
“รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติ สู้ภัยโควิด 19”



กรรมการ

จังหวัด

วิชาการ/

สถาบันการ

ศึกษา/

วิชาชีพ

ธุรกิจ

เอกชน

ภาคประชา

สังคม

วงปรึกษาหารอืระดบัจงัหวดั

รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติ สู้ภัย COVID 19

• บทบาทภาคส่วนต่างๆ

• เครือข่ายเฝ้าระวัง

• มาตรการทางสังคม/ข้อตกลงร่วม

• สนับสนุนการจัดท ามาตรการ/ข้อตกลง

ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ระดับต าบล

• การสื่อสาร/รณรงค์

สมัชชาสุขภาพจังหวัด

มูลนิธิอาสาสมัคร

สภาองค์กรชุมชน

ขบวนองค์กรชุมชน

ศูนย์ประสานงาน สปสช.

ศปจ.

ผลลัพธท์ีจ่ะเกดิขึน้

พชอ.

สสอ.

โรงพยาบาล

ชุมชน 

(รพช.)

ภาคประชา

สังคม

ธุรกิจ

เอกชน

• มาตรการทางสังคมระดับอ าเภอ

• สนับสนุนปฏิบัติการระดับต าบล

• สื่อสารรณรงค์

• รวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติการ

ผลลัพธท์ีจ่ะเกดิขึน้

วงปรึกษาหารอืระดับอ าเภอ
(พชอ.+รพ.อ าเภอ+EOC+ธุรกิจเอกชน) ตั้งศูนย์รับมือ COVID 19 ระดับอ าเภอ
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ท้องถิ่น/ท้องที่ รพ.สต.+อสม.

ประชาชน/องค์กร

ชุมชน (สภาองค์กรชุมชน)

กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพต าบล/

กองทุน

สวัสดิการ

ชุมชน/อื่นๆ
เสนอโครงการขอ

สนับสนุนจากองทุนฯ 

ต าบล

จัดกระบวนการพูดคุยหารือ

เกิดมาตรการทางสังคม/ข้อตกลงร่วม

บทบาทภาคส่วนต่างๆ

กิจกรรมท่ีจะท า

การดูแลรกัษา

วิชาการ/เทคนิค

ข้อมูลความรู้

ก ากับ ควบคุม

หนุนนโยบาย

หนุนทรัพยากร

พชอ./สสอ.

เป็นพี่เล้ียงติดตาม

สนับสนุนการ

จัดเวทีระดับต าบล

วงปรึกษาหารือระดับต าบล “รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติ สู้ภัยโควิด 19”

ผลลัพธท์ีจ่ะเกดิขึน้

• มาตรการทางสังคม

• ข้อตกลงรว่ม

• บทบาทประชาชน



กระบวนการปรึกษาหารือ



ตัวอย่างธรรมนูญ/ข้อตกลงมาตรการชุมชน



• ส านักปฏิบัติธรรมป่าโมกขธ์รรมมาราม จ.สระแก้ว เป็นสถานที่กักตัว 14 วัน 

ส าหรับคนไทยที่กลบัมาจากประเทศกัมพูชา 70 คน

• ร้านมหาพันธ์ และ ผู้ใหญ่ใจดี น าน้ าดื่มมามอบให้แลว้ 100 แพ็ค และก าลงัน า

เครื่องครัว อาหารสด มาท าอาหารเย็น

• ท่านเจ้าคณะอ าเภออรัญประเทศ ก าลังรวบรวมเครื่องใช้ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน 

สบู่ ผ้าขนหนู มามอบให้คนที่มาพักทกุคน

• จัดกิจกรรมทางพระศาสนาทีม่ีประชาชนมารว่มงานจ านวนมาก เช่น กิจกรรม

งานวัด งานประจ าปี และงานบุญประเพณีตา่งๆ ให้ด าเนินการตามนโยบาย

ควบคุมและป้องกันกาแพร่ระบาดโรคติดตอ่เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามที่

กระทรวงสาธารณสุขก าหนดอย่างเคร่งครัด

• ขอให้พระภิกษุ สามเณร สวมหน้ากากอนามัยขณะออกบณิบาตรในชุมชนแอ

อักหรือในกลุ่มเสี่ยง



ให้อีหม่าน คอเต็บ บีหลั่น ให้ความรู้ 

(อ่านดุคต่อบะ) ตามหลักศาสนาอีส

ลามที่มีความสอดคลอ้งกับสุขภาพ

และการป้องกันโรค

ได้ออกเยี่ยมแนะน าล้งรับซื้อผลไม้ พ่อค้าในพื้นที่และต่างพื้นที่ออก

มาตรการให้ความรู้ และถือปฏิบัติร่วมกับพื้นที่ต าบลหนองบอน ในการ

รับซื้อและวางขายให้เป็นไปตามระเบียบของส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดตราด 



กิจกรรมที่ชุมชนท าได้



1) สนับสนุนการใช้

เงินกองทุนหลักประกัน

สุขภาพระดับต าบล ผ่าน 5

กิจกรรม คือ 

1) รณรงค์ให้ความรู้

ป้องกันตามแนวทาง

กรมควบคุมโรค 

2) จัดหาอุปกรณ์

ป้องกัน เช่น 

หน้ากากอนามัย 

แอลกอฮอล์ เจลล้าง

มือ เทอร์โมมิเตอร์วัด

ไข้ 

3) คัดกรองกลุ่มเลี่ยง 

4) ตรวจเย่ียมเพื่อ

ติดตามกลุ่มเสี่ยงใน

ชุมชน 

5) ติดตามเฝ้าระวังผู้ที่

เดินทางมาจากที่อื่น 

2) จัดงบ 4,280 ล้านบาท 

ให้โรงพยาบาล เพื่อจ่าย

ชดเชยค่ารักษาพยาบาล

ผู้ป่วยโควิด 19 โดยเพิ่มจาก

อัตราเดิมในสิทธิบัตรทอง

1) สนับสนุนให้เครือข่ายกองทุน

สวัสดิการชุมชน 6,000 แห่ง 

ทั่วประเทศ สอน และจัดท า

หน้ากากอนามัย ตั้งเป้าผลิต

หน้ากาก 1 ล้านชิ้น รวมถึงให้

ความรู้ด้านสุขภาพ และเฝ้าระวัง

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง

2) พักหนี้บ้านม่ันคงทั่วประเทศ

อย่างน้อย 3 เดือน โดยไม่คิด

ดอกเบี้ย ครอบคลุมบ้าน

ม่ันคง 480 กลุ่ม/

องค์กร สมาชิกกว่า 50,000 

ครัวเรือน

3) มีแผนงานในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตในระดับต าบล และ

ท้องถิ่น แผนงานการสร้างรายได้

ให้กับประชาชนที่ได้รับ

ผลกระทบจากวิกฤต ในพื้นที่ 

76 จังหวัด รวม 1,300 ต าบล/

สภาองค์กรชุมชน แบ่งเป็นพื้นที่

พัฒนาเศรษฐกิจและทุน

ชุมชน 500 ต าบล พื้นที่

รูปธรรม 700 ต าบล

1. ปรับแผนการด าเนินงานที่มีให้

รองรับการแก้ไขปญัหาไวรสัโค

วิด 19 โดยเฉพาะในพืน้ที่

ต่างจังหวัดในชุมชนท้องถิน่

ต่างๆ ที่ต่อยอดต าบลสุขภาวะ

กว่า 2,600 ต าบลให้เป็น

ต้นแบบ เพื่อรับปญัหาการแพร่

ระบาดที่เริ่มกระจายตัวจาก

กรุงเทพมหานครและเมืองใหญสู่่

ต าบลชนบท รวมถึงกลุ่ม

แรงงานนอกระบบ

2. เปิดรับข้อเสนอโครงการย่อย 

“พลเมืองไทยสู้ภัยโควิด19” 

จ านวน 40 โครงการ ๆ ละไม่

เกิน 100000 บาท

3. เครือข่ายร่วมสร้างชุมชน

ท้องถิ่นน่าอยู่จัดส่งชดุกล่อง

ป้องกันโควิด ไปให้กลุ่มเสี่ยงที่

ถูกกักตัว

4. จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังโรคระบาด

ระดับต าบล ประสานการท างาน

กับหน่วยงานสุขภาพในพืน้ที่

อย่างใกล้ชิด 

5. ให้ค าแนะน า 5 ด้านส าคัญของ

WHO ในการสร้างเสรมิสุขภาพ

เพื่อป้องกันการติดโควิด-19 

6. จัดท าบทเรียนและวิธีการท างาน

ในการควบคุมป้องกันโควิด 19

ในชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

“ฟ้าฮ่ามโมเดล ต้นแบบชุมชนรู้สู้

ภัยโควิด 19”

1) กระทรวงสาธารณสุข

โดยกรมควบคุมโรค 

จัดท า Website รายงาน

สถานการณ์โรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID – 19) ภายใน

ประกอบด้วยข้อมูลการ

ค าแนะน าส าหรับประชาชน 

ข้อแนะน า/แนวปฏิบัติ สื่อ

ความรู้ต่างๆ 

2) มีการรายงาน

สถานการณ์โรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID – 19) ผ่านกลไก 

สสอ. พชอ. อสม.รายวัน

ใน website และ สื่อ 

social media ต่างๆ 

3) จัดท าสื่อ

ประชาสัมพันธ์ เช่น คลิป 

VDO เผยแพร่

1) จัดตั้งศูนย์ประสานงาน

สนับสนุนการสู้ภัย COVID-

19 โดยมีส านักงาน

คณะกรรมการสุขภาพ

แห่งชาติ (สช.) เป็น

หน่วยงานประสานงานกลาง

2) สร้างทีมวิทยากรพี่เลี้ยง

ระดับอ าเภอ และจัดท า

ธรรมนูญว่าด้วยมาตรการ

ป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 

ทุกต าบลทั่วประเทศ โดยมี

เครือข่ายหมออนามัย 7 

องค์กร เป็นแกนประสานงาน

3) มีนโยบายให้เครือข่าย

สมัชชาสุขภาพสามารถปรับ

แผนงานโครงการสมัชชา

สุขภาพจังหวัดให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ปัจจุบันได้

4) สื่อสารข้อมูลชุมชนสู้ภัย

โควิดจากภาคคือเครือข่าย

ในระดับพื้นที่ ผ่าน C-Site”

1) จัดท าโครงการพลัง

คนไทยร่วมใจป้องกัน

ไวรัสโคโรน่า และจัดสรร

งบกลาง ให้ท้องถิ่นไป

เบิกจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 

อุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็น

ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ

จัดท าหน้ากากอนามัย

ให้แก่ประชาชน

2) สนับสนุนให้ อปท. 

จัดท า แผน โคร งกา ร 

ห รื อ กิ จ ก ร ร ม  เ พื่ อ

ขอรับการสนับสนุน

ง บ ป ร ะ ม า ณ จ า ก

เงินกองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับพื้นที่

จัดท า “นักข่าวพลเมือง C-

Site” รายการารประโยชน์ 

ปักหมุด จุดประเด็น เห็น

ความเชื่อมโยง สร้างพลัง

พลเมือง The Power of 

C ประกอบด้วย Citizen/ 

Community /Change 

/Crowd Sourcing เป็น

พื้นที่User Generated 

Content : UGC ร่วม

สื่อสารจากพลเมือง โดย

เน้นเนื้อหามุมที่ แตกต่าง 

ปักหมุดเรื่องราวจากทุก

พื้นที่ เพื่อจุดประเด็นทาง

สังคมจากภาคพลเมือง ให้

เห็นความเชื่ อมโยงจาก

ท้องถิ่นสู่สั งคมโลก โดย

ร่ ว ม สื่ อ ส า ร จ า ก ภ า ค

พลเมือง

การสนับสนุนจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง



การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 



https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php

การเข้าถึงสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php


ศูนย์ประสานปฏิบัติการ รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19 (ศรค.)

วางแผนและขับเคลื่อนให้เกิดการบูรณาการ

ระหว่างหน่วยงานทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่

c

ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกัน

สนับสนุนการขับเคลื่อนปฏิบัติการรวมพลัง

พลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19ange 

สนับสนุนและแก้ไขปัญหาการด าเนินงานในระดบั

พื้นที่ให้สามารถบรรลุตามวัตถปุระสงค์ทีต่ัง้ไว้

01

02

03

อ านาจหนา้ที่



ฐานข้อมูลกลางส าหรับเรื่องโควิด 19 (ต่อ)

ภาคีเครือข่าย

หน่วยงาน องค์กร

ประชาชน

สนพ.

- ความรู้/บทความ

- Power point

- คู่มือ/กระบวนการ

- Info Graphic

- คลิป/วิดีทัศน์

- บันทึกไลฟ์สด

- เสียง

แชร์สู่สาธารณะ

media

content

กลุ่มส่ือสารสาธารณะ สช.

กลุ่มสื่อสารสาธารณะ สช.

Health Station

Dspace



ฐานข้อมูลกลางส าหรับเรื่องโควิด 19



เขต 1

การติดต่อกบัผู้ประสานงานพื้นที่

นางสาวชญาดา เธียรวิบูล (นุช)

Tel. 081-666-4550

Line ID : nuch-a-ji

chayada@nationalhealth.or.th

นายบัณฑิต มั่นคง (ตุ่น)

Tel. 089-000-2010

Line ID : 0890002010

bandit@nationalhealth.or.th

นางสาวพรทิพย์ เชื้องาม (ปู)

Tel. 089-492-5406

Line ID : noopooja

phontipt@nationalhealth.or.th

นางสาวนภาพร แจ่มทับทิม (องุ่น)

Tel. 089-154-5541

Line ID : grapenp

napapohn@nationalhealth.or.th

นางสาวบุณยวรีย์ หงส์ทอง (เอ)

Tel. 086-175-5135

Line ID : koy-aa2529

preerapon@nationalhealth.or.th

นางสาวสุภาภรณ์ ด ารงพันธ์ (แบคกี้)

Tel. 081-727-2541

Line ID : backymind

supaporn@nationalhealth.or.th

นางสาวรัมภาพรรษ์  จังจริง (นุ้ย)

Tel. 081-7392659

Line ID : noonuiikk

rampaphun@nationalhealth.or.th

นายจักรรินทร์ สีมา (ม้ินท์)

Tel. 081-753-6565

Line ID : s_jakkarin

jakkarin@nationalhealth.or.th

นางสาวปรานอม โอสาร (แต้ม)

Tel. 085-115-0990

Line ID : tam_Pranom

pranom@reform.or.th

เขต 2

เขต 3

เขต 4

เขต 5

เขต 6

เขต 7

เขต 8

เขต 9

เขต 10

นางนันทิยา ลิ่วลักษณ์ (ซิม)

Tel. 081-959-4928

Line ID : nanthiya

nanthiya@nationalhealth.or.th

นางสาวพฤกษา สินลือนาม (อุ้ม) Tel. 

089-453-2626

Line ID : oum_phruksa

phruksa@nationalhealth.or.th

นายกรฤทธิ  ชุมนุรักษ์ (จอย) Tel. 

081-089-653-9721

Line ID : prenjoy3920200066290

korarit@nationalhealth.or.th

นางสาวสิริกร   เค้าภูไทย (เปิ้ล)

Tel. 0874932265

Line ID : Ple-na

sirikorn@nationalhealth.or.th

นายเตชิต ชาวบางพรหม (ดี)้ Tel. 

0615309998

Line ID : Techid.ch

Techid@gmailbcom

เขต 11

เขต 12

เขต 13

เขต 13



Thank You


