แบบสำรวจผุ้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2559-2561
ลำดับ

กิจกรรม

ผู้รบั บริกำร

1

สรุปความพึงพอใจผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบตั ิการประชุมเชิงปฏิบตั ิการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี พ.ศ.2561 ในวันที่
16 -18 สิงหาคม 2560 ณ เดอะปรินซ์เซสส์ บีช รีสอร์ท จ.ระยอง

บุคลากรศอ.4

2

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบตั ิการแนวทางการดาเนินงานแบบบูรณาการตามแผนปฏิบตั ิ
การประจาปี พ.ศ. 2561ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมวันที่ 27 – 28 กันยายน 2560 ณ โรงแรมแกรนด์
อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บุคลากรศอ.4

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการประชุมปฏิบตั ิการกากับติดตามผลการปฏิบตั ิงานตามตัวชี้วดั ตามคารับรอง
การปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ณ โรงแรม เดอะบลูม
บายทีวพี ลู เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา

บุคลากรศอ.4

สรุปพึงพอใจผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบตั ิการการจัดทาติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการ
ปฏิบตั ิราชการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรีประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ เมษายน ๒๕๖๑ณ ห้องประชุม
โรงแรมเมาส์เท่นบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

บุคลากรศอ.4

3

4

59

ปี
60

61

87.6

83.3

90
82.6

แบบกรอกข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มสี ว่ นได้สว่ นเสีย เพื่อใช้ในการประเมิน ITA ตามแบบสารวจ External
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชือ่ หน่วยงาน.......ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี...........กลุ่มโรงพยาบาล
ชือ่ ผู้ประสานงาน …………นางศรีสุดา บุญขยาย……………………… โทรศัพท์ ............0890188750....................

1

ชือ่ -สกุล
(ผู้รบั บริการ/ผู้ตดิ ต่อ)
นางมาริ ษา ขันทอง

2

นางพัชราภรณ์ พัฒนะ

3
4

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
นส.ณัฐติกาญจน์ สุวรรณเทพ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
นางสาลี่ รักพงษ์
พนง.พิมพ์ส.3

5

นางศรี สุดา บุญขยาย

6
7

ลาดับที่

ตาแหน่ง

สังกัด/หน่วยงาน/บริษัท

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

ประเภทของการติดต่อ
/การมีส่วนได้ส่วนเสีย
มากายภาพบาบัด

ทีอ่ ยู่สาหรับส่งไปรษณีย์

โทรศัพท์

47 ม.5 ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

โทรศัพท์มอื ถือ
0860059734

ตรวจรักษารับยาโรคเรื้ อรัง 112 ม.3 ต.ไผ่หลิว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี
ตรวจรักษารับยาไข้หวัด
1 ม.11 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130

0830219559

มากายภาพบาบัด

1 ม.11 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130

0892417550

ตรวจรับยาไข้หวัด

96/4 ม. 3 ต.ขุนโขลน อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18120

0890188750

นส.สุพิชญา ไชยรัตน์

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

ตรวจรับยาโรคเรื้ อรัง

1 ม.11 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130

นาย สมชัย สุขเนติ

ไม่ได้ทางาน

ตรวจรับยาโรคเรื้ อรัง

5 ซ.5 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี

ตรวจรับยาโรคเรื้ อรัง

1 ม.11 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130

036-200334

ตรวจรับยาไข้หวัด

1 ม.11 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130

036-200334

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

8

นาย ชริ นทร์ แสงดอกไม้

พนง.พิมพ์ส.3

9

นางสายฝน สายสุ่ม

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

E-mail

036-200334
0920928273

phatamada@yahoo.co.th

แบบกรอกข้อมูลผู้รบั บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้ในการประเมิน ITA ตามแบบสารวจ External
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชื่อหน่วยงาน.......ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุร.ี ..........กลุ่มอานวยการ
ชื่อผู้ประสานงาน …………นางศรีสุดา บุญขยาย……………………… โทรศัพท์ ............0890188750....................

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล
(ผู้รบั บริการ/ผู้ติดต่อ)

ตาแหน่ง

สังกัด/หน่วยงาน/บริษัท

ประเภทของการติดต่อ
/การมีส่วนได้ส่วนเสีย

ที่อยูส่ าหรับส่งไปรษณีย์

โทรศัพท์

1

บ.เมดิเซียอินทสทรูเมนท์ เซอร์วทิ จำกัด

บ.เมดิเซียอินทสทรูเมนท์ เซอร์วทิ จำกัด

เสนอครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์

17/10 ถ.วัชรพล แขวงคลองถนน เขตสำยไหม กรุงเทพฯ 10220

02994-1977

2

บ.เคเอส วอเตอร์กรุ๊ป จำกัด

บ.เคเอส วอเตอร์กรุ๊ป จำกัด

เสนอครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์

7/110 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี

025751268

3

พำสนำ พูนภักดี

4

หทัย กำรณ์สูงเนิน

5

ภำสกร เอีย่ มโชติชวลิต

ผจก.ฝ่ำยขำย

6

เบญจมำพร จิตแสวง

ฝ่ำยกำรตลำด,วิศวกรฝ่ำยขำย

7
8

ผจก.ฝ่ำยกำรตลำด

โทรศัพท์มือถือ

E-mail

บ.เมดดิคอล แอพไพลแอนซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด เสนอครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์

212/77 ม.6 ถ.พัฒนำกำร แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

0818121741 pasana.pkd@gmail.com

บ.ไฟน์ เมด จำกัด

เสนอครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์

17/17-18 ม.2 ถ.วิภำวดีรังสิต ตลำดบำงเขน หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

บ.อำร์เอ็กซ์ จำกัด

เสนอครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์

93/90 ซ.ประชำนุกลู 2 ถ.รัชดำภิเษก แขวงบำงซื่อ อขตบำงซื่อ กรุงเทพฯ 10800

029100950

passakorn.ea@rx.co.th

เสนอครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์

364 ซ.ลำดพร้ำว94 ถ.ลำดพร้ำว แขวงวังทองหลำง กทม. 10310

029345884

benjamaporn_i@cmcbiotech.co.th

061-8710880

doc@finemed.co.th

แบบกรอกข้อมูลผู้รบั บริการหรือผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียเพือ่ ใช้ในการประเมิน ITA ตามแบบสารวจ External
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชือ่ หน่วยงาน.......ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี........... Cluster แม่และเด็ก
ชือ่ ผู้ประสานงาน …………นางศรีสุดา บุญขยาย……………………… โทรศัพท์ ............0890188750....................
ลาดับที่
1

ชือ่ -สกุล
(ผู้รับบริการ/ผู้ตดิ ต่อ)
นางจันทร์ฉาย ฉายากุล

ตาแหน่ง

สังกัด/หน่วยงาน/บริษัท
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

ประเภทของการติดต่อ
/การมีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายต่างๆ

ที่อยูส่ าหรับส่งไปรษณีย์
56 ถ.เทศบาล 3 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

0967259190

2

นางลัดดา อ่วมศิริ

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

สาวไทยแก้มแดง

ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 25999

098-269-3193

3

นางวิมล เลาหภิชาติชัย

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ป้องกันการคลอดก่อนกาหนด

ถ.อูท่ อง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

081-994-1975

4

นางนงลักษณ์ เกตุแก้ว

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บรุ ี

กินนมแม่อย่างเดียม 6 เดือน

ถนนสิงห์บรุ ี-สุพรรณบุรี ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บรุ ี 16000

098-259-0329

5

นางสุวัฒนา อ่อนน้อม

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต

ม.4 ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000

035 611 222

6

นางนริศรา กุลสราวุธ

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

พรบ.milk code

ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11150

081-923-0926

7

นางชมพู่ ทองสุวรรณ

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

โรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก ถนนเทพสตรี 2 ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

8

นางนัทธมนวรรณ ยิง่ เจริญสุข

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

ถนนรัฐอานวย ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์

โทรศัพท์มอื ถือ

081-560-9632
061-397-9873

E-mail

แบบกรอกข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใช้ในการประเมิน ITA ตามแบบสารวจ External
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชือ่ หน่วยงาน.......ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุร.ี .......... Cluster วัยเรียน
ชือ่ ผู้ประสานงาน …………นางศรีสุดา บุญขยาย……………………… โทรศัพท์ ............0890188750....................

1

ชือ่ -สกุล
(ผู้รบั บริการ/ผู้ติดต่อ)
นายณัฐพล หาญโสภี

นักวิชาการสาธารณสุข

2

นางอชิรญา นาคฤทธิ์

นักวิชาการสาธารณสุข

3

นางวิมล เลาหภิชาติชัย

นักวิชาการสาธารณสุข

4
5
6
9
10

นางสาวนฤมล ลิจตุ ิภูมิ
นางวราวรรณ. สมบุญนาค
นางสุนันทา นันทน์มาโนชญ์
น.ส. จีรารัตน์ จงประเสริฐ
นางสุภาพร ศศิจนั ทรา

นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข

ลาดับที่

ตาแหน่ง

ประเภทของการติดต่อ
ทีอ่ ยู่สาหรับส่งไปรษณีย์
โทรศัพท์
/การมีส่วนได้ส่วนเสีย
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
สนับสนุนวิชาการ สื่อ องค์
56 ถ.เทศบาล 3 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
036 223 118
ความรู้ สื่อออนไลน์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
การประเมินโรงเรียนส่งเสริม ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 25999
037 314 658
สุขภาพเพชร
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขับเคลื่อนงานส่งเสริมเด็กวัย ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 035 241967
เรียนสูงดีสมส่วน ด้านการ
ส่งเสริมโภชนาการ กิจกรรม
ทางกาย การแปรงฟัน การ
จัดการสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
สังกัด/หน่วยงาน/บริษัท

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

ถนนสิงห์บุรี-สุพรรณบุรี ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
ม.4 ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11150
ถนนเทพสตรี 2 ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15001
ถนนรัฐอานวย ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

036 813 493
035 611 222
02 950 3071
036 421 206
02 581 6454

โทรศัพท์มือถือ
095-5519196
086-4171954
081-5732506

081-7808167
086-0524649
081-7966983
089-9008879
098-8312423

E-mail

แบบกรอกข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใช้ในการประเมิน ITA ตามแบบสารวจ External
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชือ่ หน่วยงาน.......ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี........... Cluster วัยรุน่
ชือ่ ผู้ประสานงาน …………นางศรีสุดา บุญขยาย……………………… โทรศัพท์ ............0890188750....................

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชือ่ -สกุล
(ผู้รับบริการ/ผู้ตดิ ต่อ)
ดร.เปรมวดี สาริชีวิน
นายขนธร วงศ์วรรณา
นายธวัชชัย เข็มอุทา
นางยุภาพร หอมจันทร์
นางจุฬาลักษณ์ บุญมีรัตนโยธิน
นายสมชาย แสงสว่าง
นางวิมล เลาหภิชาติชัย
นางสาวพิมพ์รัต เทศเพ็ญ
นางสาวภาณุมาศ เรือนหลวง
นางสาวรัตน์วลี ดียงิ่
นางวราวรรณ สมบุญนาค
นางสาวนิศากร จานงค์เวช
นายคงกฤช ภู่บาเพ็ญ
นายไชยาภรณ์ ใจอู่
นางทัศนีย์ ช่วยรักษา
นางสาวภัทรธีรา บุญฉ่า
นายธนสิทธิ์ ภู่ขาว
นางสาววรางคณา เลีย้ งตน
นางชืน่ กมล ประคาทอง
นายธิติกาญจน์ หมูด่ ี

ตาแหน่ง

สังกัด/หน่วยงาน/บริษัท

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
นักวิชการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
แพทย์แผนไทยปฏิบตั ิการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเตาปูน
โรงพยาบาลแก่งคอย
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บรุ ี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บรุ ี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุลักษณะงาน
1. ประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลสถานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน YFHS
2. มาตรฐานอนามัยเจริญพันธุร์ ะดับอาเภอ
3. พัฒนาศักยภาพบุคคลากรอนามัยเจริญพันธ์
3.1 ยาฝังคุมกาเนิน
3.2 เพศคุยได้ในครอบครัว
4. พัฒนาศักยภาพแกนนาวัยรุ่น
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้วัยรุ่นการป้องกันตัง้ ครรภ์ในระดับอปท.
6. ขับเคลือ่ นพรบ.การป้องกันตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

ประเภทของ
การติดต่อ
ที่อยูส่ าหรับส่งไปรษณีย์
/การมีส่วนได้
ส่วนเสีย
อยูท่ ี่หมายเหตุ 56 ถ.เทศบาล 3 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 25999
ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26001
ถ.อูท่ อง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ถ.อูท่ อง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13001
ถนนสิงห์บรุ ี-สุพรรณบุรี ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บรุ ี 16000
ถนนสิงห์บรุ ี-สุพรรณบุรี ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บรุ ี 16001
ม.4 ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
ม.4 ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14001
ม.4 ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14002
ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11150
ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11151
ถนนเทพสตรี 2 ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
ถนนเทพสตรี 2 ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15001
ถนนรัฐอานวย ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
ถนนรัฐอานวย ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12001
ถนนรัฐอานวย ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12002

โทรศัพท์

โทรศัพท์มอื ถือ
095-9579962
097-3391607
089-6122259
089-7505231
090-9402569
084-3629527
081-5732506
085-4246027
080-4220218
086-0524649
022-525861
084-0060206
086-5330444
096-8785074
082-5484941
062-6987466
081-4384552

E-mail

แบบกรอกข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้ในการประเมิน ITA ตามแบบสารวจ External
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชือ่ หน่วยงาน.......ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุร.ี .......... Cluster วัยทางาน
ชือ่ ผู้ประสานงาน …………นางศรีสุดา บุญขยาย……………………… โทรศัพท์ ............0890188750....................
ลาดับที่

ชือ่ -สกุล
(ผู้รับบริการ/ผู้ติดต่อ)

ตาแหน่ง

สังกัด/หน่วยงาน/บริษัท

ประเภทของการติดต่อ
/การมีส่วนได้ส่วนเสีย

ทีอ่ ยู่สาหรับส่งไปรษณีย์

โทรศัพท์

โทรศัพท์มือถือ

E-mail

1

ดร.เปรมวดี สาริชีวิน

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

-BMI

56 ถ.เทศบาล 3 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

095-9579962

2

นางอชิรญา นาคฤทธิ์

นักวิชาการสาธารณสุข

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

-พฤติกรรมที่พึงประสงค์

ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 25999

086-4171954

3

คุณวรรณลพ

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

-Health Learder

ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

089-7027016

4

คุณชิดชนก

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

-มะเร็งเต้านม

ถนนสิงห์บุรี-สุพรรณบุรี ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000

094-0962416

5

คุณมยุรี

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ม.4 ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000

0818531141

6

คุณศรันญา

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11150

086-4763701

9

นายเถลิงศักดิ์ เสมอเหมือน

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

ถนนเทพสตรี 2 ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15001

083 011 2023

tsamermuen@gmail.com

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

ถนนรัฐอานวย ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

094 914 4455

wanpenwana@gmail.com

10 ดร.วันเพ็ญ มานะเจริญ

แบบกรอกข้อมูลผูร้ ับบริการหรือผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียเพื่อใช้ในการประเมิน ITA ตามแบบสารวจ External
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อหน่วยงาน.......ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี........... Cluster ผู้สูงอายุ
ชื่อผู้ประสานงาน …………นางศรีสุดา บุญขยาย……………………… โทรศัพท์ ............0890188750....................
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล
(ผู้รับบริการ/ผู้ตดิ ต่อ)

ตาแหน่ง

สังกัด/หน่วยงาน/บริษทั

ประเภทของการติดต่อ
/การมีส่วนได้ส่วนเสีย
หมายเหตุ

56 ถ.เทศบาล 3 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

081 853 2633

Thanomwong1963@gmail.com

ดูข้อมูลด้านล่าง J1-J6

ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 25999

086 449 0315

pornvanna@gmail.com
Beng1827@hotmail.com
Sompol.p1032511@gmail.com,

ทีอ่ ยู่สาหรับส่งไปรษณีย์

โทรศัพท์

โทรศัพท์มือถือ

E-mail

1

นางถนอมวงษ์ วงศ์สถิตย์

2

นางพรทิพย์ เข็มนาค

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

3

นายรัตนะ เลิศดี

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

081 935 6297

4

นายสมพล พวงจันทร์

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

ถนนสิงห์บุร-ี สุพรรณบุรี ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000

086 325 3342

5

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ม.4 ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000

091 785 2552

6

นางสาวกัญญา ศรีประยูร
นางศิรัญญา ปานปิ่น

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11150

065 052 9385

Songserm.angthong@hotmail.co
m
S_panpin@hotmail.com

7

นางสาวภารดี ยิ้มแย้ม

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11151

089 821 8000

Paradee@gmail.com

8

นางทรงลักษณ์ กลาเพ็ชร

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

ถนนเทพสตรี 2 ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

086 363 8916

9

นายเถลิงศักดิ์ เสมอเหมือน

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

ถนนเทพสตรี 2 ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15001

083 011 2023

10
11
12
13
14
15
16
17

ดร.วันเพ็ญ มานะเจริญ
นางสุวมิ ล สุขเกษม
นางสาวเพชรา ชวนะพันธุ์
นางจิตติณัฏฐ์ จูมไธสง
นางพัชราภรณ์ พัฒนะ
นายวัชรพงศ์ สอนคา
นางนภสร ขาพงษ์
นางสาวปริยา ศรีน้าอ้อม

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

ถนนรัฐอานวย ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
12/1 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
1 ม.11 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
1 ม.11 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
1 ม.11 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
1 ม.11 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
1 ม.11 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
1 ม.11 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130

094 914 4455
090 197 5227
081 689 5541
089 741 6567
085 172 1174
097 226 7253
061 670 5962
088 521 5597

Songluck7846@gmail.com,
tsamermuen@gmail.com
wanpenwana@gmail.com
suwemol.s@nhso.go.th
Petchara5541@gmail.com
Jumpawjum@gmail.com
aoapatch@gmail.com
wacharaponghph@gmail.com
noppanuch87@gmail.com
priyasrina2537@gmail.com

สปสช.เขต 4 สระบุรี
ศูนย์อนามัยที 4 สระบุรี
ศูนย์อนามัยที 4 สระบุรี
ศูนย์อนามัยที 4 สระบุรี
ศูนย์อนามัยที 4 สระบุรี
ศูนย์อนามัยที 4 สระบุรี
ศูนย์อนามัยที 4 สระบุรี

รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ
รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ
รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ
รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ
รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ
รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ
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งานที่ติดต่อประสาน
หมายเหตุงานที่ประสาน
ลักษณะงาน
ระบการลงข้อมูลงาน Long term care ในเขตสุขภาพที่ 4 ระดับพื้นที่ กรม กอง กระทรวง
J1-J6
พัฒนาคุณภาพชีวติ คนไทย สร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
J1-J7
สิทธิผู้สูงอายุตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ควรรู้
J5 , J6
จัดอบรมหลักสูตร care manager และ care giver ตามมาตรฐาน ประเมินรับรองตาบลที่มีระบบ Long term care ผู้สูงJ1-J6
อายุที่มีภาวะพึ่งพิง

J 1 หมายถึง ตรวจมาตรฐาน
J 2 หมายถึง ให้คาปรึกษาแนะนา
J 3 หมายถึง การสาธิต
J 4 หมายถึง การเป็นวิทยากร
J 5 หมายถึง การเชิญเข้าร่วมประชุม / สัมมนา
J 6 หมายถึง สั่งการ กากับ ติดตาม ประเมินผล

แบบกรอกข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้ในการประเมิน ITA ตามแบบสารวจ External
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชือ่ หน่วยงาน.......ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี........... Cluster สิง่ แวดล้อม
ชือ่ ผู้ประสานงาน …………นางศรีสุดา บุญขยาย……………………… โทรศัพท์ ............0890188750....................
ลาดับที่
1

ชือ่ -สกุล
(ผู้รับบริการ/ผู้ติดต่อ)
นายประสงค์ รัศมียูงทอง

2

นายฉัตรชัย มะลิวลั ย์

3

ตาแหน่ง

สังกัด/หน่วยงาน/บริษัท
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

ประเภทของการติดต่อ
/การมีส่วนได้ส่วนเสีย
การบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข

ที่อยูส่ าหรับส่งไปรษณีย์

โทรศัพท์

โทรศัพท์มือถือ

56 ถ.เทศบาล 3 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

0967259190

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 25999

098-269-3193

นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณภาค

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ถ.อูท่ อง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

081-994-1975

4

นายอัครเดช ภักดีรักษ์

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

ถนนสิงห์บุร-ี สุพรรณบุรี ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000

098-259-0329

5

นายอภิชาติ มุขประดับ

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ม.4 ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000

035 611 222

6

นางสุธาทิพย์ แย้มฟัก

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11150

081-923-0926

7

นายชนบท บัวหลวง

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

ถนนเทพสตรี 2 ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

081-560-9632

8

นายภูไทย กมลรินทร์

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

ถนนรัฐอานวย ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

061-397-9873
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