ภาควิชา
การพยาบาลสาธารณสุข

รูปภาพ
1½ นิ้ว

หัวหน้าภาค
รองศาสตราจารย์ ดร. อาภาพร เผ่าวัฒนา
Assoc. Prof. Dr. ARPAPORN POWWATTANA
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี พย.บ.
สาขา พยาบาลศาสตร์
สถาบัน วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ วชิรพยาบาล ประเทศไทย
ปริญญาโท M.S.
สาขา Nursing
สถาบัน The Catholic University of America , U.S.A.
ปริญญาเอก Ph.D.
สาขา Nursing
สถาบัน University of Wisconsin-Madison , U.S.A.

ประสบการณ์การอบรม
1. โครงการ “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่)
2. หลักสูตรอบรมนานาชาติ Adolescents living with HIV
ประสบการณ์วชิ าชีพ
1. บรรณาธิการวารสารพยาบาลสาธารณสุข
2. อนุกรรมการวิชาการ สนับสนุนพัฒนานวัตกรรมโครงการเอดส์มุ่งประสิทธิผล
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ความเชี่ยวชาญ
1. การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศวัยรุ่น
2. การใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้
ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2354 8542
ภายใน 3401
อีเมล์ : arpaporn.pow@mahidol.ac.th

มือถือ 09 7053 7007

ภาควิชา
การพยาบาลสาธารณสุข

รูปภาพ
1½ นิ้ว

รองศาสตราจารย์ ดร. ขวัญใจ อานาจสัตย์ซื่อ
Assoc. Prof. Dr. KWANJAI AMNATSATSUE
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ.
สาขา พยาบาลและผดุงครรภ์
สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
ปริญญาโท M.S.
สาขา Public Health Nursing
สถาบัน The University of North Carolina at Chapel Hill , U.S.A.
ปริญญาเอก Ph.D.
สาขา Nursing
สถาบัน The University of North Carolina at Chapel Hill , U.S.A.

ประสบการณ์การอบรม
1. โครงการอบรมผู้บริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 4
2. Authentic leadership Program
ประสบการณ์วชิ าชีพ
1. พยาบาลวิชาชีพ
2. พยาบาลสาธารณสุข / พยาบาลชุมชน
3. พยาบาลผู้สูงอายุในชุมชน
ความเชี่ยวชาญ
1. Gerontological nursing
2. Public health nursing
3. Case management
4. Global health
5. Measurement and evaluation in social research
ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2354 8542
ภายใน 3504
อีเมล์ : kwanjai.amn@mahidol.ac.th

มือถือ 08 6836 8687

ภาควิชา
การพยาบาลสาธารณสุข

รูปภาพ
1½ นิ้ว

รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล เอื้อมณีกูล
Assoc. Prof. Dr. NARUEMON AUEMANEEKUL
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี พย.บ.
สาขา การพยาบาลและการผดุงครรภ์
สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
ปริญญาโท วท.ม.
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
ปริญญาเอก Ph.D. (Academic Excellent Award)
สาขา Nursing (หลักสูตรโครงการร่วมระหว่างประเทศ
กับ University of Washington)
สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

ประสบการณ์การอบรม
1. ประชุม Social determinants and health equity: a global perspective)
2. อบรม AUN-QA Criterria 1, 3 & 5 เพื่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
3. อบรมระยะสัน้ (หลักสูตรฟื้นฟู) มิตใิ หม่ในการจัดการปัญหาสุขภาพในชุมชน : บทบาท
พยาบาลเวชปฏิบัติ
4. อบรมสัมนาเรื่อง 4th Annual National Health Professional Education Reform Forum
เทคโนโลยีสารสนเทศเสริมพลังสร้างวิชาชีพสุขภาพ
5. ประชุม Global environmental and occupational health hub seminar on agricultural
health
6. อบรม Ethic in human research
7. ประชุม Create a healthy future with competence professionals at The 48th APACPH
Conference, Teikyo University, Tokyo, Japan
8. ประชุม the 1st APACPH Bangkok Region Conference and the 8th International Public
Health Conference
9. ประชุม SDGs, New Approach For Public Health at The 49th APACPH Conference,
Yonsei University, Incheon, Korea
10. ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Method)
11. แนวคิดการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และลักษณะเชิงกลยุทธ์ของการวิจัยเชิงคุณภาพ

ภาควิชา
การพยาบาลสาธารณสุข
ประสบการณ์วชิ าชีพ
1. พยาบาลวิชาชีพ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2. อาจารย์พยาบาล ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ความเชี่ยวชาญ
1. พยาบาลสาธารณสุข
2. พยาบาลอนามัยโรงเรียน
3. ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ กลุ่มด้อยโอกาส และกลุม่ รักเพศเดียวกัน
4. การออกแบบซองบุหรี่เพื่อการป้องกันและควบคุมยาสูบ
ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2354 8542
ภายใน 3403
อีเมล์ : naruemon.aue@mahidol.ac.th

มือถือ 08 7502 4441

ภาควิชา
การพยาบาลสาธารณสุข

รูปภาพ
1½ นิ้ว

รองศาสตราจารย์ ดร. ปาหนัน พิชยภิญโญ
Assoc. Prof. Dr. PANAN PICHAYAPINYO
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ.
สาขา การพยาบาลและผดุงครรภ์
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
ปริญญาโท M.S.N.
สาขา Nursing
สถาบัน The Catholic University of America , U.S.A.
ปริญญาเอก Ph.D.
สาขา Nursing
สถาบัน The Catholic University of America , U.S.A.
Certicate in NIH Postdoctoral training Grant
สถาบัน The University of Michigan , U.S.A.

ประสบการณ์การอบรม
1. Long – Term Post-Doctoral Training “Strengthening NCD Research and Training
Capacity in Thailand”
2. การพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัตทิ ั่วไป (การรักษาโรคเบือ้ งต้น)
ประสบการณ์วชิ าชีพ
1. กรรมการคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย
2. ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัตชิ ุมชน

ความเชี่ยวชาญ
1. การพยาบาลเวชปฏิบัตชิ ุมชน
2. การพยาบาลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2354 8542
อีเมล์ : panan.pic@mahidol.ac.th

ภายใน 3504

มือถือ -

ภาควิชา
การพยาบาลสาธารณสุข

รูปภาพ
1½ นิ้ว

รองศาสตราจารย์ ดร. ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา
Assoc. Prof. Dr. PUNYARAT LAPVONGWATANA
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี พย.บ.
สาขา พยาบาลและผดุงครรภ์
สถาบัน วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ประเทศไทย
ปริญญาโท M.P.H.
สาขา International Health
สถาบัน Loma Linda University , U.S.A.
ปริญญาเอก Ph.D.
สาขา Nursing
สถาบัน University of Pennsylvania , U.S.A.

ประสบการณ์การอบรม
1. Certificate in Nursing Specialty in Nurse Practitioner (Primary Medical Care)
ประสบการณ์วชิ าชีพ
1. พยาบาลวิชาชีพ กองบรรเทาทุกข์ สภากาชาดไทย
2. พยาบาลวิชาชีพ Monterey Park Medical Center, LA. California U.S.A.
3. พยาบาลวิชาชีพ Kaiser Permanate Medical Center, LA. California U.S.A.
ความเชี่ยวชาญ
1. Family and community health services improvement
2. Smoking/health deviant behavior management
3. Disaster Management in relevant to Maternal and Child/Family
ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2354 8542
ภายใน 3404
อีเมล์ : punyarat.lap@mahidol.ac.th

มือถือ 08 1825 9449

ภาควิชา
การพยาบาลสาธารณสุข

รูปภาพ
1½ นิ้ว

รองศาสตราจารย์ ดร. พัชราพร เกิดมงคล
Assoc. Prof. Dr. PATCHARAPORN KERDMONGKOL
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี พย.บ.
สาขา สถาบัน วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ประเทศไทย
ปริญญาโท วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา การพยาบาลสาธารณสุข
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
ปริญญาเอก Ph.D.
สาขา Nursing
สถาบัน The Catholic University of America , U.S.A.

ประสบการณ์การอบรม
1. การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาอายุรศาสตร์
2. การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาโรคระบบทางเดินหายใจ
ประสบการณ์วชิ าชีพ
1. กรรมการบริหารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
2. เลขานุการสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย
3. สมาชิก The Honor Society of Nursing Sigma Theta Tau International Phi Omega
at–Large chapter
ความเชี่ยวชาญ
1. การพยาบาลแม่และเด็ก
2. การพยาบาลผู้สูงอายุ
ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2354 8542
ภายใน 3403
อีเมล์ : patcharaporn.ker@mahidol.ac.th

มือถือ -

ภาควิชา
การพยาบาลสาธารณสุข

รูปภาพ
1½ นิ้ว

รองศาสตราจารย์ ดร. วันเพ็ญ แก้วปาน
Assoc. Prof. Dr. WONPEN KAEWPAN
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยพยาบาลชลบุรี ประเทศไทย
ปริญญาโท วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา การพยาบาลสาธารณสุข
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
ปริญญาเอก ส.ด.
สาขา บริหารสาธารณสุข
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

ประสบการณ์การอบรม
1. Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลอาชีวอนามัย
3. Short course training ในโครงการ Strengthening NCD Research and Training Capacity in
Thailand โดยทุน National Institute of Nursing Research (NINR) and Fogaty International Center of
National Institute of Health, School of Nursing, University of Michigan ,U.S.A.
ประสบการณ์วชิ าชีพ
1. วิทยากรพิเศษแก่หน่วยงานต่างๆ เช่น กรมสนับสนุนบริการ กรมอนามัย ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขวิทยาลัยพยาบาลตารวจ
2. ที่ปรึกษาโครงการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ (TRIS)
3. ที่ปรึกษาและผูป้ ระเมินผลงานภายนอก ในการประเมินผลติดตามการปฏิบัตริ าชการของ
ส่วนราชการในสังกัดกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข
4. ผูท้ รงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจยั เพือ่ พิจารณาตีพมิ พ์บทความในวารสารต่างๆ อาทิเช่น
วารสารพยาบาลสาธารณสุข วารสารของมหาวิทยาลัยอิสเทิรน์ วารสารของคณะพยาบาลศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วารสารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วารสารวิชาการสาธารณสุข ฯลฯ
ความเชี่ยวชาญ
1. การบริหารงานทางการพยาบาลและการสาธารณสุข
2. การพยาบาลอาชีวอนามัย ด้านแรงงานสูงอายุ

ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2354 8542
ภายใน 3404
มือถือ 08 9258 9353
อีเมล์ : wonpen.kae@mahidol.ac.th ; phwkp123@gmail.com ; wonpenkp@gmail.com

ภาควิชา
การพยาบาลสาธารณสุข

รูปภาพ
1½ นิ้ว

รองศาสตราจารย์ ดร. วีณา เที่ยงธรรม
Assoc. Prof. Dr. WEENA THIANGTHUM
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ศศ.บ.
สาขา พยาบาลศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
ปริญญาโท วท.ม.
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
ปริญญาเอก ส.ด.
สาขา การพยาบาลสาธารณสุข
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

ประสบการณ์การอบรม
1. มิตใิ หม่ในการจัดการภาวะโรคเรื้อรังในชุมชน
2. การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยการวิเคราะห์อภิมาน (Meta-Analysis) และ (MetaEthnography)
ประสบการณ์วชิ าชีพ
1. ประธาน กรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบันฑิต สาขาการพยาบาลเวช
ปฎิบัตชิ ุมชน
2. รองบรรณาธิการ วารสารพยาบาลสาธารณสุข สมาคมพยาบาลสาธารณสุขแห่ง
ประเทศไทยฯ
ความเชี่ยวชาญ
1. การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเรือ้ รังต่างๆ ในชุมชน (DM, HT, CKD, Stroke, CA)
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Phenomenology)
ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2354 8542
อีเมล์ : weena.thi@mahidol.ac.th

ภายใน 3504

มือถือ 09 2949 9289

ภาควิชา
การพยาบาลสาธารณสุข

รูปภาพ
1½ นิ้ว

รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินธร กลัมพากร
Assoc. Prof. Dr. SURINTORN KALAMPAKORN
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ.
สาขา พยาบาลและผดุงครรภ์
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
ปริญญาโท M.P.H.
สาขา Public Health Nursing
สถาบัน University of North Carolina at Chapel Hill , U.S.A.
ปริญญาเอก Ph.D.
สาขา Nursing
สถาบัน University of Michigan , U.S.A.

ประสบการณ์การอบรม
1. Postgraduate Diploma in Occupational Health and Safety in the Workplace
International Training Center of the International Labour Office and the University of Turin, Italy
2. Global Leadership in Tobacco Control, John Hopkins University
ประสบการณ์วชิ าชีพ
1. นายกสมาคมพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย
2. กรรมการอานวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ความเชี่ยวชาญ
1. การสร้างเสริมสุขภาพในสถานที่ทางาน
2. การควบคุมยาสูบ
ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2354 8542
ภายใน 3504
อีเมล์ : surintorn.kal@mahidol.ac.th

มือถือ 08 1906 6073

ภาควิชา
การพยาบาลสาธารณสุข

รูปภาพ
1½ นิ้ว

รองศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์ ละกาปั่น
Assoc. Prof. Dr. SUNEE LAGAMPAN
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ.
สาขา พยาบาลและผดุงครรภ์
สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
ปริญญาโท วท.ม.
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
ปริญญาเอก กศ.ด.
สาขา การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย

ประสบการณ์การอบรม
1. หลักสูตรประกาศนียบัตร พัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 9
2. การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย
ประสบการณ์วชิ าชีพ
1. คณะอนุกรรมการของ สภาการพยาบาล ด้านการฝึกอบรมและสอบความรู้
ความชานาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัตชิ ุมชน /
การพยาบาลชุมชน
2. เคยดารงตาแหน่งกรรมการฝ่ายวิชาการสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
ความเชี่ยวชาญ
1. ด้านการพยาบาลชุมชน / การจัดการปัญหาสุขภาพเรือ้ รังในชุมชน การส่งเสริมสุขภาพ
เด็กวัยเรียนวัยรุ่น
2. การพัฒนาระบบคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ /การประเมินผลโครงการสร้างเสริม
สุขภาพชุมชน
ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2354 8542
อีเมล์ : sunee.lag@mahidol.ac.th

ภายใน 3401

มือถือ 08 1779 9021

ภาควิชา
การพยาบาลสาธารณสุข

รูปภาพ
1½ นิ้ว

รองศาสตราจารย์ ดร. อรวรรณ แก้วบุญชู
Assoc. Prof. Dr. ORAWAN KAEWBOONCHOO
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรี
สาขา พยาบาลและผดุงครรภ์
สถาบัน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ประเทศไทย
ปริญญาโท วท.ม.
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
ปริญญาเอก Ph.D.
สาขา Medicine
สถาบัน Wakayama Medical University , Japan

ประสบการณ์การอบรม
1. การประเมินสิ่งแวดล้อมการทางานและการตรวจวิเคราะห์ จากสมาคมอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยประเทศญี่ปุ่น (JISHA)
2. การประเมินความสามารถในการทางานและการแปลผล จากสถาบันอาชีวอนามัย
ประเทศฟินแลนด์ (FIOS)

ประสบการณ์วชิ าชีพ
1. การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของพนักงานขับรถโดยสารองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ
2. การสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ
ความเชี่ยวชาญ
1. การพยาบาลอาชีวอนามัย
2. การประเมินสุขภาพตามความเสี่ยง
ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2354 8542
ภายใน 3403
อีเมล์ : orawan.kae@mahidol.ac.th

มือถือ 08 1259 4027

ภาควิชา
การพยาบาลสาธารณสุข

รูปภาพ
1½ นิ้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ รวิวรกุล
Asst. Prof. Dr. TASSANEE RAWIWORRAKUL
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ.
สาขา พยาบาลและผดุงครรภ์
สถาบัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
ปริญญาโท วท.ม.
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
ปริญญาเอก ปร.ด.
สาขา การพยาบาล
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

ประสบการณ์การอบรม
1. ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบือ้ งต้น)
ประสบการณ์วชิ าชีพ
1. กรรมการศูนย์การพยาบาลสาธารณภัยแห่งชาติ
2. กรรมการเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย
3. วิทยากรฝึกอบรมปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ
4. วิทยากรโครงการอบรมการบริหารจัดการหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน
สาหรับพยาบาล
ความเชี่ยวชาญ
1. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
2. การพยาบาลสาธารณสุข
ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2354 8542
ภายใน 3404
อีเมล์ : tassanee.raw@mahidol.ac.th

มือถือ 08 1648 8124

ภาควิชา
การพยาบาลสาธารณสุข

รูปภาพ
1½ นิ้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพลินพิศ บุณยมาลิก
Asst. Prof. Dr. PLERNPIT BOONYAMALIK
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี พย.บ.
สาขา พยาบาลและการผดุงครรภ์
สถาบัน วิทยาลัยมิชชัน ประเทศไทย
ปริญญาโท วท.ม.
สาขา พิษวิทยา
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
ปริญญาโท M.H.S.
สาขา Environmental Health Sciences
สถาบัน Johns Hopkins University , U.S.A.
ปริญญาเอก Ph.D.
สาขา Environmental Health Sciences
สถาบัน Johns Hopkins University , U.S.A.

ประสบการณ์การอบรม
1. Certificate in Occupational Health, Johns Hopkins University
2. ประกาศนียบัตร การพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลอาชีวอนามัย
ประสบการณ์วชิ าชีพ
1. Lecturer, Faculty of Public Health, Mahidol University
2. Public Health Officer, Bureau of Occupational and Environmental Diseases,
Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand
3. Registered Nurse, Bumrungrad International Hospital, Bangkok, Thailand
ความเชี่ยวชาญ
1. ระบาดวิทยาโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
2. การพยาบาลอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและ Biomarkers
4. การวิจัยด้านพฤติกรรมสุขภาพและสุขภาพจิต
5. การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment)
ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2354 8542
ภายใน 3403
อีเมล์ : plernpit.suw@mahidol.ac.th

มือถือ 08 6983 6363

ภาควิชา
การพยาบาลสาธารณสุข

รูปภาพ
1½ นิ้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ
Asst. Prof. Dr. ANN JIRAPONGSUWAN
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
สาขา พยาบาลศาสตร์
สถาบัน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ ประเทศไทย
ปริญญาโท วท.ม.
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
ปริญญาเอก Ph.D.
สาขา Environmental Health Science
สถาบัน Tulane University , U.S.A.

ประสบการณ์การอบรม
1. Occupational Health สถาบัน University of Occupational and Environmental Health,
Japan
2. Hazardous Waste Operations Emergency Response สถาบัน Tulane University, USA.
ประสบการณ์วชิ าชีพ
1. อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
2. อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความเชี่ยวชาญ
1. การพยาบาลอาชีวอนามัย
2. งานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2354 8542
อีเมล์ : ann.jir@mahidol.ac.th

ภายใน 3403

มือถือ -

ภาควิชา
การพยาบาลสาธารณสุข

รูปภาพ
1½ นิ้ว

ผู้ช่วยอาจารย์
นางสาวลลิตา แก้ววิไล
Miss LALITA KAEWWILAI
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
สาขา พยาบาลศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศไทย
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขา สารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
กาลังศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขา การพยาบาล
สถาบัน University of Alberta , Canada

ประสบการณ์การอบรม
1. การอบรมระยะสัน้ (หลักสูตรฟื้นฟู) เรื่อง “มิตใิ หม่ในการจัดการปัญหาสุขภาพในชุมชน :
บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัต”ิ
2. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย (หลักสูตร 4 เดือน)
ประสบการณ์วชิ าชีพ
1. พยาบาลเชี่ยวชาญด้านโรคพาร์กนิ สันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ
ความเชี่ยวชาญ
1. การพยาบาลผู้สูงอายุ
2. โรคพาร์กินสันและกลุม่ โรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ

ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2354 8542
อีเมล์ : lalita.kae@mahidol.ac.th

ภายใน -

มือถือ 08 4654 4703

ภาควิชา
การพยาบาลสาธารณสุข

รูปภาพ
1½ นิ้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางศิริลักษณ์ พวงแก้ว
Mrs. SIRILUCK PHUANGKAEW
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ศศ.บ.
สาขา การจัดการทั่วไป
สถาบัน สถาบันราชภัฏจันทรเกษม ประเทศไทย

ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2354 8542
อีเมล์ : siriluk.phu@mahidol.ac.th

รูปภาพ
1½ นิ้ว

ภายใน 3402

มือถือ 08 1916 9627

นักวิชาการศึกษา
นางสุภาพร ยุญชานนท์
Mrs. SUPAPORN YUNCHANON
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี บธ.บ.
สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ประเทศไทย

ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2354 8542
ภายใน 3402
อีเมล์ : supaporn.yun@mahidol.ac.th

มือถือ 08 1735 3403

ภาควิชา
การพยาบาลสาธารณสุข

รูปภาพ
1½ นิ้ว

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางสาวนาตาชา ปานทอง
Miss NATACHA PANTHONG
ประวัติการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง สาขา บริหารธุรกิจ (การบัญชี)
สถาบัน โรงเรียนพณิชยการสยาม ประเทศไทย

ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2354 8542
ภายใน 3402
อีเมล์ : natacha.pan@mahidol.ac.th

มือถือ 08 8008 0937

