คำสั่งสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุทัยธำนี
ที่ 135 /๒๕61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำระบบสุขภำพปฐมภูมิ จังหวัดอุทัยธำนี
---------------------------------------กระทรวงสำธำรณสุขและกระทรวงมหำดไทย ร่วมกันขับเคลื่ อนเพื่อพัฒนำชีวิตควำมเป็นอยู่
และสุขภำพของประชำชน โดยใช้ “คณะกรรมกำรพัฒ นำคุณภำพชีวิตระดับอำเภอ” ซึ่งเป็นกำรบูรณำกำร
ร่ ว มกั น ระหว่ ำ งส่ ว นรำชกำรภำครั ฐ ภำคเอกชน และประชำชน เน้ น กำรมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภำคส่ ว น
ร่วมแก้ปัญหำตำมบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยประชำชนเป็นศูนย์กลำง ให้ควำมสำคัญกับคุณค่ำและศักยภำพ
ของบุค คล ครอบครัวและชุม ชน สอดคล้องกับ ระบบกำรแพทย์ป ฐมภู มิ ที่ เป็น กลไกและกระบวนกำรที่ มี
ประสิทธิภำพในกำรประสำนควำมร่วมมือเพื่อจัดบริกำรกำรแพทย์ปฐมภูมิและบริกำรสำธำรณสุข โดยกำรมี
ส่วนร่วมกันระหว่ำงภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ภำคเอกชน และภำคประชำชน รวมทั้งกำรส่ง ต่อ
ผู้รับบริกำรและกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยบริกำรทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ซึ่งทั้งหมดต้อง
ทำงำนรวมกันอย่ำงไร้รอยต่อ
เพื่อให้กำรทำงำนของคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอำเภอ คลินิกหมอครอบครัว
และโรงพยำบำลส่ งเสริ ม สุ ข ภำพต ำบล จั ง หวั ด อุ ทั ย ธำนี มี ค วำมเชื่ อ มโยง สอดคล้ อ ง และบู ร ณำกำรกั น
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนสุขภำพให้แก่ประชำชนอย่ำงครอบคลุมและบรรลุวัตถุประสงค์ตำมนโยบำย
กระทรวงสำธำรณสุข จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำระบบสุขภำพปฐมภูมิ จังหวัดอุทัยธำนี ดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
๑.๑ นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดอุทัยธำนี
ประธำนกรรมกำร
๑.๒ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ (ด้ำนเวชกรรมป้องกัน)
กรรมกำร
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุทัยธำนี
๑.๓ ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลอุทัยธำนี
กรรมกำร
๑.๔ ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลชุมชนทุกแห่ง
กรรมกำร
1.5 สำธำรณสุขอำเภอทุกแห่ง
กรรมกำร
1.6 หัวหน้ำกลุ่มงำนในสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
กรรมกำร
๑.7 นักวิชำกำรสำธำรณสุขเชี่ยวชำญ (ด้ำนส่งเสริมพัฒนำ)
เลขำนุกำรฯ
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุทัยธำนี
1.8 หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำคุณภำพและรูปแบบบริกำรสุขภำพ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
1.9 นำยภำณุพันธ์ โตมณีพิทักษ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร ผู้ช่วยเลขำนุกำร
โดยมีอานาจหน้าที่
อำนวยกำร สั่งกำร ให้คำปรึกษำและติดตำมกำรพัฒนำระบบสุขภำพปฐมภูมิ จังหวัดอุทัยธำนี
ให้ดำเนินกำรเป็นไปอย่ำงเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด ตำมนโยบำยกระทรวงสำธำรณสุข
2. คณะกรรม...

-22. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ระดับจังหวัด (พชจ.) ประกอบด้วย
2.๑ นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดอุทัยธำนี
ประธำนคณะกรรมกำร
2.2 ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลอุทัยธำนี หรือผู้แทน
กรรมกำร
2.3 ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลชุมชนทุกแห่ง หรือผู้แทน
กรรมกำร
2.4 สำธำรณสุขอำเภอทุกแห่ง
กรรมกำร
2.5 ผู้ช่วยสำธำรณสุขอำเภอทุกแห่ง
กรรมกำร
2.6 นำงวิภำ คำแหงพล
สำธำรณสุขอำเภอสว่ำงอำรมณ์
เลขำนุกำรฯ
2.7 หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำคุณภำพและรูปแบบบริกำรสุขภำพ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุทัยธำนี
2.8 นำยภำณุพันธ์ โตมณีพิทักษ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร ผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. กำหนดเป้ำหมำยและแนวทำงกำรดำเนิ นกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒ นำคุณ ภำพชีวิตของ
ประชำชนในพื้นที่ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติโดยมุ่ง หมำยให้มี กำรบูรณำกำรร่วมกันของหน่วยงำนของรัฐ
ในพื้นที่ ด้ำนทรัพยำกรและภำรกิจ ภำยใต้อำนำจหน้ำที่ของแต่ละหน่วยงำนนั้น
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดควำมร่วมมือและประสำนงำนกันระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ
ภำคเอกชน และภำคประชำชน ตลอดจนชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้มีเป้ำหมำยและแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
ที่เหมำะสมของแต่ละพื้นที่ โดยให้ยึดถือประโยชน์ของประชำชนเป็นสำคัญ
๓. ส่งเสริม สนับสนุน และแก้ไขปัญหำในกำรดำเนินงำนของ พชอ. เกี่ยวกับกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของประชำชนในพื้นที่ เพื่อให้บรรลุตำมเป้ำหมำยและแนวทำงของแต่ละพื้นที่
๔. ให้ ค ำปรึ ก ษำและข้ อ เสนอแนะแก่ พชอ. หรื อ หน่ ว ยงำนของรั ฐ ภำคเอกชน และ
ภำคประชำชนที่เกี่ยวข้องในกำรดำเนินกำรเพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและแนวทำงที่กำหนดในแต่ละพื้นที่
5. กำกับดูแล และติดตำมผลกำรดำเนินกำรของ พชอ. ในจังหวัดอุทัยธำนี
3. คณะทางานขับเคลื่อนนโยบายคลินิกหมอครอบครัว จังหวัดอุทัยธานี ประกอบด้วย
3.๑ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ (ด้ำนเวชกรรมป้องกัน)
ประธำนคณะทำงำน
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุทัยธำนี
3.2 ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลอุทัยธำนีหรือผู้แทน
คณะทำงำน
3.3 ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลชุมชนทุกแห่งหรือผู้แทน
คณะทำงำน
3.4 สำธำรณสุขอำเภอทุกแห่ง
คณะทำงำน
3.5 หัวหน้ำกลุ่มงำนเวชกรรมสังคม โรงพยำบำลอุทัยธำนี
คณะทำงำน
3.6 หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
คณะทำงำน
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุทัยธำนี
3.7 หัวหน้ำกลุ่มงำนบริกำรด้ำนปฐมภูมิและองค์รวม
คณะทำงำน
โรงพยำบำลชุมชนทุกแห่ง
3.8 แพทย์เวชศำสตร์ครอบครัวประจำคลินิกหมอครอบครัวทุกแห่ง
คณะทำงำน
3.9 ผู้จัดกำรคลินิกหมอครอบครัวทุกแห่ง
คณะทำงำน
3.10 นำยวันชัย แข็งกำรเขตร
สำธำรณสุขอำเภอเมืองอุทัยธำนี
เลขำนุกำรฯ
3.11 หัวหน้ำกลุ่ม...

-33.11 หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำคุณภำพและรูปแบบบริกำรสุขภำพ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุทัยธำนี
3.12 นำยภำณุพันธ์ โตมณีพิทักษ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร ผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑. กำหนดกรอบ ทิศทำงกำรพัฒนำ และจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว จังหวัดอุทัยธำนี
๒. สนับสนุน ติดตำม ประเมินผล และพัฒนำคลินิกหมอครอบครัว รวมทั้งแก้ไขปัญหำ
อุปสรรค เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์
๓. บริหำรจัดกำรระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงำนบริกำรปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว เช่น
ข้อมูลกำรขึ้นทะเบียนคลินิกหมอครอบครัว ฯลฯ
๔. ดำเนินกำรขยำยคลินิกหมอครอบครัวให้สอดคล้องกับแผนกำรจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว
ตลอดจนเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งงำนบริกำรปฐมภูมิ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
5. อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
4. คณะทางานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดอุทัยธานี ประกอบด้วย
4.๑
4.2
4.3
4.4

นำยธีร์สุทธิ ปีตวิบลเสถียร ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลสว่ำงอำรมณ์
สำธำรณสุขอำเภอทุกแห่ง
หัวหน้ำกลุ่มงำนเวชกรรมสังคม โรงพยำบำลอุทัยธำนี
หัวหน้ำกลุ่มงำนบริกำรด้ำนปฐมภูมิและองค์รวม
โรงพยำบำลชุมชนทุกแห่ง
4.5 หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุทัยธำนี
4.6 นำยปรีชำ ผุดผ่อง
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุทัยธำนี
4.7 นำยสมเจตน์ เจียมเจือจันทร์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอลำนสัก
4.8 นำงสุนิภำ ผ่องพันธ์
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอทัพทัน
4.9 นำงเอือ้ มเดือน ยิ้มพะ
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอทัพทัน
4.10 นำยจตุภพ ดิษผล
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร

ประธำนฯ
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน

สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสว่ำงอำรมณ์

4.11 นำงสมพร ริ้วพิทักษ์
4.12 นำงวรำภรณ์ พิมพ์สีทำ
4.13 นส.วำสนำ ขยันกำรนำ
4.14 นำงพิทยำ อุทัยวรรณพร

พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
โรงพยำบำลอุทัยธำนี
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
โรงพยำบำลทัพทัน
นักเทคนิคกำรแพทย์ชำนำญกำร
โรงพยำบำลอุทัยธำนี
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุทัยธำนี

คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
4.15 นำยเวช...
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