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โครงสรางหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค
สังกัด สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด (ผูอํานวยการเฉพาะดาน (แพทย) ระดับสูง)
** - นายแพทย (ดานเวชกรรมปองกัน)
- นายแพทย (ดานเวชกรรมปองกัน)
- ทันตแพทย (ดานทันตสาธารณสุข)
- นักวิชาการสาธารณสุข (ดานสงเสริมพัฒนา)
- เภสัชกร (ดานเภสัชสาธารณสุข)
- นักวิเคราะหนโยบายและแผน/นักวิชาการสาธารณสุข /นักวิชาการสาธารณสุข (ดานบริหารสาธารณสุข)
- นักวิชาการสาธารณสุข (ดานบริการทางวิชาการ)

1.กลุมงานบริหารทั่วไป
- นักจัดการงานทัว่ ไป
- นวก.เงินและบัญชี
- นวก.พัสดุ
- จพ.การเงินและบัญชี
- จพ.ธุรการ
- จพ.พัสดุ
- นายชางเทคนิค
- นายชางโยธา
- จพ.โสตทัศนศึกษา
- นายชางศิลป
-จพ.เผยแพรประชาสัมพันธ
1.กลุมงานบริหารทั่วไป
1. งานการเงินและการบัญชี
2. งานบริหารงบประมาณและการเฝา
ระวังทางการเงิน
3. งานตรวจสอบและควบคุมภายใน
4. งานพัสดุ กอสรางและการซอมบํารุง
5. งานธุรการและการบริหารยานพาหนะ
6. งานสํานักงานเลขานุการและ
อํานวยการ
7. งานประชาสัมพันธ

2.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
- นวก.สาธารณสุข
- นักวิเคราะหนโยบายและแผน
- นวก.คอมพิวเตอร
- จพ.สาธารณสุข .
- จพ.สถิติ
2.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร
สาธารณสุข
1. งานพัฒนายุทธศาสตรสขุ ภาพ
2. งานขอมูลขาวสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. งานนิเทศและประเมินผล

4. งานสาธารณสุขพื้นที่พิเศษ/พื้นที่
เฉพาะ
5. งานนโยบายและโครงการพิเศษ
เชน โครงการพระราชดําริ สมัชชา
สุขภาพ งานกระจายอํานาจ ฯลฯ
6. งานวิจยั และพัฒนาที่เกีย่ วของกับ
งานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

3.กลุมงานสงเสริมสุขภาพ
- นวก.สาธารณสุข
- พยาบาลวิชาชีพ
- จพ.สาธารณสุข

4.กลุมงานควบคุมโรคติดตอ
- นวก.สาธารณสุข
- พยาบาลวิชาชีพ
- จพ.สาธารณสุข

5.กลุมงานนิติการ
- นิติกร
- จพ.ธุรการ

3.กลุมงานสงเสริมสุขภาพ

4.กลุมงานควบคุมโรคติดตอ

5.กลุมงานนิติการ

1. งานสงเสริมสุขภาพตามกลุมวัย
- แมและเด็ก
- วัยเรียน
- วัยรุน
- วัยทํางาน
- วัยผูสูงอายุ
2. งานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
3. งานประเมินผลกระทบตอ
สุขภาพ
4. งานวิจยั และพัฒนาที่เกีย่ วของ
กับงานสงเสริมสุขภาพ

1. งานควบคุมโรคติดตอทั่วไป
2. งานควบคุมโรคติดตอใน
พื้นที่เฉพาะ
3. งานสอบสวนโรค
- งานประเมินปญหาสุขภาพ
โรคติดตอในพื้นที่
- พัฒนาระบบเฝาระวังและ
ควบคุมโรค
4.งานเฝาระวังโรคทางระบาด
วิทยา
5. งานบริหารจัดการภัยพิบัติ
6. งานวิจยั และพัฒนาที่เกีย่ ว
ของกับงานควบคุมโรคติดตอ

1. งานดําเนินการทางวินัยและเสริมสรางวินัยและระบบ
คุณธรรม
2. งานอุทธรณ และรองทุกข
3. งานกฎหมายและคดี (หมายรวมถึง พรบ.ตาง ๆ เชน
พรบ.ขอมูลขาวสาร เปนตน)
4. งานนิติกรรมและสัญญา

หมายเหตุ ** กําหนดเปนตําแหนงที่ 2
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โครงสรางหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค
สังกัด สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด (ผูอํานวยการเฉพาะดาน (แพทย) ระดับสูง)

6.กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข
- เภสัชกร
- นวก.สาธารณสุข
- จพ.เภสัชกรรม
- จพ.สาธารณสุข

7.กลุมงานประกันสุขภาพ
- นวก.สาธารณสุข
- นักวิชาการเงินและบัญชี
- จพ.สาธารณสุข .
- จพ.สถิติ
- จพ.การเงินและบัญชี

6.กลุมงานคุมครองผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข

7.กลุมงานประกันสุขภาพ

1. งานมาตรฐานผลิตภัณฑและ
สถานประกอบการดานสุขภาพ
2. งานคุมครองสิทธิผูบริโภคดาน
สาธารณสุข
3. งานพัฒนาระบบยาและเวชภัณฑ
4. งานสงเสริมและสนับสนุนธุรกิจ
สุขภาพ
5. งานมาตรฐานสถานพยาบาลและ
การประกอบโรคศิลปะ
6. งานอาหารปลอดภัย
7. งานวิจยั และพัฒนาที่เกีย่ วของ
กับงานคุมครองผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1. งานบริหารจัดการขอมูลผูมีสิทธิ
2. งานบริหารจัดการกองทุนตางๆ
เชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ
กองทุนประกันสังคม กองทุนแรงงาน
ตางดาว เปนตน
3. งานบริหารจัดการการเงินการคลัง
4. งานคุมครองสิทธิ การรับเรื่อง
รองเรียน
5. งานบริหารการชดเชยและ
ตรวจสอบเวชระเบียน
6. งานวิจยั และพัฒนาที่เกีย่ วของกับ
งานประกันสุขภาพ

8.กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

9.กลุมงานทันตสาธารณสุข

-นวก.สาธารณสุข
- พยาบาลวิชาชีพ
- จพ.สาธารณสุข

- ทันตแพทย
- นวก. สาธารณสุข
- จพ.ทันตสาธารณสุข

8.กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

9.กลุมงานทันต
สาธารณสุข

1. งานพัฒนาคุณภาพบริการทุกมาตรฐาน
2. งานพัฒนาคุณภาพการบริหาร
3. งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบ
สุขภาพอําเภอ
4. งานสนับสนุนแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
5. งานพัฒนาระบบสงตอ
6. งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ
7. งานสนับสนุนการสราง สุขภาพภาคประชาชน
8. งานวิจยั และพัฒนาที่เกีย่ วของกับงานพัฒนา
คุณภาพและรูปแบบบริการ

1. งานพัฒนาระบบ
ทันตสุขภาพ
2. งานสงเสริม ปองกัน
และเฝาระวัง
ทันตสุขภาพตามกลุมวัย
3. งานสนับสนุนบริการ
ทันตกรรมในหนวยบริการ
ทุกระดับ
4. งานวิจัยและพัฒนาที่
เกี่ยวของกับงานทันต
สาธารณสุข

10.กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
- นักทรัพยากรบุคคล
- จพ.ธุรการ

10.กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
งานบริหารกําลังคน
1. งานวางแผนกําลังคน
2. งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
3. งานฐานขอมูลทรัพยากรบุคคล
4. ทะเบียนประวัติและเครือ่ งราชอิสริยาภรณ
5. งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน
6. งานประเมินคุณสมบัติบุคคลและผลงาน
ขึ้นดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น และงานประเมินผล
การปฏิบัตริ าชการ
7. งานเงินเดือน
งานพัฒนาบุคลากร
1. งานพัฒนาบุคลากร (ดานบริการ ดาน
บริหาร ดานวิชาการ)
2. งานสงเสริมสนับสนุนการทํางานวิจัย
3. งานลาศึกษาและฝกอบรม
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โครงสรางหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค
สังกัด สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด (ผูอํานวยการเฉพาะดาน (แพทย) ระดับสูง)

11.กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย
- นวก.สาธารณสุข
- จพ.สาธารณสุข

12.กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ สุขภาพจิตและยาเสพติด
- นวก.สาธารณสุข
- พยาบาลวิชาชีพ
- จพ.สาธารณสุข

13.กลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
- แพทยแผนไทย
- เภสัชกร
- นวก.สาธารณสุข
- จพ.สาธารณสุข (อายุรเวท)

11.กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย

12.กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ สุขภาพจิตและยาเสพติด

13.กลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

1. งานอาชีวอนามัยและควบคุมโรคจากสิ่งแวดลอม
2. งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม
3. งานตามกฎหมายหรือ พรบ.อื่น ที่เกีย่ วของ เชน พรบ.สาธารณสุข
2535 เปนตน
4. งานประเมินผลกระทบดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม
5. งานวิจยั และพัฒนาที่เกีย่ วของกับงานอนามัยสิ่งแวดลอมและ
อาชีวอนามัย

1. งานปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ
(เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง
มะเร็ง ฯลฯ)
2. งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
3. งานอุบัติเหตุและบริการแพทยฉกุ เฉิน
4. งานปองกันและควบคุมการบริโภคสุราและยาสูบ
5. งานสุขภาพจิต
6. งานยาเสพติดและงานบําบัดยาเสพติด
- บริหารจัดการองคกรงานยาเสพติดของหนวยงานแบบบูรณาการ
- ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดดานการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพของ
ผูปวยยาเสพติด
- ปองกันกลุมเสี่ยงมิใหมีโอกาสเกี่ยวของกับยาเสพติด
7. งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวของกับงานควบคุมโรคไมติดตอ สุขภาพจิตและ
ยาเสพติด

1. งานพัฒนาระบบบริหารงานแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก
2. งานพัฒนาและสงเสริมบริการการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก
3. งานพัฒนาระบบขอมูลและเทคโนโลยีทางการแพทยแผนไทย
4. งานวิชาการและพัฒนาบุคลากรแพทยแผนไทยและงานวิจยั
5. งานคุมครองภูมิปญญาแพทยแผนไทย
6. งานวิจยั และพัฒนาที่เกีย่ วของกับงานการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก
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โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป
ผูอํานวยการโรงพยาบาล ผูอํานวยการเฉพาะดาน (แพทย) ระดับสูง
นายแพทย (ทว.) - - รองผูอํานวยการฝายการแพทย (นายแพทย)
ทันตแพทย (ชช.) - - รองผูอํานวยการฝายบริหาร (นักจัดการงานทั่วไป/นักวิเคราะหนโยบายและแผน/
เภสัชกร (ชช.) –
นักวิชาการสาธารณสุข (ดานบริหารโรงพยาบาล))
พยาบาลวิชาชีพ (ชช.) – - รองผูอํานวยการฝายการพยาบาล *
นักรังสีการแพทย (ชช.) นักกายภาพบําบัด (ชช.) นักเทคนิคการแพทย (ชช.)-

ภารกิจดานอํานวยการ

2.กลุมงานพัสดุ

1.กลุมงานบริหารทั่วไป
- นักจัดการงานทั่วไป
- นิติกร
- จพ.ธุรการ
- นายชางเทคนิค
- นายชางศิลป
- นักประชาสัมพันธ
- จพ.เผยแพรประชาสัมพันธ

- นวก.พัสดุ
- จพ.พัสดุ

3.กลุมงานโครงสรางพื้นฐาน
และวิศวกรรมทางการแพทย
- วิศวกรโยธา/เครื่องกล/ไฟฟา/
สิ่งแวดลอม
- นายชางเทคนิค
- จพ.ธุรการ

5.กลุมงานการเงิน

* หมายเหตุ มาจากตําแหนงหัวหนาพยาบาล

- นวก.การเงินและบัญชี
- จพ.การเงินและบัญชี

4.กลุมงานทรัพยากรบุคคล
- นักทรัพยากรบุคคล
- จพ.ธุรการ

6.กลุมงานบัญชี
- นวก.การเงินและบัญชี
- จพ.การเงินและบัญชี

5

โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป
ผูอํานวยการโรงพยาบาล ผูอํานวยการเฉพาะดาน (แพทย) ระดับสูง

ภารกิจดานอํานวยการ
รับผิดชอบการบริหารจัดการทรัพยากร ของกลุมงานบริหารทัว่ ไป กลุมงานทรัพยากรบุคคล กลุมงานการเงิน กลุมงานบัญชี กลุมงานพัสดุ และกลุมงาน
โครงสรางพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย เพือ่ สนับสนุนการบริการใหบรรลุวัตถุประสงคของโรงพยาบาล

1.กลุมงานบริหารทั่วไป

2.กลุมงานพัสดุ

4.กลุมงานทรัพยากรบุคคล

รับผิดชอบการบริหารจัดการทัว่ ไป ไดแก
- งานธุรการทั่วไป มีหนาทีจ่ ัดการระบบงานและสนันสนุน
การปฏิบัติงานของงานตาง ๆ ไดแก งานเลขานุการ งานเคหะ
บริการและอาคารสถานที่ งานบริการยานพาหนะ งานรักษา
ความปลอดภัย งานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย งาน
จัดการของเสีย งานประชาสัมพันธและบริการทัว่ ไป
- งานสารบรรณ มีหนาทีจ่ ัดวางระบบสารบรรณตั้งแตการรับ
การสง การจัดเก็บ และการทําลายใหเปนไปตามระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ
- งานนิติการ มีหนาที่
ใหคําปรึกษา ความเห็นตามกฎหมาย
จัดทํา/ตรวจสอบนิติกรรมและสัญญา
ดําเนินการทางวินยั และเสริมสรางวินยั และระบบคุณธรรม
งานรับเรื่องรองเรียน รองทุกข
งานดําเนินคดีอาญา คดีแพง คดีปกครอง คดีตามกฎหมาย
คุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข
งานเผยแพรความรูดานกฎหมาย
งานดําเนินมาตรการทางปกครอง
งานไกลเกลี่ยขอพิพาท
งานความรับผิดทางละเมิด
งานดานกฎหมายทั่วไปหรืออื่น ๆ
- ซักฟอก มีหนาที่บริหารจัดการเครื่องนุง หมของผูปวยทุก
ประเภทใหมีความสะอาดเพียงพอ โดยจัดวางระบบของการ
สงผา การซักผา การอบผา การเก็บรักษาผาและการบริการ
ผาตามหอผูปวย

รับผิดชอบควบคุมกํากับดูแล
- แผนกพัสดุควบคุมกํากับดูแลงาน
ธุรการของฝาย งานการจัดซื้อ/จัดจาง
งานบริหาร คลัง พัสดุ งานควบคุม
จําหนาย

งานบรรจุ/แตงตั้ง/อัตรากําลัง มีหนาที่คือ การบรรจุ/การบรรจุกลับบุคคลเขารับราชการ จัดทํา ก.พ.7 และแฟม
ประวัติขาราชการใหม การเปลี่ยนสายงานขาราชการ/การเลื่อนระดับ การบริหารจัดการตําแหนงวาง/การจัดสอบ
ตํา แหนง วา ง การประเมิน บุค คลและผลงานทางวิช าการ การปรับอัต ราเงิน เดื อนตามคุ ณวุ ฒิ การจัด ทํา คํา สั่ ง
รัก ษาการในตํ า แหน ง ให ข าราชการปฏิ บัติ หนา ที่ / มอบหมายหน าที่ การลาศึ ก ษาตอ /การลาออกจากราชการ
งานทะเบี ยนประวั ติ แ ละบํ า เหน็ จ บํ า นาญ มี ห น า ที่ คื อ ตรวจสอบเกษี ยณอายุ ร าชการ การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ ขอขาราชการ/ผูทําคุณประโยชน การดําเนินการเพื่อขอรับบําเหน็จบํานาญขาราชการ
งานบริหารลูกจาง มีหนาที่รับผิดชอบ การสอบคัดเลือกลูกจาง การจัดทําแฟมประวัติลูกจาง การขออนุมัติจาง
ต อ เนื่ อ ง การจั ด ทํ า ข อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ น ค า จ า ง การจั ด ทํ า คํ า สั่ ง เลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ น การขอ
พระราชทานเครื่องราชฯ รับสมัคร ฌกส. และ กสจ. จัดทําบัตรขาราชการ/ลูกจางประจํา/ขาราชการบํานาญ
ขออนุมัติเงินเพิ่มพิเศษ/เงินประจําตําแหนงประจําเดือน
งานพัฒนาบุคลากรดานบริหาร

5.กลุมงานการเงิน

6.กลุมงานบัญชี

รับผิดชอบการเงิน การคลังของโรงพยาบาลเกี่ยวกับ
- งานตรวจสอบ มีหนาที่ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการเงินใหมีความครบถวน
ถูกตอง เชน หลักฐานใบขออนุมตั ิกอ หนี้ผูกพัน ใบสั่งซื้อ ใบตรวจรับ และ
ใบเสร็จรับเงิน
- งานรับเงิน มีหนาที่ในการรับเงินคารักษาพยาบาลผูปวยนอกและผูปวยใน รับเงิน
คารักษาพยาบาล เงินเชื่อ รับเงินคาปรับ รับเงินคาประกันซองหรือสัญญาทีเ่ ปนเงิน
สด รับเงิน โอนงบประมาณในโครงการตางๆ
- งานจายเงิน มีหนาที่ในการจายเงินเดือนคาจาง จายเงินคาตอบแทน จายเงินคา
สวัสดิการคารักษาพยาบาลหรือสวัสดิการคาเลาเรียนจายเงินชําระหนีแ้ กเจาหนี้
การคา
- งานเรียกเก็บหนี้ มีหนาที่ในการเรงรัดและเรียกเก็บหนี้ที่เปนลูกหนีก้ ารคาของ
โรงพยาบาล คือ เรียกเก็บหนี้ตาม พรบ.รพ เรียกเก็บหนี้ ตามสิทธิประกันสังคม
เรียกเก็บหนี้ตามสิทธิขาราชการ เรียกเก็บหนี้ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา
เรียกเก็บหนี้จากหนวยงานรัฐวิสาหกิจและองคกรปกครองสวนทองถิ่น

รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ทํ า
บัญ ชีระบบ GFMIS คื อ
จั ด ทํ า บั ญ ชี เ งิ น สด บั ญ ชี
แยกประเภทแบบเกณฑ
คงคาง รายงานงบการเงิน
ได แ ก งบดุ ล งบกํ า ไร
ขาดทุน งบกระแสเงินสด
และหมายเหตุประกอบงบ
กา รเงิ น วิ เ คราะ ห งบ
การเงิ น ตามดั ช นี ตั ว ชี้ วั ด
ทางการเงิน

3.กลุมงานโครงสรางพื้นฐาน
และวิศวกรรมทางการแพทย
- รับผิดชอบ master plan อาคาร
สถานที่ บริหารจัดการความพอเพียง
พรอมใช บํารุงรักษา อาคารสถานที่
สิ่งแวดลอมและภูมทิ ัศน
- แผนกซอมบํารุงควบคุมกํากับดูแล
งานซอมอุปกรณการแพทย งานชาง
ไฟฟา งานชางโยธาและสุขาภิบาล
งานชางทําความเย็น งานชางเครื่องกล
งานชางเชื่อม
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ภารกิจดานบริการปฐมภูมิ
1.กลุมงานผูปวยนอก
- นายแพทย

2.กลุมงานการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก
- นายแพทย
- เภสัชกร
- พยาบาลวิชาชีพ
- แพทยแผนไทย
- จพ.สาธารณสุข
(วุฒิ ป.การแพทยแผนไทย)
(อายุรเวท)

3.กลุมงานเวชกรรมสังคม
- นายแพทย
1.งานเวชปฏิบัติครอบครัวแลชุมชน
และศูนยสุขภาพชุมชนเขตเมือง
- นายแพทย
- **พยาบาลวิชาชีพ
- นวก.สาธารณสุข
- จพ.เวชสถิติ
- จพ.สาธารณสุข
- จพ.ทันตสาธารณสุข/นวก.
สาธารณสุข
- จพ.สาธารณสุข
(วุฒิ ป.การแพทยแผนไทย)
(อายุรเวท) /แพทยแผนไทย
- นักกายภาพบําบัด

หมายเหตุ กลุมงานผูปวยนอก/การแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก/เวชกรรมสังคม/อาชีวเวชกรรม มีแพทยเปนหัวหนากลุมงาน
โดยมีพยาบาลเปนหัวหนากลุมงานการพยาบาลชุมชน และนักวิชาการ
สาธารณสุขเปนหัวหนากลุมงานสุขศึกษา
** สําหรับหัวหนางานในกลุมงานเวชกรรมสังคม
งานคุมครองผูบริโภค เภสัชกรเปนหัวหนางาน ในกรณีที่ไมมีเภสัชกร
ให นวก.สาธารณสุข เปนหัวหนางาน

2.งานปองกันควบคุมโรคและ
ระบาดวิทยา
- **พยาบาลวิชาชีพ
- **นวก.สาธารณสุข
3.งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
และสนับสนุนเครือขาย
- **พยาบาลวิชาชีพ
- **นวก.สาธารณสุข
4.งานสงเสริมสุขภาพและฟนฟู
- **พยาบาลวิชาชีพ
-**นวก.สาธารณสุข
- จพ.สาธารณสุข
5.งานคุมครองผูบริโภค
- **เภสัชกร
- **นวก.สาธารณสุข

4.กลุมงานสุขศึกษา
- นวก.สาธารณสุข
5.กลุมงานอาชีวเวชกรรม

6.กลุมงานการพยาบาลชุมชน

- นายแพทย
1.งานคลินิกอาชีวเวชกรรม
- นายแพทย
- พยาบาลวิชาชีพ
2.งานสงเสริมสุขภาพและฟนฟูสภาพ
วัยทํางาน
- พยาบาลวิชาชีพ
- นวก.สาธารณสุข
3.งานอาชีวปองกันและควบคุมโรค
- นายแพทย
- พยาบาลวิชาชีพ
- นวก.สาธารณสุข
4.งานพิษวิทยาและเวชศาสตร
สิ่งแวดลอม
- พยาบาลวิชาชีพ
- นวก.สาธารณสุข
5.งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
อนามัยสิ่งแวดลอม
- พยาบาลวิชาชีพ
- นวก.สาธารณสุข
6.งานตรวจสุขภาพ
- นายแพทย
- พยาบาลวิชาชีพ
- นวก.สาธารณสุข

- พยาบาลวิชาชีพ
1.งานการพยาบาลที่บานและ
ชุมชน
- พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลเทคนิค
2.งานพยาบาลผูจัดการสุขภาพ
ชุมชน
- พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลเทคนิค
3.งานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
ชุมชน
- พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลเทคนิค
4.งานการพยาบาลชุมชนในการ
บําบัดรักษายาเสพติด
- พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลเทคนิค
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ภารกิจดานบริการปฐมภูมิ
1.กลุมงานผูปวยนอก
รับผิดชอบใหบริการตรวจ วินิจฉัยรักษาผูปวยโรค
ทั่วไปที่มิไดเกิดจากอุบัติเหตุหรือภาวะฉุกเฉิน ซึ่ง
ไดแกการตรวจรักษาผูปว ยทั่วไป การตรวจรักษา
ผูปวยนอกเฉพาะทาง การตรวจสุขภาพ และออก
ใบรับรองแพทย การใหคําปรึกษา งานสอนและ
ฝกอบรม งานวิจัยและพัฒนา

2.กลุมงานการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก
รับผิดชอบในการสงเสริมใหผูปวยไดรับบริการที่มี
คุณภาพ และเปนมาตรฐาน ใหความรูและทักษะ
ในการดูแลตนเอง เฝาระวังภาวะแทรกซอนตาง ๆ
จากการทํากิจกรรม เนนความปลอดภัย มี
ประโยชน และมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ซึ่ง
ไดแก การนวดตัว การนวดคลายเคลียด การนวด
น้ํามัน การนวดฝาเทา การประคบสมุนไพร การ
อบสมุนไพร การดูแลสงเสริมสุขภาพที่มิใช
การแพทยแผนปจจุบันหรือการแพทยหลัก การ
รักษาแบบเยียวยา หรือสมาน (Healing) การ
รักษาดวยวัสดุอุปกรณ หรือวิธีธรรมชาติที่ไดรับ
การรับรองตามมาตรฐานของกรมพัฒนา
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

5.กลุมงานอาชีวเวชกรรม
- งานคลินิกอาชีวเวชกรรม
- งานสงเสริมสุขภาพและฟนฟูสภาพวัยทํางาน
- งานอาชีวปองกันและควบคุมโรค
- งานพิษวิทยา และเวชศาสตรสิ่งแวดลอม
- งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและอนามัย
สิ่งแวดลอม
- งานตรวจสุขภาพ

3.กลุมงานเวชกรรมสังคม
1. งานเวชปฏิบัติครอบครัวและ
ชุมชนและศูนยสุขภาพชุมชนเขต
เมือง
- บริหารจัดการระบบบริการเวชปฏิบัติ
ครอบครัวและชุมชน
- จัดบริการสุขภาพดานเวชปฏิบัติ
ครอบครัวและชุมชน
- พัฒนาคุณภาพบริการตามเกณฑ
มาตรฐานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

- บริหารจัดการ ควบคุมกํากับระบบ
ปองกันและควบคุมการแพรกระจาย
เชื้อในสถานบริการดานสุขภาพในชุมชน
- ศึกษาวิจัย และนําผลการวิจัยไปใช
พัฒนาคุณภาพบริการในชุมชน
- สรางการมีสวนรวมในการจัดบริการ
สุขภาพของทุกภาคสวน
- วิเคราะหปญหาสุขภาพ พื้นที่จัดทําแผน
ยุทธศาสตร แกปญหาสุขภาพพื้นที่
- จัดบริการหนวยแพทยเคลื่อนที่
- จัดระบบบริการดูแลผูปวยตอเนื่อง

5.งานคุมครองผูบริโภค

- การคุมครองผูบริโภคดานยา ดานอาหาร ดาน
เครื่องสําอาง ดานวัตถุเสพติด ดานวัตถุอันตราย ดาน
เครื่องมือแพทย
- สรางการมีสวนรวมของหนวยงานทุกภาคสวน
- ควบคุม กํากับมาตรฐานงานคุมครองผูบริโภค
ตามมาตรฐานทุกดาน
- ศึกษา วิจัย นวัตกรรมและพัฒนาองคความรูดาน
คุมครองผูบริโภค
- วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเพื่อนํามากําหนด
นโยบาย

2.งานปองกันควบคุมโรคและ
ระบาดวิทยา

- ปองกันและควบคุมโรคติดตอ
- ปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ
- ศูนยระบาดวิทยา
- สรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
- ควบคุม กํากับ มาตรฐานพัฒนา
คุณภาพบริการปองกันควบคุมโรค
- ศึกษา วิจัย นวัตกรรมและพัฒนาองค
ความรูดานปองกันควบคุมโรค
- การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเพื่อ
นํามากําหนดนโยบาย
- งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม
- งานอาชีวเวชกรรม
(ในกรณีโรงพยาบาลที่ไมมีกลุมงานอาชีว
เวชกรรม)

4.งานสงเสริมสุขภาพและฟนฟู

- การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคทุกกลุมอายุ
- สรางรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
กลุมเสี่ยงและกลุมผูป วย
- จัดบริการงานสงเสริมสุขภาพทุกกลุมอายุ
- สรางเสริมวัฒนธรรม และการดูแลสุขภาพที่ดี
ของประชาชน
- สรางการมีสวนรวมของหนวยงานชองทุกภาคสวน
-ควบคุม กํากับ มาตรฐานบริการสงเสริมสุขภาพ
และฟนฟู
- ศึกษาและสนับสนุนงานวิจัย/นวัตกรรม และ
พัฒนาองคความรูดานสงเสริมสุขภาพและฟนฟู
- สนับสนุนงานสงเสริมสุขภาพตามนโยบาย
- วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเพื่อนํามา
กําหนดนโยบาย

6.กลุมงานการพยาบาลชุมชน

3.งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
และสนับสนุนเครือขาย

- กําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร
ระบบบริการปฐมภูมิในพื้นที่รับผิดชอบ
- สนับสนุนทรัพยากร
- บริหารและวิเคราะหงบประมาณ
- พัฒนาระบบขอมูลขาวสารสารสนเทศ
- ประสานงานระหวางเครือขาย
- สนับสนุนการมีสวนรวมของหนวยงานทุก
ภาคสวน
- พัฒนาบุคลากรและพัฒนาคุณภาพ
บริการของหนวยบริการปฐมภูมิ
-ศึกษาและสนับสนุนงานวิจัย/นวัตกรรมใน
หนวยบริการปฐมภูมิ

4.กลุมงานสุขศึกษา
ใหบริการสุขศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพผูป วย ญาติที่มา
รับบริการในโรงพยาบาล และประชาชนในชุมชน โดยดําเนิน
การศึกษา วิเคราะหปญหาสาธารณสุข ปญหาสุขภาพ
วิเคราะหพฤติกรรมสุขภาพ กําหนดกิจกรรมและพฤติกรรม
เปาหมาย วางแผนดําเนินงานสุขศึกษา และดําเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรูดานสุขภาพ การใหบริการปรึกษารายบุคคล
การฝกทักษะดานสุขภาพ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ของกลุมเปาหมาย ดําเนินการจัดศูนยการเรียนรูดานสุขภาพ
มุมสุขภาพ เผยแพรขอมูลขาวสาร จัดกิจกรรมรณรงคทางดาน
สาธารณสุข สนับสนุนการสรางเครือขาย ดานสุขภาพ การเฝา
ระวังพฤติกรรมสุขภาพ และติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
สุขศึกษา รวมทั้งรับผิดชอบงานใหคําปรึกษา แนะนํา สอน
ฝกอบรม พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับการใหบริการสุขศึกษา
ทั้งในหนวยงาน และสถานบริการสาธารณสุขเครือขาย เปนไป
ตามมาตรฐานบริการสุขศึกษาและงานศึกษาวิจัย และพัฒนา
ดานสุขศึกษา

- งานการพยาบาลที่บานและชุมชน
ใหการพยาบาลที่บานในผูปวย ในรูปแบบ Home Ward,
Home Health Care, Home visit กลุมเปาหมายพิเศษ/
ยุงยากซับซอน และบริหารจัดการระบบการดูแลตอเนื่อง
ศูนยการดูแลตอเนื่อง (CoC) การดูแลสุขภาพผูส ูงอายุระยะยาว
(Long term Care) โรคเรื้อรังและการดูแล Palliative care
ในชุมชน เปนศูนยเรียนรูและพัฒนา ทักษะการดูแลตอเนื่อง
ใหกับพยาบาล รพ.สต./ศสม./Care giver/จิตอาสาบริบาล
ประจําครอบครัว และสนับสนุนเครื่องมือ/อุปกรณที่จําเปน
ในการดูแลตอเนื่องที่บาน นิเทศติดตามการพยาบาลที่บาน
และชุมชนในบทบาท CNO-P, CNO-D
- งานพยาบาลผูจ ัดการสุขภาพชุมชน
บริหาร จัดการ ระบบควบคุมกํากับตรวจสอบประเมิน
วิเคราะหและแนะนําการจัดบริการสงเสริมและฟนฟู สุขภาพ
แบบผสมผสานเบ็ดเสร็จแกประชาชนกลุมปวย ทุกกลุมวัย
ประสานแหลงประโยชนทุกภาคีเครือขายทุกระดับ จัดบริการ
พยาบาลทีส่ อดคลองกับภาวะสุขภาพของประชาชนกลุมปวย
งานพยาบาลผูจ ัดการรายโรคในชุมชน การพยาบาลคลินิก
พิเศษ/กลุมเปาหมายเฉพาะ นิเทศการจัดการสงเสริมสุขภาพ
ผูปวยในชุมชนทุกระดับ ตามมาตรฐานการพยาบาลชุมชน
- งานพัฒนาคุณภาพการพยาบาลชุมชน
-กําหนดยุทธศาสตรการพยาบาลชุมชนเชื่อมโยงนโยบายทุก
ระดับ บริหารจัดการความเสี่ยงกลุมปวยในชุมชน สนับสนุน
สงเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมการพยาบาลชุมชน
พัฒนาคุณภาพการพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาลชุมชน
พัฒนาและประเมิน สมรรถนะพยาบาลชุมชน ประกันคุณภาพ
งานการพยาบาลชุมชน (QA) กํากับตรวจสอบ ติดตาม นิเทศ
ประเมินผล
- งานการพยาบาลชุมชนในการบําบัดรักษายาเสพติด
ประเมิน คัดกรองประเภทผูปวยยาเสพติด สงเสริม ปองกัน
บําบัด รักษา ผูปวยยาเสพติด รับสงตอ บําบัด รักษาตอเนื่อง
ในชุมชน ติดตามผูปวยเพื่อลดการไปเสพซ้ํา รวมกับกลุมงาน
สุขภาพจิต
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โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป
ภารกิจดานพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

1.กลุมงานสารสนเทศทางการแพทย
- นวก.คอมพิวเตอร
- นักวิชาการสถิติ
- จพ.เวชสถิติ / นวก.สาธารณสุข (เวชสถิติ)
- จพ.ธุรการ

2.กลุมงานประกันสุขภาพ
- นักวิชาการสาธารณสุข
- นวก.การเงินและบัญชี/
จพ.การเงินและบัญชี
- จพ.ธุรการ

3.กลุมงานยุทธศาสตรและ
แผนงานโครงการ
- นักวิเคราะหนโยบายและแผน
- นักวิชาการสถิติ
- จพ.เวชสถิติ

5.กลุมงานพัฒนาคุณภาพ
บริการและมาตรฐาน
- พยาบาลวิชาชีพ
- นักวิชาการสาธารณสุข
- จพ.ธุรการ
งานระบาดวิทยาคลินกิ
- นวก.สาธารณสุข

4.กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นวก.สาธารณสุข
- ชางภาพการแพทย
- นวก.โสตทัศนศึกษา
- จพ.โสตทัศนศึกษา
- จพ.ธุรการ
- นายชางศิลป
- บรรณารักษ
- จพ.หองสมุด
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โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป
ภารกิจดานพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

2.กลุมงานประกันสุขภาพ

1.กลุมงานสารสนเทศทางการแพทย
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ การจัดการ
ขอมูลดานการรักษาพยาบาลและดานการ
จัดการวิเคราะห จัดทํารายงาน
การใหบริการขอมูลขาวสาร
ตามพระราชบัญญัติขอ มูลขาวสารการ
สํารวจความตองการดาน Hardware
Software การจัดหา การวางระบบ
ฝกอบรมและบํารุงรักษา การจัดการเวช
ระเบียน การลงรหัสโรค ตรวจสอบ
คุณภาพขอมูลดานเวชระเบียน
5.กลุมงานพัฒนาคุณภาพ
บริการและมาตรฐาน
-งานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
-งานบริหารความเสีย่ ง
-งานวิจัย, R2R
- งานระบาดวิทยาคลีนคิ

1.
2.
3.
4.
5.

งานขึน้ ทะเบียนสิทธิ์ในระบบประกันสุขภาพ
งานตรวจสอบสิทธิ์การรักษาพยาบาล
งานเรียกเก็บคารักษาพยาบาล
งานฐานขอมูลและสารสนเทศระบบประกันสุขภาพ
งานรับเรื่องรองเรียน

3.กลุมงานยุทธศาสตรและ
แผนงานโครงการ

4.กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- รับผิดชอบในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร เพื่อพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ แผนปฏิบัตกิ าร
แผนการเงินการคลัง การติดตาม
ประเมินผล
- รับผิดชอบในการวางแผน
บริหารทางดานการบริการ
โรงพยาบาลอยางบูรณาการ
ครอบคลุมแผนทางดานการเงิน
แผนทางดานอัตรากําลัง และแผน
ดานงบลงทุน พรอมทั้งการสื่อสาร
แผนลงสูการปฏิบัติ และควบคุม
กํากับติดตามประเมินเปนระยะ
จัดทํารายงานเสนอผูบริหาร

รับผิดชอบใหบริการงานที่เกีย่ วของกับการพัฒนา
กําลังคนทางการแพทยและสาธารณสุข สนับสนุน
สงเสริมดานการศึกษา ดานการวิจยั ทางการแพทย
การสาธารณสุขและรวมผลิตบุคลากรทางการ
แพทย สรางมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ การ
ศึกษาวิจยั ฝกอบรม และพัฒนากําลังคน รวมทั้ง
เผยแพรวชิ าการ จัดทําภาพทางการแพทยเพือ่ การ
วินจิ ฉัยโรคและเพื่อการศึกษาซึ่งไดแกงาน HRD
R&D งานหองสมุดโสตทัศนูปกรณและเวชนิทัศน
พัฒนาบุคลากรในเขตรับผิดชอบใหมีศักยภาพ
เพียงพอในการดําเนินงานใหบรรลุภารกิจที่ไดรับ
มอบหมายและใหมีความรูและความสามารถใชงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดขั้นตอนและความ
รวดเร็วในการดําเนินงาน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพ
การบริการ และการบริหารจัดการความปลอดภัย
ในโรงพยาบาล ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
มีมาตรฐาน สรางระบบประกันคุณภาพของงาน
บริการและบริหาร พัฒนางานตาง ๆ ของ
โรงพยาบาลอยางตอเนือง
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โรงพยาบาลศูนย / โรงพยาบาลทั่วไป
ภารกิจดานบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ
1.กลุมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน

2.กลุมงานอายุรกรรม

- นายแพทย
*- นักปฏิบัตกิ ารฉุกเฉินการแพทย
- จพ.สธ. (เวชกิจฉุกเฉิน)
/ จพ.ฉุกเฉินการแพทย

- นายแพทย
- นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

7.กลุมงานจักษุวิทยา
- นายแพทย

11.กลุมงานสูต-ิ นรีเวชกรรม
- นายแพทย
15.กลุมงานรังสีวิทยา
- นายแพทย
- นักรังสีการแพทย
- จพ.รังสีการแพทย
*- นักฟสิกสการแพทย

- นายแพทย
- นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
8.กลุมงานโสต ศอ นาสิก

6.กลุมงานนิติเวช
- นายแพทย
- นักนิติวทิ ยาศาสตร

3.กลุมงานศัลยกรรม

12.กลุมงานวิสัญญีวิทยา

- นายแพทย
- นักเวชศาสตรการสื่อความหมาย
- จพ.วิทยาศาสตรการแพทย
(วุฒิ ป.วิทยาศาสตรการแพทย
สาขาความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย)

- นายแพทย
16.กลุมงานเทคนิคการแพทย
และพยาธิวิทยาคลินกิ
- นายแพทย
- นักเทคนิคการแพทย
- นักวิทยาศาสตรการแพทย
(วุฒิ วทบ.สาขาวิชาเวชศาสตร
การธนาคารเลือด)
- จพ.วิทยาศาสตรการแพทย

*สําหรับตําแหนงนักฟสิกสการแพทย ,นักปฏิบัตกิ าร
ฉุกเฉินการแพทย, จพ.ฉุกเฉินการแพทย และตําแหนง
นักโภชนาการ เปลี่ยนเปนนักกําหนดอาหาร กําหนดให
มีไดเมื่อ ก.พ.กําหนดมาตรฐานกําหนดตําแหนงแลว

17.กลุมงานเวชกรรมฟนฟู
-นายแพทย
- **นักกายภาพบําบัด
- นักกิจกรรมบําบัด
- ชางกายอุปกรณ /นักกายอุปกรณ
- จพ.อาชีวบําบัด
- จพ.เวชกรรมฟนฟู

4.กลุมงานศัลยกรรมออรโธปดิกส
- นายแพทย
9.กลุมงานโภชนศาสตร
- *นักโภชนาการ
- โภชนากร

5.กลุมงานกุมารเวชกรรม
- นายแพทย

10.กลุมงานพยาธิวิทยากายวิภาค
- นายแพทย
- นักวิทยาศาสตรการแพทย
- จพ.วิทยาศาสตรการแพทย

13.กลุมงานจิตเวช
- นายแพทย
- พยาบาลวิชาชีพ
- นักจิตวิทยา/ นักจิตวิทยาคลินิค
18.กลุมงานสังคมสงเคราะห
- นักสังคมสงเคราะห

14.กลุมงานทันตกรรม
- ทันตแพทย
- จพ.ทันตสาธารณสุข/นวก.
สาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)
- ชางทันตกรรม

19.กลุมงานเภสัชกรรม
- เภสัชกร
- จพ.เภสัชกรรม

** สําหรับงานกายภาพบําบัด ในโรงพยาบาลที่มีความพรอมและภาระงานเพียงพอ อาจจัดตั้งใหมี
กลุมงานกายภาพบําบัด เปนการภายใน โดยใหมีการประเมินผล ตามหลักเกณฑที่ สป.กําหนด เมื่อครบ 1
ป ชมรมฯ และ ผอ.รพ. เสนอความเห็น สง สป. เสนอ อกพ.สป. อนุมัติ
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โรงพยาบาลศูนย / โรงพยาบาลทั่วไป
ภารกิจดานบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ
1.กลุมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน
รับผิดชอบใหบริการตรวจ วินิจฉัย
รักษาผูปวยที่ไดรับอุบัติเหตุหรือ
ภยันตรายผูปวยที่เจ็บปวยอยาง
กระทันหัน หรือเจ็บปวยรุนแรง ซึ่ง
ตองการการรักษาพยาบาลอยางรีบดวน
6.กลุมงานนิติเวช
ตรวจผูปวยคดีและชันสูตรพลิกศพ
ติดตอประสานงานเรื่องคดีความของ
ผูปวยและผูเ สียชีวิต ใหความเห็นและ
คําปรึกษา ตามหลักวิชานิติเวชศาสตร
รวมทั้งการใหคําปรึกษา งานสอนและ
ฝกอบรม งานวิจัยและพัฒนา
11.กลุมงานสูต-ิ นรีเวชกรรม

รับผิดชอบใหบริการตรวจ วินิจฉัย และ
รักษาโรคทางสูติ-นรีเวชกรรม และ
วางแผนครอบครัว ทั้งในและนอก
โรงพยาบาล การบริการผูปวยในและ
นอก การบริการฝากครรภ หองคลอด
หองผาตัดทางสูติ-นรีเวชกรรม ตรวจหลัง
คลอด วางแผนครอบครัวตรวจพิเศษ
การใหคําปรึกษา งานสอนและฝกอบรม
งานวิจัยและพัฒนา

2.กลุมงานอายุรกรรม

รับผิดชอบใหบริการตรวจ วินิจฉัย และ
รักษาโรค แกผูปวยทางอายุรกรรม ซึ่งมี
อายุ 15 ปขึ้นไป ที่รับไวในโรงพยาบาล
การบริการผูปวยนอก การบริการผูปวยใน
การบริการคลินิกเฉพาะโรค งานเครื่องมือ
เทคนิคพิเศษ การใหคําปรึกษา งานสอน
และฝกอบรม งานวิจัยและพัฒนา

7.กลุมงานจักษุวิทยา

รับผิดชอบใหบริการตรวจ วินิจฉัย และ
รักษาโรค ทางดานโรคตา รวมทั้งปองกัน
และสงเสริมสุขภาพทางตาของ
ประชาชน และฟนฟูสภาพสายตาเพื่อ
เพิ่มพูนคุณภาพชีวิตของประชาชน การ
บริการผูปวยในและนอก หองผาตัดโรค
ตา คลินิกสายตา เครื่องมือพิเศษ การให
คําปรึกษา งานสอนและฝกอบรม
งานวิจัยและพัฒนา

12.กลุมงานวิสัญญีวิทยา

รับผิดชอบใหบริการตรวจ วินิจฉัยใหยา
ระงับความ รูสึก บําบัดรักษาและ
พยาบาลผูปวยพักฟน การจัด เก็บรักษา
เครื่องมือการดูแลรักษาพยาบาลผูปวย
หนัก การบําบัดความเจ็บปวด การให
คําปรึกษา งานสอนและฝกอบรม
งานวิจัยและพัฒนา

3.กลุมงานศัลยกรรม

รับผิดชอบใหบริการตรวจ วินิจฉัย
และบําบัดรักษาแกผปู วยทาง
ศัลยกรรม โดยเฉพาะการผาตัดรักษา
ผูปวย การบริการผูป วย งานคลินิก
เฉพาะโรค การงานหองผาตัด การให
คําปรึกษา งานสอนและฝกอบรม
งานวิจัยและพัฒนา
8.กลุมงานโสต ศอ นาสิก

รับผิดชอบใหบริการตรวจ วินิจฉัย
และรักษาโรคหู คอ จมูก รวมทั้งฟนฟู
สมรรถภาพแกผูปวยที่มีความผิดปกติ
เกี่ยวกับการพูดและการไดยินเสียง
โดยใชความสามารถ เครื่องมือพิเศษ
และเทคโนโลยีทนั สมัย
งานบริการผูปวยนอกและใน งานหอง
ผาตัด หู คอ จมูก การบริการคลินิก
โสตสัมผัสและการพูด การให
คําปรึกษา งานสอนและฝกอบรม
งานวิจัยและพัฒนา

15.กลุมงานรังสีวิทยา

รับผิดชอบใหบริการตรวจ วินิจฉัยและ
รักษาโดยใชรังสีเอกซเรย สารไอโซโทป
คลื่นเสียงอัลตราซาวดและคลื่นแมเหล็ก
ตลอดจนใหบริการดานรังสีรักษาโดยใช
สารกัมมันตภาพรังสี ใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับอันตรายและการปองกัน
อันตรายจากรังสี การใหคําปรึกษา
เผยแพรความรู ตลอดจนวิจัยและพัฒนา
งานในดานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือ
เทคนิคตาง ๆ

16.กลุมงานเทคนิคการแพทยและพยาธิวิทยาคลินิก
รับผิดชอบใหบริการใด ๆ เพื่อใหไดสิ่งตัวอยางจากรางกายมนุษย
ทําการตรวจวิเคราะหสิ่งตัวอยางทางหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย
เพื่อการวินิจฉัยโรค พยากรณโรค ติดตามและบําบัดรักษา ควบคุม
ปองกันและเฝาระวังโรค ประเมินสภาวะสุขภาพ สรางเสริมสุขภาพ
คุมครองผูบริโภค ตลอดจนการตรวจพิสูจนหลักฐาน งานพัฒนา
คุณภาพและรูปแบบบริการทางการแพทย

4.กลุมงานศัลยกรรมออรโธปดิกส

รับผิดชอบใหบริการตรวจ วินิจฉัย และ
บําบัดรักษาผูป วยเกี่ยวกับกระดูกและ
ขอกลามเนื้อ เสนเอ็น และเสนประสาท
ทั้งที่เกิดจากอุบัติเหตุ และทั้งเกิดจากโรค
ทั่วไป

9.กลุมงานโภชนศาสตร

โดยมีภารกิจและขอบเขตของงานเฉพาะวิชาชีพ
โดยมีลักษณะงาน ครอบคลุมกระบวนการที่
เกี่ยวของกับอาหารสําหรับผูปวย ตั้งแตกระบวนการ
คัดเลือกและจัดซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพและมีความ
ปลอดภัย ตามนโยบายอาหารปลอดภัย และ
ติดตามประเมินภาวะโภชนาการของผูปวย การ
ปฏิบัติงานรวมกับทีมผูใหการรักษาผูปวย เพื่อการ
รักษา/วิจัย

13.กลุมงานจิตเวช
รับผิดชอบใหบริการตรวจ วินิจฉัย และ
บําบัดรักษาผูป วยโรคทางจิตเวช ติดสาร
เสพติด ปญหาสุขภาพจิต คูสมรส หรือ
ปญหาครอบครัว ความบกพรองทาง
บุคลิกภาพ ปญหาการปรับตัวในวัยตาง ๆ
ทั้งในเด็ก วัยรุน และผูใหญ ตลอดจนการ
ดําเนินงานตาง ๆ เพื่อปองกันปญหา
สุขภาพจิตและสงเสริมสุขภาพจิตใจชุมชน
เพื่อลดอัตราของผูปวยทางจิตเวชหรือ
ปญหาสุขภาพจิตในสังคม

5.กลุมงานกุมารเวชกรรม

รับผิดชอบใหบริการตรวจ วินิจฉัย และรักษา
โรคในเด็กทั่วไป ตั้งแตเด็กแรกเกิดถึงอายุ 15
ป ทั้งในและนอกโรงพยาบาล การบริการผูปวย
นอก การบริการผูปว ยใน การบริการคลินิก
เฉพาะโรค การบริการทารกแรกเกิด การให
คําปรึกษา งานสอนและฝกอบรม งานวิจัยและ
พัฒนา

10.กลุมงานพยาธิวิทยากายวิภาค

รับผิดชอบใหบริการตรวจ วินิจฉัยโรคทาง
ศัลยพยาธิวิทยา ทางเซลสวิทยา การชันสูตรศพ
เพื่อใหทราบพยาธิสภาพของผูตาย และ
การเก็บรักษาศพ งานศัลยพยาธิวิทยา
งานเซลลวิทยา งานตรวจศพทางพยาธิวิทยา
กายวิภาค งานตรวจพิเศษ งานใหคําปรึกษา
งานสอนและฝกอบรม งานวิจัยและพัฒนา

14.กลุมงานทันตกรรม

รับผิดชอบใหบริการตรวจ การตรวจวินิจฉัย
บําบัดรักษา ฟนฟูสภาพ สงเสริมและปองกัน
ทางทันตกรรม งานบริการผูปวยในและนอก
การสงเสริมปองกันทันตกรรมในคลินิก งานให
คําปรึกษา งานสอนและฝกอบรม งานวิจัยและ
พัฒนา
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โรงพยาบาลศูนย / โรงพยาบาลทั่วไป
ภารกิจดานบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ
17.กลุมงานเวชกรรมฟนฟู

18.กลุมงานสังคมสงเคราะห

19.กลุมงานเภสัชกรรม

รับผิดชอบใหบริการตรวจวินิจฉัย รักษา ฟนฟูสมรรถภาพแกผูปวย
ผูพิก าร เด็ก ที่มีปญ หาพัฒนาการ หรื อ เด็ กบกพร อ งทางการรั บ รู
การเรียนรู รวมทั้ง ผูมีอาการปวดเรื้อรัง โรคเรื้อรัง ของระบบการ
ทํา งานของร า งกาย จิต ใจ สมอง ที่ไม สามารถประกอบกิจ วัต ร
ประจําวันหลัก หรือดํารงชีพในสังคมเยี่ยงคนปกติได นั้น แบงงาน
ยอยได ๔ งาน
•ตรวจ ประเมิน รักษาโดยแพทยเวชกรรมฟนฟู
•บริการกายภาพบําบัด
•บริการกิจกรรมบําบัด มีขอบขา ย การตรวจ ประเมิ น สงเสริ ม
ปองกัน บําบัดฟนฟูสมรรถภาพ บุคคลที่มีความบกพรองทางดาน
รา งกาย จิ ต ใจ อารมณ สัง คม การเรี ย นรู พั ฒ นาการเด็ก ให
สามารถทํ า กิ จ กรรมต า งๆได เพื่ อ ให บุ ค คลดํ า เนิ น ชี วิ ต ไปตาม
ศักยภาพได โดยวิธีการทางกิจกรรมบําบัด จัดแบงงานออกได
๑.บําบัด ฟนฟู กระตุนสงเสริมพัฒนาการเด็กที่มีปญหาทางกาย การ
เคลื่ อ นไหว การรั บ รู การเรี ย นรู การสื่ อ สาร อารมณ จิ ต และ
พฤติกรรม
๒.บําบัด ฟนฟูกลุมผูปวย พิการ บกพรองทางดานรางกาย สมอง
๓.บําบัด ฟนฟูกลุมผูปวย พิการ บกพรองทางจิต พฤติกรรม
๔.บําบัด ฟนฟูกลุมผูสูงอายุ
๕.บริการ บําบัด ฟนฟูในชุมชน
๖.บริ ก ารตรวจประเมิ น ส งเสริม ป อ งกั น ในชุ ม ชน สถานศึก ษา
สถานประกอบการ ฯลฯ
๗.บริการจัดทําเครื่องชวย เครื่องดาม และดัดแปรอุปกรณ สภาพ
บาน สิ่งแวดลอม
•บริการกายอุปกรณเสริม เทียม

1. การบริการสังคมสงเคราะหทางการแพทย ประจําแผนกผูปวย
นอก/ผูปวยใน รับผิดชอบวินิจฉัย ประเมินปญหาทางสังคม การ
บําบัดเยียวยา การฟนฟูสภาพ สงเสริมปองกัน ปญหาทางสังคม
พิ ทั ก ษ แ ละคุ มครองสิ ทธิ์ ปฏิ บั ติง านร ว มกั บ ที ม ผู ให ก ารรั ก ษา
ผูป วย เตรีย มความพร อ มของครอบครั วในการดู แลผู ปว ยก อ น
กลั บ บ า น และจั ดบริ ก ารสงเคราะห ท างการแพทย/สวั สดิ ก าร
สังคมตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
2. การบริการคลินิกศูนยพึ่งได งานใหบริการชวยเหลือเด็ก สตรี
และบุคคลในครอบครัวที่ถูกกระทํารุนแรง และผูหญิงที่ตั้งครรภ
ไมพรอม
3. การบริการสังคมสงเคราะหทางการแพทย ประจําแผนกผูปวย
นอกคลินิกพิเศษ/กลุมเปาหมายเฉพาะ คือ คนพิการ ผูสูงอายุ ผู
ติดเชื้อ ผูปวยเอดส/ผูที่ไดรับผลกระทบ ผูปวยจิตเวช ผูปวยโรค
เรื้อรัง ผูปวยมะเร็ง กลุมผูที่ไมมีหลักประกันสุขภาพและมีปญหา
การใชสิทธิ์
4. การบริการสังคมสงเคราะหชุมชนและครอบครัว ปฏิบัติงาน
รวมกับทีมผูใหการรักษาผูปวย พิทักษและคุมครองสิทธิ์ ประสาน
และการจั ด การทรั พ ยากร การส ง ต อ เครื อ ข า ยบริ ก ารสั ง คม
สงเคราะหและสวัสดิการสังคม ติดตามประเมินความพรอมของ
ครอบครัวในการดูแลผูปวยที่บาน
5. การจัดการทรัพยากรทางสั งคมและสรางการมีสวนรวมของ
เครือขายทางสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม
6. การจั ดการกองทุ นและมู ล นิ ธิ ช ว ยเหลื อ ผู ป ว ยยากจนและ
ผูดอยโอกาส
7. งานวิชาการและงานการใหคําปรึกษาทางสังคมสงเคราะหทาง
การแพทย งานสอนฝกอบรม งานวิจัยและพัฒนา

รั บ ผิ ด ชอบให บ ริ ก ารเภสั ช กรรม
เกี่ ย วกั บ การคั ดเลื อ ก จั ด ซื้ อ จั ดหา
เวชภัณฑ ใหมีคุณภาพ
ไดมาตรฐานถูกตองตามหลักวิชาการ
อยางประหยัดและทั่วถึง อาจติดตาม
ระดับยาในเลือดของผูปวย ควบคุม
เวชภั ณฑ ควบคุ มการใหบ ริการการ
จายยาและเวชภัณฑ
ให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า การใช ย าแก
ผูปวยและบุคลากรทางการแพทย

13

โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป
ภารกิจดานการพยาบาล
กลุมการพยาบาล

1.กลุมงานการพยาบาลผูปวยอุบัตเิ หตุและฉุกเฉิน

2.กลุมงานการพยาบาลผูปวยนอก

3.กลุมงานการพยาบาลผูปวยหนัก

- พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลเทคนิค

- พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลเทคนิค

- พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลเทคนิค

6.กลุมงานการพยาบาล
วิสญ
ั ญี
- พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลเทคนิค

7.กลุมงานการพยาบาลผูปวย
อายุรกรรม
- พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลเทคนิค

8.กลุมงานการพยาบาล
ผูปวยศัลยกรรม
- พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลเทคนิค

9.กลุมงานการพยาบาล
ผูปวยสูติ-นรีเวช
- พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลเทคนิค

4.กลุมงานการพยาบาลผูคลอด
- พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลเทคนิค

10.กลุมงานการพยาบาล
จิตเวช
- พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลเทคนิค

5.กลุมงานการพยาบาลผูปวยหองผาตัด
- พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลเทคนิค

11.กลุมงานการพยาบาล
ผูปวยกุมารเวชกรรม
- พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลเทคนิค

14

โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทัว่ ไป
ภารกิจดานการพยาบาล
กลุมการพยาบาล

12 กลุมงานการพยาบาลผูปว ย
ออรโธปดิกส
- พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลเทคนิค

15. กลุมงานการพยาบาลตรวจ
รักษาพิเศษ
- พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลเทคนิค

13. กลุมงานการพยาบาลผูป วย
โสต ศอ นาสิก จักษุ
- พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลเทคนิค

16.กลุมงานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล

- พยาบาลวิชาชีพ

14. กลุมงานการพยาบาลดานการ
ควบคุมและปองกันการติดเชื้อ

- พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลเทคนิค
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โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทัว่ ไป
ภารกิจดานการพยาบาล
กําหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธในการบริหารการพยาบาล จัดระบบการพยาบาลเฉพาะแตละ
สาขา พัฒนาและประกันคุณภาพการพยาบาล นิเทศ กํากับการปฏิบัตติ ามมาตรฐานวิชาชีพ
1.กลุมงานการพยาบาลผูปว ยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

2. กลุมงานการพยาบาลผูปว ยนอก

3. กลุมงานการพยาบาลผูปว ยหนัก

ใหบริการพยาบาลผูป วยที่บาดเจ็บหรือผูป วยที่เจ็บปวย
ฉุกเฉินรุนแรงทุกสาขา ที่อยูในภาวะวิกฤติ อันตรายตอชีวิต
ทุกกลุมโรค ประเมินอาการ สัญญาณชีพ ชวยชีวิตเรงดวน
ปองกันภาวะแทรกซอน จัดการขอมูล
ดานนิติเวช สอน ฝกอบรม พัฒนาและวิจัย

ใหบริการพยาบาลผูป วยทุกสาขาในการ
ตรวจวินิจฉัยและการบําบัดรักษา
จัดคลินกิ เฉพาะโรค คลินิกโรคติดเชื้อ
โรคเรื้อรัง วิเคราะหคัดกรอง ให
คําแนะนําสงเสริมสุขภาพ ปองกัน
ภาวะแทรกซอน สงตอดูแลตอเนื่อง สอน
ฝกอบรม พัฒนาและวิจัย

ใหการพยาบาลแบบองครวม ชวยเหลือดูแล
ผูปวยหนักมากที่อยูในภาวะวิกฤติ อันตรายตอ
ชีวิต ในกลุมโรคเสี่ยงรุนแรงทางดานอายุรกรรม
ศัลยกรรม กุมารเวชกรรม และสูตินรีเวช
ซึ่งเกี่ยวของกับระบบหัวใจ หลอดเลือด
สมอง ไต และระบบหายใจ ปองกันการ
สูญเสียหนาที่ของอวัยวะสําคัญ บําบัดรักษา
โดยใชเทคโนโลยีเครื่องมือพิเศษ

4. กลุมงานการพยาบาลผูค ลอด

5. กลุมงานการพยาบาลผูปวยหองผาตัด

ใหการพยาบาลหญิงตั้งครรภ ประเมิน
อาการ เฝาระวังตั้งแตระยะรอคลอด ทํา
คลอดในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินทาง
สูติศาสตร เชน ครรภเปนพิษคลอดทากน
คลอดยาก ตกเลือดกอนและหลังคลอด
สงเสริมสุขภาพ ดูแลมารดาและทารกแบบ
องครวม ศึกษา พัฒนา วิจัย อบรม

จัดระบบการพยาบาลและชวยผาตัด
ผูปวยทุกสาขา ทั้งในผูปวยฉุกเฉิน วิกฤติ
ทุกโรคทางศัลยกรรม ปองกันความเสี่ยง
ภาวะแทรกซอนจากการผาตัด ใช
อุปกรณ เครื่องมือพิเศษ ฟนฟูสภาพ
ผูปวยหลังผาตัด ศึกษา วิจัย ฝกทักษะ
เฉพาะทาง

6. กลุมงานการพยาบาลวิสัญญี

7. กลุมงานการพยาบาลผูปว ยอายุรกรรม

8. กลุมงานการพยาบาลผูปว ยศัลยกรรม

9. กลุมงานการพยาบาลผูปว ยสูต-ิ นรีเวช

10. กลุมงานการพยาบาลจิตเวช

ใหยาระงับความรูสึกในผูปวยผาตัด
ทุกสาขาทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติที่
มีพยาธิสภาพที่รุนแรงในระบบสําคัญ
อาทิ หัวใจและหลอดเลือด สมอง
ระบบหายใจ ปองกันอันตราย
ภาวะแทรกซอนและผาตัดและใหรบั ยา
ระงับความรูสึก จัดการบรรเทาความปวด
หลังผาตัด ฟนฟูสภาพผูปวย
เฝาระวังสัญญาณชีพ ศึกษา วิจัย

ใหการพยาบาลแบบองครวมในผูปวยที่
เจ็บปวยทางอายุรกรรมทุกระบบในระยะ
เฉียบพลัน มีภาวะแทรกซอนครอบคลุม โรค
ติดเชื้อ โรคระบาดและโรคเรื้อรัง ที่มีความ
รุนแรงทางพยาธิสภาพ สงเสริมสุขภาพ
จัดระบบการจัดการรายกรณีและรายโรค
ศึกษา วิจัย ฝกอบรม

ใหการพยาบาลผูปวยโรคทางศัลยกรรมทุก
ระบบ อาทิ ศัลยกรรมชองทอง ทรวงอก
ศัลยกรรมประสาท ผูป วยไฟไหม น้ํารอนลวก
ชวยทําหัตถการ เคมีบําบัด ดูแลชวยเหลือ
ผูปวยวิกฤติฉุกเฉิน ปองกันภาวะแทรกซอน
ฟนฟูสภาพ ลดความพิการ สงเสริมสุขภาพ
จัดระบบการจัดการรายกรณี ศึกษา วิจัย
สอน ฝกอบรม

ใหการพยาบาลผูปวยโรคทางสูตศิ าสตร นรี
เวชกรรมทุกระดับความรุนแรง ดูแลมารดา
ทารกหลังผาตัด หลังคลอด สงเสริมสุขภาพ
ฟนฟูสภาพ ใหภูมิคุมกันทารก คัดกรอง
ปองกันโรคติดเชื้อ โรคทางพันธุกรรม
วางแผนครอบครัว ศึกษา วิจัย ฝกอบรม

ใหการพยาบาล วินิจฉัยโรคจิตทั่วไป ไดแก
โรคจิตผูใชสารเสพติด โรควิตกกังวล
โรคซึมเศรา ปญญาออน โรคระบบประสาท
ฆาตัวตาย และบําบัดทางจิต เชน
ใหคําปรึกษา คลายเครียด สงเสริม
พัฒนาการเด็ก ฟนฟูปรับพฤติกรรม ดูแล
ผูปวยจิตเวชที่รับไว รักษา ศึกษาวิจัย
ฝกอบรม

16

โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทัว่ ไป
ภารกิจดานการพยาบาล
กําหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธในการบริหารการพยาบาล จัดระบบการพยาบาลเฉพาะแตละ
สาขา พัฒนาและประกันคุณภาพการพยาบาล นิเทศ กํากับการปฏิบัตติ ามมาตรฐานวิชาชีพ

11. กลุมงานการพยาบาลผูปว ย
กุมารเวชกรรม
ใหการพยาบาลผูปวยโรคเด็กทาง
อายุรกรรมและศัลยกรรมทุกระบบ
เด็กแรกเกิด ทั้งในภาวะเฉียบพลัน วิกฤติ
เรื้อรัง ผิดปกติดานพัฒนาการ โรคติดเชื้อ
โรคระบาดรุนแรง พิการแตกําเนิด สงเสริม
ปองกัน ใหความรูดานสุขภาพ เพื่อการดูแล
ตนเอง ศึกษา วิจัย

14. กลุมงานการพยาบาลดานการ
ควบคุมและปองกันการติดเชื้อ
จัดระบบ กําหนดมาตรฐาน การควบคุม
และปองกันการติดเชื้อ การแพรกระจาย
เชื้อโรคในทุกหนวยงาน การบําบัดน้ําเสีย
วิเคราะหสอบสวนโรค เฝาระวังการเกิดโรค
ระบาด ควบคุมงานจายกลาง ศึกษา วิจัย
สอน ฝกอบรม

12. กลุมงานการพยาบาลผูป วย
ออรโธปดิกส
ใหการพยาบาลผูปวยโรคกระดูกและขอ
กลามเนื้อ เสนเอ็น และเสนประสาทใน
ระยะเฉียบพลัน และไดรับการผาตัด ฟนฟู
สภาพ ลดภาระแทรกซอน ลดความพิการ
ศึกษา วิจัย สอน ฝกอบรม

15. กลุมงานการพยาบาลตรวจ
รักษาพิเศษ
ใหการพยาบาลผูปวยที่ไดรับการตรวจรักษา
และ/หรือบําบัดรักษาดวยเครื่องมือพิเศษ
งานตรวจหัวใจและหลอดเลือด งานตรวจ
สองกลอง งานตรวจคลืน่ สมอง งานรักษา
บําบัดไตเทียม เคมีบําบัดปองกันภาวะแทรก
ศึกษา วิจัย สอน ฝกอบรม

16.กลุมงานวิจยั และพัฒนาการพยาบาล

วางระบบเพื่อพัฒนาบริการพยาบาลใน
ทุกมิติทั้งดานสงเสริมสุขภาพ ปองกัน
รักษา และฟนฟู สุขภาพ โดยใชองค
ความรูทางวิทยาศาสตรและศาสตร
ทางการพยาบาลเพือ่ ใหการดูแลสุขภาพ
และการพยาบาลผูปวยมึประสิทธิภาพ
และมีความกาวหนาทันสมัย

13. กลุมงานการพยาบาลผูปว ย
โสต ศอ นาสิก จักษุ
ใหการพยาบาลผูปวยโรคหู คอ จมูก ตาที่
ไดรับการผาตัด หรือเคมีบําบัดรวมทั้งฟนฟู
สภาพ ปองกันภาวะแทรกซอน ลดความ
พิการสงเสริมสุขภาพ ศึกษา วิจัย สอน
ฝกอบรม
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โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป
ภารกิจดานผลิตบุคลากรทางการแพทย

*1.ศูนยแพทยศาสตรชัน้ คลินิก
- นายแพทย
- นวก.ศึกษา
- นักจัดการงานทั่วไป
- จพ.ธุรการ
- จพ.การเงินและบัญชี
- จพ.พัสดุ
- บรรณารักษ
- จพ.หองสมุด
- ชางภาพการแพทย
- นวก.โสตทัศนศึกษา
- จพ.โสตทัศนศึกษา

**2.กลุมงานฝกอบรมพัฒนาบุคลากรทางการแพทย
- นายแพทย
- นวก.ศึกษา
- นักจัดการงานทั่วไป
- จพ.ธุรการ
- จพ.การเงินและบัญชี
- จพ.พัสดุ
- บรรณารักษ
- จพ.หองสมุด
- ชางภาพการแพทย
- นวก.โสตทัศนศึกษา
- จพ.โสตทัศนศึกษา

* เฉพาะโรงพยาบาลศูนย / โรงพยาบาลทั่วไปที่มีการสอนนักศึกษาแพทยชั้นคลินิกของตนเอง
** เฉพาะโรงพยาบาลทีเ่ ปนสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยตางๆ ในการสอนนักศึกษาแพทย
หมายเหตุ ภารกิจดานผลิตบุคลากรทางการแพทยกําหนดเฉพาะโรงพยาบาลศูนย / โรงพยาบาลทั่วไปที่มีการสอนนักศึกษา
แพทยชั้นคลินิกของตนเองเและหรือเฉพาะโรงพยาบาลที่เปนสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยตางๆ ในการสอนนักศึกษาแพทย
(หากโรงพยาบาลใดยังไมมภี ารกิจนี้อยางชัดเจนใหเปนภาระงานของกลุมภารกิจดานพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนสุขภาพ)

โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป
ภารกิจดานผลิตบุคลากรทางการแพทย

*1.ศูนยแพทยศาสตรชัน้ คลินิก
ดําเนินงานรวมกับคณะแพทยศาสตร ของมหาวิทยาลัยคูความรวมมือในการ
คั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษา ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาและบริ ห ารหลั ก สู ต รให ไ ด ม าตรฐาน
การศึกษา ดําเนินการพัฒนาอาจารย จัดการเรียน การสอน ประเมินผล
การเรี ย นและหลั ก สู ต ร พั ฒ นาสื่ อ การเรี ย น การสอน ทรั พ ยากรและ
เทคโนโลยี การศึ ก ษา ดูแ ลการใชงบประมาณดา นการศึก ษา จั ดเตรี ย ม
อํา นวยความสะดวก ด า นสวั สดิ ก ารที่ พัก และกิ จ กรรมสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษา
สงเสริมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา ติดตามประเมินบัณฑิต บริหารจัดการ
และประสานงาน ดานการศึกษาตอเนื่อง และการศึกษาหลังปริญญา
-งานบริหารทั่วไป
-งานพัฒนาการศึกษา
o หลักสูตร
oการเรียนการสอน
oประมวลผล
oเทคโนโลยีการศึกษา
-งานพัฒนาอาจารยดานแพทยศาสตรศึกษา
-งานกิจการนักศึกษา
-งานพัฒนาวิจัยแพทยศาตรศึกษา
-งานประกันคุณภาพการศึกษา
-งานฝกอบรมหลังปริญญา

**2.กลุมงานฝกอบรมพัฒนาบุคลากรทางการแพทย
-งานบริหารทั่วไป
-งานพัฒนาการศึกษา
o หลักสูตร
o การเรียนการสอน
o ประมวลผล
o เทคโนโลยีการศึกษา
-งานพัฒนาอาจารยดานแพทยศาสตรศึกษา
-งานกิจการนักศึกษา
-งานพัฒนาวิจัยแพทยศาตรศึกษา
-งานประกันคุณภาพการศึกษา
-งานฝกอบรมหลังปริญญา

* เฉพาะโรงพยาบาลศูนย / โรงพยาบาลทั่วไปที่มีการสอนนักศึกษาแพทยชั้นคลินิกของตนเอง
** เฉพาะโรงพยาบาลทีเ่ ปนสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยตางๆ ในการสอนนักศึกษาแพทย
หมายเหตุ ภารกิจดานผลิตบุคลากรทางการแพทยกําหนดเฉพาะโรงพยาบาลศูนย / โรงพยาบาลทั่วไปที่มีการสอนนักศึกษา
แพทยชั้นคลินิกของตนเองเและหรือเฉพาะโรงพยาบาลที่เปนสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยตางๆ ในการสอนนักศึกษาแพทย
(หากโรงพยาบาลใดยังไมมภี ารกิจนี้อยางชัดเจนใหเปนภาระงานของกลุมภารกิจดานพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนสุขภาพ)
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โรงพยาบาลชุมชน
ผูอํานวยการโรงพยาบาล (นายแพทย) (ดานเวชกรรม/ดานสาธารณสุข/ดานเวชกรรมปองกัน)

1.กลุมงานบริหารทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
- จพ.การเงินและบัญชี
/ นวก.เงินและบัญชี
- จพ.ธุรการ
- จพ.พัสดุ / นวก.พัสดุ
- นายชางเทคนิค
- จพ.โสตทัศนศึกษา
7.กลุมงานรังสีวิทยา
นักรังสีการแพทย
- นักรังสีการแพทย
- จพ.รังสีการแพทย

2.กลุมงานเทคนิคการแพทย

3.กลุมงานทันตกรรม

นักเทคนิคการแพทย

ทันตแพทย

- นักเทคนิคการแพทย
- จพ.วิทยาศาสตรการแพทย
- นักวิทยาศาสตรการแพทย

พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลเทคนิค
- *นักปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย/จพ.สาธารณสุข
(เวชกิจฉุกเฉิน)/*จพ.ฉุกเฉิน
การแพทย

งานการพยาบาล
ผูปวยใน (3)
พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลเทคนิค

- เภสัชกร
- จพ.เภสัชกรรม

- จพ.ทันตสาธารณสุข
/นวก.สาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)

นักกายภาพบําบัด/นักกิจกรรมบําบัด

งานการพยาบาลผูปวย
อุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช (2)

เภสัชกร

- ทันตแพทย

8.กลุมงานเวชกรรมฟนฟู
- นักกายภาพบําบัด
- นักกิจกรรมบําบัด
- ชางกายอุปกรณ
- จพ.เวชกรรมฟนฟู

4.กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครอง
ผูบริโภค

9.กลุมงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร
และสารสนเทศทางการแพทย
นวก.สาธารณสุข
- นวก.สาธารณสุข
- นวก.คอมพิวเตอร
- จพ.เวชสถิติ
/ นวก.สาธารณสุข (เวชสถิติ)
- นักสังคมสงเคราะห * (รพ.ขนาด M1)

งานการพยาบาล
ผูปวยหนัก (4)

นายแพทย
- นายแพทย

พยาบาลวิชาชีพ/นวก.สาธารณสุข
- พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลเทคนิค
- นวก.สาธารณสุข
- จพ.สาธารณสุข
- นักจิตวิทยา / นักจิตวิทยาคลินิก

งานพยาบาลหนวยควบคุมการติด
เชื้อและงานจายกลาง (6)

พยาบาลวิชาชีพ

พยาบาลวิชาชีพ

- พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลเทคนิค

หมายเหตุ ของกลุมงานการพยาบาล (3) จํานวนแปรตามหอผูป ว ยใน(หอละ 30 เตียง) (4) มีเฉพาะในรพ.ที่มี ICU
*สํ าหรับตําแหน่ งนักปฏิบัตกิ ารฉุกเฉินการแพทย์ , จพ.ฉุกเฉินการแพทย์ กําหนดให้ มไี ด้ เมือ่ ก.พ.กําหนดมาตรฐานกําหนดตําแหน่ งแล้ ว

6.กลุมงานโภชนศาสตร
นักโภชนาการ
- นักโภชนาการ
- โภชนากร

10.กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม

งานการพยาบาลผูปวยผาตัด
และวิสญ
ั ญีพยาบาล (5)

พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลเทคนิค

5.กลุมงานการแพทย

- พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลเทคนิค

11.กลุมงานการพยาบาล
หัวหนาพยาบาล
งานการพยาบาล
ผูปวยนอก (1)
พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลเทคนิค
งานการพยาบาล
ผูคลอด (7)
พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลเทคนิค
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โรงพยาบาลชุมชน
ผูอํานวยการโรงพยาบาล (นายแพทย) (ดานเวชกรรม/ดานสาธารณสุข/ดานเวชกรรมปองกัน)

5.กลุมงานการแพทย

3.กลุมงานทันตกรรม

8.กลุมงานเวชกรรมฟนฟู

- งานตรวจวินิจฉัย บําบัดรักษา
ผูปวย ทั้งผูปวยนอก ผูปวย
อุบัติเหตุฉกุ เฉิน ผูปวยใน
ผูปวยผาตัด ผูมาคลอด

- งานตรวจ วินจิ ฉัย บําบัดรักษา
ฟนฟูสภาพสงเสริมและปองกันทาง
ทันตกรรม

- งานตรวจประเมิน การวินจิ ฉัย
และบําบัดความบกพรองของ
รางกายดวยวิธที างการภาพบําบัด
- งานฟนฟูความเสื่อมสภาพ ความ
พิการ

4.กลุมงาน
เภสัชกรรม
และคุมครอง
ผูบริโภค

9.กลุมงานประกัน
สุขภาพยุทธศาสตร
และสารสนเทศ
ทางการแพทย

- งานบริการ
เภสัชกรรม
ผูปวยนอก
- งานบริการ
เภสัชกรรม
ผูปวยใน
- งานบริหาร
เวชภัณฑ
- งานคุมครอง
ผูบริโภค
- งานให
คําปรึกษาดาน
เภสัชกรรม

- งานประกันสุขภาพ
การขึ้นทะเบียน การ
ตรวจสอบสิทธิ การเรียก
เก็บ การตามจาย
- งานเวชสถิติและงาน
ขอมูล การจัดการเวช
ระเบียน การลงรหัสโรค
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร
- งานแผนงานและ
ยุทธศาสตรเครือขาย
สุขภาพ
- งานสังคมสงเคราะห
การใหบริการสังคม
สงเคราะหทางการแพทย
ผูปวยนอก ผูป วยใน
ครอบครัวและชุมชน
การบริการคลินิกศูนย
พึ่งได

1.กลุมงาน
บริหารทั่วไป
- งานการเงิน
และการบัญชี
- งานพัสดุ
กอสรางการ
ซอมบํารุง
- งานธุรการ
การบริหาร
ยานพาหนะ
- งานรักษา
ความ
ปลอดภัย
- งาน
ประชาสัมพัน
ธ
- งานซักฟอก
- งานอาคาร
สถานที่
- งานการ
เจาหนาที่

10.กลุมงานบริการ
ดานปฐมภูมิ
และองครวม
- งานเวชปฏิบัติครอบครัว
และชุมชน
- งานการพยาบาลในชุมชน
- งานสงเสริมสุขภาพทุก
กลุมวัย
- งานปองกันและควบคุม
โรคและระบาดวิทยา
- งานอาชีวอนามัย
- งานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมและศูนยความ
ปลอดภัย
- งานพัฒนาระบบบริการ
ปฐมภูมิและสนับสนุน
เครือขาย
- งานสุขภาพจิตและจิตเวช
- งานอนามัยโรงเรียน
- งานสุขภาพภาคประชาชน
- งานบําบัดยาเสพติด สุรา
บุหรี่
- งานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ

7.กลุมงานรังสีวิทยา

6.กลุมงานโภชนศาสตร

- งานตรวจ วินิจฉัยและรักษา
โดยรังสีเอกซเรย

- งานบริหารจัดการอาหารตาม
มาตรฐานโภชนาการ
- งานโภชนบําบัด ใหคําปรึกษา
คําแนะนํา ความรูดานโภชนาการ
และโภชนบําบัด

2.กลุมงานเทคนิคการแพทย
- งานวิเคราะหสิ่งตัวอยางทาง
หองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย
- งานธนาคารเลือดและบริการ
สวนประกอบของเลือด

11.กลุมงานการพยาบาล
วิเคราะห กําหนดทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ การพยาบาล จัดระบบการพยาบาล ระบบประกันคุณภาพดานการพยาบาล

งานการพยาบาลผูปวยนอก (1)
- งานการพยาบาลผูปวยนอก หรือ ผูใชบริการ
สุข ภาพที่ มารับ บริ การทุ กมิ ติใ หก ารพยาบาล
ผูป ว ย ผู ใ ชบ ริ ก ารไม ตอ งพั กรั ก ษาตั ว ใน รพ.
ดวยการคัดกรอง การปฐมพยาบาล การตรวจ
พิเ ศษ การให คํ า ปรึ ก ษาและสุ ขภาพจิต งาน
ตรวจสุขภาพ งานคลินิกพิเศษ งานโรคเรื้อรัง
ศูนยรับผูปว ย งานการสงตอ และการบริการ
หนวยปฐมพยาบาล

งานการพยาบาลผูปวย
อุบตั ิเหตุฉุกเฉินและนิติเวช (2)

- งานการพยาบาลผูปวย
อุบัติเหตุฉกุ เฉิน การพยาบาล
เพื่อชวยชีวิต แกไขภาวะวิกฤต
ที่คุกคามชีวิต

งานการพยาบาลผูป วยผาตัดและวิสัญญีพยาบาล (5)
- งานการพยาบาลผูปวยผาตัดเพื่อบําบัดรักษาหรือผาตัดสง
ตรวจ เพื่อการวินิจฉัยรักษา ติดตามผลการพยาบาลผูป วย
ผาตัด และวินิจฉัยพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ทั้งกอนการ
ผาตัด ขณะผาตัด และหลังผาตัด
- งานวิสัญญีพยาบาล การพยาบาลผูปวยที่ตองไดรับยาระงับ
ความรูสึก การใชเทคโนโลยีในการระงับความรูสึก การดูแล
ผูปวยอยางใกลชิด เพื่อควบคุมคงไวซึ่งสัญญาณชีพและความ
ปลอดภัยในชีวิตผูปวย

งานการพยาบาล
ผูปวยใน (3)

งานการพยาบาล
ผูปวยหนัก (4)

- งานการพยาบาล
ผูปวยในทุกประเภท
ทุกสาขาบริการ

- งานการพยาบาลผูปวยในที่อยู
ในภาวะวิกฤต หรือมีแนวโนมเขา
สู ร ะ ย ะ วิ กฤ ต ต อ งไ ด รั บ ก า ร
รักษาพยาบาลอยางใกลชิดการใช
เครื่องมือชวยชีวิต การเฝาระวั ง
อยางใกลชิด การสงเสริมงานการ
พยาบาลผูปวยระยะสุดทาย

งานพยาบาลหนวยควบคุมการติด
เชื้อและงานจายกลาง (6)
- งานการพยาบาลควบคุมการติดเชือ้ ใน
โรงพยาบาล
- งานจายกลาง
- งานศูนยเครื่องมือแพทย

งานการพยาบาลผูคลอด (7)
-งานการพยาบาลผูคลอดการ
พยาบาลในระยะตั้งครรภ ระยะรอ
คลอด ระยะคลอด
- งานการพยาบาลทารกแรกเกิด
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โรงพยาบาลชุมชน
ผูอํานวยการโรงพยาบาล (นายแพทย) (ดานเวชกรรม/ดานสาธารณสุข/ดานเวชกรรมปองกัน)

11.กลุมงานการพยาบาล

12.กลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
- แพทยแผนไทย
- จพ.สาธารณสุข (วุฒิ ป.การแพทยแผนไทย) (อายุรเวท)

หัวหนาพยาบาล

*งานวิจัยและพัฒนา (8)
12.กลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
รับผิดชอบในการสงเสริมใหผูปวยไดรับบริการที่มคี ุณภาพ และเปนมาตรฐาน
ใหความรูและทักษะในการดูแลตนเอง เฝาระวังภาวะแทรกซอนตาง ๆ จาก
การทํากิจกรรม เนนความปลอดภัย มีประโยชน และมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ซึ่งไดแก การนวดตัว การนวดคลายเครียด การนวดน้าํ มัน การ
นวดฝาเทา การประคบสมุนไพร การอบสมุนไพร การดูแลสงเสริมสุขภาพที่
มิใชการแพทยแผนปจจุบันหรือการแพทยหลัก การรักษาแบบเยียวยา หรือ
สมาน (Healing) การรักษาดวยวัสดุอุปกรณ หรือวิธีธรรมชาติทไี่ ดรบั การ
รับรองตามมาตรฐานของกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก

พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลวิชาชีพ

งานวิจัยและพัฒนา (8)
วางระบบเพื่อพัฒนาบริการพยาบาลในทุกมิติทั้งดานสงเสริมสุขภาพ ปองกัน
รักษา และฟนฟู สุขภาพ โดยใชองคความรูทางวิทยาศาสตรและศาสตร
ทางการพยาบาลเพื่อใหการดูแลสุขภาพและการพยาบาลผูปวยมึประสิทธิภาพ
และมีความกาวหนาทันสมัย
หมายเหตุ * มีเฉพาะในโรงพยาบาลชุมชนขนาด F1 ขึ้นไป
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สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
สาธารณสุขอําเภอ (นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข)

1.กลุมงานบริหาร
- นวก.สาธารณสุข
- นวก.การเงิน
- นวก.คอมพิวเตอร
- จพ.ธุรการ

1.กลุมงานบริหาร
1. งานบริหารงานทัว่ ไป
2. งานตรวจสอบและควบคุมภายใน
3. งานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
4. งานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
5. งานประสานองคกรภายนอก
6. งานนิติการ
7. งานนโยบายเรงดวน
8. งานประกันสุขภาพ
9. งานประกอบโรคศิลปะ
10. งานกํากับดูแลหนวยบริการในสังกัด

2.กลุมงานสนับสนุนวิชาการและบริการ

- นวก.สาธารณสุข
- พยาบาลวิชาชีพ
- จพ.สาธารณสุข
- จพ.ธุรการ

- นวก.สาธารณสุข
- พยาบาลวิชาชีพ
- จพ.สาธารณสุข
- จพ.ธุรการ

2.กลุมงานสนับสนุนวิชาการและบริการ
1. งานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
2. งานขอมูลขาวสารและสารสนเทศ
3. งานนิเทศและติดตามประเมินผล
4. งานวิจยั นวัตกรรมดานสุขภาพและ
สนับสนุนวิชาการ
5. งานนโยบายเรงดวน
6. งานประสานองคกรภายนอก
7. การจัดทําคูมือปฏิบัติงาน/ฝกอบรม
8. งานเผยแพรผลงานวิชาการ
9. งานควบคุมมาตรฐานหนวยบริการ

3.กลุมงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค

10. งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
11. งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ
12. งานอุบัติเหตุและภัยพิบัติ
13. งานสนับสนุน/พัฒนาคุณภาพบริการ
14. งานสนับสนุนหนวยบริการปฐมภูมิ
15. งานสนับสนุนหนวยแพทย พอสว.
16. งานพัฒนาบุคลากร
/พัฒนาหนวยบริการ
17. งานบริการสาธารณสุขเฉพาะดาน
18. การปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอืน่

3.กลุมงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
1. งานสงเสริมสุขภาพ (อนามัยแมและเด็ก-วางแผน
ครอบครัว-โภชนาการ-อนามัยโรงเรียน)
2. งานควบคุมปองกันโรคติดตอ
3. งานควบคุมและปองกันโรคไมติดตอ
4. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม
5. งานอาชีวอนามัย
6. งานทันตสาธารณสุข
7. งานสุขภาพจิตและยาเสพติด
8. งานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
9. งานควบคุมและเฝาระวังโรคอุบัติใหมอุบัติซ้ํา
10. งานระบาดวิทยา
11. งานกฎหมายสาธารณสุข
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โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล(รพ.สต.)/
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ (สอ.)
ผูอํานวยการโรงพยาบาล/ผูอํานวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
(นักวิชาการสาธารณสุข/พยาบาลวิชาชีพ/เจาพนักงานสาธารณสุข)

1.กลุมสนับสนุนบริการสุขภาพ

- พยาบาลวิชาชีพ ***
- นวก.สาธารณสุข / จพ.สาธารณสุข
- นวก.สาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) / จพ.ทันตสาธารณสุข
- แพทยแผนไทย/ จพ.สาธารณสุข (วุฒิ ป.การแพทยแผนไทย (อายุรเวท))

- นวก.สาธารณสุข
- จพ.การเงินและบัญชี
- จพ.ธุรการ

1.กลุมสนับสนุนบริการสุขภาพ
1.งานบริหารทั่วไป
2.งานการเจาหนาที/่ บุคลากร
3.งานพัสดุ/ครุภณ
ั ฑ
4.งานการเงินการบัญชี
5.งานดานกฎหมายสาธารณสุข
6.งานขอมูลขาวสาร

2.กลุมบริการสุขภาพ

7.งานภูมิทัศน
8.งานแผนงานสาธารณสุข
9.งานสาธารณสุขมูลฐานแนวใหม
10.งานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม
11.งานพัฒนาวิชาการวิจัยและนวัต
กรรมสุขภาพ
12.งานสุขภาพภาคประชาชน

***ตามภารกิจงาน
หมายเหตุ กรอบนี้ รวมทั้งสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ

2.กลุมบริการสุขภาพ
1.งานรักษาพยาบาล
2.งานสงเสริมสุขภาพ
3.งานควบคุมและปองกันโรค
4.งานฟนฟูสภาพ
5.งานคุมครองผูบริโภค
6.งานทันตสาธารณสุข

7.งานประกันสุขภาพ
8.งานฝกอบรมและวิทยากร
9.งานการแพทยแผนไทย

