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ประวัตแิละผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae) 
ช่ือ-สกุล อาจารย์ ดร. พฒันศักดิ์ ค ามณีจันทร ์

 
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ 
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160 

โทรศัพท์
โทรสำร 
Email 

075672796 
075672705 
patthanasak.kh@wu.ac.th 

 
1. การศกึษา  

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จ
การศกึษา 

ปร.ด. อำยุรศำสตร์เขตร้อน, มหำวิทยำลัยมหดิล 2552 
วท.ม. อำยุรศำสตร์เขตร้อน, มหำวิทยำลัยมหดิล 2540 
วท.บ. สำธำรณสุขศำสตร์, มหำวิทยำลัยมหดิล 2532 

 
2. ประวัติการท างาน  

ต าแหน่งงาน - องค์กรหรือหน่วยงาน ปี พ.ศ. 
อำจำรย์ ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์/มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 2560–ปัจจุบัน 
นักวิชำกำรสำธำรณสุข/ศูนย์อนำมัยที่ 12 ยะลำ 2558-2560 
อำจำรย์ ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์/มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 2554-2557 
นักวิชำกำรสำธำรณสุข/ศูนย์อนำมัยที่ 12 ยะลำ  2551-2554 
นักวิชำกำรสำธำรณสุข/โรงพยำบำลปัตตำนี 2532-2551 

 
3. ความเช่ียวชาญ 

1) กำรประเมินผลกระทบสุขภำพชุมชน  
2) กำรเฝ้ำระวังและกำรป้องกันโรคในชุมชน 
3) กำรพัฒนำระบบเฝ้ำระวังและจัดกำรผลกระทบสุขภำพชุมชนจำกกำรใช้ส ำรเคมีทำง
กำรเกษตร 

 
4. ประสบการณก์ารสอน 
   ม ี   ไม่ม ี
 
ช่ือสถาบันการศกึษา คณะ/ส านักวิชา/

ภาควิชา 
สาขาวิชา/หลักสูตร ช่ือรายวิชา ปี พ.ศ. 

มหำวิทยำลัยวลัย
ลักษณ์ 

ส ำนักวิชำสหเวช
ศำสตร์และ
สำธำรณสุขศำสตร์/
สำขำวิชำสำธำรณ 

สำขำวิชำอนำมัย
ส่ิงแวดล้อม/ 
หลักสูตรวิทยำศำสตร
บัณฑิต 

-ชีวสถิติ 
-ชุมชนและสุข
ภำวะ 
-กำรบริหำร

2555-2558 
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ช่ือสถาบันการศกึษา คณะ/ส านักวิชา/
ภาควิชา 

สาขาวิชา/หลักสูตร ช่ือรายวิชา ปี พ.ศ. 

สุขศุขศำสตร์ และ 
สำขำวิชำอำชีวอนำ
มัยและควำม
ปลอดภัย/หลักสูตร
วิทยำศำสตรบัณฑิต 

สำธำรณสุข 
-ระเบียบวิธีวิจัย
ทำงสำธำรณสุข 
-จุลชีววิทยำและ
ปรสิตวิทยำทำง
สำธำรณสุข 

มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏนครศรีธรรมรำช 

คณะวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี/ 
สำขำวิชำ
สำธำรณสุขศำสตร์ 

สำขำวิชำสำธำรณสุข
ศำสตร์/ 
หลักสูตรวิทยำศำสตร
บัณฑิต 

-ชีวสถิติ 2556-2557 

วิทยำลัยกำร
สำธำรณสุขสิรินธร 
จังหวัดยะลำ 

กลุ่มวิชำกำร 
/กลุ่มงำน
สำธำรณสุขชุมชน 

สำขำวิชำสำธำรณสุข
ชุมชน/ 
หลักสูตร
สำธำรณสุขศำสตร
บัณฑิต 

-ประชำกรศำสตร์ 
สถติิและกำรวิจัย
ทำงสำธำรณสุข 

2547-2560 

 
5. ผลงานที่ขอส าเร็จการศึกษา/ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานพินธ์ 
  5.1 ช่ือวิทยานิพนธ์ ระดบัปริญญาโท 
    1) Partner notification in discordance HIV positive pregnant women 
  5.2 ผลงานทีเ่กี่ยวข้องกบัวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 
   - 
  5.3 ช่ือวิทยานิพนธ์ ระดบัปริญญาเอก 
    1) Social impact assessment of healthcare waste incinerator project in Yala  
                    province, Thailand 
   5.4 ผลงานทีเ่กี่ยวข้องกบัวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
  1) Khammaneechan, P., Okanurak, K., Sithisarankul, P., Tantrakarnapa, K., & 
Norramit, P. (2011). Effects of an incinerator project on a healthcare-waste management 
system. Waste management & research: the journal of the International Solid Wastes and 
Public Cleansing Association, ISWA, 29(10 Suppl): 91–96. 
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6. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำ) 
 6.1 บทความวิจัย/บทความวิชาการที่ตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสาร 

1) สุปรีชำ แก้วสวัสดิ์, พัฒนศักดิ์ ค ามณีจันทร,์ ดลรวี แวแยง, ธัญญรัตน์ ศุภกำรนรเศรษฐ์ และ 
ปำนชน แก้วประสิทธิ์. (ธันวำคม 2562). กำรพัฒนำแนวทำงกำรสร้ำงเสริมสุขภำพของเยำวชน 
ต ำบลเกำะลิบง อ ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง. วารสารวิชาการสาธารณสุข, 2(8): 31-42. 

2) พัฒนศกัดิ์ ค ามณีจันทร์ และ มำรีแย สำหร ำ. (เมษำยน 2561). กำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
กำรใช้สำรเคมีก ำจัดแมลงและกำรเจ็บป่วยของเกษตรกรที่ปลูกพืชผักเชิงพำณิชย์: กำรติดตำม
ผล 10 ปี. วารสารควบคุมโรค, 44(2): 197-206. 

3) จำตุรัตน์ น่ำสม, ศศิธร ธนะภพ, พัฒนศักดิ์ ค ามณีจันทร์ และ เพียงจันทร์ เศวตศรีสกุล. 
(มิถุนำยน 2559). ควำมพร้อมของกำรจัดกำรดูแลสุขภำพผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูงใน
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล อ ำเภอปลำยพระยำ จังหวัดกระบี่. วารสารความปลอดภัย
และสุขภาพ, 9(34): 46-58. 
 

 7. เกียรติคุณและรางวัล 
เกียรติคณุ/รางวัลที่ได้รบั ปี พ.ศ. 

SAEMEO-TROPMED scholarship 2537-2539 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


