
คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล 
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ระหว่างป ีพ.ศ. 2562 – 2564 
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ลำดับ ชื่อ- สกุล ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ฐานข้อมูล 
ค่า

น้ำหนัก 
การนำไปประยุกต์ใช้ 
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,Janerawee  
Swangareeruks. 
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Fracture. 
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 p. 1-12 

นานาชาติ 1 กระทรวงสาธารณสุขนำไปประยุกต์ใช้ใน
การดูแลผู้ป่วยกระดูกหักเป็นทางเลือก
ในการดูแล 

2. สิริรัตน์  จันทรมะโน  
เจนระวี สว่างอารีย์รักษ์ 
 ธนิดา ขุนบุญจันทร์ 

ภูมิปัญญาการนวดพื้นบ้าน : กรณีศึกษาหมอ 
นวดพื้นบ้าน  5 ราย 

วารสารการเพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก. 17(1) มกราคม-เมษายน2562 
น.26 - 41 

TCI 1 
 

0.8 กระทรวงสาธารณสุขนำไปประยุกต์ใช้ใน
การแพทย์แผนไทยในลักษณะอีกรูปแบบ
หน่ึง 

3. อำพัน  จารุทัสนางกูร 
โสรยา  ศุภโรจนี 
กฤตนัย  แก้วยศ 
มยุรี  กลับวงษ์ 

การพัฒนาคู่มือการบำบัดความคิดและ 
พฤติกรรมต่อความคิดอัตโนมัติทางลบของ 
ผู้ป่วยจิตเภท. 

วารสารการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิตปีที่  33 ฉบับที่ 2  
พฤษภาคม- สิงหาคม 2562 
น.105 - 121 

TCI 1 
 

0.8 ทดลองการใช้คู่มือโดยอบรมพยาบาล
เรื่องการบำบัดความคิดและพฤติกรรม
และกระบวนการกลุ่มเพื่อนำไปใช้ใน
ผู้ป่วยจิตเภท. 

4. ชฎาพร  คงเพ็ชร์    การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ. วารสารพยาบาล 68(4) ตุลาคม – 
ธันวาคม  2562 
น.64 - 7 

TCI 1 
 

0.8 นำไปปรับปรุงการสอนนิสิตพยาบาล
เรื่องการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและ
แนะนำผู้ป่วยสูงอายุ 

 
 

  
รวม 

 
3.4 

 

 

   สรุป 
          ปี พ.ศ. 2562  มผีลงานทางวิชาการของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์  วัชรพล  ดังนี้ 

1. งานวิจัยที่ตีพิมพล์งวารสารนานาชาติ        จำนวน 1  เรื่อง 
2. งานวิจัยและบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ลงวารสาร TCI กลุม่ 1 จำนวน 3  เรื่อง 



7- 18–02 ปี พ.ศ.2563 

ลำดับ ชื่อ- สกุล ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ฐานข้อมูล 
ค่า

น้ำหนัก 
การนำไปประยุกต์ใช้ 

1. ปัณณทัต บนขนทด  

วิภาดา กาญสิทธ์ิ 

ชนาธิป สันติวงส์  
สุพรรษา จิตรสม 

 พิมพ์รดา ธรรมภักดี 
ศุกลรัตน์ ชาญวิรัตน์  
นภารินทร์ นวลไธสง. 

ความรู้และทัศนคติของมารดาหลังคลอดปกติ 
ที่ต้องการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว 

นาน 6 เดือน หอผู้ป่วยหลังคลอด  
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี  
ปีที่ 28 ฉบับที่3( ก.ย-ธ.ค 2563) 
น.275 - 283 

TCI 2 
 

  0.6 นำผลวิจัยไปเผยแพร่ให้นิสิตพยาบาล
และบุคลากรทางสุขภาพในหน่วยงานอ่ืน
ที่เก่ียวข้องนำไปประยุกต์ใช้กับมารดา
หลังคลอด 

2. ดวงเดือน  ศาสตรภัทร 

จิราภรณ์ โภชกปริภัณฑ์  
อัชฌา ชิ่นบุญ             
สุรีย์วรรณ ภูริปัญญาคุณ 

การพัฒนาคุณธรรมโดยใช้การฝึกในเด็กหญิง 

บ้านราชวิถีโดยอาจารย์และการมีส่วนร่วม 

ของนักศึกษาชั้นปีที่  2  คณะจิตวิทยา   
วิทยาลัยเซนตห์ลุยส์ 

วารสารมจร.สังคมศาสตร์ปริทรรศร์  
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค. 2563) 
น.110 - 120 

TCI 2 
 

0.6 นำผลวิจัยไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้กับ
นิสิตพยาบาลเพื่อตระหนักถึงคุณธรรม
เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดี
งาม 

3. จุรีวรรณ  มณีแสง 

เจนระวี  สว่างอารีย์รักษ์ 

หรรษา  สุขกาล 

อารีย์  ยมกกุล 

จรรยา  หน่อแก้ว 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ   
ชุมชนแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 

การจัดประชุมวิชาการและนำเสนอ 

ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 17 คณะทันต 

แพทย์ศาสตร์ ม. เวสเทิร์น. 
28-29   พฤศจิกายน 2563 

การประชุม 
วิชาการ 
ระดับชาติ 

0.2 นำผลวิจัยไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้กับ
นิสิตพยาบาลและผู้สูงอายุเพื่อตระหนัก
ถึงปัญหาพฤติกรรมสุขภาพในผู้สูงอายุ
และเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพให้
ผู้สูงอายุที่เกิดปัญหา 

4. ประไพ  ปิยจันทร์ 
ชลิดา  แช่มเจริญ 

จรรยา  หน่อแก้ว 

เตือนใจ  เจริญบุตร 

ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการ 

จัดการเรียนการสอนวิชาปฎิบัติการพยาบาล 

มารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 กับผลการ 

เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 

ศึกษาของนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 3   คณะพยา 

บาลศาสตร์  วัชรพล  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

การจัดประชุมวิชาการและนำเสนอ 

ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 17 คณะทันต 

แพทย์ศาสตร์ ม. เวสเทิร์น. 
28-29   พฤศจิกายน 2563 

การประชุม 
วิชาการ 
ระดับชาติ 

0.2 นำผลวิจัยไปปรับปรุงการสอนวิชาปฎิบัติ 
การพยาบาลมารดาทารกและการ 

ผดุงครรภ์ 2 เพื่อเพิ่มผลสำฤทธ์ิการเรียน 

ของนิสิตพยาบาล 

5. 
 

ชฎาพร   คงเพ็ชร ์

สุนิต   โชติกุล 

นิตยา  ภู่ธรรมศิริ 
กาญจนา  ค้ายาดี 
ณณิชา  สมิทธ์ 

พฤติกรรมการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิด
ที่  2 

 

การจัดประชุมวิชาการและนำเสนอ 

ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 17 คณะทันต 

แพทย์ศาสตร์ ม. เวสเทิร์น. 
28-29   พฤศจิกายน 2563 

การประชุม 
วิชาการ 
ระดับชาติ 

0.2 นำผลวิจัยไปปรับปรุงการสอนหัวเรื่อง
เบาหวานแก่นิสิตพยาบาลและแนะนำ
แนวทางแก้ปัญหาพฤติกรรมการดูแลเท้า
ที่ไม่เหมาะสมของผู้ป่วย 



ลำดับ ชื่อ- สกุล ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ฐานข้อมูล 
ค่า

น้ำหนัก 
การนำไปประยุกต์ใช้ 

6. ชฎาพร   คงเพ็ชร ์

กรรณิการ์  นุตยะสกุล 

สิริวรางค์  ปัญญาแก้ว  

สุดาวรรณ  ขันธมิตร 

เบญจมาพร  อาดัมเจริญ   

ความคิดเห็นของนิสิตพยาบาลต่อการเตรียม
สอบวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่เพื่อขอขึ้น
ทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดูงครรภ์ชั้นหน่ึง คณะพยาบาลศาสตร์  
วัชรพล   

การจัดประชุมวิชาการและนำเสนอ 

ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 17 คณะทันต 

แพทย์ศาสตร์ ม. เวสเทิร์น. 
28-29   พฤศจิกายน 2563 

การประชุม 
วิชาการ 
ระดับชาติ 

  0.2 เป็นแนวทางปรับปรุงการเรียนการสอน
และการเตรียมสอบวิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่เพื่อให้เหมาะสมกับของนิสิตใน
การสอบวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 

7. วิบูลย์ลักษณ์ ปรียาวงศากุล  

นันชพัฒน์  แก้วทอง 

กอปรภรณ์  อัมพรพันธ์ 

เปี่ยมนรี  ทั่วกลาง 

ผลการใช้แอพพลิเคชั่นที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อ
ประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วยโรคมะเร็ง
กล่องเสียง 

 

การจัดประชุมวิชาการและนำเสนอ 

ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 17 คณะทันต 

แพทย์ศาสตร์ ม. เวสเทิร์น. 
28-29   พฤศจิกายน 2563 

การประชุม 
วิชาการ 
ระดับชาติ 
 

0.2 นำแอพพลิเคชั่นไปลองใช้กับผู้ป่วย
มะเร็งกล่องเสียงเพิ่มขึ้นเพื่อนำมา
ปรับปรุงแก้ไขและนำไปใช้จริงกับผู้ป่วย
เพื่อช่วยในการสื่อสารกับผู้ป่วยและ
ส่งเสริมผู้ป่วยฝึกการใช้งานแอพพลิเคชั่น 

8. กรปภา  วงษ์จันทรา 

พรณภัช  ชั้นแจ่ม 

 
 

ภาระการดูแลของผู้ดูแลเด็กพิเศษในโรงเรียน
แห่งหน่ึง  ตำบลบึงคำพร้อย  อำเภอลำลูกกา  
จังหวัดปทุมธานี 

การจัดประชุมวิชาการและนำเสนอ 

ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 17 คณะทันต 

แพทย์ศาสตร์ ม. เวสเทิร์น. 
28-29   พฤศจิกายน 2563 

การประชุม 
วิชาการ 
ระดับชาติ 

0.2 จัดอบรมความรู้และแนวทางการดูแล
สุขภาพจิตของผู้ดูแลเด็กพิเศษ 

9. สุจรรยา  แสงเขียวงาม 

วรรณจรี  มณีแสง 

เจียมจิตต์  จุดาบุตร 
ศรีไพบูลย์  ศิริมังคละ 

สุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง 
 
 

การจัดประชุมวิชาการและนำเสนอ 

ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 17 คณะทันต 

แพทย์ศาสตร์ ม. เวสเทิร์น. 
28-29   พฤศจิกายน 2563 

การประชุม 
วิชาการ 
ระดับชาติ 

0.2 นำผลวิจัยมาทำแนวทางแก้ไขปัญหา
สุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่เป็น
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 

 
10. 

 
อรพิน  นวพงศกร 

สุดาพร  กุมพล 

จริยา  ตันติกรกุล 

ทองสมัย  ยุรชัย 

การถอดบทเรียนการช่วยเหลือเด็กและสตรีที่
ได้รับความรุนแรง: กรณีศึกษา OSCC  จังหวัด
ขอนแก่น 
 

การจัดประชุมวิชาการและนำเสนอ 

ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 17 คณะทันต 

แพทย์ศาสตร์ ม. เวสเทิร์น. 
28-29   พฤศจิกายน 2563 

การประชุม 
วิชาการ 
ระดับชาติ 

0.2 นำผลวิจัยและข้อเสนอแนะแนวทาง
ช่วยเหลือ ป้องกัน สรุปเสนอแก่ศูนย์
คุ้มครองเด็กและสตรี จังหวัดขอนแก่น
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการปัญหา
และป้องกันในอนาคต 

11. ภณิภารัศม์ิ  ธรรมโยธินกุล 

ลัดดา  อ่ิมทองใบ 

งามทรัพย์  เทศะบำรุง 

มยุรี  รัตนพฤกษ์ 

อรทัย  ธรรมกันมา 

ฟ้าใส  เรืองสารกุล 

ความรอบรู้ด้านสุขภาพของมารดาในการดูแล
โภชนาการบุตรอายุแรกเกิดถึง 3   ป ี

 

การจัดประชุมวิชาการและนำเสนอ 

ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 17 คณะทันต 

แพทย์ศาสตร์ ม. เวสเทิร์น. 
28-29   พฤศจิกายน 2563 

การประชุม 
วิชาการ 
ระดับชาติ 

0.2 นำไปสอนเรื่องการส่งเสริมโภชนาการ
ในเด็กแรกเกิด – 3 ปี ในวิชาการ
พยาบาลเด็ก 



ลำดับ ชื่อ- สกุล ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ฐานข้อมูล 
ค่า

น้ำหนัก 
การนำไปประยุกต์ใช้ 

12. สุพรรษา  จิตรสม   

ปัณณทัต บนขุนทด   
อนุชิดา อายุยืน   
สุวรัตน์ หลาบนอก 

ผลของโปรแกรมการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาต่อ
ทัศนคติของวัยรุ่นตอนต้นโรงเรียนแห่งหน่ึงใน
จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

การจัดประชุมวิชาการและนำเสนอ 

ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 17 คณะทันต 

แพทย์ศาสตร์ ม. เวสเทิร์น. 
28-29   พฤศจิกายน 2563 

การประชุม 
วิชาการ 
ระดับชาติ 

  0.2 นำโปรแกรมมาปรับปรุงตามปัญหาที่
พบและนำไปมอบให้แก่โรงเรียนเพื่อ
นำไปใช้ประโยชน์ 

13. สุพรรษา  จิตรสม   

บานเย็น  แสนเรียน 

 

ทัศนคติต่อพฤติกกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในวัย
เรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แห่งหน่ึงในจังหวัดบุรีรัมย์ 
 

การจัดประชุมวิชาการและนำเสนอ 

ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 17 คณะทันต 

แพทย์ศาสตร์ ม. เวสเทิร์น. 
28-29   พฤศจิกายน 2563 

การประชุม 
วิชาการ 
ระดับชาติ 

0.2 นำผลวิจัยและข้อเสนอแนะในการให้
ความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของ
การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

14. ปัณณทัต บนขุนทด   
ริรร์ พิมมานุรักษ์   
นิยตา ประสงค์กูล  
 สุพรรษา จิตรสม   
พิงศ์คำ พงศ์นภารักษ์ 

ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการฝึก
ภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล 
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหน่ึง ในจังหวัด
บุรีรัมย์ 

การจัดประชุมวิชาการและนำเสนอ 

ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 17 คณะทันต 

แพทย์ศาสตร์ ม. เวสเทิร์น. 
28-29   พฤศจิกายน 2563 

การประชุม 
วิชาการ 
ระดับชาติ 

0.2 นำปัญหาที่พบมาปรับปรุงแก้ไขและ
กำหนดเป้าหมายการศึกษาภาคปฏิบัติ
แต่ละวิชาโดยเน้นการปรับพฤติกรรม 
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ลำดับ ชื่อ- สกุล ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ฐานข้อมูล 
ค่า

น้ำหนัก 
การนำไปประยุกต์ใช้ 

1. Jutamart  Kupratakul 
 

Effects of Knowledge Sharing Pratices  
in conjunction with Empowerment  
Program in Adolescent Pregnant  
Women toward Promoting Exclusive 
 Breast feeding : A randomized 
 controlled trial 

Turkish Journal of Computer and 
Mathematics Education. 
Vol.3No.8;2021, 
p.2357 – 68 
 

นานาชาติ   1 จัดทำแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมให้ 
หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นเลี้ยงลูกด้วยน้ำนม
ตนเองอย่างเดียว 6 เดือนแรกหลังคลอด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. Jutamart  Kupratakul 
Thareerat  Payapsai 
Orawan  Utaisane 
Oratai  Tumgummma 

Factor Influencing Dietary Behavior of 
 Pregnant women in a Private Hospital  
In Bangkok 

Turkish Journal of Physiology 
and rehabillitation.  
Vol. 32 Issue 3 ; 2021, 
p.584 - 591 

นานาชาติ 1 นำไปปรับปรุงการสอนหัวเรื่องอาหาร
สำหรับหญิงตั้งครรภ์ในนิสิตพยาบาล
และส่งเสริมหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นเลือก
บริโภคอาหารที่เหมาะสมเพื่อมีสุขภาพ
กายและใจที่ปกติสมบูรณ์ 

3. ชฎาพร คงเพ็ชร์ 
อารีย์ ยมกกุล 
เรณู อาจสาลี 

การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อเป็นผู้สูงวัย 
สุขภาพดี. 

วารสารพยาบาล ปีที่ 70ฉบับ 4 
 ต.ค. - ธ.ค. 2564 
น.44 – 51 

TCI 1 
 

0.8 นำไปปรับปรุงการสอนหัวเรื่องการ
ส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ 

4. ชฎาพร คงเพ็ชร์ 
วัลภา บูรณกลัศ 
นภาพร เพชรสอน 

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายผู้สูงอายุ  
ในสถานการณ์ระบาดของโควิด - 19 

วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ 
ทางเลือก  ปีที่ 19 ฉบับ 3  
ต.ค. - ธ.ค. 2564 
น.767 – 773 

TCI 1 
 

0.8 นำไปให้ความรู้แก่ผู้ป่วยผู้สูงอายุใน 
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย ใน 
ช่วงมีการระบาดของโควิด - 19 

5. ประไพ  ปิยจันทร์ 
ชลิดา  แช่มเจริญ 

สุรินทร์ มากไมตรี 
เสาวณีย์  ระพีพรกุล 
 

แรงสนับสนุนทางสังคมแรงจูงใจกับ 
พฤติกรรมป้องกันโรคมะเร็งเต้านมของ 
สตรีที่มาใช้บริการ รพ.สต.บึงคำพร้อย   
หมู่ 11 อ.ลำลูกกา  จ. ปทุมธานี 

วารสารพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัย 
คริสเตียน  ปีที่ 8 ฉบับ 2  
ก.ค. - ธ.ค. 2564 
น.1 - 16 
 

TCI 2 
 

0.6 นำเสนอผลการวิจัยแก่สสจ. ปทุมธานี
และสรุปประเด็นสำคัญที่ควรนำไปใช้
โดยเฉพาะการส่งเสริมการตรวจเต้านม
ด้วยตนเองของหญิงที่มารับบริการในรพ.
สต. 

6. เจียงคำ  กังวล 

ประไพ  ปิยจันทร์ 
ชลิดา  แช่มเจริญ 

เสาวณีย์  ระพีพรกุล 

การเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้น 
ทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
และการผดุงครรภ์ของนิสิตชั้นปีที่ 4  
คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล  มหาวิทยา 
ลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2563 

วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ปีที่ 39 

ฉบับ 3  ก.ค. -ก.ย. 2564 
น.101 - 109 

TCI 2 
 

  0.6 เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก เวลาในการ 
เตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียน 
ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
 



ลำดับ ชื่อ- สกุล ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ฐานข้อมูล 
ค่า

น้ำหนัก 
การนำไปประยุกต์ใช้ 

7. ดวงเดือน  ศาสตรภัทร 

จิราภรณ์ โภชปริภัณฑ์  
สุวัลลี  สัตยาอภิธาน 
สุรีย์วรรณ ภูริปัญญาคุณ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ดูแล 
ผู้สูงอายุ 

วารสารวิชาการศรีปทุม  ชลบุรี ปีที่ 18 
 ฉบับ 2    ต.ค. - ธ.ค. 2564 

น. 1 - 13 

TCI 2 
 

0.6 นำไปสอนนิสิตให้เห็นความสำคัญของ 
สัมพันธภาพในครอบครัวที่ส่งผลต่อ 
คุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้สูงอายุและ 
ผู้สูงอายุ 

8. สุจรรยา แสงเขียวงาม 

สำรวย ม่ันบุปผชาติ 
ณณิชา สมิทธ์ิ 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสมอง 
เสื่อมในผู้สูงอายุเป็นโรคเบาหวานและ 
ความดันโลหิตสูงที่มาใช้บริการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.บึงคำพร้อย 
อ.ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 

วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 14 ฉบับ 4 

ต.ค. - ธ.ค. 2564 
น. 61 - 69 

TCI 2 
 

0.6 นำผลการวิจัยเสนอต่อสสจ. ปทุมธานี
และสรุปประเด็นสำคัญที่ควรนำไปใช้
เพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ 
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
 

9. ชวิศรา  แก้วอนันต์        
วรรณจรี  มณีแสง 

การดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ : สำหรับเจ้า 

หน้าที่สาธารณสุข 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์น 

เอเชีย  ปีที่15 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 2564 

น. 90 - 101 

TCI 2 
 

0.6 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สามารถนำไป 

แนะนำการปฏิบัติแก่ผู้สูงอายุ 

10. สุพรรษา จิตรสม 

บานเย็น แสนเรียน 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมกับการ 

ดูแลสุขภาพของมารดาหลังคลอด 
วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 

ปีที่ 15 ฉบับ 38 
ก.ย. - ธ.ค. 2564 
น.605-618 

TCI 2 
 

0.6 ช่วยให้พยาบาลตระหนักความสำคัญ
ของความแตกต่างทางวัฒนธรรมต่อการ
ดูแลสุขภาพมารดาหลังคลอดในแต่ละ
บุคคล 

   รวม  7.2  

 

สรุป 
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