รายละเอียดการติดต่อสื่อสาร (ICS 205A)
1.ชื่อสถานการณ์

7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ 2562
3.ข้อมูลการติดต่อสือ่ สารพื้นฐาน
ตาแหน่งที่ได้รับมอบหมาย
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) คนที่ 1
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) คนที่ 2
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) คนที่ 3
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) คนที่ 4
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) คนที่ 5
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) คนที่ 6
ที่ปรึกษา ( STAG) คนที่ 1
ที่ปรึกษา ( STAG) คนที่ 2
คณะทางานฝ่ายแผนงานและข่าว
กรอง/ สื่อสารประชาสัมพันธ์
ทีมประเมินสถานการณ์และแจ้ง
เตือนภัย (SAT)
ทีมสื่อสารความเสี่ยง (Risk
Communication)
ทีมฝ่ายปฎิบัติการ (Operation)
ทีมปฏิบัติการตรวจเยี่ยมบูรราการ
ทีมปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย
ทีมสอบสวนโรค (JIT)
ฝ่ายส่งกาลังบารุง
ฝ่ายงบประมาณ
ฝ่ายประสานงาน

หมายเลขโทรศัพท์

นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์
พญ.ปาจรีย์ อารีย์รบ
นายแพทย์ชวนนท์ อิ่มอาบ
นายพิสุทธิ์ คงขา
นายไพรัช มโนสารโสภณ
ว่าที่ ร.ต. สุพันธ์ ร้อยนาค
นางนิศาชล ศรีหริ่ง
น.ส.นฤมล สุทธิแสงจันทร์
นายทรงวุฒิ บุญงาม

099-6263919
081-5723499
081-8661419
081-4096010
085-6691199
081-9899208
088-9017345
084-8028889
084-1143715

นายอัครวุฒิ ศุภอักษร

089-1466332

นางชฎาภรณ์ บุตรบุรี

081-9449853

นายรุ่งเรือง เด่นดวงใจ
พญ.ปาจรีย์ อารีย์รบ
นายเสริมศักดิ์ นาคเงิน
นางลิสา ร้อยกรอง
นายอังกาศ สิงห์พิทักษ์
นางสุทธิกานต์ นาคกู้
นางสุรภา ขุนทองแก้ว

089-6152229
081-5723499
081-3829092
081-9863826
086-5007848
083-8922430
086-3358208

นางสุรภา ขุนทองแก้ว
5.อนุมัติโดยผู้บญ
ั ชาการเหตุการณ์ ชือ่
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จากวันที่ 11 เม.ย. 62 เวลา 08.00 น.
ถึง
17 เม.ย. 62 เวลา 16.30 น.

ชื่อ-สกุล

4.เตรียมโดย ชื่อ Liasion

นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์

2.ช่วงระยะเวลา
ปฏิบตั กิ าร

ตาแหน่ง:
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

ตาแหน่ง:

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ราชบุรี
วันที่ 10 / เม.ย. / 2562

E-mail/อื่นๆ

ลายมือชื่อ:
…………………………………………….
ลายมือชื่อ:

…………………………………………
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3.ข้อมูลการติดต่อสือ่ สารพื้นฐาน
ตาแหน่งที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อ-สกุล
หมายเลขโทรศัพท์
E-mail/อื่นๆ
หน่วยงานภายนอก
ผู้ประสานของสาธารณสุขจังหวัด
ราชบุรี
ผู้ประสานของสาธารณสุขจังหวัด
กาญจนบุรี
ผู้ประสานของสาธารณสุขจังหวัด
สุพรรณบุรี
ผู้ประสานของสาธารณสุขจังหวัด
นครปฐม
ผู้ประสานของสาธารณสุขจังหวัด
เพชรบุรี
ผู้ประสานของสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
ผู้ประสานของสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาคร
ผู้ประสานของสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงคราม
ปภ.จังหวัดราชบุรี

นางสุรภา ขุนทองแก้ว

08-6336-8208

ems_rb01@hotmail.com

นายปรีชา เหลืองชูเชิด

08-2291-1155

Preecha_ph099@hotmail.com

นางจริยา ละมัยเกศ

08-1291-1136

Jariya927@hotmail.co.th

น.ส.ปราณี ตั้งจารุวัฒนชัย

08-1995-8267

emsnptho@gmail.com

นายอนุชา ปิ่นเพชร

08-6575-6969

panuchaeve@gmail.com

นางนภาพร โดมทอง

08-1434-3392

napaporn_dome@yahoo.com

นางจิตติมา จิระชีวี

08-6767-8710

emssamut@gmail.com

นายสุรัตน์ ผุลละศิริ

08-6540-8632

Ems.ssj@gmail.com

นายเดชา เรืองอ่อน

089-9696766

ปภ.จังหวัดกาญจนบุรี

นายอารุณ ปินตา

034-515998
034-516795

ปภ.จังหวัดสุพรรณบุรี

นางปวีณ์นุช พุ่มพฤกษ์

0-3553-6067-9

ปภ.จังหวัดนครปฐม

นายศุภชัย แสนยุติธรรม

0-3434-0230

ปภ.จังหวัดเพชรบุรี

นายวิรัช เพ็ญจันทร์

0-3242-5573

ปภ.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปภ.จังหวัดสมุทรสาคร

นายกิตติกรณ์ เทพอยู่อานวย
นายภราดล รุ่งโรจน์ธีระ

0-3260-1484
0-3442-4982

ปภ.จังหวัดสมุทรสงคราม

นายปริวัชร วัชรวิภา

0-3471-5836

4.เตรียมโดย ชื่อ Liasion
นางสุรภา ขุนทองแก้ว

ตาแหน่ง:
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

5.อนุมัติโดยผู้บญ
ั ชาการเหตุการณ์ ชือ่

ตาแหน่ง:

นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์
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นายแพทย์เชี่ยวชาญ
วันที่ 10 เม.ย. 2562

phet.dpm@gmail.com

ลายมือชื่อ:
…………………………………………….
ลายมือชื่อ:

…………………………………………

