โรงพยาบาลบางพลี เป็ นโรงพยาบาลของรัฐ ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข โดยเป็ นราชการส่วนภูมิภาค ในบังคับบัญชาของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ ซึงมีโครงสร้ างหน่วยงาน บทบาท อํานาจหน้ าที ภารกิจ ดังต่อไปนี

 โครงสร้ าง
กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

โรงพยาบาลบางพลี

โรงพยาบาลบางพลี
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล
ภารกิ จด้านอํานวยการ
.กลุ่มงานบริหารทัวไป

3.กลุ่มงานโครงสร้าง
พืนฐาน และวิศวกรรม
ทางการแพทย์

2.กลุ่มงานพัสดุ
6.กลุ่มงานบัญชี

ภารกิ จด้านบริ การปฐมภูมิ

5.กลุ่มงานการเงิน

4.กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

ภารกิจด้ านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

1.กลุ่มงานผูป
้ ่ วยนอก

1.กลุม่ งานสารสนเทศทางการแพทย์

2.กลุ่มงานประกันสุขภาพ

2.กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ

3.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

3.กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

4.กลุโครงการ
่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ภารกิจด้ านบริ การทุติยภูมิและตติยภูมิ

4.กลุ่มงานสุขศึกษา

5.กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
บริการและมาตรฐาน

5.กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
6.กลุ่มงานการพยาบาล

ชุมชน

ภารกิ จด้านการพยาบาล

1.กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

2.กลุ่มงานอายุรกรรม
3.กลุ่มงานศัลยกรรม

10.กลุ่มงานพยาธิวทิ ยากายวิภาค

1.กลุ่มงานผูป้ ่ วยอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน

4.กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิ ดกิ ส์

5.กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
6.กลุ่มงานนิตเิ วช
7.กลุ่มงานจักษุวท
ิ ยา
8.กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
9.กลุ่มงานโภชนศาสตร์

11.กลุ่มงานสูต-ิ นรีเวชกรรม
12.กลุ่มงานวิสญ
ั ญีวทิ ยา

2.กลุ่มงานผูป
้ ่ วยนอก

13.กลุ่มงานจิตเวช

3.กลุ่มงานผูป
้ ่ วยหนัก

14.กลุ่มงานทันตกรรม

4.กลุ่มงานการพยาบาลผูค้ ลอด
5.

กลุม่ งานผู้ป่วยห้ องผ่าตัด
6.กลุ่มงานวิสญ
ั ญี
7.กลุ่มงานผูป้ ่ วยอายุรกรรม
8.กลุ่มงานผูป้ ่ วยศัลยกรรม
9.กลุ่มงานผูป้ ่ วยสูต-ิ นรีเวช
10.กลุ่มงานจิตเวช
11.กลุ่มงานการพยาบาล

ผูป้ ่ วยกุมารเวชกรรม

15.กลุ่มงานรังสีวทิ ยา
16.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

17.กลุ่มงานเวชกรรมฟื นฟู
18.กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
19.กลุ่มงานเภสัชกรรม

 บทบาท อํานาจหน้ าที และภารกิจ
กระทรวงสาธารณสุข
พระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2554[7] หมวด 19 มาตรา 42
ได้ระบุว่า มาตรา 42 กระทรวงสาธารณสุข มีอํานาจหน้าทีเกียวกับการสร้างเสริมสุขภาพ
อนามัย การป้ องกัน ควบคุม และรักษาโรคภัย การฟื นฟูสมรรถภาพของประชาชน และราชการ
อืน ตามทีมีกฎหมายกําหนดให้เป็ นอํานาจหน้าทีของกระทรวงสาธารณสุข หรือส่วนราชการ
ทีสังกัดกระทรวงสาธารสุข
สํานักงานปลัดกระทรวง
ข้อ ๒ ให้สาํ นักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจเกียวกับการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็ นแผนการปฏิบตั ริ าชการ ตลอดจนจัดสรร
ทรัพยากร และบริหารราชการประจําทัวไปของกระทรวง เพือให้บรรลุเป้ าหมายและเกิดผล
สัมฤทธิตามภารกิจ
ของกระทรวง โดยมีอํานาจหน้าที ดังต่อไปนี
(๑) กําหนดนโยบาย เป้ าหมาย และผลสัมฤทธิของกระทรวง เพือให้สอดคล้อง
ตาม แนวทางพระราชดําริ นโยบายรัฐบาล สภาพปั ญหาของพืนที สถานการณ์ของประเทศ และ
ขับเคลือนนโยบาย ตามแนวทางและแผนการปฏิบตั ริ าชการ
(๒) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวงและการบูรณาการด้านสุขภาพ
ระหว่าง องค์กรทีเกียวข้อง เพือให้เกิดความชัดเจนในการจัดการสาธารณสุขในภาวะปกติ
ฉุ กเฉิน วิกฤติ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค และการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคเอกชน
(๓) จัดสรรและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรของกระทรวง เพือให้เกิดการ
ประหยัด คุม้ ค่า และสมประโยชน์
(๔) กํากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทังประสานการปฏิบตั ริ าชการ
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
(๕) ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
(๖) พัฒนาระบบการเงินการคลัง และระบบบริการด้านสุขภาพให้เหมาะสมและได้
มาตรฐาน
(๗) พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สารนิเทศและการสือสาร
ประชาสัมพันธ์ เพือใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่ วยงานในสังกัดกระทรวง

(๘) ส่งเสริม สนับสนุ น และประสานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
(๙) ดําเนินงานและพัฒนาความร่วมมือด้านสุขภาพระหว่างประเทศ
(๑๐) ดําเนินการเกียวกับกฎหมายและพัฒนากฎหมายทีเกียวกับการแพทย์และ
การสาธารณสุข ให้ทนั สมัยและเหมาะสมยิงขึน
(๑๑) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ รวมทังศึกษา วิเคราะห์ วิจยั พัฒนา
และ ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีดา้ นระบบบริการสุขภาพและด้านการพยาบาลแก่
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(๑๒) ปฏิบตั กิ ารอืนใดตามทีกฎหมายกําหนดให้เป็ นอํานาจหน้าทีของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง หรือตามทีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
ข้อ ๒๐ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีอํานาจหน้าที ดังต่อไปนี
(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพืนทีจังหวัด
(๒) ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพืนที
จังหวัด
(๓) กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุ นการปฏิบตั งิ านของหน่ วยงาน
สาธารณสุข ในเขตพืนทีจังหวัด เพือให้การปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพ
ทีมีคุณภาพและ มีการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสุขภาพ
(๔) ส่งเสริม สนับสนุ น และประสานงานเกียวกับงานสาธารณสุขในเขตพืนที
จังหวัดให้เป็ นไปตามนโยบายของกระทรวง
(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสือสารสาธารณะด้านสุขภาพ
ในเขตพืนทีจังหวัด
(๖) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุ นการปฏิบตั งิ านของหน่ วยงานอืนทีเกียวข้อง
หรือทีได้รบั มอบหมาย

โรงพยาบาลบางพลี
1. ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพืนที
2. ส่งเสริม สนับสนุ น และประสานงานเกียวกับงานสาธารณสุขในเขตพืนทีจังหวัดให้
เป็ นไปตามนโยบายของกระทรวง

79. บริการตรวจคัดกรองภาวะความผิดปกติทางสายตาอื่นๆ สําหรับผูปวยเบาหวานและกลุมเสี่ยงอื่น
80. บริการตรวจคัดกรองความเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
81. บริการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวานดวยการตรวจจอประสาทตา

1.การบริการโรคทั่วไป

20. สอนและประเมินการใชยา

2.ฝากครรภ

21. ใหยาละลายลิ่มเลือด)

3.ตรวจคัดกรองโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย 22. ตรวจเทาอยางละเอียดในผูปวย

82. บริการประเมิน COPD Assessment Test (CAT) สําหรับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

39. บริการประเมิน Six-Minute Walk Distance

59. ตรวจหลังคลอด

40. บริการประเมิน COPD Assessment Test

60. ตรวจคัดกรองภาวะซึมเศรา

41. บริการประเมินความรูสึกเหนื่อยในผูปวยโรค

61. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

84. บริการฝกการเตรียมความพรอมเขาสูวยั เรียนสําหรับเด็กพิเศษ

83. บริการแกปญ
 หาดานระบบประสาทสัมผัสและกลามเนื้อ สําหรับเด็กที่

4. ตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม

23. ฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม

42. บริการรักษาผูปวยโรคธาลัสซีเมีย

62 ยาฉีดคุมกําเนิด

85. บริการ Early Intervention (การสงเสริมพัฒนาการเด็ก)

5. จายยาเม็ดคุมกําเนิด

24. ผาขอเขา

43. บริการใหยาละลายลิ่มเลือดในผูปวยโรคหลอด

63. ฝงยาคุมกําเนิด

86. บริการแกปญหาทางดานพฤติกรรมและอารมณ สําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ

6. คุมกําเนิดแบบใสหวงอนามัย

25. ใสสายสวนหัวใจ

44. บริการกระตุนพัฒนาการเด็ก

64. ทําหมันชาย

7. คุมกําเนิดจายถุงยางอนามัย

26. คลินิกโรคหัวใจ

45. บริการยา Clopidogrel

65. ตรวจประเมินพัฒนาการและความฉลาด

8. ทําหมันหญิง

27. โรคหืด

46. บริการรับบริจาคอวัยวะ

66. บริการใหวัคซีนปองกันโรคพื้นฐานตาม
แผนการใหวัคซีนของประเทศ (EPI Program)
67. บริการการดูแลสุขภาพชองปากตามกลุม

9.บริการตรวจคัดกรองภาวะพรองไทรอยด 28. คลินิกวัณโรค

47. บริการรังสีวินิจฉัย

10. บริการพฤติกรรมบําบัด

29. คลินิกเบาหวาน

48. คลินิกโรคไต

68. บริการคลินิกนิรนาม (ใหคาํ ปรึกษาและ
ตรวจเลือด)

11. คลินิกนรีเวชกรรม

30. คลินิกตรวจหลังคลอด

49. บริการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

69. บริการรักษาผูปวยวัณโรค

12. บริการรักษาผูปว ยติดเชื้อเอชไอวี

31. คลินิกพัฒนาการเด็ก

50. คลินิกยาตานไวรัสเอดส

70. บริการคลินิกอดบุหรี่ : ผูปวยนอก

13. บริการจิตบําบัด

32. คลินิกศัลยศาสตร ออรโธปดกิ

51. คลินิกผูสูงอายุ

71. บริการบําบัดยาเสพติด

14. บริการคลินิกอดบุหรี่

33. คลินิกเด็กออทิสติก

52. คลินิกฝากครรภ

72. บริการนวดไทย

53. กุมารเวชศาสตรทั่วไป

73 บริการอบไอน้ําสมุนไพร

54. คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

74. บริการฟนฟูสภาพมารดาหลังคลอดดวย

55. คลินิกกระตุนพัฒนาการเด็ก

75. การประคบสมุนไพร

56. คลินิกรังสีวิทยา รังสีวินิจฉัย

76. บริการฝกทักษะการทําความคุนเคยกับ

57. คลินิกทันตกรรมทั่วไป

77. บริการกิจกรรมบําบัด

58. ศัลยกรรมชองปาก

78. กิจกรรมการดูแลหญิงหลังคลอด

15. บริการผูปวยแบบประคับประคอง 34. คลินิกโสต ศอ นาสิก
16. บริการประคบสมุนไพร

35. คลินิกอุดฟน ถอนฟน ขูดหินปูน

17. บริการรักษาดวยยาสมุนไพร

36. การนวดไทย

18. บริการฝงเข็มเพื่อการรักษา

37. การอบไอน้ําสมุนไพร

19. บริการจายกายอุปกรณสาํ หรับคน 38. บริการกายภาพบําบัด

87. บริการฝกทักษะการทํากิจวัตรประจําวันสําหรับเด็กพิเศษ
88. บริการแกไขปญหาทางดานการรับรู/การเรียนรู สําหรับเด็กที่มีความ
89. บริการกระตุนพัฒนาการทางภาษาและการสื่อสาร สําหรับเด็กที่

90. คลินิกอดบุหรี่ :ผูปวยนอก
91.จํานวนรายการยาในบัญชียาหลักแหงชาติ
92. บริการกายภาพบําบัด/ฟนฟูสภาพในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน
93. บริการประเมิน Six-Minute Walk Distance Test สําหรับผูปวยโรคปอดอุดกั้น

ข้อมูลโดย : กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์

งานเวชสถิ ติ

ติ ดต่อสอบถาม : 0-2752-4900

ภารกิจด้ านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ

๑. กลุม่ งานเวชศาสตร์ฉกุ เฉินและนิติเวช

๒. กลุม่ งานอายุรกรรม

รับผิด ชอบให้ บริ การตรวจ วินิจฉัย รั กษาผู้ป่วยที ได้ รับ
อุบัติเหตุห รื อภยันตรายผู้เจ็ บป่ วยอย่างกะทันหัน หรื อ
เจ็บป่ วยรุนแรง ซึงต้ องการรักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วน

รั บผิ ดชอบให้ บริ การตรวจ วิ นิ จฉั ย และรั กษา

รับผิดชอบให้ บริการตรวจ วินิจฉัย และ

รับผิดชอบให้ บริการตรวจ วินิจฉัย และ

โรคแก่ผ้ ปู ่ วยทางอายุรกรรม ซึงมีอายุ ๑๕ ปี ขึน

บําบัดรักษาแก่ผ้ ปู ่ วยทางศัลยกรรม โดยเฉพาะ

บําบัดรักษาผู้ป่วยเกียวกับกระดูกและข้ อ

ไป ทีรับไว้ ในโรงพยาบาลบริ การผู้ป่วยนอก การ

การผ่าตัดรักษาผู้ป่วย การบริ การผู้ป่วย งาน

กล้ ามเนือ เส้ นเอ็น และเส้ นประสาท ทังทีเกิด

บริ ก ารผู้ป่ วยในการบริ ก ารคลิ นิ ก เฉพาะโรค

คลินิกเฉพาะโรค การงานห้ องผ่าตัด การให้

จากอุบตั ิเหตุ และทังเกิดจากโรคทัวไป

๓. กลุม่ งานศัลยกรรม

๔. กลุม่ งานศัลยกรรมออร์ โธปิ ดิกส์

งานเครื องมือเทคนิคพิเศษ การให้ คําปรึกษา
๖. กลุม่ งานนิติเวช
ตรวจผู้ป่วยคดีและชันสูตรพลิกศพติด ต่อ ประสานงาน
เรื องคดีความของผู้ป่วยและเสียชีวิต ให้ ความเห็นและ
คํ า ปรึ ก ษาตามหลัก วิ ช านิ ติ เ วชศาสตร์ รวมทังการให้
คําปรึกษา งานสอนฝึ กอบรม งานวิจยั และพัฒนา

๑๑. กลุม่ งานสูต-ิ นรี เวชกรรม
รับผิ ดชอบให้ บริ การตรวจ วิ นิจฉัย และรักษาโรค
ทางสูต-ิ นรี เวชกรรม และวางแผนครอบครัว ทังใน
และนอกโรงพยาบาล การบริ การผู้ป่วยในและนอก
การบริ ก ารฝากครรภ์ ห้ องคลอด ห้ องผ่า ตัด ทาง
สู ติ -นรี เวชกรรม ตรวจหลั ง คลอด วางแผน
ครอบครัวพิเศษ การให้ คําปรึกษา

๗. กลุม่ งานจักษุวิทยา
รับผิดชอบให้ บริ การตรวจวินิจฉัยและรักษา

รับผิดชอบให้ บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหู

โดยมรภารกิ จ และขอบเขตของงานเฉพาะ

รับผิดชอบให้ บริการตรวจวินิจฉัยโรค

คอ จมูก รวมทังฟื นฟูสมรรถภาพแก่ผ้ ปู ่ วยทีมี

ฟื นฟูสภาพสานตาเพือเพิมพูนคุณภาพ

เทคโนโลยีทนั สมัย งานบริ การผู้ป่วยนอกและใน

ความรู้ สกึ บําบัดรักษาและพยาบาลผู้ป่วยพัก
ฟื นการจั ด เก็ บรั ก ษาเครื องมื อ การดู แ ล
รั ก ษาพยาบาลผู้ป่ วยหนัก การบํ า บัด ความ

๑๖. กลุม่ งานเทคนิคการแพทย์และพยาธิ วิทยาคลินิก

งานห้ องผ่าตัด หู คอ จมูก การบริการคลินิกโสต
สัมผัสและการดู การให้ คําปรึกษา
๑๓. กลุม่ งานจิตเวช

กระบวนการที เกี ยวข้ อ งกับ อาหารสํ า หรั บ
ผู้ป่วย ตังแต่กระบวนการคัดเลือกและจัดซือ
วัต ถุดิ บ ที มี คุ ณ ภาพและมี ค วามปลอดภั ย
ตามนโยบายอาหารปลอดภัย และติด ตาม
ประเมิ น ภาวะโภชนาการของผู้ ป่ วย การ
ปฏิบตั ิงานร่วมกับทีมผู้ให้ การรักษา

บําบัดรักษาผู้ป่วยโรคทางจิตเวช ติดสารเสพ
ติด ปัญหาสุขภาพจิต คู่สมรส หรือปัญหา
ครอบครัว ความบกพร่องทางบุคลิกภาพ
ปั ญหาการปรับตัวในวัยต่างๆ ทังในเด็ก
วัยรุ่นและผู้ใหญ่ ตลอดจนการดําเนินงาน
ต่างๆ เพือป้องกันปั ญหาสุขภาพจิตและ
ส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน เพือลดอัตราของ

ห้ องปฏิบตั ิการเทคนิคการแพทย์ เพือการวินิจฉัยโรคพยากรณ์โรค ติดตามและบําบัดรั กษาควบคุมป้องกัน

ผู้ป่วยทางจิตเวชหรือปัญหาสุขภาพจิตใน

หลักฐาน งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริ การทางการแพทย์

วิ ชา ชี พโด ยมี ล ั ก ษณะ งาน ค รอ บค ลุ ม

รับผิดชอบให้ บริการตรวจ วินิจฉัย และ

รับผิด ชอบให้ บริ การใดๆ เพือให้ ได้ สิงตัวอย่างจากร่ างกายมนุษย์ ทําการตรวจวิเคราะห์ สิ งตัวอย่า งทาง
และเฝ้าระวังโรค ประเมิน สภาวะสุขภาพ สร้ างเสริ มสุขภาพ คุ้มครองผู้บริ โภคตลอดจนการตรวจพิสูจน์

การบริการผู้ป่วยนอกการบริการผู้ป่วย

๑๐. กลุม่ งานพยาธิวิทยากายวิกาค

โดยใช้ ความสามารถเครื องมือพิเศษและ

รับผิดชอบให้ บริ การตรวจ วินิจฉัยให้ ย าระงับ

อายุ ๑๕ ปี ทังในและนอกโรงพยาบาล

๙. กลุม่ งานโภชนศาสตร์

ส่งเสริ มสุขภาพทางตาของประชาชนและ

๑๒. กลุม่ งานวิสญ
ั ญีวิทยา

รักษาโรคในเด็กทัวไป ตังแต่แรกเกิดถึง

ใน การบริการคลินิกเฉพาะโรค การ

ความผิดปกติเกียวกับการพูดและการได้ ยินเสียง

นอก ห้ องผ่าตัดโรคตาคลินิกสายตา

รับผิดชอบให้ บริการตรวจ วินิจฉัย และ

๘. กลุม่ งานโสต ศอ นาสิก

โรคทางด้ านโรคตา รวมทังป้องกันและ

ชีวิตของประชาชนการบริการผู้ป่วยในและ

๕. กลุม่ งานกุมารเวชกรรม

๑๔. กลุม่ งานทันตกรรม
รั บ ผิ ด ชอบให้ บริ ก ารตรวจ การตรวจวินิ จ ฉั ย
บํ า บัด รั ก ษา ฟื นฟู ส่ง เสริ ม และป้ อ งกัน ทาง
ทันต กรรม งานบริ ก ารผู้ป่วยในและนอก การ
ส่ง เสริ ม ป้ อ งกัน ทั น ตกรรมในคลิ นิ ก งานให้
คําปรึกษา งานสอนและฝึ กอบรม งานวิจัยและ
พัฒนา

ทางศัลยพยาธิวิทยา ทางเซลล์วิทยา
การชันสูตรศพ เพือให้ ทราบพยาธิสภาพ
ของผู้ตาย และการเก็บรักษาศพ งาน
ศัลยพยาธิวิทยางานเซลล์วิทยา งาน
ตรวจศพทางพยาธิวิทยากายวิภาค งาน
ตรวจพิเศษ งานให้ คําปรึกษางานสอน
และฝึ กอบรม งานวิจยั และพัฒนา
๑๕. กลุม่ งานรังสีวิทยา
รับผิ ดชอบให้ บริ การตรวจ วินิ จฉัยและ
รักษาโดยใช้ รังสีเอกซเรย์ สารไอโซโทป
คลืนเสียงอัลตราซาวด์และคลืนแม่เหล็ก
ตลอดจนให้ บริ การด้ านรังสีรักษาโดยใช้
สารกั ม มั น ตภาพรั ง สี ให้ คํ า แนะนํ า
เกี ยว กั บ อั น ตราย แล ะการป้ อ งกั น
อั น ตรายจากรั ง สี การให้ คํ า ปรึ ก ษา
เผยแพร่ ค วามรู้ ตลอดจนวิ จั ย และ

ภารกิจด้ านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ

๑๗ กลุม่ งานเวชกรรมฟื นฟู

๑๘. กลุม่ งานสังคมสงเคราะห์

๑๙.กลุม่ งานเภสัชกรรม

รับผิดชอบให้ บริ การตรวจวินิจฉัย รักษา ฟื นฟูสมรรถภาพแก่ผ้ ปู ่ วย
ผู้พิการ เด็กทีมี ปัญ หาพัฒนาการหรื อเด็กบกพร่ องทางการรั บ รู้
การเรี ยนรู้ รวมทังผู้มีอาการปวดเรื อรัง โรคเรื องรังของระบบการ
ทํ างานของร่ างกาย จิตใจ สมอง ทีไม่สามารถประกอบกิ จวัต ร
ประจําวันหลัก หรื อดํารงชีพในสังคมเยียงคนปกติได้ นนแบ่
ั งงาน
ย่อยได้ ๔ งาน
- ตรวจ ประเมิน รักษาโดยแพทย์เวชกรรมฟื นฟู
- บริ การกายภาพบําบัด
- บริ การกิ จกรรมบํ าบัด มี ขอบข่ า ย การตรวจ ประเมิน ส่งเสริ ม
ป้องกัน บําบัดฟื นฟูสมรรถภาพ บุคคลทีมี ความบกพร่ องทางด้ าน
ร่ า งกาย จิ ต ใจ อารมณ์ สัง คม การเรี ย นรู้ พัฒ นาการเด็ ก ให้
สามารถทํ า กิ จ กรรมต่ า งๆ ได้ เ พื อให้ บุ คคลดํ า เนิน ชี วิต ไปตาม
ศักยภาพได้ โดยวิธีการทางกิจกรรมบําบัด จัดแบ่งงานออกได้
๑. บําบัดฟื นฟู กระตุ้น ส่งเสริ มพัฒนาการเด็กทีมีปัญหาทางการ
เคลื อนไหว การรั บ รู้ การเรี ย นรู้ การสื อสาร อารมณ์ จิต และ
พฤติกรรม
๒. บําบัดฟื นฟู กลุม่ ผู้ป่วยพิการบกพร่ องทางด้ านร่ างกาย สมอง
๓. บําบัดฟื นฟูกลุม่ ผู้ป่วยพิการบกพร่ องทางจิตพฤติกรรม
๔. บําบัดฟื นฟูกลุม่ ผู้สงู อายุ
๕. บริ การ บําบัดฟื นฟูในชุมชน
๖. บริ การตรวจประเมินและส่งเสริ ม ป้องกันในชุมชนสถานศึกษา
สถานประกอบการ ฯลฯ
๗. บริ ก ารจัด ทํ า เครื องช่ ว ย เครื องฉาย และดัด แปลงอุป กรณ์
สภาพบ้ าน สิงแวดล้ อม
**บริ การอุปกรณ์เสริมเทียม**

๑. การบริ การสังคมทางการแพทย์ ประจํ าแผนกผู้ ป่วยนอก/ผู้ ป่วยใน
รับผิดชอบวินิจฉัย ประเมินปั ญหาทางสังคม การบําบัดเยียวยา กาฟื นฟู
สภาพ ส่ ง เสริ ม ป้ อ งกั น ปั ญ หาทางสัง คมพิ ท ัก ษ์ แ ละคุ้ ม ครองสิ ท ธิ
ปฏิ บัติ ง านร่ ว มกั บ ที ม ผู้ ให้ ก ารรั ก ษาผู้ ป่ วย เตรี ย มความพร้ อมของ
ครอบครั วในการดูแลผู้ป่วยก่อนกลับบ้ าน และจัดบริ การสงเคราะห์ทาง
การแพทย์/สวัสดิการสังคมตามกฎหมายทีเกียวข้ อง
๒. การบริ ก ารคลินิก ศูนย์ พึงได้ งานให้ บริ ก ารช่ว ยเหลื อเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครัวทีถูกกระทํารุ นแรง และผู้หญิงทีตังครรภ์ไม่พร้ อม
๓. การบริ การสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ประจํ าแผนกผู้ป่วยนอก
คลินิกพิเศษ/กลุม่ เป้าหมายเฉพาะ คือ คนพิการ ผู้สงู อายุ ผู้ติดเชือเอดส์/
ผู้ทีได้ รับผลกระทบ ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยโรคเรื อรัง ผู้ป่วยมะเร็ ง กลุ่มผู้ทีไม่
มีหลักประกันสุขภาพและปั ญหาการใช้ สทิ ธิ
๔. การบริ การสังคมสงเคราะห์ชมุ ชนและครอบครัว ปฏิบตั งิ านร่ วมกับทีม
ผู้ ใ ห้ รั ก ษาผู้ ป่ วย พิ ทัก ษ์ แ ละคุ้ม ครองสิ ท ธิ ประสานและการจัด การ
ทรัพยากร การส่งต่อเครื อข่ายบริ การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
ติดตามประเมินความพร้ อมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยทีบ้ าน
๕. การจัดการทรัพยากรทางสังคมและสร้ างการมีส่วนร่ วมของเครื อข่าย
ทางสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
๖. การจัดการกองทุนและมูลนิธิ ช่วยเหลือผู้ป่วยยากจนและผู้ด้อยโอกาส
๗. งานวิ ช าการ และงานการให้ คํ า ปรึ ก ษาทางสัง คมสงเคราะห์ ทาง
การแพทย์ งานสอนฝึกอบรม งานวิจยั และพัฒนา

รับผิดชอบให้ บริ การเภสัชกรรมเกี ยวกับการคัดเลือก จัดซือ
จัดหาเวชภัณฑ์ ให้ มีคุณภาพได้ มาตรฐาน ถูกต้ องตามหลัก
วิชาการอย่า งประหยัด และทัวถึง อาจติด ตามระดับ ยาใน
เลือดของผู้ป่วยควบคุมเวชภัณฑ์ ควบคุมการให้ บริ การ การ
จ่ายยาเวชภัณฑ์ ให้ คําปรึกษาแนะนําการใช้ ยาแก่ผ้ ปู ่ วยและ
บุคคลากรทางการแพทย์ และรับผิดชอบงานคุ้มครองบริ โภค
ได้ แก่
- การคุ้มครองผู้บริโภคด้ านยา ด้ านอาหาร ด้ านเครื องสําอาง
ด้ านวัตถุเสพติด ด้ านวัตถุอนั ตราย ด้ านเครื องมือ
- สร้ างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทุกภาคส่วน
- ควบคุ ม กํ า กั บ มาตรฐานงานคุ้ มครองผู้ บริ โ ภค ตาม
มาตรฐานทุกด้ าน
- ศึกษา วิจยั นวัตกรรมและพัฒนาองค์ความรู้ ด้ านคุ้มครอง
ผู้บริ โภค วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพือนํามา

กลุม่ ภารกิจด้ านบริการปฐมภูมิ
กลุม่ งานเวชกรรมสังคม

กลุม่ งานผู้ป่วยนอก
รั บ ผิ ด ชอบให้ บริ ก ารตรวจวิ นิ จ ฉั ย รั ก ษา
ผู้ป่วยโรคทัวไปทีไม่เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อภาวะ
ฉุกเฉิ น ซึงได้ แก่การตรวจรั กษาทัวไป การ
ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกเฉพาะทาง การตรวจ

๕. กลุม่ งานเวชกรรมสังคม

๑. งานเวชปฏิบตั คิ รอบครัวและชุมชน
- บริ ห ารจดการระบบบริ ก ารเวชปฏิ บัติ
ครอบครัวและชุมชน

สุข ภาพและออกใบรั บ รองแพทย์ การให้

- จัด บริ ก ารด้ า นสุข ภาพด้ า นเวชปฏิ บัติ

คําปรึ กษา งานสอนและฝึ กอบรม งานวิจัย

ครอบครัวและชุมชน

และพัฒนา

- พั ฒ นาคุ ณ ภาพ บริ กา รตาม เกณฑ์

กลุม่ งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก

มาตรฐานเวชปฏิบตั คิ รอบครัวและชุมชน
- บริ การจัด การ ควบคุ ม กํ า กั บ ระบบ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ กระจายเชือใน

รั บ ผิ ด ชอบในการส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ป่ วยได้ รั บ

สถานบริ การด้ านสุขภาพและในชุมชน

บริ ก ารที มีคุณ ภาพ และเป็ น มาตรฐานให้

- ศึ ก ษาวิ จั ย และนํ า ผลการวิ จั ย ไปใช้

ความรู้ และทัก ษะในการดูแลตนเอง เฝ้า

พัฒนาคุณภาพบริ การในชุมชน

ระวัง ภาวะแทรกซ้ อนต่ า งๆ จากการทํ า
กิจ กรรม เน้ น ความปลอดภัย มีป ระโยชน์
และมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ซึงได้ แก่การ
นวดตัว การนวดนํามัน การนวดฝ่ าเท้ า การ
ประคบสมุน ไพร การอบสมุนไพร การดูแล
ส่ ง เส ริ มสุ ข ภาพที มิ ใ ช่ ก ารแพทย์ แ ผน
ปั จจุบนั หรื อการแพทย์หลัก การรักษาแบบ
เยียวยาหรื อสมาน (Health) การรั กษา

- สร้ างการมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด บริ ก าร
สุขภาพของทุกภาคส่วน
- วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพพื นทีจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ ปัญหาสุขภาพพืนที
- จัดบริ การหน่วยแพทย์เคลือนที
- จัดระบบบริ การดูแลผู้ป่วยต่อเนือง

๒. งานป้องกันควบคุมโรคและระบาดวิทยา
- ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
- ศูนย์ระบาดวิทยา
- สร้ างการมีสว่ นร่วมทุกภาคส่วน
- ควบคุม กํา กับ มาตรฐานพัฒนาคุณภาพ
บริ การป้องกันควบคุมโรค
- ศึ ก ษา วิ จั ย นวั ต กรรมและพั ฒ นาองค์
ความรู้ ด้ านป้องกันควบคุมโรค
- การวิ เ คราะห์ แ ละสัง เคราะห์ ข้ อ มูล เพื อ
นํามากําหนดนโยบาย
- งานสุขาภิบาลและอนามัยสิงแวดล้ อม
- งานอาชีวเวชกรรม (ในกรณีทีโรงพยาบาล
ทีมีกลุม่ อาชีวเวชกรรม

๓. งาน พั ฒ นา รั บบริ การปฐมภู มิ แ ล ะ
สนับสนุนเครื อข่าย
- กํ า หนดนโยบายและแผนยุท ธศาสตร์
ระบบบริการปฐมในพืนทีรับผิดชอบ
- สนับสนุนทรัพยากร
- บริ หารและวิเคราะห์งบประมาณ
- พัฒนาระบบข้ อมูลสารสนเทศ
- ประสานงานระหว่างเครื อข่าย
- สนับสนุนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทุก
ภาคส่วน
- พัฒนาบุค ลากรพัฒนาคุณภาพด้ านปฐม
ภูมิ
- ศึกษาและสนับสนุนงานวิจยั /นวัตกรรมใน
หน่วยบริ การปฐมภูมิ
๔. งานส่งเสริ มสุขภาพและฟื นฟู
- การส่ ง เสริ ม สุข ภาพและป้อ งกั น โรคทุก
กลุม่ อายุ
- สร้ างรู ป แบบการปรั บ เปลี ยนพฤติ ก รรม
สุขภาพกลุม่ เสียง และกลุม่ ผู้ป่วย
- จัดบริการงานส่งเสริ มสุขภาพทุกกลุ่มอายุ
เสริ มสร้ างวัฒนธรรม และกาดูแลสุขภาพทีดี
ของประชาชน
- สร้ างการมีส่วนร่ ว มของหน่ว ยงานทุก ส่ง
วน
- ควบคุม กํ า กับ มาตรฐานบริ ก ารส่ง เสริ ม
สุขภาพและฟื นฟู

รับผิ ดชอบให้ บริ การสุขศึกษาเพือพฤติ กรรมสุขภาพ
ผู้ ป่ วย ญาติ ที มารั บ บริ ก ารในโรงพยาบาล และ
ประชาชนในชุมชน โดยกํ าหนดการศึกษา วิเคราะห์
ปั ญหาสาธารสุข ปั ญหาสุขภาพ วิเคราะห์ พฤติ กรรม
สุข ภาพ กํ า หนดกิ จ กรรมและพฤติ ก รรมเป้า หมาย
วางแผนดํ า เนิ น งานสุ ข ศึ ก ษา และดํ า เนิ น การจั ด
กิจกรรมการเรี ย นรู้ ด้านสุขภาพ เช่น การจัด กิ จกรรม
สุข ภาพแบบกระบวนการกลุ่ม แบบการมี ส่ว นร่ ว ม
การการให้ บริการปรึกษารายบุคคล การฝึ กทักษะด้ าน
สุ ข ภาพเพื อปรั บ เปลี ยนพฤติ ก รรมสุ ข ภาพของ
กลุ่มเป้าหมายดําเนิ นการจัด ศูน ย์การเรี ย นรู้ สุขภาพ
มุมสุขภาพเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารจัดกิจกรรมรณรงค์
ทําด้ านสาธารณสุข สนับสนุนการสร้ างเครื อข่ายด้ าน
สุขภาพทําการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ และติดตาม
ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานสุข ภาพศึ ก ษา รวมทั ง
รับผิ ดชอบงานให้ คํ าปรึ กษา แนะนํา สอน ฝึ กอบรม
พัฒนาบุค ลากรที เกี ยวข้ องกับการให้ บริ การสุขภาพ
๖. กลุม่ งานอาชีวเวชกรรม
- งานคลินิกอาชีพเวชกรรม
- งานส่งเสริ มสุขภาพและฟื นฟูสภาพวัยทํางาน
- งานพิษวิทยา และเวชศาสตร์ สิงแวดล้ อม
- งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและอนามัย
สิงแวดล้ อม

กลุม่ ภารกิจด้ านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริ การ

.กลุม่ งานสารสนเทศทางการแพทย์
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ การจัดการ
ข้ อมูลด้ านการรักษาพยาบาลและด้ านการ
จัดการวิเคราะห์ จัดทํารายงาน
การให้ บริการข้ อมูลข่าวสาร ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารการสํารวจ
ความต้ องการด้ าน Hardware
software
การจัดหา การวางระบบ ฝึ กอบรมและ
บํารุงรักษา การจัดการเวชระเบียน
การลงรหัสโรค ตรวจสอบคุณภาพข้ อมูล

.กลุม่ งานประกันสุขภาพ
- ดําเนินการให้ ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ
ตามสิทธิทีพึงได้ รับ
- บริหารจัดการและพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
- พิทกั ษ์และคุ้มครองสิทธิผู้รับบริการในระบบ
ประกันสุขภาพ
- พิทกั ษ์และคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายที
เกียวข้ องฯ รับเรื องราว/แก้ ไขปัญหาข้ อร้ องเรี ยน
และการเจรจาไกล่เกลีย
งานเฝ้าระวังและส่งเสริ มสุขภาวะ
ทางสังคม
- เฝ้าระวัง/แก้ ไข/ให้ บริการสังคมสงเคราะห์แก่
ผู้ป่วยและครอบครัวทีมีความเสียงเป็ นปั ญหา
ทางสังคม
- เผยแพร่ด้านสิทธิระโยชน์และสวัสดิการสังคม
- จัดบริ การสวัสดิการสังคมแก่กลุม่ เป้าหมาย
และผู้ป่วยกรณีฉกุ เฉิน
และวิกฤต
- จัดบริ การสังคมเฉพาะกิจ/กลุม่ เป้าหมาย
พิเศษ/เฉพาะพืนที
งานพัฒนาคุณภาพบริ การและวิชาการ
- พัฒนาคุณภาพงานบริ การสวัสดิการสังคม
และประกันสุขภาพ

.กลุม่ งานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

.กลุม่ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- รับผิดชอบในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์

รับผิดชอบให้ บริการงานทีเกียวข้ องกับการ

เพือพัฒนาระบบบริ การสุขภาพ แผนปฏิบตั ิ

พัฒนากําลังคนทางการแพทย์และ

การ แผนการเงินการคลัง การติดตาม

สาธารณสุข สนับสนุนส่งเสริ มด้ าน

ประเมินผล

การศึกษา ด้ านการวิจยั ทางการแพทย์การ

- รับผิดชอบในการวางแผนบริหารทางด้ าน

สาธารณสุขและร่วมผลิตบุคลากรทางการ

การบริการโรงพยาบาลอย่างบูรณาการ

แพทย์ สร้ างมาตรฐานและจริ ยธรรมวิชาชีพ

ครอบคลุมแผนทางด้ านการเงินแผนทางด้ าน

การศึกษาวิจยั ฝึ กอบรม และพัฒนา

อัตรากําลัง และแผนด้ านงบลงทุน พร้ อมทัง

กําลังคน รวมทังเผยแพร่วิชาการ จัดทําภาพ

การสือสารแผนลงสูก่ ารปฏิบตั ิ และควบคุม

ทางการแพทย์เพือการวินิจฉัยโรคและเพือ

กํากับติดตามประเมินเป็ นระยะจัดทํา

การศึกษา ซึงได้ แก่งาน HRD R&D
งานห้ องสมุดโสตทัศนูปกรณ์และเวชนิทศั น์
พัฒนาบุคลากรในเขตรับผิดชอบให้ มี
ศักยภาพ
เพียงพอในการดําเนินงานให้ บรรลุภารกิจที
ได้ รับมอบหมายและให้ มีความรู้และ
ความสามารถใช้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือลดขันตอนและความรวดเร็ วในการ
ดําเนินงาน รวมทังพัฒนาคุณภาพการ
บริ การ และการบริ หารจัดการความ
ปลอดภัยในโรงพยาบาล ให้ มีประสิทธิ ภาพ

๕. กลุม่ งานพัฒนาคุณภาพบริ การและมาตรฐาน
- งานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
- งานบริหารความเสียง
- งานวิจยั , R&R
- งานระบาดวิทยาคลีนิค

กลุม่ ภารกิจด้ านอํานวยการ
รับผิดชอบการบริหารจัดการทรัพยากรของ กลุม่ งานบริหารทัวไป กลุม่ งานทรัพยากรบุคคล กลุม่ งานการเงิน กลุม่ งานบัญชี กลุม่ งานพัสดุและบํารุงรักษา
และกลุม่ งานยุทธศาสตร์ และแผนงาน เพือสนับสนุนการบริการให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของโรงพยาบาล
กลุ่มงานบริหารทัวไป

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานพัสดุ

รับผิดชอบการบริหารจัดการทัวไป ได้ แก่
- งานธุ ร การทั วไป มี ห น้ าที จั ด การระบบงานและสนั บ สนุ น การ
ปฏิ บัติงานของงานต่างๆ ได้ แก่ งานเลขานุการ งานเคหะบริ การและ
อาคารสถานที งานบริ การยานพาหนะ งานรักษาความปลอดภัย งาน
สิงแวดล้ อมและความปลอดภัย งานจัดการของเสีย งานประชาสัมพันธ์
และบริ การทัวไป
- งานสารบรรณ มีหน้ าทีจัดวางระบบสารบรรณตังแต่การรั บ การส่ง
การจัด เก็ บ และการทํา ลายให้ เป็ น ไปตามระเบีย บแบบแผนของทาง
ราชการ
- งานนิติการ มีหน้ าที
- ให้ คําปรึกษา ความเห็นตามกฎหมาย
- จัดทํา/ตรวจสอบนิติกรรมและสัญญา
- ดําเนินการทางวินยั และเสริมสร้ างวินยั และระบบคุณธรรม
- งานรับเรื องร้ องเรี ยน ร้ องทุกข์
- งานดํ า เนิ น คดี อ าญา คดี แ พ่ ง คดี ป กครอง คดี ต ามกฎหมาย
คุ้มครองผู้บริ โภคด้ านสาธารณสุข
- งานเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย
- งานดําเนินมาตรฐานการทางปกครอง
- งานไกล่เกลียข้ อพิพาท
- งานความรับผิดทางละเมิด
- งานซักฟอก มีหน้ าทีบริ หารจัดการเครื องนุ่งห่มของผู้ป่วยทุกประเภท
ให้ มีความสะอาดเพียงพอ โดยจัด วางระบบของการส่งผ้ า การซักผ้ า

งานบรรจุ/แต่งตัง/อัตรากําลัง มีหน้ าที คือ การบรรจุ/การ
บรรจุกบั บุคคลเข้ ารับราชการ จัดทํา ก.พ. ๗ และแฟ้มประวัติ
ราชการใหม่ การเปลียนสายงานข้ า ราชการ/การเลือนระดับ
การบริ หารจัดการตํ าแหน่ งว่าง/การจัด สอบตําแหน่งว่างการ
ประเมิ น บุ ค คลและผลงานทางวิ ช าการ การปรั บ อั ต รา
เงินเดือนตามคุณวุฒิการจัดทําคําสังรั กษาการในตําแหน่งให้
ข้ าราชการปฏิบตั ิ ห น้ าที /มอบหมายหน้ า ที การลาศึกษาต่อ/
การลาออกจากราชการ งานทะเบี ยนประวัติ แ ละบํา เหน็ จ
บํา นาญมี ห น้ าที คื อ ตรวจสอบเกษี ย ณอายุร าชการการขอ
พระราชทานเครื องราชฯ ข้ าราชการ/ผู้ทําคุณประโยชน์ การ
ดําเนินการเพือขอรับบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ
งานบริหารลูกจ้ าง มีหน้ าทีรับผิดชอบ การสอบคัดเลือก
ลูกจ้ าง การจัดทําแฟ้มประวัติลกู จ้ าง กาขออนุมตั ิ จ้างต่อเนือง
การจัด ทํ า ข้ อ มูล ประกอบการพิจารณาเลื อนขันค่าจ้ าง การ
จัดทําคําสังเลือนขันค่าจ้ าง การจัดทําคํ าสังเลือนขันเงินเดือน
การขอพระราชทานเครื องราชฯ รั บสมัค ร ฌกส. และ กสจ.
จัด ทํ า บัต รข้ า ราชการ/ลูก จ้ างประจํ า /ข้ าราชการบํ า นาญ
ขออนุมตั ิเงินเพิมพิเศษ/เงินประจําตําแหน่งประจําเดือน
งานพัฒนาบุคลากรด้ านบริ หาร

รับผิดชอบควบคุมกํากับดูแล
- แผนพัสดุควบคุมกํากับดูแลงานธุรการของ
ฝ่ ายงานการจัดซือ/จัดจ้ าง/ งานบริหารคลัง พัสดุ
งานควบคุมจําหน่าย
- แผนกซ่อมบํารุงควบคุมกํากับดูแล งานซ่อม
อุปกรณ์การแพทย์ งานช่างไฟฟ้า งานช่างโยธา
และสุข าภิ บ าล งานช่า งทํ า ความเย็ น งานช่า ง
เครื องกล งานช่างเชือม

กลุ่มงานโครงสร้ างพืนฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์
- รับผิดชอบ master plan อาคารสถานที บริ หารจัดการความพอเพียงพร้ อมใช้ บํารุงรักษา อาคาร สถานที สิงแวดล้ อมและ
ภูมิทศั น์
- แผนกซ่อมบํารุง ควบคุม กํากับ ดูแลงานซ่อมอุปกรณ์การแพทย์ งานช่าง ไฟฟ้า งานช่างโยธาและสุขาภิบาล งานช่างทําความ
เย็น งานช่างเครื องกล งานช่างเชือม

กลุ่มงานสารบรรณ
รับผิดชอบในเรืองเกียวกับเอกสาร หนังสือ
ราชการ คําสัง การผลิตเอกสาร งานพิมพ์ การ
แจ้ งเวียนเอกสาร การจัดเก็บและการทําลาย
เอกสารตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

กลุ่มงานบัญชี
กลุ่มงานการเงิน
รับผิดชอบการเงิน การคลังของโรงพยาบาลเกียวกับ
- งานตรวจสอบ มีหน้ าทีตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการเงินให้ มีความ
ครบถ้ วน ถูกต้ อง เช่น หลักฐานใบขออนุมตั ิก่อหนีผูกพัน ใบสังซือ ใบตรวจ
รับและใบเสร็ จรับเงิน
- งานรับเงิน มีหน้ าทีในการรับเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วย
ในรับเงินค่ารักษาพยาบาลเงินเชือ รับเงินค่าปรับ รับเงินค่าประกันของ
หรื อสัญญาทีเป็ นเงินสด รับเงิน โอนงบประมาณในโครงการต่างๆ
- งานจ่ายเงิน มีหน้ าทีมีการจ่ายเงินเดือนค่าจ้ าง จ่ายเงินค่าตอบแทน
จ่ายเงินค่าสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาลหรื อค่าสวัสดิการค่าเล่าเรี ยน
จ่ายเงินชําระหนีแก่เจ้ าหน้ าทีการค้ า
- งานเรี ยกเก็บหนี มีหน้ าทีในการเร่งรัดและเรียกเก็บหนีทีเป็ นลูกหนีการค้ า
ของโรงพยาบาล คือเรี ยกเก็บหนีตาม พรบ. รถ เรี ยกเก็บหนี ตามสิทธิ
ประกันสังคม เรี ยกเก็บหนีตามสิทธิข้าราชการ เรี ยกเก็บหนีตามสิทธิ
ประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า เรี ยกเก็บหนีจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิน

รับผิดชอบในการจัดทําบัญชีระบบ
GFMIS คือจัดทําบัญชีเงินสด

บัญชีแยกประเภท แบบเกณฑ์คง
ค้ าง รายงานงบการเงินได้ แก่ งบดุล
งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
วิเคราะห์งบการเงินตามดัชนีวดั ทาง
การเงิน

ภารกิจด้ านการพยาบาล
กําหนดทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์ในการบริ หารการพยาบาล จัดระบบการพยาบาลเฉพาะแต่ละสาขา
พัฒนาและประกันคุณภาพการพยาบาล นิเทศ กํากับการปฏิบตั ิตามมาตรฐานวิชาชีพ

๑. กลุม่ งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบตั เิ หตุ

๒. กลุม่ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

๓. กลุม่ งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก

๔. กลุม่ งานการพยาบาลผู้คลอด

ให้ บ ริ ก ารพยาบาลผู้ป่ วยทุก สาขาในการ

ให้ การพยาบาลแบบองค์ กรรวม ช่วยเหลือดูแล

ให้ การพยาบาลหญิ ง ตังครรภ์ ประเมิ น

ให้ บ ริ ก ารพยาบาลผู้ ป่ วยที บาดเจ็ บ หรื อ

ตรวจนินิจฉัยและการบํ าบัดรั กษาจัดคลินิก

ผู้ป่วยหนักมากที อยู่ในภาวะวิกฤติ อัน ตรายต่อ

อาการ เฝ้ า ระวั ง ตั งแต่ ร ะยะรอคลอด

จัด ระบบการพยาบาลและช่ ว ยผ่ า ตัด

ผู้ป่วยทีเจ็บป่ วยฉุกเฉิ นรุ นแรงทุกสาขา ที

เฉพาะโรค คลิ นิ ก โรคติ ด เชื อโรคเรื องรั ง

ทําคลอดในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินทาง

ผู้ป่วยทุกสาขา ทังในผู้ป่วยฉุกเฉิน วิกฤต

อยู่ในภาวะวิกฤติ อันตรายต่อชีวิตทุกกลุ่ม

วิ เ คราะห์ ค ัด กรอง ให้ คํ า แนะนํ า ส่ง เสริ ม

สูติศาสตร์ เช่น ครรภ์ เป็ นพิษคลอดเท่ากัน

ทุกโรคทางศัลยกรรม ป้องกันความเสียง

โรค ประเมินอาการ สัญญาณชีพ ช่วยชีวิต

สุขภาพ ป้องกันภาวะแทรกซ้ อน ส่งต่อดูแ ล

คลอดยาก ตกเลื อ ดก่ อ นและหลัง คลอด

ภาวะแทรกซ้ อนจากการผ่าตัด ใช้ อุปกรณ์

เร่ ง ด่ ว นป้ อ งกั น ภาวะแทรกซ้ อ น จัด การ

ต่อเนือง สอนฝึกอบรม พัฒนาและวิจยั

ส่งเสริ มสุขภาพ ดูแลมารดาและทารกแบบ

เครื องมื อ พิ เ ศษ ฟื นฟู ส ภาพผู้ ป่ วยหลัง

องค์รวม ศึกษา พัฒนา วิจยั อบรม

ผ่าตัด ศึกษา วิจยั ฝึกทักษะเฉพาะทาง

และฉุกเฉิน

ข้ อมูล ด้ านนิติเวช สอน ฝึ ก อบรม พัฒนา

๖. กลุม่ งานการพยาบาลวิสญ
ั ญี

ชี วิต ในกลุ่มโรคเสียงรุ นแรงทางด้ านอายุรกรรม
ศัยลกรรม กุมารกรรม และสูตินรีเวช ซึงเกียวข้ อง
กับระบบหัวใจ หลอดเลือด สมอง ไต และระบบ
หายใจ ป้อ งกั น การสูญ เสี ย หน้ า ที ของอวัย วะ
สําคัญ บํา บัดรั กษาโดยใช้ เทคโนโลยีเครื องมือ
พิเศษ

๕. กลุม่ งานการพยาบาลผู้ป่วยห้ องผ่าตัด

๗. กลุม่ งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม

๘. กลุม่ งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม

๙. กลุม่ งานการพยาบาลผู้ป่วยสูต-ิ นรี เวช

๑๐. กลุม่ งานการพยาบาลจิตเวช

ให้ ย าระงับความรู้ สึก ในผู้ ป่ วยผ่ า ตัด ทุก

ให้ การพยาบาลแบบองค์รวมในผู้ป่วยที

ให้ การพยาบาลผู้ป่วยโรคทางศัลยกรรมทุก

ให้ ก ารพยาบาลผู้ป่ วยโรคทางสูติศ าสตร์

ให้ การพยาบาล วินิจฉัยโรคจิตทัวไป ได้ แก่

สาขาทังในภาวะปกติแ ละภาวะวิ กฤติทีมี

เจ็บป่ วยทางอายุรกรรมทุกระบบในระยะ

ระบบ อาทิ ศัล ยกรรมช่ อ งท้ อ ง ทรวงอก

นรี เ วชกรรมทุก ระดับ ความรุ น แรง ดูแ ล

โรคจิตผู้ใช้ สารเสพติด โรควิตกกังวล โรค

พยาธิสภาพทีรุ นแรงในระบบสําคัญ อาทิ

เฉียบพลัน มีภาวะแทรกซ้ อนครอบคลุม

ศัลยกรรมประสาท ผู้ป่วยไฟไหม้ นํ าร้ อน

มารดาทารกหลังผ่าตัด หลังคลอด ส่งเสริ ม

ซึม เศร้ า ปั ญ ญาอ่ อน โรคระบบประสาท

หัวใจและหลอดเลือด สมองระบบหายใจ

โรคติดเชือ โรคระบาดและโรคเรื อรัง ทีมี

ลวก ช่ ว ยทํ า หั ต ถการ เคมี บํ า บั ด ดู แ ล

สุขภาพฟื นฟูสภาพ ให้ ภูมิค้ มุ กันทารก คัด

ฆ่ า ตั ว ตาย และบํ า บั ด ทางจิ ต เช่ น ให้

ป้ อ งกั น อั น ตราย ภาวะแทรกซ้ อนและ

ความรุนแรงทางพยาธิสภาพ ส่งเสริ ม

ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป่ วยวิ ก ฤติ ฉุ ก เฉิ น ป้ อ งกั น

กรองป้องกันโรคติดเชือ โรคทางพันธุกรรม

คําปรึกษา คลายเครี ยด ส่งเสริ มพัฒนาการ

ผ่าตัดและให้ รับยาระงับความรู้ สกึ จัดการ

สุขภาพจัดระบบการจัดการรายกรณีและ

ภาวะแทรกซ้ อนฟื นฟู ลดความพิ ก าร

วางแผนครอบครัว ศึกษา วิจยั ฝึกอบรม

เด็ก ฟื นฟูปรับพฤติกรรม ดูแลผู้ป่วยจิตเวช

บรรเทาความปวดหลังผ่ าตัด ฟื นฟูสภาพ

รายโรค ศึกษา วิจยั ฝึ กอบรม

ส่ ง เสริ ม สุข ภาพ จั ด ระบบการรายกรณี

ผู้ป่วย

ศึกษา วิจยั สอน ฝึ กอบรม

ทีรับไว้ รักษา ศึกษา วิจยั ฝึ กอบรม

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลบางพลี

ภารกิจด้ านการพยาบาล
กําหนดทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์ในการบริหารการพยาบาล จัดระบบการพยาบาลเฉพาะแต่ละสาขา
พัฒนาและประกันคุณภาพการพยาบาล นิเทศ กํากับการปฏิบตั ิตามมาตรฐานวิชาชีพ

๑๑. กลุม่ งานการพยาบาลผู้ป่วย

๑๒. กลุม่ งานการพยาบาลผู้ป่วย

๑๓. กลุม่ งานการพยาบาลผู้ป่วย

กุมารเวชกรรม

ออร์ โธปิ ดิกส์

โสต ศอ นาสิก จักษุ

ให้ การบริ การผู้ป่วยโรคเด็กทางอายุรกรรม

ให้ ก ารบริ ก ารพยาบาลผู้ป่ วยโรคกระดู ก

ให้ บริ การพยาบาลผู้ป่วยโรคหู คอ จมูก ตา

และศัลยกรรมทุกระบบเด็กแรกเกิด ทังใน

แ ล ะ ข้ อ ก ล้ า ม เ นื อ เ ส้ น เ อ็ น แ ล ะ

ที ได้ รั บ การผ่ า ตัด หรื อเคมี บํ า บัด รวมทัง

ภาวะเฉียบพลัน วิกฤติเรื องรัง ผิดปกติด้าน

เส้ นประสาทในระยะเฉี ยบพลัน และได้ รับ

ฟื นฟู ส ภาพ ป้ อ งกั นภาวะแทรกซ้ อน ลด

พัฒนาการ โรคติดเชื อ โรคระบาดรุ น แรง

การผ่าตัด ฟื นฟูสภาพ ลดภาระแทรกซ้ อน

ความพิ ก ารส่ ง เสริ ม สุข ภาพ ศึก ษา วิ จัย

พิการแต่กําเนิด ส่งเสริ มป้องกัน ให้ ความรู้

ลดความพิการ ศึกษา วิจยั สอน ฝึ กอบรม

สอน ฝึ กอบรม

๑๕. กลุม่ งานการพยาบาลตรวจรักษา

๑๖. กลุม่ งานวิจยั และพัฒนาการพยาบาล

ด้ า นสุข ภาพ เพื อการดูแ ลตนเอง ศึก ษา

๑๔. กลุม่ งานการพยาบาลด้ านการ
ควบคุมและป้องกันการติดเชือ
จัด ระบบ กํ า หนดมาตาฐาน การควบคุม
และป้ องกัน การติดเชื อ การแพร่ กระจาย
เชือโรคในทุกหน่วยงาน การบําบัดนํ าเสีย
วิเคราะห์สอบสวนโรค เฝ้าระวังการเกิดโรค
ระบาด ควบคุมงานจ่ายกลาง ศึกษา วิจัย
สอน ฝึ กอบรม

พิเศษ

วางระบบเพือพัฒนาบริการพยาบาลในทุก

ให้ ก ารพยาบาลผู้ ป่ วยที ได้ รั บ การตรวจ

มิติทงด้
ั านส่งเสริ มสุขภาพ ป้องกัน รั ก ษา

รั กษาและ/หรื อบําบัดรั กษาด้ วยเครื องมื อ

และฟื นฟู สุข ภาพ โดยใช้ องค์ความรู้ ทาง

พิเศษงานตรวจหัวใจและหลอดเลือด งาน

วิทยาศาสตร์ ทางการพยาบาลเพือให้ ก าร

ตรวจสิงกล้ อง งานตรวจคลื นสมอง งาน

ดูแลสุขภาพและมีความก้ าวหน้ าทันสมัย

รั ก ษาบํ า บั ด ไตเที ย ม เคมี บํ า บัด ป้ อ งกั น
ภาวะแทรก ศึกษา วิจยั สอน ฝึกอบรม

