
งานการพยาบาล
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
งานการพยาบาลอบุัตเิหตฉุกุเฉินและนิตเิวช
งานการพยาบาลผู้คลอด
งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและวิสัญญี
พยาบาล
งานการพยาบาลหนว่ยควบคุมการติดเชื้อ
และงานจ่ายกลาง
งานการพยาบาลผู้ป่วยใน

- หอผู้ป่วยศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดูก
และข้อ

- หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย
- หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญงิ
- หอผู้ป่วยพิเศษ
- หอผู้ป่วยเด็ก
- หอมารดาหลังคลอด

กลุ่มงานการพยาบาล
นางสุธา ภิญโญยิ่ง

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

งานบริหารทั่วไป
- งานบริหารทั่วไป
- งาน ITA
- งาน ELA

งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัสดุและครุภัณฑ์
งานธรุการ

- งานสารบรรณ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานโสตทัศนูปกรณ์
- งานเคหะบริการ
- งานยานพาหนะ
- งานรักษาความปลอดภัย

งานการเจ้าหนา้ที่
งานสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ และความ
ปลอดภัย

- งานโครงสร้างพ้ืนฐาน
- งานสาธารณปูโภค
- งานการจัดการพลังงาน
- งานซ่อมบ ารุง
- งานเครื่องมือแพทย์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
นายวรวุฒิ สันติมัค

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

งานบริการ/บริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก           *งานคลังเวชภัณฑ์และผลิตยา
*งานบริการ/บริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยใน             *งานจัดซื้อ
*งานบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิและคุ้มครองผู้บริโภค

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
นางอรทัย  พัฒนมงคล

เภสัชกรช านาญการพิเศษ

งานตรวจประเมิน การวินิจฉัยและบ าบัดความ
บกพร่องของร่างกายดว้ยวิธทีางกายภาพบ าบัด
งานฟ้ืนฟูความเสื่อมสภาพ ความพิการ
งานตรวจประเมินและดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมใน
ชุมชนและ PCC

งานรังสีเพ่ือการตรวจ วินิจฉัย โดยรังสีเอกซ์
งานรังสีเพ่ือการชันสูตร

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
นางธนัตถา  วรรณปยิะรัตน์

นักกายภาพบ าบัดช านาญการ

กลุ่มงานรังสีวิทยา
นางธนัตถา  วรรณปิยะรัตน์

นักกายภาพบ าบัดช านาญการ

งานวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางหอ้งปฏิบัติการเทคนคิ
การแพทย์ทางเคมีคลินิก  จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก  
จุลชีววิทยาคลินิก  ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและโลหิต
วิทยาคลินิก
งานธนาคารเลือดและบริการส่วนประกอบของ
เลือด

งานบริหารจัดการอาหารตามมาตรฐานโภชนาการ
งานโภชนบ าบัด ให้ค าปรึกษา แนะน าความรู้ดา้น
โภชนาการและโภชนบ าบัด

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
นางธนัตถา  วรรณปยิะรัตน์

นักกายภาพบ าบัดช านาญการ

กลุ่มงานโภชนศาสตร์
นางธนัตถา  วรรณปยิะรัตน์

นักกายภาพบ าบัดช านาญการ

งานส่งเสริมสุขภาพ
*งานการพยาบาลชมุชน
*งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
*งานอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
และควบคุมโรค

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ       
และองค์รวม

นางแอนนา สุมะโน
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

•งานประกันสุขภาพ
- งานประกันสังคม        - งานเรียกเก็บตามจ่าย        - งานขึ้นทะเบียน/ตรวจสอบสิทธิ
•งานสารสนเทศทางการแพทย์

- งานเวชสถิติและงานข้อมูล       - งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
•งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายสุขภาพ     

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
นางวรรณวิมล  ศิริจันทร์

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

งานองค์กรแพทย์

กลุ่มงานการแพทย์
นายจิรศักดิ์  จิรากูลสวัสดิ์

นายแพทย์ช านาญการพิเศษ

งานบริการแพทยแ์ผนไทย

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก

นายจิรศักดิ์  จิรากูลสวัสดิ์
นายแพทย์ช านาญการพิเศษ

งานบริการทันตกรรม รพ.
งานส่งเสริมป้องกันทันตกรรมในชุมชน

กลุ่มงานทันตกรรม
นางสาวกุลนารี  บริสุทธิ์

ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ

นายราเมศร์ อ าไพพิศ                     
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง

โครงสรา้งโรงพยาบาลแหลมฉบงั

LAEMCHABANG HOSPITAL

กลุ่มงานเทคนิคบริการ



โครงสรา้งกลุ่มงานการแพทย์

นายภจูติต ์ ตรีบ าเพ็ญ                      

นายแพทย์ช านาญการ

งานองคก์รแพทย์

น.ส.ปาหนนั  จสูวสัดิ์                

เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน

1.นายดนวัต ชุณหวาณิชย์ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) 21.น.ส.ณัฏฐนนิช เชยสมบัติ (นายแพทย์ปฏิฐบัติการ)
2.นางวิลาศลักษณ์ ทะนงศักด์ิสกุล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) 22.น.ส.รุจยา สุริยะจันทร์ (นายแพทย์ปฏิฐบัติการ)
3.นางจันทร์จุรี คงมีสุข คาเนโกะ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) 23.น.ส.นียมารถ ทองจันทร์ (นายแพทย์ปฏิฐบัติการ)
4.นายอ านวยโชค ทะนงศักด์ิสกุล (นายแพทย์ช านาญการพิเศษ) 24.นายภควัต สมบูรณ์ (นายแพทย์ปฏิฐบัติการ)
5.นายฉัตรชัย ไข่เกษ (นายแพทย์ช านาญการพิเศษ) 25.น.ส.กมลชนก บุญอนันธนสาร (นายแพทย์ปฏิฐบัติการ)
6.นายปัญญาฤทธ์ิ กิติวรรณประสาร (นายแพทย์ช านาญการพิเศษ) 26. นางล าเลียง บุญมี (แม่บ้าน)
7.น.ส.สกุณา อุษณวศิน (นายแพทย์ช านาญการพิเศษ)
8.น.ส.เพชรประภา  ทองศรีจันทร์ (นายแพทย์ช านาญการพิเศษ)
9.น.ส.ชญานันทน์ หัสโร (นายแพทย์ช านาญการ) 
10.น.ส.ดวงใจ คงลาภอ านวย (นายแพทย์ช านาญการ)
11.นายดิษพล นิติวราภรณ์ (นายแพทย์ช านาญการ)
12.น.ส.พิมผกา พรหมประเสริน (นายแพทย์ช านาญการ)
13.น.ส.เม็ดทราย ทิพย์เวศ (นายแพทย์ช านาญการ)
14.นายวราวรรษ น่ิมเสนาะ (นายแพทย์ช านาญการ
15.นางศิโรรัตน์  ลิขิตมาศกุล (นายแพทย์ช านาญการ)
17.น.ส.สาวิตรา วุฒิเจริญกิจ (นายแพทย์ช านาญการ)
18.น.ส.ปรีชญา นาคะผดุงรัตน์ (นายแพทย์ช านาญการ)
19.นางพงษ์ฉัตรภูมิ ต่อพงษ์พันธ์ุ (นายแพทย์ช านาญการ)
20.นายภาคภูมิ เลิศจรัสศิวิไล (นายแพทย์ปฏิฐบัติการ)

โรงพยาบาลแหลมฉบงั

งานบริการแพทยแ์ผนไทย

นายจริศกัด์ิ  จริากูลสวสัด์ิ                      

นายแพทยช์ านาญการพิเศษ                                     

หวัหนา้กลุ่มงานการแพทย์

1.น.ส.สุภาภรณ์ เน่ืองจ านงค์ (แพทย์แผนไทยปฏิฐบัติการ)
2.น.ส.เกวลีกมล รัตนแสง (แพทย์แผนไทย)
3.น.ส.รัชฎา วงศ์บุดดี (แพทย์แผนไทย)
4.น.ส.ณันวิภา สนประเสริน (พนักงานช่วยเหลือคนไข้)
5.น.ส.วันทนา บุญมี (พนักงานบริการ)

กลุ่มงานการแพทยแ์ผนไทย

และการแพทยท์างเลือก



โครงสรา้งกลุ่มงานทนัตกรรม

น.ส.ลกัษมส์ิรี  เลาหะนนัท์

ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ

งานบริการทนัตกรรมโรงพยาบาล

นายกิตติศกัดิ์  ขจรรุง่เรือง 

ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ

1.น.ส.ดลกร  พูลสวัสด์ิ  (ทันตแพทยเ์ชี่ยวชาญ)
2.น.ส.สุพรรษา  วิสาหะพานิช  (ทันแพทย์ช านาญการ)
3.น.ส.ปนิดา  คุณทรงเกียรติ  (ทันตแพทยช์ านาญการ)
4.น.ส.เพ็ญพิชชา  เอี่ยมระหงส์  (ทันตแพทย์ช านาญการ)
5.นางณันวรา  มัคครากุล  (ทันตแพทย์ช านาญการ)
6.น.ส.อรรถพร ไชยสลี (ทันตแพทย์ช านาญการ)
7.น.ส.มนัสชนก เกษมราษฎร์ (ทันตแพทย์ช านาญการ)
8.น.ส.ชญานี ผลเจริญ (ทันตแพทย์ปฏิฐบัติการ)

โรงพยาบาลแหลมฉบงั

งานส่งเสริมป้องกนัทนัตกรรมในชุมชน

น.ส.กุลนารี  บริสุทธ์ิ              

ทนัตแพทยน์าญการพิเศษ                                     

หวัหนา้กลุ่มงานทนัตกรรม

1.นางอัชรา  พรานนท์สถิต  (เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน)
2.นางดารุณี รามางกูร (เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน)
3.นางปรียานุช  หวานระรื่น  (เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน)
4.นางจักษณา แน่นหนา  (เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน)
5.นางชญาดา  พัฒทุม  (เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน)
6.น.ส.ณัฏฐน์กานต์  พนมสัย (เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน)
7.น.ส.วัชราภรณ์  ส าราญอินทร์  (เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน)
8.น.ส.กิตติกานต์  พันวุฒิ  (เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิฐบัติงาน)

1.น.ส.ชญานิศ ธนกิจการเกษตร (เจ้าพนักงานธุรการ) 14.น.ส.กันยากร  ปิยะโชติ  (ผู้ช่วยข้างเก้าอี้ทันตกรรม)
2.น.ส.ภณิดา  ลี้รตันเพชร  (นักประชาสัมพันธ์) 15.นางอรทัย  ประจญ  (ผู้ช่วยข้างเก้าอี้ทันตกรรม)
3.น.ส.จิราวรรณ  ศิริอุทัย  (พนักงานช่วยการพยาบาล) 16.น.ส.นริศรา  เทศงามถ้วน  (ผู้ช่วยข้างเก้าอี้ทันตกรรม)
4.น.ส.ธนิษนา  ถ าอุทก  (พนักงานช่วยการพยาบาล) 17.น.ส.บุริน ยาจิตร (ผู้ช่วยข้างเก้าอี้ทันตกรรม)
5.น.ส.ปรารถนา  ชินรัตน์  (พนักงานช่วยการพยาบาล) 18.น.ส.มีนา  แถมสมดี  (ผู้ช่วยข้างเก้าอี้ทันตกรรม)
6.น.ส.พันรี  พรหมประเสริน  (พนักงานช่วยการพยาบาล) 19.น.ส.หทัยรัตน์ ทัศนพิทักษ์ (ผู้ช่วยข้างเก้าอี้ทันตกรรม)
7.น.ส.รัตนา  บุญมี  (พนักงานช่วยการพยาบาล) 20.น.ส.มินตรา  โสภารัตน์ (ผู้ช่วยข้างเก้าอี้ทันตกรรม)
8.นางสุทิษา นวลดี  (พนักงานช่วยการพยาบาล) 21.น.ส.ญภา  สังฆะชัย (ผู้ช่วยข้างเก้าอี้ทันตกรรม)
9.น.ส.ขัตติยารัตน์  ภัทรนิตภัทร์  (พนักงานช่วยการพยาบาล) 22.น.ส.สิริพร  แพรพูล (ผู้ช่วยข้างเก้าอี้ทันตกรรม)
10.น.ส.กัญญาภัค โสมนัส  (พนักงานช่วยการพยาบาล) 23.น.ส.นวพร ริมคีรี (ผู้ช่วยข้างเก้าอี้ทันตกรรม)
11.น.ส.จุฑามาศ  พิมพ์สวัสด์ิ  (พนักงานช่วยการพยาบาล)
12.น.ส.นิตยา  ชมรัตน์  (พนักงานช่วยเหลือคนไข้)
13.น.ส.สุนทรี  ศรีสมบัติ  (พนักงานช่วยเหลือคนไข้)



โครงสรา้งกลุ่มงานเภสชักรรมและคุม้ครองผูบ้ริโภค

นางอรทยั  พฒันมงคล                    

เภสัชกรช านาญการพิเศษ

งานบริการ/บริบาลเภสชักรรม          

ผูป่้วยนอก

นางเยาวเรศ คณุารกัษ ์        

เภสัชกรช านาญการ

1.นายสมบูรณ์  ประพันธ์  (จพง.เภสัชกรรมช านาญงาน)
2.นายกัมปนาท  อาจทวีกูล  (พนักงานประจ าห้องยา)
3.น.ส.นภาวัน  ประสิทธ์ิบุญ  (นักวิชาการพัสดุ)

โรงพยาบาลแหลมฉบงั

นายสิทธิชยั  ฤทธ์ิกุลสิทธิชยั                  

เภสัชกรช านาญการ

งานคลงัเวชภณัฑแ์ละผลิตยา

นายพิทยา  แววสุวรรณ           

เภสัชกรช านาญการ

1.นางแพรวพรรณ  ผลชีวิน  (จพง.เภสัชกรรมช านาญงาน)
2.นายนิพน  ปู่บุตรชา  (จพง.เภสัชกรรมช านาญงาน)
3.น.ส.สุกัญญา  สุพงษ์  (พนักงานประจ าห้องยา)
4.น.ส.ธารทิพย์  ชิดสนิท  (พนักงานประจ าห้องยา)
5.นายจิระ  ขวัญมี  (พนักงานประจ าห้องยา)
6.น.ส.กัญญารัตน์ หนูดี (จพง.เภสัชกรรม)

งานจดัซ้ือ บริการและบริบาลเภสชักรรม                

ผูป่้วยใน

นางอรทยั  พฒันมงคล                                      

เภสชักรช านาญการพิเศษ                                     

หวัหนา้กลุ่มงานเภสชักรรมและคุม้ครองผูบ้ริโภค

1.นางพรพรรณ  วงศ์มีเกียรติ  (เภสัชกรช านาญการ)
2.น.ส.ภัตติมา  ปกรณ์โณดม  (เภสัชกรช านาญการ)
3.น.ส.สุภาภรณ์ รัตนโชติพานิช  (เภสัชกรช านาญการ)
4.น.ส.นารีพร  ใจการ  (เภสัชกรปฏิฐบัติการ)
5.นายธนวัฒน์  ต้ังเจริญศิริรัตน์  (เภสัชกรปฏิฐบัติการ)
6.น.ส.สุภาทิพย์  ทองอยู่  (เภสัชกร)
7.น.ส.ภาพิต มากคุณ  (เภสัชกร)
8.น.ส.ศุภลักษ์ ศุภรตรีทิเพศ  (เภสัชกร)
9.นางรัชดาพร  อินทรหัส  (จพง.เภสัชกรรมช านาญงาน)
10.นายชาญณรงค์  อินตรา  (จพง.เภสัชกรรมช านาญงาน)
11.น.ส.กฤษณา  รอดใน  (จพง.เภสัชกรรมช านาญงาน)
12.น.ส.วันดี  จงปลูกกลาง  (จพง.เภสัชกรรมช านาญงาน)
13.นายประฏิฐพัฒณ์  ประโคทัง  (จพง.เภสัชกรรมปฏิฐบัติงาน) 
14.น.ส.พวงเพ็ญ  ซื่อต่อวงศ์  (พนักงานประจ าห้องยา ส2)
15.น.ส.ธิดามาศ  สายสิญจน์  (พนักงานประจ าห้องยา ส2)
16.นายพลพล  สว่างแก้ว  (พนักงานประจ าห้องยา ส2)
17.น.ส.สงกรานต์  สมานพงษ์ (พนักงานประจ าห้องยา)
18.น.ส.ดลพร  อโณทยานนท์  (พนักงานประจ าห้องยา)
19.นายอนุชา  สมบูรณ์สิทธ์ิ  (พนักงานประจ าห้องยา)
20.น.ส.มนิกา  นาห่อม  (พนักงานบริการ)

1.น.ส.พัชยา  กลันทปุระ  (เภสัชกรช านาญการ)
2.นายเกรียงไกร  หวังจินดาวรรณ (เภสัชกรปฏิฐบัติการ)
3.น.ส.ศศิธร  สายพรมสุด  (จพง.เภสัชกรรมช านาญงาน)
4.น.ส.เกศรินทร์ หนูโงน  (จพง.เภสัชกรรมปฏิฐบัติงาน)
5.น.ส.วรรณดี  เนียมเรือง  (พนักงานประจ าห้องยา)

1.นายกิตตินันท์  สินจิตร์  (เภสัชกรปฏิฐบัติการ)

นายเชาวฤทธ์ิ  จนัทราศรีไศล

เภสัชกรช านาญการ

งานบริการเภสชักรรมปฐมภูมิและ

คุม้ครองผูบ้ริโภค



โครงสรา้งกลุ่มงานเทคนิคบริการ

นางธนตัถา  วรรณปิยะรตัน์

นักกายภาพบ าบัดช านาญการ

กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู

นายแจก๊ วุฒิจารีเลิศสกลุ   

นักโภชนาการปฏิบัติการ

1.งานตรวจประเมิน  การวินิจฉัยและบ าบัดความบกพร่องของ
ร่างกายด้วยวิธีกายภาพบ าบัด

2.งานฟ้ืนฟูความเส่ือมสภาพ ความพิการ
3.งานตรวจประเมินและดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมในชุมชน และ 

PCC
ผู้รับผิดชอบ
1.นางจินดาพร  วงศ์กลาง  (นักกายภาพบ าบัดช านาญการ)
2.นางเกศรินทร์ ปัทมโรจน์  (นักกายภาพบ าบัดช านาญการ
3.น.ส.รัตนาวดี  ก๋งเฮ็ง (นักกายภาพบ าบัดปฏิฐบัติการ)
4.น.ส.สุพรรณี  วงศ์พันธ์  (นักกายภาพบ าบัดปฏิฐบัติการ)
5.นางอิสราภรณ์  สมวงศ์  (นักกายภาพบ าบัดปฏิฐบัติการ)
6.นายกิตติธัช  สันติมัค  (นักกายภาพบ าบัดปฏิฐบัติการ)
7.นางมณีรัตน์  สีนวล  (เจ้าพนักงานเวชกรรมฟ้ืนฟูช านาญงาน)
8.นายรณ  เหรียญทอง  (ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัด)
9.น.ส.ศกลวรรณ  อ้วนอินทร์  (ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัด)
10.นายวรวุธ  ฤทธ์ิน้อย  (ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัด)

โรงพยาบาลแหลมฉบงั

นางสายสมร  สุทธวจัน์

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

น.ส.ปาวี  จนัทรสารี                   

นักรังสีการแพทย์ช านาญการ

1.งานวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิฐบัติการเทคนิคการแพทย์ทางเคมี
คลินิก จุลทรรศน์คลินิก จุลชีววิทยาคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและ
โลหิตวิทยาคลินิก

2.งานธนาคารเลือดและบริการส่วนประกอบของเลือด
ผู้รับผิดชอบ
1.นายนิติรุจน์ โชติบวรชัยวงศ์  (นักเทคนิคการแพทย์ปฏิฐบัติการ)
2.นางชนกนันท์ ธนวัฒน์วาทิน  (นักเทคนิคการแพทย์ปฏิฐบัติการ)
3.น.ส.สวิตตา  บุญธนโยธิน  (นักเทคนิคการแพทย์ปฏิฐบัติการ)
4.น.ส.ศศิชา  กลัดแก้ว  (นักเทคนิคการแพทย์ปฏิฐบัติการ)
5.น.ส.วีณ์รนา โรจน์สิริธีรา  (นักเทคนิคการแพทย์ปฏิฐบัติการ)
6.นายคุณากร  คันธจันทร์  (นักเทคนิคการแพทย์ปฏิฐบัติการ)
7.นายวิศรุต สุทธิสงเคราะห์  (นักเทคนิคการแพทย์)
8.นางสปันนา  บุญประโคน  (จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงาน)
9.น.ส.พรพรรณ มาศจด  (จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิฐบัติงาน)
10.น.ส.ปิยวรรณ ครบอยู่  (พนักงานประจ าห้องทดลอง)
11.น.ส.ระรินทร์ทิพย์  อินทร์นุช  (พนักงานประจ าห้องทดลอง)
12.น.ส.สาวิตรี  พูลสวัสด์ิ  (พนักงานประจ าห้องทดลอง)
13.น.ส.มนัสวีร์  เล็กภิรมย์  (พนักงานประจ าห้องทดลอง)

กลุ่มงานรงัสีวิทยา

1.งานรังสีเพ่ือการตรวจ  วินิจฉัย  โดยรังสีเอกซ์
2.งานรังสีเพ่ือการชันสูตร
ผู้รับผิดชอบ
1.น.ส.สิรัญญา มหาผล  (นักรังสีการแพทย์ปฏิฐบัติการ)
2.น.ส.เวียร์  ธนาวกุล  (นักรังสีการแพทย์ปฏิฐบัติการ)
3.นายทิวา  ขวัญมี  (พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค)
4.นายสรพงษ์ จันทร์ประภาส  (พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค)
5.นายกฤษดา  ค่าโค  (พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค)

กลุ่มงานโภชนศาสตร์

1.งานบริหารจัดการอาหารตามมาตรนานโภชนาการ
2.งานโภชนบ าบัด ให้ค าปรึกษา แนะน าความรู้ด้าน

โภชนาการและโภชนบ าบัด
ผู้รับผิดชอบ
1.นายติณณภพ  ยิ่งแสงตระกูล  (นักโภชนาการ)

นางธนตัถา  วรรณปิยะรตัน์

นกักายภาพบ าบดัช านาญการ                                      

หวัหนา้กลุ่มงานเทคนิคบริการ



โครงสรา้งกลุ่มงานการพยาบาล

นางพิมพม์าดา อจัฉริยพฒันา

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

งานการพยาบาลผูป่้วยใน

โรงพยาบาลแหลมฉบงั

นางจมาภรณ์ กิจธุระวาณิช

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
นางกาญจนา  ส าเลิศรมัย ์            

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

1.น.ส.เอมอร หนูสมตน (ขรก.)
2.น.ส.สุพัชญา เสริมศรี (ขรก.)
3.น.ส.อมรา จุกสีดา (ขรก.)
4.นางชนนิกานต์ จันทรสุขโข (ขรก.)
5.น.ส.ณันวดี ทวีชัย (ขรก.)
6.น.ส.ธิดารัตน์  พูลผกา  (ขรก.)
7.น.ส.วรางคนา ศรีเมือง (ขรก.)
8.น.ส.กิติยา แซ่ก๋ง (ขรก.)
9.น.ส.สุธิดา ทิมแสง (ขรก.)
10.น.ส.สุภัทรา แสงบุญ (พกส.)
11.น.ส.นงนุช ประภัสรางค์ (พกส.)
12.น.ส.อารยา ค ามูล (ลจชค.)
13.น.ส.ปาริชาต แก้วพันธุงาม (จ้างบริการ)
14.น.ส.ภัทราภรณ์ ไกลถ่ิน (จ้างบริการ)
15.น.ส.พรรณวรท วิเศษทรัพย์ (จ้างบริการ)

0

นางสุธา ภิญโญยิง่                     

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                          

หวัหนา้กลุ่มงานการพยาบาล

หอผูป่้วยศลัยกรรมและ

ศลัยกรรมกระดูกและขอ้ 

หอผูป่้วยอายุรกรรมชาย

1.นางพรรณี  ประดิษนาทรัพย์ (ขรก.)
2.น.ส.ศุภักษร คานทอง (ขรก.)
3.น.ส.สุภาพร เกตุแก้ว (ขรก.)
4.น.ส.ปราณี เขียนวงศ์ (ขรก.)
5.น.ส.มณีรัตน์ เฉียวกุล (ขรก.)
6.น.ส.สุภาวดี โกมลสิงห์ (ขรก.)
7.น.ส.ทิพวัลย์ ดงพระจันทร์ (ขรก.)
8.น.ส.ณันสรรี์ บุญยัง (ขรก.)
9.น.ส.อุทัยทิพย์ ส ารวมจิต (ขรก.)
10.น.ส.กัณฑิมา หมอยาดี (ขรก.)
11.น.ส.อารียา อยู่เย็น (ขรก.)
12.น.ส.วราภรณ์ กุลเพชรประสิทธ์ิ (ขรก.)
13.น.ส.สาวิตรี เนตรดี (ขรก.)
14.น.ส.นิภาวรรณ ศรีรัตน์ (พกส.)
15.น.ส.สิริกัญญา อรุณเจริญ (พกส.)
16.น.ส.สุวรรณา จานทอง (พกส.)
17.น.ส.อุไรวรรณ ทองดี (พกส.)
18.น.ส.ราตรี นารี (พกส.)
19.น.ส.ศิริลักษณ์ ขุนจ านงค์ (จ้างบริการ)
20.น.ส.สุพิชชา ภาคีโชต (จ้างบริการ)

นางพิศมยั พนัธุพ์ืช 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
นางศิริวรรณ นวมานกร

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

หอผูป่้วยอายุรกรรมหญงิ

1.นางปัญชลี โพธิพรณ์ (ขรก.)
2.นางนรีรัตน์ เอี่ยมจิตร (ขรก.)
3.น.ส.เปมิกา ตลับเงิน (ขรก.)
4.น.ส.นันท์นภัส ขาวคม (ขรก.)
5.น.ส.พลอยพัชชา ไกรรัตน์อมรเดช (ขรก.)
6.น.ส.ศิริรัตน์ โคตรปัญญา (ขรก.)
7.น.ส.สลิตา เทียนสว่าง (ขรก.)
8.น.ส.สุภัชชา ถนอมสวย (ขรก.)
9.น.ส.อัญชลี แจ้งเขว้า (ขรก.)
10.น.ส.นานิตา ขอพร (ขรก.)
11.น.ส.กมลทิพย์ จันทร์เขียว (ขรก.)
12.น.ส.เพ็ญประภา ทรัพย์งาม (พกส.)
13.น.ส.ยุพิน ภูเยี่ยมจิตร (พกส.)
14.น.ส.พรรษา เจริญยิ่ง (พกส.)
15.น.ส.อุษา ดวงแก้ว (พกส.)
16.น.ส.พัชชา เวชกามา (ลจชค.)
17.น.ส.อัจฉรา สิมาจารย์ (จ้างบริการ)
18.น.ส.ดารินทร์ เหยน้อย (จ้างบริการ)
19.น.ส.พีรดา ตาค า (จ้างบริการ)
20.น.ส.พิมพ์นารา กอนไธสง (จ้างบริการ)

นางพิมพม์าดา อจัฉริยพฒันา

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

งานการพยาบาลผูป่้วยนอก

1.นางกุลนา พัชรานุ  (ขรก.)
2.น.ส.ศศิภัค ทรงศิลป์สอาด (ขรก.)
3.นางเอื้อมเดือน เตชะมา (ขรก.)
4.น.ส.วิราพร ทองสมบัติ (ขรก.)
5.นางพรรณทิพา ราชมนตรี (ขรก.)
6.นางอรดิษน์ สวัสดี (ขรก.)
7.น.ส.จิตต์อัมพร นิติภากรณ์ (ขรก.)
8.นางจารุณีย์ เขียวเหลือง (ชรก.)
9.น.ส.นันทินี วงศ์เด่นวงศ์ (ขรก.)
10.นางปรียานุช พงษ์พนัศ (ขรก.)
11.นางเยาวลักษณ์ สมสงวน (ขรก.)
12.น.ส.รุริญา เกิดกัน (ขรก.)
13.น.ส.สุชาลี ผ่องใส (ขรก.)
14.นางสุพิณ ศิริรักษ์ (ขรก.)
15.น.ส.เสาวนีย์ คงนิรันดร (ขรก.)
16.นางนวลอนงค์ ปาเบ้า (ขรก.)
17.น.ส.มินตรา แจ่มจ ารัส (ขรก.)
18.น.ส.ธันยพร เข็มทอง (ขรก.)
19.น.ส.สุเมธิณี กฤษณะภูติ (ขรก.)
20.น.ส.พีรกานต์ บุญคง (ขรก.)
21.น.ส.ณนิณี ชีวะกุล (ขรก.)
22.น.ส.ธีริศรา ทวีวรรณกิจ (ขรก.)
23.นางอุบลรัตน์ นิลบรรจง (ลจป.)
24.น.ส.จีรภา เชื้อบุญมี (พกส..)
25.นางชญาภา ปัญธนาโชต์ิ (พกส.)
26.นางเบญญาภา โหมดเขียว (พกส.)
27.นางพรศรี จันทร์เพ็ญ (พกส.)
28.น.ส.วราภรณ์ โพธิ (พกส.)
29.นางรัชนี ขวัญมี (พกส.)
30.นางสมจิตร ณ ถลาง (พกส.)
31.น.ส.ณันฏ์ฐนิชาช์ ปัญธนาโชต์ิ (พกส.)
32.นางสุนันท์ สายลม (พกส.)
33.น.ส.สุภาภรณ์ ทองจันทร์ (พกส.)

งานการพยาบาลผูป่้วยผ่าตดั

และวิสญัญี

1.น.ส.อุทัยวรรณ  โกสินทรจิตต์ (ขรก.)
2.นางจินตนา พรรณเนตร (ขรก.)
3.น.ส.พัชรี เจริญศรี (ขรก.)
4.น.ส.ชนิดา วัฒนา (ขรก.)
5.น.ส.ปิยะรัตน์ คุ้มพลาย (ชรก.)
6.น.ส.วารุณี ดีพรม (ขรก.)
7.น.ส.นภาพร จิตรประเวศน์ (ขรก.)
8.น.ส.นฤมล แสนทวีสุข (ขรก.)
9.นางนิภาพร งงงวย (ขรก.)
10.น.ส.น้ าผ้ึง ศรีวิเศษ (ขรก.)
11.น.ส.นริษา ปานทับ (ขรก.)
12.น.ส.พิมพ์ชนก คิดดี (ขรก.)
13.นายเจษฎาพร พันธัง (ขรก.)
14.น.ส.วริศา พัดจีบ (ขรก.)
15.น.ส.อารีรัตน์  จันทเสน  (ขรก.)
16.น.ส.กันยา แผนสมบูรณ์ (ลจป.)
17.น.ส.รัตนาภรณ์ แสวงมี (พกส.)
18.น.ส.ภัณฑิลา อนงค์พร (ลจชค.)
19.น.ส.สุดารัตน์ สุยะราษฎร์ (ลจชค.)
20.น.ส.ลักษิกาล มูลยะเทพ (ลจชค.)
21.น.ส.พัทธ์ธิรา แมลงภู่ (ลจชค.)
22.น.ส.ชัญญานุช พุทธกุล (ลจชค.)
23.นายภูมิอนันต์ ทองแม้น (จ้างบริการ)

นางสุธา ภิญโญยิง่             

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

งานการพยาบาล

1.นายธ ามรงค์ เฉียวกุล (จ้างเหมา)

34.น.ส.ศิริพร เนินหาด (ลจชค.)
35.น.ส.ปภาดา  ไกรสรณ์  (จ้างบริการ)
36.น.ส.ศศิธร  แสนทวีสุข  (ลจชค.)
37.น.ส.ศศิธร  ธิโนวงค์ (ลจชค.)
38.น.ส.อมิตา วารี (พกส.)
39.น.ส.อ าไพ ตรึกหกิจ (พกส.)



โครงสรา้งกลุ่มงานการพยาบาล
โรงพยาบาลแหลมฉบงั

1.น.ส.สุพัตรา ท้วมไทย (ขรก.)
2.น.ส.จุฑาทิพย์ สุบรรณ์ (ขรก.)
3.น.ส.ฑิตนิตา โรจนานนท์ (ขรก.)
4.น.ส.บุญฑิรา พุ่มอ่ า (ขรก.)
5.น.ส.ภาวิณี วรรณทอง (ลจชค.)
6.น.ส.รัชนียา ชาติทอง (ลจชค.)
7.น.ส.ธารทิพย์ ด้วงอ่อน (พกส.)
8.น.ส.วารินทร์ อินตาถึง (พกส.)
9.น.ส.สุธาสินี  ทะรุณรัมย์  (จ้างบริการ)

หอผูป่้วยพิเศษ หอผูป่้วยเด็ก

1.นางอ้อยทิพย์ วงค์ก่อ (ขรก.)
2.น.ส.ชนิตร์นันท์ บุบผา (ขรก.)
3.นางธนาธิปต์ ตันเจริญ (ขรก.)
4.นางสกุลพร ล้อมทอง (ขรก.)
5.น.ส.นิชธาวัลย์ รักษาภักดี (ขรก.)
6.นางบุญยวีย์ ไกรเลิศพัชรกุล (ขรก.)
7.น.ส.พรชนก ผ่องอ าไพ (ชรก.)
8.น.ส.ขนิษนา ค าเสียง (ขรก.)
9.น.ส.อารียา มหานิล (ขรก.)
10.น.ส.สาธิญา เชื้อเฉลิม (พกส.)
11.นายยุพิน ศรขาว (พกส.)
12.น.ส.ภิญญดา ใจงาม (พกส.)
13.น.ส.นันทนา จารุจารีต (พกส.)
14.น.ส.วนิดา สมสวาท (จ้างบริการ)
15.น.ส.ปภิณนัฏฐก์ จันคุณ (จ้างบริการ)

น.ส.พิณลกัษณ ์ ตินิภากรณ์

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
นางแน่งนอ้ย  กวินทิพยวงศ์

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

หอมารดาหลงัคลอด

1.นางขนบเนตร แสงประสิทธ์ิ (ขรก.)
2.น.ส.กนกวรรณ วงษ์ชัยสมร (ขรก.)
3.นางนุชนารถ นิรันดร์โสภณ (ขรก.)
4.น.ส.สุนิษา เครือแสง (ขรก.)
5.น.ส.พรนภา ดาบลาอ า (ขรก.)
6.น.ส.พิชญา ปัสเสนะ (ขรก.)
7.น.ส.อรพรรณ ลอยประโคน (ขรก.)
8.น.ส.อัญชิษนา พานเงิน (ลจชค.)
9.น.ส.จินตนา ลันดา (พกส.)
10.น.ส.ผริตา บัวแก้ว (พกส.)
11.น.ส.พนิดา พลศักด์ิ (พกส.)
12.น.ส.รัชนี เคนชา (พกส.)
13.น.ส.จันทภา  สาแวงดวง  (จ้างบริการ)

นางมานิต รกัษม์ณี            

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
นางวิไลพร  ชา้งสี

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

นางอจัฉราภรณ์ ศรีสุนทร

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

งานการพยาบาลผูค้ลอด

1.นางสุนันท์ ทองเจียม (ขรก.)
2.นางสุกัญญา ชัยวรรณรัตน์ (ขรก.)
3.นางสุมาลี โคกปรางค์ (ขรก.)
4.นางจีรนันท์ วจนานวัช (ขรก.)
5.น.ส.จิราภา โพธ์ิถ่ิน (ขรก.)
6.น.ส.จุฑามาศ เสือแป้น (ขรก.)
7.น.ส.รุ่งอรุณ เนตรทิพย์ (ขรก.)
8.น.ส.อรวรรณ จันทเสน (ขรก.)
9.นางปราณี สิงห์ทา (พกส.)
10.น.ส.เพลินพิศ ค าอ้อ (พกส.)
11.น.ส.ยุวดี สุวรรณเมนะ (พกส.)
12.น.ส.สุกัญญา เกิดผล (พกส.)
13.น.ส.ธนวันต์ ประชุมชนะ (พกส.)
14.น.ส.น้ าฝน ศรีจันทร์ผ่อง (จ้างบริการ)

งานการพยาบาลผูป่้วย

อุบตัเิหตฉุุกเฉินและนิติเวช

1.นางจันทร์เพ็ญ จันทร์พรหม (ขรก.)
2.นางกชพร พร้อมจิตต์ (ขรก.)
3.น.ส.กัญญานาถ ขยันท า (ขรก.)
4.น.ส.นพวรรณ คูธนบดี (ขรก.)
5.น.ส.มุกดา ธรรมวิเศษ (ขรก.)
6.น.ส.วรรณภา แย้มเกษม (ขรก.)
7.น.ส.วัลภา ขาวสะอาด (ขรก.)
8.น.ส.สุชาดา ยกฉวี (ขรก.)
9.น.ส.ฉัตรทิพย์ หงส์เจริญ (ขรก.)
10.น.ส.นันทรัตน์ สอนศิริ (ขรก.)
11.นายศิรายุทธ บัวสิงค า (ขรก.)
12.นายสว่างพงษ์ บุญกลิ่น (ขรก.)
13.น.ส.นิรัณญา ค าแสน (ขรก.)
14.น.ส.ภัทร์ชนิดา ป้อมไธสง (ขรก.)
15.น.ส.นฤมล ภัทรวรรธ (ขรก.)
16.น.ส.วิไลพร ใจมา (ขรก.)
17.น.ส.วิชญาดา เรืองศรี (ขรก.)
18.น.ส.หทัยชนก คณะโท (ขรก.)
19.นายกันตินันท์ ขุนทอง (ขรก.)
20.น.ส.กชพรรณ อภิเดชากิตต์ิ (ขรก.)
21.นายณันพณ สุวรรณบุตร (ขรก.)
22.น.ส.จิรารัตน์ พุ่มทอง (ขรก.)
23.น.ส.ศศิธร ปาวารี (ขรก.)
24.น.ส.สุภาภรณ์ ทีงาม (ขรก.)
25.น.ส.พราวแพรว เพาะปลูก (ขรก.)
26.นางปราณี ข าน้ าคู้ (ลจป.)
27.น.ส.ปดิวรัดดา สุขสาร (พกส.)
28.น.ส.พรนิภา คตสีทา (พกส.)
29.นายไพรวัลย์ โสมนัส (พกส.)
30.น.ส.รสสุคนธ์ สกุลรุ่งฤทธ์ิ (พกส.)
31.นางวรรณภา จันทร์น้อย (พกส.)
32.นายอณุวัฒน์ บุญธรรม (พกส.)
33.นายสุริยัน เรืองรักษา (พกส.)
34.นายธงชัย แก้วใจ (พกส.)
35.น.ส.อาชิรญาน์ บุญคล้าย (พกส.)
36.น.ส.เกษร ศรีชุม (พกส.)
37.นางสุกัญญา กุลยะเวช (พกส.)

น.ส.กณัฑิมา ธรรมชาติ

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

งานการพยาบาลหน่วย

ควบคุมการตดิเช้ือและ

งานจา่ยกลาง

1.น.ส.นาตยา เกิดป้ัน (พกส.)
2.น.ส.น้ าฝน แสนแสบ (พกส.
3.น.ส.มณีวรรณ ท่ังสันเทียะ (พกส.)
4.น.ส.เยาวรัตน์ สังขทิพย์ (พกส.)
5.น.ส.วรนภา เท่ียงรัตน์ (พกส.)
6.น.ส.สุภาวดี จ๊ิดชัง (พกส.)
7.น.ส.แสงระวี ประยูรพรรณ์ (พกส.)



โครงสรา้งกลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิและองคร์วม

นางแอนนา  สุมะโน                                  

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                                      

หวัหนา้กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภมิูและองคร์วม

น.ส.สาวิตรี  สลบัศรี 

พยาบาลวิชาชีพช าฯยการ

งานการพยาบาลชุมชน

น.ส.สมใจ  พรภิกานนท์

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

1. งานคลินิก EP1
2. งานบริการปนมภูมิในพื้นที่รับผิดชอบ

- งานส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย  
- งานเวชปฏฐิบัติครอบครัวและชุมชน : คลินิกโรคเรื้อรัง, งานดูแลต่อเนื่อง

ในชุมชน, งานพัฒนาระบบบริการปนมภูมิ          
- งานการพยาบาลชุมชน
- งานสุขภาพจิตชุมชน                       
- งานป้องกันโรค
- ศึกษาและสนับสนนุงานวิจัย/นวัตกรรม

3.พื้นที่จัดบริการปนมภูมิ
- หมู่ 1, 2, 3, 7 ต.ทุ่งสุขลา (PCU.รพ.แหลมฉบัง)
- หมู่ 4, 6, 7, 8, 9 ต.บางละมุง (PCU.ศูนย์ 2 ทุ่งกราด)

ผู้รับผิดชอบ
1. น.ส.รตน  พันธุ์เพ็ง  (พยาบาลวิชาชีพช านาญการ)
2. นางจารุจิต อุไรรัตน์  (พยาบาลวิชาชีพช านาญการ)
3. น.ส.นฎา มุขประดับ (นักวิชาการสาธารณสุขปฏฐิบัตกิาร)
4. นายวุฒิชัย  ปานหอม  (นักวิชาการสาธารณสุขปฏฐิบัตกิาร)
5. น.ส.ศจิกา สุขประเสริน (นักวิชาการสาธารณสุข)
6. น.ส.ปัญกร บุญประโคน (นักวิชาการสาธารณสุข)
7. นางวันทนา  คิดรอบ  (พนักงานช่วยเหลือคนไข้)
8. น.ส.สุนทรี  ศรเพชร  (พนักงานบริการ)
9. น.ส.อมรรัตน ์ พ่วงรอด  (พนักงานบริการ)

โรงพยาบาลแหลมฉบงั
งานส่งเสริมสุขภาพ

นางศิริพร  ช่างไม้

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

1.งานอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
- ตรวจสุขภาพเชิงรุกตามสิทธิ์การรักษา
- จัดบริการอาชีวอนามัย
- เฝ้าระวัง สอบสวนโรค/ภัยจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม, รง.506/2, การจัดการภาวฉุกเฉิน, 

SRRT
- ท างานร่วมกับเครือข่ายที่เกีย่วข้อง : ประเมินผลกระทบทางดา้นสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA, EHIA)

ในอ าเภอศรีราชา, สนับสนุนการให้บริการอาชีวอนามัยในระดบั รพ.สต., ซ้อมแผนอุบตัภิัยด้านสารเคมีและ
รังสี

- ดูแล รักษา ติดตามผู้ปว่ยโรค/อบุัตเิหตจุากการท างานอย่างต่อเนือ่งที่บ้าน/สถานประกอบการ
2.งานควบคมุโรคตดิตอ่ในพื้นที่ต าบลทุ่งสุขลา, ระบาดวิทยา (รง.506), สอบสวนโรคผู้ปว่ยนอก ผู้ป่วยใน, 
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคอบุตัใิหม่/อุบตัซ้ิ า, SRRT, ป ระเมินและซ้อมแผนโรคติดตอ่ IHR 2005 ด่านท่าเรือ
ศรีราชา ด่านท่าเรือแหลมฉบัง
3.ศึกษาและสนบัสนนุงานวิจัย/นวัตกรรม
ผู้รับผิดชอบ
1.นางนงลักษณ ์ ตันติกุล  (พยาบาลวิชาชีพช านาญการ)
2.น.ส.สุวิมล  แซ่อึ๊ง (พยาบาลวิชาชีพช านาญการ) 
3.น.ส.ปาริชาติ  ลัมเบอับดุล  (พยาบาลวิชาชีพช านาญการ)
4.นายเจษฏฐา เมืองซ้าย  (นักวิชาการสาธารณสุขปฏฐิบัตกิาร)
5.นายพีระพันธ์  โพธิ์เคน  (นักวิชาการสาธารณสุข)
6.นายชนม์ธณัช แก้วก่า (นักวิชาการสาธารณสุข)
7.นายภาณุ  แก้วแย้ม  (นักวิชาการสาธารณสุข)
8.น.ส.มาราตี  กอบัว  (พนักงานพิมพ)์
9.นายภานรินทร์  คณาเดิม  (พนักงานช่วยเหลือคนไข้)

งานอาชีวอนามยัและเวชกรรมสิ่งแวดลอ้ม

และควบคุมโรค

1. งานคลินก ANC, WBC, FP
2. งานบริการปนมภูมิในพื้นที่รับผิดชอบ

- งานส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย    - งานการพยาบาลชุมชน                    - งานสุขภาพจิตชุมชน                              
- งานป้องกันโรค                      - ศึกษาและสนับสนุนงานวิจัย/นวัตกรรม
- งานเวชปฏฐิบัติครอบครัวและชุมชน : คลินิกโรคเรื้อรัง, งานดูแลต่อเนือ่งในชุมชน, งานพัฒนาระบบบริการปนมภูมิ

3.พื้นที่จัดบริการปนมภูมิ
- หมู่ 4, 5, 8, 9, 10, 11 ต.ทุ่งสุขลา  (PCU.รพ.แหลมฉบัง    - หมู่ 6 ต.ทุ่งสุขลา (PCU.ศูนย์ 3 เขาน้ าซับ)
- หมู่ 3, 9 ต.สุรศักดิ์ (PCU.ศูนย์ 3 เขาน้ าซับ)

ผู้รับผิดชอบ
1. นางน้องนุช  วิปุลากร  (พยาบาลวิชาชีพช านาญการ)
2. น.ส.เลิศลักษณ ์วสิกรัตน์ (พยาบาลวิชาชีพช านาญการ)
3. นางรัชณี  วิโนทพรรษ์  (พยาบาลเทคนิคช านาญงาน)
4. น.ส.ปรินทร จ าปาทอง (นักวิชาการสาธารณสุขปฏฐิบัตกิาร)
5. นางปราณี  พวงศิลป์  (พนักงานช่วยเหลือคนไข้)
6. นางสุวรรณา  ถนอมรอด  (พนักงานช่วยเหลือคนไข้)
7. นายปวพล พวงศิลป์ (พนักงานช่วยเหลือคนไข้)

นางรวิภา  รกัษากุล                    

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

งานเวชปฏิบตัคิรอบครวัและชุมชน

1.งานคลินิก DM & HT
2.งานบริการปนมภูมิในพืน้ที่รับผิดชอบ

- งานส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย     - งานการพยาบาลชุมชน         - งานสุขภาพจิตชุมชน       - งานป้องกันโรค
- งานเวชปฏฐิบัติครอบครัวและชุมชน : คลินิกโรคเรื้อรัง, งานดูแลต่อเนือ่งในชุมชน, งานพัฒนาระบบบริการปนมภูมิ
- ศึกษาและสนับสนุนงานวิจัย/นวัตกรรม

3.พื้นที่จัดบริการปนมภูมิ
- หมู่ 1, 9, 10 ต.บึง (PCU.รพ.แหลมฉบัง)               - หมู่ 2, 3, 4, 10 ต.สุรศักดิ ์ (PCU.รพ.แหลมฉบัง)
- หมู่ 11 ต.หนองขาม, หมู่ 5 ต.บึง (PCU.ศูนย์ 1 (หนองขาม)

ผู้รับผิดชอบ
1. นางรัตนา  ทุมมา  (พยาบาลวิชาชีพช านาญการ)
2. นางพัชรีย์ พรหมสิงห์  (พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
3. น.ส.ธนวรรณ  เครือแป้น  (นักวิชาการสาธารณสุขปฏฐิบัติการ)
4. น.ส.ณันนาพร  ถนอมรอด  (เจ้าพนักงานธุรการ)
5. นางวรรณชนก  แตงอ่อน  (พนักงานช่วยเหลือคนไข้)
6. น.ส.ปริยาอาภา  อรรคนิตร (พนักงานช่วยเหลือคนไข้)
7. น.ส.พิมประภา  ยี่สุ่น  (พนักงานช่วยเหลือคนไข้)



โครงสรา้งกลุ่มงานประกนัสุขภาพ ยุทธศาสตรแ์ละสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลแหลมฉบงั

งานแผนงานและยุทธศาสตร ์             

เครือข่ายสุขภาพ

1. ประสานและจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏฐิบัตริาชการดา้นสาธารณสุข
ประจ าปีของเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอศรีราชา

2. ประเมินสภาพปัญหาสาธารณสุขของพืน้ที่ สถานการณ์ ระบบบริการ
สุขภาพของหน่วยบริการสุขภาพเครือข่ายอ าเภอศรีราชา

3. ตรวจและขึ้นทะเบียนโครงการตามแผนปฏฐิบตัิราชการดา้นสาธารณสุข
4. ประสานและจัดท าแผนการเงินการคลัง แผนงบลงทุน แผนพัฒนา

บุคลากรประจ าปี ของเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอศรีราชาและแผนการ
พัฒนาโรงพยาบาล

5. ประสานและบูรณาการแผนกบัหนว่ยงานอืน่
6. ควบคุมก ากบัและวิเคราะห์การใช้งบประมาณของหนว่ยงานและจัดท า

รายงานเสนอผู้บริหาร
7. ประสาน ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงและส านกังาน

สาธารณสุขจังหวัด
8. ควบคุมก ากบั ติดตาม และประเมินผลการใช้งบประมาณ
9. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานตามตัวชี้วัดระดบั รพ. และ คป

สอ.อ.ศรีราชา
10.สรุปผลการด าเนนิงานประจ าปีและจัดท ารายงานส าคัญประจ าปขีอง

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอศรีราชา
11.สรุปและรวบรวมรายงานการเกดิ, การตาย, สายใยรักแห่งครอบครัวและ

รายงานอุบัติเหตปุระจ าเดือนส่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ผู้รับผิดชอบ
1. น.ส.รัชดาภรณ์  ประมูลทรัพย์  (เจ้าพนักงานธุรการ)

นางวรรณวิมล  ศิริจนัทร ์                                   

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                                                        

หวัหนา้กลุ่มงานประกนั ยทุธศาสตรแ์ละสารสนเทศทางการแพทย์

1.งานเวชระเบียนและเวชระเบยีนอเิล็กทรอนกิส์
2.ตรวจสอบและประเมินคณุภาพการบนัทึกเวชระเบยีน
3.วิเคราะห์โรคและลงรหัส ICD 10 และ ICD 9CM
4.ให้บริการขอประวัติการรักษา
5.จัดท าเอกสารขอประวัติการรักษาประกอบการเคลมประกัน
6.ประมวลผลและตรวจสอบข้อมูล 12 แฟ้มและจัดส่งเข้าระบบ CMI ส่ง สนย.
7.ประมวลผลตัวชี้วัด Service Plan สาขาต่าง ๆ
8.วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการแพทย์ สนับสนุนหน่วยงานตา่ง ๆ  ทั้งภายใน-ภายนอก
องค์กร
9.ประมวลผลและตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม และจัดท ารายงานส่งเข้าระบบ HDC ในระดับ
จังหวัดและระดบัเขต
10.ตรวจสอบและแกไ้ขระบบบญัชี 1 ของโรงพยาบาล
11.ตรวจสอบและส่งรายงานประชากร
12.ตรวจสอบและส่งข้อมลการให้บริการคนเสียชีวิต
13.ตรวจสอบและส่งข้อมูลการให้บริการรายวันส่ง สสจ.ชลบุรี
14.รายงานการใช้ Data Exchange
15.ให้ความรู้แก่บุคลากรในการลงข้อมูล 43 แฟ้มให้ถูกต้อง
ผู้รับผิดชอบ
1. น.ส.ปิยนุช สร้อยโสม (จพง.เวชสถิติช านาญงาน)
2. น.ส.สุชาดา ทนโนนแดง (จพง.เวชสถิติปฏฐิบัติงาน)
3. น.ส.ปาหนัน จูสวัสดิ์ (จพง.สาธารณสุขช านาญงาน)
4. นายวัฒนา  เกิดวิริยสกุล  (พนักงานขับรถยนต ์ส2)
5. น.ส.ธนสรณ์ หวลระลึก (จพง.เวชสถิติ)
6. น.ส.สุทธิพรรณ  สัพโส (พนักงานบัตรรายงานโรค)
7. น.ส.สุวดี  พลชารี  (พนักงานบัตรรายงานโรค)
8. น.ส.อณณัตยา ครุฑจับนาค  (พนักงานบัตรรายงานโรค)
9. น.ส.อาภรณ์  ฤกษ์ดีเจริญสุข  (พนักงานบตัรรายงานโรค)
10.น.ส.อรวรรณ  นาวินอุดมทรัพย์  (พนักงานบัตรรายงานโรค)
11.น.ส.พรพรรณ  รอดม่ันคง  (พนักงานเก็บเอกสาร)
12.น.ส.อภิชณา มณีประการ  (พนักงานเก็บเอกสาร)
13.น.ส.อรวรรณ  ปลิวสูงเนิน  (พนักงานเกบ็เอกสาร)

1. ก าหนดนโยบายและวางแผนการจัดหาระบบคอมพวิเตอร์และ
เครือข่าย

2. ดูแลและบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายทั้งองคก์ร
3. ดูแลและบ ารุงรักษาโปรแกรมและซอฟแวร์ตา่ง ๆ  ที่มีใช้ใน

องค์กร
4. จัดท าและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน
5. ให้บริการด้านข้อมูลเพือ่สนับสนุนการด าเนนิงานของหน่วยงาน

ในองค์กร
6. ให้ค าแนะน าและจัดหาโปรแกรมเพื่อสนับสนนุการด าเนนิงาน

ของหน่วยงานในองคก์ร
7. ฝึกอบรมและพฒันาความรู้ด้านการใช้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและคอมพวิเตอร์แกบ่คุลากรในองคก์ร
ผู้รับผิดชอบ
1. นายพิชพงศ์ จ านงทอง (นวก.สาธารณสุขช านาญการ)
2. นายอภิสิทธิ์ บุรัตน์ (จพง.เครื่องคอมพิวเตอร์)
3. นายพรชัย เครือแวงมล (จพง.เครื่องคอมพวิเตอร์)
4. นายบุญส่ง มงคลมะไฟ (จพง.เครื่องคอมพิวเตอร์)
5. นายเด่นชัย ชอบเลี้ยงสัตว์ (จพง.เครื่องคอมพวิเตอร์)

นางณฐักานต ์ ส าราญถ่ิน                    

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ (รองหัวหน้างาน)

1.ขึ้นทะเบียนบตัรทอง/บตัรประกนัสุขภาพต่างดา้ว
2.ตรวจสอบสิทธิ/ให้ค าปรึกษา (ทุกสิทธิ)
3.Admit Center
ผู้รับผิดชอบ
1. นางปภัสสร กิตติพะชล (พว.วิชาชีพช านาญการ)
2. น.ส.นิศาชล  ชื่นจันทร์  (พว.วิชาชีพช านาญการ)
3. น.ส.เบญจมาศ  ทองนาคะ  (นวก.สาธารณสุข)
4. น.ส.ดุสิตา ตันติวานนท์ (จพง.ธุรการ)
5. น.ส.หรรษลักษณ ์ภักดีน้อย (พนง.บัตรรายงานโรค)
6. น.ส.กชกร เกตุอักษร (พนง.บัตรรายงานโรค)

1.ตรวจสอบ/ให้ค าปรึกษาสิทธิประกนัสังคม
2.เรียกเก็บ/ตามจ่ายสิทธิประกนัสังคม
3.บันทึกข้อมูลในระบบ SIP09,SS data และ สปสช.
ผู้รับผิดชอบ
1. นางผ่องศรี  หน่ายคอน  (พว.ช านาญการ)
2. น.ส.นันท์นภัส ชื่นศิริ (พนง.ช่วยเหลือคนไข้ ส1)
3. น.ส.วรางคณา  พรมแสง  (พนง.ช่วยเหลือคนไข้)

งานประกนัสงัคม

1.เรียกเก็บคา่รักษาพยาบาล (ยกเว้นสิทธิประกันสังคม)
2.ตามจ่ายค่ารักษาพยาบาล (ยกเว้นสิทธิประกันสังคม)
ผู้รับผิดชอบ
1. นางณันกานต ์ส าราญถ่ิน (พว.ช านาญการ)
2. นางกุหลาบ เสนาเพ็ง (นวก.สาธารณสุขช านาญการ)
3. น.ส.อัษฏฐาภัส ค ากลอน (นักจัดการทั่วไป)
4. น.ส.อมรรัตน ์ต่ายคะนอง (จพง.การเงินและบญัชี)
5. นายธนกฤต กิตติพีรชล (จพง.ธุรการ)
6. นางสิริกร ภวรัญน์พร (จพง.ธุรการ)
7. น.ส.สมจิตร ปี่ทอง (จพง.ธุรการ)

งานประกนัสุขภาพ

งานเรียกเก็บ/ตามจา่ย

งานข้ึนทะเบียน/ตรวจสอบสิทธิ

นางปภสัสร กิตติพีรชล

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ (หัวหน้างาน)

น.ส.ปิยนุช สรอ้ยโสม                        

จพง.เวชสถิติช านาญงาน (รองหัวหน้างาน)

นายพิชพงศ ์จ  านงทอง                    

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ (หัวหน้างาน)

งานเวขสถิติและงานขอ้มูล

น.ส.จรุีพร หาญประสิทธิ                     

นวก.สาธารณสุขช านาญการ (รองหัวหน้างาน)

นางวรรณวิมล ศิริจนัทร ์                         

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ (หัวหน้างาน)

งานเทคโนโลยสีารสนเทศ                    

และคอมพิวเตอร์

งานสารสนเทศทางการแพทย์



โครงสรา้งกลุ่มงานบริหารทัว่ไป นายวรวุฒิ  สนัตมิคั                                  

นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ปฏิบตัิราชการแทน        

นกัจดัการงานทัว่ไป  รกัษาการในต าแหน่ง

หวัหนา้กลุ่มงานบริหารทัว่ไป

น.ส.จ  าเนียร อิศรานุกูล

จพง.ธุรการช านาญงาน

งานการเงิน

นางเอ้ือมพร ประสิทธ์ิบุญ               

จพง.พัสดุช านาญงาน
นายวรวุฒิ สนัติมคั                          

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

งานหอ้งเก็บเงิน

โรงพยาบาลแหลมฉบงั

งานพสัดุ

งานคลงัพสัดุ

งานบริหารทัว่ไป

งานการจดัการพลงังาน

งานซ่อมบ ารุง

นายคฑาวุธ มากเหลือ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานสารบรรณ งานประชาสมัพนัธ์ งานยานพาหนะ

งานโสตทศันูปกรณ์

งานเคหะบริการ

งานรกัษาความปลอดภยั

นางวิภาพร ใบศิริ

จพง.ธุรการช านาญงาน
น.ส.ธนญัญา นภภทัรพงศ์

จพง.การเงินและบัญชีช านาญงาน

งานบญัชี งานการเจา้หนา้ที่

1.นางกุลณัน อภิเดช  (ลจป.)
2.น.ส.สายชล วิญญาสุข  (พกส.)
3.นางอัญชนา ทองดีเลิศ  (พกส.)
4.น.ส.รัตนาภรณ์ สิงหกลางพล  (พกส.)
5.นางรัศมี ถึกจ ารูญ  (จ้างบริการ)

งานสิ่งแวดลอ้ม อาคารสถานท่ี และความปลอดภยั

1.นางปราณี บูระประทีป  (ลจป.)
2.น.ส.นันธะวัล ยุกตะนันท์ (พกส.)
3.น.ส.กฤษณา  คงประเสริน  (พกส.)

1.นางสุวรรณา เปี่ยมพงศ์สานต์ (พกส.)
2.น.ส.รุ่งฤทัย ค าแก้ว  (พกส.)
3.น.ส.กัญญา สูงสง่า  (พกส.)
4.น.ส.ณิชาภา ไวยฤทธิ์ (พกส.)
5.น.ส.พรธิภา แก้วมุงคุล (จ้างบริการ)
6.น.ส.วีนัส บัวเผื่อนหอม  (จ้างบริการ)
7.น.ส.เทพารักษ ์กัณเรศ (จ้างบริการ)

1.น.ส.พรศิริ เอื้อคณติ (พรก.)
2.นางสุพรรษา อินทร์หอม (พกส.)
3. 4.น.ส.นัทริกา  บุญวิเศษ  (จ้างบริการ)

1.น.ส.อภิญญา ผาติเสนะ (ลจป.)
2.น.ส.นิลุบล หลังปูเต๊ะ (พกส.)
3.นายนัทธพงศ์ บุญเกิด (พกส.)
4.น.ส.วรรษมน สาระจรัส (ลจชค.ปกส.)
5.น.ส.สุภัทรา ชัยกุล (ลจชค.ปกส.)
6.น.ส.พลอยประดบั งามเลิศ (จ้างบริการ)
7.น.ส.กวินณา กลัดจิตร์ (จ้างบริการ)
8.น.ส.นันท์นลิน  อาจหาญ (จ้างบริการ)

1.น.ส.จันจิรา แก้วรุ่งเรือง (พกส.)
2.น.ส.สุภาพร ยอดแก้ว (พกส.)
3.น.ส.นภาลัย ค าพูล (พกส.)
4.น.ส.อารีรัตน ์โพธิกัน (พกส.)
5.น.ส.กัญญภัสส์ ธาราภิบาล (ลจชค.)
6.น.ส.เพ็ญพิสุทธิ์ วงศ์จักษุ (ลจชค.)
7.น.ส.อภิญญา บุญสา (ลจชค.)

1.น.ส.ยุพดี  แก้วศรี (พกส.)
2.น.ส.ประทุมรัตน์ สิงห์นพชัย (พกส.)

1.นางสายหยุด เรืองรักษา (พกส.)
2.นางพัฒน์นรี ฉิมเกิด (พกส.) 
3.นางคนึงรัตน ์ทองฮ่อม (พกส.)

1.นายชาญ เวรุริยะ (พกส.)
2.นายรณจักร สองเป็ง (พกส.)

1.นายวิชาญ การะพิมพ์ (พกส.)
2.นายเดชา บุญอาจ (พกส.)
3.นายสัตย์จา รุ่งศรี (พกส.)
4.นายพิรชัช สุหร่าย (พกส.)
5.นายบัญญัติ ทะนะแสง (พกส.)
6.นายชัยสิทธิ์ ชุมจันทร์ (พกส.)
7.นายยงยุทธ แก้วปิ่นทอง (พกส.)
8.นายศุภัชัย จันทร์เดช (พกส.)
9.นายอารีย์ แก้วไทรเลิศ (พกส.)
10.นายอนันต์ โตปั้น (พกส.)

1.น.ส.ถาวร โพธิ์รัศมี (ลจป.)
2.น.ส.เขี่ยม โพธิกมล (พกส.)
3.นางคนึงรัตน ์ทองฮ่อม (พกส.)
4.นางบุญวาสน์ โสภาโท (พกส.)
5.นายชน พุทธเกษม (พกส.)

1.งานกล้องวงจรปิดภายใน รพ.
2.งานการจราจรภายใน รพ.
3.ผู้รับเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

1.นางกุลณัน อภิเดช  (ลจป.)
2.น.ส.เบญจพร กมลนาวิน (จ้างเหมา)

งานสาธารณูปโภค

1.นายราชัน คล้ายจินดา (จ้างเหมา)
2.นางอรอไุร โพธิ์รัศมี (ลจป.)
3.นายสมทรง ลีศรีใส (พกส)
4.นายสมพร บวมกระโทก (พกส.)
5.นายวิวรรณ โสภาโท (พกส.)
6.นายพนา ปานแดง (พกส.)
7.นางอนุชนีญา สุวรรณหงส์ (พกส.)

ทพญ.ดลกร พลูสวสัดิ์

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ

1.น.ส.ธนัญญา นภภัทรพงศ์ (ข้าราชการ)
2.นางกุลณนั อภิเดช (ลจป.)
3.น.ส.ถาวร โพธิ์รัศมี (ลจป.)
4.นายคฑาวุธ มากเหลือ (พกส.)
5.นายดิเรก วีระพัสดุ (พกส.)
6.นางสุวรรณา เปี่ยมพงศ์สานต์ (พกส.)
7.นายราชัน คล้ายจินดา (จ้างเหมา)

1.นายดิเรก วีระพัสดุ  (พกส.)
2.นายทองสุข สิทธินาม  (พกส.)
3.นายอ านาจ พนาวัน  (พกส.)
4.นายปรีชา ชนะชัย  (พกส.)

งานเครื่องมือแพทย์

1. 2.น.ส.เบญจพร กมลนาวิน

งานธุรการ

งานโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.นายราชัน คล้ายจินดา (จ้างเหมา)


