1.
2.
3.
4.
5.

แบบประวัติและผลงาน
...............................................................
ชื่อ –สกุล รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง
ชื่อสกุลเดิม จิโนรส เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย
วัน เดือน ปี เกิด 18 กันยายน พ.ศ 2511 อายุ 50 ปี
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 24 ปีที่เข้าศึกษา 2530
คณะ พยาบาลศาสตร์ ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง
สาขา การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น หนึ่ง เลขที่ 4511081721
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 23/2 หมู่ 2 ตาบล ช้างเผือก อาเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์
50300 โทรศัพท์ 086-9166911, 053-945018 โทรสาร 053-946068

6. การศึกษา และสถาบันที่เกี่ยวข้อง
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา/วิชาเอก
สถาบัน
ปริญญาตรี
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาเอก
สาธารณสุขดุษฎีบัณฑิต สุขศึกษาและ
มหาวิทยาลัยมหิดล
พฤติกรรมศาสตร์

ปีที่สาเร็จ
2534
2537
2547

การอบรมและการศึกษาดูงาน
- อบรมระยะสั้นพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (4 เดือน ) พ.ศ 2549
- ศึกษาและอบรมระยะสั้นด้านการส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ณ The Georg
Washington University และ George Mason University มกราคม - พฤษภาคม พ.ศ 2552 ทุน
China Medical Board
- ศึกษาดูงาน ด้าน Gerontology และ Primary Health care ณ Kristianstad University ประเทศ
Sweden ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม – 7 เมษายน 2556 ทุนจาก Kristianstad University
7. ประวัติการทางาน
ตาแหน่งในหน้าที่ประจา อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ)
ตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ตาแหน่งทางบริหาร
รองคณบดีและรักษาการหัวหน้าสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ประวัติการทางาน
ปี พ.ศ.
สถานที่ทางาน
ตาแหน่ง
พ.ศ 2538 - 2540 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ
อาจารย์
พ.ศ 2542 - 2545 ภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2545 - 2561 ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองคณบดี

8. เกียรติประวัติการปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2557 พยาบาลดีเด่นสาขาการศึกษา จากสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ 2557
พ.ศ. 2558 ศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย ดีเด่นประจาปี 2558 ด้านภาครัฐ
พ.ศ. 2562 รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคา” ประจาปี พ.ศ. 2561 นักเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดีเด่นสาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดีเด่นที่มีผลกระทบทางนโยบายสาธารณะ
พ.ศ. 2562 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการนาใช้นวัตกรรม
พ.ศ 2564 รางวัลอาจารย์ดีเด่นของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจาปี พ.ศ.2564 สาขารับใช้
สังคม
9. ลักษณะงานที่ปฏิบัติในปัจจุบัน
ลักษณะงาน ประกอบด้วย งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย และการบริการวิชาการสังคม
9.1 งานบริหาร
ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
รักษาการหัวหน้าสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9.2 งานวิชาการ
9.2.1 ประสบการณ์สอน
- ระดับปริญญาตรี หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาลสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยพายัพ
- ระดับปริญญาตรีหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาโท หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา อนามัยครอบครัว
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ระดับปริญญาตรี หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาลสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ระดับปริญญาโท หลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลชุมชน และสาขา
เวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ระดับปริญญาโท หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ระดับปริญญาโท หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- หลักสูตรเฉพาะทาง สาขาสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- หลักสูตรเฉพาะทาง สาขาสาขาเวชปฏิบัติทางตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- หลักสูตรเฉพาะทาง สาขาโรคติดเชื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9.2.1 วิชาที่สอน
- Global Health and Health system (ป เอก-พยาบาลศาสตร์)
- ส่งเสริมสุขภาพ (ป ตรี และ ป โท-พยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์)

-

พฤติกรรมศาสตร์ (ป ตรี และ ป โท-สาธารณสุขศาสตร์)
การรักษาโรคเบื้องต้น (ป ตรี และ ป โท-พยาบาลศาสตร์)
การพยาบาล/ สาธารณสุขชุมชน /ระบบสุขภาพ ( ป ตรี และ ป โท)
ระเบียบวิธีวิจัย (ป โท-สาธารณสุขมหาบัณฑิต)

9.3 งานวิจัย
9.3.1 งานวิจัยที่กาลังดาเนินการ
วราภรณ์ บุญเชียง, กรรณิการ์ อินต๊ะวงศ์, และสุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์. การพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแล
ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร (ODU) ภายใต้การสนับสนุนจาก วช.
วราภรณ์ บุญเชียง, ปาริฉัตร องอาจบริรักษ์, ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร และนุชยงค์ เยาวพา
นนท์. โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในเกษตรกรและปัจจัยเสี่ยง จังหวัดเชียงใหม่. (วช.)
9.3.2 งานวิจัยที่เสร็จแล้ว
วราภรณ์ บุญเชียง, กรรณิการ์ อินต๊ะวงษ์,จักรกฤษณ์ วังราษฎร์, อักษรา ทองประชุม, และวรางคณา นาค
เสน และ สุรภี ทานเคหาสถ์. (2563). การพัฒนาศักยภาพของแกนนานักเรียนในการจัดการ
ขยะในโรงเรียนโดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม. (โครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
วรางคณา นาคเสน, อักษรา ทองประชุม, จักรกฤษณ์ วังราษฎร์, วราภรณ์ บุญเชียง และ กรรณิการ์ อินต๊ะ
วงษ์. (2563).การสารวจภาวะสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้าง
เสริมสุขภาพคนทางานและประชาชนในหมู่บ้านเฟอร์นิเจอร์ บ้านม้า ต. ศรีบัวบาน อ. เมือง จ.
ลาพูน. (โครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
เอกรัฐ บุญเชียง, และ วราภรณ์ บุญเชียง. (2562). การวิจัยพื้นฐานเกี่ยวกับพลเมือง: กลไกทางสังคมแบบ
ใหม่ในข้อมูลแบบเปิด.(สกว).
วราภรณ์ บุญเชียง, เอกรัฐ บุญเชียง และ คณิตา ดวงแจ่มกาญจน์.(2561). พัฒนาการบูรณาการสารสนเทศ
ทางสุขภาพเกี่ยวกับสารเสพติดในชุมชน ภายใต้การสนับสนุนจาก สวทช.
เดชา ทาดี, วราภรณ์ บุญเชียง, ศิวพร อึ้งวัฒนา และ วิลาวัณย์ เตือนราษฏร์.(2561). โครงการพัฒนา
รูปแบบการจัดการระบบการดูแลและเสริมคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัยด้วยระบบสุขภาพอาเภอ
ภายใต้การสนับสนุนจาก สสส.
จักรกฤษณ์ วังราษฎร์, วราภรณ์ บุญเชียง, อักษรา ทองประชุม, และวรางคณา นาคเสน. (2561). การพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพสาหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงด้วยกระบวนการ
มีส่วนร่วมของชุมชน.
นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, นิพนธ์ ฉัตรทิพากร, สิริพร ฉัตรทิพากร และ วราภรณ์ บุญชียง. (2561). ตัว
พยากรณ์ที่เป็นไปได้ต่อการเกิดภาวะความจาบกพร่องแบบต่า ๆ ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ภายใต้การสนับสนุนจาก วช.
วราภรณ์ บุญเชียง, พรรคริน อุดมวัฒนานันท์ และจินตนา ไชยวรรณ. (2560). การเสริมสร้างเครือข่ายการ
คุ้มครองสวัสดิภาพและพิทักษ์ สิทธิเด็กและเยาวชนในระดับตาบลอย่างมีส่วนร่วม ภายใต้การ
สนับสนุนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วราภรณ์ บุญเชียง, ปาริชาต แอนเดรส, จินตนา ไชยวรรณ ศิวพร อึ้งวัฒนา และ วรรณเขตต์ หินเงิน.
(2560). โครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนป่าแดด ในการจัดการสุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดล้อมโดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ภายใต้การสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตาบลป่าแดด
วราภรณ์ บุญเชียง, เอกรัฐ บุญเชียง, วิลาวัณย์ เตือนราษฏร์, ศิวพร อึ้งวัฒนา, เดชา ทาดี, นพมาศ
พิพัฒน์พิบูล และวิระพร ศุธาภรณ์. (2559). การสนับสนุนการพัฒนาข้อมูลระดับอาเภอ จังหวัด
เชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนจาก สสส.
วราภรณ์ บุญเชียง และ ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล. (2558).การถอดบทเรียนนโยบายสาธารณะ กรณีศึกษา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน. ภายใต้การสนับสนุนจาก สช.
วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, วราภรณ์ บุญเชียง, เอกรัฐ บุญเชียง, รังสิยา นารินทร์, พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น,
สุกิจ เตือนราษฎร์, ขวัญฟ้า ทาอิ่นคา และ จรัส สิงห์แก้ว.(2557). การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านสุขภาพเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพเด็กในชุมชน. ภายใต้การสนับสนุนจาก มช.
วราภรณ์ บุญเชียง, เอกรัฐ บุญเชียง, วิลาวัณย์ เตือนราษฏร์, ศิวพร อึ้งวัฒนา และ รังสิยา นารินทร์.
(2557). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในชุมชน.
วราภรณ์ บุญเชียง, เอกรัฐ บุญเชียง, วิลาวัณย์ เตือนราษฏร์. จรัส สิงห์แก้ว, เรืองฤทธิ์ ชัยยาศรี,
ธัญญลักษณ์ ไชยรินทร์ และ ไปรมา อินถา. (2557).พัฒนาระบบเชื่อมประสานข้อมูลด้าน
สุขภาพของประชาชนในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิเข้ากับฐานข้อมูลชุมชน. ภายใต้การสนับสนุน
จาก สสส.
วราภรณ์ บุญเชียง, เอกรัฐ บุญเชียง, วิลาวัณย์ เตือนราษฏร์, ศิวพร อึ้งวัฒนา, นงเยาว์ อุดมวงศ์, เดชา
ทาดี และธนพรรณ จรรยาศิริ. (2556). การพัฒนารูปแบบการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใช้ฐานในชุมชนด้วยอุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่ อาเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนจาก สสส.
รังสิยา นารินทร์, วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, วราภรณ์ บุญเชียง. (2555). การพัฒนารูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถภาพผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมในชุมชน: กรณีศึกษาตาบลไชยสถาน อาเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนจาก สสส.
พิมพ์พาภรณ์ กลั่นกลิ่น, พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ, วราภรณ์ บุญเชียง, วิลาวัณย์ เตือนราษฏร์,
โสภา กรรณสูต และไมรินทร์ พงษ์นิกร. (2555). การให้คาปรึกษาทางโทรศัพท์แก่วัยรุ่นเพื่อ
ป้องกันการตั้งครรภ์. ภายใต้การสนับสนุนจาก วช.
วิลาวัณย์ เสนารักษ์, ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, วราภรณ์ บุญเชียง, เดชา ทาดี และ ศิวพร อึ้งวัฒนา.
(2555). การทบทวนโครงการแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในประเทศไทย : ภาคเหนือ . ภายใต้
การสนับสนุนจาก สสส. WHO
วราภรณ์ บุญเชียง, ศิวพร อึ้งวัฒนา, อาไพ ชนะกอก และธนพรรณ จรรยาศิริ. (2555). การพัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณีศึกษา ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุน
จาก สสส.
วราภรณ์ บุญเชียง, วิลาวัณย์ เตือนราษฏร์, วารุณี ฟองแก้ว และพิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น. (2555). ความรู้
ทัศนคติ ของเด็กวัยรุ่นตอนต้นต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นโรคเอดส์. ภายใต้การสนับสนุนจาก
สกอ.
วราภรณ์ บุญเชียง, เอกรัฐ บุญเชียง, วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ศิวพร อึ้งวัฒนา และจรัส สิงห์แก้ว. (2554).
การพัฒนาการรายงานผลด้านสุขภาพโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตาบลสารภี อาเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม่. ภายใต้การสนับสนุนจากคณะพยาบาลศาสตร์ มช.

วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์,วราภรณ์ . บุญเชียง และ พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น. (2553). การพัฒนาแบบสอบถาม
ออนไลน์ชุดความรู้เรื่องโรคเอดส์ และความคิดเห็นต่อพฤติกรรมทางเพศของเด็กวัยรุ่นตอนต้น.
ภายใต้การสนับสนุนจาก สกอ.
วราภรณ์ บุญเชียง, ศิวพร อึ้งวัฒนา, พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์และพิทยา จารุพูนผล. (2552).
ความต้องการด้านสุขภาพ ของผู้พิการ :กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่. ภายใต้การสนับสนุนจาก
วช.
ยุวยงค์จันทรวิจิตร, รังสิมา ภูมิสวัสดิ์, วราภรณ์ บุญเชียง, อัจฉรา สุคนธสรรพ์ และ สุภารัตน์ วังศรีคูณ.
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วราภรณ์ บุญเชียง, วิจิตร ศรีสุพรรณ และวิลาวัณย์ เตือนราษฏร์. (2551).ปัจจัยที่มีผลต่อการมีชีวิตยืนยาว
ของผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี. ภายใต้การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วราภรณ์ บุญเชียง วิลาวัณย์ เตือนราษฏร์, วารุณี ฟองแก้ว และ พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น. (2551). ความรู้
ทัศนคติของเด็กวัยรุ่นตอนต้นต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นโรคเอดส์. ภายใต้การสนับสนุนจาก
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สมบัติ มาตยาบุญ, ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์, ศุภวรรณ บูรณพิธ, ศักดา พึงลาภู, วราภรณ์
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วิลาวัลย์ เตือนราษฏร์ และ วราภรณ์ บุญเชียง. การดูแลจิตใจในผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี ที่มีอายุยืนยาว.(2551).
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ศิวพร อึ้งวัฒนา, วราภรณ์ บุญเชียง, ธนพรรณ จรรยาศิริ, อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม และ สุจิตรา ชัยวุฒ.ิ
(2551). การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กรณีศึกษา ตาบลทากาศ อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน.
ภายใต้การสนับสนุนจาก สวรส.
นิตยา ไทยาภิรมย์, พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, พัชรี วรกิจพูนผล, วราภรณ์ บุญเชียง, เนตรทอง นามพรม,
สมจิต เกียรติวัฒนเจริญ และ นพวรรณ รัตนดารงอักษร. (2551). พัฒนารูปแบบการสร้างเสริม
สุขภาพเด็กโดยการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลเด็กในศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:ระยะที่1. ภายใต้การสนับสนุนจาก คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Boonchieng E., Boonchieng W., and Kanjanavanit R. (2004). Edge – Detection and
Segmentation Method for two – Dimensional Echocardiograms.
วราภรณ์ บุญเชียง, รังสิยา นารินทร์, วิลาวัลย์ เตือนราษฏร์, ศิวพร อุดมสิน, และเอกรัฐ บุญเชียง. (2546).
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนกระบวนวิชา 551411 การพยาบาลชุมชน 2: อนามัยโรงเรียน.
ภายใต้การสนับสนุนจาก ทุนงบประมาณแผ่นดิน มช.
ศิวพร อุดมสิน,วราภรณ์ บุญเชียง,รังสิยา นารินทร์,วิลาวัลย์ เตือนราษฏร์. (2546). การพัฒนา
สื่อการเรียนการสอนกระบวนวิชา 551492 การเยี่ยมบ้าน.ภายใต้การสนับสนุนจาก ทุน
งบประมาณแผ่นดิน มช.

วิลาวัลย์ เตือนราษฏร์, รังสิยา นารินทร์,วราภรณ์ บุญเชียง,ศิวพร อึ้งวัฒนา,และ สุกิจ เตือนราษฏร์.
(2546). การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนกระบวนวิชาการรักษาโรคเบื้องต้น. ภายใต้การ
สนับสนุนจากทุนงบประมาณแผ่นดิน ,=.
วิลาวัณย์ เสนารัตน์, ชมนาด พจนามาตร์ , ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ ,พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ,
ดรุณี ทายะติ,สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์, วราภรณ์ บุญเชียง, และคณะ. (2545). โครงการวิจัย
เชิงปฏิบัติการเพื่อปฏิรูประบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิระยะที่2 : กรณีศึกษาในภาคเหนือ ต.
ขุนคง จ.เชียงใหม่. (เป็นผู้วิจัยลาดับที่11). ภายใต้การสนับสนุนจาก สวรส.
9.3.3 ผลงานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์
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in Primary Health Care : Role of Nursing and Other Professions”. February 4th-6th.
Lotus Pang Suan Keaw hotel, Chiang Mai, Thailand.
นาเสนอผลงานวิจัยด้วยแผ่นภาพเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการกลับมาสูบบุหรี่ของผู้เข้าโครงการเลิก
สูบบุหรี่ โรงพยาบาลนาน้อย อาเภอ นาน้อย จังหวัดน่าน. ในงานประชุมวิชาการวันมหิดล
ครั้งที่ 32 วันที่ 24 กันยายน 2551 , คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
นาเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาเรื่องการสนับสนุนทางสังคมของเด็กวัยรุ่นที่ได้รับยาต้านไวรัส. งาน
สัมมนาระดับชาติเรื่อง โรคเอดส์ชาติ ครั้งที่ 12 วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2552, อิมแพคเมืองทอง
ธานี กรุงเทพมหานคร.
นาเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการยุติบทบาทของแกนนาผู้ติดเชื้อเอชไอวีจังหวัดลาพูน.
งานสัมมนาระดับชาติเรื่อง โรคเอดส์ชาติ ครั้งที่ 12 วันที่27-29 พฤษภาคม 2552, อิมแพคเมือง
ทองธานี กรุงเทพมหานคร.
นาเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาเรื่องความต้องการของผู้พิการด้านสุขภาพ : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่. ใน
งานสัมมนาระดับชาติ The 1st NUS-NUH International Nursing Conference. วันที่ 17-19
พฤศจิกายน 2554, ณ ประเทศ สิงคโปร์.
นาเสนอผลงานด้วยแผ่นภาพ เรื่อง Effect of Empowerment Process on Perception and
Pesticide Use Behavior Among Local Karen Farmers. ในการประชุมวิชาการ
นานาชาติ 1st Asian Plus Three Graduate Research Congress. 1-2 มีนาคม 2555 ณ
ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพลส เชียงใหม่.
นาเสนอผลงานด้วยวาจา เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถภาพผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมใน
ชุมชน: กรณีศึกษาตาบลไชยสถาน อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่. ในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ RCN Society of Orthopedic and Trauma Nursing International
Conference Silver Jubilee: Golden Future วันที่13-14 กรกฎาคม 2556 ณ เมือง
Manchester ประเทศ England.
นาเสนอผลงานด้วยวาจา เรื่อง การให้คาปรึกษาทางโทรศัพท์แก่วัยรุ่นเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในการ
ประชุม อนามัยเจริญพันธ์ จัดโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
กรุงเทพมหานคร.

นาเสนอผลงานด้วยวาจา เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้านสุขภาพ โดยชุมชนเป็นฐาน
ด้วยอุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่ อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่. ในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ GIS in Public Health จัดโดย URISA วันที่ 17-21 มิถุนายน 2556 ณ เมือง Miami
สหรัฐอเมริกา.
นาเสนอการแสดงนิทรรศการ เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้านสุขภาพ โดยชุมชนเป็น
ฐานด้วยอุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่ อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่. ในการประชุมวิชาการ World
Health Promotion “International Health Promotion and Education วันที่ 25-29
สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุม Peace เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี.
นาเสนอผลงานด้วยวาจา เรื่อง Development of mHealth Information in community Based on
Geographical Information: A Case study from Saraphi District, Chiang Mai
Thailand. วั น ที่ 24-25 ตุ ล าคม 2557 ณ โรงเรี ย น Holiday Inn กรุ ง London สหราช
อาณาจักร.
นาเสนอผลงานด้วยวาจา เรื่อง Using mHealth as Big DatCollection for Public Health
Information with GPS in Saraphi District, Chiang Mai Thailand. การประชุม
วิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 วันที่ 2-4 ธันวาคม 2557 ณ
โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น.
การนาเสนอผลงานด้วยวาจา เรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์การส่งเสริมการรับรู้สัญญาณเตือนภัยโรคหลอด
เลือดสมองในผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงตาบลหางดง อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ใน
การประชุมวิชาการ และงานคืนสู่เหย้า 55 ปี พยาบาล มช. วิจัย นวัตกรรมล้าหน้า การศึกษา
และการปฏิบัติก้าวไกล.
การนาเสนอผลงานด้ว ยวาจา เรื่ องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมจากโปรแกรม Saraphi
Health Application ในการดาเนินงานในชุมชนตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ในการประชุมวิชาการ และงานคืนสู่เหย้า 55 ปี พยาบาล มช.: วิจัย นวัตกรรมล้าหน้า การศึกษา
และการปฏิบัติก้าวไกล. การนาเสนอผลงานด้วยวาจา เรื่อง Saraphi Home Care: mHealth
for Bed-ridden Patient in Saraphi District, Chiang Mai Province ในการประชุมวิชาการ
นานาชาติ วันที่ 22-24 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติติเอ็มเพลส จ เชียงใหม่.
การนาเสนอผลงานด้วยแผ่นภาพ เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลระบบการเยี่ยมบ้านกระบวนวิชา 551392. ใน
การประชุมวิชาการนานาชาติวันที่ 22-24 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติติเอ็มเพลส
จ.เชียงใหม่
การนาเสนอผลงานด้วยแผ่นภาพ เรื่อง การถอดบทเรียนนโยบายสาธารณะกรณีศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน.
ในการประชุมวิชาการนานาชาติวันที่ 22-24 มิถุนายน2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติติเอ็ม
เพลส จ. เชียงใหม่
นาเสนอผลงานด้วยแผ่นภาพเรื่อง Development of Health Information in Community Based
on Geographical Information System via Mobile Devices in Saraphi District,
Chiang Mai, Thailand. ในการประชุม the 48th Conference of the Asia-Pacific
Academic Consortium for Public Health วันที่ 16-19 กันยายน 2559 Telkyo
university ,Tokyo , Japan.

นาเสนอผลงานด้วยแผ่นภาพเรื่อง Integrative System of Virtual Electronic Health Record with
Online Community-based Health Determinant Data for Home Care Service:
mHealth Development and Usability Test. ในการประชุม the IEEE-EMBS
2017Special Topics Conference on Healthcare Innovation Point-Of-Care
Technologies Conference. วันที่ 7-9 พฤศจิกายน National Institutes of Health,
Bethesda, Maryland, U.S.A.
การนาเสนอผลงานด้วยวาจา เรื่อง Development of diabetes prevention model among
Buddhist Monks in community. ในการประชุม The 42nd National graduated
Research Conference. 10 February 2017.
การนาเสนอผลงานด้วยวาจา เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศทางสุขภาพเกี่ยวกับสารเสพติดใน
ชุมชน. ในการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ความรอบรู้สุขภาพเพื่อเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน: มิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในวันที่ 31 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2561,
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
การนาเสนอผลงานด้วยวาจา เรื่อง ……………………………….. oral presentation at ICDHTA 2019:
International Conference on, Digital Healthcare Technologies and Applications to
be held in Rome, Italy during' May 02-03, 2019.
9.4 การบริการวิชาการสังคม
 เป็นวิทยากร/ที่ปรึกษาภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย
 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจเครื่องมือ IS Thesis Dissertation และ งานวิจัย
 เป็นกรรมการปรึกษาเทศบาลช้างเผือก เกี่ยวกับการพิจารณาทุนของ สปสช. เพื่อดาเนินการโครงการ
ด้านสุขภาพ
 บริการวิชาการสังคมโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพระดับอาเภอ (ขยายงานจาก
Saraphi Health Application 76 อาเภอ ทั่วประเทศ)

