หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1.หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอหัวหิน
ทีมที่ 1
1. แพทย์หญิงศีระษา แซ่เนี้ยว
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
2. นางปวริศา รัตนา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3. นางสาวผการัตน์ สายหยุด
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
4. นางสาววีณา สาลี
นักวิชาการสาธารณสุข
ทีมที่ 2
1. นางสุมา เหมทัต
สาธารณสุขอำเภอหัวหิน
2. นายสายชล ศรีพนมวรรณ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3. นางสาวกรรณิกา ชูเนื่อง
นักวิชาการสาธารณสุข
4. นางสาวนาตยา ผ่องเผือก
นักวิชาการสาธารณสุข
5. นางสาวมานิดา เทพสุวรรณ
นักวิชาการสาธารณสุข
ทีมที่ 3
1.นางสาวสุมนา สันทัดงาน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
2.นายเจนวิท ผลิศักดิ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3.นายนพพล แท่นทรัพย์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
4.นายไพรัตน์ ดีตลอด
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
5.นายวทัญญู แก้วสุวรณ
นักวิชาการสาธารณสุข

โรงพยาบาลหัวหิน
โรงพยาบาลหัวหิน
โรงพยาบาลหัวหิน
โรงพยาบาลหัวหิน

081-4566571
095-3235539
088-6303862
092-7710894

sisa661@gmail.com
Pawarisa930@gmail.com
epid_hh70100@hotmail.com
epid_hh70100@hotmail.com

สสอ.หัวหิน
รพ.สต.หินเหล็กไฟ
สสอ.หัวหิน
สสอ.หัวหิน
โรงพยาบาลหัวหิน

081-9444605
080-1108019
084-5709108
089-9114403
084-8898367

sumahem@gmail.com
Hinlekfai205@hotmail.com
chuneng.addy31@gmail.com
Nattayaphongphueak@gmail.com
epid_hh70100@hotmail.com

โรงพยาบาลหัวหิน
สสอ.หัวหิน
รพ.สต.หินเหล็กไฟ
รพ.สต.หนองพลับ
โรงพยาบาลหัวหิน

081-9396625
081-7224908
092-5699012
089-8298168
080-0224127

oiy_p@hotmail.com
plisakdede@hotmail.com
Hinlekfai205@hotmail.com
huahin201@hotmail.com
epid_hh70100@hotmail.com
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-22.หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอปราณบุรี
ทีมที่ 1
1. นายแพทย์ดำรงรักษ์ ชูไพฑูรย์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราณบุรี โรงพยาบาลปราณบุรี
095-3536295
2. นายสามารถ นาคแสง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านโรงสูบ
083-8818502
3. นางสาวสร้อยน้ำค้าง ทองเงิน
นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลปราณบุรี
0943244939
4. นางจิราภรณ์ มะอินทร์
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.สต.บ้านห้วยแสลงพันธ์ 094-4943908
5. นางสาวรัชดาภรณ์ นพไธสง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.วังก์พง
064-7976528
ทีมที่ 2
1. นายทักษ์ จันทร์ชูกลิ่น
สาธารณสุขอำเภอปราณบุรี
สสอ.ปราณบุรี
092-9165364
2. นายสุรศักดิ์ ทวีสุข
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
รพ.สต.ปากน้ำปราณ
080-2211553
3. นายทศพล นุ่มทอง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รพ.สต.บ้านโรงสูบ
083-0577992
4. นางสาวณัฐวรรณ ยอดแก้ว
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.บ้านหนองตาเมือง 080-6545147
ทีมที่ 3
1. นางวฤณดา ฝั่งสินธุ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลปราณบุรี
092-4944697
2. นางสาวขวัญใจ คล้ายเพ็ง
นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลปราณบุรี
089-209640
3. รท.หญิงทัศนีย์วรรณ แสนสุข
พยาบาลงานส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมฯ โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ 086-9039684
4. นางสาวนิดา สุกสี
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.สต.ปราณบุรี
093-7745020
3.หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอสามร้อยยอด
ทีมที่ 1
1. นายเฉลิมพล วาณิชยานันท์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลสามร้อยยอด
2. นางสาวสุรัตน์ เพ็ชรเขียว
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน โรงพยาบาลสามร้อยยอด
3. นายโอภาส บุญล้ำ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.ทุ่งเคล็ด

089-4793809
092-4904174
090-4347034

Domroungruk14@gmail..com
na.samart@gmail.com
wind2439@gmail.com
film0320@gmail.com
wang-pong@hotmail.com
pranpulic@gmail.com
paknumpran@hotmail.com
pcurongsup@hotmail.com
Nongtamung@windowslive.com
nita.fangs@gmail.com
Kwanjai-55@hotmail.com
thatsaniwan.s@gmail.com
Pranhealth @gmail.com

Epid_sr80500@hotmail.com
Husa_na@hotmail.com
opasboonlam1378@gmail.com
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ทีมที่ 2
1. นายธวัชชัย อุดมเกษตรรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2. นายชัยยุทธ ธรรมาเจริญราช
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3. นายสมเกียรติ อ่อนทรัพย์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
ทีมที่ 3
1. นายภาสกร ธรรมกุล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2. นางศิวภรณ์ อ่อนแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3. นางสาวรุ่งทิวา เมฆบริสุทธิ์
นักวิชาการสาธารณสุข
4.หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอกุยบุรี
ทีมที่ 1
1. นางสายทอง เดชอุดมวัฒนา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2. นางบุญยืน องอาจ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3.นายประสิทธิศักดิ์ เตชะโภคิน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ทีมที่ 2
1. นายดำรงศักดิ์ เชื้อแถว
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2. นายสายัน แช่มช้อย
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3. นางมัทนา ตั้งบูรพาจิตร์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
ทีมที่ 3
1. นางสาวหรรษา สวยพริ้ง
สาธารณสุขอำเภอกุยบุรี
2. นายสุรศักดิ์ คงศรี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3. นางสาวปวีณา ตรีสุคนธ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

สสอ.สามร้อยยอด
รพ.สต.ศิลาลอย
รพ.สต.ไร่เก่า

081-3782823
085-8338483
080-2584111

thawat.thawat2512@gmail.com
silaloyhc@hotmail.com
somkeatboy@hotmail.com

รพ.สต.บ้านหนองจิก
รพ.สต.สามร้อยยอด
รพ.สต.หนองหญ้าปล้อง

083-9051765
089-9290860
0616699267

golf6261@gmail.com
bunti_ta@hotmail.com
mea_tree@hotmail.com

โรงพยาบาลกุยบุรี
รพ.สต.บ้านดอนกลาง
รพ.สต.บ้านรวมไทย

080-6542912
089-5466242
085-2960552

epid_kb20200@hotmail.com
kuikui204_1@hotmail.com
201kuikui@gmail.com

สสอ.กุยบุรี
รพ.สต.บ้านหนองเตาปูน
รพ.สต.กุยบุรี

081-9150332
081-2556877
081-1949528

kuikui80@hotmail.com
kuikui202@hotmail.co.th
kuikui205@hotmail.com

สสอ.กุยบุรี
รพ.สต.บ้านหนองมะซาง
รพ.สต.บ้านดอนยายหนู

081-6149469
061-1452626
084-9122289

kuikui80@hotmail.com
noijung555@gmail.com
kuikui209@hotmail.co.th
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5.หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
ทีมที่ 1
1. นางศรีสมาน บุญมีโชติ
พยาบาวิชาชีพชำนาญการ
2. นายอภิชาติ ศรีวงศ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
3. นางสาวนวภรณ์ ชูจิตร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญงาน
ทีมที่ 2
1. นายสุขุม ทัศนา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2. นางสาวธัญชนก ชูศรีวาส
นักวิชาการสาธารณสุข
3. นายนัทติพงษ์ น้อยกำเนิด
นักวิชาการสาธารณสุข
ทีมที่ 3
1. นายเอกรินทร์ กิจสมัย
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
2. นายชาญชัย ทิษาบดี
นักวิชาการสาธารณสุข
3. นางสาวอารดา มีมา
นักวิชาการสาธารณสุข
6.หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอทับสะแก
ทีมที่ 1
1. นายเชิดชาย สุธรรมารักษ์
สาธารณสุขอำเภอทับสะแก
2. นางปานแก้ว สินพิชัย
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
3. นางสาวจิราภรณ์ เศียรอุ่น
นักวิชาการสาธารณสุข
ทีมที่ 2
1. นางสาวฐิติพร แก้วแดง
นักวิชการสาธารณสุขชำนาญการ
2. นางสาวจินจารีย์ มณีแดง
นักวิชการสาธารณสุขชำนาญการ
3. นางสาวสุพรรณี ไชยโรจน์
นักวิชาการสาธารณสุข

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 081-2695921
รพ.สต คลองวาฬ
088-6965414
รพ.สต ด่านสิงขร
081-7059103

srisamarn@Gmail.com
name_phone26@hotmail.com
dansingkhorn@hotmail.com

สสอ.เมืองประจวบฯ
098-8240400
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 092-5347071
สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ
094-8143966

sso.maung@gmail.com
epid_pk10200@hotmail.com
achara8990@gmail.com

รพ.สต ด่านสิงขร
091-0059062
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 087-1373569
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 061-4969967

ekkarin0910059062@gmail.com
epid_pk10200@hotmail.com
aus.arada@gmail.com

สสอ.ทับสะแก
รพ.สต.เขาล้าน
รพ.สต.บ้านเนินดินแดง

084-9441668
081-0127240
093-5788549

sso.tk@hotmail.com
kaosibsan@hotmail.com
neandindang@hotmail.co.th

สสอ.ทับสะแก
รพ.สต.บ้านอ่างทอง
โรงพยาบาลทับสะแก

061-4425733
087-9275038
063-1534350

sso.tk@hotmail.com
jinnee1993@hotmail.com
suphanneechairoj@gmail.com
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1. นายเมฑา วงศ์เณร
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
2. นายสพโชค อินทร์ศิริ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
3. นางสาววิมล บางบำรุง
นักวิชการสาธารณสุขชำนาญการ
7.หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอบางสะพาน
ทีมที่ 1
1. นายเจริญ เจริญลักษณ์
สาธารณสุขอำเภอบางสะพาน
2. นางสาวอรณิชา หวังอิน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3. นายเอกลักษณ์ การัณย์สุข
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ทีมที่ 2
1. นายสุดใจ ชูจันทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2. นายฉัตรชัย ปั้นไพบูลย์
นักวิชาการสาธารณสุข
3. นางทิพวรรณ ปุยเงิน
นักวิชาการสาธารณสุข
ทีมที่ 3
1. นายนครินทร์ แสงเทียนทอง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
2. นายธนศักดิ์ ผิวสีนวล
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
3. นางสาวอรสา กองเพชร
นักวิชาการาสาธารณสุข
8.หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอบางสะพานน้อย
ทีมที่ 1
1. นายสมวงศ์ ประพันธ์วงศ์
สาธารณสุขอำเภอบางสะพานน้อย
2. นางสาวพรทิพย์ สมจิตร
นักวิชาการสาธารณสุข
3. นางสาวรัชดาภรณ์ ทับสี
นักวิชาการสาธารณสุข

สสอ.ทับสะแก
รพ.สต.นาหูกวาง
รพ.สต.บ้านหินเทิน

093-8488237
088-5434328
081-1676467

m16.meta@gmail.com
sunny2504@gmail.com
hinturn99@gmail.com

สสอ.บางสะพาน
สสอ.บางสะพาน
รพ.สต.บ้านคลองลอย

085-2959103
089-5340953
084-3156368

health_bsp@hotmail.com
health_bsp@hotmail.com
klongloi_pcu@hotmail.com

สสอ.บางสะพาน
สสอ.บางสะพาน
โรงพยาบาลบางสะพาน

081-9956586
091-2687169
089-9186018

health_bsp@hotmail.com
beer08715@gmail.com
epid_bp40100@hotmail.com

รพ.สต.บ้านหนองตาจ่า
รพ.สต.บ้านวังน้ำเขียว
รพ.สต.แม่รำพึง

087-1522826
089-5488182
084-4070210

hntj1@hotmail.com
it_wang@hotmail.com
pcumrp@hotmail.com

สสอ.บางสะพานน้อย
081-8575800
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย 063-0354613
รพ.สต.บางสะพาน
099-3250775

wong_7713@hotmail.com
epid_bpn50100@hotmail.com
anfield_fuse@outlook.com
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1. นายกิตติพงษ์ ชื่นบาน
2. นางสาวกุสุมา เศษฐบุรี
3. นางสาวกนกวรรณ สีญะพันณ์
ทีมที่ 3
1. นางสาววรัญณีย์ วงษ์คลัง
2. นางสาวสุพัตรา อินทมาตย์
3. นายสราวุฒิ หะนุจิ๊

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.ทรายทอง
นักวิชาการสาธารณสุข
สสอ.บางสะพานน้อย
นักวิชาการสาธารณสุข
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อำนาจหน้าที่
1. ทำหน้าที่ เฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด ในเขตพื้นที่อำเภอที่รับผิดชอบ ตามแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาด ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนด
2. รายงานสถานการณ์โรคติดต่อหรือโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่อาจเป็นโรคระบาดซึ่งเกิดขึ้นในเขตพื้นที่
อำเภอต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3. ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการควบคุมโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย หรือตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ
พ.ศ. ๒๕๕๘

