
 
รายชื่อผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงานที่มีรายชื่อจากการแต่งตั้งของส่วนกลาง ประจ าเขตสุขภาพที่ 7 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
หน่วยงาน No ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง   เบอร์โทร Email 

ส านักตรวจราชการ 1 นพ.ณรงค์  สายวงศ ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพท่ี 7 ส านักตรวจราชการกระทรวง 081 544 9521 tung4ever2001@yahoo.com 
กระทรวงสาธารณสุข 2 นางอัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 ส านักตรวจราชการกระทรวง 093 356 3941 achara@cpird.in.th 
 3 นางสุมาลี  จรุงจิตตานสุนธิ ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพท่ี 7 ส านักตรวจราชการกระทรวง 081 977 7638 sumalee0657@gmail.com 

กรมควบคุมโรค 4 พญ.สุพัตรา  ศรีวณิชชากร นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ   กรมควบคุมโรค 081 938 0428 spsrivanich@gmail.com 
 5 นพ.อรรถพล  ชีพสัตยากร รก.นายแพทย์ทรงคณุวุฒิ   กรมควบคุมโรค 089 634 4075 attapon1958@gmail.com 
 6 พญ.ศศิธร  ตั้งสวสัดิ ์  ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7  สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 7 081 717 1486 sasitth@gmail.com 
 7 นางช่ืนพันธ์  วิริยะวิภาต รอง ผอ.ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7   สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 7 089-622-1099 srisunthornv@gmail.com 
 8 ดร.เกษร  แถวโนนง้ิว รอง ผอ.ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7   สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 7 089-9446498 kesthaew@gmail.com 
 9 ดร.กรรณิการ์  ตฤณวุฒิพงษ ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 7 089 622 2986 ktinnawutipong@hotmail.com 
กรมอนามัย 10 นพ. ประสิทธิ์  สัจจพงษ์ ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 081 739 7700 prasitsa@yahoo.com 
 11 นพ.พีรยุทธ ์สานุกูล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพ  ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 089 712 0322 Dr.peerayoot@hotmail.com 
 12 นางทัศนีย์  รอดชมภู นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ  ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 089 711 2075 tassanee.r@anamai.mail.go.th 
 13 ดร.ทพญ.ศริญทิพย์  ชาลีเครือ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ  ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 081 471 6741 beebayon@yahoo.com 
 14 นางจันทิยา  เนติวิภัชธรรม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 089 712 3454 Janthaiy183a@hotmail.com 
 15 นายพิพัฒน์  ฟูศรีนวล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ   ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 089 711 2415 putthar_2499@hotmail.com 
 16 นางไพจิตร  วรรณจักร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ   ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 084 390 2936 phyjit@hotmail.com 
 17 ดร.จริยา  อินทรรัศมี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ   ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 093 193 4634 Jariyak06@hotmail.com 
ส านักงาน 18 เภสัชกร วิรัช  ศรีชาต ิ นักวิชาการอาหารและยาช านาญการพิเศษ สนง.คณะกรรมการอาหาร       089 814 1127 svirat@fda.moph.go.th 

  คณะกรรมการ    และยา   
อาหารและยา       
กรมสุขภาพจิต 19 นพ.ดุสิต  ลิขนะพิชิตกุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต 081 807 5530 drdusit@yahoo.com 
กองเศรษฐกิจสุขภาพ
และหลักประกัน
สุขภาพ 

20 นพ.ไพรัตน์ สงคราม นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรมฟื้นฟู) สสจ.กาฬสินธุ ์ 086 662 7295 phairat_songkram1971@hotmail. com 

  กรมการแพทย์ 21 นพ.ชาญชัย  ธงพานิช ผู้อ านวยการส านักการแพทยเ์ขตสขุภาพท่ี 7 รพ.ธัญญา
รักษ์   

รพ.ธัญญารักษ์ ขอนแก่น 081 849 3359 chanchai_medicine@hotmail.com 

  กรมสนับสนุนบริการ   
  สุขภาพ 

22 นางวรารัตน ์ กิจพจน ์ ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการ
สุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สถาบันพัฒนานวัตกรรมดา้น
ระบบบริการสุขภาพภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

090 197 6186 wararutkij@yahoo.com 

23 นางลัดดา  ปิยเศรษฐ์ นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ส านักบริหาร 081 733 1971 lad2501@hotmail.com 

mailto:Janthaiy183a@hotmail.com
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 24 นายบุญเพ็ง  ยอดบุญมา ผู้อ านวยการส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 7 ส านักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 7 
081 661 6220 

 
hs4nq@hotmail.com 
 

กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ 

25 นางเลขา  ปราสาททอง รักษาราชการแทน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เขต 
7 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เขต7 

089 619 9078 lekha.p@dmsc.mail.go.th 

กรมพัฒนาการแพทย์ 26 ดร.นันทศักดิ์  โชติชนะเดชาวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ กองคุ้มครองฯ 085 482 9029 krittatach.dtam@gmail.com 
แผนไทยและ 27 น.ส.อัมพร ทรงสวัสดิ ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   กองคุ้มครองฯ 089 676 5313 amporn.csc@gmail.com 
การแพทย์ทางเลือก 28 นายชินวัธ  มิ่งทอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   กองคุ้มครองฯ 085 213 2084 chinosuke_007@hotmail.com 

ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวง 66 
กองสาธารณสุข 29 นายกิตติ์พงศ ์ สัญชาตวิรุฬห ์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉนิ กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 081 2554711 dr_nok12@yahoo.com 
ฉุกเฉิน 30 นายวิทูรย ์ อนันกุล รองผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฉกุเฉิน กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 084 9503967 witoon53@gmail.com 
 31 นายภูมินทร ์ ศิลาพันธ ์ รองผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฉกุเฉิน กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 089 0271619 puminsila@gmail.com 
 32 นางสุรีรตัน ์ ใจด ี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 094 6289907 sureeratdee@hotmail.com 
 33 นางสาวนิตยา  คณิตสาร นักวิชาการสาธารณสุข กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 093 1265708 kanitsarn@gmail.com 
 34 นางสาวพรสดุา  ค าเหลือง นักวิชาการสาธารณสุข กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 098 5827709 p_suda5027@hotmail.com 
 35 นางสาวพิศภัคตา  สียา นักวิชาการสาธารณสุข กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 061 5183764 pook_pikphe@hotmail.com 

ส านักวิชาการ 36 นพ.สมควร  หาญพัฒนชัยกูร รก.นายแพทย์ทรงคณุวุฒิด้านควบคุมป้องกันโรค  ส านักวิชาการสาธารณสุข 089 967 6744 bengouy@hotmail.com 
สาธารณสุข 37 นางจิรภฎา  วานิชอังกูร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   ส านักวิชาการสาธารณสุข 089 799 7079 budget@health.moph.go.th 
 38 ดร.จงกลนี  จันทรศริ ิ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  รพ.ขอนแก่น 081 260 6784 chantarasiri@yahoo.com 
 39 ดร.สงัด  เช้ือลิ้นฟ้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ   สสจ.มหาสารคาม 083 417 0860 sangudchua@yahoo.com 
กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน   

40 นางมะลิวลัย์  ยืนยงสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน   081 919 0980 maliwan.icd@gmail.com 

กองบริหารการ
สาธารณสุข 

41 
42 

น.ส.พัชรา  เสถียรพักตร ์
นางณัฐกาญจน์  ศรีส าอางค์  

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

กองบริหารการสาธารณสุข 
กองบริหารการสาธารณสุข 

082 324 0991 
089 521 1715 

kalyaneester@gmail.com 
banchuan1119@gamil.com 

 43 นายแพทย์ธวัชชัย  เทียมกลาง นายแพทย์เช่ียวชาญ โรงพยาบาลขอนแก่น 089 421 4872 thawatchaitie@gmail.com 
 44 แพทย์หญิงวิภาพร  คงศรียาตรา นายแพทย์เช่ียวชาญ โรงพยาบาลขอนแก่น 088 562 3579 paewped@gmail.com 
 45 นายแพทย์วิโรจน ์ เลิศพงษ์พิพัฒน์ นายแพทย์เช่ียวชาญ รพ.กระนวน 081 954 5033 wlertpongpipat@hotmail.com 
 46 นายแพทย์สมคดิ   เลิศสินอุดม นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลขอนแก่น 086 580 2859 somkidlert@gmail.com 
 47 แพทย์หญิงขวัญพจน ์  สดใส นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลกาฬสินธุ ์   
 48 ทพญ.เรวด ี  ศรีหาน ู ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลพระยืน 081 544 1815 aeravadee@yahoo.com 
 49 เภสัชกรภาสกร   รัตนเดชสกุล เภสัชกรช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลพนมไพร   
 50 นายแพทย์ณรงค์ชัย   สังซา นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลร้อยเอด็ 081 975 0562 sangsa.na@hotmail.com 
กลุ่มพัฒนาระบบ 51 นางภารวี แก้วพันนา ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 081 931 6079 paravee.kpr@gmail.com 
บริหาร (กพร.) 52 นางสุวรรณา เจริญสวรรค ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 081 931 6052 oeysuwanna@gmail.com 
 53 น.ส.อังคณางค์ หัวเมืองวิเชียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 081 255 8277 lkung1038@gmail.com 
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 54 นายอภิรัฐ  ดีทองอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 085 365 2444 a.deethongon@gmail.com 
 55 น.ส.กฤติกา ทรียม์าติพันธ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 095 712 0954 trekrittka@gmail.com 
กองบริหารทรัพยากร  56 นายสรรเสรญิ นามพรหม ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล 089 813 3454 sansern_x@hotmail.com 
บุคคล   57 นางฐิตาภรณ์  จันทร์สตูร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และมาตรฐานดา้นบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  

กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

081 637 7701 thita2518@hotmail.com 

 58 นางสาวเปรมฤทัย  เครือเรือน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ  กองบริหารทรัพยากรบุคคล 085 325 2098 hrmd.strategy@gmail.com 
 59 นางสาวสุดใจ  จันทรเ์ลื่อน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ  กองบริหารทรัพยากรบุคคล 081 889 7796 sudjaich1@gmail.com 
ศูนย์ปฏิบัติการ 60 พญ.จรรยาภรณ์  รตันโกศล นายแพทย์เช่ียวชาญ  โรงพยาบาลขอนแก่น 083 141 8318 jounchai@yahoo.com 
ต่อต้านทุจริต 61 นพ.ธนสิทธ์ิ ไพรพงษ ์ นายแพทย์เช่ียวชาญ โรงพยาบาลกาฬสินธุ ์ 084 795 9922 ha_ksh@hotmail.co.th 
ITA ธรรมาภิบาล 62 นายนิพนธ์ วงษ์ตา      นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ   สสจ.ร้อยเอ็ด  099 470 1870 NIPON_wongta@hotmail.co.th 
 63 นายวิทวัส ละอองทอง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ   สสจ.มหาสารคาม 083 455 5708  
 64 นางศรารักษ์  โกวิทย ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 7 086 458 1353 sararak.k@gmail.com 
 65 นายสมเพชร ชมบุญ นิติกรช านาญการ สสจ.ขอนแก่น 083 144 6674 socho39@gmail.com 
กองบริหารการคลัง 66 น.ส.พิมลรัตน์  บัวลอยเลศิ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ กลุ่มคลังและพสัด ุ 083 061 6107 yenjeabja@gmail.com 
กลุ่มตรวจสอบ 67 นางสาววรกมล  อยู่นาค หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน  081 519 6097 wanon2512@hotmail.com 
ภายใน 68 นางสาวกาญจน์นภา  แก้วคง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ  081 889 5843 kingkarn2009@hotmail.com 
 69 นางสาวกนกพร  ปากช าน ิ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ  087 124 9887 grittaya.jaiwai@gmail.com 
 70 นายสิทธิชัย  ภักดีเตล็บ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  083 927 8831 taleb04@hotmail.com 
ส านักงานสนับสนนุ
ระบบปฐมภูมิและ
คลินิกหมอครอบครัว 

71 นางจารุณ ี จันทร์เพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ส านักงานสนับสนุนระบบปฐม
ภูมิและคลินิกหมอครอบครัว 

081 733 3082 jchanphet@gmail.com 

ส านักงานบริหาร
โครงการร่วมผลิต
แพทย์เพ่ิมเพ่ือชาว
ชนบท (สบพช.) 

72 นพ.ชวศักดิ์ กนกกันฑพงษ์ รองผู้อ านวยการส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิต
แพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท (สบพช.) 

ส านักงานบริหารโครงการ
ร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาว
ชนบท (สบพช.) 

O81 718 8546 chavasak@mail.com 

กองตรวจราชการ 73 ดร.ลภัสรดา  สระดอกบัว หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 7 กองตรวจราชการ 084 863 0968 ployrada000@gmail.com 
 74 นางรัตติยา  ฤทธิรงค ์ เลขาสาธารณสุขนิเทศกเ์ขตสุขภาพท่ี 7 กองตรวจราชการ 093 365 9324 rattiya2505@gmail.com 
 75 นางสาวอารีนันต์ แชจอหอ เลขาสาธารณสุขนิเทศกเ์ขตสุขภาพท่ี 7 กองตรวจราชการ 081 772 3129 arrenun@gmail.com 
การพัฒนาระบบ 76 นพ.ไพรัตน ์ สงคราม นพ.เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.กาฬสินธุ ์ 086 662 7295 phairat_songkram1971@hotmail.com 
บริการปฐมภูมิและ 77 พญ. รุจิราลักขณ ์ พรหมเมือง นพ.เชี่ยวชาญ รพศ. ขอนแก่น 088 731 9730 ruchiralak.pom@gmail.com 
สุขภาพอ าเภอ 78 พญ.เบญจวรรณ  ธรรมปัญญวัฒน ์ นพ.ช านาญการพิเศษ รพ.มหาสารคาม 087 740 0007   
 79 นางสุภาพร  กุณาศล นวก.สาธารณสุขช านาญการ สสจ.มหาสารคาม 088 - 5681038 supapron_2012@hotmail.com 
 80 นางบัวบุญ  อุดมทรัพย ์ นวก.สาธารณสุขช านาญการ สสจ.ขอนแก่น 081 592 5220 baobun@yahoo.com 
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หน่วยงาน No ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง   เบอร์โทร Email 
 81 ดร.ดิษกรณ ์ สิงห์ยะเมือง  นวก.สาธารณสุขช านาญการ สสจ. ร้อยเอ็ด 081 965 3808 diskorn@hotmail.com 
 82 นางขนิษฐา  นาสุข นวก.สาธารณสุขช านาญการ สสจ. ร้อยเอ็ด 084 792 1234 kanitha101@hotmail.com 
 83 นายวรชาต ิ จ าเริญพัฒน ์ นวก.สาธารณสุขช านาญการ สสจ.กาฬสินธุ ์ 094 296 4635 worachat.j@hotmail.com 
 84 นพ.ประสิทธ์ิ  สัจจพงษ ์ ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 081 739 7700 prasitsa@yahoo.com 
 85 พญ.ศศิธร  ตั้งสวสัดิ ์  ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7  สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 7 081 717 1486 sasitth@gmail.com 
 86 นางสาวนันทาวดี วรวสุวสั ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที ่7 ศูนย์สุขภาพจติที ่7 083 360 6565 nuntawadee06@gmail.com 
ส านักงาน 87 นางอารีย์รัตน์  สุขโข พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 7 089 861 7735 ph.area7@gmail.com 
เขตสุขภาพที่ 7 88 นางพรรณราย  ชูศรีทอง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 7 087 374 5111 pnachoo11@gmail.com 
 89 นางศรารักษ์  โกวิทย ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 7 086 458 1353 sararak.k@gmail.com 
 90 นางอภิญญา  บุญฤทธ์ิ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 7 081 739 7734 tabuza02@gmail.com 
 91 นายธนพล  นางาม นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 7 091 051 4888 pkeroozaka@gmail.com 
 92 น.ส.วชิราภรณ์  เคนกดุรัง นักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 7 088 309 0487 sunday4680@hotmail.com 
 93 นายวิทวัส  ภูเยี่ยมจิตร นักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 7 098 152 4563 katom_55@hotmail.com 
ผู้ประสานงานจังหวัด 94 ดร.สม  นาสอ้าน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์  สสจ.กาฬสินธุ ์ 097 993 9989 somnasaarn@gmail.com  
 95 นางน้ าทิพย์  สีก่ า นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.กาฬสินธุ ์ 091 060 6015 namthip975.sk@gmail.com 
 96 นายพรสิทธ์ิ  ทวยนันท์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์  สสจ.มหาสารคาม 085 011 0838 pomanun@gmail.com 
 97 ดร.รัชนีวิภา  จิตรากลุ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.มหาสารคาม 081 670 7462 rutchaneevipa@yahoo.com  
 98 ดร.สงัด  เชื้อลิ้นฟ้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ สสจ.มหาสารคาม 083 417 0860 sangudchua@yahoo.com  
 99 นางสุจิตรา  ปัญญาดิลก นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.ร้อยเอ็ด 089 862 1767 slimcat03.30@gmail.com  
 100 นางกมลา  วัฒนายิ่งเจรญิชัย หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์  สสจ.ขอนแก่น 081 871 6498 kamala165@gmail.com 
 101 ดร.นพพร  การถัก นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.ขอนแก่น 086 646 2286 noknopporn2012@gmail.com 
 102 นางปรารถนา  ภูสีเขียว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.ขอนแก่น 089 709 5459 pratana@hotmail.com 
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