โรงพยาบาลดอยหล่อ
ผู้อานวยการโรงพยาบาล
คณะกรรมการที่ปรึกษาพัฒนาโรงพยาบาล

คณะกรรมการบริ หาร รพ. (กกบ.)

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

กลุม่ การแพทย์

กลุม่ งานทันตกรรม

หัวหน้ ากลุม่ งาน

หัวหน้ ากลุม่ งาน

- งานตรวจวินิจฉัย
บาบัดรักษาผู้ป่วย
ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วย
อุบัติเหตุฉุกเฉิน
ผู้ป่วยใน ผู้มาคลอด

- งานตรวจ วินิจฉัย
บาบัดรักษา ฟื น้ ฟู
สภาพส่งเสริ มและ
ป้องกันทางทันตกรรม

กลุม่ งานเภสัชกรรม
และคุ้มครองผู้บริ โภค

กลุม่ งานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์
และสารสนเทศทางการแพทย์

หัวหน้ ากลุม่ งาน

หัวหน้ ากลุม่ งาน

- งานบริ การเภสัชกรรม
ผู้ป่วยนอก
- งานบริ การเภสัชกรรม
ผู้ป่วยใน
- งานบริ หารเวชภัณฑ์
- งานคุ้มครองผู้บริ โภค
- งานให้ คาปรึกษาด้ าน
เภสัชกรรม

- งานประกันสุขภาพ การขึ ้นทะเบียน
การตรวจสอบสิทธิ การเรี ยกเก็บ
การตามจ่าย
- งานเวชสถิติและงานข้ อมูลการ
จัดการเวชระเบียน การลงรหัสโรค
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์
- งานแผนงานและ ยุทธศาสตร์
เครื อข่ายสุขภาพ
- งานสังคมสงเคราะห์ การให้ บริ การ
สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ครอบครัวและ
ชุมชน การบริ การคลินิกศูนย์พงึ่ ได้

กลุม่ งานเทคนิคการแพทย์

กลุม่ งานรังสีวิทยา

หัวหน้ ากลุม่ งาน

หัวหน้ ากลุม่ งาน

- งานวิเคราะห์สงิ่ ตัวอย่างทาง
ห้ องปฏิบตั ิการเทคนิค
การแพทย์
- งานธนาคารเลือดและบริ การ
ส่วนประกอบของเลือด

- งานตรวจ วินิจฉัยและ
รักษาโดยรังสีเอกซเรย์

โรงพยาบาลดอยหล่อ
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กลุม่ งานบริ หารทัว่ ไป

กลุม่ งานบริ การด้ านปฐมภูมิและองค์รวม

หัวหน้ ากลุม่ งาน

หัวหน้ ากลุม่ งาน

- งานการเงินและบัญชี
- งานธุรการ การบริ หาร
ยานพาหนะ
- งานการเจ้ าหน้ าที่
- งานพัสดุ ก่อสร้ าง
การซ่อมบารุง
- งานอาคารสถานที่
- งานรักษาความปลอดภัย
- งานประชาสัมพันธ์
- งานซักฟอก

- งานเวชปฏิบตั ิครอบครัวและชุมชน
- งานการพยาบาลในชุมชน
- งานส่งเสริ มสุขภาพทุกกลุม่ วัย
- งานป้องกันและควบคุมโรคและระบาด
วิทยา
- งานอาชีวอนามัย
- งานสุขาภิบาลสิง่ แวดล้ อมและศูนย์
ความปลอดภัย
- งานพัฒนาระบบบริ การปฐมภูมิและ
สนับสนุนเครื อข่าย
- งานสุขภาพจิตและจิตเวช
- งานอนามัยโรงเรี ยน
- งานสุขภาพภาคประชาชน
- งานบาบัดยาเสพติด สุรา บุหรี่
- งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ

กลุม่ งานการพยาบาล

งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
หัวหน้ ากลุม่ งาน
- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
หรื อ ผู้ใช้ บริ การสุขภาพที่มา
รับบริ การทุกมิติให้ การ
พยาบาลผู้ป่วย ผู้ใช้ บริ การไม่
ต้ องพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล ด้ วยการคัด
กรอง การปฐมพยาบาล การ
ตรวจพิเศษ การให้ คาปรึกษา
และสุขภาพจิต งานตรวจ
สุขภาพ งานคลินิกพิเศษ งาน
โรคเรื อ้ รัง

งานการพยาบาลผู้ป่วย
อุบตั ิเหตุฉกุ เฉินและนิติเวช
หัวหน้ ากลุม่ งาน
- งานการพยาบาลผู้ป่วย
อุบตั ิเหตุฉกุ เฉิน การ
พยาบาลเพื่อช่วยชีวิต แก้ ไข
ภาวะวิกฤตที่คกุ คามชีวิต

งานพยาบาลหน่วยควบคุมการ
ติดเชื ้อและงานจ่ายกลาง
- งานการพยาบาลควบคุมการ
ติดเชื ้อในโรงพยาบาล
- งานจ่ายกลาง
- งานศูนย์เครื่ องมือแพทย์

งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
หัวหน้ ากลุม่ งาน
- งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
ทุกประเภท ทุกสาขาบริ การ

งานการพยาบาลผู้ป่วยคลอด
- งานการพยาบาลผู้คลอด
การพยาบาลในระยะตังครรภ์
้
ระยะรอคลอด ระยะคลอด
- งานการพยาบาลทารกแรกเกิด

โรงพยาบาลดอยหล่อ
ผู้อานวยการโรงพยาบาล

กลุม่ งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
แพทย์แผนไทย
- รับผิดชอบในการส่งเสริ มให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับบริ การที่มีคณ
ุ ภาพ
และเป็ นมาตรฐาน ให้ ความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง
เฝ้ าระวังภาวะแทรกซ้ อนต่าง ๆ จากการทากิจกรรม เน้ น
ความปลอดภัย มีประโยชน์ และมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
ซึง่ ได้ แก่ การนวดตัว การนวดคลายเครี ยด การนวดน ้ามัน
การนวดฝ่ าเท้ า การประคบสมุนไพร การอบสมุนไพร การ
ดูแลส่งเสริ มสุขภาพที่มิใช่การแพทย์แผนปั จจุบนั หรื อ
การแพทย์หลัก การรักษาแบบเยียวยา หรื อสมาน (Healing)
การรักษาด้ วยวัสดุอปุ กรณ์ หรื อวิธีธรรมชาติที่ได้ รับการ
รับรองตามมาตรฐานของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก

