
 

  泰文 

復科  แผนกทันตกรรมประดิษฐ 

一般內科     แผนกอายุรศาสตรทั่วไป 

一般及消化系外科  แผนกศัลยกรรมทั่วไป 

    และระบบทางเดินอาหาร 

一般泌尿科  แผนกระบบทางเดินปสสาวะทั่วไป 

一般急診科     แผนกฉุกเฉินทั่วไป 

一般科     แผนกทั่วไป 

一般骨科  แผนกกระดูก 

一般麻醉科     แผนกวิสัญญีทั่วไป 

一般醫學外科     แผนกศัลยกรรมทั่วไป 

人力資源部  ฝายทรัพยากรมนุษย 

人事評議委員會  คณะกรรมการตรวจสอบบุคลากร 

人體試驗委員會   คณะกรรมการทดสอบในรางกายมนุษย    

口腔顎面外科    แผนกศัลยกรรมชองปากและใบหนา 

小兒心臟科  แผนกหัวใจกุมารเวช 

小兒外科  แผนกศัลยกรรมกุมารเวช 

小兒血液腫瘤科  แผนกเนื้องอกและโลหติกุมารเวช 

小兒血腫科  แผนกวิทยาเนื้องอกกุมารเวช 

小兒急重症科  แผนกฉุกเฉินกุมารเวช 

小兒科暗診(人體試驗)  คลินิกกุมารเวชศาสตร 

小兒神經科  แผนกประสาทวิทยากุมารเวช 

小兒骨科  แผนกกระดูกกุมารเวช 

小兒感染科     แผนกติดเชื้อกุมารเวช 

小兒遺傳科  แผนกพันธุกรรมกุมารเวช 

工務室  สํานักงานวิศวกรรมและการบํารุงรักษา 

工務室-行政規劃組    แผนกบริหารและแผนงาน 

 สํานักงานวิศวกรรมและการบํารุงรักษา 

工務室-空調鍋爐組     แผนกเครื่องปรับอากาศ  

 สํานักงานวิศวกรรมและการบํารุงรักษา 

工務室-精神科  แผนกจิตเวช 

    สํานักงานวิศวกรรมและการบํารุงรักษา    

工務室-機電組  แผนกเครื่องยนตร  

    สํานักงานวิศวกรรมและการบํารุงรักษา 

工務室-醫工組  แผนกอุปกรณแพทย  

    สํานักงานวิศวกรรมและการบํารุงรักษา 



中文部門名稱  ชื่อฝายตางๆ เปนภาษาจีน 

中西整合醫學科  แผนกแพทยแผนจีนและปจจุบัน 

中醫針灸科  แผนกการฝงเข็มแพทยแผนจีน 

中醫骨傷科  แผนกกระดูกแพทยแผนจีน 

中醫婦兒科  แผนกกุมารเวชและสูตินารี  

   แพทยแผนจีน 

中醫部  แพทยแผนจีน 

介入性放射科  แผนกรังสีวิทยา  

內分泌科  แผนกตอมไรทอ 

內科系加護病房  ไอซียูอายุรเวช 

內科部  แผนกอายุรศาสตร 

公共事務室     สํานักบริหารงานทั่วไป 

公共事務室-醫病服務組  แผนกงานบริการการแพทย  

    สํานักบริหารทั่วไป 

分子病理科  แผนกพยาธิวิทยาโมเลกุล  

分子醫學研究室  หองวิจัยพยาธิวิทยาโมเลกุล 

分院精神科  แผนกจิตเวช โรงพยาบาลสาขา 

心導管室  หองตอทอหลอดเลือดหวัใจ 

心臟血管外科  แผนกศัลยกรรมหลอดเลือดและหัวใจ 

心臟科  แผนกหัวใจ 

心臟麻醉科  แผนกวิสัญญีหัวใจ 

手足骨外科  แผนกศัลยกรรมกระดูกมือและเทา 

手術室管理委員會  คณะกรรมการบริหารหอังศัลยกรรม 

文書組  ฝายสารบรรณ 

牙周病科  แผนกโรคเหงือก 

牙醫部  แผนกทันตกรรม 

牙髓病科  แผนกเอ็นโดดอนทิคส  

出院準備服務委員會  คณะกรรมการดูแลผูปวยกอนออกจาก 

    โรงพยาบาล 

加護病房管理委員會  คณะกรรมการบริหารหองผูปวยไอซีย ู

加護醫學部  แผนกวิทยาการการแพทยผูปวยไอซียู      

外科系加護病房  หองผูปวยไอซียูศัลยกรรม 

外科部  แผนกศัลยกรรม 



外傷科  แผนกวิทยาการบาดเจบ็  

生物安全會  คณะกรรมการความปลอดภัย 

   ทางชีวภาพ  

生殖醫學科  แผนกเวชศาสตรการเจริญพันธุ    

皮膚科  แผนกโรคผิวหนัง 

企劃室  สํานักแผนงาน 

企劃管理部  ฝายบริหารและแผนงาน 

全人醫療科  แผนกการแพทยแบบองครวม    

安全衛生管理室  สํานกับริหารอนามัยและความปลอดภัย 

安寧療護委員會  คณะกรรมการการแพทยฮอสพิส      

老年醫學科  แผนกเวชศาสตรผูสูงวัย 

耳鼻喉科部  แผนกหู คอ จมกู  

肌肉骨骼影像醫學科  แผนกเวชศาสตรภาพถายกระดูก 

    และกลามเนื้อ     

血液透析室  ศูนยไตเทียม  

血液腫瘤科  แผนกโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา 

行政中心  ศูนยบริหารงาน 

行政品質管理委員會  คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงาน 

肝膽科  แผนกตับและถุงน้ําดี 

肝臟移植特別門診  ผูปวยนอกสําหรับการโพสตปลูกถายตับ    

兒科部  แผนกกุมารเวช 

兒童內分泌科  แผนกตอมไรทอกุมารเวช 

呼吸治療科  แผนกโรคทางเดินหายใจ 

呼吸照護中心  ศูนยดูแลระบบทางเดินหายใจ 

和平診所  สันติภาพคลินิก  

居家護理所     ศูนยพยาบาลดูแลที่บาน 

性騷擾評議委員會  คณะกรรมการตรวจสอบ 

    การลวนลามทางเพศ  

放射診斷科  แผนกรังสีวิทยา 

放射腫瘤科    แผนกรังสีรักษามะเร็งวิทยา    

泌尿外科  แผนกศัลยกรรมโรคทางเดินปสสาวะ 

泌尿腫瘤科  แผนกมะเร็งวิทยาทางเดินทางปสสาวะ 

社服部-精神科社工組  ฝายงานสวัสดิการสังคม 



   ดานประสาทวิทยา  

   แผนกสวัสดิการสังคม 

社區健康發展委員會  คณะกรรมการพัฒนาสขุภาพชุมชน 

社區發展組  ฝายพัฒนาชุมชน 

社區醫療部  แผนกการแพทยชุมชน 

社會服務部  แผนกบริการสังคม 

社會服務部-社工組  ฝายงานสังคม แผนกบริการสังคม 

門診部  แผนกคนไขนอก 

品質管理中心  ศูนยบริหารคุณภาพ 

急救醫學科  แผนกการแพทยฉุกเฉนิ    

急診兒科  แผนกกุมารเวชฉุกเฉิน  

急診管理委員會  คณะกรรมการบริหารการแพทยฉุกเฉิน 

急診醫學部  ฝายการแพทยฉุกเฉิน 

胃腸肝膽科  แผนกระบบทางเดินอาหารและโรคตับ    

風濕免疫科  แผนกโรคขอและภูมิคุมกัน 

家庭醫學科  แผนกเวชศาสตรครอบครัว 

核子醫學科  แผนกเวชศาสตรนิวเคลียร 

核醫 RIA  แผนกเวชศาสตรนิวเคลียร RIA 

疼痛治療科  แผนกรักษาความเจ็บปวด    

病安暨醫品委員會  คณะกรรมการประกันคุณภาพ 

    และความปลอดภัยของผูปวย 

病理中心  ศูนยพยาธิวิทยา     

病理組織委員會  คณะกรรมการเนื้อเยือ่พยาธิวิทยา    

病理部  แผนกพยาธิวิทยาและเวชศาสตร 

   ในหองปฏิบัติการ    

病歷委員會  คณะกรรมการประวัติทางการแพทย 

病歷資訊管理室  สํานักบริหารประวัติทางการแพทย  

神經內科  แผนกอายุรเวชดานประสาท 

神經外科  แผนกศัลยกรรมประสาท 

神經外科-脊椎外科  แผนกศัลยกรรมประสาท- 

   แผนกศัลยกรรมกระดูกสันหลัง 

神經放射科  แผนกรังสีประสาทวิทยา 

胸腔內科  แผนกอายุรเวชทรวงอก 



胸腔及乳房影像醫學科  แผนกทรวงอกและเตานมรังสีวิทยา 

胸腔外科  แผนกศัลยกรรมทรวงอก  

脊椎外科  แผนกศัลยกรรมกระดูกสันหลัง 

院長室  สํานักผูอํานวยการโรงพยาบาล 

骨科(部)  แผนกกระดูก 

骨髓移植病房  หองผูปวยปลูกถายไขกระดูก 

高壓氧科  ศูนยบําบัดดวยออกซิเจน Hyperbaric 

健康管理中心  ศนูยดูแลสุขภาพ 

健康檢查中心  ศูนยตรวจสุขภาพ 

國際事務室  สํานักกิจการระหวางประเทศ 

婦女泌尿科  แผนกระบบทางเดินปสสาวะสูตินารี 

婦女保健中心  ศูนยสุขภาพสตรี 

婦幼麻醉科  แผนกวิสัญญีสตรีและเด็ก 

婦科  แผนกนรีเวชวิทยา 

婦產部  แผนกสูตินารี 

專科護理師執業委員會  คณะกรรมการพยาบาลผูเชี่ยวชาญ 

產科  แผนกสูติศาสตร 

眼科部  แผนกจักษุแพทย 

移植委員會  คณะกรรมการการปลูกถาย    

移植醫學科  แผนกแพทยศาสตรการปลูกถาย   

細胞病理科  แผนกเซลลพยาธิวิทยา    

麻醉部  แผนกวิสัญญี 

勞資會議  การประชุมนายจางกับลูกจาง 

復健部  แผนกกายภาพบําบัด 

腎臟科  แผนกไตวิทยา 

腎臟科暗診(人體試驗)  คลินิกระบบทางเดินปสสาวะ     

視聽中心  ศูนยโสตและวิดีทัศน    

開刀房-供應中心  ศูนยจัดหา - หองศัลยกรรม 

感染科     แผนกโรคติดเชื้อ 

感染管制委員會     คณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อ     

新生兒科  แผนกทารกแรกเกิด  



會計室  สํานักบัญชี 

碎石中心    ศูนย Extracorporeal สลายนิ่วดวยคลื่น

เสียง   

   ความถี่สูง 

經營決策委員會  คณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน 

腦中風中心  ศูนยโรคหลอดเลือดสมอง     

腦創傷中心(特別門診)  ศูนยผูปวยนอกโรคบาดเจ็บทางสมอง 

腹部影像醫學科    แผนกเอ็กซเรยชองทอง  

腹膜透析護理    การดูแลผูปวยเยื่อชองทอง 

董事會  คณะกรรมการบริหาร 

解剖病理科  แผนกกายวิภาคศาสตร 

資材室    สํานักบริหารอุปกรณเครื่องมือ 

資訊室    สํานักสารสนเทศน  

運動傷害科  แผนกบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย 

電子病歷推動委員會 คณะกรรมการประวัติการแพทย

อิเล็กทรอนิกส 

電腦刀治療中心  ศูนยศัลยกรรมดวยมีดไซเบอร 

圖書館  หองสมุด 

圖書館委員會  คณะกรรมการหองสมุด 

睡眠中心  ศูนยบริหารการนอนหลับ    

精神科  แผนกประสาทวิทยา 

緊急醫療系統科  แผนกการแพทยฉุกเฉนิ    

影像醫學部  การถายภาพทางการแพทย    

緩和醫療中心  ศูนยบําบัดทางการแพทย    

齒顎矯正科     แผนกทันตกรรมจัดฟน  

整形外科  แผนกศัลยกรรมตกแตง 

燙傷中心    ศูนยบําบัดแผลจากการความรอน  

遺傳諮詢中心  ศูนยใหคําปรึกษาทางพันธุกรรม 

檢查室  หองตรวจโรค 

營養科  แผนกโภชนาการ 

營養醫療委員會  คณะกรรมการโภชนาการทางการแพทย 

癌症中心  ศูนยมะเร็ง 



癌症委員會  คณะกรรมการมะเร็ง 

總務室  สํานักธุรการ 

總務室-出納組  ฝายการเงิน สํานักธุรการ 

總務室-管理組  ฝายบริหาร สํานักธุรการ 

總機小組  ทีมงานโอเปอรเรเตอร 

臨床技能中心  ศูนยทักษะทางคลินิก    

臨床研究管理委員會 คณะกรรมการบริหารงานวิจัยทางคลินิก 

臨床病理科     แผนกพยาธิวิทยา  

臨床試驗中心  ศูนยทดลองพยาธิวิทยา 

臨床資源委員會  คณะกรรมการทรัพยากรทางคลินิก 

職工福利委員會  คณะกรรมการสวัสดิการพนักงาน 

職業安全衛生委員會  คณะกรรมการอนามัย 

   และความปลอดภัยในการทํางาน 

職業醫學科  แผนกอาชีวเวชศาสตร     

軀體影像醫學科  แผนกภาพถายรางกายทางการแพทย     

醫務祕書室  สํานักเลขานุการดานการแพทย 

醫學研究委員會  คณะกรรมการวิจัยดานการแพทย 

醫學研究部  แผนกวิจัยดานการแพทย 

醫學美容中心  ศูนยเสริมความงามดานการแพทย 

醫學倫理委員會  คณะกรรมการจริยธรรมดานการแพทย 

醫學教育委員會  คณะกรรมการการศึกาาดานการแพทย 

醫學圖書館  หองสมุดการแพทย 

醫學圖書館-教材組  ฝายอุปกรณ - หองสมุดการแพทย 

醫療事務室  สํานักบริหการการแพทย 

醫療事務室-申報業務組  ฝายคํารอง - สํานักการแพทย 

醫療事務室-住院服務組  ฝายบริการคนไขใน - สํานักการแพทย 

醫療事務室-醫事行政組  ฝายบริหารการแพทย  

   - สํานักการแพทย 

醫療事務室-醫療服務組  ฝายบริการการรักษาพยาบาล  

   - สํานักการแพทย 

醫療儀器年度預算審核委員會 คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ

อุปกรณการแพทยประจําป 

藥事委員會  คณะกรรมการเภสัชกรรม 



藥劑部  แผนกเภสัชกรรม 

藥劑部-中藥局  หองจายยา - แผนกเภสัชกรรม 

藥劑部-精神科院區  สวนโรคจิตเวช - แผนกเภสัชกรรม 

護理部  แผนกพยาบาล 

護理部-供應中心  ศูนยจัดหา - แผนกพยาบาล 

護理部-社區護理  พยาบาลชุมชน - แผนกพยาบาล 

護理部-門 診  ฝายคนไขนอก - แผนกพยาบาล 

護理部-急診室  ฝายฉุกเฉิน - แผนกพยาบาล 

護理部-病嬰室  หองผูปวยเด็ก - แผนกพยาบาล 

護理部-開刀房  หองผาตัด - แผนกพยาบาล 

護理部-燙傷中心  ศูนยบําบัดบาดแผลจากความรอน 

   - แผนกพยาบาล 

護理部-輸送小組  ฝายขนสง - แผนกพยาบาล 

護理部-嬰兒室  หองเด็กทารก - แผนกพยาบาล 

觀察醫學科  แผนกแพทยพินิจศาสตร 

 


