
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติงานบริหาร: ผูชวยคณบดีฝายการฝกปฏิบัติงานนักศึกษา (มิถุนายน พศ.2561- มิถุนายน 2563) 

 

ประวัติการศึกษา/Educational Background 

Faculty/institution       Year study completed            Degree 
Chiangmai University               1989                   Bachelor in Science (BSc.) 
   (nursing and midwifery)  
Prince of Songkla University     2000                  Master of Nursing Science (M.N.S)   
                                                                    (community health nursing) 
Pranava Yogadhamma, India     2007                 Certificate in yoga for prenatal 
   and postnatal  
 

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (Specialization: different from the degree of education) 

การพยาบาลดานสูติศาสตร, ศาสตรทางเลือก (โยคะ สมุนไพร, นวด), การสรางเสริมสุขภาพ 

 

งานวิจัยที่ทำเสร็จแลว: ชื่อผลงานวิจัย ปที่พิมพ การเผยแพร 

Completed Research Project: Name of project, year of publication, publication  

1. เยาวเรศ สมทรัพย, วรรณี จันทรสวาง, อุษณีย ตันตรีบูรณ, และวันดี สุทธรังษี. (2544). ปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการปฏิบัติดานสุขภาพของผูปวยเบาหวานในจังหวัดสงขลา, วารสารพยาบาลสงขลานครินทร, 21 

(3),  190-204.  
2. ชญานิน บุญพงษมณี, โสเพ็ญ ชูนวล, และเยาวเรศ สมทรัพย. (2548). ผลของการเสริมสรางพลังอำนาจ

รวมกับแรงสนับสนุนอยางตอเนื่องในสตรีระยะคลอดตอภาวะจิตใจ. สงขลานครินทรเวชสาร, 23(1), 
37-47.  

3. เยาวเรศ สมทรัพย, พเยาว เกษตรสมบูรณ, สุรียพร กฤษเจริญ, และกัญจนี พลอินทร. (2548). ผลของ
การฝกโยคะตอภาวะสุขภาพวัยรุนหญิง. สงขลานครินทรเวชสาร, 23(3), 165-176.  

 

เยาวเรศ  สมทรัพย 
Yaowares Somsap 
 

ตำแหนงวิชาการ : รองศาสตราจารย  
ตำแหนงบริหาร : - 
สังกัด : กลุมวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ  
หองทำงาน : อาคารโสมสวลี ชั้น 1 หอง SL 112/4 
โทรศัพท : 053-242532 ตอ 4936 มือถือ 08 6693 4105  
E-mail : ysomsap@gmail.com 



4. Chunuan,S., Somsap, Y., Pinjaroen,S., Tiansawat, S., Nangham, S., & Jeamamornrat, A. (2007). 
An evaluation of childbirth policy in Thailand: A case study in southern part of Thailand 
(part 1). Thai Journal of Nursing Research, 11(4), 227-239.  

5. Chunuan,S., Somsap, Y., Pinjaroen,S., Thitimapong, S., Nangham, S., & Ongpalanupat, F. 
(2009). Effect of the presence of family members, during the first stage of labor, on 
childbirth outcomes in one provincial hospital in southern part of Thailand.  Thai 
Journal of Nursing Research, 13(1), 16-27.              

6. เยาวเรศ สมทรัพย และจินตนา เลิศไพบูลย. (2552). ประสบการณสรางเสริมสุขภาพดวยโยคะของวัยรุน
หญิง. วารสารสภาพยาบาล, 24(4), 83-94.  

7. เยาวณี จรูญศักดิ์, จินตนา เลิศไพบูลย, และเยาวเรศ สมทรัพย. (2552). ผลของการฝกบริหารจิตยุทธ 
“หวายตันกง” ตอภาวะสุขภาพผูสูงอายุ. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร, 39(3), 47-58.  

8. เยาวเรศ สมทรัพย, โสเพ็ญ ชูนวล, ธารางรัตน หาญประเสริฐพงษ, และฝนทอง องคพลานุพัฒน. (2554). การ
พัฒนารูปแบบการสรางเสริมสุขภาพสตรีต้ังครรภดวยโยคะ. วารสารสภาการพยาบาล), 26(ฉบับพิเศษ ), 
95-111.  

9. เยาวเรศ สมทรัพย และฐิติพร อิงคถาวรวงศ. (2556). การใชศาสตรทางเลือกและการดูแลแบบผสมผสานของ
สตรีต้ังครรภในภาคใต. วารสารสภาการพยาบาล, 29(2), 114-126.                     

10. เยาวเรศ สมทรัพย, ธารางรัตน หาญประเสริฐพงษ, วัชรี จงไพบูลยพัฒนะ, กุสม พฤกษภัทรานนต และวัลลภา 
จุทอง. (2559). ผลของโยคะนิทราตอความเหนื่อยลาในมารดาหลังคลอด. วารสารสภาการพยาบาล, 
31,(4), 38-49.  

11. กิตติมา ดวงมณ,ี เยาวเรศ สมทรัพย, ฐิติพร อิงคถาวรวงศ, และศศิกานต กาละ. (2560). ผลของการจัดทา
ผีเสื้อประยุกตตอความปวด และเวลาในระยะปากมดลูกเปดเร็ว ในหญิงระยะคลอด. วารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร, 9(1), 35-49.  

12. กัญญาพัชญ จาอาย, เยาวเรศ สมทรัพย, ชัชฎาภรณ นนัทขวาง, และอมรเลิศ พันธวัตร. (2562). ผลของการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชกรณีศึกษาตอทักษะความคิดเชิงระบบของนักศึกษาพยาบาลศาสตรแมคคอร
มิค ในรายวิชาฝกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 2. วารสารสมาคมพยาบาลแหง
ประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ, 25(1), 23-35. 

13. ชัชฎาภรณ นันทขวาง, เยาวเรศ สมทรัพย, และบุปผา อินตะแกว. (2563). ผลของโยคะอาสนะตออาการปวด
หลังในมารดาหลังคลอด. พยาบาลสาร, 47(4), 180-191. 

 
งานวิจัยที่กำลังทำ:  

1. ภาษาไทย/Thai:  รูปแบบการดูแลสุขภาพผูสูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูง  
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