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แบบฟอร์มประวัตแิละผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae) 
ช่ือ-สกุล รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เอกวรางกรู 

 
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ 
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160 
 

โทรศัพท์
โทรสำร 
Email 

075672101-2 
075672103 
asaifon@wu.ac.th, 
saifon.aekwarangkoon@gmail.com 

 
1. การศกึษา (เรียงล าดบัจากปีล่าสุด) 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
ปร.ด. กำรพยำบำล มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (หลักสูตรนำนำชำติ) 2549 
พย.ม. สุขภำพจิตและกำรพยำบำลจิตเวช มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 2542 
พย.บ. กำรพยำบำล มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 2538 

 
2. ประสบการณก์ารท างาน (เรียงล าดับจากปลี่าสุด)  

ต าแหน่งงาน - องค์กรหรือหน่วยงาน ปี พ.ศ. 
รองศำสตรำจำรย์ ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 2555-ปัจจุบัน 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 2548-2555 
อำจำรย์ ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 2543-2548 
พยำบำลวิชำชีพ ระดับ 4 โรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ 2538-2540 

 
3. ความเช่ียวชาญ  

1) ภำวะซึมเศร้ำ 
2) สุขภำวะทำงเพศ 
3) กำรบ ำบัดด้ำนสุขภำพจิตและจิตเวช 
4) สุขภำวะเด็กและเยำวชน 
5) สุขภำวะผู้สูงอำยุ 
6) สุขภำพจิตและจิตเวชชุมชน 
 

4. ประสบการณก์ารสอน 
  มี    ไม่มี 

ชื่อสถาบันการศึกษา คณะ/ส านักวิชา/
ภาควิชา 

สาขาวิชา/หลักสูตร ชื่อรายวิชา ปี พ.ศ. 

มหำวิทยำลัย 
วลัยลักษณ์ 

ส ำนักวิชำพยำบำล
ศำสตร์ / สำขำกำร
พยำบำลจิตเวชและ

สุขภำพจิต 

สำขำกำรพยำบำลจิตเวช
และสุขภำพจิต / หลักสูตร
พยำบำลศำสตรบัณฑิต 
 

หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต 
NUR60-101 จิตวิทยำพัฒนำกำร 
NUR60-315 จริยศำสตร์และกฏหมำย
วิชำชีพทำงสุขภำพ 
NUR-414 กำรจัดกำรภำวะฉุกเฉินและ

2543-2564 
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ชื่อสถาบันการศึกษา คณะ/ส านักวิชา/
ภาควิชา 

สาขาวิชา/หลักสูตร ชื่อรายวิชา ปี พ.ศ. 

สำธำรณภัย 
NUR60-352 ปฏิ บั ติ ก ำ ร พ ยำ บ ำ ล     
จิตเวชและสุขภำพจิต 
NUR63-111 แ น วคิ ด พื้ น ฐ ำ น ข อ ง
ศำสตร์ทำงกำรพยำบำล 
NUR60-251 กำรพยำบำลจิตเวชและ
สุขภำพจิต 
NUR60-102 กำรสร้ำงเสริมสุขภำพและ
ระบำดวิทยำ 
NUR60-214 ปฏิบัติกำรพยำบำลบ ำบัด
พื้นฐำน 
PTH-461 ก ำ ยภ ำ พ บ ำ บั ด ใ น ก ลุ่ ม
เฉพำะสภำวะ 

มหำวิทยำลัย 
วลัยลักษณ์ 

ส ำนักวิชำพยำบำล
ศำสตร์ / สำขำกำร
พยำบำลจิตเวชและ

สุขภำพจิต 

สำ ขำ ก ำรพยำ บำ ลเ วช
ปฏิบัติชุมชน /  หลักสูตร
พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต 

CNP61-621 กำรวิจัยและหลักฐำนเชิง
ประจักษ์ทำงกำรพยำบำล 
CNP61-601 มูลฐำนทำงทฤษฏีและ
ทฤษฎีร่วมสมัยทำงกำรพยำบำล 
CNP61-642 พยำ ธิ วิทยำแ ละเภสั ช
วิทยำในกำรจัดกำรปัญหำสุขภำพ
เรื้อรัง 
CNP61-641 พยำ ธิ วิทยำแ ละเภสั ช
วิทยำในกำรจัดกำรปัญหำสุขภำพทั่วไป
และฉุกเฉิน 
CNP61-742 ปฏิบัติกำรพยำบำลเวช
ปฏิบัติชุมชน 2 
CNP61-631 กำรประเมินภำวะสุขภำพ
ขั้นสูงส ำหรับพยำบำลเวชปฏิบัติชุมชน 
MNA61-605 กำรคิดอย่ำงมีเหตุผลทำง
คลินิกขั้นสูง 
CNP61-922 สัมมนำวิจัย 
CNP61-921 วิทยำนิพนธ์ 

2543-2564 

 
5.  ผลงานที่ขอส าเร็จการศกึษา/ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานพินธ์ 
 5.1 ช่ือวิทยานิพนธ์ ระดบัปริญญาโท 

     กำรเสริมสร้ำงพลังอ ำนำจในตนเองของพยำบำลวิชำชีพที่ให้กำรดูแลผู้ป่วยจิต เวช 
โรงพยำบำลสวนปรุง 
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 5.2 ผลงานทีเ่กี่ยวข้องกบัวิทยานิพนธ์ ระดบัปริญญาโท  
 สายฝน เอกวรางกูร, พิกุล นันทชัยพันธ์ ศรีนวล วิวัฒน์คุณูปกำร และอวยพร ตัณมุขยกุล. 

(2542). กำรเสริมสร้ำงพลังอ ำนำจในตนเองของพยำบำลวิชำชีพที่ให้กำรดูแลผู้ป่วยจิตเวช โรงพยำบำลสวน
ปรุง. วำรสำรสวนปรุง, 15(3), 1-13. 

5.3 ช่ือวิทยานิพนธ์ ระดบัปริญญาเอก 
   Effectiveness of brief cognitive-support treatment in mild to moderate 
depressed Thai adolescent students. 

5.4 ผลงานทีเ่กี่ยวข้องกบัวิทยานิพนธ์ ระดบัปริญญาเอก  
      Aekwarangkoon, S., Oakley, L. D., Suttharangsee, W., Assanangkornchai, S., 
Boonyasopun, U., & Henriques, J. B. (2006). Effectiveness of brief cognitive-support treatment in 
mild to moderate depressed Thai adolescent students. Thai Journal of Nursing Research, 10(4), 
288-301.  
 
6. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำ)  

6.1 บทความวิจัย/บทความวิชาการ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร  
1) Aekwarangkoon, S. & Noonil, N. (September, 2020). Effects of grandchildren’s love 

language program on depression among Thai older adults. Walailak Journal of 
Science and Technology, 17(9), 924-932.  

2) Sirisathitkul, Y ., Thanathamathee, P., & Aekwarangkoon, S. (November, 
2019). Predictive apriori algorithm in youth suicide prevention by screening 
depressive symptoms from Patient Health Questionnaire-9. Technology, 
Education, Management, Informatics Journal, 8(4), 1449-1455. 

3) Aekwarangkoon, S. & Noonil, N. (September, 2019). Lived experiences of severe 
depression and suicide attempts in older Thai-Muslims living in rural communities. 
The Pacific Rim International Journal of Nursing Research,  23(4), 334-344. 

4) Noonil, N., Aekwarangkoon, S., & Petsirasan, R. (April, 2019). Health-related 
quality of life and related factors in Thais with stable COPD. Walailak Journal of 
Science and Technology, 16(12),  955-964. 

5) Aekwarangkoon, S., Noonil, N., & Petsirasan, R. (April, 2018). Psychosocial 
support provided by health volunteer for older adult with depression and suicide 
attempt: A case study. Walailak Journal of Science and Technology, 16(4), 275-282. 

6) มณฑำ สำยธำรวำณิตร์กุล, สายฝน เอกวรางกูร และนำบีลำ ยุมยวง. (พฤษภำคม, 2564). 
สถำนกำรณ์ ควำมต้องกำร และแนวทำงกำรด ำเนินงำนบริกำรทำงสุขภำพจิตและจิตเวชส ำหรับ
นักศึกษำมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์. วารสารแพทย์นาวี, 48(1), 37-52. 

7) กัลญำรัตน์ ทองวิเศษ, สายฝน เอกวรางกูร และนัยนำ หนูนิล. (กันยำยน, 2563). พฤติกรรมกำร
บริโภคอำหำรของผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรังที่มีภำวะทุพโภชนำกำร. วารสารแพทย์นาวี, 47(3), 
594-609. 
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8) ลักษมล ลักษณะวิมล, เรวดี เพชรศิรำสัณห์, สายฝน เอกวรางกูร และนัยนำ หนูนิล. (สิงหำคม, 
2563). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรสูบบุหร่ีของเยำวชน อ ำเภอท่ำศ ำลำ จังหวัด
นครศรีธรรมรำช. วารสารพยาบาล, 69(1), 1-9. 

9) พุทธิพร ธนธรรมเมธี สำยฝน เอกวรำงกูร เรวดี เพชรศิรำสัณห์ และลัดดำ เถียมวงศ์.  (มกรำคม, 
2563). กำรบูทส่งเสริม ร่วมกับเทคนิคกำรคัดเลือกคุณลักษณะเพ่ือขยำยขีดควำมสำมำรถในกำรท ำนำย
กำรเกิดภำวะซึมเศร้ำและควำมเส่ียงต่อกำรฆ่ำตัวตำยในผู้สูงอำยุ . วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ , 
16(1), 34-45. 

10) อุ่นจิตร คุณำรักษ์ และสายฝน เอกวรางกูร. (กรกฎำคม, 2563). ผลของกำรใช้ภำษำรักเพ่ือดูแลใจ
ตนเองต่อภำวะซึมเศร้ำในผู้ป่วยจิตเวช. วารสารแพทย์นาวี, 47(1), 94-107. 

11) ชมัยพร นิยมจิตร์, สายฝน เอกวรางกูร, นัยนำ หนูนิล และรัชฎำภรณ์ จันทสุวรรณ์. (กันยำยน, 2562). 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพฤติกรรมกำรบริโภคโซเดียมและระดับกำรท ำงำนของไตในผู้ป่วย
โรคเบำหวำนที่มีภำวะไตเร้ือรัง. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 39(3), 103-114. 

12) กำญจนำภรณ์ ไกรนรำ, นัยนำ หนูนิล และสายฝน เอกวรางกูร. (พฤษภำคม, 2562). ผลของ
โปรแกรมสนับสนุนกำรควบคุมน้ ำหนักของนักเรียนที่มีภำวะโภชนำกำรเกินในโรงเรียนประถมศึกษำ
เขตเทศบำล จังหวัดนครศรีธรรมรำช. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุข
ภาคใต้, 6(2), 53-65. 

13) เกสรำวรรณ ประดับพจน์, นัยนำ หนูนิล, สายฝน เอกวรางกูร และเจนเนตร พลเพชร. (มกรำคม, 
2562). ผลของกำรสนับสนุนกำรเดินร่วมกับกำรแกว่งแขนต่อระดับน้ ำตำลในเลือด ควำมดัน
โลหิต และเส้นรอบเอวของผู้สูงอำยุที่มีภำวะเมตำบอลิกซินโดรม . วารสารเครือข่ายวิทยาลัย
พยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 6(1), 154-166. 

14) เรวดี เพชรศิรำสัณห์ , นัยนำ หนูนิล, สายฝน เอกวรางกูร, รำตรี ฤทธิรัตน์ พิธำน สิทธิพงศ์ 
และทวีพล แสนภักดี. (พฤศจิกำยน, 2561). กระบวนกำรพัฒนำศักยภำพภำคีเครือข่ำยสุขภำพ
ระดับอ ำเภอต่อกำรจัดระบบดูแลผู้สูงอำยุระยะยำวต ำบลท่ำขึ้น จังหวัดนครศรีธรรมรำช. 
วารสารวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่, 10(6), 484-495. 

15) สายฝน เอกวรางกูร, นัยนำ หนูนิล, เรวดี เพชรศิรำสัณห์, อุษำ น่วมเพชร และเจนเนตร พลเพชร. 
(ตุลำคม, 2560). กำรรับรู้และควำมต้องกำรพัฒนำสมรรถนะในกำรคัดกรองภำวะซึมเศร้ำในชุมชน
ผู้สูงอำยุของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน. วารสารพยาบาล, 66(2), 36-43. 
 

6.2 สิทธบิัตร  
อุไร จเรประพำฬ และ สายฝน เอกวรางกรู ลิขสิทธิ์ผลงำนกำรสร้ำงสรรค์ ประเภทวรรณกรรม ลักษณะ    

งำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่ือผลงำน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบสำรสนเทศภูมศิำสตร์ (GIS)  เพ่ือกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพชุมชน ผ่ำนกำรรับรองของกรมทรัพย์สินทำงปัญญำตำมค ำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ของ มหำวทิยำลัย
วลัยลักษณ์ เลขที่ 199724 วันที ่2 ธันวำคม 2551 
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7. เกียรติคณุและรางวัล 
เกียรติคณุ/รางวัลที่ได้รบั ปี พ.ศ. 

รำงวัลเชิดชูครูสร้ำงสุข มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 2563 
รำงวัลพยำบำลดีเด่น สำขำกำรศึกษำพยำบำล ประเภทอำจำรย์พยำบำล ของสมำคม
พยำบำลแห่งประเทศไทยฯ 

2560 

โล่ประกำศเกียรติคุณ “อำจำรย์ดีเด่นด้ำนควำมเป็นครู มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์” 2556 
โล่เชิดชูเกียรติกำรบริกำรวิชำกำร โครงกำร “ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้เพศศึกษำรอบ
ด้ำนส ำหรับเยำวชนในสถำนศึกษำ ภำคใต้ตอนบน” เน่ืองในโอกำสครบรอบปีที่ 21 
แห่งกำรสถำปนำมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 

2556 

โล่เกียรติคุณกรรมกำรที่ป รึกษำวิทยำนิพนธ์ประเภทชมเชยของนำงสำวกัญญำ         
บุญธรรมโม มหำบัณฑิต หลักสูตร ศศ.ม. สำขำจิตวิทยำกำรให้ค ำปรึกษำ จำกบัณฑิต
วิทยำลัย มหำวิทยำลัยทักษิณ 

2557 

ผลงำน “กำรบูรณำกำรกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนประสบกำรณ์ กำรติดตำม
สนับสนุน และกำรพัฒนำเชิงบวกกับกำรพัฒนำสมรรถนะและควำมภำคภูมิใจใน
วิชำชีพของนักศึกษำพยำบำล” ของ รศ.ดร.สำยฝน เอกวรำงกูร ส ำนักวิชำพยำบำล
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ และนำงสำวอุบุญรัตน์ ธุรีรำช พยำบำลวิชำชีพ
ช ำนำญกำร โรงพยำบำลสวนสรำญรมย์ ได้รับรำงวัลที่ 2 ในกำรประกวดผลงำน
สร้ำงสรรค์ / นวัตกรรมที่ไม่ใช่ส่ิงประดิษฐ์ ในโครงกำรย่อยที่ 1 ของโครงกำรประชุม
พยำบำลศำสตร์ศึกษำแห่งชำติ คร้ังที่ 6 เร่ือง กำรจัดกำรศึกษำพยำบำลในศตวรรษที่ 
21 ระหว่ำงวันที่ 12-13 กุมภำพันธ์ 2557 ณ โรงแรม อมำรี ดอนเมือง แอร์พอร์ต 
กรุงเทพมหำนคร  

2557 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


