
 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  ปัทมา ล้อพงค์พานิชย์ 

ต าแหน่ง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา/วิชาการ 

ที่ท างาน คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอบุลราชธานี 

 

การศึกษา (Education): 

คุณวุฒิ สถาบันการศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ปรด. (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2563 
พย.ม.(การบริหารการพยาบาล) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2555 
ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลและ
ผดุงครรภ์ชั้นสูง (เทียบเท่าปริญญาตรี) 

วิทยาลัยพยาบาลสระบุรี 2532 

 

 

ประวัติและผลงาน (Curriculum Vitae) 



การท างาน (Working Experience) : 

ปี พ.ศ. ประวัติการท างาน 
2532 - 2536 พยาบาลวิชาชีพ ระดับ 3 หอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลสุรินทร์ 
2536 - 2540 พยาบาลวิชาชีพ ระดับ 5 หอผู้ป่วยเด็ก 2 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 
2540 - 2549 อาจารย์ ภาควิชา การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี 
2550 – ปัจจุบัน อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

จ.อุบลราชธานี 
 

สาขางานวิจัยที่สนใจ (Research Interests): 

 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารงานสาธารณสุข 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย : 

ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีที่ได้รบัทุน งบประมาณ 

รวม (บาท) 

สถานะ  

(% การ

รับผิดชอบ) 

จ านวน

นักวิจัย 

การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ของ

โครงการพัฒนาทักษะด้านการ

บริหารงานสร้างเสริมสุขภาพให้แก่

บุคลากรขององค์การบริหารส่วน

ต าบล (อบต.) 

สสส 2556 500,000 20 4 

 



ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีที่ได้รบัทุน งบประมาณ 

รวม (บาท) 

สถานะ  

(% การ

รับผิดชอบ) 

จ านวน

นักวิจัย 

การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต

นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ปีงบประมาณ 2556 

คณะสาธารณสุข

ศาสตร์ 

2557 10,000 60 8 

การพัฒนารูปแบบการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

ชุมชน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชา สาธารณสุข

ชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

คณะสาธารณสุข

ศาสตร์ 

2558 10,000 70 3 

การประเมินความคุ้มค่าการ

ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ปีงบประมาณ 2559 

คณะสาธารณสุข

ศาสตร์ 

2560 25,000 60 8 

ปัจจัยที่เป็นตัวท านายการเข้าถึง

บริการของรัฐตามสิทธิของ

ผู้สูงอายุที่มีความพิการร่วมด้วย  

ทุนงบประมาณ

เงินรายได้ 

มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏ

อุบลราชธานี 

2560 30,000 60 3 

 



ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีที่ได้รบัทุน งบประมาณ 

รวม (บาท) 

สถานะ  

(% การ

รับผิดชอบ) 

จ านวน

นักวิจัย 

การวิเคราะห์ผลตอบแทนทาง

สังคมจากการด าเนินงานรูปแบบ

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพส าหรับ

ผู้สูงอายุโดยน้อมน าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ 

2561 241,000 60 2 

การศึกษากระบวนการจัดการขยะ

ถุงน้ ายาล้างไต: กรณีศึกษาการ

ไหลของวัสดุและระบบการจัดการ

ควบคุมขยะในจังหวัดอุบลราชธานี 

ส านักงาน

ประสานงาน

โครงการวิจัยการ

พัฒนาเศรษฐกิจ

จากฐานความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพ 

2562 1,000,000 10 8 

 

ผลงานทางวิชาการ: 

เอกสาร/ต ารา  : 

1. ปัทมา ล้อพงค์พานิชย์. (2559). การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 1 (ปรับปรุงครั้งที่ 4). อุบลราชธานี: คณะ

สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 244 หน้า. 

2. ปัทมา ล้อพงค์พานิชย์. (2559). สุขภาพผู้สูงอายุ. อุบลราชธานี: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี, 178 หน้า. 



3. ปัทมา ล้อพงค์พานิชย์. (2558). เภสัชวิทยา. อุบลราชธานี: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี, 192 หน้า. 

4. ปัทมา ล้อพงค์พานิชย์. (2558). เวชศาสตร์ฟื้นฟู. อุบลราชธานี: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี, 198 หน้า. 

5. ปัทมา ล้อพงค์พานิชย์. (2557). การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 2. อุบลราชธานี: คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 231 หน้า. 

6. ปัทมา ล้อพงค์พานิชย์. (2557). ค าศัพท์ทางการแพทย์และการพยาบาลในงานสาธารณสุข. อุบลราชธานี: คณะ

สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 111 หน้า. 

บทความวิชาการในวารสารวิชาการ : 

ปัทมา ล้อพงค์พานิชย์. (2560). ผู้สูงอายุที่มีความพิการ: การเข้า (ไม่) ถึงสวัสดิการทางสังคม. วารสารการพยาบาล

และการดูแลสุขภาพ. 35(3), 22-30. 

บทความวิจัยในวารสารวิชาการ: 

ปัทมา ล้อพงค์พานิชย์. (2556). การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

เฉียบพลันชนิดลิมโฟบลาสติก รักษาด้วยยาเคมีบ าบัดระยะที่ 1 ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์. วารสาร

สุโขทัยธรรมาธิราช. 26(2), 121 – 138. 

ปัทมา ล้อพงค์พานิชย์, นภาภรณ์ สันพนวัฒน์ และ มณฑิชา รักศิลป์. (2560). การพัฒนารูปแบบการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน. 

พลวัตสุขภาพในศตวรรษท่ี 21 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ียั่งยืน. การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์

สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 1. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 (หน้า 69 – 81). เชียงราย: ส านัก

วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 

 



ปัทมา ล้อพงค์พานิชย์, ศิรินภา เชื้อท้าว, สุจิตรา แสงบุญเรือง, ณัฐวดี สงวนล้ า, พรทิพย์ ธรรมรักษ์, เนตรทราย 

ทองค า, และ กีรต ิอุปนิสากร. (2561). การประเมินความคุ้มค่าการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ คณะ

สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี. 7, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561), 37-45. 

สมจิตร เดชาเสถียร, เจษฎา สุราวรรณ์, พชรพร ครองยุทธ, และ ปัทมา ล้อพงค์พานิชย์. (2562). การประเมินแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562. วารสาร

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น. 1(2), 159-169. 

Lophongpanit P and Thongprasert N. (2016). Assessment of Economic Values after the Alcoholic 

Drinking Quitting Project.  The 2nd Conference on Advances in Evidence-Based Medicine 

(CAEBM 2016) 2 – 4 March 2016. (p. 46 – 47).  Beijing: Republic of China.  

Lophongpanit, P., Tongsiri, S., & Thongprasert, N. (2019). Social Return On Investment for Patient 

Treated by Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis: A Case Study in Ubon Ratchathani 

Province, Thailand. ClinicoEconomics and Outcomes Research, 2019(11), 569–578. 

 


