ประวัติและผลงาน (Curriculum Vitae)
ชื่อ

ตําแหนง
ที่ทํางาน

รองศาสตราจารย ดร.นพรัตน สงเสริม

รองศาสตราจารย
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การศึกษา (Education):
คุณวุฒิ
วท.บ. สาธารณสุขศาสตร
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
วท.ม. ปรสิตวิทยา
Ph.D. Public Health

สถาบันการศึกษา
ปที่สําเร็จการศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
2544
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน

2547
2554

การทํางาน (Working Experience) :
ป พ.ศ.
2554 – 2556

ประวัติการทํางาน
อาจารย ประจําสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
2556 – 2560 ผูช วยศาสตราจารย ประจํา สาขาวิชาการสร างเสริม สุ ข ภาพ คณะสาธารณสุข ศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2560 – ปจจุบัน รองศาสตราจารย ประจํ าสาขาวิช าการสร า งเสริ ม สุ ข ภาพ คณะสาธารณสุ ข ศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สาขางานวิจัยที่สนใจ (Research Interests):

Parasitology, Cancer Epidemiology, Community Health, Public Health
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย :
ชื่อโครงการ

แหลงทุน

การศึกษาความตองการของชุมชนที่ วิทยาลัยชุมชน
มี ต อ การจั ดการศึ ก ษาของวิทยาลั ย ยโสธรและ มรภ.
ชุมชนยโสธร
อุบลราชธานี
ป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การเกิ ด
สํานักงาน
โรค ม ะ เร็ งท อ น้ํ า ดี ใน เข ต ภ า ค คณะกรรมการ
ตะ วั น อ อก เฉี ย งเห นื อต อ น ล าง วิจัยแหงชาติ
ประเทศไทย: การศึ ก ษา Hospital- (ทุนอุดหนุนวิจัยป
based case-control study
2551)
การศึกษาป จจัยเสี่ย งโรคมะเร็งปาก
สํานักงาน
มด ลู ก ใน ป ระ ช ากรชน บ ท ภ า ค คณะกรรมการ
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
วิจัยแหงชาติ
(ทุนอุดหนุนวิจัยป
2552)
การศึกษาทางระบาดวิทยาของความ
สํานักงาน
ผั น แ ป รท างพั น ธุ ก รรม ใน ยี น ที่ คณะกรรมการ
เกี่ยวของกับไซโตไคน การซอมแซมดี วิจัยแหงชาติ
เอ็นเอ และกระบวนการเมตาโบไลต (ทุนอุดหนุนวิจัยป
ในมะเร็งท อน้ํ าดีในจังหวัดขอนแก น 2553-2554)
ภาคตะวันออก- เฉียงเหนือของไทย
การศึกษาทางระบาดวิทยาของความ
สกอ. – วช.
หลากหลายทางพั น ธุ ก รรมของยี น
(โครงการ

ปที่ไดรับทุน

งบประมาณ
รวม (บาท)

สถานะ
(% การ
รับผิดชอบ)
ผูรวมวิจัย

จํานวน
นักวิจัย

2549

450,000

2551

311,400

ผูรวมวิจัย
(40%)

3

2552

250,000

ผูรวมวิจัย
(5%)

7

2553

250,000

ผูรวมวิจัย
(30%)

6

2554

213,000

ผูรวมวิจัย
(30%)

6

2554

315,000

ผูรวมวิจัย
(10%)

9

9

ชื่อโครงการ

ปที่ไดรับทุน

งบประมาณ
รวม (บาท)

MTHFR ในผู ป ว ยม ะเร็ ง ท อน้ํ า ดี : มหาวิทยาลัยวิจัย
ความสัมพันธกับการรักษา คุณภาพ แหงชาติป 2554ชีวติ และการรอดชีพ
2556)

2555

360,000

2556

196,000

ระบาดวิทยาและปจจัยเสี่ยงของการ
ติ ด เชื้ อ พยาธิ ลํ า ไส : การศึ ก ษาเชิ ง
วิเคราะห แบบภาคตั ดขวางในชุมชน
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ศั ก ยภาพและความต อ งการของ
ชุมชนตอการขับเคลื่อนงานดานเด็ก
และเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี
การติ ด ตามผลของโครงการอบรม
ระยะสั้ น อสม. แกนนํ า เพื่ อป อ งกั น
โรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี

2555

25,000

2555

พฤติ ก รรมและวั ฒ นธรรมในการ
ปองกันโรคติดตอในพื้นที่ติดชายแดน
ของจังหวัดอุบลราชธานี
การปองกันและควบคุมโรคมะเร็งทอ
น้ําดีโดยการมีสวนรวมของชุมชน

การประเมิน ความเสี่ย งด านสุขภาพ
ของเกษตรกรผู ป ลู ก ยางพาราใน
จังหวัดอุบลราชธานี

แหลงทุน

คณะสาธารณสุข
ศาสตร มรภ.
อุบลราชธานี
ประจําป 2555
สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ
คณะสาธารณสุข
ศาสตร มรภ.
อุบลราชธานี
ประจําป 2556
โครงการทุน
สนับสนุนวิจัย
อาเซียน มรภ.
อุบลราชธานี
สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติและ มรภ.
อุบลราชธานี
(ทุนอุดหนุนวิจัยป
2557)
มรภ.อุบลราชธานี
(ทุนตนกลา
นักวิจัย)

สถานะ
(% การ
รับผิดชอบ)
ผูรวมวิจัย
(10%)

จํานวน
นักวิจัย

ผูรวมวิจัย
(10%)
หัวหนา
โครงการวิจัย
(70%)

9

60,000

ผูรวมวิจัย
(40%)

3

2556

25,000

หัวหนา
โครงการวิจัย
(70%)

4

2556

180,000

ผูรวมวิจัย
(10%)

5

2557

300,000

หัวหนา
โครงการวิจัย
(70%)

3

2557

50,000

ผูรวมวิจัย
(15%)

3

9

3

ชื่อโครงการ

แหลงทุน

ปที่ไดรับทุน

งบประมาณ
รวม (บาท)

สถานะ
(% การ
รับผิดชอบ)
ผูรวมวิจัย
(10%)

จํานวน
นักวิจัย

ก า ร ป รั บ ตั ว ข อ ง อ า ส า ส มั ค ร
สาธารณสุ ข ประจํ า หมู บ า นในการ
เป น ผู นํ าก ารเป ลี่ ย น แป ลงด าน
พฤติ ก รรมอนามั ย ชุ ม ชนภายใต
บริ บ ทการเปลี่ ย นแปลงในพื้ น ที่ กึ่ ง
เมื อ งกึ่ งชน บ ท ตํ าบ ลแ จ ระ แ ม
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
การบริโภคผักและผลไมเป นตัวบ งชี้
ในการป อ งกั น โรคมะเร็ งท อ น้ํ า ดี ใน
พื้ น ที่ ที่ มี อุ บั ติ ก ารณ สู งในประเทศ
ไทย: การทบทวนวรรณกรรมอยา ง
เป น ระบบและสั ง เคราะห งานวิ จั ย
โดยใชการวิเคราะหอภิมาน
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ท า ง ถ น น ข อ ง
นั ก ศึ ก ษาในสถาบั น การศึ ก ษาแห ง
หนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี
รูปแบบการพิทักษสทิ ธิของผูเขารวม
วิ จั ย ที่ เป น ประชากรที่ อ อ นแอหรื อ
เปราะบางในพื้ น ที่ ช ายแดนจั งหวั ด
อุบลราชธานี

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

2557

200,000

มรภ.อุบลราชธานี
(ทุนอุดหนุนการ
ทําวิจัยและ
สงเสริมการเขาสู
ตําแหนงทาง
วิชาการ)
มรภ.อุบลราชธานี
(ทุนตนกลา
นักวิจัย)

2558

50,000

หัวหนา
โครงการวิจัย
(100%)

1

2558

50,000

ผูรวมวิจัย
(10%)

3

มรภ.อุบลราชธานี
(ทุนสนับสนุนการ
วิจัย MOU กับ
หนวยงาน
ตางประเทศ)
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพและป จ จั ย เสี่ ย ง คณะสาธารณสุข
ของมะเร็ งท อ น้ํ า ดี : การศึ ก ษาเชิ ง
ศาสตร
เปรี ย บ เที ย บในพื้ น ที่ ชนบทของ (ทุนสนับสนุนการ
ประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
วิจัย เพื่อสราง
เครือขายการวิจัย
ระหวาง
สถาบันการศึกษา)

2558

200,000

ผูรวมวิจัย
(20%)

3

2560

100,000

หัวหนา
โครงการวิจัย
(60%)

7

6

ชื่อโครงการ

แหลงทุน

นวั ต กรรมสุ ข ภาพมิ ติ ใ หม ใ นการ มรภ.อุบลราชธานี
ปองกันโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็ง (ทุนสนับสนุนการ
ท อ น้ํ า ดี : โปรแกรมการดํ า เนิ น งาน วิจัย MOU กับ
แ บ บ คู ข น า น ข อ ง อ า ส า ส มั ค ร
เครือขาย
สาธารณสุขประจําหมูบานในเมืองคู ตางประเทศ)
มิตรระหวางประเทศไทยและลาว

ปที่ไดรับทุน

งบประมาณ
รวม (บาท)

2562

100,000

สถานะ
จํานวน
(% การ
นักวิจัย
รับผิดชอบ)
หัวหนา
7
โครงการวิจัย
(60%)

ผลงานทางวิชาการ:

เอกสารสาร/ตํารา :
นพรัตน สงเสริม. (2557). ปรสิตสาธารณสุข. อุบลราชธานี. คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี, 278 หนา.

รางวัลผลงานวิจัยที่เคยไดรับ :
- ทุ น การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกของโครงการเครื อ ข า ยเชิ ง กลยุ ท ธ เพื่ อ การผลิ ต และพั ฒ นาอาจารย ใน
สถาบันอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจําปการศึกษา 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 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจําป 2557

บทความวิชาการในวารสารวิชาการ :
นพรัตน สงเสริม. (2548). ปฏิ บั ติตนอยางไรเพื่ อ ห างไกลมะเร็ง. วารสารสั ปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 95-102.
นพรัตน สงเสริม, สุพรรณี พรหมเทศ. (2554). บทวิเคราะหมะเร็งทอน้ําดี: ความรู บทบาทและความทาทายของ
นั ก สาธารณ สุ ข ในการป อ งกั น และควบคุ ม ในประเทศไทย. วารสารวิ จั ย สาธารณ สุ ข ศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 4(3), 97-103. (TCI กลุม 1)
นพ รั ต น ส ง เสริ ม , คมสั น ต ธงชั ย , อรอนงค บุ รี เ ลิ ศ , นภาภรณ สั น พนวั ฒ น . (2557). บทบาทของ
สถาบั น การศึ ก ษาในการป อ งกั น โรคพยาธิ ใบไม ตั บ และมะเร็ ง ท อ น้ํ า ดี : คณะสาธารณสุ ข ศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. วารสารโรคมะเร็ง, 34(1), 42-49. (TCI กลุม 1)
นพรัตน สงเสริม, สุพรรณี พรหมเทศ. (2558). ปจจัยเสี่ยงและการปองกันโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี.
หนังสื ออ างอิงเพื่ อการเรียนการสอนเรื่องการป องกั นและควบคุม โรคพยาธิใบไม ตับและมะเร็งทอน้ํ าดี
คณะทํางานวิชาการเฉพาะประเด็นการกําจัดปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดีในประชาชน, 7381.
นพรัตน สงเสริม, สุมาพร ทองปรุง, อรอนงค บุรีเลิศ, สุพรรณี พรหมเทศ. (2559). การปองกันโรคพยาธิใบไมตับ
และมะเร็ง ท อ น้ํ า ดี แ บบบู ร ณาการโดยการมี ส วนร ว มของมหาวิท ยาลั ย โรงเรี ย น และชุ ม ชน : คณะ
สาธารณสุข ศาสตร มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏอุ บลราชธานี . จุ ลสารศูนยประสานงานโรคพยาธิ ใบไมตับและ
มะเร็งทอน้ําดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 1(2), 12-13.
นพรัตน สงเสริม, อรอนงค บุรีเลิศ, กรวิกา หาระสาร, จุฑามาศ เบาคํากอง, ภัทรภร เจริญบุตร, คมสันต ธงชัย,
เนตรทราย ทองคํา, วิลาศ คําแพงศรี. (2561). บทบาทของมหาวิทยาลัยกั บพั นธกิจสัมพันธเพื่อสังคมใน
การปองกันโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดีภายใตโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ของคณะสาธารณสุขศาสตร
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