
 

กลุ่มภารกิจ 
ด้านอ านวยการ 

 นางสาวสุธีวรรณ โหตกษาปน์กุล 

กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 นพ.พิสิฏฐ์ ชัยประเสริฐสุด 

กลุ่มภารกิจด้านบริการ
ปฐมภมู ิ

 นพ. อ านาจ รักษ์งาน 

กลุ่มภารกิจด้านบริการ 
ทุติยภูมิและตติยภมูิ 

 พญ.วลีรัตน์ ไกรโกศล 

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 

 กลุ่มการพยาบาล 
 นางสาวประกายดาว จิตต์ประเสริฐ 

กลุ่มภารกิจด้านผลิต
บุคลากรทางการแพทย์ 
 พญ.นิภาภรณ์ มณีรัตน์ 

1. กลุ่มบริหารทั่วไป 

- ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิฑ ์จ าอยู่ 

2. กลุ่มงานพัสดุ 

- นางสมหมาย ขุนโยธา 

3. กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐาน

และวิศวกรรมทางการแพทย์ 

- นายบวร นามสีอุ่น 

4. กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 

- นายชลาธิป พานพา 

5. กลุ่มงานการเงิน 

- นางวนิดา ก้านแก้ว 

6. กลุ่มงานบัญชี 

- น.ส.อภิญญา สุนิปา 

1. กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ 
- นพ.ชัชวาล วิเศษศรีพงษ์ 

2. กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
- นพ.กรณัย์ พรหมมี 

3. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน
โครงการ  - น.ส.เพ็ญศรี เงินทอง 

4. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- นพ.พิสิฎฐ์ ชัยประเสริฐสุด 

5. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและ
มาตรฐาน 
- น.ส.นภาภร โพธิ์ศรี 

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 

1. กลุ่มงานผู้ป่วยนอก 

- พญ.สุภาพร ภู่พิทยา 

2. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือก 

- น.ส.ยุพิน แก้วกอเกตุ 

3. กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 

- นพ.ไชยาวุฒิ สิทธินันท์ 

4. กลุ่มงานสุขศึกษา 

- น.ส.สายชล ฉัตรโชคไพศาล 

5. กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 

- นพ. สมทัศน์ พัลลภดิษฐ์สกุล 

6. กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน 

- นางแคทรียา แก้วเสถียร 

1. กลุ่มงานเวชศาสตรฉ์ุกเฉิน 
- พญ.พลอยไพลิน รัตนสัญญา 

2. กลุ่มงานอายุรกรรม - พญ.สุภาพร ภู่พิทยา 

3. กลุ่มงานศัลยกรรม - นพ.ศิริพงษ์ ปิติพร 

4. กลุ่มงานศัลยกรรมออรโ์ธปดิิกส ์ 

- นพ.พรชัย ตนัตวิฒุิพงศ ์

5. กลุ่มงานกุมารเวชกรรม - พญ. ชนกานต์ มุสิกวงศ์ 

6. กลุ่มงานนติิเวช - นพ.กมล รัศมหีิรัญ 

7. กลุ่มงานจักษวุิทยา – พญ.นิภาภรณ์ มณีรตัน ์

8. กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก - นพ.ภราดร พัฒนะธนัง 

9. กลุ่มงานโภชนศาสตร ์- น.ส.ผกามาศ ครูทอง 

10. กลุ่มงานพยาธวิิทยาทางกายวิภาค 

- นพ.กรัณย์ พรหมม ี

11. กลุ่มงานสูต-ินรีเวชกรรม – นพ.ชโรม เนรัญชร 

12. กลุ่มงานวิสญัญวีิทยา – พญ.วลีรตัน์ ไกรโกศล 

13. กลุ่มงานจิตเวช - นพ.พิสิฎฐ ์ชัยประเสรฐิสุด 

14. กลุ่มงานทันตกรรม - ทพ.สุพระลักษณ ์รัศมรีัตน ์

15. กลุ่มงานรังสวีิทยา - พญ.พรสุข โอสถาพงษ์กาญจน์ 

 

1. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

2. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
3. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนกั 
4. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยคลอด 
5. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้อง

ผ่าตัด 
6. กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี 
7. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม 
8. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย

ศัลยกรรม 
9. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช 
10. กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช 
11. กลุ่มงานการพยาบาลกุมารเวชกรรม 
12. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์

โธปิดิกส์ 
13. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย โสต 

ศอ นาสิก จักษุ 
14. กลุ่มงานการพยาบาลด้านการ

ควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ 

16.  กลุ่มงานเทคนคิการแพทยแ์ละพยาธิ

วิทยาคลนิิก – นายช านาญ มงคลแสน 

17. กลุ่มงานสังคมสงเคราะห ์

- นางธดิารัตน์ ชศูร ี
18. กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 

- พญ.รัชฎา สหะวรกุลศักดิ ์
19. กลุ่มงานเภสัชกรรม 

- ดร.ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร 

1. ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก 

-  

2. กลุ่มงานฝึกอบรมพัฒนา

บุคลากรทางการแพทย์ 

-   

 

15. กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษา
พิเศษ 

16. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการ

พยาบาล 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

 แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ ์รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 1 
 แพทย์หญิงวลีรัตน์ ไกรโกศล 

รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 2 
 นายแพทย์ชาติชาย คล้ายสุบรรณ 


