
โครงสร้างระบบบญัชาการเหตกุารณ์ด้านการแพทยเ์วียงเชียงรุ้ง จงัหวดัเชียงราย ( ICS)ปี ๒๕๖๑ 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ 
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลเวยีงเชยีงรุง้ 

สาธารณสขุอ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ 
        เภสชักรช านาญการพเิศษ รพ.เวยีงเชยีงรุง้ 

 

ฝ่ายประสานงานและเลขานุการ 
      หวัหน้ากลุ่มงานการพยาบาล 
หวัหน้ากลุ่มงานบรกิารดา้นปฐมภูมแิละองคร์วม 
      หวัหน้างานอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน 
      เจา้พนกังานสาธารณสขุ สสอ.เวยีงเชยีงรุง้ 

ทีมปฏิบติัการสอบสวนควบคมุโรค 
นว.สาธารณสขุ รบัผดิชอบงาน SRRT รพ.เวยีงเชยีงรุง้ 
พยาบาลวชิาชพีผูร้บัผดิชอบงาน IC รพ.เวยีงเชยีงรุง้ 
นว.สาธารณสขุ รบัผดิชอบงาน SRRT รพ.สต.เครอืขา่ย 
 

ฝ่ายปฏิบติัการหลกั 
แพทยเ์วรโรงพยาบาลเวยีงเชยีงรุง้  
พยาบาลหวัหน้าทมีปฏบิตังิานใน ER 
ทีมปฏิบติัการด้านการแพทยฉุ์กเฉิน 
พยาบาลผูร้บัผดิชอบ EMS 
เจา้หน้าที ่รพ.สต.เครอืขา่ยเวยีงเชยีงรุง้  
FR ในเครอืขา่ย 
ทีมอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 
พยาบาลผูร้บัผดิชอบงานอนามยัสิง่แวดลอ้ม 
เจา้หน้าที ่สสอ.เวยีงเชยีงรุง้ผูร้บัผดิชอบงานอนามยัสิง่แวดลอ้ม 
ทีมสขุภาพจิต (  MCATT) 
หวัหน้างานสขุภาพจติ รพ.เวยีงเชยีงรุง้ 
เจา้หน้าทีง่านสขุภาพจติ รพ.สต.ในเครอืขา่ย 
ทีมการดแูลรกัษาผูป่้วย 
หวัหน้างานผูป้ว่ยใน 
หวัหน้างานผูป้ว่ยนอก,หวัหน้างานหอ้งคลอด 

ฝ่ายข้อมลูและยทุธศาสตร ์
หวัหน้าฝา่ยบรหิารงานทัว่ไป รพ.เวยีงเชยีงรุง้ 
หวัหน้ากลุ่มงานการพยาบาล 
ผูช้่วยสาธารณสขุอ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ 
นว.ผูร้บัผดิชอบงานงานประกนัฯ,แผนฯ รพ. 
ผอ.รพ.สต.เครอืขา่ยอ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ 
หวัหน้างาน IT รพ.เวยีงเชยีงรุง้ 

ฝ่ายสนับสนุน 
หวัหน้าฝา่ยบรหิารงานทัว่ไป รพ.เวยีงเชยีงรุง้ 
ทีมส ารองยา วสัด ุเวชภณัฑ ์เครือ่งมือ 
เจา้พนกังานเภสชั รพ.เวยีงเชยีงรุง้ 
หวัหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์
เจา้หน้าทีพ่สัดุ  รพ.เวยีงเชยีงรุง้ 
พยาบาลผูร้บัผดิชอบเครื่องมอืแพทย ์รพ.เวยีงเชยีงรุง้ 
ทีมยานพาหนะ อปุกรณ์ส่ือสาร/วิทยุส่ือสาร/ซ่อมบ ารงุ 
เจา้หน้าทีพ่สัดุโรงพยาบาลเวยีงเชยีงรุง้ 
หวัหน้ายานพาหนะโรงพยาบาลเวยีงเชยีงรุง้ 
หวัหน้าช่างซ่อมบ ารุงโรงพยาบาลเวยีงเชยีงรุง้ 
ทีมเสบียงอาหาร 
หวัหน้าโภชนาการ รพ.เวยีงเชยีงรุง้ 
ทีมการเงินและบญัชี,งบประมาณ 
หวัหน้าการเงนิและบญัช ีรพ.เวยีงเชยีงรุง้ 
เจา้พนกังานการเงนิและบญัช ีสสอ.เวยีงเชยีงรุง้ 
เจา้หน้าทีง่านเงนิและบญัช ีรพ.เวยีงเชยีงรุง้  เครือข่ายการช่วยเหลือทางสาธารณภยั 

รพ.สมเดจ็พระญาณสงัวรเวยีงชยั,,รพ.พญาเมง็ราย, 
รพ.สต.ในเครอืขา่ยเวยีงเชยีงรุง้,หน่วย FR ในเครอืขา่ยเวยีงเชยีงรุง้ 
รพ.แมจ่นั ,รพ.เชยีงแสน,รพ.ดอยหลวง,รพ.แมฟ้่าหลวง( 5 เครอืขา่ย ) 
 



 
รายช่ือตามกรอบโครงสร้างระบบบญัชาการสากลของศนูยบ์ญัชาการด้านสาธารณสขุเวียงเชียงรุ้ง 

ล าดบั ต าแหน่งตามโครงสรา้ง ช่ือ สกลุ ต าแหน่ง โทรศพัทท่ี์
ท างาน 

โทรศพัท ์
มือถือ 

นามเรียกขาน
วิทย ุ

E-mail 

ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ 
1 ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ฯ : ICS แพทยห์ญงิ 

นงนุช  
มารนิทร ์ ผูอ้ านวยการ รพ.เวยีง

เชยีงรุง้ 
053-953137-8 084-712007 - marine2516@yahoo.com 

2 รองผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ฯ : ICS 
คนที ่1 

นายคนอง ทองสขุ สาธารณสขุอ าเภอ
เวยีงเชยีงรุง้ 

053 -602773 - - - 

3 รองผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ฯ : ICS คน
ท่ี 2 

นายมานิต พฒันา เภสชักร ช านาญการ
พเิศษ 

053-953137-8
ต่อ 107 

086-1888682 - Mnppat@ 
hotmail.com 

ฝา่ยประสานงานและเลขานุการ 
4 หวัหนา้ฝ่ายประสานงาน นางมาลยั พฒันา หวัหน้ากลุ่มงานการ

พยาบาล 
053-953138 ต่อ 
112 

091-1434850 - malaipat@gmail.com 

5 กรรมการฝ่ายประสานงาน นางเกศนิี พนัธป์ระยรู หวัหน้ากลุ่มงาน
บรกิารดา้นปฐมภูมิ
และองคร์วม 

053-953138 ต่อ
126 

086-5876296 - Ksn.p@hotmail.com 

6 กรรมการฝ่ายประสานงาน นายวุฒไิกร พุทชาค า จพ.สาธารณสขุ สสอ.
เวยีงเชยีงรุง้ 

053 -602773 - - - 

7 กรรมการฝ่ายประสานงาน/เลขานุการ นางมยุร ี หมัน่คดิ หวัหน้างานอุบตัเิหตุ
และฉุกเฉิน 

053-953138ต่อ 
111 

082-0338022 - Navakun47@hotmail.com 

ฝา่ยขอ้มลูและยุทธศาสตร ์
8 หวัหนา้ฝ่ายขอ้มูลและยทุธศาสตร์ นายสเุทพ  ปญัญา หวัหน้าฝา่ย

บรหิารงานทัว่ไป รพ. 
053-953138 ต่อ 
124 

 -  

9 กรรมการฝ่ายขอ้มูลและยทุธศาสตร์ นางมาลยั พฒันา หวัหน้ากลุ่มงานการ
พยาบาล 

053-953138 ต่อ 
112 

091-1434850 - malaipat@gmail.com 

10 กรรมการฝ่ายขอ้มูลและยทุธศาสตร์ นายบรรพต วงัวล ผูช้่วยสาธารณสขุ
อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ 

053-953086 089-5567302 - Banphot_w@ 
hotmail.com 



รายช่ือตามกรอบโครงสร้างระบบบญัชาการสากลของศนูยบ์ญัชาการด้านสาธารณสขุเวียงเชียงรุ้ง 
ล าดบั ต าแหน่งตามโครงสรา้ง ช่ือ สกลุ ต าแหน่ง โทรศพัทท่ี์

ท างาน 
โทรศพัท ์
มือถือ 

นามเรียก
ขานวิทย ุ

E-mail 

ฝา่ยขอ้มลูและยุทธศาสตร(์ ต่อ ) 
11 กรรมการฝ่ายขอ้มูลและยทุธศาสตร์ นายพรมเมศ ตาแกว้ เจา้หน้าทีง่าน IT รพ.

เวยีงเชยีงรุง้ 
053-953137-8
ต่อ 132 

085-7099230 - Wcr.it999@gmail.com 

12 กรรมการฝ่ายขอ้มูลและยทุธศาสตร์ 
 

นายยศกร อนิทะรงัษ ี นว.สาธารณสขุ 
หวัหน้างานประกนัฯ  

053-953137-8
ต่อ 125 

081-4699281 - Tong_itcom@hotmail.com 

13 กรรมการฝ่ายขอ้มูลและยทุธศาสตร์ 
 

นางมยุร ี หมัน่คดิ หวัหน้างานอุบตัเิหตุ
และฉุกเฉิน 

053-953138ต่อ 
111 

082-0338022 - Navakun47@hotmail.com 

ฝา่ยปฏบิตักิารหลกั 
14 แพทยป์ฏิบติังาน รพ.เวยีงเชียงรุ้ง นายแพทย ์

เบญจพล 
ทว้มสมบุญ นายแพทยป์ฏบิตักิาร 053-953138 080-3102200 - benjapolaun@hotmail.com 

15 แพทยป์ฏิบติังาน รพ.เวยีงเชียงรุ้ง แพทยห์ญงิ
สธุาสนิี   

เพชรอุดม นายแพทยป์ฏบิตักิาร 053-953138 089 6349592 - - 

16 แพทยป์ฏิบติังาน รพ.เวยีงเชียงรุ้ง แพทยห์ญงิ 
ปทัมาภรณ์ 

ปนัอนิทร ์ นายแพทยป์ฏบิตักิาร 053-953138 090 3295775 - - 

17 พยาบาลหวัหนา้ทีมปฏิบติังานในER นายณฐัสทิธิ ์ เขือ่นแกว้ พยาบาลวชิาชพี 053-953137-8  089-5591870 เชยีงรุง้ 2 - 
ทมีปฏบิตักิารดา้นการแพทยฉุ์กเฉิน 

18 พยาบาลผูรั้บผิดชอบงาน EMS/Refer นาย 
ณรงคศ์กัดิ ์

วนัด ี พยาบาลวชิาชพีงาน
อุบตัเิหตุและฉุกเฉิน 

053-953137-8
ต่อ 111 

085-6144553 ER เชยีงรุง้ Nwk82@hotmail.com 

19 พยาบาล รพ.สต.ทุ่งก่อ นางพรรณราย วงศเ์อย้ พยาบาลวชิาชพี -  - Punnarai-w@hotmail.com 
20 พยาบาล รพ.สต.ดงมหาวนั   พยาบาลวชิาชพี -  -  
21 พยาบาล รพ.สต.บา้นดงมหาวนั นางสทุนิ ปญัจรกัษ ์ พยาบาลวชิาชพี -  - keawkanlaya@windowslive.com 
22 พยาบาล รพ.สต.ป่าซาง นางสาวณฐัพร ใจอนิแกว้ พยาบาลวชิาชพี -  - Hana_iiz@hotmail.com 
23 พยาบาล รพ.สต.ป่าซางเหนือ นางสกุญัญา จนัทรป์ระเสรฐิ พยาบาลวชิาชพี -  - Katai.tam@hotmail.com 
24 หวัหนา้หน่วย FR เครือข่าย วชร. นายธนวทิย ์ สารากจิ กูช้พีเวยีงเชยีงรุง้ - 080 8063070 - - 



รายช่ือตามกรอบโครงสร้างระบบบญัชาการสากลของศนูยบ์ญัชาการด้านสาธารณสขุเวียงเชียงรุ้ง 
ล าดบั ต าแหน่งตามโครงสรา้ง ช่ือ สกลุ ต าแหน่ง โทรศพัทท่ี์

ท างาน 
โทรศพัท ์
มือถือ 

นามเรียกขาน
วิทย ุ

E-mail 

ทมีอนามยัสิง่แวดลอ้ม 
25 พยาบาลผูร้บัผดิชอบงานอนามยั

สิง่แวดลอ้ม 
นาง 
ปารชิาต ิ

อบสวุรรณ พยาบาลวชิาชพี รพ.
เวยีงเชยีงรุง้ 

053-953137-8
ต่อ 113 

081-7242698 - Chatpari@hotmail.com 

26 เจา้หน้าที ่สสอ.เวยีงเชยีงรุง้
ผูร้บัผดิชอบงานอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

นางภทัทยิา ยีห่ลา้ นว.สาธารณสขุ สสอ.
เวยีงเชยีงรุง้ 

053 -602773 089-9999687 - Second_r@hotmail.com 

ทมีสขุภาพจติ ( MCATT ) 
27 พยาบาลวชิาชพีงานสขุภาพจติ น.ส.วงศผ์กา   พรหมสตูร หวัหน้างานสขุภาพจติ 053-953137-8

ต่อ 129 
082 8939377 - Noina_wp@hotmail.com 

28 เจา้หน้าที ่งานสขุภาพจติ รพ.สต.ใน
เครอืขา่ย 

น.ส. 
วลิาวลัย ์

สรุยิะ นกัวชิาการ
สาธารณสขุ  

053-953086 082-1770665 -  

ทมีการดแูลรกัษาพยาบาล 
29 พยาบาลหวัหน้าทมีการดแูล

รกัษาพยาบาล 
นางพศกิา จนัทรส์มบตั ิ หวัหน้างานผูป้ว่ยใน 053-953138 ต่อ

117 
081 031 9998 - pasikafah@gmail.com 

30 พยาบาลทมีการดแูลรกัษาพยาบาล นางสพุรรณี มณีปญัญา หวัหน้างานผูป้ว่ยนอก 053-953138 ต่อ 
105 

091 071 8519 - Atom75@windowslive.com 

31 พยาบาลทมีการดแูลรกัษาพยาบาล นางสดุาพร แกว้จนัทรา หวัหน้างานหอ้งคลอด 053-953138 ต่อ 
113 

084 9012648 - Sudaporn723@gmail.com 

ทมีปฏบิตักิารสอบสวนควบคมุโรค 
32 นว.สาธารณสขุรบัผดิชอบงาน SRRT 

รพ.เวยีงเชยีงรุง้ 
นายพเิชษฐ ์ หมัน่คดิ นวก.สาธารณสขุ

ช านาญการ 
053-953137-8
ต่อ 126 

081-7645177 - Vcrh506@ 
hotmail.com 

33 พยาบาลวชิาชพีรบัผดิชอบงาน IC 
รพ.เวยีงเชยีงรุง้ 

นางสาลนิี คดิด ี พยาบาลวชิาชพี
ช านาญการ 

053-953138 ต่อ 
105 

084 482 9799 - Nan_saliny@hotmail.com 

34 นว.สาธารณสขุรบัผดิชอบงาน SRRT 
รพ.สต.เครอืขา่ย 

นายสมชาย สขุเกษม นว.สาธารณสขุ
รบัผดิชอบงาน SRRT 

- 089 9565451 -  

 



รายช่ือตามกรอบโครงสร้างระบบบญัชาการสากลของศนูยบ์ญัชาการด้านสาธารณสขุเวียงเชียงรุ้ง 
ล าดบั ต าแหน่งตามโครงสรา้ง ช่ือ สกลุ ต าแหน่ง โทรศพัท ์ มือถือ วิทย ุ E-mail 
ฝา่ยสนบัสนุน 

35 หวัหน้าฝา่ยบรหิารงานทัว่ไป รพ.   หวัหน้าฝา่ย
บรหิารงานทัว่ไป รพ. 

053-953138 ต่อ 
124 

- -  

ทมีส ารองยา วสัดุ เวชภณัฑ ์เครื่องมอื 
36 เจา้พนกังานเภสชั  รพ.เวยีงเชยีงรุง้ นายภาณุวัฒน์ ธุวะค า เจา้พนกังานเภสชั 053-953137-8

ต่อ 107 
- -  

37 หวัหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์ นายวรภพ ดอีทิธกิุล นกัเทคนิคการแพทย์
ช านาญการ 

053-953137-8
ต่อ 106 

- - Eak4111089@hotmail.com 

38 เจา้หน้าทีพ่สัดุคนที ่ นางสาว 
เกศรนิทร ์

ปะระมะ เจา้หน้าทีพ่สัดุ รพ.
เวยีงเชยีงรุง้ 

053-953137-8
ต่อ 156 

086-9795907 - Ketsarin_wcr@hotmail.com 

ทมียานพาหนะ อุปกรณ์สือ่สาร/วทิยุสือ่สาร/ซ่อมบ ารุง 
39 เจา้หน้าทีพ่สัดุคนที ่ นางณฐัธยิา อนิไชย เจา้หน้าทีพ่สัดุ รพ.

เวยีงเชยีงรุง้ 
053-953137-8
ต่อ 101 

- เชยีงรุง้ 2 Naynat@hotmail.com 
 

40 เจา้หน้าทีข่นสง่และยานพาหนะ : คน
ที ่1 

นาย 
สมมาตร ์

กาเรอืง เจา้หน้าทีย่านพาหนะ 
รพ.เวยีงเชยีงรุง้ 

053-953137-8
ต่อ 119 

086-1936595 เชยีงรุง้ 305 - 

41 เจา้หน้าทีข่นสง่และยานพาหนะ : คน
ที ่2 

นายจนัทรท์อง วนัด ี เจา้หน้าทีย่านพาหนะ  053-953137-8
ต่อ 119 

- เชยีงรุง้ 301 - 

42 หวัหน้าช่างซ่อมบ ารุง รพ.เวยีงเชยีง
รุง้ 

นายนิเวศน์ มณีรตัน์ ช่างเทคนิค รพ.เวยีง
เชยีงรุง้ 

053-953137-8
ต่อ 132 

- เชยีงรุง้306 - 

ทมีเสบยีงอาหาร 
43 หวัหน้าหน่วยเสบยีงอาหาร 

 
นางเรวด ี รูย้าม โภชนากร 053-953137-8 - - - 

44 เจา้หน้าทีห่น่วยเสบยีงอาหาร นาง 
ชรนิทรญ์า 

ใจค า เจา้หน้าทีง่าน
โภชนาการ 

053-953137-8
ต่อ 130 

- - - 

 



รายช่ือตามกรอบโครงสร้างระบบบญัชาการสากลของศนูยบ์ญัชาการด้านสาธารณสขุเวียงเชียงรุ้ง 
ล าดบั ต าแหน่งตามโครงสรา้ง ช่ือ สกลุ ต าแหน่ง โทรศพัทท่ี์

ท างาน 
โทรศพัท ์
มือถือ 

นามเรียกขาน
วิทย ุ

E-mail 

ทมีการเงนิและบญัช,ีงบประมาณ 
45 หวัหน้าทมีการเงนิละบญัชี

,งบประมาณ 
นางจนิตนา อนิสม หวัหน้างานการเงนิ

และบญัช ีรพ. 
053-953137-8
ต่อ 122 

084-4827542 - Nana_sandmongkol@hotmail.com 

46 เจา้หน้าทีก่ารเงนิละบญัช,ี
งบประมาณสสอ.เวยีงเชยีงรุง้ 

นางเรอืงรอง กาจนิะ เจา้พนกังานการเงนิ
สสอ.เวยีงเชยีงรุง้ 

053 -602773 - - - 

47 เจา้หน้าทีก่ารเงนิละบญัชี
,งบประมาณ  รพ.เวยีงเชยีงรุง้คนที่
1 

นายอุเทน ยารวง นกัวชิาการการเงนิ
และบญัช ีรพ. 

053-953137-8
ต่อ 122 

081-0217559 - JackyJacky_v@hotmail.com 

48 เจา้หน้าทีก่ารเงนิละบญัชี
,งบประมาณ  รพ.เวยีงเชยีงรุง้คนที่
2 

นางแสงอรุณ สงิหอ์ุดม เจา้หน้าทีก่ารเงนิและ
บญัช ีรพ. 

053-953137-8 085-7144123 - Sangaroon7@gmail.com 

 


