
 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  รองศาสตราจารย ดร.นพรัตน สงเสริม 

ตําแหนง รองศาสตราจารย 

ท่ีทํางาน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) 

  คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 

การศึกษา (Education): 

คุณวุฒิ สถาบันการศึกษา ปที่สําเร็จการศึกษา 

วท.บ. สาธารณสุขศาสตร  

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 2544 

วท.ม. ปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 2547 

Ph.D. Public Health บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 2554 
 

การทํางาน (Working Experience) : 
ป พ.ศ. ประวัติการทํางาน 

2554 – 2556 อาจารย ประจําสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี 

2556 – 2560 ผูชวยศาสตราจารย ประจําสาขาวิชาการสรางเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี

2560 – ปจจุบัน รองศาสตราจารย ประจําสาขาวิชาการสรางเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี

ประวัติและผลงาน (Curriculum Vitae) 



สาขางานวิจัยที่สนใจ (Research Interests): 
 Parasitology, Cancer Epidemiology, Community Health, Public Health 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย : 

ชื่อโครงการ แหลงทุน ปท่ีไดรับทุน งบประมาณ 

รวม (บาท) 

สถานะ  

(% การ

รับผิดชอบ) 

จํานวน

นักวิจัย 

การศึกษาความตองการของชุมชนท่ี

มีตอการจัดการศึกษาของวิทยาลัย

ชุมชนยโสธร 

วิทยาลัยชุมชน

ยโสธรและ มรภ.

อุบลราชธานี 

2549 450,000 ผูรวมวิจัย 9 

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการเกิด

โรค ม ะ เร็ งท อ น้ํ า ดี ใน เข ต ภ า ค

ตะวั น ออก เฉี ย งเห นื อต อนล า ง 

ประเทศไทย: การศึกษา Hospital-

based case-control study 

สํานักงาน

คณะกรรมการ

วจิัยแหงชาติ 

(ทุนอุดหนุนวิจัยป 

2551) 

2551 311,400 ผูรวมวิจัย

(40%) 

3 

การศึกษาปจจัยเส่ียงโรคมะเร็งปาก

มด ลู ก ใน ป ระ ชากรชน บ ท ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 

สํานักงาน

คณะกรรมการ

วจิัยแหงชาติ 

(ทุนอุดหนุนวิจัยป 

2552) 

2552 250,000 ผูรวมวิจัย 

(5%) 

7 

การศึกษาทางระบาดวิทยาของความ

ผั น แ ป รท างพั น ธุ ก รรม ใน ยี น ท่ี

เก่ียวของกับไซโตไคน การซอมแซมดี

เอ็นเอ และกระบวนการเมตาโบไลต

ในมะเร็งทอน้ําดีในจังหวัดขอนแกน

ภาคตะวันออก- เฉียงเหนือของไทย 

สํานักงาน

คณะกรรมการ

วจิัยแหงชาติ 

(ทุนอุดหนุนวิจัยป 

2553-2554) 

2553 250,000 ผูรวมวิจัย 

(30%) 

6 

2554 213,000 ผูรวมวิจัย 

(30%) 

6 

การศึกษาทางระบาดวิทยาของความ

หลากหลายทางพันธุกรรมของยีน 

สกอ. – วช.   

(โครงการ

2554 315,000 ผูรวมวิจัย 

(10%) 

9 



ชื่อโครงการ แหลงทุน ปท่ีไดรับทุน งบประมาณ 

รวม (บาท) 

สถานะ  

(% การ

รับผิดชอบ) 

จํานวน

นักวิจัย 

MTHFR ใน ผู ป วยมะเร็ งท อน้ํ าดี : 

ความสัมพันธกับการรักษา คุณภาพ

ชีวติและการรอดชีพ 

มหาวิทยาลัยวิจัย

แหงชาติป 2554-

2556) 

2555 360,000 ผูรวมวิจัย 

(10%) 

9 

2556 196,000 ผูรวมวิจัย 

(10%) 

9 

ระบาดวิทยาและปจจัยเส่ียงของการ

ติดเช้ือพยาธิลําไส : การศึกษาเชิง

วิเคราะหแบบภาคตัดขวางในชุมชน

อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน ี

คณะสาธารณสุข

ศาสตร มรภ.

อุบลราชธานี 

ประจําป 2555 

2555 25,000 หัวหนา

โครงการวิจัย 

(70%) 

3 

ศักยภาพและความตองการของ

ชุมชนตอการขับเคลื่อนงานดานเด็ก

และเยาวชนในจังหวดัอุบลราชธานี 

สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการ

สรางเสริมสุขภาพ  

2555 60,000 ผูรวมวิจัย 

(40%) 

3 

การติดตามผลของโครงการอบรม

ระยะส้ัน อสม. แกนนําเพื่อปองกัน

โรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี 

คณะสาธารณสุข

ศาสตร มรภ.

อุบลราชธานี 

ประจําป 2556 

2556 25,000 หัวหนา

โครงการวิจัย 

(70%) 

4 

พฤติกรรมและวัฒนธรรมในการ

ปองกันโรคติดตอในพ้ืนที่ติดชายแดน

ของจังหวัดอุบลราชธานี 

โครงการทุน

สนับสนุนวิจัย

อาเซียน มรภ.

อุบลราชธานี 

2556 180,000 ผูรวมวิจัย 

(10%) 

5 

การปองกันและควบคุมโรคมะเร็งทอ

นํ้าดีโดยการมีสวนรวมของชุมชน 

สํานักงาน

คณะกรรมการวิจัย

แหงชาติและ มรภ.

อุบลราชธานี 

(ทุนอุดหนุนวิจัยป 

2557) 

2557 300,000 หัวหนา

โครงการวิจัย 

(70%) 

3 

การประเมินความเสี่ยงดานสุขภาพ

ของเกษตรกรผูปลูกยางพาราใน

จังหวัดอุบลราชธานี 

มรภ.อุบลราชธานี  

(ทุนตนกลา

นักวิจัย) 

2557 50,000 ผูรวมวิจัย 

(15%) 

3 



ชื่อโครงการ แหลงทุน ปท่ีไดรับทุน งบประมาณ 

รวม (บาท) 

สถานะ  

(% การ

รับผิดชอบ) 

จํานวน

นักวิจัย 

ก า ร ป รั บ ตั ว ข อ งอ า ส า ส มั ค ร

สาธารณสุขประจําหมูบานในการ

เป น ผู นํ าก ารเป ลี่ ย น แป ลงด าน

พฤติกรรมอนา มัย ชุมชนภายใต

บริบทการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ ก่ึง

เมื อ งกึ่ งชน บท  ตํ าบลแจระแ ม 

อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน ี

สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย 

(สกว.) 

2557 200,000 ผูรวมวิจัย 

(10%) 

6 

การบริโภคผักและผลไมเปนตัวบงช้ี

ในการปองกันโรคมะเร็งทอนํ้าดีใน

พ้ืนท่ีที่มี อุบั ติการณสูงในประเทศ

ไทย: การทบทวนวรรณกรรมอยาง

เปนระบบและสังเคราะหงานวิจัย

โดยใชการวิเคราะหอภิมาน 

มรภ.อุบลราชธานี 

(ทุนอุดหนุนการ

ทําวิจัยและ

สงเสริมการเขาสู

ตําแหนงทาง

วิชาการ) 

2558 50,000 หัวหนา

โครงการวิจัย 

(100%) 

1 

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ท า ง ถ น น ข อ ง

นักศึกษาในสถาบันการศึกษาแหง

หนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี 

มรภ.อุบลราชธานี  

(ทุนตนกลา

นักวิจัย) 

2558 50,000 ผูรวมวิจัย 

(10%) 

3 

รูปแบบการพิทักษสทิธิของผูเขารวม

วิจัยท่ีเปนประชากรที่ออนแอหรือ

เปราะบางในพื้นท่ีชายแดนจังหวัด

อุบลราชธานี 

มรภ.อุบลราชธานี  

(ทุนสนับสนุนการ

วิจัย MOU กับ

หนวยงาน

ตางประเทศ) 

2558 200,000 ผูรวมวิจัย 

(20%) 

3 

พฤติกรรมสุขภาพและปจจัยเสี่ยง

ของมะเร็งทอนํ้าดี : การศึกษาเชิง

เปรียบ เทียบ ในพื้ น ท่ี ชนบทของ

ประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 

คณะสาธารณสุข

ศาสตร  

(ทุนสนับสนุนการ

วิจัย เพ่ือสราง

เครอืขายการวิจัย

ระหวาง

สถาบันการศึกษา) 

2560 100,000 หัวหนา

โครงการวิจัย 

(60%) 

7 



ชื่อโครงการ แหลงทุน ปท่ีไดรับทุน งบประมาณ 

รวม (บาท) 

สถานะ  

(% การ

รับผิดชอบ) 

จํานวน

นักวิจัย 

นวัตกรรมสุขภาพมิติ ใหม ในการ

ปองกันโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็ง

ทอนํ้าดี: โปรแกรมการดําเนินงาน

แ บ บ คู ข น า น ข อ งอ า ส า ส มั ค ร

สาธารณสุขประจําหมูบานในเมืองคู

มิตรระหวางประเทศไทยและลาว 

มรภ.อุบลราชธานี  

(ทุนสนับสนุนการ

วิจัย MOU กับ

เครอืขาย

ตางประเทศ) 

2562 100,000 หัวหนา

โครงการวิจัย 

(60%) 

7 

 

ผลงานทางวิชาการ: 

เอกสารสาร/ตํารา  : 

นพรัตน สงเสริม. (2557). ปรสิตสาธารณสุข. อุบลราชธานี. คณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี, 278 หนา. 

 

รางวัลผลงานวิจัยที่เคยไดรับ : 

- ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกของโครงการเครือขายเชิงกลยุทธเพ่ือการผลิตและพัฒนาอาจารยใน

สถาบันอุดมศกึษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจําปการศกึษา 2549  

- UICC Yamagiwa-Yoshida Memorial International Cancer Study Grant funded by the Kyowa 

Hakko Kogyo Company Ltd, Toray Industries Incorporated, Tokyo, and the Japan National 

Committee for UICC.  In order to do the research project entitled “ Risk factors for 

cholangiocarcinoma in high-risk area of Thailand: role of lifestyle, diet and polymorphisms 

in folate metabolizing genes”  at Clinical Trial Service & Epidemiological Studies Unit, 

University of Oxford, UK (14 Aug –16 Nov, 2010).  

- Young Investigator's Bursary for presentation in the International Liver CongressTM 2011 by 

EASL, in Berlin, Germany (30 March – 3 April, 2011). 

- Young Investigator Award for the Best Poster Award in the 7th General Assembly and 

International Conference of Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (2014 APOCP) 

at Academia Sinica, Taipei, Taiwan (20 – 25 March, 2014). 

- รางวัลนักวิจัยดีเดน มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี ประจําป 2557 



บทความวิชาการในวารสารวิชาการ : 

นพรัตน สงเสริม. (2548). ปฏิบัติตนอยางไรเพื่อหางไกลมะเร็ง. วารสารสัปดาหวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 95-102. 

นพรัตน สงเสริม, สุพรรณี พรหมเทศ. (2554). บทวิเคราะหมะเร็งทอนํ้าดี: ความรู บทบาทและความทาทายของ

นั กสาธารณ สุขในการป อ งกั นและควบคุม ในประเทศไทย. วารสารวิ จัยสาธารณ สุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน, 4(3), 97-103. (TCI กลุม 1) 

นพรัตน  ส งเสริม , คม สันต  ธงชัย , อรอนงค  บุรี เลิศ , นภาภรณ  สันพนวัฒ น . (2557). บทบาทของ

สถาบันการศึกษาในการปองกันโรคพยาธิใบไม ตับและมะเร็งทอ นํ้าดี: คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. วารสารโรคมะเร็ง, 34(1), 42-49. (TCI กลุม 1) 

นพรัตน สงเสริม, สุพรรณี พรหมเทศ. (2558). ปจจัยเสี่ยงและการปองกันโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี. 

หนังสืออางอิงเพ่ือการเรียนการสอนเรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี 

คณะทํางานวิชาการเฉพาะประเด็นการกําจัดปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีในประชาชน, 73-

81. 

นพรัตน สงเสริม, สุมาพร ทองปรุง, อรอนงค บุรีเลิศ, สุพรรณี พรหมเทศ. (2559). การปองกันโรคพยาธิใบไมตับ

และมะเร็งทอนํ้าดีแบบบูรณาการโดยการมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย โรงเรียน และชุมชน : คณะ

สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. จุลสารศูนยประสานงานโรคพยาธิใบไมตับและ

มะเร็งทอน้ําดี ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ, 1(2), 12-13. 

นพรัตน สงเสริม, อรอนงค บุรีเลิศ, กรวิกา หาระสาร, จุฑามาศ เบาคํากอง, ภัทรภร เจริญบุตร, คมสันต ธงชัย, 

เนตรทราย ทองคํา, วิลาศ คําแพงศรี. (2561). บทบาทของมหาวิทยาลัยกับพันธกิจสัมพันธเพื่อสังคมใน

การปองกันโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีภายใตโครงการวิจัยเชิงพ้ืนท่ีของคณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 

7(1), 7-14. (TCI กลุม 2) 
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