
สาขากรุงเทพมหานคร

เครือขายงานสรางเสริมสุขภาพ
และปองกันโรค นอกหนวยบริการ
ปงบประมาณ  2547 -  2548

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ



a



คํานํา 
 

  ในการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค เขตกรุงเทพมหานคร สํานักงาน
หลักประกนัสุขภาพแหงชาต ิ มีเปาหมายที่จะใหบริการแกประชาชนทุกคนในพื้นที่ โดยไมคํานึงถึงสิทธิการ
รักษาพยาบาลใดๆ บริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค แบงเปน 2  ประเภท คือ บริการที่จัดในหนวยบริการ 
และบริการที่จดัในชุมชน การแบงพื้นที่ใหบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคในชุมชน (P&P นอก) นัน้         
หนวยบริการคูสัญญาที่มีความพรอมที่จะใหบริการประกอบดวยหนวยบริการของโรงพยาบาลรัฐบาล 8 แหง 
โรงพยาบาลเอกชน/สถานพยาบาลเอกชน 22 แหง คลินิกเอกชน 32 แหง ศูนยบริการสาธารณสุขสังกัด
กรุงเทพมหานคร 65 แหง เปนการใหบริการในเชิงรุก คือ ลงสํารวจพื้นที่ วิเคราะหปญหาชุมชน ใหบริการเยีย่ม
บาน เพื่อใหความรูคําปรึกษา ดูแลผูปวยทีบ่าน รวมทั้งใหบริการในเชงิรับ คือ รับดูแลผูปวย เพื่อใหเกิดความ
ตอเนื่อง (หลังจําหนายออกจากโรงพยาบาล) และตดิตามเยี่ยมบาน (กรณีโรงพยาบาล/หนวยบริการปฐมภูมิ
ประจําครอบครัวใหตดิตามเยี่ยม) 
 
  สํานักงานหลกัประกนัสุขภาพแหงชาต ิ สาขากรุงเทพมหานคร ไดจดัทําเอกสารเครือขายงาน
สรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อใหสถานบริการทุกแหงทกุระดับใน
กรุงเทพมหานครใชประกอบในการสงตอผูปวย/ผูรับบริการ ไปยังหนวยบรกิารที่รับผิดชอบพื้นที่ ซ่ึงจะทําให
ประชาชนไดรับบริการทางสุขภาพอยางตอเนื่องและครอบคลุม ในเอกสารสวนแรกจะแสดงพื้นที่เปนรายเขต 
ระบุหนวยบรกิารที่รับผิดชอบ ขั้นตอนและแบบฟอรมการสงตอผูปวย ซ่ึงจะแบงเปนแบบฟอรมสงตอผูปวย/
ผูรับบริการ จากโรงพยาบาลไปยังหนวยบริการที่รับผิดชอบพื้นที่ และแบบฟอรมการสงตอผูปวย (เมื่อสํารวจ
พบ) ไปยังหนวยบริการตามสิทธิ สวนหลังจะเปนรายชือ่หนวยบริการในงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค
นอกหนวยบริการ ที่ตั้ง รายชื่อผูประสานงาน การรับสงตอ และหมายเลขโทรศัพท 
 
  สํานักงานหลกัประกนัสุขภาพแหงชาต ิ สาขากรุงเทพมหานคร หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสาร
เครือขายสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการจะเปนประโยชน และสงผลใหการบริการสราง
เสริมสุขภาพและปองกันโรคแกประชาชนกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพและครอบคลุม เขาถึงประชาชน
ไดมากขึ้น 
 
 
      สํานักงานหลกัประกนัสุขภาพแหงชาต ิ
                สาขากรุงเทพมหานคร 
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สารบัญ

คํานํา
หนาท่ี

1 พระนคร ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 1 สะพานมอญ* 1
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 9 ประชาธิปไตย
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา  หนวยตรวจโรคที่ 1 กองทัพภาคที่ 1

2 ดุสิต โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา หนวยตรวจโรคที่ 6
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา หนวยตรวจโรคที่ 8
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา หนวยตรวจโรคที่ 9
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา หนวยตรวจโรคที่ 10
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา หนวยตรวจโรคที่ 11
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง*
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 38 จี๊ด - ทองคํา  บําเพ็ญ

3 หนองจอก โรงพยาบาลหนองจอก 2
ศูนยบริการสาธารณสุข 44 ลําผักชี หนองจอก

4 บางรัก ศูนยบริการสาธารณสุข 23 ส่ีพระยา*
5 บางเขน ศูนยบริการสาธารณสุข 24 บางเขน*

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา หนวยตรวจโรคที่ 13
6 บางกะป คลินิกแพทยปญญา 2

โรงพยาบาลเพชรเวช
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 50 บึงกุม*
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 35 หัวหมาก
โรงพยาบาลนวมินทร 1

7 ปทุมวัน ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 16 ลุมพินี*
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 5 จุฬาลงกรณ

8 ปอมปราบฯ ศูนยบริการสาธารณสุข 20 ธนาคารศรีนคร*
9 พระโขนง สหคลินิกกลวยน้ําไท สาขาสุขุมวิท 101/1

คลินิกเวชกรรมกลวยน้ําไท สาขาสุขุมวิท 93
ศูนยบริการสาธารณสุข 34 โพธ์ิศรี*



สารบัญ

10 มีนบุรี ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 43 มีนบุรี * 3
โรงพยาบาลนวมินทร 1

11 ลาดกระบัง โรงพยาบาลลาดกระบัง
คลินิกนวมินทรการแพทย (สาขาหนานิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)
นวมินทรคลินิกเวชกรรม (สาขารมเกลา)
นวมินทรคลินิกเวชกรรม (สาขาหัวตะเข)
ศูนยบริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ *
ศูนยบริการสาธารณสุข 45 รมเกลา

12 ยานนาวา ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค*
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 55 เตชะสัมพันธ

13 สัมพันธวงศ ศูนยบริการสาธารณสุข 13 ไมตรีวานิช*
14 พญาไท โรงพยาบาลพระมงกุฎ หนวยตรวจโรคที่ 5

โรงพยาบาลพระมงกุฎ  หนวยตรวจโรคที่ 7
ศูนยบริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ*

15 ธนบุรี ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 26 เจาคุณพระประยูรวงศ 4
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 27 จันทร ฉิมไพบูลย
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 36 บุคคโล*

16 บางกอกใหญ ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 33 วัดหงสรัตนาราม*
17 หวยขวาง ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 25 หวยขวาง*
18 คลองสาน โรงพยาบาลตากสิน

ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 28 กรุงธนบุรี*
19 ตลิ่งชัน ศรีวิชัยฉิมพลีคลินิกเวชกรรม

คลินิกเวชกรรมบางไผ - กระโจมทอง
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 49 วัดชัยพฤกษมาลา*

20 บางกอกนอย โรงพยาบาลศรีวิชัย 1 5
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 30 วัดเจาอาม*

21 บางขุนเทียน โรงพยาบาลพระราม 2
สถานพยาบาลบางปะกอก 5



สารบัญ

21 บางขุนเทียน เทียนทะเลคลินิกเวชกรรม 5
เรือพระรวงคลินิกเวชกรรม
พระราม 2 คลินิกเวชกรรม (สาขาเพชรทองคํา)
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 42 ถนอม ทองสิมา*

22 ภาษีเจริญ โรงพยาบาลบางไผ 6
โรงพยาบาลพญาไท 3
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 47 คลองขวาง*
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 62 ตวงรัชฎ ศศะนาวิน ภักดี ฐานปญญา

23 หนองแขม โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์
โรงพยาบาลศรีวิชัย 2
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 48 นาควัชรอุทิศ*

24 ราษฎรบูรณะ โรงพยาบาลนวมินทร 2
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 39 ราษฎรบูรณะ*
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 58 ลอม-พิมเสน ฟกอุดม

25 บางพลัด คลินิกเวชกรรมอนันตพัฒนา
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร*

26 ดินแดง ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 4 ดินแดง*
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 52 สามเสนนอก

27 บึงกุม ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 50 บึงกุม*
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
โรงพยาบาลนวมินทร 1

28 สาทร ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 14 แกว สีบุญเรือง
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 63 สมาคมแตจิ๋วแหงประเทศไทย*

29 บางซื่อ โรงพยาบาลเกษมราษฎรประชาชื่น 7
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 3 บางซื่อ*
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 19 วงศสวาง

30 จตุจักร คลินิกเวชกรรมกลวยน้ําไท สาขารัชดา 36
คลินิกเวชกรรมเกษมราษฎร สาขาจตุจักร



สารบัญ

30 จตุจักร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา หนวยตรวจโรคที่ 12 7
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 17 ประชานิเวศน
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 51 วัดไผตัน*

31 บางคอแหลม ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 12 จันทรเที่ยง เนตรวิเศษ*
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 18 มงคล วอน วังตาล
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 14 แกว สีบุญเรือง

32 ประเวศ โรงพยาบาลปยะมินทร
คลินิกเวชกรรมปยะมินทร สาขาราม 2
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 22 วัดปากบอ*
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 57 บุญเรือง ลํ้าเลิศ

33 คลองเตย คลินิกเวชกรรมกลวยน้ําไท สาขาคลองเตย 8
โรงพยาบาลกลวยน้ําไท
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 10 สุขุมวิท
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 41 คลองเตย*

34 สวนหลวง โรงพยาบาลแพทยปญญา
คลินิกแพทยฉัตรลดา 1
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 37 ประสงค-สุดสาคร ตูจินดา*

35 จอมทอง โรงพยาบาลบางมด 1
สถานพยาบาลบางขุนเทียน
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 29 ชวง นุชเนตร*

36 ดอนเมือง ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 60 รสสุคนธ มโนชญากร*
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

37 ราชเทวี โรงพยาบาลเดชา 9
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา  หนวยตรวจโรคที่ 3
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 2 ราชปรารถ*

38 ลาดพราว ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 15 ลาดพราว* (ศบส.66 ตําหนักเจาแมกวนอิม)



สารบัญ

39 วัฒนา สหคลินิกกลวยน้ําไท สาขาทองหลอ (ซอย10) 9
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 21 วัดธาตุทอง*

40 บางแค โรงพยาบาลราชพิพัฒน
โรงพยาบาลเกษมราษฎรบางแค
สถานพยาบาลเพชรเกษม-บางแค
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 40 บางแค*

41 หลักสี่ คลินิกเวชกรรมกลวยน้ําไท สาขาทุงสองหอง
คลินิกเวชกรรมเกษมราษฎร สาขาทุงสองหอง
คลินิกเวชกรรมเกษมราษฎร สาขา ม.ธุรกิจบัณฑิตย
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา หนวยตรวจโรคที่ 4
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 53 ทุงสองหอง*

42 สายไหม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
โรงพยาบาลบีแครเมดิคอลเซ็นเตอร
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 61 สังวาล ทัสนารมย*

43 คันนายาว โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
โรงพยาบาลนวมินทร 1
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 56 ทับเจริญ*

44 สะพานสูง โรงพยาบาลเกษมราษฎรสุขาภิบาล 3 10
คลินิกเวชกรรมเกษมราษฏร สาขาทับชางลาง
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 35 หัวหมาก*

45 วังทองหลาง โรงพยาบาลเพชรเวช
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 15 ลาดพราว*

46 คลองสามวา คลินิกเวชกรรมเกษมราษฏร สาขาหทัยราษฎร
โรงพยาบาลนวมินทร 1
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 43 มีนบุรี*



สารบัญ

47 บางนา คลินิกเวชกรรมลาซาล 10
โรงพยาบาลกลวยน้ําไท  สุขุมวิท 68
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 8 บุญรอด รุงเรือง*
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 32 มาริษ ตินตมุสิก
โรงพยาบาลบางนา 1

48 ทวีวัฒนา คลินิกเวชกรรมเกษมราษฎร สาขาพุทธมณฑลสาย 2
คลินิกสองแพทยพุทธมณฑล
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 49 วัดชัยพฤกษมาลา*

49 ทุงครุ นวมินทร 2 เวชกรรมคลินิก 11
โรงพยาบาลนวมินทร 2
คลินิกเวชกรรมทุงครุ
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 59 ทุงครุ
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 54 ทัศนเอี่ยม*

50 บางบอน สถานพยาบาลบางมด 3
คลินิกบางกอกอินเตอรเวชกรรม
คลินิกสุขาภิบาล 1 เวชกรรม
บางขุนเทียน 2 คลินิกเวชกรรม
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 65 รักษาศุข*

ขั้นตอนการสงตอผูปวย / ผูรับบริการในงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค 12

ใบสงตอผูปวยในงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  กรุงเทพมหานคร 13
เพื่อการดูแลผูปวยที่บาน (Home Health Care)

ใบสงตอผูปวยในงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  กรุงเทพมหานคร 
เพื่อการรักษาตอที่หนวยบริการหลักประกันสุขภาพถวนหนาตามบัตร 14



สารบัญ

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
1 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 15
2 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ
3 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา หนวยตรวจโรคที่ 1 กองทัพภาคที่ 1 16
4 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา หนวยตรวจโรคที่ 13
5 โรงพยาบาลตากสิน 17
6 โรงพยาบาลราชพิพัฒน
7 โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ 18
8 โรงพยาบาลหนองจอก
9 โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 19
10 โรงพยาบาลพญาไท 3
11 โรงพยาบาลเดชา 20
12 โรงพยาบาลบีแครเมดิคอลเซ็นเตอร
13 โรงพยาบาลศรีวิชัย 1 21
14 ศรีวิชัยฉิมพลีคลินิกเวชกรรม
15 โรงพยาบาลศรีวิชัย 2 22
16 โรงพยาบาลเพชรเวช
17 โรงพยาบาลกลวยน้ําไท 23
18 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ําไท สาขา 70 ไร
19 โรงพยาบาลกลวยน้ําไท สุขุมวิท 68
20 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ําไท สาขารัชดา 36
21 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ําไท สาขาสุขุมวิท 93
22 สหคลินิกกลวยน้ําไท สาขาสุขุมวิท 101/1
23 สหคลินิกกลวยน้ําไท สาขาทองหลอ ( ซอย 10 )
24 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ําไท สาขาทุงสองหอง
25 โรงพยาบาลเกษมราษฎรประชาชื่น 24
26 คลินิกเวชกรรมเกษมราษฎร สาขาจตุจักร



สารบัญ

27 คลินิกเวชกรรมเกษมราษฎร สาขา ม. ธุรกิจบัณฑิตย 25
28 คลินิกเวชกรรมเกษมราษฎร สาขาทุงสองหอง
29 โรงพยาบาลเกษมราษฎรบางแค และคลินิกเวชกรรมเกษมราษฎร สาขาพุทธมณฑลสาย 2 26
30 โรงพยาบาลเกษมราษฎรสุขาภิบาล 3
31 คลินิกเวชกรรมเกษมราษฎร สาขาทับชางลาง 27
32 คลินิกเวชกรรมเกษมราษฎร สาขาหทัยราษฎร
33 โรงพยาบาลบางมด 1 28
34 สถานพยาบาลบางมด 3
35 โรงพยาบาลพระราม 2 29
36 สถานพยาบาลบางขุนเทียน
37 เทียนทะเลคลินิกเวชกรรม 30
38 บางขุนเทียน 2 คลินิกเวชกรรม
39 พระราม 2 คลินิกเวชกรรม (สาขาเพชรทองคํา) 31
40 สถานพยาบาลบางปะกอก 5
41 คลินิกเวชกรรมทุงครุ 32
42 คลินิกเวชกรรมลาซาล
43 โรงพยาบาลบางไผ 33
44 คลินิกเวชกรรมบางไผ - กระโจมทอง
45 โรงพยาบาลบางนา 1 34
46 โรงพยาบาลนวมินทร 1
47 คลินิกนวมินทรการแพทย (สาขาหนานิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)
48 นวมินทรคลินิกเวชกรรม (สาขารมเกลา)
49 นวมินทรคลินิกเวชกรรม (สาขาหัวตะเข)
50 โรงพยาบาลนวมินทร 2 35
51 นวมินทร 2  เวชกรรมคลินิก



สารบัญ

52 โรงพยาบาลแพทยปญญา 36
53 คลินิกแพทยปญญา 2
54 สถานพยาบาลเพชรเกษม - บางแค 37
55 คลินิกสุขาภิบาล 1 เวชกรรม
56 โรงพยาบาลปยะมินทร 38
57 คลินิกเวชกรรมปยะมินทร สาขาราม 2
58 คลินิกสองแพทยพุทธมณฑล 39
59 เรือพระรวงคลินิกเวชกรรม
60 บางกอกอินเตอรเวชกรรม 40
61 คลินิกเวชกรรมอนันตพัฒนา
62 คลินิกแพทยฉัตรลดา 1 41
63 ศูนยบริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ 42
64 ศูนยบริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ
65 ศูนยบริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ 43
66 ศูนยบริการสาธารณสุข 4 ดินแดง 
67 ศูนยบริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ 44
68 ศูนยบริการสาธารณสุข 6  สโมสรวัฒนธรรมหญิง
69 ศูนยบริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค 45
70 ศูนยบริการสาธารณสุข 8  บุญรอด  รุงเรือง
71 ศูนยบริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย 46
72 ศูนยบริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท
73 ศูนยบริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ 47
74 ศูนยบริการสาธารณสุข 12 จันทรเท่ียง  เนตรวิเศษ
75 ศูนยบริการสาธารณสุข 13 ไมตรีวานิช 48
76 ศูนยบริการสาธารณสุข 14 แกว สีบุญเรือง



สารบัญ

77 ศูนยบริการสาธารณสุข 15 ลาดพราว 49
78 ศูนยบริการสาธารณสุข 16  ลุมพินี
79 ศูนยบริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน 50
80 ศูนยบริการสาธารณสุข 18 มงคล-วอน วังตาล
81 ศูนยบริการสาธารณสุข 19 วงศสวาง 51
82 ศูนยบริการสาธารณสุข 20 ธนาคารศรีนคร
83 ศูนยบริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง 52
84 ศูนยบริการสาธารณสุข 22 วัดปากบอ
85 ศูนยบริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา 53
86 ศุนยบริการสาธารณสุข 24 บางเขน
87 ศูนยบริการสาธารณสุข 25 หวยขวาง 54
88 ศูนยบริการสาธารณสุข  26 เจาคุณพระประยูรวงศ
89 ศูนยบริการสาธารณสุข  27 จันทร ฉิมไพบูลย 55
90 ศูนยบริการสาธารณสุข  28 กรุงธนบุรี
91 ศูนยบริการสาธารณสุข  29 ชวง นุชเนตร 56
92 ศูนยบริการสาธารณสุข  30 วัดเจาอาม
93 ศูนยบริการสาธารณสุข  31  เอิบจิตร  ทังสุบุตร 57
94 ศูนยบริการสาธารณสุข  32 มาริษ  ตินตมุสิก
95 ศูนยบริการสาธารณสุข  33 วัดหงสรัตนาราม 58
96 ศูนยบริการสาธารณสุข  34  โพธิ์ศรี
97 ศูนยบริการสาธารณสุข  35 หัวหมาก 59
98 ศูนยบริการสาธารณสุข  36 บุคคโล
99 ศูนยบริการสาธารณสุข  37  ประสงค  สุดสาคร  ตูจินดา 60
100 ศูนยบริการสาธารณสุข  38  จ๊ีด ทองคํา บําเพ็ญ
101 ศูนยบริการสาธารณสุข  39  ราษฎรบูรณะ  61
102 ศูนยบริการสาธารณสุข  40 บางแค



สารบัญ

103 ศูนยบริการสาธารณสุข  41 คลองเตย 62
104 ศูนยบริการสาธารณสุข  42  ถนอม  ทองสิมา
105 ศูนยบริการสาธารณสุข  43  มีนบุรี 63
106 ศูนยบริการสาธารณสุข  44  ลําผักชี หนองจอก
107 ศูนยบริการสาธารณสุข  45  รมเกลา ลาดกระบัง 64
108 ศูนยบริการสาธารณสุข  46  กันตารัติอุทิศ
109 ศูนยบริการสาธารณสุข  47 คลองขวาง 65
110 ศูนยบริการสาธารณสุข  48  นาควัชระอุทิศ  
111 ศูนยบริการสาธารณสุข  49  วิชัยพฤกษมาลา 66
112 ศูนยบริการสาธารณสุข  50 บึงกุม
113 ศูนยบริการสาธารณสุข  51 วัดไผตัน 67
114 ศูนยบริการสาธารณสุข  52  สามเสนนอก
115 ศูนยบริการสาธารณสุข  53 ทุงสองหอง 68
116 ศูนยบริการสาธารณสุข  54  ทัศนเอ่ียม
117 ศูนยบริการสาธารณสุข  55 เตชะสัมพันธ 69
118 ศูนยบริการสาธารณสุข  56 ทับเจริญ
119 ศูนยบริการสาธารณสุข  57  บุญเรือง-ลํ้าเลิศ 70
120 ศูนยบริการสาธารณสุข  58  ลอม - พิมเสน ฟกอุดม
121 ศูนยบริการสาธารณสุข  59  ทุงครุ 71
122 ศูนยบริการสาธารณสุข  60  รสสุคนธิ์  มโนชญากร
123 ศูนยบริการสาธารณสุข  61  สังวาลย  ทัสนารมย 72
124 ศูนยบริการสาธารณสุข  62  ตวงรัชฎ ศศะนาวิน ภักดี ฐานปญญา
125 ศูนยบริการสาธารณสุข  63  สมาคมแตจ๋ิวแหงประเทศไทย 73
126 ศูนยบริการสาธารณสุข  65  รักษาศุข
127 ศูนยบริการสาธารณสุข  66  ตําหนักเจาแมกวนอิม โชคชัย 4 74



เขต  
(จํานวน

ประชากรท้ังเขต)

1 พระนคร ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 1 สะพานมอญ* 0-2226-5897 แขวงสําราญราษฎร 5,220 40,443
78,351 แขวงเสาชิงชา 3,585

แขวงราชบพิธ 4,761
แขวงบรมมหาราชวัง 6,416
แขวงศาลเจาพอเสือ 4,596
แขวงวังบูรพาภิรมย 15,865
 รวม 40,443

ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 9 ประชาธิปไตย 0-2281-7861 แขวงบวรนิเวศน 8,652 32,048
แขวงวัดสามพระยา 4,358
แขวงบานพานถม 10,126
แขวงตลาดยอด 4,465
แขวงชนะสงคราม 3,090
แขวงบางขุนพรหม (ที่เหลือ) 1,357
 รวม 32,048

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา   หนวยตรวจโรคที่ 1 
กองทัพภาคที่ 1

113 ถนนราชดําเนินนอก แขวงบางขุนพรหม 
เขตพระนคร

5,860 5,860

2 ดุสิต โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา หนวยตรวจโรคที่ 6 193 ถนนราชวิถี  แขวงดุสิต เขตดุสิต 5,314 28,223

151,511 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา หนวยตรวจโรคที่ 8
กรมทหารราบที่ 1 กองพัน 3 รักษาพระองค 
ถ.พระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต

5,843

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา หนวยตรวจโรคที่ 9
กรมยุทธศึกษาทหารบก ถ.เทอดดําริ แขวง
ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต

8,146

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา หนวยตรวจโรคที่ 10
กรมทหารมาที่ 2 กองพันที่ 4 รักษาพระองค  
 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต

3,523

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา หนวยตรวจโรคที่ 11
กรมการสื่อสาร ถ.พระราม 5 แขวงนครไชย
ศรี เขตดุสิต

5,397

 รวม 28,223
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 6 สโมสรวัฒนธรรม
หญิง*

0-2282-0048 แขวงสี่แยกมหานาค 9,301 75,142

แขวงจิตรลดา 12,373
แขวงดุสิต (ยกเวนพื้นที่ทหาร) 39,283
แขวงวชิรพยาบาล 14,185
 รวม 75,142

ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 38 จ๊ีด - ทองคํา  บําเพ็ญ 0-2241-8378 แขวงถนนนครไชยศรี (ยกเวนพื้นที่ทหาร) 48,146 48,146
3 หนองจอก โรงพยาบาลหนองจอก หมู 1 - 4 แขวงกระทุมราย 8,174 11,184

102,564 หมู 9 - 14 แขวงคลองสิบ 3,010
 รวม 11,184

ศูนยบริการสาธารณสุข 44 ลําผักชี 0-2988-1633 เขตหนองจอกที่เหลือทั้งหมด 91,380 91,380

พื้นที่รับผิดชอบในการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ กรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ 2547 
จํานวน
ประชากร
ท่ีจัดสรรให

รวมจํานวน
ประชากรท่ี
จัดสรรให

พื้นท่ีท่ีรับผิดชอบหนวยบริการ / สถานบริการ
หมายเลข
โทรศัพท

0-2988-4097-101

หนาท่ี 1



เขต  
(จํานวน

ประชากรท้ังเขต)

พื้นที่รับผิดชอบในการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ กรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ 2547 
จํานวน
ประชากร
ท่ีจัดสรรให

รวมจํานวน
ประชากรท่ี
จัดสรรให

พื้นท่ีท่ีรับผิดชอบหนวยบริการ / สถานบริการ
หมายเลข
โทรศัพท

4 บางรัก ศูนยบริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา* 0-2233-6329 เขตบางรักทั้งเขต 60,775 60,775
60,775

5 บางเขน ศูนยบริการสาธารณสุข 24 บางเขน* 0-2579-1342 เขตบางเขนที่เหลือทั้งหมด 154,588 154,588

175,190 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา หนวยตรวจโรคที่ 13
 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค                 
 ถ.พหลโยธิน

20,602 20,602

6 บางกะป
คลินิกแพทยปญญา 2 (รวมกับคลินิกเวชกรรม
แพทยปญญา สาขารามคําแหง 37)

0-2314-0726 ตอ
 330

พื้นที่ศูนยการคาแฮปปแลนด 1 และ 2 
ศูนยการคาบันเทิง หมูสินธร หมูเสนาวิลลา 
หมูฉัตรแกว แขวงคลองจั่น

16,606 16,606

147,434 โรงพยาบาลเพชรเวช (แขวงบางกะป เขตหวยขวาง)
0-2318-0080 ตอ

 272, 242

พื้นที่บริเวณแยกพระรามเกาติดคลองกะจะ
ถึงซอยรามคําแหง  39  ฝงซาย ริมคลองแสน
แสบ  แขวงหัวหมาก

15,000 15,000

ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 50 บึงกุม* 0-2375-2897 แขวงคลองจั่นที่เหลือทั้งหมด 65,469 65,469

ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 35 หัวหมาก 0-2374-3594 แขวงหัวหมาก ที่เหลือทั้งหมด 45,881 45,881

โรงพยาบาลนวมินทร 1
0-2918-5080 ตอ

 292, 293
พื้นที่ซอยลาดพราว 103-109 แขวงคลองจั่น 4,478 4,478

7 ปทุมวัน ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 16 ลุมพินี* 0-2251-2970 แขวงลุมพินี 25,312 56,449
98,532 แขวงปทุมวัน 31,137

 รวม 56,449
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 5 จุฬาลงกรณ 0-2216-1297 แขวงวังใหม 15,687 42,083

แขวงรองเมือง 26,396
 รวม 42,083

8 ปอมปราบฯ ศูนยบริการสาธารณสุข 20 ธนาคารศรีนคร* 0-2223-0004 เขตปอมปราบฯ ทั้งเขต 73,240 73,240
73,240

9 พระโขนง สหคลินิกกลวยน้ําไท สาขาสุขุมวิท 101/1 02-7463196
สุขุมวิท 101/1 ซีกขวาจาก ซอยปุณวิถี เลขคู 
ถึงคลองบานหลาย รวมหมูบานเมืองทอง ถึง
ซอยปุณวิถี 53

10,000 10,000

100,878 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ําไท สาขาสุขุมวิท 93 02-7425661-2
สุขมวิท 95, 95/1, 97, 97/1, 99 สุขุมวิท 101/1
 ซีกซาย ซอยปุณวิถีเลขค่ี ถึงปุณวิถี 51 และ
หมูบานพรทวี

10,000 10,000

ศูนยบริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี* 0-2331-9438 พื้นที่เขตพระโขนงที่เหลือทั้งหมด 80,878 80,878

10 มีนบุรี ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 43 มีนบุรี* 0-2540-7154 พื้นที่เขตมีนบุรีที่เหลือทั้งหมด 93,744 93,744

109,241 โรงพยาบาลนวมินทร 1 หมู 11 แขวงมีนบุรี 8,701 15,497
หมู 13  แขวงมีนบุรี 4,516

หมู 14  แขวงมีนบุรี 2,280

 รวม 15,497

0-2918-5080ตอ
 292, 293

หนาท่ี 2



เขต  
(จํานวน

ประชากรท้ังเขต)

พื้นที่รับผิดชอบในการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ กรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ 2547 
จํานวน
ประชากร
ท่ีจัดสรรให

รวมจํานวน
ประชากรท่ี
จัดสรรให

พื้นท่ีท่ีรับผิดชอบหนวยบริการ / สถานบริการ
หมายเลข
โทรศัพท

11 ลาดกระบัง โรงพยาบาลลาดกระบัง 0-2326-9995
หมู 2 ลาดกระบัง  ลาดกระบัง (หลวงพรต- 
ทานเลียบ )

2,566 7,839

126,792 หมู 1 ทับยาว 4,355

หมู 6 ทับยาว 918

 รวม 7,839
คลินิกนวมินทรการแพทย (สาขาหนานิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบัง)

หมู 8,10 แขวงลําปลาทิว 4,051 4,051

นวมินทรคลินิกเวชกรรม (สาขารมเกลา) หมู 5 แขวงคลองสองตนนุน 2,822 2,822
นวมินทรคลินิกเวชกรรม (สาขาหัวตะเข) หมู 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง 3,016 3,016
ศูนยบริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ* 0-2329-0320 แขวงลาดกระบังที่เหลือ 24,862 52,327

แขวงลําปลาทิวที่เหลือ 10,595

แขวงทับยาวที่เหลือ 10,511

แขวงขุมทอง 6,359

 รวม 52,327
ศูนยบริการสาธารณสุข 45 รมเกลา แขวงคลองสองตนนุนที่เหลือ 45,116 56,737

แขวงคลองสามประเวศ 11,621

 รวม 56,737
12 ยานนาวา ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค* 0-2294-9444 แขวงบางโพงพาง 38,464 38,464

92,649 ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 55 เตชะสัมพันธ 0-2294-9499 แขวงชองนนทรี 54,185 54,185
13 สัมพันธวงศ ศูนยบริการสาธารณสุข 13 ไมตรีวานิช* 0-2222-7875 พื้นที่เขตสัมพันธวงศทั้งเขต 36,127 36,127

36,127

14 พญาไท โรงพยาบาลพระมงกุฎ หนวยตรวจโรคที่ 5
กองพลทหารมาที่ 2 รักษาพระองค ถ.
พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

4,992 11,661

90,492 โรงพยาบาลพระมงกุฎ  หนวยตรวจโรคที่ 7
กรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค ถ.
พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

6,669

 รวม 11,661
ศูนยบริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ* 0-2271-1122 พื้นที่เขตพญาไทที่เหลือทั้งหมด 78,831 78,831

15 ธนบุรี ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 26 เจาคุณพระประยูรวงศ 0-2465-0014 แขวงวัดกัญยาณ 14,683 31,643
177,938 แขวงหิรัญรูจี 16,960

 รวม 31,643
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 27 จันทร ฉิมไพบูลย 0-2465-1000 แขวงบางยี่เรือ 33,354 56,814

แขวงตลาดพลู 23,460
 รวม 56,814

ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 36 บุคคโล* 0-2468-5297 แขวงบุคคโล, แขวงสําเหร, แขวงดาวคะนอง 89,481 89,481
16 บางกอกใหญ ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 33 วัดหงสรัตนาราม* 0-2472-5895 แขวงวัดอรุณ 18,968 86,134

86,134 แขวงวัดทาพระ 67,166
 รวม 86,134

0-2918-5080 ตอ
 292, 293

หนาท่ี 3



เขต  
(จํานวน

ประชากรท้ังเขต)

พื้นที่รับผิดชอบในการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ กรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ 2547 
จํานวน
ประชากร
ท่ีจัดสรรให

รวมจํานวน
ประชากรท่ี
จัดสรรให

พื้นท่ีท่ีรับผิดชอบหนวยบริการ / สถานบริการ
หมายเลข
โทรศัพท

17 หวยขวาง ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 25 หวยขวาง* 0-2277-2660 แขวงหวยขวาง 25,586
79,871 แขวงสามเสนนอก 37,196

แขวงบางกะป 17,089
 รวม 79,871

18 คลองสาน โรงพยาบาลตากสิน
0-2437-0123 ตอ

 1156
ชุมชนวัดทองนพคุณ  และชุมชนหลัง
โรงเรียนสารพัดชาง  แขวงคลองสาน

1,996 1,996

108,426 ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 28 กรุงธนบุรี* 0-2438-8387 พื้นที่เขตคลองสานที่เหลือทั้งเขต 106,430 106,430
19 ตลิ่งชัน ศรีวิชัยฉิมพลีคลินิกเวชกรรม 0-2887-9628 หมู 1  แขวงฉิมพลี 2,135 8,104

103,020 หมู 2  แขวงฉิมพลี 2,723
หมู 9  แขวงฉิมพลี 1,951
หมู 10  แขวงฉิมพลี 615
หมู 11 แขวงฉิมพลี 680
 รวม 8,104

คลินิกเวชกรรมบางไผ - กระโจมทอง 0-2410-7661 หมู 4  แขวงบางพรหม 743 6,308
หมู 5  แขวงบางพรหม 611
หมู  6 แขวงบางพรหม 314
หมู  10 แขวงบางพรหม 1,649
หมู  11 แขวงบางพรหม 1,347
หมู 11  แขวงบางเชือกหนัง 1,289
หมู 12  แขวงบางเชือกหนัง 355
 รวม 6,308

ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 49 วัดชัยพฤกษมาลา* 0-2424-9410 เขตตลิ่งชันที่เหลือทั้งหมด 88,608 88,608

20 บางกอกนอย โรงพยาบาลศรีวิชัย 1

0-2412-0055 ตอ
 702

1.พื้นที่แขวงบางขุนศรี คือ ชุมชนตรอกไผ - 
วัดบางเสาธง , ชุมชนซอยประชารวมใจ, 
ชุมชนซอยจรัญสนิทวงศ 29 ฝงซาย, ชุมชน
ซอยจรัญสนิทวงศ 29 ฝงขวา, ชุมชนหลัง
ตลาดนครหลวง, ชุมชนซอยจรัญสนิทวงศ 31
 รวมใจ

24,590 37,590

155,251 2. พื้นที่แขวงอรุณอัมรินทรบางสวน คือ
ชุมชนจรัญสนิทวงศ 41 และพื้นที่ฝงซาย
ถนนจรัญสนิทวงศ

13,000

ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 30 วัดเจาอาม* 0-2423-0234 พื้นที่เขตบางกอกนอยที่เหลือทั้งหมด 117,661 117,661

79,871

หนาท่ี 4



เขต  
(จํานวน

ประชากรท้ังเขต)

พื้นที่รับผิดชอบในการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ กรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ 2547 
จํานวน
ประชากร
ท่ีจัดสรรให

รวมจํานวน
ประชากรท่ี
จัดสรรให

พื้นท่ีท่ีรับผิดชอบหนวยบริการ / สถานบริการ
หมายเลข
โทรศัพท

21 บางขุนเทียน โรงพยาบาลพระราม 2 0-2451-4920-30
หมู 6 แสมดํา บริเวณริมถนนพระราม 2 ถึง
ถนนบางขุนเทียนชายทะเล (ฝงเดียวกับรพ.)

10,000 14,750

118,611 หมู 4 แสมดําบางสวน 4,750

 รวม 14,750

สถานพยาบาลบางปะกอก 5 0-2874-1434-6
ริมถนนบางขุนเทียนชายทะเล หมู 6 แสมดํา 
ตรงขามกับพื้นที่ของเทียนทะเลคลินิกเวช
กรรม ไปถึงวงแหวนทวีสุข

5,000 5,000

เทียนทะเลคลินิกเวชกรรม 0-2892-0114-5

หมู 6 แสมดําบางสวน (ยกเวนการเคหะฯ 
โครงการ 1 สวน 1-5) บริเวณริมถนนบางขุน
เทียนชายทะเล กับถนนพระราม 2 (สวนตน
ของถนนบางขุนเทียนชายทะเล)

2,000 2,000

เรือพระรวงคลินิกเวชกรรม 0-6561-6073 หมู 2 แขวงทาขาม 1,033 27,553

0-2897-2120 หมู 3 แขวงทาขาม 1,783

หมู 5 แขวงทาขาม 2,074

หมู 6 แขวงทาขาม 1,521

หมู 7 แขวงทาขาม 5,551

 รวม 11,962

 หมู 1 แขวงแสมดํา 14,825

 หมู 10 แขวงแสมดํา 766

 รวม 15,591

พระราม 2 คลินิกเวชกรรม (สาขาเพชรทองคํา) 0-2452-1407
หมู 5 แสมดํา ทั้งสองฝงถนนพระราม 2 และ
ถนนบางกะดี่

8,819 8,819

ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 42 ถนอม ทองสิมา* 0-2416-8318 พื้นที่เขตบางขุนเทียนที่เหลือทั้งหมด 60,489 60,489
22 ภาษีเจริญ โรงพยาบาลบางไผ 02-4572215 แขวงคูหาสวรรค 7,429 7,429

140,254 โรงพยาบาลพญาไท 3 02-4676500 แขวงบางจาก 7,550 7,550
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 47 คลองขวาง* 0-2410-1810 แขวงคลองขวาง 9,444 62,851

แขวงบางแวก 21,175
แขวงบางดวน 32,232
 รวม 62,851

ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 62 ตวงรัชฎ ศศะนาวิน 
ภักดี ฐานปญญา

0-2454-4711 แขวงบางหวา 41,817 62,424

แขวงปากคลองภาษีเจริญ 20,607
 รวม 62,424

*   หมายเหตุ       ตั้งแตวันที่ 1  ตุลาคม  2547 เปนตนไป แขวงบางจาก เปนพื้นที่รับผิดชอบของศูนยบริการสาธารณสุข  47 คลองขวาง

หนาท่ี 5



เขต  
(จํานวน

ประชากรท้ังเขต)

พื้นที่รับผิดชอบในการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ กรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ 2547 
จํานวน
ประชากร
ท่ีจัดสรรให

รวมจํานวน
ประชากรท่ี
จัดสรรให

พื้นท่ีท่ีรับผิดชอบหนวยบริการ / สถานบริการ
หมายเลข
โทรศัพท

23 หนองแขม โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์
 0-2429-3577 

ตอ 818
หมู 4, 11, 12 5,915 5,915

119,380 โรงพยาบาลศรีวิชัย 2
   0-6664-7339   

0-9667-3731
แขวงหนองคางพลูถนนเพชรเกษมฝงเหนือ
และหมู 12

48,084 48,084

ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 48 นาควัชรอุทิศ* 0-2421-2147 พื้นที่เขตหนองแขมที่เหลือ 65,381 65,381
24 ราษฎรบูรณะ โรงพยาบาลนวมินทร 2  0-2427-1616 หมู 4 แขวงบางปะกอก 6,729 9,091

97,690 หมู 10 แขวงบางปะกอก 2,362
 รวม 9,091

ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 39 ราษฎรบูรณะ* 0-2427-7949 แขวงราษฎรบูรณะ 40,636 40,636

ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 58 ลอม-พิมเสน ฟกอุดม 0-2428-4405 แขวงบางปะกอกที่เหลือ 47,963 47,963

25 บางพลัด คลินิกเวชกรรมอนันตพัฒนา ( รวมกับ รพ.อนันต
พัฒนา 2)

0-2883-9922 ตอ
 4121

แขวงบางพลัด ถ.จรัญซอยเลขคี่ 23,439 23,439

117,561 ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร* 0-2423-0923 พื้นที่เขตบางพลัดที่เหลือทั้งหมด 94,122 94,122
26 ดินแดง ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 4 ดินแดง* 0-2246-1553 ดินแดงบางสวน 77,596 77,596

157,896 ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 52 สามเสนนอก 0-2277-6112 ดินแดงบางสวน 80,300 80,300

27 บึงกุม ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 50 บึงกุม* 0-2375-2897 พื้นที่เขตบึงกุมที่เหลือทั้งหมด 101,596 101,596

141,017 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี (คันนายาว) 0-2917-8914-5 หมู 6 - 7 แขวงคลองกุม 24,635 24,635

โรงพยาบาลนวมินทร 1 (มีนบุรี)
0-2918-5080 ตอ

 292, 293
หมู 11 - 12 แขวงคลองกุม 14,786 14,786

28 สาทร ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 14 แกว สีบุญเรือง 0-2211-2353 แขวงยานนาวา 32,073 57,032
107,136 แขวงทุงมหาเมฆ 24,959

 รวม 57,032
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 63 สมาคมแตจ๋ิวแหง
ประเทศไทย*

0-2675-9945 แขวงทุงวัดดอน 50,104 50,104

29 บางซื่อ โรงพยาบาลเกษมราษฎรประชาชื่น  0-2910-1600-48 พื้นที่ใกลเคียง รพ.เกษมราษฎร ขอบเขตดังนี้ 40,000 40,000

160,373
ทิศใต พื้นที่ฝงซายถนนประชาชื่น ตั้งแตซอย
ประชาชื่น 6  ฝงขวาของถนนประชาชื่น ซอย
เพิ่มทรัพย สุดที่คลองเปรมประชากร
ทิศตะวันออก ติดคลองเปรมประชากร ไป
จนถึงริมทางรถไฟ ข้ึนไปตามแนวถนน
ประชาชื่นฝงซาย
ทิศเหนือ คลองบางเขน  แนวถนนประชาชื่น 
ถึงถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
ทิศตะวันตก ถนนกรุงเทพ - นนทบุรี จาก
ซอยประชาชื่น 6 ถึงคลองบางเขน

ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 3 บางซื่อ* 0-2587-0618
แขวงบางซื่อยกเวนพื้นที่ที่แบงให รพ.เกษม
ราษฎรประชาชื่น

60,450 60,450

ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 19 วงศสวาง 0-2585-0633
แขวงบางซื่อยกเวนพื้นที่ที่แบงให รพ.เกษม
ราษฎรประชาชื่น

59,923 59,923

หนาท่ี 6



เขต  
(จํานวน

ประชากรท้ังเขต)

พื้นที่รับผิดชอบในการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ กรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ 2547 
จํานวน
ประชากร
ท่ีจัดสรรให

รวมจํานวน
ประชากรท่ี
จัดสรรให

พื้นท่ีท่ีรับผิดชอบหนวยบริการ / สถานบริการ
หมายเลข
โทรศัพท

30 จตุจักร คลินิกเวชกรรมกลวยน้ําไท สาขารัชดา 36

02-9367834

พื้นที่แขวงลาดยาว จากแยกรัชโยธิน ถึงซอย
พหลโยธิน 37 มาออกที่ถนนวิภาวดีตรง
สถาบันพัฒนาขาราชการตํารวจ

15,000 15,000

178,595 คลินิกเวชกรรมเกษมราษฎร สาขาจตุจักร

02-9410078-9
พื้นที่แขวงลาดยาว จากถนนพหลโยธิน จาก
ซอยพหลโยธิน 37 ถึงสุดถนนงานวงศวาน 
ออกมาที่ถนนวิภาวดี

15,000 15,000

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา หนวยตรวจโรคที่ 12
กรมวิทยาศาสตรทหารบก ถ.พหลโยธิน แขวง
เสนานิคม เขตจตุจักร (พื้นที่ ศบส.51)

4,074 4,074

ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 17 ประชานิเวศน 0-2591-6306
พื้นที่แขวงจตุจักร และแขวงลาดยาวที่เหลือ
ทั้งหมด

70,260 70,260

ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 51 วัดไผตัน* 0-2279-8972
แขวงจันทรเกษม แขวงจอมพล แขวงเสนา
นิคม

74,261 74,261

31 บางคอแหลม ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 12 จันทรเที่ยง เนตร
วิเศษ*

0-2291-7637 แขวงบางคอแหลม 33,227 69,352

114,638 แขวงวัดพระยาไกร 36,125

ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 18 มงคล วอน วังตาล 0-2211-2353 แขวงบางโคล 45,286 45,286

32 ประเวศ โรงพยาบาลปยะมินทร หมู 7 แขวงดอกไม 502 11,398

130,383 หมู  8 แขวงดอกไม 6,321

หมู 9 แขวงดอกไม 4,575

 รวม 11,398

คลินิกเวชกรรมปยะมินทร สาขาราม 2 02-3615580 หมู 7 แขวงประเวศ 5,321 10,961

หมู 11 แขวงประเวศ 5,640

 รวม 10,961

ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 22 วัดปากบอ* 0-2321-2683 แขวงประเวศ 52,469 52,469

ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 57 บุญเรือง ลํ้าเลิศ 0-2396-1866 แขวงดอกไม 16,503 55,555

แขวงหนองบอน (ที่ตั้งของศบส.57) 39,052

 รวม 55,555

33 คลองเตย คลินิกเวชกรรมกลวยน้ําไท สาขาคลองเตย 02-6714053-4 ซอย สุขุมวิท 2 -22  แขวงคลองเตย 6,968 6,968

134,802 โรงพยาบาลกลวยน้ําไท (เขตพระโขนง) 02-3812006-20 ซอยสุขุมวิท 24 -26  แขวงพระโขนง 5,000 5,000

ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 10 สุขุมวิท 0-2258-4892 แขวงคลองตัน 16,639 40,707

แขวงพระโขนงที่เหลือทั้งหมด 24,068

 รวม 40,707

ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 41 คลองเตย* 0-2249-1852 แขวงคลองเตยที่เหลือทั้งหมด 82,127 82,127

0-2316-0026 ตอ
 2261
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เขต  
(จํานวน

ประชากรท้ังเขต)

พื้นที่รับผิดชอบในการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ กรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ 2547 
จํานวน
ประชากร
ท่ีจัดสรรให

รวมจํานวน
ประชากรท่ี
จัดสรรให

พื้นท่ีท่ีรับผิดชอบหนวยบริการ / สถานบริการ
หมายเลข
โทรศัพท

34 สวนหลวง โรงพยาบาลแพทยปญญา
0-2314-0726 ตอ

 330

แบงพื้นที่ใหคือ  พื้นที่ที่อยูเหนือแนวถนน
พัฒนาการเลขคี่ทั้งหมด ตั้งแตคลองแสนแสบ
 สุดแนวดานตะวันตกถึงสุดแนวดาน

19,427 19,427

115,086 ยกเวน 7 ชุมชนของศบส. ไดแก  ชุมชนนาค
ภาษิต,  ชุมชนธรรมานุรักษ, ชุมชนวิเศษสุข, 
ชุมชนหัวหมากเกาะดลาง, ชุมชนคลอง
หัวหมากใหญ, ชุมชนหลังสถานีรถไฟ, 
ชุมชนซอยสุเหรา

คลินิกแพทยฉัตรลดา 1 0-2311-7238-9 หมูบานเอื้อสุข ถ.พัฒนาการ 690 10,573
หมูบานปญญา ซอยสวนหลวง 1,686
หมูบานสวนแหลมทอง 841
หมูบานมิตรภาพ ซอยออนนุช 46 3,377
หมูบานออนนุชพัฒนา 863
หมูบานมหพล 724
หมูบานเกษรา ถ.พัฒนาการ 742
หมูบานพรไพลินซอยออนนุช 16 550
หมูบานผกามาศ ซอยสวนหลวง 500
หมูบานกรองทอง ซอยพัฒนาการ 600
 รวม 10,573

ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 37 ประสงค-สุดสาคร ตู
จินดา*

0-2320-3284 พื้นที่สวนหลวงที่เหลือทั้งหมด 85,086 85,086

35 จอมทอง โรงพยาบาลบางมด 0-2416-0049
แขวงบางมด หมู 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11   
 ( ยกเวน หมู 9 ที่ตั้ง ศบส.สาขา )

41,263 41,263

172,815 สถานพยาบาลบางขุนเทียน 02-4772290-3
หมู1 ,หมู 2,หมู 6,หมู 7 แขวงจอมทอง เขต
จอมทอง

18,245 18,245

ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 29 ชวง นุชเนตร* 0-2476-6628 พื้นที่เขตจอมทองทั้งเหลือทั้งหมด 113,307 113,307

36 ดอนเมือง ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 60 รสสุคนธ มโนชญา
กร*

0-2565-5257 พื้นที่เขตดอนเมืองที่เหลือทั้งหมด 110,879 110,879

154,832 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 0-2534-7713 หมู 3 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง 39,309 43,953

หมู 10 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง 4,644
 รวม 43,953

37 ราชเทวี โรงพยาบาลเดชา 0-2246-0137 แขวงมักกะสัน 20,929 20,929

102,663 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 0-2297-7285
อาคารสงเคราะหสวนกลางกองทัพบก 
บานพักในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา         
ถ.ราชวิถี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี

4,434 10,704

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา  หนวยตรวจโรคที่ 3
กองพันสารวัตรที่ 11 ถ.พระราม 6 แขวงทุง
พญาไท เขตราชเทวี

6,270

 รวม 10,704

ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 2 ราชปรารถ* 0-2245-9147 พื้นที่เขตราชเทวีที่เหลือทั้งหมด 71,030 71,030

หนาท่ี 8



เขต  
(จํานวน

ประชากรท้ังเขต)

พื้นที่รับผิดชอบในการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ กรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ 2547 
จํานวน
ประชากร
ท่ีจัดสรรให

รวมจํานวน
ประชากรท่ี
จัดสรรให

พื้นท่ีท่ีรับผิดชอบหนวยบริการ / สถานบริการ
หมายเลข
โทรศัพท

38 ลาดพราว ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 15 ลาดพราว* 0-2541-8380 พื้นที่เขตลาดพราวทั้งเขต 114,067 114,067

114,067
39 วัฒนา สหคลินิกกลวยน้ําไท สาขาทองหลอ (ซอย10)

02-7149565
ตั้งแต ถ.สุขุมวิท ซอย 1-31 (ฝงซาย) เลขค่ี ถึง
ติดคลองแสนแสบซึ่งเปนแขวงคลองเตยเหนือ

9,008 9,008

82,098 ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 21 วัดธาตุทอง* 0-2381-6659 พื้นที่เขตวัฒนาที่เหลือทั้งหมด 73,090 73,090

40 บางแค โรงพยาบาลราชพิพัฒน
0-2421-2222 ตอ

 2201
หมู 3-4 บางไผ 13,807 13,807

180,136 โรงพยาบาลเกษมราษฎรบางแค
0-2804-8959 ตอ

 4519
หมู 2, 3, 4 แขวงหลักสอง 12,802 45,859

หมู 1, 5, 6, 7, 8, 9 แขวงบางแค 33,057

 รวม 45,859

สถานพยาบาลเพชรเกษม-บางแค 02-8012299 หมู 2, 3, 4 แขวงบางแค 15,457 15,457

ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 40 บางแค* 0-2454-7070 พื้นที่เขตบางแคที่เหลือทั้งหมด 105,013 105,013

41 หลักสี่ คลินิกเวชกรรมกลวยน้ําไท สาขาทุงสองหอง 02-9823972 หมู 4  ตลาดบางเขน 7,754 7,754

120,760 คลินิกเวชกรรมเกษมราษฎร สาขาทุงสองหอง 02-9828398-9  หมู 1 แขวงทุงสองหอง 15,607 15,607

คลินิกเวชกรรมเกษมราษฎร สาขา ม.ธุรกิจบัณฑิตย 02-9549930-31  หมู 6 แขวงทุงสองหอง 13,608 13,608

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา หนวยตรวจโรคที่ 4
กรมทหารราบที่ 1 กองพนั 2 รักษาพระองค 
ถ.แจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่

6,574 6,574

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 0-2534-7713 หมู 3 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 13,142 13,142

ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 53 ทุงสองหอง* 0-2573-0729 พื้นที่เขตหลักสี่ทั้งเขต (มี 2 แขวง) 64,075 64,075

42 สายไหม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 0-2534-7713 หมู 2 แขวงคลองถนน เขตสายไหม 30,428 30,428

155,252 โรงพยาบาลบีแครเมดิคอลเซ็นเตอร
0-2523-3359-71

 ตอ 701
หมู 3-5 คลองถนน 35,398 35,398

ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 61 สังวาล ทัสนารมย* 0-2563-0163 พื้นที่เขตสายไหมที่เหลือทั้งหมด 89,426 89,426

43 คันนายาว โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 0-2917-8914-5 หมู 3, 4, 5, 10 แขวงคันนายาว 17,622 17,622

81,048 โรงพยาบาลนวมินทร 1 (เขตมีนบุรี) 0-2918-5080 หมู 14  แขวงคันนายาว 11,390 11,390

ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 56 ทับเจริญ* 0-2510-4955 แขวงคันนายาว 52,036 52,036

44 สะพานสูง โรงพยาบาลเกษมราษฎรสุขาภิบาล 3
0-2729-3000 ตอ

 8200
หมู 1,3,10 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 19,688 19,688

77,482 คลินิกเวชกรรมเกษมราษฏร สาขาทับชางลาง 02-7358293
หมู 12, หมู 13, หมู 15 แขวงสะพานสูง เขต
สะพานสูง

5,871 5,871

ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 35 หัวหมาก* 0-2374-3594 พื้นที่เขตสะพานสูงที่เหลือทั้งหมด 51,923 51,923

45 วังทองหลาง โรงพยาบาลเพชรเวช
0-2318-0080 ตอ

 272
พื้นที่ซอยลาดพราวเลขคู ตั้งแต ซอยลาดพราว
 100 ถึง ซอย 128

18,454 18,454

109,942 ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 15* และ ศบส.เปดใหม 0-2541-8380 พื้นที่เขตวังทองหลางที่เหลือทั้งหมด 91,488 91,488
หนาท่ี 9



เขต  
(จํานวน

ประชากรท้ังเขต)

พื้นที่รับผิดชอบในการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ กรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ 2547 
จํานวน
ประชากร
ท่ีจัดสรรให

รวมจํานวน
ประชากรท่ี
จัดสรรให

พื้นท่ีท่ีรับผิดชอบหนวยบริการ / สถานบริการ
หมายเลข
โทรศัพท

46 คลองสามวา คลินิกเวชกรรมเกษมราษฏร สาขาหทัยราษฎร 02-9552126 ให หมู 16 แขวงสามวาตะวันตก 5,999 5,999

109,156 โรงพยาบาลนวมินทร 1 0-2918-5080 หมู 1-4, 9-15 แขวงสามวาตะวันตก 9,762 9,762

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 0-2917-8914-5 หมู 4-6, 8  แขวงทรายกองดิน 3,118 6,843

 หมู 8-10 แขวงทรายกองดินใต 3,725

 รวม 6,843

ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 43 มีนบุรี* 0-2540-7155 เขตคลองสามวาที่เหลือทั้งหมด 86,552 86,552

47 บางนา คลินิกเวชกรรมลาซาล 02-7744401 หมูบานนภาลัย 1,390 4,090

102,125 ชุมชนพระประดิษฐ 400

ซอยสุขุมวิท 107 800

หมูบานถาวรนิเวศน 1-2 1,500

 รวม 4,090
โรงพยาบาลกลวยน้ําไท  สุขุมวิท 68                
(เขตพระโขนง)

02-3812006-20 ซอยสุขุมวิท 68 1,658 3,734

ซอยเศวตวิทย 901

ซอยเชษฐา 232

ริมทางดวน 943

 รวม 3,734

ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 8 บุญรอด รุงเรือง* 0-2361-6760
แขวงบางนา บางสวน (เปนของหนวยบริการ
อ่ืน 5,700)

45,363 45,363

ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 32 มาริษ ตินตมุสิก 0-2331-1773
แขวงบางนา บางสวน (เปนของหนวยบริการ
อ่ืน 5,124)

45,938 45,938

โรงพยาบาลบางนา 1 (พระโขนง) 02-7468630-38
ชุมชนแฟลตการเคหะบางนา 1 - 10 ก.ม. 4 ถ.
บางนาตราด แขวงบางนา (พื้นที่ ศบส.8)

3,000 3,000

48 ทวีวัฒนา คลินิกเวชกรรมเกษมราษฎร                           สาขา
พุทธมณฑลสาย 2

0-2887-4017 หมู 19 แขวงศาลาธรรมสพน 7,617 7,617

58,004 คลินิกสองแพทยพุทธมณฑล 02-4419610 หมู 8, 9 แขวงศาลาธรรมสพน 4,992 4,992

ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 49 วัดชัยพฤกษมาลา* 0-2424-9410 พื้นที่เขตทวีวัฒนาที่เหลือทั้งหมด 45,395 45,395

49 ทุงครุ นวมินทร 2 เวชกรรมคลินิก 02-87369818-9 หมูบานประชาสุขซิตี้ หมู 1 ทุงครุ 4,500 4,500

97,164 โรงพยาบาลนวมินทร 2 (ราษฏรบูรณะ) 02-4271616 ซอยประชาอุทิศ 33-67  หมู 1 บางมด 6,000 6,000

คลินิกเวชกรรมทุงครุ 01-9191470
ซอยประชาอุทิศ 79 และหมูวิเศษสุขนคร  หมู
 1 ทุงครุ

4,000 4,000

ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 59 ทุงครุ 0-2464-3057 แขวงทุงครุ 43,514 43,514

ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 54 ทัศนเอี่ยม* 0-2426-3514 แขวงบางมด 39,150 39,150

*   หมายเหตุ   ตั้งแตวันที่ 1  ตุลาคม  2547 เปนตนไป พื้นที่หมู 8, 9 แขวงศาลาธรรมสพน เปนพื้นที่รับผิดชอบของศูนยบริการสาธารณสุข  49 วัดชัยพฤกษมาลา*
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เขต  
(จํานวน

ประชากรท้ังเขต)

พื้นที่รับผิดชอบในการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ กรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ 2547 
จํานวน
ประชากร
ท่ีจัดสรรให

รวมจํานวน
ประชากรท่ี
จัดสรรให

พื้นท่ีท่ีรับผิดชอบหนวยบริการ / สถานบริการ
หมายเลข
โทรศัพท

50 บางบอน สถานพยาบาลบางมด 3
0-2416-9444

เอกชัย 36/2 - คลองวัดสิงห กํานันแมน ซอย 5
 - ชุมชนวัดนอย และจากเอกชัย 45 ถึงคลอง
วัดสิงห  ประชากรหมู 8

2,500 7,500

84,660 เอกชัย  47 - เอกชัย  79  พื้นที่หมู 6 5,000

คลินิกบางกอกอินเตอรเวชกรรม 0-2894-4111
เอกชัย 76 -ถนนการญจนาภิเษก เอกชัย 76 
(ฝงซาย) ไปถึงถนนกาญจภิเษก คลองโคลัค 
พื้นที่หมู  9

2,965 5,930

ประชากรหมู 5 2,115

ปากซอย จรดคลองบางพราน พื้นที่หมู 6 850
 รวม 5,930

คลินิกสุขาภิบาล 1 เวชกรรม 02-8993440-41  เอกชัย 46 - เอกชัย 66/7 9,019
เอกชัย 66/7 (คลองสาเก) ปากซอย จรด 
คลองบางพราน  เปนพื้นที่หมู 6

2,129

คลองบางพราน จรด คลองบางโคลัค พื้นที่หมู
 9

5,400

เอกชัย 46 ซอยสังสิทธิ์ ปากซอย 46 จรด 
คลองบางพราน พื้นที่หมู 8

1490

 รวม 9,019

บางขุนเทียน 2 คลินิกเวชกรรม 0-2894-3713-4
เอกชัย 68 - เอกชัย 76 เอกชัย 68 (คลองสาเก) 
เอกชัย 76 (ฝงขวา) ถึงหมูบานเปยมสุขจรด 
คลองบางพราน พื้นที่หมู  6

1,364 5,654

คลองบางพราน จรด คลองโคลัค พื้นที่หมู 9 3,200
เอกชัย 89 (คลองสาเก)-เอกชัย 89/4 (คลอง
ขวาง) พื้นที่หมู 6

1,090

รวม 5,654

ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 65 รักษาศุข* 0-1421-2558 พื้นที่เขตบางบอนที่เหลือทั้งหมด 56,557 56,557

รวม 5,790,042     

หมายเหตุ  :   ต้ังแตวันที่ 1  ตุลาคม  2547 เปนตนไป พื้นที่คลินิกบางกอกอินเตอรเวชกรรม 
                       เปนของศูนยบริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข

                   *   คือ  ศูนยขอมูลเขต
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ขั้นตอนการสงตอผูปวย ผูรับบริการ
ในงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค

โรงพยาบาล / ศูนยบริการสาธารณสุข
หนวยบริการปฐมภูมิประจําครอบครัว

สงตอเพื่อ
- เยี่ยมติดตามใหมารับบริการตอเนื่อง
- ใหบริการดูแลตอเนื่องที่บาน
- เยี่ยมติดตามเพื่อรับบริการอ่ืนๆ

หนวยบริการที่รับผิดชอบพื้นที่ในงาน
สรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค
นอกหนวยบริการกรุงเทพมหานคร

พบผูปวย / ผูรับบริการ

- ประเมินผูปวยที่ดูแลตอเนื่อง
- ใหบริการ Home health care 
- บันทึกขอมูลและรายงาน
- สงรายงานผานศูนยขอมูลเขต

- ใหบริการเยี่ยมติดตาม
- บันทึกขอมูลและรายงาน
- สงรายงานผานศูนยขอมูลเขตประจําเดือน

สงกลับขอมูล
การใหบริการ

สงตอเพื่อรับการรักษา
- สิทธิบัตรทอง
ใชใบสงตอตามที่กําหนด
- สิทธิอื่นๆ
ใหคําแนะนําหรือใชใบสงตอ 3 สี

แจงกลับเพื่อตรวจสอบที่อยู

ไมพบผูปวย / ผูรับบริการ

ประเมินผูปวย
และพิจารณาตอง
เขารับการรักษา

12
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ใบสงตอผูปวยในงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ กรุงเทพมหานคร 

เพื่อการดูแลผูปวยท่ีบาน (Home Health Care) 
 

  วันที่.............................................................. 
 

เรียนหนวยบริการ(โรงพยาบาล/สถานพยาบาล/คลินิก/ศูนยบริการสาธารณสุข).......................................................... 
 
 ตามที่หนวยบริการของทานรับผิดชอบพื้นที่สรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ
พื้นที่   แขวง ........................................................................ เขต .......................................................................... นั้น 
โรงพยาบาล/สถานพยาบาล............................................................................ขอสงตอผูปวย 
ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว/เดก็ชาย/เดก็หญิง)..................................................................................................................... 
อายุ..............ป บานเลขที่.....................หมู......................ซอย.....................................ถนน.......................................... 
แขวง..................................................เขต..............................................กรุงเทพมหานคร 
หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอผูปวยได......................................................สิทธิการรักษาพยาบาล.................................... 
การวินจิฉัยโรค............................................................................................ 
การรักษาพยาบาลที่ไดรับ............................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................... 
มายังทานเพื่อใหการดแูลตอเนื่องที่บาน     ตามรายละเอียดดังนี้คือ 
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
        
      ขอแสดงความนับถือ 
    
                 (                                                           ) 
        ตําแหนง.................................................................................... 
 
หมายเหตุ  1.   พื้นที่รับผิดชอบงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการใหอางองิตามเอกสาร 
                        สํานักงานหลกัประกนัสุขภาพแหงชาต ิ
                 2.    สิทธิการรักษาพยาบาลใหระบ ุ..บัตรทอง.....ขาราชการ/รัฐวิสาหกจิ.....ประกันสังคม 
                 3.    ผูเขียนใบสงตออาจเปนแพทยหรือพยาบาลก็ได 
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ใบสงตอผูปวยในงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ กรุงเทพมหานคร 

เพื่อการรักษาตอท่ีหนวยบรกิารหลักประกันสุขภาพถวนหนาตามบตัร  
 

 
       วันที่.............................................................. 
 
เรียนหนวยบริการปฐมภูมิประจําครอบครัว.................................................................................................................. 
 
          ตามที่หนวยบริการ...........................................ซ่ึงรับผิดชอบพื้นที่สรางเสริม
สุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบรกิารพื้นที่..................................................................ไดเยีย่มบาน (Home Visit) 
พบวาผูมีสิทธิรักษาพยาบาล    ในหนวยบริการปฐมภูมปิระจําครอบครวัของทาน 
ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว/เดก็ชาย/เดก็หญิง) .................................................................................................................... 
อายุ..............ป  บานเลขที่.....................หมู......................ซอย.....................................ถนน........................................ 
แขวง..................................................เขต..............................................กรุงเทพมหานคร 
หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอผูปวยได..................................................................................  
มีอาการ  ...................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................
เห็นควรไดรับการตรวจ รักษาพยาบาล    จึงขอสงผูปวยมายังทานเพื่อใหการรักษาตอไป 
                
                 ขอแสดงความนับถือ 
 
                 (                                                         ) 
 
        ตําแหนง................................................................................ 
 
 
หมายเหตุ  :  ผูเขียนใบสงตออาจเปนแพทยหรือพยาบาลก็ได 



หนวยบริการ   :    โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
สถานที่ตั้ง   :    109 หมู 5 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230 
โทร. 0-2517-4270
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางอรุณศรี  ไชยพรพัฒนา พยาบาลวิชาชีพ 5 0-2917-8914-5
2 นางสาวพวงแกว  โตษยานนท พยาบาลวิชาชีพ 6 Fax : 0-2917-8915
3 นางชบา  ธัญลักษณภาคย พยาบาลวิชาชีพ 6
4 นางสาวอรุณวรรณ  ชฎิลาลัย พยาบาลวิชาชีพ 7

กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547
เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
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หนวยบริการ   :    โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220 
โทร. 0-2534-7650
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 น.อ.เฉลิมพร  บุญสิริ หัวหนาหนวยบริการปฐมภูมิ 0-2534-7713
2 น.อ.หญิง กรรณิการ  นุตยะสกุล รองหัวหนาหนวย 0-2534-7713
3 น.ท.หญิง ภัทธิรา ดีประวัติ ผูชวยหัวหนาหนวย 0-2534-7713
4 น.ท.หญิง สกาวเนตร  ศักดิ์ยากร ผูชวยหัวหนาหนวย 0-2534-7713
5 น.ท.หญิง สุภาวดี  ผะโรทัย พยาบาลหนวยเวชศาสตรครอบครัว 0-2994-0302 PCT
6 น.ต.หญิง วรรณรัตน  บุญญาธิกุล พยาบาลกองเวชศาสตรปองกัน 0-2534-6077
7 นางบุษรินทร  แตงนุย พนักงานชวยการพยาบาล
8 นางสาวสุจิตรา  เปลี่ยมทรัพย เสมียน 0-2534-7713

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัตงิานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง



หนวยบริการ   :    โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา หนวยตรวจโรคที่ 1 กองทัพภาคที่ 1
สถานที่ตั้ง   :    ถนนราชวิถี แขวงพญาไท  เขตราชเทวี กทม. 10400 
โทร. 0-2246-0066 ตอ 94088
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 พ.ต.หญิง  ณิรนุช  เนตรพุกกณะ รอง ผบ.หนวยตรวจโรค รพ.รร 6 0-2297-7285
(พยาบาล) 0-1731-9591

2 พ.ต.หญิง จิรภา  ปาละศักดิ์ รอง ผบ.หนวยตรวจโรค รพ.รร 6 0-2297-7255
(พยาบาล) 0-9792-1028

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง

หนวยบริการ   :    โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา หนวยตรวจโรคที่ 13
สถานที่ตั้ง   :     ถนนราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 
โทร. 0-2246-0066 ตอ 94088
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 พ.ท.หญิง จารุณี  ขําเหมนิกร ชวยราชการหนวยตรวจโรคที่ 13 0-1285-3467
2 พ.อ.หญิง ปานทิพย  ศิริพิบูลย ทําการแทน ผบ.หนวยตรวจโรคที่ 13 0-1813-0747

0-2972-8656
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เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง



หนวยบริการ   :     โรงพยาบาลตากสิน
สถานที่ตั้ง   :     เลขที่ 543 ถนนสมเด็จเจาพระยา  เขตคลองสาน กทม. 10600 
โทร. 0-2437-0123-5
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางจิราภรณ  กลิ่นศรีสุข พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2437-0123 ตอ 1156
2 นางสาวชนิดา  จารี พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2437-0123 ตอ 1156
3 นางศรีรัฐ  กุลศรีรัตน พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2437-0123 ตอ 1156
4 นางยลดา  บุญญเมธานันท พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2437-0123 ตอ 1156
5 นางวรรณา  คลายแจง พยาบาลวิชาชีพ 6 ว. 0-2437-0123 ตอ 1156

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
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หนวยบริการ   :    โรงพยาบาลราชพิพัฒน
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 919  หมู 4 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 เขตบางแค กทม. 10160 
โทร. 0-2421-2222
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางสาวกุลกานต  คําพล นายแพทย 5 0-2421-2222 ตอ 2201
2 นายกิตติชัย  บอสมบัติ นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ 6 ว.
3 นางสมพร  จูงศิริวัฒน นักสังคมสงเคราะห 6 ว.
4 นายไพโรจน  ดีสวัสดิ์ เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ 5
5 จ.อ.อดิศักดิ์  ศรีไชยสูงเนิน เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ 4
6 พ.จ.ท.อาคม  จุมพรม เจาพนักงานควบคุมโรค 4
7 นางสาวสายสุนีย  มณีใส เจาหนาที่สงเสริมสุขภาพ 3
8 นายไชยพร  พลมณี เจาหนาที่สงเสริมสุขภาพ 1
9 นางสาวปนทอง  เลื่อยงาม เจาหนาที่ควบคุมโรค 1

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง



หนวยบริการ   :    โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 39  หมู 3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160 
โทร. 0-2429-3654
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นายภัทรกิติ์   กิจจาธิป นายแพทย 6 0-1657-3328
2 นางดรุณวรรณ   คําเจริญ นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ 7 ว. 0-2429-3577 ตอ 818
3 นายสมศักดิ์   พุฒิสุวรรณ เจาหนาที่สงเสริมสุขภาพ 6 0-2429-3577 ตอ 818
4 นางดวงทิพย   ภมรพล เจาหนาที่สงเสริมสุขภาพ 4 0-2429-3577 ตอ 818
5 นางสาวอพรรณี    ปรีสําเนียง เจาหนาที่สงเสริมสุขภาพ 4 0-2429-3577 ตอ 818
6 นายวิชิต   ศักดี เจาหนาที่งานควบคุมโรค 5 0-2429-3577 ตอ 818
7 นางกอบแกว   วิไลเพชรรัตน เจาหนาที่งานควบคุมโรค 4 0-2429-3577 ตอ 818

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง

หนวยบริการ   :    โรงพยาบาลหนองจอก
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 48  หมู 2 ถนนเลียบวารี แขวงกระทุมราย เขตหนองจอก กทม. 10530 
โทร. 0-2543-1307
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางบุญนิศา  บวรนันทเดช นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ 6 0-2988-4097-101
2 นางสาวศิริพันธุ  ใจหนัก พยาบาลวิชาชีพ 3 ตอ 271
3 นางสาวศิริขวัญ  วันมหาใจ พยาบาลวิชาชีพ 
4 นางสุภาภรณ  เปรมฤทธิ์ เจาหนาที่ควบคุมโรค 5 
5 นางสาวพัชรินทร  พรมสวัสดิ์ เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ 2
6 นายทนงศักดิ์  บุญประเสริฐ เจาหนาที่สงเสริมสุขภาพ 3
7 นางสาวภาณุชชนก  ศรีสวาง เจาหนาที่สงเสริมสุขภาพ 3
8 นางกอบแกว  นอยเกษ เจาพนักงานวางแผนครอบครัว

18

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง



หนวยบริการ   :    โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 190/15 ถนนออนนุช-ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม. 10520 
โทร. 0-2326-7987
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นายสังคม  ใจสมุทร นักวิชาการสงเสริมฯ 0-2326-9995
2 นางยุวดี  ไมไหว เจาพนักงานสงเสริม 0-2326-7987 

ตอ 268, 266

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง

19

หนวยบริการ   :    โรงพยาบาลพญาไท 3
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 207/26 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 
โทร. 0-2467-6500,  โทรสาร 0-2246-6505
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางนวรัตน  สุวรรณศิริ พยาบาลวิชาชีพ 0-2467-6500
2 นางปจธร  สวนศิลปพงศ พยาบาลวิชาชีพ 0-2467-6500

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง



หนวยบริการ   :    โรงพยาบาลเดชา
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 396 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 
โทร. 0-2246-0137,   โทรสาร 0-2247-2089
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางสุชาดา  สากลวิจิตร พยาบาลวิชาชีพ 0-2246-0137
2 นายสมยศ  สุนสูญ พยาบาลวิชาชีพ 0-1327-3021
3 นางสาวอรยา  จิตมั่น พยาบาลวิชาชีพ 0-9504-6127
4 นางสาวบัณฑิตา  ดาศรี พยาบาลวิชาชีพ 0-6392-5142
5 นางสาวสมบูรณ  บัวอุบล พนักงานผูชวย 0-1443-5279
6 นางสาวสาลี่  ศรีละ พนักงานผูชวย 0-9448-0369

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง

หนวยบริการ   :    โรงพยาบาลบีแครเมดิคอลเซ็นเตอร
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 29 หมู 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220  
โทร. 0-2523-3359-71,   โทรสาร 0-2523-3374
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางกมลวรรณ  คงฤทธิ์พิทยา พยาบาลหนวยบริการ UC 0-2523-3359-71 ตอ 701
2 นางสาวสมจันทร  เพ็ชราช พยาบาลสงเสริมสุขภาพ 0-2523-3359-71 ตอ 112
3 นางพรพรรณ  เพชรยวง พยาบาลสุขศึกษา 0-2523-3359-71 ตอ 106
4 นางนภาพร  สายชู หัวหนาสํานักบริการ 0-2523-3359-71 ตอ 142
5 นางสาวนิ่มนวล  ขาวชัน พยาบาลหนวยบริการ UC

20

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง



หนวยบริการ   :    โรงพยาบาลศรีวิชัย 1
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่  240/2-4 ถนนจรัลสนิทวงศ แขวงบานชางหลอ เขตบางกอกนอย กทม. 10700 
โทร. 0-2412-0056-60,   โทรสาร 0-2412-7581-82
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางสาวสุกัญญา  ชํานาญ พยาบาล 0-2412-0055 ตอ 702
2 นางมtลิวัลย  นิยม ผูชวยพยาบาล 0-2412-0055 ตอ 702
3 นางสาวอรทัย  ไวยศรีแสง เจาหนาที่สาธารณสุข 0-2412-0055 ตอ 709
4 นางสาวสมศรี  อันชูฤทธิ์ เจาหนาที่สงเสริมสุขภาพ 0-2412-0055 ตอ 709
5 นางสาวกันตฤทัย  แสงศรีจิรภัทร เจาหนาที่สงเสริมสุขภาพ 0-2412-0055 ตอ 709
6 นายวีรยุทธ  สุทธิแสน ผูชวยพยาบาล 0-2412-0055 ตอ 702

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
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หนวยบริการ   :    ศรีวิชัยฉิมพลีคลินิกเวชกรรม
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 2/15 หมู 2 ซอยโพธิ์ทอง ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 
โทร. 0-2412-0055-60
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางสาวอุบลวรรณ  สองเมือง พยาบาลวิชาชีพ 0-2887-9628
2 นายทินกร  ชํากูล ผูชวยพยาบาล
3 นายทองสุข  วันทอง เจาหนาที่สาธารณสุข

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง



หนวยบริการ   :    โรงพยาบาลศรีวิชัย 2
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 15/38-43 หมู 7 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กทม. 10160 
โทร. 0-2807-4044-62,   โทรสาร 0-2421-1784
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 คุณยันต  มากสุข พยาบาลวิชาชีพ 0-6664-7339
2 คุณนลินี  วรเตชะอาต พยาบาลวิชาชีพ 0-9667-3731
3 คุณมณฑา  ตั้งวรรณ พยาบาลวิชาชีพ 0-1507-2944
4 คุณภัลพา  พรอมประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพ 0-9729-3864
5 คุณไพจิตร  บูรณเจริญ พยาบาลวิชาชีพ 0-1293-2387
6 คุณจันทนา  ใจมวย พยาบาลวิชาชีพ 0-1602-6301

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง

หนวยบริการ   :    โรงพยาบาลเพชรเวช
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 2469/13,15 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. 10310 
โทร. 0-2718-1515,   โทรสาร 0-2318-1989
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางสาวภัทราวรรณ  วารีนิล พยาบาลวิชาชีพ 0-2318-0080 ตอ 272
2 นางสาวปทจมา  ปทมาสราวุธ พยาบาลวิชาชีพ 0-2318-0080 ตอ 242
3 นายสมชาย  เนาวรัตนโสภณ เจาหนาที่แผนกประกันสังคม
4 นางสาวเพลงสกุล  บุญรักษา เจาหนาที่แผนกประกันสังคม
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เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง



หนวยบริการ   :    โรงพยาบาลกลวยน้ําไท
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 80 ซอยกลวยน้ําไท 2 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตพระโขนง กทม. 10260 
โทร. 0-2381-2006-20,   โทรสาร 0-2381-2769
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

1 น.พ.วิชัย  เดชะทัตตานนท ผูบริหาร
2 นางเพ็ญศรี  รําพึง ผูบริหาร
3 นางสาวฆนวรรณ  ทองแปน พยาบาลวิชาชีพ พระโขนง (สุขุมวิท 93,101/1)

4 นางสาวจินตนา  เพริดพราว พยาบาลวิชาชีพ จตุจักร (รัชดา 36)
5 นางสาวคําเอื้อง  โพธิ์แกว พยาบาลวิชาชีพ บางนา (สุขุมวิท 68, ทองหลอ)

6 นางนุศรา  ศกุนตานุรักษ พยาบาลวิชาชีพ คลองเตย (คลินิก 70 ไร,          
รพ.กลวยน้ําไท)

7 นางปวารณา   อินทนนท พยาบาลวิชาชีพ หลักสี่ (ทุงสองหอง)
8 นายสุพจน  อยูมา นักสุขศึกษา วัฒนา
9 นายจักรินทร  พุมนิล นักสุขศึกษา ทีมสนับสนุน
10 นางสาวปยลักษณ  เจริญชาติ นักสุขศึกษา ทีมสนับสนุน
11 นางสาวจิรัฐติกาล  เมืองวงษ นักสุขศึกษา ทีมสนับสนุน
12 นางสาวจรัมพร  เผาภูรี นักสุขศึกษา ทีมสนับสนุน
13 นายอิศรา  แกนพรม นักสุขศึกษา ทีมสนับสนุน
14 นายสมพงษ  เสารนอก พนักงานผูชวยพยาบาล ทีมสนับสนุน
15 นางสาวยุพิน  บุญกาล พนักงานผูชวยพยาบาล ทีมสนับสนุน
16 นางสาวนันทพร  อินเสก พนักงานผูชวยพยาบาล ทีมสนับสนุน
17 นายโกวิท  ศาสตราชัย พนักงานผูชวยพยาบาล ทีมสนับสนุน

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง พื้นที่รับผิดชอบ
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หนวยบริการ   :    คลินิกเวชกรรมกลวยน้ําไท สาขา 70 ไร
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 215/217 ถนนลัทธิพิพัฒนลังกา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110  
โทร. 0-2381-2006 -20

หนวยบริการ   :    โรงพยาบาลกลวยน้ําไท สุขุมวิท 68
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 80 ซ.โรงพยาบาล 2 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตพระโขนง กทม. 10260 
โทร. 0-2381-2006-20,   โทรสาร 0-2399-4260

หนวยบริการ   :    คลินิกเวชกรรมกลวยน้ําไท สาขารัชดา 36
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 16/440 ซ.รัชดา36 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
โทร. 0-2936-7834, 0-2930-6278

หนวยบริการ   :    คลินิกเวชกรรมกลวยน้ําไท สาขาสุขุมวิท 93
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 21/5-7 ซ.สุขุมวิท93 ถนนสุขุมวิท93 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260 
โทร. 0-2742-5661-2

หนวยบริการ   :    สหคลินิกกลวยน้ําไท สาขาสุขุมวิท 101/1
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 421 ซ.สุขุมวิท101/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
โทร. 0-2746-3196, 0-2746-2763

หนวยบริการ   :    สหคลินิกกลวยน้ําไท สาขาทองหลอ ( ซอย 10 )
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 139 ซ.สุขุมวิท63 (ทองหลอ10) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

โทร. 0-2714-9506, 0-2714-9565

หนวยบริการ   :    คลินิกเวชกรรมกลวยน้ําไท สาขาทุงสองหอง
สถานที่ตั้ง   : เลขที่ 183/508-510 ซ.แจงวัฒนะ10 ถ.โกสุม-สรงประภา แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กทม. 10210

โทร. 0-2982-3972, 0-2503-4296

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547



หนวยบริการ   :    โรงพยาบาลเกษมราษฎรประชาชื่น
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 950 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800 
โทร. 0-2910-1600-48,   โทรสาร 0-2910-1649 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางภาวนา   เหรียญสมบัติ พยาบาลวิชาชีพ
2 นางอริสรา   กลาวิกรณ พยาบาลวิชาชีพ
3 นางสาวกรรณิการ   พุกศร เจาหนาที่สงเสริมสุขภาพ
4 นางรัตนา   สําลี เจาหนาที่สงเสริมสุขภาพ

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง

หนวยบริการ   :    คลินิกเวชกรรมเกษมราษฎร สาขาจตุจักร
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 1979/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
โทร. 0-2941-0078-9,   โทรสาร  0-2941-0079     
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางสาวดรุณี   รัตนนิคม พยาบาลวิชาชีพ
2 นางสาวรุงอรุณ   โพธิ์คํา พยาบาลวิชาชีพ
3 นางสาวอรุณี   สมทรัพย ผูชวยเหลือผูปวย
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เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัตงิานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง



หนวยบริการ   :    คลินิกเวชกรรมเกษมราษฎร สาขา ม. ธุรกิจบัณฑิตย
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 425/10  ซอยประชาชื่น แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กทม. 10210 
โทร. 0-2954-9930-1
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 คุณสุภาณี   ธงไชย พยาบาลวิชาชีพ
2 คุณจันทรารัตน   หลาพิงเมือง พยาบาลวิชาชีพ
3 คุณศิริวรรณ   สายงาม เจาหนาที่สงเสริมสุขภาพ
4 คุณอารีรัตน   แกวครบ ผูชวยเหลือผูปวย

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
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หนวยบริการ   :    คลินิกเวชกรรมเกษมราษฎร สาขาทุงสองหอง
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 299/101-2 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กทม. 10210 
โทร. 0-2982-8398-9
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 คุณพอณิชา   ไขแกว พยาบาลวิชาชีพ
2 คุณสกุณา   พยัคมัศร พยาบาลวิชาชีพ
3 คุณรุงอรุณ   จันทรแจง เจาหนาที่สงเสริมสุขภาพ
4 คุณจริยา   ไมจันทร ผูชวยเหลือผูปวย

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง



หนวยบริการ   :    โรงพยาบาลเกษมราษฎรบางแค
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 240/24-25 หมู 1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. 10160 
โทร. 0-2804-8959,   โทรสาร 0-2454-1914
หนวยบริการ   :    คลินิกเวชกรรมเกษมราษฎร สาขาพุทธมณฑลสาย 2
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 135/9 ถนนพุทธมณฑลสาย 2  แขวงศาลาธรรมสพน เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
โทร. 0-2887-4010-7
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 คุณศิริรัตน  เหลืองเจริญมาศ พยาบาลวิชาชีพ 0-2804-8959 ตอ 4519
2 คุณนงนุช  ทองเปลว เจาหนาที่สงเสริมสุขภาพ
3 คุณกิตติศักดิ์  โชติสวัสดิ์ เจาหนาที่สงเสริมสุขภาพ

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง

หนวยบริการ   :  โรงพยาบาลเกษมราษฎรสุขาภิบาล 3
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 58/19-21 หมู 3 ถนนสุขาภิบาล3 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240 
โทร. 0-2729-3000,  โทรสาร 0-2729-5050
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 คุณชลธิชา  ลักษมีนา หัวหนาแผนกเวชกรรมสังคม (พยาบาล) 0-2729-3000 ตอ 8200
2 คุณจุฑาทิพย  ลิชนะเธียร พยาบาล (ทับชาง) 0-2735-8293
3 คุณกุสุมา  พาประจง พยาบาล (หทัยราษฎร) 0-2955-2126
4 คุณดาวเรือง  คํามาปน พยายาล (รมเกลา) 0-2915-3951-2
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เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง



หนวยบริการ   :    คลินิกเวชกรรมเกษมราษฎร สาขาทับชางลาง
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 37 ซอย 5 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240 
โทร. 0-2735-8293
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 คุณชลธิชา  ลักษมีนา หัวหนาแผนกเวชกรรมสังคม (พยาบาล) 0-2729-3000 ตอ 8200
2 คุณจุฑาทิพย  ลิชนะเธียร พยาบาล 0-2735-8293

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
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หนวยบริการ   :    คลินิกเวชกรรมเกษมราษฎร สาขาหทัยราษฎร
สถานที่ตั้ง   :    หมู 8 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510

บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 คุณชลธิชา  ลักษมีนา หัวหนาแผนกเวชกรรมสังคม (พยาบาล) 0-2729-3000 ตอ 8200
2 คุณกุสุมา  พาประจง พยาบาล 0-2955-2126

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง



หนวยบริการ   :    โรงพยาบาลบางมด 1
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 59/7 ถนนพระรา ม2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 10150 
โทร. 0-286-70606,   โทรสาร 0-2415-3834
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางสาวอนงค  โพธิ์อําไพ พยาบาลวิชาชีพ 0-2416-0049

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง

หนวยบริการ   :    สถานพยาบาลบางมด 3
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 71/5-6 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150 
โทร. 0-2416-9444, 0-2893-5955-6
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางสาวศรันยพร  ทวีชัย พยาบาลวิชาชีพ 0-2416-9444

28

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง



หนวยบริการ   :    โรงพยาบาลพระราม 2
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 78/1 หมู 6 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 
โทร. 0-2451-4920,   โทรสาร 0-2451-4599
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางสาวจินดารัตน    แชมเงิน เจาหนาที่สาธารณสุข 0-9536-9217
2 นางสาวหยาดพิรุญย   กาแกว เจาหนาที่สาธารณสุข 0-6180-3311
3 นายกลิ่นทิพย   ไมพลวง เจาหนาที่สาธารณสุข 0-2451-4920-30 

ตอ 505, 507

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
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หนวยบริการ   :    สถานพยาบาลบางขุนเทียน
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 124/74-75 ถนนดาวคะนอง-จอมทอง แขวงบางคอ เขตจอมทอง กทม. 10150 
โทร. 0-2477-2290-3,   โทรสาร :  0-2468-0078
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1  นางสุจิตรา  ศรีทอง หวหนางานฝายสงเสริมสุขภาพ 0-2477-2290
2  นางสาวนงนุช  คําเฝา เจาหนาที่สาธารณสุขชุมชน
3  นางสาวปรียานุช  กรุณา เจาหนาที่สาธารณสุขชุมชน

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง



หนวยบริการ   :    เทียนทะเลคลินิกเวชกรรม
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 63/41 หมู 6 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 
โทร. 0-2892-0144
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1  นางสาวอัมพร  เสนาใหม  พยาบาลวิชาชีพ 0-6579-0636

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง

หนวยบริการ   :    บางขุนเทียน 2 คลินิกเวชกรรม
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 125/41-44 ถนนเอกชัย  แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 
โทร. 0-2894-3713-4
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1  นางสาวยุวธิดา  ศรีไพรเงิน พยาบาลวิชาชีพ 0-2894-3713-4
2  นายสมชาย  เกตุแกว ผูจัดการทั่วไป
3  นางวีรวรรณ  มวงทอง การตลาดนอก
4  นายอภิวัฒน  พันชาติ เจาหนาที่สาธารณสุข

30

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง



หนวยบริการ   :    พระราม 2 คลินิกเวชกรรม (สาขาเพชรทองคํา)
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 77/380 หมู 5 ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
โทร. 0-2452-1407
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางสาวธิติยวัฒน  คงทวี เจาหนาที่สาธารณสุข 0-9789-1608

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
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หนวยบริการ   :    สถานพยาบาลบางปะกอก 5
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 81/100-102 หมู 6 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

โทร.0-2894-1434-6,   โทรสาร 0-2894-1599
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางปยมาศ  เหมือนเสน พยาบาลวิชาชีพ 0-2894-1434-6

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง



หนวยบริการ   :    คลินิกเวชกรรมทุงครุ
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 668/2-3 หมู 1 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุงครุ เขตทุงครุ กทม. 10140 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางอาพัฒศิริ  ธรรมรังกา ผูจัดการฝายสงเสริมสุขภาพ 0-9173-3650
2 นางสาวสุดธิดา  นาคะผิว เจาหนาที่สงเสริมสุขภาพ 0-6340-3268
3 นางสาวบัณฑิตา  ลาภทวีธนาชัย เจาหนาที่สงเสริมสุขภาพ 0-9480-4356

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง

หนวยบริการ   :    คลินิกเวชกรรมลาซาล
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 51/69 ซอยลาซาล ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
โทร. 0-2774-4401
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางสาวอรัญญา  เจนชัยภูมิ ผูจัดการฝายสงเสริมสุขภาพ 0-9811-7231
2 นางสาวอุมาณี  นาคกลาง เจาหนาที่สงเสริมสุขภาพ 0-6340-3269
3 นางสาวสุรีรัตน  เหงาโอสา เจาหนาที่สงเสริมสุขภาพ 0-6027-4647

32

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง



หนวยบริการ   :    โรงพยาบาลบางไผ
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 58/2 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 
โทร. 0-2457-0086,   โทรสาร 0-2457-2215 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางสาวยุวดี  เติมสินทรัพย พยาบาลวิชาชีพ 0-2457-008
2 นางสาวมยุรี ทองกําพรา พยาบาลวิชาชีพ

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
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หนวยบริการ   :    คลินิกเวชกรรมบางไผ - กระโจมทอง
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 14 หมู 6 ถนนร.ร.วัดกระโจมทอง แขวงบางพรหม เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 
โทร. 0-2410-7661
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางพวงทอง อรัณยกานนท พยาบาลวิชาชีพ 0-2410-7661

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง



หนวยบริการ   :    โรงพยาบาลบางนา 1
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 115 หมู 11 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
โทร. 0-2746-8630-38 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางณิชกมล  กอนทอง พยาบาลวิชาชีพ 0-2746-8630-38 
2 นางปาริชาติ  สีแสง พยาบาลวิชาชีพ 0-9070-4571

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง

หนวยบริการ   :    โรงพยาบาลนวมินทร 1, คลินิกนวมินทรการแพทย (สาขาหนานิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบัง), นวมินทรคลินิกเวชกรรม (สาขารมเกลา), นวมินทรคลินิกเวชกรรม (สาขาหัวตะเข)
สถานที่ตั้ง   :    47/94 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510 
โทร. 0-2918-5080,   โทรสาร 0-2918-9192
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางละไม  เพิ่งสวัสดิ์ เจาหนาที่ประสานงาน 0-2918-5080
2 นางสาวสุวรรณ  โสบรุษ นอก.สาธารณสุข ตอ 292, 293
3 นายณรงค  ชางแกว นอก.สาธารณสุข
4 นายวีรพงษ  สุขภิรมยพงศ ผูจัดการนวมินทรการแพทยหนานิคมฯ
5 นางสาวเกศรา  ทาเอื้อ นอก.สาธารณสุข
6 นางสาวศิริมา  คําฟน นอก.สาธารณสุข
7 นายวิฆเนศ  ไพรจิตจินดา นอก.สาธารณสุข
8 นายเรืองกิตติ  สามารถ นอก.สาธารณสุข
9 นางปวีณา  เกียรติคาเจริญ นอก.สาธารณสุข
10 นางสาวภัทราวดี  ปยะไทยเสรี พยาบาลวิชาชพี
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เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง



หนวยบริการ   :    โรงพยาบาลนวมินทร 2
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 599 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบูรณะ กทม. 10140 
โทร. 0-2427-1616,   โทรสาร 0-2427-5115 ตอ 1211
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางสาวอัญชลี   สรเกตุ พยาบาลวิชาชีพ 0-2319-4039
2 นายสุเมธ  อามาตทัศน เจาหนาที่สาธารณสุข 0-9053-9815
3 นางสาวกัลญา  เจริญยุทธ เจาหนาที่สาธารณสุข 0-6538-7650

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
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หนวยบริการ   :    นวมินทร 2  เวชกรรมคลินิก
สถานที่ตั้ง   :    825/789 ซอยประชาอุทิศ 60 ถนนประชาอุทิศ เขตทุงครุ กทม. 10140 
โทร. 0-2873-6918-9
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางสาววิภาวี  ธิตะโสภณ เจาหนาที่สาธารณสุข 0-6509-8318
2 นางสาวมณี  รัตนโรจน เจาหนาที่สาธารณสุข 0-6390-6880
3 นายบุญมี   บุญเลิศ เจาหนาที่สาธารณสุข 0-6027-8566

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัตงิานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง



หนวยบริการ   :    โรงพยาบาลแพทยปญญา
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 124-126 ซ.สมานมิตร ถ.รามคําแหง แขวงคลองตัน เขตสวนหลวง กทม. 10250 
โทร. 0-2314-0726,   โทรสาร 0-2314-0726 ตอ 109
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางสาวอัจฉราภรณ  สุพร พยาบาลวิชาชีพ 0-1753-9204
2 นางชื่นกมล  เพ็ญศิริสมบูรณ พยาบาลวิชาชีพ 0-2314-0726 ตอ 330
3 นางสาวศิรินาถ  สุขรมย พยาบาลวชิาชีพ

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง

หนวยบริการ   :    คลินิกแพทยปญญา 2
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 432/5 ซอยอาคารลุมพินีเซ็นเตอร ถนนศูนยการคาแฮปปแลนด แขวงคลองจั่น 
                         เขตบางกะป  กทม. 10240       โทร. 0-2377-5923
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 คุณตริษา  อารมยดี พยาบาล 0-2377-5923
2 คุณพจนีย  เนาวพันธ ผูชวยพยาบาล 0-2377-5923
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เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง



หนวยบริการ   :    สถานพยาบาลเพชรเกษม - บางแค
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 80/57 ซอยสินานรมิต ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. 10160 
โทร. 0-2801-1199  โทรสาร 0-2801-2299
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางสาวจุลจิรา  โสพุฒออน พยาบาลวิชาชีพ 0-2801-1199
2 นางสาวทรงสุดา   วรพันธ พยาบาลวิชาชีพ 0-2801-1199
3 นางสาวกิ่งฟา   แสนเสนา พนักงานชวยเหลือคนไข 0-2801-1199
4 นางสาวนิชนันทน  วงทะปา เจาหนาที่สาธารณสขุ 0-2801-1199

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง

37

หนวยบริการ   :    คลินิกสุขาภิบาล 1 เวชกรรม
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 50/106 หมู 9 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150 
โทร. 0-2899-3440-41
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางสาวกฤษณา   บุญวิจิตร พยาบาลวิชาชีพ 0-6810-8189
2 นางสาวณิชนันทน  วงทะปา เจาหนาที่สาธารณสุข 0-7180-1410
3 นางสาวละออง  ราชทะนา ทีมงานสุขภาพ 0-2899-3440

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง



หนวยบริการ   :    โรงพยาบาลปยะมินทร
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 35/2 หมู 12 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางแกว เขตบางพลี
โทร. 0-2316-0031
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นายพิเชษฐ   สอนเต็ม นักวิชาการสาธารณสุข 0-2316-0026 ตอ 2261
2 นายปติ  มาชวย นักวิชาการสาธารณสุข
3 นายธีรวุฒิ  ขําสาตร นักวิชาการสาธารณสุข
4 นางสาวธิดารัตน  ชูวงศ นักวิชาการสาธารณสุข

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง

หนวยบริการ   :    คลินิกเวชกรรมปยะมินทร สาขาราม 2
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 6/802-803 แขวงดอกไม เขตประเวศ กทม. 10250 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นายพิเชษฐ   สอนเต็ม นักวิชาการสาธารณสุข 0-2316-0026 ตอ 2261
2 นายปติ  มาชวย นักวิชาการสาธารณสุข
3 นายธีรวุฒิ  ขําสาตร นักวิชาการสาธารณสุข
4 นางสาวธิดารัตน  ชูวงศ นักวิชาการสาธารณสุข

38

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง



หนวยบริการ   :    คลินิกสองแพทยพุทธมณฑล
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 81/51 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพณ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170 
โทร. 0-2441-9610
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 พท.หญิง มัลลิกา   ลิ้มจิตรกร พยาบาลวิชาชีพ 0-2441-9610
2 พต.หญิง หทัยรัตน  ขาวเอี่ยม พยาบาลวิชาชีพ 0-2441-9610

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
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หนวยบริการ   :    เรือพระรวงคลินิกเวชกรรม
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 18/1 หมู 7 แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 
โทร. 0-2897-2120
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางสุจิตรา  ชุมวรฐายี พยาบาลวิชาชีพ 0-6561-6073
2 นางสาววิลาวรรณ   จงบุญ พยาบาลวิชาชีพ 0-2897-2120
3 นายอัครเดช  จินอินทร เจาหนาที่รัฐศาสตรชุมชน 0-2897-2120
4 นายสันติภาพ   แจมสวาง เจาหนาที่ชุมชน 0-2897-2120
5 นางสาวศศิธร  วงศมณี เจาหนาที่ชุมชน 0-2897-2120
6 นายธวัชชัย  เตชะมนตรีวลัย เจาหนาที่ชุมชน 0-2897-2120

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง



หนวยบริการ   :    บางกอกอินเตอรเวชกรรม
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 115/524 หมู 5 ถนนเอกมัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150
โทร. 0-2894-4111
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นพ.มงคล  เชฎฐากุล ผูอํานวยการ 0-2894-4111
2 คุณฐิติพร  พูลเพิ่ม ผูจัดการทั่วไป 0-1578-7529
3 คุณจิราภรณ  ทิมคํา ผูจัดการฝายการพยาบาล 0-1170-8640
4 คุณณิชชิศา  เลี้ยงรักษา พยาบาลวิชาชีพ 0-2894-4111
5 คุณกมลทิพย  กาอิน พนักงานผูชวย 0-2894-4111
6 คุณเมฆา  แผนทอง เจาหนาที่ 0-2894-4111

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง

หนวยบริการ   :    คลินิกเวชกรรมอนันตพัฒนา
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 439 ถนนสิรินธร แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700 
โทร. 0-2883-9922
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางสาวสรัญญา  ขวัญชวย พยาบาลวิชาชีพ 0-2883-9922 ตอ 4121
2 นายสุรชัย  ฐิติมูล สาธารณสุขชุมชน 0-2883-9922 ตอ 4121
3 นางสาวสุรีรัตน  ไชยรินทร สาธารณสุขชุมชน 0-2883-9922 ตอ 4121
4 นางสาวสุมณฑา  บัวอินทร เวชระเบียน 0-2883-9922 ตอ 4121
5 นางสาวอรอนงค  บานศาลเจา พยาบาล 0-2883-9922 ตอ 4121
6 นางสาวสุดารัตน  เพิ่มพล เวชระเบียน 0-2883-9922 ตอ 4121
7 นางวาสนา  ชัยมงคล เวชระเบียน 0-2883-9922 ตอ 4121
8 นางสาวเยาวรัตน  ศรีอําไพพร พยาบาลวิชาชีพ 0-2883-9922 ตอ 4121
9 นางสาวพิมพรรณ  ภูรุงเรืองผล พยาบาลวิชาชีพ 0-2883-9922 ตอ 4121
10 นางสาวดอกไม  หอมดวง เจาหนาที่หองปฏิบัติการ 0-2883-9922 ตอ 4121
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เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง



หนวยบริการ   :    คลินิกแพทยฉัตรลดา 1
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 1428 ซอยออนนุช44 ถนนสุขุมวิท77 เขตสวนหลวง กทม. 10250 
โทร. 0-2311-7238-9
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางสาวปวีณา  ดวงมา ผูชวยพยาบาล 0-2311-7238-9
2 นางสาวนารี  โกโสภา ผูชวยพยาบาล 0-2311-7238-9
3 นางสาวจันจิรา  งามเลิศ ผูชวยพยาบาล 0-2311-7238-9
4 นางสาวอรยา  พรรณขาม ผูชวยพยาบาล 0-2311-7238-9
5 นางปรียา  ปญจะ พยาบาล 0-2311-7238-9
6 นางจุฑาทิพย  บุรีจุย ผูชวยพยาบาล 0-2311-7238-9
7 นางมลิวัลย  มูฮะหมัดตาเฮต ผูชวยพยาบาล 0-2311-7238-9

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
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หนวยบริการ   :    ศูนยบริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 3-5 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย เขตพระนคร กทม. 10200
โทร. 0-2226-5897, โทรสาร  0-2222-7874
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางอัจฉรา   ผดุงจิตร พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-9007-3061
2 นางสุนันทา   อุตมโชติ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-1515-3346
3 นางศิริวรรณ   พึ่งพระ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-9312-4248
4 นางอานิสชา   ชลายนเดชะ พยาบาลวิชาชีพ 6ว. 0-9895-3282
5 นางอารมณ   พุมลําดวน พนักงานวางแผนครอบครัว
6 นางสุจิตรา   รอดสุนทร พนักงานวางแผนครอบครัว

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง

หนวยบริการ  :  ศูนยบริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ
สถานที่ตั้ง  :  เลขที่ 90/54-57 ซ.โรงหนังโอเอ ถ.ราชปรารภ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 
โทร. 0-2245-9147
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 คุณออมจิตต  สุนทรเดชา พยาบาลวิชาชีพ 6 ว. (รองหัวหนาพยาบาล) ศบส.2 ราชปรารถ
2 คุณประชิตร  สมมณีวรรณ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2245-9147
3 คุณยุพาพร  หงษชูเวช พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2245-4864
4 คุณวารีวรรณ  เกสร พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. ตอ พยาบาลครอบครัว
5 คุณพิมพจุฑา  โภคารัตนานันท พยาบาลวิชาชีพ 6 วช. กด 16

42

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง



หนวยบริการ  :  ศูนยบริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ
สถานที่ตั้ง   :   เลขที่ 58 ค. ถนนเตชะวาณิช แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โทร. 0-2587-0618
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางจิตตานันท  รอดรักษา พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2587-0873
2 นางอุบลศรี  เข็มแกว พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2587-0873
3 นางสืบศิริ  บุญสม พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2587-0873
4 นางพนติสินี  มหกิจโกศล พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2587-0873
5 นางเนาวรัตน  ภาคพาณิชย พยาบาลวิชาชีพ 6 ว 0-2587-0873

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
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หนวยบริการ  : ศูนยบริการสาธารณสุข 4 ดินแดง 
สถานที่ตั้ง   :   เลขที่ 99/23 ถนนประชาสงเคราะห แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
โทร. 0-2245-0640
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางสาวปยะธิดา  สมุทรประภูต ผูอํานวยการศูนบริการสาธารณสุข 4 ดินแดง 0-2248-4955
2 นางสาววาณีรัตน  รุงเกียรติกุล หัวหนาพยาบาลศูนยบริการสาธารณสุข 0-2246-1553
3 นางนงลักษณ  หรรษาพันธุ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2246-1553
4 นางสุจิตรา  อภินันทสมบูรณ พยาบาลวิชาชีพ 5 0-2246-1553
5 นางสุภาพร  แกวคูณ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2246-1553
6 นางสาวลลนา  ดาราตาย พยาบาลวิชาชีพ 4 0-2246-1553
7 นางสุกานดา  ภูเกียรติ พยาบาลวิชาชีพ 6 ว. 0-2246-1553
8 พจต.ถาวร  เสือทวม พยาบาลวิชาชีพ 6 ว. 0-2246-1553

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัตงิานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง



หนวยบริการ  : ศูนยบริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ 
สถานที่ตั้ง   :   เลขที่ 248  ซอยจุฬา 9  แขวงวังใหม  เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร. 0-2216-1297
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางสาวศุภาพร   ลือเสียงดัง พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2216-1297
2 นางดวงเดือน  รักญาติ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2216-1297
3 นางสาวดาวเรือง  กองแกว พยาบาลวิชาชีพ 6 ว. 0-2216-1297
4 นางกฤตติกา   เทศสุข พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2216-1297
5 นางวราภรณ  พฤกษสุนทร พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2216-1297

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง

หนวยบริการ  :  ศูนยบริการสาธารณสุข 6  สโมสรวัฒนธรรมหญิง
สถานที่ตั้ง   :   เลขที่ 426 ถนนพิษณุโลก (ซอยพิษณุโลก 1) แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กทม. 10300
โทร. 0-2282-0048
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางเยาวเรศ  ชื่นประดิษฐ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2282-8493
2 นางสุภร  สุเมธี พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2282-8493
3 นางวันทนียพร  พนัธุแตง พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2282-8493
4 นางสนทยา  มูฮําหมัด พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2282-8493
5 นางดอกไม ทับสมบัติ พยาบาลวิชาชีพ 4 0-2282-8493
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เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง



หนวยบริการ  :  ศูนยบริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค
สถานที่ตั้ง   :   เลขที่ 663 ถนนสาธุประดิษฐ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
โทร. 0-2294-9444
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางเมทินี  เอกะวิภาต นักสังคมสงเคราะห 7 ว. 0-2294-9444
2 นางดวงพร  ควีวาทิต พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2294-9444
3 นางรุงนภา  มั่นใจอารย พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2294-9444
4 นางอุบล  กาญจนพนัง พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2294-9444
5 นางอัจฉรา  เลิศตุรงคชัย พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2294-9444
6 นางชณิตา  ธีรเธียรประภา พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2294-9444
7 นางสาวสุกัญญา  ศิวายพราหมส พยาบาลวิชาชีพ 5 0-2294-9444

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
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หนวยบริการ   :    ศูนยบริการสาธารณสุข 8  บุญรอด  รุงเรือง
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 119  หมู 12  ซ.อุดมสุข 18 ถ.สุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
โทร. 0-2361-6760-2,   โทรสาร  0-2361-6760-2 ตอ 301
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางจุฑามาศ   เจียมสกุล พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2361-6760-2
2 นางวิลาสินี   กิจโอภาส พยาบาลวิชาชพี 7 วช. 0-2361-6760-2
3 นายสุวิทย   ดวงเวียง พยาบาลวิชาชีพ 5 0-2361-6760-2
4 นางวรนุช   วงศรัฐ พยาบาลวิชาชีพ 5 0-2361-6760-2

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง



หนวยบริการ   :    ศูนยบริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 64 ถนนประชาธิปไตย แขวงบานพานถม เขตพระนคร กทม. 10200
โทร. 0-2281-7861
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางภารดี   มโนกุล พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2281-7861
2 นางอุไรวรรณ   กุลมาศ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2281-7861
3 นางธนภัทร   ชื่นสกุล พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2282-8494
4 นางสาวสุณี   กลสัตยสมิต พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2282-8494
5 นางปรินดา   พุมภักดี พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-0281-8761
6 นางประภา   จันทรเมฆินทร พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-0281-8761
7 นางสุวรรณี   เพชรพรหม พยาบาลวิชาชีพ 5 0-0281-8761
8 นางอารีย   ดิลักงการณ พยาบาลเทคนิค 6 (ป) 0-2282-8494

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง

หนวยบริการ  :  ศูนยบริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท
สถานที่ตั้ง   :   เลขที่ 722 ซอยสุขุมวิท 30 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
โทร. 0-2258-4892
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางปยะรัตน  พลพงศ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2258-4892
2 นางสาวโสมยจรรย  เตชะวรวุฒิ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2258-4892
3 นางรัสนา  บุญยัษฐิติ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2258-4892
4 นางพชลภัย  ขําวิสัย พยาบาลวิชาชีพ 5 0-2258-4892
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เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง



หนวยบริการ   :    ศูนยบริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 51/13 ซอยประดิพัทธ 7 ถนนประดิพัทธ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทร. 0-2271-1122
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางนงลักษณ   ยุทธกาจกําจร พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
2 นางวิชชุดา   สังขทรัพย พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
3 นางชมัยพร   เจริญทรัพย พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
4 นางละมุล   ชอบธรรมสกุล พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
5 นางนันทกาญจน   เทศศิริ พยาบาลวิชาชีพ 6ว.

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
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หนวยบริการ  :  ศูนยบริการสาธารณสุข 12 จันทรเที่ยง  เนตรวิเศษ
สถานที่ตั้ง   :   เลขที่ 860/37 ซอยประดู 40 ถนนเจริญกรุง แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กทม. 10120
โทร. 0-2291-7637
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางสุพิสชา  กิ่งแกวกานทอง พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2291-7637-8
2 นางวิลาสินี  เติมเศรษฐเจริญ พยาบาลวิชาชีพ 6 ว. 0-2291-7637-8
3 นางเมษา  แทนทอง พยาบาลวิชาชพี 6 ว. 0-2291-7637-8
4 นางฉวีพรรณ  ศุภรัชตการ พยาบาลวิชาชีพ 5 0-2291-7637-8
5 นางศนีลักษณ  ลีดํารงวัฒนากูล พยาบาลวิชาชีพ 6 0-2291-7637-8

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง



หนวยบริการ  :  ศูนยบริการสาธารณสุข 13 ไมตรีวานิช
สถานที่ตั้ง   :   เลขที่ 527 ซอยอาเนี้ยเก็ง ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ กทม. 10100
โทร. 0-2222-7875
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางชนภา  จึงเจริญนรสุข พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2222-7875
2 นางประพิณพร  ทวมเจริญ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2222-7875
3 นางสุวภัค  นันโท พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2222-7875
4 นางสาวอภัสริน  มะโน พยาบาลวิชาชีพ 3 0-2222-7875

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง

หนวยบริการ  :  ศูนยบริการสาธารณสุข 14 แกว สีบุญเรือง
สถานที่ตั้ง  :  เลขที่ 389/1 ซ.วัดลุมเจริญศรัทธา ถ.จันทน 42 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทร. 0-2211-2353
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางนิธินาฎ  เย็นสุข พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2211-2353
2 นางสรอยสุดา  พงษดี พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2211-9154
3 นางสุจิตรา  กตัญูทิตา พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
4 นางแสงจันทร  เอกเสถียร พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
5 นางสาธกา  พินสายทอง พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
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เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง



หนวยบริการ  :  ศูนยบริการสาธารณสุข 15 ลาดพราว
สถานที่ตั้ง   :   เลขที่ 179/1 ซ.ลาดพราว 41 (ซ.ภาวนา) ถ.ลาดพราว แขวงสามเสนนอก  เขตหวยขวาง กทม. 10310

โทร. 0-2541-8380
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 พญ.ดวงพร  ปณจีเสติกุล นายแพทย 6 (ผอ.ศูนย) 0-2541-8380
2 นางจิรพรรณ  พรธารักษเจริญ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2939-9538
3 นางวิราสินีย  บิณศิรวานิช พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2939-9538
4 นางศกวรรณ  พละระวีพงศ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2939-9538
5 นางพรเพ็ญ  วิไลเกียรติสุนทร พยาบาลวิชาชีพ 5 0-2939-9538
6 นางสาวภมร  ภูวัด พยาบาลวิชาชีพ 3 0-2939-9538

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
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หนวยบริการ  :  ศูนยบริการสาธารณสุข 16  ลุมพินี
สถานที่ตั้ง   :   เลขที่ 161/82 ซอยปลูกจิต  ถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร. 0-2251-2970, 0-2252-7776    โทรสาร 0-2251-2970
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางเพ็ญทิพย  ยงสกิรโชติ หัวหนาพยาบาล 0-2252-7776
2 นางราตรี  อุนใจ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2252-7776
3 นางนิภาภรณ  อังสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2252-7776

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง



หนวยบริการ  :  ศูนยบริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน
สถานที่ตั้ง   :    หมูบานประชานิเวศน 1 ถ.เทศบาลสงเคราะห แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 0-2591-6306
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางสุขวสา  ออมทรัพย พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2589-5768
2 นางเยาวรัตน  โทนแกว พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2591-6306
3 นางอําพร  แกวประดับ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2591-6306
4 นางสุทัศนี  จิระกุล พยาบาลวิชาชีพ 6 ว. 0-2591-6306
5 นางอําไพ  พิพัฒนสมพร พยาบาลวิชาชีพ 5 0-2591-6306
6 นางศิริลักษณ  จิวะชาติ พยาบาลวิชาชีพ 6 ว. 0-2591-6306
7 นางณัฐจงกล  นิตยสุทธิ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. (รับ Refer อยูหองปฏิบัติการ) 

FAX 0-2588-2059

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง

หนวยบริการ  :  ศูนยบริการสาธารณสุข 18 มงคล-วอน วังตาล
สถานที่ตั้ง   :   เลขที่ 863/2 ซอยวัดไผเงิน ถนนจันทน แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กทม. 10120
โทร. 0-2211-9329
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางสมคิด  พิพัฒนปญญานุกูล พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2211-0860
2 นางสาวมารี  แสงพิสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2211-0860
3 นางนันทนา  สรศิลป พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2211-0860
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เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง



หนวยบริการ  :  ศูนยบริการสาธารณสุข 19 วงศสวาง
สถานที่ตั้ง   :   เลขที่ 675 ถนนวงศสวาง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โทร. 0-2535-0633
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางเตือนจิต  รักวณิชย พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2910-7314-5
2 นางพิมพิไล  ชัยฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ 6 ว. 0-2910-7314-5
3 นางผองศรี  กองแพง พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2910-7314-5
4 นางปติยา  นันทวิทยา พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2910-7314-5

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
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หนวยบริการ  :  ศูนยบริการสาธารณสุข 20 ธนาคารศรีนคร
สถานที่ตั้ง  :  เลขที่ 29/1 ซอยเฉลิมเขตร 2 ถ.พลับพลาไชย แขวงเทพศิรินทร เขตปอมปราบศัตรูพาย กทม. 10100

โทร. 0-2223-0004,   โทรสาร 0-2222-7876
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางสาวกัญจนพร  สุรเกียรติ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2223-0004
2 นางสาวเปรมฤดี  เจริญพร พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2223-0004
3 นางสาวพรภัทรา  ครองยศ พยาบาลวิชาชีพ 6 ว. 0-2223-0004
4 นางสาวทิพวัลย  เตชะเถลิงผล พยาบาลวิชาชีพ 3 0-2223-0004
5 นางจันทนา  หมั่นอุตสาห พยาบาลเทคนิค 5 0-2223-0004

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง



หนวยบริการ  :  ศูนยบริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง
สถานที่ตั้ง   :   เลขที่ 325 ซอยออนนุช 35 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทร. 0-2381-6659
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางเจิมใจ   กีรตพนากร พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
2 นางสาวชนิกนันท  พันธพยัคฆ พยาบาลวิชาชีพ 5
3 นางสาวปรารถนา   โกศยวณิช พยาบาลวิชาชีพ 3 0-1391-6082 ตอ 310

0-1510-2147

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง

หนวยบริการ  :  ศูนยบริการสาธารณสุข 22 วัดปากบอ
สถานที่ตั้ง   :   เลขที่ 325 ซอยออนนุช 35 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทร. 0-2321-2683
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางดวงใจ  อินทราภิรมยกุล พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2321-8813
2 นางพจนา  ศุภพงศกร พยาบาลวิชาชีพ 6 ว. 0-2321-2683
3 นางรสิตา พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2321-2683
4 พ.อ.ต.สําเริง  ฉิมทอง พยาบาลวิชาชีพ 5 0-2321-2683
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เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง



หนวยบริการ  :  ศูนยบริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา
สถานที่ตั้ง   :   383/4 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม. 10500
โทร. 0-2233-6329
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางบุญมา  ลาภินธานนท พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-9123-4524
2 นางอรวรรณ  ลิขิตพรสวรรค พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-7108-4455
3 นางกนกทิพย  แกวไพจิตร พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-1930-3838
4 นางอารมณ  แยมศรี พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. (หัวหนาพยาบาล) 0-9140-6829
5 นางจิราภรณ  ศิริอมรสุข พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-1889-5126

(อยูหองปฏิบัติการรับ Refer Case)
โทร. 0-2236-4055   FAX.0-2233-0782 (ศปง. 1)

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
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หนวยบริการ  :  ศุนยบริการสาธารณสุข 24 บางเขน
สถานที่ตั้ง   :   เลขที่ 62 ซอยพหลโยธิน 45 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 0-2579-1342
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางวนิดา  ลิมวัฒโนชัย พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2579-1342
2 นางสุภาภรณ  ทนูทองคํา พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2579-1342
3 นางอังคนา  อธิปญจพงษ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2579-1342
4 นางอรพรรณ  บุญลั่ง พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2579-1342
5 นางยุวดี  มานะศิลป พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2579-1342
6 นางเปรมวดี  ทองสุโชติ เจาหนาที่พยาบาล 5 0-2552-5978

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง



หนวยบริการ  :  ศูนยบริการสาธารณสุข 25 หวยขวาง
สถานที่ตั้ง   :   เลขที่ 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กทม. 10310 
(ภายในสํานักงานเขตหวยขวาง) โทร. 0-2277-2660
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางเกศินี  นิรันดรโสภณ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2277-2660
2 นางกันยาลักษณ  เตชะพงศวรชัย พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2277-2660
3 นางอัมพร  จรูญพงษศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2277-2660
4 นางสุพัตรา  วิทยบุษราคัม พยาบาลวิชาชีพ 6 ว. 0-2277-2660
5 นางเปยมสุข  ทั่วกลาง พยาบาลวิชาชีพ 5 0-2277-2660

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง

หนวยบริการ  :  ศูนยบริการสาธารณสุข  26 เจาคุณพระประยูรวงศ
สถานที่ตั้ง   :   ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กทม. 10600
โทร. 0-2465-0014
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางสาวสุรัชนี  ธีรเนตร พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2465-0014
2 นางนันทิกา  วิเศษธนากร พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2465-0014
3 นางอารีรัตน  เจริญศุภกุล พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2465-0014
4 นางปยธิดา  นันที พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2465-0014
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เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง



หนวยบริการ  :  ศูนยบริการสาธารณสุข  27 จันทร ฉิมไพบูลย
สถานที่ตั้ง   :   เลขที่ 359 ถนนเทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กทม. 10600
โทร. 0-2465-1000
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางจิรภา  สุทธิกาญจน พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-1642-3195
2 นางจิตรา  มโนวลัยเลา พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2465-1000
3 นางพัชรี  วัยพิพิฐพงษ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
4 นางนวลจันทร  คงรอต พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
5 นางสุธรรมา  มีปญญาประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
6 นางสลักจิต  สุขสมัย พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
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หนวยบริการ   :       ศูนยบริการสาธารณสุข  28 กรุงธนบุรี
สถานที่ตั้ง   :     เลขที่ 124/16 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลําภูลาง เขตคลองสาน กทม. 10600
โทร. 0-2438-8387
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางนงนุช  สารกุไร พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2438-8387
2 นางสุมนา  อนันตอัณณพ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2860-8210
3 นางนริศรา ณ พัทลุง พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. FAX.0-2437-2057
4 นางสาวปยะฉัตร  คําวงษ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
5 นางสาวภาวนา  บุศยรัตน พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
6 นางเสาวคนธ  ภัทระศิขริน พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง



หนวยบริการ  :  ศูนยบริการสาธารณสุข  29 ชวง นุชเนตร 
สถานที่ตั้ง   :   เลขที่ 27/21 ซอยวุฒิกาศ 49 ถนนวุฒากาศ แขวงบางคอ เขตจอมทอง กทม. 10150
โทร. 0-2476-6628
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางสุพัตรา  พรสุขสวาง พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2476-6493, 95-96
2 นางวชิราภรณ  ฉัตรวิรุฬ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2476-6493, 95-96
3 นางนิจวรรณ  จารุวัฒนสกุล พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2476-6493, 95-96
4 นางณัจมา  สุปยาพันธ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2476-6493, 95-96

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง

หนวยบริการ  :  ศูนยบริการสาธารณสุข  30 วัดเจาอาม
สถานที่ตั้ง   :   เลขที่ 164/79 ซอยกิตติชัย ถ.บางขุนนนท แขวงบางขุนนนท เขตบางกอกนอย กทม. 10700

โทร. 0-2423-0234
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางภิรมยา  ปาลกะวงศ ณ อยุธยา พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2424-7241
2 นางพงศสุภา  เรืองแจม พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2423-0234
3 รตท.หญิง สุมาพร  ดุภะสกุล พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
4 นางฉันทนา  จันทรชิดฟา พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
5 นางสาวสุกัญญา  สถิรพิพัฒนกุล พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
6 นางสาวลําดวน  พุทธิพงษธนกุล พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
7 นางประทิน  ออมสิน พยาบาลเทคนิค 6
8 นางจิตรา  ศิกษบัต พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
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เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง



หนวยบริการ  :  ศูนยบริการสาธารณสุข  31  เอิบจิตร  ทังสุบุตร
สถานที่ตั้ง   :   เลขที่ 252 ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบางออ เขตบางพลัด กทม. 10700
โทร. 0-2423-0923
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางสุมงคล  ศักดิ์ชูวงษ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2423-0923 ตอ 19
2 นางสมจิตร  พยอมยงค พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2423-0923 ตอ 19
3 นางจามร  เมี้ยนละมาย พยาบาลวิชาชีพ 5 0-2423-0923 ตอ 19
4 นางสิริกร  ศรีเมือง พยาบาลวิชาชีพ 3 0-2423-0923 ตอ 19
5 นางสาวสนธกาญจน  สุขสมบูรณ พยาบาลวิชาชีพ 5 0-2423-0923 ตอ 19
6 นางเฉลิมพร  จิตสงาเลิศ พยาบาลวิชาชีพ 6 ว. 0-2423-0923 ตอ 17
7 นางนงลักษณ  เอี่ยมเจริญ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2423-0923 ตอ 20

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
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หนวยบริการ  :  ศูนยบริการสาธารณสุข  32 มาริษ  ตินตมุสิก
สถานที่ตั้ง   :   เลขที่ 91 ซอยวัฒนาสมบัติ ถนนสุขุมวิท 64/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
โทร. 0-2331-1773
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางพันธิพา  ลิ่วชิราภรณ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2331-1773
2 นางสุเรขา  ขันดี พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2331-9114
3 นางดวงใจ  จันทรจิราภร พยาบาลวิชาชีพ 6 ว.
4 นางปรุงใจ  ยิ้มเนียม พยาบาลวิชาชีพ 6 ว.
5 นางชลิต  มิ่งขวัญ พยาบาลวิชาชีพ 5
6 นางหรรษา  ศุกรเศวต พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
7 นางนวลจันทร  พูลสวัสดิ์ เจาหนาที่พยาบาล

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง



หนวยบริการ  :  ศูนยบริการสาธารณสุข  33 วัดหงสรัตนาราม
สถานที่ตั้ง   :   เลขที่ 42 ริมคลองบางกอกใหญ ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ กทม. 10600
โทร. 0-2472-5895
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางอารีย  เสาประจง พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2472-5895-6 ตอ 123
2 นางสิรินทิรา  นันตะสุคนธ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
3 นายสุชาติ  พันธุลาภ พยาบาลวิชาชีพ 5
4 นางกาญจนา  อนุตริยะ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
5 นางจารุวรรณ  แดงหวาน พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
6 นางภัคษมา  คําเพิ่มพูน พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง

หนวยบริการ  :  ศูนยบริการสาธารณสุข  34  โพธิ์ศรี
สถานที่ตั้ง   :   151 ซอยสายทิพย ถนนสุขุมวิท 56 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10250
โทร. 0-2331-9438
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางสดศรี  แยมสรวล พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2331-9438
2 นางพัทลิยา  กุลเถลิง พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2331-9438
3 นางไพลิน  องคทวีทรัพย พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2331-9438
4 นางผุสดี  พรหมเมศร พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2331-9438
5 นางสายใจ  ลิชนะเธียร พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2331-9438
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เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง



หนวยบริการ  :  ศูนยบริการสาธารณสุข  35 หัวหมาก
สถานที่ตั้ง   :   ซอยรามคําแหง 40 (เสริมมิตร) ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กทม. 10240
โทร. 0-2374-3594
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางกิตติยา  กฤษณะพันธ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2374-3550
2 นางศลิษา  ชนะกิจรุงเรือง พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2374-3550
3 นางสาวกาญจนรวี  ถิระเลิศพานิชย พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2374-3550

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
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หนวยบริการ  :  ศูนยบริการสาธารณสุข  36 บุคคโล
สถานที่ตั้ง   :   เลขที่ 779/2 เชิงสะพานเจริญนคร 8 ถ.เจริญนคร แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม. 10600
โทร. 0-2468-5297
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางมณฑา  บัวเกิด พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2468-5297
2 นางอังคณา  ภูนุช พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2468-5297
3 นางสุณิสา  อํามฤคขจร พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2468-5297
4 นางพัชดา  ปญจนาพงศชัย พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2468-5297
5 นางอัจนา  กิตติกุล พยาบาลวิชาชีพ 5 0-2468-5297

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง



หนวยบริการ  :  ศูนยบริการสาธารณสุข  37  ประสงค  สุดสาคร  ตูจินดา
สถานที่ตั้ง   :   เลขที่ 2044 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทร. 0-2320-3284
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางลลิตา  มีธนาถาวร พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2321-2984
2 นางศันสนีย  รัศมี พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2321-2984
3 นางปรารถนา  ลออวรางกุล พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2321-2984
4 นางวัลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2321-2984
5 นางสมานจิต  กองสุข พยาบาลวิชาชีพ 5 0-2321-2984
6 นางศิริวรรณ  ลาน้ําคํา เจาหนาที่พยาบาล 1 0-2321-2984
7 นางสาวมลิวรรณ  พลวัฒน เจาหนาที่พยาบาล 3 0-2321-2984

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง

หนวยบริการ  :  ศูนยบริการสาธารณสุข  38  จี๊ด ทองคํา บําเพ็ญ
สถานที่ตั้ง   :   เลขที่ 72 องคการทอผาเกา ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
โทร. 0-2241-5989
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางอัจฉรา  อินทรวิเชียร พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2241-8378
2 นางทิพยวัลย  คุณวัฒน พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2241-8378
3 นางเปรมจิต  ปยะอรุณ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2241-8378
4 นางอรวรรณ  มุกสิกมาศ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2241-8378
5 นางนิภาวรรณ  ชาญกลราวี พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. (หัวหนาพยาบาล) 0-2241-8378
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เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง



หนวยบริการ  :  ศูนยบริการสาธารณสุข  39  ราษฎรบูรณะ  
สถานที่ตั้ง   :   เลขที่ 277/1 หมู 3 ถนนราษฎรบูรณะ แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กทม. 10140
โทร. 0-2427-7949
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางวิชุดา  ลิ้มศุภวานิช พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2427-7949
2 นางพรพิศ  โชตนาการ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2428-4406
3 นางกนกวรรณ  ครูพิพัฒน พยาบาลวิชาชีพ 6 ว. 0-2427-7949

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง

61

หนวยบริการ  :  ศูนยบริการสาธารณสุข  40 บางแค
สถานที่ตั้ง   :   เลขที่ 503/1 หมู 1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. 10160
โทร. 0-2454-7070
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางพรพิมล  พฤกษาศรี พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2454-7070
2 นางสุวิภา  ปรัชญวงคปรีชา พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2454-7070
3 นางรุจิภา  อุนทรัพย พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2454-7070
4 นางอนงคนาฎ  สุมานะนันท พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2454-7070
5 นางสุวัชรา  พงษพิสุทธินันท พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2454-7070
6 นางศรีวัลลา  เจริญธรรม พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2454-7070

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง



หนวยบริการ  :  ศูนยบริการสาธารณสุข  41 คลองเตย
สถานที่ตั้ง   :   เลขที่ 139 ถนนอาจณรงค แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทร. 0-2249-1852
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 คุณเรณู  มีชนะ พยาบาลวิชาชีพ 6 ว. 0-2249-1385
2 คุณวนิดา  มิตะนุ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2240-2056
3 นางสัญญลักษณ  แยมวิมูล พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2249-1385
4 นางสาวเปรมฤดี  วัฒนพงศ พยาบาลวิชาชีพ 6 ว. 0-2249-1385
5 นางวีระพร  พรมดี พยาบาลวิชาชีพ 5 0-2249-1385
6 นางสาวสุภาพร   ลิ้มชื่นใจ พยาบาลวิชาชีพ 6 ว. 0-2249-1385

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง

หนวยบริการ  :  ศูนยบริการสาธารณสุข  42  ถนอม  ทองสิมา
สถานที่ตั้ง   :   ซอยขางเขตบางขุนเทียน ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
โทร. 0-2416-8318
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 คุณสุวรรณี  รามโกมุท พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2415-2052
2 คุณวิศรา  โรจนรัตนเกียรติ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2415-2052
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เครือขายบุคลากรที่ปฏิบตัิงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง



หนวยบริการ  :  ศูนยบริการสาธารณสุข  43  มีนบุรี
สถานที่ตั้ง   :   เลขที่ 39 หมู 1 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
โทร. 0-2540-7154
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางเกยุรี  เผาสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2540-5615-6 ตอ 402
2 นายประพนธ  ดํารงวงศ นายแพทย 8 Fax. 0-2540-7334
3 นางนพวรรณ  ภัทรวงศา พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
4 นางจันทนา  อัมภา พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
5 นางสุกัญญา  เลาหรัตนาหิรัญ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
6 นางทิพาวรรณ  ชัยชนะ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
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หนวยบริการ  :  ศูนยบริการสาธารณสุข  44  ลําผักชี หนองจอก
สถานที่ตั้ง   :    96/5 หมู 9 ถนนสุวินทวงศ  แขวงลําผักชี  เขตหนองจอก กทม. 10530
โทร. 0-29881630-35 โทรสาร. 0-2988-1990
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นพ.ประพนธ  ดํารงวงศ นายแพทย 8 0-2540-7154
2 นางจันทรา  คงลําพันธุ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2988-1633
3 นางสายใจ  ลิชนะเธียร พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2988-1633
4 นางเพียงจิตร  ดีสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2988-1633
5 นางนิสรา  พิมพศรี พยาบาลวิชาชีพ 5 0-2988-1633
6 นางสาวสุภา  สุวรรณดี พยาบาลวิชาชีพ 5 0-2988-1633

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง



หนวยบริการ  :  ศูนยบริการสาธารณสุข  45  รมเกลา  ลาดกระบัง
สถานที่ตั้ง   :    เคหะรมเกลา ถนนรมเกลา  แขวงลาดกระบัง  เขตลาดกระบัง กทม. 10520
โทร. 0-2543-0393 โทรสาร. 0-2543-0393  ตอ 103
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางสุมิตรา  นุมบุญนํา พยาบาลวิชาชีพ 6 ว. 0-2543-0393 
2 นางจินตนา  ลิ่วลักษณ พยาบาลวิชาชีพ 6 ว. 0-2543-0393 

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง

หนวยบริการ  :  ศูนยบริการสาธารณสุข  46  กันตารัติอุทิศ
สถานที่ตั้ง   :   เลขที่ 14 หมู 6 ซอยลาดกระบัง 13 ถนนออนนุช - ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง 
                   เขตลาดกระบัง กทม. 10520 
โทร. 0-2329-0320, 0-2329-1412   โทรสาร 0-2329-0320
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางปราณี  เรียนถาวร หัวหนาทีมปฏิบัติการ PP นอก 0-2329-0320
2 รท.หญิง ทศพร  ศรีบรกิจ หัวหนาพยาบาล
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เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง



หนวยบริการ  :  ศูนยบริการสาธารณสุข  47 คลองขวาง 
สถานที่ตั้ง   :   เลขที่ 9 หมู 2 ถนนจรัญสนิทวงศ 13 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
โทร. 0-2410-1810, 0-2410-1814   โทรสาร 0-2410-1810
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางเบญจา  โรหิตเสถียร พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2410-1810
2 นางชนิตา  ผองโสภา พยาบาลวิชาชีพ 6 0-2410-1814
3 นาวสมบูรณ  สุขวนิช พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
4 นางศรันยา  สถิรเจริญกุล พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
5 นางกนกวรรณ  ดวงกลัด พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
6 นางกิติมา  นิพาสพงษ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
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หนวยบริการ  :  ศูนยบริการสาธารณสุข  48  นาควัชระอุทิศ  
สถานที่ตั้ง   :   เลขที่ 40 หมู 1 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝงเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10162

โทร. 0-2421-2147
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นพ.สุนทร  สุนทรชาติ นายแพทย 8 0-2421-2147
2 นางวรณิช  พัวไพโรจน พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2421-2147
3 นางนวลจันทร  วงศเบี้ยสัจจ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2421-2147
4 นางสุพัตรา  กลาหาญ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2421-2147
5 นางพิไลศรี  สัมพันธสันติกุล พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2421-2147
6 นางอภญิญา  เลิศสงคราม พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2421-2147

Fax : 0-2421-7823

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง



หนวยบริการ  :  ศูนยบริการสาธารณสุข  49  วิชัยพฤกษมาลา
สถานที่ตั้ง   :   เลขที่ 7/2 หมู 4 ถนนชัยพฤกษ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
โทร. 0-2424-9410
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางออยทิพย  ทองรับใบ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2424-9410
2 นางพวงพร  สันถวชาติ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. Fax.0-2433-6136
3 นางสมใจ  พงษจําเจียกงาม พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
4 นางพรแกว  เหลืองอัมพร พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง

หนวยบริการ  :  ศูนยบริการสาธารณสุข  50 บึงกุม
สถานที่ตั้ง   :   เลขที่ 190 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กทม. 10240
โทร. 0-2375-2897, 0-2378-1601   โทรสาร 0-2378-1601
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางศุภลักษณ  สุกิจ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2375-2897
2 นางนานิตย  การุณเวช พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2375-2897
3 นางเพียงใจ  ระฆังทอง พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2375-2897
4 นางแกมกาญจน  ทับเที่ยง พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2375-2897
5 นางกาญจนวดี  โยธิการ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2375-2897

ศบส. สาขา
6 นายวิน  แปนไทย
7 นางจันทวรรณ  เสียงแดง
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เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง



หนวยบริการ  :  ศูนยบริการสาธารณสุข  51 วัดไผตัน
สถานที่ตั้ง   :   เลขที่ 12/10 ซอยพหลโยธิน 15 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทร. 0-2279-8972
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางดารุณณี  พรมพันธใจ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2279-8972
2 นางสุภาพ  ไชยวงษ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2279-8972
3 นางเบญจวรรณ  วัฒนะศิรวงค พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2279-8972
4 นางธนิดา  พิภพครรชิต พยาบาลวิชาชีพ 6 ว. 0-2279-8972
5 นางสุธีตา  สิงหโตทอง พยาบาลวิชาชีพ 5 0-2279-8972
6 นางกาญจนา  คงอาตมวณิช พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2279-8972

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
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หนวยบริการ  :  ศูนยบริการสาธารณสุข  52  สามเสนนอก
สถานที่ตั้ง   :   เลขที่ 2000/30 ถนนประชาสงเคราะห แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10320
โทร. 0-2277-6112
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางพิมล  เครือเชา พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2277-6112
2 นางสาวเอื้อจิตต  ทรัพยแฉง พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2277-6112
3 นางอัชรา  ตนกนก พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2277-6112
4 นางวันเพ็ญ  จงพิพัฒนชัย พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2277-6112
5 นางดวงพร  วงษเกิด พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.  (หัวหนาพยาบาล) 0-2277-6112

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง



หนวยบริการ   :    ศูนยบริการสาธารณสุข 53 ทุงสองหอง
สถานที่ตั้ง  :  หมู 2 หมูบานการเคหะชุมชนทุงสองหอง ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กทม. 10210

โทร. 0-2573-0729
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางดวงจิตต   มณีโชติ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2575-2620-2
2 นางบุปผาชาติ   โอภาสพงศ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2575-2620-2
3 นางวรรณา   ศรีสัมพันธ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2575-2620-2
4 นางเอื้อมพร   แมนญาติ พยาบาลวิชาชีพ 6ว. 0-2575-2620-2
5 นางสาวนงเยาว   เกิดชาติ พยาบาลวิชาชีพ 5 0-2575-2620-2
6 นางแสงระวี   พิมเสน พยาบาลเทคนิค 5 0-2580-2123
7 นางสิราภรณ   ชวลิตถากร เจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข 5 0-2589-5251
8 นางศุภลักข   สุนทรยาตร พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2575-2620-3

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง

หนวยบริการ  :  ศูนยบริการสาธารณสุข  54  ทัศนเอี่ยม
สถานที่ตั้ง   :   เลขที่ 364/79 หมู 2 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุงครุ กทม. 10140
โทร. 0-2426-3514
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางสาวนันทวรรณ  จูตะกะสูต พยาบาลวิชาชีพ 5 0-2426-3514
2 นางสาวอรวรรณ  วองเกรียงไกร พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. Fax.0-2426-3321
3 นางขวัญเรือน  พิณรัตน พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
4 นางกัลยา  ประสานแสง พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
5 นางรมไทร  กิตติกรวนิช พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
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เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง



หนวยบริการ  :  ศูนยบริการสาธารณสุข  55 เตชะสัมพันธ
สถานที่ตั้ง   :   เลขที่ 27/4 ถนนพระราม 3 ซอย 48 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทร. 0-2294-9499
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางลัดดา  ไตรเทพชนะภัย พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2294-9499
2 นางชวัณรัตน  เจียมอุดมสิน พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2294-9499
3 นางสาวอําภา  จากนาน พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2294-9499
4 นางบุญรัตน  พงศภัณฑารักษ พยาบาลวิชาชีพ  6 ว. 0-2294-9499

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
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หนวยบริการ  :  ศูนยบริการสาธารณสุข  56 ทับเจริญ
สถานที่ตั้ง   :   เลขที่ 43/1 หมู 12 ซ.นวลจันทร ถ.รามอินทรา 40 แขวงคลองกุม เขตบึ่งกุม กทม. 10230
โทร. 0-2510-4955
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 พญ.รุงรัช  คุณหิรัญ ผอ.ศบส.56 0-2510-4955
2 นางกมลวรรณ  คุมญาติ หัวหนาพยาบาลศูนย 56 0-2519-4785
3 นางจินตนา  จิพระมา พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
4 นางชลกร  องคประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
5 นางภสมน  ภุชัชวนิชกุล พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
6 นางกุลวดี  อรรถฉัตร พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง



หนวยบริการ  :  ศูนยบริการสาธารณสุข  57  บุญเรือง-ล้ําเลิศ
สถานที่ตั้ง   :   เลขที่ 5 หมู 5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 (สุขุมวิท 103) แขวงบางบอน เขตประเวศ กทม. 10260

โทร. 0-2396-1866
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางสุดา  อิศรากร พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2396-1866
2 นางเยาวลักษณ  พูตระกูล พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2361-4053
3 นางอนิสรา  ชูเดช พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
4 นางศรัณยา  กุลนิติ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
5 นางสุจิตรา  ทิพวัน พยาบาลวิชาชีพ 6
6 นางศิพัณ  วิฑูรธนไพบูลย พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง

หนวยบริการ  :  ศูนยบริการสาธารณสุข  58  ลอม - พิมเสน ฟกอุดม
สถานที่ตั้ง   :   เลขที่ 51 หมู 9 ซ.สุขสวัสดิ์ 30 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบูรณะ กทม. 10140

โทร. 0-2428-4405
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางเสริมสิริ  กิตติบัญชากุล พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2427-7512
2 นางกุลธิดา  พงษสนิท พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2428-4405
3 นางอรอร  อนรัตน พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
4 นางนฤมล  ตันมหาสมุทร พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
5 นางรุจิรา  สัมพันธรัตน พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
6 นางอาภัสรา  บุญมาดี พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
7 นางศิริวัลย  เกษมทรัพย พยาบาลวิชาชีพ 5
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เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง



หนวยบริการ  :  ศูนยบริการสาธารณสุข  59  ทุงครุ
สถานที่ตั้ง   :   เลขที่ 309 หมู 5 ซ.อาคารสงเคราะหทุงครุ ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุงครุ เขตทุงครุ กทม. 10140

โทร. 0-2464-3057
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางมนกรณ   วิทยาวงศรุจิ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2464-3057
2 นางฉัตรมณี   เลิศวุฒิวงศ พยาบาลวิชาชีพ 6 ว. 0-2463-5621
3 นางศรีนวล  ทองธวัช พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2463-5621
4 นางจิตตานันท   เกียรติพันธุสดใส พยาบาลวิชาชีพ 5 0-2463-5621

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
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หนวยบริการ  :  ศูนยบริการสาธารณสุข  60  รสสุคนธิ์  มโนชญากร
สถานที่ตั้ง   :   เลขที่ 60 หมู 4 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210
โทรศัพท   0-2565-5257
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางอาจารี  ประเสริฐวงษ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2565-5257-8
2 นางสุกัญญา  ไกรสิงหสม พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2565-5257-8
3 นางเกศริน  พิเดช พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2565-5257-8
4 นางสุพรรษา  ดําเนินเกษม พยาบาลวิชาชีพ 5 0-2565-5257-8

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง



หนวยบริการ  :  ศูนยบริการสาธารณสุข  61  สังวาลย  ทัสนารมย
สถานที่ตั้ง   :   เลขที่ 19/5 หมู 3 ซ.โรงเรียนสายไหม ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220
โทร. 0-2563-0163
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางลักขณา  อ่ําเที่ยงตรง พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-9115-7720
2 นางเสาวลักษณ  แสงเนตร พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-9030-6014
3 นางนันทนา  เชี่ยวชาญ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-9314-6395
4 นางเชาวนี  เพชระบูรณิน พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-1207-6820
5 นางทัศนีย  ภาคาหาญ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-6880-9451
6 นางสาวสมิตตรา  แสงเจริญวัฒนะ พยาบาลเทคนิค 3 0-2-533-3492

โทร.ศูนย 0-2536-0163
Fax.0-2536-0162

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง

หนวยบริการ  :  ศูนยบริการสาธารณสุข  62  ตวงรัชฎ ศศะนาวิน ภักดี ฐานปญญา
สถานที่ตั้ง   :   เลขที่ 45/600 หมู 14 หมูบานตวงทอง 2 ซอยยิ้มประยูร ถนนขางศาลธนบุรี (เอกชัย36) 
                          แขวงบางหวา เขตภาษีเจริญ กทม. 10160           โทร. 0-2455-5804
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางสาวณัฐศจี  ชนะยุทธ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2454-4711
2 นางสภุัทรา  บุญศรีนุย พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2454-4711
3 นางเพ็ญจิต  มากรุง พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2454-4711
4 นางอุไรวรรณ  ธรรมธารากุล พยาบาลวิชาชีพ 6 ว. 0-2454-4711
5 นางธัญญาลักษณ  ชินบุตร พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. (หัวหนาพยาบาล) 0-2454-4711
6 นางจําปา  สุขจินดามณี พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2454-4711
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เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตาํแหนง



หนวยบริการ  :  ศูนยบริการสาธารณสุข  63  สมาคมแตจิ๋วแหงประเทศไทย
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 1/2 ซ.จันทน 24 (ซ.เย็นจิตต) ถนนจันทน แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120
โทร. 0-2675-9945
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางนันทวัน  คํานึงกิจ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2675-9945-6
2 นางปทุม  ฉลาดกิจศิริกุล พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2675-9945-6
3 นางสาวพรทิพย  พินิจปรีชา พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2675-9945-6
4 นางเสาวนีย  อุนเสมาธรรม พยาบาลวิชาชีพ 6 ว. 0-2675-9945-6

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
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หนวยบริการ  :  ศูนยบริการสาธารณสุข  65  รักษาศุข
สถานที่ตั้ง   :    140/2  ม.3  ซอยเอกชัย 121  ถ.เอกชัย  แขวงบางบอน  เขตบางบอน กทม. 10150
โทร. 0-2453-0526, 0-2453-0570, 0-2453-0636, 0-2453-0637      โทรสาร. 0-2453-0632
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางสาววีนัส  นิสภาธร พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2453-0526
2 นางสายฝน  เลิศวาสนา พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2453-0526
3 นางนภัสสร  ทองทวีวิวัฒน พยาบาลวิชาชพี 5 0-2453-0526

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง



หนวยบริการ  :  ศูนยบริการสาธารณสุข  66  ตําหนักเจาแมกวนอิม โชคชัย 4
สถานที่ตั้ง   :   
โทร.
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ (PP นอก)   มีดังนี้

หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได

1 นางสุกัญญา  อยูเกิด พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2539-4828
2 นางศิริกุล  โตเจริญ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 0-2539-4859
3 นางสงวนศรี  วิบูลชติกุล พยาบาลวิชาชีพ 6 ว. 0-2539-4859
4 นางกรรณิการ  วิมลนมิิตร พยาบาลวิชาชีพ 5 0-2539-4859
5  นางอารีย  เจิมขุนทด พยาบาลวิชาชีพ 4 0-2539-4859

เครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคนอกหนวยบริการ  (PP นอก)
กรุงเทพมหานคร   ปงบประมาณ  2547
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