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ผอก.รพ.ภักดีชุมพล 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการ ,คณะท างาน 

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

- งานการเงนิและ
การบัญช ี
- งานพสัดุ 
ก่อสร้าง การซ้อม
บ ารุง 
- งานธุรการ การ
บริหารยานพาหนะ 
- งานรักษาความ
ปลอดภัย 
- งาน
ประชาสัมพนัธ ์
- งานอาคาร
สถานที ่
-งานโภชนาการ 

กลุ่มการพยาบาล 
- งานผู้ป่วยนอก 
   * งานคลินิกผูป้่วยโรค
เร้ือรัง 
    * งานผู้ปว่ยจิตเวช 
    * งานบ าบัดยาเสพติด 
สุรา บุร ี
- งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและ
นิติเวช 
- งานผู้ป่วยใน 
- งานห้องผา่ตัดและ
วิสัญญีพยาบาล 
- งานห้องคลอด 
- งานควบคุมและป้องกัน
การติดเชื้อ 
- งานซักฟอก,จ่ายกลาง 
 

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและ 
องค์รวม 

- งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชมุชน 
  * งานฝากครรภ์(ANC) 
  * งานดูแลผูป้่วย TB แบบองคร์วม 
- งานการพยาบาลในชุมชน 
- งานสงเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวยั 
- งานป้องกันและควบคุมโรคและ
ระบาดวทิยา 
- งานชีวอนามยั 
- งานสุขาภิบาลสิง่แวดล้อมและศูนย์
ความปลอดภัย 
- งานพฒันาระบบบริการปฐมภมูิและ
สนับสนนุเครือข่าย 
- งานอนามัยโรงเรียน 
- งานสุขศึกษาและพฒันาพฤติกรรม
สุขภาพ 
- งานสุขภาพภาคประชาชน 
 

กลุ่มบริการทาง
การแพทย์ 

- งานเวชปฏิบัตทิั่วไป 

กลุ่มงานเทคนิค
การแพทย์ 

- งานพยาธิวิทยา 
- ธนาคารเลือด 
 

กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์
และสารสนเทศทางการแพทย์ 

- งานแผนและยุทธศาสตร ์
-  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ 
- งานเวชระเบียน 
- งานประกันสุขภาพ 
- งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 

กลุ่มงานเวช
กรรมฟ้ืนฟู 
- กายภาพบ าบัด 

กลุ่มงานทันตกรรม 
-  งานตรวจวนิิจฉัย  
รักษา ส่งเสริม ป้องกัน
ทางทนัตกรรม 

กลุ่มงานเภสัชกรรม 
- งานบริการเภสัชกรรม 
- งานบริหารเวชภัณฑ ์
-  งานคุ้มครองผู้บรโิภค 
-  งานให้ค าปรึกษาด้าน
เภสัชกรรม 

กลุ่มงานรังสี
วิทยา 
- รังสีเอกซเรย์ 

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 
- การนวดตัว นวดคลายเครียด นวดน้ ามัน 
นวดฝา่เท้า อบสมนุไพร 
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ผอก.รพ.ภักดีชุมพล 
นายวชิิต  รุ่งพุทธิกุล 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการ ,คณะท างาน 

กลุ่มบริการทางการแพทย์ 
1.นางสาวสามินี         อาจนาเสียว 
2.นายปณิธิ   ลีสุคนธ ์
3.น.ส.นลินี   นามชัยภูม ิ
 

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
1.น.ส.นภสักร   ศิริกริชสีมา 
2.นางเสาวลักษณ์   อาจสามารถ 
3.นายศราวุฒิ  โตละหาน 
4.นางสายใจ   ใหญ่รักษ์ 

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 
1.น.ส.ณัชกานต์   อินต๊ะรินทร ์
2.น.ส.กัลยรวี   ใจส าราญ 
3.น.ส.สุกัญญา     ปัญญากลา้ 

กลุ่มงานทันตกรรม 
1.น.ส.ญาดา  เชษฐ์ศุทธยางกูร 
2.นายปรัชญวัฒก์ คันธเสว ี
3.น.ส.ฉันทลักษณ์  เจริญวิเชียรฉาย 
4.น.ส.ปานจติร  หมอกชัย 
5.นางรัชนก   ทวีรัตน ์
6.น.ส.รุ่งอรุณ  โพธิ์ทิพย ์
7.น.ส.ภัทริน   สิมาชัย 
8.นายไชยวัฒน์    อุปแดง 
9.น.ส.วิลาวัณย์   เอกศรี 
10.น.ส.วิไลพร    พึ่งพรม 
11.น.ส.ภัสราวดี  สินโพธิ ์

กลุ่มงานเภสัชกรรม 
1.น.ส.อภัสศร  ฟองอ่อน 
2.น.ส.นุจรี   หวังฟังกลาง 
3.น.ส.ธนภรณ์  บุญญา 
4.น.ส.ศจีวรรณ   ทิพย์รักษ์ 
5.น.ส.ศิริพร  พลสว่าง 
6.น.ส.สุภาพร   ช านาญการ 
7.นายโยธนิ  นชุิต 

กลุ่มงานรังสีวิทยา 
1.นายกิตติศักดิ์  ติณจินดา 
2.นายอนัน  ประนามเก 
 
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก 
1.นางพนิดา   มากนุษย ์
2.นายจตุพักตร์   เพชรจตุรภัทร 
3.น.ส.ปิยะนนัต์  ฝาชัยภูม ิ
4.นางพรทิพย์   เนาโอโล 
5.น.ส.สายสุดา   พันธ์ภักดี 
6.นายกรีฑา    ไชยสทิธิ ์
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กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
1.น.ส.สมหทัย  เอ้ือใจ 
 

กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์
และสารสนเทศทางการแพทย์ 

1.น.ส.อุมาริน   สวัสดิน์ะท ี
กลุ่มงานประกันสุขภาพ 

1.น.ส.วาสนา   จิ๋วเภา 
สารสนเทศทางการแพทย ์

1.นายลิขิต  โสภาพิมลพักตร์ 
2.นายวัลลภ  ศรีพนู 

กลุ่มงานเวชระเบียน 
1.น.ส.เกียรติสุดา  บุญเพิ่มสุข 
2.นางสุวรรณา  อารมณ ์
3.น.ส.มัสยา  พรมวรรณ์ 

งานการเงินและการบัญช ี
1.น.ส.กชพรรณ  พูลเพิ่ม 
2.นางนนัทชา  จนัทะกาว 
3.น.ส.สุดารัตน์  สนิทเชื้อ 
 

งานพัสดุ ก่อสร้าง การซ้อมบ ารุง 
1.นางศิริวรรณ   โสภาพิมลพักตร์ 
2.นายพิษณุ   ขุนสูงเนนิ 
3.นายทวี   แก้วสบีุตร 
4.นายไสว    ปามุทา 
5.นายเบิกฤกษ์   ค าใสสุข งานธุรการ การบริหารยานพาหนะ 

1.น.ส.สุภาณี    แสดงคุณ 
2.นางวรรณเทียม  แนวโอโล 
3.นายธีระศักดิ์  คุณมั่ง 
4.นายวัชรากร   โสภาพิมลพักตร์ 
5.นายธวัฒชัย   ทา้วเมือง 
6.นายสุทัศน์  จิ๋วเภา 
 

งานโภชนาการ 
1.นางวัลลภาภรณ์    ก่ าวงษ ์
2.นางวันเพ็ญ      แซ่ตั้ง 
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กลุ่มการพยาบาล 
น.ส.กฤติกาพร  ใยโนนตาด 

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ
และองค์รวม 

1.น.ส.สุรางค์  อภัยฤทธิรงค์ 
2.น.ส.สุภาพร  บุญช่วย 
3.น.ส.พิกุล   สีหะ 
4.น.ส.อนุชดิา  เฮมโนนทอง 
5.น.ส.หนึ่งฤทัย  ทองมาตร 
6.น.ส.วันทนีย์   ทองมูล 
7.น.ส.วิภาวดี   ตื้นชัยภูม ิ
8.น.ส.รุจิรา   จุลทะหว้า 
9.น.ส.จินตนา   งาเกษม 
10.นายประดิษฐ์   เสนารัตน ์
11.นางจินตนา  สายแวว 

งานสุขภาพจิต 
1.น.ส.ล าเพย  ไทยภักด ี

งานคลินิกโรคเรื้อรัง 
1.นางสมเกตน์  เนตรแสงศรี 
2.นางดวงฤดี  เข่ือนเพชร 
3.น.ส.นรินทร์พร  พลพิกุลธรรม 
4.น.ส.พราวนภา   พลแสน 

งานผู้ป่วยนอก 
1.นางมลิสา  บว่งรักษ ์
2.นางปัฐมาภรณ์   สีเสน 
3.น.ส.ศันสนีย์   ลดภูเขียว 
4.น.ส.จุฑารัตน์   ถาโคตรจันทร ์
5.น.ส.หนึ่งฤทัย  ประไพเพชร 
 

งานอุบัติเหต-ุฉุกเฉิน 
1.นางพลจุรี  เปาะศิริ 
2.นายพีระ  ทองปัน้ 
3.นายจิตติ    ค าสุทธ ี
4.น.ส.ณัฐริกา  สุริวงค์ 
5.น.ส.สิริยา   หมู่หมื่นศรี 
6.นายเปรมชัย     สุขส าราญ 
7.น.ส.มัลลิกา  กิ่งมะลัง 
8.นายเสกสรรค์    ล าพึงกาล 
9.น.ส.เพ็ญศรี    ช่วยไธสง 
10.น.ส.ศรารัตน์   เบา้ล ี
11.น.ส.อัชราภร  การกระสัง 
12.นางรุ่งทิวา   สรวงชัยภูม ิ
13.นางลินจง    ยือรัมย์ 
14.นายทองยอด    ปราณ ี
15.นายอาทร      ปราณ ี
16.นายสุดใจ  เชื้อกลาง 
17.น.ส.สมคิด   สุหญา้นาง   

งานผู้ป่วยใน 
1.น.ส.ภาลินี  ตอพล 
2.น.ส.ทับทิม   ศรีคุณ 
3.น.ส.ปวีรณา   ลาภประเสริฐ 
4.น.ส.ศิรินภา  อุสิงห์ 
5.น.ส.นิภาภัทร  ยศรุ่งเรือง 
5.น.ส.ยุวดี   วิเศษแสง 
7.น.ส.นิลาวลัย์     พิมพร 
8.นายอัศวิน      ทองภูบาล 
9.น.ส.ธิดา   ใจใส 
10.นางจักษ์ศิล   ฦาชา 
11.นางบัววร  สอนกลาง 
12.น.ส.ดวงแก้ว  สุระมณ ี
13.น.ส.บรรจบ  โม้ค า 
14.นายเอกชัย   ทาทอง 

งานห้องคลอด 
1.น.ส.น้ าฝน  พลรัตน ์
2.นายมานิตย์  ชิดชัยภูม ิ
3.นางศรัณย์ภัทร   ศุภมาตย ์
4.นางสุภาพ   จิ๋วเภา 
 

งาน  IC จ่ายกลาง 
1.น.ส.ฐิปนี    นามรินทร ์
2.นางอังคณา   สงิห์คา 
3.น.ส.เสาวณีย์  กางถิ่น 

งานซักฟอก 
1.น.ส.สายพิณ    สวุรรณโชต ิ
2.น.ส.ณัฏฐิรา   โคกอินจันทร ์
 

งานห้องผ่าตัด 
1.นางพิมพ์อุมา   ภู่เทศ 
 พนักงงานท าความสะอาด 

1.นางมะลิ  ชาวนาชัย 
2.น.ส.อรวรรณ  ชอบชัยภูมิ 
3.น.ส.ทริยา  เจริญวัย 
4.น.ส.สมสวย  พันธ ุ
5. น.ส.รุ่งฤดี  ค าใสสุข 
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