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รายชื่อแนบทายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขท่ี  30  / ๒๕๖6 ลงวันท่ี 11  มกราคม ๒๕๖6 เรื่อง แตงตั้งคณะตรวจราชการ 
และนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

คณะตรวจราชการ  
 1. นายพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ ผูตรวจราชการกระทรวง  ประธาน 
 2. นายทศเทพ บุญทอง สาธารณสุขนิเทศก   รองประธาน 
 3. นางสาวปริญดา ทุนคำ ผูชวยผูตรวจราชการกระทรวง  รองประธาน 
 4. นายทศพล  ดิษฐศิริ รองผูอำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพท่ี 1 กรรมการ 
 5. นายกนก พิพัฒนเวช รองผูอำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพท่ี 1 กรรมการ 
 6. นายวัฒนชัย วิเศษสมิต ผูชวยผูอำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพท่ี 1 กรรมการ 
 7. นายวรวิทย เอมอ่ิมอนันต ผูชวยผูอำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพท่ี 1 กรรมการ 
 8. นายอนันต มาลัยรุงสกุล ผูชวยผูอำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพท่ี 1 กรรมการ 
 9. นายนพรัตน วัชรขจรกุล ผูชวยผูอำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพท่ี 1 กรรมการ 
        10. นางอำภา ทองประเสริฐ ผูชวยผูอำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพท่ี 1 กรรมการ 
 11. นางโกสุม สาลี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ   กรรมการและ 
  กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เลขานุการ 
 12. นางสุกัญญา รอบจังหวัด นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการและ 
  กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผูชวยเลขานุการ 
 13. นายเจตภาส  ไชยะกุล นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ กรรมการและ 
  กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผูชวยเลขานุการ 
 14. นางทิฆัมพร สีคำยอด เจาพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน กรรมการและ 
  โรงพยาบาลนครพิงค  ผูชวยเลขานุการ 
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม    
 15. นางวนิดา สัตถาธีรทรัพย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ  กรรมการและ 
  กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผูชวยเลขานุการ 
 16. นายภานุวัฒน คงหนู นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  กรรมการและ 
  กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผูชวยเลขานุการ 
         17. นางสาวสุธาสินีย พาศรี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  กรรมการและ 
  สำนักงานเขตสุขภาพท่ี 1  ผูชวยเลขานุการ 
         18. นางสาวขนิษฐา ใตสันเทียะ นักวิเคราะหนโยบายและแผน   กรรมการและ 
    สำนักงานเขตสุขภาพท่ี 1    ผูชวยเลขานุการ 

1) Agenda based (นโยบายรัฐบาล ผูบริหารระดับสูง ยุทธศาสตรชาติ) 
 ประเด็นท่ี 1 : Health For Wealth 

 1. นายดุสิต ลิขนะพิชิตกุล     นายแพทยทรงคุณวุฒ ิ  ท่ีปรึกษา 
  โรงพยาบาลยุวประสารทไวทโยปถัมภ กรมสุขภาพจิต 
 2. นายเกรียงศักดิ์ ธนอัศวนนท ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดนชัย ประธาน 
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร     
 3. นายธรรมรัตน บุญสูง ผูอำนวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 1 เชียงใหม กรรมการ     
 4. นายคทายุทธ นิกาพฤกษ ผูอำนวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 1/1 เชียงราย กรรมการ 
 5. นายกิตตกวี โพธิ์โน ผูอำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กรรมการ  
     
                         6.นางสาวหทัยชนนี.... 
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 6. นางสาวหทัยชนนี บุญเจรญิ ผูอำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร กรรมการ 
  กรมสุขภาพจิต 
 7. วาท่ีรอยโทโฆษิต กัลยา ผูอำนวยการศูนยสุขภาพจิตท่ี 1 กรมสุขภาพจิต กรรมการ 
 8. นายกำพล ใหลมา ผูอำนวยการศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 1 กรรมการ 
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 9. นางสาวดวงแกว ปญญาภู เภสัชกรชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
 10. นางพันธวิรา เวยสาร เภสัชกรชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
 11. นางสาวกัญณัฏฐ อุทุมพร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ 
  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
 12. นายเกรียงไกร ยังฉิม เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน กรรมการ 
 13. นายพลแกว วัชระชัยสุรพล เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม กรรมการ 
 14. นางวรรณา ดำเนินสวัสดิ ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 
 15. นางอรทัย มาลัยรุงสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
 16. นายเกียรติชัย สุภามณี เภสัชกรชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
 17. นายกิตติพงศ ออนเส็ง เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กรรมการ 
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
 18. นายวจนะ เขมะวิชานุรัตน นายแพทยชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสวนปรุง  กรรมการ 
  กรมสุขภาพจิต 
 19. นางจารุณี รัศมีสุวิวัฒน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสวนปรุง  กรรมการ 
  กรมสุขภาพจิต 
 20. นายวีระศักดิ์ โสมโยธ ี นายชางเทคนิคอาวุโส ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 1  กรรมการ 
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   
 21. นายพีรวัส สักแกว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กรรมการ 
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   
 22. นายวุฒิการ เขมะวิชานุรัตน นายชางเทคนิคชำนาญงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กรรมการ 
 23. นางสาวสุภัทรา ฝอฝน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กรรมการ 
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   
 24. นางอัมพร พุฒิอังกุล ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาระบบนำเขา-สงออกผลิตภัณฑสุขภาพ  กรรมการ 
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
 25. นางสาวม่ิงขวัญ ธนเศรษฐกร เภสัชกรชำนาญการ   กรรมการ 
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
 26. นางสาววิมลักษณ นพศิริ เภสัชกรชำนาญการ  กรรมการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร และเลขานุการ 

     ประเด็นท่ี 2... 
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ประเด็นท่ี 2 : ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

   1. นายบัณฑิต ดวงดี ผูอำนวยการโรงพยาบาลแมสะเรียง ประธาน 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน 
   2. นางสาวพิมล  เกิดมงคล   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน 
   3. นางสาวบุญญาพร ลำซาง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน  
   4. นายกฤตพงษ โรจนวิภาต ผูอำนวยการโรงพยาบาลเวียงสา กรรมการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน 
   5. นางยุพิน แตงออน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน  
   6. นางวิลาวัณย กามินทร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กรรมการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน 
   7. นางสาวณัฐกานต ตาบุตรวงศ นายแพทยเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลแมทะ กรรมการ 
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 
   8. นางศิริพร โทลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กรรมการ 
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 
   9. นายชูชาติ กาวิละ สาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง  กรรมการ 
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 
    10. นายโภคิน ศักรินทรกุล นายแพทยเชี่ยวชาญ    กรรมการ 
   โรงพยาบาลลำพูน 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
 11. นางกุหลาบทิพย พิทักษรัตนานุกูล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
  12. นายพงศกร ศรีสมยา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
  13. นายนพปฎล พรรณราย   ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ กรรมการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
  14. นายถนัดศรี  มะโนตา ผูอำนวยการโรงพยาบาลดอยหลวง กรรมการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
  15. นายพิเชษฐ ภูพันธสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
 16. นางนงนุช  บุญธรรม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
  17. นายปรศันี อารีรัตน นายแพทยชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
   โรงพยาบาลเชียงคำ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
      
                                18. นายกฤชคุณ  
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  18. นายกฤชคุณ คำมาปน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
  19. นางพัชรชิตา บัวอินทร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา  
  20. นางดวงดาว ปงสุแสน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
   โรงพยาบาลเชียงคำ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
  21. นายวราวุทธ สมบูรณ นายแพทยชำนาญการ  กรรมการ 
   โรงพยาบาลวังชิ้น 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร 
  22. นายสิทธิศักดิ์ สิริภัทรชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร 
    23. นายบรรณวิชญ ทองยอย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร 
  24. นายบดินทร จกัรแกว นายแพทยชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
   โรงพยาบาลหางดง  
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
  25. นายสาคร ไชยอำมาตย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
  26. นางสาวจิราพร ธรรมเสนา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
 27. นายวีระศักดิ์ โสมโยธ ี นายชางเทคนิคอาวุโส  กรรมการ 
  ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 1 
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ     
  28. นายสุวิจักขณ พรานฟาน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ 
   ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 1 
  29. นางสาวกุลชา กุณาฝน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ 
   ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 1   
 30. นางสาวอรอุมา โพธิ์แลกุ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ 
   ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 1    
 31. นายวุฒิการ เขมะวิชานุรัตน นายชางเทคนิคชำนาญงาน   กรรมการ 
   ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 1   
 32. นางสาวสุภัทรา ฝอฝน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
   ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 1   
  33. นางกาญจนา อินตะมา  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน และเลขานุการ 

  

     Functional…. 
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Functional based (ระบบงานของหนวยบริการ) 
ประเด็นท่ี 3 : สุขภาพกลุมวัย และการยกระดับบริการผูสูงอายุ 
   1. นายดุสิต ลิขนะพิชิตกุล      นายแพทยทรงคุณวุฒิ  ท่ีปรึกษา 
   โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ 
   กรมสุขภาพจิต 
   2. นางวิมล โรมา นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ ท่ีปรึกษา 
   สำนักคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย  
   3. นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ ผูอำนวยการกองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ ท่ีปรึกษา 
   กรมอนามัย 
   4. นางนงนุช ภัทรอนันตนพ ผูอำนวยการศูนยอนามัยท่ี 1 เชียงใหม ท่ีปรึกษา 
   กรมอนามัย 
   5. นางสาวก่ิงพิกุล ชำนาญคง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ท่ีปรึกษา 
   กองสงเสริมความรอบรูและสื่อสารสุขภาพ 
   กรมอนามัย 
   6. นายสุรพันธ แสงสวาง ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  ประธาน 
   ศูนยอนามัยท่ี 1 เชียงใหม กรมอนามัย 
   7. นางสาวสิดาพัณณ ยุตบุตร นายแพทยเชี่ยวชาญ  กรรมการ 
   ศูนยอนามัยท่ี 1 เชียงใหม กรมอนามัย 
   8. นางพิมพดวงใจ ชัยชนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
   ศูนยอนามัยท่ี 1 เชียงใหม กรมอนามัย 
   9. นางวริษฐา พุมทอง ทันตแพทยชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
   ศูนยอนามัยท่ี 1 เชียงใหม กรมอนามัย 
     10. นางกฤษณา กาเผือก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
   ศูนยอนามัยท่ี 1 เชียงใหม กรมอนามัย 
  11. นางสาวอังศุมาลิน บัวแกว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กรรมการ 
   ศูนยอนามัยท่ี 1 เชียงใหม กรมอนามัย 
  12. นายกิตตกวี โพธิ์โน ผูอำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง  กรรมการ 
   กรมสุขภาพจิต 
  13. นางสาวหทัยชนนี บุญเจริญ ผูอำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร กรรมการ 
   กรมสุขภาพจิต 
  14. วาท่ีรอยโทโฆษิต  กัลยา ผูอำนวยการศูนยสุขภาพจิตท่ี 1   กรรมการ 
   กรมสุขภาพจิต 
  15. นางสาวโชษิตา ภาวสุทธไิพสิฐ นายแพทยเชี่ยวชาญ  กรรมการ 
   สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 
   กรมสุขภาพจิต 
  16. นางสาวอมรา ธนศุภรัตนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
   สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 
   กรมสุขภาพจิต 

     17. นายรณสิงห... 
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 17. นายรณสิงห รือเรือง นักจิตวิทยาคลีนิคชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
   สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 
   กรมสุขภาพจิต 
 18. นางวิศาลินี เวฬุดิตถ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กรรมการ 
   สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 
   กรมสุขภาพจิต 
 19. นางสาวชัฌฎา ลอมศรี นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ  กรรมการ 
   ศูนยสุขภาพจิตท่ี 1  
 20. นายกฤษณติพงษ  อรัญสิทธิ์ นายแพทยชำนาญการ   กรรมการ 
   โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต 
 21. นางเกตุสุดา ชินวัตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
   โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต 
 22. นางบุษกร สมบูรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
   โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต 
 23. นางสาวเจริญพร กิจชนะพาณิชย นักสังคมสงเคราะหชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
   โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต 
 24. นางพิกุล วิริยา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กรรมการ 
   โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต 
 25. นางรัตนา  จันทรแจม ผูอำนวยการสำนักการแพทย เขตสุขภาพท่ี 1 กรรมการ 
   กรมการแพทย 
 26. นางสาวศุภมาส อำพล นายแพทยชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม กรมการแพทย 
 27. นางนุชนวรตัน  ศีลประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม กรมการแพทย 
 28. นางสุพัตรา ปวนไฝ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม กรมการแพทย 
 29. นางวราภรณ กุศลงาม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กรรมการ 
   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม กรมการแพทย 
 30. นางสาวจตุพร พานออง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กรรมการ 
   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม กรมการแพทย 
 31. นางสาวพรรณพิศา นันตาวัง เภสัชกรชำนาญการ  กรรมการ 
   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม กรมการแพทย 
 32. นางฉวีวรรณ  แสงสวาง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม กรมการแพทย 
 33. นางสาวหัสยา วงคไชย นักวิชาการสาธารณสุข  กรรมการ 
   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม กรมการแพทย 
 
 

       34. นางสาววิไลลักษณ… 
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 34. นางสาววิไลลักษณ สนธริักษ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
   สำนักนิเทศระบบการแพทย กรมการแพทย 
 35. นางสาวซิตี้มาเรียนา มูหามัดนาซารูดดิน นักวิชาการสาธารณสุข  กรรมการ 
   สำนักนิเทศระบบการแพทย กรมการแพทย 
 36. นางวรพรรณ บุญมาประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
   ศูนยอนามัยท่ี 1 เชียงใหม กรมอนามัย และเลขานุการ 
 37. นางสาวชนินทรทิพย อินทะสืบ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
   ศูนยสุขภาพจิตท่ี 1  และเลขานุการ 
 38. นางสาวลัดดา นันตะวงศ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ 
   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม  กรมการแพทย และเลขานุการ 

ประเด็นท่ี 4 Digital Health (ระบบขอมูลสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย) 

   1. นายกนก พิพัฒนเวช นายแพทยเชี่ยวชาญ  ประธาน 
   โรงพยาบาลนาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน 
   2. นายวรวิทย เอมอ่ิมอนันต นายแพทยชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
   โรงพยาบาลนาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน 
   3. นายศราวุธ เชื้อทอง นายแพทยชำนาญการ  กรรมการ 
   โรงพยาบาลนาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน 
   4. นายรุงกิจ ปนใจ รักษาการในตำแหนงนายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) กรรมการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร   
   5. นายวชัรพงษ วัชรินทร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร 
   6. นายทศพล ดิษฐศิริ นายแพทยชำนาญการพิเศษ  กรรมการ
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน 
   7. นายพิทยา หลาวงค ผูอำนวยการโรงพยาบาลสบเมย กรรมการ
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน 
   8. นายนิมิตร อินปนแกว นายแพทยเชี่ยวชาญ  กรรมการ
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
   9. นายเปรมชัย ติรางกูร นายแพทยชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
   โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
 10. นายคมกฤช ศรีไสว เภสัชกรชำนาญการ  กรรมการ 
   โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
 11. นายประพัฒน ธรรมศร นายแพทยเชี่ยวชาญ  กรรมการ
   โรงพยาบาลเชียงคำ    
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา  
 12. นายภัทรวินฑ อัตตะสาระ ผูอำนวยการสำนักดิจิทัลการแพทย กรรมการ 
   กรมการแพทย 
     13. นางรุงนิภา......   
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 13. นางรุงนิภา  อมาตยคง นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
   ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการการสื่อสาร 
   สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 14. นายชวลิต รัตนโกสียกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ กรรมการ 
   ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการการสื่อสาร 
   สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 15. นางโสภา อิสระณรงคพันธ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กรรมการ 
   โรงพยาบาลนาน     และเลขานุการ 
 16. นายกิติพงษ อะทะจา นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ กรรมการ 
   โรงพยาบาลนาน   และผูชวยเลขานุการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน 

ประเด็นท่ี 5 : ลดปวย ลดตาย และการสรางความม่ันคงทางสุขภาพ 

   1. นางเสาวนีย วิบุลสันติ ผูอำนวยการ สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 เชียงใหม ท่ีปรึกษา 

  2. นางรัตนา  จันทรแจม ผูอำนวยการสำนักการแพทย เขตสุขภาพท่ี 1 ประธาน 
   กรมการแพทย 
   3. นางสาวศุภมาส  อำพล นายแพทยชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม กรมการแพทย 
  4. นางนุชนวรัตน ศีลประเสรฐิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม กรมการแพทย 
  5. นางสุพัตรา ปวนไฝ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม กรมการแพทย 
   6. นางวราภรณ กุศลงาม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กรรมการ 
   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม กรมการแพทย 
   7. นางสาวจตุพร พานออง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กรรมการ 
   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม กรมการแพทย 
  8. นางสาวพรรณพิศา นันตาวัง เภสัชกรชำนาญการ  กรรมการ 
   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม กรมการแพทย 
  9. นางฉวีวรรณ แสงสวาง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม กรมการแพทย 
 10. นางสาวหัสยา วงคไชย นักวิชาการสาธารณสุข  กรรมการ 
   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม กรมการแพทย 
 11. นางสาววิไลลักษณ สนธริักษ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
   สำนักนิเทศระบบการแพทย กรมการแพทย 
 12. นางสาวซิตี้มาเรียนา มูหามัดนาซารูดดิน นักวิชาการสาธารณสุข  กรรมการ 
   สำนักนิเทศระบบการแพทย กรมการแพทย 
  
 
     13. นายสุรเชษฐ....   



9 
 

 13. นายสุรเชษฐ อรุโณทอง นายแพทยชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
   สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 เชียงใหม 
   กรมควบคุมโรค 
 14. นายนัฐพนธ  เอกรักษรุงเรือง นายแพทยชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
   สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 เชียงใหม 
   กรมควบคุมโรค 
 15. นายวาที สิทธ ิ นายแพทยชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
   สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 เชียงใหม 
   กรมควบคุมโรค 
 16. นายอิสระพงศ เพลิดเพลิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กรรมการ 
   สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 เชียงใหม  
   กรมควบคุมโรค 
 17. นายอำนาจ เมืองแกว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ 
   สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 เชียงใหม  
   กรมควบคุมโรค 
 18. นางสาวเกษศิรินทร พุทธวงศ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ 
   สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 เชียงใหม  
   กรมควบคุมโรค 
 19. นางสาวกรรณิการ เจริญไทย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ 
   สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 เชียงใหม  
   กรมควบคุมโรค 
 20. นายอำนวย ทิพศรีราช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
   สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 เชียงใหม  
   กรมควบคุมโรค 
 21. นางสาวปรางคศิริ นาแหลม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
   สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 เชียงใหม  
   กรมควบคุมโรค 
 22. นายอรรถพล ปญญาภู ทันตแพทยชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
   ศูนยอนามัยท่ี 1 เชียงใหม กรมอนามัย 
 23. นายแมนสรวง วงศอภัย ผูอำนวยการศูนยทันตสาธารณสุขระหวางประเทศ กรรมการ 
   กรมอนามัย 
 24. นางสาวกรวิภา วุฒิจูรีพันธุ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ 
   ศูนยทันตสาธารณสุขระหวางประเทศ กรมอนามัย 
 25. นายนรัตว ประสพโชค นายแพทยเชี่ยวชาญ  กรรมการ 
   โรงพยาบาลลำปาง 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 
 
 

26. นายนพดล… 
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 26. นายนพดล สี่สุวรรณ นายแพทยชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
   โรงพยาบาลลำปาง 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 
 27. นายอัศวิน โรจนสุมาพงศ ตำแหนงนายแพทยปฏิบัติการ  กรรมการ 
   โรงพยาบาลลำปาง 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 
 28. นางสาวจันทรชนก กิตติจันทโรภาส นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 
 29. นางรุจิรา ธรรมใจกูล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 
 30. นายนเรศ มณีเทศ นายแพทยเชี่ยวชาญ  กรรมการ 
   กองสาธารณสุขฉุกเฉิน  
   สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 31. นางสาวณัฐชญา นอยยา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ 
   กองสาธารณสุขฉุกเฉิน  
   สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 32. นางสาวนิตยา คณิตสาร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ 
   กองสาธารณสุขฉุกเฉิน  
   สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 33. นางนฤพร พรสวรรค พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กรรมการ 
   โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
 34. นางสาวจิรัชยา พันธสภุา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กรรมการ 
   โรงพยาบาลลำปาง  และเลขานุการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 
 35. นางสาวลัดดา นันตะวงศ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ 
   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม  กรมการแพทย และเลขานุการ 
 36. นางสสิธร จันทรม่ังค่ัง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กรรมการ 
   สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 เชียงใหม และเลขานุการ 
   กรมควบคุมโรค 
 37. นายอัครเดช เปงจันตา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ 
   กองสาธารณสุขฉุกเฉิน   และผูชวยเลขานุการ 
   สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 

ประเด็นท่ี 6.... 
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ประเด็นท่ี 6 : ระบบธรรมาภิบาล 
   1. นายวัฒนชัย วิเศษสมิต ผูอำนวยการโรงพยาบาลปาย  ประธาน 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน 
  2. นายทศพล ดิษฐศิริ นายแพทยชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน 
  3. นายวิรุฬ หนอแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน 
  4. นายนิมิตร อินปนแกว นายแพทยเชี่ยวชาญ  กรรมการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
  5. นายบดินทร จักรแกว ผูอำนวยการโรงพยาบาลหางดง กรรมการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
  6. นางบุษบา จันทรแกว นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
  7. ร.ต.ท.หญิงพรพิมล การญาณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
  8. นางบุณยานุช กันทะวงค นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กรรมการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
 9. นางประทุมพร เตชะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กรรมการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
 10. นางสุดานี บูรณเบญจเสถียร นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) กรรมการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
 11. นางรัตนา รัชตพิสิฐกร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
 12. นางสาววิมลมาศ ริ้วสุวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
 13. นายนพรัตน วัชรขจรกุล นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) กรรมการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 
 14. นางอุไร พงษนิกร นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 
 15. นางธนียา เหลี่ยมพงศาพุทธิ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 
 16. นางบุษกร วงศแสน เจาพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  กรรมการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 
 17. นางชลธชิา ขระเข่ือน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กรรมการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 
 18. นายประพัฒน ธรรมศร นายแพทยเชี่ยวชาญ   กรรมการ 
   โรงพยาบาลเชียงคำ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 

19. นายสุรินทร… 
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 19. นายสุรินทร ใจม่ัน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
 20. นางสาวกัลยา ฟูใจ เจาพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน        กรรมการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
 21. นางสาวนฤมล สารอินจักร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
 22. นางสาวเบญจมาศ หมอยาดี นักวิชาการเงินและบัญชี  กรรมการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
 23. นายสุริยพงณช สุริยะพงฑากุล นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) กรรมการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
 24. นายธานี  ศรีวงควรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
 25. นายศุภกฤษณ เสวะกะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
 26. นายรุงกิจ ปนใจ รักษาการในตำแหนงนายแพทยเชี่ยวชาญ กรรมการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร 
 27. นางประภัสสร ดวงส ี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร 
 28. นางสาวสุดารัตน รัชอำนวยวงษ นักวิชาการเงินและบัญชี  กรรมการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร 
 29. นายกิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปว กรรมการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน 
 30. นายเทพวรวิทย ใจจะดี ผูอำนวยการโรงพยาบาลแมจริม กรรมการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน 
 31. นางก่ิงดาว   โพธิ์สุยะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน 
 32. นางสาวอังคณา อินตะวิชัย นักวิชาการการเงินและบัญชี  กรรมการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน 
    33. นายดิเรก สุดแดน ผูอำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ กรรมการ 
   สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 34. นางสาวปยาภรณ ยิ้มศิริวัฒนะ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
   กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 
   สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 35. นางจิราพร จันสุวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ 
   กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 
   สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 

36. นางสาวสุปราณี… 
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 36. นางสาวสุปราณี ตั้งสกุลเสริมศรี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ 
   กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 
   สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 37. วาท่ีรอยตรีหญิงปนัดดา แกวปาน นักวิชาการเงินและบัญชี  กรรมการ 
   กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 
   สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 38. นางจินตนา จันทรดี นักวิเคราะหนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ กรรมการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน และเลขานุการ 
 39. นายพิทักษ นันธิ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ 
   สำนักงานเขตสุขภาพท่ี 1  และผูชวยเลขานุการ 

Area based การแกปญหาท่ีสำคัญระดับพ้ืนท่ี ประเด็นท่ี 7 : โรควัณโรค 

  1. นางเสาวนีย  วิบลุสันต ิ ผูอำนวยการสำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 ท่ีปรึกษา 
   สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 เชียงใหม 
   กรมควบคุมโรค 
  2. นายสุรเชษฐ  อรุโณทอง นายแพทยชำนาญการพิเศษ  ประธาน 
   สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 เชียงใหม 
   กรมควบคุมโรค 
 3. นายนัฐพนธ  เอกรักษรุงเรือง นายแพทยชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
   สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 เชียงใหม 
   กรมควบคุมโรค 
  4. นายวาที สิทธ ิ นายแพทยชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
   สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 เชียงใหม 
   กรมควบคุมโรค 
  5. นางสาวเจริญศรี  แชตั้ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
   สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 เชียงใหม 
   กรมควบคุมโรค 
  6. นางสาวอรยา เชียงจันทร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
   สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 เชียงใหม 
   กรมควบคุมโรค 
  7. นางสาวกรรณิการ เจริญไทย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ 
   สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 เชียงใหม 
   กรมควบคุมโรค 
  8. นางสสิธร  จันทรม่ังค่ัง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
   สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 เชียงใหม และเลขานุการ 
   กรมควบคุมโรค 
 
 

Innovative… 
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Innovative Healthcare ประเด็น 8 : AI Retina    

  1. นายกนก พิพัฒนเวช นายแพทยเชี่ยวชาญ  ประธาน 
   สำนักงานเขตสุขภาพท่ี 1  
  2. นายกิติพงษ อะทะจา นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ โรงพยาบาลนาน กรรมการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน 
  3. นางโสภา อิสระณรงคพันธ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลนาน กรรมการ 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน และเลขานุการ 
 
การตรวจราชการแบบบูรณาการรวมกับสำนักนายกรัฐมนตรี 

  โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จเจาฟาฯ  
  กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี   

  1. นายสุรเชษฐ อรุโณทอง นายแพทยชำนาญการพิเศษ  ประธาน 
   สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 เชียงใหม 
   กรมควบคุมโรค 
  2. นายนัฐพนธ  เอกรักษรุงเรือง นายแพทยชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
   สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 เชียงใหม 
   กรมควบคุมโรค 
  3. นายวาที สิทธ ิ นายแพทยชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
   สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 เชียงใหม 
   กรมควบคุมโรค 
  4. นางนภักสรณ บงจภร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
   สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 เชียงใหม และเลขานุการ 
   กรมควบคุมโรค 
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