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หลักสูตรนักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบการ เปนผลผลิตสืบเนื่องมาจากพิธีลงนามบันทึกขอตกลง
ความรวมมือดานการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ โดยความรวมมือ
ระหวางภาคีเครือขาย 7 หนวยงานหลัก ไดแก กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน 
ในวันท่ี 12 กันยายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคหลัก
ท่ีจะรวมกันขับเคล่ือนนโยบายพัฒนาระบบการดำเนินงานดานการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคคนวัยทำงาน
ในสถานประกอบการเพื่อใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

การขับเคล่ือนงานดานการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคของคนวัยทำงานในสถานประกอบการจะ
เกิดข้ึน เติบโตอยางเขมแข็ง และเกิดความยั่งยืนในระยะยาวไดนั้น หัวใจสำคัญประการแรกคือ บุคลากรทุกคน
ในสถานประกอบการเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ ประการท่ี 2 สถานประกอบการใหความสำคัญ
และสนับสนุนชวยเหลือ และประการท่ี 3 การมีนักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบการท่ีมีศักยภาพ สามารถ
เปนผูนำในการประเมินปญหาและความตองการของบุคลากรในสถานประกอบการ วางแผนสงเสริมสุขภาพ 
โนมนาวผูบริหารและคนในสถานประกอบการใหเห็นความสำคัญและเขามามีสวนรวมในกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพปองกันโรค ตลอดจนประเมินผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาในระยะตอไปได ดังนั้นกรมอนามัยจึงพัฒนา
หลักสูตรนักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาศักยภาพคนทำงานในสถานประกอบการ           
ใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติท่ีดีตอการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในสถานประกอบการ 
เมื่อผานการอบรมแลวยังสามารถนำความรูและทักษะท่ีไดรับไปประกอบอาชีพอื่นไดในอนาคตได ซึ่งนอกจาก
ผูเขารับการอบรมจะไดรับประโยชนโดยตรงแลว เมื่อนำความรูและทักษะท่ีไดรับไปขับเคล่ือนกิจกรรม 
สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในสถานประกอบการ คนวัยทำงานคนอื่นๆ ไดรับการสงเสริมสุขภาพ                     
และคุณภาพชีวิตท่ีดีในทุกดานก็จะลดคารักษาพยาบาล ลดการลาปวย ลดผลกระทบจากการลาปวย ผลผลิต
สูงข้ึน คุณภาพสินคาและบริการดีข้ึน สรางภาพลักษณท่ีดีใหเกิดแกองคกร ความสัมพันธของคนในองคกรดีข้ึน 
พนักงานมีความภักดีตอองคกรมากข้ึน และทายท่ีสุดสงผลตอการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ตอไป 
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หลักสูตรนักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบการ 
(Health Promoter) 

 
1. ท่ีมาของหลักสูตร 

วัยทำงาน เปนกลุมประชากรท่ีอยูในชวงอายุ 15 - 60 ป ไมรวมถึงคนพิการ คนวิกลจริต นักเรียน 
นักศึกษา แมบาน นักบวช ทหาร และผูตองขัง คนวัยทำงานมีหลายระดับความรูความสามารถ สามารถทำงาน
ไดโดยใชกำลังกายและกำลังความคิดท่ีแตกตางกัน อีกท้ังยังเปนทุนมนุษยท่ีสามารถพัฒนาศักยภาพใหสูงข้ึนได 
ดังนั้นคนวัยทำงานทุกคน ในทุกสาขาการผลิต จึงมีความสำคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาสังคมและการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจของประเทศชาติ ขอมูลจากระบบสถิติทางการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย (ธันวาคม, 2561) 
ประเทศไทยมีจำนวนประชากรท้ังส้ินจำนวน 66.41 ลานคน ขอมูลจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแหงชาติ 
(กันยายน, 2562) พบวา เปนกลุมคนวัยทำงาน จำนวน 56.64 ลานคน โดยแยกเปนผูอยูในกำลังแรงงาน 
37.72 ลานคน คิดเปนรอยละ 56.80 ของประชากรท้ังหมด จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวา วัยทำงาน      
ถือเปนกลุมประชากรท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ แมวาวัยทำงานจะมีทุนความพรอมทางดานรางกายอันเปนปจจัย
สวนบุคคลมากกวากลุมเด็กและผูสูงอายุ แตคนกลุมนี้ก็เส่ียงตอการเกิดปญหาสุขภาพจากปจจัยภายนอก      
ท่ีเขามากระทบมากกวาวัยอื่นเชนกัน เชน โรคจากการประกอบอาชีพ การยศาสตรในการทำงาน อาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการทำงาน โรคและภาวะความเจ็บปวยจากพฤติกรรมสุขภาพและแบบแผนการดำเนิน
ชีวิตท่ีไมเหมาะสม และท่ีพบมากเชนกันคือปญหาสุขภาพจิตจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยในปจจุบัน     
ท่ีมีความเรงรีบสูง จากปจจัยหลายประการประกอบกันจึงทำใหวัยทำงานประสบปญหาสุขภาพตามมา  
อยางไรก็ตามแมประเทศไทยจะมีสัดสวนของคนวัยทำงานสูงกวาวัยอื่นๆ แตในป พ.ศ.2578 ประเทศไทย    
จะกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ ซึ่งจำนวนผูสูงอายุจะสูงถึง 1 ใน 4 ของประชากรท้ังประเทศ     
ดังนั้นการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในกลุมประชากรวัยแรงงานจึงไมใชเปนเพียงการสรางความเขมแข็ง
ทางสุขภาพซึ่งสงผลตอระบบเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบัน แตยังหมายรวมถึงการสรางฐานความเขมแข็ง
ทางสุขภาพใหวัยทำงาน เพื่อเตรียมพรอมเขาสูการเปนผูสูงวัยท่ีพึ่งตัวเองใหไดมากท่ีสุด เปนภาระตอสังคม
นอยท่ีสุด และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในอนาคต การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคของคนวัยทำงานจึงมี
ความสำคัญและจำเปนอยางเรงดวนท่ีตองดำเนินการ  

ท่ีผานมามีหลายหนวยงานเขาไปทำกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในสถานประกอบการ 
แตยังไมเกิดผลกระทบในวงกวาง อีกท้ังยังไมมีการขับเคล่ือนอยางเปนระบบโดยดึงศักยภาพของคนทำงาน   
ในสถานประกอบการเองออกมาเปนตัวหลักในการดำเนินงาน จึงทำใหไมเกิดพลังในการขับเคล่ือน           
และเกิดความยั่งยืนในระยะยาว ภายหลังจากท่ีมีการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือดานการสงเสริม
สุขภาพและปองกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล  
แกรนด คอนเวนช่ัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยความรวมมือของ 7 หนวยงานหลัก ประกอบดวย กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร สภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน จึงถือเปนโอกาสอันดีท่ีจะรวมมือกันขับเคล่ือนงานดานการ
สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในสถานประกอบการอยางเปนรูปธรรมและเปนระบบ อันจะนำไปสู           
การขับเคล่ือนองคาพยพในภาพใหญของประเทศ กรมอนามัยเปนองคกรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบ
สงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอมเพื่อประชาชนสุขภาพดี ตามยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข            
ท่ีสอดคลองกับพันธกิจกรมอนามัย คือ การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค (P&P Excellence)           
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การขับเคล่ือนงานดานการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคของคนวัยทำงานในสถานประกอบการจะเกิดข้ึน 
เติบโตอยางเขมแข็ง และเกิดความยั่งยืนในระยะยาวไดนั้น หัวใจสำคัญ คือ ผูประกอบการตองเห็นถึง
ความสำคัญของการดูแลสุขภาพคนทำงานและใหการสนับสนุนชวยเหลือ และคนทำงานเองก็ตองตระหนัก  
ถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพตนเองในเบ้ืองตนดวยเชนกัน และเนื่องจากประเทศมีสถานประกอบการ
เปนจำนวนมาก ในขณะท่ีบุคลากรสาธารณสุขยังไม เพียงพอ ไมสามารถเขาไปดูแลไดอยางท่ัวถึง            
ดังนั้นจึงจำเปนตองพัฒนาศักยภาพคนทำงานในสถานประกอบการเพื่อใหเกิดการจัดการสุขภาพดวยตนเอง 
ในเบ้ืองตน สอดคลองกับการสงเสริมสุขภาพตามตามกลยุทธของกฎบัตรออตตาวาในการพัฒนาทักษะ     
สวนบุคคล (Develop Personal Skills) เพิ่มขีดความสามารถของบุคคลในการดูแลและสงเสริมสุขภาพ    
ของตนเอง เมื่อมีนักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบการเปนผูขับเคล่ือนงานแลวจะนำไปสูการสราง       
ความเขมแข็งในการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในสถานประกอบการ (Strengthen Community 
Action) ซึ่งเปนหลักการสาธารณสุขพื้นฐานซึ่งทุกคนตองมีสวนรวมและเปนเจาของในการดูแลสุขภาพตนเอง 
อันจะกอใหเกิดความเขมแข็งและยั่งยืนในการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในสถานประกอบการ 
เพื่อใหคนทำงานมีสุขภาพดี และเปนผูสูงอายุท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตอไป 

จากความสำคัญดังกลาว กรมอนามัยจึงพัฒนาหลักสูตรนักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบการ       
โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อพัฒนาศักยภาพคนทำงานในสถานประกอบการใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ 
และทัศนคติท่ี ดีตอการสงเสริมสุขภาพและปองกัน โรคในสถานประกอบการ หลักสูตรฯ ดังกลาว                
เปนกระบวนการพัฒนาผูเขารับการอบรมท่ีเริ่มตนนับหนึ่งไปพรอมกัน ดำเนินการอยางเปนข้ันเปนตอน 
เปนไปอยางมีระบบและไดมาตรฐาน เปดกวางรองรับการพัฒนาฝมือแรงงานทุกสาขาอาชีพซึ่งแมไมมี                  
พื้นฐานความรูดานสาธารณสุขมากอนก็สามารถอบรมได เมื่อผานการอบรมแลวยังสามารถนำความรู         
และทักษะท่ีไดรับไปประกอบอาชีพอื่นไดในอนาคต นอกจากผูเขารับการอบรมจะไดรับประโยชนโดยตรงแลว 
เมื่อนำความรูและทักษะท่ีไดรับไปขับเคล่ือนกิจกรรมสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในสถานประกอบการ 
พนักงานคนอื่นๆ ไดรับการสงเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดีในทุกดานก็จะกอใหเกิดประโยชนตอระดับ
บุคคล สถานประกอบการ และระบบเศรษฐกิจของประเทศ ในระดับบุคคลไดแก ลดคารักษาพยาบาล ลด
อัตราการลาปวย ตอสถานประกอบการ ไดแก ลดผลกระทบจากการลาปวย ผลผลิตสูงข้ึน คุณภาพสินคา         
และบริการดีข้ึน สรางภาพลักษณท่ีดีใหเกิดแกองคกร ความสัมพันธของคนในองคกรดีข้ึน พนักงานมีความ
ภักดีตอองคกรมากข้ึน และทายท่ีสุดสงผลตอการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจของประเทศตอไป 
 
2. แนวคิดของหลักสูตร  

1. รูปแบบการจัดการฝกอบรม การจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมและดีท่ีสุดสำหรับผูใหญท่ีอยูในวัย
ทำงาน คือ การเรียนรูจากการลงมือฝกปฏิบัติจริง 

2. การสรางความยั่งยืนภายหลังการฝกอบรม การพัฒนาศักยภาพบุคคลใหเกิดความยั่งยืน คือ        
ผูเขารับการอบรมตองมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาตัวเองอยางเปนข้ันตอน เปนระบบ 

3. ภาคีเครือขาย การทำงานตองมีทีมพนักงานในสถานประกอบการเปนนักพัฒนาสุขภาพ เปนผูนำ
ในการขับเคล่ือน โดยอาศัยการสนับสนุนจากภาคีเครือขายท่ีเกี่ยวของกับปญหาสุขภาพ ท้ังในสถาน
ประกอบการและชุมชน เช่ือในพลังของภาคีเครือขาย การสนับสนุนจากเจาของสถานประกอบการ บุคคลหรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของในการดูแลสุขภาพท่ีตองมีรวมมือประสานงานเพื่อรวมกันทำงานใหบรรลุวัตถุประสงค 

4. กระบวนการฝกอบรมดำเนินการอยางเปนระบบ จากงายไปหายาก เปนกระบวนการพัฒนา       
ผูเขารับการอบรมท่ีเริ่มตนนับหนึ่งไปพรอมกัน ดำเนินการอยางเปนข้ันเปนตอน เปนไปอยางมีระบบ         
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และไดมาตรฐานเพื่อเปดกวางรองรับการพัฒนาฝมือแรงงานทุกสาขาอาชีพซึ่งแมไมมีพื้นฐานความรู          
ดานสาธารณสุขมากอนก็สามารถเขารับการอบรมได นอกจากนี้กระบวนการจัดการเรียนรูเนนการฝกเพื่อ
พัฒนาทักษะใหสามารถนำไปปฏิบัติภายใตสถานการณจริงตามบริบทของสถานประกอบการ 
 
3. วัตถุประสงคของหลักสูตร  

1. พัฒนาศักยภาพของผูเขารับการอบรมใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติท่ีดีตอการ
สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในสถานประกอบการ 

2. พัฒนาผูเขารับการอบรมใหสามารถจัดทำโครงการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคคนทำงานใน
สถานประกอบการไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยต้ังอยูบนพื้นฐานการเรียนรูตามข้ันตอน ดังนี้ 

   2.1 มีความรูความเขาใจในประเด็น แนวคิด ทฤษฎี และหลักการสงเสริมสุขภาพ และการ
ดำเนินงานการสงเสริมสุขภาพในบริบทของสถานประกอบการ 

   2.2 มีทักษะในกระบวนการจัดทำแผนงานโครงการ ต้ังแตการประเมินสถานการณสุขภาพ และนำ
ขอมูลการวางแผนในการปองกัน แกไขปญหา และสงเสริมสุขภาพ 

   2.3 มีทักษะการปฏิบัติการตามแผน (Implementation) สามารถประเมินผลลัพธ (Outcome 
Evaluation) การปฏิบัติงานท้ังระหวางทางและประเมินผลหลังเสร็จส้ินการดำเนินงานโครงการ ตลอดจนมี
ทักษะท่ีจำเปนสำหรับการเปนนักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบการ 

3. ผูเขารับการอบรมสามารถนำความรูและทักษะท่ีไดรับไปประกอบอาชีพอื่นไดในอนาคต 
4. หลักสูตรท่ีสรางเปนตนแบบในการนำไปใชในสถานประกอบการตางๆ เพื่อประยุกตใชในบริบทท่ี

แตกตางกันได 
 
4. กลุมเปาหมาย 

1. ผูเขารับการอบรม จำนวน 50 คน/รุน (คัดเลือกจากพนักงานในสถานประกอบการ อยางนอย
จำนวน 2 - 3 คน ตอสถานประกอบการ)  

2. คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม 
   (1) เปนพนักงานประจำของสถานประกอบการ  
   (2) มีภาวะความเปนผูนำ กลาคิด กลาทำ กลานำเสนอตอสาธารณชน 
   (3) มีจิตสาธารณะและมีความมุงมั่นในการทำงานเพื่อผูอื่นและสวนรวม 
   (4) สมัครใจเขารวมเปนแกนนำสุขภาพในสถานประกอบการ 
   (5) ใหสัญญาวาจะทำหนาท่ีอยางตอเนื่อง จริงจัง สม่ำเสมอ 
   (6) หัวหนาหนวยงานและ/หรือเจาของสถานประกอบการ ใหความเห็นชอบ และใหการสนับสนุน

เขารับการอบรมแบบเต็มเวลา 
 
5. สมรรถนะของผูผานการอบรม  

1. เปนตนแบบของผูท่ีประสบความสำเร็จในการสงเสริมสุขภาพตนเอง 
2. สามารถถายทอดความรูและแนวทางในการปฏิบัติการสงเสริมสุขภาพของตนเองสูผูอื่นได 
3. สามารถขับเคล่ือนโครงการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคสำหรับคนทำงานในสถานประกอบการ  

ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  
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6. โครงสราง/เนื้อหาสาระของหลักสูตร 
หลักสูตรนักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบการ มุงเนนใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความสามารถ 

ทักษะ และทัศนคติท่ีดีตอการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในสถานประกอบการ สามารถนำความรูและ
ทักษะท่ีไดรับไปจัดทำโครงการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคคนทำงานในสถานประกอบการไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพอื่นไดในอนาคต หลักสูตรฯ เปดกวางรองรับ
การพัฒนาฝมือแรงงานทุกสาขาอาชีพซึ่งแมไมมีพื้นฐานความรูดานสาธารณสุขมากอนก็สามารถอบรมได 
ดังนั้นในการจัดกระบวนการเรียนรูจึงเปนการเริ่มตนนับหนึ่งไปพรอมกัน ดำเนินการอยางเปนข้ันเปนตอน 
ตามลำดับกอนหลัง เปนไปอยางมีระบบและไดมาตรฐาน  

ในสวนของเนื้อหาสาระนั้น ประกอบดวยการถายทอดความรูท่ีทำใหผูเขารับการอบรมมองเห็น
ภาพรวมท้ังหมดของการสงเสริมสุขภาพคนทำงานในสถานประกอบการ โดยเริ่มจากประเด็น แนวคิด ทฤษฎี 
และหลักการสงเสริมสุขภาพ ศึกษาตัวอยางการดำเนินงานการสงเสริมสุขภาพในบริบทของสถานประกอบการ
ตางๆ เพื่อใหเห็นแนวทางการดำเนินงานของสถานประกอบการแตละแหงในการนำไปประยุกตใชและตอยอด
แนวคิด จากนั้นทำการประเมินสถานการณสุขภาพของคนทำงานในสถานประกอบการของตนเอง กอนนำ
ขอมูลมาวางแผนในการปองกัน แกไขปญหา และสงเสริมสุขภาพโดยเลือกใชชุดความรูสุขภาพ 10 เรื่อง (10 
Packages) ใหเหมาะสมกับบริบทของสถานประกอบการ และลงมือปฏิบัติการตามแผน การประเมินผลลัพธ
การปฏิบัติงานท้ังระหวางทางและประเมินผลหลังเสร็จส้ินการดำเนินงานโครงการได  

 
ตารางท่ี 1 โครงสรางหลักสูตรนักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบการ 

ลำดับ หัวขอ 
ระยะเวลา (ช่ัวโมง) 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1 นโยบายและทิศทางการพัฒนานักพฒันาสุขภาพในสถานประกอบการ 1 ชม. - 
2 เศรษฐกิจจะกาวไกล รัฐใสใจพัฒนาฝมือแรงงาน 1 ชม. - 
3 กระบวนการขับเคล่ือนชุดความรูสุขภาพ 10 เรื่องในสถาน

ประกอบการ 
1 ชม. - 

4 แนวคิดและหลักการสงเสริมสุขภาพ 30 นาที 1 ชม. 
5 ตัวอยางการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพในบริบทของสถาน

ประกอบการ 
30 นาที 1 ชม. 

6 การประเมินสถานการณสุขภาพ 30 นาที 2 ชม. 30 นาที 
7 การวางแผนในการปองกัน แกไขปญหา และสงเสริมสุขภาพ 30 นาที 1 ชม. 30 นาที 
8 การปฏิบัติการตามแผน (Implementation) 30 นาที 1 ชม. 30 นาที 
9 แนวทางการประเมินผลลัพธการดำเนินงานสงเสรมิสุขภาพ 30 นาที 1 ชม. 30 นาที 
10 ทักษะท่ีจำเปนสำหรับผูนำการสงเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ 30 นาที 1 ชม. 30 นาที 
11 การนำชุดความรูสุขภาพ 10 เรื่อง ไปใชในการสงเสริมสุขภาพใน

สถานประกอบการ 
3 ชม. - 

รวม 9 ชม. 30 นาที 10 ชม. 30 นาที 
20 
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แผนภาพท่ี 1 แผนภาพแสดงการจัดเนื้อหาสาระซึ่งมีความเช่ือมโยงกันอยางเปนข้ันตอนของการอบรม
หลักสูตรนักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรูทั่วไป 
1. นโยบายและทิศทางการพัฒนานักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบการ 
2. เศรษฐกิจจะกาวไกล รัฐใสใจพัฒนาฝมือแรงงาน 
3. กระบวนการขับเคลื่อนชุดความรูสุขภาพ 10 เรื่องในสถานประกอบการ 

หนวยการเรียนรูท่ี 1 
แนวคิดและหลักการสงเสริมสุขภาพ 

หนวยการเรียนรูท่ี 2 

ตัวอยางการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพ 

ในบริบทของสถานประกอบการ 

หนวยการเรียนรูท่ี 7 
ทักษะท่ีจำเปนสำหรับผูนำการสงเสริมสุขภาพ 

ในสถานประกอบการ 

หนวยการเรียนรูท่ี 3 
การประเมินสถานการณสุขภาพ 

หนวยการเรียนรูท่ี 6 
การประเมินผลลัพธ (Outcome Evaluation) 

หนวยการเรียนรูท่ี 5 
การปฏิบัติการตามแผน (Implementation) 

หนวยการเรียนรูท่ี 4 
การวางแผนในการปองกัน แกไขปญหา และสงเสริมสุขภาพ 

การนำชุดความรูสุขภาพ 10 เรื่อง ไปใชในการสงเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ 
ชุดที่ 1 หุนดี สุขภาพดี  
ชุดที่ 2 จิตสดใส ใจเปนสุข  
ชุดที่ 3 ครอบครัวสดใส ใสใจดูแล  
ชุดที่ 4 สุดยอดคุณแม 
ชุดที่ 5 เตรียมเกษียณอยางมีคณุคา พาชีวายืนยาว  
ชุดที่ 6 พิชิตออฟฟศซินโดรม  
ชุดที่ 7 สถานประกอบการจะกาวไกล ตองใสใจสุขภาพแรงงานตางชาติ  
ชุดที่ 8 สถานประกอบการดี ชีวีสดใสไรแอลกอฮอล บุหร่ี  
ชุดที่ 9 โรงอาหารปลอดภัยใสใจสุขภาพ 
ชุดที่ 10 สถานประกอบการปลอดภัยสิ่งแวดลอมดี มีสมดุลชีวิต 
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เนื้อหาวิชา 
1. นโยบายและทิศทางการพัฒนานักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบการ 

ศึกษาความมุงหวังของกระทรวงสาธารณสุขตอการใหความสำคัญของการสงเสริมสุขภาพและปองกัน
โรคคนทำงานในสถานประกอบการ เพื่อใหคนวัยทำงานมีสุขภาพดี เปนกำลังสำคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ของประเทศ และเตรียมตัวสูการเปนผูสูงอายุท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ศึกษาแนวคิดของการพัฒนาศักยภาพ
คนทำงานในสถานประกอบการใหเปนนักพัฒนาสุขภาพ เพื่อใหสามารถดูแลตนเอง ครอบครัว และเพื่อน
รวมงานได สอดคลองกับการสาธารณสุขพื้นฐานซึ่งทุกคนตองมีสวนรวมและเปนเจาของในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง อันจะกอใหเกิดความเขมแข็งและยั่งยืนในการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในสถาน
ประกอบการ ตอไป 
 
2. เศรษฐกิจจะกาวไกล รัฐใสใจพัฒนาฝมือแรงงาน 

ศึกษาบทบาทของกระทรวงแรงงานกับการเพิ่มศักยภาพแรงงานและผูประกอบการเพื่อสรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจและการสรางสิทธิประโยชนท่ีสถานประกอบการและนายจางจะไดรับจากการมีสวนรวม
ในการพัฒนาฝมือแรงงาน หลักประกันในการทำงานเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 
3. กระบวนการขับเคลื่อนชุดความรูสุขภาพ 10 เร่ืองในสถานประกอบการ 

ศึกษาข้ันตอนการขับเคล่ือนกิจกรรมสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในสถานประกอบการ ซึ่ง
ประกอบดวย 7 ข้ันตอน ไดแก 1. แนวคิดและหลักการสงเสริมสุขภาพ 2.ตัวอยางการดำเนินงานสงเสริม
สุขภาพในบริบทของสถานประกอบการ 3.การประเมินสถานการณสุขภาพ 4. การวางแผนในการปองกัน 
แกไขปญหา และสงเสริมสุขภาพ 5. การปฏิบัติการตามแผน 6. แนวทางการประเมินผลลัพธการดำเนินงาน
สงเสริมสุขภาพ และ 7. ทักษะท่ีจำเปนสำหรับผูนำการสงเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ 
 
4. แนวคิดและหลักการสงเสริมสุขภาพ 

ศึกษาแนวคิดของสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ ตลอดจนปจจัยท่ีมีผลตอสุขภาพ
เพื่อใหมีพื้นฐาน กอนนำไปสูการศึกษากลยุทธการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพตามประกาศ “กฎบัตรออตตาวา” 
(Ottawa charter for Health Promotion) ในบริบทของสถานประกอบการ และเรียนรูบทบาทและความ
รับผิดชอบของนักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบการ 
 
5. ตัวอยางการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพในบริบทของสถานประกอบการ 

ศึกษาตัวอยางการทำกิจกรรม/โครงการสงเสริมสุขภาพในสถานประกอบการจากสถานประกอบการท่ี
ไดดำเนินการไปแลวในบริบทท่ีแตกตางกัน ในประเด็นของท่ีมาและแนวคิดของการทำกิจกรรม/โครงการ 
วิธีการ/ข้ันตอนการดำเนินงาน ผลลัพธ หลังจากนั้นรวมกันวิเคราะหจุดเดน จุดออน และปจจัยสูความสำเร็จ 
รวมกันเสนอความคิดเห็นเพื่อนำแนวคิดของกลุมไปประยุกตใชหรือวางแผนดำเนินการในสถานประกอบการ
ของตนเองได 
 
6. การประเมินสถานการณสุขภาพ 

ศึกษาวิธีการนำขอมูลสุขภาพจากแหลงตางๆ ท่ีมีอยูและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เชน ผลการตรวจ
รางกายท่ัวไป ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ การประเมินพฤติกรรมเส่ียงตอสุขภาพและการประเมิน
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สภาพแวดลอมท่ีเส่ียงตอสุขภาพ ฝกปฏิบัติการแปรผลขอมูล เพื่อวิเคราะหภาวะสุขภาพของคนทำงานในสถาน
ประกอบการ รวมกับวิเคราะหสภาพแวดลอมของสถานประกอบการและลักษณะการทำงานท่ีสงผลตอสุขภาพ
ของคนทำงาน ฝกปฏิบัติการจัดลำดับความสำคัญของปญหาเพื่อดำเนินการแกไขปญหาโดยพิจารณาจากท่ีมา
ของปญหา สาเหตุของปญหา และขนาดปญหาสุขภาพนั้นๆ สงผลกระทบตอองคกรมากนอยเพียงใด จากนั้น
นำขอมูลไปสูการวางแผนในการปองกัน/แกไขปญหา/การสงเสริมสุขภาพท่ีสอดคลองกับปญหา ความตองการ
ของคนทำงาน และบริบทของสถานประกอบการ 
 
7. การวางแผนในการปองกัน แกไขปญหา และสงเสริมสุขภาพ 

ศึกษาองคประกอบของการเขียนแผนงานโครงการในการปองกัน/แกไขปญหา/สงเสริมสุขภาพ 
ลักษณะของแผนปฏิบัติงานโครงการท่ีดี และเทคนิคการบริหารแผนปฏิบัติงานโครงการ ฝกปฏิบัติการเขียน
แผนงานโครงการเพื่อนำไปสูการแกไขปญหา โดยใชขอมูลจากการวิเคราะหสถานการณสุขภาพเปนขอมูล
นำเขา     

 
8. การปฏิบัติการตามแผน 

ศึกษาความหมาย และหลักการของการบริหารจัดการโครงการ การมีสวนรวมในการทำกิจกรรม
กระบวนการ เพื่อใหเกิดการเรียนรู ไดขอคิดจากกิจกรรมท่ีรวมกันทำ ทักษะการบริหารจัดการท่ีดี และการ
ทำงานเปนทีม การบริหารจัดการโครงการ โดยใชกระบวนการ PDCA และการประเมินกระบวนการหรือ
ความกาวหนาของโครงการ ฝกปฏิบัติการบริหารจัดการโครงการแบบมีสวนรวม 
 
9. แนวทางการประเมินผลลัพธการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพ  

ศึกษาความหมายและความสำคัญของการประเมินผลลัพธ (Evaluation) จุดมุงหมายของการ
ประเมินผลลัพธ (Evaluation) กระบวนการในการประเมินผลลัพธ และรูปแบบการประเมินผลแบบซิพพ 
(CIPP Model) ฝกปฏิบัติการประเมินผลลัพธของการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการสงเสริมสุขภาพ 
 
10. ทักษะท่ีจำเปนสำหรับนักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบการ 

ศึกษาทักษะท่ีจำเปนสำหรับนักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบการ ไดแก ทักษะการส่ือสาร
ประชาสัมพันธ ทักษะการประสานงานและการสรางเครือขาย ทักษะการทำงานเปนทีม และทักษะการคิดเปน
ระบบ ฝกปฏิบัติการใชทักษะในสถานการณตางๆ ของการจัดทำโครงการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
คนทำงานในสถานประกอบการ เพื่อใหเกิดความมั่นใจในการนำทักษะไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานสงเสริม
สุขภาพในสถานประกอบการ 
 
11. การนำชุดความรูสุขภาพ 10 เร่ือง ไปใชในการสงเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ 

ศึกษาขอบเขตเนื้อหาของชุดความรูสุขภาพ 10 เรื่อง (10 packages) ประกอบดวย ชุดท่ี 1 หุนดี 
สุขภาพดี ชุดท่ี 2 จิตสดใส ใจเปนสุข ชุดท่ี 3 ครอบครัวสดใส ใสใจดูแล ชุดท่ี 4 สุดยอดคุณแม ชุดท่ี 5 เตรียม
เกษียณอยางมีคุณคา พาชีวายืนยาว ชุดท่ี 6 พิชิตออฟฟศซินโดรม ชุดท่ี 7 สถานประกอบการจะกาวไกล ตอง
ใสใจสุขภาพแรงงานตางชาติ ชุดท่ี 8 สถานประกอบการดี ชีวีสดใสไรแอลกอฮอล บุหรี่ ชุดท่ี 9 โรงอาหาร
ปลอดภัยใสใจสุขภาพ และชุดท่ี 10 สถานประกอบการปลอดภัยส่ิงแวดลอมดี มีสมดุลชีวิต ศึกษาข้ันตอนการ
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นำชุดความรูสุขภาพแตละเรื่องไปประยุกตใชในสถานประกอบการ ฝกปฏิบัติการนำชุดความรูสุขภาพไป
ประยุกตใช 
 
7. ระยะเวลาฝกอบรม 

ใชระยะเวลาในการฝกอบรม 3 วัน (20 ช่ัวโมง) แบงออกเปน 
7.1 การเรียนรูทฤษฎี 9 ช่ัวโมง 30 นาที  
7.2 การเรียนรูจากการฝกปฏิบัติในช้ันเรียน 10 ช่ัวโมง 30 นาที 

 
8. กระบวนการจัดการฝกอบรม  

1. กอนการจัดการฝกอบรม  
   1.1 เจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีรับผิดชอบโครงการในแตละพื้นท่ีรวบรวมขอมูลสถานประกอบการ 

ไดแก จำนวน ขนาด ประเภท 
   1.2 เจาหนาท่ีสรุปความเปนไปไดตามคุณสมบัติท่ีกำหนดของสถานประกอบการท่ีจะเขารวม

โครงการวามีท้ังหมดกี่แหง เพื่อเตรียมการในการติดตอประสานงานเพื่อการคัดเลือกสถานประกอบการเขารวม
โครงการ 

   1.3 เจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีรับผิดชอบโครงการในแตละพื้นท่ีติดตอประสานงานกับสถาน
ประกอบการเพื่อช้ีแจงข้ันตอนการดำเนินงานพัฒนานักพัฒนาสุขภาพ โดยมีประเด็นดังนี ้

1) ช้ีแจงใหทราบถึงประโยชนท่ีสถานประกอบการจะไดจากการสงพนักงานเขารับการอบรม 
2) ช้ีแจงใหทราบถึงส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนหลังจากสงพนักงานเขารับการอบรม คือ พนักงานนำ

ความรูและทักษะท่ีไดรับกลับไปขับเคล่ือนกิจกรรมโครงการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในสถาน
ประกอบการ 

3) ช้ีแจงเจาของสถานประกอบการใหทราบถึงบทบาทของสถานประกอบการตอการมีสวน
รวมในการขับเคล่ือนกิจกรรม/โครงการสงเสริมสุขภาพใหเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมในสถานประกอบการ เชน 
การผลักดันในเชิงนโยบาย เวลาในการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ ใหแรงเสริมแกพนักงานผูเขารวมกิจกรรม/
โครงการสงเสริมสุขภาพ 

   1.4 ภายหลังจากช้ีแจงเจาของสถานประกอบการแลว เจาหนาท่ีสาธารณสุขคัดเลือกและรวบรวม
รายช่ือสถานประกอบการท่ีมีความพรอม และดำเนินการคัดเลือกพนักงานในสถานประกอบการเขารับการ
อบรมใหเปนไปตามเกณฑและคุณสมบัติท่ีตองการ  

2. ระหวางการจัดการฝกอบรม 
   ดำเนินการจัดอบรมตามหลักสูตร 3 วัน ตามตารางการอบรมรายละเอียดดังภาคผนวก           

แบงออกเปนเรียนรูทฤษฎี 9 ช่ัวโมง 30 นาที และเรียนรูจากการฝกปฏิบัติในช้ันเรียน 10 ช่ัวโมง 30 นาที รวม
เปน 20 ช่ัวโมง เปนไปตามเกณฑการพัฒนาฝมือแรงงาน ประเภทการฝกเปล่ียนสาขาอาชีพ ไดกำหนดใหมีการ
อบรมมากกวา 18 ช่ัวโมงข้ึนไป  

สถานท่ีฝกอบรมควรเปนสถานท่ีกวางเพียงพอตอการจัดกิจกรรมกลุมเพื่อฝกทักษะการเรียนรู 
บรรยากาศอบอุน มีความเปนกันเองของผูจัดการอบรม และการจัดฝกอบรมซึ่งเนนใหผูเขารับการอบรมเขาใจ
งาย ลงมือฝกปฏิบัติจริงเนื่องจากภายหลังเสร็จส้ินการฝกอบรมแลวตองนำความรู และทักษะไปจัดทำโครงการ
สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในสถานประกอบการของตนเอง นอกจากนี้ควรประเมินความเขาใจของผูเขา
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รับการอบรมเปนระยะเนื่องจากเนื้อหาของหลักสูตรแตละหัวขอจะเปนพื้นฐานของหัวขอตอๆ ไป มีความ
เช่ือมโยงกัน หากไมเขาใจในพื้นฐานอาจสงผลกระทบตอการเรียนรูในหัวขอตอไปได 

3. ภายหลังการฝกอบรม 
   (1) ผูผานการอบรม (นักพัฒนาสุขภาพ) จากสถานประกอบการแตละแหงนำความรูและทักษะ      

ท่ีไดรับไปจัดทำโครงการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในสถานประกอบการของตนเอง  
   (2) เจาหนาท่ีสาธารณสุขเขารวมสนับสนุนการดำเนินงานของสถานประกอบการ เชน ขอมูล     

องคความรูทางวิชาการท่ีเกี่ยวของ เครื่องมือและเทคโนโลยี การเสริมสรางแรงจูงใจในการทำงาน เขารวม    
ในการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูและการถอดบทเรียนการดำเนินงานตามโครงการ (ปจจัยแหงความสำเร็จ 
ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ) 

   (3) เจาหนาท่ีสาธารณสุขเขารวมสนับสนุนในการประเมินผลลัพธการดำเนินงานของนักพัฒนา
สุขภาพ 

   (4) นักพัฒนาสุขภาพและเจาหนาท่ีสาธารณสุขรวมจัดเวทีคืนขอมูลผลการประเมินผลลัพธตอ
พนักงาน และผูบริหารหรือเจาของสถานประกอบการ 

 
4. การประเมินผล 
   4.1 การประเมินผลทันทีภายหลังการฝกอบรม  

(1) ประเมินความรูกอนและหลังการฝกอบรม 
(2) ประเมินการรับรูความสามารถของตนเองในการเปนนักพัฒนาสุขภาพ (ความมั่นใจ) 
(3) ประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม 

   4.2 การติดตามประเมินผลหลังการอบรม 6 เดือน 
(1) ประเมินติดตามการขับเคล่ือนแผนงานโครงการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในสถาน

ประกอบการอยางเปนรูปธรรม โดยเจาหนาท่ีสาธารณสุขมีบทบาทเปนพี่เล้ียง  
(2) ประเมินติดตามผลการพัฒนาศักยภาพพนักงาน โดยผูบังคับบัญชาเปนผูประเมิน 

 
9. กระบวนการนำหลักสูตรฯ สูการปฏิบัติ 

หนวยงานท่ีมีความประสงคนำหลักสูตรนักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบการไปใช หรือผูท่ีจะ
จัดการฝกอบรม ควรทำความเขาใจกับแนวคิดและหลักการ/เนื้อหาของหลักสูตรใหกระจาง โดยคำนึงถึง
เปาหมายคือพนักงานในสถานประกอบการซึ่งไมมีพื้นฐานความรูดานสาธารณสุข โดยมีหลักการสำคัญดังนี้ 

1. การเริ่มตนนับหนึ่งใหมไปพรอมกันทุกคน เพื่อใหผูท่ีไมมีพื้นฐานความรูทางดานสาธารณสุขเขาใจ  
2. ปูพื้นความรูพื้นฐานใหผูเขารับการอบรมเขาใจงาย ไมใชศัพททางวิชาการโดยไมจำเปน 
3. ดำเนินการอยางเปนข้ันตอนตามลำดับเนื้อหา ตามตารางการฝกอบรม 
4. ไมสามารถเลือกจัดการฝกอบรมเพียงหัวขอใดหัวขอหนึ่งได แตตองเรียนรูทุกหัวขอตามลำดับและ

เรียนรูตามลำดับกอนหลัง เนื่องจากทุกหัวขอมีความเช่ือมโยงและเกี่ยวเนื่องกัน 
5. เนนการฝกทักษะเพื่อใหเกิดสมรรถนะตามหนวยการเรียนรู 
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ภาคผนวก 
 
1. ตารางการอบรมหลักสูตรนักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบการ 
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ตารางการอบรมหลักสูตรนักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบการ 
กลุมเปาหมาย นักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบการ จำนวน 50 คน/รุน  
ระยะเวลา   20 ช่ัวโมง  
 

วัน 09.00 – 12.00 น. 

พ
ักรั

บป
ระ

ทา
นอ

าห
าร

กล
าง

วัน
 

13.00 - 16.30 น. หมายเหตุ 
1 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 10.00 น. บรรยาย นโยบายและทิศทางการพัฒนานักพัฒนา
สุขภาพในสถานประกอบการ 
10.00 – 11.00 น. เศรษฐกิจจะกาวไกล รัฐใสใจพัฒนาฝมือแรงงาน 
11.00 – 12.00 น. กระบวนการขับเคล่ือนชุดความรูสุขภาพ 10 เรื่อง
ในสถานประกอบการ 

13.00 – 14.30 แนวคิดและหลักการสงเสริมสุขภาพ  
14.30– 16.30 น. ตัวอยางการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพในบริบท
ของสถานประกอบการ  
 

 

2 09.00 – 09.30 น. การประเมินสถานการณสุขภาพในสถาน
ประกอบการ  
09.30 – 12.00 น. ฝกปฏิบัติการประเมินสถานการณสุขภาพในสถาน
ประกอบการ  

13.00 – 15.00 น. การวางแผนในการปองกัน แกไขปญหา และ
สงเสริมสุขภาพ 
15.00 – 16.30 การปฏิบัติการตามแผนสงเสริมสุขภาพในสถาน
ประกอบการ 

 

3 08.00 – 10.00 น. แนวทางการประเมินผลลัพธการดำเนินงานสงเสริม
สุขภาพ 
10.00 – 12.00 น. ทักษะท่ีจำเปนสำหรับผูนำการสงเสริมสุขภาพใน
สถานประกอบการ 

13.00 – 16.00 น. การนำชุดความรูสุขภาพ 10 เรื่อง ไปใชในการ
สงเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ 
15.00 – 16.00 น. 
- อภิปรายท่ัวไป 
- พิธีปดการฝกอบรม 

 

 
รับประทานอาหารและเครื่องด่ืมระหวางการอบรมฯ 10.15 – 10.30 น. และ 14.30 – 14.45 น. 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น. 
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รายนามผูพัฒนาหลักสูตรนักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบการ 
1. คณะท่ีปรึกษา 
   1. แพทยหญิงพรรณพิมล  วิปุลากร  อธิบดีกรมอนามัย 
   2. นายแพทยดนัย  ธีวันดา  รองอธิบดีกรมอนามัย 
   3. นายแพทยอรรถพล   แกวสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย 
   4. นายแพทยบัญชา  คาของ  รองอธิบดีกรมอนามัย 
   5. นายแพทยสมพงษ  ชัยโอภานนท ประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย 
   6. นายแพทยเอกชัย  เพียรศรีวัชรา ผูอำนวยการสำนักสงเสริมสุขภาพ 
 
2. ท่ีปรึกษาวิชาการ  
   1. รศ.ดร.ประสิทธิ์   ลีระพันธ มหาวิทยาลัยมหิดล 
   2. รศ.ดร.นิตยา  เพ็ญศิรินภา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
3. คณะทำงานจัดทำหลักสูตรและเอกสารประกอบการฝกอบรม 
   3.1 หลักสูตรนักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบการ 

(1) นางอัญชลินทร ปานศิร ิ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
(2) นางดวงหทัย   จันทรเช้ือ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
(3) นางโสภิดา    สุขจรุง   นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ 
(4) นางนภาพร    เหมาะเหม็ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
(5) นางสาวทิพวรรณ  บุญกองรัตน  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
(6) นางลักขณา    แยมพิวัน  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
(7) นางสาวรัชดาพร   จันทบุตร  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
(10) นางสาวสุพิชญา  ไชยรัตน  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
(11) นายวัชรพงศ   สอนคำ   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
(12) นางวาสนา   มงคลศิลป  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
(13) นางลฎาภา   อุตสม    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
(14) นายธนัฐพงษ   กาลนิโย  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
(15) นางสาววรารัตน   เหลาสูง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

 (16) นางสาววริยา   บุญทอง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
(17) นางสาวรูฮานา   ยาชะรัด  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

 
   3.2 เอกสารประกอบการเรียนรู เร่ือง ชุดความรูสุขภาพ 10 เร่ือง (10 Packages) 

กรมอนามัย 
(1) นางสาวบังเอิญ   ทองมอญ  นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ  
(2) นางสาวชณัญชิศา เลิศสุโภชวณิชย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
(3) นางชนัญชิดา  สมสุข   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
(4) นางสาววารินทร  แชมฉ่ำ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
(5) นางสาววรรณวิศา   อยูเปนสุข     นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
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(6) นายพลาวัตร   พุทธรักษ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
(7) นายสิงหคร    พรมขาว   เจาพนักงานเทคนิคการแพทยชำนาญงาน  
(8) นางสาวบุษยา   ภูฆัง  นักวิทยาศาสตรการกีฬา  
กรมควบคุมโรค 
(1) นางสาวรุงประกาย  วิฤทธิ์ชัย  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
(2) นายสนธยา   บุญเลือน นักวิชาการสาธารณสุข  
(3) นางสาวณัฐวรรณ   ขุนบุญ  นักวิชาการสาธารณสุข  
กรมสุขภาพจิต 
(1) นางสาวกวิตา  พวงมาลัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ    
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(1) นางสาวมีนา   ชูใจ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  

 
4. คณะบรรณาธิการ 
   1. นางอัญชลินทร  ปานศิร ิ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักสงเสริมสุขภาพ 
   2. นางวิชชุพร  เกตุไหม  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักสงเสริมสุขภาพ 
   3. นางสาวภัทรพร เทวะอักษร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักสงเสริมสุขภาพ 
   4. นางกมลชนก ศรีศาสตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สำนักสงเสริมสุขภาพ 
   5. นางสาวทิวาวรรณ ซื่อสัตย  นักวิชาการสาธารณสุข   สำนักสงเสริมสุขภาพ 
   6. นางสาวศิริรัตน ประเสริฐ ผูชวยนักวิชาการ    สำนักสงเสริมสุขภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


