
ท าเนียบนักสุขศึกษาดีเด่น สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 
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42. นายนพพร   สมจิตต์  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนช านาญงาน  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
      ประเภทวิชาชีพสุขศึกษา    

26. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 

41. นางสินีลักษณ์  จิรสัตย์สุนทร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
พิเศษ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
      ประเภทบุคคลทั่วไป   
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  40. รศ.ดร.เฉลิมพล  ตันสกุล  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์   
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
     ประเภทวิชาชีพสุขศึกษา    

25. โรงพยาบาลทา่ยาง จ.เพชรบุรี 
 

39. นายระเด่น  หัสดี  
     ประเภทวิชาชีพสุขศึกษา    

24. โรงพยาบาลปราสาท จ.สุรินทร์     
 

38. ดร.นายแพทย์ธงชัย  ตรีวิบูลย์วณิชย์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
สุรินทร์  
     ประเภทบุคคลทั่วไป   

23. ชุมชนบ้านหัวแหลม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 
 

  37. นพ.วิวรรธน ์ ก่อวิริยกมล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย 
      ประเภทบุคคลทั่วไป  สาขา 

22. ชุมชนบ้านบึงกระดาน อ.ลานกระบือ  จ.ก าแพงเพชร   
 
 
 
 



ปี (พ.ศ.) ประเภทบุคคล ประเภทหน่วยงาน 

2554 

36. นางสาวก าไรทิพย์ ระน้อย  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ก าแพงเพชร 
      ประเภทวิชาชีพสุขศึกษา   สาขาส่งเสริมการด าเนินงานระดับ
จังหวัด 

21. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  สาขาบูรณาการงานสุขศึกษา
20. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาพระบาท อ าเภอเชียรใหญ่  
      จ.นครศรีธรรมราช สาขาบูรณาการงานสุขศึกษาในชุมชน 
19. โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง  อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน  
      สาขาสุขศึกษาในสถานศึกษา 

35. นางพวงผกา สุริวรรณ       ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
      ประเภทวิชาชีพสุขศึกษา   สาขาส่งเสริมการด าเนินงานระดับ
จังหวัด 

 

 

34. นายวิรัช มั่นในบุญธรรม    โรงพยาบาลขอนแก่น 
      ประเภทวิชาชีพสุขศึกษา   สาขาสุขศึกษาในโรงพยาบาล 

 

33. นายแพทย์พีระ อารีรัตน์    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
นครพนม  
      ประเภทบุคคลทั่วไป  สาขาการบริหารนโยบายสุขศึกษา 

 

32. นายแพทย์สุพัฒน์ ธาตุเพชร  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกมลาไสย  
      จังหวัดกาฬสินธุ์  ประเภทบุคคลทั่วไป  สาขาสุขศึกษาใน
โรงพยาบาล 

 

31. นายแพทย์สุชาติ ทองแป้น  นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาล 
      มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม  
      ประเภทบุคคลทั่วไป  สาขาสื่อสุขศึกษาพ้ืนบ้าน 
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30. นางพัชนี ธรรมพานิชย์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   
      ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง  ประเภทบุคคลทั่วไป   
      สาขาส่งเสริมการด าเนินงานสุขศึกษาระดับจังหวัด 
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29. ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์  คณบดีคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประเภทวิชาชีพสุขศึกษา 
      สาขาบริหารการพัฒนาวิชาการและพัฒนาวิชาชีพสุขศึกษา 

 

28. นางสุกัญญา ไผทโสภณ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ   
      ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี  ประเภทวิชาชีพสุขศึกษา           
      สาขาส่งเสริมการด าเนินงานสุขศึกษาระดับจังหวัด 

 

27. นางสุจิตรา ก่อกิจไพศาล  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
พิเศษ     
      โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
     ประเภทวิชาชีพสุขศึกษา สาขาสุขศึกษาในโรงพยาบาล 

 
 
 
 

26. นายแพทย์สญชัย วัฒนา  รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย 
      และการแพทย์ทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข 
      ประเภทบุคคลทั่วไป สาขาบริหารงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

 

25. นายแพทย์อัครเดช เพ็ญศิริ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี    
      ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี                                     
      ประเภทบุคคลทั่วไป สาขาบริหารโครงสร้างและภาคีเครือข่ายสุข
ศึกษา 
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24. นางทองพูล แต้สมบัติ  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้าน
ส่งเสริมพัฒนา  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  
     ประเภทบุคคลทั่วไป สาขาการน านโยบายสู่การปฏิบัติ    
23. นายสมภพ เนตรไลย์  โรงเรียนพระธาตุพนม (พิทักษ์พิทยาคาร)  
      จังหวัดนครพนม  ประเภทบุคคลทั่วไป สาขาสุขศึกษาใน
สถานศึกษา 
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22. นางพิสมัย  จารุชวลิต  โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก    
      ประเภทวิชาชีพนักสุขศึกษา  สาขาสถานบริการสาธารณสุข  

18. โรงพยาบาลพิจิตร  จังหวัดพิจิตร   สาขาสถานบริการสาธารณสุข   
17. โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดล าพูน  สาขาสถานบริการสาธารณสุข   

21. นางสาวสุคนธ์ แดงโชติ  โรงเรียนบ้านจะเฆ่  จังหวัดปัตตานี  
      สาขาสุขศึกษาในสถานศึกษา   

16. โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา  จังหวัดชัยภูมิ  สาขาสถานศึกษา   

2548 
20. นายแพทย์อมร นนทสุต อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
      นักสุขศึกษาดีเด่นกิตติมศักดิ์ ด้านการพัฒนางานสุขศึกษา 

15. โรงพยาบาลวังน้อย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
      สาขาสถานบริการสาธารณสุข 

 
2546 

 

 

19. นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   
      ประเภทบุคคลทั่วไป สาขาบริหารนโยบาย   

14. โรงพยาบาลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่   
      สาขาสถานบริการสาธารณสุข 

18. แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ  รองอธิบดีกรมพัฒนาแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
     ประเภทบุคคลทั่วไป  สาขาสื่อมวลชน    

 

13. โรงเรียนปรีดาวิทย์  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี   
      สาขาสถานศึกษา 

17. นางรัญจวน ดวงไข่ษร  อาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด  
      ประเภทบุคคลทั่วไป สาขาสื่อมวลชน   

12. บริษัท เอ็ม เอ็ม พี แพ็คเกจจิ้ง กรุ๊ฟ จ ากัด  อ าเภอปากช่อง  
      จังหวัดนครราชสีมา  สาขาสถานประกอบการ  
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      ประเภทวิชาชีพสุขศึกษา สาขาสื่อมวลชน   
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15. นางสาวเยาวลักษณ์ อนุรักษ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 
      ประเภทวิชาชีพสุขศึกษา สาขาสุขศึกษาในชุมชน 

11. โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 
      สาขาสุขศึกษาในโรงพยาบาล 

14. นางจารึก หนูเนียม  โรงพยาบาลนครศรีธรรมราช 
      ประเภทวิชาชีพสุขศึกษา สาขาสุขศึกษาในโรงพยาบาล 

 

13. นายแพทย์มานิตย์ ประพันธ์ศิลป์ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทยโฮดิ้งส์ 
จ ากัด    
      ประเภทบุคคลทั่วไป สาขาสุขศึกษาในสถานประกอบการ 

 

12. พระครูพิทักษ์นันทคุณ  เจ้าอาวาสวัดอรัญญาวาส จังหวัดน่าน   
      ประเภทบุคคลทั่วไป สาขาสุขศึกษาในชุมชน 
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11. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ  โครงการงดสูบ
บุหรี่  โรงพยาบาลรามาธิบดี   
     ประเภทบุคคลทั่วไป สาขาสุขศึกษาสื่อมวลชน 

 
10. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
    สาขาสุขศึกษาสื่อมวลชน 

 9. สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย  
    และบริษัท พรอคเตอร์ แอนด์แกมเบิล แมนูแฟคเจอริง จ ากัด 
    โครงการป้องกันโรคด้วยการล้างมือ สาขาสุขศึกษาในสถานศึกษา 

 8. สบู่สุขภาพผิวเซฟการ์ดร่วมกับสมาคมเทคนิคการแพทย์  
 7. โรงพยาบาลขอนแก่น   สาขาสุขศึกษาในโรงพยาบาล 
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10. นายแพทย์อากาศ ชูปัญญา  ศูนย์โรคเอดส์ เขต 7  
      จังหวัดอุบลราชธานี  สาขาสุขศึกษาในชุมชน 

6. มูลนิธิหมอชาวบ้าน  
    สาขาการบริหารงานสุขศึกษาภาคเอกชน 

9. พระพิศาลธรรมวาที (พระพะยอม กัลยาโณ)   
    วัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี  สาขาสุขศึกษาสื่อมวลชน 

5. โรงเรียนวัดเนินพิจิตร อ าเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 
    สาขาสุขศึกษาในสถานศึกษา 
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8. นายบุญเรือง ถาวรสวัสดิ์    จังหวัดกาฬสินธุ์  สาขาสุขศึกษา
สื่อมวลชน 

 

7. นางเพลินใจ เลิศลักขณวงศ์   โรงพยาบาลแม่สอด 
     อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  สาขาสุขศึกษาในโรงพยาบาล 

 

6. นายแพทย์ษัษฐบุตร พฤทธิพันธุ์   โรงพยาบาลทุ่งตะโก 
     อ าเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร  สาขาสุขศึกษาในชุมชน 
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5. อาจารย์การะเกด สัตยาวุธ   โรงเรียนทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง 
    จังหวัดนครศรีธรรมราช  สาขาสุขศึกษาในสถานศึกษา 

 

4. อาจารย์สุมิตรา เกษร  โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ อ าเภอเมือง 
    จังหวัดศรีสะเกษ  สาขาสุขศึกษาในสถานศึกษา 

 

3. อาจารย์เจริญศรี มีศรี  โรงเรียนวัดกงลาด อ าเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐม 
     สาขาสุขศึกษาในสถานศึกษา 

 

2. นางสาวสมควร วิเชียรศรี  โรงพยาบาลสระบุรี 
     สาขาสุขศึกษาในโรงพยาบาล 
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 4. โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธาน ี
 3. โรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี จังหวัดชลบุร ี
 2. กองทันตสาธารณสุข ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
 1. กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

2532 
1. นายแพทย์สุรพงษ์ อ าพันวงษ์ 
    ผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 

 

 
ผู้จัดท าข้อมูล  ดร.ขวัญเมือง  แก้วด าเกิง   

4 กันยายน 2556 

หากสมาชิกมีข้อเสนอแนะประการใด กรุณาส่งที่   e-mail: hepa_thai@gmail.com 

 


