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วารสารกลุมที่ 2 : วารสารที่ผานการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567)
บทความและรายงานวิจัยในราชาวดีสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร
เปนความคิดเห็นของผูเขียนมิใชของคณะผูจัดทํา และมิใชความรับผิดชอบของคณะผูจัดทํา

สารจากบรรณาธิการ
ราชาวดีส าร วิท ยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร ปที่ 11 ฉบับ ที่ 2 นี้ ไดเ สร็จ สิ้นทามกลาง
สถานการณการแพรระบาดทั่วโลกของโควิด-19 ที่เขามาสรางความวุนวายใหทั่วโลกมากกวา 2 ป และยังไมมี
ทาทีวาจะไวรัสตัวนี้จะหมดไป และลาสุดไวรัสตัวนี้พัฒนาตัวเองกลายพันธุเปนชนิดที่ 5 หลังจากสายพันธุ
อัลฟาเบตา แกมมา และเดลตา ซึ่งโควิด-19 กลายพันธุลาสุดนีม้ ีชื่อในทางวิทยาศาสตรวา B.1.1.529 องคการ
อนามัยโลก ไดตั้งชื่อเรียกใหตามลําดับตัวอักษรกรีก วา “โอไมครอน” (Omicron) อยางไรก็ตามเราควรเฝา
จับ ตามอง และติดตามขาวสารอยางใกลชิด ขณะเดียวกันก็ ควรปฏิบัติตามมาตรการในการปองกันอยาง
เครงครัด โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูสูงอายุและผูที่ยังไมไดรับวัคซีนซึ่งอาจมีผลกระทบจากเชื้อโควิดสายพันธุโอ
ไมครอนนี้ และสายพันธุอื่นๆ สําหรับใครที่ยังไมไดรับวัคซีนปองกันโควิด ควรไดรับวัคซีนใหครบโดส เพื่อลด
ความรุนแรงของอาการจากการติดเชื้อ ดูแลรางกายใหพรอม เพื่อสุขภาพที่ดี ปองกันโรครายแรงที่อาจเกิดขึ้น
สําหรับสาระในราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร ฉบับนี้ มีเนื้อหาที่นาสนใจ และ
ทันสมัย บทความวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพยาบาล การแพทย การสาธารณสุข และชุมชน จํานวน 10 เรื่อง
บทความวิจัยที่เกี่ยวกับโควิด-19 ที่ศึกษาผลของการพัฒนาระบบบริการโรงพยาบาลสนามตอการจัดการดาน
สุขภาพและพฤติกรรมการปองกันการแพรกระจายเชื้อของบุคลากรและผูป วยโควิด-19 รวมทั้งบทความวิจัยที่
ศึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เชน ภาวะสุขภาพของมารดาหลังคลอดวัยรุน ประสบการณการถูกตีตราของผู
ติดเชื้อเอชไอวี และวิธีปฏิบัติตัวที่ดีของผูติดเชื้อเอชไอวี เพื่อลดการตีตราตนเองเมื่อมารับบริการที่โรงพยาบาล
ผลของโปรแกรมการใหความรูรว มกับการเสริมแรงตามทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทําตอพฤติกรรมการ
ปองกันทองผูก และการเกิดทองผูก ในนัก เรียนชั้นประถมศึก ษาตอนปลาย บทความวิจัยที่ศึก ษาเกี่ยวกับ
เวชศาสตรผูสูงอายุ เชน การรับรูภาวะคุกคามอาการสมองเสื่อมในผูสูงอายุตอนตน ตําบลควนโดน อําเภอควน
โดน จังหวัดสตูล และการพัฒ นารูปแบบการดูแลสุขภาพของผูสูง อายุในชุม ชนโดยการมีสวนรวมของภาคี
เครือขาย ตําบลหนองไผ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นอกจากนี้ยังนําเสนอบทความวิจัยดานการศึกษา
พยาบาล และสาธารณสุข ไดแก การประเมินสมรรถนะดานการพยาบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของ
ผูสําเร็จการศึกษารุนที่ 1 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลโรคหลอดเลือดสมอง วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี การวิเ คราะหเ สนทางปจ จัย ที่สง ผลตอ คุณภาพชีวิ ตของบัณฑิตพยาบาล
วิท ยาลัย พยาบาล สั ง กัด กระทรวงสาธารณสุ ข ความตองการศึก ษาตอ ระดั บ บัณ ฑิตศึ ก ษาหลัก สูต ร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง และความสัมพันธระหวาง
วัฒ นธรรมองคการ ลักษณะสรางสรรคและความยึดมั่นผูก พันตอองคการกับ คุณภาพชีวิตการทํางานของ
บุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี นอกจากนี้มีบทความวิชาการจํานวน 2 เรื่อง ที่เกี่ยวกับ แนว
ทางการประยุกตใชรูปแบบการประเมิน CIPPiest ในการประเมินโครงการทางสุขภาพ และการเรียนรูโดยใช
สถานการณจําลองเสมือนจริงสูงในการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร
ทั้งนี้ หากทานผูอานมีความสนใจลงตีพิมพในวารสารสามารถสง บทความเพื่อเขารับ การพิจารณา
ตีพิมพได ทายสุดนี้กองบรรณาธิการขอขอบคุณคณะวิจัย ผูทรงคุณวุฒิที่เสียสละเวลาตรวจสอบประเมินผลงาน
ขอบคุณทานผูอานทุกทานที่ติดตามอานวารสาร รวมทั้งขอบคุณเจาหนาที่ทุกฝายที่มีสวนเรงรัด ปรับปรุงงาน
จนวารสารฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี พบกันใหมฉบับหนาคะ
ดร.จุฬารัตน หาวหาญ
บรรณาธิการ

สารบัญ
หนา
บทความวิจัย
1
 ภาวะสุขภาพของมารดาหลังคลอดวัยรุนไทยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศุภวดี แถวเพีย จิราพร วรวงศ ศุภจิรา สืบศรีสุข ฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง และ
ปฐวิภา ญาณประเสริฐ
17
 ประสบการณการถูกตีตราของผูติดเชื้อเอชไอวีและวิธีปฏิบัติตัวที่ดีของผูติดเชื้อเอชไอวี
เพื่อลดการตีตราตนเองเมื่อมารับบริการที่โรงพยาบาล
บุณรฎา นามแกว และกิตติพร เนาวสุวรรณ
32
 ผลของโปรแกรมการใหความรูรวมกับการเสริมแรงตามทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทํา
ตอพฤติกรรมการปองกันทองผูก และการเกิดทองผูก ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
จีราภา ศรีทาไฮ จันจิรา หินขาว และบุษยารัตน ลอยศักดิ์
45
 ความตองการศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตของวิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ และพยงค เทพอักษร
60
 ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการ ลักษณะสรางสรรคและความยึดมั่นผูกพันตอองคการ
กับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
พัชรพิมล ดีรุณ สรวงทิพย ภูกฤษณา เยาวลักษณ แกลวกลา และสุริยา ฟองเกิด
 การประเมินสมรรถนะดานการพยาบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของผูสําเร็จการศึกษารุน ที่ 1 70
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลโรคหลอดเลือดสมอง วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี สระบุรี
ผุสดี กอเจดีย นุสรา นามเดช ณัฐวุฒิ บุญสนธิ และจรัสศรี อัธยาศัย
80
 การวิเคราะหเสนทางปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
อุตมชญาน อินทเรือง คมวัฒน รุงเรือง และศรินยา พลสิงหชาญ
96
 การรับรูภาวะคุกคามอาการสมองเสื่อมในผูสูงอายุตอนตน ตําบลควนโดน อําเภอควนโดน
จังหวัดสตูล
ฟารีดา หลังยาหนาย ลลิตา ยะฝา ชารีฟะ นารีเปน ยุภาดา ดวงตา นภชา สิงหวีรธรรม และ
กิตติพร เนาวสุวรรณ
109
 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชนโดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย
ตําบลหนองไผ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ศรีไชย โพธิ์ศรี และมัลลิกา มากรัตน
 ผลของการพัฒนาระบบบริการโรงพยาบาลสนามตอการจัดการดานสุขภาพและพฤติกรรมการ 121
ปองกันการแพรกระจายเชื้อของบุคลากรและผูปวยโควิด-19
ปาริชาติ กาญจนวงค กิตติพร เนาวสุวรรณ และนภชา สิงหวีรธรรม

สารบัญ (ตอ)
หนา
บทความวิชาการ
 แนวทางการประยุกตใชรูปแบบการประเมิน CIPPiest ในการประเมินโครงการทางสุขภาพ
นฤมล เอกธรรมสุทธิ์ และสิรารักษ เจริญศรีเมือง
 การเรียนรูโดยใชสถานการณจําลองเสมือนจริงสูงในการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร
ศิริพร ชุดเจือจีน สุดารัตน วุฒิศักดิ์ไพศาล และสุพัตรา หนายสังขาร
คําแนะนําในการตีพิมพ
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