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- การสร้างเสริมสุขภาพ
- การต่อต้านความชรา
- การวิจัย: การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) การวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed-method research)
เกียรติประวัติที่ได้รับ
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5. ได้รับความไว้วางใจจาก International Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG) ในการเป็นกรรมการ
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พยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วารสารพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร วารสารพฤฒาวิทยาและ
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2) อารี ชีวเกษมสุข (2533) การเปรียบเทียบประสิทธิผลการบันทึกโดยใช้รูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลที่
บูรณาการกระบวนการพยาบาลกับรูปแบบที่มุ่งปัญหา วารสารพยาบาลศาสตร์.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 2
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ฉบับที่ 2 หน้า 8-9
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ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย. หน้า 24-30
6) อารี ชีวเกษมสุข (2539) การลดช่องว่างระหว่างการศึกษาพยาบาลและการบริการพยาบาล วารสารวิทยาลัย
คริสเตียน ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 หน้า 38-45
7) อารี ชีวเกษมสุข (2541) การนาศาสตร์การดูแลไปใช้ในการเรียนการสอน วารสารพยาบาลศาสตร์ ปีที่ 16
ฉบับที่ 4 หน้า 15-21
8) อารี ชีวเกษมสุข (2542) การให้บริการพยาบาลอย่างเอื้ออาทร จุลสารเซนต์หลุยส์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 หน้า 8-11
9) อารี ชีวเกษมสุข (2542) การนาทฤษฎีการดูแลมนุษย์ของวัทสันไปใช้ในการเรียนการสอนทางการ วารสาร
พยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 หน้า 6-19
10) อารี ชีวเกษมสุข (2542) แนวทางการดูแล: ทางเลือกใหม่ของการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล วาสาร
พยาบาลรามาธิบดี ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 หน้า 38-45
11) อารี ชีวเกษมสุข (2547) Work study: A basic method for redesigning nursing practice จุฬาเวช
สาร ปีที่ 48 ฉบับที่ 9 หน้า 569-584
12) อารี ชีวเกษมสุข (2548) การพัฒนาระบบบันทึกทางการพยาบาลในยุคปฏิรูประบบบริการสุขภาพ วารสาร
คุณภาพการพยาบาล ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 หน้า 3-15
13) อารี ชีวเกษมสุข (2548) การพัฒนาแบบวัดความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อคุณภาพการพยาบาล จุฬาเวชสาร
ปีที่ 49 ฉบับที่ 10 หน้า 617-631
14) อารี ชีวเกษมสุข (2549) การดูแลผู้สูงอายุยุคโลกไร้พรมแดน. วารสารคุณภาพการพยาบาล ปีที่ 3
ฉบับที่ 3 หน้า 4-11

15. Cheevakasemsook, A. (2006). The complexities of nursing documentation. International
Journal of Nursing Practice, , 12, 366 -374
16. นันทนา น้าฝน, อารี ชีวเกษมสุข และ ณิชาภา วุฒิวัฒน์ (2549) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้บทบาท
พยาบาลวิชาชีพละความพึงพอใจต่อการ ฝึกปฏิบัติภายใต้การสอน โดยพยาบาลพี่เลี้ยงแบบหนึ่งต่อหนึ่งของนักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 4: กรณีศึกษาในสถานศึกษาเอกชน. วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 18 ฉบับที่ 3
หน้า 108-117.
17. นันทนา น้าฝน, อารี ชีวเกษมสุข และ ณิชาภา วุฒิวัฒน์ (2550) ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการสอน
ภาคปฏิบัติแก่นักศึกษาพยาบาลของพยาบาล โรงพยาบาลเอกชนด้วยระบบพยาบาลพี่เลี้ยงแบบหนึ่งต่อหนึ่ง.
จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 51 ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน - ธันวาคม หน้า 530-539.
18. อารี ชีวเกษมสุข (2551) บทบาทของพยาบาลกับการดูแลสุขภาพในยุคมลพิษ. วารสารจุฬาลงกรณ์เวชสาร.
2551, ปีที่ 52, ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ หน้า1-11
19.อารี ชีวเกษมสุข (2552) บทความวิชาการการศึกษาต่อเนื่อง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ของสภาการพยาบาล
เรื่อง การบริหารความเสี่ยงทางการพยาบาล เดือนกุมภาพันธ์
20.อารี ชีวเกษมสุข (2556) บทความวิชาการการศึกษาต่อเนื่องของสภาการพยาบาล เรื่อง การประเมินสุขภาพ
(กาลังตีพิมพ์)
งานวิจัย
1) จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง และคณะ (2533) การติดตามผลการปฏิบัติงาน คุณลักษณะ และความพึงพอใจในงาน
ของผู้สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2533 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อัดสาเนา)
2) เสาวลักษณ์ ลักษมีจรัลกุล และคณะ (2537) การศึกษาสภาวะการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
เอกชน: สาเหตุและแนวทางแก้ไข (อัดสาเนา)
3) ธนิดา เธียรธารงสุข และอารี ชีวเกษมสุข (2548) ผลของการใช้รูปแบบการเขียนแผนการพยาบาลโดยใช้แผนผัง
ความคิดต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการรับรู้ต่อการเขียนแผนการพยาบาลโดยใช้แผนผังความคิด
ของนักศึกษาพยาบาล (อัดสาเนา)
4) อารี ชีวเกษมสุข และธนิดา เธียรธารงสุข (2548) การเปรียบเทียบประสิทธิผลการบันทึกตามกระบวนการพยาบาลของ
นักศึกษาพยาบาลโดยใช้รูปแบบการบันทึกที่มีโครงสร้างกับรูปแบบเชิงบรรยาย วารสารพยาบาลศาสตร์.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2533 ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 หน้า 56-64.
5) Cheevakasemsook, A. (2006). The complexities of nursing documentation. International
Journal of Nursing Practice 2006, 12 หน้า 366 -374.
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พยาบาลวิชาชีพและความพึงพอใจต่อการฝึกปฏิบัติภายใต้การสอนโดยพยาบาลพี่เลี้ยงแบบหนึ่งต่อหนึ่งของนักศึกษา
พยาบาล ชั้นปีที่ 4: กรณีศึกษาในสถานศึกษาเอกชน 2549 วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 18
ฉบับที่ 3 หน้า 108-117
7) นันทนา น้าฝน อารี ชีวเกษมสุข และ ณิชาภา วุฒิวัฒน์ (2549) ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการสอน
ภาคปฏิบัติแก่นักศึกษาพยาบาลของพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนด้วยระบบพยาบาลพี่เลี้ยงแบบหนึ่งต่อหนึ่ง.
วารสารจุฬาลงกรณ์เวชสาร 2549 ปีที่ 51 ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน - ธันวาคม หน้า 530 – 539
8) บุญทิพย์ สิริธรังสี Karen Francis สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล ศรีนวล สถิตวิทยานันท์ อารี ชีวเกษมสุข และศศิธร
สายนภา (2550) การพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อการจัดการความรู้สาหรับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (อัดสาเนา)
9) อารี ชีวเกษมสุข (2553) การพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลที่มุ่งการใช้กระบวนการพยาบาล
โรงพยาบาลลาลูกกา”(อัดสาเนา) เสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง 16th Annual International
Conference on Advances in Management วันที่ 15-18 กรกฎาคม 2552 ณ Colorado Springs ประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Proceeding)
10) อารี ชีวเกษมสุข (2555) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนชุดวิชา 51711 การจัดการคุณภาพ
การพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประจาปีการศึกษา 2554
11) สุพัตรา มะปรางหวาน อารี ชีวเกษมสุข และวณิภา ทับเที่ยง (2556) คุณภาพการจัดการเรียนการสอนชุดวิชา
51304 ประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปี
การศึกษา 2/2555
12) อารี ชีวเกษมสุข และกรุณา เกวลิน (2556) สมรรถนะการวินิจฉัยและการวางแผนการพยาบาลของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง (กาลังดาเนการ)
13) เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย อารี ชีวเกษมสุข............................................................และ.........................................
(2556) การพัฒนารูปแบบการจัดการอุทกภัยเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (กาลังดาเนินการ)
ตารา
1) อารี ชีวเกษมสุข (2539) การป้องกันและการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค ใน คู่มือการปฏิบัติการวิชา
หลักการพยาบาล นครปฐม: ฝ่ายการพิมพ์ สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน

2) อารี ชีวเกษมสุข (2539) การรับ การย้ายและการจาหน่ายผู้ป่วย ใน คู่มือการปฏิบัติการวิชา หลักการพยาบาล
2 นครปฐม: ฝ่ายการพิมพ์ สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
3) อารี ชีวเกษมสุข (2539) การพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการการขับถ่ายปัสสาวะของบุคคล ใน คู่มือการ
ปฏิบัติการวิชา หลักการพยาบาล 2 นครปฐม: ฝ่ายการพิมพ์ สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
4) ระจิตร นิยมรัฐและ อารี ชีวเกษมสุข (2539) การพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการการขับถ่ายปัสสาวะของ
บุคคล ใน คู่มือการปฏิบัติการวิชา หลักการพยาบาล 2 นครปฐม: ฝ่ายการพิมพ์ สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
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6) อารี ชีวเกษมสุข สมใจ พิทักษ์ผล ศิริอร สินธุ และกฤษดา แสวงดี (2551) หน่วยที่ 7 ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
การพยาบาล ใน ประมวลสาระวิชา 51704 ประเด็นและแนวโน้มทางการบริหารการพยาบาล นนทบุรี โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7) อารี ชีวเกษมสุข และวิจิตร ศรีสุพรรณ (2551) ตอนที่ 3 การสร้างโอกาสในการแข่งขัน ใน ชุดฝึกอบรม การ
อบรมเข้มเสริมประสบการณ์ มหาบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8) อารี ชีวเกษมสุข (2551) กระบวนการพยาบาลและการประเมินสุขภาพ: ทฤษฎีและการปฏิบัติ นนทบุรี โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9) สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ และอารี ชีวเกษมสุข (2555) หน่วยที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ ใน ประมวล
สาระวิชา 51711 การจัดการคุณภาพการพยาบาล นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10) วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล และอารี ชีวเกษมสุข (2555) หน่วยที่ 7 รูปแบบการจัดการและรับรองคุณภาพบริการ
การพยาบาล ใน ประมวลสาระวิชา 51711 การจัดการคุณภาพการพยาบาล นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
11) อารี ชีวเกษมสุข (2555) หน่วยที่ 10 การประเมินคุณภาพการพยาบาล ใน ประมวลสาระวิชา 51711 การ
จัดการคุณภาพการพยาบาล นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12) ประคองอินทรสมบัติ และอารี ชีวเกษมสุข (2555) หน่วยที่ 15 ประเด็นและแนวโน้มการจัดการคุณภาพการ
พยาบาล ใน ประมวลสาระวิชา 51711 การจัดการคุณภาพการพยาบาล นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
13) อารี ชีวเกษมสุข (2557) ตอนที่ 4 การสร้างโอกาสในการแข่งขันทางการพยาบาล ใน ชุดฝึกอบรม การอบรม
เข้มเสริมประสบการณ์ มหาบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

14) สมพงษ์ ชัยโอภานนท์ อารี ชีวเกษมสุข และอารีย์ มั่งเกียรติสกุล (2557) หน่วยที่ 7 การประเมินภาวะสุขภาพ
เด็ก กลุ่มอาการที่พบบ่อยในเด็กและการรักษาโรคเบื้องต้น ใน ประมวลสาระชุดวิชา 89702 การประเมินภาวะสุขภาพขั้น
สูง การรักษาโรคเบื้องต้นและบทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ นนทบุรี โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15) อารี ชีวเกษมสุข (2557) หน่วยที่ 7 สมรรถนะที่สาคัญของผู้นาทางการพยาบาล ใน ประมวลสาระชุดวิชา การ
จัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ทางการพยาบาล มหาบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ นนทบุรี โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
16) อารี ชีวเกษมสุข (2557) หน่วยที่ 8 การพัฒนาภาวะผู้นาทางการพยาบาล ใน ใน ประมวลสาระชุดวิชา การ
จัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ทางการพยาบาล มหาบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มหาบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ นนทบุรี
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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10) อรอนงค์ เลื่องอรุณ อารี ชีวเกษมสุข วัลลภา คชภักดี และวิไล กุศลวิศิษฎ์กุล (2552) ความสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพแวดล้อมในการทางาน การเสริมสร้างพลังอานาจในงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย กับพฤติกรรมกล้าแสดงออกของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ ภาคใต้ (อัดสาเนา)
11) ฤดี ฉ่าสูงเนิน อารี ชีวเกษมสุข และศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก และวิไล กุศลวิศิษฏ์กุล (2552) การพัฒนารูปแบบการ
บันทึกทางการพยาบาลของโรงพยาบาลปักธงชัย วารสารพยาบาล สมาคมแห่งประเทศไทยฯ 2552 ปีที่ 30 ฉบับที่ 2
(เมษายน-มิถุนายน) หน้า 31-39
12) ดลฤดี รัตนปิติกรณ์ อารี ชีวเกษมสุข สุวิณี วิวัฒน์วานิช สมถวิล วิจิตรวรรณา (2552) ปัจจัยทานายการคงอยู่ใน
งานของพยาบาลวิชาชีพ เครือโรงพยาบาลพญาไท นาเสนอในที่ประชุมนานาชาติที่ Kuala Lumpur, Malaysia,
between 2-3 November 2010, in International Conference of Nursing (ICON): Technology and
lnnovation in Healthcare. (Oral presentation)
13) ฉวีวรรณ งาหัตถี อารี ชีวเกษมสุข และรัชนี นามจันทรา (2553) การบริหารความปลอดภัยของผู้ป่วยตามการรับรู้
ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดชัยภูมิ (อัดสานา)
14) ประไพ ศรีแก้ว ศรีนวล สถิตวิทยานันท์ อารี ชีวเกษมสุข และอมรรัตน์ ภิญโญอนันตพงษ์ (2553) ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ และ โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข เขตภาคใต้ (อัดสาเนา)
15) โกลัญญา สมานวงษ์ อารี ชีวเกษมสุข ธัญรดี จิรสินธิปก และวิไล กุศลวิศิษฎ์กุล (2553) ความสัมพันธ์ระหว่างการ
ใช้อานาจ การปฏิบัติบทบาทด้านการบริหารของหัวหน้าหอผู้ป่วย กับประสิทธิผลของหอผู้ป่วย โรงพยาบาลชุมชน เขต 8
วารสารพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ, 2553, ก.ค.-ก.ย. หน้า 45-53
16) จันทนา แก้วฟู อารี ชีวเกษมสุข และปริศนา นวลบุญเรือง (2554) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารความเสี่ยงด้าน
ความคลาดเคลื่อนทางยาของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ภาคเหนือ (อัดสาเนา)
17) ณิภา แสงกิตติไพบูลย์ อารี ชีวเกษมสุข ปิยะนันต์ อิสสระวิทย์ และวิไล กุศลวิศิษฎ์กุล (2554) การพัฒนาระบบ
บันทึกทางการพยาบาลด้วยคอมพิวเตอร์สาหรับผู้ป่วยมะเร็ง ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี นาเสนอโปสเตอร์ในการประชุมเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 วันที่ 26 สิงหาคม 2554 เรื่อง การศึกษาปัญหาของระบบการบันทึกทางการ
พยาบาล ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี (Proceeding)

18) จุฑาทิพย์ หิรัญสาลีอารี ชีวเกษมสุข ปิยะนันต์ อิสสระวิทย์ และวิไล กุศลวิศิษฎ์กุล (2554) การพัฒนาระบบการจัด
อัตรากาลังทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลชลประทาน (อัดสาเนา)
19) วราภรณ์ พันธ์มานะเจริญผล อารี ชีวเกษมสุข อารีย์วรรณ อ่วมตานี และวิไล กุศลวิศิษฏ์กุล (2554) การพัฒนา
รูปแบบการทางานเป็นทีมทางการพยาบาลของหอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลพญาไท2 ในการประชุมเสนอปากเปล่า
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 วันที่ 26 สิงหาคม 2554 (Proceeding)
20) ประภาพร บุญเพิ่ม อารี ชีวเกษมสุข รัชนี นามจันทรา และวิไล กุศลวิศิษฎ์กุล (2554) การศึกษาเปรียบเทียบ
คุณภาพชีวิตการทางานของพยาบาลวิชาชีพกับพยาบาลผู้ชานาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โรงพยาบาล
ศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (อัดสาเนา)
21) ชัชฎา เย็นบารุง อารี ชีวเกษมสุข ทัศนีย์ ทองประทีป และวิไล กุศลวิศิษฏ์กุล (2555) ปัจจัยที่มีผลต่อการปฎิบัติ
การพยาบาลด้านจิตวิญญาณของพยาบาลวิชาชีพ วารสารพยาบาล ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ วารสาร
พยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 2555 เมษายน-มิถุนายน หน้า 34-40
22) สายทิพย์ ไชยรา อารี ชีวเกษมสุข วิจิตรา กุสุมภ์ และวิไล กุศลวิศิษฏ์กุล (2555) การพัฒนารูปแบบรายงานการส่ง
เวรด้วยกระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสกลนคร (อัดสาเนา)
23) อุดมพร คาล้าเลิศ อารี ชีวเกษมสุข รัชนี นามจันทรา และ วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล (2555) การพัฒนารูปแบบการ
บันทึกทางการพยาบาลในหออภิบาลทารกแรกเกิด โรงพยาบาลสมุทรสาคร (อัดสาเนา)
24) จิราวรรณ จันทร์สมบูรณ์ อารี ชีวเกษมสุข รัชนี นามจันทรา (2555) การศึกษาคุณภาพของการบริการจักษุวิทยา
ตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการ: กรณีศึกษา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) (อัดสาเนา)
25) วันเพ็ญ บุญประเสริฐ อารี ชีวเกษมสุข และวิไล กุศลวิศิษฎ์กุล (2555) การพัฒนารูปแบบการบริการพยาบาล
อย่างเอื้ออาทรของพยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยในอายุรกรรม โรงพยาบาลชียงคา (อัดสาเนา)
26) ปริญดา เนตรหาญ อารี ชีวเกษมสุข และอารีย์วรรณ อ่วมตานี (2555) ค่านิยมและความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ
ของพยาบาลวิชาชีพสองรุ่นอายุในโรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร (อัดสาเนา)
27) ปิยะอร รุ่งธนเกียรติ และอารี ชีวเกษมสุข (2555) การพัฒนารูปแบบพยาบาลพี่เลี้ยง สาหรับพยาบาลจบใหม่
โรงพยาบาลสุรินทร์ (อัดสาเนา)
28) มยุรี ลีกาเนิดไทย และอารี ชีวเกษมสุข (2557) สมรรถนะเชิงวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
ปทุมธานี (อัดสาเนา)
วิทยากร
1) การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ทฤษฎีการดูแลเป็นแกนในการปฏิบัติวิชาชีพ วันที่ 13-14 ธันวาคม 2541
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

2) ประสบการณ์การบันทึกทางการพยาบาล ในการประชุมการพัฒนา คุณภาพของระบบบันทึกการพยาบาล
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ วัน ที่ 8-8 สิงหาคม 2542
3) การบันทึกทางการพยาบาล วัน ที่ 29,31 มกราคม และ 5,8 กุมภาพันธ์ 2543 ฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
4) กระบวนการพยาบาล วัน ที่ 20 มิถุนายน 2543 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
5) การดูแลผู้สูงอายุ วัน ที่ 28 ตุลาคม 2546 สถานสงเคราะห์บ้านบางแค
6) บันทึกทางการพยาบาล วั น ที่ 2-3 มิถุนายน 2547 โรงพยาบาลเซนต์แมรี่ จ. นครราชสีมา
7) การพยาบาลผู้สูงอายุยุคใหม่ ในการประชุมวิชาการโรงพยาบาลเวนต์หลุยส์ วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2547
8) การพัฒนาคุณภาพบันทึกทางการพยาบาล ร.พ. เวชธานี วันที่ 13-14ม 22-23 ธันวาคม พ.ศ. 2548
9) พยาบาลจะปฏิบัติและบันทึกอย่างไรจึงจะส่งเสริมการรับรองคูณภาพ โรงพยาบาลและหลักฐานเชิงวิชาการ
ร.พ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 28 ธันวาคม 2548, ร.พ. กรุงเทพคริสเตียน วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2549,
ร.พ. เจริญกรุงประชารักษ์ 9 มกราคม พ.ศ. 2549, ร.พ. นพรัตนราชธานี วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2549,
ร.พ. ไทยนครินทร์ 11 มกราคม พ.ศ. 2549, ร.พ. สิรินธร วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2549 และ ร.พ. สมิติเวช
ศรีนครินทร์ วัน ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2549
10) บันทึกทางการพยาบาลอย่างไร เพื่อให้มีคุณภาพ ร.พ. ไทยนครินทร์ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2549
11) บันทึกทางการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล ร.พ.ลาปาง วันที่ 6-8 มี.ค. 2549
12) การพัฒนาระบบบันทึกทางการพยาบาล ร.พ. ลาปาง วันที่ 18-19 เม.ย.2549
13) Concept mapping: หนทางสู่การพัฒนาผลลัพธ์ทางการพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
วันที่ 27 เมษายน 2550
14) การพัฒนาการเขียนบันทึกทางการพยาบาล สถาบันราชประชาสมาศัย วันที่ 30-31 สิงหาคม 2550
15) การอบรมเรื่องการอ่านและเขียนบทความภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วันที่ 4-6 มิถุนายน2550
16) การอ่านและเขียนบทความวิชาการทางการพยาบาลภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2550
17) การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารต้นทุนทางการพยาบาลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วัน ที่ 10 -11 มกราคม 2551
18) การอบรมเรื่องการอ่านและเขียนบทความภาษาอังกฤษวันที่ 12-14 มกราคม 2551 จนถึงปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรามธิราช
19) การประเมินสุขภาพเพื่อการวินิจฉัยทางการพยาบาล ครั้งที่ 1 สถาบันราชประชาสมาศัย วันที่ 16-17
มกราคม พ.ศ. 2551
20) International workshop on nursing leadership and management
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 29-31 มกราคม พ.ศ. 2551
21) การประเมินสุขภาพเพื่อการวินิจฉัยทางการพยาบาล ครั้งที่ 2 สถาบันราชประชาสมาศัย
วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

22) การพัฒนาการเขียนบันทึกทางการพยาบาล สถาบันราชประชาสมาศัย วันที่ 3-4 มีนาคม 2551
23) การพัฒนาผู้บริหารทางการพยาบาล รุ่นที่ 2 สภาการพยาบาล วันที่ 10 กรกฎาคม 2551
24) วิทยากรเรื่อง การบันทึกทางการพยาบาล และการประเมินสุขภาพ หลายแห่ง ตั้งแต่ พ.ศ 2552- ปัจจุบัน
25) การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารและเพื่อนาเสนอในการประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน
26) การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลอย่างยั่งยืนด้วยการวิจัย สมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทยฯ พ.ศ. 2554
27) การใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติงานและการบันทึกทางการพยาบาล โรงพยาบาลท่าม่วง
กาญจนบุรีวันที่ 13-14 กันยายน พ.ศ. 2555
28) การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อประเมินภาวะสุขภาพสาหรับพยาบาล 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 25-28
ธันวาคมพ.ศ. 2555 และวันที่ 17-18 มิถุนายน พ.ศ. 2556
29) การใช้ยาในผู้สูงอายุ และการพัฒนาทักษะจาเป็นของผู้นาทีมงาน ชมรมศูนย์ฯบริการผู้สูงอายุอโรคยศาลา
ปทุมธานี วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2556
ผลงานอื่นๆ
บทความบนเว็บไซต์ของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช blogs.stouhealth.org
พ.ศ. 2552 มี 5 บทความ
- จะดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคอัลไซเมอร์อย่างไร
- เมื่อผู้สูงอายุเป็นโรคพาร์กินสันควรดูแลอย่างไร
- ผู้สูงอายุจะดูแลตนเองเมื่อมีอาการปวดหลังอย่างไร
- จะส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีข้อเข่าเสื่อมอย่างไร
- ผู้สูงอายุที่เป็นโรคเก๊าท์จะดูแลตนเองได้อย่างไร
พ.ศ. 2553 มี 2 บทความ
- ควรดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวอย่างไร
- การต้านความชราก่อนวัยสูงอายุ
พ.ศ. 2555 มี 4 บทความ
- การป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุที่มีกระดูกพรุน
- การใช้การแพทย์ทางเลือกดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (ตอนที่ 1)*
- การใช้การแพทย์ทางเลือกดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (ตอนที่ 2)*
- การดูแลผิวพรรณสดใสในวัยหมดประจาเดือน
รายการโทรทัศน์
1) การดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ในรายการโทรทัศน์ชื่อ “ก้าวทันโลกกับ มสธ.”
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 27 พ.ย. 2552

2) เมื่อเป็นโรคเก๊าท์ควรดูแลตนเองอย่างๆร ในรายการโทรทัศน์ชื่อ “ทางไกลใกล้ความรู้”
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 4 ธ.ค. 2552
3) เคล็ดลับของการลดความอ้วนอย่างชาญฉลาด ใน รายการโทรทัศน์ชื่อ “ทางไกลใกล้ความรู้” ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2553
4) ทาอย่างไรให้แก่ช้า ในรายการโทรทัศน์ชื่อ “ทางไกลใกล้ความรู้” ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วันที่ 15 ต.ค. 2553
5) การบันทึกทางการพยาบาล ใน รายการโทรทัศน์ชื่อ “สถานีนวัตกรรม”
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2553
6) สื่อการสอนเรื่อง การตรวจร่างกาย ใน รายการโทรทัศน์ชื่อ “สถานีนวัตกรรม”
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2553
7) การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลที่มุ่งการใช้กระบวนการพยาบาล
ใน รายการโทรทัศน์ชื่อ “สถานีนวัตกรรม” ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2554
8) การใช้แพทย์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพตนเอง ใน รายการโทรทัศน์ชื่อ “ทางไกลใกล้ความรู้”
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2555
รายการวิทยุ
พ.ศ. 2552 อาหารเจกับมังสวิรัติต่างกันอย่างไร ใน รายการรักษ์สุขภาพ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2553 โรคที่มากับน้าท่วม รายการวิทยุปฏิสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2553 ผู้สูงอายุกับอัลไซเมอร์ ใน รายการวิทยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “คลินิก 101.5”
พ.ศ. 2553 โรคอ้วนและเคล็ดลับของการลดความอ้วน ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2553 การต้านความชรา รายการรักษ์สุขภาพ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2553 ทาอย่างไรไม่ให้เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ รายการรักษ์สุขภาพ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2554 กินอย่างไรให้อ่อนวัย รายการรักษ์สุขภาพ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2554 จิตใจช่วยให้อ่อนเยาว์ได้อย่างไร รายการรักษ์สุขภาพ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2554 ความเครียดทาให้เกิดโรคอย่างไร รายการรักษ์สุขภาพ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2554 อารการสวดมนต์เพื่อบาบัดโรคด้วยตนเอง รายการรักษ์สุขภาพ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2554 อารมณ์ทาให้เกิดโรคอย่างไร รายการรักษ์สุขภาพ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2554 การบาบัดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแบบผสมผสาน รายการวิทยุปฏิสัมพันธ์ ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2554 จะต้านความชราได้อย่างไร ใน รายการวิทยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “คลินิก 101.5”
พ.ศ.2554 จิตใจช่วยให้อ่อนเยาว์ได้อย่างไร ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2555 นาฬิกาชีวิต ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2555การใช้การแพทย์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2556 จิตนาการช่วยบาบัดโรคได้ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายการ webcast บนอินเทอร์เน็ต
พ.ศ. 2550 บันทึกทางการพยาบาล
พ.ศ. 2550 กระดูกพรุนควรทาอย่างไร?
พ.ศ. 2550 อาหารสมองสาหรับผู้บริหาร
พ.ศ. 2551 พุทธบาบัดกับการพยาบาล ตอนที่ 1
พ.ศ. 2551 พุทธบาบัดกับการพยาบาล ตอนที่ 2
พ.ศ. 2552 อาหารเจกับมังสวิรัติ
พ.ศ. 2553 ไข้หวัดใหญ่ 2009
พ.ศ. 2553 การดูแลสุขภาพในยุคมลภาวะ
พ.ศ. 2556 จิตนาการบาบัดโรคได้อย่างไร
นิตยสาร
พ.ศ. 2553 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคอ้วนและเคล็ดลับของการลดความอ้วน ในนิตยสารชื่อ เล่มโปรด
การทางานกับสมาคมวิชาชีพ
- คณะทางานเฉพาะกิจพิจารณาแนวทางการเขียนบันทึกทางการรักษาพยาบาลร่วมกันระหว่างแพทย์และ
พยาบาล สภาการพยาบาล พ.ศ. 2549
- คณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยพ.ศ.2547- 2552 และ พ.ศ. 2556
10.3 คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและพยาบาลพิเศษ ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.
2553-2554
- คณะกรรมการแผนกนิทรรศการของการจัดประชุมพยาบาลแห่งชาติ ของสมาคมพยาบาลแห่งชาติ พ.ศ.
2554
- คณะอนุกรรมการสาขาพยาบาลศาสตร์ ของสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2552
จนถึงปัจจุบัน
- สมาชิกของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไมยฯ
- สมาชิกของสภาการพยาบาล
- สมาชิกของสมาคมเกียรติคุณแห่งประเทศไทย (Thailand Nursing Honor Society at Large)
ตั้แต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555

