
ดาในประเทศไทย

 กรุงเทพมหานครฯ

                                                            รายชื่อผูเขาประชุมปรึกษาหารือเรื่อง  พัฒนาระบบการเฝาระวังการตายของมาร

                                                                                                  วันที่  26  มิถุนายน  2552  เวลา  09.00 - 15.00 น.

                                                           ณ  หองวิมานทิพย ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร  ริเวอรไซด  ถนนพระราม3 บางโคล

ลําดับ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง หนวยงาน

1 ศ.นพ.ธาดา ยิบอินซอย ศาสตราจารย คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2 ผศ.ดร.โสเพ็ญ ชูนวล ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

3 นางสาวรุงฤดี อุสาหะ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง

4 นางภรณี เลื่องอรุณ ผูอํานวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา

5 นางสุนันท ศรีวิรัตน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

6 นายประสิทธิ์    ปนทองพั ายแพน น ทยชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลหาดใหญ    จังหวัดสงขลา

7 นายกุลเดช เตชะนภารักษ ผูอํานวยการ โรงพยาบาลยะลา

8 นายชัยวัฒน พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทยชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลสุไหงโกลก    จังหวัดนราธิวาส

9 นางสาวยามีละ มุซอ จพง.สาธารณสุขชํานาญงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

10 นางแวสะลามะ สะนิ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปตตานี

11 นางณัฐิยา ลือขจร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

12 นางสุภาพ มากสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสตูล  

13 นางวรรณา รัตนมาตุ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ   โรงพยาบาลตรัง

14 นางปานใจ ทับเที่ยง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง

15 นางน้ําเพชร ตั้งยิ่งยง ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

16 นางประภาภรณ เพชรมาก สูติ  โ ็ ีแพทยชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี



ลําดับ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง หนวยงาน

17 นางพรรณพิศ วิทยถาวรวงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ

18 นายสุธิต คุณประดิษฐ นายแพทยเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลลําพูน

19 นางเสงี่ยม เตชะภัทรกุ ยาบาลล พ วิชาชีพชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลหาดใหญ

20 รศ. ดร.สุกัญญา  ปริสัญญกุล  ผูแทนนายกสภาการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม

21 รศ.เยาวลักษณ เสรีเสถียร หัวหนาภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล

22 รศ. สุภาวดี เครือโชติกุล  ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชศาสตร วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย

23 ผศ.ภัทรพร อรัณยภาค ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยสยาม

24 นายแพทยบุญชัย กิจสนาโยธิน แทนผูอํานวยการ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร

25 นางอรพิน ทรัพยลน นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 

26 นางรุงจิตร เติมตอ นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร

27 นางชูจิตร นาชีวะ นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร

28 นางเชาวรรณี เฉลิมแสน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ สถาบันพระบรมราชชนก 

29 นางอนงคลักษณ  พันธุพรหมธาดา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สถาบันพระบรมราชชนก 

30 นายจารุวัฒน บุษราคัมรุหะ ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

31 นางสาวอมภา ศรารัชต นักวิชาการพยาบาลชํานาญการพิเศษ สํานักการพยาบาล

32 นายสินธุ ราชสีห แทน ผูอํานวยการ สํานักงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ



ะเทศไทย (กรมอนามัย)

ุงเทพมหานครฯ

ี 16 นางแรกขวัญ สุระวาสี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กลุมสรางเสริมศักยภาพฯ สํานักสงเสริมสุขภาพ

                                                รายชื่อผูเขาประชุมปรึกษาหารือเรื่อง  พัฒนาระบบการเฝาระวังการตายของมารดาในปร

                                                                                        วันที่  26  มิถุนายน  2552  เวลา  09.00 - 15.00 น.

                                                     ณ  หองวิมานทิพย ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร  ริเวอรไซด  ถนนพระราม3 บางโคล กร

ลําดับ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง หนวยงาน

1 แพทยหญิงนันทา อวมกุล นายแพทย 10 สํานักที่ปรึกษา กรมอนามัย

2 นายแพทยสมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย ผูอํานวยการ สํานักสงเสริมสุขภาพ

3 นางสาวสกาวรัตน เทพรักษ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ ศูนยอนามัยที่ 4  ราชบุรี

4 นายดนัย ธีรวันดา ผูอํานวยการ ศูนยอนามัยที่ 7  อุบลราชธานี

5 นายชาญชัย พิณเมืองงาม ผูอํานวยการ ศูนยอนามัยที่ 8  นครสวรรค

6 นายวีระชัย สิทธิปยะสกุล ผูอํานวยการ ศูนยอนามัยที่ 9  พิษณุโลก

7 ดร.สุดารัตน ธีระวร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ ศูนยอนามัยที่ 12 ยะลา

8 นางภารดี ชาญสมร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กองอนามัยการเจริญพันธุ

9 นางสาวสุภวรรณ เจตุวงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กองอนามัยการเจริญพันธุ

10  นางสาวดรุณี อนขวัญเมือง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กองแผนงาน

11 นางสาววรทรัพย จิตตประเสริ ักวิเคราะหฐ น นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กลุมสนับสนุนวิชาการ  สํานักสงเสริมสุขภาพ

12 นางสาวรดีพร รุงอรุณ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กลุมสนับสนุนวิชาการ  สํานักสงเสริมสุขภาพ

13 นางสุดาวรรณ ฉิมคลาย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กลุมสนับสนุนวิชาการ  สํานักสงเสริมสุขภาพ

14 นางนุชปยา ริ้วพิทักษ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กลุมสนับสนุนวิชาการ  สํานักสงเสริมสุขภาพ

15 ร.อ.หญิงฐาปนพร สิงหโกวินท นักวิชาการเผยแพรชํานาญการพิเศษ กลุมสรางเสริมศักยภาพฯ สํานักสงเสริมสุขภาพ
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