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คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

สํานักงานคณบด ี

ฝ่ายการคลงั   
  งานธุรการและสนบัสนุน 
  งานการเงิน  
  งานเงินรายได ้
  งานบญัชี 
  งานประเมินตน้ทุน  
ฝ่ายการศึกษา 
  งานธุรการและสนบัสนุน   
  งานบริการการศึกษา 
  งานแพทยศาสตรศึกษา 
   ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นการศึกษาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
  งานบริหารบุคลากรและค่าตอบแทน 
  งานพนกังานสัมพนัธ์และสื่อสาร 
  งานสร้างเสริมศกัยภาพและพฒันาบุคลากร 
  งานวเิคราะห์และพฒันาระบบ 
ฝ่ายนโยบายและแผน 
  งานธุรการและสนบัสนุน 
  งานบริหารโครงการ 
  งานวางแผนงบประมาณ 
  งานบริหารยทุธศาสตร์  
  งานงบประมาณ 
ฝ่ายวศิวกรรมบริการและอาคารสถานที่     
  งานซ่อมบาํรุง  
  งานบาํบดันํ้าเสีย 
  งานรักษาความปลอดภยั 
  งานสื่อสาร  
  งานอาคารสถานที่ 
ฝ่ายสารสนเทศ 
  งานธุรการและสนบัสนุน 
  งานเทคนิคและปฏิบตัิการ 
  งานบริการสารสนเทศและฝึกอบรม 
  งานวเิคราะห์และพฒันาโปรแกรม 
ฝ่ายทรัพย์สินและพสัดุ 
   งานบริหารทรัพยส์ิน 
   งานจดัหาพสัดุและบริหารสัญญา 
   งานบริหารพสัดุ 
   งานพฒันาระบบพสัดุ 
ฝ่ายวจิยั   
  งานธุรการและสนบัสนุน 
 งานพฒันาการวจิยั 
  งานสนบัสนุนและบริการกลางเพื่อการวิจยั 
  งานบริหารโครงการวิจยั 
  งานพฒันาและสร้างประโยชนจ์ากนวตักรรม 
  งานกลุ่มวจิยัและเครือข่ายวจิยั 
  งานการศึกษาระดบัหลงัปริญญา 
  งานกิจการนกัศึกษา 
  งานคุณธรรมและจริยธรรม 
  งานจดัการความรู้ 
  งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ 
  งานบริหารและธุรการ 
  งานประชาสัมพนัธ์และกิจการพิเศษ 
  งานพฒันาคุณภาพ  
  งานวชิาการ   
  งานวเิทศสัมพนัธ์  
  งานสร้างเสริมสุขภาพ 
  งานหอสมุดศิริราช 
  งานกิจกรรมเพื่อสังคม 
   งานบริหารจดัการความเสี่ยง      
      ศูนยป์ฏิบตัิการฝึกทกัษะระบบจาํลอง 
      ศูนยส์ารสนเทศและนวตักรรมขอ้มูลฯSiData+ 
      ศูนยจ์ีโนมิกส์ศิริราช 
      หน่วยพพิิธภณัฑศ์ิริราช 
      หน่วยวนิยัและนิติการ 
      หน่วยวจิยัและขบัเคลื่อนสุขภาพ 

หมายเหตุ
  หมายถงึ  หน่วยงานตามสายบังคบับัญชา  
  หมายถึง  หน่วยงานการบริหารแบบอิสระ 
  หมายถงึ  หน่วยงานที่จดัตั้งเป็นการภายในคณะฯ 
  
  
*     หมายถงึ  ศูนย์ภารกิจพเิศษ จดัตั้งเป็นการภายในคณะฯ 
**     หมายถงึ  หน่วยงานที่เป็นภาควชิา แต่ยงัคงชื่อเดมิไว้ 
***    หมายถงึ  หน่วยงานที่เทียบเท่าภาควชิา 
****  หมายถงึ  หน่วยงานอื่น  ๆแต่ไม่เทียบเท่าภาควชิา 

องค์กรแพทย์ศิริราช

 
โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ 

 

ภาควชิา 

ภ.กายวภิาคศาสตร์ 

ภ.กุมารเวชศาสตร์ 

ภ.จติเวชศาสตร์ 

ภ.จกัษุวทิยา 

ภ.จุลชีววทิยา 

ภ.ชีวเคมี 

ภ.ตจวทิยา 

ภ.นิตเิวชศาสตร์ 

ภ.ปรสิตวทิยา 

ภ.พยาธิวทิยา 

ภ.พยาธิวทิยาคลนิิก 

ภ.เภสัชวทิยา 

ภ.รังสีวทิยา 

ภ.วทิยาภูมิคุ้มกัน 

ภ.วสิัญญวีทิยา 

ภ.เวชศาสตร์การธนาคารเลือด 

ภ.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

ภ.เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม 

ภ.เวชศาสตร์ฟื้นฟู 

ภ.ศัลยศาสตร์ 

ภ.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดคิส์และกายภาพบําบัด 

ภ.สรีรวทิยา 

ภ.สูตศิาสตร์ -นรีเวชวทิยา 

ภ.โสต นาสิก ลาริงซ์วทิยา 

ภ.อายุรศาสตร์ 

สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ** 

สถานเทคโนโลยกีารศึกษาแพทยศาสตร์ ** 

ศูนย์โรคหัวใจสมเดจ็พระบรมราชินีนาถ *** 

หน่วยงานที่เทยีบเท่าภาควชิา 

โรงพยาบาลศิริราช 
สํานักงานผู้อาํนวยการโรงพยาบาลศิริราช
ฝ่ายการพยาบาล   
งานธุรการและสนบัสนุน  
งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์  
งานการพยาบาลจกัษุ โสต นาสิก ลาริงซ์วทิยา 
งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป้่วยนอก 
งานการพยาบาลปฐมภูมิ 
งานการพยาบาลผา่ตดั 
งานการพยาบาลผูป้่วยพิเศษ 
งานการพยาบาลระบบหวัใจและหลอดเลือด 
งานการพยาบาลรังสีวิทยา 
งานการพยาบาลศลัยศาสตร์และศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 
งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
งานการพยาบาลอายรุศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ 
งานทรัพยากรบุคคล 
งานพฒันาคุณภาพการพยาบาล 
งานวจิยัและสารสนเทศการพยาบาล 
โรงเรียนผูช้่วยพยาบาล 
ฝ่ายเภสัชกรรม  

งานธุรการและสนบัสนุน 
งานจดัซื้อและคลงัเวชภณัฑ ์
งานผลิตยาปราศจากเชื้อ 
งานผลิตยาทัว่ไป 
งานพฒันาและบริหารขอ้มูล 
งานเภสัชกรรมผูป้่วยนอก     
งานเภสัชกรรมผูป้่วยใน 
งานวชิาการเภสัชกรรม 

ฝ่ายโภชนาการ 
งานธุรการและสนบัสนุน 
งานโภชนบริการ 
งานโภชนบาํบดั 
งานโภชนศึกษา 

 งานบริหารคลินิกพิเศษ 
งานเคลื่อนยา้ยผูป้่วย  
งานทนัตกรรม 
งานบริการผา้ 
งานบริการสุขภาพปฐมภูมิศิริราช 
งานเปลี่ยนอวยัวะศิริราช 
งานพิษวทิยา 
งานโภชนศาสตร์คลินิก 
งานโรคติดเชื้อ 
งานเวชภณัฑป์ลอดเชื้อ 
งานเวชระเบียน 
งานสังคมสงเคราะห์ 
งานสิทธิประกนัสุขภาพ 
งานอาชีวอนามยั 
งานอุปกรณ์ทางการแพทย ์  
งานออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง 
งานระบบแก๊สทางการแพทย ์
ศูนยบ์ริการพิเศษต่าง ๆ 
       ศูนยเ์บาหวานศิริราช 
       ศูนยธ์าลสัซีเมีย 
       ศูนยน์ิทรรักษศ์ิริราช 
       ศูนยส์่องกลอ้งระบบทางเดินอาหารวีกิจฯ 
       ศูนยบ์ริรักษศ์ิริราช 
       ศูนยโ์รคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลศิริราช 
      โครงการจดัตั้งศูนยว์ิทยาการเวชศาสตร์ผูสู้งอาย ุ
       ศูนยบ์ริการการแพทยฉ์ุกเฉิน 
       ศูนยร์ังสีร่วมรักษาศิริราช 
       ศูนยบ์ริหารจดัการสิ่งส่งตรวจศิริราช 
       ศูนยบ์ูรณาการดา้นการเตรียมความพร้อมและฟื้นฟูผูป้่วยก่อนเขา้ 
       รับการผา่ตดัศิริราช 

 

สถาน 

สถานวทิยามะเร็งศิริราช  **** 

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ** 

 

 

ศูนย์วจิัยเป็นเลิศ* 

ณ วนัที่  1 กมุภาพนัธ์ 2565
 

หน่วยยทุธศาสตร์งานวจิยั 
เพื่อความเป็นเลิศ 
 
หน่วยบริหารศูนยว์จิยั 
 เป็นเลิศ

 

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 

หน่วยตรวจสอบภายใน

สภาอาจารย์ศิริราช

หน่วยงานองค์กรวชิาชีพ / 
ตรวจสอบภายใน 

หน่วยจริยธรรมการวจิยัในคน      
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 

ศูนย์วจิัยคลินิก 

สํานักงานผู้อาํนวยการ
สายการแพทย์ 
    แพทย ์
    ฝ่ายประสานงานทางการแพทย ์
ศูนย์การแพทย์ 
    ศูนยเ์ฉพาะทาง 1 
    ศูนยเ์ฉพาะทาง 2 
    ศูนยเ์ฉพาะทาง 3 
    ศูนยเ์ฉพาะทาง 4 
    ศูนยเ์ฉพาะทาง 5 
สายการพยาบาล 
    ฝ่ายการพยาบาลผูป้่วยนอก 
    ฝ่ายการพยาบาลผูป้่วยใน 
    ฝ่ายการพยาบาลผูป้่วยผา่ตดั 
    ฝ่ายการพยาบาลผูป้่วยวิกฤต 
    ฝ่ายห้องปฏิบตัิการตรวจสวนหวัใจและหลอดเลือด 
    ฝ่ายพฒันาคุณภาพพยาบาลและฝึกอบรม 
    ฝ่ายบริหารบุคลากรพยาบาล 
สายงานสนับสนุนบริการ 
ฝ่ายหอ้งปฏิบตัิการ                                      
ฝ่ายบริหารปฏิบตัิการเภสัชกรรม                
ฝ่ายวชิาการเภสัชกรรม 

    ฝ่ายบริหารสนบัสนุนบริการผูป้่วย 
    ฝ่ายบริหารอาคารและวศิวกรรมเครื่องมือแพทย ์
    ส่วนโภชนาการ ลินิน และเวชภณัฑป์ลอดเชื้อ 
    ส่วนคลงัพสัดุทางการแพทย ์
    ส่วนพฒันาประสิทธิภาพงานสนบัสนุนฯ 
    ส่วนงานจดัซื้อและพสัดุ 
สายงานบริหารคุณภาพ 
    ฝ่ายพฒันาคุณภาพ 
สายงานบริหารการเงนิ 
    ฝ่ายควบคุมการเงิน 
สายงานบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ  
   ฝ่ายการตลาด 
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายการแพทย์

ฝ่ายการพยาบาล
     งานการพยาบาลหอผูป้่วย 
     งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
     งานการพยาบาลผา่ตดั 
     งานการพยาบาลเฉพาะทาง 
     งานการพยาบาลเวชศาสตร์ป้องกนั 
     งานการพยาบาลผูป้่วยนอก 

กลุ่มงานสนับสนุนบริการทาง
การแพทย์ 
     งานรังสีเทคนิค 
     งานเภสัชกรรม 
     งานกายภาพบาํบดั 
     งานกิจกรรมบาํบดั 
     งานโภชนาการ 
     งานบริการผา้ 
     งานเวชระเบียน 
กลุ่มงานสนับสนุนการบริหาร 
     งานบริหารงานทัว่ไป 
     งานทรัพยากรบุคคล  
     งานแผนและพฒันาคุณภาพ 
     งานการคลงั 
     งานพสัดุ 
     งานสื่อสารองคก์ร 
     งานโสตทศันูปกรณ์ 
     งานการศึกษา วจิยั และบริการ  วชิาการ 
     งานเวชสารสนเทศ 
     งานวศิวกรรมบริการ 
     งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

      ฝ่ายงานการวิจยั 

     ฝ่ายบริหารงานวิจยั 

     ฝ่ายบริหารสาํนกังาน 

      ฝ่ายบริหารคุณภาพ 


