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สําเนาคูฉบับ
คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่
/ ๒๕๖1
เรื่อง แตงตั้ง Chief Officer ประจําเขตสุขภาพที่ ๔ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
ตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ ๔๐๔๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
ไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร และคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร ระดับเขตสุขภาพที่ ๔
ประจําป งบประมาณ ๒๕๖๑ นั้น บั ดนี้ ไดมีการเปลี่ ย นแปลงคณะกรรมการ จึงเห็ นสมควรปรั บปรุงคําสั่ ง
ดังกลาวใหม
เพื่อใหการขับเคลื่อนการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย มีความตอเนื่อง ชัดเจน และมี
กระบวนการควบคุม กํากับ ที่มีประสิทธิภาพ จึงใหยกเลิกคําสั่งดังกลาวขางตนและแตงตั้ง Chief Officer
ประจําเขตสุขภาพที่ ๔ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ซึ่งมีองคประกอบและบทบาทหนาที่ ดังนี้
ที่ปรึกษา ประกอบดวย
1. นายสุระ วิเศษศักดิ์
2. นายสมยศ ศรีจารนัย

ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4
สาธารณสุขนิเทศก เขตสุขภาพที่ 4

คณะกรรมการอํานวยการ Chief Officer ประกอบดวย
๑. Chief Operation Officer
: COO
๑.1 นายประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร
ผูอ ํานวยการโรงพยาบาลแกงคอย
ประธาน
รักษาการในตําแหนง
นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
1.2 นายธนะวัฒน วงศผัน
ผูอ ํานวยการโรงพยาบาลบานหมอ รองประธาน
ปฏิบัติราชการในตําแหนง
นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
1.3 นางจํารัส ประสิว
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ รองประธาน
รักษาการในตําแหนง
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ดานสงเสริมพัฒนา)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
1.4 นางสาวอังคณา จรรยากุลวงศ ผูช วยผูตรวจราชการกระทรวง รองประธาน
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 4
1.5 นายสุวรรณ เต็มวิริยะกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ กรรมการ
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 4
1.6 นางสาวสุนิสา โรจนทะนงค นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กรรมการ
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 4
1.7 นางสาวแพรวพรรณ...
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1.7 นางสาวแพรวพรรณ ใจอินทร นักวิชาการสาธารณสุข
กรรมการ
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 4
1.8 นางประทุม ชุมพล
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ กรรมการและ
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 4
เลขานุการ
1.9 นางปริญดา สัตตบริพันธ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ กรรมการ
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 4 และผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่
๑. รวมกับทีมงาน Chief Officer (COO,CFO,CIO,CSO,CHRO,CKO และ CPPO) ในการรวบรวม
และวิเคราะหขอมู ล เสนอต อประธาน และคณะกรรมการเขตสุขภาพ เพื่อใชประกอบการตัดสิ นใจกําหนด
ทิศทาง และการวางแผนยุทธศาสตรของเขต
2. นํานโยบายของปลัดกระทรวงสาธารณสุขและประธาน (CEO) สูการวางแผนการปฏิบัติ
ที่เปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
3. ทําหนาที่เปนหัวหนาสํานักงานเขตสุขภาพที่ 4 ในการกํากับ ดูแล การปฏิบัติงานดานตาง ๆ
ใหเปนไปตามเปาหมายของเขตสุขภาพ และตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข
4. ทําหนาที่ประสานทีม Chief Officer ในการวางแผนการดําเนินงานดานตางๆ ดังนี้
4.๑ รวมกับ CHRO (Chief Human Resource Officer) กําหนดนโยบายการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร รวมถึงการกําหนดหลักเกณฑการจายคาตอบแทน การแตงตั้งโยกยาย และการปรับเกลี่ย
บุคลากรอยางเหมาะสมและเปนธรรม สอดคลองกับแผนพัฒนาระบบบริการของเขต
4.๒ รวมกับ CSO (Chief Service Officer) ในการวิเคราะหปญหาสุขภาพและกําหนด
นโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในเขต การสงตอที่มีศักยภาพ เชื่อมโยงกับการลงทุนดานสุขภาพอยาง
คุมคา ไมซ้ําซอน และสอดคลองกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อตอบสนองการพัฒนาศักยภาพการใหบริการในเขต
4.๓ รวมกับ CFO (Chief Financial Officer) ในการวางนโยบายดานการเงินการคลัง
วางแผนการลงทุ น ด า นสุ ข ภาพที่ เ หมาะสม ไม ซ้ํ า ซ อ น ร ว มบริ ห ารความเสี่ ย งด า นการเงิ น การคลั ง
ใหกับหนวยบริการในเขต เพื่อใหหนวยบริการไมประสบวิกฤตดานการเงิน
4.๔ รวมกับ CKO (Chief Knowledge Officer) ในการกําหนดยุทธศาสตรการวางแผน
การบริห ารจัดการองค ความรู รวมทั้ งเชื่อมโยงและเผยแพรองคความรู แกบุคลากรในหนว ยงานทุกระดับ
ใหครอบคลุม
5. ติดตาม ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) และรายงานความกาวหนาการดําเนินงาน
งบประมาณทุกหมวด ตอที่ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพทุกเดือน
6. สนั บ สนุ น ควบคุม กํา กับ ติด ตาม และรายงานความก าวหนาการดําเนิน งานของ
คณะทํางานตามคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตอที่ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพทุกเดือน ไดแก
- คณะทํางานเขตสุขภาพ (นวัตกรรมการบริหารจัดการ)
ดังรายชื่อแนบทายคําสั่งฉบับนี้
7. ทําหนาที่เปนเลขานุการ การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพ
๘. งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
๒. Chief Human...
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๒. Chief Human Resource Officer
๒.1 นายไพโรจน สุรัตนวนิช

: CHRO
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ประธาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
2.2 นางสาวอัจฉรา ละอองนวลพานิช ผูอํานวยการโรงพยาบาลอินทรบุรี รองประธาน
จังหวัดสิงหบุรี
2.3 นายพิสิฐ พรหมคํา
รักษาการในตําแหนง
รองประธาน
นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
2.4 นางศศิธร ศรีแกว
นักวิชาการสาธารณสุข
รองประธาน
ชํานาญการพิเศษ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
๒.5 หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด กรรมการ
ทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ ๔
2.6 นางวิมลพรรณ คํานึง
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
กรรมการ
ชํานาญการพิเศษ
และเลขานุการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
๒.7 นายสัญญา มาศิริ
นักวิชาการสาธารณสุข ผูชว ยเลขานุการ
ชํานาญการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
2.8 นางสาวสุนิสา โรจนทะนงค นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ผูชวยเลขานุการ
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 4

เขตสุขภาพ

มีหนาที่
๑. กําหนดนโยบายการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรในองคกรใหเหมาะสมกับ Productivity
๒. การวางแผนการบริหารบุคลากร สอดคลองกับแผนพัฒนาระบบบริการ และเปาหมายของ

๓. สงเสริมและปลูกฝงคานิยม MOPH แกบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ ในเขตสุขภาพที่ 4
4. พัฒนากลไกการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเขตสุขภาพที่ 4
๕. การกํ า หนดหลั ก เกณฑ ก ารจ า ยค า ตอบแทนที่ เ หมาะสมกั บ ผลผลิ ต และเป น ธรรม
ภายในเขตสุขภาพ (คาตอบแทนและสิทธิประโยชน : Compensation & Benefits)
๖. การกําหนดหลักเกณฑการแตงตั้ง โยกยาย และการเกลี่ยบุคลากรภายในเขตอยางเหมาะสม
และเปนธรรม
๗. สนั บ สนุ น ควบคุ ม กํ า กั บ ติ ด ตาม และรายงานความก า วหน า การดํ า เนิ น งานของ
คณะทํางานตามคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตอที่ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพทุกเดือน ไดแก
- คณะทํางาน HRH Tranformation
ดังรายชื่อแนบทายคําสั่งฉบับนี้
๘. ติดตาม ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) และรายงานความกาวหนา
การดําเนินงานตอที่ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพทุกเดือน
๙. งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
๓. Chief Financial...
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๓. Chief Financial Officer

๓.1 นายชลอ ศานติวรางคณา

: CFO

ผูอํานวยการสํานักงาน
ที่ปรึกษา
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต ๔ สระบุรี
๓.๒ นายอนุกูล ไทยถานันดร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลปทุมธานี ประธาน
จังหวัดปทุมธานี
3.3 นายนิติ เหตานุรักษ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเสนา รองประธาน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3.4 นายธนะวัฒน วงศผัน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบานหมอ กรรมการ
ปฏิบัติราชการในตําแหนงนายแพทยเชี่ยวชาญ
(ดานเวชกรรมปองกัน)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
3.๕ ประธานคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังระดับจังหวัด
กรรมการ
ทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ ๔
๓.๖ นายวินัย มหมนตเจริญ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กรรมการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี และเลขานุการ
3.7 นางณัฎฐิตา สุขเสถียร
เจาพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการและ
ชํานาญงาน โรงพยาบาลปทุมธานี ผูชวยเลขานุการ
จังหวัดปทุมธานี
3.8 นางสาวจิรานันต พงศนราทิพย นักวิชาการเงินและบัญชี
กรรมการและ
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 4 ผูชวยเลขานุการ
3.9 นางสาวตมิสา สุทธิพรชัย
นักวิชาการเงินและบัญชี
กรรมการและ

มีหนาที่
๑. รวบรวมขอมูลเรื่องการเงินการคลัง เสนอ CEO เพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการกําหนด
ทิศทางและกลยุทธขององคกร
๒. บริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะหความเสี่ยงและโอกาสขององคกร ใหสามารถมีผลตอบแทน
สูงสุด ภายใตความเสี่ยงที่ยอมรับได รวมถึงตองคํานึงถึงการกํากับดูแลกิจการที่ดี
๓. รวมวางแผนการลงทุน การบริหารตนทุน
4. ตรวจสอบแผนการเงิน (Planfin) ของหนวยบริการใหมีความครบถวน ถูกตอง สมบูรณ
5. เฝาระวังสถานการณดานการเงินการคลัง ไมใหหนวยบริการในเขตสุขภาพเกิดภาวะวิกฤต ระดับ 7
6. พัฒนาความรูทางดานการเงินและบัญชี
7. ควบคุม กํากับ ดูแลการเงินการคลังใหเปนไปตามเปาหมาย
8. ตรวจเยี่ ย ม นิ เ ทศงาน โรงพยาบาลที่มีภาวะวิกฤต ระดับ 7 และโรงพยาบาลที่จัดทํา
หนังสือแสดงเจตจํานงปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการเงิน (Letter of Intent : LOI)
9. สนั บ สนุ น ควบคุ ม กํ า กั บ ติ ด ตาม และรายงานความก า วหน า การดํ า เนิ น งานของ
คณะทํางานตามคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตอที่ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพทุกเดือน ไดแก
- คณะทํางานการเงินการคลัง (Financial Management)
ดังรายชื่อแนบทายคําสั่งฉบับนี้
10. ติดตาม...
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10. ติดตาม ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) และรายงานความกาวหนา
การดําเนินงานตอที่ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพทุกเดือน
11. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
4. Chief Service Officer
4.1 นายอนันต กมลเนตร
4.2 นายทวีโชค โรจนอารัมภกุล
4.3 นายนิติ เหตานุรกั ษ
4.4 นายวิโรจน รัตนอมรสกุล
4.5 นายสฤษดิ์เดช เจริญไชย
4.6 นายนราพงศ ธีรอัครวิภาส

4.7 นายประภาส ลีส้ ุทธิพรชัย
4.8 นายสกล สุขพรหม
4.9 นายประพงษ วงศระวีกุล
4.10 นายธัชชัย บํารุงสงฆ
4.11 นายอภิสิทธิ์ ปทมารัตน
4.12 นางอรุณี งามภูพันธ
4.13 นางหทัยรัตน อัจจิมานนท
4.14 นายธานินทร โตจีน
4.15 นางโสภา พิชัยณรงค
4.16 นายปรัชญา โชติยะ

: CSO
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสระบุรี
ประธาน
จังหวัดสระบุรี
นายแพทยเชี่ยวชาญ
รองประธาน
(ดานเวชกรรมปองกัน)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเสนา รองประธาน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายแพทยสาธารณสุข
กรรมการ
จังหวัดนครนายก
นายแพทยเชี่ยวชาญ
กรรมการ
(ดานเวชกรรมปองกัน)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลลําลูกกา กรรมการ
รักษาการในตําแหนงนายแพทยเชี่ยวชาญ
(ดานเวชกรรมปองกัน)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลอางทอง กรรมการ
รองผูอํานวยการฝายการแพทย
กรรมการ
โรงพยาบาลพระนั่งเกลา
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
โรงพยาบาลสระบุรี
รองผูอํานวยการฝายการแพทย กรรมการ
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
รองผูอ ํานวยการฝายการแพทย กรรมการ
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
รองผูอํานวยการฝายการแพทย กรรมการ
โรงพยาบาลอางทอง
รองผูอํานวยการฝายการแพทย
กรรมการ
โรงพยาบาลพระนารายณมหาราช
รองผูอํานวยการฝายการแพทย กรรมการ
โรงพยาบาลอินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี
รองผูอํานวยการฝายการแพทย กรรมการ
โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
โรงพยาบาลปทุมธานี
4.17 นางวังจันทร...
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4.17 นางวังจันทร กิตติภาดากุล

ทันตแพทยเชี่ยวชาญ
กรรมการ
(ดานทันตสาธารณสุข)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี
4.18 นายดิเรก ดีศิริ
รองผูอํานวยการฝายการแพทย กรรมการ
โรงพยาบาลพระนั่งเกลา
4.19 นายวรฤทธิ์ สัมฤทธิ์ดี
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
โรงพยาบาลพระนารายณมหาราช
4.20 นายเจิมวิทย พิรัตน
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
โรงพยาบาลพระนั่งเกลา
4.21 นางสาวเสาวลักษณ ชาวโพนทอง นายแพทยชํานาญการ
กรรมการ
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
4.22 ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับจังหวัด
กรรมการ
ทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 4
4.23 นายพลภัทร สุลีสถิระ
รองผูอํานวยการฝายการแพทย กรรมการ
โรงพยาบาลสระบุรี
และเลขานุการ
4.24 นางนุชรินทร อักษรดี
รองผูอํานวยการฝายการแพทย กรรมการ
โรงพยาบาลพระพุทธบาท และผูชวยเลขานุการ
จังหวัดสระบุรี
4.25 นายตรีศักดิ์ รีละออง
นักวิชาการสาธารณสุข
กรรมการ
ชํานาญการพิเศษ
และผูชวยเลขานุการ
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
4.26 นางสาวแพรวพรรณ ใจอินทร นักวิชาการสาธารณสุข
กรรมการ
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 4 และผูชวยเลขานุการ
4.27 นางสาวธัชชญชล อุดขาว
นักวิชาการสาธารณสุข
กรรมการ
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 4 และผูชวยเลขานุการ
4.28 นางสาวอัญญารินทร มีทอง
นักวิชาการสาธารณสุข
กรรมการ
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 4 และผูชวยเลขานุการ
4.29 นางสาวนภารัตน แจมดวง นักวิชาการสาธารณสุข
กรรมการ
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 4 และผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่
๑. กําหนดยุทธศาสตร การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ระดับเขต
2. ประสาน COO ในการวางแผนงบลงทุนครุภัณฑ สิ่งกอสราง ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
เชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบบริการอยางคุมคา
3. เชื่ อ มโยงการพั ฒ นาระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ ให ส อดคล อ งกั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากร
อยางเหมาะสม และตอบสนองตอการพัฒนาระบบบริการ
๔. ขับเคลื่อนงานระบบบริการสุ ขภาพ Service Plan อยางเปนระบบและมีคุณภาพ
โดยเฉพาะระบบการสงตอ ใหมีความเชื่อมโยงกับหนวยบริการทุกระดับ
5. สนั บ สนุ น ควบคุ ม กํ า กั บ ติ ด ตาม และรายงานความก า วหน า การดํ า เนิ น งานของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เขตสุขภาพที่ 4 และคณะทํางานตามคํารับรอง
และการประเมินผล...
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และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตอที่
ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพทุกเดือน ไดแก
- คณะทํางาน Fast Track
- คณะทํางานยาเสพติด
- คณะทํางานควบคุมปองกันวัณโรค (TB : Tuberculosis)
ดังรายชื่อแนบทายคําสั่งฉบับนี้
6. ติดตาม ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) สรุปและวิเคราะห ผลการดําเนินงาน
และปญหาของระบบบริการสุขภาพ ตอที่ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพทุกเดือน
๗. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
5. Chief Health Promotion Prevention and Protection Officer : CPPO
5.1 นายวิวัฒ คําเพ็ญ
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี ประธาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี
5.2 นางสาวไสววรรณ ไผประเสริฐ ผูอํานวยการ
รองประธาน
ศูนยอนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 4
สระบุรี
5.3 นายวีรชัย บริบรู ณ
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองประธาน
(ดานสงเสริมพัฒนา)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี
5.4 นายสฤษดิ์เดช เจริญไชย
นายแพทยเชี่ยวชาญ
กรรมการ
(ดานเวชกรรมปองกัน)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
5.5 นางหทัยรัตน อัจจิมานนท
รองผูอํานวยการฝายการแพทย
กรรมการ
โรงพยาบาลพระนารายณมหาราช
5.6 นายปรีดา ตั้งจิตเมธี
รองผูอํานวยการฝายการแพทย
กรรมการ
โรงพยาบาลปทุมธานี
5.7 นางสิริพร พุทธิพรโอภาส
ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 4 กรรมการ
ปทุมธานี
5.8 นางสาววรยา เหลืองออน
ผูอํานวยการ
กรรมการ
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4
จังหวัดสระบุรี
5.9 นางอุดมลักษณ เวชชพิทักษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
กรรมการ
ชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ดานสงเสริมพัฒนา)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
5.10 นางอัมพร วารินทร
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ กรรมการ
(ดานสงเสริมพัฒนา)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
5.11 นางลักษณา...
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5.11 นางลักษณา ศังขชาต
5.12 นางจํารัส ประสิว

5.13 นางกาญจนา นาพูลผล
5.14 นางบุษบา ใจกลา
5.15 นางธนสรณ ศรีใชประวัติ
5.16 นางบุญชอบ เกษโกวิท

5.17 นายศุภชัย สิงโห
5.18 นางศศิธร ศรีแกว
5.19 นางสรีสอางค บุญพระ
5.20 นางสาวอารีย บุญผอง
5.21 นางสาวสุพัตรา ธรรมวงษ
5.22 นางมณฑา โชคชัยไพศาล
5.23 นางวิจิตร เอี่ยมบริสุทธิ์

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ กรรมการ
(ดานสงเสริมพัฒนา)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอยุธยา
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กรรมการ
รักษาการในตําแหนง
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ดานสงเสริมพัฒนา)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ กรรมการ
(ดานสงเสริมพัฒนา)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ กรรมการ
(ดานสงเสริมพัฒนา)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
นักวิชาการชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
นักวิชาการสาธารณสุข
กรรมการ
ชํานาญการพิเศษ
รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(โภชนาการ) ศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี
วิศวกรไฟฟาชํานาญการ
กรรมการ
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน
สนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 4 จังหวัดนนทบุรี
นักวิชาการสาธารณสุข
กรรมการ
ชํานาญการพิเศษ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
หัวหนางาน
กรรมการ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 4
สระบุรี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรรมการ
สํานักงานสาธารณสุข
และเลขานุการ
จังหวัดสิงหบุรี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กรรมการ
ศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี และเลขานุการรวม
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กรรมการ
ศูนยสุขภาพจิตที่ 4 ปทุมธานี และเลขานุการรวม
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กรรมการ
สํานักงานปองกัน
และเลขานุการรวม
ควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
5.24 นายพิพฒ
ั นพล...
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5.24 นายพิพัฒนพล พินิจดี

หัวหนากลุมสุขภาพภาคประชาชน กรรมการ
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และเลขานุการรวม
สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 4
จังหวัดนนทบุรี
5.25 นางสาวนภารัตน แจมดวง นักวิชาการสาธารณสุข
กรรมการและ
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 4 ผูชวยเลขานุการ
5.26 นางสาวสิริยาพร จันทรพริ้ง นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการและ
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 4 ผูช วยเลขานุการ
มีหนาที่
1. สงเสริม สนับสนุนการจัดทําและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
สูความเปนเลิศ พ.ศ.2562 - 2569 ระดับเขตสุขภาพ
2. ศึกษารวบรวม วิเคราะหขอมูลสถานการณระดับพื้นที่ เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร
3. จัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนาความเปนเลิศดาน Prevention and Protection Excellence
ระดับเขต ใหสอดคลองกับระดับประเทศ
4. จัดประชุมระดมความคิดเห็น ประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร
5. ประสานการจัดทําและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร
6. สนั บ สนุ น ควบคุ ม กํ า กั บ ติ ด ตาม และรายงานความก า วหน า การดํ า เนิ น งานของ
คณะทํา งานตามคํ า รั บรองและการประเมิน ผลการปฏิบัติร าชการ (Performance Agreement :PA)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตอที่ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพทุกเดือน ไดแก
- คณะทํางาน Green & Clean Hospital
- คณะทํางาน Primary Care
- คณะทํางานลูกเกิดรอด แมปลอดภัย เด็กพัฒนาการสมวัย (MCH : Mother and
Child Health)
ดังรายชื่อแนบทายคําสั่งฉบับนี้
7. ติดตาม ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) และรายงานความกาวหนาการ
ดําเนินงานตอที่ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพทุกเดือน
๘. งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
6. CHIEF INFORMATION OFFICER
6.1 นายรุงฤทัย มวลประสิทธิ์พร
6.2 นายธนะวัตน วงศผัน

6.3 นายประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร

: CIO
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ประธาน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบานหมอ รองประธาน
ปฏิบัติราชการในตําแหนง
นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลแกงคอย กรรมการ
รักษาการในตําแหนง
นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
6.4 นายสฤษดิ์เดช...
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6.4 นายสฤษดิ์เดช เจริญไชย
6.5 นายสุขสันติ พักธรรมนัก
6.6 นายสุวรรณ เพ็ชรรุง

6.7 นายศราวุธ ธนเสรี

6.8 นายณรงค ถวิลวิสาร

6.9 นางกาญจนา นาพูลผล
6.10 นางศศิธร ศรีแกว
6.11 นายวัชรพล ในอรุณ
6.12 นางสาวปรียดา แจงประดิษฐ

6.13 นายสราวุธ ภูวสันติ

6.14 นายสุวรรณ เต็มวิริยะกุล
6.15 นางสาววาสนา แกวสระ

นายแพทยเชี่ยวชาญ
กรรมการ
(ดานเวชกรรมปองกัน)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
นายแพทยเชี่ยวชาญ
กรรมการ
(ดานเวชกรรมปองกัน)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบานนา กรรมการ
รักษาการในตําแหนงนายแพทยเชี่ยวชาญ
(ดานเวชกรรมปองกัน)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญบุรี
กรรมการ
ปฏิบัติราชการในตําแหนง
นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลลาดบัวหลวง กรรมการ
รักษาการในตําแหนงนายแพทยเชี่ยวชาญ
(ดานเวชกรรมปองกัน)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ กรรมการ
(ดานสงเสริมพัฒนา)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กรรมการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
นักวิชาการสาธารณสุข
กรรมการและ
ชํานาญการพิเศษ
เลขานุการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการและ
ชํานาญการพิเศษ
ผูช วยเลขานุการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรรมการและ
สํานักงานสาธารณสุข
ผูชวยเลขานุการ
จังหวัดสระบุรี
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัตกิ าร กรรมการและ
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 4 ผูชวยเลขานุการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
กรรมการและ
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 4 ผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่…
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มีหนาที่
1. จัดทําระบบคลังขอมูลดานการแพทยและสุขภาพ (Health Data Center : HDC)
ใหเปนปจจุบัน และกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงประเด็นตัวชี้วัด ชี้แจงจังหวัดภายในเขตสุขภาพเพื่อทราบแนว
ทางการบันทึกขอมูลในระบบ
2. กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ขอมูลดานการแพทยและสุขภาพ (Health Data Center :
HDC) ใหถูกตอง
3. การสรางระบบความปลอดภัย และแผนสํารองฉุกเฉินในระบบสารสนเทศ
4. ประสานงานด า นสารสนเทศ และรับ ผิดชอบขอมูล ขาวสาร รวมทั้งมีการประมวลผล
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินผล ตลอดจนสนับสนุนใหมีการใชขอมูลอยางตอเนื่อง
5. สนั บ สนุ น ควบคุม กํา กับ ติด ตาม และรายงานความก าวหนาการดําเนิน งานของ
คณะทํางานตามคํ า รั บรองและการประเมิน ผลการปฏิบัติร าชการ (Performance Agreement :PA)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตอที่ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพทุกเดือน ไดแก
- คณะทํางาน Digital Transformation
ดังรายชื่อแนบทายคําสั่งฉบับนี้
6. ติดตาม ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) และรายงานความกาวหนา
การดําเนินงานตอที่ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพทุกเดือน
๗. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
7. Chief Knowledge Officer
7.1 นายวิโรจน รัตนอมรสกุล

: CKO
นายแพทยสาธารณสุข
ประธาน
จังหวัดนครนายก
7.2 นางบุษบา ใจกลา
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองประธาน
(ดานสงเสริมพัฒนา)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
7.3 รองผูอํานวยการฝายการแพทยโรงพยาบาลศูนย/ โรงพยาบาลทั่วไป กรรมการ
ทุกแหง ในเขตสุขภาพที่ 4
7.4 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ดานสุขเสริมพัฒนา)
กรรมการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
ในเขตสุขภาพที่ 4
7.5 นางสุนทรี กาวีละ
เภสัชกรชํานาญการ
กรรมการ
โรงพยาบาลลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
7.6 นายวสุนัยน มีสมศักดิ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7.7 นายเสกสรร สวัสดี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรรมการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง
7.8 นางสาวศิริเนตร สุขดี
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
กรรมการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี
7.9 นางนงลักษณ อิงคมณี
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
กรรมการ
โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7.10 นายสุรพงษ แซแต
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรรมการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7.11 นางเจษฎา...
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7.11 นางเจษฎา ศรีงาม

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
กรรมการ
โรงพยาบาลทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7.12 นางรําพึง นุมสารพัดนึก
นักวิชาการสาธารณสุข
กรรมการ
ชํานาญการพิเศษ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
7.13 นายไพโรจน กวินเลิศวัฒนา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
กรรมการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
7.14 นางกุหลาบ คนเสงี่ยม
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรรมการและ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก เลขานุการ
7.15 นายดิษฐพงษ เปรมปรีดา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรรมการและ
โรงพยาบาลนครนายก
ผูชวยเลขานุการ
7.16 นางสาวธนัตถนันท โตประมาณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรรมการและ
สํานักงานสาธารณสุข
ผูชวยเลขานุการ
จังหวัดปทุมธานี
7.17 นางพรพิมล พลอยประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการและ
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ผูชว ยเลขานุการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7.18 นายภุชเคนธ ทองสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรรมการและ
สํานักงานสาธารณสุข
ผูชวยเลขานุการ
จังหวัดนครนายก
7.19 นางสาวณภาภัช เตชณัฐณฐภณ นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการและ
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 4 ผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่
1. กําหนดยุทธศาสตร การพัฒนาองคความรูในเขตสุขภาพอยางเหมาะสม
2. การวางแผนการบริหารจัดการองคความรูขององคกร ใหสอดคลองกับปญหาและความตองการ
พัฒนาองคความรู
3. กําหนดเปาหมายขององคกร เปาหมายของการจัดการความรูของเขตสุขภาพ
4. เชื่อมโยงการพัฒนาองคความรู กับการดําเนินงานประจําอยางเหมาะสมและเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาระบบงาน
5. ประสานงานกับ CHRO และ CIO ในการนําองคความรูเผยแพรสูบุคลากรในหนวยงานของ
เขตสุขภาพทุกระดับ ทางชองทางสื่อสารตางๆ เขตสุขภาพที่ 4
6. สนั บ สนุ น ควบคุ ม กํ า กั บ ติ ด ตาม และรายงานความก า วหน า การดํ า เนิ น งานของ
คณะทํา งานตามคํ า รั บรองและการประเมิน ผลการปฏิบัติร าชการ (Performance Agreement :PA)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตอที่ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพทุกเดือน ไดแก
- คณะทํ า งานการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ (Public Sector
Management Quality Award : PMQA)
ดังรายชื่อแนบทายคําสั่งฉบับนี้
7. ติดตาม…
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7. ติ ด ตาม ประเมิน ผล (Monitoring and Evaluation)
การดําเนินงานตอที่ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพทุกเดือน
๘. งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย

และรายงานความกาวหนา

8. Chief Pharmacy Officer
8.1 นางนุชรินทร อักษรดี

: CPO
รองผูอํานวยการฝายการแพทย
ที่ปรีกษา
โรงพยาบาลพระพุทธบาท
8.2 นายประทิน ฮึงวัฒนากุล
เภสัชกรเชี่ยวชาญ
ประธาน
โรงพยาบาลพระนั่งเกลา
8.3 นายวัชรพันธ ศรีสวัสดิ์
เภสัชกรเชี่ยวชาญ
รองประธาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี
8.4 หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข
กรรมการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
ในเขตสุขภาพที่ 4
กรรมการ
8.5 หัวหนากลุมงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป
ทุกแหง ในเขตสุขภาพที่ 4
8.6 หัวหนากลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบ ริโภค
กรรมการ
โรงพยาบาลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
8.7 หัวหนากลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค
กรรมการ
โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
8.8 หัวหนากลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค
กรรมการ
โรงพยาบาลพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
8.9 หัวหนากลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค
กรรมการ
โรงพยาบาลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
8.10 หัวหนากลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค
กรรมการ
โรงพยาบาลบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8.11 หัวหนากลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค
กรรมการ
โรงพยาบาลบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี
8.12 หัวหนากลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค
กรรมการ
โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง
8.13 หัวหนากลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค
กรรมการ
โรงพยาบาลปากพลี จังหวัดนครนายก
8.14 นางสาวดวงกมล นุตราวงศ หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค กรรมการและ
และเภสัชสาธารณสุข
เลขานุการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
8.15 นางนันทิยา…
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8.15 นางนันทิยา สหสุนทรวุฒิ
8.16 นายวิรัญชน ตวงสุวรรณ
8.17 นางสาวอัญญารินทร มีทอง
8.18 นางสาวธัชชญชล อุดขาว

เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
โรงพยาบาลพระนั่งเกลา
เภสัชกรปฏิบัติการ
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
นักวิชาการสาธารณสุข
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 4
นักวิชาการสาธารณสุข
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 4

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
กรรมการและ
ผูชว ยเลขานุการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่
1. พัฒนากําลังคนและความกาวหนาดานเภสัชกรรมในเขตสุขภาพ ใหสอดคลองภาระงาน
และมีความรูทักษะในการใหบริการทางเภสัชกรรมไดตามมาตรฐาน และบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
2. พัฒนาระบบสารสนเทศดานเภสัชกรรมของหนวยบริการสุขภาพในเขตสุขภาพ เพื่อใชใน
การติดตามประเมินผลผลิต ผลลัพธและประสิทธิภาพของระบบบริการทางเภสัชกรรม
3. พัฒนาการบริหารเวชภัณฑของหนวยบริการสุขภาพในเขตสุขภาพ ตั้งแตการคัดเลือกยา
การจัดซื้อ จัดหา ผลิตยา การควบคุมคุณภาพยา ระบบสํารองยา การบริหารจัดการยาในภาวะวิกฤต/ฉุกเฉิน
การประเมิ น การใช ย าและการส ง เสริ ม การใช ย าอย า งสมเหตุ ผ ล ทั้ ง นี้ ใ ห เ ป น ไปตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
และคํานึงถึงความประหยัด คุมคา ผูรับบริการเขาถึงได
4. สนั บ สนุ น ควบคุม กํา กับ ติด ตาม และรายงานความก าวหนาการดําเนิน งานของ
คณะทํางานตามคํารับ รองและการประเมิน ผลการปฏิ บัติร าชการ (Performance Agreement : PA)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตอที่ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพทุกเดือน ไดแก
- คณะทํางานการใชยาอยางสมเหตุผลและการจัดการดื้อยาตานจุลชีพ (RDU - AMR)
ดังรายชื่อแนบทายคําสั่งฉบับนี้
5. ควบคุม กํากับ ติดตามและประเมินผลและรายงานความกาวหนาการดําเนินงาน ตอที่
ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพทุกเดือน
6. งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสุระ วิเศษศักดิ์)
ผูต รวจราชการกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

บัญชีรายละเอียดแตงตั้ง Chief Officer ประจําเขตสุขภาพที่ ๔ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
แนบทายคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 4319 /2561 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561
คณะทํางานตามคํารับรองปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) เขตสุขภาพที่ ๔
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ดังนี้
1. คณะทํางานลูกเกิดรอด แมปลอดภัย เด็กพัฒนาการสมวัย (MCH : Mother and Child Health)
1. นางหทัยรัตน อัจจิมานนท รองผูอํานวยการฝายการแพทย
ประธาน
โรงพยาบาลพระนารายณมหาราช
2. นายธานินทร โตจีน
รองผูอํานวยการฝายการแพทย
รองประธาน
โรงพยาบาลอินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี
3. นางโสภา พิชัยณรงค
รองผูอํานวยการฝายการแพทย
รองประธาน
โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4. นางสาวไสววรรณ ไผประเสริฐ ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี
รองประธาน
ศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี
5. หัวหนากลุมงานสูติ-นรีเวชกรรม ของโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป คณะทํางาน
ในเขตสุขภาพที่ 4
6. หัวหนากลุมงานกุมารเวชกรรม ของโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป
คณะทํางาน
ในเขตสุขภาพที่ 4
7. นางบุญชอบ เกษโกวิท
รองผูอํานวยการ
คณะทํางาน
ศูนยอนามัยที่ 4
8. รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครนายก (ดานสงเสริมพัฒนา)
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
9. รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี (ดานสงเสริมพัฒนา)
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
10. รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ดานสงเสริมพัฒนา) คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11. รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี (ดานสงเสริมพัฒนา)
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี
12. รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี (ดานสงเสริมพัฒนา)
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
13. รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอางทอง (ดานเสริมพัฒนา)
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง
14. รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี (ดานสงเสริมพัฒนา)
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
15. รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (ดานสงเสริมพัฒนา)
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
16. นางสาวสุพัตรา ธรรมวงษ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน
ศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี
และเลขานุการ
17. นางดวงพร โสภิตลาภธนา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี
และเลขานุการ
18. นางพรทิพย...
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18. นางพรทิพย คะนึงบุตร
19. นางสาวบรรยง มีนิรันดร
20. นางสาวธัชชญชล อุดขาว
2. คณะทํางาน Green & Clean Hospital
๑. นางกาญจนา นาพูลผล

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี และเลขานุการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี และผูชวยเลขานุการ
นักวิชาการสาธารณสุข
คณะทํางาน
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 4
และผูชวยเลขานุการ

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
ประธาน
(ดานสงเสริมพัฒนา) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง
๒. นายวิชาญ ดํารงกิจ
หัวหนากลุมงานพัฒนาอนามัยสิงแวดลอม รองประธาน
ศูนยอนามัยที่ ๔ สระบุรี
3. นายประยูร ชื่นจิตร
หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม
คณะทํางาน
และอาชีวอนามัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
4. นายประสงค รัศมียูงทอง
หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม
คณะทํางาน
และอาชีวอนามัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
5. นายอัครเดช ภักดีรักษ
หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม
คณะทํางาน
และอาชีวอนามัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี
6. นางสาวสุธาทิพย แยมฟก หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม
คณะทํางาน
และอาชีวอนามัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
7. นายฉัตรชัย มะลิวัลย
หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม
คณะทํางาน
และอาชีวอนามัย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
8. นางสาวเสาวลักษณ สุวรรณภาค หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม
คณะทํางาน
และอาชีวอนามัย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9. นางสาวสกาวรัตน เหมือนละมาย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
๑๐. นางสุมาลิน ชื่นงาม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
คณะทํางาน
ศูนยอนามัยที่ ๔ สระบุรี
๑๑. นายอภิชาต มุขประดับ
หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม
คณะทํางาน
และอาชีวอนามัย
และเลขานุการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง
๑๒. นายชลชัย ทัศกุลณี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง และผูชวยเลขานุการ
13. นายสมชาย รักวงษวาน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง และผูชวยเลขานุการ
14. นางสาวธัชชญชล อุดขาว นักวิชาการสาธารณสุข
คณะทํางาน
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 4
และผูชวยเลขานุการ
3. คณะกรรมการ...
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3. คณะทํางานการใชยาอยางสมเหตุผลและการจัดการดื้อยาตานจุลชีพ (RDU - AMR)
1. นางนุชรินทร อักษรดี
รองผูอํานวยการฝายการแพทย
ประธาน
โรงพยาบาลพระพุทธบาท
2. ประธานคณะกรรมการ RDU-AMR ทุกจังหวัด
คณะทํางาน
3. ประธานคณะกรรมการ RDU-AMR โรงพยาบาลศูนย/
คณะทํางาน
โรงพยาบาลทั่วไปทุกจังหวัด
4. หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศูนย/
คณะทํางาน
โรงพยาบาลทั่วไปทุกจังหวัด
5. หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด
6. หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลบานแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะทํางาน
7. หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง
คณะทํางาน
8. หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
คณะทํางาน
9. หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
คณะทํางาน
10. หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
คณะทํางาน
11. หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลดอนพุด จังหวัดสระบุรี
คณะทํางาน
12. หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี
คณะทํางาน
13. หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลบานนา จังหวัดนครนายก
คณะทํางาน
14. หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระพุทธบาท
คณะทํางาน
และเลขานุการ
15. หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด และผูชว ยเลขานุการ
16. นางสาวอัญญารินทร มีทอง นักวิชาการสาธารณสุข
คณะทํางาน
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 4
และผูชวยเลขานุการ
4. คณะทํางานควบคุมปองกันวัณโรค (TB : Tuberculosis)
1. นายนราพงศ ธีรอัครวิภาส ผูอํานวยการโรงพยาบาลลําลูกกา
ประธาน
รักษาการนายแพทยเชี่ยวชาญ
(ดานเวชกรรมปองกัน)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
2. นางสุภาภรณ วัฒนาธร
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ รองประธาน
รองผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4
จังหวัดสระบุรี
3. นายภาษิต ศิลประเสริฐ นายแพทยชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลอางทอง จังหวัดอางทอง
4. นางอารีย คํานวณศิลป พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลอางทอง จังหวัดอางทอง
5. นายณรงค มะยมทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง
6. นางสาวพลอยไพลิน...
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6. นางสาวพลอยไพลิน โพธิ์บุญ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง
7. นายธีรพงษ เมฆวิไลพันธุ นายแพทยชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี
8. นายสมควร เสนลา
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี
9. นางสาวสมปรารถนา มหาผล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี
10 นางสาวภัทธีรา จริตวัจระ นายแพทยชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลพระนารายณมหาราช จังหวัดลพบุรี
10. นายธรรมศักดิ์ โคจรนา
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
11. นางสาวสิรษา ใจอาจหาญ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
12. นายนพดล รุงศรีทอง
นายแพทยชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี
13. นางสาวสานิตย พวงทรัพย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
14. นางบุษบา โคกระบินทร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
15. นางสาวศรีสุรีย เอื้อจิระพงษพันธ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี
16. นางสาวชลดา เลาหวีรนิตย นายแพทยชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
17. นายศิวตั จันทรศร
นายแพทยปฏิบัติการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก
18. นางสาวศรีสุรางค ดวงประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
19. นายมนตรี ลมประเพย
เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
20. นางสาวนิธิอาภา บํารุงศรี นายแพทยชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลพระนั่งเกลา
21. นางบรรจง หนูแกว
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
22. นางอรนภา วีระชุนย
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
23. นางสุชาดา ตรีวรศักดิ์
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
24. นายบรรพต นครนอย
นายแพทยชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
25. นายทรงวุฒิ...
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25. นายทรงวุฒิ กระจางเยา

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
26. นางเสาวลักษณ วิจิตรบรรจง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
27. นายวิชาญ ดํารงคกิจ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน
ศูนยอนามัยที่ 4
28. นางสาวจริยา สอนภักดี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
คณะทํางาน
ศูนยสุขภาพจิตที่ 4
29. นายพิพัฒนพล พินิจดี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
คณะทํางาน
สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4
30. นางสาวทรรศนพร ไหมสมบุญ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี และเลขานุการ
31. นางสาวฐานิพรรณ ธัญญเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี และผูชวยเลขานุการ
32. นางสาวอัญญารินทร มีทอง นักวิชาการสาธารณสุข
คณะทํางาน
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 4
และผูชวยเลขานุการ

5. คณะทํางาน Fast Track
5.1 คณะทํางาน Stoke (Fast Track)
1. นายสมบัติ มุงทวีพงษา
นายแพทยเชี่ยวชาญดานโรคหลอดเลือดสมอง ที่ปรึกษา
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
2. นายสกล สุขพรหม
รองผูอํานวยการฝายการแพทย
ที่ปรึกษา
โรงพยาบาลพระนั่งเกลา จังหวัดนนทบุรี
3. นายสราวุธ ครองสัตย
นายแพทยชํานาญการ
ประธาน
โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี
4. นายสุริยะ ปยผดุงกิจ
นายแพทยเชี่ยวชาญ
รองประธาน
โรงพยาบาลพระนั่งเกลา จังหวัดนนทบุรี
5. รองผูอํานวยการฝายการแพทย โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
คณะทํางาน
6. รองผูอํานวยการฝายการแพทย โรงพยาบาลอางทอง จังหวัดอางทอง
คณะทํางาน
7. นางสาวจินตนา ชูเกียรติศิริ นายแพทยเชี่ยวชาญ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
8. นางสาวณัฐวรีย กาญจนอุทัย นายแพทยชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลพระนั่งเกลา จังหวัดนนทบุรี
9. นายชัยวัฒน กลิ่นหอมออน นายแพทยชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก
10. นายอัศวิน รุงพัฒนกิจชัย นายแพทยชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11. นายนุสิทธิ์ ชัยประเสริฐ นายแพทยชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี
12. นายอํารุง...

6
12. นายอํารุง เลียวรักษโอฬาร นายแพทยปฏิบัติการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลพระนั่งเกลา จังหวัดนนทบุรี
13. นางนงลักษณ อิงคมณี
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14. นางสาวชญาดา พหลยุทธ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
15. นางปณัชณา เมืองไทยธัช พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี
16. นางสาวชฎาภรณ เปรมปรามอมร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี
17. นางสาววรีวรรณ คงชุม
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก
18. นางสิรญา ธาสถาน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักงานธารณสุขจังหวัดลพบุรี
19. นางทรงพร บุญเพียร
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลพระนารายณมหาราช
20. นางสาวอัญชลี กลิ่นอวล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลบานหมี่ จังหวัดลพบุรี
21. นางสาววิราวรรณ จันทมูล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
22. นางศรัญญา บุญโญ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลพระนั่งเกลา จังหวัดนนทบุรี
23. นางสาวอมรรัตน พันธุฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี
และเลขานุการ
24. นางสาวอินทิรา พงศพันธ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลพระนั่งเกลา
และผูชวยเลขานุการ
25. นางสาวแพรวพรรณ ใจอินทร นักวิชาการสาธารณสุข
คณะทํางาน
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 4
และผูชวยเลขานุการ
5.2 คณะทํางาน Sepsis (Fast Track)
1. นางสาวอัจฉรา ละอองนวลพาณิช นายแพทยชํานาญการพิเศษ
ที่ปรึกษา
โรงพยาบาลอินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี
2. นายปรัชญา โชติยะ
นายแพทยเชี่ยวชาญ
ประธาน
โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
3. นายสุพรชัย กาญจนวาสี
นายแพทยเชี่ยวชาญ
รองประธาน
โรงพยาบาลพระนารายณมหาราช จังหวัดลพบุรี
4. นายปรัชญา สิตะโปสะ
นายแพทยเชี่ยวชาญ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
5. นายณรงค วณิชยนริ มล
นายแพทยเชี่ยวชาญ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี
6. นายบุญธร...
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6. นายบุญธร ตันวรเศรษฐี

นายแพทยชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7. นายภาษิต ศิลปะระเสริฐ
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลอางทอง จังหวัดอางทอง
8. นางสาวนิธิอาภา บํารุงศรี นายแพทยชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลพระนั่งเกลา จังหวัดนนทบุรี
9. นางสาวนลินวรรณ วงษสวัสดิ์ นายแพทยชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลพระนารายณมหาราช จังหวัดลพบุรี
10. นายธนกฤษณ คงขํา
นายแพทยชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
11. นางสาวปองนุช บุญยไพศาลเจริญ นายแพทยชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี
12. นางวิรัชนี วงศวิลัย
นายแพทยชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก
13. นายอดิศร อรัญปาลย
นายแพทยชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลอินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี
14. นางสาวสิริกัญญา กอนเทียน นายแพทยชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
15. นายวิษณุพงศ ลอยเมฆ
นายแพทยชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลบานหมี่ จังหวัดลพบุรี
16. นายณิธัตธ ตอบุณศุภชัย นายแพทยชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
17. นางนฤมล พลอยแดง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลพระนั่งเกลา
18. นางเกศศิริ พานิชชอบ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
19. นางเยาวภา เพียรพานิช พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลพระนารายณมหาราช
20. นางสาวยุพิน หวยโรงใต พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลนครนายก
21. นางสาวประภาพรรณ สิงหโต พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลสิงหบุรี
22. นางสมปอง เจริญกลาง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
23. นางสาวพรทิพย อุนจิตร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลบานหมี่ จังหวัดลพบุรี
24. นางนงลักษณ ก่ําภัคสร
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
25. นางบังอรรัตน บุญคง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลปทุมธานี
และเลขานุการ
26. นางจํารัส...
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26. นางจํารัส รงศจําเริญ

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลปทุมธานี
และเลขานุการ
27. นางวรินทรธร รมไทร
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลปทุมธานี
และเลขานุการ
28. นางสมคิด อมรเมตตาจิต พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลอางทอง
และผูชวยเลขานุการ
29. นางจันทรคํา โพธิ์ออง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลสระบุรี
และผูชวยเลขานุการ
30. นางสาวกฤษฎา เขียวรี
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลอินทรบรุ ี จังหวัดสิงหบุรี และผูชวยเลขานุการ
31. นางสาวอัญญารินทร มีทอง นักวิชาการสาธารณสุข
คณะทํางาน
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 4
และผูชวยเลขานุการ

5.3 คณะทํางาน Trauma (Fast Track)
1. นายประพงษ วงศระวีกุล

นายแพทยชํานาญการพิเศษ
ที่ปรึกษา
โรงพยาบาลสระบุรี
2. นายสมพงษ ชลคีรี
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
ประธาน
โรงพยาบาลสระบุรี
3. นายกฤตพล คงเกษม
นายแพทยชํานาญการ
รองประธาน
โรงพยาบาลสระบุรี
4. นายวิโรจน วานิชยเจริญพร นายแพทยชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
5. นายณัฐพงษ สุวรรณศิริโชค นายแพทยชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลพระนารายณมหาราช
6. นายสมพงษ เชี่ยวชาญกลจักร นายแพทยชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลนครนายก
7. นายกิตติชัย ปกธงชัย
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
8. นายธัชณรงค ธัญญศรี
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
9. นายสันติ อังคณาโสภิต
นายแพทยชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลพระนั่งเกลา
10. หัวหนากลุมงานศัลยกรรม โรงพยาบาลระดับ A,S และ M1
คณะทํางาน
11. หัวหนากลุมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลระดับ A,S และ M1
คณะทํางาน
12. หัวหนางานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลระดับ A,S และ M1
คณะทํางาน
13. นางสาวโสภิรัตน บุตรโรบล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลพระนั่งเกลา
14. นางสาวศราไลย ตุงคะมณี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
15. นางอาทิตยา...
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15. นางอาทิตยา นาคประสม
16. นางธนัชชานันท ประดับคํา
17. นางสาวอมินตา แกวมณี
18. นางสาวจุฑาทิพย นิลวิเชียร
19. นางสาวเบญจวรรณ จินตมัย
20. นางสาวอัมรา สุขมะโน
21. นางกชพร วงศศรีวิทย
22. นางสาวนันทนภัส เพิ่มสุข
23. นางปยะธิดา ทองเหลือ
24. นางกุลภัสสร จิตศรัทธา
25. นางสาวอัญญารินทร มีทอง

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลสิงหบุรี
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลพระนารายณมหาราช
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลอางทอง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลปทุมธานี
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลอินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลบานหมี่ จังหวัดลพบุรี
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลสระบุรี
และเลขานุการ
นักวิชาการสาธารณสุข
คณะทํางาน
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 4
และผูชวยเลขานุการ

6. คณะทํางานยาเสพติด
1. นายทวีโชค โรจนอารัมภกุล นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) ประธาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง
2. นายเศกสรรค ชวนะดีเลิศ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลอุทัย
รองประธาน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. นายนิรันดร วิเชียรทอง
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลปทุมธานี
4. นางสาวมณฑวรรณ พรานปา จิตแพทยชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลนครนายก
5. นายสรวุฒิ เกษมสุข
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลพระนั่งเกลา
6. นางสาวชนมนิภา บุตรวงษ นายแพทยชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลสระบุรี
7. นายชานนท ศิริกุล
นายแพทยชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลพระนารายณมหาราช
8. นางสาวยศพิมล จรัสวิมล
นายแพทยชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลอางทอง
9. นายสรวิชญ...
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9. นายสรวิชญ เชิญผึ้ง

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
10. นางสาวชฎากาญจน ชาลีรัตน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
11. นางสาวทิพยเนตร รวยนิรัตน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
12. นางสาวจันทรประภา มีไมจน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13. นางศิริพร สุวรรณพิทักษ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
14. นายรณพงศ ไทยแท
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
15. นางสาวอารีย บุญผอง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี
16. นางสุภาวดี ตั้งเจริญ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี
17. นางสาวอรุณี เอกวงศตระกูล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลพระนั่งเกลา
18. นางผกามาศ นฤนาทวาณิช พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลนครนายก
19. นางทวีพร สรรคทรัพย
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลปทุมธานี
20. นางวันเพ็ญ คําดี
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลพระนารายณมหาราช
21. นางยุวดี มงคล
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลอางทอง
22. นางสาวนงลักษณ ทรงลําเจียก พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
23. นางสาวกาสินธุ กันยาบัณฑิตย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลบานหมี่ จังหวัดลพบุรี
24. นางมนทกานต คงเกลี้ยง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
จังหวัดสระบุรี
25. นายปรีชา โอภาสสวัสดิ์
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
26. นายประวิทย คุมครอง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี
27. นางชนมนิภา จันทรนิยม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
28. นายสุรัตน...

11
28. นายสุรัตน อนันทสุข
29. นายสมยศ แสงหิ่งหอย
30. นายอภิชาต เกรียงสิทธิชัย
31. นางสุภาภรณ เพ็งชะตา
32. นางสาวธัชชญชล อุดขาว

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง
และเลขานุการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง และผูชวยเลขานุการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง และผูชวยเลขานุการ
นักวิชาการสาธารณสุข
คณะทํางาน
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 4
และผูชวยเลขานุการ

7. คณะทํางาน Quality Organization
7.1 คณะทํางานการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA : Hospital Accreditation)
1. นางโสภา พิชัยณรงค
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
ประธาน
โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. นายชาญณรงค รุจิระชาติกุล นายแพทยชํานาญการพิเศษ
รองประธาน
โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
3. นางสาวปาริชาติ ติระวัฒน นายแพทยชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลพระนารายณ
4. นางสาวจุฑาสินี สัมมานันท นายแพทยชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลพระนั่งเกลา
5. นายศรัณยชล ปาริฉัตรจิรภาส นายแพทยชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลแสวงหา จังหวัดอางทอง
6. นางสาววรรณระวี อัคนิจ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี
7. นางสาวมะลิ วิมาโน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
8. นางสาวสุธิดา เหลาประดิษฐ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
9. นางกิตินันท เกิดแกว
เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10. นางพัชรินทร ไมงิ้ว
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี
11. นางพรรณี ขาวเมฆ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
12. นางสาวทัศนีย สอนขํา
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
13. นางรุจิรา ศรีชมพู
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
14. นางคมคาย...
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14. นางคมคาย สิทธิโชค

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง
15. นางกอบกุล หาญสกุล
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลพระนารายณมหาราช
16. นางสาวอภิญญา สิ่งคงสิน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลพระนั่งเกลา
17. นางรุงเพชร มีธัญญากร
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก
18. นางสาวอาภา หงษทอง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลบานหมี่ จังหวัดลพบุรี
19. นายกิตติพิชญ อินวกูล
นักวิชาการสาธารณสุข
คณะทํางาน
โรงพยาบาลสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี
20. นางสาวนุชนาถ สะกะมะณี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลอินทรบรุ ี จังหวัดสิงหบุรี
21. นางประภา แกงพวง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลอางทอง
22. นางขนิษฐา อางแกว
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
23. นางสาวณัฐสุดา อั้งโสภา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลปทุมธานี
24. นางวรลักษณ ฆองวงษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
โรนงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
25. นายจักร เกตุทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลบานนา จังหวัดนครนายก
26. นายจรินทร อัศวหาญฤทธิ์ นายแพทยชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย
27. นางสาวนฤมล จินตพัฒนากิจ นายแพทยชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต
28. นางกรุณา ลิ้มเจริญ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
สถาบันบําราศนราดูร กรมควบคุมโรค
29. นางสาววรรณวส อินทร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ
30. นางสาวชลศณีย คลายทอง นายแพทยชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
มหาวชิราลงกรณธัญญบุรี กรมการแพทย
31. นางวิมล ลักขณาภิชนชัช พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติ
32. นางสุรัฐญา ศิริอาชากุล
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
33. นางสาวสลิล ศิริอุดมภาส นายแพทยชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
๓4. นางเจษฎา...
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๓๔. นางเจษฎา ศรีงาม
๓๕. นางสาวจรัสศรี หินศิลป
36. นางนงลักษณ อิงคมณี
37. นางสาวธัชชญชล อุดขาว

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลทาเรือ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลสระบุรี
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นักวิชาการสาธารณสุข
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 4

คณะทํางาน
และเลขานุการ
คณะทํางาน
และผูชวยเลขานุการ
คณะทํางาน
และผูชวยเลขานุการ
คณะทํางาน
และผูชวยเลขานุการ

7.2 คณะทํางานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management
Quality Award : PMQA)
1. นางลักษณา ศังขชาต
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
ประธาน
(ดานสงเสริมพัฒนา)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. นางสาวรําพึง นุมสารพัดนึก นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
3. นางเกษราภรณ สุขทรัพยศรี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4. นางสาวศิริเนตร สุขดี
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี
5. นางสาวนรรจา นาคเกษม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
6. นายอนุสรณ สุกสีเหลือง
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง
7. นางชุติวรรณ นอยนันตา
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
8. นายประกาศ เปลงพานิชย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
9. นางปนัดดา ชละเอม
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
10. นายสุรพงษ แซแต
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเลขานุการ
11. นางประทุม ชุมพล
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 4
และผูชวยเลขานุการ
8. คณะทํางานการเงินการคลัง (Financial Management)
1. นายอนุกูล ไทยถานันดร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลปทุมธานี
ที่ปรึกษา
โรงพยาบาลปทุมธานี
2. นายธนะวัฒน...
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2. นายธนะวัฒน วงศผัน

ผูอํานวยการโรงพยาบาลบานหมอ
ประธาน
โรงพยาบาลบานหมอ จังหวัดสระบุรี
3. นายนิติ เหตานุรักษ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเสนา
รองประธาน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4. นายสุขสันติ พักธรรมนัก
นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี
5. นายเดชา เลิศวิลัย
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
6. นางสาวจิตติวรรณ แสงพิทักษ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
7. นางปญจมา เรื่องวรรณ
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
8. นางสาวสมพิศ กัลยาภรณ
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน คณะทํางาน
โรงพยาบาลพระนั่งเกลา
9. นางอมรา ชมแพ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง
10. นายณรงค คันธกุลดุษฎี
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลอางทอง
11. นางสาวจีระพร ลาสุดี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
12. นางสาวสายพิณ บุญปรี
นักวิชาการเงินและบัญชี
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
13. นายวิโรจน วาณิชยเจริญพร นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) คณะทํางาน
โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
14. นางจงรักษ บุตรศรี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
15. นางธัญวรรณ ปทมโรจน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลพระนารายณมหาราช
16. นางวศินันท พลพืชน
นายแพทยชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลบานหมี่ จังหวัดลพบุรี
17. นายประกิจ โพธิอาศน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
18. นางพรรณี ยมนา
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
19. นางองุน สมสังข
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน คณะทํางาน
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
20. นายวิศาล คนเสงี่ยม
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงา คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
.

21. นางศุภษา...
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21. นางศุภษา ศิระเอกมงคล

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลนครนายก
22. นางสาวสาวินี เขียวรี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี
23. นางสาวบวรลักษณ ดอกมวง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลสิงหบุรี
24. นางบังอร จันตะเภา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลอินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี
25. นายวินัย มหมนตเจริญ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
และเลขานุการ
26. นางณัฎฐิตา สุขเสถียร
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน คณะทํางาน
โรงพยาบาลปทุมธานี
และผูชวยเลขานุการ
27. นางสาวจิรานันต พงศนราทิพย นักวิชาการเงินและบัญชี
คณะทํางาน
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 4
และผูชวยเลขานุการ
28. นางสาวตมิสา สุทธิพรชัย นักวิชาการเงินและบัญชี
คณะทํางาน
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 4
และผูชวยเลขานุการ

9. คณะทํางาน Digital Tranformation
1. นายรุงฤทัย มวลประสิทธพร นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
ที่ปรึกษา
2. นายธนะวัฒน วงศผัน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบานหมอ
ประธาน
ปฏิบัติราชการในตําแหนงนายแพทยเชี่ยวชาญ
(ดานเวชกรรมปองกัน) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
3. นายสุวรรณ เพ็ชรรุง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบานนา
รองประธาน
รักษาการในตําแหนงนายแพทยเชี่ยวชาญ
(ดานเวชกรรมปองกัน)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
4. นายประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลแกงคอย
คณะทํางาน
รักษาการในตําแหนงนายแพทยเชี่ยวชาญ
(ดานเวชกรรมปองกัน) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
5. นายสุขสันติ พักธรรมนัก
นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี
6. นายทวีโชค โรจนอารัมภกุล นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง
7. นายสฤษดิ์เดช เจริญไชย
นายแพทยเชี่ยวชาญ
คณะทํางาน
(ดานเวชกรรมปองกัน)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
8. นายศราวุธ ธนเสรี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญบุรี
คณะทํางาน
ปฏิบัติราชการในตําแหนง
นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
9.นายณรงค...
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9. นายณรงค ถวิลวิสาร

ผูอํานวยการโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
คณะทํางาน
รักษาการในตําแหนงนายแพทยเชี่ยวชาญ
(ดานเวชกรรมปองกัน)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10. นายสกล สุขพรหม
รองผูอ ํานวยการฝายการแพทย
คณะทํางาน
โรงพยาบาลพระนั่งเกลา
11. นางโสภา พิชัยณรงค
รองผูอํานวยการฝายการแพทย
คณะทํางาน
โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
12. นางดรุณี งามภูพันธ
รองผูอ ํานวยการฝายการแพทย
คณะทํางาน
โรงพยาบาลอางทอง
13. นางสาวหทัยรัตน อัจจิมานนท รองผูอํานวยการฝายการแพทย
คณะทํางาน
โรงพยาบาลพระนารายณ จังหวัดลพบุรี
14. นายนิรันดร ชัยศรีสุขอําพร ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการฝายการแพทย คณะทํางาน
โรงพยาบาลสิงหบุรี
15. นายธานินทร โตจีน
รองผูอํานวยการฝายการแพทย
คณะทํางาน
โรงพยาบาลอินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี
16. นายประพงษ วงศระวีกุล รองผูอํานวยการฝายการแพทย
คณะทํางาน
โรงพยาบาลสระบุรี
17. นางนุชรินทร อักษรดี
รองผูอํานวยการฝายการแพทย
คณะทํางาน
โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
18. นายยงยศ พลอยภัทธภิญโญ รักษาการในตําแหนง
คณะทํางาน
รองผูอํานวยการฝายการแพทย
โรงพยาบาลนครนายก
19. นางศศิธร ศรีแกว
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
20. นายไชยาภรณ ใจอู
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
21. นายสราวุธ ภูวสันติ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
22. นายคณิต ทองอยู
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
23. นายทวีป ทองเนื้อแปด
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง
24. นายธนสิทธ ภูขาว
เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
25. นายอภิชา เอกธีรธรรม
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี
26. นายไพบูลย ไวกยี
เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
27. นายสมชาย…

17
27. นายสมชาย แสงสวาง

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
28. นายสุวรรณ เต็มวิริยะกุล นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
คณะทํางาน
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 4
และเลขานุการ
29. นางสาววาสนา แกวสระ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
คณะทํางาน
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 4
และผูชวยเลขานุการ
30. นางสาวณภาภัช เตชณัฐณฐภณ นักวิเคราะหนโยบายและแผน
คณะทํางาน
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 4
และผูชวยเลขานุการ

10. คณะทํางานเขตสุขภาพ (นวัตกรรมการบริหารจัดการ)
1. นายวัฒนา โรจนวิจิตรกุล
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
ที่ปรึกษา
2. นายวิวัฒ คําเพ็ญ
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี
ที่ปรึกษา
3. นายอนุกูล ไทยถานันดร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลปทุมธานี
ที่ปรึกษา
4. นายประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร
ผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ 4
ประธาน
5. นายสฤษดิ์เดช เจริญไชย
นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) รองประธาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
6. นายสุวรรณ เพ็ชรรุง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบานนา
คณะทํางาน
รักษาการในตําแหนงนายแพทยเชี่ยวชาญ
(ดานเวชกรรมปองกัน) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
7. นางสาววนิดา สาดตระกูลวัฒนา ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิงหบุรี
คณะทํางาน
8. นางสาวอัจฉรา ละอองนวลพานิช ผูอํานวยการโรงพยาบาลอินทรบุรี
คณะทํางาน
9. นายสกล สุขพรหม
รองผูอํานวยการฝายการแพทย
คณะทํางาน
โรงพยาบาลพระนั่งเกลา
10. นายประพุทธ ลีลาพฤทธิ์ ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางบัวทอง
คณะทํางาน
จังหวัดนนทบุรี
11. นายชูศักดิ์ วรงคชยกุล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางใหญ
คณะทํางาน
จังหวัดนนทบุรี
12. นางสาวมาลี สิริสุนทรานนท ผูอํานวยการโรงพยาบาลไทรนอย
คณะทํางาน
จังหวัดนนทบุรี
13. นายวิชัย รัตนภัณฑพาณิชย ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางกรวย
คณะทํางาน
จังหวัดนนทบุรี
14. นางธนสรณ ศรีใชประวัติ รักษาการหัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
15. นางสิรภัทร พงศปยะไพบูลย หัวหนากลุมพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
16. นางบรรจง หนูแกว
หัวหนากลุมงานควบคุมโรค
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
17. นางอรอนงค วัฒนากุล
หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
18. นางสาวจุฑามาศ...
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18. นางสาวจุฑามาศ รังศาสตร หัวหนากลุมงานทรัพยากรบุคคล
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
19. นางสาวอังคณา จรรยากุลวงศ ผูช วยผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข คณะทํางาน
เขตสุขภาพที่ 4
และเลขานุการ
20. นางวิไลวรรณ ศรีตระกูล หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข คณะทํางาน
และเลขานุการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
21. นางสุภาพรรณ บุญสืบชาติ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข และเลขานุการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
22. นายธวัชชัย เข็มอุทา
เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทยชาํ นาญงาน คณะทํางาน
โรงพยาบาลแกงคอย จังหวัดสระบุรี และผูชวยเลขานุการ
23. นางสาวนภารัตน แจมดวง นักวิชาการสาธารณสุข
คณะทํางาน
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 4
และผูชวยเลขานุการ
11. คณะทํางาน HRH Tranformation
1. นายไพโรจน สุรัตนวนิช
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
ประธาน
2. นางสาวอัจฉรา ละอองนวลพานิช ผูอํานวยการโรงพยาบาลอินทรบุรี
รองประธาน
รักษาการในตําแหนง
รองประธาน
3. นายพิสิฐ พรหมคํา
นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
4. นางศศิธร ศรีแกว
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ รองประธาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
5. หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแหง
6. นางวิมลพรรณ คํานึง
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
และเลขานุการ
7. นายสัญญา มาศิริ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ผูชวยเลขานุการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
ผูชวยเลขานุการ
8. นางสาวสุนิสา โรจนทะนงค นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 4
12. คณะทํางาน Primary
คณะทํางานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) / คลินิกหมอครอบครัว (Primary Care
Cluster : PCC) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต. ติดดาว)
1. นายสฤษดิ์เดช เจริญไชย
นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) ประธาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
รองผูอํานวยการ
2. นายปรีดา ตั้งจิตเมธี
รองประธาน
กลุมภารกิจดานบริการปฐมภูมิ
โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
3. นายประสิทธิ์ชัย...
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๓. นายประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร
๔. นายไพโรจน สุรัตนวนิช
๕. นายวิโรจน รัตนอมรสกุล
๖. นายทศพร ศิริโสภิตกุล

ผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ 4
คณะทํางาน
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
คณะทํางาน
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
คณะทํางาน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระพุทธบาท
คณะทํางาน
จังหวัดสระบุรี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสระบุรี
คณะทํางาน
๗. นายอนันต กมลเนตร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลปทุมธานี
คณะทํางาน
๘. นายอนุกูล ไทยถานันดร
9. นางสาวอังคณา จรรยากุลวงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ คณะทํางาน
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 4
10. นางสาววรยา เหลืองออน ผูอํานวยการ
คณะทํางาน
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
11. นางพัชราภรณ พัฒนะ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
ศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี
12. นายสันติ โพธิ์ทอง
สาธารณสุขอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี คณะทํางาน
13. นายปรีชา โอภาสสวัสดิ์ สาธารณสุขอําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี คณะทํางาน
สาธารณสุขอําเภอนครหลวง
คณะทํางาน
14. นายสมชาย จําปาเงิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15. นายสมคิด เจริญพันธ
สาธารณสุขอําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี คณะทํางาน
16. นายไพโรจน จิโรจนวงษ ผูอํานวยการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเกริ่นกฐิน
อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี
17. นางรัตติยา มีสมศักดิ์
ผูอํานวยการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนรสิงห
อําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง
18. นายเชษฐา ปานเนียม
ผูอํานวยการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโพสังโฆ
อําเภอคายบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี
19. นางรุงนภา บุญเขียน
ผูอํานวยการ
คณะทํางาน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองหัวลิงใน
ตําบลหนองแสง อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
20. นางธนสรณ ศรีใชประวัติ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
และเลขานุการ
21. นางสาวตรีธันว ศรีวิเชียร ผูชวยผูอํานวยการภารกิจดานบริการปฐมภูมิ คณะทํางาน
และผูชวยเลขานุการ
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
22. นางสาวแพรวพรรณ ใจอินทร นักวิชาการสาธารณสุข
คณะทํางาน
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 4
และผูชวยเลขานุการ
23. นางสาวธัชชญชล อุดขาว นักวิชาการสาธารณสุข
คณะทํางาน
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 4
และผูชวยเลขานุการ
ใหคณะทํางาน...
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ใหคณะทํางานมีหนาที่ ดังนี้
๑. จัดทําเปาหมาย มาตรการ Quick Win (House Model) ประเด็นคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (Performance Agreement : PA) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
๒. กําหนดทิศทางการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตามประเด็น PA ที่รับผิดชอบ
๓. วิ เ คราะห ผ ลการดํ า เนิน งาน ปจ จั ย ความสํา เร็ จ รู ป แบบการดํา เนิน งานที่ ดี สรุ ป และ
นําเสนอตอคณะกรรมการ Chief Officer ที่รับผิดชอบ PA นั้นๆ ตามระยะเวลาที่กําหนด เพื่อนําเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพทุกเดือน
4. หนาที่อื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย

