


ที่ปรึกษา

	 แพทย์หญิงผลิน	 กมลวัทน์	 ผู้อ�ำนวยกำรกองวัณโรค

	 นำงวรรณเพ็ญ		 จิตต์วิวัฒน์	 หัวหน้ำกลุ่มปฏิบัติกำรป้องกันควบคุมวัณโรค

จัดท�าโดย	

	 กลุ่มปฏิบัติกำรป้องกันควบคุมวัณโรค		กองวัณโรค

ผู้เรียบเรียง	

		 นำงสำววิดำภำ		 วรรณศรี	 	

		 นำงสำวศิวรัตน์		 นำมรัง		

		 นำงสำวกัญญำวีร์	 พิทูรทรัพย์	

		 นำยไซฟุดดีน	 	 แมกำ	 	

		 นำงสำวสรียำ	 	 เบญญำกุศล	

จัดพิมพ์โดย	 กองวัณโรค	กรมควบคุมโรค	กระทรวงสำธำรณสุข

ปีที่พิมพ์	 2562 

จ�านวนพิมพ์	 1,500	เล่ม

พิมพ์ที่		 ส�ำนักพิมพ์อักษรกรำฟฟิคแอนด์ดีไซน์	

เครือข่ายประสานงานวัณโรค



Iเครือข่ายประสานงานวัณโรค

ค�าน�า

	 วัณโรค	เป็นโรคทีย่งัคงเป็นปัญหำสำธำรณสขุส�ำคญัของประเทศไทย	โดยองค์กำรอนำมยัโลก	(World	Health	

Organization:	WHO)	ได้จดัประเทศไทยเป็น	1	ใน	14	ประเทศทีม่ปัีญหำภำระวัณโรคสงู	ที่มีทั้งวัณโรคท่ัวไป	วัณโรคและ

เอดส์	และวัณโรคดื้อยำหลำยขนำนสูง	โดยปีพ.ศ.	2559	องค์กำรอนำมัยโลกได้ก�ำหนดยุทธศำสตร์ยุติวัณโรค	(The	End	

TB	Strategy)	มีเป้ำหมำยลดอบุัติกำรณ์วัณโรค	(Incidence)	ให้ต�ำ่กว่ำ	10	ต่อแสนประชำกรโลก	ภำยในปี	พ.ศ.	2578	

จำกรำยงำนขององค์กำรอนำมยัโลก	 (WHO,	Global	 TB	 Report	 2018)	 ประเทศไทยมผีูป่้วยวณัโรครำยใหม่ประมำณ	

108,000	รำย	หรอืคดิเป็น	156	ต่อประชำกรแสนคน	และข้อมลูรำยงำนของประเทศไทย	ปี	2560	มผีูป่้วยวณัโรคขึน้ทะเบียน

รกัษำ	80,160	รำย	อัตรำควำมครอบคลุมกำรรักษำ	(Treatment	Coverage)	เพียงร้อยละ	74	และอัตรำส�ำเร็จของกำร

รักษำ	 ร้อยละ	 83	 ซึ่งยังต�่ำกว่ำเป้ำหมำย	 กำรที่จะบรรลุเป้ำหมำยยุติปัญหำวัณโรค	 จ�ำเป็นต้องเร่งรัดกำรด�ำเนินงำน

ป้องกันควบคุมวัณโรค	 กำรเพิ่มควำมครอบคลุมกำรคัดกรองและกำรวินิจฉัยผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยวัณโรค	 กำรพัฒนำ									

ห้องปฏิบัติกำร	 กำรรักษำผู้ป่วยวัณโรคดื้อยำหลำยขนำน	 กำรสนับสนุนผู้ป่วยเพื่อสร้ำงควำมร่วมมือในกำรรักษำ																			

กำรดูแลและติดตำมผู้ป่วยวัณโรคให้ได้รับกำรรักษำจนครบก�ำหนดกำรรักษำ	 ทั้งนี้กำรมีส่วนร่วมจำกหน่วยงำน	 และ				

ภำคส่วนต่ำงๆ	ทั้งภำครัฐและเอกชน	เป็นส่วนส�ำคัญของควำมส�ำเร็จใน	กำรด�ำเนินงำน

	 ดงันัน้	กองวณัโรค	จงึได้จดัท�ำเครอืข่ำยประสำนงำนวณัโรคขึน้	เพ่ือเป็นประโยชน์ส�ำหรับ	หน่วยงำนเครอืข่ำย	

ในกำรติดต่อประสำนงำน	กำรส่งต่อผู้ป่วย	ซึ่งจะส่งผลให้กำรเข้ำถึงบริกำร	กำรติดตำมประเมินผลกำรรักษำเป็นไปตำม

มำตรฐำน	ครบวงจร	ส่งผลให้กำรควบคุมวัณโรคโดยภำพรวมของประเทศไทยดียิ่งขึ้น	อันจะน�ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย

ยุติปัญหำวัณโรคต่อไป

        กองวัณโรค
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IIIเครือข่ายประสานงานวัณโรค

สารบัญ

เครือข่ายประสานงานวัณโรค	เขตกรุงเทพมหานคร

เครือข่ายประสานงานวัณโรค

	 ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่	1	เชียงใหม่

	 ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่	2	พิษณุโลก

	 ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่	3	นครสวรรค์

	 ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่	4	สระบุรี

	 ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่	5	รำชบุรี

	 ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่	6	ชลบุรี

	 ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่	7	ขอนแก่น

	 ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่	8	อุดรธำนี

	 ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่	9	นครรำชสีมำ

	 ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่	10	อุบลรำชธำนี

	 ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่	11	นครศรีธรรมรำช

	 ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่	12	สงขลำ
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IV เครือข่ายประสานงานวัณโรค



กท
ม.

1เครือข่ายประสานงานวัณโรค

เครือข่ายประสานงานวัณโรค
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 กองวัณโรค	
กรมควบคุมโรค
กระทรวงสำธำรณสุข

ผู้อ�ำนวยกำรกองวัณโรค 0	2212	2279	ต่อ	1002,	
1238

116	ถ.สดุประเสรฐิ	(ฝ่ังขวำ)	
แขวงบำงโคล่	
เขตบำงคอแหลม	
กทม.	10120
Fax.	0	2212	5935,
0	2212	1408

พญ.ศรีประพำ	เนตรนิยม
ผูท้รงคณุวฒุกิรมควบคมุโรค

0	2212	2279	ต่อ	1999

กลุ่มบริหำรทั่วไป หวัหน้ำกลุม่บริหำรทัว่ไป 0	2212	2279	ต่อ	1006,	
1253

กลุ่มยุทธศำสตร์และ
พัฒนำองค์กร

หัวหน้ำกลุ่มยุทธศำสตร์
และพัฒนำองค์กร

0	 2212	 2279	 ต่อ	 1243,	
1245

กลุ่มปฏิบัติกำร
ป้องกันควบคุม
วัณโรค

หัวหน้ำกลุ่มปฏิบัติกำร
ป้องกันควบคุม
วัณโรค

0	2212	2279	ต่อ	1003,	
1240,	1241,	1242	

กลุ่มระบำดวิทยำ
และตอบโต้
ภำวะฉุกเฉิน

หัวหน้ำกลุ่มระบำดวิทยำ
และตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน

0	2212	2279	ต่อ	1205,	
1296

กลุม่พัฒนำวชิำกำร
และนวัตกรรม

หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำ
วิชำกำรและนวัตกรรม

0	22212	2279	ต่อ	1213,	
1208

กลุ่มปฏิบัติกำร
อ้ำงอิงชันสูตร	
วัณโรคแห่งชำติ

หัวหน้ำกลุ่มปฏิบัติกำร
อ้ำงอิงชันสูตรวัณโรค
แห่งชำติ

0	2212	2279	ต่อ	1001,	
1217,	1221,	1219,	1224,	
1225

กลุ่มพัฒนำ
เทคโนโลยีกำรสื่อสำร	
สำธำรณะ

หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำ
เทคโนโลยี	กำรสื่อสำร
สำธำรณะ

0	2212	2279	ต่อ	1456,	
1279,	1280

กลุ่มสถำนพยำบำล
โรคปอด

หัวหน้ำกลุ่มสถำน
พยำบำลโรคปอด

0	2212	2279	ต่อ	1138	
1130,	1132

กลุ่มเภสัชกรรมและ
คลังยำชำติ

หัวหน้ำกลุ่มเภสัชกรรม
และคลังยำชำติ

0	2212	2279	ต่อ	1121	
1123,	1131

โครงกำรกองทุนโลก
ด้ำนวัณโรครอบ	
NFM

หัวหน้ำกลุ่มโครงกำร
กองทุนโลกด้ำนวัณโรค
รอบ	NFM

0	2212	2279	ต่อ	1555

2 สถำบันป้องกัน
ควบคุมโรคเขตเมือง

นำยสวุรรณ	อดสิยัมนตรี 0	2972	9606	9
Fax.	0	2551	4347
08	9144	9098
mongsuwan@gmail.com

24/56	หมู่	3	ถ.พหลโยธิน	
แขวงอนุสำวรีย์	
เขตบำงเขน	กทม.	10220

3 กองควบคมุโรคเอดส์	
วัณโรคและโรคตดิต่อ
ทำงเพศสมัพนัธ์	

ผู้อ�ำนวยกำรกองควบคุม
โรคเอดส์	วัณโรคและโรค
ติดต่อทำงเพศสัมพันธ์

0	2860	8751-6	ต่อ	404	
Fax.	0	2860	8209

124/16	ถ.กรุงธนบุรี	
แขวงบำงล�ำพูล่ำง	
เขตคลองสำน	
กทม.	10600	



กทม.

2 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

4 กลุ่มงำนวัณโรค	
กองควบคุมโรค	
ส�ำนักอนำมัย	
กรุงเทพมหำนคร

1.	น.ส.สมศร	ีเจรญิพชิิตนนัท์ 0	2860	8751-6	ต่อ	505,	515	
Fax.	0	2860	8751-6	ต่อ	
500,	504
srililyy@gmail.com

124/16	ถ.กรุงธนบุรี	
แขวงบำงล�ำพูล่ำง	
เขตคลองสำน	
กทม.	10600	

2.	นำงสิรีธร	จันทร์ทอง pa020306@gmail.com

3.	น.ส.วชัรินทร์	ฐติิสทิธกิร watcharin6321@gmail.com

4.	น.ส.ร�ำไพ	รอยเวียงค�ำ rampai.roy34@gmail.com

5.	นำยเกรียงศกัดิ	์ผวิละออง griangsak.phiwlaong@
gmial.com

5 ส�ำนักงำนพัฒนำ
ระบบบริกำร
ทำงกำรแพทย์	
ส�ำนักกำรแพทย์	
กรุงเทพมหำนคร

น.ส.ณัฐธิดำ	ผิวเหลือง 0	2220	7563
Fax.	0	2224	2969
planning.td@gmail.com

514		ถ.หลวง	
เขตป้อมปรำบฯ	กทม.
10100

จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ศูนย์บริการสาธารณสุข)

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	1	
สะพำนมอญ

นำงกฤชญำลิน	ส�ำรำญ 0	2226	5897	ต่อ	22
09	0993	7146
Fax.	0	2222	7874

3-5	ถ.เจริญกรุง	
แขวงวังบูรพำภิรมย์	
เขตพระนคร	กทม.	10200

ทุกวัน
8.00-	

12.00	น.

2 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	2	
รำชปรำรภ

น.ส.อจัฉรำภรณ์	
วรรณพฤกษ์

0	2251	7735-7
08	9994	4071
Fax.	0	2251	7735

509	วัดดิสหงสำรำม	
(วัดมักกะสัน)	ถ.เพชรบุรี	
เขตรำชเทวี	กทม.10400

ทุกวัน
8.00-	

12.00	น.

3 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	3	
บำงซื่อ

นำงวัชรำภรณ์	ทำรส 0	2587	0873	ต่อ	1105
Fax.	0	2951	2586
au_wacharaphorn@msn.
com

58	ค.	ถ.เตชะวณิช	
แขวงบำงซื่อ	เขตบำงซื่อ	
กทม.	10800

วัน
พฤหัสบดี
8.00-	

12.00	น.

4 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	4	
ดินแดง

นำงณัฐริกำ	ประภำสัย 0	2246	1553	ต่อ	204
08	2680	9843
Fax.	0	2246	1554
nattariga1122560@
outlook.co.th

4395	ถ.ประชำสงเครำะห์	
แขวงดินแดง	
เขตดินแดง	กทม.	10400

วันอังคำร
8.00-

12.00	น.

5 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	5	
จุฬำลงกรณ์

น.ส.ถิรดำ	ทำค�ำวงค์ 0	2214	1057	ต่อ	12 248	ซ.จุฬำฯ	9	ถ.พญำไท	
เขตปทุมวัน	กทม.	10330

วันจันทร์	
บ่ำย

จังหวัดกรุงเทพมหานคร



กท
ม.

3เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

6 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	6	
สโมสรวฒันธรรมหญงิ

น.ส.ปวีณำ	รูปงำม 0	2282	8493
Fax.	0	2282	8493	ต่อ	16

426	ถ.พิษณุโลก	
แขวงสี่แยกมหำนำค	
เขตดุสิต	กทม.10300

วัน	
พฤหัสบดี
8.00-	

12.00	น.

7 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	7	บุญมี	
ปุรุรำชรังสรรค์

น.ส.พัชรินทร์	
ปิยะนุกูล

0	2284	2331
08	9055	2170
Fax.	0	2284	2421
patwin2012@gmail.com

663	ถ.สำธุประดิษฐ์	
แขวงบำงโพงพำง	
เขตยำนนำวำ	กทม.10120

วัน	
พฤหัสบดี
8.00-	

12.00	น.

8 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	8	
บุญรอด	รุ่งเรือง

น.ส.พรนิภำ	
อินทรสิทธิ์

0	2361	6760	2	ต่อ	105
08	1751	0533
Fax.	02	361	6760	ต่อ	305
tb_healthcenter8@
hotmail.com

23	ซ.อุดมสุข	18	
ถ.สุขุมวิท	103	แขวงบำงนำ	
เขตบำงนำ	กทม.	10260

วันพุธ	
8.00-

12.00	น.

9 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	9	
ประชำธิปไตย

น.ส.สุดำ	
ชั้นไพศำลศิลป์

0	2282	8494
Fax.	0	2281	7861	ต่อ	302

64	ถ.ประชำธิปไตย	
แขวงบ้ำนพำนถม	
เขตพระนคร	กทม.	10200

ทุกวัน
8.00-

12.00	น.

10 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	10
สุขุมวิท	

นำงฐิรญำ	ทองตระกูล 0	2258	4892,	
0	2259	2523
Fax.	0	2259	2523

722	ปำกซอยสุขุมวิท	30	
แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย	กทม.	10110

ทุกวัน

11 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	11
ประดิพัทธ์

น.ส.เบญจมำศ	
มณีพันธุ์

0	2271	1122	ต่อ	18,	19
Fax.	0	2278	5535

51/13	ซ.ร่วมมิตร	
ถ.ประดิพัทธ์
แขวงสำมเสนใน
เขตพญำไท	กทม.	10400

ทุกวัน
8.00-

12.00	น.

12 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	12	
จนัทร์เทีย่ง	เนตรวเิศษ

นำงเบญจวรรณ	
แสงสัจจำ

0	2291	7637	8	ต่อ	14
08	5043	3272
Fax.	0	2291	7639

860/37	ซ.เจริญกรุง	107
แยกประดู่	40	แขวงบำงโคล่	
เขตบำงคอแหลม
กทม.	10120

วันพุธ	
8.00-

12.00	น.

13 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	13	
ไมตรีวำนิช

น.ส.พจมำลย์	
วำนิชย์บัญชำ

0	2222	7875
08	1649	9017
Fax.	0	2224	5436	

527	ถ.รำชวงศ์	
แขวงจักรวรรดิ์
เขตสัมพันธวงศ์	กทม.	

ทุกวัน

14 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	14

น.ส.สุนันท์	ไพลิน 0	2211	2353	
0	2211	9154
08	7694	4309
Fax.	0	2211	2353

389/1	ซ.วดัลุม่เจรญิศรัทธำ	
ถ.จนัทร์	แขวงวดัพระยำไกร	
เขตบำงคอแหลม
กทม.	10120

ทุกวัน

15 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	15	
ลำดพร้ำว

นำงประทีป	หึกขุนทด 0	2541	8380
Fax.	0	2541	8382
pratheep2156@gmail.com	

179/1	ซ.ลำดพร้ำว	41	
แขวงสำมเสนนอก	
เขตห้วยขวำง	กทม.	10310

วันจันทร์
กับวันพุธ
08.00-

12.00	น.

จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ศูนย์บริการสาธารณสุข) (ต่อ)



กทม.

4 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

16 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	16	
ลุมพินี

น.ส.ปำนำมำ	ไกรปรำบ 0	2252	7776	ต่อ	301
Fax.	0	2253	1611	
whan.finz@hotmail.com

161/82	ซ.ปลูกจิต	
ถ.พระรำม	4	แขวงลุมพินี	
เขตปทุมวัน	กทม.	10330

วันอังคำร	
13.00-	

16.00	น.

17 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	17

น.ส.สุมัชฌำ	เปำวรัตน์ 0	2589	5768,	
0	2591	6306
Fax.	0	2588	2059

หมูบ้่ำนประชำนเิวศน์	1	
ถ.เทศบำลสงเครำะห์	
แขวงลำดยำว	
เขตจตุจักร	กทม.	10900

ทุกวัน	
ยกเว้น
วันพุธ
08.00-

12.00	น.

18 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	18

น.ส.จำรุวรรณ	
เบญมำตย์

0	2211	0860
09	0617	1609
Fax.	0	2211	0860	
ต่อ	107

863/2	เยื้องวัดไผ่เงิน	
ถ.จนัทร์	แขวงบำงโคล่	
เขตบำงคอแหลม
กทม.	10120

ทุกวัน

19 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	19	
วงศ์สว่ำง

น.ส.สมพิศ	
ห้วยหงษ์ทอง

0	2910	7314	ต่อ	324
sompit.h@hotmail.com
Fax.	0	2910	7313

675	ถ.วงศ์สว่ำง	แขวงบำงซือ่	
เขตบำงซื่อ	กทม.	10800

วันพุธ	
8.00-

12.00	น.

20. ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	20	
ธนำคำรนครหลวงไทย

น.ส.พรภัทรำ	ครองยศ 0	2223	0004	ต่อ	14
08	6599	9731
Fax.	0	2222	7876

29/1	ซ.เฉลิมเขต	2	ถ.ยุคล	
แขวงเทพศิรินทร์	
เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย	
กทม.	10100

ทุกวัน
08.00-

12.00	น.

21 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	21	
วัดธำตุทอง

น.ส.อรพรรณ	พรมดี 0	2391	6082	ต่อ	204
Fax.	0	2391	6082	
ต่อ	204
dreamer22oil@hotmail.
com

214	ถ.สุขุมวิท	
บริเวณวัดธำตทุอง	
แขวงพระโขนงเหนอื	
เขตวัฒนำ	กทม.	10110

จันทร์
และ

พฤหัสบดี
08.00-

12.00	น.

22 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	22	
วัดปำกบ่อ

นำงรุ่งทิพย์	เหล่ำสดนันท์ 0	2349	1816	ต่อ	801
08	7483	4542
Fax.	0	2321	6883	ต่อ	301
kaihub@hotmail.com

235	ซ.อ่อนนุช	35	
ถ.สุขมุวทิ	77	แขวงสวนหลวง	
เขตสวนหลวง	กทม.	10250

ทุกวันพุธ

23 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	23	
สี่พระยำ

นำงจำริณี	ออกแม้น 0	2233	6329,	
0	2236	4055	ต่อ	311
Fax.	0	2233	0782
charinee23@gmail.com	

383/4	ถ.สี่พระยำ	
แขวงสี่พระยำ	เขตบำงรัก	
กทม.	10500

อังคำร
13.00-	

16.00	น.

24 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	24	
บำงเขน

นำงพัชรำภรณ์	จิตรแจ้ง 0	2579	9607
Fax.	0	2579	1921	
patch_2526@hotmail.com

62	ถ.พหลโยธิน	
แขวงลำดยำว	เขตจตุจักร	
กทม.	10900

พฤหัสบดี
8.00-

12.00	น.

25 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	25	
ห้วยขวำง

น.ส.รัชนก	พรมเสน 0	2277	2660,	
0	2276	5995
08	9977	43366
Fax.	0	2276	5995
loogmoo_s@hotmail.com

2	ถ.ประชำอุทิศ	
แขวงห้วยขวำง
เขตห้วยขวำง	กทม.	10310

ทุกวัน

จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ศูนย์บริการสาธารณสุข) (ต่อ)



กท
ม.

5เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

26 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	26	
เจ้ำคุณประยูรวงศ์

น.ส.พรเพชร	โชคแสน 0	2465	0214	
Fax.	0	2465	0699

ถ.เทศบำลสำย	1	
แขวงวัดกัลยำณ์	เขตธนบุรี	
กทม.	10600

ทุกวัน

27 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	27	
จันทร์	ฉิมไพบูลย์

นำงชนิดำ	ลัธธนันท์ 0	2465	1000
Fax.	0	2465	0028

359	ถ.เทอดไท	
แขวงบำงยี่เรือ	เขตธนบุรี	
กทม.	10600

ทุกวัน

28 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	28	
กรุงธนบุรี

นำงเสำวคนธ์	ภัทระศิขริน 0	2438	8387
08	1927	9512
Fax.	02	437	2057
sauwakon_p@yahoo.com

124/16	ถ.กรุงธนบุรี	
แขวงบำงล�ำพูล่ำง	
เขตคลองสำน	กทม.	
10600

วันอังคำร
8.00-	

12.00	น.

29 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	29	
ช่วงนุชเนตร

นำงจิณณ์สิธำ	ณรงค์ศักดิ์ 0	2476	6493	หรือ	95-6	
ต่อ	1309
09	6893	8999
Fax.	0	2476	6628

27/21	ซ.วุฒกำศ	49	
ถ.วุฒกำศ	แขวงบำงค้อ	
เขตจอมทอง	กทม.	10150

วันจันทร์
8.00-	

12.00	น.

30. ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	30	
วัดเจ้ำอำม

น.ส.สุกัญญำ	
ลัภนะสินทรัพย์

0	2423	0234	ต่อ	217
Fax.	0	2424	4479

164/79	ถ.บำงขุนนนท์	
เขตบำงกอกน้อย	กทม.	
10700

ทุกวัน

31 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	31	
เอิบ-จิตร	ทังสุบุตร

นำงนิยดำ	ตั้งกฤษณขจร 0	2434	7303	5	ต่อ	301
08	1582	8436
Fax.	0	2424	5367
niyada.031@hotmail.com

252	ถ.จรัญสนิทวงศ์	
แขวงบำงอ้อ	เขตบำงพลัด
กทม.	10700

วันอังคำร
8.00-

12.00	น.

32 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	32	

น.ส.วลัยภร	ทรงสกุล 0	2331	9114,
Fax.	0	2331	9114

91	ซ.สุขุมวิท	64/1	
แขวงบำงจำก	เขตพระโขนง
กทม.	10260

ทุกวัน

33 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	33	
วัดหงส์รัตนำรำม

น.ส.ธัญญลักษณ์	
ร่องพืช

0	2472	5895	6	ต่อ	114
08	1875	9571
Fax.	02	472	4706
pen_hc33@hotmail.com

127	ซ.วังเดิม	2	
ถ.วังเดิม	แขวงวัดอรุณ
เขตบำงกอกใหญ่	กทม.	10600

วันพุธ
8.00-

12.00	น.

34 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	34

น.ส.จิรำพร	รูโปบล 0	2331	9438,	
0	2332	9720
Fax.	02	331	9438

ถ.สุขุมวิท	56	(สำยทิพย์)	
แขวงบำงจำก	เขตพระโขนง	
กทม.	10260

ทุกวัน

35 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	35	
หัวหมำก

นำงพรลภัส	ข�ำวิลัย 0	2374	3550,	
Fax.	0	2374	5686

ซ.รำมค�ำแหง	ถ.รำมค�ำแหง	
แขวงหัวหมำก	
เขตบำงกะปิ	กทม.	10240

วันจันทร์
และวัน

พฤหัสบดี
08.00-

12.00	น.

36 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	36	
บุคคโล

น.ส.อรวรรณ	
ชำญก้องสกุล

0	2468	5297	
Fax.	0	2476	5801

779/2	ถ.เจริญนคร	
แขวงบุคคโล	เขตธนบุรี	
กทม.	10600

ทุกวัน

จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ศูนย์บริการสาธารณสุข) (ต่อ)



กทม.

6 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

37 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	37

นำงอรพิน	แก้วดวงดี 0	23622	5238-40
Fax.	0	2362	5242

1997	ถนนพัฒนำกำร	
แขวงสวนหลวง	
เขตสวนหลวง	กทม.	10250

ทุกวัน

38 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	38	
จิ๊ด	ทองค�ำ	บ�ำเพ็ญ

นำงธนิษฐำ	จันทร์ใด 0	2241	8378-82
Fax.	0	2241	8378	ต่อ	115

72	ถ.ทหำร
แขวงถนนนครไชศรี	
เขตดุสิต	กทม.	10300

ทุกวัน

39 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	39	
รำษฎร์บูรณะ

นำงกัลยำ	ประสำนแสง 0	2427	7949
Fax.	0	2428	4406

277/1	ม.3	ถ.รำษฎร์บูรณะ
แขวงรำษฎร์บูรณะ	
เขตรำษฎร์บรูณะ	กทม.	10140

ทุกวัน

40. ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	40	
บำงแค

นำงวรรณิภำ	โพพำ 0	2455	3870	ต่อ	203
08	3611	5230
Fax.	02	455	7070	ต่อ	404
mong.tb40@hotmail.com

578	ซ.เพชรเกษม	90	
ถ.เพชรเกษม	
แขวงบำงแคเหนือ	
เขตบำงแค	กทม.	10160

	วัน
พฤหัสบดี
13.00-

15.00	น.

41 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	41	
คลองเตย

นำยชัยชำญ	ดอกนำค 0	2249	1385	ต่อ	216
Fax.	0	2249	1385	ต่อ	304
day.javoo@hotmail.com

139	ถ.อำจณรงค์	
แขวงคลองเตย	
เขตคลองเตย	กทม.	10110

วันอังคำร
และ

วันศุกร์
8.00-

12.00	น.

42 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	42	
ถนอม	ทองสิมำ

น.ส.จันทิมำ	
รักค�ำพันธ์

0	2416	8318	ต่อ	21,
Fax.	0	2415	2052

ม.6	ถ.พระรำม	2	
แขวงแสมด�ำ	เขตบำงขนุเทยีน	
กทม.	10150

ทุกวัน

43 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	43	
มีนบุรี

นำงยุวรีย์	พำลี 0	2540	5615-6	ต่อ	206	
Fax.	0	2540	7334	
hinglingpumpui@gmail.com

39	ม.1	ถ.สหีบุรำนกุจิ	
แขวงมนีบรุ	ีเขตมนีบรุ	ีกทม.	
10510

ทุกวัน
ศุกร์
เวลำ	

08.00-
11.30	น.

44 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	44	
ล�ำผักชี

นำงเพ็ญแข	จันทร 0	2988	1633-6	ต่อ	204,
Fax.	0	2543	1083

9	ถ.สุวนิทวงศ์	แขวงล�ำผักชี	
เขตหนองจอก	กทม.	
10530

ทุกวัน

45 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	45	
ร่มเกล้ำ

นำงทิวำพร	ดิษเจริญ 0	2543	0746
Fax.	0	2543	0393	ต่อ	304

361	เคหะชมุชนร่มเกล้ำ	
ถ.เคหะร่มเกล้ำ	
แขวงคลองสองต้นนุน่	
เขตลำดระบัง	กทม.	10520

ทุกวัน
ศุกร์

46 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	46	
กันตำรัติอุทิศ

นำงสมบัติ	บุญศรี 0	2329	0320	ต่อ	27
08	9207	7308
Fax.	0	2329	0320	ต่อ	11

14	ม.6	แขวงลำดกระบัง
เขตลำดกระบงั	กทม.10520

ทุกวัน

47 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	47	
คลองขวำง

นำงมณฑ์ณัชชำ	ล�้ำเลิศกุล 0	2410	1810
Fax.	0	2410	1814

9	ม.2	ถ.บำงแวก	
แขวงคลองขวำง	
เขตภำษีเจริญ	กทม.	10160

ทุกวัน

จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ศูนย์บริการสาธารณสุข) (ต่อ)



กท
ม.

7เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

48 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	48	
นำควัชระ	อุทิศ

นำงหนึ่งนุช	สำริกะวณิช 0	2421	2147	9
08	3699	1774
Fax.	0	2421	7823	
sostraw101@hotmail.com

40	ม.	1	ถ.เลียบคลอง
ภำษีเจริญฝั่งเหนือ
แขวงหนองแขม	
เขตหนองแขม	กทม.	10160

วัน
พฤหัสบดี
8.00-

12.00	น.

49 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	49	
วัดชัยพฤกษมำลำ

นำงสุณีย์	ศิริประยงค์ 0	2424	9410
08	1424	8530
Fax.	02	433	6136

7/2	ม.4	แขวงตลิง่ชนั	
เขตตลิ่งชัน	กทม.	10170

ทุกวัน

50. ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	50	
บึงกุ่ม

นำงศุภมำส	ศรีหำบุตร 0	2375	2897
08	9512	9872	
Fax.	02	378	1601

190	ถ.เสรีไทย	
แขวงคลองกุ่ม	เขตบึงกุ่ม	
กทม.	10240

พุธ
ทั้งวัน

51 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	51	
วัดไผ่ตัน

น.ส.จิรำพรรณ	
โกนกระโทก

0	2270	1985	ต่อ	215,
0	2279	8972
0	2278	4247
Fax.	0	2278	5691

12/10	ถ.พหลโยธิน	15	
(วัดไผ่ตัน)	แขวงสำมเสนใน	
เขตพญำไท	กทม.	10400

ทุกวัน

52 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	52	
สำมเสนนอก

น.ส.สุดฤทัย	เรืองฤทธิ์ 0	2275	6579,	
0	2276	5996
08	5122	9601
Fax.	0	2929	9585
phnmam@gmail.com

2000/30	
ถ.ประชำสงเครำะห์	
แขวงดินแดง	
เขตดินแดง	กทม.	10400

ทุกวัน

53 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	53	
ทุ่งสองห้อง

น.ส.ประไพ	
อัศวพัฒนำกูล

0	2575	2650-2	ต่อ	510
Fax.	0	2571	6348
08	1855	1492

ม.2	ถ.วิภำวดี-รังสิต	
แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	
กทม.	110210

ทุกวัน

54 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	54	
ทัศนเอี่ยม

นำงดลยพัฒน์	
จุฑำชีวนันท์

0	2426	3514	
Fax.	0	2426	3321

364/79	ม.	2	
ถ.พุทธบูชำ	แขวงบำงมด
เขตทุ่งครุ	กทม.	10140

ทุกวัน

55 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	55	
เตชะสัมพันธ์

น.ส.ณัฎฐำ	ภัควรสิน 0	2294	9444,	
0	2294	3247
08	3604	4789
Fax.	0	2943247

27/4	ถ.พระรำม	3	
แขวงช่องนนทรี	
เขตยำนนำวำ	กทม.

ทุกวัน

56 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	56	
ทับเจริญ

นำงรัตนำ	ศรีเสำวนันท์ 0	2510	4955,	
Fax.	0	2519	4785

43/1	ม.12	ถ.นวลจันทร์
แขวงคลองกุ่ม	เขตบึงกุ่ม	
กทม.	10230

วันอังคำร
08.00-

12.00	น.

57 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	57
บุญเรือง	ล�้ำเลิศ

นำงสุจิตรำ	ทิพวัน 0	2396	1866	
08	1498	5929
Fax.	0	2398	2047

226	ถ.เฉลิมพระเกียรติ	ร.9
แขวงหนองบอน	
เขตประเวศ	กทม.10250

วันพุธ
8.00-

12.00	น.

58 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	58	
ล้อม-พิมเสน	ฟักอุดม

น.ส.สรวงพร	ทีโส 0	2427	7512
08	1583	6121
Fax.	0	2428	4405	

51	ม.9	ถ.สุขสวัสดิ์	
แขวงบำงปะกอก	
เขตรำษฎร์บูรณะ	
กทม.	10140

ทุกวัน

จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ศูนย์บริการสาธารณสุข) (ต่อ)



กทม.

8 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

59 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	59	
ทุ่งครุ

นำยชัชวินท์	ลิ้มวัฒนะ 0	2463	5621,	
Fax.	0	2464	3057

309	ม.5	ถ.ประชำอุทิศ	
แขวงทุ่งครุ	เขตทุ่งครุ	กทม.	
10140

ทุกวัน

60. ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	60	
รสสคุนธ์	มำโนชญำกร

นำงจินตนำ	นัครำจำรย์ 0	2565	5257-8
Fax.	0	2428	4405

60	ถ.สรงประภำ	แขวงสีกัน	
เขตดอนเมือง	กทม.	10210

ทุกวัน

61 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	61	
สังวำลย์	ทัสนำรมย์

น.ส.จำรุณี	อรัญภูมิ 0	2536	0997
Fax.	0	2536	0162

19/5	ม.3	ถ.สำยไหม	
แขวงสำยไหม	เขตสำยไหม	
กทม.	10220

ทุกวัน

62 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	62	
ตวงรัชฎ์	
ศศะนำวิน	ภักดี

นำงกำญจนำ	สัชชำนนท์ 0	2455	5804
Fax.	0	2455	2527

45/600	ม.14	
แขวงบำงหว้ำ	
เขตภำษีเจริญ
กทม.	10160

ทุกวัน

63 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	63
สมำคมแต้จิ๋ว	
แห่งประเทศไทย

นำงมุกดำวรรณ	
ศรีประพันธ์

0	2675	9945-6
08	6539	3996
Fax.	0	2675	9945-6

1/2	ซ.จันทน์	24	(เย็นจิตร์)	
ถ.จันทน์	แขวงทุ่งวัดดอน	
เขตสำทร	กทม.	10120

ทุกวัน

64 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	64	
คลองสำมวำ

น.ส.เพ็ญปภำ	ณ	รังสี 0	2548	1495-8	ต่อ	14
Fax.	0	2548	0499

1	ม.8	ซ.เลียบคลองสอง	10	
แขวงบำงชัน	
เขตคลองสำมวำ	
กทม.	10510

ทุกวัน

65 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	65	
รักษำศุข	บำงบอน

นำงสุนทรี	มีชัยยำ 0	2455	0636
Fax.	0	2453	0632

ซ.เอกชัย	121	ถ.เอกชัย	
แขวงบำงบอน	เขตบำงบอน	
กทม.	10150

ทุกวัน

66 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	66	
ต�ำหนกัพระแม่กวนอมิ

นำงศศิมำ	ชีพัฒน์ 0	2539	4895
08	7688	7728
Fax.	0	2539	4828

ถ.โชคชัย	4	ซ.39	
แขวงลำดพร้ำว	
เขตลำดพร้ำว	
กทม.	10230

วันจันทร์
08.00-

12.00	น.

67 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	67
ทวีวัฒนำ

น.ส.สุกฤตำ	กุยโกมุท 0	2441	4680-4	ต่อ	107
08	9982	1607
Fax.	0	2441	4680	4	
ต่อ	405
kuykomoot@gmail.com

3	ถ.อุทยำน	แขวงทวีวัฒนำ	
เขตทวีวัฒนำ	กทม.	10230

ทุกวัน

68 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข	68	
สะพำนสูง

นำงเบญจวรรณ	
จันทรเอี่ยม

0	2372	2225-7	ต่อ	404,
Fax.	0	2372	2228

1	ซ.รำมค�ำแหง	118	
ม.บ้ำนพฤษชำติ	
แขวงสะพำนสูง	
เขตสะพำนสูง	
กทม.	10240

ทุกวัน

จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ศูนย์บริการสาธารณสุข) (ต่อ)



กท
ม.

9เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 โรงพยำบำลกรุงเทพ น.ส.ธนนันท์	
วรรณศิโรรัตน์

0	2310	3130
0	2310	3182	
ต่อ	แผนกติดเชื้อ
08	1926	6927
Fax.	0	2310	3327
Tananan.va@
bangkokhospital.com

162	ถ.ศรีจันทร์	
แขวงบำงกะปิ	เขตห้วยขวำง	
กทม.	10320

-

2 โรงพยำบำล
กรุงเทพคริสเตียน

คุณศิริพันธ์	แจ่มมีชัย 0	2235	1000-7	ต่อ	21140
Fax.	0	2236	2911

124	ถ.สีลม	แขวงสุรยิวงศ์
เขตบำงรัก	กทม.	10500

ทุกวัน

3 โรงพยำบำลสมิติเวช	
ธนบุรี	(กรุงธน	1)

นำงจติวรรณ	ตนัตระกลูศริิ 0	2438	9000	ต่อ	80240 337	ถ.สมเดจ็พระเจ้ำตำกสนิ	
แขวงบุคคโล	เขตธนบุรี	
กทม.10600

-

4 โรงพยำบำลสุขสวัสดิ์
(กรุงธน	2)

น.ส.จิตสุภำ	เหลำทอง 0	2847	6766 272	ถ.สุขสวัสดิ์	
แขวงบำงปะกอก	
เขตรำษฎร์บูรณะ	
กทม.	10140

วัน
อำทิตย์

5 โรงพยำบำล
กล้วยน�้ำไท

น.ส.ณัฐรดำ	ภักดิ์มี 0	2769	2000	ต่อ	1170,	
2048

80	ซ.โรงพยำบำล	2	
ถ.พระรำม	4	แขวงพระโขนง	
เขตคลองเตย	กทม.	10110

-

6 โรงพยำบำล
กล้วยน�้ำไท	2

น.ส.สุนีย์	สุขประเสริฐ 0	2399	4251-6 27	ซ.โสภณ	ถ.สุขุมวิท	68	
แขวงบำงนำ	เขตพระโขนง	
กทม.	10260

-

7 โรงพยำบำลกลำง นำงวนิดำ	ว่องทรง 0	2220	8000	ต่อ	10210,	
10270	
09	8991	5165

541	ถ.หลวง	
เขตป้อมปรำบฯ
กทม.	10100

วันอังคำร
และ

วันศุกร์	
8.00-

12.00	น.

8 โรงพยำบำล
เกษมรำษฎร์	
(ประชำชื่น)

น.ส.วิไลลักษณ์	
หำญพิทักษ์

0	2644	9400	ต่อ	1152
08	5247	9483
Fax.	0	2910	1649

21	ถ.แสงทินกร	
แขวงสะพำนสูง	
เขตสะพำนสูง	กทม.	10240

-

9 โรงพยำบำล
เกษมรำษฎร์	บำงแค

1.	คุณวิมนต์	ต้นทุน 0	2804	8959-70	ต่อ	8264 586,	588	ถ.เพชรเกษม
แขวงบำงแคเหนือ	
เขตบำงแค	กทม.	10160

วันพุธ
เย็นและ
วันเสำร์
ต้นเดือน
เช้ำ-เย็น

2.	คุณชไมพร	เรียบทวี 0	2804	8959-70	ต่อ	4344
Fax.	0	2454	1914

10 โรงพยำบำลกำรุญเวช
(เกษมรำษฎร์	
สุขำภิบำล)

น.ส.ธนัทกัญญ์	อกอุ่น 0	2729	3000	ต่อ	1182
08	7911	4647
Fax.	0	2729	5050

58/19	-	21	ม.3	
ถ.สุขำภิบำล	3
แขวงสะพำนสูง	
เขตสะพำนสูง	กทม.	10240

วัน
จันทร์-
วันพุธ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร



กทม.

10 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

11 โรงพยำบำล
คำมิลเลียน

คุณปิลันธนำ	ศิลำทอง 0	2185	1444	ต่อ	554
Fax.	0	2185	1403

423	ถ.สุขุมวิท	55	
แขวงคลองตันเหนือ	
เขตวัฒนำ	กทม.	10110

-

12 โรงพยำบำลคลองตัน น.ส.พัชรำ	ฝำงแก้ว 0	2319	2101-5	ต่อ	111	
ฝ่ำยหลักประกันสุขภำพ
Fangkaew_yuy@msn.com
Fax.	0	2718		1791

3284	ถ.	เพชรบุรีตัดใหม่	
แขวงบำงกะปิ	
เขตห้วยขวำง	กทม.	10310

-

13 โรงพยำบำล
จุฬำลงกรณ์

1.	น.ส.สมนนัท์	สทุธำรตัน์ 0 2256 5261 1873	ถ.พระรำมที่	4	
แขวงปทุมวัน	เขตปทุมวัน	
กทม.	10330

วันจันทร์
และ

วันศุกร์2.	น.ส.สมพร	เกตมุงคลฉวี 0 2256 5262

14 โรงพยำบำล
เจริญกรุงประชำรักษ์

น.ส.ศิรินำถ	พรมรังกำ 0	2289	7847
08	9790	7857	
Fax.	0	2289	7493	

8	ถ.เจริญกรุง
แขวงบำงคอแหลม	
เขตบำงคอแหลม	กทม.	10120

วัน
พฤหัสบดี	
(บ่ำย)

15 โรงพยำบำล
เจ้ำพระยำ

นำงสุภำวิตำ	ฉลำดแฉลม 0	2434	0117	ต่อ	1815
0	2434	6900
Fax.	0	2434	6929

171	ถ.หำดเฉวง	
แขวงบำงบ�ำหรุ	
เขตบำงกอกน้อย	
กทม.	10700

-

16 โรงพยำบำล
เซนต์หลุยส์

นำงนันทดำ	จีนจ�ำรัส 0	2675	5000	
09	5056	3551

215/4	ถ.สำทรใต้	
แขวงยำนำวำ	เขตสำทร	
กทม.	10120

-

17 โรงพยำบำลเซ็นทรัล
เจนเนอรัล

นำงอุษำ	ชำอุ่น 0	2552	8777	ต่อ	322,
0	2552	8801
Fax.	0	2552	0666

362/114	ม.8	ถ.พหลโยธิน
แขวงอนุสำวรีย์	
เขตบำงเขน	กทม.	10220

-

18 โรงพยำบำลตำกสิน นำงสธัญรัชต์	กนกดีสีห์รัต 0	2437	0123	ต่อ	1140,	
1135

543	ถ.สมเด็จเจ้ำพระยำ	
แขวงคลองสำน	
เขตคลองสำน	กทม.	10600

วันจันทร์
13.00-

14.00	น.

19 โรงพยำบำลต�ำรวจ 1.พ.ต.ท.หญิงอำภรณ์	
ชัยศิริ	(ตุ้ม)	

0	2207	6146 492/1	ถ.พระรำม	1	
เขตปทุมวัน	กทม.	10330

วันจันทร์
ถึงวัน
ศุกร์	2.	พ.ต.ท.หญิงวริทธิ์ธร	

ดีช่วย	(หน่อย)

20. โรงพยำบำล
เทพธำรินทร์

น.ส.พัชรี	สุขวงศ์ 0	2384	7000	ต่อ	2300
Fax.	0	2249	8774

3850	ถ.พระรำม	4	
แขวงพระโขนง	เขตคลองเตย	
กทม.	10110

-

21 โรงพยำบำล
ทหำรผ่ำนศึก

น.ส.ศศิริน	พรธนำนันท์ 08	1809		9028 123	ถ.วิภำวดีรังสิต	
แขวงสำมเสนใน	
เขตพญำไท	กทม.	10400

วันศุกร์	
(เช้ำ)

22 โรงพยำบำล
ไทยนครินทร์

นำงศิริรัตน์	ภู่คอย 0	2361	2727	ต่อ	3375
Fax.	0	2361	1864

345	ม.11	ถ.	บำงนำ-ตรำด	
ก.ม.4	แขวงบำงนำ	
เขตบำงนำ	กทม.	10260

-

จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ต่อ)



กท
ม.

11เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

23 โรงพยำบำลธนบุรี	1 คุณอภิรดี	มหำจิตเจริญ 0	2412	0020	ต่อ	2711
0	2411	0401-7
Fax.	0	2412	8214

34/1	ซ.แสงศกึษำ	ถ.อสิระภำพ	
ซอย	44	แขวงบ้ำนช่ำงหล่อ	
เขตบำงกอกน้อย	กทม.	
10700

-

24 โรงพยำบำลธนบุรี	2	 นำงกัญญำ	คู่ควร 0	2487	2100	ต่อ	5022
09	2530	2299

43/4	หมู	่18	ถ.บรมรำชชนนี	
เขตทวีวัฒนำ	
แขวงศำลำธรรมสพน์	กทม.	
10170

-

25 โรงพยำบำลนครธน น.ส.ศุพิชฌำย์	โพธิไสย 0	2450	9999
08	7948	6667
Fax.	0	2415	4340

1	ซอยพระรำมที่	2	ซอย	56	
แขวงแสมด�ำ	เขตบำงขนุเทยีน	
กรงุเทพฯ	10150

-

26 โรงพยำบำล
นพรัตน์รำชธำนี

นำงอัญชลี	หิรัญบูรณะ 0	2517	4270	ต่อ	7135,	
089	493	9474

ถ.รำมอินทรำ	(กม.ที่	12)	
แขวงคันนำยำว	
เขตบึงกุ่ม	กทม.	10230

วัน
พฤหัสบดี	
(บ่ำย)

27 โรงพยำบำลนวมินทร์ น.ส.จำรุวรรณ	พันมิล 0	2918	5080	ต่อ	159
Fax.	02	918	9192

47/94	ถ.สหีนธุำนกุจิ
แขวงมีนบุรี	เขตมีนบุรี	
กทม.	10510

วัน
พฤหัสบดี
วันศุกร์
(เช้ำ)

28 โรงพยำบำลนวมินทร์	9 น.ส.ดวงพร	ศรีลำค�ำ 0	2518	1818	ต่อ	671,	672
09	0795	2047

96	ถนนสีหบุรำนุกิจ	
แขวงมีนบุรี	เขตมีนบุรี	
กรุงเทพฯ	10510

-

29 โรงพยำบำล
บำงปะกอก	8
อินเตอร์เนชั่นแนล

น.ส.น�้ำอ้อย	เนียมเกิด 0	2109	8111,
08	7929	9045

115/524	ม.4	ถ.เอกชัย	
แขวงบำงบอน	เขตบำงบอน	
กทม.	10150

-

30. โรงพยำบำล
บำงปะกอก	9	
อินเตอร์เนชั่นแนล

นำงฐิติพร	ป้อมยุคล 0	2109	9111,
09	2259	0319

8/245	ม.4	ถ.พระรำม	2	
แขวงบำงมด	เขตจอมทอง	
กทม.	10150

-

31 โรงพยำบำล
บีเอ็นเอช	(BNH)

คุณณิชรีย์	อุดมพรนพรัตน์ 0	2632	0550
09	1165	3632
Fax.	0	2632	0578

22	ม.8	ถ.สีลม	แขวงสีลม
เขตบำงรัก	กทม.	10500

-

32 โรงพยำบำล
บำงขุนเทียน	1

นำงขนิษฐำ	เพียงแก้ว 0	2477	2290	ต่อ	401	
08	9208	2869
Fax.	0	2477	2289

124/74-75	ถ.ดำวคะนอง-
จอมทอง	แขวงจอมทอง	
เขตจอมทอง	กทม.	10150

ไม่มี
รักษำ	TB

33 โรงพยำบำล
บำงขุนเทียน	2

น.ส.ยุวธิดำ	ตรีไพเงิน 0	2894	3713,
08	6574	4244

125/41-44	ถ.เอกชัย	
แขวงบำงบอน	เขตบำงบอน	
กทม.	10150

ไม่มี
รักษำ	TB

34 โรงพยำบำลบำงนำ	1 น.ส.คนงึนติ	ปิดสำยะตงั 0	2746	8630	8	ต่อ	161,	152
Fax.	0	2361	4339

1302	ถ.บำงนำ-ตรำด	กม.3	
แขวงบำงนำ	
เขตบำงนำ	กทม.	10260

-

จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ต่อ)



กทม.

12 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

35 โรงพยำบำล
บำงปะกอก	1

นำงเกษร	จุฬวำทิตย์ 0	2872	1111	ต่อ	1325 2	ซ.สุขสวัสดิ์	25/1	
แขวงบำงปะกอก	
เขตรำษฎร์บรูณะ	
กทม.	10140

-

36 โรงพยำบำล
บำงปะกอก	2

นำงแสงเดอืน	เลศิประกำย 0	2899	0130,	
08	7918	9574
Fax.	0	2451	0357

38/7-8	ถ.เอกชัย	64/3	
แขวงบำงบอน	เขตบำงบอน	
กทม.	10150

-

37 โรงพยำบำลบำงไผ่ นำงวรัญญำ	ตันปัทมดิลก 0	2457	0086	ต่อ	4001
08	5156	8359
Fax.	0	2457	2215

188/2-3	ถ.สุนทรเทพ	
แขวงปำกคลอง	เขตภำษเีจรญิ	
กทม.	10160

วันพุธ	ที่	
2	และ	4	
ของเดือน	

เวลำ	
8.00-

12.00	น.

38 โรงพยำบำลบำงโพ คุณรุ่งทิพย์	ฉัตรสุวรรณ 0	2587	0136
Fax.	0	2586	0024

95	ถ.ประชำรำษฎร์	2	
แขวงบำงซื่อ	เขตบำงซื่อ	
กทม.	10800

-

39 โรงพยำบำลบำงมด น.ส.จุฑำมำศ	บุญละคร 0	2867	0606	ต่อ	2125,	
08	6781	9681

59/7	หมู่	10	ถ.พระรำม	2	
แขวงบำงมด	 เขตจอมทอง	
กทม.	10150

-

40. โรงพยำบำลบำงมด	3 นำงกมลำ	หงษ์รัตนวิจิตร 0	2476	9444,	
0	2416	8561-2
08	1661	6611
Fax.	0	2416	8561

71/5-6	ม.8	ถ.เอกชัย	
แขวงบำงบอน	
เขตบำงขุนเทียน	
กทม.	10150

-

41 โรงพยำบำลบีแคร์	
เมดิคอลเซ็นเตอร์

น.ส.สุรีรัตน์	แม่นดำว 0	2523	2399 29	หมู่	6	ถ.พหลโยธิน
แขวงสำยไหม	เขตสำยไหม
กทม.	10220

-

42 โรงพยำบำล
บ�ำรุงรำษฎร์

คุณสุปรำณี	แก้วรอด 0	2011	5282 33	สขุมุวทิ	ซ.3	(นำนำเหนอื)	
เขตวัฒนำ	กทม.10110

-

43 โรงพยำบำล
เปำโลเมโมเรียล	
พหลโยธิน

น.ส.ภิรนันท์	อริยำ 0	2279	7000-9
Fax.	02	279	4243

670/1	ถ.พหลโยธิน	
แขวงสำมเสนใน	
เขตพญำไท	กทม.	10400

วันอังคำร	
(บ่ำย)

44 โรงพยำบำล
เปำโลเมโมเรียล	
โชคชัย	4

คุณวันเพ็ญ	พรชัยไพบูลย์ 0	2514	4141-9	ต่อ	1740
08	2582	9660
Fax.	0	2538	3606

15/10	ซ.โชคชัย	4	
ถ.ลำดพร้ำว	ลำดพร้ำว	
กทม.	10230

วันพุธ

45 โรงพยำบำล
เปำโล	เกษตร	(เมโย)

นำงจุฑำมำศ	
วรินทร์ปรำโมทย์

0	2579	1770	4
08	6644	4096
Fax.	0	2579	9676

199	ม.8	แขวงลำดยำว
เขตจตุจักร	กทม.	10900

-

จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ต่อ)



กท
ม.

13เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

46 โรงพยำบำล
ประชำพัฒน์	
(นวมินทร์	2)

น.ส.วัชรินทร์	รันค�ำภำ 0	2427	9966	ต่อ	101 146	ถ.สุขสวัสดิ์	
แขวงบำงปะกอก	
เขตรำษฎร์บูรณะ	
กทม.	10140

วันศุกร์
9.00-

12.00	น.

47 โรงพยำบำล
ประสำนมิตร

น.ส.ละอองดำว	ศรีวัง 08	5046	0857 1281	ซอยพหลโยธิน	
แขวงสำมเสนใน	เขตพญำไท	
กทม.	10400

-

48 โรงพยำบำลปิยะเวท นำยสุรศักดิ์	จันทรทิพ 0 2625 6500 
ต่อศูนย์ควบคุมโรคติดเชื้อ
Fax.	0	2246	9253
Surasak.cha@piyavate.com

988	ถ.ริมคลองสำมเสน	
แขวงบำง-กะปิ	
เขตห้วยขวำง	กทม.	10310

49 โรงพยำบำลผู้สูงอำยุ
บำงขุนเทียน

น.ส.ศิรินันท์	หมื่นมี 0	2405	0902	ต่อ	104
08	6759	9361	
Fax.	0	2405	0900

1075/1	
ถ.บำงขุนเทียน	-	ชำยทะเล	
ท่ำข้ำม	บำงขุนเทียน	กทม.

-

50. โรงพยำบำล
พญำไท	1

คุณจันทร์สุดำ	
เอี่ยมงำมทรัพย์

0	2640	1111,	
0	2245	2620
08	1626	1163
Fax.	0	2640	1109

364	/1	ถ.ศรีอยุธยำ	
แขวงมักกะสัน	เขตรำชเทวี	
กทม.	10400

-

51 โรงพยำบำล
พญำไท	2

คุณกำญจน์ภรณ์	กันแก้ว 08	0050	0260
Fax.	0	2619	8541

943	ถ.พหลโยธิน	
แขวงสำมเสนใน	เขตพญำไท	
กทม.	10400

-

52 โรงพยำบำล
พญำไท	3

นำงพจนำ	ร่มโพธิ์ 0	2467	1111	ต่อ	3526
08	8633	8822
Fax.	0	2467	6505

207/26	ถ.เพชรเกษม	
แขวงปำกคลอง	
เขตภำษีเจริญ	กทม.	10160

-

53 โรงพยำบำลพญำไท	
นวมินทร์	
(เปำโล	นวมินทร์)

คุณปัทมำวรรณ	นมแก้ว 0	2944	7111 44	ถนนนวมินทร์	
แขวงคลองกุ่ม	เขตบึงกุ่ม	
กทม.	10230

-

54 โรงพยำบำล
พระมงกุฎเกล้ำ

1.	พต.หญิง	ลลิตำ	ส�ำรำญ 0	2246	0066	ต่อ	93215 315	ถ.รำชวิถี	
แขวงทุ่งพญำไท	เขตรำชวิถี	
กทม.	10400

วันอังคำร

2.	ร.อ.หญิงช่อทิพย์	
นรำภิรมย์สุข

55 โรงพยำบำลพระรำม	2 คุณลลิตำ	ชำญกระโทก 0	2451	4920,	
08	7868	0316
Fax.	0	2451	4599

280	หมู่	6	ถ.พระรำม	2	
แขวงแสมด�ำ	เขตบำงขนุเทยีน	
กทม.	1015

-

56 โรงพยำบำลพระรำมเก้ำ น.ส.รุง่รตัน	พรชยัวฒันำกร 0	2248	8020	ฝ่ำยติดเชื้อ,	
09	2462	6545
Fax.	0	2248	8018
Salapao.rungrat@gmail.com

99	ถ.พระรำม	9	
แขวงบำงกะปิ	
เขตห้วยขวำง	กทม.	10320

ทุกวัน

จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ต่อ)



กทม.

14 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

57 โรงพยำบำล
เพชรเกษม	2

น.ส.กชกร	
ทองธรรมชำติ

0	2455	5599	ต่อ	4001	
06	3236	6996
Fax.	0	2801	1190

675	ถ.เพชรเกษม	
แขวงบำงหว้ำ	
เขตภำษีเจริญ	กทม.	10160

วันจันทร์	
และวัน

พฤหัสบดี
8.00-

12.00	น.

58 โรงพยำบำลเพชรเวช น.ส.สุพรรณี	แซ่ซี้ 0	2718	1515	ต่อ	202	
แผนกส่งเสริมสุขภำพ	
08	3111	9513
Fax.	0	2318	1989
s.waongsawas@gmail.com

2469/13	ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบำงกะปิ	เขตห้วยขวำง	
กทม.	10310

วัน
พฤหัสบดี
ช่วงบ่ำย

59 โรงพยำบำล
แพทย์ปัญญำ

น.ส.จุรีรัตน์	พลแสง 0	2314	0726	ต่อ	2102
08	1903	9038
Fax.	0	2314	0726	ต่อ	100

124	-126	ซ.รำมค�ำแหง	4	
(สมำนมิตร)	สวนหลวง	
กรุงเทพฯ	10250

-

60. โรงพยำบำลไฟฟ้ำ นำงสำยใจ	ชั่งใจ 0	2242	5119 809/1	ถ.นครชัยศรี	
แขวงนครชัยศรี	 เขตดุสิต	
กทม	10300

-

61 โรงพยำบำลภูมิพล
อดุลยเดช

นทญ.สิรินทร	ติรัตน์ชัยกุล 0	2534	7510
Fax.	0	2534	7258

171	ถ.พหลโยธิน	
แขวงคลองถนน	เขตสำยไหม	
กทม.	10220

ทุกวัน

62 โรงพยำบำล
มงกุฎวัฒนะ

น.ส.ปภัสสร	
สุวรรณบล

0	2574	5000	ต่อ	302,	3035
Fax.	0	2574	4856

34/40	ถ.แจ้งวัฒนะ	
แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	
กทม.10210

-

63 โรงพยำบำลมเหสักข์ คุณบ�ำรุงรัตน์	ตะวัน 0	2635	7120	ต่อ	304
Fax.	0	2233	7433

46/7-9	ถ.มเหสักข์	
แขวงสุริวงศ์	เขตบำงรัก	
กทม.	10500

-

64 โรงพยำบำลมิชชั่น นำงณัฐพัชร์	วิไลพันธ์ 0	2281	1422	ต่อ	411
Fax.	0	2628	1752

1904/4-5	ม.9	ถ.สุขุมวิท	
แขวงมหำนำค	เขตดุสิต	
กทม.	10300

-

65 โรงพยำบำล
เปำโลเกษตร

คุณอภิรดี	ศรีสะอำด 0	2579	1770-4
Fax.	0	2579	9676

199	ม.8	แขวงลำดยำว	
เขตจตุจักร	กทม.	10900

-

66 โรงพยำบำลยันฮี นำงทัศภิรมย์	พินิจมนตรี 0	2879	0300	ต่อ	3704
0	2434	9196,	08	4328	1217
Fax.	0	2435	7545
Tadpirom_hcu@hotmail.
com

454	ถ.จรัญสนิทวงค์	90	
แขวงบำงอ้อ	เขตบำงผลัด	
กทม.	10700

-

67 โรงพยำบำลเยำวรักษ์ นำงปัทมำนันท์	ยงยุทธ 02	465	5620-2 1375	ถ.เทิดไท	
แขวงตลำดพลู	เขตธนบุรี	
กทม.	10600

-

จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ต่อ)



กท
ม.

15เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

68 โรงพยำบำล
รัชดำ	-	ท่ำพระ

นำงพรเพชร	อำชวพรวิฑูร 0	2466	0205,	
08	1372	1799
Fax.	0	2465	8366

6	ถ.รัชดำภิเษก-ท่ำพระ
แขวงตลำดพลู	เขตธนบุรี	
กทม.10600

-

69 โรงพยำบำล
รำชพิพัฒน์

น.ส.มณีกัณยำภัค	ชูยศ 0	2444	0138	ต่อ	8846	
06	1856	9664
Fax.	0	2444	2772
Maneekanyapak@
hotmail.com

919	ม.4	ถ.พทุธมณฑลสำย	3	
แขวงบำงไผ่	เขตบำงแค	
กทม.	10160

วัน
พฤหัสบดี	

(เช้ำ)

70. โรงพยำบำลรำชวิถี นำงชนม์กนก	นนทะสุต 0	2248	3213	ต่อ	5132
0	2354	8108	9
Fax.	0	2248	4808

2	ถ.รำชวิถี	แขวงทุ่งพญำไท	
เขตพญำไท	กทม.	10400

วันจันทร์	
(เช้ำ)

71 โรงพยำบำล
รำมค�ำแหง

นำงสุนิสำ	ช้ำงเนียม 0	23749	9999	ต่อ	5430,	
5431	
08	6347	5281

436	ถ.รำมค�ำแหง	
แขวงหัวหมำก	เขตบำงกะปิ	
กทม.	10240

มีตรวจ
ทุกวัน
ไม่มีวัน
เฉพำะ

72 โรงพยำบำล
รำมำธิบดี

นำงมลฤดี	ชำตรีเวโรจน์ 0	2201	1629 270	ถ.พระรำมหก
แขวงพญำไท	เขตรำชเทวี	
กทม.	10400

วันจันทร์
บ่ำย

73 โรงพยำบำล
รำษฎร์บูรณะ

นำงเรณู	รัศมีวิเชียรทอง 0	2872	1001-5	ต่อ	3308 377	ถ.รำษฎร์พัฒนำ	
แขวงบำงประกอก	
เขตรำษฎร์บูรณะ	
กทม.	10140

-

74 โรงพยำบำล
สวนเบญจกิติ
เฉลิมพระเกียรติ	
84	พรรษำ

นำงนงลักษณ์	แก้วนำ 0	2656	4500	ต่อ	0
08	9787	2008

ถ.พระรำม	4	เขตพระโขนง	
กทม.	10110

-

75 โรงพยำบำล
ลำดกระบัง	กทม.

นำงปทุมพร	อำรุณ 0	2326	9995	ต่อ	260 190/15	ม.1	ถ.อ่อนนุช	
ลำดกระบัง	แขวงล�ำปลำทิว	
เขตลำดกระบงั	กทม.	10520

-

76 โรงพยำบำล
ลำดพร้ำว

น.ส.วชริำภรณ์	มลูทรำ 0	2932	2929	ต่อ	1220
0	2530	2244,	
08	6793	6336
Fax.	0	2539	8490

20/40	ภำนุรังษี	ม.8	
แขวงวังทองหลำง	
เขตวังทองหลำง	
กทม.	10310

มีตรวจ
ทุกวัน
ไม่มีวัน
เฉพำะ

77 โรงพยำบำลเลิดสิน น.ส.โสภำพร	ศิริคุณ 0	2353	9800	ต่อ	2402
08	4154	3150

190	ถ.สีลม	แขวงศรีเวียง	
เขตบำงรัก	กทม.	10400

วันจันทร์	
-	วัน

พฤหัสบดี
8.00-

12.00	น.

78 โรงพยำบำลวิชัยยุทธ คณุดลยำ	หำญคณติวฒันำ 0	2265	7777	ต่อ	51128 114/4	ถ.เศรฐศิริ	
แขวงสำมเสนใน	เขตพญำไท	
กทม.	10400

-

จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ต่อ)



กทม.

16 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

79 โรงพยำบำลวิภำรำม น.ส.วิลำสินี	โลหะสำร 0	2722	2500	ต่อ	1432
Fax.	0	2722	2445	

2677	ถ.พัฒนำกำร
เขตสวนหลวง	กทม.	10250

-

80. โรงพยำบำลวิภำวดี นำงพิมพำ	สำมำรถกุล 0 2561 1111,
0	2561	1466	
Fax.	0	2561	1466

51/3	ถ.งำมวงศ์วำน	
เขตจตจุกัร	กรงุเทพฯ	10900

-

81 โรงพยำบำล
เวชกำรุณรัศมิ์	
(หนองจอก)

น.ส.สำยชล	ชุ่มชูใจ 0	2543	1150	ต่อ	134
09	2090	526

48	ม.2	ถ.เลียบวำรี	
แขวงกระทุ่มรำย	
เขตหนองจอก	กทม.10530

วันอังคำร	
(บ่ำย)

82 โรงพยำบำลเวชธำนี นำงสุภำภรณ์	จักรฤกษ์ 0	2734	0000 ถ.ลำดพร้ำว	111	คลองจั่น	
เขตบำงกะปิ	กทม.

-

83 โรงพยำบำล
เวชศำสตร์เขตร้อน

น.ส.ปิยนันท์	ภักดีวุธ 0	2354	9103 420/6	ถ.รำชวิถี	
แขวงพญำไท	เขตรำชเทวี	
กทม.	10400

วันอังคำร	
(บ่ำย)

84 โรงพยำบำลวิชัยเวช	
แยกไฟฉำย	
(ศรีวิชัย	1)

คณุอรำวรรณ	อภเิชฏฐบตุร 0	2412	0055	ต่อ	700
Fax.	0	2412	7582

18/1	ม.1	บ้ำนช่ำงหล่อ
เขตบำงกอกน้อย	กทม.	
10700

-

85 โรงพยำบำลศิครินทร์ น.ส.วันเพ็ญ	
กันยำวรนันท์

0	2366	9900-9	ต่อ	4118
Fax.	0	2366	9900	
ต่อ	4118

4/29	ม.	10	ถ.ศรีนครินทร์
แขวงบำงนำ	เขตบำงนำ
กทม.	10260

-

86 คลินิกศูนย์แพทย์
พัฒนำ

น.ส.ชัชชญำ	วงศ์เทพ 0	2308	7600,	0	2105	0345
ฝ่ำยอำยุรกรรม	1
Fax.	0	2319	9366

159	ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม	
แขวงวังทองหลำง	
เขตวงัทองหลำง	กทม.	10310

-

87 โรงพยำบำลศิริรำช สอบถำมแล้วจะแจ้งภำย
หลัง	(ยังไม่มีผู้รับผิดชอบ
ที่แน่นอน)

0	2419	7369	ต่อ	7350-2 2	ถ.พรำนนก	เขตบำงกอกน้อย	
กทม.	10700

-

88 โรงพยำบำลสำยไหม นำงจุฬำรัตน์	เวรวร 0	2563	5222 91	หมู่	1	ถ.เฉลิมพงษ์	
แขวงสำยไหม	 เขตสำยไหม	
กทม.	10220

89 โรงพยำบำลสงฆ์ น.ส.พจน์มำลัย	
สังข์เสนำะ

0	2354		4310 445	ถ.ศรอียธุยำ	
แขวงทุ่งพญำไท	เขตรำชเทวี	
กทม.	10400

วันศุกร์
เช้ำ

90. สถำบันสุขภำพเด็ก
แห่งชำติมหำรำชินี

นำงปภำดำ	โกศัลวิตร 1415	ต่อ	61143
08	3079	8780

420/8	ถ.รำชวิถี	
แขวงทุ่งพญำไท	
เขตรำชเทวี	กทม.	10400

วัน
พฤหัสบดี	

บ่ำย

91 สถำบันประสำท
วิทยำ

น.ส.วนิดำ	รังสิกรรพุม 0	2306	9899	
09	1819	7530
Fax.	0	2354	7072

312	ถ.รำชวิถี	
แขวงทุ่งพญำไท	
เขตรำชเทวี	กทม.	10400

-

92 สถำบันจิตเวชศำสตร์
สมเด็จเจ้ำพระยำ

นำงวริศรำ	ใจค�ำปัน 0	2422	2500	ต่อ	59303
08	5107	1887

112	ถ.สมเด็จเจ้ำพระยำ	
แขวงคลองสำน	
เขตคลองสำน	กทม.	10600

-

จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ต่อ)



กท
ม.

17เครือข่ายประสานงานวัณโรค

จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ต่อ)

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

93 โรงพยำบำล
สมเด็จพระปิ่นเกล้ำ

นำวำโทสุชำดำ	จบศรี 0	2475	2672 504	ถ.สมเดจ็พระเจ้ำตำกสนิ	
แขวงบุคคโล	 เขตธนบุรี	
กทม.	10600

-

94 โรงพยำบำลสมิติเวช	
(ศรีนครินทร์)

คุณชลำลัย	ตันชูตระกูล 0	2378	9000	ต่อ	28702 488	ถ.ศรีนครินทร์	
แขวงสวนหลวง	เขตสวนหลวง	
กทม.	10250

-

95 โรงพยำบำลสมิติเวช	
สุขุมวิท

คุณสุลี	วงศ์ศรีสุจริต 0	2711	8548
Fax.	0	2711	8151

133	ถ.สขุมุวทิ	49	
แขวงคลองตนัเหนือ	
เขตวัฒนำ	กทม.	10110

-

96 โรงพยำบำลสนิแพทย์ นำงสุภำพร	สุครรัตน์ 0	2948	5380
08	1905	3779

9/99	ถ.รำมอินทรำ	กม.85
แขวงคันนำยำว	
เขตคันนำยำว	
กทม.	10230

มีตรวจ
ทุกวัน
ไม่มีวัน
เฉพำะ

97 โรงพยำบำลสิรินธร น.ส.วิไลพร	ฉำยะรถี 0	2328	6900-19	
ต่อ	12103,	10424
08	4006	8976

20	ถ.อ่อนนุช	90	
แขวงประเวศ	เขตประเวศ	
กทม.	10250

วันพุธ	
(บ่ำย)

98 โรงพยำบำลสุขุมวิท คุณปำริฉัตร	บัวลอย	
(หัวหน้ำ)

0	2391	0011	ต่อ	225,	227 1411	ถ.สุขุมวิท	
แขวงพระโขนง	
เขตวัฒนำ	กทม.	10110

วันพุธ	
(บ่ำย)

99 โรงพยำบำลหลวงพ่อ
ทวีศักดิ์	ชุตินฺธโรอุทิศ

นำงพัทธนันท์	
เธียรกมลศุภโชติ

0	2420	3577,
0	2429	3575	81	ต่อ	8521	-2

39	ม.4	ถ.เพชรเกษม
เขตหนองแขม	กทม.	10160

วันพุธ	
(บ่ำย)

100. โรงพยำบำลหัวเฉียว นำงตรึงฤดี	สวำทะนันทน์ 0	2223	1350-51	ต่อ	1066
Fax.	0	2223	1253

193/1	ถ.ชมุนมุพำนชิ	
แขวงยศเส
เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย	
กทม.	10100

-

101 วิทยำลัย
แพทยศำสตร์
กรุงเทพมหำนคร
และวชิรพยำบำล

นำงธนัญภรณ์	ภูมี 0	2244	3478,
08	9693	1829

681	ถ.สำมเสน	แขวงวชิระ
เขตดุสิต	กทม.	10300

วันพุธ	
(เช้ำ)

102 ทัณฑสถำน
โรงพยำบำลรำชทณัฑ์

คุณเยำวพำ	ประเพณี 0	2953	3999	กด	1	
งำนวัณโรค

33/2	ถ.งำมวงศ์วำน	
แขวงลำดยำว	 เขตจตุจักร	
กทม.	10900

-

103 เรือนจ�ำพิเศษ
กรุงเทพมหำนคร

นำงกนกวรรณ	จ๋ิวเชือ้พันธุ์ 0	2591	7060	ต่อ	15 33	ถ.งำมวงศ์วำน	
แขวงลำดยำว	
เขตจตุจักร	กทม.	10900

-

104 ทัณฑสถำนบ�ำบัด
พิเศษกลำง

นำยสมคิด	พันธ์พฤกษ์ 0	2591	0555	ต่อ	148 33/2	ม.19	ถ.งำมวงศ์วำน	
แขวงลำดยำว	 เขตจตุจักร	
กทม.	10900

-

105 ทัณฑสถำนหญิง
กลำง

น.ส.กฤติมำ	ซอหมัด 0	2589	5242	ต่อ	144 33/3	แขวงลำดยำว	
เขตจตุจักร	กทม.	10900

-



กทม.

18 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

106 เรือนจ�ำพิเศษมีนบุรี น.ส.นิตยำ	อินทำ 0	2540	7315	6 49	ถ.สุวินทวงศ์	
แขวงมีนบุรี	เขตมีนบุรี	
กทม.	10510

-

107 เรือนจ�ำพิเศษธนบุรี นำยวิวัฒน์	ดอนแรม 0	2453	0321 91/1	ม.3	ถ.เอกชัย	
เขตบำงบอน	กทม.	10150

-

108 ทัณฑสถำนหญิง
ธนบุรี

น.ส.กรองกำญจน์	
โตสมบัติ

0	2453	0319 70	ม.4	ถ.เอกชัย	
เขตบำงบอน	
กทม.	10150

-

จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ต่อ)



สค
ร.

 1

19เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

ล�าดับ

ที่
หน่วยงาน

ชื่อผู้ประสาน

งานวัณโรค

โทรศัพท์

E	mail	address
ที่อยู่หน่วยงาน

	วันที่มี

TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนป้องกัน
ควบคุมโรคที่	1	
เชียงใหม่

1.	นำงรัชนีกร	ค�ำหล้ำ 0	5327	6364	ต่อ	212
08	1032	3635
Fax.	0	5327	3590	
r_khumlar@yahoo.com

143	ถนนศรีดอนไชย	
ต.ช้ำงคลำน	อ.เมือง	
จ.เชียงใหม่	50100	

--

2.	น.ส.เจริญศรี	แซ่ตั้ง 0	5327	6364	ต่อ	212
08	1980	7849
Fax.	0	5327	3590
yeepun_n@yahoo.com

3.	น.ส.อรยำ	เชียงจันทร์ 0	5327	6364	ต่อ	211
08	9266	8271
Fax.	0	5327	3590
ann8964@hotmail.com

4.	นำงพรพิมล	บำระมี 0	5327	6364	ต่อ	211
09	1853	2339
Fax.	0	5327	3590
dpctb10@gmail.com

5.	น.ส.ปรีญำภรณ์	
โรจนเศรษฐำกุล

0	5327	6364	ต่อ	212
08	4543	1799
Fax.	0	5327	3590
dpctb10@gmail.com

จังหวัดเชียงใหม่

ล�าดับ

ที่
หน่วยงาน

ชื่อผู้ประสาน

งานวัณโรค

โทรศัพท์

E	mail	address
ที่อยู่หน่วยงาน

	วันที่มี

TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดเชียงใหม่

1.นำงสุธีรำ	มหำสิงห์ 0	5321	1048	
08	9835	4242
Fax.	0	5322	1374

10	ถ.สุเทพ	ต.สุเทพ	
อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50200

-

2.	น.ส.ลลิตำ	ปัญญำวงค์ 09	4636	2135
lalita_panyawong@
hotmail.com

2 โรงพยำบำลจอมทอง นำงอัมภิกำ	น้อยทอง 0	5334	2018
09	5686	4524
Fax.	0	5334	1521
ampika_jeab@yahoo.co.th

259	ม.2	ต.ดอยแก้ว	
อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่	
50160

วันศุกร์

3 โรงพยำบำลเชียงดำว นำงจริชัยำ	อนิต๊ะบญุมำ 0	5345	5074
09	7921	9059
Fax.	053	455	249
joy201578@hotmail.com

ม.2	ต.เชียงดำว	อ.เชียงดำว	
จ.เชียงใหม่	50170

วัน
พฤหัสบดี



สคร. 1

20 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ

ที่
หน่วยงาน

ชื่อผู้ประสาน

งานวัณโรค

โทรศัพท์

E	mail	address
ที่อยู่หน่วยงาน

	วันที่มี

TB	Clinic

4 โรงพยำบำลไชย
ปรำกำร

นำงจันทร์จิรำ	ค�ำฟู 0	5387	0444
08	1746	5585
Fax.	0	5387	0077
janjirafriend@gmail.com

131	ม.	3	ต.ศรดีงเยน็	
อ.ไชยปรำกำร	จ.เชียงใหม่	
50320

วัน
พฤหัสบดี

5 โรงพยำบำลดอยเต่ำ นำยอ�ำนวย	อำจหำญ 0	5383	3098
08	7725	7744
Fax.	0	5383	3100
nu_reddragon@hotmail.com

105	ม.3	ต.ท่ำเดื่อ	
อ.ดอยเต่ำ	จ.เชียงใหม่	
50260

วัน
พฤหัสบดี	
(บ่ำย)

6 โรงพยำบำล
ดอยสะเก็ด

น.ส.รุ่งทิพย์	สุจริตธรรม 0	5349	3171
08	1021	6524
Fax.	0	5349	5505
fire2618@gmail.com

ม.8	ต.เชิงดอย	
อ.ดอยสะเก็ด	
จ.เชียงใหม่	50220

วันศุกร์

7 โรงพยำบำลดอยหล่อ นำยสถิตย์	เปรม 0	5326	7396
08	1951	4656
Fax.	0	5323	7400
after1025@gmail.com

511	ม.25	ต.ดอยหล่อ	
อ.ดอยหล่อ	จ.เชียงใหม่	
50160

วันจันทร์

8 โรงพยำบำลนครพิงค์ นำงพัชรี	ธีรสวัสดิ์ 0	5399	9200	ต่อ	2275,	
08	4614	0848
Fax.	0	5399	9200
tb_nakornping@hotmail.
com

159	ม.4	ถ.โชตนำ	
ต.ดอนแก้ว	อ.แม่ริม	
จ.เชียงใหม่	50180

วันจันทร์,
วัน

พฤหัสบดี	
(บ่ำย)

9 โรงพยำบำลฝำง น.ส.สำยฝน	วงค์คม 0	5345	1444	ต่อ	419
08	0493	6291
Fax.	0	5345	1152
fang_tbclinic@hotmail.com

30	ม.4	ต.เวียง	อ.ฝำง	
จ.เชียงใหม่	50110

วัน
พฤหัสบดี

10 โรงพยำบำลพร้ำว นำงพัชรี	ธำรีพืชน์ 0	5347	5271
08	3945	3100
Fax.	0	5347	5293
patchar33@hotmail.com

ม.4	ต.เวียง	อ.พร้ำว	
จ.เชียงใหม่	50190

วัน
พฤหัสบดี

11 โรงพยำบำลมหำรำช นำงจุฑำมำศ	อินทร์ชัย 0	5394	5724
09	0318	9691
Fax.	0	5394	6561
juinchai@gmail.com

239	ถ.ห้วยแก้ว	ต.สุเทพ	
อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50200

-

12 โรงพยำบำล
เทพรัตนเวชำนุกูล

น.ส.ปทุมวดี	ค�ำมำวัน 0	5348	5073
08	2193	7866
Fax.	0	5348	5073
mydear_23@hotmail.com

73	ม.4	ต.ช่ำงเคิ่ง	
อ.แม่แจ่ม	
จ.เชียงใหม่	50270

วันจันทร์	
-	ศุกร์

จังหวัดเชียงใหม ่(ต่อ)
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21เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ

ที่
หน่วยงาน

ชื่อผู้ประสาน

งานวัณโรค

โทรศัพท์

E	mail	address
ที่อยู่หน่วยงาน

	วันที่มี

TB	Clinic

13 โรงพยำบำลแม่แตง นำยไชยำ	บุญสุ 0	5310	4150	ต่อ	1
08	1765	9269
Fax.	0	5314	0415	2
c_boonsoo@
windowslive.com

300	ม.7	ต.สันมหำพน	
อ.แม่แตง	จ.เชียงใหม่	
50150

วันจันทร์

14 โรงพยำบำลแม่วำง นำงจีระนันท์	พลเยี่ยม 0	5336	3438
09	4629	9039
Fax.	0	5336	3438
jinda631jin@gmail.com

191	ม.	1	ต.บ้ำนกำด	
อ.แม่วำง	จ.เชียงใหม่	
50360

วันจันทร์

15 โรงพยำบำลแม่ออน น.ส.วรรณภำ	ฉลอม 0	5388	0745-6
09	1852	3510
Fax.	0	5388	0745-6	
ต่อ	102
poy_90@hotmail.com

75	ม.1	
ต.บ้ำนสหกรณ์กิ่ง	
อ.แม่ออน	จ.เชียงใหม่	
50130

วันพุธ	
(TB),	

วันอังคำร
และศุกร์	
(TB,HIV)

16 โรงพยำบำลแม่อำย น.ส.พรชนก	ปั๋นแก้ว 0	5345	9036-7
09	1479	9959	
Fax.	0	5346	5038
nunan_club@hotmail.com

191	ม.8	ต.มะลิกำ	
อ.แม่อำย	
จ.เชียงใหม่	50280

วัน
พฤหัสบดี

17 โรงพยำบำลเวียงแหง น.ส.อนงค์	สำยผำบ 0	5347	7380
06	5538	9918
Fax.	0	5347	7001
anong2552@gmail.com

53	ม.3	ต.เมืองแหง	
อ.เวียงแหง	จ.เชียงใหม่	
50350

วันจันทร์

18 โรงพยำบำลสะเมิง นำยเจตนิพิฐ	ปัญญำกอง 0	5348	7124-5
08	3324	6963
Fax.	0	5348	7015
jetnipit346_04@hotmail.
co.th

191	ม.10	
ต.สะเมิงใต้	อ.สะเมิง	
จ.เชียงใหม่	50250

วันศุกร์ที่	
2	ของ
เดือน

19 โรงพยำบำลหำงดง นำงเสำวลักษณ์	ขัดผำบ 0	5344	1693
08	5035	0042
Fax.	0	5344	1630
s_kung1704@hotmail.com

260	ม.3	
ต.หำงดง	อ.หำงดง	
จ.เชียงใหม่	50230

วันจันทร์	
-	วันศุกร์

20. โรงพยำบำลสันทรำย นำงรุ้งสินี	อ�ำช�ำฤทธิ์ 0	5349	8996
08	9434	5990
Fax.	0	5387	8211
rungsineetuy@gmail.com

201	ม.11	
ต.หนองหำร	อ.สันทรำย	
จ.เชียงใหม่	50290

ทุกวัน
ยกเว้น
วันพุธ

21 โรงพยำบำล
สันป่ำตอง

นำงประทุม	ถำจร 0	5331	1404
08	1783	2873
Fax.	0	5331	1712
prathumth@gmail.com

ม.9	ต.ยุหว่ำ	อ.สันป่ำตอง	
จ.เชียงใหม่	50120

วันจันทร์

จังหวัดเชียงใหม ่(ต่อ)
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22 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ

ที่
หน่วยงาน

ชื่อผู้ประสาน

งานวัณโรค

โทรศัพท์

E	mail	address
ที่อยู่หน่วยงาน

	วันที่มี

TB	Clinic

22 โรงพยำบำลสำรภี นำงจันทร์จิรำ	นำมเทพ 0	5332	1179
09	0317	5717
Fax.	0	5332	1762
janjira_2512@hotmail.com

147	ม.3	ต.สำรภี	อ.สำรภี	
จ.เชียงใหม่	50140

วัน
พฤหัสบดี

23 โรงพยำบำล
สันก�ำแพง

นำงทับทรวง	ยอดเมือง 0	5344	6635-7	
08	3200	0951
kun	suang@hotmail.com

ม.1	ต.บวกค้ำง	
อ.สันก�ำแพง	
จ.เชียงใหม่	50130

วันจันทร์
(เช้ำ)

24 โรงพยำบำลอมก๋อย นำงอรพิน	ตำค�ำ 0	5346	7068
09	7341	1622
Fax.	0	5346	7068	ต่อ	103
nadluthai_19@hotmail.com

ม.1	ต.อมก๋อย	อ.อมก๋อย	
จ.เชียงใหม่	50310

วันศุกร์

25 โรงพยำบำลฮอด นำงระวิวรรณ	บุญเพ็ง 0	5346	1195
08	5106	9475
Fax.	0	5383	1445
nimnaka2011@hotmail.com

ม.1	ต.หำงดง	อ.ฮอด	
จ.เชียงใหม่	

วัน
พฤหัสบดี

26 โรงพยำบำลวัดจันทร์ นำยวิวัฒน์	คีรีรัตนกมล 0	5348	4010
08	7182	4478
sarin666666@gmail.com

94	หมู่	3	ต.บ้ำนจันทร์	
อ.กัลยำณิวัฒนำ	
จ.เชียงใหม่	58130

วันจันทร์

27 โรงพยำบำล
แมคคอร์มิค

น.ส.ชุมศิริ	วิรบุตร์ 0	5392	1777	ต่อ	1285
Fax.	05	3241	177
tb_mch@hotmail.com

133	ถ.แก้วนวรัตน์	
ต.วัดเกต	อ.เมือง	
จ.เชียงใหม่	50200

วันอังคำร
(บ่ำย)

28 โรงพยำบำลแมคเคน น.ส.แก้วใจ	บุญมำ 0	5312	4263,	
08	9635	8038
Fax.	05	3124	264
laa_mch@hotmail.com

68	-	69	ม.8	ต.ป่ำแดด	
อ.เมือง	จ.เชียงใหม่			
50200

-

29 โรงพยำบำล
รวมแพทย์ฯ

นำงวรรณภำ	อยู่อนิทร์ 0	5327	0144,	
08	1473	5252
Fax.	0	5327	9256

21	ถ.นันทำรำม	ต.หำยยำ	
อ.เมือง	จ.เชียงใหม่			
50200

วันจันทร์	
-	ศุกร์

30 โรงพยำบำลรำชเวช นำงนติยำ	กลดัเจรญิ 0	5380	1999	ต่อ	225,	
08	1530	1510
Fax.	0	5380	1442
rajavejit@hotmail.com

316/1	ถ.เชียงใหม่-ล�ำพูน	
ต.วัดเกตุ	อ.เมือง	
จ.เชียงใหม่	50000

-

31 โรงพยำบำลลำนนำ น.ส.องัคณำ	ปัจฉมิ 0	5399	9777	ต่อ	127
08	1883	6256

103	ม.3	ถ.เชียงใหม่	
-	ล�ำปำง	ต.ป่ำตัน	อ.เมือง	
จ.เชียงใหม่	50200

-

32 โรงพยำบำล
สยำมรำษฎร์

น.ส.สภุำพร	ถำยะพงิค์ 0	5335	7655,	
08	1530	6060
Fax.	0	5341	1235

84/3	ถ.เชียงใหม่-ล�ำปำง	
ต.ช้ำงเผือก	อ.เมือง	
จ.เชียงใหม่	50200

-

33 โรงพยำบำลหมอวงค์ - 0	5324	7519-21
Fax.	0	5324	3624

111/10	ถ.กองทรำย	ต.วดัเกต	
อ.เมอืง	จ.เชียงใหม่	50200

-

จังหวัดเชียงใหม ่(ต่อ)



สค
ร.

 1

23เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ

ที่
หน่วยงาน

ชื่อผู้ประสาน

งานวัณโรค

โทรศัพท์

E	mail	address
ที่อยู่หน่วยงาน

	วันที่มี

TB	Clinic

34 โรงพยำบำล
กองบิน	41

น.ต.หญงิขนษิฐำ	เอมเอ่ียม 0	5328	1012-5
Fax.	0	5328	3217

ต.สุเทพ	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	
 50200

-

35 โรงพยำบำล
ค่ำยกำวิละ

ร.อ.หญงิณฏัจิรำ	
กำวิละพนัธุ์

0	5324	1644	ต่อ	75116
08	4615	5125
Fax.	0	5324	9618

ต.วัดเกต	อ.เมือง
จ.เชียงใหม่		50200

-

36 โรงพยำบำล
ชม.ใกล้หมอ

นำยอนุวธั	สำยบญุผ่อง 0	5320	0002	ต่อ	736
08	7546	2711
Uc	ckm@hotmail.com

158	ม.10	ต.ป่ำแดด	
อ.เมือง	จ.เชียงใหม่		50200

-

37 โรงพยำบำลช้ำงเผือก นำงเพลนิพศิ	ศรีเกษม 0	5322	0022	ต่อ	553,	
08	1614	0568
Fax.	0	5321	8120
Joysweetlove01@
hotmail.com

1	/7	ซ.2	ถ.ช้ำงเผือก	
ต.ช้ำงเผือก	อ.เมือง	
จ.เชียงใหม่	50200

วัน
พฤหัสบดี	

38 โรงพยำบำล
เชียงใหม่รำม	1

นำงฤทยั	ลกัษณ์ไกรศร 0	5322	4851,	
08	9559	5011
Fax.	0	5322	4880
daoruthai@gmail.com

8	ถ.บุญเรืองฤทธิ์	ต.ศรีภูมิ	
อ.เมือง	จ.เชียงใหม่		50200

-

39 โรงพยำบำลเซน็ทรัลฯ นำงวรัิชญำ	ถนดัค้ำ 0	5381	9333,	
08	9759	0905
Fax.	053	271	624
wiratthaya@hotmail.com

186	/	2-4	ถ.ช้ำงคลำน	
ต.ช้ำงคลำน	อ.เมือง	
จ.เชียงใหม่	50200

วันพุธ	
(บ่ำย)

40 โรงพยำบำล
ดำรำรัศมี

พ.ต.ท.หญงิ	อไุรวลัย์	
โกแสนตอ

0	5329	9167,	
08	9447	2155
Fax.	0	5329	7385
uraiwan3854@gmail.com

ต.ริมใต้	อ.แม่ริม	
จ.เชียงใหม่		50180

-

41 โรงพยำบำลเทพ
ปัญญำ

นำงเยำวลกัษณ์	ปันค�ำ 0	5385	2590,	
08	9637	7968
Fax.	0	5385	3088
theppanya@gmail.com

99	ม.5	ถ.เชียงใหม่	-	พร้ำว	
ต.ฟ้ำฮ่ำม	อ.เมือง	
จ.เชียงใหม่		50200

วัน
พฤหัส,	
อำทิตย์

42 โรงพยำบำลเทศบำลฯ นำงจรรยำ	ไชยพำน 0	5323	3215,	
08	1961	9292
Fax.	0	5323	2210
cm_14465@hotmail.com

18	ถ.วิชยำนนท์	ต.ช้ำงม่อย	
อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50300

วันศุกร์

43 เรือนจ�ำกลำง
เชียงใหม่

นำงพชัรำภรณ์	
ธรรมรตันพงษ์

0	5312	2401-2
Fax.	0	5312	2400

142	ถ.โชตนำ	ต.ช้ำงเผือก	
อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50300

-

44 เรือนจ�ำฝำง นำงนงค์ลกัษณ์	คงมัน่ 0	5345	1260,	
08	1595	3209
Fax.	0	5345	3509

500	ม.	3	ต.เวียง	อ.ฝำง	
จ.เชียงใหม่	50110

-

จังหวัดเชียงใหม ่(ต่อ)
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24 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ

ที่
หน่วยงาน

ชื่อผู้ประสาน

งานวัณโรค

โทรศัพท์

E	mail	address
ที่อยู่หน่วยงาน

	วันที่มี

TB	Clinic

45 ทัณฑสถำนหญิง
เชียงใหม่

น.ส.เพชรรตัน์	วชิำ 0	5312	2340	ต่อ	18,	
08	8266	7624	
Fax.	0	5312	2341
P_wicha4@hotmail.com

100	ถ.รำชวิถี	ต.ศรีภูมิ	
อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50200

-

จัังหวััดเชีียงราย

ล�าดับ

ที่
หน่วยงาน

ชื่อผู้ประสาน

งานวัณโรค

โทรศัพท์

E	mail	address
ที่อยู่หน่วยงาน

	วันที่มี

TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดเชียงรำย

1.	นำงเยำวลักษณ์	
ไชยำนนท์

0	5391	0300
08	1289	6342
Fax.	0	5391	0345
tbcm.cr2016@gmail.com

ต.ท่ำสำย	อ.เมือง	
จ.เชียงรำย	57000

-

2.	น.ส.อรทัย	สุยะต๊ะ 08	4885	6300
en	joy4738@hotmail.com

2 โรงพยำบำลขุนตำล น.ส.สิดำพร	ขันทพันธุ์ 0	5360	6221-2
08	4885	9337
gubgybsidaphan@gmail.
com

ต.ป่ำตำล	อ.ขุนตำล	
จ.เชียงรำย	57340

วันศุกร์

3 โรงพยำบำล
สมเด็จพระยุพรำช
เชียงของ

น.ส.น�ำ้ทพิย์	ชยัยะ 0	5379	1740
08	2764	3934
poo43934@gmail.com

ต.เวียง	อ.เชียงของ
จ.เชียงรำย	57140

วันจันทร์

4 โรงพยำบำลเชียงรำย
ประชำนุเครำะห์

น.ส.อมรรตัน์	
วริยิะประสพโชค

0	5391	0600	ต่อ	3032
08	9634	9016
amornratt08@gmail.com

อ.เมืองเชียงรำย	จ.เชียงรำย	
57000

วันจันทร์
(เช้ำ),
วนัศกุร์	
(เช้ำ)

5 โรงพยำบำล
เชียงแสน

นำงชลีรัตน์	ฟองนวล 0	5377	7035
08	3207	2490
chaleerat@gmail.com

ต.เวียง	อ.เชียงแสน	
จ.เชียงรำย	57150

วันอังคำร

6 โรงพยำบำลเทิง น.ส.ศุทธินี	บุญทำ 0	5379	5466,	
08	8251	1285
b.tanny@hotmail.com

ต.เวียง	อ.เทิง	จ.เชียงรำย	
57160

วัน
พฤหัสบดี

7 โรงพยำบำลป่ำแดด น.ส.วรำภรณ์	กำบปัญโญ 0	5365	4479-80,	
08	8402	0979
nwk127@windowslive.com

ต.ป่ำแดด	อ.ป่ำแดด	
จ.เชียงรำย	57190

วันพุธ

8 โรงพยำบำล
พญำเม็งรำย

นำงดำรุณี	ควรคิด 0	5379	9124
08	9433	4320
kkhndkk@hotmail.com

ต.แม่เปำ	
อ.พญำเม็งรำย	
จ.เชียงรำย	57290

วันอังคำร

9 โรงพยำบำลพำน นำงปำลิตำ	เจริญสุข 0	5372	1345
06	4995	5690
palita_gun@yahoo.com

ต.ม่วงค�ำ	อ.พำน	
จ.เชียงรำย	57120

วันจันทร์	
-วันศุกร์

จังหวัดเชียงใหม ่(ต่อ)



สค
ร.

 1

25เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ

ที่
หน่วยงาน

ชื่อผู้ประสาน

งานวัณโรค

โทรศัพท์

E	mail	address
ที่อยู่หน่วยงาน

	วันที่มี

TB	Clinic

10 โรงพยำบำลแม่จัน 1.	นำงเยำวลักษณ์	ไชยยศ 0	5377	1300
08	3325	9779	
yaikawaci@outlook.co.th

อ.แม่จัน	จ.เชียงรำย	
57110

วัน
พฤหัสบดี

2.	น.ส.วำสนำ	รอดรัตน์ 09	2427	5453
ddc_mch@hotmail.com

11 โรงพยำบำล
แม่ฟ้ำหลวง

นำยพิเชษฐ์	พรมตัน 0	5373	0357	ต่อ	1040
08	9264	3829
pichet_anfield@hotmail.
com

ต.แม่สลองใน	
อ.แม่ฟ้ำหลวง	
จ.เชียงรำย	57110

วันพุธ

12 โรงพยำบำลแม่ลำว นำยณรงค์ฤทธิ์	คงหมั้น 0	5360	3106
09	8746	1636
pattita_pang@hotmail.com

ต.จอมหมอกแก้ว	อ.แม่ลำว	
จ.เชียงรำย	57250

วัน
พฤหัสบดี

13 โรงพยำบำลแม่สรวย นำงเพ็ญจันทร์	พำนแก้ว 0	5378	6096
09	6806	1855
aew4955@hotmail.co.th

ต.แม่พริก	อ.แม่สรวย	
จ.เชียงรำย	57130

วันจันทร์,
วันศุกร์

14 โรงพยำบำลแม่สำย นำงนุชจิรำ	พินทะ 0	5373	1300	ต่อ	2402
08	1568	2613
njr_san01@yahoo.com

ต.เวียงพำงค�ำ	อ.แม่สำย	
จ.เชียงรำย	57180

วัน
พฤหัสบดี

15 โรงพยำบำลเวียงแก่น นำงจันทิมำ	นิ่มยี่สุ่น 0	5360	8153
08	0130	3767
prang_juntima@hotmail.
com

ต.ม่วงยำย	
อ.เวียงแก่น	
จ.เชียงรำย	57140

วันพุธ

16 โรงพยำบำล
เวียงเชียงรุ้ง

นำยภำนุพงศ์	มณีวรรณ์ 0	5395	3137-9
08	3156	7464
panupong_porn@yahoo.com

ต.ทุ่งก่อ	กิ่งอ.เวียงเชียงรุ้ง	
จ.เชียงรำย	57210

วันจันทร์

17 โรงพยำบำล
เวียงป่ำเป้ำ

	นำยนิรันดร์	ศรีวิชัย 0	5378	1342-3
08	1960	2782
nirun_wpp9@
windowslive.com

ต.เวียง	อ.เวียงป่ำเป้ำ	
จ.เชียงรำย	57170

วันศุกร์

18 โรงพยำบำลสมเด็จ
พระญำณสังวร

นำงวิรำพร	ใจกล้ำ 0	5360	3138
08	6182	0240
wch_cdc@hotmail.com

ต.ป่ำอ้อดอนชัย	อ.เมือง
เชียงรำย	จ.เชียงรำย	
57000

วันพุธ

19 โรงพยำบำล
ดอยหลวง

1.	น.ส.ศรญิญำภรณ์	ก๋ำวิเต๋ 08	7304	7696 199	ม.8	ต.ปงน้อย	
อ.ดอยหลวง
จ.เชียงรำย	57110

วันศุกร์

2.	นำยสมประสงค์	
ธะนะเป็ก

094	618	8998
kittipit12@gmail.com

20 เรือนจ�ำกลำงเชยีงรำย นำยคณพศ	เตชะมำเรือน 0	5373	7539-40,	
08	0769	1933
kanapot_4p@hotmail.com

222	ม.	3	ถ.ป่ำงิ้ว	-	ดอยฮำง	
ต.ดอยฮำง	อ.เมือง	
จ.เชียงรำย	57000

วันจันทร์	
-วันศุกร์

จังหวัดเชียงราย (ต่อ)



สคร. 1

26 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ

ที่
หน่วยงาน

ชื่อผู้ประสาน

งานวัณโรค

โทรศัพท์

E	mail	address
ที่อยู่หน่วยงาน

	วันที่มี

TB	Clinic

21 เรือนจ�ำอ�ำเภอเทิง นำยเจษฐ์ศักดำ	ชัยเลิศ 0	5379	5654 77	ม.	23	ต.เวียง	อ.เทิง	
จ.เชียงรำย	57160

วันจันทร์	
-วันศุกร์

จังหวัดล�าพูน

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดล�ำพูน

นำยณรงค์เดช	นันตำเวียง 08	7176	0605
dang203@hotmail.com

อ.เมืองล�ำพูน	จ.ล�ำพูน	
51000

-

2 โรงพยำบำล
ทุ่งหัวช้ำง

นำงไพวรรณ์	เครือธง 0	5357	9120
08	6192	7278	
tonnum._30@hotmail.com

ต.ทุ่งหัวช้ำง	อ.ทุ่งหัวช้ำง	
จ.ล�ำพูน	51160

วันพุธ
ที่	2

ของเดือน

3 โรงพยำบำลบ้ำนธิ น.ส.อัญชลี	พรหมณะ 0	5398	4325
08	5722	2788
anchalee4477@gmail.com

ต.บ้ำนธิ	อ.บ้ำนธิ	จ.ล�ำพูน	
51180

วันอังคำร	
(เช้ำ)

4 โรงพยำบำลบ้ำนโฮ่ง นำงยุพิน	ปั้นทอง 0	5359	1505
09	9815	1518
noinoikung@hotmail.com

ต.บ้ำนโฮ่ง	อ.บ้ำนโฮ่ง	
จ.ล�ำพูน	51130

วนัศกุร์

5 โรงพยำบำลป่ำซำง นำงประนมพร	มะโนเมือง 0	5355	5400
08	1883	2739
pasang506@gmail.com

ต.นครเจดีย์	อ.ป่ำซำง	
จ.ล�ำพูน	51120

วันจันทร์

6 โรงพยำบำลแม่ทำ น.ส.เดอืนเพญ็	ไชยวงศ์ 0	5357	1171
08	4045	1919
kunkwang@hotmail.com

ต.ทำสบเส้ำ	อ.แม่ทำ	
จ.ล�ำพูน	51140

วันอังคำร

7 โรงพยำบำลล�ำพูน น.ส.สุวำรี	เตือนรำษฎร์ 0	5351	0020
08	9952	7799
suwarrie@gmail.com

ต.เวียงยอง	
อ.เมืองล�ำพูน	
จ.ล�ำพูน	51000

วันจันทร์	
(บ่ำย)

8 โรงพยำบำลลี้ นำยสันติ	มูลวงค์ษำ 0	5397	9190
08	6190	1800	
jongjeng@hotmail.com

ต.ลี้	อ.ลี้	จ.ล�ำพูน	51110 วันจันทร์

9 โรงพยำบำลเวียง
หนองล่อง

น.ส.อรทัย	แสงหงษ์ 0	5350	4043	4
08	9557	0944
ort_ch2@gmail.com

ม.9	ต.วังผำง	อ.เวียงหนอง
ล่อง	จ.ล�ำพูน	51120

-

10 โรงพยำบำลศิริเวช นำงศิริพร	ดอกจันทร์ 0	5353	7597	
08	9672	2695	
singha.siamlux@hotmail.
com

7	หมู่	5	ถ.ล�ำพูน-ดอยติ	
ต.เวียง	อ.เมือง	จ.ล�ำพูน	
51000

ทุกวัน

11 โรงพยำบำลหรภุิญชยั น.ส.นงนุช	ขันแก้ว 0	5358	1600
08	5717	7706
aoiknight@gmail.com

109-111	ถ.ล�ำพูน-บ้ำนธิ	
ต.บ้ำนกลำง	อ.เมือง	
จ.ล�ำพูน	51000

ทุกวัน

จังหวัดเชียงราย (ต่อ)
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27เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

12 เรือนจ�ำจังหวัดล�ำพูน นำงพัชรำภรณ์	
ธรรมรัตนพงษ์

0	5351	1055	
08	4894	2218
pappamblue@hotmail.com

212	ม.	10	ถ.จำมเทวี	
ต.ริมปิง	อ.เมือง	จ.ล�ำพูน	
51000

-

จังหวัดล�าปาง

ล�าดับ

ที่
หน่วยงาน

ชื่อผู้ประสาน

งานวัณโรค

โทรศัพท์

E	mail	address
ที่อยู่หน่วยงาน

	วันที่มี

TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดล�ำปำง

นำงอุบล	ญำณะทวี 0	5422	7527-9	ต่อ	104
08	1992	5615
Fax.	0	5432	3232	
bol_yavee@hotmail.co.th

3	ถนนป่ำขำม	ต.ป่ำขำม	
อ.เมืองล�ำปำง	จ.ล�ำปำง	
52000

-

2 โรงพยำบำลเกำะคำ นำงอ�ำพัน	ปันสุรินทร์ 0	5428	1992	ต่อ	106
09	2258	4960
Fax.	0	5428	6117
nuamphun@gmail.com

381	ม.3	ต.ศำลำ	อ.เกำะคำ	
จ.ล�ำปำง	52130

วัน
พฤหัสบดี

3 โรงพยำบำลงำว นำงอักษร	ถนอมชำติ 0	5432	9504
08	1531	8743
Fax.	0	5426	1055
faro643@gmail.com

ม.3	ต.หลวงเหนือ	อ.งำว	
จ.ล�ำปำง	52110

วันศุกร์

4 โรงพยำบำลแจ้ห่ม นำงจินตนำ	นำมบุญ 0	5427	1005-6	ต่อ115
09	4629	8989
aeaw.0007@gmail.com

195	ม.3	ต.วิเชตนคร	
อ.แจ้ห่ม	จ.ล�ำปำง	52120

วนัองัคำร

5 โรงพยำบำลเถิน น.ส.บุญธิตำ	ปุ้มตะมะ 0	5429	1585
08	4066	5490	
nucha	rat@hotmail.com

96/5	ม.7	ต.ล้อมแรด	
อ.เถิน	จ.ล�ำปำง	52160

วันจันทร์

6 โรงพยำบำล
เมืองปำน

นำงกรรณิกำ	วงค์อ๊อด 0	5427	6345-6
08	5041	2294
kanika2513@hotmail.com

ม.4	อ.เมืองปำน	จ.ล�ำปำง	
52240

วันศุกร์

7 โรงพยำบำลแม่ทะ น.ส.นัยนันท์	
สุวรรณกนิษฐ์

0	5428	9184
08	3542	3792
naiyanant@hotmail.com

อ.แม่ทะ	จ.ล�ำปำง	52150 วันศุกร์

8 โรงพยำบำลแม่พริก นำยกันตินันท์	บุญเรือง 0	5429	9324
09	5582	9895
lovepop100@hotmail.com

29	ม.5	ต.พระบำทวังตวง	
อ.แม่พริก	จ.ล�ำปำง	52180

วันอังคำร

9 โรงพยำบำลแม่เมำะ นำงภคพร	บุญพ่วง 0	5426	6032
08	5553	7034
po	m@hotmail.com

392	ม.11	อ.แม่เมำะ	
จ.ล�ำปำง	52220

วันอังคำร

10 โรงพยำบำล
ศูนย์ล�ำปำง

น.ส.ทรรศนีย์	
จักรวำลนำท

0	5423	7400
08	1885	9528
air.thasani@gmail.com

280	ถนนพหลโยธนิ	ต.ป่ำขำม	
อ.เมืองล�ำปำง	จ.ล�ำปำง	
52000

วัน
พฤหัสบดี

จังหวัดล�าพูน (ต่อ)



สคร. 1

28 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ

ที่
หน่วยงาน

ชื่อผู้ประสาน

งานวัณโรค

โทรศัพท์

E	mail	address
ที่อยู่หน่วยงาน

	วันที่มี

TB	Clinic

11 โรงพยำบำลวังเหนือ นำงสำยชล	หัสรังษี 0	5427	9100	ต่อ	119	
09	7973	5898
saichon_tw@hotmail.com

362	ม.4	ต.วังเหนือ	
อ.วังเหนือ	จ.ล�ำปำง	52140

วันพุธ

12 โรงพยำบำลสบปรำบ นำยรณวรรธน์	
แสนยุทธศำสตร์

0	5429	6252
08	9000	6225
bat_sannoi@hotmail.com

ม.3	อ.สบปรำบ	จ.ล�ำปำง	
52170

วัน
พฤหัสบดี

13 โรงพยำบำลเสริมงำม นำยดุสิต	พรหมแก้วงำม 0	5428	6117-8	ต่อ	116
09	8750	3136
dusit1218@yahoo.com

ม.1	ต.ทุ่งงำม	อ.เสริมงำม	
จ.ล�ำปำง	52210

วัน
พฤหัสบดี

14 โรงพยำบำลห้ำงฉัตร นำยธีรพันธ์	เนตรรัศมี 0	5426	9232
08	9432	1929
theerapun@hotmail.com

122/28	ม.8	อ.ห้ำงฉัตร	
จ.ล�ำปำง	52190

วัน
พฤหัสบดี

15 กองกำรแพทย์และ
อนำมัยโรงแม่เมำะ
โรงไฟฟ้ำแม่เมำะ	
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต
แห่งประเทศไทย

นำงธนำภรณ์	ยศธ�ำรง 054	252	840,	054	252810
thanaporn.y@egat.co.th

800	ม.	6	ต.แม่เมำะ	
อ.แม่เมำะ	จ.ล�ำปำง	52220

วันจันทร์	
-	ศุกร์

16 ศูนย์บริกำรกำร
แพทย์และ
สำธำรณสุข	เทศบำล
นครล�ำปำง	อปท.

1.	นำงวภิำวรรณ	ธรรมลังกำ 0	5421	9211	ต่อ	284,	281 ถนนฉัตรไชย	อ.เมือง	
จ.ล�ำปำง	52000

-

2.	นำงชวนพิศ	คุรุกรณ์

17 เรือนจ�ำกลำงล�ำปำง นำงพรทิพย์	นรมำตร์ 0	5421	7048	ต่อ	15 100	ถนนพหลโยธิน	
อ.เมือง	จ.ล�ำปำง	52000

ทุกวัน

18 ทัณฑสถำนบ�ำบัด
พิเศษล�ำปำง

นำยพงษ์เดช	กำวินชัย 0	5421	8891	
Fax.	0	5435	6676
Satang_np@hotmail.com

234	ม.2	ต.ปงยำงคก	
อ.ห้ำงฉัตร	จ.ล�ำปำง	
52190

ทุกวัน

จังหวัดพะเยา

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดพะเยำ

1.	นำงฉัตรสิริ	พิสิษฐ์กุล 0	5440	9198
Fax.	0	5440	9198

602	ถนน	พหลโยธิน	
ต.บ้ำนต๋อม	อ.เมืองพะเยำ	
จ.พะเยำ	56000

-

2.	นำยปริวัฒน์	พิเครำะห์ 0	5440	9198
08	5258	0349
Fax.	0	5440	9198
ppln_ppln@windowslive.
com

จังหวัดล�าปาง (ต่อ)
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29เครือข่ายประสานงานวัณโรค

จังหวัดพะเยา (ต่อ)

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

2 โรงพยำบำลจุน นำยธีธนัถต์	สมศรี 0	5440	9200
08	1164	1626
Fax.	0	5445	9043
teetunut4002@gmail.com

ต.ห้วยข้ำวก�่ำ	อ.จุน	
จ.พะเยำ	56150

วันศุกร์

3 โรงพยำบำลเชียงค�ำ น.ส.ปริยำ	ใจกล้ำ 0	5441	6614
09	8994	9465
09	7924	2002
Fax.	0	5441	6615,
pariya2009@hotmail.co.th

244	สิทธิประชำรำษฎร์	1	
ต.หย่วน	อ.เชียงค�ำ	
จ.พะเยำ	56110

วัน
พฤหัสบดี

4 โรงพยำบำลเชยีงม่วน น.ส.จิรำภำ	เจริญสุข 0	5449	5018	ต่อ	109
09	5242	2245
Fax.	0	5449	5125	ต่อ	111
jirapayai_yai@hotmail.com

200	หมู่	6	ต.เชียงม่วน	
อ.เชียงม่วน	จ.พะเยำ	
56160

วนัศกุร์

5 โรงพยำบำล
ดอกค�ำใต้

นำงสุพักตรำ	พรหมเสน 0	5449	1500
09	8749	8219
Fax.	0	5449	1507
supuktra.p@gmail.com

225	ต.สว่ำงอำรมณ์	
อ.ดอกค�ำใต้	จ.พะเยำ	
56120

วันศุกร์

6 โรงพยำบำลปง 1.	นำงมัลลิกำ	ลือยศ 0	5449	7225
06	3261	6553
09	4636	1065
Fax.	0	5449	7232,
mulliga2521@hotmail.com

329	ถนนองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด	พะเยำ	3078	
ต.ปง	อ.ปง	จ.พะเยำ	
56140

วันศุกร์

2.	น.ส.มนัสชนก	
ไชยอักษร

06	1269	4422
manudchanokchaiark
sorn@gmail.com

7 โรงพยำบำลพะเยำ 1.	นำงบัวศรี	
เยำวลักษณ์โยธิน

0	5440	9300-30
08	1021	7548
Fax.	0	5440	9330
bua.11551@gmail.com

269	ถนนพหลโยธิน	ต.บ้ำน
ต๋อม	อ.เมืองพะเยำ	
จ.พะเยำ	56000

วันศุกร์

2.	นำงล�ำดวน	ใจมั่น 08	1472	5029
lumduan.ch@gmail.com

8 โรงพยำบำลแม่ใจ	 นำงนวลจันทร์	สุดเสน่ห์ 0	5449	9026	
08	7827	0239
Fax.	0	5440	9604
naunchan.poom@gmail.
com

80	9	ถนนองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด	ต.ศรีถ้อย	
อ.แม่ใจ	จ.พะเยำ	56130

วันพุธ

9 เรอืนจ�ำจงัหวดัพะเยำ นำยสุเวช	โอ้ทำ 0	5443	1922 58	ม.	11	ถ.รำชทัณฑ์	
ต.บ้ำนต๋อม	อ.เมือง	
จ.พะเยำ	56000

-
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ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดแพร่

นำงนงลักษณ์	เกษม 0	5451	1145	ต่อ	202
09	1856	8290
Fax.	0	5452	1383	
noinongluk@hotmail.com

25	ถ.บ้ำนใหม่	
ต.ในเวียง	อ.เมืองแพร่	
จ.แพร่	54000

-

2 โรงพยำบำลสมเด็จ
พระยุพรำชเด่นชัย

1.	นำยเกรียงศักดิ์	จัดของ 0	5461	3134	ต่อ	306
08	6672	3519
Fax.	0	5461	3195
nonfa_wa@hotmail.com

545	หมู่	9	ต.เด่นชัย	
อ.เด่นชัย	จ.แพร่	54110

วันศุกร์ที่	
3	ของ
เดือน

2.	นำยศุภกำนต์	สำยวงค์ 09	0317	1146
kansa91@hotmail.com

3 โรงพยำบำลแพร่ นำงเนตรทรำย	เหมืองจำ 0	5453	3500	ต่อ	2010
08	1950	5340
Fax.	0	5451	1096
sai_netsai@hotmail.com

144	ถ.ช่อแฮ	
ต.ในเวียง	อ.เมืองแพร่	
จ.แพร่	54000

วันศุกร์

4 โรงพยำบำลร้องกวำง นำงอรพันธ์	บุญคง 0	5459	7115	ต่อ	155
08	5040	0159
Fax.	0	5459	6487
kun	oraphan@hotmail.co.th	

ต.ร้องเข็ม	อ.ร้องกวำง	
จ.แพร่	54140

วนั
พฤหสับดี

5 โรงพยำบำลลอง น.ส.โกศล	สืบต่ำงใจ 0	5458	1661
09	1857	3492
Fax.	0	5458	1479	ต่อ	120
ksuebtangjai@gmail.com

156	ต�ำบล	ห้วยอ้อ	อ.ลอง	
จ.แพร่	54150

วันอังคำร

6 โรงพยำบำลวังชิ้น น.ส.กรรณกิำร์	หล้ำตนั 0	5458	9252	ต่อ	210
08	4363	1960
Fax.	0	5458	9106
tb_wangchinhos@
hotmail.co.th

อ.วังชิ้น	จ.แพร่	54160 วันศุกร์

7 โรงพยำบำลสอง นำงสุจิน	ปินตำกุล 0	5459	1815	ต่อ	1013
08	9429	3355
Fax.	0	5459	1815	
ginsuchine@gmail.com

ต.บ้ำนหนุน	อ.สอง	จ.แพร่	
54120

วันจันทร์

8 โรงพยำบำลสูงเม่น น.ส.ตวงพร	
ธรรมประเสริฐ

0	5454	1299
08	5719	3553
indy	mod@hotmail.co.th

ต.ดอนมูล	อ.สูงเม่น	จ.แพร่	
54130

วัน
พฤหัสบดี

9 โรงพยำบำล
หนองม่วงไข่

นำยไกรลำศ	ใจเกษม 0	5464	7458
08	7207	9861
Jaikasam.k@gmail.com

ต.น�ำ้รดั	อ.หนองม่วงไข่	
จ.แพร่	54170

วัน
พฤหัสบดี

10 โรงพยำบำลแพร่-รำม นำงจิตติมำ	พลห่วง 09	5783	2248
jittiman6@gmail.com

ตรอกยันตรกิจโกศล	1	3	
ต.ในเวียง	อ.เมืองแพร่
จ.แพร่	54000

จังหวัดแพร่
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31เครือข่ายประสานงานวัณโรค

จังหวัดแพร ่(ต่อ)

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

11 เรือนจ�ำจังหวัดแพร่ นำยศรำยุทธ	วำยลม 09	8614	9559
sarayuht2526@hotmail.com

20	ถ.ไชยบูณณ์	ต.ในเวียง	
อ.เมือง	จ.แพร่	54000

-

จังหวัดน่าน

ล�าดับ

ที่
หน่วยงาน

ชื่อผู้ประสาน

งานวัณโรค

โทรศัพท์

E	mail	address
ที่อยู่หน่วยงาน

	วันที่มี

TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดน่ำน

นำยเอกชัย	คนกลำง 0	5471	0190
09	7956	6147
Fax.	0	5471	0559
boklua@hotmail.com

467	ถนนน่ำน	-	ทุ่งช้ำง	
ม.5	ต.ผำสิงห์	อ.เมืองน่ำน	
จ.น่ำน	55000

-

2 โรงพยำบำล
เฉลิมพระเกียรติ	

น.ส.พักตรำ	ไชยสำร 0	5469	3548
06	1649	5131
joy_paktra01@hotmail.com.

ต.ห้วยโก๋น	อ.เฉลิมพระเกยีรต	ิ
จ.น่ำน	55130

วันพุธ

3 โรงพยำบำล
เชียงกลำง

นำยศุภกำร	เทพอินทร์ 0	5479	7111,	0	5479	7123
08	2893	6688
sthep	in@hotmail.com

ต.เชียงกลำง	อ.เชียงกลำง	
จ.น่ำน	55160

วันศุกร์

4 โรงพยำบำลท่ำวังผำ นำงอุดมศรี	ไชยชนะ 0	5475	5516
09	1068	8024
udomsri.tree@gmail.com

ต.ท่ำวังผำ	อ.ท่ำวังผำ	
จ.น่ำน	55140

วนั
พฤหสับดี

5 โรงพยำบำลทุ่งช้ำง นำยสิทธิชัย	จักอะโน 0	5479	5100
08	1180	5636
kunnacity@hotmail.com

ต.ทุ่งช้ำง	อ.ทุ่งช้ำง	จ.น่ำน	
55130

วันจันทร์

6 โรงพยำบำลน่ำน 1.	นำงดำรุนี	ดีสุยำ 0	5471	9000
08	9557	6969
darun1@hotmail.co.th

1	ถ.วรวิชัย	ต.ในเวียง	
อ.เมืองน่ำน	จ.น่ำน	55000

วันอังคำร

2.	น.ส.วิชชุดำ	ใจแก้ว 09	0756	4539
vichuda23_joy@hotmail.
com

7 โรงพยำบำลนำน้อย นำงพัฒนำกำร	ช�ำนำญยำ 0	5478	9089-90	
ต่อ	110
09	7924		8738
nakarn5@hotmail.com

ต.ศรีษะเกษ	อ.นำน้อย	
จ.น่ำน	55150

วันศุกร์

8 โรงพยำบำลนำหมื่น น.ส.เสำวลกัษณ์	ขันยม 0	5478	7013-14
08	1796	0336
sao_kluay12	@hotmail.co.th

ต.บ่อแก้ว	อ.นำหมื่น	
จ.น่ำน	55180

วันจันทร์
ที่	3,	4

ของเดือน

9 โรงพยำบำลบ่อเกลือ น.ส.ชลนิกำ	เครื่องมืด 0	5477	8066
08	7187	4176
chonnika8474@gmail.com

ต.บ่อเกลือใต้	
อ.บ่อเกลือ	
จ.น่ำน	55220

วันพุธที่	
3	ของ
เดือน
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ล�าดับ

ที่
หน่วยงาน

ชื่อผู้ประสาน

งานวัณโรค

โทรศัพท์

E	mail	address
ที่อยู่หน่วยงาน

	วันที่มี

TB	Clinic

10 โรงพยำบำล
บ้ำนหลวง

นำยนภดล	สุดสม	 0	5476	1060
08	6192	7880
napadol_sudsom@
hotmail.com

ต.ป่ำคำหลวง	อ.บ้ำนหลวง	
จ.น่ำน	55190

วันพุธ

11 โรงพยำบำล
สมเด็จพระยุพรำชปัว

1.	นำงกรสุมำ	เสียงหวำน 0	5479	1104	ต่อ	2301
06	1791	9244
kornsuma_19@hotmail.com

ต.วรนคร	อ.ปัว	จ.น่ำน	
55120

วันอังคำร

2.	น.ส.นงลักษณ์	ล�ำน้อย 08	1992	6695
taetung_2008@hotmail.com

12 โรงพยำบำลแม่จริม น.ส.อมรรัตน์	สุปินะ 0	5476	9036
08	6921	3248
amornrut_nan@hotmail.
com

ต.หนองแดง	อ.แม่จริม	
จ.น่ำน	55170

วันศุกร์

13 โรงพยำบำลเวียงสำ นำงพรรษำ	นันทะน้อย 0	5475	2012-13
08	7178	0257
twinsbaby07	@gmail.com

ต.กลำงเวียง	
อ.เวียงสำ	จ.น่ำน	55110

วัน
พฤหัสบดี

14 โรงพยำบำลสองแคว นำยมนตรี	ศักดำเทพฤทธิ์ 0	5477	7085
06	3104	2348
montree_ssk@hotmail.co.th

ต.นำไร่หลวง	
อ.สองแคว	
จ.น่ำน	55160

วันจันทร์

15 โรงพยำบำลสันติสุข นำงธัญลักษณ์	มณีศรี 0	5476	7045
08	9701	7287
thanya5967@msn.com

ต.ดู่พงษ์	อ.สันติสุข	จ.น่ำน	
55000

วันจันทร์

16 โรงพยำบำลภูเพียง น.ส.หทยัรตัน์	เวชมนสั 08	1885	5651
trydmax@hotmail.com

ต.ม่วงตึ๊ด	อ.ภูเพียง	จ.น่ำน	
55000

17 โรงพยำบำล
ค่ำยสุริยพงษ์

1.	ร.ท.ญ.จอมขวัญ	
ปำละกะวงค์	ณ	อยุธยำ

0	5477	3035,	
08	4012	9522

1169	ฝำยแก้ว	อ.ภูเพียง	
จ.น่ำน	55000

-

2.	นำงจรัญญำ	บุญจร 08	8208	2596

18 เรือนจ�ำจังหวัดน่ำน นำงรักชนก	พิมพ์สะ 0	5471	0275 28	ถ.ผำกอง	ต.ในเวียง	
อ.เมือง	จ.น่ำน	55000

-

จังหวัดน่าน (ต่อ)
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33เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ

ที่
หน่วยงาน

ชื่อผู้ประสาน

งานวัณโรค

โทรศัพท์

E	mail	address
ที่อยู่หน่วยงาน

	วันที่มี

TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1.	นำยอดิศักดิ์	มงคล	 0	5361	1281
08	9433	3486
Fax.	0	5361	1322
moadisak@yahoo.co.th

129	ถ.ขนุลมุประพำส	
ต.จองค�ำ	อ.เมือง	
จ.แม่ฮ่องสอน	58000

-

2.	นำงทวีศรี	ฉ�่ำมณี 08	6224	4409
Taweesrie@yahoo.com

2 โรงพยำบำลขุนยวม นำยสมโภชน์	ปิ่นมณี 0	5369	1017	ต่อ	185
08	0675	2212
Fax.	0	5369	1098
joejoji@hotmail.com

455	หมู่	1	ต.ขุนยวม	
อ.ขุนยวม	จ.แม่ฮ่องสอน	
58140

วันอังคำร
ที่	3	

ของเดือน

3 โรงพยำบำล
ปำงมะผ้ำ

1.	น.ส.มำลินี	สุนันต๊ะกูล 0	5361	7154-5
08	1922	3477
m2k.kat@gmail.com

240	ม.1	ต.สบป่อง	อ.ปำง
มะผ้ำ	จ.แม่ฮ่องสอน	
58150

วันพุธ

2.	น.ส.ทัศพร	กันธุระ 09	5622	9015
k.tachsaporn@gmail.com

4 โรงพยำบำลปำย 1.	นำงพีรัญชน์	ค�ำสม 0	5369	9031	ต่อ	129	
09	1143	7039
ampakun@hotmail.com

111	หมู่ที่	1	ต.เวียงใต้	
อ.ปำย	จ.แม่ฮ่องสอน	
58130

วนัศกุร์
ที	่4

ของเดอืน

2.	น.ส.รตัตกิำล	แปงฟู 09	1143	5537
jiratti_p@hotmail.com

5 โรงพยำบำล
แม่ลำน้อย

น.ส.วัลลี	สนธิคุณ 0	5368	9060-1
08	3011	7602
Fax.	0	5368	9062
brandnew880@gmail.com

ต.แม่ลำน้อย	อ.แม่ลำน้อย
จ.แม่ฮ่องสอน	58120

วันศุกร์	
วนัอำทิตย์
ที่	2	และ	
3	ของ
เดือน

6 โรงพยำบำล
แม่สะเรียง

น.ส.มลฤด	ีนเิวศน์เวหน 0	5362	1027	ต่อ	141,	
08	7185	0442
Fax.	0	5362	1307
canolone@hotmail.com

74	ถนน	เวียงใหม่	
ต.แม่สะเรียง	อ.แม่สะเรียง	
จ.แม่ฮ่องสอน	58110

วันพุธ	
วนัอำทิตย์

ที่	1

จังหวัดแม่ฮ่องสอน



สคร. 1

34 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ

ที่
หน่วยงาน

ชื่อผู้ประสาน

งานวัณโรค

โทรศัพท์

E	mail	address
ที่อยู่หน่วยงาน

	วันที่มี

TB	Clinic

7 โรงพยำบำล
ศรีสังวำลย์

1.	นำงวัลภำ	ศิริรัตน์ 0	5361	1378	ต่อ	5017
08	2893	8811
wanlapooh@hotmail.com

101	ถ.สิงหนำทบ�ำรุง	
ต.จองค�ำ	อ.เมือง	
จ.แม่ฮ่องสอน	58000

วัน
พฤหัสบดี
ที่	2	และ	
4	ของ
เดือน

2.	นำงอภิวัฒน์	จุลบุตร 08	1724	5132
nunim_jun@yahoo.com

3.	น.ส.ปำนทิพย์	จินดำค�ำ 08	2480	4879
panthip.donutt@gmail.com

4.	นำยตรีเพชร	ตำค�ำศรี 09	0945	3559
treepech_mon@hotmail.
com

5.	น.ส.รัตติกำล	ใจกล้ำ 06	1302	9192
r.p.jaikla@gmail.com

8 โรงพยำบำลสบเมย 1.	นำงวชัรำภรณ์	ชมุภบูำง 0	5361	8080-1	ต่อ	443
08	2187	2363
modwatcharaporn
swayayo@gmail.com

ต.แม่สวด	อ.สบเมย	
จ.แม่ฮ่องสอน	58110

ทุกวัน
อังคำร

2.	น.ส.สุดำรัตน์	ศิริ 08	1314	4674
gwdaratsiri0126@gmail.com

9 เรือนจ�ำจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

นำยเอกพงษ์	
มนุษย์พัฒนำ

0	5361	2058 200	ม.11	ถ.ศิริมงคล	
ต.ปำงหมู	อ.เมือง	
จ.แม่ฮ่องสอน	58000

-

10 เรือนจ�ำอ�ำเภอ
แม่สะเรียง

นำงอมลรดำ	นะสุ 0	5368	1072 30	ม.1	ถ.เวียงใหม่	
ต.แม่สะเรียง	อ.แม่สะเรียง	
จ.แม่ฮ่องสอน	58110

-

จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ต่อ)



สค
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35เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ

ที่
หน่วยงาน

ชื่อผู้ประสาน

งานวัณโรค

โทรศัพท์

E	mail	address
ที่อยู่หน่วยงาน

	วันที่มี

TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนป้องกัน
ควบคุมโรคที่	2	
พิษณุโลก

1.	นำงสำยรุ้ง	กันทวรรณ์
นักสังคมสงเครำะห์
ช�ำนำญกำรพิเศษ

0	5521	4615-7	ต่อ	332
08	5480	0240
sairungkantawan@gmail.
com

306	ม.5	ถ.พิษณุโลก-
วัดโบสถ์	ต.หัวรอ	อ.เมือง	
จ.พิษณุโลก	65000

-

2.	นำงสุรีพร	วรศรีหิรัญ
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

0	5521	4615-7	ต่อ	318
08	1379	8883
worasrihirun2513@gmail.
com

3.	ดร.นิรมล	พิมน�้ำเย็น
หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำ
วิชำกำร

0	5521	4615-7	ต่อ	229
08	8158	4099
niramon.pimnumyen@
gmail.com

4.	นำงสุวรรณี	กีรติวำสี
หัวหน้ำกลุ่มห้องปฏิบัติ
กำรทำงกำรแพทย์ด้ำน
ควบคุมโรค

0	5521	4615-7,
0	5590	6531-2
09	3426	9246
ilovem18@gmail.com

5.	น.ส.ปัทมำ	กล่อมพร
นักเทคนิคกำรแพทย์
ปฏิบัติกำร

0	5521	4615-7	ต่อ	211
08	9919	7307
path_kl@hotmail.com

6.	น.ส.วรำพร	ยิ้มแย้ม
นักเทคนิคกำรแพทย์
ปฏิบัติกำร

0	5521	4615-7	ต่อ	211
08	9163	4568
imahnoy@hotmail.com

7.	น.ส.อชัฌ์พร	เหล่ำเจรญิ
ผู้ประสำนงำนโครงกำร
กองทุนโลกด้ำนวัณโรค

0	5521	4615-7	ต่อ	312
09	2036	5339
achaporn.Lcr@gmail.com

จังหวัดพิษณุโลก 
ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดพิษณุโลก

นำยสมพร	ประเสริฐกุล 0 5525 2052
08	1727	9339
Samaporn008@gmail.com

1	ถนนอำทิตย์วงศ์	
ต.ในเมือง	อ.เมือง	
จ.พิษณุโลก	65000

-

2 โรงพยำบำล
พุทธชินรำช

น.ส.ปรำนอม	มำเวหำ 0	5527	0300	ต่อ	12120
09	5165	6137
pranomm@gmail.com

90	ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก	
ต.ในเมือง	อ.เมือง	
จ.พิษณุโลก	65000

วัน
พฤหัสบดี

และ
วันศุกร์

3 โรงพยำบำล
ชำติตระกำร

น.ส.รำตรี	คงเมือง 0	5538	1020	ต่อ	241
08	9461	1174
kongmueang@gmail.com

112	ม.5	ต.ชำติตระกำร	
อ.ชำติตระกำร	
จ.พิษณุโลก	65170

วันพุธ

ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก



สคร. 2

36 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

4 โรงพยำบำลบำงระก�ำ นำงสุภำพ	แกล้วกล้ำ 0	5537	1168
08	8155	4772
tuk@live.com

1/3	ม.7	ต.บำงระก�ำ	
อ.บำงระก�ำ	จ.พิษณุโลก	
65140

วันจันทร์

5 โรงพยำบำล
บำงกระทุ่ม

นำงพชันยีำ	วฒันสมบตัสิริิ 0	5539	1061	ต่อ	133	
08	5562	9794
loveoo_2@hotmail.com

100	ม.11	ต.บำงกระทุ่ม	
อ.บำงกระทุ่ม	
จ.พิษณุโลก	65110	

วันพุธ

6 โรงพยำบำล
พรหมพิรำม

นำงกัญลญำรัตน์	
วัชรธนำกรณ์

0	5536	9034	ต่อ	203
09	4362	8966
nine_kao2@hotmail.com

497	ม.1	ต.พรหมพิรำม	
อ.พรหมพิรำม	
จ.พิษณุโลก	65150	

วันอังคำร

7 โรงพยำบำลวัดโบสถ์ น.ส.สุชำดำ	
เดชะศิลำรักษ์

0	5536	1079	ต่อ123
08	9707	3246
suchadada2001@
hotmail.com

135	ม.1	ต.วัดโบสถ์	
อ.วัดโบสถ์	จ.พิษณุโลก	
65160

วัน
พฤหัสบดี

8 โรงพยำบำลวังทอง นำยยุทธภูมิ	วิจำรณ์พล 0	5531	1017	ต่อ	214
06	1653	9619
noodleshop@hotmail.com

491	ม.5	ต.วังทอง	
อ.วังทอง	จ.พิษณุโลก	
65130

วันอังคำร

9 โรงพยำบำล
เนินมะปรำง

นำยชวิฌฎำ	โจชัยชำญ 0	5539	9056	ต่อ	3006
09	2967	8999
Meenzaa69@gmail.com

364	ม.2	ต.เนินมะปรำง	
อ.เนินมะปรำง	จ.พิษณุโลก	
65190

วันจันทร์

10 โรงพยำบำลสมเด็จ
พระยุพรำชนครไทย

น.ส.ชิดชนก	บัวผัด 0	5538	9060	ต่อ	504
08	1031	0673
Chidchanok.bua@gmail.com

111	ม.7	ต.นครไทย	
อ.นครไทย	จ.พิษณุโลก	
65120

วันศุกร์

11 โรงพยำบำล
มหำวิทยำลัยนเรศวร

น.ส.น�้ำหวำน	ทองดี 0	5596	5636	
09	0925	9879
sunsweet0219@gmail.com

99	ม.9	ต.ท่ำโพธิ์	อ.เมือง	
จ.พิษณุโลก	65000

วันพุธ	

12 โรงพยำบำล
ค่ำยสมเด็จ
พระนเรศวรมหำรำช

ร.อ.หญิงยุวธิดำ	
ชนม์สูงเนิน

0	5524	5070-9	
06	4150	6039
y2mfor3nutchons@
gmail.com

9	สิงหวัฒน์	ต.บ้ำนคลอง
อ.เมือง	จ.พิษณุโลก	65000

วัน
จันทร์-
วันศุกร์

13 โรงพยำบำลพิษณุเวช 1.	น.ส.กำญจนำ	
ภมรเดชำกุล

0	5590	9000	ต่อ	4123	
08	1735	8837
kanchana8837@gmail.com

211	ถ.ขุนพิเรนทรเทพ	
ต.ในเมือง	อ.เมือง	
จ.พิษณุโลก	65000

วัน
จันทร์-
วันเสำร์

2.	น.ส.สุธำรัตน์	
ยอดเมือง

09	4636	2424
i_kataayz@hotmail.com

14 โรงพยำบำล
พิษณุโลก	ฮอสพิทอล

น.ส.กนกกำญจน	
ยมเกิด

0	5590	9888
08	3330	8999
Kanokkan_22@iCloud.com

262/55	ถ.บรมไตรโลกนำถ	
ต.ในเมือง	อ.เมือง	
จ.พิษณุโลก	65000

วัน
จันทร์-
วัน

พฤหัสบดี

จังหวัดพิษณุโลก (ต่อ)
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37เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

15 โรงพยำบำล
รวมแพทย์	พิษณุโลก

	นำงณัฐกิจจำ	โมรำ 0	5521	9307	ต่อ	1123
09	5537	1722	
natkitja@gmail.com	

224/30	ถ.บรมไตรโลกนำถ	
ต.ในเมือง	อ.เมือง	
จ.พิษณุโลก	65000

วัน
จันทร์-
วันศุกร์

16 โรงพยำบำลกรุงเทพ	
พิษณุโลก

น.ส.กนกวรรณ	มีวังแดง 0 5521 2222
08	0514	2815
kanowan1988@gmail.com

138	ถ.พระองค์ด�ำ	
ต.ในเมือง	อ.เมือง	
จ.พิษณุโลก	65000

วัน
จันทร์-
วันศุกร์

17 เรือนจ�ำจังหวัด
พิษณุโลก

น.ส.ประภัสสร	
บัวภำเรือง

0	5531	3346
09	6664	4226
prapassorn	jojo@	
hotmail.com

611	ม.8	ถ.พิษณุโลก-
หล่มสัก	ต.วังทอง	อ.วังทอง	
จ.พิษณุโลก	65130

-

18 เรือนจ�ำกลำง
พิษณุโลก

น.ส.วงศ์สิริ	ภำศักดี 0	5531	2469
09	0695	5807
Paisan4002@hotmail.com

999	ม.8	ถ.พิษณุโลก-
หล่มสัก	ต.วังทอง	อ.วังทอง	
จ.พิษณุโลก	65130

วันอังคำร

19 ทัณฑสถำนหญิง
พิษณุโลก

นำงวนิดำ	มำด้วง 0	5531	3360-1	ต่อ	17	
08	6935	8032
Pom_vanida@hotmail.com

801	ม.8	ถ.พิษณุโลก-
หล่มสัก	ต.วังทอง	อ.วังทอง	
จ.พิษณุโลก	65130

-

จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดเพชรบูรณ์

นำยวัชระ	สังกรณี 0	5671	1010	ต่อ	114
08	0689	2959
08	7738	3353
ouyory@hotmail.co.th

72	ถ.นิกรบ�ำรุง	
ต.ในเมือง	อ.เมือง	
จ.เพชรบูรณ์	67000

-

2 โรงพยำบำล
เพชรบูรณ์

นำงวันวิสำข์	แก้วพัด	 0	5671	7600	ต่อ	2002
08	9272	1523
wansa2517@hotmail.com

203	ถ.สำมคัคชัีย	ต.ในเมอืง	
อ.เมือง	จ.เพชรบูรณ์	
67000

วันอังคำร

3 โรงพยำบำลชนแดน น.ส.วันวิสำ	
กันยำประสิทธิ์

0	5676	1132	ต่อ	109
09	3807	6699
sukha11264@hotmail.com

415	ม.7	ถ.ชมฐีระเวช	
ต.ชนแดน	อ.ชนแดน	
จ.เพชรบูรณ์	67150

วัน
พฤหัสบดี

4 โรงพยำบำลหล่มสัก นำงจิลำวัลย์	ชื่นรุ่งโรจน์ 0	5670	2001	ต่อ	352
08	4506	6056
Jilawan2008@hotmail.com

15	ถ.สำมัคคีชัย	ต.หล่มสัก	
อ.หล่มสัก	จ.เพชรบูรณ์	
67110

วันจันทร์
ที่	1-3	

ของเดือน

5 โรงพยำบำลสมเด็จ
พระยุพรำชหล่มเก่ำ

น.ส.วรรณกร	จีระดิษฐ์ 0	5670	9555	ต่อ	102
08	8140	5322
poylomkao@gmail.com

180	ม.1	ต.นำแซง	
อ.หล่มเก่ำ	จ.เพชรบูรณ์	
67120

วันศุกร์

6 โรงพยำบำลศรีเทพ น.ส.ขนิษฐำ	หำญแก้ว 0	5679	9467	ต่อ	140
08	3162	3898
kloogpat2012@gmail.com

70	ม.12	ต.สระกรวด	
อ.ศรีเทพ	จ.เพชรบูรณ์	
67170

วันอังคำร

จังหวัดพิษณุโลก (ต่อ)



สคร. 2

38 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

7 โรงพยำบำลหนองไผ่ นำงศุภกิจ	คงเกิด	 0	5678	1113	ต่อ	103
08	5873	6508
ko_koed@hotmail.com

655	ม.6	ต.หนองไผ่	
อ.หนองไผ่	จ.เพชรบูรณ์	
67140

วันพุธ

8 โรงพยำบำล
บึงสำมพัน

นำยจิตกร	สุวรรณทำ	 0	5673	1284	ต่อ	110
08	1596	5238
suwanta_jo@hotmail.com

333	ม.9	ต.ซับสมอทอด	
อ.บึงสำมพัน	จ.เพชรบูรณ์	
67160

วันศุกร์

9 โรงพยำบำลน�้ำหนำว น.ส.เพชรนำร	ีดวงจนัทร์ 0	5677	9033
08	8154	3397
phetnaree240933@
gmail.com

333	ม.5	ต.น�้ำหนำว	
อ.น�้ำหนำว	จ.เพชรบูรณ์	
67260

วันศุกร์

10 	โรงพยำบำลวังโป่ง น.ส.บุผำ	แสนคำน 0	5675	8224	
08	4576	4660
Bupha.sankan@gmail.com

630	ม.1	ต.วังโป่ง	อ.วังโป่ง	
จ.เพชรบูรณ์	67240	

วันจันทร์

11 	โรงพยำบำลเขำค้อ นำงอัจฉรำ	รำมศิริ 0	5672	8076	ต่อ	162
08	2402	3997
achararam2519@gmail.com

75	ม.1	ต.เขำค้อ	
อ.เขำค้อ	จ.เพชรบูรณ์	
67270

วันอังคำร
ที่	2-4	

ของเดือน

12 โรงพยำบำลวิเชียรบุรี นำยกิตขจร	อยู่สอน 0	5692	8168	ต่อ	114
08	8144	9291
kitkachon.palm@gmail.com

227	ม.1	ต.สระประดู่	
อ.วิเชียรบุรี	จ.เพชรบูรณ์	
67130

วันจันทร์

13 โรงพยำบำล
ค่ำยพ่อขุนผำเมือง

พ.ต.หญิงกีรตำภรณ์	
รสชื่น

0	5671	9238	ต่อ	116
09	5628	9229
happiness.nan3905
@gmail.com

ถนนสระบุรี-หล่มสัก
ต.สะเตียง	อ.เมือง	
จ.เพชรบูรณ์	67000

-

14 โรงพยำบำล
เพชรรัตน์

น.ส.ปนัดดำ	บัวพรวน	 0	5672	0680-4	
08	3000	3247	
daopanad@gmail.com

2/1	ถ.สำมัคคีชัย
ต.ในเมือง	อ.เมือง	
จ.เพชรบูรณ์	67000

-

15 เรือนจ�ำ
จังหวัดเพชรบูรณ์

	นำยประพันธ์	ค�ำทอน	 0	5671	1460
09	0984	3923
Prapankumton@gmail.com

231	ถ.พระพุทธบำท	
ต.ในเมือง	อ.เมือง	
จ.เพชรบูรณ์	67000

-

16 เรือนจ�ำ
อ�ำเภอหล่มสัก

	นำงทวิกำญจน์	ภูมิผล 0	5670	1764
08	3080	6836
thavikan251117@gmail.com

93	ต.สักหลง	อ.หล่มสัก	
จ.เพชรบูรณ์	67110	

-

จังหวัดอุตรดิตถ ์
ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุตรดิตถ์

นำยพลิศวัชร์	เปลี่ยนอ�ำรุง 0	5541	1439	ต่อ	116
09	2264	1224
yu	y@windowslive.com

130	ม.8	ต.ชัยจุมพล	
อ.ลับแล	จ.อุตรดิตถ์	
53130

-

จังหวัดเพชรบูรณ ์(ต่อ)
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39เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

2 โรงพยำบำลอุตรดิตถ์ นำงพรระพี	น่วมศิริ 0	5583	2603-6	ต่อ	1210
09	5226	1512	
Pack_chest@hotmail.com

38	ถ.เจษฎำบดินทร์	
ต.ท่ำอิฐ	อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์	53000

วันพุธ

3 โรงพยำบำลตรอน น.ส.วิทวลำ	
วัฒนคุณำกร

0	5582	5859	ต่อ	153
09	0985	9230
mamejii_krubpom@
yahoo.com

252	ม.2	ต.บ้ำนแก่ง	
อ.ตรอน	จ.อุตรดิตถ์	53140

วันพุธ

4 โรงพยำบำลท่ำปลำ น.ส.ละอองดำว	ทำรตัน์ 0	5549	9070
08	9566	4092
paydow@hotmail.com

139	ม.1	ต.ท่ำปลำ	
อ.ท่ำปลำ	จ.อุตรดิตถ์	
53150	

วันอังคำร

5 โรงพยำบำลน�้ำปำด นำงวัจนำรัตน์	สีแก้วมี 0	5548	1574
08	7194	3966
khaiwatjanarat@gmail.com

15	ม.4	ต.แสนตอ	
อ.น�้ำปำด	จ.อุตรดิตถ์	
53110	

วันศุกร์

6 โรงพยำบำลฟำกท่ำ น.ส.ฐิตินันท์	ดีมูล 0	5548	9339	ต่อ	249
09	5576	4774
titinan_ning@hotmail.com

21	ม.1	ต.ฟำกท่ำ	
อ.ฟำกท่ำ	จ.อุตรดิตถ์	
53160	

วันพุธ

7 โรงพยำบำลบ้ำนโคก น.ส.กิติญพร	ฝั้นถำ 0	5548	6126	ต่อ	131	
09	9954	9227
i_eais@yahoo.com

232	ม.3	ต.บ้ำนโคก	
อ.บ้ำนโคก	จ.อุตรดิตถ์	
53180

วันศุกร์

8 โรงพยำบำลพิชัย น.ส.จรรยำพร	ใจค�ำ 0	5545	6300	ต่อ	169,	174
09	6059	7428
junyaporn9999@gmail.com

139	ม.1	ต.ในเมือง	อ.พิชัย	
จ.อุตรดิตถ์	53120

วันศุกร์
ที่	1,	3	

ของเดือน

9 โรงพยำบำลลับแล นำงนิภำพร	แนบเกษร 0	5543	1345	ต่อ	310
08	9437	5623
nipapron_mu@hotmail.com

163	ม.11	ต.ชัยจุมพล	
อ.ลับแล	จ.อุตรดิตถ์	
53130

วัน
พฤหัสบดี

10 โรงพยำบำล
ทองแสนขัน

1.	นำงสะอำด	เทียนสว่ำง 0	5541	8038	ต่อ	401
08	9707	1883

126	ม.9	ต.บ่อทอง	
อ.ทองแสนขัน	จ.อุตรดิตถ์	
53230

วันศุกร์

2.	น.ส.วรำงอังคณำ	
เหมือนแก้ว

0	5541	8038	ต่อ	402
09	5324	3541
Aung.eiffel@gmail.com

11 โรงพยำบำล
ค่ำยพิชัยดำบหัก

ร.อ.หญิงปรำรถนำ	
ศุภลักษณ์

0	5542	8111
09	1497	9393
S.pradtana@hotmail.com

102	ม.8	ถ.ส�ำรำญรื่น	
ต.ท่ำเสำ	อ.เมือง	
จ.อุตรดิตถ์	53000

วันศุกร์

12 เรือนจ�ำจังหวัด
อุตรดิตถ์

นำงอภิชญำ	ถิ่นจอม 0	5541	1235
08	5732	3510
Aphichaya2515@	
hotmail.com

3	ถ.ประชำนิมิตร	ต.ท่ำอิฐ	
อ.เมือง	จ.อุตรดิตถ์	53000

-

จังหวัดอุตรดิตถ ์(ต่อ)



สคร. 2

40 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดสุโขทัย

	นำงพิมพ์มณี	คชสีห์ 0	5561	3559
08	9708	5988
tukata4343@gmail.com

311	ม.1	ต.บ้ำนกล้วย	
อ.เมือง	จ.สุโขทัย	64000

-

2 โรงพยำบำลสุโขทัย 	นำงลินรี่	เพ็ชรเอม	 0	5561	1702	
08	1281	2723
Linry55@outlook.co.th

2/1	ม.5	ต.บ้ำนกล้วย	
อ.เมือง	จ.สุโขทัย	64000	

วัน
พฤหัสบดี

3 โรงพยำบำล
บ้ำนด่ำนลำนหอย

นำงพรกนก	ภูมิจิรพัฒน์ 0	5568	9027	ต่อ	116
09	1842	5565
Pornkanok2020@gmail.com

20	ม.2	ต.บ้ำนด่ำน	
อ.บ้ำนด่ำนลำนหอย	
จ.สุโขทัย	64140

วันอังคำร

4 โรงพยำบำลคีรีมำศ น.ส.ขวัญตำ	ลำศรี 0	5569	5145	ต่อ	416
09	1025	5439
linknoy090126@gmail.com

61	ม.7	ต.โตนด	อ.คีรีมำศ	
จ.สุโขทัย	64160

วันจันทร์

5 โรงพยำบำล
กงไกรลำศ

นำงจันทนำ	เชื้อผู้ดี	 0	5569	1152
08	9439	5219
jj9736@gmail.com

148	ม.2	ต.บ้ำนกร่ำง	
อ.กงไกรลำศ	จ.สุโขทัย	
64170

วัน
พฤหัสบดี

6 โรงพยำบำลศรีสังวร
สุโขทัย

นำงนิภำพร	จงหำญ 0	5568	2030	ต่อ	133	134
08	9857	3239
Jonghan.kung@gmail.com

1	ม.8	ต.คลองตำล	
อ.ศรสี�ำโรง	จ.สโุขทยั	64120

วันจันทร์

7 โรงพยำบำล
ศรีสัชนำลัย

ส.อ.วสันต์	เขียวสอำด 0	5567	3136	ต่อ	108
08	9856	7109
wasunk18@gmail.com

210	ม.3	ต.หำดเสี้ยว	
อ.ศรีสัชนำลัย	จ.สุโขทัย	
64130

วันศุกร์

8 โรงพยำบำล
สวรรคโลก

นำงชูทิพย์	จำดศรี 05	5641	592	ต่อ	201
08	9706	4080
chuthip_4080@yahoo.com

54	ม.4	ต.ในเมือง	
อ.สวรรคโลก	จ.สุโขทัย	
64110

วันจันทร์

9 โรงพยำบำลศรีนคร นำงวรรณำ	อินทนะ 0	5565	2725	ต่อ	112
08	9839	2189
wanna_intana@yahoo.co.th

433	ม.3	ต.ศรีนคร	
อ.ศรีนคร	จ.สุโขทัย	64180

วันอังคำร

10 โรงพยำบำล
ทุ่งเสลี่ยม

น.ส.รัตติยำ	นิยม 0	5565	9175
09	2995	4596
rattiya_yayee@hotmail.com

322	ม.8	ต.ทุ่งเสลี่ยม	
อ.ทุ่มเสลี่ยม	จ.สุโขทัย	
64150

วันพุธ

11 โรงพยำบำล
รวมแพทย์สุโขทัย

น.ส.บงกช	ณรงค์เลิศฤทธิ์ 05	5612	1890
06	1151	5465
Mandd	4559@hotmail.com

151	ม.1	ถนนจรดวิถีถ่อง	
ต.บ้ำนกล้วย	
อ.เมือง	จ.สุโขทัย	64000

-

12 สถำนพยำบำล
หมออำคม

นำงศิริรัตน์	รักษำสัตย์ 05	561	2762
08	1532	6539
banmom152@hotmail.com

22/65	ถ.สิงห์วัฒน์	ต.ธำนี	
อ.เมือง	จ.สุโขทัย	64000

13 เรือนจ�ำจังหวัด
สุโขทัย

นำงรัตนำ	เดชภิรัตนมงคล 0	5561	2459	ต่อ	107
09	4736	0844
Ratanat28@hotmail.com

49	ถ.ศรีอินทรำทิตย์	ต.ธำนี	
อ.เมือง	จ.สุโขทัย	64000	

-

จังหวัดสุโขทัย 
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41เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

14 เรือนจ�ำอ�ำเภอ
สวรรคโลก

นำยพิชิต	แก้วหงษ์ 0	5564	1674
09	1616	0231
pichitkaewhong2105@
gmail.com

173	ต.เมืองสวรรคโลก	
อ.สวรรคโลก	จ.สุโขทัย	
64110

-

จังหวัดตาก 
ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดตำก

1.	นำยสถิตย์	บุญเป็ง 0	5551	8106-7
08	1046	3917
sathid9@hotmail.com

165	ม.7	ต.ไม้งำม	อ.เมือง	
จ.ตำก	63000

-

2.	น.ส.นฤมล	พฒันำทวกีลุ 08	9702	5261
looknery_20@hotmail.com

2 โรงพยำบำลสมเด็จ
พระเจ้ำตำกสิน
มหำรำช

นำยยงยุทธ	เม้ำก�ำเหนิด 0	5551	5090
09	5635	7504
clubman1975@hotmail.
com

295	ถ.พหลโยธิน	ต.ระแหง	
อ.เมือง	จ.ตำก	63000

วันพุธ

3 โรงพยำบำลบ้ำนตำก นำยนพดล	วันต๊ะ 0	5554	8066	ต่อ	197
08	9519	8373
samado128@hotmail.com

98	ม.7	ต.ตำกออก	
อ.บ้ำนตำก	จ.ตำก	63120

วันพุธ

4 โรงพยำบำลสำมเงำ นำงนันทพร	ท�ำมำตำ 0	5580	0597	ต่อ	230
08	5049	2898
nan.tapon@hotmail.com

371	ม.4	ต.สำมเงำ	
อ.สำมเงำ	จ.ตำก	63130

วันอังคำร

5 โรงพยำบำลวังเจ้ำ น.ส.สรำญจิต	แสงท้ำว 0	5559	3061
08	2510	4691
Saranjit34.took@gmail.com

ต.เชียงทอง	อ.วังเจ้ำ	
จ.ตำก	63000

วันศุกร์

6 โรงพยำบำลแม่สอด น.ส.จริำพรรณ	กุณบุตร์ 0	5553	1229	ต่อ	609,	610
08	6200	9015
jiraphan.kun@gmail.com

175/16	ถ.ศรีพำนิช	
ต.ระแหง	อ.แม่สอด	
จ.ตำก	63110

วันอังคำร

7 โรงพยำบำล
แม่ระมำด

นำยภิเษก	ศิระวงษ์ 0	5558	1085
08	4153	1433
konthepindustry@gmail.
com

251	ม.4	ต.แม่ระมำด	
อ.แม่ระมำด	จ.ตำก	63140

วันพุธ

8 โรงพยำบำลพบพระ นำงนิรมล	มั่นมงคลเดช 0	5556	9211	ต่อ	119
08	7205	2858
niramon2525@gmail.com

245	ม.2	ต.พบพระ	
อ.พบพระ	จ.ตำก	63160

วันจันทร์

9 โรงพยำบำล
ท่ำสองยำง

นำยปฏิวัติ	อำจกิจคีรี 0	5558	9256	ต่อ	154
08	2175	2019
bigblue_cs@hotmail.com

357	ม.1	ต.แม่ต้ำน	
อ.ท่ำสองยำง	จ.ตำก	
63150

วันจันทร์

จังหวัดสุโขทัย (ต่อ)



สคร. 2

42 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

10 โรงพยำบำลอุ้มผำง น.ส.รัตติกำล	
ทัศนีย์พำณิช

0	5556	1270-2	ต่อ	162
08	0133	3602
rattikan.pan888@gmail.com

159	ม.1	ต.อุ้มผำง	
อ.อุ้มผำง	จ.ตำก	63170

วันพุธ

11 โรงพยำบำล
นครแม่สอด
อินเตอร์เนชั่นแนล

นำงปำรณีย์	ขันธรักษำ 0 5555 1200
06	2959	5150
paranee4526@gmail.com

222	ม.9	ต.แม่ปะ	
อ.แม่สอด	จ.ตำก	63110

-

12 โรงพยำบำล
แม่สอด-รำม

นำงศุภำมิตร	เขื่อนเพชร 0	5553	3912-4
09	3358	7287
Kafae.baieha@hotmail.com

3/24	ต.แม่สอด	อ.แม่สอด	
จ.ตำก	63110

-

13 เรือนจ�ำกลำงตำก นำยทรงพล	แก้วเกต 0	5589	3098
08	7306	8350
sungpon@gmail.com

8	หมู่	9	ถ.พหลโยธิน	
ต.วังหิน	อ.เมือง	จ.ตำก	
63000

-

14 เรือนจ�ำอ�ำเภอ
แม่สอด

นำงบุษบำ	ประทุมทอง 0	5553	1226	ต่อ	106
09	3265	5929
Budsaba.pt@gmail.com

2	ถนนรำชภัณฑ์	
ต.แม่สอด	อ.แม่สอด	
จ.ตำก	63110

-

จังหวัดตาก (ต่อ)
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43เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ

ที่
หน่วยงาน

ชื่อผู้ประสาน

งานวัณโรค

โทรศัพท์

E	mail	address
ที่อยู่หน่วยงาน

	วันที่มี

TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนป้องกัน
ควบคุมโรคที่	3	
นครสวรรค์

1.	ธนวรรณ	เอ่ียมรอด 09	1871	9479
icndpc3@gmail.com

516/66	ม.10	ถ.พหลโยธิน	
ต.นครสวรรค์ตก	อ.เมือง	
จ.นครสวรรค์	60000

 

2.	พนิต	ทองพูล 08	1716	1959
paint.th@outlook.com

จังหวัดนครสวรรค์
ล�าดับ

ที่
หน่วยงาน

ชื่อผู้ประสาน

งานวัณโรค

โทรศัพท์

E	mail	address
ที่อยู่หน่วยงาน

	วันที่มี

TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดนครสวรรค์

1.	นำงบุญเรือน	เกิดอยู่ 09	2034	0011	
ookerd@gmail.com

ส�ำนักงำนสำธำรณสุข	782	
ม.10	ถ.พหลโยธิน	
ต.นครสวรรค์ตก	อ.เมือง	
จ.นครสวรรค์	60000

2.	นำยปรเมศ	ปั้นนำค 08	3484	0216	
proramat_kp@hotmail.co.th

2 โรงพยำบำลสวรรค์
ประชำรักษ์

นำงเบญจมำศ	พรน้อย 08	6927	8071	
pusarat_chy@hotmail.com

ถ.อรรถกวี	ต.ปำกน�้ำโพ	
อ.เมือง	จ.นครสวรรค์	
60000

วันจันทร์		
วันศุกร์

3 โรงพยำบำล
โกรกพระ

นำยวรพงษ์	รอดประเสริฐ 08	0673	3345	
toonkph11209@gmail.com

15	ม.7	ต.โกรกพระ
อ.โกรกพระ	จ.นครสวรรค์	
60170

วันพุธ

4 โรงพยำบำลชุมแสง นำยบรรพต	นิ่มพันธ์ 08	4618	4954	
manu100_2554@
hotmail.co.th

150	ม.3	ต.เกยไชย	
อ.ชุมแสง	จ.นครสวรรค์	
60120

วันพุธ

5 โรงพยำบำลหนองบัว นำยรุ่ง	โอชำรส 08	1888	5677	
rungocha@hotmail.com

265/5	ม.3	ต.หนองกลับ	
อ.หนองบัว	จ.นครสวรรค์	
60110

วันพุธ

6 โรงพยำบำล
บรรพตพิสัย

นำงชนำพันธ์	ทองอนันต์ 09	8747	1636	
nuttakit	2010@hotmail.com

700	ม.2	ต.เจริญผล	
อ.บรรพตพิสัย	
จ.นครสวรรค์	60180

	วันศุกร์

7 โรงพยำบำลเก้ำเลี้ยว นำยกิตติพงษ์	
พุ่มประพำฬ	

09	1839	5041	
kittipongp56@email.nu.
ac.th

296	ม.1	ต.เก้ำเลี้ยว	
อ.เก้ำเลี้ยว	จ.นครสวรรค์	
60230

	วัน
จันทร์

8 โรงพยำบำลตำคลี นำยตรีเทพ	
มนธีอินทรศักดิ์

08	6927	6981
09	1284	6790	

62	 ถนนหัสนัย	 ต.ตำคลี	
อ.ตำคลี	จ.นครสวรรค์	60140

วันพุธ

9 โรงพยำบำลท่ำตะโก นำงวันทนำ	จันทวงศ์ 08	6930	2499	
thatakoh@yahoo.com

1	ม.7	ต.ท่ำตะโก	อ.ท่ำตะโก	
จ.นครสวรรค์	60160

	วัน
อังคำร

10 โรงพยำบำลไพศำลี นำยคเชนทร์	ชูพินิจ 08	0770	7078	
chane_chang@hotmail.com

700	ม.8	ต.ไพศำลี	
อ.ไพศำลี	จ.นครสวรรค์	60220

	วัน
อังคำร

11 โรงพยำบำลพยุหะคีรี นำงพรทิพย์	ล้อบุญทวีชัย 09	3136	4980	
porntip.2507@gmail.com

129	ม.9	ต.พยุหะคีรี	
อ.พยุหะคีรี	จ.นครสวรรค์	
60130

	วัน
พฤหัส

ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
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44 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ

ที่
หน่วยงาน

ชื่อผู้ประสาน

งานวัณโรค

โทรศัพท์

E	mail	address
ที่อยู่หน่วยงาน

	วันที่มี

TB	Clinic

12 โรงพยำบำลลำดยำว น.ส.เสำวนีย์	
จันทร์เผิบ

08	9438	7768	
Saowanee.fhon@gmail.com

1	ม.8	ต.สระแก้ว	อ.ลำดยำว	
จ.นครสวรรค์	60150

วันอังคำร

13 โรงพยำบำลตำกฟ้ำ นำงนิตติยำ	สร้อยทอง 08	1973	2515	
nty2430@hotmail.com

59	ม.1	ต.ตำกฟ้ำ	อ.ตำกฟ้ำ	
จ.นครสวรรค์	60190

	วัน
อังคำร

14 โรงพยำบำลแม่วงก์ นำยพงศธร	โพธิ์มล 09	1481	5949	
tamza_za@hotmail.com

25	ม.9	ต.แม่วงก์	อ.แม่วงก์	
จ.นครสวรรค์	60150

ทุกวัน
ศุกร์

15 โรงพยำบำลค่ำยฯ รอญ.กรรณิกำ	วัชระเศรณี 08	7524	3144	
aom	kan@hotmail.com

ถ.พหลโยธนิ	ต.นครสวรรค์ตก	
อ.เมอืง	จ.นครสวรรค์	60000

16 โรงพยำบำลร่มฉัตร น.ส.อำรีย์	สุระศร 09	1838	9904	
paweena2011@outlook.
co.th

401	ถ.โกสย์ีใต้	ต.ปำกน�ำ้โพ	
อ.เมอืง	จ.นครสวรรค์	60000

17 เรือนจ�ำกลำง
นครสวรรค์

นำยนิรุตถ์	รุ่งสวัสดิ์ 0	5622	1110	ต่อ	16	
084	0504092

เรือนจ�ำกลำงจังหวัด
นครสวรรค์

18 เรือนจ�ำหนองน�้ำขุน นำยกิตติศักดิ์	
วิมลศิริสุวรรณ	

08	0442	0139 เรือนจ�ำหนองน�้ำขุน	
อ.บรรพต	จ.นครสวรรค์

จังหวัดอุทัยธานี
ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุทัยธำนี

1.	นำยพัฒนศักดิ์	ฤทธิ์สุข	
(PTC)
นกัวชิำกำรสำธำรณสขุ
ปฏบิตักิำร

09	7016	5888
phattanasak2560@gmail.
com

160	ม.3	ถ.อุทัย	หนองฉำง	
ต.น�้ำซึม	อ.เมือง	จ.อุทัยธำนี	
61000

 

2.	นำยจิรศักดิ์	
กรรณ์เจียกจร	(GF	TB)
ผู้ประสำนงำนวัณโรค

08	9061	3848
Gjirasak@hotmail.com

2 โรงพยำบำลอุทัยธำนี 1.	นำงมรินทร์	รำชสีห์	
(HTC)
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

08	9960	5876
marinratchasi@gmail.com

56	ถ.รักกำรดี	อ.เมือง	
จ.อุทัยธำนี	61000

วันพุธ
ของเดือน
(สัปดำห์
ที่	1,	3	
และ	5)

2.	น.ส.วรำภรณ์	เพชรทิม
นักวิชำกำรสำธำรณสุข

08	4576	7407
warapornwhan@gmail.com

3 โรงพยำบำลทัพทัน 1.	นำงนวรัตน์	ธรรมสละ	
(HTC)
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

08	5727	1719 375	ม.1	ต.ทัพทัน	อ.ทัพทัน	
จ.อุทัยธำนี	61120

วันศุกร์
ของ

สัปดำห์

2.	นำยธนำธิป	เปียมำลย์
นักวิชำกำรสำธำรณสุข

09	3195	8626
piamanmew@gmail.com

4 โรงพยำบำล
สว่ำงอำรมณ์

น.ส.สตรีรัตน์	
สิญจวัตร์	(HTC)
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

08	1041	5347
kaesatrirat@gmail.com

ม.1	 ถ.ทัพทัน	 สว่ำงอำรมณ์	
ต.สว่ำงอำรมณ์	อ.สว่ำงอำรมณ์	
จ.อุทัยธำนี	61151

วันจันทร์
ของ

สัปดำห์

จังหวัดนครสวรรค์ (ต่อ)
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45เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

5 โรงพยำบำล
หนองฉำง

นำยเสนอ	จีนเมือง	(HTC)
เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข
ช�ำนำญงำน

09	5638	5395
peak19999@gmail.com

347	ม.5	ต.หนองฉำง	
อ.หนองฉำง	จ.อุทัยธำนี	
61110

วันศุกร์
ของ

สัปดำห์

6 โรงพยำบำล
หนองขำหย่ำง

นำงศศิธร	ไทรนนทรี	
(HTC)
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

09	3135	5744
sasitorn_panmee@
hotmail.com

ม.5	ต.หนองขำหย่ำง	
อ.หนองขำหย่ำง	
จ.อุทัยธำนี	61130

วันพุธ
ของ

สัปดำห์

7 โรงพยำบำลบ้ำนไร่ นำยพเิชษฐ์	เฮ้งบรบิรูณ์พงศ์	
(HTC)
เจ้ำพนักงำนสำธำรณสขุ
ปฎบิตังิำน

08	4382	5522
l3a_ll@hotmail.com

307	ม.1	ต.บ้ำนไร่	
อ.บ้ำนไร่	จ.อุทัยธำนี	
61140

วันจันทร์
ของ

สัปดำห์

8 โรงพยำบำลลำนสัก นำยไชยศิลป์	พันธุ์แก้ว	
(HTC)
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ช�ำนำญกำร

08	9638	8455
CPKAMO@hotmail.co.th

466	ม.2	ต.ลำนสัก	
อ.ลำนสัก	จ.อุทัยธำนี	
61160

วันพุธ
ของเดือน
สัปดำห์ที่	
2	และ	4	
ของเดือน

9 โรงพยำบำลห้วยคต น.ส.สุกัญญำ	
จินตกสิกรรม	(HTC)
เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข
ปฏบิตังิำน

08	1044	5602
epid_hk@hotmail.com

127	ม.5	ต.ห้วยคต	
อ.ห้วยคต	จ.อุทัยธำนี	
61170

วันจันทร์
ของ

สัปดำห์

10 เรือนจ�ำจังหวัด
อุทัยธำนี

น.ส.ธรีกำนต์	สทิธกิรรม 09	0959	1682
janyayon_trsk@hotmail.
co.th

23	ถ.ศรีอุทัย	ต.อุทัยใหม่	
อ.เมือง	จ.อุทัยธำนี	61000

 

จังหวัดชัยนาท
ล�าดับ

ที่
หน่วยงาน

ชื่อผู้ประสาน

งานวัณโรค

โทรศัพท์

E	mail	address
ที่อยู่หน่วยงาน

	วันที่มี

TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดชัยนำท

นำงเนตร์นภำ	พรฐติำนนท์
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ช�ำนำญกำร

0	5640	5517-8
08	1886	9919
tbreport@hotmail.com

254	ม.6	ต.ชัยนำท	อ.เมือง	
จ.ชัยนำท	17000

  

2 โรงพยำบำลชัยนำท
นเรนทร

1.	นำงศรญัญำ	
วมิลจิตรำนนท์
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

0	5641	1055
08	1973	5668
sarunyawim@gmail.com

199	ม.5	ถ.พหลโยธิน
ต.บ้ำนกล้วย	อ.เมือง
จ.ชัยนำท	17000

วันพุธ

2.	นำยชลภัชร	ลันสุชีพ
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ปฏิบัติกำร

095	9326174

3 โรงพยำบำลมโนรมย์ นำงปัณพร	ทองตะนุนำม
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

0	5643	1376-8
09	8829	3151
thongpannaporn@gmail.
com

196	ม.4	ต.หำงน�้ำสำคร
อ.มโนรมย์	จ.ชยันำท	17110

วันอังคำร

จังหวัดอุทัยธาน ี(ต่อ)
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46 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ

ที่
หน่วยงาน

ชื่อผู้ประสาน

งานวัณโรค

โทรศัพท์

E	mail	address
ที่อยู่หน่วยงาน

	วันที่มี

TB	Clinic

4 โรงพยำบำลวัดสิงห์ นำงวรยำ	พำนเที่ยง
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

0	5646	1344	ต่อ	149	
09	1415	1188
pworaya0307@gmail.com

16	ถ.จวนวิไล	ต.วัดสิงห์	
อ.วัดสิงห์	จ.ชัยนำท	17120

วันศุกร์

5 โรงพยำบำลสรรพยำ นำงนิพำ	พำนทอง
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

0	5649	9769
09	7250	5534
tangmo6224@gmail.com

162	ม.5	ต.โพนำงด�ำตก
อ.สรรพยำ	จ.ชยันำท	17150

วันพุธ

6 โรงพยำบำลสรรคบุรี นำงวรรณ์ลดำ	สวุรรณฤทธิ์
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

0	5648	1016
09	5640	6482
cupsan@gmail.com

108	ม.8	ต.แพรกศรีรำชำ	
อ.สรรคบุรี	จ.ชัยนำท	
17140

วันศุกร์

7 โรงพยำบำลหันคำ นำยเอกภพ	จันทรำ
เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข
ช�ำนำญงำน

0	5645	1880-2
08	7731	0173
descrub1.2@gmail.com

210	ม.2	ต.เด่นใหญ่	
อ.หันคำ	จ.ชัยนำท	17130

วันศุกร์

8 โรงพยำบำล
หนองมะโมง

นำยสมเกียรติ	อุทัยวงศ์
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

0	5646	6993
09	5625	7556
ucnongmamong@gmail.com

190	ม.1	ต.หนองมะโมง
อ.หนองมะโมง	จ.ชัยนำท	
17120

วันศุกร์

9 โรงพยำบำลเนินขำม น.ส.พนิดำ	รักษำศิล
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ปฏิบัติกำร

0	5641	0880
09	5307	2892
panida_bumpani@
hotmail.com

224	หมู่	14	ต.เนินขำม	
อ.เนินขำม	จ.ชัยนำท	
17130

OPD 
ทุกวัน
ยังไม่มี	
Clinic

refer	โรง
พยำบำล
หันคำ

10 โรงพยำบำล
รวมแพทย์ชัยนำท

นำงนุชรัตน์	
วิจิตรพงษ์สกุล
หัวหน้ำเวชระเบียน	
(พยำบำลเทคนิค)

0	5641	3018
08	9437	5939

ถ.นครสวรรค์	สุพรรณบุรี
ต.บ้ำนกล้วย	อ.เมือง
จ.ชัยนำท	17000

 

11 เรือนจ�ำจังหวัด
ชัยนำท

น.ส.ขนิษฐำ	
รอดจิตต์สวัสดิ์
พยำบำลวชิำชีพปฏบิตักิำร

0	5641	1711
09	7192	9669

89	ถ.ชัยณรงค์	ต.ในเมือง	
อ.เมือง	จ.ชัยนำท	17000

 

จังหวัดก�าแพงเพชร
ล�าดับ

ที่
หน่วยงาน

ชื่อผู้ประสาน

งานวัณโรค

โทรศัพท์

E	mail	address
ที่อยู่หน่วยงาน

	วันที่มี

TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดก�ำแพงเพชร

นำงสุรัสวดี	ค�ำเพ็ญ 08	6930	3701
aidskpp@hotmail.com

อ.เมือง	จ.ก�ำแพงเพชร	
62000

  

2 โรงพยำบำลไทรงำม นำยสุทธิพงษ์	ทำสอน 08	5167	3177
mete_sut@hotmail.com

อ.เมือง	จ.ก�ำแพงเพชร	
62150

วัน
พฤหัสบดี	

ที่	2
และ	4	

ของเดือน

จังหวัดชัยนาท (ต่อ)
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47เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ

ที่
หน่วยงาน

ชื่อผู้ประสาน

งานวัณโรค

โทรศัพท์

E	mail	address
ที่อยู่หน่วยงาน

	วันที่มี

TB	Clinic

3 โรงพยำบำล
ก�ำแพงเพชร

1.	นำงจุฑำทิพย์	อินทรสูต 08	1533	4414
aom_juta@hotmail.com

อ.เมือง	จ.ก�ำแพงเพชร	
62000

ทุกวัน
พฤหัสบดี

2.	นำงธัญญำ	
พลับพลำทอง	(clinic)

08	6738	6890
tunya2508@gmail.com

4 โรงพยำบำล
ขำณุวรลักษบุรี

น.ส.ปนัดดำ	มะยมหิน 0	5577	9013
06	3592	9422
nuiza892@gmail.com

อ.ขำณุวรลักษบุรี	
จ.ก�ำแพงเพชร	62130

ทุกวัน
ศุกร์เช้ำ

5 โรงพยำบำล
คลองขลุง

น.ส.สนุทัวรรณ	
สวุรรณรนิทร์

09	0694	8242
rescue08cha24june@
gmail.com

อ.คลองขลุง	จ.ก�ำแพงเพชร
62120

ทุกวัน
ศุกร์

6 โรงพยำบำล
คลองลำน

นำยคฑำวุธ	แผนดี 0	5578	6005
08	9702	6678
jokcy04@hotmail.com

อ.คลองลำน	จ.ก�ำแพงเพชร
62180

ทุกวัน
จันทร์เช้ำ

7 โรงพยำบำล
ทรำยทองวัฒนำ

นำยไพโรจน์	เกตุแก้ว 0	5573	2125-6
08	9460	6064
paracet2002@gmail.com

อ.ทรำยทองวัฒนำ	
จ.ก�ำแพงเพชร	62190

ทุกวัน
ศุกร์

8 โรงพยำบำล
ทุ่งโพธิ์ทะเล

นำงรุ่งฤดี	สงภักดี 08	1887	4273
rungdee@hotmail.co.th

ต.ทุ่งโพธิ์	อ.เมือง	
จ.ก�ำแพงเพชร	62000

ทุกวัน
ศุกร์

9 โรงพยำบำล
บึงสำมัคคี

น.ส.อำจรีย์	
คุณวุฒิวิเศษ

09	5639	9496
da66le_mint11@hotmail.
com

อ.บึงสำมัคคี	จ.ก�ำแพงเพชร
62210

ทุกวัน
ศุกร์

10 โรงพยำบำล
ปำงศิลำทอง

น.ส.น�้ำผึ้ง	ชำกรณ์ 08	4594	9243
namphung_cha@gmail.com

อ.ปำงศิลำทอง
จ.ก�ำแพงเพชร	62120

ทุกวันพุธ

11 โรงพยำบำล
พรำนกระต่ำย

นำยธีระวัฒน์	ธรรมวุฒิ 08	6591	9117
theerawat_kung@
hotmail.com

อ.พรำนกระต่ำย	
จ.ก�ำแพงเพชร	62110

วันศุกร์
ที่	2	

และวัน
ศุกร์ที่	4
ของเดือน

12 โรงพยำบำล
ลำนกระบือ

น.ส.สุจิตรำ	ทับทอง 0	5576	9401
09	8815	2010
mai_w0124@hotmail.com

อ.ลำนกระบือ	
จ.ก�ำแพงเพชร	62170

วันจันทร์
ที่	4	บ่ำย
ของทุก
เดือน

13 โรงพยำบำลโกสัมพี นำยศรำยุทธ	ล้อจิตติกุล 08	9430	4960
sarayut.tom@gmail.com

อ.โกสัมพี	จ.ก�ำแพงเพชร วันศุกร์
สุดท้ำย

ของเดือน

14 เรือนจ�ำกลำง
ก�ำแพงเพชร

นำยเศกสรรค์	จันทร
ปรำสำท

08	1707	0984
basanova@hotmail.com

115	ม.	11	ถ.ก�ำแพงเพชร	
สโุขทัย	ต.หนองปลงิ	อ.เมอืง	
จ.ก�ำแพงเพชร	62001

ทุกวัน

จังหวัดก�าแพงเพชร (ต่อ)



สคร. 3

48 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดพิจิตร

นำงวำรีรัตน์	เกิดพันธุ์ 0	5699	0354	
pphoaidstb@gmail.com

27/99	ถ.คลองคะเชนทร์	
อ�ำเภอเมืองพิจิตร	จ.พิจิตร	
66000

  

2 โรงพยำบำลพิจิตร นำงวรรณำ	ธูปเมือง 08	9957	5428	
wantoopmuang@gmail.com

136	ถนนบึงสีไฟ	ต.ในเมือง	
อ.เมือง	จ.พิจิตร	66000

วันศุกร์
เช้ำ

3 โรงพยำบำล
วังทรำยพูน

นำยพัด	สิงห์ทอง 08	6441	0465	
Pad_singthong@hotmail.
com

340	ถนนทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข	11	ต.วังทรำยพูน	
อ.วงัทรำยพนู	จ.พจิติร	66180

วันอังคำร

4 โรงพยำบำล
โพธิ์ประทับช้ำง

น.ส.สำวิตรี	จันทร์เขียน 09	4705	8430	
toom_chat2530@
hotmail.com

128	หมู	่2	ต.โพธิป์ระทบัช้ำง	
อ.โพธิ์ประทับช้ำง	
จ.พิจิตร	66190

วันจันทร์

5 โรงพยำบำล
บำงมูลนำก

นำยอัษฎำงค์	สินธิพงษ์ 08	6674	0898	
siambnn@gmail.com

2	หมู	่9	ต.หอไกร	อ.บำงมลูนำก	
จ.พจิติร	66120

วันจันทร์

6 โรงพยำบำลโพทะเล นำงพุทธวรรณ	
ศิวเวทพิกุล

08	1707	9045	
puttawann@hotmail.com

762	ม.2	ต.โพทะเล	
อ.โพทะเล	จ.พิจิตร	66130

วันจันทร์

7 โรงพยำบำลสำมง่ำม นำงชุติมำ	ปันแก้ว 08	8280	8659	
pearmook2522@gmail.com

104	หมู่	5	ถนนพิจิตร	
ก�ำแพงเพชร	ต.สำมง่ำม	
อ.สำมง่ำม	จ.พิจิตร	66140

วัน
พฤหัสบดี

8 โรงพยำบำลทับคล้อ นำงธนสร	ปิ่นทอง 09	5492	2998	
pintong23102511@gmail.
com

54	ถนนตะพำนหิน	
เพชรบูรณ์	ต.ทับคล้อ	
อ.ทับคล้อ	จ.พิจิตร	66150

วันพุธ

9 โรงพยำบำล
วชิรบำรมี

นำยชอ	กล่อมพร 08	1397	8181	
chor_k@hotmail.com

1	หมู่ที่	13	ต.บ้ำนนำ	
อ.วชริบำรม	ีจ.พจิติร	66140

วันศุกร์

10 โรงพยำบำล
สำกเหล็ก

น.ส.ปัทมำ	สินดิษฐ 08	7729	6903	
Pattama13092537@gmail.
com

164	หมู่	12	ต.สำกเหล็ก	
อ.สำกเหลก็	จ.พจิิตร	66160

วัน
พฤหัสบดี

11 โรงพยำบำลบึงนำรำง น.ส.สุมำลี	ดีแจ่ม 09	9396	2263	
phaug1206@gmail.com

400	หมู่	2	ต.บึงนำรำง	
อ.บึงนำรำง	จ.พิจิตร

วันอังคำร

12 โรงพยำบำลดงเจริญ น.ส.มัลลิกำ	ผดุงหมำย 09	4642	6486	
phadoongmai@gmail.com

111	หมู่	2	ต.ส�ำนักขุนเณร	
อ.ดงเจริญ	จ.พิจิตร	66210	

  

13 เรือนจ�ำจังหวัดพิจิตร นำงจินตนำ	เกษม 0	5661	1035	ต่อ	109
08	1887	4211

174	ถ.ศรีมำลำ	ต.ในเมือง
อ.เมือง	จ.พิจิตร	66000

จังหวัดพิจิตร
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49เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนป้องกัน
ควบคุมโรคที่	4
สระบุรี

1.	นำยสุชำญวัชร	สมสอน 09	9451	9165
biggieclub@gmail.com

76	ม.5	ต.พระพุทธบำท	
อ.พระพุทธบำท	
จ.สระบุรี	18120

2.	น.ส.สุรีรัตน์	กุมำรี 08	9081	9859
Fax.	0	3623	9301
Suree_ratku@live.com

3.	นำงศศิกัญชณำ	
แจ่มจันทร์

08	9708	6544	
b_sasikanchana@
hotmail.com

4.	นำงดำรณี	ภักดิ์วำปี 08	1947	4626
ja_ao13@hotmail.com

5.	นำยณรงค์เดช	
พิมพรรณ

09	6454	8536
beatnarongdech@gmail.
com

6.	น.ส.ศิริวรรณ	
แย้มนิ่มนวล

08	9795	9904
Siriwan_tb@hotmail.com

7.	น.ส.จตุกุิล	แก้วมำลำกลุ 08	6214	5318
k.jutikul@gmail.com

8.	น.ส.ธิรำภรณ์	ใครสำคลี 08	7532	0373
Whanyen08@hotmail.com

จังหวัดสระบุร ี
ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดสระบุรี

นำงบุษบำ	โคกระบินทร์ 0	3622	3118,	
08	1572	1134
busabakoi@gmail.com

56	ถ.เทศบำล	3	ต.ปำก
เพรียว	อ.เมือง	จ.สระบุรี	
18000

-

2 โรงพยำบำลแก่งคอย น.ส.ปรำณี	ชัยมนตรำ 0	3624	4611,	
08	1434	5945
white_form@hotmail.com

107	ม.8	ต.ตำลเดี่ยว
อ.แก่งคอย	จ.สระบรุ	ี18110

วันจันทร์
(บ่ำย)

3 โรงพยำบำลดอนพุด นำงศิริวรรณ	บัวระพำ 0	3639	5111	ต่อ	102
08	3686	3749
psiriwan@hotmail.com

100	ม.2	ต.ดอนพุด
อ.ดอนพุด	จ.สระบุรี	18210

วันศุกร์	
(บ่ำย)

4 โรงพยำบำลบ้ำนหมอ นำงนิตยำ	จันทร์นนท์ 0	3620	1171,	
0	3620	1595
08	1991	3911
nittaya.jun@outlook.com

141	ม.4	ต.บ้ำนหมอ
อ.บ้ำนหมอ	จ.สระบุรี	
18130

ศุกร์	
(เช้ำ)

5 โรงพยำบำล
พระพุทธบำท

นำงอังสนำ	กิจนิยม 0	3626	6111	ต่อ	5111
08	9801	2626
sana1969@gmail.com

86	ม.8	ต.ธำรเกษม	
อ.พุทธบำท	จ.สระบุรี	
18120

ทุกวัน

ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี



สคร. 4

50 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

6 โรงพยำบำล
มวกเหล็ก

น.ส.วรัชยำกร	
จักรอินทร์

0	3634	1560,	
0	3634	1860
08	1851	7808
sweetsugarsugar@
outlook.com

419	ม.9	ต.มิตรภำพ
อ.มวกเหล็ก	จ.สระบุรี	
18180

วัน
พฤหัสบดี	
(บ่ำย)

7 โรงพยำบำลวังม่วง 1.	นำยสวัสดิ์	น้อยพุทรำ 0	3635	9135	ต่อ	128
08	1925	1454
kasidet2002@hotmail.com

60	ม.1	ต.ค�ำพรำน
อ.วังม่วง	จ.สระบุรี	18220

วันพุธ	
(บ่ำย)

2.	นำยสิทธิศักดิ์	สิทธิสำร wangmuang2012@gmail.
com

8 โรงพยำบำล
วิหำรแดง

น.ส.สุภำ	วิเชียรพงษ์ 0	3637	7300,	
08	9073	4892
supahealth@hotmail.com

200	ม.3	ต.บ้ำนล�ำ	
อ.วิหำรแดง	จ.สระบุรี	
18150

วันจันทร์	
(บ่ำย)

9 โรงพยำบำลสระบุรี 1.	นำยนิมิตร	ไชยพันธ์นำ 0	3631	6555,	
0	3622	3815
08	1667	4658
inseatong@gmail.com

18	ถ.เทศบำล	4
ต.ปำกเพรียว	อ.เมือง	
จ.สระบุรี	18000

วันศุกร์	
(บ่ำย)

2.	น.ส.จริำภรณ์	กรกีส�ำโรง 08	1191	8885

10 โรงพยำบำลเสำไห้
เฉลิมพระเกียรติ
80	พรรษำ

นำงศิริณี	ศิริอ่อน 0	3639	1253-4,	
08	5424	9250
kunsirinee2014@gmail.com	

33	ม.2	ต.เสำไห้
อ.เสำไห้	จ.สระบุรี	18160

วันศุกร์	
(บ่ำย)

11 โรงพยำบำลหนองแค นำยสมศักดิ์	จบเจนไพร 0	3632	6213-4,	
08	5678	1315
tony_nongkhae2@
hotmail.com

115	ถ.พหลโยธิน	
ต.หนองแค	อ.หนองแค	
จ.สระบุรี	18140

วันพุธ	
(เช้ำ)

12 โรงพยำบำล
หนองแซง

น.ส.กีรติ	มะลิกอง 0	3639	9234,	
0	3639	9224,
09	4047	3970
keerati_yamee@hotmail.
com

59	ม.1	ต.ไก่เส่ำ
อ.หนองแซง	จ.สระบุรี	
18170

วันศุกร์	
(บ่ำย)

13 โรงพยำบำล
หนองโดน

นำงอัมพร	ปำนสูง 0	3639	7251
08	1845	6523
ap3737@yahoo.co.th

64	ม.	9	ต.หนองโดน
อ.หนองโคน	จ.สระบุรี	
18190

วัน
พฤหัสบดี	
(บ่ำย)

14 เรือนจ�ำจังหวัด
สระบุรี

น.ส.วรญัญำ	รกัษำสตัย์
น.ส.อรพิน	เหล่ำมำลำ	

0	3621	1054
iiwuiiwupp@gmail.com

2	ถ.พหลโยธิน	ต.ปำก
เพรียว	อ.เมือง	จ.สระบุรี	
18000

-

จังหวัดสระบุร ี(ต่อ)
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51เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดลพบุรี

น.ส.สิรษำ	ใจอำจหำญ 0	3642	1206-8	ต่อ	129
08	9678	3545	
sirakew19@hotmail.co.th	

260/55	ม.1	
ต.เขำสำมยอด	อ.เมือง	
จ.ลพบุรี	15000

-

2 โรงพยำบำล
พระนำรำยณ์มหำรำช

1.	น.ส.วรนุช	นำทสีทำ 09	9159	9619
woranuch	nuch2529@
hotmail.co.th

อ.เมือง	จ.ลพบุรี	15000 วันศุกร์	
(ทั้งวัน)

2.	นำงวำสนำ	ท้วมแสง 08	9081	1309

3.	น.ส.สรินิทร์รกัษ์	
เพง็ประดษิฐ์

09	6787	6055

3 โรงพยำบำลบ้ำนหมี่ นำงสุภำวดี	อ่อนจันทร์ 0	3647	0516,	
08	1685	3946
chockalate_heart@
hotmail.com

อ.บ้ำนหมี่	จ.ลพบุรี	15110 วันจันทร์	
(เช้ำ)

4 โรงพยำบำล
โคกส�ำโรง

1.	น.ส.น�้ำหวำน	พันธุ์ขอ 0	3662	4942-7
08	1529	3211
numwan_2522@hotmail.
com

อ.โคกส�ำโรง	จ.ลพบุรี	
15120

วันจันทร์	
(เช้ำ)

2.	น.ส.สมหมำย	เปรมทอง 09	8570	3712
Nookza_somma@
hotmail.com

5 โรงพยำบำล
ชัยบำดำล

นำงปนิดำ	มั่นฤกษ์ 0	3646	1414,	
08	1675	2599
dad.mom@hotmail.co.th

อ.ชัยบำดำล	จ.ลพบุรี	
15130

วันพุธ	
(เช้ำ)

6 โรงพยำบำล
พัฒนำนิคม

น.ส.กันธิมำ	
อินทร์สุวรรณ์

06	1356	3949
kantima	in@hotmail.com

อ.พัฒนำนิคม	จ.ลพบุรี	
15140

วันอังคำร	
(เช้ำ)

7 โรงพยำบำล
หนองม่วง

นำงรัตติกรณ์	เพชรไทย 06	1907	3418
Beer0108@hotmail.com

อ.หนองม่วง	จ.ลพบุรี	
15170

วันจันทร์
(ทั้งวัน)

8 โรงพยำบำล
โคกเจริญ

น.ส.ศิริพร	สูตรสุข 	0	3644	1988
08	8461	9287
Tkta_27@hotmail.com

อ.โคกเจริญ	จ.ลพบุรี	
15250

วัน
พฤหัสบดี	

(เช้ำ)

9 โรงพยำบำลท่ำวุ้ง นำงสำคร	อยู่สอน 0	3648	1208,	
09	1780	3447
Yousorn04@gmail.com

อ.ท่ำวุ้ง	จ.ลพบุรี	15150 วันจันทร์
(ทั้งวัน)

10 โรงพยำบำลท่ำหลวง น.ส.สุกัญญำ	คุ้มโพธิ์ 08	6002	9880
Mooair_gangza@hotmail.
com

อ.ท่ำหลวง	จ.ลพบุรี	15230 วันศุกร์	
(เช้ำ)

11 โรงพยำบำลล�ำสนธิ นำยเสถียร	สันทำ 08	8377	0451
08	9066	3268
thian_2522@hotmail.com

อ.ล�ำสนธิ	จ.ลพบุรี	15190 วันศุกร์	
(เช้ำ)

จังหวัดลพบุรี 



สคร. 4

52 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

12 โรงพยำบำลสระโบสถ์ นำยอภิชำต	เขียวปัด 0	3664	7277	
08	1692	0582
api_sabot@hotmail.com

อ.สระโบสถ์	จ.ลพบุรี	
15240

วันพุธ	
(เช้ำ)

13 โรงพยำบำล
อำนันทมหิดล

1.	พันตรีหญิงมีนดิถี	
ตันอำรีย์

meenditee@gmail.com ต.เขำสำมยอด	อ.เมือง	
จ.ลพบุรี	15000

วันอังคำร	
(เช้ำ)

2.	จ่ำสิบเอกหญิงณัฐพัชร	
อุ่นจิตร์พันธ์

08	3844	3862
Pramprach3493@gmail.com

14 โรงพยำบำลมะเร็ง
ลพบุรี

น.ส.ฉตัร์ปรนิทร์	
เหมอืนเพชร

09	6226	6236
lhinaui@gmail.com

งำนป้องกันและควบคุมกำร
ติดเชื้อในโรงพยำบำลและ
งำนจ่ำยกลำง	ต.ทะเลชุบศร	
อ.เมือง	จ.ลพบุรี	15000

-

15 โรงพยำบำลเมือง
นำรำยณ์

น.ส.ศิริขวัญ	
เจ๊กจันทึก

06	1648	2878
Maya_480@hotmail.com

ต.ท่ำศำลำ	อ.เมือง	จ.ลพบุรี	
15000

-

16 เรือนจ�ำกลำงลพบุรี นำงวิลำวัลย์	มูลมะณี 0	3641	1068	ต่อ	18
08	5748	4619
vilawan_ning@hotmail.com

88	ถ.พระปิยะ	ต.ทะเลชบุศร	
อ.เมือง	จ.ลพบุรี	15000

-

17 เรือนจ�ำอ�ำเภอ
ชัยบำดำล

นำยธนกิจ	ยงยุทธ 0	3645	6704-5	
08	4735	5835	
Tanagi_atts@hotmail.com

อ.ชัยบำดำล	จ.ลพบุรี	
15000

-

จังหวัดอ่างทอง 
ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอ่ำงทอง

น.ส.พลอยไพลิน	
โพธิ์บุญ

0	3561	5811,	
08	1383	9051
Angthong11@yahoo.com

122	ถ.โพธิ์พระยำ-ท่ำเรือ	
อ.เมือง	จ.อ่ำงทอง	14000

-

2 โรงพยำบำลอ่ำงทอง 1.	นำงอรสำ	วิโรทัย 08	9230	9431	
Wirothai.sa@gmail.com

3	ถ.เทศบำล	6	ต.บำงแก้ว	
อ.เมือง	จ.อ่ำงทอง	14000

ทุกวัน
พฤหัสบดี

(เช้ำ)2.	นำงรัตนำ	งิ้ววิจิตร 0	3561	4670
08	4855	6835
sriruksar@thaimail.com

3 โรงพยำบำลไชโย นำงจงกล	โรจนอำรัมภ์กุล 0	3564	7018-9
08	1733	6022
Jongkol	muay@hotmail.
com

80	ม.5	ต.ไชโย	อ.ไชโย	
จ.อ่ำงทอง	14140

ทุกวัน

4 โรงพยำบำลป่ำโมก นำงสิริกุล	เพ็งแจ่มศรี 0	3562	3539	ต่อ	1215	
08	9886	4506
Amidarin.10784@gmail.com

318/ข	ต.ป่ำโมก	อ.ป่ำโมก	
จ.อ่ำงทอง	14130

วันจันทร์	
(เช้ำ)

จังหวัดลพบุร ี(ต่อ)
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53เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

5 โรงพยำบำลโพธิ์ทอง นำงขวัญยืน	เด่นดวง 0	3564	0025-7	ต่อ	124	
08	5263	8512
khwanyen_khwan@
hotmail.com

82	ม.4	ต.บำงพลับ	
อ.โพธิ์ทอง	จ.อ่ำงทอง	
14120

วันพุธ
(บ่ำย)

6 โรงพยำบำล
วิเศษชัยชำญ

น.ส.พลอยลดำ	
เอีย่มวรำฤทธิ์

0	3563	1322	ต่อ	311
08	3047	5256
Pear_polylda@hotmail.com

67	ม.4	ต.ศำลเจ้ำ
อ.วิเศษชัยชำญ	จ.อ่ำงทอง	
14110

วันพุธ	
(เช้ำ)

7 โรงพยำบำลสำมโก้ นำงดลฤดี	โอภำสพินิจ 0	3569	7402-4	
08	6327	5629
dolsamko@gmail.com

อ.สำมโก้	จ.อ่ำงทอง	
14160

วันพุธ

8 โรงพยำบำลแสวงหำ 1.	นำงอมรำ	ปำนเพชร 0	3564	8031	
08	6782	1201
amarapa99@gmail.com

106	ม.1	ต.แสวงหำ	
อ.แสวงหำ	จ.อ่ำงทอง	
14150

วันพุธ

2.	นำยอนุพงศ์	มีจันที 08	8296	1350
meechantee@yahoo.com

9 เรือนจ�ำจังหวัด
อ่ำงทอง

น.ส.ปนัดดำ	สุวรรณดี 0	3561	1591 47/1	ม.	2	ถ.อ่ำงทอง-
โพธิ์ทอง	ต.ศำลำแดง	
อ.เมือง	จ.อ่ำงทอง	14000

-

จังหวัดสิงห์บุรี 

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดสิงห์บุรี

1.	น.ส.สมปรำรถนำ	
มหำผล

0	3681	3493
08	9133	3230
msompratana@hotmail.
com

อ.เมือง	จ.สิงห์บุรี	16000 -

2.	นำงอัจฉรำ	อินทิม 08	7003	4866
atchara_intim@hotmail.
com

2 โรงพยำบำล
ค่ำยบำงระจัน

น.ส.นิตยำ	รุ่งสว่ำง 08	1294	6106
nid.nittaya2557@gmail.com

อ.ค่ำยบำงระจัน	จ.สิงห์บุรี	
16150

วันศุกร์

3 โรงพยำบำลท่ำช้ำง 1.	นำงสิลินทร์ทิพย์	
ชัยบุรินทร์

0	3659	5498	
08	7408	1966
silintip_hot@hotmail.com

อ.ท่ำช้ำง	จ.สิงห์บุรี	16140 วันจันทร์

2.	น.ส.ชำลิสำ	ผิวผ่อง 08	1991	8364
chalisa_pewpong@
hotmail.com

4 โรงพยำบำล
บำงระจัน

นำงขนิษฐำ	สุขทอง 0	3659	7041	
08	9539	0622
ks.jim@hotmail.com

อ.บำงระจันทร์	จ.สิงห์บุรี	
16130

วันศุกร์

จังหวัดอ่างทอง (ต่อ)



สคร. 4

54 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

5 โรงพยำบำลพรหมบุรี น.ส.พัชรี	พึ่งน้อย 08	9084	8154
pachareeppn@gmail.com

อ.พรหมบุรี	จ.สิงห์บุรี	
16160

วันอังคำร
(เช้ำ)

6 โรงพยำบำลสิงห์บุรี 1.นำยเทพรงัสรรค์	จนัทร์แจ่ม 08	6575	2919	 อ.เมือง	จ.สิงห์บุรี	16000 วันอังคำร
(บ่ำย)

2.	นำงตวงทพิย์	ศกุระจนัทร์ 09	2348	6099

7 โรงพยำบำลอินทร์บุรี นำงวิรำสิณี	จิตบ�ำรุง 09	5534	3455	
virasinee_jj@hotmail.com

อ.อินทร์บุรี	จ.สิงห์บุรี	
16110

วันจันทร์
(เช้ำ)

8 เรือนจ�ำจังหวัด
สิงห์บุรี

1.	นำยเสกสทิธ์	วเิศษอกัษร 09	7123	6621
Seksit_er@hotmail.com

111	ม.	1	ถ.สิงห์บุรี	
–	สุพรรณบุรี	ต.จักรสีห์	
อ.เมือง	จ.สิงห์บุรี	16000

-

2.	น.ส.อำรีรัตน์	อิ่มเชื้ออยู่ 08	6322	6264

จังหวัดนครนายก 
ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดนครนำยก

1.	น.ส.ศรีสุรำงค์	
ดวงประเสริฐ

0	3738	6388-90,	
08	6979	5625

90	ม.7	ต.เขำพระ	
อ.เมือง	จ.นครนำยก	
26000

-

2.	นำยมนตรี	ลมประเพย 09	0940	3135
mr.tree001@hotmail.com

2 โรงพยำบำล
นครนำยก

นำงวีรนุช	ภุมรินทร์ 0	3731	1151-2,	
08	1982	7121
Kanomtian_001@
hotmail.com

1/100	ต.นครนำยก	
อ.เมือง	จ.นครนำยก	
26000

วัน
พฤหัสบดี

3 โรงพยำบำลบ้ำนนำ นำยจรูญศักดิ์	จันทโชติ 0	3738	1833,	
08	6311	7947
Torjuntachot@gmail.com

77	ม.1	ต.พิกุลออก
อ.บ้ำนนำ	จ.นครนำยก	
26110

วันอังคำร

4 โรงพยำบำลปำกพลี นำยพงศ์สิงห์	พลูทอง 0	3739	9794,	
08	3888	7816
dos.pph@hotmail.com

233	ม.4	ต.ปำกพลี	
อ.ปำกพลี	จ.นครนำยก	
26130

วัน
พฤหัสบดี

5 โรงพยำบำล
โรงเรียนนำยร้อย-
พระจุลจอมเกล้ำ	ฯ

พันตรีหญิงปิยธิดำ	
ชินะจิตพันธุ์

0	3739	3002-3,	
09	1761	7139
dear_armynurse@yahoo.
com

โรงพยำบำลรร.จปร.	
ถ.สุวรรณศร	
ต.พรหมณี	อ.เมือง	
จ.นครนำยก	26001

วันอังคำร

6 โรงพยำบำล
ศูนย์กำรแพทย์
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ

น.ส.รำตรี	ไต่เมฆ 0	3739	5085-7,	
08	9930	9652
Khun.kratae1987@gmail.
com

62	ม.7	ต.องครักษ์	
อ.เมือง	จ.นครนำยก	
26000

วัน
จันทร์-
วันศุกร์

7 โรงพยำบำลองครักษ์ นำงนิรชร	แสงอรุณ 0	3739	1456	
09	4956	5151
n	chon@hotmail.com

300	ม.1	ต.องครักษ์	
อ.เมือง	จ.นครนำยก	
26000

วัน
พฤหัสบดี

จังหวัดสิงห์บุร ี(ต่อ)
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55เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

8 เรือนจ�ำจังหวัด
นครนำยก

น.ส.พัณณ์ชิตำ	
จันเกิดสรสิทธิ์

03	7311	280	
097	238	1543
Phanchita_noot@yahoo.
com

240	ถ.ไชยพันธ์	
ต.นครนำยก	อ.เมือง	
จ.นครนำยก	26000

-

จังหวัดนนทบุรี 

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดนนทบุรี

1.	นำงบรรจง	หนูแก้ว
หวัหน้ำกลุม่งำนควบคมุ
โรคติดต่อ

0	2589	9122,
0	2950	3071-69	
ต่อ	113,	124
08	9534	2712
Fax.0	2950	3071-6	
ต่อ	113,	119
Thailand1669@gmail.com

ถ.รัตนำธิเบศร์	
ต.บำงกระสอ
อ.เมืองนนทบุรี	จ.นนทบุรี	
11000

-

2.	นำงอรนภำ	วีระชุนย์
(นวก.สธ.ช�ำนำญกำร)

08	6122	1851
owerachun@hotmail.com

3.	น.ส.เพ็ญนภำ	
ศิลปชีวิน	
(ผู้ประสำนงำนวัณโรค)

08	7467	1397
pennapha2008@hotmail.
com

2 สถำบันโรคทรวงอก น.ส.กฤษณำ	ชีวะกุล 0	2591	9999	ต่อ	30415,	
30882
08	7702	1750
Fax.	0	2591	9972
krisana_na@hotmail.com

ถ.ติวำนนท์	ต.บำงกระสอ
อ.เมือง	จ.นนทบุรี	1100

TB	
ทุกวัน
MDR	
–	TB	

วันอังคำร

3 สถำบันบ�ำรำศนรำดูร 1.	นำงพัชรำ	ตันธีรพัฒน์ 0	2590	3657
08	9682	0197
Fax.02	588	4413
phat7771@hotmail.com

126	ถ.ติวำนนท์	
ต.ตลำดขวัญ
อ.เมือง	จ.นนทบุรี	1100

วนัองัคำร,	
วันศุกร์	
เช้ำ
MDR	

วันพุธ	ที่	
1,	3,	5	
ของ
เดือน	
(เช้ำ)
**เด็ก
มีตรวจ	
ทุกวัน	
ทดสอบ	
TST	

วันอังคำร
เช้ำ

2.	นำงนชัชำ	แสงวชัรสนุทร 06	1478	5651,
0	2590	3659
Fax.0	2588	4413
natcha228@hotmail.com

126	ถ.ตวิำนนท์	ต.ตลำดขวญั
อ.เมือง	จ.นนทบุรี	1100

จังหวัดนครนายก (ต่อ)



สคร. 4

56 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

4 โรงพยำบำล
พระนั่งเกล้ำ

ร.ต.ท.หญิงเบญจมำศ	
ยืนยง

0	2528	4567	ต่อ	3165
08	9796	3486
Fax.	02	528	4567	ต่อ	1134
benchamas1963@
hotmail.com

206	ม.6	ต.บำงกระสอ
อ.เมือง	จ.นนทบุรี	1100

วัน	
พฤหัสบดี

5 โรงพยำบำล
ชลประทำน

น.ส.ประภัสสร	พันธุ์วำ 0	2502	2345	ต่อ	1137
08	1343	2285
Fax.0	2502	2377
prapassorn2511@
hotmail.com

222	ม.1	ต.บำงตลำด	
อ.ปำกเกร็ด	จ.นนทบุรี	
11000

วันศุกร์	
(บ่ำย)

6 โรงพยำบำล
บำงกรวย

นำงนงนุช	อุดมสินค้ำ 0	2447	5582-3	ต่อ	163
08	6669	2936
Fax.0	2443	0564
nongnuchza@yahoo.com

44	ม.8	ต.วัดชลอ	
อ.บำงกรวย
จ.นนทบุรี	11000

วันอังคำร
เช้ำ

(รำยใหม่
ทุกวัน)

7 โรงพยำบำลบำงใหญ่ น.ส.เยำวพรรณ	
รจุริำววิฒันกุล

0	2403	3350	ต่อ	112
08	0550	1150
Fax.0	2403	3404
yaovapan@gmail.com

111	ซ.กันตนำ	ต.บำงม่วง
อ.บำงใหญ่	จ.นนทบุรี	
11000

วัน
พฤหัสบดี

(เช้ำ)
(รำยใหม่
ทุกวัน)

8 โรงพยำบำล
บำงบัวทอง

นำยเฉลียว	ค�ำเอี่ยม 0	2571	7899	ต่อ	511,	514
08	1702	7649
Fax.0	2920	1005
chaleow@gmail.com

4	ม.3	ต.โสนลอย	
อ.บำงบัวทอง
จ.นนทบุรี	11000

วันศุกร์

9 โรงพยำบำล
ปำกเกร็ด

นำงฐิติมำ	อินทร์เนตร 0	2960	9900	ต่อ	222
08	1856	9782
Fax.	0	2157	3077	ต่อ	711
thitima.innets@@mail.com

708	ม.5	ต.ปำกเกร็ด	
อ.ปำกเกร็ด	จ.นนทบุรี	
11000

วันศุกร์

10 โรงพยำบำลไทรน้อย นำงสุภัทรำ	พันธวิทย์ 0	2597	1131-2	ต่อ	1130
08	4676	1002
Fax.	0	2923	8818
kunghos@hotmail.com

43/6	ม.5	ต.ไทรน้อย	
อ.ไทรน้อย	จ.นนทบุรี	
1100

วันจันทร์

11 โรงพยำบำล
บำงบัวทอง	2

น.ส.สำวิกำ	พรมแป้น 0	2150	1611	ต่อ	111
09	6308	2245
Fax.	0	2151	1611	ต่อ	115
kim09shinju@gmail.com

88/8	ม.8	ต.พิมลรำช
อ.บำงบัวทอง	จ.นนทบุรี	
11000

วัน
พฤหัสบดี

12 โรงพยำบำลวิภำรำม
ปำกเกร็ด

นำงอุษณีย์	เดี่ยววำณิชย์ 0	2960	9655
09	2271	8429
Fax.0	2960	9666
ussanee4444@hotmail.com

132/215	ม.3	ต.ปำกเกร็ด
อ.ปำกเกร็ด	จ.นนทบุรี	
11000

วัน
พฤหัสบดี

จังหวัดนนทบุร ี(ต่อ)
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57เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

13 โรงพยำบำล
เกษมรำษฎร์
รัตนำธิเบศร์
(กำรุญเวช)

น.ส.สุนิดำ	ทวีแหลว 0	2921	3400
06	2290	5768
plam_sunida@hotmail.com

58	หมู่	15	ถ.รัตนำธิเบศร์	
ต.บำงรักพัฒนำ	
อ.บำงบัวทอง

14 โรงพยำบำล
อนันต์พัฒนำ	2

นำยท�ำเนียบ	จันทะมำ 0	2883	9990 9	ม.4	ต.วดัชลอ	อ.บำงกรวย
จ.นนทบุรี	11000	

15 เรือนจ�ำกลำง
บำงขวำง

1.	นำงศิริรักษ์	สุนธงศิริ 0	2525	0486	ต่อ	107
09	4553	2395

117	ม.3	ต.สวนใหญ่
อ.เมือง	จ.นนทบุรี	11000

2.	นำยชัยพิชิต	ว่องไว 0	2525	0486	ต่อ	105
08	8979	1019

16 เรือนจ�ำจังหวัด
นนทบุรี

1.	นำยยงยุทธ	ประมวลสุข 0	2506	6480	ต่อ	105
08	1806	5292

2.	นำงจันทร์เพ็ญ	ศรีทัศน์ 08	9505	1004

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ล�าดับ

ที่
หน่วยงาน

ชื่อผู้ประสาน

งานวัณโรค

โทรศัพท์

E	mail	address
ที่อยู่หน่วยงาน

	วันที่มี

TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ

นำงเสำวลกัษณ์	วจิติรบรรจง 03	524	1520	ต่อ	109
08	1851	6657
nongled@gmail.com

ถ.อูท่อง	ต.หอรตันไชย
อ.พระนครศรีอยุธยำ	
จ.พระนครศรอียธุยำ	13001

-

2 โรงพยำบำลท่ำเรือ นำงวิไลวรรณ	พันธุ์เจริญ 0	3534	1300	ต่อ	108,	109	
08	2709	9387
wiraiwan_oo@hotmail.com

อ.ท่ำเรอื	จ.พระนครศรอียุธยำ	
13130

วันจันทร์
(เช้ำ)

3 โรงพยำบำลบำงซ้ำย น.ส.อรวรรณ	สุดลำภำ 0	3537	5223
09	2467	8486
Orawansudlapa.nan@
gmail.com	

อ.บำงซ้ำย	
จ.พระนครศรีอยุธยำ	
13270

วันศุกร์	
(เช้ำ)

4 โรงพยำบำลบำงไทร น.ส.กุสุมำ	รักวำทิน 08	1853	6625
kusu123@hotmail.com

อ.บำงไทร	
จ.พระนครศรอียธุยำ	13190

วัน
พฤหัสบดี

5 โรงพยำบำลบำงบำล นำงอรสำ	แก้วรัตนปัทมำ 0	3530	7746	ต่อ	123,	125	
08	1991	4446
orasa_bbh@hotmail.com

อ.บำงบำล	
จ.พระนครศรอียธุยำ	13250

วันอังคำร	
(บ่ำย)

6 โรงพยำบำล
บำงปะหัน

นำงมำลี	เกตุนะ 0	3538	1635	ต่อ	501
08	2560	9737
Fax.	0	3571	0111
ma29529@hotmail.com

อ.บำงปะหัน	
จ.พระนครศรีอยุธยำ	
13220

วัน
พฤหัสบดี
บ่ำยที่สี่
ของเดือน

จังหวัดนนทบุร ี(ต่อ)



สคร. 4

58 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ

ที่
หน่วยงาน

ชื่อผู้ประสาน

งานวัณโรค

โทรศัพท์

E	mail	address
ที่อยู่หน่วยงาน

	วันที่มี

TB	Clinic

7 โรงพยำบำล
บำงปะอิน

นำยไพรวัลย์	โพธิใหญ่ 0	3526	1173	ต่อ	104
08	9904	3118
wannapraiwan@hotmail.
com

อ.บำงปะอิน	
จ.พระนครศรอียธุยำ	13160

วันจันทร์

8 โรงพยำบำล
บ้ำนแพรก

นำงสุกัลยำ	สังข์กลม 0	3538	6121
08	6123	5741
su49920705@gmail.com

อ.บ้ำนแพรก
จ.พระนครศรอียธุยำ	13240

วันศุกร์

9 โรงพยำบำลผักไห่ 1.	นำงรัศมีพรน์	บัวพิมพ์ 0	3539	1306	ต่อ	146	
08	9926	8291	
06	1069	9329

อ.ผกัไห่	จ.พระนครศรอียธุยำ	
13120

วันอังคำร

2.	น.ส.สิริมำส	แสงทอง nu53@hotmail.com
09	8556	4661

10 โรงพยำบำลภำชี 1.	น.ส.พิมพ์ชนก	อยู่แตง 03	5311	1112	ต่อ	115
06	5661	2336
benjypimchanok@gmail.
com

อ.ภำชี	จ.พระนครศรีอยุธยำ	
13140

วันอังคำร

2.	นำยพิเชฐ	มีสุวรรณ์ 09	8625	4447
jphichet@hotmail.com

11 โรงพยำบำลมหำรำช 1.	นำงจำรุณี	แจ่มฟ้ำ 0	3538	9027	ต่อ	200	
08	4337	8702
walrus1669@hotmail.com

อ.มหำรำช	
จ.พระนครศรีอยุธยำ	
13150

วันจันทร์

2.	นำยวุฒิกร	บ�ำรุงกิจ 08	3256	5366
Wutthikorn0910@gmail.com

12 โรงพยำบำล
ลำดบัวหลวง

1.	นำยวรพล	ประทุมทอง 0	3537	9242	
08	4640	9696

อ.ลำดบัวหลวง	
จ.พระนครศรีอยุธยำ	
13230

วัน
พฤหัสบดี

2.	น.ส.ศิริวรรณ	
บันลือโชคชัย

08	5823	8166

13 โรงพยำบำลวังน้อย น.ส.ภัณชุดี	ชูสำย 0	3527	1033	ต่อ	127
08	7556	5620	
peechudan@hotmail.com

อ.วังน้อย	
จ.พระนครศรอียธุยำ	13170

วันจันทร์

14 โรงพยำบำลศูนย์
พระนครศรีอยุธยำ

นำงสุทธิรัตน์	งำมเขตต์ 0	3521	1888,	
08	6397	5400
ayu_hospital@hotmail.com

อ.พระนครศรีอยุธยำ	
จ.พระนครศรีอยุธยำ	
13001

วันศุกร์

15 โรงพยำบำล
สมเด็จพระสังฆรำช

นำยเชิดศักดิ์	เค้ำศูนย์ 08	9884	1844
di.hard.4@hotmail.com

อ.นครหลวง	
จ.พระนครศรีอยุธยำ	
13260

วัน
พฤหัสบดี

16 โรงพยำบำลเสนำ น.ส.พัธนันท์	
เอี่ยมเพชร

0	3521	7117	ต่อ	184
08	5141	9945,
08	9014	7993
pornya99@yahoo.com

อ.เสนำ	
จ.พระนครศรีอยุธยำ	
13110

สัปดำห์
ที่สอง

ของเดือน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ต่อ)
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59เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ

ที่
หน่วยงาน

ชื่อผู้ประสาน

งานวัณโรค

โทรศัพท์

E	mail	address
ที่อยู่หน่วยงาน

	วันที่มี

TB	Clinic

17 โรงพยำบำลอุทัย ว่ำที่ร้อยตรีหญิงจุลีรัตน์	
กองสิน

09	2864	1456
ying	y77@hotmail.com

อ.อุทยั	จ.พระนครศรอียธุยำ	
13210

วัน
พฤหัสบดี

18 โรงพยำบำล
ศุภมิตร	เสนำ

น.ส.รสริน	ใสสะอำด 08	0213	9873
rosarin23666@gmail.com

34/4	หมู่	5	ต.บำงนมโค	
อ.เสนำ	จ.พระนครศรอียธุยำ	
13310

วันพุธ

19 เรือนจ�ำกลำง
พระนครศรีอยุธยำ

นำยกฤษฏำ	กัลยำณธีร์ 03	5709	1221-26 61	ม.3	ถ.สำยเอเชีย	
ต.หันตรำ	อ.เมือง
จ.พระนครศรอียธุยำ	13000

-

20. เรือนจ�ำจังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ

นำยสัญญำ	ขันธนิยม 0	3570	9111
08	0019	3311
sanya_1975@hotmail.com

123	ม.3	ต.หันตรำ	อ.เมือง	
จ.พระนครศรีอยุธยำ	
13000

-

21 ทัณฑสถำน
บ�ำบัดพิเศษ	
พระนครศรีอยุธยำ

นำงสุกัญญำ	เจตำนนท์ 0	3524	1658	ต่อ	117
08	6756	8295
Fax.	0	3524	5698

114/2	ม.4	ถ.ศรีสรรเพชญ	
ต.ประตูชัย	อ.เมือง	
จ.พระนครศรอียธุยำ	13000

-

22 ทัณฑสถำนวัยหนุ่ม	
พระนครศรีอยุธยำ

นำยทวีศักดิ์	ไวทรง 0	3534	5518	ต่อ	112
08	1434	2651
lekshoper@hotmail.com

91	ม.2	 ถ.เอเชีย	 ต.หันตรำ	
อ.เมือง	จ.พระนครศรอียธุยำ	
13000

-

จังหวัดปทุมธานี 

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนกังำนสำธำรณสขุ
จังหวัดปทุมธำนี

1.	นำงฐำนพิรรณ	ธญัญเจรญิ 0	2593	3982	
08	9602	1538
Fax.	0	2581	0159
taz.ta@hotmail.com

14	ถ.รฐัอ�ำนวย	ต.บำงปรอก	
อ.เมือง	จ.ปทุมธำนี	12.000

-

2.	น.ส.สุรีพร	ทองเอม 08	3253	5266
jangthongam@gmail.com

2 โรงพยำบำล
คลองหลวง

1.	นำงสมถวิล	ก๊กมำศ	 0	2904	6446-9	ต่อ	270,	
081	17149	6602	
09	0969	3692
Naka_bee@hotmail.com

30	ม.7	ต.คลองหก	
อ.คลองหลวง	
จ.ปทุมธำนี	12120

วันศุกร์
ที่	2	กับ	
วันพุธที่	

4

2.	น.ส.ขวัญชนก	ไกรพำณี	

3.	น.ส.ชลิตำ	ยังทน

3 โรงพยำบำล
ธรรมศำสตร์

1.	นำงวรัญญำ	บุญซ้อน	 0	2926	9918
08	1365	3969	
airplane24@hotmail.com	

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
95	ม.8	ต.คลองหนึ่ง	
อ.คลองหลวง	
จ.ปทุมธำนี	12120

วันอังคำร

2.	น.ส.จุฑำรัตน์	
อยู่สุขเจริญ

0	2926	9918,
09	7165	8899	
sassygirl_nan@hotmail.com

4 โรงพยำบำลธัญบุรี นำงทัตยำ	สันติบ�ำรุงกุล 0	2577	2600	
08	1704	5901
Fax.	0	2577	1829
Tattaya_1@hotmail.com

140	ถ.รังสิต-นครนำยก	
คลอง	6	อ.ธัญบุรี	
จ.ปทุมธำนี	12110

วันศุกร์

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ต่อ)



สคร. 4

60 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

5 โรงพยำบำลปทุมธำนี น.ส.สมฤดี	สุขมณี 0	2598	8809	
06	1774	7333

7	ต.ปำกปรอก
อ.เมือง	จ.ปทุมธำนี	12.000

วันอังคำร	
เว้น

อังคำรที่	
1

6 โรงพยำบำล
ประชำธิปัตย์

นำงวิไลรัตน์	ประสงค์กูล 0	2567	4248	ต่อ	303,
08	7250	4714
p.wilairat@hotmail.com

17	ม.2	ต.ประชำธิปัตย์
อ.ธัญบุรี	จ.ปทุมธำนี	
12110

วันพุธ

7 โรงพยำบำล
ลำดหลุมแก้ว

น.ส.ดีวรรณ์	จิรัฐติกำล 0	2599	1650	ต่อ	141
08	5042	0124
Fax.	0	2599	1650	ต่อ	100

187	ม.4	ต.ระแหง
อ.ลำดหลุมแก้ว	จ.ปทุมธำนี	
12140

วันพุธ	
(บ่ำย)

8 โรงพยำบำลล�ำลูกกำ นำงพันธนันท์	ชำประดิษฐ์ 0	2563	1080	ต่อ	308
08	1853	0390
panthanan@
windowslive.com	

46	ถ.ล�ำลูกกำ	คลอง	12	
ม.9	ต.ล�ำไทร	อ.ล�ำลูกกำ	
จ.ปทุมธำนี	12150

วันจันทร์
ที่	1,	3

9 โรงพยำบำลสำมโคก น.ส.นิตยำ	สำรีกิจ 09	2828	0567
Nittaya_nitnitnit@
hotmail.com

83	ม.6	ต.บ้ำนปทุม
อ.สำมโคก	จ.ปทุมธำนี	
12160

วัน
พฤหัสบดี
ที่	1,	3

10 โรงพยำบำล
หนองเสือ

นำยนพรัตน์	รัตนะวงษำ 0	2549	1053	ต่อ	306,	603 140	ม.6	ต.บึงบำ	
อ.หนองเสือ	จ.ปทุมธำนี	
12170

วันศุกร์

11 เรือนจ�ำจังหวัด
ปทุมธำนี

นำยสนธยำ	ตรีนุสนธิ์ 0	2593	1981
08	1615	2864

20	ม.1	ถ.สำมโคก-เสนำ	
ต.บำงกระบือ	อ.สำมโคก	
จ.ปทุมธำนี	12160

-

12 เรือนจ�ำอ�ำเภอธัญบุรี น.ส.นพรัตน์	บำนเย็น 0	2577	1250
08	2849	2026

78	ม.4	ถ.รังสิต-นครนำยก	
ต.รังสิต	อ.ธัญบุรี	
จ.ปทุมธำนี	12110

-

13 ทัณฑสถำนบ�ำบัด
พิเศษจังหวัด
ปทุมธำนี

นำยปิยะ	เนียดพลกรัง 0	2577	3292	ต่อ	112 6	ม.2	ถ.รังสิต-นครนำยก	
ต.รังสิต	อ.ธัญบุรี	
จ.ปทุมธำนี	12110

-

14 ทัณฑสถำนบ�ำบัด
พิเศษหญิง

นำงเรืองศิรินทร์	
ปัญญำยืน

0	2577	1805
09	2535	9589

38	ม.1	ถ.เลียบคลองห้ำ	
ต.คลองห้ำ	อ.คลองหลวง	
จ.ปทุมธำนี	12110

-

15 ทัณฑสถำน
วัยหนุ่มกลำง

นำยเปรม	เปรมศมิทธ์ 0	2904	1580
08	7904	0844

22/4	ม.3	ถ.เลียบคลองหก	
ต.คลองหก	อ.คลองหลวง	
จ.ปทุมธำนี	12120

-

16 สถำนกักขังกลำง
จังหวัดปทุมธำนี

น.ส.กมลวรรณ	เทพจั้ง 0	2577	1794 8	ม.2	ถ.รังสิต	-นครนำยก	
ต.รังสิต	อ.ธัญบุรี	
จ.ปทุมธำนี	12110

-

จังหวัดปทุมธาน ี(ต่อ)



สค
ร.

 5

61เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนป้องกัน
ควบคุมโรคที่	5	
รำชบุรี

1.	นำงกันยำ	เอกอัศดร
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ช�ำนำญกำร

0	3233	8307-8
08	7449	9940
Fax.	0	3233	8307-8
kunya.aek@gmail.com

123/202	ซ.1	ถ.เพชรเกษม	
ต.หน้ำเมือง	อ.เมือง	
จ.รำชบุรี	70000

-

2.	นำงรำตรี	ดอกกะเบำ
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

086	1713783	
tree.dpc4@gmail.com

3.	นำยศรัณย์ทัศน์	
รอดพันธุ์	(เสก)
ผูป้ระสำนงำนด้ำนโปรแกรม	
ประเมินผล	ด้ำนวัณโรค

086	356	6404	
sek_rp@hotmail.com

จังหวัดราชบุร ี
ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดรำชบุรี

1.	นำยทณำศักดิ	์ป้ันทรัพย์ 0	3232	8101-108	
ต่อ	408,	409
08	6763	0148
Fax.	0	3232	8110
thanajack@hotmail.com

421	ถ.ศรีสุริยงวงศ์	
ต.หน้ำเมือง	อ.เมือง	
จ.รำชบุรี	70000

2.	นำยวิศนุกรณ์	บำงตุ้ม Patthaispeed@gmail.com

2 โรงพยำบำลรำชบุรี 1.	นำยโยคำ	มหำไชย 0	3271	9600	ต่อ	1729
08	9986	9602
Fax.	0	3232	1825
yokamahachai@hotmail.
com

85	ถ.สมบูรณ์กุล	
ต.หน้ำเมือง	อ.เมือง	
จ.รำชบุรี	70000

วัน
พฤหัสบดี

(เช้ำ)

2.	นำงวรรณวิศำ	
เอี้ยงทอง	(พี่หวัง)

09	0565	7851
Rbhprotect2560@gmail.
com

3 โรงพยำบำลบ้ำนโป่ง 1.	นำงกำญจนำ	แหยมงำม 0	3222	2844-46	ต่อ	80691
08	7170	3818
Fax.	0	3221	1766
Kan_jn@hotmail.com

ถ.แสงชูโต	ต.บ้ำนโป่ง	
อ.บ้ำนโป่ง	จ.รำชบุรี	
70110

วันศุกร์
(บ่ำย)

2.	น.ส.อมุำพร	ครฑุศริิ 0	3222	2844-46	ต่อ	80677
09	3629	2941
Uma_ksr@hotmail.com

4 โรงพยำบำลโพธำรำม น.ส.ธัญลักษณ์	บริรักษ์ 0	3235	5300-9	ต่อ	603
08	1944	0705
Fax.	0	3223	3594
hifee4_yala@hotmail.com	

29	ถ.ขนำนทำงรถไฟ	
ต.โพธำรำม	อ.โพธำรำม	
จ.รำชบุรี	70120

วันศุกร์
(บ่ำย)

ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี 



สคร. 5

62 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

5 โรงพยำบำล
เจ็ดเสมียน

น.ส.ศุภกำญจน์	
นั่งโต๊ะทอง	(บุ๊ค)	

0	3239	7294	ต่อ	143,	208
08	3775	6923
Fax.	0	3239	7112
Peacemaker_3to1@
hotmail.com

132/2	ม.2	ต.เจ็ดเสมียน	
อ.โพธำรำม
จ.รำชบุรี	70120

วันพุธ
(บ่ำย)

6 โรงพยำบำล
ด�ำเนินสะดวก

น.ส.จไุรรตัน์	พรมพำกล 0	3224	6000-15	ต่อ	603
09	1435	6932
Fax.	0	3224	6020
Jurairat_fern@hotmail.com

146	ม.4	ถ.ด�ำเนินสะดวก-
บำงแพ	อ.ด�ำเนินสะดวก	
จ.รำชบุรี	70130

วันจันทร์
(บ่ำย)

7 โรงพยำบำลปำกท่อ นำงวำสนำ	มุ่งหมำย 0	3228	2530	ต่อ	306
09	7182	1898
Fax.	0	3228	1585
Ampairat1914@gmail.com

201/10	ม.8	ต.ปำกท่อ	
อ.ปำกท่อ	จ.รำชบุรี	70140

วัน
พฤหัสบดี

(เช้ำ)

8 โรงพยำบำลบำงแพ นำงพจนำรถ	อุ่นมำ 0	3234	9923	
0	3238	1148	ต่อ	134,	032	
383	035	(สุขำภิบำล)
0	8355	33279
Fax.	0	3238	1020
pojanart_bp@hotmail.com

124	ม.8	ต.วังเย็น	
อ.บำงแพ	จ.รำชบุรี	70160

วันจันทร์
(เช้ำ)

9 โรงพยำบำลวัดเพลง นำงมยุรี	เรืองศรี 0	3239	9020	ต่อ	135
090	984	7948
Fax.	0	3239	8067
Soluna_x@hotmail.com

123	ม.5	ถ.รำชบุร	ี–	ปำกท่อ	
อ.วัดเพลง	จ.รำชบุรี	70170

วันจันทร์
(บ่ำย)

10 โรงพยำบำล
สมเด็จพระยุพรำช
จอมบึง

1.	นำยธเนศวร์	
ธไนศวรรยำงกูร

0	3226	1592-94	ต่อ	224
09	9253	5432
Fax.	0	3226	2050
toyjatoyjathanet@gmail.
com

5	ม.8	ถ.รำชบุรี-จอมบึง
อ.จอมบึง	จ.รำชบุรี	70150

วันอังคำร
(เช้ำ)

2.	น.ส.สุริยำพร	ทองเอีย 09	5723	9984
AO_sunny@hotmail.com

11 โรงพยำบำลสวนผึ้ง น.ส.จันทร์พร	ยังดี 0	3273	1800-4	ต่อ	115
08	4616	4591
Fax.	0	3273	1818
junpron@hotmail.com

152	ม.5	ต.ท่ำเคย	
อ.สวนผึ้ง	จ.รำชบุรี	70180

วันจันทร์
(บ่ำย)

12 โรงพยำบำลบ้ำนคำ น.ส.สิธรัตน์	
จันทร์ฐำนิกำ

0	3220	6879
09	2808	8565
jarjar0928088565@gmail.
com

333	ม.3	ต.บ้ำนบึง	
อ.บ้ำนคำ	จ.รำชบุรี	70180

วันศุกร์
(บ่ำย)

จังหวัดราชบุรี (ต่อ)



สค
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63เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

13 โรงพยำบำล
ค่ำยภำณุรังษี

1.	พ.ต.หญิงนวพรรษ	
กรีฑำมล

0	3233	7406	ต่อ	53056
08	3063	0904
npremprasai@gmail.com

285/1	หมู่	3	ต.โคกหม้อ	
อ.เมือง	จ.รำชบุรี	70000

-

2.	ร.ท.หญิงสุภำวดี	
ห้องริ้ว

08	1986	6233
ployysaiii@gmail.com

14 โรงพยำบำล
ซำนคำมิลโล

1.	นำงอำพรเพชร	
ก้องนำวำ

0	3221	1143	ต่อ	404
08	2992	8953
Fax.	0	3220	1256
Ly261211@hotmail.com

31	ม.10	ถ.อุดมพิทยำ
ต.สวนกล้วย	อ.บ้ำนโป่ง	
จ.รำชบุรี	70110

2.	นำงนิตยำ	
ศิรินุกูลพิพัฒน์

0	3221	1143	ต่อ	161	162
0	8537	3226

15 โรงพยำบำลกรุงเทพ
เมืองรำช

น.ส.รุ่งนภำ	ส่งทอง 0	3232	2274-80
08	7804	0169
Fax.	0	3232	2237
Rungnapa.So@bdms.co.th

59/3	ถ.เพชรเกษมสำยเก่ำ
ต.หน้ำเมือง	อ.เมือง	
จ.รำชบุรี	70000

16 โรงพยำบำลมหำชัย
พร้อมแพทย์

น.ส.สุนันท์	สำริยำชีวะ 0	3232	8521-9	ต่อ	117,	118
08	3077	9004
Fax.	0	3231	5385
Pijja_ki@hotmail.com

77/4	ถ.คฑำธร	ต.หน้ำเมือง	
อ.เมือง	จ.รำชบุรี	70000

17 เรือนจ�ำกลำงรำชบุรี นำยวัฒนำ	คงสมบัติ 0	3273	5461-3	ต่อ	118
Fax.	0	3273	5461-3	
08	9451	9937
Wattana1964@gmail.com

94	ม.6	
ถ.สำยน�้ำพุ-หนองนำงแพรว	
ต.น�้ำพุ	อ.เมือง	จ.รำชบุรี	
70000

-

18 เรือนจ�ำกลำงเขำบิน นำยพลรัตน์	บุญสุขัง 0	3273	5471-3	ต่อ	117
08	5793	8956
Fax.	0	3273	5471-3
Phonrat_bsk@gmail.com

229	ม.6	
ถ.สำยน�้ำพุ-หนองนำงแพรว	
ต.น�้ำพุ	อ.เมือง	จ.รำชบุรี	
70000

-

19 องค์กร	อินเตอร์
เนชั่นแนล	เรสคิว	
คอมมิตตี้	
(IRC	ถ�้ำหิน)

นำยบรรจง	สุทธิประภำ 0	3236	4364
0	3236	4357
08	1763	9771
Banjong.sudhiprapha@
rescue.org

314/61	ม.1	ต.ชัฏป่ำหวำย
อ.สวนผึ้ง	จ.รำชบุรี	70180

-

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
ล�าดับ

ที่
หน่วยงาน

ชื่อผู้ประสาน

งานวัณโรค

โทรศัพท์

E	mail	address
ที่อยู่หน่วยงาน

	วันที่มี

TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

นำยนสิติ	บญุนำค 0	3261	1437	ต่อ	414
08	5383	6611
Fax.	0	3261	1053	ต่อ	202
epidem_77@hotmail.com

ถ.ก้องเกียรติ	ต.ประจวบ	
อ.เมือง	จ.ประจวบคีรีขันธ์
77000

จังหวัดราชบุรี (ต่อ)



สคร. 5

64 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ต่อ)

ล�าดับ

ที่
หน่วยงาน

ชื่อผู้ประสาน

งานวัณโรค

โทรศัพท์

E	mail	address
ที่อยู่หน่วยงาน

	วันที่มี

TB	Clinic

2 โรงพยำบำลหัวหิน	 1.	สุมนำ	สันทัดงำน 0	3252	0041,	0	3254	7351
08	1939	6625

ถ.เพชรเกษม	ต.หัวหิน	
อ.หัวหิน		
จ.ประจวบคีรีขันธ์	77110

วันอังคำร	
(เช้ำ)

2.	นำยอรรถพล	ขำวเนียม	
(กอล์ฟ)

08	0711	0221

3 โรงพยำบำลปรำณบุรี 1.	นำงวฤณดำ	ฝั่งสินธุ์ 0	3282	5565	ต่อ	517
09	2494	4697
tbpran@gmail.com

ถ.ปำกน�้ำปรำณ	ต.วังก์พง	
อ.ปรำณบรุ	ีจ.ประจวบครีขีนัธ์	
77120

วันพุธ

2.	น.ส.สร้อยน�้ำค้ำง	
ทองเงิน

4 โรงพยำบำล
สำมร้อยยอด

นำงโสภำ	ธรรมประจ�ำจิต 0	3268	8588
08	1454	7799
epid_sr80500@hotmail.com

51	ม.6	ต.ไร่ใหม่	
อ.สำมร้อยยอด	
จ.ประจวบคีรีขันธ์	77180

วัน
พฤหัสบดี

5 โรงพยำบำลกุยบุรี น.ส.อภริดำ	ถำวรนนัท์ 0	3268	1108	ต่อ	133
08	1297	8278
refer2524@gmail.com

41/1	ม.5	ต.กุยบุรี	
อ.กุยบุรี	จ.ประจวบคีรีขันธ์	
77150

วัน
พฤหัสบดี

6 โรงพยำบำล
ประจวบคีรีขันธ์

นำงศรีสมำน	บญุมีโชติ 0	3260	1060-4
08	1269	5921
srisamarn@gmail.com

ซ.พิทักษ์ชำติ	ต.ประจวบ	
อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์	
จ.ประจวบคีรีขันธ์	77000

วันพุธ

7 โรงพยำบำลทับสะแก นำงอิศรำภรณ์	
ศีลเมืองพรหม

0	3267	1122	ต่อ	210
08	1006	5384
Jiraporn_9@hotmail.com

ถ.เพชรเกษม	ต.นำหูกวำง	
อ.ทับสะแก	
จ.ประจวบคีรีขันธ์	77130

วันศุกร์

8 โรงพยำบำล
บำงสะพำน

นำงสุณี	บ�ำรุงศรี 0	3269	1132-3	ต่อ116
0	9255	0817
Tanraksar_2515@
hotmail.com

ถ.เพชรเกษม-ชำยทะเล	
ต.ก�ำเนิดนพคุณ	
อ.บำงสะพำน	
จ.ประจวบคีรีขันธ์	77140

วันอังคำร

9 โรงพยำบำล
บำงสะพำนน้อย

นำยปฏิภำณ	เนือ้นิม่ 0	3269	9025
09	8341	2061
ninepeople_2015@
hotmail.com

ต.ปำกแพรก	
อ.บำงสะพำนน้อย	
จ.ประจวบคีรีขันธ์	77170

วันศุกร์

10 โรงพยำบำล
ค่ำยธนะรัชต์

ธนิษฐำ	อังคำระอำพันธ์ 0	3262	2155
08	6326	8602
thanidta@gmail.com

ค่ำยธนะรัชต์	 กองพลทหำร
รำบที่	15	ม.3	ต.เขำน้อย	
จ.ประจวบคีรีขันธ์	77160

วันศุกร์

11 โรงพยำบำล
กรุงเทพ-หัวหิน

น.ส.สุภำรัตน์	เสือสะอำด 0	3261	6800	ต่อ	1016
08	7545	1868
Suparut.Su@bgh.co.th

ถ.เพชรเกษม	ต.หัวหิน	
อ.หัวหิน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	
77110

12 โรงพยำบำลซำน
เปำโลหัวหิน

น.ส.กัลยำ	วงศ์กัลยำ 0	3253	2576	
09	6229	1343
Kanlaya.wongkanlaya	
1993@gmail.com

222	ถ.เพชรเกษม	ต.หัวหิน	
อ.หัวหิน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	
77110
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ล�าดับ

ที่
หน่วยงาน

ชื่อผู้ประสาน

งานวัณโรค

โทรศัพท์

E	mail	address
ที่อยู่หน่วยงาน

	วันที่มี

TB	Clinic

13 เรือนจ�ำกลำง
ประจวบคีรีขันธ์

น.ส.ปฐมพร	โพธิ์ทอง 0	3261	1159
08	8708	6293
Tungao	ok@hotmail.com

6	ถ.ประจวบคีรีขันธ์	
ต.ประจวบคีรีขันธ์	อ.เมือง
จ.ประจวบคีรีขันธ์	77000

จังหวัดกาญจนบุร ี
ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดกำญจนบุรี

1.	นำงณัฐพร	
ไชยประดิษฐกุล

0	3451	2961	ต่อ	121
08	6551	6991
Fax.	0	3451	4598
Nam_wannat@hotmail.com

อ.เมือง	จ.กำญจนบุรี	
71000

-

2.	น.ส.กำญจนำ	แพงป้อง 08	4832	3218
tatar_bg@hotmail.com

2 โรงพยำบำล
คริสเตียนแม่น�้ำ
แควน้อย

1.นำงปำนจันทร์	วัชระ 0	3468	8001
08	2293	0109
Fax.	0	3468	8003
krchospital@gmail.com

ต.ห้วยมำลัย	อ.สังขละบุรี	
จ.กำญจนบุรี	71240

วันศุกร์

2.	น.ส.มำรินทร์	หทัยำลุสกุล 08	9255	6288

3 โรงพยำบำล
ค่ำยสุรสีห์

1.	สอ.หญิงรัศมี	มีมุข	 0	3458	9233-5	ต่อ	51087
08	3305	6548
Fax.	0	3458	9231
Kamolwan3101@gmail.com

ต.ลำดหญ้ำ	อ.เมือง
จ.กำญจนบุรี	71000

วันอังคำร

2.	รท.หญงิจิรำภรณ์	มำกร 08	1604	9369
jir_au@hotmail.com

4 โรงพยำบำลเจ้ำคุณ
ไพบูลย์พนมทวน

นำยศิริพรรณ	โมกขะพันธ์ 03	4630	409	ต่อ	39,	117,
09	1427	7962
Fax.	0	3463	0407
Wi.naich@yahoo.com

ต.พนมทวน	อ.พนมทวน
จ.กำญจนบุรี	71140

วันศุกร์

5 โรงพยำบำล
ด่ำนมะขำมเตี้ย

นำงบุญรวม	โสมโสภำ 0	3467	2612	ต่อ	5
08	1736	9378
boonruam2517@
hotmail.com

ต.ด่ำนมะขำมเตี้ย	
อ.ด่ำนมะขำมเตี้ย	
จ.กำญจนบุรี	71260

วันจันทร์

6 โรงพยำบำล
ทองผำภูมิ

นำงพวงพรรณ	ค�ำษร 0	3459	9602	-6	ต่อ	106,
08	9409	0922
Fax.	0	3459	9097
wechpaphum@hotmail.
com

ต.ท่ำขนุน	อ.ทองผำภูมิ
จ.กำญจนบุรี	71180

วันศุกร์
ที่	2,	4

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ต่อ)
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จังหวัดกาญจนบุรี (ต่อ)

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

7 โรงพยำบำล
ท่ำกระดำน

1.	น.ส.หัทยำ	อินกล่อม 0	3469	6118	ต่อ	110
08	1194	2377
Fax.	0	3469	6118-9	ต่อ	102
Prang23_p@hotmail.com	

ต.ท่ำกระดำน	อ.ศรีสวัสดิ์
จ.กำญจนบุรี	71250

วัน
พฤหัสบดี

2.	น.ส.วรำภรณ์	
นิยมสกุลกำล

08	9547	2962
tikkylab@hotmail.com

8 โรงพยำบำลท่ำม่วง
(สมเด็จพระสังฆรำช
องค์ที่	19)

1.	นำงวิมลมำศ	แสงทอง	
(พี่แว้ด)	(เวชกรรม)

0	3461	1044	ต่อ	3036
08	6374	6234
Fax.	034	613	489
ninevat@gmail.com

ต.ท่ำม่วง	อ.ท่ำม่วง
จ.กำญจนบุรี	71110

วันศุกร์

2.	น.ส.กำรัณญำ	
กำญจนอรุโณทัย	

09	7237	5588

9 โรงพยำบำลไทรโยค น.ส.ปริชำติ	โพธิ์มี 0	3459	1300	ต่อ	110
09	2257	5948
Fax.	0	3459	1302
Parichat_pla30pooh@
hotmail.com

ต.ลุ่มสุ่ม	อ.ไทรโยค
จ.กำญจนบุรี	71150

วันอังคำร
ที่	1,3

10 โรงพยำบำลบ่อพลอย 1.น.ส.กำญจนำ	วงศ์บุตร 0	3458	1139	ต่อ	108,
09	9194	2377
Fax.	0	3458	1160
buberry_donut@hotmail.
com

ต.บ่อพลอย	อ.บ่อพลอย
จ.กำญจนบุรี	71160

วันศุกร์

2.	นำยสุกรีย์	สินชัย 08	9254	2068
zoronoom@hotmail.com

11 โรงพยำบำล
สถำนพระบำรมี

น.ส.ลีลำวดี	เอี่ยมจันทร์ 0	3467	5042	ต่อ	109
08	6353	6663
Fax.	034	675	041
leela_133@hotmail.com

ต.สมเดจ็เจริญ	อ.หนองปรอื	
จ.กำญจนบุรี	71220

วัน
พฤหัสบดี

12 โรงพยำบำล
พหลพลพยุหเสนำ

นำงหทัยชนก	สุวรรณพุฒ 0	3462	2999	ต่อ	6013,	6116
Fax.	0	3451	1507,	411
Hathai_tuk@hotmail.com

ต.ปำกแพรก	อ.เมือง
จ.กำญจนบุรี	71000

วันพฤหัส

13 โรงพยำบำลมะกำรกัษ์ 1.	นำงจันทิรำ	
สุขะสิษฐวณิชกุล

0	3454	2031	ต่อ	127
08	6557	7816
Fax.	0	3454	1115
junthira_8@hotmail.com

ต.ท่ำมะกำ	อ.ท่ำมะกำ
จ.กำญจนบุรี	71120

วัน
พฤหัสบดี
(บ่ำย)

2.	นำยณฐกร	จันทนะ	
(พี่อำท)

0	3454	2031	ต่อ	605	
ห้องเวชกรรม
08	6392	9212
Art.j@hotmail.com
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ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

14 โรงพยำบำลเลำขวัญ 1.	น.ส.ยุพิน	โตรอด 0	3457	6050	ต่อ	114
08	7166	0916
Fax.	0	3457	6097

ต.เลำขวัญ	อ.เลำขวัญ
จ.กำญจนบุรี	71210

วันอังคำร
สัปดำห์ที่	
2	ของ
เดือน2.	น.ส.คลำรัช	เจริญผล 08	3999	2882

15 โรงพยำบำลศุกร์ศิริ
ศรีสวัสดิ์

น.ส.น�้ำผึ้ง	ม้ำวงศ์ 0	3459	7069	ต่อ	105
08	7051	5606
Namphueng.Mawong@
gmail.com

ต.ด่ำนแม่แฉลบ	อ.ศรีสวัสดิ์
จ.กำญจนบุรี	71250

วันจันทร์

16 โรงพยำบำล
สังขละบุรี

น.ส.รุ่งกำญจน์	
ด�ำเนินกิจกำร

0	3459	5030	ต่อ	102
09	0434	6134
Fax.	0	3459	5538
rungkarn@gmail.com

ต.หนองลู	อ.สังขละบุรี
จ.กำญจนบุรี	71240

วัน
พฤหัสบดี

ที่	1

17 โรงพยำบำล
ห้วยกระเจำ
เฉลิมพระเกียรติฯ

น.ส.ภนิดำ	อุบลรัตน์ 0	3467	7301	ต่อ	61
08	9836	3625
Fax.	0	3465	0051
Mookae2809@hotmail.com

ต.ห้วยกระเจำ	อ.ห้วยกระเจำ	
จ.กำญจนบุรี	71170

วันศุกร์

18 โรงพยำบำลสมเด็จ
พระปิยมหำรำช
รมณียเขต

นำงพนำรัตน์	รัตนกรัณฑ์
(พี่เปิ้ล)

08	9254	4307
0	3468	6027-28
Panarat_2515@hotmail.com

237	ม.7	ต.ไทรโยค	
อ.ไทรโยค	จ.กำญจนบุรี	
71150

วันพฤหัส

19 โรงพยำบำลธนกำญจน์ น.ส.ดำรณี	วิเชนสวัสดิ์ 0	3452	0911
Kan_memorial.hotmail.com

ต.บ้ำนใต้	อ.เมือง	
จ.กำญจนบุรี

-

20 โรงพยำบำล
กำญจนบุรีเมโมเรียล

น.ส.วรรณวิษำ	
ปรักแก้ว

09	8380	2265
Wanwisaprukkaew2525@
gmail.com

ต.ท่ำมะขำม	อ.เมือง	
จ.กำญจนบุรี

-

21 เรือนจ�ำจังหวัด
กำญจนบุรี

นำยปัญญำ	ทวีระวงษ์ 0	3451	1163	ต่อ	121
08	9745	6710
Fax.	0	3451	1169

452	ม.3	ถ.แสงชูโตใต้	
ต.ปำกแพรก	อ.เมือง	
จ.กำญจนบุรี	71000

-

22 เรือนจ�ำอ�ำเภอ
ทองผำภูมิ

นำยกิติพงษ์	แจ่มจ�ำรัส 0	3459	9317
08	9677	2933
Fax.	0	3459	9562

462	ม.1	ถ.ทองผำภมู-ิปิล็อก	
ต.ท่ำขนุน	อ.ทองผำภูมิ	
จ.กำญจนบุรี	71180

-

จังหวัดกาญจนบุรี (ต่อ)
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ล�าดับ

ที่
หน่วยงาน

ชื่อผู้ประสาน

งานวัณโรค

โทรศัพท์

E	mail	address
ที่อยู่หน่วยงาน

	วันที่มี

TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดนครปฐม

นำยจำรุวจัน์	ธนญัธรววิธัน์ 0	3421	3279-80	ต่อ	125
08	8007	9907
Fax.0	3425	2016
top_ptc_tb@hotmail.com	

170	ถ.เทศำ	ต.พระปฐมเจดย์ี	
อ.เมือง	จ.นครปฐม	73000

-

2 โรงพยำบำลนครปฐม	
(รพศ.)

น.ส.ระพีพรรณ	
ศิริธรรมขันติ

0	3425	3781
08	1309	1277
van.231@hotmail.com

196	ถ.เทศำ	ต.พระปฐมเจดย์ี	
อ.เมือง	จ.นครปฐม	73000

วัน
อังคำร,	
วันพุธ

3 โรงพยำบำล
ก�ำแพงแสน	(รพช.)

นำงศรำทพิย์	ห้วยหงษ์ทอง 0	3428	1686	ต่อ	126
08	1942	5634
pookie_3d@hotmail.co.th

47	ม.4	ต.ก�ำแพงแสน
อ.ก�ำแพงแสน	จ.นครปฐม	
73140

วันศุกร์

4 โรงพยำบำล
จันทรุเบกษำ	พอ.	
(รพท.)
กรมแพทย์ทหำร
อำกำศ

น.ท.หญิง	สุจิน	สัตยวำที 0	3433	6447	
ต่อ	เวชศำสตร์ป้องกัน
08	9044	7561
sujin.sattayawatee@
gmail.com

1	ม.7	ต.กระตีบ	
อ.ก�ำแพงแสน
จ.นครปฐม	73180
(งำนเวชศำสตร์ป้องกัน)

วันอังคำร
(บ่ำย)

5 โรงพยำบำลดอนตูม	
(รพช.)

1.	นำยทวี	ใจตรง 0	3438	1431	ต่อ	202	
08	0423	4999
Fax.	0	3438	1465
jaitrongdee@yahoo.com

183	ม.5	ต.สำมง่ำม	
อ.ดอนตูม	จ.นครปฐม	
73150

วัน
อังคำร,	
วัน

พฤหัสบดี

2.	นำยพิษณุ	
จิตตคุตตำนนท์

08	6796	6291
Young_mak@hotmail.com

6 โรงพยำบำล
นครชัยศรี	(รพช.)

นำงผุสดี	พูลสุขโข 0	3433	1156	ต่อ	116
08	1736	8732
Fax.	0	3433	1030
pussadee01@hotmail.com

5	ม.3	ต.นครชัยศรี	
อ.นครชัยศรี	จ.นครปฐม	
73120

วันจันทร์,	
วันศุกร์

7 โรงพยำบำลบำงเลน	
(รพช.)

นำงพิชำมญชุ์	ผิวนวล	 0	3439	1129	ต่อ	233	
Fax.	ต่อ	255
08	7023	1277
lamphoeii@yahoo.com

80	ม.6	ต.บำงเลน	
อ.บำงเลน	จ.นครปฐม	
73130

วันจันทร์

8 โรงพยำบำล
พุทธมณฑล	(รพช.)

นำยภุชงค์	บุญโพธิ์ทอง 0	2444	6032-3	ต่อ	25
08	3977	7388
Fax.	0	2444	6035
poochong24@hotmail.com

140	ม.1	ต.ศำลำยำ
อ.พุทธมณฑล	จ.นครปฐม	
73170

วันศุกร์

9 โรงพยำบำล
สำมพรำน	(รพช.)

น.ส.ปิยำภรณ์	บุญมีรอด 0	3432	1998	ต่อ	132	
Fax.	ต่อ	110
092	251	9117
piya_tt27@hotmail.com

35/19	ม.1	ต.ท่ำตลำด
อ.สำมพรำน	จ.นครปฐม	
73110

วันศุกร์

จังหวัดนครปฐม 
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69เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ

ที่
หน่วยงาน

ชื่อผู้ประสาน

งานวัณโรค

โทรศัพท์

E	mail	address
ที่อยู่หน่วยงาน

	วันที่มี

TB	Clinic

10 โรงพยำบำล
หลวงพ่อเปิ่น	(รพช.)

1.	นำยอภิชัย	ศรีพลทัศน์ 0	3496	1139	ต่อ	127
Fax.	ต่อ	140	
08	7156	1358
chaiyo_chai@hotmail.com

	2	ม.2	ต.บำงแก้วฟ้ำ
อ.นครชัยศรี	จ.นครปฐม	
73120

วันจันทร์

2.	นำงวรียำ	แจ่มนิยม 08	1986	7892
Oi2505@hotmail.com

11 โรงพยำบำลห้วยพลู	
(รพช.)

1.	นำยอำคม	อ่อนละเอยีด 0	3438	9217	ต่อ	501
08	3846	7488	
Fax.	0	3438	9230
arkom_mmm@hotmail.
com

1	ม.1	ต.ห้วยพลู	
อ.นครชัยศรี	จ.นครปฐม	
73120

วัน
พฤหัสบดี

2.	น.ส.ธิดำรัตน์	
วงศ์จิรรัตน์

09	6626	6296
Moomay050434@gmail.
com

12 ศูนย์กำรแพทย์
กำญจนำภิเษก
คณะแพทยศำสตร์
ศิริรำชพยำบำล
มหำวิทยำลัยมหิดล

1.	น.ส.มณีพร	
จิวะนรำนุรักษ์

0	2849	6600
09	2275	6073,
08	3857	7926	
Fax.	0	2849	6666
jibjom79@gmail.com

999	ถ.บรมรำชชนนี	
ต.ศำลำยำ	อ.พุทธมณฑล	
จ.นครปฐม	73170

วันอังคำร

2.	นำงจำรุวรรณ	กั้นเกษ 09	9260	2203
tumasu9@gmail.com

13 โรงพยำบำลเมตตำ
ประชำรักษ์	(ไร่ขิง)
(รพท.)	
กรมกำรแพทย์	
กระทรวงสำธำรณสุข

1.	นำงวรำภรณ์	ลิโมทัย 0	3438	8700-1	
08	6339	9165
Fax.	0	3438	8744
Pui_6916@hotmail.com

52	ม.2	ต.ไร่ขิง	
อ.สำมพรำน
จ.นครปฐม	73210

วัน
จันทร์-
วันศุกร์

2.	น.ส.สมหมำย	จนัทร์พ่วง 08	1822	3727
Ple_1120@hotmail.com

3.	น.ส.วรำยุภัสร์	
ปัญญำวุธกุล

06	3264	8465
warayuphat.tho@gmail.com

14 โรงพยำบำล
กรุงเทพคริสเตียน	
นครปฐม	(เอกชน)

นำยดนพุล	พพิธิธพนัธ์พพิติ 0	3427	0080-7	
08	6172	0517
prem	nada@hotmail.com

173	ถนน	25	มกรำ	
ต.พระปฐมเจดีย์	อ.เมือง	
จ.นครปฐม	73000

ทุกวัน 

15 โรงพยำบำลกรุงเทพ
สนำมจันทร์
(เอกชน)

น.ส.นฤมล	วพิฒัน์เจรญิลำภ 0	3421	9600	
09	7015	5039
narumon.wi@bsn.bdms.
co.th

1194	ถนนเพชรเกษม	
ต.สนำมจันทร์	อ.เมือง	
จ.นครปฐม	73000

ทุกวัน

16 เรือนจ�ำกลำง
นครปฐม

นำยสุรัตน์	อ้นโชค 0	3426	1368
08	1642	5644
tonkla	pri@hotmail.com

147	ม.6	ต.วังตะกู
อ.เมือง	จ.นครปฐม	73000

-

จังหวัดนครปฐม (ต่อ)



สคร. 5

70 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดเพชรบุรี

นำยอคัรพล	ดเีลิศ 03	2425	100	ต่อ	108
09	5570	6784
Fax.	03	2425	286
akarapolboomnaja@
gmail.com

48	ถ.รำชวถิ	ีต.คลองกระแชง	
อ.เมือง	จ.เพชรบุรี	76000

2 โรงพยำบำล
แก่งกระจำน

น.ส.สุรีรัตน์	รำญไพร 0	3246	5191	
08	2292	9480
Fax.	0	3246	5192
Puy_narak555@hotmail.
com

6	ม.5	ต.แก่งกระจำน	
อ.แก่งกระจำน	จ.เพชรบุรี	
76170

วันจันทร์	
-	วันศุกร์

3 โรงพยำบำลเขำย้อย น.ส.สุมนำ	ปิ่นแก้ว 0	3256	2200	ต่อ	121
08	5192	6669
Fax.	03	2561	110
tan_nurse@windowslive.
com

ม.5	ต.เขำย้อย	อ.เขำย้อย	
จ.เพชรบุรี	76140

วัน
อังคำร,	
วันพุธ,
วัน

พฤหัสบดี

4 โรงพยำบำลชะอ�ำ นำยอัสนี	จีนอ�่ำ 0	3247	1007	ต่อ	118
08	6388	3237
Fax.	03	2471	666
Isoosi_6_4@hotmail.com

8/1	ถ.คลองเทียน	ต.ชะอ�ำ	
อ.ชะอ�ำ	จ.เพชรบุรี	76120

วันพุธ	
-	วัน

พฤหัสบดี

5 โรงพยำบำลท่ำยำง พจอ.	นันทิพัฒน์	สว่ำงแจ้ง 032	461	100	ต่อ	416
084	148	3852
Fax.	032	461	100	ต่อ	431
Nut	non02@hotmail.com

259/6	ม.1	ต.ท่ำยำง	
อ.ท่ำยำง	จ.เพชรบุรี	
76130

วันพุธ

6 โรงพยำบำล
บ้ำนแหลม

นำงกัญจน์ชญำ	ทุมมี 03	2481	144	ต่อ	115,
09	9158	9191
Fax.	0	3248	1145	ต่อ	123
Gradadsa2501@gmail.com

อ.บ้ำนแหลม	จ.เพชรบุรี	
76110

วันพฤหัส

7 โรงพยำบำลบ้ำนลำด นำยรัตนะ	วงค์อิสรกุล 0	3249	1051	ต่อ	117
08	1705	7118
Fax.	0	3249	1242
na	 wong2513@hotmail.
co.th

131	ม.	8	ต.ท่ำช้ำง
อ.บ้ำนลำด	จ.เพชรบรุ	ี76150

วันจันทร์

8 โรงพยำบำล
พระจอมเกล้ำ

นำงเพ็ญพิมล	
ประเสริฐจิระเดช

0	3270	9999	ต่อ	1175
08	5179	7457,
08	6623	6700,
09	4005	1011
Fax.	0	3242	5205
monson302@gmail.com

ถ.รถไฟ	ต.คลองกระแชง
อ.เมือง	จ.เพชรบุรี	76000

วันจันทร์,	
วันศุกร์

จังหวัดเพชรบุร ี
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71เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

9 โรงพยำบำล
หนองหญ้ำปล้อง

นำงปภำวันท์	คนหลัก 0	3249	4353	ต่อ	125
08	1736	1889
Fax.	0	3249	2353	ต่อ	109
oum1059@hotmail.com

192		ม.11	ต.หนองหญ้ำปล้อง	
อ.หนองหญ้ำปล้อง	
จ.เพชรบุรี	76160

วัน
อังคำร,	
วัน

พฤหัสบดี

10 โรงพยำบำลมหำชัย
เพชรรัชต์

น.ส.จันทิมำ	สว่ำงเนตร 0	3241	7073 ต.บ้ำนหม้อ	อ.เมือง	
จ.เพชรบุรี	76000

ทุกวัน

11 โรงพยำบำลกรุงเทพ
เพชรบุรี

นำงณิรดำ	สุขรดำโยธิน 08	3121	0094 150	ม.6	ถ.เพชรเกษม	
ต.ต้นมะม่วง	อ.เมือง	
เพชรบุรี	76000

ทุกวัน

12 เรือนจ�ำกลำงเพชรบุรี น.ส.สุพัชรำ	กุลไทย 0	3242	5014,	
08	1858	8780
Fax.	0	3241	2789

ถ.หน้ำเรือนจ�ำ	อ.เมือง	
จ.เพชรบุรี	76000

วันจันทร์	
–	ศุกร์

จังหวัดสมุทรสงคราม 
ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดสมุทรสงครำม

1.	นำยกฤษ	พรหมค�ำ 0	3471	1571	ต่อ	207
08	1557	3052
krit4tb@gmail.com	

202	ม.	3	ต.ลำดใหญ่	
อ.เมือง	จ.สมุทรสงครำม	
75000

-

2.	น.ส.พรพรรณ	สขี�ำ	 08	3788	2317
nutty23077@gmail.com

3.	น.ส.ศศมิำ	กญุชะโร 08	9985	2981
Bonus1808@gmail.com	

2 โรงพยำบำลสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้ำ

น.ส.รมิดำ	สมุทรวำนิช 034	723	044-9	ต่อ	6213
087	4114117
ramida_mirin@hotmail.com	

ต.แม่กลอง	อ.เมือง
สมุทรสงครำม	
จ.สมุทรสงครำม	75000

วันจันทร์

3 โรงพยำบำลนภำลัย น.ส.ชนกพร	เดยีวประเสรฐิ 0	3476	1476-7
08	7075	3278
chanokd@hotmail.com	

ต.กระดังงำ	อ.บำงคนที	
จ.สมุทรสงครำม	75120

วันจันทร์

4 โรงพยำบำลอัมพวำ นำยธนำ	พวงเปีย 0	3470	2112-3
08	9414	4024
tana	tip@msn.com	

ต.แควอ้อม	อ.อัมพวำ	
จ.สมุทรสงครำม	75110

วันจันทร์

5 โรงพยำบำลมหำชัย
แม่กลอง

น.ส.ฝน	วงษ์นำม 08	6535	4851
gamonto@gmail.com	

158/1	ต.แม่กลอง	
อ.เมืองสมุทรสงครำม	
จ.สมุทรสงครำม	75000

-

6 เรือนจ�ำกลำง
สมุทรสงครำม

นำยจักรกฤษ	พิกุลหอม 0	3471	1189
09	4546	9591

116	ม.3	ถ.เอกชัย	
ต.แม่กลอง	อ.เมือง	
จ.สมุทรสงครำม	75000

-

จังหวัดเพชรบุรี (ต่อ)



สคร. 5

72 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดสมุทรสำคร

1.	น.ส.สดุำรตัน์	สหีำบง 0	3487	1276-8	ต่อ	114
08	7742	1053
Fax.	0	3487	1271,	
0	3484	0513
somprattana261@
hotmail.com

24/87	ม.3	
ต.บำงหญ้ำแพรก
อ.เมือง	จ.สมุทรสำคร	
74000

-

2.	นำยสริศิษฏ์	จนัจิระสกลุ 08	1116	4447
biwwbiww@hotmail.com

2 โรงพยำบำล
กระทุ่มแบน

1.	นำงเพียงใจ	พิมพ์เจริญ 0	3484	4430	ต่อ	2123
08	4658	9833
Fax.	0	3447	3388
peangjai_pim@hotmail.
com

450/4	ต.ตลำดกระทุ่มแบน
อ.กระทุ่มแบน	
จ.สมุทรสำคร	74110

วันศุกร์

2.	นำงกัญณัฏฐ์	ตู้บุญมำ 09	9261	5551
t.kunyanut@hotmail.com

3.	น.ส.ชลสุดำ	หำญโยธำ 06	1596	6549
chonsuda_cit izen24@
hotmail.com

3 โรงพยำบำลทั่วไป
ขนำดเล็ก	เจษฎำ
เวชกำร

1.	น.ส.ปะริยำ	จันทร์ศรี 0	3482	1200-3	
09	7156	9263
Fax.	0	3441	3231	
tapariya26@gmail.com

12.00/45	ถ.เอกชัย	
ต.มหำชัย	อ.เมือง	
จ.สมุทรสำคร	74000

-

2.	น.ส.สุภำวดี	ทองสุ 09	9350	2358
suphawadee.waen05@
gmail.com

4 โรงพยำบำล
มหำชัย	1

น.ส.สุภัสสร	นำเสริฐ 0	3442	4990-4	ต่อ	1924
09	2249	8966	
Fax.	0	3481	0782,	
0	3442	4990-4	ต่อ	1924
supassorn.n@gmail.com

927/43	ถ.เศรษฐกิจ	1	
ต.มหำชัย	อ.เมือง	
จ.สมุทรสำคร	74000

ทุกวัน

5 โรงพยำบำล
มหำชัย	2

1.	น.ส.หยำดพิรุณ	
จันทร์สว่ำง

0	2431	0054,	0	2117	4999
08	7939	9378
Fax.	0	2117	4999	ต่อ	3125	
0	2420	5947
yart_7786@yahoo.com

301/1	หมู่	6	ถ.เพชรเกษม	
ต.อ้อมน้อย	อ.กระทุ่มแบน	
จ.สมุทรสำคร	74000

วันพุธ	
(บ่ำย)

2.	น.ส.กมลรส	พิมพะบุตร 08	0045	7988
koonsom2532@gmail.com

จังหวัดสมุทรสาคร 
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73เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

6 โรงพยำบำล
มหำชัย	3

นำงหทัยวรรณ	กรณีสุข 0	3442	9111
09	6885	4923
Fax.	0	3442	8499
hathaiwan.hk@gmail.com

927/45	ถ.เศรษฐกิจ	1	
ต.มหำชัย	อ.เมือง	
จ.สมุทรสำคร	74000

วันอังคำร	
(บ่ำย)

7 โรงพยำบำลบ้ำนแพ้ว
(องค์กรมหำชน)

1.	นำงสำยหยุด	
อมรลักษณ์ปรีชำ

0	3441	9555,	0	3448	0901
08	6084	1468
Fax.	0	3441	9506
kob_opd@hotmail.com

198	 หมู ่ 	 1	 ต.บ้ำนแพ้ว	
อ.บ้ำนแพ้ว	 จ.สมุทรสำคร	
74120

วัน
พฤหัสบดี	
(บ่ำย)

2.	น.ส.วรรณพรรษำ	
รัตนประภำ

09	9082	8008
Fax.	0	3441	9542
wannapunsa12@gmail.com

3.	น.ส.สุรนีย์	สุวิพันธ์ 08	5181	5803
Fax.	0	3441	9506
aiw_gang_1815803@
hotmail.com

8 โรงพยำบำลวิชัยเวช	
อินเตอร์เนชั่นแนล	
อ้อมน้อย

1.	น.ส.นันทพัชร์	
เธียรไชยศิริ

0	2431	0070	ต่อ	2420
08	8628	5513
Fax.	0	2431	0940	

74/5	หมู่	4	ถ.เพชรเกษม	
ต.อ้อมน้อย	อ.กระทุ่มแบน	
จ.สมุทรสำคร	74130

วันพุธ	
(บ่ำย)

2.	น.ส.นวกชมณ	เจริญพร 08	5397	3943

9 โรงพยำบำลวิชัยเวช	
อินเตอร์เนชั่นแนล	
สมุทรสำคร

1.	นำงวีรยำ	สินชัย 0	3482	6708-29
09	5685	6993	
Fax.	0	3482	6706,	
0	3441	0710
weeraya.s.2528@gmail.com	

93/256	ม.7	ถ.เศรษฐกิจ	1	
ต.ท่ำทรำย	อ.เมือง	
จ.สมุทรสำคร	74000

วันจันทร์	
-วันศุกร์

2.	น.ส.จิรำพรรณ	ทันไธสง 08	2295	3036	
ppvichaivej@gmail.com

10 โรงพยำบำล
สมุทรสำคร

1.	นำงญำตินันท์	
เชี้ยวบำงยำง

0	3442	7099-105	ต่อ	5204
08	9106	0983,	
09	4163	6223
Fax.	0	3442	7099	ต่อ	8989	
pom.tb.ssk@gmail.com

1500	ถ.เอกชัย	ต.มหำชัย	
อ.เมือง	จ.สมุทรสำคร	
74000

วัน
พฤหัสบดี
(บ่ำย)

2.	น.ส.ณปภัช	คงชำลี 08	4833	5018,	
09	5693	9914,
08	1480	4540	

3.	นำงกชพร	เอี่ยมสกุล 08	0066	2573
manlika1983@hotmail.com

11 โรงพยำบำลเอกชัย นำงกัญจนำ	สุบินมงคล 0	3441	7999
08	1836	6300
Fax.	0	3441	7900-3
yuinaka_52@hotmail.com

99/9	ม.4	ถ.เอกชัย	
ต.โคกขำม	อ.เมือง	
จ.สมุทรสำคร	74000

-

จังหวัดสมุทรสาคร (ต่อ)



สคร. 5

74 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

12 โรงพยำบำลวิภำรำม	
สมุทรสำคร

1.	นำงน�้ำเพชร	แสงศรี 0	3411	6999
08	9241	2840
Fax.	0	3413	1357
vibharam_sk@hotmail.com

9/19	หมู่	2	ต.บำงกระเจ้ำ	
อ.เมือง	จ.สมุทรสำคร	
74000

-

2.	น.ส.สุนิสำ	มะจะกรณ์ 08	7404	9791
plamee_1@hotmail.com

13 เรือนจ�ำจังหวัด
สมุทรสำคร

1.	น.ส.ปำรณัท	แจ้วเสียง 0	3441	1021	ต่อ	21
08	1303	5103
Fax.	0	3442	9078	
pparanch@gmail.com

32/32	ม.3	ถ.ธรรมคุณำกร	
ต.บำงหญ้ำแพรก	อ.เมือง	
จ.สมุทรสำคร	74000

-

2.	น.ส.วลัย์ลยิำ	ลมุพกิำนนท์ 08	2696	4374
wanliya.lumpikanon@
gmail.com

จังหวัดสุพรรณบุร ี
ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดสุพรรณบุรี

1.	นำงชัญญำภรณ์	
โชติทวีวัฒน์

0	3552	5869-76	
08	9546	8732
Fax.	0	3552	5867
chanya028@hotmail.com

78	ม.4	ต.ทับตีเหล็ก	
อ.เมือง	จ.สุพรรณบุรี	
72000	

-

2.	นำยณรงค์ศักดิ์	
สิรินพมณี

08	9914	7070
sirinopmanee@gmail.com

2 โรงพยำบำล	
สมเด็จพระสังฆรำช
องค์ที่	17

1.	นำงสุชำดำ	
โรจนัทะวงศ์

0	3553	1077,	0	3553	1320
09	3386	9709

165	ถนนบำงลี่	-	หนอง
วัลย์เปรียง	อ.สองพี่น้อง	
จ.สุพรรณบุรี	72110

วันศุกร์

2.	นำงผกำวรรณ	กอทอง 08	9983	9719
pa_kawan1@hotmail.com

3 โรงพยำบำล
เจ้ำพระยำยมรำช

น.ส.จุไรรัตน์	ระวิพงษ์ 09	5964	4719
JRRWP9@gmail.com

95	ถนนพระพันวษำ	
ต.ท่ำพี่เลี้ยง	อ.เมือง	
จ.สุพรรณบุรี	72000

วันศุกร์

4 โรงพยำบำล
เดิมบำงนำงบวช

นำยชัยวัฒน์	หมั่นเขตกิจ 09	1281	8101
bas_chaiwat7@hotmail.com

153	ม.	2	ถ.เขำพระ	
อ.เดิมบำงนำงบวช	
จ.สุพรรณบุรี	72120

วันอังคำร

5 โรงพยำบำล
ดอนเจดีย์

นำงกำญจนำ	นำคเขียว 0	3559	1032,	
08	3750	0189
Fax.	0	3550	7510
jkjkjk2553@gmail.com

747	ม.	5	ต.ดอนเจดีย์	
อ.ดอนเจดีย์	จ.สุพรรณบุรี	
72170

วัน
พฤหัสบดี

จังหวัดสมุทรสาคร (ต่อ)
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75เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

6 โรงพยำบำลด่ำนช้ำง น.ส.ทัศนีย์	เมฆบุตร 0	3559	5032,	
09	2750	3757
Fax.	03	5509	4333
Ann76_ann@hotmail.com

94	ม.1	ถ.ด่ำนช้ำง	–	สำมชกุ	
อ.ด่ำนช้ำง	จ.สุพรรณบุรี	
72180

วันอังคำร

7 โรงพยำบำล
บำงปลำม้ำ

นำงรัทญำ	พลำยศิริ 0	3558	7265,	
08	8294	1789
geerarut@hotmail.com

215	ม.6	ต.โคกครำม	
อ.บำงปลำม้ำ	จ.สุพรรณบุรี	
72150

วันพุธ

8 โรงพยำบำล
ศรีประจันต์

น.ส.รฐวรรณ	
ทรงกิตติโชค

0	3558	1750,	
08	4158	9280
Fax.	03	558	1204
Goodnight2543@gmail.com

ถนนสุพรรณ	–	ชัยนำท	
อ.ศรีประจันต์	
จ.สุพรรณบุรี	72140

วันศุกร์

9 โรงพยำบำลสำมชุก นำยไพรัช	แก้ววงษ์ 0	3557	1492
08	5289	6790
Fax.	0	3557	1773
Pairat_kaew@outlook.co.th

4/1	ม.7	ถ.หนองผักนำค	
อ.สำมชุก	จ.สุพรรณบุรี	
72140

วันศุกร์

10 โรงพยำบำล
หนองหญ้ำไซ

นำงจรินทร์	ประทุมมำศ 0	3557	7068
08	1981	6346
Fax.	0	3557	7069	ต่อ	100
kojar28@gmail.com

530	ม.13	ต.หนองหญ้ำไซ	
อ.หนองหญ้ำไซ	
จ.สุพรรณบุรี	72240

วันพุธ

11 โรงพยำบำลอู่ทอง นำยคงศักดิ์	กลิ่นดีปลี 0	3555	1432	ต่อ	140
08	9512	4710
deplee@hotmail.com

220	ม.15	ถนนมำลัยแมน	
อ.อู่ทอง	จ.สุพรรณบุรี	
72160

cพุธ

12 โรงพยำบำล
ธนบุรี-อู่ทอง

น.ส.กนกขวัญ	แก้วเขียว 0	3555	1673-7	ต่อ	106 2000/22	ถนนมำลัยแมน	
ม.6	ต.อู่ทอง	อ�ำเภออู่ทอง	
จังหวัดสุพรรณบุรี	72160

-

13 เรือนจ�ำจังหวัด
สุพรรณ

นำงพิชยำ	แสงเพลิง 0	3551	1013	ต่อ	110
08	2464	2926

296	ม.3	ถ.สุพรรณบุรี	
–	บำงบัวทอง	ต.ท่ำระหัด	
อ.เมือง	จ.สุพรรณบุรี	
72000

-

จังหวัดสุพรรณบุรี (ต่อ)
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76 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนป้องกัน
ควบคุมโรคที่	6	
ชลบุรี

1.	น.ส.ณัฐธิสำ	บุญเจริญ 0	3826	0970
08	9288	7439
Fax.	0	3826	0206
kam2_chuenjai@hotmail.
com

ส�ำนักงำนป้องกัน
ควบคุมโรคที่	6	
ชลบุรี	(อำคำร	4)	
205	ม.4	ถ.พระยำ
สัจจำ	
ต.บ้ำนสวน	อ.เมือง	
จ.ชลบุรี	20000

 

2.	ศศิวิมล	ศิริรักษ์ 09	1748	7178
sasiy_kupkip@hotmail.
com

จัังหวััดชีลบุุรี
ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดชลบุรี

น.ส.กัญญพัฒน์	ฝั่งนที 0	3893	2473-4
09	5054	1464

29/9	ม.4	ต.บ้ำนสวน	
อ.เมอืง	จ.ชลบุร	ี20131

 

2 โรงพยำบำลเกำะสีชัง น.ส.อัญชลี	พรมฤทธิ์ 0	3821	6100	ต่อ	108 59	ม.1	ต.ท่ำเทววงษ์	
อ.เกำะสีชัง	
จ.ชลบุรี	20120

วัน
พฤหัสบดี	
(บ่ำย)

3 โรงพยำบำล
ค่ำยนวมินทรำชินี

นำงปัทมำ	แสงไผ่แก้ว 0	3827	3034
0	3878	1271
08	9900	7719
s.patama1981@hotmail.
com

ต.บ้ำนสวน	อ.เมือง	
จ.ชลบุรี	20000

 

4 โรงพยำบำลชลบุรี นำงชลธิรำ	แต้มทอง 0	3893	1000
0	3893	1042	
Fax.	0	3893	1100	
sukja_N@hotmail.com

69	ม.2	ต.บ้ำนสวน	
อ.เมือง	จ.ชลบุรี	
20131

วัน
พฤหัสบดี	
(บ่ำย)

5 โรงพยำบำลบ่อทอง นำงโนร	ีกนกพฒันรตัน์ 0	3821	1289	90 2	ม.1	ต.บ่อทอง	
อ.บ่อทอง
จ.ชลบุรี	20270

วันพุธ
(บ่ำย)

6 โรงพยำบำล
บำงละมุง

นำงศิริภัณฑ์	สุทธิ์จิตติกูล 0	3842	9244 669	ม.5	ต.นำเกลือ	
อ.บำงละมุง	
จ.ชลบุรี	20150

วันพุธ	

7 โรงพยำบำลบ้ำนบึง น.ส.พรทิพย์	แซ่ลิ้ม 0	3844	2200 13	ซ.19	ชลบุรี	
เขำลง	ต.บ้ำนบึง	
อ.บ้ำนบึง	จ.ชลบุรี

วันศุกร์	
(บ่ำย)

8 โรงพยำบำล
พนัสนิคม

น.ส.นันทวัน	ชื่นคุ้ม 0	3846	0333 อ.พนัสนิคม	
จ.ชลบุรี	20140

วันอังคำร	
(บ่ำย)

9 โรงพยำบำลพำนทอง นำงกรกันยำ	เผื่อแผ่ 0	3845	1118	
kornkanya2525@gmail.com

อ.พำนทอง	
จ.ชลบุรี	20160

วันพุธ
(เช้ำ)

10 โรงพยำบำล
เมืองชลบุรี

น.ส.ชลธิรำ	แต้มทอง 0	3893	1642 29	ม.4	ต.บ้ำนสวน	
อ.เมือง	จ.ชลบุร	ี20131	

วันพุธ	
(บ่ำย)
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จังหวัดชลบุรี (ต่อ)

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

11 โรงพยำบำล
วัดญำณฯ

นำงนัธทรี	นิติสุข 0	3823	8374-5	 33	ม.11	ต.ห้วยใหญ่	
อ.บำงละมุง	จ.ชลบุรี

วันศุกร์
(บ่ำย)	

12 โรงพยำบำล
ศูนย์วิทย์ฯ	ม.บูรพำ

น.ส.สุดใจ	ส่งสกุล 0	3839	4850-3 168/9	 ถ.ลงหำดบำง
แสน	ต.แสนสุข
อ.เมือง	จ.ชลบุร	ี20131

วันจันทร์	
(บ่ำย)

13 โรงพยำบำล
สมเด็จพระนำงเจ้ำ
สิริกิติ์

รอ.พรมเวียง	ชะลำลัย 0	3824	5735	
ต่อ	2211,	2212

163	ม.1	ต.พลตูำ
หลวง	อ.สัตหบี	
จ.ชลบุรี	20180

 

14 โรงพยำบำล
สมเด็จฯ	ณ	ศรีรำชำ

นำงพรรณ์ธิยำ	พัชรวีระวัฒน์ 0	3832	2157-9
08	0210	7975	
pantiya65@hotmail.com

290	เนินจอมพล	
ต.ศรีรำชำ	อ.ศรีรำชำ	
จ.ชลบุรี

วัน
พฤหัสบดี	

(เช้ำ)

15 โรงพยำบำล
สัตหีบ	กม.10

นำงกำญจนำ	ศำลำน้อย 0	3824	5051
08	0209	8480	
kansanoi@hotmail.com

33/37	ม.1
ต.พลูตำหลวง	
อ.สัตหบี
จ.ชลบุรี	20180

วัน
พฤหัสบดี	

(เช้ำ)

16 โรงพยำบำล
หนองใหญ่

นำงธนัชฌำ	พุทธสิมำ 0	3821	9145
08	1375	1219
t	nat	cha@hotmail.com	

207	ม.1	
ต.หนองใหญ่	
อ.หนองใหญ่	
จ.ชลบุรี	20190

วันอังคำร	
แรกของ
ทุกเดือน

17 โรงพยำบำล
อำภำกรเกียรติวงศ์

1.	ว่ำที	่น.อ.เพิม่ศกัดิ	์แบ่งลำภ 0	3843	7172 2045	ม.1
ต.สัตหีบ	อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี	20180

 

2.	รท.วิโรจน์	ทรงมิตร 08	1455	7916

18 โรงพยำบำลอ่ำวอุดม น.ส.ปรียำนุช	พงษ์พนัศ 0	3835	1010 อ.ศรีรำชำ	จ.ชลบุรี วันอังคำร	

19 โรงพยำบำลเอกชล น.ส.สุธีวรรณ	กำญจนโรจน์ 0	3893	9999	ต่อ	1209	11 68/3	ม.2	ต.บ้ำน
สวน	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	
20000

ตรวจ
ทุกวัน

20. เรือนจ�ำกลำงชลบุรี น.ส.สมลักษณ์	ยำวะโนภำส 0	3819	8000 123	ม.4		ต.คลองกิ่ว		
อ.บ้ำนบึง	จ.ชลบุรี	
20220

 

21 เรือนจ�ำพิเศษพัทยำ น.ส.ภำริน	อภิภัสร์ 0	3824	0804 57	ม.4	ต.หนองปลำ
ไหล	อ.บำงละมุง	
จ.ชลบุรี	20150

 

22 ทัณฑสถำนหญิง
ชลบุรี

น.ส.สิริญำ	ชำวนำวัง 0	3828	2002
0	82626	3289

84	ถ.วชิรปรำกำร	
ต.บำงปลำสร้อย	
อ.เมือง	จ.ชลบุรี	
20000
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ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดจันทบุรี

นำงพิศสมร	กำรศรีทอง 0	3931	1166	ต่อ	306
08	1983	3938,
08	9456	2839	
pizza_heyha@hotmail.com

ถ.ท่ำแฉลบ	ต.ตลำด	
อ.เมือง
จ.จันทบุรี	2200	

 

2 โรงพยำบำล
แก่งหำงแมว

น.ส.ยคุลธร	จนัทร์เจรญิจรงิ 0	3930	8028	ต่อ	117
08	3597	7839
ja_yu_123@hotmail.com

3	ม.22	ต.แก่งหำงแมว	
อ.แก่งหำงแมว	
จ.จันทบุรี	22160

วันศุกร์

3 โรงพยำบำลขลุง นำงฤทัย	บุญทำ 0	3944	1644	ต่อ	124
09	3361	5508
japan_tachin@hotmail.com

9	ถ.สุขุมวิท	ต.ขลุง	
อ.ขลุง	จ.จันทบุรี	
22110

วันพุธ

4 โรงพยำบำล
เขำคิชฌกูฎ

น.ส.สุรภำ	พ่วงเพ็ง 0	3945	2384	ต่อ	212
08	6377	8809
pinkkynalove62@gmail.com

100	ม.10	ต.พลวงกิ่ง
อ.เขำคิชฌกูฎ	
จ.จันทบุรี	22210

เช้ำ
วันพฤหัส

5 โรงพยำบำลเขำสุกิม 1.	นำยบดินทร์	เฉียบแหลม 0	3932	0156-8
08	7658	3003	
bodin1211@gmail.com

5021	ม.12	
ต.เขำบำยศรี	
อ.ท่ำใหม่	
จ.จันทบุรี	22120

วันศุกร์

2.	นำงชลียำ		เพียเพ็งต้น 08	9095	3452
chaleeya13@gmail.com

6 โรงพยำบำลท่ำใหม่ นำงกัลยำ	นรำกร 0	3943	1001
08	9939	5886
gulyaa20t@hotmail.com

38	ถ.สรรพกิจ	
ต.ท่ำใหม่	อ.ท่ำใหม่	
จ.จันทบุรี	22120

วัน
พฤหัสบดี

7 โรงพยำบำล
นำยำยอำม

นำงปรำนอม	วรสำยัณห์ 0	3937	1255,
0	3935	8266	ต่อ	112
08	1259	9752
nom_yok@hotmail.com

ต.นำยำยอำม	
อ.นำยำยอำม	
จ.จันทบุรี	22160

วันจันทร์
(บ่ำย)

8 โรงพยำบำล
โป่งน�้ำร้อน

น.ส.อรัญญำ	อุปัติวงศ์ 0	3938	7003-4	ต่อ	334
08	1591	9677
aranya_555@hotmail.com

1/3	ม.1	ต.ทับไทร	
อ.โป่งน�้ำร้อน	
จ.จันทบุรี	22140

วันศุกร์

9 โรงพยำบำล
พระปกเกล้ำ

น.ส.สศิภร	ร่วมเผ่ำไทย 0	3932	4975-84
ต่อ	4550,	3008
08	7475	4919
rptsasi@gmail.com

38	ถ.เลียบเนิน
ต.วัดใหม่	อ.เมือง	
จ.จันทบุรี	22000

วันทุกวัน

10 โรงพยำบำลมะขำม นำงเพ็ญพร	อภินันทวิทย์ 0	3936	1528-9	ต่อ	123,
08	2259	8626	
penporn1028@gmail.com

ต.มะขำม	อ.มะขำม	
จ.จันทบุรี	22150

วันจันทร์

11 โรงพยำบำล
สองพี่น้อง

นำงพิไลลักษณ์	ศรีประดิษฐ์ 0	3943	1783	ต่อ	125
08	9401	8669
philailuk.sripradit@gmail.
com

66	ม.5	ต.สองพี่น้อง
อ.ท่ำใหม่	จ.จันทบุรี		
22120

วันศุกร์

จังหวัดจันทบุรี



สค
ร.

 6

79เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

12 โรงพยำบำลสอยดำว น.ส.สำยน�้ำผึ้ง		วงศ์ปัญญำ 0	3938	1376	ต่อ	115
08	3329	2214
meaw100meaw@gmail.
com

399	ม.1	ต.ปะตง
อ.สอยดำว	จ.จันทบุรี		
22180

วันจันทร์

13 โรงพยำบำล
แหลมสิงห์

มนนภำ	ทิพย์ภูมี 0	3936	3760-3	ต่อ	142
09	3119	2270
miochiko@hotmail.com

19/24	ม.5
ต.เกำะเปริด	
อ.แหลมสิงห์	
จ.จันทบุรี	22130

วันอังคำร

14 เรือนจ�ำจังหวัด
จันทบุรี

0	3932	7099
0	8875	0942
kreangsak1902@gmail.com

5	ซอยแผ่นดินทอง	3	
อ.เมืองจันทบุรี
จ.	จันทบุรี	22000

 

15 ทัณฑสถำน
เปิดทุ่งเบญจำ

นำยกฤษณะ	งำมผิว 0	3949	5231-2
08	1864	3620

58	ม.7	ต.ทุ่งเบญจำ	
อ.ท่ำใหม่	จ.จันทบุรี	
22170

 

จังหวัดฉะเชิงเทรา
ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดฉะเชิงเทรำ

0	3851	1189
0	3851	1640	ต่อ	306
Fax.	0	3851	2400

31	ถ.ยุทธด�ำเนิน	
อ.เมือง	จ.ฉะเชิงเทรำ	
24000

2 โรงพยำบำล
ท่ำตะเกียบ

น.ส.ล�ำเพย	แก้วยำ 0	3855	6065	ต่อ	2103	
08	1272	1339
Fax.	0	3855	6068
mam2525mam25@
hotmail.com

229	ม.13	
ต.คลองตะเกรำ	
อ.ท่ำตะเกยีบ
จ.ฉะเชิงเทรำ	24160

วันศุกร์

3 โรงพยำบำลบำงคล้ำ นำงพัชรินทร์	ภำคกุล 0	3854	1009-10,
08	9606	7447
Fax.	0	3854	1578
pairppploy@gmail.com

62	ม.1	ต.ปำกน�้ำ	
อ.บำงคล้ำ	
จ.ฉะเชิงเทรำ	24110

วันศุกร์

4 โรงพยำบำล
บำงน�้ำเปรี้ยว

นำงครินทร์	เจริญผล 0	3858	1780-1	ต่อ	112,	156
08	9220	8627
Rinkarin2514@gmail.com

100	ม.2	ต.หมอนทอง	
อ.บำงน�้ำเปรี้ยว	
จ.ฉะเชิงเทรำ	24150

วันศุกร์

5 โรงพยำบำล
บำงปะกง

นำยมนตรี	ขุนอินทร์ทอง 0	3853	1286	ต่อ	501,	502
08	2995	9986
nurse.boyz@gmail.com

142	ม.13	
ถ.บำงนำ-ตรำด	
ต.บำงปะกง	
อ.บำงปะกง	
จ.ฉะเชงิเทรำ	24130

วันพุธ
(เช้ำ)

จังหวัดจันทบุรี (ต่อ)



สคร. 6

80 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

6 โรงพยำบำลบ้ำนโพธิ์ น.ส.สุภำภรณ์	วงไกร 08	3588	1567
08	6353	5602
Fax.	0	3858	8013
chamod_315@hotmail.
com

ม.1	ต.บ้ำนโพธิ์	
อ.บ้ำนโพธิ์	
จ.ฉะเชิงเทรำ	24140

วันพุธ
(เช้ำ)

7 โรงพยำบำลแปลงยำว น.ส.	สุวิมล	ยอดทรัพย์ 0	3858	9002-3	
08	9518	0608
plangyao@yahoo.com	

60	ม.4	ต.วังเย็น	
อ.แปลงยำว	
จ.ฉะเชิงเทรำ	24190

วันพุธ
(เช้ำ)

8 โรงพยำบำล
พนมสำรคำม

นำยอกนิษฐ์	นพเสริฐ 0	3855	1444	ต่อ	4118	
08	8221	7148
sao_b@hotmail.com

490	ม.4	ต.ท่ำถ่ำน	
อ.พนมสำรคำม	
จ.ฉะเชิงเทรำ	24120

วันอังคำร
(บ่ำย)

9 โรงพยำบำล
พุทธโสธร

น.ส.สธุนิ	ีโวหำร 0	3881	4375-8	ต่อ	1515
09	4536	5632
FINFINNI.SW66@	gmail.com

174	ถ.มรุพงษ์	
อ.เมือง	จ.ฉะเชิงเทรำ	
24000

วันอังคำร
และพุธ

10 โรงพยำบำล
รำชสำส์น

นำงสุภำพร	แก้วค�ำ 0	3856	3069
08	1776	2751
Fax.	0	3856	3123
navara95@hotmail.com	

ต.ดงน้อย	อ.รำชสำส์น	
จ.ฉะเชิงเทรำ	24120

วัน
พฤหัสบดี

11 โรงพยำบำล
สนำมชัยเขต

นำงปรศินำ	วลิำรำช 09	1005	9956
prissy.ttpp@gmail.com

ต.คู้ยำยหมี	
อ.สนำมชัยเขต	
จ.ฉะเชิงเทรำ	24160

วันศุกร์

12 โรงพยำบำล
คลองเขื่อน

น.ส.ชวิศำ	ศรีแจ้ง 09	2152	2663
k_long5@hotmail.com

111	ม.4	
ต.คลองเขื่อน	
อ.คลองเขื่อน	
จ.ฉะเชิงเทรำ	24000

วันอังคำร
แรกของ
เดือน

13 โรงพยำบำลจุฬำรัตน์	
11	บำงปะกง

นำงสุภำวดี	ชัยสำยัณห์ 09	3025	1062
susee5300@gmail.com

185/1	ม.1	ต.บำงวัว	
อ.บำงปะกง	
จ.ฉะเชิงเทรำ	24130

14 โรงพยำบำล
เกษมรำษฎร์	
ฉะเชิงเทรำ

นำงณัฐธิดำ	ใจตรง 0	3881	2702-19
08	3296	0924		
Fax.	:	0	3881	2720

29	ม.3	ถ.สุวินทวงศ์	
ต.หน้ำเมือง	อ.เมือง	
จ.ฉะเชิงเทรำ	24000

วันพุธ
(บ่ำย)

15 เรือนจ�ำกลำง
ฉะเชิงเทรำ

นำงณัฐวรรณ	แก่นเชื้อไชย 0	3851	1013 1	ถ.สุขเกษม	
ต.หน้ำเมือง	อ.เมือง	
จ.ฉะเชิงเทรำ	24000

จังหวัดฉะเชิงเทรา (ต่อ)



สค
ร.

 6

81เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดตรำด

น.ส.ชื่นหทัย	ค�ำเพชร	 0	3951	1011
08	6142	2459	
aeiji2004@hotmail.com

ต.บำงพระ	อ.เมือง	
จ.ตรำด	23000

 

2 โรงพยำบำลเกำะกูด น.ส.ธยธร		บัวเล็ก 0	3952	1639
09	0137	5911

ต.เกำะกูด		
กิ่งอ�ำเภอเกำะกูด	
อ.เกำะกูด	จ.ตรำด		
23000

วันพุธ	
(บ่ำย)

3 โรงพยำบำลเกำะช้ำง น.ส.พจมำศ	วิสุทธิแพทย์ 0	3958	6121
08	0631	8155

ต.เกำะช้ำง	
กิ่งอ.เกำะช้ำง	
อ.เกำะช้ำง	จ.ตรำด	

วันศุกร์

4 โรงพยำบำลเขำสมิง น.ส.อรพิน	ขันแข็ง 0	3959	9114
08	9802	8586

ต.แสนตุ้ง	อ.เขำสมิง	
จ.ตรำด	23130

วันศุกร์

5 โรงพยำบำล
คลองใหญ่

นำงญำตีรัชต์	พันธุ์ประเสริฐ 0	3958	1116
08	9834	8376	
yateerat@gmail.com

ต.คลองใหญ่	
อ.คลองใหญ่
จ.ตรำด	23110

วัน
พฤหัสบดี

6 โรงพยำบำลตรำด นำงโชติกำ	นิลชำติ 0	3951	1040	ต่อ	421
08	1865	1976
chotica_trat@hotmail.com	

ต.วังกระแจะ	อ.เมือง	
จ.ตรำด	23000

วันพุธ	
(เช้ำ)

7 โรงพยำบำลบ่อไร่ น.ส.บุษบำ	บัวหลวง 0	3959	1040
08	1863	2052

ต.บ่อพลอย	อ.บ่อไร่	
จ.ตรำด	23140

วันอังคำร

8 โรงพยำบำล
แหลมงอบ

นำงผำณิต	สนธิศิริ 0	3959	7040
08	7147	8366	
phai	11@hotmail.com

ต.แหลมงอบ	
อ.แหลมงอบ
จ.ตรำด	23120

วันจันทร์	
(บ่ำย)

9 เรือนจ�ำจังหวัดตรำด นำยทัศนะ	มณีเพชร 0	3952	0226 81	ม.8	ถ.เนินตำแมว	
ต.วังกระแจะ	อ.เมือง	
จ.ตรำด	23000

 

10 สถำนกักขังกลำง
จังหวัดตรำด

นำยสนธยำ	ลั่นทม 0	3951	1055 11	ถ.ยุติธรรม
ต.บำงพระ	อ.เมือง	
จ.ตรำด	23000

 

จังหวัดตราด



สคร. 6

82 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดปรำจีนบุรี

1.	นำงอัญชลี	มงกุฎทอง	 0	3721	5081
08	1197	4159	
alcha59@yahoo.com

104	ม.8	ต.รอบเมือง	
อ.เมือง	จ.ปรำจีนบุรี	
25000

 

2.	นำงอรพิน	ประเสริฐศรี 08	3305	7739
epid_tb@hotmail.com

3.	น.ส.ศิริลักษณ์	โคสุวรรณ 09	9530	0530
sirilakkubkib@gmail.com

2 โรงพยำบำล
กบินทร์บุรี

นำยค�ำรณ	นนบุญ 0	3728	8196
08	908	01081	
kamron_non@hotmail.com

74	ม.5	ต.กบินทร์	
อ.กบินทร์	
จ.ปรำจีนบุรี	25110

วันศุกร์

3 โรงพยำบำลนำดี 1.	น.ส.ธัญญำรัตน์	ประชำกรณ์ 0	3728	9016
08	8378	7805
thunya2@gmail.com

393	ม.2	ต.ส�ำพันตำ	
อ.นำดี	จ.ปรำจีนบุรี	
25220

วันจันทร์	
(เช้ำ)

2.	น.ส.ปรำณวิจิตร	รักษำทรัพย์ 08	0832	8219
pranvijitr@gmail.com

4 โรงพยำบำลบ้ำนสร้ำง นำยสุรกิจ	ถำวงษ์เพีย 0	3727	1239
08	9979	0678

100	ม.1	ต.บำงกะเบำ	
อ.บ้ำนสร้ำง	
จ.ปรำจีนบุรี	25150

วันศุกร์

5 โรงพยำบำล
ประจันตคำม

นำงวิริญำ	ศรีสุทโธ 0	3729	1368-9
08	3762	5688
jum_wiriya@hotmail.com

ต.ประจันตคำม	
อ.ประจันตคำม	
จ.ปรำจีนบุรี	25130

วันศุกร์

6 โรงพยำบำล
ศรีมหำโพธิ

นำงเยำวลักษณ์	นิ่มกร 0	3727	9204	ต่อ	122
09	2887	9998
yaowalaknimkon@gmail.
com

114	ม.9
ต.ศรีมหำโพธิ	
อ.ศรีมหำโพธิ	
จ.ปรำจีนบุรี	25140

วันจันทร์

7 โรงพยำบำลศรีมโหสถ นำงอุ่นใจ	มณีพิศมัย 0	3727	6480
09	1178	2220
mmaneeo@gmail.com

189	ม.4	ต.โคกปีบ	
อ.ศรีมโหสถ	
จ.ปรำจีนบุรี	25190

วันศุกร์	
(เช้ำ)

8 โรงพยำบำลศูนย์
เจ้ำพระยำอภัยภูเบศร

นำงศศินำ	ฉิมเลี้ยง 0	3721	1088	ต่อ	2515,	2520
09	4330	7490
sasina2519@gmail.com

อ.เมือง	
จ.ปรำจีนบุรี	25000

วันศุกร์

9 เรือนจ�ำจังหวัด
ปรำจีนบุรี

นำยเกรียงศักดิ์	พิมสุข 0	3721	2135 266/2	ถ.ปรำจีน
อนุสรณ์	ต.หน้ำเมือง	
อ.หน้ำเมือง	
จ.ปรำจีนบุรี	25000

 

10 ทัณฑสถำนเปิด
บ้ำนเนินสูง

นำยณภพ		อินชิน 0	3730	8012
09	5269	6494
mingnapop2518@gmail.com

90	ม.14	ถ.เขำใหญ่	
ปรำจีนบุรี	
ต.เนินหอม	อ.เมือง	
จ.ปรำจีนบุรี	25000

 

11 เรือนจ�ำอ�ำเภอ
กบินทร์บุรี

1.	นำยจินตมัย		จ้อยใย 0	3728	1176
08	7032	7281

16	ถ.เทศบำล	2	
ต.กบินทร์	
อ.กบินทร์บุรี	
จ.ปรำจีนบุรี	25110

 

2.	น.ส.วรินทร	วสุอนันต์ผล 08	7434	7884
warintornpuey@gmail.com

จังหวัดปราจีนบุรี



สค
ร.

 6

83เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดระยอง

นำงนภสอร	ฤกษ์ธงชัยสกุล 0	3861	3735	ต่อ	3202
09	4296	9446
napasa_kung@hotmail.
com

อ.เมือง
จ.ระยอง	21000

 

2 โรงพยำบำลแกลง	 นำงศันสนีย์	กองสกุล 0	3867	7533-40
09	7946	6915
Fax.	0	3867	7537	ต่อ	530
skongsa@gmail.com

254	ถ.สุขุมวิท	
ต.ทำงเกวียน	อ.แกลง	
จ.ระยอง	21110

วันพุธ	

3 โรงพยำบำล
เขำชะเมำ
เฉลิมพระเกียรติ	
80	พรรษำ

นำงสวัลชนำ	มีลำภ 0	3899	6022	ต่อ	138
06	2458	7652
Fax.	0	3899	6023
sawun_120815@hotmail.
com

ม.2	ต.ห้วยทับมอญ	
อ.เขำชะเมำ	
จ.ระยอง	21110

	วัน
พฤหัสบดี

ที่	3	
(บ่ำย)

ของเดือน

4 โรงพยำบำล
นิคมพัฒนำ

น.ส.วรรณิภำ	แก้วพลอย 0	3803	8050	ต่อ	113
08	4864	4786
Fax.	0	3803	8050	ต่อ	407
sayhi101@gmail.com

17	หมู่	2	ต.พนำนิคม	
อ.นิคมพัฒนำ	
จ.ระยอง	21180

วันศุกร์ที่	
2	และ	4	
ของทุก
เดือน

5 โรงพยำบำลบ้ำนค่ำย	 นำงดวงกมล	นำคพันธุ์ 0	3864	1006
08	1590	0927
Fax.	0	3864	1005	ต่อ	144
jinejom@hotmail.com

144	ม.4	
ต.หนองละลอก	
อ.บ้ำนค่ำย	
จ.ระยอง	21120

วัน
พฤหัสบดี	

6 โรงพยำบำลบ้ำนฉำง	 นำงวนิดำ	ภัทรกุลพงษ์ 0	3860	3838
09	2280	0079
Fax.	0	3860	3838	ต่อ	115
wanidasom1@gmail.com

77	ม.1	อ.บ้ำนฉำง	
จ.ระยอง	21130

วันจันทร์
(เช้ำ)

7 โรงพยำบำล
ปลวกแดง	

น.ส.ลำวัลย์	บุญรัตน์ 0	3865	9117	ต่อ	140
08	7590	9797
goaorja@gmail.com

272	ม.1	ต.ปลวกแดง
อ.ปลวกแดง	
จ.ระยอง	21140

วันอังคำร

8 โรงพยำบำล
เฉลิมพระเกยีรตสิมเดจ็
พระเทพรัตนรำชสดุำฯ
สยำมบรมรำชกมุำรี
ระยอง

น.ส.ฐิตินันท์	นวมศิริ 0	3868	4444
08	4123	4770
thitinan1978@hotmail.com

111	ถ.สุขุมวิท
ต.ห้วยโป่ง	อ.เมือง	
จ.ระยอง	21150

วันพุธ
(บ่ำย)

9 โรงพยำบำลระยอง นำงรุ่งทิวำ	บุรเทพ 0	3861	1104	ต่อ	2036
06	4145	9514
rung.bu@hotmail.com

138	ถ.สุขุมวิท	
ต.ท่ำประดู่	อ.เมือง	
จ.ระยอง	21000

วันพุธ

10 โรงพยำบำลวังจันทร์ นำงศศิธร	ภักดีประยูร 0	3866	6174	ต่อ	110
08	9221	0144
sasinaka04@gmail.	com

349	ม.1	ต.ชุมแสง
อ.วังจันทร์	จ.ระยอง	
21210

วันพุธ

จังหวัดระยอง



สคร. 6

84 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

11 เรือนจ�ำกลำงระยอง น.ส.ขนิษฐำ	แสงนวล 0	3863	7759
09	2492	0122

111	ม.9	ถ.นิคม
พัฒนำ	ปลวกแดง	
ต.หนองละลอก	
อ.บ้ำนค่ำย	อ.บ้ำนค่ำย	
จ.ระยอง	31120

 

12 ทัณฑสถำนเปิด
ห้วยโป่ง

นำงนิตยำ	วงค์ชำรี 0	3868	1611 26	ถ.สุขุมวิท	
ต.มำบตำพุด	อ.เมือง	
จ.ระยอง	21150

 

จังหวัดสมุทรปราการ
ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดสมุทรปรำกำร

นำยต่อศักดิ์	เกษนำค 0	2389	5980
Fax.	0	2395	1034

ต.ปำกน�้ำ	อ.เมือง	
จ.สมุทรปรำกำร	
10270

2 โรงพยำบำล
สมุทรปรำกำร

1.	น.ส.โสมนัส	เตชะกุลถำวร	
พยำบำลวิชำชีพช�ำนำญกำร

0	2701	8132-9
08	1711	2524

ต.ปำกน�้ำ	อ.เมือง	
จ.สมุทรปรำกำร	
10270

วันพุธ	
(บ่ำย)

2.	น.ส.กำญจนำ	มะละปะที	
นักวิชำกำรสำธำรณสุข

09	6949	0472

3 โรงพยำบำลบำงพลี น.ส.ศิรดำวรรณ	แสนจันทะ	
พยำบำลวิชำชีพช�ำนำญกำร

0	2752	3223	
08	0620	4611	
Fax.	0	2312	2992	
siradawan@gmail.com

88/1	ม.8	ต.บำงพลี
ใหญ่	อ.บำงพลี	
จ.สมุทรปรำกำร
10540

วันอังคำร	
(เช้ำ/
บ่ำย)

4 โรงพยำบำลบำงบ่อ น.ส.เกศรำ	แย้มเม่ง
พยำบำลวิชำชีพช�ำนำญกำร

0	2338	1133
09	6879	3291		
Fax.	0	2338	0131–6
nuket2518@gmail.com

89	ม.1	ต.บำงเพรยีง
อ.บำงบ่อ	
จ.สมุทรปรำกำร	
10560

วันพุธ/
วัน

พฤหัสบดี

5 โรงพยำบำลบำงจำก นำงปรำณี	ศรีวรรณ	
พยำบำลวิชำชีพช�ำนำญกำร

0	2464	3002-3
09	1117	2600	
Fax.	0	2464	3002	

35/3	ม.8	ต.บำงจำก	
อ.พระประแดง	
จ.สมุทรปรำกำร	10130

วันพุธ

6 โรงพยำบำล
พระสมุทรเจดีย์

นำยสมหมำย	ชื่นชม	
เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขชุมชน
ช�ำนำญงำน	

0	2425	9407	
08	9765	4603	
Fax.	0	2425	9841	

172	ม.3	
ต.ปำกคลองบำงปลำกด	
อ.พระสมุทรเจดีย์	
จ.สมุทรปรำกำร	
10290

วันศุกร์

7 โรงพยำบำล
บำงเสำธง

1.	น.ส.สุวนันท์	กันอบ
นักวิชำกำรสำธำรณสุข

0	2170	9332-9	ต่อ	122	
09	2685	1695	
Fax.	0	2170	9333

ทุกวัน

2.	น.ส.จันทร์ทิวำ	จ่ำกุญชร
พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร

08	9515	1913

8 โรงพยำบำล
เซ็นทรัลปำร์ค

นำยธีรพล	บุญประกอบ		
หัวหน้ำศูนย์สุขภำพชุมชน	1

0	2312	7261	 	
08	2333	0086

4/42	ถ.บำงนำ-ตรำด
ม.1	(กม.16)
ต.บำงโฉลง	อ.บำงพลี	
จ.สมุทรปรำกำร	
10540

ทุกวัน

จังหวัดระยอง (ต่อ)



สค
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85เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

9 โรงพยำบำล
เมืองสมุทร
ปู่เจ้ำสมิงพรำย

1.	นำงธันย์ปภัชร์สร	ธำนำภิรมย์	
พยำบำลวิชำชีพ

0	2754	2800-9
09	0961	7445
Fax.	0	2754	2514

83/16	ม.7	ถ.ปู่เจ้ำฯ
ต.ส�ำโรงกลำง
อ.พระประแดง
จ.สมุทรปรำกำร	
10130

ทุกวัน

2.	นำงอำรีวรรณ	วงศ์วุฒิ	
ข้อมูล	TB

087	8718593

10 โรงพยำบำล
จุฬำรัตน์	1

นำงพัชรี	โนนส�ำโรง	
หัวหน้ำแผนกผู้ป่วยนอก

0	2316	9561
08	9921	2294	
Fax.	0	2751	1538-9

68/1-2	
ต.คลองรำชำเทวะ	
อ.บำงพลี	
จ.สมุทรปรำกำร	
10540

ทุกวัน

11 โรงพยำบำล
จุฬำรัตน์	3	

1.	น.ส.ชำญสุดำ	ศรีจันทร์	
พยำบำลวิชำชีพ

0	2033	2900	
Fax.	02	769	2967

88/8	9	ถ.เทพำรักษ์	
กม.14.5	ต.บำงปลำ	
อ.บำงพลี	
จ.สมุทรปรำกำร	
10540

ทุกวัน

2.	น.ส.วัลลภำ	ปลั่งวัฒนะ	
พยำบำลวิชำชีพ

12 โรงพยำบำล
จุฬำรัตน์	5

นำงสุพิน	กิตติเวทยำนุสรณ์
หัวหน้ำแผนกผู้ป่วยนอก

0	2315	1870
08	4715	7646	
Fax.	0	2315	1868	
supin@chularat.com

119/6	7	กิ่งอ�ำเภอ
บำงเสำธง	อ.บำงพลี	
จ.สมุทรปรำกำร

ทุกวัน

13 โรงพยำบำล
จุฬำรัตน์	9

1.	น.ส.สำคร	หลำบค�ำ	
หัวหน้ำแผนก

0	2115	2111	ต่อ	5500	
Fax.	02	738	9740

90/5	ม.13	ถ.กิ่งแก้ว	
ต.รำชำเทวะ	
อ.บำงพลี	
จ.สมุทรปรำกำร	
10540

ทุกวัน

2.	น.ส.นริสรำ	
เรณูนันท์	ณ	อยุธยำ		
พยำบำลวิชำชีพ

0	2115	2111	ต่อ	2251	
08	6368	8415	
Fax.	0	2738	9740	
belly_n@hotmail.com

14 โรงพยำบำล
รวมชัยประชำรักษ์

1.	น.ส.ขวัญเรือน	นวมกระจ่ำง	
พยำบำลวิชำชีพ

02	708	7500
09	6313	7050	
Fax.	02	708	7536

168/26	ม.4	
ต.บำงบ่อ	อ.บำงบ่อ	
จ.สมุทรปรำกำร	
10560

ทุกวัน

2.	น.ส.พิมพำ	ชัยภักดี	
พยำบำลวิชำชีพ

15 โรงพยำบำลบำงนำ	2 1.	น.ส.สุพีรำ	มีเนตร	
พยำบำลวิชำชพี	(แผนกผู้ป่วยนอก)

0	2740	1800	ต่อ	235,	217 ต.บำงเสำธง	
อ.บำงเสำธง	
จ.สมุทรปรำกำร	
10540

ทุกวัน

2.	น.ส.ปัทมำ	โล่งกระโทก	
พยำบำลวิชำชพี	(แผนกผู้ป่วยนอก)

16 โรงพยำบำลบำงนำ	5 น.ส.วลัยลักษณ์	มูลเพ็ญ	
พยำบำลวิชำชีพ

0	2138	1155	
Fax.	0	2138	1166

55	ม.4	ถ.เทพำรักษ์	
ต.บำงพลีใหญ่	
อ.บำงพลี	
จ.สมุทรปรำกำร	
10540

ทุกวัน

จังหวัดสมุทรปราการ (ต่อ)



สคร. 6

86 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

17 โรงพยำบำล
เมืองสมุทรปำกน�้ำ

น.ส.กิ่งดำว	แพหมอ		
พยำบำลวิชำชีพ

0	2173	7766	 	
09	7134	0359
Fax.	0	2173	7783
Gingopd@hotmail.com

ซ.เทศบำล	23	
ต.ปำกน�้ำ	อ.เมือง
สมุทรปรำกำร	
จ.สมุทรปรำกำร	
10270

ทุกวัน

18 โรงพยำบำล
บำงปะกอก	3

น.ส.อัจฉรำภรณ์	เศษวิชัย	
พยำบำลวิชำชีพ

0	2109	3111	 	
09	8280	6844

27/14	ม.10	
ถ.สุขสวัสดิ์	
อ.พระประแดง	
จ.สมุทรปรำกำร	
10130

ทุกวัน

19 โรงพยำบำลเปำโล
สมุทรปำกำร	

1.	น.ส.วรรณวิภำ	บุญบุตร	
ผู้จัดกำรแผนกอำยุรกรรม

0	2363	2000	ต่อ	2390,	2391	
08	3008	2736
Fax.	0	2389	4916

123	ม.8	
ถ.ศรีนครินทร์	
ต.บำงเมือง	อ.เมือง	
จ.สมุทรปรำกำร	
10270

ทุกวัน

2.	น.ส.ปรียำพร	ธรรมคง	
พยำบำลวิชำชีพ

09	0252	1066

20 โรงพยำบำล
ส�ำโรงกำรแพทย์

น.ส.อ้อมเดือน	แจ้งสำมสี	
พยำบำลควบคุมกำรติดเชื้อ

0	2361	1111	 	
08	1552	6996

1748	ต.ส�ำโรงเหนือ
อ.เมือง	
จ.สมุทรปรำกำร	
10270

ทุกวัน

21 โรงพยำบำลเปำโล
พระประแดง

น.ส.บุปผำ	นิพิฐนรเศรษฐ	
พยำบำลวิชำชีพ

0	2818	9000 ถ.สุขสวัสดิ์	
ต.ปำกคลองบำงปลำกด	
อ.พระสมุทรเจดีย์	
จ.สมุทรปรำกำร	
10290

ทุกวัน

22 โรงพยำบำล
วิภำรำม	ชัยปรำกำร

ร.ท.หญิง	สมสมร	มณีดุลย์	
พยำบำลวิชำชีพ

0	2363	9222 555 
ถ.ปู่เจ้ำสมิงพรำย	
ต.ส�ำโรงกลำง	
อ.พระประแดง	
จ.สมุทรปรำกำร	
10130

ทุกวัน

23 โรงพยำบำลรัทรินทร์ 1.	น.ส.ธีรดำ	ตั้งเพ็ชรนิยม	
พยำบำลวิชำชีพ

0	2323	2991-7	
Fax.	0	2323	2985

999,	23-9	ถ.สุขุมวิท	
ต.บำงปูใหม่	
อ.เมืองสมุทรปรำกำร	
จ.สมุทรปรำกำร	
10280

ทุกวัน

2.	น.ส.วิชุดำ	เพ็ชรพรำว	
พยำบำลวิชำชีพ

09	3698	2961
wichudapett@gmail.com

24 เรือนจ�ำกลำง	
สมุทรปรำกำร

นำยส�ำรำญ	เมืองโคตร
พยำบำลวิชำชีพช�ำนำญกำร

0	2313	7145
06	2493	5328

333	ม.	5	ถ.สุขุมวิท	
ต.คลองด่ำน	
อ.บำงบ่อ	
จ.สมุทรปรำกำร	
10550

จังหวัดสมุทรปราการ (ต่อ)
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ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดสระแก้ว

น.ส.กำญจนำ	อ�่ำอินทร์ 0	3742	1141-9
08	4464	5655
Fax.	0	3742	1141	ต่อ	100
kaeja4620@gmail.com

602	ถ.สุวรรณศร	
ต.สระแก้ว	อ.เมือง	
จ.สระแก้ว	27000

 

2 โรงพยำบำล
เขำฉกรรจ์

น.ส.สุพัตรำ	อรรคพัฒน์ 0	3756	1103	ต่อ	14
08	6378	6249
auakapat@gmail.com

456	ม.6	ต.เขำฉกรรจ์	
อ.เขำฉกรรจ์	
จ.สระแก้ว	27000

วันจันทร์

3 โรงพยำบำล
คลองหำด

นำงสุรีวรรณ	ทองอ่อน 0	3751	2258	60
08	5841	4915	
sureewan2011@gmail.com

621	ม.1	
ต.คลองหำด	
อ.คลองหำด	
จ.สระแก้ว	27260

วัน
พฤหัสบดี

ที่	2,	
และ	4	

ของเดือน

4 โรงพยำบำล
ตำพระยำ

น.ส.ภวำภิรมย์	ชำญเชี่ยว 0	3726	9009	ต่อ	114
0969151922
foon_pavapirom@
hotmail.com

681	ม.1	ต.ตำพระยำ	
อ.ตำพระยำ	
จ.สระแก้ว	27180

วันศุกร์

5 โรงพยำบำลวังน�้ำเย็น น.ส.ขวัญมนัส	ปะนะทัง 0	3725	1108	ต่อ	121
0969540041
kwann.p5875@gmail.com

304	ม.6	ต.วังน�้ำเย็น	
อ.วังน�้ำเย็น
จ.สระแก้ว	27120

วัน
พฤหัสบดี

6 โรงพยำบำล
วัฒนำนคร

นำยทศพร 0	3726	1772	4	ต่อ	308	
0982696280

231	ม.1	
ต.วัฒนำนคร	
อ.วัฒนำนคร
จ.สระแก้ว	27120

วันศุกร์

7 โรงพยำบำล
สมเด็จพระยุพรำช
สระแก้ว

นำงสุรีพร	แก้วเกตุ 0	3724	3018	ต่อ	211 283	ถ.สุวรรณศร	
ต.สระแก้ว	อ.เมือง	
จ.สระแก้ว	27000

วันอังคำร

8 โรงพยำบำล
อรัญประเทศ

นำงเพียงดำว	ดวงรัตนตรัย 0	3723	3033	ต่อ	117
0937487473

4	ถ.มหำดไทย		
ต.อรัญประเทศ
อ.อรัญประเทศ		
จ.สระแก้ว	27120

วันพุธ

9 เรือนจ�ำจังหวัด
สระแก้ว

นำยสิทธิชัย	อสิพงษ์ 0	3725	8806-8
09	7335	3902
Fax.	0	3725	8076
suriphon.keaoker@gmail.
com

116/16	ม.	21	
ต.สระขวัญ	อ.เมือง	
จ.สระแก้ว	27000

 

จังหวัดสระแก้ว
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สคร. 7

ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนป้องกัน
ควบคุมโรคที่	7	
ขอนแก่น

1.	นำยอิทธิเดช	ไชยชนะ 08	4598	9552
riyon03@hotmail.com

181/37	ซ.รำชประชำ	
ถ.ศรีจันทร์	ต.ในเมือง	
อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	
40000

-

2.	น.ส.นิภำพร	ฮำมพิทักษ์ 09	4378	3838
bb9506@gmail.com

3.	นำยชัชชฎำ	ศรีชูเปี่ยม 0	4322	2818-9	ต่อ	141
08	8561	8052
Fax.	0	4322	6164
meream2528@gmail.com

4.	นำงสุภำวดี	นำคข�ำ 08	6652	1488
supa_tato@hotmail.com

จัังหวััดขอนแก่่น
ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดขอนแก่น	

1.	นำยมำนะ	ลอศิริกุล	 0	4322	1125	ต่อ	124
08	6225	9024
Fax.	0	4322	4037	
manal_pae@hotmail.com

ถ.ศรีจันทร์	ต.ในเมือง	
อ.เมือง	
จ.ขอนแก่น	40000

-

2.	น.ส.สุภควดี	ธนสีลังกูร 08	9710	7206	
supakawadee@yahoo.com

3.	น.ส.ภัทร์นฤน	จันละ 09	6302	5709	
ladawan_tb@hotmail.com

2 โรงพยำบำลกระนวน	 น.ส.พัชรำ	มำตยำคุณ 08	5750	1949
Fax.	0	4325	1302	ต่อ	199
patcharam1979@gmail.com

1	หมู่ที่	11
ต.หนองโก	อ.กระนวน
จ.ขอนแก่น	40170

สัปดำห์ที่	
2	และ	4	
ของเดือน

3 โรงพยำบำลขอนแก่น	 1.	นำงสมหวัง	จิเนรำวัติ 08	0401	5614 ถ.ศรีจันทร์	
ต.ในเมือง	อ.เมือง	
จ.ขอนแก่น	40000

TB	clinic	
วันศุกร์
MDR	
clinic	

วันศุกร์ที่	
1	ของ
เดือน

2.	นำงทัศนียำ	ฟุ้งเฟื่อง 09	1862	1341
tasaneeyating@hotmail.com

3.	นำงวรรณำ	ปิยเศวตกุล 08	1769	6179
wanna.piya@gmail.com

4.	นำงปฐมำวดี	สุดสะอำด 08	1717	0073
patamawadee.sud@gmail.
com

4 โรงพยำบำล
ขอนแก่นรำม

น.ส.ภัทรสรินทร	แก้วเฮ้ำ	 08	7495	7732
Fax.	0	4333	3291

193	ถ.ศรีจันทร์
ต.ในเมือง	อ.เมือง
จ.ขอนแก่น	40000

ไม่มี	ให้
ตรวจที่	
MED	

โดยตรง

5 โรงพยำบำล
เขำสวนกวำง	

น.ส.จุฬำลักษณ์	แพงค�ำฮัก 0	4344	9345	ต่อ	115
08	6863	6648

168	ม.10	ต.ค�ำม่วง	
อ.เขำสวนกวำง	
จ.ขอนแก่น	40280

วันอังคำร
ที่	1	และ	
3	ของ
เดือน
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ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

6 โรงพยำบำล
ค่ำยศรีพัชรินทร

ร.อ.หญิงปิยะรินทร์	แสนยันต์	 08	5969	6598
meaw_leeo@hotmail.com

100	ถ.กสิกรทุ่งสร้ำง	
ต.ศิลำ	อ.เมือง	
จ.ขอนแก่น	40000

ไม่มี
คลินิก	
ส่ง	ผป.	
ไปที่	รพ.	
ขอนแก่น

7 โรงพยำบำลชุมแพ	 1.	น.ส.วนิษำ	แนวสวัสดิ์ 09	5168	1923
Fax.	0	4331	1044	ต่อ	240
wanna3207@gmail.com

82	ม.8	ต.ชุมแพ	
อ.ชุมแพ	จ.ขอนแก่น	
40130

วันศุกร์

2.	นำงจรัสศรี	พิมภำสูง 09	0850	0149
tb.chumphae@gmail.com

8 โรงพยำบำลซ�ำสูง	 1.	นำยภูเบต	พัฒนกร	 0	4321	9192
08	6458	0396
Fax.	0	4321	9136	
phattanakorn.11@gmail.com

213	ม.5	ต.กระนวน
อ.ซ�ำสูง
จ.ขอนแก่น	40170

วันศุกร์

2.	นำงคูณสุข	สะตะ 08	7238	4436

9 โรงพยำบำลน�้ำพอง	 1.	นำยณัฐวุฒิ	จันตะแสง	 0	4344	1011-2
08	8064	6088
Fax.	0	4344	1518
pro_tb@yahoo.com

ม.4	ต.น�้ำพอง	
อ.น�้ำพอง
จ.ขอนแก่น	40140

วันศุกร์

2.	นำงวุฒิชัย	รำชสีห์ 06	1587	3603

3.	นำงวรำงคณำ	สุปัญญำ 08	7235	3324
varang_kana@hotmail.com

10 โรงพยำบำลบ้ำนไผ่	 นำงสมำพร	โสภำจิตร์ 0	4327	2357
08	1545	5520
Fax.	0	4326	9097
pcu.center@gmail.com	

718	ม.	3
ถนนแจ้งสนิท	
ต.ในเมือง	อ.บ้ำนไผ่	
จ.ขอนแก่น	40110

วัน
พฤหัสบดี

11 โรงพยำบำลบ้ำนฝำง	 1.	นำงอรวรรณ	สังวำล	 0	4326	9206
08	1975	1071
Fax.	0	4329	6097
orawankai@hotmail.com

อ.บ้ำนฝำง	
จ.ขอนแก่น	40270

วันอังคำร

2.	นำงกำญจนำ	พจนำ 08	6223	1430
kanchanatoo@gmail.com

3.	สุวพิชญ์	ลำสันตุ 08	3666	8733
suwapich_aon@hotmail.com

12 โรงพยำบำลเปือยน้อย	 นำงวัชรำภรณ์	นำฬิกุล	 0	4349	4002
08	7861	1051
Fax.	0	4341	4710	ต่อ	107
poonai_2515@hotmail.com

177	ม.	7	
ต.เปือยน้อย	
อ.เปือยน้อย	
จ.ขอนแก่น	40340

วัน
พฤหัสบดี

จังหวัดขอนแก่น (ต่อ)
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จังหวัดขอนแก่น (ต่อ)

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

13 โรงพยำบำลพระยืน	 1.	ชญำนันท์	วัชเรนทร์สุนทร 0	4326	6142	ต่อ	241
Fax.	0	4326	6120
chayanan4046@gmail.com

269	ม.1	
ถ.บ้ำนทุ่ม-มัญจำคีรี	
ต.พระยืน	อ.พระยืน	
จ.ขอนแก่น	40320

วันพฤหัส

2.	นำยปรีชำ	ซำซุม 08	4787	5856
makkee191237@gmail.com

14 โรงพยำบำลพล	 นำงจำรุวรรณ	เภำพำน 0	4341	4710
Fax.	0	4341	4710	ต่อ	103
08	7224	3321
budvicha@hotmail.com

215	ถ.มิตรภำพ	
ต.เมืองพล	อ.พล
จ.ขอนแก่น	40120

วันจันทร์
ที่	2	และ	
4	ของ
เดือน

15 โรงพยำบำลภูผำม่ำน	 1.	นำงกนกพิชญ์	ประกอบศิลป์ 0	4339	6011
Fax.	0	4339	6011	

39	ม.1	
ต.ภูผำม่ำน	
อ.ภูผำม่ำน	
จ.ขอนแก่น	40350

วันพุธที่	
2	และ	4	
ของเดือน2.	น.ส.กนกพร	ปองเกษมกุล 08	4260	6865

p.kanokporn.291@gmail.
com

16 โรงพยำบำลภูเวียง	 1.	นำยอิทธิชัย	ทองหนองกอย	 0	4329	1194
08	7233	4495
Fax.	0	4329	1194	ต่อ	103	
tongnongkoi@hotmail.com

อ.ภูเวียง
จ.ขอนแก่น	40150

วันจันทร์	

2.	นำงฉัตรดำว	รำชเหนือ 08	1661	3263
vipper0306@gmail.com

17 โรงพยำบำลมัญจำคีรี	 นำงณัชฌำน์ภัทร	มีสุข 09	2426	0909
Fax.	0	4328	9221
sarakrameesuk@gmail.com

316	ม.14	ต.กุดเค้ำ	
อ.มัญจำคีรี	
จ.ขอนแก่น	40160

วันศุกร์

18 โรงพยำบำลแวงใหญ่	 นำงพิลัยวัณย์	พิศุทธิสุวรรณ 0	4349	6038
08	2851	0787
Fax.	0	4349	6038	ต่อ	116	
pilaiwan15@gmail.com

68	ม.9	ต.คอนฉิม	
อ.แวงใหญ่
จ.ขอนแก่น	40330

วันศุกร์ที่	
1	และ	3	
ของเดือน	

19 โรงพยำบำลแวงน้อย	 นำงภัทรำนิษฐ์	สง่ำงำม 0	4349	9123
08	8515	5004
Fax.	0	4340	9001

55	ม.16	
ถ.เมือพล-ชัยภูมิ	
ต.ละหำนนำ	
อ.แวงน้อย	
จ.ขอนแก่น	40230

วันจันทร์
สัปดำห์
สุดท้ำย

ของเดือน

20. โรงพยำบำล
ศรีนครินทร์	

นำงวิไลลักษณ์	พิมรินทร์	 0	4326	3808
09	1867	0745	
Fax.	0	4324	6495	
wilpim@kkumail.com

123	ถ.มิตรภำพ
ต.ในเมือง	อ.เมือง	
จ.ขอนแก่น	40002

วันจันทร์

21 โรงพยำบำลสีชมพู	 น.ส.สุกัญญำ	พิมภำ 0	4339	9176
08	0006	9983
Fax.	0	4339	9176	ต่อ	104
pimpimz@gmail.com

140	ม.10	ต.วังเพิ่ม	
อ.สีชมพู	จ.ขอนแก่น	
40220

วันศุกร์	
(ยกเว้น
วันศุกร์
ที่	3)
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จังหวัดขอนแก่น (ต่อ)

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

22 โรงพยำบำลสิรินธร	 1.	นำงสุพรรณี	พัสดร	 0	4326	7041-42
08	6634	3594
Fax.	0	4326	7173
suplanneejoy@gmail.com

อ.บ้ำนแฮด	
จ.ขอนแก่น	40110

วันอังคำร
และวัน
ศุกร์

2.	นำยประทวน	แก้วสุพรรณ 086	853	7798
drewbigga@gmail.com

23 โรงพยำบำลหนองเรือ	 นำงกรรณิกำร์	ใจตรง	 0	4329	4057
08	1471	7687
Fax.	0	4329	4011
kam.thai2@gmail.com

243	หมู่ที่	13	
ต.หนองเรือ	
อ.หนองเรือ	
จ.ขอนแก่น	40210

วันอังคำร	

24 โรงพยำบำล
หนองสองห้อง	

น.ส.จริญญำ	ใจซื่อ 0	4349	1010
09	3105	1300
Fax.	0	4349	1010	ต่อ	103
uyjarinya@outlook.com

803	ม.16	
ต.หนองสองห้อง	
อ.หนองสองห้อง	
จ.ขอนแก่น	40190

วันพุธที่	
1	และ	3	
ของเดือน

25 โรงพยำบำลอุบลรัตน์	 นำงทัศนี	สรรค์นิกร 0	4344	6113
08	9709	3022
Fax.	0	4344	6112

175	ม.2	
ต.เขื่อนอุบลรัตน์	
อ.อุบลรัตน์	
จ.ขอนแก่น	40250

วันศุกร์
แรกของ
เดือน

26 โรงพยำบำลชนบท น.ส.สุภำภรณ์	แสนอุบล 0	4328	6440	ต่อ	612
06	5742	9096
Fax.	0	4337	6162
pichsayapa@gmail.com

231	หมู่	11	ต.ชนบท	
อ.ชนบท	จ.	ขอนแก่น	
40180

วันศุกร์

27 โรงพยำบำลกรุงเทพ
ขอนแก่น

นำงสุชิรำ	แพงบุบผำ 08	1548	6290
suchira_p@bangkok
hospitalkhonkaen.com

ถนนมะลิวัลย์	
ต.ในเมือง	อ.เมือง
จ.ขอนแก่น	40000

ไม่มี	ให้
ตรวจที่	
MED	

โดยตรง

28 โรงพยำบำล
รำชพฤกษ์

น.ส.เกสร	ทรนงค์ 087	4355702
Kesorn0000@hotmail.com

150/18	ถ.มิตรภำพ	
ต.ในเมือง	อ.เมือง	
จ.ขอนแก่น	40000

ไม่มี	ให้
ตรวจที่	
MED	

โดยตรง

29 โรงพยำบำล
ขอนแก่นรำม

น.ส.ภัทรสรินทร	แก้วเฮ้ำ 08	7495	7732
Fax.	0	4333	3291	
phatra21@gmail.com

193	ถ.ศรีจันทร์	
ต.ในเมือง	อ.เมือง	
จ.ขอนแก่น	40000

ไม่มี	ให้
ตรวจที่	
MED	

โดยตรง

30 เรือนจ�ำกลำง
ขอนแก่น

1.	นำยปัญญำ	จิตรจักร์ 0	4324	1235	ต่อ	113
08	1799	7519
Fax.	0	4323	6169

117	ม.4	ถ.ศรีจันทร์	
ต.ในเมือง	อ.เมือง	
จ.ขอนแก่น	40000

ไม่มีให้
ตรวจที่	
MED	

โดยตรง2.	นำยโชติวิทย์	แพงไทย

31 ทัณฑสถำนบ�ำบัด
พิเศษขอนแก่น

1.	นำยวิโรจน์	แต่งด้วง 0	43	23	7731	ต่อ	13
08	6650	0457
Fax.	0	4324	3116	

117	ม.4	ต.ในเมือง	
อ.เมือง	
จ.ขอนแก่น	40003

-

2.	นำยระพีพัฒน์	อำรำษฎร์ 08	9712	8054
rapeepat2522@gmail.com
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สคร. 7

จังหวัดขอนแก่น (ต่อ)

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

32 เรือนจ�ำอ�ำเภอพล 1.	นำยธวัชชัย	ศิริศักดิ์เกษม	 0	4341	5760
08	7229	9069
Fax.	0	4341	5761

254	ม.5	ต.เพ็กใหญ่	
อ.พล	จ.ขอนแก่น	
40120

-

2.	น.ส.ชณิตำ	สุริอำจ 08	9946	8598

จังหวัดกาฬสินธ์ุ
ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดกำฬสินธุ์

น.ส.นงนุช	โนนศรีชัย 0	4381	1561
08	7213	5674
Fax.	0	4381	5398
tukta2201@yahoo.com

3/38	
ถ.บำยพำส-ทุ่งมน	
ต.กำฬสินธุ์
จ.กำฬสินธุ์

-

2 โรงพยำบำล
กมลำไสย

น.ส.รัตนำภรณ์	งำมงอน 0	4389	9570	ต่อ	213
09	5224	4471
Fax.	0	43899	241
rattanapon_602@
hotmail.com

อ.กมลำไสย	
จ.กำฬสินธุ์	46130

วันจันทร์

3 โรงพยำบำล
กุฉินำรำยณ์	

1.	นำงปริมำพร	เทพำรส	 0	4385	1290-2
08	6218	1144,	
08	4408	2799
Fax.	0	4385	1728
prp_27@hotmail.com

อ.กุฉินำรำยณ์
จ.กำฬสินธุ์	46110

วันจันทร์	
และวัน

พฤหัสบดี

2.	น.ส.พิกุล	ชื่นวัฒนำ 08	4408	2799
pikul444@gmail.com

4 โรงพยำบำลกำฬสินธุ์	 1.	นำงปำณิสรำ	ยลส�ำอำงค์ 0	4381	1020
08	5645	6598	
sumbaidee.tb@gmail.com

อ.เมือง	
จ.กำฬสินธุ์	46000

วันจันทร์

2.	นำงดวงใจ	ดอนเงิน	 08	1662	7679
ddonngern@yahoo.com

5 โรงพยำบำลเขำวง	 น.ส.อุบล	ชูศรีนอก	 0	4385	9059
09	3494	0805
Fax.	0	4385	9082
ubonwanna2020@gmail.
com

อ.เขำวง	จ.กำฬสินธุ์	
46160

วันพุธ

6 โรงพยำบำลค�ำม่วง น.ส.ธนำพร	ศิริโส 0	4387	9131
09	3098	8170
Fax.	0	43879	004
nakrob_1992@hotmail.com

อ.ค�ำม่วง	
จ.กำฬสินธุ์	46180

วันจันทร์

7 โรงพยำบำลท่ำคันโท	 1.	นำยเฉลิมพล	โพธิ์สำวัง	 0	4387	7110
08	4408	5742	
chatong3@gmail.com

อ.ท่ำคันโท	
จ.กำฬสินธุ์	46190

วันจันทร์

2.	นำงจงจิตย์	ค�ำสุริย์	 08	1965	2800
kett2550@yahoo.com
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จังหวัดกาฬสินธ์ ุ(ต่อ)

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

8 โรงพยำบำลนำมน	 น.ส.กรวิภำ	วิเท่ห์ 0	4386	7056	ต่อ	145
08	1749	2699
jaykonwipa@gmail.com

อ.นำมน	
จ.กำฬสินธุ์	46230

วันศุกร์

9 โรงพยำบำล
ยำงตลำด	

นำงกำญจนำ	พะวินรัมย์ 0	4389	1368	ต่อ	105
08	3354	8585
09	3358	9165
kanjananaka@hotmail.com

อ.ยำงตลำด	
จ.กำฬสินธุ์	46120

วันพุธ

10 โรงพยำบำลร่องค�ำ	 น.ส.รุ่งนภำ	นำเมืองรักษ์ 0	4389	7203	ต่อ	103
0	9810	2491
rungnapanamaungrak@
gmail.com

อ.ร่องค�ำ	
จ.กำฬสินธุ์	46120

วันศุกร์

11 โรงพยำบำลสมเด็จ 1.	นำงรัตนภรณ์	ศรีล�ำดวน	 0	4386	1140	ต่อ	220
08	7860	7285
lastanaporn@gmail.com

อ.สมเด็จ	
จ.กำฬสินธุ์	46150

วันศุกร์

2.	นำงวรำภรณ์	จันทร์ศรีหำ 08	5460	3027

12 โรงพยำบำลสหัสขันธ์	 นำงสุภำพร	วีระเสถียร 0	4387	1030	ต่อ	117
08	6324	6259
noisupaporn2560@gmail.
com

อ.สหัสขันธ์	
จ.กำฬสินธุ์	46140

วันศุกร์

13 โรงพยำบำล
หนองกุงศรี	

นำงพัชรำพร	จงสมชัย	 0	4388	1106
08	1873	7047
Fax.	0	43881	106	ต่อ	103	
pach_jong@hotmail.com

อ.หนองกุงศรี	
จ.กำฬสินธุ์	46220

วันศุกร์

14 โรงพยำบำลห้วยผึ้ง นำยพรมมำ	เถำวัลย์ดี	 0	4386	9131
08	1601	5296	
aum.1@windowslive.com

อ.ห้วยผึ้ง	
จ.กำฬสินธุ์	46240

วันศุกร์

15 โรงพยำบำลห้วยเม็ก	 1.	นำงยุภำพร	แก้วจันดำ 0	4388	9109	ต่อ	208
08	9940	4857
Fax.	0	4388	9234	
yupapornkeaw@gmail.com

อ.ห้วยเม็ก	
จ.กำฬสินธุ์	46170

วันจันทร์
ที่	1	และ
วันจันทร์
ที่	3	ของ
เดือน2.	น.ส.หนึ่งฤทัย	มำตรเลี่ยม 08	2317	9966

09	5662	2837
Chayong301@hotmail.com

16 โรงพยำบำลนำคู น.ส.สุลักษณ์ขณำ	เงียบสดับ 09	5950	2107
focus.swu.ns14@gmail.com

อ.นำคู	จ.กำฬสินธุ์	
46160

-

17 โรงพยำบำลำสำมชัย นำยณัฐวุฒิ	ดอนสินพูล 09	8830	5326
nuttawutdonsi@gmail.com

อ.สำมชัย	จ.กำฬสินธุ์ -

18 โรงพยำบำลฆ้องชัย 1.	น.ส.อรุณี	ใบดี 08	4799	0082
arunee862@gmail.com

อ.ฆ้องซัย	จ.กำฬสินธุ์	
46130

วันจันทร์

2.	นำยณัฐพล	พรมพล muinateeb@hotmail.com
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สคร. 7

จังหวัดกาฬสินธ์ ุ(ต่อ)

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

19 โรงพยำบำลดอนจำน 1.	น.ส.นิตยำ	พลกูล	 09	8142	7985
nittayaPolkul.kat@gmail.
com

อ.ดอนจำน	
จ.กำฬสินธุ์	46000

2.	น.ส.ประมวล	เขจรรักษ์ 06	1149	0699
may_nu_msu@hotmail.com

20. เรือนจ�ำ
จังหวัดกำฬสินธุ์

นำยกิตติพงษ์	ยนต์ชัย 0	4387	3340
08	3326	3494

91	ถ.หน้ำเรือนจ�ำ	
อ.เมือง	จ.กำฬสินธุ์	
46000

-

จังหวัดมหาสารคาม
ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดมหำสำรคำม

1.	นำยกฤษ	โพธิ์ศรี 0	4377	7971	
08	6234	6335
Fax.	0	4377	7970,	
0	4377	7972	ต่อ	105	
krit.posr@hotmail.com

ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดมหำสำรคำม	
ต.แวงน่ำง	อ.เมือง	
จ.มหำสำรคำม	
44000

-

2.	น.ส.สำยพิน	ทองค�ำ saipinthong@gmail.com	

3.	น.ส.อรอุมำ	ค�ำคำวี onuma	envi53@hotmail.
com

2 โรงพยำบำลแกด�ำ	 นำงรัตนำ	ดวงพรม	 0	4378	7026
08	17392192
Fax.	0	43787	411
rayosexx@gmail.com

155	ม.16
ต.แกด�ำ	อ.แกด�ำ
จ.มหำสำรคำม	
44190

วันพุธ

3 โรงพยำบำล
โกสุมพิสัย	

นำงพรทิพย์	เที่ยงภักดิ์ 0	4376	1565	ต่อ	330
08	4404	6874	
Fax.	0	4376	1565,	330	
ต่อ	143
porntipp1235@gmail.com

256	ม.13	ต.หัวขวำง	
อ.โกสุมพิสัย	
จ.มหำสำรคำม	
44140

วันศุกร์

4 โรงพยำบำล
กนัทรวชิยั

นำยสุรศักดิ์	กุณโฮง 08	5008	8768
Fax.	0	4378	9178
bigbestsusu@gmail.com

ต.โคกพระ
อ.กันทรวิชัย
จ.มหำสำรคำม	44150

วันจันทร์

5 โรงพยำบำลเชียงยืน	 นำงจิรำภรณ์	ภูปรื้ม	 0	4378	1045	ต่อ	161
08	0402	6395
Fax.	0	4378	1045	ต่อ	138	
poosarta98@hotmail.co.th

403	ม.	5	ต.เชียงยืน	
อ.เชียงยืน	
จ.มหำสำรคำม	
44160

วันศุกร์

6 โรงพยำบำลนำเชือก	 นำงลินดำ	ผดุงวิทย์ 0	4377	9029	ต่อ	23
09	1867	9081
Fax.	0	4379	9650
linda602688@gmail.com

ถ.	นำเชือก-
พยัคฆภูมิพิสัย	
ต.นำเชือก	อ.นำเชือก	
จ.มหำสำรคำม	44170

วันอังคำร
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จังหวัดมหาสารคาม (ต่อ)

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

7 โรงพยำบำลนำดูน	 น.ส.อษัรำพรรณ	ภรณ์สขุสมบรูณ์ 0	4379	7015	6	ต่อ	118
08	9208	0254
Fax.	0	43797	051	ต่อ	103
supra_191@hotmail.com

170	ม.9	ต.นำดูน	
อ.นำดูน	
จ.มหำสำรคำม	
44180

วันอังคำร
ที่	4	ของ
เดือน

8 โรงพยำบำลบรบือ	 1.	นำยศรำวุฒ	เฮียงเหีย 0	4371	1439	ต่อ	156
08	8563	8082
Fax.	0	4377	0395
taobee1818@gmail.com

ม.3	ต.หนองสิม	
อ.บรบือ	
จ.มหำสำรคำม	
44130	

วันพุธ

2.	น.ส.สุทธิวรร	เขตุคำม

9 โรงพยำบำล
พยัคฆภูมิพิสัย	

นำงวิภำพร	ทุมโนน้อย	 0	4379	1381
08	9422	3048
Fax.	0	4379	1511	
yodyingyong_2430@
windowslive.com

693	ม.1	ถ.บุญจรัส	
ต.ปะหลำน	
อ.พยัคฆภูมิพิสัย	
จ.มหำสำรคำม	
44110

วัน
พฤหัสบดี	
สัปดำห์ที่	
2,	3,	4	

ของเดือน

10 โรงพยำบำล
มหำสำรคำม

1.	นำงอุดมลักษณ์	สุทธิเจริญ	 0	4371	1289
08	1799	7432
Fax.	0	4371	1433	

ต.แวงน่ำง	อ.เมือง	
จ.มหำสำรคำม	
44000

ผู้ใหญ่	
ทุกวัน

พฤหัสบดี	
เด็ก	

ทุกวัน
2.	นำยสุรสิทธิ์	ศรีวิรัตน์ 08	6643	0298

epid.mskh@gmail.com

11 โรงพยำบำล
ยำงสสีรุำช	

นำงกัลยำณี	ประทุมทอง	 0	4372	9171
08	6242	1562
Fax.	0	4372	9216
kunya_991@hotmail.com

126	ม.2	ต.ยำงสสีรุำช	
อ.ยำงสีสุรำช	
จ.มหำสำรคำม	44210

วันศุกร์
ที่	2,	3	

ของเดือน

12 โรงพยำบำลวำปีปทุม	 นำงนวพร	วำณิชชัง 0	4379	9110
08	5926	2256
Fax.	0	4379	9407
meenavanit@hotmail.com

258	ม.2	ถ.นวิซแีลนด์	
ต.หนองแว	อ.วำปีปทมุ	
จ.มหำสำรคำม
44120

วันอังคำร
ที่	4	ของ
เดือน

13 โรงพยำบำลกุดรัง 1.	น.ส.จิรำภรณ์	ค�ำจุลลำ 08	4742	2726,
09	1054	8885
yingying.sisd@gmail.com

302	ม.10	ต.กุดรัง	
อ.กุดรัง
จ.มหำสำรคำม	44130

-

2.	นำงสำยฝน	ไชยวุษ

14 โรงพยำบำลชื่นชม 1.	น.ส.ฐิติรัตน์	สมยอ 08	7704	5915	
thitirat.somyor469@
hotmail.com

253	ม.3	ต.ชื่นชม	
อ.ชื่นชม	
จ.มหำสำรคำม	
44160

ทุกวัน

2.	นำยภำนุชิต	ไชยพรม 08	74841730
phanu_mt@hotmail.com

15 โรงพยำบำลสุทธำเวช น.ส.สำยฝน	อำระลำ 0	4371	2980	3	ต่อ	7702	
08	4053	0725

ถ.นครสวรรค์	
ต.ตลำด	อ.เมือง	
จ.มหำสำรคำม

วันจันทร์

16 เรือนจ�ำจังหวัด
มหำสำรคำม

นำงสุดำรัตน์	จินตกสิกำร 0	4371	1204
Fax.	0	4372	3470

79	ม.14	ถ.แจ้งสนิท	
ต.แวงน่ำง	อ.เมือง	
จ.มหำสำรคำม	
44000

-
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สคร. 7

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดร้อยเอ็ด	

1.	นำงวิลำวัลย์	ปำกวิเศษ	 0	4351	1754	ต่อ	217
08	1581	4825
Fax.	0	4351	1087
j_um101@hotmail.com

อ.เมือง	จ.ร้อยเอ็ด	
45000	

-

2.	นำงณภัชนันท์	อรรคค�ำ 08	8735	4345	
panadda1234@hotmail.com

2 โรงพยำบำล
เกษตรวิสัย

1.	นำงจำรุวรรณ	บุญศล	 0	4358	9074
08	1117	9255
Fax.	0	4353	0082	
wataruja@hotmail.com

ต.เกษตรวิสัย	
อ.เกษตรวิสัย
จ.ร้อยเอ็ด	45150	

วันจันทร์

2.	นำงเกษฎำภรณ์	หอมไกล 08	1260	5968

3 โรงพยำบำล
จตุรพักตรพิมำน	

1.	นำงลัดดำวัลย์	พิมพ์เรือง	 0	4356	1073	ต่อ	502
08	7952	1499
Fax.	0	4356	1073	ต่อ	102
latdrawan.p.@gmail.com

165	ม.4	ต.หัวช้ำง	
อ.จตุรพักตรพิมำน	
จ.ร้อยเอ็ด	45180	

วันอังคำร

2.	นำงรตน	ผลินยศ 08	5451	2119

3.	สำวิตรี	ทองปน 0872141076
sawitree_06@
windowslive.com

4 โรงพยำบำลจังหำร	 1.	น.ส.สุดำรัตน์	ประเสริฐสังข์	 0	4350	7122
08	1768	5725	
sudarat_pss@hotmail.com

159	ม.3	ถ.เมืองพระ	
ต.จังหำร	อ.จังหำร	
จ.ร้อยเอ็ด	45270

วันจันทร์	

2.	น.ส.จันทำ	สำยชล 08	9573	0350

5 โรงพยำบำลธวัชบุรี	 1.	นำงนำรถวรินทร์	ช�ำนำญเอื้อ	 0	4363	1122
08	7228	4708
Fax.	0	4363	1122
nartwarin@hotmail.com

172	ม.3	ต.ธงธำนี	
อ.ธวัชบุรี
จ.ร้อยเอ็ด	45170	

วันพุธ

2.	นำงปพิชญำ	สิงห์ชำ 08	6854	9990
paphichaya2509@gmail.
com

6 โรงพยำบำลปทุมรัตต์	 นำงลักขณำ	อินธิแสง 08	9577	0672 44	ม.9	ต.บัวแดง	
อ.ปทุมรัตต์
จ.ร้อยเอ็ด	45190

วันศุกร์

7 โรงพยำบำลพนมไพร	 1.	นำงสุกัญญำ	ชัยภูมิ 0	4359	1321	2
ต่อ	118	119
08	9578	4855
Fax.	0	43591094
sugunya.c@gmail.com

170	ม.3	ต.พนมไพร	
อ.พนมไพร
จ.ร้อยเอ็ด	45140

วันพุธ

2.	นำงวำสนำ	ศรทรง 08	9417	4309

จังหวัดร้อยเอ็ด



97เครือข่ายประสานงานวัณโรค

สค
ร.

 7

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

8 โรงพยำบำลโพธิ์ชัย	 1.	นำงธิดำวัลย์	ทำพรมมำ 0	4356	7074	ต่อ	108
09	8640	2835
Fax.	0	4356	7074	ต่อ	114

185	ม.2	ต.ขำมเบี้ย	
อ.โพธิ์ชัย	จ.ร้อยเอ็ด	
45230

วันจันทร์

2.	นำงภักรีพร	ภูมิฐำน 08	6222	3311

3.	นำงนัชธีวรรณ	สีหำนำม 08	9944	4981
thidawangogo@gmail.com

9 โรงพยำบำล
โพนทรำย	

1.	น.ส.สุภำวดี	สกุลเดช 0	4359	5073	ต่อ	104
08	6136	6175
tuktik4204@gmail.com

104	ม.9	
ถ.ประชำสุขสันต์	
ต.โพนทรำย	
อ.โพนทรำย
จ.ร้อยเอ็ด	45240

วัน
พฤหัสบดี

2.	น.ส.กรกฎำ	จันทร์สม 08	9713	4977

10 โรงพยำบำลโพนทอง	 1.	น.ส.วันเพ็ญ	พูลเพิ่ม	 0	4357	1321	ต่อ	150
08	9861	4706
Fax.	0	4357	1680
dangwanpen@yahoo.com

196	ม.10	
ต.สระนกแก้ว	
อ.โพนทอง	
จ.ร้อยเอ็ด	45110	

วันอังคำร

2.	น.ส.สิริรัตน์	สืบชมภู 08	8010	7685

11 โรงพยำบำลเมยวดี	 1.	น.ส.บังอร	ชมเวียง 0	4357	7432	
09	4542	0279
Fax.	0	4357	7073	ต่อ	100
boom_bam43024@
hotmail.com

100	ม.6	ต.เมยวดี
อ.เมยวดี	จ.ร้อยเอ็ด	
45250	

วันจันทร์	
(บ่ำย)

2.	นำงรัชนีกร	สร้อยสิงห์ 09	9627	4729
soisingh2512@hotmail.com

12 โรงพยำบำล
เมืองสรวง	

1.	นำงลักษณำ	พรมสอน 0	4359	7073	4
09	8227	9627
luxsana558@gmial.com

ต.หนองผือ	
อ.เมืองสรวง	
จ.ร้อยเอ็ด	45220	

วัน
พฤหัสบดี

2.	นำงทิพวัลย์	ตรีทศ 08	7855	7026

13 โรงพยำบำลร้อยเอ็ด	 1.	นำงสุจิตรำ	บุญศรี	 0	4351	8200
08	5607	7608
Fax.	0	4351	1503
suboonsri@hotmail.com

อ.เมือง	จ.ร้อยเอ็ด	
45000	

วันพุธ-
วัน

พฤหัสบดี

2.	น.ส.วณีำ	ตันวฒันำนนท์ 08	5752	6480	
weena.watt@gmail.com

14 โรงพยำบำล
ศรีสมเด็จ	

1.	นำงเกศลี	ค�ำชำย 0	4350	8151
Fax.	0	4350	8153
katesalee7469@gmail.com

50	ม.13	ต.ศรีสมเด็จ	
อ.ศรีสมเด็จ
จ.ร้อยเอ็ด	45000	

วันพุธ

2.	นำงจันทร์ศรี	เหลือผล 08	0193	9991
chunsri101@yahoo.com

จังหวัดร้อยเอ็ด (ต่อ)
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สคร. 7

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

15 โรงพยำบำล
สุวรรณภูมิ	

1.	นำงสำยรุ้ง	แซ่อึ้ง 0	4358	1323
08	1061	5501
Fax.	0	4358	1323	ต่อ	111
sairung_ocd@hotmail.com

530	ม.20	ต.สระคู	
อ.สุวรรณภูมิ	
จ.ร้อยเอ็ด	45130

วันศุกร์

2.	น.ส.อำรีรัตน์	จันทะนันท์ 08	3376	7781

16 โรงพยำบำล
หนองพอก	

1.	นำงรัชนี	ระดำ	 0	4357	9073	ต่อ	126
08	1964	0018
Fax.	0	43579	073	ต่อ	118
ratchaneerada101@
gmail.com

162	ม.1	
ต.หนองพอก	
อ.หนองพอก	
จ.ร้อยเอ็ด	45210

วันพุธ

2.	นำงบุรี	จันทร์ฟ้ำเลื่อม 08	7214	5511

17 โรงพยำบำล
อำจสำมำรถ	

1.	นำงสังวำลย์	พันมะวงค์ 0	4359	9074	ต่อ	107
06	1195	5699
sangwan.p@hotmail.com

1	ม.15	
ต.อำจสำมำรถ	
อ.อำจสำมำรถ	
จ.ร้อยเอ็ด	45160	

วันพุธ

2.	น.ส.กัตติกำ	ไชยมีสุข 08	9710	5326

18 โรงพยำบำล
ค่ำยสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้ำ
จุฬำโลกมหำรำช

นำงสุธำสินี	กิ่งเกษ 0	4356	3211
0	4356	3219	
08	5744	3996
aor	suthasinee@
hotmail.com

ต.โพธิ์ชัย	อ.ศรี
สมเด็จ	จ.ร้อยเอ็ด	
45280

19 โรงพยำบำลจุรีเวช นำงยุพำ	ประชุมวรรณ 0	4352	7111
09	3558	0006
Fax.	0	4352	7699

368	ถ.เทวำภิบำล	
ต.ในเมือง	อ.เมือง	
จ.ร้อยเอ็ด	45000

ทุกวัน

20. โรงพยำบำล
ร้อยเอ็ด-ธนบุรี

นำงอัคณำกรณ์	รักด่ำนกลำง 0	4352	7191
08	0197	4709
angkhanakorn51@gmail.
com

166	ถ.ปัทมำนนท์	
ต.ในเมือง	อ.เมือง	
จ.ร้อยเอ็ด	45000

21 โรงพยำบำล
ทุ่งเขำหลวง

1.	น.ส.นีรนุช	แหล่งสนำม 0	4355	7126
08	8571	9897
neeranuch.2u@gmail.com

201	ม.7	ต.ทุง่เขำหลวง	
อ.ทุ่งเขำหลวง
จ.ร้อยเอ็ด	45170

วันศุกร์

2.	จิรำภรณ์ 08	4262	5509
jirapron924@gmail.com

22 โรงพยำบำลเชยีงขวญั น.ส.วนิดำ	ชรำรัตน์ 0	4350	9123
08	3661	9948	
aoomwcha@gmail.com

199	ม.2	ต.พระธำตุ	
อ.เชียงขวัญ
จ.ร้อยเอ็ด	45000

วันจันทร์

23 โรงพยำบำลหนองฮี น.ส.จันทร์เพ็ญ	กมลเลิศ 0	4355	7126
08	6332	5868	
chanpen_kmloed08@
hotmail.co.th

120	ม.10	ต.หนองฮี	
อ.หนองฮี	จ.ร้อยเอ็ด	
45140

วันพุธ

จังหวัดร้อยเอ็ด (ต่อ)
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ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

24 โรงพยำบำลเสลภูมิ 1.	นำงเครือวัลย์	ดิษเจริญ 0	4355	1322	3
08	6232	7384
Fax.	0	4355	1322	ต่อ	104
tbkrua11069@gmail.com

279	ม.7	ต.ขวัญเมือง	
อ.เสลภูมิ	
จ.ร้อยเอ็ด	45120	

วันจันทร์,
วันพุธ	
และ

วันศุกร์

2.	นำงล�ำพงษ์	ศรีวงศ์ชัย 08	8563	8595

25 เรอืนจ�ำจงัหวดั
ร้อยเอด็

1.	นำงรุจิรำ	โพธิ์สน 0	4351	9567	ต่อ	19
08	8552	9406

246	ถ.สุริยเดชบ�ำรุง
ต.ในเมือง	อ.เมือง	
จ.ร้อยเอ็ด	450002.	น.ส.สุรำงค์	พันธุ์ปลำโด 08	1382	0865

3.	นำงพิมพ์ไทย	อนันทวรรณ 08	4031	2169
fresh	air2010@hotmail.co.th

จังหวัดร้อยเอ็ด (ต่อ)



สคร. 8

100 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนป้องกัน
ควบคุมโรคที่	8	
อุดรธำนี

1.	น.ส.สุนันทำ	แสนวงษ์ 0	4229	5717
Fax.	0	4229	5716
09	3592	3664
porsunantha@hatmail.com

อำคำรอ�ำนวยกำรและ
ผู้ป่วยนอก	ชั้น	7	
โรงพยำบำลมะเร็งอุดรธำนี	
36	หมู่	1	ต.หนองไผ่	
อ.เมือง	จังหวัดอุดรธำนี	
41330

-

2.	น.ส.วำรุณี	ประทุมรัตน์ 09	5928	3072
waruniprathumrat@
gmail.com

จังหวัดอุดรธาน ี
ล�าดับ

ที่
หน่วยงาน

ชื่อผู้ประสาน

งานวัณโรค

โทรศัพท์

E	mail	address
ที่อยู่หน่วยงาน

	วันที่มี

TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุดรธำนี

1.	นำงกัลยำ	จันทร์เขียว 0	4222	2356	ต่อ	221
08	1749	4304
Fax.0	4224	0482
sawadee_tim@hotmail.com

4	ถ.อธิบดี	ต.หมำกแข้ง	
อ.เมือง	จ.อุดรธำนี	41000

-

2.	นำยเสฏฐพัฒน์	
หงษ์แสน

06	5297	8928
sedthapad2530@outlook.
com

2 โรงพยำบำลกุดจับ 1.	นำงวิชชุดำ	จูมวันทำ 0	4229	0320	ต่อ	118
08	4768	9609
Fax.	0	4229	1326	
Kudjub_epidem@
hotmail.co.th

72	ม.	3	ต.เมืองเพีย	
อ.กุดจับ	จ.อุดรธำนี

วันศุกร์

2.	นำยวิทวัส	ชูจันทร์ทึก 09	5745	1484
aing_aing3@hotmail.com
live	12345@hotmail.co.th

3 โรงพยำบำลกุมภวำปี นำงสุกัญญำ	บัณฑิตกุล 0	4233	1236-8	ต่อ	280
08	4684	8155
Fax.	0	4220	2787
sukunya69@hotmail.com

ต.กุมภวำปี	อ.กุมภวำปี	
จ.อุดรธำนี	41110

วันจันทร์

4 โรงพยำบำล
ค่ำยประจักษ์
ศิลปำคม

1.	จ.ส.อ.หญิงชไมฤดี	
โพนสิงห์

0	4234	2777	ต่อ	27344,	
27345
08	1061	3560
Fax.	0	4234	2863
cponsing@yahoo.com

550	ม.1	ถ.ทหำร	
ต.หมำกแข้ง	อ.เมือง	
จ.อุดรธำนี	41000

วัน
อังคำร	
(บ่ำย)

2.	นำงกรุงเทพ	แชสังข์ 08	6647	1943
cat.udon@yahoo.com

ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
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ล�าดับ

ที่
หน่วยงาน

ชื่อผู้ประสาน

งานวัณโรค

โทรศัพท์

E	mail	address
ที่อยู่หน่วยงาน

	วันที่มี

TB	Clinic

5 โรงพยำบำลไชยวำน น.ส.วรัญญำ	หล้ำหมอ 0	4226	5331	ต่อ	105
09	1373	7100
Fax.	0	4226	5331	ต่อ	134
kimlock@gmail.com

อ.ไชยวำน	จ.อุดรธำนี	
41290

วัน
อังคำร

6 โรงพยำบำลทุ่งฝน นำงปรียำนันท์	
อนันตโสภณ

0	4226	9051	ต่อ	135
08	0189	8798
Fax.	0	4226	8055
thawatchai112.009@
hotmail.com

134	ม.11	ต.ทุ่งฝน	
อ.ทุ่งฝน	จ.อุดรธำนี	41310

วันจันทร์

7 โรงพยำบำลนำยูง น.ส.พวงรัตน์	สิงห์เทพ 0	4225	7108-110,
09	5663	2373
Fax.	0	4225	5245
mawin1750@hotmail.com

204	ม.10	ต.นำยูง	อ.นำยูง	
จ.อุดรธำนี	41380

วันจันทร์
ที่	3	

ของวัน
เดือน

8 โรงพยำบำลน�้ำโสม น.ส.สุมินชำ	กัสโป 0	4228	9164,	
08	4953	4468
Fax.	0	4228	7288
sumincha155@gmail.com

6	ม.1	ต.ศรีส�ำรำญ	
อ.น�้ำโสม	จ.อุดรธำนี	
41210

วันพุธ

9 โรงพยำบำล
โนนสะอำด

ปำณญำดำ	ธำนีวรรณ 0	4239	2732,	
08	1975	4892,
Fax.	0	4239	2665
Panyada2506@gmail.com

388/9	ม.4	ต.โนนสะอำด	
อ.โนนสะอำด	จ.อุดรธำนี	
41240

วันศุกร์

10 โรงพยำบำลบ้ำนดุง 1.	นำงธัญลักษณ์	ชนะชัย 0	4227	3701-3	ต่อ	8104
09	4207	7127
Fax.	0	4227	3704
Parpen19_@yahoo.com

145	ม.7	ถ.บริบำลด�ำริ	
ต.ศรีสุทโธ	อ.บ้ำนดุง	
จ.อุดรธำนี	41190

วันจันทร์
และวัน
ศุกร์

2.	น.ส.สุรีรัตน์	ช่ำงเหล็ก 09	1053	7888
sureerat.kkik@gmail.com

11 โรงพยำบำลบ้ำนผือ น.ส.พัชรีญำ	โถทอง 0	4228	2026-8
09	4547	5606
Fax.	0	4228	1026
patchareeya1123@
hotmail.com

134	ม.2	ต.บ้ำนผือ	
อ.บ้ำนผอื	จ.อดุรธำน	ี41160

วัน
พฤหสับดี

12 โรงพยำบำล
พิบูลย์รักษ์

นำงสุดำจันทร์	ขุริดี 0	4225	8164,	
06	3495	6244
09	4541	7428
Fax.	0	4225	8115
s.meaw2@gmail.com

269	ม.11	ต.บ้ำนแดง	
อ.พิบูลย์รักษ์	จ.อุดรธำนี	
41130

วันศุกร์

13 โรงพยำบำลเพ็ญ นำงไพรจิตรำ	จันทศิลป์ 0	4227	9372,
08	9620	4118
Fax.	0	4227	9159
n.uib@hotmail.com

46	ม.1	ถ.วุฒำธิคุณ	ต.เพ็ญ	
อ.เพ็ญ	จ.อุดรธำนี	41150

วันศุกร์

จังหวัดอุดรธานี (ต่อ)



สคร. 8

102 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ

ที่
หน่วยงาน

ชื่อผู้ประสาน

งานวัณโรค

โทรศัพท์

E	mail	address
ที่อยู่หน่วยงาน

	วันที่มี

TB	Clinic

14 โรงพยำบำล
วังสำมหมอ

1.	นำยสมคิด	รำมะโคตร 0	4238	7740,	
08	3413	6188
Fax.	0	4238	7341
somkid_rm@hotmail.com

108	ม.11	ต.วังสำมหมอ	
จ.อุดรธำนี	41280

วันศุกร์

2.	นำยวีระ	โพธิ์บำย 08	5224	6941
Vee_phobai@hotmail.com

15 โรงพยำบำลศรีธำตุ นำยวีรยุทธ	พูลสวัสดิ์ 0	4214	0332	ต่อ	128
06	3725	2225
Fax.	0	4238	2334	ต่อ	102
mangdana000@gmail.com

27	ม.13	ต.จ�ำปี	อ.ศรีธำตุ	
จ.อุดรธำนี	41230

วันศุกร์

16 โรงพยำบำล
สร้ำงคอม

นำงมะลิวรรณ	
บุตรประเสริฐ

042276157	ต่อ	122
09	5186	9710
08	9278	6491
Fax.	0	4227	6157
Lidanai04@gmail.com

109	ม.4	ต.สร้ำงคอม	
อ.สร้ำงคอม	จ.อุดรธำนี	
41260

วัน
อังคำร

17 โรงพยำบำล
หนองวัวซอ

1.	นำงรงรอง	หมั่นวิชำ 0	4228	5896,	
06	1940	6074
rongnwshospital@gmail.
com

1	ม.1	ถ.อุดร-หนองบัวล�ำภู	
ต.หนองววัซอ	อ.หนองววัซอ	
จ.อุดรธำนี	41220

วันพุธ

2.	นำงปรำณี	ปุตุรงค์ 08	7798	7585

18 โรงพยำบำล
หนองแสง

1.	น.ส.วิลำสินี	ไตรสุ 0	4236	9111
09	339	27088

อ.หนองแสง	จ.อุดรธำนี	
41340

วันพุธ

2.	น.ส.อุไรวรรณ	บัวเกษ 082	3022100
tangmo17000@gmail.com

19 โรงพยำบำล
หนองหำน

นำงเตือนใจ	รูปดี 0	4226	1135	6	ต่อ	147
08	4517	5092
Fax.0	4226	1135	6	ต่อ	142
thuanjai05@hotmail.com

378	ม.6	ถ.นิตโย	
ต.หนองหำน	อ.หนองหำน	
จ.อุดรธำนี	41130

วันจันทร์
และวัน
ศุกร์

20. โรงพยำบำลกู่แก้ว นำยมงคล	วุฒิเสน 0	4225	6181
09	1057	0029
aodkakaw@hotmail.com

อ.กู่แก้ว	จ.อุดรธำนี วัน
พฤหสับดี

21 โรงพยำบำลประจักษ์
ศิลปำคม

1.	น.ส.ขวญัฤด	ีนวนชะนะ 0	4233	5120-121
08	9573	9483
pinkii_kwan@hotmail.com

อ.ประจักษ์ศิลปำคม	
จ.อุดรธำนี

วันศุกร์

2.	นำยวิทยำ	กองสะดี 09	9575	9996
witkii1989@gmail.com

จังหวัดอุดรธานี (ต่อ)
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103เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ

ที่
หน่วยงาน

ชื่อผู้ประสาน

งานวัณโรค

โทรศัพท์

E	mail	address
ที่อยู่หน่วยงาน

	วันที่มี

TB	Clinic

22 โรงพยำบำลอุดรธำนี 1.	นำงรจนำ	เคหำไสย 0	4224	5555	ต่อ	1145
062	894	3645
Fax.	0	4224	4249
oplenaruk@hotmail.com

ต.หมำกแข้ง	อ.เมือง	
จ.อุดรธำนี	41000

วัน	
พฤหสับด	ี
และวัน
ศุกร์

2.	น.ส.เกียรติสุดำ	ศิริป้อม 09	9174	3134
pralooknews@gmail.com

23 โรงพยำบำล
นอร์ทอีสเทอร์น	
-วัฒนำ

นำงพิมกรณ์	สิงห์ธวัช 09	8103	1746
pimkorn@gmail.com

อ.เมือง	จ.อุดรธำนี	41000

24 โรงพยำบำลเอกอุดร น.ส.ภรภัทร	พงศ์สิทธิศักดิ์ 08	4514	7755
PONPUT58@GMAIL.COM

อ.เมือง	จ.อุดรธำนี	41000

25 โรงพยำบำล
กรุงเทพ-อุดร

น.ส.	ศมลภัท	เหมะนิล 09	9298	4111
samolpat99@gmail.com

อ.เมือง	จ.อุดรธำนี	41000

26 เรือนจ�ำกลำง
อุดรธำนี

นำงศรินภัสร์	ปะวันนำ 0	4222	1072	ต่อ	106
0	4224	5393
09	3134	7765
Fax.	0	4224	5393

อ.เมือง	จ.อุดรธำนี	41000 วัน
อังคำร

จังหวัดเลย

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดเลย

นำงฐิติรัตน์	ฤทธิ์มนตรี 08	1708	3113	ต่อ	303
08	4788	2848
Fax.	0	4281	1702
juke.thiti@hotmail.com

ถ.มลิวรรณ	ต.นำอำน	
อ.เมือง	จ.เลย	42000

2 โรงพยำบำลเชียงคำน นำงปริศนำ	กองค�ำ 0	4282	1101
08	7857	4001
jeab_pris@hotmail.com

427	ม.2	ถ.ศรีเชียงคำน	
ต.เชียงคำน	อ.เชียงคำน	
จ.เลย	42110

ทุกวัน
พฤหัสบดี

3 โรงพยำบำลด่ำนซ้ำย นำงเจนจิรำ	เชื้อบุญมี 0	4289	1297	ต่อ	113
08	9863	8866
Fax.	0	4289	1276
pakwan2011@gmail.com

ต.ด่ำนซ้ำย	อ.ด่ำนซ้ำย	
จ.เลย	42120

วันศุกร์
สัปดำห์
แรกของ
เดือน

4 โรงพยำบำลท่ำลี่ นำงอัจฉริยำภรณ์	
แก้วโบรำณ

0	4288	9035
08	7205	1549
Fax.	0	4288	9012
phuing_s@hotmail.com

52	ม.1	ต.ท่ำลี่	อ.ท่ำลี่	
จ.เลย	42140

ทุกวัน
ศุกร์

5 โรงพยำบำลนำด้วง น.ส.เจนจิรำ	ทำสุคนธ์ 08	1872	7554
tasukon.j009@hotmail.com

115	ม.6	ต.นำด้วง	
อ.นำด้วง	จ.เลย	42210

วัน
พฤหัสบดี
ที่	2	และ	
4	ของ
เดือน

จังหวัดอุดรธาน ี(ต่อ)



สคร. 8

104 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

6 โรงพยำบำลนำแห้ว นำงชุจิรำ	คมสัน 08	9569	1371
pongsunon.r@hotmail.com

80	ม.5	ต.นำแห้ว	อ.นำแห้ว	
จ.เลย	42170

ทุกวัน

7 โรงพยำบำลปำกชม นำยอ�ำพล	เพียรวำนนท์ 0	4288	1060	ต่อ	113
08	7216	9598
Fax.	0	4288	1080
amphol2518@hotmail.com

433	ม.1	ต.ปำกชม	อ.
ปำกชม	จ.เลย	42150

วันอังคำร

8 โรงพยำบำลผำขำว นำยพิเชษ	จันทะขำม 0	4281	810-13	ต่อ	120
08	9944	3418
Fax.	0	4281	8101
pichas22@windowslive.com

155	ม.8	ต.โนนบ่อแดง	อ.
ผำขำว	จ.เลย	42240

วันจันทร์ท่ี	
2 

ของเดือน

9 โรงพยำบำลภูกระดึง นำงสุมำลี	จันทจุล 0	4287	1017
06	2995	1391
SML.JANTAJUN@gmail.com

149	ม.8	ต.ภูกระดึง	อ.
ภูกระดึง	จ.เลย	42180

วันศุกร์

10 โรงพยำบำลภูเรือ นำงณฐมน	แวงวรรณ 0	4289	9590
08	1974	6911
Fax.	0	4289	9072
Lay.nu.919@gmail.com

37	ม.6	ต.หนองบัว	อ.ภูเรือ	
จ.เลย	42160

ทุกวัน

11 โรงพยำบำลภูหลวง นำยมนตรี	สิงห์พันธ์ 0	4287	9101	ต่อ	105
Fax.	0	4287	9064
montreehunter2524@
gmail.com

80	ม.9	ต.หนองคัน	
อ.ภูหลวง	จ.เลย	42230

วัน
พฤหัสบดี

12 โรงพยำบำลเลย นำงสุภิศำ	สุจันศรี 09	6620	8538
supisapun@hotmail.com

32/1	ถ.มลิวรรณ	ต.กุดป่อง	
อ.เมือง	จ.เลย	42000

ทุกวันพุธ	
(เช้ำ)

13 โรงพยำบำลวังสะพุง น.ส.ศิลำรัตน์	ค�ำชำ 08	8792	5028
0	4284	1101
mkas1980@hotmail.com

116	ม.14	ต.วังสะพุง	อ.
วังสะพุง	จ.เลย	42130

วันจันทร์

14 โรงพยำบำลเอรำวัณ นำงคณิตำ	เทียณทิพย์ 09	5867	0995
pk2530pompam@gmail.
com

ต.ผำอินทร์แปลง	
ก่ิงอ�ำเภอเอรำวัณ	
จ.เลย	42220

วันพุธ	
(บ่ำย)

15 โรงพยำบำลหนองหิน น.ส.จริยำ	พลชำ 08	5744	8850
ponsapig@gmail.com

ต.หนองหิน	อ.หนองหิน	จ.
เลย	42190

วันศุกร์ท่ี	
4	

ของเดือน

16 โรงพยำบำล
เมืองเลยรำม

1.	นำงปิยะพร	
พรหมสัตยพรต

0	4283	3400
09	3320	9817
saowpooh@hotmail.com

546	ม.1	ถ.มลิวัลย์	
ต.นำอำน	อ.เมือง	จ.เลย	
42000

2.	นำงชนกพร	
ตังคณิตำนนท์

08	6834	6834
chanokweed@hotmail.
com

17 เรือนจ�ำจังหวัดเลย นำงนิภำภรณ์	ดวงโพธ์ิพิมพ์ 0	4281	1491
08	5778	6824
Fax.	0	4281	1977
doungpopim@gmail.com

2	ม.8	ถ.จรัสศรี	ต.เมือง	
อ.เมือง	จ.เลย	42000

จังหวัดเลย (ต่อ)
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105เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ

ที่
หน่วยงาน

ชื่อผู้ประสาน

งานวัณโรค

โทรศัพท์

E	mail	address
ที่อยู่หน่วยงาน

	วันที่มี

TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดนครพนม

นำงจลกล	ธมิกำนนท์ 0	4220	7381
08	7220	7381
cdcnpk@yahoo.com

อ.เมือง	จ.นครพนม	48000

2 โรงพยำบำลนครพนม นำงรุจีชล	ประเสริฐศรี 06	4978	9915
rujeechon@yahoo.com

อ.เมือง	จ.นครพนม	48000 วันพุธ
(เช้ำ)

3 โรงพยำบำลสมเด็จ
พระยุพรำชธำตุพนม

น.ส.วริศรำ	รักษำภักดี 08	2119	2529
Waritsara.P@hotmail.com

อ.ธำตุพนม	จ.นครพนม	
48110

วันพุธ

4 โรงพยำบำลเรณูนคร นำงลักษมี	แสงสว่ำง 08	7954	4770
Luxsu_mee@hotmail.com

อ.เรณูนคร	จ.นครพนม	
48170

วันศุกร์

5 โรงพยำบำลปลำปำก นำงบุญศิริ	จันทนะ 09	3712	8199
Slim1901@hotmail.com

อ.ปลำปำก	จ.นครพนม	
48160

บ่ำยวัน
อังคำร

6 โรงพยำบำลนำแก น.ส.สุพรรณี	ทุมแต้ม 08	0896	5915
supannee_tumtam@
hotmail.com

อ.นำแก	จ.นครพนม	
48130

วันทุกวัน

7 โรงพยำบำลท่ำอุเทน น.ส.เพชรชุดำ	ชัยสุระ 06	2264	6622
trichada.srichimoon@
gmail.com

อ.ท่ำอุเทน	จ.นครพนม	
48120

วัน
พฤหัสบดี

8 โรงพยำบำล
ศรีสงครำม

นำงวิลำวรรณ	ตรงธิ 09	7029	7551
Ning_somuch_pooh@
hotmail.com

294	ม.7	ต.ศรีสงครำม	
อ.ศรีสงครำม	จ.นครพนม	
48150

วันศุกร์

9 โรงพยำบำล
โพนสวรรค์

นำยพิศิษฐิ์	
เสรีธรรมมะพิทักษ์

08	8563	9098 อ.โพนสววรค์	จ.นครพนม	
48190

วันจันทร์

10 โรงพยำบำลบ้ำนแพง นำงอัจฉรำ	โพชะโน 08	7954	3490
Noina2506@gmail.com

อ.บ้ำนแพง	จ.นครพนม	
48140

วัน
พฤหัสบดี

11 โรงพยำบำลนำหว้ำ นำงพูล	สุวัฒนเสนีย์ 09	1064	4887
pull.suwattanasenee@
gmail.com

อ.นำหว้ำ	จ.นครพนม	
48180

วันจันทร์

12 โรงพยำบำลนำทม น.ส.อรุณีย์	วะเศษสร้อย 06	3891	9327
manawnoi@windowslive.
com

อ.นำทม	จ.นครพนม วัน
พฤหัสบดี

13 โรงพยำบำลวังยำง น.ส.จริยำ	วังทะพันธ์ 09	5662	6290 อ.นำวัง	จ.นครพนม

14 เรือนจ�ำกลำง
นครพนม

นำงประเพียร	แย้มจันทึก 0	4254	3234
0	4253	2474

300	ถ.ชยำงกูร
ต.ขำมเฒ่ำ	อ.เมือง
จ.นครพนม	48000

จังหวัดนครพนม 
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106 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ

ที่
หน่วยงาน

ชื่อผู้ประสาน

งานวัณโรค

โทรศัพท์

E	mail	address
ที่อยู่หน่วยงาน

	วันที่มี

TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดบึงกำฬ

1.	นำยช�ำนำญ	ไวแสน 0	4249	2046	ต่อ	114	
Fax.	0	4249	2001	
08	1263	6670
Waisaen.c@chaiyo.com
Korr_bk@hotmail.com

709	หมู่	7	ถ.
เจ้ำแม่สองนำง	ต.บึงกำฬ	
อ.เมือง	จ.บึงกำฬ	38000

2.	นำงนันทิกำนต์	
สุวะมำตย์

08	1058	3796
Nuntikan_Nurse@hotmail.
com

2 โรงพยำบำลเซกำ นำงมำริษำ	ฮำดดำ	(พ่ีอ้อ) 0	4248	9099	ต่อ	204
09	8584	5176	
Fax.	0	4248	9099	
omodeart@gmail.com

ถนนเซกำ-ศรีวิไล	ต.เซกำ	
อ.เซกำ	จังหวัดบึงกำฬ

วัน
พฤหัสบดี
(บ่ำย)

3 โรงพยำบำลโซ่พิสัย นำงอรัญญำ	สุทธิวรรณำ	
(พ่ีจุ๋ม)

0	4248	5100	ต่อ	109	
Fax.	0	4248	5202
08	7215	1010
Aranya_j@hotmail.com

143	ต.โซ่พิสัย	อ.โซ่พิสัย	
จังหวัดบึงกำฬ

วันพุธ	
(เช้ำ)

4 โรงพยำบำลบึงกำฬ 1.	น.ส.ปวีณำ	ขุนลำด 0	4249	1161	ต่อ	220	
08	1471	5567
Fax.	0	4249	1278	
aom.cph@hotmail.com

255	ม.1	ถ.เจ้ำแม่สองนำง	
ต.บึงกำฬ	อ.บึงกำฬ	จ.
บึงกำฬ

วันอังคำร,	
วันศุกร์
	(เช้ำ)

2.	น.ส.กิตติยำ	สุวรรณศรี 08	2482	0573
auyonly@hotmail.com

5 โรงพยำบำลบึงโขงหลง น.ส.นภัสสร	แสนศรี	(สร) 0	4241	6181-2	
09	3324	1536
Fax.	0	4241	6180
Napatsorn.bklh@gmail.com

28	ม.11	ต.บึงโขงหลง	อ.
บึงโขงหลง	จ.บึงกำฬ

วันจันทร์	
(เช้ำ)

6 โรงพยำบำลบุ่งคล้ำ น.ส.ฉัตรำภรณ์	แซ่จึง	
(โบว์)

08	3725	7532
Chattaporn69@gmail.com

อ.บุ่งคล้ำ	จ.บึงกำฬ	38000 วันอังคำร	
(บ่ำย)

7 โรงพยำบำลปำกคำด น.ส.บุหงำ	นัทธิรัมย์	(เอ๋) 06	1308	8425
Bungar_009@hotmail.com

106	ม.4	ต.โนนศิลำ	
อ.ปำกคำด	จ.บึงกำฬ	
38190

วันอังคำร
(เช้ำ)

8 โรงพยำบำลพรเจริญ น.ส.ปองฤทัย	ศรีสุข	
(พ่ีดอน)

0	4248	7099	ต่อ	100
08	3400	6789	
Fax.	0	4248	7099	ต่อ	115
Napat506@gmail.com

1	ม.8	ต.พรเจริญ	อ.พรเจริญ	
จ.บึงกำฬ	38180

วันศุกร์	
(เช้ำ)

9 โรงพยำบำลศรีวิไล น.ส.ฐิตำรีย์	สร้อยศรี	(พัช) 0	4249	7099-101	ต่อ	201
08	3095	5089	
Fax.	0	4249	7100
pat_nwr9521@hotmail.co.th

300	ม.11	ต.ศรีวิไล	อ.
ศรีวิไล	จ.บึงกำฬ	38210

วันศุกร์	
(เช้ำ)

10 เรือนจ�ำจังหวัดบึงกำฬ 1.	นำยสุพัฒน์	มัดหำ 0	4249	2881
08	4089	6558

177	ม.2	ถ.บึงกำฬ-พังโคน
อ.เมืองบึงกำฬ	จ.บึงกำฬ	
38000

2.	น.ส.วริฎชำ	จันทรำ 08	5370	6376

จังหวัดบึงกาฬ 
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107เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ

ที่
หน่วยงาน

ชื่อผู้ประสาน

งานวัณโรค

โทรศัพท์

E	mail	address
ที่อยู่หน่วยงาน

	วันที่มี

TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดหนองคำย

1.	นำยพรเทพ	ทิพยสุทธิ์ 0	4246	5067-70	ต่อ	116
08	6630	9111
Fax.	0	4241	2650
Thep.167@hotmail.com

อ.เมือง	จ.หนองคำย	
43000

2.	นำยฑภณ	
เตียวศิริชัยสกุล

08	1975	6115
ptc_nk@yahoo.com

2 โรงพยำบำล
หนองคำย

1.	นำงนำรี	บุศยพงศ์ชัย 0	4241	3456
0	4241	4719
09	0519	5394
nareeya2009@hotmail.com

1158	ม.3	ต.มีชัย	
ต.ในเมือง	อ.เมือง	
จ.หนองคำย	43000

วันจันทร์
(เช้ำ)

2.	น.ส.จนัทร์จริำ	ซ้ำยสพุนัธ์ 08	0400	8114
jajirun@yahoo.com

3 โรงพยำบำลสมเด็จ
พระยุพรำชท่ำบ่อ

1.	น.ส.ศิริพรรณ	
รำชรองเมือง

08	6641	7148
srtrrm@gmail.com

ต.ท่ำบ่อ	อ.ท่ำบ่อ	
จ.หนองคำย	43110

2.	นำยสมควร	ดวงจันทร์ somkuand567@gmail.com

4 โรงพยำบำล
ศรีเชียงใหม่

ดร.กรภัทร์	อำจวำนิช 08	3334	6644
acart33@hotmail.com
ackego@gmail.com

476	ม.1	ต.ศรีเชียงใหม่-
ท่ำบ่อ	ต.พำนพร้ำว	
อ.ศรีเชียงใหม่	จ.หนองคำย	
43130

5 โรงพยำบำลสังคม นำงรัชนีย์	ไชยสมคุณ 08	9861	6527
ratchanee_111@hotmail.
com

อ.สังคม	จ.หนองคำย

6 โรงพยำบำลโพนพิสัย 1.	นำงประภำ	อุนำสิทธิ์ 09	8249	1762
sola_prapa@hotmail.com

77	ม.3	ต.จุมพล	
อ.โพนพิสัย	จ.หนองคำย	
431202.	นำยดุรำกร	จิตรดร 08	4428	7890

durakorn@gmail.com

7 โรงพยำบำลสระใคร นำงสุคนธำ	
โชติวัฒนปรีชำกุล

08	9263	6079
luukmuu_chomm@
hotmail.com

232	ม.3	ต.สระใคร	
อ.สระใคร	จ.หนองคำย	
43100

8 โรงพยำบำลพิสัยเวช น.ส.อำรยำ	ภำนุรัตน์ 08	6209	0601
toodtu_rya@hotmail.com

639	ม.13	ต.จุมพล	
อ.โพนพิสัย	จ.หนองคำย	
43120

9 โรงพยำบำลโพธิ์ตำก น.ส.จิรำวดี	ตรีเดช 08	6234	8789
Jirawadee_5@hotmail.com

90	ม.7	ต.โพธิ์ตำก	
อ.โพธิต์ำก	จ.หนองคำย	43130

10 เรือนจ�ำหนองคำย นำยภิญโญ	ทุริสุทธิ์ 0	4241	1503
Fax.	0	4241	2470

176	ม.5	ต.โพธิ์ชัย	อ.เมือง	
จ.หนองคำย	43000

จังหวัดหนองคาย 
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108 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ

ที่
หน่วยงาน

ชื่อผู้ประสาน

งานวัณโรค

โทรศัพท์

E	mail	address
ที่อยู่หน่วยงาน

	วันที่มี

TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดหนองบัวล�ำภู

1.	น.ส.อ้อมใจ	ชำลี 0	4231	2049	ต่อ	132
08	1377	8809
Fax.	0	4231	2992
qkijang_cmp@hotmail.com

153	ม.1	ต.หนองบัว	
อ.เมือง	จ.หนองบัวล�ำภู	
39000	

2.	น.ส.ฉันทนำ	ศรีภูแพน 06	4310	7107
chantana.bm@gmail.com

2 โรงพยำบำล
หนองบัวล�ำภู

1.	น.ส.นิพำพร	แข็งแรง 0	4231	1998-9	ต่อ	1309
08	9573	9802
Fax.	0	4231	1992
Nippa2508@Gmail.com

199	ม.13	ถ.วศวงศ์	
ต.หนองบัว	อ.เมือง	
จ.หนองบัวล�ำภู	39000

วันพุธ

2.	นำยภัทรพล	โชวงศ์ 08	5646	5889
benz.mylove@hotmail.com

3 โรงพยำบำลนำกลำง นำยธนพงษ์	วงษ์แวงน้อย 04	2364	3923
06	5339	4664
Fax.	0	4236	4394
thanapong2550@gmail.com

84	ม.6	ถ.อุดร-เลย	
ต.นำกลำง	อ.นำกลำง	
จ.หนองบัวล�ำภู	39170

วัน
อังคำร

4 โรงพยำบำลโนนสัง น.ส.น�้ำฝน	แสนยำ 0	4237	5390
06	4438	2247
Fax.	0	4237	5390	ต่อ	119
BPSweetdy@hotmail.com

78	ม.14	ต.โนนสัง	
อ.โนนสัง	จ.หนองบัวล�ำภู	
39140

วัน
อังคำร	

สัปดำห์ที่	
2-4

5 โรงพยำบำล
ศรีบุญเรือง

นำยประวี	พรมพลเมือง 0	4235	3443
08	1546	0547
Fax.	0	4235	4080,	
0	4235	4281
maolum_2519@hotmail.
com

106	ถ.ไสยรำษฎร์บูรณะ	
ต.เมืองใหม่	อ.ศรีบุญเรือง	
จ.หนองบัวล�ำภู	39180

วัน
พฤหสับดี

6 โรงพยำบำล
สุวรรณคูหำ

น.ส.จิตตำนันท์	ค�ำดวง 0	4237	2169
08	9569	4550

400	ถ.ทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข	2352
	ต.สุวรรณคหูำ	อ.สุวรรณคหูำ	
จ.หนองบัวล�ำภู	39270

วัน
พฤหสับดี

7 โรงพยำบำลนำวัง
เฉลิมพระเกียรติ	
80	พรรษำ

นำยธวัชชัย	รำชเจริญ 0	4200	4041-49
08	7236	3843
Fax.	0	4200	4049
saynamfanclub@yahoo.
com

299	หมู่	13	ถ.อุดร-เลย	
ต.นำเหล่ำ	อ.นำวัง	
จ.หนองบัวล�ำภู	39170

วันจันทร์

8 โรงพยำบำล
วีระพลกำรแพทย์

นำงอรุณ	พลบุฟผำ 0	4231	2344-6
09	4507	1286
Fax.	0	4231	2341
arunpon@hotmail.com

12	ม.15	ต.หนองบัว	
อ.เมือง	จ.หนองบัวล�ำภู	
39000

วันศุกร์
แรกของ
เดือน

จังหวัดหนองบัวล�าภู
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109เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ

ที่
หน่วยงาน

ชื่อผู้ประสาน

งานวัณโรค

โทรศัพท์

E	mail	address
ที่อยู่หน่วยงาน

	วันที่มี

TB	Clinic

9 เรือนจ�ำจังหวัด
หนองบัวล�ำภู

1.	นำยธีรพล	แพงด่ำน 0	4231	4215
08	1369	6130
Fax.	0	4231	4218

111	หมู่	7	
ถ.นำลำด-สุวรรณคูหำ	
ต.หนองภัยศูนย์	
อ.เมืองหนองบัวล�ำภู	
จ.หนองบัวล�ำภู	39000

2.	นำงชลธิชำ	บัวส�ำโรง 08	2302	2929

จังหวัดสกลนคร 
ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดสกลนคร

นำยเหรียญทอง	สิทธิ 0	4271	1157	ต่อ	1323-4
08	1873	2738
Fax.	0	4271	1157	ต่อ	1001
epid1sk@gmail.com

ต.ธำตุเชิงชุม	อ.เมือง
จ.สกลนคร	47000

-

2 รพศ.สกลนคร นำงอจัฉรำวด	ีบญุยศริิวงษ์ 0	4271	1615	ต่อ	1060
08	9623	8731
autcharavade_ken@
gmail.com

ต.ธำตุเชิงชุม	อ.เมือง
จ.สกลนคร	47000

วันพุธ	
(เช้ำ)

3 โรงพยำบำลกุสุมำลย์ น.ส.สรวงสุดำ	จ�ำปำรำช 0	4276	9023
09	8636	6914
jamparad2556@gmail.com

อ.กุสุมำลย์	จ.สกลนคร	
47120

วันพฤหัส	
(2)

วันศุกร์	
(4)

4 โรงพยำบำลกุดบำก น.ส.ช่อเอื้อง	กลิ่นอุบล 0	4278	4021
08	6458	8517
chor_17@hotmail.com

ต.กุดบำก	อ.กุดบำก
จ.สกลนคร	47180

วันพุธที่	
2,	4
(บ่ำย)

5 โรงพยำบำล
พระอำจำรย์ฝั้น	
อำจำโร

น.ส.นพมำศ	เจริญทัศน์ 0	4277	9105
08	7951	1354
na_28_lek@hotmail.com

อ.พรรณำนิคม	จ.สกลนคร	
47130

วัน
อังคำร
	(1,	4)

6 โรงพยำบำลพังโคน นำงนีจันทร์	แก้วมุงคุณ 0	4277	1222	ต่อ	212
08	4905	8960
neejan14@gmail.com

อ.พังโคน	จ.สกลนคร	
47160

วันจันทร์

7 โรงพยำบำลวำริชภูมิ นำยธีรสิทธิ์	แดงน้อย 0	4297	3751	ต่อ	442-3
junensang25@hotmail.com

ต.วำริชภูมิ	อ.วำริชภูมิ
จ.สกลนคร	47150

วันศุกร์
(แรก)

8 โรงพยำบำล
นิคมน�้ำอูน

น.ส.พัชนี	ศรีคลัง 0	4278	9015
08	1296	9847
patchaneesree@gmail.com

อ.นิคมน�้ำอูน	จ.สกลนคร	
47270

วันพฤหัส
(สุดท้ำย)

9 โรงพยำบำล
วำนรนิวำส

นำยสุรชัย	ค�ำภูษำ 0	4297	3411	ต่อ	123	
08	8549	8572
s.bigsu@gmail.com

อ.วำนรนิวำส
จ.สกลนคร	47120

วันศุกร์	
(2,	4)

จังหวัดหนองบัวล�าภู (ต่อ)
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110 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

10 โรงพยำบำล
ค�ำตำกล้ำ

น.ส.จันทรำ	แสดคง 0	4279	6046
09	5834	4671
junta_sadkong@hotmail.
com

อ.ค�ำตำกล้ำ
จ.สกลนคร	47250

วันพุธ	
ที่	3	ของ
เดือน

11 โรงพยำบำลบ้ำนม่วง น.ส.พรทิวำ	เฮียงรำช 0	4279	4118
08	4939	5848
porntiwa5848@gmail.com

อ.บ้ำนม่วง	จ.สกลนคร	
47140

วันพฤหัส	
(เช้ำ)

12 โรงพยำบำล
อำกำศอ�ำนวย

นำยโสภณ	อุษำพรม 0	4279	9000
08	5750	5265
luggaw2719@gmail.com

อ.อำกำศอ�ำนวย	
จ.สกลนคร	47170

วันพุธ

13 รพร.สว่ำงแดนดิน นำงศิริพร	หล้ำมงคล 0	42721	1111
08	1662	2734
siripsu@gmail.com

อ.สว่ำงแดนดิน
จ.สกลนคร	47110

วันพุธ

14 โรงพยำบำลส่องดำว น.ส.นพมล	ปุ่งค�ำน้อย 0	4278	6030
08	4787	6979
nobphamon_29@
hotmail.co.th

อ.ส่องดำว
จ.สกลนคร	47190

วันศุกร์	
(ที่	3)

15 โรงพยำบำลเต่ำงอย น.ส.ปริศนำ	งอยผำลำ 0	4476	1021
08	6231	9422
tukta.1@hotmail.com

อ.เต่ำงอย
จ.สกลนคร	47260

วันศุกร์

16 โรงพยำบำล
โคกศรีสุพรรณ

นำงจิรวรรณ	แก้วชุมภู 0	4276	6061
08	7867	9634
jirawan2009@hotmail.com

อ.โคกศรีสุพรรณ
จ.สกลนคร	47280

วัน
อังคำร

17 โรงพยำบำล
เจริญศิลป์

1.	นำยบ�ำรุงศักดิ์	
แสนสวำท

0	4270	9148
08	6455	5957
08	3338	4661
pcu11102@hotmail.com

อ.เจริญศิลป์
จ.สกลนคร	47290

วัน
อังคำร

2.	นำยโสภิต	ยอดสะอึ

18 โรงพยำบำล
โพนนำแก้ว

น.ส.อจัฉรำพรรณ	ค�ำวนั 0	4270	7005
08	7857	3989
oum.asc1309@hotmail.com

อ.โพนนำแก้ว
จ.สกลนคร	47230

วันศุกร์	
(1,	4)

19 โรงพยำบำล
พระอ.แบนธนำกโร

นำยเจตพล	วงศ์วันดี 0	4270	8012
08	5462	3874
Chettaphon_cph@
outlook.com

อ.ภูพำน
จ.สกลนคร	47180

วันพฤหัส
ที่	3

20. เรือนจ�ำจังหวัด
สกลนคร

น.ส.อุไรวรรณ	ไชยเชษฐ์ 0	4271	1708
08	0317	0169

122	ม.2	ถ.ใสสว่ำง
อ.เมือง	จ.สกลนคร	47000

-

21 เรือนจ�ำอ�ำเภอ
สว่ำงแดนดิน

1.	นำยเวนิช	ศรีบุรินทร์ 0	4272	2078
06	1796	0975
9977vanich@gmail.com

90	ม.6	ถ.นิตโย
ต.หนองหลวง
อ.สว่ำงแดนดิน
จ.สกลนคร	47110

-

2.	น.ส.สุธำสินี	ทองโคตร 06	1923	9222
20649310605@gmail.com

จังหวัดสกลนคร (ต่อ)
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111เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนป้องกัน
ควบคุมโรคที่	9	
นครรำชสีมำ

1.	นำงปิยะพร	มนต์ชำตรี
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

0	4421	2900	ต่อ	134	
0	4421	8018	
08	1909	9481	
t8994@hotmail.com

ก.ม.	7	ถ.รำชสีมำ	โชคชัย	
ต.หนองบัวศำลำ	อ.เมือง	
จ.นครรำชสีมำ	30000

-

2.	นำยพิทักษ์	รักงำม
ผู ้ประสำนงำนโครงกำร
และระบบโปรแกรม	NTIP

08	4550	7042	
p_rakngam27@hotmail.com

3.	น.ส.	กีรยำ	ศรีตะวัน	
เทคนิคกำรแพทย์

0	4421	2900	ต่อ	121	
0	4421	8019	
08	5119	4726	
keeraya_amp@hotmail.com

จังหวัดนครราชสีมา 
ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดนครรำชสีมำ

1.	น.ส.บุญช่วย	นำสูงเนิน	
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ช�ำนำญกำร

0	4446	5010-4	ต่อ	440
08	1879	5385
Fax.	0	4446	5249	
bunchoay@yahoo.com

255	ม.11
ต.โคกรวด	อ.เมือง	
จ.นครรำชสีมำ	30280

2.	น.ส.แพรวพรรณ	เฟ่ืองฟ	ู
ผู้ประสำนงำนโครงกำรฯ

09	1830	5549

2 โรงพยำบำล
แก้งสนำมนำง

น.ส.ศิรินภำ	ทองแท้	
นักวิชำกำรสำธำรณสุข

0	4433	9083-5	ต่อ	127
08	8581	7525

อ.แก้งสนำมนำง
จ.นครรำชสีมำ	30440

3 โรงพยำบำล
ขำมทะเลสอ

น.ส.นนทลี	นิ่มสมบุญ	
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ช�ำนำญกำร

08	1966	1771 อ.ขำมทะเลสอ
จ.นครรำชสีมำ	30280

4 โรงพยำบำล
ขำมสะแกแสง

นำงวรรณภำ	หวงักลุม่กลำง	
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

08	8580	8635 อ.ขำมสะแกแสง
จ.นครรำชสีมำ	30290

5 โรงพยำบำลคง น.ส.จิรัชฌำ	แก้วพรม	
พยำบำลวชิำชพีปฏบิตักิำร

08	6238	8672 ต.เมืองคง	อ.คง	
จ.นครรำชสีมำ	30260

6 โรงพยำบำลครบุรี น.ส.จำรุพรรณ	
พลยุทธภูมิ	
พยำบำลวชิำชพีปฏบิตักิำร

09	2869	5992-3 ต.แชะ	อ.ครบุรี	
จ.นครรำชสีมำ	30250

7 โรงพยำบำลจักรำช น.ส.รชยำ	เมธีปรชีำชัย	
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

0	4439	9641	 	
06	1451	3111

อ.จักรำช
จ.นครรำชสีมำ	30230

ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
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112 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

8 โรงพยำบำล
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จย่ำ	100	ปี

1.	น.ส.วรชยณันท์	
เลิศพงษ์ชำกร	
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ช�ำนำญกำร

06	1461	4654 กิ่งอ�ำเภอเมืองยำง
จ.นครรำชสีมำ

2.	นำงเข็มพร	เสริฐสูงเนิน 09	5330	2496

9 โรงพยำบำลชุมพวง น.ส.ศิริพร	สงครำม 08	7957	8836 อ.ชุมพวง
จ.นครรำชสีมำ	30270

10 โรงพยำบำลโชคชัย นำงภวิษย์พร	วำรี 09	2273	0535 อ.โชคชัย
จ.นครรำชสีมำ	30190

11 โรงพยำบำล
ด่ำนขุนทด

น.ส.กฤษณำ	หวังมุขกลำง 09	9474	5665 อ.ด่ำนขุนทด
จ.นครรำชสีมำ	30210

12 โรงพยำบำล
เทพำรักษ์

นำงนันทวัน	อ่อนส�ำลี 08	3366	6345 222	หมู่	14	อ.	เทพำรักษ์	
จ.นครรำชสีมำ	30210

13 โรงพยำบำลโนนแดง น.ส.วลัยรักษ์	ค�ำภิบำล 08	8073	7705 อ.โนนแดง
จ.นครรำชสีมำ	30360

14 โรงพยำบำลโนนไทย น.ส.ลดำวรรณ	
เอี่ยมสอำด	
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ช�ำนำญกำร

0	4438	1032	
0	4438	1207	
08	3100	4891

อ.โนนไทย
จ.นครรำชสีมำ	30220

15 โรงพยำบำลโนนสูง นำยชูเกียรติ	ศรีบำง	
พยำบำลวิชำชีพ

0	4437	6311	ต่อ	610	
08	8595	1508

อ.โนนสูง
จ.นครรำชสีมำ	30160

16 โรงพยำบำลบัวลำย น.ส.ชนดิำภำ	สยีำงนอก 08	1198	2375 55	ม.5	ต.เมืองพะไล	อ.บัว
ลำย	จ.นครรำชสีมำ	30120

17 โรงพยำบำลบัวใหญ่ น.ส.วิภำ	มุ่งปั้นกลำง 08	9282	9751 อ.บัวใหญ่
จ.นครรำชสีมำ	30120

18 โรงพยำบำล
บ้ำนเหลือม

น.ส.โสมศรี	ศรีวิเชียร	
พยำบำลวิชำชีพ
ช�ำนำญกำร

0	4438	7107-8	ต่อ147	
0	4438	7108	
09	3107	9086

อ.บ้ำนเหลื่อม	
จ.นครรำชสีมำ	30350

19 โรงพยำบำลประทำย นำยเกรียงไกร 06	3016	4778 อ.ประทำย
จ.นครรำชสีมำ	30180

20 โรงพยำบำลปักธงชัย นำงญำณิศำ	ประสพศิลป์	
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

0	4496	9042	 	
08	7965	6590

อ.ปักธงชัย
จ.นครรำชสีมำ	30150

21 โรงพยำบำลปำกช่อง น.ส.ศิริพร	รักผักแว่น	
พยำบำลวิชำชีพ

09	1020	0997 อ.ปำกช่อง
จ.นครรำชสีมำ	30130

22 โรงพยำบำล
พระทองค�ำ

น.ส.ฉัตรมณี	แก้วโพธิ์ 09	5613	8576 กิ่งอ�ำเภอพระทองค�ำ
จ.นครรำชสีมำ	30220

จังหวัดนครราชสีมา (ต่อ)
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113เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

23 โรงพยำบำลพิมำย น.ส.เสำวภำ	ยืนยง	
เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข
ปฏิบัติงำน

0	4447	1511	ต่อ	193	
06	3750	2525

อ.พิมำย
จ.นครรำชสีมำ	30110

24 โรงพยำบำล
ล�ำทะเมนชัย

น.ส.อัจฉรำภรณ์	ไชยนอก 08	0732	9060 กิ่งอ�ำเภอล�ำทะเมนชัย
จ.นครรำชสีมำ	30270

25 โรงพยำบำล
วังน�้ำเขียว

นำยธนัช	จำรุภัทรชัย	
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ช�ำนำญกำร

08	6866	6245 อ.วังน�้ำเขียว
จ.นครรำชสีมำ	30370

26 โรงพยำบำลสีคิ้ว นำงศิริวรรณ	คงสุขวิวัฒน์	
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

08	6720	8585 อ.สีคิ้ว
จ.นครรำชสีมำ	30140

27 โรงพยำบำลสีดำ นำงสุจิตตรำ	ปงกำ 06	3209	6109 243	ม.1	ต.สีดำ	อ.สีดำ
จ.นครรำชสีมำ	30170

28 โรงพยำบำลสูงเนิน นำงรุ่งนภำ	ทองอุไร	
เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข

0	4428	6990	ต่อ107	
0	4428	6424	
08	8820	1795

อ.สูงเนิน	จ.นครรำชสีมำ	
30170

29 โรงพยำบำลเสิงสำง นำยปริเยศ	
ว่องเกียรติไพศำล	
พยำบำลวิชำชีพ

09	4096	8075 ต.เสิงสำง	อ.เสิงสำง	
จ.นครรำชสีมำ	30330

30 โรงพยำบำล
หนองบุญมำก

นำงอุไรพร	วงษ์ศรี	
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ปฏิบัติกำร

08	5438	5807 อ.หนองบุญมำก
จ.นครรำชสีมำ	30140

31 โรงพยำบำล
ห้วยแถลง

น.ส.สุภัทรำ	เจริญสุข	
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

0	4430	1067	 	
09	3506	1454

อ.ห้วยแถลง
จ.นครรำชสีมำ	30240

32 โรงพยำบำลมหำรำช
นครรำชสีมำ

1.	น.ส.จิรภิญญำ	
บริรักษ์วัฒนกุล	
นักจัดกำรงำนทั่วไป

0	4423	2243	 	
06	2996	9679

ต.ในเมือง	อ.เมือง
จ.นครรำชสีมำ	30000

2.	น.ส.ภัทรำ	นำเจริญ	
นักจัดกำรงำนทั่วไป

0	4423	2243	 	
08	8594	4764

33 เรือนจ�ำกลำง
นครรำชสีมำ

	เพ็ญศรี	ค�ำมณี 08	1513	9475
K.Phensree.17@hotmail.
com

182	ถ.สรรพสิทธิ์	
ต.ในเมือง	อ.เมือง	
จ.นครรำชสีมำ	30000

34 เรือนจ�ำกลำงคลองไผ่ สุรชัย	ถัดพลกรัง 08	0333	3774
surachaitha4@gmail.com

300	ม.1	ถ.มิตรภำพ	
ต.คลองไผ่	อ.สีคิ้ว	
จ.นครรำชสีมำ	30340

35 เรือนจ�ำอ�ำเภอ
บัวใหญ่

	แพรวลี	บุญพำ 08	5669	4044
prawalee.sky@gmail.com

211	ม.9	ต.ด่ำนช้ำง	
อ.บัวใหญ่	จ.นครรำชสีมำ	
30120

จังหวัดนครราชสีมา (ต่อ)
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114 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

36 เรือนจ�ำอ�ำเภอสีคิ้ว พิชิต	มอญใหม 08	1966	8321
pichit0071@gmail.com

181	ม.5	ถ.มิตรภำพ	
ต.ลำดบัวขำว	อ.สีคิ้ว
จ.นครรำชสีมำ	30340

37 ทัณฑสถำนเกษตร
อุตสำหกรรมเขำพริก

1.	จุรีรัตน์	แพ่งจันทึก 08	4094	3843
tono_noi@hotmail.com

111	ม.4	ต.คลองไผ่	อ.สีคิ้ว	
จ.นครรำชสีมำ	30340

2.	น.ส.บูรพำ	สุขเกษม 08	7090	8804
blue51170035@gmail.com

38 ทัณฑสถำนหญิง
นครรำชสีมำ

อิสรำภรณ์	ทองสุพรรณ์ 08	3179	4252
poo011231@gmail.com

19	ม.1	ต.คลองไผ่	อ.สีคิ้ว	
จ.นครรำชสีมำ	30340

จังหวัดชัยภูม ิ         
ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดชัยภูมิ

1.	นำงสิริพรรณ	ไตรทิพย์	
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ช�ำนำญกำร

09	9469	0905	
tbleprosy@gmail.com

อ.เมือง	จ.ชัยภูมิ	36000

2.	นำงเกตุสุดำ	
พงศ์ไพบูลย์	
ผู้ประสำนงำน	กองทุนโลก

08	4285	6626	
rakfong19@gmail.com

2 โรงพยำบำลชัยภูมิ 1.	นำงสุภำภรณ์	อยุ่เจริญ	
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

08	1389	9706	
supaporn24@gmail.com

อ.เมือง	
จ.ชัยภูมิ	36000

2.	นำงพวงพยอม	ฤำชำ	
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

09	6768	0214	
yomkky.23@gmail.com

3.	นำงพัทธนันท์	ดวงกุศล	
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

08	2316	7984	
pathanan.mod@gmail.com

4.	น.ส.อรวรรณ	
อินทร์สูงเนิน	
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

09	4253	8919	
oraa2008@windowslive.
com

5.	นพ.ฐำนันดร์	ฐำนวิเศษ	
นำยแพทย์ช�ำนำญกำร

09	8415	1900	
Mrthanun@hotmail.com

6.	น.พ.อรรถวุฒิ	
เพชรสุริยวงศ์	
นำยแพทย์ช�ำนำญกำร

08	3094	1730

7.	ภญ.วิชุดำ	อินทสุรำช	
เภสัชกรปฏิบัติกำร

08	5491	3144	
wichuda070@gmail.com

8.	ทนพญ.วำริน	
หำญชนะ	
เทคนคิกำรแพทย์ช�ำนำญกำร

08	7955	3248

9.	นำงประภสัสร	เพง็ชัยภมู	ิ
จพ.วทิยำศำสตร์กำรแพทย์

0	8859	5824

จังหวัดนครราชสีมา (ต่อ)
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115เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

3 โรงพยำบำลบ้ำนเขว้ำ 1.	นำงจันทนำ	เผือกทอง	
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

0	4483	9797
09	5701	7388	
channa2514@gmail.com

อ.บ้ำนเขว้ำ	จ.ชัยภูมิ	
36170

2.	นำงกิ่งดำว	เถินมงคล	
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

08	3721	2992	
kingdao04@!hotmail.com

3.	นำงกิ่งกมล	หำญลคร	
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

08	6874	4597

4.	นำงณัฐธิมำ	เพช็รพงศ์	
เภสัชกรช�ำนำญงำน

08	1789	6251

5.	น.ส.ไมยะวี	พึ่งกุศล	
นักเทคนิคกำรแพทย์

09	1016	8534

4 โรงพยำบำล
คอนสวรรค์

1.	น.ส.นนัทพร	เจยีมชัยภมู	ิ
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

09	1864	5095	
noynun@gmail.com

อ.คอนสวรรค์	จ.ชัยภูมิ	
36140

2.	น.ส.ธนียำ	ศรีวิพัฒน์	
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ปฏิบัติกำร

08	1600	9994	
tsriwiphat@gmail.com

3.	นำงสิริลักษณ์	ชัยสิน	
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

08	7244	8018	
sirilakchaisin@gmail.com

4.	น.พ.จักรวำล	วิชำจำรย์	
นำยแพทย์ปฏิบัติกำร

09	8565	2556	
Imerator_smart@
hotmail.com

5.	ภญ.อ�ำไพพรรณ	
ศรีเอนกกกุล	
เภสัชกรปฏิบัติกำร

09	0263	6624	
ampaipan_jane@
hotmail.com

6.	น.ส.นุศรำ	พื้นดอนเค็ง	
นักเทคนิคกำรแพทย์

09	5601	3991	
nudsara.pp@gmail.com

5 โรงพยำบำล
เกษตรสมบูรณ์

1.	น.ส.มัลลกิำ	แขวงภูเขยีว	
พยำบำลวชิำชพีปฏบิตักิำร

09	4942	2497	
natee.051215@gmail.com

อ.เกษตรสมบูรณ์	จ.ชัยภูมิ	
36120

2.	น.ส.ขจีวรรณ์	เสนงำม	
นักเทคนิคกำรแพทย์

08	7433	2929	
Labkaset@gmail.com

6 โรงพยำบำล
หนองบัวแดง

1.	น.ส.อำรีรัตน์	เรืองเรื่อ		
พยำบำลวิชำชีพ

09	8645	1355	
areeratrueangruea@
gmail.com

อ.หนองบัวแดง	จ.ชัยภูมิ	
36210

2.	น.ส.ชนญัชิดำ	ก�ำลงักล้ำ	
พยำบำลวิชำชีพ

08	5302	9649	
PPP1993@hotmail.com

3.	พญ.ทรงสุดำ	
กิจเจริญธรรม		
นำยแพทย์ปฏิบัติกำร

08	0442	1242	
Mui_2536@hotmail.com

จังหวัดชัยภูมิ (ต่อ)



สคร. 9

116 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

4.	น.ส.พมิพ์กำนต์	รำชวงษ์	
เภสัชกรปฏิบัติกำร

09	2632	9162	
Pimkanratchawong@
gmail.com

5.นำยพัทธดนย์	ม่วงเพชร	
นักเทคนิคกำรแพทย์
ช�ำนำญกำร

08	6359	8086	
labnbd@hotmail.com

7 โรงพยำบำลจัตุรัส 1.	นำงภคมล	สุวรรณรำช	
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

09	6898	8602	
ting_yupin@hotmail.com

อ.จัตุรัส	
จ.ชัยภูมิ	36130

2.	น.ส.เกศรินทร์	อุ่นเพชร	
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ปฏิบัติกำร

08	3148	2878	
ketsarin878@gmail.com

3.	นพ.ประวิทย์	โพธิ์ทอง	
นำยแพทย์ปฏิบัติกำร

08	6873	3636

4.	น.ส.พำณี	ชัยจันดี	
เภสัชกรปฎิบัติกำร

08	0359	6429	
paneepharm@gmail.com

5.	น.ส.นิตยำ	จงกลกลำง	
นักเทคนิคกำรแพทย์

08	8306	5399	
Ammyjub2@gmail.com

8 โรงพยำบำล
บ�ำเหน็จณรงค์

1.	นำงกุศลิน	สืบค้ำ	
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

09	8584	6645	
Kusalin_K@Hotmail.com

อ.บ�ำเหน็จณรงค์	
จ.ชัยภูมิ	36160

2.	นำงจริยำ	คุณมี	
พนักงำนช่วยเหลือคนไข้

08	3749	0552

3.	นำยสิทธิกร	ปภำวิน	
นำยแพทย์ปฎิบัติกำร

08	1848	0355

4.	น.ส.ธัญญภรณ์	
ยุทธช�ำนำญ	
เภสัชกรช�ำนำญกำรพิเศษ

08	1486	3689

5.	น.ส.พมิพ์พนัธุ	์
โม่งปรำณตี	
นักเทคนิคกำรแพทย์
ปฏิบัติกำร

09	3561	6556

9 โรงพยำบำล
หนองบัวระเหว

1.	นำงจิรำนี	ทนโนนแดง	
พยำบำลวชิำชพีช�ำนญกำร

08	1876	4749	
jiranee0417@gmail.com

อ.หนองบัวระเหว	
จ.ชัยภูมิ	36250

2.	นำงวันวิสำ	พงษ์ศิริ	
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

09	9636	6757

3.	นำงจุรำพร	ค�ำงำม	
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

08	8377	5227

จังหวัดชัยภูมิ (ต่อ)
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117เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

10 โรงพยำบำลเทพสถิต 1.	นำงอรกัญญำ	มำนิตย์	
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

06	2947	4265	
Nutchamanit@gmail.com

อ.เทพสถิต	
จ.ชัยภูมิ	36230

2.	น.ส.ฐิตำภรณ์	พลทอง	
พยำบำลวิชิำชพีช�ำนำญกำร

06	4396	6954	
ncdthepsathit@gmait.com

3.	นำยแพทย์ชัยอนันต์	
ลีลำบูรณะศักดิ์	
นำยแพทย์ปฎิบัติกำร

08	1833	9632	
Chaianant.mdcu@gmail.
com

4.	นำยขนำนฟ้ำ	ฤทธิ์จรูญ	
เภสัชกร

09	1775	2206	
khananpha@gmail.com

5.	ทนพญ.จินำนันท์	
เกษมทะเล	
ทนพญ.

0	9732	9614	
Lab	thepsathit@hotmail.
com

11 โรงพยำบำลภูเขียว 1.	นำงเจนสุดำ	
พรมมำบุญ	
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

06	1078	2323	
ppjane1@hotmail.com

อ.ภูเขียว	
จ.ชัยภูมิ	36110

2.	นำงรุ่งกำญจน์	มิตรชื่น	
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

09	5658	3710	
tengting009@gmail.com

3.	นำงธิดำรัตน์	
เวียงสมุทร	
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

08	5421	1696	
aoizeetida@gmail.com

4.	น.ส.ภุมรี	บุบผำชำติ	
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ปฎิบัติกำร

09	5526	1563	
doraemon_1408@
hotmail.com

5.	นำยแพทย์อเนก	
หล้ำเพชร	
นำยแพทย์ช�ำนำญกำร

08	9711	5677	
aneklapet@gmail.com

6.	น.ส.แพรวจติ	ฤทธิไ์ธสง	
เภสัชกรปฏิบัติกำร

08	3661	4538	 	
praew_chit@hotmail.com

7.	นำยสมพร	ทำบัว	
นักเทคนิคกำรแพทย์
ปฎิบัติกำร

09	5669	7335	
Thabua_ks@hotmail.com

12 โรงพยำบำลบ้ำนแท่น 1.	ว่ำที่ร้อยโทอำนนท์	
เสมียนชัย	
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ปฏิบัติกำร

08	5016	9358	
deli_wannam@hotmail.com

อ.บ้ำนแท่น	
จ.ชัยภูมิ	36190

2.	นำยธนำกร	ดวงโกสุม	
นักวิชำกำรสำธำรณสุข

08	4430	7749	
tanakorn.bt29@hotmail.
com

3.	นำยอำนุเทพ	ฦำชำ	
นำยแพทย์ช�ำนำญกำร

08	1735	5375	
Bakuman.cake@gmail.com

จังหวัดชัยภูมิ (ต่อ)



สคร. 9

118 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

4.	น.ส.หทัยรัตน์	รำษีสวย	
เภสัชกรปฎิบัติกำร

09	9469	5295	
rrrsenal@hotmail.com

5.	น.ส.พรพิมล	เลยยุทธ	
นักเทคนิคกำรแพทย์

09	8165	8995

13 โรงพยำบำลแก้งคร้อ 1.	นำงวิไลวรรณ	
กิ่งชัยภูมิ	
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

08	1876	5199	
wilaiwan407@hotmail.com

อ.แก้งคร้อ	
จ.ชัยภูมิ	36150

2.	นำงจีรภรณ์	ศิริวรรณ	
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

08	9847	8831	
utta_j@hotmail.com

3.	นำงสพัุตรำ	วำนิชศภุชยั	
เภสัชกรช�ำนำญกำร

08	1878	5702

14 โรงพยำบำลคอนสำร 1.	น.ส.รุง่จติร	
ภณัฑะประทปี	
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ปฏิบัติกำร

09	5169	4574	
Aomrungjit26@gmail.com

อ.คอนสำร	จ.ชัยภูมิ	36180

2.	น.ส.ประภัสสร	สบิรมัย์	
นักวิชำกำรสำธำรณสุข

08	1582	6599	
Reammy1010@gmail.com

3.	น.ส.ธัญนรีญ์	
จิตเดชเจริญรัตน์	
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

06	1742	9924	
Tcnkla28@hotmail.com

4.	น.ส.ศุภิสรำ	ศำลำ	
นักวิชำกำรสำธำรณสุข

09	9470	9141	
Supisara_sala@hotmail.com

5.	นำยธีรนัย	ตันอนุสิน	
นำยแพทย์ปฏิบัติกำร

08	1014	2466	
Tananusin@gmail.com

6.	น.ส.พชัรำวจ	ีเรอืงเจรญิ	
เภสัชกรช�ำรำญกำร

08	1391	0140	
Bble1202@hotmail.com

15 โรงพยำบำล
ภักดีชุมพล

1.	น.ส.วิภำวดี	ตื้นชัยภูมิ	
นักวิชำกำรสำธำรณสุข

08	4390	9009	
vipa	99@hotmail.com

อ.ภัดดีชุมพล	
จ.ชัยภูมิ	36260

2.	นำงดวงฤดี	เขื่อนเพชร	
พยำบำลวชิำชีพปฏบิตักิำร

08	7252	2672

3.	น.ส.หนึง่ฤทยั	ทองมำตร	
พยำบำลวิชำชีพ

08	1739	8016	
nung.pokka@gmail.com

4.	น.ส.อภัศสร	ฟองอ่อน	
เภสัชกรปฏิบัติกำร

08	8512	5987

5.	นำงเสำวลักษณ์	
อำจสำมำรถ	
จพ.วทิยำศำสตร์กำรแพทย์

09	7202	4999

จังหวัดชัยภูมิ (ต่อ)
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119เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

16 โรงพยำบำลเนินสง่ำ 1.	นำยพรุิฬห์	ชีวะตำนนท์		
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

08	6265	2088	
pirult99@gmail.com

อ.เนินสง่ำ
จ.ชัยภูมิ	36130

2.	พญ.ชวณี	สนิธวุงศำนนท์	
นำยแพทย์ช�ำนำญกำร

08	9845	3855

3.	เภสัชกรภัทรพร	
บุษยะมำ	
เภสัชกรช�ำนำญกำร

09	8101	9364

17 โรงพยำบำลซับใหญ่ 1.	น.ส.ภควรรณ	วเิศษคร้อ	
นักวิชำกำรสำธำรณสุข

06	2550	3845	
Pakhawan2556@gmai.com

ต.ซับใหญ่	อ.ซับใหญ่	
จ.ชัยภูมิ	36130

2.	น.ส.กัญชลี	แก้วเพชร	
พยำบำลวชิำชพีปฏบิตักิำร

09	7045	0855	
gunearing@gmail.com

3.	พญ.ธนำภรณ์	โชตเิอีย่ม	
นำยแพทย์ปฎิบัติกำร

08	3062	2694	
blmeppr@gmail.com

4.	น.ส.เนตรชนก	
ขวัญบุญจันทร์	
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์

08	1486	3689	
Labsyhospital@gmail.com

5.	น.ส.พิศอำภำ	ธงภักดิ์	
เภสัชกรปฏิบัติกำร

09	3561	6556

18 เรือนจ�ำจังหวัดชัยภูมิ พยำบำลวิชำชีพ	
เรือนจ�ำจังหวัดชัยภูมิ

08	9719	5461 239	ม.7	ต.ในเมือง	อ.เมือง	
จ.ชัยภูมิ	36000

19 เรือนจ�ำภูเขียว นำยก้องด�ำรงค์	อินอ�่ำ	
จพ.เภสัช

06	2989	3514 438	ม.1	ต.ผักปัง	อ.ภูเขียว	
จ.ชัยภูมิ	36110

จังหวัดบุรีรัมย ์        
ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดบุรีรัมย์

1.	นำงธัญภำ	ชำติสุภำพ	
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

06	1315	6994	
tanyapa1234@hotmail.com

ต.ในเมือง	อ.เมือง	
จ.บุรีรัมย์	31000

2.	น.ส.วงศ์เดือน	พงษ์วัน	
นักวิชำกำรสำธำรณสุข

08	8077	0954	
themoon225@hotmail.com

2 โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 1.	พญ.ภำวนิ	ีวงศ์ประสทิธ์ิ	
นำยแพทย์เชี่ยวชำญ

0	4461	5001,	0	4461	1282	
08	1266	4346

ต.ในเมือง	อ.เมือง	
จ.บุรีรัมย์	31000

2.	นำยแพทย์ธญัญวฒุิ	
เศรณปีรำกำร	
นำยแพทย์ช�ำนำญกำร

0	4461	5001	
0	4461	1283	

3.	นำงปนิดำ	พยัคฆำ	
พยำบำลวชิำชีพปฏบิตักิำร

09	5609	1005	
panida_1946@hotmail.com

จังหวัดชัยภูมิ (ต่อ)



สคร. 9

120 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

3 โรงพยำบำลคูเมือง นำงบุษกร	เนียมช�ำนำญ	
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

0	4469	9240,	
0	4469	9230	
08	9583	1626	
p_siwimon@hotmail.com

ต.คูเมือง	อ.คูเมือง	
จ.บุรีรัมย์	31190

4 โรงพยำบำลกระสัง นำยประเสริฐ	เพ็ชรไทย	
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ช�ำนำญกำร

0	4469	1033	ต่อ	204,	208	
08	9849	4254	
petchthai_pt@yahoo.com

ต.กระสัง	อ.กระสัง	
จ.บุรีรัมย์	31160

5 โรงพยำบำลนำงรอง นำยสุวัฒน์	เข็มทอง	
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ช�ำนำญกำร

04	4633	4569,	
04	463	3467	
08	7823	0737	
narinnangrong@hotmail.
com

ต.นำงรอง	อ.นำงรอง	
จ.บุรีรัมย์	31110

6 โรงพยำบำลหนองกี่ 1.	นำยศุภกฤษ	
อัศวสุดสำคร	
นำยแพทย์ปฏิบัติกำร

08	7655	4345 อ.หนองกี่	
จ.บุรีรัมย์	31210

วัน
พฤหสับด	ี
สัปดำห์ที่	
2	และ	4	

ของ
เดือน

2.	นำงวรรณวิสำ	หนูจิตต์	
พยำบำลวิชำชีพ
ปฏิบัติกำรช�ำนำญกำร

0	4465	3315	ต่อ	206	
0	4465	3314	
0	89581	5033	
wchanmanee@hotmail.
com

7 โรงพยำบำล
ละหำนทรำย

นำงนัฐธมน	เฮงยศมำก	
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ช�ำนำญกำร

0	4464	9029	ต่อ	102	
08	5025	5132	
chogoon007@gmail.com

ต.ละหำนทรำย	
อ.ละหำนทรำย	จ.บุรีรัมย์	
31170

8 โรงพยำบำล
ประโคนชัย

นำงแสงจันทร์	เอี่ยมกลำง	
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ช�ำนำญกำร

04	4670	1036	ต่อ	118	
0	4465	1339	
08	5632	7058	
sana@hotmail.com

อ.ประโคนชัย	
จ.บุรีรัมย์	31140

9 โรงพยำบำล
บ้ำนกรวด

1.	นำงธัญยพรรณ	แสงใส	
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

0	4467	9428	ต่อ	129	
0	4467	9430	
09	8592	9319	
pps	61181@hotmail.com

อ.บ้ำนกรวด	
จ.บุรีรัมย์	31180

วัน
อังคำร

2.	นำยแพทย์พันธมิตร	
พันธุ์สำยคะ	
นำยแพทย์ปฏิบัติกำร

0	4467	9428	ต่อ	129	
0	4467	9431	
08	9049	9908

10 โรงพยำบำลพุทไธสง นำงศรีเพ็ญ	จิตไธสง	
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

0	4468	9131	ต่อ	115	
0	4468	9132	
08	1730	8675	
ywo	pg@hotmail.com

อ.พุทไธสง	
จ.บุรีรัมย์	31120

จังหวัดบุรีรัมย์ (ต่อ)



สค
ร.

 9

121เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

11 โรงพยำบำล
ล�ำปลำยมำศ

นำงสมพร	ลอยประโคน	
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

0	44661	2423,	
0	4466	1243	
09	8129	0041	
plaichol_nurse@hotmail.
com

อ.ล�ำปรำยมำศ	
จ.บุรีรัมย์	31130

12 โรงพยำบำลสตึก น.ส.ธัญลักษณ์	ศรีสุข	
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

04	4681	2801	ต่อ	119	
04	468	1491	
08	7248	0085	
Ireen	na@hotmail.com

อ.สตึก	
จ.บุรีรัมย์	31150

13 โรงพยำบำลปะค�ำ นำยกฤษณะ	
หมำยเหนี่ยวกลำง	
นักวิชำกำรสำธำรณสุข

0	4465	4208-11	
09	5621	1180	
kitsana.moo15@gmail.com

อ.ปะค�ำ	
จ.บุรีรัมย์	31220

วัน
พฤหสับดี

14 โรงพยำบำลนำโพธิ์ นำยพิระนันต์	บุรำสิทธิ์	
พยำบำลวชิำชพีปฏบิตักิำร

0	4462	9327	
0	4462	9327	ต่อ	113	
08	1877	7204	
burasit@hotmail.com

อ.นำโพธิ์	
จ.บุรีรัมย์	31230

15 โรงพยำบำล
หนองหงส์

1.	น.ส.ศำสตรำ	เข็มบบุผำ	
ผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำล
หนองหงส์

0	4466	9126	
0	4466	6902-8	
08	3127	1235	

อ.หนองหงส์	
จ.บุรีรัมย์	31240

วันพุธ	1	
และ	3	
ของ
เดือน2.	นำยภำนุพงศ์	อินกอง	

นักวิชำกำรสำธำรณสุข
08	1156	0530	
nok_fish@hotmail.com

3.	น.ส.อภญิญำ	ชัยพทิกัษ์	
นักวิชำกำรสำธำรณสุข

08	5772	6467	

4.	น.ส.ธัญญลักษณ์	
ปำสำเนำ	
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

08	9480	9294	

5.	น.ส.อำรีรักษ์	นิลไธสง	
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ช�ำนำญกำร

08	5056	0047

16 โรงพยำบำล
พลับพลำชัย

นำยคมสันต์	เหลือถนอม	
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

0	4460	8034-6	ต่อ	310	
0	4460	8126	
09	5224	7349

อ.พลับพลำชัย	
จ.บุรีรัมย์	31250

17 โรงพยำบำลห้วยรำช น.ส.ปิยะกำญจน์	สุทธิ	
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ปฏิบัติกำร

0	4469	6015	ต่อ	208,	105	
08	1546	9679	
Nank_14@hotmail.com

อ.ห้วยรำช	
จ.บุรีรัมย์	31000

18 โรงพยำบำล
โนนสุวรรณ

นำยณรงค์	คตวงค์	
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

0	4460	7140	
0	4460	7204	
08	9949	7749	
ddman1967@gmail.com

อ.โนนสุวรรณ	
จ.บุรีรัมย์	31110

จังหวัดบุรีรัมย์ (ต่อ)



สคร. 9

122 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

19 โรงพยำบำลช�ำนิ น.ส.จิรำภรณ์	ชุดไธสง	
พยำบำลวิชำชีพ

0	4460	9054-7	
08	4828	3986	
U_nquelity30@hotmail.com

อ.ช�ำนิ	
จ.บุรีรัมย์	31110

20 โรงพยำบำลบ้ำนใหม่
ไชยพจน์

น.ส.เกสรำ	แสนทอง	
พยำบำลวชิำชีพปฏบิตักิำร

0	4465	0317	 	
08	6133	9126	
Yingmaisaenthong@
gmail.com	

161	ม.1	ต.หนองเยือง	
อ.บ้ำนใหม่ไชยพจน์	
จ.บุรีรัมย์	31120

วันศุกร์

21 โรงพยำบำล
โนนดินแดง

1.	น.พ.อำสำฬห์	สหุนิล	
นำยแพทย์ช�ำนำญกำร

0	4460	6247	ต่อ	101,	102
08	9478	0019	
hunterxxhunter@
hotmail.com	

อ.โนนดินแดง	
จ.บุรีรัมย์	31260

แพทย์
ประจ�ำ
คลินิก

2.	นำยสมปอง	อุทัยมำ	
นักวิชำกำรสำธำรณสุข

09	6640	4144	
num_1606@hotmail.com

วันจันทร์

3.	นำงพนิดำ	สหุนิล	
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

08	1235	7873	
panidacha_316@hotmail.
com

22 โรงพยำบำลบ้ำนด่ำน นำยพิระนันต์	บุรำสิทธิ์	
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

0	4466	4049	ต่อ	203	
08	7872	5378

192	ม.9	ต.บ้ำนด่ำน	
อ.บ้ำนด่ำน	จ.บุรรีมัย์	31000

23 โรงพยำบำลแคนดง นำงชลธิชำ	วัฒนพงศ์ศิริ	
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

0	4419	3118	ต่อ	116	
0	4419	3117	ต่อ	109	
08	8581	5390

กิ่งอ�ำเภอแคนดง	
จ.บุรีรัมย์	31150

24 โรงพยำบำล
เฉลิมพระเกียรติ

นำยอฎัวฒัน์	นธิศิกัดิโ์สภำส	
นักวิชำกำรสำธำรณสุข

0	4462	8451-2	ต่อ	102,	103
09	4383	7227	
sawainam@gmail.com

อ.เฉลิมพระเกียรติ	
จ.บุรีรัมย์	31110

25 เรือนจ�ำจังหวัด
บุรีรัมย์

นำยวรวุฒิ	สุขประโคน	
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

0	4461	1242	ต่อ	25	
0	4461	1499	
08	0162	1621

78	ม.4	ถ.บุรีรัมย์	
ประโคนชัย	ต.ในเมือง	
อ.เมืองบุรีรัมย์	
จ.บุรีรัมย์	31000

26 เรือนจ�ำจังหวัด
นำงรอง

นำงสุภัคตำ	ช้ำงทรัพย์	
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

0	4466	6414	ต่อ	28	
0	4466	6412	
09	8103	6437

107	ต.นำงรอง	อ.นำงรอง	
จ.บุรีรัมย์	31110

จังหวัดสุรินทร ์        
ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดสุรินทร์

1.	นำงโสภิต	ชำลี	
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ช�ำนำญกำร

09	4305	1019	
dang_sopt@hotmail.com

ถ.กรุงศรีนอก	อ.เมือง
จ.สุรินทร์	32000

2.	น.ส.เพ็ญนภำ	จรจอม	
ผู้ประสำนงำน	กองทุนโลก

08	7870	2427	
pennapajanjaw@gmail.com

จังหวัดบุรีรัมย์ (ต่อ)



สค
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123เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

2 โรงพยำบำลสุรินทร์ น.ส.สำยฝน	เล็บขำว	
พยำบำลวชิำชีพปฏบิตักิำร

08	7870	3663	
Oteenamun@gmail.com

ถ.หลักเมือง	อ.เมือง
จ.สุรินทร์	32000

วันพุธ	
ทุก

สัปดำห์,	
MDR	

วันพุธที่	
4	ของ
เดือน

3 โรงพยำบำลปรำสำท น.ส.ขนษิฐำ	ศรปัีตเนตร	
พยำบำลวิชำชีพ

09	0365	6590	
Clinic2902@gmail.com	

อ.ปรำสำท	
จ.สุรินทร์	32140

วัน	
อังคำร	

สัปดำห์ที่	
2,	4	ของ
เดือน

4 โรงพยำบำลชุมพลบุรี นำงสุภำพร	ใจกล้ำ	
พยำบำลวชิำชพีปฏบิตักิำร

08	7874	6925	
Khong.044596252@
gmail.com	

อ.ชุมพลบุรี
จ.สุรินทร์	32190

ทุกวัน
ศุกร์	

สัปดำห์
ที่	2,	3,	
4	ของ
เดือน

5 โรงพยำบำลท่ำตูม นำงประภำพรรณ	สทุธสำร	
พยำบำลวชิำชพีปฏบิตักิำร

08	7246	2369	
Prapapan821@gmail.com

อ.ท่ำตูม	
จ.สุรินทร์	32120

วันพุธ	
สัปดำห์	
ที่	1,	3	
ของ
เดือน

6 โรงพยำบำลจอมพระ นำงรัตนำกร	ถมปัด	
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

09	5619	6942	
Prtompat@hotmail.com

อ.จอมพระ	
จ.สุรินทร์	32180

ทุกวัน
ศุกร์	ของ
เดือน

7 โรงพยำบำลกำบเชิง นำงปำริชำติ	บุญส�ำรำญ	
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

08	9286	2740	
Nern2552@gmail.com

อ.กำบเชิง	
จ.สุรินทร์	32210

วันศุกร์	
สัปดำห์ที่	
1,	3	ของ
เดือน

8 โรงพยำบำลรัตนบุรี นำงจำรุณี	โนนค�ำ	
พยำบำลววชิำชพีช�ำนำญกำร

08	9425	8500	
Jarunee.or21@gmail.com

อ.รัตนบุรี	
จ.สุรินทร์	32130

วัน	
พฤหสับด	ี
สัปดำห์ที่	
1,	3	ของ
เดือน

9 โรงพยำบำลสนม น.ส.จำรวุรรณ	เหมเงิน	
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

06	1030	8550	
Jaruwantui96@gmail.com

อ.สนม	
จ.สุรินทร์	32160

วันจันทร์	
สัปดำห์	
สุดท้ำย	
ของ
เดือน

จังหวัดสุรินทร์ (ต่อ)



สคร. 9

124 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

10 โรงพยำบำลศีขรภูมิ น.ส.รตันำ	รตันำววิฒัน์	
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

092	4955350	
rattana081081@gmail.com

อ.ศีขรภูมิ	
จ.สุรินทร์	32110

วันศุกร์	
สัปดำห์ที่	
1,	3	ของ
เดือน

11 โรงพยำบำลสังขะ น.ส.กฤติยำ	
อรรถสกุลรัตน์	
พยำบำลวชิำชีพปฏบิตักิำร

09	0262	0866	
Sangkhavip@hotmail.com	

อ.สังขะ	
จ.สุรินทร์	32150

วันศุกร์	
ทุก

สัปดำห์

12 โรงพยำบำลล�ำดวน นำงธีรนุช	จิตรศิลป์	
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

08	9717	6440	
Comyom2559@gmail.com	

อ.ล�ำดวน	
จ.สุรินทร์	32220

ทุกวัน	
อังคำร	

สัปดำห์ที่	
2,	4	ของ
เดือน

13 โรงพยำบำล
ส�ำโรงทำบ

นำงสุรีรัตน์	ปัญญำดี	
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

08	1789	3461	
Khunyai8@gmail.com

อ.ส�ำโรงทำบ	
จ.สุรินทร์	32170

วัน
อังคำร	

สัปดำห์ที่	
4	ของ
เดือน

14 โรงพยำบำลบัวเชด นำงกันภิรมย์	เอ็นดู	
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

08	8583	7918	
Kanpm.e@gmail.com

อ.บัวเชด	
จ.สุรินทร์	32230

วัน
อังคำร	
สัปดำห์
ที่	2

15 โรงพยำบำล
พนมดงรักฯ

นำงสุพิศ	ดอกดวง	
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

09	5229	4284	
Lukpit_pit@hotmail.com

กิ่งอ�ำเภอพนมดงรัก	
อ.พนมดงรัก	จ.สุรินทร์	
32140

วันศุกร์	
สัปดำห์ที่	
4	ของ
เดือน

16 โรงพยำบำลเขวำ
สินรินทร์

นำงมนัสนันท์	
พิชิตถำวรพงศ์	
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

08	7880	8118	
Jun33manusnun@gmail.
com	

ต.เขวำสินรินทร์	
อ.เขวำสินรินทร์	
จ.สุรินทร์	32000

ทุกวัน	
พฤหสับด	ี
ที่	1,	3	
ของ
เดือน

17 โรงพยำบำลศรีณรงค์ น.ส.เพ็ญนภำ	คงวัน	
พยำบำลวิชำชีพ

08	7922	8161	
Chang_oopzy@hotmail.com

198	ม.2	ต.ณรงค์	
อ.ศรีณรงค์	จ.สุรินทร์	
32150

ทุกวัน	
พุธ	1,	3	
ของ
เดือน

18 โรงพยำบำล
โนนนำรำยณ์

น.ส.เสำวณย์ี	แว่นเนตร	
พยำบำลวิชำชีพ

09	2351	9124	
Tiksaowanee59@gmail.com	

159	ม.6	ต.หนองหลวง	
อ.โนนนำรำยณ์	จ.สุรินทร์	
32130

วันจันทร์
ที่	2	ของ
เดือน

19 เรือนจ�ำกลำงสุรินทร์ นำงอำรีย์รัตน์	สุขเกษม	
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

06	5123	6399	
pnun_27@hotmail.com

53/6	ม.3	อ.เมือง	
จ.สุรินทร์	32000

20. เรือนจ�ำอ�ำเภอ
รัตนบุรี

น.ส.ฟำงทอง	พื้นผำ	
พยำบำลวิชำชีพ

08	7246	8371	
Fongfang.21@gmail.com

127	ม.9	ต.ไผ่	อ.รัตนบุรี	
จ.สุรินทร์	32130

จังหวัดสุรินทร์ (ต่อ)



สค
ร.
10

125เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนป้องกัน
ควบคุมโรคที่	10	
อุบลรำชธำนี

1.	นำยเสถียร	เชื้อลี 0	4524	2226
08	1789	5411
Fax.	0	4525	5188
Satainler@gmail.com

449	ถ.พรหมรำช	
อ.เมือง	จ.อุบลรำชธำนี	
34000

2.	น.ส.อุบลศรี	ทำบุดดำ 08	3377	5695
mam_mam1144
@hotmail.com

3.	น.ส.จิรพันธ์	อินยำพงษ์ 09	0041	6530
jiraphan.inyaphong@
gmail.com

4.	น.ส.อมรรัตน์	
จงตระกำรสมบัติ

08	8583	7904
amonrat44@hotmail.com

5.	นำยอุดร	ศรีสุวรรณ 06	2626	0640
u_don@hotmail.com

6.	วิภำวี	แสนวงษำ
ห้องปฏิบัติกำร

09	6189	2273
06	3019	2272
labtb_10@yahoo.com

จังหวัดอุบลราชธานี         
ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนี

1.	นำยกฤศวิสุทธิ์	
ธีวสุเกิดมงคล

0	4526	2692	ต่อ	3111
08	1660	2936
spk57san@gmail.com

ถ.พรหมเทพ	
ต.ในเมือง	อ.เมือง	
จ.อุบลรำชธำนี	34000

หน่วย
งำน

สนับสนุน

2.	นำงเจียระไน
กิตติพัศคุณำกร

06	1954	5416
supa_cdc@hotmail.com

2 โรงพยำบำล	
50	พรรษำ	
มหำวชิรำลงกรณ์

นำงยุวพรรณ	คูณพงศ์ 0	4531	9300
08	2867	0918
yuwapan2011@hotmail.
com

58/51	ม.17	ต.ไร่น้อย	
อ.เมือง	จ.อุบลรำชธำนี

วันอังคำร

3 โรงพยำบำล
กุดข้ำวปุ้น

น.ส.นิภำพร	ปัสสำจันทร์ 0	4525	1766	9
08	7964	6386
Kaizombie@hotmail.com

190	ม.14	ต.ข้ำวปุ้น	
อ.กุดข้ำวปุ้น	
จ.อุบลรำชธำนี

วันศุกร์

4 โรงพยำบำลเขมรำฐ น.ส.นิศำชล	อนุสัย 0	4549	1214	ต่อ	1027
06	2947	5444
fernnisa@gmail.com

135	ม.22	ถ.อรุณประเสริฐ	
ต.เขมรำฐ	อ.เขมรำฐ	
จ.อุบลรำชธำนี	34170

วัน
พฤหัสบดี

5 โรงพยำบำลเขื่องใน นำงชลดำ	สำยธนู 0	4542	3741
09	3329	9558
Chon_saitanu@hotmail.com

83	ม.6	ถนนแจ้งสนิท	
ต.เขื่องใน	อ.เขื่องใน	
จ.อุบลรำชธำนี

วันศุกร์

ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี 



สคร.10

126 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

6 โรงพยำบำลโขงเจียม 1.	น.ส.วำรุณี	ต้นวงศ์ 0	4595	9661
06	2818	8977
Va.noi@hotmail.com

277	ม.2	ต.โขงเจียม	
อ.โขงเจียม	
จ.อุบลรำชธำนี	34220

วัน
พฤหัสบดี

2.	นำยบุญไทย	สีหิน 0879610294	

7 โรงพยำบำล
ดอนมดแดง

น.ส.นิตยำ	บุปพันธ์ 0	4530	8054
08	7448	7675
Nita.bub@hotmail.com

1	ม.	12	ต.เหล่ำแดง	
อ.ดอนมดแดง
จ.อุบลรำชธำนี	34000

วัน
พฤหัสบดี

8 โรงพยำบำล
ตระกำรพืชผล

น.ส.นำฏอนงค์	ด�ำพะธิก 0	4548	1777
08	3742	4982
puysnoopy@gmail.com

207	ม.8	ต.ขุหลุ	
อ.ตระกำรพืชผล	
จ.อุบลรำชธำนี	34130

วันพุธ

9 โรงพยำบำลตำลสุม น.ส.วรรณรท	สำยเนตร 0	4521	0385
09	8546	4961
warn_wanarod@hotmail.
com

99	ม.2	ต.ตำลสุม	
อ.ตำลสุม	
จ.อุบลรำชธำนี

วันศุกร์

10 โรงพยำบำล
ทุ่งศรีอุดม

น.ส.กรองกำญจน์
จันดำรัตน์

0	4530	7033-4
08	7600	3932
yom10962@hotmail.com

175	ม.3	ต.นำเกษม	
อ.ทุง่ศรอีดุม	จ.อบุลรำชธำนี

วันศุกร์

11 โรงพยำบำล
นำจะหลวย

นำงสุภำลีสวรรค์
สำธรพันธ์

0	45379097-8	ต่อ134
09	8204	4939
meaw.supalee@hotmail.
co.th

128	ม.11	ต.นำจะหลวย	
อ.นำจะหลวย	
จ.อุบลรำชธำนี

วันวัน
พฤหัส	3	
และ	4	

ของเดือน

12 โรงพยำบำลนำตำล น.ส.ธนิดำ	เครือสีดำ 0	4530	5203
08	9015	0930	
Thanida@gmail.com

169/5	ต.นำตำล	อ.นำตำล	
34170

วันอังคำร

13 โรงพยำบำลนำเยีย นำงไพรัตน์	กำพำด 0	4525	2768
08	9767	3412
Auy_phairat@hotmail.com

กลุ่มงำนบริกำรด้ำนปฐมภูมิ
และทองค์รวม	ต.นำคี	
อ.นำเยีย	จ.อุบลรำชธำนี	
34160

วันศุกร์

14 โรงพยำบำลน�้ำขุ่น น.ส.นิภัทร์ลดำ	พำพันธ์ 0	4525	2890
06	2665	9137
Bom_indycup@hotmail.
com

245	ม.5	ต.ขี้เหล็ก	อ.น�้ำขุ่น	
จ.อุบลรำชธำนี	34260

วันศุกร์

15 โรงพยำบำลน�้ำยืน นำงผกำยดำว	พรหมสุรีย์ 08	1584	4169
pcp_pcp@hotmail.com

234	ม.7	ต.สีวิเชียร	
อ.น�้ำยืน	จ.อุบลรำชธำนี

วันศุกร์

16 โรงพยำบำลบุณฑริก น.ส.ชฎำทิพย์	วิลำ 0	45595	9937-8
08	6468	4228
Pompam_143@hotmail.
com

200	หมู่	1	ต.โพนงำม	
อ.บุณฑริก	จ.อุบลรำชธำนี	
34280

วัน
พฤหัสบดี

จังหวัดอุบลราชธานี (ต่อ)



สค
ร.
10

127เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

17 โรงพยำบำล
พิบูลมังสำหำร

นำงมณีรัตน์	อบมำ 0	4525	1652	ต่อ	2612
09	1830	9232	

20/6	ถ.เทศบำล	2	ต.พิบุล	
อ.พิบูลมังสำหำร	
จ.อุบลรำชธำนี

วันศุกร์

18 โรงพยำบำลโพธิ์ไทร น.ส.จุฑำรัตน์	นำมโยธำ 0	4549	6058	ต่อ	206
06	3646	2924
namyotha1@hotmail.com

100	ม.11	ต.โพธิ์ไทร	
อ.โพธิ์ไทร	จ.อุบลรำชธำนี

วัน
พฤหัสบดี

19 โรงพยำบำล
ม่วงสำมสิบ

นำงธนำวดี
บัวโฮม

0	4548	9064	ต่อ	205
08	1282	6388
Tanawadee08@gmail.com

ม.10	378	ถ.ชยำงกูร	
ต.ม่วงสำมสิบ	
อ.ม่วงสำมสิบ	
จ.อุบลรำชธำนี	34140

วันศุกร์

20 โรงพยำบำล
วำรินช�ำรำบ

นำงสุขสันติ์	อักษรศรี 0	4542	4250-53	
ต่อ	1071-74
08	9721	0449
suksan.	45@gmail.com

46	ม.8	ถ.วำริน-ศรีสะเกษ
ต.ค�ำน�้ำแซบ	อ.วำรินช�ำรำบ
จ.อุบลรำชธำนี	34190

วันศุกร์

21 โรงพยำบำล
ศรีเมืองใหม่

นำยวุฒิพงษ์	พืชหมอ 0	4539	9112
08	0002	4289
nui.long2535@gmail.com

103	ม.15	ต.นำค�ำ	
อ.ศรีเมืองใหม่	
จ.อุบลรำชธำนี	34250

คัดกรอง
วัณโรค
ทุกวัน

22 โรงพยำบำลสมเด็จ
พระยุพรำชเดชอุดม

นำยพิพัฒน์
สุขเจริญ

09	3878	6491
pipat.acu@gmail.com

อ.เดชอุดม	จ.อุบลรำชธำนี	
34160

วันจันทร์	
วัน

พฤหัสบดี	
วันศุกร์

23 โรงพยำบำล
สว่ำงวีระวงศ์

น.ส.มำลัย	จันทร์กุล 0	4585	2299	
Fax.	0	4585	2298
08	3825	7704
chan	kool@hotmail.com

94	ม.12	ต.สว่ำง	
อ.สว่ำงวีระวงศ์	
จ.อุบลรำชธำนี	

วันพุธ

24 โรงพยำบำลส�ำโรง นำงบุญฮู้	เวชกำมำ 0	4530	3015
08	0720	1685
boon4499@	hotmail.com

68	ม.8	ต.ส�ำโรง	อ.ส�ำโรง	
จ.อุบลรำชธำนี

วันอังคำร

25 โรงพยำบำลสิรินธร นำยนำยสุริยำ	
จันทะศรี

0	4536	6149
08	7123	9916
suriyajanthasri2520@
gmail.com

84	ม.10	
ต.นคิมสร้ำงตนเองล�ำโดมน้อย	
อ.สิรินธร	จ.อุบลรำชธำนี

วันจันทร์

26 โรงพยำบำล
สรรพสิทธิประสงค์

1.	นำงอุบล	แกัวพวงงำม 0	4524	0934
08	3683	2315
ubol25@hotmail.co.	th	

224	ถ.สรรพสิทธิ	
ต.ในเมือง	อ.เมือง	
จ.อุบลรำชธำนี

TB	และ
เอชไอวี	
วันอังคำร
และวัน

พฤหัสบดี

2.	นำงจุไรพร	นนท์ศิริ 0	4524	4973	ต่อ	1460
09	1835	6357
juning67@hotmail.com

วันจันทร์

จังหวัดอุบลราชธานี (ต่อ)



สคร.10

128 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

3.	จ.ส.อ.หญิงหทัยชนก
สุริยะรังษี

0	4532	1173-4	ต่อ	354
09	1021	3506
ksp22252@gmail.com

วันอังคำร

27 โรงพยำบำล
เหล่ำเสือโก้ก

นำงศุภนำฏ	วงศ์คูณ 0	4530	4205
09	3328	2460
Suphanat4545@gmail	.com

298	ม.6	ต.เหล่ำเสือโก้ก	
อ.เหล่ำเสือโก้ก	
จ.อุบลรำชธำนี

วันศุกร์

28 โรงพยำบำลเอกชน
ร่มเกล้ำ

นำงเบญญำภำ
ข่ำยมณี

08	9947	3443
09	9465	4929

123	ถ.พรหมรำช	ต.ในเมือง	
อ.เมือง	จ.อุบลรำชธำนี

วัน
พฤหัสบดี

29 เรือนจ�ำกลำง
อุบลรำชธำนี

นำยนิรุทธิ์	วงศ์จันทร์แดง 0	4524	4984 267	ถ.พโลชัย	ต.ในเมือง	
อ.เมือง	จ.อุบลรำชธำนี	
34000

-

จังหวัดศรีสะเกษ         
ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดศรีสะเกษ

นำงเกษสุมำ	วงษ์ไกร 0	4561	6040,	107
08	0165	3300
Fax	0	4561	6042,	
0	4561	6047
cdcsisaket@yahoo.com

กลุ่มงำนควบคุมโรคติดต่อ	
ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
485	ม.6	ต.โพนข่ำ	
อ.เมืองศรีสะเกษ	
จ.ศรีสะเกษ	33000

2 โรงพยำบำล
กันทรลักษ์

1.	นำยฐิติกร	พูลสิทธิ์ 0	4566	2121,	2301
08	0480	2599
bpbaiporx@gmail.com

466	ม.5	ต.น�้ำอ้อม	
อ.กันทรลักษ์	จ.ศรีสะเกษ

วัน
พฤหัสบดี

2.	นำงอินทิยำ	มั่นจิตร์ 08	4936	9992
Ingontb56@gmail.com

วัน
พฤหัสบดี

3 โรงพยำบำล
กันทรำรมย์

นำงฐิตำพร	จันทพันธ์ 0	4565	1144
08	1717	1240
tanploy2009@gmail.com

183	ม.12	ต.ดูน	
อ.กันทรำรมย์	จ.ศรีสะเกษ	
33130

วันอังคำร

4 โรงพยำบำลขุขันธ์ 1.	นำยสัตยำ	
หิรัญประเสริฐกุล

0	4581	4290-4
08	0469	0780
Sattaya_7587@yahoo.
co.th

109	ม.6	ต.หนองฉลอง	
อ.ขุขันธ์	จ.ศรีสะเกษ	
33140

วันพุธ

2.	นำงกฤษตยำ	จนัทร์เทศ 08	1721	5646
Krittayacho7@gmail.com	

วันพุธ

5 โรงพยำบำลขุนหำญ นำยทิวำกร	สมัญญำ 0	4566	9414-18
08	1718	6605
gottiwa@gmail.com

ม.6	ต.สิ	อ.ขุนหำญ	
จ.ศรีสะเกษ

วันอังคำร

6 โรงพยำบำลน�้ำเกลี้ยง นำยบุญศรี	บุญเชิญ 0	4560	9055-6
08	8581	4340
epidman_nk@yahoo.com

ศก.4036	ต.น�้ำเกลี้ยง	
อ.น�้ำเกลี้ยง	จ.ศรีสะเกษ	
33130

วันพุธ

จังหวัดอุบลราชธานี (ต่อ)



สค
ร.
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129เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

7 โรงพยำบำลโนนคูณ น.ส.พิมพ์พิชชำ
ศสินันทนำนุกูล

0	4565	9044
06	2562	9889

57	ม.12	ต.โนนค้อ	
อ.โนนคูณ	จ.ศรีสะเกษ

วันศุกร์

8 โรงพยำบำลเบญจลกัษ์
เฉลิมพระเกียรติ
80	พรรษำ

นำยคเชนทร์	ศรีสุรักษ์ 0	4560	5390-2
08	9280	8522
Sarechon18@gmail.com

270	ม.7	ต.เสียว	
อ.เบญจลักษ์	จ.ศรีสะเกษ

วัน
พฤหัสบดี

9 โรงพยำบำลบึงบูรพ์ 1.	น.ส.วโรพิฉัตร	วงษำ 0	4568	9317
08	3350	9535
warocha004@gmail.com

126	ม.7	ต.บึงบูรพ์	
อ.บึงบูรพ์	จ.ศรีสะเกษ	
33220

วันอังคำร	
แรกของ
เดือน

2.	นำงสมคิด	จินำวัลย์ 09	5475	4875
mama.kid@hotmail.com

10 โรงพยำบำลปรำงค์กู่ นำงเกษรำ	ขำวสะอำด 0	4569	7050
06	1946	7298
ketsa ra_khawsaard@
hotmil.co.th

84/2	ม.1	ต.พิมำย	
อ.ปรำงค์กู่	จ.ศรีสะเกษ

วันพุธ

11 โรงพยำบำล
ประชำรักษ์เวชกำร

นำงสุชำดำ
แสงเวียง

0	4561	3342
06	1521	4219
suchada11913@gmail.com

872	ถ.ศรีสะเกษ-อุบล	
ต.เมืองใต้	อ.เมือง	
จ.ศรีสะเกษ

วันอื่นๆ	
(ระบุ)

12 โรงพยำบำลพยุห์ นำงกชภัส
อรุณโรจน์

0	4560	7112
08	1863	1295
Patta2520@hotmail.com

96	ม.5	ต.พยุห์	อ.พยุห์	
จ.ศรีสะเกษ

อศุกร์

13 โรงพยำบำล
โพธิ์ศรีสุวรรณ

นำงกชกร
ศิริประไพ

08	8590	4049
08	8590	6589
Kochnoi207@hotmail.com

58	ม.5	ต.เสียว	
อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
จ.ศรีสะเกษ

วันศุกร์

14 โรงพยำบำลไพรบึง นำงชมภู
แหวนเพ็ชร

0	4567	5067
06	1086	6396
Chweanpet@gmail.com

56	ม.20.	ต.ไพรบึง	
อ.ไพรบึง	จ.ศรีสะเกษ

วัน
พฤหัสบดี

15 โรงพยำบำลภูสิงห์ นำงรัตนำภรณ์	สรรพศรี 0	4560	8158	ต่อ	152
06	2695	5957
aim_am2007@hotmail.com

83/1	ม.11	ต.ไพรพัฒนำ	
อ.ภูสิงห์	จ.ศรีสะเกษ	
33140

วัน
พฤหัสบดี

16 โรงพยำบำล
เมืองจันทร์

นำงดวงตะวัน	ภูมลี	
กลุ่มงำนบริกำรด้ำนปฐม
ภูมิและองค์รวม

0	4560	3164	ต่อ111
08	5534	7028
Daun_gt@hotmail.com

110	ม.4	ถ.ทำงหลวงชนบท	
ศก.	6030	ต.หนองใหญ่	
อ.เมืองจันทร์	
จ.ศรีสะเกษ	3312

วันจันทร์

17 โรงพยำบำล
ยำงชุมน้อย

1.	น.ส.เกศินี	อรรคบุตร 0	4568	7262-3
08	1925	4157
kesinee31@hotmail.co.th

303	ม.7	ต.ยำงชุมน้อย	
อ.ยำงชุมน้อย	
จ.ศรีสะเกษ	33190

วันศุกร์

2.	น.ส.สุวิมลรัตน์	ปะมำ 08	6333	0738
suwimolrat@gmail.com

วันศุกร์

3.	นำยสุทัต	ปิ่นหอม 09	6242	4520
sutut_cdc@hotmail.com

วันศุกร์

จังหวัดศรีสะเกษ (ต่อ)



สคร.10

130 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

4.	นำงจุรำรัตน์	รัตนสัตยำ
(Lab)

0	4560	8158	ต่อ	117
08	1977	2266
t.kapok@hotmail.com

วัน
พฤหัสบดี

18 โรงพยำบำลรำษีไศล 1.	นำยสิทธิชัย	พิมพำ 0	4568	1107	ต่อ	115
09	8104	8456
chaipimpa17@yahoo.com

164	ม.14	ต.เมืองคง	
อ.รำษีไศล	จ.ศรีสะเกษ	
33160

วันพุธ

2.	นำยภิญโญ	ตลุญจันทร์ 0	4568	1107	ต่อ	103
08	6259	7917	

19 โรงพยำบำลวังหิน พันจ่ำโทวิไกร	กะตะศิลำ 0	4560	6088-89
08	1966	0138
wikrai2509@gmail.com

63	ม.19	ต.บุสูง	อ.วังหิน	
จ.ศรีสะเกษ	33270

วันพุธ

20 โรงพยำบำลศรีรัตนะ นำงบุญญลักษณ์	น้อยแสง 0	4567	7014
08	5775	6161
boonyalak	 tbc@hotmail.
com

182	ม.15	ต.ศรีแก้ว
อ.ศรีรัตนะ	จ.ศรีสะเกษ

วันศุกร์

21 โรงพยำบำล
ศรีสะเกษ

1.	นำงอรอุมำ	ธรรมแสง 0	4561	1503	ต่อ	2601,	
2166
08	9718	5262
Pkungic@gmail.com

12/50	ถนนกสิกรรม
ต.เมืองเหนือ	อ.เมือง	
จ.ศรีสะเกษ	33000

วัน
พฤหัสบดี

2.	น.ส.ณัทกร	พงศ์พีรเดช 06	1929	0365
ICNSSKH@gmail.com

3.	น.ส.ศิริพร	เทียมพันธ์ 08	7545	6787
Pr.preaw.ela_1992@
hotmail.com

22 โรงพยำบำลศิลำลำด น.ส.จิรัฐติกำ	ศิลำรักษ์ 0	4566	8117
08	0733	1526
jirathtiga.s@gmail.com

105	หมู่5	ต.กุง	อ.ศิลำลำด	
จ.ศรีสะเกษ

วันศุกร์

23 โรงพยำบำล
ห้วยทับทัน

1.	น.ส.เปียวิภำ	งอมสงัด 0	4569	9045
08	9627	6306
htt.laboratory@gmail.com

66ม.6	ต.ห้วยทับทัน	
อ.ห้วยทับทัน	
จ.ศรีสะเกษ	33210

วันศุกร์

2.	นำยทวีศักดิ์	สมควร 08	7259	2130
groorakjing28@gmail.com

24 โรงพยำบำล
อุทุมพรพิสัย

นำงสวลี	เหยี่ยน 0	4569	1516,	1609
09	5582	4283
Nuisawalee@gmail.com

ต.ก�ำแพง	อ.อุทุมพรพิสัย	
จ.ศรีสะเกษ

วันอังคำร

25 เรือนจ�ำอ�ำเภอ
กันทรลักษ์

น.ส.ฟำงทอง	พื้นผำ 0	4581	0654	ต่อ	610
08	7246	8371
Fongfang.21@gmail.com

360	หมู่	17	ต.กระแซง	
อ.กันทรลักษ์	จ.ศรีสะเกษ	
33110

วัน
พฤหัสบดี

        

จังหวัดศรีสะเกษ (ต่อ)
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131เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดยโสธร

นำยเกียรติศักดิ์
พงประเสริฐ

0	4571	2233-4
09	9449	9979
fca70p@yahoo.com

ถนนศำลำกลำง	1	ต.ในเมอืง	
อ.เมือง	จ.ยโสธร	35000

-

2 โรงพยำบำลกุดชุม น.ส.พทัธนนัท์	ศรประสทิธิ์ 045	789425
08	6870	0990
p.sornprasith@hotmail.com

6	ม.14	ต.กุดชุม	อ.กุดชุม	
จ.ยโสธร	35140

วันศุกร์

3 โรงพยำบำล
ค�ำเขื่อนแก้ว

นำงสมใจ	เพียรท�ำ 04	579	1133
08	9717	2339
somjaimod	@gmail.com

780	ม.2	ต.ลุมพุก	
อ.ค�ำเขื่อนแก้ว	จ.ยโสธร

วันศุกร์

4 โรงพยำบำลค้อวัง น.ส.สุมำลี	สมนึก 0	4579	7058
08	8003	5297	

ต.ค้อวัง	อ.ค้อวัง	จ.ยโสธร	
35160

วันอังคำร

5 โรงพยำบำลทรำยมูล นำยสิงห์โต	บุตรอ�ำคำ 0	4578	7046
08	2310	1422
saimoon60@hotmail.com

100	ต.ทรำยมูล	อ.ทรำยมูล	
จ.ยโสธร	35170

วันศุกร์

6 โรงพยำบำล
ไทยเจริญ

น.ส.ศศิวิมล	ป้องเพชร 0	4571	8097
06	2386	3329
sasiwimon.ph@gmail.com

168	ม.1	ต.ไทยเจริญ	
อ.ไทยเจริญ	จ.ยโสธร	
35120

วันศุกร์

7 โรงพยำบำลป่ำติ้ว น.ส.ชมพูนุช	มีศิลป์ 0	4579	5015
08	8044	4163
dek_king@msn.com

294	ม.4	ต.โพธิ์ไทร	
อ.ป่ำติ้ว	จ.ยโสธร

วัน
พฤหัสบดี

8 โรงพยำบำล
มหำชนะชัย

น.ส.จีระนันท์	มะเดื่อ 0	4579	9422-3
08	9629	7717
kormsin@yahoo.co.th

164	ต.ฟ้ำหยำด	
อ.มหำชนะชัย	จ.ยโสธร	
35130

วัน
พฤหัสบดี

9 โรงพยำบำลยโสธร นำงจุฬำภรณ์	เพิ่มพูล 06	5232	6353
Permpul@windowslive.com

ต.ตำดทอง	อ.เมือง	
จ.ยโสธร	35000

วันจันทร์

10 โรงพยำบำลสมเด็จ
พระยุพรำชเลิงนกทำ

นำงดำรณี	อภัยโคตร 0	4578	1147	ต่อ	112,	376
08	0468	0054
dara	da@hotmail.com

284	ม.1	ต.สวำท	
อ.เลิงนกทำ	
จ.ยโสธร	35120

วันศุกร์

11 โรงพยำบำลเอกชน
นำยแพทย์หำญ

น.ส.วัชริรทร์
วงศ์ธรรมมำ

0	4571	1356
08	2290	2926
boo_bebee@hotmail.com

160-164	ถ.วิทยะธ�ำรงค์	
ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.ยโสธร

วันอังคำร

12 เรือนจ�ำจังหวัดยโสธร นำยณัฐพล	นำมชำรี 0	4571	1506
0	4571	4626
08	1991	5028

58	ถ.มงคลบูรพำ	
ต.ในเมือง	อ.เมือง
จ.ยโสธร	35000

        

จังหวัดยโสธร
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132 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอ�ำนำจเจริญ

1.	น.ส.อุไรวรรณ	กุมภิโร 0	4552	3250
08	6878	7037
uraiwankum234@gmail.com

ต.โนนหนำมแท่ง	อ.เมือง	
จ.อ�ำนำจเจริญ

-

2.	นำยธีระยุทธ์	มุจรินทร์ 08	6651	5424
cdcamnat@hotmail.com

2 โรงพยำบำลชำนุมำน น.ส.วัชนันท์ญำ
สำยสุพรรณ์

0	4546	6009
09	1867	7927
neket_02@hotmail.com

4	หมู่	8	ต.ชำนุมำน	
อ.ชำนุมำน	
จ.อ�ำนำจเจริญ	37210

วันศุกร์

3 โรงพยำบำล
ปทุมรำชวงศำ

นำงอนุลักษณ์
บุญสะอำด

0	4546	5231,	127
08	3747	7311
anoo299@hotmail.com

120	ม.8	ต.นำหว้ำ	
อ.ปทุมรำชวงศำ	
จ.อ�ำนำจเจริญ	37110

วันจันทร์

4 โรงพยำบำลพนำ นำงประยูรวรรณ	โกมลศรี 0	4546	3114-115
08	1718	8186
Prayoonwan.yoon2506@
gmail.com

ต.พนำ	อ.พนำ	
จ.อ�ำนำจเจริญ	37180

วันศุกร์

5 โรงพยำบำล
ลืออ�ำนำจ

นำงสุภำพร	ศรีประชัย 0	4554	7216
08	5497	3689
sk_luehos@yahoo.co.th

101	ม.6	ต.อ�ำนำจ	
อ.ลืออ�ำนำจ	จ.อ�ำนำจเจริญ

วันศุกร์

6 โรงพยำบำล
เสนำงคนิคม

นำงมยุรี	ศรีสมบูรณ์ 0	4546	1008
09	8662	5484
sana	hos5@hotmail.com

83	ม.3	ต.เสนำงคนิคม	
อ.เสนำงคนิคม
จ.อ�ำนำจเจริญ

วันศุกร์

7 โรงพยำบำล
หัวตะพำน

นำงวำรุณี	นำสินพูล 0	4546	9003
09	4283	7976
warunee.nasinpool

176	ม.7	ต.รัตนวำรี	
อ.หัวตะพำน	
จ.อ�ำนำจเจริญ	37240

วัน
พฤหัสบดี

8 โรงพยำบำล
อ�ำนำจเจริญ

1.	นำงปำนทพิย์	พระอนิทร์ 0	4551	1957
08	3744	4897
maparngja11@gmail.com

ต.บุ่ง	อ.เมือง	
จ.อ�ำนำจเจริญ

วัน
พฤหัสบดี

2.	นำงจูมศรี	จันดำวงศ์ 0	4551	1940
09	1472	0788
joomsrijan@gmial.com

291	ม.6	ต.บุ่ง	อ.เมือง	
จ.อ�ำนำจเจริญ

9 เรือนจ�ำจังหวัด
อ�ำนำจเจริญ

นำงปำนทิพย์	พระอินทร์ 0	4551	1957	ต่อ	120
08	3744	4897

156	ม.4	ถ.ชยำงกูร	
ต.บุ่ง	อ.เมือง	
จ.อ�ำนำจเจริญ	37000

         

จังหวัดอ�านาจเจริญ 
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ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดมุกดำหำร

น.ส.ปิยะมำพร
เลำหคีรำนนท์

0	4261	1430
09	1703	8789
nont_yeen@hotmail.com

ถ.วิวิธสุรกำร	อ.เมือง
มุกดำหำร	จ.มุกดำหำร	
49000

วันจันทร์

2 โรงพยำบำลค�ำชะอี นำงเยำวนุช	มหำอุป 0	4269	1085	ต่อ	163
06	4305	6608
Yaowanuch6608@gmail.com

55	หมู่	12	ต.น�้ำเที่ยง	
อ.ค�ำชะอี	จ.มุกดำหำร

วันศุกร์

3 โรงพยำบำลดงหลวง น.ส.ประภำศร	ีวงศ์แสงน้อย 0	4269	7023
08	6227	2418
sarasin_20@hotmail.com

93	ม.3	ต.ดงหลวง	
อ.ดงหลวง	จ.มุกดำหำร

วัน
พฤหัสบดี

4 โรงพยำบำลดอนตำล นำงสุภัทรำ	บุตรวงศ์ 0	4268	9123
08	7866	5373
supattra_bud@hotmail.
co.th

250	หมู่	7	
ต.ดอนตำล	อ.ดอนตำล	
จ.มุกดำหำร

วัน
พฤหัสบดี

5 โรงพยำบำล
นิคมค�ำสร้อย

นำยเพลิน
สุพรรณโมก

0	4268	1243
09	3535	2905

52	ม11	ต.นิคมค�ำสร้อย	
อ.นิคมค�ำสร้อย	
จ.มุกดำหำร

วันพุธ

6 โรงพยำบำลหนองสูง นำงพิสมัย	สุวรรณไตรย์ 09	3323	4060
09	3323	4060
pisamai_nsh@yahoo.com

59	ม.8	ต.หนองสูงเหนือ	
อ.หนองสูง	จ.มุกดำหำร

วันศุกร์

7 โรงพยำบำลหว้ำนใหญ่ น.ส.ชลยิำ	ศริิกำล 0	4269	9238
08	8465	7109
chaliya26@gmail.com

45	ม.9	ต.หว้ำนใหญ่	
อ.หว้ำนใหญ่	จ.มุกดำหำร	
49150

วัน
พฤหัสบดี

8 เรือนจ�ำจังหวัด
มุกดำหำร

นำยทรงพล	พูลประเสริฐ 0	4266	0544	ต่อ	108
08	1978	0496
08	7122	2692

45	ถ.วงศ์ค�ำเขำ	
อ.เมืองมุกดำหำร	
จ.มุกดำหำร	49000

จังหวัดมุกดาหาร
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134 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�ำดับ
ที่

หน่วยงำน
ชื่อผู้ประสำน
งำนวัณโรค

โทรศัพท์
E mail address

ที่อยู่หน่วยงำน
 วันที่มี

TB Clinic

1 ส�ำนักงำนป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 11 
นครศรีธรรมรำช

1. นำงกมลวรรณ อิ่มด้วง 
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ช�ำนำญกำรพิเศษ

0 7535 6549 ต่อ 106 
08 4849 2965, 
08 8766 1408 
Fax. 0 7534 2328
imduang@yahoo.com

ถ.เทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ 
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมรำช 
80000

-

2. นำงผกำวลัย์ แดหวำ 
พยำบำลวชิำชีพช�ำนำญ
กำรพิเศษ

08 1965 9554 
wandaewa@yahoo.com

3. นำงสุพัตรำ เส้งส่ง 
นักเทคนิคกำรแพทย์
ช�ำนำญกำร

08 8766 1083 
supatra11@yahoo.com

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัด
นครศรีธรรมรำช

1.	นำยสุนทร	ฝอยทอง 0	7534	3409	ต่อ	434
08	1598	9853
dj_liveradiofm@hotmail.
com

ถ.เทวบุรี	ต.โพธิ์เสด็จ
อ.เมือง	จ.นครศรีธรรมรำช	
80000

-

2.	น.ส.อัจฉรำ	มำศเมฆ 09	5408	0750
doremeeeaw@hotmail.com

2 โรงพยำบำลขนอม 1.	นำยประดิษฐ์	คล้ำยดวง 0	7552	9033	ต่อ	116	
08	9473	3262
tb_khanom11336@
hotmail.com

อ.ขนอม	
จ.นครศรีธรรมรำช	80210

วัน
อังคำร

2.	จำมจุรี	ทองเเซม 08	0648	4803
chamchuri_krim@
hotmail.com

3 โรงพยำบำล
ค่ำยวชิรำวุธ

ทิตยำ	รักแก้ว 0	7538	3250-112,	
0	7531	1945
09	0171	7131
lumhub_nala@hotmail.com

ถ.รำชด�ำเนิน	อ.เมือง	
จ.นครศรีธรรมรำช	80000

วันพุธ	
(บ่ำย)

4 โรงพยำบำลจฬุำภรณ์ วิภำณี	บุญชำติ 0	7530	8099	ต่อ	125,	
08	7968	5794
wipanee_b@hotmail.com

อ.จุฬำภรณ์
จ.นครศรีธรรมรำช	80130

วัน
อังคำร	
(เช้ำ)

5 โรงพยำบำลชะอวด จิรนันท์	ช่วยศรีนวล 0	7538	1011	ต่อ	110,	
08	6443	5582	
jiranan224@hotmail.com

อ.ชะอวด	
จ.นครศรีธรรมรำช	80180

วันพุธ

ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
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135เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

6 โรงพยำบำล
เชียรใหญ่

1.	นำงแก้วตำ	
ปริมัณฑรัตน์

0	7533	1024	ต่อ	105	
08	9588	5224
Keowta@yahoo.co.th

อ.เชียรใหญ่	
จ.นครศรีธรรมรำช	80190

วัน
อังคำร	
(เช้ำ)

2.	น.ส.กรรณิกำร์	เมืองฟัก 08	2834	6801	
my	love024@hotmail.com

7 โรงพยำบำลถ�ำ้พรรณรำ น.ส.เกศินี	ศรีเทพ 0	7530	6239	ต่อ	111
09	3124	2167
pangkesinii@gmail.com

อ.ถ�้ำพรรณรำ	
จ.นครศรีธรรมรำช	80260

วันจันทร์
(เช้ำ)

8 โรงพยำบำลท่ำศำลำ นำยวิเชียร	ตระกูลกลกิจ 0	7552	1186	ต่อ	162
08	4067	5144
wichian59@hotmail.com

อ.ท่ำศำลำ	
จ.นครศรีธรรมรำช	80160

วัน
พฤหัสบดี

(เช้ำ)

9 โรงพยำบำลทุ่งสง นำงวำรุณี	วงศ์เมฆ 0	7541	0100	ต่อ	8294,
08	1539	3136
waruneepom@hotmail.com

อ.ทุ่งสง	
จ.นครศรีธรรมรำช	80110

วันศุกร์

10 โรงพยำบำลทุ่งใหญ่ นำงกัลญำ	หนูทอง 0	7548	9080	ต่อ	102
08	7292	5175
kanya_11332@hotmail.com

อ.ทุ่งใหญ่	
จ.นครศรีธรรมรำช	80240

วัน
พฤหัสบดี

นำงอรนงค์	คงแก้ว 08	9973	9872
onanongka2@gmail.com

11 โรงพยำบำลเทศบำล
นครศรีธรรมรำช

น.ส.ชนันท์กำนต์	
สิ่งที่รักกุลเดช

0	7535	6014	ต่อ	109	
09	3575	6360
chanankan2497@hotmail.
com

ถ.รำชด�ำเนิน	อ.เมือง	
จ.นครศรีธรรมรำช	80000

วัน
พฤหสับดี
วนัศุกร์
(บ่ำย)

12 โรงพยำบำลนคร
คริสเตียน

นำงรชัฎำกรณ์	เดอืนจ�ำรญู 0	7531	8584
08	3644	3589
ice_earth@outlook.co.th

1110/1	ถ.ศรีปรำชญ์	
ต.คลัง	อ.เมือง	
จ.นครศรีธรรมรำช	80000

ทุกวัน

13 โรงพยำบำลนครินทร์ นำงสรัสตำ	เพชรก�ำเนิด 0	7532	1800	ต่อ	165
09	3494	6232	
icc@nakharin.co.th	

61	ถ.อ้อมค่ำย	ต.ท่ำวัง	
อ.เมือง	จ.นครศรีธรรมรำช	
80000

ทุกวัน

14 โรงพยำบำลนครพฒัน์ นำงอมรำ	สมบูรณ์พงษ์ 0	7530	5999
08	9287	8022

2/99	ต.ในเมือง	
อ.เมืองนครศรีธรรมรำช	
จ.นครศรีธรรมรำช	80000

15 โรงพยำบำลนำบอน นำงวิมลรัตน์	รุณแสง 0	7549	1332	ต่อ	115
08	1891	7181
wimonrat09@outlook.com

อ.นำบอน	
จ.นครศรีธรรมรำช	80220

วันจันทร์

16 โรงพยำบำลบำงขัน นำงปิ่นผกำ	บัวสกัด 0	7537	1025	ต่อ	208	
aom_pinphaka@outlook.
com

อ.บำงขัน	
จ.นครศรีธรรมรำช	80360

วันศุกร์	
(บ่ำย)

จังหวัดนครศรีธรรมราช (ต่อ)
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136 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

จังหวัดนครศรีธรรมราช (ต่อ)

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

17 โรงพยำบำลปำกพนัง นำยสุธี	หนูเกตุ 0	7551	7019	ต่อ	132
08	4243	7175	
stnu_07@hotmail.com

อ.ปำกพนัง	
จ.นครศรีธรรมรำช	80140

วัน
จันทร์-

ศุกร์(เช้ำ)

18 โรงพยำบำลพรหมคีรี จันทร์ทิมำ	สุดสมบูรณ์ 0	7539	6123	ต่อ	149
08	7903	7514
Njan_99@hoymail.com

อ.พรหมคีรี
จ.นครศรีธรรมรำช	80320

วันจันทร์
(เช้ำ)

19 โรงพยำบำลมหำรำช
นครศรีธรรมรำช

น.ส.ฐำปนีย์	กำริกำญจน์ 0	7534	0250	ต่อ	1026
08	7272	4238
karikantpn@gmail.com

อ.เมือง	
จ.นครศรีธรรมรำช	80000

วันจันทร์	
(บ่ำย)

20 โรงพยำบำลพิปูน นำงกรรณิกำร์	ปัญนะ 0	7549	9012	ต่อ	110
08	7047	4584
kannika2518@hotmail.co.th

อ.พิปูน	
จ.นครศรีธรรมรำช	80270

วันศุกร์

21 โรงพยำบำล
ร่อนพิบูลย์

1.	น.ส.ปฏพิร	บญุประกอบ 0	7544	9120	ต่อ	111
08	9515	8982
pati_prae@hotmail.com

อ.ร่อนพิบูลย์
จ.นครศรีธรรมรำช	80130

วัน
อังคำร	
(เช้ำ)

2.	นำงทัศนำ	คชเชน 08	4296	1561

22 โรงพยำบำลลำนสกำ นำงนิสำรัตน์	นำครัตน์ 0	7539	1023	ต่อ	110
08	6267	5621
nisarat	ni@hotmail.com

อ.ลำนสกำ	
จ.นครศรีธรรมรำช	80230

วัน
พฤหัสบดี

(เช้ำ)

23 โรงพยำบำลสมเด็จ
พระยุพรำชฉวำง

นำงสุทธินี	สินรำ 0	7548	1113-5
08	3396	6262
awepinpan@hotmail.com

อ.ฉวำง	จ.นครศรีธรรมรำช	
80150

วันจันทร์	
(เช้ำ)

24 โรงพยำบำลสิชล นำยพรยุพภำ	ศิริสุข 0	7533	5800	ต่อ	190
08	7292	5175
sichonmch@gmail.com

อ.สิชล	จ.นครศรีธรรมรำช	
80120

วันพุธ	
(เช้ำ)

25 โรงพยำบำลหัวไทร นำงชนิดำภำ	สงหนู 0	7533	7712	ต่อ	209
08	1895	3359
cha_nidapa@hotmail.com

อ.หัวไทร	
จ.นครศรีธรรมรำช	80170

วัน
พฤหัสบดี

(เช้ำ)

26 โรงพยำบำล
เฉลิมพระเกียรติ

นำงศิริลักษณ์	ชูจันทร์ 09	9317	0111 อ.เฉลิมพระเกียรติ	
จ.นครศรีธรรมรำช	

27 โรงพยำบำลพ่อท่ำน
คล้ำยวำจำสิทธิ์

1.	นำยทวีศักดิ์	สินรำ 06	2696	2959	
maoowee@hotmail.com

อ.ช้ำงกลำง	
จ.นครศรีธรรมรำช	

2.	สุวสันต์	แสงศรี 08	3059	4736
soowa368@hotmail.com

28 โรงพยำบำลพระพรหม น.ส.อังคณำ	สุทธิบูลย์ 08	6471	0821
sutning@gmail.com

อ.พระพรหม
จ.นครศรีธรรมรำช	
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ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

29 โรงพยำบำลนบพิต�ำ 1.	นำงเกษร	ทองค�ำ 06	50576855
kesorn040@gmail.com

อ.นบพิต�ำ	
จ.นครศรีธรรมรำช	

2.	นำงปิยนุช	แก้วนุ่น 08	6952	1492
yanun_117@hotmail.com

30 เรือนจ�ำกลำง
นครศรีธรรมรำช

	นำยศำวิชญ์	เอียดแก้ว 07	535	8913	ต่อ	801,
08	6689	7706
sawitaied@hotmail.com

102	ม.7	ถ.นครศรี-ทุ่งสง	
ต.นำพรู	อ.พระพรหม	
จ.นครศรีธรรมรำช	80000

วัน
อังคำร	
(บ่ำย)

31 ทัณฑสถำนวัยหนุ่ม
นครศรีธรรมรำช

1.	นำยจรินทร์	ไชยธรรม 0	7534	1188	ต่อ	206
08	9873	2615

41	ม.8	ถ.นำพรุ-ปำกพูน	
อ.เมือง

วัน
พฤหัสบดี	
(บ่ำย)2.	นำยจำรึก	พรมสมบัติ 09	9308	3338

Jarnurse60210648@gmail.
com

32 เรือนจ�ำอ�ำเภอ
ปำกพนัง

1.	นำยสวิุทย์	เชือ้บ้ำนเกำะ 0	7551	8018 198	ถ.ชำยน�้ำ	ต.ปำกพนัง
ฝั่งตะวันออก	อ.ปำกพนัง	
จ.นครศรีธรรมรำช	80140

-

2.	น.ส.มิลันดำ	แวววรรณ
จิตร

0	8280	29260	
Aunda_ns@hotmail.com

33 เรือนจ�ำอ�ำเภอทุ่งสง น.ส.ทิพวรรณ	
สุวรรณกำจน์

0	757	7136
08	5703	1322

261	ม.2	ถ.นครศรี-ทุ่งสง	
ต.ถ�้ำใหญ่	อ.ทุ่งสง	
จ.นครศรีธรรมรำช	80110

วันศุกร์	
(บ่ำย)

34 กักขังกลำง
นครศรีธรรมรำช

นำยณัฐพล	สมบัติบุญ 0	7576	3300
08	2284	5615	
nuttapol@gmail.com

ม.7	ถ.นครศรี-ทุ่งสง	
ต.นำพรู	อ.พระพรหม	
จ.นครศรีธรรมรำช	80000

35 สถำนพินิจคุ้มครอง
เด็กและเยำวชน

นำงสุภำพร	มลิวัลย์ 0	7539	9567 อ.เมือง	จ.นครศรีธรรมรำช	
80000

วัน
จันทร์-
วันศุกร์	
(เช้ำ)

จังหวัดพังงา

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดพังงำ

1.	นำงสุดใจ	จตุรำบัณฑิต 0	7641	3302
08	1539	3471
Fax.	0	7548	1730
sudjaija@gmail.com

อ.เมือง	จ.พังงำ	82000 -

2.	นำงภำวิตำ	สำระเทพ 08	5885	6169
Kluaypavy@gmail.com

2 โรงพยำบำล
กะปงชัยพัฒน์

นำงธัญชนก	คนมีฉลำด 0	7667	9576
09	8895	9822
Fax.	0	7667	9575
Than17183013@gmail.com

อ.กะปง	จ.พังงำ	82170 วันศุกร์

จังหวัดนครศรีธรรมราช (ต่อ)
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ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

3 โรงพยำบำลเกำะยำว
ชัยพัฒน์

น.ส.ประนอม	เฉดิสถติย์ 0	7659	7109
06	1250	7532
Fax.	0	7659	7119
Pranom190107@gmail.com

อ.เกำะยำว	จ.พังงำ	82160 วันจันทร์

4 โรงพยำบำลคุระบุรี
ชัยพัฒน์

น.ส.อังสนำ	นันโท 0	7649	7109-12
08	1086	5424
Fax.	0	7649	1370
angsana_2530@hotmail.
co.th

อ.คุระบุรี	จ.พังงำ	82150 วัน
พฤหสับดี

5 โรงพยำบำลตะกั่วทุ่ง น.ส.ภมรรตัน์	หมืน่พนัธ์ 0	7658	1396
08	6569	3128
Fax.	0	7658	1395
pamornrat_m@hotmal.com

อ.ตะกั่วทุ่ง	จ.พังงำ	82140 วัน
อังคำร

6 โรงพยำบำลตะกั่วป่ำ 1.	น.ส.วำสนำ	เพ็ชรภักดิ์ 0	7658	4250
08	5793	0739
Fax.	0	7658	4298
wassana_11@yahoo.com

อ.ตะกั่วป่ำ	จ.พังงำ	82110 วันศุกร์	
(เช้ำ)

2.	นำงกรรณิกำร์	ชูแก้ว 08	1797	2486
kannika2523c@gmail.com

7 โรงพยำบำลทับปุด นำงชนกสุดำ	ดำวเรือง 0	7659	9019
08	7284	5911
Fax.	0	7659	9115
chanokdow9@gmail.com

อ.ทับปุด	จ.พังงำ	82180 วัน
อังคำร	
(บ่ำย)

8 โรงพยำบำล
ท้ำยเหมือง

นำงภริมย์	เลีย่วตระกลู 0	7657	1505
08	9288	5563
Fax.	0	7657	2125
piromliew	@gmail.com

อ.ท้ำยเหมือง	จ.พังงำ	
82120

วัน
พฤหสับดี

9 โรงพยำบำลบำงไทร น.ส.สวุรรณ์พร	เอีย่วพบิลูย์ 0	7646	1709
08	7893	7800
Fax.	0	7646	1078
suwanporn28@gmail.com

อ.ตะกั่วป่ำ	จ.พังงำ	82110 วัน
อังคำร	
(เช้ำ)

10 โรงพยำบำลพังงำ 1.	น.ส.กตัติยำ	เดชวรวทิย์ 0	7641	2032
08	7277	6852
Fax.	0	7641	1617
kuttiya_s@hotmail.com

อ.เมือง	จ.พังงำ	82000 วันจันทร์
ที่	1,	3

2.	นำยบุญฤทธิ์	
เอกธรรมเสถียร

08	6593	4208
boon.ri@hotmail.com

จังหวัดพังงา (ต่อ)
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ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

11 เรือนจ�ำตะกั่วป่ำ นำยสทิธพิล	แจ่มจันทร์ 0	7642	1100	ต่อ	20
08	1086	0895
Sit_chamchan@hotmail.
com

349	ถ.รำษฎร์บ�ำรุง
ต.ตะกั่วป่ำ	อ.ตะกั่วป่ำ	
จ.พังงำ	82110

วันศุกร์	
(เช้ำ)

12 เรือนจ�ำพังงำ นำงจตพุร	เบญจเลศิยำนนท์ 0	7648	1524
08	6688	0840
Fax.	0	7648	1523
mintmymark@hotmail.
com

51/1	ม.3	ต�ำบลถ�้ำน�้ำผุด
อ.เมือง	จ.พังงำ	82000

วันศุกร์	
(เช้ำ)

จังหวัดระนอง

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดระนอง

นำยสำมำรถ	เตี้ยวสกุล
นวก.สำธำรณสขุช�ำนำญกำร

0	7781	1583
08	6280	6655
amoxy270@gmail.com

ต.เขำนิเวศน์	อ.เมือง
จ.ระนอง	85000

-

2 โรงพยำบำลกระบุรี 1.	นำยสุรเสกข์	
เกื้อกำญจน์
จพง.สำธำรณสุขช�ำนำญงำน

0	7784	1398
08	5069	8255

ต.น�้ำจืด	อ.กระบุรี
จ.ระนอง	85110

วันจันทร์
(เช้ำ)

2.	นำงธัญญำรัตน์	จันทับ
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

09	3671	6890
tanyarat@gmail.com

3 โรงพยำบำลกะเปอร์ 1.	น.ส.วรวรรณ	
จันทร์ปทิว
นักวิชำกำรสำธำรณสุข

0	7784	3319	ต่อ	166
09	9820	1897

195	ม.1	ต.กะเปอร์
อ.กะเปอร์	จ.ระนอง
85120

วัน
อังคำร

2.	นำงปิยะมำศ	ศุภพันธุ์
พยำบำลวิชำชีพช�ำนำญกำร

08	0533	0043
ying_piyamas@hotmail.com

4 โรงพยำบำลระนอง 1.	น.ส.สมภร	จั่นจ�ำรัส
นวก.สธ.ช�ำนำญกำรพิเศษ

0	7781	474	ต่อ	266
08	1089	5293
poonim0201@hotmail.com

111	ถ.ก�ำลังทรัพย์
ต.เขำนิเวศน์	อ.เมือง
จ.ระนอง

วัน
อังคำร
(บ่ำย)

2.	น.ส.กัลยำณี	นำคฤทธิ์
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

08	7266	6391
sasy.kanme19@gmail.com

5 โรงพยำบำลละอุ่น 1.	น.ส.มลฤด	ีประสงค์นำค
นวก.สำธำรณสุขปฏิบตักิำร

0	7789	9054
09	8959	6162

ต.ละอุ่นใต้	อ.ละอุ่น
จ.ระนอง	85130

วันศุกร์

2.	น.ส.สิริรัตน์	ชูไชย
นวก.สำธำรณสุขปฏิบตักิำร

08	9292	6210
sirirat_si12@hotmail.com

6 โรงพยำบำล
สุขส�ำรำญ

1.	นำยชูศักดิ์	อุ้มชูผล
จพง.สำธำรณสขุช�ำนำญกำร

0	7784	4143
08	3648	7903

57/2	ม.5	ต.ก�ำพวน
กิ่งอ�ำเภอสุขส�ำรำญ
จ.ระนอง

วันจันทร์

2.	น.ส.ปณภัช	ศรีรัตน์
นวก.สำธำรณสขุช�ำนำญกำร

08	1270	9327
mickey_srirat@hotmail.com

จังหวัดพังงา (ต่อ)



สคร. 11

140 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

จังหวัดระนอง (ต่อ)

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

7 มูลนิธิศุภนิมิต
แห่งประเทศไทย	
จังหวัดระนอง

1.	นำงฐิติยำ	สำมำรถ
(ผู้ประสำนงำนหลัก)

0	7781	3312
09	9246	2365	

258/248	ม.6	ต.บำงริ้น
อ.เมือง	จ.ระนอง	85000

วัน
อังคำร

2.	น.ส.สรุสัวด	ีอนิทรอกัษร 09	3465	1692	
noon_ranong@hotmail.com

8 เรือนจ�ำระนอง 1.	น.ส.วำณี	นิคม
พยำบำลววชิำชพีปฏิบติักำร

0	7781	1090
09	8091	9378

ถ.เรืองรำษฎร์	ต.เขำนิเวศน์
อ.เมือง	จ.ระนอง	85000

2.	นำงชำลิตำ	พรหมมำตร์
พยำบำลววชิำชพีปฏิบติักำร

08	2428	3347

9 ด่ำนตรวจคนเข้ำเมอืง นำยประจักษ์	ชูแก้ว 0	7781	2345
08	6328	2717

ถ.สะพำนปลำ	ต.บำงริ้น
อ.เมือง	จ.ระนอง

จังหวัดชุมพร

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดชุมพร

นำงพรทิพย์	สกุลศักดิ์ 0	7750	1213
Fax.	0	7701	213
psakulsak@gmail.com

ถนนปรมินทรมรรคำ	
ต.ท่ำตะเภำ	อ.เมืองชุมพร	
86000

-

2 โรงพยำบำลชุมพรฯ นำงวชิรำวลี	โชติมณี 0	7750	3672 ถ.พศิิษฐ์พยำบำล	ต.ท่ำตะเภำ	
อ.เมืองชมุพร	86000

ทุกวัน

3 โรงพยำบำลท่ำแซะ นำงสีวิกำ	เรืองก�ำเนิด 0	7759	9026	ต่อ	13 2	หมู่	2	ต.ทรัพย์อนันต์	
อ.ท่ำแซะ	จ.ชุมพร	86140

วัน
อังคำร

4 โรงพยำบำลทุ่งตะโก นำยประสิทธิ์	ช่วยรักษำ 0	7758	5110-1
0	7753	6033
09	9723	0299

99	ม.1	ต.ทุ่งตะไคร่	
อ.ทุ่งตะโก	จ.ชุมพร	86220	

วัน
พฤหสับดี

5 โรงพยำบำลปะทิว นำยณรงค์ศักดิ์	สุขวิสุทธิ์ 0	7759	1170-1
08	9723	0299

63/40	หมู่	7	ต.บำงสน	
อ.ปะทิว	86160

วันศุกร์

6 โรงพยำบำล
ปำกน�้ำชุมพร

นำยชัยยุทธ์	บัววำรี 0	7752	1048
08	1273	7891

99/5	ม.3	ต.ปำกน�้ำ	
อ.เมือง	จ.ชุมพร	86000

วันศุกร์

7 โรงพยำบำล
ปำกน�้ำหลังสวน

น.ส.ชณัฏฐำ	
นิลประดับ

0	7755	1249	ต่อ	16
0	7751	1250

ม.4	ต.ปำกน�้ำ	อ.หลังสวน	
จ.ชุมพร	86110

ทุกวัน

8 โรงพยำบำลพะโต๊ะ นำงปิยนุช	เอกสุทธิ์ 0	7753	9045-6
08	7381	5790

138	ม.8	ต.พะโต๊ะ
อ.พะโต๊ะ	จ.ชุมพร	86180

วันศุกร์

9 โรงพยำบำล	
มำบอ�ำมฤต

นำงเปรมจิตร	ศรีสุวรรณ 0	77656	311
08	1891	8692

290	ม.12	ต.ดอนยำง
อ.ปะทิว	จ.ชุมพร	86160

วัน
จันทร์-
วันศุกร์	
(เช้ำ)

10 โรงพยำบำลละแม นำงอรวรรณ	ซ่อนกลิ่น 0	7755	9115 45	ม.7	ต.ละแม
อ.ละแม	จ.ชุมพร	86170

วันศุกร์
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ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

11 โรงพยำบำลสวี 1.	นำงนิพำ	ร่มแก้ว 0	7753	1206	ต่อ	112
0841837933

120	ม.7	ต.นำโพธิ์	อ.สวี	
จ.ชุมพร	86130

วัน
พฤหสับดี

2.	น.ส.กัณหำ	ปำนสมุทร

12 โรงพยำบำลหลังสวน น.ส.หัทยำ	มณีแดง 0	7759	2222 82	ม.5	ต.วังตะกอ	
อ.หลังสวน	จ.ชุมพร	86110

วัน
อังคำร
วัน

พฤหสับดี

13 โรงพยำบำล
ธนบุรี-ชุมพร

นำงดวงกมล	คงชำตรี 0		7765	8555 121	ม.3	ถ.ชุมพร-ระนอง
อ.เมือง	จ.ชุมพร

ทุกวัน

14 โรงพยำบำลวิรัชศิลป์ นำงรติชำ	หีตล�ำพูน 0	7754	2555 18/22	ถ.ปรมินทรมรรคำ
อ.เมือง	จ.ชุมพร

ทุกวัน

15 เรือนจ�ำจังหวัดชุมพร นำยณัฐรพงษ์	โขมพัตร์ 0	7751	1211 110	ม.1	ถ.ปรมินทรมรรคำ	
อ.เมือง	จ.ชุมพร	86000

ทุกวัน

16 เรือนจ�ำอ�ำเภอ
หลังสวน

นำยสิทธิพร	แก้วม่วง 0	7754	1066 300	ถ.หลังสวน	ต.หลังสวน	
จ.ชุมพร

ทุกวัน

จังหวัดกระบี่

ล�าดับ

ที่
หน่วยงาน

ชื่อผู้ประสาน

งานวัณโรค

โทรศัพท์

E	mail	address
ที่อยู่หน่วยงาน

	วันที่มี

TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดกระบี่

นำงกรุณำ	คงเรือง
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ช�ำนำญกำร

0	7561	1012-3,	ต่อ	126
08	6329	5347
Fax.	0	7561	2971
Merciful_na@hotmail.com

112	ถ.อุตรกิจ	ต.ปำกน�้ำ
อ.เมือง	จ.กระบี่	81000

2 โรงพยำบำลกระบี่ นำงพรพรหม	ชนะกุล
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

0	7562	2700,
09	1161	9399
pornprom.ch2558@gmail.
com

325	ถ.อุตรกิจ	ต.ปำกน�้ำ
อ.เมืองจ.กระบี่	81000

วันศุกร์
เช้ำ

3 โรงพยำบำลเกำะพีพี น.ส.สุดำพร	จันทร์ช่วย
พยำบำลวิชำชีพ

08	0037	8469
Annsudaporn2532@gmail.
com

ม.7	ต.อ่ำวนำง	อ.เมือง	
จ.กระบี่

วันพุธ
ทั้งวัน

4 โรงพยำบำล
เกำะลันตำ

น.ส.รุ่งทิพย์	ทะเลลึก	
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

0	7569	7100
08	4842	3270
lovelytaifuun@gmail.com

ต.เกำะลันตำใหญ่	
อ.เกำะลันตำ
จ.กระบี่	81150

วันพุธ
สัปดำห์
ที่	1	ของ
เดือน

5 โรงพยำบำลเขำพนม อนงค์นำถ	จีนหนู
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

0	7569	7017	
06	3615	5161
janongnat@hotmail.com

ม.9	ต.เขำพนม	อ.เมือง	
จ.กระบี่	81140

วันศุกร์
ทั้งวัน

6 โรงพยำบำล
คลองท่อม

น.ส.ชัชชฎำ	
ปุสสนำคะวำทิน
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

0	7569	9033
08	1536	1695
buachada@hotmail.com

ถ.เพชรเกษม	ม.2	
ต.คลองท่อมใต้	อ.คลองท่อม
จ.กระบี่	81120

วันจันทร์
เช้ำ

จังหวัดชุมพร (ต่อ)
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ล�าดับ

ที่
หน่วยงาน

ชื่อผู้ประสาน

งานวัณโรค

โทรศัพท์

E	mail	address
ที่อยู่หน่วยงาน

	วันที่มี

TB	Clinic

7 โรงพยำบำล
ปลำยพระยำ

นำงกัญญำภัทร	รักษำรัตน์
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

0	7568	7501,	
08	6593	5557
Krapook512@hotmail.com

63	ถ.อ่ำวลึก-พระแสง	
ต.ปลำยพระยำ	
อ.ปลำยพระยำ	จ.กระบี	่81160

วัน
อังคำร-
ทั้งวัน

8 โรงพยำบำลล�ำทับ นำงศิวพร	เกิดแก้ว
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

0	7564	3255
0	75636596
09	8074	4142

94	ม.5	ต.ล�ำทับ	อ.ล�ำทับ	
จ.กระบี่	81120

วัน
อังคำร
ทั้งวัน

9 โรงพยำบำล
เหนือคลอง

นำงกนกศรี	ผิวดี
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

	08	2305	9990		
nkbio2@hotmail.co.th		

ต.เหนือคลอง	
อ.เหนอืคลอง	จ.กระบี	่81130

วันจันทร์
ทั้งวัน

10 โรงพยำบำลอ่ำวลึก น.ส.ฐิติรัตน์	ศิริรักษ์
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

0	7561	9106
08	8768	6551
tj_sirirak@hotmail.com

ต.อ่ำวลึกใต้	อ.อ่ำวลึก	
จ.กระบี่	81110

วันศุกร์
ทั้งวัน

11 โรงพยำบำลกระบี่
นครินทร์อินเตอร์
เนชั่นแนล

น.ส.รำตรี	นวลปำน
พยำบำลวิชำชีพ

0	7562	6555	ต่อ	3202
08	0522	0299	
Ratreenualpan@gmail.com

ถ.มหำรำช	ต.ปำกน�้ำ
อ.เมือง	จ.กระบี่	81000

12 โรงพยำบำล
จริยธรรมรวมแพทย์
กระบี่

น.ส.นำซีเรำะ	อำบู
พยำบำลวิชำชีพ

09	5069	5009	
roh	nur@hotmail.com

ถ.อุตรกิจ	ต.กระบี่ใหญ่	
อ.เมือง	จ.กระบี่	81000

13 โรงพยำบำล
วัฒนแพทย์
อ่ำวนำงกระบี่

น.ส.ซัลมำ	ใจแน่	
พยำบำลวิชำชีพ

06	1252	1824
sunma	 nursing@hotmail.
com

ม.2	ต.อ่ำวนำง
อ.เมือง	จ.กระบี่	81001

14 เรือนจ�ำจังหวัดกระบี่ 1.	นำยพรณรงค์	ดินแดง
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

0	7561	1378 ถ.อุตรกิจ	ต.ปำกน�้ำ
อ.เมือง	จ.กระบี่	81000

2.	น.ส.คำวีน่ำ	ปฏิมิน
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

จังหวัดภูเก็ต

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดภูเก็ต

1.	น.ส.กุสุมำ	สว่ำงพันธุ์ 0	7622	5352
08	1535	1489
Fax.	0	7622	2915
kusuma.chd6@gmail.com
eipdphuketa@gmail.com

ถ.นริศร	อ.เมือง	จ.ภูเก็ต	
83000

-

2.	น.ส.อรุณีย์	สูเหม 08	4923	5957
arunee5957@gmail.com

2 โรงพยำบำลกรุงเทพ
ภูเก็ต

นำงฉัตรแก้ว	ไทยเจริญ 0	7625	4425
Chatkaew.the@bgh.co.th

อ.เมือง	จ.ภูเก็ต	83000 -

3 โรงพยำบำลถลำง นำยสมชำย	สำบุตร 0	76311111,	0	7631	1033
08	66338	9587

อ.ถลำง	จ.ภูเก็ต	83000 วันจันทร์

จังหวัดกระบี่ (ต่อ)
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ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

4 โรงพยำบำลป่ำตอง น.ส.มิรันตี	ศิริคุณ 0	7634	2633	ต่อ	155
09	1985	5991
Mery.miruntee@gmail.com

อ.กะทู้	จ.ภูเก็ต	83000 วันพุธ

5 โรงพยำบำล
มิชชั่นภูเก็ต

น.ส.โนรี	เลื่อนลอย 0	7621	2386
08	6742	1429
Noree.ik@gmail.com

อ.เมือง	จ.ภูเก็ต	83000 -

6 โรงพยำบำล
วชิระภูเก็ต

นำงวรญำ	อ�ำนวยผล 0	7621	1786
08	1958	2476
gwaraya@hotmail.com

ถ.เยำวรำช	ต.ตลำดใหญ่	
อ.เมือง	จ.ภูเก็ต	83000

วันจันทร์
วัน

อังคำร
วันศุกร์

7 โรงพยำบำลสิริโรจน์ น.ส.ขวญัชนก	ค�ำพรหมมำ 0	7624	9400	ต่อ	1215
08	2282	8869
kwanchanok.kh@sih.
bdms.co.th

อ.เมือง	จ.ภูเก็ต	83000 -

8 เรือนจ�ำจังหวัดภูเก็ต นำยอภิชิต	กุลศุภกร 0	7621	2104 11	ถ.ด�ำรง	ต.ตลำดใหญ่	
อ.เมือง	จ.ภูเก็ต	83000

ทุกวัน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ล�าดับ

ที่
หน่วยงาน

ชื่อผู้ประสาน

งานวัณโรค

โทรศัพท์

E	mail	address
ที่อยู่หน่วยงาน

	วันที่มี

TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1.	นำยสุจินต์	คงทวี 07	7272	784	ต่อ	212,	213
Fax.	07	7281	263
08	9472	5527
sujinpoo@hotmail.com

ถ.กำรุณรำษฎร์	ต.ตลำด	
อ.เมือง	จ.สุรำษฎร์ธำนี	
84000

-

2.	นำงชไมพร	เทือใหม่ 08	1536	0854
mamchamaiporn2507@
gmail.com

2 โรงพยำบำล
กำญจนดิษฐ์

1.	น.ส.ภูริชญำ	บุรินทร์กุล 0	7724	4518-9	ต่อ	115
08	1535	4016
Fax.	0	7725	5263
burinkul.p@gmail.com

76	ม.9	ต.พลำยวำส
อ.กำญจนดิษฐ์
จ.สุรำษฎร์ธำนี	84160

วันศุกร์
(บ่ำย)

2.	นำงพรรณธิพำ	วชิยัดษิฐ์ 06	3592	1592

3 โรงพยำบำล
เกำะพะงัน

1.	นำงอำรีพร	อิบรอเห็น 0	7737	7034	ต่อ	125
08	5479	5842
Fax.	0	7723	8216

6	ม.4	ต.เกำะพะงัน
อ.เกำะพะงัน
จ.สุรำษฎร์ธำนี	84280

วัน
พฤหสับดี

2.	น.ส.หฤทัย	หนูจีนเส้ง 09	4447	5222
haruthai.noojeenseng@
gmail.com

จังหวัดภูเก็ต (ต่อ)



สคร. 11

144 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ

ที่
หน่วยงาน

ชื่อผู้ประสาน

งานวัณโรค

โทรศัพท์

E	mail	address
ที่อยู่หน่วยงาน

	วันที่มี

TB	Clinic

4 โรงพยำบำล
เกำะสมุย

น.ส.กำญจนำ	รินทอง 07	7913	200	
08	7384	9296
Fax.	0	7742	1230
Maschi	035@hotmail.com

61	ม.1	ต.อ่ำงทอง
อ.เกำะสมุย
จ.สุรำษฎร์ธำนี	84140

วัน
อังคำร
(บ่ำย)

5 โรงพยำบำล
คีรีรัฐนิคม

น.ส.ทิพวรรณ	ชมเทศ 0	7739	1117	ต่อ	142
08	2810	0256
Fax.	0	7739	1117	
tk.bossbamm@gmail.com

ต.ย่ำนยำว	อ.คีรีรัฐนิคม	
จ.สุรำษฎร์ธำนี	84180

วันพุธ
(บ่ำย)

6 โรงพยำบำลเคียนซำ นำงทิพย์วิภำ	รัตนวุฒิ 0	7738	7189	ต่อ	132
08	9651	9387
Fax.	0	7738	7189	
Tipa34@hotmail.co.th

195	ต.เคียนซำ
อ.เคียนซำ
จ.สุรำษฎร์ธำนี	84260

วันพุธ
(เช้ำ)

7 โรงพยำบำลชัยบุรี น.ส.ศรัณย์พร	อั้งสกุล 0	7736	7075	ต่อ	120
08	0519	2442
Fax.	0	7736	7336
Aightsea32@hotmail.com

ต.ชัยบุรี	อ.ชัยบุรี
จ.สุรำษฎร์ธำนี	84210

วัน
อังคำร
(ที่	3)

8 โรงพยำบำลไชยำ 1.	นำงสุณีย์	ชมภูพล 0	7743	1466	ต่อ	133
08	3105	6995
Fax.	0	7743	1190
Sunee_vinay@yahoo.co.th

ต.ตลำด	อ.ไชยำ
จ.สุรำษฎร์ธำนี	84110

วันศุกร์
(ที่	1,	3	
เช้ำ)

2.	น.ส.บงกช	เทพขุน 09	3579	4436
thepkun_2528@hotmail.
com

3.	น.ส.ณัฐสุดำ	คล้ำยทอง 08	7624	7942	
ann_chaiya@hotmail.com

9 โรงพยำบำลดอนสัก 1.	นำงวำสนำ	คงกะแดะ 0	7737	1401	ต่อ	1048
08	6789	5084	
Fax.	0	7737	1179
vasana_kongkadae@
hotmail.com

ต.ดอนสัก	อ.ดอนสัก
จ.สุรำษฎร์ธำนี	84210

วันจันทร์
(ที่	1)

2.	น.ส.เพ็ญศิริ	เนียมมูสิก 08	1090	4041
p.kai2011@hotmail.co.th

10 โรงพยำบำลท่ำฉำง นำงตวงพร	แก้วมณี 0	7738	9124	
08	0693	7137
Fax.	0	7723	8216
Singto_09@hotmail.com

431	ม.1	ต.ท่ำฉำง
อ.ท่ำฉำง
จ.สุรำษฎร์ธำนี	8415

วัน
พฤหสับด	ี
วันศุกร์

11 โรงพยำบำลท่ำชนะ น.ส.ทิพย์เกษร	บุณเสถียร 0	7738	1167	ต่อ	202
08	1367	9862
Fax.	0	7738	1167	
prince_8407@hotmail.com

115	ม.10	ต.ท่ำชนะ	
อ.ท่ำชนะ	จ.สุรำษฎร์ธำนี	
84170

วันจันทร์

จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ต่อ)
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ล�าดับ

ที่
หน่วยงาน

ชื่อผู้ประสาน

งานวัณโรค

โทรศัพท์

E	mail	address
ที่อยู่หน่วยงาน

	วันที่มี

TB	Clinic

12 โรงพยำบำลท่ำโรงช้ำง น.ส.ทัศนีย์ญำ	กิ้มเส้ง 0	7735	7164
09	3695	3922	
Fax.	0	7735	7168
Tiw	502@hotmail.com

ต.ท่ำโรงช้ำง	อ.พุนพิน	
จ.สุรำษฎร์ธำนี	84130

วันพุธ

13 โรงพยำบำล
บ้ำนตำขุน

น.ส.อุทัยทิพย์	ส่งแสง 0	7739	7041	ต่อ	123	
08	1804	9148
Fax.	0	7739	7041
khawmaw@hotmail.com

74	ม.3	ต.เขำวง
อ.บ้ำนตำขุน	
จ.สุรำษฎร์ธำนี	84230

วันศุกร์
(เช้ำ)

น.ส.ศุภนำถ	ประสำร 09	3730	6510	
suppanad_jaod@
hotmail.com

14 โรงพยำบำล
บ้ำนนำเดิม

1.	น.ส.ปิยนำถ	จิระจรัส 0	7735	9116	
Fax.	0	7735	9116
08	1272	4210
piyajira@gmail.com

ต.บ้ำนนำอ.บ้ำนนำเดิม	
จ.สุรำษฎร์ธำนี	84240

วันพุธ
(บ่ำย)

2.	นำยปรีชำ	ศรีเจริญสุข 09	6535	2289
char_banna@hotmail.com

15 โรงพยำบำล
บ้ำนนำสำร

น.ส.มธุรส	คุ้มสุวรรณ 0	7737	1400	ต่อ	1
Fax.	0	7734	1416	ต่อ	137
08	9873	8686
mod2ra@hotmail.com	

ต.นำสำร	อ.บ้ำนนำสำร	
จ.สุรำษฎร์ธำนี	84120

วัน
อังคำร

16 โรงพยำบำลพนม 1.	นำงนงลักษณ์	สุดเอี่ยม 0	7739	9084	ต่อ	117	
Fax.	0	7739	9272	
08	6594	5349
anna41117@gmail.com

ต.พนม	อ.พนม	
จ.สุรำษฎร์ธำนี	84250

วันศุกร์
(บ่ำย)

2.	นำยสุวิรุฬ	เจียจิรำวัชร์ 0	7739	9084	ต่อ	122
08	6480	6281
supon26@hotmail.com

17 โรงพยำบำลพระแสง น.ส.เรวดี	ชำตรี 0	7736	9098	ต่อ	134	
Fax.	0	7736	9052
09	6634	9004
Rawadeerrr.5@hotmail.com

42	ม.1	ต.อิปัน	
อ.พระแสง	
จ.สุรำษฎร์ธำนี	84210

วันจันทร์

18 โรงพยำบำลพุนพิน น.ส.พจนำถ	ชมเทศ 0	7731	1129	ต่อ	259	
Fax.	0	7731	1120
08	9871	3122
Pojanat.c@hotmail.co.th

166	ถ.ธรำธิบดี	
ต.ท่ำข้ำม	อ.พุนพิน	
จ.สุรำษฎร์ธำนี	84130

วัน
อังคำร

19 โรงพยำบำลวิภำวดี น.ส.อรพนิธ์	พรหมวเิศษ 09	8708	6880
Promwisad@hotmail.com

172	ม.4	ต.ตะกุกเหนือ	
กิ่งอ.วิภำวดี	จ.สุรำษฎร์ธำนี	
84180

วันจันทร์

จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ต่อ)



สคร. 11

146 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ

ที่
หน่วยงาน

ชื่อผู้ประสาน

งานวัณโรค

โทรศัพท์

E	mail	address
ที่อยู่หน่วยงาน

	วันที่มี

TB	Clinic

20 โรงพยำบำลสมเด็จ
พระยุพรำชเวียงสระ

น.ส.ณัฏฐวี	มงกุฎแก้ว 0	7736	1283
09	8514	5501	
Fax.	0	7736	1283
Sunisa_m@msn.com

ต.บ้ำนส้อง	อ.เวียงสระ	
จ.สุรำษฎร์ธำนี	84190

วันจันทร์

น.ส.ทิพวัลย์	ผุดแจ่มใส 08	5885	8490
Sroy1985@hotmail.com

21 โรงพยำบำล
สุรำษฎร์ธำนี

1.	นำงกนกวรรณ	ชูฉิม 0	7791	5600
Fax.	0	7736	1283
08	3524	1259

ม.2	ต.มะขำมเตี้ย	ถ.ศรีวิชัย	
อ.เมือง	จ.สุรำษฎร์ธำนี	
84000

วันศุกร์

2.	นำงจันทิมำ	วงศ์สวัสดิ์ 08	4847	1178

22 โรงพยำบำล
สวนสรำญรมย์

นำงวรัทยำ	ธนะสันต์ อ.พุนพิน	จ.สุรำษฎร์ธำนี

23 โรงพยำบำล
ค่ำยวิภำวดีรังสิต

นำงบุญเอื้อ	ศุภลักษณ์ 08	9146	0093 อ.เมือง	จ.สุรำษฎร์ธำนี

24 โรงพยำบำลกองบิน	7 นำงชนิดำ	ศรีล�้ำ 08	0214	9995 อ.พุนพิน	จ.สุรำษฎร์ธำนี

25 โรงพยำบำลทักษิณ นำงอุดมศรี	พุ่มทอง 08	6898	8001 อ.เมือง	จ.สุรำษฎร์ธำนี

26 โรงพยำบำลศรีวิชัย น.ส.นิจกัญญ์ชิกำ	แทนโป 08	1978	6861 อ.เมือง	จ.สุรำษฎร์ธำนี

27 กรุงเทพสุรำษฎร์ น.ส.นันท์นภัส	ชัยศิริ 08	6158	4037 อ.เมือง	จ.สุรำษฎร์ธำนี

28 โรงพยำบำลเวียงเวช น.ส.ปิยะธิดำ	บัวจันทร์ 08	1397	1902 อ.เวียงสระ	จ.สุรำษฎร์ธำนี

29 โรงพยำบำล
กรุงเทพสมุย

น.ส.พัทธ์ชญำ	จันทร์คล้ำย 0	7742	9500	
08	1926	4440	
09	1034	5328

อ.เกำะสมุย	จ.สุรำษฎร์ธำนี

30 โรงพยำบำล
ไทยอนิเตอร์เนชัน่แนล

นำยสิทธิศักดิ์	รองเดช 0	7733	2657	
06	1413	5331

อ.เกำะสมุย	จ.สุรำษฎร์ธำนี

31 โรงพยำบำลบ้ำนดอน
อินเตอร์สมุย

น.ส.เยำวเรศ	ทีปจิรังกูล 0	7724	5236-7	
08	4969	9031

อ.เกำะสมุย	จ.สุรำษฎร์ธำนี

32 โรงพยำบำลสมุย
อินเตอร์เนชั่นแนล

ธัญญำรักษ์	สุธิรักษำ 0	7742	2272	
09	0176	9733

อ.เกำะสมุย	จ.สุรำษฎร์ธำนี

33 โรงพยำบำล
เฟิร์สเวสเทิร์น

ศศิธร	จันทร์อ่อน 0	7737	7474	
09	2347	8866

อ.เกำะพะงัน	
จ.สุรำษฎร์ธำนี

34 โรงพยำบำลพะงัน
อินเตอร์

น.ส.วงษ์เดือน	สมผล 0	7742	9559	
06	1629	6961

อ.เกำะพะงนั	จ.สรุำษฎร์ธำนี

35 โรงพยำบำลบ้ำนดอน
อินเตอร์	(พะงัน)

นำยณัฐวุฒิ	แก้วอินศรี 0	7737	7371-2	
08	4663	2222

อ.เกำะพะงัน	
จ.สุรำษฎร์ธำนี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ต่อ)
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147เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ

ที่
หน่วยงาน

ชื่อผู้ประสาน

งานวัณโรค

โทรศัพท์

E	mail	address
ที่อยู่หน่วยงาน

	วันที่มี

TB	Clinic

36 เรือนจ�ำกลำง
สุรำษฎร์ธำนี

1.	น.ส.สุชำดำ	ธำนีรัตน์ 09	5039	7966
Kwang_	jubjub@hotmail.
com

78	ถ.ดอนนก	ต.ตลำด	
อ.เมือง	จ.สุรำษฎร์ธำนี	
84000

ทุกวัน

2.	นำยกิตตินันท์	ตรียุทธ 08	4845	9343
Kittinun77@hotmail.com

37 เรือนจ�ำอ�ำเภอไชยำ น.ส.น�้ำผึ้ง	ไชยต่อเขต 06	1961	6624
Fax.	0	7743	1113
honeychaiya2019@gmail.
com

358	ม.1	ถ.รักษ์นรกิจ	
ต.ตลำดไชยำ	อ.ไชยำ	
จ.สุรำษฎร์ธำนี	84110

ทุกวัน

38 เรือนจ�ำอ�ำเภอ
เกำะสมุย

1.	นำยสรวิชญ์	สวัสดิสำร 08	0920	0460
Fax.	0	7741	9149	
ammy.escortes.m@gmail.
com	

95	ม.5	ถ.ทวีรำษฎร์ภักดี	
อ.เกำะสมุย	จ.สุรำษฎร์ธำนี	
84140

ทุกวัน

2.	รท.หญิง	ณชิำด	ีแสงมณี 06	5348	8256

จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ต่อ)



สคร. 12

148 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ศูนย์วัณโรคที่	12	
ยะลำ

1.	นำงจุฑำพัฒน์	
รัตนดิลก	ณ	ภูเก็ต

08	1487	2319
08	7390	7731
juthapat47@yahoo.com

89	ถ.เทศบำล	1	อ.เมือง	
จ.ยะลำ

-

2.	น.ส.ตรีชฎำ	วัฒนนุกุล 08	7285	2335
Poil54@hotmail.com

3.	น.ส.ฮำลิเมำะห์	เลำะลง 08	0869	1367
Ah_haleemoh@hotmail.
com

4.	น.ส.นูรไอณี	คำรี 09	3649	6220
Tam_Nee21@hotmail.com

5.	น.ส.กษมำ	เทวนิทรภคัดี 06	5596	7810
kasamatawin@gmail.com

6.	นำยนำสโรน	เจ๊ะเล๊ำะ	
(Lab)	

08	9187	9170
nas	2112011@hotmail.com

จังหวัดสงขลา

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดสงขลำ

นำยศักดิ์ณรงค์	สอนคง 0	7432	5070	ต่อ	307
08	3511	9211
Fax.	0	7432	6098
GVD_SK@hotmail.com

161/1	ถ.รำมวิถี	ต.บ่อยำง	
อ.เมือง	จ.สงขลำ	90000

2 โรงพยำบำลหำดใหญ่ น.ส.อุดมรัตน์	ช่วยชนะ 0	7427	3100	ต่อ	1775
08	1959	1204
Fax.	0	7427	3100
Udomrut_au@hotmail.com

182	ถ.รัถกำร	ต.หำดใหญ่
จ.สงขลำ

ทุกวัน
08.30-

16.30	น.

3 โรงพยำบำลสงขลำ นำงอ�ำมร	เดชบ�ำรุง 0	7433	8100	ต่อ	4010
08	7899	5115
Fax.	0	7433	0188	
Songkhla4010@gmail.com

ศูนย์บริหำรงำนวัณโรคและ
โรคเอดส์	ต.พะวง	อ.เมือง	
จ.สงขลำ	90100

วันพุธ
บ่ำย	

4 โรงพยำบำล
กระแสสินธุ์

1.	นำงทพิย์สคุนธ์	อนิทร์ด�ำ 0	7439	9023	ต่อ	154	
08	5619	1369	
Fax.	0	7439	9843	
Krasaesin139@hotmail.com

36/4	ม.3	ต.เชิงแส	
อ.กระแสสินธุ์	จ.สงขลำ	
90270

วันพุธ
08.30-

16.30	น.

2.	นำงนรำวรรณ	ช่วยชีพ 08	3169	6216	
Nursekanest@gmail.com

5 โรงพยำบำลระโนด นำงพรรณี	แก้วสวัสดิ์ 0	7439	1020
08	6289	1407
Fax.	0	7439	3121	
Pannee.17@hotmail.com

เลขที่	5/1	ม.5	ต.ระโนด	
อ.ระโนด	จ.สงขลำ	90140

วัน
พฤหสับดี
08.30–	
16.30	น.

ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
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149เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

6 โรงพยำบำลสทิงพระ 1.	นำงศศิธร	พรหมวิจิตร 0	7439	7038
08	4068	1846
Fax.	0	7439	7109	

96	ม.1	ต.จะทิ้งพระ	
อ.สทิงพระ	จ.สงขลำ

วัน
พฤหสับดี
08.30–	
16.30	น.2.	นำงฉันทนิตย์	พำณิช 09	1495	6505	

Chantanit@hotmail.com

7 โรงพยำบำลสิงหนคร นำงสมใจ	สขุขัง 0	7433	0539,	58	ต่อ	58
08	1690	6602
Fax.	0	7433	0538		
Somjai@hotmail.com

80/1	ม.5	ต.สทิ้งหม้อ
อ.สิงหนคร	จ.สงขลำ	
90280

วัน
พฤหสับด	ี
สัปดำห์
ที่	3

13.00–	
16.00	น.

8 โรงพยำบำลบำงกล�่ำ นำงอัจฉรำ	หนูนัง 0	7432	8221
08	1748	3556
Fax.	0	7432	8223		
Atchara_noonung@
hotmail.com

ต.บำงกล�่ำ	อ.บำงกล�่ำ	
จ.สงขลำ	90110

วันศุกร์
08.30-

12.00	น.

9 โรงพยำบำล
ควนเนียง

นำงสมรักษ์	สุขแสง 0	7438	6646	ต่อ	116	
08	9977	2697
Fax.	0	7438	6647		
Pasu_16@yahoo.com

ต.รัตภูมิ	อ.ควนเนียง	
จ.สงขลำ

วันศุกร์
08.30-

12.00	น.

10 โรงพยำบำลรัตภูมิ นำงวำสนำ	สุระก�ำแหง 0	7443	0390	ต่อ	129
08	1388	6896
Fax.	0	7438	9022		
ballbask@gmail.com

289	ม.1	ต.ก�ำแพงเพชร	
อ.รัตภูมิ	จ.สงขลำ

วันจันทร์
ที่	10	

08.30–	
16.30	น.

11 โรงพยำบำล
คลองหอยโข่ง

นำงรินนภำ	แก้วกันหำ 0	7447	3488
08	7293	7507
Fax.	0	7447	3499		
Rinfha@Hotmail.com

ต.คลองหอยโข่ง	
อ.คลองหอยโข่ง	จ.สงขลำ

วันศุกร์	
08.30-

16.30	น.

12 โรงพยำบำลนำหม่อม นำงณัฐชยำ	รองสวัสดิ์ 0	7459	3774-8	ต่อ	141
08	1541	6539
Fax.	0	7459	3774	ต่อ	104	
Natchy54@hotmail.com

ต.นำหม่อม	อ.นำหม่อม	
จ.สงขลำ

วันพุธ
08.30-

16.30	น.

13 โรงพยำบำลสะเดำ 1.	นำงเนตรชนก	
จุละวรรณโณ

0	7437	9994,	995	ต่อ	403	
08	9465	4482	
j.natechanok@hotmail.com

110	ถ.ปำดังเบซำร์	
ต.สะเดำ	อ.สะเดำ	จ.สงขลำ	
90120

วัน
อังคำร
08.30–	
12.00	น.2.	นำยณัฎฐเกียรติ	

ช�ำนิธุระกำร
0	7437	9994,	995	ต่อ	209	
08	6638	3208	
nuttakiat2007@
windowslive.com

3.	น.ส.ฝำตีมะ	หลับโส๊ะ 08	6961	1329	
Lung_fati@hotmail.com

จังหวัดสงขลา (ต่อ)



สคร. 12

150 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

14 โรงพยำบำล
ปำดังเบซำร์

นำงประเสริฐศรี	
แต้นิวัฒน์สกุล

0	7452	2503	ต่อ	264
08	1541	5021
Fax.	0	7452	2503	ต่อ	101	
Jim282508@hotmail.com

42	ม.9	ต.ปำดังเบซำร์	
อ.สะเดำ	จ.สงขลำ

วัน
อังคำร

สัปดำห์ที่	
2	และ	4
08.30-

16.30	น.

15 โรงพยำบำลสมเด็จ
พระบรมรำชินีนำรถ	
ณ	อ�ำเภอนำทวี

น.ส.ชัชฎำพร	สุขเวทย์ 0	7437	3080-9	ต่อ	131
08	1328	5210
Fax.	0	7437	1333		
TB_nathavee@hotmail.com
Famed_somdek@
hotmail.com

20	ถ.นำทวีประกอบ	
ต.นำทวี	อ.นำทวี	จ.สงขลำ	
90160

วัน
พฤหสับดี
13.00-

16.00	น.

16 โรงพยำบำล
สะบ้ำย้อย

นำยวินสันรรจ์	หมวกเป๊ียะ 0	7437	7101	ต่อ	142
08	7836	3076
Fax.	0	7437	7184		
Firstaid44@gmail.com

2/17	ม.1	ต.สะบ้ำย้อย	
อ.สะบ้ำย้อย	จ.สงขลำ

วันศุกร์
สัปดำห์	
2	และ	4
08.30–	
16.00	น.

17 โรงพยำบำลเทพำ น.ส.ศศิธร	พิทักษ์บุตร 0	7437	6359	ต่อ	209
08	4439	0128
Fax.	0	7437	6461	ต่อ	103	
spitukboot@gmail.com

โรงพยำบำลเทพำ	207	ม.5	
ต.เทพำ	อ.เทพำ	จ.สงขลำ

วันจันทร์
08.30–	
16.30	น.

18 โรงพยำบำลจะนะ นำงอรุณี	พรมทอง 0	7420	7070	ต่อ	213
08	6960	6053
Fax.	0	7420	7072	
tuy.rainny@hotmail.com

35	ถ.รำษฎร์บ�ำรุง	ม.2	
ต.บ้ำนนำ	อ.จะนะ	
จ.สงขลำ	90130

วันจันทร์
08.00–
12.00	น.

19 โรงพยำบำล
สงขลำนครินทร์

น.ส.เพียงจันทร์	บัวหลวง 0	7445	1474	
0	7445	1783
08	7268	8581
Fax.	0	7445	1494
bpaingja@medicine.psu.
ac.th

ถ.กำญจนวนิช	ซ.15	
ต.คอหงส์	อ.หำดใหญ่	
จ.สงขลำ	90110

วัน
พฤหสับดี
08.00–	
12.00	น.

20. โรงพยำบำลมูลนิธิ
มิตรภำพสำมัคคี

นำงศิริกุล	ศิริครินทร์ 0	7435	2900-3	
08	9870	3861
Fax.	0	7424	3549	

161/27	ถ.แสงศรี	ซ.8	
ต.หำดใหญ่	อ.หำดใหญ่	
จ.สงขลำ	90110

ทุกวัน	
เวลำ

รำชกำร

21 โรงพยำบำล
รำษฎร์ยินดี

นำงยวุลกัษณ์	ส�ำเภำจนัทร์ 0	7420	0202
08	1094	4836	
Fax.	0	7420	0292	
Rata2523@gmail.com

119	รำษฎร์ยินดี	
ต.หำดใหญ่	อ.หำดใหญ่	
จ.สงขลำ	90110

ทุกวัน	
เวลำ

รำชกำร

จังหวัดสงขลา (ต่อ)
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151เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

22 โรงพยำบำลศิครินทร์ 1.	นำงรัตนำภรณ์	
จันทรำชำ

0	7436	6966	ต่อ	8160,	8161
08	1277	5008
Fax.	0	7436	6955
Ratchy_1977@hotmail.com

169	ถ.นิพัทธ์สงเครำะห์	1	
ต.หำดใหญ่	อ.หำดใหญ่	
จ.สงขลำ	90110

ทุกวัน	
เวลำ

รำชกำร

2.	น.ส.นัสเรำะห์	ยุหำ 08	4858	7069
Bifern_99@hotmail.com

23 เรือนจ�ำกลำงสงขลำ 1.	นำยเจนวิทย์	นำคะโร 0	7433	6063	ต่อ	106 163	ม.4	ถ.สงขลำนำทวี	
อ.เมืองสงขลำ	จ.สงขลำ	
900002.	น.ส.อุ่นใจ	กำค�ำ 0	7433	6066	ต่อ	114

09	7361	9785

ล�ำดับที่	19	โรงพยำบำลสงขลำนครินทร์	สังกัดคณะแพทย์ศำสตร์	มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	
ล�ำดับที่	20	–	22	โรงพยำบำลเอกชน

จังหวัดสตูล

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดสตูล

น.ส.รุ่งรัตน์	ดุลยำภรณ์
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ช�ำนำญกำร

0	7473	2341	ต่อ	308	
08	878	28226	
rungratdul@gmail.com	

อ.เมืองสตูล	จ.สตูล	91000

2 โรงพยำบำลสตูล 1.	นำง.มณีรัตน์	บุญแก้ว
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

08	6749	0371	
Kaimaneerat2558@gmail.
com

อ.เมืองสตูล	จ.สตูล	91000 วันศุกร์
(เช้ำ)

2.	น.ส.อุษณำ	มรรคำเขต
นักวิชำกำรสำธำรณสุข

08	9653	2553	
manga.juu@hotmail.com

3 โรงพยำบำลละงู 1.	นำงวรำรัตน์	บูสู
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

08	9732	0205	
chingching2512@gmail.com

194	ต.ก�ำแพง	อ.ละงู	
จ.สตูล	91110

วันศุกร์

2.	น.ส.ฮำนีซ๊ะ	สอละซอ
เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข

08	4750	5050

4 โรงพยำบำล
ควนกำหลง

น.ส.อุศมำภรณ์	เพช็รหนเูสด
พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

09	3579	2418
usso2012@hotmail.co.th

ต.ควนกำหลง	
อ.ควนกำหลง	
จ.สตูล	91130

5 โรงพยำบำลท่ำแพ 1.	นำงฟิรดำวส์	คำวิจิตร
พยำบำลวิชำชพีช�ำนำญกำร

09	1167	3565	
firadao.dao@gmail.com

ต.ท่ำแพ	อ.ท่ำแพ	จ.สตูล	
91150

2.	นำงวรรณี	ปำทำน
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ช�ำนำญกำร

08	496	6294

6 โรงพยำบำลทุ่งหว้ำ 1.	น.ส.รุจิรำ	นิปะสิกิ	
พยำบำลวิชำชพีช�ำนำญกำร

08	9463	6000	
r_nisk@hotmail.com

ต.ทุ่งหว้ำ	อ.ทุ่งหว้ำ	จ.สตูล	
91120

2.	นำงสุทิศำ	ล่ำเต๊ะ
พยำบำลวิชำชพีช�ำนำญกำร

08	1766	5452

จังหวัดสงขลา (ต่อ)
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152 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

7 โรงพยำบำลควนโดน 1.	นำยมูฮัมหมำด	นุ่งอำหลี
พยำบำลวิชำชีพช�ำนำญกำร

08	7823	9502
mardstay@gmail.com	

ต.ควนโดน	อ.ควนโดน	จ.
สตูล	91160

2.	นำงรุจกัลยำ	ขำวเชำะ
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ช�ำนำญกำร

08	1296	2148

8 โรงพยำบำลมะนัง 1.	น.ส.	สุนัยนำ	ต�ำบัน
พยำบำลวิชำชีพช�ำนำญกำร

08	7836	0689	
hnai_nice@hotmail.com

ต.ปำล์มพัฒนำ	
อ.มะนัง	สตูล	91130

2.	น.ส.ดรุณี	โสสนุ้ย
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ช�ำนำญกำร

08	9466	8896

9 เรือนจ�ำจังหวัดสตูล นำงพินยำ	ขุนเศรษฐ 0	7476	3350	ต่อ	107
08	9739	8443

23	ถ.ยำตรำสวัสดี	ต.พิมำน
อ.เมือง	จ.สตูล	91000

 
จังหวัดตรัง

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดตรัง

นำงนงลักษณ์	ทวนชีพ 0	7520	5615,	22
08	1415	1588
Fax.	0	7520	5623	ต่อ	118

181	ม.4	ต.บ้ำนควน
อ.เมือง	จ.ตรัง	92000

2 โรงพยำบำลกันตัง 1.	นำงสิวินีย์	จันทร์คง 08	2469	8666
tamhok@hotmail.com

39	ถ.ควนทองสีห์	ต.กันตัง	
อ.กันตัง	จ.ตรัง	92110

2.	อทิตำ	หยงสตำร์ 06	2419	4563
amm_zaki@hotmail.com

3 โรงพยำบำล
ย่ำนตำขำว

1.	น.ส.พิมพ์รภัส	
โสมจันทร์

08	8792	7392
ju.u.rin@hotmail.com

293	 ม.1	 ถ.ตรัง-ปะเหลียน	
ต.ย่ำนตำขำว	 อ.ย่ำนตำขำว	
จ.ตรัง	92140

วันอังคำร
เช้ำและ
บ่ำย2.	น.ส.ปนัดดำ	คงเลิศ 09	7145	3546

panabba14@gmail.com

4 โรงพยำบำลปะเหลียน 1.	น.ส.นันทิยำ	เกำะกลำง 08	6286	7966
yakuza_ya@hotmail.com

248/2	ม.5	ต.ท่ำข้ำม
อ.ปะเหลียนจ.ตรัง	92120

วัน
พฤหัสบดี

2.	น.ส.อนุสรำ	หวังนุรักษ์ 08	3658	8961
anusra19wangnu@gmail.
com

5 โรงพยำบำลสิเกำ	 1.	นำงอ�ำพัน	ชิงแก้ว 08	7475	2565
ypan1514@hotmail.com

231	ม.1	ต.บ่อหิน	
อ.สิเกำ	จ.ตรัง	92150

วันอังคำร
บ่ำย

2.	สวิชญำ	ละหม้ำยสกุล 06	2979	0055
honeybee071@gmail.com

6 โรงพยำบำล
ห้วยยอด

1.	นำงมณฑิรำ	มีศรี 09	6636	0086
meesri.pang@gmail.com

17	ม.2	ต.เขำขำว
อ.ห้วยยอด	จ.ตรัง	92130

วัน
พฤหัสบดี

เวลำ	
8.30-

16.30	น.

2.	นำงฉันทนำ	สังข์ทอง 09	5419	2082
punnpoorn@gmail.com

จังหวัดสตูล (ต่อ)
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153เครือข่ายประสานงานวัณโรค

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

7 โรงพยำบำลนำโยง 1.	นำงพิมลรัตน์	
สุวรรณเวลำ

08	1893	7941
PMRT@Hotmail.co.th

31ถ.เทศบำล10
ต.นำโยงเหนือ	อ.นำโยง
จ.ตรัง	92170

วันจันทร์
บ่ำย

2.	นำงวรำรัตน์	ทองเพิ่ม 08	7279	1124
labnayong@hot	mail	.com

8 โรงพยำบำลรัษฎำ 1.	ลดำวัลย์	ฟุกล่อย 08	4308	5163
dawanr@gmail.com

11	ม.6ต.ควนเมำ
อ.รัษฎำจ.ตรัง92160

วัน
พฤหสับดี

2.	น.ส.เบญจพร	ชูช่วย 08	1728	2293
crv7012@hotmail.com

3.	กมลทิพย์	จำวิสูตร 06	2221	7571
mookmook@
windowslive.com

9 โรงพยำบำล
หำดส�ำรำญ	

1.	น.ส.ณัฐพร	อินทร์แก้ว 08	9475	0644
dekrean8_@hotmail.com

98	ม.3	ต.หำดส�ำรำญ	
อ.หำดส�ำรำญ	จ.ตรัง
92120

วันศุกร์

2.	ซีตีไอซะห์	เหล็กเกิดผล 0	7520	8838
Lab.hadsamran@gmail.com

10 โรงพยำบำลตรัง 1.	น.ส.สุพัตรำ	พำนิช 08	9729	4922
supatrapanicn@gmail.com

69	ถ.โคกขันธ์	ต.ทับเทียง
อ.เมือง	จ.ตรัง	92000

วันจันทร์

2.	นำงภิมล	เอี่ยนเหล็ง 0	8127	6753

3.	ฐิติพร	เพ็ชรฤทธิ์ 09	5425	5888

4.	อรพินทร์	รักทองหล่อ 08	6955	2660
wila_rx@hotmail.com

5.	รุ่งฤดี	อุคคติ 08	5656	3841
rungicu1969@gmail.com

11 โรงพยำบำลวังวิเศษ 1.	นำงกิ่งกำญจน์	
อำจมังกร

08	1958	8625
karn_7277@otmail.com

239-7	ต.วังมะปรำงเหนือ	
อ.วังวิเศษ	จ.ตรัง

วัน
อังคำร
เช้ำ2.	น.ส.ศศิกำนต์	ต้นบุญ 06	3443	2598

m.ai999@hotmail.com

12 เรือนจ�ำจังหวัดตรัง นส.เจมบอลย์	ใจเอ้ือ 0	7558	2335	ต่อ	26
09	8339	9960

133	ม.11	ต.โคกหล่อ	
อ.เมือง	จ.ตรัง	92000

จังหวัดพัทลุง

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดพัทลุง

นำงเกษณี	ไชยเพชร 0	7461	3127	ต่อ	401
08	9975	5512
k.chaipet@gmail.com

อ.เมือง	จ.พัทลุง	93000

จังหวัดตรัง (ต่อ)
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154 เครือข่ายประสานงานวัณโรค

จังหวัดพัทลุง (ต่อ)

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

2 โรงพยำบำลพัทลุง 1.	เฌอรฎำ	ขวัญแก้ว 08	2491	9946
kachoe16@gmail.com

อ.เมือง	จ.พัทลุง	93000

2.	นำงสำยใจ	จันแดง 08	1738	8285
saijai123@hotmail.com

3.	นำงวันดี	หลินเรือง 08	4633	6942
kluay_kk25@hotmail.com

3 โรงพยำบำล
กงหรำ

1.	วิไล	เกื้อหมำด 08	1990	8549
kwilai@gmail.com

อ.กงหรำ	จ.พัทลุง	93130

2.	ประภำพร	เส้งสุ้น 09	1795	3592
ae_sengsun@hotmail.com

4 โรงพยำบำล
เขำชัยสน

1.	รชณำกร	บัวแก้ว 08	8790	2114
rotchanakorn@hotmail.com

อ.เขำชยัสน	จ.พัทลุง	93130

2.	เอื้ออังกูร	ชูทอง 09	7345	8251
khao108@hotmail.com

5 โรงพยำบำล
ตะโหมด

1.	พยอม	ปำนเพชร 09	0479	3475
bbb_17@hotmail.com

อ.ตะโหมด	จ.พัทลุง
93160

2.	ภำวินี	นูกุล 09	3782	6863
pawineenukul09032533@
gmail.com

6 โรงพยำบำล
ควนขนุน

1.	มำริสำ	บัวบำน 09	5438	7841
samakr.bb@gmail.com

อ.ควนขนุน	จ.พัทลุง
931110

2.	พัทธมน	แก้วบริสุทธิ์ 09	5391	4365
pkaewborisut@gmail.com

7 โรงพยำบำล
ปำกพะยูน

1.	เสำวนีย์	วงศ์โสภณำกุล 08	9298	4793
wong_swn@yahoo.com

อ.ปำกพะยูน	จ.พัทลุง
93120

2.	อำภรณ์	สุระก�ำแหง 09	3857	0877
sri	2552@hotmail.com

3.	นูรีญำ	เดชอโนทัย 08	8390	5488
pee_mai_mm@hotmaail.
com

8 โรงพยำบำล
ศรีบรรพต

1.	วิมลมำส	สุขแก้ว 06	5103	1411
mooneenoi@gmail.com

อ.ศรีบรรพต	จ.พัทลุง
931930

2.	มัทนำวดี	เทียนเสรี 08	6289	5114
tukta452@gmail.com

9 โรงพยำบำล
ป่ำบอน

1.	บุญเรือน	สุทธิเหลือ 08	1081	2765
bunraum_su@hotmail.com

อ.ป่ำบอน	จ.พัทลุง
93170

2.	มัดลุตฝี	รูบำมำ 06	3079	8767
rud_mlt@hotmail.com
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ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

10 โรงพยำบำลบำงแก้ว 1.	กิตติยำ	วงศ์อุทัย 08	6287	1829
Kittiyakeaw30@gmail.com

อ.บำงแก้ว	จ.พัทลุง
93140

2.	ณิชำกร	สังข์น้อย 08	9294	8797
nichakorn_cyto@hotmail.
com

11 โรงพยำบำล
ป่ำพะยอม

1.	จุฑำมำส	แก้วขุนทอง 08	8399	5023
jktong321@gmail.com

อ.ป่ำพะยอม	จ.พัทลุง
93110

2.	สุปกำณฑ์	นุ่มฟัก 09	1846	8939
supakaan.kh@gmail.com

12 โรงพยำบำล
ศรีนครินทร์	
(ปัญญำนันทภิขุ)

1.	นุชนำฎ	บุญช่วย 08	6957	4975
nutpuk15@gmail.com

อ.ศรีนครินทร์	จ.พัทลุง
93000

2.	สุพัตรำ	นวลแก้ว 08	5226	0427
ninjanoi1011@hotmail.com

13 เรือนจ�ำกลำงพัทลุง นำงละมลศร	ีเกล้ียงประไพ ถ.ทัณฑ์บ�ำรุง	อ.เมือง	จ.พัทลุง	
93000

074613021	ต่อ	106
08	4269	5046

จังหวัดปัตตานี

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัด
ปัตตำนี

นำยสุรตัน	อำรง 0	7333	6026	ต่อ	301
08	4996	8587
Fax.	0	7333	6027
tan_raya@gmail.com

อ.เมือง
จ.ปัตตำนี	94000

2 โรงพยำบำลกะพ้อ 1.	น.ส.ซำรีพ๊ะ	สะและ 0	7349	4037
08	6290	7448
fatin_mashimaro@
hotmail.com

86	ต.กะรุบี	อ.กะพ้อ	
จ.ปัตตำนี	94230

วันศุกร์

2.	น.ส.ยัสมิน
วรพิทักษ์นนท์	(LAB)

09	3764	5252
yasminmt13@hotmail.com

3 โรงพยำบำลโคกโพธ์ิ นำงนิตยำ	สังข์ทอง 0	733	1313
09	3784	8989
prai_pare@hotmai.co.th

40/2	ต.มะกรูด	อ.โคกโพธ์ิ
จ.ปัตตำนี	94120

วันพุธ

4 โรงพยำบำล
ทุ่งยำงแดง

1.	นำงเจะพำตีเมำะ	วำเต๊ะ 0	7348	9104
08	6292	9636
imy.tyd@gmail.com

95	ม.1	ต.ตะโละแมะนำ	
อ.ทุ่งยำงแดง	จ.ปัตตำนี	
94140

วันจันทร์

2.	น.ส.ดียำนำ	หะมะ 09	5439	4759
5731804136@
lamduanmfu.ac.th

3.	น.ส.หวันกัสตีน	ปะดุกำ	
(LAB)

08	7299	6299
gemini_134i@hotmail.com

4.	นำยอิดเรส	อำบู	(DTC) 08	7290	9490
abu_tung@hotmail.com

จังหวัดพัทลุง (ต่อ)
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ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

5 โรงพยำบำลปะนำเรำ	 1.	น.ส.เกสสุดำ	แดงจันทร์ 0	7349	9063
08	4860	7516
katsuda.hong33@gmail.com

94	ต.ท่ำข้ำม	อ.ปะนำเระ	
จ.ปัตตำนี	94130

วันศุกร์

2.	น.ส.รอฮำนะ	สำเม๊ำะ 08	5786	5064
ha_nah001@hotmail.com

3.	นำยอยัมัน	ดเีย๊ำะ	(LAB) 08	1276	8865
lab_panare@hotmail.com

6 โรงพยำบำลปัตตำนี 1.	นำงนิธิวดี	สำมะอำลี 0	7333	5134-8
08	4641	1447
nithi	usmee@hotmail.com

2	ถ.หนองจิก	ต.สะบำรัง	
อ.เมือง	จ.ปัตตำนี	94000

วันพุธ
(บ่ำย)

2.	น.ส.อำนีลำ	มะแซ 08	1277	6534
aneela62@gmail.com

7 โรงพยำบำลมำยอ 1.	นำยซัยฟุดดีน	มะเร๊ะ 0	7349	7075
08	0724	0671
saifukm@gmail.com

147/2	ถ.มำยอ-ปำลัส	
ต.มำยอ	อ.มำยอ	จ.ปัตตำนี	
94140

วัน
พฤหสับดี

2.	นำงนูรีฮัน	ยำโกะ 08	1767	9383

3.	นำงนำรูดี	อำลี	(LAB) 08	1339	91163
sulmee@hotmail.com

8 โรงพยำบำลแม่ลำน 1.	นำงรตัตญิำ	บญุเรอืงขำว 0	7335	6171
08	1542	9595
rattiya_08@hotmail.com

128	ต.แม่ลำน	อ.แม่ลำน	
จ.ปัตตำนี	94180

วันจันทร์

2.	 น.ส.นูรียะห์	 เจะแมง	
(LAB)

08	4914	6078
nuyah1982@gmail.com

9 โรงพยำบำลไม้แก่น น.ส.ซูมัยยำ	อำแวโกะ 0	7348	1060
09	7345	4217
sumaiya_0230@hotmail.
com

108	ม.4	ต.ไทรทอง	
อ.ไม้แก่น	จ.ปัตตำนี
94220

วัน
พฤหสับดี

10 โรงพยำบำลยะรัง 1.	น.ส.วรรณำ	ผ่อนผำสุข 0	7343	9018
08	8489	2772

ต.ปิตูมุดี	อ.ยะรัง	จ.ปัตตำนี	
94160

วันพุธ

2.	น.ส.ยัสมี	อำรีฟุดดีน
(LAB)

08	6402	1374
mr086402174@gmail.com

11 โรงพยำบำลยะหริ่ง 1.	น.ส.นูรีน	หมะสะอะ 0	7349	1013
09	0480	5608
nureenms@gmail.com

2	ถ.เพชรเกษม	ต.ยำมู	
อ.ยะหริ่ง	จ.ปัตำนี	94150

วัน
อังคำร

2.	น.ส.ยำวำเฮ	เจ๊ะโซะ 08	6285	4102
yawahey4331@gmail.com

3.	น.ส.นูรอัลซีฟะฮ์	
มหัจจกุล	(LAB)

labyaring@gmail.com

จังหวัดปัตตานี (ต่อ)
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ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

12 โรงพยำบำล
สมเด็จพระยุพรำช
สำยบุรี

1.	น.ส.ฮัสน๊ะ	บือรำเฮง 0	7341	1412-3
09	3578	44278
hooa_70@hotmail.com

ท่ำเสด็จ	ต.ตะลุบัน	อ.
สำยบุรี	จ.ปัตตำนี	94110

วันอังคำร
(บ่ำย)

2.	น.ส.พัชรำภรณ์	
แก้วพรหมรำช

08	5655	9585
indyhip_alon3@hotmail.
com

13 โรงพยำบำลหนองจิก 1.	นำยนูรูดีน	แสงดี 0	7343	7174
08	6382	7119
dinhusna@gmail.com

223	หมู่	2	ถ.เพชรเกษม	
ต.ตุยง	อ.หนองจิก	จ.
ปัตตำนี	94170

2.	น.ส.สุทิศำ	สุวรรณมณี 08	9870	6901
a0un.jung17@gmail.com

3.	 นำงรอซีพะห์	 บำเกำะ	
(LAB)

08	9298	1821
zk_1526@hotmail.com

14 เรือนจ�ำกลำงปัตตำนี น.ส.สุธำทิพย์	ปลอดภัย 0	7341	4254
08	9736	0968

102	ม.8	ถ.เกษมส�ำรำญ	
ต.บำนำ	อ.เมือง	จ.ปัตตำนี	
94000

จังหวัดนราธิวาส

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

1 ส�ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัด
นรำธิวำส

น.ส.ปัทมำ	ลำมะทำ 09	0893	0103
0	7353	2060	ต่อ	307
Rose_adil12@hotmail.com

อ.เมือง	จ.นรำธิวำส
96000

2 โรงพยำบำล
นรำธิวำสรำชนครนิทร์

1.	นำงอุทัย	ขวัญแก้ว 09	5439	4086
utai_kwankaew@hotmail.
com

อ.เมือง	จ.นรำธิวำส	96000 จันทร์	
(บ่ำย)

2.	นำยกอฟฟำรี	ไทยสนิท 06	2545	5418
kof4037@gmail.com

3.	น.ส.อุษณีย์	เจ๊ะหะ 06	4274	0043
usnee.che@gmail.com

3 โรงพยำบำล
สุไหงโก-ลก

1.	นำยธวชั	ปรำบหนองบวั 08	8488	0600 อ.สุไหงโก-ลก	จ.นรำธิวำส	
96120

พฤหสับดี
(เช้ำ)

2.	น.ส.วณิชยำ	มำนี 09	3732	8032
lovemom100651@gmail.
com

3.	นำงซูไรดำ	สำมะ 08	7552	6711
daloveyee@gmail.com

4 โรงพยำบำล
ตำกใบ

1.	สุรินทร์	ทองชำติ 08	6491	1941
005syz@gmail.com

อ.ตำกใบ	จ.นรำธิวำส
96110

พฤหสับดี
(บ่ำย)

2.	พรรณษำ	พฤกษดี 08	3196	1675
lab.takbai@hotmail.com

จังหวัดปัตตานี (ต่อ)
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ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสาน
งานวัณโรค

โทรศัพท์
E	mail	address

ที่อยู่หน่วยงาน
	วันที่มี
TB	Clinic

5 โรงพยำบำล
บำเจำะ

นำงมำริสำ	ปองแท้ 08	8773	1154	
marisa.dada88@gmail.com

อ.บำเจำะ	จ.นรำธิวำส
96170

พฤหสับดี
(บ่ำย)

6 โรงพยำบำลระแงะ นำงฮัษณี	กำเซ็ง 08	1002	9975
nee_2561@hotmail.com

อ.ระแงะ	จ.นรำธิวำส
96130

อังคำร
(ทั้งวัน)

7 โรงพยำบำลรือเสำะ 1.	น.ส.สุริยำ	ดอเลำะ 09	1070	8069
yaya_205@hotmail.com

อ.รือเสำะ	จ.นรำธิวำส
96150

อังคำร
(ทั้งวัน)

2.	น.ส.นรูฮีนั	ดอเลำะตำเฮ 08	0711	0456
nureehun_mt@hotmail.
com

8 โรงพยำบำล
ศรีสำคร

1.	น.ส.นิสรินทร์	จินดำ	 08	5252	3789
Nissie_Chinda@yahoo.com

อ.ศรสีำคร	จ.นรำธวิำส	96120 พุธ
(ทั้งวัน)

2.	ซำกำรียำ	ยำแต 08	0039	5422
sagareya	007@hotmail.com

9 โรงพยำบำลแว้ง ซำลีนำ	ดอเลำะ 09	5276	3367
sonia_jupra@hotmail.com

อ.แว้ง	จ.นรำธิวำส	96160 พุธ
(บ่ำย)

10 โรงพยำบำลสุคิริน นำยมัสลำน	สีอ่อน 08	1738	4118
lamberata@hotmail.com

อ.สคิุรนิ	จ.นรำธวิำส	96190 อังคำร
(ทั้งวัน)
สัปดำห์ที่	
2,	4	ของ
เดือน

11 โรงพยำบำล
สุไหงปำดี

1.	น.ส.กีเรำะห์	มะเด็ง 08	9463	4136 อ.สุไหงปำดี	จ.นรำธิวำส
96140

จันทร์	
(บ่ำย)2.	นำงวรำภรณ์	กรินชัย 08	9654	5334

tan	nurse@hotmail.com

12 โรงพยำบำล
จะแนะ

นำยรสเดช	มะ 08	8775	4507
weram.54@gmail.com

อ.จะแนะ	จ.นรำธิวำส
96220

อังคำร
(เช้ำ)

13 โรงพยำบำล
เจำะไอร้อง

1.	น.ส.มำรียะห์	มะ 08	9705	7197
wead_hospital@hotmail.
com

อ.เจำะไอร้อง	จ.นรำธิวำส
96130

ศุกร์
(ทั้งวัน)

2.	น.ส.นูรำ	อำแวกอแด 089979	6299
rosa_pop555@hotmail.com

14 โรงพยำบำลยี่งอ
เฉลิมพระเกียรติ	
80	พรรษำ

1.	นำงแวซำรีนำ	
รำยอคำลี

08	7296	9547
tuanbisroon@yahoo.co.th

อ.ยี่งอ	จ.นรำธิวำส	96160 อังคำร
(เช้ำ)

2.	น.ส.กัรตีนี	อำชวำศัย 08	6287	8601
artchawa@gmail.com

15 เรือนจ�ำจังหวัด
นรำธิวำส

นำยอับดุลฮำเร็ม	ตอหะ 073511131	ต่อ	118
09	6223	2044

5	ถ.สุริยะประดิษฐ์	
ต.บำงนำค	อ.เมือง	
จ.นรำธิวำส	96000

จังหวัดนราธิวาส (ต่อ)
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