
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.กลุ่มงานการแพทย ์
(นายปกาสิต  โอวาทกานนท์) 

-งานตรวจวินจิฉัย บ าบัดรักษาผู้ปว่ย 
ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉกุเฉิน
ผู้ป่วยใน ผู้ปว่ยผา่ตัด ผู้มาคลอด 

 

8.กลุ่มงานเวชกรรม
ฟื้นฟู 

(น.ส.พรรธิภา มูลดี) 
-งานตรวจประเมิน การ
วินิจฉยัและบ าบัดความ
บกพร่องของร่างกาย
ด้วยวธิีทาง
กายภาพบ าบัด 
-งานฟื้นฟูความ
เส่ือมสภาพ ความพกิาร 
 

2.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์
(น.ส.พรพิมล  ศรีเนตร) 

-งานวิเคราะห์สิ่งตัวอย่างทาง
ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย ์
-งานธนาคารเลือดและบริการ
ส่วนประกอบเลือด 

 

9.กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศทางการแพทย ์
(นายกฤตธิัช  ทองอบ) 
-งานประกันสุขภาพการ
ขึ้นทะเบียน การตรวจสอบ
สิทธิ การเรียกเก็บ การ
ตามจ่าย 
-งานเวชสถิติและงาน
ข้อมูล การจัดการเวช
ระเบียน การลงรหัสโรค 
-งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร ์
-งานแผนงานและ
ยุทธศาสตร์เครือข่าย
สุขภาพ 
-งานสังคมสงเคราะห์การ
ให้บริการสังคมสงเคราะห์
ทางการแพทย์ผู้ป่วยนอก 
ผู้ป่วยในครอบครัวและ
ชุมชนการให้บริการคลินิก
ศูนย์พึ่งได้ 

 

 

4.กลุ่มงานเภสชักรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 
(นางสุดเฉลียว  จันทรุทิน) 

-งานบริการเภสัชกรรมผู้ปว่ยนอก 
-งานบริการเภสัชกรรมผู้ปว่ยใน 
-งานบริการเวชภัณฑ์ 
-งานคุ้มครองผู้บริโภค 

-งานให้ค าปรึกษาด้านเภสัชกรรม 

 

3.กลุ่มงานทันตกรรม 
(น.ส. ฤชุตา  สุขนิรันดร์) 

-งานตรวจ วินิจฉยั บ าบัดรักษา
ฟื้นฟูสภาพส่งเสริมและป้องกัน
ทางทันตกรรม 

 

7.กลุ่มงานรังสีวิทยา 
(น.ส.พรพิมล  ศรีเนตร) 

-งานตรวจ วินิจฉยัและรกัษา
โดยรังสีเอกเรย์ 

 

6.กลุ่มงานโภชนศาสตร ์
(น.ส.สุนันทา วงศ์วรรณวัฒน์) 

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

 
1.กลุ่มงานบริหาร

ทั่วไป 
(นางสุดเฉลียวจันทรุทิน) 
-งานการเงินการบัญช ี
-งานพัสดุก่อสร้างการ
ซ่อมบ ารุง 
-งานธุรการการบริหาร
ยานพาหนะ 
-งานรักษาความ
ปลอดภัย 
-งานประชาสัมพันธ ์
-งานซักฟอก 
-งานอาคารสถานที ่
-งานการเจ้าหน้าที ่

 

10.กลุ่มงานบริการดา้น
ปฐมภูมแิละองค์รวม 
(นางพฤษภา  บุญโสม) 

-งานเวชปฏิบัติครอบครัว
และชุมชน 
-งานการพยาบาลในชุมชน 
-งานส่งเสริมสุขภาพทุก
กลุ่มวัย 
-งานป้องกัน ควบคุมโรค
และระบาดวิทยา 
-งานอาชวีอนามยั 
-งานสุขาภบิาลสิ่งแวดล้อม
และศูนย์ความปลอดภยั 
-งานพัฒนาระบบบริการ
ปฐมภูมิและสนับสนุน
เครือข่าย 
-งานสุขภาพจิตและจิตเวช 
-งานอนามยัโรงเรียน 
-งานสุขภาพภาคประชาขน 
-งานบ าบัดยาเสพติด สุรา
และบุหรี ่
-งานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ 

 

11.กลุ่มงานการพยาบาล(น.ส.กัลยาณี ภัทรวงศา) 

วิเคราะห์ ก าหนดทิศทาง และยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ การพยาบาล จัดระบบการพยาบาล  

ระบบประกันคุณภาพด้านการพยาบาล 

 

โรงพยาบาลทรายมูล 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

(นายปกาสิต โอวาทกานนท์) 

(นายปกาสิต โอวาทกานนท)์ 

 

งานผู้ป่วยนอก(1) 
(นางนิตยา บุตรอ าคา) 

-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก หรือ
ผู้ใช้บริการสุขภาพที่มารับบริการ
ทุกมิติให้การพยาบาลผู้ป่วย 
ผู้ใช้บริการไม่ต้องพักรักษาตวัใน
รพ.ด้วยการคัดกรอง การปฐม
พยาบาล การตรวจพิเศษ การให้
ค าปรึกษา และสุขภาพจิต งาน
ตรวจสุขภาพ งานคลินิกพิเศษ งาน
โรคเร้ือรังศูนย์รับผู้ป่วย งานการส่ง
ต่อ และการบริการหน่วยปฐม
พยาบาล 

งานการพยาบาลผู้ป่วย
อุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

(2) 
(น.ส.จันทร์ทิพย์ แก้วค าจันทร์) 
 
-งานการพยาบาลผู้ป่วย
อุบัติเหตุฉุกเฉิน การพยาบาล
เพื่อช่วยชีวิต แก้ไขภาวะวิกฤต
ที่คุกคามชีวิต 

งานการพยาบาลผู้ป่วยใน(3) 
(นางชูจิตร ชมพูพรรณ) 

-งานการพยาบาลผู้ป่วยในทุก
สาขาประเภททกุสาขาบริการ 

งานการพยาบาล
ผู้ป่วยหนัก(4) 

-งานการพยาบาล
ผู้ป่วยในที่อยู่ในภาวะ
วิกฤติหรือมแีนวโน้ม
เข้าสู่ระยะวิกฤตต้อง
ได้รับการ
รักษาพยาบาลอยา่ง
ใกล้ชิดการใช้
เครื่องมือด้วยชีวิต 
การเฝ้าระวังอย่าง
ใกล้ชิด การส่งเสริม
งานการพยาบาล
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

 

งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตดั
และวิสัญญีพยาบาล(5) (ไม่มี) 
-งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด
เพื่อบ าบัดรักษา ติตามผลการ
พยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด และวินจิฉัย
พัฒนาคุณภาพการพยาบาล ทั้ง
ก่อนการผ่าตัด ขณะผ่าตัดและ
หลังผ่าตัด 
-งานวิสัญญีพยาบาล การ
พยาบาลผู้ป่วยที่ต้องได้รับยา
ระงับความรู้สึก การใช้เทคโนโลยี
ในการระงับความรู้สึก การดูแล
ผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เพือ่ควบคุม
คงไว้ซ่ึงสัญญาชีพและความ
ปลอดภัยในชวีิตผู้ป่วย 

งานพยาบาลหน่วย
ควบคุมการตดิเชื้อและ

งานจ่ายกลาง(6) 
(น.ส.อรุณรัตน์ ชื่นตา) 

-งานการพยาบาล
ควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล 
-งานจ่ายกลาง 
-งานศูนย์เครื่องมือ
แพทย ์

งานการพยาบาลผู้คลอด(7) 
(นางพิสมัย หวังผล) 

-งานการพยาบาลผู้คลอดการ
พยาบาลในระยะตั้งครรภ์ 
ระยะรอคลอด ระยะคลอด 
-งานการพยาบาลทารกแรกเกิด 

1.3  โครงสร้างองคก์ร (น ำเสนอดว้ยแผนภมูติำมควำมเหมำะสมและระบุผูร้บัผดิชอบ) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
(น.ส.ดวงชีวรรณ ศรีเนตร) 

 

 

 

- แพทยแ์ผนไทย 

- จพ.สำธำรณสขุ ( วุฒ ิป.กำรแพทยแ์ผนไทย) (อำยรุเวช) 

12.กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

รบัผดิชอบในกำรสง่เสรมิใหผู้ป่้วยไดร้บับรกิำรทีม่คีณุภำพ และเป็น
มำตรฐำนใหค้วำมรูแ้ละทกัษะในกำรดแูลตนเอง เฝ้ำระวงัภำวะแทรกซอ้น
ต่ำงๆ จำกกำรท ำกจิกรรม เน้นควำมปลอดภยั มปีระโยชน์ และมี
ประสทิธภิำพ ประสทิธผิล ซึง่ไดแ้ก ่กำรนวดตวั กำรนวดคลำยเครยีด 
กำรนวดน ้ำมนั กำรนวดฝ่ำเทำ้ กำรประคบสมนุไพร กำรอบสมนุไพร 
กำรดแูลสง่เสรมิสขุภำพทีม่ใิชก่ำรแพทยแ์ผนปัจจบุนัหรอืกำรหลกั กำร
รกัษำแบบเยยีวยำ หรอืสมำน (Healing)กำรรกัษำดว้ยวสัดอุปุกรณ์ หรอื
วธิธีรรมชำตทิีไ่ดร้บักำรรบัรองตำมมำตรฐำนของกรมพฒันำกำรแพทย์
แผนไทยและแพทยท์ำงเลอืก 

โรงพยาบาลทรายมูล 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

(นายปกาสิต โอวาทกานนท์) 

 

 

1.3  โครงสร้างองคก์ร (ต่อ) 

 



คณะกรรมการพฒันาคุณภาพ 

HA /HPH 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทรายมูล 

FA + ศูนย์คุณภาพ 

กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน 

19หน่วยงาน 

องค์กรแพทย์ องค์กรพยาบาล 

IM / เวช
ระเบียน 

IC E & E 

 
RM PCT HRD 

คณะกรรมการไกล่เกลีย่ 

PTC อาชีวอนามยั 

 

(2) โครงสรำ้งควำมรบัผดิชอบและกำรประสำนงำนในระบบคณุภำพ/สรำ้งเสรมิสขุภำพ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



กลุ่มงำนเทคนิค
กำรแพทย ์

กลุ่มงานกลุ่มงาน
บริการดา้นปฐมภูมิ

และองคร์วม 

 

 

กลุ่มงานบริหาร
ทัว่ไป 

 

กลุ่มงานประกนัสุขภาพ ยทุธศาสตร์
และสารสนเทศทางการแพทย ์

 

กลุ่มงานเภสชักรรม
และคุม้ครอง

ผูบ้ริโภค 

 

ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัยโสธร หน่วยงานภายนอกกระทรวง เช่น 

ส านักงานตรวจเงนิแผ่นดิน 

   คณะกรรมการตรวจสอบภายใน กลุ่มคร่อมสายงาน : ทีมงานคุณภาพ 

หมายเหตุ : สายบงัคบับญัชา 

 สายประสานงาน 
 

กลุ่มงานรังสีวิทยา 

 

 

กลุ่มงานเวชศาสตร์
ฟ้ืนฟู 

งานการพยาบาลผูป่้วยนอก 

 

งานการพยาบาลผูป่้วย
อุบติัเหตุฉุกเฉินและนิตเิวช 

งานการพยาบาลผูค้ลอด 

งำนกำรพยำบำลผูป่้วยใน 

งำนพยำบำลหน่วย
ควบคุมกำรตดิเชือ้และ
งำนจ่ำยกลำง 

 

 

 

 
(3) โครงสรำ้งระบบก ำกบัดแูลกจิกำร/ธรรมำภบิำล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

   

 

 

       
 

 

 

 

 

กลุ่มงานทนัตกรรม 

 

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทรายมูล 


