
 

โครงสรางการบริหารงานขององคกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลกุดบาก 

1.กลุมงานบริหารทั่วไป 

(นางณภัทร มะโนคาํ) 

เจาพนักงานธุรการอาวุโส 

 

2.กลุมงานเทคนิคการแพทย 

(นายเชษฐา  วงศกาฬสนิธุ) 
จพ.วิทยาศาสตรการแพทยชํานาญงาน 

3.กลุมงานทันตกรรม 

(นางสาวโศรดา  อัศวบริรักษกูล) 

ทันตแพทยชํานาญการ 

4.กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค 

(นางสาวเจริญขวัญ  พันธุผาสุก) 

เภสัชการชํานาญการ 

5.กลุมงานการแพทย 

(นายธนวรรษ  หาญสุริย) 

นายแพทยชํานาญการ 

6.กลุมงานโภชนศาสตร 

(นางสาวสุดาทิพย  ศรีสรอย) 

นักโภชนาการ 

7.กลุมงานรังสีวิทยา 

(นายสมเกียรต ิ กันโฮมภู) 

นักรังสีการแพทยชํานาญการ 

9.กลุมงานประกันสุขภาพ 

ยุทธศาสตรและสารสนเทศทางการแพทย 

(นางสาวทัศนีย  ใสลําเพาะ) 

นักวิชาการสาธารณสุข 

10.กลุมงานบริการดานปฐมภมู ิ

ดานปฐมภมูิและองครวม 

(นางสาวธาราทพิย  ไชยวุธ) 

พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ 

11.กลุมงานพยาบาล 

(นางสาววาสนา ล้ิมประเสริฐ) 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 

12.กลุมงานการแพทยแผนไทย 

และการแพทยทางเลือก 

(นางสาวนชิชิตา  พองพรหม) 

แพทยแผนไทยปฏิบัติการ 

8.กลุมงานเวชศาสตรฟนฟ ู

(นางสาวศิริพร  กกรมย) 

นักกายภาพบําบัด 



 

โครงสรางการบริหารงานขององคกร 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดบาก 

(นายธนวรรษ  หาญสุริย) 

5. กลุม่งานการแพทย์ 

-งานตรวจวินิจฉยั บําบดัรักษา

ผู้ป่วย ทงัผู้ป่วยนอก ผู้ป่วย

อุบตัิเหตฉุุกเฉิน ผู้ป่วยใน ผู้ป่วย

ผ่าตดั ผู้มาคลอด 

3. กลุม่งานทนัตกรรม 

-งานตรวจ วินิจฉยั บําบดัรักษา 

ฟืนฟูสภาพสง่เสริมและปอ้งกนัทาง

ทนัตกรรม 

8. กลุม่งานเวชกรรมฟืนฟู 
-งานตรวจประเมิน การวินิจฉยั 

และบําบดัความบกพร่องของ

ร่างกายด้วยวิธีการทาง

กายภาพบาํบดั 
-งานฟืนฟูความเสือมสภาพ 

ความพิการ 

2. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 

-งานวิเคราะห์สงิตวัอย่างทาง

ห้องปฏิบติัการเทคนิคการแพทย์ 
-งานธนาคารเลอืดและบริการ

ส่วนประกอบของเลอืด 

7. กลุม่งานรังสี 

-งานตรวจ วินิจฉยัและ

รักษาโดยรังสเีอกซเรย์ 

 

6. กลุม่งานโภชนศาสตร์ 

-งานบริหารจดัการอาหารตาม

มาตรฐานโภชนาการ 

-งานโภชนบําบดั ให้คําปรึกษา 

คําแนะนํา ความรู้ด้าน

โภชนาการและโภชนบําบดั 

4. กลุ่มงาน 

เภสัชกรรม

และคุม้ครอง

ผูบ้ริโภค 

-งานบริการ

เภสัชกรรม

ผูป่้วยนอก 

-งานบริการ

เภสัชกรรม

ผูป่้วยใน 

-งานบริหาร

เวชภณัฑ ์

-งานคุม้ครอง

ผูบ้ริโภค 

-งานให้

คาํปรึกษาดา้น

เภสัชกรรม 

 

9. กลุ่มงานประกนั 

สุขภาพยทุธศาสตร์ 

และสารสนเทศ 

ทางการแพทย ์

-งานประกนัสุขภาพการขึนทะเบียน 

การตรวจสอบสิทธิ การเรียกเก็บ 

การตามจ่าย 

-งานเวชสถิติและงานขอ้มูล การ

จดัการเวชระเบียน การลงรหสัโรค 

- ประชาสมัพนัธ์เสียงตามสาย-ติดต่อ

สอบถาม 

-งานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

คอมพิวเตอร์ 

-งานแผนงานและยทุธศาสตร์

เครือข่ายสุขภาพ 

-งานสงัคมสงเคราะห์การใหบ้ริการ

สงัคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

ผูป่้วยนอก ผูป่้วยใน ครอบครัวและ

ชุมชนการบริการคลินิกศูนยพึ์งได ้

 

1.กลุ่มงานบริหาร

ทวัไป 

-งานการเงินและการ

บญัช ี

-งานพสัดุกอ่สร้าง

การซ่อมบาํรุง 

-งานธุรการการ

บริหารยานพาหนะ 

-งานรักษาความ

ปลอดภยั 

-งานประชาสมัพนัธ์ 

-งานอาคารสถานที 

-งานการเจา้หนา้ที 

 

10.กลุ่มงานบริการ 

ดา้นปฐมภูมิ 

และองคร์วม 

-งานเวชปฏิบติัครอบครัว 

และชุมชน 

-งานการพยาบาลในชุมชน 

-งานส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่ม

วยั 

-งานป้องกนัและควบคุมโรค

และระบาดวิทยา 

-งานอาชีวอนามยั 

-งานสุขาภิบาลสิงแวดลอ้ม

และศูนยค์วามปลอดภยั 

-งานพฒันาระบบบริการปฐม

ภูมิและสนบัสนุนเครือข่าย 

-งานสุขภาพจิตและจิตเวช 

-งานอนามยัโรงเรียน 

-งานสุขภาพภาคประชาชน 

-งานบาํบดัยาเสพติด สุราบหุรี 

-งานสุขศึกษาและพฒันา

พฤติกรรมสุขภาพ 

11.กลุ่มงานการพยาบาล 

วิเคราะห์ กาํหนดทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์ ในการบริหารจดัการและพฒันาคุณภาพ การพยาบาล จดัระบบการพยาบาล ระบบประกนัดา้นการพยาบาล 

งานการพยาบาลผู้ ป่วยนอก(1) 
-งานการพยาบาลผูป่้วยนอกหรือผูใ้ชบ้ริการ 

สุขภาพทีมารับบริการทุกมิติใหก้ารพยาบาล

ผูป่้วย ผูใ้ช้บริการไม่ตอ้งพกัรักษาตวัใน รพ.

ดว้ยการคดักรอง การปฐมพยาบาล การตรวจ

พิเศษ การใหค้าํปรึกษาและสุขภาพจิต งาน

ตรวจสุขภาพ งานคลินิกพิเศษ งานโรคเรือรัง 

ศูนยรั์บผูป่้วย งานการส่งตอ่ และการบริการ

หน่วยปฐมพยาบาล 

งานการพยาบาลผูป่้วยอุบตัิเหตุ

ฉุกเฉินและนิตเิวช(2) 

-งานการพยาบาลผูป่้วยอุบตัเิหตุ

ฉุกเฉิน การพยาบาลเพอื

ช่วยชีวติ แก้ไขภาวะวิกฤตทึ

คุกคามชีวติ 

งานการพยาบาลผูป่้วยใน

(3) 

-งานการพยาบาลผูป่้วยใน

ทุกประเภททกุสาขา

บริการ 

งานการพยาบาลผูป่้วยหนกั(4) 

 

-งานการพยาบาลผูป่้วยในทีอยู่ในภาวะวกิฤต 

หรือมีแนวโน้มเขา้สุ่ระยะวกิฤตตอ้งไดด้รับ

การรักษาพยาบาลอย่างใกลช้ิดการใช้

เครืองมือช่วยชีวติ การเฝ้าระวงัอยา่งใกลชิ้ด 

การส่งเสริมงานการพยาบาลผูป่้วยระยะ

สุดทา้ย 

งานการพยาบาลผูป่้วยผ่าตดัและวิสัญญีพยาบาล(5) 

-งานการพยาบาลผูป่้วยผ่าตดัเพือบาํบดัรักษาหรือผ่าตดัส่ง

ตรวจ เพือการวนิิจฉยัรักษา ติดตามผลการพยาบาลผูป่้วย

ผ่าตดั และวนิิจฉยัพฒันาคุณภาพการพยาบาล ทงัก่อนการ

ผ่าตดั ขณะผ่าตดั และหลงัผา่ตดั 

-งานวสิัญญีพยาบาล การพยาบาลผูป่้วยทีตอ้งไดรั้บยา

ระงบัความรู้สึก การใชเ้ทคโนโลยีในการระงบัความรู้สึก 

การดแูลผูป่้วยอย่างใกลช้ิด เพือควบคุมไวซึ้งสัญญาณชีพ

และความปลอดภยัในชีวติผูป่้วย 

งานพยาบาลหน่วยควบคุมการติด

เชือและงานจ่ายกลาง (6) 

-งานการพยาบาลควบคุมการติดเชือใน

โรงพยาบาล 

-งานจา่ยกลาง 

-งานศูนยเ์ครืองมือแพทย ์

งานการพยาบาลผูป่้วยคลอด(7) 

-งานการพยาบาลผูค้ลอดการพยาบาลใน

ระยะตงัครรภ ์ระยะรอคลอด ระยะคลอด 

-งานการพยาบาลทารกแรกเกิด 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดบาก 

(นายธนวรรษ  หาญสุริย) 

12. กลุม่งานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลอืก 

-รับผดิชอบในการส่งเสริมใหผู้ป่้วยไดรั้บบริการทีมีคุณภาพ และเป็นมาตรฐาน

ให้ความรู้และทกัษะในการดูและตนเอง เฝ้าระวงัภาวะแทรกซอ้นต่างๆ จากการ

ทาํกิจกรรม เนน้ความปลอดภยั มีประโยชน์ และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ซึงไดแ้ก่การนวดตวั การนวดคลายเครียด การนวดนาํมนั การนวดฝ่าเทา้ การ

ประคบสมนุไพร  การอบสมุนไพร การดูแลส่งเสริมสุขภาพทีมิใช่การแพทย ์

แผนปัจจุบนั หรือการแพทยห์ลกั การรักษาแบบเยยีวยา  หรือสมาน (Healing) 

การรักษาดว้ยวสัดุอุปกรณ์ หรือวิธีธรรมชาติทีไดร้ับการรับรองตามมาตรฐาน

ของกรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก 

 

11. กลุม่งานการพยาบาล 

งานวิจยัและพฒันา (8) 

-วางระบบเพือพฒันาบริการพยาบาลในทุกมิติทงัดา้นส่งเสริมสุขภาพ 

ป้องกนัรักษา และฟืนฟู สุขภาพ โดยใชอ้งคค์วามรู้ทางวิทยาศาสตร์และ

ศาสตร์ทางการพยาบาลเพือใหก้ารดูแลสุขภาพและการพยาบาลผูป่้วยมี
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