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ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
เรื่อง เชิดชูเกียรติอาจารย์ผู้มีผลงานวิชาการ ตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปีพุทธศักราช 2563
รอบ 6 เดือน (กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2563)
………………………………………………….
เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่อาจารย์ผู้ผลิตผลงานวิชาการให้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสีมา วิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่ออาจารย์ และขอมอบใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ (ออนไลน์) แก่
อาจารย์ผู้ผลิตผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ป ระจำปีพุทธศักราช 2563 (เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.
2563) จำนวน 41 เรื่อง ดังนี้
ลำดับ
ชื่อผลงานวิชาการ
คณะนักวิจัย/ผู้แต่ง
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
1 รูปแบบและปัจจัยทำนาย
อาจารย์รสสุคนธ์ พิไชยแพทย์
วารสารสุขภาพและ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
อาจารย์วรรณา ธนานุภาพไพศาล
การศึกษาพยาบาล ปีที่ 26
พร้อมรับประทานที่ซื้อจากร้าน อาจารย์สุชาฏา คล้ายมณี
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม
สะดวกซื้อ ของนักศึกษาพยาบาล อาจารย์ผกาทิพย์ สิงห์คำ
- ธันวาคม 2563 หน้า 53
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- 65
2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
อาจารย์สมจิตต์ เวียงเพิ่ม
ราชาวดีสาร วิทยาลัย
ยืนยันพฤติกรรมการดูแลอย่าง อาจารย์ทยาวีร์ จันทรวิวัฒน์
พยาบาลบรมราชชนนี
เอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล อาจารย์ภรณ์ทิพย์ ผลกระโทก
สุรินทร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
เดือนกรกฎาคม ธันวาคม 2563 หน้า 15 27
3 ประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการ อาจารย์สมจิตต์ เวียงเพิ่ม
วารสารศูนย์อนามัยที่ 9
ดูแลเอื้ออาทรในการฝึก
อาจารย์ภรทิพย์ ผลกระโทก
วารสารส่งเสริมสุขภาพ
ภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล อาจารย์ประภาพร ซึมรัมย์
และอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี
ที่ 14 ฉบับที่ 35 เดือน
กันยายน - ธันวาคม 2563
หน้า 348 - 361
4 รูปแบบการเรียนรู้แบบวาร์คของ อาจารย์จงกลณี ตุ้ยเจริญ
วารสารวิชาการ
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต อาจารย์ ดร. ปรางทิพย์ ทาเสนาะ เอลเทอร์ สาธารณสุข
ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อาจารย์รำไพ หมั่นสระเกษ
ปีที่ 29 ฉบับที่ 6
นครราชสีมา
อาจารย์อิสราวรรณ สนธิภูมาศ
พฤศจิกายน - ธันวาคม
2563 หน้า 1073 - 1085
5 ปัจจัยทำนายสมรรถนะการใช้ยา อาจารย์อติพร สำราญบัว
วารสารสุขภาพและ
อย่างสมเหตุผลของนักศึกษา
อาจารย์เบญจมาศ ทำเจริญตระกูล
การศึกษาพยาบาล ปีที่ 26
พยาบาลศาสตร์วิทยาลัยพยาบาล
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม
บรมราชชนนี นครราชสีมา
- ธันวาคม 2563 หน้า 37
- 52

2
ลำดับ
ชื่อผลงานวิชาการ
6 ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สถานการณ์จำลองต่อความรู้
ความมั่นใจ และความสามารถใน
การใช้กระบวนการพยาบาล
มารดา และทารกในระยะคลอด
ของนักศึกษาพยาบาล
7 ผลของโปรแกรมการจัดการ
ตนเองของผู้ที่อ้วนและมีไขมันใน
เลือดสูงในจังหวัดจันทบุรี: กรณี
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง
ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี
8 ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อ
คุณภาพบัณฑิตและอัตลักษณ์
ของพยาบาลจบใหม่ที่สำเร็จ
การศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี นครราชสีมา ปี
การศึกษา 2561
9 ความสุขของผู้สูงอายุในชนบท
จังหวัดนครราชสีมา

คณะนักวิจัย/ผู้แต่ง
อาจารย์พรรณทิพย์ ชับขุนทด
อาจารย์ปรางทิพย์ ทาเสนาะ เอลเทอร์
อาจารย์นุชมาศ แก้วกุลฑล

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารวิชาการ
สาธารณสุข
ปีที่ 29 ฉบับที่ 6
พฤศจิกายน - ธันวาคม
2563 หน้า 1062 - 1072

อาจารย์ ดร. พรฤดี นิธิรัตน์

วารสารวิชาการ
สาธารณสุข
ปีที่ 29 ฉบับที่ 6
พฤศจิกายน - ธันวาคม
2563 หน้า 1025 - 0134

อาจารย์ปัทมาภรณ์ คงขุนทด
อาจารย์ฉัตรทอง จารุพิสิฐไพบูลย์
อาจารย์นุชมาศ แก้วกุลฑล
อาจารย์นฤมล เปรมาสวัสดิ์
อาจารย์มยุรี พางาม

วารสารวิชาการ
สาธารณสุข
ปีที่ 29 ฉบับที่ 6
พฤศจิกายน - ธันวาคม
2563 หน้า 1086 - 1094

อาจารย์สุชาดา วงศ์สวาสดิ์
อาจารย์ ดร. วิไลพร รังควัต

วารสารสังคมศาสตร์และ
มานุษยวิทยาเชิงพุทธ ปีที่
5 ฉบับที่ 10 ตุลาคม
2563 หน้า 17 - 34
วารสารวิชาการ
สาธารณสุข
ปีที่ 29 ฉบับที่ 6
พฤศจิกายน - ธันวาคม
2563 หน้า 1095 - 1102
วารสารกระทรวง
สาธารณสุข เล่มปีที่ 30
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน ธันวาคม 2563 หน้า 74 89
วารสารวิชาการ
สาธารณสุข
ปีที่ 29 ฉบับที่ 4
กรกฎาคม - สิงหาคม
2563 หน้า 637 - 645

10

การเรียนรู้ผ่านการสะท้อนคิด
หลังการฝึกปฏิบัติการพยาบาล
บุคคลที่มีปัญหาทางจิตของ
นักศึกษาพยาบาล

อาจารย์ ดร. สมจิตต์ เวียงเพิ่ม
อาจารย์วัชรี แสงสาย
อาจารย์แสงนภา บารมี

11

แนวทางการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้านในการป้องกันโรคหลอด
เลือดสมองในกลุ่มเสี่ยง

อาจารย์ฉัตรทอง จาริพิสิฐไพบูลย์
อาจารย์อารีย์รัตน์ เปสูงเนิน
อาจารย์นฤมล เปรมาสวัสดิ์

12

การศึกษาเปรียบเทียบการ
คาดคะเนน้ำหนักทารกในครรภ์
ในระยะคลอดด้วยวิธีการของ
Dare และ Johnson และ
ความสัมพันธ์กับน้ำหนักทารก
เมื่อแรกเกิด

อาจารย์อังสนา วิศรุตเกษมพงศ์

3
ลำดับ
ชื่อผลงานวิชาการ
คณะนักวิจัย/ผู้แต่ง
13 กระบวนการพัฒนาเชาวน์
อาจารย์ผกาทิพย์ สิงห์คำ
อารมณ์ของนักศึกษาพยาบาล ให้ อาจารย์วรรณา ธนานุภาพไพศาล
เก่ง ดี มีสุข ด้วยสติปัฏฐาน 4
อาจารย์รสสุคนธ์ พิไชยแพทย์
อาจารย์ดุษฎี ไตรยวงศ์
14

การเรียนการสอนแบบออนไลน์
ในการศึกษาพยาบาลภายใต้
สถานการณ์การระบาดของโรค
COVID 19

15

แนวทางการปรับพฤติกรรมทาง อาจารย์ณิชกานต์ วงษ์ประกอบ
สุขภาพ สู่การชะลอการเสื่อมของ อาจารย์กฤตกร หมั่นสระเกษ
ไตในผู้ป่วยเบาหวาน : การ
อาจารย์จงกลณี ตุ้ยเจริญ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถ
ของตนเอง

16

การจัดการเรียนการสอน
ภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติสำหรับ
นักศึกษาพยาบาล Gen Z

อาจารย์ยุพาพร หอมสมบัติ
อาจารย์ลออวรรณ อึ้งสกุล

17

ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความ
ยืดหยุ่นทางอารมณ์ร่วมกับการ
ฝึกทักษะการหายใจคลายเครียด
ต่อความเครียดและความสามารถ
ในการเผชิญปัญหาของนักศึกษา
พยาบาลศาลตร์บัณฑิตชั้นปีที่ 1
รุ่นที่ 65 วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี นครราชสีมา
การสนับสนุนทางสังคมต่อ
ครอบครัวเด็กป่วยโรคมะเร็งใน
ยุคสังคมสารสนเทศ

อาจารย์วัชรี แสงสาย
อาจารย์ ดร. ทัศนีย์ ทิพย์สูงเนิน
อาจารย์ ดร. สมจิตต์ เวียงเพิ่ม

18

อาจารย์นัฐิยา เพียรสูงเนิน

อาจารย์วิภาวี พลแก้ว
อาจารย์ ดร. ปรางทิพย์ ทาเสนาะ เอลเทอร์
อาจารย์ ดร. วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารมหาจุฬาวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ปีที่ 7
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน ธันวาคม 2563 หน้า 1731
วารสารสุขภาพและ
การศึกษาพยาบาล ปีที่ 26
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม
- ธันวาคม 2563 หน้า
189 - 202
ราชาวดีสาร วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี
สุรินทร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
เดือนกรกฎาคม ธันวาคม 2563 หน้า 93 104
วารสารวิทยาลัย
นครราชสีมา สาขา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับ
ที่ 2 (2020): พฤษภาคม สิงหาคม 2563 หน้า 219229
วารสารวิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพ
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม – สิงหาคม
2563 หน้า 512 - 520

วารสารวิทยาศาสตร์
สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สรรพสิทธิ
ประสงค์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3
เดือนกันยายน - ธันวาคม
2563 หน้า 21 – 34

4
ลำดับ
ชื่อผลงานวิชาการ
19 ผลการใช้สื่อวีดิทัศน์ เรื่องการ
พยาบาลเด็กโรคหัวใจและหลอด
เลือดต่อความรู้
ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณ
ทิต
20 การรับมือกับไวรัสโคโรน่า
COVID-19 ในงานสาธารณสุขมูล
ฐาน

คณะนักวิจัย/ผู้แต่ง
อาจารย์วิภาวี พลแก้ว
อาจารย์ ดร. ปรางทิพย์ ทาเสนาะ เอลเทอร์
อาจารย์ ดร. วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ
อาจารย์จงกลณี ตุ้ยเจริญ
อาจารย์ณิชกานต์ วงษ์ประกอบ
อาจารย์กฤตกร หมั่นสระเกษ

21

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย
การบริการสังคมเพื่อรองรับ
อาจารย์สุนิสา ค้าขึ้น
ระบบบริการปฐมภูมิและระบบ
สุขภาพอำเภอ

22

การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในกลุ่ม อาจารย์ ดร. ปรางทิพย์ ทาเสนาะ เอลเทอร์
เปราะบาง: กรณีศึกษาด้าน
วิธีดำเนินการวิจัย

23

แนวทางการให้ความรู้ก่อนการ
ถือศีลอดแก่หญิงตั้งครรภ์ที่มี
ภาวะเบาหวาน

อาจารย์ ดร. ปรางทิพย์ ทาเสนาะ เอลเทอร์

24

ภาวะสุขภาพจิตและปัจจัยที
เกี่ยวข้องในผู้สูงอายุ

อาจารย์สุนิสา ค้าขึ้น
อาจารย์หฤทัย กงมหา
อาจารย์ ดร. ปรางทิพย์ ทาเสนาะ เอลเทอร์

25

ความสำเร็จในการดำเนินงาน
อาจารย์กชกร ชายากุล
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ในชุมชน
ของอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน
(อสม.) ในประเทศไทย

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารวิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพ ปีที่ 13
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม
- สิงหาคม 2563 หน้า
521 -527
วารสารวิทยาศาสตร์
สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สรรพสิทธิ
ประสงค์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3
เดือนกันยายน - ธันวาคม
2563 หน้า 1 - 20
วารสารการพยาบาล การ
สาธารณสุขและการศึกษา
ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เดือน
พฤษภาคม - สิงหาคม
2563 หน้า 118 147
วารสารวิจัยสุขภาพและ
การพยาบาล ปีที่ 36 ฉบับ
ที่ 2 พฤษภาคม สิงหาคม 2563 หน้า 273
- 285
วารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่
12 ฉบับที่ 3 เดือน
กันยายน - ธันวาคม 2563
หน้า 361 - 375
วารสารวิจัยสุขภาพและ
การพยาบาล (วารสาร วพ
บ.กรุงเทพ) ปีที่ 36 ฉบับที่
3 กันยายน - ธันวาคม
2563 หน้า 150 - 163
วารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่
12 ฉบับที่ 3 เดือน
กันยายน - ธันวาคม 2563
หน้า 195 - 212

5
ลำดับ
ชื่อผลงานวิชาการ
26 ผลของการใช้สื่อวีดีทัศน์สอง
ภาษาต่อความรู้และทักษะการ
ทำอาหารทางสายสำหรับผู้ดูแล
ผู้ป่วยที่ใส่สายให้อาหาร
โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก
27 ประสิทธิผลของโปรแกรมการ
ส่งเสริมการฝากครรภ์ต่อความ
ตระหนักรู้ และความตั้งใจในการ
มาฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์
ของหญิงวัยเจริญพันธุ์ในอำเภอ
แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
28 กลยุทธ์การส่งเสริมการจัดการ
ตนเองของผู้ป่วยเบาหวานใน
ชุมชน
29

30

คณะนักวิจัย/ผู้แต่ง
อาจารย์ ดร. วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ

อาจารย์ ดร. พรฤดี นิธิรัตน์

อาจารย์กฤตกร หมั่นสระเกษ
อาจารย์ณิชกานต์ วงษ์ประกอบ
อาจารย์รำไพ หมั่นสระเกษ

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
อาจารย์ ดร. สุหทัย โตสังวาลย์
ซึมเศร้าและคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ในสถาน
สงเคราะห์คนชรา จังหวัด
นครราชสีมา
การเจริญสติเป็นฐานในผู้ติดสุรา: อาจารย์ทยาวีร์ จันทรวิวัฒน์
การประยุกต์ใช้ในการพยาบาล

31

ทวารเทียม: บทบาทพยาบาล
และประเด็นสำคัญในการดูแล

อาจารย์ศุภิสรา สุวรรณชาติ
อาจารย์พิชญาณัฏฐ์ แก้วอำไพ

32

การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัย
อาจารย์รำไพ หมั่นสระเกษ
เรียนที่มีภาวะอ้วน
เพื่อลดความเสี่ยงโรคเบาหวานใน
โรงเรียน

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารสุขภาพและ
การศึกษาพยาบาล ปีที่ 26
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม
- ธันวาคม 2563 หน้า
112 - 125
วารสารสุขภาพและ
การศึกษาพยาบาล ปีที่ 26
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม
- ธันวาคม 2563 หน้า 66
- 81
วารสารสุขภาพและ
การศึกษาพยาบาล ปีที่ 26
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม
- ธันวาคม 2563 หน้า
214 - 225
วารสารสุขภาพและ
การศึกษาพยาบาล ปีที่ 26
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม
- ธันวาคม 2563 หน้า
175 - 188
วารสารสุขภาพและ
การศึกษาพยาบาล ปีที่ 26
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม
- ธันวาคม 2563 หน้า
226 - 237
วารสารสุขภาพและ
การศึกษาพยาบาล ปีที่ 26
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม
- ธันวาคม 2563 หน้า
203 - 213
วารสารศูนย์อนามัยที่ 9
ปีที่ 14 ฉบับที่ 35
กันยายน-ธันวาคม 2563
หน้า 437 - 449

6
ลำดับ
ชื่อผลงานวิชาการ
33 ผลการสอนในคลินิกด้วยเทคนิค
เค ดับบลิว แอล พลัส ร่วมกับ
เทคนิคเพื่อนคู่คิดในรายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มี
ปัญหาทางจิต
34 การเรียนการสอนการดูแลผู้ป่วย
ระยะสุดท้ายแบบ
ประคับประคองในนักศึกษา
พยาบาลไทย: การทบทวน
ขอบเขตวรรณกรรม
35 รูปแบบการส่งเสริมสนับสนุน
ครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยเด็ก
มะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ได้รับยาเคมี
บำบัดของโรงพยาบาล
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
36 ความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
37

38

39

การเสริมสร้างความแข็งแรงของ
กระดูก : แนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน
และลดความเสี่ยงการเกิดโรค
กระดูกพรุน
การจัดการระบบการดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชน : บทบาทที่ท้า
ทายสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ผลการเรียนรู้จากการตรวจ
ร่างกายในหุ่นจำลองเสมือนจริง
ของนักศึกษาพยาบาล

คณะนักวิจัย/ผู้แต่ง
อาจารย์ ดร. สมจิตต์ เวียงเพิ่ม
อาจารย์ ดร. สุหทัย โตสังวาลย์
อาจารย์วัชรี แสงสาย
อาจารย์ ดร. วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ

อาจารย์ ดร. พรฤดี นิธิรัตน์

อาจารย์ ดร. พรฤดี นิธิรัตน์

อาจารย์วัชรินทร์ วงษาหล้า
อาจารย์มโนไท วงษาหล้า
อาจารย์ ดร. พรฤดี นิธิรัตน์

อาจารย์จงกลณี ตุ้ยเจริญ

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีที่
14 ฉบับที่ 3: กันยายน ธันวาคม พ.ศ. 2563 หน้า
95 - 106
วารสารสุขภาพและ
การศึกษาพยาบาล ปีที่ 26
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม
- ธันวาคม 2563 หน้า 7 22
วารสารหัวหินสุขใจไกล
กังวล ปีที่ 5 ฉบับที่ 3
เดือนกันยายน - ธันวาคม
2563 ไม่มีเลขหน้า
วารสารวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ปี
ที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม
2563 หน้า 72 - 82
วารสารศูนย์อนามัยที่ 9
ปีที่ 14 ฉบับที่ 35
กันยายน-ธันวาคม 2563
หน้า 410-424
วารสารการพยาบาลและ
สุขภาพ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3
เดือนกันยายน - ธันวาคม
2563 หน้า 1 - 11
วารสารวิชาการหลักสูตร
และการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ปีที่ 12 ฉบับที่
34 เดือน พฤษภาคม สิงหาคม 2563 หน้า 123
– 131

