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1. การศึกษา/อบรมระยะสั้น (เรียงลาดับจากปีลา่ สุด)
คุณวุฒิ
สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.) (การ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
พยาบาลสาธารณสุข) (นานาชาติ) (Visiting มหาวิทยาลัยมหิดล
Scholar at University of North Carolina
at Chapel Hill, USA.)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) (การเจริญ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พันธุ์และวางแผนประชากร)
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาล
ชั้นสูง (ปพ.ส.) (เกียรตินิยมอันดับสอง)
บรมราชชนนี ราชบุรี
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(การสาธารณสุข )
วุฒิบัตรการบริหารงานสาธารณสุขระดับสูง
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
(Mini M.M. in Health)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศนียบัตรศาสตร์และศิลปการสอน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทางการพยาบาล
ประกาศนียบัตรพยาบาลอาชีว อนามัย
มหาวิทยาลัยบูรพา

ปี พ.ศ.
พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2545

2. ประสบการณ์การทางาน (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
ตาแหน่งงาน
องค์กรหรือหน่วยงาน
ผู้อานวยการสถาบันวิจัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
และนวัตกรรม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
สานักวิชาสหเวชศาสตร์
รองคณบดี
สานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
ประธานสาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พยาบาลอาชีวอนามัย 7
กลุ่มงานอาเวชกรรม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
พยาบาลวิชาชีพ 7
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุ ราษฎร์ธานี
พยาบาลวิชาชีพ 3-6

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสุ ราษฎร์ธานี

ปี พ.ศ.
1 เมย. 2560 – 1 เมย. 2562
2 ธค. 2559 – 31 มีค. 2560
16 พค. 2559 – 1 ธค. 2559
17 สค. 2556 – 1 ธค. 2559
1 มีค. 2555-16 สค.2556
2554
2551-2554
2544-2546
2542-2544
2530-2542

3. ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
การวิจัย ด้านสาธารณสุข/ดูแลสุขภาพชุ มชน การบริหารงานสาธารณสุข พฤติ กรรมสุ ขภาพ/การดูแล
สุขภาพ การสร้างเสริม สุขภาพและป้องกันการเจ็บ ป่วย การปฏิบั ติงานสาธารณสุข/ดูแลสุ ขภาพชุม ชนโดยใช้
การวิจัยเป็นฐาน การทางานประจาให้เป็นงานวิจัย (Routine to Research)
4. เกียรติคณ
ุ และรางวัล
เกียรติคณ
ุ /รางวัลที่ได้รบั
1) รางวัลเชิดชูบุคลากรด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจาปีงบประมาณ 2558
จากผลการดาเนินงานโครงการ “เสริมสร้างการปฏิบัติงานสาธารณสุขโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ปี 3”
(งบประมาณสนับสนุนการดาเนินงาน 1,000,000 บาท)
2) รางวัลเชิดชูบุคลากรด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจาปีงบประมาณ 2557
จากผลการดาเนินงานโครงการ “เสริมสร้างการปฏิบัติงานสาธารณสุขโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน”
(งบประมาณสนับสนุนการดาเนินงาน 1,000,000 บาท)
2

ปี พ.ศ.
2558

2557

เกียรติคณ
ุ /รางวัลที่ได้รบั
ปี พ.ศ.
3) รางวัลอาจารย์ดีเด่น ประเภทการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์
2554
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2554
4) รางวัลชมเชย นวัตกรรมทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
2553
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2553 จานวน 2 รางวัล จากผลงาน
 ยุวดี วิทยพันธ์. (2553). นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน สร้างเสริม
สุขภาพชุมชน: ปฏิบตั ิการสร้างเสริมสุขภาพ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน. วารสารพยาบาลสาธารณสุข.
24(1), 114-128.
*ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนรายวิชา พชช 262 การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่ว ย
(ได้รับทุนสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)
 ยุวดี วิทยพันธ์. (2552). นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานสร้างเสริม
สุขภาพชุมชน: ประเมินความจาเป็นด้านการสร้างเสริมสุขภาพ. วารสารพยาบาลสาธารณสุข. 23(3), 7894.
*ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนรายวิชา พชช 262 การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย
(ได้รับทุนสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)
5. สมาชิกสภา/สมาคมวิชาชีพ
- สมาชิกสภาการพยาบาล เลขที่สมาชิก 8241 เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 5111069653
บัตรหมดอายุ 7 กรกฎาคม 2561
- สมาชิกตลอดชีพ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย บัตรประจาตัวเลขที่ 31742
6. ผลงานทางวิชาการ (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา) (เขียนตามรูปแบบบรรณานุกรมของ
มหาวิทยาลัยตามระบบ American Psychological Association APA 6th edition โดยเรียงจากปีล่าสุด)
6.1 บทความวิจัย
1) เบญจมาภรณ์ บุตรศรีภมู ิ และยุวดี วิทยพันธ์. (2562). ความชุก ผลกระทบและวิธีการจัดการต่ออาการ
ปวดประจาเดือนในนักศึกษาพยาบาล. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์. 39(1), 41-52.
2) นวลนิตย์ ไชยเพชร, อุดมศิลป์ แก้วกล่า, สิทธิพงษ์ สอนรัตน์ และยุวดี วิท ยพันธ์. (2560). ประสิทธิผลของ
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ย งโรคไม่ติดต่อเรื้อรั ง ชุมชนโพ
หวาย ตาบลบางกุ้ง อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารเครือข่ายวิทยาลัย พยาบาลและการ
สาธารณสุขภาคใต้. 4(2), 45-62.
3) วิไลรัตน์ ศิริศักดิ์, สุปรีชา แก้วสวัสดิ์ และยุวดี วิทยพันธ์. (2560). พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้มีเชื้อ
เอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ ง จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารวิชาการสาธารณสุข.
26(2), 1-10.
3

4) วิชาฎา อยู่ดวง และยุวดี วิทยพันธ์. (2560). ปัจจัยทีม่ ีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
พัฒนาเพื่อรับรองคุณภาพ โรงพยาบาลมะเร็งสุ ราษฎร์ธานี. วารสารโรคมะเร็ ง. 37(1), 7-20.
5) อนุสรณ์ ทองใหญ่, จุฑามาศ สุทธิรักษ์ และยุ วดี วิทยพันธ์. (2560). ความสัมพันธ์ของผลการประเมิน
ภาวะทุพโภชนาการด้วยค่าดัชนีมวลกาย (BMI) และแบบคัดกรองทางโภชนาการอย่างง่าย (NAF) ในผู้ป่วย
มะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา. วารสารกรมการแพทย์. 42(5), 101-108.
6) พิมใจ หอยบาง และยุวดี วิทยพันธ์. (2559). ผลของการใช้โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ต่อระดับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันของผู้ป่วยและทักษะของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตรั ง. วารสารสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนื อ. 28(4),
76-81.
7) วชิรา สุทธิธรรม, ยุวดี วิทยพันธ์, และสุรินธร กลัมพากร. (2559). ผลของโปรแกรมพัฒนาความสามารถใน
การดูแลตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับฮีโมโกลบินเอวั น ซี ของผู้ ป่ ว ยเบาหวานชนิ ด ที่ 2
โรงพยาบาลลานสกา. วารสารสภาการพยาบาล. 31(1), 19-31.
8) เนาวรัตน์ ศักดา, เพลินตา เรืองสูง, ยุวดี วิทยพันธ์, อติญาณ์ ศรเกษตริน และสุทธานันท์ กัลป์กะ. (2559).
ผลของการให้โปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 กรณีศึกษา ศูนย์สุขภาพชุมชนโพ
หวาย. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 32(1). 57-67.
9) ชัชภรณ์ เฮ้งศิริ, จรรวมล แพ่งโยธา, และยุวดี วิทยพันธ์ (2558). ปัจจัยทีม่ ีผลต่อระยะเวลาในการเลี้ยงบุตร
ด้วยนมแม่ของมารดาวัยรุ่น โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช. วารสารสุขภาพภาคประชาชนภาคใต้.
29(4), 56-60.
10) วิชาฎา อยู่ดวง, ยุวดี วิทยพันธ์, พิมลลักขณ์ ดาเนียร, อัญญารัตน์ มุสิกกะ, วิวัฒน์ หาญกล้า, และสุนีย์ ละ
กาปั่น. (2558). คุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลาคอที่ได้รับรังสีรักษาที่โรงพยาบาลมะเร็ งสุราษฎร์ธานี .
วารสารโรคมะเร็ง. 35(1), 14-24.
11) นภัค ด้วงจุมพล และยุวดี วิทยพันธ์. (2556). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการให้บริการอาชีว อนามัยของ
หน่วยบริการปฐมภูมิในจังหวัดนครราชสีมา, วารสารพยาบาลสาธารณสุข. 27(3), 83-93.
12) ยุวดี วิทยพันธ์, สมศักดิ์ วสุวิทิตกุล และศิริพร สมบูรณ์. (2555). ปัจจัยส่วนบุ คคล ภาวะสุขภาพ และ
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.
วารสารพยาบาลสาธารณสุข, 26(3):16-30. (ได้รับทุนสนับสนุนจากเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์)
13) สมสิริ รุ่งอมรรัตน์, จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์, สุภาภัค เภตราสุวรรณ, ยุวดี วิท ยพันธ์, และอุบลวนา ขวัญบุญ
จันทร์. (2554). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อผลิตนิ สิตเป็นผู้นาในการสร้างเสริมสุขภาพของนิสิต
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารสภาการพยาบาล, 26(ฉบับพิเศษ), 44-58.
14) ยุวดี วิทยพันธ์. (2553). ประสิทธิผลของการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานต่อการเสริมสร้ าง
สมรรถนะด้านการปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน ในนิ สิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ, 5(2), 154-161. (ได้รับทุนสนับสนุนจาก
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)
4

15) ยุวดี วิทยพันธ์. (2553).การประยุกต์แบบแผนการส่ งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ต่อการส่ งเสริมพฤติกรรม
การป้องกันมะเร็งเต้านมของสตรีในชุมชน อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก. วารสารพยาบาลสาธารณสุข.
24(3), 39-54. (ได้รับทุนสนับสนุนจากสานั กงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ).
16) Wittayapun, Y,. Tanasirirug, V., Butsripoom, B., & Ekpanyaskul, C. (2010). Factors Affecting
Health-promoting Behaviors in Nursing Students of the Faculty of Nursing, Srinakhrinwirot
University, Thailand. Journal of Public Health 40(2); 215-225. (ได้รับทุนสนับสนุนจากเงินรายได้
คณะฯ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2552).
17) ยุวดี วิทยพันธ์. (2552). นวัตกรรมการเรีย นการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานสร้างเสริมสุขภาพชุมชน:
ประเมินความจาเป็นด้านการสร้างเสริมสุขภาพ. วารสารพยาบาลสาธารณสุข. 23(3), 78-94.
18) ยุวดี วิทยพันธ์. (2552). การสังเคราะห์องค์ความรู้การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน: กรณีศึกษาชมรมคน
รักษ์สุขภาพเทศบาลบ้านนา อาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก. วารสารสาธารณสุขศาสตร์. 39(2), 141154. (ได้รับทุนสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)).
19) Wittayapun Y., Lagampan, S., Kalampakorn, S., Rogers, B. & Vorpongsathorn. (2008).
Application of the occupational health services model in Thai Primary Care Units.
American Association of Occupational Health Nurse, May 2008; 56(5): 197-205.
20) ยุวดี ยิ่งยงค์ , วิโรจน์ ธนศิริรักษ์ และนัยน์ปพร อักษรเผือก. (2543). ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะประสาทหู
เสื่อมจากเสียงดังของพนักงานโรงงานแปรรูปไม้แห่งหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากกองโรงพยาบาลภูมิภาค). วารสารวิชาการแพทย์เขต 11, 15 (3).
21) วิโรจน์ ธนศิริรักษ์ และยุวดี ยิ่ง ยงค์. (2542). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกั นการติดโรคเอดส์ของ
นักเรียนชายโรงเรียนโปลีเทคนิคสุราษฎร์ธานี .วารสารวิชาการแพทย์เขต 11, 13 (1).
6.2 บทความทางวิชาการ
1) ยุวดี วิทยพันธ์. (2555). ก้าวแรกกับการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Atutor: กรณีศึกษาการจัดการ
รายวิชาสาขาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารพยาบาล
สาธารณสุข. 26(2), 104-119.
2) ยุวดี วิทยพันธ์. (2553). นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน สร้างเสริมสุ ขภาพชุมชน:
ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน. วารสารพยาบาลสาธารณสุข. 24(1), 114-128.
3) ยุวดี วิทยพันธ์. (2552). นวัตกรรมการเรีย นการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานสร้างเสริมสุขภาพชุมชน:
ประเมินความจาเป็นด้านการสร้างเสริมสุขภาพ. วารสารพยาบาลสาธารณสุข. 23(3), 78-94.
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1)

2)

3)
4)

5)

6.3 คู่มือ/หนังสือ/ตารา/เอกสารการสอน
ทัศนียา วังสะจันทานนท์, พรรณวิภา บรรณเกียรติ, วันเพ็ญ รักษ์ปวงชน, อริสรา สุขวัจนี , อ้อมจิต
ว่องวานิช, อัญชลี ศรีสมุทร์, และยุวดี วิทยพันธ์. (2555). การบุรณาการเนื้อหาการควบคุมการบริโภคยาสูบ
เข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ใน สุปาณี
เสนาดิสัย, กรองจิต วาทีสาธกกิจ, และสุรินธร กลัมพากร. การบุรณาการเนื้อหาการควบคุมการบริโภค
ยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาลระบบปกติ: บทเรียนจากสถาบั นนาร่ อง. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ:
อัพทรูยู ครีเอทนิว.
ยุวดี วิทยพันธ์. (2554). สร้างเสริมสุขภาพชุมชนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน. ใน: เรื่องเล่า พย.สสส. 2554
(เล่ม 2). วัลลา ตันตโยทัย, บรรณาธิการ. พิมพ์ครั้งแรก. กรุงเทพฯ: แผนงานพัฒนาเครื อข่ายพยาบาล
ศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).
ยุวดี วิทยพันธ์. (2553). เอกสารประกอบการสอนเพื่ อขอดารงตาแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยวิธีปกติใน
สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน. นครนายก: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 321 หน้า.
สุรินธร กลัมพากร, ยุวดี วิทยพันธ์, และ รชนีกร ชมสวน. (2548). คู่มือการดูแลสุขภาพพนั กงานศูนย์
ศิลปาชีพบางไทร พระนครศรีอยุธยา. นนทบุรี: สานักโรคจากการประกอบอาชี พและสิ่ งแวดล้อม กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข .
ยุวดี ยิ่งยงค์ . (2544). คู่มือการดาเนินงานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลสุราษฎร์
ธานี. สุราษฎร์ธานี : โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี. 144 หน้า.

7. งานบริการวิชาการ
7.1) จัดทาโครงการ/ร่วมดาเนินงาน โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่ดาเนินการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การเลือกใช้สถิติในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS” รุ่นที่ 3
การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การเลือกใช้สถิติในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS” รุ่นที่ 2
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเลือกใช้สถิติในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ด้วย SPSS รุ่นที่ 1
บูรณาการบริ การวิชาการกับการเรียนการสอนและกระบวนการวิจัยด้านกายภาพบาบัด
เสริมสร้างการปฏิบัติงานสาธารณสุขโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ปี 4 โรงพยาบาลมะเร็ งสุราษฎร์ธานี จั งหวัดสุ
ราษฎร์ธานี รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 8 – ครั้ง 12
เสริมสร้างการปฏิบัติงานสาธารณสุขโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ปี 4 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 4 – ครั้งที่ 7
เสริมสร้างการปฏิบัติงานสาธารณสุขโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ปี 4 โรงพยาบาลมะเร็ งสุราษฎร์ธานี จั งหวัดสุ
ราษฎร์ธานี รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 1 – ครั้งที่ 7
6

ปี พ.ศ.
2561
2560
2559

2558

ชื่อโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่ดาเนินการ
เสริมสร้างการปฏิบัติงานสาธารณสุขโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ปี 4 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 1 – ครั้งที่ 3
เสริมสร้างการปฏิบัติงานสาธารณสุขโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ปี 3 โรงพยาบาลมะเร็ งสุราษฎร์ธานี จั งหวัดสุ
ราษฎร์ธานี รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 1 – ครั้งที่ 7
เสริมสร้างการปฏิบัติงานสาธารณสุขโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ปี 2 รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 – ครั้งที่ 12 และรุ่นที่ 2 ครั้ง
ที่ 2 – ครั้งที่ 12
เสริมสร้างการปฏิบัติงานสาธารณสุขโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ปี 1 รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1
เพิ่มประสิทธิภาพการทางานของหน่วยบริการอาชีว อนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมสุขภาพเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรล้างพิษ กายจิตผ่องใส ตาบลท่าขึ้น อาเภอท่า
ศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
บูรณาการ การเรียนการสอนประสานงานบริการวิชาการ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตรวจ
สุขภาพตามความเสี่ยงและตรวจความปลอดภัยในโรงงานของบริษัท ศิลาอารีย์ จากัด , โรงงานของห้างหุ้นส่วน
จากัด วังศิลา, โรงงานของห้างหุ้นส่ว นจากัด นครรัตนศิลา, โรงงานของบริษัท มานะศิ ลา 2537
โครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน จานวน 17 โครงการย่อย ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ภายใต้โครงการหลักเรื่ อง
“การเสริมสร้างจิตสานึกสาธารณะในนิสิตเพื่อเป็นบัณฑิตในอุดมคติไทย” โดยบูรณาการไปกับการเรีย นการ
สอน 3 รายวิชา (วิชา พชช 363, พชช 262, พชช 466) การวิจัย 2 เรื่อง งานทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม 1
โครงการ
หน่วยบริการทางการแพทย์เคลื่อนที่บูรณาการสู่ชุมชน เพื่ อให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป ณ
โรงเรีย นสบเปิงวิทยา อาเภอแม่ตง โรงเรียนโป่งน้าร้ อน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ปี พ.ศ.

2556

2555

2552 2553

2552

7.2) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการ/การประชุม
ชื่อโครงการ/เรื่องทีบ่ รรยาย/กิจกรรม ที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
ปี พ.ศ.
“สร้างนักวิ จัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) จัดโดยวิทยาลัยชุมชนระนอง ร่ว มกับสานักงานคณะกรรมการการวิจัย แห่งช่าติ 2561
วันที่ 17-21 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมทรินิดี อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
“การจั ดท าสมรรถนะบุคลากร” แก่บุคลากรโรงพยาบาลสุ ราษฎร์ ธานี ณ ห้องประชุ มวิ ภาวดี ชั้น 4 อาคาร
โภชนาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี วันที่ 4 – 5 มกราคม 2561
“การเสริ ม สร้ า งสมรรถนะด้ า นการวิ จั ย (Advance course)” แก่ บุ ค ลากร โ รงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 5 – 6 วันที่ 11 -12 กันยายน 2561
“การเสริ มสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย ” แก่บุค ลากร โรงพยาบาลมหาราช นครศรี ธรรมราช ครั้งที่ 1 – ครั้งที่
4
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ชื่อโครงการ/เรื่องทีบ่ รรยาย/กิจกรรม ที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
ปี พ.ศ.
วิทยากรและคณะกรรมการประเมินและวิพากษ์ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาผลงานวิชาการ โครงการประชุม 2558
วิชาการแพทย์และสาธารณสุขและนาเสนอผลงานวิจัย ประจาปี 2558 ณ ห้องประชุม สานักงานสนับสนุ น
บริการสุขภาพเขต 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของหลักสูต รวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ปีการศึกษา 2557 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา
วิทยากรและกรรมการวิพากษ์ผลงานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล โครงการ "พัฒนาคุณภาพงานบริ การ
พยาบาลเขตบริการสุขภาพที่ 11" ณ ห้องประชุมโรงแรมชุมพรการ์เดนส์ จังหวัดชุมพร
วิทยากรและกรรมการวิพากษ์ผลงานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล งานประชุมวิชาการ "มหกรรมคุณภาพการ
พยาบาลจังหวัดชุมพร ประจาปี 2558" ณ ห้องประชุมไพบูลย์ศิวรักษ์ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
บรรยาย โครงการประชุมวิชาการเรื่อง “การพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย” ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม
2557
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม พ.ศ. 2557
วิทยากรบรรยายโครงการประชุมวิชาการเรื่อง “การพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย” ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม พ.ศ. 2557
วิทยากรบรรยาย โครงการประชุมวิชาการเรื่อง “การพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย” ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
วิทยากรบรรยาย การพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (R2R) ในงานแพทย์แผนไทย มีความสาคัญอย่างไร โรงแรม
รอยัล พาราไดซ์ ป่าตอง จ.ภูเก็ต
วิทยากรบรรยาย การพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานเกสัชกรรมสู่ประชาคมอาเซีย น ณ ห้องโกเมน โรงแรมได
มอนด์ วันที่ 27 มีนาคม 2557
“การพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (Routine to Research)” แก่บุคลากรโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จัด 2556
โดยโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พฤศจิกายน 2556
“การเขียนผลงานวิชาการสู่ความก้าวหน้า แก่บุคลากรกลุ่มงานเวชกรรมสังคม” ในงานประชุมวิชาการ
ประจาปี เวชกรรมสังคม ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 30 กรกฎาคม 2556
“เขียนวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน” แก่คณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 10
พฤษภาคม 2556
“การพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (Routine to Research)” แก่บุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จัดโดย
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สิงหาคม 2554 -กันยายน 2555
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ชื่อโครงการ/เรื่องทีบ่ รรยาย/กิจกรรม ที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
“การตั้งโจทย์หัวข้อในการทาวิจัยสาหรับพยาบาล” ในการประชุม “Research Methodology และเทคนิค
การเขียนโครงร่างวิจัย (Research Proposal)” แก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ จัดโดยคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มิถุนายน 2553
“หลักการวิจัยทางการพยาบาลเชิงปริมาณ และหลักกาวิ เคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ“ ในการประชุมประจาปี
ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการพยาบาล ครั้งที่ 6 “การวิจัยทางการพยาบาล : เส้ นทางสู่ Best Practice” แก่
บุคลากรทางการพยาบาล จัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ธันวาคม 2552
“การสร้างเสริ มสุขภาพผู้ประกอบอาชีพ” แก่บุคลากรทางสาธารณสุข จัดโดยสานักโรคจากการประกอบอาชี พ
และสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2551
8. ประสบการณ์การสอน
สถาบันการศึกษา คณะ/สานักวิชา สาขาวิชา/หลักสูตร
มหาวิทยาลัยวลัย สานักวิชาสหเวช หลักสูตร
1)
ลักษณ์
ศาสตร์
กายภาพบาบัด
2)
3)
หลักสูตรเทคนิค 4)
การแพทย์
มหาวิทยาลัยวลัย สานักวิชาสหเวช หลักสูตรอาชีวอนา1)
ลักษณ์
ศาสตร์และ
มัยและความ
สาธารณสุข
ปลอดภัย หลักสูตร
ศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
และหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต
2)
3)
4)
5)
6)
7)
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ปี พ.ศ.
2553

2552

2551

รายวิชาที่สอน
ปี พ.ศ.
PTH-281 พื้นฐานการพยาบาลที่ เกี่ยวข้องกับ พ.ศ. 2559กายภาพบาบัด
2562
PTH-271 กายภาพบาบัดชุมชน I
PTH-473 กายภาพบาบัดชุมชน II
MTH-372 เทคนิคการแพทย์ชุมชน
ENH-301 ชุมชนกับสุขภาวะ

ENH-304 ระเบียบวิธีวิจัย
OCC-352 โรคจากการทางานและ
สิ่งแวดล้อม
OCC-455 อาชีวเวชศาสตร์ขั้นแนะนา
OCC-457 การบริการอาชีวอนามัย
OCC-460 สัมมนาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
OCC-461 โครงการอาชีว อนามัยและความ
ปลอดภัย

พ.ศ. 25552556

พ.ศ. 25552559

พ.ศ. 2555,
2558

สถาบันการศึกษา คณะ/สานักวิชา สาขาวิชา/หลักสูตร
รายวิชาที่สอน
ปี พ.ศ.
8) PUH-309 กระบวนทัศน์แบบองค์รวมกับสุข พ.ศ. 2557
ภาวะ
9) PUH-205 พฤติกรรมสุขภาพและการสร้าง
เสริมสุขภาพ
10) PUH-310 ชุมชนกับสุขภาวะ
11) PUH-311 ระเบียบวิธวี ิจัยทางสาธารณสุข พ.ศ. 25562559
12) PUH-112 การสาธารณสุขขั้นแนะนา
13) PHP-111 ปรัชญาการสาธารณสุข
พ.ศ. 255814) PHP-112 การสาธารณสุขขั้นแนะนา
2559
15) PHP-213 ประชากรกับการสาธารณสุข
พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยวลัย สานักวิชาสหเวช หลักสูตร
1) MPH-761 การวางแผนกลยุทธ์ด้าน
2556
ลักษณ์
ศาสตร์และ
สาธารณสุขศาสตรม สาธารณสุข
สาธารณสุข
หาบัณฑิต
ศาสตร์
2) MPH-652 การพัฒนาพลั งชุมชนเพื่ อสร้าง
2556
เสริมสุขภาพ
3) MPH-651 สัมมนากระบวนทัศน์และการ
2557
พัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพ
4) MPH-655 โภชนาการแนวใหม่
2557
5) MPH-622 หลักสถิติและระบาดวิทยา
2559
6) MPH-623 การจัดการระบบสุขภาพ
2559
7) MPH-621 สังคม วัฒนธรรม และพฤติกรรม
2559
สุขภาพ
มหาวิทยาลัยวลัย สานักวิชา
หลักสูตร
1) NUR-674 การวิจัยและหลักฐานเขิง
2558
ลักษณ์
พยาบาลศาสตร์ มหาบัณฑิต
ประจักษ์ทางการพยาบาล
มหาวิทยาลัยศรีนค คณะพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศา
1) พชช 101 ชุมชนศึกษา
พ.ศ. 2551รินทรวิโรฒ
ศาสตร์ ภาค
สตรบัณฑิต
2555
วิชาการพยาบาล
ชุมชน
2) พชช 363 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1
3) พชช 261 การพยาบาลสุ ขภาพชุมชน 1
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สถาบันการศึกษา คณะ/สานักวิชา สาขาวิชา/หลักสูตร
รายวิชาที่สอน
4) พชช 262 การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน
การเจ็บป่วย
5) พรภ 204 ภาษาอังกฤษเพื่อการประเมิน
ภาวะสุขภาพ
6) พสธ 221 การพยาบาลพื้ นฐาน
7) พรภ 203 ทฤษฎีการพยาบาล
8) พชช 261 วิทยาการระบาด
9) พชช 364 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2
10) พชช 369 การพัฒนาสุขภาพชุมชน
11) พรภ 307 ภาษาอังกฤษเพื่อการบันทึก
ทางการพยาบาล
12) พชช 465 การรั กษาพยาบาลขั้นต้น
13) พชช 466 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน
14) พชช 467 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลขั้นต้น
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ปี พ.ศ.

