คำสั่งจังหวัดนครรำชสีมำ
ที่ ๑๔๓๑ /๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรอำนวยกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพชำวต่ำงชำติ
และคณะทำงำนพัฒนำระบบข้อมูลบริกำรสุขภำพชำวต่ำงชำติ จังหวัดนครรำชสีมำ
---------------------------------อนุสนธิ คำสั่งจังหวัดนครรำชสีมำ ที่ 1645 /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑2 กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ จังหวัดนครรำชสีมำ
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรอำนวยกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพชำวต่ำงชำติ และคณะทำงำนพัฒนำระบบ
ข้ อ มู ล บริ ก ำรสุ ข ภำพ ชำวต่ ำ งชำติ จั ง หวั ด น ครรำชสี ม ำ เพื่ อ ด ำเนิ น กำรจั ด ระบบบริ ก ำรสุ ข ภำพ
สำหรับกลุ่มประชำกรต่ำงชำติ ให้รองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนนั้น เนื่องจำกคณะกรรมกำร และคณะทำงำน
บำงท่ำนได้มีกำรปรับ เปลี่ยนตำแหน่ง และโยกย้ำยสถำนที่ปฏิ บัติงำน ดังนั้ น เพื่อให้กำรพัฒ นำระบบบริกำร
สุ ข ภำพชำวต่ ำ งชำติ จั ง หวั ด นครรำชสี ม ำเป็ น ไปอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง สำมำรถเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล และบู ร ณำกำร
กำรดำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งก่อให้เกิด
ประโยชน์ร่วมกั นของหน่วยงำนต่ำงๆ ในจัง หวัดที่มี หน้ ำที่ในกำรให้ บริก ำรสุ ขภำพภำครัฐ จึงขอยกเลิกคำสั่ ง
จังหวัดนครรำชสีมำ ที่ ๑๖๔๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรอำนวยกำร
พั ฒ นำระบบบริ ก ำรสุ ข ภำพชำวต่ ำ งชำติ และคณะท ำงำนพั ฒ นำระบบข้ อ มู ล บริ ก ำรสุ ข ภำพชำวต่ ำ งชำติ
จัง หวัด นครรำชสีม ำ และขอแต่ง ตั ้ง คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรพัฒ นำระบบบริก ำรสุข ภำพชำวต่ำ งชำติ
และคณะท ำงำนพั ฒ นำระบบข้ อมู ลบริ กำรสุ ขภำพชำวต่ ำงชำติ จั งหวั ดนครรำชสี มำ โดยมี อ งค์ป ระกอบ
และมีบทบำทหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพชำวต่ำงชำติ ประกอบด้วย
1. ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครรำชสีมำ
ที่ปรึกษำ
๒. นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ
ประธำนคณะกรรมกำร
๓. นำยแพทย์เชี่ยวชำญ(ด้ำนเวชกรรมป้องกัน) สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ รองประธำนคณะกรรมกำร
๔. ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ
รองประธำนคณะกรรมกำร
๕. ผู้บังคับกำรตำรวจภูธรจังหวัดนครรำชสีมำ หรือผู้แทน
กรรมกำร
๖. ผู้กำกับกำรตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดนครรำชสีมำ หรือผู้แทน
กรรมกำร
๗. จัดหำงำนจังหวัดนครรำชสีมำ หรือผู้แทน
กรรมกำร
๘. ประกันสังคมจังหวัดนครรำชสีมำ หรือผู้แทน
กรรมกำร
๙. แรงงำนจังหวัดนครรำชสีมำ หรือผู้แทน
กรรมกำร
๑๐.หัวหน้ำศูนย์บริหำรกำรทะเบียนภำค 3 สำขำจังหวัดนครรำชสีมำ หรือผู้แทน
กรรมกำร
๑๑. ผู้อำนวยกำรสถำนคุ้มครองสวัสดิภำพผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์
กรรมกำร
(บ้ำนนำรีสวัสดิ์) จังหวัดนครรำชสีมำ หรือผูแ้ ทน
๑๒. พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครรำชสีมำ หรือผู้แทน
กรรมกำร
๑๓. ประธำนชมรมฝ่ำยบุคคล(ตัวแทนสถำนประกอบกำร)
กรรมกำร
๑๔. ตัวแทนแรงงำนต่ำงด้ำว
กรรมกำร
๑๕. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เขต ๙ นครรำชสีมำ หรือผู้แทน
กรรมกำร

/๑๖.ผู้อำนวยกำร...

-๒๑๖. ผู้อำนวยกำรศูนย์อนำมัยที่ ๙ นครรำชสีมำ หรือผู้แทน
กรรมกำร
๑๗. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนควบคุมป้องกันโรคที่ ๙ นครรำชสีมำ หรือผู้แทน
กรรมกำร
๑๘. ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลจิตเวชนครรำชสีมำรำชนครินทร์ หรือผู้แทน
กรรมกำร
๑๙. ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลปำกช่องนำนำ
กรรมกำร
๒๐. ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลเทพรัตน์นครรำชสีมำ
กรรมกำร
๒๑. ประธำนชมรมผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลชุมชน
กรรมกำร
๒๒. ประธำนชมรมสำธำรณสุขอำเภอ
กรรมกำร
๒๓. หัวหน้ำศูนย์ประสำนรับส่งต่อผู้ป่วย
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ
กรรมกำร
๒๔. หัวหน้ำกลุ่มงำนประกันสุขภำพ
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ
กรรมกำร
๒๕. หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสุข สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ กรรมกำร
๒๖. หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ กรรมกำร
๒๗. หัวหน้ำกลุ่มงำนควบคุมโรคติดต่อ
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ กรรมกำร
๒๘. หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำคุณภำพและรูปแบบบริกำร สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ กรรมกำร
๒๙. หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมสุขภำพ
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ กรรมกำร
๓๐. หัวหน้ำกลุ่มงำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมและอำชีวอนำมัย สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ กรรมกำร
๓๑. หัวหน้ำกลุ่มงำนควบคุมโรคไม่ติดต่อ
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ กรรมกำร
๓๒. หัวหน้ำกลุ่มงำนกำรแพทย์ฉุกเฉินและสำธำรณภัย สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ กรรมกำร
๓๓. หัวหน้ำกลุ่มงำนยำเสพติด
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ กรรมกำร
๓๔. หัวหน้ำกลุ่มงำนประกันสุขภำพ สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ กรรมกำรและเลขำนุกำร
๓๕. นำยเชษฐ์ชัยวัฒน์ สิริจำมร นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ
๓๖. นำงธนัสสรณ์ ธนสิทธิ์บวร
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ
ให้คณะกรรมกำรฯ มีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
๑. ก ำหนดแนวทำงกำรพั ฒ นำระบบบริก ำรสำธำรณสุข และบริก ำรด้ ำนกำรแพทย์ แ บบบู รณำกำร
โดยสหวิชำชีพ ให้มีแนวทำงกำรให้บริกำรที่เป็นมิตรแก่กลุ่มประชำกรต่ำงชำติ ให้มีขั้นตอนกำรให้ควำมช่วยเหลือ
เยียวยำด้ำนกำรแพทย์ แก่กลุ่มประชำกรต่ำงชำติ โดยทีมสหวิชำชีพ
๒. สร้ำงหลักประกันสุขภำพในกลุ่มประชำกรต่ำงชำติ มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ เรื่องสิทธิประโยชน์
เพื่อให้กลุ่มประชำกรต่ำงชำติ และผู้ติดตำมเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร ในกำรจัดบริกำรด้ำนสำธำรณสุข กำรมีส่วนร่วม
ของภำคีเครือข่ำยทุกภำคส่วน เชื่อมโยงอย่ำงเป็นระบบแบบบูรณำกำร
๓ . พั ฒนำระบบกำรส่ งต่ อ ผู้ ป่ วยกลุ่ ม ประชำกรต่ ำงชำติ ผู้ ติ ด ตำมและเหยื่ อ จำกกำรค้ ำมนุ ษย์
ในจังหวัดนครรำชสีมำ อย่ำงเป็นระบบ มีมำตรฐำน เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย และผู้ปฏิบัติทุกระดับ มีควำมสะดวก
เหมำะสมตำมศักยภำพของแต่ละระดับโรงพยำบำล
๔. จัดทำขั้น ตอนดำเนินกำรที่เกี่ยวข้องในระบบส่งต่อ ระบบกำรให้บริกำรแก่กลุ่มประชำกรต่ำงชำติ
ผู้ติดตำมและเหยื่อจำกกำรค้ำมนุษย์ กรณีฉุกเฉินในรูปแบบ Guideline หรือ Flow Chart และข้อตกลงต่ำง ๆ
เพื่อประสำนให้เกิดกำรปฏิบัติได้จริง และปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง
/๕. กำหนดมำตรกำร...

-๓๕. กำหนดมำตรกำร และแนวทำงกำรดำเนิ นงำนตรวจสุขภำพและประกั นสุขภำพ กำรส่งเสริมสุ ขภำพ
กำรควบคุมและป้องกันโรค สำหรับกลุ่มประชำกรต่ำงชำติ ให้กับหน่วยบริกำรในสังกัด กระทรวงสำธำรณสุข
๖. พัฒ นำศักยภำพบุคลำกร ให้มีควำมรู้ด้ำนภำษำ วัฒนธรรม ประเพณี ของแต่ละประเทศเพื่ อกำร
สื่อสำรในกำรให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุขกลุ่มประชำกรต่ำงชำติ
๗. พัฒ นำศักยภำพระบบบริกำรและสิ่งแวดล้อมที่ เอื้อต่ อกำรดำเนินงำนด้ำนสำธำรณสุขกลุ่ มประชำกร
ต่ำงชำติ เพื่อให้เข้ำถึงบริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
๘. จัดทำโครงกำร และแผนปฏิบัติงำนกำรดูแลสุขภำพแรงงำนต่ำงชำติอย่ำงบูรณำกำรของภำคีเครือข่ำย
ทุกภำคส่วน และผลกำรดำเนินงำนในกลุ่มประชำกรต่ำงชำติของทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงบูรณำกำร
๙. ติดตำม ควบคุม กำกับ และประเมินผลกำรดำเนินงำน
๑๐. งำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
๒. คณะทำงำนพัฒนำระบบข้อมูลบริกำรสุขภำพกลุ่มประชำกรต่ำงชำติ ประกอบด้วย
๑. นำยแพทย์เชี่ยวชำญ(ด้ำนเวชกรรมป้องกัน) สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ ประธำนคณะทำงำน
๒. นำยพิศิษฐ์ สมผดุง
ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลขำมทะเลสอ รองประธำนคณะทำงำน
๓. นำงประภัสสร คณะรัฐ
ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลบัวลำย
รองประธำนคณะทำงำน
๔. ผู้กำกับกำรตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดนครรำชสีมำ หรือผู้แทน
คณะทำงำน
๕. นำงสำวเสำวรภย์ เตียศิริ
นักวิชำกำรแรงงำนชำนำญกำร
คณะทำงำน
สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครรำชสีมำ
๖. นำงนิธิอร บุญญำนุสิทธิ์
นักวิชำกำรแรงงำนชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
สำนักงำนจัดหำงำน จังหวัดนครรำชสีมำ
๗. นำงกนกลดำ ณ สงขลำ
นักวิชำกำรแรงงำนชำนำญกำร
คณะทำงำน
สำนักงำนจัดหำงำน จังหวัดนครรำชสีมำ
๘. นำงสำวสกำยจิต เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย นักวิชำกำรแรงงำน
คณะทำงำน
สำนักงำนจัดหำงำน จังหวัดนครรำชสีมำ
๙. นำงอรทัย รักขิตพินิจดุลย์
หัวหน้ำศูนย์บริหำรกำรทะเบียน ภำค ๓ สำขำนครรำชสีมำ คณะทำงำน
๑๐.นำงทัศกมณฑจ์ เกิดผล
นักพัฒนำสังคมชำนำญกำร
คณะทำงำน
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครรำชสีมำ
1๑. นำงสำวอัจฉรำ โภชนำ
หัวหน้ำแผนกทรัพยำกรบุคคล
คณะทำงำน
บริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหำชน)
๑๒. นำยสุนัย บุดศรี
ผู้จัดกำรแผนกทรัพยำกรบุคคล
คณะทำงำน
บริษัทซีพีเอฟ(ประเทศไทย)จำกัด(มหำชน)สำขำโชคชัย
จังหวัดนครรำชสีมำ
๑๓. นำยอภิรัตน์ โสกำปัง
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครรำชสีมำ
๑๔. นำงสำวบุญช่วย นำสูงเนิน พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
คณะทำงำน
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ
/ ๑๕. นำยปกรณ์....

-๔๑๕. นำยปกรณ์ ริมประนำม
๑๖. นำยอนุศักดิ์ พรมทอง
๑๗. นำงสำวทิพวรรณ ศรีทรมำศ
๑๘. นำงสำววลีรัตน์ รักแต่งำม
๑๙. นำงสำวปรำนอม นิลไร่นำ
๒๐. นำงนงลักษณ์ ประยูรเสริฐ
๒๑. นำยพชรพล ไพรพร
๒๒. นำยเชษฐ์ชัยวัฒน์ สิริจำมร
๒๓. นำงธนัสสรณ์ ธนสิทธิ์บวร

นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
คณะทำงำน
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
คณะทำงำน
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
คณะทำงำน
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
คณะทำงำน
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
คณะทำงำน
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ
เจ้ำพนักงำนเวชสถิติชำนำญงำน
คณะทำงำน
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
คณะทำงำน
โรงพยำบำลปำกช่องนำนำ
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร คณะทำงำนและเลขำนุกำร
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร คณะทำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ

ให้คณะทำงำน ฯ มีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้
๑. พัฒนำและจัดทำระบบฐำนข้อมูล กลุ่มประชำกรต่ำงชำติ แบบบูรณำกำรทุกภำคส่วน
๒. พัฒนำระบบกำรจัดเก็บข้อมูลของแต่ละหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงและใช้ข้อมูลร่วมกัน
๓. พัฒนำระบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนในกลุ่มประชำกรต่ำงชำติของทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
อย่ำงบูรณำกำรมี website เพื่อประชำสัมพันธ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

