คณะกรรมการบริหารสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คบ.)
ตามมาตรา ๓๗

-๑-

นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ
จากผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๑๓

ตำแหน่งปัจจุบัน
- กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดคณะกรรมกำรเตรียมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ภำยใต้คณะกรรมกำร
บริหำรรำชแผ่นดินตำมกรอบกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี
ปรองดอง (ป.ย.ช.)
- กรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
- กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรสำธำรณสุข ในคณะกรรมกำรสำนักงำน
รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
อายุ
๖๘ ปี
ประวัติการศึกษา
๑. วิทยำศำสตร์บัณฑิต สำขำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย พ.ศ.๒๕๑๔
๒. แพทยศำสตร์บัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
๓. MPH Tulane U. พ.ศ. ๒๕๒๘
๔. ประกำศนียบัตร อำชีวเวชกรรม Okayama U. พ.ศ.๒๕๓๓
การปฏิบัติหน้าที่ในอดีตทีส่ าคัญ
๑. สมำชิกสภำปฏิรูปแห่งชำติ (สปช.) ด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
๒. รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจด้ำนพัฒนำกำรสำธำรณสุข
๓. อธิบดีกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
๔. อธิบดีกรมอนำมัย
๕. ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรประเมินผลกระทบด้ำนสุขภำพ
๖. ประธำนกรรมกำรขับเคลื่อนและติดตำมกำรดำเนินงำนตำมมติสมัชชำสุขภำพแห่งชำติ
-๒-

ศาสตราภิชาน ไกรฤทธิ์ บุญยเกียรติ
กรรมการบริหาร สช.
ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน บริหาร

ตำแหน่งปัจจุบัน
- กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย 5 แห่ง
- กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทในตลำดหลักทรัพย์
อายุ
๗๒ ปี
ประวัติการศึกษา
๑. ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ
๒. ปริญญำตรี ชีววิทยำ
การปฏิบัติหน้าที่ในอดีตทีส่ าคัญ
๑. สมำชิกสภำปฏิรูปแห่งชำติ
๒. ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บ.ไบโอไฟคอร์ป จำกัด
๓. กรรมกำรผู้จัดกำร บ.ยูนิชำร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด
๔. วิทยำกรพิเศษ เรื่อง กำรบริหำรจัดกำรองค์กรสมัยใหม่ และกำรคิดเป็นระบบเพื่อกำรจัดกำร
งำน (Systems Thinking)

-๕-

ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก
กรรมการบริหาร สช.
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน
ตำแหน่งปัจจุบัน
- นำยกสมำคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยำวชน (สสดย.)
- ผู้ดำเนินรำยกำรเจำะข่ำวเช้ำนี้ สถำนีวิทยุแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ๑๐๑.๕ MHz.
อายุ
๔๗ ปี
ประวัติการศึกษา
๑.

นิเทศศำสตร์ดุษฎีบัณฑิต คณะนิเทศศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

๒.

นิเทศศำสตร์มหำบัณฑิต คณะนิเทศศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

๓.

นิเทศศำสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๑ คณะนิเทศศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยการ

ปฏิบัติหน้าที่ในอดีตที่สาคัญ
๑. ผู้เชี่ยวชำญ ประจำตัวประธำนกรรมำธิกำรสื่อมวลชนและเทคโนโลยีสำรสนเทศ สภำปฏิรูปแห่งชำติ

๒. คณะอนุกรรมกำรติดตำมและขับเคลื่อนมติสมัชชำสุขภำพด้ำนสังคมและสุขภำวะ
๓. ประธำนคณะทำงำนขับเคลื่อนมติเด็กกับสื่อ
๔. กรรมกำรสมำคมครอบครัวศึกษำแห่งประเทศไทย
๕. กรรมกำรวิชำกำร โครงกำรสื่อมวลชนศึกษำ (มีเดียมอนิเตอร์)
๖. ที่ปรึกษำด้ำนรำยกำรและข่ำวสถำนีวิทยุแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

-๖-

นายเจษฎา มิ่งสมร
กรรมการบริหาร สช.
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่งปัจจุบัน
คณะกรรมกำรสถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน
อายุ
๕๖ ปี
ประวัติการศึกษา
๑. ปริญญำโท สำขำรัฐประศำสนศำตร์บัณฑิต สถำบันรำชภัฎรำชนครินทร์
๒. ปริญญำโตรี สำขำบริหำรธุรกิจ สถำบันรำชภัฎฉะเชิงเทรำ
การปฏิบัติหน้าที่ในอดีตทีส่ าคัญ
๑. คณะกรรมกำรจัดสมัชชำสุขภำพจังหวัดฉะชิงเทรำ
๒. ที่ปรึกษำผู้ตรวจรำชกำรภำคประชำชนด้ำนสังคม จังหวัดฉะเชิงเทรำ
๓. คณะทำงำนขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐจังหวัดฉะเชิงเทรำ
๔. คณะกรรมกำรปฏิรูปกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ (กศจ.)
๕. กรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘
๖. ประธำนกรรมกำรจัดสมัชชำสุขภำพแห่งชำติ ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘
๗. คณะกรรมกำรกำรพัฒนำระบบและกลไกสมัชชำสุขภำพเฉพำะพื้นที่และสมัชชำสุขภำพ
เฉพำะประเด็น
๘. อนุกรรมกำรร่ำงแผนยุทธศำสตร์ร่วมแห่งชำติว่ำด้วยระบบสุขภำพชุมชน
๙. ประธำนคณะกรรมกำรจริยธรรมสภำพัฒนำกำรเมือง ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙

-๗-

นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
กรรมการบริหาร สช.
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพ
ตำแหน่ง

รองประธำนมูลนิธิเพื่อกำรพัฒนำนโยบำยสุขภำพ
ระหว่ำงประเทศ และมูลนิธิเพื่อกำรประเมินเทคโนโลยีและนโยบำยด้ำนสุขภำพ

อายุ
๖๔ ปี
ประวัติการศึกษา
๑. หนังสืออนุมัติผู้มีควำมรู้ควำมชำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรมของแพทยสภำสำขำ
เวชศำสตร์ป้องกัน แขนงเวชศำสตร์ป้องกันคลินิก และสำขำเวชศำสตร์ป้องกันแขนง
สำธำรณสุขศำสตร์
๒. กำรศึกษำหลังปริญญำโดยทุน Humphrey Fellowship on ealth and Nutrition
พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๒๙
๓. วิทยำศำสตร์บัณฑิต (วทบ.) และแพทยศำสตรบัณฑิต (พบ.) พ.ศ. ๒๕๑๗, ๒๕๑๙
การปฏิบัติหน้าที่ในอดีตทีส่ าคัญ
๑. ผู้อำนวยกำรสำนักนโยบำยและแผนสำธำรณสุข
๒. รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
๓. ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนควบคุมป้องกันโรค
๔. ประธำนคณะทำงำนจัดทำแผนยุทธศำสตร์แก้ไขปัญหำโรคไข้หวัดนกและแผนยุทธศำสตร์
เตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันและแก้ปัญหำกำรระบำดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ ฉบับ
ภำษำไทย (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๐) และภำษำอังกฤษ (National Strategic Plan for Avian
Influenza Control and Influenza Pandemic Preparedness in Thailand, 20052007)
๕. คณะที่ปรึกษำรัฐมนตรีว่ำกำรและรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข
-๘-

นางทิพย์รัตน์ นพลดารมย์
กรรมการบริหาร สช.
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน
- กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์แห่งชำติ
- กรรมกำรในคณะอนุกรรมกำรด้ำนนโยบำยและแผนงำน และ คณะอนุกรรมกำรด้ำน
กฎหมำยและระเบียบเพื่อที่อยู่อำศัยในคณะกรรมกำร นโยบำยที่อยู่อำศัยแห่งชำติ
- รองประธำนกรรมกำรมูลนิธิศูนย์ศึกษำที่อยู่อำศัยแห่งเอเซีย(ACHR)
- รองประธำนคณะกรรมกำรขับเคลื่อนและติดตำมกำรดำเนินงำนตำมมติ
สมัชชำสุขภำพแห่งชำติ สำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ
- ที่ปรึกษำ (ด้ำนต่ำงประเทศ) สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (องค์กำรมหำชน)และที่ปรึกษำ
ในคณะอนุกรรมกำรบริหำรบุคลำกร (พอช.)
- ที่ปรึกษำในคณะอนุกรรมกำรโครงกำรบ้ำนมั่นคง (พอช.) และคณะอนุกรรมกำรพัฒนำ
ที่อยู่อำศัยชุมชนริมคลอง (พอช.)
- อนุกรรมกำรนโยบำยและแผน สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน
สถำนที่ติดต่อ เลขที่ ๕ ซอย ๑๓ ถนน เสรี ๔ (พระรำม ๙) ซอย ๔๓ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหำนคร ๑๐๒๕๐
โทรศัพท์ ๐๘๙-๘๙๗๘๕๙๓ โทรสำร E-mail : tnopladarom@yahoo.com

ประวัติการศึกษา
๑) ปริญญำโท วิทยำศำสตร์ สำขำกำรวำงแผนเมือง สถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
Master of Science (Urban Planning) ASIAN Institute of Technology
๒) ปริญญำตรี คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ ๒) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์
กรรมการบริหาร สช.
ผู้แทนจากระทรวงสาธารณสุข

ตำแหน่ง

รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

หน่วยงำน กระทรวงสำธำรณสุข
สถำนที่ตดิ ต่อ สำนักงำนปลัด กระทรวงสำธำรณสุข
กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ ต.ตลำดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๑๓๖, ๐ ๒๕๙๐ ๑๐๑๕ โทรสำร E-mail : konc62@yahoo.com
ประวัตกิ ารศึกษา
แพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย MPHM , AIHD มหิดล (GPA ๔.๐๐)
อนุมัติผู้เชี่ยวชำญด้ำนเวชศำสตร์กำรป้องกัน, วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร รุ่นที่ ๕๗
การปฏิบตั ิหน้าที่ในอดีตที่สาคัญ
๑. ผู้ตรวจรำชกำร กระทรวงสำธำรณสุข
๒. ผู้อำนวยกำร สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๕
๓. ที่ปรึกษำกระทรวงสำธำรณสุข ระดับทรงคุณวุฒิ ปี ๒๕๕๔
๔. นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดอุทัยธำนี ปี ๒๕๔๙
๕. กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรสถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข ปี ๒๕๕๗-ปัจจุบัน
๖. ประธำนกรรมกำรจัดสมัชชำสุขภำพแห่งชำติ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐

การปฏิบัติหน้าที่ในอดีตทีส่ าคัญ
๑) ที่ปรึกษำสำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ สำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ
๒) ผู้อำนวยกำรสถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (องค์กำรมหำชน)
๓) ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรสถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (องค์กำรมหำชน)
๔) ผู้อำนวยกำรกองนโยบำยและวำงแผนที่อยู่อำศัย กำรเคหะแห่งชำติ
๕) กรรมกำรในคณะอนุกรรมกำรจัดสมัชชำปฏิรูป สำนักงำนปฏิรูป
๖) ประธำนคณะทำงำนขับเคลื่อนด้ำนอำหำรปลอดภัย สำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ

