แผนภูมิการจัดโครงสร.างการแบงงานภายในของสถาบันโรคผิวหนัง
ตามคําสั่งกรมการแพทย% ที่ 1288/2556 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 และคําสั่งสถาบันโรคผิวหนัง ที่ 108/2556 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2556
(มติคณะกรรมการบริหารหนวยบริการครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖)
ผู.อํานวยการสถาบันโรคผิวหนัง
นางมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ
คณะกรรมการบริหารหนวยบริการ

คณะกรรมการวิชาการ

ศูนย%พัฒนาคุณภาพ
นพ.จินดา โรจนเมธินทร%

กลุมภารกิจอํานวยการ
นางวันดี นิลกรรณ%

สํานักงานผู#อํานวยการ

ที่ปรึกษาผู.อํานวยการ
ด.านเครือขายวิชาการและบริการโรคผิวหนัง : พญ.วลัยอร ปรัชญพฤทธิ์
ด.านพัฒนาระบบบริการ : พญ.พูกลิ่น ตรีสุโกศล

กลุมภารกิจวิชาการ
นพ.จินดา โรจนเมธินทร%

1. ฝายบริหารทั่วไป : นางหรรษา นาคะทัต
-งานธุรการ : นส.สุภมาส ยอดเอียด
-งานประชาสัมพันธ : นส.นภาพร ตรีสุโท
2. ฝายการเงินและบัญชี : นส.นาฎอนงค% จันทร%น.อย
- งานเรียกเก็บรายได. : นางสันทนา บัวเนี่ยว
(ให#งานเรียกเก็บรายได#อยู4ในฝ.ายการเงินและบัญชีโดย
ขึ้นตรงต4อรองผู#อํานวยการ)
3. ฝายพัสดุและบํารุงรักษา : นางจริยา หงษ%ทอง
-รองหัวหน#าฝ.าย : นส.จารุวัลย ดําช4วย
-งานพัสดุ : นางละเอียด บัวราช
-งานซ4อมบํารุง : นางจริยา หงษทอง
4. ฝายแผนงานและประเมินผล : นส.พิชชานันท% ทองหลอ
-งานนโยบายและแผน : นส.พิชชานันท ทองหล4อ
-งานสถิติและประเมินผล : นส.นฤมล ไตรยสาคร
5. ฝายลูกค.าสัมพันธ% : นางสาวอรรยา จักขุทิพย%
6. ฝายทรัพยากรบุคคล : นส.อนงค%ลักษณ% ชวงประยูร
-งานการเจ#าหน#าที่ : นส.สายรุ#ง นุ4มโต
-งานพัฒนาและสารสนเทศทรัพยากรบุคคล :
นส.นฤมล สุรเมธีกุล
แต่ งตัง นส.อนงค์ ลักษณ์ ช่ วงประยูร เป็ น
ผู้ช่วยรองผู้อาํ นวยการกลุ่มภารกิจอํานวยการ

1. กลุมงานพยาธิวิทยา : นพ.ปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ%
-งานจุลพยาธิ : นพ.ปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ (หัวหน#างาน)
: นางธัญวลัย อินทอง (หัวหน#าห#องปฏิบัติการ)
-งานพยาธิวิทยาคลินิก: พญ.อรยา กว#างสุขสถิตย (หัวหน#างาน)
: นายไพศาล รุ4งพิบูลโสภิษฐ (หัวหน#าห#องปฏิบัติการ)
(รวมอิมมูนวิทยาและจุลทรรศนศาสตรคลินิกเป=นงานพยาธิวิทยาคลินิก)
* 2. กลุมงานโรคติดเชื้อ : นพ.โกวิท คัมภีรภาพ (ภายใน)
: นส.สุทธิรัตน เรียงชัยนาม (หัวหน#าห#องปฏิบัติการ)
(รวมงานแบคทีเรียวิทยาและงานเชื้อราวิทยา )
3. กลุมงานรังสีชีววิทยา : พญ.เบ็ญจ%สชีว% ปPทมดิลก
: นายเทพปAญญา แย#มเสียง (หัวหน#าห#องปฏิบัติการ)
4. กลุมงานผื่นแพ.สัมผัสและอาชีวเวชศาสตร% : พญ.พูกลิ่น ตรีสุโกศล
5. กลุมงานศัลยศาสตร%และเลเซอร%ผิวหนัง : นพ.จินดา โรจนเมธินทร%
6. กลุมงานไบโอเอ็นจิเนียริง : พญ.วลัยอร ปรัชญพฤทธิ์
: นายอาภรณ บุรีธาร (หัวหน#าห#องปฏิบัติการ)
* 7. กลุมงานพันธุศาสตร%ระดับโมเลกุล : ดร. นพ.เวสารัช เวสสโกวิท (ภายใน)
* 8. กลุมงานเส.นผมและเล็บ : พญ.ชินมนัส ตั้งจาตุรนต%รัศมี (ภายใน)
9. กลุมงานเภสัชกรรม : นางณัฐพร สุดสุข
-งานบริการเภสัชกรรม : นางชนิกา บุญญารักษ
-งานผลิตยา : นายป9ติพันธุ สุริยกาญจน
-งานบริหารเวชภัณฑ : นส.ปราณี ธนอัญญาพร
-งานวิชาการและเภสัชสนเทศ : นางชนิกา บุญญารักษ

กลุมภารกิจบริการวิชาการ
นางพวงผกา กิตติรุงเรือง
1. กลุมงานวิชาการพยาบาล : นส.กฤษณี โพธิ์ชนะพันธุ%
2. กลุมงานการบริการผู.ปวยนอก : นส.สมใจ ฉันทวรลักษณ%
-งานบริการผู#ป.วยนอก : นส.สมใจ ฉันทวรลักษณ
-งานบริการผู#ป.วยผ4าตัด : นส.เอื้อมพร จันทรหอม
-งานบริการเลเซอรผิวหนัง : นางป9ยะพร สายะสนธิ
3. กลุมงานการบริการผู.ปวยใน : นางอรทัย ชมภู
-งานบริการผู#ป.วยใน : นางระวีวรรณ แย#มผกา
*๔. กลุมงานการพยาบาลปBองกันและควบคุมการติดเชื้อ : นส.อัญชิษฐา เครือเง.า
-งานการพยาบาลป@องกันและควบคุมการติดเชื้อ
-งานหน4วยจ4ายกลาง
แตงตั้งนางอรทัย ชมภู เปนผูชวยรองผูอํานวยการกลุมภารกิจบริการวิชาการ
กลุมภารกิจบริการวิชาการ
เพื่อเป=นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ควรให#มีการ
ทบทวนการจัดคนลงในตําแหน4งผู#บริหาร ตามแนวทางดังนี้
1. ระดับเชี่ยวชาญเป=นรองผู#อํานวยการกลุ4มภารกิจ
2. ระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน ๒ ตําแหน4ง ให#เป=นหัวหน#า
กลุมงานการบริการผูปวยนอกและกลุมงานการบริการผูปวยใน
3. ควรหมุนเวียนการปฏิบัติงานในตําแหน4งผู#บริหารในระดับ
ชํานาญการพิเศษคราวละ 2 ปJ เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงาน

10. กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนวิชาการ : ดร. นพ.เวสารัช เวสสโกวิท
-งานวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย : พญ.ชินมนัส ตั้งจาตุรนตรัศมี (รักษาการ)
-งานเวชระเบียนและเวชสถิติ : นส.วิภาศิริ ชูวงศตระกูล
-งานห#องสมุด : นส.จิราวรรณ อารยัน
-งานเทคโนโลยีสารสนเทศ : นายสมภพ สายตา (รักษาการ)
-งานเวชนิทัศน : นายนิทัศน โฉมสะอาด
(ให.อยูในการควบคุมดูแลของพญ.พูกลิ่นฯ โดยขึ้นตรงตอรองผู.อํานวยการ)
-งานสุขศึกษาและเผยแพร4 : นางศุภมาส สุวรรณเมฆ
(ให.ขึ้นตรงตอรองผู.อํานวยการ)
-งานถ4ายทอดเทคโนโลยี : นางคมคาย สมบูรณดี
(ให.ขึ้นตรงตอรองผู.อํานวยการ)
หมายเหตุ :
กลุ4มภารกิจ
กลุ4มงาน / ฝ.าย / งาน
ศูนย

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

รองผู#อํานวยการ
หัวหน#า
หัวหน#า

* หมายถึง กลุ4มงานโครงสร#างภายใน (แจ#งกรมฯ ตามหนังสือที่ สธ ๐๓๑๕/๔๓๓๐ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕)

