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๒๕๕๖-ปจั จุบนั ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยในมนุษย์
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๒๕๔๕-๒๕๔๗ กรรมการโครงการ Thai AIDS Vaccine Evaluation Group (TAVEG)
๒๕๔๔-๒๕๔๕ ผูอ้ าํ นวยการโครงการ Thailand Tropical Disease Research Programme (T-2, A joint
collaboration between WHO/TDR and Thailand, http://t2.biotec.or.th)
๒๕๔๓-๒๕๔๗ ศาสตราจารย์สาขาระบาดวิทยา ภาควิขาเวชศาสตร์สงั คมและสิง่ แวดล้อม คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๔๓-๒๕๔๗ หัวหน้าภาควิชา เวชศาสตร์สงั คมและสิง่ แวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๔๒-๒๕๔๗ หัวหน้าหน่วยบริหารฐานข้อมูล ศูนย์ทดสอบวัคซีน คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๔๒-๒๕๔๓ คณะกรรมการในโครงการพัฒนายา di-hydro-artemisinine (DHA) ซึง่ เป็ นโครงการร่วมกัน
ระหว่างโครงการ T-2 และ Tropical Disease Research Programme ขององค์การอนามัย โลก
(WHO/TDR)
๒๕๔๑-๒๕๔๗ กรรมการโครงการ Bangkok AIDS Vaccine Evaluation Group (BVEG)
๒๕๔๐-๒๕๔๓ ผูแ้ ทนสภาอาจารย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๓๙-๒๕๔๓ รองศาสตราจารย์สาขาระบาดวิทยา ภาควิขาเวชศาสตร์สงั คมและสิง่ แวดล้อม
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๓๗-๒๕๕๑ กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาทางวิทยาศาสตร์และจริยธรรม (Scientific and Ethical
Review Group-SERG) ของ The Special Programme of Research, Development and
Research Training in Human Reproduction ขององค์การอนามัยโลก
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การอนามัยโลกในการศึกษาการติดเชือ้ ในอวัยวะสืบพันธุส์ ตรี ใน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ สาธารณรัฐประชาชนลาว
๒๕๓๔-๒๕๔๒ นักระบาดวิทยา ปฏิบตั งิ านร่วมกับศูนย์ความร่วมมือการวิจยั โรคเอดส์ ซึง่ เป็ นหน่วยงานของ
Centers for Disease Control and Prevention (CDC), and the Thai Ministry of Public
Health.
๒๕๒๘-๒๕๓๕ อาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๒๔-๒๕๒๘ รักษาการผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคิรขี นั ธ์
๒๕๒๓
แพทย์เวชปฏิบตั ทิ วไป
ั ่ โรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคิรขี นั ธ์
ผลงานทางวิ ชาการ
มีผลงานนิพนธ์ตน้ ฉบับตีพมิ พ์ ๗๑ เรือ่ ง หนังสือ ๔ เล่ม และบทคัดย่อในการนําเสนอในที่ ประชุมวิชาการ ๖๒ เรื่อง
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