
 
 
 
 
 
 

ค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
ที่ 237 /๒๕๕9 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและนิเทศงาน  
ของส านักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
              

 ด้วยส านั กตรวจราชการ  กระทรวงสาธารณสุข   ได้ก าหนดนโยบายการตรวจราชการและนิเทศงาน   
เป็นกรอบทิศทางในการก ากับการน านโยบายของกระทรวงสาธารณสุขไปสู่การปฏิบัติ ( Implementation)        
เพ่ือ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนด    เพ่ือ พัฒนาการด าเนินงานและ แก้ไขปัญหาอุปสรร คต่าง ๆ           
ในการด าเนินงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ด้วยหลักธรรมาภิบาลและบูรณาการการด าเนินงานร่วมกัน    
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ได้ ก าหนดประเด็นการตรวจราชการและ
นิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานในทิศทางเดียวกัน 
ประกอบด้วย 

           คณะที่ ๑  การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
          คณะที่ ๒  การพัฒนาระบบบริการ 

           คณะที่ ๓  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
           คณะที่ ๔  การบริหารจัดการ 
           คณะที่ 5  การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี 

           ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินงาน เป็นไปตามนโยบาย   กรอบทิศทางและแนวทางการตรวจราชการ
และนิเทศงาน  กระทรวงสาธารณสุข ทั้ง 5 คณะ ดังกล่าวฯ รวมทั้งเป็นการพัฒนาและบูรณาการการด า เนินงานของ
หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับในจังหวัด  จึงขอแต่งตั้งผู้มีรายนามดังต่อไปนี้  เป็นค ณะท างานพัฒนาการด าเนินงาน
ตามนโยบายการตรวจราชการและนิเทศงานของส านักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ดังนี้ 

คณะที่ปรึกษา  ประกอบด้วย 

๑.  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ                ประธานที่ปรึกษา 
๒.  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ             รองประธานที่ปรึกษา (๑)     
๓.  นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน       รองประธานที่ปรึกษา (2)           
4.  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางพลี        รองประธานที่ปรึกษา (3)                                 
5.  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา                     รองประธานที่ปรึกษา (4) 
6.  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง                          ที่ปรึกษา 
7.  สาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง                           ที่ปรึกษา 
มีบทบาทหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาแก่คณะท างานทั้ง  5 คณะ  ด้านนโยบาย การบริหารจัดการ วิชาการ 

และสนับสนุนการด าเนินงานแก่คณะท างาน 
 
 

คณะที่ ๑... 
 



 ๒ 
 
 
คณะที่ ๑ การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบด้วย    
      ที่ปรึกษา 1. นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน       
  ๒. นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา 
      1.1 หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ     ประธานคณะท างาน 
      ๑.2 หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค                                   คณะท างาน 
      1.3 หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข                   คณะท างาน 
      ๑.4 หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ               คณะท างาน 
      1.5 หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข                  คณะท างาน 
      1.6 หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม              คณะท างาน 
      ๑.7 นางละออ ประเทืองจิตร์                นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ           คณะท างาน 
      1.8 นางสุนิตย์  หะรารักษ์        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ            คณะท างาน 
      ๑.9 นางสาวอพชา  บุญมงคล        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ            คณะท างาน 
      ๑.10 นางอุบลวรรณ  ด ารงรัตน์        เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน           คณะท างาน 
      ๑.11 นางธนิดา  เอ่ียมโอภาส        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ            คณะท างาน 
      1.12 นายมนัส  ประเทืองจิตร์        นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ            คณะท างาน 
      1.13 นายนภัทร  อยู่ดี        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ            คณะท างาน 
      ๑.14 นางนิชดา  พงษ์แย้ม        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ            คณะท างาน 
      1.15 นายจีรภัทร  พลายงาม        เภสัชกรช านาญการ             คณะท างาน 
      1.16 นายภินันท์  สิงห์กฤติยา        เภสัชกรช านาญการ             คณะท างาน 
      1.17 นางสาวณัฐยาภรณ์ วงศ์บุญเก้ือกูล  เภสัชกรช านาญการ             คณะท างาน 
      ๑.๑8 นางสาวจุฬามาศ  บุญมา        นักวิชาการสาธารณสขุปฏิบัติการ            คณะท างาน 
      1.19 นางดรุณ ี ไตรยางค์                   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ            คณะท างาน 
      ๑.20 นางสุวะรีย์  ด าเนินวุฒิ        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ      คณะท างานและเลขานุการ(๑) 
      ๑.21 นายต่อศักดิ์  เกษนาค        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ       คณะท างานและเลขานุการ(๒) 

บทบาทหน้าที ่ดังนี้ 

๑. ประสานการพัฒนาการด าเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
๑.๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 

      1.2 การป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ 
      ๑.3 การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
      ๑.4 การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
 ๒.  รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานเป็นภาพรวมของจังหวัด  ประกอบด้วย 

      ๒.๑ ข้อมูลสถานการณ์ ปัญหา การวิเคราะห์สาเหตุปัจจัยที่เก่ียวข้อง 
      ๒.๒ ข้อมูลกิจกรรมและงบประมาณ 
      ๒.๓ ข้อมูลผลลัพธ์ของการด าเนินงาน เทียบกับผลลัพธ์ของการด าเนินงานกับเป้าหมาย 
      ๓. พิจารณากระบวนการการด าเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา และปัจจัยที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน ให้ข้อเสนอ

ในการพัฒนาการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 
 

4.สรุปประเมิน... 
 



 ๓ 
 

 ๔. สรุปประเมินผลการด าเนินงาน    จัดท ารายงานตามที่ก าหนดในการเสนอข้อมูลการตรวจราชการและ
นิเทศงานของผู้ตรวจราชการ  และการรายงานผ่านทางระบบรายงานต่าง ๆ ที่ก าหนด การรายงานต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล และการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ 

 ๕. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คณะที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการ ประกอบด้วย 
      ที่ปรึกษา 1. นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน   
  ๒. นายแพทย์นิสิต  ศรีสมบูรณ์  รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ     
      ๒.1 หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ                               ประธานคณะท างาน 
      2.2 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข              คณะท างาน 
      ๒.3 หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ               คณะท างาน 
      2.4 หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค               คณะท างาน 
      2.5 หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข              คณะท างาน  
      2.6 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ             คณะท างาน 
      ๒.7 หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข             คณะท างาน 
      2.8 นางสุกัญญา  สาระถี        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ           คณะท างาน 
      2.9 นางธนินี  อรุณรักษ์รัตนะ        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ            คณะท างาน 
      2.10นางจุฑามาศ  เถาว์ชาลี        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ            คณะท างาน 
      ๒.11 นางสุภารัตน์  ถิ่นหัวเตย        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ           คณะท างาน 
      2.12 นางนิชดา  พงษ์แย้ม        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ            คณะท างาน 
      2.13 นางสาวอพชา  บุญมงคล        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ            คณะท างาน 
      2.14 นางกาญจนา  วรรณพาหุณ        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ            คณะท างาน 
      2.15 นางธนิดา  เอ่ียมโอภาส        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ            คณะท างาน 
      ๒.16 นางรัตนา  ใจทัศน์กุล        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ            คณะท างาน 
      2.17 นายต่อศักดิ์  เกษนาค        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ            คณะท างาน 
      2.18 นางสาววลีรัตน์  ใจสูงเนิน        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ            คณะท างาน 
      2.19 นางสาวคัญทิมา  ทูค ามี        เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน            คณะท างาน 
      2.20 นายประยุกต์  ปิติวรยุทธ        นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ            คณะท างาน  
      2.21 นางสาวนุจนา  ทิพย์อุดม             เภสัชกรช านาญการ             คณะท างาน   
      2.22 นายมนัส  ประเทืองจิตร์        นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ            คณะท างาน 
      ๒.23 นางชมภู่ ศรีอุดมขจร        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ       คณะท างานและเลขานุการ(๑) 
      ๒.24 นางเมตตา  สุขแก้ว        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ      คณะท างานและเลขานุการ(๒) 

บทบาทหน้าที ่ดังนี้ 
๑. ประสานการพัฒนาการด าเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

๑.๑ การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 
1.2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  
๑.3 การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อ 
1.4 การรับรองคุณภาพหน่วยบริการด้านสุขภาพ 

      ๑.5 การพัฒนาโครงการตามพระราชด าริและพ้ืนที่เฉพาะ 
๒.รวบรวมข้อมูล... 

 



 ๔ 
 

 ๒. รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานเป็นภาพรวมของจังหวัด  ประกอบด้วย 
      ๒.๑ ข้อมูลสถานการณ์ ปัญหา การวิเคราะห์สาเหตุปัจจัยที่เก่ียวข้อง 
      ๒.๒ ข้อมูลกิจกรรมและงบประมาณ 
      ๒.๓ ข้อมูลผลลัพธ์ของการด าเนินงาน เทียบกับผลลัพธ์ของการด าเนินงานกับเป้าหมาย 

๓. พิจารณากระบวนการการด าเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา และปัจจัยที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน ให้ข้อเสนอ
ในการพัฒนาการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 ๔. สรุปประเมินผลการด าเนินงาน    จัดท ารายงานตามที่ก าหนดในการเสนอข้อมูลการตรวจราชการและ
นิเทศงานของผู้ตรวจราชการ  และการรายงานผ่านทางระบบรายงานต่าง ๆ ที่ก าหนด การรายงานต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล และการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ 

 ๕. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
คณะที่ ๓ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ประกอบด้วย 
      ที่ปรึกษา 1. นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน 

 2. นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา 
       3.1 หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล    ประธานคณะท างาน 
       3.2 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ             คณะท างาน 
       ๓.3 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                  คณะท างาน 
       ๓.4 นางกิตติมาพร ส าราญปภัสสร       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ            คณะท างาน 
       3.5 นางชมภู่  ศรีอุดมขจร       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ            คณะท างาน 
       3.6 นางสาวโศรดา  สวัสด ี        เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ            คณะท างาน 
       ๓.7 นางวลัยพรรณ  สัมฤทธิว์ัชฌาสัย    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ        คณะท างานและเลขานุการ(1) 
       3.8 นางจุฑามาศ  เถาว์ชาลี       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ      คณะท างานและเลขานุการ(2) 

บทบาทหน้าที ่ดังนี้ 
๑. ประสานการพัฒนาการด าเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

๑.๑ การพัฒนาการวางแผนก าลังคนด้านสุขภาพ 
1.2 การพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 
๑.๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการก าลังคนให้มีความเพียงพอ และลดการสูญเสียบุคลากร    
๑.๔ พัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพให้มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพ  

 ๒. รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานเป็นภาพรวมของจังหวัด  ประกอบด้วย 
      ๒.๑ ข้อมูลสถานการณ์ ปัญหา การวิเคราะห์สาเหตุปัจจัยที่เก่ียวข้อง 
      ๒.๒ ข้อมูลกิจกรรมและงบประมาณ 
      ๒.๓ ข้อมูลผลลัพธ์ของการด าเนินงาน เทียบกับผลลัพธ์ของการด าเนินงานกับเป้าหมาย 

๓. พิจารณากระบวนการการด าเนินงาน วิเคราะ ห์ปัญหาและปัจจัยที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน ให้ข้อเสนอ
ในการพัฒนาการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 ๔. สรุปประเมินผลการด าเนินงาน    จัดท ารายงานตามที่ก าหนดในการเสนอข้อมูลการตรวจราชการและ
นิเทศงานของผู้ตรวจราชการ  และการรายงานผ่านทางระบบรายงานต่าง ๆ ที่ก าหนด การรายงานต่ อที่ประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล และการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ 

 ๕. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
คณะที่ 4 ... 

 



 ๕ 
 

คณะที่ ๔ การบริหารจัดการ  ประกอบด้วย 
ที่ปรึกษา 1. นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน       
            ๒. นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา 
       4.1 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป     ประธานคณะท างาน 
       ๔.๒ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ               คณะท างาน 
       4.3 หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ                  คณะท างาน 
       ๔.4 หัวหนา้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข                                            คณะท างาน 
       4.5 หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข             คณะท างาน 
       4.6 นางนิชดา  พงษ์แย้ม          นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ            คณะท างาน 
       4.7 นายจีรภัทร  พลายงาม          เภสัชกรช านาญการ             คณะท างาน 
       ๔.8 นางจิราภรณ์  พรหมอินทร์          นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                      คณะท างาน 
       ๔.9 นางสาวพัชรา  สุดกังวาน          เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน           คณะท างาน 
       ๔.10 นายสุรชัย  จุติพรชัย          เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน            คณะท างาน 
       4.11 นางสาวปิยาภา  เชาวลิต           นักวิชาการการเงินและบัญชีช านาญการ           คณะท างาน 
       4.12 นางสาวณัทชาภา  จันทร์แสง          นักวิชาการการเงินและบัญชี            คณะท างาน 
       ๔.13 นางรัตนมณี  จันทร์รัตนม์ณี          นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      คณะท างานและเลขานุการ(๑) 
       ๔.14 นางจีรวรรณ  อนันตะเศรษฐกูล      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ      คณะท างานและเลขานุการ(๒) 

บทบาทหน้าที ่ดังนี้ 
๑. ประสานการพัฒนาการด าเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

1.1 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
1.2 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
1.3 การบริหารจัดการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
๑.4 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 
๑.5 การพัฒนางานวิจัย และองค์ความรู้ด้านสุขภาพ 
1.6 การปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 

๒. รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานเป็นภาพรวมของจังหวัด  ประกอบด้วย 
      ๒.๑ ข้อมูลสถานการณ์ ปัญหา การวิเคราะห์สาเหตุปัจจัยที่เก่ียวข้อง 
      ๒.๒ ข้อมูลกิจกรรมและงบประมาณ 
      ๒.๓ ข้อมูลผลลัพธ์ของการด าเนินงาน เทียบกับผลลัพธ์ของการด าเนินงานกับเป้าหมาย 

๓. พิจารณากระบวนการการด าเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา และปัจจัยที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน ให้ข้อเสนอ
ในการพัฒนาการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 ๔. สรุปประเมินผลการด าเนินงาน    จัดท ารายงานตามที่ก าหนดในการเสนอข้อมูลการตรวจราชการและ
นิเทศงานของผู้ตรวจราชการ  และการรายงานผ่านทางระบบรายงานต่าง ๆ ที่ก าหนด การรายงานต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล และการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ 

 ๕. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะที่ 5... 
 
 
 



 ๖ 

คณะที่ ๕ การตรวจราชการแบบบูรณาการ ร่วมกับส านัก นายกรัฐมนตร ีตามประเด็น ดังนี้ 
- การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
- การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

ที่ปรึกษา 1. นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน       
            ๒. นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา 
       5.1 หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ              ประธานคณะท างาน 
       5.2 หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม              คณะท างาน   
       5.3 นางดรุณ ี ไตรยางค์      นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                      คณะท างาน 
       5.4 นางจีรวรรณ  อนันตะเศรษฐกูล    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                            คณะท างาน 
       5.5 นางสาวจุฬามาศ  บุญมา            นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ           คณะท างานและเลขานุการ(1) 
       5.6 นางนิชดา  พงษ์แย้ม      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ         คณะท างานและเลขานุการ(2)           

บทบาทหน้าที ่ดังนี้ 

๑. ประสานการพัฒนาการด าเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
๑.๑ การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม 
๑.๒ การส่งเสริมการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
๑.๓ การเพ่ิมศักยภาพการจัดเก็บ ขนส่ง และก าจัดขยะติดเชื้อ 
1.4 การขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเชิงระบบ เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุ  
      ทางถนน 
1.5 การบังคับใช้กฎหมายเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 

๒. รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานเป็นภาพรวมของจังหวัด  ประกอบด้วย 
      ๒.๑ ข้อมูลสถานการณ์ ปัญหา การวิเคราะห์สาเหตุปัจจัยที่เก่ียวข้อง 
      ๒.๒ ข้อมูลกิจกรรมและงบประมาณ 
      ๒.๓ ข้อมูลผลลัพธ์ของการด าเนินงาน เทียบกับผลลัพธ์ของการด าเนินงานกับเป้าหมาย 

๓. พิจารณากระบวนการการด าเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา และปัจจัยที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน ให้ข้อเสนอ
ในการพฒันาการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 ๔. สรุปประเมินผลการด าเนินงาน    จัดท ารายงานตามที่ก าหนดในการเสนอข้อมูลการตรวจราชการและ
นิเทศงานของผู้ตรวจราชการ  และการรายงานผ่านทางระบบรายงานต่าง ๆ ที่ก าหนด การรายงานต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล และการรายงานต่อคณะ กรรมการบริหารส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ 

 ๕. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  

                  สั่ง  ณ  วันที่  26  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕9 
                สวัสดิ์  อภิวัจนีวงศ ์
             (นายสวัสดิ์  อภิวัจนีวงศ์) 
                  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
          รับรองส าเนาถูกต้อง 
 
        (นางสาวนันทพร  หริ่งรัตน์) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
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ค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 

ที ่ 25 / ๒๕60 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการพัฒนา (Development Administration) 

ระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัดสมุทรปราการ 
............................................................................ 

  อนุสนธิ ค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 101/2559 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการพัฒนา (Development Administration) ระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)     
จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบกับมีการเพิ่มเติมกรอบทิศทางและแนวทางการด าเนิ นงานตามแผนการพัฒนาระบบ บริการ
สุขภาพ  (Service Plan) ของกระทรวงสาธารณสุข และเขตสุขภาพท่ี 6 ซึ่งมุ่งเน้นการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพ       
โดยกลไก พบส . ที่เน้นการร่วมมือและช่วยเหลือกันในการบริหารจัดการระบบสุขภาพระหว่างสถานบริการทุกระดับ ได้แก่ 
บริการระดับปฐมภูมิ (Primary Care) บริการระดับทุติยภูมิ (Secondary Care) และบริการระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) 
โดยมุ่งหวัง พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีความเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย เพื่อให้สามารถแก้ปัญหา เรื่อง ประสิทธิภาพ 
คุณภาพบริการ และมีความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ นั้น 

  ดังนั้น เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของสถานบริการและระบบสุขภาพของจังหวัดสมุทรปราการ เป็นไป      
อย่างมีประสิทธิ ภาพ ทั้งด้านการยกระดับและพัฒนาคุณภาพบริการ โดยเฉพาะในเครือข่ายบริการสุขภาพ รองรับนโยบาย
และกรอบทิศทางของกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 ที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม จึงขอยกเลิกค าสั่งส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรปราการที่ 101/2559 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ .ศ. 2559 และ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการพัฒนา 
(Development Administration) ระบบสุขภาพ (Service Plan) จังหวั ดสมุทรปราการชุดใหม่ ประกอบด้วย
คณะกรรมการฯ ดังนี้  

1. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและจัดการทรัพยากร จังหวัดสมุทรปราการ 
(CSO จังหวัดสมุทรปราการ ) 

1.1. นายสวัสดิ์  อภิวัจนีวงศ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ   ที่ปรึกษา 
1.2. นายสัมพันธ์  คมฤทธิ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ   ประธาน 
1.3. นายสันทิต  บุณยะส่ง  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.สป.  รองประธาน 
1.4. นายน าพล  แดนพิพัฒน์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางพลี    กรรมการ 
1.5. นายสิทธิชัย  กุลพรศิริกุล  รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลสมุทรปราการ กรรมการ 
1.6. นายอนันต์  พันธ์งอก  รักษาการ นวก.เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา สสจ.สป กรรมการ 
1.7. นายพัลลภ  ลิ่วน าวงศ์ลาภ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางบ่อ    กรรมการ 
1.8. นายเรืองฤทธิ์  จารุรังสีพงค์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางจาก    กรรมการ 
1.9. นายจอมเทพ  หวังสันติตระกูล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์  กรรมการ 
1.10. นางสาวภัคศรัณยธร  ธนนันท์นภัส ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางเสาธง   กรรมการ 
1.11. นายพศิน  แสงสมเรือง   รองผู้อ านวยการด้านบริหาร รพ.สมุทรปราการ  กรรมการ 
1.12. นางสาววรลักษณ์  ฉัตรรัตนาลักษณ์ รองผู้อ านวยการด้านการพยาบาล รพ.สมุทรปราการ กรรมการ 
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1.13. นายชูศักดิ์  เรืองจุติโพธิ์พาน รองผู้อ านวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ รพ.สมุทรปราการ  กรรมการ 
1.14. นายชัชชัย  นวลละออง   รองผู้อ านวยการด้านสารสนเทศ รพ.สมุทรปราการ  กรรมการ 
1.15. นางเพ็ชรรัตน์  ใจเมือง   รองผู้อ านวยการด้านปฐมภูมิ รพ.สมุทรปราการ  กรรมการ 
1.16. นายปรีชา  อรุณกมลศรี  รองผู้อ านวยการด้านกิจกรรมพิเศษ รพ.สมุทรปราการ กรรมการ 
1.17. นางศรีอโศก  สุจริต   เภสัชกรช านาญการพิเศษ รพ.สมุทรปราการ  กรรมการ 
1.18. นายเสน่ห์  จันทร์เงิน     สาธารณสุขอ าเภอเมืองสมุทรปราการ     กรรมการ  
1.19. นายสมชาย  จงชาณสิทธิโธ   สาธารณสุขอ าเภอบางบ่อ                            กรรมการ 
1.20. นายพสิษฐ์  แป้นเหมือน   สาธารณสุขอ าเภอบางเสาธง      กรรมการ  
1.21. นายจเด็จ  ปัถวี     สาธารณสุขอ าเภอพระประแดง    กรรมการ 
1.22. นายธงชัย  วิเศษบุปผา    สาธารณสุขอ าเภอบางพลี                                         กรรมการ 
1.23. นายณรงค ์สุกใส    รก.สาธารณสุขอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ฯ     กรรมการ 
1.24. นางแสงทอง  แหงมงาม    หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ      กรรมการ  
1.25. นางสุดสงวน  อิศราธรรม    หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล      กรรมการ  
1.26. นายประกิจ  วงค์ประเสริฐ    หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค      กรรมการ  
1.27. นางสุคนธ์ทิพย์  ศรีจันทร์    หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป      กรรมการ  
1.28. นายรังสรรค์  วงษ์บุญหนัก   หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ     กรรมการ  
1.29. นายสุรเชษฐ์  และอรุณ   หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ       กรรมการ  
1.30. นางสาวเกษมธิดา  หะซะนี   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  กรรมการ  
1.31. นางเฉลิมลักขณ์  วิจิตรานนท์   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ      กรรมการ  
1.32. นายชัยพฤกษ์  ต้ังจิตคงพิทยา  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข      กรรมการ 
1.33. นางศิริวรรณ  พรมรุกชาติ   หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ     กรรมการ 
1.34. นายอาจินต์  ชลพันธุ์    ผู้อ านวยการสถาบันราชประชาสมาสัย     กรรมการ  
1.35. นางรัชนี  ฉลองเก้ือกูล    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมป์    กรรมการ 
1.36. นายพิพัฒน์   พงศ์รัตนามาน   ประธานชมรมโรงพยาบาลเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ   กรรมการ  
1.37. นายไพบูณร์ พิณเท่ียง ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กรรมการ 
1.38. นายนิสิต  ศรีสมบูรณ์    นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.สมุทรปราการ     กรรมการและเลขานุการ  
1.39. นางจ ารัส   วงค์ประเสริฐ     หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.สป.  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
1.40. นางชมภู่   ศรีอุดมขจร    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.สป.       กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ  
1.41. นางสาวศิริรัตน์  เกี้ยมรอด    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รพ.สมุทรปราการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ  

บทบาทหน้าที่ 
1. จัดท าข้อเสนอแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและการส่งต่อ (Service Plan) ด้านการพัฒนาและยกระดับ 

โครงสร้างสถานบริการ   การพัฒนาระบบบริการ  และแผนงานสนับสนุนทรัพยากรด้านงบลงทุน ของจังหวัด
สมุทรปราการ 

 

.../๒. ขับเคลื่อนแผน 
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2. ขับเคลื่อนแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ    และการส่งต่อ ให้เป็นไปตามกรอบทิศทางและแผนการพัฒนา 
ของแต่ละสาขา ครอบคลุมหน่วยงานทุกระดับ (ตติยภูมิ , ทุติยภูมิ และ ปฐมภูมิ)     สอดคล้องกับกรอบทิศทาง     
ที่ก าหนดและสภาพปัญหาของพ้ืนที่ 

3. จัดท าแผนงบลงทุนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ในแต่ละสาขา 
4. จัดท าฐานข้อมูลและการจัดการข้อมูลศักยภาพของสถานบริการทุกระบบในแต่ละสาขา เพ่ือให้มีความสอดคล้อง

เชื่อมโยงในระดับจังหวัดและระดับเขต และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินในเชิงนโยบายที่ส าคัญ  
5. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนดในและสาขาบริการสุขภาพ   
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของสถานบริการทั้งด้านโครงสร้าง และระบบบริการ ให้สามารถรองรับ

สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
7. น าเสนอความก้าวหน้าในที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลเป็นประจ าทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง

สม่ าเสมอ 
8. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในแต่ละสาขาในการรับผิดชอบประสานการด าเนินงานทีพึ่งประสงค ์

(Six Plus Building Blocks) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
9. สรุปรายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับขั้น 
10. หน้าที่อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

2. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาหัวใจ 
2.1. นางสาวนภาพร  มโนวิทย์  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.สมุทรปราการ  ประธาน 
2.2. นายสุพจน์  นิโรบลสถาพร นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.สมุทรปราการ  รองประธาน 
2.3. นายวรงค์  วสุชานน  นายแพทย์ รพ.บางพลี     รองประธาน 
2.4. น.ส.สุกัญญา  เลาวหุตานนท์  นายแพทย์ช านาญการ รพ.บางพลี    กรรมการ 
2.5. นายพงศ์ชนะ  สุขจิราวัฒน์ นายแพทย์ช านาญการ รพ.บางบ่อ    กรรมการ 
2.6. นางสาวกมลชนก ประชุมพรชัย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.บางพลี   กรรมการ 
2.7. นางจงกล  ศรีไล้   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางบ่อ   กรรมการ 
2.8. นางสาวจุฑารัตน์  ปริสัญญู พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางบ่อ   กรรมการ 
2.9. นางสาวกัญญารัตน์  กุฎีทอง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางจาก   กรรมการ 
2.10. นางกัญญา  จิรโรจน์อังกูร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.พระสมุทรเจดีย์  กรรมการ 
2.11. นางสาววันสกาว  โชติมัน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางเสาธง   กรรมการ 
2.12. นายธนิต  เจริญกิจธนกุล นายแพทย์  รพ.จุฬารัตน์ ๓ อินเตอร์   กรรมการ 
2.13. นายสันติชัย  กาลเนาวกุล นายแพทย์  รพ.จุฬารัตน์ ๓ อินเตอร์   กรรมการ 
2.14. นางสาวจิราวรรณ  เพ็ชรวิจิตต์ พยาบาลวิชาชีพ  รพ.จุฬารัตน์ ๓ อินเตอร์   กรรมการ 
2.15. นายลภัสวัฒน์  ศุภธเนสร์ปูรตา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.บางบ่อ         กรรมการ 
2.16. นางศรินดา  เขียวพันธ์    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บางปูใหม่  กรรมการ 
2.17. นางภาวนา  มั่งมี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.กัลปพฤกษ์   กรรมการ 
2.18. นางอรสา  รัตติกาลชลากร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    กรรมการ 

      รพ.สต.บ้านคลองนาเกลือน้อย 
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2.19. นางสาวนวพรรษ  โพธิ์แก้วสุกใส  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.แหลมฟ้าผ่า  กรรมการ 
2.20. นายต่อศักดิ์  เกษนาค  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.สป.        กรรมการและผู้ประสานงาน 
2.21. นางนริศรา  ต๊ะต้องใจ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สมุทรปราการ     กรรมการและเลขานุการ 
2.22. นางนพวรรณ  ชเลสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รพ.บางพลี      กรรมการและเลขานุการ 
2.23. นางสมศิริ  วงษ์เอ่ียม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สมุทรปราการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

3. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหลอดเลือดสมอง 
3.1. นายพุฒิพงศ์  ภู่ทอง  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.สมุทรปราการ  ประธาน 
3.2. นางสาวพิมพ์วไล จุฬาพิมพ์พันธ์ นายแพทย์ช านาญการ รพ.สมุทรปราการ   รองประธาน 
3.3. นายพงศ์ธร  หาญบุญคุณูปการ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.บางพลี    กรรมการ 
3.4. นายพงศ์ชนะ  สุขจิราวัฒน์ นายแพทย์ช านาญการ รพ.บางบ่อ    กรรมการ 
3.5. นางสาวอธิศนันท์  โพธิ์เงิน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.บางบ่อ   กรรมการ 
3.6. นางสาวสุกฤตา  ทองชัย  นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ รพ.บางบ่อ   กรรมการ 
3.7. น.ส.ศาฑิฎา  ทองสังสุข  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางจาก   กรรมการ 
3.8. นางสาววันสกาว  โชติมัน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางเสาธง   กรรมการ 
3.9. นางสาวรุ่งทวิา  นักบุญ  พยาบาลวิชาชีพ  รพ.จุฬารัตน์ 3    กรรมการ 
3.10. นางจุฑาภรณ์  โกศลกาญจน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สสอ.พระสมุทรเจดีย์  กรรมการ 
3.11. นายกิตติ์รวี  พรสินจุรีย์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศสช.นครทอง   กรรมการ 
3.12. นายบุญยรักษ์ สุราลัย  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.ทรงคนอง  กรรมการ 
3.13. นางสาวอรสา  ชะนะภัย  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บ้านคลองนาเกลือน้อย กรรมการ 
3.14. นางกมลรัตน์  ไตรภพโชติสกุล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บ้านขุนสมุทรไทย กรรมการ 
3.15. นางธนิดา  เอ่ียมโอภาส  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.สป.         กรรมการและผู้ประสานงาน 
3.16. นางสมศรี  พิพัฒน์จรัสสกุล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สมุทรปราการ      กรรมการและเลขานุการ 
3.17. นางสาวกาญจนา พรมสันเทียะ  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สมุทรปราการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ  
3.18. นางภิญญลักษณ์  เรวัตพัฒนกิตติ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางพลี         กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
3.19. นางสาวสุชินตา  ดิษสูงเนิน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

4. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขามะเร็ง 
4.1. นายศิริศักดิ์  ฉันทชัยวัฒน์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.สมุทรปราการ   ประธาน 
4.2. นายอนุวัตร  สุขสมานพาณิชย์ นายแพทย์ช านาญการ รพ.สมุทรปราการ   รองประธาน 
4.3. นางสาววลัยลักษณ์  ตันพิพัฒน์กุล นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.สมุทรปราการ   กรรมการ 
4.4. นายพงศ์ธร  หาญบุญคุณูปกร นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.บางพลี    กรรมการ 
4.5. นางสาวธรณัส พราหมณี  นายแพทย์ช านาญการ รพ.บางบ่อ    กรรมการ 
4.6. นางสาวอังคณา  วิญญูวิริยวงค์ เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.สมุทรปราการ   กรรมการ 
4.7. นางสาวอุไรวรรณ ตระการกิจวิชิต เภสัชกรช านาญการพิเศษ รพ.สมุทรปราการ  กรรมการ 
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4.8. นางเฉลิมลักขณ์  วิจิตรานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  สสจ.สป.  กรรมการ 
4.9. นางศิริรัตน์  พุฒเมือง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สมุทรปราการ  กรรมการ 
4.10. นางกมลนัทธ์  นามวิเศษ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สมุทรปราการ  กรรมการ 
4.11. นางวรนันท์  ชูจันทร์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางพลี   กรรมการ 
4.12. นางจ าเนียร  อิ่มใจ  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.บางบ่อ  กรรมการ 
4.13. นางสมรัก  อ่อนชื่นจิตร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางบ่อ   กรรมการ 
4.14. นางสาวเจนจิรา  แดงศรี  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.บางบ่อ   กรรมการ 
4.15. นางจ าเนียร อ่ิมใจ  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.บางบ่อ  กรรมการ 
4.16. นางสาวธิดารัตน์  ทองอุดม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.บางจาก   กรรมการ 
4.17. นางเพ็ญศรี  กล้าจริง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ  กรรมการ 
4.18. นางสาวกิติวรรณ  หัตถบูรณ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ  กรรมการ 
4.19. นางจันทร์ทิวา  จ่ากุญชร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.บางเสาธง   กรรมการ 
4.20. นางพูลศรี   ธนาพุทธาสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.เมือง  กรรมการ 
4.21. นายลภัสวัฒน์  ศุภธเนสร์ปูรตา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.บางบ่อ  กรรมการ 
4.22. นางสุขใจ  ประชากรณ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สสอ.บางพลี   กรรมการ 
4.23. นางสิริรัตน์  พวงมาลัย  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.พระประแดง กรรมการ 
4.24. นางจุฑาภรณ์  โกศลกาญจน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สสอ.พระสมุทรเจดีย์  กรรมการ 
4.25. นางสาวสีรุ้ง  ทับทิม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.พุทธรักษา  กรรมการ 
4.26. นางภาวนา  มั่งมี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.กัลปพฤกษ์  กรรมการ 
4.27. นางสาวสุภาภรณ์  ทองวงษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.ศีรษะจรเข้น้อย  กรรมการ 
4.28. นางวรรณี  วุฒิเกตุ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สมุทรปราการ   กรรมการและเลขานุการ 
4.29. นางจริยา  ชูสุวรรณ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางพลี        กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
4.30. นางสาวคัญทิมา  ทูค ามี  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญงาน สสจ.สป.      กรรมการ  ผู้ช่วยเลขาฯ  
                                                                     และ ผู้ประสานงาน 

5. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
5.1. นายอนุวัตร  สุขสมานพาณิชย์ นายแพทย์ช านาญการ รพ.สมุทรปราการ   ประธาน 
5.2. นายนิสิต  ศรีสมบูรณ์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.สมุทรปราการ   รองประธาน 
5.3. นายอภินันท์  รองวิริยะพานิช นายแพทย์ช านาญการ รพ.บางพลี    กรรมการ 
5.4. นางสาวณัฐศรา  เลิศศรีจตุพร นายแพทย์ปฎิบัติการ รพ.บางพลี    กรรมการ 
5.5. นายวี  โรจนศิรประภา  นายแพทย์ช านาญการ รพ.บางบ่อ    กรรมการ 
5.6. นายวัชเรศร์  เอ่ียมศิริแสงทอง นายแพทย์ช านาญการ รพ.บางจาก    กรรมการ 
5.7. นายศักดิ์ชัย  จาตุรพิทักษ์กุล นายแพทย์ช านาญการ รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ  กรรมการ 
5.8. นางปราณี  สืบสาย  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รพ.สมุทรปราการ  กรรมการ 
5.9. นางมยรุี  เหมือนเดช  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รพ.สมุทรปราการ  กรรมการ 
5.10. นางจิรภา  กันภัย  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สมุทรปราการ  กรรมการ 
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5.11. นางสาวสาธร ธรรมเนียมอินทร์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางพลี   กรรมการ 
5.12. นางสาวนฤมล   ใจอารีย์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางจาก   กรรมการ 
5.13. นางสาวรพีพร   เพ็งจันทร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางบ่อ   กรรมการ 
5.14. นางสาวจงกลนี  แก้วเมือง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.พระสมุทรเจดีย์   กรรมการ 
5.15. นางปณิฌา   ทาทอง    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านคลองบางปิ้ง กรรมการ 
5.16. นายสัญญวุฒิ  ชวนชาต ิ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.สต.คลองกระออม  กรรมการ 
5.17. นายวัชรินทร์  ศรีสุข  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.คลองกระออม กรรมการ 
5.18. นายอาคม ไตรภพโชติสกุล เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บ้านขุนสมุทรไทย  กรรมการ 
5.19. นางสาวสกุลพร  เชิดศักดิ์สกุล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  รพ.บางเสาธง   กรรมการ 
5.20. นางศิริรัตน์  พวงมาลา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.สต.ส าโรง  กรรมการ 
5.21. นายราวี  เกตุรักษา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.สต.วัดศรีวารีน้อย กรรมการ 
5.22. นายวิรัช   อินไกร  พนักงานขับรถยนต์  รพ.สมุทรปราการ   กรรมการ 
5.23. นายสมใจ  สินทรัพย์เกษตร พนักงานขับรถยนต์  รพ.บางพลี    กรรมการ 
5.24. นายบุรินทร์  จันทรการ  พนักงานขับรถยนต์ รพ.บางจาก    กรรมการ 
5.25. นางนิชดา  พงษ์แย้ม  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.สป.        กรรมการและผู้ประสานงาน 
5.26. นางวิมล  อ่ิมอุไร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.สมุทรปราการ    กรรมการและเลขานุการ 

6. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด  
6.1. นางปาริชาติ  วงศ์งาม  นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.สมุทรปราการ   ประธาน 
6.2. นางสาวพัสดาภรณ์  จิตน่วม นายแพทย์ช านาญการ รพ.บางจาก    รองประธาน 
6.3. นางสาวอัญชลี  จันทร์สว่างภูวนะ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.บางบ่อ   กรรมการ 
6.4. นางณัฎฐวิภา  โอทอง  นายแพทย์ช านาญการ  รพ.บางพลี    กรรมการ 
6.5. นางสาวสายชล  ธัญธริษตรี หัวหน้างาน (NICU)  รพ.บางพลี       กรรมการ  
6.6. นางสาววิไล  ศรีไล้  หัวหน้างานห้องหลังคลอด รพ.บางบ่อ   กรรมการ  
6.7. นางวรรณา  อ้นเดช  หัวหน้างานห้องหลังคลอด รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ  กรรมการ  
6.8. นางรัศมี สุวัณณะสังข์   หัวหน้างานห้องคลอด รพ.สมุทรปราการ   กรรมการ  
6.9. นางสาวชุลีพันธ์  ไชยพันธ์  หัวหน้างานห้องคลอด รพ.บางพลี    กรรมการ  
6.10. นางเบญจมาศ  สุเหร็น  หัวหน้างานห้องคลอด รพ.บางบ่อ    กรรมการ  
6.11. นางทัศนีย์  คล้ายข า  หัวหน้างานห้องคลอด รพ.บางจาก    กรรมการ  
6.12. นางสาวอรสุภา  เพ็ญสมบูรณ์ หัวหน้างานห้องคลอด รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ   กรรมการ 
6.13. นางสาวปัทมาวดี  เอ่ียมจริง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.บางเสาธง   กรรมการ 
6.14. นางพัชรินทร์  ติ๊บประสาร   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บางปู    กรรมการ  
6.15. นางเพ็ชรรุ่ง  สนธิ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บ้านคลองทะเล    กรรมการ  
6.16. นางสาวนนทรัตน์  วรรณดี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.ในคลองบางปลากด   กรรมการ  
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6.17. นางสาวอพชา  บุญมงคล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.สป.      กรรมการและผู้ประสานงาน 
6.18. นางสาวสุนันท์  แสงรังสี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รพ.สมุทรปราการ  กรรมการและเลขานุการ 
6.19. นางสาวสุกัญญา  ถึกแปลก พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สมุทรปราการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
6.20. นางสาวกศิญณพัต  คงสบาย หัวหน้างานห้องหลังคลอด รพ.บางจาก     กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

7. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช  
7.1. นายณัฐพล  จงสุขวรากุล  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.สมุทรปราการ  ประธาน 
7.2. นางสาวภัคศรัณยธร ธนนันท์นภัส นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.บางเสาธง    รองประธาน 
7.3. นางธิดา สกุลพิพัฒน์  นายแพทย์ช านาญการ  รพ.บางพลี    รองประธาน 
7.4. นายชุมพล สันติศิริพัฒน์  นายแพทย์ช านาญการ รพ.บางบ่อ    รองประธาน 
7.5. นางสาวปอแก้ว ชูวิชา  นายแพทย์ช านาญการ รพ.บางจาก    รองประธาน 
7.6. นางสาวกิตติยา  รุ่งเลิศสิทธิกุล  นายแพทย์ช านาญการ รพ.สมุทรปราการ   กรรมการ 
7.7. นางสาววริฐา  พอบุญ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางพลี   กรรมการ 
7.8. นางสาวจันทร์กานต์ ปราบสงบ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางพลี   กรรมการ 
7.9. นางสาวสุมาลี พงษ์เพ็ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางบ่อ   กรรมการ 
7.10. นางน้ าฝน พงษ์พานิชย์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางบ่อ   กรรมการ 
7.11. นางสุนันท์  หอมชื่น  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางจาก   กรรมการ 
7.12. นางสาวจิราภรณ์ รัตนพิทักษ์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.พระสมุทรเจดีย์  กรรมการ 
7.13. นางเกษราภรณ์  ซาลิซ  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน สสอ.เมืองฯ  กรรมการ 
7.14. นางสาวกิตติมา   รอดแดง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.แหลมฟ้าผ่า กรรมการ 
7.15. นางสาวสีรุ้ง   ทับทิม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.พุทธรักษา  กรรมการ 
7.16. นางสุขใจ   ประชากรณ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สสอ.บางพลี   กรรมการ 
7.17. นางสาวกัลยา บุญสนอง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สมุทรปราการ  กรรมการ 
7.18. นางสาวปัทมาวดี   เอี่ยมจริง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.บางเสาธง   กรรมการ 
7.19. นางปราณี  ศรีวรรณ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางจาก   กรรมการ 
7.20. นางสาวกฤติยา โสรัจจตานนท์  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน สสอ.พระประแดง  กรรมการ 
7.21. นางกาญจนา  วรรณะพาหุณ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.สป.      กรรมการและผู้ประสานงาน 
7.22. นางจุฑาธิป  เหมินทร์     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สมุทรปราการ   กรรมการและเลขานุการ 
7.23. นางวิระวรรณ ตันติพิวัฒนสกุล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สมุทรปราการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

8. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขายาเสพติด  
8.1. นายณัฐพล จงสุขวรากุล  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.สมุทรปราการ  ประธาน 
8.2. นางสาวภัคศรัณยธร ธนนันท์นภัส นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.บางเสาธง    รองประธาน 
8.3. นางสาวปอแก้ว ชูวิชา  นายแพทย์ช านาญการ รพ.บางจาก    รองประธาน 
8.4. นางธิดา สกุลพิพัฒน์  นายแพทย์ช านาญการ รพ.บางพลี    กรรมการ 
 

.../8.5. นายสันติสุข 



- 8 -  
 

 

8.5. นายสันติสุข ถนอมทรัพย์  นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.บางบ่อ    กรรมการ 
8.6. นางน้ าฝน  พงษ์พานิชย์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางบ่อ   กรรมการ 
8.7. นางสาวสุมาลี พงษ์เพ็ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางบ่อ   กรรมการ 
8.8. นางสาวจิราภรณ์  รัตนพิทักษ์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.พระสมุทรเจดีย์  กรรมการ 
8.9. นางสาวอุดมลักษณ์ เนื่องแสง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางพลี   กรรมการ 
8.10. นางสาวน้ าทิพย์   เพ็ชรดี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางจาก   กรรมการ 
8.11. นายกานต์ หลักแหลม  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    กรรมการ 
8.12. นายอนุสิทธิ์   นุชนารท  นักวิชาการสาธารณสุข  สสอ.เมืองฯ   กรรมการ 
8.13. นางสาวศิริวรรณ สินธุประเสริฐ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญงาน  สสอ.บางบ่อ  กรรมการ 
8.14. นายวุฒิพันธ์   ทานะมัย  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.บางพลี  กรรมการ 
8.15. นายโสฬส   อ้นไชยยะ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.พระประแดง กรรมการ 
8.16. นายพิตรพิบูล ศรีเจริญ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.พระประแดง กรรมการ 
8.17. นายอาคม  ไตรภพโชติสกุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.พระสมุทรเจดีย์ กรรมการ 
8.18. นายนฐพรรณ  พิธีการณ์   เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ  สสอ.บางเสาธง  กรรมการ 
8.19. นายค ารณ   มั่งมี  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.บางเสาธง  กรรมการ 
8.20. นางสาวเนตรชนก  รักษาวงษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ กรรมการ 
8.21. นางละออ   ประเทืองจิตร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  สสจ.สป.   กรรมการและผู้ประสาน 
8.22. นางวิระวรรณ ตันติพิวัฒนสกุล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สมุทรปราการ กรรมการและเลขานุการ 
8.23. นางสาวเกศวลี โห้แพร  นักจิตวิทยาปฏิบัติการ รพ.สมุทรปราการ        กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

9. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสูติ-นรีเวช  
9.1. นายปฏิวัติ  วงศ์งาม  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.สมุทรปราการ  ประธาน 
9.2. นางสาวกรกนก  ดีสุคนธ์   นายแพทย์ช านาญการ รพ.บางพลี    รองประธาน 
9.3. นางสาวธรณัส   พราหมณี  นายแพทย์ช านาญการ รพ.บางบ่อ    รองประธาน 
9.4. นางสาวสุจิตรา  อยู่โพธิ์ทอง  นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.บางเสาธง   กรรมการ 
9.5. นางอลิษา  เรืองไทย     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หนง.ห้องฝากครรภ์ รพ.บางบ่อ  กรรมการ 
9.6. นางกิตติคุณ  ธีรสุขประเสริฐ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หนง.ห้องฝากครรภ์ รพ.บางพลี  กรรมการ 
9.7. นางสรัญพิมพ์  ลาประวัติ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หนง.ห้องฝากครรภ์ รพ.บางจาก  กรรมการ 
9.8. นางจันทร์ฉาย พันธุ์ชุม    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หนง.ห้องฝากครรภ์ รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ กรรมการ 
9.9. นางสาวสุนันท์ แสงรังสี      พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หนง.หอบริบาลผู้ป่วยเด็ก รพ.สมุทรปราการ  กรรมการ 
9.10. นางสาวสายชล  ธัญธริษตรี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หนง.หอบริบาลผู้ป่วยเด็ก รพ.บางพล ี กรรมการ  
9.11. นางทัศนีย์   คล้ายข า     พยาบาลวชิาชีพช านาญการ หนง.ห้องหลังคลอด รพ.บางจาก  กรรมการ 
9.12. นางสาววิไล  ศรีไล้    พยาบาลชาชีพช านาญการ หนง.ห้องหลังคลอด รพ.บางบ่อ  กรรมการ 
9.13. นางสาวกศิญณพัต  คงสบาย  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หนง.ห้องหลังคลอด รพ.บางจาก  กรรมการ 
9.14. นางวรรณา  อ้นเดช   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หนง.ห้องหลังคลอด รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ  กรรมการ 
9.15. นางสาวชุลีพันธ์   ไชยพันธ์    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หนง.ห้องหลังคลอด  รพ.บางพลี  กรรมการ 

.../9.16. นางเบญจมาศ 
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9.16. นางเบญจมาศ   สุเหร็น  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางบ่อ     กรรมการ 
9.17. นางกอบแก้ว   แก้วน้อย   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สมุทรปราการ  กรรมการ 
9.18. นางสาวธารกมล  เชาว์สมุทร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สมุทรปราการ  กรรมการ 
9.19. นางสาวอรสุภา เพ็ญสมบูรณ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.พระสมุทรเจดีย์  กรรมการ 
9.20. นางสาวปัทมาวดี  เอ่ียมจริง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  รพ.บางเสาธง   กรรมการ 
9.21. นางสาวกันยา   กันจันวงศ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.ร่มโพธิ์  กรรมการ 
9.22. นางสาวนนทรัตน์  วรรณดี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.ในคลองบางปลากด กรรมการ 
9.23. นางสาวนวพรรษ  โพธิ์แก้วสุกใส  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.แหลมฟ้าผ่า  กรรมการ 
9.24. นางสาวนิภาพรรณ วงษ์กลาง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.นาเกลือ   กรรมการ 
9.25. นางสาวอพชา  บุญมงคล   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.สป.        กรรมการและผู้ประสานงาน 
9.26. นางรัศมี สุวัณณะสังข์   หัวหน้างานห้องคลอด รพ.สมุทรปราการ         กรรมการและเลขานุการ  
9.27. นางวาสนา  ธงชัยแบร์นุยส์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สมุทรปราการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

10. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาศัลยกรรม 
10.1. นายนิสิต  ศรีสมบูรณ์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.สมุทรปราการ   ประธาน 
10.2. นายธีรภัทร  พุ่มพวง  นายแพทย์ช านาญการ รพ.สมุทรปราการ   รองประธาน 
10.3. นายอภินันท์  รองวิริยะพานิช นายแพทย์ช านาญการ รพ.บางพลี    กรรมการ 
10.4. นายวี  โรจนศิรประภา  นายแพทย์ช านาญการ รพ.บางบ่อ    กรรมการ 
10.5. นายวัชเรศร์  เอ่ียมศิริแสงทอง นายแพทย์ช านาญการ รพ.บางจาก    กรรมการ 
10.6. นายศักดิ์ชัย จาตุรพิทักษ์กุล นายแพทย์ช านาญการ พิเศษ รพ.พระสมุทรเจดีย์ ฯ  กรรมการ 
10.7. นางอุไร  คุณานิธ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางพลี   กรรมการ 
10.8. นางอุษา  สุวรรณเพชร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางบ่อ   กรรมการ 
10.9. นางสาวทวีสุข  นิปัทธหัตถพงศ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางจาก   กรรมการ 
10.10. นายจิตราภัทร  แสงพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.พระสมุทรเจดีย์ ฯ  กรรมการ 
10.11. นางกองเพชร  อ่ิมใจ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางเสาธง   กรรมการ 
10.12. นางแคทลียา  พลเยี่ยม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.เทพารักษ์  กรรมการ 
10.13. นางสาวสุธาริณ ี หม่ืนฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บ้านคลองนาเกลือน้อย กรรมการ 
10.14. นางจุฑาภรณ์  โกศลกาญจน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บ้านคู่สร้าง  กรรมการ 
10.15. นายสัญญวุฒิ  ชวนชาต ิ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.คลองกระออม  กรรมการ 
10.16. นางจีรวรรณ  อนันตะเศรษฐกุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.สป.  กรรมการ 
10.17. นางสุภารัตน์  ถิ่นหัวเตย       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ สสจ.สป.    กรรมการ 
                และผู้ประสานงาน 
10.18. นางมณีรัตน์  มโนรมชัชวาล พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รพ.สมุทรปราการ  กรรมการและเลขานุการ 
10.19. นางวิไล  ทองดีพันธ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สมุทรปราการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

 

.../๑๑. คณะกรรมการ 
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11. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาอายุรกรรม 
11.1. นายสิทธิชัย  กุลพรศิริกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.สมุทรปราการ   ประธาน 
11.2. นางพรวิมล  ลี้ทอง  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.สมุทรปราการ  รองประธาน 
11.3. นางสาวเสาวลักษณ์ พันธุ์พงศ์ศิริ  นายแพทย์ช านาญการ รพ.สมุทรปราการ   กรรมการ 
11.4. นายพงศ์ธร  หาญบุญคุณูปการ นายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.บางพลี    กรรมการ 
11.5. นายพงศ์ชนะ    สุขจิราวัฒน์ นายแพทย์ช านาญการ รพ.บางบ่อ    กรรมการ 
11.6. นางสาวสุจิตรา    อยู่โพธิ์ทอง   นายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.บางเสาธง   กรรมการ 
11.7. นายศักดิ์ชัย จาตุรพิทักษ์กุล นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ  กรรมการ 
11.8. นายสาธร     หมื่นสกุล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางพลี   กรรมการ 
11.9. นางนิภา  รุ่งประทีปไพบูลย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางบ่อ   กรรมการ 
11.10. นางฉลอม   ลี้จินดา     พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รพ.บางจาก  กรรมการ 
11.11. นางรุ่งอรุณ  เหลืองพิพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ  กรรมการ 
11.12. นางกองเพชร   อ่ิมใจ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางเสาธง   กรรมการ 
11.13. นายสุทนธ์   วงศ์ศิริ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.พุทธรักษา กรรมการ 
11.14. นางสาวตรีรัตน ์ จุลโลบล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านคลองสวน  กรรมการ 
11.15. นายสัญญวุฒิ  ชวนชาต ิ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.คลองกระออม  กรรมการ 
11.16. นางสาวทัศนีย์  รักสุจริต พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.ในคลองบางปลากด กรรมการ 
11.17. นางสุภารัตน์  ถิ่นหัวเตย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ สสจ.สป. กรรมการและผู้ประสานงาน 
11.18. นางสาวประนอม สกุลพิพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สมุทรปราการ     กรรมการและเลขานุการ 
11.19. นางสาวปริญญารัตน์ อยู่เล็ก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สมุทรปราการ         กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

12. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขากุมารเวชกรรม 
12.1. นางสาวอัจฉรา  พวงสมบัติ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.สมุทรปราการ   ประธาน 
12.2. นางอัญชลี  จันทร์สว่างภูวนะ นายแพทย์ช านาญการ รพ.บางบ่อ    รองประธาน 
12.3. นายชานนท์  นพพรเลิศวงศ์ นายแพทย์ช านาญการ รพ.บางพลี    กรรมการ 
12.4. นางสาวพัสดาภรณ์  จิตน่วม นายแพทย์ช านาญการ รพ.บางจาก    กรรมการ 
12.5. นางสุณิสา  คนธรัตน์กุล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สมุทรปราการ  กรรมการ 
12.6. นางณีรนุช  แจ่มกระจ่าง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สมุทรปราการ  กรรมการ 
12.7. นางบัวไข  เถื่อนทนนท์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางพลี   กรรมการ 
12.8. นางสาวนิตยา  ดรไพร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางบ่อ   กรรมการ 
12.9. นางสาวศรีสกุล  แจ้ค า  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางจาก   กรรมการ 
12.10. นางวรรณา  อ้นเดช  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ  กรรมการ 
12.11. นางสาวปัทมาวดี  เอ่ียมจริง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  รพ.บางเสาธง   กรรมการ 
12.12. นางสาวเสงี่ยม  นาคเกษม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บางปูใหม่  กรรมการ 
12.13. นางสาวสุทธภา  พิชยะพุด พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.แหลมฟ้าผ่า     กรรมการ 
12.14. นางสาวนนทรัตน์ วรรณดี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.ในคลองบางปลากด กรรมการ 

.../12.15 นางเพ็ชรรุ่ง 
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12.15. นางเพ็ชรรุ่ง  สนธิ  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านคลองทะเล  กรรมการ 
12.16. นางสาวอพชา  บุญมงคล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.สป.        กรรมการและผู้ประสานงาน 
12.17. นางอ าพันธุ์ พรมีศรี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รพ.สมุทรปราการ กรรมการและเลขานุการ 
12.18. นางสุภารัตน์  ถิ่นหัวเตย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ สสจ.สป. กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

13. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาออร์โธปิดิกส์ 
13.1. นายธิติวัฒน์  สุรพันธุ์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.สมุทรปราการ   ประธาน 
13.2. นายเสาร์   ปัญจพงษ์  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.สมุทรปราการ  รองประธาน 
13.3. นายนนท์    จินดาเวช  นายแพทย์ช านาญการ รพ.บางพลี    กรรมการ 
13.4. นายกฤษณะ  เลียงเจริญสิทธิ์ นายแพทย์ช านาญการ รพ.บางบ่อ    กรรมการ 
13.5. นายวันฉัตร    ชินสุวาเวทย์ นายแพทย์ช านาญการ รพ.บางจาก    กรรมการ 
13.6. นายศักดิ์ชัย จาตุรพิทักษ์กุล นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ  กรรมการ 
13.7. นางสาวดวงนภา  ม่วงขาว พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.บางพลี   กรรมการ 
13.8. นางภัทรทิยา   วงศ์ราช  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางบ่อ   กรรมการ 
13.9. นายชัชชัย แปลนาค  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  รพ.บางบ่อ   กรรมการ 
13.10. นางสุวารี  เขียวเกษม     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.บางจาก      กรรมการ 
13.11. นางสาวรุจิลดา ตรัยรัตนาธิคุณ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ  กรรมการ 
13.12. นางกองเพชร  อ่ิมใจ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางเสาธง   กรรมการ 
13.13. นายจิรวัฒน์   วรธรรมาทิพย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.อยู่เจริญ   กรรมการ 
13.14. นางสาววรัญญา  ธรรมบัญหาร พยาบาลวิชาช านาญการ รพ.สต.บ้านคู่สร้าง   กรรมการ 
13.15. นางจุฑาภรณ์  โกศลกาญจน์ พยาบาลวิชาช านาญการ รพ.สต.บ้านคลองนาเกลือน้อย กรรมการ 
13.16. นางกมลรัตน์  ไตรภพโชติสกุล พยาบาลวิชาช านาญการ รพ.สต.บ้านขุนสมุทรไทย  กรรมการ 
13.17. นางพยอม  มณีพฤกษ์       พยาบาลวิชาชีพช านาญการการพิเศษ รพ.สมุทรปราการ  กรรมการและเลขานุการ 
13.18. นางนันทวรรณ  โสวะภาส  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สมุทรปราการ กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
13.19. นางวิไล   รังรงทอง     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สมุทรปราการ กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
13.20. นางสุภารัตน์  ถิ่นหัวเตย     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ สสจ.สป.    กรรมการและผู้ประสานงาน 

14.  คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิและสุขภาพองค์รวม  
14.1. นายสันทิต  บุณยะส่ง   นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน   สสจ.สป.  ประธาน 
14.2. นายอิศรา   สพสมัย           นายแพทย์ช านาญการ รพ.สมุทรปราการ   รองประธาน 
14.3. นางสาวธิดา   สกุลพิพัฒน์ นายแพทย์ช านาญการ รพ.บางพลี    กรรมการ 
14.4. นายอนุวัตร  ดิเรกสุนทร     นายแพทย์ช านาญการ รพ.บางบ่อ    กรรมการ 
14.5. นางสาวปอแก้ว   ชูวิชา นายแพทย์ช านาญการ รพ.บางจาก    กรรมการ 
14.6. นางสาวสุจิตรา อยู่โพธิ์ทอง นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.บางเสาธง    กรรมการ 
14.7. นางพรพิไล   นิ่มสิริวังโส พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รพ.สมุทรปราการ  กรรมการ 
14.8. นางสาววรนันท์  ชูจันทร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางพลี   กรรมการ 

.../14.9.  นางรวยพร 
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14.9. นางรวยพร   ค้อชากูล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางบ่อ   กรรมการ 
14.10. นางสุพิน  คลังบุรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางบ่อ   กรรมการ 
14.11. นางสาวกัลยารัตน์ เกษสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางจาก   กรรมการ 
14.12. นายประภาส พยมพฤกษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ  กรรมการ 
14.13. นางสาวเอกกมล ส าลีรัตน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.พระสมุทรเจีดีย์ฯ  กรรมการ 
14.14. นางกองเพชร   อ่ิมใจ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางเสาธง   กรรมการ 
14.15. นายวงค์วีระ   ศุภมันตา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.เมืองฯ  กรรมการ 
14.16. นายลภัสวัฒน์ ศุภธเนสร์ปูรตา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.บางบ่อ  กรรมการ 
14.17. นายโสฬส    อ้นไชยะ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.พระประแดง กรรมการ 
14.18. นายวุฒิพันธ์  ทานะมัย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บัวเกราะ    กรรมการ 
14.19. นายณรงค์  สุกใส  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.พระสมุทรเจดีย์ กรรมการ 
14.20. นายค ารณ   มั่งมี  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.บางเสาธง  กรรมการ 
14.21. นางแคทลียา  พลเยี่ยม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.เทพารักษ์  กรรมการ 
14.22. นางพราวพิราษ ควรด ารงธรรม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บางแก้ว  กรรมการ 
14.23. นางจีรนุช  แสงแดงชาติ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บางครุ  กรรมการ 
14.24. นางสาวพจนา  ถึกแปลก       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านคลองนาเกลือน้อย  กรรมการ 
14.25. นางสาวเกษมธิดา  หะซะนี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ สสจ.สป. กรรมการและเลขานุการ 
14.26. นางสุกัญญา   สาระถี          นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ สสจ.สป.  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
14.27. นางสาวสุเทศน์  กุลละวณิชย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสจ.สป. กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
14.28. นางจุฑามาศ   เถาว์ชาลี  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสจ.สป.   กรรมการ  ผู้ช่วยเลขาฯ 

                 และผู้ประสานงาน 
15. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก 

15.1. นายณัฏฐ์  เอี่ยมสุภาษิต  ทันตแพทย์ช านาญการ  รพ.สมุทรปราการ   ประธาน 
15.2. นายสุเมธ  สัจเดว  ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.บางพลี   รองประธาน 
15.3. นางสาวศิริวรรณ  ธนไพศาล ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.สมุทรปราการ  กรรมการ 
15.4. นางพรพิมล  ศิลาพัชรนันท์ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.สมุทรปราการ  กรรมการ 
15.5. นางสาวพรศริน   โตวิศิษฐ์ชัย ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.บางบ่อ   กรรมการ 
15.6. นายบุญเกียรติ  วัฒนเรืองรอง ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.บางจาก   กรรมการ 
15.7. นายพรพิบูลย์   โควาวิสารัช ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ  กรรมการ 
15.8. นางเยาวภา   มีเสียง            ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.บางเสาธง   กรรมการ 
15.9. นางสถิตย์พร  พัชรตระกูล ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ สถาบันราชประชาสมาสัย กรรมการ 
15.10. นางภคธิติ  รุจิโรจนานันท์ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมถ์ กรรมการ 
15.11. นางสาววรรณวิสา แสงสุวรรณ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ   กรรมการ 
       เทศบาลนครสมุทรปราการ  
15.12. นางวรรณา รุ่งเรือง  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.เทพารักษ์  กรรมการ 

.../15.13. นายชัยพฤกษ์ 
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15.13. นายชัยพฤกษ์ ตั้งจิตคงพิทยา ทันตแพทย์ช านาญการ สสจ.สป.    กรรมการและเลขานุการ 
15.14. นางอุบลวรรณ   ด ารงรัตน์    เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน สสจ.สป. กรรมการ  ผู้ช่วยเลขาฯ 

            และผู้ประสานงาน 
15.15. นางจรินทร์ยา ช าปฏิ     เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน สสจ.สป กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

16. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาไต 
16.1. นายชัยวัฒน์  พิสุทธิ์ไพศาล นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.สมุทรปราการ   ประธาน 
16.2. นางสาวจุฬาลักษณ์  สาครรัตน์ นายแพทย์ช านาญการ รพ.สมุทรปราการ   รองประธาน 
16.3. นางสาวณัฐชยา  เข็มนาค นายแพทย์ช านาญการ รพ.บางพลี    กรรมการ 
16.4. นายชุมพล สันติศิริพัฒน์  นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.บางบ่อ    กรรมการ 
16.5. นางสาวศศิรดา  ศรสังข์  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.บางพลี   กรรมการ 
16.6. นางสาวกาญจนา ไชยองการ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางพลี   กรรมการ 
16.7. นางโศภชา วรเดชานิติธร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางบ่อ   กรรมการ 
16.8. นางสาวสุพาพิชณ์  วาตะบุตร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางจาก   กรรมการ 
16.9. นางนวลจันทร์  พูลเกตุ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ  กรรมการ 
16.10. นางสาววันสกาว   โชติมัน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางเสาธง   กรรมการ 
16.11. นายสัญญวุฒิ  ชวนชาติ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สสอ.พระสมุทรเจดีย์  กรรมการ 
16.12. นางสาวอารียา   ดีโทน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บางปู     กรรมการ 
16.13. นางสาวทัศนี  รักสุจริต พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.ในคลองบางปลากด   กรรมการ 
16.14. นางรัตนา  ใจทัศน์กุล  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.สป. กรรมการและผู้ประสานงาน 
16.15. นางสุนทรี   เพิ่มพูลสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รพ.สมุทรปราการ     กรรมการและเลขานุการ 
16.16. นางบุบผา ตีระสิทธิพล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สมุทรปราการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

17. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาตา 
17.1. นางกัลยา  ตีระวัฒนานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.สมุทรปราการ   ประธาน 
17.2. นางสาวอร  เต็มภัชราโชค นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.สมุทรปราการ  รองประธาน 
17.3. นายพงศ์ธร  หาญบุญคุณูปการ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.บางพลี    กรรมการ 
17.4. นางสาวศิริธร  เอ้ืออังคณากุล นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.บางพลี    กรรมการ 
17.5. นายจุมพล   ตันติวงษากิจ นายแพทย์เชี่ยวชาญ สถาบันราชประชาสมาสัย  กรรมการ 
17.6. นายอริย์ธัช   เอ่ียมอุดมสุข นายแพทย์เชี่ยวชาญ สถาบันราชประชาสมาสัย  กรรมการ 
17.7. นางสุวะรีย์  ด าเนินวุฒิ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสจ.สมุทรปราการ กรรมการ 
17.8. นางพูลศรี  ธนาพุทธสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.เมืองฯ  กรรมการ 
17.9. นางเกษราภรณ์  ซาลิส  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน สสอ.เมืองฯ  กรรมการ 
17.10. นางสาวจาบรรณรักษ์ สร้อยศรี นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สมุทรปราการ   กรรมการ 
17.11. นางสาวเปรมจิตต์  สุกใส นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.บางพลี  กรรมการ 
17.12. นางสาวยุพา  ทองสุข พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.วัดสลุด   กรรมการ 
17.13. นางดาราน้อย สุวศิน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางบ่อ   กรรมการ 

.../17.14. นางดวงใจ 
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17.14. นางดวงใจ   เอี่ยมจ้อย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางจาก   กรรมการ 
17.15. นางเพียงใจ   ศรียอด พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ  กรรมการ 
17.16. นางสาววันสกาว  โชติมัน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.บางเสาธง   กรรมการ 
17.17. นางฟาณ ี ปานนาค  พยาบาลวิชาชีพ  รพ.บางนา ๕    กรรมการ 
17.18. นางสาวนิภาพรรณ  วงษ์กลาง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.นาเกลือ   กรรมการ 
17.19. นางกมลรัตน ์ ไตรภพโชติสกุล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บ้านขุนสมุทรไทย กรรมการ 
17.20. นางสาววลีรัตน์  ใจสูงเนิน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.สป. กรรมการและผู้ประสานงาน 
17.21. นางบุษบา  วรศรีวิศาล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สมุทรปราการ  กรรมการและเลขานุการ 
17.22. นางสาวพิกุล  เจริญสุข พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางพลี      กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
17.23. นางสาวกศวัล  ลิ้มวัฒนะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สมุทรปราการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

18. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อ (NCD) 
18.1. นายสันทิต  บุณยะส่ง  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.สป.  ประธาน 
18.2. นายปกรณ์  วิทยประภารัตน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.สมุทรปราการ   รองประธาน 
18.3. นางเพ็ชรรัตน์  ใจเมือง  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.สมุทรปราการ  กรรมการ 
18.4. นางสาวเสาวลักษณ์ พันธุ์พงศ์ศิร ินายแพทย์ช านาญการ รพ.สมุทรปราการ   กรรมการ 
18.5. นางสาวสุจิตรา อยู่โพธิ์ทอง นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.บางเสาธง   กรรมการ 
18.6. นายพงศ์ธร หาญบุญคุณูปการ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.บางพลี    กรรมการ 
18.7. นางสาวอุษา  นาคะ     นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.บางบ่อ    กรรมการ 
18.8. นางโศภชา วรเดชานิติธร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางบ่อ   กรรมการ 
18.9. นางสาวปราณี งามข า  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางบ่อ   กรรมการ 
18.10. นางสุพิน คลังบุรี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศสช.รพ.บางบ่อ  กรรมการ 
18.11. นางสาวพิกุล  เจริญสุข   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางพลี   กรรมการ 
18.12. นางดวงใจ   เอี่ยมจ้อย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางจาก   กรรมการ 
18.13. นางเพียงใจ   ศรียอด   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ  กรรมการ 
18.14. นางสาววันสกาว   โชติมัน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางเสาธง   กรรมการ 
18.15. นางแคทลียา  พลเยี่ยม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.เทพารักษ์   กรรมการ 
18.16. นางพูลศรี  ธนาพุทธสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.เมือง  กรรมการ 
18.17. นายลภัสวัฒน์ ศุภธเนสร์ปูรตา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.บางบ่อ  กรรมการ 
18.18. นางสุขใจ  ประชากรณ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สสอ.บางพลี   กรรมการ 
18.19. นางสิริรัตน์   พวงมาลัย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.พระประแดง กรรมการ 
18.20. นางจุฑาภรณ์   โกศลกาญจน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สสอ.พระสมุทรเจดีย์  กรรมการ 
18.21. นางภาวนา   มั่งมี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สสอ.บางเสาธง   กรรมการ 
18.22. นางสาวทัศนีย์  รักสุจริต พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.ในคลองบางปลากด กรรมการ 
18.23. นางธนิดา เอี่ยมโอภาส นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสจ.สป.         กรรมการและผู้ประสานงาน 
18.24. นายประกิจ  วงค์ประเสริฐ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ สสจ.สป.   กรรมการและเลขานุการ 

.../18.25. นางประวีณา   
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18.25. นางประวีณา  อนุกูลพิพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สมุทรปราการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
18.26. นางสุรีรัตน์   ปิงสุทธิวงศ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สมุทรปราการ      กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

19. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน  
19.1. นายสิทธิชัย กุลพรศิริกุล รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลสมุทรปราการ ประธาน 
19.2. นายรังสรรค์  วงษ์บุญหนัก หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค    รองประธาน 
19.3. นายจีรภัทร  พลายงาม เภสัชกรช านาญการ สสจ.สป.    กรรมการ 
19.4. นางสาวณัฐสุดา อัศยเผ่า เภสัชกรช านาญการ รพ.บางเสาธง    กรรมการ 
19.5. นายนิติพัฒน์  ตั้งกิตติรุ่งเรือง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  สสอ.เมือง  กรรมการ 
19.6. นางสาวแรมณภา เวฬุวนาธร แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯ   กรรมการ 
19.7. นางสาวขจีวรรณ  ตันพานิช แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รพ.สต.เทพารักษ์   กรรมการ 
19.8. นางสมหมาย  เกษมพงษ์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.บางเมือง   กรรมการ 
19.9. นางสาวรัชนีวรรณ  บุญศรี  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รพ.บางพลี   กรรมการ 
19.10. นางสาวปานทิพย์  พุฒซ้อน เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.บางพลี       กรรมการ 
19.11. นางสาวมะลิ  ทองงาม นักวิชาการสาธารณสุข  สสอ.บางพลี   กรรมการ 
19.12. นางสาวธัญกานต์ แฮะประโคน  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รพ.บางบ่อ   กรรมการ 
19.13. นางปารมี  อยู่ดี  เจ้าพนักงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูปฏิบัติงาน รพ.บางบ่อ  กรรมการ 
19.14. นางจิดาภา  แจ่มแป้น เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  สสอ.บางบ่อ  กรรมการ 
19.15. นางสาววิภาวีร์  ฤทธิ์แก้ว แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รพ.บางจาก   กรรมการ 
19.16. นายพิตรพิบูล  ศรีเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.พระประแดง กรรมการ 
19.17. นางสาวรัตนาวลี  วิทูรสกุล แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รพ.สต.ส าโรงใต้   กรรมการ 
19.18. นางกัลยารัตน์  อยู่สาระ แพทย์แผนไทย  รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ   กรรมการ 
19.19. นางสาวทัศนีย์  รักสุจริต พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สสอ.พระสมุทรเจดีย์  กรรมการ 
19.20. นางสาวจิตรานนท์ เกศแก้วรณฤทธิ์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านคู่สร้าง  กรรมการ 
19.21. นายประยุกต์  ปิติวรยุทธ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.สป.  กรรมการและผู้ประสานงาน 
19.22. นางอังสนา  ภูมิพัฒนานนท์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สมุทรปราการ    กรรมการและเลขานุการ 
19.23. นางสาวกัญญามนศ์  ลุนลี นักจัดการงานทั่วไป  สสจ.สป.     กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
19.24. นางสาวมันทนา  สุขโชติ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน สสจ.สป.   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

20. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการับบริจาคและเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ 
20.1. นายสิทธิชัย  กุลพรศิริกุล    รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ (1) รพ.สมุทรปราการ ประธาน 
20.2. นายนิสิต  ศรีสมบูรณ์   รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ (2) รพ.สมุทรปราการ     รองประธาน 
20.3. นายอภินนท์ รองวิริยะพาณิช  นายแพทย์ช านาญการ รพ.บางพลี                               กรรมการ  
20.4. นายพงศ์ชนะ  สุขจิราวัฒน์   นายแพทย์ช านาญการ รพ.บางบ่อ                              กรรมการ 
20.5. นายวัชเรศร์  เอ่ียมศิริแสงทอง นายแพทย์ช านาญการ รพ.บางจาก                    กรรมการ 
20.6. นายศักดิ์ชัย จาตุรพิทักษ์กุล นายแพทย์  รพ.บางพระสมุทรเจดีย์ฯ                           กรรมการ 

.../20.7 นางสาวแพรววนิต 
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20.7. นางสาวแพรววนิต ไมตรีวงษ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.บางเสาธง                    กรรมการ 
20.8. นางอภิรดี  เจริญจรรยากุล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.สมุทรปราการ        กรรมการ 
20.9. นางสาวณัชชา ค าเครือ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ รพ.บางบ่อ    กรรมการ 
20.10. นางสาวทวีสุข นิปัทธหัตถพงศ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางจาก              กรรมการ 
20.11. นางนวลจันทร์  พูลเกตุ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   รพ.บางพระสมุทรเจดีย์ฯ      กรรมการ 
20.12. นางเมตตา  สุขแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.สป.         กรรมการและผู้ประสานงาน 
20.13. นางภรกัญ  วงษ์สาคร พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  รพ.สมุทรปราการ กรรมการและเลขานุการ 
20.14. นายสาธร หมื่นสกุล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.บางพลี           กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

21. คณะกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 
21.1. นายแพทย์สันทิต  บุญยะส่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน   ประธาน 
21.2. นายแพทย์สิทธิชัย กุลพรศิริกุล รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.สมุทรปราการ  รองประธาน 
21.3. นางศรีอโศก สุจริต  เภสัชกรช านาญการพิเศษ รพ.สมุทรปราการ  กรรมการ 
21.4. นายนนท์ จินดาเวช  นายแพทย์ช านาญการ รพ.บางพลี   กรรมการ 
21.5. นางสาวภิรญา  พิธาฐิติกุล นายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.บางบ่อ   กรรมการ 
21.6. นางสาวพัสดาภรณ์ จิตน่วม นายแพทย์ช านาญการ รพ.บางจาก   กรรมการ 
21.7. นายพิธาน  จินดาวัฒนวงศ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.พระสมุทรเจดีย์  กรรมการ 
21.8. นางสาวแพรววนิต ไมตรีวงษ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.บางเสาธง   กรรมการ 
21.9. นางภัคพรรณ  ค าแฝง  เภสัชกรช านาญการ รพ.สมุทรปราการ  กรรมการ 
21.10. นางรุ่งทิพย์ ช่างกลึงเหมาะ เภสัชกรช านาญการ รพ.บางพลี   กรรมการ 
21.11. นายภาคภูมิ  พรชัยพูลทวี เภสัชกรช านาญการ รพ.บางบ่อ   กรรมการ 
21.12. นางสาวอมรรัตน์ ยศสุนทรากุล  เภสัชกรช านาญการ  รพ.บางจาก   กรรมการ 
21.13. นางสาวญาณินี อังคะนาวิน เภสัชกรช านาญการ รพ.พระสมุทรเจดีย์  กรรมการ 
21.14. นางสาวณัฐสุดา อัศยเผ่า เภสัชกรช านาญการ รพ.บางเสาธง   กรรมการ 
21.15. นายวงค์วีระ   ศุภมันตา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   สสอ.เมือง  กรรมการ 
21.16. นายวุฒิพันธ์   ทานมัย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   สสอ.บางพลี  กรรมการ 
21.17. นายจิดาภา แจ่มแป้น เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.บางบ่อ  กรรมการ 
21.18. นายโสฬส    อ้นไชยะ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   สสอ.พระประแดง กรรมกา  
21.19. นางสาวทัศนีย์ รักสุจริต พยาบาลวิชาชีพช านาญการ      สสอ.พระสมุทรเจดีย์ฯ กรรมการ 
21.20. นายค ารณ   มั่งมี  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   สสอ.บางเสาธง  กรรมการ 
21.21. นางปณิฌา  ทาทอง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านคลองบางปิ้ง กรรมการ  
21.22. นายรังสรรค์ วงษ์บุญหนัก หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.สป.         กรรมการและเลขานุการ 
21.23. นายจีรภัทร  พลายงาม เภสัชกรช านาญการ สสจ.สมุทรปราการ         กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
21.24. นายธนากร  อินทรักษ์ เภสัชกรช านาญการ สสจ.สมุทรปราการ         กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
21.25. น.ส.นุจนา ทิพย์อุดม  เภสัชกรช านาญการ สสจ.สมุทรปราการ         กรรมการ  ผู้ช่วยเลขาฯ 

                        และผู้ประสานงาน  
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22. คณะกรรมการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง(Palliative Care) 
22.1. นายสิทธิชัย กุลพรศิริกุล รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ (1) รพ.สมุทรปราการ ประธาน 
22.2. นางสาวอุษา นาคะ  นายแพทย์ช านาญการ      รพ.บางบ่อ   รองประธาน 
22.3. นางสาวอมรินทร์ กะนะหาวงศ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   รพ.บางพลี   กรรมการ 
22.4. นางกฤตพร อยู่ศรี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   รพ.บางบ่อ   กรรมการ 
22.5. นางกมลนัทธ์ วุฒิสาร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   รพ.บางบ่อ   กรรมการ 
22.6. นางสาวกันติชา เสาสูง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ    รพ.บางบ่อ   กรรมการ 
22.7. นางอรุณรัตน์ มีสัมฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   รพ.บางจาก   กรรมการ 
22.8. น.ส.กิติวรรณ หัตถบูรณ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   รพ.พระสมุทรเจดีย์  กรรมการ   
22.9. นางสุกานดา  สุจิตธรรมคุณ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รพ.สมุทรปราการ  กรรมการ 
22.10. นางนิศากร พรพิทักษด ารง    พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รพ.สมุทรปราการ  กรรมการและเลขานุการ 
22.11. นางเยาวลักษณ์  พวงจิตร      พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สมุทรปราการ กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
22.12. นางส าเภา  แก้วโบราณ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สมุทรปราการ กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
22.13. นางสุนิตย์ หะรารักษ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.สป.       กรรมการและผู้ประสานงาน 

23.  คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ 
23.1. นายสันทติ บุณยะส่ง    นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.สมุทรปราการ   ประธาน 
23.2. นายชูศักดิ์  เรืองจุติโพธิ์พาน   รองผู้อ านวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ รพ.สมุทรปราการ  รองประธาน 
23.3. นายนนท์  จินดาเวช  นายแพทย์ช านาญการ รพ.บางพลี    กรรมการ 
23.4. นางสาวพัสดาภรณ์ จิตน่วม นายแพทย์ช านาญการ รพ.บางจาก    กรรมการ 
23.5. นายยุทธนา ค านิล  ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ  กรรมการ 
23.6. นางวันเพ็ญ เพชรรักษ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สมุทรปราการ  กรรมการ 
23.7. นางนพวรรณ ชเลสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รพ.บางพลี  กรรมการ 
23.8. นายธนิต ปานรอด  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.บางพลี  กรรมการ 
23.9. นางสาวธัญญา กาญจนรชตะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางบ่อ   กรรมการ 
23.10. นางสุภารัตน์ ชะนะศิลป์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางจาก   กรรมการ 
23.11. นางรุ่งอรุณ เหลืองพิพัฒน์กุล พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ  กรรมการ 
23.12. นางสาวเอกกมล ส าลีรัตน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.พระสมุทรเจดีย์  กรรมการ 
23.13. นางกองเพชร อ่ิมใจ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.บางเสาธง   กรรมการ 
23.14. นางสาวเกษมธิดา หะซะนี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ สสจ.สป.   กรรมการและเลขานุการ 
23.15. นางสาวภัทรานิษฐ์ สวัสดิ์ล้น  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สสจ.สป.           กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
23.16. นางธนินี อรุณรักษ์รัตนะ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.สป.   กรรมการ ผู้ช่วยเลขานุการ      

           และผู้ประสานงาน 

 

 

.../24. คณะกรรมการ 
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24.  คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาอาชีวอนามัย 
24.1. นางเกศ  ชัยวัชราภรณ์    นายแพทย์ช านาญการ รพ.สมุทรปราการ                   ประธาน 
24.2. นางสาวสีฟาง  เดชปัญญา    นายแพทย์ปฎิบัติการ สถาบันราชประชาสมาสัย       รองประธาน 
24.3. นายพงศ์ธร  หาญบุญคุณูปการ นายแพทย์ปฎิบัติการ รพ.บางพลี                    กรรมการ 
24.4. นางสาวอุษา  นาคะ      นายแพทย์ปฎิบัติการ รพ.บางบ่อ                              กรรมการ 
24.5. นางศิริวรรณ  พรมรุกขชาติ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
24.6. นางสาวจุฬามาศ บุญมา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ.สมุทรปราการ กรรมการ 
24.7. นางบุญตา  ศรีโฉมงาม   เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส รพ.สต.บัวเกราะ            กรรมการ 
24.8. นางจันทิมา  มงคลอุปถัมภ์   พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ รพ.บางพลี                กรรมการ 
24.9. นายไพฑูรย์ ดวงตะวัน    นักวิชาการสาธารณสุข  รพ.บางบ่อ   กรรมการ 
24.10. นางสาวรักษฎาภรณ์ โมกขะเวส  นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ รพ.บางบ่อ   กรรมการ 
24.11. นางสาวขนิษฐา  ช้อยเพ็ง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางจาก              กรรมการ 
24.12. นางสาวเดือนเพ็ญ บุญเปรม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สถาบันราชประชาสมาสัย   กรรมการ 
24.13. นางสาวอติยา  สิงห์โตนิเวศ   นักวิชาการสาธารณสุข รพ.บางบ่อ               กรรมการ 
24.14. นายกานต์ หลักแหลม   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.บางเสาธง               กรรมการ  
24.15. นายนิติพัฒน์  ตั้งกิตติรุ่งเรือง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน สสอ.เมืองฯ     กรรมการ 
24.16. นางสาวสาธิดา  ปั้นทอง   นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.พระประแดง              กรรมการ 
24.17. นางสาวภาวินี อินทระ นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.บางบ่อ   กรรมการ 
24.18. นายค ารณ  มั่งมี    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.บางเสาธง           กรรมการ 
24.19. นายภานุวัฒน์  ฤทธิเรือง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน สสอ.พระสมุทรฯ  กรรมการ 
24.20. นางสาวเรือนแก้ว ด าข า   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.พระสมุทรฯ        กรรมการ 
24.21. นายกันศิจาวัฒน์  ณิญชัยโกศล  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.นาเกลือ   กรรมการ 
24.22. นางดรุณี ไตรยางค์    นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ  สสจ.สป     กรรมการและผู้ประสานงาน 
24.23. นางประภาวดี  นุชนนทรี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รพ.สมุทรปราการ กรรมการและเลขานุการ 
24.24. นางสาวเย็นฤดี แสงเพ็ชร     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สมุทรปราการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
24.25. นางสาวไพรินทร์  แสนตั้ง   นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สมุทรปราการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
24.26. นางสาวศุภิดา  สุขจิต นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สมุทรปราการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

25. คณะกรรมการประสานงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
25.1. นายอนันต์  พันธ์งอก  รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา สสจ.สป. ประธาน 
25.2. นางจ ารัส  วงค์ประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  รองประธาน 

     หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.สป. 
25.3. นายต่อศักดิ์ เกษนาค  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.สป. สาขาหัวใจ กรรมการ 
25.4. นางธนิดา  เอ่ียมโอภาส นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.สป.   กรรมการ   

     สาขาโรคหลอดเลือดสมองและสาขาโรคไม่ติดต่อ       

.../25.5 นางสาวอพชา 
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25.5. นางสาวอพชา  บุญมงคล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   สสจ.สป.           กรรมการ 
         สาขาทารกแรกเกิด สาขาสูติ – นรีเวชกรรมและสาขากุมารเวชกรรม 

25.6. นางดรุณี  ไตรยางค์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสจ.สป  กรรมการ 
     สาขาอาชีวอนามัย 

25.7. นางจุฬามาศ   บุญมา   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   สสจ.สป.          กรรมการ  
     สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

25.8. นางนิชดา  พงษ์แย้ม    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   สสจ.สป.          กรรมการ 
     สาขาอุบัติเหตุ 

25.9. นางเมตตา สุขแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   สสจ.สป.          กรรมการ 
     สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ 

25.10. นางวลีรัตน์ ใจสูงเนิน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   สสจ.สป.          กรรมการ  
     สาขาจักษุ 

25.11. นางสาวคัญทิมา   ทูค ามี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญงาน   สสจ.สป.               กรรมการ 
     สาขามะเร็ง 

25.12. นางรัตนา  ใจทัศน์กุล  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   สสจ.สป.  กรรมการ  
     สาขาไต 

25.13. นางละออ  ประเทืองจิตร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   สสจ.สป  กรรมการ 
     สาขายาเสพติด 

25.14. นางกาญจนา  วรรณะพาหุณ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   สสจ.สป  กรรมการ 
     สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 

25.15. นางอุบลวรรณ  ด ารงรัตน์  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน สสจ.สป.  กรรมการ 
     สาขาสุขภาพช่องปาก 

25.16. นางสาวสุภารัตน์ ถิ่นหัวเตย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ สสจ.สป. กรรมการ 
     สาขาศัลยกรรม สาขาอายุรกรรม และ สาขาออร์โธปิดิกส์ 

25.17. นางสุนิตย์ หะรารักษ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    กรรมการ 
     สาขา Palliative Care     

25.18. นางธนินี อรุณรักษ์รัตนะ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    กรรมการ 
     สาขาพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการ 

25.19. นางจุฑามาศ   เถาว์ชาลี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสจ.สป.   กรรมการ 
     สาขาบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิและสุขภาพองค์รวม 

25.20. นายประยุกต์   ปิติวรยุทธ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.สป.  กรรมการ  
     สาขาแพทย์แผนไทย 

25.21. นางสาวนุจนา ทิพย์อุดม เภสัชกรช านาญการ สสจ.สป.    กรรมการ 
     สาขาการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 

25.22. นางวลัยพรรณ สัมฤทธิ์วัชฌาสัย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสจ.สป.  กรรมการ 

.../24.23. นางสาวศิริรัตน์ 
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25.23. นางสาวศิริรัตน์  เกี๊ยมรอด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      กรรมการ 
     ผู้ประสานงาน รพ.สมุทรปราการ 

25.24. นางสาวสายชล  ธัญธริษตรี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ       กรรมการ 
     ผู้ประสานงาน รพ.บางพลี 

25.25. นางทิวา  รุ่งประทีปไพบูลย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
     ผู้ประสานงาน รพ.บางบ่อ 

25.26. นางสาวภาคินี เสรีรัฐโพธิตระกูล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ       กรรมการ 
     ผู้ประสานงาน รพ.บางบ่อ 

25.27. นางฉลอม   ลี้จินดา    พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
     ผู้ประสานงาน รพ.บางจาก 

25.28. นางรุ่งอรุณ  เหลืองพิพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ       กรรมการ 
     ผู้ประสานงาน รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ 

25.29. นางกองเพชร   อ่ิมใจ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ     กรรมการ 
     ผู้ประสานงาน รพ.บางเสาธง 

25.30. นายวงค์วีระ   ศุภมันตา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ      กรรมการ 
     ผู้ประสานงาน สสอ.เมือง 

25.31. นายวุฒิพันธ์  ทานมัย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ      กรรมการ 
     ผู้ประสานงาน สสอ.บางพลี  

25.32. นายลภัสวัฒน์  ศุภธเนสร์ปูรตา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ      กรรมการ 
     ผู้ประสานงาน สสอ.บางบ่อ 

25.33. นายโสฬส    อ้นไชยะ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ      กรรมการ 
     ผู้ประสานงาน สสอ.พระประแดง 

25.34. นายณรงค์  สุกใส  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ      กรรมการ 
     ผู้ประสานงาน สสอ.พระสมุทรฯ   

25.35. นายค ารณ   มั่งมี  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ      กรรมการ 
     ผู้ประสานงาน สสอ.บางเสาธง    

25.36. นางชมภู่   ศรีอุดมขจร    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   สสจ.สป.    กรรมการและเลขานุการ 
     ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาระบบบริการ  

 บทบาทหน้าที่ 
๑.  การประสานงานตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกัน       

ทุกระดับ  
๒. จัดระบบทั้งการประสานงาน ตลอดจนการประสานงานในระดับเดียวกัน เพ่ือประสานความเข้าใจอันดี

ระหว่างคณะกรรมการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในทุกสาขา 
๓. ประสานการรวบรวม วิเคราะห์ และตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ในแต่ละสาขา ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง 

สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจและการวางแผน ติดตาม ควบคุม ก ากับ และประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

.../4 การก าหนด 
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4. การก าหนดตัวเครื่องมือการสื่อสาร วันเวลา และสถานที่ โดยยึดหลักการว่าการติดต่อประสานงานที่ดี 
ช่วยให้ปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความราบรื่น 

5. กระตุ้นให้เกิดความเต็มใจในการที่จะประสานงาน และร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือให้
ด าเนินงานของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

 

  
สั่ง ณ วันที่  10  กุมภาพันธ์  2560 

สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ ์
(นายสวัสดิ์  อภิวัจนีวงศ์) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 

รับรองส าเนาถูกต้อง 
 

 (นางชมภู่ ศรีอุดมขจร) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
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