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โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD)
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ยาเสพติด
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สูติกรรม
กุมารเวชกรรม
ศัลยกรรม
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อายุรกรรม
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ศัลยกรรมกระดูก
โรคหลอดเลือดสมอง

รายชือ่ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัดสระแก้ว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จากการประชุมกาหนดร่างคณะกรรมการฯ เมือ่ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 โดยมี นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
นางสาวอนัญญา อุชชิน (รพร)
นายธนา ภานุมาตรัศมี (รพ.อรัญ)
นางสาวชัชญา กิจภักดี (รพร)
นายปณิธาน สวนหมาก (รพร)
นางสมพร ปิน่ กอง (รพ.อรัญ)
นางอรพิน ภัทรกรสกุล (สสจ)
นายธีรวัฒน์ โสธนนันท์ (รพร)
นายธนา ภานุมาตรัศมี (รพ.อรัญ)
นางสาวอุษา พูลสวัสดิ์ (รพร)
นางยุพนิ ถกลประจักษ์ (รพร)
นายวันชัย คงคา (รพร)
นายศรากูล อมรรัตนชัย (สสจ)
นายเพลิน โทนสระน้อย (รพร)
นายธีรพล พัฒนพิศาลศักดิ์ (รพ.อรัญ)
นางกศิมา สง่ารัตนพิมาน (รพร)
นางสาวธนัชญา ปิงกุล (สสจ)
นายกฤตพร ชินสว่างวัฒนกุล (รพร)
นางสาวรัตนาภรณ์ โรจนทัพพะ (รพ.อรัญ)
นางอุษา ศุภมิตรกฤษณา (รพร)
นายจาตุรงค์ จันทร์เรือง (สสจ)
นางสาวกาญจนา เทียนประเสริฐกิจ (รพร) นายธนา ภานุมาตรัศมี (รพ.อรัญ)
นางสาวอุษา พูลสวัสดิ์ (รพร)
นางสาวธนัชญา ปิงกุล (สสจ)
นางสาวทัศนีย์ อมรอินทพิเชฐ (รพร)
นางสาวชมพูนุช อัตถนันท์ (รพ.อรัญ)
นางพิมรภัทร เพ็ชรพะเนาว์ (รพร)
นางสาวนภาพร เนตรแสงสี (สสจ)
นายภาณุ ไพศาลสุกจิ (รพร)
นายกมลชนก จั่นเพชร (รพ.อรัญ)
นางเพ็ญศรี อมิตเดช (รพร)
นายเสกสรรค์ คงอาชีวกิจ (สสจ)
นางสาวปิยะมาศ ตามศรี (สสจ)
นายสมเกียรติ ทองเล็ก (สสจ.)
นายทองปาน พันจุย
นายเสกสรรค์ คงอาชีวกิจ (สสจ)
นางเพ็ญศรี อมิตเดช (รพร)
นางสาวปิยะมาศ ตามศรี (สสจ)
นายปิยะ สวัสดิผล (รพร)
นางสาวรสสุคนธ์ สัตยาภักดีชัย (รพ.อรัญ)
นางสาวสุดารัตน์ ภูจานงค์ (รพร)
นางสาวสุลีรตั น์ เพ็ชรสมบัติ (สสจ)
นางสาวทัศนีย์ อมรอินทพิเชฐ (รพร)
นางสาวชมพูนุช อัตถนันท์ (รพ.อรัญ)
นางเพ็ญนภา ประวัติวงค์ (รพร)
นางสาวนภาพร เนตรแสงสี (สสจ)
นายสิทธิโชค วัฒนโรจนาพร (รพร)
นางสาวศศิวมิ ล อากาศชัย (รพ.อรัญ)
นางนงลักษณ์ บัวเรือง (รพร)
นางอุไรรัตน์ เหง้าแก้ว (รพ.อรัญ)
นายณัฐกริช โกมลศรี (สสจ)
นางสาวพรพิมล ดลวิทยากุล (รพร)
นางสาวไพลิน บุญกะยะ (รพ.อรัญ)
นางเสาวนีย์ เลือกนารี (รพร)
นางสาวชนณิศา แก้ววิเศษ (รพร)
นายสรณพ ลาดนอก (สสจ)
นายวิทยา หอมฉุน (รพร)
นายศุภกฤษฎ์ กิจภากรณ์ (รพ.อรัญ)
นางจิรฐา แจ่มศรี (รพร)
นายณัฐกริช โกมลศรี (สสจ)
นายเนตรน้อย ชาลี (รพร)
นายธนา ภานุมาตรัศมี (รพ.อรัญ)
นางประคองแก้ว นวลสาลี (รพร)
นางสาวพัทธมนัส เลี้ยงสุวงค์ (รพร)
นายก่อสกนธ์ เอื้อเฟือ้ (รพร)
นางปรารถนา วันดี (รพ.อรัญ)
นายอนุกลู อุทจิตร์ (สสจ)
นางอรพิน ภัทรกรสกุล (สสจ)

กลุม่ งาน สสจ.
รพร.สระแก้ว
รพ.อรัญ
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รพร.สระแก้ว
รพร.สระแก้ว
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ส่งเสริม
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งานยาเสพติด
งานยาเสพติด
รพร.สระแก้ว
งานยาเสพติด
ส่งเสริม
ส่งเสริม
รพ.อรัญ
คุณภาพฯ
รพร.สระแก้ว
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รพร.สระแก้ว
รพ.อรัญ
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สาขา
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
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ปฐมภูมิ
ทันตกรรม
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แพทย์แผนไทย

ประธาน
นายสรวิศ ชลาลัย (รพ.อรัญฯ)

รองประธาน
นายเอกชัย ยอดขาว (รพ.ตาพระยา)
นายฐิติ ตั้งลิตานนท์ (รพร)
นายธีรวัฒน์ โสธนนันท์ (รพร)
นายศุภกฤษฎ์ กิจภากรณ์ (รพ.อรัญ)

เลขานุการ
นางพิไลพร เจียมสถิตย์ (รพร)

นายชัยรัตน์ สมบูรณ์ธนกิจ (รพร)
นายอนิรทุ ธ์ ศรีสกุล (รพร)

นางดารารัตน์ โห้วงศ์ (สสจ)
นายสัมภาษณ์ ชาติองลกรณ์ (รพ.วัฒนาฯ)

นางสาววรรนิภา เกลี้ยงสุวรรณ (สสจ)
นางสาวศยา ศรีสามารถ (สสจ)

นายแพทย์สุขมุ พิรยิ ะพรพิพฒ
ั น์ (รพ.วัฒนา)

นายวัฒนพล จิติลาภะ (รพ.วังน้าเย็น)
นางดารารัตน์ โห้วงศ์ (สสจ)
นางสาวเสาวณีย์ ยถาภูธานนท์ (รพร)
นายธีรพล พัฒนพิศาลศักดิ์ (รพ.อรัญ)
นายธีรวัฒน์ โสธนนันท์ (รพร)

นางกฤษณา ฤทธิ์เดช (สสจ)

นายธีรพล พัฒนพิศาลศักดิ์ (รพ.อรัญ)

นางพิชญากร กีรติเตชาวุฒิ (รพร)

นายเนตรน้อย ชาลี (รพร)
นางดารารัตน์ โห้วงศ์ (สสจ)
นายสรวิศ ชลาลัย (รพ.อรัญฯ)

พันจ่าเอกณรงค์ชัย สมใจ (รพร)
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การใช้ยาอย่างสมเหตุผล นายสุรชัย ทรัพย์จรัสแสง (รพร)
รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ นายก่อสกนธ์ เอื้อเฟือ้ (รพร)
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การดูแลแบบประคับประคอง นางสาวพิชชญา อภิชาตอามฤต (รพร)
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การดูแลระยะกลาง
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การให้บริการกัญชาทาง
การแพทย์

นายก่อสกนธ์ เอื้อเฟือ้ (รพร)
นางสาวพิชชญา อภิชาตอามฤต (รพร)

นางสาวกมลชล ศรีวรสาร (รพร)
พันจ่าเอกณรงค์ชัย สมใจ (รพร)

นายวงศกร พรมเคน (รพร)

ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
นางสาวสุจติ รา ตันธิกลุ (รพร)
นายยศวัจน์ เชาว์นิธธิ รณ์ (รพร)
นางปรารถนา วันดี (รพ.อรัญ)
นายณัฐกริช โกมลศรี (สสจ)
นายอนุกลู อุทจิตร์ (สสจ)
นางสาวภคธรณ์ ธงเทียว (สสจ)
นางวรรณี บุญศิริ (รพร)
นางนคลธร พิณแพทย์ (สสจ)
นางศิรพิ ร สิทธิประภา (รพร)
นางบุษบา ยินดีสุข (รพร)
นางนุชรี บวงสวง (สสจ)
นางสาวปรุงใจ ปาจรียานนท์ (สสจ)
นางสาวนฤวรรณ ชาวเวียง (รพร)
นางอารี บุญมัน่ (รพ.อรัญ)
นางอรพิน ภัทรกรสกุล (สสจ)
นายศรากูล อมรรัตนชัย (สสจ)
นายศิรธันย์ สุนทรอัครพงษ์ (สสจ)
นางสาวกิติยา ต้นสิน (รพร)
นายณัฐกริช โกมลศรี (สสจ)
นางจตุพร พลธิรกั ษา (รพร)
นางสาวรัตนาพร อยู่พร้อม (รพร)
นางสาวปรารถนา ชามพูนท (สสจ)
นางกฤษณา ฤทธิ์เดช (สสจ)

กลุม่ งาน สสจ.
รพร.สระแก้ว
รพร.สระแก้ว
รพ.อรัญ
คุณภาพฯ
NCD
คุณภาพฯ
รพร.สระแก้ว
ทันตฯ
รพร.สระแก้ว
แพทย์แผนไทย
แพทย์แผนไทย
คุ้มครองฯ
รพร.สระแก้ว
รพ.อรัญ
NCD
NCD
NCD
รพร.สระแก้ว
คุณภาพฯ
รพร.สระแก้ว
รพร.สระแก้ว
คุ้มครองฯ
แพทย์แผนไทย

