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ประวัติวิทยากร/นักวิจัย 

 
ชื่อสกุล :                            ดร.แสงโฉม ศิริพานิช 
ภูมิลำเนา                            จังหวัดร้อยเอ็ด 
เพศ                                   หญิง 
 

ที่อยู่ปัจจุบัน :                      47/164 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักพัฒนา  
                                       อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 
หน้าที่ตำแหน่ง                      (ข้าราชการเกษียณ ) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค  
                                   

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2521- 2524      พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์  

                       วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา   
พ.ศ. 2532- 2534     ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณทิต   
                           คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. 2556              ปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ดุษฏีบัณทิต  
                           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์ทำงาน 
 

พ.ศ. 2525- 2529     พยาบาลประจำแผนกเด็ก 
                       โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด.  

พ.ศ. 2530- 2535     นักวิชาการควบคุมโรค ระดับ 6  
                       หัวหน้างานเฝ้าระวังควบคุมโรค  ฝ่ายเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลร้อยเอ็ด  

 

พ.ศ. 2536- 2538     นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ 6 (นักระบาดวิทยา) 
                           ฝ่ายระบาดสิ่งแวดล้อม  สำนักระบาดวิทยา   

          พ.ศ. 2539- 2547     นักวิชาการสาธารณสุขระดับ 7  
                                     กลุ่มระบาดวิทยาโรคไม่ติดต่อ  สำนักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค 
 

         พ.ศ. 2548 – 2553       นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
                                      หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาโรคไม่ติดต่อ  สำนักระบาดวิทยา 
         พ.ศ. 2553 – 2557     นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
                                      หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา- 
                                      โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  สำนักระบาดวิทยา  
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        พ.ศ. 2558 – 2563     นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
                                       หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคไม่ติดต่อ  
                                  กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค  
        ปัจจุบัน                  ข้าราชการเกษียณ (กองระบาดวิทยา)  
                                   อาจารย์มหาวิทยาลัย  
 
ผลงานวิชาการ 
1. งานวิจัยหลัก 

1.1 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและสอบสวนโรคในเขตเมืองร้อยเอ็ด พ.ศ. 2529-2535 
  

1.2 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ จังหวัดสมุทรปราการ 
พ.ศ. 2537-2539 

1.3 การศึกษาระบาดวิทยาของปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในประเทศไทย 2537 :  กรณี 
ปัญหา “น้ำ”(Water.Epidemiology of major Environmental health problems 
in Thailand 1994)(A literature review  by WHO Thailand Fundamental 
1994, 115-147) 
 

1.4 รายงานการสอบสวนการบาดเจ็บ กรณีก๊าซแอมโมเนียรั่วในโรงงานแห่งหนึ่ง 
จังหวัดเชียงใหม่ 2539 (Outbreak of Ammonia poisoning in Cheing mai 
Province,1996) WESR 1997:28:121-131 
 

1.5 รายงานการวิจัยเรื่องปัญหาการเสียชีวิตของแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์ 2540 
(The death among Thai workers in Singapore during 1987-1996.)- Weekly 
Epidemiology Surveillance Report 1998; 29:369-387 
 

1.6 รายงานผลการสำรวจประเมินสภาวะสุขภาพของประชาชนที่เสี่ยงต่อการได้รับ 
ผลกระทบจากสารกัมมันตภาพรังสี Cobalt 60 จังหวัดสมุทรปราการ  2543        
The  health status  of people associated with  radioactive pollutant 
(Cobalt 60)in Samuthprakarn Province ,2002 (in WESR 2003 : 145-154) 
 

1.7 การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพชุมชนจากการลักลอบหลอมตะกั่ว ที่จังหวัดราชบุรี  
2546 The effect of health associated with illegal lead smelting in 
Ratchburi   Province ธรรมศาสตร์เวชสาร (J Thammasat Univ Med School  
Jan-Apr 2005 ; 5,2 : 108-116 ) 
 

1.8 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  2547      
Model development of environmental and occupational diseases  
surveillance system, 2004  วารสารกรมการแพทย์ 29,6 (มิ.ย. 2547) 387-394 ) 
 

http://kkulib.kku.ac.th:81/search*tha/j%7b711%7d%7b722%7d%7b707%7d%7b714%7d%7b722%7d%7b707%7d%7b673%7d%7b707%7d%7b705%7d%7b673%7d/j|c7d2c3cad2c3a1c3c1a1d2c3bee1b7c2ec/-3,-1,0,B/browse
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1.9 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บในเด็กนักเรียน 
2547-2548 The  student health risk behavior survey,2005 (in Weekly 
Epidemiology Surveillance Report 2006:26:459-460) 
 

1.10 การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการดื่มแอลกอฮอล์  2549  Injuries and deaths 
involving alcohol drinking,2006  (in Weekly EpidemiologySurveillance 
Report 2006:52:922),  
 

1.11 การศึกษาสถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจาราจรทางน้ำ 2551 
(in Weekly Epidemiology Surveillance Report  2551) 
 

1.12 การศึกษาสถานการณ์แนวโน้มการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน 
2552 ( วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 ตค.-ธค 2552) 
 

1.13 
 
 
 
 

1.14  
 

1.15 
 

 
1.16 

 
1.17 
 
 
1.18  
 
1.19 
 
1.20             

การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะอากาศหนาว ประเทศไทย เดือน
ตุลาคม 2553 - กุมภาพันธ์ 2554 ( Cold weather Death Surveillance in 
Thailand ,October 2010-February 2011) วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข  ปีที่ 4 
ฉบับที่ 1มค-มีค 2555 p. 112-117. 
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการป่วยและเสียชีวิตเนื่องจากภาวะอากาศร้อน พ.ศ. 2555 
 

Risk assessment of heavy metal associated with dermal exposure in 
incense workers in small household factories at Roi-Et province Thailand.  
J Health Research 2013 ;27(4) (2556) 
 

Trend and characteristics of occupational injuries  in Thailand, 2002-2011 
(TEPHINET Fund ) OSIR Journal 2014 (2557) 
 

Environmental assessment and hazardous identification in incense and 
joss stick making in household factory, Thailand (IJOEM Vol 5, Num 3; 
July, 2014 (2557) 
 การศึกษาผลกระทบสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ประกอบกิจการเหมืองทองคำ   
จังหวัดพิจิตร  2558  
การศึกษาภาวะสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ีใกล้เคียงโรงงานไฟฟ้าชีวมวล   จังหวัด
ร้อยเอ็ด  2559 
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 2561 
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2. การวิจัยร่วมกับหน่วยงาน  
 

2.1   กา การศึกษาการตายของคนงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ. ลำพูน พ.ศ. 2537 
 

2.2   การศึกษาเพ่ือยืนยันสาเหตุการตายของคนงาน   14 ราย  ในนิคมอุตสาหกรรม  
ภาคเหนือ จ. ลำพูน พ.ศ. 2538 
 

2.3 การศึกษาบริหารการดูแลสุขภาพความปลอดภัยในการทำงาน และสาเหตุการ 
ตายคนงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ. ลำพูน  พ.ศ. 2537 
 

2.4 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ จ. สมุทรปราการ                                   
พ.ศ. 2536-2538 
 

2.5 การศึกษาวิจัยปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้าง ในเขตเทศบาล 
แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี,2538 ( Social and health problems of 
construction  workers in the area of Laem Chabang Minicipality 1996,   
( วาสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 5,2(2540),129-140) 
 

2.6 The risk Assessment of dioxins Toxicity in Hua Hin  Prachuabkhirikhan, 
 Thailand 1999. ( กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ) 
 

2.7 การศึกษาสอบสวนพิษตะกั่วในพนักงานโรงงานแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร 
กุมภาพันธ์ 2542 (Lead poisoning among Battery Workers, Bangkok 
February 1999) in Weekly Epidemiology Surveillance Report 
1999:10:121-131 
 

   2.8 การสอบสวนระดับสารตะกั่วผิดปกติในเลือดของคนงานในโรงงานแปรรูปพลาสติก
เก่า( Lead poisoning outbreak in recycle factory,Petchaburi, 
Thailand,2000)  in Weekly Epidemiology Surveillance Report 
2002:33:370-378 
 

   2.9 รายงานการศึกษาวิจัย  เรื่อง การจัดอบรบประชุมวิชาการระยะสั้นทางระบาดวิทยา
ในประเทศไทย , 2544   Short courses of training and workshop on  
epidemiology in Thailand 
 

  2.10 การศึกษาเก่ียวกับสถาบันที่มีการพัฒนาบุคลากรทางระบาดวิทยาในงานสาธารณสุข   
2544 Institute of epidemiological manpower development in public   
health, 2001 
 

  2.11 Air pollution and respiratory problems in Saraburi Province, Thailand , 
2001 วารสารเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2544) 85 – 91  
 

http://library.car.chula.ac.th/search*tha?/tSocial+and+health+problems+of+construction+workers/tsocial+and+health+problems+of+construction+workers+in+the+area+of+laem+chabang+minicipality+chonburi+province+a+qualitative+approach/-3%2C-1%2C0%2CB/frameset&FF=tsocial+and+health+problems+of+construction+workers+in+the+area+of+laem+chabang+minicipality+chonburi+province+a+qualitative+approach&1%2C1%2C
http://library.car.chula.ac.th/search*tha?/tSocial+and+health+problems+of+construction+workers/tsocial+and+health+problems+of+construction+workers+in+the+area+of+laem+chabang+minicipality+chonburi+province+a+qualitative+approach/-3%2C-1%2C0%2CB/frameset&FF=tsocial+and+health+problems+of+construction+workers+in+the+area+of+laem+chabang+minicipality+chonburi+province+a+qualitative+approach&1%2C1%2C
http://kkulib.kku.ac.th:81/search*tha/j%7b711%7d%7b722%7d%7b707%7d%7b714%7d%7b722%7d%7b707%7d%7b736%7d%7b711%7d%7b682%7d%7b712%7d/j|c7d2c3cad2c3c7e0aac8d2cab5c3eccad4e8a7c7e1b4c5e9cdc1/-3,-1,0,B/browse
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  2.12 ไฟป่าและผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ.2540-2542) 
Forest Fires and Health Impacts in Mae Hang Sorn Province (1997-
1999) วารสารวิชาการสาธารณสุข; Journal of Health Science ปี
ที ่9 ฉบับ 4  ตุลาคม – ธันวาคม  2543 
 

  2.13 ระบาดวิทยาของพฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงกับการจมน้ำในนักเรียนมัธยมศึกษา,
ประเทศไทย,2542 Epidemiological Study of Behavior and Risk Factors 
Related to Drowning among Secondary School and High School 
Students in Thailand วารสารวิชาการสาธารณสุข                                                                  

Journal of Health Science.vol 10 Nov 4,2002 
 

 

  2.14 การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพเด็กอายุ 0-6 ปี  ในพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งศักยภาพแร่
ตะกั่ว : กรณีศึกษาเฉพาะ 5 หมู่บ้าน ในอำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขละบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.  2545 Health assessment among children age 0-6 
years in lead’s potential area : case study in 5 villages at 
Thongphapoom and Sangkhaburi district, Kanchanaburi Province, 2002 
MESR 2003;33:8:269-276) 
 

  2.16 การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการได้รับบาดเจ็บหรือได้รับพิษอย่างเฉียบพลันจาก  
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้านเรือน  2549  (Development of acute Toxic 
Exposure Surveillance System From Household cleaner Product 2006) 
–   (รายงานฉบับสมบูรณ์  ทุน สกว. ) 

  2.17 
 

 

  2.18 
 
 

  2.19 
 

 
  2.20 
 
 
 
 
 

การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2550 
 (Violence-related Injury Surveillance – VIS,2006) 
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและสอบสวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากแมงกะพรุนพิษ 
สำนักระบาดวิทยา  2553  
 

การสอบสวนเบื้องต้นกรณีการเสียชีวิตของเกษตรกรในโรงเพาะเห็ด บ้านเนินงาน อ. 
น้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 2556 (Death investigation in mushroom 
 farming, Ubolratchatani)  WESR ปีที่ 44 ฉบับที่ 48  ธค. 2556 p. 753-756 
 

Knowledge, Attitude and Practise related to Dengue among caretaker 
of elementary school children in Chantaburi Province, Thailand ( in 
International Journal of Tropical diseases & Health. 4 (2) 2014 
Page 123-135 (Risa Takashi, Calistus Willunda, Karanl Magutah, Tun Linn Theln, 
Naoka Shibuya, Sangchom Siripanich ) 
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  2.21  
 
 
 
 
  2.22 
 
 
 
  2.23  
 
 
 
 
 2.24  
 
   
  

Social determinants of Health, Knowledge, Practice and awearness of 
Thai mushroom Pickers; Face to face interviews 11 villages (  the 15 
international scienctific Conference of the Asia Pacific Medical 
Associationof mrdical Toxicology (APAMT) 2016 ..(Thanjira Jiranantakan, 
Sangchom Siripanich, Patcha To-in, Chulathida Chomchai.) July 2016 
การสอบสวนการเสียชีวิตจากฟ้าผ่า อําเภอพนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด วันที่ 4 
พฤษภาคม 2559. สุภาพร สุขเวช, แสงโฉม ศิริพานิช, สภุาภรณ์ มิตรภานนท์, 
จินตวัฒน์ บุญกาพิมพ์, ณัฐวุฒิ สังกระจาย, นันทพร ดวงเจียน. รายงานการเฝ้าระวัง
ทาง ระบาดวิทยาประจําสัปดาห์ 2559; 47: 593-600.  
การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคปอดฝุ่น หินในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพแกะสลัก
หิน อําเภอสีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจํา 
สัปดาห์ 2560; 48: 289-96. นิธิรุจน์ เพ็ชร์สินเดชากุล, สัญญา สุขขํา, อรรถวิทย์ 
เนินชัด,  สุเนตตรา ปานทรัพย์, นวลนภา สวยสด, ณัฎฐิกรณ์ เทพวิไล, 
 แสงโฉม ศิริพานิช. 
การศึกษาภาวะสุขภาพ เด็กอายุ 0–15 ปี ที่อาศัยอยู่ใกล้โรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัด 
ร้อยเอ็ด.กรุณา สุขเกษม, นวลรัตน์ โมทะนา, แสงโฉม ศิริพานิช, ธวัชชัย ล้วนแก้ว, 
อัญญารัตน์ ภมรมานพ, สุภาพร สุขเวช, พงศ์ษธร แก้วพลิก, ณัฏฐิภรณ์ เทพวิไล, 
ขนิษฐา คชมิตร. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจําสัปดาห์ 2560; 48: 
305-13. 
 

3. งานเขียนเอกสารวิชาการ คู่มือ/ตำรา  

3.1 คู่มือ แนวทางการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ  สำนักระบาดวิทยา                     
กระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2545 
 

3.2 คู่มือ การสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพ    สำนักระบาดวิทยา                                  
กระทรวงสาธารณสุข     พ.ศ. 2545 
 

3.3 คู่มือ แนวทางการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  สำนักระบาดวิทยา   
กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2547  
 

3.4 คู่มือ แนวทางการวินิจฉัยเพ่ือการรายงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม           
สำนักระบาดวิทยา   กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2547 
 

3.5 คู่มือ การจัดการข้อมูล และจำแนกรหัสโรค รหัสอาชีพ จากการเฝ้าระวังโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  สำนักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค  พ.ศ. 2546   
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3.6 คู่มือ แนวทางเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กนักเรียน โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ     
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค  พ.ศ. 2549 
 

3.7 หนังสือวิชาการ การสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สำนักระบาด
วิทยา กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2550    

3.8 ตำราวิชาการ  เรื่อง การเฝ้าระวังสุขภาพในสถานประกอบการ  ตำราประกอบการเรียน 
ระดับปริญญาตรี หน่วยที่ 10.1- 10.2 ชุดวิชา ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านอา ชี
วอนามัยและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  พ.ศ. 2550   
 

3.9 ตำราวิชาการ เรื่อง การสอบสวนปัญหาสุขภาพในสถานประกอบการ  ตำราประกอบการ
เรียน ระดับปริญญาตรีหน่วยที่ 10.3- 10.4   ชุดวิชา ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาด
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  พ.ศ. 2550 
 

3.10 ตำราวิชาการ เรื่อง ระบาดวิทยาสิ่งแวดล้อม  ตำราประกอบการเรียน ระดับปริญญาโท ชุด
วิชา วิทยาการระบาดประยุกต์กับการพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  พ.ศ. 2553 
 

3.11 ตำราวิชาการ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง ตำราประกอบการ
เรียน ระดับปริญญาโท ชุดวิชาวิทยาการระบาดประยุกต์กับการพัฒนาสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  พ.ศ. 2553 
 

3.12 ตำราวิชาการ เรื่อง การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ( Health Impact Assessment: 
HIA) ตำรา ประกอบการเรียน ระดับปริญญาโท ชุดวิชาวิทยาการระบาดประยุกต์กับการ
พัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  พ.ศ. 2553 
 

3.13 ตำราวิชาการ เรื่อง การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ( Environment Impact 
Assessment: EIA) ตำรา ประกอบการเรียน ระดับปริญญาโท ชุดวิชาวิทยาการระบาด
ประยุกต์กับการพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2553 

3.14 

 
3.15 
 
3.16 

คู่มือ การเฝ้าระวังและสอบสวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากแมงกะพรุนพิษ             
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2553 
 

คู่มือ แนวทางการประเมินผลกระทบสุขภาพในพ้ืนที่ประสบภัยจากหมอกควันไฟฟ้า 
 (ระยะสั้น) พ.ศ. 2555  สำนักระบาดวิทยา 
คู่มือ แนวทางการเฝ้าระวังการเสียชีวิตจากภาวะอากาศหนาว 2557 สำนักระบาดวิทยา 
 

 

 

4. การสอบสวนโรคและภัยจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

4.1 การสอบสวนกรณีสารเคมีรั่วไหลในโรงงานแห่งหนึ่ง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ พ.ศ.2538        
4.2 การสอบสวนการเกิดพิษจากย่าแมลงในโรงงานแห่งหนึ่ง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี พ.ศ.2538 
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4.3 การสอบสวนกรณีก๊าซแอมโมเนียรั่วในโรงงานแช่แข็งผักแห่งหนึ่ง อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ 
พ.ศ. 2539 

4.4 การสอบสวนกรณีอาหารเป็นพิษจากสารพิษกำจัดศัตรูพืช  จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2540    
4.5 การสอบสวนกรณีเหตุรำคาญจากกลิ่นเหม็นของสารเคมี เขตห้วยขวาง กทมฯ พ.ศ. 2540    
4.6 การสอบสวนกรณีพิษสารตะกั่วในพนักงานโรงงานผลิตแบตเตอรี่  เขตบางนา กทมฯ 

 พ.ศ. 2542 
4.7 การสอบสวนกรณีการป่วยและตายจากโรคปอดไม่ทราบสาเหตุ  ของเจ้าหน้าที่ศาลแขวง

ธนบุรี  พ.ศ. 2542 
4.9 การสอบสวนกรณี การเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุของเด็กนักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่ง           

จ. นนทบุรี พ.ศ. 2542 
4.10 การสอบสวนกรณีไฟไหม้โรงงานเก็บสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ  

พ.ศ. 2542       
4.11 การสอบสวน กรณีการเกิดก๊าซธรรมชาติพุ่งขึ้นมาจากชั้นใต้ดิน ขณะทำการขุดเจาะบ่อน้ำ 

บาดาล จ. สุราษฎร์ธานี  พ.ศ. 2542 
4.12 การสอบสวนโรคพิษตะกั่วในโรงงานแปรรูปพลาสติกเก่าแห่งหนึ่ง  จังหวัดเพชรบุรี        

พ.ศ. 2543 
4.13 การสอบสวนกรณีการแพร่กระจายของสารกัมมันตภาพรังสี โคบอลต์ 60  พ.ศ.2543 

 

4.14 การสอบสวนกรณีการปนเปื้อนของสารตะกั่ว ในหมู่บ้านคลิตี้บน อำเภอศรีสวัสดิ์       
จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2544 

4.15 การสอบสวนกรณีเด็กแขนขาอ่อนแรงโดยไม่ทราบสาเหตุ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2544 
4.16 การสอบสวน พิษตะกั่วจากการลักลอบหลอมตะกั่ว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  พ.ศ.2545 
4.17 การสอบสวนเบื้องต้น กรณีอาการไหล่หลุดไม่ทราบ  จังหวัดบุรีรัมย์   พ.ศ.2546 
4.18 การสอบสวนพิษสารหนูในเด็กท่ีมารับการรักษาท่ี รพ. รามาธิบดี  กทมฯ พ.ศ.2547 
4.19 การสอบสวนการได้รับพิษจากการกินตั๊กแตนทอด จังหวัดปทุมธานี   พ.ศ.2547 
4.20 การสอบสวนกรณีพลุระเบิดในโรงงานผลิตดอกไม้ไฟแห่งหนึ่ง จ. พระนครศรีอยุธยา  

พ.ศ.2547    
4.21 รายงานการสอบสวนผลกระทบจากกรณี สารชัลฟูริครั่วไหลจากโรงงานแห่งหนึ่ง  

จังหวัดสมุทรสาคร  พ.ศ. 2547 
4.22 การสอบสวนการเสียชีวิตหมู่ของคนงานในโรงสีข้าวแห่งหนึ่ง จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2547 
4.23 การสอบสวนกรณีสารเคมีรั่วไหลจากโรงงานผลิตอุปกรณ์อิเลคโทนิคในโรงงานแห่งหนึ่ง 

จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2549 
4.24 การสอบสวนกรณีข้อร้องเรียนผลกระทบจากโรงงานเก็บถ่านหินมิทูมินัส                  

จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2549 
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4.25 การสอบสวนเบื้องต้น กรณีเรือหางยาวล่มในลำน้ำโขง จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2549 
4.26 การสอบสวนเบื้องต้นกรณีผู้ป่วยรับพิษจากการรับประทานยาสมุนไพร จ.กาญจนบุรี 2550 
4.27 การสอบสวนกรณีการเสียชีวิตในที่อับอากาศ ในโรงงานหน่อไม้ดอง จ. ราชบุรี พ.ศ. 2550 
4.28 การสอบสวนกรณีการปนเปื้อนสารเคมี (Methomyl) ในน้ำดื่ม ในโรงงานอุตสาหกรรม 

 แห่งหนึ่ง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2551  
4.29 การสอบสวนการเสียชีวิตจากการสัมผัสสารเคมี (Trichloroethyl) ของพนักงานใน

โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคแห่งหนึ่ง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พ.ศ.2551 
4.30 การสอบสวนการปนเปื้อนของสารเมลามีนในนมผงดื่มของทารก จังหวัดเชียงราย และ                     

จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2551 
4.31 การสอบสวนพิษตะกั่วในเด็ก  จากการการประกอบอาชีพของมารดาที่ทำเครื่องเบญจรงค์  

จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2552 
4.32 
 
4.33 
 
 

4.34 
 

4.35 
 
 

4.36 
 
4.37 
 
4.38 
 
4.39 
 
4.40 
 
4.41 
 

4.42 
 

การสอบสวนกรณี สารเคมีโซเดียมเปอร์ซัลเฟตรั่วไหล ที่ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี  
พ.ศ. 2553 
การสอบสวนการได้รับพิษสารตะกั่วในเด็กท่ีอาศัยอยู่กับพ่อแม่ในโรงงานแห่งหนึ่ง จังหวัด
สมุทรสาคร มิถุนายน 2555 
การสอบสวนการได้รับสัมผัสสารตะกั่วในเด็กนักเรียนในพ้ืนที่อุตสาหกรรม จังหวัดระยอง 
พฤษภาคม- สิงหาคม 2555 
การสอบสวนกรณีการเสียชีวิตของเกษตรกรในโรงเพาะเห็ด บ้านเนินงาน อ. น้ำยืน จังหวัด
อุบลราชธานี ตุลาคม พ.ศ. 2556  
 

 

การสอบสวนการเสียชีวิตจากการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นชนิดใช้แก๊ส อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย  พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
การสอบสวนผลกระทบสุขภาพจากกรณีไฟไหม้บ่อขยะ  ตำบลแพรกษา จังหวัด
สมุทรปราการ  มีนาคม พ.ศ. 2557 
การสอบสวนอาการแขนขาอ่อนแรงจากการสงสัยขาดวิตามิน บี 1 ในเรือนจำ จ.บึงกาฬ  
3 – 6 ธันวาคม 2557 
การสอบสวนไฟไหม้โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกแห่งหนึ่ง จังหวัดสมุทรปราการ  
30-1 กุมภาพันธ์ 2558  
การสอบสวนโรคลีเจียนแนร์ ในโรงแรมแห่งหนึ่ง อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ตุลาคม  2558 
การสอบสวนโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในคนงานของโรงงานฟอกหนังแห่งหนึ่ง ในจังหวัด 
สมุทรปราการ  มกราคม 2559  
การสอบสวนผู้ป่วยสงสัยโรคไข้ออกผื่น (Zika) อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 
กุมภาพันธ์ 2559 
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4.43 
 

4.44 
4.45 
4.46 
 
4.47 
 

4.48 
 
4.49 
 

4.50 
 
4.51 
 

4.52 
 
                  

การสอบสวนการเสียชีวิตของพนักงานในอาคาร  SCB จากระบบทำงานอัตโนมัติของเครื่อง
ดับเพลิงไพโรเจน มีนาคม 2559 
การสอบสวนผู้ป่วยสงสัยโรคไข้ออกผื่น (Zika) จังหวัดบึงกาฬ พฤษภาคม 2559 
การสอบสวนการเสียชีวิตจากฟ้าผ่า อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด พฤษภาคม 2559  
การสอบสวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเรือล่ม 18 ราย อำเภอสำเภาล่ม จังหวัดอยุธยา 
กันยายน 2559  
การสอบสวนการเสียชีวิตจากฟ้าผ่า อําเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 4 พฤษภาคม 2559. 
 

การสอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างต่อเนื่องจากความเชื่อทางไสยศาสตร์ของชาวบ้าน ต. 
ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ, วันที่ 22 ธันวาคม 2559 -4 กุมภาพันธ์ 2560 
การสอบสวนการเสียชีวิตจากฟ้าผ่า อำเภออุ้งผาง จังหวัดตาก 24 พฤษภาคม 2560 
 

การสอบสวนการเสียชีวิตจากการจมน้ำ อำเภอกบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี. 9 กุมภาพันธ์ 2561 
การสอบสวนการป่วยจากเชื้อวัณโรคดื้อยา อำเภอยะหริ่ง จ. ปัตตานี 25-29 มิถุนายน 2561 
การสอบสวนผู้ป่วยติดเชื้อวัณโรคดื้อยาชนิดรุนแรงมาก กรุงเทพฯ   9 กรกฎาคม 2561   
 

การสอบสวนการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการจมน้ำ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
8 กันยายน 2561  
 

5. การเขียนบทวิชาการ ลงวารสาร/รายงานเฝ้าระวังโรค และอ่ืน ๆ  
 

5.1 บทความแปล เรื่อง การประเมินความต้องการด้านสุขภาพอย่างเร่งด่วน สืบเนื่องจากพายุเฮ
อริเคน, แอนดรูย์,ฟอริดา, หลุยส์ซาน่า, 1993 (WESR)             

5.2 บทความแปลเรื่อง การส่งเสริมสุขภาพของสถานบริการใน นิวแฮมเฃีย  พ.ศ. 2536  
5.3 บทความแปลเรื่อง   การเจ็บป่วยทางระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันอย่างรุนแรง 

เนื่องจากการใช้สเปรย์ฉีดรองเท้า โคโรราโด ,1993 (WESR) 
5.4 บทความแปล เรื่อง การแพ้ยาฆ่าแมลง จากการทำงานในสวนแอบเปิ้ล  รัฐวอชิงตัน.  

พ.ศ.2537 (WESR) 
5.5 บทความแปลเรื่อง ระดับคาร์บอนมอนนอกไซด์ ระหว่างการแข่งขันกีฬาในร่ม,  

รัฐชินชินเนติ พ.ศ. 2537 (WESR) 
5.6 บทความแปลเรื่อง  การเสียชีวิตจากการประกอบอาชีพการเก็บหอย Urchin                   

พ.ศ. 2538 (WESR) 
5.7 บทความแปลเรื่อง  โรคปอด Legionnair ที่เกิดจากตู้ทำความเย็น รัฐเมสซาซูเส็ท, 

มิชิแกน,โรส ไอร์แลนด์,1993 (WESR) 
5.8 บทความแปลเรื่อง   การได้รับพิษคาร์บอนมอนนอกไซด์ โดยไม่เจตนาของผู้ที่อาศัยอยู่ใน

บ้านเรือน, รัฐคอนเนคติคัด,1993 (WESR) 
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5.9 บทความแปล เรื่อง พิษคาร์บอนมอนนอกไซด์ ในลานสเก็ตน้ำแข็ง และห้องนั่งเล่นการ
พนัน รัฐชี แอตเท้ิล , 1996 (WESR) 

5.10 บทความแปล   เรื่อง   การบันทึกรายงานการเกิดมะเร็งตับ (Angiosacroma of Liver ) 
ในคนงานที่ทำงานสัมผัสสารโพลีไวนิลคลอไรด์  รัฐเคนตั๊กกี้ , 1997(WESR) 

5.11 บทความแปล   เรื่อง   การเฝ้าระวังโรคจากสิ่งแวดล้อม ในสหรัฐอเมริกา ,1997 
5.12 บทความแปล   เรื่อง  โรคพิษตะกั่วจากการทำงาน  และการปนเปื้อนกลับบ้าน ที่มี

ความสัมพันธ์กับการซ่อมแซมเครื่องเรือนด้วยสารลอกสี  รัฐแคลิฟอร์เนีย, 1998 
5.13 บทความแปล   เรื่อง   ผลการบาดเจ็บที่เกิดจากระเบิดที่ทำจากสารเคมีที่ใช้ตาม

บ้านเรือน  สหรัฐอเมริกา 1990- 2001 (WESR) 
5.14 บทความแปล  เรื่อง Travel by Air: health Consideration  2004 การโดยสารทาง

อากาศ : ภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพ 2548  (WESR) 
5.15 บทความวิชาการ: สถานการณ์อันตรายจากก๊าซแอมโมเนียรั่วในประเทศไทย  

พ.ศ. 2540 (WESR) 
5.16 บทความวิชาการ: รายงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (506/2) “ ตัวเลข

มันฟ้อง” ( วารสารคลินิก ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549)  
5.17 บทความวิชาการ เรื่อง  สารหนู : แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสารหนู 

พ.ศ. 2538 (WESR) 
5.18 บทความวิชาการ เรื่อง  โรคที่เกิดจากภาวะความกดดันอากาศ (Caisson disease)  

พ.ศ. 2539 (WESR) 
5.19 บทความวิชาการ เรื่อง   โรคพิษเบนซิน   พ.ศ. 2540 (ใน IPCS ) 
5.20 บทความวิชาการ เรื่อง   สถานการณ์ผลกระทบจากการปนเปื้อนสารตะกั่วในสิ่งแวดล้อม   
5.21 บทความวิชาการ  เรื่อง   สถานการณ์ผลกระทบจากการแพร่กระจายของสาร

กัมมันตภาพรังสี โคบอลต์  60  จังหวัดสมุทรปราการ  พ.ศ. 2544 (ใน IPCS) 
5.22 บทความวิชาการ  เรื่อง  สถานการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากการลักลอบหลอมตะกั่ว 

พ.ศ.2545  (ใน IPCS) 
5.23 บทความวิชาการ  เรื่อง  สถานการณ์ผลกระทบจากลำน้ำพองเน่า  จังหวัดขอนแก่น   

 พ.ศ. 2546 (WESR) 
5.24 บทความวิชาการ  เรื่อง  หูฉลามกับสารปรอท  พ.ศ. 2545 (ใน IPCS) 
5.25 บทความวิชาการ  เรื่อง  ไม่กัดไม่ต่อย แต่พิษมากมาย (แมลงก้นกระดก)  พ.ศ. 2546      
5.26 บทความวิชาการ  เรื่อง   สถานการณ์สารพิษป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  พ.ศ. 2547 
5.27 บทบรรณาธิการ  เรื่อง   สารตะก่ัวในสิ่งแวดล้อม  พ.ศ. 2545 (WESR) 
5.28 บทบรรณาธิการ  เรื่อง   โรคซิลิโคสิส (ในงานวิจัย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรค

ซิลิโคสิส  ในคนงานโรงงานโม่หิน จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2546 (WESR) 
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5.29 บทบรรณาธิการ เรื่อง สถานการณ์ผู้ได้รับผลกระทบจากสารแคดเมียม อ.แม่สอด 
 จังหวัดตาก พ.ศ.  2547 (WESR)   

5.30 บทบรรณาธิการ  เรื่อง  การประเมินการได้รับสารโทลูอีน ในอุตสาหกรรมการผลิต
พลาสติก จ. ระยอง พ.ศ. 2547 (WESR) 

5.31 บทบรรณาธิการ  เรื่อง  รายงานการสอบสวนสารเคมีรั่วไหล  (Carbondioxide) จังหวัด
ระยอง พ.ศ. 2547(WESR) 

5.32 วิเคราะห์สถานการณ์ โรคพิษตะกั่ว, สารหนู แมงกานีส ปรอท, ภาวะลดความกดอากาศ 
พ.ศ.2543( Annual Report 2544) 

5.33 วิเคราะห์สถานการณ์ โรคพิษตะกั่ว, สารหนู แมงกานีส ปรอท,   สารกำจัดแมลงศัตรูพืช,  
การเจ็บป่วยจากสิ่งคุกคามทางกายภาพ ( Annual Report 2544)  

5.34 วิเคราะห์สถานการณ์ โรคพิษตะกั่ว, สารหนู แมงกานีส ปรอท,   สารกำจัดแมลงศัตรูพืช,  
สารพิษ    ตัวทำละลาย ,การเจ็บป่วยจากสิ่งคุกคามทางกายภาพ ( Annual Report 
2545)  

5.35 วิเคราะห์สถานการณ์ โรคพิษตะกั่ว, สารหนู แมงกานีส ปรอท, สารกำจัดแมลงศัตรูพืช,  
สารพิษ    ตัวทำละลาย ,การเจ็บป่วยจากสิ่งคุกคามทางกายภาพ                                            
( Annual Report 2546) 

5.36 วิเคราะห์สถานการณ์ โรคพิษตะกั่ว, สารหนู แมงกานีส ปรอท,สารกำจัดแมลงศัตรูพืช,  
สารพิษตัวทำละลาย ,การเจ็บป่วยจากสิ่งคุกคามทางกายภาพ ( Annual Report 2547)                                   

5.37 วิเคราะห์สถานการณ์ โรคพิษตะกั่ว, สารหนู แมงกานีส ปรอท,   สารกำจัดแมลงศัตรูพืช,  
สารพิษ ตัวทำละลาย ,การเจ็บป่วยจากสิ่งคุกคามทางกายภาพ ( Annual Report 2548)                                                 

5.38 วิเคราะห์สถานการณ์ สารกำจัดแมลงศัตรูพืช,สารอินทรีย์ตัวทำละลาย ,การเจ็บป่วยจาก
สิ่งคุกคามทางกายภาพ ( Annual Report 2549) 

5.39 วิเคราะห์สถานการณ์ โรคพิษตะกั่ว, สารหนู แมงกานีส ปรอท, สารกำจัดแมลงศัตรูพืช,  
สารพิษตัวทำละลาย ,การเจ็บป่วยจากสิ่งคุกคามทางกายภาพ( Annual Report 2550)                                                      
 

5.40 วิเคราะห์สถานการณ์ โรคพิษตะกั่ว, สารหนู แมงกานีส ปรอท, สารกำจัดแมลงศัตรูพืช,  
สารพิษ ตัวทำละลาย ,การเจ็บป่วยจากสิ่งคุกคามทางกายภาพ( Annual Report 2551)                                                    

5.41 วิเคราะห์สถานการณ์ โรคพิษตะกั่ว, สารหนู แมงกานีส ปรอท,   สารกำจัดแมลงศัตรูพืช,  
สารพิษตัวทำละลาย ,การเจ็บป่วยจากสิ่งคุกคามทางกายภาพ ( Annual Report 2552) 

5.42 บทความวิชาการ การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2549 (WESR) 
5.43 บทความวิชาการ สถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการทำงานในที่อับอากาศใน

ประเทศไทย พ.ศ. 2550(WESR) 
5.44 บทความวิชาการ เรื่อง สถานการณ์ ผู้ป่วยได้รับพิษจากเมล็ดสบู่ดำ พ.ศ. 2550(WESR) 
5.45 บทความวิชาการ เรื่อง จากสมุนไพร สู่ ไบโอดีเซล พ.ศ. 2550 ( IPCS newsletter) 



 
13 Bureau of Epidemiology, MopH, Thailand  

5.46 บทความวิชาการ เรื่อง พิษมันแกว ( yam bean seed poisoning)  พ.ศ. 2550(WESR) 
5.47 บทความวิชาการ เรื่อง อันตรายจากการดำน้ำ พ.ศ. 2552(WESR) 
5.48 บทความวิชาการ เรื่อง ผลกระทบต่อสุขภาพจากการทำงานสัมผัสสารไตรคลอโรเอทธิลีน 

ในประเทศไทย พ.ศ. 2552(WESR) 
5.49 บทความวิชาการ เรื่อง สถานการณ์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553(WESR) 
5.50 
5.51 
 
 
5.52 
 
5.53 
 
 
5.54 
 
5.55 
 
5.56  
 
5.57  
 
5.58 
 
 
 
5.59 
 
5.60 
 
5.61 
 
 

บทความวิชาการ เรื่อง พิษเมธานอล ภัยใกล้ตัวนักดื่ม พ.ศ. 2553(WESR) 
บทความพิเศษเรื่อง 10 ปี สถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการ
ขนส่งในประเทศไทย (10 years’ Situation of Injury and Death from 
transportation accident in Thailand) พ.ศ. 2553 (WESR) 
รายงานสถานการณ์ เรื่อง สถานการณ์เบื้องต้นผู้ป่วยเสียชีวิตจากการจมน้ำจากอุทกภัย 
ระหว่าง 10-ตุลาคม-5 พฤศจิกายน 2553(WESR) 
บทความวิชาการ เรื่อง การป้องกันและดูแลสุขภาพในภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำ 
(Hypothermia) ในช่วงอากาศหนาวเย็น (Prevention and Treatment for 
Hypothermia during Cold weather) 2555(WESR) 
รายงานวิชาการ เรื่อง สถานการณ์การบาดเจ็บจากการได้รับพิษแมงมุม 2555 
(Injuries and Ill situation related to spider venomous) (WESR) 
บทความวิชาการ เรื่อง อันตรายจากการรับประทานอาหารที่มีสารไนเตรดและสารไน
ไตรท์ ( Toxic effects of ingestion of Nitrate and Nitrite) พ.ศ. 2555(WESR) 
บทความวิชาการเรื่อง สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช:สถานการณ์การใช้และปัญหาต่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2556(WESR) 
บทความวิชาการเรื่อง : ผลกระทบต่อสุขภาพที่เก่ียวเนื่องจากภาวะอากาศร้อน 
(Health effects related to hot weather) พ.ศ. 2556 
บทความวิชาการเรื่อง: สถานการณ์และผลกระทบต่อสุขภาพจากสารเคมีป้องกันกำจัด
ศัตรูพืช 2557 (Situation and health effects related to pesticide) พ.ศ. 2557 
( IPCS newsletter) 
 
บทความวิชาการเรื่อง:  สถานการณก์ารได้รับสัมผัสสารตะกั่วในเด็ก ในประเทศไทย 
2557 (WESR) 
บทความวิชาการเรื่อง: อยู่กับความหนาวเย็นอย่างไรให้ “ปลอดภัย และเป็นสุข “ ใน 
หนังสือเรื่องเล่าชาวระบาด 2558 
บทความวิชาการ เรื่อง “ อันตรายจากการทำงานอัตโนมัติของเครื่องดับเพลิงไพโรเจน”
พ.ศ. 2559 ( IPCS newsletter /WESR 2559) 
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5.62  
 
5.63 
5.64  
 
5.65               

บทความวิชาการเรื่อง: “ ระบาดวิทยา ในแผ่นดินทองคำ” ใน หนังสือเรื่องเล่าชาวระบาด 
พ.ศ 2559  
บทความวิชาการเรื่อง ภัยสุขภาพ: การปลอมปนสารฟอร์มาลินในอาหาร 2560 (WESR) 
บทความวิชาการเรื่อง: บทเรียน : ระบาดวิทยาและปัญหาตะกั่วหมู่บ้านคลิตี้ล่าง 
ความสุข..ที่ได้จากการทำประโยชน์ให้กับคนอ่ืน ใน หนังสือเรื่องเล่าชาวระบาด 2560 
ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล พ.ศ. 2562  (IPCS newsletter/Aug 21) 
 

6. การนำเสนอผลงานวิชาการ (presentation)  

            6.1 Oral and Poster presentation Topic : The Preliminary Study on Hazardous 
Identification and  Health Risk Factors  for Workers in Incense and Joss Stick Household 
factories, on The 3rd International Conference on Public Health among Greater Mekong 
Sub-Regional Countries, 9-11 August 2010 , Loa.  
           6.2 Poster presentation Topic: The Preliminary Study on Hazardous Identification 
and Health Risk Factors  for Workers in Incense and Joss Stick Household factories, on  
11th  Annual Conference of Public Health Sciences on "Crisis in Public Health: Challenges & 
Solutions, 30 Sep 2011. Chulalongkorn University, Thailand.  

 

           6.3 Oral presentation Topic : Mortality surveillance related to flood Thailand   
 October-November 2010, on The 43rd Asia-Pacific Academic Consortium on Public  Health 
(APACPH) 19-22 October 2011. APAC. Seoul, Korea. 
          6.4 Poster presentation Topic: The development of Occupational and 
Environmental diseases surveillance system in Thailand. On International Symposium on 
safety and Health at Work 2011, 24-26 October 2011,Occupational Safety and  
Health Research Institute (OSHRI), Korea. 
 

          6.5 Oral presentation Topic: “Environmental Workplace Assessment And  
Identification in Incense And Joss Stick Making In Small Household Factories, Roi-Et  
Province, Thailand” on  The 4th International Conference on public health among greater 
Mekong Sub-Regional Countries on the 15-16 Sep 2012, Kunming, China.  
 

          6.6 Oral presentation Topic : Environmental workplace assessment and hazardous 
identification in incense and joss stick making in small household factories, Roi-Et 
Province, Thailand” on The 9th International Conference on Environmental and public 



 
15 Bureau of Epidemiology, MopH, Thailand  

Health  Management: Toward Better Health and Well Being on  2-4 October 2012.  Thailand 
(The best awards oral presentation) 
 

         6.7 Poster presentation Topic : Hazardous Identification and health risk assessment 
related to incense and joss stick small household factory, Thailand. On   
Environment and health Conference 2013,  20-23  August  2013 Basel, Switzerland  
( The travel award ). 

6.8 Poster presentation Topic : Trend and characteristics of occupational injuries  

in Thailand, 2002-2011 . Epidemiology Seminar 2515, Bangkok, Thailand  

         6.9 Oral presentation, Topic: Dust (PM10) and heavy metal concentration in small 
household factory. Conference of international Socialty for Environmental and Epidemiology 
and International Socialty of Exposure science – Asia chapter 2016, June 26-29, 2016 Sapporo, 
Japan  
         6.10 Oral presentation, Topic:  Occupational Lead exposure in small household 
factory, International Conferrence Occupational Health 2018 , 29 April-4 May 2018, Dublin, 
Ireland. 
          6.11 Oral presentation : Drowning situation in Thailand.  International Conference on 
Uitemate,  Kota Kinabalu, Malaysia 21- 23 Nov 2019 
 
 

7. คณะกรรมการ คณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการแก้ไขปัญหาโรคและภัยจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม และวิชาการอ่ืน ๆ รว่มกับหน่วยงานอ่ืน ๆ (ก อุตสาหกรรม, แรงงาน, 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม, องค์กรเอกชน ฯลฯ)  

8. อาจารย์พิเศษและวิทยากร ด้านระบาดวิทยา  โรคติดต่อ,โรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม การบาดเจ็บ โรคเรื้อรังและอ่ืน ๆ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
สถาบันอาชีวเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม องค์เอกชน และหน่วยงานราชการอ่ืนๆ 

9. กรรมการด้านวิชาการ – กรรมการทบทวนเอกสารงานวิจัย เพ่ือลงวารสาร กรมควบคุมโรค , 
Asian Environmental Journal  และโรงพยาบาลอ่ืน ๆ  
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