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ประสบการณท์ างาน   การศกึษา 
   

พ.ศ. 2546 รพ.อานนัทมหดิล จงัหวดัลพบรุ ี
แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ (Internship, Anandamahidol Hospital, Lopburi province) 
พ.ศ. 2547 กองพนัทหารชา่งที ่112 กรมทหารชา่งที ่1 รกัษาพระองค ์
นายแพทย์ กองร้อยกองบังคับการ ช. พัน 112 ช. 1 รอ. 
(Medical doctor, the 112th Engineer Battalion, 1st Engineer Regiment, King’s Guard) 
พ.ศ. 2546 – 2547 กองก าลงัเฉพาะกจิปฏ

ิ
บตักิารเพือ่มนษุยธรรม 976 ไทย/อริกั  

นายแพทย์ กกล.ฉก. 976 ไทย/อิรัก หว้ง ต.ค. 2546 - มี.ค. 2547  
(Medical officer, Thai Humanitarian Taskforce 976/ Iraq) 
พ.ศ.2551 - 2561 ภาควชิาจลุชวีวทิยา วทิยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกฎุเกลา้ 
อาจารย์ประจ าภาควชิาจุลชีววิทยา กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
(Lecturer, Department of Microbiology, Phramongkutklao College of Medicine) 
พ.ศ.2552 – 2554 ผูช้ว่ยผูว้จิยัหลกั โครงการการประเมินผลการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 
และความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ผู้สนับสนุนทุนวิจัย สปสช. (Co-principal Investigator; An Assessment on 
Quality of Care among Patients Diagnosed with Type 2 Diabetes and 
Hypertension Visiting Ministry of Public Health and Bangkok Metropolitan 
Administration Hospitals in Thailand) 
พ.ศ.2559 - 2563 : ภาควชิาเวชศาสตรช์มุชน คณะแพทยศาสตร ์ม.นเรศวร           
อาจารย์พิเศษ สอน นศพ.ชัน้ปีท่ี 3 (Visiting faculty of Department of Community 
Medicine, Faculty of Medicine, NU)   
พ.ศ.2559 - 2564 : อาจารยท์ีป่รกึษาโครงการฝึกอบรมแพทยแ์ละนกัระบาดวทิยาภาคสนามและ
การจดัการ กองระบาดวทิยา กรมควบคมุโรค (อยุธยา อ่างทอง กระบ่ี ยโสธร อุตรดิตถ์ พังงา 
ชุมพร สระแก้ว) 
อาจารยท่ีปรึกษา (Visiting faculty of FEMT, BOE, DDC, MOPH) 
พ.ศ.2559 - 2565 : สถาบนัเวชศาสตรป้์องกนัศกึษา กรมควบคมุโรค  
อาจารย์พิเศษ สอนแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและการ
ท่องเท่ียว (Visiting faculty of Institute of preventive medicine, DDC, MOPH) 
พ.ศ.2559 - ปัจจบุนั : ภาควชิาจลุชวีวทิยา คณะแพทยศาสตร ์ม.นราธวิาสราชนครนิทร ์ 
อาจารย์พิเศษ สอน นศพ.ชัน้ปีท่ี 3  (Visiting faculty of Department of Microbiology and 
Immunology, Faculty of Medicine, PNU) 
พ.ศ.2551 - ปัจจบุนั : สสจ.พงังา กระบี ่ระนอง ชมุพร ปัตตาน ีพจิติร อตุรดติถ ์ระยอง นครพนม 
ชยันาท กาฬสนิธุ ์และสคร. 3 นครสวรรค ์และ 11 นครศรธีรรมราช  
วิทยากรสาขาระบาดวิทยาภาคสนาม (Field Epidemiology instructor) 
พ.ศ.2561 – 2565 : หนว่ยอาชวีเวชศาสตร ์กองตรวจโรคผูป่้วยนอก โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ 
อาจารย์พิเศษ สอนแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชวีเวชศาสตร์  
(Visiting faculty of Occupational and Environmental Medicine Unit, Outpatient 
department, Phramongkutklao Army Hospital) 
พ.ศ.2563 – ปัจจบุนั คณะท างานพฒันาระบบการบรหิารจดัการขอ้มลูดา้นวคัซนี สถาบนัวคัซนี
แหง่ชาต ิ

 พ.ศ.2546  แพทยศาสตรบณัฑติ  
วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้ (Doctor of 
Medicine, Phramongkutklao College of 
Medicine) 
พ.ศ.2550  ประกาศนยีบตัรโครงการอบรมแพทย์
ผูเ้ชีย่วชาญสาขาระบาดวทิยาภาคสนาม  
ส านกัระบาดวิทยา กรมควบคมุโรค กระทรวง
สาธารณสุข (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  สาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑติ  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Master 
degree of Public Health, Faculty of Public 
Health, Mahidol University) 
พ.ศ.2551  วฒุบิตัรแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญสาขาเวชศาสตร์
ป้องกนัแขนงระบาดวทิยา  
แพทยสภา (Thai Broad of Preventive Medicine 
(Epidemiology), Thailand Medical Council) 
พ.ศ.2561  ปรชัญาดษุฎ

ี
บณัฑติ (อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น)  

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล (Ph.D. 
(Tropical Medicine), Faculty of Tropical 
Medicine, Mahidol University) 

ทักษะความช านาญ 
 

▪ การออกแบบแบบสอบถามเพ่ือการส ารวจ/เก็บข้อมลู
ภาคสนาม 

▪ การสอบสวนโรคติดเชือ้ในเขตร้อน  
(Outbreak investigation of tropical 
infectious diseases) 

▪ ระบาดวิทยาโรคติดเชือ้; โรคตดิต่อน าโดยแมลง, โรค
ติดเชือ้ไวรัสทางเดนิหายใจ, โรคติดเชือ้อุบัติใหม่อุบัติ
ซ า้ (Epidemiology of vector-borne disease, 
respiratory viral infection, emerging & re-
emerging infectious diseases) 

▪ โมเดลทางสถิตกิารกระจายเชิงเส้นโค้งอย่างชา้ 
(Distributed lag non-linear model) 

▪ การท าการน าข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็น
สารสนเทศ; โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข; การ
ติดต่อน าโดยยุงลาย 

สมำชกิสมำคม/ ชมรมวชิำชพี 
➢ พ.ศ. 2546 แพทยสภำ 

Thai Medical Council, 2003 
➢ พ.ศ. 2551 สมำคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย 

Infectious Disease Association of Thailand, 2008 
➢ พ.ศ.2554 สมำคมนักระบำดวิทยำภำคสนำมแห่งประเทศไทย 

Field Epidemiology Association of Thailand, 2011 

 

เลขท่ี 8 ถนนพญำไท แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์ 098-979-1719  เว็บไซต์  www.cdce.me 
อีเมลล์  bhophkrit@gmail.com 

ผลงานวชิาการ 
▪ Autochthonous visceral leishmaniasis: a report of a second case in Thailand. Southeast 

Asian J Trop Med Public Health. 2007 Jan;38(1):8-12. 
▪ A suspected new species of Leishmania, the causative agent of visceral leishmaniasis in a 

Thai patient. Int J Parasitol. 2008 May;38(6):617-22. doi: 10.1016/j.ijpara.2007.12.003. Epub 
2008 Jan 15. 

▪ Comparative Study of Compounded Anesthetic Benzocaine/Lidocaine/Tetracaine (BLT) 
Cream with and without Abrasive Particles. J Clin Aesthet Dermatol. 2017 Apr;10(4):30-36. 

▪ Influencing factors of COVID-19 spreading: a case study of Thailand. Z Gesundh Wiss. 2020 
Jun 18;1-7. doi: 10.1007/s10389-020-01329-5. 

▪ Challenging the spread of COVID-19 in Thailand. One Health. 2020 Oct. 
https://doi.org/10.1016/j.onehlt.2020.100173 

▪ Non-linear effect of different humidity types on scrub typhus occurrence in endemic 
provinces, Thailand. Heliyon. 2021 Feb 20;7(2):e06095. doi: 10.1016/j.heliyon.2021.e06095. 
eCollection 2021 Feb. 



 


