
สําเนา 

คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข 
ที่  1032  / 2563 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานวิชาการ Cardiac Network Forum 2021 : Save your heart smart with  
new normal “วิถีใหม หัวใจแข็งแรง” 

                       

ดวยกระทรวงสาธารณสุขกําหนดการประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 13 
เพื่อใหแพทย พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย ในสาขาที่เกี่ยวของที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย/
โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และนอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ไดมีโอกาสเผยแพรผลงานทางวิชาการแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกัน เพื่อตอยอดใหเปน
ความกาวหนาของแตละแหง และไดนําความรูเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ทั้งระบบ
อยางเหมาะสม และสอดคลองกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เพื่อใหการประชุมดังกลาว
ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน       
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดงานวิชาการ 
Cardiac Network Forum 2021 : Save your heart smart with new normal “วิถีใหม หัวใจแข็งแรง” 
โดยมอีงคประกอบหนาที่และอํานาจ ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการอํานวยการ 

    1.1 องคประกอบ 

(1) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข   ที่ปรึกษา 

(2) นายกสมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ ที่ปรึกษา 
(3) นายกสมาคมมัณฑนากรหัวใจและหลอดเลือดแหงประเทศไทย   ที่ปรึกษา 

(4) นายกสมาคมโรคหลอดเลือดแดงแหงประเทศไทย   ที่ปรึกษา 

(5) นายกสมาคมศัลยแพทยทรวงอกแหงประเทศไทย    ที่ปรึกษา 
(6) นายกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)   ที่ปรึกษา 

(7) นายจิตติ โฆษิตชัยวัฒน  

ผูทรงคุณวุฒิดานโรคหัวใจ   

ที่ปรึกษา 

(8)  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หัวหนากลุมภารกิจดานสนับสนุนงานบริการสุขภาพ 

ที่ปรึกษา 

(9) ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 1 ที่ปรึกษา 
 

(10) สาธารณสุข... 
 

 

 



 

-2- 

(10) สาธารณสุขนิเทศก เขตสุขภาพท่ี 1 ประธาน 

(11) ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

(Service Plan) สาขาโรคหัวใจ เขตสุขภาพท่ี 1 

รองประธาน 

(12) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม กรรมการ 

(13) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กรรมการ 

(14) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําปาง กรรมการ 
(15) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําพูน กรรมการ 

(16) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแพร กรรมการ 

(17) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนาน กรรมการ 
(18) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพะเยา กรรมการ 

(19) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน กรรมการ 

(20) ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
(Service Plan) สาขาโรคหัวใจ เขตสุขภาพที่ 1-12 

กรรมการ 

(21) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค  กรรมการ 

(22) ผูอํานวยการโรงพยาบาลลําปาง กรรมการ 
(23) ผูอํานวยการโรงพยาบาลแพร กรรมการ 

(24) ผูอํานวยการโรงพยาบาลลําพูน กรรมการ 

(25) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาน กรรมการ 
(26) ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย  กรรมการ 

(27) ผูอํานวยการโรงพยาบาลพะเยา กรรมการ 

(28) รองผูอํานวยการฝายการแพทย 
โรงพยาบาลนครพิงค  

กรรมการ 

(29) รองผูอํานวยการดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

โรงพยาบาลนครพิงค  

กรรมการ 

(30) รองผูอํานวยการฝายการพยาบาล 

โรงพยาบาลนครพิงค  

กรรมการ 

(31) รองผูอํานวยการฝายบริหาร 
โรงพยาบาลนครพิงค  

กรรมการ 

(32) ผูอํานวยการกองบริหารการสาธารณสุข 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

และเลขานุการ 
(33) รองผูอํานวยการกองบริหารการสาธารณสุข 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

และผูชวยเลขานุการ 

(34) นายขรรคชัย ศิริวัฒนา 
หัวหนาศูนยโรคหัวใจ โรงพยาบาลนครพิงค 

กรรมการ 
และผูชวยเลขานุการ 

(35) นางชนกพร... 
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(35) นางชนกพร อุตตะมะ 

โรงพยาบาลนครพิงค  

กรรมการ 

และผูชวยเลขานุการ 

(36) นางยุภา คงกลิ่นสุคนธ 
กองบริหารการสาธารณสุข 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 
และผูชวยเลขานุการ 

  1.2 หนาที่และอํานาจ  
        (1) วางแผนจัดการประชุม เตรียมการประชุมตลอดจนแกไขปญหา อุปสรรคตางๆ 
เพื่อใหการประชุมบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 
        (2) การพิจารณาแตงตั้งคณะอนกุรรมการชุดตางๆ ไดตามความเหมาะสม 
        (3) สนับสนุน ชวยเหลือและเสนอแนะการดําเนินงานของคณะกรรมการชุดตางๆ  
  2 คณะกรรมการฝายวิชาการ และประเมินผลงานทางวิชาการ 
     2.1 องคประกอบ 

(1) นางจาดศรี ประจวบเหมาะ 

ผูทรงคุณวุฒิดานโรคหัวใจ 

ที่ปรึกษา 

(2) ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
(Service Plan) สาขาโรคหัวใจ กระทรวงสาธารณสุข 

ที่ปรึกษา 

(3) นายวิวรรธน เจี่ย 

ผูทรงคุณวุฒิดานโรคหัวใจ 

ที่ปรึกษา 

(4) นางวิภาดา เชาวกุล 

ผูทรงคุณวุฒิดานโรคหัวใจ 

ที่ปรึกษา 

(5) นางสุดารัตน ตันสุภสวัสดิกุล 
ผูทรงคุณวุฒิดานโรคหัวใจ 

ที่ปรึกษา 

(6) นายเชิดชัย ตันติศิรินทร 

ผูทรงคุณวุฒิดานโรคหัวใจ 

ที่ปรึกษา 

(7) นายวชิัย ศิวาวงศ 

ผูทรงคุณวุฒิดานโรคหัวใจ 

ที่ปรึกษา 

(8) นายสุรกิจ นาฑีสุวรรณ 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ที่ปรึกษา 

(9) นางขันทอง มางจันดีอุดม 

โรงพยาบาลขอนแกน 

ที่ปรึกษา 

(10) นางจันทราภรณ สรอยประเสริฐ 

โรงพยาบาลสุราษฎรธาน ี

ที่ปรึกษา 

(11) นายจิตติ โฆษิตชัยวัฒน 
ผูทรงคุณวุฒิดานโรคหัวใจ 

ประธาน 

(12)  นายวรวิทย... 
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(12) นายวรวิทย ตันติศิริวัฒน 
โรงพยาบาลชลบุร ี

กรรมการ 

(13) นายสมชาย ไวกิตติพงษ 
โรงพยาบาลยะลา 

กรรมการ 

(14) นายบัญชา สุขอนันตชัย 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

(15) นายไพโรจน ปณจีเสคิกุล 
โรงพยาบาลเจาพระยายมราช  

กรรมการ 

(16) นายมงคล มะระประเสริฐศักดิ์ 
โรงพยาบาลแพร 

กรรมการ 

(17) นายโตมร ทองศรี 
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 

กรรมการ 

(18) นายธันวา พิทักษสุธีพงษ 
โรงพยาบาลพระปกเกลา  

กรรมการ 

(19) นายวัฒนา วงศเทพเตียน 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 

กรรมการ 

(20) นายวีระ มหาวนากูล 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค  

กรรมการ 

(21) นางสาวธนิตา บุณยพิพัฒน 
โรงพยาบาลลําปาง 

กรรมการ 

(22) นายพิธา พรหมลิขิตชัย 
โรงพยาบาลสระบุรี 

กรรมการ 

(23) นายสุทธิเทพ ดวงศร 
โรงพยาบาลขอนแกน 

กรรมการ 

(24) นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน 
โรงพยาบาลอุดรธานี 

กรรมการ 

(25) นายอนุชิต วงศเพ็ญ 
โรงพยาบาลอุดรธานี 

กรรมการ 

(26) นายชอฌนา วิเชียร 
โรงพยาบาลสุราษฎรธาน ี

กรรมการ 

(27) นายฉลอง ทุนดี 
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 

(28) นางสาวเจนจิรา สวัสดิมานนท 
โรงพยาบาลสกลนคร 

กรรมการ 

(29) นางจิราพร นอมกุศล 
โรงพยาบาลขอนแกน 

กรรมการ 

(30) นางสาวบุหลัน... 
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(30) นางสาวบุหลัน เปลี่ยนไธสง 

โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการ 

(31) นางแสงโสม ชวยชวง 
โรงพยาบาลตรัง 

กรรมการ 

(32) นายภูริทัต เมืองบุญ 

โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ  

กรรมการ 

(33) 

 

นายคมพจน จิระจรัส 

โรงพยาบาลสุราษฎรธาน ี

กรรมการ 

(34) นางสาวอรวรรณ อนุไพรวรรณ 
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย 

กรรมการ 

(35) นางสุดารัตน แยมเนตร 

โรงพยาบาลราชบุรี 

กรรมการ 

(36) นางจรรวมล แพงโยธา 

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

(37) นางรุงทิพย โตอิน 
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 

กรรมการ 

(38) นางคมคาย สุวรรณพงศ 

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

(39) นางสาวนัชชา สุนทรสวัสดิ ์

โรงพยาบาลหาดใหญ 

กรรมการ 

(40) นางสุกัญญา ปญญาสุข 
โรงพยาบาลลําปาง 

กรรมการ 

(41) นางสาวทัศนีย แดขุนทด 

โรงพยาบาลสกลนคร 

กรรมการ 

(42) นางสาวนิภาพร จันทราทิพย 

โรงพยาบาลสุราษฎรธาน ี

กรรมการ 

(43) นางปยธิดา บวรสุธาศิน 
โรงพยาบาลสุราษฎรธาน ี

กรรมการ 

(44) นางสาวนารี แซอ้ึง 

โรงพยาบาลอุดรธานี 

กรรมการ 

(45) นางเจริญพิศ ปรียาศักดิ์สกุล 

โรงพยาบาลพระปกเกลา  

กรรมการ 

(46) นางสาวอุษณีย เปรมสุริยา 
โรงพยาบาลพระปกเกลา  

กรรมการ 

(47) นางสาวปนัดดา... 
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(47) นางสาวปนัดดา อินทรลาวัลย 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 

กรรมการ 

(48) นายวัชรพล พริกส ี
โรงพยาบาลชลบุร ี

กรรมการ 

(49) นางสุภารัตน วัฒนสมบัต ิ
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 

กรรมการ 

(50) นางสาวอุบลวรรณ สะพู 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

(51) นางสาวจุรีรัตน สายสุวรรณ 
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

กรรมการ 

(52) นางอัญชลี คงสมบุญ 
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

กรรมการ 

(53) นายสิทธิลักษณ วงษวันทนีย 
รองผูอํานวยการกองบริหารการสาธารณสุข 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 
และเลขานุการ 

(54) นางยุภา คงกลิ่นสุคนธ 
กองบริหารการสาธารณสุข 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 
และผูชวยเลขานุการ 

(55) นางสาวแสงเดือน ยาสมุทร 
กองบริหารการสาธารณสุข 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 
และผูชวยเลขานุการ 

(56) นางนฤมล จิตปรีชา 
กองบริหารการสาธารณสุข 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 
และผูชวยเลขานุการ 

(57) นางสาววิภารัตน เจือจาน 
กองบริหารการสาธารณสุข 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 
และผูชวยเลขานุการ 

(58) นางลดาวรรณ หาญไพโรจน 
โรงพยาบาลนครพิงค  

กรรมการ 
และผูชวยเลขานุการ 

(59) นายขรรคชัย ศิริวัฒนา 
โรงพยาบาลนครพิงค  

กรรมการ 
และผูชวยเลขานุการ 

(60) นางชนกพร อุตตะมะ 
โรงพยาบาลนครพิงค  

กรรมการ 
และผูชวยเลขานุการ 

(61) นางสาวเกษณี ศรีพัฒนตระกูล 
โรงพยาบาลนครพิงค  

กรรมการ 
และผูชวยเลขานุการ 

2.2 มีหนาที่... 
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2.2 มหีนาที่และอํานาจ 
      (1) กําหนดแนวทางการนําเสนอผลงานวิชาการ รูปแบบการจัดประชุม การประชาสัมพันธ 
      (2) กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกผลงานวิชาการ  การประเมินผล  การตัดสินผลงาน 

วิชาการ และการนําเสนอผลงานวิชาการ 
        (3) อํานวยการบริหารจัดการ ประสานในสวนที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานจัดประชุม
วิชาการ วิทยากร และสถานที่การจัดประชุม 
        (4) ดําเนินการรวบรวม สรุปเนื้อหาวิชาการ และจัดทํารายงานสรุปการประชุมเสนอ 
ตอผูบริหาร 
        (5) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานไดตามความเหมาะสม 
        (6) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

สั่ง   ณ  วันที ่ 5  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
                 
 
 
 
 

 

(ลงชื่อ) นายธงชัย กีรติหัตถยากร 
(นายธงชัย กีรติหัตถยากร) 

ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
รักษาราชการแทน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หัวหนากลุมภารกิจดานสนับสนุนงานบริการสุขภาพ 
ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ทองหลอ่/คดั 


