
  โครงสร้างโรงพยาบาลปาย 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)(ด้านเวชกรรม/ด้านสาธารณะสุข/ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
นพ.วัฒนชัย  วิเศษสมิต 

 
 

 

 

5.กลุ่มงานการแพทย ์
(นพ.วัฒนชัย วิเศษสมิต) 

-งานตรวจวินิจฉัย บ าบัดรักษา
ผู้ป่วย ทั้งผู้ป่วยนอก  ผู้ป่วย
อุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยใน 
ผู้ป่วยผ่าตัด ผู้มาคลอด 

3.กลุ่มงานทันตกรรม 
(ทพ.อนุพงศ์ บุญยัง) 

- งานตรวจ วินิจฉัย 
บ าบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพ
ส่งเสริมและป้องกันทาง
ทันตกรรม 
 

8.กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟ ู
(นายอัครพันธ์  บุญตันกัน) 

- งานตรวจประเมิน การวินิจฉัย 
และบ าบัดความบกพร่องของ
ร่างกายด้วยวิธีทางภาพบ าบัด 
- งานฟื้นฟูความเส่ือมสภาพ 
ความพิการ 

2.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์
(น.สเพ็ญนภา พรหมรังษี) 

- งานวิเคราะห์สิ่งตัวอย่างทาง
ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย ์
-งานธนาคารเลือดและบริการ
ส่วนประกอบของเลือด 

7.กลุ่มงานรังสีวิทยา 
(นางจิราพร พรหมรังษี) 

- งานตรวจ วินิจฉัยและ
รักษาโดยรังสีเอกซเรย์ 

6.กลุ่มงานโภชนศาสตร ์
(นายนัฐพล  แสนจิต) 

- งานบริหารจัดการอาหารตาม
มาตรฐานโภชนาการ 
- งานโภชนบ าบัด ให้ค าปรึกษา 
ค าแนะน า ความรู้ด้านโภชนาการ
และโภชนบ าบัด 
 

4.กลุ่มงาน 
เภสัชกรรมและ

คุ้มครองผู้บริโภค 
(นายดิถี เหลืองธ

นะโภค) 

- งานบริการเภสัช
กรรมผู้ป่วยนอก 
- งานบริการเภสัช
กรรมผู้ป่วยใน 
- งานบริหาร
เวชภัณฑ ์
- งานคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
- งานให้
ค าปรึกษาด้าน
เภสัชกรรม 
 

9.กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ยุทธศาสตร์และ

สารสนเทศทางการแพทย ์
(น.ส.กรรณิกา พิมาร) 

- งานประกันสุขภาพ การ
ขึ้นทะเบียน การตรวจสอบ
สิทธิ การเรียกเก็บ การตาม
จ่าย 
- งานเวชสถิติและงาน
ข้อมูล งานจัดการเวช
ระเบียน การลงรหัสโรค 
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร์ 
- งานแผนงานและ
ยุทธศาสตร์เครือข่าย
สุขภาพ 
- งานสังคมสงเคราะห์ การ
ให้บริการสังคมสงเคราะห์
ทางการแพทย์ผู้ป่วยนอก 
ผู้ป่วยในครอบครัวและ
ชุมชนบริการคลินิกศูนย์พึ่ง
ได้ 
 

1.กลุ่มงาน
บริหารท่ัวไป 
(นายอุตกฤษฏ์

ตานันท์) 

- งานการเงิน
และการบัญช ี
- งานพัสดุ
ก่อสร้างการ
ซ่อมบ ารุง 
- งานธุรการ 
การบริหาร
ยานพาหนะ 
- งานรักษา
ความปลอดภัย 
- งาน
ประชาสัมพันธ ์
- งานซักฟอก 
- งานอาคาร
สถานที ่
- งานการ
เจ้าหน้าที ่
 

10.กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิและองค์กรรวม 
(นางพีรัญชน์ ค าสม) 

- งานเวชปฏิบัติครอบครัวและ
ชุมชน 
- งานการพยาบาลในชุมชน 
-งานส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย 
-งานป้องกันและควบคุมโรค
และระบาดวิทยา 
-งานอาชีวอนามัย 
-งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและ
ศูนย์รวมความปลอดภัย 
-งานพัฒนาระบบบริการปฐม
ภูมิและสนับสนุนเครือข่าย 
- งานสุขภาพจิตและจิตเวช 
- งานอนามัยโรงเรียน 

- งานสุขภาพภาคประชาชน 
- งานบ าบัดยาเสพติด สุรา 
บุหรี่ 
- งานสุขศึกษาและพัฒนา 
พฤติกรรมสุขภาพ 

11.กลุ่มงานการพยาบาล 
(น.ส.สุทาทิพย์ จ่าก่าซื้อ) 

วิเคราะห์ ก าหนดทิศทาง นโยบายและยุทธศาสตร์ ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ การพยาบาล จัดระบบการพยาบาล ระบบประกันสุขภาพด้านการพยาบาล 

 งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (1) 
(น.ส.แหลมทอง  ค าใหญ่) 

-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก หรือ ผู้ใช้บริการ
สุขภาพที่มารับบริการทุกมิติให้การพยาบาลผู้ป่วย 
ผู้ใช้บริการไม่ต้องพักรักษาตัวใน รพ.ด้วยการคัด
กรอง การปฐมพยาบาล การตรวจพิเศษ การให้
ค าปรึกษาและสุขภาพจิต งานตรวจสุขภาพ งาน
คลินิกพิเศษ งานโรคเรื้อรังศูนย์รับผู้ป่วย งานการ
ส่งต่อ และการบริการหน่วยปฐมพยาบาล 

งานการพยาบาลผู้ป่วย
อุบัติเหตุฉุกเฉินและ

นิติเวช (2) 
(นางบรรจงจิต จันทร์

นวล) 

-งานพยาบาลผู้ป่วย
อุบัติเหตุฉุกเฉิน การ
พยาบาลเพื่อช่วยชีวิต 
แก้ไขภาวะวิกฤตที่

คุกคามชีวิต 

งานการ
พยาบาล

ผู้ป่วยใน (3) 
(นางสุพัตรา 
โกมลกุญชร) 

-งานการ
พยาบาล
ผู้ป่วยในทุก
ประเภท ทุก
สาขาบริการ 

งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก (4) 
(นางสุพัตรา โกมลกุญชร) 

-งานการพยาบาลผู้ป่วยในภาวะ
วิกฤต หรือมีแนวโน้มเข้าสู่ระยะ
วิกฤตต้องได้รับการ
รักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิดการใช้
เครื่องมือช่วยชีวิต การเฝ้าระวัง
อย่างใกล้ชิด การส่งเสริมงานการ
พยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล (5)  
(นางเพียรศรี  ใจกันทา) 

- งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเพื่อบ าบัดรักษาหรือผ่าตัดส่งตรวจ เพื่อการ
วินิจฉัยพัฒนารักษา ติดตามผลการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด และวินิจฉัยพัฒนา
คุณภาพการพยาบาลทั้งก่อนการผ่าตัด ขณะผ่าตัด และหลังการผ่าตัด 
- งานวิสัญญีพยาบาล การพยาบาลผู้ป่วยที่ต้องได้รับยาระงับความรู้สึก 
การใช้เทคโนโลยีในการระงับความรู้สึก การดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เพื่อ
ควบคุมคงไว้ซึ่งเป็นสัญญาณชีพและความปลอดภัยในชีวิตผู้ป่วย 

งานพยาบาหน่วยควบคุมการ
ติดเช้ือและงานจ่ายกลาง (6) 
  (นางสุภาพร  ยอดนิปาน) 

-งานการพยาบาลควบคุม
การติดเชื้อในโรงพยาบาล 
- งานจ่ายกลาง 
- งานศูนย์เครื่องมือแพทย์ 

งานการพยาบาลผู้คลอด (7) 
(นางนวพร  แตงอ่อน) 

-งานการพยาบาลผู้คลอดการ
พยาบาลในระยะตั้งครรภ์ ระยะ
รอคลอด ระยะคลอด 
- งานการพยาบาลทารกแรกเกิด 



 

 

โรงพยาบาลปาย 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) (ด้านเวชกรรม/ด้านสาธารณสุข/ด้านเวชกรรมป้องกัน 

12.กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 

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

11.กลุ่มงานพยาบาล 

หัวหน้าพยาบาล 

*งานวิจัยและพัฒนา (8) 

พยาบาลวิชาชีพ 

- พยาบาลวิชาชีพ  

งานวิจัยและพัฒนา (8) 

 
วางระบบเพื่อพัฒนาบริการพยาบาลในทุกมิติทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
รักษา และฟื้นฟู สุขภาพโดยใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์
ทางการพยาบาลเพื่อให้การดูแลสุขภาพและการพยาบาลผู้ป่วยมี
ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าทันสมัย 

หมายเหตุ  * มีเฉพาะในโรงพยาบาลชุมชนขนาด F1 ขั้นไป 

12.กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 

รับผิดชอบในการส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่มีคุณภาพ และเป็น
มาตรฐานให้ความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง เฝ้าระวัง
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ จากการท ากิจกรรม เน้นความปลอดภัย มี
ประโยชน์ มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ซึ่งได้แก่ การนวดตัว การนวด
คลายเครียด การนวดน้ ามัน การนวดฝ่าเท้า การประคบสมุนไพร การ
อบสมุนไพร การดูแลส่งเสริมสุขภาพท่ีมิใช่การแพทย์แผนปัจจุบันหรือ
การแพทย์หลัก การรักษาแบบเยียวยา หรือสมาน( Healing) การรักษา
ด้วยวัสดุอุปกรณ์ หรือวิธีธรรมชาติที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานของ
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 


