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1. ข้อมูลส่วนตัว 

1.1  ชื่อ – สกุล  ดร.เรวดี เพชรศิราสัณห์ ต าแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
1.2  วัน/เดือน/ปีเกิด  8 พฤศจิกายน 2516  
1.3  ที่อยู่ปัจจุบัน 199/14 ม. 3 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ 0887684678 

 E-mail prewwade@gmail.com 
1.4  ที่ท างาน/หน่วยงาน 222 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ม. 10 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา  

จ.นครศรีธรรมราช 80160  โทรศัพท ์ 075672162  โทรสาร 075672103 
2. ข้อมูลการศึกษา 

2.1 คุณวุฒิ 
คุณวุฒิ วิชาเอก/สถาบันการศึกษา ประเทศ ปี พ.ศ. 

ปริญญาตร ี ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (พยาบาลและผดุง
ครรภ์)/ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา 

ไทย 2539 

ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต (แพทย์แผนไทย)/ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ไทย 2552 

ปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่/  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ไทย 2545 

ปริญญาเอก พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต/ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ไทย 2555 

ประกาศนียบตัร ประกาศนียบัตรการแพทย์แผนไทย  สาขาเภสัชกรรม
ไทย/กระทรวงสาธารณสุข 

ไทย 2547 

ประกาศนียบตัร ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาการ
พยาบาล เวชปฏิบัติทั่วไป/ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ไทย 2547 

 
 
 
 
 



3. ข้อมูลประสบการณ์/ความถนัด/ความสนใจพิเศษ 
3.1 ประสบการณ์ในการท างานที่ผ่านมา (ต าแหน่งหน้าที่ หน่วยงาน ระยะเวลา) 

ต าแหน่งหน้าท่ี หน่วยงาน ปี พ.ศ. 

อาจารย์ประจ า กลุ่มวิชาการ
พยาบาลอนามัยชุมชน  

ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2561-
ปัจจุบัน 

อาจารย์ประจ า กลุ่มวิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  

ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2547-2561 

อาจารย์ประจ า กลุ่มวิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2545-2547 

พยาบาลประจ าการ  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี 2539-2543 
3.2 ประสบการณ์ในด้านงานวิชาการ ลักษณะงาน เช่น วิทยากร ผู้เขียนบทความ ที่ปรึกษา ฯลฯ  

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
3.3 ความถนัด/สนใจเป็นพิเศษทางวิชาการ 

1) การจัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพทั่วไปและปัญหาสุขภาพเรื้อรังในชุมชน 
2) การแพทย์แบบผสมผสานในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น 

3.4 ความถนัดทางภาษา  
ไทย และ อังกฤษ 

3.5 การอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
ผ่านการอบรม Ethical principles for research involving humans (Human subject protection) 

เมื่อวันที่ 4-5 เมษายน 2561 
3.6 ผลงานวิจัยในอดีต (ทั้งที่เป็นเจ้าของโครงการและร่วมโครงการ) (5 ปีย้อนหลัง) 

Saifon Aekwarangkoon, Naiyana Noonil, and Rewwadee Petsirasan. (2019). Psychosocial 
support provided by health volunteer for older adult with depression and suicide 
attempt: a case study. Walailak Journal Science and Technology. 16(9), xx-xx.    
(in progress). 

Naiyana Noonil, Rewwadee Petsirasan, Saifon Aekwarangkoon. (2019). Health-related 
quality of life and related factors in Thais with stable COPD. Walailak Journal 
Science and Technology. 16(9): 1-12.  

 
 



เรวดี เพชรศิราสัณห์, นัยนา หนูนิล, สายฝน เอกวรางกูร, ราตรี ฤทธิรัตน์, พิธาน สิทธิพงศ์, และทวีพล 
แสนภักดี. (2561). กระบวนการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอต่อการ
จัดระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาวต าบลท่าขึ้น จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารวิจัยเพ่ือการพัฒนา
เชิงพ้ืนที่. 10(6): 148-495. 

สุดา ใจห้าว, จิราวรรณ คล้ายวิเศษ, กรรณิการ์ แสงประจง, และเรวดี เพชรศิราสัณห์. (2561). ความเชื่อ
ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองในนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารพยาบาลต ารวจ. 10(1): 154-163. 

อรพรรณ คงทรัพย์, เจนเนตร พลเพชร, จอม สุวรรณโณ, และเรวดี เพชรศิราสัณห์. (2561). ปัจจัยท านาย
ความผิดปกติการแข็งตัวของเลือดในผู้ป่วยบาดเจ็บที่มีภาวะช็อก. วารสารกรมการแพทย์. 43(3): 
94-100. 

จเร บุญเรือง, จอม สุวรรณโณ, เจนเนตร พลเพชร, เรวดี เพชรศิราสัณห์, ลัดดา เถียมวงศ์. (2560). ปัจจัย
ท านายการก าเริบฉับพลันรุนแรงในผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง. วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก. 
28(1): 111-128. 

นัยนา หนูนิล, สายฝน เอกวรางกูร, และเรวดี เพชรศิราสัณห์. (2560). กระบวนการนโยบายสาธารณะเพ่ือ
สุขภาพสู่การขับเคลื่อนจังหวัดตรังปลอดบุหรี่. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข.11(3): 414-426. 

นัยนา หนูนิล, เรวดี เพชรศิราสัณห์, และสายฝน เอกวรางกูร. (2560). การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบสู่การปฏิบัติในชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช.    
วารสารพยาบาล. 66(1): 55-70. 

สายฝน เอกวรางกูร, นัยนา หนูนิล, เรวดี เพชรศิราสัณห์, อุษา น่วมเพชร, และเจนเนตร พลเพชร. (2560). 
การรับรู้และความต้องการพัฒนาสมรรถนะด้านการคัดกรองภาวะซึมเศร้าส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน
ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน. วารสารพยาบาล. 66(2): 36-43.   

อิงครัตน์ รอดการทุกข์, สุดศิริ หิรัญชุณหะ, และเรวดี เพชรศิราสัณห์. (2560). อาการก าเริบเฉียบพลันใน
ผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง ปัจจัยกระตุ้น และวิธีการจัดการ. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์. 
37(2): 1-13. 

อุไรวรรณ พานทอง, จอม สุวรรณโณ, เรวดี เพชรศิราสัณห์, และทัศน์ศรี เสมียนเพชร. (2559). อัตรา
ความชุกของภาวะไมโครอัลบูมินในปัสสาวะในผู้ที่มีความดันโลหิตสูงที่มาใช้บริการระดับ      
ปฐมภูมิ . วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ. 34(1): 93-102. 

เรวดี เพชรศิราสัณห์ และ กนกวรรณ ตันตระเสนีย์รัตน์. (2559). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของ
แบบวัดความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จังหวัด
นครศรีธรรมราช. วารสารพยาบาลต ารวจ. 7(2): 182-191. 

 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/journalthaicvtnurse/article/view/101624
https://www.tci-thaijo.org/index.php/journalthaicvtnurse/article/view/101624
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จเร บุญเรือง, จอม สุวรรณโณ,  เรวดี เพชรศิราสัณห์,  เจนเนตร พลเพชร, และลัดดา เถียมวงศ์. (2559). 
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะความเจ็บป่วย ภาวะสุขภาพ  และลักษณะบุคคลกับการก าเริบ
รุนแรงเฉียบพลันที่เกิดขึ้นภายในช่วยระเวลาอันสั้นของผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง  : การศึกษา
ติดตามไปข้างหน้า 3 เดือน. วารสารวิชาการสาธารณสุข. 25(3): 1-13. 

เรวดี  เพชรศิราสัณห์ และ นัยนา  หนูนิล. (2557). การน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านการควบคุมการ
บริโภคยาสูบสู่การปฏิบัติระดับท้องถิ่น อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร . วารสารวิจัยเพ่ือการพัฒนา
เชิงพ้ืนที่. 6, 6, 1-20. 

4. ผลงานวิจัยที่ก าลังด าเนินการอยู่   
ล าดับ ชื่อโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ ส่วนร่วม 

1 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ต่อการ
ด าเนินงานด้านภาวะโภชนาการสมวัยของประชาชน
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 01/03/2561-
28/02/2562 

ผู้ร่วมโครงการ 

2 การเปรียบเทียบสถานการณ์การบริโภคและการ
ควบคุมยาสูบของโรงเรียนในพื้นที่ผลิตยาเส้นและพ้ืนที่
ทั่วไป จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 01/07/2561-
30/06/2562 

ผู้ร่วมโครงการ 

3 ทักษะทางปัญญา ทักษะสังคม และพฤติกรรมการ
ป้ อ งกั น ก า รตั้ ง ค ร รภ์ ข อ งส ต รี วั ย รุ่ น  จั งห วั ด
นครศรีธรรมราช 

01/06/2561-
31/05/2562 

ผู้ร่วมโครงการ 

4 ปริมาณโซเดียมในอาหาร การบริโภคโซเดียมและ
ปริมาณโซเดียมในปัสสาวะของผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงที่อาศัยอยู่ในชุมชนอ าเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

08/01/2561-
07/01/2562 

ผู้ร่วมโครงการ 

5 การพัฒนามาตรฐานสปาศรีว ิช ัยสู ่ระด ับสากล : 
กรณีศึกษาอ าเภอขนอม 

20/12/2561-
19/12/2562 

หัวหน้าโครงการ 

5.  รางวัลที่ได้รับ 
- Travel Grant Award at 2017 International Congress of Diabetes and Metabolism on September 

28-30, 2107 at Grand Hilton Seoul Hotel, Seoul, Korea 
-  

ลงนาม................................................................ 
(                                               ) 

     วันที่……………………………………….. 


