
รายช่ืองานวิจัยประจ าปีงบประมาณ 2561 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา รายงานวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 11.30 น. 

# หัวข้อวิจัย รายช่ือผู้ท าวิจัย จ านวนเงิน ระยะเวลา 
1. โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ้ืนที่ จังหวัด

สระแก้ว จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก  

1. นางบ าเพ็ญ ค าดี 1,944,950.00 1 พ.ค. 2560 ถึง 31 ก.ค. 2561 

2. พฤติกรรมการสื่อสารของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไป จังหวัด
พะเยา  

1. นางเปรมฤดี ศรีวิชัย 
2. กันติยา ลิ้มประเสริฐ  

38,850.00 11 ก.ค. 2560 ถึง 10 ก.ค. 2561 

3. ทัศนะการดูแลแบบประคับประคองของนักศึกษาพยาบาลในการ
ดูแลผู้ป่วยสูงอายุระยะ สุดท้าย  

1. นางสมศรี ทาทาน 
2. นางวราภรณ์ ศรีจันทร์พาล 

20,500.00 11 ก.ค. 2560 ถึง 10 ก.ค. 2561 

4. การจัดการความเจ็บปวดของผู้สูงอายุจากโรคกระดูกพรุนในเขต
ชุมชน อ าเภอเมืองพะเยา  

1. นางหทัยรัตน์ บรรณากิจ 
2. นางสาวอรัญญา นามวงศ ์

31,100.00 11 ก.ค. 2560 ถึง 10 ก.ค. 2561 

5. ผลของเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลองต่อการรับรู้ความสามารถ
ตนเองของนักศึกษาพยาบาลต่อการดูแลผู้ป่วยภาวะช็อกจากการติด
เชื้อ 

1. นางวราภรณ์ ศรีจันทร์พาล 
2. นางสมศรี ทาทาน 

22,390.00 11 ก.ค. 2560 ถึง 10 ก.ค. 2561 

6. ผลของการปรับพฤติกรรมผ่านการสร้างแรงจูงใจต่อระดับน้ าตาลใน
เลือดของกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน  

1. นางสาวชลธิมา ปิ่นสกุล 40,500.00  

7. กระบวนการตัดสินใจเพ่ือรับการรักษาด้วยวิธีการล้างไตทางหน้า
ท้องของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย โรงพยาบาลพะเยา  

1. นางสาวนงนุช ปัญจธรรมเจริญ 28,000.00 11 ก.ค. 2560 ถึง 10 ก.ค. 2561 

8. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับการลดการบริโภคเกลือใน
อาหาร พฤติกรรมการลดการบริโภคเกลือในอาหารกับปริมาณ
โซเดียมในปัสสาวะของนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีพะเยา  

1. นางปรัศนี สมิธ 
2. นางสมศรี ทาทาน 
3. นางวราภรณ์ ศรีจันทร์พาล 

57,500.00 11 ก.ค. 2560 ถึง 10 ก.ค. 2561 

9. ปัจจัยท านายภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรคเบาหวานในชุมชน  1. นางสาวอรัญญา นามวงศ ์
2. นายกฤตพัทธ์ ฝึกฝน 
3. นางสาวบัวบาน ยะนา 
 

29,380.00 11 ก.ค. 2560 ถึง 10 ก.ค. 2561 
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รายช่ืองานวิจัยประจ าปีงบประมาณ 2561 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา รายงานวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 11.30 น. 

# หัวข้อวิจัย รายช่ือผู้ท าวิจัย จ านวนเงิน ระยะเวลา 
10. การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและจุดคุ้มทุนในการผลิตบัณฑิต 

ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา ปีงบประมาณ 2558-
2559  

1. นายนครินทร์ นันทฤทธิ์ 
2. นางสุทธินี วงค์แสน 
3. นางสาวพร บุญมี 
4. นายเอกชัย หมื่นขัติย์ 
5. นางกนกวรรณ ปัญภู 

22,000.00 11 ก.ค. 2560 ถึง 10 ก.ค. 2561 

11. สังเคราะห์ผลงานวิจัยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  1. นายกฤตพัทธ์ ฝึกฝน 20,000.00 1 พ.ค. 2560 ถึง 30 เม.ย. 2561 
12. สถานการณ์การพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่ 1  1. นางทักษิกา ชัชวรัตน์ 30,000.00 1 เม.ย. 2560 ถึง 31 มี.ค. 2561 
13. การถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเสริมสร้างปิติสุข

ส าหรับผู้สูงอายุภาคเหนือ  

1. นายกฤตพัทธ์ ฝึกฝน 
2. นางปรัศนี สมิธ 
3. นางสาวอรัญญา นามวงศ ์
4. นางอัมพร ยานะ 

2,000,000.00 31 ก.ค. 2560 ถึง 30 ก.ค. 2561 
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