
โครงสร้างโรงพยาบาลหนองบัวลำภู  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 
นายแพทย์ไพฑูรย์  ใบประเสริฐ 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู 

กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ 
(นายแพทย์สุริยันต์ ปัญหาราช) 

กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสขุภาพ 

(นายแพทย์อภิชาติ ลักษณะ) 

กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ 
(พญ.ไอรดา  สายปัญญา) 

1. กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
     - นพ.วิชัย  กุลตังวัฒนา 
2. กลุ่มงานอายุรกรรม 
     - นพ.สุทธิ  ถาวรยุติการต์ 
3. กลุ่มงานศัลยกรรม 
     - นพ.วิชัย  กุลตังวัฒนา 
4. กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส ์

     - นพ.อภิชาติ  ลักษณะ 
5. กลุ่มงานกุมารเวชกรรม 
     - พญ.สุกัญญา ถาวรยุติกานต์ 
6. กลุ่มงานนิติเวช 
7. กลุ่มงานจักษุวิทยา 
     - นพ.สราวุธ  สารีย์ 
8. กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก 
     - นพ.วรวิช  พลเวียงธรรม 
9. กลุ่มงานรังสีวิทยา 
     - พญ.ภัทรศิรินทร์  คำมี 
10. กลุ่มงานเวชกรรมพื้นฟู 
     - นพ.สุริยันต์  ปัญหาราช 
     10.1งานกายภาพบำบัด 
      - นางสาวชื่นจิต โนวฤทธิ์ 
     10.2 งานกายอุปกรณ์ 
       - นายประสาท คณะศิริวงษ์ 
     10.3 งานกิจกรรมบำบัด 
       - นางสุมาลัย ใจกล้า 
13. กลุ่มงานจติเวชและยาเสพตดิ 

     - พญ.กมลวรรณ รักษ์งาน 

(นายแพทย์วิชัย กุลตังวัฒนา) 1 .  กล ุ ่ ม งานสารสนเทศทาง
การแพทย์ 
     - นพ.วรวิช  พลเวียงธรรม 
 1.1 งานศูนย์คอมพิวเตอร์ 
     - นายครึ่งท่อน  ชามนตรี 
 1.2 งานศูนย์ข้อมูล 
     - นายสุทธิพงศ์ พลบูรณ์ 
 1.3 งานเวชระเบียนและสถิติ 
     - นางคณิต  พรหมวงศา  
2. กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
     - นางสาวสุธีรา จันทร์ชมภู 

(ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มงาน) 
3.  กล ุ ่มงานย ุทธศาสตร ์และ
แผนงานโครงการ 
     - นางอมรรัตน์  ทองอุทัยศิริ 
4. กล ุ ่มงานพัฒนาทร ัพยากร
บุคคล 
     - นางอมรรัตน์  ทองอุทัยศิริ  
   4.1 งานองค์กรแพทย์ 
      - นางสาวอรอนงค์ อินนาง 
   4.2 งานเวชนิทัศน์ 
      - นายธนวรรธ์ ใจหาญ 
    4.3 งานห้องสมุด 
      - นางสาวอรอนงค์ อินนาง 
5. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
และมาตรฐาน 
     - พญ.วราภรณ์  ศรีภักดี 

1. กลุ่มงานผู้ป่วยนอก 
     - พญ.วราภรณ์  ศรีภักดี 
2. กลุ ่มงานการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 
     - พญ.ไอรดา  สายปัญญา 
3. กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
     - พญ.ไอรดา  สายปัญญา 
  3.1 งานเวชปฏิบัต ิครอบครัว
และชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชน
เขตเมือง 
     - นางประหยัด  ธุระแพง 
  3.2 งานป้องกันควบคุมโรคและ
ระบาดวิทยา 
     - นายภราดา  บุราณสาร 
  3.3 งานพัฒนาระบบบริการ
ปฐมภูมิและสนับสนุนเครือข่าย 
    - นายภราดา  บุราณสาร 
  3.4 งานส่งเสร ิมสุขภาพและ
ฟื้นฟู 
    - นางสุภาภรณ์  ปัญหาราช 
  3.5 งานคุ้มครองผู้บริโภค 
     - นายสุรศักดิ์  สุวรรณแสง 
4. กลุ่มงานสุขศึกษา 
     - นางอารยา  จาจุมปา 
 

5. กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 
     - พญ.เสาวนีย์  แก้วบุญเรือง 
   5.1 งานคลินิกอาชีวเวชกรรม 
   5.2 งานส่งเสริมสขุภาพและฟื้นฟู
สภาพวัยทำงาน 

      - น.ส.ชลธิดา  พิมพ์โคตร 
   5 . 3  ง านอาช ี วป ้ อ งก ั นและ   
ควบคุมโรค 

     - น.ส.อรยา ดาดวง 
   5.4 งานพิษวิทยาและเวชศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 
   5 .5  งานอาชี วอนาม ัยความ
ปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
   5.6 งานตรวจสุขภาพ 

      - น.ส.วัชราภรณ์ บุตรีวงษ์ 
6. กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน 
      - นางขวัญจิต  คงพุฒิคุณ 
    6.1 งานการพยาบาลที่บ้านและ
ชุมชน 

       - นางเยาวภา  สีดอกบวบ 
    6 .2  งานพยาบาลผ ู ้ จ ัดการ
สุขภาพชุมชน 

       - น.ส.พะเยา  พรมดี 
    6.3 งานพ ัฒนาค ุณภาพการ
พยาบาลชุมชน 

       - น.ส.พะเยา  พรมดี 
    6.4 งานการพยาบาลชุมชนใน
การบำบัดรักษายาเสพติด 

      - นางเยาวภา  สีดอกบวบ 

1. กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 
  - นางสาวภานิชา  การกิจโอฬาร 
2. กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค 
   - นายถนัด  เบ้าแบบดี 
3. กลุ่มงานทันตกรรม 
   - ทพ.ฉลองรัฐ  เดชา 
4. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และ
พยาธิวิทยาคลินิก 
   - นางสาวยุพาพรรณ  จารัตน์ 
   4.1 งานเคมีคลินิก 
    - นายวิโรจน์ ประสบสมัย 
   4.2 งานโลหิตวิทยา 
    - นายบุญเลิศ กองสุวรรณ 
   4.3 งานจุลชีววิทยาคลินิก 
    - นางนิตยา ดอนลาดพันธ์ 
   4.4 งานธนาคารเล ือดและ
ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก 
     - นายทินกร หอมสมบัติ 
   4.5 งานจุลทรรศน์ศาตร์คลินิก
และห้องรับสิ่งส่งตรวจ  
    - นายศาสตร์ตรา สารราษฎร์ 
5. กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ 
   - นางสาวอาทิตยา  เจริญวรรณ 

6. กลุ่มงานเภสัชกรรม 
     - นางสาววาทินี  บุญญรัตน์ 
   6.1 งานบริบาลเภสัชกรรม
ผู้ป่วยนอก 
     - นายชลิต ลิโป้ 
   6.2 งานบริบาลเภสัชกรรม
ผู้ป่วยใน 
     - นางสาวอ้อนทิพย์ บุระผากา 
   6.3 งานบริหารเวชภัณฑ์ 
      - นางสาววาทินี บุญญรัตน์ 
   6.4 งานเภสัชกรรมการผลิตยา
และสมุนไพร 
      - นายชลิต ลิโป้ 
   6.5 งานเครือข่ายบริการเภสัช
กรรมปฐมภูมิ 
     - นางสววรรธน์พร เวชพาณิชย์ 
   6.6 งานเภสัชกรรมคลินิก 
     - นางสาวอร ิสรา จ ันทร ์ศรี       
สุริยวงศ์ 
 



กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ 
(นางนิตยา  พันธ์งาม) 

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 
(นางศุภลักษณ์  โชติสุวรรณ) 

1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
  - นายสุระพันธ์  ใจกล้า 
 1.1 งานบริหารทั่วไป 
  - นายอนุวัตร  มีจันที 
 1.2 งานสารบรรณ/เลขานุการ 
  - นางสาวพัชรินทร์ บึงใส 
 1.3 งานซักฟอก 
  - นางกัญญภัค หาสอดส่อง 
 1.4 งานยานพาหนะ 
  - นายณรงค์  ตรีโยธา 
 1.5 งานสวนและสนาม 
  - นายสิงห์  พลท้าว 
 1.6 งานรักษาความปลอดภัย 
  - นายวินัย ภูสีเขียว 
 1.7 งานประชาสัมพันธ์ 
  - นายภัทศักดิ์ รัสเสียร 
2. กลุ่มงานพัสดุ 
  - นางเปมิกา  พันธุศิริ 
 2.1 งานพัสดุ 
  - นางสาวธันย์ชนก จันทร์กันสิน 
3. กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ
วิศวกรรมทางการแพทย์ 
     - นายธนากร  ทีปานนท์ 
 3.1 งานซ่อมบำรุง 
          - นายทินกร  นิยมเหลา 
 3.2 งานซ่อมเครื่องมือแพทย์ 
          - นายเดชา บุตรดา 
 

4. กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
     - นางรุ่งนภา  ถาบุญเรือง 
5. กลุ่มงานการเงิน 
     - นางโสภา  แสงนิล 
6. กลุ่มงานบัญช ี
     - นางสาวกุสุมา จันทร์พิมพ์ 

 

1.กลุ ่มงานการพยาบาลผู ้ป่วย
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
       - นางธนิยา  เพ็งสา  

(ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มงาน) 
2. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
   - นางสาววันดี  เล่าวิเศษพิพัฒน์กุล 
3. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก 

     - นางพัชรี  ฤทธิสุนทร 
  3.1 งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก 

     - น.ส.มะลิวรรณ  บุญแสน  
  3.2 งานการพยาบาลผู ้ป ่วย 
หนักอายุรกรรม 
      - น.ส.สุภาวดี  มีมะจำ  
4. กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด 
     - นางอุบล  ศรีนากรุง 
  4.1 งานการพยาบาลผู้คลอด 
     - น.ส.ดาหวัน รักความซ่ือ 
5. กลุ ่มงานการพยาบาลผู้ป ่วย
ห้องผ่าตัด 
     - นางวิลาสินี  ราชจำปี 
   5.1 งานการพยาบาลผู ้ป ่วย    
ห้องผ่าตัด 
    - นางพวงพันธ์  นุริตมนต์ 
6. กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี 
     - นางเกษร  พั่วเหล็ก 
   6.1 งานการพยาบาลวิสัญญี 
   - น.ส.ปิ่นทิพย์  จันทร์สุคนธ์  
 

 

7. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย
อายุรกรรม 
     - นางสาวสุพิมล  บุตรรัตนะ 
   7.1 งานการพยาบาลผู ้ป ่วย    
อายุรกรรมชาย 
     - น.ส.วิภาวดี บุญแสนแผน 
   7.2 งานการพยาบาลผู ้ป ่วย   
อายุรกรรมหญิง 
     - นางโสภา  ศรีโสภา 
     7.3 งานการพยาบาลผู้ป่วย
อายุรกรรมพิเศษ 
     - นางรุ่งปราณี  บ่องาม  
 8. กลุ ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย
ศัลยกรรม 
      - นางสาวสุรีย์พร บุญเรือง 
    8.1 งานการพยาบาลผู ้ป ่วย
ศัลยกรรมชาย 
         - น.ส.อรัญญา  สาฆะ 
     8.2 งานการพยาบาลผู้ป่วย
ศัลยกรรมหญิง 
        - นางเยาวลักษณ์  สีหะวิมล 
     8.3 งานการพยาบาลผู้ป่วย
ศัลยกรรมพิเศษ 
       - นางสาวสุรีย์พร  บุญเรือง    
 9. กลุ ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย
สูติ-นรีเวช 
 - นางชลิดา  ดอนเสนา 
    9.1 งานการพยาบาลผู ้ป่วย
สูติ-นรีเวช 
      - น.ส.ศิริพร  นาถธีระพงษ์ 
 

    9.2 งานการพยาบาลผู ้ป่วย
สูติ-นรีเวชพิเศษ 4 
      - น.ส.สะใบแพ เมษา 
    9.3 งานการพยาบาลผู ้ป ่วย
สูติ-นรีเวชพิเศษ 5 
      - นางพังงา  ศรีภา 
    9.4 งานการพยาบาลผู ้ป ่วย
สูติ-นรีเวชพิเศษรวมน้ำใจ 
           -  
10. กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช 
   - นางสาวกัลฐิพร  ชัยประทานพงษ ์

     10.1 งานการพยาบาลจิตเวช 
        - นางกฤตยา  วงศา 
11. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย
กุมารเวชกรรม 
     - นางวิไลยวัลน์  พนาลิกุล 
  11.1 งานการพยาบาลผู ้ป ่วย
กุมารเวชกรรม 
    - นางทัศนีย์วรรณ  อามาตย์มนตร ี

  11.2 งานการพยาบาลอภิบาล
ทารกแรกเกิดและวิกฤต 
      - นางสนิท  สร้อยกุดเรือ 
  11.3 งานการพยาบาลผู ้ป่วย
กุมารเวชกรรมพิเศษ  
      - นางบุญร่วม  สิมดี 
12. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย
ออร์โธปิดิกส์ 
    - นางศิริฉัตร  ชัยทุมมา 

  12.1 งานการพยาบาลผู ้ป ่วย
ออร์โธปิดิกส์ 
      - นางสาวธัญชนก ไชโย 
 

  12.2 งานการพยาบาลผู ้ป่วย
อภิบาลสงฆ์ 
       - นายสุริยนต์  มิ่งแก้ว  
13. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย
โสต ศอ นาสิก จักษุ 
     - นางอภิญญา  กันยาแสงศรี 
     13.1 งานการพยาบาลผู้ป่วย
โสต ศอ นาสิก จักษุ 
         - นางบุญถม  คำใบ 
14. กล ุ ่มงานการพยาบาลด ้าน     
การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ 

     - นางสุวัชรา  ท้าวพา 
   14.1 งานหน่วยจ่ายกลาง 
      - นางสาวพัชรมัย  สุนันทะ 
   14.2 งานเครื่องมือแพทย์ 
         - นางสาวสุภาวดี  มีมะจำ 
15. กลุ่มงานการพยาบาลตรวจ
รักษาพิเศษ 
  - นางสุภาพร  ไชยวัฒนตระกูล 
   15.1 งานไตเทียม 
      - นางจีรวรรณ  เทียมสิงห์  
   15.2 งานส่องกล้องทางเดิน
อาหาร 
      - นางยุวรี  ศรีเลา 
   15.3 งานเคมีบำบัด 
      - นางสาวสุวรรณี นาดี 
16. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการ
พยาบาล 
     - นางสาวเรืองศิริ  ภานุเวศ 

 


