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คำนำ 

 
 กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และกองสาธารณสุขท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรและชุดเครื่องมือในการป้องกัน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับผู้นำท้องถิ่น ในครั้งนี้ขึ้น โดยการรวบรวมความรู้และระดมสมองจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่
เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและชุดเครื่องมือการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับผู้นำท้องถิ่น เพื่อให้ผู้นำ
ท้องถิ่นมีศักยภาพ เป็นต้นแบบในการดูแลสุขภาพของตนเอง พร้อมมีชุดเครื่องมือบูรณาการงานสาธารณสุขที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของผู้นำท้องถิ่นให้สามารถ
บริหารจัดการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญของพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมในระดับ
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 
 การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ต้องอาศัยความร่วมมือกับเครือข่ายโดยเฉพาะผู้นำท้องถิ่นใน
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นทุกท่าน เนื ่องจากท่านมีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการปัญหา            
โรคไม่ติดต่อในพื้นที่ สามารถเข้าถึงความต้องการ ความคาดหวังของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างใกล้ชิด และสามารถ
ออกแบบพัฒนาการดำเนินงานในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่ออย่างมีส่วนร่วมได้อย่างเหมาะสมกับบริบท 
ผู้จัดการอบรม “หลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำหรับผู้นำท้องถิ่น ” รุ่นที่ 1 หวังว่าการพัฒนา
หลักสูตรในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำหรับผู้นำท้องถิ่น ในครั้งนี้ จะเป็นหลักสูตรหนึ่งที่ผู้ผ่านการอบรม
สามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานเพื่อยกระดับการให้บริการกับประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อที่เหมาะสมกับพื้นที่ ต่อไป 
 

กองบรรณาธิการ  
  กันยายน 2564 
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1.หลกัการและเหตผุล 
ปัจจุบันกระแสความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ของโลกและสังคม เช่น การเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ที่มีผู้ติดเชื้อสะสม 26,370 คน และมีผู้เสียชีวิตถึง 85 คน (ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์โควิด -19 
กรมควบคุมโรค วันท่ี 7 มีนาคม 2564) และทำให้ประชาชนชาวไทยต้องใช้ชีวิตแบบปกติวิถีใหม่ (New Normal) ทำให้
การดำรงชีวิตเปลี่ยนแปลงไป การเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย โดยสัดส่วนประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ         
ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นร้อยละ 16.5 ในปี 2559 และมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงถึงร้อยล ะ 32.2 ในปี 2575 นอกจากนี้
แนวโน้มผู้สูงอายุที่ต้องอยู่ตามลำพังและเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายทางสุขภาพ       
ที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย รวมถึงความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร โดยอัตราการใช้
เทคโนโลยีของคนไทยในปี 2558 พบว่ามีการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตร้อยละ 39.3  คอมพิวเตอร์ร้อยละ 34.9 และ
โทรศัพท์มือถือร้อยละ 79.3  ประชาชนสามารถติดตอ่สื่อสาร และเข้าถึงข้อมูลต่างๆเพิม่มากขึ้น และการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่เหมาะสม มีปัญหาสิ่งแวดล้ อมที่เพิ่มขึ้นตามการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจและความเป็นชุมชนเมือง ทำให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศและปริมาณฝุ่นละอองที่เกินค่า
มาตรฐาน และปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้น ที่ส่งผลระยะยาวต่อสุขภาพอนามัยของคนไทย ทั้งทางตรงและทางอ้อม  
ซึ ่งสถานการณ์ทั ้งหมดล้วนแล้วแต่ทำให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงทางด้านสุขภาพ ทำให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่
ปรับเปลี่ยนไป อันจะส่งผลต่อสภาวะความเป็นอยู่ให้ประชาชนต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

การประชุมส่งเสริมสุขภาพโลกครั้งที่ 1 ที่กรุงอ๊อตตาวา วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2529 การประชุมครั้งนี้
ได้ออกกฎบัตรสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสุขภาพดีถ้วนหน้าในปี 2000 โดยมีปฏิบัติการในการสร้างเสริม
สุขภาพ จำนวน 5 ข้อ ได้แก่ การสร้างนโยบายที่เอื้อต่อสุขภาพ การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ การพัฒนา
ความเข้มแข็งของปฏิบัติการชุมชน การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล และการปรับระบบบริ การสุขภาพ อีกทั้งแผนการ
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (ปี พ.ศ.2560 – 2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพชุมชน/ท้องถิ่น 
และภาคีเครือข่าย ประกอบไปด้วย 2 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ 3.1 พัฒนากลไกให้ประชาชน องค์กรท้องถิ่นภาคี
เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และควบคุมโรค และกลยุทธ์ 3.2 พัฒนาศักยภาพ
แกนนำด้านสุขภาพ (Health Leader) ในชุมชนในด้านเฝ้าระวัง ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ซึ่งมี
เป้าประสงค์เพื่อให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่ออย่างมีส่วนร่วม  

นอกจากนี้แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2564 ซึ ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยในด้านสาธารณสุข กองโรคไม่ติดต่อเป็นผู ้รับผิดชอบ               
ในกิจกรรมที่ 2 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค โดยมีเป้าหมายกิจกรรมปฏิรูปที่ 2 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันและดูแลรักษา           
โรคไม่ติดต่อสำหรับประชาชนและผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยและคนวัยทำงานที่เสี่ยงกับโรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง ได้รับบริการทางการแพทย์ และการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพิ่มมากขึ้น ด้วยการบูรณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพและป้องกันโรคเข้ากับการรักษา
อย่างเป็นระบบและต่อเนื ่อง  โดยกำหนดตัวชี ้วัดที ่ 1 นโยบายในที ่ทำงาน (Workplace Policy) และมาตรการ            
ในการบูรณาการการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจ และเข้าสู่การ รักษาที่
บ ู รณาการเข ้ า ในระบบบร ิหารทร ัพยากรมน ุษย ์  และสว ัสด ิการ รวมถ ึงการม ีผ ู ้ด ู แลส ุขภาพหลัก                                          
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(Chief Health Officer) ในสถานที่ทำงานภาครัฐ และเอกชน เป้าหมายย่อยที่ 1.3 นำร่องดำเนินงานตามนโยบาย   
ในที่ทำงาน (Workplace Policy) ด้านสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และป้องกันโรคไม่ติดต่อในที่ทำงานในภาครัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานประกอบการภาคเอกชนขนาดใหญ่ โดยระยะเวลาดำเนินการระหว่างปี      
พ.ศ.2564-2565 

กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค และกองสาธารณสุขท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      
จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรและชุดเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับผู้นำท้องถิ่น 
ในครั้งนี้ขึ้น โดยการรวบรวบความรู้และระดมสมองจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่ เกี่ยวข้อง  ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและ  
ชุดเครื่องมือการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับผู้นำท้องถิ่น เพื่อให้ผู้นำท้องถิ่นมีศักยภาพ เป็นต้นแบบในการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง พร้อมมีชุดเครื่องมือบูรณาการงานสาธารณสุขที ่เกี ่ยวข้องกับการป้องกันควบคุม                   
โรคไม่ติดต่อช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของผู้นำท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญของพื้นท่ีอย่างมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตลอดหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถ 

2.1 เข้าใจสถานการณ์ปัญหาและการป้องกันควบคุม NCDs ภาพรวมประเทศและพื้นที ่
2.2 ริเริ่มออกแบบโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และควบคุม NCDs ในพื้นที ่

 
3. กลุม่เปา้หมาย/ ผู้ร่วมดำเนินการ :  

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม : ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บุคลากรกองสาธารณสุข
ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย     

ผู้ร่วมดำเนินการ : ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการ
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตัวแทนบุคลากรที่ทำงานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นจากเขตเมืองและเขตชนบท กรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ ่น  กระทรวงมหาดไทย อาจารย์
มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำสื่อดิจิทัล ผู้แทน
สำนัก 3 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ท้องถิ่น)  ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ผู้แทนกรมสุขภาพจิต ประธานสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง จังหวัดพะเยา อดีตนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ 
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน และนักวิชาการกองโรคไม่ติดต่อ  

 
4.รายละเอียดหลักสูตร 

หลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำหรับผู้นำท้องถิ่นประกอบด้วยเนื้อหาภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ 

หลักสูตรภาคทฤษฎี อบรมผ่านทางช่องทางออนไลน์ (Zoom Meeting) และถ่ายทอดผ่าน Facebook live 
Youtube ของกองโรคไม่ติดต่อ ระหว่างวันที ่  3-6 สิงหาคม 2564 โดยผู ้ทรงคุณวุฒิในแต่ละหมวดวิชา                        
ซึ่งประกอบด้วย 10 หมวดวิชา จำนวน 23 ชั่วโมง  ดังนี้ 

1. ทิศทางการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทยและความสำคัญของท้องถิ่นกับการ
จัดการโรคไม่ติดต่อในยุค COVID-19 จำนวน 2 ช่ัวโมง 
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2. โรคไม่ติดต่อและหลักการควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ จำนวน 1 ช่ัวโมง 
3. ระบาดวิทยาและชุดข้อมูลที่ใช้การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันโรคไม่ติดต่อในชุมชน จำนวน 1

ช่ัวโมง 
4. การประเมินสถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยกำหนดของสุขภาพในชุมชน จำนวน 1 ช่ัวโมง 
5. การสร้างเสริมสุขภาพและลดความเสี ่ยง ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อในชุมชน (3 อ.2ส.,             

ฝุ่นละออง (PM 2.5) และสารเคมีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกับโรคไม่ติดต่อและการป้องกัน , การสร้าง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพกับการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อในชุมชน, เทคนิคการสื่อสารเพื่อการ
สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน, การจัดทำข้อตกลงในชุมชนและบทบาทความสำคัญต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นด้านโรคไม่ติดต่อ) จำนวน 1 ช่ัวโมง 

6. การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ จำนวน 11 ช่ัวโมง 
7. การจัดทำแผน การออกแบบโครงการและกิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อในชุมชน 

จำนวน 1 ช่ัวโมง 
8. การติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับ

ประชาชนในพื้นท่ี จำนวน 1 ช่ัวโมง 
9. กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ  จำนวน 3 ช่ัวโมง 
10. การใช้และการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลในชุมชน จำนวน 1 ช่ัวโมง 

 
หลักสตูรภาคปฏบิัต ิ หลังจากผ่านการอบรมภาคทฤษฎี ได้แบ่งผู้เข้าอบรมเป็น 4 ทีม โดยแต่ละทีม มีอาจารย์

ที่ปรึกษา 2 ท่าน คอยให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะการดำเนินงานในพื้นที่ ทั้งที่เป็นทางการโดยผ่าน
ช่องทางออนไลน์ (Zoom Meeting) และแบบไม่เป็นทางการผ่านทางไลน์กลุ ่มทีมแต่ละทีม   ซึ ่งมีใบงานเพื่อ
ประกอบการทำงานของหลักสูตรในภาคปฏิบัติจำนวน 4 ใบงาน ได้แก่ ใบงานที่ 1 วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาใน
พื้นที่ ใบงานที่ 2 จัดทำโครงการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อในพื้นที่ (ระยะสั้น) ใบงานที่ 3 รายงานควา มก้าวหน้า
โครงการ และใบงานท่ี 4 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 

 
5. ระยะเวลาการฝกึอบรม 

ภาคทฤษฎ ี 3 – 6 สิงหาคม 2564 
ภาคปฏบิัติ  16 สิงหาคม -  25 พฤศจิกายน 2564 
 

 6. งบประมาณ 
 ได้รับงบสนับสนุนจาก โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อภายใตยุ้ทธศาสตร์ความร่วมมือของ
ประเทศระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (CCS NCDs Program)   
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7. ทีป่รกึษาหลกัสตูร  
ดร. แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวสัดิ ์   ผู้ทรงคุณวุฒกิรมควบคุมโรค 
 
  

8. ผู้รับผดิชอบหลกัสตูร 
นางนิตยา พันธุเวทย์          กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค     
นางสาวภัชร์จริัสม์ ธัชเมฆรตัน์     กองสาธารณสุขท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                 
นางสาวปิยนุช จันทร์อักษร           กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
นางสาวสุธาทพิย์ ภัทรกุลวณิชย์   กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
นางสาวชนิดดา ตรีวุฒ ิ   กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค  
นางสาวเบญชญาพัชช์ อนันท์ธณานินท์ กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค                         
นางสาวณัฐธิดา แซ่เป่า   กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค                                

  
 

9. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั : 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานป้องกันและควบคุม โรคไม่ติดต่อ

(NCDs) ในท้องถิ่นบนพื้นฐานของข้อมูลในพื้นที ่
2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงมหาดไทย นำหลักสูตร    

ไปขยายผลทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศ 
3. บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นต้นแบบในการป้องกันควบคุม โรคไม่ติดต่อ (NCDs)        

ในท้องถิ่น 
4.ประชาชนลดเสี่ยง ลดป่วย ลดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อ (NCDs) 
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ทําเนียบผูเขารับการอบรม

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ�นกลุมเปาหมายแยกตามทีมที่ปร�กษา 

 นางจ�ระกิต อิศรว�ชิตชัยกุล 

รองปลัดองคการบร�หารสวนจังหวัดปทุมธานี

องคการบร�หารสวนจังหวัดปทุมธานี 

50 หมู 2 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแกว 

ตําบลบานฉาง อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

089-7487878

ชื่อ

ตําแหนง

                   สังกัด

ที่อยู

      

เบอรติดตอ
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บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ�นกลุมเปาหมายแยกตามทีมที่ปร�กษา 

นางสาวสมพร  ชัยอยุทธ

ผูอํานวยการสวนบร�การสาธารณสุข

และสิ�งแวดลอม

เทศบาลนครขอนแกน 

156/7 หมู 16 ถนนศิลปสนิท ตําบลในเมือง 

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000

098-2565181

 

ชื่อ

ตําแหนง

                    

สังกัด

ที่อยู

      

เบอรติดตอ
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บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ�นกลุมเปาหมายแยกตามทีมที่ปร�กษา 

นายสัณหวัจน  พรหมลิข�ต

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ�งแวดลอม          

เทศบาลนครออมนอย

234 หมู 11 ตําบลออมนอย อําเภอกระทุมแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

062-5178989

ชื่อ

ตําแหนง

สังกัด

ที่อยู
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นางสาวสมพร  ชัยอยุทธ

ผูอํานวยการสวนบร�การสาธารณสุข

และสิ�งแวดลอม

เทศบาลนครขอนแกน 

156/7 หมู 16 ถนนศิลปสนิท ตําบลในเมือง 

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000

098-2565181

 

ชื่อ

ตําแหนง

                    

สังกัด

ที่อยู

      

เบอรติดตอ

6 7



“หลักสูตรการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ (NCDs) สําหรับผูนําทองถิ�น” รุนที่ 1 
ป พ.ศ. 2564 

ทําเนียบผูเขารับการอบรม

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ�นกลุมเปาหมายแยกตามทีมที่ปร�กษา 

นายบุญยัง ฉายาทับ                  

พยาบาลว�ชาชีพชํานาญการพ�เศษ                                               

เทศบาลนครออมนอย

234 หมู 11 ตําบลออมนอย อําเภอกระทุมแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

062-8285591

ชื่อ

ตําแหนง

สังกัด

ที่อยู

 

เบอรติดตอ

8



“หลักสูตรการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ (NCDs) สําหรับผูนําทองถิ�น” รุนที่ 1 
ป พ.ศ. 2564 

ทําเนียบผูเขารับการอบรม

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ�นกลุมเปาหมายแยกตามทีมที่ปร�กษา 

นายบุญยัง ฉายาทับ                  

พยาบาลว�ชาชีพชํานาญการพ�เศษ                                               

เทศบาลนครออมนอย

234 หมู 11 ตําบลออมนอย อําเภอกระทุมแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

062-8285591

ชื่อ

ตําแหนง

สังกัด

ที่อยู

 

เบอรติดตอ

“หลักสูตรการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ (NCDs) สําหรับผูนําทองถิ�น” รุนที่ 1 
ป พ.ศ. 2564 

ทําเนียบผูเขารับการอบรม

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ�นกลุมเปาหมายแยกตามทีมที่ปร�กษา 

นางอุไรวรรณ  ลิ�มบุตร

พยาบาลว�ชาชีพชํานาญการ กองการแพทย         

เทศบาลนครภูเก็ต

52/1 ถนนนร�ศร ตําบลตลาดใหญ 

อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

081-9701363

ชื่อ

ตําแหนง

สังกัด

ที่อยู

      

เบอรติดตอ

9



“หลักสูตรการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ (NCDs) สําหรับผูนําทองถิ�น” รุนที่ 1 
ป พ.ศ. 2564 

ทําเนียบผูเขารับการอบรม

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ�นกลุมเปาหมายแยกตามทีมที่ปร�กษา 

นางนงคราญ กันกา

ผูอํานวยการสาธารณสุขและสิ�งแวดลอม          

เทศบาลนครเชียงราย

59 ถนนอุตรกิจ ตําบลเว�ยง 

อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

081-3772551

ชื่อ

ตําแหนง

สังกัด

ที่อยู

      

เบอรติดตอ

10



“หลักสูตรการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ (NCDs) สําหรับผูนําทองถิ�น” รุนที่ 1 
ป พ.ศ. 2564 

ทําเนียบผูเขารับการอบรม

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ�นกลุมเปาหมายแยกตามทีมที่ปร�กษา 

นางนงคราญ กันกา

ผูอํานวยการสาธารณสุขและสิ�งแวดลอม          

เทศบาลนครเชียงราย

59 ถนนอุตรกิจ ตําบลเว�ยง 

อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

081-3772551

ชื่อ

ตําแหนง

สังกัด

ที่อยู

      

เบอรติดตอ

“หลักสูตรการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ (NCDs) สําหรับผูนําทองถิ�น” รุนที่ 1 
ป พ.ศ. 2564 

ทําเนียบผูเขารับการอบรม

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ�นกลุมเปาหมายแยกตามทีมที่ปร�กษา 

นางสาวพัณณชยา เพ็งมาว�วัฒน

พยาบาลว�ชาชีพปฏิบัติการ

เทศบาลเมืองนาน         

214/10 ถนนมหายศ ตําบลในเว�ยง 

อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 55000

093-2100077

ชื่อ

ตําแหนง

สังกัด

ที่อยู

      

เบอรติดตอ

11



“หลักสูตรการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ (NCDs) สําหรับผูนําทองถิ�น” รุนที่ 1 
ป พ.ศ. 2564 

ทําเนียบผูเขารับการอบรม

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ�นกลุมเปาหมายแยกตามทีมที่ปร�กษา 

นางสาวนงลักษณ ณ บางชาง  

หัวหนาฝายบร�หารงานสาธารณสุข

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

541/1 ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ ตําบลแมกลอง 

อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

089-0679450

ชื่อ

ตําแหนง

สังกัด

ที่อยู

      

เบอรติดตอ

12



“หลักสูตรการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ (NCDs) สําหรับผูนําทองถิ�น” รุนที่ 1 
ป พ.ศ. 2564 

ทําเนียบผูเขารับการอบรม

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ�นกลุมเปาหมายแยกตามทีมที่ปร�กษา 

นางสาวนงลักษณ ณ บางชาง  

หัวหนาฝายบร�หารงานสาธารณสุข

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

541/1 ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ ตําบลแมกลอง 

อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

089-0679450

ชื่อ

ตําแหนง

สังกัด

ที่อยู

      

เบอรติดตอ

“หลักสูตรการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ (NCDs) สําหรับผูนําทองถิ�น” รุนที่ 1 
ป พ.ศ. 2564 

ทําเนียบผูเขารับการอบรม

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ�นกลุมเปาหมายแยกตามทีมที่ปร�กษา 

นางสาววรว�ร คงทอง

พยาบาลว�ชาชีพ

เทศบาลเมืองอางทอง

18 ถนนเทศบาล 8 ตําบลตลาดหลวง 

อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง 14000

086-3441446

  

ชื่อ

ตําแหนง

สังกัด

ที่อยู

      

เบอรติดตอ

13



“หลักสูตรการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ (NCDs) สําหรับผูนําทองถิ�น” รุนที่ 1 
ป พ.ศ. 2564 

ทําเนียบผูเขารับการอบรม

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ�นกลุมเปาหมายแยกตามทีมที่ปร�กษา 

นายว�สุทธิ์  เสาวรัจ

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ�งแวดลอม

เทศบาลตําบลศาลายา

199/95 หมู 5 ตําบลศาลายา

อําเภอพ�ทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

089-6841751 

ชื่อ

ตําแหนง

สังกัด

ที่อยู

      

เบอรติดตอ

14



“หลักสูตรการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ (NCDs) สําหรับผูนําทองถิ�น” รุนที่ 1 
ป พ.ศ. 2564 

ทําเนียบผูเขารับการอบรม

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ�นกลุมเปาหมายแยกตามทีมที่ปร�กษา 

นายว�สุทธิ์  เสาวรัจ

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ�งแวดลอม

เทศบาลตําบลศาลายา

199/95 หมู 5 ตําบลศาลายา

อําเภอพ�ทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

089-6841751 

ชื่อ

ตําแหนง

สังกัด

ที่อยู

      

เบอรติดตอ

“หลักสูตรการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ (NCDs) สําหรับผูนําทองถิ�น” รุนที่ 1 
ป พ.ศ. 2564 

ทําเนียบผูเขารับการอบรม

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ�นกลุมเปาหมายแยกตามทีมที่ปร�กษา 

นายชานน เนตรพรหม

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

เทศบาลตําบลหนองเม็ก 

155  หมู 13  ถนนหนองเม็ก - บานดุง ตําบลหนองเม็ก 

อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130

081-5456589 

ชื่อ

ตําแหนง

สังกัด

ที่อยู

      

เบอรติดตอ

15



“หลักสูตรการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ (NCDs) สําหรับผูนําทองถิ�น” รุนที่ 1 
ป พ.ศ. 2564 

ทําเนียบผูเขารับการอบรม

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ�นกลุมเปาหมายแยกตามทีมที่ปร�กษา 

นายถนอมศักดิ์  มากชุมโค

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ�งแวดลอม 

เทศบาลตําบลปราณบุร� 

 999 หมู 1ตําบลปราณบุร� อําเภอปราณบุร�

จังหวัดประจวบคีร�ขันธ 77120

092-4661979  

ชื่อ

ตําแหนง

สังกัด

ที่อยู

      

เบอรติดตอ

16



“หลักสูตรการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ (NCDs) สําหรับผูนําทองถิ�น” รุนที่ 1 
ป พ.ศ. 2564 

ทําเนียบผูเขารับการอบรม

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ�นกลุมเปาหมายแยกตามทีมที่ปร�กษา 

นายถนอมศักดิ์  มากชุมโค

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ�งแวดลอม 

เทศบาลตําบลปราณบุร� 

 999 หมู 1ตําบลปราณบุร� อําเภอปราณบุร�

จังหวัดประจวบคีร�ขันธ 77120

092-4661979  

ชื่อ

ตําแหนง

สังกัด

ที่อยู

      

เบอรติดตอ

16

“หลักสูตรการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ (NCDs) สําหรับผูนําทองถิ�น” รุนที่ 1 
ป พ.ศ. 2564 

ทําเนียบผูเขารับการอบรม

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ�นกลุมเปาหมายแยกตามทีมที่ปร�กษา 

นางถุงเง�น พจนศิลปชัย

รองปลัดเทศบาลตําบลอูทอง

เทศบาลตําบลอูทอง

หมู 6 ตําบลอูทอง อําเภออูทอง

จังหวัดสุพรรณบุร� 72160

081-7360092 

ชื่อ

ตําแหนง

สังกัด

ที่อยู

เบอรติดตอ

17



“หลักสูตรการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ (NCDs) สําหรับผูนําทองถิ�น” รุนที่ 1 
ป พ.ศ. 2564 

ทําเนียบผูเขารับการอบรม

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ�นกลุมเปาหมายแยกตามทีมที่ปร�กษา 

นายณฐนนท สูทอก

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ�งแวดลอม

เทศบาลตําบลกระบี่นอย

9/9 หมู 9 ตําบลกระบี่นอย อําเภอเมืองกระบี่

จังหวัดกระบี่ 81000

087-8816207 

ชื่อ

ตําแหนง

สังกัด

ที่อยู

เบอรติดตอ

18



“หลักสูตรการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ (NCDs) สําหรับผูนําทองถิ�น” รุนที่ 1 
ป พ.ศ. 2564 

ทําเนียบผูเขารับการอบรม

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ�นกลุมเปาหมายแยกตามทีมที่ปร�กษา 

นายณฐนนท สูทอก

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ�งแวดลอม

เทศบาลตําบลกระบี่นอย

9/9 หมู 9 ตําบลกระบี่นอย อําเภอเมืองกระบี่

จังหวัดกระบี่ 81000

087-8816207 

ชื่อ

ตําแหนง

สังกัด

ที่อยู

เบอรติดตอ

“หลักสูตรการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ (NCDs) สําหรับผูนําทองถิ�น” รุนที่ 1 
ป พ.ศ. 2564 

ทําเนียบผูเขารับการอบรม

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ�นกลุมเปาหมายแยกตามทีมที่ปร�กษา 

นางนุจร� แจมวุฒิปร�ชา 

นักว�ชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

เทศบาลตําบลกระบี่นอย

9/9 หมู 9  ตําบลกระบี่นอย อําเภอเมืองกระบี่

จังหวัดกระบี่ 81000

084-0641607 

ชื่อ

ตําแหนง

สังกัด

ที่อยู

เบอรติดตอ

19



“หลักสูตรการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ (NCDs) สําหรับผูนําทองถิ�น” รุนที่ 1 
ป พ.ศ. 2564 

ทําเนียบผูเขารับการอบรม

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ�นกลุมเปาหมายแยกตามทีมที่ปร�กษา 

นายอําพล หนอตุน

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ�งแวดลอม

เทศบาลตําบลสุเทพ

98 หมู 5 ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม

จังหวัดเชียงใหม 50200 

063-1635416 

ชื่อ

ตําแหนง

สังกัด

ที่อยู

เบอรติดตอ

20



“หลักสูตรการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ (NCDs) สําหรับผูนําทองถิ�น” รุนที่ 1 
ป พ.ศ. 2564 

ทําเนียบผูเขารับการอบรม

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ�นกลุมเปาหมายแยกตามทีมที่ปร�กษา 

นายอําพล หนอตุน

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ�งแวดลอม

เทศบาลตําบลสุเทพ

98 หมู 5 ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม

จังหวัดเชียงใหม 50200 

063-1635416 

ชื่อ

ตําแหนง

สังกัด

ที่อยู

เบอรติดตอ

20

“หลักสูตรการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ (NCDs) สําหรับผูนําทองถิ�น” รุนที่ 1 
ป พ.ศ. 2564 

ทําเนียบผูเขารับการอบรม

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ�นกลุมเปาหมายแยกตามทีมที่ปร�กษา 

นางสาวพรมภัสสร  สายทอง

นักว�ชาการสาธารณสุข

องคการบร�หารสวนตําบลเกาะเร�ยน

หมู 1 ตําบลเกาะเร�ยน อําเภอเมืองพระนครศร�อยุธยา 

จังหวัดพระนครศร�อยุธยา 13000

093-5655490 

ชื่อ

ตําแหนง

สังกัด

ที่อยู

เบอรติดตอ

21



“หลักสูตรการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ (NCDs) สําหรับผูนําทองถิ�น” รุนที่ 1 
ป พ.ศ. 2564 

ทําเนียบผูเขารับการอบรม

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ�นกลุมเปาหมายแยกตามทีมที่ปร�กษา 

นางรัตนาวดี อาเมด

หัวหนาฝายควบคุมและจัดการคุณภาพสิ�งแวดลอม 

รักษาการแทนผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ�งแวดลอม

องคการบร�หารสวนตําบลราชาเทวะ

ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ 10540

086-3546305 

ชื่อ

ตําแหนง

สังกัด

ที่อยู

เบอรติดตอ

22



“หลักสูตรการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ (NCDs) สําหรับผูนําทองถิ�น” รุนที่ 1 
ป พ.ศ. 2564 

ทําเนียบผูเขารับการอบรม

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ�นกลุมเปาหมายแยกตามทีมที่ปร�กษา 

นางรัตนาวดี อาเมด

หัวหนาฝายควบคุมและจัดการคุณภาพสิ�งแวดลอม 

รักษาการแทนผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ�งแวดลอม

องคการบร�หารสวนตําบลราชาเทวะ

ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ 10540

086-3546305 

ชื่อ

ตําแหนง

สังกัด

ที่อยู

เบอรติดตอ

“หลักสูตรการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ (NCDs) สําหรับผูนําทองถิ�น” รุนที่ 1 
ป พ.ศ. 2564 

ทําเนียบผูเขารับการอบรม

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ�นกลุมเปาหมายแยกตามทีมที่ปร�กษา 

นายสุพจน  ชดชอย

หัวหนาฝายสงเสร�มสิ�งแวดลอม 

องคการบร�หารสวนตําบลอาวนาง

ตําบลอาวนาง อําเภอเมืองกระบี่

จังหวัดกระบี่ 81000

095-3693542 

ชื่อ

ตําแหนง

สังกัด

ที่อยู

เบอรติดตอ
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“หลักสูตรการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ (NCDs) สําหรับผูนําทองถิ�น” รุนที่ 1 
ป พ.ศ. 2564 

ทําเนียบผูเขารับการอบรม

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ�นกลุมเปาหมายแยกตามทีมที่ปร�กษา 

นางสาวจรรยา บุตรแขก

นักว�ชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

กองสาธารณสุขและสิ�งแวดลอม 

องคการบร�หารสวนตําบลอาวนาง

ตําบลอาวนาง อําเภอเมืองกระบี่

จังหวัดกระบี่ 81000

091-8260432 

ชื่อ

ตําแหนง

สังกัด

ที่อยู

เบอรติดตอ

24



“หลักสูตรการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ (NCDs) สําหรับผูนําทองถิ�น” รุนที่ 1 
ป พ.ศ. 2564 

ทําเนียบผูเขารับการอบรม

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ�นกลุมเปาหมายแยกตามทีมที่ปร�กษา 

นางสาวจรรยา บุตรแขก

นักว�ชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

กองสาธารณสุขและสิ�งแวดลอม 

องคการบร�หารสวนตําบลอาวนาง

ตําบลอาวนาง อําเภอเมืองกระบี่

จังหวัดกระบี่ 81000

091-8260432 

ชื่อ

ตําแหนง

สังกัด

ที่อยู

เบอรติดตอ

24

“หลักสูตรการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ (NCDs) สําหรับผูนําทองถิ�น” รุนที่ 1 
ป พ.ศ. 2564 

ทําเนียบผูเขารับการอบรม

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ�นกลุมเปาหมายแยกตามทีมที่ปร�กษา 

นางโสภา  ธีรสินธุ โสภณ

รองนายกองคการบร�หารสวนตําบลสาร�กา

องคการบร�หารสวนตําบลสาร�กา

333 หมู 11 ตําบลสาร�กา อําเภอเมืองนครนายก

จังหวัดนครนายก 26000

089-8336659

ชื่อ

ตําแหนง

สังกัด

ที่อยู

เบอรติดตอ

25



“หลักสูตรการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ (NCDs) สําหรับผูนําทองถิ�น” รุนที่ 1 
ป พ.ศ. 2564 

ทําเนียบผูเขารับการอบรม

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ�นกลุมเปาหมายแยกตามทีมที่ปร�กษา 

นางจารุวรรณ ธรรมเจร�ญ

รองปลัด องคการบร�หารสวนตําบลบางเลน

องคการบร�หารสวนตําบลบางเลน

127 หมู 4 ถนนบางเลน-บางภาษี  ตําบลบางเลน 

อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130

094-9197944

ชื่อ

ตําแหนง

สังกัด

ที่อยู

เบอรติดตอ

26



“หลักสูตรการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ (NCDs) สําหรับผูนําทองถิ�น” รุนที่ 1 
ป พ.ศ. 2564 

ทําเนียบผูเขารับการอบรม

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ�นกลุมเปาหมายแยกตามทีมที่ปร�กษา 

นางจารุวรรณ ธรรมเจร�ญ

รองปลัด องคการบร�หารสวนตําบลบางเลน

องคการบร�หารสวนตําบลบางเลน

127 หมู 4 ถนนบางเลน-บางภาษี  ตําบลบางเลน 

อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130

094-9197944

ชื่อ

ตําแหนง

สังกัด

ที่อยู

เบอรติดตอ

26

“หลักสูตรการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ (NCDs) สําหรับผูนําทองถิ�น” รุนที่ 1 
ป พ.ศ. 2564 

ทําเนียบผูเขารับการอบรม

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ�นกลุมเปาหมายแยกตามทีมที่ปร�กษา 

นางสาวศิร�นลักษณ ธาตร�ว�จ�ตร

เจาพนักงานสาธารณสุข

องคการบร�หารสวนตําบลคลองหรัง

99 หมู 2 ตําบลคลองหรัง อําเภอนาหมอม

จังหวัดสงขลา 90310

093-5849077

ชื่อ

ตําแหนง

สังกัด

ที่อยู

เบอรติดตอ

27



หลักสูตรการปองกันควบคุมโรคไมติดตอหลักสูตรการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ
สําหรับผูนําทองถิ�น รุนที่ 1

 NCD PREVENTION AND CONTROL CURRICULUM FOR LOCAL LEADERS 1

    วันที่ 3 สิงหาคม 2564

Zoom Meeting ID: 891 4789 3601 กองโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กองโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค

นพ.กฤษฎา หาญบรรเจ�ด 
ผูอํานวยการกองโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค

ทนพ.กิตติพงษ เกิดฤทธิ์ 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขทองถิ�น
กรมสงเสร�มการปกครองทองถิ�น

คุณสุรพล เธียรสูตร 
นายกเทศมนตร�เทศบาลเมืองนาน จังหวัดนาน

คุณจันทรฉาย สุภากาว�
นายกเทศมนตร�เทศบาล ตําบลวังพราว จังหวัดลําปาง

พญ.จ�ร�พร คงประเสร�ฐ 
รองผูอํานวยการกองโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค

ผศ.ดร.ศุภวรรณ มโนสุนทร 
ขาราชการบํานาญ กรมควบคุมโรค

นพ.พงศเทพ วงศวัชรไพบูลย
รองผูอํานวยการกลุมภารกิจดานปฐมภูมิ 
โรงพยาบาลนาน

ผศ.ดร.ศร�ยามน ติรพัฒน 
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาว�ทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.มณฑา เกงการพานิช 
ภาคว�ชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร 
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาว�ทยาลัยมหิดล

เสวนาหัวขอ “ทิศทางการปองกันควบคุมโรคไมติดตอของ
ประเทศไทยและความสําคัญของทองถิ�นกับการจัดการ

โรคไมติดตอในยุค COVID-19”

09.15 - 11.00 น.

โดย นพ.กฤษฎา หาญบรรเจ�ด / ทนพ.กิตติพงษ เกิดฤทธิ์ / คุณสุรพล เธียรสูตร / คุณจันทรฉาย สุภากาว�
ผูดําเนินรายงาน รศ.ดร.มณฑา เกงการพานิช 

โรคไมติดตอและหลักการควบคุมปองกันโรคไมติดตอ 
11.00 - 12.00 น.

โดย พญ.จ�ร�พร คงประเสร�ฐ

ระบาดว�ทยาและชุดขอมูลที่ใช ในการว�เคราะห
สถานการณการปองกันโรคไมติดตอในชุมชน

13.00 - 14.00 น.

โดย ผศ.ดร.ศุภวรรณ มโนสุนทร

การประเมินสถานการณปจจัยเสี่ยงและ
ปจจัยกําหนดของสุขภาพชุมชน

14.00 - 15.00 น.

โดย นพ.พงศเทพ วงศวัชรไพบูลย

การจัดการสิ�งแวดลอมเพ�่อปองกันควบคุมโรคไมติดตอ 
15.00 - 16.00 น

โดย ผศ.ดร.ศร�ยามน ติรพัฒน

09.00-09.15 น. 
มอบนโยบายการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอ

ใหผูนําทองถิ�น
 โดย  อธิบดีกรมสงเสร�มการปกครองทองถิ�น

คุณประยูร รัตนเสนีย  
อธิบดีกรมสงเสร�มการปกครองทองถิ�น
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หลักสูตรการปองกันควบคุมโรคไมติดตอหลักสูตรการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ
สําหรับผูนําทองถิ�น รุนที่ 1

 NCD PREVENTION AND CONTROL CURRICULUM FOR LOCAL LEADERS 1

    วันที่ 3 สิงหาคม 2564

Zoom Meeting ID: 891 4789 3601 กองโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กองโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค

นพ.กฤษฎา หาญบรรเจ�ด 
ผูอํานวยการกองโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค

ทนพ.กิตติพงษ เกิดฤทธิ์ 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขทองถิ�น
กรมสงเสร�มการปกครองทองถิ�น

คุณสุรพล เธียรสูตร 
นายกเทศมนตร�เทศบาลเมืองนาน จังหวัดนาน

คุณจันทรฉาย สุภากาว�
นายกเทศมนตร�เทศบาล ตําบลวังพราว จังหวัดลําปาง

พญ.จ�ร�พร คงประเสร�ฐ 
รองผูอํานวยการกองโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค

ผศ.ดร.ศุภวรรณ มโนสุนทร 
ขาราชการบํานาญ กรมควบคุมโรค

นพ.พงศเทพ วงศวัชรไพบูลย
รองผูอํานวยการกลุมภารกิจดานปฐมภูมิ 
โรงพยาบาลนาน

ผศ.ดร.ศร�ยามน ติรพัฒน 
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาว�ทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.มณฑา เกงการพานิช 
ภาคว�ชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร 
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาว�ทยาลัยมหิดล

เสวนาหัวขอ “ทิศทางการปองกันควบคุมโรคไมติดตอของ
ประเทศไทยและความสําคัญของทองถิ�นกับการจัดการ

โรคไมติดตอในยุค COVID-19”

09.15 - 11.00 น.

โดย นพ.กฤษฎา หาญบรรเจ�ด / ทนพ.กิตติพงษ เกิดฤทธิ์ / คุณสุรพล เธียรสูตร / คุณจันทรฉาย สุภากาว�
ผูดําเนินรายงาน รศ.ดร.มณฑา เกงการพานิช 

โรคไมติดตอและหลักการควบคุมปองกันโรคไมติดตอ 
11.00 - 12.00 น.

โดย พญ.จ�ร�พร คงประเสร�ฐ

ระบาดว�ทยาและชุดขอมูลที่ใช ในการว�เคราะห
สถานการณการปองกันโรคไมติดตอในชุมชน

13.00 - 14.00 น.

โดย ผศ.ดร.ศุภวรรณ มโนสุนทร

การประเมินสถานการณปจจัยเสี่ยงและ
ปจจัยกําหนดของสุขภาพชุมชน

14.00 - 15.00 น.

โดย นพ.พงศเทพ วงศวัชรไพบูลย

การจัดการสิ�งแวดลอมเพ�่อปองกันควบคุมโรคไมติดตอ 
15.00 - 16.00 น

โดย ผศ.ดร.ศร�ยามน ติรพัฒน

09.00-09.15 น. 
มอบนโยบายการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอ

ใหผูนําทองถิ�น
 โดย  อธิบดีกรมสงเสร�มการปกครองทองถิ�น

คุณประยูร รัตนเสนีย  
อธิบดีกรมสงเสร�มการปกครองทองถิ�น
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หลักสูตรการปองกันควบคุมโรคไมติดตอหลักสูตรการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ
สําหรับผูนําทองถิ�น รุนที่ 1

 NCD PREVENTION AND CONTROL CURRICULUM FOR LOCAL LEADERS 1

    วันที่ 4 สิงหาคม 2564

Zoom Meeting ID: 891 4789 3601 กองโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กองโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค

อาหารปองกันโรคไมติดตอ
10.00 - 11.00 น. 

โดย ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ / อาจารยปรารถนา ตปนีย 

การออกกําลังกายและกิจกรรมเคลื่อนไหวทางกาย 
ลดความเสี่ยงและปองกันควบคุมโรคไมติดตอในชุมชน

11.00 - 12.00 น.

โดย ผศ.มนตชัย โชติดาว

การลดการบร�โภคผลิตภัณฑยาสูบในชุมชน 
13.00 - 14.00 น. 

โดย รศ.ดร.มณฑา เกงการพานิช

กลยุทธการควบคุมการบร�โภคสุราในชุมชน
14.00 - 16.00 น. 

โดย นพ.พงศเทพ วงศวัชรไพบูลย / คุณสุรพล เธียรสูตร

09.00-10.00 น. 
การสรางเสร�มสุขภาพ ลดความเสี่ยงและปองกัน

ควบคุมโรคไมติดตอในชุมชน
โดย รศ.ดร.มณฑา เกงการพานิช

รศ.ดร.มณฑา เกงการพานิช 
ภาคว�ชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร 
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาว�ทยาลัยมหิดล

นพ.พงศเทพ วงศวัชรไพบูลย
รองผูอํานวยการกลุมภารกิจดานปฐมภูมิ 
โรงพยาบาลนาน

คุณสุรพล เธียรสูตร 
นายกเทศมนตร�เทศบาลเมืองนาน จังหวัดนาน

อาจารยปรารถนา ตปนีย 
สถาบันโภชนาการ มหาว�ทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ 
นายกสมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย

ผศ.มนตชัย โชติดาว 
รองคณบดีฝายบร�หาร 
ว�ทยาลัยว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 
มหาว�ทยาลัยมหิดล
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หลักสูตรการปองกันควบคุมโรคไมติดตอหลักสูตรการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ
สําหรับผูนําทองถิ�น รุนที่ 1

 NCD PREVENTION AND CONTROL CURRICULUM FOR LOCAL LEADERS 1

    วันที่ 5 สิงหาคม 2564

Zoom Meeting ID: 891 4789 3601 กองโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กองโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค

การสรางความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy)
กับการปองกันควบคุมโรคไมติดตอในชุมชน

11.00 - 12.00 น.

โดย รศ.ดร.ว�ราพรรณ ว�โรจนรัตน 

เทคนิคการสื่อสารเพ�่อการสรางเสร�มสุขภาพในชุมชน 
13.00 - 14.00 น.

โดย ผศ.ดร.มลินี สมภพเจร�ญ

การจัดทําขอตกลงในชุมชนและบทบาทความสําคัญ
ตอการพัฒนาทองถิ�นดานโรคไมติดตอ

14.00 - 15.00 น.

โดย อาจารยเคท ครั้งพ�บูลย

09.00 - 11.00 น.
กฎหมายการเง�นการคลังและการตั้งงบประมาณที่

เกี่ยวของกับการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ
 โดย คุณพงษศักดิ์ กว�นันทชัย

คุณพงษศักดิ์ กว�นันทชัย 
ผูอํานวยการกลุมงานการจัดสรรเง�นอุดหนุนและ
พัฒนาระบบงบประมาณ กรมสงเสร�มการปกครองทองถิ�น

ผศ.ดร.มลินี สมภพเจร�ญ 
ภาคว�ชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร 
คณะสาธารณสุขศาสตรมหาว�ทยาลัยมหิดล

อาจารยเคท ครั้งพ�บูลย
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร

รศ.ดร.ว�ราพรรณ ว�โรจนรัตน 
หัวหนาภาคว�ชาการพยาบาลรากฐาน
คณะพยาบาลศาสตร มหาว�ทยาลัยมหิดล
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หลักสูตรการปองกันควบคุมโรคไมติดตอหลักสูตรการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ
สําหรับผูนําทองถิ�น รุนที่ 1

 NCD PREVENTION AND CONTROL CURRICULUM FOR LOCAL LEADERS 1

    วันที่ 5 สิงหาคม 2564

Zoom Meeting ID: 891 4789 3601 กองโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กองโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค

การสรางความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy)
กับการปองกันควบคุมโรคไมติดตอในชุมชน

11.00 - 12.00 น.

โดย รศ.ดร.ว�ราพรรณ ว�โรจนรัตน 

เทคนิคการสื่อสารเพ�่อการสรางเสร�มสุขภาพในชุมชน 
13.00 - 14.00 น.

โดย ผศ.ดร.มลินี สมภพเจร�ญ

การจัดทําขอตกลงในชุมชนและบทบาทความสําคัญ
ตอการพัฒนาทองถิ�นดานโรคไมติดตอ

14.00 - 15.00 น.

โดย อาจารยเคท ครั้งพ�บูลย

09.00 - 11.00 น.
กฎหมายการเง�นการคลังและการตั้งงบประมาณที่

เกี่ยวของกับการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ
 โดย คุณพงษศักดิ์ กว�นันทชัย

คุณพงษศักดิ์ กว�นันทชัย 
ผูอํานวยการกลุมงานการจัดสรรเง�นอุดหนุนและ
พัฒนาระบบงบประมาณ กรมสงเสร�มการปกครองทองถิ�น

ผศ.ดร.มลินี สมภพเจร�ญ 
ภาคว�ชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร 
คณะสาธารณสุขศาสตรมหาว�ทยาลัยมหิดล

อาจารยเคท ครั้งพ�บูลย
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร

รศ.ดร.ว�ราพรรณ ว�โรจนรัตน 
หัวหนาภาคว�ชาการพยาบาลรากฐาน
คณะพยาบาลศาสตร มหาว�ทยาลัยมหิดล

หลักสูตรการปองกันควบคุมโรคไมติดตอหลักสูตรการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ
สําหรับผูนําทองถิ�น รุนที่ 1

 NCD PREVENTION AND CONTROL CURRICULUM FOR LOCAL LEADERS 1

    วันที่ 6 สิงหาคม 2564

Zoom Meeting ID: 891 4789 3601 กองโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กองโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค

ฝุนละออง (PM 2.5) และสารเคมีในสิ�งแวดลอมกับ
โรคไมติดตอและการปองกัน

10.00 - 11.00 น.

โดย ผศ.ดร.บันลือ เอมะรุจ�

กฎหมายสงเสร�มคุมครองสุขภาพ และกฎหมาย
กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ

11.00 - 12.00 น.

โดย อาจารยเคท ครั้งพ�บูลย และ ดร.ศิวนุช สรอยทอง

การติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมสงเสร�ม
สุขภาพ ปองกันและควบคุมโรคไมติดตอสําหรับ

ประชาชนในพ�้นที

13.00 - 14.00 น.

โดย ผศ.ดร.นพ.ว�ชช เกษมทรัพย

ความเคร�ยดกับโรคไมติดตอ และการจัดการ
ความเคร�ยด

14.00 - 15.00 น.

โดย คุณภวมัย กาญจนจ�รางกูร

การใชและการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีดิจ�ทัลในชุมชน 
15.00 - 16.00 น

โดย คุณขวัญรักษ เมงตระกูล

09.00 - 10.00 น. 
การจัดทําแผน การออกแบบโครงการ และ

กิจกรรมการปองกันควบคุมโรคไมติดตอในชุมชน
 โดย อพญ.ทัศนีย เอกวานิช 

พญ.ทัศนีย เอกวานิช 
ขาราชการบํานาญ เทศบาลนครภูเก็ต
และอดีตผูทรงคุณวุฒิ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

อาจารยเคท ครั้งพ�บูลย 
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร

ดร.ศิวนุช สรอยทอง 
นักกฎหมายประจําโครงการ
บางกอกคลินิกนิติธรรมศาสตร

ผศ.ดร.บันลือ เอมะรุจ�
ขาราชการบํานาญ มหาว�ทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.นพ.ว�ชช เกษมทรัพย
ภาคว�ชาเวชศาสตรชุมชน คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาว�ทยาลัยมหิดล

คุณภวมัย กาญจนจ�รางกูร 
กองสงเสร�มและพัฒนาสุขภาพจ�ต กรมสุขภาพจ�ต

คุณขวัญรักษ เมงตระกูล
ผูจัดแผนงานสนับสนุนการปองกันอุบัติเหตุจราจร
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสร�มสุขภาพ
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หลักสูตรการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ 
สําหรับผูนําทองถิ�น รุนที่ 1 

พญ.ทัศนีย เอกวานิช 
ขาราชการบํานาญ เทศบาลนครภูเก็ต 

และอดีตผูทรงคุณวุฒิ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

อาจารยเคท ครั้งพ�บูลย 
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร

ผศ.ดร.บันลือ เอมะรุจ�
ขาราชการบํานาญ มหาว�ทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.นพ.ว�ชช เกษมทรัพย
ภาคว�ชาเวชศาสตรชุมชน คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาว�ทยาลัยมหิดล

คุณภวมัย กาญจนจ�รางกูร 
กองสงเสร�มและพัฒนาสุขภาพจ�ต กรมสุขภาพจ�ต

คุณขวัญรักษ เมงตระกูล
ผูจัดแผนงานสนับสนุนการปองกันอุบัติเหตุจราจร
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสร�มสุขภาพ

อาจารยปรารถนา ตปนีย 
สถาบันโภชนาการ มหาว�ทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ 
นายกสมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย

ผศ.มนตชัย โชติดาว 
รองคณบดีฝายบร�หาร 

ว�ทยาลัยว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 
มหาว�ทยาลัยมหิดล

นพ.กฤษฎา หาญบรรเจ�ด 
ผูอํานวยการกองโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค

ทนพ.กิตติพงษ เกิดฤทธิ์ 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขทองถิ�น

กรมสงเสร�มการปกครองทองถิ�น

ดร.ศิวนุช สรอยทอง 
นักกฎหมายประจําโครงการบางกอก

คลินิกนิติธรรมศาสตร

พญ.จ�ร�พร คงประเสร�ฐ 
รองผูอํานวยการกองโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค

ผศ.ดร.ศุภวรรณ มโนสุนทร
ขาราชการบํานาญ กรมควบคุมโรค

นพ.พงศเทพ วงศวัชรไพบูลย
รองผูอํานวยการกลุมภารกิจดานปฐมภูมิ 

โรงพยาบาลนาน

ผศ.ดร.ศร�ยามน ติรพัฒน 
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาว�ทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.มณฑา เกงการพานิช 
ภาคว�ชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร 

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาว�ทยาลัยมหิดล

นายพงษศักดิ์ กว�นันทชัย 
ผูอํานวยการกลุมงานการจัดสรรเง�นอุดหนุนและ

พัฒนาระบบงบประมาณ กรมสงเสร�มการปกครองทองถิ�น

รศ.ดร.ว�ราพรรณ ว�โรจนรัตน 
หัวหนาภาคว�ชาการพยาบาลรากฐาน

คณะพยาบาลศาสตร มหาว�ทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.มลินี สมภพเจร�ญ 
ภาคว�ชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร 

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาว�ทยาลัยมหิดล

หลักสูตรการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ (NCDs) สําหรับผูนําทองถิ�น รุนที่ 1
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    ดร.ปญญเดช พันธุวัฒน
นักว�จัยอิสระ สํานักงานทําเนียบองคมนตร�

    ผศ.ดร.ศุภวรรณ มโนสุนทร
ขาราชการบํานาญ  กรมควบคุมโรค 

คุณฐิติมา ปุยออต
ผูอํานวยการกลุมงานว�ชาการเพ�่อการพัฒนาบุคลากรทองถิ�น        

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ�น กรมสงเสร�มการปกครองทองถิ�น               

      คุณบัวผา แกวมงคล
      ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ�งแวดลอม
เทศบาลเมืองนาน จังหวัดนาน

คุณรุงทิวา มากอิ�ม      
  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ�งแวดลอม    

เทศบาลเมืองอางทอง  จังหวัดอางทอง

พญ.จ�ร�พร คงประเสร�ฐ
           รองผูอํานวยการกองโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค

รศ.ดร.มณฑา เกงการพานิช
ภาคว�ชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาว�ทยาลัยมหิดล          

ศ.ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
ภาคว�ชาบร�หารงานสาธารณสุข         

คณะสาธารณสุขศาสตร  มหาว�ทยาลัยมหิดล                 
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คุณชนิดดา ตร�วุฒิ 
นักว�ชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กองโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค

คุณณัฐธิดา แซเปา 
ผูประสานงานโครงการ

กองโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค

คุณเบญชญาพัชช  อนันทธณานินท
ผูชวยดานว�ชาการโครงการ 

กองโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค

คุณปยนุช จันทรอักษร
นักว�ชาการสาธารณสุขชํานาญการ

กองโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค

คุณสุธาทิพย ภัทรกุลวณิชย
นักว�ชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กองโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค

คุณภัชรจ�รัสม ธัชเมฆรัตน 
นักว�เคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

กองสาธารณสุขทองถิ�น กรมสงเสร�มการปกครองทองถิ�น 

คุณนิตยา  พันธุเวทย
นักว�ชาการสาธารณสุขชํานาญการพ�เศษ

 กองโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค

นพ.กฤษฎา หาญบรรเจ�ด 
ผูอํานวยการกองโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค

ทนพ.กิตติพงษ เกิดฤทธิ์ 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขทองถิ�น

กรมสงเสร�มการปกครองทองถิ�น

พญ.จ�ร�พร คงประเสร�ฐ 
รองผูอํานวยการกองโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค

ประธาน
ประธานรวม

รองประธาน
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ผูอํานวยการกองโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค
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รศ.ดร.มณฑา เกงการพานิช
ภาควิชาสุขศกึษาและพฤติกรรมศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

พญ.จุรีพร คงประเสริฐ
รองผูอํานวยการกองโรคไมติดตอ กรมควบคมุโรค

ผศ.ดร.ศุภวรรณ มโนสุนทร
ขาราชการบํานาญ กรมควบคุมโรค 

นพ.พงศเทพ วงศวัชรไพบูลย
รองผูอํานวยการกลุมภารกิจดานปฐมภูมิ โรงพยาบาลนาน

ผศ.ดร.ศริยามน ติรพัฒน
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
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รศ.ดร.มณฑา เกงการพานิช
ภาควิชาสุขศกึษาและพฤติกรรมศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ
นายกสมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย

อาจารยปรารถนา ตปนีย
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.มนตชัย โชติดาว
รองคณบดีฝายบริหาร วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 4 สิงหาคม
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คุณศิวนุช สรอยทอง
นักกฎหมายประจําโครงการบางกอกคลินิกนิติธรรมศาสตร



42



42

“หลักสูตรการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ (NCDs) 
สําหรับผูนําทองถิ�น” รุนที่ 1

บรรยากาศการอบรม : ภาคปฏิบัติ

หลักสูตรการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ (NCDs) สําหรับผูนําทองถิ�น รุนที่ 1

43



44



44 45



4746



4746 47



84 49



84 49



50


