คณาจารย์ประจาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล
วุฒิการศึกษา / สถาบัน
ปริญญาตรี :
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
ปริญญาโท :
วท.ม.(พยาบาลศาสตร์) สาขาการพยาบาลแม่และเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาเอก :
พย.ด. มหาวิทยาลัยมหิดล 2544
อื่นๆ :
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติ (การรักษาพยาบาลเบื้องต้น)
- วุฒิบัตรการบริหารงานบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล (Mini MBA in Health)
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
การสร้างเสริมสุขภาพ
การพัฒนาเครื่องมือวิจัย
สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติขั้นสูง
รางวัลที่ได้รับ
1. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปี 2553
2. ผู้ทาคุณประโยชน์ด้านการศึกษา สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สกสค) ประจาปี 2555
3. Talented People ด้านการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปี 2555
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิชาการ
1. สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล (2554) Update of Hypertensive Disorders in Pregnancy: Nursing
Perspectives. ใน เอกชัย โควาวิสารัช ปัทมา พรหมสนธิ และ บุญศรี จันทร์รัชชกูล (บรรณาธิการ)
การตั้งครรภ์ในมารดาวัยเสี่ยง. หน้า 107-114 กรุงเทพ: ยูเนี่ยน ครีเอชั่น.

2. Sindhu,S. and Puttapitukpol,S. (2002). Community Nurse Practitioner: New direction for
health-care reform in Thailand. Reflections on Nursing Leadership 28(4): 30-32.
3. ศิริอร สินธุ และ สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล (2542). การพยาบาลและการดูแล ความเหมือนที่แตกต่าง
วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2542
4. สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล (2548). บทความวิชาการ การศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์ ศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่อง สภาการพยาบาล เล่มที่ 2 เรื่อง “พยาบาลกับการป้องกันโรคธาลัสซีเมีย” หน้า 108- 115.กรุงเทพมหานคร:
ศิริยอดการพิมพ์
งานวิจัย
1. ทองปาน บุญกุศล ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล และ วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล. ผลของการใช้
รูปแบบการเรียนการสอนต่อความสามารถในการถ่ายโยงความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานของนักศึกษา
พยาบาล. วารสารพยาบาลทหารบก. ปีที่ 13 (2): 28-37
2. สุภัทรา ภักดีศรี สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล ลดาวัลย์ รวมเมฆ (2555). การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้วยสุนทรียสนทนาสาหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
วารสารวิชาการ (Veridian E-Journal) มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม)
3. Jiamjit Saengsuwan, Sirina Sattahapisit, Wongsa Laohasiriwong, Suwanna Boonyaleepun,
Pattara Sanchaisuriya, Ploenta Siripakhan, Somjai Puttapitukpol, Wanlop Jaidee. (2011).
Self-Efficacy of AIDS Patients Receiving Antiretroviral Therapy. Journal of Nursing Science & Health.
34(4): pp 74-84.
4. สุฬดี กิตติวรเวช สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล และ เพชรมณี วิริยะสืบพงศ์ (2555). การพัฒนาระบบการจองคิว
ล่วงหน้า งานผู้ป่วยนอก ศูนย์สุขภาพสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 14(1):1-9.
5. อุทัยวรรณ เนาว์พิริยวัฒน์ สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล และวสันต์ ศรีสุรินทร์ (2554). การพัฒนารูปแบบการ
พยาบาลผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันในหอผู้ป่วยไอซียูอายุรกรรม โรงพยาบาล
ศูนย์แห่งหนึ่ง. วารสารสมาคมพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 29(3).
6. ปิยาภรณ์ ทองประดิษฐ์ สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล และดวงใจ รัตนธัญญา (2554) ปัจจัยคัดสรร คุณลักษณะที่
สอดคล้องกับหลักอิทธิบาท สี่ กับพฤติกรรมบริการของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลเอกชน
วารสารสภาการพยาบาล; 26(4) 55-69
7. Sindhu, S, Pholpet, C. & Puttapitukpl, S.(2010). Meeting the challenges of chronic illness: A
nurse-led collaborative community care program in Thailand. Collegian: Journal of the Royal
College of Nursing Australia. Vol 17 Issue 2 pp 93-99.
8. บุญทิพย์ สิริธรังศรี และ สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล. (2552). การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้บนอีเลิร์นนิ่ง:
กรณีศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช. ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 หน้า 45-59.

9. สราวุธ สุธรรมาสา วรางคณา ผลประเสริฐ สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์ (2551). การพัฒนา
เว็บไซด์ศูนย์ความรู้สาหรับผู้สูงอายุ. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากทุนอุดหนุนการวิจัยวิชาการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10. Suwanna Boonyaleepun, Nit Tassniyom, Wongsa Laohasiriwong, Jean Barry and Somjai
Puttapitukpol (2007). Self-efficacy and Health Behavior Development of Isan AIDS Patients
Receiving Antiretroviral Therapy: A Proactive Strategy for Health Personnel. Educational Journal of
Thailand Vol. 1, No. 1 January – December pp 21-32 available online at
http://www.edu.buu.ac.th/journal/journalinter/p21-32.pdf
11. ยุวดี ฦๅชา และคณะ (2549) สมรรถนะของพยาบาลด้านการสร้างเสริมสุขภาพ. ได้รับการสนับสนุนโดย
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
12. ยุวดี ฦๅชา และคณะ (2548) ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานบริการสุขภาพเพื่อสร้าง
บัณฑิตที่มีคุณภาพ: กรณีศึกษา วารสารสภาการพยาบาล. ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 หน้า 1-16. (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
จากคณะกรรมการจัดการประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ และสภาการพยาบาล ประจาปี 2547)
13. อรพินท์ สีขาว, รัชนี นามจันทรา, พรศิริ พันธสี และ สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล (2548). การศึกษารูปแบบการ
สอนกระบวนการพยาบาลที่เน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณต่อความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วารสาร มฉก. วิชาการ. ปีที่ 19 ฉบับที่ 17. หน้า 20-35.
14. พูลสุข หิงคานนท์ และ สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล (2548) การติดตามบัณฑิตพยาบาล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2546 ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีงบประมาณ 2548
15. ศิริอร สินธุ เรณู อาจสาลี สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล และ รวมพร คงกาเนิด (2547). ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการการรักษาพยาบาลขั้นต้นโดยพยาบาลเวชปฏิบัติในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ วารสารสภาการพยาบาล
ปีที่19 ฉบับที่ 4 หน้า 1-17.
16. สุวรรณา บุญยลีพรรณ สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล เจียมจิต แสงสุวรรณ และ อัมพรพรรณ ธีรานุตร.
(2546).องค์ประกอบของความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอสไอวี/เอดส์. ได้รับทุนสนับสนุนจาก ความ
ร่วมมือของอาจารย์ในการเสริมสร้างงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย
17. ศรีสมร ภูมนสกุล, สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล, สุรีพร ธนศิลป์ และวันเพ็ญ รักษ์ปวงชน (2546)
กระบวนการเรียนรู้มโนทัศน์ด้วยการวางโครงสร้างความรู้ โดยใช้แนวคาถาม: การสอนทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ.วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 หน้า 67-75
18. ศิริอร สินธุ สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล และ ชมนาด วรรณพรสิริ (2544). การศึกษาวิธีการลดน้าหนักด้วยตนเอง
ของผู้หญิงที่รับรู้ว่ามีภาวะน้าหนักเกิน. วารสารพยาบาล. ปีที่ 50 ฉบับที่ 3 หน้า 207-220.
19. ศิริอร สินธุ สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล ชมนาด วรรณพรสิริ และ เอมพร รตินธร. (2544). การศึกษาปรัชญา
พื้นฐานที่ใช้ในวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของนักวิชาการพยาบาลไทย. การประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ
ครั้งที่ 2. 19-21 พฤศจิกายน 2544 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร

ตารา/เอกสารการสอน
1. สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล. (2555). หน่วยที่ 7 การปฏิสนธิและสุขภาพมารดาในระยะก่อนการตั้งครรภ์ ระยะ
ตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด. ใน เอกสารการสอนชุดวิชา พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ หน้า 7-1-776. นนทบุรี: สานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. ยุวดี เกตสัมพันธ์ และ สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล. (2550).ตอนที่ 6 การสอนงานทางการพยาบาล. ใน ชุด
ฝึกอบรมการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตพยาบาลศาสตร์. หน้า 6-1-6-17 นนทบุรี: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3. สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล (2549).หน่วยที่ 7 ตอนที่ 7.2 การพัฒนางานอาชีพพยาบาล. ใน ประมวลสาระชุดวิชา
ประเด็นและแนวโน้มทางการบริหารการพยาบาล หน้า 7-4-7-30.นนทบุรี: โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4. สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล (2549). หน่วยที่ 2 ตอนที่ 2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทฤษฎีการพยาบาล ในประมวล
สาระชุดวิชาการพัฒนาศักยภาพระบบบริการการพยาบาล หน้า 2-4-2-19 นนทบุรี: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5. สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล และ พรศรี ศรีอัษฎาพร. (2548 ) หน่วยที่ 3 การออกแบบการวิจัยทางการ
พยาบาล. ในประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยทางการพยาบาลสารสนเทศและสถิติ. นนทบุรี: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6. สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล (2548) . หน่วยที่ 2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยทางการพยาบาล. ในประมวล
สาระชุดวิชาการวิจัยทางการพยาบาลสารสนเทศและสถิติ. นนทบุรี: โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7. สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล (2546) “เครื่องมือในการวิจัย” ในเอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและระเบียบวิธีวิจัยใน
งานสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) เล่มที่ 1 หน่วยที่ 6 นนทบุรี สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน้า 264298.
8. สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล และ สมจิต หนุเจริญกุล (2546) “ประเด็นและแนวโน้มการวิจัยทางการพยาบาล”
ในเอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล (ฉบับปรับปรุง) เล่มที่ 2 หน่วยที่ 15 นนทบุรี สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน้า 396-439.
9. สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล (2546) “สุขภาพมารดาในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด” ใน
เอกสารการสอนชุดวิชาอนามัยครอบครัวในงานสาธารณสุข เล่มที่ 1 หน่วยที่ 4 นนทบุรี สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน้า 154-223.
10. สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล และ ศิริพร พงษ์โภคา (2546) “การพยาบาลกับการส่งเสริมสุขภาพสตรีในระยะให้
กาเนิดบุตร” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ เล่มที่ 1 หน่วยที่ 2 ตอนที่ 2.1 และ
2.3 นนทบุรี สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน้า 54-73 และ 91-116.
11. สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล (2546) “การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุกรรม” ในเอกสารการ
สอนชุดวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ เล่มที่ 1 หน่วยที่ 4 นนทบุรี สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน้า 189- 260.

12. สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล (2545) “การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีการติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์” ในเอกสาร
การสอนชุดวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่มที่ 2 หน่วยที่ 10 ตอนที่ 10.1 นนทบุรี สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน้า 468-496.
13. สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล (2544) “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพันธุกรรม” ในเอกสารการสอนชุดวิชาพยาธิสรีรวิทยา
และเภสัชวิทยาทางคลินิกสาหรับพยาบาล เล่มที่ 1 หน่วยที่ 1 ตอนที่ 1.3 นนทบุรี สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน้า 80-98.
14. สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล (2544) “วิวัฒนาการการพยาบาลในประเทศไทย” ใน เอกสารการสอนชุดวิชามโนมติ
และกระบวนการพยาบาล (ฉบับปรับปรุง) เล่มที่ 1 หน่วยที่ 2 หน่วยที่ 2 ตอนที่ 2.2 เรื่องที่ 2.2.1 – 2.2.3 นนทบุรี
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน้า 62-82.
15. สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล (2537).“สุขภาพกับการบริโภคทางสาธารณสุข” ในเอกสารการสอนชุดวิชาทางเลือก
การบริโภคด้านสาธารณสุข. เล่มที่ 1 หน่วยที่ 7 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หน้า 278-311.
16. สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล.(2537) “การส่งเสริมการดาเนินงานบริโภคศึกษาด้านสาธารณสุข” ในเอกสารการ
สอนชุดวิชาบริโภคศึกษาด้านสาธารณสุข เล่มที่ 2 หน่วยที่ 14 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน้า
231-268.
17. สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล และ อรพินท์ สีขาว (2537) “การพยาบาลเด็กป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดิน
หายใจ” ใน เด็กป่วยและการพยาบาล ศรีสมวงค์ วรรณศิลปิน และ ยุพิน เนียมแสง ผู้รวบรวม. กรุงเทพมหานคร โรง
พิมพ์อัสสัมชัญ หน้า 150-187
การนาเสนอผลงานทางวิชาการ
1. Puttapitukpol, S. (2003). The Tool for Evaluation of Barriers to Health Care Practices of
Pregnant Teenagers in Thailand. Paper presented in The 1st Asian Congress on Pediatric Nursing.
November, 2-7, 2003, Bangkok Thailand.
1. Puttapitukpol, S (2001). Pregnant Women’s Health Responsibility Scale: Development and
Psychometric Evaluation. Paper Presented in Midwest nursing research society: Illuminating Practice
through Research. March 2-5,2001 Cleveland, Ohio USA. Available online at
http://www.nursinglibrary.org/Portal/main.aspx?pageid =4024&sid =20058
3. Puttapitukpol, S. (2001). A Study of Health Responsibility among Thai Pregnant Adolescents:
An Early Investigation. Paper Presented in International Conference Improving Life Through Health
Promotion: Nurses Making a Difference. January, 31- February, 2, 2001, Chiang Mai, Thailand
อื่น ๆ
1. Editorial board of Journal of Transcultural Nursing, Sage Publication 2546 - ปัจจุบัน

2. กองบรรณาธิการวารสารสมาคมพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2551-ปัจจุบัน
3. ผู้ประเมินคุณภาพบทความของวารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ วารสาร มฉก.
วิชาการ ตั้งแต่ พ.ศ.2547-ปัจจุบัน
4. วิทยากรบรรยายหลักสูตรการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สานัก
การศึกษาต่อเนื่อง ปี 2543- ปัจจุบัน
5. ผู้วิเคราะห์ข้อมูลการผ่าตัดหัวใจทั่วประเทศ ของสมาคมศัลยแพทย์โรคทรวงอกแห่งประเทศไทย ใน Pantpis
Sakornpant and Vichao Kojaranjit (2011). First National Adult Cardiac Surgical Database Report:
Demonstrating “Practice of adult cardiac surgery in Thailanad: Measuring performance and
outcome” 2011. The Society of Thoracic Surgeons of Thailand. Bangkok : Bangkok Medical
Publisher.
6. วิทยากรบรรยาย/การอบรม การเขียนตารา/บทความทางวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เชียงใหม่ สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุพรรณบุรี สรรพสิทธิประสงค์ และอุดรธานี
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
7. วิทยากรบรรยายหลักสูตรการอ่านและการเขียนบทความวิชาการทางการพยาบาลภาคภาษาอังกฤษ
สานักการศึกษาต่อเนื่อง ปี2550- ปัจจุบัน
8. กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2544-ปัจจุบัน
9. คณะกรรมการแผนกวิชาการของการจัดประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 12 ปี 2546 ครั้งที่ 13 ปี 2550
และครั้งที่ 14 ปี 2555
10. วิทยากรการอบรม หัวข้อ การพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย โรงพยาบาลองครักษ์ จังหวัดนครนายก
11. วิทยากรการอบรม หัวข้อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจาสู่การวิจัย แก่ผู้บริหารการพยาบาลระดับต้น
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ปี 2550
12. วิทยากรการอบรมเรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากร โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
จังหวัดนครสวรรค์ ปี 2549 และ ปี 2553
13. วิทยากรการอบรมเรื่อง การพัฒนางานวิจัยของบุคลากร โรงพยาบาลศรีสะเกษ ปี2550

