โครงสรางองคกร (นําเสนอดวยแผนภูมิตามความเหมาะสมและระบุผูรับผิดชอบ)
(1) โครงสรางการบริหารโรงพยาบาล

โรงพยาบาลคํามวง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลคํามวง (นายแพทยสมานมิตร อัฐนาค)
1.กลุมงานบริหารทั่วไป

2.กลุมงานการพยาบาล

3.กลุมงานเทคนิคการแพทย

4.กลุมงานทันตกรรม

5.กลุมงานการแพทย

น.ส.หทัยพร อวนภักดี

นางประวีณา ปรีดี

นางเบญญา จตุเทน

ทพ.สาโรช โพธิ์ไข

นพ.สมานมิตร อัฐนาค

- งานการพยาบาลผูปวยนอก
- งานการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินและนิติเวช
- งานการพยาบาลผูปวยใน(หญิง)
- งานการพยาบาลผูปวยใน(ชาย)
- งานการพยาบาลผูคลอด
- งานการพยาบาลผูปวยผาตัด
และวิสัญญีการพยาบาล
- งานพยาบาลหนวยควบคุมการ
ติดเชื้อและงานจายกลาง
- งานโภชนศาสตร

- งานวิเคราะหสิ่งตัวอยางทาง
หองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย
- งานธนาคารเลือดและบริการ
สวนประกอบของเลือด

- งานตรวจ วินิจฉัย
บําบัดรักษา ฟนฟูสภาพ
สงเสริมและปองกันทาง
ทันตกรรม

- งานตรวจวินิจฉัย
บําบัดรักษาผูปวย
ทั้งผูปวยนอก
ผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผูปวย
ใน ผูปวยผาตัด ผูมาคลอด

- งานการเงินและบัญชี
- งานธุรการ
- งานการเจาหนาที
- งานยานพาหนะ
- งานพัสดุ
- งานซอมบํารุง
- งานภาคสนาม
- งานรักษาความปลอดภัย
- งานประชาสัมพันธ
- งานอาคารสถานที่
- งานซักฟอก

8.กลุมงานเวชกรรมฟนฟู
น.ส.วัชราภรณ อุปลา

- งานตรวจประเมิน การ
วินิจฉัยและบําบัดความ
บกพรองของรางกายดวยวิธี
ทางกายภาพบําบัด
- งานฟนฟูความเสื่อมสภาพ
ความพิการ

9.กลุมงานรังสีวิทยา
นางอุไรวรรณ บํารุงชัย

- งานตรวจ วินิจฉัยและรักษา
โดยรังสีเอกซเรย

10.กลุมงานประกันสุขภาพ
นางจริยา อัฐนาค

- งานประกันสุขภาพ การขึ้น
ทะเบียน การตรวจสอบสิทธิ การ
เรียนเก็บ การตามจาย
- งานเวชสถิติและงานขอมูล การ
จัดการเวชระเบียน การลงรหัสโรค

11.กลุมงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ
นางจันทรเพ็ญ สีเครือดง

- งานพัฒนาคุณภาพบริการทุก
มาตรฐาน
- งานพัฒนาคุณภาพการบริหาร
- งานสนับสนุนแผนพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
- งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวของกับ
งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบ
บริการ

6.กลุมงานเภสัชกรรม
และคุมครองผูบริโภค

7.กลุมงานบริการดาน
ปฐมภูมิและองครวม

น.ส.จีรนันท พรรณอินทร

นางประทุมมาศ ไชยสุนทร

- งานบริการเภสัชกรรม
ผูปวยนอก
- งานบริการเภสัชกรรม
ผูปวยใน
- งานบริหารเวชภัณฑ
- งานคุมครองผูบริโภค
- งานใหคําปรึกษาดาน
เภสัชกรรม
- งานการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก

12.กลุมงานยุทธศาสตรและ
สารสนเทศทางการแพทย
น.ส.สุวรรณี ศรีหงษทอง

- งานแผนงานและยุทธศาสตร
เครือขายสุขภาพ
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร

- งานเวชปฏิบัติครอบครัว
- งานการพยาบาลในชุมชน
- งานสงเสริมสุขภาพทุก
กลุมวัย
- งานปองกันและควบคุมโรค
และระบาดวิทยา
- งานอาชีวอนามัย
- งานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
และศูนยความปลอดภัย
- งานพัฒนาระบบบริการ
ปฐมภูมิและสนับสนุน
เครือขาย
- งานอนามัยโรงเรียน
- งานสุขภาพภาคประชาชน
- งานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ
- งานสุขภาพจิตและจิตเวช
- งานบําบัดยาเสพติด สุรา
บุหรี่

2.กลุมงานการพยาบาล
นางประวีณา ปรีดี
วิเคราะห กําหนดทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ การพยาบาล จัดระบบการพยาบาล ระบบประกันคุณภาพดานการพยาบาล

(1) งานการพยาบาลผูปวยนอก
นางฌานิญมนธ นาลาบ

- งานพยาบาลผูปวยนอก หรือ ผูใชบริการสุขภาพ
ที่มารับบริการทุกมิติใหการรักษาพยาบาลผูปวย
ผูใชบริการไมตองพักรักษาตัวใน รพ.ดวยการคัดกรอง
การปฐมพยาบาล การตรวจพิเศษ การใหคําปรึกษา
และสุขภาพจิต งานตรวจสุขภาพ งานคลินิกพิเศษ
งานโรคเรื้อรัง ศูนยรับผูปวย งานการสงตอ และการ
บริการหนวยปฐมพยาบาล
- งานสังคมสงเคราะหการใหบริการสังคม สงเคราะห
ทางการแพทยผูปวยนอก ผูปวยใน ครอบครัวและ
ชุมชนการบริการคลินิกศูนยพึ่งได

(2) งานการพยาบาลผูปวย
อุบัติเหตุฉกุ เฉินและนิติเวช
นางรักปราณี ถนอมเงิน

- งานการพยาบาลผูปวยอุบัตฉิ ุกเฉิน การ
พยาบาลเพื่อชวยชีวิต แกไขภาวะวิกฤตที่คุกคาม
ชีวิต

(6) งานการพยาบาลผูปวย
ผาตัดและวิสัญญีพยาบาล

นางสมไสว ภูมิแสง

- งานการพยาบาลควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล
- งานจายกลาง

- งานศูนยเครื่องมือแพทย

นางเพ็ญทิพา เวีบงวะลัย

- งานการพยาบาลผูปวยในทุกประเภททุก
สาขาบริการ
- งานการพยาบาลผูปวยในที่อยูในภาวะวิกฤต
หรือมีแนวโนมเขาสูระยะวิกฤติตองไดรับการ
รักษาพยาบาลอยางใกลชิด การใชเครื่องมือ
ชวยชีวิต การเฝาระวังอยางใกลชิด การสงเสริม
งานการพยาบาลผูปวยระยะสุดทาย

(4) งานการพยาบาลผูปวยใน (ชาย)
นางชฎา ภูยาดาว

- งานการพยาบาลผูปวยในทุกประเภททุก
สาขาบริการ
- งานการพยาบาลผูปวยในที่อยูในภาวะวิกฤต
หรือมีแนวโนมเขาสูระยะวิกฤติตองไดรับการ
รักษาพยาบาลอยางใกลชิด การใชเครื่องมือ
ชวยชีวิต การเฝาระวังอยางใกลชิด การสงเสริม
งานการพยาบาลผูปวยระยะสุดทาย

นางมยุรี ภูขยัน

- งานการพยาบาลผูปวยผาตัดเพื่อบําบัดรักษา

(5) งานพยาบาลหนวยควบคุมการติด
เชื้อและงานจายกลาง

(3) งานการพยาบาลผูปวยใน (หญิง)

หรือผาตัดสงตรวจ เพื่อการวินิจฉัยรักษา ติดตาม
ผลการพยาบาลผูปวยผาตัด และวินิจฉัยพัฒนา
คุณภาพการพยาบาล ทั้งกอนการผาตัด ขณะ
ผาตัด และหลังผาตัด

- งานวิสัญญีพยาบาล การพยาบาลผูปวยที่
ตองไดรับยาระงับความรูส ึก การใช
เทคโนโลยีในการระงับความรูสึก การดูแล
ผูปวยอยางใกลชิด เพื่อควบคุมคงไวซึ่ง
สัญญาณชีพและความปลอดภัยในชีวิตผูปวย

(7) งานการพยาบาลผูคลอด
นางจันทรเพ็ญ สีเครือดง

(8) งานโภชนศาสตร
น.ส.กฤติยาณี มงคล

- งานการพยาบาลผูคลอด การพยาบาลในระยะ

- งานบริหารจัดการอาหารตามมาตรฐาน

ตั้งครรภ ระยะรอคลอด ระยะคลอด
- งานการพยาบาลทารกแรกเกิด

โภชนาการ
- งานโภชนบําบัด ใหคําปรึกษา คําแนะนํา
ความรูดานโภชนาการและโภชนบําบัด

