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5.1.2 บทความวิจัย
ลำดับ
ผลงาน
1
วราคณา ผลประเสริฐ, เยาวรตน ปรปกษขาม, จรรยา ภัทรอาชาชัย, นฤมล สวรรคปญญาเลิศ, นภชา สิงหวีร
ธรรม, ภูมริน พุมศรี. ถอดบทเรียนจากการศึกษานำรองในโครงการสอบสวนสาเหตุการตายในประเทศไทย พ.ศ.
2548. วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ. 2552, 2: 6.
2
ปริญญา จิตอราม และ นภชา สิงหวีรธรรม, (2559). การรับรูความสามารถแหงตนตอการปฏิบัติงานดานสุขภาพ
ชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน,วารสารคณะพลศึกษา. 19(1):67-78.
3
ปริญญา จิตอราม, สุทธิศักดิ์ สุรริ กั ษ, นภชา สิงหวีรธรรม และ ธนกฤต ธนวงศโภคิน, ภาวะซึมเศราของ
ผูสูงอายุในเขตชนบท: กรณีศึกษาผูสูงอายุตำบลวัดยางงาม อำเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี,วารสารคณะพลศึกษา
ปที่ 19 เลมที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559, 92-104.
4
นภชา สิงหวีรธรรม*, กิตติพร เนาวสุวรรณ, ยุพาวดี ขันทบัลลัง, อำพล บุญเพียร, สอาด มุงสิน และ รุงอรุณ
กระมุทกาญจน, การรับรูเอกลักษณและอัตลักษณของสถาบันพระบรมราชชนก ของนักศึกษา อาจารย ครูพี่
เลี้ยงและผูปกครอง วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ 5 ฉบับ
ที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561, 60-70.
5
นายกิตติพร เนาวสุวรรณ, นภชา สิงหวีรธรรม และ นางสิริวรรณ ธัญญผล, ปจจัยที่มีอิทธิพลตอสมรรถนะการ
พยาบาลดานความรูผ สู ูงอายุของนักศึกษาพยาบาล, วารสารวิชาการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ ปที่
10 เลมที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561,56-58.
6
นภชา สิงหวีรธรรม*, รุงฤทัย มวลประสิทธิ์พร, กฤษดา แสวงดี, ปริญญา จิตอราม และ วรนุช ทัศบุตร, ศึกษา
ตนทุนตอหนวยของการผลิตและจุดคุมทุนนักศึกษาในวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก,
วารสารวิชาการสาธารณสุข, ปที่ 27 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2561,937-947.
7
อติญาณ ศรเกษตริน, รุงนภา จันทรา, ชุลีพร หีตอักษร, นภชา สิงหวีรธรรม, ผลของโปรแกรมการสอนสุขศึกษา
เรื่องมะเร็งปากมดลูกตอความรู เจตคติ และการฉีดวัคซีน ปองกันมะเร็งปากมดลูกของนักเรียนหญิงชัน้
ประถมศึกษาปที 5 จังหวัดสุราษฎรธานี, วารสารเครือขายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต, ปที่ 5
ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561, 1-12.
8
กิตติพร เนาวสุวรรณ, นภชา สิงหวีรธรรม, สิริวรรณ ธัญญผล, ปจจัยที่มีอิทธิพลตอสมรรถนะการพยาบาลดาน
ผูสูงอายุของนักศึกษาพยาบาล, วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ, ปที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคา –
มิถุนายน 2561, 56-68.
9
นภชา สิงหวีรธรรม*, กิตติพร เนาวสุวรรณ, ปทมา ผองศิร,ิ สอาด มุงสิน และ นภัทร บุญเทียม, เหตุผลการ
เลือกสถานที่เรียน สถานที่ทำงาน และทัศนคติตอความตองการทำงานหลังสำเร็จการศึกษาในวิทยาลัยสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนกและของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี
สรรพสิทธิ์ประสงค, วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ 6 ฉบับ
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ผลงาน
ที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562, 140-153.
นวรัตน ไวชมภู, รัตติภรณ บุญทัศน และ นภชา สิงหวีรธรรม, การสงเสริมสุขภาพผูส ูงอายุตามหลัก 3 อ.
วารสารเครือขายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต, ปที่ 6 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2562,
262-269.
ศุลีพร เพชรเรียง, กิตติพร เนาวสวุ รรณ, นภชา สิงหวีรธรรม, รัถยานภิศ รัชตวรรณ, คุณลักษณะอาจารย
พยาบาลที่สงผลตออัตลักษณการพยาบาลดวยหัวใจความเปนมนุษยของนักศึกษาพยาบาล ตามการรับรูของ
อาจารยพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลเครือขายภาคใต, วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร สาขา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2562, 71-82.
นภชา สิงหวีรธรรม*, การพัฒนารูปแบบการสอนดวยวิธีที่หลากหลาย (Didactic Teaching) โดยการใชรูปแบบ
การเรียนรู VARK ตอทักษะการคิดเชิงวิเคราะหของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน. วารสารเครือขาย
วิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต, ปที่ 6 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2562, 27-40.
กิตติพร เนาวสุวรรณ, นภชา สิงหวีรธรรม, ชุติมา รักษบางแหลม. ความตองการการดูแลสุขจากองคการ
ปกครองสวนทองถิ่นของผูส ูงอายุ 7 จังหวัดภาคใตตอนลาง. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, ปที่ 12 ฉบับที่
3 กันยายน - ธันวาคม 2562, 620-628.
กิตติพร เนาวสุวรรณ, วันเพ็ญ มีชัยชนะ, นภชา สิงหวีรธรรม, ปนนเรศ กาศอุดม. อัตลักษณการพยาบาลดวยหัว
ใจความเปนมนุษยของพยาบาลวิชาชีพตามโครงการพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแกปญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต, ราชวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร ปที่ 9 ฉบับที่ 2 กันยายน - ธันวาคม 2562, 27-41.
กิตติพร เนาวสุวรรณ, นภชา สิงหวีรธรรม. ปจจัยที่มคี วามสัมพันธกบั สมรรถนะดานการพยาบาลผูสูงอายุของ
นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา. วารสารวิชาการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ, ปที่ 1ฉบับที่ 2
มิถุนายน - ธันวาคม 2562, 73-85.
อุดมรัตน ชโลธร, ยุฆามาส วันดาว, นภชา สิงหวีรธรรม, การทบทวนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัตดิ วยการแพทยทางเลือก
ตอระดับความดันโลหิต. วารสารการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก. ปที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน ธันวาคม 2562, 504-515
ภคณัฐ วีรชจร, โชคชัย ลอมทอง, นภชา สิงหวีรธรรม, การรอดชีพของผูปวยมะเร็งเตานมหลังไดรับการรักษา
ดวยยาตานฮอรโมนในโรงพยาบาลขอนแกน. วารสารเครือขายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต, ปที่
7 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563, 64-73.
กิตติพร เนาวสุวรรณ, อุทุมพร ดุลยเกษม, ธมลวรรณ แกวกระจก, นภชา สิงหวีรธรรม. (2562). การเขารวม
กิจกรรมทางสังคมของผูส ูงอายุกลุม ติดสังคม 7 จังหวัดภาคใตตอนลาง. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสีมา, 25(2): 181 – 193.
กิตติพร เนาวสุวรรณ และ นภชา สิงหวีรธรรม. (2563). ปฏิสัมพันธระหวางสิทธิการรักษาพยาบาลและเขตที่อยู
อาศัยที่มีผลตอการดูแลผูสูงอายุตามบทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเขารวมกิจกรรมทางสังคมของ
ผูสูงอายุในสามจังหวัดชายแดนภาคใต. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ. 12(1), มกราคม มิถุนายน 2563: 137-149.
เจนจิรา คังฆะสุวรรณ, กิตติพร เนาวสุวรรณ, พัทธนัย จอเอียด, กัญญารัตน พรหมแกว, นภชา สิงหวรี ธรรม.
(2563). การพัฒนารูปแบบความรวมมือเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมในการปองกันโรคไขเลือดออกของแกนนำ
ชุมชน. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ฉบับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 12(3): 175-194.
วิน เตชะเคหะกิจ, นภชา สิงหวีรธรรม*, ธีระศักดิ์ วงศใหญ, กิตติพร เนาวสุวรรณ. (2563). ตนทุนตอหนวยของ
หนวยบริการปฐมภูมิ กรณีศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร. วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ. 13(2): 192-204.
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22
กิตติพร เนาวสุวรรณ, นภชา สิงหวีรธรรม. (2563). ปฏิสัมพันธระหวางการเดินทางมาโรงพยาบาลและความ
เพียงพอของรายไดที่มผี ลตอการดูแลผูส ูงอายุตามบทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน 7 จังหวัดภาคใต
ตอนลาง. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา. 3(2): 178-189.
23
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ศศิโสม พงษเมธา, ฐิติมาพร นวลสิงห, นภชา สิงหวีรธรรมม, กิตติพร เนาวสุวรรณ และ อัจฉรา คำมะทิตย.
(2564) ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อลดความรุนแรงของการกลั้นปสสาวะไมอยูในผูสูงอายุเพศหญิง
โรงเรียนผูส ูงอายุเทศบาลเมืองบางดุง อำเภอบางดุง จังหวัดอุดรธานี. วารสารสภาการสาธารณสุขชุมชน. 3(3):
75-84.
53
อัยยา โสภาค, อัจฉรา คำมะทิตย, นภชา สิงหวีรธรรม และกิตติพร เนาวสุวรรณ. (2564). ผลของโปรแกรมการใช
อาหารคลีนรวมกับการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักและคาดัชนีมวลกายในบุคลากรโรงพยาบาล อำเภอบานดุง
จังหวัดอุดรธานี. วารสารสภาการสาธารณสุขชุมชน. 3(3): 66-74.
54
บุญชวย เคหฐาน, กิตติพร เนาวสวุ รรณ, อัจฉรา คำมะทิตย และ นภชา สิงหวีรธรรม. การพัฒนารูปแบบการดูแล
เพื่อสงเสริมสุขภาพผูส ูงอายุ. วารสารการแพทยโรงพยาบาลอุดรธานี. 29(3): 416-430.
55
พัชรรินทร เนียมเกิด , สรัลรัตน พลอินทร, วารุณี เกตุอินทร, ชนาภา สมใจ และ นภชา สิงหวีรธรรม. การ
วิเคราะหตนทุนตอหนวยการผลิตนักศึกษาพยาบาลและบริการวิชาการปงบประมาณ 2562 วิทยาลัยพยาบาล
พระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี. 4(3): 68-78.
56
สรรพพร วิรัตนโภคิน, นพมาส เครือสุวรรณ, นภชา สิงหวีรธรรม, วรัญญา อรุโณทยานันท,วันนิศา รักษามาตย.
(2564). ความตองการและความจำเปน และสมรรถนะที่พึงประสงคของนักสื่อสารสุขภาพและนวัตกรรมสุขภาพ
ในระบบสุขภาพของประเทศ. วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล. 27(2):22-37.
57
นภชา สิงหวีรธรรม และ กิตติพร เนาวสุวรรณ. (2564). ความสนใจเรียนในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและการ
รับรูตอสถาบันพระบรมราชชนกของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสารการพยาบาลและการศึกษา.
14(4):112-128.
58
ศราวุฒิ แพะขุนทด, ศุภะลักษณ ฟกคำ, วินัย สยอวรรณ, นภชา สิงหวีรธรรม, (2565). ผลของการสูดดมกลิ่น
น้ำมันขมิ้นชันตอระบบประสาทอัตโนมัติ อารมณความรูสึก ของเจาหนาที่และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีทาง

ฐาน TCI
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1

2
1

2

2

2

2

2
2

2

2

1

ลำดับ

59

60

61

62

ผลงาน
การแพทยและสาธารณสุข กาญจนาภิเษก วารสารเครือขายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต.
9(1):257-269.
รวิพร โรจนาอาชา, กิตติพร เนาวสุวรรณ, นภชา สิงหวรี ธรรม. (2565). การพฒั นารูปแบบการดูแลผูปวยโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช Hospitel ในบริบทชายแดนไทย-มาเลเซีย ภายใตการบริหารจัดการของแผนกผู
ปวยในโรงพยาบาลสะเดา จ.สงขลา. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร.14(1):134-156)
นฤพร ชูเสน, นภชา สิงหวีรธรรม, กิตติพร เนาวสุวรรณ, ตวงรัตน โพธะ, อำพล บุญเพียร. (2565). ตนทุนและ
ผลกระทบทางการเงินของจดับริการทันตสาธารณสุขในสถานบริการกอนการระบาดและระหวางการระบาดโรค
โควิด 19 อำเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ. 16(1):76-87.
สายฝน เนาวรังษี, นภชา สิงหวีรธรรม, กิตติพร เนาวสุวรรณ, อัจฉรา คำมะทิตย, ตนทุนประสิทธิผลตอการทำ
ความสะอาดกลองสองตรวจทอทางเดินน้ำดีและตับออนในหองผาตัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทาบอ
จังหวัดหนองคาย. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนนทบุร.ี
พัชรียา ขุนจันทร, นภชา สิงหวีรธรรม*, กิตติพร เนาวสุวรรณ. (2564). ผลของการใชโปรแกรมกายภาพบำบัด
รวมกับเครื่องเสริมสรางการกาวยางตอประสิทธิผลในการฟนฟูการทรงตัวและความสามารถของการเดินในชุมชน
ของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลสะเดา. วารสารกายภาพบำบัด.
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1
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5.1.3 บทความวิชาการ
ลำดับ
ผลงาน
1
นภชา สิงหวีรธรรม และ ยุพาวดี ขันทบัลลัง, สถานการณการผลิตกำลังคนดานสุขภาพ ของสถาบันพระบรม
ราชชก เพื่อตอบสนองความตองการของระบบสุขภาพ. วารสารเครือขายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุข
ภาคใต. ปที่ 4 เลมที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2560, 218-225.
2
กิตติพร เนาวสวุ รรณ นภชา สิงหวีรธรรม พยงค เทพอักษร. (2563). ความสำเร็จในการดำเนินงานควบคุมโรค
เชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) ประเทศไทย.
วารสารเครือขายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต. 7(2): ก-จ.
3
นภชา สิงหวีรธรรม* และ นพมาส เครือสุวรรณ. (2563). ความจำเปน กลุมเสี่ยง และการจัดตั้งศูนยฟนฟูและ
ดูแลประชาชนกลุมเสี่ยง จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกสถานพยาบาล : กรณีศกึ ษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุข กาญจนาภิเษก. วารสารเครือขายวิทยาลัยพยาบาลและการ
สาธารณสุขภาคใต. 7(3) 1-9.
4
รวิพร โรจนาอาชา, นภชา สิงหวีรธรรม*, ชวิกา วรรณโร,และ เมธา เกียรติโมี. (2564). แนวทางการกักกันผู
เดินทางมาจากทองที่หรือนอกราชอาณาจักรที่มคี วามเสี่ยงในชวงระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) : รูปแบบโรงแรมสำหรับกักกันตนเอง อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา. วารสารเครือขายวิทยาลัยพยาบาลและ
การสาธารณสุขภาคใต. 8(1) : 337-348.

5.2 ระดับนานานาชาติ
5.2.1 หนังสือ/ตำรา

ฐาน TCI
1

1

1

1

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5.2.2 บทความวิจัย
ลำดับ
ผลงาน
1
Pattaraarchachai J, Rao C, Polprasert W, Porapakkham Y, Pao-in W, Singweratham N, Lopez
A. Cause-specific mortality patterns among hospital deaths in Thialand: validating routine
death certification. Population Health Metrics 2010, 8:12.
2
Kitsomporn J, Nawsuwan K, Intongpan O, Thepaksorn, Singweratham N. Components and
Indicators of Humanistic Care Characteristics of Nursing Students under Praboromarajchanok
Institute, Thailand Ministry of Public Health. International Journal of Public Health and
Health Sciences. 3(5). 14-23.
3
Phodha T, Techakehakij W, Singweratham N, Thavorn K, Rochanathimoke O, Wongphan T.
Changes in inpatient hospital services during the COVID-19 pandemic in Thailand: a
descriptive and costing study. Springer Journals

ฐาน
Scopus

TCI 2

Submitted

6. อื่น ๆ
6.1 ทุนวิจัย
วิจัย
1 การพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติและศึกษา
ตนทุนในการดูแลรักษาผูปวยมะเร็งดวย
การแพทยผสมผสาน

2 ความเต็มใจยอมรับและความเต็มใจที่จะ
จายเงินการไดรับการฉีดวัคซีนกระตุนซ้ำ
ปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
3 การถอดบทเรียนการเขาถึงบริการสุขภาพ
และการปรับตัวในการใหบริการสุขภาพ การ
ดูแลผูปวยแบบประคับประคอง
ในชวงที่มีการแพรระบาดของโควิด 19
4 การพัฒนาขอเสนอแนวทางการบริหาร
จัดการของกองทุนประกันสุขภาพในการ
จัดสรรงบประมาณใหกับโรงพยาบาล

ป

แหลงทุน

ตำแหนง

2564 สำนักงานวิจัย
หัวหนาโครงการ
การแพทยแผนไทย
กรมการแพทยแผน
ไทยและการแพทย
ทางเลือก
2564 สถาบันวิจัยระบบ หัวหนาโครงการ
สาธารณสุข
2565 สำนักนโยบาย
สุขภาพระหวาง
ประเทศ

หัวหนาโครงการ

2565 สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข

นักวิจัย

งบประมาณ
(บาท)
100,000

927,520

280,000

1,499,740.00

สงเสริมสุขภาพตำบล ที่ถายโอนไปองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
5 โครงการวิเคราะหขอมูลตนทุนบริการของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลในชวงที่มี
การระบาดของโรคโควิด 19 ปงบประมาณ
2562 -2564

2565 สำนักนโยบาย
สุขภาพระหวาง
ประเทศ

นักวิจัย

5,000,000

6.2 งานวิจัย
1. งานวิจัยเรื่อง การศึกษาตนทุนการใหบริการสงเสริมสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน หลักประกันสุขภาพ
ถวนหนาในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ป 2545
2. งานวิจัยเรื่อง ตนทุนและรูปแบบการบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคตามชุด
สิทธิประโยชนหลักประกันสุขภาพถวนหนา ป 2546
3. งานวิจัยเรื่อง ทักษะชีวิตและพฤติกรรมการใชสารเสพติดของนักเรียนอายุระหวาง 12 –17 ป ที่ศึกษา
อยูในระบบการศึกษานอกโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร ป 2546
4. งานวิจัยเรื่อง สุขภาพจิตของผูปกครองเด็กพัฒนาการชา สถาบันราชานุกลู
กรมสุขภาพจิต ป 2547
5. งานวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพของการใชเข็มขัดนิรภัยในการปองกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ผูโดยสารรถยนต ป 2548
6. The economics of diagnostic test: The cost-effectiveness of screening test for
Gestational Diabetes Mellitus in Scotland
7. Systematic review of Economic evaluation in screening test for Gestational Diabetes
Mellitus
8. งานวิจัยเรื่อง การประเมินความคุมคาและผลกระทบดานงบประมาณของยาตานไวรัสในการรักษาผูติด
เชื้อเอชไอวีที่ดื้อยาสูตรพื้นฐาน 2560
9. งานวิจัยเรื่อง ตนทุนตอหนวยบริการและผลกระทบทางงบประมาณของโปรแกรมภาคบังคับของภาครัฐ
ในการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคในประเทศไทย 2561
10. งานวิจัยเรื่อง การวิเคราะหตนทุนตอหนวยของงานบริการสงเสริมสุขภาพดานการแพทยแผนไทย
ภายใตโครงการศึกษาและพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพในชุมชนตามภูมปิ ญญาหมอพื้นบาน ปงบประมาณ 2560
11. งานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบคุณภาพการบริการที่เปนจริงกับคุณภาพการบริการที่คาดหวังของ
ผูรับบริการดานรังสีการแพทยในสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสุราษฎรธานี
12. งานวิจัยเรื่อง ตนทุนตอหนวยของเครือขายหนวยบริการปฐมภูม:ิ กรณีศึกษาเครือขายหนวยบริการ
ปฐมภูมิหนองปลิง จังหวัดกำแพงเพชร
13. การประเมินตนทุนของโครงการนำรองในผูป วยรับยาเพื่อลดความแออันในโรงพยาบาล

14. การประเมินโครงการนำรองใหผูปวยรับยาที่รานขายยาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล กรณีศึกษา
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
15. การศึกษาตนทุนการจัดบริการสาธารณสุขรูปแบบใหม (New Normal Medical Service)
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
16. การศึกษาพัฒนาระบบการแพทยทางไกลเพื่อการดูแลรักษาผูปวยลางไตทางหนาทอง บทเรียนจาก
การระบาดของโรคโควิด 19
6.3 งานสอนและวิทยากร
1. เปนวิทยากรการคำนวณตนทุนการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคตนทุนการใหบริการสงเสริมสุขภาพ
ตามชุดสิทธิประโยชนหลักประกันสุขภาพถวนหนาในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ป 2544
(กลุมเปาหมายเจาหนาที่สาธารณสุข จำนวน 60 คน)
2. เปนวิทยากรการศึกษาตนทุนโรงพยาบาลป 2546 (กลุมเปาหมายเจาหนาที่สาธารณสุข จำนวน 50
คน)
3. เปนวิทยากรการคำนวณตนทุนผลผลิตดานการสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาสุขภาพจิต
(กลุมเปาหมายเจาหนาที่ศูนยสุขภาพจิตเขต จำนวน 30 คน)
4. เปนวิทยากร เรื่องระเบียบวิธีวิจัย ใน Academic seminar and workshop ป 2555 University of
Newcastle (กลุมเปาหมาย นักเรียน North of England and Scotland จำนวน 50)
5. เปนวิทยากร เรื่องระเบียบวิธีวิจัย และ การวิจัยเชิงคุณภาพ ใน Academic seminar and workshop
ป 2556 University of Edinburgh ป 2556 (กลุมเปาหมาย นักเรียน North of England and Scotland
จำนวน 50)
6. เปนวิทยากร เรื่องระเบียบวิธีวิจัย และ การวิจัยเชิงคุณภาพ ใน Academic seminar and workshop
ป ๒๕๕๗ University of Glasgow (กลุมเปาหมาย นักเรียน North of England and Scotland จำนวน 50)
7. เปนวิทยากร เรื่องระเบียบวิธีวิจัย และ การวิจัยเชิงคุณภาพ ป 2557 University of Glasgow
(กลุมเปาหมาย นักเรียน North of England and Scotland จำนวน 50)
8. เปนวิทยากร เรื่อง การปรับตัวในการเรียนที่อังกฤษ ป 2557 Office of education affairs
(กลุมเปาหมาย นักเรียนทุนรัฐบาลที่ผานความรับผิดชอบจาก กพ. จำนวน 50)
9. เปนวิทยากร การคำนวณตนทุนผลผลิตนักศึกษาในสถาบันสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
(กลุมเปาหมายเจาหนาที่งานพัสดุ การเงิน และผูวิจยั ของวิทยาลัยในสักกัดสถาบันพระบรมราชชนกจำนวน 40
คน)
10. เปนวิทยากร เรื่อง ระบบสุขภาพและการพยาบาลและเศรษฐศาสตรสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตรเกื้อ
การุณย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ป 2559-ปจจุบัน (กลุม เปาหมาย พยาบาลหนวย CKD จำนวน 30 คน และ
หลักสูตรพยาบาลระยะประคับประครอง จำนวน 20 คน)
11. เปน Repporteur 2nd Annual National Professional Reform Forum: ANHPERF
“Instructional Reform for Competent and Humanized Health Professionals” ปฏิรูปการเรียนรู สู
สมรรถนะและหัวใจ” ป 2558 (กลุมเปาหมาย กลุมผูเขารวมประชุม จำนวน 200 คน)

12. สอนเรื่อง เศรษฐศาสตรสาธารณสุข ป 2558 – ปจจุบัน (กลุมเปาหมาย นักศึกษาระดับปริญญาตรี
นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตชั้นปที่ 4 นักศึกษาหลักสูตรทันตสาธารณสุขชุมชนบัณฑิตชั้นปที่ 4
และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 3 และ 4 ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เชน วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธรจังหวัดสุพรรณบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีกาญจนาภิเษก วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี
นนทบุรี จำนวน 120 คน และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสพุ รรณบุรี
13. เปนวิทยากร เรื่อง “การคำนวณตนทุนผลผลิตนักศึกษาในสถาบันสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก”
(กลุมเปาหมายเจาหนาที่งานพัสดุการเงินและผูวิจัยของวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 90 คน)
14 สอนเรื่อง “การศึกษาทางระบาดวิทยา ระบาดวิทยาโรคติดเชื้อ และ การตรวจคัดกรอง” ป 2559ปจจุบัน (กลุมเปาหมาย นักศึกษาหลักสูตรเวชระเบียนบัณฑิตชั้นปที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยกาญจนา
ภิเษก จำนวน 50 คน)
15. สอน เรื่อง “นโยบายสุขภาพ และ ระบบสุขภาพของประเทศ” ป 2559-ปจจุบัน (กลุมเปาหมาย
นักศึกษาหลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทย ชั้นปที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีทาง
การแพทยกาญจนาภิเษก จำนวน 50 คน)
16. เปนวิทยากร เรื่อง “Case study : The economics of diagnostic test for Gestational
diabetes mellitus” ป 2559 (กลุมเปาหมาย นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร
(หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใตวิชา PRDE 667 Demographic
Epidemiology จำนวน 5 คน)
17. เปนวิทยากร เรื่อง Quality-adjusted life year (QALYs) และหัวขอ Case study: Cost-Utility
Analysis ในการอบรมเชิงปฏิบตั ิการหัวขอ “Burden of Disease and Cost-effectiveness analysis” ใหกับ
ชาวพมา 5 คนจาก Department of Public Health and Sport, Myanmar ในวันที่ 9 มิถุนายน 2561
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
18. เปนวิทยากร โครงการอบรมพัฒนาผูนำและผูปฏิบัติงานดานการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ
Health technology assessment (HTA) ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 สำนักงาเขตบริการสุขภาพที่ 4
19. เปนวิทยากรหลักสูตรผูบริหารระดับตน เรื่อง “การบริหารงานบุคคล” และ “ทักษะการวิเคราะห
งานการประยุกตใชแนวคิด R2R ในการพัฒนางาน” วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา ป 2560-ปจจุบัน
จำนวน 60 คน
20. สอนเรื่อง “Health economics and Health expenditure” หลักสูตรปริญญาโท มหาวิทยาลัย
รังสิต จำนวน 60 คน ป 2562 จำนวน 10 คน
21. สอนเรื่อง “Systematic review” หลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยหาดใหญ วันที่ 29
ตุลาคม 2560 จำนวน ๖๐ คน
22. เปนวิทยากร เรื่อง “การเขียนบทความทางวิชาการ เพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีคุณภาพ”
อาจารยในเครือขายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต วันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2560 จำนวน
25 คน

23. เปนวิทยากรหลักสูตรผูบริหารระดับกลาง เรื่อง “การบริหารจัดการทรัพยากรดานสุขภาพ” และ
“ขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจสำหรับผูบริหาร” วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา และ วิทยาลัย
พยาบาลพระบรมราชชนีสงขลา ป 2560-ปจจุบัน จำนวนรุนละ 60 คน
24. เปนอาจารยพิเศษ เรื่อง “การคำนวนตนทุนการบริการสุขภาพ” และ “อุปสงคอุปทานทางดาน
สาธารณสุข” นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ป 2563 จำนวน 10 คน
25. เปนอาจารยพิเศษ เรื่อง “เศรษฐศาสตรสาธารณสุข” และ “การประยุกตใชหลักปรัชญญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับงานดานสาธารณสุข” นักศึกษาปริญญาโท คณะพยาบาลเกื้อการุญ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ป
2563 จำนวน 10 คน
6.4 ที่ปรึกษาวิจัย
1. ตนทุน-ประสิทธิผลของการรักษาแผลเทาเบาหวานดวยเครื่องเลเซอรกำลังสูงเปรียบเทียบกับการรักษา
ดวยวิธีดั้งเดิม โรงพยาบาลบางละมุง กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
2 ตนทุนประสิทธิผลของการปองกันรังสีตอผิวหนัง ในผูปวยมะเร็งเตานมที่ไดรับการฉายรังสีโดยใชน้ำมัน
มะพราว เปรียบเทียบกับ R1/R2 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
3. การศึกษาตนทุน ประสิทธิผล การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองหลังระยะเฉียบพลันดวยรูปแบบ
ระยะกลางแบบผูปว ยใน (intermediate care) เปรียบเทียบกับการฟนฟูสมรรถภาพแบบผูปวยนอกโรงพยาบาล
ประสาทเชียงใหม โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
4. การวิเคราะหตนทุนการดูแลผูปวยเด็กที่มีภาวะสำไสสั้นในโรงพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ
มหาราชินี กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
5. ตนทุน-ประสิทธิผลของการฟนฟูกจิ กรรมบำบัดรูปแบบเขมขนตอความสามารถในการเคลื่อนไหว
รยางคสวนบนในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเปรียบเทียบกับการฟนฟูกิจกรรมบำบัดรูปแบบดั้งเดิม สถาบันสิรินธร
เพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
6.5 อาจารยที่ปรึกษารวม
เรื่อง
1 การปรับปรุงสภาพงานโดยประยุกตใช
หลักการยศาสตรในบุคลากรสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
2 รูปแบบการดำเนินงานตามเกณฑคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ของสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
6.6 ประธานสอบวิทยานิพนธ

ปการศึกษา
ปริญญา
สถาบัน
2563
สาธารณสุขศาสตรมหา คณะสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2563

สาธารณสุขศาสตรมหา คณะสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1

2

3

4

เรื่อง
ความชุกและปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับการเปลี่ยนแปลงระดับการไดยิน
ของพนักงานจากการประกอบอาชีพ
ในโรงงานอุตสาหกรรมยางแทงใน
จังหวัดตรัง
ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการดื้อยา
หลายขนาดในผูปวยวัณโรคปอดใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปจจัยที่มีความสัมพันธตอสมรรถนะ
ของผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง จังหวัดพัทลุง
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปาก
เด็กปฐมวัยของผูปกครองในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลพะวง อำเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา

ปการศึกษา
ปริญญา
2563
สาธารณสุขศาสตรม
หาบัณฑิต

สถาบัน
คณะวิทยาศาสตรสุขภาพและ
การกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ

2563

สาธารณสุขศาสตรม
หาบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตรสุขภาพและ
การกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
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สาธารณสุขศาสตรม
หาบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตรสุขภาพและ
การกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
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สาธารณสุขศาสตรม
หาบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตรสุขภาพและ
การกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ

