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รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ 
(แพทย์หญิงดวงกมล  ตั้งวิริยะไพบูลย)์ 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 
อำนวยการ 

(นางสาวศุภลักษณ์  ชัยยา) 
 

รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล 
 (นางพรทิพย์ ธรรมวงค์) 

รองผู้อำนวยการด้านสนับสนุน 
และพัฒนาเครือข่ายบริการ                                                                         

(แพทย์หญิงรชยา  ปิงคลาศัย) 
 

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
(แพทย์หญิงหทัยชนนี   บุญเจริญ) 

รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนา 
สู่ความเป็นเลิศ 

(แพทย์หญิงดวงกมล  ตั้งวิริยะไพบูลย์) 

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต 
(นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา) 

อธิบดีกรมสุขภาพจิต 
(แพทย์หญิงอัมพร  เบญจพลพิทักษ์) 

โครงสร้างการบริหารและระบบการกำกับดูแลของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์และกรมสุขภาพจิต 

ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี  25 พ.ย.2565 
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หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 
บริการจิตเวชและสุขภาพจิต 

(แพทย์หญิงชุตินาถ  ศักรินทร์กุล) 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 
อำนวยการ 

(น.ส.ศุภลักษณ์  ชัยยา) 
 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 
การพยาบาล 

(นางพรทิพย์ ธรรมวงค์) 

กลุ่มงานวิจยัและการพัฒนา 
(แพทย์หญิงดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์ 

กลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ ์
(นางสุภิญญา พรหมขัติแก้ว) 

กลุ่มงานการแพทย ์
(แพทย์หญิงรชยา ปิงคลาศัย) 

กลุ่มงานการแพทย์ทางเลือก 
(แพทย์หญงิสวุรรณทิพย ์  พัชรานุรักษ์) 

กลุ่มงานทันตกรรม 
 (น.ส.อัญญรัตน ์ แพงจันทร์) 

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์
(น.ส.ปรีชญา พรหมมินทร์) 

กลุ่มงานนิติจิตเวช 
(แพทย์หญิงรชยา ปิงคลาศยั) 

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ 
(น.ส.ดวงพร  หน่อคำ) 

กลุ่มงานเภสัชกรรม 
 (นางนุจรี  คำดว้ง) 

  
 

ผู้ตรวจการพยาบาล 
 (นางสุนทรี ศรีโกไสย) 

รทิพย์ ธรรมวงค ์

 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน 
หอผู้ป่วยพัฒนาการ 

(นางสาวจุฬาภรณ ์ สมใจ) 
หอผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวยัรุ่น 

(นางนพวรรณ  บัวทอง) 

กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 
(น.ส.อมรา ธนศุภรัตนา) 

 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 
สนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ 

(แพทย์หญิงรชยา  ปิงคลาศัย) 
 

กลุ่มงานวิกฤตสุขภาพจิต

(MCATT) 
(แพทย์หญิงรชยา ปิงคลาศยั) 

 กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟ ู
(น.ส.พึงพิศ  ศรีสืบ) 

กลุ่มงานเวชระเบียน 
(น.ส.พีชญา เจริญคุณ) 

 

กลุ่มงานบริการตรวจพิเศษ
ทางการแพทย์ 

(นางสุภิญญา พรหมขัติแก้ว) 

กลุ่มงานจิตวิทยา 
(นายรณสิงห์  รือเรือง) 

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
(นางขวัญใจ สันติกุล) 

กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ 
(นางศิริพร  หอมคำวะ) 

งานการพยาบาลประเมินกระตุ้นพัฒนาการ 
และห้องสมุดของเลน่ 

                (นางชญานิษฐ์  อนันตวรวงศ์) 

  กลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน 
(น.ส.อมรา ธนศุภรัตนา) 

 

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
(น.ส.แสงอรุณ วงค์ปญัญา) 

 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
(นางวันทนา  สมมิตร) 

กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และวิศวกรรมทางการแพทย์ 

(นายชาตรี  กำลังเก่ง) 

กลุ่มงานการพยาบาลผูป้่วยนอก 
( นางศุภัคพิมล  ปาแปง) 

 งานการพยาบาลคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ  
(นางลัดดาวัลย์  อรัญยกานนท)์ 

 งานจิตเวชฉุกเฉินและคลินิกการพยาบาล   
 เฉพาะทาง 

( นางนพวรรณ  บวัทอง) 
 

 
 

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
(แพทย์หญิงหทัยชนนี   บุญเจริญ) 

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 

กลุ่มงานการเงินและบัญช ี
(น.ส.ทัณทิมา  ขัตยิา) 

โภค 

กลุ่มงานพัสด ุ
(นางเอกรินทร์  ภูม่าลี) 

นางสาวศุภลักษณ์ ชยัยา 

 

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(นายรณสิงห์  รือเรือง) 

 
 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน 
(นายรณสิงห์  รือเรือง) 

 
 

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
(น.ส.ศุภลกัษณ์  ชยัยา) 

 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

(แพทย์หญิงดวงกมล ตัง้วิริยะไพบูลย์) 

โครงสร้างสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ปีงบประมาณ 2566 

 กลุ่มงานนิเทศติดตาม 
งานสุขภาพจิตในเขตสุขภาพ 

(แพทย์หญิงโชษิตา ภาวสุทธิไพสิฐ) 
 

กลุ่มงานพัฒนาคณุภาพบรกิารและมาตรฐาน 
น.ส.อัญญรัตน์ แพงจันทร์ 

กลุ่มงานสุขภาพจิตวัยเรียน 
(แพทย์หญิงโชษิตา ภาวสุทธิไพสิฐ) 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
(แพทย์หญิงหทัยชนนี   บุญเจริญ) 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจภารกิจอำนวยการ 
(นางสาวศุภลักษณ์  ชัยยา) 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
(นางสาวศุภลักษณ์  ชัยยา) 

 

กลุ่มงานการเงินและบัญชี 
(นางสาวทัณทิมา  ขัติยา) 

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
(นางสาวแสงอรุณ  วงค์ปัญญา) 

กลุ่มงานพัสดุ 
(นางเอกรินทร์  ภู่มาลี) 

    กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ 
(นายชาตรี  กำลังเก่ง) 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
(นางวันทนา  สมมิตร) 

โครงสร้างกลุ่มภารกิจอำนวยการ ปีงบประมาณ 2566 
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กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
นางสาวศภุลักษณ์  ชัยยา 

 

 กลุ่มงานบริหารท่ัวไป   
 ๑) นางสาวศภุลักษณ์ ชยัยา นกัจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   ๒) นางสาวสุรรีักษ์  พลิา นักวิชาการศกึษา   
  ๓) นางวนัสนันท์  ชื่นวฒุิ        นักจัดการงานทั่วไป          4) นางสาวอภิชญา  จนัต๊ะรังษี นักจดัการงานทั่วไป 
  ๕) นายจตุรงค์  เกียรติ์ธรรม     นกัจัดการงานทั่วไป 

สำนักงานผู้อำนวยการ   
๑) นางสาวกาญจนา   สมศรี     นักจัดการงานทั่วไป  
งานสารบรรณ          

 *๑) นางสาวศุภลักษณ ์ ชยัยา  นกัจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  ๒) นางนงนุช   บุญทวี  พนกังานธุรการ ส ๔   
 *3) นางวนัสนันท์  ชืน่วุฒิ      นกัจัดการงานทั่วไป              *4) นายจตุรงค์ เกยีรติธ์รรม นกัจัดการงานทั่วไป 

งานซักฟอกและงานตัดเย็บ 
๑) นางสาวธันวา สารพันธ ์  โภชนากรชำนาญงาน                    

 *๒) นางสาวสุรรีักษ์  พิลา    นกัวิชาการศกึษา   
งานโภชนาการ 
๑) นางสาวธันวา  สารพันธ์   โภชนากรชำนาญงาน      
งานยานพาหนะ        

  *๑) นางสาวศุภลกัษณ์  ชยัยา  นกัจดัการงานทั่วไปปฏิบัติการ *๒) นายจตรุงค์ เกียรติ์ธรรม นกัจดัการงานทั่วไป  
๒) นายณรงค์วิทย์ ปรยิวตัรสกุลชยั  พนกังานขับรถยนต์         ๓) นายกรณ์ภวัตน์ วงค์งาม  พนกังานขับรถยนต์  
๔) นายประมวล  สขุย ี พนักงานขับรถยนต์         ๕) ปิติพนธ์  นวลละออง    พนกังานบริการ 
งานประชาสัมพันธ ์  
๑) นางสาวสุรรีักษ์  พิลา          นกัวิชาการศึกษา   
๒) นางสาวณัฐธิดา  ศริิตัน        นกัประชาสัมพันธ์ 

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
นางสาวแสงอรุณ วงค์ปัญญา 

 

๑) นางสาวแสงอรุณ วงค์ปัญญา   พนกังานธุรการ ส ๔                
๒) นางนิชาภา  ดาวลอย           นกัจดัการงานทั่วไป         
๓) นางสาวจรรยวรรณ  จิตนาน   นักทรัพยากรบุคคล 
๔) นางสาวพรทิพย ์ ปัญญาทะ    นักจดัการงานทั่วไป         
 

กลุ่มงานการเงินและบัญช ี
นางสาวทัณทิมา  ขัติยา 

๑) นางสาวทัณทิมา  ขัตยิา          เจา้พนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
๒) นางสาวรัตนา  ดวงดี       นักวิชาการเงินและบัญช ี      
๓) นางสาวมัตติกา   เรือนมูล    นักวิชาการเงินและบัญช ี    
๔) นางสาวจารุวรรณ  ยาวุฒิ        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
๕) นางสาวภัทรานิษฐ์  กันมุข    นักวิชาการเงินและบัญช ี  
๖) นางสาวมิญช์ณิชา  ขันธะจิต     เจา้พนักงานการเงินและบัญช ี    
  
 

*  ปฏิบัติงานมากกว่า 1 กลุ่มงาน
งาน  

4 
โครงสร้างกลุ่มภารกิจอำนวยการ ปีงบประมาณ 2566 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจภารกิจอำนวยการ 
นางสาวศุภลักษณ์  ชัยยา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานพัสด ุ
นางเอกรินทร์  ภู่มาลี      

กลุ่มงานพัสดุ 
๑) นางเอกรินทร์  ภู่มาลี        นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ    
๒) นางอภิชญา  อภิบูลย์        นักวิชาการพัสดุ      
๓) นางสาวจิณณ์ณิชา  สุภา     นักวิชาการพัสดุ      
๔) นางสาวโยธกา  กันทาดง    นักวิชาการพัสดุ      
 

กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐานและวศิวกรรมทางการแพทย์ 

นายชาตรี  กำลังเก่ง 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ  
นางวันทนา  สมมิตร 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ  
๑) นางวันทนา    สมมิตร       พนักงานการเงินและบัญชี ส ๔ 
๒) นางสาวเบญจวรรณ  คำนินทะ นักวชิาการเงินและบัญชี      

  
 

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ 
๑) นายชาตรี  กำลังเก่ง       นายช่างเทคนิคชำนาญงาน 
๒) นายฉัตรชัย  แสงชูวงศ์    เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน 
งานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ 
 ๑) นายประจัญ ไชยห้วย      ช่างเชื่อม ช ๔             
 ๒) นายวิฑูรย์    หลั่งเมือง    ช่างไฟฟ้า ช ๔    
 ๓) นายปรีชา  ละมุนยองใย      นายช่างเทคนิค 
งานโสตทัศนูปกรณ์        
 ๑) นายฉัตรชัย  แสงชูวงศ์  เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน 
งานอาคารสถานท่ี 
๑) นายจรัล  จันจะนะ    ช่างปูน ช ๔  
๒) นายสมชาย   แซ่ตั้ง   ช่างสี ช ๔       

 *๓) นายณรงค์วิทย์  ปริวัตรสกุลชัย    พนักงานขับรถยนต ์ 
 งานสื่อสาร       
๑) นายชาตรี  กำลังเก่ง       นายช่างเทคนิคชำนาญงาน 

๒) นายฉัตรชัย  แสงชูวงศ์    เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน 
 

*  ปฏิบัติงานมากกว่า 1 กลุ่มงาน
งาน  
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โครงสร้างกลุ่มภารกิจอำนวยการ ปีงบประมาณ 256๖ 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจภารกิจอำนวยการ 
นางสาวศุภลักษณ์  ชัยยา 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
นางสาวศุภลักษณ์   ชัยยา 

 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป  บทบาทหน้าที ่สนับสนุนการดำเนินงาน การบริการ ท้ังภายในและภายนอก งานด้านสารบรรณและธุรการท่ัวไป งานเลขานุการ งานควบคุมภายใน งานประชาสัมพันธ์ งานอาคารสถานท่ี สิ่งอำนวยความสะดวก 
และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เช่น ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ถังดับเพลิงด้วยสารเคมี และยานพาหนะ งานด้านสวัสดิการ และบริการท่ัวไปของโรงพยาบาล อย่างมีระบบ และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วย 
สำนักงานผู้อำนวยการ  บทบาทหน้าท่ี   บริหารจัดการงานธุรการและสารบรรณของสำนักงาน งานบริการโทรสาร โทรศัพท์ ของสำนักงาน  บริหารจัดการตารางนัดหมาย การลาประเภทต่าง ๆ  การไปราชการของผู้อำนวยการ 
จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ประชุมคณะกรรมการบริหาร จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ(ตามท่ีได้รับมอบหมาย) จัดทำเอกสารการเงิน เช่น จัดทำชุดยืมเงินทดรองจ่ายและชุดหักล้างเงิน           
เงินยืม  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
งานสารบรรณ  บทบาทหน้าที่ จัดวางระบบสารบรรณ งานท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำ การพิมพ์เอกสารทางราชการ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม และการทำลายเอกสาร  ให้เป็นไปตามระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ จัดการระบบงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของงานต่างๆ และงานตามท่ีได้รับมอบหมายได้แก่ งานเลขานุการ  งานพิมพ์  คำสั่ง ร่าง โต้ตอบหนังสือและเอกสารทางราชการ และงานอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 
งานยานพาหนะ  บทบาทหน้าท่ี   การบริการรับ-ส่งผู้ป่วย และเจ้าหน้าท่ีเพื่อให้ได้รับความปลอดภัยทันเวลา และมีความพึงพอใจขอบเขตบริการ (Scope of service) การให้บริการรับ-ส่ง-ขนย้าย ทางรถยนต์ การวางแผนบำรุงรักษา 
และซ่อมแซมยานพาหนะ ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และงานอื่นๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย   
งานซักฟอก บทบาทหน้าที่ บริหารจัดการเครื่องนุ่งห่มของผู้ป่วยทุกประเภทให้มีความสะอาดเพียงพอ โดยจัดวางระบบของการส่งผ้า การซักผ้า การอบผ้า การเก็บรักษาผ้า และการบริการผ้าตามหอผู้ป่วยและงานอื่น  ๆท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
งานโภชนาการบทบาทหน้าที่ ผลิตและบริการอาหารท่ีมีคุณภาพ  ได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลอาหาร โภชนาการและโภชนาบำบัด  ให้การดูแลผู้ป่วยตามกระบวนการโภชนบำบัด ๔ ขั้นตอน ได้แก่ การประเมินภาวะโภชนาการ การวางแผน
และบริการด้านโภชนบำบัด  การให้คำปรึกษาแนะนำความรู้ด้านอาหารโภชนาการและโภชนบำบัดแก่ผู้ป่วย ญาติ ผู้เกี่ยวข้องการติดตามและประเมินผลการรักษา   และประสิทธิภาพของแผนการให้โภชนบำบัด เฝ้าระวังและติดตามด้านอาหารและโภชนาการ
ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพและภาคีเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในผู้ป่วยหรือประชาชนท่ีมีความเสี่ยง จัดทำ พัฒนาสื่อ ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนางานด้านโภชนาการและโภชนบำบัด และการเผยแพร่ความรู้ ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ี
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมาอาหารให้ตรงตามมาตรฐานและสัญญาจ้าง 
งานประชาสัมพันธ์ - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้สุขภาพจิตเด็ก วัยรุ่น และพัฒนาการ จากองค์กรสู่บุคลากรท้ังภายในและภายนอก  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ลงในเวปไซด์ Website สาธารณะ อาทิ 
Facebook twitter  จัดทำ/ออกแบบ สื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบต่าง  ๆอาทิ วารสาร สารสัมพันธ์ จดหมายข่าว จัดทำ/ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง  ๆโดยเฉพาะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภท 
Website ต่างๆ  ซ่ึงกำลังเป็นท่ีนิยมท้ังในปัจจุบันและอนาคต เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูล ภาพกิจกรรม ผ่านทาง Website ราชการ และ Website สาธารณะ อาทิ Facebook twitter เป็นต้น และรวบรวมข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่าง  ๆส่งให้กรมสุขภาพจิต   
 
 

กลุ่มภารกิจอำนวยการ 
นางสาวศุภลักษณ์  ชัยยา 

กลุ่มภารกิจอำนวยการ  บทบาทหน้าท่ี   กำกับติดตาม แนะนำ และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชางาน ๖ กลุ่มงาน ๑. กลุ่มงานบริหารทั่วไป ประกอบไปด้วย งานสารบรรณ งานซักฟอก  งานโภชนาการ งาน
ยานพาหนะ  งานประชาสัมพันธ์ ๒.กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  ๓. กลุ่มงานการเงินและบัญชี ประกอบไปด้วย งานบัญชี  งานการเงิน ๔.กลุ่มงานพัสดุ  ๕. กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน และวิศวกรรมทางการแพทย์ งานโสตทัศนศึกษา 
งานส่ือสาร ๖. กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญสูงในการบริหารจัดการด้านต่างๆ  ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาท่ียากและปฏิบัติงานด้านสนับสนุนอื่นๆ   
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กลุ่มงานการเงินและบัญช ี
นางสาวทัณทิมา  ขัติยา  

กลุ่มงานการเงินและบัญชี   
บทบาทหน้าท่ี 
รับผิดชอบงานการเงิน การคลัง ของโรงพยาบาลเกีย่วกับ 

- งานตรวจสอบ มหีน้าท่ีตรวจสอบหลักฐาน เอกสารทางการเงิน ให้มคีวามครบถ้วน ถูกต้อง 
เช่น หลักฐานใบขออนุมัติก่อหนี้ผกูพัน ใบสั่งซื้อ ใบตรวจรับ และใบเสร็จรับเงิน 

- งานรับเงิน มีหน้าที่ในการรับเงินคา่รักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก และผูป้่วยใน รับเงินค่า
รักษาพยาบาล เงินเช่ือ  

- รับเงินค่าปรับ รับเงินค่าประกันซองหรือสัญญาที่เป็นเงินสด รับเงิน โอนงบประมาณใน
โครงการต่างๆ 

- งานจ่ายเงิน มีหน้าที่ในการจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง จ่ายเงินค่าตอบแทน จ่ายเงินค่าสวัสดิการ 
ค่ารักษาพยาบาล หรือสวัสดิการค่าเล่าเรียน จ่ายเงินชำระหนี้แก่เจ้าหนี้การค้า 

- งานจัดทำบัญชีระบบ GFMIS คือ จัดทำบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภทแบบเกณฑ์คงค้าง 
รายงานงบการเงิน ได้แก่ งบดุล งบกำไร ขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
วิเคราะห์งบการเงินตามดัชนีตัวช้ีวัดทางการเงิน 

- งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

กลุ่มงานทรัพยากรบุคลากร 
นางสาวแสงอรุณ  วงค์ปัญญา 

 

กลุ่มงานทรัพยากรบุคลากร 
บทบาทหน้าท่ี  
- งานบรรจุ/แต่งตั้ง/อัตรากำลัง  มีหน้าที่คือ วางแผนอัตรากำลัง การบรรจุ/การบรรจุกลับ
บุคคลเข้ารับราชการ การจัดทำ ก.พ.7 และแฟ้มประวัติข้าราชการใหม่ การเปลี่ยนสายงาน
ข้าราชการ/การเลื่อนระดับ การบริหารจดัการตำแหน่งว่าง/การประเมินบุคคลและผลงาน
ทางวิชาการ การปรับอัตราเงินเดอืน การกำหนดวุฒิ การจดัทำคำสัง่รักษาการในตำแหน่ง
ให้ข้าราชการปฏิบตัิหน้าที่/มอบหมายหน้าท่ี การลาศึกษาต่อ/การลาออกจากราชการ 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างช่ัวคราว 
- งานทะเบียนประวัติและบำเหนจ็บำนาญ มีหน้าท่ีคือ ตรวจสอบเกษียณอายุราชการ     
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของข้าราชการ / ผู้ทำคณุประโยชน์             
การดำเนินการเพื่อขอรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  
- ปฏิบัติงาน และควบคมุ กำกับ ดแูลเกี่ยวกับงานบรหิารทรัพยากรบคุคล และสิทธิ
ประโยชน ์

- การพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร 

- งานวินัย 

- งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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นางสาวศุภลักษณ์  ชัยยา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานพัสดุ 
นางเอกรินทร์  ภู่มาลี      

 

กลุ่มงานพัสดุ  
บทบาทหน้าท่ี  
รับผิดชอบควบคุม กำกับ ดูแล เกี่ยวกับพัสดุ ควบคุม กำกับ  
ดูแลงานธรุการของงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง  
- งานบริหารคลังพัสดุ งานควบคุมจำหน่าย   
- ดำเนนิการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ จัดจ้างซ่อม วัสดุ ครุภัณฑ์  จ้าง
เหมาบริการ จัดจ้างสิ่งก่อสร้าง โดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา 
วิธีประกวดราคา วิธีกรณีพิเศษ วิธีพิเศษ วิธีประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์   
- ดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์ จัดทำบัญชีวัสดุ  ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ 
ให้หมายเลขครุภัณฑ์  คิดค่าเสื่อมราคา  ควบคุมการเบิกจ่าย
วัสดุ  ตรวจสอบพัสดุประจำปี จำหน่ายพัสดุชำรุด   
- จัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย จัดทำใบ PO.  ตรวจสอบและจัดทำ
เรื่องการกันเงิน และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณไว้
เบิกจ่ายเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันรายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงิน
สัญญาและกรณีไม่มีหนี้ผูกพันในระบบ  GFMIS และจัดทำ
หนังสือขออนุมัติกระทรวงการคลัง   
- ควบคุม การปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมาทำความสะอาด
ให้เป็นไปตามมาตรฐานและสัญญาจ้าง  
- งานอ่ืนๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ  
นางวันทนา  สมมิตร 

กลุ่มงานประกนัสขุภาพและสิทธิประโยชน์    
บทบาทหน้าที ่
 - งานเรียกเก็บหนี้ มีหน้าที่ในการเร่งรัด และเรียกเก็บหนี้ท่ีเป็น
ลูกหนี้การค้าของโรงพยาบาล คือ เรียกเก็บหนี ้
- ตาม พรบ. รพ. /สิทธิข้าราชการ/สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วน
หนา้ เรียกเก็บหนี้จากหน่วยงานรฐัวิสาหกิจและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
-รวบรวมหลักฐาน ประสานงานและ ส่งเบิกคา่รักษาผู้ป่วยสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บตัรทอง) ข้าราชการตาม
โครงการผู้ป่วยนอกจ่ายตรง ข้าราชการผู้ป่วยในสังกัด
กรมบัญชีกลาง ข้าราชการผู้ป่วยในสังกัดหน่วยราชการอื่น ๆ 
ผู้ป่วยนอก/ 
- เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกับสทิธิในการรักษาพยาบาลตาม
โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
-ให้คำแนะนำปรึกษา แก่ผู้ที่มปีัญหาเรื่องสิทธิทั้งประชาชนและ
เจ้าหน้าท่ี  ให้คำแนะนำขั้นตอนการส่งตัวไปรักษาท่ีอื่น 
ประสานการส่งตรวจพิเศษ 
-ขึน้ทะเบียนผู้ป่วยเบิกได้จ่ายตรง ข้ึนทะเบียนผู้ป่วยสิทธ์ิว่าง 
(บัตรทอง) รับแจ้งและย้ายสถานบริการ   
- งานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ 
นายชาตรี  กำลังเก่ง 

 

กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐานและวศิวกรรมทางการแพทย์  
บทบาทหน้าท่ี   
-   รับผิดชอบ master plan อาคารสถานที่ บริหารจัดการความพอเพียง  
    พร้อมใช้ งานบำรุงรักษา อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และภูมิทัศน์  
   งานจัดการของเสีย 

- รับผิดชอบงานซ่อมบำรุง ควบคุม กำกับ ดูแล งานซ่อมอุปกรณ์การแพทย์ 
งานช่าง ไฟฟ้า งานช่างโยธาและสุขาภิบาล งานช่างทำความเย็น งานช่าง
เครื่องกล งานช่างเช่ือม 
- งานรักษาความปลอดภัย งานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยงานจัดการของเสีย 

- ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมาสนามและรักษา 
ความปลอดภัยให้ตรงตามมาตรฐานและสัญญาจ้าง 

-  งานโสตทัศนูปกรณ์  ให้บริการ อำนวยความสะดวก    
   เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ เครื่องเสียงและเครื่องฉาย ในห้อง    
   ประชุม ปฏิบัติงาน ควบคุม กำกับ ดูแลและบำรุงรักษา 
   เกี่ยวกับ อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ เช่น ระบบภาพ  เสียง ในห้อง 
    ประชุมและอาคารสถานที่ ให้พร้อมใช้งาน  ทั้งภายในและภายนอก 
    สถาบันฯ  วางแผน จัดเตรียมสถานที่ ให้พร้อมใช้งาน  
-  งานสื่อสาร การให้บริการด้านการสื่อสารทางโทรศัพท์  วิทยุสื่อสาร  
   และประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย  และรับข่าวสารทางวิทยุสื่อสาร  
-  งานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

 8 กลุ่มภารกิจอำนวยการ 
นางสาวศุภลักษณ์  ชัยยา 



  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
แพทย์หญิงหทัยชนนี   บุญเจริญ 

กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต 
(แพทย์หญิงชุตินาถ  ศักรินทร์กุล) 

กลุ่มงานการแพทย์         
(แพทย์หญิงรชยา  ปิงคลาศัย) 

กลุ่มงานกลุ่มงานนิติจิตเวช 
(แพทย์หญิงรชยา  ปิงคลาศัย)     

กลุ่มงานการแพทย์ทางเลือก 
(แพทย์หญิงสุวรรณทิพย์   พัชรานุรักษ์) 

 

กลุ่มงานทันตกรรม 
( นางสาวอัญญรัตน์ แพงจันทร์) 

 

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
(นางสาวปรีชญา พรหมมินทร์) 

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห ์
(นางสาวดวงพร  หน่อคำ) 

กลุ่มงานเภสัชกรรม 
( นางนุจรี  คำด้วง) 

  
 

 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 
(นางสาวพึงพิศ  ศรีสืบ) 

กลุ่มงานเวชระเบียน 
(นางสาวพีชญา เจริญคุณ) 

 

กลุ่มงานบริการตรวจพิเศษทางการแพทย์ 
(นางสุภิญญา พรหมขัติแก้ว) 

กลุ่มงานจิตวิทยา 
(นายรณสิงห์  รือเรือง) 

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
(นางขวัญใจ สันตกิุล) 
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กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต 
แพทย์หญิงชุตินาถ  ศักรินทร์กุล 

กลุ่มงานการแพทย์         
แพทยห์ญิงรชยา  ปิงคลาศัย     

 

กลุ่มงานการแพทย์ 
๑) นางรชยา  ปิงคลาศัย           นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
2) นางดวงกมล  ตั้งวิริยะไพบูลย์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ     
๓) นางสุวรรณทิพย์   พัชรานุรักษ์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ        
๔) นางสาวโชษิตา  ภาวสุทธิไพสิฐ  นายแพทย์เชี่ยวชาญ    
๕) นางสาวแพรว   ไตรลังคะ   นายแพทย์ชำนาญการ  
๖) นางชุตินาถ   ศักรินทร์กุล  นายแพทย์ชำนาญการ 
๗) นางสาวกิติกุล  เทียมแก้ว                 นายแพทย์ชำนาญการ 
*๘) นางสาวเอฬิณา คำออน                  นายแพทย์ชำนาญการ 
๙) นางสาวอธิษฐาน  ศรีมินิพันธ์             นายแพทย์ปฏิบัติการ         

*๑๐)นางสาวอัสนีย์พร  กุนแจ                      นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 

กลุ่มงานนิติจิตเวช 
แพทยห์ญิงรชยา  ปิงคลาศัย     

กลุ่มงานนิติจิตเวช  
**๑) นางรชยา  ปิงคลาศัย      นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
**2) นางสาวดวงพร   หน่อคำ   นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ 
**3) นางสาวพีรญา  เจริญคุณ  เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน  
**4) นางสาวเสาวรส   แก้วหิรัญ   นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ 
**5) นางกุลริศา  จำปีกลาง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
 

กลุ่มงานทันตกรรม 
 นางสาวอัญญรัตน์ แพงจันทร์ 

กลุ่มงานทันตกรรม   
๑) นางสาวอัญญรัตน์   แพงจันทร์    ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ      
๒) นางอุษา   จึงพัฒนาวดี     ทันตแพทย์ชำนาญการ  
๓) นางพลอยไพลิน  คำตุ้ย      ทันตแพทย์ปฏิบัติการ  
๔) นางเกตกา   ศิริปัญญา          เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน     
๕) นางสาวพนิดา   พัวปรียวัฒนา  เจ้าพนักงานธุรการ  
  
  
 

*  ปฏิบัติงานมากกว่า 1 กลุ่มงาน 
**  ปฏิบัติงานหน้าท่ี เมื่อมีภารกิจหรือได้รับมอบหมายท่ีต้องดำเนินการ  
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กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต 
แพทย์หญิงชุตินาถ  ศักรินทร์กุล 

กลุ่มงานเภสัชกรรม         
        นางนุจรี   คำด้วง         

กลุ่มงานเภสัชกรรม   
๑) นางนุจรี   คำด้วง              เภสัชกรชำนาญการ          
๒) นางสาวเจนวรา    พิสิฐศุภมิตร       เภสัชกรชำนาญการ          
๓) นางสาวขวัญดาว   สุดธนาพันธุ์   เภสัชกรชำนาญการ          
๔) นางสายทิพย์   เป็นคุณ              เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน    
๕) นางสาวสิริญา    นันเขียว           พนักงานประจำห้องยา         
 

กลุ่มงานจิตวิทยา 
นายรณสิงห์   รือเรือง    

กลุ่มงานจิตวิทยา   
 -  งานตรวจวินิจฉยัทางจิตวิทยาคลินิก 
 -  งานบำบัดรักษาและฟื้นฟูทางจิตวิทยา 
 -  งานพัฒนาบุคลากรวิชาชพี และวิชาการ 
 -  งานจิตวิทยาชุมชนและวกิฤตสุขภาพจิต 
 -  งานประสาทจิตวิทยา (Neuropsychology) 
 -  งานดนตรี ละครและศิลปะบำบัด   
 ๑) นายรณสิงห์   รอืเรือง           นักจติวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ   
 ๒) นางสาวเสาวรส   แก้วหิรัญ    นักจติวิทยาคลินิกชำนาญการ  
 ๓) นางกัณฑ์สินี  ช่างสม นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ 
 ๔) นางรัษฎาภรณ์  เอื้ออำนวย    นกัจติวิทยาคลินิกชำนาญการ 
 ๕) นางสาวเสาวลักษณ์  ลังการ์พินธ ์ นักจติวิทยาชำนาญการ     
 ๖) นางสาวศุภิญญา   สุทธิเช้ือชาติ  นกัจติวิทยาคลินิกปฏิบัติการ             
 ๗) นางสาวจตุตา   ผกาผล         นกัจติวิทยาคลินิกปฏิบัติการ            
 ๘) นางสาวอมรพรรณ   นันทศร ี  นักจิตวิทยาปฏบิัติการ                 
 ๙) นางสาวรุ่งธิดา  ผดุงศักดิ์วงศ์    นักจติวิทยาคลินิกปฏิบัติการ      
๑๐) นายภวินท ์สุทธิเช้ือชาติ        นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัตกิาร    
๑๑) นางสาวศิรณฎา   พรมแก้ว     นกัจติวิทยาคลินิก 

 *๑๒) นางสาวมัลลิกา  ปัญญาผาบ   นกัจิตวิทยาปฏิบัติการ 
  ๑๓) นางสาวจันทรกิา ปินตาโมงค์   นกัวิชาการศึกษา 

 
 

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์  
นางสาวดวงพร  หน่อคำ 

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์    
๑) นางสาวดวงพร   หน่อคำ       นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ     
๒) นางสาววันทนีย์  สมบูรณ์ชัย   นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ      
 

*  ปฏิบัติงานมากกว่า 1 กลุ่มงาน
งาน  
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กลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์    
นางสาวปรีชญา   พรหมมินทร์     

 

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์     
๑) นางสาวปรีชญา   พรหมมินทร์   นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ   
๒) นางสาวงามนิตย์   ฤทธิ์หิรัญ      เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทยช์ำนาญงาน   

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ  
 นางขวัญใจ  สันติกุล    

  

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
๑) นางขวัญใจ  สันติกุล      นักวิชาการการศึกษาพิเศษชำนาญการ      
๒) นางสาวปุญญิศา  เอี่ยมอุดม    นักวิชาการศึกษาพิเศษ 
๓) นางสาวรสริน   อิ่นแก้ว       นักวิชาการศึกษาพิเศษ        
๔) นางสาวสุริยพร   ณ สุนทร      นักวิชาการศึกษาพิเศษ              
๕) นางสาวสุพัตรา   ทิสา          นักวิชาการศึกษาพิเศษ         
๖) นายสิทธิชัย บริพลคุณาเดช   นักวิชาการศึกษาพิเศษ               
๗) นางสาวนุชธดาพันธ์   แปงคำ นักวิชาการศึกษาพิเศษ               
  

กลุ่มงานเวชระเบียน   
     นางสาวพีรญา  เจริญคุณ     

 

กลุ่มงานเวชระเบียน      
 ๑) นางสาวพีรญา   เจริญคุณ   เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน     
 ๒) นางสาวศิริญญา   ปัญจะ       พนักงานพิมพ์ ส ๓      
 ๓) นายวชิรวิทย์   ริมชลการ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    
       
 

      
 

*  ปฏิบัติงานมากกว่า 1 กลุ่มงาน
งาน  

 ๑2 

กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต 
แพทย์หญิงชุตินาถ  ศักรินทร์กุล 
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กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 
นางสาวพึงพิศ   ศรีสืบ 

 
งานกิจกรรมบำบัด  
๑) นายภัทราวุธ  กิ่วแก้ว  นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ     
๒) นายเกริกชัย  พิชัย       นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ     
๓) นางสาวจุฬนี   ภิทนวรณ์  นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ      
๔) นางสาวจิราภรณ์   ตั้งธนาโอภากุล   นักกิจกรรมบำบัด         
๕) นางสาวสุมนา   สุชาติ  นักกิจกรรมบำบัด 
๖) นางสาวณิชกมล  หวังระบบ  นักกิจกรรมบำบัด                 
๗) นางสาวธัญมาศ   มูลคำ  นักกิจกรรมบำบัด                 
งานกายภาพบำบัด 
๑) นางงามพันธุ์  ชิตมินทร์ นักกายภาพบำบัดชำนาญการ    
๒) นางสาวธัญญา  คำเปล่ียน นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ                    
๓) นายจิระวัฒน์  ขันติธรางกูร นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ                    
๔) นางสาวภัทรวรรณ   รังรงทอง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ                    
๕) นางสาวพีชญานันท์  อัคนิยาน นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ  
๖) นางสาวบัณฑิตา  ชัยศักดิ์ นักกายภาพบำบัด                
งานอรรถบำบัด 
๑) นางสาวพึงพิศ   ศรีสืบ   นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการพิเศษ                  
๒) นางสาววรกนก   ภาพพริ้ง        นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ  
๓) นางสาวพิชญ์สินี   ศรีสุข   นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ         
๔) นางสาวจรรยารักษ ์   ทรงคำ     นักวิชาการศึกษาพิเศษ          
๕) นางสาวเทวิพา   นวลมูสิก     นักวิชาการศึกษาพิเศษ      
งานสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยผู้พิการ     
๑) นางสาวพึงพิศ   ศรีสืบ   นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการพิเศษ                  
           
                                                                                    

 กลุ่มงานแพทย์ทางเลือก  
แพทย์หญิงสุวรรณทิพย์   พัชรานุรักษ์ 

 
กลุ่มงานแพทย์ทางเลือก 
*๑) สุวรรณทิพย์   พัชรานุรักษ์              นายแพทย์เชี่ยวชาญ      
งานแพทย์แผนไทย   
๑) นางสาวชฎาภรณ์   สอนใจ   แพทย์แผนไทย                  
๒) นางสาวขนิษฐา  พรมจินดา   แพทย์แผนไทย     
๓) นางสาวศศิประภา  ทูโคกกรวด   พนักงานช่วยเหลือคนไข้      
งานฝังเข็ม   
*1) นางสุวรรณทิพย์   พัชรานุรักษ์         นายแพทย์เชี่ยวชาญ               
          

กลุ่มงานบริการตรวจพิเศษทางการแพทย์ 
นางสุภิญญา   พรหมขัติแก้ว 

 
กลุ่มงานบริการตรวจพิเศษทางการแพทย์ 
  ๑) นางสุภิญญา   พรหมขัติแก้ว    นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ 
* ๒) นางศิริพร   หอมคำวะ          พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ       
  
 
 
 
 
 
       
 

*  ปฏิบัติงานมากกว่า 1 กลุ่มงาน
งาน  
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กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต 
แพทย์หญิงชุตินาถ  ศักรินทร์กุล 

โครงสร้างกลุ่มภารกิจบรกิารจิตเวชและสุขภาพจิต ปี 256๖ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต 
แพทย์หญิงชุตินาถ  ศกัรินทร์กุล 

กลุ่มงานการแพทย์         
แพทย์หญิงรชยา  ปิงคลาศัย     

 

กลุ่มงานการแพทย์ 
- ตรวจ วินิจฉัย  บำบัดรักษา  และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยทาง
จิตเวชและประสาทวิทยา 
- ให้คำแนะนำ  ป้องกัน  และส่งเสริมสุขภาพจติ แก่ผู้ป่วยญาติ
และประชาชนท่ัวไป 
- สอนและฝึกอบรมแพทยป์ระจำบา้น  แพทย์ฝึกหัด และเจา้หนา้ที่อ่ืน ๆ   
- ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และบุคคลากร 
  สาธารณสุข 
- ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานด้านจิตเวชและประสาท
วิทยา 
 

กลุ่มงานนิติจิตเวช 
แพทย์หญิงรชยา  ปิงคลาศัย     

กลุ่มงานนิติจิตเวช  
- ตรวจ วินิจฉัย บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยคดี
เฉพาะทางด้านนิติ จติเวชและสุขภาพจิตภาวะวิกฤติ  
- ติดต่อประสานงานเรื่องคดีความของผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต ให้
ความเห็นและคำปรึกษาตามหลักวิชานิติจิตเวชศาสตร์ รวมทั้ง
การให้คำปรึกษา 
- ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานด้านนิติจติเวช 
 

กลุ่มงานทันตกรรม 
 นางสาวอัญญรัตน์ แพงจันทร์ 

กลุ่มงานทันตกรรม   
- ตรวจ วินิจฉัย และบำบัดรักษาผูป้่วย โรคฟัน โรคในช่องปากหรือ
ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับ สุขภาพช่องปาก โดยให้การบำบัดรักษา            
ทันตกรรมทั่วไป และทันตกรรมเฉพาะสาขา  
- ให้คำแนะนำและเผยแพร่ความรูท้างทันตสุขศึกษาแก่ผู้ป่วยจติ
เวชและประสาทวิทยา 
- ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานทางทันตกรรมที่เกีย่วข้องกับ
ผู้ป่วยจิตเวชและประสาทวิทยา 
 

 ๑4 
โครงสร้างกลุ่มภารกิจบรกิารจิตเวชและสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 256๖ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต 
แพทย์หญิงชุตินาถ  ศักรินทร์กุล 

กลุ่มงานเภสัชกรรม         
        นางนุจรี   คำด้วง         

กลุ่มงานเภสัชกรรม   
- จัดยา ตรวจสอบความถูกต้อง จ่ายยาและแนะนำวิธีการใช้ยา
แก่คนไข้ตามคำสั่งแพทย์ 
- เสนอแนะวิธีการใช้ยาแก่คนไข้ตามคำสั่งแพทย์ 
- จัดซื้อ เก็บรักษา เบิกจ่ายยา เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์  และ
ครุภัณฑ์การแพทย์ 
- ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพยาและเวชภัณฑ์ 
- ผสม ปรุงยาและเวชภัณฑ์ประเภทยาต่างๆ  ทั้งที่เป็นยา
รับประทานและยาใช้ภายนอก 
- ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานทางด้านเภสัชกรรม 
 

กลุ่มงานจิตวิทยา 
นายรณสิงห์   รือเรือง              

า  ปิงคลาศัย     

 กลุ่มงานจิตวิทยา   
- ตรวจ วินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยโรค
ทางการแพทย์ 
- บริการด้านจิตบำบัด  เพื่อรักษาฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ป่วยเป็น
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
- ประยุกต์จิตวิทยาคลินิกเข้าสู่งานด้านสุขภาพจิตชุมชน และ
ศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- สอน ฝึกอบรมและเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการจิตวิทยาคลินิก 
- พัฒนาบคุลากรวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก             
- พัฒนาเทคโนโลยีและการวิจัยทางจิตวิทยาคลินิกและสุขภาพจิต
ชุมชน 
งานดนตรี ละครและศิลปะบำบัด 
-  บำบัดฟื้นฟูผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและพัฒนาการด้วยศาสตร์ 
ด้านละคร ดนตรี ศิลปะตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีและการวิจัย
ละครดนตรีและศิลปะบำบัด 

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห ์
นางสาวดวงพร  หน่อคำ 

 

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห ์
- ศึกษา รวบรวมข้อมูลทำการวินิจฉัยทางสังคม เพื่อวางแผนการ
บำบัดการฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมและประกอบการวินิจฉัย
บำบัดรักษาของแพทย ์
- ให้การบำบัดทางสังคมรายบุคคล รายกลุ่ม และครอบครัว  เพื่อ
แก้ไขหรือบรรเทาปัญหาทางสังคม จิตใจ แก่ผู้ป่วยและญาติ 
- ฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมเพื่อพัฒนาศักยภาพแก่ผู้ป่วยเพื่อให้
สามารถทำหน้าที่ทางสังคมและคืนสู่สุขภาวะ รวมถึงการ
สนับสนุนเครือข่ายทางสังคม 
- พิทักษ์สิทธิและการจัดการทรัพยากรทางสังคมแก่ผู้ป่วย และ
ครอบครัว ให้เข้าถึงและได้รับสิทธิอันพึงมีพึงได้ 
- ให้การติดตามดูแลผู้ป่วยยุ่งยากซับซ้อน สร้างความเข้าใจ และ
ปรับทัศนคติครอบครัว ชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย 
- ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานด้านสังคมสงเคราะห์จิตเวช 
  
 

 ๑5 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์     
นางสาวปรีชญา   พรหมมินทร์     

 

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์     
- เก็บสิ่งส่งตรวจ ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิค
การแพทย์ เพื่ อการวินิจฉัยโรค พยากรณ์ โรค ติดตามและ
บำบัดรักษา ควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวัง ประเมินภาวะสุขภาพ 
-  ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์ 
-  จัดหา สำรอง เก็บรักษาน้ำยา และอุปกรณ์ที่ใช้การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 
-  ให้คำปรึกษาด้านการตรวจทางห้องปฏิบัติการแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
 

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ  
 นางขวัญใจ  สันติกุล    

  

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
- เตรียมความพร้อมด้านการเรียนรู้และฟื้นฟูด้านการศึกษาด้วย
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และวางแผนการสอน
รายบุคคล เพื่อให้การบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการศึกษา
พิเศษที่เหมาะสม กับความต้องการจำเป็นพิเศษของ  ผู้มารับ
บริการ ทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 
- ฝึกอบรมและเผยแพร่ ความรู้ทางด้านศึกษาพิเศษ เน้นงาน
วิชาการด้านสุขภาพจิตโรงเรียน สุขภาพจิตเด็กวัยประถมศึกษา
วัยรุ่นและครอบครัว 
- ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานด้านเวชกรรมฟื้นฟู 

กลุ่มงานเวชระเบียน   
     นางสาวน้ำค้าง  เจริญคุณ     

 

กลุ่มงานเวชระเบียน      
- การตรวจสอบสิทธ์ิผู้ป่วย และจัดทำประวัติเวชระเบียนของ
ผู้รับบริการทางการแพทย์และค้นหาประวัติเวชระเบียน โดย
มีข้อมูลประวัติส่วนบุคคล เพื่อส่งต่อให้ทีมทางการแพทย์ได้ใช้
ประกอบในการให้บริการทางการแพทย์ 
- เก็บรักษาเวชระเบียนผู้ป่วยนอก , ผู้ป่วยใน อย่างเป็นระบบ 
มีความปลอดภัย ค้นหาได้รวดเร็ว ถูกต้องครบถ้วน 
- จัดการให้รหัสโรคและผ่าตัด บันทึกข้อมูลให้ทันการส่งเรียก
เก็บตามสิทธิต่างๆ 
- รวบรวม สถิติข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ป่วยทุกรายจัดทำ
เป็นรายงานต่าง ๆ 
  
 

      
 

 ๑6 

กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต 
แพทย์หญิงชุตินาถ  ศักรินทร์กุล 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 
นางสาวพึงพิศ   ศรีสืบ 

 

งานกิจกรรมบำบัด 
- ฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยท้ังทางร่างกาย จิตใจ สังคม  อาชีพและในชุมชน ด้วยวิธีการอาชีวบำบัด/
กิจกรรมบำบดั/ นันทนาการบำบัด ฯลฯ   
-  ส่งเสริมทักษะความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันและการประยุกต์ดัดแปลงอุปกรณ์ช่วยให้เหมาะสม
ตามศักยภาพของผู้ป่วย 
- สรุปประเมินผลการแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยเพื่อประกอบการพิจารณารักษาหรือจำหน่ายต่อไป 
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่เจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์ ผู้ป่วย ญาติและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง / 
ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนางาน 
งานกายภาพบำบัด 
- ส่งเสริมป้องกันบำบัด  รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วยเด็ก ท่ีมีปัญหาพัฒนาการทางด้านร่างกาย
และสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นตลอดจนผู้ป่วยท่ีมีปัญหาทางระบบกระดูกและกล้ามเน้ือ 
- ให้คำแนะนำ ส่งเสริม ป้องกันและสนับสนุน ครอบครัวผู้ป่วยเด็กให้มีการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม 
- สรุปประเมินผลการแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยเพื่อประกอบการพิจารณา 
รักษาหรือจำหน่ายต่อไป /ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานท่ีเป็นองค์ความรู้ทางกายภาพบำบัด 
งานอรรถบำบัด 
- มีหน้าท่ีรับผิดชอบด้านการตรวจวินิจฉัย รักษา แก้ไขฟื้นฟู สร้างเสริมสมรรถภาพ โดยวิธีการ 
เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ทางการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย โดยนักเวชศาสตร์การสื่อ
ความหมาย เพื่อให้ผู้รับบริการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น สามารถสื่อความหมายได้สูงสุดตามศักยภาพ            
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่เจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์ ผู้ป่วย ญาติและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง / 
ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนางาน 
งานสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยผู้พิการ 
- ประสานงานผู้รับบริจาคจากต่างประเทศ ประเมิน คัดเลือกผู้พิการและคัดเลือกอุปกรณ์เครื่องช่วย                
ผู้พิการตามความเหมาะสมตามลักษณะความพิการของแต่ละคน เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพควบคู่กับ
การฝึกกายภาพบำบัดหรือกิจกรรมบำบัด  และมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยผู้พิการภายในและภายนอกสถานท่ี 
- การมอบอุปกรณ์ช่วยเหลอืผู้พิการ ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  
พื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุมท่ัวประเทศและต่างประเทศ 
 

 กลุ่มงานแพทย์ทางเลือก  
แพทย์หญิงสุวรรณทิพย์   พัชรานุรักษ์         

 

งานจิตสังคมบำบัดแนวตะวันออก   
       ให้บริการบำบัดฟื้นฟูทางจิตสังคมในเด็กสมาธิสั้นและครอบครัวโดยผสมผสานแนวคิดทาง
จิตวิทยาตะวันออกและจิตวิทยาตะวันตก 
งานนิวโรฟีดแบค Neurofeedback 
       ศูนย์นิวโรฟีดแบคให้บริการการบำบัดด้วยการปรับการทำงานของสมองโดยใช้ข้อมูลคลื่น
สมองเมื่อทำซ้ำๆ   จะเป็นการสร้างเงื่อนไขให้สมองปรับตัวไปสู่การทำงานท่ีดีขึ้นสมองท่ีทำงานใน
สภาวะท่ีมีความตื่นตัวต่างกันจะเกิดคุณลักษณะคลื่นสมองท่ีต่างกันมีการเปลี่ยนแปลงแบบ
ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ปลอดภัยไม่ทำให้ผู้ป่วยเจ็บปวดเทคนิคทางแพทย์ทางเลือก รักษา
โดยไม่ใช้ยา สำหรับเด็กพัฒนาการล่าช้าและโรคระบบประสาทและจิตเวช   
งานแพทย์แผนไทย   
- ให้บริการตรวจ วินิจฉัย รักษา ส่งเสริมป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและ
พัฒนาการล่าช้าตามมาตรฐานวิชาชีพ 
- ศึกษา ค้นคว้า วิจัยพัฒนางาน พัฒนาต้นแบบการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชเด็กและพัฒนาการล่าช้าด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
-  วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบ หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ท่ีกำหนด 
- ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้คำปรึกษา แนะนำทางวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยแก่
บุคลากรอื่น และประชาชนท่ัวไป เพื่อให้สามารถนำไปปฏบิัติในการดูแลสุขภาพ 
งานฝังเข็ม   
-  ให้บริการตรวจ วินิจฉัย รกัษา ส่งเสริมป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและ
พัฒนาการล่าช้าตามมาตรฐานวิชาชีพ  ศึกษา ค้นคว้า วจิัยพัฒนางาน ฝังเข็ม  วางแผนการทำงาน
ท่ีรับผิดชอบ หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกำหนด 
-  ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้คำปรึกษา แนะนำทางวิชาการด้านการฝงัเข็ม  แก่บุคลากร
อื่น และประชาชนท่ัวไป เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติในการดูแลสุขภาพ 

กลุ่มงานบริการตรวจพิเศษทางการแพทย์ 
นางสุภิญญา   พรหมขัติแก้ว 

 

กลุ่มงานบริการตรวจพิเศษทางการแพทย์ 
- ตรวจ วินิจฉัย บำบัดรักษา ผู้ป่วยโรคจิตเวชท่ัวไป และ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยการส่งเสริมและป้องกันปัญหา
ภาวะแทรกซ้อน   ด้วยเครื่องมือพิเศษท่ีมีความพิเศษ
เฉพาะ  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วย
เครื่องมือพิเศษท่ีมีความพิเศษเฉพาะแก่เจ้าหน้าท่ีทาง
การแพทย์ ผู้ป่วย ญาติและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
- ศึกษา ค้นคว้า วิจัยพัฒนางาน 
  
 
 
 
 
 
       
 

 ๑7 
กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสขุภาพจิต 

แพทย์หญิงชุตินาถ  ศักรินทร์กุล 



  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
แพทย์หญิงดวงกมล   ตั้งวิริยะไพบูลย์  

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ 
     แพทย์หญิงดวงกมล   ตั้งวิริยะไพบูลย์     

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ 
ประกอบด้วยงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ งานศูนย์วิจัยออทิสติก  
และงานวารสารวิชาการนานาชาติ 
 ๑) นางดวงกมล   ตั้งวิริยะไพบูลย์   นายแพทย์เชี่ยวชาญ             
*๒) นางสุนทรี   ศรีโกไสย          พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
 *๓) นางสาวแพรว   ไตรลังคะ       นายแพทย์ชำนาญการ  
*๔) นางสาวปรีชญา พรหมมินทร์     นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ  
*๕)  นาง กัณฑ์สินี   ช่างสม         นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ  
*๕) นางสาวอัสนีย์พร   กุนแจ       นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
*๕)  นางสาวมัลลิกา   ปัญญาผาบ               นักจิตวิทยาปฏิบัติการ         
*๖)  นายภวินท์    สุทธิเชื้อชาติ          นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ 
*๗)  นางสาวศิรณฎา    พรมแก้ว          นักจิตวิทยาคลินิก 
*๘) นางสาวสุมนา   สุชาติ          นักกิจกรรมบำบัด 
 9)  นางสาวพักตร์พิมินตรา  วรัตชญาธร    นักวิชาการเผยแพร่ 
        
 

กลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์   
   นางสุภิญญา   พรหมขัติแก้ว    

 

กลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์   
ประกอบด้วยงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์ และงานความ
ร่วมมือขององค์การอนามัยโลก 
* ๑) นางสุภิญญา   พรหมขัติแก้ว   นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ 
*  ๒)  นางสาวเสาวลักษณ์    ลังการ์พินธุ์   นักจิตวิทยาชำนาญการ        
  ๓) นางสาวมรรษวีร์   มโนนัย      นักจัดการงานท่ัวไป  
 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน   
   นางสาวอัญญรัตน์   แพงจันทร์  

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน   
*๑) นางสาวอัญญรัตน์  แพงจันทร์  ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ     

   *๒) นางพรทิพย์  ธรรมวงค์      พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ 
   *๓) นางศุภัคพิมล  ปาแปง      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 

*๔) นางสาวสิรินาถ  บุญทวี      พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
*๕) นางสาวอภิชญา   จันต๊ะรังษี     นักจัดการงานท่ัวไป 
  
  
  
 

โครงสร้างกลุ่มภารกิจภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ 256๖ 

*  ปฏิบัติงานมากกว่า 1 กลุ่มงาน
งาน  

 ๑8 

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
แพทย์หญิงหทัยชนนี   บุญเจริญ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา 
   แพทย์หญิงดวงกมล   ตั้งวิริยะไพบูลย์     

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา   
งานวิจัยและพัฒนาวิชาการ งานศูนย์วิจัยออทิสติก และงานวิชาการนานาชาติ  
- สนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีวิชาการตามประเด็น
ความเชี่ยวชาญของหน่วยงาน 
- ฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพ และเพิ่มพูนความรู้วิชาการให้แก่บุคลากรของหน่วยงานบุคลากร
ด้านสาธารณสุข รวมท้ังบุคลากรอื่น ๆ ในภาครัฐและเอกชน 
- เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม ประเมินผล วิเคราะห์ผล และจัดการข้อมูลด้านการวิจัยและ
การจัดการความรู้ของหน่วยงาน 

กลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์   
นางสุภิญญา   พรหมขัติแก้ว    

กลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์   
งานอบรมและวิเทศสัมพันธ์ งานความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก 
-  ฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพ และเพิ่มพูนความรู้วิชาการให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน 
บุคลากร ด้านสาธารณสุข  รวมท้ังบุคลากรอื่นๆ ในภาครัฐและเอกชน 
-  เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม ประเมินผล วิเคราะห์ผล และจัดการข้อมูล
สารสนเทศทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวชของหน่วยงาน 
 

 
  
  
  
 

 ๑๙ 

กลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
แพทย์หญิงดวงกมล   ตั้งวิริยะไพบูลย์  

โครงสร้างกลุ่มภารกิจภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ 256๖ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน 
 นางสาวอัญญรัตน์   แพงจันทร์    

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน 
          จัดเตรียมและสื่อสารแผนยุทธศาสตร์สถาบัน เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมภายในทีมกระตุ้นให้ทีมเกิดการ
วางแผน  การจัดองค์กร และการติดตามกิจกรรมของทีม  เป็นที่ปรึกษาของบุคลากร ทีมนำเฉพาะด้าน และ 
ทีมบริการผู้ป่วย ประสานงานภายในสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เข็มมุ่งของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  สื่อสารสู่การปฏิบัติให้มีการพัฒนาคุณภาพ
สถานบริการ  เพ่ือธำรงรักษากระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ 

 ๒๐ 

กลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
แพทย์หญิงดวงกมล   ตั้งวิริยะไพบูลย์  

โครงสร้างกลุ่มภารกิจภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ 256๖ 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานกลุ่มการพยาบาล    
(นางพรทิพย์   ธรรมวงค์)   
ผู้ตรวจการกลุ่มการพยาบาล 
   (นางสุนทรี ศรีโกไสย) 

 

 ๒๑ 

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
แพทย์หญิงหทัยชนนี   บุญเจริญ 

กลุ่มภารกิจการพยาบาล 
นางพรทิพย์   ธรรมวงค์   

โครงสร้างกลุ่มการพยาบาล  ปี 256๖ 

 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน 
หอผู้ป่วยพัฒนาการ 

(นางสาวจฬุาภรณ์  สมใจ) 
หอผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 

(นางนพวรรณ  บัวทอง) 

กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ 
(นางศิริพร  หอมคำวะ) 

งานการพยาบาลประเมินกระตุ้นพัฒนาการและห้องสมุดของเล่น 
          (นางชญานิษฐ์  อนันตวรวงศ์) 

งานการวินิจฉัยภาวะออทิสติกด้วยเครื่องมือ ADOS 
    (นางนพวรรณ  บัวทอง) 

งานการกระตุ้นพัฒนาการด้านการสื่อสาร ในเด็กออทิสติกโดยใช้ระบบแลกเปลี่ยนภาพ PECS 
      (นางศิริพร  หอมคำวะ) 

คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก ด้วย TEACCH 
          (นางชญานิษฐ์  อนันตวรวงศ์) 

คลินิกตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองในเด็ก EEG 
     (นางศิริพร  หอมคำวะ) 
 

  กลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจติและจิตเวชชมุชน 
(นางสาวอมรา ธนศุภรัตนา) 

 

 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
( นางศุภัคพิมล  ปาแปง) 

 งานการพยาบาลคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ 
(นางลดัดาวัลย์  อรัญยกานนท)์ 

 งานจิตเวชฉุกเฉินและคลนิิกการพยาบาล เฉพาะทาง 
( นางนพวรรณ  บัวทอง) 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานกลุ่มการพยาบาล 
   นางพรทิพย์   ธรรมวงค์   
ผู้ตรวจการกลุ่มการพยาบาล 
   นางสุนทรี  ศรีโกไสย           

สำนักงานกลุ่มการพยาบาล  
ผู้ตรวจการกลุ่มการพยาบาล 
๑) นางพรทิพย์   ธรรมวงค์        พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ  
๒)  นางสุนทรี  ศรีโกไสย          พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ       
๓)  นางสาวจุฬาภรณ์  สมใจ      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  
๔) นางสาวอมรา ธนศุภรัตนา           พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
๕) นายธีรวุฒิ   อ้นวงษา  พนักงานห้องสมุด ส ๓ 
๖) นางสาวกันต์กนิษฐ์  เปียงใจ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
   

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
  นางศุภัคพิมล   ปาแปง 
งานการพยาบาลคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ 
  นางลัดดาวัลย์  อรญัยกานนท์ 
- งานจิตเวชฉุกเฉินและคลินิกการพยาบาลเฉพาะทาง 
  นางนพวรรณ  บัวทอง 

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก   
๑) นางศุภัคพิมล   ปาแปง       พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ          
๒) นางสาวภานิชา  วงศ์เขียว    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ      
๓) นางสาวพิชญากร  จันทรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   
๔) นางสาวเกศรินทร์  ใจใส      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ       
๕) นางสาวปรีย์วรา  ถิ่นประชา   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ      
๖) นางสาวกุลริศา  จำปีกลาง    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ      
๗) นางสาวอชิรญา  คำตุ้ย        พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ       
๘) นางฐิติวรดา กองผาพา  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   
๙) นางสาวอนงค์พร ต๊ะคำ        พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
๑๐) นางภัณฑิรา  พระอารักษ์   พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส ๒         
11) นางกันตินันท์  อินทะสุวรรณี  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
งานการพยาบาลคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ  
๑) นางลัดดาวัลย์  อรัญยกานนท์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ     
๒) นางสาวณุภัทรณีย์ จิระพิพัฒนากุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
งานจิตเวชฉุกเฉินและคลินิกการพยาบาลเฉพาะทาง 
๑) นางนพวรรณ บัวทอง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญ  
งานจุดนัดกลาง 

 *๑) นางสาวงามนิตย์  ฤทธิหิรัญ   เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน 
๒) นายศุภธร  นาโคศิริ      นักจัดการงานท่ัวไป     
 
 

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน 
- หอผู้ป่วยพัฒนาการ 
  นางสาวจุฬาภรณ์  สมใจ 
- หอผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวันรุ่น 

     นางนพวรรณ บัวทอง 

หอผู้ป่วยพัฒนาการ  
  ๑) นางสาวจุฬาภรณ์  สมใจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  
  ๒) นางสาวภัสร์ฐิตา ชินนาค พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
  ๓) นางจุรา  ยาประสทิธิ์     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ      
  ๔) นางสาวสริินาถ  บุญทว ี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัตกิาร   
  ๕) นางสาววิภาพร  หมอ่มวงศ ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัตกิาร  
  ๖) นางสาวศศิพิมพ ์ ขัตตยิะ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัตกิาร  
  ๗) นางอรวรรณ    เขื่อนเพชร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัตกิาร      
  ๘)  นางสาวณัฏฐ์พิมล  วงศเ์มือง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัตกิาร     
  ๙)  นางสาวไอลดา  เข็มทอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัตกิาร      
 ๑๐) นางลัดดาวัลย์  ปวงขจร     ผู้ช่วยพยาบาล ส ๔         
 ๑๑) นายประสทิธิ์  นนทะจักร ผู้ช่วยพยาบาล  ส ๔          
 ๑๒) นางอรญัญา  อนิทะราชา ผู้ช่วยพยาบาล ส ๔          
 ๑๓) นางชญาภา  ปัญญาวงค ์ ผู้ช่วยพยาบาล ส ๔               
 ๑4) นางสาววารณุี  พาทีพิเคราะห์  พนักงานช่วยเหลอืคนไข้  
หอผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
 ๑) นางนพวรรณ  บัวทอง        พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ           
 ๒) นางสาวชฎาพร คำฟู        พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ          
 ๓) นางสาวอรพรรณ  แอบไธสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   
 ๔) นางสาวภัชณิตา เกตุกาญจน์กุล   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ     
 ๕) นางสาวอุไรวรรณ  วงศ์โปธิ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ     
 ๖) นางสาวกิติยา    กิติกุศล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ     
 ๗) นางสาวพิมพิไล  ใจตรง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ     
 ๘) นางสาวธมลวรรณ มหาศักดิ์พันธ์ พยาบาลวิชาชีพ 
 ๙) นางสาวธัญลักษณ์  คงแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข 
๑0) นายเมธี  มีปัญญา                  พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
 

*  ปฏิบัติงานมากกว่า 1 กลุ่มงาน
งาน  

 ๒๒ 
กลุ่มภารกิจการพยาบาล 
นางพรทิพย์   ธรรมวงค์   



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  ปฏิบัติงานมากกว่า 1 กลุ่มงาน
งาน  

กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรกัษาพิเศษ 
- กลุม่งานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ    
  นางศิริพร   หอมคำวะ    

-  งานการพยาบาลประเมนิกระตุ้นพัฒนาการฯ 
     นางชญานษิฐ์  อนนัตวรวงศ ์

  
กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ    
๑) นางศิริพร   หอมคำวะ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ     
งานการพยาบาลประเมินกระตุ้นพัฒนาการและห้องสมุดของเล่น   
๑) นางชญานิษฐ์  อนันตวรวงศ์                     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ    
๒) นางกาญจน์ณภัทร  ไทยธวัชรวงษ์    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ        
๓) นางสาววิภาวด ี  พากดวงใจ  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ     
๔) นางสาวศุทธสินี  จีแดง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ    
๕) นางนัน   ใหม่เทพ   ผู้ช่วยพยาบาล ส ๔ 
งานการวินิจฉัยภาวะออทิสติกด้วยเครื่องมือ ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule) 
และการสื่อสารทางเลือก (Augmentative and Alternative Communication : AAC)  
*1) นางนพวรรณ  บัวทอง         พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ     
งานการกระตุ้นพัฒนาการด้านการสื่อสารในเด็กออทิสติกโดยใช้ระบบแลกเปลี่ยนภาพ(Picture 
Exchange Communication Systems : PECS)   
*๑) นางศิริพร   หอมคำวะ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ     
คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก ด้วย TEACCH (Treatment and  Education of Autistic 
and related Communication handicapped) 
*๑) นางชญานิษฐ์  อนันตวรวงศ์    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   
 

กลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน 
นางสาวอมรา ธนศุภรัตนา 

กลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน 
๑) นางสาวอมรา ธนศภุรัตนา    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ      
๒) นางวิศาลินี   เวฬุดิตถ ์   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ    
๓) นางชลีพร  สมใจ                  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ    
๔) นางสาวกันต์กนิษฐ์  เปียงใจ                   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตักิาร 
5) นางสาววนิดา แก้ววงศ ์              นักวิชาการสาธารณสุข 

 ๒๓  

กลุ่มภารกิจการพยาบาล 
นางพรทิพย์  ธรรมวงค์   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานกลุ่มการพยาบาล    
นางพรทิพย์   ธรรมวงค์   
ผู้ตรวจการกลุ่มการพยาบาล 
นางสุนทรี  ศรีโกไสย         

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 

- ให้บริการพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการด้านจิตเวชและสุขภาพจิตท่ีมารับการตรวจ
รักษา ครอบคลุมการคัดกรองสุขภาพ/ประเมินสภาพผู้ป่วย 
- ให้การพยาบาลในระยะก่อน-ขณะ-หลังการรักษา ให้การพยาบาลในคลินิก
เฉพาะโรคคลินิกเฉพาะทางการพยาบาล คลนินิกบริการปรึกษาทางสุขภาพ 
การจัดการข้อมูลด้านนิติจิตเวชการส่งเสริม/การป้องกันและการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางจิตเวชให้สามารถดำรงชีวิตอิสระได้ 
- ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน เร่งด่วน อย่างรวดเร็วตามมาตรฐานให้
คำปรึกษา/แนะนำแก้ผู้รับบริการเพื่อให้เข้าถึงบริการอย่างมีคุณภาพ 
- รับผิดชอบการให้บริการบำบัดในคลินิกส่งเสริมสุขภาพจิตในครอบครัว 
- สอน/ฝึกอบรม/วิจัยและพัฒนา 

งานการพยาบาลคลินิกระบบทางเดินหายใจ 
- จัดสถานท่ีให้รองรับการคัดกรอง การตรวจวินิจฉัยอย่างเป็นระบบและ
ถูกต้องตามหลักการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
- ให้บริการพยาบาลครอบคลุมการคัดกรอง/ประเมินสภาพผู้ป่วย ให้การ
พยาบาลในระยะก่อน- ขณะ - หลังการตรวจรักษา 
- ให้คำปรึกษา/แนะนำแก่ผู้มารับบริการเพื่อให้ได้ได้รับข้อมูลดูแลตนเองและ
การบริการพยาบาลท่ีมีคุณภาพ 
- สอน/ฝึกอบรม/วิจัยและพัฒนา 
งานจิตเวชฉุกเฉินและคลินกิการพยาบาลเฉพาะทาง   
งานจุดนัดกลาง 
- บริหารจัดการระบบตารางการให้บริการทางสุขภาพจิตและจติเวช 
 
 

หอผู้ป่วยพัฒนาการ  
-ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยพัฒนาการท่ีจำเป็นต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล อย่าง
ต่อเนื่องตลอด ๒๔ ชม.  (เช้า-บ่าย-ดึก) ตั้งแต่ระยะแรกรับ ระยะดูแลต่อเน่ือง และ
จำหน่ายออกจากโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากอันตรายท้ังต่อตนเอง 
บุคคลอื่น และทรัพย์สิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อนท่ีป้องกันได้ และสามารถดูแลตนเอง 
พร้อมท่ีจะกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
-วางระบบบริการ ควบคุมกำกับ ตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารการพยาบาล ให้
คำปรึกษาแนะนำการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยในท่ีมีคุณภาพสูง 
- ให้คำปรึกษา/แนะนำแก่ผู้รับบริการเพื่อให้ได้ข้อมูลการดูแลตนเอง  และการ
บริการพยาบาลท่ีมีคุณภาพ 
-สอน/ฝึกอบรม/วิจัยและพัฒนา  
 หอผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
- ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชท่ีจำเป็นต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล อย่าง
ต่อเนื่องตลอด ๒๔ ชม. (เช้า-บ่าย-ดึก) ตั้งแต่ระยะแรกรับ ระยะดูแลต่อเน่ือง และ
จำหน่ายออกจากโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากอันตรายท้ังต่อตนเอง 
บุคคลอื่น และทรัพย์สิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน และสามารถดูแลตนเอง พร้อมท่ีจะ
กลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
- วางระบบบริการ ควบคุมกำกับ ตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารการพยาบาล 
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
- ให้คำปรึกษา/แนะนำแก่ผู้รับบริการเพื่อให้ได้ข้อมูลการดูแลตนเอง  และการบริการ
พยาบาลท่ีมีคุณภาพ 
รับผิดชอบการให้บริการบำบัดในคลินิกส่งเสริมสุขภาพจิตในครอบครัว   
- สอน/ฝึกอบรม/วิจัยและพัฒนา 
 

 ๒๔ 

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
  นางศุภัคพิมล   ปาแปง 
- งานการพยาบาลคลินิกระบบทางเดินหายใจ 
  นางลัดดาวัลย์  อรญัยกานนท ์
- งานจิตเวชฉุกเฉินและคลินิกการพยาบาลเฉพาะทาง 
  นางนพวรรณ  บัวทอง 

ปาแปง 

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน 
- หอผู้ป่วยพัฒนาการ 
  นางสาวจุฬาภรณ์  สมใจ 
- หอผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวันรุ่น 

     นางนพวรรณ  บัวทอง 

กลุ่มภารกิจการพยาบาล 
นางพรทิพย์ ธรรมวงค์   

สำนักงานกลุ่มการพยาบาล 
- วางระบบบริการ ควบคุมกำกับ ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการบริหารการพยาบาล 
- ตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับดูแล การปฏิบัติงานของ
บุคลากรพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 
- ควบคุมคุณภาพการให้บริการพยาบาล 
- จัดสรรอัตรากำลังให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
- จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรพยาบาลด้านบริหาร 
บริการ วิชาการ 
- ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่และผู้มาฝึกปฏิบัติงานการ
พยาบาลในสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
- สอน / ฝึกอบรม/ วิจัยและพัฒนา 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรกัษาพิเศษ 
- ให้บริการพยาบาลผู้ป่วย จิตเวชท่ีได้รับการตรวจรักษาด้วยทักษะพิเศษ หรือเทคโนโลยีพิเศษ และ/หรือ 
เครื่องมือพิเศษอื่น  (การประเมินกระตุ้นพัฒนาการและห้องสมุดของเล่น  งานการวินิจฉัยภาวะออทิสติก
ด้ วย เค รื่ อ งมื อ  ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule) แ ล ะก ารสื่ อ ส ารท าง เลื อ ก 
(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 พยาบาลท่ีมี
หน้าท่ีดูแลผู้ป่วย และทีมแพทย์ผู้รักษา เพื่อผู้ป่วยปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 
- วางระบบบริการ ควบคุมกำกับ ตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารการพยาบาล ให้คำปรึกษาแนะนำการ
จัดบริการพยาบาล การตรวจรักษาพยาบาลด้วยเครื่องมือพิเศษท่ีมีคุณภาพสูง 
- สอน/ฝึกอบรม/วิจัยและพัฒนา 
 

 

กลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน 
นางสาวอมรา ธนศุภรัตนา 

กลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน 
- ให้บริการพยาบาลแก่ประชาชนท่ัวไป ผู้ท่ีมีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต และผู้ท่ีมีปัญหา          
จิตเวชและสุขภาพจิต มีการประสานการดูแลรักษาพยาบาลในเครือข่ายบริการสุขภาพ/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการป่วยซ้ำ ฟื้นฟูสมรรถภาพและลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ท่ีมี
ปัญหาจิตเวชและสุขภาพจิต ป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพจิตในผู้ท่ีมีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวช
และสุขภาพจิต และส่งเสริมให้ประชาชนท่ัวไปมีสุขภาพจิตดี  
- วางแผนให้การพยาบาลและติดตามผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเป้าหมายพิเศษ/ยุ่งยากซับซ้อน ผู้ป่วย 
home ward, home health care  
- วางระบบบริการ ควบคุมกำกับ ตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารการพยาบาลท่ีมีคุณภาพ 
- ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดบริการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชนท่ีมีคุณภาพสูง 
- สอน/ฝึกอบรม/วิจัยและพัฒนา 
 

 ๒๕ กลุ่มภารกิจการพยาบาล 
นางพรทิพย์ ธรรมวงค์   

กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรกัษาพิเศษ 
(นางศิริพร  หอมคำวะ) 

งานการพยาบาลประเมินกระตุ้นพัฒนาการและห้องสมุดของเล่น 
          (นางชญานิษฐ์  อนันตวรวงศ์) 

งานการวินิจฉัยภาวะออทิสติกด้วยเครื่องมือ ADOS 
    (นางนพวรรณ  บัวทอง) 

งานการกระตุ้นพัฒนาการด้านการสื่อสาร ในเด็กออทิสติกโดยใช้ระบบแลกเปลี่ยนภาพ PECS 
      (นางศิริพร  หอมคำวะ) 

คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก ด้วย TEACCH 
          (นางชญานิษฐ์  อนันตวรวงศ์) 

คลินิกตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองในเด็ก EEG 
     (นางศิริพร  หอมคำวะ) 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายบริการ     
นางสาวอมรา ธนศภุรัตนา 

กลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายบริการ 
*๑) นางสาวอมรา ธนศุภรัตนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  
*๒) นางวิศาลินี   เวฬุดิตถ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ       
*๓) นางชลีพร  สมใจ              พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
*๔) นางสาวกันต์กนษิฐ์  เปยีงใจ  นักวชิาการสาธารณสุขปฏบิัติการ 
*5) นางสาววนิดา แก้ววงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ 
*๖) นางสาวดวงพร  หน่อคำ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ 
    

กลุ่มงานวิกฤตสุขภาพจิต  
แพทย์หญิงรชยา   ปิงคลาศัย      

กลุ่มงานนิเทศติดตามงานสุขภาพจิตในเขตสุขภาพ  
แพทย์หญิงโชษติา ภาวสิทธิไพสิฐ 

*  ปฏบิัตงิานมากกวา่ 1 กลุ่มงาน  

กลุ่มงานวิกฤตสุขภาพจิต 
*๑) นางรชยา  ปิงคลาศัย     นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ      
*๒) นายรณสิงห์   รือเรือง        นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ 
*๑) นางสาวอมรา   ธนศุภรัตนา  พยาบาลวิชาชพีชำนาญการพิเศษ      
*๔) นางสาวเสาวรส    แก้วหิรัญ    นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ          
*๕) นางวิศาลินี   เวฬุดิตถ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ      
*๖) นางชลีพร  สมใจ                พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
*๗) นางสาวดวงพร  หน่อคำ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ 
     
 

กลุ่มงานนิเทศติดตามงานสุขภาพจิตในเขตสุขภาพ 
*๑) นางสาวโชษิตา ภาวสิทธิไพสิฐ  นายแพทย์เช่ียวชาญ                  *๒) นางนางสาวเอฬิณา คำออน   นายแพทยช์ำนาญการ     
*๓) นางศุภัคพิมล ปาแปง            พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ   *๔) นางวิศาลินี  เวฬุดิตถ์          พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ        
*๕) นางขวัญใจ  สันติกุล             นักวิชาการศึกษาพิเศษชำนาญการ  *๖) นางชลีพร  สมใจ               พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
*๗) นางสาวดวงพร  หน่อคำ         นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ      *๘) นางสาวเสาวรส  แกว้หิรัญ   นกัจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ          
 *๙) นางรัษฎาภรณ์ เอื้ออำนวย     นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ     *10) นางสาวศุภิญญา สุทธิเช้ือชาต ินักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ 
*๑1) นางสาวรุ่งธิดา ผดุงศักดิ์วงศ์  นกัจิตวิทยาคลินิกปฏิบัตกิาร      *๑2) นางสาวจุฬนี   ภิทนวรณ์   นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัตกิาร      
*๑๓) นางสาวศิรณฎา พรมแกว้     นักจิตวิทยาคลินิก                   *๑๔) นางสาวสุพัตรา ทิสา            นกัวิชาการศึกษาพิเศษ    
*๑๕) นางสาวบัณฑิตา ชยัศักดิ์   นักกายภาพบำบัด                      
 

 ๒๖ กลุ่มภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ 
(แพทย์หญิงรชยา  ปิงคลาศัย) 

 

 

โครงสร้างกลุ่มภารกิจสนบัสนุนและพฒันาเครือข่ายบริการ ปี 256๖ 
 

กลุ่มงานนิเทศติดตามงานสุขภาพจิตในเขตสุขภาพ  
แพทย์หญิงโชษติา  ภาวสิทธิไพสิฐ 

กลุ่มงานนิเทศติดตามงานสุขภาพจิตในเขตสุขภาพ 
*๑) นางสาวโชษิตา ภาวสิทธิไพสิฐ นายแพทย์เช่ียวชาญ 
*๒) นางรชยา   ปิงคลาศัย นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ    
*๓) นายรณสิงห์   รือเรือง นักจิตวิทยาคลนิิกชำนาญการพิเศษ      
*๔) นางสาวอมรา ธนศุภรัตนา       พยาบาลวชิาชีพชำนาญการพิเศษ             
*๕) นางวิศาลินี   เวฬุดิตถ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ      
*๖) นางชลีพร  สมใจ                พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
*๗) นางสาวดวงพร  หน่อคำ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายบริการ 
- สนับสนุน ให้คำปรึกษา ทางวิชาการแก่สถานพยาบาลในพื้นท่ีในการ
พัฒนาศักยภาพการจัดบริการสุขภาพจิตและจิตเวช 
- ควบคุม กำกับ ติดตามประเมินผล  ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนางาน 
 

กลุ่มงานวกิฤตสขุภาพจิต 
- วิเคราะห์สถานการณ์วิกฤตในพื้นท่ีท่ีมีผลต่อสุขภาพจิตของ
ประชาชน  และจัดทำแผนการรับมือกับสถานการณ์วิกฤต 
- การจัดต้ังทีม  MCATT ทุกอำเภอและเตรียมความพร้อมทีม   
- การบูรณาการดำเนินร่วมกับทีมทางกาย (DMAT, MERT, SRRT) 
 

กลุ่มงานนิเทศติดตามงานสุขภาพจิตในเขตสุขภาพ 
สนับสนุน ให้คำปรึกษา ทางวิชาการตามประเด็นความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านของหน่วยงาน ให้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนางาน 

 ๒๗ 

กลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายบริการ     
นางสาวอมรา ธนศุภรัตนา 

กลุ่มงานวิกฤตสุขภาพจิต  
แพทย์หญิงรชยา   ปิงคลาศัย      

กลุ่มงานนิเทศติดตามงานสุขภาพจิตในเขตสุขภาพ  
แพทย์หญิงโชษติา  ภาวสิทธิไพสิฐ 

 

กลุ่มภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ 
(แพทย์หญิงรชยา  ปิงคลาศัย) 

 

 

โครงสร้างกลุ่มภารกิจสนบัสนุนและพฒันาเครือข่ายบริการ ปี 256๖ 
 

กลุ่มงานสุขภาพจิตวัยเรียน  
แพทย์หญิงโชษติา  ภาวสิทธิไพสิฐ 

 

กลุ่มงานนิเทศติดตามงานสุขภาพจิตในเขตสุขภาพ 
สนับสนุน ให้คำปรึกษา ทางวิชาการตามประเด็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ
สถานศึกษาวิเคราะห์และประเมินสุขภาพจิต  นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาภาครัฐ
และเอกชน  ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนางาน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
*๑) นายรณสิงห ์  รือเรือง             นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ 
 ๒) นายนัฑพงศ์   คำแก้ว         นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบตัิการ                       
 ๓) นายบุญเยีย่ม   ขัดผาบ        นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ  
 ๔) นายกฤษณะพงศ์  สีนาร ี             นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ 
 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน 
*๑) นางสาวโชษิตา ภาวสิทธิไพสฐิ       นายแพทย์เช่ียวชาญ                                 
*๒) นายรณสิงห์   รือเรือง             นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ 
 ๓) นางสาวจีรนันท์  มงคลศริิบูลย์ พนักงานสถิติ ส ๔                 
 ๔) นางสาวนันท์นภัส  คำวงษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    

*  ปฏิบัติงานมากกว่า 1 กลุ่มงาน  

๒๘ 

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ์
(แพทย์หญิงหทัยชนนี   บุญเจริญ) 

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(นายรณสิงห์  รือเรือง) 

 
 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน 
(นายรณสิงห์  รือเรือง) 

 
 

โครงสร้างกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน ปีงบประมาณ 256๖ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
-  ดูแล พัฒนา ระบบสารสนเทศ   สนับสนุน  ให้บริการเกี่ยวกับวารสนเทศ  พร้อมท้ังใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย  และขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
และตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการใช้โมเดลการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม หรือ            
“ไทยแลนด์ 4.0”  
-  จัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตของหน่วยงาน  
- พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านบริการวิชาการและบริหาร 
- ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน   
- วิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการขององค์กร  กำหนดและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และ
เป้าประสงค์ให้สอดคล้องทั้งองค์กร 
- สื่อสาร วิสัยทัศน์ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานให้แก่บุคลากรขององค์กร 
- กำกับการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และแผนงาน  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
- รายงานข้อมูลและสารสนเทศท่ีได้จากการกำกับติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์แผนงาน โครงการ  
-  ดูแล กำกับ งานประชาสัมพันธ์ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
   
 

 ๒๙ 

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
(แพทย์หญิงหทัยชนนี   บุญเจริญ) 

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(นายรณสิงห์  รือเรือง) 

 
 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน 
(นายรณสิงห์  รือเรือง) 

 
 

โครงสร้างกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน ปีงบประมาณ 256๕ 



   
 
 

   

 
 
 
 
 

- ร่าง -  ๓๐ 

หน่วยงานภายในกรม
สุขภาพจิต 

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 

กยผ. 

กอง บค. 
กอง กค. 

สลก. 

ตสน. 

กพร
. 

หน่วยงานราชการในจังหวัด 

หัวหน้าผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจอำนวยการ 
(นางสาวศุภลักษณ์  ชยัยา) 

รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
(นางดวงกมล ตั้งวิรยิะไพบูลย์) 

รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสนบัสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ 
(นางรชยา ปิงคลาศัย) 

รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริการจติเวชและสขุภาพจิต 
(นางดวงกมล ตั้งวิรยิะไพบูลย์) 

 

รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพยาบาล 
(นางพรทิพย์ ธรรมวงค์) 

หน่วยงานภายใน
กรมสุขภาพจิต 

หน่วยงานภายนอก
กรมสุขภาพจิต 

หน่วยงานภายใน
กรมสุขภาพจิต 

หน่วยงานภายนอก
กรมสุขภาพจิต 

กรมบัญชีกลาง 

สรพ. 

อย. 

รพ.สวน
ปรุง 

กพร
. 

กบบส
. 

กพร. 

กอง 
บค. 

กบบส. 

กยผ. 

สลก. 

สภาการ
พยาบาล 

หน่วยงานราชการในจังหวัด 

หน่วยงานราชการในจังหวัด 

ผวจ. 

สำนักอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

สสจ. 

กรมบัญชีกลาง 

บริษัทคู่ค้า 

กองวิศวกรรมการแพทย์ 

สปสช. 

รพ.ต่างๆ 

หน่วยงานภายใน
กรมสุขภาพจิต 

หน่วยงานภายนอก
กรมสุขภาพจิต 

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 

กยผ. 

อปท. หน่วยงานภายใน
กรมสุขภาพจิต 

หน่วยงานภายนอก
กรมสุขภาพจิต 

กอง กค. 
กบบส

. สวรส. 

วช. 
สรพ. 

กยผ. กบบส
. 

สลก. สพส. 

กพร. 

สปสช
. 

สวรส. 

วช. 

สสจ. 

รพช./รพท./รพ.สต. รพ.ต่างๆ 

สถานศึกษา 

หน่วยงานราชการในจังหวัด 

หน่วยงานราชการในจังหวัด 

หน่วยงานภายนอก
กรมสุขภาพจิต 

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
(แพทย์หญิงหทัยชนนี   บุญเจริญ) 


