
ชื่อ สกุล นายสุพจน ์ ภูเก้าล้วน   
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลกระบี ่
ต ำแหน่งปัจจุบัน ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลกระบี่ 
 

 
วัน เดือน ปี เกิด 27 มกราคม 2504   อายุ 58 ปี 
กำรศึกษำ   -แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
                -ประกาศนียบัตรชัน้สูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย ์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหดิล 
                -วุฒิบัตรผู้เช่ียวชาญ ดา้นอายุรกรรม จากแพทยสภา 
กำรฝกึอบรม 
                -พ.ศ.2545 Advance Echocardiogram สมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทย 
                -พ.ศ.2548  โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้น า รุ่น 443 
                                   สถาบันฝึกอบรมผู้น ามูลนิธิ พต.จ าลอง ศรีเมอืง 
                -พ.ศ.2549  Hospital Management Program จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 
                -พ.ศ.2549  การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกายและใจ ส านักงานประกันสังคม 
                -พ.ศ.2550  การพัฒนาศักยภาพพนักงานเจรจาไกล่เกลี่ย คนกลาง ด้านการแพทย ์และสาธารณสุข   
                                   รุ่นท่ี 5 ศูนยส์ันติวิธีสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสปสช. 
                -พ.ศ.2553  หลักสูตรนักบริหารระดับสูงทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข 
                -พ.ศ.2558  การจัดท าเกณฑก์ารยกฐานะโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลท่ัวไป 
ประวัตริับรำชกำร  
                 -พ.ศ.2529-2530  นายแพทย ์4  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง 
                 -พ.ศ.2530-2531  นายแพทย ์5  โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ 
                 -พ.ศ.2532-2536  นายแพทย ์6  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง 
                 -พ.ศ.2537-2546  นายแพทย ์7 กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลกระบี่   
                 -พ.ศ.2547-2556  รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย ์โรงพยาบาลกระบี่   
                 -พ.ศ.2556-2558  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพังงา  
                -พ.ศ.2558-2560   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกระบ่ี 
                -พ.ศ.2560-2561   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์ สุราษฏร์ธานี 
                -พ.ศ.2561-ปัจจุบัน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกระบี่ 
 

ชื่อ-สกุล  นายสุพจน ์ ภูเก้าล้วน 
                        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกระบี่   
ต ำแหน่งปัจจุบัน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกระบ่ี  



 

 

ต ำแหน่งอื่นที่ส ำคัญ  
                        -พ.ศ.2555-2556  รองประธานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ๕ 
                                                      สาขาหลัก เขตบริการสุขภาพท่ี 11 
                         -พ.ศ.2553-2556  คณะกรรมการตรวจสอบและตดิตามการด าเนินงานต ารวจ  
                                                      สภ.เมอืงกระบี่ 
                        -พ.ศ.2554-2556  คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขภาคใต้  
                                                     (สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธาน)ี 
                        -พ.ศ.2553-2556  กรรมการท่ีปรึกษามูลนธิิราชประชานุเคราะห ์
                                                     ประจ าจังหวัดกระบ่ี ปี 2556 
ผลงำนที่ส ำคัญ  
                        -พ.ศ.2542-2546  ประธานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกระบี่ 
                        -พ.ศ.2554-2555  คณะท างานพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขภาคใต้ ผลักดัน  
                                                     รพศ.วชิระภูเก็ต เป็นศูนย์โรคหัวใจระดับ 2 และร่วมแก้ไขปัญหา 
                                                     ส่งต่อผู้ป่วยผ่าตัดสมอง, โรคหัวใจ ในเขตภาคใตต้อนบน 
                        -พ.ศ.2551-2556  ประธานไกลเกลี่ยกรณีพิพาทดา้นสาธารณสุข 
                        -พ.ศ.2551-2556  ประธานคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของยาระดับเขต 
 
เกียรตคิุณที่เคยไดร้บั  
                         -พ.ศ.2547       ประกาศเกียรตคิุณ จากกระทรวงสาธารณสุข วา่ได้ให้การ สนับสนุน 
                                                  และชว่ยเหลอืผู้ท่ีประสบภัยในดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
                                                  จากภัยพบัิติคลื่นสนึามถิล่มใน 6 จังหวัดอันดามัน ภูเก็ต พังงา   
                                                  กระบ่ี   ระนอง ตรัง และสตูล เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2547 
                        -พ.ศ.2548         หนังสือเชดิชูเกียรตใินการช่วยเหลอืนักทอ่งเท่ียวชาวไทยและ 
                                                  ชาวต่างประเทศ ท่ีประสบภัยคลื่นยักษ์สนึามจิากการท่องเท่ียว 
                                                  แห่งประเทศไทยโรคหัวใจระดับ 2 และร่วมแก้ไขปัญหาสง่ต่อ 
                                                   ผู้ป่วย ผ่าตัดสมอง, โรคหัวใจ ในเขตภาคใตต้อนบน 
                       -พ.ศ.2557           รางวัลบุคคลแห่งปี 2557 รางวัล “ระฆังทอง” ครัง้ท่ี 7  
                                                    ในสาขาผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่น 
สถำนที่ติดต่อ 325 โรงพยาบาลกระบี่ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ า อ.เมอืง จ.กระบ่ี 81000 
โทร. 0-7562-6700 ต่อ 1001 โทรสาร 0-7562-3732 
มอืถอื  081-5694333 
E-mail : supot2325@hotmail.com   

mailto:supot2325@hotmail.com
mailto:supot2325@hotmail.com
mailto:supot2325@hotmail.com


ชื่อ สกุล   นายสมบูรณ์ บุญกิตตชัิยพันธ์   
รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ 
 

วัน เดือน ปี เกิด  28 กุมภาพันธ์ 2513  อายุ 49 ปี 
กำรศึกษำ แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวทิยาลัยมหดิล 
 
กำรฝึกอบรม -พ.ศ.2556 อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง สถาบันพระบรมราชชนก  
                         กระทรวงสาธารณสุข 
                       -พ.ศ.2559 อบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทยร์พศ./รพท.                            
                         กระทรวงสาธารณสุข 
 
ประวัตริับรำชกำร  
ต ำแหน่งอื่นที่ส ำคัญ   
                          -รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจด้านภารกิจดา้นบริการด้านทุตยิภูมแิละตตยิภูม ิ 
                          -หัวหน้ากลุ่มงานแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลอืก โรงพยาบาลกระบี่ 
ผลงำนที่ส ำคัญ        - 
เกียรตคิุณที่เคยไดร้บั - 
สถำนที่ติดต่อ 325 โรงพยาบาลกระบี่ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ า อ.เมอืง จ.กระบ่ี 81000 
โทร. 0-7562-6700  ต่อ 1047  โทรสาร 0-7562-3732 
มอืถอื 084-6420111 
E-mail : kilola2@yahoo.co.th 

ชื่อ-สกุล  นายสมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์   
ต ำแหน่งปัจจุบัน  นายแพทยช์ านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม สาขาวสิัญญีวทิยา) 
                        รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจด้านภารกิจดา้นบริการด้านทุตยิภูมแิละตตยิภูม ิ    
                        หัวหน้ากลุ่มงานแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลอืก โรงพยาบาลกระบี่ 
 



ชื่อ-สกุล    นางสาวจารุพักตร์ กัญจนิตานนท์   
ต ำแหน่งปัจจุบัน พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  
                      รองผู้อ านวยการฝ่ายการพยาบาล 
                     รักษาการหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 
 

วัน เดือน ปี เกิด     15 ตุลาคม 2502  อายุ 60 ปี 
กำรศึกษำ    วทิยาลัยพยาบาลกรุงเทพ  ประกาศนียบัตรวชิาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภช์ัน้สูง 
                          วุฒิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์(โรคติดเชื้อ) คณะพยาบาลศาสตร์ (ศิริราช) มหาวิทยาลัยมหิดล 
กำรฝึกอบรม      
                          -พ.ศ.2544 อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับตน้ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
                          -พ.ศ.2551 อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
                          -พ.ศ.2553 ผู้บริหารทางการพยาบาลระดับกลาง สภาการพยาบาล 
                          -พ.ศ.2553 อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพทางการบริหาร (รองหัวหนา้กลุ่มการพยบาล) 
 
ประวัตริับรำชกำร 
                         -พ.ศ.2525-2527 พยาบาลวชิาชีพ 3 งานหอผู้ป่วย ฝ่ายการพยาบาล รพ.กระบ่ี   
                         -พ.ศ.2527-2531 พยาบาลวชิาชีพ 4 งานหอผู้ป่วย ฝ่ายการพยาบาล รพ.กระบ่ี   
                         -พ.ศ.2531-2534 พยาบาลวชิาชีพ 5 งานหอผู้ป่วย ฝ่ายการพยาบาล รพ.กระบ่ี 
                         -พ.ศ.2535-2538 พยาบาลวชิาชีพ 6 งานหอผู้ป่วย ฝ่ายการพยาบาล รพ.กระบ่ี   
                         -พ.ศ.2538-2548 พยาบาลวชิาชพี 7 งานผู้ป่วยอุบัตเิหตุและฉุกเฉิน  
                                                      ฝ่ายการพยาบาล รพ.กระบ่ี   
                         -พ.ศ.2548-2551 พยาบาลวชิาชีพ 8  งานผู้ปว่ยอุบัตเิหตุและฉุกเฉิน  
                                                      ฝ่ายการพยาบาล รพ.กระบ่ี   
                         -พ.ศ.2551-ปัจจุบัน พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล รพ.กระบ่ี   
 
   

ชื่อ-สกุล  นางสาวจารุพักตร์  กัญจนติานนท์  
ต ำแหน่งปัจจุบัน  พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ 
                        รองผู้อ านวยการฝ่ายการพยาบาล 
                        รักษาการหัวหนา้กลุ่มภารกิจดา้นการพยาบาล 



 
ต ำแหน่งอื่นที่ส ำคัญ   -หัวหน้ากลุ่มภารกิจดา้นการพยาบาล  โรงพยาบาลกระบี่ 
                              -คณะกรรมการบริหารสูงสุด (Steering Team) โรงพยาบาลกระบี่  
                              -คณะกรรมการจริยธรรมการวจิัยในคน จังหวัดกระบ่ี 
                              -คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล  จังหวัดกระบี่ 
                              -ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล  จังหวัดกระบี่(CNO_P) 

                              -คณะท างานสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อลดและป้องกันอบุัติเหตุจราจร จังหวัดกระบี่ 
                              -คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ระดับเขตพื้นท่ีเครอืขา่ยบริการท่ี ๑๑ 
                              -คณะกรรมการประเมินผลงานต าแหน่งพยาบาลวิชาชพี ระดับเขตพื้นท่ีเครอืขา่ยบริการท่ี ๑๑ 

                              -คณะท างานจัดท ามาตรฐานการพยาบาลสถานบริการสาธารณสุข 
                               -คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรเวชปฏิบัติการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉินของสภาการพยาบาล 
                               -ผู้แทนสภาการพยาบาลประจ าจังหวัดกระบี่ 
 
 ผลงำนที่ส ำคัญ        
                             -คณะผู้จัดท า คู่มอืปฏบัิตกิารจัดการทางการพยาบาล  ระบบสั่งการสถานการณ์ฉุกเฉิน   
                              เครอืขา่ยพยาบาลอุบัตเิหตุแห่งประเทศไทย 
                             -คณะผู้วิจัย ความสามารถเชงิสมรรถนะหลักของพยาบาลหน่วยอุบัตเิหตุฉุกเฉิน  
                              ชมรมพยาบาลศัลยกรรมอุบัตเิหตุแห่งประเทศไทย 
                            -ผลงานวจิัยเร่ือง  การพัฒนาคู่มอืประชาชนในการช่วยเหลอืผู้บาดเจบ็จากอุบัตเิหตุ 
                            -ผลงานวจิัยเร่ือง การพัฒนาระบบการดูแลผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ โรงพยาบาลกระบี่ 
                            -วทิยากรบรรยายการประชุมวิชาการ HA National Forum ครัง้ท่ี ๑๑ 
                              เร่ือง คุณภาพทุกนาทใีนหน้าท่ีพยาบาล 
เกียรติคุณที่เคยไดร้บั  
                           -พ.ศ.2547 ประกาศเกียรตคิุณจากกระทรวงสาธารณสุข วา่ได้ให้การสนับสนุนและชว่ยเหลอื 
                              ผู้ท่ีประสบภัยในดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขจากภัยพบัิติคลื่นสึนามถิล่มใน 6  
                              จังหวัดอันดามัน ภูเก็ต พังงา กระบ่ี ระนอง ตรัง และสตูล เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2547 
                          -ปี 2559 ได้รับรางวัลศิษยเ์ก่าผู้เผยแพร่ช่ือเสียงเกียรตคิุณสถาบัน ประจ าป ี2559 
                            จากสมาคมศิษยเ์ก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ 
 
สถำนที่ติดต่อ 325 โรงพยาบาลกระบี่ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ า อ.เมอืง จ.กระบ่ี 81000 
โทร. 0-7562-6700  ต่อ 2057   โทรสาร 0-7561-1202 
มอืถอื 081-5362035 
E-mail : charupak@yahoo.com 
 
   



ชื่อ สกุล  นายยงยุทธ  สอ่งรอบ   
ต ำแหน่งปัจจุบัน  รองผู้อ านวยการฝ่ายบรหิาร 

 
วัน เดือน ปี เกิด  วันท่ี 7 กรกฎาคม 2507 อายุ  55 ปี 
กำรศึกษำ ประกาศนียบัตรเจ้าหนา้ที่เวชสถิติ 
                        เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
                        ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวทิยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 
กำรฝึกอบรม - อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น 
                       - อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง 
 
ประวัตริับรำชกำร 
                     - พ.ศ. 2528-2531 เจ้าหนา้ที่เวชสถิต ิ2    งานเวชระเบียนและสถิติ รพ.ตะกั่วป่า  สสจ.พังงา 
                     - พ.ศ. 2531-2533 นักสถิติ 3                งานเวชระเบียนและสถิติ รพ.ตะกั่วป่า  สสจ.พังงา       
                     - พ.ศ. 2533-2535 นักสถิติ 4                งานเวชระเบียนและสถิติ รพ.ตะกั่วป่า  สสจ.พังงา 
                     - พ.ศ. 2535-2537 นักสถิติ 5                งานเวชระเบียนและสถิติ รพ.ตะกั่วป่า  สสจ.พังงา   
                     - พ.ศ. 2537-2550 นักสถิติ 6ว.         ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ รพ.ตะกั่วป่า  สสจ.พังงา  
                     - พ.ศ. 2550-2551 นักสถิติ 7ว.         ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ รพ.ตะกั่วป่า  สสจ.พังงา  

                  - พ.ศ. 2551-2553 นักวชิาการสถติ ิ    ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ รพ.ตะกั่วป่า  สสจ.พังงา  
                                                   ช านาญการ 

                   - พ.ศ. 2554-2555 นักวเิคราะห์นโยบาย ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ รพ.ตะกั่วป่า  สสจ.พังงา  
                                                 และแผนช านาญการ 
                   - พ.ศ. 2556-2560 นักจัดการงานท่ัวไป                  กลุ่มอ านวยการ รพ.ตะกั่วป่า  สสจ.พังงา  
                                                 ช านาญการพิเศษ 
                  - พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน นักจัดการงานท่ัวไป                  กลุ่มอ านวยการ รพ.กระบ่ี     สสจ.กระบ่ี  
                                                 ช านาญการพิเศษ 
 

ชื่อ-สกุล นายยงยุทธ ส่องรอบ (ชว่ยราชการ) 
ต ำแหน่งปัจจุบัน  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพเิศษ 
                        รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร  
                        



ต ำแหน่งอื่นที่ส ำคัญ  - คณะตรวจราชการและนเิทศงาน เครอืขา่ยบริการท่ี 11  
                                ปีงบประมาณ 2556-2558 
                            - คณะท างานจัดท ากรอบความตอ้งการและการบริหารจัดการก าลังคน 
                               ในภารกิจดา้นสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2555 
                            - คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประเมินคุณธรรม 
                               และความโปร่งใส (ITA) ปีงบประมาณ 2559-ปัจจุบัน 
                            - คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของ  
ผลงำนที่ส ำคัญ          
                     - วเิคราะห์แผนเพิ่มรายรับ ลดรายจา่ยของโรงพยาบาล รวมท้ังหาแหลง่งบประมาณมา   
                        ชว่ยเหลอืในการด าเนนิงาน ของโรงพยาบาลไมใ่ห้ประสบภาวะวกิฤตทางการเงิน 
                     - ร่วมกับคณะกรรมการรับบริจาคสรา้งศาลาพักญาติ 
                     - ในฐานะ CFO ของโรงพยาบาลและส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  ได้ท าวิจัย เร่ือง “การประเมิน  
                        แนวทางและผลการจัดสรรงบประมาณโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจังหวดัพังงา 
                        ปีงบประมาณ 2554  ในมุมมองผู้บริหารเพื่อสะท้อนปัญหาในการจัดสรร งบประมาณ ปี 2556 
 
                                 
เกียรตคิุณที่เคยไดร้บั  - 
                               - 
สถำนที่ติดต่อ 325 โรงพยาบาลกระบี่ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ า อ.เมอืง จ.กระบ่ี 81000 
โทร. 0-7562-6700  ต่อ 1055, 1002   โทรสาร 0-7561-1202 
มอืถอื 081-9680197 
E-mail : 



ชื่อ-สกุล          นายสัญญา สุระ 
ต ำแหน่งปัจจุบัน  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
                       (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์) 
                       รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนระบบ  
บริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ 
                        

วัน เดือน ปี เกิด   21 มกราคม 2519 อายุ 42 ปี 
กำรศึกษำ   แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
กำรฝึกอบรม      -ประกาศนียบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดกิส ์
 
ประวัตริับรำชกำร - 
ต ำแหน่งอื่นที่ส ำคัญ  
                       -รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจด้าน พัฒนระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ 
                       -คณะกรรมการบริหารสูงสุด (Steering Team) โรงพยาบาลกระบี่ 
                       -คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกระบี่ 
ผลงำนที่ส ำคัญ          - 
เกียรตคิุณที่เคยไดร้บั   - 
สถำนที่ติดต่อ    325 โรงพยาบาลกระบี่ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ า อ.เมอืง จ.กระบ่ี 81000 
โทร. 0-7562-6700 ตอ่      โทรสาร 0-7561-1202 
มอืถอื  087-3998967 
E-mail : 
   
  

ชื่อ-สกุล   นายสัญญา  สุระ  
ต ำแหน่งปัจจุบัน   นายแพทย ์(ด้านเวชกรรม) สาขาออร์โธปิดกิส์ 
                         หัวหน้ากลุ่มภารกิจดา้นพัฒนาระบบบริการ 
                          และสนับสนุนบริการสุขภาพ 
  



ชื่อ-สกุล          นางผ่องพรรณ ถนอมศรีมงคล 
ต ำแหน่งปัจจุบัน  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
                       (ด้านเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว) 
                       หัวหนา้กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ 

วัน เดือน ปี เกิด   25 สิงหาคม 2518 อายุ 40 ปี 
กำรศึกษำ   แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
กำรฝึกอบรม      -ประกาศนียบัตรประกอบวิชาชพีเวชกรรม  สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 
                       -พ.ศ.2556 อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
 
ประวัตริับรำชกำร   
                       -พ.ศ.2542 นายแพทย ์4 กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.หาดใหญ่  สสจ.สงขลา 
                       -พ.ศ.2543-2544นายแพทย ์ 4 กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย ์  รพ. เทพา  สสจ.สงขลา 
                       -พ.ศ.2544 นายแพทย5์กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.หาดใหญ่   สสจ.สงขลา 
                       -พ.ศ.2544นายแพทย5์กลุ่มงานผู้ป่วยนอก รพ.หาดใหญ่   สสจ.สงขลา 
                       -พ.ศ.2545  -2546นายแพทย ์5กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย ์  รพ. เทพา  สสจ.สงขลา 
                       -พ.ศ.2546-2549 นายแพทย ์6กลุ่มงานบริการทางการแพทย ์รพ.เทพา  สสจ.สงขลา 
                       -พ.ศ.2549-2551นายแพทย ์7กลุ่มงานบริการทางการแพทย ์รพ.เทพา  สสจ.สงขลา 
                       -พ.ศ.2551นายแพทย ์8กลุ่มงานบริการทางการแพทย ์รพ.เทพา  สสจ.สงขลา 
                       -พ.ศ.2552 รักษาการผอ.รพ.เทพา  สสจ.สงขลา 
                       -พ.ศ.2554-ปัจจุบัน นายแพทยช์ านาญการพิเศษ  กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.กระบ่ี สสจ.กระบ่ี 
 
ต ำแหน่งอื่นที่ส ำคัญ  
                       -หัวหน้ากลุ่มภารกิจดา้นบริการปฐมภูมิ 
                       -คณะกรรมการบริหารสูงสุด (Steering Team) โรงพยาบาลกระบี่ 
                       -คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกระบี่ 
ผลงำนที่ส ำคัญ          - 
เกียรตคิุณที่เคยไดร้บั   - 
สถำนที่ติดต่อ    325 โรงพยาบาลกระบี่ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ า อ.เมอืง จ.กระบ่ี 81000 
โทร. 0-7562-6700 ต่อ 1051 โทรสาร 0-7561-1202 
มอืถอื  081-8972576 
E-mail : 
   
  

ชื่อ-สกุล นางผ่องพรรณ  ถนอมศรีมงคล 
ต ำแหน่งปัจจุบัน นายแพทยช์ านาญการพิเศษ 
                       (ด้านเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว) 
                       หัวหน้ากลุ่มภารกิจดา้นบริการปฐมภูมิ 



ชื่อ สกุล นายพันธุ์ศักดิ์  สังข์สัพพันธ์   
หัวหนา้กลุ่มงานทันตกรรม 

 

วัน เดือน ปี เกิด 30 สิงหาคม 2516  อายุ 45 ปี 
กำรศึกษำ         - ปริญญาทันตแพทยศ์าสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
                       - ประกาศนียบัตรทันตแพทยป์ระจ าบา้น สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก 
                          และแม็กซิโลเฟเซียล พ.ศ.2549   
                       - วุฒบัิตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก 
                          และแม็กซิโลเฟเซียล พ.ศ.2549   
 
กำรฝึกอบรม - หลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559 
ประวัตริับรำชกำร   
                      - พ.ศ.2541-2543 ทันตแพทย ์4 ฝ่ายทันตสาธารณสุข  รพช.เกาะลันตา 
                      - พ.ศ.2543-2545 ทันตแพทย ์5 ฝ่ายทันตสาธารณสุข  รพช.เกาะลันตา 
                      - พ.ศ.2545-2547 ทันตแพทย ์6 ฝ่ายทันตสาธารณสุข  รพช.เกาะลันตา 
                      - พ.ศ.2548-2551 ทันตแพทย ์7 ดา้นทันตสาธารณสุข  กลุ่มงานทันตกรรม รพ.กระบ่ี 
                      - พ.ศ.2551-2561 ทันตแพทยช์ านาญการพิเศษ           กลุ่มงานทันตกรรม รพ.กระบ่ี 
                      - พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม           รพ.กระบ่ี  

ชื่อ-สกุล นายพันธุ์ศักดิ์  สังข์สัพพันธ์  
ต ำแหน่งปัจจุบัน ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ  
                       หัวหนา้กลุ่มงานทันตกรรม 



ชื่อ สกุล นายพันธุ์ศักดิ์  สังข์สัพพันธ์   
หัวหนา้กลุ่มงานทันตกรรม 

 
ต ำแหน่งอื่นที่ส ำคัญ  
                          - รองผู้อ านวยการโรงพยาบาล ฝ่ายกจิการพิเศษ 
                          - อาจารย์พิเศษ หลักสูตรทันตแพทยป์ระจ าบา้น สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเซียล  
                             โรงพยาบาลหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  พ.ศ.2560- ปัจจุบัน 
                          - อาจารย์พิเศษ หลักสูตรประกาศนียบัตรชัน้สูงและปริญญาโท สาขาศัยลกรรมช่องปาก                  
                              และแม็กซิโลเฟเซียล  พ.ศ.2551 - ปัจจุบัน 
 
ผลงำนที่ส ำคัญ  
                        - ผลงานทางวิชาการ ตพีมิพว์ารสารสมาคม ศัลยศาสตร์ช่องปาก 
                           และแม็กซิโลเฟเซียล แหง่ประเทศไทย 
                        - จูวีนายด์ ออสซิไฟอ้ิง ไฟโบรมา ในผู้ป่วย 2 ราย 
 
เกียรตคิุณที่เคยไดร้บั  - 
สถำนที่ติดต่อ 325 โรงพยาบาลกระบี่ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ า อ.เมอืง จ.กระบ่ี 81000 
โทร. 0-7562-6700  ต่อ 2038, 2039  
โทรสำร 0-7562-3732 
มอืถอื 089-5871591 
E-mail :S.pansak@yahoo.com 



ชื่อ สกุล   นายศิรวิิทย์ อัสวัฒิวงศ ์
เภสัชกรช านาญการพเิศษ   
รองผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

วัน เดือน ปี เกิด    27 พฤศจิกายน 2514  อายุ 47 ปี 
กำรศึกษำ              เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
 
กำรฝึกอบรม  
                  -พ.ศ.2560 อบรมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชือ้เอชไอวีและโรคตับ  
                  -พ.ศ.2560 อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง  
                  -พ.ศ.2561 อบรมหลักสูตรการบริหารสารสนเทศทางการแพทย์ 
ประวัตริับรำชกำร   
                  -พ.ศ.2539-2540  เภสัชกร 3  รพช.เกาะลันตา         สสจ.กระบ่ี 
                  -พ.ศ.2540-2541  เภสัชกร 3  รพช.เกาะลันตา          สสจ.กระบ่ี 
                  -พ.ศ.2541-2542  เภสัชกร 4  รพ.กระบ่ี                  สสจ.กระบ่ี 
                  -พ.ศ.2542-2547  เภสัชกร 5  รพ.กระบ่ี                  สสจ.กระบ่ี 
                  -พ.ศ.2547-2549  เภสัชกร 6  รพ.กระบ่ี                  สสจ.กระบ่ี 
                  -พ.ศ.2549-2551  เภสัชกร 7  รพ.กระบ่ี                  สสจ.กระบ่ี 
                  -พ.ศ.2541-ปัจจุบัน  เภสัชกรช านาญการ รพ.กระบ่ี       สสจ.กระบ่ี 
 
 
  

ชื่อ-สกุล        นายศริิวทิย์ อัสวัฒิวงศ ์  
ต ำแหน่งปัจจุบัน     เภสัชกรช านาญการพิเศษ  
                           รองผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 



ต ำแหน่งอื่นที่ส ำคัญ   
                          -คณะกรรมการบริหารสูงสุด (Steering Team) โรงพยาบาลกระบี่  
                          -คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกระบี่ 
                          -ประธานคณะกรรมการการเทคโนโลยสีารสนเทศและข้อมูลขา่วสาร โรงพยาบาลกระบี่ 
ผลงำนที่ส ำคัญ    
                          -ผลงานวจิัย เร่ือง การพัฒนาโปรแกรมบริหารยาแบบ Just in Time โรงพยาบาลกระบี่  
                            ได้รับรางวัลการน าเสนอผลงานการพัฒนาสารสนเทศทางเภสัชกรรม 
รำงวัลชนะเลศิ        การประกวดผลงานวชิาการระดับจังหวัด ปี 2558 
 
เกียรตคิุณที่เคยไดร้บั   
                         -พ.ศ.2548 ประกาศเกียรตคิุณจากกระทรวงสาธารณสุข วา่ได้ให้การสนับสนุน 
และชว่ยเหลอืผู้ท่ีประสบภัย ในดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขจากภัยพบัิติคลื่นสนึามถิล่มใน 6 จังหวัดอันดามัน  
ภูเก็ต พังงา กระบ่ี ระนอง ตรัง และสตูล  เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2547 
 
สถำนที่ติดต่อ 325 โรงพยาบาลกระบี่ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ า อ.เมอืง จ.กระบ่ี 81000 
โทร. 0-7562-6700  ต่อ 2099   
โทรสำร 0-7561-1202  
มอืถอื 086-6828861 
E-mail : Atom27@hotmail.com 
   
  



ชื่อ สกุล   นางปยิะเนตร พรสินศิริรักษ์   
              หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 

วัน เดือน ปี เกิด   26 ตุลาคม 2514  อายุ 47 ปี 
กำรศึกษำ   เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยมหดิล   
 
กำรฝึกอบรม   
                        -พ.ศ.2552 อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
                        -พ.ศ.2557 อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
ประวัตริับรำชกำร    
                         -พ.ศ.2538-2539 เภสัชกร 3  กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.กระบ่ี 
                         -พ.ศ.2539-2542 เภสัชกร 5  กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.กระบ่ี 
                         -พ.ศ.2542-2545 เภสัชกร 5  กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.กระบ่ี 
                         -พ.ศ.2545-2547 เภสัชกร 6  กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.กระบ่ี 
                         -พ.ศ.2546-2551 เภสัชกร 7  กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.กระบ่ี 
                         -พ.ศ.2551-2558 เภสัชกรช านาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.กระบ่ี 
                         -พ.ศ.2558-ปัจจุบัน เภสัชกรช านาญการพเิศษ กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.กระบ่ี 
ต ำแหน่งอื่นที่ส ำคัญ   
                          -คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพ 
                          -คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลกระบี่ 
                          -รองประธานคณะกรรมการการพัฒนาระบบเครอืขา่ยบริการสุขภาพ  
                          -งานบริหารยาและเวชภัณฑ ์
ผลงำนที่ส ำคัญ    -กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัดโรงพยาบาลกระบี่ 
                          -กรรมการและเลขานุการคณะท างานเพื่อพัฒนาระบบยาโรงพยาบาลกระบี่ 
เกียรตคิุณที่เคยไดร้บั - 
สถำนที่ติดต่อ 325 โรงพยาบาลกระบี่ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ า อ.เมอืง จ.กระบ่ี 81000 
โทร. 0-7562-6700  ต่อ 2099   โทรสาร 0-7561-1202 
มอืถอื 081-6066770 
E-mail : iampiyanet@hotmail.com 
 
   
  

ชื่อ-สกุล   นางปิยะเนตร พรสินศริิรักษ ์  
ต ำแหน่งปัจจุบัน   เภสัชกรช านาญการพเิศษ  
                         หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 

 



ชื่อ-สกุล           นางศุภมาส พันธ์เชย 
ต ำแหน่งปัจจุบัน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) 
                         หัวหนา้กลุ่มงานกุมารเวชกรรม 

วัน เดือน ปี เกิด  23 มนีาคม 2518   อายุ 43 ปี 
กำรศึกษำ แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
                    -วุฒบัิตรผู้เชี่ยวชาญ ด้านกุมารเวชกรรม จากแพทยสภา 
กำรฝึกอบรม  
                  -พ.ศ. 2556 อบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการคัดกรองโรคหัวใจในเด็ก มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ 
                  -พ.ศ. 2556 สัมมนา มหกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลอืดออกระดับภาคใต้ 
                  -พ.ศ. 2556 การดูแลรักษาโรคตดิเชื้ออุบัตใิหม ่อุบัตซิ้ า ในประเทศไทย กรมการแพทย ์ 
                                    กระทรวงสาธารณสุข 
 
ประวัตริับรำชกำร    
                 -พ.ศ.2541-2542 นายแพทย ์4 กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย ์รพ.คลองท่อม  สสจ.กระบ่ี 
                 -พ.ศ.2543-2547 นายแพทย ์5 กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย ์รพ.คลองท่อม  สสจ.กระบ่ี 
                 -พ.ศ.2547            นายแพทย ์5 กลุ่มงานกุมารฯ รพ.กระบ่ี   
                 -พ.ศ.2547-2549 นายแพทย ์6 กลุ่มงานจักษุวทิยา รพ.กระบ่ี   
                 -พ.ศ.2549-2551  นายแพทย ์7 กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.กระบ่ี   
                 -พ.ศ.2551             นายแพทย ์8 กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.กระบ่ี   
                 -พ.ศ.2551-2557  นายแพทย ์ช านาญการพเิศษ กลุ่มงานกุมารฯ รพ.กระบ่ี   
                 -พ.ศ.2557-ปัจจุบัน นายแพทยเ์ชี่ยวชาญ  กลุ่มงานกุมารฯ รพ.กระบ่ี   

ชื่อ-สกุล           นางศุภมาส พันธ์เชย 
ต ำแหน่งปัจจุบัน นายแพทยเ์ชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) 
                         หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม 

 



ชื่อ-สกุล           นางศุภมาส พันธ์เชย 
ต ำแหน่งปัจจุบัน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) 
                         หัวหนา้กลุ่มงานกุมารเวชกรรม 

ต ำแหน่งอื่นที่ส ำคัญ   
                -พ.ศ. 2547-2558 คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด  
                                             คณะกรรมการ PCT กุมารเวชกรรม รพ.กระบ่ี 
                -พ.ศ.2548             คณะกรรมการตามต าแหนง่หัวหน้าแผนก 
ผลงำนที่ส ำคัญ - 
เกียรตคิุณที่เคยไดร้บั 
                -พ.ศ.2548  ประกาศเกียรตคิุณจากกระทรวงสาธารณสุข วา่ได้ให้การสนับสนุนและชว่ยเหลอื 
ผู้ท่ีประสบภัยในดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขจากภัยพบัิติคลื่นสนึามถิล่มใน 6 จังหวัดอันดามัน ภูเก็ต พังงา  
กระบ่ี ระนอง ตรัง และสตูล  เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2547 
สถำนที่ติดต่อ 325 โรงพยาบาลกระบี่ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ า อ.เมอืง จ.กระบ่ี 81000 
โทร. 0-7562-6700 ต่อ 2111 โทรสาร 0-7562-3732 
มอืถอื  086-6897629 
E-mail : suppamaspuncheuy@yahoo.com 

 
 
   
  



ชื่อ-สกุล    นางสาวเพ็ญวดี สกลกิติวัฒน ์
ต ำแหน่งปัจจุบัน  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) 
                         หัวหนา้กลุ่มงานอายุรกรรม 

วัน เดือน ปี เกิด 9 กรกฎาคม 2512  อายุ 49 ปี 
กำรศึกษำ แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตนิยิมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 
กำรฝึกอบรม วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
 
ประวัตริับรำชกำร  
                      -พ.ศ.2536-2537 นายแพทย ์4 งานเวชปฏบัิตท่ัิวไป  รพ.ชัยบุรี สสจ.สุราษฎร์ธาน ี
                      -พ.ศ.2538-2539 นายแพทย ์5 งานเวชปฏบัิตท่ัิวไป  รพ.ชัยบุรี สสจ.สุราษฎร์ธาน ี
                      -พ.ศ.2541-2541 นายแพทย ์5 กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.กระบ่ี สสจ.กระบ่ี  
                      -พ.ศ.2541-2544 นายแพทย ์6 กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.กระบ่ี สสจ.กระบ่ี 
                      -พ.ศ.25442551  นายแพทย ์7 กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.กระบ่ี สสจ.กระบ่ี 
                      -พ.ศ.2551-ปัจจุบัน นายแพทยช์ านาญการพิเศษ กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.กระบ่ี สสจ.กระบ่ี 
 
ต ำแหน่งอื่นที่ส ำคัญ 
                     -หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม 
                     -ประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 
                     -คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกระบี่ 
 
ผลงำนที่ส ำคัญ - 
 
เกียรตคิุณที่เคยไดร้บั - 
 
สถำนที่ติดต่อ 325 โรงพยาบาลกระบี่ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ า อ.เมอืง จ.กระบ่ี 81000 
โทร. 0-7562-6700  ต่อ 2111 โทรสาร 0-7561-1202 
มอืถอื  081-9786799 
E-mail : pskol9@hotmail.com 

 

ชื่อ-สกุล           นางสาวเพ็ญวด ี สกลกิตวิัฒน์ 
ต ำแหน่งปัจจุบัน นายแพทยช์ านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) 
                         หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรมกรรม 

 



ชื่อ-สกุล นายทวีลาภ โชติกิตติกุล 
ต ำแหน่งปัจจุบัน นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ด้านเวช
กรรม สาขาสูติ-นรเีวชกรรม) 
หัวหนา้กลุ่มงานสูติ-นรเีวชกรรม 

วัน เดือน ปี เกิด 20 มกราคม 2503   อายุ 59 ปี 
กำรศึกษำ แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตนิยิมอันดับสอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
กำรฝึกอบรม ประกาศนียบัตรประกอบวิชาชพีเวชกรรม  สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
 
ประวัตริับรำชกำร  
                       -พ.ศ.2528-2529 นายแพทย ์4  รพ.ศรีนครนิทร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
                       -พ.ศ.2530            นายแพทย ์5  รพ.ศรีนครนิทร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
                      -พ.ศ.2531-2535   นายแพทย ์5  กลุ่มงานสูต-ินรีเวชกรรมและการวางแผน รพ.กระบ่ี  
                      -พ.ศ.2535-2537   นายแพทย ์6  กลุ่มงานสูต-ินรีเวชกรรมและการวางแผน รพ.กระบ่ี  
                      -พ.ศ.2538-2541   นายแพทย ์7  กลุ่มงานสูต-ินรีเวชกรรมและการวางแผน รพ.กระบ่ี  
                      -พ.ศ.2541-2551    นายแพทย ์8  กลุ่มงานสูต-ินรีเวชกรรมและการวางแผน รพ.กระบ่ี  
                      -พ.ศ.2551-ปัจจุบัน นายแพทยช์ านาญการพิเศษ กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม 
                                                                        และการวางแผน  รพ.กระบ่ี 
 
ต ำแหน่งอื่นที่ส ำคัญ   
                      -หัวหน้ากลุ่มงานสูต-ินรีเวชกรรม 
                      -คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกระบี่ 
ผลงำนที่ส ำคัญ - 
 
เกียรตคิุณที่เคยไดร้บั  
                     -พ.ศ.2548 ประกาศเกียรตคิุณจากกระทรวงสาธารณสุข วา่ได้ให้การสนับสนุนและชว่ยเหลอืผูท่ี้
ประสบภัยในดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขจากภัยพบัิติคลื่นสนึามถิล่มใน 6 จังหวัดอันดามัน ภูเก็ต พังงา กระบ่ี 
ระนอง ตรัง และสตูล เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2547 
สถำนที่ติดต่อ 325 โรงพยาบาลกระบี่ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ า อ.เมอืง จ.กระบ่ี 81000 
โทร. 0-7562-6700 ต่อ 2111 โทรสาร 0-7562-3732 
มอืถอื  083-6386768 
E-mail : tonyctawee@hotmail.com 

ชื่อ-สกุล นายทวลีาภ  โชติกิตตกิุล  
ต ำแหน่งปัจจุบัน นายแพทยช์ านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมสาขาสูต-ินรีเวชกรรม) 
                       หัวหน้ากลุ่มงานสูต-ินรีเวชกรรม 
                     

 



ชื่อ สกุล  นายยุทธนา  รามดิษฐ์   
หัวหนา้กลุ่มงานศัลยกรรม 

 
วัน เดือน ปี เกิด 13 มกราคม 2513   อายุ 48 ปี 
กำรศึกษำ แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย   
 
กำรฝึกอบรม วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ ราชวิทยาลัยศัลยแพทยไ์ทย 
 
ประวัตริับรำชกำร 
                        -พ.ศ.2536-2537  นายแพทย ์4  รพ.ปลายพระยา 
                        -พ.ศ.2538-2542  นายแพทย ์5  รพ.ปลายพระยา 
                       -พ.ศ.2543  นายแพทย ์5  กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.กระบ่ี  
                       -พ.ศ.2543-2546  นายแพทย ์6  กลุ่มงานศัลยกรรม  รพ.กระบ่ี 
                       -พ.ศ.2546-2551  นายแพทย ์6  กลุ่มงานศัลยกรรม  รพ.กระบ่ี 
                       -พ.ศ.2551-ปัจจุบัน นายแพทยช์ านาญการพิเศษ กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.กระบ่ี  
 
ต ำแหน่งอื่นที่ส ำคัญ     - 
ผลงำนที่ส ำคัญ          - 
เกียรตคิุณที่เคยไดร้บั   - 
สถำนที่ติดต่อ 325 โรงพยาบาลกระบี่ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ า อ.เมอืง จ.กระบ่ี 81000 
โทร. 0-7562-6700  โทรสาร 0-7562-3732 
มอืถอื 089-8664760 
E-mail : yuttanarama@yahoo.co.th 

ชื่อ-สกุล นายยุทธนา รามดิษฐ์ 
ต ำแหน่งปัจจุบัน นายแพทยช์ านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม) 
                        หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม 

 



ชื่อ-สกุล            นางปุณณดา พฤกษายั่งยืน 
ต ำแหน่งปัจจุบัน   นายแพทย์ช านาญการ  
                       (ด้านเวชกรรม สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) 
                        หัวหนา้กลุ่มงานโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 

วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2525   อายุ 37 ปี 
กำรศึกษำ แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
                      -วุฒบัิตรผู้เชี่ยวชาญ ด้านโสต นาสิก ลาริงซ์วทิยา จากแพทยสภา 
 
กำรฝึกอบรม - 
 
ประวัตริับรำชกำร   
                     -พ.ศ.2547-2548 นายแพทย ์4  สสจ.ตรัง 
                     -พ.ศ.2548-2549 นายแพทย ์4  รพ.พนม  สสจ. สุราษฎร์ธาน ี
                     -พ.ศ.2549-2554 นายแพทย ์5  รพ.พนม  สสจ. สุราษฎร์ธาน ี
                     -พ.ศ.2554-ปัจจุบันนายแพทยช์ านาญการ กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก รพ.กระบ่ี  
 
ต ำแหน่งอื่นที่ส ำคัญ            - 
 
ผลงำนที่ส ำคัญ               - 
 
เกียรตคิุณที่เคยไดร้บั - 
  
สถำนที่ติดต่อ 325 โรงพยาบาลกระบี่ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ า อ.เมอืง จ.กระบ่ี 81000 
โทร. 0-7562-6700 ต่อ 2111 โทรสาร 0-7562-3732 
มอืถอื  091-1620786 
E-mail : poonnada@hotmail.com 

 
 

ชื่อ-สกุล นางปุณณดา  พฤกษายั่งยืน 
ต ำแหน่งปัจจุบัน นายแพทยช์ านาญการ (ด้านเวชกรรม สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วทิยา) 
                        หัวหน้ากลุ่มงานโสต นาสิก ลาริงซ์วทิยา 

 



ชื่อ สกุล นางสาวปาริดา โยธารักษ์   
            หัวหนา้กลุ่มงานจักษุวิทยา 

วัน เดือน ปี เกิด   3 พฤษภาคม 2523   อายุ 37 ปี 
กำรศึกษำ   แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย  
 
กำรฝึกอบรม วุฒิบัตรผู้เช่ียวชาญ ดา้นจักษุวทิยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
ประวัตริับรำชกำร 
                        -พ.ศ.2547-2548 นายแพทย ์4 รพ.กระบ่ี 
                        -พ.ศ.2548-2549 นายแพทย ์4 รพ.เหนอืคลอง 
                        -พ.ศ.2549-2551 นายแพทย ์5 รพ.เขาพนม 
                        -พ.ศ.2554-2556 นายแพทย ์6 รพ.กระบ่ี  
                        -พ.ศ.2557-ปัจจุบัน นายแพทยช์ านาญการ กลุ่มงานจักษุวทิยา รพ.กระบ่ี  
 
ต ำแหน่งอื่นที่ส ำคัญ   - รักษาการหัวหนา้กลุ่มงานจักษุวทิยา โรงพยาบาลกระบี่ 
ผลงำนที่ส ำคัญ                        - 
เกียรตคิุณที่เคยไดร้บั - 
 
สถำนที่ติดต่อ 325 โรงพยาบาลกระบี่ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ า อ.เมอืง จ.กระบ่ี 81000 
โทร. 0-7562-6700     โทรสาร 0-7562-3732 
มอืถอื 087-4623444 
E-mail : paridasocial@yahoo.com 

ชื่อ-สกุล  นางสาวปารดิา โยธารักษ์   
ต ำแหน่งปัจจุบัน  นายแพทยช์ านาญการ (ด้านเวชกรรม สาขาจักษุวทิยา) 
                         หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวทิยา 

 



ชื่อ สกุล นางสาวปาริดา โยธารักษ์   
            หัวหนา้กลุ่มงานจักษุวิทยา 

วัน เดือน ปี เกิด   17 เมษายน 2523   อายุ 38 ปี 
กำรศึกษำ   แพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 วุฒบัิตรผู้เชี่ยวชาญดา้นกุมารเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
กำรฝกึอบรม  
                  -พ.ศ.2559 ประชุมเชงิปฏบัิตกิารเภพื่อเพิ่มทักษะการช่วยเหลอืผู้ป่วย  
                                     ณ จุดเกิดเหตุ  สถาบันการแพทยฉ์ุกเฉินแห่งชาติ 
                  -พ.ศ.2561 อบรมหลักสูตรการบริหารงานบุคคล งานสารบรรณและการ 
                                    จัดการสิ่งแวดลอ้ม สมาคมนักบริหารสาธารณสุข 
                  -พ.ศ.2561 ประชุมเชงิปฏบัิตกิารเพื่อการพัฒนาต่อเนื่อง (Rolling Quality Momentum)  
                                    ปี 2561 หลักสูตร RQM รุ่นท่ี 2 
ประวัตริับรำชกำร 
                        -พ.ศ.2547-2549 นายแพทย ์ 4  สสจ.กระบ่ี 
                        -พ.ศ.2549-25451นายแพทย ์5   สสจ.กระบ่ี 
                        -พ.ศ.2551             นายแพทย ์6   สสจ.กระบ่ี 
                        -พ.ศ.2557-ปัจจุบัน นายแพทย ์ช านาญการ รพท.กระบ่ี สสจ.กระบ่ี 
 
ต ำแหน่งอื่นที่ส ำคัญ   ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ 
ผลงำนที่ส ำคัญ                        - 
เกียรตคิุณที่เคยไดร้บั - 
 
สถำนที่ติดต่อ 325 โรงพยาบาลกระบ่ี ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ า อ.เมอืง จ.กระบ่ี 81000 
โทร. 0-7562-6700     โทรสาร 0-7562-3732 
มอืถอื 081-6919525 
E-mail : Offlilada@gmail.com 

ชื่อ-สกุล  นางสาวลิลฏา  ขันติ  
ต ำแหน่งปัจจุบัน  นายแพทยช์ านาญการ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์) 
                         ผู้ช่วยผู้อ านวยการดา้นพัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ 



ชื่อ สกุล   นางวราลักษณ์ รามดิษฐ์   
หัวหนา้กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 
ต ำแหน่งปัจจุบัน      นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  
(ด้านเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา) 
 

วัน เดือน ปี เกิด      17 สิงหาคม 2511   อายุ 50 ปี 
กำรศึกษำ      แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย  
กำรฝึกอบรม     วุฒบัิตร วิสัญญีวิทยา จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 
ประวัตริับรำชกำร 
                         -พ.ศ.2536-2537 นายแพทย ์4 กลุ่มงานอายุรกรรม  รพ.กระบ่ี   
                         -พ.ศ.2538-2543 นายแพทย ์5 กลุ่มงานวิสัญญวีทิยา รพ.กระบ่ี 
                         -พ.ศ.2543-2546 นายแพทย ์6 กลุ่มงานวิสัญญวีทิยา รพ.กระบ่ี 
                         -พ.ศ.2546-2551 นายแพทย ์7 กลุ่มงานวิสัญญวีทิยา รพ.กระบ่ี 
                         -พ.ศ.2551-ปัจจุบัน นายแพทยช์ านาญการพิเศษ   
                                                     กลุ่มงานวิสัญญวีทิยา รพ.กระบ่ี   
 
ต ำแหน่งอื่นที่ส ำคัญ  -ประธานคณะกรรมการเครื่องมือแพทย ์รพ.กระบ่ี 
ผลงำนที่ส ำคัญ                  - 
เกียรตคิุณที่เคยไดร้บั           - 
 
สถำนที่ติดต่อ 325 โรงพยาบาลกระบ่ี ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ า อ.เมอืง จ.กระบ่ี 81000 
โทร. 0-7562-6700  ต่อ 2028   โทรสาร 0-7562-3732 
มอืถอื 081-0866561 
E-mail : waraluck3184@hotmail.com 

ชื่อ-สกุล  นางวราลักษณ ์ รามดษิฐ์   
ต ำแหน่งปัจจุบัน  นายแพทยช์ านาญการพเิศษ (ด้านเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา) 
                         หัวหน้ากลุ่มงานวสิัญญีวทิยา 



ชื่อ-สกุล  นายธาดา  ลายประเสริฐ 
ต ำแหน่งปัจจุบัน นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์) 
หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 

วัน เดือน ปี เกิด   6 สิงหาคม 2517   อายุ 43 ปี 
กำรศึกษำ   แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตนิยิมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 
กำรฝึกอบรม   วุฒบัิตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดกิส์  จากแพทยสภา 
ประวัตริับรำชกำร   
                      -พ.ศ.2540-2542    นายแพทย ์4   กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย ์ 
                                                       รพ.เกาะยาว  สสจ.พังงา 
                      -พ.ศ.2542-2545      นายแพทย ์5 ด้านเวชกรรมสาขาเวชกรรมท่ัวไป  
                                                       รพ.ดอนสัก   สสจ.สุราษฎร์ธานี 
                      -พ.ศ.2545-2547      นายแพทย ์5 กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.กระบ่ี             สสจ.กระบ่ี 
                      -พ.ศ.2547- 2549     นายแพทย ์6  กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.กระบ่ี            สสจ.กระบ่ี 
                     -พ.ศ.2549-2551       นายแพทย ์7  กลุ่มงานศัลยกรรมโธปิดกิส์ รพ.กระบ่ี สสจ.กระบ่ี  
                     -พ.ศ.2551-ปัจจุบัน       นายแพทยช์ านาญการพเิศษ กลุ่มงานศัลยกรรมโธปิดกิส์   
                                                                                                           รพ.กระบ่ี  สสจ.กระบ่ี  
ต ำแหน่งอื่นที่ส ำคัญ  
                      -หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดกิส์ 
                      -คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกระบี่ 
 
ผลงำนที่ส ำคัญ -พ.ศ.2553-ปัจจุบัน  ประธานพัฒนาคุณภาพด้านออร์โธปิดกิส์ 
 
เกียรตคิุณที่เคยไดร้บั  
 - พ.ศ.2547 ประกาศเกียรตคิุณจากกระทรวงสาธารณสุข วา่ได้ให้การสนับสนุนและชว่ยเหลอืผูท่ี้ประสบภัยในดา้น
การแพทยแ์ละสาธารณสุขจากภัยพบัิติคลื่นสนึามถิล่มใน 6 จังหวัดอันดามัน ภูเก็ต พังงา กระบ่ี ระนอง ตรัง และสตูล 
สถำนที่ติดต่อ 325 โรงพยาบาลกระบี่ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ า อ.เมอืง จ.กระบ่ี 81000 
โทร. 0-7562-6700 ต่อ 2111 โทรสาร 0-7562-3732 
มอืถอื  085-0601662 
E-mail : iceparn2@yahoo.com 

ชื่อ-สกุล  นายธาดา  ลายประเสริฐ  
ต ำแหน่งปัจจุบัน  นายแพทยช์ านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม สาขาออร์โธปิดกิส์) 
                         หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดกิส์ 
 



 ชื่อ-สกุล     
ต ำแหน่งปัจจุบัน  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  
                      (ด้านเวชกรรม สาขารังสวีินจิฉัย) 
                       หัวหนา้กลุ่มงานรังสวีิทยา 

วัน เดือน ปี เกิด    6 สิงหาคม 2517   อายุ 43  ปี 
กำรศึกษำ     แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
กำรฝึกอบรม     วุฒิบัตรผู้เช่ียวชาญ สาขารังสวีนิจิฉัย จากแพทยสภา 
 
ประวัตริับรำชกำร 
                         -พ.ศ.2544         นายแพทย ์4 กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย ์รพ.เขาพนม สสจ.กระบ่ี 
                         -พ.ศ.2545         นายแพทย ์4 รพ.ปลายพระยา  สสจ.กระบ่ี                 
                         -พ.ศ.2546         นายแพทย ์5 รพ. เขาพนม       สสจ.กระบ่ี 
                         -พ.ศ.2546          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเหนอืคลอง               รพ.เหนอืคลอง สสจ.กระบ่ี       
                         -พ.ศ.2542-2550 นายแพทย ์5 กลุ่มงานบริการทางการแพทย ์   รพ. เขาพนม   สสจ.กระบ่ี 
                         -พ.ศ.2550-2551 นายแพทย ์6 กลุ่มงานบริการทางการแพทย ์    รพ. เขาพนม  สสจ.กระบ่ี 
                         -พ.ศ.2551           นายแพทย ์6 กลุ่มงานรงสีวิทยา                    รพ.กระบ่ี      สสจ. กระบ่ี 
                        -พ.ศ.2551 -2553 นายแพทยช์ านาญการ  กลุ่มงานรังสวีทิยา       รพ.กระบ่ี      สสจ.กระบ่ี  
                        -พ.ศ.2553-ปัจจุบัน นายแพทยช์ านาญการพิเศษ  กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.กระบ่ี      สสจ.กระบ่ี 
ต ำแหน่งอื่นที่ส ำคัญ  
                        -หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา 
                        -คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกระบี่ 
ผลงำนที่ส ำคัญ  - 
เกียรตคิุณที่เคยไดร้บั    
   - พ.ศ.2547 ประกาศเกียรตคิุณจากกระทรวงสาธารณสุข วา่ได้ให้การสนับสนุนและชว่ยเหลอืผูท่ี้ประสบภัยใน
ด้านการแพทยแ์ละสาธารณสุขจากภัยพบัิติคลื่นสนึามถิล่มใน 6 จังหวัดอันดามัน ภูเก็ต พังงา กระบ่ี ระนอง ตรัง  
และสตูล เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2547 
สถำนที่ติดต่อ 325 โรงพยาบาลกระบี่ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ า อ.เมอืง จ.กระบ่ี 81000 
โทร. 0-7562-6700 ต่อ 2111 โทรสาร 0-7562-3732 
มอืถอื  081-8957722 
E-mail : teetkb@yahoo.com 
 
   
  

ชื่อ-สกุล  นายธีรพันธ์  บุตรแผ้ว 
ต ำแหน่งปัจจุบัน  นายแพทยช์ านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม สาขารังสวีนิจิฉัย) 
                         หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา 
 

 



ชื่อ-สกุล   นายธนาวุธ  ลิ่มเล็ก 
ต ำแหน่งปัจจุบัน  นายแพทย์ช านาญการ 
                       (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์โรคไต) 

วัน เดือน ปี เกิด 15 กุมภาพันธ์ 2521   อายุ 40 ปี 
กำรศึกษำ แพทยศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
กำรฝึกอบรม วุฒบัิตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์โรคไต โรงพยาบาลรามาธบิดี 
 
ประวัตริับรำชกำร  
                     -พ.ศ.2547             นายแพทย ์4  กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย ์ 
                                                                      รพช.ขุขันธ์  สสจ.ศรีสะเกษ 
                     -พ.ศ.2547-2548  นายแพทย ์5  กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย ์  
                                                                      รพช.ขุขันธ์ สสจ.ศรีสะเกษ 
                     -พ.ศ.2549-2551  นายแพทย ์6     กลุ่มงานอายุกรรม  รพท.กระบ่ี 
                     -พ.ศ.2551-ปัจจุบัน  นายแพทยช์ านาญการ  กลุ่มงานอายุกรรม  รพท.กระบ่ี 
ต ำแหน่งอื่นที่ส ำคัญ  
                     -คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกระบี่ 
 
ผลงำนที่ส ำคัญ   - 
เกียรตคิุณที่เคยไดร้บั  
  - พ.ศ.2547 ประกาศเกียรตคิุณจากกระทรวงสาธารณสุข วา่ได้ให้การสนับสนุนและชว่ยเหลอื 
ผู้ท่ีประสบภัยในดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขจากภัยพบัิติคลื่นสนึามถิล่มใน 6 จังหวัดอันดามัน  
ภูเก็ต พังงา กระบ่ี ระนอง ตรัง และสตูล เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2547 
สถำนที่ติดต่อ 325 โรงพยาบาลกระบี่ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ า อ.เมอืง จ.กระบ่ี 81000 
โทร. 0-7562-6700 ต่อ 2111 โทรสาร 0-7562-3732 
มอืถอื  081-332233 
E-mail : nanolim@hotmail.com 

ชื่อ-สกุล  นายธนาวุธ  ลิ่มเล็ก 
ต ำแหน่งปัจจุบัน  นายแพทยช์ านาญการ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์โรคไต) 
                         ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายประกันสุขภาพและการจัดเก็บรายได้ 

 



ชื่อ-สกุล    นางสาวมณฑริา  พรศาลนุวัฒน์ 
ต ำแหน่งปัจจุบัน  นายแพทย์ช านาญการ  
                      (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด) 

วัน เดือน ปี เกิด    10 เมษายน 2519   อายุ 40 ปี 
กำรศึกษำ   แพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหดิล 
กำรฝึกอบรม   วุฒบัิตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลรามาธบิดี 
ประวัตริับรำชกำร    
                        -พ.ศ.2542 - 2544  นายแพทย ์ 4   โรงพยาบาลสูงเนนิ   สสจ. นครราชสมีา  
                         -พ.ศ.2545 - 2546 ลาศกึษาตอ่      โรงพยาบาลรามาธบิดี 
                         -พ.ศ.2546              นายแพทย ์  5   โรงพยาบาลสมุทรสาคร   
                         -พ.ศ.2547              นายแพทย ์ 6    โรงพยาบาลสมุทรสาคร   
                         -พ.ศ.2548 – 2550  นายแพทย ์ 6   กลุ่มงานจติเวช  โรงพยาบาลกระบี่   
                         -พ.ศ.2551 – ปัจจุบัน  นายแพทยช์ านาญการ             โรงพยาบาลกระบี่    
 
ต ำแหน่งอื่นที่ส ำคัญ  -คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกระบ่ี 
ผลงำนที่ส ำคัญ                    - 
  
เกียรตคิุณที่เคยไดร้บั  
                             - พ.ศ.2547 ประกาศเกียรตคิุณจากกระทรวงสาธารณสุข วา่ได้ให้การสนับสนุนและ
ชว่ยเหลอืผู้ท่ีประสบภัยในดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขจากภัยพบัิติคลื่นสนึามถิล่มใน 6 จังหวัดอันดามัน ภูเก็ต 
พังงา กระบ่ี ระนอง ตรัง และสตูล เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2547 
 
สถำนที่ติดต่อ 325 โรงพยาบาลกระบี่ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ า อ.เมอืง จ.กระบ่ี 81000 
โทร. 0-7562-6700 ต่อ 2111 โทรสาร 0-7562-3732 
มอืถือ  081-8468551 
E-mail : joy-joyce-joy@icloud.com 

ชื่อ-สกุล  นางสาวมณฑริา  พรศาลนุวัฒน ์
ต ำแหน่งปัจจุบัน  นายแพทยช์ านาญการ  
                        (ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์เด็ก และวัยรุ่น ) 
                         หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช  

 



ชื่อ-สกุล    นายอิทธิชัย หังสพฤกษ์  
ต ำแหน่งปัจจุบัน นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน) 
                        หัวหนา้กลุ่มงานเวชศาสตรฉ์ุกเฉิน 
                        (ช่วยราชการ) 

วัน เดือน ปี เกิด   21 กุมภาพันธ์  2531   อายุ 30 ปี 
กำรศึกษำ แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
กำรฝึกอบรม  
ประวัติรับรำชกำร  
                     -พ.ศ.2555-2559  นายแพทยร์ะดับปฏบัิตกิาร  รพช.คลองหอยโข่ง สสจ.สงขลา 
                     -พ.ศ.2559-2561  นายแพทยร์ะดับช านาญการ  สสจ.สงขลา 
                     -พ.ศ.2551-ปัจจุบัน  นายแพทยช์ านาญการ  กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช  รพ.กระบ่ี 
 
ต ำแหน่งอื่นที่ส ำคัญ  
                     -หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
                     -คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกระบี่ 
 
ผลงำนที่ส ำคัญ - 
เกียรติคุณที่เคยไดร้บั   
                     - อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการ TEA ครัง้ท่ี 1 ส าหรับแพทย ์ ส านักวิชาการแพทย์ 
                     - ประชุมเชงิปฏติกิารเพิ่มทักษะการช่วยเหลอืผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ  
                         ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดกระบ่ี  
                      - ประชุมช้ีแจงนโยบายและแนวทางในการด าเนนิงานระบบการแพทยฉ์ุกเฉิน ปี 2562 
                         สพฉ. 
สถำนที่ติดต่อ 325 โรงพยาบาลกระบี่ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ า อ.เมอืง จ.กระบ่ี 81000 
โทร. 0-7562-6700 ต่อ 2111 โทรสาร 0-7562-3732 
มอืถอื  - 
E-mail : 

   

ชื่อ-สกุล  นายอิทธิชัย  หังสพฤกษ์ (ชว่ยราชการ) 
ต ำแหน่งปัจจุบัน  นายแพทยช์ านาญการ  
                         หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และนติเิวช 

 



ชื่อ-สกุล   นางพิกุลแก้ว พยุงพันธ์ 
ต ำแหน่งปัจจุบัน นายแพทย์ช านาญการ(ด้านเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว) 
                        หัวหนา้กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 

วัน เดือน ปี เกิด  23 ธันวาคม 2525 อายุ 35ปี 
กำรศึกษำ  แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
กำรฝึกอบรม -ประกาศนียบัตรประกอบวชิาชพีเวชกรรม   
                         สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
ประวัตริับรำชกำร 
                      -พ.ศ.2550-2551 นายแพทย ์4 สสจ. สงขลา 
                      -พ.ศ.2551-2552 นายแพทยป์ฏบัิตกิาร รพ.ควนเนยีง สสจ. สงขลา 
                      -พ.ศ.2552-2553 นายแพทยป์ฏบัิตกิาร กลุ่มงานบริการทางแพทย ์ 
                                                  รพ.ปลายพระยา สสจ. กระบ่ี 
                      -พ.ศ.2553-ปัจจุบัน นายแพทยช์ านาญการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.กระบ่ี  
 
ต ำแหน่งอื่นที่ส ำคัญ  
                     -หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
                     -คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกระบี่ 
 
ผลงำนที่ส ำคัญ                       - 
เกียรตคิุณที่เคยไดร้บั                 - 
 
สถำนที่ติดต่อ 325 โรงพยาบาลกระบี่ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ า อ.เมอืง จ.กระบ่ี 81000 
โทร. 0-7562-6700 ต่อ 1051 โทรสาร 0-7561-1202 
มอืถอื  081-6906473 
E-mail : pi.kulka1@hotmail.com 

ชื่อ-สกุล  นางพิกุลแก้ว  พยุงพันธ์ 
ต ำแหน่งปัจจุบัน  นายแพทยช์ านาญการ (ด้านเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 
                         หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม 

 
 



ชื่อ-สกุล    นางจิราภรณ ์พันธพฤกษ์   
ต ำแหน่งปัจจุบัน พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  
                        หัวหนา้งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

 
วัน เดือน ปี เกิด  17 พฤศจิกายน 2504  อายุ 58 ปี 
กำรศึกษำ  วทิยาลัยพยาบาลกรุงเทพ  ประกาศนียบัตรวชิาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภช์ัน้สูง 
 
กำรฝึกอบรม  
                     -พ.ศ.2555  อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
                     -พ.ศ.2556   โครงการพัฒนาขีดความสามารถและภาวะผู้น าบุคลากรทางการพยาบาลฯ 
                                              เครือข่ายสุขภาพที่ 11 
ประวัตริับรำชกำร  
                    -พ.ศ.2527-2529 พยาบาลวชิาชีพ 3 งานห้องอุบัตเิหตุและฉุกเฉิน ฝ่ายการพยาบาล รพ.กระบ่ี   
                    -พ.ศ.2529-2533 พยาบาลวชิาชีพ 4 งานผู้ปว่ยอุบัตเิหตุและฉุกเฉิน ฝ่ายการพยาบาล รพ.กระบ่ี   
                    -พ.ศ.2533-2536 พยาบาลวชิาชีพ 5 งานผู้ปว่ยอุบัตเิหตุและฉุกเฉิน ฝ่ายการพยาบาล รพ.กระบ่ี 
                    -พ.ศ.2536-2539 พยาบาลวชิาชีพ 6 งานผู้ปว่ยอุบัตเิหตุและฉุกเฉิน ฝ่ายการพยาบาล รพ.กระบ่ี   
                    -พ.ศ.2539-2551 พยาบาลวชิาชีพ 7 งานผู้ปว่ยอุบัตเิหตุและฉุกเฉิน ฝ่ายการพยาบาล รพ.กระบ่ี   
                    -พ.ศ.2551-2555 พยาบาลวชิาชีพช านาญการ งานผู้ปว่ยอุบัตเิหตุและฉุกเฉิน ฝ่ายการพยาบาล  
                                                รพ.กระบ่ี   
                    -พ.ศ.2555-ปัจจุบัน พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ งานผู้ปว่ยอุบัตเิหตุและฉุกเฉิน รพ.กระบ่ี   

ชื่อ-สกุล  นางจิราภรณ์  พันธพฤกษ ์
ต ำแหน่งปัจจุบัน  พยาบาลวชิาชีพช านาญการพเิศษ  
                        หัวหน้างานอุบัตเิหตุฉุกเฉิน 

 



ต ำแหน่งอื่นที่ส ำคัญ 
                          -หัวหน้างานอุบัตเิหตุฉุกเฉินต้ังแต่ปี 2549-ปัจจุบัน 
                          -คณะกรรมการเครอืขา่ยพยาบาลอุบัตเิหตุแห่งประเทศไทย 
                          -คณะกรรมการตรวจประเมินวชิาการระดับเขต 
                          -คณะกรรมการสง่ตอ่ระดับจังหวัด 
                          -คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกระบี่ 
ผลงำนที่ส ำคัญ  
                        -วจิัยการประเมินความสามารถเชงิสมรรถนะหลักของพยาบาลหน่วยอุบัตเิหตุ ปี 2554 
                        -วจิัยการใช้แนวปฏบัิตกิารจัดการทางการพยาบาลผูป่้วยท่ีมีภาวะคุกคามตอ่ชวีติ 
                          ในงานหอ้งฉุกเฉิน ปี 2555 
                        -วจิัยการจัดการทางการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บท่ีศีรษะ ปี 2555 
                        -วจิัยความเครยีดของพยาบาลหัวหนา้เวรโรงพยาบาลกระบ่ี ปี 2557 
เกียรตคิุณที่เคยไดร้บั 
                     -พ.ศ.2548 ประกาศเกียรตคิุณจากกระทรวงสาธารณสุข วา่ได้ให้การสนับสนุน 
และชว่ยเหลอืผู้ท่ี ประสบภัยในดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขจากภัยพบัิติคลื่นสึนามถิล่มใน 6  
จังหวัดอันดามัน ภูเก็ต พังงา กระบ่ี ระนอง ตรัง และสตูล เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2547 
 
สถำนที่ติดต่อ 325 โรงพยาบาลกระบี่ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ า อ.เมอืง จ.กระบ่ี 81000 
โทร. 0-7562-6700  ต่อ 2058   โทรสาร 0-7561-1202 
มอืถอื 081-8928011 
E-mail : jirapon2504@hotmail.com 



ชื่อ-สกุล    นางลัดดาวัลย์  ปลอดฤทธิ์   
ต ำแหน่งปัจจุบัน พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  
หัวหนา้กลุ่มงานการพยาบาลผูป้่วยสูติ-นรเีวชกรรม 

 
วัน เดือน ปี เกิด  ๒๖  พฤศจิกายน ๒๕๑๓  อายุ ๔๙ ปี 
ประวัตกิำรศึกษำ วทิยาลัยพยาบาลราชบุรี  ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์  และผดุงครรภช์ัน้สูง 
ประวัตกิำรฝึกอบรม 
 -อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับตน้ สถาบันพระบรมราชนก กระทรวงสาธารณสุข 
ประวัตริับรำชกำร 
 - พ.ศ. ๒๕๓๔- ๒๕๓๕ พยาบาลวชิาชีพ ๓ งานห้องคลอด ฝ่ายการพยาบาล รพ.กระบ่ี 
 - พ.ศ. ๒๕๓๖- ๒๕๓๗ พยาบาลวชิาชีพ ๔ งานห้องคลอด ฝ่ายการพยาบาล รพ.กระบ่ี 
 - พ.ศ. ๒๕๓๘- ๒๕๔๐ พยาบาลวชิาชีพ ๕ งานห้องคลอด ฝ่ายการพยาบาล รพ.กระบ่ี 
 - พ.ศ. ๒๕๔๑- ๒๕๔๓ พยาบาลวชิาชีพ ๖ งานห้องคลอด ฝ่ายการพยาบาล รพ.กระบ่ี 
 - พ.ศ. ๒๕๔๔- ๒๕๕๑ พยาบาลวชิาชีพ ๗ งานห้องคลอด ฝ่ายการพยาบาล รพ.กระบ่ี 
 - พ.ศ. ๒๕๕๒- ๒๕๕๙ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ        งานห้องคลอด ฝ่ายการพยาบาล รพ.กระบ่ี 
 - พ.ศ. ๒๕๖๐- ปัจจุบัน พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ งานห้องคลอด ฝ่ายการพยาบาล รพ.กระบ่ี 
ต ำแหน่งอื่นๆ ที่ส ำคัญ 
 - คณะกรรมการบริหารสูงสุดกลุม่ภารกิจดา้นการพยาบาล รพ.กระบ่ี 
 - คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกระบี่ 
 - คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏบัิตหินา้ที่ราชการ รพ.กระบ่ี 
ผลงำนทีส่ ำคัญ -  
เกียรตคิุณที่เคยไดร้บั 
      -พ.ศ.2548 ประกาศเกียรตคิุณจากกระทรวงสาธารณสุข วา่ได้ให้การสนับสนุนและชว่ยเหลอืผู้ท่ีประสบภัย 
ในด้านการแพทยแ์ละสาธารณสุขจากภัยพบัิติคลื่นสนึามถิล่มใน 6 จังหวัดอันดามัน ภูเก็ต พังงา กระบ่ี ระนอง ตรัง  
และสตูล เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2547 
 
สถำนที่ตดิต่อ 325 โรงพยาบาลกระบี่ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ า อ.เมอืง จ.กระบ่ี 81000 
โทร. 0-7562-6700  ต่อ 2058   โทรสาร 0-7561-1202 
มอืถือ 089 - 5892825  
E-mail : laddawan_2513@hotmail.com 
 

  
  
  
 

ชื่อ-สกุล  นางสาวลัดดาวัลย์   ปลอดฤทธ์ิ 
ต ำแหน่งปัจจุบัน พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ 
                       หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด 
  

 



 
ต ำแหน่งอื่นที่ส ำคัญ  
                        -คณะกรรมการบริหารสูงสุดกลุม่ภารกิจดา้นการพยาบาล โรงพยาบาลกระบี่  
                        -ประธานคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจดา้นการพยาบาล โรงพยาบาลกระบี่ 
                        -คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกระบี่ 
ผลงำนที่ส ำคัญ  
                       - เป็นผู้ร่วมจัดท าปฏิบัตกิารพยาบาลท่ีเป็นเลิศเร่ือง การป้องกันและดูแลมารดาตกเลอืดหลังคลอด  
เกียรตคิุณที่เคยไดร้บั  
                       -พ.ศ.2548 ประกาศเกียรตคิุณจากกระทรวงสาธารณสุข วา่ได้ให้การสนับสนุนและชว่ยเหลอื 
                         ผู้ท่ีประสบภัยในด้านการแพทยแ์ละสาธารณสุขจากภัยพบัิตคิลื่นสึนามิถลม่ใน 6  จังหวัด 
                         อันดามัน  ภูเก็ต พังงา กระบ่ี ระนอง ตรัง และสตูล เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2547 
                      - รางวัล NQB การปฏบัิตกิารพยาบาลท่ีเป็นเลิศเร่ือง การป้องกันและดูแลมารดาตกเลอืด 
                         หลังคลอด ปี ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ 
 
สถำนที่ติดต่อ 325 โรงพยาบาลกระบี่ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ า อ.เมอืง จ.กระบ่ี 81000 
โทร. 0-7562-6700  ต่อ 2058   โทรสาร 0-7561-1202 
มอืถอื  
E-mail :  
 
   
   



ชื่อ-สกุล    นางสาวศริลิักษณ์  ศริิเพชร   
ต ำแหน่งปัจจุบัน พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  
                        หัวหนา้กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี  

วัน เดือน ปี เกิด  19 พฤศจิกายน 2511  อายุ 50 ปี 
กำรศึกษำ           - ประกาศนียบัตรวชิาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภช์ัน้สูง  วิทยาลัยพยาบาลราชบุรี 
                         - ประกาศนียบัตรหลักสูตรวสิัญญีพยาบาล ๑ ปี 
  
กำรฝึกอบรม  
                        -พ.ศ.2553 อบรมหลักสูตรพัฒนาทมีบริหารหัวหน้ากลุ่มงาน รพศ./รพท. กระทรวงสาธารณสุข 
                        -พ.ศ.2553 ผู้บริหารทางการพยาบาลระดับกลาง สภาการพยาบาล 
                        -พ.ศ.2554 อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
 
ประวัตริับรำชกำร 
                              - พ.ศ. ๒๕๓๔- ๒๕๓๕ พยาบาลวิชาชีพ ๓   งานหอผู้ป่วยหนัก ฝ่ายการพยาบาล รพ.กระบี ่
 - พ.ศ. ๒๕๓๖- ๒๕๓๘ พยาบาลวิชาชีพ ๔     งานหอผู้ป่วยหนัก ฝ่ายการพยาบาล รพ.กระบี ่
 - พ.ศ. ๒๕๓๙- ๒๕๔๓ พยาบาลวิชาชีพ ๕ งานวิสัญญีพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล รพ.กระบี ่
 - พ.ศ. ๒๕๔๓- ๒๕๔๕ พยาบาลวิชาชีพ ๖ งานวิสัญญีพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล รพ.กระบ่ี 
 - พ.ศ. ๒๕๔๕- ๒๕๕๑ พยาบาลวิชาชีพ ๗ งานวิสัญญีพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล รพ.กระบี ่
 - พ.ศ. ๒๕๕๒- ๒๕๖๐ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
                                                                                            งานวิสัญญีพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล รพ.กระบี ่
 - พ.ศ. ๒๕๖๑- ปัจจุบัน พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  
                                                                                            งานวิสัญญีพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล รพ.กระบี ่
 

ชื่อ-สกุล  นางสาวศริิลักษณ ์ ศิริเพชร 
ต ำแหน่งปัจจุบัน พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ 
                       หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลวสิัญญี  

 



 
ต ำแหน่งอื่นที่ส ำคัญ  
                         -ผู้ช่วยหัวหนา้กลุ่มภารกิจดา้นการพยาบาล  โรงพยาบาลกระบี่ 
                         -คณะกรรมการบริหารสูงสุดกลุม่ภารกิจดา้นการพยาบาล  โรงพยาบาลกระบี่ 
                         -ประธานคณะกรรมการดา้นแผนงานโครงการและบริหารงบประมาณกลุ่มภารกิจ 
                            ด้านการพยาบาล    โรงพยาบาลกระบี่ 
                          -คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกระบี่ 
                          -คณะกรรมการจริยธรรมการวจิัยในคน จังหวัดกระบ่ี 
                          -ประธานคณะกรรมการประเมินผลงานให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการของจังหวดักระบ่ี  
ต ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพ 
                          -อนุกรรมการประเมินผลงานต าแหน่งพยาบาลวิชาชพี ระดับเขตพื้นท่ีเครอืขา่ยบริการท่ี ๑๑ 
 
ผลงำนที่ส ำคัญ  
                       - ผลงานวิจัยเรื่อง ผลของการให้โปรแกรมป้องกันอุณหภูมิกายต่ าในผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้อง 
                                ทีไ่ด้รับยาระงับ ความรู้สึกแบบทั่วร่างกายในโรงพยาบาลกระบี ่
 
 เกียรตคิุณที่เคยไดร้บั   
                             - พ.ศ. 2548   ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงสาธารณสุข ว่าให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ 
                            ผู้ที่ประสบภัยในทางการแพทย์และสาธารณสุขจากภัยพิบัตคิลื่นสึนามิถล่ม 
                             ใน 6 จังหวัดอันดามัน   วันท่ี 26 ธันวาคม 2548 
                        - พ.ศ.2561  ประกาศเกียรติบัตร จากจังหวัดกระบี่ว่าได้เข้ารว่มแสดงในขบวนพาเหรดทางศิลปะ 
                           วัฒนธรรม พิธีเปิดงานมหกรรมศิลปนานาชาติระดับโลกครั้งแรกในประเทศไทย  
                            Thaiand Biennale KRABI 2018 
 
สถำนที่ติดต่อ 325 โรงพยาบาลกระบี่ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 
โทร. 0-7562-6700  ต่อ 2057   โทรสาร 0-7561-1202 
มือถือ  
E-mail : 
 
   
  



ชื่อ สกุล   นางรัตนา  พรหมบุตร   
หัวหนา้กลุ่มงานการพยาบาลผูป้่วยศัลยกรรม 
รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 
 
 

วัน เดือน ปี เกิด 28 เมษายน 2506  อายุ 55 ปี 
กำรศึกษำ       ประกาศนียบัตรวชิาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชัน้สูง  วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ 
                     สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  บริหารสาธารณสุข     มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
                     พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต     การพยาบาลผู้ใหญ่       จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
กำรฝึกอบรม   

                  - พ.ศ. 2555  การบริหารจดัการความเสี่ยงเพื่อลดความขัดแย้งในระบบบรกิารสาธารณสุข 
                   --พ.ศ. 2555  ผู้บริหารการพยาบาลยุคใหม่ 
                   - พ.ศ. 2556  ผู้น าในดวงใจ 
                   - พ.ศ. 2558  อบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ 
                   - พ.ศ. 2560  พยาบาลกับการบรหิารแนวใหม่ 
                  -  พ.ศ. 2560  อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง สถาบันพระบรมราชชนก 
                 -  พ.ศ. 2561  อบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาลประวัติรับราชการ 
 ประวัติรับรำชกำร   
                 - พ.ศ. 2528 - 2530   พยาบาลวิชาชีพ 3 งานผู้ป่วยใน กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล  โรงพยาบาลกระบี่ 
                - - พ.ศ. 2530 - 2533   พยาบาลวิชาชีพ 4 งานผู้ป่วยใน กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล  โรงพยาบาลกระบี่ 
                  - พ.ศ. 2533 - 2535   พยาบาลวิชาชีพ 5 งานผู้ป่วยใน กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล  โรงพยาบาลกระบี่ 
                    พ.ศ. 2535              พยาบาลวิชาชีพ 5 งานห้องผ่าตัด กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล  โรงพยาบาลกระบี่ 
                    พ.ศ. 2539              พยาบาลวิชาชีพ 5 (ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัด) งานห้องผ่าตัด กลุ่มงานศัลยกรรม 
                                                 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล  โรงพยาบาลกระบี่ 
                                                 พยาบาลวิชาชีพ 6 (ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัด) งานห้องผ่าตัด กลุ่มงานศัลยกรรม 
                                                 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล  โรงพยาบาลกระบี่ 
                  พ.ศ. 2540                 พยาบาลวิชาชีพ 7 (ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัด) งานห้องผ่าตัด กลุ่มงานศัลยกรรม 
                                                 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล  โรงพยาบาลกระบี่ 
                  พ.ศ. 2546                พยาบาลวิชาชีพช านาญการ งานผู้ป่วยนอก กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 
                                                  โรงพยาบาลกระบี่ 
                                                  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 
                  พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน     โรงพยาบาลกระบี่ 

 
 
  
                   

ชื่อ-สกุล  นางรัตนา  พรหมบุตร   
ต ำแหน่งปัจจุบัน หัวหนา้กลุ่มงานการพยาบาลผูป้่วยศัลกรรม 
รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล  



 
ต ำแหน่งอื่นที่ส ำคัญ  
                        - หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย  ปี 2539 
                        - หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก จักษุ  ปี 2561 
                        - หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม  ปี 2561 
 
ผลงำนที่ส ำคัญ  
                     - พ.ศ. 2547 – 2557 ผู้จัดการรายโรคและวิทยากร โรควัณโรค 
                      - พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน คณะกรรมการและเลขานุการ การจัดการความรู้และสนับสนุน 
                                                               งานวิจัย โรงพยาบาลกระบี ่ 
                   - พ.ศ. 2558 - 2559  คณะกรรมการรางวัลคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลท่ีเป็นเลิศ  
                                                             ระดับกระทรวง:  ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการพยาบาล   
                                                             โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์   
                    -พ.ศ. 2561             คณะกรรมการกลั่นกรองการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  
เกียรตคิุณที่เคยไดร้บั   
                    -พ.ศ. 2553  รางวัลที่ 1 ผู้วิจัยร่วม การน าเสนอผลงาน Oral Presentation ในการประชุมวิชาการ     
                                         สาธารณสุขเขต 7 เรื่อง การปรับใช้หลักกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณก์ับ 
                                         การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการดูแลตนเองของผู้ติดเช้ือเอชไอวี แผนกผู้ป่วยนอก  
                                          โรงพยาบาลกระบี่ ประสบภัยดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขจากภัยพบัิติ 
                                        คลื่นสินามิถล่มใน 6  จังหวัดอันดามัน 

                    -พ.ศ. 2554  เกียรติบัตรร่วมน าเสนอผลงานโปสเตอร์ ระดับกระทรวง เรื่อง การจัดการและ 
                                                การดูแลผู้ป่วยวัณโรคแบบเครือข่าย อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี ่
                   -พ.ศ. 2555  เกียรติบัตรผู้วิจัยร่วม การน าเสนอผลงาน Oral Presentation ในการประชุมวิชาการ 
                                        ประจ าปี ส านักการพยาบาล เรื่อง ผลการสร้างพลังเพื่อสุขภาพส าหรับผูต้ิดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วย   
                                        เอดส์  งานผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลกระบี่  
สถำนที่ติดต่อ 325 โรงพยาบาลกระบี่ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ า อ.เมอืง จ.กระบ่ี 81000 
โทร. 0-7562-6700  ต่อ 2016, 2058  โทรสาร 0-7562-3732 
มอืถอื 085-3539836 
E-mail : rattana2543@gmail.com 

 
   
  



ชื่อ สกุล  นางสาววนิดา  ตันตาปกุล   
             หัวหน้าหอผูป้่วยกุมารเวชกรรม 2 
 

 
วัน เดือน ปี เกิด  5 ตุลาคม 2504  อายุ 58 ปี 
กำรศึกษำ          - 2526 : ประกาศนียบัตร พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภช์ัน้สูง วพบ.สงขลา 
                        - 2533 : พยาบาลเฉพาะทางเด็กโรคติดเชื้อ ศิริราชพยาบาล 
 
กำรฝึกอบรม -พ.ศ.2544 อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
                       -พ.ศ.2556 อบรมหลักสูตรพัฒนาทมีบริหารหัวหน้ากลุ่มงานรพศ./รพท. กระทรวงสาธารณสุข 
ประวัตริับรำชกำร 
                      -พ.ศ.2526-2528  พยาบาลวชิาชีพ 3 งานหอผู้ป่วย ฝ่ายการพยาบาล รพ.กระบ่ี  
                      -พ.ศ.2528-2531 พยาบาลวชิาชีพ 4 งานหอผู้ป่วย ฝ่ายการพยาบาล รพ.กระบ่ี  
                      -พ.ศ.2532-2537พยาบาลวชิาชีพ 5 งานหอผู้ป่วย ฝ่ายการพยาบาล รพ.กระบ่ี  
                      -พ.ศ.2538-2539พยาบาลวชิาชีพ 6 งานหอผู้ป่วย ฝ่ายการพยาบาล รพ.กระบ่ี  
                      -พ.ศ.2539-2551พยาบาลวชิาชีพ 7 งานผู้ปว่ยใน ฝ่ายการพยาบาล รพ.กระบ่ี  
                      -พ.ศ.2551-ปัจจุบันพยาบาลวิชาชพี ช านาญการ งานผู้ปว่ยใน  ฝ่ายการพยาบาล รพ.กระบ่ี  
ต ำแหน่งอื่นที่ส ำคัญ  
                      - 2538-ปัจจุบัน : หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2 
                      - 2552-ปัจจุบัน : หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลดา้นควบคุมและป้องกันการตดิเชื้อ 
                      - 2552-2557 : เลขาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเขตบริการสุขภาพท่ี 11 
ผลงำนที่ส ำคัญ  
                     - 2543-ปัจจุบัน : คณะกรรมการ Facilitator 
                     - 2555-ปัจจุบัน : หัวหน้าทีมพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 
                     - 2543-2553 : เลขาคณะกรรมการ PCT กุมารเวชกรรม 
                     - 2547-2554 : เลขาคณะกรรมการประสานงานพัฒนาคุณภาพศัลยกรรม 
เกียรตคิุณที่เคยไดร้บั  
                     - พ.ศ. 2558 รางวัล NQC การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลอืดออก  
สถำนที่ติดต่อ 325 โรงพยาบาลกระบี่ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ า อ.เมอืง จ.กระบ่ี 81000 
โทร. 0-7562-6700  ต่อ 2016, 2058  โทรสาร 0-7562-3732 
มอืถอื 081-5354605 
E-mail : vanidakai_04@hotmail.com 
 
   
  

ชื่อ-สกุล  นางสาววนิดา  ตันตาปกุล  
ต ำแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2 
รองหัวหนา้กลุ่มภารกิจดา้นการพยาบาล 



ชื่อ สกุล   นางกาญจนา  แก้วชัย   
หัวหนา้กลุ่มงานการพยาบาลสาขาอายุรกรรม  

วัน เดือน ปี เกิด  16 เมษายน 2503  อายุ 59 ปี 
  
กำรศึกษำ          - พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภช์ัน้สูง ปี 2525 
                        - สาธารณสุขศาสตร์บัณฑติ ปี 2531 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
กำรฝึกอบรม  - พ.ศ. 2536 : การพยาบาลเฉพาะทางประสาท-ศัลยศาสตร์  
                        - พ.ศ. 2539 : การสอนการพยาบาลในคลนิกิ  
                        - พ.ศ. 2550 : อบรมผู้บริหารระดับต้น  
                        - พ.ศ. 2551 : อบรมการพัฒนาทักษะและแนวคิดพืน้ฐานการไกล่เกลี่ยด้านสาธารณสุขดว้ย 
                                             สันติวิธี รุ่นท่ี 6  
                        - พ.ศ. 2551 : การพัฒนาศักยภาพนักเจรจา ไกล่เกลี่ยคนกลางด้านสาธารณสุข รุ่นท่ี 7   
                        - พ.ศ. 2553 : อบรมผู้บริหารระดับกลาง  
                        - พ.ศ. 2558 : การบริหารเชงิกลยุทธ์การจัดองค์กรการพยาบาลสูค่วามเป็นเลิศ 
                                              ทางการพยาบาล 
ประวัตริับรำชกำร   
                       -พ.ศ.2525-2527 พยาบาลวชิาชีพ 3  ฝ่ายการพยาบาล รพ.กระบ่ี  
                       -พ.ศ.2527-2531 พยาบาลวชิาชีพ 4 ฝ่ายการพยาบาล รพ.กระบ่ี  
                       -พ.ศ.2531-2533 พยาบาลวชิาชีพ 5 งานผู้ปว่ยหนัก ฝ่ายการพยาบาล รพ.กระบ่ี 
                       -พ.ศ.2534 พยาบาลวชิาชีพ 5 งานหอผู้ป่วยศัลยกรรม ฝ่ายการพยาบาล รพ. อุดรธานี 
                       -พ.ศ.2535-2538 พยาบาลวชิาชีพ 6 งานหอผู้ป่วย ฝ่ายการพยาบาล รพ. อุดรธานี 
                       -พ.ศ.2538-2543 พยาบาลวชิาชีพ 7 งานหอผู้ป่วย ฝ่ายการพยาบาล รพ. อุดรธานี 
                       -พ.ศ.2543-2551 พยาบาลวชิาชีพ 7 งานผู้ปว่ยนอก ฝ่ายการพยาบาล รพ.กระบ่ี 
                       -พ.ศ.2551-2556 พยาบาลวชิาชีพช านาญการ งานผู้ปว่ยใน ฝ่ายการพยาบาล รพ.กระบ่ี 
                       -พ.ศ.2556- ปัจจุบัน พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ งานผู้ปว่ยใน ฝ่ายการพยาบาล รพ.กระบ่ี 
 

ชื่อ-สกุล  นางกาญจนา  แก้วชัย 
ต ำแหน่งปัจจุบัน หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลสาขาอายุรกรรม 



 
ต ำแหน่งอื่นที่ส ำคัญ     
                          - พ.ศ. 2549-2555 : หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 
                          - พ.ศ. 2555-2556 : ผู้ช่วยเลขา Service Plan 5 สาขาหลัก เขต 11 
                          - พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน : คณะกรรมการประเมินผลงานให้ด ารง 
                                                           ต าแหนง่ระดับอ านวยการ   จ.กระบ่ี 
                          - พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน : เลขา Service Plan สาขาอยุรกรรม 
                         - พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน : คณะกรรมการบริหารกลุ่มภารกิจดา้นการพยาบาลและโรงพยาบาล 
                         - พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน : หัวหน้าหอผู้ป่วยตึกพเิศษ 45 ปี ชัน้ 1-3 
                         - พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน : หัวหน้างานการพยาบาลสาขาอายุรกรรม 
                         - พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน : คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ผลงำนที่ส ำคัญ  
                         - พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน : คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพงานอายุรกรรม 
                         - พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน : คณะกรรมการพัฒนาระบบงาน โรค MI, Stroke, Sepsis, Fast tack  
                                                         และงานอายุรกรรม 
                        - พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน : คณะกรรมการพัฒนาระบบยากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 
                                                         และ โรงพยาบาลกระบี่ 
 
เกียรตคิุณที่เคยไดร้บั 
                        - พ.ศ. 2547 รางวัลการปฏบัิตกิารท่ีเป็นเลิศการดูแลผู้ป่วยกลา้มเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน  
                           ระดับ NQA ของส านักการพยาบาล (คณะท างาน) 
 
สถำนที่ติดต่อ 325 โรงพยาบาลกระบ่ี ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ า อ.เมอืง จ.กระบ่ี 81000 
โทร. 0-7562-6700  ต่อ 2058  โทรสาร 0-7562-3732 
822/5 หมู ่2 ต าบลเหนอืคลอง อ าเภอเหนอืคลอง จังหวัดกระบ่ี 81130 

 
 



ชื่อ สกุล นางมัชฌิมา เวชกุล   
หัวหนา้งานพยาธิวิทยา 
ต ำแหน่งปัจจุบัน นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 
 

วัน เดือน ปี เกิด  4 กรกฎาคม 2521 
กำรศึกษำ ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต  (เทคนิคการแพทย์)  มหาวทิยาลัยมหดิล    
กำรฝึกอบรม  
ประวัตริับรำชกำร   
                         -พ.ศ. 2545 – 2546    นักเทคนิคการแพทย ์3 
                         -พ.ศ. 2547 – 2548    นักเทคนิคการแพทย ์4 
                         -พ.ศ. 2549 – 2550    นักเทคนิคการแพทย ์5 
                         -พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน    นักเทคนิคการแพทยช์ านาญการ 
 
ต ำแหน่งอื่นที่ส ำคัญ   
                         -คณะท างานการพัฒนาระบบบริการทางห้องปฏบัิตกิาร เขตบริการสุขภาพท่ี 11 
                         -คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอเมอืงกระบี่ 
                        -คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกระบี่ 
ผลงำนที่ส ำคัญ        - 
เกียรตคิุณที่เคยไดร้บั   
                        -พ.ศ.2547 ประกาศเกียรตคิุณ จากกระทรวงสาธารณสุข วา่ได้ให้การสนับสนุน 
 และชว่ยเหลอืผู้ท่ีประสบภัยในดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขจากภัยพบัิติคลื่นสนึาม ิ 
ถล่มใน 6 จังหวัดอันดามัน ภูเก็ต พังงา กระบ่ี ระนอง ตรัง และสตูล 
                        -เหรียญกาชาดสมนาคุณชัน้ท่ี 3 ผู้ท่ีช่วยเหลอืสภากาชาดดว้ยก าลังกายและแรงงาน 
สถำนที่ติดต่อ 325 โรงพยาบาลกระบี่ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ า อ.เมอืง จ.กระบ่ี 81000 
โทร. 0-7562-6700  ต่อ 2110, 2062   โทรสาร 0-7561-1202 
มอืถอื 085-7833599 
E-mail : mutchima17@gmail.com 
 
   
  

ชื่อ-สกุล  นางมัชฌิมา  เวชกุล 
              หัวหน้างานพยาธวิทิยา 
ต ำแหน่งปัจจุบัน นักเทคนิคการแพทยช์ านาญการ 
 
 



ชื่อ สกุล นางจิตสุภา  กังแฮ   
หัวหนา้กลุ่มงาน สวัสดิการสังคม 

 
วัน เดือน ปี เกิด วันท่ี 2 กันยายน  2503   อายุ  55  ปี   
กำรศึกษำ ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต   (มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์) 
กำรฝึกอบรม  
ประวัตริับรำชกำร   
                     -พ.ศ. 2526 – 2530   นักสังคมสงเคราะห์  3 
                     -พ.ศ. 2531 – 2532   นักสังคมสงเคราะห์ 4 
                     -พ.ศ. 2532 – 2533   นักสังคมสงเคราะห์ 5 
                    -พ.ศ. 2534 – 2542    นักสังคมสงเคราะห์ 6 
                    -พ.ศ. 2542 – 2551    นักสังคมสงเคราะห์ 7  
                    -พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน   นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ  
                                                     หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการสังคม  
ต ำแหน่งอื่นที่ส ำคัญ 
                    - พ.ศ.2540-2558 คณะกรรมการพัฒนางานสังคมสงเคราะห์  
                                                 -งานสวัสดิการสังคมดา้นสุขภาพในโรงพยาบาล 
                    - พ.ศ.2550-ปัจจุบัน คณะท างานผู้จัดการความเสี่ยง(RMT) 
                    - พ.ศ.2550-ปัจจุบัน คณะกรรมการด าเนนิงานศูนย์ช่วยเหลอืเด็กและสตรี (ศูนยพ์ึ่งได)้ 
                    - พ.ศ.2550-ปัจจุบัน คณะกรรมการไกล่เกลี่ยโรงพยาบาลกระบี่ 
                    - พ.ศ.2557-ปัจุบัน คณะท างานด้านการพัฒนาคุณภาพชวีติ 
                    - พ.ศ.2558-ปัจจุบัน คณะกรรมการเครอืขา่ยพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 
                                        ของ12เขต สุขภาพ  
                                      - ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพท่ี 11 
                     - พ.ศ.2559 เลขานุการคณะท างานประเมนิระบบบริการศูนย์พ่ึงไดใ้นโรงพยาบาล เขตสุขภาพท่ี 11 
                     - พ.ศ.2559 คณะกรรมการสหวชิาชีพประจ าสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบ่ี 
                     - พ.ศ.2559 คณะกรรมการควบคุมภายใน หนว่ยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวดักระบ่ี 
                      - พ.ศ.2559 เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบริการทางการแพทยป์ระกันสังคม รพ.กระบ่ี 
                      - พ.ศ.2559 เลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบริการผู้ประกันตนจังหวัดกระบี่ 
                     - พ.ศ.2559 คณะกรรมการด าเนนิงานบ าบัดผู้รักษายาเสพติดในโรงพยาบาลกระบ่ี 
 
   
  

ชื่อ-สกุล  นางจิตสุภา  กังแฮ 
              หัวหน้างานสวัสดิการสังคม 
ต ำแหน่งปัจจุบัน นักสังคมสงเคราะห์  

 
 



ผลงำนที่ส ำคัญ   
                     -พ.ศ. 2550   รางวัลสถานพยาบาลในดวงใจ ประจ าป ี2550  
                                          รางวัลท่ี 2 จากส านักงานประกันสังคม     กระทรวงแรงงาน 
                     -พ.ศ. 2550    รางวัลสถานพยาบาลในดวงใจ ประจ าป ี2550  
                                          รางวัลชมเชย จากส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 
                    -พ.ศ.2551      โล่เกียรตคิุณการให้บริการสินไหมทดแทนอัตโนมัตผิ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ 
                                           อย่างมปีระสิทธิภาพ E-Claim system จาก ส านักงานคณะกรรมการก ากับ 
                                           และ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
                    -พ.ศ.2556       รางวัลศูนย์รับเร่ืองร้องทุกข์ดเีด่นระดับเขต 11  
                                            จากส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ 
                    -พ.ศ.2557      รางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัตดิีเด่นประเภทบุคคลให้ความร่วมมอืดเีด่น 
                                           คุณ สมใจ เพ็ชรกอ รพ.กระบ่ี จากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด 
                    -พ.ศ.2558       รางวัลการบันทึกข้อมูลมากกว่าสามพันข้อมูลดเีด่นอันดับ 2  
                                           จากส านักงาน คณะกรรมการก ากับและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
                                           และ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด 
เกียรตคิุณที่เคยไดร้บั  
                   -พ.ศ.2537    บุคลากรดีเด่น ประเภทข้าราชการ โรงพยาบาลกระบี่ 
                   -พ.ศ.2548     ประกาศเกียรตคิุณจากกระทรวงสาธารณสุข วา่ได้ให้การสนับสนุนและชว่ยเหลอื 
                                        ผู้ท่ีประสบภัยในดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขจากภัยพบัิติคลื่นสนึามถิล่มใน 6  
                                         จังหวัดอันดามัน ภูเก็ต พังงา กระบ่ี ระนอง ตรัง และสตูล  
                                         เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2547 
                   -พ.ศ. 2549     ประกาศเกียรตบัิตร ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 3 การน าเสนอผลงานทางวิชาการ   
                                          ในการประชุมวิชาการนักสังคมสงเคราะห์ด้านสุขภาพ ประจ าป ี2549 
                    -พ.ศ.2553      ประกาศเกียรตคิุณจากส านักงานสาธารณสุขเขต 7 ผลงาน  
                                          เร่ือง การบริการสวัสดกิาร  สังคมไร้รอยตอ่ เร่ืองเล่าของ ผมคอืใคร รางวัลชมเชย  
                                          การน าเสนอผลงาน ประเภท Poster Presentation  
                                          ในการประชุมวิชาการสาธารณสุขเขต  7 ประจ าป ี2533 
                    -พ.ศ.2553      ประกาศเกียรตคิุณจากส านักงานสาธารณสุขเขต 7 ผลงาน  
                                          เร่ือง การดูแลคนพกิาร  :  สวัสดกิารสังคมท่ีไร้รอยตอ่ รางวัลชมเชย  
                                          การน าเสนอผลงานประเภท Poster Presentation ในการประชุมวิชาการสาธารณสุข 
                                          เขต 7 ประจ าป ี2533 
สถำนที่ติดต่อ 325 โรงพยาบาลกระบี่ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ า อ.เมอืง จ.กระบ่ี 81000 
โทร. 0-7561-1921  โทรสาร 0-7563-1418 
มอืถอื 08-6595-5723    E-mail : jitsupa_9@hotmail.com 

 
   
   



ชื่อ-สกุล  นางสาวจรยิา  ฮ่อบุตร 
ต าแหน่งปัจจุบัน รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม  
(พยาบาลวิชาชีพช านาญการ) 

วัน  เดือน  ป ี  เกิด ๒๓ กันยายน ๒๕๐๖ 
กำรศึกษำ       วทิยาลัยพยาบาลกรุงเทพ ประกาศนียบัตรวชิาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภช์ัน้สูง 
กำรฝึกอบรม 
              -พ.ศ.๒๕๓๘  -อบรมหลักสูตรการพยาบาลทางประสาทวทิยาและประสาทศัลยศาสตร์ (หลักสูตร ๓ เดอืน) 
              -พ.ศ.๒๕๔๑  -อบรมหลักสูตรพื้นฐานดา้นเวชศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม (หลักสูตร ๒ สัปดาห์) 
              -พ.ศ.๒๕๔๖  -อบรมหลักสูตรอาชวีเวชกรรมส าหรับพยาบาลในรพ.ศูนย ์รพ.ท่ัวไป (หลักสูตร ๖๐ชั่วโมง) 
              -พ.ศ.๒๕๕๐  -อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏบัิตท่ัิวไป 
             (การรักษาโรคเบือ้งต้น) (หลักสูตร๔เดอืน) 
              -พ.ศ.๒๕๕๒  -อบรมหลักสูตรทางการบริหารในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหลักสูตรผู้บริหารแนวใหม่ 
              -พ.ศ.๒๔๔๗ -หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชวีอนามัยและ 
             สิ่งแวดลอ้ม (หลักสูตร๔เดอืน) 
ประวัตกิำรรับรำชกำร 
             ๑  เมษายน  ๒๕๒๘     พยาบาลวชิาชพี๓    หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย รพ.กระบ่ี  
            ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๐   พยาบาลวชิาชีพ๗ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.กระบ่ี 
             ๒๓ ธันวาคม  ๒๕๔๕    พยาบาลวชิาชีพ๗ กลุ่มงานอาชวีเวชกรรม รพ.กระบ่ี   
 
ต ำแหน่งอื่นที่ส ำคัญ 
           - เป็นเลขานุการคณะท างานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
           - เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะท างานการจัดบริการอาชวีเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดลอ้ม 
ผลงำนที่ส ำคัญ 
           -ได้รับรางวัลการด าเนนิงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเมื่อปี๒๕๕๕ 
           -ได้รับรางวัลการด าเนนิงานการประเมินความเสี่ยงจากการท างานในโรงพยาบาลเมื่อปี๒๕๕๓ 
เกียรติคุณที่เคยไดร้บั     - 
สถำนที่ติดต่อ  ๓๒๕ โรงพยาบาลกระบี่ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ า อ.เมอืง จ.กระบ่ี 
โทร ๐๗๕ ๖๒๖๗๐๐ ต่อ ๒๐๕๐ 
มอืถอื ๐๘๑ ๓๙๗๕๑๕๔ E-mail.    Jariya_ho๒๐๐๘@hotmail.com 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ-สกุล  นางสาวจรยิา  ฮ่อบุตร 
              รักษาการหัวหนา้กลุ่มงานอาชวีเวชกรรม 
ต ำแหน่งปัจจุบัน พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ 
 



ชื่อ สกุล         นางสาวโสภา  วังบุญคง 
ต ำแหน่งปัจจุบัน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  

วัน เดือน ปี เกิด  1 พฤศจิกายน 2507 
กำรศึกษำ   
               - ครุศาสตร์บัณฑิต  วิชาเอกสุขศกึษา   มหาวทิยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี        
               -  ประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ ์  วิทยาลัยบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานี              
กำรฝึกอบรม  
         พ.ศ.๒๕๕๖ - อบรมนักจัดรายการวทิยุกระจายเสียงส าหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข รุ่นท่ี 4 กองสุขศึกษา 
         พ.ศ.๒๕๕๓ - อบรมผู้บริหารสาธารณสุขระดับต้น    สถาบันพระบรมราชนกกระทรวงสาธารณสุข 
         พ.ศ.๒๕๕    - อบรมหลักสูตรพัฒนาทมีบริหาร ส าหรับหัวหน้ากลุ่มงานโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป  
         พ.ศ.๒๕๕    - อบรมผู้ตรวจประเมินและก ากับคุณภาพงานสุขศึกษา ระดับจังหวัด (17-18 ก.พ. 58 ) 2 วัน  
                            กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ประวัตกิำรรับรำชกำร  
         1 เม.ย. ๒๕28     พยาบาลเทคนิค 2  โรงพยาบาลคลองท่อม อ.คลองท่อมจ.กระบ่ี 
       27 ก.ค. ๒๕31     เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 3 สถานีอนามัยบ้านคลองหิน อ.อา่วลึกจ.กระบ่ี 
         1 ต.ค. ๒๕36      เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 4  สถานีอนามัยบ้านบางเจริญ อ.อา่วลึกจ.กระบ่ี 
        25 เม.ย. ๒๕38    เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 5 สถานีอนามัยบ้านกลาง อ.อา่วลึกจ.กระบ่ี 
         1 ต.ค.๒๕45        นักวชิาการสุขศึกษา 6 โรงพยาบาลกระบี่ 
       10 ม.ค. ๒๕48      นักวชิาการสาธารณสุข 7 โรงพยาบาลกระบี่ 
        1 เม.ย.๒๕52        นักวชิาการสาธารณสุข ช านาญการ  โรงพยาบาลกระบี่ 
        7 พ.๕ 2558       นักวชิาการสาธารณสุข ช านาญการพิเศษ  โรงพยาบาลกระบี่ 

ชื่อ สกุล         นางสาวโสภา  วังบุญคง 
ต ำแหน่งปัจจุบัน นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ  



ต ำแหน่งอื่นที่ส ำคัญ 
                         - หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลกระบี่ 
                        - ผู้ตรวจประเมินและก ากับคุณภาพงานสุขศึกษา ระดับจังหวัด 
                        - ประธานกรรมการประเมินคลินิกไร้พุงคุณภาพ DPAC ระดับอ าเภอ 
                        - คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกระบี่ 
                        - คณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากร( HRD )โรงพยาบาลกระบี่ 
                         - คณะกรรมการโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพโรงพยาบาลกระบ่ี 
                         - ประธานคณะกรรมการพัฒนางานสุขศกึษาและพัฒนาพฤตกิรรมสุขภาพโรงพยาบาลกระบี่ 
                         - คณะกรรมการประสานงานกลาง ( Facilitator ) 
                         - อาจารย์พ่ีเลีย้งนักศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชพี  สาขาสุขศกึษา    
ผลงำนที่ส ำคัญ  
                        - พ.ศ.2551 การรับรองการด าเนนิงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพได้ตาม  
                           มาตรฐานจากจากกระทรวงสาธารณสุขและสมาคมวิชาชพีสุขศึกษา 
                        - คณะท างานคลินิก DPAC ได้รับรางวัลชนะเลิศคลินิก DPAC คุณภาพระดับจังหวัด 
เกียรตคิุณที่เคยไดร้บั 
  - พ.ศ.2547 ประกาศเกียรตคิุณจากกระทรวงสาธารณสุข วา่ได้ให้การสนับสนุนและชว่ยเหลอืผูท่ี้ประสบภัยในดา้น
การแพทยแ์ละสาธารณสุขจากภัยพบัิตคิลื่นสนึามถิล่มใน 6 จังหวัดอันดามัน ภูเก็ต พังงา กระบ่ี ระนอง ตรัง และสตูล 
 
สถำนที่ติดต่อ 325 โรงพยาบาลกระบี่ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ า อ.เมอืง จ.กระบ่ี 81000 
โทร 0  7562  6700 ต่อ 1052  
มอืถอื 08  6275  5442  
 E-mail  : wsopa.2507@gmail.com 
 



ชื่อ สกุล      นางปรารภย์ ตั้วโล้ 
ต าแหน่งปัจจุบัน เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน 
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตรบ์ริการและสารสนเทศ 
 

 
 
วัน เดือน ปี เกิด    วันท่ี 9 ตุลาคม 2510 
กำรศึกษำ             ประกาศนียบัตรวชิาเวชสถิต ิ โรงเรียนเวชสถิตสิถาบันมะเร็งแหง่ชาติกรุงเทพมหานคร   
กำรฝึกอบรม       - 
ประวัตริับรำชกำร 
                        -พ.ศ.2532 – 2537  เจ้าหนา้ที่เวชสถิต ิ2 งานเวชระเบียนและสถิติ รพ.กระบ่ี 
                        -พ.ศ.2535 – 2537  เจ้าหนา้ที่เวชสถิต ิ3 งานเวชระเบียนและสถิติ รพ.กระบ่ี 
                        -พ.ศ.2537 – 2542  เจ้าหนา้ที่เวชสถิต ิ4 งานเวชระเบียนและสถิติ รพ.กระบ่ี 
                        -พ.ศ.2543 – 2551  เจ้าหนา้ที่เวชสถิต ิ5 งานเวชระเบียนและสถิติ รพ.กระบ่ี 
                        -พ.ศ.2551 – ปัจจุบัน  เจ้าพนักงานเวชสถิตชิ านาญงาน  ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ รพ.กระบ่ี 
ต ำแหน่งอื่นที่ส ำคัญ 
                      -รักษาการในต าแหนง่หัวหน้าฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ 
                      -รักษาการหัวหนา้กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริการและสารสนเทศ 
                      -หัวหน้าศูนย์จ าหนา่ยผู้ป่วยใน 
                      -หัวหน้างานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก 
ผลงำนที่ส ำคัญ  
                      -พ.ศ.2549 ถึงปัจจุบัน Auditor ระดับจังหวัด  
                     -Coder ระดับเขต และตัวแทนของสปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี  
                     -ครู ก ของจังหวัดกระบ่ีในเร่ืองมาตรฐานงานเวชระเบียนและการให้รหัสโรค รหัสหัตถการ 
เกียรตคิุณที่เคยไดร้บั 
                    -พ.ศ.2554 รางวัลชนะเลิศระดับ 2 ประเภท Poster Presentation 
                       การประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ 
                    -มาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการระดับกา้วหนา้ Advance ICD 10  
                      โดยสมาคมเวชสารสนเทศไทย 
                    -หลักสูตรการให้รหัสโรค โรคระดับกลาง Medical coding Intermediate Level 4  
                       โดยมหาวิทยาลัยมหดิลคณะสังคมศาสตร์ 
สถำนที่ติดต่อ 325 โรงพยาบาลกระบี่ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ า อ.เมอืง จ.กระบ่ี 81000 
โทร. 0-7562-6700  ต่อ 3003   โทรสาร 0-7561-1202 
มอืถอื 083-1818909 
E-mail : Prarop_2510@hotmail.com 
 

ชื่อ สกุล      นางปรารภย์ ตัว้โล้ 
ต ำแหน่งปัจจุบัน เจ้าพนักงานเวชสถิตชิ านาญงาน 
รักษาการหัวหนา้กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริการและสารสนเทศ 
 
 



ชื่อ สกุล นางสุธาสินี ถิระพร   
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ 

 
วัน เดือน ปี เกิด   วันพุธ ที่ 4 สิงหาคม 2519 อายุ 42 ปี 
กำรศึกษำ    
                    -พ.ศ.2541   วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการบริหารโรงพยาบาล  
                                        มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
-                    - พ.ศ.2555  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
 
กำรฝึกอบรม  
              --พ.ศ.2556       อบรมหลักสูตร "พัฒนาทีมบริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 
              - พ.ศ.2556       อบรมโครงการพัฒนาภาวะผู้น าเพื่อเพ่ิมสมรรถนะการบรหิารจัดการ รุ่นที่ 11 
-               พ.ศ.2557       สัมมนาวิชาการส าหรับผู้รบัผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2557 
-               พ.ศ.2558       อบรมการพัฒนาศักยภาพผูน้ าและการคิดเชิงบวก 
-         พ.ศ.2558       อบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะดา้นบรหิารแก่หัวหน้าฝ่าย  
-                               กลุ่มงาน หัวหน้างาน ที่รับต าแหน่งใหม่ 
               พ.ศ.2558         อบรมการจัดท าแผนกรอบอัตราก าลัง และแผนพัฒนาบุคลากร เขตสุขภาพท่ี 11 
               พ.ศ.2558         อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านบรหิารทรัพยากรบุคคล  
                                      ส าหรับผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนา           
                                      บุคลากรและด้านบรหิารงานทรัพยากรบุคคล (HRD และ HRM) ในส่วนภูมิภาค  
-         พ.ศ.2559        อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลงัคมด้านสขุภาพ 
-                               ของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560-2569 
  

ชื่อ-สกุล นางสุธาสิน ีถริะพร   
ต ำแหน่งปัจจุบัน นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ 

 



ประวัติรับรำชกำร -  
                      พ.ศ.2544-2546               นักวิชาการสาธารณสุข 3 โรงพยาบาลกระบี่ 
                      พ.ศ.2546-2548               นักวิชาการสาธารณสุข 4 โรงพยาบาลกระบี่ 
                     -พ.ศ.2548-2550               นักวิชาการสาธารณสุข 5 โรงพยาบาลกระบี่ 
                     -พ.ศ.2550-2552               นักวิชาการสาธารณสุข 6 โรงพยาบาลกระบี่ 
                     -พ.ศ.2553-ปัจจุบัน   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ โรงพยาบาลกระบี่ 
ต ำแหน่งอื่นที่ส ำคัญ  
             -พ.ศ.2557 ถึงปัจจุบัน คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนางานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม จังหวัดกระบี่ 
-            -พ.ศ.2557 ถึงปัจจุบัน คณะกรรมการจริยธรรมงานวิจัยในคนจังหวัดกระบี่ 
             -พ.ศ.2557 ถึงปัจจุบัน คณะท างานพัฒนาคุณภาพ วิชาการ และงานวิจัย ระดับเขต เขตบริการสุขภาพท่ี 11 
             -พ.ศ.2557 ถึงปัจจุบัน คณะท างานด าเนินการวางแผนก าลงัคน เขตบริการสุขภาพท่ี 11 
ผลงำนที่ส ำคัญ -  
เกียรติคุณที่เคยได้รับ  
            -พ.ศ.2547 ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงสาธารณสุข ว่าได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยใน
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากภัยพิบัติคลื่นสึนามิถล่มใน 6 จังหวัดอันดามัน ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง ตรัง และสตูล 
เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2547 
สถำนที่ติดต่อ 325 โรงพยาบาลกระบี่ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 
โทร. 0-7562-6700  ต่อ 1057   โทรสาร 0-7562-3732 
มือถือ 089-7230500 
E-mail : gyingt@yahoo.com 

  



ช่ือ-สกุล นัยนา   สังคม 

 

วันเดือนปีเกิด     4  ธันวาคม 2510 
กำรศึกษำ   พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลาสาธารณสขุศาสตร์  
                (บริหารสาธารณสขุ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
                 พยาบาลศาสตร์บัณฑิต (สาขาการพยาบาลผู้ใหญ)่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
กำรฝึกอบรม     
         -พ.ศ.2547     หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ (4 เดือน) คณะพยาบาลศาสตร ์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
         -พ.ศ.2553-    ปัจจุบัน  หลักสูตรอบรมการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA อย่างต่อเนื่อง 
         -พ.ศ.2553     การพัฒนา Nursing Best Practice เพื่อมุ่งสู่รางวัลคุณภาพที่เป็นเลิศ 
          พ.ศ.2554     TQA Training Program “TQA Criteria รุ่นที่ 2” 
           พ.ศ.2555    การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนนานาชาติ (JCI) 
                             การประกันคุณภาพการพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาล ปี 2550 
           พ.ศ.2555    “กฎหมายและจริยธรรมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล” 
          พ.ศ.2555     หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดบัต้น รุ่นที่ 22       
          พ.ศ.2558      หลักสูตรนักเจรจาไกล่เกลี่ยทางการแพทย์และสาธารณสุข  
ประวัติกำรรับรำชกำร  
 2530-2553 พยาบาลเทคนิค 2  โรงพยาบาลกระบี่ 
 2533-2537 พยาบาลเทคนิค 3 โรงพยาบาลกระบี่ 
 2537-2537 พยาบาลวิชาชีพ 3 โรงพยาบาลกระบี่ 
 2537-2540 พยาบาลวิชาชีพ 4 โรงพยาบาลกระบี่ 
 2540-2542 พยาบาลวิชาชีพ 5 โรงพยาบาลกระบี่ 
 2542-2545 พยาบาลวิชาชีพ 6 โรงพยาบาลกระบี่ 
 2545-2551 พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลกระบี่ 
 2551-ปัจจุบัน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  โรงพยาบาลกระบี่  

ชื่อ-สกุล นางนัยนา  สังคม    
ต ำแหน่งปัจจุบัน พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
                       หัวหน้าศูนย์คุณภาพ 
 

 



ต ำแหน่งอ่ืนที่ส ำคัญ  
     -พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน       หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ และ Facilitator 
     -พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน        คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการเจรจาไกล่เกลีย่ โรงพยาบาลกระบี่ 
     -พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน        ผู้นิเทศสาธารณสุขผสมผสานระดับจงัหวัดกระบี่ (งานพัฒนาคุณภาพบริการ) 
     -พ.ศ. 2557                     คณะท างานพัฒนางานคุณภาพและวิชาการระดับเขตบริการสุขภาพท่ี 11 
    - พ.ศ. 2557-   ปัจจุบัน       คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพสาขาศัลยกรรมกระดูก  
                                          เครือข่ายบริการจังหวัดกระบี่ 
      พ.ศ. 2559                     คณะกรรมการด าเนินการพัฒนาระบบริการ (Service plan)  
-                                    สาขาศัลยกรรมกระดูกเขตสขุภาพท่ี 11 
     -พ.ศ. 2559                      คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย  
-                                     (Patient Safety : PS) 
      -พ.ศ. 2559                    คณะกรรมการประเมินร่วมการประเมินผลการพัฒนาเครอืข่ายบริการปฐมภูมิ จังหวัดกระบี่ 
     -พ.ศ. 5558- ปัจจุบัน          ผู้เยี่ยมส ารวจ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
 
ผลงำนที่ส ำคัญ 
             โรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ตั้งแต่ ปี 2556-ปัจจุบัน 
             ผลการด าเนินการจัดการความขัดแยง้ การเจรจาไกล่เกลี่ย 
             วิทยากรให้ความรู้งานการพยาบาลศลัยกรรมกระดกู 
              วิทยากรให้ความรู้งานพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน HA, PCA 
สถำนที่ติดต่อ 325 ถนนอุตรกิจ  ต าบลปากน้ า  อ าเภอเมือง  จังหวัดกระบี่ 81000 
โทร. 075-626700-2033 
มือถือ  088-7603490 
E-mail  nana.sk.2@hotmail.com 

 
 
 
 
 

 
 
 



ชื่อ สกุล นางสาวขนิษฐา จิตต์พรหม   
หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร ์

 
วัน เดือน ปี เกิด 30 มีนาคม 2512 อายุ 47 ปี 
กำรศึกษำ ปริญญาตรี  คณะคหกรรมศาสตร ์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
                        ปริญญาโท สาขา คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  
กำรฝึกอบรม -พ.ศ.2558 อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับตน้  
                         รุ่นที่ 25 วพบ.นนทบุรี 
ประวัติรับรำชกำร – 
                - พ.ศ.2535-2537  โภชนาการ 2  ฝ่ายโภชนาการ กลุ่มอ านวยการ  รพ. สกลนคร 
                 -พ.ศ.2537-2539  โภชนาการ 3  ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มอ านวยการ รพ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 
                 -พ.ศ.2539-2543  โภชนาการ 4  ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มอ านวยการ  รพ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 
                 -พ.ศ.2543-2550  นักโภชนาการ 5  ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มอ านวยการ รพ.กระบี่ 
                - พ.ศ.2550-2551  นักโภชนาการ 6  ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มอ านวยการ รพ.กระบี่ 
               -  พ.ศ.2551-ปัจจุบัน นักโภชนาการช านาญการ กลุ่มอ านวยการ รพ.กระบี่ หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ 
ต ำแหน่งอื่นที่ส ำคัญ  
                  - พ.ศ.-ปี 2552 - ปัจจุบัน        นักก าหนดอาหารวิชาชีพ (กอ.ช.)  
                                                           ของสมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย 
ผลงำนที่ส ำคัญ- 
                -พ.ศ.2559 คณะกรรมการประเมินงานโรงเรยีนส่งเสริมสุขภาพระดับจงัหวัด 
เกียรติคุณที่เคยได้รับ - 
              วิทยาพนธร์ะดับดีของ ม.เกษตรศาสตร์ กทม.หัวข้อ ศึกษาลักษณะประชากรของอาสาสมัครสาธารณสุขท่ีมีผล
ต่อการรับรู้การน าไปใช้เรื่องธงโภชนาการและโภชนบัญญัติ 9 ประการของแม่บ้านเกษตรกร อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 
สถำนที่ติดต่อ 325 โรงพยาบาลกระบี่ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 
โทร. 0-7562-6700  ต่อ 3018   โทรสาร 0-7561-1202 
มือถือ 089-8732291 
E-mail : jitprom123@hotmail.com 
  

ชื่อ-สกุล นางสาวขนิษฐา จิตต์พรหม   
ต ำแหน่งปัจจุบัน นักโภชนาการช านาญการ 
หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ 



นางสุวรรณา  ไพรีรณ 

ต ำแหน่งปัจจุบัน   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
วัน เดือน ปี เกิด     ๓  สิงหาคม  ๒๕๑๗  อายุ  ๔๒ ปี 
กำรศึกษำ             ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป 
กำรฝึกอบรม       
               -พ.ศ.๒๕๕๕    อบรมการบริหารทรพัยากรบุคคลและการบริหารงานฯ 
               -พ.ศ.๒๕๕๕     ประชุมพัฒนาทรัพยากรบุคคลและกระบวนการบรรจสุรรหาฯ 
               -พ.ศ.๒๕๕๕     ประชุมการพิจารณาก าหนดต าแหน่งฯ 
               -พ.ศ.๒๕๕๕     อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดระบบควบคุมภายใน 
               -พ.ศ.๒๕๕๖     ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอตัราก าลังคน เขตบริการสุขภาพท่ี ๑๑ 
               -พ.ศ.๒๕๕๗     อบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษฯ 
               พ.ศ. ๒๕๕๗    ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบรหิารงานบุคคล 
               พ.ศ. ๒๕๕๗    ประชุมจัดสรรต าแหน่งเพ่ือบรรจุลูกจ้างช่ัวคราว 
               พ.ศ.๒๕๕๘     ประชุมชี้แจงการจัดท ากรอบอัตราก าลังบุคลากรด้านสาธารณสุข 
               พ.ศ. ๒๕๕๘   อบรมการวิเคราะห์ความต้องการและการวางแผนอัตราก าลังฯ 
               พ.ศ.๒๕๕๘    ประชุมพิจารณาจัดสรรโควตาแพทย์ฯ  
              -พ.ศ.๒๕๕๘     ประชุมการก าหนดต าแหน่งและการประเมินผล 
              -พ.ศ.๒๕๕๘     ประชุมวิเคราะห์อัตราก าลังและวางแผนก าลังคน 
              -พ.ศ.๒๕๕๘     ประชุมคณะกรรมการบริหารทรพัยากรบุคคล  เขต ๑๑ 
              -พ.ศ.๒๕๕๘     อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านบรหิารทรัพยากรบุคคล 
              -พ.ศ.๒๕๕๙     อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลงัคนกระทรวงสาธารณสุข 
              -พ.ศ.๒๕๕๙     อบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในเขตสุขภาพท่ี ๑๑ 
              -พ.ศ.๒๕๕๙     ประชุมรับการนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบรหิารงานบุคคล 
 

ชื่อ สกุล  นางสุวรรณา   ไพรีรณ 
ต ำแหน่งปัจจุบัน  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล 
 



ประวัติกำรรับรำชกำร    
               -พ.ศ.๒๕๓๘--๒๕๔๖    เจ้าพนักงานธุรการ  ๒ - ๔          โรงพยาบาลกระบี่ 
               - พ.ศ.๒๕๔๐--๒๕๔๗    เจ้าพนักงานธุรการ  ๕               โรงพยาบาลกระบี่ 
                -พ.ศ.๒๕๔๘--๒๕๕๐    บุคลากร  ๕                           โรงพยาบาลกระบี่ 
               -พ.ศ.๒๕๕๐--๒๕๕๑    บุคลากร  ๖                            โรงพยาบาลกระบี่  
              -พ.ศ.๒๕๕๑--ปัจจุบัน   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ       โรงพยาบาลกระบี่  
ต ำแหน่งอื่นที่ส ำคัญ     
              -พ.ศ.๒๕๔๘  คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบข้าราชการ,ลูกจ้างประจ า,ลกูจ้างช่ัวคราว 
              -พ.ศ.๒๕๕๘  คณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากร (HRF) 
              -พ.ศ.๒๕๕๘  คณะกรรมการเพื่อการบรหิารและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกระบี่ 
             -พ.ศ.๒๕๕๘  คณะกรรมการกลั่นกรองแผนการจ้างลูกจา้งช่ัวคราว (เงินบ ารุง)  โรงพยาบาลกระบี่ 
             -พ.ศ.๒๕๕๘  คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลกระบี่ 
              -พ.ศ.๒๕๕๘  คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกระบี่ 
ผลงำนที่ส ำคัญ 
             -พ.ศ.๒๕๕๖  คณะกรรมการบริหารทรพัยากรบุคคลด้านสาธารณสุข 
             -พ.ศ.๒๕๕๘  คณะกรรมการเสรมิสร้างและพัฒนาบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ 
             -พ.ศ.๒๕๕๙  คณะกรรมการควบคุมภายใน หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ 
เกียรติคุณที่เคยได้รับ 
             -พ.ศ.๒๕๕๗  ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงสาธารณสุข ว่าได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ 
ผู้ที่ประสบภัยในด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากภัยพิบัติคลื่นสึนามิ ถล่มใน ๖ จังหวัดอันดามัน ภูเก็ต 
พังงา กระบี่  ระนอง ตรัง และสตูล 
สถำนที่ติดต่อ 
               ๓๒๕  โรงพยาบาลกระบี่  ถนนอุตรกิจ  ต าบลปากน้ า  อ าเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  ๘๑๐๐๐ 
โทร.๐๗๕-๖๒๖๗๐๐ ต่อ ๑๐๔๔  
มือถือ ๐๘๑-๖๗๗๓๙๗๔  
E-mail : star_down1974@hotmail.com 



นางสุกัญญา    ไชยสุวรรณ 

วันเดือนปีเกิด วันศุกร์ที่  23   ตุลาคม  2502 (อายุ 60 ปี) 
กำรศึกษำ  
                   ปริญญาตรี  หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต 
กำรฝึกอบรม  
                -  หลักสูตรผู้บริหารระดับต้น ปี  2550   
                -  ประชุมภาคีเครือข่ายคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับเขต  
                   ระดับจังหวัด ปี 2556 
ประวัติกำรับรำชกำร  
                -พ.ศ.  2524 - 2532     เจ้าหน้าที่พัสดุ 
                -พ.ศ.  2532 - 2548     เจ้าพนักงานพัสดุ 
                -พ.ศ.  2548 - 2551     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6  
                -พ.ศ.  2551 - ปัจจุบัน    นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ   
ต ำแหน่งอ่ืนที่ส ำคัญ  
ผลงำนที่ส ำคัญ  
 
เกียรติคุณที่เคยได้รับ  
             - พ.ศ.  2547  ประกาศเกียรติคุณ  จากกระทรวงสาธารณสุข ว่าได้ให้การสนับสนุน
และช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยในด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากภัยพิบัติคลื่นสึนามิ ถล่มใน 6 
จังหวัดอันดามัน ภูเก็ต พังงา กระบี่ระนอง ตรัง และสตูล 
สถำนที่ติดต่อ 
       325  โรงพยาบาลกระบี่  ถ.อุตรกิจ  ต.ปากน้ า  อ.เมือง  จ.กระบี่  81000 
โทร.  075-626700 ต่อ 1004 
มือถือ  081 – 5379644 
E-mail.  :  Suganya.pk9644@gmail.com 

 

ชื่อ-สกุล   นางสุกัญญา    ไชยสุวรรณ 
ต ำแหน่งปัจจุบัน นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
 



นางสุกัญญา    ไชยสุวรรณ 

วันเดือนปีเกิด  13 ธันวาคม 2520 อายุ 41 ป ี
กำรศึกษำ ปริญญาตรี บัญชบีัณฑติ มหาวิทยาลัยสุโขธรรมาธิราช 
กำรฝึกอบรม  
                   - หลักสูตรผูบ้ริหารระดับต้น ปี  2550   
                   - ประชุมภาคีเครือขา่ยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน  
                      ระดับเขต ระดับจังหวัด ปี 2556 
ประวัติกำรับรำชกำร 
                 พ.ศ. 2551  -เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชีปฏิบัติงาน รพ.ดอนสัก 
                                     สสจ.สุราษฎรธ์านี 
                 พ.ศ. 2552  -ปัจจุบัน เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน  รพ.กระบี ่
 
ต ำแหน่งอื่นที่ส ำคัญ - 
ผลงำนที่ส ำคัญ   - 
เกียรติคุณที่เคยได้รับ  
สถำนที่ติดต่อ 325  โรงพยาบาลกระบี่  ถ.อุตรกิจ  ต.ปากน้ า  อ.เมือง  จ.กระบี่  81000 
โทร. 075-626700 ต่อ 1039  

มือถอื  0935766679 
E-mail.  :worasiri_29@hotmail.com 

ชื่อ-สกุล นางสาววรศริ ิ สะระวาร ี
ต ำแหน่งปัจจุบัน  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 



นางสาวภัทรวรรณ แป้งอ่อน 

วัน เดือน ปีเกิด วันอังคาร ที่ 26  พฤษภาคม 2507 อายุ 55 ปี 
กำรศึกษำ -บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาบัญชีบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
กำรฝึกอบรม  
                 พ.ศ. 2550 อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ 17 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข   
                -พ.ศ.2552  อบรมการบริหารงานภาครัฐสมัยใหม่ส าหรบัผู้บริหารระดับกลางในส่วนภูมิภาค 
                -พ.ศ. 2553 อบหลักสูตรการพัฒนาทีมงานกลุ่มงาน/ฝ่ายบริหาร กลุ่มงานการเงินและบัญชี- 
                -พ.ศ.2555  อบรมหลักสูตรพัฒนาบริหารโรงพยาบาลศนูย์/โรงพยาบาลทั่วไป 
ประวัติกำรรับรำชกำร  
                -พ.ศ. 2532 -2533        เจ้าหน้าท่ีพิมพ์ดีด  
                -พ.ศ. 2534 – 2538       เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี 
                -พ.ศ. 2539 -  2547       เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
                -พ.ศ. 2548  -2550        เจ้าหน้าท่ีบริหารงานการเงินและบัญชี  
                -พ.ศ. 2551- ปัจจุบัน        นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ 
ต ำแหน่งอื่นที่ส ำคัญ   
                -หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี 
             - -คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกระบี่ 
ผลงำนที่ส ำคัญ  
             พ.ศ.2556   คณะอนุกรรมการบรหิารจัดการด้านแผนและงบกองทุนหลักประกันสุขภาพ              
                                เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเมอืงกระบี่ 
            พ.ศ.2556- 2559  คณะกรรมการอนุกรรมการสวัสดิการ  
                                ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลกระบี่ 
          -พ.ศ.2557- 2559 คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคเีครือข่าย หน่วยงานสังกัด 
                                ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
           พ.ศ.2557- 2559  คณะกรรมการบรหิารการเงินการคลงัและทรัพยากรสุขภาพจังหวัดกระบี่ 
           พ.ศ. 25558-2559  คณะกรรมการตรวจสอบภายใน และป้องกันปราบปรามทุจรติคอรปัช่ัน 
                                      ระดับจังหวัด สังกัดส านักงานสาธารณสุจังหวัดกระบี่ 
เกียรติคุณที่เคยได้รับ  
       -  พ.ศ. 2547 ประกาศเกียรติคุณ จากกระทรวงสาธารณสุข ว่าได้ให้การสนับสนุนด้านการแพทยแ์ละ
สาธารณสุขจากภัยพิบัตคิลื่นสึนามิ ถล่มใน 6 จังหวัดอันดามัน ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง ตรัง และสตูล 
สถำนที่ติดต่อ 325 โรงพยาบาลกระบี่  ถ.อุตรกิจ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 
โทร. 075-626708   081-537-9643   
 E-mail  P_pangon@hotmail.com 
  

ชื่อ-สกุล นางสาววภัทรพร   แปง้ออ่น 

ต ำแหน่งปัจจุบัน นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
                         หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 


