
 
 

คําส่ังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 
ท่ี           /๒๕๕๘ 

เรื่อง  การแตงตั้งคณะทํางานทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) จังหวัดพิจิตร 
…………………………………………… 

ดวย รัฐบาลไดกําหนดนโยบายเพ่ือเปนของขวัญท่ีจะมอบใหกับประชาชน โดยใหมีทีมหมอ
ครอบครัว(Family Care Team) ประชาชนอุนใจ มีญาติท่ัวไทยเปนหมอครอบครัว ภายใตกลไกการขับเคลื่อน
การพัฒนาระบบสุขภาพอําเภอ(District Health System : DHS) โดยมีกลยุทธหลักในการดําเนินการให
ประสบความสําเร็จ คือการจัดทีมหมอครอบครัวระดับอําเภอ และตําบลใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ท่ีจะชวยเขาไป
ดูแลสุขภาพประชาชนทุกครอบครัวไดอยางมีคุณภาพ  ซ่ึงทีมจะประกอบดวยสหวิชาชีพหลายสาขาท้ังดาน
การแพทยและการสาธารณสุข ชวยดูแลดานรักษาพยาบาล สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และฟนฟูสภาพ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูปวยในครอบครัว ชุมชน อยางใกลชิดเขาถึงเขาใจ ดุจญาติมิตร  
                  เ พ่ือใหการดํา เนินการตามนโยบายดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยมีคุณภาพ                           
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูรับบริการพึงพอใจ จึงขอแตงตั้งทีมหมอครอบครัวระดับอําเภอและตําบล 
ของจังหวัดพิจิตร ดังนี ้
1.อําเภอเมืองพิจิตร ประกอบดวยทีมหมอครอบครัว จํานวน 8 ทีม 
ทีมท่ี 1 :  ทีมหมอครอบครัว ตําบลในเมือง (รพท.พิจิตร) ประกอบดวย 
 1.พญ.เพ็ญศรี  มโนวชิสรรค  รองผูอํานวยการดานภารกิจปฐมภูมิ  ประธาน 
     และทุติยภูมิ 
 2. นางกฤษณา   เอ่ียมเปลี่ยน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รองประธาน
 3. น.ส.ประภาศิริ  เมืองพรวน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
 4. นางวรรณา  ธูปเมือง    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ    กรรมการ 

 5. นางสมคิด  จันทราช    เจาพนักงานสาธารณสุขอาวุโส     กรรมการ 
 6.นายสุพจน  กลอมจิตต  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 
 7. น.ส.ศุภร  ฟูพงษ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ        กรรมการและเลขานุการ 

ทีม ๑.1 : ศูนยสุขภาพชุมชนเมืองศรีมาลา 

 1. พญ. เพ็ญศรี มโนวชิรสรรค    รองผูอํานวยการดานภารกิจปฐมภูมิ  ประธาน 
     และทุติยภูมิ 
 2. นพ.เลี้ยง  ตั้งสิทธิโชค  นายแพทย       รองประธาน 

 3. พญ.ไพลิน  ไพสิน            นายแพทย      กรรมการ 

 4. ทพ.สุริยน  จูรัตนากร  ทันตแพทย     กรรมการ 

 5. ภก.วรางคณา  ควรจริต เภสัชกร      กรรมการ           

 6. น.ส.ชฎาภร  เยาวเจริญสุข นักกายภาพบําบัด     กรรมการ 

 7. น.ส.โสภิต  จําปาศักดิ์    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 

 8. นางธัญกมล  อินทรีย        พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ       กรรมการ      

 9. นางศรีนวล  สิทธิราช    เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน   กรรมการ 

 10. นางณัฐิยาภรณ  เปลี่ยนเนียม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ      กรรมการและเลขานุการ 

 



ทีม 1.๒ :  ศูนยสุขภาพชุมชนเมืองสระหลวง 

 1. พญ. เพ็ญศรี มโนวชิรสรรค รองผูอํานวยการดานภารกิจปฐมภูมิ  ประธาน 
     และทุติยภูมิ 
 2. นพ.เลี้ยง  ตั้งสิทธิโชค  นายแพทย      รองประธาน 
 3. พญ.ไพลิน  ไพสิน  นายแพทย     กรรมการ 

 4. ทพ.สุริยน  จูรัตนากร  ทันตแพทย     กรรมการ  

 5. ภก.วรางคณา  ควรจริต เภสัชกร      กรรมการ  

 6. น.ส.ชฎาภร  เยาวเจริญสุข นักกายภาพบําบัด    กรรมการ 

 7. นางจุไร  พวงสมบัติ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 

 8. นางนิรัชญา  ศรีโสภา  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 

 9. น.ส.เสาวรส  ฉันทธรรมสกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ          กรรมการและเลขานุการ 

ทีมท่ี 2 : ทีมหมอครอบครัว ตําบลปามะคาบ และทาฬอ  ประกอบดวย 

 1. พญ.เพ็ญศรี   มโนวชิรสรรค   รองผูอํานวยการดานภารกิจปฐมภูมิ  ประธาน   
     และทุติยภูมิ    
 2. นางกฤษณา   เอ่ียมเปลี่ยน   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ    รองประธาน 
 3. นางสาวประภาศิริ  เมืองพรวน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ     กรรมการ 
 4. นางวรรณา  ธูปเมือง    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 

 5. นางสมคิด   จันทราช   เจาพนักงานสาธารณสุขอาวุโส                     กรรมการ 

 6. นายสุพจน   กลอมจิตต  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 
 7. นางสาวศุภร   ฟูพงษ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ        กรรมการและเลขานุการ 

ทีม 2.1 : รพ.สต.ปามะคาบ 

 1. น.พ.โสภณ  โฆษิตวานิชย นายแพทย      ประธาน 

 2. น.พ.สุเทพ  สินกิตติยานนท นายแพทย     รองประธาน 

 3. พ.ญ.ขจีวรรณ  ศิวะมาศ นายแพทย        รองประธาน 

 4. ทพ.อดชิาติ  เลาหบูรณะกิจ ทันตแพทย       กรรมการ 

 5. ภญ. ณัฐติยา  มงคลประเสริฐ เภสัชกร      กรรมการ 

 6. นายทวีศักดิ์  ศักดิ์ศรีวิทยากูล นักกายภาพบําบัด    กรรมการ 

 7. นายประสูตร  เพ็ชรภูมิ  ผอ.รพ.สต.ปามะคาบ    กรรมการ 

 8. นางอารีย    สอนมี  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 

 9. นายรัญชนฒิภัทร  เชื้อสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ    กรรมการ 

 10. น.ส.นิตยา  กันธิสา  นักวิชาการสาธารณสุข     กรรมการ 

 11. นายเสถียร   ฤกษนันทน เจาพนักงานทันตสาธารณสุข        กรรมการ 

 12. นางประไพ    ตะเท่ียง ผูชวยเจาหนาท่ีสาธารณสุข          กรรมการและเลขานุการ 

                                    

    

 



 ทีม 2.2 รพ.สต.ทาฬอ 

 1. น.พ.นัยรัตน  ลัทธิธนธรรม   นายแพทย     ประธาน 

 2. พ.ญ.รัชนีกร  ลัทธิธนธรรม       นายแพทย     รองประธาน

 3. น.พ. ธีรวฒุิ  ปรีพูล        นายแพทย     รองประธาน

 4. พญ.ลลิตา  ฐิติธัญญาลักษณ     ทันตแพทย     กรรมการ 

 5. ภญ.ธัญพร  คงเนียม           เภสัชกร      กรรมการ     

 6. นายสมชาย  นาคสิงห  นักกายภาพบําบัด    กรรมการ

 7. น.ส.ประหยดั  รอดเรือง ผอ.รพ.สต.ทาฬอ     กรรมการ 

 8. นางกําไล   ปณณราช        พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ                                                    

 9. นางชนิดาภา  พระนาม           พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ

 10.น.ส.บวรพรรณ  เหลืองศรีสกุล  แพทยแผนไทย     กรรมการ  

 11. นายโตษณาการ  เทศแท เจาพนักงานทันตสาธารณสุข   กรรมการ 

 12. น.ส.บุญจํา   แจมจํารัส ผูชวยแพทยแผนไทย         กรรมการและเลขานุการ                                                                                

ทีมท่ี 3 : ทีมหมอครอบครัว ตําบลคลองคะเชนทร และโรงชาง ประกอบดวย 

 1. พญ.เพ็ญศรี  มโนวชิรสรรค   รองผูอํานวยการดานภารกิจปฐมภูมิ  ประธาน  

     และทุติยภูมิ      

 2. นางกฤษณา  เอ่ียมเปลี่ยน   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ     รองประธาน 

 3. นส.ประภาศิริ  เมืองพรวน   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ     กรรมการ 

 4. นางวรรณา  ธูปเมือง    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ    กรรมการ 

 5. นางสมคิด  จันทราช    เจาพนักงานสาธารณสุขอวุโส     กรรมการ 

 6. นายสุพจน  กลอมจิตต   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ    กรรมการ 

 7. นางสาวศุภร  ฟูพงษ    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ          กรรมการและเลขานุการ 

ทีม 3.1 รพสต.คลองคะเชนทร 

 1. น.พ.เสรี  วฒุินันทชัย  นายแพทย     ประธาน 

 2. น.พ.ไพรัตน  ศรีพลากิจ นายแพทย     รองประธาน 

 3. น.พ.วัชรพงศ  มีพรสวรรค นายแพทย     รองประธาน 

 4. ทพ.สุริยน  จูรัตนากร  ทันตแพทย     กรรมการ 

 5. ภญ. พรทิพา  อุดมบุญดี เภสัชกร      กรรมการ 

 6. นายทวีศักดิ์  ศักดิ์ศรีวิทยากูล นักกายภาพบําบัด    กรรมการ 

 7. นางรัตติกร   ปายปาน  ผอ.รพ.สต.คลองคะเชนทร   กรรมการ 

 8. นางสุนทร   กิติวรรณ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 

 9. นางจินตนา   เพ็งแตง  เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน  กรรมการ 

 10. น.ส.นันทวัน  วงษเงิน นักวิชาการสาธารณสุข    กรรมการ 

 11. น.ส.สภุาภรณ อิฐสุวรรณกุล เจาพนักงานทันตสาธารณสุข        กรรมการและเลขานุการ                           

 

 



 ทีม 3.2 รพสต.โรงชาง 

 1. พ.ญ.พิมประภา  กัณฑะษา นายแพทย     ประธาน 

 2. น.พ.ศรีวิทย  นราธรสวสัดิกุล นายแพทย          รองประธาน 

 3. พ.ญ.อัจฉราจีรี  ฤทธิ์หิรัญ นายแพทย     รองประธาน   

 4. ทพญ.สุนันท  ดารารักษ ทันตแพทย                กรรมการ  

 5. ภก. พสุธา  บุรีแกว    เภสัชกร      กรรมการ 

 6. น.ส.ชฎาพร  เยาวเจริญสุข      นักกายภาพบําบัด               กรรมการ 

 7. นางชนิตรา  คมขําหนัก ผอ.รพ.สต.โรงชาง    กรรมการ 

 8. นางกรรณิการ  ทองจันทร      พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ        กรรมการ  

 9. น.ส.นภาลัย  มังคละ    เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน       กรรมการและเลขานุการ 

ทีมท่ี 4 : ทีมหมอครอบครัว ตําบลเมืองเกา และดงกลาง  ประกอบดวย 

 1. พญ.เพ็ญศรี  มโนวชิรสรรค   รองผูอํานวยการดานภารกิจปฐมภูมิ  ประธาน  

     และทุติยภูมิ     

 2. นางกฤษณา  เอ่ียมเปลี่ยน   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ    รองประธาน 

 3. น.ส.ประภาศิริ  เมืองพรวน  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ    กรรมการ 

 4. นางวรรณา  ธูปเมือง    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 

 5. นางสมคิด  จันทราช   เจาพนักงานสาธารณสุขอาวุโส    กรรมการ 

 6. นายสุพจน  กลอมจิตต  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 

 7. น.ส.ศุภร  ฟูพงษ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ         กรรมการและเลขานุการ 

 ทีม 4.1 รพสต.เมืองเกา 

 1. พ.ญ.พิมประภา  กัณฑะษา นายแพทย     ประธาน 

 2. น.พ.ศรีวิทย  นราธรสวสัดิกุล นายแพทย        รองประธาน 

 3. พ.ญ.อัจฉราจีรี  ฤทธิ์หิรัญ นายแพทย     รองประธาน 

 4. ทพญ.สุนันท  ดารารักษ ทันตแพทย     กรรมการ  

 5. ภญ.พัชรี  วชัรกานนท  เภสัชกร      กรรมการ 

 6. น.ส.ชฎาพร  เยาวเจริญสุข นักกายภาพบําบัด    กรรมการ 

 7. นางณัฐธวรา  ภักดีโต  ผอ.รพ.สต.เมืองเกา    กรรมการ 

 8. นางปยธิดา   เรืองจันทร   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 

 9. นายไกรสร    ศรีเมือง  นักวิชาการสาธารณสุข    กรรมการ 

 10. นายสุทธิพงษ   เภาบัว         เจาพนักงานทันตสาธารณสุข               กรรมการและเลขานุการ 

 ทีม 4.2 รพสต.ดงกลาง 

 1. น.พ.สุพจน  เกียรติวนิชวิไล นายแพทย      ประธาน 

 2. น.พ.พีรพงศ  โรจนธนพิบูล     นายแพทย             รองประธาน 

 3. พ.ญ.นฤมล  แสงพิกุล      นายแพทย     รองประธาน 

 4. ทพญ.ลลิตา  ฐิติธัญญาลักษณ   ทันตแพทย          กรรมการ  

 5. ภก. พสุธา  บุรีแกว          เภสัชกร              กรรมการ 



 6. น.ส.พิรารัตน  ฉัตรรัตนกุลชัย นักกายภาพบําบัด         กรรมการ 

 7. นายศรีไพร    สอนเขียว ผอ.รพ.สต.ดงกลาง    กรรมการ 

 8. นางอัมพร     ภูทอง              พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ             กรรมการ 

 9. น.ส.จิรดา    เมฆโพธิ์         นักวิชาการสาธารณสุข         กรรมการ 

 10. นางนวลพรรณ   ดีม่ัน          ผูชวยเจาหนาท่ีสาธารณสุข           กรรมการและเลขานุการ 

ทีมท่ี 5 :  ทีมหมอครอบครัว ตําบลดงปาคํา ,หัวดง และบานเนินยาว  ประกอบดวย 

 1. พญ.หญิงไพลิน  ไพสิน  นายแพทยชํานาญการ    ประธาน 

 2. นางปราณี  ชวงไกล  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รองประธาน

 3. นายสมยศ  เหลืองศรีสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

 4. นายสุธี  คัชมาตย  เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน  กรรมการ 

 5. น.ส.พิชญาภัค  ลาภชัยเจรญิกิจ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   กรรมการ 

 6. นางพรนิภา  จํานงการ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 

 7. นางจินตสินี  รักษานาม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ        กรรมการและเลขานุการ 

 ทีม 5.1 รพสต.ดงปาคํา 

 1.น.พ.สุพจน  เกียรติวนิชวิไล   นายแพทย      ประธาน 

 2.น.พ.พีรพงศ  โรจนธนพิบูล     นายแพทย           รองประธาน 

 3.พ.ญ.นฤมล  แสงพิกุล         นายแพทย         รองประธาน   

 4.ทพญ.ลลิตา  ฐิติธัญญาลักษณ ทันตแพทย               กรรมการ 

 5.ภญ.พิชญา  สิริสุขุม          เภสัชกร            กรรมการ 

 6. น.ส.พิรารัตน  ฉัตรรัตนกุลชัย นักกายภาพบําบัด         กรรมการ 

 7.นายพงษนรินทร รูคงประเสรฐิ ผอ.รพ.สต.ดงปาคํา    กรรมการ 

 8.นางทัศนีย   เท่ียงธรรม    เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน  กรรมการ 

 9.นายพิเชฐ   เชื้อวีระชน  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     กรรมการ 

 10. นางปรานอม บริบูรณโพธิ์รัตน   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ        กรรมการและเลขานุการ 

 ทีม 5.2 รพสต.หัวดง 

1. น.พ.วิทยา  ประทินทอง    นายแพทย     ประธาน 

2. พ.ญ.ขัตติยา  สันตยากร นายแพทย             รองประธาน   

3. พ.ญ.อัมพวัล  วีระนันวัฒนะ นายแพทย           รองประธาน 

4. ทพญ.ธัญรดา  คงสวัสดิ์ ทันตแพทย            กรรมการ 

5. ภญ.มัญชุดา  สุทธิพรชัย เภสัชกร              กรรมการ 

6. น.ส.พิรารัตน  ฉัตรรัตนกุลชัย นักกายภาพบําบัด    กรรมการ 

7. นางสมหมาย   โคกทอง ผอ.รพ.สต.หัวดง     กรรมการ 

8. น.ส.ธัชพรรณ   คําเขียน         พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ     กรรมการ 

9. น.ส.สุดารัตน   อินทวงษ นักวิชาการสาธารณสุข    กรรมการ 

 10. น.ส.ประทุมพร    พุมพวง     เจาพนักงานทันตสาธารณสุข      กรรมการ    

11. นายณรงค   โตะดอนทอง เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน       กรรมการและเลขานุการ 



 

 ทีม 5.3 รพสต.เนนิยาว 

1.น.พ.วิทยา  ประทินทอง    นายแพทย     ประธาน 

2.พ.ญ.ขัตติยา  สันตยากร     นายแพทย            รองประธาน  

3.พ.ญ.อัมพวัล  วีระนันวัฒนะ      นายแพทย            รองประธาน 

4.ทพญ.ธัญรดา  คงสวัสดิ์  ทันตแพทย               กรรมการ 

 5.ภก. พสุธา  บุรีแกว  เภสัชกร        กรรมการ 

6.น.ส.พิรารัตน  ฉัตรรัตนกุลชัย นักกายภาพบําบัด             กรรมการ 

 7.น.ส.อภันตรี   โอชะกุล  ผอ.รพ.สต.เนินยาว    กรรมการ 

8.นางอรุณรัตน   พันทา            นักวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ      กรรมการ 

9.นายเอกสิทธิ์  ธนะสังข   เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน       กรรมการและเลขานุการ 

ทีมท่ี 6 :  ทีมหมอครอบครัว ตําบลบานบุง และสายคําโห  ประกอบดวย 
 1.พญ.ไพลิน  ไพสิน  นายแพทยชํานาญการ    ประธาน 

 2.นางปราณี  ชวงไกล  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รองประธาน 

 3.นายสมยศ  เหลืองศรีสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
 4.นายสุธี  คัชมาตย  เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน  กรรมการ 

 5.น.ส.พิชญาภัค ลาภชัยเจริญกิจ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   กรรมการ 

 6.นางพรนิภา  จํานงการ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 

 7.นางจินตสินี  รักษานาม  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ        กรรมการและเลขานุการ
 ทีม 6.1 รพสต.บานบุง 
 1. น.พ.ธเนศ  ดุสิตสุนทรกุล   นายแพทย     ประธาน 

 2. น.พ.เสวี  ยอดจันทร             นายแพทย     รองประธาน 

 3. พ.ญ.จิตรลดา  ศรีปญญา        นายแพทย              รองประธาน 

4. ทพญ.พรพนิต  ศิวเวทพิกุล ทันตแพทย            กรรมการ 

5. ภก.ภูกฤตา  ปาคุต  เภสัชกร            กรรมการ 

6. น.ส.พิรารัตน  ฉัตรรัตนกุลชัย นักกายภาพบําบัด                 กรรมการ 

7 .นายจิรศักดิ์   เหลาโชต ิผอ.รพ.สต.บานบุง    กรรมการ 

8. น.ส.กนกวรรณ  ศรีนรคุตร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 

9. น.ส.วิริยา  ฉายาเศรษฐกุล เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน   กรรมการ 

10. น.ส.ดุษณี   แกวอินทร เจาพนักงานทันตสาธารณสุข       กรรมการ                                             

11. น.ส.พัชรา  ปทมะเสวี นักวิชาการสาธารณสุข               กรรมการและเลขานุการ   ทีม 

6.2 รพสต.สายคําโห 

1.น.พ.ธเนศ  ดุสิตสุนทรกุล   นายแพทย     ประธาน 

2.น.พ.เสวี  ยอดจันทร          นายแพทย     รองประธาน 

3.พญ.จิตรลดา  ศรีปญญา         นายแพทย     รองประธาน 

4.ทพญ.พรพนิต  ศิวเวทพิกุล ทันตแพทย            กรรมการ 

5.ภก.ภูกฤตา  ปาคุต  เภสัชกร                   กรรมการ  



6.น.ส.พิรารัตน  ฉัตรรัตนกุลชัย นักกายภาพบําบัด     กรรมการ 

7.นางสาลี่   พรปติภัทร              ผอ.รพ.สต.สายคําโห         กรรมการ 

 8.นางอโนทัย    บุญเพชร          พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ          กรรมการ 

9.นางสุวิมล   ชาติบุรุษ   เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน       กรรมการและเลขานุการ 

ทีมท่ี 7 : ทีมหมอครอบครัว ตําบลปากทาง , ยานยาว, บานดาน และไผขวาง ประกอบดวย 

 1.พญ.ไพลิน  ไพสิน    นายแพทยชํานาญการ     ประธาน 

 2.นางปราณี  ชวงไกล    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รองประธาน 

 3.นายสมยศ  เหลืองศรีสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

 4.นายสุธี  คัชมาตย  เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน  กรรมการ 

 5.น.ส.พิชญาภัค  ลาภชัยเจรญิกิจ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   กรรมการ 

 6.นางพรนิภา  จํานงการ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 

 7.นางจินตสินี  รักษานาม  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ        กรรมการและเลขานุการ

 ทีม 7.1  รพสต.ปากทาง 

 1.พ.ญ.ไพลิน  ไพสิน  นายแพทย       ประธาน 

2.ทพญ.ลลิตา  ฐิติธัญญาลักษณ ทันตแพทย     รองประธาน 

3.ภญ. ลลิดา  คําชื่น             เภสัชกร                  กรรมการ  

 4.นายสมชาย  นาคสิงห         นักกายภาพบําบัด           กรรมการ 

5.นางอักษร  กลอมจิตต    ผอ.รพ.สต.ปากทาง            กรรมการ 

6.นางดาวิน  ปูชะพันธ           พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                   กรรมการ          

 7.นางประภัสสิริ  ชูจิตร        พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 

 8.นางพิศเพลิน วิเชียรสรรค        นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ   กรรมการ 

9.นางปราณี  ชวงไกล          พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ        กรรมการและเลขานุการ

 ทีม 7.2 รพสต.ยานยาว 

1.น.พ.ชวโรจน  เกียรติกําพล นายแพทย     ประธาน 

2.น.พ.อนุชิต  บางมณี  นายแพทย     รองประธาน 

3.พ.ญ.นลินรัตน  ชัยกิจไทย นายแพทย     รองประธาน 

4.ทพญ.นรัญญา  ผองอวย ทันตแพทย               กรรมการ     

5.ภญ.รินทรลภัส  ฉัตรนิธิศักดิ์ เภสัชกร          กรรมการ 

 6.นายสมชาย  นาคสิงห   นักกายภาพบําบัด     กรรมการ 

 7.นายธาตรี  สุวรรณปกษิณ ผอ.รพ.สต.ยานยาว            กรรมการ                                          

8.นางจิตกัญญา   ใจชื้น          พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ         กรรมการ 

9.น.ส.สุดากานต  จํานงภักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 

 10.น.ส.ชนกมล   รัสมี  เจาพนักงานทันตสาธารณสุข               กรรมการและเลขานุการ                                    

    

 

      



ทีม 7.3 รพสต.บานดาน 

1.น.พ.ชวโรจน  เกียรติกําพล   นายแพทย       ประธาน 

2.น.พ.อนุชิต  บางมณี           นายแพทย        รองประธาน 

3.พ.ญ.นลินรัตน  ชัยกิจไทย นายแพทย     รองประธาน 

 4.ทพญ.นรัญญา  ผองอวย         ทันตแพทย     กรรมการ 

5.ภก.พสุธา  บุรีแกว          เภสัชกร                    กรรมการ   

6.นายสมชาย  นาคสิงห  นักกายภาพบําบัด    กรรมการ 

7.นางบุญหลง  ศิริวัฒนากุล      ผอ.รพ.สต.บานดาน             กรรมการ     

8.นางเยาวมาศ  จิตตวง          พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ         กรรมการ     

9.นางอัสนีย    อินใย        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ        กรรมการและเลขานุการ

 ทีม 7.4 รพสต.ไผขวาง 

1.น.พ.ชวโรจน  เกียรติกําพล นายแพทย     ประธาน 

2.น.พ.อนุชิต  บางมณี        นายแพทย     รองประธาน 

3.พ.ญ.นลินรัตน  ชัยกิจไทย นายแพทย     รองประธาน 

4.ทพญ.นรัญญา  ผองอวย        ทันตแพทย             กรรมการ 

5.ภก.พสุธา  บุรีแกว               เภสัชกร                กรรมการ       

6.นายสมชาย  นาคสิงห   นักกายภาพบําบัด    กรรมการ 

7.น.ส.พรวิไล  วองวิไลรัตน ผอ.รพ.สต.ไผขวาง            กรรมการ                                          

8.นางธนัชชา   ชาญณรงค พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ      กรรมการ      

9.น.ส.เกศรินทร   สมิงนิล       นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ         กรรมการและเลขานุการ                                

ทีมท่ี 8 :  ทีมหมอครอบครัว ตําบลฆะมัง และทาหลวง  ประกอบดวย 

 1.แพทยหญิงไพลิน  ไพสิน   นายแพทยชํานาญการ    ประธาน 

 2.นางปราณี  ชวงไกล   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รองประธาน 

 3.นายสมยศ  เหลืองศรีสกุล  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

 4.นายสุธี  คัชมาตยเ  จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน   กรรมการ 

 5.น.ส.พิชญาภัค  ลาภชัยเจรญิกิจ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ    กรรมการ 

 6.นางพรนิภา  จํานงคการ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 

 7.นางจินตสินี  รักษานาม  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ        กรรมการและเลขานุการ 

 ทีม 8.1 รพสต.ฆะมัง 

 1.น.พ.เลี้ยง  ตั้งสิทธิโชค  นายแพทย       ประธาน 

 2.ทพญ.กนกกาญจน  คุมเสร็จ ทันตแพทย            รองประธาน 

 3.ภญ.ปวีณา  สุมเจริญ  เภสัชกร                       กรรมการ  

 4.น.ส.ชฎาพร  เยาวเจริญสุข นักกายภาพบําบัด             กรรมการ 

 5.นางละอองจิตร  ดีม่ัน  ผอ.รพ.สต.ฆะมัง                 กรรมการ 

 6.นางบงกช    ศรขําพันธ       นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ         กรรมการ 

 7.นางสมศรี  ศุภเวชกรกิจ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ           กรรมการ 

  



 8.น.ส.ษมากร  ปรารถนารักษ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ         กรรมการ 

 9.นางนิตยา   จุยกระยาง          พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                  กรรมการ 

 10.น.ส.รัตติยา   ชางเหล็ก     จพ.ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน           กรรมการและเลขานุการ 

 ทีม 8.2  รพสต.ทาหลวง 

 1.พ.ญ.ไพลิน  ไพสิน  นายแพทย      ประธาน 

 2.ทพญ.กนกกาญจน  คุมเสร็จ ทันตแพทย       กรรมการ 

 3.ภญ. จันทรฉาย  สมสงวน        เภสัชกร            กรรมการ 

 4.นายทวีศักดิ์  ศักดิ์ศรีวิทยากูล นักกายภาพบําบัด      กรรมการ 

 5.นายอํานาจ  รุงสวาง  ผอ.รพ.สต.ทาหลวง       กรรมการ     

 6.นางเกศนีญ   ดีม่ัน  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ           กรรมการ            

 7.นางออยทิพย  อินรัญ        จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน          กรรมการ    

 8.นางกฤษณา  เอ่ียมเปลี่ยน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 

 9.น.ส.ศุภร  ฟูพงษ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ        กรรมการและเลขานุการ 

 
2.อําเภอวังทรายพูน  ประกอบดวยทีมหมอครอบครัว จํานวน 2 ทีม 
   ทีมท่ี 1  : ทีมหมอครอบครัวเขตตําบลวังทรายพูน ,หนองยาง,หนองปลาไหล,บานทับไทร และ
คลองสะแก (โซนเหนือ)  ประกอบดวย 
 1.นพ.กิตติกุล   ปตะวชิรกุล ผอ.รพ.วังทรายพูน    ประธาน 
 2.นายพรวิทย     ตันติเจริญ สาธารณสุขอําเภอวังทรายพูน       รองประธาน 
 3.นางวีณา    เชษฐาสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
 4.นส.ววิพาวรรณ  นันทะสาร เภสัชกรชํานาญการ    กรรมการ 
 5.นส.นิภาพรรณ  สินไพศาลสกุล ทันตแพทยชํานาญการ    กรรมการ 
 6.นส.ศิริหญิง  สายัณหรรษา นักกายภาพบําบัด    กรรมการ 
 7.นางสายชล  พรหมมาวัน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
 8.นส.รัชนี   พรหมอยู  ผอ.รพ.สต.บานทับไทร    กรรมการ 
 9.นายวีระ   ดีม่ัน  นว.สาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 
 10.นายนิรุจน   อุดมศิลป  จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน   กรรมการ 
 11.นส.อรวรรณ  เจือจารย จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน    กรรมการ 
 12.นส.ขนิษฐา  สิทธิดํารงการ จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน    กรรมการ 
 13.นส.กัลยา   เทียมศร  นว.สาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 
 14.นส.พัชรมนฑ  อินพุม  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ         กรรมการ 
 15.นางยมดี   ประเสริฐสุข พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
 16.นางวีณา   เชษฐาสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
 17.นายพัด    สิงหทอง  นว.สาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 
 18.นายภาณุพงศ   ใจเอ้ือ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
 19.น.ส.มานิตย   ชาติวรรณ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
 20.นางอุไรวรรณ   บุญชุม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
 21.น.ส.ประไพ  แกวอารีลักษณ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
 22.นางสายชล  พรหมมาวัน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 



 23.นายชนะ    สมัครการ  ผอ.รพ.สต.บานหนองยาง             กรรมการ
 24.นางเรืองศิลป  เตชะบุญญะ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
 25.นส.ฐิตาภรณ สอนแกว เจาพนักงานทันตสาธารณสุข   กรรมการ 
 26.นายไพรศาล      อัดโดดดร จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน            กรรมการ 
 27.นายสํารวย   เชยจันทร ผอ.รพ.สต.หนองปลาไหล    กรรมการ 
 28.ร.อ.หญิงนิสารัตน  ศรีนามนต  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ        กรรมการ 
 29.นส.พัลลภา   กุลเทศ  จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน           กรรมการ 

 30.นายศิริชัย   สินธุรัตน  นว.สาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 

 31.นางสมคิด    จันทราช ผอ.รพ.สต.บานคลองสะแก          กรรมการ 
 32.นางอัญญาณี   พรหมอยู พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
 33.นายรักเกียรติ  รักทุง  นว.สาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 
 34.นางสมพิศ   วิริยม  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ           กรรมการและเลขานุการ 
ทีมท่ี 2  :  ทีมหมอครอบครัวตําบลยางสามตน ,หนองปลอง และหนองพระ (โซนใต)  ประกอบดวย 

 1.นพ.กิตติกุล    ปตะวชิรกุล ผอ.รพ.วังทรายพูน    ประธาน 
 2.นายพรวิทย     ตันติเจริญ สาธารณสุขอําเภอวังทรายพูน       รองประธาน 
 3.นายพัด    สิงหทอง  นว.สาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 
 4.นส.อิษยา   อินทรสถิตย เภสัชกรชํานาญการ    กรรมการ 
 5.นส.วลัยลักษณ    เสาเกิด ทันตแพทยชํานาญการ    กรรมการ 
 6.นส.ขวัญสุดา    บัญญัติ  แพทยแผนไทย     กรรมการ 
 7.นายพงศพัศ   เลือดพระปฐม ผอ.รพ.สต.หนองปลอง    กรรมการ 
 8.นายวีระ   ดีม่ัน  นว.สาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 
 9.นายนิรุจน   อุดมศิลป  จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน   กรรมการ 
 10.นส.อรวรรณ  เจือจารย จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน    กรรมการ 
 11.นส.ขนิษฐา  สิทธิดํารงการ จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน    กรรมการ 
 12.นส.กัลยา   เทียมศร  นว.สาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 
 13.นางปาริชาติ    คุมมวง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
 14.นางศิริรัตน   พรรณา  ผอ.รพ.สต.บานยางสามตน    กรรมการ 
 15.นางนันทนา   เพ็ชรัตน จพ.ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน   กรรมการ 
 16.นส.ฤทัยรัตน  กายะสิทธิ์  เจาพนักงานสาธารณสุข    กรรมการ 
 17.นส.จันทรประภา  จินดามัง    เจาพนักงานสาธารณสุข    กรรมการ  

 18.นายพงศพัศ  เลือดพระปฐม ผอ.รพ.สต.หนองปลอง        กรรมการ   
 19.นางฐิตาพร   เรเรือง  นว.สาธารณสุขชํานาญการ          กรรมการ 
 20.นายฉลองชัย  จันทรกิตติโอภาส  ผอ.รพ.สต.หนองพระ    กรรมการ 
 21.นายวริษฐ   เพ็ชรัตน  จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน   กรรมการ 
 22.นางกิตติพร  จิตตะระ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ     กรรมการ 
 23.นางสายชล  พรหมมาวัน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ         กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 



3.อําเภอโพธิ์ประทับชาง ประกอบดวยทีมหมอครอบครัว  จํานวน 4 ทีม 

 ทีมท่ี 1 กลุมหนวยบริการปฐมภูมิเครือขาย ศสช.รพ.โพธิ์ประทับชาง รพ.สต.ไผทาโพ  

ประกอบดวย   

 ๑.พญ.ธัญญา  สะอาดบุญเรือง แพทยเวชปฏิบัติ     ประธาน 

 ๒.นายประพันธศักดิ์ เสือนาราง สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ประทับชาง   รองประธาน 

 ๓.ทพ.ใจรัก  ยงคฤประพันธ ทันตแพทย     กรรมการ  

 ๔.ภก.ภิสิทธิ ์ ฟกศรี  เภสัชกรชํานาญการพิเศษ    กรรมการ  

 ๕.นางอํานวยพร  เมธีรัตนาพิพัฒน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ   กรรมการ  

 ๖.นางสุพัตรา สุขอยู  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ  

 ๗.นางวรัลลักษมณ  พัชรวิชช พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ  

 ๘.นส.สุมาลี  ครุธทิน  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ  

 ๙.นางสุดใจ  พิณเขียว               จพ.สาธารณสุขอาวุโส           กรรมการ 

 ๑๐.นางสาวกฤตพร  ผึ่งผาย นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ   กรรมการ  

 ๑๑.นางกัณฐิกา  สุขเกตุ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ        กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๒.นายพัลลภ  พลสวาง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      กรรมการและผูชวยเลขาฯ 

 ทีมท่ี 2 กลุมหนวยบริการปฐมภูมิเครือขาย เครือขาย รพ.สต.วังจิก  รพ.สต.ไผรอบเหนือ                       

รพ.สต.ไผรอบใต   รพ.สต.บานหนองหัวปลวก มอบหมายผูรับผิดชอบ ดังนี้ 

 ๑.พญ.สุวรรณา  ตอมยิ้ม ผูอํานวยการโรงพยาบาล     ประธาน  

 ๒.ทพ.รพีภรณ  พิพัฒนศาสตร ทันตแพทย     รองประธาน

 ๓.ภก.กิจวิรัตน  เพชรประดิษฐ เภสัชกรชํานาญการ    กรรมการ 

 ๔.นางนิภา  เรเรือง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 

 ๕.นายสุทิน  สุขโอสถ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 

 ๖.นางณัชปภา  คัชมาตย  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 

 ๗.นายอํานาจ  ชูตะกูล  เจาพนักงานสาธารณสุขอาวุโส   กรรมการ 

 ๘.นางอํานวยพร เมธีรัตนาพิพัฒน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ   กรรมการ  

 ๙.นางนิภา  นวลนภาศรี  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ  

 ๑๐.นางวรัลลักษมณ  พัชรวิชช พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ  

 ๑๑.นส.สุมาลี  ครุธทิน  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ  

 ๑๒.นางสาวจารุวรรณ  สุดเทศ เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน   กรรมการ 

 ๑๓.นางสาวเพ็ญศิริ  ธารทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 

 ๑๔.นายธีรดนย  คงสิทธิ์รัตนตระกูล  เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน  กรรมการ 

 ๑๕.นางสถาพร  จันทรมณี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ        กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๖.นางขวัญธนา  สุขโอสถ เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน     กรรมการและผูชวยเลขาฯ 

 ทีมท่ี 3 กลุมหนวยบริการปฐมภูมิเครือขาย รพ.สต.ดงเสือเหลือง  รพ.สต.เนินสวาง                     

รพ.สต.บานหนองสะแก  มอบหมายผูรับผิดชอบ ดังนี้ 

 ๑.พญ.ธัญญา  สะอาดบุญเรือง  แพทยเวชปฏิบัติ     ประธาน  

 ๒.ทพ.วันเฉลิม  บัวบาน  ทันตแพทยชํานาญการ    รองประธาน  



 ๓.ภก.จันทิวา  บัวจันทร  เภสัชกรชํานาญการ    กรรมการ  

 ๔.นายสมควร  พูลเพียร  เจาพนักงานสาธารณสุขอาวุโส   กรรมการ 

 ๕.นางพิตตินันท  พรมจันทร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 

 ๖.นางกรวรรณ  ศรบีรรเทา เจาพนักงานสาธารณสุขอาวุโส   กรรมการ 

 ๗.นางอํานวยพร  เมธีรัตนาพิพัฒน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ   กรรมการ  

 ๘.นางมณฑา  ศรีรัตนพงษ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ  

 ๙.นางวรัลลักษมณ  พัชรวิชช พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ  

 ๑๐.นส.สุมาลี  ครุธทิน  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ  

 ๑๑.นส.กฤตพร  ผึ่งผาย  นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ   กรรมการ   

 ๑๒.นายพัลลภ  พลสวาง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 

 ๑๓.นางมยุรี  ฟองชัย  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ        กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๔.นายสมศักดิ์  พุมพวง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ      กรรมการและผูชวยเลขาฯ 

 ท่ีมี 4 กลุมหนวยบริการปฐมภูมิเครือขาย รพ.สต.ทุงใหญ และ รพ.สต.บานบอปงเกลือ  

มอบหมายผูรับผิดชอบ ดังนี้ 

 ๑.นพ.ระวิน  หาญมนตรี  แพทยเวชปฏิบัติ     ประธาน  

 ๒.ทพ.วันเฉลิม  บัวบาน  ทันตแพทยชํานาญการ    รองประธาน  

 ๓.ภก.อาวุธ  ประสพโชค  เภสัชกรชํานาญการ    กรรมการ  

 ๔.นายสมทบ  สอนราช   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 

 ๕.นางขวัญศิริ  ลือพัฒธิมา เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน   กรรมการ 

 ๖.นางอํานวยพร เมธีรัตนาพิพัฒน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ  

 ๗.นางสาวชีวิน  สุขกล่ํา  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ  

 ๘.นางวรัลลักษมณ  พัชรวิชช พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ  

 ๙.นส.สุมาลี  ครุธทิน  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ  

 ๑๑.นส.จารวุรรณ  สุดเทศ เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน   กรรมการ 

          ๑๑.นส.สุภัทธ   พันธุเปลี่ยน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                     กรรมการ 

 ๑๒.นส.เพ็ญศิริ  ธารทอง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 

 ๑๓.นายพัลลภ  พลสวาง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 

 ๑๔.นางจันทรจิรา  งามลํายวง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ        กรรมการและเลขานุการ  

 ๑๕.นางศิระษา  ชูตะกูล  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ      กรรมการและผูชวยเลขาฯ 

4. อําเภอตะพานหิน ประกอบดวยทีมหมอครอบครัว จํานวน 5 ทีม    
 ทีมท่ี 1 : ทีมหมอครอบครัวตําบลหนองพยอม ,ตําบลไผหลวง และตําบลคลองคูณ ประกอบดวย   

1.นพ.เขมณัฏฐ  กอโชติวุฒินนท นายแพทยชํานาญการพิเศษ   ประธาน 

2.พญ.สุกัญญา  ศิริไพศาล นายแพทยชํานาญการ    รองประธาน 

3.นางศิวากร    ปกครอง  เภสัชกรชํานาญการ    กรรมการ 

4นายกฤษธน   อินทะศร  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 

5.นางวันเพ็ญ   แพมงคล       พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 

 



6.นส.ปวีณา  พิภพวัฒนา  เภสัชกร      กรรมการ 

7.น.ส.ปรียนิตย  คับงูเหลือม นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ   กรรมการ 

8.นางกุลวรรณ  สิทธิเกษร ผอ.รพ.สต.หนองพยอม                        กรรมการ 

9.นายวีรวิทย  อุปติ           นักวิชาการสาธารณสขุ    กรรมการ 

10.นายเทอด  ฑีฆะภรณ  จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน   กรรมการ 

11.นางจันทนา  ถัดทะพงษ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 

12.นางจินนรี  เสริมอรุณพงษ ผูชวยแพทยแผนไทย    กรรมการ 

13.นางวรรษา  แดงทองดี ผอ.รพ.สต.ไผหลวง               กรรมการ 

14.นายพิพัฒน  ทัดเท่ียง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   กรรมการ 

15.นางพันณชิตา  ตี่โชติ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ             กรรมการ 

16.นางจิตราพร  เภาบัว  ผอ.รพ.สต.คลองคูณ            กรรมการ 

17.นางศศพร  กลันทปุระ จพ.ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน      กรรมการ 

18.นายสังกาศ  เก๋ียงวงษ  นักวิชาการสาธารณสุข              กรรมการ 

19.น.ส.วณัฐชา  ทานะมัย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ        กรรมการและเลขานุการ 

ทีมท่ี 2 : ทีมหมอครอบครัวตําบลวังหลุม,ตําบลดงตะขบ,ตําบลทุงโพธิ์ และบานเขารวก 

ประกอบดวย  

1.นพ.เขมณัฏฐ  กอโชติวุฒินนท นายแพทยชํานาญการพิเศษ   ประธาน  

2.นายศักรินทร      ตันสกุล เภสัชกรปฏิบัติการ    รองประธาน 

3.นายกฤษธน        อินทะศร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ             กรรมการ 

4.นางพรพรรณ   วรรณไพบูลย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 

5.น.ส.ปรียนิตย  คับงูเหลือม นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ   กรรมการ 

6.นางลําใย   เมนรักษ  ผอ.รพ.สต.วังหลุม     กรรมการ 

7.นายอาทิตย  บุญผล  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 

8.นางเกสินี  มากพา  พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ   กรรมการ 

9.น.ส.สุกัญญา  คําแกว  จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน    กรรมการ 

10.นางศิริวรรณ มาตยาคุณ จพ.ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน   กรรมการ 

11.นางวรฉัตร  สายบุญชวย ผอ.รพ.สต.ดงตะขบ                      กรรมการ 

12.น.ส.ทัดดาว  เพ็ชรประดิษฐ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ            กรรมการ 

13.น.ส.ดาราวัลย  รอดเพ็ง นักวิชาการสาธารณสุข    กรรมการ 

14.น.ส.เข็มพร  ปองแกว  ผูชวยแพทยแผนไทย    กรรมการ 

15.นายศักดา  ธนะเกษม   ผอ.รพ.สต.ทุงโพธิ์                        กรรมการ 

16.นางบุณฑริก  อินจันทร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ            กรรมการ 

17.น.ส.ศศิมาภรณ  อ่ิมชม นักวิชาการสาธารณสุข    กรรมการ 

18.นางชูศรี  ราชแกว  ผอ.รพ.สต.บานเขารวก                       กรรมการ 

19.น.ส.อัญชลี กามินี  นักวิชาการสาธารณสุข    กรรมการ 

20.วาท่ีรต.หญิงนภามาศ  ใจผอง  นักวิชาการสาธารณสุข                   กรรมการและเลขานุการ 

 



ทีมท่ี 3 : ทีมหมอครอบครัว ตําบลไทรโรงโขน,ตําบลง้ิวราย และตําบลหวยเกตุ ประกอบดวย   

           1.นพ.เขมณัฏฐ  กอโชติวุฒินนท นายแพทยชํานาญการพิเศษ      ประธาน 

 2.พญ.สิรินทิพย  สิตานนท นายแพทยชํานาญการ       รองประธาน 

3.นายเฉลิมเกียรติ  เข่ือนเพชร เภสัชกรชํานาญการ       กรรมการ 

4.นางเสาวรี หวังประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ      กรรมการ 

5.น.ส.นุสรา    มณีโชติสกุลวงษ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ         กรรมการ 

6.น.ส.กัลธิมา  รัตนศฤงคาร นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ      กรรมการ 

7.นายนิยม   เมนรักษ  ผอ.รพ.สต.ไทรโรงโขน                        กรรมการ 

8.นายพิชญ  พิมพเมือง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญงาน         กรรมการ 

9.น.ส.กรณัฏฐ  ทิมกลัด  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      กรรมการ 

10.นายธวัชชัย  ราชประสิทธิ์ ผอ.รพ.สต.ง้ิวราย               กรรมการ 

11.นายมนเฑียร  ฤกษนันทน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      กรรมการ 

12.นายสุทธิพงษ  พิมพทอง จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน      กรรมการ 

13.นางบงกช  ธนาพรรณรัตน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     กรรมการ 

14.นายอลงกรณ  วงษา  จพ.ทันตสาธารณสุข          กรรมการ 

15.นางนรินธพร ผันผอน  ผูชวยแพทยแผนไทย                         กรรมการ 

16.นางจินดา  บุญเชย  ผอ.รพ.สต.หวยเกตุ          กรรมการ 

          17.นางนุชสรินทร  รุงสวาง จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน         กรรมการ 

18.น.ส.กนกวรรณ เลือดทหาร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ      กรรมการ 

19.น.ส.ระพีพรรณ  พันสด นักวิชาการสาธารณสุข                     กรรมการและเลขานุการ 

 ทีมท่ี  4 : ทีมหมอครอบครัวตําบลวังหวา,ตําบลวังสําโรง และตําบลทับหมัน  ประกอบดวย 

1.นพ.สุธน    ชินวุฒ ิ  นายแพทยเชี่ยวชาญ       ประธาน 

2.นพ.เขมณัฏฐ  กอโชติวุฒินนท นายแพทยชํานาญการพิเศษ      รองประธาน 

3.นางภิชา   ฟกศร ี  เภสัชกรชํานาญการ       กรรมการ 

4.นางชัญญานุช   บุญอนนท พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ      กรรมการ 

5.น.ส.นุสรา  มณีโชติสกุลวงษ    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ        กรรมการ 

6.น.ส.กัลธิมา  รัตนศฤงคาร นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ      กรรมการ 

7.นส.ศิริภัทร  แซลิ้ม  ผอ.รพ.สต.วังหวา                    กรรมการ 

8.นายคํารณ   ราชแกว  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      กรรมการ

 9.นางขนิษฐา  วงศจินดา          นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ         กรรมการ 

10.นางกัญจนา  ราชประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 

11.นางไสว  เพียรสุข  ผูชวยแพทยแผนไทย      กรรมการ 

12.นส.ปยรัตน  รอดฤทธิ์  ผอ.รพ.สต.วังสําโรง                          กรรมการ 

13.นางกฤติญา  นวลคํา  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ     กรรมการ 

14.น.ส.มาล ี หอมหวน  นักวิชาการสาธารณสุข       กรรมการ 

15.นายปติ  ศรีสละ  จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน      กรรมการ 

16.น.ส.กนกกร  ดวงตุน  จพ.ทันตสาธารณสุข         กรรมการ 



17.น.ส.ถวิล  สาคะริน  ผูชวยแพทยแผนไทย       กรรมการ 

18.นายสําเริง  พวงทอง  ผอ.รพ.สต.ทับหมัน                กรรมการ 

19.น.ส.คะนึง  รอดฉาย  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      กรรมการ

 20.น.ส.สุนิสา ภูชัย  จพ.พนักงานสาธารณสุข         กรรมการและเลขานุการ

 ทีมท่ี 5  :  ทีมหมอครอบครัวเขตเทศบาล, ตําบลตะพานหิน (เขต รพ.) ประกอบดวย 

1.นพ.ประทีป   จนัทรสิงห นายแพทยเชี่ยวชาญ    ประธาน 

2.นายสมจินต    มากพา  เภสัชกรชํานาญการพิเศษ    รองประธาน 

3.น.ส.กัญญา  ปอกหลง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 

4.นางเสาวรี  หวังประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                   กรรมการ 

5.นางบุษกร พานทอง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                   กรรมการ 

6.นางปราณี   หันจันทร  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                  กรรมการ 

7.นางพิชญา  คําเพ็ญ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                   กรรมการ 

8.นางวันเพ็ญ  แพมงคล  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                   กรรมการ 

9.นางชัญญานุช บุญอนนท         พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ     กรรมการ 

10.นางยุพดี   ศรีเบญจโชติ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                      กรรมการ 

11.นางพรพรรณ  วรรณไพบูลย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                     กรรมการ 

12.นางอรวรี  พลอาจ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 

13.นายสุนทร  บุญปรุง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 

14.นายจินตระการ  ควรคิด นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 

15.นางศิรภัสสร  เพชรพงษ เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน           กรรมการ 

16.น.ส.อนงคนาถ    ปานแกว เภสัชกรปฏิบัติการ                     กรรมการ 

17.น.ส.กัลธิมา  รัตนศฤงคาร นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ              กรรมการ 

18.น.ส.วรีภรณ  กันฟก  นักวิชาการสาธารณสุข    กรรมการ 

19.น.ส.ตวงพร   ยังแชม    ผูชวยเหลือคนไข          กรรมการและเลขานุการ 

5.อําเภอบางมูลนาก  ประกอบดวยทีมหมอครอบครัว จํานวน 4 ทีม ประกอบดวย 

 ทีมท่ี  1  :  ทีมหมอครอบครัวตําบลบางมูลนาก (เขต รพ.) 

1.พญ.นิสา จูมี        แพทยปฏิบัติการ     ประธาน 

2.นางรัตนา  คันศร           พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รองประธาน 

3.นางพัชรี  ขอจิตต  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 

4.นางทิพาพร  จันทรศรีวงศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 

5.นางพัชรินทร  ชัยเฉลิมวุฒิพงศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 

6.นางสิริลักษ  วรพงษ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 

7.นส.วลัยลักษณ  รัสดีดวง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 

8.นส.ศิริวรรณ   ธรรมปรชีา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 

9.นส.ศตภรณ  บุญสนอง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   กรรมการ 

10.น.ส.อธิศนันท  ผลประเสริฐ เภสัชกร      กรรมการ 

11.นส.วิไลรัตน   ตินะคัด  นักกายภาพบําบัด    กรรมการ 



12.นส.ปาลิดา   เชื้อแฉง  แพทยแผนไทย     กรรมการ 

13.นส.สุภารัตน  พุมใบ  โภชนาการปฏิบัติงาน    กรรมการ 

14.นางศิริกุล  ดิษฐเจริญ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 

15.นางเปรมวรรณ  ดียิ้ม  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ        กรรมการและเลขานุการ 

ทีมท่ี 2 :  ทีมหมอครบครัวตําบลบางไผ หวยคต และหอไกร ประกอบดวย 

1.นพ.วุฒินันท มนัสสุนทรวุฒิ นายแพทยปฏิบัติการ    ประธาน 

2.ทพ.สันติชัย นุนปาน  ทันตแพทยปฏิบัติการ    รองประธาน 

3.ทพ.ไพรัช กาวประเสริฐ ทันตแพทยชํานาญการ    กรรมการ 

4.ภญ.ฑิฆัมพร เขียวสะอาด เภสัชกร      กรรมการ 

5.ภญ.จีราภา ขัตติโย  เภสัชกร      กรรมการ 

6.นางวชิรา โพธิ์วัฒน พยาบาลวิชาชีพ     กรรมการ 

7.น.ส.เรขา ทองยิ้ม  พยาบาลวิชาชีพ     กรรมการ 

8.นางอรวรรณ บูรพา  พยาบาลวิชาชีพ     กรรมการ 

9.นางพจนีย แทงทอง  พยาบาลวิชาชีพ     กรรมการ 

10.นางวรนุช นนทรี  นักกายภาพบําบัด    กรรมการ 

11.นายชัชวาลย ปกครอง นักเทคนิคการแพทย    กรรมการ 

12.นางนันทพร ชื่นเทศ  พยาบาลวิชาชีพ     กรรมการ 

13.น.ส.ประพิมพพร  เส็งชื่น พยาบาลวิชาชีพ     กรรมการ 

14.นายอัษฎางค    สินธิพงษ นวก.สาธารณสุข      กรรมการ 

15.น.ส.นภัสสรณ  พุมพิศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ        กรรมการและเลขานุการ 

 ทีมท่ี 3 :  ทีมหมอครอบครัวตําบลเนินมะกอก ,วังทอง ,วังสําโรง บานหนองกอไผ  ประกอบดวย 

 1.นพ.เศรษฐวัฒน   ชูชวยสุวรรณ นายแพทย     ประธาน 

 2.พญ.นิสา  จูมี   นายแพทย     รองประธาน 

 3.ทพ.อะเค้ือ  รักษชน  ทันตแพทย     กรรมการ 

 4.ทพ.ภัทร  สุขุมาลไพบูลย ทันตแพทย     กรรมการ 

 5.ภญ.นรินทร เจริญสมบัติ เภสัชกร      กรรมการ 

 6.ภญ.อธิศนันท ผลประเสริฐ เภสัชกร      กรรมการ 

 7.นางสุนันท สิงหเดช  พยาบาลวิชาชีพ     กรรมการ 

 8.นายสราวุฒ ิ สินธิชัย  พยาบาลวิชาชีพ     กรรมการ 

 9.น.ส.นารีพร เขียวตาย พยาบาลวิชาชีพ     กรรมการ 

 10.นางวรนุช นนทรี  นักกายภาพบําบัด    กรรมการ 

 11.น.ส.วิไลรัตน   ตินะคัด นักกายภาพบําบัด    กรรมการ 

 12.นายสรายุทธ  โพธิ์งาม  นักเทคนิคการแพทย    กรรมการ 

 13.น.ส.ทัศนี  รอดภัย  พยาบาลวิชาชีพ     กรรมการ 

  

 



 14.น.ส.ประพิมพพร  เส็งชื่น พยาบาลวิชาชีพ     กรรมการ 

 15.นางนงนุช สุทธิ  พยาบาลวิชาชีพ     กรรมการ 

16. นายอัษฎางค   สินธิพงษ  นักวิชาการสาธารณสุข     กรรมการ 

17.น.ส.นภัสสรณ  พุมพิศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ        กรรมการและเลขานุการ 

 ทีมท่ี 4  :  ทีมหมอครอบครัวตําบลภูมิ ,วังกรด,หวยเขน ,วังตะกู ลําปะดา และบานลําปะดาเหนือ

ประกอบดวย 

1.นพ.จิระพันธ สุขขี  นายแพทยเชี่ยวชาญ    ประธาน 

2.นพ.อนุชาติ บุระตะ  นายแพทย     รองประธาน 

3.นพ.ยิ่งใหญ ยวงยิ้ม  นายแพทย     กรรมการ 

4.พญ.พุทธิฌาน  แกวมณี นายแพทย     กรรมการ 

5.นพ.วิศิษฎ  อภิสิทธิ์วิทยา นายแพทย     กรรมการ 

6.ทญ.เจียระไน ตั้งติยะพันธ ทันตแพทย     กรรมการ 

7.ทญ.ปรัชญานียศักดิ์  เอ่ียมดี ทันตแพทย     กรรมการ 

8.ภญ.อธิศนันท   ผลประเสริฐ เภสัชกร      กรรมการ 

9.ภญ.ศิริพร  กุลศัตยาภิรมย เภสัชกร      กรรมการ 

10.ภญ.จีราภา ขัตติโย  เภสัชกร      กรรมการ 

11.ภญ.ณัฎฐว ี จําปางาม เภสัชกร      กรรมการ 

12.นางพรรณทิพา  กลมดวง พยาบาลวิชาชีพ     กรรมการ 

13.นางบุญสง  วิเชียรปูน  พยาบาลวิชาชีพ     กรรมการ 

14.นางพัชรี  ขอจิตต  พยาบาลวิชาชีพ     กรรมการ 

15.น.ส.นันทนา  กลางสอน พยาบาลวิชาชีพ     กรรมการ 

16.นางวาสนา  จํานงศรี  พยาบาลวิชาชีพ     กรรมการ 

17.น.ส.เสาวณีย  จันประเสรฐิวงษ  พยาบาลวิชาชีพ     กรรมการ 

18.น.ส.วิไลรัตน   ตินะคัด นักกายภาพบําบัด    กรรมการ 

19.น.ส.หยาดพิรุณ  โตมี  นักเทคนิคการแพทย    กรรมการ 

20.นางวลัยพร ปานรัตน พยาบาลวิชาชีพ     กรรมการ 

21.น.ส.ทัศนีย ญาณกิจ  พยาบาลวิชาชีพ     กรรมการ 

22.นางนงนุช  สุทธิ  พยาบาลวิชาชีพ     กรรมการ 

23.นางรัตนา คันศร  พยาบาลวิชาชีพ     กรรมการ 

 24. นายอัษฎางค  สินธิพงษ  นักวิชาการสาธารณสุข             กรรมการ 

 25.น.ส.นภัสสรณ  พุมพิศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ        กรรมการและเลขานุการ 

6. อําเภอโพทะเล  ประกอบดวยทีมหมอครอบครัว จํานวน 5 ทีม ประกอบดวย ทีม 1 โพทะเล  ทะนง 

 1.นพ.พนม ปทุมสูติ  ผูอํานวยการโรงพยาบาล    ประธาน 

 2.พญ.กนกวรรณ  พุมขจร นายแพทยปฏิบัติการ    รองประธาน 

 3.ทพ.ชํานาญ  ชัยดา  ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ    กรรมการ 

 4.ทพญ.กรองกาญจน  ดีเอ่ียม   ทันตแพทยปฏิบัติการ     กรรมการ 



 5.ภญ.ภัทรียา  เต็มปยพล  เภสัชกรปฏิบัติการ    กรรมการ 

 6.ภญ.เบญจมาศ  กรีฉวี  เภสัชกรปฏิบัติการ    กรรมการ 

 7.นางปณตพร  วะระขะจี  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 

 8.นส.อารียรัตน  แกวลิลา  นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ   กรรมการ 

 9.นส.นันทพร ปานปน  นักโภชนการ     กรรมการ 

 10.นางสาวจิตติมา  บุญประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุข    กรรมการ 

 11.น.ส.ปาจรีย  เนียมจันทร นักวิชาการสาธารณสุข    กรรมการ 

 12.นางพุทธวรรณ  ศิวเวทพิกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 

 13.นางราตรี  ดวงนิ่ม    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ     กรรมการ 

 14.นางสุรินทรรัตน  ธนะสังข พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 

 15.นายจํารัส วงศลีศิริวิวัฒน นักวิชาการสาธารณสุข    กรรมการ 

 16.นางฉิน  สังขเมือง  ผอ.รพ.สต.ทะนง     กรรมการ 

 17.นางสาวดรรชนี  จิวหา  นักวิชาการสาธารณสุข     กรรมการ 

 18.นายบุญสม  เขบัว   เจาพนักงานสาธารณสุข     กรรมการ 

 19.นางมุกดา  ศักดี  เจาพนักงานสาธารณสุข    กรรมการ 

 20.นส.เขมมิสรา  เงินยิ่ง  เจาพนักงานทันตสาธารณสุข   กรรมการ 

 21.นางเพ็ญพร  สายวิจิตร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ        กรรมการและเลขานุการ 

 22.นางสุภาวดี  แตงออน  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ      กรรมการและผูชวยเลขาฯ 

 ทีมหมอครอบครัว ทีม 2 ทายน้ํา  วัดขวาง 

 1.นพงศวิษฐ  ทะนงกิจ  นายแพทยปฏิบัติการ    ประธาน 

 2.พญ.โรชา  ทรัพยขํา  นายแพทยปฏิบัติการ    รองประธาน 

 3.ทพ.อภิสิทธิ์  เวชคุณานุกุล ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 

 4.ทพญ.ธัญญาภรณ  ใหญเจริญ ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 

 5.นายสุทธิพงษ  ยิ่งสูง  นวก.สาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 

 6.นายผจญ  ศักดีจ  พง.สาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 

 7.ภญ.สุดารัตน  จังอินทร  เภสัชกรชํานาญการ    กรรมการ 

 8.ภญ.เบญจมาศ  กรีฉวี  เภสัชกรปฏิบัติการ    กรรมการ 

 9.นส.อารียรัตน  แกวลิลา  นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ   กรรมการ 

 10.นส.สลักจิต  ปนดี  นักกายภาพบําบัด    กรรมการ 

 11.นส.นันทพร  ปานปน  นักโภชนการ     กรรมการ 

 12.นางพุทธวรรณ  ศิวเวทพิกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 

 13.นางสุวรรณี  คํารักษ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 

 14.นางนวรัตน  จุลพันธ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 

 15.นายธีรวิชญ  กลาหาญ ผอ.รพ.สต.ทายน้ํา    กรรมการ 

 16.นายเกียรติศักดิ์ นาคําโฮม นักวิชาการสาธารณสุข    กรรมการ 

 17.นางเยาวเรศ  สวนเศรษฐ จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน   กรรมการ 

 18.นส.ณัฐวลัณชญ พรมจันทร จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน    กรรมการ 



  

 19.นางเจนจิรา  หะทะยัง  ปฏิบัติราชการแทนผอ.รพสต.   กรรมการ 

 20.นส.ภัทรีพันธ  ขามสาม นว.สาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 

 21.นส.วนิสา  พัดจิ๋ว  เจาพนักงานทันตสาธารณสุข   กรรมการ 

 22.นางบุญธรรม  จอยสุดใจ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ        กรรมการและเลขานุการ 

 23นางสิรัตน  รวมเงิน  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ        กรรมการแลผูชวยเลขาฯ 

 ทีมหมอครอบครัว ทีม 3 ทาบัว  ทุงนอย 

 1.นพ.อดิศร  โวหาร    นายแพทยปฏิบัติการ     ประธาน 

 2.พญ.โรชา  ทรัพยขํา  นายแพทยปฏิบัติการ    รองประธาน 

 3.ทพ.อภิสิทธิ์  เวชคุณานุกุล ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 

 4.ทพญ.ธัญญาภรณ  ใหญเจริญ ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 

 5.นายสุทธิพงษ  ยิ่งสูง  นวก.สาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 

 6.นายชัยณรงค  สังขจาง  นวก.สาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 

 7.ภญ.สุดารัตน  จังอินทร  เภสัชกรชํานาญการ    กรรมการ 

 8.ภญ.ภัทรียา  เต็มปยพล  เภสัชกรปฏิบัติการ    กรรมการ 

 9.นส.อารียรัตน  แกวลิลา  นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ   กรรมการ 

 10.นส.สลักจิต  ปนดี  นักกายภาพบําบัด    กรรมการ 

 11.นส.นันทพร  ปานปน  นักโภชนการ     กรรมการ 

 12. นางสุวรรณี  คํารักษ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 

 13.นางธัญญลักษณ  เกตุทนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 

 14.นางนวรัตน  จุลพันธ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ    กรรมการ 

 15.นางกัญธิมาณี  ภัสติ์โกเมศ ผอ.รพ.สต.ทาบัว     กรรมการ 

 16.นายบุญสง  ม่ันสัตยรักสกุล นวก.สาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 

 17.นส.รัชฎา  ฉันทธรรมสกุล เจาพนักงานสาธารณสุข    กรรมการ 

 18.นางชรินทร  กลางสวัสดิ์ เจาพนักงานทันตสาธารณสุข   กรรมการ 

 19.นายจีรยุทธ  ชาญณรงค ผอ.รพ.สต.ทุงนอย    กรรมการ 

 20.นส.ศยามล  อูปคํา  เจาพนักงานสาธารณสุข    กรรมการ 

 21.นายวิเชียร  กลางสวัสดิ ์ เจาพนักงานสาธารณสุข    กรรมการ 

 22.นางสาววนิสา  พัดจิ๋ว  เจาพนักงานทันตสาธารณสุข   กรรมการ 

 23.นางพรทิพย  สําราญจิตร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ        กรรมการและเลขานุการ 

 24.นส.แสงเดือน  ณ จอม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ      กรรมการและผูชวยเลขาฯ 

 ทีมหมอครอบครัว ทีม 4 ทาเสา  ทาขม้ิน 

 1.นายแพทยพนมปทุมสูติ  ผูอํานวยการโรงพยาบาล    ประธาน 

 2.นายปราโมทย  สังขทอง สาธารณสุขอําเภอโพทะเล    รองประธาน 

 3.นพ.ศวิษฐ  ทะนงกิจ  นายแพทยปฏิบัติการ    กรรมการ 

 4.ทพ.ชํานาญ  ชัยดา  ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 



 5.ภญ.ธีรนันท  เจริญอ๊ึง  เภสัชกรชํานาญการ    กรรมการ 

 6.นส.อารียรัตน  แกวลิลา  นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ   กรรมการ 

 7.นส.สลักจิตปนดี  นักกายภาพบําบัด    กรรมการ 

 8.นส.วนันทพร  ปานปน  นักโภชนการ     กรรมการ 

 9.นางปณตพร  วะระขะจี  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 

 10.นางสุวรรณี  คํารักษ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 

 11.นายผจญ  ศักดี  จพ.สาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 

 12.นางพุทธวรรณ  ศิวเวทพิกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 

 13.นางรุงกาญจน  ทวีเขตต พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 

 14.นางสุพวรรณ  แพพวง ผอ.รพ.สต.ทาเสา     กรรมการ 

 15.นายอาวุธ  บุตรดาวงศ นักวิชาการสาธารณสุข     กรรมการ 

 16.นส.ธิติพร  สงสังข  นักการแพทยแผนไทย    กรรมการ 

 17.นส.สุดาพร  พิลึก  เจาพนักงานทันตสาธารณสุข   กรรมการ 

 18.นายเฉลา  ทัศศรี  ผอ.รพ.สต.ทาขม้ิน    กรรมการ 

 19.นส.ณัฐยาภา  วัชรพรมงคล นักวิชาการสาธารณสุข    กรรมการ 

 20.นางณัฐกนก  บุญพิทักษ เจาพนักงานสาธารณสุข    กรรมการ 

 21.นส.สุดาพร  พิลึก  เจาพนักงานทันตสาธารณสุข   กรรมการ 

 22.นส.ไพรัตน  อินทรตนวงษ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ        กรรมการและเลขานุการ 

 23.นางนิธี  ทัศศรี  นวก.สาธารณสุขชํานาญการ      กรรมการและผูชวยเลขาฯ 

 ทีมหมอครอบครัว ทีม 5 บานนอย  บางคลาน  ทานั่ง 

 1.นพ.อดิศร  โวหาร    นายแพทยปฏิบัติการ    ประธาน 

 2.พญ.ณัฎฐวี  พัตราภรณวิโรจน   นายแพทยปฏิบัติการ    รองประธาน 

 3.ทพ.อภิสิทธิ์  เวชคุณานุกุล ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 

 4.ทพญ.วนิดา  ยกเลี้ยน   ทันตแพทยปฏิบัติการ    กรรมการ 

 5.นายชัยณรงค  สังขจาง  นวก.สาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 

 6.ภญ.ธีรนันท  เจริญอ๊ึง  เภสัชกรชํานาญการ    กรรมการ 

 7.ภญ.ภัทรียา  เต็มปยพล  เภสัชกรปฏิบัติการ    กรรมการ 

 8.ภญ.เบญจมาศ  กรีฉวี  เภสัชกรปฏิบัติการ    กรรมการ 

 9.นส.อารียรัตน  แกวลิลา  นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ   กรรมการ 

 10.นส.สลักจิต ปนดี  นักกายภาพบําบัด    กรรมการ 

 11.นส.นันทพร  ปานปน  นักโภชนการ     กรรมการ 

 12.นางปณตพร  วะระขะจี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 

 13.นางยุพิน  เอ้ือเฟอพันธ นวก.สาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 

 14.นางสุวรรณี  คํารักษ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 

 15.นางสุญานี  ศักดี  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 

 16.นางธัญญลักษณ  เกตุทนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 

 17.นางณัฏฐา  ขุนทวี  ผอ.รพ.สต.บานนอย    กรรมการ 



  

 18.นายวัชรา  จันทรกระจาง นักวิชาการสาธารณสุข    กรรมการ 

 19.นส.พิจิตรา กล่ําทัพ  เจาพนักงานสาธารณสุข    กรรมการ 

 20.นางชรินทร  กลางสวัสดิ์ เจาพนักงานทันตสาธารณสุข   กรรมการ 

 21.นางอัชราภรณ  สนสกุล ผอ.รพ.สต.บางคลาน    กรรมการ 

 22.นส.ณัฐชยา  ยิ้มกล่ํา  นักวิชาการสาธารณสุข    กรรมการ 

 23.นายรชต  ปานศรี  เจาพนักงานสาธารณสุข    กรรมการ 

 24.นายเฉลิมพล  แตงออน เจาพนักงานทันตสาธารณสุข   กรรมการ 

 25.นายสมศักดิ์  กกมาศ  ผอ.รพ.สต.ทานั่ง     กรรมการ 

 26.นางสุมิตรา  กกมาศ  นักวิชาการสาธารณสุข     กรรมการ 

 27.นายสราวุธ  ดิกฤษ  เจาพนักงานสาธารณสุข    กรรมการ 

 28.นายเฉลิมพล  แตงออน เจาพนักงานทันตสาธารณสุข   กรรมการ 

 29.นส.แสงเดือน  ณ จอม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 

 30.นส.วารี  เท่ียงตรง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ        กรรมการและเลขานุการ 

 31.นางเสาวณีย  พันธยุทธพงศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ        กรรมการและผูชวยเลขาฯ 

7. อําเภอสามงาม ประกอบดวยทีมหมอครอบครัว จํานวน 3 ทีม  ประกอบดวย 

ทีมท่ี ๑ : ทีมหมอครอบครัว ประจําตําบลสามงาม วังลูกชาง  และกําแพงดิน   ประกอบดวย 

 ทีม ๑.๑  ดูแลประชากรในพ้ืนท่ีตําบลสามงาม วังลูกชาง  ประกอบดวย 

๑.นพ.มนทวัส  วงษวานิช  นายแพทยปฏิบัติการ                          ประธาน 

๒.ทพ.ปุณยวีร  กันตาคม  ทันตแพทยชาํนาญการ                 รองประธาน 

๓.ภญ.ปาจารีย  สีเขียว            เภสัชกรปฏิบัติการ          กรรมการ 

๔.นส.อารีย   ขุนสม   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ     กรรมการ 

๕.นางชุติมา   ปนแกว  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ     กรรมการ 

๖.นางสุรียพร   ศักดิ์เพชร  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ  

๗.นส.สุจินดา   บุญเพ็ง  นักกายภาพบําบัด    กรรมการ 

๘.นายสาโรช  ออนแกว  จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน    กรรมการ 

๙.นางวราภรณ  นาควิจิตร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 

๑๐.นส.ศิริกุล  ขําไชโย     จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน     กรรมการ 

๑๑.นส.สุมามาญ   ประคํา นักวิชาการสาธารณสุข            กรรมการ  

๑๒.น.ส.วิภาวรรณ  สมบุญยอด นักวิชาการสาธารณสุข                 กรรมการและเลขานุการ 

   ทีม ๑.๒  ดูแลประชากรในพ้ืนท่ีตําบลกําแพงดิน ประกอบดวย 

๑.นพ.ลินวัฒน    แจมจํารัส นายแพทยปฏิบัติการ              ประธาน 

๒.ทพ.พูนศักดิ์    ศิวะสนธิวัฒน ทันตแพทยชาํนาญการ                 รองประธาน 

๓.ภก.วิทวัฒน  อูปคํา  เภสัชกรชํานาญการ           กรรมการ   

๔.นางลําเจียก  เทียมวิไล        พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ      กรรมการ 

๕.นางมลเทียร  กัลยา              นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ   



๖.นางสาวศิวานันท  นาคแดง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ     กรรมการ   

๗.นายกัมปนาท  พ่ึงชัย        จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน    กรรมการ   

๘.นายมารุต  คงสน         นักกายภาพบําบัด          กรรมการ  

๙.น.ส.แคทรยีา  จันทรคณา        นักวิชาการสาธารณสุข                   กรรมการและเลขานุการ 

ทีมท่ี ๒  :  ทีมหมอครอบครัว ตําบลรังนก เนินพลวง และเนินปอ  ประกอบดวย 

 ทีม  ๒.๑  ดูแลประชากรในพ้ืนท่ีตําบลรังนก  ประกอบดวย 

๑.นพ.ลินวัฒน    แจมจํารัส นายแพทยปฏิบัติการ    ประธาน 

๒.ทพ.พูนศักดิ์    ศิวะสนธิวัฒน ทันตแพทยชํานาญการ           รองประธาน 

๓.ภก.วิทวัฒน  อูปคํา  เภสัชกรชํานาญการ        กรรมการ   

๔.นางอารมย  เพ็ญโพธิ์  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ    กรรมการ 

๕.นางกนกรัตน  ทรพัยศิริ  นักวิชาการสาธาณสุขชํานาญาการ    กรรมการ 

๖.นางบุบผา  แสงงาม  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ          กรรมการ 

๗.นางพัชนก  จันทรสระสม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ        กรรมการ 

๘. นางสาวสุจินดา   บุญเพ็ง นักกายภาพบําบัด    กรรมการ 

๙. นางสาวธีรนชุ  โตเมฆ  เจาพนักงานทันตสาธารณสุข        กรรมการและเลขานุการ   

 ทีม ๒.๒ ดูแลประชากรในพ้ืนท่ีตําบลเนินปอ เนินพลวง  ประกอบดวย 

๑.นพ.คณินทร  ดุลยธรรมสถิต  นายแพทยปฏิบัติการ        ประธาน 

๒.ทพ.วิกรม อมรดารา  ทันตแพทยชํานาญการ                    รองประธาน 

๓.ภก.สมศรี  กรีพจน  เภสัชกรชํานาญการ          กรรมการ      

๔.นางกชกร  ศิริไกรวัฒนาวงศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ    กรรมการ    

๕.นายอุเทน  มุกเย  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 

๖.นายพัชรดนัย วัชรธนพัฒนธาดา จพ.สาธาณสุขชํานาญงาน     กรรมการ 

๗.นางประทุม  ภูฤทธิ์  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ           กรรมการ 

๘.นางอนุสรา สิริปยานนท  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ        กรรมการ  

๙.น.ส.ศิริพร รัตนเจียมรังษี  จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน     กรรมการ

 ๑๐.นายมารุต  คงสน            นักกายภาพบําบัด    กรรมการ 

๑๑.น.ส.ชนัญชิดา  ปนแกว นักวิชาการสาธารณสุข      กรรมการ 

๑๒.น.ส.วิราพร  โปะโดย  เจาพนักงานสาธารณสุข     กรรมการ 

๑๓.นางสรัญญา  ยุรมาส  เจาพนักงานทันตสาธารณสุข         กรรมการและเลขานุการ 

ทีมท่ี ๓ :  ทีมหมอครอบครัวตําบลหนองโสน  ประกอบดวย   

๑.นพ.สุธี เชิดชูตระกูลศักดิ์ นายแพทยชํานาญการพิเศษ      ประธาน 

๒.ทพ.วิกรม   อมรธาดา  ทันตแพทยชํานาญการ             รองประธาน 

๓.ภญ.พิจิตรา  จงแจง  เภสัชกรปฏิบัติการ    กรรมการ   

๔.นางปยนนท   บุษบา  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ       กรรมการ   

๕.นายมารุต คงสน  นักกายภาพบําบัด    กรรมการ    

๖.นายบุญทัน  จุมพรม  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ  



๗.นางสุกัญญา  ออนจู  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ    กรรมการ  

๘.น.ส.พิมพยุพา  อินทรประคอง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ     กรรมการ  

๙.นส.หนึ่งฤทัย  จันทรสงเคราะห พยาบาลวิชาชีพ         กรรมการ 

๑๐.น.ส.ขนิษฐา  หมอยาดี พยาบาลวิชาชีพ        กรรมการ

 ๑๑.นายทวีศักดิ์  ปานสีลา เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ   กรรมการ   

๑๒.นส.ธนัญญา  ยงทอง  นักวิชาการสาธารณสุข        กรรมการ   

๑๓.น.ส.ถิราภรณ  ศรมีงคล แพทยแผนไทยปฏิบัติการ     กรรมการ  

๑๔.น.ส.ศิริพรรณ  ทัพงาม นักวิชาการสาธารณสุข         กรรมการ    

๑๕.น.ส.ธญัลักษณ  สุววรณเลิศ  เจาพนักงานทันตสาธารณสุข           กรรมการและเลขานุการ 

8. อําเภอทับคลอ ประกอบดวยทีมหมอครอบครัว จํานวน 4 ทีม  ประกอบดวย 
 ทีมท่ี 1 :  ทีมหมอครอบครัวตําบลทับคลอ สายดงยาง ประกอบดวย 

๑.พญ.ภัทฏาภรณ  แกวกอง นายแพทยปฏิบัติการ    ประธาน 
          ๒.นายอุทิศ    วันเต  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   รองประธาน 

๓.ทพ.ยุพิน   สุวรรณตนทุลา ทันตแพทยชํานาญการ    กรรมการ 
๔.ภก.นที   กาทอง  เภสัชกรชํานาญการ    กรรมการ 
๕.นางณิชชาภัทร   คันทัพ   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
6.นางวรุณยุพา   นิยมญาติ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
7.นางยศยา    แยมทอง         พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
8.นางเดือนนภา    พูบขุนทด พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
9.น.ส.สวุรรณเทวี    โปะโดย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
๑0.น.ส.เมธาพร    นาคอินทร แพทยแผนไทย     กรรมการ 
๑1.น.ส.กาญจนา   เกิดธูป แพทยแผนไทย     กรรมการ 
๑2.น.ส.เสริมศิริ   กฤษนันท นักกายภาพบําบัด    กรรมการ 
๑3.น.ส.อารียา   ราชคฤห นักโภชนาการ     กรรมการ 14.

นางปราณี    เบ็ญจรัตน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
15.นางชลธิชา   อนมี  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 
16.นางสิรินาถ  ศีติสาร   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
17.นางโสภิต   บุญมาก  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
18.นางสมใจ   เนาประดิษฐ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ           กรรมการ  
19.น.ส.คนึงนิตย  นิจกรรม  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
20.น.ส.อาร ี  สุดนุม    จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน   กรรมการ 
21.น.ส.นันทนา   คําหอม   นักวิชาการสาธารณสุข    กรรมการ 
22.นางจีราภา  ดิวรางกูร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   กรรมการ 
23.น.ส.อัญชนา  ทองนิ่ม  นักวิชาการสาธารณสุข    กรรมการ 
24.น.ส.พรทิพย  เคนผา  แพทยแผนไทย     กรรมการ 
25.นางจรวยพร  โสแกว  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
26.น.ส.เถาวัลย  อัมรนันท  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ        กรรมการและเลขานุการ 
 
 



 ทีมท่ี 2 :  ทีมหมอครอบครัวตําบลเขาทราย วังแดง ประกอบดวย 
๑.นพ.พงษภัทร   สงวัฒนา นายแพทยปฏิบัติการ    ประธาน 
๒.ทพ.ไตรลักษณ   อํ่าทิม  ทันตแพทยปฏิบัติการ    รองประธาน 
๓.นายยุทธกรรณ   จอยสุดใจ      นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ    กรรมการ 
4.ภก.อัฐนันท    สุทธิพรชัย เภสัชกรปฏิบัติการ    กรรมการ 
5.น.ส.เสริมศิริ    กฤษนันท นักกายภาพบําบัด    กรรมการ 
6.น.ส.อารียา  ราชคฤห  นักโภชนาการ     กรรมการ 
7.นางธนสร   ปนทอง             พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
8.นางยศยา   แยมทอง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
9.นางชลธิชา   บูรณะพล  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
10.นางสุรัตน   พันธรัตน  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
๑1.น.ส.พิมลพรรณ  สุวรรณวิเศษ พยาบาลวิชาชีพ     กรรมการ 
๑2.น.ส.จีรภัทร   ปานรัตน แพทยแผนไทย     กรรมการ 
๑3.น.ส.เมธาพร   นาคอินทร แพทยแผนไทย     กรรมการ 
14.นายวิโรจน  บุญมาก  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ

 15.นางอัมพร  สุวรรณวิเศษ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 
16.น.ส.กมลทิพย  อินทศรี จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน    กรรมการ 
17.นางสุวภา  จันสอน  นักวิชาการสาธารณสุข    กรรมการ 
18.นายทวีศักดิ์  มีสวัสดิ์  นักวิชาการสาธารณสุข    กรรมการ 
19.น.ส.อุไรวรรณ  จันบาง จพ.ทันตสาธารณสุข    กรรมการ 20.

นางจันทรฉาย สีหนารถนาวา แพทยแผนไทย     กรรมการ 21.
น.ส.สุนิสา  วงศญาติ  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   กรรมการ 

22.นายบุญล้ํา  พุมประพาฬ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   กรรมการ 
23.น.ส.นิตยา  เมฆสันต  นักวิชาการสาธารณสุข    กรรมการ 
24.น.ส.สุธาสิน ี หมวกอินทร จพ.ทันตสาธารณสุข    กรรมการ 
25.น.ส.จันทรเพ็ญ  เสง่ียมจิต แพทยแผนไทย     กรรมการ 
26.นางเตือนตา  สุขเกษ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ

 27.น.ส.ไพรัช     มวงศร ี            พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ        กรรมการและเลขานุการ 

 ทีมท่ี 3 :  ทีมหมอครอบครัวตําบลเขาเจ็ดลูก บานเขาเจ็ดลูก ประกอบดวย 
๑.นพ.วิวัฒนชัย   ศักด ี  นายแพทยปฏิบัติการ    ประธาน 
๒.นายณุชิน     สุขเกษ           สาธารณสุขอําเภอทับคลอ    รองประธาน 

 3.ทพ.บุญวรรธน  กลอมจิตร ทันตแพทยปฏิบัติการ    กรรมการ 
 4.ภก.กิติยา  เลาหศักดิ์ประสิทธิ เภสัชกรปฏิบัติการ    กรรมการ 

5.น.ส.สายหยุด เขียวประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
6.น.ส.ดาลัด อภิชาชาญ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
7.นางณัฐฌา    จอยสุดใจ   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
8.นางวิไลรัตน ฉิมจิ๋ว  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
9.นางยศยา  แยมทอง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ

 10.น.ส.เสริมศิริ  กฤษนันท นักกายภาพบําบัด    กรรมการ 
๑1.น.ส.อารียา  ราชคฤห  นักโภชนาการ     กรรมการ 



๑2.น.ส.กาญจนา   เกิดธูป แพทยแผนไทย     กรรมการ 
๑3.น.ส.เมธาพร  นาคอินทร แพทยแผนไทย     กรรมการ 
14.น.ส.วาสนา   พิศพรรณ เจาพนักงานสาธารณสุข อาวุโส   กรรมการ

 15.นายฉัตร  พรมแตง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 
16. น.ส.ธิดารัตน  สุขประสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 
17. น.ส.จุฑามาศ  ประกอบสุข พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   กรรมการ

 18. น.ส.กาญจนา  อัมพวัน นักวิชาการสาธารณสุข    กรรมการ
 19. นายณัฐพัชญ วิริทธิ์พลกูล เจาพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน  กรรมการ 

20. นายธานี  ตันตระกูล  แพทยแผนไทย     กรรมการ 
21. นางสุกัญญา  นอยทอง เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน   กรรมการ

 22. นางปาริชาติ  บัวสรอย แพทยแผนไทย     กรรมการ
 23. นางนวพรรษ  นอยพวง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ
 24. นางสําเนียง   ชื่นโพธิ์ชัย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ        กรรมการและเลขานุการ 

ทีมท่ี 4 : ทีมหมอครอบครัวตําบลทายทุง ไดอีเผือก บานทายทุง ประกอบดวย 
 ๑.พญ.นพวรรณ   พันป  นายแพทยปฏิบัติการ    ประธาน 

๒.ทพ.ยุพิน   สุวรรณตันทุลา ทันตแพทยชํานาญการ    รองประธาน 
๓.นายรณภพ   มีศิริ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 
4.นายพีรวิชญ   วัฒนกุลชัย เภสัชกรปฏิบัติการ     กรรมการ 
5.นางกมณทรรศ   เกษประทุม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ    กรรมการ 
6.น.ส.ราตรี  เวชมนัส  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
7.นางยศยา   แยมทอง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
8.นางทัศนีย   พรรณนา  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
9.น.ส.จีรภัทร    ปานรัตน          แพทยแผนไทย     กรรมการ 
10.น.ส.กาญจนา   เกิดธูป แพทยแผนไทย     กรรมการ 
๑1.น.ส.เมธาพร   นาคอินทร แพทยแผนไทย     กรรมการ 
12.นายวินัย   สาลิกา  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 
13.นายนนท   ฑีฆะภรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 
14.นายอากรณ  กองฉลาด นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 
15.นางณัฎฐิรา   กองฉลาด นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 
16.นายสมยศ   ราชบังคับ เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน   กรรมการ 
17.นางณฐากรณ  ทินปาน เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน  กรรมการ 
18.น.ส.สุมาลี   ดีหลอ  แพทยแผนไทย     กรรมการ 
19.น.ส.ปทิตตา   สิงหรอ  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   กรรมการ 
20.น.ส.กนกวรรณ  คลับคลาย นักวิชาการสาธารณสุข    กรรมการ 
21.น.ส.ใฉน  สุดอูด  แพทยแผนไทย     กรรมการ 
22.นางจุไรรัตน  แกวอินทร เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน   กรรมการ 
23.น.ส.วริศรา  ผิลา  แพทยแผนไทย     กรรมการ 
24.น.ส.จันทา   พูเหล็ก  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
25.นางกรรณทิพย วัฒนประสิทธิ์    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ        กรรมการและเลขานุการ 
 



9. อําเภอสากเหล็ก ประกอบดวยทีมหมอครอบครัว จํานวน 2 ทีม  ประกอบดวย 
 ทีมท่ี 1 :  ทีมหมอครอบครัวตําบลสากเหล็ก หนองกรด ประกอบดวย 

  1.พญ.ธมนพรรณ เกียรติ์วิชชุกุล นายแพทย         ประธาน  

  2.นส.กษมา  สุนทรสุริยวงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   รองประธาน

 3.ทพ.สุรวุฒิ  อัตชู  ทันตแพทย     กรรมการ

 4.ภก.กฤษดา อินหาดกรวด เภสัชกร      กรรมการ

 5.นางกานตศิรัส เชื้อวีระชน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ

 6.นส.วนิดา   มากฟก  นักวิชาการสาธารณสุข    กรรมการ

 7.น.ส.นันทนา   คงม่ัน  พยาบาลวิชาชีพ     กรรมการ

 8.น.ส.เครือฟา   พูลสม  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ

 9.น.ส.ภรภัทร   เพ็งแดง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ

 10.นายชุมพล  เมืองพรวน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ

 11.นายพิทักษ  ศิรไิกรวัฒนาวงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ

 12.นายจิรเดช สิริรัตนาวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 

 13.นส.อรพิน วรรณกูล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 

 14.นางกุลธิดา ดิษเจริญ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 

 15.นส.เนตรนภา บัวแกว  นักวิชาการสาธารณสุข    กรรมการ 

 16.นางนิพพา อาจองค  จพ.สาธารณสุข     กรรมการ 

 17.นางอุทัยวรรณ   ประภัสโร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 

 18.นายวิริยะ จันทรประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 

 19.นส.ตันหยง สุขเกษม  นักวิชาการสาธารณสุข    กรรมการ 

 20.นส.อรทัย วิเชียรปูน จพ.สาธารณสุข     กรรมการ 

 21.นางจริาภรณ นิยมะจันทร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ        กรรมการและเลขานุการ 

 ทีมท่ี 2 : ทีมหมอครอบครัวตําบลทาเย่ียม ตําบลหนองหญาไทร ตําบลคลองทราย  

 ตําบลวังทับไทร      

 ๑.พญ.จรรยสมร ผลประเสริฐ นายแพทย     ประธาน  

 ๒.นายประจักษ เพ็ญโพธิ์  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ร  รองประธาน

 ๓.ทพ.ธนบูรณ ตระการวิโรจน ทันตแพทย     กรรมการ

 ๔.นส.ปทมา อันผาสุก เภสัชกร      กรรมการ

 ๕.นางเบญจมาศ เอมสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ

 ๖.นายฉันทพัฒน บุญเกษม เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน  กรรมการ

 ๗.นส.พิพัฒสัตยา มากงาม  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   กรรมการ

 8.นายสมชัย   วิเชียรสรรค เจาพนักงานสาธารณสุขอาวุโส   กรรมการ 

 9.นส.ปุณณาสา ชมกรุด  นักวิชาการสาธารณสุข    กรรมการ 

 10.นส.ธยานณัฏฐ  ชื่นจินดา จพ.ทันตสาธารณสุข    กรรมการ 

 11.นางกษิมา รชตพิพัฒน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 

 12.นายชัยณรงค  ชูจิตร  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 



 13.นส.อารยา เกิดรื่น  จพ.สาธารณสุข     กรรมการ 

 14.นส.กชกรพุทธา  จพ.ทันตสาธารณสุข    กรรมการ 

 15.นางสมใจ  สิทธิลภ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ

 16.นายโลม  อินทนาชัย  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ

  17.นายอณุศักดิ์ ทวนทอง จพ.สาธารณสุข     กรรมการ

 18.นางธนกร  สุขอยู  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ

 19.นางสมคิด  จันทนาประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ

 20.นส.ประทีป เอ้ียงเถ่ือน จพ.สาธารณสุข     กรรมการ

 21.นส.กรรณิกา ชินละนาค นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ

 22.นางเบญจมาศ  เอมสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ        กรรมการและเลขานุการ

10.อําเภอบึงนาราง ประกอบดวยทีมหมอครอบครัว จํานวน 2 ทีม  ประกอบดวย 

 ทีมท่ี 1 : ทีมหมอครอบครัวตําบลบึงนาราง แหลมรัง บานใหมสามัคคี ประกอบดวย 
1.พญ.ญานิศา คําบัว  นายแพทยปฏิบัติการ    ประธาน 
2.ทญ.สุมนตทา สังขโพธิ์  ทันตแพทยชํานาญการ    รองประธาน 
3.ภญ.พิชามญช จากยาวโทน เภสัชกร      กรรมการ 
4.น.ส.เปมิกา ภัทรเมธาวุฒิ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
5.นางวันวิสาข พันทอง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
6.น.ส.สลักจิต ปนดี  นักกายภาพบําบัด    กรรมการ 
7.นายณัฏฐกรณ จินาพรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 
8.นายสวัสดิ์ พันมหา  เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน  กรรมการ 
9.น.ส.พนิดา มีศิริ  นักวิชาการสาธารณสุข      กรรมการ 
10.นายสังวร โลนพันธ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 
11.นายนิคม เล็กชูผล  เจาพนักงานสาธารณสุขอาวุโส   กรรมการ 
12.นายกฤษณะ คมเศวต  เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน  กรรมการ 
13.นายชัยยุทธ กล่ําสกุล  เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน   กรรมการ 
14.น.ส.ลดาวัลย ขาธรรม  เจาพนักงานทันตสาธารณสุข   กรรมการ 
15.น.ส.สุกัญญา นันตรี  เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน   กรรมการ 
16.น.ส.วิภารัตน แกวใส  เจาพนักงานสาธารณสุข    กรรมการ 
17.นางพรประภา ทับทอง เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน  กรรมการ 
18.น.ส.สุทธิกานต  คุมวงษ เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน   กรรมการ 
19.น.ส.วนิดา หวานเสนาะ เจาพนักงานสาธารณสุข    กรรมการ 
20.น.ส.ณัฏฐาพร หวยหงสทอง พยาบาลวิชาชีพ     กรรมการ 
21.น.ส.กีรติญา บุบผาโชติ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
22.น.ส.อรุณี ผยุปุย  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ        กรรมการและเลขานุการ 
23.นางดวงใจ โลนพันธ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ      กรรมการและผูชวยเลขาฯ 

 ทีมท่ี 2 : ทีมหมอครอบครัวตําบลบางลาย หวยแกว และโพธิ์ไทรงาม ประกอบดวย 
1.พญ.กนกวรรณ    พุมขจร นายแพทยปฏิบัติการ    ประธาน 
2.ทญ.กิติยา   พงษสุพต  ทันตแพทยปฏิบัติการ    รองประธาน 
 



3.ภญ.ปยะนุช นาคดี  เภสัชกรปฏิบัติการ    กรรมการ 
4.น.ส.วิชญาภรณ วงศวิชญ นักวิชาการสาธารณสุข    กรรมการ 
5.น.ส.ประมน ดิษจอย  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
6.น.ส.สุมาลี  ดีแจม  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
7.น.ส.อารีรัตน แกวลิลา  นักกายภาพบําบัด    กรรมการ 
8.นางนพวรรณ โฉมสุข  เจาพนักงานสาธารณสุขอาวุโส   กรรมการ 
9.นายโรจนศิล ยาสุข  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 
10.น.ส.พนิดา มีศิริ  นักวิชาการสาธารณสุข       กรรมการ 
11.นางเสาวนิตย  อินอาย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 
12.นางเชาวลักษณ ชัยรัตนศักดา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ

 13.นายฉัตรชาย สิงหดา  เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน  กรรมการ 
14.นางเรณู นาคดี  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
15.น.ส.สลิล เจริญสุข  นักวิชาการสาธารณสุข    กรรมการ 
16.นางทัศนีย สวัสดิ์นิผล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
17.น.ส.พรทิพย นาคกนก เจาพนักงานสาธารณสุข    กรรมการ 
18.น.ส.เพชรชนก แทงทอง เจาพนักงานทันตสาธารณสุข   กรรมการ 
19.นางฐิติรัตน ศรีรักชัย  เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน   กรรมการ 
20.นายไพโรจน บุญนุม  พยาบาลวิชาชีพ     กรรมการ 
21.นายภูริบูรณ วิเชียรสรรค เจาพนักงานสาธารณสุข    กรรมการ 
22.น.ส.ศุลีวรรณ หวางพัฒน นักวิชาการสาธารณสุข    กรรมการ 
23.นางนิยม เล็กชูผล  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ        กรรมการและเลขานุการ 
24.นายบุญเชิด ดวงนิ่ม  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      กรรมการและผูชวยเลขาฯ 

11. อําเภอดงเจริญ ประกอบดวยทีมหมอครอบครัว จํานวน 2 ทีม  ประกอบดวย 
 ทีมท่ี 1 : ทีมหมอครอบครัวตําบลดงเจริญ วังง้ิวใต บานดงเจริญ และบานวังกานเหลือง 
ประกอบดวย 

1.พญ.จุฑามาส ราโช  นายแพทย     ประธาน 
2.ทญ.สุพัตรา หางนาค  ทันตแพทย     รองประธาน 
3.ภญ.อธิศนันท ผลประเสริฐ เภสัชกร      กรรมการ 
4.น.ส.เพชรัตน หลิ่มบางอิฐ พยาบาลวิชาชีพ     กรรมการ 
5.น.ส.จิราภรณ อุดทะ  พยาบาลวิชาชีพ     กรรมการ 
6.น.ส.ศมนพร จุลโยธา  พยาบาลวิชาชีพ     กรรมการ 
7.น.ส.สุวภัทร เกตุคํา  นักกายภาพบําบัด    กรรมการ 
8.น.ส.วรรณี บัวนอย  นักเทคนิคการแพทย    กรรมการ 
9.นางนันทพร ชื่นเทศ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
10.น.ส.ทัศนีย ญาณกิจ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
11.นางเปรมวรรณ ดียิ้ม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
12.นายพรพจน จันทรเฉลิมศรี นักวิชาการสาธารณสุข    กรรมการ 
13.นายวิโรจน แสงบุญ  เจาพนักงานสาธารณสุขอาวุโส   กรรมการ 
14.น.ส.เบ็ญจพร โสแกว  พยาบาลวิชาชีพ          กรรมการและเลขานุการ 
 



 
 ทีมท่ี 2 :  ทีมหมอครอบครัวตําบลสํานักขุนเณร หวยรวม หวยพุก  ประกอบดวย 

1.พญ.ปญชาณ เงาวัลลโภ นายแพทย     ประธาน 
2.ทญ.สุพัตรา หางนาค  ทันตแพทย     กรรมการ 
3.ภญ.อธิศนันท ผลประเสริฐ เภสัชกร      กรรมการ 
4.น.ส.ณัฐวดี นากนวล พยาบาลวิชาชีพ     กรรมการ 
5.นายเทอดศักดิ์ บุญอินทร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
6.น.ส.อัมพวัน รีสี  พยาบาลวิชาชีพ     กรรมการ 
7.นางบุษรินทร ทิพยมาลา พยาบาลวิชาชีพ     กรรมการ 
8.น.ส.ขวัญยืน กุนนานันท พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
9.น.ส.สุวภัทร เกตุคํา  นักกายภาพบําบัด    กรรมการ 
10.น.ส.วรรณี บัวนอย  นักเทคนิคการแพทย    กรรมการ 
11.นางนันทพร ชื่นเทศ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
12.น.ส.ทัศนีย ญาณกิจ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
13.นางเปรมวรรณ  ดียิ้ม  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
14.นายพรพจน จันทรเฉลิมศรี นักวิชาการสาธารณสุข    กรรมการ 
15.นางวารี มุสิกะวัน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ        กรรมการและเลขานุการ 
16.นายวิโรจน แสงบุญ  เจาพนักงานสาธารณสุขอาวุโส      กรรมการและผูชวยเลขาฯ 

12. อําเภอวชิรบารมี ประกอบดวยทีมหมอครอบครัว จํานวน 2 ทีม  ประกอบดวย 
 ทีมท่ี 1 : ทีมหมอครอบครัวเขต รพ., บานนา, หนองสะเดา, บึงบัว และหนองขาว ประกอบดวย 

1.พญ.ผกามาศ เพชรพงศ นายแพทยชํานาญการพิเศษ   ประธาน 
2.พญ.วราภรณ ภูดี  นายแพทย     รองประธาน 
3.ทญ.คณิตา  สอนวิจารย  ทันตแพทย     กรรมการ 
4.ทพ.นพดล  ศรีทองคํา  ทันตแพทย     กรรมการ 
5.นายจิตรกร  บูรณะชนอาภา เภสัชกร      กรรมการ 
6.น.ส.พึงใจ  สังขทอง  นักกายภาพบําบัด    กรรมการ 
7.น.ส.สมฤดี  อุนยิ่งเจริญ  นักโภชนากร     กรรมการ 
8.น.ส.นิตยาภรณ ผาดี  แพทยแผนไทย     กรรมการ 
9.นายพิเชษฐ อุยตา  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
10.นางศศิพิชญ วารุภา  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
11.นางนันนภัสท บัณฑิต  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
12.นางแกนใจ ดีอินทร  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
13.นางมุฑิตา  ปณติ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
14.นายวรพล เลือดทหาร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 
15.นางวิไลวรรณ อินทรสะอาด นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 
16.นางวงเดือน ปทุมพงษพิศิษฐ จพ.สาธารณสุขอาวุโส    กรรมการ 
17.นายธีระศักดิ์  คุมขันธ  นักวิชาการสาธารณสุข    กรรมการ 
18.นางดารารัตน  บุญสง  เจาพนักงานทันตสาธารณสุข   กรรมการ 
19.นางไปรมา รังสีวงศ  เจาพนักงานทันตสาธารณสุข   กรรมการ 
 



 
20.น.ส.วารุณี ลักษณะ  เจาพนักงานทันตสาธารณสุข   กรรมการ 
21.นายศราวุฒิ บุสดี  จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน   กรรมการ 
22.น.ส.รัฐติยาพร ทานมุข จพ.สาธารณสุข     กรรมการ 
23.นางอริศรา จรลี  จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน   กรรมการ 
24.นายรายันต บุญยิ้ม  จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน   กรรมการ 
25.น.ส.ศุลีมาศ ใจคํา  นักวิชาการสาธารณสุข    กรรมการ 
26.นายวรพนติ ฟกบัว  จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน        กรรมการและเลขานุการ 

ทีมท่ี 2 ; ทีมหมอครอบครัวตําบลบัวยาง ,คุยกระชาย และบานหนองหญาปลอง ประกอบดวย  
1.พญ.วราภรณ ภูดี  นายแพทย     ประธาน 
2.พญ.ผกามาศ เพชรพงศ นายแพทยชํานาญการพิเศษ   รองประธาน 
3.ทพ.นพดล ศรีทองคํา ทันตแพทย     กรรมการ 
4.ทญ.คณิตา สอนวิจารย ทันตแพทย     กรรมการ 
5.นายสันทัศน ทองงามดี เภสัชกร      กรรมการ 
6.น.ส.สมฤดี อุนยิ่งเจริญ นักโภชนากร     กรรมการ 
7.น.ส.พึงใจ สังขทอง  นักกายภาพบําบัด    กรรมการ 
8.น.ส.รัตนาภรณ โพธิ์ชากุล แพทยแผนไทย     กรรมการ 
9.นางวราลี ธนโชติกุลสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
10.นางปทิตตา แกวจอน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
11.น.ส.รินทรลภัส ชัยกิตติศิลป พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
12.นางพัชรนันท  สิงหเรือง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 
13.นายสนธิ ชูตระกูล  นักวิชาการสาธารณสุข    กรรมการ 
14.นายสันติ บุญยิ้ม  จพ.สาธารณสุขอาวุโส    กรรมการ 
15.นางทัศนีย คลายกลิ่น เจาพนักงานทันตสาธารณสุข   กรรมการ 
16.น.ส.วารณีุ ลักษณะ  เจาพนักงานทันตสาธารณสุข   กรรมการ 
17.นางแสงเดือน  กิตติปญญา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 
18.นางอิศเรณ ฉิมพานิชย จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน   กรรมการ 
19.นายธีระวุฒิ หมีอ่ิม จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน    กรรมการ 
20.นายณัฐพร ชาญธัญกรรม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 
21.นางวณิชยา หม่ืนคํายอง จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน   กรรมการ 
22.นายชาญชัย บุญสง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหนาท่ี 
 1.กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานทีมหมอครอบครัวระดับอําเภอท้ังดานการจัดบริการ การเยี่ยม
บาน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทีมใหมีความรู ทักษะในการปฏิบัติงานอยางรอบดาน 
 2.ใหคําปรึกษา เสนอแนะ และรวมแกไขปญหาการดําเนินงานทุกดานท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ 
 3.วิเคราะหสภาพปญหา วางแผนใหบริการโรคเรื้อรังทุกโรค ทุกกลุมวัย ทําแผนการเยี่ยมบาน
ตามลําดับความสําคัญและจําเปน และลงเยี่ยมตามแผนโดยทีมสหวิชาชีพ 
  



 4.สนับสนุนใหประชาชนลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ ครอบคลุมตลอดทุกชวงอายุ ครอบครัว ชุมชน             

ใหเขาใจสุขภาพตนเอง และดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Self Care  )ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุข 

 5.ดูแลในกรณีมีการสงตอ โดยมีหนาท่ีเชื่อมประสานกับหนวยรับสงตอ เพ่ือใหการสงตอเปนไปอยาง
ราบรื่น และใหผูรับบริการมีความอุนใจ และติดตามผลหลังการสงตอจนสิ้นสุดปญหาความเจ็บปวย 
 6.เชื่อมประสานกับองคกรทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ เพ่ือรวมแกไขปญหาดานสังคม 
สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ ขจัดทุกข เพ่ิมสุขกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับครอบครัว และชุมชน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ   
 7. ประชุม ติดตาม วิเคราะหประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานทีมหมอครอบครัว เสนอ
ผูเก่ียวของ หรือผูบริหารรับทราบ  
 8.อ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 ท้ังนี้      ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

     สั่ง    ณ    วันท่ี           พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558 
 
 

รอง.นพ.สสจ.…...........................…/..…..................…....... 
หน.ฝ/กลุม…………………….……...…/..…................……...... 
จนท................................................./..…............................….

พิมพ/ทาน.................................../..…..........................….... 
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