
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
             
 
     
 

โรงพยาบาลกะเปอร์   จ.ระนอง  

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) (ด้านเวชกรรม/ด้านสาธารณสุข/ด้านเวชกรรมป้องกัน)  

1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป        

นักจัดการทั่วไป 

- จพ.การเงินและบญัชี                    
/ นวก.เงินและบญัชี                        
- จพ. ธุรการ                      
- จพ. พัสดุ/นวก.พัสดุ                   
- นายช่างเทคนิค                     
- จพ.โสตทัศนศึกษา 
- นักโภขนาการ 

2. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์     

นักเทคนิคการแพทย์ 

- นักเทคนิคการแพทย์                           
- จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์               
- นักวิทยาศาสตร์การแพทย ์

3. กลุ่มงานทันตกรรม               

ทันตแพทย์ 

- ทันตแพทย์                                    
- จพ.ทันตสาธารณสุข                    
/นวก.สาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) 

4.กลุ่มงานเภสัชกรรมและ
คุ้มครองผู้บริโภค 

                 เภสัชกร                                    
- เภสัชกร                                        
- จพ. เภสัชกรรม 

5. กลุม่งานการแพทย์ 

นายแพทย์ 

- นายแพทย ์

  7. กลุ่มงานรังสีวิทยา 

   นักรังสีการแพทย์ 

- นักรังสีการแพทย์                 
- จพ.รังสีการแพทย ์

        8. กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟ ู

นักกายภาพบ าบัด/นักกิจกรรมบ าบัด 

- นักกายภาพบ าบัด                             
- นักกิจกรรมบ าบดั                          
- ช่างกายอุปกรณ์                             
- จพ.เวชกรรมฟ้ืนฟู 

 9. กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์     
และสารสนเทศทางการแพทย์ 

             นวก.สาธารณสุข 

- นวก.สาธารณสุข                                 
- นวก.คอมพิวเตอร์                           
- จพ.เวชสถิติ/นวก.สาธารณสุข เวชสถิติ     
- นักสังคมสงเคราะห์ * (รพ.ขนาด M1) 

 10. กลุ่มงานบริการด้านปฐมภมูแิละองค์รวม 

พยาบาลวิชาชีพ/นวก.สาธารณสุข 

- พยาบาลวิชาชีพ                                       
- พยาบาลเทคนิค                                        
- นวก. สาธารณสุข                                         
- จพ. สาธารณสุข                                          
- นักจิตวิทยา/นักจิตวิทยาคลินิก 

11. กลุม่งานการพยาบาล 

        หัวหน้าพยาบาล 

งานการพยาบาล 

ผู้ป่วยนอก (1) 

- พยาบาลวิชาชีพ      
- พยาบาลเทคนิค 

งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน
และนิติเวช (2) 

พยาบาลวิชาชีพ 

- พยาบาลวิชาชีพ                                
- พยาบาลเทคนิค                                    
- * นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์/จพ.
สาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน/*จพ.ฉกุเฉิน
การแพทย์ 

งานการพยาบาล
ผู้ป่วยใน (3) 

พยาบาลวิชาชีพ 

- พยาบาลวิชาชีพ                              
- พยาบาลเทคนิค 

  งานการพยาบาล
สุขภาพจิตl (4) 

พยาบาลวิชาชีพ 

- พยาบาลวิชาชีพ                              

  งานการพยาบาลหน่วยควบคุม
การติดเชื้อและงานจ่ายกลาง (6) 

พยาบาลวิชาชีพ 

- พยาบาลวิชาชีพ                              
 

งานการพยาบาลผู้คลอด (6) 

พยาบาลวิชาชีพ 

- พยาบาลวิชาชีพ                             
- พยาบาลเทคนิค 

6. กลุม่งานโภชนศาสตร์ 

       นักโภขนาการ 
 

- นักโภชนาการ                        
- โภชนากร 

12. งานการแพทย์แผนไทยและ
ทางเลือก 

แพทย์แผนไทย 
แพทย์แผนไทย 

 

13. ศูนย์คุณภาพ 
 

  งานการพยาบาลสุ
ยาเสพติดl (5) 

พยาบาลวิชาชีพ 

- พยาบาลวิชาชีพ                              



                
          

อันดับ หัวหน้างาน ต าแหน่ง 
1 ผู้อ านวยการโรงพยาบาล แพทย์หญิง กุลทรัพย์  ศรีจันทร์ทัพ 
 1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
1 นางสาวพรนภา  กาวีเมือง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 2. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 

1 นางชูนิตร์  ขาวจิตร เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงาน 
 3. กลุ่มงานทันตกรรม 
1 ทันตแพทย์หญิงกนกวรรณ  วลีรัตนวงศ์ ทันตแพทย์ช านาญการ 
 4. กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 
1 นางสาวเสาวนันท์  มีพา เภสัชกรปฏิบัติการ 
 5. กลุ่มงานการแพทย์ 
1 แพทย์หญิง กุลทรัพย์  ศรีจันทร์ทัพ นายแพทย์ช านาญการ 

 6. กลุ่มงานโภชนศาสตร ์
1 นางสาวสุพรรณี  พวงราช นักโภชนาการ 
 7. กลุ่มงานรังสีวิทยา 
1 นายสุเชษฐ์  สงเดช เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ช านาญงาน 
 8. กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 
1 นางสาวปริยาภรณ์  รัญตะเสวี นักกายภาพบ าบัด 
 9. กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 
1 นายสมหทัย  ทางทอง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 
 10. กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 
1 นางกัญญา  สงเดช พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 11. กลุ่มงานการพยาบาล 
1 นายพิทักษ์  วรรณลาวัณย์ กลุ่มการพยาบาล    พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
2 นางสาวชัชฎาภรณ์  อ่อนแก้ว งานผู้ป่วยนอก พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
3 นางอรัญญา  แสนสีนาม งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
4 นางวิลาวัลย์  พลเดช งานผู้ป่วยใน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
5 นางวรุณศิริ  เตี่ยวสกุล งานห้องคลอด พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
6 นางวิลาวัลย์  พลเดช งานป้องกันและควบคุมการติด

เชื้อในโรงพยาบาล ,งานจ่ายกลาง 
- ซักฟอก 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

7 นางสาวดวงกมล  พันชั่ง งานสุขภาพจิต พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
8 นายวัชระ  พรหมฉวี งานบ าบัดยาเสพติด พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

 12. งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
1 นางสาวพัชรา    กองสุวรรณ แพทย์แผนไทยปฏิบัติงาน 
 13. งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
1 นางวิลาวัลย์  พลเดช พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
2 นายวัชระ  พรหมฉวี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลกะเปอร 

ตามประกาศโรงพยาบาลกะเปอร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของโรงพยาบาลกะเปอร พ.ศ.2564         

สำหรบัหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลกะเปอร 
 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลกะเปอร 

 
หนวยงาน:       กลุมงานบริหารท่ัวไป       

วัน/เดือน/ป:    วันท่ี 23 ธันวาคม  2564         

หัวขอ: : โครงสรางของหนวยงาน 

รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) :  โครงสรางของหนวยงาน 

Link ภายนอก:     ไมมี           

หมายเหตุ:           
            
             

 
 

 
ผูรับผิดชอบการใหขอมูล 

(นางสาวฐานิตดา ฤทธิรุตม) 
     ตำแหนง  พนักงานบริการ(ธรุการ) 
วันท่ี  23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 
ผูอนุมัติรับรอง 

(นายสมหทัย ทางทอง) 
ตำแหนง  เจาพนักงานสาธารณสุขอาวุโส (หัวหนา) 

วันท่ี  23  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 
              

ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 
(นางสาวนุรฮดา หาญจิตร) 

ตำแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฎิบัติการ 
วันท่ี  23  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 


