
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

        คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและ 
ภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 

โรงพยาบาลพิมาย จังหวัดนครราชสมีา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



คำนำ 
โรงพยาบาลพิมาย มีการนำนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุข มาแปลงเพ่ือนำไปสู่การ

ปฏิบัติของหน่วยงานระดับพื้น และยงัเปน็หน่วยงานกลางในการนำนโยบาย แนวทางของ องค์กร
เผยแพร่เชื่อมโยงบูรณาการกับส่วนราชการต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง อีกด้วยดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการ
ดังกล่าว บรรลุตามเป้าหมายและแนวทางอันจะเป็นการตอบสนองต่อภารกิจหลักขององค์กร 
คณะกรรมการจัดทำมือ ปฏิบัติงานจึงได้จัดทำคู่มือนี้ขึ้น เพ่ือให้ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆ 
และสามารถดำเนินการได้ครบถ้วน สอดคล้องกับแนวทางและเป้าประสงค์ของนโยบายการ
ปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผลที่กำหนดไว้หวังเป็นอย่าง ยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
งานโรงพยาบาลพิมาย ในการดำเนินการตามภารกิจได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิผล คุณภาพ
ประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง  
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานประเมินผล ของโรงพยาบาลพิมาย 
1. หลักการและเหตุผล การกำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงาน

สาธารณสุขในหน่วยงาน เพ่ือประเมินผลงานและ ผลลัพธ์การพัฒนาสุขภาพประชาชนในพ้ืนที่ 
รวมทัง้ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหน่วยงานราชการต้อง มีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจำปีรวมทั้งให้ความสำคัญกับระบบติดตามผลและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ซึ่งภารกิจ
การประเมินผลเป็นภารกิจหลักของกลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ซึ่งต้องกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 
ประเมินผลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

2. วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นแนวทางในการด า เนินงาน ประเมินผลงานด้านสาธารณสุข
ของโรงพยาบาลพิมาย ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ และดาเนินการในทิศทางเดียวกัน  

3. ขอบเขต ครอบคลุมการประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ 
อำเภอ ตำบลประเมินเกี่ยวกับ สถานสุขภาพ แผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติงานประจำปีการ
ดำเนินงานตามนโยบายเร่งรัดรวมทั้งการประเมินผล การปฏิบัติราชการตามครับรองการปฏิบัติ
ราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้งนี้ตั้งแต่การจัดตั้ง คณะทำงาน การจัดทำกรอบและ
ประเด็น วิธีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลตามภารกิจ  

4. คำนิยาม การประเมินผล : หมายถึง กระบวนการดำเนินงานด้านการควบคุม กำกับ 
เพ่ือติดตามความก้าวหน้า ของงานด้านภารกิจ รวมทั้งประเมินกระบวนการ และผลลัพธ์
ดำเนินงาน ด้านสาธารณสุขสำเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ี กำหนดไว้หรือไม่ซึ่งประเมินผลเกี่ยวกับ  

4.1 ประเมินสถานะสุขภาพ  
4.2 ประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล  
4.3 ประเมินผลตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/โครงการ  
4.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
4.5 ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งรัด  
5. ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล : มีหน้าที่เป็นผู้บริหารสูงสุดในองค์กร ใช้

อำนาจ ในการ ตัดสินใจ และมีบทบาท เป็นผู้นำองค์กร  
5.1 หัวหน้ากลุ่มงาน : มีหน้าที่รับผิดชอบตามภารกิจของแต่ละกลุ่มงาน  
5.2 ผู้รับผิดชอบงานประเมินผล : มีหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการให้เกิดกระบวนงาน นิเทศ 

ติดตามและประเมินผล ทุกระดับ  
5.3 คณะทำงานประเมินผล : มีหน้าที่เป็นคณะทำงาน นิเทศ ติดตาม ประเมินผล ของ

หน่วยงานที่เป็น ผู้แทน จากกลุ่มงานต่าง ๆ  
5.4 ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : มีหน้าที่ประเมินผล แผนงานที่รับผิดชอบ  

  
  
  



6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
6.1. จัดตั้งคณะทำงานประเมินผล  
6.2. ศึกษาข้อมูลและแนวทางประเมินผลตั้งแต่ระดับชาติกระทรวง จังหวัด พ้ืนที ่ 
6.3. กำหนดตัวชี้วัด คำนิยามตัวชี้วัดขอบเขตการประเมินผล  
6.4. วางแผนการประเมินผลภาพรวมและวางแผนประเมินผลโครงการ  
6.5. นำเสนอแผนการประเมิน  
6.6. พิจารณาจัดทำเครื่องมือประเมินผล (ระบบรายงานการประชุมนำเสนอ)  
6.7. ดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลนำไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์หรือ

เป้าหมาย  
6.8. สรุปผลการประเมินพร้อมจัดทำข้อเสนอและรายงานแก่ผู้บริหาร  
6.9. ตัดสินใจ กำหนดนโยบายและทางเลือกที่เหมาะสมในการบริหารจัดการ  
7. ขั้นตอนการปฏิบัติงานประเมินผล  
1. จัดตั้งคณะทำงานประเมินผล 2. ทบทวนแนวทางการนิเทศติดตามและประเมินผล 3. 

กำหนดรูปแบบ คำนิยาม ขอบเขต การประเมินผล 4. วางแผนการ ประเมินผลภาพรวมและ
วางแผน 5. พิจารณาจัดทำเครื่องมือประเมินผลประเมินผลโครงการ 6. พิจารณาเครื่องมือให้
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ 7. ดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและนำไปวิเคราะห์ 8. สรุปผลการ
ประเมินนำเสนอผู้บริหาร/จัดทำรายงาน/เผยแพร่ 9. ตัดสินใจทางเลือกท่ีเหมาะสมในการบริหาร
จัดการและกำหนดเป็นนโยบาย  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



คู่มือการปฏิโรงพยาบาลทั่วไปได้มาตรฐาน  



ล้ำเลิศการแพทย์เฉพาะทาง  



สร้างองค์กรแห่งความสุขบัติงานตามบทบาทและภารกิจ โรงพยาบาลพิมาย 
วิสัยทัศน์ (2566-2569) โรงพยาบาลทั่วไปได้มาตรฐาน ล้ำเลิศการแพทย์เฉพาะทาง สร้างองค์กร
แห่งความสุข 
พันธกิจ พัฒนาระบบสุขภาพให้ได้มาตรฐานสากล พัฒนาระบบการแพทย์เฉพาะทางข้ันสูงที่ได้
มาตรฐาน พัฒนาองค์กรให้เอ้ือต่อความสุขของผู้ให้และผู้รับบริการ พัฒนาระบบบริหารการเงิน
การคลังอย่างมีประสิทธิภาพ 
ค่านิยมองค์กร ศูนย์รวมบริการเฉพาะทางเป็นเลิศ ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ ทั้งงานบริการและ
บุคลากร 
อัตลักษณ์   

1. ตรงเวลา รู้หน้าที่ มีวินัย 
    2. ให้บริการด้วยความห่วงใย ใส่ใจประชาชน 
เข็มมุ่งองค์กร 
ปีงบประมาณ 2566 

1. พัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านจักษุ 
2. พัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการแบบไร้รอยต่อ  
3. พัฒนาสู่ความมั่นคงด้านการเงินการคลัง 

ปีงบประมาณ 2566 - 2569 
1.พัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านจักษุระดับเขต 
2. พัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการแบบไร้รอยต่อระดับเขต 
3. พัฒนาสู่ความมั่นคงด้านการเงินการคลังที่มั่นคง 
4. พัฒนาความเป็นเลิศด้านการให้บริการอายุรกรรม STROKE STEMI 
5. พัฒนาความเป็นเลิศด้านการให้บริการอาชีวเวชกรรม 

สมรรถนะหลักขององค์กร  

 



เป้าหมายหลักขององค์กร 
1. ประชาชนสุขภาพดี 
2. มีการให้บริการที่ได้คุณภาพ 
3. บุคลากรมีความสุข 
4. ระบบสุขภาพและเครือข่ายสุขภาพท่ียั่งยืน 
ความเชี่ยวชาญด้านการสร้างภาคีเครือข่าย ความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน กำหนด

ภารกิจแยกตามกลุ่มภารกิจ ดังนี้  
1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป รับผิดชอบการบริหารจัดการทั่วไป   

งานธุรการ มีหน้าที่จัดการระบบงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของงานต่างๆ ได้แก่งาน
เลขานุการ งานสารบรรณตั้งแต่การรับ การส่ง การจัดเก็บ และการท าลายให้เป็นไปตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ  

งานพัสดุ ควบคุมกำกับดูแลงานธุรการของฝ่าย งานการจัดซื้อ/จัดจ้าง งานบริหาร คลัง
พัสดุ งานควบคุม จำหน่าย 

งานซ่อมบำรุง ควบคุมกำกับการดูแล งานซ่อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ งานช่างไฟฟ้า งาน
ช่างเครื่องกล  

งานการเงินและบัญชี รับผิดชอบการจัดทำบัญชี คือ การจัดทำบัญชีเงินสด บัญชีเงินแยก 
ประเภทแบบเกณฑ์คงค้าง รายงานงบการเงิน วิเคราะห์การเงินตามตัวชี้วัดทางการเงิน รับผิดชอบ
การเงินการคลังของโรงพยาบาล ดังนี้  

- การตรวจสอบ มีหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานทางการเงินให้มีความครบถ้วนถูกต้อง  
- งานรับเงิน มีหน้าที่ในการรับเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รับเงินค่า

รักษาพยาบาล เงินเชื่อ รับเงินค่าประกันซองหรือสัญญาที่เป็นเงินสด รับเงิน โอนงบประมาณใน
โครงการต่างๆ  

- งานจ่ายเงิน มีหน้าที่ในการจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง จ่ายเงินค่าตอบแทน จ่ายเงินค่า
สวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาลหรือสวัสดิการค่าเล่าเรียน จ่ายเงินชาระหนี้แก่เจ้าหนี้การค้า  

- งานเรียกเก็บหนี้ มีหน้าที่ในการเร่งรัดและเรียกเก็บหนี้ที่เป็นลูกหนี้การค้าของ
โรงพยาบาล  

2. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคนิคการแพทย์รับผิดชอบให้บริการใดๆ เพ่ือให้ได้สิ่ง
ตัวอย่าง จากร่างกายมนุษย์ ท าการตรวจ วิเคราะห์สิ่งตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการเทคนิค
การแพทย์เพื่อการวินิจฉัยโรค พยากรณ์โรค ติดตามและบำบัดรักษา ควบคุมป้องกันและเฝ้าระวัง
โรค ประเมินสภาวะสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพ คุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจาการพิสูจน์ หลักฐาน 
งานพัฒนารูปแบบบริการทางการแพทย์  

3. กลุ่มงานทันตกรรม รับผิดชอบให้บริการตรวจ วินิจฉัย และบำบัดรักษา ฟ้ืนฟูสภาพ 
ส่งเสริมและ ป้องกัน ทางทันตกรรม งานบริการผู้ป่วยในและนอก การส่งเสริมป้องกันทันตกรรม



ในคลินิก งานให้คำปรึกษา งานสอน และฝึกอบรม งานวิจัย และพัฒนา  
4. กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค รับผิดชอบให้บริการเภสัชกรรมเก่ียวกับการ

คัดเลือก จัดซื้อ จัดหาเวชภัณฑ์ ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างประหยัด
และท่ัวถึงอาจติดตามระดับยาในเลือดผู้ป่วย ควบคุมเวชภัณฑ์ ควบคุมการให้บริการการจ่ายยา
และเวชภัณฑ์ ให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ยาแก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์  

5. กลุ่มงานการแพทย์  
1) กำหนดมาตรฐานด้านการแพทย์และทันตกรรม และระเบียบปฏิบัติด้านวิชาชีพแพทย์

และทันตแพทย์ ของโรงพยาบาล  
2) การส่งเสริม ติดตาม และควบคุมให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติด้าน

แพทย์และทันตกรรมของโรงพยาบาล  
3) การเป็นกรรมการในการรับประเมินผลช่วงทดลองงาน สอบสวน พิจารณาความดี

ความชอบและการให้ พ้นจากโรงพยาบาลสำหรับแพทย์และทันตแพทย์  
4) การรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ความสามารถของแพทย์และทันตแพทย์ให้ทันสมัยอยู่

เสมอ  
5) การส่งเสริมและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมของวิชาชีพแพทย์และทันตแพทย์  
6) การติดตามผลการดำเนินงานด้านการแพทย์และทันตกรรมของโรงพยาบาล  
7) การบริหารและพัฒนางานด้านการแพทย์และทันตกรรมของโรงพยาบาล  
8) การเป็นตัวแทนของโรงพยาบาลในการให้ความเห็นด้านการแพทย์และทันตกรรม ต่อ

บุคคลภายนอก โรงพยาบาล  
9) การแก้ปัญหาด้านแพทย์และทันตแพทย์ของโรงพยาบาล และเป็นตัวแทนแพทย์และ

ทันตแพทย์ของ โรงพยาบาลในการเจรจาต่อรอง การรักษาสิทธิ การฟูองร้อง และการต่อสู้คดี
ความต่าง ๆ  

6. กลุ่มงานโภชนศาสตร์ เป็นผู้นำองค์กร ดำเนินงานด้านบริการอาหารและโภชนาการ
ด้านผู้ป่วย ในให้ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ รับนโยบายจากผู้บริหารโรงพยาบาล กำหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่แต่ละสายงานให้ชัดเจนตามโครงการบริหารงานด้านโภชนาการใน
โรงอาหาร แผนงานด้านบริการอาหาร และโภชนาการ จัดทำแผนการจัดซื้อ การจัดเก็บรักษา
อาหาร เครื่องบริโภคได้ตามมาตรฐานอาหารและปฏิบัติตามระเบียบ พัฒนาด้านอาคารสถานที่ 
ปรุงประกอบอาหารและสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และควบคุม การ
แพร่กระจายเชื้อโรคในโรงพยาบาล ควบคุมกำกับการ และติดตามการให้บริการอาหารและ
โภชนาการแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและถูกต้อง  

7. กลุ่มงานรังสีวิทยา งานรังสีให้บริการด้านรังสีโดยใช้สารกัมมันตภาพรังสี ให้คำแนะนำ
เกี่ยวกับ อันตรายและการป้องกัน อันตรายจากรังสี การให้คำปรึกษาเผยแพร่ความรู้  

8. กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู รับผิดชอบให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพแก่



ผู้ป่วยผู้พิการ เด็กท่ีมีปัญหาพัฒนาการ หรือเด็กบกพร่องทางการรับรู้ การเรียนรู้ รวมทั้ง ผู้มี
อาการปวดเรื้อรัง โรคเรื้อรังของระบบการทางานของร่างกาย จิตใจ สมอง ที่ไม่สามารถประกอบ
กิจวัตรประจำวันหลัก หรือดำรงชีพในสังคมเยี่ยงคนปกติได้ นั้น แบ่งย่อยได้ 4 งาน  

1. ตรวจ ประเมิน รักษาโดยแพทย์เวชกรรมฟ้ืนฟู  
2. บริการกายภาพบำบัด  
3. บริการกิจกรรมบำบัด มีขอบข่าย การตรวจ ประเมิน ส่งเสริม ป้องกัน บำบัดฟ้ืนฟู

สมรรถภาพบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม การเรียนรู้ พัฒนาการ
เด็ก ให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ เพ่ือให้บุคคลดำเนินชีวิตไปตามศักยภาพได้ โดยวิธีการทาง
กิจกรรมบำบัด จัดแบ่งงานออกได้ ดังนี้  

3.1 บำบัด ฟื้นฟู กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีปัญหาทางกาย การเคลื่อนไหวการรับรู้ 
การสื่อสาร อารมณ์ จิตและพฤติกรรม  

3.2 บำบัด ฟื้นฟูกลุ่มผู้ป่วย พิการ บกพร่องทางด้านร่างกาย สมอง  
3.3 บำบัด ฟื้นฟูกลุ่มผู้ป่วย พิการ บกพร่องทางด้านจิต พฤติกรรม  
3.4 บำบัด ฟื้นฟูกลุ่มผู้สูงอายุ  
3.5 บำบัด ฟื้นฟูในชุมชน  
3.6 บริการตรวจประเมิน ส่งเสริม ป้องกันในชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ  
4. บริการกายอุปกรณ์เสริมเทียม   
9. กลุ่มงานพัฒนาและสนับสนุนบริการทางการแพทย์  
1.ประกันสุขภาพ ข้อมูลด้านเวชระเบียนงานประกันสุขภาพ ขึ้นทะเบียนสิทธิ์ใ์นระบบ

ประกันสุขภาพ งานตรวจสอบสิทธิ์การรักษาพยาบาล งานเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล งาน
ฐานข้อมูลและสารสนเทศระบบประกันสุขภาพ 

2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโคงการ งานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
รับผิดชอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ แผนปฏิบัติการ การ
ติดตามและประเมินผล 

3. สารสนเทศทางการแพทย์ งานสารสนเทศทางการแพทย์การจัดการข้อมูลด้านการ
รักษาพยาบาลและด้านการจัดการวิเคราะห์ จัดทำรายงาน การให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารการสำรวจความต้องการด้าน Hardware Software การจัดหา การ
วางระบบฝึกอบรมและบำรุงรักษา การจัดการเวชระเบียน การลงรหัสโรค ตรวจสอบคุณภาพ 

10. กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม  
1. งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน  
2. งานควบคุมโรคและระบาดวิทยา  
3. งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสนับสนุนเครือข่าย  
4. งานส่งเสริมสุขภาพและฟ้ืนฟู  



5. งานคุ้มครองผู้บริโภค  
6. งานสุขศึกษา  
11. กลุ่มงานการพยาบาล กำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการบริหารการ

พยาบาล จัดระบบ การพยาบาลเฉพาะแต่ละสาขา พัฒนาและประกันคุณภาพการพยาบาล นิเทศ 
กำกับการปฏิบัติตามมาตรฐาน วิชาชีพ  

1. งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยที่บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉิน
รุนแรงทุกสาขา ที่ อยู่ในภาวะวิกฤติ อันตรายต่อชีวิตทุกกลุ่มโรค ประเมินอาการ สัญญาณชีพ 
ช่วยเร่งด่วน ป้องกันภาวะแทรกซ้อน จัดการข้อมูล ด้านนิติเวช สอน ฝึกอบรม พัฒนาและวิจัย  

2. งานพยาบาลผู้ป่วยนอก ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยทุกสาขาในการตรวจวินิจฉัยและการ 
บำบัดรักษา จัดคลินิกเฉพาะโรค คลินิกโรคติดเชื้อโรคเรื้อรัง วิเคราะห์คัดกรอง ให้คำแนะนำ
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ภาวะแทรกซ้อน ส่งต่อดูแลต่อเนื่อง สอน ฝึกอบรม พัฒนาและวิจัย  

3. งานพยาบาลผู้ป่วยใน ระบบงานบริการผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง โดยได้รับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย์วิเคราะห์คัดกรอง ให้
คำแนะนำส่งเสริม สุขภาพป้องกันภาวะแทรกซ้อน ส่งต่อดูแลต่อเนื่อง สอน ฝึกอบรม พัฒนาและ
วิจัย  

4. งานพยาบาลผู้คลอด ให้การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ ประเมินอาการ เฝ้าระวังตั้งแต่
ระยะ รอคลอด ท าคลอดในภาวะปกติและ ภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์ ดูแลมารดาและทารกแบบ
องค์รวม ศึกษา วิจัยอบรม  

5. งานพยาบาลจิตเวช ให้การพยาบาล วินิจฉัยโรคจิตทั่วไป ให้คำปรึกษา คลายเครียด 
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ฟ้ืนฟูปรับพฤติกรรม ดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับไว้ รักษา ศึกษาวิจัย ฝึกอบรม  

6. งานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล วางระบบเพื่อพัฒนาบริการพยาบาลในทุกมิติทั้งด้าน 
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟูสุขภาพ โดยใช้องค์รวมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
ศาสตร์ทางการ พยาบาล เพ่ือให้การดุแลสุขภาพและการพยาบาลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพและ
ความก้าวหน้าทันสมัย  

12. กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับผิดชอบในการส่งเสริมให้ผู้ป่วย
ได้รับบริการที่มีคุณภาพ และเป็นมาตรฐาน ให้ความรู้และทักษะในการ ดูแลตนเอง เฝ้าระวัง
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ จากการทำกิจกรรม เน้นความปลอดภัย มีประโยชน์และมีประสิทธิผล การ
ดูแลส่งเสริมสุขภาพที่มิใช่การแพทย์แผนปัจจุบันหรือการแพทย์หลัก การรักษาแบบเยียวยา หรือ
สมาน (Healing) การรักษาด้วยวัสดุอุปกรณ์ หรือวิธีการธรรมชาติที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน
ของกรมพัฒนา การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   


