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  กองสงเสริมสุขภาพและเวชกรรมปองกัน กรมแพทยทหารบก 

ท่ีต้ัง เลขที่ 8 ถนนพญาไท แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
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ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ .2546 : แพทยศาสตร บ ัณฑ ิต  ว ิทยาล ั ยแพทยศาสตร พระมงก ุฎ เกล  า  (Doctor of Medicine, 

Phramongkutklao College of Medicine) 

 พ.ศ.2550 : ประกาศนียบัตรโครงการอบรมแพทยผูเชี่ยวชาญสาขาระบาดวิทยาภาคสนาม สํานักระบาดวิทยา 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (Certificate of Field Epidemiology, Field Epidemiology Training 

Program-Thailand, Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control and Prevention, 

Ministry of Public Health) 

 พ.ศ.2551 : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (Master degree of 

Public Health, Faculty of Public Health, Mahidol University) 

 พ.ศ.2551 : แพทยผู  เช ี ่ยวชาญสาขาเวชศาสตรปองกันแขนงระบาดวิทยา แพทยสภา (Thai Broad of 

Preventive Medicine (Epidemiology), Thailand Medical Council) 

 พ.ศ.2561 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อายุรศาสตรเขตรอน) คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล (Ph.D. 

(Tropical Medicine), Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University) 

ประวัติการทํางาน 

 พ.ศ.2546 : แพทยเพิ่มพูนทักษะ รพ.อานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี (Internship, Anandamahidol Hospital, 

Lopburi province) 

 พ.ศ.2547 : นายแพทย กองรอยกองบังคับการ กองพันทหารชางที่ ๑๑๒ กรมทหารชางที่ ๑ รักษา พระองค 

(Medical doctor, the 112th Engineer Battalion, 1st Engineer Regiment, King’s Guard) 

 พ.ศ.2546 – 2547 : นายแพทย กองกําลังเฉพาะกิจปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรม 976 ไทย/อิรัก หวง ต.ค. 2546- 

มี.ค. 2547 (Medical officer, Thai Humanitarian Taskforce 976/ Iraq) 

 พ . ศ .2551 - 2561 :  อ า จ า ร ย  ป ร ะ จ ํ า  ภ จ ช . ก ศ . วพม .  ( Lecturer, Department of Microbiology, 

 

mailto:bhophkrit@gmail.com


Phramongkutklao College of Medicine)  

 พ.ศ.2559 - 2561 : อาจารยพิเศษ สถาบันเวชศาสตรปองกันศึกษา กรมควบคุมโรค กระทรวง สาธารณสุข สอน

แพทยประจําบานสาขาเวชศาสตรปองกัน แขนงเวชศาสตรการเดินทางและการ ทองเที่ยว (Visiting faculty of 

Institute of preventive medicine, DDC, MOPH) 

 พ.ศ.2559 - ปจจุบัน : อาจารยพิเศษ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาส ราชนคริ

นทร จ.นราธิวาส 

 พ.ศ.2559 - ปจจุบัน : อาจารยพิเศษ ภาควิชาเวชศาสตรชุมชน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย นเรศวร จ.

พิษณุโลก 

 พ.ศ.2551 - ปจจุบัน : วิทยากรประจํา สาขาระบาดวิทยา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 

 พ.ศ.2559 - ปจจุบัน : วิทยากรประจํา สาขาระบาดวิทยา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบ่ี 

 พ.ศ.2559 - ปจจุบัน : อาจารยที่ปรึกษา โครงการฝกอบรมแพทยและนักระบาดวิทยาภาคสนาม และการจัดการ 

สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (Visiting faculty of FEMT, BOE, DDC, MOPH) 

 พ.ศ.2562 - ปจจุบัน ประจำ กสวป.พบ. ทำการแทน หน.แผนกควบคุมโรคติดตอและกีฏวิทยา กองสงเสริม

สุขภาพและเวชกรรมปองกัน กรมแพทยทหารบก (Health Promotion and Preventive Medicine, Army 

Medical Department) 

สมาชิกสมาคม/ชมรมวิชาชีพ 

 พ.ศ. 2546 แพทยสภา− Thai Medical Council, 2003 

 พ.ศ. 2551 สมาคมโรคติดเช้ือแหงประเทศไทย− Infectious Disease Association of Thailand, 2008 

 พ.ศ.2554 ชมรมนักระบาดวิทยาภาคสนามแหงประเทศไทย- Field Epidemiology Association of Thailand, 

2011 

ประวัติการอบรม / ดูงาน / ฝกงาน 

 ศึกษาดูงานการวิจัยฉัยทางหองปฏิบัติการของโรคบรูเซลโ,ซีสในมนุษย ณ สถาบันโรคเขตรอนชื้น เมือง อัมสเตอร

ด ัม ประเทศเนเธอรแลนด (Laboratory diagnosis of human Brucellosis in Royal Tropical Institute, 

Amsterdam, Netherlands). 

 ฝกอบรมระบาดวิทยาโรคเรื้อรัง โดยศูนยควบคุมโรคแหงสหรัฐอเมริกา ณ เมืองเคปทาวน ประเทศ แอฟริกาใต 

(Chronic diseases epidemiology course by US.CDC. in Cape town, South Africa). 

 ฝกอบรมการทําโมเดลทางคณิตศาสตรเพื่อการพยากรณโรคไขเลือดออกเดงกีเบื้องตน ณ คณะ สาธารณสุข

ศาสตร มหาวิทยาลัยจอรนฮอบกิ้น เมืองแมรี่แลนด สหรัฐอเมริกา (Introduction of Mathematic modeling 

of dengue hemorrhagic fever, Bloomberg School of Public Health, Johns Hopkins University, 

Maryland, USA.) 

 ฝกอบรมแพทยศาสตรศึกษา เรื่อง วิธีการสอนแบบการเรียนรูแบบมีสวนรวมโดยการเรียนรูดวยตนเอง (Active 



learning) หนวยแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ หนวย

แพทยศาสตรศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

ความสนใจและความชํานาญเฉพาะดาน 

 การสอบสวนโรคติดเช้ือในเขตรอน (Outbreak investigation of tropical infectious diseases) 

 ระบาดวิทยาโรคติดเชื้อ; โรคติดตอนําโดยแมลง, โรคติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจ, โรคติดเชื้ออุบัติใหม อุบัติซ้ำ 

(Epidemiology of vector-borne disease, respiratory viral infection, emerging & re-emerging 

infectious diseases) 

 โมเดลทางสถิติการกระจายเชิงเสนโคงอยางชา (Distributed lag non-linear model)  

 

ประสบการณงานวิจัย 

 ระบาดวิทยาของภาวะติดสุราเรื้อรัง  

ในฐานะผู วิจัยหลักในโครงการ “การสํารวจทางระบาดวิทยาของปญหาการบริโภคแอลกอฮอลในทหาร

ประจําการของกองทัพภาคที่  1  กองทัพบก  ปพ.ศ.2549” 

 ระบาดวิทยาโรคเบาหวานและความดันโลหิต  

ในฐานะผูรวมวิจัยในโครงการ “การประเมินผลการดูแลผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และความดันโลหิตสูงของ

โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและ โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครประจําป 2553-2555” 

 การบาดเจ็บจากความรอน (Heat injury)  

ในฐานะผูรวมวิจัยในโครงการ “สถานการณการบาดเจ็บจาก ความรอนในพลทหารใหมสังกัดกองทัพบก พ.ศ.

2552” เพ่ือการจัดต้ังระบบเฝาระวังการบาดเจ็บจาก ความรอนในพลทหารใหม กองทัพบก 
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