
ส ำเนำคู่ฉบบั 
ค ำสั่งปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

ที ่๒๓๔๗ / 2560 
เรื่อง กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำระบบเภสัชกรรม (Chief Pharmacy Officer) เขตสุขภำพที่ ๙ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
  ตำมที่ กระทรวงสำธำณสุข ได้จัดรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรในส่วนภูมิภำคโดยแบ่งพ้ืนที ่   
เป็นเขตสุขภำพ เพ่ือกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรจำกส่วนกลำงไปสู่ส่วนภูมิภำค โดยให้หน่วยบริกำร
สุขภำพในแต่ละเขตสุขภำพบริหำรจัดกำรทรัพยำกรต่ำงๆ ที่มีอย่ำ งจ ำกัดร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ           
มีกำรวำงแผนพัฒนำหน่วยบริกำรในเครือข่ำยตำมล ำดับควำมส ำคัญภำยใต้เป้ำหมำย ลดอัตรำป่วย อัตรำตำย
ของประชำชนและให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงกำรบริกำรในทุกระดับอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม นั้น 
  ระบบเภสัชกรรม เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนยำตั้งแต่กำรคัดเลือก        
กำรจัดหำ กำรควบคุม /เก็บรักษำ กำรกระจำย กำรใช้ ตลอดจนกำรตรวจสอบและรำยงำน ซึ่งปัจจุบัน
กระทรวงสำธำรณสุข มีนโยบำยและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับระบบเภสัชกรรม ดังนี้ กำรจัดซื้อยำร่วมใน
ระดับเขตและระดับจังหวัด กำรจัดซื้อยำตำมบัญชีนวัตกรรมและยำที่ผลิตได้เองในประเทศ กำรพัฒนำระบบ
บริกำรสุขภำพเพ่ือกำรใช้ยำสมเหตุผล (Rational Drug Use) กำรพัฒนำระบบงำนเภสัชกรรมปฐมภูมิ          
กำรพัฒนำงำนเภสัชกรรมเพ่ือสนับสนุนแผนพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพสำขำต่ำงๆ ให้บรรลุเป้ำหมำย        
กำรพัฒนำมำรตรฐำนคลอดปลอดภัยด้ำนยำ กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมเกณฑ์จริยธรรมกำรจัดหำและ        
กำรส่งเสริมกำรขำยยำ และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำของกระทรวงสำธำรณสุข ระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วย
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนยำ และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำของส่วนรำชกำร และหน่วยงำนสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข 
พ.ศ. 2557 กำรส่งเสริมกำรใช้ยำสมุนไพร เป็นต้น 
  ฉะนั้น ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำระบบเภสัช
กรรม (Chief Pharmacy Officer) เขตสุขภำพที่ ๙ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยบรรลุเป้ำหมำย             
และกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดต่อไป  
 
คณะกรรมการพัฒนาระบบเภสัชกรรม (Chief Pharmacy Officer)  
ประกอบด้วย 
    1. นำยทอง   บุญยศ  เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ     ประธำน 
      หัวหน้ำกลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภค 
      ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
    2. นำงสำวอินทิรำ  เอกศักดิ ์ เภสัชกรเชี่ยวชำญ         ประธำนร่วม 
      หัวหน้ำกลุ่มงำนเภสัชกรรม 
      โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 
    3. นำยบุญส่ง   ลี้สุรพลำนนท์ เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
      หัวหน้ำกลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภค 
      ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 
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    4. นำงสำวดวงพร  บุญญำเขตชัย เภสัชกรช ำนำญกำร   กรรมกำร 
      หัวหน้ำกลุ่มงำนเภสัชกรรม 
      โรงพยำบำลเทพรัตน์ นครรำชสีมำ 
    5. นำยประดิษฐ์  กวิณปณิธำน เภสัชกรช ำนำญกำร   กรรมกำร 
      หัวหน้ำกลุ่มงำนเภสัชกรรม 
      โรงพยำบำลปำกช่องนำนำ นครรำชสีมำ 
    6. นำงสุทธินี   เรืองสุพันธ์ เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
      หัวหน้ำกลุ่มงำนเภสัชกรรม 
      และคุ้มครองผู้บริโภค 
      โรงพยำบำลโนนสูง  นครรำชสีมำ 
    7. นำยเด่นชัย  เต็งพิพัฒน์กุล เภสัชกรช ำนำญกำร   กรรมกำร 
      หัวหน้ำกลุ่มงำนเภสัชกรรม 
      และคุ้มครองผู้บริโภค 
      โรงพยำบำลโชคชัย นครรำชสีมำ 
    8. นำงสำวปำจรีย์  สร้อยสีฉำย เภสัชกรช ำนำญกำร   กรรมกำร 
      หัวหน้ำกลุ่มงำนเภสัชกรรม 
      และคุ้มครองผู้บริโภค 
      โรงพยำบำลแก้งสนำมนำง นครรำชสีมำ 
    9. นำงสำวจุไรวรรณ  เหล็กกนก เภสัชกรช ำนำญกำร   กรรมกำร 
      หัวหน้ำกลุ่มงำนเภสัชกรรม 
      และคุ้มครองผู้บริโภค 
      โรงพยำบำลพิมำย นครรำชสีมำ 
    10. นำงเอกสุรีย์  วงศ์ชัยภูมิ เภสัชกรเชี่ยวชำญ   กรรมกำร 
      หัวหน้ำกลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภค 
      ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
    11. นำยสำมำรถ  อยู่ยง  เภสัชกรช ำนำญกำร   กรรมกำร 
      หัวหน้ำกลุ่มงำนเภสัชกรรม 
      โรงพยำบำลชัยภูมิ  
    12. นำงสำวอุษำพร  เลิศทรัพย์วิจิตร เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
      หัวหน้ำกลุ่มงำนเภสัชกรรม 
      โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ชัยภูมิ 
    13. นำยเสถียร  สิทธิเวช  เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
      หัวหน้ำกลุ่มงำนเภสัชกรรม 
      และคุ้มครองผู้บริโภค 
      โรงพยำบำลจัตุรัส ชัยภูมิ 
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    14. นำยวำท ี  ดิเรกศรี  เภสัชกรช ำนำญกำร   กรรมกำร 
      หัวหน้ำกลุ่มงำนเภสัชกรรม 
      และคุ้มครองผู้บริโภค 
      โรงพยำบำลคอนสำร ชัยภูมิ 
    15. นำงสำวภัทรพร  บุษยะมำ เภสัชกรปฏิบัติกำร   กรรมกำร 
      หัวหน้ำกลุ่มงำนเภสัชกรรม 
      และคุ้มครองผู้บริโภค 
      โรงพยำบำลเนินสง่ำ ชัยภูมิ 
   16. นำงกนกพร  ชนะค้ำ  เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
      หัวหน้ำกลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภค 
      ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
    17. นำยชัยสิทธิ์  วรรณโพธิ์กลำง เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
      หัวหน้ำกลุ่มงำนเภสัชกรรม 
      โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 
    18. นำงนฤมล  ขันเงิน  เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
      หัวหน้ำกลุ่มงำนเภสัชกรรม 
      โรงพยำบำลนำงรอง บุรีรัมย์ 
    19. นำงสุภำรัตน์  อร่ำมโสภำ เภสัชกรช ำนำญกำร   กรรมกำร 
      หัวหน้ำกลุ่มงำนเภสัชกรรม 
      และคุ้มครองผู้บริโภค 
      โรงพยำบำลพุทไธสง บุรีรัมย์ 
    20. นำงสำวสุวรรณำ  แซ่อือ  เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
      หัวหน้ำกลุ่มงำนเภสัชกรรม 
      และคุ้มครองผู้บริโภค 
      โรงพยำบำลช ำนิ บุรีรัมย์ 
    21. นำงธนิดำ  วริทธำนน เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
      หัวหน้ำกลุ่มงำนเภสัชกรรม 
      และคุ้มครองผู้บริโภค  
      โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 
    22. นำงอนงค์เนตร  อิทธิปรัชญำบุญ เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
      หัวหน้ำกลุ่มงำนเภสัชกรรม 
      โรงพยำบำลสุรินทร์ 
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    23. นำงปรีย์มำศ  นะพรรัมย์ เภสัชกรช ำนำญกำร   กรรมกำร 
      หัวหน้ำกลุ่มงำนเภสัชกรรม 
      และคุ้มครองผู้บริโภค 
      โรงพยำบำลท่ำตูม สุรินทร์ 
    24. นำงสำวธัญนันท์  รุ่งเรือง  เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
      หัวหน้ำกลุ่มงำนเภสัชกรรม 
      และคุ้มครองผู้บริโภค 
      โรงพยำบำลจอมพระ สุรินทร์ 
    25. นำงสำวลักขณำ  เหมำะหมำย เภสัชกรช ำนำญกำร   กรรมกำร 
      หัวหน้ำกลุ่มงำนเภสัชกรรม 
      และคุ้มครองผู้บริโภค 
      โรงพยำบำลล ำดวน สุรินทร์ 
    26. นำงอริสำ  แสงเพ็ง  เภสัชกรช ำนำญกำร   กรรมกำร 
      หัวหน้ำกลุ่มงำนเภสัชกรรม     และเลขำนุกำร  
      โรงพยำบำลปรำสำท สุรินทร์ 
    27. นำงศุภธิดำ  วิสุทพิพัฒน์สกุล เภสัชกรช ำนำญกำร    กรรมกำรผู้ช่วยเลขำนุกำร 
      ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 
    28. นำยสุขสันต์  รอนณรงค์ เภสัชกรช ำนำญกำร    กรรมกำรผู้ช่วยเลขำนุกำร 
      ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
    29. นำงเบญจวรรณ  กิ่งมณี  เภสัชกรปฏิบัติกำร    กรรมกำรผู้ช่วยเลขำนุกำร 
      ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
   30. นำงสุภำภรณ์  แก้วชนะ เภสัชกรช ำนำญกำร    กรรมกำรผู้ช่วยเลขำนุกำร 
                  โรงพยำบำลนำงรอง  
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
    1. พัฒนำมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสำธำรณสุข บริกำรเภสัชกรรมในหน่วยบริกำร 
บริกำรเภสัชกรรมปฐมภูมิ และบริกำรเภสัชกรรมตำม Service plan สำขำต่ำงๆ ของหน่วยบริกำรสุขภำพใน
เขตสุขภำพและเชื่อมโยงสู่ระดับจังหวัด ให้มีประสิทธิภำพ ตอบสนองควำมจ ำเป็นของผู้ป่วยในกำรเข้ำถึงยำ 
กำรใช้ยำอย่ำงมีประสิทธิภำพ ปลอดภัย ลดควำมสิ้นเปลืองทำงเศรษฐกิจ และบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนพัฒนำ
ระบบบริกำรสุขภำพ 
    2. ร่วมกับองค์กร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนด้ำนเภสัชกรรมของ
หน่วยบริกำรสุขภำพในเขตสุขภำพ ให้มีอัตรำก ำลังและควำมก้ำวหน้ำที่สอดคล้องกับภำระงำน มีควำมรู้ 
ทักษะ ในกำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรตำมเป้ำหมำยของแผนพัฒนำระบบบริกำรเภสัชกรรม 
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   3. พัฒนำสำรสนเทศด้ำนเภสัชกรรมของหน่วยบริกำรในเขตสุขภำพ เพ่ือใช้ในกำรติดตำมประเมินผลผลิต 
ผลลัพธ์และประสิทธิภำพของระบบบริกำรเภสัชกรรม 
  4. พัฒนำมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรเวชภัณฑ์ของหน่วยบริกำรสุขภำพในเขตสุขภำพ ตั้งแต่กำรคัดเลือก
รำยกำรยำ กำรจัดซื้อ จัดหำ ผลิตยำ กำรควบคุมคุณภำพยำ ระบบส ำรองยำ กำรจัดกำรยำในภำวะวิกฤต/
ฉุกเฉิน กำรประเมินกำรใช้ยำและกำรส่งเสริมกำรใช้ยำสมเหตุผล 
    5. พัฒนำมำตรฐำนกำรบริหำรกำรเงิน กำรคลังด้ำนยำของหน่วยบริกำรสุขภำพในเขตสุขภำพ เช่น       
กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยด้ำนยำ กำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยด้ำนยำ และตัวชี้วัดของกำรเงินกำรคลัง
ด้ำนยำ 
    6. พัฒนำมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนยำของหน่วยบริหำรสุขภำพในเขตสุขภำพ ให้เป็นไปตำม
หลักธรรมภิบำล 
    7. ควบคุม ก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ 
    8. แต่งตั้งอนุกรรมกำร หรือคณะท ำงำนตำมควำมเหมำะสม 
    9. งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

  ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง ณ วันที่   ๑๑    สิงหำคม พ.ศ.  ๒๕60 

 

 

 
       (นำยไพศำล ดั่นคุ้ม) 
                ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข         
           ปฏิบัติรำชกำรแทนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
       
 

























   

 

ที่  สธ ๐๒๐๕.๐๙/๓๘              ส ำนักตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข 
                          ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 

     ๑๙     มกรำคม ๒๕๖๑ 

เรื่อง   ขอส่งค ำสั่ง  

เรียน  นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลศูนย์/ทั่วไป  

 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิชำกำรทุกแห่งในเขตสุขภำพที๙่ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลจิตเวชนครรำชสีมำรำชนครินทร์ 

 และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๙  

สิ่งที่ส่งมำด้วย    ส ำเนำค ำสั่งส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ที ่๒๐๒/25๖๑        จ ำนวน ๑ ชุด 
 ลงวันที่ ๑๗ มกรำคม 25๖๑ 

 ตำมที ่ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ได้ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำระบบบริกำร
สุขภำพ (Chief Service Officer: CSO) เขตสุขภำพท่ี ๙ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ นั้น           

                    ในกำรนี้  ส ำนักตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข  เขตสุขภำพที่  9 จึ งขอส่งค ำสั่ งฯ              
เพ่ือให้คณะกรรมกำรสำมำรถปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อย่ำงต่อเนื่อง และมีประสิทธิภำพสอดคล้อง    
กับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน 

  จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป  

              ขอแสดงความนับถือ  
     
    
 
               (นายไพศาล ดั่นคุ้ม) 
                               ผู้ตรวจราชการกระทรวง 

 
 
ส านักงานเขตสุขภาพท่ี  ๙ 
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการ 
โทร /โทรสาร  ๐ ๔๔๒๔  ๕๑๘๘ 
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