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1
การศึกษาประสิทธิภาพการบําบัดนํ้าเสียปนเปอนสีสังเคราะหจากโรงงานฟอก
ยอมโดยใชระบบเยื่อกรองชีวภาพรวมกับถานกัมมันต ดร.เทอดพงศ ศรีสุขพันธุ 2557

2
การพัฒนาการรับรูความปลอดภัยตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน
ของพนักงาน ดร.เทอดพงศ ศรีสุขพันธุ 2557

3
ปจจัยที่เกี่ยวของกับปริมาณสารตะกั่วในเลือดกรณีศึกษา โรงงานผลิตอะไหล
รถยนต ผศ.ดร.วรางคณา วิเศษมณี ลี 2557

4
การประเมินภาระมลพิษทางน้ําในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา อิสรี รอดทัศนา ดร.เทอดพงศ ศรีสุขพันธุ

 สุชาดา ยางเอน 2557

5
การบําบัดน้ําเสียของโรงงานผลิตชิ้นสวนรถยนตดวยกระบวนการโคแกกูเลชั่น-
ฟลอคคูเลชั่นโดยใชเฟอริคคลอไรด ดร.ณัฏฐวี ชั่งชัย 2557

6
การลดอุบัติเหตุจากการทํางานแบบมีสวนรวมของพนักงานในบริษัทผลิต
ชิ้นสวนรถยนต  จังหวัดฉะเชิงเทรา. ดร.นิรัญกาญจ จันทรา 2557

7
การศึกษาความสัมพันธของฝุนผลิตภัณฑที่มีผลตอสมรรถภาพปอดของ
พนักงานในโรงงานผลิตสารใหความหวานแทนน้ําตาลจังหวัด ดร.นิรัญกาญจ จันทรา 2557

การประเมินความเสี่ยงจากโครเมียมที่ปนเปอนในผักกระเฉด ผศ.ดร.วรางคณา วิเศษมณี ลี นิลาวรรณ
8

การประเมินความเสี่ยงจากโครเมียมที่ปนเปอนในผักกระเฉด ผศ.ดร.วรางคณา วิเศษมณี ลี นิลาวรรณ
 งามขํา 2557

9
การประเมินการจัดการความปลอดภัยในโรงพยาบาลและความสัมพันธกับ
อัตราความชุกของการเกิดอุบัติการของพยาบาล กรณีศึกษาโรงพยาบาลแหง
หนึ่งใน กทม. ผศ.ดร.ดรุณวรรณ  สมใจ 2557

10
สาเหตุและผลกระทบของความเครียดที่มีตอพนักงานและองคกร กรณีศึกษา
บริษัทเครื่องใชไฟฟาแหงหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรม ผศ.ดร.ดรุณวรรณ  สมใจ 2557

11
A Study of Oral Communication Strategies Used by Environmental 
Health Students ดร.อาภาภรณ บุสถาพร 2557

12
Determination of Appropriate Measurement Timing of Soil CO2 
Emission in Dry Dipterocarp Forest, ดร.อาภาภรณ บุสถาพร 2557

13
ผลผลิตชีวมวลและประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียของสาหรายสไปรูลินา TISTR
 8222 ผศ.ดร.นุชนาถ แชมชอย 2557

14
พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุมเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวานหมูบานแหง
หนึ่งในต.บานระกาศ อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ ผศ.ตวงพร กตัญุตานนท 2557

15
การประเมินผลโครงการรณรงคเลิกบุหรี่ของบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ. ผศ.เสาวลักษณ ลักษมีจรัลกุล 2557

16
ความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ดร.อมรรัตน ลือนาม 2557



ลําดับ ผลงานวิชาการ อาจารย ปการศึกษา แหลงเผยแพร

17 มหาวิทยาลัยสีเขียว ผศ.อิสรี รอดทัศนา 2557

18
Lead Concentration and factors affecting its concentration in soil 
around a selected industrial estate ผศ.ดร.วรางคณา วิเศษมณี ลี 2557

19 Comparison of reverse osmosis membrane fouling characteristics 
in full-scale leachate treatment systems with chemical coagulation 
and microfiltration pre-treatments ดร.เทอดพงศ ศรีสุขพันธุ 2557

20
Influences of Fly Ash on Concrete Product’s Properties and 
Environmental Impact Reduction ดร.เทอดพงศ ศรีสุขพันธุ 2557

21
การสรางเสริมสุขภาพจิตแรงงานนอกระบบ กรณีศึกษาพื้นที่ลาดกระบัง 
ประเวศ และวังทองหลาง

ดร.นิรัญกาญจ จันทรา ดร.ณัฏฐวี ชั่งชัย
 ภาสกรณ กลิ่นขวัญ 2557

22
พฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยโรคเบาหวานในกลุมเสี่ยง
โรงพยาบาลแหงหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรปราการ. อโนทัย ผลิตนนทเกียรติ 2557

23
ผลผลิตและสภาวะในการผลิตกรดซิตริกจากกระบวนการหมักเศษของเสียจาก
ผลไม ผศ.ดร.นุชนาถ แชมชอย 2557ผลไม ผศ.ดร.นุชนาถ แชมชอย 2557

24 Fouling and cleaning of reverse osmosis membrane appliedto 
membrane bioreactor effluent treating textile wastewater ดร.เทอดพงศ ศรีสุขพันธุ 2558

25
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากร
ฝายบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว กมลทิพย รัตนสุวรรณชัย 2558

26
การตัดสินใจเลือกใชบริการของผูรับบริการผูปวยนอก โรงพยาบาลสําโรง
การแพทย ภัทรพร ยุบลพันธ 2558

27 พฤติกรรมปองกันภาวะแทรกซอนของผูปวยโรคเบาหวานที่มารับบริการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแหงหนึ่ง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผศ.ตวงพร กตัญุตานนท 2558

28 ผลผลิตกรดแลคติกจากกระบวนการหมักเศษผลไม ผศ.ดร.นุชนาถ แชมชอย 2558

29
การใชกลวิธีการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อรับมือกับปญหาการพูดและการฟง
ของนักศึกษามหาวิทยาลัย ดร.อาภาภรณ บุสถาพร 2558

30
สถานภาพปจจุบันดานความปลอดภัยในหองปฏิบัติการของสถาบันการศึกษา
สาธารณสุขศาสตรบางแหงในประเทศไทย ผศ.เสาวลักษณ ลักษมีจรัลกุล 2558

31
Higher Contribution of Soil Respiration (Rs) toEcosystem 
Respiration (Re) in Mixed DeciduousForest Compared to Dry 
Dipterocarp Forest ดร.อาภาภรณ บุสถาพร 2558
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32 การประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพจากสารหนูที่ปนเปอนในอาหารทะเล ผศ.ดร.วรางคณา วิเศษมณี ลี 2558

33 การประเมินปริมาณก็าซชีวภาพจากน้ําเสียอุตสาหกรรม ผศ.ดร.นุชนาถ แชมชอย 2558

34 การบําบัดน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมฟอกยอ ผศ.อิสรี รอดทัศนา 2558

35 ความรูและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 5Rs ของนักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ดร.อาภาภรณ บุสถาพร 2558

36 ความรูและพฤติกรรมการมีสวนชวยลดภาวะโลกรอนของนักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ดร.อาภาภรณ บุสถาพร 2558

37
การคัดแยกของเสียของพนักงานโรงงานผลิตอะไหลยานยนตแหงหนึ่งจังหวัด
สมุทรปราการ ดร.อาภาภรณ บุสถาพร 2558

38
การปกปองสุขภาพจากอันตรายและอาการไมสุขสบายจากการทํางานของ
พนักงานเก็บขยะอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ดร.อาภาภรณ บุสถาพร 2558

39
ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการกําจัดลูกน้ํายุงลายบาน ดร.จิริสุดา  สินธุศิริ ดร.ธีรวิทย  ปูผา 2558ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการกําจัดลูกน้ํายุงลายบาน ดร.จิริสุดา  สินธุศิริ ดร.ธีรวิทย  ปูผา 2558

40
สภาวะที่เหมาะสมของเฟอริคคลอไรดในการบาบัดนาเสียจากโรงงานผลิตสี
ดวยวิธีการสรางรวมตะกอน ดร.ณัฏฐวี ชั่งชัย 2558

41
การประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพจากสิ่งคุกคามจากสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของพนักงานในสถานประกอบการผลิตชิ้นสวนยานยนต ดร.ณัฏฐวี ชั่งชัย 2558

42
การสํารวจแหลงโรคของ Escherichia coli ในตลาดสด อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ ดร.ณัฏฐวี ชั่งชัย 2558

43
ปจจัยที่สัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัย
สวนบุคคล โดยประยุกตใชแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ ดร.นิรัญกาญจ จันทรา 2558

44
การประเมินปริมาณกรดซิตกริกจากปริมาณน้ําตาลทั้งหมดในเศษของเสียจาก
ผลไม ผศ.ดร.นุชนาถ แชมชอย 2559 การประชุมระดับชาติและนานาชาติ "งานวิชาการรับใชสังคม" ครั้งที่ 5

45 ประสิทธิภาพของแถบกาวสีในการดึงดูดแมลงวันบาน ดร.จิริสุดา  สินธุศิริ ดร.ณัฏฐวี ชั่งชัย 2559 การประชุมระดับชาติและนานาชาติ "งานวิชาการรับใชสังคม" ครั้งที่ 6

46 การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรโครงการออกแบบระบบรวบรวมและบําบัดน้ํา
เสียเทศบาลเมืองบางกรวย

ผศ.อิสรี  รอดทัศนา ดร.เทอดพงศ  ศรี
สุขพันธ กมลทิพย  รัตนสุวรรณาชัย อัญ
ชุลี  การดี 2559 การประชุมระดับชาติและนานาชาติ "งานวิชาการรับใชสังคม" ครั้งที่ 7

47
การปนเปอนของ Escherichia coli ในเนื้อหมูที่จําหนายในเขตตําบลบางโฉลง
 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ดร.จิริสุดา  สินธุศิริ 2559 การประชุมระดับชาติและนานาชาติ "งานวิชาการรับใชสังคม" ครั้งที่ 8
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48 ความสัมพันธระหวางปจจัยคัดสรรกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
ของผูสูงอายุที่ปวยเปนโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล อ.บางพลี จ.สมุทรรปราการ

ดร.อรวรรณ  คุณสนอง ดร.อาภาภรณ  
บุลสถาพร ชฏาภรณ  ประสาทกุล 2559 การประชุมวิชาการระดับชาติ "สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : ชีวิตและสังคมผูสูงอาย"ุ

49

ประสิทธิภาพการดูดซับแคดเมียมโดยใชวัสดุธรรมชาติ ชฎาภรณ  ประสาทกุล ดร.อาภาภรณ  
บุลสถาพร ดร.อรวรรณ  คุณสนอง

2559 การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ "การวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน"

50

การศึกษาเปรียบเทียบและคนหาปจจัยสําคัญตอผลสัมฤทธิ์ของการคัดแยก
ขยะของพนักงานโรงงงานอุตสาหกรรมอัญมณี จ.สมุทรปราการ

ดร.อาภาภรณ  บุลสถาพร ชฎาภรณ  
ประสาทกุล ดร.อรวรรณ  คุณสนอง

2559 การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ "การวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน"

51
Thai  Monks and Health Development ดร.อาภาภรณ  บุลสถาพร 2559

Proceeding in 7th South and Southeast Asian Association for Culture and Religion 
(SSEASR)

52
ปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกและแนวทางการลดปริมาณกาซเรือน
กระจกจากภาคขนสงหนักทางบก ดร.เทอดพงศ ศรีสุขพันธุ 2559 การประชุมระดับชาติและนานาชาติ "งานวิชาการรับใชสังคม" ครั้งที่ 7

การศึกษาศัยกภาพการนําตะกรันของเตาอุนน้ําเหล็กจากกระบวนการผลิต
53

การศึกษาศัยกภาพการนําตะกรันของเตาอุนน้ําเหล็กจากกระบวนการผลิต
เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนกลับมาใชประโยชนใหม ดร.เทอดพงศ ศรีสุขพันธุ 2559 การประชุมระดับชาติและนานาชาติ "งานวิชาการรับใชสังคม" ครั้งที่ 8

54
การศึกษาการใชแบคทีเรียเชื้อผสมในการยอยสลายน้ํามันและน้ําเสียปนเปอน
น้ํามัน ดร.เทอดพงศ ศรีสุขพันธุ 2559 การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสถาบัน ครั้งที่ 5 (ASTC 2017)

55 การศึกษาความพึงพอใจความคิดเห็น ทัศนคติ และความตองการของชุมชน
รอบบริเวณที่ตั้งสถานีบริการน้ํามันอากาศยานดอนเมือง และสุวรรณภูมิของ
บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) BAFS

ดร.เทอดพงศ  ศรีสุขพันธุ กมลทิพย  
รัตนสุวรรณาชัย ดวงหทัย  แสงสวาง 2559

56
ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ : กรณีศึกษาเขตประเวศ 
เขตลาดกระบัง และเขตหวยขวาง ดร.นิรัญกาญจ จันทรา 2559 การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสถาบัน ครั้งที่ 5 (ASTC 2017)

57
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความเมื่อยลาสวนหลังของพนักงานฝายปมขึ้นรูป
รอนของการผลิตชิ้นสวนรถยนต สุรวิทย  นันตะพร 2559 การประชุมระดับชาติและนานาชาติ "งานวิชาการรับใชสังคม" ครั้งที่ 8

58
ปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน
ฝายผลิต บริษัทผลิตชิ้นสวนอะไหลประกอบรถไถแหงหนึ่งในจังหวัด
สมุทรปราการ สุรวิทย  นันตะพร อารยา  ดําชวย 2559 การประชุมระดับชาติและนานาชาติ "งานวิชาการรับใชสังคม" ครั้งที่ 9

59

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการรับรูและทัศนคติตอหลักสูตรวิทยาสตรบัณฑิต 
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในสถานศึกษาเขต อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ

อุมารินทร  พูลพานิชอุปถัมย ผศ.
เสาวลักษณ  ลักษมีจรัลกุล 2559 การประชุมระดับชาติและนานาชาติ "งานวิชาการรับใชสังคม" ครั้งที่ 10
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60
The Impact of Prenatal Organophosphate Pesticide Exposures on 
Thai Infant Neurodevelopment อัคราช ภมรพล 2559 International Journal of Environmental Research and Public Health.2017

61
L4/L5 disc compression force in phases of manual human handing ชัญญา เจียมใจ 2559 Proceeding of The 2nd Asian Conference on Ergonomics and Design 2017

62
พฤติกรรมปองกันการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลของนักศึกษามหาวิทยาลัย : 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่ง ผศ.ดร.ดรุณวรรณ  สมใจ 2559 วารสารมฉก.วิชาการ

63
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิดแผลที่เทาของผูปวยโรคเบาหวาน  เครือขาย
บริการสุขภาพปฐมภูมิ  ในอ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ อโนทัย ผลิตนนทเกียรติ 2559 วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ฉบับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

64 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก จ.สมุทรปราการ อโนทัย ผลิตนนทเกียรติ 2559 วารสารวิชาการอิเล็กทรอนิคสการเรียนรูทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-jodil) ม.สุโขทัยธรรมธิราช

65
ปจจัยที่สงผลตอความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
สุขภาพ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ดร.นิลาวรรณ  งามขํา 2559 วารสารมฉก.วิชาการ

66
โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของการจัดการความรูในหอผูปวย โรงพยาบาล
ทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดร.นิลาวรรณ  งามขํา 2559 วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดร.นิลาวรรณ  งามขํา 2559 วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 

67

การจัดการของเสียของพนักงานโรงงานผลิตรม จังหวัดสมุทรปราการ ดร.อาภาภรณ บุลสถาพร ชฎาภรณ 
ประสาทกุล ดร.อรวรรณ คุณสนอง

2560 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม "พัฒนางานวิจัย สรางสรรค
อุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0"

68 ความรูและความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติตอความเปนไปไดในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรของประเทศไทย

ดร.อรวรรณ คุณสนอง ดร.อาภาภรณ 
บุลสถาพร ชฎาภรณ ประสาทกุล 2560

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม "พัฒนางานวิจัย สรางสรรค
อุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0"

69 ประสิทธิภาพการดุดซับแคดเมี่ยมโดยใชวัสดุธรรมชาติที่ผานกระบวนการ
คารบอนไนซเซชั่น

ชฎาภรณ ประสาทกุล ดร.อาภาภรณ 
บุลสถาพร ดร.อรวรรณ คุณสนอง 2560

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม "พัฒนางานวิจัย สรางสรรค
อุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0"

70 ผลกระทบของฝุนจากการทําผาวนตอประชาชนในชุมชนภูมิใจนิเวศณ ดร.อรวรรณ คุณสนอง 2560 วารสารมฉก.วิชาการ

71 พฤติกรรมดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
สถานีอนามัยแหงหนึ่ง ในตําบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ผศ.ตวงพร กตัญุตานนท 2560 วารสารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย

72
พฤติกรรมสุขภาพของผูมีภาวะอวนในชุมชนมิตรไมตรีสัมพันธ เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร ผศ.ตวงพร กตัญุตานนท 2560 วารสารวิชาการสาธารณสุข

73
การสังเคราะหงานวิจัยและผลงานวิชาการในประเด็นพระสงฆกับการพัฒนา
สุขภาวะ ดร.อาภาภรณ บุลสถาพร 2560 บัณฑิตศึกษาปริทรรศน วิทยาลัยสงฆนครสวรรค
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74
Soil CO2  emissions measured by closed chamber and soil 
gradient methods in dry dipterocarp forest and sweet sorghum 
plots ดร.อาภาภรณ บุลสถาพร 2560 ScienceAsia

75
มวลชีวภาพและการกักเก็บบคารบอนของพรรณไม ในพื้นทีไสนามกอลฟ
กรุงเทพมหานคร

ดร.เทอดพงศ ศรีสุขพันธุ ดร.อาภาภรณ 
บุลสถาพร 2560 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 "งานวิชาการรับใชสังคม"

76
การเพิ่มประสิทธิภาพของถังดักไขมันสําหรับรานอาหาร ในมหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ผศ.ดร.นุชนาถ แชมชอย ดร.อาภาภรณ 
บุลสถาพร 2560 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 "งานวิชาการรับใชสังคม"

77 ประสิทธิภาพการบําบัดแอมโมเนียจากโรงเรือนเลี้ยงสุกรดวยระบบ น้ําโปรย
กรองตามกระแสการไหลของอากาศในวัสดุตัวกลางแบบยึดติด ดร.ธีรวิทย  ปูผา ดร.จิริสุดา  สินธุศิริ 2560 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 "งานวิชาการรับใชสังคม"

78
ปริมาณการดูดซับคารบอนไดออกไซดของพรรณไมบริเวณลานกีฬากลางแจง 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ดร.อาภาภรณ บุลสถาพร ผศ.ดร.นุชนาถ
 แชมชอย 2560 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 "งานวิชาการรับใชสังคม"

79
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของปูนขาวและโซดาไฟในการกําจัดตะกั่ว โดย
วิธีตกตะกอนทางเคมี

ผศ.อิสรี จิรจริยาเวช ผศ.ดร. วรางคณา 
วิเศษมณี ลี 2560 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 "งานวิชาการรับใชสังคม"

80
ความเปนพิษของสารสกัดจากพืช 5 ชนิดที่มีผลตอยุงลายบานระยะตัวออน ดร.จิริสุดา  สินธุศิริ ดร.ธีรวิทย  ปูผา 2560 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 "งานวิชาการรับใชสังคม"

81
Media Consumption and Self-care Behavior among the Elderly in 
Sisa Chorakhe Noi Sub-district Administration, Samutprakarn 
Province กมลทิพย รัตนสุวรรณชัย 2560 The Asian Conference on Media and Mass Communication and Film 2017

82
Social capital associated with quality of life among late adults and 
elderly population in the Northeast of Thailand ดร.อมรรัตน ลือนาม 2560 F1000 Research 2018

83 F1000 Research 2018 อโนทัย ผลิตนนทเกียรติ 2560 วารสารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย

84
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคเบาหวานตามบทบาทของอาสาสมัคร ธารณสุข
ประจําหมูบาน : โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแหงหนึ่ง ในจังหวัด
สมุทรปราการ ผศ.ตวงพร กตัญุตานนท 2560 วารสารมฉก.วิชาการ

85 ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการลดระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยโรคเบาหวาน  
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางปูใหม จังหวัดสมุทรปราการ

ดวงหทัย แสงสวาง อโนทัย ผลิตนนท
เกียรติ ดร.นิลาวรรณ งามขํา 2560 วารสาร วไลยอลงกรณปริทัศน

86
Scouting Method, Innovative Process for Happiness of Life. Case 
Study: Scouting in Thailand กมลทิพย รัตนสุวรรณชัย 2560 The IAFOR International Conference on Education Hawaii 2018

87
การประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพจากการบริโภคซูชิ  กรณีศึกษารานซูชิขนาด
เล็ก โดยรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ผศ.ดร.วรางคณา วิเศษมณี ลี ดร.อัญริ
นทร พิธาภักดิสถิตย 2560 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 "งานวิชาการรับใชสังคม"
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88
A pilot study of maternal exposure to organophosphate pesticides 
and newborn neurodevelopment in Thailand อัคราช ภมรพล 2560 International Journal of Occupational and Environmental Health

89
การประยุกตระบบสากล GHS ในการจัดการสารเคมี ของสถานประกอบการ
อิเล็กทรอนิกส ดร.อุมารัตน ศิริจรูญวงศ วาสนา ศิลางาม 2560 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 "งานวิชาการรับใชสังคม"

90
การวิเคราะหหาสาเหตุของการประสบอันตราย ขั้นหยุดงานเกิน 3 วัน ดวย
เทคนิคการวิเคราะห  ตนไมแหงความลมเหลว: กรณีศึกษา 17 โรงงาน
อุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ ดร.อุมารัตน ศิริจรูญวงศ 2560 วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ

91
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันความเสี่ยงตอการเกิดอาการ 
ทางตาในผูขับขี่รถจักรยานยนตรับจางบริเวณรอบ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ สุรวิทย นันตะพร 2560 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 "งานวิชาการรับใชสังคม"

92
ปจจัยที่มีความสัมพันธตอความเมื่อยลาสายตาจากการใชคอมพิวเตอร ของ
เจาหนาที่สํานักงานเลขานุการประจําคณะ ทุกคณะในมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ

ฐิตาภรณ เหลืองวิลัย อุมารินทร พูล
พานิชอุปถัมย 2560 การประชุมระดับชาติ ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ครั้งที่ 1

93
ปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการสูดดมไอละออง
น้ํามัน ของผูประกอบอาชีพขายอาหารปรุงสําเร็จ ในมหาวิทยาลัยหัวเฉียว93 น้ํามัน ของผูประกอบอาชีพขายอาหารปรุงสําเร็จ ในมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติและบริเวณโดยรอบ อัญชุลี การดี สุรวิทย นันตะพร 2560 การประชุมระดับชาติ ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ครั้งที่ 1

94
ปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ระดับปฏิบัติการฝายผลิตชุดสายไฟและมาตรวัดรถยนตแหงหนึ่งใน
จังหวัดสมุทรปราการ อัคราช ภมรพล 2560 การประชุมระดับชาติ ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ครั้งที่ 1

95
ปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมดานความปลอดภัยของพนักงานในบริษัท
ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส แหงหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา ฐิตาภรณ เหลืองวิลัย 2560 การประชุมระดับชาติ ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ครั้งที่ 1


