
ตารางแสดงจ านวนงานวิจัยทั้งภายในและภายนอก  ปีการศึกษา 2557
 

บทความวจิยัเผยแพร่ คณะสาธารณสุขศาสตร์และส่ิงแวดล้อม ปีการศึกษา 2557

ท่ี หัวหน้าโครงการ / ผู้ร่วมวิจัย ช่ือโครงการงานวิจัย ระยะเวลาด าเนินงานวิจัย การน าไปใช้ประโยชน์ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ การเผยแพร่/ ค่าน า้หนัก

1 สุภาภรณ์ ทิวาวรรณ์ และ    เทอด
พงศ ์ศรีสุขพนัธุ์

การศึกษาประสิทธิภาพการบ าบดัน ้าเสีย
ปนเป้ือนสีสงัเคราะห์จากโรงงานฟอกยอ้ม

ต.ค.2556 - พ.ค.2558 - - - สุภาภรณ์ ทิวาวรรณ์ และ เทอดพงศ ์ศรีสุข
พนัธุ์. 2558. การศึกษาประสิทธิภาพการบ าบดั
น ้าเสียปนเป้ือนสีสงัเคราะห์จากโรงงานฟอก

0.2

2 สุรดา ลดัลอย ,                  เทอด
พงศ ์ศรีสุขพนัธุ์  และ         อญัชุลี 
การดี

การพฒันาการรับรู้ความปลอดภยัต่อพฤติกรรม 
ความปลอดภยัในการท างานของพนกังาน

ต.ค.2556 - พ.ย.2558

- - -

สุรดา ลดัลอย เทอดพงศ ์ศรีสุขพนัธุ์ และ อญั
ชุลี การดี. 2558. การพฒันาการรับรู้ความ
ปลอดภยัต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการ
ท างานของพนกังาน กรณีศึกษา บริษทั
ผลิตภณัฑพ์ลาสติก จ.สมุทรปราการ. รายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการและน าเสนอ

0.2

3 วารุณี พนัธ์วงศ ์               วรางคณา
 วิเศษมณี ลี และ         ภทัรพร 
ยบุลพนัธ์

ปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณสารตะกัว่ในเลือด 
กรณีศึกษาโรงงานผลิตช้ินส่วนผลิตจ.
สมุทรปราการ

ปีการศึกษา 2556-2557 - - - วารุณี พนัธ์วงศ ์วรางคณา วิเศษมณี ลี และ
ภทัรพร ยบุลพนัธ์ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปริมาณ
สารตะกัว่ในเลือดกรณีศึกษา โรงงานผลิต
อะไหล่รถยนต ์รายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยั

ระดบัชาติและนานาชาติคร้ังท่ี 6 กา้วสู่การวิจยั
ระดบัโลก มรภ.สวนสุนนัทา 28-29 เม.ย.2558

0.2

4 เทอดพงศ ์ศรีสุขพนัธุ์,            อิสรี 
รอดทศันา                       สุชาดา 
ยางเอน และ                  กมลทิพย ์
รัตนสุวรรณาชยั

ศกัยภาพในการก่อก าเนิดภาระมลพิษทางน ้า
ของทอ้งถ่ิน จงัหวดัฉะเชิงเทรา

มฉก เทอดพงศ ์ศรีสุขพนัธุ์,  อิสรี รอดทศันา สุชาดา
 ยางเอน และ กมลทิพย ์รัตนสุวรรณาชยั. 
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานวิจยั ระดบัชาติและนานาชาติ 

คร้ังท่ี 6 "กา้วสู่การวิจยัระดบัโลก". 
มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา. 28-29 

0.2
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5  อิสรี รอดทศันา                เทอด
พงศ ์ศรีสุขพนัธุ์  และ     สุชาดา 
ยางเอน

การประเมินภาระมลพิษทางน ้าในพ้ืนท่ีจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา

มฉก อิสรี รอดทศันา เทอดพงศ ์ศรีสุขพนัธุ์ และ
สุชาดา ยางเอน. การประเมินภาระมลพิษทาง
น ้าในพ้ืนท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา รายงานสืบ
เน่ืองจากการประชุมวิชาการและน าเสนอ

ผลงานวิจยั ระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี 6 

0.2

6  ณฏัฐวี ชัง่ชยั,                    พิมพ์
ฤทยั สตัยซ่ื์อ    และ           วดารัตน์
 แสงนาค

การบ าบดัน ้าเสียของโรงงานผลิตช้ินส่วน 
รถยนตด์ว้ยกระบวนการโคแอกกูเลชัน่ฟล๊อค
คูเลชัน่โดยใชเ้ฟอริคคลอไรด์

- - ณฏัฐวี ชัง่ชยั, พิมพฤ์ทยั สตัยซ่ื์อ และวดารัตน์ 
แสงนาค. การบ าบดัน ้าเสียของโรงงานผลิต
ช้ินส่วนรถยนตด์ว้ยกระบวนการโคแกกูเลชัน่-
ฟล๊อคคูเลชัน่โดยใชเ้ฟอริคคลอไรด.์ รายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจยั ระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี 3 
"บูรณาการงานวิจยัสู่ความรู้ท่ีย ัง่ยนื" 
มหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ. 11 

0.2

7 อ.อโนทยั ผลิตนนทเ์กียรติ, ทศันีย ์ 
เทอดจิตไพศาล ,                ศศิธี  
เพชรเผือก

พฤติกรรมการควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดของ
ผูป่้วยโรคเบาหวานในกลุ่มเส่ียงโรงพยาบาล
แห่งหน่ึง ในจงัหวดัสมุทรปราการ

ต.ค. 56 -  ก.พ.57 งานวิจยัเชิงส ารวจ เพ่ือ
น าไปใชป้ระโยชน์ใน
การควบคุมระดบั

น ้าตาลในเลือดของกลุ่ม
เส่ียง

อโนทยั ผลิตนนทเ์กียรติ,.ทศันีย ์เทอดจิต
ไพศาลและ ศศิธร เพชรเผือก 2558. พฤติกรรม
การควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดของผูป่้วย
โรคเบาหวานในกลุ่มเส่ียงโรงพยาบาลแห่ง
หน่ึง ในจงัหวดัสมุทรปราการ. รายงานสืบ
เน่ืองจากการประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจยั ระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี 6 
"กา้วสู่การวิจยัระดบัโลก". มหาวิทยาลยัราช
ภฎัสวนสุนนัทา. 28-29 เมษายน 2558.

0.2
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8  สุจิตรา กุลวงษ ์,                         
ประวิทย ์ คงจนัทร์ ,                นุช
นาถ  แช่มชอ้ย

ผลผลิตและสภาวะในการผลิตกรดซิตริกจา
กระบวนการหมกัเศษของเสียจากผลไม้

มิ.ย.2556 - เม.ย.2558 - - - สุจิตรา กุลวงษ,์ ประวิทย ์คงจนัทร์, นุชนาถ 
แช่มชอ้ย. 2558. ผลผลิตและสภาวะในการ
ผลิตกรดซิตริกจากกระบวนการหมกัเศษของ
เสียจากผลไม.้ รายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ 

2558 เร่ือง "การวิจยัรับใชชุ้มชน สร้างสงัคม 
ฐานความรู้"มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี. 24 

0.2

9 ทศันีย ์เสือโรจน์ และ นิรัญกาญจ ์
จนัทรา

การลดอุบติัเหตุจากการท างานแบบมีส่วนร่วม
ของพนกังานในบริษทัผลิตช้ินส่วนรถยนต ์ 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา

มิ.ย.2556 - เม.ย.2558 - - - ทศันีย ์เสือโรจน์ และนิรัญกาญจ ์จนัทรา. การ
ลดอุบติัเหตุจากการท างานแบบมีส่วนร่วมของ

พนกังานในบริษทัผลิตช้ินส่วนรถยนต ์ 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา  รายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยั 

ระดบัชาติ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี วนัท่ี 25 
กรกฎาคม 2558.

0.2

10 วิไลภรณ์ กิมประพนัธ์ และนิรัญ
กาญจ ์จนัทรา.

การศึกษาความสมัพนัธ์ของฝุ่ นผลิตภณัฑท่ี์มีผล
ต่อสมรรถภาพปอดของพนกังานใน
โรงงานผลิตสารให้ความหวานแทนน ้าตาล
จงัหวดัสมุทรปราการ

มิ.ย.2556 - เม.ย.2558 -

- -

วิไลภรณ์ กิมประพนัธ์ และนิรัญกาญจ ์
จนัทรา. การศึกษาความสมัพนัธ์ของฝุ่ น
ผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อสมรรถภาพปอดของ
พนกังานในโรงงานผลิตสารให้ความหวาน
แทนน ้าตาลจงัหวดัสมุทรปราการ  รายงานสืบ
เน่ืองจากการประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจยั ระดบัชาติ มหาวิทยาลยัราชภฏั

0.2
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11 พนมพร มีธรรม วรางคณา วิเศษมณี
 ลี และนิลาวรรณ งามข า

การประเมินความเส่ียงจากโครเมียมท่ีปนเป้ือน
ในผกักระเฉด

มิ.ย.2556 - เม.ย.2558 - - - พนมพร มีธรรม วรางคณา วิเศษมณี ลี และ
นิลาวรรณ งามข า การประเมินความเส่ียงจาก
โครเมียมท่ีปนเป้ือนในผกักระเฉด รายงานสืบ
เน่ืองจากการประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจยั ระดบัชาติ มหาวิทยาลยัราชภฏั

ธนบุรี วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2558.

0.2

12 ฉตัรแกว้ ละครชยั ,  ผศ.ดร.ดรุณ
วรรณ  สมใจ

การประเมินการจดัการความปลอดภยัใน
โรงพยาบาลและความสมัพนัธ์กบัอตัราความชุก
ของการเกิดอุบติัการของพยาบาล กรณีศึกษา
โรงพยาบาลแห่งหน่ึงในกทม.

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยั
ระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี 6   "กา้วสู่การ
วิจยัระดบัโลก". มหาวิทยาลยัราชภฎัสวน

สุนนัทา. 28-29 เมษายน 2558.

0.2

13 พิชามญช์  บุญสม, ผศ.ดร.ดรุณ
วรรณ  สมใจ

สาเหตุและผลกระทบของความเครียดท่ีมีต่อ
พนกังานและองคก์ร กรณีศึกษาบริษทั
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าแห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรม

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยั
ระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี 6   "กา้วสู่การ
วิจยัระดบัโลก". มหาวิทยาลยัราชภฎัสวน

สุนนัทา. 28-29 เมษายน 2558.

0.2
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14 อ.อาภาภรณ์ บุลสถาพร,          อ.
ทวีศกัด์ิ ชูมา,                          ผศ.
ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์

A Study of Oral Communication Strategies 
Used by Environmental Health Students

ส.ค.-ธ.ค.57 การวิจยัในชั้นเรียน ใน
รายวิชา EH 4252

- - Thaweesak Chooma, Apaporn Bulsathaporn, 
and Pradit Nareerak (2015). A Study of Oral 

Communication Strategies Used by 
Environmental Health Students, Proceedings 

of National and International Research 
Conference 2015 (NIRC 2015), Buriram, 

0.4

15  อ.อาภาภรณ์ บุลสถาพร             
รศ.ดร.อ านาจ  ชิตไธสงค์

1.  Determination of Appropriate Measurement 
Timing of Soil  CO2 Emission in Dry 
Dipterocarp Forest, Western Thailand

JGSEE Apaporn Bulsathaporn and Amnat 
Chidthaisong (2014). Determination of 
Appropriate Measurement Timing of Soil 
CO2 Emission in Dry Dipterocarp Forest, 
Western Thailand, Proceedings of 5th 
International Conference on Sustainable 
Energy and Environment (SEE2014). 
Bangkok, Thailand 19-21 November 2014.

0.4

16  ธีระพงษ ์บา้งบุญเรือง,            ประ
วิทย ์คงจนัทร์,                     นุชนาถ
 แช่มชอ้ย

ผลผลิตชีวมวลและประสิทธิภาพการบ าบดัน ้า
เสียของสาหร่ายสไปรูลินา TISTR 8222

มิ.ย.2556 - เม.ย.2558 - - -

 ธีระพงษ ์บา้งบุญเรือง, ประวิทย ์คงจนัทร์, 
นุชนาถ แช่มชอ้ย วารสาร มฉก.วิชาการ ปีท่ี 18

 ฉบบัท่ี 36  (ม.ค.-มิ.ย.2558)

0.6
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17 ผศ.ตวงพร กตญัญุตานนท,์   
ชนาธิป ศิลา, หสัมินี อีแม,             
ยนิูตา้ ลาเตะ๊,สุภาพร จนัทร์เพญ็,  
กีตา ทองทิพย,์อลัวานีย ์เจ๊ะยอ

พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเส่ียงต่อการ
เกิดโรคเบาหวานหมูบ่า้นแห่งหน่ึงในต.บา้น
ระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

ต.ค.2556-ก.พ.2557 ใชใ้นการท าประชาคม
หมูบ่า้นในโครงการ
หมูบ่า้นจดัการสุขภาพ 
ของรพสต.บา้นระกาศ 
และน าไปปรับปรุง
บริการ

- - ผศ.ตวงพร กตญัญุตานนท,์ ชนาธิป ศิลา, หสั
มินี อีแม,ยนิูตา้ ลาเตะ๊,สุภาพร จนัทร์เพญ็, กีตา

 ทองทิพย,์อลัวานีย ์เจ๊ะยอ       - 
วารสารวิชาการสมาคมสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ม.ค.-มิ.ย.2557 ฉ.
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยปีีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1

0.6

18

อ.อโนทยั ผลิตนนทเ์กียรติ, พลาพร 
 แตม้คม,                              ชลธิชา 
 ใจชุ่มช่ืน  ,              ศนัสนีย ์ วิมล
รัตน์ ,                กนกพร  เรืองนรา , 
                 จุไรรัตน  นามโยธี

การรับรู้การเขา้ถึงบริการการแพทยฉุ์กเฉินใน
กลุ่มผูป่้วยวิกฤตโรคความดนัโลหิตสูง
โรงพยาบาลบางจาก  จงัหวดัสมุทรปราการ

ต.ค. 56 -  ก.พ.57 งานวิจยัเชิงส ารวจ 
น าไปใชป้ระโยชน์ใน
การเฝ้าระวงัและเขา้ถึง
บริการการแพทยฉุ์กเฉิน

  อโนทยั ผลิตนนทเ์กียรติ,พลาพร แตม้คม, 
ชลธิชา ใจชุ่มช่ืน วารสารวิชาการ สมาคม
สถาบนัอุดม        กนกพร เรืองนรา, ศนัยส์นีย ์ 
วิมลรัตน,์จุไรรัน์นามโยธี ศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ฉบบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1

0.6

19 ผศ.เสาวลกัษณ์ ลกัษมีจรัลกุล ปางก์
เพญ็ เหลืองเอกทิน และ    ผศ.ดร.
ศิริลกัษณ์ วงษวิ์จิตสุข

การประเมินผลโครงการรณรงคเ์ลิกบุหร่ีของ
บุคลากรมหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2553-2557 47,840 มหาวิทยาลยัหวัเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ

เสาวลกัษณ์ ลกัษมีจรัลกุล ปางกเ์พญ็ เหลือง
เอกทินและผศ.ดร.ศิริลกัษณ์ วงษวิ์จิตสุข.การ
ประเมินผลโครงการรณรงคเ์ลิกบุหร่ีของ

บุคลากรมหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 วารสารวิชาการสมาคมสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชนแห่งประเทศไทย ฉบบัวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีปีท่ี4 ฉบบัท่ี1

0.6

20 อมรรัตน์ ลือนาม และ    ประภาศรี
 คุปตก์านต์

ความฉลาดทางอารมณ์ของนกัศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม 
มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

มฉก. อมรรัตน์ ลือนาม และประภาศรี คุปตก์านต.์ 
ความฉลาดทางอารมณ์ของนกัศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม 

มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. มฉก.
วิชาการ ปีท่ี 18 ฉบบัท่ี 36 (มกราคม - มิถุนายน

 2558)

0.6
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21 วรางคณา วิเศษมณี ลี,               อิสรี
 รอดทศันา

Lead conentration and factors affecting its 
fractions in soil areound a seclected industrial 
estate

เม.ย.56-ธค.2557 ประกอบการท า
รายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้ม
และสุขภาพ

63,900.00 บจก.คอนซลัแทนท์ 'Varangkana Visesmanee Le and Isaree 
Rodtusana, 2015. Lead Concentration and 
factors affecting its concentration in soil 
around a selected industrial estate, 
TIJSAT,Vol.20,No.1 Jan-Mar

0.8

22 Weerapong Rukapan, Benyapa 
Khananthai, Thirdpong Srisukphun,
Wilai Chiemchaisri and Chart 
Chiemchaisri

Comparison of reverse osmosis membrane 
fouling characteristics in full-scale leachate 
treatment systems with chemical coagulation 
and microfiltration pre-treatments.

2548-2557 - - - Weerapong Rukapan, Benyapa Khananthai, 
Thirdpong Srisukphun,Wilai Chiemchaisri 

and Chart Chiemchaisri. 2015. Comparison of 
reverse osmosis membrane fouling 

1.0

23 Thipsuree Kornboonraksa and 
Thirdpong Srisukphun.

Influences of Fly Ash on Concrete Product’s 
Properties and Environmental Impact Reduction 

ม.ค.-ธ.ค.2557 - - - Thipsuree Kornboonraksa and Thirdpong 
Srisukphun. 2015. Influences of Fly Ash on 
Concrete Product’s Properties and 
Environmental Impact Reduction. 
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