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บทที 1 

บทนํา 
  

ความเป็นมา 

  สืบเนืองจากกระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ ์ 

ชยัวงศ)์ มีนโยบายและใหแ้นวทางการดาํเนินงานส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามยัของประชาชนในชุมชน 

โดยเฉพาะพืนทีทีอยู่ห่างไกล พืนทีชายแดน โดยมอบหมายครู กศน. ประสานงานและเขา้ร่วมกบัโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตาํบล และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ในการใหค้วามรู้เกียวกบัการดแูลสุขภาพ

ใหก้บัประชาชนไดอ้ยา่งทวัถึง 

  สาํนักงาน กศน. มีบทบาทหน้าทีในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ     

และการศึกษาตามอธัยาศยั ซึงไดเ้ลง็เห็นถึงความสาํคญั เรือง สุขภาพอนามยั ทงัดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และ

สังคม ของประชาชน ส่งผลต่อการดาํเนินชีวิตของประชาชน และมีผลกระทบต่อการพฒันาประเทศ ดังนัน 

ประชาชนทุกคนตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถดูแลสุขภาพของตนเอง บุคคลในครอบครัวไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

ในปัจจุบนัสงัคมมีการเคลือนไหวในการดูแลสุขภาพ สุขอนามยั ดว้ยการสร้างสิงแวดลอ้มทีปลอดภยั และเอือต่อ

การมีสุขภาพดี สามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ทีส่งผลต่อสุขภาพ และเพือเป็นการเพิมพลงับวกให้ประชาชน           

มีสุขภาพดีขึน ในโลกทีกาํลงัเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ซึงสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 

พ.ศ. 2580) ยุทธศาสตร์ที 3 ดา้นการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีคุณภาพ ส่งเสริมการ

พฒันาสุขภาวะของประชาชนทุกวยั โดยเน้นการสร้างความรู้ความเขา้ใจ การสนับสนุนกิจกรรมสุขภาวะและ

สร้างเครือข่ายภาคประชาชน รวมทงัการผลิตชุดความรู้เกียวกบัสุขภาวะและสุขอนามยั เพือใชป้ระกอบการ

เรียนรู้  

สาํนกังาน กศน. จึงไดจ้ดัทาํแนวทางการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามยัของประชาชน

ในชุมชน เพือเป็นการขบัเคลือนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริม สนับสนุนการดูแลสุขภาวะ

และสุขอนามยัของประชาชนในชุมชน ต่อไป 
 

หลกัการ 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามยัของประชาชนในชุมชนทีสอดคลอ้ง     

กบับริบทและความตอ้งการของประชาชน 

2. ให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัย                      

ของประชาชนในชุมชน 
 

วตัถุประสงค์ 

  1. เพือใหบุ้คลากรของสาํนกังาน กศน. มีความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ และเจตคติทีดีต่อการดูแล

สุขภาวะและสุขอนามยัของตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

2. เพือให้หน่วยงาน สถานศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาวะ 

และสุขอนามยัของประชาชนในชุมชน 
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  3. เพือให้หน่วยงาน สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการนิเทศ กาํกับ ติดตาม และประเมินผล   

การดาํเนินงานการจดักิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามยัของประชาชนในชุมชน 
 

จุดหมาย 

ประชาชนมีความตระหนัก เห็นความสําคัญของการดูแลสุขภาพ มีความรู้ และดูแลสุขภาพ     

ของตนเอง ครอบครัว และชุมชนอยา่งต่อเนือง 
 

กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรของสาํนกังาน กศน. ทีเกียวขอ้งกบัการจดักิจกรรมส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามยั            

ของประชาชนในชุมชน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ศึกษานิเทศก ์ครู และบุคลากรทีเกียวขอ้ง 
 

นิยามศัพท์ 

1. สุขภาพ หมายถึง ภาวะของมนุษยที์สมบูรณ์ทงัทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม

เชือมโยงกนัเป็นองคร์วมอยา่งสมดุล  

2. ปัญญา หมายถึง ความรู้ทั ว รู้เท่าทันและความเข้าใจอย่างแยกได้ในเหตุผลแห่งความดี          

ความชวั ความมีประโยชน์ ความมีโทษ ซึงนาํไปสู่ความมีจิตอนัดีงาน และเอือเฟือเผอืแผ ่ 

  3. สุขภาวะ หมายถึง ภาวะทีสมบูรณ์พร้อมทงัร่างกาย จิตใจ และสังคม มิใช่เพียงปราศจากโรค

หรือความพิการเท่านนั 

      3.1 สุขภาวะทางกาย หมายถึง การมีร่างกายทีสมบูรณ์แข็งแรง มีเศรษฐกิจพอเพียง มีสิงแวดลอ้มดี 

ไม่มีอุบติัภยั เป็นตน้ 

 3.2 สุขภาวะทางจิต หมายถึง จิตใจทีเป็นสุข ผอ่นคลาย ไม่เครียด คล่องแคล่ว มีความเมตตา 

กรุณา มีสติ มีสมาธิ เป็นตน้ 

4. สุขอนามยัหรือสุขลกัษณะ (hygiene) หมายถึง สภาวะและมาตรการต่าง ๆ ทีจาํเป็น     

ในกระบวนการผลิตอาหาร เพือใหผ้ลิตภณัฑอ์าหารทีไดมี้ความปลอดภยั และเหมาะสมกบัการบริโภค 

5. การดูแลสุขภาวะและสุขอนามยัสาํหรับผูสู้งอายุ หมายถึง ภาวะสุขสมบูรณ์ของผูสู้งอาย ุ   

และเป็นเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุทวัโลก โดยการดูแลสุขภาวะและสุขอนามยัสาํหรับ

ผูสู้งอาย ุ ประกอบไปดว้ย 1) การมีสุขภาพดี (Health)  2) การมีส่วนร่วม (Participation) และ 3) การมีหลกัประกนั

และความมนัคง (Security) 

  6. ผูสู้งอาย ุหมายถึง บุคคลทีมีอายตุงัแต่ 60 ปีขึนไป  

  7. โรคไม่ติดต่อเรือรัง (NCDs) หมายถึง โรคทีไม่ไดมี้สาเหตุมาจากการติดเชือ ไม่ไดเ้กิดจาก     

เชือโรค ไม่สามารถติดต่อไดผ้า่นโดยการสมัผสั คลุกคลี หรือติดต่อผา่นตวันาํโรค (พาหะ) หรือสารคดัหลงัต่าง ๆ 

หากแต่เกิดจากปัจจยัต่าง ๆ  ภายในร่างกาย ซึงส่วนใหญ่เป็นผลจากการดาํเนินชีวิตทีมีพฤติกรรมเสียง เช่น การดืมเหลา้ 

สูบบุหรี ขาดการออกกาํลงักาย อาหารหวาน มนั เค็มจดั และมีความเครียด  
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บทที 2 

บทบาทหน้าท ี
 

 การนาํแนวทางการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามยัของประชาชนในชุมชนไปใช้ให้บงัเกิด

ประสิทธิผล และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของนโยบาย จาํเป็นตอ้งกาํหนดหน้าทีความรับผิดชอบของหน่วยงาน

และสถานศึกษาทังในระดับส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคให้ชัดเจน โดยแต่ละฝ่ายจะต้องดําเนินงานและ

ประสานงานกนัจดักิจกรรม ตลอดจนมีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เพือพฒันาปรับปรุงให้การดาํเนินงาน                     

มีประสิทธิภาพ เกิดผลเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาประเทศของรัฐบาล 

กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน กศน. การดําเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะ                

และสุขอนามยัของประชาชนในชุมชน ในการใหบ้ริการทางการศึกษาเป็นไปตามบทบาทหนา้ทีทีกาํหนด ดงันี 

1. บทบาทหน้าทีของสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย (สํานักงาน กศน.)  

1.1 กาํหนดนโยบาย กรอบความคิด ยทุธศาสตร์การขบัเคลือนการดาํเนินงาน เพือให้หน่วยงานและ

สถานศึกษาดาํเนินงานการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามยัของประชาชนในชุมชน 

1.2 สนับสนุนงบประมาณในการจัดการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามยัของประชาชน         

ในชุมชน 

1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสังกัดสํานักงาน กศน. ภาคีเครือข่ายจัดการศึกษา             

เพือส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามยัของประชาชนในชุมชน 

1.4 นิเทศ ติดตามผลการดาํเนินงานการจดัการศึกษา เพือส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามยั   

ของประชาชน เพือใหท้ราบขอ้มลูความกา้วหน้า ปัญหา อุปสรรค ให้ขอ้เสนอแนะ และส่งเสริมการดาํเนินงาน  

ใหมี้ประสิทธิภาพมากยงิขึน 

1.5 ประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งเพือเชือมโยงกบัพืนที 

2. บทบาทหน้าทีของสถาบันพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยภาค (สถาบัน กศน.ภาค) 

2.1 ส่งเสริม สนบัสนุน กาํกบัดูแลการขบัเคลือนนโยบายสู่การปฏิบติัใหเ้กิดผลเป็นรูปธรรม 

2.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานพฒันาสือการเรียนการสอน 

2.3 ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาและอบรมบุคลากรดา้นวิชาการ 

2.4 วิจยัและประเมินผลเพือการพฒันารูปแบบและการดาํเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม  

กบับริบทของพืนที 

2.5 จดัเวทีแสดงผลงานทางวิชาการระดบัภาค 

3. บทบาทหน้าทีของสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย กรุงเทพมหานคร/จงัหวดั 

    (สํานักงาน กศน. กทม./จงัหวดั) 

3.1 ชีแจงสร้างความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบันโยบายเรืองการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามยั

ของประชาชนในชุมชน เช่น การจดัประชุมสมัมนาบุคลากรผูป้ฏิบติังาน และผูเ้กียวขอ้ง เป็นตน้ 

3.2 ส่งเสริม สนับสนุน อาํนวยความสะดวก ด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ สือการเรียนรู้ และ

ทรัพยากร ฯลฯ 
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3.3 พฒันาใหค้วามรู้ สร้างเสริมทกัษะแก่บุคลากรและผูเ้กียวขอ้งเพือพฒันาหลกัสูตร สือการเรียนรู้  

และการเป็นวิทยากรกระบวนการ  

3.4 แสวงหาภาคีเครือข่ายเขา้มามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามยัของประชาชน

ในชุมชน เช่น สาํนักอนามยักรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าทีกระทรวงสาธารณสุข อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํ

หมู่บา้น (อสม.) กลุ่มผูน้าํทอ้งถิน/ทอ้งที เป็นตน้ 

3.5 กาํกับ ติดตามผลและประเมินผลการดาํเนินงาน เช่น การแต่งตังคณะกรรมการติดตามผล            

เป็นคณะ ๆ ลงพืนที แลว้นาํผลการติดตามมาสรุปผลการดาํเนินงานเพือแกไ้ขปัญหาต่อไป  

3.6 เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานแก่ผูป้ฏิบติังานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 

3.6.1 การมอบเกียรติบตัรแก่ผูป้ฏิบติังานดีเด่น 

3.6.2 การประกวดหมู่บา้นสุขภาวะอนามยั 

3.6.3 การมอบรางวลัแก่ภาคีเครือข่าย 

4. บทบาทหน้าทีของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยเขต/อาํเภอ (กศน.เขต/อาํเภอ) 

4.1 วางแผนการดําเนินงานการจัดการศึกษาเพือส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัย                         

ของประชาชนในชุมชน 

4.2 แต่งตังบุคลากรในสถานศึกษาเพือขับเคลือนและดาํเนินการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและ

สุขอนามยัของประชาชนในชุมชน 

4.3 พฒันาหลกัสูตร/กิจกรรม เพือส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามยัของประชาชนในชุมชน            

ทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและบริบทพืนทีชุมชน  

4.4 ประสานความร่วมมือหน่วยงานและองค์กรในพืนทีสังกดักระทรวงสาธารณสุข  

กรมการปกครอง องค์การบริหารส่วนตาํบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล หน่วยงานสังกดักระทรวงการ

พฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย ์และหน่วยงานในพืนที เพือประสานความร่วมมือในการดาํเนินงานขบัเคลือน

นโยบายระดบัชุมชน งานดา้นวิชาการ และการใชท้รัพยากร 

4.5 จดัทาํแผนการดาํเนินงาน  

4.6 จดัหาและสนบัสนุนวสัดุ อุปกรณ์ สือทีใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

4.7 จดัการศึกษาเพือส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามยัของประชาชนในชุมชน ทีสอดคลอ้ง         

กบัความตอ้งการของชุมชน 

4.8 นิเทศ ติดตาม ให้คาํปรึกษา ให้ความช่วยเหลือ และแนะแนวผูเ้รียน/ผูรั้บบริการในการดูแล      

สุขภาวะและสุขอนามยัของประชาชนในชุมชน รวมทงัแนวทางการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนในพืนที 

4.9 ประเมินผลการจัดการศึกษา เพือการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามยัของประชาชน       

ในชุมชน 
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5. บทบาทหน้าทีของ กศน.แขวง/ตาํบล  

 5.1 ร่วมวางแผนการดาํเนินงานการจดัการศึกษา เพือส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามยั 

ของประชาชนในชุมชนกบั กศน.เขต/อาํเภอ  

 5.1.1 จดัทาํฐานขอ้มลูการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามยัของประชาชนในชุมชน 

 5.1.2 จดัทาํแผนการดาํเนินงานการจดัการศึกษาเพือส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามยั 

ของประชาชนในชุมชน 

 5.2 จัดการศึกษาส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน ทีสอดคล้อง             

กบัความตอ้งการของชุมชน 

 5.2.1 จดัการศึกษาต่อเนืองในรูปแบบทีหลากหลาย เช่น การฝึกอบรมหลกัสูตรระยะสนั 

 5.2.2 จดัการศึกษาตามอธัยาศยั ไดแ้ก่ บริการขอ้มลูข่าวสารและสือทุกประเภท ฯลฯ 

 5.3 ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงาน องคก์ร บุคคลในพืนทีทีเกียวขอ้งร่วมจดัการศึกษาการส่งเสริม         

การดูแลสุขภาวะและสุขอนามยัของประชาชนในชุมชน 

 5.4 รายงานผลการดาํเนินงาน 
 

6. บทบาทและหน้าทีของศูนย์ฝึกและพฒันาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน (ศฝช.) 

 6.1 วางแผนการดาํเนินงานการจดัการศึกษาเพือส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามยัของประชาชน        

ในชุมชน 

 6.2 แต่งตังบุคลากรในสถานศึกษาเพือขับเคลือนและดาํเนินการจัดการศึกษาเพือส่งเสริมการดูแล        

สุขภาวะและสุขอนามยัของประชาชนในชุมชน 

 6.3 พฒันาหลกัสูตรเพือจดัการศึกษาส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามยัของประชาชนในชุมชน  

ทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและบริบทพืนทีชุมชน  

 6.4 ประสานความร่วมมือหน่วยงานและองค์กรในพืนทีสังกดักระทรวงสาธารณสุข  

กรมการปกครอง องค์การบริหารส่วนตาํบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล หน่วยงานสังกดักระทรวงการ

พฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษย ์เพือประสานความร่วมมือในการดาํเนินงานขบัเคลือนนโยบายระดับ

ชุมชน งานดา้นวิชาการและการใชท้รัพยากร  

 6.5 ดาํเนินงานประชาสมัพนัธ ์และรับสมคัรผูเ้รียนกลุ่มเป้าหมาย 

 6.6 จดัหาและสนบัสนุนวสัดุ อุปกรณ์ สือทีใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

 6.7 จดัการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนการสอน 

 6.8 ดาํเนินการวดัและประเมินผลการเรียน  

 6.9 ติดตามให้ค ําปรึกษา ให้ความช่วยเหลือ และแนะแนวผูเ้รียนในการช่วยเหลือ เรืองสุขภาวะ             

และสุขอนามยัของประชาชนในชุมชน รวมทงัแนวทางการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน 

 6.10 ออกหลกัฐานรับรองการผา่นการเขา้ร่วมกิจกรรม การส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามยั 

ของประชาชนในชุมชนแก่ผูเ้รียน และประชาชน  

 6.11 ประเมินผลการจดัการกิจกรรมการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามยัของประชาชนในชุมชน 
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7. บทบาทและหน้าทีของศูนย์วทิยาศาสตร์เพอืการศึกษา  

7.1 วางแผนการดาํเนินงานการจดัการศึกษาเพือส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามยัของประชาชน

ในชุมชน 

 7.2 แต่งตงับุคลากรในสถานศึกษาเพือขบัเคลือนและดาํเนินการจดัการศึกษาเพือส่งเสริมการดูแล 

สุขภาวะและสุขอนามยัของประชาชนในชุมชน 

 7.3 จดักิจกรรมการศึกษาตามอธัยาศยัทีบูรณาการกิจกรรมวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมส่งเสริมการดูแล 

สุขภาวะและสุขอนามยัของนกัศึกษา กศน. นกัเรียน และประชาชนทวัไป 

 7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการดาํเนินงานพฒันาแหล่งเรียนรู้ นิทรรศการ สืออิเล็กทรอนิกส์ สือดิจิทลั    

สือโทรทศัน์ วิทยเุพือการศึกษา    

 7.5 ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาและอบรมบุคลากรดา้นวิชาการ 

 7.6 สนับสนุนงานวิจัยและประเมินผลเพือการพัฒนากิจกรรมเพือส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและ

สุขอนามยัของนกัศึกษา กศน. นกัเรียน และประชาชนทวัไป  
 

8. บทบาทหน้าทขีองกระทรวงสาธารณสุข 

 8.1 ร่วมวางแผนการดาํเนินงานการจดัการศึกษา เพือส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามยั 

ของประชาชนในชุมชนกบั กศน.เขต/อาํเภอ 

 8.2 ส่งเสริม สนบัสนุน อาํนวยความสะดวกดา้นสือ วิทยากร  

8.3 ชีแจงสร้างความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามยั 
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บทที 3 

แนวทางการดําเนินงานการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามยัของประชาชนในชุมชน 
 

สุขภาพเป็นสิงสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยงิต่อการพฒันาการทุก ๆ ดา้นในตวับุคคล สุขภาพ ถือเป็น

รากฐานทีสาํคญัของชีวิตปัจจุบนั สุขภาพวางอยู่บนฐานทีว่าดว้ยเรืองสุขภาวะ ทงัมิติทางกาย ทางใจ ทางสังคม 

และทางปัญญา (จิตวิญญาณ) การส่งเสริมสุขภาพเป็นกระบวนการเพิมสมรรถนะให้ประชาชนมีความสามารถ 

ในการควบคุมและพฒันาสุขภาพตนเอง อนัจะเป็นผลต่อสุขภาวะทีสมบูรณ์ทางกาย ทางจิตใจและทางสังคม 

สุขภาพเป็นขุมพลงัของชีวิต การส่งเสริมสุขภาพยงัขยายแนวคิดจาก “ลีลาชีวิตเพือสุขภาพดี” (healthy lifestyle)          

ไปสู่ “สุขภาวะดี” (well-being หรือ wellness) ดว้ย  

  การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่มุ่งสู่การเพิมสมรรถนะ (capability) ของบุคคลและชุมชนในการ

ควบคุมปัจจยัทีมีผลต่อสุขภาพ นอกจากนีปัจจุบนัการสร้างเสริมสุขภาพไม่เป็นเพียงระบบยอ่ยของระบบสุขภาพ 

แต่เป็นองคป์ระกอบสาํคญัของการพฒันาระบบสุขภาพสู่เป้าหมายในภาพรวม องคค์วามรู้เพือการพฒันาสุขภาพ

และระบบสุขภาพ จึงไม่ใช่เรืองของระบบการแพทยเ์พียงอย่างเดียว แต่เป็นเรืองความร่วมมือกนัของสังคม 

บทบาททีสาํคญัของครู และบุคลากร กศน. จึงจาํเป็นตอ้งร่วมสร้างค่านิยมทีถกูตอ้งเกียวกบัสุขภาพดว้ยการสร้าง

เสริมสุขภาพ เพือใหบุ้คคลมีสุขภาพทีแข็งแรง ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ และสามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ย่าง

ปกติสุข ดว้ยการสร้างสิงแวดลอ้มทีปลอดภยั และเอือต่อการมีสุขภาพดี สามารถควบคุมปัจจยัต่าง ๆ ทีมีผลต่อ

สุขภาพ ร่วมสร้างวฒันธรรมของการดาํเนินชีวิตทีไม่เบียดเบียนตนเองและผูอื้น และร่วมกนัสร้างสังคมทีอยู่

ร่วมกนัอยา่งมีสนัติสุข 

  ดังนัน สํานักงาน กศน. จึงได้จัดทําแนวทางการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัย         

ของประชาชนในชุมชน เพือเป็นแนวทางใหส้ถานศึกษา ภาคีเครือข่ายนาํไปใชด้าํเนินงาน จดักิจกรรมการศึกษา 

และจดัการศึกษาต่อเนือง โดยมีเนือหาทีสาํคญัใน  4  เรือง คือ  

1. การดูแลสุขภาวะและสุขอนามยัสาํหรับเด็กแรกเกิด – 5 ปี 

2. การดูแลสุขภาวะและสุขอนามยัสาํหรับแม่  

3. การดูแลสุขภาวะและสุขอนามยัสาํหรับผูสู้งอาย ุ

4. การดูแลและป้องกนัโรคไม่ติดต่อเรือรัง (NCDs : Non – Communicable Diseases)  

โดยมีขนัตอนการดาํเนินงาน ดงันี 
 

การเตรียมความพร้อมก่อนดําเนินการ  

การเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามยัของประชาชนในชุมชน    

มีขนัตอน ดงันี 

1. การรวบรวมข้อมูลและการสํารวจความต้องการของประชาชนเกียวกับการส่งเสริมการดูแล

สุขภาวะและสุขอนามยัของประชาชนในชุมชน 

  สถานศึกษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลเกียวกบัการดูแลสุขภาวะและสุขอนามยัของประชาชน

ทุกช่วงวยั ตงัแต่เกิดจนตาย จากขอ้มูลเอกสารหรือสถิติขอ้มูลของหน่วยงานเครือข่าย เพือจดัทาํเป็นฐานขอ้มูล
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ดา้นสุขภาพอนามยัในชุมชนของตนเอง ชุมชนใกลเ้คียง ภายในประเทศ เพือใชเ้ป็นฐานขอ้มลูประกอบการสาํรวจ

ดา้นสุขภาพอนามยัของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนขอ้มูลพืนฐานสภาพเศรษฐกิจ สังคม ความเป็นอยู่ 

ผลกระทบ ปัจจยัทีส่งผลต่อความตอ้งการดา้นการดูแลสุขภาพอนามยั และความจาํเป็นในการดูแลรักษาสุขภาพ

ของตนเอง และบุคคลในครอบครัว การสาํรวจความตอ้งการของประชาชน สามารถดาํเนินการไดห้ลากหลายวิธี 

ไดแ้ก่ เวทีประชาคม แบบสอบถาม การสมัภาษณ์ หรือ หนงัสือแสดงความตอ้งการของประชาชน  

  1.1 เวทีประชาคม  

การทาํเวทีประชาคม เป็นกิจกรรมรูปแบบหนึงทีผูเ้ขา้ร่วมประชาคมสามารถมาพบปะรวมตวักนั 

เพือพดูคุยแลกเปลียนขอ้มลูตามความคิดเห็น อุดมการณ์ ปัญหาดา้นชีวิตความเป็นอยู่ สุขภาพอนามยั การแกไ้ข

ปัญหา การวางแผน การป้องกนั การดูแลรักษา หรือการปฏิบติัร่วมกนั ซึงในเวทีประชาคมตอ้งมีประเด็นทีเกียวกบั

การส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามยัของประชาชนในชุมชน ความสนใจดา้นสุขอนามยัของกลุ่มเป้าหมาย  

  1.2 แบบสอบถาม 

แบบสอบถาม เป็นเครืองมือทีจะช่วยในการเตรียมจัดทาํแนวทางการส่งเสริมการดูแล       

สุขภาวะและสุขอนามยัของประชาชนในชุมชน เพราะจะทาํให้มีฐานขอ้มูลความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

ผูเ้รียนซึงอาจมีขอ้มลูเชิงลึก เช่น อาชีพ อาย ุเพศ พืนความรู้เดิม ความตอ้งการ ความคิดเห็น ทีเราจะนาํขอ้มูลมา

จดัทาํลาํดบัความสาํคญัหรือปัจจยัต่าง ๆ ทีมีอยูใ่นชุมชน เพือจดัทาํเป็นแนวทางใหส้ามารถนาํไปปฏิบติัไดต่้อไป 

  1.3 การสัมภาษณ์  

การสัมภาษณ์ หรือสอบถามโดยตรงกบัประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เกียวกับความตอ้งการ            

ในการดูแลรักษาสุขภาวะและสุขอนามยั เพือพฒันาตนเอง หรือดูแลบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลรอบขา้ง           

ในชุมชน ซึงถือเป็นอีกวิธีหนึงในการรวบรวม และสาํรวจขอ้มลูความตอ้งการของประชาชน 

  1.4 หนังสือแจ้งความต้องการของประชาชน 

เป็นวิธีหนึงทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูความตอ้งการของประชาชนทีแจง้ความประสงค ์    

ของตนเองว่าตอ้งการเรียนรู้เกียวกบัการป้องกนั ดูแลรักษาสุขภาพอนามยัของคนแต่ละช่วงวยัอยา่งไร 

เมือทาํการรวบรวมขอ้มูลและสาํรวจความตอ้งการของประชาชนเกียวกบัการดูแลรักษา

สุขภาพอนามยัแลว้ สถานศึกษาตอ้งนาํขอ้มลูผลการสาํรวจมาวิเคราะห์เพือศึกษาสภาพปัญหา ความตอ้งการ และ

จดักิจกรรมในการเรียนรู้ต่อไป ดงันี 

1) การวเิคราะห์สภาพความต้องการในการเรียนรู้ 

            หลงัจากทีไดรั้บผลการรวบรวมขอ้มลู และการสาํรวจความตอ้งการเกียวกบัการส่งเสริม

การดูแลสุขภาวะและสุขอนามยัของประชาชนในชุมชนแลว้ มีแนวทางในการดาํเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา          

ความตอ้งการในการเรียนรู้ ดงันี 

 (1) การเตรียมการพฒันาแนวทางการดาํเนินงานการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและ

สุขอนามยัของประชาชนในชุมชน จาํเป็นตอ้งนาํข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์สภาพปัญหาในการเรียนรู้เพือการ

ส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามยัของประชาชนในพืนที 
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(2)  ความเป็นไปได้ของผลลัพธ์ของแนวทางก ารส่งเสริมการดูแลสุขภาวะ                 

และสุขอนามยัของประชาชนในชุมชน ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 

(3) เมือกลุ่มเป้าหมายไดรั้บความรู้จากแนวทางดงักล่าว จะสามารถดูแลรักษาสุขภาพ        

ของตนเอง คนในครอบครัว ชุมชน และสงัคมได ้

(4) แนวทางการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามยับางเนือหา อาจจะไม่ตอ้งเน้น         

ทีกระบวนการเ รียนการรู้ตามหลักสูตรมากนัก แต่อาจจะต้องมีความเหมาะสมกับบริบทของพืนที                      

และกลุ่มเป้าหมายเขา้มาประกอบในการวิเคราะห์ขอ้มลู 

(5) วางแนวทางในการจัดหางบประมาณ จัดหาแหล่งเงินทุน หรือจัดหาเครือข่าย                       

เพือเตรียมการในการนาํแนวทางการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามยั สู่การปฏิบติัต่อไป 

2) การวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการในการเรียนรู้ สาํนักงาน กศน. กทม./จงัหวดั 

อาจจะเป็นแกนนําในการดําเนินการร่วมกับสถานศึกษา ซึงอาจจะต้องเชิญหน่วยงานภาคีเครือข่าย เช่น 

สาธารณสุขจงัหวดั สาธารณสุขอาํเภอ กรมอนามยั กระทรวงการพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษย ์หรือ

หน่วยงานอืน ๆ มาร่วมวิเคราะห์ หรือแลกเปลียนความคิดเห็นร่วมกนัถึงความเป็นไปไดข้องการดาํเนินงานจดั

การศึกษาเพือส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามยัของประชาชนในชุมชน 
 

การประชาสัมพนัธ์ 

สาํนักงาน กศน. กทม./จังหวดั และสถานศึกษาจัดให้มีผูรั้บผิดชอบในการประชาสัมพนัธ ์     

เพือเผยแพร่ข่าวสารขอ้มูลให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างต่อเนืองสมาํเสมอ โดยใชสื้อตามความเหมาะสม        

ทงัสือเอกสาร สือบุคคล และอืน ๆ ทงันี เน้นการประชาสัมพนัธ์อย่างกวา้งขวางและทวัถึง สาํหรับการดาํเนิน

กิจกรรมตามแนวทางการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามยัของประชาชนในชุมชน โดยมีขันตอนการ

ประชาสมัพนัธ ์ดงันี 

  1. แต่งตังผูรั้บผิดชอบ สํานักงาน กศน.กทม./จังหวดั และสถานศึกษาแต่งตังผูรั้บผิดชอบ                  

การประชาสมัพนัธ ์

  2. การเตรียมการประชาสมัพนัธ ์สือทีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ ให้เลือกใชต้ามความเหมาะสม 

เช่น  โปสเตอร์  แผ่นพับ  แผ่นปลิว  จุลสาร  จดหมายข่าว  เสียงตามสาย  ป้ายนิเทศ  รายการวิทยุ โทรทัศน์ 

หนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ 

              3. แนวทางการดาํเนินงานประชาสมัพนัธ ์ประกอบดว้ย 

3.1 การส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามยัสาํหรับเด็กแรกเกิด – 5 ปี 

3.2 การส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามยัสาํหรับแม่ 

3.3 การส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามยัสาํหรับผูสู้งอาย ุ

3.4 การส่งเสริมการดูแลและป้องกนัโรคไม่ติดต่อเรือรัง 
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การดูแลสุขภาวะและสุขอนามยัของประชาชนในชุมชน 

 1. การดูแลสุขภาวะและสุขอนามยัสําหรับเด็กแรกเกดิ - 5 ปี 

 การส่งเสริมการเจริญเติบโตของเด็กแรกเกิด - 5 ปี เป็นการพฒันาทรัพยากรมนุษยที์ให้ผลตอบแทน          

ในระยะยาวทีคุม้ค่า หากเด็กมีการเจริญเติบโตดีจะส่งผลใหมี้ร่างกายแข็งแรง สติปัญญาดี มีความสามารถในการ

เรียนรู้ สร้างระบบภูมิตา้นทานโรค และลดความเสียงต่อการเกิดโรคเรือรังและสิงสาํคญัทีส่งผลต่อการพฒันาการ

ของเด็กในช่วงวยัทารกและเด็กเลก็ คือ อาหารและโภชนาการ เป็นพืนฐานสาํคญัของการมีสุขภาพและสติปัญญา

ทีดีในระยะยาว และยงัมีความสาํคญัมากต่อการป้องกนัโรคไม่ติดต่อเรือรัง เช่น โรคอว้น เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง 

โรคหวัใจและหลอดเลือด โรคกระดูกพรุน และมะเร็งบางชนิด เป็นตน้ ดงันัน การดูแลสุขภาวะและสุขอนามยั 

สาํหรับเด็กแรกเกิด - 5 ปี ควรใหค้วามรู้ ความเขา้ใจในเรือง ดงันี 

  1) อาหารกบัการเจริญเติบโตของเด็กตามวยั 

  2) การดูแลสุขภาพปากและฟัน 

  3) การไดรั้บวคัซีน 

4) การส่งเสริมการเจริญเติบโตและพฒันาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี  

5) ความรู้เกียวกบัพฒันาการปกติเด็กทีมีความบกพร่องทางพฒันาการ  

6) บทบาทพ่อแม่  

7) การดูแลสุขอนามยั 

8) การเตรียมความพร้อมสู่โลกกวา้ง   

 2. การดูแลสุขภาวะและสุขอนามยัสําหรับแม่ 

     สถานการณ์การตังครรภ์ในวยัรุ่น ผลกระทบของการตงัครรภ์ในวยัรุ่น ปัจจยัทีมีผลต่อการเขา้ถึง

บริการของแม่วยัรุ่น ความสาํคญัในการดูแลแม่วยัรุ่น การดูแลหญิงตงัครรภ ์และการดูแลหญิงหลงัคลอด การดูแล

สุขภาพอนามยัของแม่ก่อนตงัครรภ ์ระหว่างตงัครรภ ์และหลงัคลอด ใหมี้การตงัครรภที์ปลอดภยั มีลูกทีสมบูรณ์

แข็งแรง และได้รับการเลียงดูอย่างมีคุณภาพ ซึงเป้าหมายนีจะบรรลุผลได้ต้องเริมตังแต่การดูแลหญิงขณะ

ตงัครรภ ์   ใหมี้สุขภาพทีดี มีการคลอดทีปลอดภยั และสุขภาพหลงัคลอดทีดี ความรู้ในเรืองสถานการณ์ของพืนที

ในด้านลักษณะประชากร ความเชือ วฒันธรรม เศรษฐกิจและสังคม พฤติกรรมสุขภาพของหญิงตังครรภ ์

ตลอดจนความสามารถของระบบบริการสุขภาพในการดูแลภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์ รวมทงับทบาทของผดุง

ครรภ ์      จึงเป็นสิงจาํเป็นทีจะตอ้งใหค้วามรู้ ความเขา้ใจในเรืองดงันี คือ 

1) การเตรียมความพร้อมก่อนการตงัครรภ ์

2) การดูแลระยะตงัครรภ ์

3) การดูแลมารดาหลงัคลอด 
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 3. การดูแลสุขภาวะและสุขอนามยัสําหรับผู้สูงอาย ุ 

     การดูแลสุขภาวะและสุขอนามยัสาํหรับผูสู้งอายุ จะเน้นในเรือง การดูแลสุขภาวะและสุขอนามยั

สาํหรับผูสู้งอาย ุคือ ภาวะสุขสมบูรณ์ของผูสู้งอาย ุอีกทงัเป็นเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุทวัโลก 

การดูแลสุขภาวะและสุขอนามยัสาํหรับผูสู้งอายุ จะตอ้งประกอบไปดว้ย การมีสุขภาพดี (Health) การมีส่วนร่วม 

(Participation) และการมีหลกัประกนัและความมนัคง (Security) ดงันัน การให้ความรู้ ความเขา้ใจเพือการดูแล

ผูสู้งอายใุหมี้สุขภาพและสุขอนามยัทีดี จึงควรทีจะตอ้งใหค้วามรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัเรืองดงัต่อไปนี 

1) การเปลียนแปลงในวยัผูสู้งอาย ุ 

2) สุขภาพอนามยัและการส่งเสริมสุขภาพอนามยัสาํหรับผูสู้งอาย ุ 

3) ทีอยูอ่าศยัทีเหมาะสมสาํหรับผูสู้งอาย ุ

4) กฎหมายทีควรรู้และสิทธิสาํหรับผูสู้งอาย ุ

5) การใชส้มาร์ทโฟน (Smartphone) เพือการสือสารสาํหรับผูสู้งอาย ุ     
  

 4. การดูแลและป้องกนัโรคทีไม่ตดิต่อเรือรัง (NCDs : Non – Communicable Diseases) 

  โรคกลุ่ม NCDs เป็นโรคทีเกียวกบันิสยัหรือพฤติกรรมการดาํเนินชีวิต ซึงโรคกลุ่มนีจะค่อย ๆ สะสม

อาการ ค่อยเกิด ค่อยทวีความรุนแรง และเมือมีอาการของโรคแลว้จะเกิดการเรือรังของโรคตามมาดว้ย ถา้ไม่ได้

รับการรักษาทีถกูตอ้งและทนัเวลา จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดาํเนินชีวิตของผูป่้วยและคนรอบขา้ง และ

พบว่าผูป่้วยจาํนวนมากเสียชีวิตดว้ยโรคกลุ่มนี  NCDs เป็นโรคทีเกิดจากนิสัย หรือพฤติกรรมการดาํเนินชีวิต    

การกิน การนอน การพกัผ่อน การออกกาํลงักาย และการทาํงานต่าง ๆ โรคในกลุ่มนีจึงได้แก่ โรคเบาหวาน      

โรคความดนัโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหวัใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตเรือรัง โรคไขมนัในเลือดสูง โรคมะเร็ง 

โรคทางพนัธุกรรม โรคตับแข็ง และโรคสมองเสือม (อลัไซเมอร์) ดังนัน จึงควรมีความรู้ ความเข้าใจในเรือง

ดงัต่อไปนี คือ 

1)  ความหมายของโรคไม่ติดต่อเรือรัง 

2)  สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรือรัง  

3)  ธรรมชาติวิทยาของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรือรัง  

4)  การป้องกนัโรคไม่ติดต่อเรือรัง 
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เนือหา 

การส่งเสริมการดูแลสุภาวะและสุขอนามัย 

ของประชาชนในชุมชน   
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การดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยสําหรับเด็กแรกเกิด – 5 ปี 

 

ศึกษาและฝึกปฏิบัตเิกยีวกบัเรืองต่อไปนี  

  การส่งเสริมการเจริญเติบโตและพฒันาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี ความรู้เกียวกบัพฒันาการปกติ    

เด็กทีมีความบกพร่องทางพฒันาการและการส่งเสริมพฒันาการบทบาทพ่อแม่เอาใจใส่ดูแลสุขภาพ เตรียมความ

พร้อมสู่โลกกวา้ง สุขภาพเด็กปฐมวยั ปัญหาสุขภาพ และความปลอดภยัในเด็กปฐมวยั 
 

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

  เ รียนรู้จากสถานการณ์จริง บทบาทสมมุติ กรณีตัวอย่าง ศึกษา ค้นคว้าจาก เอกสาร 

แหล่งการเรียนรู้ ผูรู้้ และสือการเรียนรู้ ได้แก่ สือสิงพิมพ์ สือเทคโนโลยี สือธรรมชาติ วิเคราะห์ อภิปราย 

แลกเปลียนเรียนรู้ สาธิต ฝึกปฏิบติั สรุป บนัทึก ตรวจสอบ ประเมินตนเอง จัดทาํชิ นงาน ผลงาน ศึกษาดูงาน 

นิทรรศการ ฯลฯ  
 

การวดัและประเมนิผล 

  ประเมินตามสภาพจริง การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ความตงัใจ ความสนใจ ความรับผิดชอบ 

ชินงาน ผลงาน การปฏิบติัจริง การทดสอบ 



16 
 

 เรือง การดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยสําหรับเด็กแรกเกิด- 5 ปี 

 

ที หัวเรือง เนือหา 

1 อาหารกบัการเจริญเติบโตของ

เด็กตามวยั 

1. ความหมายของอาหารและการเจริญเตบิโต 

2. ความสําคญัและประโยชน์ของการให้อาหารตามวยัสําหรับทารก 

3. ชนิดของอาหารตามวยัสําหรับทารก 

   3.1 อาหารทีเตรียมเองในครอบครัว 

   3.2 อาหารทีจาํหน่ายในทอ้งตลาด 

4. วธิีการให้อาหารตามวยั 

    4.1 วยัทารก (แรกเกิด - 1 ปี) 

    4.2 วยัก่อนเรียน (1 - 5 ปี) 

2 การดูแลสุขภาพปากและฟัน 1. สุขภาพช่องปากเด็กอายุ 0 - 5 ปี 

    - สถานการณ์สุขภาพช่องปากเดก็ปฐมวยั 

2. การดูแลสุขภาพช่องปากเดก็ 0 - 5 ปี ตามปฏิทนิทันตสุขภาพ 

3. เทคนิคการแปรงฟันในเดก็ 

   3.1 การแปรงฟันใหล้กูอยา่งมีคุณภาพ 

   3.2 ทาํอยา่งไรใหล้กูยอมแปรงฟัน 

   3.3 การเลือกแปรงสีฟันทีเหมาะสมกบัเดก็ 

   3.4 ปริมาณของยาสีฟันทีเหมาะสมกบัเดก็ 

3 การไดรั้บวคัซีน 1. ความหมายของการฉีดวคัซีน 

2. คาํแนะนําเกยีวกบัการได้รับวคัซีน 

3. ตารางการให้ฉีดวัคซีนในเด็กไทย 

4 การส่งเสริมการเจริญเติบโต 

และพฒันาการเดก็แรกเกิด – 5 ปี  

การส่งเสริมพฒันาเด็กตามวยั 

1. เด็กอาย ุ1 เดือน  

2. เด็กอาย ุ2 เดือน 

3. เด็กอาย ุ3 - 4 เดือน  

4. เด็กอาย ุ5 - 6 เดือน 

5. เด็กอาย ุ7 - 9 เดือน  

6. เด็กอาย ุ10 - 12 เดือน 

7. เด็กอาย ุ13 - 18 เดือน 

8. เด็กอาย ุ19 - 24 เดือน 

9. เด็กอาย ุ25 - 30 เดือน 

10. เด็กอาย ุ31 - 36 เดือน 
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เรือง การดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยสําหรับเด็กแรกเกิด- 5 ปี (ต่อ) 

 

ที หัวเรือง เนือหา 

  11. เด็กอาย ุ37 - 42 เดือน 

12. เด็กอาย ุ43 - 48 เดือน 

13. เด็กอาย ุ49 - 54 เดือน 

14. เด็กอาย ุ55 - 60 เดือน 

5 ความรู้เกียวกบัพฒันาการปกติ             

เด็กทีมีความบกพร่องทาง

พฒันาการ 

1. ความหมายของ "พฒันาการ" 

2. เด็กทีมคีวามบกพร่องทางพฒันาการ 

3. ปัจจยัทีมผีลต่อการพฒันาการเดก็ 

  3.1 ปัจจยัทางดา้นชีวภาพ 

   3.2 ปัจจยัทางดา้นสภาพแวดลอ้มก่อนคลอด 

   3.3 ปัจจยัดา้นกระบวนการคลอด 

   3.4 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มหลงัคลอด 

4. สาเหตุทีทําให้เกดิความบกพร่องทางพฒันาการ 

5. อาการของเด็กทีมคีวามบกพร่องทางพฒันาการ 

6. แนวทางการวนิิจฉัยเด็กทีมคีวามบกพร่องทางพฒันาการ 

7. แนวทางในการดูแลเด็กทีมคีวามบกพร่องทางพฒันาการ 

6 บทบาทพ่อแม่ 1. การดูแลสุขภาพ 

2. การเล่นเพอืส่งเสริมพฒันาการ 

3. การสร้างนิสัยรักการอ่าน 

4. การสร้างความผูกพนั 

5. Positive Parenting 

7 การดูแลสุขอนามยั  1. อาหารกบัการเจริญเตบิโตของเด็กตามวยั 

2. การเล่น การออกกาํลงักาย และพกัผ่อน 

3. การสร้างความผูกพนั ภูมคิุ้มกนัทางจติใจ 

4. การระวงัอุบัตเิหตุและสารพษิ 

8 การเตรียมความพร้อมสู่โลกกวา้ง 1. การเลยีงลกูให้มสุีขภาพร่างกายด ี

2. การเลยีงลกูให้มสีตปัิญญาด ี

3. การเลยีงลกูให้มอีารมณ์และจติใจด ี

4. การเลยีงลกูให้รู้จกัการอยู่ร่วมกบัผู้อนื 

5. การเลยีงลกูให้เป็นคนมคีุณภาพ 
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การดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยสําหรับแม่ 

 

ศึกษาและฝึกปฏิบัตเิกยีวกบัเรืองต่อไปนี  

  ความสาํคญัในการดูแลหญิงตงัครรภ์ หญิงหลงัคลอดรวมทงัสถานการณ์การตงัครรภ์ในวยัรุ่น  

ทีมีผลกระทบต่อสภาพสงัคมและเศรษฐกิจของประเทศในสภาวะปัจจุบนั 

 

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

  เ รียนรู้จากสถานการณ์จริง บทบาทสมมุติ กรณีตัวอย่าง ศึกษา ค้นคว้าจาก เอกสาร 

แหล่งการเรียนรู้ ผูรู้้ และสือการเรียนรู้ ได้แก่ สือสิงพิมพ์ สือเทคโนโลยี สือธรรมชาติ วิเคราะห์ อภิปราย 

แลกเปลียนเรียนรู้ สาธิต ฝึกปฏิบติั สรุป บนัทึก ตรวจสอบ ประเมินตนเอง จัดทาํชิ นงาน ผลงาน ศึกษาดูงาน 

นิทรรศการ ฯลฯ  

 

การวดัและประเมนิผล 

  ประเมินตามสภาพจริง การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ความตงัใจ ความสนใจ ความรับผิดชอบ 

ชินงาน ผลงาน การปฏิบติัจริง การทดสอบ 
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เรือง การดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยสําหรับแม่ 

ที หัวเรือง เนือหา 

1 การเตรียมความพร้อมก่อนการ

ตงัครรภ ์

การเตรียมความพร้อมก่อนการตงัครรภ์ 

  1. การเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงานและมีลกู 

  2. เคลด็ลบัปฏิทินเตรียมความพร้อมมีลกูโดยการนบัวนัไข่ตก 

2 การดูแลระยะตงัครรภ ์ การดูแลระยะตงัครรภ์ 

1. ความสําคญัในการดูแลสุขภาพอนามยัของหญงิตงัครรภ์ 

  1.1 การตงัครรภเ์กิดขึนไดอ้ยา่งไร 

  1.2 การตรวจเช็คการตงัครรภ ์

  1.3 พฒันาการตามอายคุรรภ ์

2. ผลข้างเคยีงจากการตงัครรภ์ 

   2.1 ภาวะปกติของหญิงตงัครรภ ์

   2.2 ภาวะผดิปกติทีควรพบแพทย ์

3. การปฏิบัตตินของมารดาระหว่างตงัครรภ์ 

   3.1 โภชนาการในระยะตงัครรภ ์

   3.2 การพฒันาการของทารกในครรภ ์

   3.3 การออกกาํลงักาย 

   3.4 การรักษาความสะอาดช่องปากและฟัน 

4. ข้อต้องห้ามสําหรับหญิงตงัครรภ์ 

5. การเตรียมตวัก่อนคลอด 

6. การเตรียมเลยีงลูกด้วยนมแม่ 

3 การดูแลมารดาหลงัคลอด การดูแลมารดาหลงัคลอด 

1. การปฏิบัตตินของมารดาหลงัคลอด 

2. วธิีการให้นมบุตร 

3. การออกกาํลงักายในมารดาหลงัคลอด 

4. การดูแลทารกหลงัคลอด 

   4.1 ประโยชน์ของการนวดทารก 

   4.2 สิงทีคุณแม่ตอ้งรู้ก่อนการนวดทารก 

   4.3 ขอ้ควรระวงัในการนวด 

   4.4 อุปกรณ์ในการนวดทารก 

   4.5 ขนัตอนการนวดทารก 

   4.6 ตวัอยา่งท่านวดทารก (11 ท่า) 

5. การวางแผนครอบครัวของมารดาหลงัคลอด 
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การดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยสําหรับผู้สูงอายุ 

 

ศึกษาและฝึกปฏิบัตเิกยีวกบัเรืองต่อไปนี  

  การเปลียนแปลงในผูสู้งอายุ สุขภาพอนามัยของผูสู้งอายุ การออกกําลังกายในผูสู้งอาย ุ           

การพฒันาสุขภาพจิตของผูสู้งอาย ุอาหารและโภชนาการสาํหรับผูสู้งอายุ หลกัธรรมและศาสนาสาํหรับผูสู้งอาย ุ

เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ของผูสู้งอาย ุทกัษะการมีส่วนร่วมในสงัคมสาํหรับผูสู้งอาย ุงานอดิเรกสาํหรับผูสู้งอาย ุ

กฎหมายในชีวิตประจาํวนัและสิทธิของผูสู้งอายุ การออมเงินสาํหรับผูสู้งอายุ การเตรียมบา้นสาํหรับผูสู้งอาย ุ    

การใชส้มาร์ทโฟน (Smartphone) เพือการสือสารสาํหรับผูสู้งอาย ุ

 

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

  เ รียนรู้จากสถานการณ์จริง บทบาทสมมุติ กรณีตัวอย่าง ศึกษา ค้นคว้าจาก เอกสาร 

แหล่งการเรียนรู้ ผูรู้้ และสือการเรียนรู้ ได้แก่ สือสิงพิมพ์ สือเทคโนโลยี สือธรรมชาติ วิเคราะห์ อภิปราย 

แลกเปลียนเรียนรู้ สาธิต ฝึกปฏิบติั สรุป บนัทึก ตรวจสอบ ประเมินตนเอง จัดทาํชิ นงาน ผลงาน ศึกษาดูงาน 

นิทรรศการ ฯลฯ  

 

การวดัและประเมนิผล 

  ประเมินตามสภาพจริง การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ความตงัใจ ความสนใจ ความรับผิดชอบ 

ชินงาน ผลงาน การปฏิบติัจริง การทดสอบ 
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เรือง การดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยสําหรับผู้สูงอายุ 

 

ที เรือง เนือหา 

1 การเปลียนแปลงในวยั

ผูสู้งอายุ 

การเปลยีนแปลงในวยัสูงอาย ุ

ความหมายและความสาํคญัของผูสู้งอาย ุ

การเปลียนแปลงดา้นร่างกาย 

การเปลียนแปลงทางจิตใจ 

การเปลียนแปลงทางสงัคม 

2 สุขภาพอนามยัและการ

ส่งเสริมสุขภาพอนามยั

สาํหรับผูสู้งอายุ 

1. สุขภาพอนามยั 

ความสาํคญัของการดูแลสุขภาพอนามยัของผูสู้งอาย ุ

วิธีการดูแลสุขภาพอนามยัดว้ยตนเองของผูสู้งอาย ุ

2. การส่งเสริมสุขภาพอนามยัสําหรับผู้สูงอาย ุ

โภชนาการสําหรับผู้สูงอาย ุ

ความหมาย และความสาํคญัของโภชนาการผูสู้งอาย ุ

อาหาร และโภชนาการสาํหรับผูสู้งอาย ุ

อาหารทีเหมาะสมกบัผูสู้งอาย ุ

การจดัการอาหารทีเหมาะสมกบัผูสู้งอาย ุ

อาหารทีเสียงต่อการเกิดโรคบางชนิดในผูสู้งอาย ุ

3. การออกกาํลงักายทเีหมาะสมในผู้สูงอาย ุ

ความสาํคญัและประโยชน์ของการออกกาํลงักายในผูสู้งอาย ุ

ขนัตอนปฏิบติัของการออกกาํลงักาย 

รูปแบบการออกกาํลงักายสาํหรับผูสู้งอาย ุ

ขอ้แนะนาํการออกกาํลงักายโดยทวัไป 

4. การส่งเสริมและการดูแลสุขภาพจติของผู้สูงอาย ุ

ความหมายของสุขภาพจิต 

ความสาํคญัของการพฒันาสุขภาพจิตของผูสู้งอาย ุ

สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตของผูสู้งอาย ุ

วิธีการพฒันาสุขภาพจิตของผูสู้งอาย ุ

การสาธิตการพฒันาสุขภาพจิตสาํหรับผูสู้งอาย ุ

5. โรค และอาการผดิปกตทิเีป็นปัญหาต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ และวธิีการ

ป้องกนัรักษา 

โรคความดนัโลหิตสูง 

โรคเบาหวาน 
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เรือง การดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยสําหรับผู้สูงอายุ (ต่อ) 

 

ที เรือง เนือหา 

  โรคตา 

ปัญหาการทรงตวั และการหกลม้ในผูสู้งอาย ุ

6. หลกัการใช้ยาในผู้สูงอาย ุ

3 ทีอยูอ่าศยัทีเหมาะสม

สาํหรับผูสู้งอายุ 

หลกัการจดัทีอยู่อาศัยทีเหมาะสมสําหรับผู้สูงอาย ุ

การจดัสภาพแวดลอ้มในหอ้งนาํ 

การจดัสภาพแวดลอ้มในหอ้งนอน 

การจดัสภาพแวดลอ้มบริเวณบนัได 

การจดัสภาพแวดลอ้มบริเวณพืนหอ้ง 

การจดัสภาพแวดลอ้มอุปกรณ์เครืองใช ้

การจดัสภาพแวดลอ้มบริเวณทางเดิน 

4 กฎหมายทีควรรู้และสิทธิ

สาํหรับผูสู้งอายุ 

1. สิทธิ และสวสัดิการสําหรับผู้สูงอาย ุ

2. กฎหมายสําหรับผู้สูงอาย ุ

5 การใชส้มาร์ทโฟน 

(Smartphone) เพือการ

สือสารสาํหรับผูสู้งอาย ุ

1. ความรู้พนืฐานในการใช้สมาร์ทโฟน 

2. การใช้งานสมาร์ทโฟนขันพนืฐาน 

3. การใช้แอพพลเิคชันจากสมาร์ทโฟน 

ไลน์ (Line) 

เฟสบุ๊ค (Facebook) 

ยทููป (Youtube) 

4. ข้อควรระวงัในการใช้สมาร์ทโฟน 
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การดูแลและป้องกันโรคไม่ตดิต่อเรือรัง  

(NCDs : Non – Communicable Diseases) 

 

ศึกษาและฝึกปฏิบัตเิกยีวกบัเรืองต่อไปนี  

  สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรือรัง ธรรมชาติวิทยาของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรือรัง และการป้องกนั

โรคไม่ติดต่อเรือรัง  
 

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

  เ รียนรู้จากสถานการณ์จริง บทบาทสมมุติ กรณีตัวอย่าง ศึกษา ค้นคว้าจาก เอกสาร 

แหล่งการเรียนรู้ ผูรู้้ และสือการเรียนรู้ ไดแ้ก่ สือสิงพิมพ ์สือเทคโนโลยี วิเคราะห์ อภิปราย แลกเปลียนเรียนรู้ 

สาธิต ฝึกปฏิบติั สรุป บนัทึก ตรวจสอบ ประเมินตนเอง จดัทาํชินงาน ผลงาน ศึกษาดูงาน นิทรรศการ ฯลฯ  
 

การวดัและประเมนิผล 

  ประเมินตามสภาพจริง การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ความตงัใจ ความสนใจ ความรับผิดชอบ 

ชินงาน ผลงาน การปฏิบติัจริง การทดสอบ 
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เรือง การดูแลและป้องกันโรคไม่ตดิต่อเรือรัง (NCDs : Non – Communicable Diseases) 

 

ที เรือง เนือหา 

1 ความหมายของโรค

ไม่ติดต่อเรือรัง 

ความหมายของโรคไม่ตดิต่อเรือรัง (NCDs) 

2 สถานการณ์โรค    

ไม่ติดต่อเรือรัง 

สถิตกิารป่วยและการเสียชีวติก่อนวยัอนัควร 

1. สถานการณ์และสถิตกิารป่วย การเสียชีวติก่อนวยัอนัควรด้วยโรคไม่ตดิต่อเรือรัง 

2. สถานการณ์พฤตกิรรมเสียง (Risk Behavior)  

3 ธรรมชาติวิทยาของ

การเกิดโรค 

ไม่ติดต่อเรือรัง  

 

1. ความหมายธรรมชาตวิทิยาของการเกดิโรคไม่ตดิต่อเรือรัง (NCDs) 

2. ปัจจยัเสียงและโรคไม่ตดิต่อเรือรัง 

     2.1 ปัจจยัเสียงทีไม่สามารถปรับเปลียนได ้

     2.2 ปัจจยัเสียงซึงสามารถปรับเปลียนได ้

            2.2.1 ภาวะนาํหนกัเกิน 

            2.2.2 รอบเอวเกิน 

            2.2.3 คอเลสเตอรอลสูง 

    2.3 ปัจจยัเสียงและโรคไม่ติดต่อเรือรังตามแนวคิด 4 × 4 × 4 Model 

3. โรคไม่ตดิต่อเรือรัง 

    3.1 โรคเบาหวาน  

    3.2 ความดนัโลหิตสูง 

    3.3 โรคหวัใจขาดเลือด  

    3.4 โรคหลอดเลือดสมอง  

    3.5 โรคมะเร็ง 

    3.6 โรคปอดอุดกนัเรือรัง (ถุงลมโป่งพอง) 

4 การป้องกนัโรค 

ไม่ติดต่อเรือรัง  

 

1. การป้องกนัโรคไม่ตดิต่อเรือรัง ระดบับุคคล 

    1.1 3 อ. (อาหาร อารมณ์ ออกกาํลงักาย) 

    1.2 2 ส. (สุรา สูบบุหรี) 

    1.3 1 ฟ. (สุขภาพช่องปากและฟัน) 

2. การป้องกนัโรคไม่ตดิต่อเรือรัง ระดบัชุมชน 

     2.1 แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ 

     2.2 ชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชน 

     2.3 มาตรฐานและแนวทางปฏิบติัทางสงัคมของชุมชน 

     2.4 แนวทางปฏิบติัการจดัการสิงแวดลอ้ม 

     2.5 แนวทางปฏิบติัการจดัการตนเอง ปรับเปลียนพฤติกรรมของชุมชน 
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ขันตอนการดําเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนือง 
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ขันตอนการดําเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนือง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขันตอนที 1 ศึกษาสาํรวจและจาํแนกแบ่งกลุ่มเป้าหมาย 

โดยการประสานร่วมมือกบัภาคีเครือข่าย ได้แก่ ผูน้ ําชุมชน อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บ้าน       

(อสม.) สาํรวจกลุ่มเป้าหมายโดยจาํแนกกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม ๆ เป็นช่วงอายุ เพือนาํขอ้มูลกลุ่มเป้าหมายมาจดั

หลกัสูตรส่งเสริมสุขภาวะชุมชน 

ขันตอนที 2 จดัทาํหลกัสูตรตรงตามกลุ่มเป้าหมาย  

เช่น หลกัสูตรการดูแลและป้องกันโรคทีไม่ติดต่อเรือรัง (NCDs) หลกัสูตรส่งเสริมสุขภาวะชุมชน         

(สุขภาวะแม่, สุขภาวะแรกเกิด – 5 ปี, โรค NCDs) ฯลฯ 

ขันตอนที 3 ประสานวิทยากร/จดัหาวสัดุอุปกรณ์ 

 ติดต่อประสานวิทยากรทีมีความรู้ ความเชียวชาญจากภาคีเครือข่าย เช่น เจ้าหน้าทีจากกระทรวง

สาธารณสุข วิทยากรจากกรมสุขภาพจิต วิทยากรจากกรมอนามยั ฯลฯ 

ขันตอนที 4 ดาํเนินการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ 

 การจัดหลกัสูตรส่งเสริมสุขภาวะชุมชน มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทีหลากหลาย เช่น รูปแบบกลุ่ม

ผูส้นใจ รูปแบบการฝึกอบรมประชาชน (ทกัษะชีวิต, พฒันาสงัคมชุมชน ฯลฯ) 

ขันตอนที 5 นิเทศ ติดตามผล และสรุปผลการดาํเนินการ 

 แต่งตังมอบหมายให้บุคลากรดาํเนินการนิเทศ ติดตามผลการดาํเนินงาน การส่งเสริมสุขภาวะชุมชน    

เพือนาํผลการดาํเนินงานมาพฒันาปรับปรุงต่อไป  

ศึกษาสํารวจ และจาํแนกกลุ่มเป้าหมาย 

จดัทําหลกัสูตรตรงตามกลุ่มเป้าหมาย 

ประสานวทิยากร/จดัหาวสัดุ อปุกรณ์ 

ดําเนนิการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ 

นิเทศ/ตดิตามผล/สรุป/รายงานผล 



 
 

  

 

 

 

 

 

คาํสังแต่งตังคณะทาํงาน
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รายชือผู้เข้าร่วมประชุม 

เชิงปฏบัิติการบรรณาธิการ  

(ร่าง) แนวทางการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและ

สุขอนามยัของประชาชนในชุมชน 
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รายชือผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัตกิารบรรณาธกิาร 

แนวทางการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามยัของประชาชนในชุมชน 

ระหว่างวนัที 9 - 11 มกราคม 2562  

ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จงัหวดันนทบุรี 

คณะทีปรึกษา 

 1. นายศรีชยั พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. 

 2. นางสาววิเลขา ลีสุวรรณ์  รองเลขาธิการ กศน. 

 3. นางรุ่งอรุณ   ไสยโสภณ  ผูอ้าํนวยการกลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบ 

       และการศึกษาตามอธัยาศยั  

คณะทํางาน 

 1. นางรุ่งอรุณ   ไสยโสภณ ผูอ้าํนวยการกลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบ 

   และการศึกษาตามอธัยาศยั 

2.นางสาวศิริวรรณ เสมแจง้ กรมกิจการผูสู้งอาย ุกระทรวงการพฒันาสงัคมและความ

มนัคงของมนุษย ์

3. นางสาวสิริณัฏฐ ์ เสือพร กรมกิจการผูสู้งอาย ุกระทรวงการพฒันาสงัคมและความ

มนัคงของมนุษย ์

4. นางพาณีพนัธุ ์ ฉตัรอาํไพวงศ ์ กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ อสม. กระทรวงสาธารณสุข 

5. นางภาณี บุตโรบล กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ อสม. กระทรวงสาธารณสุข 

6. นางสาววนิดา ภาระเวช กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ อสม. กระทรวงสาธารณสุข 

7. นายกณัฑพล ทบัหุ่น ผูแ้ทนกรมควบคุมโรค โรคไม่ติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข 

8. นางสาวสุภาวิตา สุวรรณศิลป์ ผูแ้ทนกรมควบคุมโรค โรคไม่ติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข 

9. นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผูอ้าํนวยการสถาบนั กศน.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

10. นายปรเมศวร์ ศิริรัตน ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน กศน.กทม. 

11. นางธชัชนก พละศกัดิ ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน กศน.จงัหวดัสมุทรปราการ  

12. นางบุษบา ณะแกว้ ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน กศน.จงัหวดัพงังา  

13. นายเรวฒัน ์ เพช็รสงฆ ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน กศน.จงัหวดัปัตตานี 

14. นายนรา  เหล่าวิชยา ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน กศน.จงัหวดัพิษณุโลก 

15. นางอุทยัวรรณ โพธิกระจ่าง  ผูอ้าํนวยการศนูยว์งเดือน อาคมสุรทณัฑ ์จงัหวดัอุทยัธานี 

16. นางสาวพชัยา ทบัทิม ผูอ้าํนวยการ กศน.เขตพระโขนง 

17. นางสาววิมลรัตน์       ภูริคุปต ์ ผูอ้าํนวยการ กศน. เขตหลกัสี 

18. นายวีรยทุธ ์ แสงศิริวฒัน ์ ผูอ้าํนวยการ กศน. เขตบางคอแหลม 

19. นางสาวบงัอร ดวงดุษดี ศึกษานิเทศก ์สาํนกังาน กศน. จงัหวดัอุดรธานี 
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20. นางสาวนฤมล  อนัตะริกานนท ์ ศึกษานิเทศก ์สาํนกังาน กศน. จงัหวดัชยันาท 

21. นางสาวอนงค ์ ชูชยัมงคล ครูเชียวชาญ ศนูยว์งเดือน อาคมสุรทณัฑ ์จงัหวดัอุทยัธานี 

22. นางสาวจรรยา  สิงห์ทอง  ครูชาํนาญการพิเศษ 

ศนูยฝึ์กและพฒันาอาชีพเกษตรกรรมวดัญาณสงัวรารามวรมหาวิหาร 

อนัเนืองมาจากพระราชดาํริ 

23. นางสาวอนงค ์ สีอ่อนแสง นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ สาํนกังาน กศน. จงัหวดัอุดรธานี 

24. นายสุรเชษฐ ์ เหลียมวานิช กลุ่มส่งเสริมปฏิบติัการ  

25. นางสาววรรณพร ปัทมานนท ์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

26. นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

27. นางนุสรา สกลนุกรกิจ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

28. นางสาวเบ็ญจวรรณ อาํไพศรี กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

29. นางสาวจีราภา เจียมศกัดิ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

30. นายกิตติพงศ ์ จนัทวงศ ์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

31. นางสาวทิพวรรณ วงคเ์รือน กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

32. นางสุกญัญา กุลเลิศพิทยา กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

33. นางสาวชาลินี          ธรรมธิษา กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

34. นางสาวนภาพร        อมรเดชาวฒัน ์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

35. นางสาวชมพนูท        สงัขพิ์ชยั          กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

36. นางวรรณี ศรีศิริวรรณกุล     กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
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คณะผู้จัดทาํ 
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คณะผู้จัดทํา 

คณะทีปรึกษา 

 1. นายศรีชยั พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. 

 2. นางสาววิเลขา ลีสุวรรณ์  รองเลขาธิการ กศน. 

 3. นางสาวประดินนัท ์ สดีวงศ ์  รองเลขาธิการ กศน. 

 4. นางรุ่งอรุณ   ไสยโสภณ  ผูอ้าํนวยการกลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบ 

       และการศึกษาตามอธัยาศยั  

คณะทํางาน 

 1. นางรุ่งอรุณ   ไสยโสภณ ผูอ้าํนวยการกลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบ 

   และการศึกษาตามอธัยาศยั 

2. นางสาววรรณพร ปัทมานนท ์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

3. นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

4. นางนุสรา สกลนุกรกิจ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

5. นางสาวเบ็ญจวรรณ อาํไพศรี กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

6. นางสาวจีราภา เจียมศกัดิ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

7. นายกิตติพงศ ์ จนัทวงศ ์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

8. นางสาวทิพวรรณ วงคเ์รือน กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

9. นางสุกญัญา กุลเลิศพิทยา กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

10. นางสาวชาลินี          ธรรมธิษา กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

11. นางสาวนภาพร        อมรเดชาวฒัน ์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

12. นางสาวชมพนูท        สงัขพิ์ชยั          กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

 13. นางวรรณี ศรีศิริวรรณกุล     กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
 

ออกแบบปก 

    นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

 



 


