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เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
ศูนย์อนามัยที่ ๔ ราชบุรี ได้รับมอบหมายให้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติภาคสนามเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ
วัยทางานเพื่อให้แพทย์ประจาบ้านที่ผ่านการฝึกอบรมเฉพาะทาง มีความรู้ ความชานาญและทักษะเฉพาะทาง
ในระบบบริหารจัดการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้มีประสิทธิภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
จึงขอแต่งตั้งกรรมการดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ มีรายนามดังนี้
1.1 ผู้อานวยการศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
ประธาน
1.2 ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
รองประธาน
1.3 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ
รองประธาน
1.4 หัวหน้ากลุ่มงาน
กรรมการ
1.5 แพทย์/ทันตแพทย์/นักวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
กรรมการ
1.6 หัวหน้าสานักงานศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์ฯ
กรรมการและเลขาฯ
1.7 เลขานุการสานักงานศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์ฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
มีหน้าที่
1. บริหารจัดการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เป้าหมายและนโยบายที่กรมอนามัยกาหนด
2. พัฒนาสมรรถนะของคณาจารย์ รวมถึง บุคลากรที่ร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้มีความรู้และ
ทักษะทั้งทางด้านวิชาชีพและด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน รวมถึงมีเจตสิกความเป็นครู
3. กาหนดนโยบาย และสนับสนุนทรัพยากร ทั้งงบประมาณ และอัตรากาลัง เพื่อให้สานักงาน
ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. กากับติดตาม ผลการดาเนินงานของศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาฯ และแก้ไข ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
2. คณะกรรมการสานักงานของศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์อนามัยที่ ๔ ราชบุรี มีรายนามดังนี้
2.1 นางมณฑา ไชยวัฒน
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านสาธารณสุข) ที่ปรึกษา
2.2 นายธีระ
ภิรมย์สวัสดิ์ นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
ประธาน
2.3 หัวหน้ากลุ้มงานจัดการความรู้ฯ
กรรมการ
2.4 นางบุษบา แพงบุปผา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
กรรมการ
2.5 นางพเยาว์ อิศรพันธ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กรรมการ
2.6 นายอานุภาพ วงค์สงวน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
กรรมการ
2.7 นายรักพงษ์ เฉลิมดิษฐ
บรรณารักษ์
กรรมการ
2.8 นายอภิชาติ สัมฤทธิ์
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2/ หัวหน้า กรรมการ
/2.9 น.ส.พัชรินทร์...

-22.9 น.ส.พัชรินทร์ สมบูรณ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ กรรมการและเลขาฯ
2.10 เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
มีหน้าที่
1. แปลงนโยบายของคณะกรรมการอานวยการ ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย ในรูป แผนงาน/โครงการ/แผนงบประมาณ/แผนอัตรากาลัง
2. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่การจัดทาแผนการสอน การเตรียมสื่อการสอน
การจัดการให้มีการเรียนการสอนตามแผน การประสานวิทยากร หรือพื้นที่ในกรณีที่เป็นการเรียน
การสอนแบบ site visit ,การกากับติดตาม ให้มีการประเมินผลการเรียนการสอนตามกรอบเวลา
ที่กาหนด รวมถึงการรวบรวมผลการประเมิน และแจ้งผลการประเมิน
3. ดาเนินการด้านธุรการ การประสานงาน และอานวยความสะดวก ให้กับ แพทย์ประจาบ้าน
คณาจารย์ และบุคลากรที่ร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น
4. รายงาน ประธานคณาจารย์ ในกรณีที่
4.1 อาจารย์ไม่สามารถมาทาการสอนได้เพื่อหาอาจารย์ท่านอื่นมาสอนแทน หรือสับเปลี่ยน
ตารางการสอน
4.2 การไม่ส่งแผนการสอน หรือ ไม่ส่งคะแนนการประเมินตามกรอบเวลาที่กาหนด
5. ประเมินผล ทั้ง ด้านการเรียนของแพทย์ประจาบ้าน และด้านการสอนของอาจารย์
6. พัฒนาสานักงานให้เป็น Low Cost but High Performance and high technology office
3. คณาจารย์ประจาศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี (รายชื่อตามตารางแนบท้ายคาสั่ง)
3.1 ผู้อานวยการศูนย์อนามัยที่ 4
ที่ปรึกษา
3.2 ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประธาน
3.3 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ
รองประธาน
3.4 หัวหน้าฝ่ายสูติ นรีเวชกรรม
กรรมการ
3.5 หัวหน้าฝ่ายกุมารเวชกรรม
กรรมการ
3.6 สูตินรีแพทย์ ทุกท่าน
กรรมการ
3.7 กุมารแพทย์ ทุกท่าน
กรรมการ
3.8 แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน/เวชปฏิบัติทั่วไป/อื่นๆ
กรรมการ
มีหน้าที่
1. หัวหน้าแผนก/ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพ/หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ
ประชุมแพทย์ ในแต่ละสาขาเพื่อจัดทาแผนการสอน (ให้สอดคล้องกับ Format ที่กาหนด)
ตามหลักสูตร การอบรมแพทย์ประจาบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขา เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุข (Residency Training in Preventive
Medicine (Public Health ) โดยแบ่งแพทย์เป็น 3 สาขาหลักเพื่อการแบ่งหน้าที่การสอน
ได้แก่ สูตินรีแพทย์/กุมารแพทย์และแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน/เวชปฏิบัติทั่วไป/อื่นๆ
2. ส่งแผนการสอนให้กับสานักงานศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา ตามกรอบเวลาที่กาหนด
3. หัวหน้าแผนก/ผู้อานวยการ รพ./หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ มอบหมายแพทย์
ให้ทาหน้าที่เป็น วิทยากรเพื่อทาการสอน และมอบหมายแพทย์ท่านอื่นให้ทาการดูแลคนไข้แทน
เพื่อไม่ให้กระทบกระบวนการเรียนการสอนและกระทบกับการให้บริการผู้ป่วย
/4. เตรียมการสอน...

-34. เตรียมการสอนและทาการสอนตามตาราง และตามแผนการสอนที่กาหนด
5. ประเมินผลตามที่กาหนดไว้ในแผนการสอน โดยแพทย์ที่สอนต้องเป็นผู้ประเมินแพทย์ประจาบ้านเอง
แล้วส่งคะแนนการประเมินให้กับสานักงานศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา ตามกรอบเวลาที่กาหนด
4. บุคลากรที่ร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ (รายชื่อตามตารางแนบท้ายคาสั่ง)
4.1 หัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุข และทันตแพทย์ทุกท่าน ร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับ
เรื่องทันตสาธารณสุข
4.2 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม และเภสัชกรทุกท่าน ร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านยาและการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
4.3 หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ชนั สูตร และเจ้าหน้าที่ของฝ่าย ร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ
4.4 หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล หัวหน้างานที่รับผิดชอบกลุ่มวัย ได้แก่ กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มวัยเรียน
เยาวชน กลุ่มวัยทางาน กลุ่มวัยสูงอายุ งานนรีเวช งานวางแผนครอบครัว และพยาบาล
ในงานต่างๆ ที่ระบุ ร่วมกระบวนการจัดการเรียนรู้ในเรื่องกลุ่มวัย และเรื่องเกี่ยวกับอนามัย
การเจริญพันธุ์
4.5 หัวหน้างานแม่และเด็ก วัยเรียนเยาวชน วัยทางาน วัยสูงอายุ และนักวิชาการในงานต่างๆ
ที่ระบุ ของกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ร่วมจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับกลุ่มวัย
4.6 หัวหน้ากลุ่มงาน DPAC และนักวิชาการในกลุ่มงาน DPAC ร่วมจัดกระบวนการการเรียนรู้
ในเรื่อง DPAC (3 อ. 2 ส.)
มีหน้าที่
1. ร่วมกับอาจารย์แพทย์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับแพทย์ประจาบ้าน
2. ร่วมกับแพทย์ประจาบ้านในการพัฒนา Intervention เพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุข
3. ร่วมกับแพทย์ประจาบ้านในการทาโครงการวิจัยต่างๆ หรือในการทา community Projects.
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการดังกล่าว ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕8

(นายชลทิศ อุไรฤกษ์กุล)
ผู้อานวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ ราชบุรี

รายชื่ออาจารย์ประจาศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
รายชื่ออาจารย์

วุฒิการศึกษา/ตาแหน่ง

1. นายแพทย์ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
พบ., สม., อว.เวชศาสตร์ป้องกัน (คลินิก) , M.B.A
2. นายแพทย์สันติ
เตชาชัยนิรันดร์ พบ.,วว.สูติ นรีเวชฯ
3. แพทย์หญิงมณฑา ไชยวัฒนะ
พบ.,วว.กุมารฯ อว.เวชศาสตร์ปัองกัน (สาธารณสุข)
4. นายแพทย์วิชาญ ติปะวาโร
พบ.,วว.สูติ นรีเวชฯ
5. นายแพทย์สมเกียรติ อรุณภาคมงคล พบ.,วว.กุมารเวชศาสตร์
6. แพทย์หญิงมยุรี
ไกรศรินท์
พบ.,วว.สูติ นรีเวชฯ
7. นายแพทย์ธีระ ภิรมย์สวัสดิ์
พบ.,วว.สูติ นรีเวชฯ
8. นายแพทย์เฉลิมพล สิรชัยรัตน์
พบ.,วว.กุมารเวชศาสตร์
9. แพทย์หญิงชนิดา โฆสิตรัตน
พบ.,วว.วิสัญญีวิทยา
10. ทันตแพทย์หญิงวรวรรณ อัศวกุล
ท.บ., สม.
11. ดร.ชลิดา เกษประดิฐ์
ปด. ประชากรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
12. ดร.เกษณี โคกตาทอง
ปร. ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
13. ดร.พัชรินทร์ สมบูรณ์
ศษ.ด. การวิจัยและประเมินทางการศึกษา
ทันตแพทย์/พยาบาล/นักวิชาการที่ร่วมกระบวนการจัดการเรียนรู้
1. นางนุชรา บุญกนก
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
2. นางสาวพรณิชา ชุณหคันธรส
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
3. นายเมธี ชุ่มศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ หัวหน้ากลุ่มจัดการความรู้ฯ
4. ทันตแพทย์หญิงมลฤดี มะนะสุนทร ทันตแพทย์ชานาญการพิเศษ หัวหน้างานทันตกรรม
5. ทันตแพทย์หญิงอรุณี ธนะรุ่ง
ทันตแพทย์ชานาญการพิเศษ งานทันตกรรม
6. นางจุฑารัตน์ สะธรรมกิจ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ งานวัยทางาน
7. นางสุภาภรณ์ หลักรอด
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
8. นางสาวอุบล จันทร์เพชร
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
9. ทันตแพทย์หญิงดลฤดี แก้วสวาท
ทันตแพทย์ชานาญการ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ
10. นางสาวชัชฎาภรณ์ จิตตา
นักโภชนาการชานาญการพิเศษ งาน DPAC
11. นายกมล มัยรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ งาน DPAC
12. นางสาวพรนิภา เผือกหอม
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ งาน DPAC
13. นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ
14. นางสาวจิตติมา ธาราพันธ์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ หัวหน้าคลินิกรักษ์สุขภาพ
15. นางผุสนีย์ จีมีโน่
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ หัวหน้างานนรีเวชและวางแผนครอบครัว
16. นางสาวเบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา
นักโภชนาการปฏิบัติการ งาน DPAC
17. นายกานต์ เจิมพวงผล
นิติกร กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
18. นางบุษบา แพงบุปผา
ผู้ประสานหลักสูตร

