
 

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพืน้ที่  ๑๐ 

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีคณุสมบัติเขา้รับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๑๐ 

---------------------------------------------------------- 

ตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน ได้มีประกาศเรื่อง คุณสมบัติเฉพาะ 
เกณฑ์การให้คะแนนและระยะเวลาการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม 
พ.ศ.๒๕๖๔ คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขตพ้ืนที่ ๑๐ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชนเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง
คณะกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ และมติ
คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพ้ืนที่ ๑๐  เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ จึง
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๑๐ ตามบัญชี
รายช่ือแนบท้ายประกาศนี้ 

อน่ึง ผู้สมัครที่ไม่ได้รับการประกาศรายช่ือ สามารถสอบถามเป็นหนังสือถึงประธานอนุกรรมการสรร
หากรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขตพ้ืนที่ ๑๐ โดยส่งที่ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขตพ้ืนที่ 
๑๐ ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันประกาศ เป็นต้นไป หากมีเหตุผลอันสมควร คณะอนกุรรมการสรรหากรรมการเขต
สุขภาพเพ่ือประชาชน เขตพ้ืนที่ ๑๐ จะได้ออกประกาศเพ่ิมเติมต่อไป 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

 

 (นายแพทย์ทวีเกียรติ  บุญยไพศาลเจริญ) 

ประธานอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสขุภาพเพ่ือประชาชน เขตพ้ืนที่ ๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีรายชื่อผูมี้คุณสมบัติเขา้รับการสรรหาเปน็กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพืน้ที่ ๑๐ 

ก. ประเภทผู้แทนองค์กร กลุ่ม ชมรม สมาคม หรือเครือขา่ย 
๑. ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จดัการศึกษาด้านสุขภาพ 
ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล สถาบนั จังหวัด 

๑.  นายสุรพล  ลอยหา   มหาวิทยาลัยมหิดลโครงการจัดต้ังวิทยาเขต
อำนาจเจริญ 

อำนาจเจริญ 

๒.  นายประวิ อำพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี 

๓.  นายอนุพันธ์ สุวรรณพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรสีะเกษ 

๒. ผู้แทนบุคลากรสาธารณสุข  
ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือขา่ย จังหวัด 

๑.  นายสมเกียรติ ธรรมสาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้างถ่อใน อำนาจเจริญ 

๒.  นางน้ำเพชร ต้ังย่ิงยง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี 

๓.  นายสมัย พูลทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 

๓. ผู้แทนกลุ่ม เครือข่าย หรือองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรท่ีดำเนินงานด้านต่างๆ ดังน้ี 
๓.๑ ด้านสตร ี

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือขา่ย จังหวัด 

๑.  นางสาวบุปผาวรรณ อังคุระษี ศูนย์เพ่ือนหญิงอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 

๒.  นางรัชนี ภูขามคม ชมรมคืนคนดีสู่สังคมจังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร 

๓.๒ ด้านคนพิการ 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือขา่ย จังหวัด 

๑.  นายสว่าง นาคพันธ์ุ      สมาคมคนพิการจังหวัดอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 

๒.  นางรุ่งนภา ลัทธิมนต์ ศูนย์บริการออทิสติสจังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 

๓.  นายสำเนียง คูณเมือง ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลคำพระ อำนาจเจริญ 

๔.  นายวิสุทธ์ิ ศิวประภากร ศูนย์บริการคนพิการไทยใจอาสา อุบลราชธานี 

๕.  นางสาวชุติมา ศรีทราไชย ชมรมคนพิการจังหวัดยโสธร ยโสธร 

๓.๓ ด้านผู้สูงอายุ 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือขา่ย จังหวัด 

๑.  นายบุญยง สาระ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 

๒.  นางสุวรรณา สาคร ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 

 



๓.๔ ด้านเด็กและเยาวชน 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือขา่ย จังหวัด 

๑.  นายศุกวสันต์ วงศ์ธนู ศูนย์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน อุบลราชธานี 

๒.  นายพงศ์ภัค มงคลชัยพาณิชย์ สมาพันธ์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 

 

๓.๕ ด้านคุ้มครองผู้บริโภค   

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือขา่ย จังหวัด 

๑.  นายทองหล่อ ขวัญทอง 
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ
ประชาชนจังหวัดยโสธร 

ยโสธร 

๒.  นายวิทยา บุญฉวี 
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด
อุบลราชธานี 

อุบลราชธานี 

 

๓.๖ ด้านสิ่งแวดล้อม 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือขา่ย จังหวัด 

๑.  นายพงษ์ชัย พรหมบุตร ชมรมรักป่าไมอุ้บลราชธานี อุบลราชธานี 

๒.  นายเป็นธรรม ธรรมดา กลุ่มรักษ์ชานุมาน อำนาจเจริญ 

 

๓.๗ ด้านอ่ืนๆ ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

๓.๗.๑ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือขา่ย จังหวัด 

๑.  นายนิรันดร์ พิทักษ์วัชระ มูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี 

๓.๗.๒ ด้านการป้องกันปัจจัยเสี่ยงด้านอุบัติเหตุและการบรโิภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลและยาสูบ 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือขา่ย จังหวัด 

๒.  นายจันทร์ โต๊ะสิงห์ ประชาคมงดเหล้าจังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 

 

๓.๗.๓ ด้านเครือข่ายประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพ 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือขา่ย จังหวัด 

๓.  นางจรรยา แสนสุภา เครือข่ายประชาชนในระบบหลักประกัน
สุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี 

มุกดาหาร 

 

 

 



๓.๗.๔ ด้านสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุข 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือขา่ย จังหวัด 

๔.  นายป่ิน นันทเสน สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์อาสาสมัคร
สาธารณสุขอำเภอราษีไศล 

ศรีสะเกษ 

๓.๗.๕ ด้านพัฒนาสังคมและชุมชนท้องถิ่น 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือขา่ย จังหวัด 

๕.  นายชญานิน กฤติยะโชติ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 

๓.๗.๖ ด้านการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลชุมชนและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายพยาบาลชุมชน 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือขา่ย จังหวัด 

๖.  นางบุษบา การกล้า มูลนิธิเครือข่ายพยาบาลชุมชน อุบลราชธานี 

๓.๗.๗ ด้านพัฒนาศักยภาพวิชาชีพสาธารณสุข 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือขา่ย จังหวัด 

๗.  นายปัญญา พละศักด์ิ สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ศรีสะเกษ 

 

๔. ผู้แทนกลุ่มเครอืข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข 
ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือขา่ย จังหวัด 

๑.  นายเมริน สายดวง 
เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้านจังหวัดอุบลราชธานี 

อุบลราชธานี 

๒.  นายปัญญาวุฒิ บุรกรณ ์ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
อำเภอน้ำเกลี้ยง 

ศรีสะเกษ 

 
๕. ผู้แทนกลุ่ม เครือข่าย หรือองค์กรสื่อมวลชน 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือขา่ย จังหวัด 

๑.  นายชลธิษ จันทร์สิงห ์ สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี 

 
๖. ผู้แทนสถานพยาบาลเอกชน 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือขา่ย จังหวัด 

๑.  นายธนุตม์ ก้วยเจริญพานิชก์ โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา อุบลราชธานี 

 
๗. ผู้แทนกลุ่มชมรม สมาคม เครือข่ายร้านยา 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือขา่ย จังหวัด 

๑.  นายวิศาน เกียรติอมรวงศ์ 
ชมรมร้านขายยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ตอนล่าง) 

ศรีสะเกษ 

๒.  นายทวีสิทธิ วีรวัฒนชัย สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) อุบลราชธานี 



ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือขา่ย จังหวัด 

๑.  นายวิศาน เกียรติอมรวงศ์ 
ชมรมร้านขายยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ตอนล่าง) 

ศรีสะเกษ 

๒.  นายทวีสิทธิ วีรวัฒนชัย สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) อุบลราชธานี 

๓.  นายประสิทธิชยั พูลผล มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน อุบลราชธานี 

 
ข. ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑. ด้านนโยบายสาธารณะ รัฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์ 
ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล จังหวัด 

๑. นายลุน นิติตระการไทย อุบลราชธานี 

๒. นายเช่ียวชาญ ศิริศักด์ิเสวนา อุบลราชธานี 

 
๒. ด้านบริหาร หรือเศรษฐศาสตร์  

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล จังหวัด 

๑. นายจิณณพิภัทร ชูปัญญา อุบลราชธานี 

๓.  ด้านสื่อสารมวลชน 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล จังหวัด 

   

๔. ด้านพัฒนาสังคมและชุมชนท้องถิ่น 
ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล จังหวัด 

๑. นายประสงค์ จันจาปา อุบลราชธานี 

๒. นายสุนทร ดุจดา ศรีสะเกษ 

๓. นายวีระชัย คำล้าน อุบลราชธานี 

๕. ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล จังหวัด 

   

๖. ด้านพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล จังหวัด 

๑. นายเรืองศิลป์ เถื่อนนาดี อุบลราชธานี 

๒. นายธนชาด ยอดสุวรรณ อำนาจเจริญ 

***************************** 


