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คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

ส านักงานคณบดี 

ฝ่ายการคลัง   
  งานธุรการและสนบัสนุน 
  งานการเงิน  

  งานเงินรายได ้

  งานบญัชี 

  งานประเมินตน้ทุน  

ฝ่ายการศึกษา 
  งานธุรการและสนบัสนุน   
  งานบริการการศึกษา 
  งานแพทยศาสตรศึกษา 
   ศนูยค์วามเป็นเลิศดา้นการศกึษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
  งานบริหารบุคลากรและค่าตอบแทน 

  งานพนกังานสมัพนัธ์และส่ือสาร 
  งานสร้างเสริมศกัยภาพและพฒันาบุคลากร 
  งานวิเคราะห์และพฒันาระบบ 

ฝ่ายนโยบายและแผน 
  งานธุรการและสนบัสนุน 

  งานบริหารโครงการ 
  งานวางแผนงบประมาณ 

  งานบริหารยทุธศาสตร์  

  งานงบประมาณ 

ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานท่ี     
  งานซ่อมบ ารุง  

  งานบ าบดัน ้าเสีย 
  งานรักษาความปลอดภยั 
  งานส่ือสาร  

  งานอาคารสถานท่ี 

ฝ่ายสารสนเทศ 
  งานธุรการและสนบัสนุน 

  งานเทคนิคและปฏิบติัการ 
  งานบริการสารสนเทศและฝึกอบรม 

  งานวิเคราะห์และพฒันาโปรแกรม 

ฝ่ายทรัพย์สินและพสัดุ 
   งานบริหารทรัพยสิ์น 

   งานจดัหาพสัดุและบริหารสญัญา 
   งานบริหารพสัดุ 
   งานพฒันาระบบพสัดุ 
ฝ่ายวิจัย   
  งานธุรการและสนบัสนุน 

 งานพฒันาการวิจยั 
  งานสนบัสนุนและบริการกลางเพ่ือการวิจยั 
  งานบริหารโครงการวิจยั 
  งานพฒันาและสร้างประโยชน์จากนวตักรรม 

  งานกลุ่มวิจยัและเครือข่ายวิจยั 
  งานการศึกษาระดบัหลงัปริญญา 
  งานกิจการนกัศึกษา 
  งานคุณธรรมและจริยธรรม 

  งานจดัการความรู้ 
  งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ 
  งานบริหารและธุรการ 
  งานประชาสัมพนัธ์และกิจการพิเศษ 
  งานพฒันาคุณภาพ  
  งานวิชาการ   

  งานวิเทศสมัพนัธ์  
  งานสร้างเสริมสุขภาพ 

  งานหอสมุดศิริราช 

  งานกิจกรรมเพ่ือสงัคม 
   งานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน      
         ศูนยป์ฏิบติัการฝึกทกัษะระบบจ าลอง 
         ศูนยจี์โนมิกส์ศิริราช 
         ศูนยข์บัเคล่ือนคุณค่าการบริการ 
         หน่วยบูรณาการศูนยค์วามเป็นเลิศ 
         หน่วยพิพิธภณัฑศิ์ริราช 
         หน่วยวินยัและนิติการ 
         หน่วยวิจยัและขบัเคล่ือนสุขภาพ 

 หมายเหตุ  
  หมายถึง  หน่วยงานตามสายบังคับบัญชา  
  หมายถึง  หน่วยงานการบริหารแบบอิสระ 
   
*      หมายถึง  หน่วยงานท่ีเป็นภาควิชา แต่ยังคงช่ือเดิมไว้ 
 

องค์กรแพทย์ศิริราช 

โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ภาควชิา 

ภ.กายวิภาคศาสตร์ 

ภ.กมุารเวชศาสตร์ 

ภ.จิตเวชศาสตร์ 
 ภ.จักษุวิทยา 
 
ภ.จุลชีววิทยา 
 
ภ.ชีวเคมี 
 
ภ.ตจวิทยา 
 
ภ.นิติเวชศาสตร์ 
 
ภ.ปรสิตวิทยา 
 
ภ.พยาธิวิทยา 
 
ภ.พยาธิวิทยาคลินิก 
 
ภ.เภสัชวิทยา 
 
ภ.รังสีวิทยา 
 
ภ.วิทยาภูมิคุ้มกัน 
 
ภ.วิสัญญีวิทยา 
 
ภ.เวชศาสตร์การธนาคารเลือด 
 
ภ.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
 
ภ.เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม 
 
ภ.เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 
 
ภ.ศัลยศาสตร์ 
 
ภ.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ าบัด 
 
ภ.สรีรวิทยา 
 
ภ.สูติศาสตร์ -นรีเวชวิทยา 
 
ภ.โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 
 
ภ.อายุรศาสตร์ 
 
สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ * 
 
สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ * 
 

ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 
สถานวิทยามะเร็งศิริราช 
ศูนย์วิจัยเป็นเลิศ 
ศูนย์นวัตกรรมข้อมูลศิริราช 
 

หน่วยงานที่เทียบเท่าภาควชิา 
 

โรงพยาบาลศิริราช 

ส านักงานผู้อ านวยการโรงพยาบาลศิริราช 
ฝ่ายการพยาบาล   
งานธุรการและสนบัสนุน  

งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์  

งานการพยาบาลจกัษุ โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 
งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก 

งานการพยาบาลปฐมภูมิ 

งานการพยาบาลผา่ตดั 

งานการพยาบาลผูป่้วยพิเศษ 

งานการพยาบาลระบบหวัใจและหลอดเลือด 

งานการพยาบาลรังสีวิทยา 
งานการพยาบาลศลัยศาสตร์และศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 

งานการพยาบาลศูนยวิ์ทยาการเวชศาสตร์ผูสู้งอาย ุ
งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
งานการพยาบาลอายรุศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ 
งานทรัพยากรบุคคล 
งานพฒันาคุณภาพการพยาบาล 

งานวิจยัและสารสนเทศการพยาบาล 
โรงเรียนผูช่้วยพยาบาล 
ฝ่ายเภสัชกรรม  

งานธุรการและสนบัสนุน 

งานบริหารเภสชัภณัฑ ์

งานบริหารเวชภณัฑ ์
งานผลิตยาปราศจากเช้ือ 
งานผลิตยาทัว่ไป 

งานพฒันาและบริหารขอ้มูล 
งานเภสชักรรมผูป่้วยนอก     
งานเภสชักรรมผูป่้วยใน 

งานวิชาการเภสชักรรม 

ฝ่ายโภชนาการ 
งานธุรการและสนบัสนุน 

งานโภชนบริการ 
งานโภชนบ าบดั 

งานโภชนศึกษา 
 งานบริหารคลินิกพิเศษ 
งานเคล่ือนยา้ยผูป่้วย  

งานทนัตกรรม 

งานบริการผา้ 
งานบริการสุขภาพปฐมภูมิศิริราช 

งานเปล่ียนอวยัวะศิริราช 
งานพิษวิทยา 
งานโภชนศาสตร์คลินิก 
งานโรคติดเช้ือ 
งานเวชภณัฑป์ลอดเช้ือ 
งานเวชระเบียน 

งานสงัคมสงเคราะห์ 
งานสิทธิประกนัสุขภาพ 

งานอาชีวอนามยั 
งานอุปกรณ์ทางการแพทย ์  

งานออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง 
งานระบบแก๊สทางการแพทย ์
ศูนยบ์ริการพิเศษต่าง ๆ 
      ศูนยเ์บาหวานศิริราช 
       ศูนยธ์าลสัซีเมีย 
       ศูนยนิ์ทรรักษศิ์ริราช 
       ศูนยส่์องกลอ้งระบบทางเดินอาหารวีกิจฯ 
       ศูนยบ์ริรักษศิ์ริราช 
       ศูนยโ์รคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลศิริราช 
       โครงการจดัตั้งศูนยวิ์ทยาการเวชศาสตร์ผูสู้งอายรุะดบัชาติ 
       ศูนยบ์ริการการแพทยฉุ์กเฉิน 
       ศูนยรั์งสีร่วมรักษาศิริราช 
       ศูนยบ์ริหารจดัการส่ิงส่งตรวจศิริราช 
       ศูนยบู์รณาการดา้นการเตรียมความพร้อมและฟ้ืนฟูผูป่้วยฯ 
       รับการผ่าตดัศิริราช 

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร * 
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ศูนย์การแพทย์กาญจนาภเิษก 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

สภาอาจารย์ศิริราช 

หน่วยงานองค์กรวิชาชีพ / 
ตรวจสอบภายใน 

หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน      
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

ศูนย์วจิัยคลนิิก 

ส านักงานผู้อ านวยการ 
สายการแพทย์ 
    แพทย ์
    ฝ่ายประสานงานทางการแพทย ์

ศูนย์การแพทย์ 
    ศูนยเ์ฉพาะทาง 1 
    ศูนยเ์ฉพาะทาง 2 
    ศูนยเ์ฉพาะทาง 3 
    ศูนยเ์ฉพาะทาง 4 
    ศูนยเ์ฉพาะทาง 5 

สายการพยาบาล 
    ฝ่ายการพยาบาลผูป่้วยนอก 
    ฝ่ายการพยาบาลผูป่้วยใน 
    ฝ่ายการพยาบาลผูป่้วยผา่ตดั 
    ฝ่ายการพยาบาลผูป่้วยวิกฤต 
    ฝ่ายหอ้งปฏิบติัการตรวจสวนหวัใจและหลอดเลือด 
    ฝ่ายพฒันาคุณภาพพยาบาลและฝึกอบรม 
    ฝ่ายบริหารบุคลากรพยาบาล 

สายงานสนับสนุนบริการ 
ฝ่ายห้องปฏิบติัการ                                        
ฝ่ายบริหารปฏิบติัการเภสชักรรม                    

    ฝ่ายวิชาการเภสชักรรม 
    ฝ่ายบริหารสนบัสนุนบริการผูป่้วย 
    ฝ่ายบริหารอาคารและวิศวกรรมเคร่ืองมือแพทย ์
    ส่วนโภชนาการ ลินิน และเวชภณัฑป์ลอดเช้ือ 
    ส่วนคลงัพสัดุทางการแพทย ์
    ส่วนพฒันาประสิทธิภาพงานสนบัสนุนฯ 
    ส่วนงานจดัซ้ือและพสัดุ 

สายงานบริหารคุณภาพ 
    ฝ่ายพฒันาคุณภาพ 

สายงานบริหารการเงิน 
    ฝ่ายควบคุมการเงิน 

สายงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   ฝ่ายการตลาด 
   ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 

ฝ่ายการแพทย์ 

ฝ่ายการพยาบาล 
     งานการพยาบาลหอผูป่้วย 
     งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
     งานการพยาบาลผา่ตดั 
     งานการพยาบาลเฉพาะทาง 
     งานการพยาบาลเวชศาสตร์ป้องกนั 
     งานการพยาบาลผูป่้วยนอก 
 
กลุ่มงานสนับสนุนบริการทาง
การแพทย์ 
     งานรังสีเทคนิค 
     งานเภสชักรรม 
     งานกายภาพบ าบดั 

     งานกิจกรรมบ าบดั 
     งานโภชนาการ 
     งานบริการผา้ 
     งานเวชระเบียน 

กลุ่มงานสนับสนุนการบริหาร 
     งานบริหารงานทัว่ไป 
     งานทรัพยากรบุคคล  
     งานแผนและพฒันาคุณภาพ 
     งานการคลงั 
     งานพสัดุ 
     งานส่ือสารองคก์ร 
     งานโสตทศันูปกรณ์ 

     งานการศึกษา วิจยั และบริการ  วิชาการ 
     งานเวชสารสนเทศ 
     งานวิศวกรรมบริการ 
     งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 
 

 

 

      ฝ่ายงานการวจิยั 
 
 
     ฝ่ายบริหารงานวจิยั 

     ฝ่ายบริหารส านกังาน 

      ฝ่ายบริหารคุณภาพ 


