นพ.วิโรจน์ วิโรจนวัธน์
ผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์

หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร

รองผู้อานวยการฝ่ายการพยาบาล

นพ.ประมินทร์ อนุกูลประเสริฐ
ปฏิบัติราชการแทน คนที่ 1

นพ.พันธ์นพ ควรดารงธรรม
ปฏิบัติราชการแทน คนที่ 2

นายพงษ์ศักดิ์ ราชโสภา
ปฏิบัติราชการแทน คนที่ 3

นางสาวเบญจศีล อุทัยฉัตร
ปฏิบัติราชการแทน คนที่ 4

รองผู้อานวยการฝ่ายการเงินการคลัง

รองผู้อานวยการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ

นพ.สมบูรณ์ โสภณธนารักษ์

นพ.สมบูรณ์ วุฒิพิริยะอังกูร

รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการและ
งานวิจัย

รองผู้อานวยการฝ่ายลูกค้าและ
การตลาด

นพ.สิทธิพงษ์ ดารงค์พวิ ัฒน์

ทพ.จิระนันท์ โคตรประดา

รองผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

รองผู้อานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ และ
ระบบงาน

รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพและ
ระบบบริการสุขภาพ

รองผู้อานวยการฝ่ายการจัดบริการ
ปฐมภูมิ

นางสุกญ
ั ญา นาชัยทศพล

นายจักร์พงษ์ ศุภษร

นพ.สุเมธ รัตนมณีกรณ์

นพ.อังคาร รัตนสีดา

โครงสร้างการแบ่งงานภายใน รพร.สว่างแดนดิน
โรงพยาบาลทั่วไป
นพ.วิโรจน์ วิโรจนวัธน์
ผู้อานวยการ
นพ.ประมินทร์ อนุกูลประเสริฐ
หัวหน้าภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ

กลุ่มงานจักษุวิทยา
นพ.สมบูรณ์ โสภณธนารักษ์
- นายแพทย์

กลุ่มงานอายุรกรรม
นพ.สิทธิพงษ์ ดารงค์พวิ ัฒน์
- นายแพทย์
- นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

กลุ่มงานศัลยกรรม
นพ.พันธ์นพ ควรดารงธรรม

กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
พญ.ธารทิพย์ บุญทรง

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม กลุ่มงานงานสูติ-นรีเวชกรรม
พญ.วัชรีพร ควรดารงธรรม นพ.ประมินทร์ อนุกูลประเสริฐ

- นายแพทย์
- นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

- นายแพทย์

- นายแพทย์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
นพ.พร้อมพงษ์ ลีลาชัย

กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
นพ.วิทวัส เตชะบุณยรัตน์

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
พญ.พิริยา พิเศษสิทธิ์

กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค
นายสวาท อุดมศรี เจริญไชย

- นายแพทย์
- นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
- จพ.สธ.(เวชกิจฉุกเฉิน)/จพ.
ฉุกเฉินการแพทย์

- นายแพทย์
- นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
- จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ (วุฒิ ป.

- นายแพทย์

- นายแพทย์
- นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
- จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์

กลุ่มงานทันตกรรม
ทพ.จิระนันท์ โคตรประดา
ทพญ.สิริลักษณ์ วุฒิพิรยิ ะอังกูร
-ทันตแพทย์
-จพ.ทันตสาธารณสุข
-ผู้ช่วยทันตแพทย์
-ช่างทันตกรรม

- นายแพทย์

กลุ่มงานนิติเวช
- นายแพทย์
- นักนิติวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์การแพทย สาขาความ
ผิดปกติของการสื่อความาหมาย)

กลุ่มงานรังสีวทิ ยา
พญ.ธารทิพย์ บุญทรง
นายชาญชัย ทิพย์สุวรรณ
-นายแพทย์
-นักรังสีการแพทย์
-จพ.รังสีการแพทย์
-*นักฟิสิกส์การแพทย์

กลุ่มงานเภสัชกรรม
นางสุกัญญา นาชัยทศพล
นางณัฎฐินันท์ วิสุทธิเมธีกร
-เภสัชกร
-เภสัชกร
-จพ.เภสัชกรรม

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิ
วิทยาคลินิก / พยาธิวิทยา กายวิภาค
นายสวาท อุดมศรี
นางชลธีรา เจริญชัย
-นายแพทย์
-นักเทคนิคการแพทย์
-นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วุฒิ วทบ.
สาขาวิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด)
-จพ.สาธารณสุขชุมชน

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
นพ.พิชิต แร่ถา่ ย
นางสาววราห์ภรณ์ ฮุงหวล
-นายแพทย์
-**นักกายภาพบาบัด
-นักกิจกรรมบาบัด
-ช่างกายอุปกรณ์/นักกายอุปกรณ์
-จพ.อาชีวบาบัด
-จพ.เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานโภชนศาสตร์
นางเจนจิรา วงศ์ปญ
ั ญา
-นักโภชนาการ
- โภชนาการ

กลุ่มงานจิตเวช
น.ส.กฤติกา หล้าน้อย
-นายแพทย์
-พยาบาลวิชาชีพ
-นักจิตวิทยา/นักจิตวิทยา
คลินิก

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
นางสาวกฤติกา หล้าน้อย
-นักสังคมสงเคราะห์

โครงสร้างการแบ่งงานภายใน รพร.สว่างแดนดิน
โรงพยาบาลทั่วไป
นพ.วิโรจน์ วิโรจนวัธน์
ผู้อานวยการ

นายพงษ์ศักดิ์ ราชโสภา
หัวหน้าภารกิจด้านอานวยการ

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ
วิศวกรรมทางการแพทย์
นายพัฒนา วีระพันธ์
-วิศวกรโยธา/เครื่องกล/ไฟฟ้า/
สิ่งแวดล้อม
-นายช่างเทคนิค
-จพ.ธุรการ

กลุ่มงานพัสดุ
น.ส.ปราณี คาประเทือง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
นายพงษ์ศักดิ์ ราชโสภา

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย พลกลาง

กลุ่มงานการเงิน
นางสาวรุง้ ลาวัลย์ พิลาจันทร์

น.ส.พิกุลแก้ว ขวัญธารง

นายกฤษฎา เทพบุรี

น.ส.ปรัชญา สีสถาน

นางวิภาวดี ทิพย์สุวรรณ์

-นวก.พัสดุ
-จพ.พัสดุ

งานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม

งานซ่อมบารุง ควบคุม กากับ ดูแล

นายมีชัย ดวงสุภา

นายสาอาง เอมทอง

งานนิติการ
น.ส.ธัญญรัตน์ สร้างคา

งานยานพาหนะ
นายพรชัย ทองสอดแสง

-นักจัดการงานทั่วไป
-นิติกร
-จพ.ธุรการ
-นายช่างเทคนิค
-นายช่างศิลป์
-นักประชาสัมพันธ์
-จพ.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

งานรักษาความปลอดภัย

นายวิเชียร สาระการ

-นักทรัพยากรบุคคล
-จพ.ธุรการ

งานธุรการทั่วไป
น.ส.ธรินทร์ญา ละครขวา

-นวก.การเงินและบัญชี
-จพ.การเงินและบัญชี

งานสารบรรณ
น.ส.ธรินทร์ญา ละครขวา

งานซักฟอก
นางรัชนี พรมชัย

กลุ่มงานบัญชี
นางสาวศศิธร ชูพันธ์
-นวก.การเงินและบัญชี
-จพ.การเงินและบัญชี

โครงสร้างการแบ่งงานภายใน รพร.สว่างแดนดิน
โรงพยาบาลทั่วไป
นพ.วิโรจน์ วิโรจนวัธน์
ผู้อานวยการ
นางสาวเบญจศีล อุทัยฉัตร
หัวหน้าภารกิจด้านการพยาบาล
นางปรียา ตันศิริ
รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลด้านบริหาร

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (นางวราพร ยั่งยืนนาน)
งานบริการผู้ป่วยนอก

คลินกิ โรคเรือ้ รัง

กลุ่มงานป้องกันและควบคุมการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาล
นางวนิดา ทองแท้
งานจ่ายกลาง

คลินกิ TB

คลินกิ AIDS

กลุ่มงานการพยาบาลห้องคลอด

นางวราพร ยั่งยืนนาน
รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลด้านบริการ

นางสาวพัชรมนต์ ดีมะการ
รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลด้านวิชาการ

กลุ่มงานการ
พยาบาลจิตเวช

กลุ่มงานวิจัยและ
พัฒนาการพยาบาล

กลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ป่วยห้องผ่าตัด

กลุ่มงานการพยาบาล
วิสัญญี

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

นางต้องจิตร ลันโคตร

นางต้องจิตร ลันโคตร

นางปรียา ตันศิริ

นางกรรณิการ์ วามานนท์

น.ส.พัชรมนต์ ดีมะการ

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย
โสต ศอ นาสิก จักษุ

นางนิลุบล ราชโสภา

กลุ่มงานตรวจและรักษาพยาบาลพิเศษ
น.ส.มัณฑนา เพชรคา
CAPD
ตรวจรักษาพิเศษ
น.ส.มัณฑนา เพชรคา นางอมรรัตน์ ซื่อตรง

นางจินตนา เทพบุรี

กลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ป่วยหนัก
น.ส.ลาวัณย์ เพชรคา

งานผู้ป่วยใน

กลุ่มงานการพยาบาลผูป้ ว่ ยอายุรกรรม (นางรัชนีย์ สมบัติศรี)
งานผูป้ ว่ ยใน
งานผู้ปว่ ยใน
งานผูป้ ว่ ยใน
งานผูป้ ว่ ยใน
งานผูป้ ว่ ยใน
หลอดเลือดสมอง
อายุรกรรมหญิง อายุรกรรมชาย
ตึกปาริฉัตร
สงฆ์อาพาธ
นางเย็นใจ พิมพ์บรรณ นางรัชนีย์ สมบัตศิ รี

นางจรัญญา นาคบุตรศรี นางสายพิรุณ พาโคกทม นางเสาวลักษณ์ บุดชาดา

กลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ป่วยศัลยกรรม
น.ส.ศรัญญา ศุภมงคลศิริ

งานผูป้ ว่ ยใน
ศัลยกรรมทั่วไป
น.ส.ศรัญญา ศุภมงคลศิริ

กลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ป่วยออร์โธปิดกิ ส์
นางจารุวรรณ อุดมศรี
งานผูป้ ว่ ยใน
ศัลยกรรมกระดูก
นางจารุวรรณ อุดมศรี

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช
นางสมพักตร์ อ่อนทา
สูต-ิ นรีเวช

พวงชมพู

ANC

นางสมพักตร์
อ่อนทา

นางวันรัฐ
พจนา

นางนงคราญ
ไชยรบ

กลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
นางลาวัลย์ เทศน์เรียน
กุมารเวชกรรม Sick newborn,
NICU
นางลาวัลย์
นางวนิดา
เทศน์เรียน
สุทธิอาจ

โครงสร้างการแบ่งงานภายใน รพร.สว่างแดนดิน
โรงพยาบาลทั่วไป
นพ.วิโรจน์ วิโรจนวัธน์
ผู้อานวยการ

นพ.อังคาร รัตนสีดา
หัวหน้าภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ

กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
นางพัชรินทร์ พรหมจักร
งานการพยาบาลที่บ้านและชุมชน
-นางพัชรินทร์ พรหมจักร
งานพยาบาลผู้จัดการสุขภาพชุมชน
-นางอาภารณ์ แพงนอก
งานพัฒนาคุณภาพการพยาบาลชุมชน
-นางวิมลศรี ศิริบารุง
งานการพยาบาลชุมชนในการบาบัดรักษายาเสพติด

-นางมาลี อนุวงษา

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

นายพิชิต แร่ถ่าย

กลุ่มงานผู้ป่วยนอก
นพ.ปิยพันธ์ ภูโอบ
- นายแพทย์

กลุ่มงานสุขศึกษา
นายปภินวิทย์ คาสมาน
-นวก.สาธารณสุข

- นางเพ็ชรมะณี จันทร์อ่อน
-นายแพทย์
-เภสัชกร
-พยาบาลวิชาชีพ
-แพทย์แผนไทย
-จพ.สาธารณสุข
(วุฒิ ป.การแพทย์แผนไทย)
(อายุรเวท)

ศสม. หนองทุ่ม
นางอาภรณ์ แพงนอก

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
นพ.อังคาร รัตนสีดา

งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนและศูนย์
สุขภาพชุมชนเขตเมือง
นพ.อังคาร รัตนสีดา
-นายแพทย์
-**พยาบาลวิชาชีพ
-นวก.สาธารณสุข
-จพ.เวชสถิติ
-จพ.สาธารณสุข
-จพ.ทันตสาธารณสุข/นวก.สาธารณสุข
-จพ.สาธารณสุข(วุฒิ ป.การแพทย์แผน
ไทย(อายุรเวท)/แพทย์แผนไทย
-นักกายภาพบาบัด

ศสม. วัดโพธิ์ศรี
นายสมฤทัย อุปครราช

ศสม. สว่างแดนดิน
นางรัชนี ชินวงศ์

งานป้องกันควบคุมโรคและระบาดวิทยา
นายสมฤทัย อุปครราช
-**พยาบาลวิชาชีพ
-**นวก.สาธารณสุข

งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมแิ ละ
สนับสนุนเครือข่าย
น.ส.ขนิษฐา กองแก้ว
-**พยาบาลวิชาชีพ
-**นวก.สาธารณสุข
งานส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟู
นายพิศาล สีสถาน
-**พยาบาลวิชาชีพ
-**นวก.สาธารณสุข
งานคุ้มครองผู้บริโภค
นายวิษณุ ยิ่งยอด
-**เภสัชกร
-**นวก.สาธารณสุข

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
พญ.ณัฐิยา เตชะบุญรัตน์
นายกฤษฎา เทพบุรี
งานคลินิกอาชีวเวชกรรม
-พญ.ณัฐิยา เตชะบุญรัตน์
งานส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพ
-นางนวพร สุริยะชัย
งานอาชีวป้องกันและควบคุมโรค
-น.ส.จุฑามาศ ธิมสาร
งานพิษวิทยาและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
-น.ส.ณัฏนิชา มะลิวันย์
งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและอนามัย
สิ่งแวดล้อม
-นายกฤษฎา เทพบุรี
งานตรวจสุขภาพ
-นางนวพร สุริยะชัย

โครงสร้างการแบ่งงานภายใน รพร.สว่างแดนดิน
โรงพยาบาลทั่วไป
นพ.วิโรจน์ วิโรจนวัธน์
ผู้อานวยการ
นพ.สุเมธ รัตนมณีกรณ์
หัวหน้าภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
นางสาวชรินทร์รัตน์ มุลเมือง
- นักวิชาการสาธารณสุข
- นวก.การเงินและบัญชี/จพ.การเงินและ
บัญชี
- เจ้าพนักงานธุรการ

กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
นายวรพงษ์ แสงวงค์

- นวก.คอมพิวเตอร์
- นักวิชาการสถิติ
- จพ.เวชสถิต/ิ นวก.สาธารณสุข
(เวชสถิต)ิ
- เจ้าพนักงานธุรการ

-

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นายจักร์พงษ์ ศุภษร
นวก.สาธารณสุข
ช่างภาพการแพทย์
นวก.โสตทัศนศึกษา
เจ้าพนักงานธุรการ
นายช่างศิลป์
บรรณารักษ์
จพ.ห้องสมุด

งานเวชระเบียน

งานข้อมูลสารสนเทศ

นายวรพงษ์ แสงวงค์

น.ส.ลาวัณย์ เพชรคา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน
โครงการ
นายจักร์พงษ์ ศุภษร
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- นักวิชาการสถิติ
- เจ้าพนักงานเวชสถิติ

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและ
มาตรฐาน
นายจักร์พงษ์ ศุภษร
- พยาบาลวิชาชีพ
- นักวิชาการสาธารณสุข
- จพ.ธุรการ
งานระบาดวิทยาคลินิก
- นักวิชาการสาธารณสุข

