
 

 
 

อาจารยจ์ุฑารัตน์  ผู้พิทักษ์กุล 
 

Email :poopitukkul@npru.ac.th 
 
คุณวุฒิ/การศึกษา 

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ ปี 2550 

 - วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ                          
ปี 2538 

 - วุฒิบัตรโครงการฝึกอบรมพยาบาล ไอ ซี ยู รุ่นที่ 16 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2541 

 - ประกาศนียบัตรการอบรมเรื่อง Monitoring and Supporting System in CVT วิทยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าปี 2545 

 - ประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตรการชันสูตรพลิกศพและตรวจสถานที่เกิดเหตุส าหรับผู้ช่วยชันสูตร
พลิกศพ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ปี 2547 

 - Certificate Managememt and Treatment of WMD Mass Casualty Patients สภากาดไทย 
ปี 2003 

 - ประกาศนียบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับวิทยากร (ครู ก) หลักสูตรเวชกรฉุกเฉินระดับต้น  
รุ่นที่ 3 ณ ร.พ. เลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ            
ปี 2554 



 

 - ประกาศนียบัตรการอบรมการบริหารจัดการหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินส าหรับพยาบาล รุ่นที่ 2                
ณ โรงพยาบาลราชวิถี ปี 2553 

 - ประกาศนียบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนในคลินิกส าหรับพยาบาลพ่ีเลี้ยง 
มหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปี 2551 

 - ประกาศนียบัตรอบรมพยาบาลกู้ชีพ ณ โรงพยาบาลราชวิถี ปี 2549 
 - ประกาศนียบัตรอบรมเป็นครูผู้สอนเวชกรฉุกเฉินขั้นพ้ืนฐาน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2549 
 - ประกาศนียบัตรอบรมวิทยากรหลักสูตรเวชกรฉุกเฉินขั้นพ้ืนฐาน (EMT–B 110 ชั่วโมง) กระทรวง

สาธารณสุขรุ่นที่ 2 ปี 2549 
 -Paramedic Nurse of Narenthorn EMS Center Supported by Rajavithi Hospital ปี 2546 

 - ประกาศนียบัตรหลักสูตรศาสตร์และศิลปะการสอนทางการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาด
ไทย ปี 2556 
 

ต าแหน่งอาจารย ์ประจ ากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
 
ประสบการณ์การท างาน 

- พ.ศ. 2538 – 2546  พยาบาลวิชาชีพประจ าหอผู้ป่วยวิกฤต รพ.หัวเฉียว 
- พ.ศ. 2546 – 2554 พยาบาลหัวหน้าศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ รพ.หัวเฉียว 
- พ.ศ. 2554 – 2555 พยาบาลหัวหน้าศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ และหัวหน้าแผนกฉุกเฉิน                       

รพ.หัวเฉียว 
-พ.ศ. 2555 – ต.ค. 2556 อาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
-พ.ศ. พ.ย. 2556 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฎนครปฐม 
 

รางวัลที่ได้รับ(จากอดีตถึงปัจจุบัน) 
- พ.ศ. ๒๕๕๒ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาบริการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
- พ.ศ. ๒๕๕๓ บุคคลดีเด่น งานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  
 
 



 

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 
หนังสือ: 

1. ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ หทัยชนก บัวเจริญ. (กองบรรณาธิการ). กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม จุฑารัตน์     
ผู้พิทักษ์กุล ปิยะธิดา นาคะเกษียร พัทรีญา แก้วแพง. (2552). เบิกฟ้าขุนทะเล ต านานเมืองนคร ร้อยพลัง
สร้างสุข. กรุงเทพฯ : บริษัท ที คิว พี จ ากัด. ได้รับทุนสนับสนุนจากส านักสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพ้ืนที่
และชุมชน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 

2. ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม. (กองบรรณาธิการ) หทัยชนก บัวเจริญ. จุฑารัตน์     
ผู้พิทักษ์กุล ปิยะธิดา นาคะเกษียร พัทรีญา แก้วแพง.. (2552). เม่ือปัญญาเบ่งบานที่บ้านปริก. กรุงเทพฯ : 
บริษัท ที คิว พี จ ากัด. ได้รับทุนสนับสนุนจากส านักสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพ้ืนที่และชุมชน ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 

3. ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ หทัยชนก บัวเจริญ. (กองบรรณาธิการ). กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม จุฑารัตน์     
ผู้พิทักษ์กุล ปิยะธิดา นาคะเกษียร พัทรีญา แก้วแพง. (2552). ประชาธิปไตยชุมชนขับเคลื่อนสู่ต าบลน่าอยู่
ที่สุด ณ ต าบลศิลาลอย. กรุงเทพฯ : บริษัท ที คิว พี จ ากัด. ได้รับทุนสนับสนุนจากส านักสนับสนุนการสร้าง
สุขภาวะในพ้ืนที่และชุมชน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 
 
งานวิจัย 
1) งานวิจัยตีพิมพ์ 

1. หทัยชนก บัวเจริญ ธีระพงษ์ กรฤทธิ์ จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล. (2549). การสังเคราะห์องค์ความรู้ 
เพ่ือพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเอกชน : กรณีศึกษาศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ-ป่อเต็กตึ๊ง โรงพยาบาล    
หัวเฉียว. วารสารสมาคมพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 24 (1), 29 – 39. 

2. หทัยชนก บัวเจริญ จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล. (2550). การประเมินผลโครงการอบรมหลักสูตรเวชกร
ฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (EMT-B110 ชม.) ศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ – ป่อเต็กตึ๊ง โรงพยาบาลหัวเฉียว . 
สมุทรปราการ  : ศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ -ป่อเต็กตึ๊ง โรงพยาบาลหัวเฉียว และคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. เอกสารประกอบการประชุมระดับชาติ สมาคมการแพทย์ฉุกเฉินแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ ๑ กรุงเทพฯ.  

3. หทัยชนก บัวเจริญ ปิยะธิดา นาคะเกษียร กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล        
พัทรีญา แก้วแพง. (2553). การศึกษาระบบสุขภาพชุมชนกรณีศึกษา ต าบลขุนทะเล อ าเภอลานสะกา



 

จังหวัดนครศรีธรรมราช. เอกสารประกอบการประชุมระดับชาติ เพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี. 

4. หทัยชนก บัวเจริญ กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล. (2553). การศึกษาระบบ
สุขภาพชุมชนกรณีศึกษา ต าบลศิลาลอย อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ . เอกสาร
ประกอบการประชุมระดับชาติ เพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี           
สุราษฎร์ธานี. 

5. หทัยชนก บัวเจริญ วริยา จันทร์ข า จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล. (๒๕๕๖). การศึกษาความเป็นพลเมือง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางคนทีสู่การจัดการตนเอง. เอกสารประกอบการประชุมระดับชาติ ครั้งที่ ๕ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม. 

6. จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล. (๒๕๕๗). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอนแบบซิปปาในรายวิชาการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย . เอกสารประกอบการประชุม
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม. 
 
2) รายงานการวิจัยและน าเสนอผลงานวิจัย 

1. Jutarat Poopiotukkul. (2013). Give for live with Volunteer experience among 
nursing student, Faculty of nursing, Nakhon Pathom Rajabhat University. น าเสนอการประชุม. 
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ขบวนการเปลี่ยนแปลงของพยาบาลไทยจากการเปิดประเทศสู่สังคมอาเซียน 
ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่นราชา ออร์คิด 

2. จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล. (๒๕๕๗). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอนแบบซิปปาในรายวิชาการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย . the 1st Asian Congress in 
Nursing Education on “Transformative Nursing Education for Global Health” 

 
3) รายงานการวิจัยฉบับเต็ม 

1. หทัยชนก บัวเจริญ จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล. (2550). การประเมินผลโครงการอบรมหลักสูตรเวชกร
ฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (EMT-B110 ชม.) ศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ – ป่อเต็ก ตึ๊งโรงพยาบาลหัวเฉียว. 
สมุทรปราการ  : ศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ-ป่อเต็กตึ๊ง โรงพยาบาลหัวเฉียว และคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 



 

2. หทัยชนก บัวเจริญ ปิยะธิดา นาคะเกษียร กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล  พัท
รีญา แก้วแพง. (2553). การศึกษาระบบสุขภาพชุมชนกรณีศึกษา ต าบลขุนทะเล อ าเภอลานสะกาจังหวัด
นครศรีธรรมราช. ได้รับทุนสนับสนุนจากส านักสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพ้ืนที่และชุมชน ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.  

3. หทัยชนก บัวเจริญ กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล. (2553). การศึกษาระบบ
สุขภาพชุมชนกรณีศึกษา ต าบลศิลาลอย อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ . ได้รับทุนสนับสนุน
จากส านักสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพ้ืนที่และชุมชน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 

4. หทัยชนก บัวเจริญ กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล ปิ่นนเรศ  กาศอุดม. (2553). 
“การให้นิยามความหมายต าบลสุขภาวะที่สะท้อนมุมมองของผู้ปฏิบัติการจริงในบริบทสังคมวัฒนธรรม
ของชุมชนในประเทศไทย” ได้รับทุนสนับสนุนจากส านักสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพ้ืนที่และชุมชน 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.  

5. หทัยชนก บัวเจริญ กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล ปิ่นนเรศ  กาศอุดม ปิยะธิดา     
นาคะเกษียร พัทรีญา แก้วแพง. (2553). การประเมินความพึงพอใจและผลการด าเนินงานของโครงการ
ภายใต้การสนับสนุนจากส านักสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่และชุมชน (สน.3) สสส. 
ปีงบประมาณ 2552. ได้รับทุนสนับสนุนจากส านักสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพ้ืนที่และชุมชน ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.  

6. หทัยชนก บัวเจริญ วริยา จันทร์ข า จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล. (๒๕๕๖). การศึกษาความเป็นพลเมือง
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