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ปีท่ีจบ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน 

2530 พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง การพยาบาลและผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลสงขลา 
2534 ประกาศนียบัตรวิชาสุขภาพจิตและ

การพยาบาลจิตเวช 
การพยาบาลจิตเวช วิทยาลัยพยาบาลศรีธัญญา 

2536 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(สาธารณสุขศาสตร์) 

สุขศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

2540 กศ.ม. การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
2544 สด.(สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต) สุขศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

6. สาขาที่มีความช านาญพิเศษ  สาธารณสุข  พฤติกรรมสุขภาพ  สุขภาพจิต 
7. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

7.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย – 
7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 

1. ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนในการงดสูบบุหรี่ของ
นักศึกษาเทคนิคจ.สงขลา พ.ศ.2536 น าเสนอและตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุมสุขศึกษาแห่งชาติครั้ง
ที ่6 พ.ศ.2546 (ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล) 



2. ทัศนคติของญาติต่อผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก พ.ศ.2537 ตีพิมพ์ในวารสารกรมการแพทย์ (ทุนหม่อม
เจ้าหญิงมัณฑารพกมลาศน์) 

3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสงขลา 
พ.ศ.2538 ตีพิมพ์ในวารสารสงขลานครินทร์ (ทุนมูลนิธิศาตราจารย์นายแพทย์ฝนแสงสิงแก้ว) 

4. ประสิทธิผลของโปรแกรมงดสูบบุหรี่ในนักศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา พ.ศ.2539 ตีพิมพ์ใน
วารสารกรมการแพทย์น าเสนอในการประชุมบุหรี่หรือสุขภาพ ครั้งที่ 12 โรงแรมเอเซีย พัทยาชลบุรี 2544. 
(ทุนส านักงานควบคุมการบริโภคยาสูบ) 

5. ผลของการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการควบคุมระดับความดันโลหิตสูงของผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ พ.ศ.2540. (ทุนสภาการพยาบาล) 

6. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (ทุนส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ) น าเสนอในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปี  2547  ตีพิมพ์ในสงขลานครินทร์
เวชสาร ปีที่ 22 ฉบับที่ 4 ต.ค.-ธ.ค. 2547 

7. ความคิดเห็นของผู้ รับบริการต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพยาบาล (ทุนส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเขต 12 

8. ประสิทธิผลของการสร้างพลังเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือด (ทุน
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) ตีพิมพ์ในวารสารสาธารณสุขศาสตร์.ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 :33-49; 
มกราคม-เมษายน 2545 

9. ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของประชาชนภาคใต้ประเทศไทย (ทุนส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 

10. การศึกษาความสัมพันธ์ของคุณลักษณะทางประชากรภาวะสุขภาพจิตและพฤติกรรมการป้องกัน
การติดเชื้อโรคเอดส์ของหญิงขายบริการทางเพศท่ีให้บริการชาวต่างชาติจังหวัดสงขลา พ.ศ.2535 เสนอในการ
ประชุมระบาดวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 12 

11. ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา : ศึกษาเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา  วารสารวิชาการเขต 12 ปีที่ 15(3): หน้า ; เดือนกรกฎาคม-กันยายน ปี พ.ศ.2547 

12. อาการ อาการแสดง และปัจจัยในการพยากรณ์โรคอัมพาตแบบเบลล์ 
13. ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด วิธีการเผชิญปัญหา กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ของวัยรุ่น : ศึกษาเขตอ าเภอเมือง จ.สงขลาน าเสนอในประมวลผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการสารเสพติดใน
ภาคใต้ ครั้งที่ 2, กรกฎาคม 2547. 

14. วิทยา เหมพันธ์ จุฑารัตน์ สถิรปัญญา. ความเครียดของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ 
15. จุฑารัตน์ สถิรปัญญา. การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ กรณีศึกษาพ้ืนที่ต าบลพนางตุง จ.

พัทลุง 
16. จุฑารัตน์ สถิรปัญญา, วิทยา เหมพันธ์ และวัชรพล เดชกุล. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การป้องกันอุบัติเหตุจราจรของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ Factors related to traffic accident prevention 
behavior toward ThaksinUniversity students. 

17. จุฑารัตน์ สถิรปัญญา พรชัย สถิรปัญญา จามรี ไตรจันทร์. อัตราชุกของโรคหลอดเลือดสมอง 
และการพัฒนาภูมิปัญญาพ้ืนบ้านเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จังหวัดพัทลุง. 

18. จุฑารัตน์ สถิรปัญญา รุ่งศิริ เข้มตระกูล. การจัดรูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา
สุขภาพประชาชน. 



19. จุฑารัตน์ สถิรปัญญา อรสา อนันต์ นูรียา บินต่วน. ภาวะสุขภาพและผลกระทบทางสุขภาพของผู้
ประกอบเครื่องเงิน. 

20. จุฑารัตน์ สถิรปัญญา และคณะ.ปัญหาสุขภาพจิตของหญิงบริการทางเพศ. 
 
โครงการวิจัย ปี พ.ศ.2556-2558 

1. พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กของชาวเกาะบูโหลน 
2. วัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม: กรณีศึกษาโครงการอนุรักษ์การได้ยิน  
3. ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในภาคใต้ 
4. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะจอประสาทตาผิดปกติจากโรคเบาหวานกับการเกิดโรคต้อหิน ใน

ผู้ป่วยโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  
5. การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับบรรยากาศความปลอดภัยของหน่วยเคหะบริการและ

งานธุรการ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
6. การถอดบทเรียนการจัดการปัญหาสุขภาพเนื่องจากหมอกควันไฟป่า พ.ศ. 2558 ของ

หน่วยงานภาคสาธารณสุข จังหวัดสงขลา 
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ประวัติการท างาน 
1. พยาบาลวิชาชีพ  4-6 ประจ าหอผู้ป่วยประสาทวิทยา โรงพยาบาลประสาทสงขลา 2530-2540. 
2. พยาบาลวิชาชีพ 7 ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลฝ่ายพัฒนาคุณภาพประจ าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล

ประสาทสงขลา (จิตเวชสงขลาราชนครินทร์) 2541-2546 
3. อาจารย์ ประจ าสาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2546-

2552 
4. อาจารย์ ประจ าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 2553- ปัจจุบัน 
 

รางวัล/ผลงานทางวิชาการ 
1. โล่ห์รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นล าดับ 1 ประเภทรายงานการวิจัย จากการประชุมวิชาการ กรมการแพทย์ 

กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2545 
2. ประกาศเกียรติคุณ ที่ปรึกษาทางวิชาการ ส านักงานควบคุมโรคท่ี 12 สงขลา ปี 2546 – 2547. 

 

 
  



 


