Happiness

มีความสุขในการท�ำงาน ท�ำงานอย่างมีความสุข

ค่านิยมกองสุขศึกษา

Energy

มีพลัง กระตือรือร้น กระฉับกระเฉง

Dynamics

พลวัต การขับเคลื่อนที่ท�ำให้เกิดการเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงเป็นพลัง มีพลังสร้างสรรค์
อย่างไม่หยุดนิ่ง

ทิศทางการท�ำงานของกองสุขศึกษา

ปี 2561

สุ ข ศึ ก ษาเป็ น งานสร้ า งความคิ ด
ด้านสุขภาพให้กบั บุคคล กระตุน้ ให้คนเปิดรับ เรียนรู้
เพื่อให้เกิดการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมตามวิถีชีวิต
จึงต้องมีวิธีการในการท�ำให้บุคคลมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ซึ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์
สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง มีปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพอยู่รอบตัว
และพร้อมจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้หากไม่ระมัดระวัง ประชาชนยุค 4.0
จึงต้องเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ ประเมินสภาวะสุขภาพของตนเอง และน�ำความรู้ต่างๆ ไปใช้
ในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน
นักสุขศึกษาจึงต้องเข้าถึงและเข้าใจว่าประชาชนแต่ละกลุ่มมีการเรียนรู้สุขภาพ
ได้อย่างไร และใช้วธิ กี ารในการกระตุน้ ให้ประชาชนได้เรียนรู้ คิด ประเมินสภาวการณ์ดา้ นสุขภาพ
ซึ่งต้องมีแหล่งข้อมูลความรู้ ที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ เข้าถึงได้ง่าย ใช้การสื่อสารที่ทันสมัย
ให้ประชาชนได้รับรู้ เข้าใจ สร้างให้คนรู้เท่าทันสื่อและสุขภาพตนเอง เพื่อไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยง
สร้างโอกาสการเรียนรู้ด้านสุขภาพในโอกาสต่างๆ โดยเครือข่ายนักสุขศึกษาใช้กระบวนการ
สุขศึกษาที่มีคุณภาพ ได้แก่ วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงและสาเหตุของพฤติกรรมนั้นๆ ออกแบบ
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย จัดกิจกรรมและประเมินผลเพื่อปรับปรุงการท�ำงาน
ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ในการท�ำงานเป็นการขยายไปสู่เครือข่ายภาคประชาชน คือ อสม./อสค. ให้เป็น
ตัวอย่างด้านสุขภาพและช่วยดูแลคนในครอบครัวและชุมชน การท�ำงานจะมุ่งสร้างความสุข
ให้ทงั้ ผูท้ ำ� งานและประชาชน มีความสุขร่วมกัน ซึง่ จะส่งผลต่อการกระท�ำด้านสุขภาพทีด่ ี ซึง่ เป็น
เป้าหมายทีเ่ รามุง่ สู่ คือ ประชาชนมีความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ และมีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ งึ ประสงค์
อย่างมั่นคง และยั่งยืน
นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์
ผู้อ�ำนวยการกองสุขศึกษา

วิสัยทัศน์ Vision
“เป็นองค์กรหลักด้านสุขศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
น�ำสู่วัฒนธรรมสุขภาพของคนไทย”

พันธกิจ Mission
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1

จัดท�ำยุทธศาสตร์ด้านสุขศึกษาโดยการมีส่วนร่วม
ของหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

2

ส่งเสริมสนับสนุนการด�ำเนินงานสุขศึกษาในระบบบริการสุขภาพ
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

3

พัฒนารูปแบบและกระบวนการสุขศึกษา

4

พัฒนาเครือข่ายการด�ำเนินงานสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมและประชาชน

5

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประเมิน และถ่ายทอดองค์ความรู้
มาตรฐาน เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านสุขศึกษา

6

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Happiness

มีความสุขในการท�ำงาน ท�ำงานอย่างมีความสุข

Energy

ค่านิยมกองสุขศึกษา

มีพลัง กระตือรือร้น กระฉับกระเฉง

Dynamics

พลวัต การขับเคลื่อนที่ท�ำให้เกิดการเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงเป็นพลัง มีพลังสร้างสรรค์
อย่างไม่หยุดนิ่ง

เป้าหมาย Goal
เป้าหมายการด�ำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 :
อสม.
อสค.

มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)
และพฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior) ที่ถูกต้อง
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 70
มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)
และพฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior) ที่ถูกต้อง
ระดับพอใช้ขึ้นไป ร้อยละ 70
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การด�ำเนินงานสุขศึกษา :
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การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ

7

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ-แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ชาติ
ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ :
การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ :
การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
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ยุทธศาสตร์ :
การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 8 :
การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม
เป้าหมายที่ 2 :
เพิ่มขีดความสามารถใน
การประยุกต์ใช้วทิ ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพือ่ ยกระดับความสามารถ
การแข่งขันของภาคการ
ผลิตและบริการ และ
คุณภาพชีวติ ของประชาชน

แผนงาน
แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ

แผนงานบูรณาการ
วิจัยและนวัตกรรม
เป้าหมายที่ 2 :
การวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้าง
ความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมั่นคง และ
คุณภาพชีวิตประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ประเทศ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
กระทรวง
ยุทธศาสตร์ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรคและ
คุ้มครองผู้บริโภค
เป็นเลิศ
(Promotion
Prevention
& Protection
Excellence)
(สนับสนุน)
ยุทธศาสตร์
ด้านบุคลากร
เป็นเลิศ
(People
Excellence)

แผนงาน
แผนงานที่ 1 :
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
คนไทย
ทุกกลุ่มวัย
(ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 10 :
การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการก�ำลังคน
ด้านสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ส่งเสริมพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
สถานพยาบาล และ
สถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ส่งเสริมพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพ
การมีส่วนร่วม
ของประชาชนและ
ภาคีเครือข่ายในการ
จัดการสุขภาพ

โครงการวิจัย
และพัฒนา
ด้านระบบ
บริการสุขภาพ

และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง
รายการ/ผลผลิต /
โครงการ
และกิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

ผลผลิต 1 : สถานบริการ
สุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
และผู้ประกอบการโรคศิลปะ
ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนา ควบคุม ก�ำกับ มีมาตรฐาน
ตามที่กฎหมายก�ำหนดและ
ยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล

KB 6 จ�ำนวน
สถานพยาบาล
ภาครัฐได้รับ
การส่งเสริมและ
ควบคุมก�ำกับ
ตามมาตรฐาน
ระบบบริการ
สุขภาพ (896 แห่ง)

KB 4 ร้อยละของ
สถานพยาบาล
ภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมาย
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ
(ร้อยละ 60)

ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างและพัฒนาเครือข่าย
สุขศึกษาในการจัดโอกาส
การเรียนรู้ด้านสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยกระดับคุณภาพงาน
สุขศึกษาในสถานบริการ
สุขภาพภาครัฐทุกระดับ

ผลผลิต 2 : ประชาชน
และชุมชนสามารถจัดการ
สุขภาพเพื่อการพึ่งตนเอง

KB 17
ร้อยละของ
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
มีความรอบรู้
ด้านสุขภาพ
(ร้อยละ 70)

KB 14
ร้อยละประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมี
พฤติกรรมสุขภาพ
ที่ถูกต้องเหมาะสม
ตามเกณฑ์
ที่ก�ำหนด
(ร้อยละ 70)

ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างและพัฒนาเครือข่าย
สุขศึกษาในการจัดโอกาส
การเรียนรู้ด้านสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยกระดับคุณภาพงาน
สุขศึกษาในสถานบริการ
สุขภาพภาครัฐทุกระดับ

ประเด็นยุทธศาสตร์
กองสุขศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาและจัดการองค์ความรู้
สุขศึกษาให้ทันสมัยและน�ำไป
ปฏิบัติได้จริง สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตสุขภาพของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ
กลไกการสื่อสารเพื่อสร้าง
โอกาสการเรียนรู้ด้านสุขภาพ
KB 19
การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม เพือ่ แก้ไข
ปัญหาหรือสร้าง
ความเข้มแข็ง
ด้านระบบสุขภาพ
ภาคประชาชนและ
พฤติกรรมสุขภาพ
(3 เรื่อง)

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาและจัดการองค์ความรู้
สุขศึกษาให้ทันสมัยและน�ำไป
ปฏิบัติได้จริง สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตสุขภาพของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม ควบคุมก�ำกับ
การด�ำเนินงานตามมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ
(ด้านสุขศึกษา)

l

l

l
l

l

l

l

  โครงการเสริมสร้าง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพ

  โครงการพัฒนาและจัดการ
องค์ความรู้ด้านสุขศึกษา

  โครงการสื่อสารสุขภาพ
  โครงการสร้างเสริมการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารความรู้
ด้านสุขภาพ
  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบ
การเฝ้าระวังพฤติกรรม
สุขภาพโดยชุมชน
  รูปแบบการพัฒนาการสื่อสาร
ความเสีย่ งเพือ่ การปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ในวัยรุ่น
  รูปแบบการพัฒนาความรอบรู้
ด้านสุขภาพโดยการสร้างเสริม
ทักษะชีวิตที่จ�ำเป็นเพื่อการลด
พฤติกรรมเสีย่ งทางด้านสุขภาพ
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ความเชื่อมโยงเป้าหมาย ผลผลิต
ยุทธศาสตร์กระทรวง
ประเด็นยุทธศาสตร์กรม
เป้าหมายกรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
ผลผลิตกรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :

เป้าหมายที่ 1

KB 4

ส่งเสริมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สถานพยาบาล
และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
สถานบริ ก ารสุ ข ภาพภาครั ฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพและผู้ประกอบการโรคศิลปะ มีคุณภาพตามมาตรฐาน
และประชาชนผู้รับบริการในระบบบริการสุขภาพได้รับการคุ้มครอง

ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ (ร้อยละ 60)

ผลผลิตที่ 1

สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบการโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนา ควบคุม ก�ำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายก�ำหนดและ
ยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล

ตัวชี้วัดผลผลิต

KB 6

จ�ำนวนสถานพยาบาลภาครัฐได้รับการส่งเสริมและควบคุมก�ำกับ
ตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (896 แห่ง)

กิจกรรมหลักกรม

ก.2.

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุมก�ำกับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ
ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบการโรคศิลปะ
และเครือข่ายระบบบริการสุขภาพ

โครงการ/กิจกรรม

10

ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานงานสุขศึกษา
ในสถานบริการสุขภาพ
ภาครัฐ

1

2

โครงการเสริมสร้าง
ความรอบรู้
ด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพ

โครงการ
สื่อสารสุขภาพ

ปี 2561

และยุทธศาสตร์กองสุขศึกษา
(Promotion Prevention &
Protection Excellence)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :

เป้าหมายที่ 2

ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก�ำลังคนด้านสุขภาพ

ส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพ
โครงการ
ตามแผนบูรณาการ

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถดูแลสุขภาพตนเองและ
ชุมชนจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้

KB 14 ร้อยละประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง

ผลงานการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม

เหมาะสมตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด (ร้อยละ 70)

ผลผลิตที่ 2

โครงการวิจัยและพัฒนา
ด้านระบบบริการสุขภาพ

ประชาชนและชุมชนสามารถจัดการสุขภาพ
เพื่อการพึ่งตนเอง

KB 17 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
(ร้อยละ 70)

4.

ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน
(อสม.) ภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพและพัฒนาความรอบรู้
ด้านสุขภาพและการสื่อสารสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

3

4

5

โครงการ
สร้างเสริมการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ด้านสุขภาพ

โครงการพัฒนาและ
จัดการองค์ความรู้
ด้านสุขศึกษา

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
องค์กร

KB 19

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านระบบสุขภาพภาคประชาชน
และพฤติกรรมสุขภาพ (3 เรื่อง)

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหา
หรือสร้างความเข้มแข็งด้านระบบสุขภาพภาค
ประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพ

1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
รูปแบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชน
2. รูปแบบการพัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุน่
3. รูปแบบการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ
โดยการสร้างเสริมทักษะชีวิตที่จ�ำเป็นเพื่อการ
ลดพฤติกรรมเสี่ยงทางด้านสุขภาพ

11

โครงสร้างกองสุขศึกษา
ผู้อ�ำนวยการ
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ

กลุ่ม
ยุทธศาสตร์

กลุ่มวิชาการ
สุขศึกษา

กลุ่มเทคโนโลยี
และสื่อสุขศึกษา

12

กลุ่มส่งเสริม
เครือข่าย

กลุ่มสนับสนุน
การด�ำเนินงาน

กลุ่ม
สื่อสารสุขภาพ

กลุ่ม
บริหารทั่วไป

คณะผู้บริหารกองสุขศึกษา

3

5 6 7

4
2

1

8

9

คณะผู้บริหารกองสุขศึกษา
1
2
3
4
5
6
7
8
9

นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์
นางสุดาพร ด�ำรงค์วานิช       
นางวิมลศรี อุทัยพัฒนาชีพ   
นางสาวทิวาพร กลมกล่อม
นางดวงมาลย์ สัมมาวิภาวีกุล
นายยุทธพงษ์ ขวัญชื้น            
นางสาวมะลิ ไพฑูรย์เนรมิต   
นางสาวพรทิพา ทินมาลา
นางฐิตวดี ภิรมย์กุล

ผู้อ�ำนวยการ
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ
นักวิชาการเผยแพร่ช�ำนาญการพิเศษ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช�ำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการพิเศษ
นายช่างศิลป์ช�ำนาญงาน

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ              
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมเครือข่าย
หัวหน้ากลุ่มสื่อสารสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสุขศึกษา
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มวิชาการสุขศึกษา
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนการด�ำเนินงาน

13

หมายเลขโทรศัพท์ กองสุขศึกษา
ต�ำแหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้อ�ำนวยการกองสุขศึกษา
นายชาญยุทธ  พรหมประพัฒน์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
นางสุดาพร  ด�ำรงค์วานิช
กลุ่มยุทธศาสตร์
นายยุทธพงษ์   ขวัญชื้น
กลุ่มวิชาการสุขศึกษา
นางสาวมะลิ     ไพรฑูรย์เนรมิต
กลุ่มส่งเสริมเครือข่าย
นางวิมลศรี     อุทัยพัฒนาชีพ       
กลุ่มสื่อสารสุขภาพ
นางสาวทิวาพร    กลมกล่อม        
กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสุขศึกษา
นางดวงมาลย์      สัมมาวิภาวีกุล  
กลุ่มสนับสนุนการด�ำเนินงาน
นางฐิตวดี     ภิรมย์กุล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางสาวพรทิพา    ทินมาลา
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โทรศัพท์

e-mail

08 1987 1669 chanphro@yahoo.com
08 5484 8614 sudatirak@yahoo.com
08 5484 8619 yutthapong2009@hotmail.com
08 5484 8612 malipai@live.com
08 5484 8611 pom2502@gmail.com
08 5484 8615 tiwa1958@gmail.com
08 5484 8618 duangmarn@gmail.com
08 8898 9198 kooncg@gmail.com
08 1912 3767 porntipa_y@hotmail.com

ต�ำแหน่ง/ชื่อ-สกุล
งานธุรการ
นางสินีนารถ     สิริมานะเจริญชัย
งานการเงินและงบประมาณ
นางสาวสุพัชรา   สมศรี
งานพัสดุ
นางสิริมา     นาคนาม
งานพัฒนาองค์กร
นางพิสินีกานต์   เขื่อนวิเศษ

โทรศัพท์

e-mail

08 9201 2663 bowl_pun@hotmail.com
09 9415 0169 supatcha4151@gmail.com
06 5649 5622 sirima040404@gmail.com
08 3476 9298 ruttikran9@hotmail.com
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เขต

1 : เชียงใหม่

2 : พิษณุโลก

นางสาวพัชราภรณ์ บดิรักษ์

นายธีปกรณ์ ศุภกิจโยธิน

นายดิเรก สุวรรณประทีป

นายศุภชัย กันทชัย

นางสาววาสนา สิทธิกัน

นายถาวร ขาวแสง

ชื่อ-สกุล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุ่มยุทธศาสตร์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพ เขต 2
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
กลุ่มงานคุณภาพมาตรฐานการบริการ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
สนับสนุนบริการสุขภาพ เขต1
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุ่มงานคุณภาพมาตรฐานการบริการ

ต�ำแหน่ง

e-mail

09 0693 7074 ualityarea2@gmail.com

08 9707 4766 terapanakorn@gmail.com

08 1398 7448 Direk_55555@hotmail.com

08 2182 0768 aoy_076@hotmail.com

08 1764 1131 twon@windowslive.com

โทรศัพท์

ของ ส�ำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ปี 2561

ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษา

เขต

3 : นครสวรรค์

4 : นนทบุรี

17

ต�ำแหน่ง

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพ เขต 3
นางสาวอรพินท์ ครุฑจับนาค นักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มงานคุณภาพมาตรฐานการบริการ
นางสาวพิมพ์พิชชา ข�ำนาค นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุ่มสุขภาพภาคประชาชน
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
นายสุเทพ เพชรหาญ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพ เขต 4
นายพิพัฒน์พล พินิจดี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ

นายทรงยศ ศรีคงทอง

ชื่อ-สกุล

e-mail

08 1799 2401 Pi_padtz@hotmail.com

06 3218 6019 suthep_2501@hotmail.com

08 9098 2782 Orapin_kudjabnak2011
@hotmail.com
08 4597 0918 crazy_jee@hotmail.com

09 3130 1755 dagron2549@gmail.com

โทรศัพท์
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เขต

5 : ราชบุรี

6 : ชลบุรี

ต�ำแหน่ง

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพ เขต 5
นายมงคล ปิยปัญญา
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
นายภานุวัฒน์ พิทักษ์ธรรมกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
นายบุญชัย พุทธนิมิตกุล
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพ เขต 6
นางสาวชนิดา ศิริสวัสดิ์
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
กลุ่มงานคุณภาพมาตรฐานการบริการ
นางสาวเด่นดวง วงษ์เรณู
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุ่มงานคุณภาพมาตรฐานการบริการ
นายจรุญ ไตรวุฒิ
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

นายศรีสกุล แสงประเสริฐ

ชื่อ-สกุล

e-mail

09 5889 4651 Jroon.triwoot@gmail.com

08 9244 5255 yasin-2522@hotmail.com

08 6845 4419 chanidabeen@gmail.com

08 2328 9178 bnimit1@gmail.com

06 1236 7797 dekthai_nou@hotmail.com

09 2256 0880 mpiyapunya@gmail.com

08 1736 0343 srisakul50@hotmail.com

โทรศัพท์

เขต

7 : ขอนแก่น

8 : อุดรธานี
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นางสาวรัตนากร ยิงล�ำ 

นายคมสันต์  แรงจบ

นายนิพนธ์ แสนสีค�ำม้วน

นายวิมล ยาทองไชย

นายสิรวิชญ์ วิชญ์ธีระกุล

นายบุญเพ็ง ยอดบุญมา

ชื่อ-สกุล
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพ เขต 7
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
กลุ่มงานคุณภาพมาตรฐานการบริการ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพ เขต 8
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุ่มงานคุณภาพมาตรฐานการบริการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

ต�ำแหน่ง

e-mail

08 7293 9113 neenaj024@gmail.com

08 9573 2563 tumtam_narak@hotmail.
com
08 2300 9953 jjj-jack@hotmail.com
06 2998 8245

08 9942 4734 wim.yath@gmail.com

09 3465 1491 Sirawich48@gmail.com

09 8754 2505 hs4nq@hotmail.com

โทรศัพท์
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เขต

9 : นครราชสีมา

10 : อุบลราชธานี

11 : สุราษฎร์ธานี

ต�ำแหน่ง

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพ เขต 9
นางสาวกัญจนา เข่งดี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
นายสัมพันธ์ มุณีรัตน์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพ เขต 10
นางสาววันวิสาข์ วงศ์พิทักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุ่มงานคุณภาพมาตรฐานการบริการ
นางสาววิไล มีทองขาว
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
นายวันชัย มั่นสัมฤทธิ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพ เขต 11
นายรุจธเนศ เรืองพุทธ
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

นายสมมารถ ชัยวงษ์

ชื่อ-สกุล

e-mail

08 1479 3670 R.Rujthanes@gmail.com

08 1737 0152 wanchai375@gmail.com

08 3147 2438 wanwisa_b.benz
@hotmail.com
08 5313 2868 wilai.pakking9@gmail.com

0 4525 5259 sampun_5@hotmail.com

09 5959 3502 kunnupan@hotmail.com

08 1282 2763 sommart2554@hotmail.com

โทรศัพท์

เขต

12 : สงขลา
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นางสาวจุฑามาศ ขวัญแก้ว

นางสาวอนุสรา เจ๊ะสัน

นายชวลิต ด�ำเรืองศรี

ชื่อ-สกุล
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพ เขต 12
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุ่มงานคุณภาพมาตรฐานการบริการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุ่มงานคุณภาพมาตรฐานการบริการ

ต�ำแหน่ง

e-mail

08 9969 5223 chesun.anussara
@gmail.com
08 0701 3963 jedsri2@hotmail.com

08 1897 0027 chawalit.r@hss.mail.go.th

โทรศัพท์
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นางรุ่งกาญจน์ รณหงษา

นางสาวมนทกานติ ตระกูลดิษฐ์ นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ

นายชัยภูมิ ชุมภู

ดร.กันยารัตน์ กุยสุวรรณ

นางนาตยา เกรียงชัยพฤกษ์

3 : นครสวรรค์

4 : นนทบุรี

5 : ราชบุรี

6 : ชลบุรี

7 : ขอนแก่น

08 1939 1545

08 5730 0550

08 6047 7260

นักวิชาการเผยแพร่ช�ำนาญการพิเศษ

นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ

08 6338 7792

08 1902 5619

นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ 08 5842 3722

นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ

นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ

นางสุภัชญา ยศประกอบ

2 : พิษณุโลก

โทรศัพท์

นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ 08 5484 8614

ต�ำแหน่ง

นางสุดาพร ด�ำรงค์วานิช

ชื่อ-สกุล

1:  เชียงใหม่

สบส.เขต/จังหวัด

กองสุขศึกษา ปีงบประมาณ 2561

Nathaya47@hotmail.com

kpoope@gmail.com

cphum0384@gmail.comp

Nutch.happy@gmail.com

Rungkarn21@gmail.com

Iamsupatchaya@gmail.com

sudatirak@yahoo.com

e-mail

ผู้เยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (ด้านสุขศึกษา) 12 เขต
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นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ 08 6335 5676

12 : สงขลา

e-mail

sookpis@gmail.com

Pom2502@Gmail.com

Supakanit.wis@gmail.com

tiwa1958@gmail.com

Poti297@gmail.com

รศ.ดร.เอมอัชฌา  วัฒนบุรานนท์  นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาแห่งประเทศไทย  โทรศัพท์ 08 1407 4732

สมาคมวิชาชีพสุขศึกษาแห่งประเทศไทย

ศ.ดร. สมจิตต์  สุพรรณทัสน์  นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  โทรศัพท์  08 1768 8808

สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา

นางพิศมัย สุขอมรรัตน์

นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ 08 5484 8611

08 1899 6964

08 5484 8615

11 : สุราษฎร์ธานี นางวิมลศรี อุทัยพัฒนาชีพ

นักวิชาการเผยแพร่ช�ำนาญการพิเศษ

06 1695 3586

โทรศัพท์

นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ

นางสาวทิวาพร กลมกล่อม

9 : นครราชสีมา

นักวิชาการเผยแพร่ช�ำนาญการพิเศษ

ต�ำแหน่ง

10 : อุบลราชธานี นางศุภัคนิจ วิษณุพงษ์พร

นางฉันทพิชญา โพธิสาจันทร์

ชื่อ-สกุล

8 : อุดรธานี

สบส.เขต/จังหวัด

สถาบันพัฒนานวัตกรรม
ด้านระบบบริการสุขภาพ
สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพภาคกลาง
จังหวัดชลบุรี
นายนัตถะวุฒิ ภิรมย์ไทย
ผู้อ�ำนวยการสถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ
ภาคกลาง (ชลบุรี)
เลขที่ 100 หมู่ 1 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0 3846 7249 ถึง 50
โทรสาร 0 3846 7251
E-mail ihd.chon24@gmail.com

สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดขอนแก่น
นางวรารัตน์ กิจพจน์
ผู้อ�ำนวยการถสาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)
เลขที่ 89 ถ.อนามัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0 4322 4605
โทรสาร 0 4322 1679
E-mail -
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สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพภาคใต้
จังหวัดยะลา
นายจรัส รัชกุล
ผู้อ�ำนวยการสถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ
ภาคใต้ (ยะลา)
เลขที่ 12 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์ 0 7336 1145
โทรสาร 0 7336 1146
E-mail –

สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพภาคใต้
จังหวัดนครศรีธรรมราช
นางพนิตนาฎ วิสุทธิธรรม
ผู้อ�ำนวยการสถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ
ภาคใต้ (นครศรีธรรมราช)
เลขที่ 13 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0 7544 6354, 0 7544 6005
โทรสาร 0 7544 6291
E-mail srtc28@gmail.com

สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพภาคเหนือ
จังหวัดนครสวรรค์
นายไพศาล เจียนศิริจินดา
ผู้อ�ำนวยการสถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ
ภาคเหนือ (นครสวรรค์)
เลขที่ 516/41 หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0 5622 2375, 81
โทรสาร 0 5622 2384
E-mail nihd60000@gmail.com
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หมายเลขโทรศัพท์ส�ำคัญ
1 หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน ส�ำหรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้ายทุกชนิด
แจ้งอัคคีภัย สัตว์เข้าบ้าน
ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท
สายด่วนต�ำรวจท่องเที่ยว
ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์
กองปราบปราม
อุบัติเหตุทางน�้ำ กองบัญชาการต�ำรวจ
สายด่วนกรมเจ้าท่า, เหตุด่วนทางน�้ำ 
กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
กรมควบคุมมลพิษ
ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี
		
 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย












โทร. 191
โทร. 199
โทร. 1146
โทร. 1155
โทร. 1192
โทร. 1195
โทร. 1196
โทร. 1199
โทร. 0 2241 2051
โทร. 1650
โทร. 0 2298 2387,
08 6130 2386
โทร. 1784

2 หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน ส�ำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน กู้ชีพ-กู้ภัย
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ศูนย์ประชาบดี แจ้งคนหาย
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม
หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล
ศูนย์ร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร
ศูนย์เอราวัณ ส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

โทร. 1300
โทร. 1356
โทร. 1554
โทร. 1555
โทร. 1646
โทร. 1669
โทร. 192

