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                   ประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
                 รองศาสตราจารย์ ดร.จ านงค์ ธนะภพ 

 
1. ประวัติส่วนตัว 
     1.1  เกิดเม่ือวันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2516   

 1.2  ภูมิล าเดิม อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 
     1.3  การศึกษาระดับอุดมศึกษา  (เริ่มจากวุฒิสูงไปต่ าตามล าดับ) 
 

        คุณวุฒิ ปี พ.ศ. สถาบันการศึกษา 
ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาระบาดวิทยา 
(นานาชาต)ิ 

พ.ศ. 2546-2552 
 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมและความปลอดภยั 

พ.ศ. 2540-2542 มหาวิทยาลยัมหิดล 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์  
วิชาเอกอาชีวอนามยัและความปลอดภัย  

พ.ศ. 2534-2538 มหาวิทยาลยัมหิดล 

1.4 ที่อยู่ อีเมล์ โทรศัพท์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท์
โทรสาร 
Email 

076-672188, 2105 
075-672106 
tchamnon@wu.ac.th 

 
2. ประวัติการท างาน 

ต าแหน่ง สถานที่ ระยะเวลา /ช่วง ปี.พ.ศ. 
รองศาสตราจารย์  
สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 

ส านักวชิาสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ ์
 

31 ตุลาคม 2561 ถึง ปัจจุบัน  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 

ส านักวชิาสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ ์
 

1 มิถุนายน 2554 ถึง ปัจจุบนั 
รวม 8 ปี 

อาจารย์   ส านักวชิาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  
ม.วลัยลักษณ ์

16 พฤศจิกายน 2543 ถึง 31 
พฤษภาคม 2554 รวม 10 ปี 
6.5 เดือน 

นักอาชีวอนามัย บ. เหล็กซิเมนต์ไทย จ ากัด  
เครือปูนซิเมนต์ไทย 

2 พฤษภาคม 2539 – 31 
พฤษภาคม 2540 
รวม 1 ปี 1 เดือน 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ท างานระดบัวิชาชีพ 

บ. เอ็น ที เอส สตีลกรู๊ป จ ากัด (มหาชน) 16 มีนาคม 2538 – 30 
เมษายน 2539  
รวม 1 ปี 1.5 เดือน 
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3. ภาระงานสอนย้อนหลัง 3 ปี  (เป็นภาระงานทีท่ าโดยความเห็นชอบจากต้นสังกัด)               
 

ระดับ รายวิชาที่สอน/ภาคการศึกษา หน่วยกิต หน่วยกิตที่
สอนจริง 

ปริญญาตร ี  
 PUH-203 ชีวสถิติ 1.0 (4-0-8)  

ภาคการศึกษาที่ 1/60, 3/60 
4.0 0.67 

 PUH-205 พฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ 0.5 (2-0-4) 
ภาคการศึกษาที่ 3/58, 1/59, 3/60 

2.0 0.50 

 PUH-306 ระบาดวิทยาและหลกัการควบคุมโรค 1.0 (4-0-8)  
ภาคการศึกษาที่ 1/58, 2/58, 1/59, 2/59, 1/60, 2/60, 1/61 
PHP-223 ระบาดวิทยา ภาคการศึกษาที่ 3/61 

4.0 2.33 

 PUH-310 ชุมชนกับสุขภาวะ 1.0 (0-8-4)  
ภาคการศึกษาที่ 3/58, 3/59, 2/60, 3/60, 3/61 

4 4.0 

 PUH-311 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 0.5 (1-3-4) 
ภาคการศึกษาที่ 3/58, 3/59, 3/60 

2 1.0 

 OCC-141 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขั้นแนะน า 0.5 (2-0-4) 
ภาคการศึกษาที่ 3/59 

2 0.5 

 OCC60-111อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขั้นแนะน า 4.0 (4-0-8) 
ภาคการศึกษาที่ 1/60, 1/61 

4 0.67 

ปริญญาโท    
 MPH-622 หลักชีวสถิติและระบาดวิทยา 1.0 (4-0-8) 

ภาคการศึกษาที่ 1/58, 2/59 
4 2.0 

 MPH-624 อนามัยสิง่แวดล้อมและอาชีวอนามัย 1.0 (4-0-8) 
ภาคการศึกษาที่ 2/58, 2/59 

4 2.33 

 

 
4. งานวิจัยย้อนหลัง 3 ปี   

 4.1 แผนบูรณาการการเสริมสร้างพฤฒพลังของแรงงานผู้สูงอายุ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เป็นผู้จัดการแผน แหล่งทุนงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด าเนินการวิจัยระหว่างวันที่ 01/10/2561 - 

30/09/2562 
 4.2 ชุดโครงการ ผลิตภาพด้านสุขภาพและภาวะพฤฒพลังของแรงงานผู้สูงอายุ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
เป็นหัวหน้าชุดโครงการ แหล่งทุนงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ด าเนินการวิจัยระหว่างวันที่ 

01/10/2561 - 30/09/2562 
4.3 โครงการสภาพการท างานและความต้องการด้านอาชีวอนามัยของแรงงานผู้สูงอายุ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
เป็นหัวหน้าโครงการ แหล่งทุนงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด าเนินการวิจัยระหว่างวันที่ 

01/10/2561 - 30/09/2562 
4.4 โครงการผลิตภาพด้านสุขภาพและความเต็มใจที่จะจ่ายของแรงงานผู้สูงอายุต่อการเสริมสร้างสุขภาพในที่ท างาน

และชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เป็นผู้ร่วมวิจัย แหล่งทุนงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด าเนินการวิจัยระหว่างวันที่ 01/10/2561 - 

30/09/2562 
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4.5 โครงการพฤฒพลังและสมรรถภาพทางกายของแรงงานผู้สูงอายุ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เป็นผู้ร่วมวิจัย แหล่งทุนงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด าเนินการวิจัยระหว่างวันที่ 01/10/2561 - 

30/09/2562 
4.6 โครงการการจัดการสุขาภิบาลที่พักอาศัยของแรงงานผู้สูงอายุ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
เป็นผู้ร่วมวิจัย แหล่งทุนงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด าเนินการวิจัยระหว่างวันที่ 01/10/2561 - 

30/09/2562 
4.7 โครงการการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรส าหรับแรงงานผู้สูงอายุ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
เป็นผู้ร่วมวิจัย แหล่งทุนงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด าเนินการวิจัยระหว่างวันที่ 01/10/2561 - 

30/09/2562 
4.8 โครงการภาวะโภชนาการและการเสริมสร้างสุขภาพของแรงงานผู้สูงอายุ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เป็นผู้ร่วมวิจัย แหล่งทุนงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด าเนินการวิจัยระหว่างวันที่ 01/10/2561 - 

30/09/2562 
4.9 แผนงานวิจัยการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของแรงงานสูงอายุในชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช  
เป็นหัวหน้าแผนงานวิจัย แหล่งทุนงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด าเนินการวิจัยระหว่างวันที่ 

15/03/2559 - 14/03/2561 
4.10 โครงการวิจัยบริบทชุมชนและปัจจัยก าหนดสุขภาพของแรงงานสูงอายุในชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช  
เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย แหล่งทุนงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด าเนินการวิจัยระหว่างวันที่ 

15/03/2559 -14/03/2560 
4.11 โครงการวิจัยรูปแบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของแรงงานสูงอายุในชุมชนโดยกระบวนการมี

ส่วนร่วมของชุมชน เป็นผู้ร่วมวิจัย แหล่งทุนงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด าเนินการวิจัยระหว่างวันที่ 
15/03/2559 - 14/03/2561 
 4.12 โครงการการประเมินต้นทุนต่อผลลัพธ์ของรูปแบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของแรงงาน
สูงอายุในชุมชน เป็นผู้ร่วมวิจัย แหล่งทุนงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด าเนินการวิจัยระหว่างวันที่ 
15/03/2559 - 14/03/2561 

4.13 โครงการวิจัยการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบการรั่วไหลของสารคลอรีนในกระบวนการผลิตถุงมือยาง 
จังหวัดสงขลา เป็นผู้ร่วมวิจัย แหล่งทุนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด าเนินการวิจัยระหว่างวันที่ 01/12/2560 - 30/11/2561  
   
5. ผลงานวิจัยและวิชาการที่เผยแพร่ย้อนหลัง 8 ปี  

5.1 นรรฐพร ซัง จ านงค์ ธนะภพ* และ จิรา คงปราณ. (2562). การประเมินผลและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการดูแลที่พัก
อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา, 14(1), 30-43. 

5.2 ชัญทิชา ฉ้วนกลิ่น, จ านงค์ ธนะภพ*. (2561). ภาวะสุขภาพและความพร้อมของชุมชนต่อการจัดการอาชีวอนา
มัยของแรงงานสูงอายุ อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา, 13(2), 126-140.  

5.3 สุภาวิดา พริกเล็ก, จ านงค์ ธนะภพ*, ศศิธร ธนะภพ, นุจรีย์ แซ่จิว, อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว. (2560). ความรู้ ทักษะการ
บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน อุตสาหกรรมผลิตยางธรรมชาติ พื้นที่ภาคใต้ของ
ประเทศไทย. วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ, 10(35), 21-35. 

5.4 จ านงค์ ธนะภพ*, ศศิธร ธนะภพ, อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม. (2558). ผลของโปรแกรมอาชีวสุขศึกษาต่อการลดการ
สัมผัสสารตะกั่วของช่างหมันในอู่ต่อเรือ จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา, 10(2), 77-88.     

5.5 ฆาลิตา อานนท์, จ านงค์ ธนะภพ*, เพียงจันทร์ เศวตศรีสกุล, พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ. (2558). ปัจจัยการบริหาร
และการปฏิบัติต่อการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ของผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารความ
ปลอดภัยและสุขภาพ, 8(29), 13-26.      
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5.6 จ านงค์ ธนะภพ*, นุจรีย์ แซ่จิว, ภรณ์ทิพย์ ศรีสังข์แก้ว, แสงรพี โกติกุล. (2556). ความเสี่ยงด้านการยศาสตร์
และอาการปวดของกล้ามเนื้อในผู้ประกอบอาชีพมาดอวน ต าบลปากพูน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารความ
ปลอดภัยและสุขภาพ, 6(21), 6-18. 

5.7 จ านงค์ ธนะภพ*, ศศิธร ธนะภพ, นันทวัน หนูแจ่ม. (2555). การปนเปื้อนสารตะกั่วและภาวะสุขภาพของ
คนงานอู่ต่อเรือ. วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ, 5(18), 20-34. 

5.8 จ านงค์ ธนะภพ. (2561). เอกสารค าสอนรายวิชาระบาดวิทยาและหลักการควบคุมโรค. 106 หน้า.       
หมายเหตุ * ผู้รับผิดชอบบทความ 

 
6. บทความวิจัย/วชิาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ ย้อนหลัง 8 ปี 

6.1 จ านงค์ ธนะภพ, ศศิธร ธนะภพ, มุจลินท์ อินทรเหมือน, อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม และสุปรีชา แก้วสวัสดิ์. 
สภาพการท างาน ภาวะสุขภาพและการรับบริการของแรงงานสูงอายุในชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย). 
การประชุมวิชาการระดับชาติสังคมสูงอายุที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 4 “ก้าวสู่การสูงวัยอย่างมีพลัง”, วันที่ 08/08/2561, 
โรงแรมแกรนด์ปาร์ค. 

6.2 ดวงกมล ปลองภัย, จ านงค์ ธนะภพ และศศิธร ธนะภพ. ความพร้อมของทีมหมอครอบครัวในการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาวระดับต าบล อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (บรรยาย). การประชุมวิชาการระดับชาติสังคม
สูงอายุที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 4 “ก้าวสู่การสูงวัยอย่างมีพลัง”, วันที่ 08/08/2561, โรงแรมแกรนด์ปาร์ค. 

6.3 อดิศักดิ ์หวานใจ สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง และจ านงค ์ธนะภพ. ทักษะการบริหารและการปฏิบัติงานของ
บุคลากรด้านอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล ศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป เขตพ้ืนที่ภาคใต้ของประเทศไทย (บรรยาย). 
การประชุมวิชาการความท้าทายทางสุขภาพเพ่ือการจัดท าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที ่
2: การดูแลสุขภาพถ้วนหน้า,  วันที่ 24/07/2561, โรงแรมโฆษะขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น.    

�6.4 สุกัญญา เคี่ยมการ, จันจิรา มหาบุญ, จ านงค์ ธนะภพ และศศิธร ธนะภพ. การเข้าถึงบริการสุขภาพของ
แรงงานไทยนอกระบบ อ าเอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (proceeding) (บรรยาย). การประชุมวิชาการสาธาณ
สุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16, วันที่ 31/05/2561, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.  

6.5 อัครเดช คงข า, จ านงค์ ธนะภพ และสุปรีชา แก้วสวัสดิ์. ความเสี่ยงทางการยศาสตร์และระดับอาการ
ปวดกล้ามเนื้อคอบ่าของบุคลากรที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน (proceeding) (บรรยาย). การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย” ครั้งที่ 1, วันที่ 26/03/2561, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 

6.6 นรรฐพร ซัง, จิรา คงปราณ, จ านงค์ ธนะภพ และสุปรีชา แก้วสวัสดิ์. สถานการณ์การดูแลที่พักอาศัย
ผู้สูงอายุในต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (proceeding) (บรรยาย). การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย”ครั้งที ่1, วันที่ 26/03/2561, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 

6.7 กันตภัทร มุสิกวงศ์, จิรา คงปราณ และจ านงค์ ธนะภพ. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการ
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช (proceeding) (บรรยาย). การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย” ครั้งที่ 1, วันที่ 26/03/2561, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.  

6.8 จ านงค์ ธนะภพ, ศศิธร ธนะภพ และมุจลินท์ ซ้ายเกลี้ยง. การเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านในงานอาชีวอนามัยปฐมภูมิ กรณีศึกษาการประกอบอาชีพในผู้สูงอายุ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(บรรยาย). งานประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 : The 8th National 
Conference on Occupational and Environmental Diseases: (8th ENVOCC), วันที่ 2 มีนาคม 2560, โรงแรม
มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ.  

6.9 ศศิธร ธนะภพ, จ านงค์ ธนะภพ, สุปรีชา แก้วสวัสดิ์, ปนัดดา พิบูลย์ และอดิศักดิ์ หวานใจ. ประสบการณ์
การส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระดับปฐมภูมิของผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพในชุมชน จังหวัด
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นครศรีธรรมราช ปี 2559 (บรรยาย). งานประชุมวิชาการ ประจ าปี 2559 "สร้างสุข สู่สังคมผู้สูงวัย", วันที่ 15 
ธันวาคม 2559, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 

6.10 จ านงค์ ธนะภพ, อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม, มุจลินท์ ซ้ายเกลี้ยง และสุกัญญา เคี่ยมการ. ความรู้ เจตคติและ
แนวปฏิบัติในการด าเนินงานอาชีวอนามัยแรงงานผู้สูงอายุนอกระบบในชุมชนโดยเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2559 (บรรยาย). งานประชุมวิชาการ ประจ าปี 2559 "สร้างสุข สู่สังคมผู้สูงวัย", วันที่ 15 
ธันวาคม 2559, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 

6.11 จ านงค์ ธนะภพ, มุจลินท์ ซ้ายเกลี้ยง, สุกัญญา เคี่ยมการ, ศศิธร ธนะภพ และวันเพ็ญ บุญรัตน์.  สภาพ
และความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการท างานของแรงงานผู้สูงอายุในชุมชน ต าบลโมคลาน อ าเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช (บรรยาย). งานประชุมวิชาการ ประจ าปี 2559 "สร้างสุข สู่สังคมผู้สูงวัย", วันที่ 15 ธันวาคม 2559, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 

6.12 ศศิธร ธนะภพ, จ านงค์ ธนะภพ, นฤมล มีแก้ว และวันเพ็ญ บุญรัตน์. ภาวะสุขภาพและความต้องการ
บริการกายภาพบ าบัดของแรงงานผู้สูงอายุ ต าบลโมคลาน อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย). งาน
ประชุมวิชาการ ประจ าปี 2559 "สร้างสุข สู่สังคมผู้สูงวัย", วันที่ 15 ธันวาคม 2559, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 

6.13 ฆาลิตา อานนท์, จ านงค์ ธนะภพ และพันธ์ชัย รัตนสุวรรณ. ความรู้ และการปฏิบัติต่อการป้องกัน
ควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ของผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค 
(โปสเตอร์). การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7, วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558, อาคารปฏิบัติการ
เทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 

6.14 สุภาวิดา  พริกเล็ก, จ านงค์ ธนะภพ, ศศิธร ธนะภพ, และนุจรีย์ แซ่จิว. ความรู้ ทักษะการบริหาร และ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานในอุตสาหกรรมผลิตยางธรรมชาติ พื้นที่ภาคใต้ของประเทศ
ไทย (บรรยาย). การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7, วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558, อาคาร
ปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 
     6.15 ธารียา มูเก็ม, นอรีตาสุกีนีย์ เปาะแม, และจ านงค์  ธนะภพ. สภาพและปัจจัยคุกคามทางสุขภาพจาก
การท างานของแรงงานสูงอายุชาวไทยมุสลิม บ้านในถุ้ง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช (โปสเตอร์). การประชุม
วิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7, วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558, อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนา
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 
       6.16 อุซมา เส็นยีหีม, นารีมาน บือซา และจ านงค์  ธนะภพ. ความรู้ การรับรู้อันตรายและพฤติกรรมการ
ป้องกันการสัมผัสก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากการอบใบจากสูบยาของประชาชนบ้านท่าเตียน อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช (บรรยาย). การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7, วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558, 
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 
    6.17 วิภา กาญจนไพศาล, สุดา ลูกคง และจ านงค์  ธนะภพ. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองและคุณภาพ
ชีวิตของแรงงานสูงอายุชาวไทยมุสลิมบ้านในถุ้ง อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์). การประชุม
วิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7, วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558, อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนา
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 

6.18 อุสรีย์ คงเอียด, ยุวดี หมัดอะดัม, จ านงค์ ธนะภพ และนุจรีย์ แซ่จิว. ผลการให้ความผลของการให้
ความรู้ด้านการยศาสตร์ต่อการลดอาการปวดกล้ามเนื้อในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพมาดอวน ต าบลปากพูน อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย) การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 6, นครศรีธรรมราช, 3 
กรกฎาคม 2557.  
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6.19 ฆาลิตา อานนท์, จ านงค์ ธนะภพ, เพียงจันทร์ เศวตศรีสุกล และพันธ์ชัย รัตนสุวรรณ. ปัจจัยการบริหาร
ที่มีผลต่อการควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ของศูนย์เด็กเล็กในจังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย). การสัมมนาการป้องกัน
ควบคุมโรคแห่งชาติ ประจ าปี 2557 "ร่วมสร้าง ร่วมเรียนรู้ สู่ภูมิภาคปลอดโรคปลอดภัย" 
กรุงเทพฯ, 13 มีนาคม 2557.  
    6.20 ศศิธร ธนะภพ, จ านงค์ ธนะภพ, อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม และปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย. บริบทการเผชิญภัย
พิบัติทางธรรมชาติของประชาชนในพื้นท่ีประสบอุทกภัย ปี 2554 ต.นบพิต า อ.นบพิต า จ.นครศรีธรรมราช ภายใต้
โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการจัดบริการสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนเมื่อเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติ ของ
เครือข่ายบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์). ABC สัญจรนครศรีธรรมราช, 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช, 21 กุมภาพันธ์ 2556.  
 
7. งานบริการวิชาการย้อนหลัง 3 ปี 

7.1 หัวหน้าโครงการบริการวิชาการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแรงงานสูงอายุในชุมชนโดยบุคลากร
สุขภาพภาคประชาชน จ.นครศรีธรรมราช (ปีที่ 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ านวน 913,900 
บาท ด าเนินการในหน่วยบริการปฐมภูมิ 11 รพ.สต. ในพื้นที่ 3 อ าเภอ ผู้รับบริการจ านวน 2,500 คน  

7.2 หัวหน้าโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยแรงงานในการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ (ปีที่ 2) ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 1,700,000 บาท 
ผู้รับบริการในพื้นที่ 3 อ าเภอ จ านวน 1,892 คน 

7.3 หัวหน้าโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยแรงงานในการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ  (ปีที่  3) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณอุดหนุนจากรัฐ จ านวน 813,000 บาท ในพื้นที่ 3 อ าเภอ จ านวนผู้รับบริการ 920 คน 

7.4 โครงการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 4 ก้าวสู่การสูงวัยอย่างมีพลัง วันที่ 
8-9 สิงหาคม 2561 จ านวนผู้รับบริการ 241 คน เป็นกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
8. งานบริหารและอ่ืนๆ  

8.1 หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ส านักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ภาระงานบริหารร้อยละ 50 
ภาระงานสอน ร้อยละ 50 เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 2560 รวม 2 ปี 

8.2 หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ภาระงานบริหารร้อยละ 60 
ภาระงานสอน ร้อยละ 40 เมื่อวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 รวม 9 เดือน  

8.3 ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บริหารหลักสูตร ปี พ.ศ. 2556-2558 รวม 2 ปี 
 8.4. อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปีการศึกษา 2559-ปัจจุบัน 
 8.5  กรรมการสภาวิชาการ ตัวแทนส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561  
8.6 กรรมการศูนย์บริการวิชาการ ตัวแทนส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปี พ.ศ. 2560-2561 รวม 1 ปี  
 

9. เกียรติคุณและรางวัล 
 1) รางวัลเชิดชูด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โครงการส่งเสริมความ

ปลอดภัยและอาชีวอนามัยแรงงานสูงอายุในชุมชนโดยบุคลากรสุขภาพภาคประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2) รางวัลชนะเลิศการน าเสนอผลงานวิจัยประเภท Oral ในงานประชุมวิชาการประจ าปี 2559 "สร้างสุข สู่สังคมสูงวัย" 

จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โครงการวิจัยสภาพและความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการท างานของแรงงาน
ผู้สูงอายุในชุมชน ต าบลโมคลาน อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 


