
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ไมมีคําสั่ง 

โรงพยาบาลมหาสารคาม    (รพท. FTE (ต่ํา-สูง)  1,170 - 1,450 ) 

......................................... 

รองผูอํานวยการฝายบริหาร 
หัวหนากลุมภารกิจดานอํานวยการ 

นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ (วาง) 

4. กลุมงานทรัพยากรบุคคล 

นางสาวสุจริาพร  ศรตีระการโกศล* 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

หัวหนากลุมงาน* 

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ(วาง) 

3. กลุมงานโครงสรางพ้ืนฐาน 

และวิศวกรรมทางการแพทย 

นายจรีะพันธ  แสงยศ* 
นายชางเทคนิคชํานาญงาน 

หัวหนากลุมงาน* 

 

2. กลุมงานพัสดุ 

นางกัญตา  คําพอ* 
นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการ 

หัวหนากลุมงาน* 

 

 
 

5. กลุมงานการเงิน 

.......................................... 
นวก.การเงิน/จพ.การเงินฯ 

หัวหนากลุมงาน* 

 

1. กลุมงานบริหารท่ัวไป 

นางกัญตา  คําพอ* 
นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการ 

หัวหนากลุมงาน* 

 

นายภาคภูมิ   มโนสทิธิศกัดิ ์
ผูอาํนวยการโรงพยาบาล 

6. กลุมงานบัญชี 

.......................................... 
นวก.การเงิน/จพ.การเงินฯ 

หัวหนากลุมงาน* 

 

**คําสั่งโรงพยาบาลมหาสารคาม ที่ 260/2561 ลว.27 ธ.ค. 2561 

1. นางธนพร  มุทาพร  รองผอ.ฯ ดานจริยธรรม 

2. นางจรัญญา  จุฬารี  รองผอ.ฯ ดานการควบคุมและปองกันการ  

               ตดิเชื้อในโรงพยาบาล 

3. นายกัมพล  เอ่ียมเก้ือกูล  รองผอ.ฯ ดานการเงินการคลัง 

4. นายสถาพร ณ ราชสมีา  รองผอ.ฯ ดานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

                                 และเครือขาย (Service Plan) 

5. นางสุภาวด ี นวลออน   รองผอ.ฯ ดานพัฒนาคุณภาพ 

6. นายศักดิ์ชยั  ทอนมาตย  ผูชวยผอ.ฯ  ดานครุภัณฑการแพทย 

7. นายประวีณ  ทับแสง   ผูชวยผอ.ฯ ดานนโยบายและยุทธศาสตร 

8. นางแกนจันทร  เนือยทอง  ผูชวยผอ.ฯ ดานวิชาการ 

9. น.ส.เบญจวรรณ  ธรรมปญญวัฒน  ผูชวยผอ.ฯ ดานบริการปฐมภูม ิ

 

 

**คําสั่งโรงพยาบาลมหาสารคาม ที่ 260/2561 ลว.27 ธ.ค. 2561 

10. นายเนต ิ สาธิตสมิตพงษ  ผูชวยผอ.ฯ ดานควบคุมภายใน 

11. นายฉัตรชัย  ยมศรีเคน  ผูชวยผอ.ฯ ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย 

12. นายเฉลิมพล  บญุพรหมธรีกุล  ผูชวยผอ.ฯ ดานการเงินการคลัง(1) 

13. นายกฤษณ  โสภณวิวัฒน  ผูชวยผอ.ฯ ดานการเงินการคลัง (2) 

14. น.ส.กิติยา  ตยิาภักดิ ์ ผูชวยผอ.ฯ ดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (1) 

15. น.ส.ณัฎฐวรัตถ  อเนกวิทย  ผูชวยผอ.ฯ ดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล(2) 

16. น.ส.เพ็ญนภา  เหลยีงไพบูลย  ผูชวยผอ.ฯ ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 

17. น.ส.อัจฉรียา  แสนม ี ผูชวยผอ.ฯ ดานตรวจสอบภายใน 

18. นายสมชัย  ยิ้มศิริ  ผูชวยผอ.ฯ ดานบริหาร(สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย) และศูนย 

                            เครื่องมือแพทย 

19. นางรัตนาภรณ  ยนตตระกูล  ผูชวยผอ.ฯ ดานลูกคาสัมพันธและกิจกรรมพิเศษ 
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* ไมมีคําสั่ง 

 

แพทยหญิงจรัญญา  จุฬารี 

รองผูอาํนวยการฯ 

หัวหนากลุมภารกจิดานบริการปฐมภมู ิ

 

 

 

1. งานเวชปฏบิัติครอบครัว 

นางเกศมุกดา  ไตรรตัน 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 

 

3. กลุมงานเวชกรรมสังคม 
 

2. กลุมงานการแพทยแผนไทย 

และการแพทยทางเลอืก 

นางพัชราภรณ  ชมพูคํา 
นายแพทยชํานาญการ 

 

 

 

3. งานพัฒนาระบบบริการ 

ปฐมภูมแิละสนับสนุนเครือขาย 

นางพัชรา พรหมอารักษ 
นายแพทยชํานาญการ 

 

1. กลุมงานผูปวยนอก 

นางเบญจวรรณ  ธรรมปญญวัฒน 
นายแพทยเชี่ยวชาญ 

 

นายภาคภูมิ   มโนสิทธิศักดิ์ 

ผูอํานวยการโรงพยาบาล 

4. งานสงเสรมิสุขภาพและฟนฟู 

............................ 

พยาบาล/นวก.สธ** 
 

4. กลุมงานสขุศึกษา 

นางอรณต  วัฒนะ 
นวก.สาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

                     (มาชวยราชการ) 

 

 

หมายเหต ุ กลุมงานผูปวยนอก/การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก/เวชกรรมสังคม/อา

ชีวเวชกรรม มีแพทยเปนหวัหนากลุมงาน 

โดยมีพยาบาลเปนหัวหนากลุมงานการพยาบาลชุมชน และนักวิชการสาธารณสุขเปนหัวหนา

กลุมงานศึกษา 

**สําหรับหัวหนางานในกลุมงานเวชกรรมสังคม 

งานคุมครองผูบริโภค เภสัชกรเปนหัวหนางาน ในกรณีที่ไมมีเภสัชกรให นวก.สาธารณสุข เปน

หัวหนางาน 

 

 

 
5. งานคุมครองผูบริโภค 

ภญ.ปรญิา  ถมอุดทา 
เภสัชกรชํานาญการ 

 

 

 

นางเบญจวรรณ  ธรรมปญญวัฒน 
นายแพทยเชี่ยวชาญ 

 

 

 
2. งานปองกันควบคุมโรคและ 

ระบาดวิทยา 

นายสุรสิทธ์ิ  ศรีวิรตัน 
นวก.สาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

 

 

 

5. กลุมงานอาชวีเวชกรรม 

- นายธเนศ  พนมแกน 
นายแพทยชํานาญการ 

- นางทัศนีพร  ยศพล 

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 

 

 

 

6. กลุมงานการพยาบาลชมุชน 

นางวัฒนา  สวางศรี 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

----------------- 

 วาง *(ชพ) 

                     หัวหนากลุมงาน 

 

 

คําสั่ง รพ.มส.ที่ 164/2562 ลว 3 ก.ย. 2562 
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* ไมมีคําสั่ง 

 

นายแพทยประเสริฐ  ศรีสารคาม 

รองผูอาํนวยการฯ 

หัวหนากลุมภารกจิดานพัฒนาระบบบริการและสนับสนนุบริการสขุภาพ 

4. กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

................................. 
นวก.สาธารณสุข 

หัวหนากลุมงาน* 

 

 

3. กลุมงานยุทธศาสตรและ 

แผนงานโครงการ 

นายสุรสิทธ์ิ  ศรีวิรตัน 
นวก.สาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

หัวหนากลุมงาน 

 

2. กลุมงานกนัสขุภาพ 

นางทัศนีพร  ยศพล 

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 

หัวหนากลุมงาน 

 

 

 

5. กลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการและ

มาตรฐาน 

.......................................... 

พยาบาลวิชาชีพ/นวก.สาธารณสุข 

หัวหนากลุมงาน* 
 

1. กลุมงานสารสนเทศทางการแพทย 

นางสาวกาญจนภรณ  ดาราไต 
เภสัชกรชํานาญการ 

หัวหนากลุมงาน 

 

นายภาคภมู ิ  มโนสิทธิศักดิ ์

ผูอาํนวยการโรงพยาบาล 
นางสาวจิราพร  พิลยักุล 

ผูชวยผูอํานวยการดานผลิตบุคลากรดานสาธารณสุข 

คําสั่ง รพ.มส.ที่ 166/2562 ลว 3 ก.ย. 2562 

 

คําสั่ง รพ.มส.ที่ 290/2562 ลว 27 ธ.ค. 2561 

งานวิชาการ 

นายศวิกร  แสนยะมาตย 

หัวหนางาน* 
 

งานหองสมดุ 

นางสุภาภร  ผองอุดม 

หัวหนางาน* 
 

คณะกรรมการวิชาการ/วิจัย 
 

คณะกรรมการ 

นโนยายและยทุศาสตร รพ.มค. 

คณะกรรมการ 

สารสนเทศทางการแพทย 

งานเวชระเบียน 
นางสุพรรณี  พิสุทธิมาน 



 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ไมมีคําสั่ง 

นายสุดชาย  เลยวาณิชยเจริญ 

รองผูอํานวยการฝายการแพทย 

หัวหนากลุมภารกิจดานบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ 

8. กลุมงานโสต ศอ นาสิก 

พญ.ญาณพันธุ  ถายา 
นายแพทยชํานาญการ 

หัวหนากลุมงาน* 

 

 

 

1. กลุมงานเวชศาสตรฉกุเฉิน 

นพ.อนันตเดช  วงศรยีา 
นายแพทยชํานาญการ 

หัวหนากลุมงาน* 

 

นายภาคภูมิ   มโนสิทธิศักดิ ์

ผูอาํนวยการโรงพยาบาล 

18. กลุมงานสังคมสงเคราะห 

นางสุดาจันทร  สคุะตะ 
นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ 

หัวหนากลุมงาน* 

19. กลุมงานเภสัชกรรม 

ภก.สมชาย  ประจญกลา 
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 

หัวหนากลุมงาน* 

7. กลุมงานจักษุวิทยา 

พญ.เพียงใจ  ลวกุล 
นายแพทยเชี่ยวชาญ 

หัวหนากลุมงาน* 

2. กลุมงานอายุรกรรม 

พญ.จิราพร  พิลยักุล 
นายแพทยชํานาญการพิเศษ 

หัวหนากลุมงาน* 

4. กลุมงานศัลยกรรมออรโธปดิกส 

นพ.กฤษณ  โสภณวิวัฒน 
นายแพทยชํานาญการพิเศษ 

หัวหนากลุมงาน* 

3. กลุมงานศัลยกรรม 

นพ.ประวิทย  แสวงด ี
นายแพทยชํานาญการพิเศษ 

หัวหนากลุมงาน* 

13. กลุมงานจติเวชและยาเสพตดิ 

พญ.ณฎัฐวรตัถ  เอนกวิทย 
นายแพทยชํานาญการพิเศษ 

หัวหนากลุมงาน* 

5. กลุมงานกุมารเวชกรรม 

นพ.สถาพร  ณ ราชสมีา 
นายแพทยชํานาญการพิเศษ 

หัวหนากลุมงาน* 

6. กลุมงานนติเิวช 

นพ.เฉลิมพล  บุญพรหมธีรกุล 
นายแพทยชํานาญการ 

หัวหนากลุมงาน* 

16. กลุมงานเทคนิคการแพทยและพยาธิ

วิทยาคลินิค 

นางสาวสมพิศ  ปนะเก 
นักเทคนิคการแพทยชาํนาญการพิเศษ 

หัวหนากลุมงาน* 

17. กลุมงานเวชกรรมฟนฟู 

พญ.พัชราพร  ชมภูคํา 
นายแพทยชํานาญการ 

หัวหนากลุมงาน* 

11. กลุมงานสตู-ินรีเวชกรรม 

พญ.สุขใจ  บูรณะบัญญัต ิ
นายแพทยชํานาญการพิเศษ 

หัวหนากลุมงาน* 

12. กลุมงานวิสญัญีวทิยา 

พญ.จันทรจิรา  ควรรติกุล 
นายแพทยชํานาญการพิเศษ 

หัวหนากลุมงาน* 

9. กลุมงานโภชนศาสตร 

นางรติรัตน  กสิกุล 
นักโภชนาการชาํนาญการ 

หัวหนากลุมงาน* 

 

 

 

10. กลุมงานพยาธิวิทยากายวิภาค 

นพ.ธนิน  ธิตพิรรณกุล 
นายแพทยเชี่ยวชาญ 

หัวหนากลุมงาน* 

 

 

 

14. กลุมงานทันตกรรม 

ทพ.เพ็ญนภา  เหลียงไพบูลย 
ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 

หัวหนากลุมงาน* 

 

 

 

15. กลุมงานรังสีวิทยา 

พญ.แกนจันทน  เนือยทอง 
นายแพทยชํานาญการพิเศษ 

หัวหนากลุมงาน* 

 

 

 

**สําหรับงานกายภาพบําบัดในโรงพยาบาลที่มีความพรอมและภาระงานเพียงพอ อาจจัดตั้งใหมีกลุมงานกายภาพบําบัด เปนการภายในได 
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* ไมมีคําส่ัง 

 

นางคนึงนิจ  ศรีษะโคตร 
รองผูอํานวยการฯ/หัวหนาพยาบาล 
หัวหนากลุมภารกิจดานการพยาบาล 

4. กลุมงานการพยาบาลผูคลอด 

 นางรัตติยา ทองสมบูรณ*(ชพ.) 
4.1 งานหองหลอด 

นางรําไพ เกตุจริะโชต ิ
 

  
 

2. กลุมงานการพยาบาลผูปวยนอก 

นางรัตนาภรณ  ยนตตระกูล**(ชพ.) 

21. ผป.นอก1  นางนันทชญาน นฤนาทธนาเสฎฐ 

2.2 ผป.นอก2  นางสาววรณุี  แซตัง*(ชพ.) 

2.3 ผป.นอก3  นางมนัสดา  คํารินทร 
 

3. กลุมงานการพยาบาลผูปวยหนัก 

วาง 
3.1 หออายุรกรรม   

นางสาวคมสันต  จริยนรวิชญ*(ชพ.) 
3.2 หอศัลยกรรม   

   นางวไลพร  ปกเคระกา *(ชพ.) 
3.3 หอเด็กและทั่วไป   

   นางวิลัย  ศรีเดชะ 
3.4 หอทารกวกิฤต 

   นางสุวัลยา  ศรีรักษา*(ชพ.) 
3.5 หออภิบาลโรคหัวใจ 

   นางพุทธกัญญา นารถศิลป  
3.6 หอศัลยกรรมและอุบัติเหต ุ

   วาง 

 

  

1. กลุมงานการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุ 

และฉุกเฉิน 

 นางจิราพร  รบไพร ี *(ชพ.) 
   1.1 ศูนยสงตอและศูนยสั่งการ 

นางจุลินทร  ศรีโพนทัน *(ชพ.) 
  

  

 

นายภาคภูมิ   มโนสิทธศัิกดิ์ 
ผูอํานวยการโรงพยาบาล 

5. กลุมงานการพยาบาลผูปวย 

หองผาตัด 

หนวย 1 นางชุติวรรณ  การกูล*(ชพ.) 

หนวย 2   วาง *(ชพ.) 

  
 

10. กลุมงานการพยาบาล 

ผูปวยจิตเวช 

จิตเวช น.ส.อัญชุลี  ประคําทอง 

 

9. กลุมงานการพยาบาล 

ผูปวยสูต-ินรีเวช 

วาง *(ชพ.) 

นรเีวช  นางนุชจรินทร  ทองโรจน* 

สูติกรรมชั้น 4  น.ส.สมทรง  บุตรตะ 
 

8. กลุมงานการพยาบาล 

ผูปวยศัลยกรรม 

วาง *(ชพ.) 

นางสาวมยุรี ประคําทอง*(ชพ.) 

ศัลยชาย   น.ส.จรีพร  อินนอก 

ศัลยหญิง  น.ส.เพชรินทร  ภูมภิักดิ*์ 

ศัลยทั่วไป  นางดรุณี  สมบูรณกิจ 
ศัลยระบบทางเดินปสสาวะ 

     น.ส.บุญมี  ชุมพล 
พิเศษ 60 ป ชั้น 3 

       
 

7. กลุมงานการพยาบาล 

ผูปวยอายุรกรรม 

วาง *(ชพ.) 

นางเพชรรุง อิฐรัตน* 

Med 1  นางเพลินตา  คําหลาย 

Med 2  นางสายวลุน  จันทคาม 

Med 3  นางรุงนภา  อนุชาญ 

ทองดี ชั้น 4  น.ส.ศตีภา  พลแกว* 

ทองดี ชั้น 5  น.ส.ชวมยั  ปนะเก* 

โรคหลอดเลือดสมอง 

          น.ส.พจนีย  ขูลีลัง 

เฉพาะโรค   วาง  (หน.ทองด ี5 ดแูล) 
            

 

  

 

6. กลุมงานการพยาบาลวิสัญญ ี

นางรัตติยา ทองสมบูรณ(รก.) 

หนวย 1   วาง  

หนวย  น.ส.สุภาพรรณ  จันสด*(ชพ.) 
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นางคนึงนิจ  ศรีษะโคตร 

รองผูอํานวยการฯ/หัวหนาพยาบาล 

หัวหนากลุมภารกิจดานการพยาบาล 

11. กลุมงานการพยาบาลผูปวย 

กุมารเวชกรรม 

 นางไรจูณ กุลจิตติพงศ* 

เดก็โต  นางไรจูณ กุลจิตติพงศ* 

เด็กเล็ก  นางวิภาดา ดวงพิทักษ* 

ทารกปวย  นางเพ่ิมพูน ศิริกิจ 

12. กลุมงานการพยาบาลผูปวย 

ออรโธปดิกส 

นางวันเพ็ญ วรามิตร 

12.1 ศัลยกรรมกระดูกและขอชาย 

นางวันเพ็ญ วรามิตร* 

12.2 ศัลยกรรมกระดูกและขอหญิง        

          วาง 

12.3 ตกึ 60 ป ชั้น 4       วาง 

 

 
 

13. กลุมงานการพยาบาลผูปวย  

โสต ศอ นาสิก จักษุ 

 วาง *(ชพ.) 

13.1  ตา   วาง  

13.2  หุ คอ จมูก   วาง 

13.3  ตกึ 60 ป ชั้น 4     

     น.ส.อรสวัสดิ ์ รงัสรอย* 

 

14. กลุมงานการพยาบาลดานการควบคุมและ

ปองกันการติดเชื้อ 

นางบุษฐกาญจน สาระรตันธนโชต*ิ 
14.1  งานจายกลาง   

        นางพิมาภรณ อรรคแสง 

 
 

15. กลุมงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ 

 นายวรเชษฐ มงคลสิทธิกุล*(ชพ) 
15.1  ตรวจรักษาพิเศษ(Echo,EKG) 

         นายวรเชษฐ มงคลสิทธฺกุล* 

16.1  ไตเทียม   วาง 

 

16. กลุมงานวิจยัและพัฒนาการพยาบาล 

วาง 
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* ไมมีคําสั่ง 

......................................... 

รองผูอํานวยการฯ 

หัวหนากลุมภารกิจดานผลิตบุคลากรทางการแพทย 

2. กลุมงานฝกอบรมพัฒนาบุคลากรทางการแพทย 

  
 

1. ศูนยแพทยศาสตรช้ันคลินิค 

 

นายภาคภูมิ   มโนสิทธิศักดิ ์

ผูอาํนวยการโรงพยาบาล 

 
พญ.เบญจมาศ  ดวงคาํนอย 

นายแพทยเชี่ยวชาญ 

หัวหนากลุมงาน 

 
.......................................... 

นายแพทย 

หัวหนากลุมงาน* 


