
โครงสร้างการบรหิารโรงพยาบาลเกาะกูด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/7.กลุ่มงาน… 

 

 

/7.กลุ่มงาน... 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

นายตนัย รัตนธัมมากูล นายแพทย์ปฏิบัติการ 

1. งานการเงินและบัญช ี
นางมลทิพย์ พลูเกษม นวก.เงินและบัญช ี
นางสาวเพชรไพลนิ เพ็ชรศรี จพ.การเงินและบัญชี  
นางสาวนริสรา สดุตา จพ.การเงินและบัญช ี
นางสาวนุจชรนิทร์ สิมมา จพ.การเงินและบัญช ี
2. งานธุรการและบริหารยานพาหนะ 
นางสาวศรีสุรัตน์ เพิ่มทรัพย์ จพ.ธุรการ 
3. งานพัสดุก่อสร้าง การซ่อมบ ารุง 
นายพรพิพฒัน์ เพิ่มทรัพย์ จพ.พัสดุ  
นางสาววิมล เพิ่มทรัพย์ จพ.พัสดุ 
4. งานการเจ้าหน้าที ่
นางสาวศรีสุรัตน์ เพิ่มทรัพย์ จพ.ธุรการ 
5. งานประชาสัมพันธ ์
นางสาวศรีสุรัตน์ เพิ่มทรัพย์ จพ.ธุรการ 
6. งานยานพาหนะ 
นายธีรนยั พาททีิน พนักงานขับรถยนต์ 

1.กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
นางสุวิมล บังใบ พยาบาลวิชาช านาญการ 

 
7.งานเรือยนต์ 
นายธานี วิเศษฤทธิ์ พนักงานขบัเรือยนต์ 
นายฉงน เอมโอช พนักงานบริการ 
9. งานซักฟอก 
นางวิภารัตน์ จรัสโรจนกุล พนักงานซักฟอก 
8. ท าความสะอาด 
นางสาวศิริวรรณ กันเกตุ พนักงานบริการ 
นางสาวนุจนาฎ โปร่งจิตร พนักงานบริการ 
นางสาวพรศรี นามวิเศษ พนักงานเปล 
9. คนสวน 
นายลาไพ แสงศรี พนักงานบริการ 
นายฉงน เอมโอช พนักงานบริการ 
10. รักษาความปลอดภัย 
 นายธนกฤต งามหลาย รปภ. 

1. ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
นางสาวกาญจนา อนันต ์

นักวิทยาศาสตร์การแพทย ์

2.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 

หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
นางสาวกาญจนา อนันต์ 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

1.งานตรวจ วินิจฉัย บ าบัดรักษา ฟ้ืนฟู
สภาพ ส่งเสริมและป้องกัน งานทันตกรรม  

นายปฐวี ธนโชติเจรญิ 
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 

นางสาวภัคราวตร ีพาทีทิน 
จพ ทันตสาธารณสุขปฏิบตัิงาน 

3.กลุ่มงานทันตกรรม 

หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม 
นายปฐวี ธนโชติเจริญ 
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 

1.งานบริการเภสัชกรรม 
2.งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน 
3.งานบริการวิชาการเภสัชสนเทศ 
4.งานให้ค าปรึกษาด้านเภสัชกรรม 

นายสนัติสุข ศรีบางรัก 
เภสัชกรปฏิบัติการ 

นางสาวกนกวรรณ ฟุกล่อย 
เภสัชกรปฏิบัติการ 

5.งานบริการบริหารเวชภัณฑ ์
6.งานให้คุ้มครองผู้บริโภค 
นางสาวกนกวรรณ ฟุกล่อย 

เภสัชกรปฏิบัติการ 
นางสาวเบญจา คงเจริญ  
จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน 

4.กลุ่มงานเภสัชกรรมและ 
คุ้มครองผู้บริโภค 

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและ 
คุ้มครองผู้บริโภค 

นายสันติสุข ศรีบางรัก 
เภสัชกรปฏิบัติการ 

1.งานตรวจวินิจฉัยและรักษา  
โรคทั่วไป 

นายตนัย รัตนธัมมากูล  
นายแพทยป์ฏิบัติการ 

นายวชัระ ทบัศรี 
นายแพทยป์ฏิบัติการ 

 

5.กลุ่มงานการแพทย์ 

หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์ 
นายตนัย รัตนธัมมากูล  
นายแพทย์ปฏิบัติการ 

1. เจ้าหน้าที่ห้องรังสีวิทยา 
นายนราทิพย์ เจริญพร 
พนักงานช่วยพยาบาล 

6.กลุ่มงานรังสีวิทยา 
หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา 

-ว่าง- 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

นายตนัย รัตนธัมมากูล นายแพทย์ปฏิบัติการ 

1. งานประกันสุขภาพ 
นางสาวมณีพร จรัญญากร นวก.สาธารณสุข 
2. งานยุทธศาสตร ์
นางสุวิมล บังใบ พยาบาลวชิาชพีช านาญการ 
นางสาวเสาวลักษ์ ทวาเรศ จพ.ธุรการ 
3.สารสนเทศทางแพทย์ 
นางสาวชวิศา ยสิารคุณ นวก.คอมพิวเตอร์ 
นางสาวเสาวลักษ์ ทวาเรศ จพ.ธุรการ 

8. กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์
และสารสนเทศทางการแพทย์  

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ  
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 

นางสาวชวิศา ยิสารคุณ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

1. งานการพยาบาล ผู้ป่วยนอก 
นางสาวกมลชนก สบืนชุ พยาบาลวิชาชพีปฏิบตัิการ 
นางสาวอัฉจรา แดงตนุ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
นางสาวพรรณราย รอดมาลัย พยาบาลวชิาชีพ 
2. งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัตเิหตุฉุกเฉินและนิติเวช 
นางสาวจนัทิมา เสมาราช พยาบาลวชิาชีพปฏิบัติการ 
นางสาวธยธร บัวเล็ก พยาบาลวิชาชีพปฏบิัติการ 
นางสาวสวิชญา บุญทวีวรเดช พยาบาลวชิาชีพปฏบิัติการ 
3. งานการพยาบาล ผู้ป่วยใน 
นางสาวบรรจง ภิโส พยาบาลวชิาชพีช านาญการ 
นางสาวรัฐติกาญน์ หอมฉุน นักวิชาการสาธารณสุข 
4. งานควบคุมการติดเชือ/งานจ่ายกลาง/ซักฟอก 
นาสาวปนัดดา พรวาปี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
นางวิภารัตน์ จรัสโรจนกุล พนักงานซักฟอก 
5. งานการพยาบาลผู้คลอด 
นางสาวพิรดา สุทธวิารี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
นางสาวธมลวรรณ ประชุมพล พยาบาลวชิาชีพปฏบิัติการ 
6. งานวิจัยและพัฒนา 
นางสาววไิลวรรณ โชยเพชร พยาบาลวิชาชพีช านาญการ 

9.กลุ่มงานการพยาบาล 

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล 

นางสุรีย์ จุลเจริญ พยาบาลวิชาช านาญการพิเศษ 

7. งานช่วยเหลือคนไข้ 
นายนราทิพย์ เจริญพร พนักงานช่วยพยาบาล 
นางสาวพรศรี นามวิเศษ พนักงานเปล 
8. งานธุรการ 
นางสุวัฒนา นราโค่ง พนักงานบริการ 

1. งานการแพทย์แผนไทย 
นางสาวกัญญภรณ์ บญุธรรม 

แพทย์แผนไทย 
นางสาวฟาตีฮะห์ ยูน ุ

แพทย์แผนไทย 
 

10.กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและ 
การแพทย์ทางเลือก 

หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและ 
การแพทย์ทางเลือก 

นางสาวกัญญภรณ์ บุญธรรม 
แพทย์แผนไทย 

1.งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชมุชน  
2.งานพัฒนาระบบบริการปฐมภมูิและสนับสนุนเครือข่าย  
นางสุวิมล บังใบ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
3.งานการพยาบาลในชุมชน  
นางสุวิมล บังใบ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางสาวอัญญาน ีสุเมธวัน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
นางสาวปณีธิ เทพทิพย์ นวก.สาธารณสุข 
4.งานสร้างเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย 
- วัยเรียน นางสาวอัญญานี สุเมธวัน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
- วัยรุ่ยน นางสาวอัญญานี สุเมธวัน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
- วัยท างาน นางสาวปณีธิ เทพทิพย์ นวก.สาธารณสุข 
- วัยสูงอายุ นางสุวิมล บังใบ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
5.งานสุขภาพจิตและจิตเวช  
นางสาวอัญญาน ีสุเมธวัน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
6.งานสุขภาพภาคประชาชน  
นายนิยม นวลหงษ์ จพ.สาธารณสขุช านาญงาน 
นางสาววิรงรอง อุทัยสอน นวก.สาธารณสุขช 
7.งานป้องกันและควบคุมโรค และ ระบาดวิทยา  
8.งานอาชีวอนามัย  
นายนิยม นวลหงษ์ จพ.สาธารณสขุช านาญงาน 
นางสาวอุภัยพร สมบัตสิมบรูณ ์นวก.สาธารณสุข 
นางสาววิรงรอง อุทัยสอน นวก.สาธารณสุข 
9.งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและศูนย์ความปลอดภัย  
นายนิยม นวลหงษ์ จพ.สาธารณสขุช านาญงาน 
นางสาวอุภัยพร สมบัตสิมบรูณ ์นวก.สาธารณสุข 
นางสาววิรงรอง อุทัยสอน นวก.สาธารณสุข 

7. กลุม่งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 

หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 
นางสุวิมล บังใบ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

10. งานธุรการ 
นางสาวเสาวลักษ์ ทวาเวศ จพ.ธุรการ 
11. เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลและบันทึกข้อมลู 
นางธันยพร วิเศษฤทธิ์ พนักงานบริการ 


