อสมาน (Healing)
การรักษาด้วยวัสดุอุปกรณ์ หรื อวิธีธรรมชาติทีได้รับการรับรองตามมาตรฐาน
ของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

11. กลุม่ งานการพยาบาล

งานวิจยั และพัฒนา (8)
ั านส่งเสริ มสุ ขภาพ
-วางระบบเพือพัฒนาบริ การพยาบาลในทุกมิติทงด้
ป้องกันรักษา และฟื นฟู สุขภาพ โดยใช้องค์ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์และ
ศาสตร์ทางการพยาบาลเพือให้การดูแลสุขภาพและการพยาบาลผูป้ ่ วยมี

