
โรงพยำบำลศูนย์/โรงพยำบำลทั่วไป

ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล ผู้อ ำนวยกำรเฉพำะด้ำน (แพทย์) ระดับสูง

6.กลุ่มงำนบัญชี

- นวก.การเงินและบัญชี 
- จพ.การเงินและบัญชี 

4.กลุ่มงำนทรัพยำกรบุคคล

- นักทรัพยากรบุคคล 
- จพ.ธุรการ 

1.กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป

- นักจัดการงานท่ัวไป 
- นิติกร 
- จพ.ธุรการ 
- นายช่างเทคนิค 
- นายช่างศิลป์ 
- นักประชาสัมพันธ์  
- จพ.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

2.กลุ่มงำนพัสดุ

- นวก.พัสดุ 
- จพ.พัสดุ

- นวก.การเงินและบัญชี 
- จพ.การเงินและบัญชี 

3.กลุ่มงำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
และวิศวกรรมทำงกำรแพทย์

- วิศวกรโยธา/เครื่องกล/ไฟฟ้า/
สิ่งแวดล้อม
- นายช่างเทคนิค 
- จพ.ธุรการ

5.กลุ่มงำนกำรเงิน

- รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์  (นายแพทย์)
- รองผู้อ านวยการฝ่ายบรหิาร (นักจัดการงานท่ัวไป/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/

นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริหารโรงพยาบาล))
- รองผู้อ านวยการฝ่ายการพยาบาล *

นายแพทย์ (ทว.) -
ทันตแพทย์ (ชช.) -

เภสัชกร (ชช.) –
พยาบาลวิชาชีพ (ชช.) –
นักรังสีการแพทย์ (ชช.) -
นักกายภาพบ าบัด (ชช.) -

นักเทคนิคการแพทย์ (ชช.)-

ภำรกิจด้ำนอ ำนวยกำร

* หมายเหตุ มาจากต าแหน่งหัวหน้าพยาบาล
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โรงพยำบำลศูนย์/โรงพยำบำลทั่วไป

ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล ผู้อ ำนวยกำรเฉพำะด้ำน (แพทย์) ระดับสูง

ภำรกิจด้ำนอ ำนวยกำร
รับผิดชอบการบริหารจัดการทรัพยากร ของกลุ่มงานบริหารท่ัวไป กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานการเงิน กลุ่มงานบัญชี กลุ่มงานพัสดุ และกลุม่งาน
โครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย ์เพื่อสนับสนุนการบริการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาล

6.กลุ่มงำนบัญชี

รับผิดชอบในการจัดท า
บัญชีระบบ GFMIS คือ
จัดท าบัญชีเงินสด บัญชี
แยกประเภทแบบเกณฑ์
คงค้าง รายงานงบการเงิน
ได้ แก่  งบดุ ล  งบก า ไ ร
ขาดทุน งบกระแสเงินสด 
และหมายเหตุประกอบงบ
กา ร เ งิ น  วิ เ ค ร าะห์ งบ
การเงินตามดัชนีตัวชี้วัด
ทางการเงิน 

1.กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป

รับผิดชอบการบริหารจัดการทั่วไป ได้แก่
- งำนธุรกำรทั่วไป มีหน้าที่จัดการระบบงานและสนันสนุน

การปฏิบัติงานของงานต่าง ๆ ได้แก่ งานเลขานุการ งานเคหะ
บริการและอาคารสถานที่ งานบริการยานพาหนะ งานรักษา
ความปลอดภัย งานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย งาน
จัดการของเสีย งานประชาสัมพันธแ์ละบริการท่ัวไป 
- งำนสำรบรรณ มีหน้าที่จัดวางระบบสารบรรณต้ังแต่การรับ 
การส่ง การจัดเก็บ และการท าลายให้เป็นไปตามระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ 
- งำนนิติกำร มีหน้าที่  

ให้ค าปรึกษา ความเห็นตามกฎหมาย 
จัดท า/ตรวจสอบนิติกรรมและสัญญา 
ด าเนินการทางวนิัยและเสริมสร้างวินยัและระบบคุณธรรม
งานรับเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์  
งานด าเนินคดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง คดีตามกฎหมาย

คุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 
งานเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย  
งานด าเนินมาตรการทางปกครอง  
งานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  
งานความรับผิดทางละเมิด  
งานด้านกฎหมายทั่วไปหรืออืน่ ๆ 

- ซักฟอก มีหน้าที่บริหารจัดการเครื่องนุ่งห่มของผู้ป่วยทกุ
ประเภทให้มีความสะอาดเพียงพอ โดยจัดวางระบบของการ
ส่งผ้า การซักผ้า การอบผ้า การเก็บรักษาผ้าและการบริการ
ผ้าตามหอผู้ป่วย

รับผิดชอบการเงิน การคลังของโรงพยาบาลเกี่ยวกับ 
- งานตรวจสอบ มีหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการเงินให้มีความครบถ้วน 
ถูกต้อง เช่น หลักฐานใบขออนุมัตกิ่อหนี้ผูกพัน ใบสั่งซ้ือ ใบตรวจรับ และ
ใบเสร็จรับเงิน 
- งานรับเงิน มีหน้าที่ในการรับเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รับเงิน
ค่ารักษาพยาบาล เงินเชื่อ รับเงินค่าปรับ รับเงินค่าประกันซองหรือสัญญาที่เป็นเงิน
สด รับเงิน โอนงบประมาณในโครงการต่างๆ 
- งานจ่ายเงิน มีหน้าที่ในการจา่ยเงินเดือนค่าจ้าง จ่ายเงินค่าตอบแทน จ่ายเงินค่า
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลหรือสวัสดิการค่าเล่าเรียนจา่ยเงินช าระหนี้แก่เจา้หนี้
การค้า 
- งานเรียกเก็บหนี้ มีหน้าที่ในการเรง่รดัและเรยีกเก็บหนี้ที่เป็นลูกหนี้การค้าของ
โรงพยาบาล คือ เรียกเก็บหนี้ตาม พรบ.รพ เรียกเก็บหนี้ ตามสิทธิประกันสังคม 
เรียกเก็บหนี้ตามสิทธิขา้ราชการ เรียกเก็บหนี้ตามสิทธหิลักประกนัสุขภาพถว้นหน้า 
เรียกเก็บหนี้จากหน่วยงานรฐัวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.กลุ่มงำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
และวิศวกรรมทำงกำรแพทย์

- รับผิดชอบ master plan อาคาร
สถานที่ บริหารจัดการความพอเพียง 
พร้อมใช้ บ ารุงรักษา อาคารสถานที่ 
สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์
- แผนกซ่อมบ ารุงควบคุมก ากบัดูแล 

งานซ่อมอุปกรณ์การแพทย์ งานช่าง
ไฟฟ้า งานช่างโยธาและสุขาภิบาล 
งานช่างท าความเย็น งานช่างเครื่องกล 

งานช่างเช่ือม 

5.กลุ่มงำนกำรเงิน

2.กลุ่มงำนพัสดุ

รับผิดชอบควบคุมก ากับดูแล 
- แผนกพัสดุควบคุมก ากับดูแลงาน

ธุรการของฝ่าย งานการจัดซ้ือ/จัดจ้าง 
งานบริหาร คลัง พัสดุ งานควบคุม
จ าหน่าย 

4.กลุ่มงำนทรัพยำกรบุคคล

งำนบรรจุ/แต่งตั้ง/อัตรำก ำลัง มีหน้ำท่ีคือ การบรรจุ/การบรรจุกลับบุคคลเข้ารับราชการ จัดท า ก .พ.7 และแฟ้ม
ประวัติข้าราชการใหม่ การเปลี่ยนสายงานข้าราชการ/การเลื่อนระดับ การบริหารจัดการต าแหน่งว่าง/การจัดสอบ
ต าแหน่งว่าง การประเมินบุคคลและผลงานทางวิชาการ การปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ การจัดท าค าสั่ง
รักษาการในต าแหน่งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่/มอบหมายหน้าที่ การลาศึกษาต่อ/การลาออกจากราชการ       
งานทะเบียนประวัติและบ าเหน็จบ านาญ มีหน้าที่ คือ ตรวจสอบเกษียณอายุราชการ การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ขอข้าราชการ/ผู้ท าคุณประโยชน์ การด าเนินการเพื่อขอรับบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
งำนบริหำรลูกจ้ำง มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ การสอบคัดเลือกลูกจ้าง การจัดท าแฟ้มประวัติลูกจ้าง การขออนุมัติจ้าง
ต่อเนื่อง การจัดท าข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง การจัดท าค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน การขอ
พระราชทานเครื่องราชฯ รับสมัคร ฌกส. และ กสจ. จัดท าบัตรข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/ข้าราชการบ านาญ      
ขออนุมัติเงินเพิ่มพิเศษ/เงินประจ าต าแหน่งประจ าเดือน 

งำนพัฒนำบุคลำกรด้ำนบริหำร 
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โรงพยำบำลศูนย์/โรงพยำบำลทั่วไป

ภำรกิจด้ำนบริกำรปฐมภูมิ

2.กลุ่มงำนกำรแพทย์แผนไทย
และกำรแพทย์ทำงเลือก

- นายแพทย์  
- เภสัชกร 
- พยาบาลวิชาชพี
- แพทย์แผนไทย 
- จพ.สาธารณสุข  

(วุฒิ ป.การแพทย์แผนไทย)         
(อายุรเวท)

4.กลุ่มงำนสุขศึกษำ

- นวก.สาธารณสุข  
1.กลุ่มงำนผู้ป่วยนอก

- นายแพทย์

5.งำนคุ้มครองผู้บริโภค
- **เภสัชกร
- **นวก.สาธารณสุข

1.งำนเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 
และศูนย์สุขภำพชุมชนเขตเมือง 

- นายแพทย์
- **พยาบาลวิชาชีพ
- นวก.สาธารณสุข
- จพ.เวชสถิติ
- จพ.สาธารณสุข
- จพ.ทันตสาธารณสุข/นวก.

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

- นักกายภาพบ าบัด

3.กลุ่มงำนเวชกรรมสังคม

- นายแพทย์  

2.งำนป้องกันควบคุมโรคและ
ระบำดวิทยำ
- **พยาบาลวิชาชีพ
- **นวก.สาธารณสุข

3.งำนพัฒนำระบบบริกำรปฐมภูมิ
และสนับสนุนเครือข่ำย
- **พยาบาลวิชาชีพ
- **นวก.สาธารณสุข

4.งำนส่งเสริมสุขภำพและฟื้นฟู
- **พยาบาลวิชาชีพ
-**นวก.สาธารณสุข
- จพ.สาธารณสุข

5.กลุ่มงำนอำชีวเวชกรรม

- นายแพทย์ 
1.งำนคลินิกอำชีวเวชกรรม
- นายแพทย์ 
- พยาบาลวิชาชีพ
2.งำนส่งเสริมสุขภำพและฟื้นฟูสภำพ
วัยท ำงำน
- พยาบาลวิชาชีพ
- นวก.สาธารณสุข
3.งำนอำชีวป้องกันและควบคุมโรค
- นายแพทย์
- พยาบาลวิชาชีพ
- นวก.สาธารณสุข
4.งำนพิษวิทยำและเวชศำสตร์
สิ่งแวดล้อม
- พยาบาลวิชาชีพ
- นวก.สาธารณสุข
5.งำนอำชีวอนำมัยควำมปลอดภัยและ
อนำมัยสิ่งแวดล้อม
- พยาบาลวิชาชีพ 
- นวก.สาธารณสุข
6.งำนตรวจสุขภำพ
- นายแพทย์
- พยาบาลวิชาชีพ
- นวก.สาธารณสุข

6.กลุ่มงำนกำรพยำบำลชุมชน

- พยาบาลวิชาชีพ
1.งำนกำรพยำบำลท่ีบ้ำนและ
ชุมชน
- พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลเทคนิค
2.งำนพยำบำลผู้จัดกำรสุขภำพ
ชุมชน
- พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลเทคนิค
3.งำนพัฒนำคุณภำพกำรพยำบำล
ชุมชน
- พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลเทคนิค
4.งำนกำรพยำบำลชุมชนในกำร
บ ำบัดรักษำยำเสพติด
- พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลเทคนิค

หมำยเหตุ กลุ่มงำนผู้ป่วยนอก/กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์
ทำงเลือก/เวชกรรมสังคม/อำชีวเวชกรรม มีแพทย์เป็นหัวหน้ำกลุ่มงำน 
โดยมีพยำบำลเป็นหัวหน้ำกลุ่มงำนกำรพยำบำลชมุชน และนักวิชำกำร
สำธำรณสุขเป็นหัวหน้ำกลุ่มงำนสุขศึกษำ
** ส ำหรับหัวหน้ำงำนในกลุ่มงำนเวชกรรมสังคม
งานคุ้มครองผู้บริโภค เภสัชกรเป็นหัวหน้างาน ในกรณีที่ไม่มีเภสัชกร 
ให้ นวก.สาธารณสุข เป็นหัวหน้างาน
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โรงพยำบำลศูนย์/โรงพยำบำลทั่วไป

ภำรกิจด้ำนบริกำรปฐมภูมิ

2.กลุ่มงำนกำรแพทย์แผนไทยและ
กำรแพทย์ทำงเลือก

รับผิดชอบในการส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้รับบริการท่ีมี
คุณภาพ และเป็นมาตรฐาน ให้ความรู้และทักษะ
ในการดูแลตนเอง เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ 
จากการท ากิจกรรม เน้นความปลอดภัย มี
ประโยชน์ และมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ซึ่ง
ได้แก่ การนวดตัว การนวดคลายเคลียด การนวด
น้ ามัน การนวดฝ่าเท้า การประคบสมุนไพร การ
อบสมุนไพร การดูแลส่งเสริมสุขภาพท่ีมิใช่
การแพทย์แผนปัจจุบันหรือการแพทย์หลัก การ
รักษาแบบเยียวยา หรือสมาน (Healing) การ
รักษาด้วยวัสดุอุปกรณ์ หรือวิธีธรรมชาติท่ีได้รับ
การรับรองตามมาตรฐานของกรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

4.กลุ่มงำนสุขศึกษำ
ให้บริการสขุศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสขุภาพผูป้ว่ย ญาติที่มา
รับบริการในโรงพยาบาล และประชาชนในชุมชน โดยด าเนิน
การศึกษา  วิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุข ปัญหาสุขภาพ 
วิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ ก าหนดกิจกรรมและพฤติกรรม
เป้าหมาย วางแผนด าเนินงานสุขศึกษา และด าเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ การให้บริการปรึกษารายบคุคล 
การฝึกทักษะด้านสุขภาพ เพื่อปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ
ของกลุ่มเป้าหมาย ด าเนินการจัดศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพ 
มุมสุขภาพ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร จัดกิจกรรมรณรงค์ทางด้าน
สาธารณสุข สนับสนุนการสร้างเครือข่าย ด้านสุขภาพ การเฝ้า
ระวังพฤติกรรมสุขภาพ และติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
สุขศึกษา รวมทั้งรับผิดชอบงานใหค้ าปรึกษา แนะน า สอน 
ฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการใหบ้ริการสขุศึกษา
ทั้งในหน่วยงาน และสถานบริการสาธารณสุขเครือข่าย เป็นไป
ตามมาตรฐานบริการสุขศึกษาและงานศึกษาวิจยั และพัฒนา
ด้านสุขศึกษา

1.กลุ่มงำนผู้ป่วยนอก
รับผิดชอบให้บริการตรวจ วินิจฉัยรักษาผู้ป่วยโรค
ท่ัวไปท่ีมิได้เกิดจากอุบัติเหตุหรือภาวะฉุกเฉิน ซึ่ง
ได้แก่การตรวจรักษาผู้ป่วยท่ัวไป การตรวจรักษา
ผู้ป่วยนอกเฉพาะทาง การตรวจสุขภาพ และออก
ใบรับรองแพทย์ การให้ค าปรึกษา งานสอนและ
ฝึกอบรม งานวิจัยและพัฒนา

5.งำนคุ้มครองผู้บริโภค
- การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา ด้านอาหาร ด้าน

เครื่องส าอาง ด้านวัตถุเสพติด ด้านวัตถุอันตราย ด้าน
เครื่องมือแพทย์ 
- สร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทุกภาคส่วน 
- ควบคุม ก ากับมาตรฐานงานคุ้มครองผู้บริโภค
ตามมาตรฐานทุกด้าน 
- ศึกษา วิจัย นวัตกรรมและพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
คุ้มครองผู้บริโภค 
- วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อน ามาก าหนด
นโยบาย            

3.กลุ่มงำนเวชกรรมสังคม

1. งำนเวชปฏิบัติครอบครัวและ
ชุมชนและศูนย์สุขภำพชุมชนเขต
เมือง

- บริหารจัดการระบบบริการเวชปฏิบัติ
ครอบครัวและชุมชน

- จัดบริการสุขภาพด้านเวชปฏิบัติ
ครอบครัวและชุมชน

- พัฒนาคุณภาพบริการตามเกณฑ์
มาตรฐานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

- บริหารจัดการ ควบคุมก ากับระบบ
ป้องกันและควบคุมการแพร่กระจาย
เช้ือในสถานบริการด้านสุขภาพในชุมชน

- ศึกษาวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้
พัฒนาคุณภาพบริการในชุมชน

- สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดบริการ
สุขภาพของทุกภาคส่วน

- วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ พื้นท่ีจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ แก้ปัญหาสุขภาพพื้นท่ี

- จัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ี
- จัดระบบบริการดูแลผู้ป่วยต่อเน่ือง

2.งำนป้องกันควบคุมโรคและ
ระบำดวิทยำ
- ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ  
- ศูนย์ระบาดวิทยา  
- สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
- ควบคุม ก ากับ มาตรฐานพัฒนา
คุณภาพบริการป้องกันควบคุมโรค  
- ศึกษา วิจัย นวัตกรรมและพัฒนาองค์
ความรู้ด้านป้องกันควบคุมโรค  
- การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
น ามาก าหนดนโยบาย 
- งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานอาชีวเวชกรรม 
(ในกรณีโรงพยาบาลท่ีไม่มีกลุ่มงานอาชีว
เวชกรรม) 

3.งำนพัฒนำระบบบริกำรปฐมภูมิ
และสนับสนุนเครือข่ำย
- ก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
ระบบบริการปฐมภูมิในพื้นท่ีรับผิดชอบ  
- สนับสนุนทรัพยากร
- บริหารและวิเคราะห์งบประมาณ 
- พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ  
- ประสานงานระหว่างเครือข่าย 
- สนับสนุนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทุก
ภาคส่วน 
- พัฒนาบุคลากรและพัฒนาคุณภาพ
บริการของหน่วยบริการปฐมภูมิ 
-ศึกษาและสนับสนุนงานวิจัย/นวัตกรรมใน
หน่วยบริการปฐมภูมิ 

4.งำนส่งเสริมสุขภำพและฟื้นฟู
- การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทุกกลุ่มอายุ 
- สร้างรูปแบบการปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ
กลุ่มเสี่ยงและกลุม่ผู้ปว่ย
- จัดบริการงานส่งเสริมสขุภาพทุกกลุม่อายุ
- สร้างเสริมวัฒนธรรม และการดูแลสุขภาพที่ดี
ของประชาชน 
- สร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานชองทุกภาคส่วน
-ควบคุม ก ากับ มาตรฐานบริการส่งเสริมสขุภาพ
และฟื้นฟู 
- ศึกษาและสนับสนุนงานวิจยั/นวัตกรรม และ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสขุภาพและฟื้นฟู 
- สนับสนุนงานสง่เสริมสขุภาพตามนโยบาย
- วิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมูลเพื่อน ามา
ก าหนดนโยบาย 

5.กลุ่มงำนอำชีวเวชกรรม

- งานคลินิกอาชีวเวชกรรม 
- งานส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพวัยท างาน 
- งานอาชีวป้องกันและควบคุมโรค 
- งานพิษวิทยา และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
- งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและอนามัย
สิ่งแวดล้อม
- งานตรวจสุขภาพ

6.กลุ่มงำนกำรพยำบำลชุมชน

- งานการพยาบาลท่ีบ้านและชุมชน
ให้การพยาบาลท่ีบ้านในผู้ป่วย ในรูปแบบ Home Ward, 
Home Health Care, Home visit กลุ่มเป้าหมายพิเศษ/
ยุ่งยากซับซ้อน และบริหารจัดการระบบการดูแลต่อเน่ือง 
ศูนย์การดูแลต่อเน่ือง (CoC) การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว
(Long term Care) โรคเร้ือรังและการดูแล Palliative care
ในชุมชน เป็นศูนย์เรียนรู้และพัฒนา ทักษะการดูแลต่อเน่ือง
ให้กับพยาบาล รพ.สต./ศสม./Care giver/จิตอาสาบริบาล
ประจ าครอบครัว และสนับสนุนเครื่องมือ/อุปกรณ์ท่ีจ าเป็น
ในการดูแลต่อเน่ืองท่ีบ้าน นิเทศติดตามการพยาบาลท่ีบ้าน
และชุมชนในบทบาท CNO-P, CNO-D
- งานพยาบาลผู้จัดการสขุภาพชุมชน
บริหาร จัดการ  ระบบควบคุมก ากับตรวจสอบประเมิน 
วิเคราะห์และแนะน าการจัดบริการส่งเสริมและฟื้นฟู สุขภาพ
แบบผสมผสานเบ็ดเสร็จแก่ประชาชนกลุ่มป่วย ทุกกลุ่มวัย 
ประสานแหล่งประโยชน์ทุกภาคีเครือข่ายทุกระดับ จัดบริการ
พยาบาลท่ีสอดคล้องกับภาวะสุขภาพของประชาชนกลุ่มป่วย 
งานพยาบาลผู้จัดการรายโรคในชุมชน การพยาบาลคลินิก
พิเศษ/กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ นิเทศการจัดการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้ป่วยในชุมชนทุกระดับ ตามมาตรฐานการพยาบาลชุมชน
- งานพัฒนาคุณภาพการพยาบาลชุมชน
-ก าหนดยุทธศาสตร์การพยาบาลชุมชนเช่ือมโยงนโยบายทุก
ระดับ บริหารจัดการความเสี่ยงกลุ่มป่วยในชุมชน สนับสนุน 
ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมการพยาบาลชุมชน 
พัฒนาคุณภาพการพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาลชุมชน 
พัฒนาและประเมิน สมรรถนะพยาบาลชุมชน ประกันคุณภาพ
งานการพยาบาลชุมชน (QA) ก ากับตรวจสอบ ติดตาม นิเทศ 
ประเมินผล
- งานการพยาบาลชุมชนในการบ าบัดรักษายาเสพติด
ประเมิน คัดกรองประเภทผู้ป่วยยาเสพติด ส่งเสริม ป้องกัน 
บ าบัด รักษา ผู้ป่วยยาเสพติด รับส่งต่อ บ าบัด รักษาต่อเน่ือง
ในชุมชน ติดตามผู้ป่วยเพื่อลดการไปเสพซ้ า ร่วมกับกลุ่มงาน
สุขภาพจิต
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โรงพยำบำลศูนย์/โรงพยำบำลทั่วไป

ภำรกิจด้ำนพัฒนำระบบบริกำรและสนับสนุนบริกำรสุขภำพ

- นวก.คอมพิวเตอร์
- นักวิชาการสถิติ
- จพ.เวชสถิติ / นวก.สาธารณสุข (เวชสถิติ)
- จพ.ธุรการ

2.กลุ่มงำนประกันสุขภำพ

- นักวิชาการสาธารณสุข 
- นวก.การเงินและบัญช/ี
จพ.การเงินและบัญชี
- จพ.ธุรการ

4.กลุ่มงำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

- นวก.สาธารณสุข 
- ช่างภาพการแพทย์ 
- นวก.โสตทัศนศึกษา 
- จพ.โสตทัศนศึกษา 
- จพ.ธุรการ 
- นายช่างศิลป์ 
- บรรณารักษ์ 
- จพ.ห้องสมุด 

1.กลุ่มงำนสำรสนเทศทำงกำรแพทย์

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
- นักวิชาการสถิติ
- จพ.เวชสถิติ

3.กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และ
แผนงำนโครงกำร

5.กลุ่มงำนพัฒนำคุณภำพ             
บริกำรและมำตรฐำน

- พยาบาลวิชาชีพ
- นักวิชาการสาธารณสุข
- จพ.ธุรการ
งานระบาดวิทยาคลินิก
- นวก.สาธารณสุข 
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โรงพยำบำลศูนย์/โรงพยำบำลทั่วไป

ภำรกิจด้ำนพัฒนำระบบบริกำรและสนับสนุนบริกำรสุขภำพ

งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ การจัดการ
ข้อมูลด้านการรักษาพยาบาลและด้านการ
จัดการวิเคราะห์  จัดท ารายงาน 
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารการ
ส ารวจความต้องการด้าน Hardware 
Software การจัดหา การวางระบบ   
ฝึกอบรมและบ ารุงรักษา  การจัดการเวช
ระเบียน  การลงรหัสโรค ตรวจสอบ
คุณภาพข้อมูลด้านเวชระเบียน

4.กลุ่มงำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

รับผิดชอบให้บริการงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการพัฒนา
ก าลังคนทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข สนับสนุน
ส่งเสริมด้านการศึกษา  ด้านการวิจัยทางการแพทย์  
การสาธารณสุขและร่วมผลิตบุคลากรทางการ
แพทย์ สร้างมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชพี  การ
ศึกษาวิจัย ฝึกอบรม และพัฒนาก าลังคน รวมทั้ง
เผยแพร่วิชาการ จัดท าภาพทางการแพทย์เพื่อการ
วินิจฉัยโรคและเพื่อการศึกษาซ่ึงได้แก่งาน  HRD 
R&D  งานห้องสมุดโสตทัศนูปกรณ์และเวชนิทัศน์ 
พัฒนาบุคลากรในเขตรับผิดชอบให้มีศักยภาพ
เพียงพอในการด าเนินงานให้บรรลุภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายและให้มีความรู้และความสามารถใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อลดขั้นตอนและความ
รวดเร็วในการด าเนินงาน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพ
การบริการ และการบริหารจัดการความปลอดภัย
ในโรงพยาบาล ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
มีมาตรฐาน สร้างระบบประกันคุณภาพของงาน
บริการและบริหาร พัฒนางานต่าง ๆ ของ
โรงพยาบาลอย่างต่อเนอืง

1.กลุ่มงำนสำรสนเทศทำงกำรแพทย์

- รับผิดชอบในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ แผนปฏิบัติการ 
แผนการเงินการคลัง การติดตาม
ประเมินผล
- รับผิดชอบในการวางแผน
บริหารทางด้านการบริการ
โรงพยาบาลอย่างบูรณาการ 
ครอบคลุมแผนทางด้านการเงิน 
แผนทางด้านอัตราก าลัง และแผน
ด้านงบลงทุน พร้อมท้ังการสื่อสาร
แผนลงสู่การปฏิบัติ และควบคุม
ก ากับติดตามประเมินเป็นระยะ 
จัดท ารายงานเสนอผู้บรหิาร 

3.กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และ
แผนงำนโครงกำร

2.กลุ่มงำนประกันสุขภำพ

1. งานขึ้นทะเบียนสิทธิ์ในระบบประกนัสุขภาพ
2. งานตรวจสอบสิทธิ์การรักษาพยาบาล
3. งานเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล
4. งานฐานข้อมูลและสารสนเทศระบบประกนัสุขภาพ
5. งานรับเร่ืองร้องเรียน

5.กลุ่มงำนพัฒนำคุณภำพ             
บริกำรและมำตรฐำน

-งานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
-งานบริหารความเสี่ยง
-งานวิจัย, R2R
- งานระบาดวิทยาคลีนิค

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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2.กลุ่มงำนอำยุรกรรม

- นายแพทย์
- นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

3.กลุ่มงำนศัลยกรรม

- นายแพทย์
- นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

4.กลุ่มงำนศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

- นายแพทย์

5.กลุ่มงำนกุมำรเวชกรรม

- นายแพทย์

11.กลุ่มงำนสูต-ินรีเวชกรรม

- นายแพทย์

15.กลุ่มงำนรังสีวิทยำ

- นายแพทย์                           
- นักรังสีการแพทย์               
- จพ.รังสีการแพทย์ 
*- นักฟิสิกส์การแพทย์

7.กลุ่มงำนจักษุวิทยำ

- นายแพทย์

12.กลุ่มงำนวิสัญญีวทิยำ

- นายแพทย์

8.กลุ่มงำนโสต ศอ นำสิก

- นายแพทย์ 
- นักเวชศาสตรก์ารสื่อความหมาย
- จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์
(วุฒิ ป.วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

สาขาความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย)

17.กลุ่มงำนเวชกรรมฟ้ืนฟู

-นายแพทย์  
- **นักกายภาพบ าบัด                                              
- นักกิจกรรมบ าบัด 
- ช่างกายอุปกรณ์ /นักกายอุปกรณ์
- จพ.อาชีวบ าบัด
- จพ.เวชกรรมฟืน้ฟู

9.กลุ่มงำนโภชนศำสตร์

- *นักโภชนาการ
- โภชนากร 

13.กลุ่มงำนจิตเวช

- นายแพทย์ 
- พยาบาลวิชาชีพ 
- นักจิตวทิยา/ นักจิตวิทยาคลินิค

14.กลุ่มงำนทันตกรรม

- ทันตแพทย์       
- จพ.ทันตสาธารณสุข/นวก.
สาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)
- ช่างทันตกรรม

10.กลุ่มงำนพยำธิวิทยำกำยวิภำค

- นายแพทย์ 
- นักวิทยาศาสตร์การแพทย์         
- จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์                                                     

19.กลุ่มงำนเภสัชกรรม

- เภสัชกร 
- จพ.เภสัชกรรม

** ส ำหรับงำนกำยภำพบ ำบัด ในโรงพยำบำลที่มีควำมพร้อมและภำระงำนเพียงพอ อำจจัดตั้งให้มี 
กลุ่มงำนกำยภำพบ ำบัด เป็นกำรภำยใน โดยให้มีกำรประเมินผล ตำมหลักเกณฑ์ที่ สป.ก ำหนด เมื่อครบ 1 
ปี ชมรมฯ และ ผอ.รพ. เสนอควำมเห็น ส่ง สป. เสนอ อกพ.สป. อนุมัติ

*ส ำหรับต ำแหน่งนักฟิสิกส์กำรแพทย์ ,นักปฏิบัติกำร
ฉุกเฉินกำรแพทย์, จพ.ฉุกเฉินกำรแพทย์ และต ำแหน่ง               
นักโภชนำกำร เปลี่ยนเป็นนักก ำหนดอำหำร ก ำหนดให้
มีได้เมื่อ ก.พ.ก ำหนดมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งแล้ว

10

6.กลุ่มงำนนิติเวช

1.กลุ่มงำนเวชศำสตร์ฉุกเฉิน

- นายแพทย์  
*- นักปฏิบัติการฉุกเฉนิการแพทย์
- จพ.สธ. (เวชกิจฉุกเฉนิ) 

/ จพ.ฉุกเฉินการแพทย์

16.กลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย์
และพยำธิวิทยำคลินิก

- นายแพทย์
- นักเทคนิคการแพทย์  
- นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(วุฒิ วทบ.สาขาวิชาเวชศาสตร์
การธนาคารเลือด)
- จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์                                  

18.กลุ่มงำนสังคมสงเครำะห์

- นักสังคมสงเคราะห์

- นายแพทย์  
- นักนิติวิทยาศาสตร์
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2.กลุ่มงำนอำยุรกรรม
รับผิดชอบให้บริการตรวจ วินิจฉัย และ
รักษาโรค แก่ผู้ป่วยทางอายุรกรรม ซึ่งมี
อายุ 15 ปีข้ึนไป ท่ีรับไว้ในโรงพยาบาล 
การบริการผู้ป่วยนอก การบริการผู้ป่วยใน 
การบริการคลินิกเฉพาะโรค งานเครื่องมือ
เทคนิคพิเศษ การให้ค าปรึกษา งานสอน
และฝึกอบรม งานวิจัยและพัฒนา

3.กลุ่มงำนศัลยกรรม
รับผิดชอบให้บริการตรวจ วินิจฉัย 
และบ าบัดรักษาแก่ผู้ป่วยทาง
ศัลยกรรม  โดยเฉพาะการผ่าตัดรักษา
ผู้ป่วย  การบริการผู้ป่วย งานคลินิก
เฉพาะโรค การงานห้องผ่าตัด การให้
ค าปรึกษา งานสอนและฝึกอบรม 
งานวิจัยและพัฒนา

4.กลุ่มงำนศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
รับผิดชอบให้บริการตรวจ วินิจฉัย และ
บ าบัดรักษาผู้ป่วยเกี่ยวกับกระดูกและ
ข้อกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และเส้นประสาท  
ทั้งที่เกิดจากอุบัติเหตุ และทั้งเกิดจากโรค
ทั่วไป

5.กลุ่มงำนกุมำรเวชกรรม
รับผิดชอบให้บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษา
โรคในเด็กทั่วไป ต้ังแต่เด็กแรกเกิดถึงอายุ 15  
ปี ท้ังในและนอกโรงพยาบาล การบริการผู้ป่วย
นอก การบริการผู้ป่วยใน การบริการคลินิก
เฉพาะโรค การบริการทารกแรกเกิด การให้
ค าปรึกษา งานสอนและฝึกอบรม งานวิจัยและ
พัฒนา

11.กลุ่มงำนสูติ-นรีเวชกรรม
รับผิดชอบให้บริการตรวจ วินิจฉัย และ
รักษาโรคทางสูติ-นรีเวชกรรม และ
วางแผนครอบครัว ทั้งในและนอก
โรงพยาบาล  การบริการผู้ป่วยในและ
นอก การบริการฝากครรภ์ ห้องคลอด 
ห้องผ่าตัดทางสูติ-นรีเวชกรรม ตรวจหลัง
คลอด วางแผนครอบครัวตรวจพิเศษ 
การให้ค าปรึกษา งานสอนและฝึกอบรม 
งานวิจัยและพัฒนา

15.กลุ่มงำนรังสีวิทยำ
รับผิดชอบให้บริการตรวจ วินิจฉัยและ
รักษาโดยใช้รังสีเอกซเรย์  สารไอโซโทป  
คลื่นเสียงอัลตราซาวด์และคลื่นแม่เหล็ก 
ตลอดจนให้บริการด้านรังสีรักษาโดยใช้
สารกัมมันตภาพรังสี ให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับอันตรายและการป้องกัน
อันตรายจากรังสี การให้ค าปรึกษา
เผยแพร่ความรู้ ตลอดจนวิจัยและพัฒนา
งานในด้านที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือ
เทคนิคต่าง ๆ

7.กลุ่มงำนจักษุวิทยำ
รับผิดชอบให้บริการตรวจ วินิจฉัย และ
รักษาโรค ทางด้านโรคตา รวมท้ังป้องกัน
และส่งเสริมสุขภาพทางตาของ
ประชาชน และฟื้นฟูสภาพสายตาเพื่อ
เพิ่มพูนคุณภาพชีวิตของประชาชน การ
บริการผู้ป่วยในและนอก ห้องผ่าตัดโรค
ตา คลินิกสายตา เครื่องมือพิเศษ การให้
ค าปรึกษา งานสอนและฝึกอบรม 
งานวิจัยและพัฒนา 

12.กลุ่มงำนวิสัญญีวิทยำ
รับผิดชอบให้บริการตรวจ วินิจฉัยให้ยา
ระงับความ รู้สึก บ าบัดรักษาและ
พยาบาลผู้ป่วยพักฟื้น การจัด เก็บรักษา
เครื่องมือการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย 
หนัก การบ าบัดความเจ็บปวด การให้
ค าปรึกษา งานสอนและฝึกอบรม 
งานวิจัยและพัฒนา

8.กลุ่มงำนโสต ศอ นำสิก
รับผิดชอบให้บริการตรวจ วินิจฉัย 
และรักษาโรคหู คอ จมูก รวมทั้งฟื้นฟู
สมรรถภาพแก่ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ
เกี่ยวกับการพูดและการได้ยินเสียง 
โดยใช้ความสามารถ เคร่ืองมือพิเศษ 
และเทคโนโลยีทันสมัย 
งานบริการผู้ป่วยนอกและใน งานห้อง
ผ่าตัด หู คอ จมูก การบริการคลินิก
โสตสัมผัสและการพูด การให้
ค าปรึกษา งานสอนและฝึกอบรม 
งานวิจัยและพัฒนา

9.กลุ่มงำนโภชนศำสตร์
โดยมีภารกิจและขอบเขตของงานเฉพาะวิชาชีพ  
โดยมีลักษณะงาน ครอบคลุมกระบวนการท่ี
เกี่ยวข้องกับอาหารส าหรับผู้ป่วย ต้ังแต่กระบวนการ
คัดเลือกและจัดซื้อวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพและมีความ
ปลอดภัย  ตามนโยบายอาหารปลอดภัย  และ
ติดตามประเมินภาวะโภชนาการของผู้ป่วย  การ
ปฏิบัติงานร่วมกับทีมผู้ให้การรักษาผู้ป่วย  เพื่อการ
รักษา/วิจัย 

13.กลุ่มงำนจิตเวช
รับผิดชอบให้บริการตรวจ วินิจฉัย และ
บ าบัดรักษาผู้ป่วยโรคทางจิตเวช ติดสาร
เสพติด ปัญหาสุขภาพจิต คู่สมรส หรือ
ปัญหาครอบครัว ความบกพร่องทาง
บุคลิกภาพ ปัญหาการปรับตัวในวัยต่าง ๆ 
ทั้งในเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่  ตลอดจนการ
ด าเนินงานต่าง ๆ  เพ่ือป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตและส่งเสริมสุขภาพจิตใจชุมชน 
เพื่อลดอัตราของผู้ป่วยทางจิตเวชหรือ
ปัญหาสุขภาพจิตในสังคม

14.กลุ่มงำนทันตกรรม
รับผิดชอบให้บริการตรวจ การตรวจวินิจฉัย 
บ าบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพ  ส่งเสริมและป้องกัน 
ทางทันตกรรม งานบริการผู้ป่วยในและนอก 
การส่งเสริมป้องกันทันตกรรมในคลินิก งานให้
ค าปรึกษา งานสอนและฝึกอบรม งานวิจัยและ
พัฒนา

10.กลุ่มงำนพยำธิวิทยำกำยวภิำค
รับผิดชอบให้บริการตรวจ วินิจฉัยโรคทาง
ศัลยพยาธิวิทยา ทางเซลส์วิทยา การชันสูตรศพ
เพื่อให้ทราบพยาธิสภาพของผู้ตาย  และ
การเก็บรักษาศพ งานศัลยพยาธิวิทยา 
งานเซลล์วิทยา งานตรวจศพทางพยาธิวิทยา
กายวิภาค งานตรวจพิเศษ งานให้ค าปรึกษา 
งานสอนและฝึกอบรม งานวิจัยและพัฒนา

16.กลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย์และพยำธิวิทยำคลินิก

รับผิดชอบให้บริการใด ๆ เพื่อให้ได้สิ่งตัวอย่างจากร่างกายมนุษย์   
ท าการตรวจวิเคราะห์สิ่งตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์  
เพื่อการวินิจฉัยโรค พยากรณ์โรค ติดตามและบ าบัดรักษา ควบคุม
ป้องกันและเฝ้าระวังโรค  ประเมินสภาวะสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพ  
คุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนการตรวจพิสูจน์หลักฐาน งานพัฒนา
คุณภาพและรูปแบบบริการทางการแพทย์

1.กลุ่มงำนเวชศำสตร์ฉุกเฉิน

รับผิดชอบให้บริการตรวจ  วินิจฉัย  
รักษาผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุหรือ
ภยันตรายผู้ป่วยที่เจ็บป่วยอย่าง
กระทันหัน หรือเจ็บป่วยรุนแรง  ซึ่ง
ต้องการการรักษาพยาบาลอย่างรีบด่วน

6.กลุ่มงำนนิติเวช

ตรวจผู้ป่วยคดีและชันสูตรพลิกศพ 
ติดต่อประสานงานเร่ืองคดีความของ
ผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต ให้ความเห็นและ
ค าปรึกษา ตามหลักวิชานิติเวชศาสตร์ 
รวมทั้งการให้ค าปรึกษา งานสอนและ
ฝึกอบรม งานวิจัยและพัฒนา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



โรงพยำบำลศูนย์ / โรงพยำบำลทั่วไป

ภำรกิจด้ำนบริกำรทุติยภูมิและตติยภูมิ

18.กลุ่มงำนสังคมสงเครำะห์

1. การบริการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าแผนกผู้ป่วย
นอก/ผู้ป่วยใน รับผิดชอบวินิจฉัย ประเมินปัญหาทางสังคม การ
บ าบัดเยียวยา การฟื้นฟูสภาพ ส่งเสริมป้องกัน ปัญหาทางสังคม 
พิทักษ์และคุ้มครองสิทธิ์ ปฏิบัติงานร่วมกับทีมผู้ให้การรักษา
ผู้ป่วย เตรียมความพร้อมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยก่อน
กลับบ้าน และจัดบริการสงเคราะห์ทางการแพทย์/สวัสดิการ
สังคมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. การบริการคลินิกศูนย์พึ่งได้ งานให้บริการช่วยเหลือเด็ก สตรี
และบุคคลในครอบครัวที่ถูกกระท ารุนแรง และผู้หญิงที่ตั้งครรภ์
ไม่พร้อม
3. การบริการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าแผนกผู้ป่วย
นอกคลินิกพิเศษ/กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ คือ คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้
ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์/ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยโรค
เร้ือรัง ผู้ป่วยมะเร็ง กลุ่มผู้ที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพและมีปัญหา
การใช้สิทธิ์
4. การบริการสังคมสงเคราะห์ชุมชนและครอบครัว ปฏิบัติงาน
ร่วมกับทีมผู้ให้การรักษาผู้ป่วย พิทักษ์และคุ้มครองสิทธิ์ ประสาน
และการจัดการทรัพยากร การส่งต่อเครือข่ายบริการสังคม
สงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ติดตามประเมินความพร้อมของ
ครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
5. การจัดการทรัพยากรทางสังคมและสร้างการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายทางสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
6. การจัดการกองทุนและมูลนิธิ ช่วยเหลือผู้ป่วยยากจนและ
ผู้ด้อยโอกาส
7. งานวิชาการและงานการให้ค าปรึกษาทางสังคมสงเคราะห์ทาง
การแพทย์ งานสอนฝึกอบรม งานวิจัยและพัฒนา

17.กลุ่มงำนเวชกรรมฟื้นฟู

รับผิดชอบให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วย 
ผู้พิการ เด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ หรือเด็กบกพร่องทางการรับรู้  
การเรียนรู้ รวมทั้ง ผู้มีอาการปวดเรื้อรัง โรคเรื้อรัง ของระบบการ
ท างานของร่างกาย จิตใจ  สมอง ที่ไม่สามารถประกอบกิจวัตร
ประจ าวันหลัก หรือด ารงชีพในสังคมเยี่ยงคนปกติได้  นั้น แบ่งงาน
ย่อยได้ ๔ งาน 
•ตรวจ ประเมิน รักษาโดยแพทย์เวชกรรมฟื้นฟู
•บริการกายภาพบ าบัด 
•บริการกิจกรรมบ าบัด  มีขอบข่าย  การตรวจ ประเมิน ส่งเสริม 
ป้องกัน บ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ  อารมณ์ สังคม การเรียนรู้  พัฒนาการเด็ก ให้
สามารถท ากิจกรรมต่างๆได้ เพื่อให้บุคคลด าเนินชีวิตไปตาม
ศักยภาพได้ โดยวิธีการทางกิจกรรมบ าบัด  จัดแบ่งงานออกได้ 
๑.บ าบัด ฟื้นฟู กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีปัญหาทางกาย การ
เคลื่อนไหว การรับรู้ การเรียนรู้ การสื่อสาร  อารมณ์ จิตและ
พฤติกรรม 
๒.บ าบัด ฟื้นฟูกลุ่มผู้ป่วย พิการ บกพร่องทางด้านร่างกาย สมอง 
๓.บ าบัด ฟื้นฟูกลุ่มผู้ป่วย พิการ บกพร่องทางจิต พฤติกรรม 
๔.บ าบัด ฟื้นฟูกลุ่มผู้สูงอายุ 
๕.บริการ บ าบัด ฟื้นฟูในชุมชน 
๖.บริการตรวจประเมิน ส่งเสริม ป้องกันในชุมชน สถานศึกษา 
สถานประกอบการ ฯลฯ 
๗.บริการจัดท าเครื่องช่วย เครื่องดาม และดัดแปรอุปกรณ์ สภาพ
บ้าน สิ่งแวดล้อม 
•บริการกายอุปกรณ์เสริม เทียม

19.กลุ่มงำนเภสัชกรรม

รับผิดชอบให้บริการ เภสัชกรรม
เกี่ยวกับการคัดเลือก จัดซ้ือ จัดหา
เวชภัณฑ์ ให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาการ
อย่างประหยัดและทั่วถึง อาจติดตาม
ระดับยาในเลือดของผู้ป่วย  ควบคุม
เวชภัณฑ์ ควบคุมการให้บริการการ
จ่ายยาและเวชภัณฑ์  
ให้ค าปรึกษาแนะน าการใช้ยาแก่
ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



โรงพยำบำลศูนย์/โรงพยำบำลทั่วไป

ภำรกิจด้ำนกำรพยำบำล

1.กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

- พยาบาลวิชาชพี
- พยาบาลเทคนิค

2.กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยนอก

- พยาบาลวิชาชพี
- พยาบาลเทคนิค

3.กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยหนัก

- พยาบาลวิชาชพี
- พยาบาลเทคนิค

4.กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้คลอด

- พยาบาลวิชาชพี 
- พยาบาลเทคนิค

6.กลุ่มงำนกำรพยำบำล
วิสัญญี

- พยาบาลวิชาชพี
- พยาบาลเทคนิค

7.กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วย                        
อำยุรกรรม

- พยาบาลวิชาชพี
- พยาบาลเทคนิค

8.กลุ่มงำนกำรพยำบำล
ผู้ป่วยศัลยกรรม

- พยาบาลวิชาชพี
- พยาบาลเทคนิค

9.กลุ่มงำนกำรพยำบำล
ผู้ป่วยสูติ-นรีเวช

- พยาบาลวิชาชพี
- พยาบาลเทคนิค

5.กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยห้องผ่ำตัด

- พยาบาลวิชาชีพ 
- พยาบาลเทคนิค

10.กลุ่มงำนกำรพยำบำล
จิตเวช

- พยาบาลวิชาชพี
- พยาบาลเทคนิค

11.กลุ่มงำนกำรพยำบำล
ผู้ป่วยกุมำรเวชกรรม

- พยาบาลวิชาชพี
- พยาบาลเทคนิค

กลุ่มกำรพยำบำล  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



โรงพยำบำลศูนย์/โรงพยำบำลทั่วไป

ภำรกิจด้ำนกำรพยำบำล

กลุ่มกำรพยำบำล

12 กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วย
ออร์โธปิดิกส์

- พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลเทคนิค

13. กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วย
โสต ศอ นำสิก จักษุ

- พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลเทคนิค 

14. กลุ่มงำนกำรพยำบำลด้ำนกำร 
ควบคุมและป้องกันกำรติดเชื้อ 

- พยาบาลวิชาชพี
- พยาบาลเทคนิค

15. กลุ่มงำนกำรพยำบำลตรวจ                                      
รักษำพิเศษ

- พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลเทคนิค

16.กลุ่มงำนวิจยัและพัฒนำกำรพยำบำล 

- พยาบาลวิชาชพี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



โรงพยำบำลศูนย์/โรงพยำบำลทั่วไป

ภำรกิจด้ำนกำรพยำบำล
ก าหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการบริหารการพยาบาล จัดระบบการพยาบาลเฉพาะแต่ละ

สาขา พัฒนาและประกันคุณภาพการพยาบาล นิเทศ  ก ากับการปฏิบัติตามมาตรฐานวชิาชีพ

1.กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยที่บาดเจ็บหรือผู้ปว่ยที่เจ็บป่วย
ฉุกเฉินรุนแรงทุกสาขา ที่อยู่ในภาวะวิกฤติ อันตรายต่อชีวิต
ทุกกลุ่มโรค  ประเมินอาการ สัญญาณชีพ ช่วยชีวิตเร่งด่วน 
ป้องกันภาวะแทรกซ้อน จัดการข้อมูล
ด้านนิติเวช สอน ฝึกอบรม พัฒนาและวิจัย

2. กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยนอก

ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยทุกสาขาในการ
ตรวจวินิจฉัยและการบ าบัดรักษา  
จัดคลินิกเฉพาะโรค คลินิกโรคติดเช้ือ 
โรคเร้ือรัง วิเคราะห์คัดกรอง ให้
ค าแนะน าส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อน ส่งต่อดูแลต่อเนื่อง สอน 
ฝึกอบรม พัฒนาและวิจัย

3. กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยหนัก

ให้การพยาบาลแบบองค์รวม ช่วยเหลือดูแล
ผู้ป่วยหนักมากที่อยู่ในภาวะวิกฤติ อันตรายต่อ
ชีวิต ในกลุ่มโรคเสี่ยงรุนแรงทางด้านอายุรกรรม 
ศัลยกรรม กุมารเวชกรรม และสูตินรีเวช 
ซ่ึงเก่ียวข้องกับระบบหัวใจ หลอดเลือด 
สมอง ไต และระบบหายใจ  ป้องกันการ
สูญเสียหน้าที่ของอวัยวะส าคัญ  บ าบัดรักษา
โดยใช้เทคโนโลยีเคร่ืองมือพิเศษ

4. กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้คลอด

ให้การพยาบาลหญิงต้ังครรภ์ ประเมิน
อาการ เฝ้าระวังต้ังแต่ระยะรอคลอด ท า
คลอดในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินทาง
สูติศาสตร์ เช่น ครรภ์เป็นพิษคลอดท่าก้น 
คลอดยาก ตกเลือดก่อนและหลังคลอด 
ส่งเสริมสุขภาพ ดูแลมารดาและทารกแบบ
องค์รวม ศึกษา พัฒนา วิจัย อบรม 

6. กลุ่มงำนกำรพยำบำลวิสัญญี

ให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยผ่าตัด
ทุกสาขาทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติที่
มีพยาธิสภาพที่รุนแรงในระบบส าคัญ 
อาทิ หัวใจและหลอดเลือด สมอง 
ระบบหายใจ ป้องกันอันตราย 
ภาวะแทรกซ้อนและผ่าตัดและให้รับยา
ระงับความรู้สึก จัดการบรรเทาความปวด
หลังผ่าตัด ฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วย 
เฝ้าระวังสัญญาณชีพ ศึกษา วิจัย 

8. กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยศลัยกรรม

ให้การพยาบาลผู้ป่วยโรคทางศัลยกรรมทุก
ระบบ อาทิ ศัลยกรรมช่องท้อง ทรวงอก 
ศัลยกรรมประสาท ผู้ป่วยไฟไหม้ น้ าร้อนลวก 
ช่วยท าหัตถการ เคมีบ าบัด ดูแลช่วยเหลือ
ผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน ป้องกันภาวะแทรกซ้อน 
ฟ้ืนฟูสภาพ ลดความพิการ ส่งเสริมสุขภาพ 
จัดระบบการจัดการรายกรณี ศึกษา วิจัย 
สอน ฝึกอบรม 

9. กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยสตูิ-นรีเวช

ให้การพยาบาลผู้ป่วยโรคทางสูติศาสตร์ นรี
เวชกรรมทุกระดับความรุนแรง ดูแลมารดา 
ทารกหลังผ่าตัด หลังคลอด ส่งเสริมสุขภาพ 
ฟ้ืนฟูสภาพ ให้ภูมิคุ้มกันทารก คัดกรอง
ป้องกันโรคติดเช้ือ โรคทางพันธุกรรม 
วางแผนครอบครัว ศึกษา วิจัย  ฝึกอบรม 

5. กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยห้องผ่ำตัด

จัดระบบการพยาบาลและช่วยผ่าตัด
ผู้ป่วยทุกสาขา ทั้งในผู้ป่วยฉุกเฉิน วิกฤติ
ทุกโรคทางศัลยกรรม ป้องกันความเสี่ยง
ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด ใช้
อุปกรณ์ เครื่องมือพิเศษ ฟื้นฟูสภาพ
ผู้ป่วยหลังผ่าตัด  ศึกษา วิจัย ฝึกทักษะ
เฉพาะทาง

10. กลุ่มงำนกำรพยำบำลจิตเวช

ให้การพยาบาล วินิจฉัยโรคจิตทั่วไป ได้แก่ 
โรคจิตผู้ใช้สารเสพติด โรควิตกกังวล 
โรคซึมเศร้า ปัญญาอ่อน โรคระบบประสาท  
ฆ่าตัวตาย และบ าบัดทางจิต เช่น 
ให้ค าปรึกษา คลายเครียด ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก ฟ้ืนฟูปรับพฤติกรรม ดูแล
ผู้ป่วยจิตเวชที่รับไว้ รักษา ศึกษาวิจัย 
ฝึกอบรม

7. กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยอำยุรกรรม

ให้การพยาบาลแบบองค์รวมในผู้ป่วยที่
เจ็บป่วยทางอายุรกรรมทุกระบบในระยะ
เฉียบพลัน มีภาวะแทรกซ้อนครอบคลุม โรค
ติดเช้ือ โรคระบาดและโรคเร้ือรัง ที่มีความ
รุนแรงทางพยาธิสภาพ  ส่งเสริมสุขภาพ 
จัดระบบการจัดการรายกรณีและรายโรค 
ศึกษา วิจัย ฝึกอบรม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



โรงพยำบำลศูนย์/โรงพยำบำลทั่วไป

ภำรกิจด้ำนกำรพยำบำล

ก าหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการบริหารการพยาบาล จัดระบบการพยาบาลเฉพาะแต่ละ
สาขา พัฒนาและประกันคุณภาพการพยาบาล นิเทศ  ก ากับการปฏิบัติตามมาตรฐานวชิาชีพ

11. กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วย
กุมำรเวชกรรม

ให้การพยาบาลผู้ป่วยโรคเด็กทาง
อายุรกรรมและศัลยกรรมทุกระบบ  
เด็กแรกเกิด ทั้งในภาวะเฉียบพลัน วิกฤติ 
เร้ือรัง ผิดปกติด้านพัฒนาการ โรคติดเช้ือ 
โรคระบาดรุนแรง  พิการแต่ก าเนิด ส่งเสริม
ป้องกัน ให้ความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อการดูแล
ตนเอง ศึกษา วิจัย

12. กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วย
ออร์โธปิดิกส์

ให้การพยาบาลผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ
กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และเส้นประสาทใน
ระยะเฉียบพลัน และได้รับการผ่าตัด ฟ้ืนฟู
สภาพ ลดภาระแทรกซ้อน ลดความพิการ 
ศึกษา วิจัย สอน ฝึกอบรม 

13. กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วย
โสต ศอ นำสิก จักษุ

ให้การพยาบาลผู้ป่วยโรคหู คอ จมูก ตาที่
ได้รับการผ่าตัด หรือเคมีบ าบัดรวมทั้งฟื้นฟู
สภาพ ป้องกันภาวะแทรกซ้อน  ลดความ
พิการส่งเสริมสุขภาพ  ศึกษา วิจัย สอน 
ฝึกอบรม

14. กลุ่มงำนกำรพยำบำลด้ำนกำร 
ควบคุมและป้องกันกำรติดเชื้อ

จัดระบบ ก าหนดมาตรฐาน การควบคุม
และป้องกันการติดเช้ือ การแพร่กระจาย
เช้ือโรคในทุกหน่วยงาน การบ าบัดน้ าเสีย 
วิเคราะห์สอบสวนโรค เฝ้าระวังการเกิดโรค
ระบาด ควบคุมงานจ่ายกลาง ศึกษา วิจัย 
สอน ฝึกอบรม

15. กลุ่มงำนกำรพยำบำลตรวจ                                      
รักษำพิเศษ

ให้การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจรักษา
และ/หรือบ าบัดรักษาด้วยเคร่ืองมือพิเศษ 
งานตรวจหัวใจและหลอดเลือด งานตรวจ
ส่องกล้อง งานตรวจคลื่นสมอง งานรักษา
บ าบัดไตเทียม  เคมีบ าบัดป้องกันภาวะแทรก 
ศึกษา วิจัย สอน ฝึกอบรม
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16.กลุ่มงำนวิจัยและพัฒนำกำรพยำบำล

วางระบบเพื่อพัฒนาบริการพยาบาลใน
ทุกมิติทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน 
รักษา และฟื้นฟู สุขภาพ โดยใช้องค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์
ทางการพยาบาลเพื่อให้การดูแลสุขภาพ
และการพยาบาลผู้ป่วยมปึระสิทธภิาพ
และมีความก้าวหนา้ทนัสมัย



โรงพยำบำลศูนย์/โรงพยำบำลทั่วไป

*1.ศูนยแ์พทยศำสตรชั้นคลินกิ

- นายแพทย์ 
- นวก.ศึกษา  
- นักจัดการงานทั่วไป 
- จพ.ธุรการ
- จพ.การเงินและบัญชี
- จพ.พัสดุ 
- บรรณารักษ์ 
- จพ.ห้องสมุด 
- ช่างภาพการแพทย์
- นวก.โสตทัศนศึกษา 
- จพ.โสตทัศนศึกษา 

ภำรกิจด้ำนผลิตบุคลำกรทำงกำรแพทย์

**2.กลุ่มงำนฝึกอบรมพัฒนำบุคลำกรทำงกำรแพทย์

- นายแพทย์ 
- นวก.ศึกษา
- นักจัดการงานทั่วไป 
- จพ.ธุรการ
- จพ.การเงินและบัญชี
- จพ.พัสดุ 
- บรรณารักษ์ 
- จพ.ห้องสมุด 
- ช่างภาพการแพทย์
- นวก.โสตทัศนศึกษา 
- จพ.โสตทัศนศึกษา 

*  เฉพำะโรงพยำบำลศูนย์ / โรงพยำบำลทั่วไปที่มีกำรสอนนักศึกษำแพทย์ชั้นคลินิกของตนเอง

** เฉพำะโรงพยำบำลที่เป็นสถำบันสมทบกับมหำวทิยำลัยต่ำงๆ ในกำรสอนนักศึกษำแพทย์

หมำยเหตุ ภำรกิจด้ำนผลิตบุคลำกรทำงกำรแพทย์ก ำหนดเฉพำะโรงพยำบำลศูนย์ / โรงพยำบำลทั่วไปที่มีกำรสอนนักศึกษำ
แพทย์ชั้นคลินิกของตนเองเและหรือเฉพำะโรงพยำบำลที่เป็นสถำบันสมทบกับมหำวิทยำลยัต่ำงๆ ในกำรสอนนักศึกษำแพทย์ 
(หำกโรงพยำบำลใดยังไม่มีภำรกิจน้ีอย่ำงชัดเจนให้เป็นภำระงำนของกลุ่มภำรกิจด้ำนพัฒนำระบบบริกำรและสนับสนุนบริกำรสุขภำพ)
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โรงพยำบำลศูนย/์โรงพยำบำลทั่วไป

*1.ศูนย์แพทยศำสตรชั้นคลินกิ

ด าเนินงานร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือในการ
คัดเลือกนักศึกษา ปรับปรุงพัฒนาและบริหารหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน
การศึกษา ด าเนินการพัฒนาอาจารย์  จัดการเรียน การสอน ประเมินผล 
การเรียนและหลักสูตร พัฒนาสื่อการเรียน การสอน ทรัพยากรและ
เทคโนโลยี การศึกษา ดูแลการใช้งบประมาณด้านการศึกษา จัดเตรียม 
อ านวยความสะดวก ด้านสวัสดิการที่พักและกิจกรรมส าหรับนักศึกษา 
ส่งเสริมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา ติดตามประเมินบัณฑิต บริหารจัดการ
และประสานงาน ด้านการศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาหลังปริญญา 
-งานบริหารทั่วไป
-งานพัฒนาการศึกษา
o หลักสูตร
oการเรียนการสอน
oประมวลผล
oเทคโนโลยีการศึกษา
-งานพัฒนาอาจารย์ด้านแพทยศาสตรศึกษา
-งานกิจการนักศึกษา
-งานพัฒนาวิจัยแพทยศาตรศึกษา
-งานประกันคุณภาพการศึกษา
-งานฝึกอบรมหลังปริญญา

ภำรกิจด้ำนผลิตบุคลำกรทำงกำรแพทย์

**2.กลุ่มงำนฝึกอบรมพัฒนำบุคลำกรทำงกำรแพทย์

-งานบริหารทั่วไป
-งานพัฒนาการศึกษา
o หลักสูตร
o การเรียนการสอน
o ประมวลผล
o เทคโนโลยีการศึกษา
-งานพัฒนาอาจารย์ด้านแพทยศาสตรศึกษา
-งานกิจการนักศึกษา
-งานพัฒนาวิจัยแพทยศาตรศึกษา
-งานประกันคุณภาพการศึกษา
-งานฝึกอบรมหลังปริญญา

*  เฉพำะโรงพยำบำลศูนย์ / โรงพยำบำลทั่วไปที่มีกำรสอนนักศึกษำแพทย์ชั้นคลินิกของตนเอง
** เฉพำะโรงพยำบำลที่เป็นสถำบันสมทบกับมหำวทิยำลัยต่ำงๆ ในกำรสอนนักศึกษำแพทย์
หมำยเหตุ ภำรกิจด้ำนผลิตบุคลำกรทำงกำรแพทย์ก ำหนดเฉพำะโรงพยำบำลศูนย์ / โรงพยำบำลทั่วไปที่มีกำรสอนนักศึกษำ
แพทย์ชั้นคลินิกของตนเองเและหรือเฉพำะโรงพยำบำลที่เป็นสถำบันสมทบกับมหำวิทยำลยัต่ำงๆ ในกำรสอนนักศึกษำแพทย์ 
(หำกโรงพยำบำลใดยังไม่มีภำรกิจน้ีอย่ำงชัดเจนให้เป็นภำระงำนของกลุ่มภำรกิจด้ำนพัฒนำระบบบริกำรและสนับสนุนบริกำรสุขภำพ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1












