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of ASEAN countries 

รายการข้อมูลที่นำมาใช้ นตัวชี้วัดที่ 1.14 
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน 

****************************************** 
ระดับ 1 Assessment มีบทวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด มีข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้ ผล

การวิเคราะห์ 1.1 สถานการณ์ของตัวชี้วัด และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์  
     - ผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับในระดับ C (Comparisons) การเปรียบเทียบ  

1) สถานการณ์อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พัน
คนของประเทศไทย พบว่า อยู่ในอันดับที ่7 ของ ASEAN (23.0 ต่อพัน ) และเมื่อเปรียบเทียบในระดับ
ภูมิภาค พบว่า อยู่ในอันดับที่ 5 ของ WHO Region 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: WHO https://apps.who.int/gho/data/view.main.1630AG?lang=en 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: WHO  https://apps.who.int/gho/data/view.main.1610A?lang=en 
 

https://apps.who.int/gho/data/view.main.1630AG?lang=en
https://apps.who.int/gho/data/view.main.1610A?lang=en


และเมื่อเปรียบเทียบสถานการณ์อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง
อายุ 15-19 ปี พันคน รายพื ้นที ่ (เขตสุขภาพ)  ในปี 2563 และ 2564 พบว่า เขตสุขภาพที ่ 6 มี
สถานการณ์อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี สูงสุด (37.73) 
และ (36.74) ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) สำหรับผลการสำรวจสภาวะสุขภาพ นักเรียนในประเทศไทย (GSHS) พ.ศ. 2558  

ด้านพฤติกรรมทางเพศ พบว่า 
• นักเรียนหนึ่งในห้าคน (19% ) เคยมีเพศสัมพันธ์  
• ในกลุ่มนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์ นักเรียนร้อยละ 40 เคยม ีเพศสัมพันธ์ก่อนอายุ 14 ปี  
• สัดส่วนของนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์เพ่ิมขึ้น  
 
 
 

ปี 2563 

ปี 2564 



และ พบว่าไทยมีสัดส่วนของนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์สูง (ร้อยละ 19) เมื่อเปรียบเทียบกับลาว 
บังคลาเทศและเวียดนาม 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

3) ด้านความพร้อมการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตามแนวทางมาตรฐานระดับโลก 
ฉบับใหม่ของประเทศไทย ภายใต้ 8 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 

มาตรฐานที่ 1 นโยบายและทรัพยากรภาครัฐ  
มาตรฐานที่ 2 นโยบายและทรัพยากรสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 ธรรมาภิบาลในโรงเรียนและภาวะผู้นำในสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 4 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
มาตรฐานที่ 5 หลักสูตรของโรงเรียนที่ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี  
มาตรฐานที่ 6 สภาพแวดล้อมทางอารมณ์และสังคมภายในโรงเรียน 
มาตรฐานที่ 7 สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียน 
มาตรฐานที่ 8 การบริการด้านสุขภาพของโรงเรียน (ครอบคลุมบริการด้านสุขภาพทั้งด้าน

สุขภาพกาย สุขภาพทางเพศและสุขภาพจิต) 
ซึ ่งเมื ่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ จะเห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการดำเนินงาน

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Health Promoting School) ตาม 8 มาตรฐาน มากกว่าประเทศอ่ืนๆ ดังภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     - ผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับในระดับ T (Trends) แนวโน้ม 
          1)  ในการติดตามสถานการณการตั้งครรภในวัยรุนของประเทศไทย ปจจุบันกรมอนามัยใชขอมูล

ที่สำคัญ 3 ตัวชี้วัด คืออัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ป อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป และ   
รอยละการตั้งครรภซ้ำในหญิงอายุต่ำกวา 20 ป โดยขอมูลอัตราการคลอดมีชีพจากสำนักบริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง (ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร) นับวามีความถูกตองแมนยำมากที่สุด ขอมูลอัตราการคลอดจาก 
ฐานทะเบียนราษฎรปลาสุดที่ไดรับจากกองยุทธศาสตรและแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คือ         
ขอมูลการคลอด ใน พ.ศ. 2563 สวนรอยละการตั้งครรภซ้ำในหญิงอายุต่ำกวา 20 ป นั้น ใชขอมูลจากระบบ      
คล ังข อมูลส ุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (Health Data Center: HDC) โดยขอมูลสถานการณ ลาสุดใน                
ปงบประมาณ 2564 มีดังนี้ (ท่ีมา รายงานประจำปี 2564 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์) 

1. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ10-14 ปพ.ศ. 2563 เทากับ 0.9 ตอพัน ซึ่งลดลงจากอัตรา การคลอด
สูงที่สุด ในปพ.ศ. 2555 คือ 1.8 ตอพัน และมีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ (เปาหมาย ในปงบประมาณ 2564 ไมเกิน 1.0 
ตอพัน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 



 2. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ15-19 ปพ.ศ. 2563 เทากับ 28.7 ตอพันจากการติดตาม สถานการณ
ในระยะ 10 ปที่ผานมา พบวาอัตราการคลอดสูงที่สุดใน พ.ศ. 2554 และ 2555 คือ 53.4 ตอพัน ซึ่งหลังจากนั้น
อัตราคลอดมีแนวโนมลดลงเรื่อย ๆ (เปาหมายในปงบประมาณ 2564 ไมเกิน 27 ตอพัน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปจำแนกรายจังหวัด พ.ศ. 2563 พบวา จังหวัดที่มีอัตราการคลอด  
นอยกวาหรือเทากับ 27.0 มีจำนวน 28 จังหวัด อัตราการคลอด 27.1-34.1 มีจำนวน 32 จังหวัด อัตราการคลอด 
34.2-41.2 มีจำนวน 13 จังหวัด และอัตราการคลอดมากกวาหรือเทากับ 41.3 มีจำนวน 4 จังหวัด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำหรับแนวโน้ม สถานการณ์อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี  
พันคน ตั้งแต่ปี 2561-2564 ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3. รอยละการตั้งครรภซ้ำในหญิงอายุต่ำกวา 20 ปงบประมาณ 2564 เทากับ 14.45 (HDC, 16 ต.ค.64) ถึงแมวา
การตั้งครรภซ้ำในวัยรุนจะลดลงจากรอยละ 17.87 ในปพ.ศ. 2559 (HDC กระทรวงสาธารณสุข) อยางไรก็ตามยัง
สูงเกินเกณฑเปาหมายที่กำหนดในปงบประมาณ 2564 ไมเกินรอยละ 13.5 ดังนั้น จึงมีความจำเปนที่ตองเรงรัด
การดำเนินงานเพื่อลดการตั้งครรภซ้ำในกลุมวัยรุนอยางจริงจังตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



อัตราปวยดวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ในวัยรุ นและเยาวชน อายุ 15-24 ปมีอัตราเพิ ่มส ูงขึ้น                
อยางตอเนื่อง จากอัตรา 89.5 ตอประชากรอายุ 15-24 ป แสนคน ในปพ.ศ. 2554 เปนอัตรา 178.1 ตอประชากร
อายุ 15-24 ป แสนคน ใน พ.ศ. 2562 และ ใน พ.ศ. 2563 อัตราปวยฯ ลดลงเทากับ 172.3 ตอประชากรอายุ 15-
24 ป แสนคน 
** ที่มา : กองระบาดวิทยา กลุมพัฒนาระบบเฝาระวังทางระบาดวิทยาโรคเอดส วัณโรค ไวรัสตับอักเสบ และโรค
ติดตอทางเพศสัมพันธ กรมควบคุมโรค ขอมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564 
** โรคติดตอทางเพศสัมพันธที่ไดรับรายงาน 8 โรค ไดแก ซิฟลิส ,หนองใน ,หนองในเทียม ,แผลริมออน ,กามโรค
ของตอมและทอน้ำเหลือง ,เริมที่อวัยวะเพศ ,หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก และโรคติดตอทางเพศสัมพันธอ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รอยละของการคลอดซ้ำในวัยรุน เปนการติดตามสถานการณการคลอดบุตรซ้ำของวัยรุนจากขอมูลการ

คลอดมีชีพฐานขอมูลทะเบียนราษฎร โดยไมรวมจำนวนการแทง พบวา มีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ จากรอยละ 11.1 
ใน ป พ.ศ. 2553 เปนรอยละ 7.8 ใน พ.ศ. 2563 โดยกลุมอายุ 18-19 ป มีการคลอดบุตรซ้ำมากที่สุด เทากับ        
รอยละ 11.7 สวนวัยรุนอายุ 15-19 ป มีการคลอดบุตรซ้ำเทากับ รอยละ 8.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รอยละของเด็กแรกเกิดน้ำหนักต่ำกวาเกณฑ พบมากในกลุมแมวัยรุนอายุนอยกวา 20 ป แตอยางไรก็ตาม 
พบวา รอยละเด็กแรกเกิดน้ำหนักต่ำกวาเกณฑในแมวัยรุน มีแนวโนมลดลงในระยะ 2 ป ที่ผานมา โดยในกลุมแม
วัยรุนอายุ 10-14 ปลดลงจากรอยละ 22.5 ในปพ.ศ. 2561 เปนรอยละ 19.2 ในปพ.ศ. 2563 และเด็กแรกเกิด
น้ำหนักต่ำกว าเกณฑในแมวัยรุ นอายุ15-19 ปลดลงจากรอยละ 15.5 ในป  พ.ศ. 2561 เปนรอยละ 13.1             
ในป พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) ผลการสำรวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย (GSHS) ปี พ.ศ.2564 
    ด้านพฤติกรรมทางเพศ 

• การมีเพศสัมพันธ์ 
ผลสำรวจ พบว่า  นักเรียนร้อยละ 19.8 เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว โดยที่สัดส่วนนักเรียนชาย (ร้อยละ 

23.8) เคยมีเพศสัมพันธ์มากกว่านักเรียนหญิง (ร้อยละ 16.7) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สำหรับกลุ่มนักเรียนที่เคย  
มีเพศสัมพันธ์แล้ว พบว่า ร้อยละ 29.8 มีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ก่อนอายุ 14 ปี โดยนักเรียนชายมีสัดส่วน
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนอายุ 14 ปี มากกว่านักเรียนหญิง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ร้อยละ 39 และ ร้อยละ 18.5 
ตามลำดับ) โดยมากกว่าร้อยละ 70 ของนักเรียนระบุว่านักเรียนหรือคู ่นอนใช้ถุงยางอนามัยระหว่างการมี
เพศสัมพันธ์ครั้งแรก   

 

นักเรียนร้อยละ 7.8 ให้ข้อมูลว่าในช่วงชีวิตที่ผ่านมาเคยมีเพศสัมพันธ์ กับคู่นอนจำนวนสองคนหรือ
มากกว่า ซึ่งพบในกลุ่มนักเรียนชาย (ร้อยละ10.5) มากกว่ากลุ่มนักเรียนหญิง (ร้อยละ 5.5)  สำหรับนักเรียนที่เคยมี
เพศสัมพันธ์นั้น พบว่า ประมาณร้อยละ 70 มีการใช้ถุงยางอนามัยระหว่างมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด (ร้อยละ 69) 
โดยความชุกของการใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
(นักเรียนชาย : ร้อยละ 70.8 และ นักเรียนหญิง : ร้อยละ 66.9)  และประมาณร้อยละ 40 ของนักเรียนระบุว่า
นักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอน หลังจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และมีอาการเมา (ร้อยละ 37.5) โดยมี
สัดส่วนในกลุ่มนักเรียนชาย (ร้อยละ 43.5) มากกว่าในกลุ่มนักเรียนหญิง (ร้อยละ 33.8) นอกจากนี้ ในกลุ่มนักเรียน 



ที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว ร้อยละ 51.9 ได้เลือกใช้วิธีการคุมกำเนิดอ่ืน ๆ วิธีอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ใช้ถุงยางอนามัย 
ยาคุมกำเนิด ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน นับระยะปลอดภัยและการหลั่งภายนอก  

 
ตาราง แสดงพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียน จำแนกตามเพศ ประเทศไทย พ.ศ. 2564 

ข้อคำถาม จำนวนรวม 
%(CI)* 

เพศ 
ชาย % (CI)* หญิง % (CI)* 

ร้อยละของนักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว 19.8  
(18.1 - 21.7) 

23.8  
(20.6 - 27.3) 

16.7  
(14.8 - 18.6) 

ร้อยละของนักเรียนเริ่มมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกก่อนอายุ 
14 ปี หรือน้อยกว่า 

29.8  
(23.4 - 37.2) 

39.0  
(29.9 - 48.9) 

18.5  
(12.6 - 26.3) 

ร้อยละของนักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนจำนวน 2 
คน หรือมากกว่านั้นในช่วงชีวิตที่ผ่านมา 

7.8  
(6.6 - 9.2) 

10.5  
(8.6 - 12.7) 

5.5  
(4.0 - 7.6) 

ร้อยละของนักเรียนหรือคู่นอนใช้ถุงยางอนามัยระหว่าง
การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก 

73.4  
(68.6 - 77.6) 

70.6 
 (64.2 - 76.2) 

76.6 
 (71.2 - 81.2) 

 
ตาราง แสดงพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียน จำแนกตามเพศ ประเทศไทย พ.ศ. 2564 (ต่อ) 

ข้อคำถาม จำนวนรวม 
%(CI)* 

เพศ 
ชาย % (CI)* หญิง % (CI)* 

ร้อยละของนักเรียนหรือคู่นอนใช้ถุงยางอนามัยระหว่าง
การมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด 

69.0  
(63.0 - 74.4) 

70.8  
(62.7 - 77.7) 

66.9  
(59.7 - 73.3) 

ร้อยละของนักเรียนที่ใช้ถุงยางอนามัยเป็นประจำเสมอ
ระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ 

55.1  
(49.5 - 60.6) 

54.6  
(47.7 - 61.3) 

56.4 
 (50.0 - 62.6) 

ร้อยละของนักเรียนหรือคู่นอนใช้วิธีคุมกำเนิดในครั้ง
หลังสุดของการมีเพศสัมพันธ์ด้วยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่ง 
คือใช้ถุงยางอนามัย ยาคุมกำเนิด ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน 
นับระยะปลอดภัยและการหลั่งภายนอก 

51.9  
(46.1 - 57.6) 

49.0  
(42.2 - 55.8) 

55.4  
(47.1 - 63.5) 

ร้อยละของนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอน 
หลังจากการการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ 
มีอาการเมา 

37.8  
(33.6 - 42.1) 

43.5  
(36.7 - 50.6) 

33.8  
(28.7 - 39.3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำหรับผลการสำรวจสภาวะสุขภาพ นักเรียนในประเทศไทย (GSHS)พ.ศ. 2558 ด้านพฤติกรรมทางเพศ พบว่า 
• นักเรียนหนึ่งในห้าคน (19% ) เคยมีเพศสัมพันธ์  
• ในกลุ่มนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์ นักเรียนร้อยละ 40 เคยม ีเพศสัมพันธ์ก่อนอายุ 14 ปี  
• สัดส่วนของนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์เพ่ิมขึ้น เมื่อเปรียบเทียบ ปี 2551 และ 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) ผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ย้อนหลัง 3 ปี 

การดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านสุขภาพควบคู่กับการ
พัฒนาการศึกษา โดยการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนให้เป็นจุดเริ่มต้นและศูนย์กลางของการพัฒนาสุขภาพ รวมทั้ง
พัฒนาชุมชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 เป็นต้นมา ในปี 2545 กรม
อนามัยได้จัดทำเกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้ครอบคลุม 10 องค์ประกอบ เพื่อให้
โรงเรียนมีแนวทางการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  โดยแบ่งระดับของการรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
เป็น 3 ระดับ คือ ทอง เงิน และทองแดง ซึ่งการประเมินดังกล่าวเน้นกระบวนการดำเนินงานเป็นหลัก และในปี 
2552 กรมอนามัยได้จัดทำเกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรขึ้น  ประกอบด้วย 
มาตรฐาน 3 ด้าน  19 ตัวชี้วัด คือ มาตรฐานที่ 1 การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (ตัวชี้วัดที่ 1) มาตรฐานที่ 
2 การดำเนินงานสุขภาพของนักเรียนแกนนำ (ตัวชี้วัดที่ 2 และ 3) และมาตรฐานที่ 3 ผลสำเร็จของการดำเนินงาน 
ซึ่งประกอบด้วย ภาวะสุขภาพของนักเรียน (ตัวชี้วัดที่ 4-10) โดยตัวชี้วัดที่ ๘ คือ นักเรียนมีความรู้และทักษะด้าน
สุขภาพอนามัยทางเพศ  โครงการแก ้ไขป ัญหาในโรงเร ียน (ต ัวช ี ้ว ัดที ่  11) และงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ (ตัวชี้วัดที่ 12-19) โดยเน้นการวัดผลลัพธ์ทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพมากขึ้น  

  
 
 
 



ผลการดำเนินงานโรงเรียนเขา้ร่วมกระบวนการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL) เพิ่มขึ้นจากปี 2562-2564 
 

โรงเรียนเข้าร่วมกระบวนการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL) 

จำนวน (แห่ง) 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ผลงาน 342 2,598 2,643 
 

 
 
 

- ผลผลิต/ผลลัพธ์ ในระดับ Le (Level)    
1) ผลการดำเนินงานอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี  
พันคน เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย ตั้งแต่ ปี 2561-2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) ผลการดำเนินงานโรงเรียนเข้าร่วมกระบวนการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL) เมื่อเปรียบเทียบกับค่า
เป้าหมาย ตั้งแต่ปี 2562-2564 

342

2,598 2,643
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โรงเรยีนเขำ้รว่มกระบวนกำรโรงเรยีนสง่เสรมิสขุภำพ (Plus HL)



 
โรงเรียนเข้าร่วมกระบวนการโรงเรียน

ส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL) 
จำนวน (แห่ง) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
เป้าหมาย 300 3,000 3,000 
ผลงาน 342 2,598 2,643 

 
- ความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ 

 องค์ความรู้สำคัญ ในการกำหนดนโยบายและมาตรการเพ่ือลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนั้น องค์ความรู้
สำคัญที่จำเป็น คือ  
๑.องค์ความรู้การขับเคลื่อนด้านกฎหมาย คือพ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และ
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบันมี 4 ฉบับได้แก่ กฎกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวงแรงงาน กฎกระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งองค์ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  
๒.องค์ความรู้ด้านการรับรองมาตรฐานการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา ภายใต้โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ ถือเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านสุขภาพควบคู่กับการพัฒนาการศึกษา โดยการพัฒนา
ศักยภาพโรงเรียนให้เป็นจุดเริ่มต้นและศูนย์กลางของการพัฒนาสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาชุมชนให้มีส่วนร่วมในการ
ดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว โดยมีมาตรฐานแนวทางการดำเนินงานด้านกระบวนการ ครอบคลุม 10 
องค์ประกอบ และด้านผลลัพธ์สุขภาพ ๑๙ ตัวชี้วัด ที่วัดผลภาวะสุขภาพแบบองค์รวมครอบคลุมด้านความรู้และ
ทักษะด้านสุขภาพอนามัยทางเพศ  อีกท้ังในปัจจุบันได้มีการยกระดับการพัฒนามาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
แนวใหม่ (New HPS Plus HL) ตามแนวทางมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับโลก ฉบับใหม่ ในบริบท        
ที่สอดคล้องกับประเทศไทย โดยองค์ประกอบของร่างมาตรฐานฯ ฉบับใหม่ครอบคลุมประเด็นอนามัยการเจริญ
พันธุ์และเพศวิถีศึกษา ทั้งนี้อยู่ระหว่างกระบวนการพัฒนามาตรฐานฯ โดยมีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับความ
รอบรู้ด้านสุขภาพในเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวช้ีวัด  
1) กลุ่มผู้รับบริการ จากรายงานผลสำรวจความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของภาคี
เครือข่าย ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อสินค้าและบริการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ         
กรมอนามัย ประจำปี 2563 
 

1.1) กลุ่มผู้รับบริการปัจจุบัน 
กลุ่มอายุ 21 – 30 ปี   15.1% 
กลุ่มอายุ 31 – 40 ปี 23.3% 
กลุ่มอายุ 41 – 50 ปี 32.1% 
กลุ่มอายุ 50 ปีขึ้น 29.6% 
แบ่งเป็นเพศหญิง 83.6%  เพศชาย 16.4% 
ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานภาครัฐ 98.7%   

1.2) กลุ่มผู้รับบริการอนาคต 
กลุ่มเด็กพิเศษและกลุ่มเปราะบาง 

1.3) ความต้องการ/ความคาดหวัง 
• รูปแบบของเทคโนโลยี ปรับรูปแบบเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ประชาชนเข้าถึงง่ายทุกกลุ่มวัย 

ทันสมัย สอดคล้องกับปัจจุบัน มีความรู้ครบทุกด้าน สามารถดาวน์โหลดเพ่ือใช้งานได้ 
• เสนอให้มีการเผยแพร่สื่อทางโทรทัศน์เพ่ือให้เข้าถึงประชาชนได้ง่าย และรวดเร็ว 
• พัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ให้มีเนื้อหาครบถ้วนและไม่แยกส่วนกันเพ่ือความสะดวกในการใช้งานของพ้ืนที่ 

1.4) ความผูกพันและระดับความสัมพันธ์ 
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ 

 - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความคิดเห็นว่าสำนักส่งเสริมสุขภาพเป็นศูนย์กลางการพัฒนาขีด
ความสามารถด้านส่งเสริมสุขภาพให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในระดับมาก 51.6 เปอร์เซ็นต์ ระดับปาน
กลาง 25.2 เปอร์เซ็นต์ และระดับมากท่ีสุด 19.5 เปอร์เซ็นต์ 
 - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความคิดเห็นว่าสำนักส่งเสริมสุขภาพเป็นแหล่งความรู้และสนับสนุนด้าน
วิชาการส่งเสริมสุขภาพของประเทศ ในระดับมาก 49.7 เปอร์เซ็นต์ ระดับมากที่สุด 24.5 เปอร์เซ็นต์ และ
ระดับปานกลาง 23.9 เปอร์เซ็นต์ 
 - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความคิดเห็นว่าสำนักส่งเสริมสุขภาพมีความเป็นผู้นำในการกำหนดนโยบาย
ด้านส่งเสริมสุขภาพของประเทศ ระดับมาก 51.6 เปอร์เซ็นต์ ระดับปานกลาง 25.8 เปอร์เซ็นต์ และระดับ
มากที่สุด 21.4 เปอร์เซ็นต์ 

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
 - หน่วยงานของท่านมีความสัมพันธ์กับหน่วยงานของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ระดับมาก 45.3 
เปอร์เซ็นต์ ระดับปานกลาง 27.7 เปอร์เซ็นต์และระดับมากที่สุด 20.1 เปอร์เซ็นต์ 
 - แนวโน้มที่ท่านจะแนะนำให้เพ่ือนหรือคนรู้จักมาใช้สินค้าของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ระดับมาก 
54.1 เปอร์เซ็นต์ ระดับปานกลาง 22.6 เปอร์เซ็นต์ และระดับมากที่สุด 18.2 เปอร์เซ็นต์ 
 
 
 



 
 
1.5) ความพึงพอใจ 

ด้านสอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ 
มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 84.7%  
สมุดบันทึกสุขภาพ ป.5-6 88.9% 
สมุดบันทึกสุขภาพ ม.1-6 85.6% 

ด้านสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทำงานได้ดีขึ้น 
มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 87.8% 
สมุดบันทึกสุขภาพ ป.5-6 92.2% 
สมุดบันทึกสุขภาพ ม.1-6 91.4% 

ด้านมีความชัดเจนไม่ยุ่งยากในการใช้งาน 
มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 84.3% 
สมุดบันทึกสุขภาพ ป.5-6 89.6% 

สมุดบันทึกสุขภาพ ม.1-6 87.9% 
1.6) ความไม่พึงพอใจ 

ด้านสอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ 
มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 15.3%  
สมุดบันทึกสุขภาพ ป.5-6 11.1% 
สมุดบันทึกสุขภาพ ม.1-6 14.4% 

ด้านสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทำงานได้ดีขึ้น 
มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 12.2% 
สมุดบันทึกสุขภาพ ป.5-6 7.8% 
สมุดบันทึกสุขภาพ ม.1-6 8.6% 

ด้านมีความชัดเจนไม่ยุ่งยากในการใช้งาน 
มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 15.7% 
สมุดบันทึกสุขภาพ ป.5-6 10.4% 
สมุดบันทึกสุขภาพ ม.1-6 12.1% 

1.7) ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ 
พ้ืนที่ยังไม่ได้รับแบบ อร.14 ที่จำเป็นต้องใช้ในโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 



2) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากรายงานผลสำรวจความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของ
ภาคีเครือข่าย ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อสินค้าและบริการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ประจำปี 
พ.ศ.2563 

2.1) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปัจจุบัน 
1.  บุคคลที่มีอายุ ดังนี้ 

- อายุ 21-30 ปี จำนวน 15.1 เปอร์เซ็นต์ 
- อายุ 31-40 ปี จำนวน 23.3 เปอร์เซ็นต์ 
- อายุ 41-50 ปี จำนวน 32.1 เปอร์เซ็นต์ 
- มากกว่า 50 ปีขึ้นไป จำนวน 29.6 เปอร์เซ็นต์ 

 2. เพศ หญิง จำนวน 83.6 เปอร์เซ็นต์ เพศชายจำนวน 16.4 เปอร์เซ็นต์ 
 3. สถานที่ทำงาน หน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 98.7 เปอร์เซ็นต์ และหน่วยงานภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน สื่อมวลชน จำนวน 1.3 เปอร์เซ็นต์ 
 2.2) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงในอนาคต 

กลุ่มเด็กเปราะบาง (เด็กพิเศษ) ที่จะต้องขยายผลการดำเนินงานในเด็กกลุ่มนี้ให้ครอบคลุมในเรื่องการ
ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 
 2.3) ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ความคิดเห็นต่อการบริการ และบุคลากร ในภาพรวมของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเคยใช้
สินค้า/บริการของสำนักส่งเสริมสุขภาพ 98.3 เปอร์เซ็นต์ 

โดยผู้มี่สวนได้ส่วนเสีย มีความคาดหวังและความต้องการต่อสินค้า /บริการของสำนักส่งเสริมสุขภาพดังนี้ 
1. เกณฑ์/มาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย ต้องชัดเจน แนวทางการดำเนินงานสอดคล้องกัน เช่น 
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
2. การบูรณาการงานที่เกี่ยวข้องเช่น โภชนาการ การกำลังกาย ที่เนื้อหาเชื่อมโยงกัน ส่วนกลางจะแยก
ตามงาน แต่พ้ืนที่แยกตามกลุ่มวัย เมื่องานลงมาพ้ืนที่จึงต้องนำมาบูรณาการให้ได้ 
3. รูปแบบของเทคโนโลยี ปรับรูปแบบเป็นสื่ออิเลคทรอนิกส์ให้ประชาชนเข้าถึงง่ายทุกกลุ่มวัย ทันสมัย 
สอดคล้องกับปัจจุบัน มีความรู้ครบทุกด้าน สามารถดาวน์โหลดเพ่ือใช้งานได้ 
4. เสนอให้มีการเผยแพร่สื่อทางโทรทัศน์เพ่ือให้เข้าถึงประชาชนได้ง่าย และรวดเร็ว 
5. พัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ให้มีเนื้อหาครบถ้วนและไม่แยกส่วนกันเพื่อความสะดวกในการใช้งานของพ้ืนที่ 
6. การติดตามการดำเนินงานตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง ผู้ปฏิบัติงานส่วนกลางควรฟังข้อคิดเห็นจาก
ผู้ปฏิบัติงานระดับพ้ืนที่ 
2.4) ความผูกพัน 
 - หน่วยงานของท่านมีความสัมพันธ์กับหน่วยงานของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ระดับมาก 45.3 
เปอร์เซ็นต์ ระดับปานกลาง 27.7 เปอร์เซ็นต์และระดับมากที่สุด 20.1 เปอร์เซ็นต์ 
 - แนวโน้มที่ท่านจะแนะนำให้เพ่ือนหรือคนรู้จักมาใช้สินค้าของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ระดับมาก 
54.1 เปอร์เซ็นต์ ระดับปานกลาง 22.6 เปอร์เซ็นต์ และระดับมากที่สุด 18.2 เปอร์เซ็นต์ 
2.5) ความพึงพอใจ  

ด้านสอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ 
มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 84.7%  
สมุดบันทึกสุขภาพ ป.5-6 88.9% 



สมุดบันทึกสุขภาพ ม.1-6 85.6% 
ด้านสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทำงานได้ดีขึ้น 

มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 87.8% 
สมุดบันทึกสุขภาพ ป.5-6 92.2% 
สมุดบันทึกสุขภาพ ม.1-6 91.4% 

ด้านมีความชัดเจนไม่ยุ่งยากในการใช้งาน 
มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 84.3% 
สมุดบันทึกสุขภาพ ป.5-6 89.6% 

          สมุดบันทึกสุขภาพ ม.1-6 87.9% 
2.6) ความไม่พึงพอใจ 

ด้านสอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ 
มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 15.3%  
สมุดบันทึกสุขภาพ ป.5-6 11.1% 
สมุดบันทึกสุขภาพ ม.1-6 14.4% 

ด้านสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทำงานได้ดีขึ้น 
มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 12.2% 
สมุดบันทึกสุขภาพ ป.5-6 7.8% 
สมุดบันทึกสุขภาพ ม.1-6 8.6% 

ด้านมีความชัดเจนไม่ยุ่งยากในการใช้งาน 
มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 15.7% 
สมุดบันทึกสุขภาพ ป.5-6 10.4% 
สมุดบันทึกสุขภาพ ม.1-6 12.1% 

2.7) ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ 
 ควรมีการสำรวจความต้องการ สื่อ/คู่มือ/โปสเตอร์ ของผู้ใช้งานในระดับพ้ืนที่ ก่อนการสนับสนุน
เพ่ือให้การดำเนินงานตรงกับความต้องการของพ้ืนที่และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กวัยเรียนวัยรุ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3 ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)   
   

ทำเนียบผู้รบับริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

หน่วยงาน กลุ่มอนามยัเด็กวยัเรยีนวัยรุ่น สำนักส่งเสริมสขุภาพ  

ระดับศูนย์อนามัยสสม.สสจ. สำนักอนามัยกทม. 

ลำดับ
ที่ 

   ชื่อ- นามสุกล            
(ผู้รับบริการ/ ผู้ติดต่อ) 

สังกัด/หน่วยงาน ประเภทการตดิต่อ/ 
การมีส่วนได้ส่วนเสีย 

E-mail (ถ้ามี) 

1 นางพลอยเนตร ชนานันท์พจนิธ ิ ศูนยน์อนามัยที ่1 เชียงใหม ่ ประสานงานทางโทรศัพท ์  - 

2 นางสาวอรพิน  พิศไหว ศูนยน์อนามัยที ่1 เชียงใหม ่ ประสานงานทางไลน์  - 

3 นางฐิติรัตน์  อินตาวง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประสานงานทางโทรศัพท ์  - 

4 นางคณิตา  กาวงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประสานงานทางโทรศัพท ์  - 

5 นางสาวณภัทรารัตน์  สารทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ประสานงานทางโทรศัพท ์ ka_noomjeeb@hotmail.com  

6 นางมัตติกา  ปิงเมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ประสานงานทางโทรศัพท ์ mata_kid@hotmail.com 
7 นางอุบลกาญจน์  ทบัแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประสานงานทางโทรศัพท ์ jubonkan@gmail.com  

8 นางพิมภาวรรณ์  เขยะตา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประสานงานทางโทรศัพท ์ pimpawanenator@gmail.com  

9 นางสาวกรรณิการ์  มณีวรรณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ประสานงานทางโทรศัพท ์ pu.maneeone@gmail.com  

10 นางสุจิตรา  อาจิริยะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ประสานงานทางโทรศัพท ์ s.sujitra@hotmail.com  

11 นางสาวศิรินทร์ทิพย์  สุพรรณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประสานงานทางโทรศัพท ์ ea.pro@hotmail.com  

12 นางสาวศิรินทร์ทิพย์  สุพรรณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประสานงานทางโทรศัพท ์ ea.pro@hotmail.com  

13 นางกิ่งดาว โพธิ์สยุะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประสานงานทางโทรศัพท ์ kingdaw.pho@gmail.com 
14 นางกิ่งดาว โพธิ์สยุะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประสานงานทางโทรศัพท ์ kingdaw.pho@gmail.com 
15 นางพัชรินทร์  นันชัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประสานงานทางโทรศัพท ์ dang_pacharin@hotmail.com  

16 นายวันชยั  ยวนใจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประสานงานทางโทรศัพท ์ neung_is@hotmail.com 
17 นางสาวภัควลัณชญ ์ จงอมรรัตน ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประสานงานทางโทรศัพท ์ mont-hot@hotmail.com 
18 นางสาวอัญชลี  เลาหมี ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประสานงานทางโทรศัพท ์ pom_2531pom@hotmail.com 
19 นางรัตนาภรณ์  เหมือนจันทร ์ ศูนย์อนามัยที ่2 พิษณุโลก ประสานงานทางโทรศัพท ์ finfich@hotmail.com  

20 นางชนัดดา  เกิดแพร ศูนย์อนามัยที ่2 พิษณุโลก ประสานงานทางไลน์ kaijae3978@gmail.com 
21 นางสาวพิชานัน  หนูวงษ ์ ศูนย์อนามัยที ่2 พิษณุโลก ประสานงานทางโทรศัพท ์ pichanun_lek@hotmail.com 
22 นางสาวรัชนก  ใจเชิดชู ศูนย์อนามัยที ่2 พิษณุโลก ประสานงานทางโทรศัพท ์ chanok.jai@hotmail.com  

23 นางสาวนิภาธร  มั่นฤทธิ ์ ศูนย์อนามัยที ่2 พิษณุโลก ประสานงานทางโทรศัพท ์ numhwan_mi@hotmail.com 
24 นางศุลาวัลย์  โคกทอง   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพษิณุโลก ประสานงานทางโทรศัพท ์   - 

25 นางขวัญกมล  วจิิตรกูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ประสานงานทางโทรศัพท ์ Khun_Khunkamol@hotmail.com 
26 นางนันทวัน  ปุรินทราภิบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ประสานงานทางโทรศัพท ์ mod_pur@windowslive.com 
27 นางสิริศา  กันธะโน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ประสานงานทางโทรศัพท ์ childlearningssj@gmail.com 
28 นางสาวจิราพร  ฐาปนพงศ์พร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ประสานงานทางโทรศัพท ์ m.meow-khc@hotmail.com 

29 นางจีรนันท์  ติวุตานนท ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทยั ประสานงานทางโทรศัพท ์ jeab290509gmail.com 
30 นางสาวภรภัทร  ดอกไม้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทยั ประสานงานทางโทรศัพท ์ p.parapat@gmail.com  

31 นางสายฝน  เพชรสิม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสานงานทางโทรศัพท ์
songserm_ssj@hotmail.com  
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32 นายจิโรจน์   ใจยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสานงานทางโทรศัพท ์ mentalheathphed@gmail.com  

33 นางสาววัญเพ็ญ  สุทธิโกมินทร ์ ศูนย์อนามัยที ่3 นครสวรรค์ ประสานงานทางไลน์ suttikomin@hotmail.com 
34 นางสาวเบ็ญจา  ยมสาร ศูนย์อนามัยที ่3 นครสวรรค์ ประสานงานทางโทรศัพท ์ bjben04@gmail.com 
35 นางเบญจมาศ  เวทย์จรัส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ประสานงานทางโทรศัพท ์ benjamas.vet7@gmail.com 
36 นางสาวสุภิญญา  พลูเกลี้ยง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ประสานงานทางโทรศัพท ์ Kung123kob@hotmail.com 
37 นางลภัสณัฐ์  นิลวัชราภรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทยัธานี ประสานงานทางโทรศัพท ์ nop.51@hotmail.com 
38 นางสาวสุภารัตน์  วงศ์ยศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทยัธานี ประสานงานทางโทรศัพท ์ suparat0311@windowslive.com 
39 นางจรรณ์จิฬา  โมราสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประสานงานทางโทรศัพท ์ _jira@hotmail.com 
40 นางสาวรัตติกาล  เงาเพชร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประสานงานทางโทรศัพท ์ Rattikam.beau@gmail.com 
41 นางเจษฎาพร  เจษฎายุทธิการกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพจิิตร ประสานงานทางโทรศัพท ์ c.chetsadaporn@gmail.com 
42 นางสาวสุขนลินต์  บุญสิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพจิิตร ประสานงานทางโทรศัพท ์ prathum.2123@gmail.com 
43 นางชุลีพร  สุขยิ้ม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชยันาท ประสานงานทางโทรศัพท ์ sukyim08@gmail.com 
44 นางสาวกอบแกว้  ขันต ี ศูนย์อนามัยที ่4 สระบุร ี ประสานงานทางไลน์ kobkaew.tee@hotmail.com 
45 นางนัชชิรา  ใจเผ่ือแผ ่ ศูนย์อนามัยที ่4 สระบุร ี ประสานงานทางโทรศัพท ์ natchy.aoe2810@gmail.com 
46 นางสาววิมล  สายสุ่ม ศูนย์อนามัยที ่4 สระบุร ี ประสานงานทางโทรศัพท ์ athiwat123@hotmail.com 
47 นายมนตรี  อาจสมิต ิ ศูนย์อนามัยที ่4 สระบุร ี ประสานงานทางโทรศัพท ์ montree.a@gmail.com 
48 นายปยิพล  ดาอินวงศ์ ศูนย์อนามัยที ่4 สระบุร ี ประสานงานทางโทรศัพท ์ woot.waw@gmail.com 
49 นางทรรศนีย์  ธรรมาธนวัฒน ์ ศูนย์อนามัยที ่4 สระบุร ี ประสานงานทางโทรศัพท ์ bjben04@gmail.com 
50 นางขวัญตา  สิงห์นิกร ศูนย์อนามัยที ่4 สระบุร ี ประสานงานทางโทรศัพท ์ kwanta.653@gmail.com 
51 นางอัจฉรา  คงสมฤทธิ ์ ศูนย์อนามัยที ่4 สระบุร ี ประสานงานทางโทรศัพท ์ puatchara.k@gmail.com 

52 นางสาวสุภาวดี  กัญญาบุญ ศูนย์อนามัยที ่4 สระบุร ี ประสานงานทางโทรศัพท ์
suphavadee020@gmail.com 

53 นางสาวพัทธนันท์  ปินตาดวง ศูนย์อนามัยที ่4 สระบุร ี ประสานงานทางโทรศัพท ์ yim_natt@hotmail.com 

54 นางวราวรรณ  สมบุญนาค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอา่งทอง 
ประสานงานทางโทรศัพท ์   - 

55 นางสาวอ่อนนุช  หมวดคูณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอา่งทอง 
ประสานงานทางโทรศัพท ์   - 

56 นายณัฐพล  หาญโสภ ี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุร ี

ประสานงานทางโทรศัพท ์   - 

57 ดร.เปรมวดี สาริชีวิน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุร ี

ประสานงานทางโทรศัพท ์   - 

58 นางสาวจิดาภา  ศรีอรุณ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ประสานงานทางโทรศัพท ์   - 

59 นายสมพล  พวงจันทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุร ี
ประสานงานทางโทรศัพท ์   - 

60 นางสาวภานุมาศ  เรือนหลวง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุร ี
ประสานงานทางโทรศัพท ์   - 

61 นางสาวทรงลักษณ์  กล่ำเพ็ชร ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุร ี
ประสานงานทางโทรศัพท ์   - 

62 นางสุภาพร  ศศิจันทรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 
ประสานงานทางโทรศัพท ์   - 

63 นางสาววรางคณา  เล้ียงตน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 
ประสานงานทางโทรศัพท ์   - 

64 นายสุรศักดิ์  จงเชิดชูตระกูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุร ี
ประสานงานทางโทรศัพท ์   - 

65 นางอรอนงค์  วรสุทธิ ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุร ี
ประสานงานทางโทรศัพท ์   - 

66 นางสาวอชิรญา  นาคฤทธิ ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 
ประสานงานทางโทรศัพท ์   - 

mailto:mentalheathphed@gmail.com


67 นางจุฬาลักษณ์  บญุมีรัตนโยธิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 
ประสานงานทางโทรศัพท ์   - 

68 นางจุติพร  นงลักษณ์   ศูนย์อนามัยที ่5 ราชบุร ี
ประสานงานทางไลน์ 

jutiporn.far@gmail.com 

69 นางสุภาภรณ์  มีแกว้  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุร ี
ประสานงานทางโทรศัพท ์

supaporn.gung@gmail.com  

70 นางสาวศิริกาญจน ์ เจริญไชยธ์ำรง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุร ี
ประสานงานทางโทรศัพท ์   - 

71 นางสาวธัญญาพร  ศรีเชื้อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุร ี
ประสานงานทางโทรศัพท ์   - 

72 นางสาวภัททิรา  ผานิล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
ประสานงานทางโทรศัพท ์

pattiralovely30@hotmail.com  

73 นางสาวรุ่งอรุณ  ชูทวีป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
ประสานงานทางโทรศัพท ์

 - 

74 นางภารว ี วันสามง่าม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 
ประสานงานทางโทรศัพท ์

praew2518punpun@gmail.com 

75 นางขนิษฐา  กิจนิธ ี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 
ประสานงานทางโทรศัพท ์

 - 

76 นางสาวนิศาชล  อินทโชต ิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 
ประสานงานทางโทรศัพท ์

eve_nisachon@hotmail.com 

77 นางสาวรัตนา  ศรีกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 
ประสานงานทางโทรศัพท ์

 - 

78 นางแววตา  หงษ์เวียงจันทน ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงคราม 

ประสานงานทางโทรศัพท ์
wawta16@gmail.com 

79 นางพวงแกว้  กมลธรรม 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงคราม 

ประสานงานทางโทรศัพท ์
 - 

80 นางสาวภูรภิัคพ์  พรหมมินทร ์ ศูนย์อนามัยที ่6 ชลบุร ี
ประสานงานทางไลน์ 

phuri.po9@gmail.com 

81 นายฉลาด  คงลา 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ์ ประสานงานทางโทรศัพท ์ kwankoloha@gmail.com 

82 ว่าที่ร้อยตรีสุทธนภ  ศรีทอง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ์ ประสานงานทางโทรศัพท ์  - 

83 นางวันทนีย์  ปานเพชร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุร ี ประสานงานทางโทรศัพท ์ wantanee_a@hotmail.com 

84 นางขวัญยืน  โบขุนทด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุร ี ประสานงานทางโทรศัพท ์ yuen2507@hotmail.com 

85 นางสาวจุฑามาศ  จินจ ู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุร ี ประสานงานทางโทรศัพท ์   - 

86 นางอัญชลี  มงกฎุทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุร ี ประสานงานทางโทรศัพท ์ Alcha_59@yahoo.com 

87 นางสาวศิริพร  ดาราภูม ิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ประสานงานทางโทรศัพท ์   - 

88 นางสาวสุลีรัตน์  เพ็ชรสมบัต ิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ประสานงานทางโทรศัพท ์ suleerat.p@hotmail.com  

89 นางสุวะรีย์  ดำเนินวุฒ ิ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ ประสานงานทางโทรศัพท ์   - 

90 นางกาญจนา  วรรณะพาหุณ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ ประสานงานทางโทรศัพท ์ ann9998@gmail.com 

91 นางวิภา  อัครานนทสิทธิ ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ประสานงานทางโทรศัพท ์   - 

92 นางพรพรรณ  เกิดแกว้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ประสานงานทางโทรศัพท ์ anamai24pa@gmail.com 

93 นางจอมขวัญ  กองวาจา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ประสานงานทางโทรศัพท ์ songserm011rayong@gmail.com  

94 นางจุฑามาศ  ยลศิริวัฒน ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ประสานงานทางโทรศัพท ์ Jaju7339@gmail.com  

95 นางสาวพิรญาณ์  นองเนือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ประสานงานทางโทรศัพท ์ aistop1@gmail.com 

96 นางภิญญดา  สุภาพโสภณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ประสานงานทางโทรศัพท ์ charnyada@hotmail.com  

mailto:supaporn.gung@gmail.com
mailto:pattiralovely30@hotmail.com
mailto:Jaju7339@gmail.com


97 นางสาวสุวารี  หลิมเจริญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ประสานงานทางโทรศัพท ์ su_aek55@hotmail.com 

98 นางสาววสิมล  สุวรรณรัตน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ประสานงานทางโทรศัพท ์ wasimon1990@gmail.com 

99 นางบังอร  กล่ำสวุรรณ์  ศูนย์อนามัยที ่7 ขอนแก่น 
ประสานงานทางไลน์ 

bklamsuwan@gmail.com 

100 นางสุภาภรณ์  ศรีสุพรรณ  ศูนย์อนามัยที ่7 ขอนแก่น ประสานงานทางโทรศัพท ์ su_1967@outlook.co.th 

101 นางปาริชาต  ภามนตรี  ศูนย์อนามัยที ่7 ขอนแก่น ประสานงานทางโทรศัพท ์ ncispp@gmail.com 

102 นางจารุรัตน์  จิณะมูล  ศูนย์อนามัยที ่7 ขอนแก่น ประสานงานทางโทรศัพท ์ jarurat.jinamoon@gmail.com 

103 นางสาวชนิดาภา  วงศ์รักษา  ศูนย์อนามัยที ่7 ขอนแก่น ประสานงานทางโทรศัพท ์ Wangruksa.w@gmail.com 

104 นางสาวสุวิชา  สังข์ทอง  ศูนย์อนามัยที ่7 ขอนแก่น ประสานงานทางโทรศัพท ์ janney.hpc7@gmail.com 

105 นายมเหศักดิ์  ภูริวัฒนภ์ากร ศูนย์อนามัยที ่7 ขอนแก่น ประสานงานทางโทรศัพท ์ kantarakorn_pee@hotmail.com 

106 นางนรินทร  มาตรา ศูนย์อนามัยที ่7 ขอนแก่น ประสานงานทางโทรศัพท ์ natin-67@hotmail.co 

107 นางสาวรัตติกานต์  รักษาภกัดี ศูนย์อนามัยที ่7 ขอนแก่น ประสานงานทางโทรศัพท ์ ratti_@hotmail.com 

108 นางอภิรดี  ศรีประทุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประสานงานทางโทรศัพท ์ radee22@gmail.com 

109 นางวรวลัย  เกษมศรีววิัฒน ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประสานงานทางโทรศัพท ์ Worawalai.k@gmail.com 

110 ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริรัตน์  จ่ากุญชร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประสานงานทางโทรศัพท ์ sirirat.phe@gmail.com 

111 นางเยาวลักษณ์  บูรวัฒน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประสานงานทางโทรศัพท ์ yoawanaree1405@hotmail.co.th 

112 นายคงฤทธิ์  วันจรูญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานงานทางโทรศัพท ์ khongrit2325@gmail.com 

113 นางสาวอุไรวรรณ  พันโนฤทธิ ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานงานทางโทรศัพท ์ uraivan.mai@hotmail.com 

114 นางปริษา  อุทัยวรรณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ประสานงานทางโทรศัพท ์ Parisa1968@hotmail.com 

115 นางแพรวพรรณ  พูลลาภ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ประสานงานทางโทรศัพท ์ Praewpan6872@gmail.com 

116 นางสาวสุกัญญา  คณะวาป ี  ศูนย์อนามัยที ่8 อุดรธาน ี ประสานงานทางโทรศัพท ์ Nursenong37@gmail.com 

117 นางสาวพรพิมล  บุตะลา  ศูนย์อนามัยที ่8 อุดรธาน ี ประสานงานทางโทรศัพท ์ caomaoka@gmail.com 

118 นางสาวเนตรนภา  สุขปา ศูนย์อนามัยที ่8 อุดรธาน ี ประสานงานทางโทรศัพท ์ netaneko@outlook.co.th 

119 น.ส.สุภาวดี  ฟองฟุ้ง  ศูนย์อนามัยที ่8 อุดรธาน ี
ประสานงานทางไลน์ 

traytae@hotmail.com 

120 นายพีรพัฒน์  เล้ียงประยูร ศูนย์อนามัยที ่8 อุดรธาน ี ประสานงานทางโทรศัพท ์ peerapat.l2535@gmail.com 

121 นางสาวรุ้งสินี  เพิ่มพูล ศูนย์อนามัยที ่8 อุดรธาน ี ประสานงานทางโทรศัพท ์ sinee_perm@kkumail.com 

122 นายอภิชิต  ศรีอวน ศูนย์อนามัยที ่8 อุดรธาน ี ประสานงานทางโทรศัพท ์   - 

123 นายชินโชติ  ทองตัน ศูนย์อนามัยที ่8 อุดรธาน ี ประสานงานทางโทรศัพท ์   - 

124 นางครองใจ  ศรีลาราช ศูนย์อนามัยที ่8 อุดรธาน ี ประสานงานทางโทรศัพท ์   - 

125 นางสุภา  โสมรักษ ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ประสานงานทางโทรศัพท ์ Aoy_supa45@hotmail.com 

126 นางสุพัตรา  หนอูินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ประสานงานทางโทรศัพท ์ mookoum_ing@hotmail.com 

127 นายสรศักดิ์  ตันทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ประสานงานทางโทรศัพท ์ tor.sorasak@gmail.com 

128 นายสรศักดิ์  ตันทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ประสานงานทางโทรศัพท ์  tor.sorasak@gmail.com 



129 นางจิรนุช  ปทุมานนท ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ประสานงานทางโทรศัพท ์ jiranuch2oo@gmail.com 

130 นางจุรีรัตน์  ประวาลลัญฉกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ประสานงานทางโทรศัพท ์ Jpawanla nchkon@g.mail.com 

131 นางสาวทัศนีย์ กะนะหาวงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ประสานงานทางโทรศัพท ์ Jubjang.jidlit@gmail.com 

132 เทอดไทย  เหมืองทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ประสานงานทางโทรศัพท ์ terdthai_1992@hotmail.com 

133 สิริชัย  ขำสมบัต ิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ประสานงานทางโทรศัพท ์ sirichai_7@hotmail.com 

134 นางสาวณัฏฐรินทธ์  โฮมชัยยา  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
หนองบัวลำภ ู ประสานงานทางโทรศัพท ์ natharin39@gmail.com 

135 นางพัชราพร  นามโคตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ประสานงานทางโทรศัพท ์   - 

136 นางทรงคูณ  ศรีดวงโชติ  ศูนย์อนามัยที ่9 นครราชสีมา 
ประสานงานทางไลน์ 

songkoon1980@gmail.com  

137 นางสาวอัมพร  สมพงษ์  ศูนย์อนามัยที ่9 นครราชสีมา ประสานงานทางโทรศัพท ์ kunnong2520@gmail.com 

138 นางอัญชลีพร  อษิฏากร  ศูนย์อนามัยที ่9 นครราชสีมา ประสานงานทางโทรศัพท ์ mook.2523@gmail.com 

139 นางอภิรดี  ฟันเพ็ง  ศูนย์อนามัยที ่9 นครราชสีมา ประสานงานทางโทรศัพท ์ mim_aha@hotmail.com 

140 นางวาสนา  แนมขุนทด  ศูนย์อนามัยที ่9 นครราชสีมา ประสานงานทางโทรศัพท ์ wassana_noi23@hotmail.com 

141 นางสาวธฏิิญาศ์ภัค  สุขศิรินาคสกุล  ศูนย์อนามัยที ่9 นครราชสีมา ประสานงานทางโทรศัพท ์ titiyapuk@gmail.com 

142 นางศุภรัตน์  เลิศนิธิธรรมกุล ศูนย์อนามัยที ่9 นครราชสีมา ประสานงานทางโทรศัพท ์ supharat_pp@hotmail.com 

143 นางจีรภา  ผ่องแผ้ว ศูนย์อนามัยที ่9 นครราชสีมา ประสานงานทางโทรศัพท ์ pr.hpc9@gmail.com 

144 นางสาวกัลยาณี  คำมุง ศูนย์อนามัยที ่9 นครราชสีมา ประสานงานทางโทรศัพท ์ kanlayanee_nurse@hotmail.com 

145 นางจิรพรรณ  ภักดีณรงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสมีา ประสานงานทางโทรศัพท ์ chirakpkn@gmail.com 

146 นางศิริรัตน์  แก้วประเสริฐ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร ์ ประสานงานทางโทรศัพท ์ sirirat_phs@hotmail.com 

147 นางสายชล  เทียบคุณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชยัภูมิ ประสานงานทางโทรศัพท ์ saichol_2507@hotmail.com  

148 นางสาวสุรางคณา  สุภโกศล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย ์ ประสานงานทางโทรศัพท ์ surangkana2724@gmail.com 

149 นางปนัดดา  เหมือนมาตย ์   ศูนย์อนามัยที ่10 อุบลราชธาน ี
ประสานงานทางไลน์ 

phanadda07@gmail.com 

150 นางสาวอัญชลี  ปลาทอง  ศูนย์อนามัยที ่10 อุบลราชธาน ี ประสานงานทางโทรศัพท ์ anchalee.pompom@gmail.com 

151 นางวาสนา  ชูหา  ศูนย์อนามัยที ่10 อุบลราชธาน ี ประสานงานทางโทรศัพท ์ Mooaun_a@hotmail.com 

152 นางปรียา  นาสมบูรณ์  ศูนย์อนามัยที ่10 อุบลราชธาน ี ประสานงานทางโทรศัพท ์ yajai2522@hotmail.com 

153 นางสาววราภรณ์  นนทวี   ศูนย์อนามัยที ่10 อุบลราชธาน ี ประสานงานทางโทรศัพท ์ song_wara@hotmail.com 

154 นางอรุณรัตน์  กาลพันธา   ศูนย์อนามัยที ่10 อุบลราชธาน ี ประสานงานทางโทรศัพท ์ aroonrat.akt@gmail.com 

155 นางสาวเทียมดาว  ทองโกฎ ิ ศูนย์อนามัยที ่10 อุบลราชธาน ี ประสานงานทางโทรศัพท ์ t.taimdow@yahoo.com 

156 นางสาวรุ่งนภา  มุลตรีภักดิ ์ ศูนย์อนามัยที ่10 อุบลราชธาน ี ประสานงานทางโทรศัพท ์ r_angel07@hotmail.com 

157 นางสาวสุกานดา  แกว้ล้อมบึง ศูนย์อนามัยที ่10 อุบลราชธาน ี ประสานงานทางโทรศัพท ์ yungyingka@hotmail.com 

158 นางสาวอนธุิดา  บุญยืน ศูนย์อนามัยที ่10 อุบลราชธาน ี ประสานงานทางโทรศัพท ์ anuthida1992@gmail.com 

159 นางยุพีพร  มีแกว้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี ประสานงานทางโทรศัพท ์ tingmarasri2506@gmail.com 

160 นางกฤษณา  พรรณรัตน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจรญิ ประสานงานทางโทรศัพท ์ obimin2560@gmail.com 

mailto:songkoon1980@gmail.com
mailto:saichol_2507@hotmail.com


161 นางสาวขวญัธิดา  ทองภูบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ประสานงานทางโทรศัพท ์ khuantidathongpubal@gmail.com 

162 นางวิมาลา  พุทธวัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ประสานงานทางโทรศัพท ์ muewyaso@yahoo.com 

163 นางสาวอิศราภรณ์  หงส์ทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประสานงานทางโทรศัพท ์ ISSARA_MOPH@live.com 

164 นางนวลอนงค์  วิปุละ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประสานงานทางโทรศัพท ์ neng2505@gmail.com 

165 นางสาวสุนทรี  พิณราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ประสานงานทางโทรศัพท ์ Khongkhwan38@gmail.com 

166 นายวันชยั  เยี่ยงกุลเชาว ์ ศูนย์อนามัยที ่11 นครศรีธรรมราช 
ประสานงานทางไลน์ 

akey_56@hotmail.com 

167 นางสาวเสาวนยี์  สะรุโณ ศูนย์อนามัยที ่11 นครศรีธรรมราช 
ประสานงานทางไลน์ 

saowanee.sa2526@gmail.com 

168 นางมยุรี  บุญวรรณ   ศูนย์อนามัยที ่11 นครศรีธรรมราช ประสานงานทางโทรศัพท ์ mayure.b@anamai.mail.go.th 

169 นางสายใจ  โฆษิตกุลพร ศูนย์อนามัยที ่11 นครศรีธรรมราช ประสานงานทางโทรศัพท ์ saijai1150@gmail.com 

170 นายวรวิทย ์ แหลมสัก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี ่ ประสานงานทางโทรศัพท ์ november_krabi@hotmail.com 

171 นางอนงค์ ภูมิชาต ิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี ่ ประสานงานทางโทรศัพท ์ Kung123kob@hotmail.com 

172 นางกมลาภรณ์   จีนนาพัฒน ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ประสานงานทางโทรศัพท ์ jkammalaporn@gmail.com 

173 นางนิชาภา  ดอนกำเนิด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ประสานงานทางโทรศัพท ์ gjane89@gmail.com 

174 นางวัลภา จีนลอย   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ประสานงานทางโทรศัพท ์ wjeenloy@gmail.com    

175 นางแสงเดือน  สลัดแก้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสานงานทางโทรศัพท ์ sang_84000@hotmail.co.th 

176 นายคมสัน หนูนำวงศ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสานงานทางโทรศัพท ์ komsun6878@gmail.com 

177 นางนงลักษณ์  ยกย่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ประสานงานทางโทรศัพท ์ nonglukja@yahoo.co.th 

178 นางสุชญา  ใจเย็น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ประสานงานทางโทรศัพท ์ pumsuchaya.yen@gmail.com 

179 นางนิลุบล  เพ่งผุดผ่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ประสานงานทางโทรศัพท ์ x_ja14@hotmail.com 

180 นางรวมรัตน์  แกว้ทองคำ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประสานงานทางโทรศัพท ์ roumrat2010@gmail.com 

181 นางสาวรุ่งระวี  พิทักษก์าญจน์ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประสานงานทางโทรศัพท ์ minmos@hotmail.com 

182 นางสาวศิริลักษณ์  เช่ียวชาญ ศูนย์อนามัยที ่12 ยะลา 
ประสานงานทางไลน์ 

som.cheiwchan@gmail.com 

183 นางสาวณัฐณิชา  ขจรเดชชัยยง ศูนย์อนามัยที ่12 ยะลา ประสานงานทางโทรศัพท ์ natnicha_1226@hotmail.com 

184 นางสาวนิษา  สังห์รัตน ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ประสานงานทางโทรศัพท ์ nisasing@hotmail.co.th 

185 นายนรเชษฐ์  สุขทิพย ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ประสานงานทางโทรศัพท ์ cyberbeer@hotmail.com 

186 นายณรงค์ฤทธิ์  ชูเรือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประสานงานทางโทรศัพท ์ narongrit.ch@hotmail.com 

187 นายนพพร  สมจิตต ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประสานงานทางโทรศัพท ์ npo360000@hotmail.com 

188 นางสาวนวังกมน  เอกพรพิชญ ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ประสานงานทางโทรศัพท ์ jbt1916@hotmail.com 

189 นางซัยนัฟ  ระยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ประสานงานทางโทรศัพท ์ nubdown_09674@hotmail.com 

190 นายชานนท ์  มณีศร ี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ประสานงานทางโทรศัพท ์ katom123@hotmail.com 

191 นางสาวยามีละ  มุซอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ประสานงานทางโทรศัพท ์ maam-m@hotmail.com 



192 นางสาวปริตรตา  ปานเสน่ห ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ประสานงานทางโทรศัพท ์ parittaschool@gmail.com 

193 นางเสาวลักษณ์  เพชรชาตรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ประสานงานทางโทรศัพท ์ saophet25144@gmail.com 

194 นางอิ่มขจร  ทพิากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ประสานงานทางโทรศัพท ์ imkajorn@hotmail.com 

195 นางอรอนงค์  รัตนวิจิตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ประสานงานทางโทรศัพท ์ onanong_vijit@hotmail.com 

196 นางวิไล  รัตนพงษ ์ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประสานงานทางโทรศัพท ์ lai_nurses@hotmail.com 

197 นางณิชนันทน์  ไพรวิจารณ์ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประสานงานทางโทรศัพท ์ nichatent@hotmail.com 

198 นางสาวกมลพรรณ  เนืองนิตย ์  สำนักอนามยั  กรุงเทพมหานคร 
ประสานงานทางไลน์ 

  - 

199 นางณัฐชยา  แก้วโภคา สำนักอนามยั  กรุงเทพมหานคร ประสานงานทางโทรศัพท ์   - 

 
หมายเหต ุ  : ท ั ้ งน ี ้ ม ีทำเน ียบระด ับโรงเร ียน ตาม link URL : https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC1_14/opdc_2565_idc1-14_01.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


