












กลุ่มภารกิจการพยาบาล
นางกัลนิกา  ศรีวงคว์รรณ  (รก.)

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน

ผู้อ านวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา

กลุ่มงานพัฒนาบริการ/วิชาการ

ส านักงานนิติสุขภาพจิต

กลุ่มงานพัฒนาบริการ/วิชาการ

ส านักงานจิตเวชเฉพาะทาง

งานนิเทศ/ตรวจราชการ
เขตสุขภาพจิตท่ี 5

งานประสานการพัฒนาเครือข่าย
เขตสุขภาพจิตท่ี 5

งานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา

งานรังสีวิทยา

งานเวชระเบียนและสถิติ

กลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

กลุ่มงานโภชนาการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานพัสดุ

งานแพทย์ทางเลือก

งานจ่ายกลาง

กลุ่มงานการแพทย์

กลุ่มงานทันตกรรม

กลุ่มงานเภสัชกรรม

กลุ่มงานจิตวิทยา

กลุ่มงานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์

กลุ่มภารกิจสนับสนุนบริการทางการแพทย์
ทันตแพทย์หญิงปิยะรัตน์ เฉลิมสุขสันต์

คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

รองผู้อ านวยการฝ่ายการพยาบาล
นางกัลนิกา  ศรีวงคว์รรณ

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร
นายศุภสิทธิ์  โพธิวัฒน์

องค์กรวิชาชีพ

รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์
แพทย์หญิงจุฬาลักษณ์ ตรีสุวรรณวัฒน์

รองผู้อ านวยการฝ่ายเครือข่าย
นายแพทย์พูนพัฒน์ กมลวุฒิพงศ์

ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้าน CCO

ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้าน CIO
นางวยุณี ช้างม่ิง

ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้าน COO
ทันตแพทย์หญิงปยิะรัตน์ เฉลิมสุขสันต์

ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านเครือข่าย
นางยุพิน ตุ้มโหมด

ท่ีปรึกษาสถาบันฯ
แพทย์หญิงดวงตา  ไกรภัสสร์พงษ์

กลุ่มภารกิจเครือข่าย
นายแพทย์พูนพัฒน์ กมลวุฒิพงศ์

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
นางสาวพรรณภา แสงส่อง

กลุ่มภารกิจจิตเวชทั่วไป
แพทย์หญิงจุฬาลกัษณ์  ตรีสุวรรณวัฒน์

กลุ่มภารกิจนิติสุขภาพจิต
นายแพทย์อภิชาติ แสงสิน

กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชชุมชน

ส านักงานบริหารกลุ่มภารกิจ

งานวิจัยและพัฒนา
ทางการพยาบาลจิตเวช

กลุ่มภารกิจอ านวยการ
นายศุภสิทธิ์  โพธิวัฒน์

คณะกรมการจริยธรรม.pptx


ส านักงานนิติสุขภาพจิตกลุ่มงานพัฒนาบริการ/วิชาการ

โครงสร้างกลุ่มภารกจิ “นิติสุขภาพจิต”

Med & Referral

Training

Data Base & Network & Reference

Policy

กลุ่มที่ปรึกษา

Research and Development

งานเลขานุการกลุ่มภารกิจ

งานธุรการ/ประสานงาน
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อัตราก าลังกลุ่มภารกจิ “นิติสุขภาพจิต”
นายแพทย์อภิชาติ แสงสิน

กลุ่มที่ปรึกษา
พญ.ดวงตา  ไกรภัสสร์พงษ์
นางวัลลี  ธรรมโกสิทธิ์
น.ส.เบญจวรรณ สามสาลี

ทีมเลขานุการกลุ่มภารกิจ
ดร.อุทยา  นาคเจริญ               เลขา       
น.ส.ภควดี  ประดับเพชรรัตน์     ผช.เลขา

แพทย์
- พ.วิชชุดา  จันทราษฏร์
- พ.กมลชนก  มนตะเสวี
- พ.วีระพงษ์ แสนมนตรี
- พ.ณัฐ ไกรภัสสร์พงษ์
นักจิตวิทยาคลินิก
น.ส.พรพรรณ  มีฤทธิ์
น.ส.รสสุคนธ์  ผลค าแปง
น.ส.นาถชนก  นิ่มจรรยา
นักกิจกรรมบ าบัด
น.ส.กรรณิกา  เขื่อนนิล
น.ส.อินทิรา  อะตะมะ
นักสังคมสงเคราะห์
นางลัดดา  จีระกุล
น.ส.นิษฐ์ชุดา  มีชนะ

พยาบาลวิชาชีพ
นางกฤษณา  อ าคา
น.ส.อุทยา  นาคเจริญ
นางทองพูน  ปินทะนา
น.ส.ภาวินี บุตรแสน
นายด ารงค์ ตุ้มโหมด
นายวีรยุทธ บุปผาถา
นางบุญเหนือ  หัตถา
นายชาติชาย  ทันศึก
น.ส.ดอกแก้ว  เพียนอก
น.ส.มัลลิกา  เหมนาค
นายชิโนรส  โพธิจันทร์
นางสพุรรณี แสงรักษา  

กลุ่มงานพัฒนาบริการ/วิชาการ ส านักงานนิติสุขภาพจิต

ส านักงาน Back Office
ดร.อุทยา  นาคเจริญ       หัวหน้า
น.ส.ภควดี  ประดับเพชรรัตน์  รอง
น.ส.จิราภรณ์ แย้มโกมล
น.ส.กนกพร  ขุนทรง
น.ส.วีรนุช  ตุ่นสวัสดิ์
น.ส.ศศิวิมล  จันทร์มาลี
น.ส.ปวีณา เจียนกลาง
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โครงสร้างกลุ่มภารกจิ “จิตเวชทั่วไป”

รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจ

งานบริการจิตเวช
เด็กและวัยรุ่น

งานบริการจิตเวช
ผู้สูงอายุ

OPD

IPD

ชุมชน

OPD

IPD

ชุมชน

OPD

IPD

ชุมชน

OPD

IPD

ชุมชน

OPD

IPD

ชุมชน

OPD

IPD

ชุมชน

กลุ่มงานพัฒนาบริการ/วิชาการ

งานบริการจิตเวช
ทั่วไป/MCC/ฆ่าตัวตาย

งานบริการจิตเวช
สารเสพติด

งานบริการ
โรคจิตเภท

งานบริการ
โรคซึมเศร้า

ส านักงานจิตเวชเฉพาะทาง
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อัตราก าลังกลุ่มภารกิจ “จิตเวชท่ัวไป”
แพทย์หญิงจุฬาลักษณ์  ตรีสุวรรณวัฒน์

น.ส.พัชรนิทร์ อรุณเรือง  (รอง)
นางสุภานนท์  สิทธิมงคล 
นางสาวส าราญ  บุญรักษา
น.ส.พรรณยุพา  เจ็งไพจิตร
นายกรกช ทาจินะ
น.ส.อินทิรา  อะตะมะ
น.ส.กรรณิกา เขื่อนนิล
น.ส.นิษฐช์ุดา  มีชนะ
นางยุวดี  มณีสอดแสง
นายชนกชนม์  เกียรติวุฒิ
น.ส.ณฐภัทร  เวชกามา
น.ส.กมลวรรณ อยู่คงพัน

นางสาวกฤษณา  อ าคา  (รอง)
น.ส.ส าราญ  บุญรักษา 
นางสุนี อนุรักษ์ชูวงษ์
น.ส.สุลินดา  จันทรเสนา
น.ส.อ าภา  เหมือนสุดใจ
นางสิริรัตน์ หิรัญวัฒนะนาวิน
นายสมบูรณ์  บุรี
น.ส.อมรรัตน์  ปิติ
น.ส.ระเบียบ  ราษีมิน
นายภาคภูมิ  พาถี
น.ส.วรรณวนัส  ไทรชมพู
น.ส.จันทร์จิรา  พรหมชนะ
น.ส.ปิยธิดา  สุนริันดร์
น.ส.นาถชนก  นิ่มจรรยา
น.ส.กมลวรรณ อยู่คงพัน
นายชนกชนม์  เกียรติวุฒิ
น.ส.รุ่งฟ้า  แสงพรหมชาลี
น.ส.จิราภรณ์ สร้อยเพชร

นายไพโรจน์  สุขเกิด  (รอง)   
นางดวงจันทร์  บัวคลี่
นางพรินทร ปิ่นสุภา
นายสมชาย  ขาวล  าเลิศ
นายสมพงษ์ ตุ้มระหงส์
นายธนพล  เบี ยวทุ่งน้อย
น.ส.วันดี  บุปผาถา
นายกรกช ทาจินะ
น.ส.อินทิรา  อะตะมะ
นายรังสี  ควรชม
น.ส.ปาจารีย์ จินตนาศริิกุล
นายเอกพล  สุดาชม
น.ส.สุรางคณา  อยู่ปาน
น.ส.กานติมา  เสมอ่วม
น.ส.อัจฉราภรณ์ เกตุเปรม
น.ส.ธัญญารัตน์  มีทา
น.ส.อัมพิกา เต่ือยจันทึก
น.ส.นภาทิพย์  ค าชัย
น.ส.รสสุคนธ์  ผลค าแปง
น.ส.จิตต์วิไล  มุสิกเจริญ
นายชนกชนม์  เกียรติวุฒิ
น.ส.ธัญญารัตน์  ต้นหล้า

นางวยุณี ช้างมิ่ง       (รอง)
นางกัลนิกา  ศรีวงค์วรรณ
นางยุพิน ตุ้มโหมด
นางเพ็ญพุฒ คงพาณิชย์ตระกูล
น.ส.พรรณภา  แสงส่อง
นางอนุลักษณ์  ไถวสินธุ์
นางเกศรียา  คณาธรรม
น.ส.นิตยา  ธัมมวราภรณ์
น.ส.สุกัญญา  พรหมประเสริฐ
น.ส.เทวารัฐ  จึงธนภัทร
น.ส.กรรณิกา  เขื่อนนิล
น.ส.ทัศนีย์  ค าสน
น.ส.รัชดาพร  ศรนีอร์
นายบัณฑิต  พฤกษ์ร่มเย็น
น.ส.แป้ง  หมายไร่กลาง
น.ส.ศศิวิมล  คงจะแย้ม
น.ส.รุ่งฟ้า  แสงพรหมชาลี
น.ส.ณฐภัทร  เวชกามา
น.ส.จิตต์วิไล  มุสิกเจริญ
น.ส.นันทิพร  วิเชนสวัสด์ิ

น.ส.อรพรรณ  เสนาะ   (รอง)
นางดวงจันทร์  บัวคลี่
นางลัดดา  จีระกุล
นางยุพิน ตุ้มโหมด
น.ส.ชนิดา  ชาฎิโกฏ
น.ส.เพ็ญพรรณ์ ชิตวร
นางจันทร์พิมพ์  ศรีเสวร์
นายสุพจน์  งามสง่า
น.ส.ศิริพรรณ  ธนันชัย
น.ส.ดวงกมล  ขวัญแดง
น.ส.สุดารัตน์  พิพิธภัณฑ์
น.ส.พิมประภา  บัวศรี
น.ส.ณัฐพร  ผิวผ่อง
น.ส.อินทิรา  อะตะมะ
น.ส.อริยา  คุ้มภัย
น.ส.พรพรรณ  มีฤทธิ์
น.ส.จันทิรา  เมฆวิลัย
น.ส.ธิดารัตน์  ค างาม
นางสุมิตรา  ทันศึก
น.ส.พัชรนิทร์ บรรลุพุฒพิงศ์
น.ส.กันฑกิา  กิตติโชติพันธุ์
นางยุวดี  มณีสอดแสง

นพ.พูนพัฒน์ กมลวุฒิพงศ์  (รอง)
น.ส.บุปผา  ดวงเดือน        (รอง)
น.ส.พัชรนิทร์ อรุณเรือง
น.ส.อริยา  คุ้มภัย
นางสุดสาคร  จ ามั่น
นายอ านาจ  เกตุมา
น.ส.พรรณนิกา  แสนปัญญา
นางณัฐณิชาช์ อริยพันธุ์พิทักษ์
น.ส.สุณี ห้วยเรไร
นายกิตติศักดิ์  สุวรรณสินชัย
นางสิริรัตน์  หิรัญวัฒนะนาวิน
นางสมฤดี  รัตนานนท์
น.ส.ชุติมา  ดาวล้อม
น.ส.วรรณิศา ฉายวิจิตร
น.ส.วนิดา  ดอมไธสง
น.ส.รพัสพิศา ธนศิษฐ์จ ารูญ
นายชนกชนม์  เกียรติวุฒิ
น.ส.ภรันยา  ใยมณี

กลุ่มงานพัฒนาบริการ/วิชาการ
ส านักงาน

จิตเวชเฉพาะทาง

งานบริการจิตเวช
ทั่วไป/MCC/ฆ่าตัวตาย

พญ.จุฬาลักษณ์  ตรีสุวรรณวัฒน์

งานบริการโรคซึมเศร้า
พญ.ปวิตรา  มงคลเนาวรัตน์

งานบริการโรคจิตเภท
พญ.วรินทร พิพัฒน์เจริญชัย

งานบริการจิตเวชผู้สูงอายุ
นพ.ณัฐ ไกรภัสสร์พงษ์

งานบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
พญ.สลักจิต  แสงสิน

งานบริการจิตเวชสารเสพติด
พญ.วรินทร พิพัฒน์เจริญชัย

นางลัดดา  จีระกุล  หัวหน้า          
น.ส.สุชญา ทองดีเลิศ
น.ส.พิจิตรา  ชาญณรงค์
น.ส.ชิรารัตน์  พงษ์ไพบูลย์
น.ส.ดุษฎี  รุ่งเรือง

รองหัวหน้ากลุ่มภารกจิ  : หน.กลุ่มภารกิจการพยาบาล (นางบุญน า  เล้าโสภาภิรมย์)
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โครงสร้างกลุ่มภารกจิ “สนับสนุนบริการทางการแพทย์”

งานเทคนิคการแพทย์
และพยาธิวิทยา

งานรังสีวิทยา งานเวชระเบียนและสถิติ งานแพทย์ทางเลือกงานจ่ายกลาง
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อัตราก าลังกลุ่มภารกจิ “สนับสนุนบริการทางการแพทย์”
ทันตแพทย์หญิงปิยะรัตน์  เฉลิมสุขสันต์

นายคณพศ พรหมบุตร น.ส.กนกวรรณ ขาวน่วม
นางพอน  สุวรรณสายะ
น.ส.ดวงกมล  ควรชม
น.ส.ศิริกัญญา  แย้มกลิ่น
นางสัมฤทธ์ิ  คณาธรรม
น.ส.ปณิดา  พรานเนื อ
น.ส.มิ่งขวัญ  เชื อทหาร  (รายคาบ)

น.ส.ไพลดา  อ้นพันธุ์       
น.ส.สุจรรจา  จิรสกุลชัย
น.ส.ณัฐนรี  ช่ืนชูจิตต์
นายทศพร  บุญรักษา

นายจตุพร  ฉัตรจิ๋ว
นายสมพร  คู่คิด      *

งานรังสีวิทยา
นางสาวนิตยา  อินตะนัย

งานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา
นางสาวนิตยา  อินตะนัย

งานจ่ายกลาง
นางกัลนิกา  ศรีวงคว์รรณ

งานแพทย์ทางเลือก
นางกัลนิกา  ศรีวงคว์รรณ

งานเวชระเบียนและสถิติ
นางนภาพร  ทองมูล

หน้า 7/39



โครงสร้างกลุ่มภารกจิ “การพยาบาล”

- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
- งานการพยาบาลจิตเวชฉุกเฉิน
- งานการพยาบาลรับส่งต่อผู้ป่วย  (Refer)

- งานการพยาบาลผู้ป่วยนิติจิตเวช
- งานการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป
- งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ
- งานการพยาบาลผู้ป่วยหญิง
- งานการพยาบาลผู้ป่วยสุรา/ยาเสพติด
- งานการพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุ
- งานการพยาบาลฟื้นฟูบ าบดั (Long term care) 
- งานการพยาบาลบ าบดัพิเศษ  (ECT)
- งานการพยาบาลควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ  (IC)

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปว่ยนอก

หน้า 8/39

ส านักงานบริหารกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาทางการพยาบาลจิตเวช

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปว่ยใน กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชชุมชน

- งานการพยาบาลนิติจิตเวชชุมชน
- งานการพยาบาลจิตเวชชุมชน



อัตราก าลังกลุ่มภารกจิ “การพยาบาล”
นางกัลนิกา  ศรีวงค์วรรณ (รก.)

นางดวงจันทร์  บัวคลี่
นางสาวส าราญ  บุญรักษา
นางวรารัตน์  ยอดราช
น.ส.วารุณี  ศรียา

งานวิจัยและพัฒนาทางการพยาบาลจิตเวช
ดร.อุทยา  นาคเจริญ

ส านักงานบริหารกลุ่มภารกิจ

หน้า 9/39



อัตราก าลังกลุ่มภารกจิ “การพยาบาล”
นางกัลนิกา  ศรีวงค์วรรณ  (รก.)

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

หน้า 10/39

น.ส.สุภาพ  จินดาวงษ์

น.ส.พรรณยุพา  เจ็งไพจิตร
นายไพฑูรย์  ชุมพล
นางสุกัญญา  กิจเครือ           (รายคาบ)
นายวรวิทย์ ทรงช่ืนบาน        (รายคาบ)

นางสาวพรรณนิภา  แสนปัญญา (รอง)
น.ส.สุณี ห้วยเรไร
น.ส.พรรณภา  แสงส่อง
นางสุนี อนุรักษ์ชูวงษ์
นางสาวนิตยา  ธัมมวราภรณ์
นางพรินทร ปิ่นสุภา
นายชิโนรส  โพธิจันทร์
นางสุภานนท์  สิทธิมงคล
นายไพโรจน์  สุภาวงศ์
นางรัชนี  ฟักเขียว
นายประเสริฐ  มีศิริ
นางนิตยา  ฤทธกิ ากับการ
นายค านูญ  ฟักเขียว
น.ส.สมานใจ  บัวคลี่         (ธุรการ)
นางณัฎฐนันท์ กองวิเชียร
นายกฤตพงศ์  ศรีสุริยวงษ์ (เวรเปล)

งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
นางสาวชนิดา  ชาฎิโกฏ

งานการพยาบาลจิตเวชฉุกเฉิน งานการพยาบาลรับส่งต่อผู้ป่วย (Refer)

นพ.พูนพัฒน์ กมลวุฒิพงศ์  (ที่ปรึกษา)



งานการพยาบาลผู้ป่วยนิติจิตเวช
นางทองพูน ปินทะนา

- น.ส.ภาวินี บตุรแสน (รอง)
- นายด ารงค์ ตุ้มโหมด
- นางบญุเหนือ  หตัถา
- นายธีระศกัดิ์  อ าคา
- นายชาติชาย ทนัศกึ
- น.ส.ดอกแก้ว  เพียนอก
- น.ส.มลัลกิา  เหมนาค
- นางสภุาวดี มีรักษา

- นายบญุน า  ศรีผึง้   (ธุรการ)
- นายจรินทร์ นิลสมบรูณ์
- นายสราวธุ สร้อยเซียน
- นายพิเชษฐ์ รอดถนอม
- นายเฉลมิวฒุิ นนัตศิลป์
- นายยศการ  ชาญสงูเนิน
- นายภมูิภพ  กุ่มแก้ว
- นายอนชุา  ปานบญุลอื  
- นางช่อฟา้  มิ่งขวญั
- น.ส.วราภรณ์ เกือกรัมย์

งานการพยาบาลผู้ป่วยหญิง
นางสาวอรพรรณ เสนาะ

- น.ส.เพ็ญพรรณ  ชิตวร (รอง)
- นางจนัทร์พิมพ์  ศรีเสวกร์
- นางสมุิตรา  ทนัศกึ
- น.ส.ธิดารัตน์  ค างาม
- น.ส.จนัทิรา  เมฆวิลยั
- น.ส.วรัญญา เจริญแสงเพชร
- น.ส.กณัฑกิา  กิตติโชติพนัธ์
- น.ศ.ดวงกมล  ขวญัแดง
- น.ส.สดุารัตน์  พิพิธภณัฑ์
- น.ส.พิมประภา  บวัศรี
- น.ส.ณฐัพร  ผิวผอ่ง
- น.ส.รัชฎาภรณ์ สนกุพนัธ์

- น.ส.กรคณา  สบืบญุยภาดา   (ธุรการ)
- น.ส.สายหยุด  ไชยชาญพันธุ์
- นางมณีรัตน์  คงอยู่
- น.ส.สุภาภรณ์ ชาญสูงเนิน
- นางนุชจรีย์ บัวดอก
- น.ส.สุพรรษา  สุดสาคร
- น.ส.เบ็ญจมาศ  พาผล
- น.ส.ธัญญารัตน์  สุนทรจามร
- น.ส.สุจิรวรรณ แก้วภู่กองพันธ์
- นางประดิษฐ์  สายรัตน์
- นางอธิศา คณาธรรม
- น.ส.อุทุมพร  บุญมา
- น.ส.ศิริวิมล  จ าปา
- น.ส.เปรมฤดี  ปรุิโส
- น.ส.จ าลอง  เหมือนโพธ์ิ
- นางพัชนี  กิจถาวร

งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ
นางสาวบุปผา  ดวงเดือน

- นางสุดสาคร  จ ามั่น    (รอง)

- นายอ านาจ  เกตุมา
- น.ส.ชุติมา  ดาวล้อม
- นายกิตติศักดิ์  สุวรรณสินชัย
- นางณัฐณิชาช์ อริยพันธ์พิทักษ์

- น.ส.วรรณิศา ฉายวิจิตร
- น.ส.วนิดา  ดอมไธสง
- น.ส.รภัสพิศา ธนศิษย์จ ารูญ
- นายทัศน์พล  สัมฤทธิ์

- นายบงการ  บัวก้านทอง(ธุรการ)

- นายเรือง  กลิ่นขจร
- นายธีรเมธ  สิทธิมงคล
- นายอ านาจ  เอี ยงรอด
- นายชยกร  แสะสาร
- นายยศกร  ชาญสูงเนิน
- นายจาตุรนต์  พุ่มเพชร
- น.ส.สมฤดี  กลิ่นหอม
- นายภราดร  อิทธิรัตนโกมล
- น.ส.สาวิตรี  ร่มโพธ์ิทอง

อัตราก าลังกลุ่มภารกจิ “การพยาบาล”
นางกัลนิกา  ศรวีงค์วรรณ  (รก.)

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน
นางดวงจันทร์  บัวคลี่

หน้า 11/39



งานการพยาบาลผู้ป่วยสุรา-ยาเสพติด
นายไพโรจน์ สุขเกิด

- นายสมชาย  ขาวล  าเลิศ  (รอง)
- นายรังสี  ควรชม
- นายสมพงษ์ ตุ้มระหงษ์
- น.ส.ปาจารีย์ จินตนาศิริกุล
- นายเอกพล  สุดาชม
- นายธนพล  เบี ยวทุ่งน้อย
- น.ส.สุรางคณา  อยู่ปาน
- น.ส.วันดี  บุปผาถา
- น.ส.กานติมา  เสมอ่วม
- น.ส.อัจฉราภรณ์ เกตุเปรม
- น.ส.อัมภิกา  เตื่อยจันทึก
- น.ส.ธัญญารัตน์  มีทา
- น.ส.นภาทิพย์  ค าชัย

- นางสาวมยุรี  ผาดี  (ธุรการ)
- นายธีระ  เชื อดี
- นายประสิทธ์ิ  บัวดอก
- นายอานนท์  สังขยา
- นายธนเดช  เทียมเมือง
- นายกรกฎ เชิงชัยภูมิ
- นายกฤษดา  ลิขิตตระกูล
- นายทศพล  รูปสูง
- นายวรรธนัย  ศรีจิวังษา
- นางรัชนี  แสะสาร
- น.ส.นกแก้ว  อ่อนน้อย
- นายฐิติกร  สวัสดิรุ่ง
- นายรัฐธรรมนูญ  สุวรรณสายะ
- นายพิทักษ์  ศรีแสงทรัพย์
- นายศรันย์ ใหม่เอี่ยม
- นายสมพร  คู่คิด

งานการพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุชาย
นางกฤษณา อ าคา

- น.ส.สลุินดา  จันทรเสนา  (รอง)
- น.ส.อ าภา  เหมือนสุดใจ
- น.ส.วรรณวนัส  ไทรชมภู
- นายสมบูรณ์  บุรี
- น.ส.ระเบียบ  ราศีมิน
- น.ส.ปิยธิดา  สุนริันดร์
- นายภาคภูมิ  พาถี
- น.ส.อมรรัตน์  ปิติ
- น.ส.ปิยะธิดา  สุนิรันดร์
- น.ส.จันทร์จิรา  พรหมชนะ

- น.ส.จิรพรรณ  การันต์  ธุรการ)
- นายเกษมสันต์  โคตรทา
- นายวิเชียร  แสะสาร
- นายพรชัย  บุญเจริญรักษา
- นายอนุวัฒ ตุ้มสุวรรณ์
- นายธวัชชัย  เรือนใจมั่น
- นายกัฐพศิษฐ์ พิมพ์ทอง
- นางนิตยา  ฤทธกิ ากับการ

งานการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป
นางวยุณี ช้างมิ่ง

- นางอนุลักษณ์  ไถวสินธุ์ (รอง)
- นางเกศรียา  คณาธรรม
- น.ส.ทัศนีย์  ค าสน
- น.ส.นันทิพร  วิเชนสวัสดิ์
- น.ส.รัชดาพร  ศรีนอร์
- น.ส.สุกัญญา  พรหมประเสริฐ
- นายบัณฑิต  พฤษกร่มเย็น
- น.ส.ศศิวิมล  คงจะแย้ม
- น.ส.แป้ง  หมายไร่กลาง
- น.ส.พรรณนิภา  เครือฟัก

- นายอภิชาติ สีผึ ง (ธุรการ)
- นายสุริยงค์ โตมอญ
- นายกองศรี  อินตะโคตร
- นายนพพล  บัวดอก
- นายอนุรักษ์  โอนอ่อน
- นายสุระชัย  สุขแสน
- นายอิทธิพัทธ์  พงษพ์ันธ์
- นายสุรชา  ภัคเลิศกุล
- นายสิทธิโชค  ภู่พงษ์

อัตราก าลังกลุ่มภารกจิ “การพยาบาล”
นางกัลนิกา  ศรวีงค์วรรณ (รก.)

หน้า 12/39

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน
นางดวงจันทร์  บัวคลี่



อัตราก าลังกลุ่มภารกจิ “การพยาบาล”
นางกัลนิกา  ศรวีงค์วรรณ (รก.)

หน้า 13/39

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน
นางดวงจันทร์  บัวคลี่

ดร.อุทยา  นาคเจริญ       (รอง)
น.ส.พัชรินทร์ บรรลุพุฒิพงศ์             
น.ส.ศิริพรรณ  ธนันชัย
นายสุพจน์  งามสง่า                     
นายวิชัย  หล้าธรรม

งานการพยาบาลบ าบัดพิเศษ (ECT)
นางสมฤดี  รัตนานนท์

นายวีรยุทธ บุปผาถา
นายมงคล  ค าวิชิต     (รายคาบ)
นางวีสุดา  คชสิงห์     (รายคาบ)

งานการพยาบาลฟื้นฟูบ าบัด  
(Long term care)

นางเพ็ญพุฒ  คงพาณิชย์ตระกูล

นายสมชาย  ขาวล  าเลิศ
นายชิโนรส  โพธจิันทร์

งานการพยาบาลควบคุม
และป้องกันการติดเชื้อ (IC)

นางกัลนิกา  ศรีวงคว์รรณ

นพ.ณัฐ ไกรภัสสร์พงษ์ (ที่ปรึกษา)



อัตราก าลังกลุ่มภารกจิ “การพยาบาล”
นางกัลนิกา  ศรวีงค์วรรณ  (รก.)

หน้า 14/39

กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชชุมชน
นางยุพิน ตุ้มโหมด

นางสุพรรณี แสงรักษา        (รอง)
นายกรกช ทาจินะ

งานการพยาบาลนิติจิตเวชชุมชน

นางสิริรัตน์  หิรัญวัฒนะนาวิน
นายกรกช ทาจินะ

งานการพยาบาลจิตเวชชุมชน



โครงสร้างกลุ่มภารกจิ “อ านวยการ”

กลุ่มงานการเงินและบัญชี
กลุ่มงานยุทธศาสตร์

และสารสนเทศ
กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานสารนิเทศ
และประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานโภชนาการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

หน้า 15/39



อัตราก าลังกลุ่มภารกจิ “อ านวยการ”
หน้า 16/39

งานการเงิน
นางสาวเพชร์รุ่ง  ปานบุญลือ (รอง)

น.ส.ชญานี ขุนทรง
น.ส.วรรณนสิา ทิพย์นุช
นางนภาพร  สุนทรเกตุ
น.ส.สุวิลัย  ค าเหลี่ยม

งานงบประมาณ/GFMIS
นางสาวพวงรัตน์  จุลกะ

นางพิมพ์วลัญช์  ทองจินดา
น.ส.ภิราวัน  ผูกพันธ์

งานประกันสุขภาพ
นางสาววรันธร แท่นเครือ

น.ส.ขนิษฐา ทองใจ
น.ส.ศรีสุรางค์ เจริญพงษ์
น.ส.สุวิมล  ค าเหลี่ยม

งานยุทธศาสตร์และประเมินผล
นางสาวเบ็ญจมาศ  พฤฒารา

น.ส.วิภาพร  สิทธิจันทร์

งานงบประมาณและแผนงาน
นางเปศล  บวรศักดิ์ถาวร

น.ส.ณัฐชนา  สุวรรณศรี

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายอาคม จ ามั่น  (รอง)

น.ส.จิรารัตน์  หงส์เวียงจันทร์
นายสุริยา  ลอยบันดิด
น.ส.ทินประภา  แสนซ่ือ
น.ส.จุรีภรณ์ สดใส
นายจาตุรนต์  ฤทธิธรรมาพร

งานบริหารสินทรัพย์
จ่าอาการโทอณุรัฐ  ศรีกนก (รอง)

น.ส.สุภาวดี  สุหัตถาพร
นายปรัชญา ชมแตง
นายปภังกร  เนียมสุภาพ

งานจัดซื้อจัดจ้าง
นายมาโนช ชื่นชมวรรณ์

น.ส.ณัฐกฤตา  โปร่งกลาง
น.ส.อุษา อนุพันธุ์

งานวิชาการและโสตทัศนศึกษา
นางศุภกร ปัญญา  (รอง)

น.ส.ปวีณา คณาธรรม

กลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
นายดลทยา  สุริยนต์

งานประชาสัมพันธ์ด่านหน้า/โทรศัพท์

น.ส.แก้วใจ  ศรพรหมมาศ
น.ส.ศิริขวัญ  มีสุข

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
นางสาวเบ็ญจมาศ  พฤฒารา

กลุ่มงานพัสดุ
นางกรชไม  วสุธาวุฒิจารณ์

กลุ่มงานการเงินและบัญชี
นางสาคร  ศรีสุริยวงษ์

งานบัญชี

น.ส.วรรษมน  แก้วสระแสน



นายดลทยา สุริยนต์ (รอง)

งานซ่อมบ ารุง

- นายปิยกร  จิตตรานนท์
- นายชาลีชาติ  ญาติตาอิน
- นายไพศาล  สุวรรณสายะ

งานยานพาหนะ
นายประดิษฐ์  คณาธรรม

- นายสุรสิงห์ สุขเกษมราษฎร์
- นายธีรพล  บุญธรรม
- นายมนัส  ไขแสง
- นายเอกชัย  ขุนทรง
- นายสมยศ  นาโพธิ์
- นายกฤษดา  คณาธรรม

งานซักฟอก
นายประวัติ  ภู่บ ารุง

- นางเสงี่ยม  แก้วงาม
- นายกฤตพัส ตาหล้า

งานอาคารสถานที่
นายดลทยา  สุริยนต์

หน่วยดูแลพ้ืนที่ภายในอาคาร
- พนักงานจ้างเหมาท าความสะอาด
หน่วยดูแลพื้นท่ีภายนอกอาคาร
- พนักงานจ้างเหมาดูแลภูมิทศัน์ 

อัตราก าลังกลุ่มภารกจิ “อ านวยการ”
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งานโภชนบ าบัด/วิชาการ
นางสาวศุภลักษณ์  เม่นเผือก  (รอง)

นายศักดิธัช ราชกิจจา

กลุ่มงานโภชนาการ
นางปราณี  ยุทธารักษ์

งานโภชนบริการ
นางปราณี  ยุทธารักษ์

นางศิริรัตน์  สร้อยเซียน

งานบริหารทรัพยากรบุคคล
นายอดิศักด์ิ  โอสถพรหมมา

นายสาโรจน์  สวัสดิ์โต

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นางปานจิต  สุขชุ่มชื่น  (รอง)

นายบุญฤทธิ์  พรหมรักษ์

หน่วยบริหารจัดการ
นายสถาพร  ชโลธร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
นางสาววงษ์เดือน  สายสุวรรณ์

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
นางสาวมุกรินทร์  สุพพัตกุล

นางสาววงษ์เดือน  สายสุวรรณ์ (ที่ปรึกษา)

งานรักษาความปลอดภัย
นายปรีชา ป้อมป้องภัย

หน่วยรักษาความปลอดภัย
- พนักงานจ้างเหมารักษาความปลอดภยั
หน่วยป้องกันอัคคีภัย

งานธุรการ
นางสาวกนิษฐา วงษ์ชื่น

หน่วยสารบรรณ
- นายแสง  ขุนทรง
- นางสาวสริดา  แก้วโทน
- นางวัลภา  ภักดี
- นายวิโรจน์  ศุภราช
หน่วยเลขานุการ
-นางสาวรัตนา  ชวนชม
-นางสาวศิริกาญ เฮงสว่าง
-นางสาวกมลวรรณ แก้วสายปาน
หน่วยห้องประชุม
- นางฉวีวรรณ สุขเกษมราษฎร์
- นางสาวศฐิฏิญา ศรีจันทร์



กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มงานจิตวิทยากลุ่มงานทันตกรรม

ผู้อ านวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา

โครงสร้าง “องค์กรวิชาชีพ”

กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
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กลุ่มงานการแพทย์
แพทย์หญิงวิชชุดา  จันทราษฏร์

- นพ.อภิชาติ แสงสิน                 (รอง)
- พญ.จุฬาลักษณ์ ตรีสุวรรณวัฒน์
- พญ. สลักจิต  แสงสิน
- พญ. กมลชนก  มนตะเสวี
- พญ. วรินทร พิพัฒน์เจริญชัย
- นพ. พูนพัฒน์ กมลวุฒพิงศ์
- นพ.วีระพงษ์ แสนมนตรี
- นพ.ณัฐ ไกรภัสสร์พงษ์
- พญ.ปวิตรา  มงคลเนาวรัตน์
- น.ส.จันทร์ธิราพร  บุตรพรม  (ธุรการ)
แพทย์ที่ปรึกษา (ตรวจผู้ป่วยนอก)
- นพ.วีระเดช วีระพงศ์เศรษฐ์
- นพ.สมชาติ สุทธิกาญจน์
- พญ.ศันสนีย์ เรืองสอน

อัตราก าลังองค์กรวิชาชีพ

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
นางลัดดา  จีระกุล

- นางยุวดี  มณีสอดแสง (รอง)
- น.ส.เทวารัฐ จึงธนภัทร
- น.ส.นิษฐ์ชุดา  มีชนะ
- น.ส.รุ่งฟ้า  แสงพรมชาลี
- น.ส.จิราภรณ์ สร้อยเพชร
- น.ส.ธัญญรัตน์ ตันหล้า
- น.ส.ภรันยา  ใยมณี
- น.ส.เบญจภรณ์ บุญอ่ิมยิ่ง
- น.ส.วราภรณ์ ร้อยแสง

กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ
นางสาวอินทิรา  อะตะมะ

- น.ส.กรรณิกา  เขื่อนนิล       (รอง)
- นายชลอ เพชรอินทร์ 
- น.ส.ยุพิน จีนสงวน
- นายพัสกร  ชวนชม
- นายชนกชนม์ เกียรติวุฒิ
- น.ส.อธิติยา  โคตะนนท์
- น.ส.ภัทราภรณ์ แก้วปัญญา
- น.ส.ออน โสค าแก้ว
- นายภูวนาท  สงวนค า
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กลุ่มงานจิตวิทยา
นางสาวพัชรินทร์ อรุณเรือง  (รก.)

น.ส.อริยา  คุ้มภัย             (รอง)
น.ส.พรพรรณ  มีฤทธิ์         
น.ส.รสสุคนธ์  ผลค าแปง
น.ส.นาถชนก  นิ่มจรรยา
น.ส.เบญญารัศม์ จันทร์เปล่ง
น.ส.ณฐภัทร  เวชกามา
น.ส.กมลวรรณ อยู่คงพัน
น.ส.จิตต์วิไล  มุสิกเจริญ

น.ส.สาลิกา  โค้วบุญงาม (ที่ปรึกษา)

กลุ่มงานเภสัชกรรม
เภสัชกรหญิงสุรีย์  รอดทอง (รก.)

- ภญ. สิริกร  พรหมบุตร            (รอง)
- ภญ. จันทร์เพ็ญ  ศรีศักดาราษฎร์
- นางศุภากร  ฤทธิธรรมาพร
- นายการัน  พงษพ์รม
- น.ส.สุพรรณี กอนชม
- น.ส.เบญจวรรณ  สุขสงวน
- น.ส.ปารีนาถ  บุญญสิทธิ์
- นายคนิช  ศรียา
- น.ส.อรทัย  ประนนท์
- นางสาริศา สายละดาห์
- น.ส.เดือน บัวเผื่อน
- ภญ.อุรารัตน์  เล้ารัตนโกมุท  (รายคาบ)
- ภญ.รัตนา  บูรณศรี            (รายคาบ)
- ภญ.ประภาศรี  สินสวัสดิ์     (รายคาบ)
- ภญ.จันทริกา  แก้วสด         (รายคาบ)

กลุ่มงานทันตกรรม
ทันตแพทย์หญิงปยิะรัตน์  เฉลิมสุขสันต์

- ทพญ. ปุณฑรา จินตรุ่งเรืองชัย (รอง)
- น.ส.นัชชา  สุติญญามณี
- นายประทีป  พึ่งจีน
- น.ส.สายฟ้า  พรสุข
- นายประมวล  เงินงาม  (รายคาบ)



โครงสร้าง “ศูนย์พัฒนาคุณภาพ”

HA PMQA KMISO
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อัตราก าลัง “ศูนย์พัฒนาคุณภาพ”
นางสาวพรรณภา  แสงส่อง

น.ส.สายอุบล  สายละดาห์
น.ส.ภัคจิรา  กลีบขยาย

นางสาววิไล  เสรีสิทธิพิทักษ์ (ที่ปรึกษา)
นางดวงจันทร์ บัวคลี่     (QMR)
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โครงสร้างกลุ่มภารกจิ “เครือข่าย”

งานนิเทศ/ตรวจราชการ 
เขตสุขภาพที่ 5

งานประสานการพัฒนาเครือข่าย
เขตสุขภาพที่ 5
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อัตราก าลังกลุ่มภารกจิ “เครือข่าย”
นายแพทย์พูนพัฒน์ กมลวุฒิพงศ์

นางยุพิน ตุ้มโหมด           (รอง)
นางสิริรัตน์  หิรัญวัฒนะนาวิน
นายมานิจ  คณาธรรม
น.ส.ปรัชญาพร  ชาญณรงค์
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บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบกลุม่ภารกิจ “นิติสุขภาพจิต”

Med & Referral

ผู้รับผิดชอบหลัก
ประธาน      :  นายแพทย์อภิชาติ แสงสิน
เลขานุการ   : นางสาวพรพรรณ มีฤทธิ์

:  นางสาวรสสุคนธ์  ผลค าแปง

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. พัฒนาระบบนิติสุขภาพจิต โดยทีมสหวิชาชีพ
2. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยนิติจิตเวชที่รับบริการ
3. ติดตามผู้ป่วยนิติจิตเวชที่ถูกส่งมารับการรักษา
4. พัฒนานวัตกรรมบริการ โดยผ่านกระบวนการ R&D

Training

ผู้รับผิดชอบหลัก
ประธาน      :  ดร.อุทยา  นาคเจริญ
เลขานุการ   : นางสาวจิราภรณ์ แย้มโกมล

: นางสาวศศิวิมล  จันทร์มาลี

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดท าแผนการด าเนินงานฝึกอบรมในแต่ละปี
2. จัดอบรมโครงการ/หลักสูตรที่เกี่ยวกับนิติจิตเวช
3. ก าหนดเกณฑ์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติจิตเวช และผลักดันการ

ท างานตาม  Roadmap
4. พัฒนาหลักสูตรที่ได้รับรองจากกรมสุขภาพจิต , สภาวิชาชีพ
5. ติดตามประเมินผลหลักสูตร
6. ติดตามการน าไปใช้ประโยชน์ของผู้ที่ผ่านการอบรม
7. จัดท าท าเนียบวิทยากร  ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ผ่านการอบรม
8. ดูแลหน่วยงานที่มาศึกษาดูงานด้านนิติจิตเวช
9. จัดประชุมวิชาการประจ าปีนิติจิตเวช  และรับผิดชอบงาน

วิชาการกรมสุขภาพจิต

Data Base & Network & Reference

ผู้รับผิดชอบหลัก
ประธาน      :  นายแพทย์อภิชาติ แสงสิน
เลขานุการ   : นางสาววีรนุช  ตุ่นสวัสดิ์

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. รวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลผลงานวิจัย/นวัตกรรม/KM

ด้านนิติจิตเวช
2. จัดทานข้อมูลผู้ป่วยนิติจิตเวชระดับประเทศ/เขตสุขภาพท่ี 5

โรงพยาบาล
3. จัดท าฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ/วิทยากร/ผู้ผ่านการอบรม
4. จัดท า Website นิติจิตเวช
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Research & Development

ผู้รับผิดชอบหลัก
ประธาน      :  แพทย์หญิงกมลชนก มนตะเสวี
เลขานุการ   :

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. วางแผนการด าเนินโครงการวิจัยด้านนิติจิตเวช
2. ผลักดันให้มีโครงการวิจัยด้านนิติจิตเวช
3. ผลักดันให้งานวิจัยนิติจิตเวชได้รับการเผยแพร่ ผ่านการ

ตีพิมพ์หรือน าเสนองานประชุมวิชาการ
4. ผลักดันให้น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส านักงานนิติสุขภาพจิต

หัวหน้าส านักงาน
ดร.อุทยา นาคเจริญ

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ก ากับ  ติดตาม  ตัวชี วัด  การด าเนินงานนิติจิตเวช
2. เป็นศูนย์กลางในการด าเนินงานด้านนิติจิตเวช

Policy

ผู้รับผิดชอบหลัก
ประธาน      :  แพทย์หญิงวิชชุดา จันทราษฎร์
เลขานุการ   : นางทองพูน  ปินทะนา

:  นางสาวภควดี ประดับเพชรรัตน์

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ขับเคลื่อนการด าเนินงาน ฐานะ PM (3S นิติจิตเวช &

งานเรือนจ า & งานนิติจิตเวชเด็ก)
2. จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
3. ผลักดันโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต ให้บริการแนวทาง

นิติจิตเวช
4. ผลักดันงานวิจัยที่มีผลต่อการขับเคลื่อนนโยบาย

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบกลุม่ภารกิจ “นิติสุขภาพจิต”
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แพทย์หญิงดวงตา ไกรภัสสร์พงษ์

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

นางวัลลี  ธรรมโกสิทธิ

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

นางสาวเบญจวรรณ  สามสาลี

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

กลุ่มที่ปรึกษา

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบกลุม่ภารกิจ “นิติสุขภาพจิต”
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1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพจติและจิต
เวชเด็กและวัยรุ่นใหม้ีประสิทธิภาพ 
2. ให้บริการตรวจวินิจฉยั บ าบัดรักษา และ
ส่งเสริมป้องกันปัญหาด้านสุขภาพจติและ
จิตเวชเด็กและวัยรุ่นทั งภายในและภายนอก
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
3. สนับสนุนและพัฒนาความรู้ทางวิชาการ
ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวยัรุ่น
ให้แก่ทีมสหวิชาชีพทั งภายในและภายนอก
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
4. พัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตและจติ
เวชเด็กและวัยรุ่น
5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและส่งต่อ
ประสานข้อมูลด้านสุขภาพจิตและจติเวช
เด็กและวัยรุ่นทั งภายในและภายนอก
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
6. ร่วมพัฒนาองค์ความรู้และระบบบริการ
นิติสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
7. ร่วมพัฒนาระบบบริการสุขภาพจติและ
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ ๕

๑. ให้บริการตรวจวินิจฉัย บ าบัด 
รักษา ส่งเสริมป้องกันและพัฒนา
ระบบบริการผู้ป่วยสารเสพติด ทั ง
ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ให้เกิดผลลัพธ์ที่
มีประสิทธิภาพ  มีคุณภาพ และ
ได้รับความพึงพอใจ
๒. ก าหนดเป้าหมาย และตัวชี วัด
ผลลัพธ์ของระบบบริการ รวมทั งเก็บ
ข้อมูล ก ากับ ติดตาม และวิเคราะห์
ผลการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชสาร
เสพติด ผ่านคณะท างานจิตเวชสาร
เสพติด
๓. พัฒนาระบบฐานข้อมลูและส่งต่อ
ประสานข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชสารเสพ
ติด ให้ได้รับการดูแลต่อเนื่องจนถึง
ชุมชน
๔. พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการ 
และทักษะทางวชิาชีพที่เกีย่วข้องกับ
งานจิตเวชสารเสพติด
๕. ให้ความร่วมมือกับงานนิติสุขภาพ 
จิต และนิติจิตเวชในด้านต่าง ๆ

๑. ให้บริการตรวจวินิจฉัย บ าบัด
รักษา ส่งเสริมป้องกันและพัฒนา
ระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุทั ง 
ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ให้เกิดผลลัพธ์ที่
มีประสิทธิภาพ  มีคุณภาพ และ
ได้รับความพึงพอใจ
๒. ก าหนดเป้าหมาย และตัวชี วัด
ผลลัพธ์ของระบบบริการ รวมทั งเก็บ
ข้อมูล ก ากับ ติดตาม และวิเคราะห์
ผลการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ 
ผ่านคณะท างานจิตเวชสูงอายุ
๓. พัฒนาระบบฐานข้อมลูและส่งต่อ
ประสานข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ 
ให้ได้รับการดูแลต่อเนื่องจนถึงชุมชน
๔. พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการ 
และทักษะทางวชิาชีพที่เกีย่วข้องกับ
งานจิตเวชสูงอายุ
๕. ให้ความร่วมมือกับงานนิติสุขภาพ 
จิต และนิติจิตเวชในด้านต่าง ๆ

๑. ให้บริการตรวจวินิจฉัย บ าบัด 
รักษา  ส่งเสริมป้องกันและพัฒนา
ระบบบริการ งานสุขภาพจิตและจิต
เภท ทั งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ให้เกิด
ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ  มีคุณภาพ 
และได้รับความพึงพอใจ
๒. ก าหนดเป้าหมาย และตัวชี วัด
ผลลัพธ์ของระบบบริการ รวมทั งเก็บ
ข้อมูล ก ากับ ติดตาม และวิเคราะห์
ผลการให้บริการงานสุขภาพจติและ
จิตเภทผ่านคณะท างานงาน
สุขภาพจิตและจิตเภท
๓. พัฒนาระบบฐานข้อมลูและส่งต่อ
ประสานข้อมูลผู้ป่วยจิตเภทให้ได้รับ
การดูแลต่อเน่ืองจนถึงชุมชน
๔. พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการ 
และทักษะทางวชิาชีพที่เกีย่วข้องกับ
งานสุขภาพจิตและจิตเภท
๕. ให้ความร่วมมือกับงานนิติสุขภาพ 
จิต และนิติจิตเวชในด้านต่าง ๆ

๑. ให้บริการตรวจวินิจฉัย บ าบัด 
รักษา  ส่งเสริมป้องกันและพัฒนา
ระบบบริการ งานสุขภาพจิตและจิต
เวชผู้ป่วยซึมเศร้า ทั งผู้ป่วยนอก 
ผู้ป่วยใน ให้เกิดผลลัพธ์ที่มี
ประสิทธิภาพ  มีคุณภาพ และได้รับ
ความพึงพอใจ
๒. ก าหนดเป้าหมาย และตัวชี วัด
ผลลัพธ์ของระบบบริการ รวมทั งเก็บ
ข้อมูล ก ากับ ติดตาม และวิเคราะห์
ผลการให้บริการงานสุขภาพจติและ
จิตเวชผู้ป่วยซึมเศร้าผ่านคณะท างาน
งานสุขภาพจิตและผู้ป่วยซึมเศร้า
๓. พัฒนาระบบฐานข้อมลูและส่งต่อ
ประสานข้อมูลผู้ป่วยซึมเศร้าให้ได้รับ
การดูแลต่อเนื่องจนถึงชุมชน
๔. พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการ 
และทักษะทางวชิาชีพที่เกีย่วข้องกับ
งานสุขภาพจิตและผู้ป่วยซึมเศร้า
๕. ให้ความร่วมมือกับงานนิติสุขภาพ 
จิต และนิติจิตเวชในด้านต่าง ๆ

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบกลุม่ภารกิจ “จิตเวชทั่วไป”

๑. ให้บริการตรวจวินิจฉัย บ าบัด 
รักษา  ส่งเสริมป้องกันและพัฒนา
ระบบบริการ งานสุขภาพจิตและจิต
เภท ทั งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ให้เกิด
ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ  มีคุณภาพ 
และได้รับความพึงพอใจ
๒. ก าหนดเป้าหมาย และตัวชี วัด
ผลลัพธ์ของระบบบริการ รวมทั งเก็บ
ข้อมูล ก ากับ ติดตาม และวิเคราะห์
ผลการให้บริการงานสุขภาพจติและ
จิตเภทผ่านคณะท างานจติเวช
ทั่วไป/MCC/ฆ่าตัวตาย
๓. พัฒนาระบบฐานข้อมลูและส่งต่อ
ประสานข้อมูลผู้ป่วยจิตเภทให้ได้รับ
การดูแลต่อเน่ืองจนถึงชุมชน
๔. พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการ 
และทักษะทางวชิาชีพที่เกีย่วข้องกับ
งานจิตเวชทั่วไป/MCC/ฆ่าตัวตาย
๕. ให้ความร่วมมือกับงานนิติสุขภาพ 
จิต และนิติจิตเวชในด้านต่าง ๆ

งานบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น งานบริการจิตเวชสูงอายุงานบริการยาเสพติด งานบริการโรคจิตเภท งานบริการโรคซึมเศร้า งานบริการจิตเวชทั่วไป
MCC/ฆ่าตัวตาย

1. ประสานงานระหว่างหนว่ยงานต่าง ๆ
2. บริหารจัดการข้อมูล/ตัวชี วดั และรวบรวมผลงาน
3. สนับสนุนอ านวยการให้งานบริการและงานวชิาการในหน่วยงานต่าง ๆ 

ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ให้ความร่วมมือกบังานนิติสุขภาพจิตและนติิจิตเวชในด้านต่าง ๆ

งานส านักงานจิตเวชเฉพาะทาง
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ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ด้วยความถูกต้อง รวดเร็วได้มาตรฐาน ตาม
หลักวิชาชีพ  ควบคุมดูแลประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอกในเรื่องการจัดเก็บ  และ
ส่งสิ่งส่งตรวจพร้อมกับรายงานผลการตรวจ
ทุกประเภทให้ค าปรึกษาข้อมูล ข่าวสาร
ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์แก่ผู้รบั 
บริการให้บริการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG)

ให้บริการตรวจทางด้านรังสีวินิจฉัยทั่วไป
แก่ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกของสถาบัน ฯ 
โดยให้รังสีวินิจฉัยที่ถูกต้องได้มาตรฐาน
ตามหลักวิชาชีพ

๑. สนับสนุนและให้บริการเวชระเบียนกับผู้ใช้บริการและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
๒. ประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบเวชระเบียนให้
มีคุณภาพมาตรฐาน
๓. รวบรวม วิเคราะห์ และรายงานข้อมูลสถติิ
ผู้มารับบริการที่สอดคล้องกับทิศทางนโยบาย เสนอต่อ
ผู้บริหาร และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
๔. ดูแลควบคุมความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบงานเวช
ระเบียนให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อก าหนด
๕. สนับสนุน และเอื ออ านวยการพัฒนาระบบฐานข้อมูล/ชุด
ข้อมูลที่ส าคัญ (Data Set)
เพื่อการขับเคลื่อนงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ของสถาบัน และ
หน่วยงาน
๖. ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั งภายนอกและภายใน
๗. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา
งานรังสีวิทยา

งานเวชระเบียนและสถิติ

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบกลุม่ภารกิจ “สนับสนุนบริการทางการแพทย์”

* งานแพทย์ทางเลือกให้บริการการแพทย์ทางเลือก
ซ่ึงประกอบด้วยแพทย์แผนไทยและแผนจนี

แผนแพทย์ไทย  ประกอบด้วยบริการนวด 
สุขภาพ นวดบ าบัด อบสมุนไพร บ าบัดด้วยยาแผนไทย

แพทย์แผนจีน การให้บริการงานแพทย์แผนจีน
- ฝังเข็ม
- ฝังเข็ม+กระตุ้นไฟฟ้า(ฟ้ืนฟูกล้ามเนื อจาก

โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต แขนขาอ่อนแรง)
- ครอบแก้ว

งานแพทย์ทางเลือก งานจ่ายกลาง

1. วิเคราะห์ รวบรวม ความต้องการ การใช้บริการเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ของแต่ละ
หน่วยงานภายในสถาบัน
2. ให้บริการรับ-ส่งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์จากหน่ายงานภายในสถาบันเพื่อส่งให้กับ
บริษัทภายนอก (Out Source)
3. ตรวจ Check จ านวนเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ท่ีรับรับ-ส่งจาก บริษัทภายนอก (Out 
Source)
4. ตรวจสอบความถูกต้อง เพียงพอ พร้อมใช้ ของเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
5. ควบคุม ก ากับ ตรวจสอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้ได้รับการท าความสะอาด 
จัดเตรียมบรรจุให้ปราศจากเชื อ
6. ประเมินผล ควบคุมมาตรฐานการท าความสะอาด การท าลายเชื อและการท าให้
ปราศจากเชื อ ของบริษัทท่ีรับเหมาบริการ
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1.ก าหนดโยบายทางการพยาบาลที่สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันฯ
และสื่อสารกับบุคลากรทุกระดับเพื่อน าสู่การปฏิบัติ
2.จัดและให้บริการผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน และนิติจิตเวชในเขต
รับผิดชอบ
3.พัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ทั งจิตเวชทั่วไปและ
นิติจิตเวช รวมทั งบริการรักษาด้วยไฟฟ้า และผู้ปว่ยจิตเวชในชุมชนตาม
เขตความรับผิดชอบของสถาบันฯ
4.บริหารจัดการทรัพยากรทางการพยาบาลและหน่วยงานในก ากับให้
เพียงพอและพร้อมใช้
5.พัฒนาคุณภาพทางการพยาบาลตามมาตรฐานวชิาชีพและระบบ
คุณภาพ
6.พัฒนาสมรรถนะบุคลากรพยาบาลใหพ้ร้อมในการบรกิารจิตเวชยุ่งยาก
ซับซ้อนและความเป็นเลิศนิติสุขภาพจิต
7.ผลิต พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรมงานวิชาการ วจิัยทางการพยาบาล
สุขภาพจิต
8.ร่วมฝึกอบรมเฉพาะด้านการพยาบาลนิติจิตเวช ระดับหลังปริญญาแก่
ผู้เกี่ยวข้องและอบรมหลักสูตรผู้ช่วยเหลือคนไข้ด้านจิตเวช
9.ให้การศึกษาดูงานแก่บุคลากรทางการพยาบาลและนักศึกษาพยาบาล
10.สนับสนุนวิทยากรพยาบาลแก่หนว่ยงานที่เกีย่วข้อง
11.สนับสนุนบุคลากรพยาบาลแก่คลินิกพิเศษต่าง ๆ ของสถาบัน
12.ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรทางการพยาบาลทุก 6 เดือน
13.เป็นตัวแทนวชิาชีพร่วมเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนาทั งในและ
นอกสถาบันฯ
14.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบกลุม่ภารกิจ “การพยาบาล”
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ส านักงานวิจัยและพัฒนาทางการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชชุมชน

1. วิเคราะห์ความต้องการและจดัท าแผนงานวจิัยทางการพยาบาลนิติจิตเวช 
จิตเวชและสุขภาพจติ ที่สอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน
2. วิจัยและพัฒนาด้านการพยาบาลนิติจิตเวช จิตเวชและสุขภาพจติ
3. น าผลการวิจัยด้านการพยาบาลนิติจิตเวช จิตเวชและสุขภาพจติและ
นวัตกรรมทางการพยาบาลไปประยกุต์ในการปฏบิัติการพยาบาลและปฏิบตัิ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
4.พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะการท าวิจยัและผลงานวชิาการอื่นๆ รวมทั ง
การน าเสนอผลงานด้านการพยาบาลนิติจิตเวช จิตเวชและสุขภาพจิตให้กบั
บุคลากรพยาบาล
5. สนับสนุนแหล่งค้นคว้าทางวิชาการให้กับบุคลากรพยาบาล
6. สนับสนุน/จัดหาแหล่งทุนในการท าวจิัยทางการพยาบาล
7. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการท าวิจยัและผลงานวิชาการอื่นๆ 
8. พัฒนาหลักสูตรและจัดอบรมด้านการพยาบาลนิติจิตเวช จิตเวชและ
สุขภาพจิตส าหรับบุคลากรพยาบาลทั งในและนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต
9. พัฒนาหลักสูตรและจัดอบรมด้านการดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวช จิตเวชและ
สุขภาพจิตส าหรับผู้ช่วยเหลือคนไขแ้ละเจา้หน้าที่ทั งในฝ่ายการพยาบาลและ
หน่วยงานอื่นๆ
10. รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น พัฒนาระบบบริการนิติจิตเวช

1. ให้บริการพยาบาลจิตเวชชุมชนส าหรับผู้ป่วยนิติจิตเวชและจิตเวชทั่วไปตั งแต่
แรกรับจนกระทั่งจ าหน่าย และดูแลต่อเนื่องในชุมชน ในเขตพื นที่รับผิดชอบเขต
สุขภาพที่ 5 (8 จังหวัด) และในกรุงเทพมหานคร 7 เขต
2. เตรียมความพร้อมครอบครัวและชุมชนส าหรับผู้ป่วยในนิติจิตเวชและจิตเวช
ทั่วไป เพื่อให้มีความพร้อมก่อนจ าหน่าย และป้องกันการก่อคดีซ  าหรือกลับมา
รักษาซ  า 
3. เตรียมความพร้อมครอบครัวและชุมชนส าหรับผู้ป่วยนอกนิติจิตเวชและจิตเวช
ในรายที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อน เพื่อให้ผู้ป่วยอยู่ในชุมชนได้
4. ประสานและช่วยเหลือเครือข่ายในการน าผู้ป่วยรายที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อนเข้า
สู่กระบวนการรักษา
5. ประสานและส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย พัฒนาระบบการติดตามดูแลต่อเนื่อง เพื่อ
ป้องกันการป่วยซ  า 
6. ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยรายที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อน (Home Health Care) 
7. สนับสนุนและเสริมพลังให้เครือข่ายสามารถส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปมี
สุขภาพจิตดี 
8. ร่วมเป็นทีมปฏิบัติกรณีเกิดภาวะวิกฤตสุขภาพจิต
9. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางพยาบาลจิตเวชชุมชนส าหรับผู้ป่วยนิติจิตเวชและ
จิตเวชทั่วไป 
10. จัดท าฐานข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชและนิติจิตเวช ในเขตสุขภาพที่ 5

ส านักงานบริหารกลุ่มภารกิจ



งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก งานการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

ให้บริการผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนทุกกลุ่มวยัผู้ป่วยนิติจติเวช และที่รับส่งต่อ
ในรายที่ยุ่งยากซับซ้อน จากเขตสุขภาพที ่5และ 7เขตของกรุงเทพมหานคร  ทั งในและนอก
เวลาราชการ ตลอด 24 ชั่วโมง
•จัดบุคลากรทางการพยาบาลให้สอดคล้องกับระบบบริการพยาบาล และความต้องการของ
ผู้รับบริการ  เพื่อให้การพยาบาลมีคุณภาพและมาตรฐานวชิาชพี

1.จัดระบบการคัดกรอง ประเมิน วินิจฉัยภาวะเสี่ยง คาดการณ์และวางแผน
ช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม มีคุณภาพตามมาตรฐานวชิาชีพ  
2.จัดระบบการบริการผู้ป่วยตามกระบวนการนิตสิุขภาพจิต บริการตามกลุ่มวยั 
ตามการจ าแนกประเภทรวมทั งป่วยที่มปัีญหายุ่งยากซับซ้อนให้ปลอดภัยจากภาวะ
คุกคามได้รับการดูแลที่ถกูต้องเหมาะสม
3.ร่วมก าหนดแผนการดแูลผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชนกับทีมสหวิชาชีพ
4.จัดระบบเฝ้าระวงั คัดกรองและดูแลการติดเชื อในผู้มารบับริการและบุคลากร
5.จัดระบบการจดัการกบัความเสี่ยงทางด้านคลินิกตามมาตรฐานเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่ผู้ป่วยและผู้รับบริการ
6.จัดระบบบริหารความเสี่ยงการจดัการแกไ้ขอุบัติการณ์ความเสี่ยงทุกด้านที่เกดิขึ น
เพื่อให้เกิดความปลอดภยักับบุคลากรและผู้รับบริการ
7.จัดระบบเฝ้าระวงัอาการแทรกซ้อนจากยากลุ่มเสี่ยงและการบริหารจดัการยา
เพื่อให้ปลอดภัยแก่ผู้ป่วย

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

ให้บริการจิตเวชฉุกเฉิน มแีพทย์เวรประจ าตลอด 24 ชั่วโมง
บริการชอ่งทางด่วนส าหรับผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเสี่ยง เช่น ผู้ป่วยเส่ียง
ต่อการหลบหนี เส่ียงต่อการท าร้ายตนเอง ท าร้ายผู้อื่น ผู้ป่วยจิตเวช
ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางกาย ผู้ป่วยนติิจิตเวชที่มีคดีอาญาและคดีแพ่ง
จัดให้มีห้องสังเกตอาการและช่องบรกิารทางด่วน เพื่อให้ได้รับการ
ตรวจรักษาที่รวดเร็ว ปลอดภัย โดย

1. มีการจัดระบบการคัดกรองเฉพาะราย
2. มีระบบการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชฉกุเฉนิภายในเวลาที่ก าหนด
3. ก าหนดระยะเวลาการส่งผู้ป่วยเข้าหอผู้ป่วยวกิฤติที่ก าหนด
4. การเตรียมความพร้อมและการประสานงานกรณีต้องมีการส่งต่อ

และพัฒนาระการส่งต่อผู้ป่วยทาง
โทรศัพท์

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบกลุม่ภารกิจ “การพยาบาล”
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1. รับข้อมูลผู้ป่วย Refer จากหนว่ยงานบริการในเขตสุขภาพที่ 5
ประสานงานแพทยแ์ละส่งต่อข้อมลูให้งาน ER ของสถาบัน
2. ติดตามผู้ป่วยRefer out
3. พัฒนาระบบ Refer back, SINAP, ระบบติดตามหลังจ าหน่าย
4.ร่วมกับทีมสหวิชาชพีจัดท า Database: Refer in, Refer out(ทาง
กาย), Refer back (ส่งกลับชุมชน), Refer Receive (รับกลับ Refer
ทางกาย)
5. ติดตามผลการด าเนินงาน โดยการประเมนิความพึงพอใจ (Refer
in),ความสอดคล้องของผลการ วินจิฉยั(Refer out) , ผู้ป่วย Refer
back ได้รับการติดตาม
6. ร่วมประชุมชี แจง เขต 5/Service plan/แพทยจ์บใหม่ เร่ืองเกณฑ์
Refer in ,Refer checklist, ขั นตอนการประสานงาน Refer
7. น าเสนอผลการวเิคราะห์ Refer ในที่ประชุม PCT, เครือข่าย,
บริหารทุก 3 เดือน

งานการพยาบาลรับส่งต่อ  Refer



งานการพยาบาลผู้ป่วยนิติจิตเวชงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ

งานพยาบาลผู้ป่วยนิติจิตเวชชายทั งพิเศษและสามัญ เป็นหน่วยงานที่
ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยในนิติจิตเวช  ตั งแต่แรกรับจนถึงจ าหน่ายมีจ านวนเตียง
ส าหรับการให้บริการ 20  เตียง  หน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี 

1. ตรวจวินิจฉัยโรคผู้ป่วยร่วมกับทีมสหวชิาชีพนิติจิตเวชโดยรวบรวม
ข้อมูลของผู้ป่วยจากการสังเกต สัมภาษณ์  ตรวจสภาพจิต  สภาพร่างกาย  สร้าง
สัมพันธภาพกับผู้ป่วย  และรวบรวมข้อมลูจากญาติผู้ป่วย  ผู้น าส่ง เอกสารทาง
ราชการที่เกี่ยวขอ้งและอืน่ๆที่เกีย่วข้อง  บันทึกอย่างเป็นระบบ  น าเสนอเข้าประชมุ
เพื่อร่วมวินิจฉยัโรค

2. ประเมินวิเคราะห์ปัญหาของผู้ป่วย  และวางแผนการพยาบาล
สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของผู้ป่วยแต่ละราย  รวมทั งปฏิบัติการพยาบาล
ตามมาตรฐานการพยาบาล  และแนวทางการรักษาของแพทย์

3. ปฏิบัติการรักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วน/ กรณีฉุกเฉิน /ผู้ป่วยมี
พฤติกรรมรุนแรง  เพื่อลดอันตรายที่จะเกิดขึ นกับผู้ป่วยและ/หรือผู้อื่น

4. ประสานงานกับบุคลากรในทมีนิติจิตเวชและหน่วยงานอืน่ที่เกี่ยวขอ้ง
ทั งในและนอกหน่วยงานเพื่อ

- การตรวจวินิจฉยัรักษา
- ติดตามกระบวนการทางคดีของผู้ป่วย
5. ก าหนด วิเคราะห์และปฏิบัติตามแนวทางมาตรการความปลอดภัย  ซ่ึง

รวมทั งการจัดส่ิงแวดล้อมให้มีความปลอดภัย เพื่อป้องกันการหลบหนี การก่อเหตุร้าย 
การท าร้ายตนเองและ/หรือผู้อื่น และท าลายทรัพย์สินของทางราชการ

ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยในจติเวชทัว่ไป  สารเสพติดชาย 
และผู้ป่วยนิติจิตเวช (ที่มีประกันตัว) ตั งแต่แรกรับจนถึงจ าหน่าย

งานพยาบาลผู้ป่วยพิเศษชายให้บริการพยาบาลผู้ป่วยใน
พิเศษชายจิตเวช และผู้ป่วยสารเสพติดที่มีอาการทางจติ ในระยะวิกฤติ
ฉุกเฉินและระยะแรกรับมีจ านวนเตียงส าหรับการให้บริการ 24 เตียง 
รับตั งแต่อายุ 15 ปี ขึ นไป และบริการสวัสดิการของเจ้าหน้าที่เจบ็ปว่ย 
1 เตียง

งานการพยาบาลผู้ป่วยหญิง

ให้บริการผู้ป่วยจิตเวชหญิงจ านวน  40 เตียง (นิติจิตเวช 10 เตียง สาร
เสพติด 5 เตียง จิตเวชทั่วไป25 เตียง) เป็นผู้ป่วยสามัญและพิเศษ บริการ
ประกอบด้วย บริการตรวจวินิจฉัย บ าบัดรักษาและฟื้นฟสูมรรถภาพ 
เป้าหมายเพือ่ให้ผู้ป่วยมคีวามปลอดภัยขณะอยู่รักษาตัวภายใน
โรงพยาบาล  ไม่มีภาวะแทรกซ้อน  อาการทางจิตทุเลา และ สามารถ
กลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมคีวามสุข 

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน
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งานการพยาบาลผู้ป่วยสุรา-ยาเสพติด

1. รับผู้ป่วยสุราสารเสพติดที่มีอาการทางจติเวชสามัญ      
ชาย อายุตั งแต่ 14 ปีขึ นไปจ านวน 50 เตียง
2. จัดให้มีบุคลากรพยาบาลและเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง
3. ให้การพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤตทางจิตเวชและสารเสพติด
4. ให้การพยาบาลระยะถอนพิษยาและถอนพษิสุรา
5. ให้การฟื้นฟูผู้ป่วยสุราสารเสพติดระยะพ้นถอนพิษยา
6. เตรียมจ าหน่ายผู้ป่วยสุรา สารเสพติด
7. ประสานทีมสหวิชาชีพ ให้บริการผู้ป่วยสุราสารเสพติดตามสภาพ

ปัญหา
8. ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยให้กับพื นที่เพื่อการดูแลต่อเน่ือง
9. จัดท างายงานขอ้มูลที่เกีย่วข้องกับการบ าบดัดูแลผู้ป่วยสารเสพติด
10.สนับสนุนบุคลากร ในกิจกรรมของสถาบันที่ได้รับมอบหมาย
11.ศึกษาวิจัยผลิตนวัตกรรมในการให้การดูแลผู้ป่วยสุราและสารเสพติด 

งานการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป

•ดูแลผู้ป่วยจิตเวชทัว่ไปสามัญชาย อายุตั งแต่ 15 ปีขึ นไปไม่เกิน60 ปี 
จ านวน 30 เตียง

•จัดระบบงานและก าหนดหน้าที่ความรบัผิดชอบของบุคลากรทางการ
พยาบาลทุกระดับที่อยู่ภายในความรบัผิดชอบของหน่วยงาน 

•ดูแลอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ให้ปลอดภัยและอ านวยความสะดวก
แก่ผู้รับบริการผู้ปฏิบัติงาน

•จัดอัตราก าลังให้เพียงพอในการปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมงและมอบ
หมายงานเป็นลายลักษณ์อักษรตามลักษณะของ Team Method และ
Functional  Method

•ให้การพยาบาลเป็นไปตามมาตรฐานวชิาชพี โดยใช้กระบวนการ
พยาบาล (Nursing Process)

•นิเทศงาน ให้ค าแนะน า ปรึกษาการปฏิบัติงานและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ของบุคลากรทุกระดบัในหน่วยงานและนิเทศงานรว่มกบั
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล

•ตรวจสอบและวเิคราะห์ข้อมลูทางการพยาบาลหรือน ามาปรับปรุง
บริการพยาบาลในหน่วยงาน

•ธ ารงรักษาบุคลากรโดยสนับสนุนการเบิกจ่ายค่าตอบแทน รวมทั ง
สวัสดิการต่างๆทีบุ่คลากรควรได้รบัตามระเบียบราชการ

•พัฒนาบุคลากร โดยส่งเสริมจัดให้เข้าร่วมประชมุ อบรมด้านวิชาการ
และผลิตผลงานวิชาการ นวัตกรรม R2R  งานวิจัย

•ปฐมนิเทศผู้มาปฏิบัติงานใหม่ และต้อนรับดูแลผู้มาศึกษาดูงาน
•สนับสนุนบุคลากรร่วมเป็นทีมพัฒนาคุณภาพบุคลากรของสถาบันรวม
ทั งสนับสนุนบุคลากรต่อการเป็นวทิยากรทั งภายในและภายนอกหน่วยงาน

งานการพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุ

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน
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1. ดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุชาย อายุ 60 ปี ขึ นไป
2. บริหารอัตราก าลัง  ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ มอบหมาย นิเทศ ติดตาม  ก ากับ พัฒนา
บุคลากร รวมถึงการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากร ให้สอดคล้องกับบริบท การพยาบาล
ผู้ป่วยสูงอายุ
3. ก าหนด นโยบาย กลยุทธ์ ออกแบบ พัฒนาแนวทาง  การปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชผู้สูงอายุ
3. จัดระบบ พัฒนารูปแบบ ให้การพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาล มาตรฐานการพยาบาลจิตเวช 
มาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล (HA)
4. ประเมิน วางแผน ปฏิบัติการพยาบาล ประเมินผลลัพธ์ ตามกระบวนการพยาบาล
5. ร่วมจัดการ เอื ออ านวย ประสานและสนับสนุน  เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย
6. เอื ออ านวย ประสานและสนับสนุน  ช่วยการตรวจวนิิจฉัยของแพทย ์ และทีมสหวิชาชีพและให้
การบ าบัดตามแนวทางการบ าบัดรักษาของทมีสหวิชาชีพ
6. ให้การพยาบาลญาติและผู้ดูแล เยียวยา และประคับประคองจิตใจ
7.  ร่วมติดตามผลการบ าบัดรักษา และส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาในพื นที่
8.  ร่วมประเมินผลลัพธ์การบ าบัดรักษาร่วมกบัทีม
9.  พัฒนาความรู้และทักษะการพยาบาลทางกาย  และการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชสูงอายอุยา่ง
ต่อเนื่อง
10. ให้ความรู้  ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน และประชาชน และพัฒนาแนว
ทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับความต้องการ
11. ประเมินผลลัพธ์การดูแล สรุปบทเรียนทางการพยาบาล และร่วมประเมินผลลัพธ์เนินงานการ
บ าบัดรักษาของทีมสหวชิาชพีกับทีม
12. ทบทวน พัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (CQI) ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการพยาบาลที่ทันสมัย
และน าเสนอผลงานภายในและภายนอกองค์กร
13. สนับสนุนบุคลากรปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 



งานการพยาบาลด้านควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ

1. เฝ้าระวังการติดเชื อและสอบสวนการติดเชื อในโรงพยาบาล
2. รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลการติดเชื อใน
โรงพยาบาล 
3. ประสานนโยบาย กลวิธี มาตรการ และกิจกรรมการด าเนนิงาน
ในฝ่าย/กลุ่มงาน/หอผู้ป่วยที่เกีย่วข้อง 
4. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการ
ด าเนินงาน
5.  น าเสนอข้อมูลการติดเชื อในโรงพยาบาลให้คณะกรรมการทีม
พัฒนาบริการคุณภาพผู้ป่วยใน(PCT)

งานการพยาบาลบ าบัดพิเศษ (ECT)

ให้บริการรักษาด้วยไฟฟ้าแบบการใช้ยาระงับความรู้สึกและ
ยาหย่อนกล้ามเนื อ (Modified Electroconvulsive Therapy: 
MECT) โดยวิสัญญีพยาบาล ทั งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก ในวันและ
เวลาราชการ กรณีจ าเป็นเร่งด่วนให้บริการแบบไม่ใชย้าระงับความรู้สึก
และยาหย่อนกล้ามเนื อ (Unmodified Electroconvulsive Therapy)
เท่านั น

หมายเหตุ
ให้บริการท า EKG 12 lead กรณีแพทย์ส่งตรวจผู้ป่วยใน

เร่งด่วน และเจ้าหน้าที่รังสีเทคนิคไม่สามารถให้บริการได้ (เฉพาะผู้ป่วย
หญิง)
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งานการพยาบาลฟื้นฟูบ าบัด (Long term care)

ให้บริการดูแล ฟื้นฟูสมรรถภาพและส่งเสริมสุขภาพแบบครบ
วงจรแก่ผู้ป่วยจิตเวชทั งชายและหญิง ทุกกลุ่มวัย สามัญ อาการทาง
จิตสงบ (อยู่ในระยะบ าบัดระยะยาว) แพทย์สั่งจ าหน่าย รอญาติรับ
กลับ/รอส่งสถานสงเคราะห์

1. ให้การดูแลโดยบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกที่ผ่านการ
อบรมที่ได้รับรองมาตรฐานและมีพยาบาลวิชาชพี เป็นผู้ควบคุม 
ก ากับ ติดตามคุณภาพการดูแลอย่างน้อย 1 ครั ง/เวร

2. กรณีมีความเจ็บป่วยโรคแทรกซ้อนทางกายหรืออาการทาง
จิตก าเริบ ให้ส่งกลับตึกเดิม เพื่อรายงานแพทยใ์ห้ได้รับการรักษาตาม
ความเหมาะสม 

3. เตรียมผู้ป่วยก่อนกลับไปอยูก่ับครอบครัวและชุมชน
4. ปรับแก้ปัญหาการดูแลรวมทั งปัญหาความสัมพันธ์ของ

ผู้ป่วยและญาติ 
5. ฝึกทักษะชีวิตและฟื้นฟูบคุลิกภาพ ตามปัญหาและความ

ต้องการของผู้ป่วย
6. ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง



กลุ่มงานพัสดุกลุ่มงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไปกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

๑. การจัดท าทะเบียนประวตัิและบ าเหน็จ
ความชอบ 

๒. การพัฒนาระบบด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

๓. การสรรหาและบรรจุ แต่งตั ง 
๔. การสร้างความต่อเนื่องทางการบริหาร

และความก้าวหนา้ทางสายอาชพี 
๕. งานวินัย 
๖. การบริหารค่าตอบแทนและเสริมสร้าง

แรงจูงใจ
๗. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๑. รับ-จ่ายเงินงบประมาณ, เงินนอกงบประมาณทุกหมวด
๒. รายจ่ายและงานเงินทดรองราชการ
๓. จัดท ารายงานแผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ                
เงินนอกงบประมาณ
๔. จัดท าแผนรายรับด้านการรักษาพยาบาล
๕. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจา่ยเงินงบประมาณ และเงิน
นอกงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย

๖.บันทึกข้อมูลการปรับเปลียน /โยกย้าย/ข้าราชการ
๗. ตรวจสอบรายงานงบทดลองในระบบ GFMIS
๘. งานบันทึกและวิเคราะห์บัญชขีองหน่วยงาน
๙.ให้บริการ/แนะน า/ค าปรึกษาเร่ืองการใช้สิทธิค่์ารักษาฯ
๑๐. ขึ นทะเบียนผู้ป่วยสิทธิวา่ง  สิทธิผู้พิการ ลงทะเบียน
เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง  กทม. อปท.
๑๑. งานตรวจสอบการใช้สิทธิผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษา
๑๒. งานเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยจา่ยตรง 
กรมบัญชีกลาง กทม. อปท. ผู้พิการ  ประกันสุขภาพ
๑๓. ควบคุม/ก ากับ/ติดตามลูกหนี ค่ารักษาพยาบาลทุก
ประเภท
๑๔. ควบคุม /ก ากับ/ ติดตามการด าเนินงานของมลูนิธิ
สถาบันฯ มูลนิธิชีวิตพัฒนาฯ

๑. การส ารวจความต้องการและการจดัท าแผน  
การจัดซื อจัดจ้าง

๒. การด าเนินการจัดซื อจัดจ้าง
๓. การด าเนินการด้านสัญญาและหลักประกนั
๔. การด าเนินการเกี่ยวกบัการบริหารสัญญา
๕. การด าเนินการเกี่ยวกบัการเกบ็รักษา การ

บันทึกบัญชีหรือทะเบียน  การเบิกจ่าย และ
การยืมพัสดุ

๖. ด าเนินการเกี่ยวกบัการตรวจสอบพัสดุและ  
การจ าหน่ายพัสดุ

๗. การด าเนินการเกี่ยวกบัขอ้มลู รายงานด้าน
การพัสดุ

1. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาการบริหารจัดการภายในส านักงานหรือการบริหาร
ราชการทั่วไป งานสารบรรณรับ - ส่งหนังสือ  บริการค้นหา จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล 
ร่าง - พิมพ์หนังสือและเอสารราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน
และข้อก าหนดในการบริหารส านักงาน
2. ศึกษา วิเคราะห์ ก ากับ ดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
ส านักงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนด
3. วางแผน ก ากับ ดูแลการปรับปรุงสถานที่และสิ่งแวดล้อมในการท างานของ
หน่วยงาน เพื่อให้สถานที่และสิ่งแวดล้อมในการท างานมีความปลอดภัยและถูก
สุขลักษณะ และมีบรรยากาศที่ดีในการท างาน
4. วางแผน ก ากับ ดูแลการจัดประชุม งานรับรองและงานพิธีการ โดยกานเตรียม
เอกสาร การน าเสนอ การจดบันทึก ตรวจสอบและเรียบเรียงรายงานการประชุม 
และติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม เพื่อให้การบริหารการประชุมหรืองาน
พิธีการต่าง ๆ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน
5. วางแผน ก ากับ ดูแลการให้บริการและบ ารุงรักษารถยนต์ของทางราชการให้มี

ความพร้อมในการให้บริการรับ-ส่งผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง และให้บริการบุคลากรใน
การเดินทางไปปฏิบัติราชการทั งในและนอกเวลาราชการ  รวมทั งจัดบริการที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเพื่อสวัสดิการของบุคลากรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี
ความปลอดภัย 
6. วางแผน ก ากับ ดูแลการตรวจสอบบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน และซ่อมแซมวัสดุ 

ครุภัณฑ์ สิ่ งก่อสร้างของหน่วยงานให้มีความพร้อมในการใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
7. วางแผน ก ากับ ดูแลการเบิก-จ่ายผ้าสะอาดส าหรับให้บริการผู้ป่วย และการส่ง

ผ้าสกปรกให้บริษัทผู้รับจ้างเหมาซัก อบ รีด  ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุม
และป้องกันการติดเชื อ
8. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ

ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด
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กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศกลุ่มงานโภชนาการ กลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

๑. ผลิตและบริการอาหารที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตาม
หลักสุขาภิบาลอาหาร โภชนาการและโภชนบ าบดั
๒. ติดตาม ประเมินภาวะโภชนาการ และวางแผนการให้
โภชนบ าบัดแก่ผู้ป่วย
๓. ให้ค าปรึกษาแนะน าความรู้ด้านโภชนาการและโภชน
บ าบัดแก่ผู้ป่วย ญาติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
๓. ติดตามการด าเนินงานด้านโภชนาการร่วมกบัสห
วิชาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการของผู้ป่วย 
ประเมินผลและประสิทธิภาพของแผนการให้โภชนบ าบัด
๔. เผยแพร่ความรู้ทางด้านโภชนาการ และโภชนบ าบัด
แก่ผู้รับบริการและผู้ที่สนใจ 
๕. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนางานด้านโภชนาการและ
โภชนบ าบัดเพื่อน ามาพัฒนาระบบการบริการอาหาร
ส าหรับผู้รับบริการในสถาบันฯ
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑. ประสานความร่วมมือด้านนโยบายและจดัท าแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯให้สอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์ของ
กระทรวง กรม

๒. สนับสนุนและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนงานในระดับกรมและหนว่ยงานให้มีประสิทธิภาพ
๓. สื่อสาร ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ แผนงาน และสนับสนุนการแปลงยุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน
๔. สนับสนุนและเอื ออ านวยการพัฒนาระบบฐานข้อมูล/ชุดข้อมูลที่ส าคัญของหนว่ยงานเพื่อการขับเคลื่อนงาน

นโยบาย ยุทธศาสตร์ของสถาบันฯและหน่วยงาน
๕. สนับสนุนและจัดท าแผนงานที่สอดคล้องตามทิศทางนโยบาย ยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิตและหน่วยงาน

ประสานความร่วมมือและก ากบัติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการและแผนงานโครงการตามแนวทางที่
ก าหนด

๖. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรและหนว่ยงาน
๗. สนับสนุน การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับหน่วยงานในสถาบัน
๘. ดูแลควบคุมความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรและหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

ที่ก าหนด
๙. ดูแลบ ารุงรักษาระบบ Hardware Software และ Network ภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
๑๐. สนับสนุน และเอื ออ านวยการพัฒนาระบบฐานขอ้มลู/ชุดข้อมูลที่ส าคัญ (Data Set) เพื่อการขับเคลื่อนงาน

นโยบายยุทธศาสตร์ของสถาบัน และหน่วยงาน
๑๑. ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั งภายนอกและภายใน

๑.พัฒนาและด าเนินงานการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบันฯ

๒. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเลคทรอนิกส์ 
ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ทั่วไปด้านนิติสุขภาพจิตและจิตเวช 
เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารทั งภายในและ
ภายนอกองค์กร

๓. ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ให้การต้อนรับ
ผู้ใช้บริการงานผู้ป่วยนอก

๔. ปฏิบัติงานรวบรวมรายงานข้อร้องเรียน และความคิดเห็น
ของผู้ใช้บริการ บุคลากร ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารทราบ

๕. ปฏิบัติงานรับโทรศัพท์ภายในและภายนอก รับ โอน ต่อสาย 
และให้ข้อมูลทางโทรศัพท์

๖. วางแผนและบันทึกกิจกรรมส าคัญของหน่วยงานต่างๆ และ
องค์กร ด้วยการถ่ายภาพและวีดิโอ

๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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กลุ่มงานจิตวิทยากลุ่มงานการแพทย์

1.ให้บริการตรวจ วินิจฉัย รักษา     รวมถึง
การให้บริการจิตบ าบัดรายบุคคล รายกลุ่ม 
และครอบครัวบ าบัดแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการ
ของสถาบันฯ และผู้ป่วยจิตเวชที่อยู่ในเขต
พื นที่รับผิดชอบ
2.ให้บริการทางการแพทย์ด้านนิติ   จิตเวช
3.ให้บริการทางการแพทย์ตามระบบส่งต่อ
4.ประสานงาน และเป็นที่ปรึกษา  ด้าน
บริ การสุ ขภาพจิตและจิต เวช     ให้
หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั งภายใน และ
ภายนอกสถาบันฯ
5.ให้การศึกษาอบรมแก่บุคลากร  ด้าน
สาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านเวช
กรรม สาขาจิตเวช
6. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่วิชาการ
ทางการแพทย์
7.ร่วมมือในกระบวนการพัฒนาคุณภาพของ
สถาบันฯ
8.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

1.ก ากับดูแลและพัฒนาการปฏิบัติงานของ
นักจิตวิทยาคลินิก  ให้เป็นไปตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของนักจิตวิทยาคลินิก

1.1 การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกด้วย
เครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกแก่ผู้ป่วยนิติ
จิตเวชและผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป

1.2 การบ าบัดรักษาทางจิตวิทยาแก่ผู้ป่วยใน
และผู้ป่วยนอกด้วยวิธีจิตบ าบัด พฤติกรรมบ าบัด 
ทั งรายบุคคลและรายกลุ่ม

1.3 ให้การส่งเสริมสุขภาพจิตชุมชนและ
ป้องกันปัญหาโดยการเผยแพร่ความรู้ด้าน
จิตวิทยา จิตเวช สุขภาพจิต และนิติจิตเวช
2.ส่งเสริมและพัฒนานักจิตวิทยาคลินิกให้เป็น
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาในงานนิติจิตเวช
3.ประสานและเป็นที่ปรึกษาและฝึกอบรม
ทางด้ านนิติจิ ตวิทยา  และจิตวิ ทยาคลินิ ก
สุขภาพจิต
4.ศึกษาวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านนิติ
จิ ต วิ ท ยาคลิ นิ ก  และอ าชญาวิ ท ยา   เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
5. เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาด้านวิชาการ เช่น 
การเจรจาต่อรอง ฯลฯ
6.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์

1 . ก า กั บ ดู แ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น สั ง ค ม
สงเคราะห์ตามมาตรฐานวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์จิตเวช และจริยธรรมวิชาชีพ
2.พัฒนาบุคลากรสังคมสงเคราะห์อย่าง
ต่อเนื่องให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลักโดยยึดผู้ใช้บริการเป็น
ศูนย์กลาง
3 .พั ฒน า เทค โ น โ ลยี ท า ง ด้ า นสั ง คม
สงเคราะห์ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ
4.ประสานงานกับทีมและหน่วยงานต่างๆ 
ทั งในและนอกสถาบันฯ เพื่อสนองตอบต่อ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ
5.เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาด้านวิชาการ 
สังคมสงเคราะห์  วิกฤตสุขภาพจิต แก่
บุคลากรในและนอกหน่วยงาน
6.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

•ให้การส่งเสริม ป้องกัน  บ าบัดและฟื้นฟู
สมรรถภาพ  ผู้รับบริการด้านสุขภาพจิต
และจิตเวช นิติจิตเวช และสารเสพติด  ทุก
กลุ่มวัย  ทั งแบบผู้ป่วยใน  ผู้ป่วยนอก  
และในชุมชน
•เป็นที่ปรึกษาและฝึกอบรมทางวิชาการ
ด้านกิจกรรมบ าบัด/อาชีวบ าบัด แก่
นักศึกษาและบุคลากรทางการแพทยท์ี่
เกี่ยวข้อง
•ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีทางด้าน
กิจกรรมบ าบัด/อาชวีบ าบดั
•ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพกลุ่มงานทันตกรรม

1. ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา ฟื้นฟู
สภาพฟันและอวัยวะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในช่อง
ปากและใบหน้าของผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วย
ทั่วไป
2. ให้บริการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทาง
ทันตกรรมทั่วไป และเฉพาะสาขา
3.ส่งเสริมทันตสุขภาพและทันตกรรมป้องกัน 
และท าการควบคุมการติดเชื อในคลินิกทัน
ตกรรม เตรียมเครื่องมือและวัสดุทันตกรรม
ให้พร้อมปฏิบัติ งาน รวมถึงบ ารุ งรักษา
เครื่องมือและลงทะเบียน  ท าบัญชีวัสดุ
ครุภัณฑ์
4. สนับสนุนงานทางทันตสุขภาพ
5. ให้ค าปรึกษาแนะน าและป้องกันส่งเสริม
ทันตสุขภาพในช่องปากของ
ผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยทั่วไป
6.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ “องค์กรวิชาชีพ”

กลุ่มงานภสัชกรรม

1. พัฒนาและด าเนินงานด้านการให้บริการ
เภสัชกรรมเกี่ยวกับการจ่ายยา  การบริบาล
ทางเภสัชกรรมการบริการเภสัชสนเทศ  และ
การ บริหารเวชภัณฑ์
2. จัดซื อเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
3 .  ให้บริการจัด เก็บ  ส ารอง กระจาย
เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
4. ให้การบริบาลทางเภสัชกรรมและบริการ
ข้อมูลข่าวสารด้านยาแก่ผู้รับบริการ
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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1. การนิเทศ / การตรวจราชการ และ จัดท ารายงานการตรวจราชการของเขตสุขภาพท่ี 5
2. สนับสนุน / ประสานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพท่ี 5 
3. สนับสนุน / ประสานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายบริการสุขภาพจิตและจิตเวชทั งในและนอกระบบสาธารณสุข
4. จัดท าฐานข้อมูลการบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพที่ 5
5. ควบคุม ก ากับ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพท่ี 5
6. รวบรวม / วิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาเขตสุขภาพที่ 5

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบกลุ่มภารกิจ “เครือข่าย”
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1. วางแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบงานขององค์กร 
2. สนับสนุน ส่งเสริมและติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานและทีมในองค์กรให้มีการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบและผ่านการรับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอก 
3. เป็นท่ีปรึกษา ให้ความรู้และจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือพัฒนา
คุณภาพแก่บุคคลากรในองค์กร 
4. สนับสนุนบุคลากร หน่วยงานและทีมในการเผยแพร่และใช้ประโยชน์ผลงานพัฒนา
คุณภาพให้เกิดประสิทธิผล 
5. เป็นหน่วยงานกลางท่ีควบคุมเอกสารคุณภาพขององค์กร 
6. ประสานองค์กรภายนอกเพื่อเยี่ยมส ารวจและรับรองคุณภาพระบบงานต่างๆของ
องค์กร 
7. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ “ศูนย์พัฒนาคุณภาพ”
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