
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.กลุ่มงานการแพทย์ 
(นพ.รัฐพล เกียรติยศนสุรณ์) 

-งานศัลยกรรม --งานกุมารเวชกรรม 

--งานอายุรกรรม --งานสูตินรีเวช
กรรม –-งานวิสัญญี –-งานศัลยกรรม

กระดูกและข้อ   - -งานโสตศอ
นาสิก       -- - งานเวชศาสตร์
ครอบครัว และเวชปฏิบัติ 

4.กลุ่มงานเภสัชกรรมและ 
และคุ้มครองผู้บริโภค 
(ภญ.สลิล   เอียงเทศ) 

-งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก 

-งานบริการเภสัชกรรมผู้ปว่ยใน 
-งานบริหารเวชภัณฑ์ 
-งานปฐมภูมิและคุ้มครองผู้บริโภค 

2.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
(นางเจนณิดา ดวงน่าน) 

-งานเจาะเลือดผู้ป่วย 
-งานเคมีคลินิก 
-งานภูมิคุ้มกันวิทยา 
-งานจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก 
-งานจุลชีววิทยา 

1.กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 (น.ส.เสาวนยี์  ปิงยอม) 
-งานธุรการและงานบุคลากร 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานพัสดุ 
- งานยานพาหนะ 
- งานช่างซ่อมบ ารุง 
- งานซักฟอก  

 
 

11.กลุ่มงานการพยาบาล 
(นางศุภรัสมิ์ แก้วค าดี) 

- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
- งานการพยาบาลผู้ปว่ยอบุัติเหตุ 
ฉุกเฉินและนิติเวช 
- งานการพยาบาลผู้ปว่ยผ่าตัด 
- งานวิสัญญพียาบาล 
- งานควบคุมและป้องกันการติดเชื้อฯ 
- งานการพยาบาลผู้คลอด 
- งานการพยาบาลผู้ปว่ยในตึกปรานี 
- ตึกกุมารเวชกรรม(เด็ก) 
- ตึกศัลยกรรม -ตึกผู้ป่วยพิเศษ 
- งานผู้ป่วยวกิฤติ (ICU) 
- คลินิกไตเรื้อรัง 
- งานประสานส่งต่อและเปล
ประชาสัมพันธแ์ละรับเรื่องร้องเรียน 
- งานฝากครรภแ์ละงานวางแผน

ครอบครัว -งานศัลยกรรมกระดูก/

ศัลยกรรมทั่วไป -งานเครื่องมือทาง

การแพทย์และงานจา่ยกลาง 

10.กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูม ิ
และองค์รวม 

(นางอรวรรณ โยธา) 
- งานป้องกันและควบคุมโรคและระบาด 
   วิทยา 

- งานสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม Green and  
  clean hospital 
- งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและ

สนับสนุนเครือข่าย 
- งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม

สุขภาพ 
- ศูนย์การดูแลต่อเน่ืองท่ีบ้าน (COC) 
- งานสูงอายุ 
- งานอาชีวอนามัย 
- คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
- คลินิกวัณโรค 
- คลินิกโรคเรื้อรัง 

 

9.กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ทางการแพทย์ 
(นายกิติพงษ์ บ าเพ็ญ) 

-งานประกันสุขภาพ 
-งานเวชสถิติและงานข้อมูล 
-งานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ 
 
 
 

12.กลุ่มงานการแพทย์แผน
ไทยและแพทย์ทางเลือก 

(นพ.รัฐพล เกียรติยศนสุรณ์) 
-งานรักษาด้านแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือก 

3.กลุ่มงานทนัตกรรม 
(ทพญ.อภิญญา เมฆรักษาวนิช) 

-งานทันตกรรมส่งเสริม 

 และชุมชน 

-งานทันตกรรมบริการ 

7.กลุ่มงานรังสีวิทยา 
(พญ.วริษฐา เจรญิเนตร์) 

    -งานรังสีวินิจฉัย 
 
 

8.กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟ ู
(นพ.รัฐพล เกียรติยศนสุรณ์) 
- งานกายภาพบ าบัด 
- งานกิจกรรมบ าบัด  

 

6.กลุ่มงานโภชนศาสตร ์
(นส.ธฎาพร เครือประเสริฐ) 

 

-  -งานบริการจัดอาหารตาม
มาตรฐานโภชนาการ 

 
 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเกาะคา 

(นายแพทย์สิทธิกร  สองค าชุม) 

13. กลุ่มงานจติเวชและยาเสพตดิ   
(นางเบญจวรรณ  จอมอินตา) 
-งานเอดส์และยาเสพติด 
-งานสุขภาพจิตและจิตเวช 
-งานประเมินทางจิตวิทยาและ
งานสุขภาพจิตกลุ่มวัย 



 
 
                                                                                                                                                                                                                                    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเกาะคา 

(นายแพทย์สิทธิกร สองค าชมุ) 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

(นายแพทยสิทธิกร สองค าชมุ) 

1. รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลเกาะคา 
   1.1 รองผู้อ านวยการคนที่ 1   ทพญ.สุมิตรา  โยธา 
   1.2 รองผู้อ านวยการคนที่ 2   นพ.รัฐพล เกียรติยศนสุรณ ์
   1.3 รองผู้อ านวยการคนที่ 3   นางนงคราญ  สมฤทธิ ์
2. ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านพัฒนาระบบบริการ   นพ.รัฐพล  เกียรติยศนุสรณ ์
3. ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านมวลชนสัมพันธ ์/ 5 ส.   นายกิติพงษ์  บ าเพ็ญ 
4. ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านสิ่งแวดลอ้มและซ่อมบ ารุง / CFO   ภก.สภุาณุพงศ์  ศรีวิชัย 
   -งานซ่อมบ ารุง 
5. ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านยุทธศาสตร์และสารสนเทศ   นายกิติพงษ์  บ าเพ็ญ 
6. ศูนย์สั่งนอน จ าหน่าย และเรียกเก็บ (ศสจร.)  ทพญ.มนภัทร  เชียววานิช 
7. ศูนย์พัฒนาคุณภาพและวิจัย (ศพคว.)   นางนพพร  แก่นจันทร์ 
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