
ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลค ำตำกล้ำ

นำยแพทยพ์ันธวี ค ำสำว
นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ

กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป กลุ่มงำนกำรแพทย์

กลุ่มงำนประกันสุขภำพ

กลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย์ กลุ่มงำนเภสัชกรรมชุมชน

นำงเมตตำ ศรีสว่ำง นำยเทอดพงษ์ พันธุ์ทอง นำยสุรพงษ์ แสงฉำยำ

น.ส.รำณี วิริยะเจริญกิจ

นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ
นำยแพทยพ์ันธวี ค ำสำว

เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ

นักกำยภำพบ ำบัดปฏิบัติกำร

นักเทคนิคกำรแพทย์ปฏิบัติกำรนักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร

กลุ่มงำนทันตกรรม

กลุ่มกำรพยำบำล กลุ่มงำนเวชกรรมฟ้ืนฟู กลุ่มงำนบริกำรด้ำนปฐมภูม

น.ส.ศิรกิัญญำ ทัศนะพงษ์ นำงมยุรี  โคตรชมภู น.ส.ไก่ทอง สอนสิงห์ไชย
พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร

นำยนิวัฒน์ พลพันธ์
ทันตแพทย์ช ำนำญกำร

กลุ่มงำนรังสีวิทยำ

นำยนิวัฒน์ พลพันธ์
นักเทคนิคกำรแพทย์ปฏิบัติกำร

น.ส.เกสร  แสนจันทร์
นักโภชนำกำรปฏบิัติกำร

กลุ่มงำนโภชนศำสตร์ กลุ่มงำนกำรแพทย์แผนไทย

นำยสุรพงษ์ แสงฉำยำ
เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ



                                                                                                                                                                      

 

โรงพยาบาลชุมชน 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)(ด้านเวชกรรม/ด้านสาธารณสุข/ด้านเวชกรรมป้องกัน 
 

 

 

 

 

 

 

s 

 

 

หมายเหตุ ของกลุ่มงานพยาบาล (1(,(2) กรณีรพ.ขนาด 30 เตยีงให้รวมเป็นกลุ่มงานเดยีวกัน (3)จ านวนแปรตามหอผู้ป่วยใน(หอละ30 เตยีง)(4) มีเฉพาะใน รพ.ที่มี icu (5) , (6) ,(7) กรณี รพ.ขนาดต่ ากว่า 60 เตยีงให้รวมเป็นกลุ่มงานเดยีวกัน 

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

นักจัดการงานท่ัวไป 

- นวก.การเงินและบัญชี 

- จพ.การเงินและบัญชี 

- จพ.ธุระการ 

- จพ.พัสดุ 

- ช่างไฟฟ้า 

กลุ่มงานทันตกรรม 

ทันตแพทย์ 

- ทันตแพทย์ 

- จพ.ทันตสาธารณสุข 

กลุ่มงานเภสัชกรรม

และคุ้มครอง

ผู้บรโิภค 

เภสัชกร 

- เภสัชกร 

- จพ.เภสัชกรรม 

- นวก.สาธารณสุข 

กลุ่ม

การแพทย ์

นายแพทย์ 

- นายแพทย์ 

กลุ่มการแพทย์แผนไทยและ

แพทย์ทางเลือก 

แพทย์แผนไทย 

- แพทย์แผนไทย 

- จพ.สาธารณสุขช านาญการ 

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 

นักเทคนิคการแพทย์ 

- นักเทคนิคการแพทย์ 

- จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

กลุ่มงานโภชน

ศาสตร ์

นักโภชนาการ 

- นักโภชนาการ 

- โภชนากร 

กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 

นักกายภาพบ าบัด/นกั

กิจกรรมบ าบัด 

- นักกายภาพบ าบัด 

- นักจติวิทยา 

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบรกิาร

ด้านปฐมภูมิ 

พยาบาลวชิาชพี / นวก.สาธารณสุข 

- พยาบาลวิชาชีพ 

- นวก.สาธารณสุข 

 - จพ.สาธารณสุข                                                                                                                     

กลุ่มการพยาบาล 

หัวหนาพยาบาล 
กลุ่มงานรังสีวิทยา 

นักเทคนิคการแพทย์ 

- พ.ช่วยเหลือคนไข้ 

กลุ่มงานประกนัสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ทางการแพทย์ 

พยาบาลวชิาชพี 

- จพ.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

- จพ.เวชสถิติ 

งานการพยาบาล 

ผู้ป่วยนอก(1) 

พยาบาลวชิาชพี 

- พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค 

งานการพยาบาลผู้คลอด(5) 

พยาบาลวชิาชพี 

- พยาบาลวิชาชีพ / พยาบาลเทคนิค 

งานพยาบาลหน่วยควบคุมการ

ติดเชื้อและงานจ่ายกลาง(4) 

พยาบาลวิชาชพี 

- พยาบาลวิชาชีพ / พยาบาลเทคนิค 

งานการพยาบาลผูป้่วยใน(3) 

พยาบาลวชิาชพี 

- พยาบาลวิชาชีพ / พยาบาลเทคนิค 

งานการพยาบาลผูป้่วยอุบตัเิหตุ

และฉุกเฉนิ(2) 

พยาบาลวชิาชพี 

- พยาบาลวิชาชีพ / พยาบาลเทคนิค 

จพ.สาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) 



                                                                                                                                                                      

 

โรงพยาบาลชุมชน 

นายพันธวี ค าสาว  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลค าตากล้า 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

  

   

    

  

 

 

  

 

  

กลุ่มงานโภชนศาสตร ์

นักโภชนาการ 

น.ส.เกษร  แสนจันทร ์
นักโภชนาการปฏิบัตกิาร 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

นักจดัการงานทั่วไป 
นางเมตตา  ศรสีว่าง 

นักจดัการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 

นักเทคนิคการแพทย์ 
นายนิวัตน์ พลพันธ ์
นักเทคนิคการแพทย์

ปฏิบัติการ 

กลุ่มงานทนัตกรรม 

ทันตแพทย์ 

นายเทอดพงษ์  พนัธุท์อง 
ทันตแพทย์ช านาญการ 

กลุ่มงานเภสัชกรรมและ
คุ้มครองผู้บริโภค 

เภสัชกร 

นายสุรพงษ์  แสงฉายา 
เภสัชกรช านาญการพิเศษ 

กลุ่มการแพทย์ 

นายแพทย์ 

นายพันธวี ค าสาว 
นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 

กลุ่มการพยาบาล 

หัวหนาพยาบาล 

นางสาวราณี  วริิยะเจริญกิจ 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

กลุ่มงานประกันสขุภาพ ยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ 

นักวชิาการสาธารณสุข 

นางมยุรี  โคตรชมพ ู
นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครวั
และบรกิารด้านปฐมภูม ิ

พยาบาลวิชาชีพ 

นางสาวไกท่อง สอนสิงห์ไชย 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

กลุ่มงานรังสีวทิยา 

นักเทคนิคการแพทย์ 

นายนิวัตน์ พลพันธ ์
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 

กลุ่มงานเวชกรรมฟืน้ฟ ู

นักกายภาพบ าบัด 

นางสาวศิรกิัญญา ทัศนะพงษ์ 
นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 

กลุ่มงานการแพทย์แผน
ไทย 

เภสัชกร 
นายสุรพงษ์  แสงฉายา 
เภสัชกรช านาญการ

พิเศษ 
งานการพยาบาล 

ผู้ป่วยนอก 
พยาบาลวิชาชีพ 

นางกนิษฐา  จันทรแ์จม่ศร ี
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ งานการพยาบาลผู้ป่วย

อุบัติเหตุและฉกุเฉิน 
พยาบาลวิชาชีพ 

นายกฤษดา ตรงด ี
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

งานการพยาบาลผู้ป่วยใน 
พยาบาลวิชาชีพ 
นางนทิรา เกษล ี

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

งานพยาบาลหน่วยควบคุมการ
ติดเชื้อและงานจ่ายกลาง 

พยาบาลวิชาชีพ 
นางสาวภัคจริา  เหลาพรม 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

งานการพยาบาลผู้คลอด 
พยาบาลวิชาชีพ 

นางพัชรี   แสงฉายา 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ งานประชาสมัพันธ ์



                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

 

 

โรงพยาบาลชุมชน 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)(ด้านเวชกรรม/ด้านสาธารณสุข/ด้านเวชกรรมป้องกัน 

5.กลุ่มงานการแพทย์ 

- งานตรวจวินิจฉัย 

บ าบัดรักษา ทั้งผู้ป่วยนอก 

ผู้ป่วยอุบัตเิหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วย

ใน ผู้ป่วยผ่าตัด ผู้มาคลอด 

3.กลุ่มงานทันตกรรม 

- งานตรวจวินิจฉัย บ าบัดรักษา

ฟื้นฟูสภาพส่งเสริมและป้องกัน

ทางทันตกรรม 

8.กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 

- งานตรวจประเมิน การวินิฉัยและบ าบัด

ความบกพรอ่งของร่างกายดว้ยวิธี

ทางการภาพบ าบัด 

- งานฟื้นฟูความเสื่อมสภาพ ความพิการ 

2.กลุ่มงานเทคนิค

การแพทย์ 

- งานวิเคราะห์ส่ิงตัวอย่างทาง

ห้องปฏิบัตกิารเทคนคิการแพทย์ 

- งานธนาคารเลอืดและบริการ

สว่นประกอบ 

7.กลุ่มงานรังสี

วิทยา 

- งานตรวจ วินจิฉัย

และรักษาโดยรังสี

เอกซเรย์ 

6.กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 

- งานบริหารจัดการอาหารตามมาตรฐาน

โภชนาการ 

- งานโภชนบ าบัด ให้ค าปรึกษาค าแนะน า 

ความรู้ด้านโภชนาการและโภชนบ าบัด 

11.กลุ่มงานการพยาบาล 

วิเคราะห์ ก าหนดทิศทาง นโยบาย และยุทศาสตร์ มนการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ การพยาบาล จัดระบบการพยาบาล ระบบประกันคุณภาพด้านการพยาบาล 

งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก(1) 

-  งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก หรือ ผู้ใช้บริการ

สุขภาพที่มารับบริการทุกมิติให้การพยาบาลผู้ป่วย 

ผู้ใช้บริการไม่ต้องพักรักษาตัวใน รพ.ดว้ยการคัด

กรอง การปฐมพยาบาล การตรวจพิเศษ การให้

ค าปรึกษา และสุขภาพจิต งานตรวจสุขภาพ งาน

คลนิกิพิเศษงานโรคเรือ้รัง ศูนย์รับผู้ป่วย งานสง่

ตอ่ และการบริการหนว่ยปฐมพยาบาล 

งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ

และฉุกเฉินและนิติเวช(2) 

- งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัตเิหตุ

ฉุกเฉิน การพยาบาลเพื่อช่วยเหลอื

ชีวติแก้ไขภาวะวกิฤตที่คุคามชีวติ 

งานการพยาบาลผู้ป่วยใน (3) 

- งานการพยาบาลผู้ป่วยในทุก

ประเภททุกสาขาบริการ 

งานพยาบาลหน่วยควบคุมการติด

เช้ือและงานจ่ายกลาง(4) 

-  งานการพยาบาลควบคุมการตดิเชื้อใน

โรงพยาบาล 

- งานจ่ายกลาง 

- งานศูนย์เครื่องมือแพทย์ 

งานการพยาบาลผู้คลอด(5) 

- งานการพยาบาลผู้คลอดการ

พยาบาลในระยะต้ังครรภ์ ระยะรอ

คลอด ระยะคลอด 

- งานการพยาบาลทารกแรกเกิด 

10.กลุ่มงานบริการด้าน

ปฐมภูมแิละองค์รวม 

- งานเวชปฏิบัตคิรอบครัว

และชุมชน 

- งานการพยาบาลในชุมชน 

- งานส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่ม

วัย 

- งานป้องกันและควบคุมโรค

และระบาดวิทยา 

- งานอาชีวอนามัย 

- งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

และศูนย์ความปลอดภัย 

- งานพัฒนาระบบบริการ

ปฐมภูมิและสนับสนุน

เครอืขา่ย 

- งานสุขภาพจติและจิตเวช 

- งานอนามัยโรงเรียน 

- งานสุขภาพภาคประชาชน 

- งานบ าบัดยาเสพติด สุรา

บุหรี่ 

4.กลุ่มงาน

เภสัชกรรม

และคุ้มครอง

ผู้บริโภค 

- งานบริการ

เภสัชกรรม

ผู้ป่วยนอก 

- งานบริการ

เภสัชกรรม

ผู้ป่วยใน 

- งานบริหาร

เวชภัณฑ์ 

- งานคุ้มครอง

ผู้บริโภค  

- งานให้

ค าปรึกษาดาน

เภสัชกรรม 

9.กลุ่มงานประกันสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ทางการแพทย์ 

- งานประกันสุขภาพการขึ้น

ทะเบียน การตรวจสอบสทิธ ิ

การเรียกเกบ็ตามจ่าย 

- งานเวชสถิตงิานขอ้มูล การ

จัดการเวชระเบียน การลงรหัส

โรค  

- งานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

คอมพิวเตอร ์

- งานแผลงานและยุทธศาสตร์

เครอืขา่ยสุขภาพ 

- งานสังคมสงเคราะห์การ

ให้บริการสังคมสงเคราะห์ทาง

การแพทย์ผู้ป่วยนอกผูป้่วยใน

ครอบครัวและชุมชนการบริการ

คลนิกิศูนย์ 

1.กลุ่มงานบริหาร

ทั่วไป 

- งานบริหารงานบุคคล 

- อาคารสถานที่และ

ยานพาหนะ 

- บริหารจัดการ

งบประมาณประจ าป ี

- งานการเงินและบัญชี 

- งานพัสดุกอ่สร้างการ

ซ่อมบ ารุง   

- งานธุรการการ

บริหารยานพาหนะ 

- งานรักษาความ

ปลอดภัย 

- งานประชาสัมพันธ์  

- งานซักฟอก 

- งานอาคารสถานที่ 

- งานการเจ้าหนา้ที่  



                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

- งานสุขศึกษาและพัฒนา

พฤตกิรรมสุขภาพ 

โรงพยาบาลชุมชน 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)(ด้านเวชกรรม/ด้านสาธารณสุข/ด้านเวชกรรมป้องกัน 

๑๒.กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

- แพทย์แผนไทย 
- จพ.สาธารณสุข (วุฒิ ป.การแพทย์แผนไทย) 

 

๑๒.กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

รับผิดชอบในการส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่มีคุณภาพ ละเป็นมาตรฐานให้ความรู้และ
ทักษะในการดูแลตนเอง เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนต่างๆจากการท ากิจกรรม เน้นความปลอดภัย 
มีประโยชน์ และมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ซึ่งได้แก่ การนวดตัว การนวดคลายเครียด การ
นวดน  ามัน การนวดฝ่าเท่า การประคบสมุนไพร การอบสมุนไพร การดูแลส่งเสริมสุขภาพที่มิใช่
การแพทย์แผนปัจจุบันหรือการแพทย์หลัก การรักษาแบบเยี่ยวยา หรือสมาน(Healing)การ
รักษาด้วยวัสดุอุปกรณ์ หรือวิธีธรรมชาติที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานของกรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 


