
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลหนองหาน 

นายแพทยธ์งภกัดิ์   มีเพียร 

1.กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

นางนิตยร์ดี  อนุสาม ิ
2.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์

นางนพมาศ  วุฒา 
3.กลุ่มงานทนัตกรรม 

นางอัญชลี  มีเพียร 
4.กลุ่มงานเภสชักรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 

นส.นิภาภรณ ์  ภดูรโพธ์ิ 

5.กลุ่มงานการแพทย ์

นพ.ธงภกัดิ ์ มีเพียร 

6.กลุ่มงานโภชนศาสตร ์

นางอุมาพร   ชูเทพ 

7.กลุ่มงานรังสีวทิยา 

นายชีระ  สิงคลีประภา 

9.กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์
และสารสนเทศการแพทย ์

นายธวชัชัย   บัณฑติรักการคา้ 

10.กลุ่มงานบริการด้านปฐมภมิูและองคร์วม 

นส.นพพร   จันทรเสนา 

8.กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 

นส.อาทิตยา  อุปโลภาส 

11.กลุ่มงานการพยาบาล 

นส.ประภสัสร   โพธิดอกไม ้
 

งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (1) 
นางจุฑามาศ   ทาปลัด 

งานการพยาบาลผู้ป่วยใน (3) 
1.ตึกชาย  นางเทวัญ  บัณฑติรักการค้า 

2.ตึกหญงิ นางพุทธชาด   คู่วจันกุล 

3.ตึกเดก็   นางประภาพร   แก้วสุข 

4.ตึกพิเศษ นางประภสัสร  หรัิญรัตน ์

งานการพยาบาลผู้คลอด (7) 
นางสายใย  ก้อนค า 

งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบตัิเหตุ
ฉุกเฉินและนิติเวช (2) 
นางน้องนภา   ทานะ 

12.กลุ่มงานแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลือก 

นางดาหวัน   หอ่หุ้มด ี

งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก(4) 
นางคณิตรา  พันโพธ์ิ 

งานพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชือ้และ
งานจ่ายกลาง (6) 
นส.วารุณี  ยาคง 

งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตดัและวิสัญญีพยาบาล(5) 
1.งานผ่าตดั       นส.วารุณี  อุดมพันธ ์

2.งานวิสัญญี     นางอภญิญา   ไชยบุตร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลหนองหาน 

นายแพทยธ์งภักดิ์    มเีพียร 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองหาน 

 

5.กลุ่มงานการแพทย์ 

นายธงภักดิ์   มเีพียร 

-งานตรวจวินิจฉัย บ าบัดรักษา

ผูป้ว่ย ทัง้ผู้ปว่ยนอก ผู้ปว่ย

อุบัติเหตุฉุกเฉิน ผูป้ว่ยใน ผู้ปว่ย

ผา่ตัด ผูม้าคลอด 

3.กลุ่มงานทันตกรรม 

นางอัญชลี  มเีพียร 

 
-งานตรวจ วินิจฉัย บ าบัดรักษา  

ฟื้นฟูสภาพส่งเสริมและปอ้งกัน

ทางทันตกรรม 

8.กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 

นส.อาทติยา  อุปโลภาส 

 
-งานตรวจประเมิน การวินิจฉัย 

และบ าบัดความบกพรอ่งของ

ร่างกายด้วยวิธีทางการภาพบ าบัด 

-งานฟื้นฟูความเสี่ยเสื่อมสภาพ 

 ความพิการ 

2.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 

นางนพมาศ   วุฒา 

 
-งานวิเคราะห์สิ่งตัวอย่างทาง 

ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ 

-งานธนาคารเลือดและบริการ

ส่วนประกอบของเลือด 

 

7.กลุ่มงานรังสีวิทยา 

นายชีระ  สิงคลีประภา 

 
-งานตรวจ วินิจฉัยและ

รักษาโดยรังสีเอกซเรย์ 

 

6.กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 

นางอุมาพร   ชูเทพ 

 
-งานบริหารจัดการอาหารตาม

มาตรฐานโภชนาการ 

-งานโภชนบ าบัด ให้ค าปรึกษา 

ค าแนะน า ความรู้ด้านโภชนาการ 

และโภชนบ าบัด 

 

4.กลุ่มงานเภสัชกรรมและ

คุ้มครองผู้บริโภค 

นส.นิภาภรณ์   ภูดรโพธิ์ 

 

นายธงภักดิ์   มเีพียร 
-งานบริการเภสัชกรรม

ผูป้ว่ยนอก 

-งานบริการเภสัชกรรม

ผูป้ว่ยใน 

-งานบริหารเวชภัณฑ์ 

-งานคุม้ครองผูบ้ริโภค 

-งานให้ค าปรึกษาด้านเภสัช

กรรม 

9.กลุ่มงานประกันสุขภาพ

ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ทางการแพทย์ 

นายธวัชชัย   บัณฑิตรักการค้า 

 

นายธงภักดิ์   มเีพียร 
-งานประกันสุขภาพการขึ้น

ทะเบยีน การตรวจสอบสิทธ ิการ

เรียกเก็บ การตามจ่าย 

-งานเวชสถิติและงานขอ้มูล การ

จัดการเวชระเบยีน การลงรหัสโรค 

-งานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

คอมพิวเตอร์ 

-งานแผนงานและยุทธศาสตร์

เครือขา่ยสุขภาพ 

-งานสังคมสงเคราะห์การ

ให้บริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอก 

ผูป้ว่ยใน 

ครอบครัวและชุมชนการบริการ

คลินิกศูนย์พึ่งได ้

1.กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

นางนิตย์รดี   อนุสามิ 

-งานการเงินและการบัญชี 

-งานพัสดุก่อสร้างการซ่อม

บ ารุง 

-งานธุรการการบริหาร

ยานพาหนะ 

-งานรักษาความปลอดภัย 

-งานประชาสัมพันธ์ 

-งานซักฟอก 

-งานอาคารสถานที่ 

-งานการเจา้หน้าท่ี 

10.กลุ่มงานบริการด้าน

ปฐมภูมแิละองค์รวม 

นส.นพพร  จันทรเสนา 

-งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 

-งานการพยาบาลในชุมชน 

-งานสง่เสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย 

-งานป้องกันและควบคุมโรคและ

ระบาดวทิยา 

-งานอาชีวอนามัย 

-งานสุขาภิบาลสิง่แวดล้อมและ

ศูนยค์วามปลอดภัย 

-งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

และสนบัสนนุเครือขา่ย 

-งานสุขภาพจิตและจติเวช 

-งานอนามัยโรงเรียน 

-งานสุขภาพภาคประชาชน 

-งานบ าบัดยาเสพติด สรุา บุหรี ่

-งานสุขศกึษาและพัฒนา

พฤตกิรรมสุขภาพ 

 

11.กลุ่มงานการพยาบาล 

นส.ประภัสสร   โพธิดอกไม้ 

 
วิเคราะห์ ก าหนดทศิทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์ ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ การพยาบาล จัดระบบการพยาบาล  

ระบบประกันสุขคุณภาพด้านการพยาบาล 

 

งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก(1) 

นางจุฑามาศ  ทาปลัด 

 -งานการพยาบาลผู้ปว่ยนอกหรือ

ผู้ใช้บริการสุขภาพที่มารับบริการทกุมิติให้

การพยาบาลผู้ปว่ย ผู้ใช้บรกิารไม่ต้องพัก

รักษาตัวใน รพ.ด้วยการคัดกรอง การปฐม

พยาบาล การตรวจพเิศษ การให้ค าปรึกษา

และสุขภาพจิต งานตรวจสุขภาพ งานคลนิิก

พเิศษ งานโรคเรือ้รัง ศูนยร์ับผู้ปว่ย งานการ

ส่งต่อและการบรกิารหน่วยปฐมพยาบาล 

 

งานการพยาบาลผู้ป่วย

อุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช(2) 

นางน้องนภา   ทานะ 

-งานการพยาบาลผู้ปว่ย

อุบัติเหตุฉุกเฉิน การพยาบาล

เพื่อช่วยชีวิต แก้ไขภาวะวิกฤตที่

คุกคามชีวิต 

งานการพยาบาลผูป้่วยใน(3) 

1. นางเทวัญ  บัณฑิตรักการค้า

(ตึกชาย) 

2. นางพุทธชาด  คู่วัจนกุล 

(ตึกหญงิ) 

3. นางประภาพร  แก้วสุข 

(ตึกเด็ก) 

4. นางประภัสสร  หิรัญรัตน ์

(ตึกพิเศษ) 

-งานการพยาบาลผู้ปว่ยใน

ทุกประเภททุกสาขา

บริการ 

งานการพยาบาล

ผู้ป่วยหนัก(4) 

นางคณิตรา   พันโพธิ์ 

 -งานการพยาบาลผู้ปว่ยในที่อยู่

ในภาวะวกิฤตหรือมีแนวโน้มเขา้

สู่ระยะวกิฤตต้องไดร้ับการ

รักษาพยาบาลอยา่งใกล้ชิดการ

ใช้เครื่องมือช่วยชีวิต การเฝ้า

ระวังอยา่งใกล้ชิด การสง่เสริม

งานการพยาบาลผู้ปว่ยระยะ

สุดท้าย 

งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล(5) 

1.งานผ่าตัด       นส.วารุณ ี อุดมพันธ ์

2.งานวิสัญญี     นางอภิญญา   ไชยบุตร 

 

 

 

-งานการพยาบาลผู้ปว่ยผา่ตัดเพื่อบ าบัดรักษาหรือผ่าตัดส่งตรวจ เพื่อการ

วินิจฉัยรักษา ติดตามผลการพยาบาลผูป้ว่ยผา่ตัด และวินิจฉัยพัฒนา

คุณภาพการพยาบาล ทั้งก่อนการผา่ตัด ขณะผา่ตัดและหลังผา่ตัด 

-งานวิสัญญพียาบาล การพยาบาลผูป้ว่ยที่ต้องได้รับยาระงับความรู้สึก การ

ใช้เทคโนโลยีในการระงับความรู้สึก การดูแลผูป้ว่ยอย่างใกล้ชิด เพื่อควบคุม

คงไว้ซ่ึงสัญญาณชีพและความปลอดภัยในชีวิตผูป้ว่ย 

งานพยาบาลหน่วยควบคุมการติด

เช้ือและงานจ่ายกลาง(6) 

นส.วารุณ ี  ยาคง 

 -งานการพยาบาลควบคุมการติดเช้ือ

ในโรงพยาบาล  

-งานจา่ยกลาง 

-งานศูนย์เคร่ืองมือแพทย์ 

งานการพยาบาลผู้คลอด(7) 

นางสายใย  ก้อนค า 

 -งานการพยาบาลผู้คลอดการ

พยาบาลในระยะตังครรภ์ ระยะรอ

คลอด ระยะคลอด 

-งานการพยาบาลทารกแรกเกิด 


