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วนัที ่20-21 มถิุนายน พ.ศ.2563  
เวลา 08.30-16.30 น. 

ณ หอ้งลาเวนเดอร ์2 ช ัน้ 3 อาคารทเีค 3  
โรงแรมทเีค พาเลซ แอนด ์คอนเวนช ัน่  กรุงเทพมหานคร 
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โครงกำรพฒันำกลไกและนโยบำยกำรสง่เสรมิป้องกนัโรคจำกกำรประกอบอำชพี 
โดยฐำนทอ้งถิน่ ส ำหรบักลุม่แรงงำนนอกระบบ ปี 2562 - 2563 

 
 

เอกสำรประกอบกำรประชุม 

กำรประชมุเชงิปฏบิตักิำร :  
กำรจดักำรควำมรูเ้พือ่พฒันำศกัยภำพกลไกขบัเคลือ่น 

และบูรณำกำรกำรส่งเสรมิป้องกนัโรคจำกกำรประกอบอำชพีและสิง่แวดลอ้ม 
 



2 

 

 

 
 
 
 

รำยกำรเอกสำรประกอบกำรประชมุ 
 

 

ชุดที ่ รำยชือ่เอกสำร 
 

หน้ำที ่
 

1  

ก าหนดการประชมุ 
 

 

 

2  

โครงการประชมุ 
 

 
 

3  

รายชือ่ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
 

 

 

4  

ภาพรวมโครงการพฒันากลไกและนโยบายการส่งเสรมิป้องกนั
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ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร : กำรจัดกำรควำมรู้เพื่อพัฒนำศักยภำพกลไกขับเคลือ่น 
และบูรณำกำรกำรส่งเสริมป้องกันโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม 

วันที่ 20–21 มิถุนำยน 2563 เวลำ 08.30-16.30 น. 
ณ ห้องลาเวนเดอร์ 2 ช้ัน 3 อาคารทีเค 3 โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนช่ัน  กรุงเทพมหานคร 

 

วันเสำร์ ที่ 20 มิถุนำยน 2563 

 เวลำ กิจกรรม 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร 
09.00 – 09.15 น. ช้ีแจงวัตถุประสงค์และความคาดหวังการประชุมฯ 

โดย นางสาววรกมล  ไชยกัน และ นายยุคนธร  พรมเดช  

09.15 – 10.00 น. กล่าวเปิดการประชุม และให้ข้อคิดและความเห็น : ประเด็นปัญหาสุขภาพความปลอดภัยของ
แรงงานนอกระบบสู่กระบวนการ “พลเมืองต่ืนรู้ สู้วิกฤตสุขภำพ” ในระดับพื้นท่ีและจังหวัด 
โดย นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 

10.00 – 10.45 น. ทบทวนกรอบคิด ความมุ่ งหวังการพัฒนากลไกขับเคล่ือนและการบูรณาการท้ังระบบ                      
เพื่อการส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อมโดยฐานท้องถิ่น  
โดย นางอรพิน  วิมลภูษิต ผู้จัดการโครงการฯ 

10.45 – 12.00 น. ทบทวนและวิเคราะห์ การพัฒนากลไกการขับเคล่ือนและบูรณาการช่วงท่ีผ่านมา : กรอบคิด 
กระบวนการพัฒนา ศักยภาพ เงื่อนไขและข้อจ ากัด และข้อค้นพบ บทเรียน และความรู้ใหม่ 
 ระดับเขต/จังหวัด/พื้นท่ี  
 ระดับโครงการฯ (นักขับเคล่ือนสังคม : CSD และการติดตามประเมินผลภายใน) 

อ านวยกระบวนการโดย : นางสาววนิดา วิระกุล นักวิชาการอิสระและผู้จัดการโครงการฯ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น. น าเสนอและแลกเปล่ียนผลการทบทวนและวิเคราะห์ กลไกการขับเคล่ือนและบูรณาการระดับ

เขต/จังหวัด/พื้นท่ีและระดับโครงการฯ 
 เป้าหมาย บทบาทและศักยภาพระดับบุคคล – ทีม 
 การพัฒนาศักยภาพ : รูปแบบ ขอบเขตเนื้อหา/องค์ความรู้และการจัดการ 
 ประเด็นท้าทาย , การเสริมศักยภาพและโอกาส ,การลดข้อจ ากัด/เงื่อนไขท่ีเป็นอุปสรรค 
 แผนการพัฒนาศักยภาพและหนุนเสริม ,การติดตามประเมินผล  

อ านวยกระบวนการโดย: นางสาววรกมล  ไชยกัน/นายยุคนธร พรมเดช ผู้ประสานงานโครงการ 

15.00 – 16.30 น. สรุปประมวลผลและแลกเปล่ียนเพิ่มเติมร่วมกัน (ข้อสังเกต ข้อค้นพบ  ประเด็นร่วม/ประเด็น       
ท้าทายเพื่อการวางแผน/ออกแบบการพัฒนาศักยภาพ การหนุนเสริมและการบูรณาการช่วงต่อไป 
โดย : นางสาววนิดา วิระกุล นักวิชาการอิสระ 
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วันอำทิตย์ที่ 21 มิถุนำยน พ.ศ.2563 
เวลำ กิจกรรม 

09.00 – 09.30 น. ทบทวนสาระส าคัญของการประชุมฯ วันแรกและช้ีแจงกระบวนการวันท่ีสอง  
โดย : นายยุคนธร  พรมเดช  ผู้ประสานงานโครงการฯ 

09.30 – 10.30 น. พิจารณาก าหนดเป้าหมายและ Roadmap การพัฒนาศักยภาพกลไกร่วมกันช่วงระยะเวลาท่ีเหลือ
ของโครงการ (ระดับเขต/ระดับโครงการฯ) 
อ านวยกระบวนการโดย : นางอรพิน  วิมลภูษิต ผู้จัดการโครงการฯ 

10.30 –12.00 น. พิจารณาหารือเพื่อก าหนดกรอบการพัฒนาศักยภาพกลไกขับเคล่ือนและบูรณาการ 
 ประเด็นท้าทายและประเด็นร่วม  
 กรอบหรือขอบเขตเนื้อหาการพัฒนาท่ีจ าเป็น 
 รูปแบบ/วิธีการ,ระยะเวลา  
 การติดตามประเมินผล/เครื่องมือ  
 การสนับสนุน ฯ  
อ านวยกระบวนการโดย :นางสาววนิดา วิระกุล นักวิชาการอิสระ  

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. พิจารณาก าหนดแผนปฏิบัติการร่วม ท่ีเช่ือมร้อยและสอดคล้องกันท้ังในระดับเขต ระดับโครงการ 

อ านวยกระบวนการโดย: นางสาววรกมล  ไชยกัน ผู้ประสานงานโครงการฯ 
สรุปและปิดการประชุม 

หมำยเหตุ :  1. ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม  
     2. พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 - 10.45 น. และ 14.30 - 14.45 น. 
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โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร: กำรจัดกำรควำมรู้เพื่อพัฒนำศักยภำพกลไกขับเคลื่อน 
และบูรณำกำรกำรส่งเสริมป้องกันโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม 

 

สืบเนื่องโครงการพัฒนากลไกและนโยบายการส่งเสริมป้องกันโรคฯ ได้จัดการประชุมติดตาม
ประเมินผลภายในโครงการฯ ผ่าน Zoom Meeting เมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม 2563 ได้มีการแลกเปล่ียนท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับศักยภาพและบทบาทของกลไกสนับสนุนการขับเคล่ือนงานในระดับเขต จังหวัด และพื้นท่ี/
ต าบล อาสาสมัครอาชีวอนามัยชุมชน (อสอช.) และนักขับเคล่ือนสังคม (Community and Social Driver 
:CSD)  ท่ีสัมพันธ์และเช่ือมร้อยกันท้ังในด้านกรอบคิด เนื้อหา บทบาทการประสานงานและการท างานส่งเสริม
ป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพฯ พบว่ายังมีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท ความสัมพันธ์ และการเช่ือมร้อย
งานเชิงระบบ และเป็นขบวนเดียวกันกับการด าเนินงานในระดับพื้นท่ี ท่ียังไม่ไปในทิศทางเดียวกัน แ ละ
บางส่วนยังเข้าใจแบบแยกส่วน รวมถึงกระบวนการพัฒนาและเสริมศักยภาพท้ังในระดับเขต/พื้นท่ีและระดับ
โครงการฯ กลาง จึงมีข้อเสนอร่วมกันว่าควรมีเวทีเพื่อจัดการความรู้ท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนท างานช่วงท่ีผ่านเพื่อ
การพัฒนางานร่วมกัน ท้ังในด้านการกรอบคิด กระบวนการท างาน การพัฒนาศักยภาพ การส่งเสริม/สนับสนุน 
และกาติดตามประเมินผลให้เห็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อพื้นท่ีและ
กลุ่มเป้าหมาย  
 

 เพื่อให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะจากภาคีเครือข่ายน าไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพการท างานร่วมกัน 
ทางฝ่ายบริหารโครงการฯ จึงจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็น ข้อมูล และข้อเสนอต่อการ
พัฒนากลไก การขับเคล่ือนงานท้ังระบบ ขึ้นโดยให้ความส าคัญกับประสบการณ์การท างานในพื้นท่ีช่วงท่ีผ่าน
มาและการมีส่วนร่วมของผู้ขับเคล่ือนงานจริงในพื้นท่ี เพื่อให้การขับเคล่ือนงานในระดับพื้ นท่ีมีเกิด
ประสิทธิภาพและประโยชน์ร่วมกัน สามารถสาน เสริมและเช่ือมร้อย การท างานร่วมกันในทุกระดับและ
สอดคล้องกับบริบท หลังจากท่ีได้มีการเว้นวรรคการท างานในช่วงท่ีผ่านมา เนื่องจากการสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด -19  

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อทบทวน กรอบคิด เงื่อนไขข้อจ ากัดของกลไกขับเคล่ือนและบูรณาการงานท้ังระบบในระดับโครงการ 

/เขต /พื้นท่ี  และความคาดหวังท่ีสอดคล้องกับบริบทและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
2. เพื่อพิจารณาและแลกเปล่ียนประเด็นร่ วมและประเด็นเฉพาะในการวางแผนและออกแบบ

กระบวนการพัฒนาศักยภาพ ท้ังท่ีจัดรูปแบบท่ีเป็นทางการโดยส่วนกลางหรือเขต และรูปแบบ                    
การพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการท างาน (On the job training) ต่อยอดจากต้นทุนการด าเนินงาน     
ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา 

3. เพื่อพิจารณาก าหนดขอบเขตเนื้อหา และวิธีการพัฒนา/เสริมศักยภาพท่ีเป็นการท างานร่วมกัน                      
ท่ีสอดคล้องกับบริบทและความต้องการ/ความคาดหวัง ของพื้นท่ี/เขต เครื่องมือการติดตามประเมิน
ศักยภาพบทบาทของผู้เกี่ยวข้องหลัก/สนับสนุน และ Road map การพัฒนาท่ีสอดคล้องกัน                            
ท้ังจังหวะเวลา และขอบเขต/เนื้อหาการพัฒนาท่ีเกิดประโยชน์ต่อพื้นท่ี  
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กระบวนกำร 
1. ทบทวนความเข้าใจกรอบคิดกลไกขับเคล่ือนและบูรณาการท้ังระบบ ในระดับโครงการและระดับเขต/

พื้นท่ี  
2. แลกเปล่ียนและสะท้อนต้นทุนเงื่อนไข/ข้อจ ากัด บทบาทและศักยภาพของกลไกขับเคล่ือนและบูรณาการ

งานในระดับต่างๆ วิธีการพัฒนา เสริมและสนับสนุนการท างานให้กับกลไกในระดับต่างๆ บทบาทและ
ศักยภาพของกลไกขับเคล่ือนงานในระดับร่วมกัน 

3. กระบวนการกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปล่ียนเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในระดับพื้นท่ี : บทบาทท่ี
คาดหวัง การพัฒนาศักยภาพ  การสนับสนุนและการติดตามประเมินศักยภาพ และ Roadmap                     
การด าเนินงาน  

4. แลกเปล่ียนและสรุปประมวลภาพรวมทั้งประเด็นการท างานร่วมระดับโครงการ  ประเด็นเฉพาะระดับเขต
และ Roadmap การท างานท่ีสอดคล้องและหนุนเสริมกันอย่างเป็นระบบท้ังด้านเนื้อหาและเวลา 

 

ผู้เข้ำร่วม จ านวน 37 คน ประกอบด้วย 
1. คณะท างานขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลภายในเขต 1 เชียงใหม่ (พื้นท่ีจังหวัดแพร่) จ านวน 4 คน 
2. คณะท างานขับเคล่ือนระดับเขต/จังหวัดและติดตามประเมินผลภายในเขต 2 พิษณุโลก จ านวน 5 คน 
3. คณะท างานขับเคล่ือนระดับเขต/จังหวัดและติดตามประเมินผลภายในเขต 3 นครสวรรค์ จ านวน 3 คน 
4. คณะท างานขับเคล่ือนระดับเขต/จังหวัดและติดตามประเมินผลภายในเขต 5 ราชบุรี จ านวน 4 คน 
5. คณะท างานขับเคล่ือนระดับเขต/จังหวัดและติดตามประเมินผลภายในเขต 11สุราษฎร์ธานี จ านวน 4 คน 
6. คณะท างานขับเคล่ือนระดับเขต/จังหวัดและติดตามประเมินผลภายในเขต 12 สงขลา จ านวน 4 คน 
7. เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 
8. ผู้แทนมูลนิธิมิตรภาพบ าบัด  
9. ผู้แทนส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จ านวน 3 คน 
10.นักวิชาการส านักงานป้องกันควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พื้นท่ีเขต 1 เชียงใหม่ ,เขต 8 อุดรธานี 

และเขต 11 นครศรีธรรมราช จ านวน 3 คน 
11.เจ้าหน้าท่ีและนักวิชาการโครงการฯ จ านวน 5 คน 

วัน เวลำ สถำนที่กำรจัดกำรประชุมฯ 
    วันท่ี 20 - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. 
     ณ ห้องลาเวนเดอร์ 2 ช้ัน 3 อาคารทีเค 3 โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนช่ัน  กรุงเทพมหานคร 
 

งบประมำณ : 
ค่าใช้จ่ายการเดินทาง ค่าตอบแทน ค่าอาหาร/ท่ีพัก สนับสนุนโดยโครงการพัฒนากลไกและนโยบาย

การส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพโดยฐานท้องถิ่นส าหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ 
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. เกิดกระบวนการพัฒนาและสนับสนุนกลไกการขับเคล่ือนและบูรณาการงานท่ี สาน -เช่ือมร้อย -หนุน

เสริม กันระหว่างคณะท างานขับเคล่ือนระดับเขต/จังหวัด และระดับโครงการฯ ท่ีสอดคล้อง กันท้ัง            
กรอบคิด ขอบเขตการพัฒนา และบริบทสถานการณ์และศักยภาพของกลไกแต่ละระดับ  

2. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งเป็นผู้แทนคณะท างานขับเคล่ือนระดับเขต/พื้นท่ี  มีแผนและแนวทางเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพกลไกขับเคล่ือนและบูรณาการในระดับเขต/จังหวัด ร่วมกับคณะท างาน            
ในระดับเขต/พื้นท่ี เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันท้ังระดับโครงการ เขต และพื้นท่ี รวมถึงระยะเวลา                   
ท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมท้ังระดับโครงการฯ และระดับเขต/พื้นท่ี  

3. ข้อมูล/ชุดความรู้การพัฒนาศักยภาพกลไกขับเคล่ือนและการบูรณาการงานส่ง เสริมป้องกันโรค                     
จากการประกอบอาชีพ จากฐานการท างานของพื้นท่ีแต่ละเขต/จังหวัด 
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รำยชือ่ผูเ้ขำ้รว่มประชมุฯ 
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รำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร : กำรจัดกำรควำมรู้เพื่อพัฒนำศักยภำพกลไกขับเคลื่อน 
และบูรณำกำรกำรส่งเสริมป้องกันโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม 

วันที่ 20–21 มิถุนำยน 2563 เวลำ 08.30-16.30 น. 
ณ ห้องลำเวนเดอร์ 2 ชั้น 3 อำคำรทีเค 3 โรงแรมทีเค พำเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น  กรุงเทพมหำนคร 

 

ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหนง่/หน่วยงำน กำรตดิต่อ 
1.  นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ  เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพ

แห่งชาติ (สช.) 
เบอร์โทรศัพท์ :  
อีเมล์ :  

2.  ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานรินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 

เบอร์โทรศัพท์ : 089 472 9380 
อีเมล์ : isangarun@hotmail.com 

3.  น.ส.วนิดา  วิระกุล นักวิชาการอิสระ เบอร์โทรศัพท์ : 085 485 6961 
อีเมล์ : wirakul.w@gmail.com 

4.  นางอรจิตต์ บ ารุงสกุลสวัสด์ิ ผู้แทนมูลนิธิมิตรภาพบ าบัด เบอร์โทรศัพท์ : 084 751 0943 
อีเมล์ : orajittb@yahoo.com 

5.  นางเพียงพร  สันทัด ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

เบอร์โทรศัพท์ :  
อีเมล์ :  

6.  ดร.วราพันธุ์  พรวิเศษศิริกุล   ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 1 
เขียงใหม่  

เบอร์โทรศัพท์ : 081 111ว 1040 
อีเมล์ : p.wara@hotmail.com 

7.  ดร.ศิมาลักษณ์  ดิถีสวัสด์ิเวทย์ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 
อุดรธานี  

เบอร์โทรศัพท์ : 081 661 2459 
อีเมล์ : dsimalak@gmail.com 

8.  ดร.ประวิตร  ชัยวิสิทธิ์ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 11 
นครซรีธรรมราช 

เบอร์โทรศัพท์ :  
อีเมล์ :  

เขต 1 เชียงใหม่ (พืน้ที่ จ.แพร่) 
9.  ดร.ปณิธี  บุญสา มหาวิทยาลัยแม่โจ-้แพร ่

เฉลิมพระเกียรติ  
เบอร์โทรศัพท์ : 081 883 2020 
อีเมล์ : bunsa.paniti@gmail.com 

10.  นายสมโรจน์  ส าราญชลารัตน์  คณะท างานเขต 1 เชียงใหม่  เบอร์โทรศัพท์ : 081 746 2491 
อีเมล์ :  

11.  นายธนพล  สุทธคุณ 
 

คณะท างานเขต 1 เชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ :  
อีเมล์ : Thanapol.tiao8584@gmail.com 

12.  นายไชยเชษฐ์  วิลาจันทร์ คณะท างานเขต 1 เชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ :  
อีเมล์ : 

เขต 2 พิษณุโลก 
13.  นายนพดล พุ่มยิ้ม  ส านักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก 
เบอร์โทรศัพท์ :  
อีเมล์ :  

14.  นายพรประสิทธิ์   ข าศรี ส านักงานเทศบาลต าบลไม้งาม        
อ.เมืองตาก  จ.ตาก 
 

เบอร์โทรศัพท์ : 085 920 9396 
อีเมล์ : Phonprasitkhamsri@gmail.com   
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ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหนง่/หน่วยงำน กำรตดิต่อ 
15.  นางโชติณัฎฐ์  แตงคง ส านักงานสาธารณสุข 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 
เบอร์โทรศัพท์ : 095 481 7233 
อีเมล์ : Shutumkongtum2017@gmail.com 

16.  น.ส.ดวงใจ  โรจน์เจริญชัย องค์การบริการส่วนต าบล 
เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 

เบอร์โทรศัพท์ : 
อีเมล์ : 089 566 7704 

17.  น.ส.นวพร  คมชัย คณะท างาน เขต 2 พิษณุโลก เบอร์โทรศัพท์ : 080 067 5063 
อีเมล์ : nokkomchai@gmail.com 

เขต 3 นครสวรรค์  
18.  นายวิสุทธิ  บุญญะโสสิต ส านักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ 
เบอร์โทรศัพท์ : 081 909 7365 
อีเมล์ : bwisutt@gmail.com 

19.  ดร.ขวัญเรียม นิมสุวรรณ์ รพ.สต.บ้านท่าทอง อ.เมือง  
จ.นครสวรรค์ 

เบอร์โทรศัพท์ : 088 245 6546 
อีเมล์ : kwanriemn@hotmail.com 

20.  ดร.นเรศ คงโต  ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครสวรรค์ 

เบอร์โทรศัพท์ : 088 293 1324 
อีเมล์ : narasongto@hotmail.com 

เขต 5 รำชบรุี  
21.  นางทิพาพรรณ หอศิวาลัย  ส านักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี 
เบอร์โทรศัพท์ :  
อีเมล ์: tipapan.h@hotmail.com 

22.  น.ส.อุบลวรรณ คงสว่าง ศูนย์ประสานงานแรงงาน             
นอกระบบ จ.ราชบุรี 

เบอร์โทรศัพท์ :  
อีเมล์ : k_conon@hotmail.com 

23.  นายภัทรพงษ์  กิตติวิริยะพันธุ์   ศูนย์ประสานงานแรงงาน          
นอกระบบ จ.สุพรรณบุรี 

เบอร์โทรศัพท์ : 082 590 6889 
อีเมล์ : pattarapong26082519@gmail.com 

24.  น.ส.กัญญารัตน์ พุ่มพฤกษา  คณะท างานเขต 5 ราชบุรี เบอร์โทรศัพท์ : 
อีเมล์ :  

เขต 11 สุรำษฏรธ์ำนี (อยู่ระหว่างประสานงาน) 
25.  นายธีรนันต์  ปราบราย คณะท างานเขต 11  สุราษฎร์ธานี เบอร์โทรศัพท์ :  

อีเมล์ :  
26.  นายอนันต์ เขียวสด คณะท างานเขต 11  สุราษฎร์ธานี เบอร์โทรศัพท์ :  

อีเมล์ :  
27.  นางจุรีรัตน์ ยงค์ คณะท างานเขต 11  สุราษฎร์ธานี เบอร์โทรศัพท์ :  

อีเมล์ :  
28.   คณะท างานเขต 11  สุราษฎร์ธานี เบอร์โทรศัพท์ :  

อีเมล์ :  
เขต 12 สงขลำ 

29.  นายอะหมัด  หลีขาหรี คณะท างานเขต 12 สงขลา เบอร์โทรศัพท์ : 089 295 7981 
อีเมล์ : s4430535@hotmail.com 

30.  นายปฏิพัฒน์  ไกรสุทธิ์  คณะท างานเขต 12 สงขลา เบอร์โทรศัพท์ : 098 761 5143 
อีเมล์ : pathipath1@hotmail.com 

mailto:tipapan.h@hotmail.com
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ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหนง่/หน่วยงำน กำรตดิต่อ 
31.  นางพรศิริ  ขันติกุลานนท์ คณะท างานเขต 12 สงขลา เบอร์โทรศัพท์ :081 897 5115 

อีเมล์ : phonsiri.k@hotmail.com 
32.  น.ส.อารีย์ สุวรรณชาตรี คณะท างานเขต 12 สงขลา เบอร์โทรศัพท์ : 086 294 7370 

อีเมล์ : aree18andaman@gmail.com 
33.  นางอรพิน วิมลภูษิต ผู้จัดการโครงการพัฒนากลไก 

และนโยบายฯ 
เบอร์โทรศัพท์ : 081 716 6034 
อีเมล์ : wimonphusit@gmail.com 

34.  น.ส.วรกมล ไชยกัน ผู้ประสานงานโครงการพัฒนา 
กลไกและนโยบายฯ 

เบอร์โทรศัพท์ : 081 881 1438 
อีเมล์ : aewpabong2519@gmail.com 

35.  นายยุคนธร  พรมเดช ผู้ประสานงานโครงการพัฒนากลไก
และนโยบายฯ พื้นท่ีเขต 5 ราชบุรี 

เบอร์โทรศัพท์ : 063 343 1038 
อีเมล์ : namwa21@gmail.com 

36.  น.ส.ระวีวรรณ  ไชยกัน เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี
โครงการพัฒนากลไกและนโยบายฯ 

เบอร์โทรศัพท์ : 090 327 0440 
อีเมล์ : raweewan.cza@gmail.com 

37.  น.ส.พัชรินทร์  ศรีวิลัย เจ้าหน้าท่ีข้อมูลโครงการพัฒนา
กลไกและนโยบายฯ 

เบอร์โทรศัพท์ : 081 764 1185 
อีเมล์ : psrewilai@gmail.com 
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ภำพรวม 
โครงกำรพฒันำกลไกและนโยบำย 
กำรสง่เสรมิป้องกนัโรคจำกกำร 
ประกอบอำชพีโดยฐำนทอ้งถิน่ 

ปี 2562-2563 
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เป้าหมาย 

แรงงานนอกระบบในพืน้ทีเ่ป้าหมายทีพ่บปัจจยัและพฤตกิรรมเสีย่งทีส่่งผลต่อต่อสุขภาพ ความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในการท างานลดลงอย่างนอ้ยรอ้ยละ 10 จากการไดร้บับรกิารส่งเสรมิป้องกนัโรคเชงิรุกและมีความรอบรูด้า้นสุขภาพและความปลอดภยัในการท างานจน

สามารถจดัการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมตนเองและสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมและเอือ้ต่อการลดความเสีย่งทีน่ าไปสู่การมีสขุภาวะและคุณภาพชวีติทีด่ดีว้ยวธิบีูรณาการความรว่มมือของภาคเีครอืข่ายสุขภาวะ 
 

วตัถปุระสงค ์

พฒันาขอ้มลูและองคค์วามรูส้นับสนุนกระบวนการท างานและพฒันานโยบายการสรา้งเสรมิป้องกนัโรคจากการประกอบอาชพีและการพฒันาคณุภาพชวีติระดบัทอ้งถิน่-อ าเภอ 

 เสรมิศกัยภาพกลไกการจดับรกิารอาชวีอนามยัเชงิรกุระดบัทอ้งถิน่เพือ่การสง่เสรมิความรอบรูท้างสขุภาพ ความปลอดภยัและอาชวีอนามยัแกแ่รงงานนอกระบบในพืน้ที ่

เพือ่พฒันาศกัยภาพผูน้ าและเครอืข่ายอาสาสมคัรอาชวีอนามยัชมุชน (อสอช.) ใหม้คีวามรอบรูด้า้นสขุภาพความปลอดภยัในการท างานและน าไปสูก่ารจดัการตนเอง การขยายผลสูค่รอบครวั 

     และกลุ่มแรงงานนอกระบบในชมุชนและเครอืข่ายใหม้สีุขภาวะทีด่รีว่มกนัและการขบัเคลือ่นนโยบาย 

เพือ่บูรณาการการสรา้งเสรมิสขุภาวะรว่มกนัระหวา่งภาคทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดับรกิารอาชวีอนามยัเชงิรุกและการพฒันาคณุภาพชวีติระดบัทอ้งถิน่และอ าเภอ 

โครงการพฒันากลไกและนโยบายการสง่เสรมิป้องกนัโรคจากการประกอบอาชพีโดยฐานทอ้งถิน่ส าหรบักลุม่แรงงานนอกระบบปี 2562 - 2563 

 

กรอบคดิการท างาน กระบวนการท างาน 

 

1) ขอ้มูลสถานการณค์วามเสีย่งและภยัคุกคามอนัเน่ืองมาจากการประกอบอาชพีและระดบัความรอบรูด้า้นสุขภาพของกลุ่มแรงงานนอกระบบพืน้ทีเ่ป้าหมาย 

2) อาสาสมคัรอาชวีอนามยัไดร้บัการพฒันาและมีความรอบรูท้างสุขภาพ ความปลอดภยั และอาชวีอนามยัในการท างานมีศกัยภาพในการเฝ้าระวงัความเสีย่งเพือ่การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมและสภาพแวดลอ้มอย่างนอ้ยต าบลละ 5 คน 

3) ผูน้ าหรอือาสาสมคัรชมุชน ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพใหเ้ป็นอาสาสมคัรอาชวีอนามยัชมุชนเพือ่ท าหนา้ทีเ่ป็นกลไกคดักรองและการรณรงคเ์พือ่การส่งเสรมิป้องกนัโรคจากการประกอบอาชพีอย่างนอ้ยเขตละ 20 คน 

4) เกดินวตกรรมชมุชนเพือ่ลดความเสีย่งดา้นสุขภาพและสิง่แวดลอ้มจากการประกอบอาชพีทีส่อดคลอ้งกบับรบิทความเสีย่งและอาชพีอย่างนอ้ยเขตละ  2 เร ือ่ง 

5) รูปแบบการจดัการความเสีย่งจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้มแบบบูรณาการประกอบดว้ยสุขภาพ ความปลอดภยัการมีหลกัประกนัทางสงัคมและการจดัการอาชพีทีน่ าไปสู่การพฒันาคุณภาพชวีติอย่างนอ้ยใน 20 ต าบล/เขต 

6) คณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถิน่ ในพืน้ทีเ่ป้าหมายจ านวน 100 ต าบลใน 5 เขตสุขภาพก าหนดเร ือ่งการส่งเสรมิสุขภาพ ความปลอดภยัและอาชวีอนามยัเป็นนโยบายในการการสนับสนุน เพือ่การส่งเสรมิป้องกนัโรคจากการประกอบอาชพี

และการพฒันาคุณภาพชวีิตต่อเน่ือง 

7) ชดุความรูจ้ากการถอดบทเรยีนต าบล และอ าเภอตน้แบบเพือ่การเรยีนรู ้การขยายผลและสนับสนุนการขบัเคลือ่นนโยบายเขตละ 1 ชดุ 

8) ชดุความรูก้ารส่งเสรมิป้องกนัโรคส าหรบักลุ่มเปราะบางเพือ่ลดปัจจยัเสีย่งโรคจากการท างานและสิง่แวดลอ้มจ านวน 1 ชดุ 

9) เกดินโยบายการส่งเสรมิป้องกนัโรคจากการประกอบอาชพีและพฒันาคุณภาพชวีติแรงงานนอกระบบในระดบัอ าเภอโดยการขบัเคลือ่นของเครอืข่ายอาสาสมคัรอาชวีอนามยัชมุชนและเครอืข่ายพี่เลีย้งกองทุนฯจากพืน้ฐานทีรู่ปธรรม อย่างนอ้ยเขตละ2 อ าเภอ 

10) เอกสารขอ้เสนอนโยบายการพฒันาคุณภาพชวีติแรงงานและการส่งเสรมิป้องกนัโรคต่อคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชวีติอ าเภอ 

11) เอกสารขอ้เสนอนโยบายการส่งเสรมิป้องกนัโรคส าหรบักลุ่มเปราะบาง /กลุ่มเสีย่งทีเ่ป็นกลุ่มแรงงานนอกระบบทัง้ในเขตเมืองและเขตชนบท ต่อระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

 

ผลผลติ (Outputs) ระดบัเขต    

 เขา้ถงึขอ้มูล 

ความรู ้
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กรอบคดิกำรพฒันำคณุภำพชวีติ 
แรงงำนนอกระบบ สสส. 
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กรอบคดิการพฒันาคณุภาพชวีติแรงงานนอกระบบ สสส.

แผนยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการแรงงานนอกระบบ                  

ฉบบัที ่2  :  2561-2564 
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กรอบคดิการพฒันาระบบสขุภาพความปลอดภยัและอาชอีนามยัในการท างาน 

ทีม่า :  รายงานโครงการพฒันานโยบายและกลไกการเขา้ถงึระบบสรา้งเสรมิสขุภาพความปลอดภยัและอาชวีอนามยัส าหรบักลุ่มแรงงาน 

1 กนัยายน 2558  – 30  กนัยายน 256 1  
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 ระบบสขุภาพ “องคร์วม” 

ระบบการดแูลสขุภาพประชาชน 



2 0  
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กลไกกำรด ำเนินงำนกำรส่งเสรมิป้องกนัโรค 
จำกกำรประกอบอำชพีโดยฐำนทอ้งถิน่ 

ส ำหรบักลุ่มแรงงำนนอกระบบ 
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รูปแบบกำรพฒันำ 
อำสำสมคัรอำชวีอนำมยัชมุชน 

(อสอช.) 
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การขยายผลการด าเนนิงาน 

สูก่ลุม่และนโยบาย 

การแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละ

การสรา้งเครอืขา่ยงานระยะ

ตอ่ไป 

การตดิตามประเมนิผลเพือ่ปรบั

วธิกีารท างานและเสรมิศกัยภาพ 

การลงมอืปฏบิตัติามแผน

จดัการความเสีย่ง 

การประเมนิความเสีย่งและ

จดัท าแผนจดัการความ

เสีย่งของกลุม่เป้าหมาย 

การสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ 

ความตระหนกัในการด าเนนิการ

ลดความเสีย่งในการประกอบ

อาชพีใหแ้กก่ลุม่เป้าหมาย 

รบัสมคัร/คดัเลอืกผูน้ า 

กลุม่เป้าหมาย/กลุม่น ารอ่ง          

ทีจ่ะเขา้รว่มด าเนนิการ 

การส ารวจขอ้มูลความเสีย่ง   

ความรอบรูด้า้นสุขภาพและ

ตน้ทนุการท างานในพืน้ที ่

 

 

 

 

 

 

 

บทบาทของ 

อาสาสมัครอาชีวอนามัย 

(อสอช.) 

1. เ ป็ น แ ก น น ำ ใ น ก ำ ร จั ด

กระบวนกำรและถ่ำยทอด

ควำมรู้ แก่กลุ่ มผู้ ประกอบ

อำชีพในชุมชน 

2. เป็นแกนน ำในกำรติดตำม  

เฝ้ำระวังสุขภำพและควำม

ปลอดภัยในกำรท ำงำน 

3. เป็นผู้ประสำนงำนระหว่ำง

กลุ่มผู้ท ำงำนกับเจ้ำหน้ำที่

สำธำรณสุข และหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้องร่วมกับกำรสร้ำง

เสริมสุขภำพแรงงำนร่วมกับ

เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องในกำร

ส่งเสริมป้องกัน และแก้ไข

ปัญหำสุขภำพ อำชีวอนำมัย

และควำมปลอดภัยในกำร

ท ำงำน 
 

 

คณุสมบตัพิืน้ฐำนของผูท้ีจ่ะเป็นอสอช. 
 

1. เป็นแกนน าแรงงานในกลุ่มอาชพีหรอืแกนน าหรอืผูป้ระกอบการชมุชนทีม่ีความสนใจ 
2. เป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขหรอือาสาสมคัรอืน่ๆในชมุชนทีม่ีความสนใจ 
3. มีเวลาและมีความสนใจทีจ่ะเป็นอาสาสมคัร 
4. มีความสามารถในการอ่านและเขยีนหรอืมีทกัษะในการถ่ายทอดความรูไ้ด ้
5. สามารถประสานการท างานหรอืความรว่มมือกบัภาคเีครอืข่ายทัง้ภาครฐั 

ภาคประชาสงัคม และองคก์รชมุชนอืน่ๆได ้ 

ผูน้ ำ  
อำสำสมคัรชุมชน 

การมีส่วน
ร่วมของภาคี 
เครือข่าย 
หน่วยงาน  
องค์กร 
ท้ังภายใน
และ 

ภายนอก     
ชุมชน 

การพัฒนา
ผู้น า

อาสาสมัคร
ชุมชน 

 
 

อาสาสมัคร 
อาชีวอนามัย

ชุมชน 

อาสาสมัครอาชีวอนามัย (อสอช.) : ผู้ท่ีผ่านการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้มีความรู้ ทักษะการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ

เรื่องโรคท่ีเกิดจากการท างานมีทักษะพื้นฐานในการส่ือสารการประเมินความเส่ียง และการวางแผนการจัดการความ

เส่ียง เพื่อท าหน้าท่ีเป็นกลไกเฝ้าระวังและการสร้างเสริมป้องกันโรคจากการท างานในระดับกลุ่มหรือชุมชน 
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กลไกกำรตดิตำมประเมนิผลภำยใน
โครงกำรฯ 
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เกณฑแ์ละเครือ่งมอื 
กำรตดิตำมประเมนิผลภำยใน 

ระดบัเขต 
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ร่ำง เกณฑ์กำรติดตำมประเมินผลภำยใน พื้นที่เขต 1 เชียงใหม่ (จังหวัดแพร่) 
 

วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัด / ควำมหมำย เกณฑ์บ่งชี้ 
วัตถุประสงค์ที่ 1 ศักยภาพทีมกลไกคณะท างาน พ่ีเลี้ยง อาสาสมัครอาชีวอนามัย 
ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและการจัดการ
ทรัพยากรการเกษตร 

1. มีความสามารถในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ ในระดับกลุ่ม
และพ้ืนที่ของตนเอง อาชีวอนามัยและการจัดการความเสี่ยงในการท างาน/ประกอบอาชีพการจัดสวัสดิการ
ส าหรับแรงงานนอกระบบสิทธิประโยชน์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบ 

2. มีความสามารถในการจัดการกลุ่มเป้าหมาย ตามหลักการและข้อตกลงที่ก าหนดร่วมกัน  
3. มีความสามารถประสานงานในระดับกลุ่มอาชีพระดับต าบลหรือ อปท. และ หน่วยงานภาครัฐในการ

สนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพ และ กลุ่มแรงงานในพ้ืนที่ 
4. มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายระดับท้องถ่ิน อ าเภอ และระดับจังหวัด 
5. มีการรายงานการประชุมคณะกรรมการฯโดยมีวาระ/มติ แนวทางการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความ

ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัด (1) กลไกขับเคลื่อนในระดับจังหวัดในรูปแบบของคณะท างานเป็นกลไก
ขับเคลื่อนและสนับสนุนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มแรงงานนอกระบบ 
ควำมหมำย มคีวามสามารถในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ บริหารจัดการและ
ขับเคลื่อนนโยบายด้านอาชีวอนามัย สวัสดิการสังคม ระบบหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถ่ิน พร้อมทั้งสามารถขับเคลื่อนงานจากระดับท้องถ่ิน สู่เครือข่าย
ระดับอ าเภอและระดับจังหวัด 
ตัวชี้วัด (2) กลไกในระดับพ้ืนที่ต าบล  การขับเคลื่อนโดยฐานท้องถ่ิน 1. มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการท างานส าหรับแรงงาน

นอกระบบ 
2. มีข้อมูลสถานการณ์ความเสี่ยงในการประกอบอาชีพ ของกลุ่มอาชีพเป้าหมาย 
3. มีแผนการด าเนินงาน หรือเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงของกลุ่มอาชีพเป้าหมาย 
4. มีการติดตามผลและประเมินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาวิธีการจัดการความเสี่ยง 
5. มีการส่งรายงานผลการด าเนินงานและมีการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

ควำมหมำย  กลุ่มผู้น าและกลุ่มแรงงานนอกระบบ ในก าหนดเป็นพ้ืนที่เป้าหมาย 
เพ่ือท าแผนงานในการด าเนินงาน ท้ังพ้ืนที่ที่เป็นพ้ืนที่ต้นแบบ และพ้ืนที่ขยายผล 

ตัวชี้วัด (3) คู่มือกระบวนการ/การพัฒนาศักยภาพผู้น าและอาสาสมัครฯ ใน
ระดับพ้ืนที่ 

1. ผู้น าและอาสาสมัครอาชีวอนามัยสามารถน าทักษะ ความรู้ จากหลักสูตรไปด าเนินการในพ้ืนที่เป้าหมายได้ 
2. ผู้น าและอาสาสมัครอาชีวอนามัยสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. คู่มือ/แนวทางปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภัยในการท างาน โดยมีหลักฐานแสดงผลการประเมินการใช้คู่มือ/

แนวทางปฏิบัติงาน และหลักฐานแสดงการทบทวน เช่น ข้อเสนอแนะ รายงานการประชุมที่มีวาระการ
ปรับปรุง ฯลฯ และมีการปรับปรุงเน้ือหาของคู่มือ/แนวทางการแก้ไข 

4. มีแนวทาง รูปแบบ ช่องทางในการสื่อสารความเสี่ยงด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ควำมหมำย คู่มือในการพัฒนาศักยภาพผู้น าและอาสาสมัครอาชีวอนามัย ใน
ระดับพ้ืนที่ ในมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ของโครงการ 
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จากมลพิษสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องและเหมาะสมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น การฝึกอบรมให้ความรู้ การท าป้าย
สื่อสารความเสี่ยง การจัดนิทรรศการ ตลอดจนการสื่อสาร ผ่านสื่อต่างๆ 

5. มีการทบทวน คู่มือ/แนวทางปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภัยในการท างาน 
6. น าผลการทบทวนมาปรับปรุงเน้ือหาของคู่มือ หลักสูตร/แนวทางปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภัยในการท างาน

ให้เหมาะสม  
ตัวชี้วัด (4) อาสาสมัครอาชีวอนามัย (อสอช.) ในการสื่อสาร การประเมินความ
เสี่ยง และการวางแผนการจัดการความเสี่ยง เพ่ือท าหน้าที่เป็นกลไกเฝ้าระวังและ
การสร้างเสริมป้องกันโรคจากการท างาน ในระดับกลุ่มหรือชุมชน 

1. มีความสนใจและมีจิตอาสา เข้าร่วมกระบวนการท างานในชุมชนหรือท้องถ่ินเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แรงงานในต าบล/ชุมชน 

2. มีความพร้อมทั้งด้านเวลาและความสามารถที่จะสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมในประเด็นต่างๆ ของกลุ่ม
แรงงานในชุมชน 

3. เป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้รับการยอมรับในพ้ืนที่ 
4. มีโครงสร้างของงาน  ผู้รับผิดชอบพ้ืนที่เป้าหมาย และผ่านการอบรมตามหลักสูตรพ้ืนฐานของอาชีวอนามัย 
5. มีข้อมูลอาสาสมัครอาชีวอนามัยที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ (เข้าประชุมหรือรับการอบรมหลักสูตร)          

ด้านอาชีวอนามัย 
6. มีแนวทาง รูปแบบ ช่องทางในการสื่อสารความเสี่ยงด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ที่ถูกต้องและเหมาะสมให้กับผู้

ที่เกี่ยวข้อง เช่น การฝึกอบรมให้ความรู้ การท าป้ายสื่อสารความเสี่ยง ตลอดจนการสื่อสาร ผ่านสื่อต่างๆ 
7. มีหลักฐานที่แสดงถึงการด าเนินกิจกรรม การให้การอบรมทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ

สิ่งแวดล้อม 
8. จัดท าโครงการและด าเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังสุขภาพและการเฝ้าระวังสิง่คุกคามท่ีเป็นปัญหาส าคัญในพ้ืนที่ 

ควำมหมำย บคุคลหรือกลุ่มบคุคลที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถ ในเรื่องอาชีวอ
นามัย ความปลอดภัยในการท างาน และมีความสามารถในถ่ายทอด ให้ค าแนะน า
ปรึกษาช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่อยู่ในชุมชน/กลุ่มอาชีพเปา้หมาย 

ตัวชี้วัด (5) แผนงาน/โครงการฯ ได้รับพิจารณาสนับสนุนทรัพยากรจากกองทุน
สุขภาพต าบล ในการจัดการทรัพยากรการเกษตรและส่งเสริมป้องกันโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการขับเคลื่อนของผู้น า อสอช. 
และคณะกรรมการกองทุนฯ 

1. มีข้อมูล สถานการณ์ เกี่ยวกับปัญหา ความต้องการ และการจัดการทุนต่างๆที่มีอยู่ในพ้ืนที่ 
2. มีกลไกการจัดการการเงินที่เหมาะสมกับการจัดการอาชีพ/รายได้และสวัสดิการ โดยการมีส่วนร่วมของทุก

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
3. มีระเบียบหลักเกณฑ์ โครงสร้างบริหารจัดการที่ครอบคลมุทุกภาคส่วน  
4. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหรือยกระดับการท างานอย่างต่อเน่ือง ตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ควำมหมำย  เกิดจากการมีส่วนร่วมของคณะท างานระดับต่างๆและกลุ่มแรงงาน
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หรือกลุ่มอาชีพเป้าหมายในผลักดันผลลัพธ์ของโครงการ เพ่ือขอการสนับสนุน
กองทุนสุขภาพต าบล เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบไปสู่พ้ืนที่ขยายผล (เงินและ
ปัจจัยสนับสนุน) โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

ก าหนดร่วมกัน  
5. มีโครงการเฝ้าระวังโรคจากการท างานที่เป็นปัญหาส าคัญในพ้ืนที่ (การเฝ้าระวังทางสุขภาพคือ การเฝ้าระวัง

ผลกระทบต่อสุขภาพจากการท างาน เช่น  การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง การเฝ้าระวังสิ่งคุกคาม และการ
เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ) โดยมีการวิเคราะห์และจัดท ารายงานการเฝ้าระวังสุขภาพและการเฝ้าระวังสิ่ง
คุกคาม 

6. มีการสนับสนุน เช่น การถ่ายทอดองค์ความรู้ การฝึกอบรม การพัฒนาสื่อ/คู่มือ สร้างระบบเครือข่าย
สนับสนุน เพ่ือให้ รพ.สต.เกิดการด าเนินการจัดบริการอาชีวอนามัย พร้อมทั้งมีการขยายผลการด าเนินงานไป
ยัง รพ.สต. ในเครือข่าย 

วัตถุประสงค์ที่ 2 พัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบและนวัตกรรมการจัดการลดความเสี่ยงจากการท างานและสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรการเกษตร 

ตัวชี้วัด (1) พ้ืนที่ต้นแบบการจัดการทรัพยากรการเกษตรและระบบการส่งเสริม
ป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพโดยชุมชนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
ต้นแบบสุขภาวะจังหวัดแพร่ในการบูรณาการการท างานร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่สามารถน าไปขยายผลในเชิงพ้ืนที่ และเชิงนโยบายจังหวัด จ านวน 3 ต าบล 

1. มีข้อมูลความเสี่ยงสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการกลุ่ม/ชุมชน และการจัดการอาชีพ ของกลุ่มอาชีพ
เป้าหมาย 

1. มีแผนการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มอาชีพเป้าหมายหรือแผนการพัฒนาสวัสดิการของกลุ่ม/สถานประกอบ
การณ์ร่วมกัน หรือแผนการจัดการด้านอาชีพร่วมกันและมีปฏิบัติการ 

2. ศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพ่ือน ามาวางแผนการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ   
3. ใช้กองทุนสุขภาพต าบลในการจัดการความเสี่ยง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาสนับสนุนการพัฒนาระบบ

สวัสดิการกลุ่ม/กลุ่มอาชีพเป้าหมาย หรือพัฒนาการจัดการด้านอาชีพ 
4. มีการติดตามผลและประเมินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาวิธีการจัดความเสี่ยง และ/หรือการพัฒนาสวัสดิการ 

และ/หรือ การจัดการอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. มีการจัดบริการอาชีวอนามัยด้านส่งเสริม ป้องกันในสถานประกอบการหรือสถานที่ท างานครบวงจร 

ควำมหมำย กลุ่มอาชีพเป้าหมายในพ้ืนที่ ท่ีมีการจัดการความปลอดภัยในการ
ท างาน การจัดสวัสดิการ และการจัดการอาชีพ รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้และขยาย
ผล 

ตัวชี้วัด (2) นวัตกรรมในการส่งเสริมป้องกันโรคส าหรับกลุ่มอาชีพเสี่ยงในชุมชน 
อย่างน้อย 2 เรื่อง 

1. มีนวัตกรรมการจัดการความเสี่ยงในการส่งเสริมป้องกันโรคส าหรับกลุ่มอาชีพเสี่ยงในชุมชน 
2. มีสิ่งที่แสดงถึงการให้บริการทางวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเช่น การจัดสัปดาห์ความ

ปลอดภัยในการท างาน การจัดบอร์ดนิทรรศการ การใหค้วามรู้ผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ  โทรทัศน์  รวมทั้งการ
ให้ค าปรึกษา โดยมีความโดดเด่น เช่น  การมีส่วนร่วมจากกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่  การใช้ช่องทางหรือ
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เทคโนโลยีต่างๆในการให้บริการ   

3. มีการทบทวน ประเมินและปรับปรุงกระบวนเข้าถึงบริการอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม 
4. มีการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ท้ังงานจัดบริการทั้งเชงิรุก เชงิรับ 
5. มีการน าผลการวิเคราะห์มาปรบัปรุงการให้บริการอาชีวอนามัย 

วัตถุประสงค์ที่ 3 พัฒนาข้อมูลสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ผ่านกลไกสุขภาพท้องถ่ิน อ าเภอ และระดับจังหวัด 

ตัวชี้วัด (1) ฐานข้อมูลสถานการณ์ความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพและระดับ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพของกลุ่มแรงงานนอกระบบในพ้ืนที่เป้าหมาย 
ประกอบด้วย จ านวนกลุ่ม ประเภทอาชีพ ความเสี่ยง ระดับความรอบรู้ด้านสุขา
ภาพเป็นต้น 
 

1. มข้ีอมูลพ้ืนฐานส าหรับคณะท างาน ข้อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนที่เป้าหมาย ฐานข้อมูลสถานการณ์ความเสี่ยงจาก
การประกอบอาชีพและระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของกลุ่มแรงงานนอกระบบในพ้ืนที่เป้าหมาย 
ประกอบด้วย จ านวนกลุ่ม ประเภทอาชีพ ความเสี่ยง ระดับความรอบรู้ด้านสุขาภาพ 

2. มีผลการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมการท างานด้วยเครื่องมือการประเมินความเสี่ยง และมีหลักฐานแสดง
แผนงาน/โครงการเฝ้าระวังสิง่คุกคาม หรือเฝ้าระวังสุขภาพ ท่ีสอดคล้องกับผลการตรวจประเมิน 

3. มีรายงานผลการเดินส ารวจและประเมินความเสี่ยงจากการท างานกลุ่มอาชีพเป้าหมาย ท่ีแสดงข้อมูลการจัด
ระดับความเสี่ยง พร้อมทั้งมีรายงานสรุปที่แสดงถึงการใหข้้อเสนอแนะในการบริหารจัดการความเสี่ยง  

4. มีการจัดการความเสี่ยงจากการท างานของกลุ่มอาชีพเป้าหมาย ท่ีมีความเสี่ยงครอบคลุมทุกพ้ืนที ่
5. สถิติการเจ็บป่วยด้วยโรคและการบาดเจ็บจากการท างานของกลุ่มอาชีพเป้าหมาย 
6. มีการด าเนินงานได้ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของโครงการครบทกุข้อ 

ควำมหมำย ข้อมูลสถานการณ์ความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพจากเครื่องมือ
การประเมินความเสี่ยง และระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของกลุ่มแรงงานนอก
ระบบในพ้ืนที่เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด (2) กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนที่ ก าหนดประเด็น
การสร้างเสริมสุขภาวะ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบที่เกี่ยวข้อง
ตามบริบทของพ้ืนที่ 

1. มีข้อมูลการจัดการความปลอดภัยในการท างาน การจัดสวัสดิการ แก่กลุ่มอาชีพเป้าหมายในพ้ืนที ่
2. มีผลลัพธ์จากการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงในพ้ืนที่เป้าหมายหรือกลุ่มอาชีพเป้าหมายใน

พ้ืนที่ 
ควำมหมำย ก าหนดประเด็นการสร้างเสริมสุขภาวะ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แรงงานนอกระบบที่เกี่ยวข้องตามบริบทของพ้ืนที่จ านวน 11 กองทุน 
ตัวชี้วัด (3) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอ (พชอ.)ก าหนดประเด็นการ
ส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมของแรงงานนอกระบบ
เป็นนโยบาย 

1. การใช้นโยบายการส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมกับกลุ่มแรงงานนอกระบบหรือ
กลุ่มอาชีพเป้าหมาย ตามท่ีก าหนดร่วมกัน การติดตาม/ประเมินผล และผลลัพธ์ของนโยบาย 

2. มีรายงาน หรือหลักฐานที่แสดงถึงความจ าเป็นของการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ และจัดบริการสร้างเสริม
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วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัด / ควำมหมำย เกณฑ์บ่งชี้ 
ควำมหมำย คณะท างานระดับอ าเภอก าหนดนโยบายการส่งเสริมป้องกันโรคจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมของแรงงานนอกระบบหรือกลุ่มอาชีพ
เป้าหมาย 

สุขภาพตามแผนหรือโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่สอดคล้องกับสภาวะสุขภาพของผู้รับบริการ โดยมีความโดด
เด่น เช่น การมีส่วนร่วมจากกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ การมีนวัตกรรมต่างๆ มีผลการด าเนินงานก่อนหลังที่ส าเร็จ
ชัดเจน  เกิดองค์ความรู้ใหม่ เป็นต้น 

3. การติดตาม/ประเมินผล และผลลัพธ์ของนโยบาย 
ตัวชี้วัด (4) ข้อเสนอนโยบายการจัดการทรัพยากรการเกษตรและระบบการ
ส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพโดยชุมชนในระดับจังหวัด 

1. มีหลักฐานแสดงการก าหนดนโยบายการจัดบริการอาชีวอนามัยแก่ ผู้ประกอบอาชีพอื่นๆในพ้ืนที่ (กลุ่มผู้
ประกอบอาชีพแรงงานในระบบประกันสังคม แรงงานนอกระบบ) เพ่ือดูแลสุขภาพของกลุ่มอาชีพ อย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร โดยมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าวแก่บุคลากร และหน่วยงานภายนอกที่
เก่ียวข้องโดยผ่านช่องทางต่างๆ 

2. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือถ่ายทอดแผนงานด้านอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติ 
แผนงาน (กลุ่มบุคลากรในโรงพยาบาล กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอื่นๆ )  ที่จัดท าร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลที่ สอดคล้องกับนโยบาย 
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ร่ำง เกณฑ์กำรติดตำมประเมินผลแบบเสริมพลังพื้นที่เขต 2 พิษณุโลก 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ องค์ประกอบ เกณฑ์กำรประเมิน 
1.เกิดกลไกการ
ขับเคลื่อน ระดับเขต 
3 จังหวัด 30 พ้ืนที่น า
ร่อง 

คณะท างานระดับเขต   5 คน 
คณะท างานระดับจังหวัด  30 คน 
คณะท างานระดับพ้ืนที่  150 คน( 
กรรมการกองทุนฯ,ตัวแทนกลุ่มเสี่ยง,
ภาคีเครือข่าย) 

1) โครงสร้างคณะท างาน  
2) แผนงานการด าเนินงาน 
3) บทบาทหน้าท่ีคณะท างาน 
4) บันทึกรายงานการประชุม 

2.มีฐานข้อมูลกลุ่ม
แรงงานนอกระบบที่มี
ความเสี่ยงจากการ
ประกอบอาชีพ 1 ชุด 

2.1 ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคล อาชีพ 
ความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ  
สมาชิกกลุ่มอาชีพ ความรู้ด้านสุขภาพ 
ข้อมูลด้านสุขภาพจากการประกอบ
อาชีพ 
2.2 ระบบการจัดเก็บข้อมูล โปรแกรม 
เอกสาร 
2.3 กลไกการจัดเก็บข้อมูล 
-ทีมเก็บข้อมูล 5 คน/พื้นที่ 
-ทีมวิเคราะห์ข้อมูลระดับเขตจังหวัด 
 

1) บันทึกรายงานการประชุม 
2) แผนการออกแบบเก็บข้อมูล 
3) คู่มือการเก็บ/วิเคราะห์/การจัดการข้อมูล 

3. เกิดอาสาสมัครอาชี
วอนามัย จ านวน 60 
คน เป็นผู้น าในการ
ประเมิน จัดการความ
เสี่ยงและส่งเสริม
ป้องกันโรคจากการ
ประกอบอาชีพ 

3.1 แผนการพัฒนาศักยภาพอาสา 
สมัครอาชีวอนามัย 
3.2 เครื่องมือวัดทักษะและความรู้
อาสาสมัครอาชีวอนามัย 
3.3 การประเมินศักยภาพอาสาสมัคร
อาชีวอนามัย 

1) บันทึกรายงานการประชุม 
2) แผนพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร        อาชีวอนามัย 
3) คู่มือการวัดทักษะและความรู้อาสาสมคัรอาชีวอนามัย 
4) ผลการประเมินศักยภาพอาสาสมัครอาชีวอนามัย 

4. เกิดพ้ืนที่ตัวอย่างที่
สามารถประเมิน 
จัดการความเสี่ยงและ
ส่งเสริมป้องกันโรค
จากการประกอบ
อาชีพ จ านวน 6 แห่ง 

4.1 กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ ชัดเจน 
4.2 วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้
จัดการความเสี่ยงและส่งเสริมป้องกัน
โรคจากการประกอบอาชีพได้ 
4.3 ผลงานจากการท างาน/ ภูมิ
ปัญญา/องค์ความรู้จัดการความเสี่ยง
และส่งเสริมป้องกันโรคจากการ
ประกอบอาชีพ 
4.4 มีโครงการเสนอขอรับงบประมาณ
จากแหล่งทุน 

1) บันทึกรายงานการประชุม 
2) แผนพัฒนาศักยภาพคณะท างานระดับพ้ืนที่ 
3) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพคณะท างานระดับพ้ืนที่ 
4) ผลการประเมินการพัฒนาศักยภาพคณะท างานระดับพ้ืนที่ 
5) คณะท างานพ้ืนที่วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ออกแบบ 
ด าเนินการจัดการความเสี่ยงและส่งเสริมป้องกันโรคจากการ
ประกอบอาชีพ 
6) คัดเลือกวิทยากรจากตัวแทนกลุ่มอาชีพเสี่ยงจากการ
ประกอบอาชีพ 
7) พัฒนาศักยภาพวิทยากรจากตัวแทนกลุ่มอาชีพเสี่ยงจากการ
ประกอบอาชีพ 
8) สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการความเสี่ยงและส่งเสริมปอ้งกัน
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ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ องค์ประกอบ เกณฑ์กำรประเมิน 
โรคจากการประกอบอาชีพ 

5.เกิดข้อเสนอเชิง
นโยบายจากการสรุป
บทเรียนพ้ืนที่ตัวอย่าง 
จ านวน 1 ฉบับ 

ประเด็นการน าเสนอเชิงนโยบายจาก
การสรุปบทเรียนพ้ืนที่ตัวอย่างในการ
จัดการความเสี่ยงและส่งเสริมป้องกัน
โรคจากการประกอบอาชีพ 

1) เวทีสรุปบทเรียนการจัดการความเสี่ยงและส่งเสริมป้องกัน
โรคจากการประกอบอาชีพ 
2) ร่างข้อเสนอเชิงนโยบายจากการสรุปบทเรียนพ้ืนที่ตัวอย่าง
เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6.พ้ืนที่ตัวอย่างมี
โครงการเสนอขอรับ
งบประมาณจากแหล่ง
ทุน จ านวน 30 
โครงการ 

6.1) แบบเสนอโครงการ 
6.2) ทีมคณะท างานจัดท าโครงการ 
6.3) รายชื่อแหล่งทุน 

1) บันทึกรายงานการประชุมพิจารณาร่างข้อเสนอขอรับ
งบประมาณจากแหล่งทุน 
2) ร่างตัวอย่างโครงการเสนอขอรับงบประมาณจากแหล่งทุน 
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ร่ำง เกณฑ์กำรติดตำมประเมินผลภำยใน พื้นที่เขต 5 รำชบุรี 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ องค์ประกอบ 

1. การจัดการความรู้ และนวัตกรรม  
  

1.1 ได้เอกสารชุดการสังเคราะห์ความรู้และประสบการณ์การบรูณาการขับเคลื่อนงาน
สร้างเสริมสุขภาวะแรงงานนอกระบบ โดยใช้ฐานพ้ืนที่ (Area based)  
1.2 ได้ข้อเสนอโครงการสร้างเสริมสุขภาวะแรงงานนอกระบบ สสส. สปสช. และ สธ. 
โดยเป็นโครงการที่มีคุณภาพร้อยละ 80 
1.3 ได้นวัตกรรมการจัดการความเสี่ยงกลุ่มอาชีพเสี่ยงอย่างน้อย 2 เรื่อง/นวัตกรรม 

2. เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเกิด
ความรอบรู้มีขีดความสามารถด้านสุข
ภาวะ อย่างน้อย4 อ าเภอในช่วงแรก
แ ล ะ อ า เ ภ อ ข ย า ย ใ น ปี ที่  2 
(ปีงบประมาณ 2564) 
  

  

2.1 เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพที่มีความรอบรู้มีขีดความสามารถด้านสุขภาวะ 
ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบที่เกี่ยวข้องระดับเขต (ไม่เกิน10
คน) ประกอบด้วย 

1) ผู้แทนเครือข่ายกระทรวงสาธารณสุข (บุคลากรสายสุขภาพ ใน รพ.สต. และ 
อสม.) 
2) ผู้แทนเครือข่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนที่ 
3)ผู้แทนเครือข่ายวิชาการ สถาบันการศึกษา  
4) ผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภาคประชาสังคม 

2.2 ทีมพ่ีเลี้ยง ประกอบด้วย ผู้แทน อปท. ภาคประชาสังคม ผู้น ากลุ่มอาชีพ รพสต. 
นักวิชาการในระดับพ้ืนที่  และผู้เสนอโครงการสร้างเสริมสุขภาวะแรงงานนอกระบบ 
ร้อยละ 100 ได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมป้องกัน
โรคจากการประกอบอาชีพและการเขียนข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพ และมีทักษะใน
การใช้ระบบติดตามและประเมินผล และน าความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3 เกิดข้อเสนอโครงการในระดับต าบลส าหรับเสนอ ในกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนที่ ในพ้ืนที่ 4อ าเภอ ของ 2 จังหวัดตามจ านวนต าบลเป้าหมายที่
เป็นพ้ืนที่น าร่อง (ร้อยละ 60 ของจ านวนต าบลในแต่ละอ าเภอ) 

3. เกิดพ้ืนที่สุขภาวะต้นแบบในการบูร
ณาการการท าง านร่ วมของสสส . 
สปสช. และสธ. ที่สามารถน าไปขยาย
ผลในเชิงพ้ืนที่ และเชิงนโยบาย 

 

3.1 เกิดพ้ืนที่ต้นแบบสุขภาวะด้านการส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพที่
เชื่อมโยงกับนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอ อย่างน้อย1 แห่ง 
3.2 เกิดพ้ืนที่ต้นแบบน าร่องการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะแรงงาน
นอกระบบระดับพ้ืนที่ อย่างน้อยจังหวัดละ 1 ตัวอย่าง 
3.3 พ่ีเลี้ยงหรืออาสาสมัครอาชีวอนามัยชุมชนอย่างน้อยต าบลละ 3 คนที่มีความรู้ใน
การวิเคราะห์จัดการความเสี่ยงจาก การท างานด้วยตนเองและกลุ่ม 

4. เกิดนโยบายสาธารณะทั้งระดับ
อ าเภอและพ้ืนที่ 
 

4.1 เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายในระบบบริการสุขภาพ ในการบูรณาการการขับเคลื่อน
งานสร้างเสริมสุขภาวะ แรงงานนอกระบบระดับพ้ืนที่  
4.2 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนที่ มีแผนและโครงการการสร้าง
เสริมสุขภาวะ ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบที่เกี่ยวข้องตาม
บริบทของพ้ืนที่ตามจ านวนพ้ืนที่น าร่อง  ร้อยละ50 ของจ านวนต าบลในเขตสุขภาพที่ 
5 ราชบุร ี
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นิยำมตัวชี้วัดและเกณฑก์ำรติดตำมประเมินผลแบบเสริมพลัง เขต 11 ปีงบประมำณ 2563 
ประเมินโครงกำรสนับสนนุกลไกกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตแรงงำนนอกระบบ (อำชีวอนำมัย) 

พื้นที่เขต 11 สุรำษฎร์ธำน ี
  

ผลลัพธ์ / ตัวชี้วัด  เกณฑ์ตัวชี้วัด  นิยำม 

1. ฐานข้อมูลความเสี่ยง
และภัยสุขภาพจากการ
ประกอบอาชีพ  

1 = ริเริ่มจัดท าฐานข้อมูล หรือมีการ
ส ารวจข้อมูล/มีฐานข้อมูล 
2 = มีการวิเคราะห์ข้อมูล 
3 = มีการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์  

1 = มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามท่ีส่วนกลางก าหนด 
หรือ ข้อมูลสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพในพ้ืนที่ 
2 = มีการน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจหรือข้อมูลสุขภาพมาวิเคราะห์
เพ่ือทราบถึงปัญหาสุขภาพหรือความเสี่ยงของผู้ประกอบอาชีพใน
พ้ืนที่ 
3 = น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เช่น การเขียนแผนงาน/ โครงการเพ่ือ
แก้ปัญหาพ้ืนที่ หรือหาวิธีการแก้ปัญหาพ้ืนที่โดยไม่จ าเป็นต้องเขียน
โครงการ 

2. ทีมพ่ีเลี้ยง (กองทุนฯ) 
เขต / พ้ืนที่  
**พิจารณาคุณสมบัติ
ของพ่ีเลี้ยง 

1 = มีทีมพ่ีเลี้ยงแต่ไม่ด าเนินงาน 
2 = มีทีมพ่ีเลี้ยงและมีแผนการ
ด าเนินงานในพ้ืนที่ 
3 = มีทีมพ่ีเลี้ยง มีแผนการและ
สามารถผลักดันให้มีการด าเนินงาน
ตามแผนในพ้ืนที่ 

1 = มีทีมพ่ีเลี้ยงด้านอาชีวอนามัยฯ แต่ไม่มีการด าเนินงานใดๆ 
2 = ทีมพ่ีเลี้ยงมีการจัดท าแผนสนับสนุนและติดตามการด าเนินงาน
เพ่ือแก้ปัญหาความเสี่ยงที่ได้จากฐานข้อมูลความเสี่ยงและภัยสุขภาพ
จากการประกอบอาชีพ 
3 = ทีมพ่ีเลี้ยงมีการด าเนินงานตามแผนสนับสนุนและติดตามการ
ด าเนินงาน และผลักดันให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนในพ้ืนที่อย่างเป็น
รูปธรรม 

3. การจัดการกลุ่มเสี่ยง
และภัยสุขภาพจากการ
ประกอบอาชีพ  

1 = ริเริ่มจัดท าโครงการ/ กิจกรรม 
2 = มีการจัดการและด าเนินการตาม
แนวทางโครงการ  
3 =  มีการติดตามและประเมินผล  

1 = ริเริ่มการจัดท าโครงการ/ กิจกรรม หรือแนวทางการจัดการกลุ่ม
เสี่ยงและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ 
2 = การจัดการและด าเนินการตามแนวทางโครงการ/ กจิกรรม หรือ
แนวทางการจัดการกลุ่มเสี่ยงและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ 
3 = มีการติดตามและประเมินผลโครงการ/ กจิกรรม หรอืแนวทาง
การจัดการกลุ่มเสี่ยงและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชพี 

4. มี อสอช. เป็นแกนน า  1 = มีรายชื่อเป้าหมาย อสอช. หรือ
มี อสอช. ในพ้ืนที่ (อย่างน้อย 5 คน/
พ้ืนที่) 
2 = อสอช. สามารถสื่อสารความ
เสี่ยงด้านสุขภาพ (3 คน/พ้ืนที่)  
3 = เป็นต้นแบบและสามารถจัดการ
ความเสี่ยงด้านสุขภาพในพ้ืนที่ (1 
คน/พ้ืนที่)  

1 = มีทะเบียนรายชื่อเป้าหมาย อสอช. หรือมี อสอช. ในพ้ืนที่ (อย่าง
น้อย 5 คน/พื้นที่) 
2 = อสอช. สามารถสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพ (3 คน/พื้นที่) โดย
พิจารณาจากภาพถ่ายกิจกรรม หรือการบันทึกเป็นลายลกัษณ์อักษร
ในการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพกับกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ 
3 = มีรูปแบบในการสื่อสารและจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพของ
กลุ่มเป้าหมายที่ประสบความส าเร็จในความเสี่ยงน้ันๆ  
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ผลลัพธ์ / ตัวชี้วัด  เกณฑ์ตัวชี้วัด  นิยำม 

5. ผู้น าท้องถ่ินผลักดัน
โครงการกองทุนสุขภาพ
ท้องถ่ินระดับพ้ืนที่/ 
ต าบล  

1 = ริเริ่มจัดท าแผนงานโครงการ 
หรือมีโครงการอยู่ในแผนประจ าปี 
2 = โครงการที่อยู่ในแผนได้รับการ
อนุมัติ และผลักดันให้มีการ
ด าเนินการ 
3 = มีการติดตามประเมินผล
โครงการ  

1 = มีการริเริ่มจัดท า/ หรือมีแผนงานโครงการการจัดการกลุ่มเสี่ยง
และภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพบรรจุในแผนประจ าปีระดับ
พ้ืนที่/ ต าบล 
2 = มีการผลักดันให้มีการด าเนินงานตามแผนงานโครงการการ
จัดการกลุ่มเสี่ยงและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพตามท่ีบรรจุใน
แผนประจ าปีระดับพ้ืนที่/ ต าบล 
3 = มีการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการการจัดการกลุ่มเสี่ยง
และภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ 

6. จ านวนภาคีเครือข่าย
ที่ขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่ 
(ประชาสังคม+แกนน า+
ภาคธุรกิจ+เกษตร+
สถาบันการศึกษา 
ยกเว้น : อปท หน่วย
บริการในพ้ืนที่)  

1 = ริเริ่มสร้างภาคีเครือข่าย หรือมี
ภาคีเครือข่าย (เครือข่ายภายนอก) 
2 = ภาคีเครือข่ายมีการก าหนด
เป้าหมายและท ากิจกรรมร่วมกัน 
3 = ภาคีเครือข่ายมีการก าหนด
เป้าหมายและท ากิจกรรมร่วมกัน 
และร่วมสนับสนุนทรัพยากร 

1 = มีการวิเคราะห์ภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่เก่ียวกับการจัดการกลุ่ม
เสี่ยงและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ หรือมีการประสานการ
ด าเนินงานกันระหว่างเครือข่าย 
2 = ภาคีเครือข่ายมีการก าหนดเป้าหมายและท ากิจกรรมร่วมกัน 
โดยพิจารณาจากแผนงานโครงการ ภาพถ่ายกิจกรรม หรอืการบันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษรในการท ากิจกรรมร่วมกัน 
3 = ภาคีเครือข่ายมีการก าหนดเป้าหมายและท ากิจกรรมร่วมกัน 
ทั้งน้ี จะต้องมีการร่วมสนับสนุนทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม เช่น 
งบประมาณ วิทยากร เครื่องมือ เอกสารต่างๆ เป็นต้น โดยพิจารณา
จากแผนงานโครงการ ภาพถ่ายกิจกรรม หรือการบันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษรในการท ากิจกรรมร่วมกัน 

7. ข้อเสนอนโยบาย
สาธารณะ 
/ แผนระดับท้องถ่ิน 
(แรงงานนอกระบบ)  

1 = ริเริ่มจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย 
หรือมีข้อเสนอเชิงนโยบาย 
2 = มีข้อเสนอเชิงนโยบายโดยการมี
ส่วนร่วมของเครือข่าย 
3 = มีข้อเสนอเชิงนโยบายโดยการมี
ส่วนร่วมของเครือข่ายและสามารถ
บรรจุแผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี  

1 = มีข้อเสนอเชิงนโยบายที่มาจากการด าเนินโครงการการจัดการ
กลุ่มเสี่ยงและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ 
2 = มีข้อเสนอเชิงนโยบายฯ ท่ีมาจากการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 
โดยพิจารณาจากสรุปผลการด าเนินโครงการ รายงานการประชุม 
หรือการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในการก าหนดข้อเสนอเชิง
นโยบายร่วมกัน 
3 = มีข้อเสนอเชิงนโยบายฯ ท่ีมาจากการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 
และบรรจุแผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี 

8. ข้อเสนอการ
ขับเคลื่อนได้รับการ
ยกระดับต าบลสู่ พชอ./
จังหวัด/เขต 

1 = ริเริ่มมีข้อเสนอ หรือมีการเสนอ
ประเด็นสู่ พชอ./จังหวัด/เขต 
2 = มีประเด็นบรรจุใน พชอ./
จังหวัด/เขต 
3 = มีการขับเคลื่อนประเด็นใน 
พชอ./จังหวัด/เขต  

1 = มีข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดการกลุ่มเสี่ยงและภัยสุขภาพจากการ
ประกอบอาชีพ เพ่ือผลักดันเป็นประเด็นการด าเนินงาน พชอ./
จังหวัด/เขต 
2 = มีข้อเสนอฯ ท่ีได้รับการบรรจุเป็นประเด็นการด าเนินงาน พชอ./
จังหวัด/เขต 
3 = มีการขับเคลื่อนประเด็นตามข้อเสนอฯ ใน พชอ./จังหวัด/เขต 
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9. พ้ืนที่ต้นแบบ 
  
  
  

0 = ไม่ม ี
1 = มีองค์ประกอบตัวชี้วัด 1-3 
2 = มีองค์ประกอบตัวชี้วัด 1-4 
3 = มีองค์ประกอบตัวชี้วัด 1-5 ข้ึน
ไป 

พ้ืนที่ต้นแบบ คือ พ้ืนที่เป้าหมายที่สามารถด าเนินงานโครงการการ
จัดการกลุ่มเสี่ยงและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพที่ประสบ
ความส าเร็จ สามารถเป็นแบบอย่างให้พื้นที่อื่นน าไปท าตามได้ เพ่ือ
สร้างสิง่ที่พึงประสงค์ในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกนั 

 

10. นวัตกรรม 0 = ไม่ม ี
1 = มีความรู้ 
2 = มีแนวทาง/วิธีการ 
3 = มีหลักฐาน 

1. ความรู้ประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการกลุ่มเสี่ยงและภัย
สุขภาพจากการประกอบอาชีพ 

2. มีแนวทาง/วิธีการจัดการกลุ่มเสี่ยงและภัยสุขภาพจากการ
ประกอบอาชีพที่เป็นสิ่งใหม่ของพ้ืนที่ 

3. มีหลักฐาน ร่องรอย น าไปสู่การพัฒนาได้ และมีองค์ความรู้เป็น
หลักฐานประกอบ 

11. ฐานข้อมูลความ
เสี่ยงและความรอบรู้
ด้านสุขภาพ   (พ.ค.63) 

1 = ริเริ่มจัดท าฐานข้อมูล หรือมีการ
ส ารวจข้อมูล/มีฐานข้อมูล 
2 = มีการวิเคราะห์ข้อมูล 
3 = มีการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์  

1 = มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามท่ีส่วนกลางก าหนด  
2 = มีการน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจหรือข้อมูลสุขภาพมาวิเคราะห์
เพ่ือทราบถึงปัญหาสุขภาพหรือความเสี่ยงของผู้ประกอบอาชีพใน
ระดับเขต 
3 = น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ให้กับหน่วยงาน่ีเก่ียวข้องในการ
กระบวนการท างาน   
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กรอบกำรติดตำมประเมินภำยในเกณฑ์/ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ เครื่องมือ และแผนกำรติดตำมประเมินภำยใน พ้ืนท่ีเขต 12 สงขลำ 

กรอบกำรติดตำมประเมิน เกณฑ์/ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่ใชป้ระเมิน เคร่ืองมือกำรประเมิน แผนกำรติดตำมประเมิน 
1. กลไกคณะท ำงำน

โครงกำร 
นายเจ๊ะอับดุลล่าห์ แดหวัน 
นางสาวอารีย์  สุวรรณชาตรี 
นางสาว ยุรี  แก้วชูช่วง 
นางสาว คณิชญาแซนโทส 

1.มีความเข้าใจภาพรวม เป้าหมาย โครงการฯ
เขตท่ีชัดเจน 

2.มีแผนการลงสนับสนุนการด าเนินงานระดับ
จังหวัด อ าเภอ และต าบล 

3.มีการติดตามความก้าวหน้า 
4.สามารถประสานงานและแก้ปัญหาของทีม

ประเมินภายใน และทีมระดับพื้นท่ี 

1. แผนการติดตามสนับสนุน 
2. รายงานความก้าวหน้าราย

งวด และส้ินสุดโครงการ 
3. รายงานผลการติดตามจาก

ในเวปไซด์ 

1. ร่วมประชุมและ/หรือกิจกรรมกับคณะท างาน
โครงการ  

2. ให้ข้อเสนอแนะต่อกระบวนการด าเนินงาน
รวมถึงการปรับกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับ
บริบท เงื่อนไข ปัจจัย และความก้าวหน้าท่ี
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย และตัวช้ีวัดของ
โครงการ 

2. กลไกพี่เลี้ยงเขต 
นายเจ๊ะอับดุลล่าห์ แดหวัน 
นางยุรี แก้วชูช่วง 

1. สามารถประเมินสมรรถนะท่ีจ าเป็นของพี่เล้ียง
ระดับจังหวัด 
1.1 ความเข้าใจกรอบคิดประเด็นแรงงาน
นอกระบบ 
1.2 การจัดเก็บข้อมูลด้านสถานการณ์
แรงงาน  
1.3 จัดท าแผนสุขภาพกองทุนในพื้นท่ี  
1.4 การวิเคราะห์ความเส่ียงจากการประกอบ
อาชีพ  

2. มีแผนการเสริมศักยภาพพี่เล้ียงระดับจังหวัด 
3. มีแผนการลงสนับสนุนการท างานของทีมพี่

เล้ียงระดับจังหวัด 

1. รายงานผลการประเมิน
สมรรถนะของพี่เล้ียงท่ี
จ าเป็นรายจังหวัด  
(5,6,18 พย. 62) 

2. แผนและรายงานผลการ
เสริมศักยภาพพี่เล้ียงระดับ
จังหวัด 

3. แผนและรายงานผลการลง
สนับสนุนการท างานของทีม
พี่เล้ียงระดับจังหวัด 

4. สัมภาษณ์ และสังเกตการณ์
ในพื้นท่ี 

1. สนับสนุนกระบวนการวิเคราะห์สมรรถนะ 
และการออกแบบกระบวนการพัฒนา
ศักยภาพของพี่เล้ียงระดับจังหวัด  
พฤศจิกายน – ธันวาคม 62 

2. สนับสนุนกระบวนการวิเคราะห์ผลการ
ท างานของพี่เล้ียงจังหวัด (ให้ข้อเสนอแนะ
ทางเลือกในการพัฒนา) 
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กรอบกำรติดตำมประเมิน เกณฑ์/ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่ใชป้ระเมิน เคร่ืองมือกำรประเมิน แผนกำรติดตำมประเมิน 
3. กลไกพี่เลี้ยงระดับจังหวัด  

(10 คน/จังหวัด) 
 
 

1. การจัดโครงสร้างคณะท างานระดับจังหวัดท่ี
ชัดเจน 

1.1 องค์ประกอบจากหลายภาคส่วน  
1.2 ความครอบคลุมพื้นท่ี  
1.3 มีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบชัดเจน  
1.4 มีผู้รับผิดชอบหลัก  

2. แผนการสร้างความรู้และเข้าใจด้าน 
อาชีวอนามัยเชิงรุกแก่คณะท างานระดับ
ต าบล 
2.1 การจัดท าฐานข้อมูล 
2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลความเส่ียง 

2.3 การวางแผนจัดการความเส่ียง 
3. สนับสนุนการจัดท าข้อเสนอโครงการด้าน

แรงงานนอกระบบท่ีมีคุณภาพสอดคล้องกับ
หลักออตตาวาชาร์เตอร์ 
3.1 พัฒนาทักษะส่วนบุคคล 
3.2 การพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ

สุขภาพ 
3.3 การจัดสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม

อาชีพและชุมชน 
3.4 การพัฒนาระบบหรือกลไก  
3.5กระบวนการสร้างนโยบายสาธารณะ  

ข้อตกลงระดับกลุ่มอาชีพ หรือชุมชนหรืออ าเภอ 

1. รายช่ือ บทบาทหน้าท่ีและ
ผู้รับผิดชอบหลัก ของ
คณะท างานระดับจังหวัด 

2. แผนและรายงานผลการ
สร้างความรู้และเข้าใจด้านชี
วอนามัยเชิงรุกแก่
คณะท างานระดับต าบล 

3. ข้อเสนอโครงการด้าน
แรงงานนอกระบบท่ีมี
คุณภาพสอดคล้องกับหลัก
ออตตาวาชาร์ทเตอร์ 

4. รายงานผลการติดตาม
ประเมินโครงการผ่าน
เว็บไซต์กองทุนสุขภาพ
ต าบล 

1. สนับสนุนการจัดท าแผนในการสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านอาชีวอนามัยเชิงรุก 

2. สนับสนุนการจัดท าแผนงานโครงการและ
ออกแบบโครงการท่ีสอดคล้องกับออตตาวา
ชาร์เตอร์ 

 



43 

 

กรอบกำรติดตำมประเมิน เกณฑ์/ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่ใชป้ระเมิน เคร่ืองมือกำรประเมิน แผนกำรติดตำมประเมิน 
4. กลไกพี่เลี้ยงระดับจังหวัด 
 (ต่อ) 
 

4.มีการประเมินผลและติดตามโครงการผ่าน
เว็บไซต์กองทุนสุขภาพต าบล
(www.localfund.happynetwork.org) 

4.1 มีบันทึกรายงานผลการด าเนินโครงการ 
4.2 มีการบันทึกประเมินคุณค่าโครงการ  
4.3 มีกลไกติดตามระดับชุมชน 
4.4 มีการรายงานความก้าวหน้าในการจัดการ

ความเส่ียงในระดับชุมชน 

  

5. พื้นที่ พชอ. ประกอบด้วย 
อ.หนองจิก จ.ปัตตำนี
และ อ.ละงูจ.สตูล 

 

1. เกิดแผนหรือวาระอาชีวอนามัย 
2. มีการผลักดันประเด็นสู่การปฏิบัติผ่านพื้นท่ีน า

ร่อง 
2.1 มีการจัดเก็บข้อมูลทุกกลุ่มอาชีพที่มี

ความเส่ียงในพื้นท่ี 
2.2 มีอาสาสมัครอาชีวอนามัย 
2.3 มีแผนงานการจัดการความเส่ียงฯ 
2.4 มีการท างานร่วมกับภาคีท่ีเกี่ยวข้อง

ในระดับพื้นท่ี 
2.5 มีแผนสุขภาพระดับต าบลด้านอาชี

วอนามัย 
2.6 มีผลงานในการขับเคล่ือนด้านอาชีวอ

นามัยเชิงรุกท่ีเป็นรูปธรรม 
3. มีกลุ่มเป้าหมาย 

4. มีหน่วยงาน กลุ่มท่ีรับผิดชอบท่ีจะพัฒนางาน

1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการ พชอ. 

2. สังเกตการปฏิบัติการของ
ในพื้นท่ี พชอ.หนองจิก 12 
พื้นท่ี และ 
ละงู 8 พื้นท่ี  

3. องค์ประกอบของ
หน่วยงานท่ีร่วมขับเคล่ือน
ในระดับอ าเภอ 

4. สัมภาษณ์คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

สนับสนุนกระบวนการวิเคราะห์  
หาช่องทาง ในการขับเคล่ือนประเด็น 
อาชีวอนามัยฯ สู่นโยบาย พชอ. 
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กรอบกำรติดตำมประเมิน เกณฑ์/ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่ใชป้ระเมิน เคร่ืองมือกำรประเมิน แผนกำรติดตำมประเมิน 
อย่างต่อเนื่อง 

6. พื้นที่ พชอ. (ต่อ) 5. การส่ือสารให้รับรู้ในวงกว้างและขับเคล่ือน
นโยบายเช่น การส่ือสารในท่ีประชุม
ประจ าเดือนของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน การมีวง
น้ าชาหัวเช้า  รายการสมัชชาสุขภาพทาง
อากาศ เป็นต้น 

  

7. คณะท ำงำนระดับพื้นที่ /
ต ำบล 
 

1. มีกลไกการจัดเก็บข้อมูลความเส่ียงในระดับ
กลุ่มอาชีพ / ชุมชน 

2.มีกระบวนการสร้างการเรียนรู้ด้านการจัดการ
อาชีวอนามัยเชิงรุกในผู้น ากลุ่มอาชีพ และ
อาสาสมัครชุมชน 

3.สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร
อาชีวอนามัย 

4. สร้างกระบวนการพฒันานวัตกรรมการจัดการ
ความเส่ียงในระดับพื้นท่ี/กลุ่มอาชีพ 

ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 
5.มีกระบวนการประเมินและติดตามความเส่ียง

ในระดับกลุ่ม ชุมชน (เป้าหมายความเส่ียง
ลดลง ร้อยละ 10 %) 

6.มีกระบวนการติดตามและประเมินความรอบรู้
ด้านอาชีวอนามัย (health literacy) 

1. รายช่ือ บทบาทหน้าท่ีของ
ผู้จัดเก็บ ข้อมูล 

2. แผนและรายงานผลการ
สร้างการเรียนรู้ในชุมชน 

3. รายงานผลการประเมิน
ศักยภาพของ อสอช. 

4. เข้าร่วม สังเกตการณ์ หรือ
สัมภาษณ์ 
กระบวนการพฒันา
นวัตกรรม 

5. รายงานผลการจัดการ
ความเส่ียงและความรอบรู้
ด้านอาชีวอนามัยจาก 
App 

สนับสนุนกระบวนการสร้างการเรียนรู้ เพื่อการ
จัดเก็บข้อมูล การพัฒนาศักยภาพ อสอช. การ
วิเคราะห์ความเส่ียง และออกแบบโครงการใน
ระดับพื้นท่ี 

8. พื้นที่น ำร่อง 36 ต ำบล 1. มีการจัดเก็บข้อมูลทุกกลุ่มอาชีพที่มีความ
เส่ียงในพื้นท่ี 

1. ฐานข้อมูลความเส่ียงกลุ่ม
อาชีพ 

1. ร่วมวิเคราะห์และคัดเลือกพื้นท่ีปฏิบัติการ 
เพื่อเป็นพื้นท่ีน าร่อง 



45 

 

กรอบกำรติดตำมประเมิน เกณฑ์/ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่ใชป้ระเมิน เคร่ืองมือกำรประเมิน แผนกำรติดตำมประเมิน 
2. มีอาสาสมัครอาชีวอนามัย 
3. มีแผนงานการจัดการความเส่ียงฯ 
4. มีการท างานร่วมกับภาคีท่ีเกี่ยวข้องในระดับ

พื้นท่ี 
5. มีแผนสุขภาพระดับต าบลด้านอาชีวอนามัย 
6. มีผลงานในการขับเคล่ือนด้านอาชีวอนามัย

เชิงรุกท่ีเป็นรูปธรรม 

2. รายช่ือและศักยภาพของ 
อสอช. 

3. คุณภาพของแผนการจัดการ
ความเส่ียง 

4. องค์ประกอบของภาคี
เครือข่ายการท างานใน
ระดับพื้นท่ี 

5. ประเด็นแผนสุขภาพระดับ
ต าบลด้านอาชีวอนามัย 

6. นวัตกรรมการจัดการความ
เส่ียง 

2. หนุนเสริมกระบวนการยกระดับพื้นท่ี
ปฏิบัติการท่ัวไปเป็นพื้นท่ีน าร่อง 
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คูม่อืกำรตดิตำมประเมนิผลภำยใน 
ระดบัโครงกำรฯ 
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กำรตดิตำมประเมนิผลภำยใน 

คูม่อื 
โครงกำรพฒันำกลไกและนโยบำยกำรส่งเสรมิป้องกนัโรคจำกกำรประกอบอำชพี 

โดยฐำนทอ้งถิน่ ส ำหรบักลุ่มแรงงำนนอกระบบ 
 

ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสรำ้งเสรมิสขุภำพ(สสส.) 

สมำคมวถิทีำงเลอืกเพือ่กำรพฒันำทีย่ ัง่ยนื (SADA) 
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บทน ำ  

 

คู่มือการติดตามประเมินผลภายในโครงการพัฒนาพัฒนากลไกและนโยบายการส่งเสริมป้องกันโรค
จากการประกอบอาชีพโดยฐานท้องถิ่นส าหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนได้รับการสนับสนุนจากส านักงานสนับสนุนกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส .) วัตถุประสงค์ของคู่มือ ฯ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางการติดตามประเมินผลภายในโครงการโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย องค์ประกอบ
ของคู่มือการติดตามประเมินผลภายใน ประกอบด้วย (1) กรอบคิดและแนวทางการติดตามประเมินผลภายใน  
(2) ค าช้ีแจง/ข้อแนะน าการใช้เครื่องมือ (3) แบบประเมินละวิเคราะห์ความก้าวหน้าหรือระดับการพัฒนา
โครงการฯ และ (4) สรุปผลการวิเคราะห์ความก้าวหน้า จากการติดตามประเมินผลภายในระดับเขต   

 
 
       
 
 
 
 

โครงกำรพัฒนำกลไกและนโยบำยฯ 
สมำคมวิถีทำงเลอืกเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
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กรอบคิดกำรติดตำมประเมินผลภำยใน 

กลไกกำรติดตำมประเมินผลภำยใน 
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กำรด ำเนินงำนตำมกรอบคิดประกอบด้วย การจัดท ากรอบ เกณฑ์ และเครื่องมือการติดตามประเมิน 
ภายในร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องและโครงการ โดยพิจารณาตามตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ 
จ านวน11 ข้อ ได้แก่ 

1. ข้อมูลสถานการณ์ความเส่ียงและภัยคุกคามอันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพและระดับความรอบ
รู้ด้านสุขภาพของ กลุ่มแรงงานนอกระบบพื้นท่ีเป้าหมาย 

2. ผู้น าหรืออาสาสมัครอาชีวอนามัยชุมชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นอสอช.เพื่อท าหน้าท่ีเป็น
กลไกส่ือสารความเส่ียง 

3. อาสาสมัครอาชีวอนามัยได้รับการพัฒนาและมีความรอบรู้ทางสุขภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอ
นามัยในการท างานมีศักยภาพในการส่ือสารและเฝ้าระวังความเส่ียงจ านวน 150 คนและมีบทบาทในการขยาย
ผลสู่ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนอย่างน้อยจ านวน 10 ศูนย์ 

4. เกิดนวตกรรมชุมชนเพื่อลดความเส่ียงด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อมจากการประกอบอาชีพท่ี
สอดคล้องกับบริบทความเส่ียงและอาชีพอย่างน้อย 5 เรื่อง 

5. คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ในพื้นท่ีเป้าหมาย จ านวน 100 ต าบล
ใน 5 เขตสุขภาพ ก าหนดเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท างานเป็นนโยบาย
หนึ่งในการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรอื่น เพื่อการส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตต่อเนื่อง 

6. คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ในพื้นท่ีเป้าหมายก าหนดเรื่องการ
ส่งเสริมสุขภาพ ความปลอดภัยฯ เป็นนโยบายหนึ่งในการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรอื่น เพื่อการ
ส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อเนื่อง 

7. เกิดนโยบายการส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอก
ระบบในระดับอ าเภอโดยการขับเคล่ือนของเครือข่ายอาสาสมัครอาชีวอนามัยชุมชนและคณะกรรมการกองทุน
สุขภาพท้องถิ่น/พี่เล้ียงกองทุนฯจากฐานการท างานในระดับพื้นท่ี/ต าบล 

8. ชุดความรู้จากการถอดบทเรียนต าบล และอ าเภอต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ การขยายผลและ
สนับสนุนการขับเคล่ือนนโยบายจ านวน 3 ชุด 

9. ชุดความรู้การส่งเสริมป้องกันโรคส าหรับกลุ่มเปราะบางเพื่อลดปัจจัยเส่ียงโรคจากการท างานและ
ส่ิงแวดล้อม จ านวน 5 ชุด 

10.เอกสารข้อเสนอนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานและการส่งเสริมป้องกันโรคต่อ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอซึ่งประกอบด้วยข้อมูล สถานการณ์ ชุดความรู้และตัวอย่างหรือ
กรณีศึกษาท่ีได้ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของโครงการ 

11.เอกสารข้อเสนอนโยบายการส่งเสริมป้องกันโรคส าหรับกลุ่มเปราะบาง/กลุ่มเส่ียงท่ีเป็นกลุ่ม
แรงงานนอกระบบท้ังในเขตเมืองและเขตชนบทต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งประกอบด้วย ข้อมูล 
สถานการณ์ชุดความรู้และตัวอย่างหรือกรณีศึกษาท่ีได้ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
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การก าหนดตัวบ่งช้ีเพื่อแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จของโครงการตามตัวช้ีวัดดังกล่าว การพิจารณา
ก าหนดตัวบ่งช้ี ได้พิจารณาให้เห็นถึงองค์ประกอบหลักและกระบวนการท างาน ท่ีจะน าไปสู่การบรรลุผลหรือ
ความส าเร็จต้ังแต่เริ่มต้นการด าเนินงาน ระหว่าง และเมื่อส้ินสุดระยะเวลาด าเนินงาน ดังนี้  

 
 
 
 

ตัวชี้วัด องค์ประกอบหลัก 
1. ข้อมูลสถานการณ์ความเส่ียงและ
ภัย คุกคามอัน เนื่ อ งมาจากการ
ประกอบอาชีพและระดับความรอบ
รู้ด้านสุขภาพของกลุ่มแรงงานนอก
ระบบพื้นท่ีเป้าหมาย 

1) มีกรอบเนื้อหาสาระส าคัญ เครื่องมือท่ีจะจัดเก็บข้อมูล 

2) มีคณะท างานท่ีเป็นกลไกการจัดเก็บ/รวบรวม วิเคราะห์สังเคราะห์ 
และประมวลผล 

3) มีข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลความเส่ียงและข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ความปลอดภัย 

4) มีการใช้ข้อมูลในการออกแบบวางแผนการจัดการความเส่ียงและ
พัฒนาศักยภาพผู้น าและอสอช. 

5) มีแผนการจัดการความเส่ียงและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการความเส่ียงหรืออันตรายจากการท างาน 

6) มีรายงานผลการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมพร้อมกรณีตัวอย่างหรือ
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

2. ผู้น าหรืออาสาสมัครอาชีวอนามัย
ชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้
เป็นอาสาสมัครอาชีวอนามัยชุมชน
เพื่อท าหน้าท่ีเป็นกลไกส่ือสารความ
เส่ียงจ านวน 300 คน 

1) มี เกณฑ์และคุณสมบั ติ ท่ี เหมาะสมในการคัดเลือก ผู้น าหรือ
อาสาสมัครอาชีวอนามัยชุมชน 

2) มีรายช่ือผู้น าหรืออาสาสมัครอาชีวอนามัยชุมชนท่ีผ่านเกณฑ์การ
คัดเลือก 

3) มีแนวทางหรือคู่มือในการพัฒนาผู้น าหรืออาสาสมัครอาชีวอนามัย
ชุมชน 

4) มีการติดตามประเมินผลและเสริมศักยภาพอย่างต่อเนื่องหลัง
กระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้น าหรืออาสาสมัครอาชีวอนามัย
ชุมชน 

3. อาสาสมัครอาชีวอนามัยได้รับ
การพัฒนาและมีความรอบรู้ทาง
สุขภาพความปลอดภัยและอาชีวอ
นามัยในการท างานมีศักยภาพใน
การส่ือสารและเฝ้าระวังความเส่ียง

1) เกณฑ์การประเมินระดับศักยภาพท่ีเหมาะสมในการพิจารณา
คัด เ ลื อก ผู้น าหรื อ อ าสาสมั ค รอ า ชี ว อนามั ย ชุมชน ท่ี ผ่ าน
กระบวนการพัฒนาเบ้ืองต้น 

2) มีรายช่ือผู้น าหรืออาสาสมัครอาชีวอนามัยชุมชนท่ีผ่านเกณฑ์การ
คัดเลือก 
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ตัวชี้วัด องค์ประกอบหลัก 
จ านวน 150 คนและมีบทบาทในการ
ข ย า ย ผ ล สู่ ศู น ย์ ป ร ะ ส า น ง า น
หลักประกันสุขภาพประชาชนอย่าง
น้อยจ านวน 10 ศูนย์ 

3) มีแนวทางหรือ คู่มือในการพัฒนาเพิ่มเติม/ต่อยอดผู้น าหรือ
อาสาสมัครอาชีวอนามัยชุมชน 

4) มีการติดตามประเมินผลและเสริมศักยภาพอย่างต่อเนื่องหลัง
กระบวนการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครอาชีวอนามัยชุมชน 

4. เกิดนวัตกรรมชุมชนเพื่อลดความ
เส่ียงด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อม
จากการประกอบอาชีพท่ีสอดคล้อง
กับบริบทความเส่ียงและอาชีพอย่าง
น้อย 5 เรื่อง 

1) มีการวิเคราะห์รูปแบบหรือกระบวนการและความเป็นไปได้ท่ีจะ
น ามาใช้ในการจัดการความเส่ียง 

2) มีแผนและกระบวนการทดลองใช้ 

3) มีผลการประเมินนวัตกรรมท่ีบ่งบอกถึงความเหมาะสมคุ้มค่า คุ้มทุน
และ/ขยายผลน าไปใช้ต่อเนื่อง 

4) มีนวัตกรรมท่ีพร้อมจะน าไปเผยแพร่และขยายผล 

5. รูปแบบการจัดการความเส่ียง
จ า ก ก า ร ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ แ ล ะ
ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม แ บ บ บู ร ณ า ก า ร
ประกอบด้วยสุขภาพความปลอดภัย
ในการท างานการมีหลักประกันทาง
สังคมและการจัดการอาชีพท่ีน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างน้อยใน 
20 ต าบล 

1) มีการวิเคราะห์รูปแบบหรือกระบวนการและความเป็นไปได้ท่ีจะ
น ามาใช้ในการจัดการความเส่ียง 

2) มีแผนและกระบวนการทดลองใช้ 

3) มีผลการประเมินนวัตกรรมท่ีบ่งบอกถึงความเหมาะสมคุ้มค่าคุ้มทุน
และ/ขยายผลน าไปใช้ต่อเนื่อง 

4) มีการจัดการความเส่ียงฯ ท่ีพร้อมจะน าไปเผยแพร่และขยายผล 

6. ค ณ ะ ก ร ร ม -ก า ร ก อ ง ทุ น
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
ในพื้นท่ีเป้าหมาย จ านวน 100 ต าบล
ใน 5 เขตสุขภาพ ก าหนดเรื่องการ
ส่งเสริมสุขภาพความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยในการท างานเป็ น
น โยบายหนึ่ ง ในก ารสนั บสนุ น
งบประมาณและทรัพยากรอื่นเพื่อ
การส่งเสริมป้องกันโรคจากการ
ประกอบอา ชีพและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตต่อเนื่อง 

1) มีการสรุปบทเรียนการจัดการความเส่ียงจากการประกอบอาชีพ
และส่ิงแวดล้อมจากฐานปฏิบัติการจริง 

2) มีการจัดท าองค์ความรู้และข้อเสนอเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและแนว
ทางการสนับสนุนจากกองทุนท้องถิ่น 

3) มีกระบวนการส่ือสารสังคมและการส่ือสารสาธารณะในเวทีนโยบาย
ต่างๆ 

4) มีการก าหนดหรือบรรจุประเด็นในวาระการประชุมคณะกรรมการ
กองทุนฯและแผนสุขภาพชุมชนประจ าปี 

5) มีการสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมสุขภาพความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยในการท างานตามแผน 

7. เกิดนโยบายการส่งเสริมป้องกัน
โรคจากการประกอบอาชีพและ

1) มีการพัฒนาข้อเสนอนโยบายโดยใช้ข้อมูลและองค์ความรู้จากพื้นท่ี 

2) มีการผลงานเชิงวิชาการสนับสนุนข้อเสนอเชิงนโยบาย 
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ตัวชี้วัด องค์ประกอบหลัก 
พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอก
ระบบในระ ดับอ า เภอ โดยการ
ขับเคล่ือนของเครือข่ายอาสาสมัคร
อ า ชี ว อ น า มั ย ชุ ม ช น แ ล ะ
คณะกรรมการกอง ทุน สุขภาพ
ท้องถิ่น/พี่ เ ล้ียงกองทุนฯจากฐาน
การท างานในระดับพื้นท่ี/ต าบล 

3) มีเวทีเสวนาเพื่อส่ือสารและพิจารณาข้อเสนอนโยบายร่วมกัน
ระหว่างภาคีและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในระดับนโยบาย 

8. ชุดความรู้จากการถอดบทเรียน
ต าบลและอ าเภอต้นแบบเพื่ อการ
เรียนรู้การขยายผลและ สนับสนุน
การขับเคล่ือนนโยบายจ านวน 3 ชุด 

1) มีการวิเคราะห์และก าหนดประเด็นเนื้อหา/กรอบแนวทางการจัดท า
ชุดความรู้ 

2) มีกลไกและกระบวนการถอดบทเรียน และจัดท าเป็นชุดองค์ความรู้ 
3) มีการทดสอบหรือทดลองเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความ

เป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติ 

4) มีการเผยแพร่/ส่ือสารชุดความรู้เพื่อน าไปขยายผลระดับปฏิบัติการ
และระดับนโยบาย 

9. ชุดความรู้การส่งเสริมป้องกันโรค
ส าหรับกลุ่มเปราะบางเพื่อลดปัจจัย
เ ส่ี ย ง โ รคจ าก ก าร ท า ง า นแ ละ
ส่ิงแวดล้อมจ านวน 5 ชุด 

1) มีการวิเคราะห์และก าหนดประเด็นเนื้อหา/กรอบแนวทางการจัดท า
ชุดความรู้ 

2) มีกลไกและกระบวนการถอดบทเรียน และจัดท าเป็นชุดองค์ความรู้ 
3) มีการทดสอบหรือทดลองเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความ

เป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติ 

4) มีการเผยแพร่/ส่ือสารชุดความรู้เพื่อน าไปขยายผลระดับปฏิบัติการ
และระดับนโยบาย 

10. เอกสารข้อเสนอนโยบายการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานและการ
ส่ ง เ ส ริ ม ป้ อ ง กั น โ ร ค ต่ อ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อ า เ ภอซึ่ ง ป ร ะก อบ ด้ วยข้ อมู ล 
สถานการณ์ ชุดความรู้และตัวอย่าง
หรือกรณีศึกษาท่ีได้ด าเนินการบรรลุ
ตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

11. เอกสารข้อเสนอนโยบายการ
ส่ง เสริมป้องกันโรคส าหรับก ลุ่ม

1) มีการรวบรวมสรุปประมวลองค์ความรู้ นวัตกรรมข้อมูลวิชาการ
จากการถอดบทเรียนและข้อเสนอนโยบายระดับปฏิบัติการรวมถึง
ผลงานเชิงวิชาการสนับสนุน 

2) มีกระบวนการวิเคราะห์และข้อเสนอนโยบายเพื่อจัดท าเป็นเอกสาร
ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานและการ
ส่งเสริมป้องกันโรคระดับอ าเภอและระดับชาติ 

3) เวทีเสวนาเพื่อส่ือสารและพิจารณาข้อเสนอนโยบายร่วมกันระหว่าง
ภาคีและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในระดับนโยบาย 
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ตัวชี้วัด องค์ประกอบหลัก 
เปราะบาง/กลุ่มเส่ียง ท่ีเป็นกลุ่ม
แรงงานนอกระบบท้ังในเขตเมือง
และเขตชนบทต่อระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติซึ่งประกอบด้วย 
ข้อมูล สถานการณ์ชุดความรู้และ
ตั ว อ ย่ า ง ห รื อ ก ร ณี ศึ ก ษ า ท่ี ไ ด้
ด า เนินการบรรลุตามเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 
 
 

 
กำรประเมินควำมก้ำวหน้ำหรือระดับกำรพัฒนำได้ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินค่ำไว้ 4 ระดับ ดังนี้  
1. ระดับท่ี 1 : หมายถึง มีความก้าวหน้าหรือระดับการพัฒนาอยู่ท่ีร้อยละ 25  

2. ระดับท่ี 2 : หมายถึง มีความก้าวหน้าหรือระดับการพัฒนาอยู่ท่ีร้อยละ 50 

3. ระดับท่ี 3 : หมายถึง มีความก้าวหน้าหรือระดับการพัฒนาอยู่ท่ีร้อยละ 75  
4. ระดับท่ี 4 : หมายถึง มีความก้าวหน้าหรือระดับการพัฒนาอยู่ท่ีร้อยละ 100  

 
แหล่งที่มำของข้อมูลเพื่อกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน  ได้พิจำรณำจำกฐำนกำรท ำงำนร่วมกัน

ภำคีเครือข่ำยในหลำกหลำยวิธีกำร/ช่องทำง เพื่อน ำข้อมูลมำประกอบกำรพิจำรณำร่วมกัน ดังนี้  
1. รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานประจ าเดือน รายงวด ของภาคี 

2. การนิเทศติดตามการด าเนินงานในระดับพื้นท่ี  

3. การประชุมติดตามประเมินผลภายในในระดับพื้นท่ี และส่วนกลาง 

4. การรวบรวมจากเอกสารประกอบการประชุมของภาคีในระดับพื้นท่ี 
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11 
รำยชือ่กลไกคณะท ำงำน
ขบัเคลือ่นระดบัเขต  

และจงัหวดั 
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รำยชื่อกลไกคณะท ำงำนขับเคลื่อนระดับเขต 

โครงกำรพัฒนำกลไกกำรขับเคลื่อนงำนส่งเสริมสุขภำพป้องกันโรคจำกกำรประกอบอำชีพกลุ่มแรงงำนนอกระบบพื้นที่เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก 
หน่วยงำนรับผิดชอบ ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 1.นางสาววรัญญา จันทร์อุดม  ประธานศูนย์ประสานงานฯ 
   2.นายนพดล พุ่มยิ้มหัวหน้างานส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2  
 

ผูป้ระสำนงำน  นางสาววรัญญา จันทร์อุดม  ประธานศูนย์ประสานงานฯ 
        ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดอุตรดิตถ์ 

222/2 หมู2่ ต าบลคุ้งตะเภา อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
Email :varanya107@gmail.com  เบอร์โทร :081-8609895 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง  ที่อยู่หน่วยงำน/องค์กร เบอร์โทรติดต่อ 

1. นางสาววรัญญา จันทร์อุดม ประธานศูนย์ประสานงานฯ ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดอุตรดิตถ์ 
222/2 หมู2่ ต าบลคุ้งตะเภา อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

โทร :081-8609895 
Email: varanya107@gmail.com 

2. นายนภดล พุ่มยิ้ม หัวหน้างานกองทุนสุขภาพ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2  
ต าบล ในเมือง อ าเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 

โทร: 090-8808226 
Email:noppadon.p@nhso.go.th 

3. นางสาวกาญจนา แสงรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงาน ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2  
ต าบล ในเมือง อ าเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 

โทร:084-4390112 
Email: kanjana.sa@nhso.go.th 

4. นายเสน่ห์ มีพร้อม นักวิชาการอิสระ ทีมสร้างเสริมสุขภาพ สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุตรดิตถ์   
5. นายเชษฐา พวงดอกไม ้ ผู้อ านวยการกองงานฝ่าย

สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
53100 หมู่ 2 ต าบล คอรุม อ าเภอ พิชัย อุตรดิตถ์ 53120 

โทร :055 421 564 

6. นายพรประสิทธิ์ ข าศรี นักวิชาการสาธารณสุข เทศบาลต าบลไม้งาม อ าเภอเมือง จังหวัดตาก  
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ท่ี ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง  ที่อยู่หน่วยงำน/องค์กร เบอร์โทรติดต่อ 

7 นายปกรณ์ เกียรติวุฒิอมร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  
8 น.ส.ชญาภา อ ามาตย์โท เหรัญญิกศูนย์ประสานงานฯ ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดอุตรดิตถ์  
9 น.ส.นวพร คมชัย กรรมการศูนย์ประสานงานฯ ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดอุตรดิตถ์  

 

รำยช่ือกลไกคณะท ำงำนขับเคลื่อนระดับจังหวัด 

โครงกำรพัฒนำกลไกกำรขับเคลื่อนงำนส่งเสริมสุขภำพป้องกันโรคจำกกำรประกอบอำชีพกลุ่มแรงงำนนอกระบบพ้ืนท่ีเขต 2 จังหวัดพิษณุโลก 
ท่ี ชื่อ- สกุล ต ำแหน่ง สังกัดหน่วยงำน/องค์กร 

คณะท ำงำนจังหวัดอุตรดิตถ์ 

1 นายพิทยาธร แก้วหลวง ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบลชัยจุมพล อ.ลับแล 

2 นายเชษฐา พวงดอกไม ้ ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม อ.พิชัย 

3 น.ส.สิริพรรณ แผ้วเกษม ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลนายาง อ.พิชัย 

4 นายบุญเลิศ จันทร์หอม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตรอน 

5 นายสุบิน แตงเพ็ชร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ องค์การบริหารส่วนต าบลวังแดง 

6 นางโชติณัฎฐ์ แตงคง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

7 นายเสน่ห์ มีพร้อม นักวิชาการอิสระ ทีมสร้างเสริมสุขภาพสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุตรดิตถ์ 

8 นายเรวัตร มากพันธ ์ แกนน าพื้นท่ีอ าเภอตรอน ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดอุตรดิตถ์ 

9 นางไสว ใจมัง แกนน าพื้นท่ีอ าเภอเมือง ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดอุตรดิตถ์ 

10 นายสนธิศักดิ์ เสนานุช นักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม 
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ท่ี ชื่อ- สกุล ต ำแหน่ง สังกัดหน่วยงำน/องค์กร 

11 น.ส.สุกัญญา  แสงทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  องค์การบริหารส่วนต าบลวังแดง 

คณะท ำงำนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

1 นายปกรณ์ เกียรติวุฒิอมร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 

2 ดาบต ารวจพิสิษฐ์ บุสดี หัวหน้ากลุ่มงานมวลชนสัมพันธ์ สถานีต าบลอ าเภอเขาค้อ 

3 น.ส.ดวงใจ โรจน์เจริญชัย เจ้าหน้าท่ีกองฝ่ายงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลเข็กน้อย 

4 นายเหลมทอง   เนียมเปรม นักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเขาค้อ 

5 นายชุติวัติ หนันอุทา นักวิชาการอิสระ ทีมพี่เล้ียงกองทุนเขต2 พิษณุโลก ทีมส่ือสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสปสช. เขต 2 พิษณุโลก 

6 นางนันทพร  ทองอินทร ์ นักวิชาการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรอ าเภอ เขาค้อ 

7 น.ส.รุ่งพิทยา  คณะช่าง สสอ.วิเชียรบุรี สสอ.วิเชียรบุรี 

8 นายไพวรรณ์พงษ์พยอม ผู้น ารถโดยสาร อ.เขาค้อ กลุ่มรถโดยสาร อ.เขาค้อ 

9 นายธงชัย ฆนาพรวรกาญจน์ ผู้น ารถโดยสาร อ.เขาค้อ กลุ่มรถโดยสาร อ.เขาค้อ 

10 นายประดับ  มิตรชอบ ผู้น ารถโดยสาร อ.เขาค้อ กลุ่มรถโดยสาร อ.เขาค้อ 

11 พลฯ สมคิด  พรมแก้ว ผู้น ารถโดยสาร อ.เขาค้อ กลุ่มรถโดยสาร อ.เขาค้อ 

12 นางรัตนาภรณ์ สุขใย นักวิชาการการเกษตร ส านักงานเกษตรอ าเภอเขาค้อ 

คณะท ำงำนจังหวัดตำก 
1 นางจุฑาวัลย์ บัวกล่ิน แกนน าประชาชน ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน 

2 นายพรประสิทธิ์ ข าศรี นักวิชาการสาธารณสุข เทศบาลต าบลไม้งาม 

3 นางนัชชา  ยอดสุวรรณ ผอ.กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลป่ามะม่วง 
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ท่ี ชื่อ- สกุล ต ำแหน่ง สังกัดหน่วยงำน/องค์กร 

4 นายกาลัญญู อรุณ ผอ.กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลหนองบัวใต้ 

5 นส.ศรัญญา  ไกรฤทธิ์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลน้ ารึม 

6 น.ส.อิสรีย์ ตะเภา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  เทศบาลต าบลไม้งาม 

7 นายธัญวิสิฎฐ์ เรือนปัญญา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอโคน 

8 นายธนิต  จันทร์กระจ่าง ผอ.กองสาธารณสุขและส่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทัอ 

9 นางผุสดี เช้ือชายเลิศ ผอ.กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะตะเภา 

10 น.ส.ขวัญหล้า อินปิ่น จนท.อบต.น้ ารึม องค์การบริหารส่วนต าบลน้ ารึม 

11 นายสุบิน บุญรัตน์ นิติกรช านาญการ  องค์การบริหารส่วนต าบลตลุกกลางทุ่ง 

12 น.ส.เสาวลักษณ์ กาวี นักพัฒนาชุมชนช านาญการ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง 

13 รต.เกียรติพัทธ ล้ิมไพบูลย์ แกนน าประชาชน ภาคประชาสังคม 

14 น.ส.จันทมณี โลหะเวช แกนน าประชาชน  ภาคประชาสังคม 
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รำยชื่อกลไกคณะท ำงำนขับเคลื่อนระดับเขต 

โครงกำรพัฒนำกลไกกำรขับเคลื่อนงำนส่งเสริมสุขภำพป้องกันโรคจำกกำรประกอบอำชีพกลุ่มแรงงำนนอกระบบพื้นที่เขต 3 จังหวัดนครสวรรค์ 
หน่วยงำนรับผิดชอบ สมาคมพัฒนาชุมชนยั่งยืน 

16 /37 ถนนสวรรค์วิถี ต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาวปาริชาติ วิสุทธิแพทย์  
ท่ี ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง  ที่อยู่หน่วยงำน/องค์กร เบอร์โทรติดต่อ 
1 นายวิสุทธิ์ บุญญโสภิต รองผู้อ านวยการ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 3 จังหวัดนครสวรรค์ 

1045/2 ม.10 อ.เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ จ.60000 
โทร : 056 371 831 
081 9097365 

2 ดร.นเรศ คงโต นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ โทร :08 8293 1324 
Email:nareskongto@gmail.com. 

3 ดร.พรทิพย์ ขุนวิเศษ นักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและ
แผนช านาญการพิเศษ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท  

4 นางวรารัตน์ หมวกยอด ผู้ประสานงาน มูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตร 
4/508 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 

โทร :056 652233 
 

5 นางรัมภัสดา บุญญโสภิต คณะท างาน ทีมสร้างเสริมสุขภาพคนนครสวรรค์  
6 นายพนมศักดิ์ เอมอยู่ หัวหน้ากลุ่มงาน ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 3 จังหวัดนครสวรรค์ 

1045/2 ม.10 อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 
โทร :089 9615246 
 

7 นายอดิศักดิ์ จันทรวิชานุ นายกสมาคมฯ สมาคมพัฒนาชุมชนยั่งยืน จังหวัดนครสวรรค์ 
16 /37 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ าโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 

 

8 นายไพศาล ขุนวิเศษ แกนน า ทีมสร้างเสริมสุขภาพคนนครสวรรค์  
9 นายล าพอง บุญยืน  สาขาสภาผู้สูงอายุ จังหวัดนครสวรรค์  
10 นางสาวปาริชาติ วิสุทธิแพทย์  ทีมสร้างเสริมสุขภาพคนนครสวรรค์  
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รำยช่ือกลไกคณะท ำงำนขับเคลื่อนระดับจังหวัด 
 

โครงกำรพัฒนำกลไกกำรขับเคลื่อนงำนส่งเสริมสุขภำพป้องกันโรคจำกกำรประกอบอำชีพกลุ่มแรงงำนนอกระบบพื้นที่เขต 3 จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ท่ี ชื่อ- สกุล สังกัดหน่วยงำน/องค์กร 

คณะท ำงำนจังหวัดพิจิตร 

1 นางสาววรารัตน์  หมวกยอด มูลนิธิพิจิตรร่วมพัฒนา 

2 นางบุญศรี  เขียวเขิน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 

3 นายพงษ์นรนิทร์  รู้คงประเสริฐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าเย่ียม 

4 นายนิรุทธ์  อุดมศิลป์ ส านักงานสาธารณสุขวังทรายพูน 

5 นางบุญธรรม  จ้อยสุดใจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังทรายพูน 

6 นายธวิช  เพชรพงศ์ ภาคประชาชน 

7 นางวิราวรรณ์  ยกแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลล าประดา 

คณะท ำงำนจังหวัดนครสวรรค์ 

1 ดร.นเรศ  คงโต ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 

2 นายพิษณุสหัสธรรมรังสี องค์การบริหารส่วนต าบลบาตาหงาย 

3 นางนพพร  ครุฑธมงคล ภาคประชาชน 

4 นายอภิชาต  พึ่งทอง ภาคประชาชน 

5 ดร.ขวัญเรือน  นิมสุวรรณ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าทอง 
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ท่ี ชื่อ- สกุล สังกัดหน่วยงำน/องค์กร 

6 นางหนึ่งนุช  ราหุล โรงพยาบาลโกรกพระ 

คณะท ำงำนจังหวัดชัยนำท 

1 นายไพศาล  ขุนวิเศษ สาธารณสุขอ าเภอสรรพยา 

2 นางสาวพรทิพย์  ค าทะลุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองบัว อ.วัดสิงห์ 

3 นายวันชัย  ฉิมแป้น  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางขุน  อ.สรรค์บุรี 

4 ว่าท่ีร้อยตรี  ชนิดา  คุ้มครอง โรงพยาบาลวังสิงห์ 

5 ดร.พรทิพย์  ขุนวิเศษ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาถ 

6 นายอ านาจ  พบพาน ปลัดเทศบาลนางลือ 
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รำยชื่อกลไกคณะท ำงำนขับเคลื่อนระดับเขต 

โครงกำรบูรณำกำรขับเคลื่อนงำนสร้ำงเสริมสุขภำวะแรงงำนนอกระบบโดยกลไกกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่ (สปสช.)  
และกลไกสุขภำพภำยใต้กำรด ำเนินงำนของส ำนกังำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) ในพื้นทีเ่ขต 5 รำชบุรี 

  หน่วยงานรับผิดชอบ  คณะบุคคลศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดราชบุรี  
  ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาวอุบลวรรณ คงสว่างศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดราชบุรี 
     โทรศัพท์ 089 444 1330E mail : K_conon@hotmail.com 
     นายภัทรพงษ์กิตติวิริยะพนัธ์ประธานศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ จังหวัดสุพรรณบุรี 
     โทรศัพท์ /Line : 082 590 6889 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน เบอร์โทร-Email 
1 นางทิพาพรรณ หอศิวาลัย 

 
ผช.ผอ.สปสช.เขต 5 ราชบุรี ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

เขต 5 ราชบุรี 
0658929297 
tipapan.h@hotmail.com 

2 นายสมหวัง ทรัพย์อนันต์ หัวหน้างาน สปสช.เขต 5 ราชบุร ี ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 5 ราชบุรี 

08 9916 6941 

3 นางรุ่งศรี รุง่ตระกูล 
 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลโพธาราม 08 9820 7750 

4 นางสาวอุบลวรรณ คงสว่าง 
 

ผู้ประสานงาน ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ
ประชาชน จังหวัดราชบุรี  

089444 1330 
K_conon@hotmail.com 

5 นายภัทรพงษ์กิตติวิริยะพนัธ ์
 

ประธานศูนย์ฯ ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

0825906889 
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รำยช่ือกลไกคณะท ำงำนขับเคลื่อนระดับจังหวัด 

โครงกำรบูรณำกำรขับเคลื่อนงำนสร้ำงเสริมสุขภำวะแรงงำนนอกระบบโดยกลไกกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่ (สปสช.)  
และกลไกสุขภำพภำยใต้กำรด ำเนินงำนของส ำนกังำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) ในพื้นทีเ่ขต 5 รำชบุรี 

 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงำน โทรศัพท์-Email 
คณะท ำงำนระดับจังหวัดรำชบุรี 

1 นางประนอม จิตต์ทนงศักดิ์ 
 

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 

 

2 นายสมชาย สว่างวงษ์ 
 

สาธารณสุขอ าเภอ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโพธาราม 

 

3 นางปราณี อบเชย 
 

สาธารณสุขอ าเภอ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากท่อ 

 

4 นส.อุบลวรรณ คงสว่าง 
 

ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัด
ราชบุรี 

 

5 นายธีรทัศน์ บุญทรง ปลัด เทศบาลบ้านสิงห์ อ าเภอโพธาราม  
6 จอ.สุเทพ เพชรธรรมรัฐ  

 
ปลัดองค์การบริหารส่วนดอนทราย  
อ.ปากท่อ 

 

7 นางรุ่งศรี รุง่ตระกูล พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลโพธาราม 
 

 

8 นายรัชชนนท์พูลมิน ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดราชบุรี 0863611813  
Kwanmanas.p@gmail.com 
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ล ำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงำน โทรศัพท์-Email 
คณะท ำงำนระดับจังหวัดสุพรรณบุรี 

1 นางสาวสุทิศา อาภาเภสัช  

 

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

2 นายสมเกียรติ ยุพาพิน  

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสระ  

อ าเภอสามชุก 

08 1939 8040 

3 พจอ.เอกสิทธิ์ สุจริยานุรักษ์ 

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพธิ์  

อ าเภอหนองหญ้าไซ 

08 4801 6728 

4 นายค ารณ ครื้นน้ าใจ 

 

สาธารณสุขอ าเภอส านักงานสาธารณสุข 

อ าเภออู่ทอง  

08 1981 5381 

5 นางรุ่งทิวา ศักดิ์เลิศวงษ์ยิ่ง  

 

ท้องถิ่นอ าเภอ 

ส านักงานท้องถิ่นอ าเภออู่ทอง 

089744 8821 

songphinong@hotmail.com 

6 นางสุณีรัตน์ เฟื่องฟูลอย 

 

ท้องถิ่นอ าเภอ 

ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอดอนเจดีย์ 

 

7 นางสาวดวงดาว พิกุลทอง  

 

เลขานุการศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ จังหวัดสุพรรณบุรี 090952 5763 

8 นายวิเชียร มูลจิตร   

 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

รักษาการสาธารณสุขอ าเภอดอนเจดีย์  

08 9254 3486 

9 อาจารย์กันธิมา ศรีหมากสุก พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 08 1291 1068 
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ล ำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงำน โทรศัพท์-Email 
 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี  

10 นางสาวอัญชลี  เรืองพงษ์ 

 

นักวิชาการแรงงาน 

ส านักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี 

081745 8974  

anchalee2512@hotmail.com 

11 นายอนิวัฒน์  จันทร์แสตมป์ กลุ่มงานประกันสุขภาพ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 

รำยชื่อกลไกคณะท ำงำนขับเคลื่อนระดับเขต 

โครงกำรสนับสนุนกลไกกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตแรงงำนนอกระบบ (อำชีวอนำมัย) พื้นที่เขต 11 สุรำษฎร์ธำนี 

หน่วยงำนรับผิดชอบ สมาคมประชาสังคมชุมพร 
362/21 หมู่ 4 ต าบลตะกอ อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร นายทวีวัตร  เครือสาร   

   Email :taweewat27@yahoo.co.th  เบอร์โทร 081 270 0216 

ท่ี ชื่อ-สกุล ที่อยู่หน่วยงำน/องค์กร บทบำทในกำรขับเคลื่อนงำน 

1 นพ.วีรพงค์ สกลกิตติวัฒน์ กขป. เขต 11 ท่ีปรึกษา 

2 พญ.อุทมพร  ณ อยุธยา อปสข. เขต 11 ท่ีปรึกษา 

3 ผอ.สปสช.หรือผู้แทน สปสช.เขต 11 ท่ีปรึกษา 
4 ดร.ปรเมธ  จินา สสจ.สุราษฎร์ธานี ท่ีปรึกษา 

5 ดร.ฐิระ  ทองเหลือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ท่ีปรึกษาวิชาการ 
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ท่ี ชื่อ-สกุล ที่อยู่หน่วยงำน/องค์กร บทบำทในกำรขับเคลื่อนงำน 

6 รศ.ดร.ร่วมจิต  นกเขา มหาวิทยาลัย แม่โจ้ ชุมพร ท่ีปรึกษาวิชาการ 

7 นายทวีวัตร  เครือสาย สมาคมประชาสังคมชุมพร ผู้ประสานงานโครงการ 
8 นายเชาวลิต ลิปน้อย สปสช. เขต 11 คณะท างาน 

9 นายธีรนันต์  ปรายราย ทต.นาชะอัง คณะท างาน 
10 นายวัชรินทร์  แจ้งใจเย็น สสอ.ทุ่งตะโก คณะท างาน 

11 ดร.ไพสิษฐ์บุญญะกว ี วสธ จ.ตรัง คณะท างาน 

12 นายสุรศักด์ิ  วงค์อ าไพวรรณ อบต.ตะเคียน  จ.นครศรีฯ คณะท างาน 
13 นายวิษณุ  ทองแก้ว รพสต.คลองน้อย อ.สวี คณะท างาน 

14 นายอรรถพร  ตระหง่าน รพสต.นาขา อ.หลังสวน คณะท างาน 
15 นางพัลลภา  ระสุโส๊ะ ศูนย์ประสานงาน สปสช. ชพ. คณะท างาน 

16 นายวรวิษ  กฐินหอม สมาคมส่ือชุมชนภาคใต้ คณะท างาน 
17 นางสาวอรอุมา ชูแสง สมาคมผู้บริโภคจังหวัดสุราษฎร์ฯ คณะท างาน 

18 นายชญานิน  เอกสุวรรณ สปสช. เขต 11 คท.ประเมินเสริมพลัง 
19 นส.พฤกษา  สินลือนาม ผู้ประสานงาน กขป. เขต 11 คท.ประเมินเสริมพลัง 

20 นายไพศาล  มีสมบัติ อบต.บ้านควน คท.ประเมินเสริมพลัง 

21 ดร.พิเชษวุฒิ  นิลละออ มอ.สุราษฎร์ธานี คท.ประเมินเสริมพลัง 

22 นส.หนึ่งฤทัย พันกุ่ม สมัชชาสุขภาพจังหวัดชุมพร คท.ประเมินเสริมพลัง 
23 นส.นิฮาฟีซา  นิมะมิง ศูนย์ประสานงาน สปสช. ชพ. คท.ประเมินเสริมพลัง 

24 ดร.ปวิตร  ชัยสิทธิ์ ศคร.11 นครศรีธรรมราช คท.ติดตามประเมินผล 
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ท่ี ชื่อ-สกุล ที่อยู่หน่วยงำน/องค์กร บทบำทในกำรขับเคลื่อนงำน 

25 นายอนันต์  เขียวสด อนุฯ วัยท างาน กขป. เขต 11 คท.ติดตามประเมินผล 

26 นส.กรวรรณ วิลาศ สภาองค์กรชุมชนจังหวัดชุมพร คท.ติดตามประเมินผล 
27 นส.จุรีรัตน์ ยงค์ ผู้ทรงวุฒิ สปสช. 11 คท.ติดตามประเมินผล 

 ดร.ดุริยางค์  วาสนา รพ.กาษจนดิษฐฺ จ.สุราษฎร์ฯ คท.ติดตามประเมินผล 
 

รำยช่ือกลไกคณะท ำงำนขับเคลื่อนระดับจังหวัด 

โครงกำรสนับสนุนกลไกกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตแรงงำนนอกระบบ (อำชีวอนำมัย) พื้นที่เขต 11 สุรำษฎร์ธำนี 

ล ำดับ ชื่อคณะท ำงำน ต ำแหน่ง / หน่วยงำน เบอร์โทร 

คณะท ำงำนจังหวัดชุมพร 

1 นายคาวี นาสินสร้อย   เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ ทต.นาชะอัง 080 5388054 

2 นายธีรนันต์ ปราบราย  ปลัดเทศบาลต าบลนาชะอัง 081 958 1765 

3 นายเสรี ติดคล้าย ผู้ประสานงานฯ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคอ าเภอปะทิว 098 2953756 

4 นางสาวสุภาพร ขาวช านาญ หัวหน้าส านักปลัดฯ  

5 นางสาวกรรณภัทร พรมสุวรรณ เจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชน อบต.บ้านนา 089648 9759 

6 นางวิลัยลักษณ์ บุญตั้ง เจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชน อบต.ทุ่งระยะ 090873 6804 

7 นายวิษณุ  ทองแก้ว ผอ.รพ.สต บ้านคลองน้อย 095256 9265 

8 นางอรธิชา เนาวศิลป์ รพ.สต ช่องไม้แก้ว  

9 นายอรรถพร ตระหง่าน ผอ.รพ.สต นาขา 064060 6789 
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ล ำดับ ชื่อคณะท ำงำน ต ำแหน่ง / หน่วยงำน เบอร์โทร 

10 นายไพศาล  มีสมบัติ ปลัด อบต.บ้านควน  

11 นางสายใจคงสุวรรณ ผอ.รพ.สต คลองสงค์  

12 น.ส.อรอุมา  ศรีตังนันท์ ผู้ประสานงาน ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ 

และคุ้มครองผุ้บริโภคอ าเภอละแม 

087 895 1066 

13 นายวัชรินทร์  แจ้งใจเย็น  สาธารณสุขอ าเภอทุ่งตะโก 086-9495969 

คณะท ำงำนจังหวัดระนอง 

1 นางกมลวรรณ  บุญวงค์ ทต.บางนอน อ.เมือง  

2 นางกองสี บุญฟัก ทต.บางนอน อ.เมือง  

คณะท ำงำนจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

1 จ.อนิวัฒน์แก้วประเสริฐ ปลัด อบต.มะขามเต้ีย  

2 นายดอรือเลาะ  สาและ ผอ.กองสวัสดิการสังคมทต.ขุนทะเล อ.เมือง  

3 นายสุทัสน์  กองเงิน อบต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐ  
คณะท ำงำนจังหวัดนครศรีธรรมรำช 

1 นางสุจิตรา ป้านวัน อบต.ไม้ไผ่  อ.ทุ่งสง 0937599423 

Panwa_n@hotmail.com 

2 นายสุรศักด์ิ วงษอ าไพวรรณ ปลัด อบต.นาเคียน 
 

 

3 นางสายฝน ยกชู 
 

 yockchoo@hotmail.com 
0896523743 
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ล ำดับ ชื่อคณะท ำงำน ต ำแหน่ง / หน่วยงำน เบอร์โทร 

คณะท ำงำนจังหวัดกระบี่ 

1 นายประเนียร ทต.คลองพนพัฒนา อ.คลองท่อม 0950371826 

2 นายอนันต์ เขียวสด ทต.ทรายขาว อ.คลองท่อม 0950320099 

3 นายสามารถ พลายชนะ อบต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา 0646254255 

คณะท ำงำนจังหวัดพังงำ 

1 นายทรงวุฒิ อินทรสวัสด์ิ นายก อบต.บางวัน อ.คุระบุรี  

2 นายนทธ์ นวลศรี ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ทต.ล าแก่น อ.เมือง  

3 นายชัยพฤษก สร้างผล   

คณะท ำงำนจังหวัดภูเก็ต 

1 นางวารุณี  รัตนากุล อบต.ป่าคลอก อ.ถลาง 089-6480028 
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รำยชื่อกลไกคณะท ำงำนขับเคลื่อนระดับเขต 

โครงกำรบูรณำกำรขับเคลื่อนงำนสร้ำงเสริมสุขภำวะแรงงำนนอกระบบโดยกลไกกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที (สปสช.)  

และกลไกสุขภำพพื้นที่เขต 12 สงขลำ 

หน่วยงำนรับผิดชอบ คณะบุคคลสร้างสรรค์พลังเครือข่ายสุขภาวะภาคใต้ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาวอารีย์  สุวรรณชาตรี 

   ว่าท่ีร้อยตรีหญิง คณิชญาแซนโทส 

   นางสาวยุรี  แวชูช่วง   

ผู้ประสำนงำน  นางสาวอารีย์  สุวรรณชาตรี 

   เบอร์โทร 086 294 7370 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง  ที่อยู่หน่วยงำน/องค์กร เบอร์โทรติดต่อ 

1 นายเจ๊ะอับดุลล่า  แดหวัน อดีตรองผู้อ านวยการส านักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 
สงขลา 

โทรศัพท์โทรศัพท์  089 870 0678 

E-Mail :cheabdullah.d@nhso.go.th 

2 เภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ ์ ผู้ประสานงานกองทุนฯ ส านักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 
12 สงขลา 

โทรศัพท์โทรศัพท์  086 694 0954 

E-Mail :  twoseadj@gmail.com 

3 ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย อาจารย์ประจ า คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

โทรศัพท์โทรศัพท์  089 472 9380 

E-Mail :isangarun@hotmail.com 

4 นางสาวกนกวรรณ หวนศร ี อาจารย์ประจ า คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

โทรศัพท์โทรศัพท์  095 073 5208  

E-Mail :blue_life0099@gmail.com 
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ท่ี ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง  ที่อยู่หน่วยงำน/องค์กร เบอร์โทรติดต่อ 

5 นางสาวฟาอีซะ  โตะโยะ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ   ส านักงานป้องกันควบคุมฌรคท่ี 12 สงขลา โทรศัพท์โทรศัพท์  089 653 4938 
E-Mail :ppzah@hotmail.com 

6 นางจันทนาเจริญวิริยะภาพ ผู้ประสานงานภาคใต้  มูลนิธิพัฒนาแรงงาน โทรศัพท์โทรศัพท์  086 749 3303  
 

7 นางสาวยุรี  แก้วชูช่วง นักวิชาการอิสระ  โทรศัพท์โทรศัพท์  061 784 0515  
E-Mail : yuree385@gmail.com 

8 นายบรรเจต นะแส ผู้ใหญ่บ้าน หมู ่2 ต.ทุ่งหว้า อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา โทรศัพท์โทรศัพท์  083 185 6270 

9 นายวิเชียร มณีรัตนโชติ ภาคประชาสังคม  โทรศัพท์โทรศัพท์ 093 582 3970 

10 นางพรศิริ ขันติกุลานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สาธารณสุขอ าเภอหนองจิก (พชอ.) โทรศัพท์โทรศัพท์ 081 897 5115 

11 นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศบาลเมืองคอหงส์ เทศบาลเมืองคอหงส์ โทรศัพท์โทรศัพท์ 081 618 1832 

12 นายสุริยา ยีขุน นายกเทศบาลต าบลปริก เทศบาลต าบลปริก โทรศัพท์โทรศัพท์ 081 959 8802 
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รำยช่ือกลไกคณะท ำงำนขับเคลื่อนระดับจังหวัด 

โครงกำรบูรณำกำรขับเคลื่อนงำนสร้ำงเสริมสุขภำวะแรงงำนนอกระบบโดยกลไกกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที (สปสช.)  

และกลไกสุขภำพพื้นที่เขต 12 สงขลำ 
 

ล ำดับ ชื่อ -สกุล สถำนที่ท ำงำน โทรศัพท์/อีเมล์ 

คณะท ำงำนจังหวัดนรำธิวำส 

1 
 

นายเสรี เซะ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลผดุงมาตร 
 

โทรศัพท์ 0848613883 
E-Mail:plemidnight@hotmail.com 

2 
 

นางปารีดะห์ แก้วกรด องค์การบริหารส่วนต าบลบูกิต 
 

โทรศัพท์ 0883995369 
E-Mail:pareedah5369@gmail.com 

3 
 

นายสวรรค์ สาและ 
 

เทศบาลต าบลแว้ง 
 

โทรศัพท์ 0817989626 
E-Mailmr.swans@hotmail.com 

4 นายอายิหะมาดุลลาห์ องค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี โทรศัพท์ 0894660814 
E-MailAjibig2500@gmail.com 

5. 
 

นายยาห์ยา อะยูยา 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลผดุงมาตร 
 

โทรศัพท์ 0818963274 
E-Mailyayaheha@gmail.com 

6 นายอับดุลรอฮิม มะดาโอ๊ะ เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
 

โทรศัพท์ 0899743201 
E-MailRohim05@hotmail.com 

7 นายอภินันท์ เปาะอีแต 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเคียน 
 

โทรศัพท์ 0836540499 
E-Mailpoh.apinun@hotmail.com 

8 นายพิรัช ต้ังผดุงวงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกเคียน โทรศัพท์ 0872953967 

mailto:plemidnight@hotmail.com
mailto:pareedah5369@gmail.com
mailto:mr.swans@hotmail.com
mailto:Ajibig2500@gmail.com
mailto:Rohim05@hotmail.com
mailto:poh.apinun@hotmail.com
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ล ำดับ ชื่อ -สกุล สถำนที่ท ำงำน โทรศัพท์/อีเมล์ 

   E-Mailpiruch22@gmail.com 

9 
 

นายรุสลัน บือราเฮ็ง 
 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 

โทรศัพท์ 0612417488 
E-Mailrl. infinity063@gmail.com 

10 
 

นางสาวนูรไอณีเจ๊ะลง องค์การบริหารส่วนต าบลบูกิต 
 

โทรศัพท์ 0933609560 
E-Mailannee882604@gmail.com 

คณะท ำงำนจังหวัดยะลำ 

1 นายประพันธ์ สีสุข 
 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 
 

โทรศัพท์ 0883960308 
E-Mailprapun56@gmail.com 

2 นส.มาเรียม ชัยสันทนะ 
 

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน 
จังหวัดยะลา 

โทรศัพท์ 0828270591 
E-MailMariam.fasai@gmail.com 

3 นายสุวิทย์หมาดอะดัม 
 

มหาวิทยาลัยฟาฏอนีย์ปัตตานี โทรศัพท์ 0935783320 
E-Mailsuwit@ftu.ac.th 

4 นายรุสลาม สาละ 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตะโล๊ะหะลออ.
รามัน จ.ยะลา 

โทรศัพท์ 0862881264 
E-Mail Ruslan.aa@hotmail. co.th 

5 นางสุชาดา สุวรรณคีรี 
 

เทศบาลนครยะลา 
 

โทรศัพท์   
E-Mailsuchads_sasuk3@gmail.com 

6 นางไอลดา เจ๊ะหะ 
 

142 ม.1ต.ล าใหม่ อ.เมืองจ.ยะลา โทรศัพท์ 0935830922 
E-Mailailada12@hotmail.com 

7 นส.ซัลมาหะยี สะมาแอ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 
อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 

โทรศัพท์ 0937502179 
E-Mailpajoyala@gmail.com 

mailto:piruch22@gmail.com
mailto:annee882604@gmail.com
mailto:pajoyala@gmail.com
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8 นายอิสมาแอล สิเดะ 
 

ศูนย์ประสานงานสามจังหวัดชายแดนภาพใต้ 
 

โทรศัพท์ 0878910987 
E-Maila   iryala@gmail.com 

9 นส.ฟาฎีละห์ กูนิ องค์การบริหารส่วนต าบลเนินงาม 
อ.รามัน จ.ยะลา 

โทรศัพท์ 0872942961 
E-Mailfinale156@gmail.com 

10 นส.กอบกุล ราชแก้ว 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ 
อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 

โทรศัพท์ 0898771370 
E-Mailkobkul_r@hotmail.co.th 

11 นายวิญญู ทองงาม 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลล าพะยา 
อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 

โทรศัพท์ 0883992126 
E-Mailnoklumpaya@gmail.com 

12 นายสราวุธ ล่ิมเริ่มสกุล 
 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 
 

โทรศัพท์ 0889959142 
E-Mailsarawut1976@gmail.com 

13 นส.อังคณา ภรณ์ธีรางศุ 
 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 
 

โทรศัพท์ 0892981030 
E-Mailwannapa.nu@hotmail.com 

14 นางเพ็ญศรี มานันตพงศ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 
 

โทรศัพท์ 0904825378 
E-Mailpensri_m@hotmail.com 

15 นายซูโกร์ ปารามัล 
 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 
 

โทรศัพท์ 0819694607 
E-Mailssukorparamal2@gmail.com 

16 นางสุคนทิพย์ สังคณาคินทร์ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบาโร๊ะ 
อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 

โทรศัพท์ 0862870165 
E-Mailtipgala@hotmail.com 

คณะท ำงำนจังหวัดปัตตำนี 

1 นายอับดุลกอเดร์ การีนา องค์การบริหารส่วนต าบลบานา โทรศัพท์ 0873948919 

mailto:kobkul_r@hotmail.co.th
mailto:noklumpaya@gmail.com
mailto:sarawut1976@gmail.com
mailto:wannapa.nu@hotmail.com
mailto:pensri_m@hotmail.com
mailto:tipgala@hotmail.com
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 อ.เมือง จ.ปัตตานี E-Mailkareenasasuk@gmail.com 

2 นายมะรอกีเวาะเลง 
 

เทศบาลต าบลหนองจิก 
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 

โทรศัพท์ 0819909421 
E-Mailmarokee2514voh@gmail.com 

3 นส.ซ าซียะห์ดือราแม 
 

เทศบาลต าบลหนองจิก 
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 

โทรศัพท์ 0822877031 
E-MailAfham34@hotmail.com 

4 นางพรพไิลประแก้ว 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางตาวา  
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 

โทรศัพท์ 0895956723 
E-Mail 

5 นส.เครือวัลย์ ลาภานันท์ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าไร่ 
อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 

โทรศัพท์ 0952744418 
E-Mail – 

6 นายอับดุลก้อเดช โตะยะลา 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาประดู่ 
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 

โทรศัพท์ 0878361226 
E-Mailtoyala2507@gmail.com 

7 นายมูหมัด วันสุไลมาน 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนรัก 
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 

โทรศัพท์ 0819574367 
E-Mail - 

คณะท ำงำนจังหวัดสงขลำ 

1 นายอะหมัดหลีขาหรี 
 

โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ อ.นาทวี  
จ.สงขลา 

โทรศัพท์ 0892957981 
E-Mail:s4430535@hotmail.com 

2 นายธนพนธ์ จรสุวรรณ 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าหมอไทร  
อ.จะนะ จ.สงขลา 

โทรศัพท์ 061263572 
E-Mail:tanapon.tj49@gmail.com 

3 นางเฝาส่ีย๊ะ หลีขาหรี 
 

ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิด 
คูแค  อ.จะนะ จ.สงขลา 

โทรศัพท์ 0872950602 
E-Mail:husboo@hotmail.com 

mailto:kareenasasuk@gmail.com
mailto:marokee2514voh@gmail.com
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4 นส.ชุติมา อินทสุวรรณ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหมอไทร  
อ.จะนะ จ.สงขลา 

โทรศัพท์ 0858928701 
E-Mail:chichimaru1981@gmail.com 

5 ว่าท่ี รต.เรืองฤทธิ์ ฤทธาชัย 
 

เทศบาลต าบลนาทวี  
อ.นาทวี จ.สงขลา 

โทรศัพท์ 0910488246 
E-Mail:rithaphai@gmail.com 

6 นางปริมา จันทร์แก้ว 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าประดู่  
อ.นาทวี จ.สงขลา 

โทรศัพท์ 0873569242 
E-Mail:parima_suk@yahoo.com 

7 นส.สกุลรัตน์ สันยาวอ 
 

องค์การบริหารส่วนสะกอม 
อ.จะนะ จ.สงขลา 

โทรศพัท์ 0807107204 
E-Mail:unfa2011@hotmail.com 

คณะท ำงำนจังหวัดพัทลุง 

1 นายไพทูรย์ ทองสม 
 

57 ถ.เทศบาล16 ต.นาโยงเหนือ  
อ.นาโยง จ.ตรัง 

โทรศัพท์ 0894698127 
E-Mail:pitool_@hotmail.com 

2 นางวาลัยพร ด้วงคง 
 

เทศบาลต าบลโคกม่วง  
อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 

โทรศัพท์ 0862974923 
E-Mail:pornkop@gmail.com 

3 นายสมนึก นุ่นด้วง 
 

111หมู2่ ต.นาท่อม 
อ.เมือง จ.พัทลุง 

โทรศัพท์ 0807071427 
E-Mail:Mr.sweet@hotmail.com 

4 นายถาวร คงศรี 
 

135หมู7่ ต.นาท่อม  
อ.เมือง จ.พัทลุง 

โทรศัพท์ 0980178131 
EMail:thawonr_15634@yahoo.co.th 

5 นายอัษฎาวุธศิริธร 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลลานข่อย  
อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 

โทรศัพท์ 0812768407 
E-Mail:siriton.a@gmail.com 

6 นายประเทือง อมรวิริยะชัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลชะรัด   โทรศัพท์ 0810968222 

mailto:chichimaru1981@gmail.com
mailto:rithaphai@gmail.com
mailto:parima_suk@yahoo.com
mailto:unfa2011@hotmail.com
mailto:pitool_@hotmail.com
mailto:pornkop@gmail.com
mailto:Mr.sweet@hotmail.com
mailto:thawonr_15634@yahoo.co.th
mailto:siriton.a@gmail.com
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 อ.กงหรา จ.พัทลุง E-Mail:pt.am209@gmail.com 

7 นส.ปรียาภรณ์  คงผอม 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่  
อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 

โทรศัพท์ 0948232065 
E-Mail:roy_2562@hotmail.com 

8 นางกชกานต์ คงชู 
 

เทศบาลต าบลนาท่อม 
อ.เมือง จ.พัทลุง  

โทรศัพท์ 0819696349 
E-Mail:matang22@hotmail.com 

9 นายณัฐพงค์ คงสง 
 

288 หมู9่ ต.โคกม่วง 
อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 

โทรศัพท์ 0994496232 
E-Mail:nuttaphongporn@gmail.com 

10 นางอมรรัตน์ ทุ่มพุ่ม 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านศาลา
มะปราง อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 

โทรศัพท์ 0895958444 
E-Mail:jim.deaw@hotmail.com 

คณะท ำงำนจังหวัดตรัง 

1 นายชรินทร์ ชูแก้ว 
 

เทศบาลต าบลห้วยนาง  
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

โทรศัพท์ 093718483 
E-Mail: Pklinbun01@hotmail.com 

2 นายวิชัย คุ้นเคย 
 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอห้วยยอด  
จ.ตรัง 

โทรศัพท์ 0815398110 
E-Mail: Rejoice.56@hotmail.com 

3 พันจ่าเอกไชยา  สุทธิโภชน์ 
 

เทศบาลต าบลนาตาล่วง  
อ.เมือง จ.ตรัง 

โทรศัพท์ 0818918902 
E-Mail:chaiya33@gmail.com 

4 นางณัฐเนตร ฉัตรกาญจน์กุล 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขากอบ  
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

โทรศัพท์ 0896536869 
E-Mail:Nut-653@hotmail.com 

5 นายสราวุธ  พรหมมินทร์ 
 

เทศบาลต าบลคลองปาง  
อ.รัษฎา จ.ตรัง 

โทรศัพท์ 0819170181 
E-Mail:ball505@Hotmail.com 

mailto:pt.am209@gmail.com
mailto:roy_2562@hotmail.com
mailto:matang22@hotmail.com
mailto:jim.deaw@hotmail.com
mailto:chaiya33@gmail.com
mailto:ball505@Hotmail.com
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6 นางสาวช่อผกา หนูรอด 
 

โรงพยาบาลรัษฎาอ.รัษฎา จ.ตรัง 
 

โทรศัพท์ 080704332 
E-Mail:Pui_choe@hotmail.com 

7 นายสุวิทย์  ทองหอม 
 

ประธานศูนย์ประสานงานฯและหน่วยรับเรื่อง
ร้องเรียนฯ50(5)จังหวัดตรัง 

โทรศัพท์ 0993544415 
E-Mail: - 

8 นางอรอนงค์ สุวรรณสมบูรณ์ 
 

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน 
และหน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ50(5)จังหวัดตรัง 

โทรศัพท์ 0807153125 
EMail:suwansomboon@hotmail.com 

9 นส.ศรินรัตน์  ภูสิทธิรัชพงศ์ 
 

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน 
และหน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ50(5)จังหวัดตรัง 

โทรศัพท์ 0989956926 
E-Mail:Sarinrat149@gmail.com 

10 นางสุภารัตน์  ภักดี 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยอด   
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

โทรศัพท์ 0816078906 
E-Mail:Suparat468@gmail.com 

11 นายปฏิพัฒน์ ไกรสุทธิ์ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาวง  
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

โทรศัพท์ 0987615143 
E-Mail:pathipath1@hotmail.com 

12 นางวลัยภรณ์ เยาด า องค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ  
อ.นาโยง จ.ตรัง 

โทรศัพท์ 0898748780 
E-Mail:lookpar_mai@hotmail.com 

คณะท ำงำนจังหวัดสตูล 

1 นางกัลยทรรศน์ต้ิงหวัง 
 

สมาคมผู้บริโภคจังหวัดสตูล 
 

โทรศัพท์ 0896587344 
EMail:consumer_satun@hotmail.com 

2 นางสาวอนัญญา แสะหลี 
 

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดสตูล 

โทรศัพท์ 0816080433 
E-Mail:rommee21@hotmail.co.th 

3 นายวรวิทย์ กาเส็มส๊ะ องค์การบริหารส่วนต าบลย่านซื่อ  โทรศัพท์ 0823692765 

mailto:pathipath1@hotmail.com
mailto:lookpar_mai@hotmail.com
mailto:consumer_satun@hotmail.com
mailto:rommee21@hotmail.co.th
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 อ.ควนโดน จ.สตูล E-Mail:wk-mohmonoh@hotmail.com 

4 นายวีรพล  มรรคาเขต 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลย่านซื่อ 
อ.ควนโดน จ.สตูล 

โทรศัพท์ 0819593747 
E-Mail:verapon966@gmail.com   

5 นางสาวนิสากร บุญช่วย 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลควนขัน  
อ.เมือง จ.สตูล 

โทรศัพท์ 0610621255 
E-Mail:joy_satun@hotmail.com   

6 นายชัยวัฒน์ ทองฤทธิ์ 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเจ๊ะ 
บิลังอ.เมือง จ.สตูล 

โทรศัพท์ 074772546 
E-Mail: 

7 นางสาวชัญญานุช พุ่มพวง 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลละงู  
อ.ละงู จ.สตูล 

โทรศัพท์ 0950921908 
E-Mail:chanya_2321@hotmail.com 

8 นายอับดุลเลาะฮ์ นารอยี 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง  
อ.ควนกาหลง จ.สตูล 

โทรศัพท์ 0840688106 
E-Mail:banana_rx@hotmail.com 

9 นางสาวิตรี อนันตะพงษ ์
 

องค์การบริหารส่วนต าบลอุใดเจริญ  
อ.ควนกาหลง จ.สตูล 

โทรศัพท์ 0836562215 
E-Mail: aomkhaew@hotmail.com 

10 นางเปรมยุดา พัฒชนะ 
 

โรงพยาบาลสตูล อ.เมือง จ.สตูล 
 

โทรศัพท์ 0887912357 
E-Mail:premyuda.p555@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:verapon966@gmail.com
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รำยช่ือกลไกคณะท ำงำนขับเคลื่อนระดับจังหวัด 

โครงกำรพัฒนำบูรณำกำรกำรส่งเสริมป้องกันโรคจำกกำรประกอบอำชีพและกำรจัดกำรทรัพยำกรกำรเกษตรโดยฐำนชุมชน – ท้องถิ่น 
พ้ืนท่ี สปสช. เขต 1 เชียงใหม่ (จังหวัดแพร่) 

 ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง  ที่อยู ่ เบอร์โทร 
1.  นางนวลฉวี  ค าฟั่น ภาคประชาสังคม 159 หมู่ 10 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ โทร : 086 194 4377 
2.  นางระภาพร  นนัตา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 40 หมู่ 1 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ โทร : 093 036 5645 
3.  นางเนาวราวรรณ  นาพรม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สอง 475 หมู่ 3 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ โทร : 081 883 7077 

Email : songins@hotmail.com 
4.  พระมหาสมจิตร  อุปลวณโณ ภาคประชาสังคม วัดสัมฤทธิบุญ โทร : 081 980 7875 
5.  นายอ านาจ  เกี๋ยงซอง นักวิชาการสาธารณสุข  รพสต. บ้านป่าม่วง โทร : 080 793 1107 

Email : sso_207@hotmail.com 
6.  นายโฆษิต  หล้าบือ ภาคประชาสังคม 178 หมู่ 15 ต.แม่พุง อ.วังช้ิน จ.แพร่ โทร : 088 634 9690 

Email : Kosidskyone@gmail.com 
7.  นายรณเกียรติ  ค าน้อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 15 86 หมู่ 15 ต.แม่พุง อ.วังช้ิน จ.แพร่ โทร : 089 262 4620 
8.  นายชณภพ  ไกรศักดิ์ นายกเทศมนตรีต าบลสูงเม่น 28/2 หมู่ 1 ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทร : 081 595 1608 
9.  นายอนุพันธ์  ชัยวิรัช อดีต ผอ.กศน. อ.สูงเม่น จ.แพร่ อ.สูงเม่น จ.แพร่  
10.  ดร.พิศมัย  สบายวงค์ ก านัน ต.หัวฝาย   
11.  นายสมโรจน์  ส าราญชลารัตน์ ผู้ประสานงานอ าเภอสูงเม่น 462/4  หมู่ 8 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทร : 081-7462491 

Email : peeponnum@gmail.com 
12.  ดร.ปณิธี  บุญสา อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โทร : 081-8838020 
13.  อาจารย์กษมา  ถาอ้าย อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  

 


