
โรงพยาบาลชุมชน 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) (ด้านเวชกรรม/ด้านสาธารณสุข/ด้านเวชกรรมปูองกัน) 

1.กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 
- จพ.การเงินและบัญช ี
  / นวก.เงินและบัญชี  
- จพ.ธุรการ  
- จพ.พัสดุ / นวก.พัสดุ 
- นายชา่งเทคนิค  
- จพ.โสตทัศนศึกษา 
 

      นักจัดการงานทั่วไป 
 

2.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์

- นักเทคนิคการแพทย ์
- จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย ์
- นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  
 

นักเทคนิคการแพทย์ 

3.กลุ่มงานทันตกรรม 

- ทันตแพทย ์
- จพ.ทันตสาธารณสุข 
/นวก.สาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) 
 

ทันตแพทย ์

4.กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

- เภสัชกร 
- จพ.เภสัชกรรม 
 
 
 
 

เภสัชกร 

5.กลุ่มงานการแพทย ์

- นายแพทย ์
 

นายแพทย ์

6.กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 

- นักโภชนาการ 
- โภชนากร 
 

นักโภชนาการ 

7.กลุ่มงานรังสีวิทยา 

- นักรังสีการแพทย ์
- จพ.รังสีการแพทย ์
 

นักรังสีการแพทย์ 

8.กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 

- นักกายภาพบ าบัด 
- นักกจิกรรมบ าบัด 
- ช่างกายอปุกรณ์ 
- จพ.เวชกรรมฟื้นฟ ู
 

นักกายภาพบ าบดั/นักกิจกรรมบ าบัด 

9.กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์
และสารสนเทศทางการแพทย ์

- นวก.สาธารณสุข 
- นวก.คอมพิวเตอร ์
- จพ.เวชสถิติ  
  / นวก.สาธารณสุข (เวชสถิติ) 
- นักสังคมสงเคราะห์ * (รพ.ขนาด M1) 
 

 

นวก.สาธารณสุข - พยาบาลวิชาชีพ  
- พยาบาลเทคนิค 
- นวก.สาธารณสุข 
- จพ.สาธารณสุข 
- นักจิตวิทยา / นักจิตวิทยาคลินิก  
 
 

 

พยาบาลวิชาชีพ/นวก.สาธารณสุข 

10.กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 

11.กลุ่มงานการพยาบาล 

หัวหน้าพยาบาล 

งานการพยาบาล     
ผู้ปุวยนอก (1) 

- พยาบาลวิชาชีพ 
- พยาบาลเทคนิค 
 

พยาบาลวิชาชีพ 
งานการพยาบาลผู้ปุวย

อุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช (2) 

- พยาบาลวิชาชีพ 
- พยาบาลเทคนิค 
- *นักปฏบิัติการฉุกเฉิน
การแพทย์/จพ.สาธารณสุข 
(เวชกจิฉกุเฉนิ)/*จพ.ฉุกเฉนิ
การแพทย ์
 

พยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาล 
ผู้ปุวยใน (3) 

- พยาบาลวิชาชีพ 
- พยาบาลเทคนิค 
 

พยาบาลวิชาชีพ 

งานการพยาบาล
ผู้ปุวยหนัก (4) 

- พยาบาลวิชาชีพ 
- พยาบาลเทคนิค 
 

พยาบาลวิชาชีพ 

งานการพยาบาลผู้ปุวยผ่าตัด
และวิสญัญีพยาบาล (5) 

- พยาบาลวิชาชีพ 
- พยาบาลเทคนิค 
 

พยาบาลวิชาชีพ 

งานพยาบาลหน่วยควบคุมการติด
เชื้อและงานจ่ายกลาง (6) 

- พยาบาลวิชาชีพ 
- พยาบาลเทคนิค 
 
 

พยาบาลวิชาชีพ 

งานการพยาบาล        
ผู้คลอด (7) 

- พยาบาลวิชาชีพ 
- พยาบาลเทคนิค 
 

พยาบาลวิชาชีพ 

หมายเหตุ ของกลุ่มงานการพยาบาล   (3) จ านวนแปรตามหอผูป้ว่ยใน(หอละ 30 เตียง) (4) มีเฉพาะในรพ.ที่มี ICU 
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*ส ำหรับต ำแหน่งนักปฏิบัติกำรฉุกเฉินกำรแพทย,์ จพ.ฉุกเฉินกำรแพทย์ ก ำหนดให้มีได้เมื่อ ก.พ.ก ำหนดมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งแล้ว 



โรงพยาบาลชุมชน 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) (ด้านเวชกรรม/ด้านสาธารณสุข/ด้านเวชกรรมป้องกัน) 

5.กลุ่มงานการแพทย ์

 - งานตรวจวนิิจฉัย บ าบัดรักษา
ผู้ปุวย ทั้งผู้ปุวยนอก ผู้ปุวย
อุบัติเหตุฉกุเฉิน ผู้ปุวยใน 
ผู้ปุวยผ่าตัด ผู้มาคลอด 

3.กลุ่มงานทันตกรรม 

- งานตรวจ วินจิฉัย บ าบัดรกัษา 
ฟื้นฟูสภาพส่งเสริมและปูองกันทาง
ทันตกรรม  
 

8.กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 

- งานตรวจประเมนิ การวินจิฉัย 
และบ าบัดความบกพรอ่งของ
ร่างกายดว้ยวธิทีางการภาพบ าบัด 
- งานฟื้นฟูความเสื่อมสภาพ ความ
พิการ 

2.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์

- งานวิเคราะห์สิ่งตัวอยา่งทาง
ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย ์
- งานธนาคารเลือดและบริการ
ส่วนประกอบของเลือด 
 
 
 
 

7.กลุ่มงานรังสีวิทยา 

- งานตรวจ วนิิจฉัยและรกัษา
โดยรังสีเอกซเรย์ 
 

6.กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 

- งานบริหารจัดการอาหารตาม
มาตรฐานโภชนาการ 
- งานโภชนบ าบัด ให้ค าปรึกษา 
ค าแนะน า ความรู้ด้านโภชนาการ
และโภชนบ าบัด 

4.กลุ่มงาน
เภสัชกรรม

และคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

- งานบริการ
เภสัชกรรม
ผู้ปุวยนอก 
- งานบริการ
เภสัชกรรม
ผู้ปุวยใน 
- งานบริหาร
เวชภัณฑ์ 
- งานคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
- งานให้
ค าปรึกษาด้าน
เภสัชกรรม 

11.กลุ่มงานการพยาบาล 

วิเคราะห์ ก าหนดทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์ ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ การพยาบาล จัดระบบการพยาบาล ระบบประกันคุณภาพด้านการพยาบาล 

 
งานการพยาบาลผู้ปุวยนอก (1) 

- งานการพยาบาลผู้ปุวยนอก หรือ ผู้ใช้บริการ
สุขภาพท่ีมารับบริการทุกมิติให้การพยาบาล
ผู้ปุวย ผู้ใช้บริการไม่ต้องพักรักษาตัวใน รพ. 
ด้วยการคัดกรอง การปฐมพยาบาล การตรวจ
พิเศษ การให้ค าปรึกษาและสุขภาพจิต งาน
ตรวจสุขภาพ งานคลินิกพิเศษ งานโรคเรื้อรัง 
ศูนย์รับผู้ปุวย งานการส่งต่อ และการบริการ
หน่วยปฐมพยาบาล 

 

งานการพยาบาล 
ผู้ปุวยใน (3) 

- งานการพยาบาล
ผู้ปุวยในทุกประเภท
ทุกสาขาบรกิาร 

งานการพยาบาล
ผู้ปุวยหนัก (4) 

- งานการพยาบาลผู้ปุวยในที่อยู่
ในภาวะวิกฤต หรือมีแนวโน้มเข้า
สู่ ร ะ ย ะวิ กฤต ต้อ ง ไ ด้ รั บ ก า ร
รักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิดการใช้
เครื่องมือช่วยชีวิต การเฝูาระวัง
อย่างใกล้ชิด การส่งเสริมงานการ
พยาบาลผู้ปุวยระยะสุดท้าย 

งานการพยาบาลผูปุ้วยผ่าตดัและวิสัญญีพยาบาล (5) 

- งานการพยาบาลผู้ปุวยผ่าตัดเพื่อบ าบัดรักษาหรือผ่าตัดส่ง
ตรวจ เพื่อการวินิจฉัยรักษา ติดตามผลการพยาบาลผูปุ้วย
ผ่าตัด และวินิจฉัยพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ท้ังก่อนการ
ผ่าตัด ขณะผ่าตัด และหลังผ่าตัด 
- งานวิสัญญพียาบาล การพยาบาลผู้ปุวยท่ีต้องได้รับยาระงับ
ความรู้สึก การใช้เทคโนโลยีในการระงับความรู้สึก การดูแล
ผู้ปุวยอย่างใกล้ชิด เพื่อควบคุมคงไว้ซึ่งสัญญาณชีพและความ
ปลอดภัยในชีวิตผู้ปุวย 

งานพยาบาลหน่วยควบคุมการติด
เชื้อและงานจ่ายกลาง (6) 

- งานการพยาบาลควบคุมการตดิเชือ้ใน
โรงพยาบาล 
- งานจ่ายกลาง 
- งานศูนย์เครื่องมือแพทย์ 
 

งานการพยาบาลผู้คลอด (7) 

-งานการพยาบาลผู้คลอดการ
พยาบาลในระยะตั้งครรภ ์ระยะรอ
คลอด ระยะคลอด 
- งานการพยาบาลทารกแรกเกิด 
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9.กลุ่มงานประกัน
สุขภาพยทุธศาสตร์

และสารสนเทศ
ทางการแพทย ์

- งานประกันสุขภาพ 
การข้ึนทะเบียน การ
ตรวจสอบสทิธิ การเรียก
เก็บ การตามจ่าย 
- งานเวชสถิติและงาน
ข้อมูล การจัดการเวช
ระเบียน การลงรหัสโรค 
- งานเทคโนโลยสีารสนเทศ
และคอมพิวเตอร์ 
- งานแผนงานและ
ยุทธศาสตร์เครือข่าย 
สุขภาพ 
- งานสังคมสงเคราะห์ 
การให้บริการสังคม
สงเคราะห์ทางการแพทย์
ผู้ปุวยนอก ผูปุ้วยใน 
ครอบครัวและชุมชน 
การบริการคลินิกศูนย์
พึ่งได้ 
 

1.กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

- งานการเงิน
และการบัญช ี
- งานพัสดุ
ก่อสร้างการ
ซ่อมบ ารุง 
- งานธรุการ 
การบริหาร
ยานพาหนะ 
- งานรกัษา
ความ
ปลอดภัย 
- งาน
ประชาสัมพัน
ธ ์
- งานซักฟอก 
- งานอาคาร
สถานที ่
- งานการ
เจ้าหน้าที ่
 

10.กลุ่มงานบรกิาร
ด้านปฐมภูมิ       
และองค์รวม 

- งานเวชปฏิบัติครอบครัว
และชุมชน 
- งานการพยาบาลในชุมชน 
- งานส่งเสริมสุขภาพทุก
กลุ่มวัย 
- งานปูองกันและควบคุม
โรคและระบาดวิทยา 
- งานอาชีวอนามัย 
- งานสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมและศูนย์ความ
ปลอดภัย 
- งานพัฒนาระบบบริการ
ปฐมภมูิและสนับสนุน
เครือข่าย 
- งานสุขภาพจิตและจิตเวช 
- งานอนามัยโรงเรียน 
- งานสุขภาพภาคประชาชน 
- งานบ าบัดยาเสพติด สุรา 
บุหร่ี 
- งานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ 
 

 

งานการพยาบาลผู้ปุวย
อุบตัิเหตฉุุกเฉนิและนติิเวช (2) 

- งานการพยาบาลผู้ปุวย
อุบัติเหตุฉกุเฉิน การพยาบาล
เพื่อชว่ยชวีิต แก้ไขภาวะวกิฤต
ที่คุกคามชวีิต 
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12.กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 
  - แพทย์แผนไทย 
- จพ.สาธารณสุข (วุฒิ ป.การแพทย์แผนไทย) (อายุรเวท)  
  

 11.กลุ่มงานการพยาบาล 
 

หัวหน้าพยาบาล   

*งานวิจัยและพัฒนา (8) 
 

พยาบาลวิชาชีพ 
12.กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 
  รับผิดชอบในการส่งเสริมให้ผู้ปุวยไดร้ับบริการที่มคีุณภาพ และเป็นมาตรฐาน 
ให้ความรู้และทกัษะในการดแูลตนเอง เฝูาระวังภาวะแทรกซ้อนตา่ง ๆ จาก
การท ากิจกรรม เน้นความปลอดภยั มีประโยชน์ และมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ซึ่งได้แก่ การนวดตัว การนวดคลายเครียด การนวดน้ ามัน การ
นวดฝุาเท้า การประคบสมุนไพร การอบสมุนไพร การดแูลส่งเสรมิสขุภาพท่ี
มิใช่การแพทย์แผนปจัจุบันหรือการแพทย์หลัก การรักษาแบบเยยีวยา หรือ
สมาน (Healing) การรักษาด้วยวัสดุอุปกรณ์ หรือวิธีธรรมชาติทีไ่ด้รบัการ
รับรองตามมาตรฐานของกรมพัฒนาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

โรงพยาบาลชุมชน 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) (ด้านเวชกรรม/ด้านสาธารณสุข/ด้านเวชกรรมปูองกัน) 

- พยาบาลวิชาชีพ 

งานวิจัยและพัฒนา (8) 

วางระบบเพื่อพัฒนาบริการพยาบาลในทุกมิติทั้งดา้นส่งเสริมสขุภาพ ปูองกัน 
รักษา และฟื้นฟู สุขภาพ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์
ทางการพยาบาลเพื่อให้การดแูลสขุภาพและการพยาบาลผู้ปุวยมึประสิทธิภาพ
และมีความกา้วหน้าทันสมยั 

หมายเหตุ  *  มีเฉพาะในโรงพยาบาลชุมชนขนาด F1 ขึ้นไป 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานยุทธศาตร์และสารสนเทศ กลุ่มงานประกันสุขภาพ กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานการพยาบาล งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ งานกายภาพบําบัด

นางกาญจนา  พงศ์พฤทธิวัฒน์ ตน.ว่าง พ.ย.62 นางสาวอมรรัตน์  ฮ่อไทยสงค์ นายแพทย์สมชาย  ภานุมาสวิวัฒน์ นายธนากร  โล้เจริญรัตน์ นางอรัญญา  จึงรักษ์พงษ์ นายบรรณศาสตร์  ไชยพรรณา น.ส.สิริลักษณ์  อินทร์ศร นางณัฐธิดารัตน์  สิงหกุล นางสาวศุภรัตน์  ชาลี

นายนิคม  สันโสภา นางลัดดา  ภานุมาสวิวัฒน์ นางสาวรังศิมา    ทิพย์ปรักมาศ นายพชรพงศ์  พิเชฐโสภณ นางสาวศศิกานต์   บุญพิมล นางจันศรี  บุญอินทร์ งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานสุขาภิบาลและป้องกันโรค คลินิกหมอครอบครัวตําบลเมืองคง นางทองพูน  สมคะเนย์ นางสาวณิรดา  เอี่ยมสง่า

นายพฤษพล  สมสุข นางลัดดา  อาจศิริ นายฉัตรชัย    ภู่เจริญ นางสาวอรนิชา  เตมียะเสน นางสาวมลนภา  มีชัย นางกาญจน์พิดา วิริยาพากรณ์ นายพนิช  โชคอนุวัฒน์ นายนพรัตน์  หารไชย นางปพัชญา  ทองตัน นางบุญยานุช  ราษี นางมะลิวัลย์  แก้วประดับ

นางสาวภัทรวดี  ธรรมนิยม นายสุทิน  ศรีลาชัย นายวิทยา    เขมะไพโรจน์ นางสาววริยา    สีหะวงษ์ นางสาวเมฐิญา  โพธิ์งาม ตน.ว่าง 31 มค.63 นางนีรนุช  จิรานันท์สิริ นายสิทธิชัย  พิมพา นายสุริยันต์  บุญปัญญา นางสาวสุภาพร  อาจสาลี นายอิทธิพล  ตาอุด

นางสาวศิรินทิพย์  รินทร์จันทร์ นางสาวนันทิมา  เนียมหอม  นางสาวฐิติการ์  พิเชฐไพศาล นางสาวภัควรินทร์  พัฒนะพรวัฒน์ นางละอองเดือน     รัตนะวัน นางสาวสุรีย์ภรณ์   พรรณโรจน์ นางสาวศศิธร  บุทศรี นางชัญญาธร  ขาวจัตุรัส นางสาวพรปวีณ์  สีแก้ว นางสาวฐิติมา  ไชยชาญ

นางสาวจุฑามาส  พุฒพันธ์ นายกนก   เจริญพันธ์ นางสาวจิตรนัยน์  วีระกุล นางสาวศรีกันยา   พาจะโปะ นางสาวธารินี  พรหมคุณ นางนงคราญ   สมยืน นางจุฑามาศ  ดวงไชย นางสาวดิษฐกานต์  สีหบุตร

นายเชาวลิต  หงษ์หอม นายสานุพัฐ   ปลอดดี นางทัศนันท์   บุญติด นางสาวทักษิณีย์ ศรีพล นางเอมอร  กตะศิลา นางสาวแก้ว  ผลบุญ นายมานะศักดิ์  ศิลาโชติ

นางสาววรุณี   อินทะรีย์ นายพลวัฒน์  รัตนะวัน นางประทินทิพย์  อรรคบุตร นางสาวสุดาทิพย์  สกุนินนท์ นางคมศิลป์  โกษาผล งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ นางสุภาวดี  พันธ์คํา

นางสาวสิริลักษณ์  รอบแคว้น นายพสธร  ยศทวีพรอนันต์ นางณัฐปภัสร์    ธรรมดา นางสาวยศวดี  ระติเดช นางสาวเกษแก้ว    สุบิน

นายสมชัย  สายสา นายเทพฤทธิ์  เทียมประเสริฐ นางสาวชุติมา  ปัญญาแก้ว นางสุพร  คําเขื่อง 7.1

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 นายฉันทิช  ภานุมาสวิวัฒน์ นางสาวรมิตา  กตะศิลา นางอรสา  แก้วศิริ งานรังสีวิทยา

งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานธุรการ งานยานพาหนะ งานโภชนากร งานซ่อมบํารุง งานรักษาความปลอดภัย งานสนามและประปา นางสาวชลธิชา  เพียงพอพิศาล นางวิลาวัณย์  เชื้อชาร นายธนศักดิ์  หัสโน นางกลิ่นจันทร์  ทองสุทธิ์ 9.1 9.2 9.3 9.7 9.8

นางจิราพร  นครราช นางแพรวพรรณ  สิงห์คํา นางสาวกนิษฐา  สมาธิ นางสาวกนิษฐา  สมาธิ นางราตรี  สีสดดี ตน.ว่าง ม.ค.63 นายศิริพงษ์  ทองสุทธิ์ นายสุภักดิ์  บัวส่อง นายอภิชัย  วงศ์วิบูลย์ชัย นางสาวสุกัญญา  แดงบุญเรือง นางสาวณัฎฐรณันท์  เจือจันทร์ นางสาวมนัสชนก  แสงสว่าง งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช งานการพยาบาลผู้คลอด - ผู้ป่วยผ่าตัดและวิสัญญี งานการพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ -  งานจ่ายกลางและซักฟอก ศูนย์คนงาน

นางสาวศุภนา   นันแก้ว นายสุทิน บุญมานัส นางสุรีย์รักษ์  อยู่โสนะ นายธีระพงษ์  พิมพ์ทอง นางหนูถิร  ทองพูน นายสุรัตน์  หนองหงอก นายทองประสิทธ์   บุญขวาง นายลําพูน  พุทธกุล นางสาวเบญจพร  ชูรัส นางสาวกัญญ์วรา  จันทร์ทัย นางจันทร์จรัส  แผนประไพ นางสาวสนอง  ประนม นางเกษร  ไชยพรรณา 9.4 9.5 9.6 นางพิศมัย   ประสมศรี นางวิลาสินี  โชคอนุวัฒน์

นางสาววิไลวรรณ  บุดดาวงษ์ นางสาวบุษบา  ดาวเรรัมย์ นางสาววรัญญา  ทัพส่วย นายสมจิตต์  บุทศรี นางละมุล  ช่วงโชติ นายบุญฤทธิ์    จันทร์ศรี นายสุริยา     ดวงไชย นางสมปอง  บุญมานัส นางสาวณัฏฐณิชา  อุดมพันธ์ นางสาวจารุวรรณ  ไชยภักดิ์ นางสิริลักษณ์  หลาวทอง นางปิยพร  แสงอรุณ นางสาวพรทิพย์  แซ่ฮ้อ ตึกผู้ป่วยชาย ตึกผู้ป่วยหญิง ตึกผู้ป่วยแม่และเด็ก นางมยุรี  สงเมือง นายสมศักดิ์  ชัยศรี

นางสุพรรณี  เกษกรณ์ นางสาวรุ่งทิวา  สุภาพันธ์ นายลือชัย  สุวรรณคํา นางกันยารัตน์  ชูทอง นายจิตร์ติพล  ขุนประจง นายวุฒิชัย  เกษละคร นายพรมมา  ช่วงโชติ นางสาวจิราวรรณ   จันทรักษ์ นายเกียรติศักดิ์  สายสด นางจรัสโฉม  ประสาร นางสาวเพ็ญวิไล   แซ่ลี้ นางสาวดวงใจ  บัวภู่ นางวิลาสินี  โชคอนุวัฒน์ นางแก้วใจ  สุวรรณคํา นางคําแพง   แก้วคํา นางบัวสอน  โพธิวัฒน์ นายสุริยา  อาจศรี

นางสาวยุวรีย์   ก่ําแก้ว นายสมชาย    สุขสําโรง นายทนงพล  เทวาพร นายปราโมทย์  บุญอินทร์ นายไฉน    ชูทอง นางอนามัย  พิมพ์ทอง นางพิศพรรณ  คําผุย นางสิริกร  ปัญกาญจน์สกุล นางสมถวิล  สุภาว์ นางเข็มทอง  ผาพิมูล นางสาวสุกัญญา  ตรีเมฆ นางอัมรา  กมล นางระพีภรณ์  แย้มกลิ่นพุฒ นายเรือณรงค์  ประสมสิน

นางสุภาภรณ์  เวฬุวนารักษ์ นายดนุพร  บัวส่อง นางเมรี  ศรีบาง นายทนงศักดิ์  สุทธิมล นายเชาวลิต  ช่องงาม นางมัญชรี  เนาวบุตร นางปริญญาพร  พงศ์พฤทธิวัฒน์ นางสาวธัญญาภรณ์    ทิพศร นางสาววงเดือน  รัตนวัน นางสาวสาลินี   โครตเจริญ นางสาวธันยนันท์  ศรีสุนาครัว นางสุกานดา  พรคํา นายวัชระ   พงษ์เกษ

นายสมบูรณ์  พวงพั่ว นางวราภรณ์  พรรษา นายวิชัย  ไชยพันธ์ นายวุฒิชัย    พันธ์คํา นางวีราพัชร์  โพธิพันธ์ นายธนัท  กัณฑ์หาเดชากุล นางหทัยกาญจน์  สาวันดี นางสาวนิตยา  บ่อทอง นางสาวศรัญญา   อินทร์สุข นางวิมลฤดี    ไฮคํา นางสุพัฒนา   พาหา นายอนันต์   เหมือนตา

นายกิตติพงษ์  เข็มทอง นางกาญจนา  จันพิลา นางสาวมาลี  เหล็กกล้า นางสุกัญญา  กว้างนอก นางสาวภัชราภรณ์  แก่นจักร นางสาวธนาภรณ์   บุญขาว นางสุนันท์  สุตะพันธ์ นางวิไลลักษณ์  โพธิวัฒน์ นายพยงค์   บุตรวงษ์

นายภูมิภัทร  ไฮ้กัญญา นายสัญญา  ภาชู นางสาวพัชรินทร์  สุโพธิ์ นางสาวลําพึง  วหโร นางสาวกัลยา  ลาฤทธิ์ นางสาววีราภรณ์   กานกายันต์ นางสาวฐิติกร  สาสังข์  นายกิตติศักดิ์  สาสังข์ นายอดิศักดิ์   จําปี

นายอนุศร  การะเกษ นางชลธิดา  ชอบการ นางสาวภารดา    ดียิ่ง นางสุธาทิพย์    คํากอง นางสาวจันทร์สุดา  สมจิตรมูล นางสาวทองสา  บัวส่อง นายพรประสิทธ์  นรสาร

นางสาวสระบัวลัย   ใบชู นางสาวจินตนา  ทองกลม นางสาวนิตยา    ศึกรัมย์ นางสาวผ่องแผ้ว  สุบิน นางสาวนาถลดา   หัสโน นายเรวัฒน์  สุวรรณจักร นายยุรนันท์  วรรณสุทธะ

นางสาวสุวิทตรา   กมล นางสุพัตรา  บุญปัญญา นายคมสันต์   โสดาธาตุ นางสาวพรรษชล  สันโสภา นางสาวจิรารัตน์   รัศมี นายมานพ    ใจมณี นายวิเชียร   สาสังข์

นายสันติ    บริบาล นางปนัดดา    พรมโสภา นางสาวกรรณิการ์   สมบัติ นางสาวอาภาศิริ  ธรรมบุตร นางสาวสุภาภรณ์   ผมหอม นายอรรถชัย  มหาศรีทะเนตร นายอัศวิน    ศรีไศล

นายธนาพิพัฒน์  พรมโสภา นางสาวประดิษฐ  น้อยวังคลัง (อุ่นจันทร์) นางสาวแก้วกัลยา   ขันตี นางสาวขนิษฐา  โพธิ์น้อย นางสาวธนภร  ดวนใหญ่ นายประวิทย์  อ้วนโสดา

นายณรงค์ฤทธิ์  บุญเย็น นางสาวสุภัสรา    ภาชู นางสาวชนกานต์  สุภาจินดานนท์ นางสาววาทินี  ศรีสุรักษ์ นางสาวณภาภรณ์  วิชัยวงษ์ นายแบงค์บารมี  เพ็ชรเลิศ

นายฐิติพันธ์  ทองศรี นางสมฤดี  สิมมาทอง นายพิจิตร  คําโสภา นางสาวเพ็ญจันทร์  สีหะวงษ์ นางสาวพัทธ์ชรัญญา  ทองสาย นายอธิวัฒน์  คํานัล

นางสาวอธิชา  อนงค์ นางสาวดวงกมล  แหวนหล่อ นางสาวกาญจนาพร  การะเกษ นางมัติกา  วรรณแก้ว นางอภิญญา   อุไรโคตร นายเดชอดุลย์  อ่อนหวาน

นางสาวสุดารักษ์  จิตตโคต นางสาวจินตนุช  พะยอม นายเกียรติศักดิ์  ยาสันเทียะ นางอุไรวรรณ    ศรีไศล นางรัชนีกร  ลาฤทธิ์ นายสุชาติ  สว่างกุล

นางสาวรจนา  พรรณโรจน์ นางปริศนา  บุญส่ง นางสาวเกษพิรมย์  พิมพ์วงค์ นางสาวสมฤดี  ชุมจันทร์ นายธีรชัย  ภูลี

นางสาวไพรินทร์  กตะศิลา นางสาวภาวินี  ศรีรอง นางสาวสุพัตรา  โครักษา นายกัมปนาท  แก้วมณี

นางสาวปรียา   ศรีอ่อน นางสาวลัดดาวัลย์   พิกุล นางสาวฤทัยรัตน์  อินทะบุตร

นางสดใส  สุวรรณจักร์ นางสาวปิยะวรรณ  ชาลี นางสาวกัลลยา  ลาลุน

นางสาวศิริรักษ์  ประเสริฐสังข์ นางสาวณัฏฐณิชา  กตะศิลา 

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

งานการพยาบาลผู้ป่วยใน

ผูอ้ํานวยการโรงพยาบาลราษีไศล
นายแพทยส์มชาย  ภานุมาสววิัฒน์


