
โครงสร้างองค์กรโรงพยาบาลพานทอง ( ๓๐๗ คน) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพานทอง 

นายปิยะวิทย์  หมดมลทิน 

๒. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
(๑๓ คน) 

* หัวหน้ากลุ่ม 
นายปัณณวิชญ์  ผลถาวรเวชวัฒน์ 
** รองหัวหน้า 
นางกนกอร   สว่างใจ 
นางพวงแก้ว ธนสาสิริกุล 
 

๓. กลุ่มงานทันตกรรม 
(๑๕ คน) 

*หัวหน้ากลุ่ม 
นางสาวนันทวรรณ    ปิยัง 
** รองหัวหน้า 
นายกฤษฎ์   ต้ังกงพานิช 
 

๔. กลุ่มงานเภสัชกรรมและ
คุ้มครองผู้บริโภค(๒๑ คน ) 

* หัวหน้ากลุ่ม 
นางสุพรรณี   บุษมาโร 
**รองหัวหน้า 
น.ส.เยาวมาลย์ เพ็ญรัตน์ไพฑูรย์ 
นางสาวธนกฤตา  ฉันทรุจิ 

๗. กลุ่มงานรังสีวิทยา 
(๕ คน ) 

*หัวหน้ากลุ่ม 
นายวิศิษฎ์   หอมมาลัย 
** รองหัวหน้า 
นางอัจฉรา  วงษ์ศรีแก้ว 

๕. กลุ่มงานการแพทย์ 
(๑๓ คน) 

*หัวหน้ากลุ่ม 
นายสมยศ  รักษาศิล 
** รองหัวหน้า 
นางสาววรางคนา ธีระทีป 
 

๑๐. กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิ
และองค์รวม(๑๗ คน) 

*หัวหน้ากลุ่ม 
นางยุพิน  กีรติพงศ์พันธ์ 
**รองหัวหน้า 
นางสาวจิรฐา  ยิ่งยง 
 

นางรานี     หงษ์สถิตย์ 

(๑) งานการพยาบาล 
ผู้ป่วยนอก (๓๔ คน) 

*หัวหน้างาน 
นางโสภา   กุลประยงค์ 

          ------------------------------- 
* หัวหน้าแผนกตรวจโรคทั่วไป 
นางสุมล  ลิขิตกุลธนพร (๒๒ คน) 
**รองหัวหน้า 
นางวราภรณ์  ใจไว 
---------------------------------------- 
*หัวหน้าแผนกคลินิกพิเศษ(๑๑คน) 
นางวันทนา   สาครสุคนธ์  
**รองหัวหน้า 
 นางปิยะสิรี   ธาราสันติสุข 
  

(๕)งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด
และวิสัญญีพยาบาล (๙ คน) 

  **หัวหน้างาน 
นางสาวธัญสิริอร อินทรารักษ์สกุล 
**รองหัวหน้า 
นางสาวอ าพร  อนุพงษ์ภิชาติ 

(๖)งานพยาบาลหน่วยควบคุมการ
ติดเชื้อและงานจ่ายกลาง (๔ คน) 

* หัวหน้างาน 
นางสาวพัชรี หมื่นกล้าหาญ 
**รองหัวหน้า 
นางนวลจันทร์  ตันคง 

 

๑.กลุ่มงานบริหารทั่วไป ( ๖๐ คน) 

นายภูษณะ  ทองดารา 
 

(๗)งานการพยาบาลผู้คลอด 
(๑๑ คน) 

*หัวหน้างาน 
     นางวรวีร์ ดาวนพเก้าอนันต์ 
**รองหัวหน้า 
     นางสาวณปภัช  รุ่งรัตนวารี 

(๒)งานพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินและนิติเวช  (๒๖ คน) 

*หัวหน้างาน 
   นางมัณฑนา  กวีวัชรวรรณ 
*รองหัวหน้า 
     นางจุฑารัตน์  สุขโข 

(๓)งานการพยาบาล ผป.ใน(๓๙ คน)  
*หัวหน้างาน 

            *หัวหน้างาน 
น.ส.สุนทราวรรณ์  อินชูรันต์ 
              ____________ 
* หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ(๑๓ คน) 
น.ส.สุนทราวรรณ์  อินชูรันต์ 
** รองหัวหน้า                       
นางมณีรัตน์ ฐานปนกุลศักด์ิ 
---------------------------------------- 
*หัวหน้าหอผู้ป่วยสามัญ(๒๖ คน) 
นางพิมพ์ฐดา  วัฒนพงศ์สถิต 
* * รองหัวหน้า 
น.ส.ชุติกาญจน์ วณิชชากรสวัสด์ิ 
น.ส.สุรินนา  ถ่ินทวี 
 

๖. กลุ่มงานโภชนศาสตร์          
(๕ คน) 

* หัวหน้ากลุ่ม 
นางสาวสุพรรษา เหมสุวรรณ 
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* หัวหน้ากลุ่ม 
     นางสาวปราณี  พุ่มประดับ 
** รองหัวหน้า 
นางสาววิจิตรา   ไชยนุ้ย 
 
 

* หัวหน้ากุล่ม 
นางสาวไพรินทร์ เอี่ยมรัตน์ 
** รองหัวหน้า 
นางสาวกัญฑิมา   เพชรร่ืน 
 

๑๒. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก(๗ คน) 

   ๘. กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 
               (๗ คน) 

(๘)งานวิจัยและพัฒนา  
(๒ คน) 

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล(๑๔๕ คน) 

๑๑. กลุ่มงานการพยาบาล( ๑๒๙ คน) 

* หัวหน้างาน 
นางสาวกัญจนรัชช์  
 สุพรมอินทร ์
** รองหัวหน้า 
นางสาวกนกพร  โคกเพลาะ 
 

* หัวหน้างาน 
นายวุฒิกร   ทิวาวัลย์ 
 
 

* หัวหน้างาน 
นางเตือนใจ  สายเสวีกุล 
** รองหัวหน้า 
นางสาวสิดารัศมิ์   ไพรวัลย์ 

* หัวหน้างาน 
นางสาวนันทพร  น้อยสุขเสริม 
** รองหัวหน้า 
นางสาวสุภาพร   ทองพ่วง 

งานการเงินและบญัชี  
(๘ คน) 

สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม( ๒๖ คน) 
(ซักฟอกและแม่บ้าน+สวล. รพ.) 

 

งานพัสดุและบ ารุงรักษา 
( ๙ คน ) 

งานบริหารงานทั่วไป 
 (๑๒ คน ) 

๙. กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ 
ทางการแพทย์ (๒๐ คน) 

*หัวหน้ากลุ่ม 
นายปัฐม์  กวีวัชรวรรณ 
 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ( ๓ คน) 

(๔ คน) * หัวหน้างาน 
นายศุภวิชญ์  เอี่ยมสะอาด 

 

งานประกันและยุทธศาสตร์ฯ( ๖ คน) 

* หัวหน้างาน 
นายปัฐม์  กวีวัชรวรรณ 
 

 

งานสารสนเทศทางการแพทย์( ๑๐ คน) 

* หัวหน้างาน 
นางณัฐชานันท์  กันตพาณิชยการ 

 

* หัวหน้างาน 
นางวัชรี   ลือนาม 
 
 



โครงสร้างองค์กรโรงพยาบาลพานทอง (๓๑๕ คน) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพานทอง 

นายปิยะวิทย์   หมดมลทิน 

๒. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
(๑๓ คน) 

-งานวิเคราะห์สิ่งตัวอย่าง 
ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ 
-งานธนาคารเลือดและบรกิาร
ส่วนประกอบของเลอืด 

๓. กลุ่มงานทันตกรรม 
(๑๕ คน) 

งานตรวจ วินิจฉัย บ าบัดรักษา 
ฟื้นฟูสภาพส่งเสริมและป้องกัน
ทางทันตกรรม 
 

๔. กลุ่มงานเภสัชกรรมและ
คุ้มครองผู้บริโภค( ๒๑ คน ) 

-งานบริการเภสัชกรรม  
  ผู้ป่วยนอก และ  ผู้ป่วยใน 
-งานบริหารเวชภัณฑ์ 
-งานคุ้มครองผู้บริโภค 
-งานให้ค าปรึกษาด้านเภสัชกรรม 

๗. กลุ่มงานรังสีวิทยา 
(๕ คน ) 

-งานตรวจ วินิจฉัยและรักษาโดย  
  รังสีเอกซเรย์  

๕. กลุ่มงานการแพทย์ 
(๑๓ คน) 

-งานตรวจวินิจฉัย บ าบัดรักษา
ผู้ป่วยผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินผู้ป่วยใน ผู้ป่วยผ่าตัด     
ผู้มาคลอด 

๑๐. กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
(๑๗ คน) 

งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน/งานการ
พยาบาลในชุมชน/งานสง่เสริมสขุภาพทุกกลุม่วัย 
/งานป้องกันและควบคุมโรคและ ระบาดวิทยา 
/งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสนับสนุน
เครือข่าย/งานสุขภาพจิตและจติเวช/งานอนามัย
โรงเรียน/งานสุขภาพภาคประชาชน /งานบ าบัด
ยาเสพติด/งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ/งานอาชีวอนามัย /งานสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมและศูนย์ความปลอดภัย 
 **งานคลินิกเอดส์และวัณโรค 
 

(๑) งานการพยาบาล 
ผู้ป่วยนอก (๓๔ คน) 

-งานการพยาบาลผู้ปว่ยนอก หรือ
ผู้ใช้บริการสขุภาพที่มารับบริการ
ทุกมิติให้การพยาบาลผูป้ว่ย ใช้
บริการที่ไม่ต้องพักรักษาตัวใน รพ.  
------------------------------------ 
แผนกตรวจโรคท่ัวไป 
คัดกรอง การปฐมพยาบาล การ
ตรวจพิเศษ  การให้ค าปรึกษาและ
สุขภาพจิต งานตรวจสุขภาพ ศูนย์
รับผู้ป่วย งานการส่งต่อ 
และการบริการหน่วยปฐมพยาบาล 
----------------------------- 
แผนกคลินิกพิเศษ 
 งานโรคเรื้อรัง 
**งานอนามัยแม่และเด็ก 
  

(๕)งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด
และวิสัญญีพยาบาล (๙ คน) 

  -งานการพยาบาลผู้ปว่ยผา่ตัดเพื่อ
บ าบัดรักษาหรือผา่ตัดสง่ตรวจ เพื่อการ
วินิจฉัยรักษา ติดตามผลการพยาบาล
ผู้ป่วยผ่าตัด และวินิจฉัยพัฒนาคุณภาพ
การพยาบาล  ทั้งก่อนการผ่าตัด ขณะ
ผ่าตัด และหลังผา่ตัด 
-งานวิสัญญีพยาบาลการพยาบาลผูป้ว่ย
ที่ต้องได้รับยาระงับความรู้สึก การใช้
เทคโนโลยีในการระงับความรู้สกึ การ
ดูแลผู้ป่วยอย่างใกลชิ้ด เพื่อควบคุมคงไว้
ซึ่งสัญญาณชีพและความปลอดภัยใน
ชีวิตผู้ป่วย 

(๖)งานพยาบาลหน่วยควบคุมการ
ติดเชื้อและงานจ่ายกลาง (๔ คน) 

-งานการพยาบาลควบคุมการ 
  ติดเช้ือในโรงพยาบาล  
 -งานจ่ายกลาง 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ( ๖๐ คน) 

(๗)งานการพยาบาลผู้คลอด 
(๑๑ คน) 

-งานการพยาบาลผู้คลอดการ 
พยาบาลในระยะตั้งครรภ์ ระยะ 
รอคลอด ระยะคลอด  
-งานการพยาบาลทารกแรกเกิด 

(๒)งานพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินและนิติเวช  (๒๖ คน) 

-งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ 
ฉุกเฉิน การพยาบาลเพื่อ 
ช่วยชีวิต แก้ไขภาวะวิกฤตท่ี 
คุกคามชีวิต 

(๓)งานการพยาบาล ผป.ใน(๓๙)  

-งานการพยาบาลผู้ป่วยในทุกสาขา
๑.หอผู้ป่วยสามัญ   
๒.หอผู้ป่วยพิเศษ 

๖. กลุ่มงานโภชนศาสตร์ (๕ คน) 

- การบริหารจัดการอาหารตาม 
  มาตรฐานโภชนาการ 
- งานโภชนบ าบัด ให้ค าปรึกษา 
  ค าแนะน า ความรู้ ด้านโภชนาการ 
  และโภชนบ าบัด 

๙. กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ
ทางการแพทย์ (๒๐ คน) 

-งานแผนงานประเมินผลและ
ยุทธศาสตร์ โรงพยาบาล.และ
เครือข่ายสุขภาพ  
- จัดการเงินงบประมาณเครือข่าย
สุขภาพ 
-งานขึ้นทะเบียนสิทธิรักษา ตรวจสอบ
สิทธิ  การเรียกเก็บ-ตามจ่าย  
-งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
 **งานประชาสัมพันธ์ 
 

-งานการเงิน 
- งานบัญชี  – งานการเงิน 
- การจัดการต้นทุน (Unit Cost) 

งานการเงินและบัญชี  
(๘ คน) 

- งานความสะอาดอาคารสถานที่(แม่บ้าน)  
- งานจัดการภูมิทัศน์ 
- งานซักฟอก 
-ผลิตน้ าประปา /น้ าดื่ม 
-จัดการขยะ / บ าบัดน้ าเสีย 
 

สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน รพ. 
( ๒๖ คน) 

 

- งานบริหารพัสดุครุภัณฑ์ 
- งานก่อสร้างและซ่อมบ ารงุ 
- งานอาคารสถานที่ 
- งานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 
- งานตรวจสอบเฝา้ระวังอัคคีภัย 

งานพัสดุและบ ารุงรักษา 
( ๙ คน ) 

-งานธุรการและบริหารงานทั่วไป 
-งานเคหะบริการ(บา้นพัก/หอ้งประชุม) 
-งานสารบรรณและหอ้งสมุด 
-งานการเจ้าหน้าที่ 
-งานพัฒนาบุคลากร 
-งานพิธีการและเลี้ยงรับรอง 
-งานจัดการสื่อทัศนูปกรณ์ 
----------------------------- 
-งานบริการยานพาหนะ 
**รักษาความปลอดภัยใน รพ. 
 
 

งานบริหารงานท่ัวไป (๑๒ คน ) 

-บริการส่งเสริมสขุภาพ ที่มิใช่การแพทย์ 
แผนปัจจบุนั รักษาแบบเยียวยาหรอืสมาน
(Healing)ที่ได้รับรองตามมาตร ฐาน ของ
กรมพัฒนาการแพทย์แพทย์ไทยและ
แพทย์ทางเลือก ** งานแผนจีน 
 

-งานตรวจประเมิน การวินิจฉัย และ
บ าบัดความบกพร่องของร่างกาย ด้วยวิธี
ทางกายภาพบ าบัด 
-งานฟื้นฟูความเสื่อมสภาพ  ความพิการ  

๑๒. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก(๗ คน) 

   ๘. กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 
               (๗ คน) 

(๘)งานวิจัยและพัฒนา (๒ คน) 

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล(๑๔๕ คน) 

๑๑. กลุ่มงานการพยาบาล(๑๒๙ คน) 

วางระบบเพื่อพัฒนาบริการพยาบาลในทุมิติ(สง่เสรมิ/ปอ้งกัน/รักษา/ฟื้นฟ)ูโดยใช้ความรู้ทาง 
วิทยาศาสตร์และทางการพยาบาลเพื่อใหดู้แลสขุภาพผูป้ว่ยใหม้ีประสทิธิภาพ ก้าวหน้าทันสมัย 

ควบคุมก ากับ วิเคราะห์ ก าหนดทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์ ในการบริหารจดัการ
และพัฒนาคุณภาพการพยาบาล จัดระบบการพยาบาล ระบบประกันคุณภาพด้านการ
พยาบาล “ระบบบริการทางการพยาบาลในระดับทุติยภูมิและปฐมภูมิ และสนับสนุน

เครือข่ายสุขภาพ” 

ตรวจสอบ ควบคุมภายในการบริหารจัดการและ
พัฒนาคุณภาพของ “ระบบสนับสนุนบริการ ใน
ระดับทุติยภูมิและปฐมภูมิ และสนับสนุน
เครือข่ายสุขภาพ” 
  

-งานห้องบัตร 
-งานเวชสถิติและงานข้อมูลทาง
การแพทย์  
-การจัดการเวชระเบยีน  
-การลงรหัสโรค 
 

-พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
สนับสนุนระบบบริหารและบริการ 
-งานจัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
สารสารสนเทศ 
-ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และ
บ ารุงรักษา 
-รักษาความปลอดภัยในรพ.ด้วย
กล้องCCTV 

งานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ (๖) 

งานสารสนเทศทางการแพทย์ (๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(๓) 

ควบคุมก ากับ วิเคราะห์ 
ก าหนดทิศทาง นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ และพัฒนา
คุณภาพของ “ระบบสนับสนุน
บริการ ในระดับทุติยภูมิและ
ปฐมภูมิ และสนับสนุน
เครือข่ายสุขภาพ” 
  


