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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่เปนที่ปรึกษาแผนงานควบคุมโรคและประเด็นเชิงระบบ
.........................................................................................
1. ผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษาแผนงานควบคุมโรค 19 แผนงานควบคุมโรค ดังนี้
ลําดับที่
ชื่อแผนงาน
ผูทรงคุณวุฒิที่รับผิดชอบแผนงาน
กลุม แผนงานควบคุมโรคติดตอ (Cluster CD)
1 แผนงานควบคุมโรคที่ปองกันไดดวย
1. พญ.ปยนิตย ธรรมมาภรณพิลาศ
วัคซีน
2. พญ.จุไร วงศสวัสดิ์
3. นพ.วิศัลย มูลศาสตร
2 แผนงานควบคุ มโรคติ ด ต อ ทางอาหาร 1. พญ.ปยนิตย ธรรมมาภรณพิลาศ
และน้ํา
2. พญ.จุไร วงศสวัสดิ์
3. นพ.อนุพงค สุจริยากุล
4. นพ.วิศัลย มูลศาสตร
5. นพ.วีรวัฒน มโนสุทธิ
3 แผนงานควบคุ ม โรคติ ด ต อ จากสั ต ว 1. พญ.ปยนิตย ธรรมมาภรณพิลาศ
2. พญ.จุไร วงศสวัสดิ์
และคน
3. พญ.วรรณา หาญเชาววรกุล
4. นพ.วิศัลย มูลศาสตร
5. นพ.วีรวัฒน มโนสุทธิ
4 แผนงานควบคุมโรคติดตออุบัติใหม
1. พญ.จุไร วงศสวัสดิ์
2. นพ.อนุพงค สุจริยากุล
3. พญ.ปยนิตย ธรรมมาภรณพิลาศ
4. พญ.วรรณา หาญเชาววรกุล
5 แผนงานควบคุมไขมาลาเรีย
1. นพ.จีรพัฒน ศิริชัยสินธ
2. นายแพทยวิชัย สติมัย
3. นพ.อนุพงค สุจริยากุล
6 แผนงานควบคุมไขเลือดออก
1. นายแพทยวิชัย สติมัย
2. พญ.จุไร วงศสวัสดิ์
3. นพ.อนุพงค สุจริยากุล
4. นพ.จีรพัฒน ศิริชัยสินธพ
7 แผนงานควบคุมโรคติดเชื้อใน
1. นพ. กฤษฎา มโหทาน
2. พญ.จุไร วงศสวัสดิ์
โรงพยาบาล
3. นพ.วิศัลย มูลศาสตร
4. นพ.วิศิษฏ ประสิทธิศิริกุล
5. นพ.วีรวัฒน มโนสุทธิ
6. นางสาวพรทิพย ศิริภานุมาศ
8 แผนงานควบคุมโรคหนอนพยาธิ
1. นพ.อนุพงค สุจริยากุล
2. พญ.จุไร วงศสวัสดิ์

สํานักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

หนวยงานใน Cluster
สํานักโรคติดตอทั่วไป,
กองโรคปองกันดวย
วัคซีน, สํานักโรคติดตอ
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ลําดับที่
ชื่อแผนงาน
ผูทรงคุณวุฒิที่รับผิดชอบแผนงาน หนวยงานใน Cluster
9 แผนงานควบคุมโรคตับอักเสบจากไวรัส 1. นพ.สมบัติ แทนประเสริฐสุข
2. นพ.พรชัย จิระชนากุล
กลุม แผนงานควบคุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธ โรคเอดส โรคเรื้อน และวัณโรค (Cluster SALT)
10 แผนงานควบคุมโรคเอดส
1. นพ.ทวีทรัพย ศิรประภาศิริ
สถาบันราชประชา
2. นพ.สมบัติ แทนประเสริฐสุข
สมาสัย, สํานักโรคเอดส
3. พญ.พัชรา ศิริวงศรังสรรค
วัณโรคและโรคติดตอ
4. พญ.อังคณา เจริญวัฒนาโชคชัย ทางเพศสัมพันธ, สํานัก
5. นพ.วิศิษฏ ประสิทธิศิริกุล
วัณโรค
6. พญ.ศรีประพา เนตรนิยม
7. นพ.วีรวัฒน มโนสุทธิ
11 แผนงานควบคุมโรคติดตอทาง
1. พญ.พัชรา ศิริวงศรังสรรค
เพศสัมพันธ
2. พญ.อังคณา เจริญวัฒนาโชคชัย
3. นพ.ทวีทรัพย ศิรประภาศิริ
4. นพ.พรชัย จิระชนากุล
12 แผนงานควบคุมวัณโรค
1. พญ.ศรีประพา เนตรนิยม
2. พญ.เพชรวรรณ พึ่งรัศมี
3. นพ.สมบัติ แทนประเสริฐสุข
4. พญ.จุไร วงศสวัสดิ์
5. นพ.ทวีทรัพย ศิรประภาศิริ
6. นพ.อรรถพล ชีพสัตยากร
7. นางสาวพรทิพย ศิริภานุมาศ
13 แผนงานควบคุมโรคเรื้อน
1. นพ.กฤษฎา มโหทาน
2. พญ.พัชรา ศิริวงศรังสรร
3. นพ.ชัยรัตน เตชะไตรศักดิ์
กลุม แผนงานควบคุมโรคไมติดตอ (Cluster NATI)
14 แผนงานควบคุมโรคไมติดตอ
1. พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร
สํานักโรคไมติดตอ,
2. นพ.ชัยรัตน เตชะไตรศักดิ์
สํานักควบคุมการ
3. พญ.ปยนิตย ธรรมมาภรณพิลาศ บริโภคยาสูบ, สํานัก
4. พญ.อังคณา เจริญวัฒนาโชคชัย ควบคุมการบริโภค
5. นพ.วิศิษฏ ประสิทธิศิริกุล
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
6. นพ.วิศัลย มูลศาสตร
7. นพ.วีรวัฒน มโนสุทธิ
15 แผนงานควบคุมการบาดเจ็บ
1. นพ.สมบัติ แทนประเสริฐสุข
2. นพ.ชัยรัตน เตชะไตรศักดิ์
3. นพ.อนุพงค สุจริยากุล
4. น.ส.พรทิพย ศิริภานุมาศ
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ลําดับที่
ชื่อแผนงาน
16 แผนงานควบคุมการบริโภคเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล

ผูทรงคุณวุฒิที่รับผิดชอบแผนงาน หนวยงานใน Cluster
1. พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร
2. นพ.ชัยรัตน เตชะไตรศักดิ์
3. นพ.ทวีทรัพย ศิรประภาศิริ
17 แผนงานควบคุมการบริโภคยาสูบ
1. นพ.ชัยรัตน เตชะไตรศักดิ์
2. พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร
3. นพ.กฤษฎา มโหทาน
กลุม แผนงานควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม (Cluster Env-Occ)
18 แผนงานควบคุมโรคจากการประกอบ 1. นพ.อรรถพล ชีพสัตยากร
อาชีพ
2. นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ
3. นพ.จีรพัฒน ศิริชัยสินธพ
19 แผนงานควบคุมโรคจากสิ่งแวดลอม
1. นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ
2. นพ.อรรถพล ชีพสัตยากร
3. นพ.จีรพัฒน ศิริชัยสินธพ
2..ผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษายุทธศาสตร กรมควบคุมโรค
ลําดับที่

ชื่อยุทธศาสตร

1

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความรวมมือและ
สนับสนุนภาคีเครือขายภายในประเทศและ
นานาชาติ

2

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนานวัตกรรม มาตรการ
มาตรฐาน และวิชาการการเฝาระวังปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ

3

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาบทบาทการนําดาน
นโยบายและยุทธศาสตรการปองกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพที่เปนหลักของประเทศ

ผูทรงคุณวุฒิที่รับผิดชอบ
1. นพ.กฤษฎา มโหทาน
2. พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร
3. นพ.วิศิษฏ ประสิทธิศิริกุล
4. นางสาวพรทิพย ศิริภานุมาศ
1. พญ.เพชรวรรณ พึ่งรัศมี
2. นพ.สมบัติ แทนประเสริฐสุข
3. พญ.จุไร วงศสวัสดิ์
4. พญ.อังคณา เจริญวัฒนาโชคชัย
5. นพ.อรรถพล ชีพสัตยากร
6. นพ.จีรพัฒน ศิริชัยสินธพ
7. พญ.พัชรา ศิริวงศรังสรรค
8. พญ. วรรณา หาญเชาววรกุล
1. นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ
2. นพ.ทวีทรัพย ศิรประภาศิริ
3. นพ.อนุพงค สุจริยากุล
4. พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร
5. พญ.ศรีประพา เนตรนิยม
6. พญ.จุไร วงศสวัสดิ์
7. น.ส.พรทิพย ศิริภานุมาศ
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ลําดับที่
4

5

6

ชื่อยุทธศาสตร

ผูทรงคุณวุฒิที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาการสื่อสารความเสี่ยง 1. พ.ญ.พัชรา ศิริวงศรังสรร
และประชาสัมพันธเพื่อการเฝาระวังปองกัน 2. นพ.กฤษฎา มโหทาน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
3. นพ.จีรพัฒน ศิริชัยสินธพ
4. นพ.วิชัย สติมัย
5. นพ.อรรถพล ชีพสัตยากร
6. นพ.พรชัย จิระชนากุล
7. นพ.วิศัลย มูลศาสตร
8. นพ.วีรวัฒน มโนสุทธิ
ยุทธศาสตรที่ 5 เตรียมความพรอมและการ 1. นพ.อนุพงค สุจริยากุล
จัดการในการปองกันควบคุมโรคและภัย
2. นพ.วิศิษฏ ประสิทธิศิริกุล
สุขภาพตามมาตรฐานสากล
3. พญ.วรรณา หาญเชาววรกุล
4. พญ.ปยนิตย ธรรมมาภรณพิลาศ
5. พญ.จุไร วงศสวัสดิ์
ยุทธศาสตรที่ 6 บริหารจัดการองคการแนว 1. นพ.สมบัติ แทนประเสริฐสุข
ใหม
2. นพ.ชัยรัตน เตชะไตรศักดิ์
3. น.ส.พรทิพย ศิริภานุมาศ

3..ผูทรงคุณวุฒิรวมตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ทีมตรวจราชการประจําพื้นที่
1
เขตสุขภาพ 1 เชียงใหม

นพ.อรรถพล ชีพสัตยากร

2

เขตสุขภาพ 2 พิษณุโลก

นพ.กฤษฎา มโหทาน

3

เขตสุขภาพ 3 นครสวรรค

นพ.อนุพงค สุจริยากุล

4

เขตสุขภาพ 4 สระบุรี

5

เขตสุขภาพ 5 ราชบุรี

นพ.พรชัย จิระชนากุล
นพ.วิศิษฏ ประสิทธิศิริกุล
พญ.จุไร วงศสวัสดิ์

6

เขตสุขภาพ 6 ชลบุรี

นพ.กฤษฎา มโหทาน

7

เขตสุขภาพ 7 ขอนแกน

8

เขตสุขภาพ 8 อุดรธานี

9

เขตสุขภาพ 9 นครราชสีมา

พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร
นพ.อรรถพล ชีพสัตยากร
นพ.ทวีทรัพย ศิรประภาศิริ
นพ.วิชัย สติมัย
นพ.วิศัลย มูลศาสตร
นพ.วีรวัฒน มโนสุทธิ
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10

เขตสุขภาพ 10 อุบลราชธานี

11

เขตสุขภาพ 11 นครศรีธรรมราช

12

เขตสุขภาพ 12 สงขลา

นพ.วิชัย สติมัย
น.ส.พรทิพย ศิริภานุมาศ
นพ.อนุพงค สุจริยากุล
พญ.เพชรวรรณ พึ่งรัศมี
พญ.ปยนิตย ธรรมมาภรณพิลาศ

4. ผูทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา สคร.
1

สคร. 1 เชียงใหม

2

สคร. 2 พิษณุโลก

3

สคร. 3 นครสวรรค

4

สคร. 4 สระบุรี

5

สคร. 5 ราชบุรี

6

สคร. 6 ชลบุรี

7

สคร. 7 ขอนแกน

8

สคร. 8 อุดรธานี

9

สคร. 9 นครราชสีมา

10

สคร. 10 อุบลราชธานี

11

สคร. 11 นครศรีธรรมราช

12

สคร. 12 สงขลา

นพ.อรรถพล ชีพสัตยากร
พญ.พัชรา ศิริวงศรังสรร
นพ.สมบัติ แทนประเสริฐสุข
นพ.วีรวัฒน มโนสุทธิ
นพ.อนุพงค สุจริยากุล
นพ.ชัยรัตน เตชะไตรศักดิ์
นพ.พรชัย จิระชนากุล
นพ.วิศิษฏ ประสิทธิศิริกุล
พญ.จุไร วงศสวัสดิ์
พญ.วรรณา หาญเชาววรกุล
นพ.กฤษฎา มโหทาน
นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ
พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร
นพ.อรรถพล ชีพสัตยากร
นพ.ทวีทรัพย ศิรประภาศิริ
พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร
นพ.วิศัลย มูลศาสตร
พญ.ศรีประพา เนตรนิยม
นพ.วิชัย สติมัย
น.ส.พรทิพย ศิริภานุมาศ
นพ.อนุพงค สุจริยากุล
พญ.อังคณา เจริญวัฒนาโชคชัย
พญ.เพชรวรรณ พึ่งรัศมี
พญ.ปยนิตย ธรรมาภรณพิลาศ
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5. ผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษาเชิงระบบ
ลําดับที่
ประเด็น
1
ระบบปองกันควบคุมโรคเขตเมือง

2

ระบบควบคุมโรคในประชากรตางดาว
(Migrant)

4

ระบบการจัดการขอมูล และระบบระบาดวิทยา

5

ระบบแผนงานและงบประมาณ

6

ความรวมมือระหวางประเทศ

ผูทรงคุณวุฒิที่รับผิดชอบ
1. นพ.ทวีทรัพย ศิรประภาศิริ
2. พญ.ปยนิตย ธรรมมาภรณพิลาศ
3. พญ.จุไร วงศสวัสดิ์
4. นพ.อนุพงค สุจริยากุล
5. นพ.อรรถพล ชีพสัตยากร
6. น.ส.พรทิพย ศิริภานุมาศ
1. พญ.เพชรวรรณ พึ่งรัศมี
2. นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ
3. พญ.จุไร วงศสวัสดิ์
4. นพ.ชัยรัตน เตชะไตรศักดิ์
5. นพ.อรรถพล ชีพสัตยากร
6. นพ.จีรพัฒน ศิริชัยสินธพ
1. พญ.วรรณา หาญเชาววรกุล
2. นพ.สมบัติ แทนประเสริฐสุข
3. พญ.ปยนิตย ธรรมมาภรณพิลาศ
4. นพ.อนุพงค สุจริยากุล
5. พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร
6. นพ.จีรพัฒน ศิริชัยสินธพ
7. นพ.วิศัลย มูลศาสตร
8. นพ.วีรวัฒน มโนสุทธิ
1. นพ.กฤษฎา มโหทาน
2. นพ.ทวีทรัพย ศิรประภาศิริ
3. นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ
4. นพ.วิศิษฏ ประสิทธิศิริกุล
5. น.ส.พรทิพย ศิริภานุมาศ
1. นพ.วิชัย สติมัย
2. นพ.อนุพงค สุจริยากุล
3. นพ.จีรพัฒน ศิริชัยสินธพ
4. พญ.วรรณา หาญเชาววรกุล
5. พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร
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