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แบบฟอร์มแบบฟอร์มขอรายชื่อผู้นิเทศงานคณะที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
 

ล าดับ ตัวชี้วดั 
ชื่อผู้นิเทศงาน 

โทรศัพท์ : E-mail 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 

คณะที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
๑ INS ๒.๑ การพัฒนาระบบบริการปฐมภมูิ :                             

ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพื้นที่  (Primary Care 
Cluster) 

1) นพ.อดุลย์   บ ารุง นพ.เชี่ยวชาญ(ดา้นเวชกรรมป้องกัน) สสจ.ขอนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๖-๓๑๑-๖๙๔๙, ๐๘๕-๗๔๓-๕๒๓๖ 
E-mail : abdunla.b@gmail.com 

2) นพ.ไพรัตน์  สงคราม นพ.เชี่ยวชาญ  (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ. กาฬสินธุ ์ โทรศัพท์ :๐๘๖-๖๖๒-๗๒๙๕  
E-mail phairat_songkram
๑๙๗๑@hotmail.com 

3) นพ.บุญมี   โพธิ์สนาม นพ.เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ. ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ : ๐๘๑-๘๗๒-๐๗๓๑ 
E-mail : boonpos@hotmail.com 

4) นพ.เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) นพ.เชี่ยวชาญ  (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ. มหาสารคาม โทรศัพท์ :  
E-mail 

5) นายพรสิทธิ ์ ทวยนันท ์ นวก.เชี่ยวชาญ (ดา้นส่งเสริมพัฒนา) สสจ. มหาสารคาม โทรศัพท์ : ๐๙๓-๙๗๑-๐๗๐๒ 
E-mail : pornanun@gmail.com 

6) พญ.รุจิราลักษณ์  พรหมเมือง นพ.เชี่ยวชาญ รพศ.ขอนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๘-๗๓๑-๙๗๓๐ 
E-mail :ruchiralak.pom@gmail.com 

7) พญ.เบญจวรรณ  ธรรมปัญญวัฒน ์ นพ.ช านาญการพิเศษ รพท. มหาสารคาม โทรศัพท์ : ๐๘๗-๗๔๐-๐๐๐๗ 
E-mail : benandsak@yahoo.com 

8) พญ. วรารัตน์  ปาจารียานนท ์ นพ.ช านาญการ รพ.ยางตลาด โทรศัพท์ : ๐๖๓-๕๓๙-๙๙๖๑ 
E-mail : aom_wararut@hotmail.com 

9) ดร.พชรวรรณ  คูสกุลรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ สสจ. มหาสารคาม โทรศัพท์ : ๐๘๙-๙๔๔-๒๕๑๐ 
E-mail :qualitymsk๑@gmail.com 

10) ดร.ดิษกรณ์  สิงห์ยะเมือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ สสจ. ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ : ๐๘๑-๙๖๕-๓๘๐๘ 
E-mail : diskorn@hotmail.com 

11) นางสุภาพร  กุณาศล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ. มหาสารคาม โทรศัพท์ : ๐๘๘-๕๖๘-๑๐๓๘ 
E-mail : supapron_๒๐๑๒@hotmail.com 

12) นางบัวบุญ  อุดมทรัพย ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ. ขอนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๑-๕๙๒-๕๒๒๐ 
E-mail : baobun@yahoo.com 

13) นายวรชาติ  จ าเริญพัฒน ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ. กาฬสินธุ ์ โทรศัพท์ : ๐๙๔-๒๙๖-๔๖๓๕ 
E-mail : worachat.j@hotmail.com 

14) นางขนิษฐา  นาสุข นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ. ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ : ๐๘๔-๗๙๒-๑๒๓๔ 
E-mail : kanitha๑๐๑@hotmail.com 



2 
 

ล าดับ ตัวชี้วดั 
ชื่อผู้นิเทศงาน 

โทรศัพท์ : E-mail 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 

15) นายไชยา  เวยีงนนท์  สาธารณสุขอ าเภอร่องค า  สสอ.ร่องค า โทรศัพท์ : ๐๘๙-๘๖๓-๗๐๑๑ 
E-mail :chaiya๙๒๑@yahoo.com 

16) นางสาวชัญญรัชต์   นกศักดา เภสัชกรช านาญการ สสจ.ขอนแก่น โทรศัพท์ :  
E-mail :  

๒ INS ๒.๒ การพัฒนาประเด็นนโยบายส าคัญ :                        
ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery 

๑) พ.อ.ศิวพล  บุญรินทร ์ 
(ตรวจจังหวัดมหาสารคาม) 

นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์  

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทรศัพท์ : ๐๘๔-๙๕๔-๕๕๕๓ 
E-mail : siwapolman@gmail.com 

๒) นพ.ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์  
(ตรวจจังหวัดร้อยเอ็ด) 

นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ : ๐๘๑-๗๖๘-๑๐๘๑ 
E-mail : siwapolman@gmail.com 

๓) นพ.วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล 
(ตรวจ จังหวัดขอนแก่น) 

นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
 

โรงพยาบาลมหาสารคาม โทรศัพท์ : ๐๘๑-๖๖๑-๔๖๕๘ 
E-mail : dr.wee-sri@hotmail.com 

๔) นพ.เสกสรร สุวรรณแพง  
(ตรวจจังหวัดกาฬสินธุ์) 

นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  
รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 

โรงพยาบาลขอนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๖-๕๘๐-๔๑๒๔  
E-mail : sekso๑๙๖๔@gmail.com 

๕) นพ.สมคิด เลิศสินอุดม   
(ตรวจจังหวัดกาฬสินธุ์) 

นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลขอนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๖-๕๘๐-๒๘๕๙ 
E-mail : somkidlert@gmail.com 

๖) ประธาน/เลขา Service plan สาขาศัลยกรรม ระดับจังหวัด ๔ จังหวัด*  
๓ INS ๒.๓ การพัฒนาประเด็นนโยบายส าคัญ :                        

อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 
นายววิรรธน์  มุ่งเขตกลาง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ส านักงานควบคุมโรคที่ ๗  

จ.ขอนแก่น 
โทรศัพท์ : ๐๘๖-๒๓๐-๘๔๖๔ 
E-mail : vivat_mu@yahoo.com 

๔ INS ๒.๔ การพัฒนาประเด็นนโยบายส าคัญ :                       
จ านวนเมืองสมุนไพร 

นายนันทศักดิ์  โชติชนะเดชาวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ เขตสุขภาพที่๗ โทรศัพท์ : ๐๘๕-๔๘๒-๙๐๒๙ 
E-mail: krittatach.dtam@gmail.com 

๕ INS ๒.๕ อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ๑) นพ.ชาญชยั  ธงพานิช นายแพทย์ช านาญการพิเศษ   รพ.ธัญญารักษข์อนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๑-๘๔๙-๓๓๕๙ 
E-mail : chanchai_medicine@hotmail.com 

๒) นางจันทร์เพ็ง  มูลศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ธัญญารักษข์อนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๙-๗๐๙-๑๐๘๖ 
E-mail : moon_sri@hotmail.com 

๓) นางอาทิตยา  สุปัญญา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ธัญญารักษข์อนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๘-๕๖๓-๑๔๐๕ 
E-mail : wartittaya@yahoo.com 

๔) นายวัชระ  พอกพูนดี   นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ รพ.ธัญญารักษข์อนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๒-๑๔๐-๕๓๑๔ 
E-mail : watcha_ppd@hotmail.com 

๖ INS ๒.๖ อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ  ๑) นพ.ชาญชยั  ธงพานิช นายแพทย์ช านาญการพิเศษ   รพ.ธัญญารักษข์อนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๑๘๔๙๓๓๕๙ 
E-mail : chanchai_medicine@hotmail.com 

๒) นางจันทร์เพ็ง  มูลศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ธัญญารักษข์อนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๙-๗๐๙-๑๐๘๖ 
E-mail : moon_sri@hotmail.com 

๓) นางอาทิตยา  สุปัญญา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ธัญญารักษข์อนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๘-๕๖๓-๑๔๐๕ 
E-mail : wartittaya@yahoo.com 
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ล าดับ ตัวชี้วดั 
ชื่อผู้นิเทศงาน 

โทรศัพท์ : E-mail 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 

๔) นายวัชระ  พอกพูนดี   นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ รพ.ธัญญารักษข์อนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๒-๑๔๐-๕๓๑๔ 
E-mail : watcha_ppd@hotmail.com 

๗ INS ๒.๗ อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน ๒๔ ชั่วโมง 
ในโรงพยาบาลระดับ F๒ ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit) 

๑) นพ.ชาญชยั  ธงพานิช นายแพทย์ช านาญการพิเศษ   รพ.ธัญญารักษข์อนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๑-๘๔๙-๓๓๕๙ 
E-mail : chanchai_medicine@hotmail.com 

๒) นางจันทร์เพ็ง  มูลศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ธัญญารักษข์อนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๙-๗๐๙-๑๐๘๖ 
E-mail : moon_sri@hotmail.com 

๓) นางอาทิตยา  สุปัญญา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ธัญญารักษข์อนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๘-๕๖๓-๑๔๐๕ 
E-mail : wartittaya@yahoo.com 

๔) นายวัชระ  พอกพูนดี   นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ รพ.ธัญญารักษข์อนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๒-๑๔๐-๕๓๑๔ 
E-mail : watcha_ppd@hotmail.com 

๘ INS ๒.๘ ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

๒.นายชินวธั  มิ่งทอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิ
ปัญญาการแพทยแ์ผนไทย  

โทรศัพท์ : ๐๘๕-๒๑๓-๒๐๘๔ 
E-mail: chinosuke_๐๐๗@hotmail.com 
Ptmk.dtam@gmail.com (ผู้ประสาน) 

๙ INS ๒.๙ ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<๔ 
ml/min/๑.๗๓m๒/yr 

๑) นพ.ชาญชยั  ธงพานิช นายแพทย์ช านาญการพิเศษ   รพ.ธัญญารักษข์อนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๑-๘๔๙-๓๓๕๙ 
E-mail : chanchai_medicine@hotmail.com 

๒) นางจันทร์เพ็ง  มูลศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ธัญญารักษข์อนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๙-๗๐๙-๑๐๘๖ 
E-mail : moon_sri@hotmail.com 

๓) นางอาทิตยา  สุปัญญา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ธัญญารักษข์อนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๘-๕๖๓-๑๔๐๕ 
E-mail : wartittaya@yahoo.com 

๔) นายวัชระ  พอกพูนดี   นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ รพ.ธัญญารักษข์อนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๒-๑๔๐-๕๓๑๔ 
E-mail : watcha_ppd@hotmail.com 

๑๐ INS ๒.๑๐ อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมอง
ตาย ต่อ จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล 

๑) นพ.ชาญชยั  ธงพานิช นายแพทย์ช านาญการพิเศษ   รพ.ธัญญารักษข์อนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๑-๘๔๙-๓๓๕๙ 
E-mail : chanchai_medicine@hotmail.com 

๒) นางจันทร์เพ็ง  มูลศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ธัญญารักษข์อนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๙-๗๐๙-๑๐๘๖ 
E-mail : moon_sri@hotmail.com 

๓) นางอาทิตยา  สุปัญญา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ธัญญารักษข์อนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๘-๕๖๓-๑๔๐๕ 
E-mail : wartittaya@yahoo.com 

๔) นายวัชระ  พอกพูนดี   นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ รพ.ธัญญารักษข์อนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๒-๑๔๐-๕๓๑๔ 
E-mail : watcha_ppd@hotmail.com 

๑๑ INS ๒.๑๑ ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบ าบัดรักษา และหยุดเสพ
ต่อเนื่อง (Remission rate) 

๑) นพ.ชาญชยั  ธงพานิช นายแพทย์ช านาญการพิเศษ   รพ.ธัญญารักษข์อนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๑-๘๔๙-๓๓๕๙ 
E-mail : chanchai_medicine@hotmail.com 

๒) นางจันทร์เพ็ง  มูลศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ธัญญารักษข์อนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๙-๗๐๙-๑๐๘๖ 
E-mail : moon_sri@hotmail.com 

mailto:chinosuke_007@hotmail.com
mailto:Ptmk.dtam@gmail.com
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ล าดับ ตัวชี้วดั 
ชื่อผู้นิเทศงาน 

โทรศัพท์ : E-mail 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 

๓) นางอาทิตยา  สุปัญญา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ธัญญารักษข์อนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๘-๕๖๓-๑๔๐๕ 
E-mail : wartittaya@yahoo.com 

๔) นายวัชระ  พอกพูนดี   นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ รพ.ธัญญารักษข์อนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๒-๑๔๐-๕๓๑๔ 
E-mail : watcha_ppd@hotmail.com 

๑๒ INS ๒.๑๒ ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)/AMR ๑) นางศศิธร เอื้ออนันต ์ เภสัชกรช านาญการ สสจ ขอนแก่น โทรศัพท์:๐๘๑-๓๙๑-๐๑๙๙ 
E-mail:sasitorneu@gmail.com 

๒.นางนิสรา ศรีสุระ เภสัชกรช านาญการ รพ ขอนแก่น โทรศัพท์:๐๘๑-๕๔๕-๐๑๗๒ 
E-mail:nissaran๒๐๐๓@gmail.com 

๓.น.ส.ปรีดานุช  ไขแสง เภสัชกรช านาญการ รพ กาฬสินธุ ์ โทรศัพท์๐๙๕-๖๖๙-๐๔๙๒ 
E-mail:aorphar@hotmail.com 

๔.น.ส.กาญจนา ไชยประดิษฐ ์ เภสัชกรปฏิบัติการ สสจ มหาสารคาม โทรศัพท์ ๐๙๕-๔๑๗-๑๕๖๕ 
E-mail:kanja.jamm@gmail.com 

๕.น.ส.วิภาพร  อุตมะ เภสัชกรช านาญการ รพ จตุรพักตร์พิมาน โทรศัพท์ ๐๖๔- ๔๗๙-๙๕๖๖ 
E-mail: wipapornskmn@gmail.com 

๑๓ INS ๒.๑๓ ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง ๑) นางพัชรา เสถยีรพักตร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ กองบริหารการสาธารณสุข โทรศัพท์ ๐๘๒-๓๒๔-๐๙๙๑ 
E-mail :kalayaneester@gmail.com 
E-mail :banchuan๑๑๑๙@gmail.com 

๒) นางณัฐกานต์ ศรีส าอาง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กองบริหารการสาธารณสุข โทรศัพท์ ๐๘๙-๕๒๑-๑๗๑๕ 
E-mail :kalayaneester@gmail.com 
E-mail :banchuan๑๑๑๙@gmail.com 

๑๔ INS ๒.๑๔ ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F๒ ขึ้นไปสามารถให้ยาละลาย
ลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ได ้

๑) นพ.ชาญชยั  ธงพานิช นายแพทย์ช านาญการพิเศษ   รพ.ธัญญารักษข์อนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๑-๘๔๙-๓๓๕๙ 
E-mail : chanchai_medicine@hotmail.com 

๒) นางจันทร์เพ็ง  มูลศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ธัญญารักษข์อนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๙-๗๐๙-๑๐๘๖ 
E-mail : moon_sri@hotmail.com 

๓) นางอาทิตยา  สุปัญญา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ธัญญารักษข์อนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๘-๕๖๓-๑๔๐๕ 
E-mail : wartittaya@yahoo.com 

๔) นายวัชระ  พอกพูนดี   นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ รพ.ธัญญารักษข์อนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๒-๑๔๐-๕๓๑๔ 
E-mail : watcha_ppd@hotmail.com 

๑๕ MO ๒.๑ ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่
ควบคุมได ้  

ดร กรรณิการ์ ตฤณพฤติพงษ ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานควบคุมโรคที่  ๗ โทรศัพท์ : ๐๘๙-๖๒๒-๒๙๘๖ 
E-mail: ktinnawutipong@hotmail.com 

๑๖ MO ๒.๒ อัตราตายทารกแรกเกิด ๑) นพ.ชาญชยั  ธงพานิช นายแพทย์ช านาญการพิเศษ   รพ.ธัญญารักษข์อนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๑-๘๔๙-๓๓๕๙ 
E-mail : chanchai_medicine@hotmail.com 

๒) นางจันทร์เพ็ง  มูลศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ธัญญารักษข์อนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๙-๗๐๙-๑๐๘๖ 

mailto:wipapornskmn@gmail.com
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ล าดับ ตัวชี้วดั 
ชื่อผู้นิเทศงาน 

โทรศัพท์ : E-mail 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 

E-mail : moon_sri@hotmail.com 
๓) นางอาทิตยา  สุปัญญา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ธัญญารักษข์อนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๘๕๖๓๑๔๐๕ 

E-mail : wartittaya@yahoo.com 
๔) นายวัชระ  พอกพูนดี   นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ รพ.ธัญญารักษข์อนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๒-๑๔๐-๕๓๑๔ 

E-mail : watcha_ppd@hotmail.com 
๑๗ MO ๒.๓ ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง 

(Palliative Care)   
๑) นพ.ชาญชยั  ธงพานิช นายแพทย์ช านาญการพิเศษ   รพ.ธัญญารักษข์อนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๑-๘๔๙-๓๓๕๙ 

E-mail : chanchai_medicine@hotmail.com 
๒) นางจันทร์เพ็ง  มูลศร ี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ธัญญารักษข์อนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๙-๗๐๙-๑๐๘๖ 

E-mail : moon_sri@hotmail.com 
๓) นางอาทิตยา  สุปัญญา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ธัญญารักษข์อนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๘-๕๖๓-๑๔๐๕ 

E-mail : wartittaya@yahoo.com 
๔) นายวัชระ  พอกพูนดี   นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ รพ.ธัญญารักษข์อนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๒-๑๔๐-๕๓๑๔ 

E-mail : watcha_ppd@hotmail.com 
๑๘ MO ๒.๔ ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต นพ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล 

 
ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต 
 

กรมสุขภาพจิต โทรศัพท์ : ๐๘๑-๘๐๗-๕๕๓๐ 
E-mail : 

นพ.ณัฐกร  จ าปาทอง ผอ.รพ จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร ์ จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ โทรศัพท์ : ๐๘๑-๘๐๕-๒๔๒๐ 
E-mail n_jumpathong@hotmail.com 

๑๙ MO ๒.๕ อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ นพ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล 
 

ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต 
 

กรมสุขภาพจิต โทรศัพท์ : ๐๘๑-๘๐๗-๕๕๓๐ 
E-mail : 

นพ.ณัฐกร  จ าปาทอง ผอ.รพ จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร ์ จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ โทรศัพท์ : ๐๘๑-๘๐๕-๒๔๒๐ 
E-mail n_jumpathong@hotmail.com 

๒๐ MO ๒.๖ อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด 
Community-acquired 
 

๑) นพ.ชาญชยั  ธงพานิช นายแพทย์ช านาญการพิเศษ   รพ.ธัญญารักษข์อนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๑-๘๔๙-๓๓๕๙ 
E-mail : chanchai_medicine@hotmail.com 

๒) นางจันทร์เพ็ง  มูลศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ธัญญารักษข์อนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๙-๗๐๙-๑๐๘๖ 
E-mail : moon_sri@hotmail.com 

๓) นางอาทิตยา  สุปัญญา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ธัญญารักษข์อนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๘-๕๖๓-๑๔๐๕ 
E-mail : wartittaya@yahoo.com 

๔) นายวัชระ  พอกพูนดี   นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ รพ.ธัญญารักษข์อนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๒-๑๔๐-๕๓๑๔ 
E-mail : watcha_ppd@hotmail.com 

๒๑ MO ๒.๗ ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the fracture ๑) นพ.ชาญชยั  ธงพานิช นายแพทย์ช านาญการพิเศษ   รพ.ธัญญารักษข์อนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๑-๘๔๙-๓๓๕๙ 
E-mail : chanchai_medicine@hotmail.com 

๒) นางจันทร์เพ็ง  มูลศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ธัญญารักษข์อนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๙-๗๐๙-๑๐๘๖ 
E-mail : moon_sri@hotmail.com 
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ล าดับ ตัวชี้วดั 
ชื่อผู้นิเทศงาน 

โทรศัพท์ : E-mail 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 

๓) นางอาทิตยา  สุปัญญา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ธัญญารักษข์อนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๘-๕๖๓-๑๔๐๕ 
E-mail : wartittaya@yahoo.com 

๔) นายวัชระ  พอกพูนดี   นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ รพ.ธัญญารักษข์อนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๒-๑๔๐-๕๓๑๔ 
E-mail : watcha_ppd@hotmail.com 

๒๒ MO ๒.๘ ร้อยละผู้ปว่ยมะเร็ง ๕ อันดับแรก ได้รับการรักษาภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

๑) นพ.ชาญชยั  ธงพานิช นายแพทย์ช านาญการพิเศษ   รพ.ธัญญารักษข์อนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๑-๘๔๙-๓๓๕๙ 
E-mail : chanchai_medicine@hotmail.com 

๒) นางจันทร์เพ็ง  มูลศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ธัญญารักษข์อนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๙-๗๐๙-๑๐๘๖ 
E-mail : moon_sri@hotmail.com 

๓) นางอาทิตยา  สุปัญญา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ธัญญารักษข์อนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๘-๕๖๓-๑๔๐๕ 
E-mail : wartittaya@yahoo.com 

๔) นายวัชระ  พอกพูนดี   นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ รพ.ธัญญารักษข์อนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๒-๑๔๐-๕๓๑๔ 
E-mail : watcha_ppd@hotmail.com 

๒๓ MO ๒.๙ ร้อยละผู้ปว่ยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับ
การผ่าตัดภายใน ๓๐ วัน 

๑) นพ.ชาญชยั  ธงพานิช นายแพทย์ช านาญการพิเศษ   รพ.ธัญญารักษข์อนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๑-๘๔๙-๓๓๕๙ 
E-mail : chanchai_medicine@hotmail.com 

๒) นางจันทร์เพ็ง  มูลศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ธัญญารักษข์อนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๙-๗๐๙-๑๐๘๖ 
E-mail : moon_sri@hotmail.com 

๓) นางอาทิตยา  สุปัญญา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ธัญญารักษข์อนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๘-๕๖๓-๑๔๐๕ 
E-mail : wartittaya@yahoo.com 

๔) นายวัชระ  พอกพูนดี   นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ รพ.ธัญญารักษข์อนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๒-๑๔๐-๕๓๑๔ 
E-mail : watcha_ppd@hotmail.com 

๒๔ MO ๒.๑๐ ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่ให้บริการการดูแล
ระยะกลาง 

๑) นพ.ชาญชยั  ธงพานิช นายแพทย์ช านาญการพิเศษ   รพ.ธัญญารักษข์อนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๑-๘๔๙-๓๓๕๙ 
E-mail : chanchai_medicine@hotmail.com 

๒) นางจันทร์เพ็ง  มูลศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ธัญญารักษข์อนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๙-๗๐๙-๑๐๘๖ 
E-mail : moon_sri@hotmail.com 

๓) นางอาทิตยา  สุปัญญา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ธัญญารักษข์อนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๘-๕๖๓-๑๔๐๕ 
E-mail : wartittaya@yahoo.com 

๔) นายวัชระ  พอกพูนดี   นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ รพ.ธัญญารักษข์อนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๒-๑๔๐-๕๓๑๔ 
E-mail : watcha_ppd@hotmail.com 

๒๕ MO ๒.๑๑ ลดอัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก (๑ เดือน- ๕ ปี) ๑) พ.อ.ศิวพล  บุญรินทร ์ 
(ตรวจจังหวัดมหาสารคาม) 

นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์  

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทรศัพท์ : ๐๘๔-๙๕๔-๕๕๕๓ 
E-mail : siwapolman@gmail.com 

๒) นพ.ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ ์ 
(ตรวจจังหวัดร้อยเอ็ด) 

นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ : ๐๘๑-๗๖๘-๑๐๘๑ 
E-mail : siwapolman@gmail.com 

๓) นพ.วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ  โรงพยาบาลมหาสารคาม โทรศัพท์ : ๐๘๑-๖๖๑-๔๖๕๘ 
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ล าดับ ตัวชี้วดั 
ชื่อผู้นิเทศงาน 

โทรศัพท์ : E-mail 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 

(ตรวจ จังหวัดขอนแก่น)  E-mail : dr.wee-sri@hotmail.com 
๔) นพ.เสกสรร สุวรรณแพง  
(ตรวจจังหวัดกาฬสินธุ์) 

นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  
รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 

โรงพยาบาลขอนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๖-๕๘๐-๔๑๒๔  
E-mail : sekso๑๙๖๔@gmail.com 

๕) นพ.สมคิด เลิศสินอุดม   
(ตรวจจังหวัดกาฬสินธุ์) 

นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลขอนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๖-๕๘๐-๒๘๕๙ 
E-mail : somkidlert@gmail.com 

๖) ประธาน/เลขา Service plan สาขากุมารเวชกรรม ระดับจังหวัด ๔ จังหวัด*  
๒๖ MO ๒.๑๒ อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอด ๑) พ.อ.ศิวพล  บุญรินทร ์ 

(ตรวจจังหวัดมหาสารคาม) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์  

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทรศัพท์ : ๐๘๔-๙๕๔-๕๕๕๓ 
E-mail : siwapolman@gmail.com 

๒) นพ.ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์  
(ตรวจจังหวัดร้อยเอ็ด) 

นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ : ๐๘๑-๗๖๘-๑๐๘๑ 
E-mail : siwapolman@gmail.com 

๓) นพ.วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล 
(ตรวจ จังหวัดขอนแก่น) 

นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
 

โรงพยาบาลมหาสารคาม โทรศัพท์ : ๐๘๑-๖๖๑-๔๖๕๘ 
E-mail : dr.wee-sri@hotmail.com 

๔) นพ.เสกสรร สุวรรณแพง  
(ตรวจจังหวัดกาฬสินธุ์) 

นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  
รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 

โรงพยาบาลขอนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๖-๕๘๐-๔๑๒๔  
E-mail : sekso๑๙๖๔@gmail.com 

๕) นพ.สมคิด เลิศสินอุดม   
(ตรวจจังหวัดกาฬสินธุ์) 

นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลขอนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๖-๕๘๐-๒๘๕๙ 
E-mail : somkidlert@gmail.com 

๖) ประธาน/เลขา Service plan สาขาสูตินรีเวชกรรม ระดับจังหวัด ๔ จังหวัด*  
๒๗ MO ๒.๑๓ ลดอัตราการคลอดกอ่นก าหนด (อายุครรภ์นอ้ยกว่า ๓๗ 

สัปดาห์)  
๑) พ.อ.ศิวพล  บุญรินทร ์ 
(ตรวจจังหวัดมหาสารคาม) 

นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์  

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทรศัพท์ : ๐๘๔-๙๕๔-๕๕๕๓ 
E-mail : siwapolman@gmail.com 

๒) นพ.ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์  
(ตรวจจังหวัดร้อยเอ็ด) 

นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ : ๐๘๑-๗๖๘-๑๐๘๑ 
E-mail : siwapolman@gmail.com 

๓) นพ.วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล 
(ตรวจ จังหวัดขอนแก่น) 

นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
 

โรงพยาบาลมหาสารคาม โทรศัพท์ : ๐๘๑-๖๖๑-๔๖๕๘ 
E-mail : dr.wee-sri@hotmail.com 

๔) นพ.เสกสรร สุวรรณแพง  
(ตรวจจังหวัดกาฬสินธุ์) 

นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  
รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 

โรงพยาบาลขอนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๖-๕๘๐-๔๑๒๔  
E-mail : sekso๑๙๖๔@gmail.com 

๕) นพ.สมคิด เลิศสินอุดม   
(ตรวจจังหวัดกาฬสินธุ์) 

นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลขอนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๖-๕๘๐-๒๘๕๙ 
E-mail : somkidlert@gmail.com 

๖) ประธาน/เลขา Service plan สาขาสูตินรีเวชกรรม ระดับจังหวัด ๔ จังหวัด*  
๒๘ MO ๒.๑๔ ร้อยละของ รพ.สต./ศสม.จัดบริการสุขภาพช่องปากที่มี

คุณภาพ 
๑) พ.อ.ศิวพล  บุญรินทร ์ 
(ตรวจจังหวัดมหาสารคาม) 

นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์  

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทรศัพท์ : ๐๘๔-๙๕๔-๕๕๕๓ 
E-mail : siwapolman@gmail.com 

๒) นพ.ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์  
(ตรวจจังหวัดร้อยเอ็ด) 

นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ : ๐๘๑-๗๖๘-๑๐๘๑ 
E-mail : siwapolman@gmail.com 

๓) นพ.วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ  โรงพยาบาลมหาสารคาม โทรศัพท์ : ๐๘๑-๖๖๑-๔๖๕๘ 
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ล าดับ ตัวชี้วดั 
ชื่อผู้นิเทศงาน 

โทรศัพท์ : E-mail 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 

(ตรวจ จังหวัดขอนแก่น)   E-mail : dr.wee-sri@hotmail.com 
๔) นพ.เสกสรร สุวรรณแพง  
(ตรวจจังหวัดกาฬสินธุ์) 

นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  
รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 

โรงพยาบาลขอนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๖-๕๘๐-๔๑๒๔  
E-mail : sekso๑๙๖๔@gmail.com 

๕) นพ.สมคิด เลิศสินอุดม   
(ตรวจจังหวัดกาฬสินธุ์) 

นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลขอนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๖-๕๘๐-๒๘๕๙ 
E-mail : somkidlert@gmail.com 

๖) ประธาน/เลขา Service plan สาขาสุขภาพช่องปาก ระดับจังหวัด ๔ จังหวัด*  
๒๙ 

 
 

MO ๒.๑๕ อัตราการใช้บริการสุขภาพชอ่งปากของประชาชนในพื้นที ่ ๑) พ.อ.ศิวพล  บุญรินทร ์ 
(ตรวจจังหวัดมหาสารคาม) 

นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์  

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทรศัพท์ : ๐๘๔-๙๕๔-๕๕๕๓ 
E-mail : siwapolman@gmail.com 

๒) นพ.ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์  
(ตรวจจังหวัดร้อยเอ็ด) 

นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ : ๐๘๑-๗๖๘-๑๐๘๑ 
E-mail : siwapolman@gmail.com 

๓) นพ.วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล 
(ตรวจ จังหวัดขอนแก่น) 

นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
 

โรงพยาบาลมหาสารคาม โทรศัพท์ : ๐๘๑-๖๖๑-๔๖๕๘ 
E-mail : dr.wee-sri@hotmail.com 

๔) นพ.เสกสรร สุวรรณแพง  
(ตรวจจังหวัดกาฬสินธุ์) 

นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  
รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 

โรงพยาบาลขอนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๖-๕๘๐-๔๑๒๔  
E-mail : sekso๑๙๖๔@gmail.com 

๕) นพ.สมคิด เลิศสินอุดม   
(ตรวจจังหวัดกาฬสินธุ์) 

นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลขอนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๖-๕๘๐-๒๘๕๙ 
E-mail : somkidlert@gmail.com 

๖) ประธาน/เลขา Service plan สาขาสุขภาพช่องปาก ระดับจังหวัด ๔ จังหวัด*  
๓๐ MO ๒.๑๖ การวิเคราะห์สถานการณ์การผ่าตัดคลอดใน รพ. ที่สูงขึ้นโดย

ใช้ Robson ten group classification 
๑) พ.อ.ศิวพล  บุญรินทร ์ 
(ตรวจจังหวัดมหาสารคาม) 

นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์  

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทรศัพท์ : ๐๘๔-๙๕๔-๕๕๕๓ 
E-mail : siwapolman@gmail.com 

๒) นพ.ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์  
(ตรวจจังหวัดร้อยเอ็ด) 

นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ : ๐๘๑-๗๖๘-๑๐๘๑ 
E-mail : siwapolman@gmail.com 

๓) นพ.วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล 
(ตรวจ จังหวัดขอนแก่น) 

นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
 

โรงพยาบาลมหาสารคาม โทรศัพท์ : ๐๘๑-๖๖๑-๔๖๕๘ 
E-mail : dr.wee-sri@hotmail.com 

๔) นพ.เสกสรร สวุรรณแพง  
(ตรวจจังหวัดกาฬสินธุ์) 

นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  
รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 

โรงพยาบาลขอนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๖-๕๘๐-๔๑๒๔  
E-mail : sekso๑๙๖๔@gmail.com 

๕) นพ.สมคิด เลิศสินอุดม   
(ตรวจจังหวัดกาฬสินธุ์) 

นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลขอนแก่น โทรศัพท์ : ๐๘๖-๕๘๐-๒๘๕๙ 
E-mail : somkidlert@gmail.com 

๖) ประธาน/เลขา Service plan สาขาสูตินรีเวชกรรม ระดับจังหวัด ๔ จังหวัด*  
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หมายเหตุ 

๑. รูปแบบการนิเทศ  ไขว้จังหวัด ดังนี้   
 จังหวัดขอนแก่น   ตรวจจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 จังหวัดกาฬสินธุ์   ตรวจจังหวัดร้อยเอ็ด 
 จังหวัดร้อยเอ็ด    ตรวจจังหวัดมหาสารคาม 
 จังหวัดมหาสารคาม  ตรวจจังหวัดขอนแก่น 

๒. ค าสั่งทีมเยี่ยมเสริมพลังบูรณาการ  รับผิดชอบการตรวจราชการ ๓ ตัวชี้วัด คือ พชอ. PCC และ รพ.สต. ติดดาว  ออกทุกจังหวัด  
ก่อนวันตรวจราชการ ๑-๓ วัน เพ่ือเก็บข้อมูลน าเสนอผลงานใน วันตรวจราชการ 

๓. ผู้นิเทศสาขา RDU/AMR  ร่วมนิเทศกับทีม  อย. (ไขว้จังหวัด)    
 
เลขานุการและผู้ประสานงานทีมตรวจราชการคณะ ๒  

ดร.พชรวรรณ  คูฟสกุลรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  
โทรศัพท์ : ๐๘๙-๙๔๔-๒๕๑๐      E-mail :qualitymsk๑@gmail.com 

 


