
สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานรายเขต  ประจําปีงบประมาณ 2560 สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานรายเขต  ประจําปีงบประมาณ 2560 

เขต
         ประธาน service plan ด้านการแพทย์แผนไทย ผู้ประสานงาน/เลขา แพทย์แผนไทยในโครงการพัฒนาศักยภาพฯ ประจําเขตสุขภาพ

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง ชื่อ-สกุล หน่วยงาน แฟกซ์ ชื่อ-สกุล สถานที่ปฏิบัติงาน

1
นพ.ศุภชัย  บุญอัมพันธ์ รอง นพ.สสจ.แพร่         ภญ.วิมลักษณ์  นพศิริ สสจ.แพร่ 054 653256 นายคัมภีร์  ไชยวงค์ (เบส) สสจ.เชียงใหม่

080 5010505 boonum11a@hotmail.com 090 0546435 wimasiri@gmail.com  081 4696191 chaiwong.k004@gmail.com

2 นพ.ชัยวัฒน์  ทองไหม นพ.สสจ.เพชรบูรณ์ ภญ.สุภาวดี  ธรรมโกศล สสจ.เพชรบูรณ์ 056 711299 นางสาวประจิรภรณ์  ประสพธรรม สสจ.พิษณุโลก
081 9555369 C_thongmai@hotmail.com 087 7376446 supawadee-j@hotmail.com  096 1916261 kred.praji@gmail.com

3
นพ.สุรชัย  โชคครรชดิไชย ผอ.รพ.อุทัยธานี ภญ.จิราพร  เกษศิลป์ สสจ.อุทัยธานี 056 512580 นางสาวภัทราพร  สุยะ (ฟิว) สสจ.นครสวรรค์

081 9230843 surachcs4@gmail.com 081 5339287 jiraporn2151@gmail.com 056 511327 087 3011374 phattraporn1374@gmail.com

4 นพ.สมาน  ฟอนฟัก ผอ.รพ.รพ.ปากพลี ภญ.อาภัสรี บัวประดิษฐ์ สสจ.นครนายก 037 386392   
081 6635554 รอง นพ.สสจ.นครนายก 082 4989459 patt_it@hotmail.com    

5 นพ.อิทธิพล  จรัสโอฬาร ผอ.รพ.มะการักษ์ นางสาวยุพยง ประเสริฐลาภ รพ.มะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี 034 541115 นางสาวสิริพร  คานภู่ (โบนัส) สสจ.ราชบุรี

081 8573383 itthponth@hotmail.com 098 2470971 yupayong2507@gmail.com  092 5861629 ttm.region5@gmail.com

6
นพ.จรัญ  บุญฤทธิการ ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร นางสาวนุชลดา  โรจนประภา

พรรณ
สสจ.ปราจีนบุรี 037 214945   

081 9829576 charunskh6@gmail.com 094 8861954 aoynuchlada@gmail.com 037 211124   

7 นพ.สุพัฒน์ ธาตุเพชร ผอ.รพ.กมลาไสย นายสุพิน  ภูสง่า สสจ.กาฬสินธุ์ 043 899570   
081 5449950 meo555599@gmail.com 087 9541020 supinphu@hotmail.com    

8 นพ.ประวิตร  ศรีบุญรัตน์ รอง นพ.สสจ.สกลนคร ภก.อภิวัฒน์  แสงวงศ์ สสจ.สกลนคร 042 711157 นายอภิวัฒน์  ทักโลวา (เจน) สสจ.อุดรธานี
086 2183456 prawitsri@gmail.com 089 7117108 toapiwat@gmail.com  083 2917507 jane_la356@hotmail.com

9
นพ.สุวิทย์  โรจนศักดิ์โสธร นพ.สสจ.นครราชสีมา ภก.ทัศนัย  ประยูรหงษ์ สสจ.นครราชสีมา 044 465021 นางสาวคํานาง  กาสนิท (นาง) สสจ.นครราชสีมา

081 7902622 suvitssj@yahoo.com 081 9555729 tatsanai59@hotmail.com  081 1597569 kumnang_nang@hotmail.com

10 นพ.ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง รอง นพ.สสจ.อํานาจเจริญ ภญ.รัชนีกรณ์  มาศพันธ์ สสจ.อํานาจเจริญ 045 523250 นางสาวสุภาวดี  อัคคะเพชร (แนน) สสจ.อุบลราชธานี
081 5487650 pathom.pr@gmail.com 085 4907592 rutchanee.m@gmail.com ต่อ 101 084 4791368 chejung.nan@hotmail.com

11 นพ.จิรชาติ  เรืองวัชรินทร์ รอง นพ.สสจ.สุราษฎร์ฯ ภก.สุขกมล  สุขสว่างโรจน์ สสจ.สุราษฎร์ฯ 077 288032 นายสฤษดิ์  ตรีมณี (โด่ง) สสจ.สุราษฎร์ธานี
089 7249706 rjeerachat@yahoo.com 081 5974767 suk264@hotmail.com  093 6285249 saritttm@gmail.com

12 พญ.เกณิกา  หังสพฤกษ์ รพ.หาดใหญ่ นพ.กู้ศักดิ์  บํารุงเสนา รพ.สิงหนคร จังหวัดสงขลา 074 246600 นางสาวนาซีเราะห์  ม๊ะเก๊ะ (ยา) สสจ.สงขลา
091 9859554 kenika.hsp@gmail.com 089 7345672 kusak012@hotmail.com  087 2226297 gm_ua_t@hotmail.com

13

รศ.นพ.ทวี เลาหพันธ์ หัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทย เรือเอก หัศดินทร์  จําปาเทศ รพ.พระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ    
081 8490805 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล      
นายวัฒนะ  พันธุ์ม่วง ผอ.รพ.การแพทย์แผนไทยฯ นายอัครพล  คุรุศาสตรา รอง ผอ.สบ.การสาธารณสุข สป.    
092 5274411 dr-watt@hotmail.com      
นายพร้อมพงศ์  โยธาราษฎร์ นพ.ที่ปรึกษาสมาคม รพ.เอกชน นางชวนีย์  วัฒนอาภรณ์ชัย รพ.กลาง    
ว่าที่ ร.ท.กิตติ  วงษ์กิติโสภณ รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.ตากสิน      
นายธีรวีร์  วีรวรรณ ผอ.ศบส 56 ทับเจริญ      


