
1. ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลบ้านหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.1. ผู้บริหารหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติโรงพยาบาลบ้านหลวง 

โรงพยาบาลบ้านหลวงเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด10เตียงเริ่มก่อสร้างเดือน
เมษายน2526 บนเนื้อท่ี 17 ไร่ บ้านดอนหล่ายทุ่ง หมู่ท่ี 5 ต.สวด อ.บ้านหลวง จ.น่าน สร้าง
เสร็จเมื่อเดือน กรกฎาคม 2529 เป็นโรงพยาบาลชุมชนแห่งท่ี 4 ของ จ.น่านและได้รับยกระดับ
เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง เดือนเมษายน 2540 โดยได้ย้ายสถานท่ีออกมาอยู่ในพื้นท่ี บ้าน
ป่าคาหลวง ม.2 ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน โดยได้รับบริจาคที่ดินจากประชาชนและ
ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านหลวงจ านวนท้ังหมด 38 ไร่ 2 งาน 87 ตารางวา และเปิดด าเนินการ
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2542 
 
 
 

นายแพทยก์มล  พรมลังกา 
นายแพทยช์ านาญการ ปฏิบัติหน้าท่ี 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลาบ้านหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





รายนามผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านหลวง   
1. นายแพทย์วิรัช   ธีระภิญโย ด ารงต าแหน่ง 2526-2527 
2. นายแพทย์วิพล  ปิตานุเคราะห์ ด ารงต าแหน่ง 2527-2528 
3. นายแพทย์จิติวัฒน์ สุประสงค์สิน ด ารงต าแหน่ง 2528-2529 
4.นายแพทย์พงศ์เทพ วิวรรณะเดช ด ารงต าแหน่ง 2529-2533 
5.นายแพทย์ฤชุกร เดิมทอง ด ารงต าแหน่ง 2533-2535 
6.นายแพทย์อภิชาติ รอดสม ด ารงต าแหน่ง 2525-2536 
7.นายแพทย์บริบูรณ์ เชนธนากิจ ด ารงต าแหน่ง 2536-2537 
8.นายแทพย์พงศ์เทพ วงค์วัชรไพบูลย์ ด ารงต าแหน่ง 2537-2538 
9.แพทย์หญิงสุธิดา สุวรรณเวโช ด ารงต าแหน่ง 2538-2539 
10.แพทย์หญิงสิริกุล  นภาพันธ์ ด ารงต าแหน่ง 2539-2540 
11.นายแพทย์มนตรี แสงภัทราชัย ด ารงต าแหน่ง 2540 
12.นายแพทย์รัฐด ารง ธรรมโชติ ด ารงต าแหน่ง 2540-2542 
13.นายแพทย์พุทธรัตน์ อธิฐานสกุล ด ารงต าแหน่ง 2542 
14.นายแพทย์ณัฐกานต์ บุญมามณี ด ารงต าแหน่ง 2543 
15.นายแพทย์จรินทร์ ศักดิ์ธนเศรษฐ ด ารงต าแหน่ง 2544 
16.นายแพทย์เกษม ลิ้มรุ่งยืนยง ด ารงต าแหน่ง 2545 
17.นายแพทย์ศรุตพันธ์ จักรพันธ์ ณ อยุธยา ด ารงต าแหน่ง 2546 
18.แพทย์หญิงวรางทิพย์ ทองสว่าง ด ารงต าแหน่ง 2547 
19.นายแพทย์หทัย ปัญญาดิลก ด ารงต าแหน่ง 2548 
20.แพทย์หญิงวัชรอาทร ดุลยสถิตย์ ด ารงต าแหน่ง 2549 
21.แพทย์หญิงกนกวรรณ อุทัยวรรณ ด ารงต าแหน่ง 2550 
22.นายแพทย์ธนารุจ ทิพทย์ปัญญา ด ารงต าแหน่ง 2551 
23.นายแพทย์ชรินทร์ ดีปินตา ด ารงต าแหน่ง 2552-2555 
24.แพทย์หญิงกัลยาณี อครชิโนเรศ ด ารงต าแหน่ง 2555-2558 
25.นายแพทย์อานนท์ กุลธรรมานุสรณ์ ด ารงต าแหน่ง 2558-2560 
26.นายแพทย์กมล พรมลังกา ด ารงต าแหน่ง 2560-ปัจจุบัน 
 
 
 
 



      1.2. นโยบายของผู้บริหาร 
 1. เน้นการให้บริบาล รักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูอย่างมีมาตรฐาน
วิชาชีพโดยต่อเนื่อง และสอดคล้องวัฒนธรรมท้องถิ่น ครอบคลุมท้ังทางกาย จิตใจ จิตวิญญาณ 
สังคม ดูแลผู้ป่วยและญาตอิย่างอบอุ่น เสมือนดุจญาติมิตร 

 2. เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ภายในโนรงพยาบาล เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีสุขภาพดี 

 3. เน้นพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างความสามัคคี และขวัญก าลังใจ
ในการท างานเสริมสร้างจิตวิญญาณแก่บุคลากรทุกระดับในการท างานเพื่อความดี  ส่งเสริมความ
รักสามัคคี  ความรักองค์กร โดยการท างานเป็นทีมทุกระดับ 
 4. เน้นการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ 

 5. เน้นการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของบุลากร ผู้ป่วยและญาติ การป้องกัน
ความเส่ียง และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

 6. เน้นให้บุคลากรทุกคนต้องรักษาความลับของผู้ป่วยและปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติสื่อ
สังคมออนไลนข์องโรงพยาบาล 
 7. เน้นให้บุคลากรทุกคนต้องเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
 8. เน้นให้บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติและเข้าร่วม
กิจกรรมของโรงพยาบาลอย่างสม่ าเสมอ 
 

ค าขวัญโรงพยาบาลบ้านหลวง      
 บริการดุจญาติมิตร    สิทธิเท่าเทียม 
ความสะอาดยอดเย่ียม    เต็มเปี่ยมสุขภาพดี 
  เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 
วิสัยทัศ 
โรงพยาบาลคุณภาพ  บริการสู่ชุมชน 
 
อัตลักษณ์  
การประสานความร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่าย 
 
ค่านิยม 
บริการดุจญาตมิตร 



   1.3 โครงสร้างบุคลากรโรงพยาบาลบ้านหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกมล  พรมลังกา
นายแพทย์ปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าท่ี
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านหลวง

กล ุ่มงานบริหารทั ว  ป

นายคทาวุฒิ  ม ั่งมูล
นักจัด การงานท่ัวไปปฏิบ ัติการ

กล ุ่มงานบริการ ้านปฐม ูมิ ละองค์รวม

นางประท ุม  ทาประเสริฐ
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

กล ุ่มงาน ทคนิคการ พทย์

นายปฏ ิภาณ  ใจทา
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ก ารแพทย์ช านาญงาน

กล ุ่มงานทันตกรรม

นางสาวณ ัฐธิดา  ศ รีประเสริฐ
ทันแพทย์ช านาญก าร

กล ุ่มงานการพยาบาล

นางศิร ิร ัตน์  ส ิทธิชัย
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ

กลุ่มงาน  สั กรรม ละคุ้มครองผู้บริโ ค

นายอัศวิน  จงบร ิบูรณ์
เภสัชกรช านาญการ

กล ุ่มงานการ พทย์

นายกมล  พรมลังก า
นายแพทย์ปฏ ิบัติการ

นางปราณี  มหายนต์
เจ้าพนักงานการเง ินและบัญชีช านาญงาน

งานการเงินและบัญชี

นางสาวพิมพ์พร  เวียงนาที
เจ้าพนักงานการเง ินและบัญชีปฏิบ ัติงาน

                    
                      

                       
  .               

งานพัสดุ

นาง าร ิกานันทร์  สุดสม
เจ้าพนักงานพัสดุ

นายวุฒิชัย  โปทาวี
เจ้าพนักงานพัสดุ

งานธุรการ

นางสาวนลินท ิพย์  มงคล
เจ้าพนักงานธุรการ

นายนคร  ทองยิ้ม
เจ้าพนักงานธุรการ

งานโภชนาการ

นายเอกราช  ราชจักร ์
โภชนากร

นางอร ุณี  ค าชุ่ม
พนักงานบริการ

นายเกรียง ศักด์ิ  ทะศรีแก้ว
พนักงานขับรถยนต์

นายภานุวัฒน์  อุปถัม ภ์
พนักงานบริการ

งานยานพาหนะ

นายนันทวัฒน์  เช้ือ หมอ
พนักงานบริการ

งานปะปา อาคารสถานที่

งาน ่อมบ ารุง

นายสุรสิทธิ์  ชุมภ ูชนะภัย
นายช่าง เทคนิค

นายปล่ัง   สุขย่ิง
พนักงานบริการ

นายพายัพ  เขียวดี
พนักงานบริการ

นายธนา  อะทะวงศ์
พนักงานบริการ

งาน ักฟอก

นางมอ ญค า  แก้วใหม่
พนักงาน ักฟอก

นางแคทติยา  ศร ีวีละ
พนักงานบริการ

งานท าความสะอาด

นางจันทร ์เพ ็ญ  เช้ือหมอ
พนักงานท  าความสะอาด

นางมั ร ิกา  คนสูง
พนักงานบริการ

นางเนตรทราย  กาบัว
พนักงานบริการ

งานบริการด้านปฐมภูมิและองค ์รวม

นายนภดล  สุดส ม 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

นางชญานิษฐ์  ร ัตนวิ ูรย์
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

นางสาวเกียรติสุดา  สวนน ันท์
พยาบาลวิชาชีพปฏ ิบัติการ

นางจินฏาพัฒน ์  นิล พันธ์
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

นางสาวบ ุษบา  บุญเร ือง
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

นางสาวรจนา  สุด สม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบ ัติการ

งานแผทย์แผนไทย

นายประกาย  ชาว ้าน
แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

นางวงศ์จันทร ์  เช้ือหมอ
พนักงานช่วยการพยาบาล

นางปอย  ท ิพย์ป ัญญา
พนักงานแพทย์แผนไทย

งานกายภาพบ าบัด

นายเอกพล  ทวีจันทร์
นักก ายภาพบ าบัด

นายศราวุธ  ศักดาศร ี
ผู้ช่วยนักกายภาพบ  าบ ัด

งานเทคนิคการแพทย์

นางกีรติกานต์  ก้อนจันทร์
นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ

นางภ ัควร ัญชญ์  อุดนัน
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบ ัติการ

นางสาวจิราพร  อุปถัมภ์
พนักงานประจ าห้องทดลอง

งานรังสีวิทยา

นายนิวัตร  ดู่อุด
พนักงานการแพทย์แ ละร ังสีเทค นิค

งานทันตกรรม

นายเชิดกิตติพงษ์  จันดี
ทันตแพทย์ช านาญการ

นางสาวล ินดา  สารเทพ
เจ้าพนักงานท ันตสาธารณสุข

นางสาววรพิน น ันภ ิวง ค์
นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข)

นายประดิษฐ์  อุปถัมภ ์
ผู้ช่วยทันตแพทย์

นางสุราร ักษ ์  ชุมภ ูชนะภัย
ผู้ช่วยทันตแพทย์

นายอนุกูล  มงคล
พนักงานบริการ

งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

นางอ าไพ  สุดสม
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

นางนาร ิน  จันทร์หาญ
พยาบาลวิชาชีพปฏ ิบัติการ

นางสาวพรรณ ิดา  มาน ัน
พยาบาลวิชาชีพปฏ ิบัติการ

นางสาวจันทร ์ทิพย์  ปละวุฒ ิ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวอ ัญชนา  อายุยืน
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางร ัตนา  อินทร์ทอง
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

งานเภสัชกรรม

นางสาวจุ าภรณ์  บ ุญตัน
เภสัชกรช านาญการ

นางสาววิชยา  กาติ บ
เภสัชกรปฏ ิบัติการ

นายอติร ุจ  นิลค ง
เจ้าพนักงานเภสัชก รรมช านาญงาน

นางสาวปรียานุช  ไชยวงศ์
เจ้าพนักงานเภสัชก รรมปฏ ิบัติงาน

นางโสร ิญา  ค าบุญเรือง
พนักงานประจ าห้องยา

งานการแพทย์

นางสาวณ ัชชาภ ัทร  อินปัน
นายแพย์ปฏิบ ัติการ

งานอุบัติเหตุ ุกเ ิน

นายบรรพจณ์  ก้อนจันทร ์
พยาบาลวิชาชีพ  านาญการ

นายอนุวัฒิ  ก าแก้ว
พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวน ันท ิกานต์  เตโจ
พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวจันทร ์ทิพย์  ปละวุฒ ิ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวหฤทัย  ศร ิวิจัยบ ุตร
เจ้าพนักงานสธารสุข(เวชกิจ ุกเ ิย)

นางร ัชฎาภรณ์  พอใจ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

งานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศทางการแพทย์

นางอ าไพ  สุดสม
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

นายพงษ์ธร  ปร ิกเพชร
นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

นางสุภาภรณ ์  งามล้อม
เจ้าพนักงานสถิต ิ

นางสาวช ัชชุอร  อนัยดุร ิยะ
เจ้าพนักงานเวชสถิติ

นางสุร ัตกานต์  ดู่อุด
พนักงานบริการ

งานการพยาบาลผู้คลอด

นางสายสนีย์  สุดสมกิตติพร
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

นางดอก รักษ ์  แพทย์สมาน
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

งานคลินิคพิเศษ

นางสาววาสนา  ก าแก้ว
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

นางป ุณ ริก  พรมมา
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

นางสาวพลอย  จันทร ์ดี
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

งานสุขภาพจิต

นางสาวพิร ิยาภรณ์  เช้ือหมอ
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

นางสาวน ีรชา  วิไลร ัตน์
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

งานการพยาบาลผู้ป่วยใน

นางสาวด ุจเดือน  มงคล
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

นางสาวอ นุสรา  ตาดี
พยาบาลวิชาชีพปฏ ิบัติการ

นางร ัตติกาล  อิทธสาร
พยาบาลวิชาชีพปฏ ิบัติการ

นางศศ ิวิมล  พันยาง
พยาบาลวิชาชีพปฏ ิบัติการ

นางเจียววารี  พอใจ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวอ ัญชลี  เรือ งร ุ่ง
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

งานควบค ุมและป้องก ันการติดเ ช้ือ

นางกรรณ ิการ ์  แก ้วใหม่
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

นางชิกานต์  มาฟู
พนักงานบริการ

นางรอมจิตต์  แก้วใหม่
พนักงาน ักฟอก

นายกฤติเดช  ไชยมงคล
พนักงานบริการ



   1.4 บทบาท ละอ านาจหน้าที โรงพยาบาลบ้านหลวง 

ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 14 มิถุนายน 2560 ให้โรงพยาบาลชุมชน มีอ านาจหน้าที่ ข้อที่ 21 ดังต่อไปนี้ 
 (1) จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในพื้นที่อ าเภอ 
 (2) ด าเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อ าเภอ 
 (3) ก ากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อ าเภอ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
 (4) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อ าเภอ ให้เป็นไปตาม 
นโยบายของกระทรวง 
 (5) พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารด้านสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพ้ืนที่อ าเภอ 
 (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รบัมอบหมาย 

โรงพยาบาลบ้านหลวง 
 - ให้บริการตรวจ – รักษาโรค ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง วันเสาร์ – อาทิตย ์และวันนักขัตฤกษ์ 
 - เจ็บป่วย ุกเ ิน อุบัติเหตุ ผู้คลอด ให้บริการ 24 ชั่วโมง ผ่านโทรศัพท์หมายเลข 1669 
ขอค าปรึกษา ค า นะน า มีข็อ สนอ นะ ข็อร็อง รียน 
 1. เว็บไ ต์ของโรงพยาบาลบ้านหลวง http://www.banluanghospital.com 
 2. อีเมล์ banluang_hosp@hotmail.com 
 3. ตู้รับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ค าติ/ชม จ านวน 2 ตู้ หนา้ตึกผูป้่วยนอก หน้าตึกผู้ป่วยใน 
 4. จดหมาย/ไปรษณีย์ ถึง หัวหน้าศูนยร์ับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลบ้านหลวง จังหวัดน่าน 55190 
 5. โทรศัพท ์0-5476-1060 ต่อ 136 หัวหน้าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน หัวหน้ากลุม่งานการพยาบาล 
 6. โทรสาร 0-5476-1060 
 7. ติดต่อด้วยตนเอง ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ ชั้น 1 ตึกผูป้่วยนอก ในเวลาราชการ 
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