ที่ สธ ๐๒30/ว 381

สํานักงานเขตสุขภาพที่ 5
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70๐๐๐
19 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมรางการจัดสรรแพทยเพื่อลาศึกษาแพทยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
เรียน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนย ผูอํานวยการโรงพยาบาลทั่วไป
ทุกแหงในเขตสุขภาพที่ 5
สิ่งที่สงมาดวย 1. กลุมเปาหมายผูเขารวมประชุม
2. วาระการประชุมฯ
3. แบบตอบรับการเขารวมประชุมฯ

จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ

ด ว ย สํ า นั ก งานบริ ห ารโครงการร ว มผลิ ต แพทย เ พิ่ ม เพื่ อ ชาวชนบท ขอความร ว มมื อ ให
นักบริหารกําลังคน เขตสุ ขภาพที่ 5 (CHRO) จัดทําขอมูลจํานวนแพทยเฉพาะทาง ป 2561 เพื่อกําหนด
โควตา 2562 ภาพรวมของเขตสุขภาพ สงใหสํานักงานบริหารโครงการรวมผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท
ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2561
ในการนี้ สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๕ จึงขอเชิญกลุมเปาหมายฯ ตามสิ่งที่สงมาดวย 1 เขารวม
ประชุมร างการจัดสรรแพทยเ พื่อลาศึ กษาแพทยเชี่ย วชาญเฉพาะทาง ในวั นอังคารที่ 20 มีน าคม 2561
เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หองประชุมชั้น 5 โซน B อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
โรงพยาบาลดําเนินสะดวก อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยขอใหสงแบบตอบรับเขารวมประชุมตามสิ่งที่
สงมาดวย 3 ทั้งนี้คาใชจายของผูเขารวมประชุมใหเบิกจากตนสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกันตาม วัน เวลา และ สถานที่ดังกลาวดวย
ขอแสดงความนับถือ

(นายนรินทรรัชต พิชญคามินทร)
ผูอ ํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ 5

กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร. ๐ ๓๒๓๒ ๓๐๑๔
โทรสาร ๐ ๓๒๓๒ ๓๐๑๕
ผูประสานงาน นางสาวสุภัทรา เฉลิมเกียรติ โทรศัพท 09 5365 0391

กลุมเปาหมาย
การประชุมรางการจัดสรรแพทยเพื่อลาศึกษาแพทยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ หองประชุมชั้น 5 โซน B อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลดําเนินสะดวก
อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
*********************************
1. นายพิศิษฐ ศรีประเสริฐ
ผูตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 5
ประธาน
2. นางดารารัตน รัตนรักษ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลหัวหิน
รองประธาน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ
3. นายนรินทรรัชต พิชญคามินทร นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
กรรมการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
4. นายพนัส โสภณพงษ
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กรรมการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
5. นายสาโรจน มะรุมดี
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
กรรมการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
6. นายชัยพร สุชาติสุนทร
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
กรรมการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
7. นายสุรินทร สืบซึ้ง
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ
กรรมการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ
8. นายเพชรฤกษ แทนสวัสดิ์
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
กรรมการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
9. นายวีรพล นิธิพงศ
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
กรรมการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
10. นายสุริยะ คูหะรัตน
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
11. นายทรงพล ชวาลตันพิพัทธ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี
กรรมการ
12. นายวีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม
กรรมการ
13. นายศราวุฒิ ตั้งศรีสกุล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเจาพระยายมราช
กรรมการ
จังหวัดสุพรรณบุรี
14. นายโมลี วนิชสุวรรณ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร
กรรมการ
จังหวัดสมุทรสาคร
15. นายสมเจตน เหลาลือเกียรติ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
กรรมการ
จังหวัดกาญจนบุรี
16. นายอิทธิพล จรัสโอฬาร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมะการักษ
กรรมการ
จังหวัดกาญจนบุรี
17. นายศุภชัย ศุภพฤกษสกุล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ
กรรมการ
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ

18. นายชุมพล เดชะอําไพ
19. นายธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล
20. นายสุพจน จิระราชวโร
21. นายเกรียงศักดิ์ คําอิ่ม
22. นายสุทธิพงษ ศิริมัย
23. นายโชคชัย ลีโทชวลิต
24. นายศุภฤทธิ์ เฮงคราวิทย
25. นายกิตติ อินทราสุขพร
26. นางสาวศีระษา แซเนี้ยว
27. นายมานัส รัตนโชคธรณี
28. นายรักษพงศ เวียงเจริญ
29. นายจิตตรัตน เตชวุฒิพร
30. นายสุธน อิ่มประสิทธิชัย
31. นายจตุภูมิ นีละศรี
32. นายธิติ แสวงธรรม
33. นางรุจิรา เข็มเพชร
34. นางสาวมัลลิกา ไอยราพัฒนา
35. นางสาวสุภัทรา เฉลิมเกียรติ

ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระจอมเกลา
กรรมการ
จังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบานโปง จังหวัดราชบุรี
กรรมการ
กรรมการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลดําเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี
กรรมการ
กรรมการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
จังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลกระทุมแบน
จังหวัดสมุทรสาคร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองคที่ 17
กรรมการ
จังหวัดสุพรรณบุรี
รองผูอํานวยการฝายการแพทย
กรรมการ
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี
รองผูอํานวยการฝายการแพทย
กรรมการ
โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
กรรมการ
รองผูอํานวยการฝายการแพทย
โรงพยาบาลมะการักษ จังหวัดกาญจนบุรี
รองผูอํานวยการกลุมภารกิจดานพัฒนาระบบฯ
กรรมการ
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี
นายแพทยเชี่ยวชาญ โรงพยาบาล
กรรมการ
สมเด็จพระพุทธเลิศหลา จังหวัดสมุทรสงคราม
นายแพทยเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลนครปฐม
กรรมการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทายาง จังหวัดเพชรบุรี
กรรมการ
รองผูอํานวยการฝายการแพทย
กรรมการและ
เลขานุการ
โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม
รองผูอํานวยการดานพัฒนาระบบฯ
กรรมการและ
โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ผูชวยเลขานุการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี
นักทรัพยากรบุคคล
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 5

วาระการประชุม
การประชุมรางการจัดสรรแพทยเพื่อลาศึกษาแพทยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ หองประชุมชั้น 5 โซน B อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลดําเนินสะดวก
อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
******************************
วาระที่ 1 ประธานแจงใหทราบ
1.1...................................................................................................................................
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 รางแนวทางการจัดสรรแพทยประจําบาน ปการศึกษา 2562
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

แบบตอบรับเขารวมประชุม
การประชุมรางการจัดสรรแพทยเพื่อลาศึกษาแพทยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ หองประชุมชั้น 5 โซน B อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลดําเนินสะดวก
อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
*****************************
ชื่อหนวยงาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด...................................................................................................................
โรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป...........................................................................................................................
รายชื่อผูเขารวมประชุม
1. ชื่อ – นามสกุล...................................................................ตําแหนง...................................................
เบอรโทรศัพท....................................................................อีเมล........................................................
2. ชื่อ – นามสกุล...................................................................ตําแหนง...................................................
เบอรโทรศัพท....................................................................อีเมล........................................................
3. ชื่อ – นามสกุล...................................................................ตําแหนง...................................................
เบอรโทรศัพท....................................................................อีเมล........................................................

หมายเหตุ : สงแบบตอบรับไปยังโทรสารหมายเลข 0 3232 3015 สํานักงานเขตสุขภาพที่ 5 หรือ
E-mail : region5chro@gmail.com ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2561

