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ตารางผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ (จ านวน 23 ราย) กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

 

รายชื่อ 
 

ความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจ
และหลอดเลือดในระยะเวลา 10 ปี 

กลุ่มเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยงใกล้เคียงกับคน
ไทยเพศเดียวกัน อายุเท่ากัน 

1.นายอุดม อัศวุตมางกุร 4.03 น้อย 1.3 เท่า 
2.นางนงพะงา ศิวานุวัฒน์ 3.75 น้อย 0.8 เท่า 
3.นางนภัสบงกช  ศุภะพิชน์ 3.01 น้อย 0 เท่า 
4.นางสาวสุพิชชา  วงคจ์ันทร์ 4.57 น้อย 1.5 เท่า 
5.นางทับทิม  ศรีวิไล 1.44 น้อย 0.8 เท่า 
6.นางสาวพรรณี  พันธ์เสือ 4.66 น้อย 1.2 เท่า 
7.นายวัชรินทร์  แสงสัมฤทธิ์ผล 1.74 น้อย 0 เท่า 
8.นางสาวณัฐนันท์ นาลมีศรี 4.21 น้อย 0 เท่า 
9.นางสาวพัทธ์ธีรา  พระราช 2.03 น้อย 0 เท่า 
10.นางสาวธวัลรัตน ์ ใหม่รัตนไชยชาญ 2.11 น้อย 2.2 เท่า 
11.นางณัฏฐกา กิจสมมารถ 1.12 น้อย 0.8 เท่า 
12.นายชัยรัชต์ จันทร์ตรี 1.23 น้อย 0.6 เท่า 
13.นายวสันต์ อุนานันท์ 1.57 น้อย 0.7 เท่า 
14.นางสาวขนิษฐา ระโหฐาน 0.46 น้อย 0.5 เท่า 
15.นายสันสนะ ณรงค์อินทร์ 3.06 น้อย 1.5 เท่า 
16.นางรุ่งนภา บุญปู่ 30 สูง 4.7 เท่า 
17.นายฤทธิรงค์ โพธิ์กลางดอน 14.16 ปานกลาง 1.9 เท่า 
18.นางสาวจิรัญชญา พารอด 2.54 น้อย 0 เท่า 
19.นางสาวชญาภา แตงจั่น 1.36 น้อย 0 เท่า 
20.นายเศวต เชี่ยงลี่ 5.86 น้อย 2.5 เท่า 
21.นายธวัชชัย ทองบ่อ 2.52 น้อย 0.8 เท่า 
22.นายชวพล พัชสีฬหา 4.28 น้อย 2.7 เท่า 
23.นางสาวรุ่งนภา ดุงสูงเนิน 1.03 น้อย 0 เท่า 

หลักฐานการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป 
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 

 

หน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
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ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากร 35 ปี ขึ้นไป 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ (จ านวน 23 ราย) กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

 
ล าดับที่ 1) ชื่อ : นายอุดม อัศวุตมางกุร ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการกองออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 

(ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ) 

 ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดใน
ระยะเวลา 10 ปี 

4.03% 

 มีระดับความเสี่ยงใกล้เคียงกับคนไทยเพศเดียวกัน อายุเท่ากัน 1.3 

: เอกสารแนบผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด 
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ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากร 35 ปี ขึน้ไป 

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ (จ านวน 23 ราย) กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
 

ล าดับที่ 2) ชื่อ : นางนงพะงา ศิวานุวัฒน์ ต าแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

 ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดในระยะเวลา 10 ปี 3.75% 

 มีระดับความเสี่ยงใกล้เคียงกับคนไทยเพศเดียวกัน อายุเท่ากัน 0.8 

: เอกสารแนบผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด 
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ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากร 35 ปี ขึ้นไป 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ (จ านวน 23 ราย) กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

 
ล าดับที่ 3) ชื่อ : นางนภัสบงกช  ศุภะพิชน์ ต าแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

 ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดในระยะเวลา 10 ปี 3.01% 

 มีระดับความเสี่ยงใกล้เคียงกับคนไทยเพศเดียวกัน อายุเท่ากัน 0 

: เอกสารแนบผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด 
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ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากร 35 ปี ขึ้นไป 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ (จ านวน 23 ราย) กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

 
ล าดับที่ 4) ชื่อ : นางสาวสุพิชชา  วงค์จันทร์ ต าแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

 ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดในระยะเวลา 10 ปี 4.57% 

 มีระดับความเสี่ยงสูงเป็น (เท่าของคนไทย เพศเดียวกัน อายุเท่ากัน) 1.5 

: เอกสารแนบผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด 
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ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากร 35 ปี ขึ้นไป 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ (จ านวน 23 ราย) กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

 
ล าดับที่ 5) ชื่อ : นางทับทิม  ศรีวิไล ต าแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                                  

รักษาการในต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

 ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดในระยะเวลา 10 ปี 1.44% 

 มีระดับความเสี่ยงสูงเป็น (เท่าของคนไทย เพศเดียวกัน อายุเท่ากัน) 0.8 

: เอกสารแนบผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด 
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ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากร 35 ปี ขึ้นไป 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ (จ านวน 23 ราย) กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

 
ล าดับที่ 6) ชื่อ : นางสาวพรรณี  พันธ์เสือ ต าแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 

 ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดในระยะเวลา 10 ปี 4.66% 

 มีระดับความเสี่ยงสูงเป็น (เท่าของคนไทย เพศเดียวกัน อายุเท่ากัน) 1.2 

: เอกสารแนบผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด 
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ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากร 35 ปี ขึ้นไป 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ (จ านวน 23 ราย) กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

 
ล าดับที่ 7) ชื่อ : นายวัชรินทร ์ แสงสัมฤทธิ์ผล ต าแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดในระยะเวลา 10 ปี 1.74% 

 มีระดับความเสี่ยงใกล้เคียงกับคนไทยเพศเดียวกัน อายุเท่ากัน 0 

: เอกสารแนบผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด 
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ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากร 35 ปี ขึ้นไป 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ (จ านวน 23 ราย) กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

 
ล าดับที่ 8) ชื่อ : นางสาวณัฐนันท์ นาลมีศรี ต าแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดในระยะเวลา 10 ปี 4.21% 

 มีระดับความเสี่ยงใกล้เคียงกับคนไทยเพศเดียวกัน อายุเท่ากัน 0 

: เอกสารแนบผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด 
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ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากร 35 ปี ขึ้นไป 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ (จ านวน 23 ราย) กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

 
ล าดับที่ 9) ชื่อ : นางสาวพัทธ์ธีรา  พระราช ต าแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

 ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดในระยะเวลา 10 ปี 2.03% 

 มีระดับความเสี่ยงใกล้เคียงกับคนไทยเพศเดียวกัน อายุเท่ากัน 0 

: เอกสารแนบผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด 

 



11 
 

 

ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากร 35 ปี ขึ้นไป 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ (จ านวน 23 ราย) กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

 
ล าดับที่ 10) ชื่อ : นางสาวธวัลรัตน์  ใหม่รัตนไชยชาญ ต าแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดในระยะเวลา 10 ปี 2.11% 

 มีระดับความเสี่ยงสูงเป็น (เท่าของคนไทย เพศเดียวกัน อายุเท่ากัน) 2.2 

: เอกสารแนบผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด 
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ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากร 35 ปี ขึ้นไป 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ (จ านวน 23 ราย) กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

 
ล าดับที่ 11) ชื่อ : นางณัฏฐกา กิจสมมารถ ต าแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดในระยะเวลา 10 ปี 1.12% 

 มีระดับความเสี่ยงสูงเป็น (เท่าของคนไทย เพศเดียวกัน อายุเท่ากัน) 0.8 

: เอกสารแนบผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด 
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ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากร 35 ปี ขึ้นไป 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ (จ านวน 23 ราย) กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

 
ล าดับที่ 12) ชื่อ : นายชัยรัชต์ จันทร์ตรี ต าแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

 ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดในระยะเวลา 10 ปี 1.23% 

 มีระดับความเสี่ยงสูงเป็น (เท่าของคนไทย เพศเดียวกัน อายุเท่ากัน) 0.6 

: เอกสารแนบผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด 
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ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากร 35 ปี ขึ้นไป 

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ (จ านวน 23 ราย) กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
 

ล าดับที่ 13) ชื่อ : นายวสันต์ อุนานันท์ ต าแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

 ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดในระยะเวลา 10 ปี 1.57% 

 มีระดับความเสี่ยงสูงเป็น (เท่าของคนไทย เพศเดียวกัน อายุเท่ากัน) 0.7 

: เอกสารแนบผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด 

 

 



15 
 

ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากร 35 ปี ขึ้นไป 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ (จ านวน 23 ราย) กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

 
ล าดับที่ 14) ชื่อ : นางสาวขนิษฐา ระโหฐาน ต าแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

 ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดในระยะเวลา 10 ปี 0.46% 

 มีระดับความเสี่ยงสูงเป็น (เท่าของคนไทย เพศเดียวกัน อายุเท่ากัน) 0.5 

: เอกสารแนบผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด 
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ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากร 35 ปี ขึ้นไป 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ (จ านวน 23 ราย) กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

 
ล าดับที่ 15) ชื่อ : นายสันสนะ ณรงค์อินทร์ ต าแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

 ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดในระยะเวลา 10 ปี 3.06% 

 มีระดับความเสี่ยงสูงเป็น (เท่าของคนไทย เพศเดียวกัน อายุเท่ากัน) 1.5 

: เอกสารแนบผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด 
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ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากร 35 ปี ขึ้นไป 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ (จ านวน 23 ราย) กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

 
ล าดับที่ 16) ชื่อ : นางรุ่งนภา บุญปู่  ต าแหน่ง : พนักงานธุรการ ส3 

 ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดในระยะเวลา 10 ปี 30.00% 

 มีระดับความเสี่ยงสูงเป็น (เท่าของคนไทย เพศเดียวกัน อายุเท่ากัน) 4.7 

: เอกสารแนบผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด 
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ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากร 35 ปี ขึ้นไป 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ (จ านวน 23 ราย) กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

 
ล าดับที่ 17) ชื่อ : นายฤทธิรงค์ โพธิ์กลางดอน ต าแหน่ง : พนักงานธุรการ ส3 

 ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดในระยะเวลา 10 ปี 14.16% 

 มีระดับความเสี่ยงสูงเป็น (เท่าของคนไทย เพศเดียวกัน อายุเท่ากัน) 1.9 

: เอกสารแนบผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด 
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ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากร 35 ปี ขึ้นไป 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ (จ านวน 23 ราย) กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

 
ล าดับที่ 18) ชื่อ : นางสาวจิรัญชญา พารอด ต าแหน่ง : พนักงานธุรการ ส3 

 ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดในระยะเวลา 10 ปี 2.54% 

 มีระดับความเสี่ยงใกล้เคียงกับคนไทยเพศเดียวกัน อายุเท่ากัน 0 

: เอกสารแนบผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด 
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ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากร 35 ปี ขึ้นไป 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ (จ านวน 23 ราย) กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

 
ล าดับที่ 19) ชื่อ : นางสาวชญาภา แตงจั่น ต าแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

 ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดในระยะเวลา 10 ปี 1.36% 

 ซึ่งระดับความเสี่ยงของท่านสูงเป็น (เท่าของคนไทย เพศเดียวกัน อายุเท่ากัน) 0 

: เอกสารแนบผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด 
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ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากร 35 ปี ขึ้นไป 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ (จ านวน 23 ราย) กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

 
ล าดับที่ 20) ชื่อ : นายเศวต เชี่ยงลี่ ต าแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดในระยะเวลา 10 ปี 5.86% 

 มีระดับความเสี่ยงสูงเป็น (เท่าของคนไทย เพศเดียวกัน อายุเท่ากัน) 2.5 

: เอกสารแนบผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด 
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ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากร 35 ปี ขึ้นไป 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ (จ านวน 23 ราย) กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

 
ล าดับที่ 21) ชื่อ : นายธวัชชัย ทองบ่อ ต าแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดในระยะเวลา 10 ปี 2.52% 

 มีระดับความเสี่ยงสูงเป็น (เท่าของคนไทย เพศเดียวกัน อายุเท่ากัน) 0.8 

: เอกสารแนบผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด 
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ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากร 35 ปี ขึ้นไป 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ (จ านวน 23 ราย) กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

 
ล าดับที่ 22) ชื่อ : นายชวพล พัชสีฬหา ต าแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดในระยะเวลา 10 ปี 4.28% 

 มีระดับความเสี่ยงสูงเป็น (เท่าของคนไทย เพศเดียวกัน อายุเท่ากัน) 2.7 

: เอกสารแนบผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด 
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ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากร 35 ปี ขึ้นไป 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ (จ านวน 23 ราย) กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

 
ล าดับที่ 23) ชื่อ : นางสาวรุ่งนภา ดุงสูงเนิน ต าแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป 

 ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดในระยะเวลา 10 ปี 1.03% 

 มีระดับความเสี่ยงใกล้เคียงกับคนไทยเพศเดียวกัน อายุเท่ากัน 0 

: เอกสารแนบผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด 

 

 

 


