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1) ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) การพยาบาลผู้ใหญ่
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556
ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) การพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์, 2551
2) ผลงานวิจัย
โครงการวิจัย
ณัฐธยาน์ ชาบัวคำ (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุภารัตน์
พิสัยพันธุ์. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีวัยสูงอายุในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี. เงินรา
ยได้สถานศึกษา. 2563.
ณัฐธยาน์ ชาบัวคำ (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุภารัตน์ พิสัยพันธุ์, ญาณี
แสงสาย. ผลของการใช้สถานการณ์จำลองต่อระดับการรับรู้สมรรถนะตนเองด้านทักษะการฉีดยาของนักศึกษาพยาบาล
ก่อนฝึกภาคปฏิบัติวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล. เงินรายได้สถานศึกษา. 2562.
นวพล แก่นบุปผา (หัวหน้าโครงการวิจัย), ดวงกมล หน่อแก้ว, ปาจรีย์ ตรีนนท์, ณัฐธยาน์ ชาบัวคำ, สำเร็จ เทียนทอง, ชนุกร
แก้วมณี. การศึกษาเปรียบเทียบความรู้และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของนักศึกษาพยาบาลที่เป็นผลจากโปรแกรมสอนโดยใ
ช้สถานการณ์จำลอง. เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
ณัฐธยาน์ ชาบัวคำ (หัวหน้าโครงการวิจัย). การพัฒนาแบบประเมินทักษะการปฏิบัติการพยาบาล วิชาหลักการและเทคนิคพยาบาล
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์. เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
มยุรี เจริญศรี (หัวหน้าโครงการวิจัย), ณัฐธยาน์ ชาบัวคำ, วิไลลักษณ์
ตียาพันธ์. พฤติกรรมและทักษะภาวะผู้นำของผู้ผ่านการอบรมตามสมรรถนะของผู้บริหารหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง
รุ่นที่ 30/2559 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์. เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
ดวงกมล หน่อแก้ว (หัวหน้าโครงการวิจัย), ปาจรีย์ ตรีนนท์, ณัฐธยาน์ ชาบัวคำ, นวพล แก่นบุปผา, สำเร็จ เทียนทอง, แสงเดือน
กิ่งแก้ว. ผลของโปรแกรมการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษา
พยาบาล. เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
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ชนุกร แก้วมณี (หัวหน้าโครงการวิจัย), นุสรา ประเสริฐศรี, พนัชญา ขันติจิตร, ณัฐธยาน์ ชาบัวคำ, วิไลลักษณ์ ตียาพันธ์, บุญหยาด
หมั่นอุตส่าห์, ชลิยา วามะลุน. เหตุพยาธิสภาพประสาทและความปวดเนื่องจากเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง:
กรณีศึกษาโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี. เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
ณัฐธยาน์ ชาบัวคำ (หัวหน้าโครงการวิจัย), จตุพร จันทะพฤกษ์, ชนุกร แก้วมณี, นิพพาภัทร์
สินทรัพย์. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติต่ออาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหาร
และภาวะโภชนาการของนักศึกษาพยาบาลสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี. เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
ณัฐธยาน์ ชาบัวคำ (หัวหน้าโครงการวิจัย), จตุพร
จันทะพฤกษ์. สถานการณ์ปัญหาและความต้องการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรังก่อนจำหน่ายกลับบ้านในโรงพยาบาลสรรพสิทธิปร
ะสงค์ จ.อุบลราชธานี. เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
วารสารวิชาการ ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1
ณัฐธยาน์ ชาบัวคำ, ปาจรีย์ ตรีนนท์, จรูญศรี
มีหนองหว้า. (2562). ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ในนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3
วิชา ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สรรพสิทธิประสงค์. วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต, 19(2), 205-212.
ณัฐธยาน์ ชาบัวคำ, ปริทัศน์ ทองทั่ว, ปวีณา ทาทอว, ปาริชาติ ผาดี, ปิยะวัลย์ อ่วมพิณ, เปรมปรีด์ กลางประพันธ์, พรทิพย์ เช็นตะคุ,
พรนิภา พรมเกษ, พัชรินทร์ นาคทอง. (2562). ผลของการใช้แอพพลิเคชั่น protect you with your hand
ต่อการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการตรวจเต้านมด้วยเองของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สรรพสิทธิประสงค์. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ , 12(1), 632-641.
นวพล แก่นบุปผา, ดวงกมล หน่อแก้ว, ปาจรีย์ ตรีนนท์, ณัฐธยาน์ ชาบัวคำ, สำเร็จ เทียนทอง, ชนุกร
แก้วมณี. (2561). ผลจากโปรแกรมการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองต่อความรู้และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในผู้ใหญ่ของนั
กศึกษาพยาบาล. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 15(1), 291-302.
ณัฐธยาน์ ชาบัวคำ, สุภารัตน์ พิสัยพันธุ์, ภาวินี
แววดี. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับทักษะการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง
และพฤติกรรมเกี่ยวกับการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีวัยผู้ใหญ่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 36(6), 166-176.
ดวงกมล หน่อแก้ว, ปาจรีย์ ตรีนนท์, ณัฐธยาน์ ชาบัวคำ, นวพล แก่นบุปผา, สำเร็จ เทียนทอง, ชนุกร
แก้วมณี. (2561). ผลของโปรแกรมการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง
เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาพยาบาล. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธา
รณสุขภาคใต้, 5(3), 84-95.
ณัฐธยาน์ ชาบัวคำ, ปณิตา คุณสาระ, พรรณวดี
พุธวัฒนะ. (2558). ประสิทธิผลโปรแกรมการดูแลช่องปากด้วยตนเองร่วมกับเจลแป๊ะตำปึงต่อภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็
งที่ได้รับยาเคมีบำบัด. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 25(1), 110-123.
วารสารวิชาการ ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2
สุภารัตน์ พิสัยพันธุ์, ณัฐธยาน์ ชาบัวคำ, อนงค์ลักษณ์
วงศ์ตรี. (2565). ความรู้และทัศนคติในการดูแลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9, 9(16), 325-342.
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ณัฐธยาน์ ชาบัวคำ. (2562). ความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติต่ออาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และภาวะโภชนาการ
ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์. ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สุรินทร์, 9(1), 18-29.
ณัฐธยาน์ ชาบัวคำ, วิไลลักษณ์ ตียาพันธ์, มยุรี
เจริญศรี. (2558). พฤติกรรมและทักษะภาวะผู้นำของผู้ผ่านการอบรมตามสมรรถนะของผู้บริหารหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุข
ระดับกลาง รุ่นที่ 27/2556 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สรรพสิทธิประสงค์. วารสารการพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขและการศึกษา, 16(2), 62-75.
Proceedings ระดับชาติ
ณัฐธยาน์
ชาบัวคำ. (2562). ความรู้ทางโภชนาการทัศนคติต่ออาหารพฤติกรรมการรับประทานอาหารและภาวะโภชนาการของนักศึกษาพยาบา
ลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สรรพสิทธิประสงค์. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชธานี วิชาการครั้งที่1
"สร้างเสริมสหวิทยาการผสมผสานวัฒนธรรมไทยก้าวย่างอย่างมั่นใจเข้าสู่ AEC" วันที่ 29ก.ค. 2559 ณ
มหาวิทยาลัยราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี . 85-97.
3) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
30 สิงหาคม พ.ศ. 2561โครงการพัฒนา นักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม พิธีไหว้ครู มอบหมวก เครื่องหมายเลื่อนชั้นปี
มอบทุนการศึกษา และพิธีรับตะเกียงไนติงเกล
6 ตุลาคม พ.ศ. 2560โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา
เครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ (นครเทียนเกมส์)
1 ตุลาคม พ.ศ. 2560กิจกรรม สืบสานวัฒนธรรมของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และท้องถิ่น
4) ความเชี่ยวชาญ
การดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด
มะเร็งเป็นสาเหตุการตายใน 10 กลุ่มโรคแรก และเป็นปัญหาสาธารณสุข การรักษาด้วยยาเคมีบำบัดเป็นวิธีการหนึ่งในการรักษา
พยาบาลจำเป็นต้องมีความรู้ในการให้การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด เพื่อให้การพยาบาลที่ได้มาตรฐาน
และทำให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้น
5) ประสบการณ์การทำงาน
พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน
พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการสอน) ผู้ปฏิบัติงาน
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ผู้ปฏิบัติงาน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
Assumption College Ubon-Ratchathanee (ACU)

045255462 ต่อ 112

4 | หน้า

