โครงสร้างการบริหารและระบบการกากับดูแลของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์และกรมสุขภาพจิต

1

อธิบดีกรมสุขภาพจิต
(แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร)

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
(นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร)

ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
(แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ)

รองผู้อานวยการกลุ่มภารกิจ
บริการจิตเวชและสุขภาพจิต
(แพทย์หญิงกาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์)

รองผู้อานวยการกลุ่มภารกิจ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
(แพทย์หญิงดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์)

รองผู้อานวยการกลุ่มภารกิจ
การพยาบาล
(นางพรทิพย์ ธรรมวงค์)

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
อานวยการ
(นางสาวศุภลักษณ์ ชัยยา)

รองผู้อานวยการกลุ่มภารกิจ
สนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ
(แพทย์หญิงรชยา ปิงคลาศัย)
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๒2

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
(แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ)
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
อานวยการ
(น.ส.ศุภลักษณ์ ชัยยา)

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
บริการจิตเวชและสุขภาพจิต

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

(แพทย์หญิงกาญจนา คูณรังสีสมบูรณ์)

(แพทย์หญิงดวงกมล ตัง้ วิริยะไพบูลย์)

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
(น.ส.ศุภลักษณ์ ชัยยา)

กลุ่มงานการแพทย์
(แพทย์หญิงกาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์)

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
(น.ส.ปรีชญา พรหมมินทร์)

กลุ่มงานวิจยั และการพัฒนา
(นางสุนทรี ศรีโกไสย)

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
(น.ส.แสงอรุณ วงค์ปญ
ั ญา)

กลุ่มงานนิติจิตเวช
(นางรชยา ปิงคลาศัย)

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
(นางขวัญใจ สันติกุล)

กลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์
(นางสุภิญญา พรหมขัติแก้ว)

กลุ่มงานการเงินและบัญชี
(น.ส.รติรัตน์ สีโภค)
โภค
กลุ่มงานพัสดุ
(น.ส.รสริน อิ่นคา)
นางสาวศุภลักษณ์ ชัยยา

กลุ่มงานทันตกรรม
(น.ส.อัญญรัตน์ แพงจันทร์)

กลุ่มงานเวชระเบียน
(น.ส.น้าค้าง เจริญคุณ)

กลุ่มงานความร่วมมือขององค์การ

กลุ่มงานเภสัชกรรม
(นางนุจรี คาด้วง)

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
(น.ส.พึงพิศ ศรีสืบ)

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน
และวิศวกรรมทางการแพทย์
(นายชาตรี กาลังเก่ง)

กลุ่มงานจิตวิทยา
(นายรณสิงห์ รือเรือง)

กลุ่มงานการแพทย์ทางเลือก
(แพทย์หญิงกาญจนา คูณรังสีสมบูรณ์)

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
(นางวันทนา สมมิตร)

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
(นายสมนึก อนันตวรวงศ์)

กลุ่มงานบริการตรวจพิเศษ
ทางการแพทย์
(นางสุภิญญา พรหมขัติแก้ว)

(World Health
Organization Collaborating
Center: WHO CC
อนามัยโลก

(น.ส.เสาวลักษณ์ ลังการ์พินธุ์)
กลุ่มงานวารสารวิชาการนานาชาติ CDMH
(น.ส.ปรีชญา พรหมมินทร์)

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
การพยาบาล
(นางพรทิพย์ ธรรมวงค์)
ผู้ตรวจการกลุ่มการพยาบาล
(นางสุนทรี ศรีโกไสย)
รทิพย์ ธรรมวงค์
กลุ่มงานการพยาบาลผูป้ ุวยนอก
( นางศุภัคพิมล ปาแปง)
งานการพยาบาลคลินิกระบบทางเดินหายใจ
(นางลัดดาวัลย์ อรัญยกานนท์)
งานจิตเวชฉุกเฉินและคลินิกการพยาบาล
เฉพาะทาง
( นางนพวรรณ บัวทอง)
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปุวยใน
หอผู้ปุวยพัฒนาการ
(นางสาวจุฬาภรณ์ สมใจ)
หอผู้ปุวยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
(นางนพวรรณ บัวทอง)

กลุ่มงานวิจยั ออทิสติก (Autism

Research Center : ARC)
(แพทย์หญิงดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์)
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
น.ส.อัญญรัตน์ แพงจันทร์

กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ
(นางศิริพร หอมคาวะ)
งานการพยาบาลประเมินกระตุ้นพัฒนาการ
และห้องสมุดของเล่น
(นางชญานิษฐ์ อนันตวรวงศ์)
กลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน
(น.ส.อมรา ธนศุภรัตนา)

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
สนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ
(นางรชยา ปิงคลาศัย)
กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
(น.ส.อมรา ธนศุภรัตนา)
กลุ่มงานวิกฤตสุขภาพจิต
(MCATT)
(แพทย์หญิงรชยา ปิงคลาศัย)
กลุ่มงานนิเทศติดตาม
งานสุขภาพจิตในเขตสุขภาพ
(แพทย์หญิงรชยา ปิงคลาศัย)

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(นายนัฑพงศ์ คาแก้ว)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
(นายสมนึก อนันตวรวงศ์)
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ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
(แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ)

หัวหน้ากลุ่มภารกิจภารกิจอานวยการ
(นางสาวศุภลักษณ์ ชัยยา)

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
(นางสาวศุภลักษณ์ ชัยยา)

กลุ่มงานการเงินและบัญชี
(นางสาวรติรัตน์ สีโภค)

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
(นางสาวแสงอรุณ วงค์ปัญญา)

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์
(นายชาตรี กาลังเก่ง)

กลุ่มงานพัสดุ
(นางสาวรสริน อิ่นคา)

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
(นางวันทนา สมมิตร)
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หัวหน้ากลุ่มภารกิจภารกิจอานวยการ
นางสาวศุภลักษณ์ ชัยยา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
นางสาวศุภลักษณ์ ชัยยา

กลุ่มงานทรัพยากรบุคลากร
นางสาวแสงอรุณ วงค์ปัญญา

๑) นางสาวศุภลักษณ์ ชัยยา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กลุ่มงานทรัพยากรบุคลากร

*๒) นางสาวรุ่งเรือง มหาไม้ นักจัดการงานทั่วไป
สานักงานผู้อานวยการ
๑) นางสาวกาญจนา สมศรี นักจัดการงานทั่วไป
งานสารบรรณ
๑) นายจรัล จันจะนะ
ช่างปูน ช ๔
๒) นางนงนุช บุญทวี
พนักงานธุรการ ส ๔
งานซักฟอกและงานตัดเย็บ
๑) นางสาวธันวา สารพันธ์
โภชนากรชานาญงาน
๒) นางอัมรา สาริบุตร์
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส ๒
งานโภชนาการ
๑) นางสาวธันวา สารพันธ์
โภชนากรชานาญงาน
งานยานพาหนะ
๑) นายวัชรพล ศรีพวงใจ
พนักงานขับรถ ส ๒
๒) นายณรงค์วิทย์ ปริยวัตรสกุลชัย พนักงานขับรถยนต์

๑) นางสาวแสงอรุณ วงค์ปัญญา
๒) นางนิชาภา ดาวลอย
๓) นางสาวจรรยวรรณ จิตนาน
๔) นางสาวพรทิพย์ ปัญญาทะ

พนักงานธุรการ ส ๔
นักจัดการงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มงานการเงินและบัญชี
นางสาวรติรัตน์ สีโภค

๑) นางสาวรติรัตน์ สีโภค
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
๒) นางสาวรัตนา ดวงดี
นักวิชาการเงินและบัญชี
๓) นางสาวมัตติกา เรือนมูล
นักวิชาการเงินและบัญชี
๔) นางสาวจารุวรรณ ยาวุฒิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๕) นางสาวภัทรานิษฐ์ กันมุข
นักวิชาการเงินและบัญชี
๖) นางสาวเบญจวรรณ คานินทะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

* ปฏิบัติงานมากกว่า 1 กลุ่มงาน
งาน
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หัวหน้ากลุ่มภารกิจภารกิจอานวยการ
นางสาวศุภลักษณ์ ชัยยา

กลุ่มงานพัสดุ
นางสาวรสริน อิ่นคา

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์

*๑) นายชาตรี กาลังเก่ง
นายช่างเทคนิคชานาญงาน
*๒) นางสาวรุ่งเรือง มหาไม้ นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์
๑) นายชาตรี กาลังเก่ง
นายช่างเทคนิคชานาญงาน
๒) นายฉัตรชัย แสงชูวงศ์ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชานาญงาน
งานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์
๑) นายประจัญ ไชยห้วย
ช่างเชื่อม ช ๔
๒) นายวิฑูรย์ หลั่งเมือง
ช่างไฟฟ้า ช ๔
๓) นายปรีชา ละมุนยองใย นายช่างเทคนิค
งานโสตทัศนูปกรณ์
๑) นายฉัตรชัย แสงชูวงศ์ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชานาญงาน
งานอาคารสถานที่
๑) นายสมชาย แซ่ตั้ง
ช่างสี ช ๔
*๒) นายณรงค์วิทย์ ปริวัตรสกุลชัย พนักงานบริการ
งานสื่อสาร
๑) นายชาตรี กาลังเก่ง
นายช่างเทคนิคชานาญงาน

กลุ่มงานพัสดุ
๑) นางสาวรสริน อิ่นคา
๒) นางอภิชญา อภิบูลย์
๓) นางสาวจิณณ์นิชา สุภา
๔) นางสาวโยธกา กันทาดง

นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการพัสดุ

นายชาตรี กาลังเก่ง

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
นางวันทนา สมมิตร

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
๑) นางวันทนา สมมิตร พนักงานการเงินและบัญชี ส ๔
๒) นางเอกรินทร์ ภู่มาลี นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

* ปฏิบัติงานมากกว่า 1 กลุ่มงาน
งาน
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กลุม่ ภารกิจอานวยการ
นางสาวศุภลักษณ์ ชัยยา
กลุ่มภารกิจอานวยการ บทบาทหน้าที่ กากับติดตาม แนะนา และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชางาน ๖ กลุ่มงาน ๑. กลุ่มงานบริหารทั่วไป ประกอบไปด้วย งานสารบรรณ งานซักฟอก งานโภชนาการ งาน
ยานพาหนะ ๒.กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ๓. กลุ่มงานการเงินและบัญชี ประกอบไปด้วย งานบัญชี งานการเงิน ๔.กลุ่มงานพัสดุ ๕. กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน และวิศวกรรมทางการแพทย์ งานโสตทัศนศึกษา งานสื่อสาร ๖.
กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานด้านสนับสนุนอื่นๆ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
นางสาวศุภลักษณ์ ชัยยา
กลุ่มงานบริหารทั่วไป บทบาทหน้าที่ สนับสนุนการดาเนินงาน การบริการ ทั้งภายในและภายนอก งานด้านสารบรรณและธุรการทั่วไป งานเลขานุการ งานควบคุมภายใน งานประชาสัมพันธ์ งานอาคารสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวก
และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เช่น ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ถังดับเพลิงด้วยสารเคมี และยานพาหนะ งานด้านสวัสดิการ และบริการทั่วไปของโรงพยาบาล อย่างมีระบบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วย
สานักงานผู้อานวยการ บทบาทหน้าที่ บริหารจัดการงานธุรการและสารบรรณของสานักงาน งานบริการโทรสาร โทรศัพท์ ของสานักงาน บริหารจัดการตารางนัดหมาย การลาประเภทต่าง ๆ การไปราชการของผู้อานวยการ
จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ประชุมคณะกรรมการบริหาร จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการ(ตามที่ได้รับมอบหมาย) จั ดทาเอกสารการเงิน เช่น จัดทาชุดยืมเงินทดรองจ่ายและชุดหักล้างเงิน เงิน
ยืม ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานสารบรรณ บทบาทหน้าที่ จัดวางระบบสารบรรณ งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทา การพิมพ์เอกสารทางราชการ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม และการทาลายเอกสาร ให้เป็นไปตามระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ จัดการระบบงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของงานต่างๆ และงานตามที่ได้รับมอบหมายได้แก่ งานเลขานุการ งานพิมพ์ คาสั่ ง ร่าง โต้ตอบหนังสือและเอกสารทางราชการ และงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย
งานยานพาหนะ บทบาทหน้าที่ การบริการรับ-ส่งผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้รับความปลอดภัยทันเวลา และมีความพึงพอใจขอบเขตบริการ (Scope of service) การให้บริการรับ-ส่ง-ขนย้าย ทางรถยนต์ การวางแผนบารุงรักษา
และซ่อมแซมยานพาหนะ ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานซักฟอก บทบาทหน้าที่ บริหารจัดการเครื่องนุ่งห่มของผู้ป่วยทุกประเภทให้มีความสะอาดเพียงพอ โดยจัดวางระบบของการส่งผ้า การซักผ้า การอบผ้า การเก็บรักษาผ้า และการบริการผ้าตามหอผู้ป่วยและงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย
งานโภชนาการบทบาทหน้าที่ ผลิตและบริการอาหารที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลอาหาร โภชนาการและโภชนาบาบัด ให้การดูแลผู้ป่วยตามกระบวนการโภชนบาบัด ๔ ขั้นตอน ได้แก่ การประเมินภาวะโภชนาการ การวางแผน
และบริการด้านโภชนบาบัด การให้คาปรึกษาแนะนาความรู้ด้านอาหารโภชนาการและโภชนบาบัดแก่ผู้ป่วย ญาติ ผู้เกี่ยวข้องการติดตามและประเมินผลการรักษา และประสิทธิภาพของแผนการให้โภชนบาบัด เฝ้าระวังและติดตามด้านอาหารและโภชนาการ
ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพและภาคีเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในผู้ป่วยหรือประชาชนที่มีความเสี่ยง จัดทา พัฒนาสื่อ ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนางานด้านโภชนาการและโภชนบาบัด และการเผยแพร่ความรู้ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมาอาหารให้ตรงตามมาตรฐานและสัญญาจ้าง
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กลุม่ ภารกิจอานวยการ
นางสาวศุภลักษณ์ ชัยยา

กลุ่มงานทรัพยากรบุคลากร
นางสาวแสงอรุณ วงค์ปัญญา
กลุ่มงานทรัพยากรบุคลากร
บทบาทหน้าที่
- งานบรรจุ/แต่งตั้ง/อัตรากาลัง มีหน้าที่คือ วางแผนอัตรากาลัง การบรรจุ/การบรรจุกลับ
บุคคลเข้ารับราชการ การจัดทา ก.พ.7 และแฟ้มประวัติข้าราชการใหม่ การเปลี่ยนสายงาน
ข้าราชการ/การเลื่อนระดับ การบริหารจัดการตาแหน่งว่าง/การประเมินบุคคลและผลงาน
ทางวิชาการ การปรับอัตราเงินเดือน การกาหนดวุฒิ การจัดทาคาสัง่ รักษาการในตาแหน่ง
ให้ข้าราชการปฏิบตั ิหน้าที่/มอบหมายหน้าที่ การลาศึกษาต่อ/การลาออกจากราชการ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว
- งานทะเบียนประวัติและบาเหน็จบานาญ มีหน้าที่คือ ตรวจสอบเกษียณอายุราชการ
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของข้าราชการ / ผู้ทาคุณประโยชน์
การดาเนินการเพื่อขอรับบาเหน็จบานาญข้าราชการ
- ปฏิบัติงาน และควบคุม กากับ ดูแลเกี่ยวกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล และสิทธิ
ประโยชน์
- การพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร
- งานวินัย
- งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มงานการเงินและบัญชี
นางสาวรติรัตน์ สีโภค
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
บทบาทหน้าที่
รับผิดชอบงานการเงิน การคลัง ของโรงพยาบาลเกีย่ วกับ
- งานตรวจสอบ มีหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน เอกสารทางการเงิน ให้มคี วามครบถ้วน ถูกต้อง
เช่น หลักฐานใบขออนุมัติก่อหนี้ผกู พัน ใบสั่งซื้อ ใบตรวจรับ และใบเสร็จรับเงิน
- งานรับเงิน มีหน้าที่ในการรับเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก และผูป้ ่วยใน รับเงินค่า
รักษาพยาบาล เงินเชื่อ
- รับเงินค่าปรับ รั บเงินค่าประกันซองหรือสัญญาที่เป็นเงินสด รับเงิน โอนงบประมาณใน
โครงการต่างๆ
- งานจ่ายเงิน มีหน้าที่ในการจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง จ่ายเงินค่าตอบแทน จ่ายเงินค่าสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล หรือสวัสดิการค่าเล่าเรียน จ่ายเงินชาระหนี้แก่เจ้าหนี้การค้า
- งานจัดทาบัญชีระบบ GFMIS คือ จัดทาบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภทแบบเกณฑ์คงค้าง
รายงานงบการเงิน ได้แก่ งบดุล งบกาไร ขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
วิเคราะห์งบการเงินตามดัชนีตัวชี้วัดทางการเงิน
- งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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กลุม่ ภารกิจอานวยการ
นางสาวศุภลักษณ์ ชัยยา

กลุ่มงานพัสดุ
นางสาวรสริน อิ่นคา
กลุ่มงานพัสดุ
บทบาทหน้าที่
รับผิดชอบควบคุม กากับ ดูแล เกี่ยวกับพัสดุ ควบคุม กากับ
ดูแลงานธุรการของงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง
- งานบริหารคลังพัสดุ งานควบคุมจาหน่าย
- ดาเนินการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ จัดจ้างซ่อม วัสดุ ครุภัณฑ์ จ้าง
เหมาบริการ จัดจ้างสิ่งก่อสร้าง โดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา
วิธีประกวดราคา วิธีกรณีพิเศษ วิธีพิเศษ วิธีประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
- ดูแลบารุงรักษาครุภัณฑ์ จัดทาบัญชีวัสดุ ทะเบียนคุมครุภัณฑ์
ให้หมายเลขครุภัณฑ์ คิดค่าเสื่อมราคา ควบคุมการเบิกจ่าย
วัสดุ ตรวจสอบพัสดุประจาปี จาหน่ายพัสดุชารุด
- จัดทาข้อมูลหลักผู้ขาย จัดทาใบ PO. ตรวจสอบและจัดทา
เรื่ อ งการกั น เงิ น และขยายเวลาเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณไว้
เบิกจ่ายเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันรายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงิน
สัญญาและกรณีไม่มีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS และจัดท า
หนังสือขออนุมัติกระทรวงการคลัง
- ควบคุม การปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมาทาความสะอาด
ให้เป็นไปตามมาตรฐานและสัญญาจ้าง
- งานอืน่ ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์
นายชาตรี กาลังเก่ง
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์
บทบาทหน้าที่
- รับผิดชอบ master plan อาคารสถานที่ บริหารจัดการความพอเพียง
พร้อมใช้ งานบารุงรักษา อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และภูมิทัศน์
งานจัดการของเสีย
- รั บผิ ดชอบงานซ่ อมบ ารุ ง ควบคุ ม ก ากั บ ดู แล งานซ่ อมอุ ปกรณ์
การแพทย์ งานช่าง ไฟฟ้า งานช่างโยธาและสุขาภิบาล งานช่างทาความ
เย็น งานช่างเครื่องกล งานช่างเชื่อม
- งานรักษาความปลอดภัย งานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยงานจัดการของเสีย

- ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมาสนามและรักษา
ความปลอดภัยให้ตรงตามมาตรฐานและสัญญาจ้าง
- งานโสตทัศนูปกรณ์ ให้บริการ อานวยความสะดวก
เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ เครื่องเสียงและเครื่องฉาย ในห้อง
ประชุม ปฏิบัติงาน ควบคุม กากับ ดูแลและบารุงรักษา
เกี่ยวกับ อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ เช่น ระบบภาพ เสียง ในห้อง
ประชุมและอาคารสถานที่ ให้พร้อมใช้งาน ทั้งภายในและภายนอก
สถาบันฯ วางแผน จัดเตรียมสถานที่ ให้พร้อมใช้งาน
- งานสื่อสาร การให้บริการด้านการสื่อสารทางโทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และรับข่าวสารทางวิทยุสื่อสาร
- งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
นางวันทนา สมมิตร
กลุ่มงานประกันสุขภาพและสิทธิประโยชน์
บทบาทหน้าที่
- งานเรียกเก็บหนี้ มีหน้าที่ในการเร่งรัด และเรียกเก็บหนี้ทเี่ ป็น
ลูกหนี้การค้าของโรงพยาบาล คือ เรียกเก็บหนี้
- ตาม พรบ. รพ. /สิทธิข้าราชการ/สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า เรียกเก็บหนี้จากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
-รวบรวมหลักฐาน ประสานงานและ ส่งเบิกค่ารักษาผู้ป่วยสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ข้าราชการตาม
โครงการผู้ป่วยนอกจ่ายตรง ข้าราชการผู้ป่วยในสังกัด
กรมบัญชีกลาง ข้าราชการผู้ป่วยในสังกัดหน่วยราชการอื่น ๆ
ผู้ป่วยนอก/
- เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับสิทธิในการรักษาพยาบาลตาม
โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
-ให้คาแนะนาปรึกษา แก่ผู้ที่มปี ัญหาเรื่องสิทธิทั้งประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ ให้คาแนะนาขั้นตอนการส่งตัวไปรักษาที่อื่น
ประสานการส่งตรวจพิเศษ
-ขี้นทะเบียนผู้ป่วยเบิกได้จ่ายตรง ขี้นทะเบียนผู้ป่วยสิทธิ์ว่าง
(บัตรทอง) รับแจ้งและย้ายสถานบริการ
- งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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โครงสร้างกลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต ปี 2564
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ
กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต
แพทย์หญิงกาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์
กลุ่มงานการแพทย์
(แพทย์หญิงกาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์)
กลุ่มงานกลุ่มงานนิติจิตเวช
(แพทย์หญิงรชยา ปิงคลาศัย)

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
(นางสาวปรีชญา พรหมมินทร์)
กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
(นางขวัญใจ สันติกุล)

กลุ่มงานทันตกรรม
( นางสาวอัญญรัตน์ แพงจันทร์)

กลุ่มงานเวชระเบียน
(นางสาวน้าค้าง เจริญคุณ)

กลุ่มงานเภสัชกรรม
( นางนุจรี คาด้วง)

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
(นางสาวพึงพิศ ศรีสืบ)

กลุ่มงานจิตวิทยา
(นายรณสิงห์ รือเรือง)

กลุ่มงานการแพทย์ทางเลือกและผสมผสาน
(แพทย์หญิงกาญจนา คูณรังสีสมบูรณ์)

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
(นายสมนึก อนันตวรวงศ์)

กลุ่มงานบริการตรวจพิเศษทางการแพทย์
(นางสุภิญญา พรหมขัติแก้ว)
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กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต
แพทย์หญิงกาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์

กลุ่มงานการแพทย์
แพทย์หญิงกาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์
กลุ่มงานการแพทย์

๑) นางกาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
๒) นางสุวรรณทิพย์ พัชรานุรักษ์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
๓) นางดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
๔) นางพันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
๕) นางพันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
๖) นางรชยา ปิงคลาศัย
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
๗) นางสาวแพรว ไตรลังคะ
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
๘) นางสาวนภสร จรูญศรีโชติกาจร
นายแพทย์ชานาญการ
๙) นางชุตินาถ ศักรินทร์กุล
นายแพทย์ชานาญการ
๑๐)นางสาวอัศนีย์พร กุนแจ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กลุ่มงานทันตกรรม
นางสาวอัญญรัตน์ แพงจันทร์

กลุ่มงานนิติจิตเวช
แพทย์หญิงรชยา ปิงคลาศัย
กลุ่มงานนิติจิตเวช

กลุ่มงานทันตกรรม

**๑) นางรชยา ปิงคลาศัย
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
**๒) นายสมนึก อนันตวรวงศ์ นักสังคมสงเคราะห์ชานาญการพิเศษ
**๓) นางสาวดวงพร หน่อคา นักสังคมสงเคราะห์ชานาญการ
**๔) นางกัณฑ์สินี ช่างสม นักจิตวิทยาคลินิกชานาญการ
**๕) นางสาวเสาวรส แก้วหิรัญ นักจิตวิทยาคลินิกชานาญการ
**๖) นางนพวรรณ บัวทอง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
**๗) นางสาวณุภัทรณีย์ จิระพิพัฒนากุล พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

๑) นางสาวอัญญรัตน์ แพงจันทร์
๒) นางอุษา จึงพัฒนาวดี
๓) นางเกตกา ศิริปัญญา
๔) นางสาวพนิดา พัวปรียวัฒนา

ทันตแพทย์ชานาญการพิเศษ
ทันตแพทย์ชานาญการ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ

** ปฏิบัติงานหน้าที่ เมื่อมีภารกิจหรือได้รับมอบหมายที่ต้องดาเนินการ
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กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต
แพทย์หญิงกาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์

กลุ่มงานจิตวิทยา
นายรณสิงห์ รือเรือง

กลุ่มงานเภสัชกรรม
นางนุจรี คาด้วง
กลุ่มงานจิตวิทยา

กลุ่มงานเภสัชกรรม
๑) นางนุจรี คาด้วง
๒) นางสาวเจนวรา พิสฐิ ศุภมิตร
๓) นางสาวขวัญดาว สุดธนาพันธุ์
๔) นางสายทิพย์ เป็นคุณ
๕) นางสาวธนิดา นันเขียว

เภสัชกรชานาญการ
เภสัชกรชานาญการ
เภสัชกรชานาญการ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชานาญงาน
พนักงานประจาห้องยา

๑) นายรณสิงห์ รือเรือง
๒) นางสาวเสาวรส แก้วหิรัญ
๓) นางกัณฑ์สินี ช่างสม
๔) นางรัษฎาภรณ์ เอื้ออานวย
* ๕) นางสาวเสาวลักษณ์ ลังการ์พินธ์
๖) นางสาวศุภิญญา สุทธิเชื้อชาติ
๗) นางสาวจตุตา ผกาผล
๘) นางสาวอมรพรรณ นันทศรี
๙) นางสาวรุ่งธิดา ผดุงศักดิ์วงศ์
๑๐) นายภวินท์ สุทธิเชื้อชาติ
๑๑) นางสาวศิรณฎา พรมแก้ว
*๑๒) นางสาวมัลลิกา ปัญญาผาบ
งานดนตรี ละครและศิลปะบาบัด
๑) นางรัษฎาภรณ์ เอื้ออานวย
๒) นางสาวจันทริกา ปินตาโมงค์

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
นายสมนึก อนันตวรวงศ์

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
นักจิตวิทยาคลินิกชานาญการพิเศษ
นักจิตวิทยาคลินิกชานาญการ
นักจิตวิทยาคลินิกชานาญการ
นักจิตวิทยาคลินิกชานาญการ
นักจิตวิทยาชานาญการ
นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ
นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ
นักจิตวิทยาปฏิบัติการ
นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ
นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ
นักจิตวิทยาคลินิก
นักจิตวิทยาปฏิบัติการ

๑) นายสมนึก อนันตวรวงศ์ นักสังคมสงเคราะห์ชานาญการพิเศษ
๒) นางสาวดวงพร หน่อคา
นักสังคมสงเคราะห์ชานาญการ
๓) นางสาววันทนีย์ สมบูรณ์ชัย นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

นักจิตวิทยาคลินิกชานาญการ
นักวิชาการศึกษา

* ปฏิบัติงานมากกว่า 1 กลุ่มงาน
งาน
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กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต
แพทย์หญิงกาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
นางสาวปรีชญา พรหมมินทร์

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
นางขวัญใจ สันติกุล

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ

๑) นางสาวปรีชญา พรหมมินทร์ นักเทคนิคการแพทย์ชานาญการ
๒) นางสาวงามนิตย์ ฤทธิ์หิรญ
ั
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญงาน
(ไปช่วยราชการ)

๑) นางขวัญใจ สันติกุล
๒) นางสาวปุญญิศา เอี่ยมอุดม
๓) นางจันทร์เพ็ญ นามเมือง
๔) นางสาวจุฑารัตน์ สาโรงแสง
๕) นางสาวรสริน อิ่นแก้ว
๖) นางสาวสุริยพร ณ สุนทร
๗) นางสาวสุพัตรา ทิสา
๘) นางสาวมณีรัตน์ ปะปานา
๙) นางสุชารัตน์ ดวงติ๊บ
๑๐) นางสาวศศิธร บุรีขันธ์

กลุ่มงานเวชระเบียน
นางสาวน้าค้าง เจริญคุณ
กลุ่มงานเวชระเบียน

นักวิชาการการศึกษาพิเศษชานาญการ
นักวิชาการศึกษาพิเศษ
นักวิชาการศึกษาพิเศษ
นักวิชาการศึกษาพิเศษ
นักวิชาการศึกษาพิเศษ
นักวิชาการศึกษาพิเศษ
นักวิชาการศึกษาพิเศษ
นักวิชาการศึกษาพิเศษ
นักวิชาการศึกษาพิเศษ
นักวิชาการศึกษาพิเศษ

๑) นางสาวน้าค้าง เจริญคุณ เจ้าพนักงานเวชสถิติชานาญงาน
๒) นางสาวศิริญญา ปัญจะ
พนักงานพิมพ์ ส ๓
๓) นายวชิรวิทย์ ริมชลการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

* ปฏิบัติงานมากกว่า 1 กลุ่มงาน
งาน
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กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต
แพทย์หญิงกาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
นางสาวพึงพิศ ศรีสืบ
งานกิจกรรมบาบัด
๑) นายภัทราวุธ กิ่วแก้ว
นักกิจกรรมบาบัดชานาญการ
๒) นายเกริกชัย พิชยั
นักกิจกรรมบาบัดชานาญการ
๓) นางสาวจุฬนี ภิทนวรณ์ นักกิจกรรมบาบัดปฏิบัติการ
๔) นางสาวจิราภรณ์ ตั้งธนาโอภากุล นักกิจกรรมบาบัด
๕) นางสาวสุมนา สุชาติ
นักกิจกรรมบาบัด
๖) นางสาวณิชกมล หวังระบบ นักกิจกรรมบาบัด
๗) นางสาวธัญมาศ มูลคา นักกิจกรรมบาบัด
งานกายภาพบาบัด
๑) นางงามพันธุ์ ชิตมินทร์ นักกายภาพบาบัดชานาญการ
๒) นางสาวธัญญา คาเปลี่ยน นักกายภาพบาบัดปฏิบัติการ
๓) นายจิระวัฒน์ ขันติธรางกูร นักกายภาพบาบัดปฏิบัติการ
๔) นางสาวภัทรวรรณ รังรงทอง นักกายภาพบาบัดปฏิบัติการ
๕) นางสาวพีชญานันท์ อัคนิยาน นักกายภาพบาบัดปฏิบัติการ
๖) นางสาวธัญชนก จันทร์ก้อน นักกายภาพบาบัด
งานอรรถบาบัด
๑) นางสาวพรพิริยา อภิพรจีรภัทร์ นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายชานาญการ
๒) นางสาววรกนก ภาพพริ้ง
นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ
๓) นางสาวพิชญ์สินี ศรีสุข
นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
๔) นางสาวจรรยารักษ์ ทรงคา นักวิชาการศึกษาพิเศษ
๕) นางสาวเทวิพา นวลมูสิก นักวิชาการศึกษาพิเศษ
งานสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยผูพ้ ิการ
๑) นางสาวพึงพิศ ศรีสืบ
นักกิจกรรมบาบัดชานาญการพิเศษ

กลุ่มงานแพทย์ทางเลือก
แพทย์หญิงกาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์
กลุ่มงานแพทย์ทางเลือก
*๑) นางกาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์
งานจิตสังคมบาบัดแนวตะวันออก
*๑) นางสาวเสาวลักษณ์ ลังการ์พินธุ์
งานนิวโรฟีดแบค Neurofeedback
* ๑) นางสาวปรีชญา พรหมมินทร์
* ๒) นางสาวเสาวลักษณ์ ลังการ์พินธุ์
* ๓) นางสาวพักตร์พิมินตรา วรัตถ์ชญาธร
งานแพทย์แผนไทย
๑) นางสาวชฎาภรณ์ สอนใจ
๒) นางสาวศศิประภา ทูโคกกรวด
๓) นางสาวพัทธมน คาดอกรับ
งานฝังเข็ม
*๑) นางกาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์
*๒) นางสุวรรณทิพย์ พัชรานุรักษ์
เชี่ยวชาญ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

กลุม่ งานบริการตรวจพิเศษทางการแพทย์
นางสุภิญญา พรหมขัติแก้ว
กลุ่มงานบริการตรวจพิเศษทางการแพทย์
๑) นางสุภิญญา พรหมขัติแก้ว นักรังสีการแพทย์ชานาญการ
* ๒) นางศิริพร หอมคาวะ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

นักจิตวิทยาชานาญการ
นักเทคนิคการแพทย์ชานาญการ
นักจิตวิทยาชานาญการ
นักวิชาการเผยแพร่
แพทย์แผนไทย
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
แพทย์แผนไทย
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
นายแพทย์

* ปฏิบัติงานมากกว่า 1 กลุ่มงาน
งาน

โครงสร้างกลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2564

๑4

กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต
แพทย์หญิงกาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์

กลุ่มงานการแพทย์
แพทย์หญิงกาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์

กลุ่มงานนิติจิตเวช
แพทย์หญิงรชยา ปิงคลาศัย

กลุ่มงานทันตกรรม
นางสาวอัญญรัตน์ แพงจันทร์

กลุ่มงานการแพทย์

กลุ่มงานนิติจิตเวช

กลุ่มงานทันตกรรม

- ตรวจ วินจิ ฉัย บาบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ปุวยทาง
จิตเวชและประสาทวิทยา
- ให้คาแนะนา ปูองกัน และส่งเสริมสุขภาพจิต แก่ผู้ปุวยญาติ
และประชาชนทั่วไป
- สอนและฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน แพทย์ฝึกหัด และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ
- ให้คาปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และบุคคลากร
สาธารณสุข
- ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานด้านจิตเวชและประสาท
วิทยา

- ตรวจ วินิจฉัย บาบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ปุวยคดี
เฉพาะทางด้านนิติ จิตเวชและสุขภาพจิตภาวะวิกฤติ
- ติดต่อประสานงานเรื่องคดีความของผู้ปุวยและผู้เสียชีวิต ให้
ความเห็นและคาปรึกษาตามหลักวิชานิติจิตเวชศาสตร์ รวมทั้ง
การให้คาปรึกษา
- ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานด้านนิติจติ เวช

- ตรวจ วินิจฉัย และบาบัดรักษาผูป้ ุวย โรคฟัน โรคในช่องปากหรือ
ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับ สุขภาพช่องปาก โดยให้การบาบัดรักษา
ทันตกรรมทั่วไป และทันตกรรมเฉพาะสาขา
- ให้คาแนะนาและเผยแพร่ความรูท้ างทันตสุขศึกษาแก่ผู้ปุวยจิต
เวชและประสาทวิทยา
- ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานทางทันตกรรมที่เกีย่ วข้องกับ
ผู้ปุวยจิตเวชและประสาทวิทยา

๑5
กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต
แพทย์หญิงกาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์

กลุ่มงานจิตวิทยา
นายรณสิงห์ รือเรือง
า ปิงคลาศัย

กลุ่มงานเภสัชกรรม
นางนุจรี คาด้วง
กลุ่มงานเภสัชกรรม
- จัดยา ตรวจสอบความถูกต้อง จ่ายยาและแนะนาวิธีการใช้ยา
แก่คนไข้ตามคาสั่งแพทย์
- เสนอแนะวิธีการใช้ยาแก่คนไข้ตามคาสั่งแพทย์
- จั ด ซื้ อ เก็ บ รั ก ษา เบิ ก จ่ า ยยา เคมี ภั ณ ฑ์ เวชภั ณ ฑ์ และ
ครุภัณฑ์การแพทย์
- ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพยาและเวชภัณฑ์
- ผสม ปรุ งยาและเวชภั ณ ฑ์ ป ระเภทยาต่ า งๆ ทั้ งที่ เ ป็ น ยา
รับประทานและยาใช้ภายนอก
- ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานทางด้านเภสัชกรรม

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
นายสมนึก อนันตวรวงศ์

กลุ่มงานจิตวิทยา

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์

- ตรวจ วินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยโรค
ทางการแพทย์
- บริการด้านจิตบาบัด เพื่อรักษาฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ปุ วยเป็น
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม
- ประยุกต์จิตวิทยาคลินิกเข้าสู่งานด้านสุขภาพจิตชุมชน และ
ศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- สอน ฝึกอบรมและเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการจิตวิทยาคลินิก
- พัฒนาบุคลากรวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก
- พัฒนาเทคโนโลยีและการวิจัยทางจิตวิทยาคลินิกและสุขภาพจิต
ชุมชน

- ศึกษา รวบรวมข้อมูลทาการวินิจฉัยทางสังคม เพื่อวางแผนการ
บาบัดการฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมและประกอบการวินิจฉัย
บาบัดรักษาของแพทย์
- ให้การบาบัดทางสังคมรายบุคคล รายกลุ่ม และครอบครัว เพื่อ
แก้ไขหรือบรรเทาปัญหาทางสังคม จิตใจ แก่ผู้ปุวยและญาติ
- ฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมเพื่อพัฒนาศักยภาพแก่ผู้ ปุวยเพื่อให้
สามารถท าหน้ า ที่ ท างสั ง คมและคื น สู่ สุ ข ภาวะ รวมถึ ง การ
สนับสนุนเครือข่ายทางสังคม
- พิทักษ์สิทธิและการจัดการทรัพยากรทางสังคมแก่ผู้ปุวย และ
ครอบครัว ให้เข้าถึงและได้รับสิทธิอันพึงมีพึงได้
- ให้การติดตามดูแลผู้ปุวยยุ่งยากซับซ้อน สร้างความเข้าใจ และ
ปรับทัศนคติครอบครัว ชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ปุวย
- ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานด้านสังคมสงเคราะห์จิตเวช

งานดนตรี ละครและศิลปะบาบัด

- บาบัดฟื้นฟูผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและพัฒนาการด้วยศาสตร์
ด้านละคร ดนตรี ศิลปะตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีและการวิจัย
ละครดนตรีและศิลปะบาบัด

๑6
กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต
แพทย์หญิงกาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
นางสาวปรีชญา พรหมมินทร์
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

- เก็ บ สิ่ ง ส่ ง ตรวจ ตรวจวิ เ คราะห์ ท างห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเทคนิ ค
การแพทย์ เพื่ อ การวิ นิ จ ฉั ย โรค พยากรณ์ โ รค ติ ด ตามและ
บาบัดรักษา ควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวัง ประเมินภาวะสุขภาพ
- ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์
- จัดหา สารอง เก็บรักษาน้ายา และอุปกรณ์ที่ใช้การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ
- ให้คาปรึกษาด้านการตรวจทางห้องปฏิบัติการแก่ผู้เกี่ยวข้อง

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
นางขวัญใจ สันติกุล

กลุ่มงานเวชระเบียน
นางสาวน้าค้าง เจริญคุณ

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ

กลุ่มงานเวชระเบียน

- เตรียมความพร้อมด้านการเรียนรู้และฟื้นฟูด้านการศึกษาด้วย
แผนการจั ด การศึ ก ษาเฉพาะบุ ค คล และวางแผนการสอน
รายบุคคล เพื่อให้การบาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการศึกษา
พิเศษที่เหมาะสม กับความต้องการจาเป็นพิเศษของ ผู้มารับ
บริการ ทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
- ฝึกอบรมและเผยแพร่ ความรู้ทางด้านศึกษาพิเศษ เน้นงาน
วิชาการด้านสุขภาพจิตโรงเรียน สุขภาพจิตเด็กวัยประถมศึกษา
วัยรุ่นและครอบครัว
- ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานด้านเวชกรรมฟื้นฟู

- การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ปุวย และจัดทาประวัติเวชระเบียนของ
ผู้รับบริการทางการแพทย์และค้นหาประวัติเวชระเบียน โดย
มีข้อมูลประวัติส่วนบุคคล เพื่อส่งต่อให้ทีมทางการแพทย์ได้ใช้
ประกอบในการให้บริการทางการแพทย์
- เก็บรักษาเวชระเบียนผู้ปุวยนอก , ผู้ปุวยใน อย่างเป็นระบบ
มีความปลอดภัย ค้นหาได้รวดเร็ว ถูกต้องครบถ้วน
- จัดการให้รหัสโรคและผ่าตัด บันทึกข้อมูลให้ทันการส่งเรียก
เก็บตามสิทธิต่างๆ
- รวบรวม สถิติข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ปุวยทุกรายจัดทา
เป็นรายงานต่าง ๆ

กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต
แพทย์หญิงกาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
นางสาวพึงพิศ ศรีสืบ
งานกิจกรรมบาบัด
- ฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ปุวยทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม อาชีพและในชุมชน ด้วยวิธีการอาชีวบาบัด/
กิจกรรมบาบัด/ นันทนาการบาบัด ฯลฯ
- ส่งเสริมทักษะความสามารถในการทากิจวัตรประจาวันและการประยุกต์ดัดแปลงอุปกรณ์ช่วยให้เหมาะสม
ตามศักยภาพของผู้ปุวย
- สรุปประเมินผลการแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ปุวยเพื่อประกอบการพิจารณารักษาหรือจาหน่ายต่อไป
- ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ผู้ปุวย ญาติและผู้ที่เกี่ยวข้อง /
ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนางาน
งานกายภาพบาบัด
- ส่งเสริมปูองกันบาบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ปุวยเด็ก ที่มีปัญหาพัฒนาการทางด้านร่างกาย
และสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นตลอดจนผู้ปุวยที่มีปัญหาทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
- ให้คาแนะนา ส่งเสริม ปูองกันและสนับสนุน ครอบครัวผู้ปุวยเด็กให้มีการดูแลผู้ปุวยได้อย่างเหมาะสม
- สรุปประเมินผลการแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ปุวยเพื่อประกอบการพิจารณา
รักษาหรือจาหน่ายต่อไป /ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานที่เป็นองค์ความรู้ทางกายภาพบาบัด
งานอรรถบาบัด
- มี หน้าที่ รับผิ ดชอบด้านการตรวจวิ นิจฉั ย รั กษา แก้ ไขฟื้นฟู สร้ างเสริมสมรรถภาพ โดยวิธี การ
เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ทางการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย โดยนักเวชศาสตร์การสื่อ
ความหมาย เพื่อให้ผู้รับบริการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถสื่อความหมายได้สูงสุดตามศักยภาพ
ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ผู้ปุวย ญาติและผู้ที่เกี่ยวข้อง /
ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนางาน
งานสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยผู้พิการ
- ประสานงานผู้รับบริจาคจากต่างประเทศ ประเมิน คัดเลือกผู้พิการและคัดเลือกอุปกรณ์เครื่องช่วย
ผู้พิการตามความเหมาะสมตามลักษณะความพิการของแต่ละคน เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพควบคู่กับ
การฝึกกายภาพบาบัดหรือกิจกรรมบาบัด และมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยผู้พิการภายในและภายนอกสถานที่
- การมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุมทั่วประเทศและต่างประเทศ

กลุ่มงานแพทย์ทางเลือก
แพทย์หญิงกาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์
งานจิตสังคมบาบัดแนวตะวันออก
ให้บริการบาบัดฟื้นฟูทางจิตสังคมในเด็กสมาธิสั้นและครอบครัวโดยผสมผสานแนวคิดทาง
จิตวิทยาตะวันออกและจิตวิทยาตะวันตก
งานนิวโรฟีดแบค Neurofeedback
ศูนย์นิวโรฟีดแบคให้บริการการบาบัดด้วยการปรับการทางานของสมองโดยใช้ข้อมูลคลื่น
สมองเมื่อทาซ้าๆ จะเป็นการสร้างเงื่อนไขให้สมองปรับตัวไปสู่การทางานที่ดีขึ้นสมองที่ทางานใน
สภาวะที่มีความตื่นตั วต่างกั นจะเกิ ดคุณลั กษณะคลื่นสมองที่ ต่างกันมีการเปลี่ยนแปลงแบบ
ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ปลอดภัยไม่ทาให้ผู้ปุวยเจ็บปวดเทคนิคทางแพทย์ทางเลือก รักษา
โดยไม่ใช้ยา สาหรับเด็กพัฒนาการล่าช้าและโรคระบบประสาทและจิตเวช
งานแพทย์แผนไทย
- ให้ บริการตรวจ วินิ จฉัย รักษา ส่งเสริมปูองกั นโรค ฟื้นฟู สมรรถภาพ ผู้ปุวยจิตเวชเด็กและ
พัฒนาการล่าช้าตามมาตรฐานวิชาชีพ
- ศึกษา ค้นคว้า วิจัยพัฒนางาน พัฒนาต้นแบบการฟื้นฟูผู้ปุวยจิตเวชเด็กและพัฒนาการล่าช้าด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทย
- วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ หรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิท์ ี่กาหนด
- ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้คาปรึกษา แนะนาทางวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยแก่
บุคลากรอื่น และประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถนาไปปฏิบัติในการดูแลสุขภาพ
งานฝังเข็ม
- ให้บริการตรวจ วินิจฉัย รักษา ส่งเสริมปูองกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ปุวยจิตเวชเด็กและ
พัฒนาการล่าช้าตามมาตรฐานวิชาชีพ ศึกษา ค้นคว้า วิจัยพัฒนางาน ฝังเข็ม วางแผนการทางาน
ที่รับผิดชอบ หรือโครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
- ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้คาปรึกษา แนะนาทางวิชาการด้านการฝังเข็ม แก่บคุ ลากร
อื่น และประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถนาไปปฏิบัติในการดูแลสุขภาพ

๑7

กลุ่มงานบริการตรวจพิเศษทางการแพทย์
นางสุภิญญา พรหมขัติแก้ว
กลุ่มงานบริการตรวจพิเศษทางการแพทย์
- ตรวจ วินิจฉัย บาบัดรักษา ผู้ปุวยโรคจิตเวชทั่วไป และ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ปุวยการส่งเสริมและปูองกันปัญหา
ภาวะแทรกซ้อน ด้วยเครื่องมือพิเศษที่มีความพิเศษ
เฉพาะ ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วย
เครื่องมือพิเศษที่มีความพิเศษเฉพาะแก่เจ้าหน้าที่ทาง
การแพทย์ ผู้ปุวย ญาติและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษา ค้นคว้า วิจัยพัฒนางาน

๑8

โครงสร้างกลุ่มภารกิจภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2564

ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ

กลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
แพทย์หญิงดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์

กลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
แพทย์หญิงดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์
สานักงานภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
๑) นางดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์
*๒) นางสุนทรี ศรีโกไสย
๓) นางสาวอัสนีย์พร กุนแจ
*๔) นางสาวปรีชญา พรหมมินทร์
*๕) นางสุภิญญา พรหมขัติแก้ว
*๖) นางสาวเสาวลักษณ์ ลังการ์พินธุ์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักเทคนิคการแพทย์ชานาญการ
นักรังสีการแพทย์ชานาญการ
นักจิตวิทยาชานาญการ

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
นางสุนทรี ศรีโกไสย
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
*๑) นางสุนทรี ศรีโกไสย พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
*๒) นางชุตินาถ ศักรินทร์กุล นายแพทย์ชานาญการ
*๓) นางสาวสุรีรักษ์ พิลา นักวิชาการศึกษา

กลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์
นางสุภิญญา พรหมขัติแก้ว

กลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์
*๑) นางสุภิญญา พรหมขัติแก้ว นักรังสีการแพทย์ชานาญการ
๒) นางสาวมรรษวีร์ มโนนัย
นักจัดการงานทั่วไป

* ปฏิบัติงานมากกว่า 1 กลุ่มงาน
งาน

๑9
โครงสร้างกลุ่มภารกิจภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
แพทย์หญิงดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์

กลุ่มงานความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก
นางสาวเสาวลักษณ์ ลังการ์พินธุ์
กลุ่มงานความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก
*๑) นางสาวเสาวลักษณ์ ลังการ์พินธุ์
นักจิตวิทยาชานาญการ
*๒) นางสาวมรรษวีร์ มโนนัย
นักจัดการงานทั่วไป
*๓) นางสาวพักตร์พิมินตรา วรัตถ์ชญาธร นักวิชาการเผยแพร่

กลุ่มงานวารสารวิชาการนานาชาติ
นางสาวปรีชญา พรหมมินทร์

กลุ่มงานวิจัยออทิสติก
แพทย์หญิงดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์

กลุ่มงานวารสารวิชาการนานาชาติ

กลุ่มงานวิจัยออทิสติก

*๑) นางสาวปรีชญา พรหมมินทร์
๒) นางสาวพักตร์พิมินตรา วรัตถ์ชญาธร
*3) นางสาวศิรณฎา พรมแก้ว
*๔) นายภวินท์ สุทธิเชื้อชาติ

๑) นางดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ
๒) นางสาวอัสนีย์พร กุนแจ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๓) นางสาวมัลลิกา ปัญญาผาบ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ

นักเทคนิคการแพทย์ชานาญการ
นักวิชาการเผยแพร่
นักจิตวิทยาคลินิก
นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ

* ปฏิบัติงานมากกว่า 1 กลุ่มงาน

๑๙
โครงสร้างกลุ่มภารกิจภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2564
กลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
แพทย์หญิงดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
นางสาวอัญญรัตน์ แพงจันทร์

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
*๑) นางสาวอัญญรัตน์ แพงจันทร์
*๒) นางพรทิพย์ ธรรมวงค์
*๓) นางลัดดาวัลย์ อรัญยกานนท์
*๔) นางสาวสิรินาถ บุญทวี
๕) นางสาวอภิชญา จันต๊ะรังษี

ทันตแพทย์ชานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชานาญพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไป

* ปฏิบัติงานมากกว่า 1 กลุ่มงานงาน

๒๐
โครงสร้างกลุ่มภารกิจภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มภารกิจพัฒนาสูค่ วามเป็นเลิศ
แพทย์หญิงดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์

กลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
แพทย์หญิงดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
- สนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีวิชาการตาม
ประเด็นความเชี่ยวชาญของหน่วยงาน
- ฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพ และเพิ่มพูนความรู้วิชาการให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน
บุคลากรด้านสาธารณสุข รวมทั้งบุคลากรอื่น ๆ ในภาครัฐและเอกชน
- เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม ประเมินผล วิเคราะห์ผล และจัดการข้อมูลด้านการ
วิจัยและการจัดการความรู้ของหน่วยงาน

กลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์
นางสุภิญญา พรหมขัติแก้ว
กลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์
- ฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพ และเพิ่มพูนความรู้วิชาการให้แก่บุคลากรของ
หน่วยงาน บุคลากร ด้านสาธารณสุข รวมทั้งบุคลากรอื่นๆ ในภาครัฐและ
เอกชน
- เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม ประเมินผล วิเคราะห์ผล และจัดการข้อมูล
สารสนเทศทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวชของหน่วยงาน

โครงสร้างกลุ่มภารกิจภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2564

๒2

กลุ่มภารกิจพัฒนาสูค่ วามเป็นเลิศ
แพทย์หญิงดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์

กลุ่มงานความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก
นางสาวเสาวลักษณ์ ลังการ์พินธุ์

กลุม่ งานความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก
- เป็นศูนย์ประสานงานและดาเนินงานร่วมกับองค์การอนามัยโลก
- เป็นศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติด้านเด็กพัฒนาการล่าช้าสาหรับเครือข่าย
ขององค์การอนามัยโลก

กลุ่มงานวารสารวิชาการนานาชาติ
นางสาวปรีชญา พรหมมินทร์

กลุ่มงานวิจัยออทิสติก
แพทย์หญิงดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์

กลุ่มงานวารสารวิชาการนานาชาติ

กลุ่มงานวิจัยออทิสติก

- เป็นหน่วยงานที่รับตีพิมพ์และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต
พัฒนาการเด็กที่มีคุณภาพ
เผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการที่เป็นภาษาอังกฤษ
- เป็นแหล่ งอ้างอิงและศึกษาค้นคว้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานใน
ระดับสากล

- ให้บริการทางคลินิกในการตรวจ วินิจฉัย เด็กกลุ่มอาการออทิสซึม
ด้วยเครื่องมือพิเศษ และบาบัดรักษาด้วย เทคนิค วิธีการเฉพาะทาง
- ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม ในการ
ตรวจวินิจฉัย และบาบัดรักษาในเด็กกลุ่มอาการ ออทิสซึม
- เป็น แหล่ง ปฏิ บัติ ง านทางด้ า นวิช าการ การศึ กษาวิจั ย รวมทั้ ง
ปฏิ บั ติ ง านตามแผน และแนวทางการด าเนิ น งานที่ จ ะเป็ น การ
ตอบสนองต่อตัวชี้วัดในระดับสถาบัน และกรมสุขภาพจิต

๒๒
โครงสร้างกลุ่มภารกิจภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มภารกิจพัฒนาสูค่ วามเป็นเลิศ
แพทย์หญิงดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
นางสาวอัญญรัตน์ แพงจันทร์

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน

จัดเตรียมและสื่อสารแผนยุทธศาสตร์สถาบัน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมภายในทีมกระตุ้นให้ทีมเกิดการ
วางแผน การจัดองค์กร และการติดตามกิจกรรมของทีม เป็นที่ปรึกษาของบุคลากร ทีมนาเฉพาะด้าน และ
ทีมบริการผู้ปุวย ประสานงานภายในสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กาหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เข็มมุ่งของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ สื่อสารสู่การปฏิบัติให้มีการพัฒนาคุณภาพ
สถานบริการ เพื่อธารงรักษากระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

๒๓

โครงสร้างกลุ่มการพยาบาล ปี 2564
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ

กลุ่มภารกิจการพยาบาล
นางพรทิพย์ ธรรมวงค์

สานักงานกลุ่มการพยาบาล
(นางพรทิพย์ ธรรมวงค์)
ผู้ตรวจการกลุ่มการพยาบาล
(นางสุนทรี ศรีโกไสย)

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปุวยนอก
( นางศุภัคพิมล ปาแปง)
งานการพยาบาลคลินิกระบบทางเดินหายใจ
(นางลัดดาวัลย์ อรัญยกานนท์)
งานจิตเวชฉุกเฉินและคลินิกการพยาบาล เฉพาะทาง
( นางนพวรรณ บัวทอง)

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปุวยใน
หอผู้ปุวยพัฒนาการ
(นางสาวจุฬาภรณ์ สมใจ)
หอผู้ปุวยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
(นางนพวรรณ บัวทอง)

กลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน
(นางสาวอมรา ธนศุภรัตนา)

กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ
(นางศิริพร หอมคาวะ)
งานการพยาบาลประเมินกระตุ้นพัฒนาการและห้องสมุดของเล่น
(นางชญานิษฐ์ อนันตวรวงศ์)
งานการวินิจฉัยภาวะออทิสติกด้วยเครื่องมือ ADOS
(นางนพวรรณ บัวทอง)
งานการกระตุ้นพัฒนาการด้านการสื่อสาร ในเด็กออทิสติกโดยใช้ระบบแลกเปลี่ยนภาพ PECS
(นางศิริพร หอมคาวะ)
คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก ด้วย TEACCH
(นางชญานิษฐ์ อนันตวรวงศ์)
คลินิกตรวจคลื่นไฟฟูาสมองในเด็ก EEG
(นางศิริพร หอมคาวะ)

กลุ่มภารกิจการพยาบาล
นางพรทิพย์ ธรรมวงค์

สานักงานกลุ่มการพยาบาล
นางพรทิพย์ ธรรมวงค์
ผู้ตรวจการกลุ่มการพยาบาล
นางสุนทรี ศรีโกไสย

สานักงานกลุ่มการพยาบาล
ผู้ตรวจการกลุ่มการพยาบาล
๑) นางพรทิพย์ ธรรมวงค์
๒) นางสุนทรี ศรีโกไสย
๓) นางสาวจุฬาภรณ์ สมใจ
๔) นายธีรวุฒิ อ้นวงษา
๕) นางสาวกันต์กนิษฐ์ เปียงใจ

พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
พนักงานห้องสมุด ส ๓
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

* ปฏิบัติงานมากกว่า 1 กลุ่มงาน
งาน

กลุ่มงานการพยาบาลผูป้ ุวยนอก
- งานการพยาบาลผูป้ ุวยนอก
นางศุภัคพิมล ปาแปง
- งานการพยาบาลคลินิกระบบทางเดินหายใจ
นางลัดดาวัลย์ อรัญยกานนท์
- งานจิตเวชฉุกเฉินและคลินิกการพยาบาลเฉพาะทาง
นางนพวรรณ บัวทอง
กลุ่มงานการพยาบาลผูป้ ุวยนอก
งานการพยาบาลผู้ปุวยนอก
๑) นางศุภัคพิมล ปาแปง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
๒) นางสาวภานิชา วงศ์เขียว พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๓) นางสาวกิรณา จันทรัตน์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
๔) นางสาวเกศรินทร์ ใจใส
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๕) นางสาววราภรณ์ ถิ่นประชา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๖) นางสาวพัชรี หมื่นชัย
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๗) นางสินีนาถ เลี้ยงสกุล
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๘) นางสาวณัฏฐิริณีย์ นัดดาศรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๙) นางสาวสุทธสินี จีแดง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๑๐) นางกันตินันท์ อินทะสุวรรณี พนักงานช่วยเหลือคนไข้
๑๑) นางสาวอิสราภรณ์ ศรจันทร์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
งานการพยาบาลคลินิกระบบทางเดินหายใจ
๑) นางลัดดาวัลย์ อรัญยกานนท์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
๒) นางสาวอรวรรณ เขื่อนเพชร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
งานจิตเวชฉุกเฉินและคลินกิ การพยาบาลเฉพาะทาง
๓) นางนพวรรณ บัวทอง
พยาบาลวิชาชีพชานาญ

๒๔

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปุวยใน
- หอผู้ปุวยพัฒนาการ
นางสาวจุฬาภรณ์ สมใจ
- หอผู้ปุวยจิตเวชเด็กและวันรุ่น
นางนพวรรณ บัวทอง

หอผู้ปุวยพัฒนาการ
๑) นางสาวจุฬาภรณ์ สมใจ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
๒) นางสาวณุภัทรณีย์ จิระพิพัฒนากุล พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
๓) นางสาวกิติยา กิติกุศล
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๔) นางสาวทิพย์สุดา ชินนาค พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๕) นางจุรา ยาประสิทธิ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๖) นางสาวสิรินาถ บุญทวี
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๗) นางสาวพิมพิไล ใจตรง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๘) นางสาววิภาพร หม่อมวงศ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๙) นางสาวศศิพิมพ์ ขัตติยะ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๑๐) นางลัดดาวัลย์ ปวงขจร ผู้ช่วยพยาบาล ส ๔
๑๑) นายประสิทธิ์ นนทะจักร ผู้ช่วยพยาบาล ส ๔
๑๒) นางอรัญญา อินทะราชา ผู้ช่วยพยาบาล ส ๔
๑๓) นางชญาภา สุกูล
ผู้ช่วยพยาบาล ส ๔
๑๔) นางสุพรรณ จิณะวรรณา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส ๒
๑๕) นางสาววารุณี พาทีพิเคราะห์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
หอผูป้ ุวยจิตเวชเด็กและวัยรุน่
๑) นางนพวรรณ บัวทอง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
๒) นางสาวชฎาพร คาฟู
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๓) นางสาวอรพรรณ แอบไธสง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
๔) นางสาวจีรวรรณ วงศ์เมือง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๕) นางสาวอนงค์พร ต๊ะคา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๖) นางสาวกาญจน์ติมา ทิพย์ปัญญา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๗) นางสาวอุไรวรรณ วงศ์โปธิ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๘) นางภัณฑิรา พระอารักษ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส ๒

๒๕
กลุ่มภารกิจการพยาบาล
นางพรทิพย์ ธรรมวงค์

กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ
- กลุม่ งานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ
นางศิริพร หอมคาวะ
- งานการพยาบาลประเมินกระตุน้ พัฒนาการฯ
นางชญานิษฐ์ อนันตวรวงศ์
กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ
๑) นางศิริพร หอมคาวะ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
งานการพยาบาลประเมินกระตุน้ พัฒนาการและห้องสมุดของเล่น
๑) นางชญานิษฐ์ อนันตวรวงศ์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
๒) นางกาญจน์ณภัทร ไทยธวัชรวงษ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๓) นางสาววิภาวดี พากดวงใจ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๔) นางสาวกายต์ชนก สิริโรจน์พร
นักจิตวิทยา
๕) นางนัน ใหม่เทพ
ผู้ช่วยพยาบาล ส ๔
งานการวินิจฉัยภาวะออทิสติกด้วยเครื่องมือ ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule)
และการสื่อสารทางเลือก (Augmentative and Alternative Communication : AAC)
*1) นางนพวรรณ บัวทอง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
งานการกระตุน้ พัฒนาการด้านการสื่อสารในเด็กออทิสติกโดยใช้ระบบแลกเปลี่ยนภาพ(Picture
Exchange Communication Systems : PECS)
*๑) นางศิริพร หอมคาวะ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
คลินกิ กระตุน้ พัฒนาการเด็กออทิสติก ด้วย TEACCH (Treatment and Education of Autistic
and related Communication handicapped)
*๑) นางชญานิษฐ์ อนันตวรวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

กลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน
นางสาวอมรา ธนศุภรัตนา

กลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน

๑) นางสาวอมรา ธนศุภรัตนา
๒) นางวิศาลินี เวฬุดิตถ์
๓) นางชลีพร สมใจ
๔) นางลัดดาวัลย์ อรัญยกานนท์

พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

* ปฏิบัติงานมากกว่า 1 กลุ่มงาน
งาน

กลุ่มภารกิจการพยาบาล
นางพรทิพย์ ธรรมวงค์
สานักงานกลุ่มการพยาบาล
นางพรทิพย์ ธรรมวงค์

ผู้ตรวจการกลุ่มการพยาบาล
นางสุนทรี ศรีโกไสย

สานักงานกลุ่มการพยาบาล
- วางระบบบริการ ควบคุมกากับ ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการบริหารการพยาบาล
- ตรวจเยี่ยม นิเทศ กากับดูแล การปฏิบัติงานของ
บุคลากรพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
- ควบคุมคุณภาพการให้บริการพยาบาล
- จัดสรรอัตรากาลังให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
- จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรพยาบาลด้านบริหาร
บริการ วิชาการ
- ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่และผู้มาฝึกปฏิบัติงานการ
พยาบาลในสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
- สอน / ฝึกอบรม/ วิจัยและพัฒนา

กลุ่มงานการพยาบาลผูป้ ุวยนอก
- งานการพยาบาลผูป้ ุวยนอก
นางศุภัคพิมล ปาแปง
- งานการพยาบาลคลินิกระบบทางเดินหายใจ
นางลัดดาวัลย์ อรัญยกานนท์
- งานจิตเวชฉุกเฉินและคลินิกการพยาบาลเฉพาะทาง
นางนพวรรณ บัวทอง
ปาแปง

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปุวยนอก
งานการพยาบาลผู้ปุวยนอก
- ให้บริการพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการด้านจิตเวชและสุขภาพจิตที่มารับการตรวจ
รักษา ครอบคลุมการคัดกรองสุขภาพ/ประเมินสภาพผู้ปุวย
- ให้การพยาบาลในระยะก่อน-ขณะ-หลังการรักษา ให้การพยาบาลในคลินิก
เฉพาะโรคคลินิกเฉพาะทางการพยาบาล คลนินิกบริการปรึกษาทางสุขภาพ
การจัดการข้อมูลด้านนิติจิตเวชการส่งเสริม/การปูองกันและการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางจิตเวชให้สามารถดารงชีวิตอิสระได้
- ให้บริการพยาบาลผู้ปุวยฉุกเฉิน เร่งด่วน อย่างรวดเร็วตามมาตรฐานให้
คาปรึกษา/แนะนาแก้ผู้รับบริการเพื่อให้เข้าถึงบริการอย่างมีคุณภาพ
- รับผิดชอบการให้บริการบาบัดในคลินิกส่งเสริมสุขภาพจิตในครอบครัว
- สอน/ฝึกอบรม/วิจัยและพัฒนา

งานการพยาบาลคลินิกระบบทางเดินหายใจ

- จัดสถานที่ให้รองรับการคัดกรอง การตรวจวินิจ ฉัย อย่างเป็นระบบและ
ถูกต้องตามหลักการปูองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
- ให้บริการพยาบาลครอบคลุมการคัดกรอง/ประเมินสภาพผู้ปุวย ให้การ
พยาบาลในระยะก่อน- ขณะ - หลังการตรวจรักษา
- ให้คาปรึกษา/แนะนาแก่ผู้มารับบริการเพื่อให้ได้ได้รับข้อมูลดูแลตนเองและ
การบริการพยาบาลที่มีคุณภาพ
- สอน/ฝึกอบรม/วิจัยและพัฒนา

งานจิตเวชฉุกเฉินและคลินิกการพยาบาลเฉพาะทาง

๒7

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปุวยใน
- หอผู้ปุวยพัฒนาการ
นางสาวจุฬาภรณ์ สมใจ
- หอผู้ปุวยจิตเวชเด็กและวันรุ่น
นางนพวรรณ บัวทอง

หอผูป้ ุวยพัฒนาการ
-ให้บริการพยาบาลผู้ปุวยพัฒนาการที่จาเป็นต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล อย่าง
ต่อเนื่องตลอด ๒๔ ชม. (เช้า-บ่าย-ดึก) ตั้งแต่ระยะแรกรับ ระยะดูแลต่อเนื่อง และ
จาหน่ายออกจากโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ปุวยปลอดภัยจากอันตรายทั้งต่อตนเอง
บุคคลอื่น และทรัพย์สิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่ปูองกันได้ และสามารถดูแลตนเอง
พร้อมที่จะกลับมาดารงชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
-วางระบบบริการ ควบคุมกากับ ตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารการพยาบาล ให้
คาปรึกษาแนะนาการจัดบริการพยาบาลผู้ปุวยในที่มีคุณภาพสูง
- ให้คาปรึกษา/แนะนาแก่ผู้รับบริการเพื่อให้ได้ข้อมูลการดูแลตนเอง และการ
บริการพยาบาลที่มีคุณภาพ
-สอน/ฝึกอบรม/วิจัยและพัฒนา
หอผูป้ ุวยจิตเวชเด็กและวัยรุน่
- ให้บริการพยาบาลผู้ปุวยจิตเวชที่จาเป็นต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล อย่าง
ต่อเนื่องตลอด ๒๔ ชม. (เช้า-บ่าย-ดึก) ตั้งแต่ระยะแรกรับ ระยะดูแลต่อเนื่อง และ
จาหน่ายออกจากโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ปุวยปลอดภัยจากอันตรายทั้งต่อตนเอง
บุคคลอื่น และทรัพย์สิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน และสามารถดูแลตนเอง พร้อมที่จะ
กลับมาดารงชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
- วางระบบบริการ ควบคุมกากับ ตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารการพยาบาล
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- ให้คาปรึกษา/แนะนาแก่ผู้รับบริการเพื่อให้ได้ข้อมูลการดูแลตนเอง และการบริการ
พยาบาลที่มีคุณภาพ
รับผิดชอบการให้บริการบาบัดในคลินิกส่งเสริมสุขภาพจิตในครอบครัว
- สอน/ฝึกอบรม/วิจัยและพัฒนา

๒8

กลุ่มภารกิจการพยาบาล
นางพรทิพย์ ธรรมวงค์

กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ
(นางศิริพร หอมคาวะ)
งานการพยาบาลประเมินกระตุ้นพัฒนาการและห้องสมุดของเล่น
(นางชญานิษฐ์ อนันตวรวงศ์)
งานการวินิจฉัยภาวะออทิสติกด้วยเครื่องมือ ADOS
(นางนพวรรณ บัวทอง)
งานการกระตุ้นพัฒนาการด้านการสื่อสาร ในเด็กออทิสติกโดยใช้ระบบแลกเปลี่ยนภาพ PECS
(นางศิริพร หอมคาวะ)
คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก ด้วย TEACCH
(นางชญานิษฐ์ อนันตวรวงศ์)

กลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน
นางสาวอมรา ธนศุภรัตนา

คลินิกตรวจคลื่นไฟฟูาสมองในเด็ก EEG
(นางศิริพร หอมคาวะ)

กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ
- ให้บริการพยาบาลผู้ปุวย จิตเวชที่ได้รับการตรวจรักษาด้วยทักษะพิเศษ หรือเทคโนโลยีพิเศษ และ/หรือ
เครื่องมือพิเศษอื่น (การประเมินกระตุ้นพัฒนาการและห้องสมุดของเล่น งานการวินิจฉัยภาวะออทิสติก
ด้วยเครื่องมือ ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule) และการสื่อสารทางเลือก
(Augmentative and Alternative Communication : AAC) งานการกระตุ้นพัฒนาการด้านการสื่อสารใน
เด็กออทิสติกโดยใช้ระบบแลกเปลี่ยนภาพ(Picture Exchange Communication Systems : PECS)
คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก ด้วย TEACCH (Treatment and Education of Autistic and
related Communication handicapped) EEG) โดยให้การดูแลตั้งแต่ระยะก่อนตรวจรักษา ระยะตรวจ
รักษา และระยะหลังการตรวจรักษา โดยครอบคลุมถึงการประสานงานกับทีมพยาบาลวิสัญญี พยาบาลที่มี
หน้าที่ดูแลผู้ปุวย และทีมแพทย์ผู้รักษา เพื่อผู้ปุวยปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
- วางระบบบริการ ควบคุมกากับ ตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารการพยาบาล ให้คาปรึกษาแนะนาการ
จัดบริการพยาบาล การตรวจรักษาพยาบาลด้วยเครื่องมือพิเศษที่มีคุณภาพสูง
- สอน/ฝึกอบรม/วิจัยและพัฒนา

กลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน
- ให้บริการพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต และผู้ที่มีปัญหา
จิ ต เวชและสุ ข ภาพจิ ต มี ก ารประสานการดู แ ลรั ก ษาพยาบาลในเครื อ ข่ า ยบริ ก ารสุ ข ภาพ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปูองกันการปุวยซ้า ฟื้นฟูสมรรถภาพและลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ที่มี
ปัญหาจิตเวชและสุขภาพจิต ปูองกันการเกิดปัญหาสุขภาพจิตในผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวช
และสุขภาพจิต และส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปมีสุขภาพจิตดี
- วางแผนให้การพยาบาลและติดตามผู้ปุวยจิตเวชกลุ่มเปูาหมายพิเศษ/ยุ่งยากซับซ้อน ผู้ปุวย
home ward, home health care
- วางระบบบริการ ควบคุมกากับ ตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารการพยาบาลที่มีคุณภาพ
- ให้คาปรึกษาแนะนาการจัดบริการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชนที่มีคุณภาพสูง
- สอน/ฝึกอบรม/วิจัยและพัฒนา

โครงสร้างกลุ่มภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ ปี 2564

๒๘

กลุ่มภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ
(แพทย์หญิงรชยา ปิงคลาศัย)

กลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายบริการ
นางสาวอมรา ธนศุภรัตนา
กลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายบริการ
*๑) นางสาวอมรา ธนศุภรัตนาพยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
*๒) นายสมนึก อนันตวรวงศ์ นักสังคมสงเคราะห์ชานาญการพิเศษ
*๓) นางวิศาลินี เวฬุดิตถ์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
*๔) นางชลีพร สมใจ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

กลุ่มงานวิกฤตสุขภาพจิต
แพทย์หญิงรชยา ปิงคลาศัย
กลุ่มงานวิกฤตสุขภาพจิต
*๑) นางรชยา ปิงคลาศัย
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
*๒) นายรณสิงห์ รือเรือง
นักจิตวิทยาคลินิกชานาญการพิเศษ
*๑) นางสาวอมรา ธนศุภรัตนา พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
*๔) นางสาวเสาวรส แก้วหิรัญ นักจิตวิทยาคลินิกชานาญการ
*๕) นางวิศาลินี เวฬุดิตถ์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

กลุ่มงานนิเทศติดตามงานสุขภาพจิตในเขตสุขภาพ
แพทย์หญิงรชยา ปิงคลาศัย
กลุ่มงานนิเทศติดตามงานสุขภาพจิตในเขตสุขภาพ
*๑) นางรชยา ปิงคลาศัย
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
*๒) นางสาวโชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ นายแพทย์เชี่ยวชาญ
*๓) นายสมนึก อนันตวรวงศ์ นักสังคมสงเคราะห์ชานาญการพิเศษ
*๔) นายรณสิงห์ รือเรือง
นักจิตวิทยาคลินิกชานาญการพิเศษ
*๕) นางสาวอมรา ธนศุภรัตนา พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
*๖) นางวิศาลินี เวฬุดิตถ์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
*๗) นางชลีพร สมใจ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

* ปฏิบัติงานมากกว่า 1 กลุ่มงาน

โครงสร้างกลุ่มภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ ปี 2564

๒๙

กลุ่มภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ
(แพทย์หญิงรชยา ปิงคลาศัย)

กลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายบริการ
นางสาวอมรา ธนศุภรัตนา
กลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายบริการ
- สนับสนุน ให้คาปรึกษา ทางวิชาการแก่สถานพยาบาลในพื้นที่ในการ
พัฒนาศักยภาพการจัดบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
- ควบคุม กากับ ติดตามประเมินผล ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนางาน

กลุ่มงานวิกฤตสุขภาพจิต
แพทย์หญิงรชยา ปิงคลาศัย

กลุ่มงานนิเทศติดตามงานสุขภาพจิตในเขตสุขภาพ
แพทย์หญิงรชยา ปิงคลาศัย

กลุ่มงานวิกฤตสุขภาพจิต

กลุ่มงานนิเทศติดตามงานสุขภาพจิตในเขตสุขภาพ

- วิเคราะห์สถานการณ์วิกฤตในพื้นที่ที่มีผลต่อสุขภาพจิตของ
ประชาชน และจัดทาแผนการรับมือกับสถานการณ์วิกฤต
- การจัดตั้งทีม MCATT ทุกอาเภอและเตรียมความพร้อมทีม
- การบูรณาการดาเนินร่วมกับทีมทางกาย (DMAT, MERT, SRRT)

สนับสนุน ให้คาปรึกษา ทางวิชาการตามประเด็นความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านของหน่วยงาน ให้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนางาน

๓1
โครงสร้างกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุม่ งานยุทธศาสตร์และแผนงาน ปีงบประมาณ 2564

ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
(แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ)

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(นายนัฑพงศ์ คาแก้ว)

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
*๑) นายสมนึก อนันตวรวงศ์
๒) นายนัฑพงศ์ คาแก้ว
๓) นายบุญเยีย่ ม ขัดผาบ

นักสังคมสงเคราะห์ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบตั ิการ
นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน
(นายสมนึก อนันตวรวงศ์)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน
*๑) นายสมนึก อนันตวรวงศ์
๒) นางสาวจีรนันท์ มงคลศิริบูลย์
๓) นางสาวนันท์นภัส คาวงษา
๔) นางสาวสุรรี ักษ์ พิลา

นักสังคมสงเคราะห์ชานาญการพิเศษ
พนักงานสถิติ ส ๔
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการศึกษา

งานจุดนัดกลาง
๑) นายศุภธร นาโคศิริ
๒) นางประไพจิตต์ สุวรรณมณี

นักจัดการงานทั่วไป
พนักงานสถิติ ส ๔

งานประชาสัมพันธ์
๑) นางสาวณัฐธิดา ศิริตัน

นักประชาสัมพันธ์

* ปฏิบัติงานมากกว่า 1 กลุ่มงาน

โครงสร้างกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุม่ งานยุทธศาสตร์และแผนงาน ปีงบประมาณ 2564

๓2

ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
(แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน
(นายสมนึก อนันตวรวงศ์)

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(นายนัฑพงศ์ คาแก้ว)
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ดูแล พัฒนา ระบบสารสนเทศ สนับสนุน ให้บริการเกี่ยวกับวารสนเทศ พร้อมทั้งใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย และขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
และตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการใช้โมเดลการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม หรือ
“ไทยแลนด์ 4.0”
- จัดทาและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตของหน่วยงาน
- พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านบริการวิชาการและบริหาร
- ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน
- วิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการขององค์กร กาหนดและจัดทาแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และ
เปูาประสงค์ให้สอดคล้องทั้งองค์กร
- สื่อสาร วิสัยทัศน์ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานให้แก่บุคลากรขององค์กร
- กากับการดาเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และแผนงาน ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
- รายงานข้อมูลและสารสนเทศที่ได้จากการกากับติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์แผนงาน โครงการ
- ดูแล กากับ งานประชาสัมพันธ์ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

งานจุดนัดกลาง
- บริหารจัดการระบบตารางการให้บริการทางสุขภาพจิตและจิตเวชของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

งานประชาสัมพันธ์
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้สุขภาพจิตเด็ก วัยรุ่น และพัฒนาการ จากองค์กรสู่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ลงในเวปไซด์ Website สาธารณะ อาทิ Facebook twitter
- จัดทา/ออกแบบ สื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบต่างๆ อาทิ วารสาร สารสัมพันธ์ จดหมายข่าว จัดทา/ออกแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์ประเภทสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยเฉพาะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภท Website ต่างๆ ซึ่งกาลัง
เป็นที่นิยมทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูล ภาพกิจกรรม ผ่านทาง Website ราชการ และ Website สาธารณะ
อาทิ Facebook twitter เป็นต้น
- รวบรวมข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ส่งให้กรมสุขภาพจิต

- ร่าง -

ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
(แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ)
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หน่วยงานราชการในจังหวัด
กรมบัญชีกลาง
สานักงานวิเทศสัมพันธ์

สานักอนามัย
สิ่งแวดล้อม

ตสน.
กอง บค.

กอง กค.
สสจ.
สลก.

กยผ.

กพร
.

สปสช.

หน่วยงานราชการในจังหวัด

กองวิศวกรรมการแพทย์
สานักงานวิเทศสัมพันธ์

บริษัทคู่ค้า
กยผ.

หน่วยงานภายในกรม
สุขภาพจิต

กอง กค.

รพ.ต่างๆ

ผวจ.

หน่วยงานภายนอก
กรมสุขภาพจิต

หัวหน้าผู้อานวยการกลุ่มภารกิจอานวยการ
(นายชาตรี กาลังเก่ง)

อปท.

กพร.

หน่วยงานราชการในจังหวัด

หน่วยงานภายใน
กรมสุขภาพจิต

สลก.
กบบส
.

วช.
สรพ.
สวรส.

กยผ.

หน่วยงานภายนอก
กรมสุขภาพจิต

รองผู้อานวยการกลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
(นางดวงกมล ตั้งวิรยิ ะไพบูลย์)

สพส.

รพช./รพท./รพ.สต.

กบบส
.

รพ.สวน
ปรุง

สสจ.

สวรส.

หน่วยงานภายใน
กรมสุขภาพจิต

หน่วยงานภายนอก
กรมสุขภาพจิต

รองผู้อานวยการกลุ่มภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ
(นางรชยา ปิงคลาศัย)

สลก.

หน่วยงานภายใน
กรมสุขภาพจิต

รองผู้อานวยการกลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต
(นางกาญจนา คูณรังสีสมบูรณ์)

สถานศึกษา

วช.

สปสช
.

กพร
.
กบบส
.

รพ.ต่างๆ

รองผู้อานวยการกลุ่มภารกิจการพยาบาล
(นางพรทิพย์ ธรรมวงค์)

กพร.
กอง
บค.

หน่วยงานภายใน
กรมสุขภาพจิต

กบบส.

กรมบัญชีกลาง
กยผ.
สรพ.
อย.

หน่วยงานภายนอก
กรมสุขภาพจิต

หน่วยงานภายนอก
กรมสุขภาพจิต

สภาการ
พยาบาล
หน่วยงานราชการในจังหวัด

หน่วยงานราชการในจังหวัด

