
 

 
คำสั่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

ที่ ๐๐๖  / ๒๕๖๓ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) จังหวัดลำพูน 

 

  ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายให้เขตสุขภาพและจังหวัดดำเนินการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพเพื่อพัฒนาระบบบริการทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิและศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง     
สร้างระบบที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย เพื่อให้เกิดเครือข่ายบริการ ภายใต้หลักการ “เครือข่ายบริการที่ไร้รอยต่อ” 
(Seamless Health Service Network) เพื่อลดอัตราป่วย อัตราตายและลดระยะการรอคอย ด้วยการพัฒนา
ระบบบริการ ที่เป็นปัญหาสุขภาพสำคัญของประเทศ และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ (Service Plan) นั้น 
 

  เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดลำพูน เกิดความต่อเนื่อง และเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายในอันที่จะสามารถพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีศักยภาพรองรับปัญหา
ทางด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุข ที่ซับซ้อนในระดับพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ลำพูน จึงขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)จังหวัดลำพูน ดังนี้  
 

๑. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ 

๑. นายณัฐวิทย์  คหวัฒน์ธรางกูร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลลำพูน 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวชนิกานต์  มาไพโรจน์ นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

รองประธานกรรมการ 
 

๓. นายปรัชญาพงศ์  สมณะ  นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลป่าซาง 

กรรมการ 

๔. นายชัยยศ  วัฒนสินธุ์  นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลบ้านธิ 

กรรมการ 

๕. นายยงวิทย์  พิงคะสัน 
  

นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 

กรรมการ 

๖. นางสาวฤทัยรัตน์  แสงนา นายแพทย์ปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 

กรรมการ 

๗. นายณัฐพล พิทักษ์กิจรณกร
   

นายแพทย์ปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลลี้ 

กรรมการ 

๘. นายเจริญ  สิทธิโรจน ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการ 

๙. นายสุรศักดิ์  เรือนกองเงิน นักเทคนิคการแพทย์ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการ 
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10. นางสาวมัชฉิม  ทิพย์จร เภสัชกรปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 

กรรมการ 

๑๑. นางสาวณปภัช  ธรรมิรัตนเกษม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการ 

๑๒. นางจิราภรณ์  คงเสถียรพงษ์
  

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลแม่ทา 

กรรมการ 

๑๓. นางบุหลัน วทัญญูคุณากร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 

กรรมการ 

๑๔. นางสาวพวงทอง  มหาไม้  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลบ้านธิ 

กรรมการ 

๑๕. นางสาวยุวิดา  นันทะลา 
   

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 

กรรมการ 

๑๖. นางเรณู  แบนสุภา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลี้ 

กรรมการ 

๑๗. นางวรัตภรณ์  ชำรัมย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๘. นายพัฒนเกียรติ  ศรียอด เภสัชกรปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๙. นายอำพนพินิจ  เศรษฐสมพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

๒. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  สาขาโรคหลอดเลือดสมอง 

๑. นางตุลาพร  อินทนิเวศน์ 
 

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลลำพูน 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสุฐิดา  บุญตัน  
 

นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

รองประธานกรรมการ 
 

๓. นายเขมชาติ  อาจรัตนกูร นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการ 

๔. นายปรัชญาพงศ์  สมณะ  นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลป่าซาง 

กรรมการ 

๕. นายชัยยศ  วัฒนสินธุ์  นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลบ้านธิ 

กรรมการ 

๖. นายณัฐนวัช  วงค์คม  
 

นายแพทย์ปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 

กรรมการ 

๗. นางสาวฤทัยรัตน์  แสงนา นายแพทย์ปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 

กรรมการ 

๘. นางสาวธิปพาวัญ จำปาพันธ์
  

นายแพทย์ปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลลี้ 

กรรมการ 
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๙. นายเจริญ  สิทธิโรจน ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการ 

๑๐. นางศรีสมร  การ่อน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการ 

๑๑. นางนัฎฐาพร  สุภาผาบ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลแม่ทา 

กรรมการ 

๑๒. นางรัชฎ์ชญาภรณ์  ธรรมสิทธิ ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 

กรรมการ 

๑๓. นางกาญจนา  ไชยชนะ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลบ้านธิ 

กรรมการ 

๑๔. นางสาวลีดา  ฝั่นพะยอม 
   

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 

กรรมการ 

๑๕. นางราตรี  ตันอุตม์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลี้ 

กรรมการ 

๑๖. นางวัชราภรณ์  เชษฐบุรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๗. นางสาวธนิตา  จิตนารินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๘. นางจิราภรณ์  กองเกียรติเจริญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๙. นายอำพนพินิจ  เศรษฐสมพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

๓. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง 

๑. นายบารมี  บุญเลิศ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลลำพูน 

ประธานกรรมการ 

๒. นายเจริญ  สิทธิโรจน ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

รองประธานกรรมการ 
 

๓. นางสาวชลิตา  กิ่งเนตร  นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการ 

๔. นางสาวกัลยาณี  อัครชิโนเรศ
  

นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลป่าซาง 

กรรมการ 

๕. นายเฉลิมพล  สุริวรรณ นายแพทย์ปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการ 

๖. นายอรรภพล  นาคทอง  นายแพทย์ปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลแม่ทา 

กรรมการ 

๗. นางถนอมขวัญ  พฤกษาพิทักษ์กุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการ 
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๘. นางวรรณวรางค์  คหวัฒน์ธรางกูร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการ 

๙. นางสาวณัฐฐิญา  พันธ์รัตนสุขกุล 
 

เภสัชกรปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการ 

๑๐. นางทองเหรียญ  นาคสำราญ
  

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลบ้านธิ 

กรรมการ 

๑๑. นางศิรินทิพย์  ล้วงจันทร์ 
   

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 

กรรมการ 

๑๒. นางดารารักษ์   ลิ้นฤาษี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 

กรรมการ 

๑๓. นางจรรยา  สุติยะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลี้ 

กรรมการ 

๑๔. นางมอญศรี  ยอดอ้าย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 

กรรมการ 

๑๕. นางอภิญญา  อินมะกอก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลป่าซาง 

กรรมการ 

๑๖. นางนภาภรณ์  วิระราช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๗. นายอำพนพินิจ  เศรษฐสมพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

๔. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด 

๑. นายกรินทร ์ ภักดี  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลลำพูน 

ประธานกรรมการ 

๒. นายณัฎฐากร  วงศ์สุรินทร์  นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

รองประธานกรรมการ 
 

๓. นางสาวเมธานี  กาญจนาภา
  

นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลป่าซาง 

กรรมการ 

๔. นางสาวนิธิพร  จันทร์จรชัย  นายแพทย์ปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลแม่ทา 

กรรมการ 

๕. นางสาวอรพินธุ์ ใจสุนทร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการ 

๖. นางพัทธ์ธิรา  พิลาแดง   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน   

กรรมการ 

๗. นางศิริพร  กันทะวงค์   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน   

กรรมการ 

๘. นางนงลักษณ์  ดวงศรี  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลบ้านธิ 

กรรมการ 
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๙. นางสาวจิตติมา  สุยะพันธ์ 
   

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 

กรรมการ 

๑๐. นางพิกุล  สาก้อน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 

กรรมการ 

๑๑. นางสาวณัฐนพิน ติ๊บแก้ว  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลี้ 

กรรมการ 

๑๒. นางกนกวรรณ  ทานา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 

กรรมการ 

๑๓. นางอัญชลี  ศรีสุตา     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๔. นางศศิพรรณ  จองวัฒนากิจ
   

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน   

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๕. นางพิมภาวรรณ์  เขยะตา 
 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

๕. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาอุบัติเหตุ 

๑. นายอุกฤษฏ์  สุขเกษม  นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวพิมพิกา  แจ้งสว่าง  นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

รองประธานกรรมการ 
 

๓. นายเขมชาติ  อาจรัตนกูร  นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการ 

๔. นายเทพฤทธิ์  พัฒนรังสรรค์ นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลแม่ทา 

กรรมการ 

๕. นายชัยยศ  วัฒนสินธุ์  
  

นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลบ้านธิ 

กรรมการ 

๖. นางสาวพิมพ์พาภรณ์  ปันวารี
  

นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลป่าซาง 

กรรมการ 

๗. นายณัฐนวัช  วงค์คม 
  

นายแพทย์ปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 

กรรมการ 

๘. นายนครินทร์   ยันตะบุศย์ นายแพทย์ปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 

กรรมการ 

๙. นายสุธรรม จิรพนากร  
 

นายแพทย์ปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลลี้ 

กรรมการ 

๑๐. นายเจริญ  สิทธิโรจน ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการ 

๑๑. นางสาวพรรณิภา  เตปิน  
 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 

กรรมการ 
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๑๒. นางเนตรดาว  ยะสิน  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลบ้านธิ 

กรรมการ 

๑๓. นายฉัตรชัย  อัมพรพิศ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลี้ 

กรรมการ 

๑๔. นางสาวรำพรรณ์  พรหมแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 

กรรมการ 

๑๕. นางวัฒนา  นำพล   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลลำพูน   

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๖. นางสาวณิชานันท์  ศรีวิชัย   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน   

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๗. นางสุพิชฌาย์  ปิติโชติโชคโภคิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

๖. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสูติกรรม และแม่และเด็ก  

๑. นางจันทรทิพย ์ จิตรวงค์  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลลำพูน 

ประธานกรรมการ 

๒. นายธีรพงษ์  ตติยพรกุล   นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

รองประธานกรรมการ 
 

๓. นางสมสกุล  เกียรติอนันต์  
 

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลบ้านธิ 

กรรมการ 

๔. นางศิริพร  นวกะวงษ์การ นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 

กรรมการ 

๕. นายรัตน์พล  อ่ำอำไพ  นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลป่าซาง 

กรรมการ 

๖. นางสาวนิธิพร  จันทร์ขจรชัย
  

นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลแม่ทา 

กรรมการ 

๗. นางสาวอรพินธุ์ ใจสุนทร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการ 

๘. นางวิภาภรณ์  วงศ์จันทร์   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน   

กรรมการ 

๙. นางสร้อยเพชร เขียวแก้ว   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน   

กรรมการ 

๑๐. นางนงลักษณ์  ดวงศรี  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลบ้านธิ 

กรรมการ 

๑๑. นางสาววันทนา  ชมภูทัน 
   

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 

กรรมการ 

๑๒. นางณัฐนพิน ติ๊บแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลบ้านลี้ 

กรรมการ 
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๑๓. นางทองเหรียญ  มูลชีพ   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน   

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๔. นางศิริโสภา  คำเครือ   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๕. นางพิมภาวรรณ์  เขยะตา 
 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

๗. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาศัลยกรรม 

๑. นายอุกฤษฎ์  สุขเกษม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลลำพูน 

ประธานกรรมการ 

๒. นายเฉลิมพล  สุริวรรณ  นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

รองประธานกรรมการ 
 

๓. นายคมเข้ม  แก้วบัวดี  นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลป่าซาง 

กรรมการ 

๔. นายนครินทร์   ยันตะบุศย์ นายแพทย์ปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 

กรรมการ 

๕. นางพวงผกา  สุริวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการ 

๖. นางอัจฉรา  โพธิศาสตร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
โรงพยาบาลลำพูน  

กรรมการ 

๗. นางพรธนา  แก้วคำปา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการ 

๘. นางสาววิลาศโฉม  ปาลี  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลบ้านธิ 

กรรมการ 

๙. นางสาวยุวิดา  นันทะลา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 

กรรมการ 

๑๐. นายคงกฤช ถูกแผน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลี้ 

กรรมการ 

๑๑. นางสาวนภัสชนน กวีกรณ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลแม่ทา 

กรรมการ 

๑๒. นางสาวอนัญญา  ฝั้นยะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 

กรรมการ 

๑๓. นางศรีเพ็ญ  เมฆรัตนวรกุล   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน   

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๔. นางมาลีวรรณ  เกษตรทัต   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน   

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๕. นางสุรัสวดี  ศศิวรรณพงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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๘. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาอายุรกรรม / SEPSIS  

๑. นพ.ธีรภัทร  ศรีตะวรรณ  นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

ประธานกรรมการ 

๒. นางกมลพรรณ  จันทร์อินทร์ นายแพทย์ 
โรงพยาบาลลำพูน 

รองประธานกรรมการ 
 

๓. นายปรัชญาพงศ์  สมณะ  นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลป่าซาง 

กรรมการ 

๔. นายชัยยศ  วัฒนสินธุ์  
  

นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลบ้านธิ 

กรรมการ 

๕. นายณัฐนวัช  วงค์คม 
   

นายแพทย์ปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 

กรรมการ 

๖. นายชานนท์  ต้นมณี  นายแพทย์ปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 

กรรมการ 

๗. นางสาวณัฐวดี เกตุอรุณรัตน์ 
 

นายแพทย์ปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลลี้ 

กรรมการ 

๘. นางสุภาพร  สุปินธรรม เภสัชกรชำนาญการ 
โรงพยาบาลป่าซาง 

กรรมการ 

๙. นางวารินทร์  มาตรา  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการ 

๑๐. นางชนิดาภา  ไกรธนสอน  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการ 

๑๑. นางสาวนฤภัค  ชัยวงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลบ้านธิ 

กรรมการ 

๑๒. นางสาวกรรณิการ์  ใจงิ้วคำ 
   

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 

กรรมการ 

๑๓. นางนิจญา  อัมพรพิศ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลี้ 

กรรมการ 

๑๔. นางวิภารัตน์  กันทาทรัพย์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลแม่ทา 

กรรมการ 

๑๕. นางอรทัย  สาคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 

กรรมการ 

๑๖. นางสาวจารุวรรณ  วานม่วง
  

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๗. นางรุ่งธิวา  กันทายวง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๘. นางบุญทิน  จิตร์สะบาย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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๙. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขากุมารเวชกรรม 

๑. นายกรินทร์  ภักดี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลลำพูน 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวศิริธร  วงค์คำปวน นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

รองประธานกรรมการ 
 

๓. นางสาวเมธานี  กาญจนาภา
  

นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลป่าซาง 

กรรมการ 

๔. นางสาวณัฐนรี  ยืนยงเดชาวัฒน์
  

นายแพทย์ปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลลี้ 

กรรมการ 

๕. นางสาวอรพินธุ์ ใจสุนทร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการ 

๖. นางวัฒนาพร คำกัน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน   

กรรมการ 

๗. นางพวงเพ็ชร  ชัยยาทา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการ 

๘. นางจันทร์เพ็ญ  ประโยงค์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
โรงพยาบาลบ้านธิ 

กรรมการ 

๙. นางเกศมณี  ต่อวงศ์ 
    

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 

กรรมการ 

๑๐. นางรุ้งกาญ  จีรกัณท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 

กรรมการ 

๑๑. นางกัลยา  แสนเสนาะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 

กรรมการ 

๑๒. นางวันทนีย์  เชื่อมรัมย์    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๓. นางสาวดวงนภา  ทุบแป้น    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๔. นางพิมภาวรรณ์  เขยะตา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

๑๐. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาออร์โธปิดิกส์ 

๑. นายสุรชัย  จิรประภากร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลลำพูน 

ประธานกรรมการ 

๒. นายนรินทร์  โกกาธรรม  นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

รองประธานกรรมการ 
 

๓. นายคมเข้ม  แก้วบัวดี  นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลป่าซาง 

กรรมการ 
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๔. นายนครินทร์   ยันตะบุศย์ นายแพทย์ปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 

กรรมการ 

๕. นายยศวัศ  สาระเวียง นายแพทย์ปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลลี้ 

กรรมการ 

๖. นางพวงผกา  สุริวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการ 

๗. นางแสงเดือน  ศิริ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการ 

๘. นางจรีรัตน์  ดนุพงศ์สิริ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลป่าซาง 

กรรมการ 

๙. นางสาววิลาศโฉม  ปาลี  
 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลบ้านธิ 

กรรมการ 

๑๐. นางสาวพรรณิภา  เตปิน 
   

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 

กรรมการ 

๑๑. นางวรารัตน์ ไชยวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลี้ 

กรรมการ 

๑๒. นางรติรัตน์  ปรากฎวงค์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลแม่ทา 

กรรมการ 

๑๓. นางสาวชนัณชิดา  ช่วยชูตระกูล
  

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๔. นางสาวเกษณ ี ปาระมี  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๕. นางสุรัสวดี  ศศิวรรณพงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

๑๑. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ สาขาจิตเวช  

๑. นายพายุพล  ศรีอภัย นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวกอร์ปบุญ  ภาวะกุล นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

รองประธานกรรมการ 
 

๓. นางสาวมัลลิกา  โมกขะสมิต
    

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 

กรรมการ 

๔. นางสาวกัลยาณี  อัครชิโนเรศ
  

นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลป่าซาง 

กรรมการ 

๕. นายวาริช เตียวตระกูล  
  

นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลลี้ 

กรรมการ 

๖. นางสาวอรพินธุ์ ใจสุนทร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการ 
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๗. นางพัชรี  คำธิตา   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลแม่ทา 

กรรมการ 

๘. นางแววตา  จินะกาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการ 

๙. นางสาวนภาพร  โกมล เภสัชกรชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการ 

๑๐. นางสาวกาญจนา  ชนะญาติ นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการ 

๑๑. นางฉวีวรรณ  คำเวียงสา  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลบ้านธิ 

กรรมการ 

๑๒. นางลมัย  รู้เทียง  
   

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 

กรรมการ 

๑๓. นางฉวีวรรณ  ปันวารี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 

กรรมการ 

๑๔. นางรุ่งนภา  ศรีหาตา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลี้ 

กรรมการ 

๑๕. นางสาววิไลรัตน์  กุนา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 

กรรมการ 

๑๖. นางทับทิม  เดชจรรยา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๗. นางสาวศิริพร  อูปแปง นักวิชาการสาธารณสุข 
สำนักงานสาธารณจังหวัดลำพูน 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

๑๒. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ สาขายาเสพติด 

๑. นายสุริยพงณช์ สุริยะพงฑากุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน   

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวกอร์ปบุญ ภาวะกุล นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

รองประธานกรรมการ 
 

๓. นางสาวกัลยาณี  อัครชิโนเรศ
  

นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลป่าซาง 

กรรมการ 

๔. นายเจริญ  สิทธิโรจน ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการ 

๕. นางรัชฎาพร  ธรรมน้อย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลี้ 

กรรมการ 

๖. นายวินิทร พรมั่งใหม่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 

กรรมการ 

๗. นางสาวกาญจนา  แก้วสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 

กรรมการ 
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๘. นางหทัย ล้านโรจน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลแม่ทา 

กรรมการ 

๙. นางสาวกชกร พุทธา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลบ้านธิ 

กรรมการ 

๑๐. นางสาวกนกวรรณ  ยองจา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 

กรรมการ 

๑๑. นางดาวเรือง อินทะโน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลป่าซาง 

กรรมการ 

๑๒. นายวิเชียร  ปิงชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน 

กรรมการ 

๑๓. นางยุวรี  นิ้มเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง 

กรรมการ 

๑๔. นางศรีสุดา  ผดุงเกียรติยศ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง 

กรรมการ 

๑๕. นายสมศักดิ์  ปาอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ 

กรรมการ 

๑๖. นายดิเรก  สุปินธรรม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทา 

กรรมการ 

๑๗. นายณรงค์ฤทธิ์  สายมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง 

กรรมการ 

๑๘. นายดำรงเดช  มั่นใจวงค์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านธิ 

กรรมการ 

๑๙. นายจตุพล  พงษ์ธนพิบูล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง 

กรรมการ 

๒๐. ผู้แทนกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค        
และเภสัชสาธารณสุข   

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน    กรรมการ 

๒๑. นางพัชรี  วีรพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๒๒. นางทาริกา  เรือนเงิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๓. นางสาวกาญจนา ชนะญาติ นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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๑๓. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการ สาขาบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสุขภาพองค์รวม 

๑. นายคะนอง  ถนอมสัตย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 

ประธานกรรมการ 

๒. นายสมาน  พรวิเศษศิริกุล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
(ด้านบริการทางวิชาการ) 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

รองประธานกรรมการ 
 

๓. นายโภคิน  ศักรินทร์กุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลลำพูน 

รองประธานกรรมการ 
 

๔. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง กรรมการ 
๕. สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ กรรมการ 
๖. นางจุฬารัตน์  ประทุม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 
กรรมการ 

๗. นางสาวกาญจนา  แซ่ยับ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 

กรรมการ 

๘. นางสาวกัลยาณี  อัครชิโนเรศ
  

นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลป่าซาง 

กรรมการ 

๙. นางสาวยุพิน  นำปูนศักดิ์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลป่าซาง 

กรรมการ 

๑๐. นายเกียงศักดิ์  ลือกำลัง ทันตแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 

กรรมการ 

๑๑. นางสาวกาญจนา แก้วสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 

กรรมการ 

๑๒. นางสาววิภาพรรณ  หมื่นมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 

กรรมการ 

๑๓. นายวินิทร  พรมั่งใหม่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 

กรรมการ 

๑๔. นายวิรุตต์  วิเชยันต์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลลี้ 

กรรมการ 

๑๕. นางพัชรี  คำธิตา   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลแม่ทา 

กรรมการ 

๑๖. นางสาวสุวิมล  พีระเพ็ญ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลบ้านธิ 

กรรมการ 

๑๗. นางเพ็ชรินทร์  เขียวสิงห์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลบ้านธิ 

กรรมการ 

๑๘. นายบรรเลง  ปัญจบุรี นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการ 

๑๙. นางศรสีมร  การอน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการ 
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๒๐. นางจันทรัชต์  นาคทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการ 

๒๑. นางสาวอดิศัย  ภูมิวิเศษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการ 

๒๒. นายเอกอดุลย์  บุตรแก้ว เภสัชกรชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการ 

๒๓. นายเกรียงไกร  ยังฉิม เภสัชกรชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการ 

๒๔. นายวิเชียร  ปิงชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน 

กรรมการ 

๒๕. นายไกรศิลป์  ศิริวิบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง 

กรรมการ 

๒๖. นางสุจิตรา  ปิ่นกุมภีร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านธิ 

กรรมการ 

๒๗. นายณรงฤทธิ์  สายมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง 

กรรมการ 

๒๘. นายบัญญัติ  อรรคศรีวร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวยีงหนองล่อง 

กรรมการ 

๒๙. นายนฤทธิ์  มณีทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะเขือแจ้ 

กรรมการ 

๓๐. นายรังสรรค์  วัชรกาวิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ตืน 

กรรมการ 

๓๑. นายสุรยุทธ  ประอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทาขุมเงิน 

กรรมการ 

๓๒. นายสมประสงค์  วิธี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่ายาว 

กรรมการ 

๓๓. นางพวงผกา  สุริวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๓๔. นายพงศกร  ศรีสมยา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๓๕. นางสาวศิริมาส  พงษ์ขันเงิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๓๖. นางสุรัสวดี  ศศิวรรณพงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๓๘. นางกุหลาบทิพย์  พิทักษ์รัตนานุกูล 
 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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๑๔. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทันตกรรม 

๑. นางอังสนา  ทีฆะสุข ทันตแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวจุฑามาส  ทองดี ทันตแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลป่าซาง 

รองประธานกรรมการ 
 

๓. นางโชติกา  มาลาศรี  ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ  
โรงพยาบาลบ้านธิ 

กรรมการ 

๔. นายสุดอำนาจ  ธรรมชัย  ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลแม่ทา 

กรรมการ 

๕. นายประเวทย์ สุทธิไชยกุล  ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลลี้ 

กรรมการ 

๖. นางสุพัตรา  แย้มแพ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการ 

๗. นางสาวกาญจนา  แซ่ยับ 
   

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 

กรรมการ 

๘. นายเกรียงศักดิ์ ลือกำลัง ทันตแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 

กรรมการ 

๙. นายทองฉัตร  สุวรรณตันทุลา ทันตแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 

กรรมการ 

๑๐. นายวัชรพงศ์  ไชยปันดิ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการ 

๑๑. นายไชยวิสุทธิ์  อุตทาโม๊ะ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพห้วยแพ่ง 

กรรมการ 

๑๒. นายปิยะดนัย  สุธีรพงศ์พันธ์ ทันตแพทย์ชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๓. นางสาวชรินดา  สุธาวา ทันตแพทย์ชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๔. นางสาววรางคณา  ขานวล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดลำพูน 
 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

๑๕. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาตา 

๑. นายพิชาญ  เมฆรัตนวรกุล  นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลลำพูน 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวจิรวรรณ  รุจิเวชพงษธร
  

นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

รองประธานกรรมการ 
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๓. นางสาวกัลยาณี  อัครชิโนเรศ
  

นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลป่าซาง 

กรรมการ 

๔. นางสาวอรพินธุ์ ใจสุนทร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการ 

๕. นายศรีพรหม  กาสกุล สาธารณสุขอำเภอป่าซาง 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง 

กรรมการ 

๖. นางสาวเนตรนภา  นาขวา  เภสัชกรชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการ 

๗. นางมยุรี  นิชกุล   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการ 

๘. นางเพ็ชรินทร์  เขียวสิงห์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลบ้านธิ 

กรรมการ 

๙. นางสุบิน  ทองเอีย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลแม่ทา 

กรรมการ 

๑๐. นางสาวปรีญาภรณ์  งามชื่น
    

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 

กรรมการ 

๑๑. นางจันขุลี  อุ้ยแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 

กรรมการ 

๑๒. นายระวี  วงค์ชัย  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลี้ 

กรรมการ 

๑๓. นางภัสสรา  รุ้งดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 

กรรมการ 

๑๔. นางสาวนงค์นุช  โพธิพฤกษ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๕. นางจรรยา  ธัญน้อม  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

๑๖. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาไต 

๑. นายนพรัตน์  วิบุลสันติ  นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลลำพูน 

ประธานกรรมการ 

๒. นางกมลพรรณ  จันทร์อินทร์     
 

นายแพทย์ปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

รองประธานกรรมการ 
 

๓. นายชัยยศ  วัฒนสินธุ์  
 

นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลบ้านธิ 

กรรมการ 

๔. นายปรัชญาพงศ์  สมณะ  นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลป่าซาง 

กรรมการ 

๕. นายณัฐนวัช  วงค์คม 
  

นายแพทย์ปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 

กรรมการ 
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๖. นางสาวภัสรา ณะคำปุ๊ด  
  

นายแพทย์ปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลลี้ 

กรรมการ 

๗. นายเจริญ  สิทธิโรจน ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการ 

๘. นางเพ็ญจันทร์  นันทะชัย  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการ 

๙. นางถนอมขวัญ  พฤกษาพิทักษ์กุล
  

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการ 

๑๐. นางจันทร์เพ็ญ  ประโยงค์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลบ้านธิ 

กรรมการ 

๑๑. นางศิริพร  เตชะอินทร์ 
   

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 

กรรมการ 

๑๒. นายพิทักษ์  แก้วยองผาง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 

กรรมการ 

๑๓. นางสาวมณีภรณ์  แปงจันทร์หอม เภสัชกรปฏิบัติการ  
โรงพยาบาลลี้ 

กรรมการ 

๑๔. นางสาวชนัชฌา  ปะละ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลี้ 

กรรมการ 

๑๕. นางสาวสิรัญญ์ณัฐ  กันทาทรัพย์
  

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลแม่ทา 

กรรมการ 

๑๖. น.ส.วรณัน นวลเมือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 

กรรมการ 

๑๗. นางวัชราพร  ดวงแก้ว  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๘. นางสาวนันธิดา  จาระธรรม
   

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน    

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๙. นายอำพนพินิจ  เศรษฐสมพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

๑๗. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  NCD 

๑. นายนิมิตร  อินปั๋นแก้ว  นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลลำพูน 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวรัตนนุช  มาธนะสารวุฒิ
  

นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

รองประธานกรรมการ 
 

๓. นางศิริพร  นวกะวงษ์การ นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 

กรรมการ 

๔. นายปรัชญาพงศ์  สมณะ  นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลป่าซาง 

กรรมการ 
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๕. นายณัฐนวัช  วงค์คม 
    

นายแพทย์ปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 

กรรมการ 

๖. นายเจริญ  สิทธิโรจน ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการ 

๗. นางยุพเรศ  ญาณมงคลศิลป์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลแม่ทา 

กรรมการ 

๘. นายวิทยา  พิงคะสัน  เภสัชกรปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการ 

๙. นางศิริพร  ปาระมะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลลี้ 

กรรมการ 

๑๐. นางชนากานต ์ แสงสิงห์ชัย  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการ 

๑๑. นางสาววัชราพร  เนตรคำยวง
  

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลบ้านธิ 

กรรมการ 

๑๒. นางศิริพร  เตชะอินทร์ 
   

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 

กรรมการ 

๑๓. นางสาวรุ่งทิวา  เขื่อนศรี  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลแม่ทา 

กรรมการ 

๑๔. นางเบญจมาศ  เปี้ยสุยะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 

กรรมการ 

๑๕. นางพรพิมล  คุณประดิษฐ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๖. นางวัลย์ลิกา  กิ่งวิชิต           พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๗. นางสาวณัฐพัชร์  มณเฑียรธรภัทร์ นักวิชาการสาธารณสุข 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๘. นายอำพนพินิจ  เศรษฐสมพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

๑๘. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา COPD 

๑. นางนวลอนงค์  ลือกำลัง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลลำพูน 

ประธานกรรมการ 

๒. นายอนุวัตร  สุวรรณกาศ นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

รองประธานกรรมการ 
 

๓. นายปรัชญาพงศ์  สมณะ  นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลป่าซาง 

กรรมการ 

๔. นายยงวิทย์  พิงคะสัน 
   

นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 

กรรมการ 
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๕. นางสาวรัตนนุช  มาธนะสารวุฒิ นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการ 

๖. นางบุษบา  อนุศักดิ์ 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการ 

๗. นางอติภา  บึงกาญจนา เภสัชกรชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการ 

๘. นางสาวปัณญชา  กัญญเทพ เภสัชกรชำนาญการ 
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 

กรรมการ 

๙. นางมุกดา  กันธิวาท  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลบ้านธิ 

กรรมการ 

๑๐. นางศิรินทิพย์  ล้วงจันทร์ 
   

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 

กรรมการ 

๑๑. นางสังวาลย์  ชุมภูเทพ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลี้ 

กรรมการ 

๑๒. นางพรวิภา  ยาสมุทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 

กรรมการ 

๑๓. นางสาวรุ่งทิวา  เขื่อนศรี  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลแม่ทา 

กรรมการ 

๑๔. น.ส.ศิริพร  แก้วกันยา พยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 

กรรมการ 

๑๕. นางศรีสุรางค์  พรมคำตัน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๖. นายอำพนพินิจ  เศรษฐสมพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๗. นางสุรางค์  หมื่นกัณฑ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

๑๙. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทย 

๑. นายธวัชชัย  ฉันทวุฒินันท์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าซาง ประธานกรรมการ 
๒. นายสุกิจ  สุขประเสริฐ 

  
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

รองประธานกรรมการ 
 

๓. นายวิศรุต ศรีพยัคฆ์  นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลลี้ 

กรรมการ 

๔. นางสาวเบญญ์จพิศ  หวลกาพย์
  

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการ 

๕. นางสาวพิชญาภา  รัตนะทนุกูล  แพทย์แผนไทย  
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 

กรรมการ 
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๖. นางสาวฐิติกานต์  จาไชย แพทย์แผนไทย 
โรงพยาบาลบ้านธิ 

กรรมการ 

๗. นายวิทยา  ปาลี เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
โรงพยาบาลบ้านธิ 

กรรมการ 

๘. นางจุฬารัตน์  ม่านมุ่งศิลป์  แพทย์แผนไทยชำนาญการ 
โรงพยาบาลป่าซาง 

กรรมการ 

๙. นายบุญธรรม  ฟุ่มฟองฟู  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 

กรรมการ 

๑๐. นางสาวสมพร  ฟุ่มฟองฟู แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ    
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 

กรรมการ 

๑๑. นางสาวปัทมา  หล้าสมบูรณ์
  

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลแม่ทา 

กรรมการ 

๑๒. นางสุภาวดี  สถากูล  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
โรงพยาบาลลี้ 

กรรมการ 

๑๓. ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง กรรมการ 
๑๔. นางสาวยุพิน  นำปูนศักดิ์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 

โรงพยาบาลป่าซาง 
กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๕. นายเกรียงไกร  ยังฉิม 
  

เภสัชกรชำนาญการ  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๖. นางสาวพันธิตรา  บุตรนุชิต  เภสัชกรปฏิบัติการ  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๗. นางภิญญาพัชญ์  ทั่งเพชร แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

๒๐. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการปลูกถ่ายอวัยวะ 

๑. นายคณิน  รัตนนิธิกุล นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

ประธานกรรมการ 

๒. นายเขมชาติ  อาจรัตนกูล นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

รองประธานกรรมการ 
 

๓. นางสาวอรพินธ์  ใจสุนทร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการ 

๔. นางสาวกัลยาณี  อัครชิโนเรศ  นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลป่าซาง 

กรรมการ 

๕. นายจตุชาติ  ชุติพงศ์ถาพร นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการ 

๖. นางมาลา  วงค์คำ   
  

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 

กรรมการ 
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๗. นางนวลจันทร์  วงศ์ศรีใส  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลี้ 

กรรมการ 

๘. นางดารากุล  กัลยาณมิตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการ 

๙. นางสาวรติรัตน์  พันธุ์อุโมงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 

กรรมการ 

๑๐. นางธันยพร  กันทะวันนา  
 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๑. นางโสภา  ปัญโญใหญ่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๒. นางสาวสาวิตรี  วาร ี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

๒๑. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาบริการผู้ป่วยที่พ้นระยะวิกฤติ (Intermediate Care )  

๑. นายสุธิต  คุณประดิษฐ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ 
โรงพยาบาลลำพูน 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสุฐิดา  บุญตัน นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

รองประธานกรรมการ 
 

๓. นายธวัชชัย  ฉันทวุฒินันท์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าซาง รองประธานกรรมการ 

๔. นายเผ่าพงศ์  สุนทร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลี้ กรรมการ 
๕. นางสาวกัลยาณี  อัครชิโนเรศ  นายแพทย์ชำนาญการ 

โรงพยาบาลป่าซาง 
กรรมการ 

๖. ประธาน Service Plan สาขาอายุรกรรม/SEPSIS จังหวัดลำพูน กรรมการ 
๗. ประธาน Service Plan สาขาศัลยกรรม จังหวัดลำพูน กรรมการ 
๘. ประธาน Service Plan สาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ จังหวัดลำพูน กรรมการ 
๙. ประธาน Service Plan สาขาโรคหลอดเลือดสมอง จังหวัดลำพูน กรรมการ  

๑๐. ประธาน Service Plan สาขาอุบัติเหตุ จังหวัดลำพูน กรรมการ 
๑๑. นางบุษบา  อนุศักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการ 

๑๒. นางศรีสมร  การ่อน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการ 

๑๓. นางการเกต  รังรองธานินทร์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลแม่ทา 

กรรมการ 
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๑๔. นางวัชราภรณ์  เชษฐบุรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการ 

๑๕. นางจันทร์เพ็ญ  ประโยงค์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลบ้านธิ 

กรรมการ 

๑๖. นางรุ้งกาญ  จีรกัณท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 

กรรมการ 

๑๗. นางมาลา  วงค์คำ    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 

กรรมการ 

๑๘. นางสังวาลย์  ชุมภูเทพ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลี้ 

กรรมการ 

๑๙. นางพิมลมาลา  แปงสนิท พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 

กรรมการ 

๒๐. นายอนุวัตร  สุวรรณกาศ  นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๒๑. นางสาวสุลีวัลย์  ช่างการ  นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๒. นางสุรางค์  หมื่นกัณฑ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

๒๒. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการป้องกันควบคุมโรควัณโรค (TB)  

๑. นายสุริยพงณช์  สุริยะพงฑากุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

ประธานกรรมการ 

๒. นางนวลอนงค์  ลือกำลัง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลลำพูน 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายสันติ  วงศ์ฝั้น  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลแม่ทา 

กรรมการ 

๔. นายปรัชญาพงศ์  สมณะ  นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลป่าซาง 

กรรมการ 

๕. นายยงวิทย์  พิงคะสัน  
  

นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 

กรรมการ 

๖. นางศรีสมร  การ่อน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการ 

๗. นางสาวอรทัย  แสงหงษ์  
  

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 

กรรมการ 

๘. นางยุพิน  ปั้นทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 

กรรมการ 
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๙. นางไพวรรณ์  เครือธง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 

กรรมการ 

๑๐. นางสุภมาส  ปาระมีแจ้ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลบ้านธิ 

กรรมการ 

๑๑. นายสันติ  มูลวงค์ษา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลี้ 

กรรมการ 

๑๒. นายกรกฤษณ์  กุณราชา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน 

กรรมการ 

๑๓. นายยงยุทธ  ปิ่นสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง 

กรรมการ 

๑๔. นายไกรศิลป์  ศิริวิบูลย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง 

กรรมการ 

๑๕. นายอดิเรก  สุปินธรรม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทา 

กรรมการ 

๑๖. นายยุทธนา  เตมีศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ 

กรรมการ 

๑๗. นายนรา  วงค์อำนาจ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวยีงหนองล่อง 

กรรมการ 

๑๘. นายดำรงค์เดช  มั่นใจวงค์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านธิ 

กรรมการ 

๑๙. นายณรงค์ฤทธิ์  สายมณี เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง 

กรรมการ 

๒๐. นางบุญทิน  จิตร์สบาย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๒๑. นายณรงค์เดช  นันตาเวียง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

๒๓. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาระบบบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery)  

๑. นายสมเจตน์  นาคทอง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลลำพูน 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวณัฏฐิรา  ปินทุกาศ  นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

รองประธานกรรมการ 

๓. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนหรือ
แพทย์ผู้เกี่ยวข้อง 

โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง กรรมการ 

4. นางพวงผกา  สุริวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการ 
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๕. พยาบาลผู้รับผิดชอบงานศัลยกรรม โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 
 

กรรมการ 

๖. นางสาวพิมพ์พาภรณ์  ปันวารี  นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลป่าซาง 

กรรมการ 

๗. นางเครือวัลย์  ปัญญาโกษา  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการ 

๘. นางศรีสุดา  มาศิริ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการ 

๙. นายคงกฤช  ถูกแผน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลี้ 

กรรมการ 

๑๐. นางสาวรัชนีวรรณ อังกสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 

กรรมการ 

๑๑. นางศรีเพ็ญ  เมฆรัตนวรกุล  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๒. นางโชติกา  ทุนอินทร์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๓. นางสุรัสวดี  ศศิวรรณพงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

๒๔. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการพัฒนาระบบบริการเพื่อใช้ยาอย่างสมเหตุผล(RDU) 
 

๑. รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลลำพูน ประธานกรรมการ 
๒. หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลลำพูน รองประธานกรรมการ 
๓. นายเผ่าพงษ์  สุนทร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลี้ รองประธานกรรมการ 
๔. นายปรัชญาพงศ์  สมณะ  นายแพทย์ชำนาญการ 

โรงพยาบาลป่าซาง 
กรรมการ 

๕. นายณัฐนวัช  วงค์คม  
   

นายแพทย์ปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 

กรรมการ 

๖. หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลลำพูน กรรมการ 
๗. หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลลำพูน กรรมการ 
๘. รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลลำพูน กรรมการ 
๙. สาธารณสุขอำเภอหรือผู้แทน ทุกอำเภอ กรรมการ 

๑๐. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอละ ๑ แห่ง กรรมการ 
๑๑. นางยุพเรศ  ญาณมงคลศิลป์  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

โรงพยาบาลแม่ทา 
กรรมการ 

๑๒. นางจันทร์จารึก  รัตนเดชสกุล  เภสัชกรชำนาญการ 
โรงพยาบาลบ้านธิ 

กรรมการ 
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๑๓. นางสาวปัณชญา  กัญญเทพ 
   

เภสัชกรชำนาญการ 
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 

กรรมการ 

๑๔. นางสาวสุวิษา ณ บุญหลง  เภสัชกรชำนาญการ 
โรงพยาบาลลี้ 

กรรมการ 

๑๕. นายณัฐณรงค์   ปินตาเปี้ย เภสัชกรปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 

กรรมการ 

๑๖. นางสาวปิยะธิดา  จินา เภสัชกรปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 

กรรมการ 

๑๗. นางอินทริยา อินทพันธุ์  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๘. หัวหน้างานพัฒนาระบบยาและเภสัช
สนเทศ โรงพยาบาลลำพูน 

โรงพยาบาลลำพูน กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๙. นายเอกอดุลย์  บุตรแก้ว เภสัชกรชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๕. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา COC  

๑. นายโภคิน  ศักรินทร์กุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลลำพูน 

ประธานกรรมการ 

๒. นางช่อทิพย์  พรหมมารัตน์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลลำพูน 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวมัลลิกา  โมกขะสมิต 
  

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 

กรรมการ 

๔. นางสาวกัลยาณี  อัครชิโนเรศ  นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลป่าซาง 

กรรมการ 

๕. นางสาวอรพินธุ์  ใจสุนทร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการ 

๖. นางพวงผกา  สุริวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการ 

๗. นางบุษบา  อนุศักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการ 

๘. นางสุฐิดา  บุญตัน นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการ 

๙. นางถนอมขวัญ พฤกษาพิทักษ์กุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการ 
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๑๐. นางสาวสุวิมล  พีระเพ็ญ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลบ้านธิ 

กรรมการ 

๑๑. นางสาวปรีญาภรณ์  งามชื่น 
   

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 

กรรมการ 

๑๒. นายวินิทร  พรมั่งใหม่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 

กรรมการ 

๑๓. นางสายฝน  ทรงหงษา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลี้ 

กรรมการ 

๑๔. นางสาวเดือนเพ็ญ  ไชยวงศ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลแม่ทา 

กรรมการ 

๑๕. นางนภาพร  ออมแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 

กรรมการ 

๑๖. นางศรีสมร  การ่อน  
 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๗. นางแววตา  จินะกาศ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๘. นางสุรัสวดี  ศศิวรรณพงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๙. นางจรรยา  ธัญน้อม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๐. นางสุรางค์  หมื่นกัณฑ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
บทบาทหน้าที่ 

๑) วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ สภาพปัญหา จัดลําดับความสําคัญของปัญหา กําหนดกลยุทธ์ และ
มาตรการเพ่ือแก้ไขปัญหา ในจังหวัดลำพูน  

๒) จัดทําแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน           
ให้เชื่อมโยงทุกระดับ ทั้งมิติของการให้บริการระบบส่งต่อ มาตรฐานสถานบริการ, มาตรฐานการบริการ ตั้งแต่
ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพในระดับเขต และ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข 

๓) กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อการสนับสนุน
และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ทุก ๓ เดือน  

๔) ประสานงานในระดับเขตสุขภาพที่ ๑  และระดับกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือติดตามนโยบายและการ
ปฏิบัติที่สอดคล้องกัน 
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