
1. กลุ่มงานบรหิารทัว่ไป : นส.นฤมล  สุรเมธีกุล 1.   กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก : พญ.พู่กลิ่น ตรสีุโกศล  ๑. กลุ่มงานวิชาการพยาบาล : นายพสิษฐ์ เงางาม          1. กลุ่มงานดจิิทลัการแพทย์ : นายมาโนช ทองมาก

    -งานธุรการ : นส.ประภาวรินทร์ อาจเดช       -งานจุลพยาธิ         : นางธันญวลัย อินทอง       -งานการพยาบาลปอ้งกันและควบคุมการติดเชื้อ : นส.อิงลดา ศรีโภคา            -งานเทคโนโลยีสารสนเทศ : นายกษิดิศ  ขวัญละมูล

    -งานประชาสัมพนัธ์ : นส.นภาพร ตรีสุโท ๒.   กลุ่มงานไบโอเอ็นจิเนียรงิ : พญ.พิมพา ตนัธนศรกุีล       -งานวิจัยและพฒันาการพยาบาล : นางพรรณทพิย์ ยิ้มวาสนา            -งานเวชระเบยีนและเวชสถิติ : นส.สุนิษา  เนียมเทศ

    -งานอาคารสถานที ่: นายสินประเสริฐ สืบประสงค์       รองหวัหน้ากลุ่มงานไบโอเอ็นจิเนียริง : พญ.ชนิศา  เกียรติสุระยานนท์       -งานถ่ายทอดการพยาบาล: นส.ลลิลภทัร ทา้วไธสง        2. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ : นส.สมใจ ฉันทวรลักษณ(์รกัษาการ)

    -งานยานยนต์ : นายเฉลียว  แก้วหล่อ      -งานไบโอเอ็นจิเนียริง        : นายอาภรณ์ บรีุธาร       -งานการพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต : นางคนึงนิจ ไวสุพี        3. กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์  : นางศุภมาส สุวรรณเมฆ
2. กลุ่มงานการเงินและบญัช ี: นส.นาฎอนงค์ จันทรน้์อย 3.   กลุ่มงานรงัสีชวีวิทยา : พญ.เบญ็จ์สชวี์ ปทัมดลิก  ๒. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปว่ยนอก : นส.สมใจ  ฉันทวรลักษณ์            -งานพฒันานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์  : นายศุภลักษณ์ มิรัตนไพร

    -งานการเงิน : นส.สาวิตรี  อาจพงษา      -งานรังสีชีววิทยา     : นายเทพปญัญา แย้มเสียง       -งานการพยาบาลผู้ปว่ยนอก : นางสมใจ พวงธนะสาร

    -งานบญัชี : นส.นาฎอนงค์  จันทร์น้อย (รักษาการ) 4.   กลุ่มงานผ่ืนแพ้สัมผัสและอาชวีเวชศาสตร ์: พญ.ไพลิน พวงเพชร       -งานการพยาบาลตรวจรักษาพเิศษ : นางปยิะพร สายะสนธิ

   - งานเรียกเก็บรายได้ : นส.นาฎอนงค์  จันทร์น้อย (รักษาการ) 5.   กลุ่มงานศัลยศาสตรแ์ละเลเซอรผิ์วหนัง :  พญ.ประภาวรรณ เชาวะวณิช       -งานการพยาบาลผู้ปว่ยนอกศัลยกรรม : นางพทุธิกาญจน์ กิจจาบญัชา

๓. กลุ่มงานพัสดแุละบ ารงุรกัษา : นางละเอียด บวัราช ๖.   กลุ่มงานเภสัชกรรม : นางชนิกา บญุญารกัษ์  ๓. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปว่ยใน : นางระวีวรรณ  แย้มผกา

    รองหวัหน้ากลุ่มงานพสัดุฯ : นางสันทนา บวัเนี่ยว       -งานบริการเภสัชกรรม : นส.จิตติมา โภคาประกรณ์       -งานการพยาบาลผู้ปว่ยใน : นางจินตนา  ภาคีเนตร

    -งานจัดหา : นางสุรีย์รัตน์  เกิดศาสน์       -งานบริบาลเภสัชกรรม : นส.จิตติมา โภคาประกรณ์  (รักษาการ)  *๔. งานการพยาบาลศูนย์บรกิารโรคผิวหนังรปูแบบพิเศษ

    -งานทะเบยีน : นางสุรีย์รัตน์  เกิดศาสน์ (รักษาการ)       -งานผลิตยา : นายปติิพนัธุ์ สุริยกาญจน์         สาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 
 : นางกนกวรรณ์ อุระอิต

    -งานคลัง : นางสันทนา บวัเนี่ยว (รักษาการ)       -งานบริหารเวชภณัฑ์ : นส.ปราณี ธนอัญญาพร  *๕. งานการพยาบาลศูนย์บรกิารโรคผิวหนังรปูแบบพิเศษ

    -งานซ่อมบ ารุง : นางละเอียด บวัราช(รักษาการ)       -งานวิชาการและเภสัชสนเทศ : นส.กฤติยาภรณ์ สุนัน         สาขา DMS6 : นางปญุชรัสมิ์ สว่างพนัธุ์

๔. กลุ่มงานทรพัยากรบคุคล ยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน 7.  กลุ่มงานสังคมสงเคราะหท์างการแพทย์ : นส.อรรยา จักขทุพิย์

    : นส.นฤมล  สุรเมธีกุล *8. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ : นางสาวสุทธิรตัน์  เรยีงชยันาม

   รองหวัหน้ากลุ่มงานทรัพยฯ : นส.สายรุ้ง นุ่มโต       -งานภมูิคุ้มกันวิทยาและเคมีคลินิก : นางสาวเวณิกา  ชาญนคร หมายเหตุ  ๑.  * หมายถึง ภารกิจ / กลุ่มงาน ภายใน 

    -งานทรัพยากรบคุคล : นส.มณีรัตน์ สุราฤทธิ์       -งานโลหติวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก : นส.ดารากา ไพนุพงศ์              ๒.  แยกกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์เปน็กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

    -งานยุทธศาสตร์และแผนงาน : นส.ฐิติมา สัมมาสิทธิ์       -งานราวิทยา : นส.กัญญานัฐ ครองบญุ                   3.  แยกกลุ่มงานวิจัย ถ่ายทอดและสนับสนุนวิชาการ ภายใต้ภารกิจด้านการพฒันาระบบสุขภาพ เปน็ กลุ่มงานถ่ายทอดและสนับสนุนวิชาการ และกลุ่มงานวิจัย 

 - หน่วยยุทธศาสตร์ : นส.ฐิติมา  สัมมาสิทธิ(์รักษาการ)       -งานแบคทเีรียวิทยา : นางบษุยมาศ น้ ากล่ัน                       อยู่ภายใต้ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์

 - หน่วยแผนงาน : นส.อชิรญา วงศ์ศิริ *๙  . กลุ่มงานพันธุศาสตรร์ะดบัโมเลกุล : พญ.พู่กลิ่น  ตรสีุโกศล (รกัษาการ)
*๕. หน่วยประสานงานโครงการก่อสรา้งอาคารสถาบนัฯ *๑๐.   กลุ่มงานเส้นผมและเล็บ : พญ.ชนิมนัส ตัง้จาตรุนตร์ศัม ี

      :  นางจรยิา  หงษ์ทอง *๑๑. กลุ่มงานวิจัยและประเมนิเทคโนโลยี : พญ.ชนิมนัส ตัง้จาตรุนตร์ศัม ี(รกัษาการ)   -  ศูนย์บรกิารโรคผิวหนังรปูแบบพิเศษ สาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ และสาขา DMS6 

      -งานวิจัย : นส.เบญจมาศ วันนาพอ่      (๑)  แตง่ตัง้หวัหน้าศูนย์ เพ่ือบรหิารจัดการและหรอืมอบอ านาจใหป้ฏบิตัริาชการแทนผู้อ านวยการในเรื่องตา่ง ๆ

      -งานประเมินเทคโนโลยี : นายพชิญศักด์ิ พชิัย              เพ่ือใหเ้กิดความคล่องตวั เชน่ การลา การเบกิ/จ่าย/ส่งคืนพัสดฯุ การส่งโทรสาร การใชโ้ทรศัพทท์างไกล/มอืถือ  ฯลฯ 

*12  . กลุ่มงานถ่ายทอดและสนับสนุนวิชาการ : พญ.พู่กลิ่น ตรสีุโกศล (รกัษาการ)              โดยใหธุ้รการศูนย์ฯ รวบรวมสรปุผลรายเดอืนให ้ผู้อ านวยการรบัทราบ         

      -งานถ่ายทอดเทคโนโลยี : นางคมคาย  สมบรูณ์ดี      (๒)  เพ่ือประโยชน์ในการประเมนิผลการปฏบิตังิานในสายงาน ใหเ้จ้าหน้าทีข่ึน้ตรงตอ่ผู้บงัคับบญัชาแตล่ะสายงาน
      -งานหอ้งสมุด : พญ.พูก่ล่ิน ตรีสุโกศล (รักษาการ)             ในส่วนกลาง  โดยผ่านหวัหน้าศูนย์ฯ ก่อนเสนอผู้บงัคับบญัชาในส่วนกลาง

      -งานเวชนิทศัน์ : นายนิทศัน์  โฉมสะอาด

ปรับข้อมูล ณ วนัที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3

แผนภมูิการจดัโครงสร้างการแบ่งงานภายในของสถาบันโรคผิวหนัง

ภารกิจด้านอ านวยการ  
นางศิริลักษณ ์ อุบลเหนือ 

รองผู้อ านวยการด้านอ านวยการ 

ภารกิจด้านการพยาบาล  
นส.สมใจ  ฉันทวรลักษณ์ 

รองผู้อ านวยการด้านการพยาบาล 

ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์  
พญ.พู่กลิ่น  ตรีสุโกศล 

รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ 

ผู้อ านวยการสถาบันโรคผิวหนัง 

ที่ปรึกษาผู้อ านวยการ 
 ด้านเครือข่ายวิชาการและบรกิารโรคผิวหนัง :  พญ.วลัยอร ปรัชญพฤทธิ ์

ด้านกิจการพิเศษ : นพ.โกวิท  คัมภีรภาพ 
ด้านวิชาการ : นพ.เวสารัช  เวสสโกวิท 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ด้านพัฒนาคลินิกบริการรูปแบบพิเศษ สาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ  

 : พญ.ประภาวรรณ เชาวะวณิช 
ด้านพัฒนาคลินิกบริการรูปแบบพิเศษ สาขา DMS6 

 : พญ.นัทยา  วรวุทธินนท ์
ด้านฝึกอบรม : พญ.เบ็ญจ์สชีว์ ปัทมดิลก  

ด้านพัฒนาระบบบริการ : พญ.ไพลิน พวงเพชร   
ด้านการพัฒนางานวิจัย : พญ.ชินมนัส ตั้งจาตุรนต์รัศมี  

ด้านการประชาสัมพันธ์องค์กร : พญ.จันทร์จิรา สวัสดิพงษ์  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : นพ.ปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์  

ด้านการเงิน : นางสาวสุทธิรัตน์  เรียงชัยนาม  
ด้านการพัฒนาเชิงพาณิชย์ : นางชนิกา  บุญญารักษ์   

ด้านบริการประชาชน : นางสมใจ พวงธนะสาร   
ด้านการพัฒนาเครือข่ายและนโยบายสาธารณสุข : นางศุภมาส  สุวรรณเมฆ    

คณะกรรมการวิชาการ  

คณะกรรมการบริหารหน่วยบริการ 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  
นส.นฤมล วงษ์สม 

*ภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ  
                    พญ.อรยา  กว้างสุขสถิตย์ 

รองผู้อ านวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ 

ศูนย ์P4P 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรเงิน 

*ศูนย์บริการโรคผิวหนังรูปแบบพิเศษ 
สาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ  
พญ.ประภาวรรณ เชาวะวณิช 

*ศูนย์บริการโรคผิวหนังรูปแบบพิเศษ 
สาขา DMS6 

พญ.นัทยา  วรวุทธินนท์ 

หน่วยประสานงานการพัฒนาเชิงพาณิชย์และนวัตกรรม 
นางพวงผกา  กิตติรุ่งเรือง 


