
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การศึกษา 
2558  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผูใหญ) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2552 พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 
ผลงานทางวิชาการ/ ตํารา / วิจัย  
ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย 
หัวหนาโครงการวิจัย: 
2560 วโรดม เสมอเชื้อ, พระราชสิทธิเวที, เบญจมาศ สุขสถิตย, ชมพูนุท สิงหมณี, สมบูรณ จีนาพงษา, ภูริดา

เวียนทอง, นิพาวรรณ ไวศยะนันท. การพัฒนาหลักสุตรอาสาสมัครพระสงฆสงเสริมสุขภาวะภายใตหลัก
ภาวนา 4 ประจําวัด. งบประมาณโครงการการพัฒนาศูนยสงเสริมสุขภาวะภายใตหลักภาวนา 4 ของ
พระสงฆจังหวัดพิจิตร. ภายใตโครงการพัฒนาสุขภาวะและการเรียนรูตามแนวพระพุทธศาสนา สถาบัน 
วิจัยพุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ. (ดําเนินการแลวเสร็จ) 

 
ผูรวมวิจัย:  
2562 ชมพูนุท สิงหมณี, วโรดม เสมอเชื้อ, วรินทรรตา สาครชล. การพัฒนารูปแบบการปองกันการสูบบุหรี่ใน
 พระสงฆและสามเณร จังหวัดเชียงราย. งบประมาณ ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ 
 (ศจย.). (กําลังดําเนินการ) 
2562 ชมพูนุท สิงหมณี, พลอยพัชชา แกววิเศษ, ณัฐวรรณ พินิจสุวรรณ, วโรดม เสมอเชื้อ. โครงการพัฒนาชุด

ความรูสูโรคโควิด19 สําหรับชนชาติพันธุ. งบประมาณ สํานักสรางสรรคโอกาส และสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ. (ดําเนินการแลวเสร็จ) 

2561 ชมพูนุท สิงหมณี, วโรดม เสมอเชื้อ, พัชรินทร คําแกน, ณัฐวรรณ พินิจสุวรรณ, วรินทรรตา สาครชล, 
วัชระ เกี๋ยนตะ. การพัฒนาหมูบานอาขาตนแบบในการปองกันโรคไมติดตอเรื้อรัง. งบประมาณ ศูนย
ความเปนเลิศการวิจัยสุขภาพชนชาติพันธ ม.แมฟาหลวง และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
(ดําเนินการแลวเสร็จ) 

 

วโรดม  เสมอเชื้อ 
Warodom Samerchua 
 

ตําแหนงวิชาการ : อาจารย 
ตําแหนงบริหาร :  - 
สังกัด : กลุมวิชาการพยาบาลผูใหญและวิกฤต  
หองทํางาน : อาคารโสมสวลี ชั้น 1 หอง SL 112/5  
โทรศัพท : 053-242532 ตอ 4937   
Email : warotu@gmail.com 
 



2561 พระราชปริยัติ, พระครูพิศาลสรกิจ, เบญจมาศ สุขสถิตย, พระมหาศิวกร ปญญาวชิโร, พระสุกฤษฏิ์ ปย
สีโล, ชมพูนุท สิงหมณี, วโรดม เสมอเชื้อ, ภูริดา เวียนทอง, นิพาวรรณ ไวศยะนันท, อุมาพร โคกกรวด. 
โครงการกลยุทธการทํางานรวมกับภาคีเครือขายเพ่ือสรางเสริมสุขภาวะชุมชนโดยลดพฤติกรรมเสี่ยงดวย
กลยุทธเชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดพะเยา. งบประมาณโครงการเสริมสรางสุขภาวะและเครือขายทาง
สังคมเพ่ือลดปจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ. (กําลังดําเนินการ) 

2561 พระราชปริยัติ, พระครูพิศาลสรกิจ, เบญจมาศ สุขสถิตย, ชมพูนุท สิงหมณี, วโรดม เสมอเชื้อ, ภูริดา 
เวียนทอง, นิพาวรรณ ไวศยะนันท, ลัดดาวรรณ ลิ้มพิจารณกิจ, อุมาพร โคกกรวด. การพัฒนาศูนยสราง
เสริมสุขภาวะดานอาหารและโภชนาการสําหรับสามเณรจังหวัดพะเยา. งบประมาณโครงการพัฒนาสุข
ภาวะและการเรียนรูตามแนวพระพุทธศาสนา สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ. (กําลังดําเนินการ) 

2561 เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, พระครูปลัดวัชรพงษ วชิรปฺโญ, วโรดม เสมอเชื้อ, ชมพูนุท สิงหมณี, การ
พัฒนาตนแบบวิทยากรพระธรรมทูตสุขภาวะเพ่ือการสงเสริมสุขภาวะและปองกันกลุมอาการอวนลงพุง
ในพระสงฆจังหวัดนาน. งบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (ดําเนินการ
แลวเสร็จ) 

2561 พระราชปริยัติ, เบญจมาศ สุขสถิตย, ชมพูนุท สิงหมณี, วโรดม เสมอเชื้อ. การวิเคราะหสถานการณสุข
ภาวะภายใตหลักภาวนา 4 ในผูสูงอายุที่นอนติดเตียง. งบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (กําลังดําเนินการ) 

2561 พระมหาบุญเลิศ อินทปญโญ, พระมหาอนุวัติ วิชัยรัตน, เบญจมาศ สุขสถิตย, ชมพูนุท สิงหมณี, วโรดม
เสมอเชื้อ. การพัฒนาพระธรรมทูตสุขภาวะเพ่ือการสงเสริมสุขภาวะภายใตหลักภาวนา 4 ในผูที่นอนติด
เตียง. งบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (ดําเนินการแลวเสร็จ) 

2560 พระราชสิทธิเวที, เบญจมาศ สุขสถิตย, ชมพูนุท สิงหมณี, วโรดม เสมอเชื้อ, สมบูรณ จีนาพงษา, ภูริดา 
เวียนทอง, นิพาวรรณ ไวศยะนันท. การพัฒนาศูนยสงเสริมสุขภาวะภายใตหลักภาวนา 4 ของพระสงฆ
จังหวัดพิจิตร. งบประมาณโครงการพัฒนาสุขภาวะและการเรียนรูตามแนวพระพุทธศาสนา สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ. (ดําเนินการแลวเสร็จ) 

2560 พระราชปรัยัติ, พระครูโสภณปริยัติสุธี, เบญจมาศ สุขสถิตย, ชมพูนุท สิงหมณี, วโรดม เสมอเชื้อ, พระ
ครูพิศาลสรกิจ, พระมหาศิวกร ปญญาวชิโร, พระสุกฤษฏิ์ ปยสีโล, สมศรี สัจจะสกุลรัตน. การวิเคราะห
ขอมูลทุติยภูมิ: พฤติกรรมสุขภาพและคุณภาพชีวิตดานสุขภาพของพระสงฆในจังหวัดพะเยา. 
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะสงฆจังหวัดพะเยา. (ดําเนินการแลวเสร็จ) 

 
 
 
 
 



ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย/วิชาการ 
วโรดม เสมอเชื้อ, กวินวรา นาวินประเสริฐ, นัยนา เมธา และ ณยฎา สรวิสูตร. (2563). การเรียนการสอนทางการ

พยาบาลโดยใชหุนจําลองผูปวยเสมือนจริงสมรรถนะสูง. วารสารสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ 
สาขาภาคเหนือ, 26(1), 1–12. 

พระราชสิทธิเวที, เบญจมาศ สุขสถิตย, วโรดม เสมอเชื้อ, และ ชมพูนุท สิงหมณี. (2562). การวิเคราะห
สถานการณสุขภาวะตามหลักภาวนา 4 ของพระสงฆในจังหวัดพิจิตร. วารสาร มจร สังคมศาสตร
ปริทรรศน, 8(3), 15-27. 

วโรดม เสมอเชื้อ, พระราชปริยัติ, ชมพูนุท สิงหมณี, และ เบญจมาศ สุขสถิตย. (2562). ปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
คุณภาพชีวิตของผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา.วารสารการพัฒนา
สุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแกน, 7(1). 159-179. 

วโรดม เสมอเชื้อ, พิกุล นันทชัยพันธ, และ สุดารัตน สิทธิสมบัติ. (2562). การตายดีตามการรับรูของผูรอดชีวิต
จากมะเร็ง. พยาบาลสาร, 46(1), 52-64. 

พระราชปริยัติ, พระครูโสภณปริยัติสุธี, พระครูพิศาลสรกิจ, ชมพูนุท สิงหมณี, วโรดม เสมอเชื้อ, และ เบญจมาศ 
สุขสถิตย. (2561). ปจจัยทํานายคุณภาพชีวิตดานสุขภาพของพระสงฆในจังหวัดพะเยา [พิเศษ]. วารสาร
พยาบาลทหารบก, 19, 78-87. 

วโรดม เสมอเชื้อ,  ปรารถนา ลังการพินธุ, และ วรวรรณ โมงจันทร. (2560). การตายด:ี บทบาท ข อ ง พย า บ า ล . 
วารสารสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ, 23(2), 38 – 47. 

วโรดม เสมอเชื้อ, ชมพูนุท สิงหมณี, และ เบญจมาศ สุขสถิตย. (2560). ดัชนีมวลกายของพระสงฆในจังหวัด
พะเยาและปจจัยที่เก่ียวของ. วารสาร มจร นครนานปริทรรศน, 1(1), 57-68. 

ชมพูนุท สิงหมณี, วโรดม เสมอเชื้อ, และ สมศรี สัจจะสกุลรัตน. (2560). พฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆในจังหวัด
พะเยา. วารสาร มจร นครนานปริทรรศน, 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. 

 
รายงานสืบเนื่อง (Proceeding) 
การประชุมระดับนานาชาต ิ   
Samerchua, W., Suklueang, K., Plongkhun, Phrakhupalad W., Thamawat Na Nan, Phra 

C., Singmanee, C., Suksatit, B., & Waisayanand, N. Knowledge, Attitude, and Practice 
toward Metabolic syndrome among Bugghist Monks in Nan province, Thailand [Abstract]. 
30th International Nursing Research Congress ( July 25- 29, 2019) , Calgary, Alberta, 
Canada. 

Suksatit, B., Vasasiri, Phrarat S., Singmanee, C., Samerchua, W., Wientong, P., Jeenapongsa, S.  & 
Waisayanand, N. Monk Volunteer Health Advocacy Project: A Multidisciplinary 



Collaboration for Training and Capacity Building for Buddhist Monks [Abstract].  30th 
International Nursing Research Congress (July 25-29, 2019), Calgary, Alberta, Canada. 

Khaochalongkieng, K, Phra Ratsittivetee, Suksatit, B. , Singmanee, C,  & Samerchua, W.  Dietary 
sodium intake and cardiovascular disease risk among Buddhist monks in Phichit province, 
Thailand [Abstract].  The 25th Tri- University International Joint Seminar & Symposium 
(November 4-8, 2018), Chiang Mai, Thailand. 

Suksatit, B. , Phraratsittivetee, Singmanee, C. , Samerchua, W. , Jeenapongsa, S.  Weintong, P. , & 
Waisayanand, N. Cardiovascular disease risk among Buddhist Monks in Thailand [Abstract]. 
The Asian American Pacific Islander Nurses Association’ s 15th Annual International 
Conference (September 22 & 23, 2018), Durham, North Carolina, USA. 

Suksatit, B. , Phraratsittivetee, Singmanee, C. , Samerchua, W. , Jeenapongsa, S.  Weintong, P. , & 
Waisayanand, N.  Monk Volunteer Health Advocates:  Raising the Awareness of NCDs 
Prevention among Buddhist Monks [Abstract]. The 4th International Conference on 
Advancing the Life Sciences and Public Health Awareness (August 3-4, 2018), Hiroshima, 
Japan. 

Samerchua, W., Phraratsittivetee, Suksatit, B., Singmanee, C., Jeenapongsa, S. & Weintong, P. High 
Prevalence of Hypertension among Buddhist Monks in Phichit Province, Thailand 
[Abstract]. The 3rd pacific symposium for nursing and health professionals ( August 3- 4, 
2018), Hiroshima, Japan. 

Samerchua, W., Nantachaipan, P., & Sittisombut, S. (2016). Good Death as Perceived by Cancer 
Survivors [Abstract]. The proceeding of International Conference on Optimizing 
Healthcare Quality: Teamwork in Education, Research, and Practice (pp. 110). Chiang 
Mai, Thailand. 

  
การประชุมระดับชาติ 
การนําเสนอแบบบรรยาย 
วโรดม เสมอเชื้อ, ชมพูนุท สิงหมณี, พัชรินทร คําแกน, ณัฐวรรณ พินิจสุวรรณ, วรินทรรตา สาครชล, วัชระ 

เกี๋ยนตะ. ปจจัยที่เกี่ยวของกับดัชนีมวลกายของชาวอาขาในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย [บทคัดยอ]. 
การประชุมระดับชาติงานวิจัยและนวัตกรรมทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ประจําป 2563 (ครั้งท่ี 2) การ
ปรับเปลี่ยนความรูสูยุคประเทศไทย 4.0. วันที่ 16-17 มกราคม 2563 ณ อาคารพลเอกสําเภา ชูศรี 
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง.  

วรินทรรตา สาครชล, ชมพูนุท สิงหมณี, วโรดม เสมอเชื้อ, พัชรินทร คําแกน, ณัฐวรรณ พินิจสุวรรณ, วัชระ 
เกี๋ยนตะ. พฤติกรรมการบริโภคอาหารของชนชาติพันธอาขา ต.แมยาว จ.เชียงราย [บทคัดยอ]. การ
ประชุมพยาบาลแหงชาติ ครั้งที่ 16 พลิกโฉมวิชาชีพการพยาบาล สูสุขภาวะถวนหนาอยางยั่งยืน. วันที่ 
18-22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม เดอะ เอบรเคลีย ประตูน้ํา กรุงเทพมหานคร.  
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