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ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรด้ำนควำมเป็นเลิศ
นำยแพทย์อภิชำติ  แสงสิน

ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกัลยำณ์รำชนครินทร์
นำยแพทย์ณัฐกร  จ ำปำทองท่ีปรึกษำสถำบันฯ

แพทย์หญิงดวงตำ  ไกรภัสสร์พงษ์

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรแพทย์ (1)
แพทย์หญิงจุฬำลกัษณ์  ตรีสุวรรณวัฒน์

กลุ่มภำรกิจบริกำรจิตเวชและสุขภำพจติ
แพทย์หญิงจุฬำลกัษณ์  ตรีสุวรรณวัฒน์

นำงสำวส ำรำญ  บุญรักษำ

งำนระบบบริกำรจิตเวช

กลุ่มงำนจิตวิทยำ

กลุ่มงำนสังคมสงเครำะห์

กลุ่มงำนฟ้ืนฟูสมรรถภำพ

กลุ่มงำนกำรแพทย์

กลุ่มงำนเภสัชกรรม

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรแพทย์ (2)
แพทย์หญิงวิชชุดำ  จันทรำษฏร์

กลุ่มภำรกิจพัฒนำวิชำกำรและฝึกอบรม
แพทย์หญิงวิชชุดำ  จันทรำษฏร์

งำนฝึกอบรม

งำนพัฒนำวิชำกำร

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยเครือข่ำย
นำยแพทย์พูนพัฒน์ กมลวุฒิพงศ์

กลุ่มภำรกิจเครือข่ำย
นำยแพทย์พูนพัฒน์ กมลวุฒิพงศ์

งำนนิเทศ/ตรวจรำชกำร 

งำนประสำนกำรพัฒนำเครือข่ำย

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรพยำบำล
นำงสำวส ำรำญ  บุญรักษำ  (รก)

กลุ่มภำรกิจกำรพยำบำล
นำงสำวส ำรำญ  บุญรักษำ  (รก)

กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยนอก

กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยใน

งำนจ่ำยกลำง

กลุ่มงำนกำรพยำบำลจิตเวชชุมชน

กลุ่มงำนวิจัยและพัฒนำ
ทำงกำรพยำบำลจิตเวช

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร
นำงสำวเสำวคนธ์  สิงห์อำจ

กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร
นำงสำวเสำวคนธ์  สิงห์อำจ

กลุ่มงำนสำรนิเทศและประชำสัมพันธ์

กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และสำรสนเทศ

กลุ่มงำนโภชนำกำร

กลุ่มงำนบริหำรท่ัวไป

กลุ่มงำนกำรเงินและบัญชี

กลุ่มงำนทรัพยำกรบุคคล

กลุ่มงำนพัสดุ

กลุ่มงำนเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์

งำนแพทย์ทำงเลือก

งำนเทคนิคกำรแพทย์และพยำธิวิทยำ

งำนรังสีวิทยำงำนเวชระเบียนและสถิติ

กลุ่มภำรกิจพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ
ด้ำนนิติสุขภำพจิต

นำยแพทย์อภิชำติ  แสงสิน

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรด้ำนพัฒนำคุณภำพ
นำยแพทย์วฤทธ มงคลเนำวรัตน์

ศูนย์พัฒนำคุณภำพ
นำงสำวรภัสพิศำ  ธนสิษฐ์จ ำรูญ

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรด้ำนเครือข่ำย
นำงสุพรรณี  แสงรักษำ

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรด้ำนสนับสนุนบริกำร
ทันตแพทย์หญิงปิยะรัตน์ เฉลิมสุขสันต์

กลุ่มภำรกิจสนับสนุนบริกำรทำงกำรแพทย์
ทันตแพทย์หญิงปิยะรัตน์ เฉลิมสุขสันต์

ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร

ส ำนักงำนเลขำนกุำรผู้บริหำร

กลุ่มงำนทันตกรรม

ประกำศใช้ ณ วันที่  ๑๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔

...................................ผู้อ ำนวยกำร



โครงสร้ำงกลุ่มภำรกจิพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนนิตสิุขภำพจิต

ที่ปรึกษำ

หน้ำ 2/42

ส ำนักงำนนิติสุขภำพจิต

ประกำศใช้ ณ วันที่  ๑๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔

...................................ผู้อ ำนวยกำร



อัตรำก ำลังกลุ่มภำรกจิ พัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนนิตสิขุภำพจิต
(นำยแพทย์อภิชำติ  แสงสิน)

ที่ปรึกษำ

หน้ำ 3/42

ส ำนักงำนนิติสุขภำพจิต
นำงสำวอทุยำ  นำคเจริญ

1. น.ส.ภาวินี  บุตรแสน     **
2. น.ส.จิราภรณ์  แย้มโกมล
3. น.ส.วีรนุช  ตุ่นสวัสดิ์
4. น.ส.ปัญญภัส จึงก้อนทอง
5. น.ส.กนกพร  ขุนทรง

นางวัลลี  ธรรมโกสิทธิ์
นางสาวเบญจวรรณ  สามสาลี

ประกำศใช้ ณ วันที่  ๑๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔

...................................ผู้อ ำนวยกำร



โครงสร้ำงกลุ่มภำรกจิพัฒนำวิชำกำรและฝึกอบรม

หน้ำ4/42

งำนพัฒนำวิชำกำร งำนฝึกอบรม
ส ำนักงำนพัฒนำวิชำกำร

และฝึกอบรม

ประกำศใช้ ณ วันที่  ๑๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔

...................................ผู้อ ำนวยกำร



อัตรำก ำลังกลุ่มภำรกจิพัฒนำวิชำกำรและฝึกอบรม
(แพทย์หญิงวิชชุดำ  จันทรำษฎร์)

หน้ำ 5/42

งำนพัฒนำวิชำกำร
แพทย์หญิงกมลชนก  มนตะเสวี

งำนฝึกอบรม
นำยแพทย์ณัฐ  ไกรภัสสร์พงษ์

ส ำนักงำนพัฒนำวิชำกำรและฝึกอบรม
นำงสำวศิริพรรณ  ธนันชัย

นางสาวสริดา  แก้วโทน

ประกำศใช้ ณ วันที่  ๑๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔

...................................ผู้อ ำนวยกำร



ส ำนักงำน
จิตเวชและสุขภำพจิต

งำนบริกำรจิตเวชทั่วไปงำนบริกำรนิติจิตเวชงำนบริกำรจิตเวชผู้สูงอำยุงำนบริกำรจิตเวชเด็กและวัยรุ่น งำนบริกำรจิตเวชสำรเสพติด

หน้ำ 6/42

โครงสร้ำงกลุ่มภำรกจิ บริกำรจิตเวชและสุขภำพจิต

โรคซึมเศร้ำโรคจิตเภท

รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจ

กลุ่มงำนจิตวิทยำกลุ่มงำนเภสัชกรรมกลุ่มงำนกำรแพทย์ กลุ่มงำนฟื้นฟูสมรรถภำพ กลุ่มงำนสังคมสงเครำะห์ กลุ่มงำนทันตกรรม

ประกำศใช้ ณ วันที่  ๑๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔

...................................ผู้อ ำนวยกำร



น.ส.ชุติมา ดาวล้อม นายภาคภูมิ พาถี น.ส.พรรณนิภา แสนปัญญา น.ส.ภาวินี บุตรแสน

ส ำนักงำน
จิตเวชและสุขภำพจิต

งำนบริกำรจิตเวชทั่วไป
แพทย์หญิงปวิตรำ  มงคลเนำวรัตน์

งำนบริกำรนิติจิตเวช
นำยแพทย์อภิชำติ แสงสิน

งำนบริกำรจิตเวชผู้สูงอำยุ
นำยแพทย์ณัฐ  ไกรภัสสร์พงษ์

งำนบริกำรจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
แพทย์หญิงสลักจิต  แสงสิน

งำนบริกำรจิตเวชสำรเสพติด
แพทย์หญิงวรินทร พิพัฒน์เจริญชัย

1. น.ส.ธันย์จิรกานต์  สมบูรณ์ดี
2. น.ส.ศิริพร  แห่งสันเทียะ
3. น.ส.ดุษฎี  รุ่งเรือง
4. นางณัฐณิชาช์ อริยะพันธพ์ิทักษ์ **
5. น.ส.สุชญา  ทองดีเลิศ  **

รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจ  : นางวยุณี ช้างมิ่ง 

หน้ำ 7/42

อัตรำก ำลังกลุ่มภำรกจิบริกำรจิตเวชและสุขภำพจิต
(แพทย์หญิงจุฬำลักษณ์  ตรีสุวรรณวัฒน์ / นำงสำวส ำรำญ  บุญรักษำ)

โรคซึมเศร้า
น.ส.นิตยา  ธัมมวราภรณ์

โรคจิตเภท
น.ส.ชนิดา  ชาฎิโกฎ

รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจ  : นางวยุณี ช้างมิ่ง 

ประกำศใช้ ณ วันที่  ๑๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔

...................................ผู้อ ำนวยกำร
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1. นางสาวอริยา  คุ้มภัย      (รอง)
2. นางสาวพรพรรณ  มีฤทธิ์
3. นางสาวรสสุคนธ์  ผลค าแปง
4. นางสาวนาถชนก  นิ่มจรรยา
5. นางสาวณฐภัทร  เวชกามา
6. นางสาวกมนวรรณ  อยู่คงพัน
7. นางสาวจิตต์วิไล  มุสิกเจริญ
8. นางสาวพีรนุช  พิชิตพันธ์พงศ์
9. นางสาวปวีณา  เจียนกลาง

กลุ่มงำนจิตวิทยำ
นำงสำวพัชรินทร์ อรุณเรือง

1. ภก.จันทร์เพ็ญ  ศรีศักดาราษฏร์ (รอง)
2. ภก. สิริกร  พหรมบุตร
3. นางศุภากร  ฤทธิธรรมาพร
4. นายการัน  พงษ์พรม
5. น.ส.สุพรรณี  กอนชม
6. น.ส.เบญจวรรณ  สุขสงวน
7. น.ส.ปารีนาถ  บุญญสิทธิ์
8. นายคณิช ศรียา
9. น.ส.อรทัย  ประนนท์
10. นางสารศิา สายละดาห์
11. น.ส.เดือน  บัวเผ่ือน
12. นางประภาศรี  สินสวัสดิ์      (ลจค)
13. น.ส.อุรารัตน์  เล้ารัตนโกมุท  (ลจค)
14. นายนนทกฤษณ์  ยอดราช    (ลจค)

กลุ่มงำนเภสัชกรรม
เภสัชกรหญิงสุรีย์  รอดทอง

1. นพ.อภิชาติ  แสงสิน         (รอง)
2. พญ.จุฬาลักษณ์  ตรีสุวรรณวัฒน์
3. พญ.สลักจิต  แสงสอน
4. พญ.กมลชนก  มนตะเสวี
5. พญ.วรินทร  พิพัฒน์เจริญชัย
6. นพ.พูนพัฒน์ กมลวุฒิพงศ์
7. นพ.วีระพงษ์  แสนมนตรี
8. นพ.ณัฐ  ไกรภัสสร์พงษ์
9. พญ.ปวิตรา  มลคลเนาวรัตน์
10. นพ.วฤทธ มงคลเนาวรัตน์
11. น.ส.จันทร์ธิราพร  บุตรพรม
แพทย์ที่ปรึกษา (ตรวจผู้ป่วยนอก)
12. นพ.สมชาติ  สุทธิกาญจน์ 

กลุ่มงำนกำรแพทย์
แพทย์หญิงวิชชุดำ  จันทรำษฎร์

1. น.ส.พิมพิมล  สุทธิมูลนาม   (รอง)
2. นางยุพิน  จีนสงวน 
3. น.ส.ภัทราภรณ์  แก้วปัญญา
4. น.ส.นิตยา  แดนสมปัดสา
5. นายชนกชนม์  เกียรติวุฒิ
6. น.ส.อธิติยา  โคตะนนท์
7. น.ส.ณุตตรา  ชลิตพันธุ์
8. นายพัสกร  ชวนชม
9. น.ส.ออน โสค าแก้ว
10. นายภูวนาท  สงวนค า
11. นายวิน รัตนพิศพรชัย (ลจค ม.33)

กลุ่มงำนฟื้นฟูสมรรถภำพ
นำงสำวอินทิรำ  อะตะมะ

1. นางยุวดี  มณีสอดแสง   (รอง)
2. น.ส.เทวารัฐ  จึงธนภัทร
3. น.ส.นิษฐ์ชดุา  มีชนะ
4. น.ส.สุชญา  ทองดีเลิศ
5. น.ส.จิราภรณ์  สร้อยเพชร
6. น.ส.รุ่งฟ้า  ภิษัชโยธิน
7. น.ส.ธัญญรัตน์  ตันหล้า
8. น.ส.ภรนัยา  ใยมณี
9. น.ส.ณัฐณิชา  สุราฤทธิ์
10. น.ส.ศิรดา  บุญยศักดิ์อนันต์
11.นายปัญญากร  ใจงามดี (ลจค ม.33)

กลุ่มงำนสังคมสงเครำะห์
นำงลัดดำ  จีระกุล

อัตรำก ำลังกลุ่มภำรกจิบริกำรจิตเวชและสุขภำพจิต
(แพทย์หญิงจุฬำลักษณ์  ตรีสุวรรณวัฒน์ / นำงสำวส ำรำญ  บุญรักษำ)

กลุ่มงำนทันตกรรม
ทันตแพทย์หญิงปิยะรัตน์ เฉลิมสุขสันต์

1. ทพญ.ปุณฑรา จินตรุ่งเรืองชัย (รอง)
2. น.ส.นัชชา  สุติญญามณี
3. นายสันติราษฏร์ ต้นพิกุล
4. นายประทีป  พึ่งจีน
5. น.ส.สายฟ้า  พรสุข
6. นายประมวล  เงินงาม  (ลจค)

น.ส.สำลิกำ  โค้วบุญงำม (ท่ีปรึกษำ)

ประกำศใช้ ณ วันที่  ๑๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔

...................................ผู้อ ำนวยกำร



โครงสร้ำงกลุ่มภำรกจิสนบัสนุนบริกำรทำงกำรแพทย์

งำนเทคนิคกำรแพทย์และพยำธิวิทยำงำนเวชระเบียนและสถิติ

หน้ำ 9/42

งำนรังสีวิทยำ

ประกำศใช้ ณ วันที่  ๑๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔

...................................ผู้อ ำนวยกำร



อัตรำก ำลังกลุ่มภำรกจิสนับสนนุบริกำรทำงกำรแพทย์
ทันตแพทย์หญิงปิยะรัตน์  เฉลิมสุขสันต์

1. น.ส.กนกวรรณ  ขาวน่วม
2. นางพอน  สุวรรณสายะ
3. น.ส.ศิริกัญญา  แย้มกลิ่น
4. นางสัมฤทธ์ิ  คณาธรรม
5. น.ส.ปณิดา  พรานเนื้อ
6. น.ส.พัชรพัชร์ เบี้ยวทุ่งน้อย   (ลจค)

งำนเทคนิคกำรแพทย์และพยำธิวิทยำ
นำงสำวญำดำ  กุลกฤษฎำ

งำนเวชระเบียนและสถิติ
นำงนภำพร  ทองมูล

หน้ำ 10/42

งำนรังสีวิทยำ
นำงสำวนิตยำ  อินตะนัย

ประกำศใช้ ณ วันที่  ๑๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔

...................................ผู้อ ำนวยกำร



โครงสร้ำงกลุ่มภำรกจิกำรพยำบำล

- งำนกำรพยำบำลผู้ป่วยนอก
- งำนกำรพยำบำลจิตเวชฉุกเฉิน
- งำนกำรพยำบำลรับส่งต่อผู้ป่วย  (Refer)

กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ปว่ยนอก

หน้ำ 11/42

ส ำนักงำนกำรพยำบำล

กลุ่มงำนวิจัยและพัฒนำ
ทำงกำรพยำบำลจิตเวช

- งำนกำรพยำบำลผู้ป่วยนิติจิตเวช
- งำนกำรพยำบำลผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป
- งำนกำรพยำบำลผู้ป่วยพิเศษชำยและภำรกิจพิเศษ
- งำนกำรพยำบำลผู้ปว่ยสำมญัหญิง
- งำนกำรพยำบำลผู้ปว่ยพิเศษหญิง
- งำนกำรพยำบำลผู้ปว่ยสุรำและยำเสพติด 1
- งำนกำรพยำบำลผู้ปว่ยสุรำและยำเสพติด 2
- งำนกำรพยำบำลผู้ปว่ยสูงอำยุชำย
- งำนกำรพยำบำลบ ำบดัพิเศษ

กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ปว่ยในกลุ่มงำนกำรพยำบำลจิตเวชชุมชน

- งำนกำรพยำบำลนิติจิตเวชชุมชน
- งำนกำรพยำบำลจิตเวชชุมชน

งำนจ่ำยกลำง

- งำนวิชำกำรทำงกำรพยำบำลจิตเวช
- งำนฝึกอบรมทำงกำรพยำบำลจิตเวช

ประกำศใช้ ณ วันที่  ๑๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔

...................................ผู้อ ำนวยกำร

ที่ปรึกษำ



อัตรำก ำลังกลุ่มภำรกจิกำรพยำบำล
นำงสำวส ำรำญ  บุญรักษำ (รก.)

1. น.ส.ส าราญ  บุญรักษา     (รอง)
2. นางทองพูน  ปินทะนา     (รอง) 
3. นายไพโรจน์  สุขเกิด       (รอง)
4. น.ส.รภัสพิศา  ธนสิษฐจ์ ารูญ
5. นางวรารัตน์  ยอดราช

กลุ่มงำนวิจัยและพัฒนำทำงกำรพยำบำลจิตเวช
นำงทองพูน  ปินทะนำ

หน้ำ 12/42

ส ำนักงำนกำรพยำบำล
งำนจ่ำยกลำง

นำงทองพูน  ปินทะนำ

1. นายสมพร คู่คิด
2. นายจตุพร ฉัตรจิ๋ว

ประกำศใช้ ณ วันที่  ๑๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔

...................................ผู้อ ำนวยกำร

งำนพัฒนำวิชำกำร
ทำงกำรพยำบำลจิตเวช
นำงสำวอทุยำ  นำคเจริญ

งำนฝึกอบรม
ทำงกำรพยำบำลจิตเวช
นำงสำวอทุยำ  นำคเจริญ

น.ส.จันทิรา  เมฆวิลัย      ** น.ส.จันทิรา  เมฆวิลัย      **

ที่ปรึกษำ
นางบุญน า  เล้าโสภาภิรมย์
นางกัลนิกา  ศรีวงค์วรรณ



อัตรำก ำลังกลุ่มภำรกจิกำรพยำบำล
นำงสำวส ำรำญ  บุญรักษำ (รก.)

กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยนอก
นำงสำวส ำรำญ  บุญรักษำ

หน้ำ 13/42

1. น.ส.อมรรัตน์  ปิติ    **
2. น.ส.สุภาพ  จินดาวงษ์

1. น.ส.พรรณยุพา  เจ็งไพจิตร     (รอง)
2. น.ส.อมรรัตน์  ปิติ
3. นายเฉลิมวุฒิ  นันตศิลป์
4. นายกฤตพงศ์  ศรีสุริยวงษ์      (ลจค)
5. นายสมภพ  บุญญสิทธ์ิ          (ลจค)

1. น.ส.พรรณภา  แสงส่อง        (รอง)
2. น.ส.สุณี  ห้วยเรไร
3. นางสุนี  อนุรักษ์ชูวงษ์
4. น.ส.สุภานนท์  เอกคณาลักษมี
5. นายชิโนรส  โพธิจันทร์
6. น.ส รัชดาพร  ศรีนอร์
7. นายเอกพล  สุดาชม
8. นายไพโรจน์   สุภาวงศ์
9.นางรัชนี  ฟักเขียว
10.นางณัฎฐนันท์  กองวิเชียร
11.นายค านูญ  ฟักเขียว
12.นายวรรธนัย  ศรีจิวังษา  
13.น.ส.สมานใจ  บัวคลี่         
14.น.ส.วารุนี  ศรียา
15. น.ส.กรคณา สืบบุญยภาดา
16. นางสุกัญญา  กิจเครือ    (ลจค)
17. นางเกศรียา  คณาธรรม  (ลจค)
18. น.ส.จิราภรณ์  บัวบูชา

งำนกำรพยำบำลผู้ป่วยนอก
นำงวยุณี  ช้ำงม่ิง

งำนกำรพยำบำลจิตเวชฉุกเฉิน
นำงวยุณี  ช้ำงม่ิง

งำนกำรพยำบำลรับส่งต่อผู้ป่วย (Refer)
นำงวยุณี  ช้ำงม่ิง

ประกำศใช้ ณ วันที่  ๑๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔

...................................ผู้อ ำนวยกำร



งำนกำรพยำบำลผู้ป่วยนิติจิตเวช
นำงสำวภำวินี  บุตรแสน

1. นายธีระศักดิ์  อ าคา     (รอง)
2. นายรังสี  ควรชม
3. น.ส.มัลลิกา  เหมนาค
4. น.ส ทัศนีย์      ค าสน
5. น.ส.จันทิรา  เมฆวิลัย
6. น.ส.สุรางคนา  อยู่ปาน
7. นายกิตติศักดิ์  สุวรรณสินชัย
8. น.ส.กัญจนา  โนรี
9. น.ส.สุดารัตน์  พิพิธภัณฑ์

10.นายจรินทร์ นิลสมบูรณ์
11.นายสุนทร     ตุ้มโหมด
12.นายสราวุธ สร้อยเซียน
13.นายพิเชษฐ์  รอดถนอม
14.นายยศการ  ชาญสูงเนิน
15.นายอนุชา    ปานบุญลือ
16.นายภูมิภพ  กุ่มแก้ว  
17.นายอรรถสิทธิ์  ทองบุ    (ลจค)
18.นายจตุรพงศ์  วงศ์ศรีนนท์  (ลจค)

งำนกำรพยำบำลผู้ป่วยพิเศษหญิง
นำงสำวอรพรรณ เสนำะ

1. น..ส.นิตยา ธัมมวราภรณ์  (รอง)
2. น.ส.วันดี  บุปผาถา
3. น.ส.กัณฑิกา  กิตติโชติพันธ์
4. น.ส.ดวงกมล  ขวัญแดง
5. น.ส.วิไลวรรณ  บัวบาน
6. น.ส.กรรณิการ์  โอบอ้อม
7. น.ส.สุมินตรา  ค ามา
8. น.ส.นาถฤดี  ภูมิพัฒนภ์ูมิ
9. น.ส.กรรณิการ์ โอบอ้อม

10.น.ส.สายหยุด ไชยชาญพันธุ์
11.น.ส.จ าลอง  เหมือนโพธิ์
12.น.ส.สมฤดี กลิ่มหอม
13.น.ส.เปรมฤดี ปุริโส
14.น..ส..สุจิรวรรณ แก้วภู่กองพันธ์
15.นางประดิษฐ์ สายรัตน์
16.นางสุภาภรณ์ ชาญสูงเนิน
17.น.ส.นุชจรีย์ สายบัวต่อ
18.นางจุฑามาศ บุญอนันต์
19.น.ส.จิราวรรณ การันต์
20.น.ส.ธิดารัตน์  อิทธิจันทร์
21.น.ส.นารีรัตน์ พูลมีทรัพย์ (ลจค)

งำนกำรพยำบำลผู้ป่วยสำมัญหญิง
นำงสำวเพ็ญพรรณ์  ชิตวร

1. น.ส.ดอกแก้ว เพียนอก (รอง)
2. นางสุมิตรา ทันศึก
3. น.ส.ธิดารัตน์ ค างาม
4. น.ส.พิมประพา บัวสี
5. น.ส.ณัฐพร ผิวผ่อง
6. น.ส.สุภาวดี ทองทรง
7. น.ส.ณัฎฐณิชา ปวนตา
8. น.ส.ยุพารัตน์ อินทรีสังวร

9. น.ส. สุพรรษา สุดสาคร
10.น.ส.ช่อฟ้า มิ่งขวัญ
11.นางอธิศา คณาธรรม
12.นางมณีรัตน์ คงอยู่
13.น.ส.เบ็ญจมาศ พาผล
14.น.ส.ธัญญารัตน์ สุนทรจามร
15.น.ส.อุทุมพร บุญมา
16.นางรัชนี แสะสาร
17.น.ส ใจยานันท์  แก้วพฤกษ์
18.น.ส.สุนิสา  บุตรพรม (ลจค)

อัตรำก ำลังกลุ่มภำรกจิกำรพยำบำล
นำงสำวส ำรำญ  บุญรักษำ  (รก.)

กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยใน
นำยไพโรจน์  สุขเกิด

หน้ำ 14/42

ประกำศใช้ ณ วันที่  ๑๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔

...................................ผู้อ ำนวยกำร



งำนกำรพยำบำลผู้ป่วยพิเศษชำย/ภำรกิจพิเศษ (Cohort)
นำงสำวเพ็ญพรรณ์  ชิตวร

1. นายบัณฑิต พฤกษ์ร่มเย็น
2. น.ส.ปาจารีย์ จินตนาศิริกุล
3. น.ส.อัจฉราภรณ์ เกตุเปรม
4. น.ส.จันทร์จิรา  พรหมชนะ
5. น.ส.รัชฎาภรณ์ สนุกพันธ์

6.นายประสิทธ์ิ  บัวดอก
7. นายธนเดช  เทียมเมือง
8. นายอนุวัฒ ตุ้มสุวรรณ
9. นายรัฐธรรมนูญ  สุวรรณสายะ
10.นายฐิติกร  สวัสดิ์รุ่ง
11.นายกษิดินทร์ ตาค า
12.นายนพพล  บัวดอก
13.นายจาตุรนต์  พุ่มเพชร
14.นายยศกร  ชาญสูงเนิน
15.นางนกแก้ว  อ่อนน้อย
16.นางวราภรณ์  เกือกรัมย์
17.น.ส.มยุรี   ผาดี 
18.นางพัชนี  กิจถาวร

งำนกำรพยำบำลผู้ป่วยสูงอำยุชำย
นำงกฤษณำ อ ำคำ

1.น.ส.สุลินดา จันทรเสนา (รอง)
2.น.ส.อ าภา  เหมือนสุดใจ
3.นายสมบูรณ์  บุรี
4.นายภาคภูมิ  พาถี
5.น.ส.วรรณวนัส  ไทรชมภู
6.น.ส.ปิยธดิา  สุนิรันดร์
7.น.ส.กมลพรรณ  โนรี
8.น.ส.กรรฑกิา  ใจมิภักดิ์
9.น.ส.กนิษฐา  สุวรรณ์

10.นายเกษมสันต์  โคตรทา
11.นายชยกร  แสะสาร 
12.นายธวัชชัย  เรือนใจมั่น 
13.นายอนุรัตน์ ศิริจันทราวงษ์ 
14.นายสุระชัย  สุขแสน  
15.นายเอกรินทร์  ขุนทรง 
16.นายกัฐพสิษฐ์  พิมพ์ทอง 
17.น.ส.จิรพรรณ  การันต์
18.นายวุฒิสิทธิ์ บุญสิริเจิดจ้า (ลจค) 

19.นายปิยพิชญ์  อิทธิจันทร์ (ลจค)

งำนกำรพยำบำลผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป
นำงสำวชนิดำ  ชำฎิโกฏ

1. น.ส.พรรณนิภา  แสนปัญญา (รอง)

2. นายวีรยุทธ  บุปผาถา
3. นายสมพงษ์  ตุ้มระหงส์
4. น.ส.พรรณนิภา เครือฟัก
5. น.ส.แป้ง  หมายไร่กลาง
6. น.ส.นันทิพร  วิเชนสวัสดิ์
7. น.ส.สุกัญญา  พรหมประเสริฐ
8. น.ส.กังสดาล  สร้อยมณีวรรณ์

9. นายสุริยงค์ โตมอญ
10.นายธีระ  เชื้อดี
11.นายกองศรี  อินตะโคตร
12.นายอิทธิพัทธ์  พงษ์พันธ์
13.นายสุรชา  ภัคเลิศกุล
14.นายอนุรักษ์ โอนอ่อน
15.นายอภิชาต  สีผึ้ง
16.น.ส.สุภาวรรณ  จันทร์ด่อน (ลจค)

17.นายจักรพงษ์ ไพรสินธุ์ (ลจค)
18.นายธนโชติ  โคตรทา    (ลจค)

อัตรำก ำลังกลุ่มภำรกจิกำรพยำบำล
นำงสำวส ำรำญ  บุญรักษำ  (รก.)

กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยใน
นำยไพโรจน์  สุขเกิด

หน้ำ 15/42

ประกำศใช้ ณ วันที่  ๑๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔

...................................ผู้อ ำนวยกำร



งำนกำรพยำบำลผู้ป่วยสุรำและยำเสพติด 2
นำงเพ็ญพุฒ  คงพำณิชย์ตระกูล

1.นายชาติชาย  ทันศึก (รอง)
2.นายธนพล  เบี้ยวทุ่งน้อย
3.น.ส อัมภิกา  เตื่อยจันทึก
4.น.ส ธัญญารัตน์  มีทา
5.น.ส. ศศิวิมล  คงจะแย้ม 
6.น.ส. นภาทิพย์  ค าชัย
7.น.ส.กานติมา  เสมอ่วม
8.น.ส จุฬานุช  ตันเสถียร
9.น.ส ดารินทร์ เป็นนวล

10. นายประเสริฐ  มีศิริ
11.นายอ านาจ  เอี้ยงรอด
12.นายทศพล  รูปสูง
13.นายพรชัย  บุญเจริญรักษา
14.นายองอาจ  คล่องกิจ
15.นายศรัณย์  ใหม่เอี่ยม
16.นายประเสริฐ  เพียนอก
17.นายแสนไกร  สมิทธินันท์
18.น.ส.สุพญา  สิงหรา
19.นายวชิรวิชญ์ เอกมอญ   (ลจค)

งำนกำรพยำบำลผู้ป่วยสุรำและยำเสพติด 1
นำงสำวบุปผำ  ดวงเดือน

1. นางสุภาวดี  มีรักษา (รอง)
2. น.ส.ระเบียบ ราศีมิน
3. นางณัฐณิชาช์ อริยพันธพิทักษ์ 
4. น.ส.ชณัณฎา เวชชะ
5. น.ส.วรัญญา เจริญแสงเพชร
6. น.ส.วนิดา  ดอมไธสง
7 .น.ส.ศรุดตยา  จิตรทิวาจีรชีพ
8 .น.ส.ยุภาพร   นนทใส
9. น.ส.ดวงสุดา ครองใจ         (ลจค)

10.นายเรือง กลิ่นขจร
11.นายธีรเมศ สิทธิมงคล
12.นายบงการ  บัวก้านทอง
13.นายณัฐวัฒน์  ช่ืนชมวรรณ์
14.นายภราดร อิทธิรัตนะโกมล
15.นายพิทักษ์  ศรีแสงทรัพย์
16. น.ส.สาวิตรี  ร่มโพธ์ิทอง
17..นายสิทธิโชค ทองบุ      (ลจค)
18.นายวุฒิยพงษ์ นวลพิจิตร  (ลจค)
19.นายรัฐธีร์  วรัสเบญจวงศ์ (ลจค)

อัตรำก ำลังกลุ่มภำรกจิกำรพยำบำล
นำงสำวส ำรำญ  บุญรักษำ  (รก.)

หน้ำ 16/42

กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยใน
นำยไพโรจน์  สุขเกิด

ประกำศใช้ ณ วันที่  ๑๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔

...................................ผู้อ ำนวยกำร

1. นางพรินทร  ปิ่นสุภา
2. น.ส.ศิริพรรณ  ธนันชัย
3. น.ส.กัญญาวีร์  โพธ์ิเวช
4. นายวิชัย  หล้าธรรม
5. น.ส.กัญญารัตน์  โคตรพัฒน์รัฐประเสริญ (ลจค)
6. น.ส.สาธิญา หนูบางโก                      (ลจค)
7. น.ส.กมลวรรณ  รูปทอง                     (ลจค)
8. นางจันทกาญจน์  แก้วกาญจนาวรรณ    (ลจค)
9. น.ส.ปวีณา  พรฉัยยา                        (ลจค

งำนกำรพยำบำลบ ำบัดพิเศษ
นำงสุดสำคร  จ ำม่ัน

พญ.กมลชนก  มนตะเสวี      ท่ีปรึกษา
พญ.ปวิตรา  มงคลเนาวรัตน์  ท่ีปรึกษา



อัตรำก ำลังกลุ่มภำรกจิกำรพยำบำล
นำงสำวส ำรำญ  บุญรักษำ  (รก.)

หน้ำ 17/42

งำนกำรพยำบำลนิติจิตเวชชุมชน
นำงสุพรรณี แสงรักษำ

1. นายกรกช  ทาจินะ                  (รอง)
2. น.ส.กันต์ฤทัย  ปานทอง
3. นายบุญน า  ศรีผึ้ง

งำนกำรพยำบำลจิตเวชชุมชน
นำงสุพรรณี แสงรักษำ

1. นายกรกช  ทาจินะ                  (รอง)
2. น.ส.ชุติมา  ดาวล้อม
3. นายบุญน า  ศรีผึ้ง

กลุ่มงำนกำรพยำบำลจิตเวชชุมชน
นำงสำวส ำรำญ บุญรักษำ

ประกำศใช้ ณ วันที่  ๑๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔

...................................ผู้อ ำนวยกำร



โครงสร้ำงกลุ่มภำรกจิอ ำนวยกำร

กลุ่มงำนกำรเงินและบัญชี
กลุ่มงำนยุทธศำสตร์

และสำรสนเทศ
กลุ่มงำนพัสดุ กลุ่มงำนทรัพยำกรบุคคล

กลุ่มงำนสำรนิเทศ
และประชำสัมพันธ์

กลุ่มงำนโภชนำกำร กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป

หน้ำ 18/42

กลุ่มงำนเทคโนโลยี
และคอมพิวเตอร์

งำนแพทย์ทำงเลือกศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร ส ำนักงำนเลขำนุกำรผู้บริกำร

ประกำศใช้ ณ วันที่  ๑๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔

...................................ผู้อ ำนวยกำร



อัตรำก ำลังกลุ่มภำรกจิอ ำนวยกำร
นำงสำวเสำวคนธ์  สิงห์อำจ

หน้ำ 19/42

งำนกำรเงิน
นำงสำวเพชร์รุ่ง  ปำนบุญลือ (รอง)

น.ส.ชญานี  ขุนทรง
น.ส.ภิราวัน  ผูกพันธ์
นางนภาพร  สุนทรเกตุ
น.ส.จารุนิภา  ควรชม

งำนงบประมำณ/GFMIS
นำงสำวพวงรัตน์  จุลกะ

น.ส.รอกีเย๊าะ เจ๊ะแว
นางพิมพ์วลัญช์  ทองจินดา

งำนประกันสุขภำพ
นำงพิมพ์วลัญช์  ทองจินดำ

น.ส.ขนิษฐา ทองใจ
น.ส.ศรีสุรางค์  เจริญพงษ์
น.ส.วรรษมน  แก้วสระเสน
น.ส.วรรณะกรานต์ อารัมภ์วิโรจน์

1. น.ส.วิภาพร  สิทธิจันทร์ (รอง)
2. นางเปศล บวรศักดิ์ถาวร
3. น.ส.อมรา  พระพิมพา
4.น.ส.ณัฐชนา  สุวรรณศรี

งำนบริหำรสินทรัพย์
นำงสำวสุกัณฑำ รุ่งรัตน์ (รอง)

นายนายปรัชญา ชมแตง
นายปภังกร  เนียมสุภาพ
น.ส.กชรัตน์  เกาเต๊ะ

งำนจัดซื้อจัดจ้ำง
นำยมำโนช ชื่นชมวรรณ์

นายศิริสิทธิ์  ปักกาเวสูง
น.ส.อุษา อนุพันธุ์
น.ส.สุภาวดี  สุหัตถาพร

งำนวิชำกำรและโสตทัศนศึกษำ

น.ส.ปวีณา คณาธรรม
นายศตวรรษ  ทองศรี
น.ส.ศิริขวัญ  ดีสุข

กลุ่มงำนสำรนิเทศและประชำสัมพันธ์
นำงศุภกร  ปัญญำ  

งำนประชำสัมพันธ์ด่ำนหน้ำ/โทรศัพท์
นำงสำวแก้วใจ  ศรพรหมมำศ  (รอง)

นายสุวิทย์  ค าเหลี่ยม
น.ส.วราภรณ์  ร้อยแสง

กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และสำรสนเทศ
นำงสำวเบ็ญจมำศ  พฤฒำรำ

กลุ่มงำนพัสดุ
นำงกรชไม  วสุธำวุฒิจำรณ์

กลุ่มงำนกำรเงินและบัญชี
นำงสำคร  ศรีสุริยวงษ์

งำนบัญชี
นำงสำวสุวิลัย  ค ำเหลี่ยม

น.ส.วลีรัตน์  จันทร์ผลช่วง
น.ส.เบญจมินทร์ ปั่นเอี่ยม

งานแพทย์แผนไทย
น.ส.ณัฐนรี  ชื่นชูจิตต์
งานแพทย์แผนตะวันออก
น.ส.ไพลดา  อ้นพันธุ์
งานแพทย์แผนจีน
น.ส.สุจรรจา  จิรสกุลชัย
งานธุรการ
นายทศพร  บุญรักษา

งำนแพทย์ทำงเลือก
นำงสำคร  ศรีสุริยวงษ์

ประกำศใช้ ณ วันที่  ๑๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔

...................................ผู้อ ำนวยกำร



งำนซ่อมบ ำรุง
นำยชำลีชำติ  ญำติตำอิน

1. นายองอาจ  จึนทอง
2. นายไพศาล  สุวรรณสายะ
3. นายคณพศ พรหมบุตร

งำนยำนพำหนะ
นำยสุรสิงห์  สุขเกษมรำษฎร์

1. นายมนัส  ไขแสง
2. นายธีรพล  บุญธรรม
3. นายเอกชัย  ขุนทรง
4. นายสมยศ  นาโพธิ์
5. นายกฤษดา  คณาธรรม
6. นายปริญญา  คณาธรรม
7. นายประยุทธ  ทองศรี

งำนอำคำรสถำนที่
นำยสถำพร  ชโลธร

1. นายกฤตพัส ตาหล้า
2. นางฉวีวรรณ  สุขเกษมราษฎร์

อัตรำก ำลังกลุ่มภำรกจิอ ำนวยกำร
นำงสำวเสำวคนธ์  สิงห์อำจ

หน้ำ 20/42

งำนโภชนบ ำบัด/วิชำกำร
นำงสำวศุภลักษณ์  เม่นเผือก  (รอง)

น.ส.วรัญญา  ค าสอน

กลุ่มงำนโภชนำกำร
นำงปรำณี  ยุทธำรักษ์

งำนโภชนบริกำร
นำงปรำณี  ยุทธำรักษ์

นายศักดิธัช  ราชกิจจา
นางศิริรัตน์  สร้อยเซียน

งำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
นำยอดิศักดิ์  โอสถพรหมมำ  (รอง)

นายสาโรจน์  สวัสดิ์โต

งำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
นำยบุญฤทธิ์  พรหมรักษ์

นายปิยกร  จิตตรานนท์

กลุ่มงำนทรัพยำกรบุคคล
นำงสำวอรพิน  สุพำนโซ

งำนธุรกำร
นำยวัศพล  รักศรี (รก.)

1. นางจิดาภา  มงคลขจิต
2. นางวัลภา  ภักดี
3. นายวิโรจน์  ศุภราช

กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป
นำยดลทยำ  สุริยนต์

ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร
นำงสำวกนิษฐำ  วงษ์ชื่น

งำนซักฟอก
นำงศฐฎิิญำ ศรีจันทร์

งำนคอมพิวเตอร์และบ ำรุงรักษำ
นำยสุริยำ  ลอยบันดิด

นายจาตุรนต์  ฤทธิธรรมาพร

งำนเทคโนโลยีและระบบเครือข่ำย
นำงสำวจิรำรัตน์  หงษเ์วียงจันทร์ 

นางสาวทินประภา  แสนซื่อ
นางสาวจุรีภรณ์  สดใส

กลุ่มงำนเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
นำงสำวเสำวคนธ์  สิงห์อำจ

ส ำนักงำนเลขำนุกำรผู้บริหำร

1. น.ส. รัตนา  ชวนชม
2. น.ส.ศิริกาญ  เฮงสว่าง
3. น.ส.กมนวรรณ  แก้วสายปาน

ประกำศใช้ ณ วันที่  ๑๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔

...................................ผู้อ ำนวยกำร

นำยอำคม  จ ำมั่น  ที่ปรึกษำ



โครงสร้ำงกลุ่มภำรกจิเครือข่ำย

หน้ำ 21/42

งำนนิเทศและตรวจรำชกำร งำนพัฒนำเครือข่ำยงำนวิกฤตสุขภำพจิต

ประกำศใช้ ณ วันที่  ๑๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔

...................................ผู้อ ำนวยกำร



อัตรำก ำลังกลุ่มภำรกจิเครือข่ำย
นำยแพทย์พูนพัฒน์ กมลวุฒิพงศ์

หน้ำ 22/42

1. นางสุพรรณี  แสงรักษา   (รอง)
2. น.ส.ปรัชญาพร  ชาญณรงค์ 
3. น.ส.ภควดี  ประดับเพชรรัตน์
4. น.ส.อุดมลักษณ์  ไชยรัตน์
5. นายมานิจ  คณาธรรม   (ลจค)
6. น.ส.ชุติมา  ดาวล้อม    **

งำนนิเทศและตรวจรำชกำร

1. น.ส.ปรัชญาพร  ชาญณรงค์
2. น.ส.อุดมลักษณ์  ไชยรัตน์
3. นายกรกช  ทาจินะ       ** 

งำนพัฒนำเครือข่ำย

1. น.ส.ภควดี  ประดับเพชรัตน์
2. น.ส.อุดมลักษณ์  ไชยรัตน์

งำนวิกฤตสุขภำพจิต

ประกำศใช้ ณ วันที่  ๑๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔

...................................ผู้อ ำนวยกำร



โครงสร้ำงและอัตรำก ำลัง ศูนย์พัฒนำคุณภำพ
นำงสำวรภัสพิศำ  ธนสิษฐ์จ ำรูญ

นางสาวสายอุบล  สายละดาห์
นางสาวจิราภา  เนื้อไม้
นางสาวปาริฉัตร  เลาเลิศ

หน้ำ 23/42

ประกำศใช้ ณ วันที่  ๑๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔

...................................ผู้อ ำนวยกำร



หน้ำ 24/42



บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบกลุม่ภำรกิจพัฒนำสูค่วำมเป็นเลิศดำ้นนิตสิขุภำพจิต

หน้ำ 25/42

1. เป็นศูนย์กลางในการด าเนินงานตามนโยบายด้านนิติสุขภาพจิต
2. ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านนิติสุขภาพจิต ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
3. พัฒนาระบบบริการนิติจิตเวชครอบคลุมทุกกลุ่มวัย ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข
4. พัฒนาเครือข่ายนิติจิตเวชในระดับประเทศครอบคลุมทุกกลุ่มวัย ทั้งในและนอกระทรวง
สาธารณสุข
5. จัดท าฐานข้อมูลนิติจิตเวชระดับประเทศ
6. จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านนิติสุขภาพจิต
7. ก ากับ ติดตาม ตัวชี้วัด การด าเนินงานนิติจิตเวช ระดับสถาบันฯ กรมสุขภาพจิต และ
กระทรวงสาธารณสุข
8. ขับเคลื่อนงานการพัฒนาการดูแลสุขภาพจิต และยาเสพติดในระบบยุติธรรม 
9. รับผิดชอบพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวชส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า ภายใต้โครงการ
ราชทัณฑ์ ปันสุข ท าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
10. ร่วมพัฒนาหลักสูตรเวชศาสตร์ราชทัณฑ์ร่วมกับกรมควบคุมโรค

ประกำศใช้ ณ วันที่  ๑๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔

...................................ผู้อ ำนวยกำร



แพทย์หญิงดวงตำ ไกรภัสสร์พงษ์

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. เป็นคณะท างานคลินิกจิตสังคมของศาล (งบ สสส.)
2. เป็นคณะท างานนิติจิตเวชเด็ก
3. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแพทย์ประจ าบ้าน
4. เป็นวิทยากรด้านนิติจิตเวช
5. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นำงวัลลี  ธรรมโกสิทธิ

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. เป็นคณะท างานคลินิกจิตสังคมของศาล (งบ สสส.)
2. เป็นคณะท างานนิติจิตเวชเด็ก
3. เป็นวิทยากรด้านนิติจิตเวช
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นำงสำวเบญจวรรณ  สำมสำลี

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. เป็นคณะท างานนิติจิตเวชเด็ก 
2. เป็นวิทยากรด้านนิติจิตเวช
3. พัฒนาเครือข่ายนิติจิตเวช
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่ปรึกษำกลุ่มภำรกจิพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนนิตสิุขภำพจิต

หน้ำ 26/42

ประกำศใช้ ณ วันที่  ๑๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔

...................................ผู้อ ำนวยกำร



บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบกลุม่ภำรกิจพัฒนำวิชำกำรและฝึกอบรม

หน้ำ 27/42

1. สนับสนุนการบริหารจัดการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน
การจัดกิจกรรมวิชาการของหน่วยงาน
2. สนับสนุนงาน IRB
3. การจัดท าแผนและติดตามตัวชี้วัดของกลุ่มภารกิจ

ส ำนักงำนพัฒนำวิชำกำรและฝึกอบรม

1. พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญด้านนิติสุขภาพจิต
2. พัฒนาหลักสูตรด้านนิติสุขภาพจิต
3. พัฒนาบุคลากรด้านจิตเวชเฉพาะทาง
4. บริหารจัดการการฝึกอบรมด้านนิติสุขภาพจิตและจิตเวช
5. จัดท าท าเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านนิติสุขภาพจิตและวิทยากรด้าน
นิติสุขภาพจิต
6. บริหารจัดการการศึกษาดูงานด้านนิติสุขภาพจิตและจิตเวช

งำนฝึกอบรม

1. สนับสนุนการพัฒนา งานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี
ด้านนิติสุขภาพจิต
2. คลังความรู้ด้านนิติสุขภาพจิต
3. งานห้องสมุด
4. งานประชุมวิชาการนิติสุขภาพจิต

งำนพัฒนำวิชำกำร

ประกำศใช้ ณ วันที่  ๑๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔

...................................ผู้อ ำนวยกำร



งำนบริกำรยำเสพติด งำนบริกำรจิตเวชผู้สูงอำยุงำนบริกำรจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

1. ให้บริการตรวจวินิจฉยั บ าบัด
รักษา ส่งเสริมป้องกันและพัฒนาระบบ
บริการผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นทั้ง ผู้ป่วย
นอก ผู้ป่วยใน ให้เกิดผลลัพธ์ที่มี
ประสิทธิภาพ  มีคุณภาพ และได้รับความ
พึงพอใจ
2. ก าหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดผลลัพธ์
ของระบบบริการ รวมทั้งเก็บข้อมูล ก ากับ 
ติดตาม และวิเคราะห์ผลการให้บริการ 
ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวยัรุ่นผ่านคณะท างาน
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและส่งต่อ
ประสานข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวยัรุ่น
ให้ได้รับการดูแลต่อเนื่องจนถึงชุมชน
4. พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการ และ
ทักษะทางวิชาชพีที่เกี่ยวขอ้งกับงานจิตเวช
เด็กและวัยรุ่น
5. ให้ความร่วมมือกบังานนิติสุขภาพ จิต 
และนิติจิตเวชในด้านต่าง ๆ
6.สนับสนุนองค์ความรู้การดูแลผู้ป่วยจิต
เวชเด็กและวัยรุ่น   ร่วมกับกลุ่มภารกิจ
เครือข่าย

1. ให้บริการตรวจวินิจฉัย บ าบัด
รักษา ส่งเสริมป้องกันและพัฒนาระบบ
บริการผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดทั้ง ผู้ป่วยนอก 
ผู้ป่วยใน ให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ  มี
คุณภาพ และได้รับความพึงพอใจ
2. ก าหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดผลลัพธ์ของ
ระบบบริการ รวมทั้ ง เก็บข้อมูล ก ากับ 
ติดตาม และวิเคราะห์ผลการให้บริการผู้ป่วย
จิตเวชสารเสพติดผ่านคณะท างานจิตเวช
สูงอายุ
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและส่งต่อประสาน
ข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดให้ได้รับการ
ดูแลต่อเนื่องจนถึงชุมชน
4. พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการ และทักษะ
ทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานจิตเวชสารเสพ
ติด
5. ให้ความร่วมมือกับงานนิติสุขภาพจิต และ
นิติจิตเวชในด้านต่าง ๆ
6. สนับสนุนองค์ความรู้การดูแลผู้ป่วยจิตเวช
สารเสพติด ร่วมกับกลุ่มภารกิจเครือข่าย

1. ให้บริการตรวจวินิจฉยั บ าบัด
รักษา ส่งเสริมป้องกันและพัฒนาระบบ
บริการผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุทั้ง ผู้ป่วยนอก 
ผู้ป่วยใน ให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ  มี
คุณภาพ และได้รับความพึงพอใจ
2. ก าหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดผลลัพธ์ของ
ระบบบริการ รวมทั้งเก็บข้อมูล ก ากับ 
ติดตาม และวิเคราะห์ผลการให้บริการผู้ป่วย
จิตเวชสูงอายุ ผ่านคณะท างานจิตเวชสูงอายุ
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและส่งต่อประสาน
ข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ ให้ได้รับการดูแล
ต่อเนื่องจนถึงชุมชน
4. พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการ และทักษะ
ทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานจติเวชสูงอายุ
5. ให้ความร่วมมือกบังานนิติสุขภาพจิต และ
นิติจิตเวชในด้านต่าง ๆ
6.สนับสนุนองค์ความรู้การดูแลผู้ป่วยจิตเวช
สูงอายุ ร่วมกับกลุ่มภารกิจเครือข่าย

1. ให้บริการผู้ป่วยนิติจิตเวชทั้งแบบ
ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และดูแลต่อเนื่องใน
ชุมชน
2. พัฒนาระบบบริการนิติจิตเวชทั้งแบบ
ผู้ป่ วยนอก ผู้ ป่ วยใน และการดูแล
ต่อเน่ืองในชุมชน
3. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยนิติ
จิตเวชที่รับบริการ ทั้งแบบผู้ป่วยนอก 
ผู้ป่วยใน และดูแลต่อเนื่องในชุมชน
4. พัฒนาวิชาการ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมบริการด้านนิติจิตเวช 
5. ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด ผลลัพธ์
ของบริการ รวมทั้งเก็บข้อมูล ก ากับ 
ติดตาม และวิเคราะห์ผลการให้บริการ
ผู้ป่วยนิติจิตเวช
6 . น า อ ง ค์ ค ว า ม รู้  น วั ต ก ร รม แ ละ
เทคโนโลยีด้านนิติจิตเวชมาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติการพยาบาลให้มีคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง

บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบกลุม่ภำรกิจบริกำรจิตเวชและสุขภำพจิต

งำนบริกำรนิติจิตเวช งำนบริกำรจิตเวชทั่วไป

1. ประสานงานและสร้างความร่วมมอืระหว่างองค์กรวิชาในระบบบริการจติเวช
2. บริหารจัดการข้อมูล/ตัวชี้วดั และรวบรวมผลงาน
3. สนับสนุนอ านวยการให้งานบริการและงานวชิาการในหน่วยงานต่าง ๆ ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ให้ความร่วมมือกบังานนิติสุขภาพจิตและนติิจิตเวชในด้านต่าง ๆ

หน้ำ 28/42

ส ำนักงำนจิตเวชและสุขภำพจิต

บทหน้าที่งานบริการโรคจิตเวชทั่วไป
1. ให้บริการตรวจวินิจฉยั บ าบัด รักษา ฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช ทั้ง
ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ  มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้รับความพึงพอใจ
2. ก าหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดผลลัพธ์ของระบบบริการ รวม 
ทั้งเก็บข้อมูล ก ากับติดตาม และวิเคราะห์ผลการให้บริการผู้ป่วย
จิตเวชจากหนว่ยบริการต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและส่งต่อประสานขอ้มลูผู้ป่วยจติเวช
ที่จ าเป็นต้องได้รับการติดตามผ่านระบบบริการรับส่งต่อผู้ป่วย
4. พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการและทักษะทางวชิาชพีที่เกีย่ว 
ข้องกับงานบริการผู้ป่วยจติเวช
5. ให้ความร่วมมือกับงานนิติสุขภาพจติและนิติจิตเวชในด้านต่าง ๆ
บทบาทหน้าทีง่านบริการโรคจิตเภท/ซึมเศร้า
1. ให้บริการตรวจวินจิฉยั บ าบัด รักษา ส่งเสริมป้องกันและพัฒนา
ระบบบริการผู้ป่วยโรคจิตเภทและซึมเศร้า ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วย
ใน ให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และได้รับความพึงพอใจ
2. ก าหนดเป้าหมายและตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ของระบบบริการ 
รวมทั้งเก็บข้อมูล ก ากับ ติดตาม และวิเคราะห์ผลการให้บริการ
ผู้ป่วยโรคจิตเภทและซึมเศร้าผ่านคณะท างานโรคจิตและซึมเศร้า
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและส่งต่อประสานขอ้มลูผู้ป่วยโรคจิต
เภทและซึมเศร้า ให้ได้รับการดูแลต่อเน่ืองจนถึงชุมชน
4. พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการและทักษะทางวชิาชพีที่
เกี่ยวข้องกับโรคจิตเภทและโรคซึมเศร้า
5. ให้ความร่วมมือกับงานนิติสุขภาพจติ และนิติจิตเวชในด้านต่าง ๆ

ประกำศใช้ ณ วันที่  ๑๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔

...................................ผู้อ ำนวยกำร



กลุ่มงำนจิตวิทยำกลุ่มงำนกำรแพทย์

1.ให้บริการตรวจ วินิจฉัย รักษา     รวมถึงการ
ให้บริการจิตบ าบัดรายบุคคล รายกลุ่ม และ
ครอบครัวบ าบัดแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการของ
สถาบันฯ และผู้ป่วยจิตเวชที่อยู่ ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
2.ให้บริการทางการแพทย์ด้านนิติจิตเวช
3.ให้บริการทางการแพทย์ตามระบบส่งต่อ
4.ประสานงาน และเป็นท่ีปรึกษา  ด้านบริการ
สุขภาพจิตและจิตเวช     ให้หน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกสถาบันฯ
5 . ให้ ก า รศึ กษาอบรมแก่บุ คล ากร   ด้ า น
สาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านเวชกรรม 
สาขาจิตเวช
6. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่วิชาการ
ทางการแพทย์
7.ร่วมมือในกระบวนการพัฒนาคุณภาพของ
สถาบันฯ
8.ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย

1.ก ากับดูแลและพัฒนาการปฏิบัติ ง านของ
นักจิตวิทยาคลินิก  ให้เป็นไปตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของนักจิตวิทยาคลินิก

1.1 การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกด้วย
เครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกแก่ผู้ป่วยนิติ
จิตเวชและผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป

1.2 การบ าบัดรักษาทางจิตวิทยาแก่ผู้ป่วยใน
และผู้ป่วยนอกด้วยวิธีจิตบ าบัด พฤติกรรมบ าบัด 
ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม

1.3 ให้การส่งเสริมสุขภาพจิตชุมชนและป้องกัน
ปัญหาโดยการเผยแพร่ความรู้ด้านจิตวิทยา จิตเวช 
สุขภาพจิต และนิติจิตเวช
2.ส่งเสริมและพัฒนานักจิตวิทยาคลินิกให้เป็น
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาในงานนิติจิตเวช
3.ประสานและเป็นที่ปรึกษาและฝึกอบรมทางด้าน
นิติจิตวิทยา และจิตวิทยาคลินิกสุขภาพจิต
4.ศึกษาวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านนิติ
จิตวิทยาคลินิก และอาชญาวิทยา  เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการ
5. เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาด้านวิชาการ เช่น การ
เจรจาต่อรอง ฯลฯ
6.ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย

1.ให้การส่งเสริม ป้องกัน บ าบัดและฟื้นฟู
สมรรถภาพ ทางกิจกรรมบ าบัด 
กายภาพบ าบัด และแก้ไขการพูดใน
ผู้รับบริการด้านสุขภาพจิตและจติเวช นิติจิต
เวช และสารเสพติด รวมทั้งผู้รับบริการ
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อและระบบ
ประสาท ทุกกลุ่มวัย ท้ังแบบผู้ป่วยใน ผู้ป่วย
นอกและในชุมชน
2.เป็นที่ปรึกษาและฝึกอบรมทางวิชาการ
ด้านกิจกรรมบ าบัด กายภาพบ าบัด และ
แก้ไขการพูด แก่นักศึกษาและบุคลากร
ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
3. ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีทางด้าน
กิจกรรมบ าบัด กายภาพบ าบัด และแก้ไข
การพูด
4. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงำนฟื้นฟูสมรรถภำพ

บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบองค์กรวิชำชีพ

1.พัฒนาและด าเนินงานด้านการให้บรกิารจ่ายยา
และส่งมอบยาตามมาตรฐานทางวิชาชีพเภสัชกรรม
แก่ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน2.พัฒนาและด าเนินการ
งานต่างๆ ให้เกิดความปลอดภัยด้านยาโดย
ด าเนินการตามหลักการบริบาลทางเภสัชกรรม 
ได้แก่ การจัดการเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการ
ใช้ยา ความคาดเคลื่อนทางยา งานค้นหาปัญหา
จากการใช้ยา การจัดการยาที่มีความเสีย่งสูง การ
ประสานรายการยา การให้ค าปรึกษาเรือ่งยา 
3. งานคัดเลือก จัดซื้อ จัดหาเวชภัณฑ์ยาและ
เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา
4. งานจัดเก็บ ส ารอง และกระจายยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
5. งานเภสัชสารสนเทศ บริการให้ข้อมูลข่าวสาร
และตอบค าถามด้านยา
6.ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมา

หน้ำ 29/42

กลุ่มงำนเภสัชกรรม

ประกำศใช้ ณ วันที่  ๑๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔

...................................ผู้อ ำนวยกำร



กลุ่มงำนสังคมสงเครำะห์

1. ก ากับดูแลการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ตามมาตรฐานวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์จิตเวช และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์
2. ให้การวินิจฉัยทางสังคม จิตบ าบัดรายบุคคลและรายกลุม่ ฟื้นฟู
สมรรถภาพทางสังคม การพิทักษ์สิทธ์ิและการสง่เสริมป้องกัน
สุขภาพจิตชุมชนแก่ผู้ป่วยจิตเวช นิติจิตเวช ครอบครัวและชุมชน  
3. พัฒนาบุคลากรสังคมสงเคราะห์อย่างต่อเนื่องให้มีความพร้อม 
ในการปฏิบัติงานตามภารกจิหลักโดยยึดผู้ใช้บริการเป็น ศูนย์กลาง 
4. ศึกษาวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีทางด้านสังคมสงเคราะห์ 
สุขภาพจิตและนิติสุขภาพจติอย่างต่อเนื่อง 
5. เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาด้านวิชาการ สังคมสงเคราะห์
สุขภาพจิตและนิติสุขภาพจติให้กับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบันฯ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบองค์กรวิชำชีพ
หน้ำ 30/42

1. ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา ฟื้นฟูสภาพฟันและอวัยวะอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องในช่องปากและใบหน้าของผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยท่ัวไป
2. ให้บริการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสภาพทางทันตกรรมท่ัวไป และ
เฉพาะสาขา
3.ส่งเสริมทันตสุขภาพและทันตกรรมป้องกัน และท าการควบคุมการ
ติดเช้ือในคลินิกทันตกรรม เตรียมเครื่องมือและวัสดุทันตกรรมให้
พร้อมปฏิบัติงาน รวมถึงบ ารุงรักษาเครื่องมือและลงทะเบียน  ท า
บัญชีวัสดุครุภัณฑ์
4. สนับสนุนงานทางทันตสุขภาพ
5. ให้ค าปรึกษาแนะน าและป้องกันส่งเสริมทันตสุขภาพในช่องปาก
ของผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยท่ัวไป
6.ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงำนทันตกรรม

ประกำศใช้ ณ วันที่  ๑๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔

...................................ผู้อ ำนวยกำร



ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดว้ย
ความถูกต้อง รวดเร็วได้มาตรฐาน ตามหลัก
วิชาชีพ  ควบคุมดูแลประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอกในเรื่องการจัดเกบ็  และส่งสิ่งส่งตรวจ
พร้อมกับรายงานผลการตรวจทุกประเภทให้
ค าปรึกษาข้อมูล ข่าวสารทางด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์แก่ผู้รับ บริการให้บริการตรวจ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG)

ให้บริการตรวจทางด้านรังสีวินิจฉัยทั่วไปแก่
ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกของสถาบัน ฯ โดยให้
รังสีวินิจฉัยที่ถูกต้องได้มาตรฐานตามหลัก
วิชาชีพ

1. สนับสนุนและให้บริการเวชระเบียนกับผู้ใช้บริการและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
2. ประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบเวชระเบียนให้มี
คุณภาพมาตรฐาน
3. รวบรวม วิเคราะห์ และรายงานข้อมูลสถิติ
ผู้มารับบริการที่สอดคล้องกับทิศทางนโยบาย เสนอต่อ
ผู้บริหาร และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
4. ดูแลควบคุมความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบงานเวชระเบียน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อก าหนด
5. สนับสนุน และเอื้ออ านวยการพัฒนาระบบฐานข้อมูล/ชุด
ข้อมูลที่ส าคัญ (Data Set)
เพื่อการขับเคลื่อนงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ของสถาบัน และ
หน่วยงาน
6. ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้งภายนอกและภายใน
7. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งำนเทคนิคกำรแพทย์และพยำธิวิทยำงำนรังสีวิทยำ งำนเวชระเบียนและสถิติ

บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบกลุม่ภำรกิจสนับสนุนบริกำรทำงกำรแพทย์
หน้ำ 31/42

ประกำศใช้ ณ วันที่  ๑๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔

...................................ผู้อ ำนวยกำร



1.ก าหนดโยบายทางการพยาบาลท่ีสอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันฯ วางแผน
ปฏิบัติการประเมินผลลัพธ์การปฏิบัติการพยาบาล และสื่อสารกับบุคลากรทุกระดับเพื่อ
น าสู่การปฏิบัติ
2. ประสานการจัดและให้บริการผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนและนิติจิตเวชในเขต
รับผิดชอบ
3. พัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ท้ังจิตเวชท่ัวไปและนิติจิตเวช  
รวมท้ังบริการรักษาด้วยไฟฟ้า และผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนตามเขตความรับผิดชอบของ
สถาบันฯ ตามมาตรฐานวิชาชีพและระบบคุณภาพ
4. บริหารจัดการอัตราก าลังทางการพยาบาลและทรัพยากรให้เพียงพอและพร้อมใช้ 
รวมถึง อ านวยความสะดวก และควบคุมก ากับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีทางการ
พยาบาลทุกคน ให้มีหลักประกันว่ามีการปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม 
จรรยาบรรณ และกฎหมายวิชาชีพ 
5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรพยาบาลให้พร้อมในการบริการจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน  
ความเป็นเลิศด้านบริการและวิชาการนิติสุขภาพจิต
6. ผลิต พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรมงานวิชาการ  วิจัยทางการพยาบาลสุขภาพจิต
7. ร่วมฝึกอบรมเฉพาะด้านการพยาบาลนิติจิตเวช  ระดับหลังปริญญาแก่ผู้เกี่ยวข้อง
และอบรมหลักสูตรผู้ช่วยเหลือคนไข้ด้านจิตเวช
8. สนับสนุกการฝึกปฏิบัติงาน การศึกษาดูงานแก่นักศึกษาพยาบาล พยาบาลและ
บุคลากรทางการพยาบาล
9.สนับสนุนวิทยากรพยาบาลแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
10.เป็นตัวแทนวิชาชีพร่วมเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนาท้ังในและนอกสถาบันฯ
11.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบกลุม่ภำรกิจกำรพยำบำล
หน้ำ 32/42

1. วิเคราะห์ความต้องการและจัดท าแผนงานวิจัยทางการ
พยาบาลนิติจิตเวช จิตเวชและสุขภาพจิต ที่สอดคล้องกับ
นโยบายของสถาบัน
2. วิจัยและพัฒนาด้านการพยาบาลนิติจิตเวช จิตเวชและ
สุขภาพจิต
3. น าผลการวิจัยและนวัตกรรมด้านการพยาบาลนิติจิตเวช จิต
เวชและสุขภาพจิต ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล
และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะการท าวิจัยและผลงาน
วิชาการอื่นๆ รวมทั้งการน าเสนอผลงานด้านการพยาบาลนิติจิต
เวช จิตเวชและสุขภาพจิตให้กับบุคลากรพยาบาล
5. สนับสนุนแหล่งค้นคว้าทางวิชาการให้กับบุคลากรพยาบาล
6. สนับสนุน/จัดหาแหล่งทุนในการท าวิจัยทางการพยาบาล
7. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการท าวิจัยและผลงานวิชาการอื่นๆ 
8. พัฒนาหลักสูตรด้านการพยาบาลนิติจติเวช จิตเวชและ
สุขภาพจิตส าหรับบุคลากรพยาบาลทั้งในและนอกสงักัดกรม
สุขภาพจิต
9. พัฒนาหลักสูตรและจัดอบรมด้านการดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวช 
จิตเวชและสุขภาพจิตส าหรับผู้ช่วยเหลือคนไข้และเจา้หน้าที่ท้ัง
ในฝ่ายการพยาบาลและหน่วยงานอ่ืนๆ

ส ำนักงำนกำรพยำบำล

1. ให้บริการพยาบาลจิตเวชชุมชนส าหรับผู้ป่วยนิติจิตเวชและจิตเวชท่ัวไป
ตั้งแต่แรกรับจนกระท่ังจ าหน่าย และดูแลต่อเน่ืองในชุมชน ในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบเขตสุขภาพท่ี 5 (8 จังหวัด) และในกรุงเทพมหานคร 7 เขต
2. เตรียมความพร้อมครอบครัวและชุมชนส าหรับผู้ป่วยในนิติจิตเวชและ
จิตเวชท่ัวไป เพื่อให้มีความพร้อมก่อนจ าหน่าย และป้องกันการก่อคดีซ้ า
หรือกลับมารักษาซ้ า 
3. เตรียมความพร้อมครอบครัวและชุมชนส าหรับผู้ป่วยนอกนิติจิตเวช
และจิตเวชในรายท่ีมีปัญหายุ่งยากซับซ้อน เพื่อให้ผู้ป่วยอยู่ในชุมชนได้
4. ประสานและช่วยเหลือเครือข่ายในการน าผู้ป่วยรายท่ีมีปัญหายุ่งยาก
ซับซ้อนเข้าสู่กระบวนการรักษา
5. ประสานและส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย พัฒนาระบบการติดตามดูแลต่อเน่ือง 
เพื่อป้องกันการป่วยซ้ า 
6. ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยรายท่ีมีปัญหายุ่งยากซับซ้อน (HomeHealthCare) 
7. สนับสนุนและเสริมพลังให้เครือข่ายสามารถส่งเสริมให้ประชาชนท่ัวไป
มีสุขภาพจิตดี 
8. ร่วมเป็นทีมปฏิบัติกรณีเกิดภาวะวิกฤตสุขภาพจิต
9. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางพยาบาลจิตเวชชุมชนส าหรับผู้ป่วยนิติจิต
เวชและจิตเวชท่ัวไป 
10. จัดท าฐานข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชและนิติจิตเวช ในเขตสุขภาพท่ี 5

กลุ่มงำนกำรพยำบำลจิตเวชชุมชนกลุ่มงำนวิจัยและพัฒนำทำงกำรพยำบำลจิตเวช

ประกำศใช้ ณ วันที่  ๑๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔

...................................ผู้อ ำนวยกำร



ให้บริการผู้ป่วยนอกจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนทุกกลุ่มวยัผู้ป่วยนิติจิตเวช และที่รับส่งต่อใน
รายที่ยุ่งยากซับซ้อน จากเขตสุขภาพที่ 5และ 7เขตของกรงุเทพมหานคร  ทั้งในและนอกเวลาราชการ 
ตลอด 24 ชั่วโมง
•จัดบุคลากรทางการพยาบาลให้สอดคล้องกับระบบบริการพยาบาล และความต้องการของผู้รับบริการ  
เพื่อให้การพยาบาลมีคุณภาพและมาตรฐานวชิาชีพ

1.จัดระบบการคัดกรอง ประเมิน วินิจฉัยภาวะเสี่ยง คาดการณ์และวางแผนชว่ยเหลือผู้ป่วย
อย่างเป็นองค์รวม มีคุณภาพตามมาตรฐานวชิาชพี  
2.จัดระบบการบริการผู้ป่วยตามกระบวนการนิตสิุขภาพจิต บริการตามกลุ่มวยั ตามการ
จ าแนกประเภทรวมทัง้ป่วยที่มปัีญหายุ่งยากซับซ้อนให้ปลอดภัยจากภาวะคุกคามไดร้บัการ
ดูแลที่ถูกต้องเหมาะสม
3.ร่วมก าหนดแผนการดแูลผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชนกับทีมสหวิชาชีพ
4.จัดระบบเฝ้าระวงั คัดกรองและดูแลการติดเชือ้ในผู้มารบับริการและบุคลากร
5.จัดระบบการจดัการกบัความเสี่ยงทางด้านคลินิกตามมาตรฐานเพื่อให้เกิดความปลอดภยั
แก่ผู้ป่วยและผู้รับบริการ
6.จัดระบบบริหารความเสี่ยงการจดัการแกไ้ขอุบัติการณ์ความเสี่ยงทุกด้านที่เกดิขึน้เพื่อให้
เกิดความปลอดภัยกับบุคลากรและผู้รบับริการ
7.จัดระบบเฝ้าระวงัอาการแทรกซ้อนจากยากลุ่มเสี่ยงและการบริหารจดัการยาเพื่อให้
ปลอดภัยแก่ผู้ป่วย

•ให้การปรึกษา ร่วมตัดสินใจรว่มกบัสหวิชาชีพเพื่อ แก้ไขปัญหาของผู้รับบริการ
•รวบรวมสถิต ิข้อมูลผลลัพธ์การบริการ   น ามาวิเคราะห์ วางแผน ปรับปรุงระบบการให้บริการ
•จัดท าระบบข้อมลูเวชระเบียนที่เกี่ยวข้องพรอ้มตรวจสอบวเิคราะห์ศึกษาบันทึกรายงานต่างๆเพื่อพัฒนา
คุณภาพการพยาบาลให้ตอบสนองต่อวัตถปุระสงค์และเป้าหมายของการพยาบาล
•ส่งเสริมให้มีการจัดท า และปรับปรุงแนวปฏิบัติทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
•ประสานความร่วมมือกับสหวิชาชพี  เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของผู้รับบริการ
•ร่วมจัดโครงการและบริการเชิงรกุ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพแกผู่้รับบริการและประชาชน
•ศึกษาวิจัย พัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล

1. ให้การพยาบาลผู้ป่วยในนิติจิตเวช จิตเวชทั่วไป และผู้ป่วยสารเสพ
จิตจิตเวชครอบคลุมทุกกลุ่มวัย ทั้งแบบสามัญและพิเศษ 
2. ให้บริการพยาบาลบ าบดัพิเศษ ได้แก่ ECT และ TMS ส าหรับ
ผู้ป่วยนิติจิตเวช ผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป และผู้ป่วยสารเสพติดจิตเวช

3. วางแผนและจัดสรรทรัพยากรอุปกรณ์การแพทย ์เวชภัณฑ์ เพื่อ
การบริการพยาบาลที่มคุีณภาพ
4.ออกแบบพัฒนาระบบบริการการพยาบาลส าหรับผู้ป่วยในและ
ระบบบริการพยาบาลในการบ าบัดพิเศษ 
5. พัฒนาเทคโนโลยี วิชาการ และนวัตกรรมการพยาบาลบริการ
ผู้ป่วยและบริการบ าบดัพิเศษ
6. พัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลตามมาตรฐานคุณภาพ มาตรฐาน
การพยาบาลจิตเวช มาตรฐานวิชาชพีอยา่งต่อเนื่อง
7. ร่วมกับทีมบริหารความเส่ียง จัดการแก้ไขและการเฝ้าระวงั
อุบัติการณ์ความเส่ียงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งบคุลากรและ
ผู้รับบริการ
8. รวบรวมข้อมูลสถิติ ผลลัพธ์การบริการ น ามาวิเคราะห์ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วางแผน ปรับปรุงต่อเนื่อง
9. ประสานงานกับทีมสหวิชาชพีในการพัฒนาระบบบริการคุณภาพ

บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบกลุม่ภำรกิจกำรพยำบำล
หน้ำ 33/42

กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยในกลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยนอก

1. วิเคราะห์  หาความต้องการ  วางแผนการใช้บริการ
เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ของแต่ละหน่วยงานภายในสถาบัน
2. ด าเนินการจัดหาเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ของแต่ละ
หน่วยงานภายในสถาบัน 
3. ควบคุม ตรวจสอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอ  
พร้อมใช้
4. ด าเนินการควบคุณภาพการท างานปราศจากเชื้อของผู้
รับจ้างเหมาท าปราศเชื้อของบริษัทภายนอก (Out Source)
และท ารายงาน
5. ให้บริการรับ-ส่งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์จากหน่ายงาน
ภายในสถาบันเพื่อส่งให้กับบริษัทผู้รับจ้างเหมาท าปราศเชื้อ
จากภายนอก (Out Source)
6. ตรวจสอบ  เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ท่ีรับรับ-ส่งจากบริษัทผู้
รับจ้างเหมาท าปราศเชื้อจากภายนอก (Out Source)
7.แลกเปลี่ยนเรียนรู้การการพัฒนางานจ่ายกลางกับหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง และพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง 

งำนจ่ำยกลำง

ประกำศใช้ ณ วันที่  ๑๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔

...................................ผู้อ ำนวยกำร



งำนกำรพยำบำลผู้ป่วยนอก งำนกำรพยำบำลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน

กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยนอก

ให้บริการผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนทุกกลุ่มวัยผู้ป่วยนิติจิตเวช และที่รับส่งต่อในรายที่
ยุ่งยากซับซ้อน จากเขตสุขภาพที่ 5และ 7เขตของกรุงเทพมหานคร  ทั้งในและนอกเวลาราชการ ตลอด 
24 ชั่วโมง
•จัดบุคลากรทางการพยาบาลให้สอดคล้องกับระบบบริการพยาบาล และความต้องการของผู้รับบริการ  
เพื่อให้การพยาบาลมีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ

1.จัดระบบการคัดกรอง ประเมิน วินิจฉัยภาวะเสี่ยง คาดการณ์และวางแผนช่วยเหลือผู้ป่วย
อย่างเป็นองค์รวม มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
2.จัดระบบการบริการผู้ป่วยตามกระบวนการนิติสุขภาพจิต บริการตามกลุ่มวัย ตามการ
จ าแนกประเภทรวมทั้งป่วยที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อนให้ปลอดภัยจากภาวะคุกคามได้รับการ
ดูแลที่ถูกต้องเหมาะสม
3.ร่วมก าหนดแผนการดูแลผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชนกับทีมสหวิชาชีพ
4.จัดระบบเฝ้าระวัง คัดกรองและดูแลการติดเชื้อในผู้มารับบริการและบุคลากร
5.จัดระบบการจัดการกับความเสี่ยงทางด้านคลินิกตามมาตรฐานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
แก่ผู้ป่วยและผู้รับบริการ
6.จัดระบบบริหารความเสี่ยงการจัดการแก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยงทุกด้านที่เกิดขึ้นเพื่อให้
เกิดความปลอดภัยกับบุคลากรและผู้รับบริการ
7.จัดระบบเฝ้าระวังอาการแทรกซ้อนจากยากลุ่มเสี่ยงและการบริหารจัดการยาเพื่อให้
ปลอดภัยแก่ผู้ป่วย

•ให้การปรึกษา ร่วมตัดสินใจร่วมกับสหวิชาชีพเพื่อ แก้ไขปัญหาของผู้รับบริการ
•รวบรวมสถิติ ข้อมูลผลลัพธ์การบริการ   น ามาวิเคราะห์ วางแผน ปรับปรุงระบบการให้บริการ
•จัดท าระบบข้อมูลเวชระเบียนที่เกี่ยวข้องพร้อมตรวจสอบวิเคราะห์ศึกษาบันทึกรายงานต่างๆเพื่อพัฒนา
คุณภาพการพยาบาลให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพยาบาล
•ส่งเสริมให้มีการจัดท า และปรับปรุงแนวปฏิบัติทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
•ประสานความร่วมมือกับสหวิชาชีพ  เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของผู้รับบริการ
•ร่วมจัดโครงการและบริการเชิงรุก เพื่อสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้รับบริการและประชาชน
•ศึกษาวิจัย พัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล

ให้บริการจิตเวชฉุกเฉิน  มีแพทย์เวรประจ าตลอด  24  
ช่ัวโมง  บริการช่องทางด่วนส าหรับผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเสี่ยง  
เช่น ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการหลบหนี เสี่ยงต่อการท าร้ายตนเอง  
ท าร้ายผู้อื่น ผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะแทรกซ้อนทางกาย  ผู้ป่วย
นิติจิตเวชท่ีมีคดีอาญาและคดีแพ่ง จัดให้มีห้องสังเกตอาการ
และช่องบริการทางด่วน เพื่อให้ได้รับการตรวจรักษาที่
รวดเร็ว ปลอดภัย  โดย

1. มีการจัดระบบการคัดกรองเฉพาะราย
2. มีระบบการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินภายในเวลาที่

ก าหนด
3. ก าหนดระยะเวลาการส่งผู้ป่วยเข้าหอผู้ป่วยวิกฤติท่ี

ก าหนด
4. การเตรียมความพร้อมและการประสานงานกรณีต้องมี

การส่งต่อและพัฒนาระการส่งต่อผู้ป่วยทาง โทรศัพท์

บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบกลุม่ภำรกิจกำรพยำบำล

หน้ำ 34/42

1.ประสานการส่งต่อผู้ป่วยจากหน่วยงานบริการในเขตสุขภาพท่ี 
5 และเขตรับผิดชอบใน กทม. ทั้ง Refer in, Refer out, Refer 
back
2. ประสานติดตามผู้ป่วย Refer out 
3.พัฒนาระบบการส่งต่อร่วมกับงานจิตเวชชุมชน กลุ่มภารกิจ
พัฒนาเครือข่าย และสหวิชาชีพ
4. พัฒนาฐานข้อมูล ระบบข้อมูล และสารสนเทศการส่งต่อ
5. แลกเปลี่ยนรัยนรู้รวบรวมสถิติ ข้อมูลผลลัพธ์วิเคราะห์ข้อมูล
การส่งต่อ ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอต่อผู้บริหารและทีม
6. ร่วมประชุมช้ีแจงระบบการส่งต่อเขตบริการสุขภาพที่ 5 และ
เขต กทม. ที่รับผิดชอบ
7.น าเสนอผลการวิเคราะห์ Refer ในที่ประชุม PCT, เครือข่าย,
บริหารอย่างน้อย ทุก 3 เดือน

งำนกำรพยำบำลรับส่งต่อ (Refer)

ประกำศใช้ ณ วันที่  ๑๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔

...................................ผู้อ ำนวยกำร



งำนกำรพยำบำลผู้ป่วยนิติจิตเวชงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยพิเศษชำย/ภำรกิจพิเศษ

งานพยาบาลผู้ป่วยนิติจิตเวชชายสามัญ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยในนิติจิตเวช ตั้งแต่แรก
รับจนถึงจ าหน่ายมีจ านวนเตียงส าหรับการให้บริการ 20 เตียง  หน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

1. วินิจฉัยทางนิติจิตเวชร่วมกับทีมสหวิชาชีพนิติจิตเวช โดยท าการวินิจฉัยผู้ป่วยนิติจิตเวชร่วมกับทีมสห
วิชาชีพนิติจิตเวช โดยการรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วยจากการสังเกต สัมภาษณ์ ตรวจสภาพจิต สภาพร่างกาย สร้าง
สัมพันธภาพกับผู้ป่วยและรวบรวมข้อมูลจากญาติผู้ป่วย ผู้น าส่ง เอกสารทางราชการที่เกี่ยวข้องและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีการบันทึกอย่างเป็นระบบ และน าเสนอเข้าประชุมวินิจฉัยทางนิติจิตเวช เพ่ือการประเมินทางนิติจิตเวช

2. ประเมินและวิเคราะห์ปัญหาของผู้ป่วย วางแผนการพยาบาลสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของ
ผู้ป่วยแต่ละราย รวมทั้งปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาล และแนวทางการรักษาของแพทย์

3. ตัดสินใจปฏิบัติการรักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วน/กรณีฉุกเฉิน/ผู้ป่วยมีพฤติกรรมรุนแรง เพ่ือลด
อันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยและ/หรือผู้อื่น

4. ประสานงานกับบุคลากรในทีมนิติจิตเวช และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรับการตรวจวินิจฉัยและ
รักษาทันท่วงที เช่น นักจิตวิทยาเพ่ือส่งผู้ป่วยตรวจทางจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ เพ่ือรวบรวมประวัติ รวมทั้ง
การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ฯลฯ  

5. ติดตามกระบวนการทางคดีของผู้ป่วยแต่ละรายอย่างต่อเนื่อง ประสานงานกับบุคลากรและหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถาบัน เมื่อจ าเป็นต้องส่งผู้ป่วยไปศาล หรือไปรับการตรวจรักษายังสถานบริการอื่น
นอกสถาบัน

6 .ก าหนด วิเคราะห์ และปฏิบัติตามแนวทางมาตรการความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการจัดสิ่งแวดล้อมให้มี
ความปลอดภัย เพ่ือป้องกันการหลบหนี การก่อเหตุร้าย การท าร้ายตนเองและ/หรือผู้อื่น และท าลายทรัพย์สินของ
ทางราชการ

7. พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านนิติจิตเวชที่สอดคล้องกับปัญหาและได้รับการยอมรับ
8. มีการน าองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านนิติจิตเวชมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล

ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนือง
9. เป็นแหล่งศึกษาดูงานและฝึกอบรมด้านนิติจิตเวช

1 ให้บริการพยาบาลผูป้่วยจิตเวชชาย  ท้ังผู้ป่วยวิกฤติ 
ไม่วิกฤติจิตเวช 
2. ให้บริการผู้ป่วยสุรา และ สารเสพติดและจิตเวช  
พรบ. ผู้ป่วยนิติจิตเวชหญิงมีประกันตัว ตั้งแต่แรกรับ
จนถึงจ าหน่าย
3.บริการบ าบัดทางการพยาบาล  สนับสนุนการรักษา 
และฟื้นฟูสมรรถภาพ จนกระทั่งอาการทางจิตทุเลา และ 
สามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
4.ประสานทีม สหวิชาชีพ เพื่อวางแผนและการดูแล
ผู้ป่วยตามแผนการรักษา
5.แลกเปลี่ยนเรียนรู้  รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ และ
น าเสนอข้อมูล เพื่อการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ตาม
กระบวนการดูแล ตั้งแต่รับใหม่ จนจ าหน่าย 
6.ประเมินผลลัพธ์การพยาบาล และน าเสนอ
7. พัฒนาคุณภาพบริการ  และวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
การบริการผู้ป่วยชาย

งำนกำรพยำบำลผู้ป่วยสำมัญหญิง

ให้บริการผู้ป่วยจิตเวชหญิงจิตเวชทั่วไป นิติจิตเวช 
และสารเสพติด ในระยะแรกรับ14 วัน จ านวน 35 เตียง 
โดยมีกระบวนการบ าบดัรักษา ดังนี้
1. วิเคราะห์ ประเมินปัญหาของผู้ป่วย และวางแผนการ
พยาบาลให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของผู้ป่วย
แต่ละราย รวมทั้งปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐาน และ
แนวทางการรักษาของแพทย์
2. ตัดสินใจปฏิบัติการรักษาพยาบาลอยา่งเร่งด่วน กรณี
ฉุกเฉินหรือผู้ป่วยมพีฤติกรรมรุนแรง เพื่อลดอันตรายที่จะ
เกิดขึ้นกับผู้ป่วยและ/หรือผู้อื่น
3. ประสานงานกับบุคลากรในทมีจติเวชและหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ป่วยรับการตรวจวนิิจฉัยและรักษา
ทันท่วงที
4. ก าหนด วิเคราะห์และปฏิบัติตามแนวทางมาตรการ
ความปลอดภัยงรวมทั้งการจัดสิ่งแวดล้อมให้มีความ
ปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการหลบหนี การ
ก่อเหตุร้าย การท าร้ายตนเองและ/หรือผู้อื่น และท าลาย
ทรัพย์สินของทางราชการ
5. ประสานกับทีมสหวิชาชพีในการดูแลผู้ป่วยอย่าง
ต่อเนื่อง ขณะอยู่ในโรงพยาบาลและชมุชน

กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยใน

บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบกลุม่ภำรกิจกำรพยำบำล
หน้ำ 35/42

ประกำศใช้ ณ วันที่  ๑๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔

...................................ผู้อ ำนวยกำร



งำนกำรพยำบำลผู้ป่วยสุรำและยำเสพติด  1

1.รับใหม่ผู้ป่วยเพศชาย ประเภทนิติจิตเวช จิตเวชทั่วไปสรุาและสาร
เสพติด ที่มีอาการทางจิตเวช อายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไปจ านวน  35 เตียง
2.จัดกิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยช่วงแรกรับ 14 วัน โดยจัดให้มี
บุคลากรพยาบาลและเจ้าหน้าทีดู่แลผูป่้วยตลอด 24 ชั่วโมง
3.ให้การพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤตทางจิตเวชและภาวะถอนพษิสุรา
และสารเสพติด และติดตามประเมินผลตามมาตรฐานรายโรค
4.ประเมิน เฝ้าระวัง และบริหารจัดการภาวะแทรกซ้อนจากการ
รักษา การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อต่างๆ และความเสี่ยงทางคลินิก
อย่างต่อเน่ือง
5.ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย
และญาติ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาพยาบาล
6.ประสานทีมสหวิชาชีพ เพื่อให้บริการผู้ป่วยตามแผนการรักษา
7.ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยให้หอผู้ป่วยฟื้นฟเูมื่อครบก าหนด 14 วัน
8.จัดเก็บสถิติบริการ และจัดท ารายงานข้อมูลส่งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
9.พัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรทางการพยาบาลของหน่วยงาน
ทุกระดับ เพื่อการพยาบาลทีไ่ด้มาตรฐาน
10. สนับสนุนบุคลากร ในการศึกษาวิจัย พัฒนานวัตกรรมหรือ CQI 
ในการดูแลผู้ป่วย และเข้าร่วมกิจกรรมของสถาบันที่ไดรั้บมอบหมาย
11.รักษาความลับของข้อมูลผู้ป่วยตามมาตรฐานISO และHA

งำนกำรพยำบำลผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป

1. ให้การพยาบาล ดูแลผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปสามัญชาย อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 
2. จัดระบบงานและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรทางการ
พยาบาลทุกระดับที่อยู่ภายในความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
4. ดูแลอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ให้ปลอดภัยและอ านวยความสะดวก
แก่ผู้รับบริการผู้ปฏิบัติงาน

5. จัดอัตราก าลังให้เพียงพอในการปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง       
6. ออกแบบและให้การพยาบาลเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้
กระบวนการพยาบาล (Nursing Process) และมาตรฐานการพยาบาลจิต
เวช
7. นิเทศงาน ให้ค าแนะน า ปรึกษาการปฏิบัติงานและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ของบุคลากรทุกระดับในหน่วยงานและนิเทศงานร่วมกับ หัวหน้า
กลุ่มการพยาบาล
8. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิเคราะห์ข้อมูลทางการพยาบาลหรือน ามา

ปรับปรุงบริการพยาบาลในหน่วยงาน
9. พัฒนาบุคลากร ธ ารงรักษาบุคลากร และจัดสวัสดิการต่างๆ ตามสิทธิ ที่
บุคลากรควรได้รับตามระเบียบราชการ
10.พัฒนาคุณภาพงาน ผลงานวิชาการ นวัตกรรม R2R งานวิจัย เผยแพร่สู่
ภายนอก
11.ต้อนรับดูแลผู้มาศึกษาดูงาน ฝึกงาน
12.สนับสนุนบุคลากรร่วมเป็นทีมพัฒนาคุณภาพงานของสถาบัน
13.สนับสนุนบุคลากรเป็นวิทยากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

งำนกำรพยำบำลผู้ป่วยสูงอำยุ

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน

บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบกลุม่ภำรกิจกำรพยำบำล
หน้ำ 36/42

1. ดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุชาย อายุ 50 ปี ขึ้นไป 
2. บริหารอัตราก าลัง  ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ มอบหมาย นิเทศ ติดตาม  ก ากับ พัฒนา
บุคลากร รวมถึงการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากร ให้สอดคล้องกับบริบท การ
พยาบาลผู้ป่วยสูงอายุ
3. ก าหนด นโยบาย กลยุทธ์  ออกแบบ พัฒนาแนวทาง  การปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชผู้สูงอายุ
3. จัดระบบ พัฒนารูปแบบ ให้การพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาล มาตรฐานการพยาบาลจิต
เวช มาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล (HA) การรักษาความลับและพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วยตาม
มาตรฐาน ISO
4. ประเมิน วางแผน ปฏิบัติการพยาบาล ประเมินผลลัพธ์ ตามกระบวนการพยาบาล
5. ร่วมจัดการ เอื้ออ านวย ประสานและสนับสนุน  เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย
6. เอื้ออ านวย ประสานและสนับสนุน  ช่วยการตรวจวินิจฉัยของแพทย์  และทีมสหวิชาชีพและ
ให้การบ าบัดตามแนวทางการบ าบัดรักษาของทีมสหวิชาชีพ 
6. ให้การพยาบาลญาติและผู้ดูแล เยียวยา และประคับประคองจิตใจ
7. ร่วมติดตามผลการบ าบัดรักษา และส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาในพื้นที่
8. ร่วมประเมินผลลัพธ์การบ าบัดรักษาร่วมกับทีม
9. พัฒนาความรู้และทักษะการพยาบาลทางกาย  และการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชสูงอายุอย่าง
ต่อเนื่อง
10. ให้ความรู้  ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน ประชาชน และพัฒนาแนว
ทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
11. ประเมินผลลัพธ์การดูแล สรุปบทเรียนทางการพยาบาล และร่วมประเมินผลลัพธ์การ
ด าเนินงานการบ าบัดรักษาของทีมสหวิชาชีพกับทีม
12. ทบทวน พัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (CQI) ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการพยาบาลที่
ทันสมัยและน าเสนอผลงานภายในและภายนอกองค์กร
13. สนับสนุนบุคลากรปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประกำศใช้ ณ วันที่  ๑๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔

...................................ผู้อ ำนวยกำร



งำนกำรพยำบำลบ ำบัดพิเศษ

ให้บริการรักษาด้วยไฟฟ้าแบบการใช้ยาระงับความรู้สึก
และยาหย่อนกล้ามเน้ือ (Modified Electroconvulsive Therapy: 
MECT) โดยวิสัญญีพยาบาล ท้ังผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก ในวันและ
เวลาราชการ กรณีจ าเป็นเร่งด่วนให้บริการแบบไม่ใช้ยาระงับ
ความรู้สึกและยาหย่อนกล้ามเน้ือ (Unmodified 
Electroconvulsive Therapy) เท่าน้ัน

ให้บริการการรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กฟ้า (Transcranial 
Magnetic Stimulation) โดยพยาบาลวิชาชีพ ให้พยาบาลท้ังผู้ป่วย
ใน และผู้ป่วยนอก ในวันเวลาราชการ ช่วงเวลา 13.00 -16.00 น.

หมำยเหตุ
ให้บริการท า EKG 12 lead กรณีแพทย์ส่งตรวจผู้ป่วยใน

เร่งด่วน และเจ้าหน้าท่ีรังสีเทคนิคไม่สามารถให้บริการได้ (เฉพาะ
ผู้ป่วยหญิง)

บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบกลุม่ภำรกิจกำรพยำบำล
หน้ำ 37/42

งำนกำรพยำบำลผู้ป่วยพิเศษหญิง

1 ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชหญิงพิเศษ  ท้ังผู้ป่วยวิกฤติ ไม่วิกฤติ
จิตเวช 
2. ให้บริการผู้ป่วยสุรา และสารเสพติดและจิตเวช พรบ. ผู้ป่วยนิติจิต
เวชหญิงมีประกันตัว 
3. บริการบ าบัดทางการพยาบาล  สนับสนุนการรักษา และฟื้นฟู
สมรรถภาพ จนกระท่ังอาการทางจิตทุเลา และสามารถกลับไปใช้ชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
4. ประสานทีม สหวิชาชีพ เพื่อวางแผนและการดูแลผู้ป่วยตาม
แผนการรักษา
5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้  รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูล 
เพื่อการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ตามกระบวนการดูแล ตั้งแต่รับใหม่ 
จนจ าหน่าย 
6. ประเมินผลลัพธ์การพยาบาล และน าเสนอ
7. พัฒนาคุณภาพบริการ  และวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการบริการผู้ป่วย
หญิง 

งำนกำรพยำบำลผู้ป่วยสุรำและยำเสพติด  2

1. รับผู้ป่วยนิติจิตเวช จิตเวชท่ัวไป สุราสารเสพติด พรบ.สุขภาพจิต 
สามัญชาย ท่ีมีอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป จ านวน 35 เตียง
2. จัดให้มีบุคลากรพยาบาลและเจ้าหน้าท่ีดูแลผู้ป่วยในช่วง 14 วันแรก
ตลอด 24 ชั่วโมง
3. ให้การพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤตทางจิตเวชและสารเสพติด
4. ให้การพยาบาลระยะถอนพิษยาและถอนพิษสุรา
5. ให้การฟื้นฟูผู้ป่วยสุราสารเสพติดระยะพ้นถอนพิษยา
6. เตรียมจ าหน่ายผู้ป่วยสุรา สารเสพติด
7. ประสานทีมสหวิชาชีพ ให้บริการผู้ป่วยสุราสารเสพติดตามสภาพ
ปัญหา
8. ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยให้กับพ้ืนท่ีเพื่อการดูแลต่อเนื่อง
9. จัดท ารายงานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการบ าบัดดูแลผู้ป่วยสารเสพติด
10.สนับสนุนบุคลากร ในกิจกรรมของสถาบันท่ีได้รับมอบหมาย
11.ศึกษาวิจัยผลิตนวัตกรรมในการให้การดูแลผู้ป่วยสุราและสารเสพติด

ประกำศใช้ ณ วันที่  ๑๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔

...................................ผู้อ ำนวยกำร



กลุ่มงำนพัสดุกลุ่มงำนกำรเงินและบัญชี กลุ่มงำนบริหำรทั่วไปกลุ่มงำนทรัพยำกรบุคคล

1. การจัดท าทะเบียนประวัติและบ าเหน็ความชอบ 
2. การพัฒนาระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3. การสรรหาและบรรจุ แต่งต้ัง 
4. การสร้างความต่อเนื่องทางการบริหาร และความ

ก้าวหน้าทางสายอาชีพ 
5. ด าเนินการเกี่ยวกับงานวนิัย และเสริมสร้างพัฒนา  

ด้านวินัย คุณธรรม และจริยธรรมแก่บุคลากร 
6. การบริหารค่าตอบแทนและเสริมสร้างแรงจูงใจ
7. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1. รับ-จ่ายเงินงบประมาณ, เงินนอกงบประมาณทุกหมวด
2. รายจ่ายและงานเงินทดรองราชการ
3. จัดท ารายงานแผนและผลการใช้จา่ยเงินงบประมาณ                 
เงินนอกงบประมาณ
4. จัดท าแผนรายรับด้านการรักษาพยาบาล
5. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจา่ยเงินงบประมาณ และเงิน
นอกงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย

6.บันทึกข้อมูลการปรับเปลียน /โยกย้าย/ข้าราชการ
7. ตรวจสอบรายงานงบทดลองในระบบ GFMIS
8. งานบันทึกและวเิคราะห์บญัชีของหนว่ยงาน
9.ให้บริการ/แนะน า/ค าปรึกษาเร่ืองการใช้สิทธิ์ค่ารักษาฯ
10. ขึ้นทะเบียนผู้ป่วยสิทธิวา่ง  สิทธิผู้พิการ ลงทะเบียน
เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง กทม. อปท. 
11. งานตรวจสอบการใช้สิทธิผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษา
12. งานเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยจ่ายตรง 
กรมบัญชีกลาง กทม. อปท. ผู้พิการ  ประกันสุขภาพ
13. ควบคุม/ก ากับ/ติดตามลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลทุก
ประเภท
14. ควบคุม /ก ากับ/ ติดตามการด าเนินงานของมูลนิธิ
สถาบันฯ มูลนิธิชีวิตพัฒนาฯ

1. การส ารวจความต้องการและการจัดท าแผน  
การจัดซ้ือจัดจ้าง

2. การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
3. การด าเนินการด้านสัญญาและหลักประกัน
4. การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารสัญญา
5. การด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรักษา การ

บันทึกบัญชีหรือทะเบียน  การเบิกจ่าย และ
การยืมพัสดุ

6. ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบพัสดุและ  
การจ าหน่ายพัสดุ

7. การด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูล รายงานด้าน
การพัสดุ

1.ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาการบริหารจัดการภายในส านักงานหรือการบริหารราชการ
ทั่วไป งานสารบรรณรับ - ส่งหนังสือ  บริการค้นหา จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล ร่าง - พิมพ์
หนังสือและเอสารราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและข้อก าหนดใน
การบริหารส านักงาน
2. ศึกษา วิเคราะห์ ก ากับ ดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
ส านักงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด
3. วางแผน ก ากับ ดูแลการปรับปรุงสถานที่และสิ่งแวดล้อมในการท างานของหน่วยงาน 
เพื่อให้สถานที่และสิ่งแวดล้อมในการท างานมีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ และมี
บรรยากาศที่ดีในการท างาน
4. วางแผน ก ากับ ดูแลการจัดประชุม งานรับรองและงานพิธีการ โดยการเตรียมเอกสาร 
การน าเสนอ การจดบันทึก ตรวจสอบและเรียบเรียงรายงานการประชุม และติดตามผล
การปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม เพื่อให้การบริหารการประชุมหรืองานพิธีการต่าง ๆ 
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน
5. วางแผน ก ากับ ดูแลการให้บริการและบ ารุงรักษารถยนต์ของทางราชการให้มีความ

พร้อมในการให้บริการรับ-ส่งผู้ป่วยตลอด 24ชั่วโมง และให้บริการบุคลากรในการ
เดินทางไปปฏิบัติราชการทั้งในและนอกเวลาราชการ  รวมทั้งจัดบริการที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมเพื่อสวัสดิการของบุคลากรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีความปลอดภัย 
6. วางแผน ก ากับ ดูแลการตรวจสอบบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน และซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ 

สิ่งก่อสร้างของหน่วยงานให้มีความพร้อมในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. วางแผน ก ากับ ดูแลการเบิก-จ่ายผ้าสะอาดส าหรับให้บริการผู้ป่วย และการส่งผ้า

สกปรกให้บริษัทผู้รับจ้างเหมาซักอบรีด ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมป้องกันการ
ติดเชื้อ มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
8.ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอืน่ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ

มอบหมาย เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด

บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบกลุม่ภำรกิจอ ำนวยกำร
หน้ำ 38/42

ประกำศใช้ ณ วันที่  ๑๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔

...................................ผู้อ ำนวยกำร



กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และสำรสนเทศกลุ่มงำนโภชนำกำร กลุ่มงำนสำรนิเทศและประชำสัมพันธ์

1. ผลิตและบริการอาหารที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามหลัก
สุขาภิบาลอาหาร ถูกต้องตามหลักโภชนาการและโภชน
บ าบัด
2. ติดตาม ประเมินภาวะโภชนาการ และวางแผนการให้
โภชนบ าบัดแก่ผู้ป่วย
3. ให้ค าปรึกษาแนะน าความรู้ด้านโภชนาการและโภชน
บ าบัดแก่ผู้ป่วย ญาติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. ติดตามการด าเนินงาน ด้านโภชนาการร่วมกับสหวิชาชีพ
เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการของผู้ป่วย ประเมินผลและ
ประสิทธิภาพของแผนการให้โภชนบ าบัด
5. เผยแพร่ความรู้ทางด้านโภชนาการ และโภชนบ าบัดแก่
ผู้รับบริการและผู้ที่สนใจ 
6. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนางานด้านโภชนาการและ
โภชนบ าบัดเพื่อน ามาพัฒนาระบบการบริการอาหารส าหรับ
ผู้รับบริการในสถาบันฯ
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. ประสานความร่วมมือด้านนโยบายและจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์สถาบันฯให้สอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์
ของกระทรวง กรม
2. สนับสนุนและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์เพื่อการขบัเคลื่อน
งานในระดับกรมและหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
3.สื่อสาร ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ แผนงาน และสนับสนุน
การแปลงยุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน
4. สนับสนุนและเอื้ออ านวยการพัฒนาระบบฐานข้อมูล/
ชุดข้อมูลที่ส าคัญของหน่วยงานเพื่อการขับเคลื่อนงาน
นโยบาย ยุทธศาสตร์ของสถาบันฯและหน่วยงาน
5. สนับสนุนและจัดท าแผนงานที่สอดคล้องตามทิศทาง
นโยบาย ยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิตและหน่วยงาน
ประสานความร่วมมือและก ากับติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการและแผนงานโครงการตามแนวทางที่
ก าหนด

1. พัฒนาและด าเนินงานการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบันฯ

2 . เป็ นหน่ วยงานที่ ให้ บริก า รผลิ ตสื่ อสิ่ งพิ มพ์  สื่ อ
อิเลคทรอนิกส์ ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ทั่วไปด้านนิติ
สุขภาพจิตและจิตเวช   พื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางการ
สื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร
3.. ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ให้การต้อนรับ
ผู้ใช้บริการงานผู้ป่วยนอก
4. ปฏิบัติงานรวบรวมรายงานข้อร้องเรียน และความ
คิดเห็นของผู้ใช้บริการ บุคลากร ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและ
ผู้บริหารทราบ
5. ปฏิบัติงานรับโทรศัพท์ภายในและภายนอก รับ โอน 
ต่อสาย และให้ข้อมูลทางโทรศัพท์
6. วางแผนและบันทึกกิจกรรมส าคัญของหน่วยงานต่างๆ 
และองค์กร ด้วยการถ่ายภาพและวีดิโอ
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้ำ 39/42

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานขององค์กรและหน่วยงาน
2. สนับสนุน การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
หน่วยงานในสถาบัน
3. ดูแลควบคุมความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กรและหน่วยงานให้ เป็นไปตาม
มาตรฐาน ที่ก าหนด
4.ดูแลบ ารุงรักษาระบบ Hardware Software และ 
Network ภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
5. สนับสนุน และเอื้ออ านวยการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ชุดข้อมูลที่ส าคัญ (Data Set) เพื่อการขับเคลื่อนงาน
นโยบายยุทธศาสตร์ของสถาบัน และหน่วยงาน
6.ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้งภายนอกและภายใน

กลุ่มงำนเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์

ประกำศใช้ ณ วันที่  ๑๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔

...................................ผู้อ ำนวยกำร

บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบกลุม่ภำรกิจอ ำนวยกำร



ศูนย์ข้อมูลขำ่วสำร

หน้ำ 40/42

ให้บริการบ าบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นการรักษาแบบ
ผสมผสานครบวงจร โดยใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
การแพทย์แผนตะวันออก  และการแพทย์แผนจีน

- งำนแพทย์แผนไทย ประกอบด้วยการบริการนวด
บ าบัดรักษา นวดเพื่อสุขภาพ อัมพฤกษ์และอัมพาต การรักษา
ด้วยการอบ ประคบสมุนไพร

- งำนแพทย์ตะวันออก เป็นการบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วย
ที่มีอาการเครียด ปวดกล้ามเนื้อ โดยใช้สมุนไพรในการบ าบัด  
เช่น สุคนธบ าบัด การส่งเสริมสุขภาพและความงาม ส่งเสริม
การใช้อาหารเป็นยา การนวด Spa การทรีทเม้นท์หน้าและตัว 
การนวดน้ ามัน นวดอโรม่า

- งำนแพทย์แผนจีน เป็นการบริการงานแพทย์แผนจีน 
โดยการฝังเข็ม กระตุ้นไฟฟ้า (ฟื้นฟูกล้ามเนื้อจากโรคอัมพฤกษ์ 
อัมพาต แขนขาอ่อนแรง และครอบแก้ว

ประกำศใช้ ณ วันที่  ๑๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔

...................................ผู้อ ำนวยกำร

บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบกลุม่ภำรกิจอ ำนวยกำร

ส ำนักงำนเลขำนุกำรผู้บริหำร งำนแพทย์ทำงเลือก

1. ก ากับ ดูแล ควบคุม การบริหารงานท่ีเกี่ยวกับงาน
เลขานุการผู้บริหารหน่วยงาน ได้แก่ จัดระบบเอกสาร การ
ต้อนรับ การนัดหมาย การจัดท าวาระรายงานผู้บรหิาร การ
รวบรวมข้อมูล การติดต่อประสานงาน การติดตามผู้บริหาร
เดินทางไปราชการ เพื่อสนับสนุน อ านวยความสะดวก การ
บริหารงานของผู้บริหารหน่วยงานให้บรรลตุามวัตถุประสงค์
2. จัดท าตารางก าหนดการปฏิบัติราชการประจ าสปัดาห์ของ
ผู้บริหารหน่วยงาน
3. ประสานงาน นัดหมาย ตรวจสอบข้อมูล ตรวจกลั่นกรอง
เอกสาร ติดตามงานท่ีผู้บริหารมอบหมาย
4. ร่างโต้ตอบหนังสือของผู้บริหาร
5. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบงานศูนย์ข้อมูลขา่วสาร
ของราชการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร ์เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
เป็นไปอย่างถูกต้อง
2. ด าเนินการรวบรวมข้อมูลข่าวสารตาม มาตรา 7 มาตรา 9 
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จัด
แสดงในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสถาบันกลัยาณ์ราช
นครินทร์ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ครบถ้วน 
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
3. ด าเนินการจัดเก็บสถิติ และรายงานผลเกี่ยวกับสถิติผูม้าใช้
บริการ สรุปความพึงพอใจท่ีมีต่อการเปิดเผยข้อมลูข่าวสาร 
และสรุปรางานผลการด าเนินงาน เสนอผู้บริหารทราบ
4. ด าเนินงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร ์ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ 
5. ศึกษา พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนา
งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัย ประชาชนท่ีมาขอรับบริการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก รวดเร็ว
6.ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย



1. ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ของระบบบริการสุขภาพเครือข่าย (Service Plan)  รวมทั้งเก็บข้อมูล ก ากับ ติดตาม และ
วิเคราะห์ผลการให้บริการงานสุขภาพจิตและจิตเวช

2. พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับงานสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพท่ี 5
3. การนิเทศ / การตรวจราชการ และ จัดท ารายงานการตรวจราชการของเขตสุขภาพที่ 5
4.  สนับสนุน / ประสานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพท่ี 5 
5.  สนับสนุน / ประสานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายบริการสุขภาพจิตและจิตเวชทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข
6.  จัดท าฐานข้อมูลการบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพท่ี 5
7.  ควบคุม ก ากับ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพท่ี 5
8.  รวบรวม / วิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาเขตสุขภาพที่ 5

บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบกลุ่มภำรกิจเครือข่ำย
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ประกำศใช้ ณ วันที่  ๑๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔

...................................ผู้อ ำนวยกำร



1. วางแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบงานขององค์กร 
2. สนับสนุน ส่งเสริมและติดตามการด าเนินงานของหน่วยงาน และทีมในองค์กรให้มีการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบและผ่านการรับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอก 
3. สนับสนุนบุคลากร หน่วยงาน และทีม ในการเผยแพร่และใช้ประโยชน์ผลงานพัฒนา
คุณภาพให้เกิดประสิทธิผล 
4. สนับสนุนและเอื้ออ านวยให้มีกระบวนการจัดการความรู้ท่ัวท้ังองค์กร เพ่ือน าไปสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้
5. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการใช้เคร่ืองมือการพัฒนาคุณภาพ และ
กระบวนการพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลงานวิชาการท่ีได้มาตรฐาน
6. เป็นหน่วยงานกลางท่ีควบคุมเอกสารคุณภาพขององค์กร 
7. เป็นท่ีปรึกษา ให้ความรู้และจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือพัฒนา
คุณภาพแก่บุคคลากรในองค์กร 
8. ประสานงานให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ กับคณะกรรมการทีมพัฒนา
คุณภาพองค์กร
9. ประสานองค์กรภายนอกเพื่อเยี่ยมส ารวจและรับรองคุณภาพระบบงานต่าง ๆ ขององค์กร 
10. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย

บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบศูนย์พัฒนำคุณภำพ
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