
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การศึกษา 

2558  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู8ใหญ;) มหาวิทยาลัยเชียงใหม; 

2552 พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 

ผลงานทางวิชาการ/ ตำรา / วิจัย  

ประสบการณ;ท่ีเก่ียวข@องกับการบริหารงานวิจัย 

หัวหน@าโครงการวิจัย: 

2564 วโรดม เสมอเชื้อ, ขัตติยาพร คนเที่ยง, และ Gail C. Kost. การทดสอบคุณสมบัติแบบประเมินผลรวบ

ยอดการสอนแบบสถานการณ[จำลองด8วยหุ;นผู8ป^วยเสมือนจริงสำหรับนักศึกษาพยาบาล ฉบับภาษาไทย. 

งบประมาณ มหาวิทยาลัยพายัพ. (ดำเนินการแล8วเสร็จ) 

2560 วโรดม เสมอเชื้อ, พระราชสิทธิเวที, เบญจมาศ สุขสถิตย[, ชมพูนุท สิงห[มณี, สมบูรณ[ จีนาพงษา, ภูริดา

เวียนทอง, และ นิพาวรรณ ไวศยะนันท[. การพัฒนาหลักสุตรอาสาสมัครพระสงฆ[ส;งเสริมสุขภาวะภายใต8

หลักภาวนา 4 ประจำวัด. งบประมาณโครงการการพัฒนาศูนย[ส;งเสริมสุขภาวะภายใต8หลักภาวนา 4 ของ

พระสงฆ[จังหวัดพิจิตร. ภายใต8โครงการพัฒนาสุขภาวะและการเรียนรู8ตามแนวพระพุทธศาสนา สถาบัน 

วิจัยพุทธศาสตร[มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ[ราชวิทยาลัย และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร8างเสริม

สุขภาพ. (ดำเนินการแล8วเสร็จ) 

ผู@รLวมวิจัย:  

2564 ขัตติยาพร คนเที่ยง, วโรดม เสมอเชื้อ, จิรณัฐ ชัยชนะ, และ ปรมาภรณ[ นิรมล. ผลของการปฏิบัติซ้ำใน

สถานการณ[จำลองด8วยหุ;นผู8ป^วยเสมือนจริงสมรรถนะสูงต;อความมั่นใจในตนเองและการตัดสินใจทาง

คลินิกของนักศึกษาพยาบาล. งบประมาณ มหาวิทยาลัยพายัพ. (กำลังดำเนินการ) 

 

วโรดม  เสมอเช้ือ 
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ห@องทำงาน: อาคารโสมสวลี ช้ัน 1 ห8อง SL 112/5  
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2564 จิรณัฐ ชัยชนะ, วโรดม เสมอเชื้อ, ขัตติยาพร คนเที่ยง, และ ปรมาภรณ[ นิรมล. ผลของการใช8รูปแบบ 

SEGUE ต;อทักษะการส่ือสารของนักศึกษาพยาบาล. งบประมาณ มหาวิทยาลัยพายัพ. (กำลังดำเนินการ) 

2564 อัจฉริยา เช้ือเย็น, กัญญาพัชญ[ จาอ8าย, วโรดม เสมอเช้ือ, และ พิมผกา ป�ญโญใหญ;. ผลของโปรแกรมการ

เรียนรู8แบบมีส;วนร;วมต;อความรู8ในการควบคุมการบริโภคยาสูบของนักศึกษาพยาบาล. งบประมาณ 

เครือข;ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห;งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห;งประเทศไทยฯ. (ดำเนินการ

แล8วเสร็จ) 

2562 ชมพูนุท สิงห[มณี, วโรดม เสมอเชื้อ, และ วรินทร[รตา สาครชล. การพัฒนารูปแบบการป�องกันการสูบ

บุหรี่ในพระสงฆ[และสามเณร จังหวัดเชียงราย. งบประมาณ ศูนย[วิจัยและจัดการความรู8เพื่อการควบคุม

ยาสูบ (ศจย.). (ดำเนินการแล8วเสร็จ) 

2562 ชมพูนุท สิงห[มณี, พลอยพัชชา แก8ววิเศษ, ณัฐวรรณ พินิจสุวรรณ, และ วโรดม เสมอเชื้อ. โครงการ

พัฒนาชุดความรู8สู8โรคโควิด19 สำหรับชนชาติพันธุ[. งบประมาณ สำนักสร8างสรรค[โอกาส และสำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร8างเสริมสุขภาพ. (ดำเนินการแล8วเสร็จ) 

2561 ชมพูนุท สิงห[มณี, วโรดม เสมอเชื้อ, พัชรินทร[ คำแก;น, ณัฐวรรณ พินิจสุวรรณ, วรินทร[รตา สาครชล, 

และ วัชระ เกี๋ยนต�ะ. การพัฒนาหมู;บ8านอาข;าต8นแบบในการป�องกันโรคไม;ติดต;อเรื้อรัง. งบประมาณ ศูนย[

ความเป�นเลิศการวิจัยสุขภาพชนชาติพันธ[ ม.แม;ฟ�าหลวง และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห;งชาติ 

(ดำเนินการแล8วเสร็จ) 

2561 พระราชปริยัติ, พระครูพิศาลสรกิจ, เบญจมาศ สุขสถิตย[, พระมหาศิวกร ปญญาวชิโร, พระสุกฤษฏิ์ ป�ย

สีโล, ชมพูนุท สิงห[มณี, วโรดม เสมอเชื้อ, ภูริดา เวียนทอง, นิพาวรรณ ไวศยะนันท[, และ อุมาพร โคก

กรวด. โครงการกลยุทธการทำงานร;วมกับภาคีเครือข;ายเพื่อสร8างเสริมสุขภาวะชุมชนโดยลดพฤติกรรม

เสี่ยงด8วยกลยุทธเชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดพะเยา. งบประมาณ โครงการเสริมสร8างสุขภาวะและ

เครือข;ายทางสังคมเพื่อลดป�จจัยเสี ่ยงเชิงพุทธบูรณาการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร[ มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณ[ราชวิทยาลัย และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร8างเสริมสุขภาพ. (ดำเนินการแล8วเสร็จ) 

2561 พระราชปริยัติ, พระครูพิศาลสรกิจ, เบญจมาศ สุขสถิตย[, ชมพูนุท สิงห[มณี, วโรดม เสมอเชื้อ, ภูริดา 

เวียนทอง, นิพาวรรณ ไวศยะนันท[, ลัดดาวรรณ ลิ้มพิจารณ[กิจ, และ อุมาพร โคกกรวด. การพัฒนาศูนย[

สร8างเสริมสุขภาวะด8านอาหารและโภชนาการสำหรับสามเณรจังหวัดพะเยา. งบประมาณ โครงการพัฒนา

สุขภาวะและการเรียนรู8ตามแนวพระพุทธศาสนา สถาบันวิจัยพุทธศาสตร[ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ[

ราชวิทยาลัย และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร8างเสริมสุขภาพ. (ดำเนินการแล8วเสร็จ) 

2561 เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, พระครูปลัดวัชรพงษ[ วชิรป�ฺโญ, วโรดม เสมอเชื้อ, และ ชมพูนุท สิงห[มณี, การ

พัฒนาต8นแบบวิทยากรพระธรรมทูตสุขภาวะเพื่อการส;งเสริมสุขภาวะและป�องกันกลุ;มอาการอ8วนลงพุงใน

พระสงฆ[จังหวัดน;าน. งบประมาณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ[ราชวิทยาลัย. (ดำเนินการแล8วเสร็จ) 



2561 พระราชปริยัติ, เบญจมาศ สุขสถิตย[, ชมพูนุท สิงห[มณี, และ วโรดม เสมอเชื้อ. การวิเคราะห[สถานการณ[

สุขภาวะภายใต8หลักภาวนา 4 ในผู8สูงอายุที่นอนติดเตียง. งบประมาณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ[ราช

วิทยาลัย. (ดำเนินการแล8วเสร็จ) 

2561 พระมหาบุญเลิศ อินทปญโญ, พระมหาอนุวัติ วิชัยรัตน[, เบญจมาศ สุขสถิตย[, ชมพูนุท สิงห[มณี, และ

วโรดม เสมอเชื้อ. การพัฒนาพระธรรมทูตสุขภาวะเพื่อการส;งเสริมสุขภาวะภายใต8หลักภาวนา 4 ในผู8ท่ี

นอนติดเตียง. งบประมาณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ[ราชวิทยาลัย. (ดำเนินการแล8วเสร็จ) 

2560 พระราชสิทธิเวที, เบญจมาศ สุขสถิตย[, ชมพูนุท สิงห[มณี, วโรดม เสมอเชื้อ, สมบูรณ[ จีนาพงษา, ภูริดา 

เวียนทอง, และ นิพาวรรณ ไวศยะนันท[. การพัฒนาศูนย[ส;งเสริมสุขภาวะภายใต8หลักภาวนา 4 ของ

พระสงฆ[จังหวัดพิจิตร. งบประมาณ โครงการพัฒนาสุขภาวะและการเรียนรู8ตามแนวพระพุทธศาสนา 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร[ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ[ราชวิทยาลัย และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร8างเสริมสุขภาพ. (ดำเนินการแล8วเสร็จ) 

2560 พระราชปรัยัติ, พระครูโสภณปริยัติสุธี, เบญจมาศ สุขสถิตย[, ชมพูนุท สิงห[มณี, วโรดม เสมอเช้ือ, พระครู

พิศาลสรกิจ, พระมหาศิวกร ปญญาวชิโร, พระสุกฤษฏิ์ ป�ยสีโล, และ สมศรี สัจจะสกุลรัตน[. การวิเคราะห[

ข8อมูลทุติยภูมิ: พฤติกรรมสุขภาพและคุณภาพชีวิตด8านสุขภาพของพระสงฆ[ในจังหวัดพะเยา. ทุนอุดหนุน

การวิจัยจากคณะสงฆ[จังหวัดพะเยา. (ดำเนินการแล8วเสร็จ) 

 

ผลงานทางวิชาการ 

บทความวิจัย 

ขัตติยาพร คนเที่ยง, Gail C. Kost, และ วโรดม เสมอเชื้อ*. (2565). คุณสมบัติแบบประเมินผลรวบยอดการสอน

แบบสถานการณ[จำลองด8วยหุ;นผู8ป^วยเสมือนจริงสำหรับนักศึกษาพยาบาลฉบับภาษาไทย. วารสารการ

พยาบาลและสุขภาพ, 16(2), 1-13. 

อัจฉริยา เช้ือเย็น, กัญญาพัชญ[ จาอ8าย, วโรดม เสมอเช้ือ, และ พิมผกา ป�ญโญใหญ;. (2565). ผลของโปรแกรมการ

เรียนรู8แบบมีส;วนร;วมต;อความรู8ในการควบคุมการบริโภคยาสูบของนักศึกษาพยาบาล. พยาบาลสาร, 

49(2), 128-139. 

พระราชสิทธิเวที, เบญจมาศ สุขสถิตย[, วโรดม เสมอเชื ้อ, และ ชมพูนุท สิงห[มณี. (2562). การวิเคราะห[

สถานการณ[สุขภาวะตามหลักภาวนา 4 ของพระสงฆ[ในจังหวัดพิจิตร. วารสาร มจร สังคมศาสตร;

ปริทรรศน;, 8(3), 15-27. 

วโรดม เสมอเช้ือ, พระราชปริยัติ, ชมพูนุท สิงห[มณี, และ เบญจมาศ สุขสถิตย[. (2562). ป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ[กับ

คุณภาพชีวิตของผู8ดูแลผู8สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา. วารสารการพัฒนา

สุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแกFน, 7(1). 159-179. 



วโรดม เสมอเชื้อ, พิกุล นันทชัยพันธ[, และ สุดารัตน[ สิทธิสมบัติ. (2562). การตายดีตามการรับรู8ของผู8รอดชีวิต

จากมะเร็ง. พยาบาลสาร, 46(1), 52-64. 

พระราชปริยัติ, พระครูโสภณปริยัติสุธี, พระครูพิศาลสรกิจ, ชมพูนุท สิงห[มณี, วโรดม เสมอเชื้อ, และ เบญจมาศ 

สุขสถิตย[. (2561). ป�จจัยทำนายคุณภาพชีวิตด8านสุขภาพของพระสงฆ[ในจังหวัดพะเยา [พิเศษ]. วารสาร

พยาบาลทหารบก, 19, 78-87. 

วโรดม เสมอเชื้อ, ชมพูนุท สิงห[มณี, และ เบญจมาศ สุขสถิตย[. (2560). ดัชนีมวลกายของพระสงฆ[ในจังหวัด

พะเยาและป�จจัยท่ีเก่ียวข8อง. วารสาร มจร นครนFานปริทรรศน;, 1(1), 57-68. 

ชมพูนุท สิงห[มณี, วโรดม เสมอเช้ือ, และ สมศรี สัจจะสกุลรัตน[. (2560). พฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ[ในจังหวัด

พะเยา. วารสาร มจร นครนFานปริทรรศน;, 1(1), 43-55. 

Samerchua, W., Nantachaipan, P., & Sittisombut, S. (2016). Good Death as Perceived by Cancer 

Survivors [Abstract]. International Journal of Evidence-Based Healthcare, 14(1S), S27. 

 

บทความวิชาการ 

วโรดม เสมอเช้ือ, กวินวรา นาวินประเสริฐ, นัยนา เมธา, และ ณยฎา สรวิสูตร. (2563). การเรียนการสอนทางการ

พยาบาลโดยใช8หุ;นจำลองผู8ป^วยเสมือนจริงสมรรถนะสูง. วารสารสมาคมพยาบาลแหFงประเทศไทยฯ 

สาขาภาคเหนือ, 26(1), 1–12. 

วโรดม เสมอเชื้อ, ปรารถนา ลังการ[พินธุ[, และ วรวรรณ โม;งจันทร[. (2560). การตายดี: บทบาทของพยาบาล. 
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