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3. ประวัติการศึกษา     
 

ท่ี ปท่ีสำเร็จการศึกษา วุฒิ/สาขา สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา 

1 2539 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง 

(สาธารณสุขชุมชน) 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจงัหวัด

ขอนแกน สถาบันพระบรมราชชนก 

2 2543 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

3 2545 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

(สาขาเวชศาสตรชุมชน) (วทม.) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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 4.  ประวัติการทำงาน 

 

ระยะเวลา พ.ศ.–พ.ศ. ตำแหนงหนาที สถานท่ีทำงาน 

2565 - ปจจุบัน อาจารยประจำ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2560 – พ.ค. 2565 วิทยาจารยชำนาญการ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและ

สาธารณสุข กาญจนภิเษก 

2558 - 2560  นักทรัพยากรบุคคล สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 

2548 - 2553 นักวิชาการสาธารณสขุ 

(ผูชวยนักวิจัย) 

โครงการศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายตอภาระโรค 

(Setting Priorities using Information on 

Cost-Effectiveness – SPICE) สำนักวิชาการ

กระทรวงสาธารณสุข 

2546 - 2547 นักวิชาการสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

2542 - 2545 เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน สำนำงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

2542 - 2545 เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน สำนำงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสมีา 

2539 - 2541 เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน โรงพยาบาลหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย 
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5. ผลงานทางวิชาการ 

 5.1  ระดับชาติ 

 5.1.1  หนังสือ/ตำรา 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 5.1.2  บทความวิจัย 

ลำดับ ผลงาน ฐาน TCI 

1 วราคณา ผลประเสริฐ, เยาวรตน ปรปกษขาม, จรรยา ภัทรอาชาชัย, นฤมล สวรรคปญญาเลิศ, นภชา สิงหวีร

ธรรม, ภูมริน พุมศร.ี ถอดบทเรียนจากการศึกษานำรองในโครงการสอบสวนสาเหตุการตายในประเทศไทย พ.ศ. 

2548. วารสารความปลอดภยัและสุขภาพ. 2552, 2: 6. 

1 

2 ปริญญา จิตอราม และ นภชา สิงหวีรธรรม, (2559). การรับรูความสามารถแหงตนตอการปฏิบัติงานดานสุขภาพ

ชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน,วารสารคณะพลศกึษา. 19(1):67-78. 

1 

3 ปริญญา จิตอราม, สุทธิศักดิ ์สุรริกัษ,  นภชา สิงหวีรธรรม และ ธนกฤต ธนวงศโภคิน, ภาวะซึมเศราของ

ผูสูงอายุในเขตชนบท: กรณีศึกษาผูสูงอายุตำบลวัดยางงาม อำเภอปากทอ จงัหวัดราชบุรี,วารสารคณะพลศึกษา 

ปท่ี 19 เลมท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2559, 92-104. 

1 

4 นภชา สิงหวีรธรรม*, กิตติพร เนาวสุวรรณ, ยุพาวดี ขันทบัลลัง, อำพล บุญเพียร, สอาด มุงสิน และ รุงอรุณ 

กระมุทกาญจน, การรบัรูเอกลักษณและอัตลักษณของสถาบันพระบรมราชชนก ของนักศกึษา อาจารย  ครูพ่ี

เลี้ยงและผูปกครอง วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปท่ี 5 ฉบับ

ท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2561, 60-70. 

1 

5 นายกิตติพร เนาวสุวรรณ, นภชา สิงหวีรธรรม และ นางสิริวรรณ ธัญญผล, ปจจยัท่ีมีอิทธิพลตอสมรรถนะการ

พยาบาลดานความรูผูสูงอายุของนักศึกษาพยาบาล, วารสารวิชาการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ ปท่ี 

10 เลมท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2561,56-58. 

1 

6 นภชา สิงหวีรธรรม*, รุงฤทัย มวลประสิทธ์ิพร, กฤษดา แสวงด,ี ปริญญา จติอราม และ วรนุช ทัศบุตร, ศึกษา

ตนทุนตอหนวยของการผลิตและจดุคุมทุนนักศึกษาในวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก, 

วารสารวิชาการสาธารณสุข, ปท่ี 27 ฉบับท่ี 5 กันยายน - ตุลาคม 2561,937-947. 

1 

7 อติญาณ ศรเกษตริน, รุงนภา จันทรา, ชุลีพร หีตอักษร, นภชา สิงหวีรธรรม, ผลของโปรแกรมการสอนสุขศึกษา

เรื่องมะเร็งปากมดลูกตอความรู เจตคติ และการฉีดวัคซีน ปองกันมะเร็งปากมดลูกของนักเรยีนหญิงช้ัน

ประถมศึกษาปที 5 จังหวัดสรุาษฎรธานี, วารสารเครือขายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต, ปท่ี 5 

ฉบับท่ี 3 กันยายน - ธันวาคม 2561, 1-12. 

1 

8 กิตติพร เนาวสุวรรณ, นภชา สิงหวีรธรรม, สิริวรรณ ธัญญผล, ปจจยัท่ีมีอิทธิพลตอสมรรถนะการพยาบาลดาน

ผูสูงอายุของนักศึกษาพยาบาล, วารสารวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ, ปท่ี 10 ฉบับท่ี 1 มกราคา – 

มิถุนายน 2561, 56-68. 

1 

9 นภชา สิงหวีรธรรม*, กิตติพร เนาวสุวรรณ, ปทมา ผองศิร,ิ สอาด มุงสิน และ นภทัร บุญเทียม, เหตผุลการ

เลือกสถานท่ีเรียน สถานท่ีทำงาน และทัศนคตติอความตองการทำงานหลังสำเร็จการศึกษาในวิทยาลยัสังกัด

สถาบันพระบรมราชชนกและของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลยัพยาบาลพระบรมราชชนนี 

สรรพสิทธ์ิประสงค, วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปท่ี 6 ฉบับ

1 



ลำดับ ผลงาน ฐาน TCI 

ท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2562, 140-153. 

10 นวรตัน ไวชมภู, รัตตภิรณ บุญทัศน และ นภชา สิงหวีรธรรม, การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุตามหลัก 3 อ. 

วารสารเครือขายวิทยาลยัพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต, ปท่ี 6 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2562, 

262-269.  

1 

11 ศุลีพร เพชรเรียง, กิตติพร เนาวสวุรรณ, นภชา สิงหวีรธรรม, รัถยานภิศ รัชตวรรณ, คณุลักษณะอาจารย

พยาบาลท่ีสงผลตออัตลักษณการพยาบาลดวยหัวใจความเปนมนุษยของนักศึกษาพยาบาล ตามการรบัรูของ

อาจารยพยาบาลในวิทยาลยัพยาบาลเครอืขายภาคใต, วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร สาขา

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2562, 71-82. 

1 

12 นภชา สิงหวีรธรรม*, การพัฒนารูปแบบการสอนดวยวิธีท่ีหลากหลาย (Didactic Teaching) โดยการใชรูปแบบ

การเรยีนรู VARK ตอทักษะการคดิเชิงวิเคราะหของนักศึกษาหลักสตูรสาธารณสุขชุมชน. วารสารเครอืขาย

วิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต, ปท่ี 6 ฉบับท่ี 3 กันยายน - ธันวาคม 2562, 27-40. 

1 

13 กิตติพร เนาวสุวรรณ, นภชา สิงหวีรธรรม, ชุติมา รักษบางแหลม. ความตองการการดูแลสุขจากองคการ

ปกครองสวนทองถ่ินของผูสูงอายุ 7 จังหวัดภาคใตตอนลาง. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, ปท่ี 12 ฉบับท่ี 

3 กันยายน - ธันวาคม 2562, 620-628. 

1 

14 กิตติพร เนาวสุวรรณ, วันเพ็ญ มีชัยชนะ, นภชา สิงหวีรธรรม, ปนนเรศ กาศอุดม. อัตลักษณการพยาบาลดวยหัว

ใจความเปนมนุษยของพยาบาลวิชาชีพตามโครงการพยาบาลวิชาชีพเพ่ิมเพ่ือแกปญหาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน

ภาคใต, ราชวดสีาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร ปท่ี 9 ฉบับท่ี 2 กันยายน - ธันวาคม 2562, 27-41. 

1 

15 กิตติพร เนาวสุวรรณ, นภชา สิงหวีรธรรม. ปจจัยท่ีมคีวามสัมพันธกับสมรรถนะดานการพยาบาลผูสูงอายุของ

นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา. วารสารวิชาการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ, ปท่ี 1ฉบับท่ี 2 

มิถุนายน - ธันวาคม 2562, 73-85. 

0 

16 อุดมรัตน ชโลธร, ยฆุามาส วันดาว, นภชา สิงหวีรธรรม, การทบทวนเก่ียวกับวิธีปฏิบัตดิวยการแพทยทางเลือก

ตอระดับความดันโลหติ. วารสารการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก. ปท่ี 17 ฉบับท่ี 3 กันยายน - 

ธันวาคม 2562, 504-515 

1 

17 ภคณัฐ วีรชจร, โชคชัย ลอมทอง, นภชา สิงหวีรธรรม, การรอดชีพของผูปวยมะเร็งเตานมหลังไดรับการรักษา

ดวยยาตานฮอรโมนในโรงพยาบาลขอนแกน. วารสารเครอืขายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต, ปท่ี 

7 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม - สงิหาคม 2563, 64-73. 

1 

18 กิตติพร เนาวสุวรรณ, อุทุมพร ดุลยเกษม, ธมลวรรณ แกวกระจก, นภชา สิงหวีรธรรม. (2562). การเขารวม

กิจกรรมทางสังคมของผูสูงอายุกลุมติดสังคม 7 จังหวัดภาคใตตอนลาง. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

นครราชสมีา, 25(2): 181 – 193. 

 

1 

19 กิตติพร เนาวสุวรรณ และ นภชา สิงหวีรธรรม. (2563).  ปฏิสัมพันธระหวางสิทธิการรักษาพยาบาลและเขตท่ีอยู

อาศัยท่ีมีผลตอการดูแลผูสูงอายตุามบทบาทองคกรปกครองสวนทองถ่ินและการเขารวมกิจกรรมทางสังคมของ

ผูสูงอายุในสามจังหวัดชายแดนภาคใต. วารสารวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ. 12(1), มกราคม - 

มิถุนายน 2563: 137-149. 

1 

 

20 เจนจิรา คังฆะสุวรรณ, กิตติพร เนาวสุวรรณ, พัทธนัย จอเอียด, กัญญารัตน พรหมแกว, นภชา สิงหวีรธรรม. 

(2563). การพัฒนารูปแบบความรวมมือเพ่ือสงเสริมการมสีวนรวมในการปองกันโรคไขเลอืดออกของแกนนำ

ชุมชน. วารสารมหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ฉบับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 12(3): 175-194. 

1 

 

21 วิน เตชะเคหะกิจ, นภชา สิงหวีรธรรม*, ธีระศักดิ ์วงศใหญ, กิตติพร เนาวสุวรรณ. (2563). ตนทุนตอหนวยของ

หนวยบริการปฐมภูม ิกรณีศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร. วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ. 13(2): 192-204. 

1 



ลำดับ ผลงาน ฐาน TCI 

22 กิตติพร เนาวสุวรรณ, นภชา สิงหวีรธรรม. (2563). ปฏิสัมพันธระหวางการเดินทางมาโรงพยาบาลและความ
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 5.2.2 บทความวิจัย 
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Submitted 

 

  

6. อ่ืน ๆ 

 

6.1 ทุนวิจัย 

 วิจัย ป แหลงทุน ตำแหนง งบประมาณ 

(บาท) 

1 การพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติและศึกษา

ตนทุนในการดูแลรักษาผูปวยมะเร็งดวย

การแพทยผสมผสาน 

2564 สำนักงานวิจัย

การแพทยแผนไทย 

กรมการแพทยแผน

ไทยและการแพทย

ทางเลือก 

หัวหนาโครงการ 100,000 

2 ความเต็มใจยอมรับและความเต็มใจท่ีจะ

จายเงินการไดรับการฉีดวัคซีนกระตุนซ้ำ 

ปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

2564 สถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข 

หัวหนาโครงการ 927,520  

3 การถอดบทเรียนการเขาถึงบริการสุขภาพ

และการปรับตัวในการใหบริการสุขภาพ การ

ดูแลผูปวยแบบประคับประคอง 

ในชวงท่ีมีการแพรระบาดของโควิด 19 

2565 สำนกันโยบาย

สุขภาพระหวาง

ประเทศ 

หัวหนาโครงการ 280,000 

4 การพัฒนาขอเสนอแนวทางการบริหาร

จัดการของกองทุนประกันสุขภาพในการ

จัดสรรงบประมาณใหกับโรงพยาบาล

2565 สถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข 

นักวิจัย 1,499,740.00 



สงเสริมสุขภาพตำบล ท่ีถายโอนไปองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

5 โครงการวิเคราะหขอมูลตนทุนบริการของ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลในชวงท่ีมี

การระบาดของโรคโควิด 19 ปงบประมาณ 

2562 -2564 

2565 สำนักนโยบาย

สุขภาพระหวาง

ประเทศ 

นักวิจัย 5,000,000 

 

 

6.2 งานวิจัย 

  1. งานวิจัยเรื่อง การศึกษาตนทุนการใหบริการสงเสริมสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน หลกัประกันสุขภาพ

ถวนหนาในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ป 2545 

 2. งานวิจัยเรื่อง ตนทุนและรูปแบบการบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคตามชุด 

สทิธิประโยชนหลักประกันสุขภาพถวนหนา ป 2546 

 3. งานวิจัยเรื่อง ทักษะชีวิตและพฤติกรรมการใชสารเสพติดของนักเรียนอายุระหวาง 12 –17 ป ท่ีศึกษา

อยูในระบบการศึกษานอกโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร ป 2546 

 4. งานวจิัยเรื่อง สุขภาพจิตของผูปกครองเด็กพัฒนาการชา สถาบันราชานุกูล  

กรมสุขภาพจิต ป 2547 

 5. งานวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพของการใชเข็มขัดนิรภัยในการปองกันการบาดเจ็บและเสียชวีิตจากอุบัติเหตุ

ผูโดยสารรถยนต ป 2548 

          6. The economics of diagnostic test: The cost-effectiveness of screening test for 

Gestational Diabetes Mellitus in Scotland 

   7. Systematic review of Economic evaluation in screening test for Gestational Diabetes 

Mellitus 

          8. งานวิจัยเรื่อง การประเมินความคุมคาและผลกระทบดานงบประมาณของยาตานไวรัสในการรักษาผูติด

เชื้อเอชไอวีท่ีดื้อยาสูตรพ้ืนฐาน 2560 

          9. งานวิจัยเรื่อง ตนทุนตอหนวยบริการและผลกระทบทางงบประมาณของโปรแกรมภาคบังคับของภาครัฐ

ในการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคในประเทศไทย 2561 

    10. งานวิจัยเรื่อง การวิเคราะหตนทุนตอหนวยของงานบริการสงเสริมสุขภาพดานการแพทยแผนไทย

ภายใตโครงการศึกษาและพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพในชุมชนตามภูมิปญญาหมอพ้ืนบาน ปงบประมาณ 2560 

   11. งานวจิัยเรื่อง การเปรียบเทียบคุณภาพการบริการท่ีเปนจริงกับคุณภาพการบริการท่ีคาดหวังของ

ผูรับบริการดานรังสีการแพทยในสถานบรกิารของกระทรวงสาธารณสขุ จังหวัดสุราษฎรธานี 

    12. งานวิจัยเรื่อง ตนทุนตอหนวยของเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ: กรณีศึกษาเครือขายหนวยบรกิาร

ปฐมภูมิหนองปลิง จังหวัดกำแพงเพชร 

   13. การประเมินตนทุนของโครงการนำรองในผูปวยรบัยาเพ่ือลดความแออันในโรงพยาบาล 



   14. การประเมินโครงการนำรองใหผูปวยรับยาท่ีรานขายยาเพ่ือลดความแออัดในโรงพยาบาล กรณีศึกษา

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

 15. การศึกษาตนทุนการจัดบริการสาธารณสุขรูปแบบใหม (New Normal Medical Service) 

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสขุ 

   16. การศึกษาพัฒนาระบบการแพทยทางไกลเพ่ือการดูแลรักษาผูปวยลางไตทางหนาทอง บทเรยีนจาก

การระบาดของโรคโควิด 19 

 

6.3 งานสอนและวิทยากร 

 1. เปนวิทยากรการคำนวณตนทุนการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคตนทุนการใหบริการสงเสริมสุขภาพ

ตามชดุสิทธปิระโยชนหลักประกันสุขภาพถวนหนาในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ป 2544 

(กลุมเปาหมายเจาหนาท่ีสาธารณสุข จำนวน 60 คน) 

   2. เปนวิทยากรการศึกษาตนทุนโรงพยาบาลป 2546 (กลุมเปาหมายเจาหนาท่ีสาธารณสุข จำนวน 50 

คน) 

 3. เปนวิทยากรการคำนวณตนทุนผลผลิตดานการสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาสุขภาพจิต 

(กลุมเปาหมายเจาหนาท่ีศูนยสุขภาพจติเขต จำนวน 30 คน) 

 4. เปนวิทยากร เรื่องระเบียบวิธีวิจัย ใน Academic seminar and workshop ป 2555 University of 

Newcastle (กลุมเปาหมาย นักเรียน North of England and Scotland จำนวน 50)  

   5. เปนวิทยากร เรื่องระเบียบวธิีวิจัย และ การวิจัยเชิงคุณภาพ ใน Academic seminar and workshop 

ป 2556 University of Edinburgh ป 2556 (กลุมเปาหมาย นักเรียน North of England and Scotland 

จำนวน 50)  

 6. เปนวิทยากร เรื่องระเบียบวธิีวิจัย และ การวิจัยเชงิคุณภาพ ใน Academic seminar and workshop 

ป ๒๕๕๗  University of Glasgow (กลุมเปาหมาย นักเรียน North of England and Scotland จำนวน 50) 

 7. เปนวิทยากร เรื่องระเบียบวิธีวิจัย และ การวิจัยเชิงคุณภาพ ป 2557 University of Glasgow 

(กลุมเปาหมาย นักเรียน North of England and Scotland จำนวน 50) 

 8. เปนวิทยากร เรื่อง การปรับตัวในการเรียนท่ีอังกฤษ ป 2557 Office of education affairs 

(กลุมเปาหมาย นักเรียนทุนรัฐบาลท่ีผานความรับผิดชอบจาก กพ. จำนวน 50) 

   9. เปนวิทยากร การคำนวณตนทุนผลผลิตนักศึกษาในสถาบันสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

(กลุมเปาหมายเจาหนาท่ีงานพัสดุ การเงิน และผูวิจัย ของวิทยาลัยในสักกัดสถาบนัพระบรมราชชนกจำนวน 40 

คน)  

         10. เปนวิทยากร เรื่อง ระบบสขุภาพและการพยาบาลและเศรษฐศาสตรสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตรเก้ือ

การุณย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ป 2559-ปจจุบัน (กลุมเปาหมาย พยาบาลหนวย CKD จำนวน 30 คน และ

หลักสูตรพยาบาลระยะประคับประครอง จำนวน 20 คน) 

          11. เปน Repporteur  2nd Annual National Professional Reform Forum: ANHPERF 

“Instructional Reform for Competent and Humanized Health Professionals” ปฏิรูปการเรียนรู สู

สมรรถนะและหัวใจ” ป 2558 (กลุมเปาหมาย กลุมผูเขารวมประชุม  จำนวน 200 คน) 



       12. สอนเรื่อง เศรษฐศาสตรสาธารณสุข ป 2558 – ปจจุบัน (กลุมเปาหมาย นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

นักศึกษาหลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตชั้นปท่ี 4 นักศึกษาหลักสตูรทันตสาธารณสุขชุมชนบัณฑิตชั้นปท่ี 4 

และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรชั้นปท่ี 3 และ 4 ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เชน  วิทยาลัย

สาธารณสุขสิรินธรจังหวัดสุพรรณบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีกาญจนาภิเษก วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี

นนทบุรี จำนวน 120 คน และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนสีพุรรณบุรี  

 13. เปนวิทยากร เรื่อง “การคำนวณตนทุนผลผลิตนักศึกษาในสถาบันสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก” 

(กลุมเปาหมายเจาหนาท่ีงานพัสดุการเงินและผูวิจัยของวิทยาลัยในสงักัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 90 คน)

 14 สอนเรื่อง “การศึกษาทางระบาดวิทยา ระบาดวิทยาโรคติดเชื้อ และ การตรวจคัดกรอง” ป 2559-

ปจจุบัน (กลุมเปาหมาย นักศึกษาหลักสูตรเวชระเบียนบัณฑิตชั้นปท่ี 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยกาญจนา

ภิเษก  จำนวน 50 คน) 

   15. สอน เรื่อง “นโยบายสุขภาพ และ ระบบสุขภาพของประเทศ” ป 2559-ปจจุบัน (กลุมเปาหมาย 

นักศึกษาหลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทย ชั้นปท่ี 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีทาง

การแพทยกาญจนาภิเษก  จำนวน 50 คน) 

   16. เปนวทิยากร เรื่อง “Case study : The economics of diagnostic test for Gestational 

diabetes mellitus”  ป 2559 (กลุมเปาหมาย นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร 

(หลกัสูตรนานาชาติ) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลยัมหิดล ภายใตวิชา PRDE 667 Demographic 

Epidemiology  จำนวน 5 คน) 

          17. เปนวิทยากร เรื่อง Quality-adjusted life year (QALYs) และหัวขอ Case study: Cost-Utility 

Analysis ในการอบรมเชงิปฏิบตัิการหัวขอ “Burden of Disease and Cost-effectiveness analysis” ใหกับ

ชาวพมา 5 คนจาก Department of Public Health and Sport, Myanmar ในวันท่ี 9 มิถุนายน 2561 

สถาบนัวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  

   18. เปนวิทยากร โครงการอบรมพัฒนาผูนำและผูปฏิบัติงานดานการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ 

Health technology assessment (HTA) ในวันท่ี 11 สงิหาคม 2560 สำนักงาเขตบริการสุขภาพท่ี 4 

           19. เปนวทิยากรหลกัสูตรผูบริหารระดับตน เรื่อง “การบริหารงานบุคคล” และ “ทักษะการวิเคราะห

งานการประยุกตใชแนวคิด R2R ในการพัฒนางาน” วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา ป 2560-ปจจุบัน  

จำนวน 60 คน 

   20. สอนเรื่อง “Health economics and Health expenditure” หลักสูตรปริญญาโท มหาวิทยาลัย

รังสิต จำนวน 60 คน ป 2562 จำนวน 10 คน 

         21. สอนเรื่อง “Systematic review” หลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยหาดใหญ วันท่ี 29 

ตุลาคม 2560 จำนวน ๖๐ คน 

   22. เปนวทิยากร เรื่อง “การเขียนบทความทางวิชาการ เพ่ือตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีคุณภาพ” 

อาจารยในเครือขายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต วันท่ี 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 

25 คน 



          23. เปนวิทยากรหลักสูตรผูบริหารระดับกลาง เรื่อง “การบริหารจัดการทรัพยากรดานสุขภาพ” และ 

“ขอมูลเพ่ือใชในการตัดสินใจสำหรับผูบริหาร” วิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา และ วิทยาลัย

พยาบาลพระบรมราชชนีสงขลา ป 2560-ปจจุบัน จำนวนรุนละ 60 คน 

          24. เปนอาจารยพิเศษ เรื่อง “การคำนวนตนทุนการบริการสุขภาพ” และ “อุปสงคอุปทานทางดาน

สาธารณสุข” นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ป 2563 จำนวน 10 คน 

          25. เปนอาจารยพิเศษ เรื่อง “เศรษฐศาสตรสาธารณสุข” และ “การประยกุตใชหลักปรัชญญาเศรษฐกิจ

พอเพียงกับงานดานสาธารณสุข” นักศึกษาปรญิญาโท คณะพยาบาลเก้ือการุญ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ป 

2563 จำนวน 10 คน 

 

6.4 ท่ีปรึกษาวิจัย 

   1. ตนทุน-ประสิทธิผลของการรักษาแผลเทาเบาหวานดวยเครื่องเลเซอรกำลังสูงเปรียบเทียบกับการรักษา

ดวยวิธีดั้งเดิม โรงพยาบาลบางละมุง กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสขุ 

   2 ตนทุนประสิทธิผลของการปองกันรังสีตอผิวหนัง ในผูปวยมะเร็งเตานมท่ีไดรับการฉายรังสีโดยใชน้ำมัน

มะพราว เปรียบเทียบกับ R1/R2  โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

   3. การศึกษาตนทุน ประสิทธิผล การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองหลังระยะเฉียบพลันดวยรูปแบบ

ระยะกลางแบบผูปวยใน (intermediate care) เปรยีบเทียบกับการฟนฟูสมรรถภาพแบบผูปวยนอกโรงพยาบาล

ประสาทเชียงใหม โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

   4. การวิเคราะหตนทุนการดูแลผูปวยเด็กท่ีมีภาวะสำไสสั้นในโรงพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ

มหาราชินี กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

   5. ตนทุน-ประสิทธิผลของการฟนฟูกิจกรรมบำบัดรูปแบบเขมขนตอความสามารถในการเคลื่อนไหว

รยางคสวนบนในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเปรียบเทียบกับการฟนฟูกิจกรรมบำบัดรูปแบบดั้งเดิม สถาบันสิรินธร

เพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

 

6.5 อาจารยท่ีปรึกษารวม 

 เรื่อง ปการศึกษา ปริญญา สถาบัน 

1 การปรับปรุงสภาพงานโดยประยุกตใช

หลักการยศาสตรในบุคลากรสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 

2563 สาธารณสุขศาสตรมหา

บัณฑิต 

คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2 รูปแบบการดำเนินงานตามเกณฑคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ ของสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 

2563 สาธารณสุขศาสตรมหา

บัณฑิต 

คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

6.6 ประธานสอบวิทยานิพนธ  

 



 เรื่อง ปการศึกษา ปริญญา สถาบัน 

1 ความชุกและปจจัยท่ีมีความสัมพันธ

กับการเปลี่ยนแปลงระดับการไดยิน

ของพนักงานจากการประกอบอาชีพ

ในโรงงานอุตสาหกรรมยางแทงใน

จังหวัดตรัง 

2563 สาธารณสุขศาสตรม

หาบัณฑิต 

คณะวิทยาศาสตรสุขภาพและ

การกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2 ปจจัยท่ีมีความสมัพันธตอการดื้อยา

หลายขนาดในผูปวยวัณโรคปอดใน

จังหวัดนครศรธีรรมราช 

2563 สาธารณสุขศาสตรม

หาบัณฑิต 

คณะวิทยาศาสตรสุขภาพและ

การกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

3 ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอสมรรถนะ

ของผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะ

พ่ึงพิง จังหวัดพัทลุง 

2564 สาธารณสุขศาสตรม

หาบัณฑิต 

คณะวิทยาศาสตรสุขภาพและ

การกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

4 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปาก

เด็กปฐมวัยของผูปกครองในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลพะวง อำเภอ

เมือง จังหวัดสงขลา 

2564 สาธารณสุขศาสตรม

หาบัณฑิต 

คณะวิทยาศาสตรสุขภาพและ

การกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

 

   

 

 


