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รายชื่อผูประสานงานโรคเรื้อรังในภาวะภัยพิบัติจากน้ําทวม 
 

กรมควบคุมโรค 
หนวยงาน ชื่อขนามสกุล โทรศัพท มือถือ 
สํานักโรคไมติดตอ 
 

พญ. จุรีพร   คงประเสรฐิ   
ดร. ศริิลักษณ จิตตระเบียบ                      

 08 1341 5408 
08 1804 1375 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1 นางสุริยา      สุนทราศร ี   08 1323 1570 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 2 ศูนยตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 0 3626 8600 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 3 นางสุภาพร     ปลดปลิด    08 9939 7644
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 นางรวินันท    นุชศิลป 

คุณคนึงจติ   พุมดอกไม
 08 5322 1168 

08 9411 7671
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 คุณนัยนา      อาภาสุวรรณกุล  08 9717 0774 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 6 คุณแพรพรรณ ภูริบัญชา                           08 59214763 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 นางฐิติมา    โกศัลวิตร  08 1760 9845 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 8 นางภัค    ศัลยานุบาล 08 9272 5978
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 10 คุณปยะดา   คุณาวรารกัษ  08 9850 0730 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 11 นางเกษรา     ยานเวชสกุล  08 1978 1911 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 12 นางมีนา      ตันสวัย  08 9734 5272 
 
 
จังหวัดนนทบุรี 
หนวยงาน ชื่อขนามสกุล โทรศัพท มือถือ 
สสจ. นนทบุรี  วิลาวัณย ประทีปแกว  085-1297883 
รพ.พระนั่งเกลา          นางทักษิณา อากัปกรยิา       081-3493116
รพ.ปากเกรด็               น.ส.พรรณี มานิตย             089-9868995 
รพ.บางบัวทอง            นางราํพึง เรยีงเรียบ            081-8542424 



รพ.บางกรวย              นางอรพรรณ เหงนาเลน     081-9140307
รพ.บางใหญ               นางวรัปสร สักกระจาง          084-6666416 
รพ.ไทรนอย                นางละเอียด แกวจรัส           084-6813521 
 
 
 
 
 
จังหวัดปทุมธานี 
หนวยงาน ชื่อขนามสกุล โทรศัพท มือถือ 
สสจ.ปทุมธานี นพ.ธีระชัย  คงเอี่ยมตระกูล 0-2581-6454  
สสจ.ปทุมธานี นางฉวีรรรณ นาคอุไร 0-2593-3982 086-0930415
รพ.ปทุมธานี นางมนัสศรี ไพบูลยศิริ 0-2598-8884 081-8199480
รพ.ปทุมธานี นางณิชานันท อินทรา -  
รพ.ปทุมธานี นางนิยะดา โสพิกุล 0-2598-8835 081-9302780 
รพ.สามโคก นางนาตยา ตังควชีรานนท 0-25818564 
รพ.สามโคก นางสุพรรณี จรรยา 0-2581-8564 
รพ.ลาดหลุมแกว น.ส. ดารารตัน โชคเหรียญสุขชัย 0-2599-1650 089-1418302 
รพ.ลาดหลุมแกว นางณภัทรา เสถียรฐิติพงศ 0-2599-1650  
รพ.ธัญบุรี นางสุภาภรณ ทวีหันต 0-2577-2600 081-6578308 
รพ.ธัญบุรี นางสาวกัญญมน รุงเรืองธญัญา 0-2577-2600 ตอ 124 081-8311105
รพ.ประชาธิปตย นางศันสนีย ทองสกุล 0-2567-4048 ตอ 102  
รพ.คลองหลวง นางพาฝน โชติมา 0-2904-6446 087-9810088 
รพ.หนองเสือ นางแสงเทียน อยูนัด 0-2549-1053-4 ตอ 405 085-5133406 
รพ.หนองเสือ นางจารภา สวยนันท 0-2549-1053-4 ตอ 407 081-4334914
รพ.ลําลูกกา นางจินดา ดวงเจริญ 0-2563-1080 081-6518697 
รพ.ลําลูกกา นางสาวอารี สายลม 0-2563-1080 081-4535039 
รพ.ธรรมศาสตร นางพิชญวรา พันธุพิชแพทย 0-2926-9934-5 086-9711211 
ศูนยการแพทยคูคต นางนรภัทร ปานเนียม 0-2532-4739 ตอ 107  
 
 
จังหวัดสิงหบุรี 
หนวยงาน ชื่อขนามสกุล โทรศัพท มือถือ 
รพ.สิงหบุรี นางผาสุก มั่นคง 081-4226615



รพ.อินทรบุรี  นางจตุพร รางใหญ 084-0151359
รพ.ทาชาง  นางขนิษฐา  กวีวุฒิพันธุ  086-5552509 
รพ.บางระจัน นางสาวจุฑารัตน ตรีภาชนาเลิศ  089-0804790 
รพ.พรหมบุรี  นางรัตนา กาวชู  086-1263626 
รพ.คายบางระจัน  นางกฤษณา เปฎะพันธ   081-3834759 
 
 
 
จังหวัดลพบุรี 
หนวยงาน ชื่อขนามสกุล โทรศัพท มือถือ 
สสจ.ลพบุรี นางศศิธร ศรีแกว  081-2853636  
สสจ.ลพบุรี นางอริยา บุรเทพ 089-1555581
รพ.พระนารายณมหาราช นางสาวอนัญญา มานิตย 036-621537 -45  
รพ.พระนารายณมหาราช นางทรงพร พุฒจีบ 036-621537-45  
รพ.โคกเจรญิ นางรุงนภา บุณเพ็ง 036-651106-7  
รพ.โคกเจรญิ นางพัชรินทร สวัสดิผล 036-651106-7
รพ.ลําสนธิ นางสาวจิตรา สายสอน 036-633185  
รพ.ทาหลวง นางขวัญใจ โชคคา 036-646343-5  
รพ.ทาหลวง นางอาภา โทลา 036-646343-5  
รพ.ทาวุง นางน้ําทิพย รัตนายนต 036-481208, 036-481166  
รพ.พัฒนานิคม นางสุรัตนา ประเวนเวช 036-491341  
รพ.ชัยบาดาล นางประนอม สุขขัง 036-461414 
รพ.ชัยบาดาล นางสาวศิริพร เกตุชัย 036-461414  
รพ.โคกสําโรง นางคะนึงนิตย มีสวรรค 036-624942-5  
รพ.โคกสําโรง นางมวภร ธรรมวฤทธิ ์ 036-624942-5  
รพ.บานหมี่ นางสุนันท พันธวิชัย 036-472051-6
รพ.หนองมวง นางสาวจันทรจิรา ธาราเกษม 036-431585-6  
รพ.สระโบสถ นางสาวธิดารัตน ศรีคํา 036-439102  
รพ.สระโบสถ นางเพลินจิต ชูเชิด 036-439102  
 
จังหวัดสมุทรสาคร 
หนวยงาน ชื่อขนามสกุล โทรศัพท มือถือ 
สสจ.สมุทรสาคร นางสาวจงกล หินโน 034-871276 089-8210864 

081-6821781 



084-6547909
รพ.สมุทรสาคร นางญาดา ชัยกุลประเสริฐ 034-837784 081-5508433 
รพ.กระทุมแบน นางกาญจนา นันทไพบูลย 034-473664 081-8606838 
รพ.บานแพว(องคการมหาชน)  นางสาวไพจิตร พรหมชัย 034-419555 085-7023043  
รพ.วิชัยเวชฯ นายสุพัฒน ศรีทอง 034-826720 085-3775033  
รพ.เจษฏาฯ นายทิวัต แซเตียว 034-821200 086-7512888 
รพ.เจษฏาฯ นายประดิษฐ ชางพลาย  081-8801289 
 
จังหวัดนครปฐม 
หนวยงาน ชื่อขนามสกุล โทรศัพท มือถือ 
รพ.พุทธมณฑล นางเจติยา รุมนุม  089-2313957 
รพ.หลวงพอเปน นางสาวบุญญาพร แพงผล  081-3466141 
รพ.สามพราน นางสาวขวัญใจ ศรีประเสรฐิ 081-2916762
รพ.นครชัยศรี นางวงศา วิระกุล  089-1300916 
รพ.นครปฐม นางเบญจวรรณ จรดล  087-1613754 
รพ.ดอนตูม นางพรพรรณ เหมสะอาด  089-9188296 
รพ.บางเลน นางมณีนุช กองมวง 085-9810604
รพ.กําแพงแสน นางสาวลออ ดอกไมศรีจันทน  081-9439618 
รพ.หวยพลู นางสาวนิศาชล นาคทรัพย  086-8049476 
 

 
จังหวัดสระบุรี 
หนวยงาน ชื่อขนามสกุล โทรศัพท มือถือ 
รพ.สระบุรี นางธนันณัฎฐ มณีศิลป  081-8395349 
รพ.พระพุทธบาท นางขนิษรา อางแกว  086-1239599 
รพ.หนองแค นางปทมา เผาแสนเมือง 084-3399171
รพ.แกงคอย นางรัตนาภรณ ดารามาศ  081-3646793 
รพ.บานหมอ นางสํารวย พุมพวง  085-9072158 
รพ.มวกเหล็ก นางปานจันทร เครือพิมาย  081-9669709 
รพ.หนองแซง นางสายสุนีย ปนสวน 081-3496298
รพ.วิหารแดง นางผองศรี บุญสนธิ 086-3960159
รพ.เสาให นางพิมพนภา แซโซว  086-1322146 
รพ.ดอนพุด นางสาวพรรณทิพย อินทรจันทร  082-3882125 
รพ.หนองโดน นางอรุณ วารีศรี 086-7973392



รพ.วังมวง นางสาวอัญชัน เสริฐศรี 087-4074337
รพ.คายอดิศร รอ.หญิงประภาภรณ ชาวสวนแพ  083-0300963 
 
 

 
 
 
 
 

จังหวัดอางทอง 
หนวยงาน ชื่อขนามสกุล โทรศัพท มือถือ 
สํานังานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง คุณเนตรนภิส ขจรศรี 0-3561-1222 ตอ 168 081-3511903 
สํานังานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง คุณรัชนีย จติรกระจาง 0-3561-1222 ตอ 168 081-9485137
รพ.อางทอง คุณบุญเยี่ยม สุทธิพงศเกียรต ิ 0-3561-5111 ตอ 181 087-0701200 
รพ.อางทอง คุณอมรศรี สุนทรนันท 0-3561-5111 ตอ 125 089-9019340 
รพ.อางทอง คุณปภัชญา สังขพานิต 0-3561-5111 ตอ 147 087-1344666 
รพ.วิเศษชัยชาญ คุณพวงพชร สุมประเสริฐ 0-3563-1322 ตอ 118,153 081-8185102
รพ.วิเศษชัยชาญ คุณณัฎฐชาพร สุดสวาสดิ 0-3563-1322 089-8125118 
รพ.โพธิ์ทอง คุณวันชุลี สุริยะ 0-3564-0025-7 081-2955904 
รพ.โพธิ์ทอง คุณนงลักษณ ศรีคุมวงษ 0-3564-0025-7 ตอ 135 086-6089193 
รพ.โพธิ์ทอง คุณวันดี สุขโชติ 0-35640025-7 081-7266859
รพ.ปาโมก คุณสุรีย เดือนแรม 0-3562-3536-40 ตอ 205 084-9629803
รพ.แสวงหา คุณสุดารัตน บุญเอี่ยม 0-3564-8031-3 ตอ 120 084-7483139 
รพ.ไชโย คุณวรรณา ยิ้มสาระ 0-3564-7018-20 ตอ 124 081-7711776 
รพ.ไชโย คุณศิรินทรทิพย วัชระไพโรจน 0-3564-7018-20 ตอ 117 081-8526621
รพ.สามโก คุณสุวภัทร คําโตนด 0-3569-7402-4 087-0492374
รพ.สามโก คุณคะนึง ชมพูนุช 0-3569-7402-4 289-5225264 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
หนวยงาน ชื่อขนามสกุล โทรศัพท มือถือ 
สํานังานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี นายชัชวาล  นฤพนธจริกลุ    089 – 0052070 
สํานังานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี นางโสภา  ตัง้ทีฆกูล  081-2929555
รพ.อูทอง             
สสอ.อูทอง        

นางกัณธิมา  ศรีหมากสุข  
นางณิชกานต  สุดนาลาว

 081-2911068       
089-8367289

รพ.สมเดจ็พระสังฆราช องคที่ 17  
รพ.สมเดจ็พระสังฆราช องคที่ 17 (งานเวชกรรมสังคม)  
สสอ.สองพี่นอง 

นางบุษยา  สมจติชอบ  
นายสุนทร โพธิ์วิจารณ   
นางสุภาพ  ฉัตรานุกูล              

 087-3263230 
084-9794110     
087-0801729 

สสอ.เดิมบาง        
รพ.เดิมบาง           

นายประดิษฐ  มากเทพวงษ      
นางสาวกรรณิการ  จันทรเพ็ญ   

  089-1438155      
089-8365459        

สสอ.ดานชาง           
รพ.ดานชาง            

นายโสภณ        รงัษีบุตร        
นางอัญญารตัน   สุทธิรัตน          

 084-2178333 
084-8764922       

รพ.สามชุก          
สสอ.สามชุก          

นางอําพัน   หิรัญอุทก 
ดร.สุจิตรา  นิลเลิศ                      

  089-9110814     
082-2538979    

สสอ.บางปลามา       
รพ.บางปลามา        

นายธานินทร    เพ็งอน     
นางรมยชล ี    อุบลทัศนีย           

 086-7927434 
089-9137755 

รพ.ศรีประจันต       
รพ.ศรีประจันต       
สสอ.ศรีประจนัต          

นางทรงศร ี   พลเสน        
นางสมปอง  เชิดฉันท     
นางเจนชนา   หลําละออ     

  085-3761273    
086-1732401      
089-1404335        

รพ.ดอนเจดีย              
สสอ.ดอนเจดีย              

นางสาวทองสุข    ศรีศักดา      
นางสุจรรยา      สุขอุดม     

 086-0459007 
086-1268322

รพ.หนองหญาไซ     
สสอ.หนองหญาไซ    

นางจํานง        ตนะทิพย       
นายพุฒิพัฒน   ชวรฐัเลิศสกุล  

 083-7813815      
081-9866702       

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
จังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงาน ชื่อ-นามสกุล โทรศัพท มือถือ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ นางบุญชู     แสงอรุณ 02 -38959809ตอ129 081-6318296 
รพ.สมุทรปราการ นางประวีณา  อนุกูลพิพัฒน 02 -7018132 086-8899787
รพ.บางบอ นางนวลฉวี    แดงเนียม 02-338113 081-9068125 
รพ.บางพลี นางสาวพิกุล   เจริญสุข 02-3122992 086-8807808 
รพ.บางจาก นางสุวารี  เขียวเกษม 02-4643002 081-4823008 
รพ.พระสมุทรเจดียฯ นางเพียงใจ  ศรยีอด 02-4259766 086-6052892
รพ.เมืองสมทุรปูเจาฯ นางนันทนภัส ภิรมยกจิ 02-7542800-9 081-3010877 
รพ.เซ็นทรัลปารค นางสาวนฤมล  รวมคิด 02-7509735 082-5986490 
รพ.ชัยปราการ นางสาววลุกา  พิทักธรรม 02-3639222 087-8076994 
 
จังหวัดสุโขทัย 
หนวยงาน ชื่อ-นามสกลุ โทรศัพท มือถือ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นางสุมนา    ตันติไวทยพันธุ     081-9724874   
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นางทัศธัญญมัย    ปาฐสังขทอง     081-6750095   
โรงพยาบาลสุโขทัย นางกนกพจน    มีวัฒนา  083-5549656 
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย นางณัตยา           บูรณไทย  081-7402025 
 นางนัดตา           นิลกําแหง  086-6805767 
โรงพยาบาลกงไกรลาศ นางกชกร           จันทรเชื้อ  086-9342884 
 นางยอดขวัญ      ตองออน 084-5766144
โรงพยาบาลบานดานลานหอย นางพรกนก       ภูมจิิราพงศ  081-6048156 
โรงพยาบาลคีรีมาศ นางสาวอุไร      สุมาลี  085-0419707 
 นางสาวจินตนา  ชวยเจรญิ  089-8584250 
โรงพยาบาลสวรรคโลก นางชูทิพย          จาดศรี 089-7064080
 นางศิริกร            นินันทตา  086-2025014 



โรงพยาบาลทุงเสลี่ยม นางปรัศนี          เดชะศิริ 086-2133834
 นางวิไลรัตน       คําภิระยศ  081-0367366 
โรงพยาบาลศรีนคร นางสาวนิภา       สุขเจริญ  081-9726637 
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย นางสุภารัตน       จีนะกมล  086-5895899 
 
 

สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 
14 พย.2554 


