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1. ประวัติสวนบุคคล    

 1.1.ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือ-สกุล นางอุไร  จเรประพาฬ  สถานท่ีทํางาน สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 

ตําแหนง รองศาสตราจารย   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

โทรศัพท 081-8930501   222 ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา 

โทรสาร 0 75 672103   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 

E-mail Jurai@wu.ac.th  หองทํางาน อาคารวิชาการ 2 ชั้น 2 หอง 204 

         Jurai0902@gmail.com  

1.2.ประวัติการศึกษา 

ป พ.ศ. ช่ือปริญญา/สาขา สถาบัน 

2559 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2547 ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง 

สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติท่ัวไป 

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ 

2546 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

  สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2537 ประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ

ชั้นสูง 

(การพยาบาลและผดุงครรภตอเนื่อง 2 ป) 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีสงขลา 

2531 ประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ

ชั้นตน 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีนครศรีธรรมราช 

   

   1.3.รางวัลหรือการรับรองท่ีไดรับ 

ป พ.ศ. ช่ือรางวัลหรือการรับรองท่ีไดรับ สถาบัน/หนวยงาน 

2563 ศิษยเกาดีเดนดานการบริหาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรธีรรมราช 

2558 ศิษยเกาดีเดน คณะพยาบาลศาสตร  

หาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2553  รางวัลกระบวนงานบริการประชาชนดีเดน

ของ  อกพร.(เปนผูดําเนินการ ศึกษาวิจัย

และพัฒนา “FAP MODEL กระบวนการ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  

mailto:Jurai0902@gmail.com
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ป พ.ศ. ช่ือรางวัลหรือการรับรองท่ีไดรับ สถาบัน/หนวยงาน 

ดําเนินงานเพ่ือการจัดการสุขภาวะโดย

ชุมชน”) 

2552 ศิษยเกาดีเดนเกียรติยศดานวิชาการ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรธีรรมราช 

2550 พยาบาลดีเดนสาขาการศึกษา สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย สาขาภาคใต 

2547 รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ งการนํ าเสนอ

ผลงาน วิจั ยระดั บบัณ ฑิต ศึกษา สาขา

วิทยาศาสตรสุขภาพและทันตแพทย   

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

1.4.ประวัติการทํางาน/การดํารงตําแหนง 

01/11/2562 - ปจจุบัน คณบดี สํานักวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

15/09/2563- ดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย สํานักวิชาพยาบาลศาสตร สาขาวิชาการ 

พยาบาลอนามัยชุมชน 

11/09/2562-01/11/2562 รักษาการแทนคณบดี สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 

26/12/2561-01/11/2562 รักษาการแทนหัวหนาสถานวิจัย สํานักวิชาพยาบาลศาสตร   

13/03/2560 ดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย สํานักวิชาพยาบาลศาสตร สาขาวิชาการ 

พยาบาลอนามัยชุมชน 

01/02/2560 10/09/2562 รองคณบดี สํานักวิชาพยาบาลศาสตร  

30/07/2547-13/03/2560   อาจารย สํานักวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

2541-2547      พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทาศาลา  จ.นครศรีธรรมราช 

2540-2541       พยาบาลวิชาชีพ สถานีอนามัยบานตนเลียบ  อ.ทาศาลา  จ.นครศรีธรรมราช 

2537-2540       พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสิชล  จ.นครศรีธรรมราช 

2531-2537       พยาบาลเทคนคิ สถานีอนามัยบานบางกระบือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  

  

1.5.ขอบเขตงานวิจัยท่ีสนใจ 

 การจัดการระบบสุขภาพชุมชน สารสนเทศทางสุขภาพและทางการพยาบาล  การดูแลผูสูงอายุใน

ชุมชน  การดูแลมารดากอนและหลังคลอดในชุมชน 

1.6. กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพ 

  2536-ปจจุบัน  สมาชิกสภาการพยาบาล เลขท่ี 15803 

2537-ปจจุบัน  สมาชิกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย เลขท่ี 3437/2547 

2537-ปจจุบัน สมาชิกสมาคมศิษยเกาพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 
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2.ผลงานเดน 

 จากการปฏิบัติงานในฐานะพยาบาลชุมชน และอาจารยท่ีสอนภาควิชาการพยาบลชุมชนท่ีตอง

รับผิดชอบดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตรับผิดชอบโดยการ ใหการพยาบาลตอผูปวยโดยตรง และ จัดการ 

การเชื่อมประสานกับองคกรตางๆ เพ่ือหนุนเสริมใหเกิดชุมชนเขมแข็ง ซ่ึงการทํางานพบวามีอุปสรรคเรื่องการ

นําใชขอมูลเพ่ือกระตุนใหภาคประชาชน และองคกรทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานเพ่ือสราง

สุขภาพโดยชุมชน ดังนั้นจึงไดศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูล และกระบวนการนําใชขอมูล

เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมในนามของสํานักวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รวมกับองคการบริหาร

สวนตําบลปากพูน และสถานีอนามัยบานศาลาบางปูศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Participatory Action 

Research) จนเกิดชุดความรูเรื่อง “FAP MODEL : กระบวนการและเครื่องมือเพ่ือการจัดการสุขภาวะโดย

ชุมชน”   

 ชุดความรูเรื่อง FAP MODEL ไดมีการจัดอบรมเพ่ือการนําใช ขยายผล ดังนี้ 

 1) จัดอบรมใหกับบุคลากรดานสาธารณสุข เชน พยาบาล เจาหนาท่ีสาธารณสุข ปละ 1 ครั้ง ตั้งแต ป 

2547-2554  หนวยงานท่ีนําใช เชน สถานีอนามัยบานบางปู สถานีอนามัยบานปากพูน สถานีอนามัยในตําบล

ระโนดบางแหง โรงพยาบาลบานฉาง จ. สุราษฏธานี เปนตน 

2)  จัดอบรมใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 60 ตําบลท่ัวประเทศไทยผานการดําเนินโครงการ 

“การพัฒนาเครือขายองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน” (เอกสารแนบ 2 ) ซ่ึง

สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาะ (สสส) ตั้งแต ป 2552-2554  

3) และขยายผลเขาสูองคกรภาคเอกชน เชน โดยบริษัทไทยออยดนําใชกระบวนการดังกลาวเพ่ือสราง

การมีสวนรวมกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

ผลท่ีเกิดจากการนําใชกระบวนการดังกลาวพบวา ไดสรางกระบวนการรวมคนมารวมคิด รวมทําเรื่อง

ของการจัดการสุขภาวะอยางเปนระบบมากข้ึน เกิดการเชื่อมโยงเปนเครือขายเพ่ือการพัฒนาแตละพ้ืนท่ี และ

ในภาพรวมอยางเห็นไดชัด จนไดรับการยอมรับจาก คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไทยใหเปน

กระบวนงานบริการประชาชนดีเดนของ  อกพร. (2553)  

  

3.ผลงานวิชาการ 

3.1.การนําเสนอผลงานวิชาการ 

1. Urai Jaraeprapal and Kamlai Somrak.  The Strength of 20 Communities after the 

Central Organization Network drove the Healthy Community. The 10th Walailak 

Research International Conference. 2019, 27-29 Mar, Thailand 

2.อุไร จเรประพาฬ และกําไล สมรักษ. การขับเคล่ือนเครือขายองคกรกลางรวมสรางเมืองคอนสู

ชุมชนสุขภาวะ. The 10th Walailak Research National Conference  การประชุมวิชาการระดับชาติ 

“วลัยลักษณวิจัย” ครั้งท่ี 10. (2562) 
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3. Urai Jaraeprapal. Success Factors of the Implementation of Health Promotion 

Program for the Elders in Community, Nakhorn Si Thammarat Province and Krabi 

Province Context. Worldwide Nursing Conference 2018, 23-24 July, Singapore. 

4. อุไร จเรประพาฬ และสุดา ใจหาว. การศึกษาความคาดหวังตอโรงพยาบาลศูนยการแพทย 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ของผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชนภาคใตตอนบน. The 10th Walailak Research 

National Conference  การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณวิจัย” ครั้งท่ี 10. (2561) 

5. อุไร จเรประพาฬ และกําไล สมรักษ. รูปแบบการดําเนินงานของทีมประสานวิชาการในโครงการ

รวมสรางชุมชนใหนาอยู จังหวัดนครศรีธรรมราช. The 9th Walailak Research National Conference  

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณวิจัย” ครั้งท่ี 9. (2560) 

6. อุไร จเรประพาฬ และ พวงรัตน จินพล. การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการดูแล

ผูสูงอายุในชุมชน. The  7th Walailak Research National Conference  การประชุมวิชาการระดับชาติ 

“วลัยลักษณวิจัย” ครั้งท่ี 7 

7. อุไร  จเรประพาฬ และ ประภาส จเรประพาฬ. การศึกษาระบบบริการผูสูงอายุระดับชุมชน 

กรณีศึกษาตําบลปากพูน อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช. The 5th Walailak Research National 

Conference  การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณวิจัย” ครั้งท่ี 5 (2 สิงหาคม 2556) 

8.  อุไร  จเรประพาฬ และ กําไล สมรักษ. การศึกษารูปแบบการขับเคล่ือนเครือขายองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน . The 5th Walailak Research National 

Conference  การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณวิจัย” ครั้งท่ี 5 (2 สิงหาคม 2556) 

9. อุไร  จเรประพาฬ และ กําไล สมรักษ. การสังเคราะหนวัตกรรมการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน

ของเครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือขับเคล่ือนตําบลสุขภาวะ . The 5th Walailak Research 

National Conference  การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณวิจัย” ครั้งท่ี 5 (2 สิงหาคม 2556) 

10. อุไร  จเรประพาฬ. การขับเคล่ือนระบบบริการเพ่ือสิทธิและสุขภาวะของผูสูงอายุระดับชุมชน

ตําบลปากพูน. การประชุมวิชาการเรื่อง “ขบวนการเปลี่ยนแปลงของพยาบาลไทยจากการเปดประเทศสูสังคม

อาเซียน” วันท่ี 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชา ออคิด 

11. อุไร  จเรประพาฬ. "Using Family and Community Assessment Program (FAP) to 

Encourage Community Health Management" UNIVERSITY-COMMUNITY ENGAGEMENT 

CONFERENCE 2009 (UCEC 2009)  23-26 November 2009, Penang, Malaysia 

12. อุ ไร   จ เรประพาฬ . Using FAP to Encourage Community Health Management. 

Kyoto University, Japan. 21/09/2009 

11.  อุไร  จเรประพาฬ. (2552). รูปแบบการสรางสุขภาวะชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น: 

กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลปากพูน อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  นําเสนอปากเปลาในการ
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ประชุม  “เศรษฐกิจฐานความรู กูวิกฤติชาติ” ณ. หองประชุมปทุมรัตน  โรงแรมทวินโลตัส จังหวัด

นครศรีธรรมราช วันท่ี 3  เมษายน  2552. 

12. Assist. Pro.Dr.Kiatkamjorn  Kusol , Saovalak  Wongnart , Urai  Jaraeprapal The 

Influence of Problem-Based Learning on Critical Thinking Skills of Nursing Students in 

Children and Adolescents Nursing Practicum , International   Conference  on Problem-

based  Learing  “PBL:A Curriculum Model for Educational Reform” 2-4 May 2007 Nakhon si 

Thammarat,THAILAND. 

13. Assist. Pro.Dr.Kiatkamjorn  Kusol , Saovalak  Wongnart , Urai  Jaraeprapal  A Study 

of Attitude toward Problem - Based Learning  and Resulting Learning Achievement in  

Nursing Students.  International   Conference  on Problem-Based  Learing  “PBL:A 

Curriculum Model for Educational Reform” 2-4 May 2007 Nakhon si Thammarat,THAILAND. 

14. อุไร  จเรประพาฬ. การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพชุมชน 

นําเสนอปากเปลาในการประชุมรวมพลังพยาบาลแหงประเทศไทยประจําป ณ. หองประชุมกองทัพเรือ วันท่ี 8  

พฤศจกิายน 2550. 

15. อุไร  จเรประพาฬ. ผลของการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรประเมินสุขภาพครอบครัวตอ

ประสิทธิภาพการทํางานของทีมสุขภาพในสถานบริการระดับปฐมภูมิ เครือขายบริการสุขภาพ 

โรงพยาบาลทาศาลา. นําเสนอปากเปลาในการประชุมวิชาการประจําป พ.ศ. 2547 ณ. ศูนยปาฐกถาประดิษฐ  

เชยจิตร  อาคารตึกฟกทอง  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวันท่ี 12 มีนาคม 2547. (ชนะเลิศอันดับหนึ่งการ

นําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและทันตแพทย) 

 

3.2.ผลงานวิจัย 

1.อุไร จเรประพาฬ, สุภาณี ออนชื่นจิตร และ อุมาพร ปุญญโสพรรณ. ( 2547).   ผลของการใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรประเมินสุขภาพครอบครัวตอประสิทธิภาพการทํางานของทีมสุขภาพในสถาน

บริการระดับปฐมภูมิ เครือขายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลทาศาลา. วิทยานิพนธพยาบาลศาสตร

มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.  

2. อุไร จเรประพาฬ. (2559). การนําใชขอมูลเพ่ือการดูแลผูสูงอายุโดยชุมชน. วิทยานิพนธปริญญา

พยาบาลดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

 

ชื่อโครงการวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย คณะผูวิจัย แหลงทุนสนบัสนนุ

การวิจัย 

ระยะเวลา

การทําวิจัย 

1. การขับเคลื่อนเครือขาย

องคกรกลางรวมสราง

ผศ. ดร.อุไร จเรประพาฬ  

40% 

ผศ..กําไล สมรักษ 

40%  

สสส. ตค. 2562-

กย. 2563 
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ชื่อโครงการวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย คณะผูวิจัย แหลงทุนสนบัสนนุ

การวิจัย 

ระยะเวลา

การทําวิจัย 

เมืองคอนสูชุมชนสุขภาวะ อุไรวรรณ  พานทอง 10% 

2. การพัฒนาระบบการ

สรางเสริมสุขภาวะ

ผูสูงอายุโดยชุมชน

อยางยั่งยืนในบริบท

ของสังคมวัฒนธรรม

ไทยแบบพุทธและ

อิสลาม 

ผศ. ดร.อุไร จเรประพาฬ  

40%  

 

ผศ. ดร.ขนิษฐา นาคะ 

ผศ. ดร.จันทรา พรหม

นอย 

รศ. ดร.ประณีต สงวัฒนา 

วช. 1 ตค.62-30 

กย 64 

3. การขับเคลื่อนเครือขาย

องคกรกลางรวมสราง

เมืองคอนสูชุมชนสุขภาวะ 

ระยะท่ี 2 

ผศ. ดร.อุไร จเรประพาฬ  

50%  

 

ผศ..กําไล สมรักษ 

50%  

 

กองทุนสนับสนุน

การสรางเสริม

สุขภาพ โดย สํานัก

สรางสรรคดฮกาส

และพัฒนา

นวัตกรรม (สํานัก 

6) 

1 มีค..62-

30 กย 63 

4. โครงการพัฒนาและวิจัย

เพ่ือการดูแลผูสูงอายุโดย

ชุมชนทองถ่ิน 

 

ผศ. ดร.อุไร จเรประพาฬ   

80% 

ผศ.ดร.ยุวด ีวิทยพันธ 

20% 

กองทุนสนับสนุน

การสรางเสริม

สุขภาพ โดยสํานัก

สรางสุขภาวะชุมชน 

(สํานัก 3) 

1 สค.61-31 

มค. 64 

5. การพัฒนาระบบและ

นวัตกรรมการดูแล

ผูสูงอายุโดยชุมชนทองถ่ิน 

 

ผศ. ดร.อุไร จเรประพาฬ   

60% 

ผศ.ดร.ยุวด ีวิทยพันธ 

15% 

รศ. ดร. สายฝน 

เอกวรางกูร 10% 

ผศ.ดร.ลดัดา เถียมวงศ 

10% 

.ดร.จอม …. 

5% 

กองทุนสนับสนุน

การสรางเสริม

สุขภาพ โดยสํานัก

สรางสุขภาวะชุมชน 

(สํานัก 3) 

1 สค.61-31 

มค. 64 
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ชื่อโครงการวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย คณะผูวิจัย แหลงทุนสนบัสนนุ

การวิจัย 

ระยะเวลา

การทําวิจัย 

6. การพัฒนานวัตกรรม

การจัดการอาหารเพ่ือ

การดูแลผูสูงอายุโดย

ชุมชนทองถ่ิน 

 

ผศ. ดร.อุไร จเรประพาฬ   

50% 

ดร.รัชฏาภรณ จันทร

สุวรรณ  50% 

กองทุนสนับสนุน

การสรางเสริม

สุขภาพ โดยสํานัก

สรางสุขภาวะชุมชน 

(สํานัก 3) 

1 สค.61-31 

มค. 64 

7. การศึกษาวิถีการ

ดําเนินชีวิตของ

ผูสูงอายุวัยปลายท่ีมี

สุขภาวะในบริบท

ภาคใต 

 

ผศ. ดร.อุไร จเรประพาฬ   

60% 

 กองทุนสนับสนุน

การสรางเสริม

สุขภาพ โดยสํานัก

สรางสุขภาวะชุมชน 

(สํานัก 3) 

1 สค.61-31 

มค. 64 

8. การพัฒนานวัตกรรม

การลดน้ําหนักเพ่ือการ

ดูแลผูสูงอายุโดยชุมชน

ทองถ่ิน 

 

อ พรชนุตย ผศ. ดร.อุไร จเรประพาฬ   

50% 

กองทุนสนับสนุน

การสรางเสริม

สุขภาพ โดยสํานัก

สรางสุขภาวะชุมชน 

(สํานัก 3) 

1 สค.61-31 

มค. 64 

9. การพัฒนารูปแบบการ

ปองกันภาวะหกลม

ของผูสูงอายุไทยใน

ชุมชนภาคใต 

อุไรวรรณ พานทอง 

50% 

ผศ. ดร.อุไร จเรประพาฬ   

50% 

กองทุนสนับสนุน

การสรางเสริม

สุขภาพ โดยสํานัก

สรางสุขภาวะชุมชน 

(สํานัก 3) 

1 สค.61-31 

มค. 64 

10. การพัฒนานวัตกรรม

การเคลื่อนไหวออก

แรงเพ่ือการดูแล

ผูสูงอายุโดยชุมชน

ทองถ่ิน 

ผศ.กําไล สมรักษ ผศ. ดร.อุไร จเรประพาฬ   

% 

กองทุนสนับสนุน

การสรางเสริม

สุขภาพ โดยสํานัก

สรางสุขภาวะชุมชน 

(สํานัก 3) 

1 สค.61-31 

มค. 64 

11. โครงสราง บทบาท 

กระบวนการทํางาน และ

ผลลัพธการบริการสุขภาพ 

ระดับปฐมภูมิในประเทศ

ไทย 

ผศ.ดร.อุไร จเรประพาฬ ผศ.ดร. พัชรินทร บุญทวี สภาการพยาบาล 16 สค.61-

30 กย. 62 
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ชื่อโครงการวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย คณะผูวิจัย แหลงทุนสนบัสนนุ

การวิจัย 

ระยะเวลา

การทําวิจัย 

12. โครงการหนวยจัดการ

พ้ืนท่ีชุมชนนาอยูภาคใต

ตอนบน ระยะท่ี 2 

 

ผศ. กําไล สมรักษ ผศ.ดร.อุไร จเรประพาฬ กองทุนสนับสนุน

การสรางเสริม

สุขภาพ โดย สํานัก

พัฒนานวัตกรรม 

(สํานัก 6)  

16 มิย.61-

31 กค. 62 

13. การพัฒนาการจดัการ

ขอมูลสนับสนุนการสราง

ชุมชนเขมแข็ง 

 

ผศ. กําไล สมรักษ ผศ.ดร.อุไร จเรประพาฬ กองทุนสนับสนุน

การสรางเสริม

สุขภาพ โดย สํานัก

สรางสรรคดฮกาส

และพัฒนา

นวัตกรรม (สํานัก 

6)  

16 มิย.61-

31 กค. 62 

14. การพัฒนาชุมชนนาอยูใน

บริบทภาคใตตอนบน 

ประเทศไทย 

ผศ. กําไล สมรักษ ผศ.ดร.อุไร จเรประพาฬ กองทุนสนับสนุน

การสรางเสริม

สุขภาพ โดย สํานัก

พัฒนานวัตกรรม 

(สํานัก 6)  

16 มิย.61-

31 กค. 62 

15.  การพัฒนานวัตกรรม

ชุมชนนาอยูพ้ืนท่ีภาคใต

ตอนบน ประเทศไทย 

ผศ. กําไล สมรักษ ผศ.ดร.อุไร จเรประพาฬ กองทุนสนับสนุน

การสรางเสริม

สุขภาพ โดย สํานัก

พัฒนานวัตกรรม 

(สํานัก 6)  

16 มิย.61-

31 กค. 62 

16. การศึกษาความคาดหวัง

ของผูมีสวนไดสวนเสีย

ภาคใตตอนบนตอศูนย

การแพทย มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

อุไร จเรประพาฬ 1.สุดา ใจหาว 

2.อรเพ็ญ สุขะวัลล ิ

ศูนยการแพทย 

มหาวิทยาลยัวลัย

ลักษณ 

2560-2561 

17. หนวยจัดการพ้ืนท่ีชุมชน

นาอยูภาคใตตอนบน 

อุไร จเรประพาฬ 

 

 1. กําไล สมรักษ 

 2. รัชฎาภรณ จันทสุวรรณ 

สสส. 2559-2561 

18. การพัฒนาระบบอาหาร

ปลอดภัยจากสารเคมีแบบ

มีสวนรวมของชุมชน 

ตําบลเขาพระบาท 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

อุไร จเรประพาฬ 

 

 1. กําไล สมรักษ 

 2. รัชฎาภรณ จันทสุวรรณ 

 3. ยงยุทธ สุขพิทักษ 

 4. มนูญ พลายชุม 

สกว. 2559-2560 
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ชื่อโครงการวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย คณะผูวิจัย แหลงทุนสนบัสนนุ

การวิจัย 

ระยะเวลา

การทําวิจัย 

19. การศึกษารูปแบบการ

พัฒนาศักยภาพทีม

ประสานวิชาการใน

โครงการรวมสรางชุมชน

ใหนาอยูจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

กําไล สมรักษ  1. อุไร จเรประพาฬ สถาบันการจดัการ

การระบบสุขภาพ 

มหาวิทยาลยัสงขลา

นครินทร 

2559-2560 

20. กลุมสรางสรรคสานพลัง

การจัดการรวมเพ่ือ

ขับเคลื่อนชุมชนนาอยู

จังหวัดนครศรีธรรมราช

และกระบ่ี 

กําไล สมรักษ  1. อุไร จเรประพาฬ สสส. 2559-2561 

21. การขับเคลื่อนองคกร

กลางรวมสรางเมืองคอนสู

ชุมชนสุขภาวะ 

อุไร จเรประพาฬ 

 

 1. กําไล สมรักษ 

 2. รัชฎาภรณ จันทสุวรรณ 

สสส. 2559-2561 

22. การพัฒนาระบบ

สารสนเทศภมูิศาสตรเพ่ือ

การดูแลผูสูงอายุในชุมชน 

อุไร จเรประพาฬ 1. นางสาวพวงรัตน  

จินพล 

2. จอม  สุวรรณโณ 

3. ลัดดา เถียมวงศ 

4. เรวดี เพชรสิรา

สัณห 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา  

มหาวิทยาลยัวลัย

ลักษณ: ทุน

งบประมาณแผนดิน  

2553-2555 

23. การพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลสุขภาพเพ่ือการ

ดูแลผูสูงอายุในชุมชน 

อุไร จเรประพาฬ 1. นางสาวพวงรัตน  จินพล 

2. จอม  สุวรรณโณ 

3. ลัดดา เถียมวงศ 

4. เรวดี เพชรสิราสัณห 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา  

มหาวิทยาลยัวลัย

ลักษณ 

2553-2555 

24. การขับเคลื่อนระบบ

บริการเพ่ือสิทธิและสุข

ภาวะของผูสูงอายรุะดับ

ชุมชนตําบลปากพูน 

อุไร จเรประพาฬ 1.นายธนาวุฒิ ถาวร

พราหมณ 

2.นายประภาส  จเร

ประพาฬ 

3.นางสาวรัฏฐา ฤทธิโชต ิ

4.นางนิสากร กะตะจิตนะ 

-สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสราง

เสรมิสุขภาพ (สสส.) 

-และมลูนิธิ

สาธารณสุขแหงชาติ 

(มสช.) 

2553-2555 

25. การนําใชกระบวนการ 

FAP MODEL เพ่ือการ

ขับเคลื่อนตําบลสุขภาวะ

ของเครือขายองคกร

อุไร จเรประพาฬ 1.นายธนาวุฒิ ถาวร

พราหมณ 

2.นายประภาส  จเร

ประพาฬ 

-สํานักงานกองทุน

สนับสนุนสรางเสรมิ

สุขภาวะองคการ

บริหารสวนตําบล

2554-2555 
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ชื่อโครงการวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย คณะผูวิจัย แหลงทุนสนบัสนนุ

การวิจัย 

ระยะเวลา

การทําวิจัย 

ปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือ

การจัดการสุขภาวะโดย

ชุมชน 

3.นางสาวรัฏฐา ฤทธิโชต ิ

4.นางนิสากร กะตะจิตนะ 

ปากพูน 

-สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสราง

เสรมิสุขภาพ 

26. การขับเคลื่อนตําบลสุข

ภาวะของเครือขายองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือ

การจัดการสุขภาวะโดย

ชุมชน 

อุไร จเรประพาฬ 1.นายธนาวุฒิ ถาวร

พราหมณ 

2.นายประภาส  จเร

ประพาฬ 

3.นางสาวรัฏฐา ฤทธิโชต ิ

4.นางนิสากร กะตะจิตนะ 

-สํานักงานกองทุน

สนับสนุนสรางเสรมิ

สุขภาวะองคการ

บริหารสวนตําบล

ปากพูน 

-สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสราง

เสรมิสุขภาพ 

2554-2555 

27. การศึกษารูปแบบการ

จัดการสุขภาวะโดยชุมชน

ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 21 กรณีศึกษา

หลังการขับเคลื่อนตําบล

สุขภาวะ 

อุไร จเรประพาฬ 1.นายธนาวุฒิ ถาวร

พราหมณ 

2.นายประภาส  จเร

ประพาฬ 

3.นางสาวรัฏฐา ฤทธิโชต ิ

4.นางนิสากร กะตะจิตนะ 

-สํานักงานกองทุน

สนับสนุนสรางเสรมิ

สุขภาวะองคการ

บริหารสวนตําบล

ปากพูน 

-สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสราง

เสรมิสุขภาพ 

2554-2555 

28. การศึกษานวัตกรรมการ

จัดการสุขภาวะโดยชุมชน

ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 21 กรณีศึกษา

หลังการขับเคลื่อนตําบล

สุขภาวะ. 

อุไร จเรประพาฬ 1.นายธนาวุฒิ ถาวร

พราหมณ 

2.นายประภาส  จเร

ประพาฬ 

3.นางสาวรัฏฐา ฤทธิโชต ิ

4.นางนิสากร กะตะจิตนะ 

-สํานักงานกองทุน

สนับสนุนสรางเสรมิ

สุขภาวะองคการ

บริหารสวนตําบล

ปากพูน 

-สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสราง

เสรมิสุขภาพ 

 

2554-2555 

29. การสังเคราะหนวัตกรรม

เยี่ยมเพ่ือนเปอนยิ้ม. 

อุไร  จเรประพาฬ 1.นางสาวรัฏฐา ฤทธิโชต ิ

2.นางนิสากร กะตะจิตนะ 

-สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสราง

เสรมิสุขภาพ (สสส.) 

-และมลูนิธิ

สาธารณสุขแหงชาติ 

2553-2554 
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ชื่อโครงการวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย คณะผูวิจัย แหลงทุนสนบัสนนุ

การวิจัย 

ระยะเวลา

การทําวิจัย 

(มสช.) 

30. การศึกษาระบบบริการ

ระดับพ้ืนท่ี และการนําใช

ฐานขอมูลผูสูงอายุใน

ชุมชนตําบลปากพูน 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

อุไร  จเรประพาฬ 1.นายธนาวุฒิ ถาวร

พราหมณ 

2.นายประภาส  จเร

ประพาฬ 

3.นางสาวรัฏฐา ฤทธิโชต ิ

4.นางนิสากร กะตะจิตนะ 

-สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสราง

เสรมิสุขภาพ (สสส.) 

-และมลูนิธิ

สาธารณสุขแหงชาติ 

(มสช.) 

2552-2553 

31. ระบบบริการเพ่ือสิทธิและ

สุขภาวะของผูสูงอายุใน

บริบทของชุมชนตําบล

ปากพูน จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

อุไร  จเรประพาฬ 1.นายธนาวุฒิ ถาวร

พราหมณ 

2.นายประภาส  จเร

ประพาฬ 

3.นางสาวรัฏฐา ฤทธิโชต ิ

4.นางนิสากร กะตะจิตนะ 

-สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสราง

เสรมิสุขภาพ (สสส.) 

-และมลูนิธิ

สาธารณสุขแหงชาติ 

(มสช.) 

 

2552-2553 

32. การศึกษาการจดัการสุข

ภาวะชุมชนตําบลปากพูน 

อําเภอเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

อุไร  จเรประพาฬ 1.นายธนาวุฒิ ถาวร

พราหมณ 

2.นายประภาส  จเร

ประพาฬ 

3.นางสาวรัฏฐา ฤทธิโชต ิ

4.นางนิสากร กะตะจิตนะ 

-สํานักงานกองทุน

สนับสนุนสรางเสรมิ

สุขภาวะองคการ

บริหารสวนตําบล

ปากพูน 

-สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสราง

เสรมิสุขภาพ 

2551-2552 

33. FAP MODEL: การนําใช

ขอมูลเพ่ือสรางสุขภาวะ

ตําบลโดยชุมชน 

อุไร  จเรประพาฬ 1.นายธนาวุฒิ ถาวร

พราหมณ 

2.นายประภาส  จเร

ประพาฬ 

3.นางสาวรัฏฐา ฤทธิโชต ิ

4.นางนิสากร กะตะจิตนะ 

-สํานักงานกองทุน

สนับสนุนสรางเสรมิ

สุขภาวะองคการ

บริหารสวนตําบล

ปากพูน 

-สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสราง

เสรมิสุขภาพ 

2551-2552 

34. การศึกษารูปแบบการ

จัดการสุขภาวะโดยชุมชน

ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินกอนการขับเคลื่อน

อุไร  จเรประพาฬ 1.นายธนาวุฒิ ถาวร

พราหมณ 

2.นายประภาส  จเร

ประพาฬ 

-สํานักงานกองทุน

สนับสนุนสรางเสรมิ

สุขภาวะองคการ

บริหารสวนตําบล

2551-2552 
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ชื่อโครงการวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย คณะผูวิจัย แหลงทุนสนบัสนนุ

การวิจัย 

ระยะเวลา

การทําวิจัย 

ตําบลสุขภาวะ  21  

กรณีศึกษา 

3.นางสาวรัฏฐา ฤทธิโชต ิ

4.นางนิสากร กะตะจิตนะ 

ปากพูน 

-สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสราง

เสรมิสุขภาพ 

35. การศึกษานวัตกรรมการ

จัดการสุขภาวะโดยชุมชน

ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินกอนการขับเคลื่อน

ตําบลสุขภาวะ  21  

กรณีศึกษา 

อุไร  จเรประพาฬ 1.นายธนาวุฒิ ถาวร

พราหมณ 

2.นายประภาส  จเร

ประพาฬ 

3.นางสาวรัฏฐา ฤทธิโชต ิ

4.นางนิสากร กะตะจิตนะ 

-สํานักงานกองทุน

สนับสนุนสรางเสรมิ

สุขภาวะองคการ

บริหารสวนตําบล

ปากพูน 

-สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสราง

เสรมิสุขภาพ 

2551-2552 

36. การศึกษาการนําใชระบบ

ขอมูลเพ่ือสรางสุขภาวะ

โดยชุมชนตําบลปากพูน 

อุไร  จเรประพาฬ 1.นายธนาวุฒิ ถาวร

พราหมณ 

2.นายประภาส  จเร

ประพาฬ 

3.นางสาวรัฏฐา ฤทธิโชต ิ

4.นางนิสากร กะตะจิตนะ 

-สํานักงานกองทุน

สนับสนุนสรางเสรมิ

สุขภาวะองคการ

บริหารสวนตําบล

ปากพูน 

-สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสราง

เสรมิสุขภาพ 

2551-2552 

37. การศึกษาการจดัการสุข

ภาวะโดยชุมชนตําบลปาก

พูน อําเภอเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

อุไร  จเรประพาฬ 1.นายธนาวุฒิ ถาวร

พราหมณ 

2.นายประภาส  จเร

ประพาฬ 

3.นางสาวรัฏฐา ฤทธิโชต ิ

4.นางนิสากร กะตะจิตนะ 

-สํานักงานกองทุน

สนับสนุนสรางเสรมิ

สุขภาวะองคการ

บริหารสวนตําบล

ปากพูน 

-สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสราง

เสรมิสุขภาพ 

2551-2552 

38. การศึกษาการมีสวนรวม

เพ่ือสรางสุขภาพชุมชน 

กรณีศึกษาบานปากนํ้าเกา 

ตําบลปากพูน อําเภอ

เมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราช. 

อุไร  จเรประพาฬ กําไล  สมรักษ องคการบริหารสวน

ตําบลปากพูน 

อําเภอเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

2550-2552 
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ชื่อโครงการวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย คณะผูวิจัย แหลงทุนสนบัสนนุ

การวิจัย 

ระยะเวลา

การทําวิจัย 

39. การใชระบบฐานขอมลู

สุขภาพครอบครัวและ

ชุมชนเวอรช่ัน 6 เพ่ือ

พัฒนาการมีสวนรวมของ

ชุมชนในการพัฒนา

สุขภาพชุมชน ตําบลปาก

พูน. 

อุไร  จเรประพาฬ 1.นายธนาวุฒิ ถาวร

พราหมณ 

2.นายประภาส  จเร

ประพาฬ 

3.นางสาวรัฏฐา ฤทธิโชต ิ

4.นางนิสากร กะตะจิตนะ 

1.สํานักงาน

หลักประกันสุขภาพ

แหงชาติเขตพ้ืนท่ี

สุราษฎธานี 

2.องคการบริหาร

สวนตําบลปากพูน 

อําเภอเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

2550-2552 

40. รูปแบบการสรางสุขภาวะ

ชุมชนขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน: กรณีศึกษา

องคการบริหารสวนตําบล

ปากพูน อําเภอเมือง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

อุไร  จเรประพาฬ 1.รศ.ดร.สายฝน เอกวราง

กูร  

2.ธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ 

-สํานักงานกองทุน

สนับสนุนสรางเสรมิ

สุขภาวะองคการ

บริหารสวนตําบล

ปากพูน 

-สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสราง

เสรมิสุขภาพ 

2551-2552 

41. รูปแบบการการดูแล

สุขภาพชุมชนตําบลตะ

ปาน 

ชิดชนก  มยูรภักด อุไร  จเรประพาฬ สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสราง

เสรมิสุขภาพ 

2550-2551 

42. การพัฒนาระบบ

สารสนเทศภมูิศาสตรเพ่ือ

การสรางเสริมสุขภาพ

ชุมชน 

อุไร  จเรประพาฬ รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร สถาบันวิจัยและ

พัฒนา  

มหาวิทยาลยัวลัย

ลักษณ 

 

2549-2550 

43. ผลของการสอนโดยใช

ปญหาเปนฐานตอ

ความสามารถในการคดิ

อยางมีวิจารณญานของ

นักศึกษาพยาบาลในรายวิชา

ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและ

วัยรุน 

ผศ.ดร.เกียรติกําจร กุศล 1.เสาวลักษณ         วงศ

นาถ 

2.อุไร  จเรประพาฬ   

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา  

มหาวิทยาลยัวลัย

ลักษณ 

2549-2550 

44. การศึกษาเจตคติ และ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ตอการจัดการเรียนการ

ผศ.ดร.เกียรติกําจร กุศล 1.เสาวลักษณ         วงศ

นาถ 

2.อุไร  จเรประพาฬ   

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา  

มหาวิทยาลยัวลัย

2549-2550 
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ชื่อโครงการวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย คณะผูวิจัย แหลงทุนสนบัสนนุ

การวิจัย 

ระยะเวลา

การทําวิจัย 

สอนโดยใชปญหาเปนฐาน

ของนักศึกษาพยาบาล

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ 

ลักษณ 

45. การบูรณาการความรูและ

ภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือการ

สรางเสริมสุขภาพชุมชน 

รศ.ดร.ศิริอร สินธุ 1.รศ.ดร.สายฝน เอกวราง

กูร 

2.อุไร  จเรประพาฬ 

3.ผศ.รศ.เรวดี  เพชรศริา

สัณห 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา  

มหาวิทยาลยัวลัย

ลักษณ 

2549-2550 

 

3.3.ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ 

1. อรพรรณ คงศรีชาย, นัยานา หนูนิล, อุไร  จเรประพาฬ. บทบาทการดูแลแบบประคับประคอง

ของพยาบาลในหนวยบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพท่ี 11.(2563)  วารสารรามาธิบดีพยาบาลสาร: 26(3)  

2. ธนวรรณ สงประเสริฐ, อุไร จเรประพาฬ, สามารถ สุวรรณภักดี และ กําไล สมรักษ. (2562). 

รูปแบบการดําเนินงานของชุมชนเพ่ือลดการใชสารเคมีทางการเกษตร ชุมชนบานพิตํา จังหวัด

นครศรีธรรมราช. วารสารวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี: 11(1) มกราคม-กุมภาพันธ 2562. 

 3. Urai Jaraeprapal and Puangrat Jinpon. (2020). Database System Development for 

the Care of the Elders in the Community. Walailak J Sci & Tech; 17(5): 412-422. 

4. รัชฎาภรณ จันทสุวรรณ และอุไร จเรประพาฬ. (2561). ความสัมพันธระหวางความรู พฤติกรรม

การปฏิบัติตนในการปองกันสารเคมีเขาสูรางกาย และระดับโคลีนเอสเตอเรสในซีรั่มของเกษตรกร ตําบล

เขาพระบาท จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา. 27(1), xx-xx. 

(ISSN 0858-4338 ตอบรับการตีพิมพ) 

5. รัชฎาภรณ จันทสุวรรณ และอุไร จเรประพาฬ. (2561). พฤติกรรมการปองกันสารเคมีในผักและ

ผลไม เขาสูรางกายและระดับโคลีนเอสเตอเรสในเลือดในผูบริโภค ตําบลเขาพระบาท จังหวัด

นครศรีธรรมราช. วารสารกรมการแพทย. 43(6), xx-xx. (ISSN 0125-1643 ตอบรับการตีพิมพ) 

6. พิกุลทิพย ขุนเศรษฐ และอุไร จเรประพาฬ. (2562). รูปแบบการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุโดย

ชุมชน บานบอลอ จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี; 11(1): 78-92. 

7. มาศรี กวนหิ้น, อุไร จเรประพาฬ และอุไรวรรณ พานทอง. (2561). การพัฒนาสมรรถนะพยาบาล

วิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล. วารสารวิชาการแพทยเขต11,32(4), xx-xx (ตอบ

รับการตีพิมพ) 



อุไร จเรประพาฬ, ปรด.. 
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8. มารศรี กวนหิ้น, อุไร จเรประพาฬ, อุไรวรรณ พานทอง. การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพท่ี

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดนครศรีธรรมราช: การศึกษาสถานการณกอนการ

พัฒนา. (2560) วารสารสุขภาพภาคประชาชน; 13(1): 30-40. 

9. กําไล สมรักษ, อุไร จเรประพาฬ. (2560). รูปแบบการดําเนินงานของทีมประสานวิชาการ

โครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยู จังหวัดนครศรีธรรมราช.  วารสารวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี; 9(6):482-

495. 

10. อุไร จเรประพาฬ. ขนิษฐา นันทบุตร. (2560).ขอมูล และชุดขอมูลจําเปนเพ่ือการดูแลผูสูงอายุ

โดยชุมชน. วารสารสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย; 66(3), 65-71. 

11. อุไร จเรประพาฬ. ขนิษฐา นันทบุตร. (2559). การนําใชขอมูลเพ่ือการดูแลผูสูงอายุโดยชุมชน. 

วารสารพยาบาลศาสตรและสุขภาพ; 39(3): 64-74. 

12. อุไร  จเรประพาฬ, ธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ, นิสากร กะตะจิตนะ. (2556). การขับเคล่ือนระบบ

บริการเพ่ือสิทธิและสุขภาวะของผูสูงอายุระดับชุมชนตําบลปากพูน. วารสารพยาบาลศาสตรและสุขภาพ; 

36(4): 36-44. 

13.ชิดชนก  มยูรภักด และอุไร  จเรประพาฬ (2552). รูปแบบการดูแลสุขภาพชุมชนตําบลตะปาน.  

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  บทความวิจัยประกอบการจัดประชุมเรื่อง“เศรษฐกิจ

ฐานความรูกูวิกฤติชาติ” ณ. หองประชุมปทุมรัตน โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช วันท่ี 3  

เมษายน  2552 

14. อุไร  จเรประพาฬ,  สายฝน เอกวรางกูร และ ธนาวุฒิ ถาวรพราหม (2552). รูปแบบการสราง

สุขภาวะชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น: กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลปากพูน อําเภอเมือง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช.  บทความวิจัยประกอบการจัดประชุมเรื่อง“เศรษฐกิจฐานความรูกูวิกฤติชาติ” ณ. 

หองประชุมปทุมรัตน โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช วันท่ี 3  เมษายน  2552 

15. กําไล สมรักษ,  อุไร  จเรประพาฬ  (2552). การศึกษาการมีสวนรวมเพ่ือสรางสุขภาพชุมชน 

กรณีศึกษาบานปากน้ําเกา ตําบลปากพูน อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช.  บทความวิจัยประกอบการ

จัดประชุมเรื่อง“เศรษฐกิจฐานความรูกูวิกฤติชาติ” ณ. หองประชุมปทุมรัตน โรงแรมทวินโลตัส จังหวัด

นครศรีธรรมราช วันท่ี 3  เมษายน  2552 

16.อุไร  จเรประพาฬ และ สายฝน เอกวรางกูร. (2551) การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือ

การสรางเสริมสุขภาพชุมชน.   วารสารสภาการพยาบาล ; 23 (3) 49-60 

17.เกียรติกําจร กุศล, เสาวลักษณ  วงศนาถ, อุไร  จเรประพาฬ. (2551). การศึกษาเจตคติ และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานของนักศึกษาพยาบาล. วารสาร

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร; 28 (3). 
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18.เกียรติกําจร กุศล, เสาวลักษณ  วงศนาถ, อุไร  จเรประพาฬ. (2551). ผลของการสอนโดยใช

ปญหาเปนหลักตอความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญานของนักศึกษาพยาบาลในรายวิชาปฏิบัติการ

พยาบาลเด็กและวัยรุน.  วารสารการพยาบาลและการศึกษา; 1 (2). 

19.เรวดี  เพชรสิราสัณห, ศิริอร สินธุ, สายฝน  เอกวรางกูร, อุไร  จเรประพาฬ, เจนเนต พลเพชร 

(2550).  ความสุขและวิถีการสรางเสริมสุขภาพ: ความตองการท่ีแตกตางระหวางคนสามวัยในครอบครัว

ไทย  วารสารพยาบาล ;  56  ( 1-2  ม.ค. – มิ.ย. 50)   

 

 3.4.หนังสือ/เอกสารประกอบการบรรยาย 

1. อุไร จเรประพาฬ และ คณะ. (2560). การถอดบทเรียนและสังเคราะหบทเรียนชุมชน ดวยการ

วิจัยเชิงชาติพันธวรรณนาแบบเรงดวน(Rapid Ethnographic Research for Community Study: 

RERCS). สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.). 

2. อุไร จเรประพาฬ และ คณะ. (2559). ลํานํา..บานหัวลําภู: การสรางชุมชนนาอยูดวยวิถีธรรม 

วิถีไทย. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 3.อุไร จเรประพาฬ, ภัสรา ศรีนวล. บรรณาธิการวิชาการ. (2555). ตําหรา…วิชชาปากพูน. 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.). 

4. ศศิพัฒน ยอดเพชร, วรรณภา ศรีธัญญรัตน, ผองพรรณ  อรุณแสง, เล็ก สมบัติ, ศรายุทธ ตรีรมย, 

ขนิษฐา บูรณพันศักดิ์, อุไร  จเรประพาฬ,  พิมพฉัตร รสสุธรรม, ปรียานุช โชคธนวณิชย, ธนิกานต ศักดาพร. 

(2553). นวัตกรรมทางความคิด: นิยามของชุมชนท่ีเกี่ยวของกับ “สิทธิ” ผูสูงอายุตามรัฐธรรมนูญ. 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลมูลนิธิสาธารณสุข (มสช.) 

5.อุไร  จเรประพาฬ .(2553). FAP MODEL: การนําใชขอมูลเพ่ือสรางสุขภาวะตําบลโดยชุมชน.  

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 6. ธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ, อุไร  จเรประพาฬ และ คณะ. (2553).  สุขภาวะชุมชนท่ีตําบลปากพูน.  

องคการบริหารสวนตําบลปากพูน และสํานักวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 7.ศศิพัฒน ยอดเพชร, วรรณภา ศรีธัญญรัตน, ผองพรรณ  อรุณแสง, เล็ก สมบัติ, อุไร  จเรประพาฬ,  

ธนิกานต ศักดาพร. (2553). ใหดวยใจ: ถอดบทเรียนจิตอาสาเพ่ือผูสูงอายุ. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลมูลนิธิสาธารณสุข (มสช.) 

8.อุไร  จเรประพาฬ และ คณะ. (2552). การจัดการสุขภาวะโดยชุมชนตําบลปากพูน.  เอกสาร

ประกอบการอบรมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน. กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

 9.อุไร  จเรประพาฬ และ คณะ. (2552). ระบบขอมูลเพ่ือสรางสุขภาวะโดยชุมชนตําบลปากพูน.  

เอกสารประกอบการอบรมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน. กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
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10.อุไร  จเรประพาฬ. (2552). ระบบฐานขอมูลสุขภาพครอบครัวและชุมชน (Family and 

Community Assessment Program : เครื่องมือเพ่ือการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน).  สํานักวิชา

พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 

3.5. นวัตกรรมหรือส่ิงประดิษฐ 

  FAMILY ASSESSMENT PROGRAM  version  1 (2547) 

  FAMILY ASSESSMENT PROGRAM  version  2 (2548) 

  FAMILY and COMMUNITY ASSESSMENT PROGRAM  version  3 (2549) 

  FAMILY and COMMUNITY ASSESSMENT PROGRAM  version  4 (2550)  

(ทุนทางสุขภาพ) 

FAMILY and COMMUNITY ASSESSMENT PROGRAM  version  5 (2550)  

              (ระบบ GISเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพชุมชน) 

FAMILY and COMMUNITY ASSESSMENT PROGRAM  version  6 (2551)  

            (   ระบบ GISเพ่ือการเฝาระวังโรคในชุมชน) 

FAMILY and COMMUNITY ASSESSMENT PROGRAM  version  7 (2552) 

              (ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสุขภาวะชุมชน) 

 

4.การบริการวิชาการ 

  4.1. บริการวิชาการภายนอกหนวยงาน 

ชื่อโครงการ/ลักษณะงาน/จํานวนผูรับบริการ จํานวนชั่วโมง/ป 

1. อาจารยบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยเชิงปริมาณ/เชิงคณุภาพ” บรรยายให

นักศึกษาแพทยช้ันคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล ณ  โรงพยาบาลมหาราช จังหวัด

นครศรีธรรมราช เมื่อวันท่ี 15 ,มิถุนายน 2563 

6 

2. อาจารยบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยเชิงปริมาณ/เชิงคณุภาพ” บรรยายให

นักศึกษาแพทยช้ันคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล ณ  โรงพยาบาลมหาราช จังหวัด

นครศรีธรรมราช เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2563 

6 

3. อาจารยบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยเชิงปริมาณ/เชิงคณุภาพ” บรรยายให

นักศึกษาแพทยช้ันคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล ณ  โรงพยาบาลมหาราช จังหวัด

นครศรีธรรมราช เมื่อวันท่ี 29 มกราคม 2563 

6 

4. อาจารยบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยเชิงปริมาณ/เชิงคณุภาพ” บรรยายให

นักศึกษาแพทยช้ันคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล ณ  โรงพยาบาลมหาราช จังหวัด

นครศรีธรรมราช เมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562  

6 

5. อาจารยบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยเชิงปริมาณ/เชิงคณุภาพ” บรรยายให

นักศึกษาแพทยช้ันคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล ณ  โรงพยาบาลมหาราช จังหวัด

6 
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ชื่อโครงการ/ลักษณะงาน/จํานวนผูรับบริการ จํานวนชั่วโมง/ป 

นครศรีธรรมราช เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2562  

6. อาจารยบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยเชิงปริมาณ/เชิงคณุภาพ” บรรยายให

นักศึกษาแพทยช้ันคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล ณ  โรงพยาบาลมหาราช จังหวัด

นครศรีธรรมราช เมื่อวันท่ี 17 มิถุนายน 2562  

6 

7. วิทยากรบรรยาย เรื่อง “Nurse Led Innovative Community Care: Challenging 

Role” บรรยายแกพยาบาลท่ัวประเทศ ประมาณ 250 คน จัดโดยสมาคมพยาบาลแหง

ประเทศไทย เมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม 2662 ณ โรงแรมดเิอมเมอรอล กรุงเทพฯ 

3 

8. วิทยากรบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการวิจัยเชิง

คุณภาพ” บรรยายแกเจาหนาท่ีนสุขภาพเครือขายโรงพยาบาลตะก่ัวปา จ.พังงา จํานวน 

60 คน วันท่ี 30-31  มกราคม 2563    

12 

9. วิทยากรบรรยาย เรื่อง “กฏหมาย จริยธรรมกับการพยาบาลในยุคเทคโนโลยดีิจิตอล 

4.0 :ความทาทายตอการปรบัตัวดานการศึกษาและวิชาการ” ณ. วิทยาลัยพยาบาลบรม

ราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช 17 มกราคม 2563 

3 

10. วิทยากรบรรยาย เรื่อง “หลักการใชโปรแกรมประเมินสุขภาวะชุมชน” สําหรับอาจารย

พยาบาล และเจาหนาท่ีดานสุขภาพ ศูฯยสุขภาพในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล

รามาธิบดี จํานวน 25 คน ณ หองประชุมโรงเรียนพยาบาลราธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

21-22 พฤศจิกายน 2561  

14  

11. วิทยากรบรรยาย “ระบบสุขภาพและการพัฒนาสมรรถนะพยาบาล” ใหกับวิทยาลัย

บรมราชชนนี นครศรีธรรมราช วันท่ี 12 กันยายน 2559 

3 

12. 2. วิทยากรบรรยาย “การพัฒนาศกัยภาพพยาบาลใน รพ.สต. ใหกับสํานักงาน

สาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช วันท่ี 29 สิงหาคม 2559 

8 

13. วิทยากรบรรยายเรื่อง “Care Manager” ใหกับ ศูนยอนามัยท่ี 11  วันท่ี 11 

พฤษภาคม 2559 และ 27 มิถุนายน 2559 

12 

14. วิทยากรบรรยายเรื่อง “การพัฒนาท่ียืดหยุนและยั่งยืน : ตัวอยางการพัฒนาสุขภาพ

ชุมชนโดยการนําใช FAP MODEL” การประชุม HA กําหนดการประชุม 11th HA 

National Forum : “การพัฒนาท่ียืดหยุนและยั่ งยืน” (Flexible & Sustainable 

Development)  9-12 มีนาคม 2553 ณ IMPACT Convention Center & Hall 8, 

เมืองทองธานี 

1 

15. วิทยากรบรรยายเรื่อง  “ขอมูลกับการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาตําบลนาอยู : กรณี

การนําใช ระบบฐานขอมูลสุขภาพครอบครัวและชุมชนเพ่ือพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน”  

ใหแกเครือขายท่ีเก่ียวของกับระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ จํานวน 30 องคกร   ณ 

สํานักงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  โรงแรมมิ

ราเคิล วันท่ี 17-18 กุมภาพันธ 2553 

1 

16. วิทยากรบรรยายเรื่อง  “การใชระบบฐานขอมูลสุขภาพครอบครัวและชุมชนเพ่ือพัฒนา

ระบบสุขภาพชุมชน”  ใหแกเครือขายองคกรปกครองสวนทองถ่ินจํานวน 10 ครั้ง ครั้ง

30 
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ชื่อโครงการ/ลักษณะงาน/จํานวนผูรับบริการ จํานวนชั่วโมง/ป 

ละ 3 ช่ัวโมง  ณ องคการบริหารสวนตําบลปากพูน ใชวงเดือน มีนาคม 2552 – 

กรกฎาคม 2552   

17. วิทยากรบรรยายเรื่อง  “การใชระบบฐานขอมูลสุขภาพครอบครัวและชุมชนเพ่ือพัฒนา

ระบบสุขภาพชุมชน” ใหแกอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตําบลคอหงส จังวัดสงขลา 

วันท่ี 4 กรกฎาคม 2552 

5 

18. วิทยากรบรรยายเรื่อง “การวิเคราะหสถานการณดานการสรางเสริมสุขภาพในพ้ืนท่ี 

และการวิเคราะหทรัพยากรดานขอมูลเพ่ือการวิเคราะหสถานการณขององคการบริหาร

สวนตําบลภาคอีสาน” ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแกน  29 เม.ย. 52 

3 

19.  เปนวิทยากรบรรยายเรื่อง  “การนําใช  FAP_6 เพ่ือสรางการมีสวนรวมในเวที  

ประชาคมและการดําเนินการโดยชุมชนอยางตอเน่ือง”  ณ องคการบริหารสวนตําบล

ปากพูน อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในโครงการประชุมวิชาการเรื่อง  “การใช  

FAP  version 6 จัดทําแฟมสุขภาพครอบครัวและชุมชน : ทางเลือกใหมสําหรับการ

จัดการสุขภาวะโดยชุมชน” ใหกับ เจาหนาท่ีสาธารณสุข  และอาจารยพยาบาลท่ัว

ประเทศ จํานวน 73 คน ในวันท่ี 7-9  เมษายน  2552 

3 

20. วิทยากรบรรยายเรื่อง “การใชระบบฐานขอมูลสุขภาพครอบครัวและชุมชนเพ่ือพัฒนา

ระบบสุขภาพชุมชน” การประชุมเรื่อง การใชระบบฐานขอมูลสุขภาพครอบครัวและ

ชุมชนเพ่ือพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน”   8-9 

พฤศจิกายน 2551 หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลปากพูน 

12 

21. วิทยากรบรรยายเรื่อง “วิจัยกับการทํางานสุขภาพชุมชน” ในการประชุมเรื่อง ทบทวน

บทบาทพยาบาลชุมชนสูการเปนภาคีรวมพัฒนาสุขภาพชุมชน  27-29 ตุลาคม 2551 

โรงแรมมิราเคิล แกรนด วิภาวดี  กรุงเทพฯ 

2 

 

4.2.บริการวิชาการภายในหนวยงาน 

ชื่อโครงการ/ลักษณะงาน/จํานวนผูรับบริการ จํานวนชั่วโมง/ป 

 วิทยากรบรรยาย เรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพ” สําหรับอาจารยพยาบาล จํานวน 18 คน ณ หอง

ประชุมช้ันสอง อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 13 กรกฎาคม 2561  

3 

วิทยากรบรรยาย เรื่อง “ระบบบันทึกทางการพยาบาลในชุมชน” สําหรับผูเขาอบรมจาก

หนวยงานดานสุขภาพ และสถาบันการศึกษาพยาบาล จํานวน 78 คน ณ หองประชุมช้ันสอง 

อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 28 สิงหาคม 2561  

2 

 


