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ประวัติกำรศึกษำ 

 พ.ศ.2561   :   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา  

                                (Ph.D. in Health Promotion and Health Education) 

         คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 พ.ศ.2551   :   พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 

        คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 พ.ศ. 2539  :   ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง  
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                      ประสงค์อุบลราชธาน ี

ประวัติกำรท ำงำน 

2539 – 2541       โรงพยาบาลมุกดาหาร (หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม) 
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2547 – 2554       หัวหน้างานเลขานุการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต
ตรวจราชการที่ 13 ส านักตรวจและประเมินผลกระทรวง
สาธารณสุข 

2554 – 2556       ผู้นิเทศระดับกระทรวงสาธารณสุข เขตตรวจราชการที่ 3 และ
กรุงเทพมหานคร 

2559                  รองหัวหน้าศูนย์ประสานสุขภาพแรงงาน การช่วยเหลือเหยื่อค้า
มนุษย์และความร่วมมือองค์กรระหว่าง ของประเทศญี่ปุ่น LTOP 
กระทรวงสาธารณสุข และหัวหน้างานแรงงานต่างด้าว ส านัก
บริหารการสาธารณสุข 

2561                  กลุ่มงานพัฒนาเขตสุขภาพ กองบริหารการสาธารณสุข 

 ผลงำน/รำงวัลที่ได้รับ 

ล ำดับที่ ผลงำน/รำงวัลที่ได้รับ 

1. เกียรติบัตร โดยกระทรวงศึกษาธิการ “แม่ดีเด่นประจ าปี ๒๕๕๒” โรงเรียนสาร
วิทยา 

2. เกียรติบัตร โดยกระทรวงสาธารณสุข “น าเสนอผลงาน ประชุมวิชาการระดับชาติ 
๙๐ การสาธารณสุขไทย เพ่ือคนไทยสุขภาพดี กระทรวงสาธารณสุข” ประจ าปี 
๒๕๕๒ 
 

3. เกียรติบัตร กระทรวงสาธารณสุข “ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง กระทรวง
สาธารณสุข”ปี ๒๕๕๔ 
 

4. เกียรติบัตร โดยกระทรวงศึกษาธิการ “แม่ดีเด่นประจ าปี ๒๕๕๔” โรงเรียนสาร
วิทยา 

5. เกียรติบัตร โดยมหาวิทยาลัยอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ “น าเสนอผลงาน ประชุม
วิชาการนานาชาติ  KPAEW ณ ประเทศเกาหลีใต้” ประจ าปี ๒๕๕๖ 
 

6. เกียรติบัตร โดยกระทรวงศึกษาธิการ “แม่ดีเด่นประจ าปี ๒๕๕๙” โรงเรียนสาร
วิทยา 
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ผลงำน/รำงวัลที่ได้รับ (ต่อ) 

7. เกียรติบัตร โดยมหาวิทยาลัย  Stockholm University ประเทศสวีเดน และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “ประชุมวิชาการนานาชาติ ERT International 
Symposium on Education For Rural Transformation ๒๐๑๖”  

8. เกียรติบัตร โดย Harvard Asia Academic ; Harvard University  
 “Age Group Health Plan ; Strategic Plan ๔ years (๒๐๑๙-๒๐๒๒) ”   
 

9. เกียรติบัตร โดย มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทยและสวทช. “รางวัล TQM 
Best Practice in Thailand ๒๐๑๙ สาขาการประยุกต์ระบบมาตรฐานต่างๆเข้ากับ
การบริหารจัดการ” 
 

10. เกียรติบัตร โดยกระทรวงสาธารณสุข “น าเสนอผลงาน ประชุมวิชาการกระทรวง
สาธารณสุข ปี ๒๕๖๒ สู่ศตวรรษที่ ๒ การสาธารณสุขไทย เพ่ือคนไทยสุขภาพดี”  
 

 
สมำคม /องค์กรสำธำรณประโยชน์ ที่เข้ำร่วม 

ล ำดับที่ สมำคม /องค์กรสำธำรณประโยชน์ ที่เข้ำร่วม 

1. สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 

2. มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี 

3. คณะกรรมการสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก 

4. สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล 

5. สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผลงำนกำรตีพิมพ์และกำรน ำเสนอผลงำน  

สุดาฟ้า  วงศ์หาริมาตย์.อรพิน เจริญผล,สตรีรัตน์ ธาดากานต์.2551.ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรไม่ 
     มำตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูก ในชุมชนที่คัดสรร จังหวัดสระบุรี. วารสารวิชาการ 
     กระทรวงสาธารณสุข. น าเสนอผลงาน ประชุมวิชาการระดับชาติ กระทรวงสาธารณสุข 90  
     ปีการสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี  ณ อิมแพคชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี.  
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ศุภมิตร  ปรีติเขมรัตน์,มยุรี เอี่ยมเจริญ,สุดาฟ้า  วงศ์หาริมาตย์.2555.กำรศึกษำวิจัยกำรจัดท ำ 
     ต้นทุนส ำนักบริหำร กำรสำธำรณสุข,วารสารส านักพัฒนาวิชาการกระทรวงสาธารณสุข. 
 
สุดาฟ้า  วงศ์หาริมาตย์.2556.ปัญหำอุปสรรคของกำรไม่มำตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูก ใน 
       ชุมชนที่คัดสรรจังหวัดนนทบุรี. วารสารส านักพัฒนาวิชาการกระทรวงสาธารณสุข.10(1).           
 
 

สุดาฟ้า  วงศ์หาริมาตย์.เรณุมาศ มาอุ่น.2556.แนวทำงกำรพัฒนำรูปแบบกำรมำตรวจคัดกรอง 
       มะเร็งปำกมดลูกจังหวัดนนทบุรี. น าเสนอผลงาน ประชุมวิชาการนานาชาติ KPAEW ณ  
       กรุงโชล ประเทศเกาหลีใต้.  
 
สุดาฟ้า  วงศ์หาริมาตย์.2559.กำรศึกษำวิจัยรูปแบบกำรสร้ำงเสริมสุขภำพแรงงำนต่ำงด้ำว : สู่ 
       ทศวรรษกำรจัดระบบบริกำรสุขภำพ.วารสารส านักพัฒนาวิชาการกระทรวง 
       สาธารณสุข.12(2), 52-64.น าเสนอผลงาน ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสมัยพิเศษ ความร่วมมือ 
       ด้านสาธารณสุขไทย-เมียนมา ณ กรุงเทพมหานคร. 
 
ผลงำนกำรเขียนต ำรำ/คู่มือ 
  
รูปแบบนวัตกรรมบริการโดยประยุกต์แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่โดยการวางระบบบริหาร
ราชการ แบบบูรณาการในเขตสุขภาพ (ISBN 978-616-485-179-5 ; 2562) 
  
คู่มือการใช้งานนวัตกรรมบริการ : กลยุทธ์สร้างคุณค่าการแข่งขันยุคใหม่ (ISBN 978-616-485-
219-8 ; 2562)  
 
คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพ แรงงานต่างด้าว (ISBN 978-616-11-3166-1 ; 2559)  
 
คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือป้องกันการเกิดโรคเมตาบอลิกซินโดรม ในประชาชนวัยผู้ใหญ่ 
(ISBN  978-616-423-820-6 ; 2559)  
 
คู่มือแนวทางการส่งต่อระหว่างประเทศ (ISBN978-616-11-3181-1 ; 2559)  
 
คู่มือแนวทางการด าเนินงานการส่งเสริมสุขภาพแรงงานต่างด้าว : โครงการสร้างเสริมสุขภาพ
แรงงานต่างด้าว  (Referral System ; 2559) 

 


