โครงสรางการบริหารโรงพยาบาลวังโปง

ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง
นาย ศุภสิทธิ์ สุขี

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

คณะกรรมการบริหารสาธารณสุขอําเภอวังโปง
(คบสอ. วังโปง)

กลุมงานแพทย
นาย ชินกฤต อิศราภรณ

กลุมงานเทคนิคการแพทย
นาย อนุสรณ แกวเพียร

กลุมงานรังสีวิทยา
นางสาว มันทนา คําสอนทา

กลุมงานประกันสุขภาพ และยุทธศาสตร
นางสาว ประภาพรรณ เนตรแสงศรี

กลุมงานบริหารทั่วไป
นาง สุภาวดี ตั้งเมืองทอง

กลุมงานเวชกรรมฟนฟู
นางสาว ปริญญา ปองภัย

กลุมงานทันตกรรม
นาง นิธินันท สกุลทอง

กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค
นาย ไพโรจน สุรัฐนันทศิริ

กลุมงานโภชนศาสตร
นาง เขมจิรา มั่นศรีเจริญ

กลุมงานการพยาบาล
นาง วิไลวรรณ พุทธสิมมา

กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม
นางสําราญ แรพรม
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1.กลุ่มงานบริหารทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
- จพ.การเงินและบัญชี
/ นวก.เงินและบัญชี
- จพ.ธุรการ
- จพ.พัสดุ / นวก.พัสดุ
- นายช่างเทคนิค
- จพ.โสตทัศนศึกษา
7.กลุ่มงานรังสีวิทยา
นักรังสีการแพทย์
- นักรังสีการแพทย์
- จพ.รังสีการแพทย์

2.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

3.กลุ่มงานทันตกรรม

นักเทคนิคการแพทย์

4.กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครอง
ผู้บริโภค

ทันตแพทย์

เภสัชกร

- นักเทคนิคการแพทย์
- จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์
- นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

นักกายภาพบาบัด/นักกิจกรรมบาบัด

งานการพยาบาลผู้ปุวย
อุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช (2)

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

- จพ.ทันตสาธารณสุข
/นวก.สาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)

8.กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

- นักกายภาพบาบัด
- นักกิจกรรมบาบัด
- ช่างกายอุปกรณ์
- จพ.เวชกรรมฟื้นฟู

งานการพยาบาล
ผู้ปุวยใน (3)
พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลเทคนิค

- เภสัชกร
- จพ.เภสัชกรรม

- ทันตแพทย์

9.กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์
และสารสนเทศทางการแพทย์
นวก.สาธารณสุข
- นวก.สาธารณสุข
- นวก.คอมพิวเตอร์
- จพ.เวชสถิติ
/ นวก.สาธารณสุข (เวชสถิติ)
- นักสังคมสงเคราะห์ * (รพ.ขนาด M1)

งานการพยาบาล
ผู้ปุวยหนัก (4)

นายแพทย์
- นายแพทย์

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

งานพยาบาลหน่วยควบคุมการติด
เชื้อและงานจ่ายกลาง (6)

พยาบาลวิชาชีพ

พยาบาลวิชาชีพ

- พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลเทคนิค

หมายเหตุ ของกลุ่มงานการพยาบาล (3) จานวนแปรตามหอผูป้ ว่ ยใน(หอละ 30 เตียง) (4) มีเฉพาะในรพ.ที่มี ICU
*สำหรับตำแหน่งนักปฏิบัติกำรฉุกเฉินกำรแพทย์, จพ.ฉุกเฉินกำรแพทย์ กำหนดให้มีได้เมื่อ ก.พ.กำหนดมำตรฐำนกำหนดตำแหน่งแล้ว

6.กลุ่มงานโภชนศาสตร์
นักโภชนาการ
- นักโภชนาการ
- โภชนากร

10.กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

งานการพยาบาลผู้ปุวยผ่าตัด
และวิสญ
ั ญีพยาบาล (5)

พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลเทคนิค

5.กลุ่มงานการแพทย์

- พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลเทคนิค

11.กลุ่มงานการพยาบาล
หัวหน้าพยาบาล
งานการพยาบาล
ผู้ปุวยนอก (1)
พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลเทคนิค
งานการพยาบาล
ผู้คลอด (7)
พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลเทคนิค
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5.กลุ่มงานการแพทย์

3.กลุ่มงานทันตกรรม

8.กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

- งานตรวจวินิจฉัย บาบัดรักษา
ผู้ปุวย ทั้งผู้ปุวยนอก ผู้ปุวย
อุบัติเหตุฉกุ เฉิน ผู้ปุวยใน
ผู้ปุวยผ่าตัด ผู้มาคลอด

- งานตรวจ วินจิ ฉัย บาบัดรักษา
ฟื้นฟูสภาพส่งเสริมและปูองกันทาง
ทันตกรรม

- งานตรวจประเมิน การวินจิ ฉัย
และบาบัดความบกพร่องของ
ร่างกายด้วยวิธที างการภาพบาบัด
- งานฟื้นฟูความเสื่อมสภาพ ความ
พิการ

4.กลุ่มงาน
เภสัชกรรม
และคุ้มครอง
ผู้บริโภค

9.กลุ่มงานประกัน
สุขภาพยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ
ทางการแพทย์

- งานบริการ
เภสัชกรรม
ผู้ปุวยนอก
- งานบริการ
เภสัชกรรม
ผู้ปุวยใน
- งานบริหาร
เวชภัณฑ์
- งานคุ้มครอง
ผู้บริโภค
- งานให้
คาปรึกษาด้าน
เภสัชกรรม

- งานประกันสุขภาพ
การขึ้นทะเบียน การ
ตรวจสอบสิทธิ การเรียก
เก็บ การตามจ่าย
- งานเวชสถิติและงาน
ข้อมูล การจัดการเวช
ระเบียน การลงรหัสโรค
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร์
- งานแผนงานและ
ยุทธศาสตร์เครือข่าย
สุขภาพ
- งานสังคมสงเคราะห์
การให้บริการสังคม
สงเคราะห์ทางการแพทย์
ผู้ปุวยนอก ผูป้ ุวยใน
ครอบครัวและชุมชน
การบริการคลินิกศูนย์
พึ่งได้

1.กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป
- งานการเงิน
และการบัญชี
- งานพัสดุ
ก่อสร้างการ
ซ่อมบารุง
- งานธุรการ
การบริหาร
ยานพาหนะ
- งานรักษา
ความ
ปลอดภัย
- งาน
ประชาสัมพัน
ธ์
- งานซักฟอก
- งานอาคาร
สถานที่
- งานการ
เจ้าหน้าที่

10.กลุ่มงานบริการ
ด้านปฐมภูมิ
และองค์รวม
- งานเวชปฏิบัติครอบครัว
และชุมชน
- งานการพยาบาลในชุมชน
- งานส่งเสริมสุขภาพทุก
กลุ่มวัย
- งานปูองกันและควบคุม
โรคและระบาดวิทยา
- งานอาชีวอนามัย
- งานสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมและศูนย์ความ
ปลอดภัย
- งานพัฒนาระบบบริการ
ปฐมภูมิและสนับสนุน
เครือข่าย
- งานสุขภาพจิตและจิตเวช
- งานอนามัยโรงเรียน
- งานสุขภาพภาคประชาชน
- งานบาบัดยาเสพติด สุรา
บุหรี่
- งานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ

7.กลุ่มงานรังสีวิทยา

6.กลุ่มงานโภชนศาสตร์

- งานตรวจ วินิจฉัยและรักษา
โดยรังสีเอกซเรย์

- งานบริหารจัดการอาหารตาม
มาตรฐานโภชนาการ
- งานโภชนบาบัด ให้คาปรึกษา
คาแนะนา ความรู้ด้านโภชนาการ
และโภชนบาบัด

2.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
- งานวิเคราะห์สิ่งตัวอย่างทาง
ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
- งานธนาคารเลือดและบริการ
ส่วนประกอบของเลือด

11.กลุ่มงานการพยาบาล
วิเคราะห์ กาหนดทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์ ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ การพยาบาล จัดระบบการพยาบาล ระบบประกันคุณภาพด้านการพยาบาล

งานการพยาบาลผู้ปุวยนอก (1)
- งานการพยาบาลผู้ปุวยนอก หรือ ผู้ใช้บริการ
สุข ภาพที่ มารับ บริ การทุ กมิ ติใ ห้ก ารพยาบาล
ผู้ปุ ว ย ผู้ ใ ช้บ ริ ก ารไม่ ต้อ งพั กรั ก ษาตั ว ใน รพ.
ด้วยการคัดกรอง การปฐมพยาบาล การตรวจ
พิเ ศษ การให้ ค าปรึ ก ษาและสุ ขภาพจิต งาน
ตรวจสุขภาพ งานคลินิกพิเศษ งานโรคเรื้อรัง
ศูนย์รับผู้ปุว ย งานการส่งต่อ และการบริการ
หน่วยปฐมพยาบาล

งานการพยาบาลผู้ปุวย
อุบตั ิเหตุฉุกเฉินและนิติเวช (2)

- งานการพยาบาลผู้ปุวย
อุบัติเหตุฉกุ เฉิน การพยาบาล
เพื่อช่วยชีวิต แก้ไขภาวะวิกฤต
ที่คุกคามชีวิต

งานการพยาบาลผูป้ ุวยผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล (5)
- งานการพยาบาลผู้ปุวยผ่าตัดเพื่อบาบัดรักษาหรือผ่าตัดส่ง
ตรวจ เพื่อการวินิจฉัยรักษา ติดตามผลการพยาบาลผูป้ ุวย
ผ่าตัด และวินิจฉัยพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ทั้งก่อนการ
ผ่าตัด ขณะผ่าตัด และหลังผ่าตัด
- งานวิสัญญีพยาบาล การพยาบาลผู้ปุวยที่ต้องได้รับยาระงับ
ความรู้สึก การใช้เทคโนโลยีในการระงับความรู้สึก การดูแล
ผู้ปุวยอย่างใกล้ชิด เพื่อควบคุมคงไว้ซึ่งสัญญาณชีพและความ
ปลอดภัยในชีวิตผู้ปุวย

งานการพยาบาล
ผู้ปุวยใน (3)

งานการพยาบาล
ผู้ปุวยหนัก (4)

- งานการพยาบาล
ผู้ปุวยในทุกประเภท
ทุกสาขาบริการ

- งานการพยาบาลผู้ปุวยในที่อยู่
ในภาวะวิกฤต หรือมีแนวโน้มเข้า
สู่ ร ะย ะวิ กฤ ต ต้ อ งไ ด้ รั บ ก า ร
รักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิดการใช้
เครื่องมือช่วยชีวิต การเฝูาระวั ง
อย่างใกล้ชิด การส่งเสริมงานการ
พยาบาลผู้ปุวยระยะสุดท้าย

งานพยาบาลหน่วยควบคุมการติด
เชื้อและงานจ่ายกลาง (6)
- งานการพยาบาลควบคุมการติดเชือ้ ใน
โรงพยาบาล
- งานจ่ายกลาง
- งานศูนย์เครื่องมือแพทย์

งานการพยาบาลผู้คลอด (7)
-งานการพยาบาลผู้คลอดการ
พยาบาลในระยะตั้งครรภ์ ระยะรอ
คลอด ระยะคลอด
- งานการพยาบาลทารกแรกเกิด
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11.กลุ่มงานการพยาบาล

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

หัวหน้าพยาบาล

*งานวิจัยและพัฒนา (8)
12.กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
รับผิดชอบในการส่งเสริมให้ผู้ปุวยได้รับบริการที่มคี ุณภาพ และเป็นมาตรฐาน
ให้ความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง เฝูาระวังภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ จาก
การทากิจกรรม เน้นความปลอดภัย มีประโยชน์ และมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ซึ่งได้แก่ การนวดตัว การนวดคลายเครียด การนวดน้ามัน การ
นวดฝุาเท้า การประคบสมุนไพร การอบสมุนไพร การดูแลส่งเสริมสุขภาพที่
มิใช่การแพทย์แผนปัจจุบันหรือการแพทย์หลัก การรักษาแบบเยียวยา หรือ
สมาน (Healing) การรักษาด้วยวัสดุอุปกรณ์ หรือวิธีธรรมชาติทไี่ ด้รบั การ
รับรองตามมาตรฐานของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก

พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลวิชาชีพ

งานวิจัยและพัฒนา (8)
วางระบบเพื่อพัฒนาบริการพยาบาลในทุกมิติทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพ ปูองกัน
รักษา และฟื้นฟู สุขภาพ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์
ทางการพยาบาลเพื่อให้การดูแลสุขภาพและการพยาบาลผู้ปุวยมึประสิทธิภาพ
และมีความก้าวหน้าทันสมัย

หมายเหตุ * มีเฉพาะในโรงพยาบาลชุมชนขนาด F1 ขึ้นไป

