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รายชื่อผู้นิเทศงานคณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ 
 

ล า
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
ชื่อผู้นิเทศงาน  

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ : E-mail 
คณะที่ 1การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ  
1 INS 1.1การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย: 

อัตราส่วนการตายมารดาไทย 
1.นพ.พีระยุทธ  สานุกุล (ประธาน) 
ผู้นิเทศร่วม 
1.นางธิโสภิญ  ทองไทย 
 
2.น.ส.จันทิยา  เนติวภิัชธรรม 
 

นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
 
นวก.สาธารณสุขช านาญการ 
 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 

ศูนย์อนามัยที่ 7 
 
ศูนย์อนามัยที่ 7 
 
ศูนย์อนามัยที่ 7 
 

โทรศัพท์ : 086-6300322 
E-mail :drpeerayoot@hotmail.com 
โทรศัพท์ : 0893059818 
E-mail :thisophin@gmail.com 
โทรศัพท์ : 0897123454 
E-mail :janthiya183@hotmail.com 

2 INS 1.2 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย: 
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 

1.นางทัศนีย์  รอดชมภู (ประธาน) 
ผู้นิเทศร่วม 
1.นางธิโสภิญ  ทองไทย 
 

นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
 
นวก.สาธารณสุขช านาญการ 

ศูนย์อนามัยที่ 7 
 
ศูนย์อนามัยที่ 7 

โทรศัพท์ : 0897112075 
E-mail :tassanee.r@anamai.mail.go.th 
โทรศัพท์ : 0893059818 
E-mail :thisophin@gmail.com 

3 INS 1.3 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย: 
ร้อยละของเด็ก 0-5 สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 
ปี 

1.นางทัศนีย์  รอดชมพู (ประธาน) 
ผู้นิเทศร่วม 
1.นายปิยะ  ปุริโส 

นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
 
นักโภชนาการช านาญการ 

ศูนย์อนามัยที่ 7 
 
ศูนย์อนามัยที่ 7 
 

โทรศัพท์ :0897112075 
E-mail :tassanee.r@anamai.mail.go.th 
โทรศัพท์ : 0868608123 
E-mail :piya.puriso@kkumail.com 

4 INS 1.4 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น : 
ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ 

ดร.ทพญ ศริญทิพย์  ชาลีเครือ ทันตแพทย์ช านาญการ
พิเศษ 

ศูนย์อนามัยที่ 7 โทรศัพท์ : 0814716741 
E-mail :beebayon@yahoo.com 

5 INS 1.5 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น : 
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ15-19 ปี 

นายพิพัฒน์  ฟูศรีนวล นวก.สธ.ช านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 7 โทรศัพท์ : 0885480995 
E-mail :pipat.f@anamai. mail.go.th 

6 INS 1.6 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ : ร้อยละต าบล
ที่มีระบบ Long Term Care ผ่านเกณฑ์ 

นางไพจิตร  วรรณจักร นวก.สธ.ช านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 7 โทรศัพท์ : 0843902936 
E-mail :phyjit@hotmail.com 

7 INS 1.7 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ: ร้อยละ
ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.)ท่ีมีคุณภาพ 

ดร.พชรวรรณ  คสกุลรัตน์ นวก.สธ.ช านาญการพิเศษ สสจ.
มหาสารคาม 

โทรศัพท์ : 0899442510 
E-mail :qualitymsk1@gmail.com 



2 
 

ล า
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
ชื่อผู้นิเทศงาน  

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ : E-mail 
8 INS 1.8 การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ : ร้อยละของ

จังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีม
ตระหนักรู้ สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง  

ดร.เกษร  แถวโนนงิ้ว 
 
ดร.วันทนา กลางบุรัมย์ 

นวก.สธ.ช านาญการพิเศษ 
 
นวก.สธ.ช านาญการพิเศษ 

สคร.7 โทรศัพท์ : 0899446445 
E-mail :kesthaew@hotmail.com 
โทรศัพท์ : 0892749270 
E-mail :want_kl@yahoo.com 

9 INS 1.9 การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ : อัตราการ
เสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี  

นางสาวมยุรา  สีสาร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สคร.7 โทรศัพท์ : 0910608198 
E-mail :msnseesarn@gmail.com 

10 INS 1.10 การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ : อัตราการ
เสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน 

นางสาวมยุรา  สีสาร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สคร.7 โทรศัพท์ : 0910608198 
E-mail :msnseesarn@gmail.com 

11 INS 1.11 การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ : อัตราผู้ป่วย
เบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน / อัตรากลุ่ม
สงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัด
ความดันโลหิตที่บ้าน  

ดร.กรรณิการ์ ตฤณวุฒิพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ 

สคร.7 โทรศัพท์ : 0896222986 
E-mail 
:ktinnawutipong@hotmail.com 

12 INS 1.12 การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ : ร้อยละของ
โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN Hospital 

ดร.จริยา  อินทรรัศมี 
ผู้ร่วม 
1.นางสุภาภรณ์  ลมูลศิลย์ 
 
2.น.ส.วาทินี  จันทร์เจริญ 
 
3.นายยุทธยา  สุภาปัญญากุล 
 
4.นางปิยนันท์  ชีคกี้ 

นวก.สธ.ช านาญการพิเศษ 
 

นวก.สาธารณสุขช านาญการ 
 

นวก.สาธารณสุขช านาญการ 
 

นวก.สาธารณสุขช านาญการ 
 

นวก.สาธารณสุขช านาญการ 

ศูนย์อนามัยที่ 7 
 

ศูนย์อนามัยที่ 7 
 

ศูนย์อนามัยที่ 7 
 

ศูนย์อนามัยที่ 7 
 

ศูนย์อนามัยที่ 7 
 

โทรศัพท์ : 0845132279 
E-mail :jariyak06@hotmail.com 
โทรศัพท์ : 0899402893 
E-mail :lamoonsil@gmail.com 
โทรศัพท์ : 0894166198 
E-mail :vatinee_08@yahoo.co.th 
โทรศัพท์ : 0811838856 
E-mail :supapunyakul@gmail.com 
โทรศัพท์ : 0817498489 
E-mail :khun_pumm@hotmail.com 

13 MO 1.1 ร้อยละสถานบริการสุขภาพมีการคลอด 
มาตรฐาน 

นางจันทร์เพ็ง  มูลศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ธัญญารักษ์
ขอนแก่น 

โทรศัพท์ : 0897091086 
E-mail :moon_sri@hotmail.com 

14 MO 1.2 ร้อยละของเด็กที่มีความฉลาดทางสติปัญญาต่ า
กว่าเกณฑ์ได้รับการพัฒนาและ ดูแลช่วยเหลืออย่าง

ดร.ลักษณา  สกุลทอง 
ผู้นิเทศร่วม 

นักจิตวิทยาคลินิกช านาญ
การ 

ศูนย์สุขภาพจิต
ที ่7 

โทรศัพท์ : 0817269957 
E-mail :lucky_cloudy@yahoo.com 



3 
 

ล า
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
ชื่อผู้นิเทศงาน  

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ : E-mail 
ต่อเนื่องเพ่ือน าไปสู่เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ า
กว่า 100 

1.น.ส.ชลิดา  สาโรจน ์
 
2.น.ส.ยุวนา  ไขว้พันธ์ 

นักสังคมสงเคราะห์ช านาญ
การ 
นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ 

โทรศัพท์ : 0965419951 
E-mail : chalida.office@gmail.com 
โทรศัพท์ : 0867677357 
E-mail : oilooy427@gmail.com 

15 MO 1.3 ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน นางบังอร  กล่ าสุวรรณ์ นวก.สาธารณสุขช านาญการ
พิเศษ 

ศูนย์อนามัยที่ 7 โทรศัพท์ : 0897135509 
E-mail :bklamsuwan@gmail.com 

16 MO 1.4 ร้อยละของเดีกไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ 
(EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป 

ดร.ลักษณา  สกุลทอง 
ผู้นิเทศร่วม 
1.น.ส.ชลิดา  สาโรจน ์
 
2.น.ส.ยุวนา  ไขว้พันธ์ 

นักจิตวิทยาคลินิกช านาญ
การ 
นักสังคมสงเคราะห์ช านาญ
การ 
นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ 

ศูนย์สุขภาพจิต
ที ่7 

โทรศัพท์ : 0817269957 
E-mail :lucky_cloudy@yahoo.com 
โทรศัพท์ : 0965419951 
E-mail : chalida.office@gmail.com 
โทรศัพท์ : 0867677357 
E-mail : oilooy427@gmail.com 

17 MO 1.5 ร้อยละของ Healthy Ageing นางจันทร์เพ็ง  มูลศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ธัญญารักษ์
ขอนแก่น 

โทรศัพท์ : 0897091086 
E-mail :moon_sri@hotmail.com 

18 MO 1.6 ร้อยละของต าบลจัดการสุขภาพในการ เฝ้าระวัง 
ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิ ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 

ดร.เกษร  แถวโนนงิ้ว 
 
ดร.เชิดพงษ์  มงคลสินธุ์ 

นวก.สาธารณสุขช านาญการ
พิเศษ 
นวก.สาธารณสุขช านาญการ 

 

สคร.7 โทรศัพท์ : 0899446445 
E-mail :kesthaew@hotmail.com 
โทรศัพท์ : 0837765645 
E-mail :environ_kai@hotmail.com 

19 MO 1.7 ร้อยละของประชาชนวัยท างานอายุ30-44 ปี มี
ค่าดัชนีมวลกายปกติ 

นางเพ็ญนิดา  ไชยสายัณห์ นวก.สาธารณสุขช านาญการ
พิเศษ 

ศูนย์อนามัยที่ 7 โทรศัพท์ : 0890293964 
E-mail :pennicla05@yahoo.co.th 
 

20 MO 1.8 ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการ
ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก 

นส. ปิยธิดา ภูตาไชย นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ 

สคร.7 โทรศัพท์ : 08-5377-9403 
E-mail : pootachai.p@hotmail.com 

21 MO 1.9 ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปร
รูป มีความปลอดภัย 

เภสัชกร  วิรชั  ศรีชาติ นักวิชาการอาหารและยา
ช านาญการพิเศษ 

สนง.
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

โทรศัพท์ : 0898141127 
E-mail :svirat@fda.moph.go.th 



4 
 

ล า
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
ชื่อผู้นิเทศงาน  

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ : E-mail 
22 MO 1.10 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพทีได้รับการดรวจ

สอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
เภสัชกร  วิรชั  ศรีชาติ นักวิชาการอาหารและยา

ช านาญการพิเศษ 
สนง.
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

โทรศัพท์ : 0898141127 
E-mail :svirat@fda.moph.go.th 

23 MO 1.11 ร้อยละของสถานพยาบาลและสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์ มาตรฐานตามที่
กฎหมายก าหนด 

นายสิรวิชญ์  วชิญธีรากุล นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ 

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

โทรศัพท์ : 0934651491 
E-mail :sirawich48@gmail.com 

24 MO 1.12 ร้อยละของจังหวัดทีมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ อย่างบูรณาการที่มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

นายพิเชษฐ  โฉมเฉลา นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ 

สคร.7 โทรศัพท์ : 0634945655 
E-mail :pichet-t@hotmail.com 

 


