
ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๗ 

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๗ 

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

 

ตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ได้มีประกาศเรื่อง คุณสมบัติเฉพาะ 
เกณฑ์การให้คะแนนและระยะเวลาการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม 
พ.ศ.๒๕๖๔ คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขตพ้ืนที่ ๗ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร
เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชนเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามคำสั่งคณะกรรมการสรรหา
กรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน ที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ และมติคณะอนุกรรมการสรรหา
กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๗ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ จึงประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเข้ารับการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขตพ้ืนที่ ๗ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

อนึ่ง ผู้สมัครที่ไม่ได้รับการประกาศรายชื่อ สามารถสอบถามเป็นหนังสือถึงประธานอนุกรรมการสรรหา
กรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขตพ้ืนที่ ๗ โดยส่งที่ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขตพ้ืนที่ ๗ 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ เป็นต้นไป หากมีเหตุผลอันสมควร คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพ
เพ่ือประชาชน เขตพ้ืนที่ ๗ จะได้ออกประกาศเพ่ิมเติมต่อไป 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๖  มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 (นายปรีดา แต้อารักษ์) 

ประธานอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขตพ้ืนที่ ๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีรายช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๗ 

ก. ประเภทผู้แทนองค์กร กลุ่ม ชมรม สมาคม หรือเครือข่าย 
 
๑. ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสุขภาพ 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สถาบัน จังหวัด 

๑ นางสาวทิพย์รัตน์ อุดเมืองเพีย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ขอนแก่น 

๒ รศ.ขนิษฐา นันทบุตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 

๓ รศ.วรพจน์ พรหมสัตยพรต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 

 
๒. ผู้แทนบุคลากรสาธารณสุข  
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

๑ นายศิริ สุริโย สมาคมหมออนามัย ร้อยเอ็ด 

๒ นางทองใส เอ่นหยอง ชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลจังหวัดขอนแก่น 

ขอนแก่น 

 

๓. ผู้แทนกลุ่ม เครือข่าย หรือองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรที่ดำเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้ 

๓.๑ ด้านสตร ี

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

๑ นางจิรภา ธีระกนก สมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 

 

๓.๒ ด้านคนพิการ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

๑ นายสันติ ฤาไชย สมาคมคนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว
ขอนแก่น 

ขอนแก่น 

๒ นางธิรากร มณีรัตน์ สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น 

๓ นายอนันต์ เทพวงศ์ ชมรมคนพิการตำบลบ้านหว้าจังหวัด
ขอนแก่น 

ขอนแก่น 

 

 



๓.๓ ด้านผู้สูงอายุ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

๑ นายศีลธรรม รอบวงจันทร์ ศูนย์ประสานงานองค์กรภาคเอกชนประจำ
จังหวัดมหาสารคาม 

มหาสารคาม 

๒ นายชาลี พงษ์นุ่มกูล สมาคมผู้สูงวัยภูมิปัญญาไทยจังหวัด
ขอนแก่น 

ขอนแก่น 

๓ นางสาวฐิติมา โพธิ์ศรี กลุ่มรักษ์สุขภาพรักการออกกำลังกายลาน
กีฬาสระโชติสถิตย์ สำราญ 

ร้อยเอ็ด 

๔ นายไพโรจน์ สุวรรณจันทร์ดี สมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัด
ขอนแก่น 

ขอนแก่น 

 

๓.๔ ด้านเด็กและเยาวชน 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

๑ นายประจักษ์ อาษาธง สมาคมพัฒนาชุมชนอำเภอเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 

๒ นายเอกชัย ธงชาย กลุ่มเยาวชนจิตอาสามหาสารคาม มหาสารคาม 

๓ นางสาวทิพวัลย์ โมกภา มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ (สำนักงาน
ภาคอีสาน) 

ขอนแก่น 

 

๓.๕ ด้านคุ้มครองผู้บริโภค   

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

๑ นางจิระนันท์ พากเพียร สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น 

 

๓.๖ ด้านสิ่งแวดล้อม 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

๑ นายสว่าง ศรีวิสัย สภาองค์กรชุมชนตำบลเจ้าท่า กาฬสินธุ์ 

๒ นางสาวสมจิตร ศรีลาโพธิ์ สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น 

๓ นางจรูญพิศ มูลสาร เครือข่ายชาวบ้านอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุ่ม
น้ำแก่งละว้าจังหวัดขอนแก่น 

ขอนแก่น 

 



๓.๗ ด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

๓.๗.๑ ด้านกลุ่มเปราะบาง 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

๑ นายศักดิ์เจริญ ภวภูตานนท์ สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม มหาสารคาม 

 
๓.๗.๒ ด้านความเข้มแข็งองค์กรชุมชน 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

๑ นายสันติ แก้วพิมพ์ ขบวนองค์กรชุมชน กลุ่มจังหวัดร้อยแก่น
สารสินธุ ์

มหาสารคาม 

 

๓.๗.๓ ด้านสุขภาวะพระสงฆ์ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

๑ พระครูโพธิวีรคุณ เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาสังฆะเพ่ือสังคม 
ภาคอีสาน 

ร้อยเอ็ด 

 

๓.๗.๔ ด้านประชาสังคม (สุขภาวะ) 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

๑ นายวิรัช มั่นในบุญธรรม คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด
ขอนแก่น 

ขอนแก่น 

 

๓.๗.๕ ด้านผู้ปว่ยโรคเรื้อรัง 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

๑ รศ.สุณี เลิศสินอุดม มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน ขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 



๔. ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

๑ นายวิเศษ วงศ์พรหมเมฆ สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

กาฬสินธุ์ 

๒ นายสวัสดิ์ โพธิ์พันธะราช ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่น 

ขอนแก่น 

๓ นายโสภณ แสนหล้า สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

ร้อยเอ็ด 

 

๕. ผู้แทนกลุ่ม เครือข่าย หรือองค์กรสื่อมวลชน 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

๑ นายชาติชาย ชาธรรมา สมาคมสื่อมวลชนจงัหวัดขอนแก่น ขอนแก่น 

๒ นายเกียรติศักดิ์ ศิริเกตุ ชมรมเครือข่ายวิทยุนักสื่อสารชมุชนเพื่อการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

กาฬสินธุ ์

๓ นายไตรภพ ผลค้า สมาคมสื่อมวลชนจงัหวัดมหาสารคาม มหาสารคาม 

๔ นายไพฑูรย์ พรหมเทศ เครือข่ายสื่อพัฒนาชุมชนเพื่อสขุภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

ขอนแก่น 

๕ นายธีระศักดิ์ ศรีเมืองบุญ สมาคมสื่อมวลชนจงัหวัดขอนแก่น ขอนแก่น 

 

๖. ผู้แทนสถานพยาบาลเอกชน 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

๑ นายวีระศักดิ์ อนุตรอังกูร คลินิกตาหมอวีระศักดิ์ ขอนแก่น 

 

๗. ผู้แทนกลุ่มชมรม สมาคม เครือข่ายร้านยา 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

๑ นายเผ่าพงศ์ เหลืองรัตนา มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน ขอนแก่น 

 
 
 



ข. ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑. ด้านนโยบายสาธารณะ รัฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล จังหวัด 

๑ นายประทีป ฤทธิกุล กาฬสินธุ์ 

 

๒. ด้านบริหาร หรือเศรษฐศาสตร์  

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล จังหวัด 

๑ นายวิรุณภพ สุภาพ ขอนแก่น 

๓.  ด้านสื่อสารมวลชน 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล จังหวัด 

๑ นายสมพงษ์ ปัตตานี กาฬสินธุ์ 

๔. ด้านพัฒนาสังคมและชุมชนท้องถิ่น 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล จังหวัด 

๑ พระครูสารกิจประยุต มหาสารคาม 

๒ ว่าที่พันตรีประพันธ์ พบูประภาพ กาฬสินธุ์ 

๕. ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล จังหวัด 

๑ นายสังคม อุ่นสนธิ์ ร้อยเอ็ด 

๖. ด้านพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล จังหวัด 

๑ รศ.ดรุณี รุจกรกานต์ มหาสารคาม 

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

 


