
ลําดับที่ รายชื่อคณะกรรมการ สังกัด/หนวยงาน ประเภทการติดตอ/
การมีสวนไดสวนเสีย

1 นพ.โอภาส การยกวินพงศ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เบอรสวนตัวและ E-mail

2 นพ.ณรงค สายวงศ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เบอรสวนตัวและ E-mail

3 นพ.วีรวุฒิ อิ่มสําราญ รองอธิบดีกรมการแพทย เบอรสวนตัวและ E-mail

4 นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เบอรสวนตัวและ E-mail

5 นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เบอรสวนตัวและ E-mail

6 พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ อธิบดีกรมสุขภาพสุขภาพจิต เบอรสวนตัวและ E-mail

7 นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย เบอรสวนตัวและ E-mail

8 นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เบอรสวนตัวและ E-mail

9 นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย เบอรสวนตัวและ E-mail

10 ศ.คลินิกนพ.วิทยา ถิฐาพันธ ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยฯ เบอรสวนตัวและ E-mail

11 ศ.เกียรติคุณนพ.สมศักดิ์ โลเลขา ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทยฯ เบอรสวนตัวและ E-mail

12 พล.ท.ร.นพ.วิชัย ประยูรวิวัฒน ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทยฯ เบอรสวนตัวและ E-mail

13 นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพฯ เบอรสวนตัวและ E-mail

14 พล.อ.ท.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา เบอรสวนตัวและ E-mail

15 ดร.ราศรี ลีนะกุล เลขาธิการสภาการพยาบาล เบอรสวนตัวและ E-mail

16 นพ.สุรชัย โชคครรชิตไชย
ประธาน Service Plan สาขาแมและเด็ก

รพ.อุทัยธานี
เบอรสวนตัวและ E-mail

17  นพ.อนุกูล ไทยถานันดร
ประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย/ ทั่วไป

ผอ.รพ.ราชบุรี
เบอรสวนตัวและ E-mail

18  นพ.เฉลิม หาญพานิชย
นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน

รพ.เกษมราษฎร
เบอรสวนตัวและ E-mail

19 พญ.ปานฤดี มโนมัยพิบูลย ผูอํานวยการสํานักอนามัย กทม. เบอรสวนตัวและ E-mail

20 ผูแทน UNFPA เบอรสวนตัวและ E-mail

21 ผูแทน WHO เบอรสวนตัวและ E-mail

22 ผูแทน UNICEF เบอรสวนตัวและ E-mail

23 ปจจุบันรอคําสั่งแตงตั้ง ผูอํานวยการสํานักการแพทย กทม. เบอรสวนตัวและ E-mail

24 ปจจุบันรอคําสั่งแตงตั้ง ประธานชมรมนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดฯ เบอรสวนตัวและ E-mail

25 ผูแทนจาก 1-12 เขต ผูแทนคณะกรรมการอนามัยแมและเด็กระดับเขต เบอรสวนตัวและ E-mail

26 นพ.พีระยุทธ สานุกูล ผูอํานวยการสํานักสงเสริมสุขภาพ เบอรสวนตัวและ E-mail

คณะกรรมการอนามัยแมและเด็กแหงชาติ

(อัพเดตลาสุดวันที่ 25/11/65)



ลําดับที่ รายชื่อคณะกรรมการ สังกัด/หนวยงาน ประเภทการติดตอ/
การมีสวนไดสวนเสีย

1 นายแพทยสุธิต  คุณประดิษฐ รพ.ลําพูน เบอรสวนตัวและ E-mail

2 นายแพทยดนัย  สังขทรัพย ผอ.เขตสุขภาพที่ 2 เบอรสวนตัวและ E-mail

3 แพทยหญิงวิพรรณ  สังคหะพงศ ผูตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 3 เบอรสวนตัวและ E-mail

4 แพทยหญิงหทัยรัตน  อัจจิมานนท รพ.พระนารายณมหาราช เบอรสวนตัวและ E-mail

5 นายแพทยณรงค  เห็นประเสริฐแท รพ.ราชบุรี เบอรสวนตัวและ E-mail

6 แพทยหญิงนลินทิพย  ลิ้มลอมวงศ รพ.สมุทรปราการ เบอรสวนตัวและ E-mail

7 นายแพทยชาตรี  เมธาธราทิป ผอ.ศอ.7 ขอนแกน เบอรสวนตัวและ E-mail

8 แพทยหญิงศรีสุดา  ทรงธรรมวัฒน รพ.อุดรธานี เบอรสวนตัวและ E-mail

9 นายแพทยสุผล ตติยนันทพร นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เบอรสวนตัวและ E-mail

10 รอคําสั่งแตงตั้ง สธน.คนใหม สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 10 เบอรสวนตัวและ E-mail

11 นายแพทยมนู  ศุกลสกุล สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 11 เบอรสวนตัวและ E-mail

12 แพทยหญิงสุวิวรรณ นกหนู รพ.สงขลา เบอรสวนตัวและ E-mail
(อัพเดตลาสุดวันที่ 9/11/65)

คณะกรรมการอนามัยแมและเด็กระดับเขต



กรมการแพทย

ลําดับที่             ชื่อ- นามสุกล         

  (ผูรับบริการ/ ผูติดตอ)

ตําแหนง สังกัด/หนวยงาน ประเภทการติดตอ/

การมีสวนไดสวนเสีย

นางพิมลพรรณ ตางวิวัฒน ที่ปรึกษากรมการแพทย กรมการแพทย เบอรสวนตัวและ E-mail

กรมควบคุมโรค

ลําดับที่             ชื่อ- นามสุกล         

  (ผูรับบริการ/ ผูติดตอ)

ตําแหนง สังกัด/หนวยงาน ประเภทการติดตอ/

การมีสวนไดสวนเสีย

นางสาวขนิษฐา  ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุข สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค เบอรสวนตัวและ E-mail

สํานักทันตสาธารณสุข

ลําดับที่             ชื่อ- นามสุกล         

  (ผูรับบริการ/ ผูติดตอ)

ตําแหนง สังกัด/หนวยงาน ประเภทการติดตอ/

การมีสวนไดสวนเสีย

นางสาวปฐมา เชาวนเมธา	 ทันตแพทยชํานาญการ สํานักทันตสาธารณสุข เบอรสวนตัวและ E-mail

สํานักอนามัยการเจริญพันธุ

ลําดับที่             ชื่อ- นามสุกล         

  (ผูรับบริการ/ ผูติดตอ)

ตําแหนง สังกัด/หนวยงาน ประเภทการติดตอ/

การมีสวนไดสวนเสีย

นายเดชาคม  ยงยืน นักวิชาการสาธารณสุข สํานักอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย เบอรสวนตัวและ E-mail

ทําเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนไดสวนเสีย (SH) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

หนวยงาน สํานักสงเสริมสุขภาพ

ตัวชี้วัด 1.6 อัตราสวนการตายมารดาไทยตอแสนการเกิดมีชีพ



ศูนยอนามัย

ลําดับที่             ชื่อ- นามสุกล         

  (ผูรับบริการ/ ผูติดตอ)

ตําแหนง สังกัด/หนวยงาน ประเภทการติดตอ/

การมีสวนไดสวนเสีย

1 พิมพดวงใจ ชัยชนะ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม นักวิชากรผูรับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็ก

2 ดร.กฤษณา  กาเผือก นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม นักวิชากรผูรับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็ก

3 นางดวงหทัย จันทรเชื้อ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ ศูนยอนามัยที่ 2 พิษณุโลก นักวิชากรผูรับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็ก

4 นส. สุพัตรา ธรรมวงษ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ ศูนยอนามัยที่ 3 นครสวรรค นักวิชากรผูรับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็ก

5 นางสาววัชรี เรือนคง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี นักวิชากรผูรับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็ก

6 นส.สกาวรัตน เทพรักษ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ ศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี นักวิชากรผูรับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็ก

7 นางปาณิสรา สิทธินาม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ ศูนยอนามัยที่ 6 ชลบุรี นักวิชากรผูรับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็ก

8 นางสุจิรา ขวาแซน นายแพทยชํานาญการพิเศษ ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน นักวิชากรผูรับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็ก

9 น.ส.ดวงใจ กันธิญา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี นักวิชากรผูรับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็ก

10 นางชัชฎา  ประจุดทะเก พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา นักวิชากรผูรับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็ก

11 นางมลุลี แสนใจ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ ศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี นักวิชากรผูรับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็ก

12 นางสาววีรวรรณ บุญวงศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ ศูนยอนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช นักวิชากรผูรับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็ก

13 นางเริงฤทัย หลี่เส็ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ ศูนยอนามัยที่ 12 ยะลา นักวิชากรผูรับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็ก

หมายเหตุ : หนวยงานสามารถปรับรูปแบบใหตรงตามบริบทของหนวยงานได ตามความเหมาะสม



ลําดับที่ ตําแหนง สังกัด/หนวยงาน ประเภทการติดตอ/

การมีสวนไดสวนเสีย

1 ศ.คลินิกนพ.วิทยา ถิฐาพันธ ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแหงประเทศไทย เบอรสวนตัวและ E-mail

2 ศ.เกียรติคุณนพ.สมศักดิ์ โลเลขา ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย เบอรสวนตัวและ E-mail

3 พล.ท.ร.นพ.วิชัย ประยูรวิวัฒน ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย เบอรสวนตัวและ E-mail

4 นพ.วิโรจน อารียกุล ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย เบอรสวนตัวและ E-mail

5 นพ.กระเษียร  ปญญาคําเลิศ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย เบอรสวนตัวและ E-mail

6 นพ.สุรจิต สุนทรธรรม ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย เบอรสวนตัวและ E-mail

7 พญ.สายรัตน  นกนอย ราชวิทยาลัยแพทยและเวชศาสตรครอบครัวแหงประเทศไทย เบอรสวนตัวและ E-mail

8 รศ.นพ.ชเนนทร วนาภิรักษ นายกสมาคมเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ (ไทย) เบอรสวนตัวและ E-mail

9 นพ.สุธิต  คุณประดิษฐ คณะกรรมการราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย เบอรสวนตัวและ E-mail

10 ศ.นพ ภิเศก ลุมพิกานนท คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เบอรสวนตัวและ E-mail

11 รศ.พญ.กุสุมา   ชูศิลป คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เบอรสวนตัวและ E-mail

12 นพ.ไกรสร   วิวัฒนพัฒนกุล สูติแพทยผูเชี่ยวชาญ เบอรสวนตัวและ E-mail

13 นพ.โภคินทร  ศักรินทรกลุ โรงพยาบาลลําพูน เบอรสวนตัวและ E-mail

14 พญ.จัสมี  โนะ โรงพยาบาลระแงะ นราธิวาส เบอรสวนตัวและ E-mail

15 พญ.วริยา กาลัญกุล โรงพยาบาลยะลา เบอรสวนตัวและ E-mail

16 นพ.เมธา ทรงธรรมวัฒน นายแพทยทรงคุณวุฒิ เบอรสวนตัวและ E-mail

17 ผูเชี่ยวชาญภาควิชาสูตินารีเวช ศิริราชพยาบาล เบอรสวนตัวและ E-mail

18 กุมารแพทยผูเชี่ยวชาญ ศิริราชพยาบาล เบอรสวนตัวและ E-mail

19 หัวหนาภาควิชาสูตินารีเวช มหาวิทยาลัยศรีฯครินทรวิโรฒ เบอรสวนตัวและ E-mail

20 ผูเชี่ยวชาญภาควิชาสูตินารีเวช มหาวิทยาลัยสงขลานคริน เบอรสวนตัวและ E-mail

21 ผูเชี่ยวชาญภาควิชาสูตินารีเวช มหาวิทยาลัยขอนแกน เบอรสวนตัวและ E-mail

22 ผูอํานวยการโรงพยาบาลดําเนินสะดวก กระทรวงสาธารณสุข เบอรสวนตัวและ E-mail

23 หัวหนากลุมงานสูตินารี โรงพยาบาลอางทอง กระทรวงสาธารณสุข เบอรสวนตัวและ E-mail

24 หัวหนากลุมงานสูตินารี โรงพยาบาลพระพุทธชินราช พิษณุโลกระทรวงสาธารณสุข เบอรสวนตัวและ E-mail

25 แพทยผูเชี่ยวชาญโรงพยาบาลราชวิถี กระทรวงสาธารณสุข เบอรสวนตัวและ E-mail

ทําเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนไดสวนเสีย (SH) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

หนวยงาน สํานักสงเสริมสุขภาพ

ตัวชี้วัด 1.6 อัตราสวนการตายมารดาไทยตอแสนการเกิดมีชีพ
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