โครงสร้ างการบริหารงานโรงพยาบาลท่งุ ใหญ่
โรงพยาบาลชุมชน
ผู้ อ ํ านวยการโรงพยาบาล
นายสวรรค์ กาญจนะ

5.กลุ่มงานการแพทย์

3.กลุ่มงานทันตกรรม

6.กลุ่มงานโภชนศาสตร์

7.กลุ่มงานเวชกรรมฟื นฟู

2.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แล ะงานรังสี

4.กลุ่มงานเภสัชกรรม

นายธี ร์ธวั ช ลอยประเสริ ฐ

นางสาวศดานันท์ คํ าฝอย

นางสาววรรณฤดี นราอาจ

นางจุฑาทิพย์ ชัยพั นธ์

นางอุทุมพร ทับเมือง

และคุมครองผู้ บริ โภค

- งานตรวจวินิจฉัย บํ าบัดรักษา

- งานตรวจวินิจฉัย บํ าบัดรักษา

ผู้ ป่วยทังผู้ ป่วยนอก ผู้ ป่วย
อุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ ป่วยใน
ผู้ ป่วยผ่าตัด ผู้ ป่วยคลอด

-

ฟื นฟูสภาพ ส่ งเสริ มและ
ป้ องกั นทาง ทันตกรรม

- งานตรวจประเมิน การวินิจฉัย

- งานวิเคราะห์สิงตัวอย่าง

มาตรฐานโภชนาการ
- งานโภชนบํ าบัด ให้
คํ าปรึ กษาคํ าแนะนํ า ความรู้
ด้าน โภชนการและโภชน
บํ าบัด

และบํ าบัดความบกพร่ องของ
ร่ างกาย ด้วยวิธีทางกายภาพบํ าบัด
- งานฟื นฟูความเสื อมสภาพ ความ
พิการ

ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
- งานธนาคารเลือดและบริ การ
ส่ วนประกอบ
ของเลือด

1.กลุ่มงานบริ หารทัวไป

11.กลุ่มงานแพทย์ แผนไทยและแพทย์ และ

นายภัทรพล เกตุขาว

การแพทย์ ทางเลือก

งานการเงินและการบัญชี

นางสาวลลิตา แขกแต้

งานพั สดุก ่ อสร้างการซ่ อมบํ ารุ ง
งานธุ รการ
งานบริ หารยานพาหนะ
งานรักษาความปลอดภัย
งานประชาสัมพั นธ์
งานซักฟอก
งานอาคารสถานที

นายทินกฤต ภูวเดชเดชาสิ น

- งานบริ หารจัดการอาหารตาม

- รับผิดชอบในการส่ งเสริ มให้ผู ้ ป่วยได้ รับบริ การทีมี

-

- งานตรวจ วินิจฉัยและรักษาโดยรังสี

-

งานบริ การเภสัชกรรมผู้ ป่วยนอก
งานบริ การเภสัชกรรมผู้ ป่วยใน
งานบริ หารเวชภัณฑ์
งานคุ ้มครองผู้ บริ โภค

10.กลุ่มงานด้านปฐมภูมิและองค์รวม

11.กลุ่มงานการพยาบาล

8.กลุ่มงานประกั นสุขภาพ ยุทธศาสตร์

นายวั ชริ นทร์ ไชยคชบาล

นางกั นตินันท์ เพิมสุ คนธรักษ์

และสารสนเทศทางการแพทย์

งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

คุณภาพ และเป็ นมาตรฐาน ให้ความรู ้และทักษะในการ
งานส่ งเสริ มสุ ขภาพทุกกลุ่มวั ย
ดูแลตนเอง เฝ้ าระวั งภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ จากการทํา
งานป้ องกั นและควบคุมโรคและ
กิ จกรรม เน้นความปลอดภั ย มีประโยชน์ และมี
ระบาดวิทยา
ประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล ซึ งได้ แก่ การนวดตั ว การ
- งานอาชีวอนามัย
นวดคลายเครี ยด การนวดนํามั น การ นวดฝ่ าเท้า การ
ประคบสมุนไพร การอบสมุนไพร การดูแลส่ งเสริ ม
- งานสุขาภิบาลสิงแวดล้อมความ
สุ ขภาพที มิใช่การแพทย์แผนปั จจุบันหรื อการแพทย์หลั ก
- งานสุขภาพจิตชุมชน
การรักษาแบบเยียวยา หรื อ สมาน (Healing) การรักษา
- งานอนามัยโรงเรี ยน
ด้ วยวั สดุอุปกรณ์ หรื อวิธีธรรมชาติทีได้ รับการรับรอง
ตามมาตรฐานของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
- งานพัฒนาระบบบริ การปฐมภูมิ
การแพทย์ ทางเลือก

-

กลุ่มงานการพยาบาลผูป้ ่ วยนอก

-

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ ป่วยใน

-

กลุ่มงานการพยาบาลหน่วยควบคุมการ
ติดเชือและงานจ่ายกลาง

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ ป่วยอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ ป่วยผ่าตัดและ
วิสัญญีพยาบาล

นางสมใจ ณัฎฐวรรธนะ

-

การประกั นสุ ขภาพ การขึนทะเบียนบัตร
การตรวจสอบสิทธิ การเรี ยกเก็ บ การ
ตามจ่าย

-

งานเวชสถิติและงานข้อมูลการจัดการเวช
ระเบียน การลงรหัสโรค

-

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์

-

งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครื อข่าย
สุ ขภาพ

