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ประสบกำรณ์กำรอบรม 
 

 หวัข้ออบรม สถานท่ี ปี พศ. 
1 อบรมการบนัทกึและการจดัท า case report  form ใน

การวจิยัทางคลนิิก 
กทม, 2550 

2 Site staff training for the conduct  of clinical 
studies in rheumatology  

กทม. 2551 

3 อบรม  clinical trial   คณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2551 

4 อบรมวิจยัระบาดวิทยาประยกุต์     คณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2552 

5. อบรม เร่ือง “Basic Good Clinical Practice (GCP) for 
Biomedical Research”   

คณะสาธารณสขุศาสตร์  
ม.มหิดล 

16  มิ.ย.2558 

6 อบรมสมรรถนะของวิทยากรคณุภาพ  รพ.จฬุาฯ 2557  และ 
พศ.2558 

7 อบรมหลกัสตูร HA  ของสถาบนัตรวจรับรองคณุภาพ
โรงพยาบาล 

รร.อิสติน กรุงเทพ 2557 

8 THOMSON REUTERS WORKSHOP ON  คณะสาธารณสขุศาสตร์  30 เมษายน 

 
1½ นิ้ว 



"How to conduct research more effectively : 
DISCOVER. AUTHOR. PUBLISH. BENCHMARK" 

ม.มหิดล 2558 

9 อบรมอบรมโครงการสร้างเสริมศกัยภาพอาจารย์
มหาวิทยาลยัมหิดล ขัน้พืน้ฐาน เร่ืองการพฒันาอาจารย์
มหาวิทยาลยัมหิดลด้านการจดัการเรียนการสอน   

รร.อิสติน พทัยา 8-12 มิ.ย. 
2558 

10 อบรมการใช้โปรแกรม ระบบตรวจสอบการคดัลอก
บทความทางวชิาการ(turnitin) 

คณะสาธารณสขุศาสตร์  
ม.มหิดล 

28 พค.2558 

11 ประชมุเชิงปฏิบตัิการ “EdPEx Criteria Training” ม.มหิดล 19-21ธค.
2559 

12 อบรมโครงการ Mu EdPEX Assessor Training รุ่น 5 ม.มหิดล 12-13 มค. 
22-24 กพ.

2560 
13 อบรม การเขยีน SAR  AUNQA รุ่น2 คณะสาธารณสขุศาสตร์  

ม.มหิดล 

10,17 กพ.2560 

14 อบรมปฏิบตัิการ เร่ือง ACTIVE LERNING for digital 
lerner: ความท้าทายของครู 4.0  

คณะสาธารณสขุศาสตร์  
ม.มหิดล 

1 กพ.2560 

15 อบรมจริยธรรมการวจิยัในคน  คณะสาธารณสขุศาสตร์  
ม.มหิดล 

18 กนัยายน
2560 

16 อบรมเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง Backword Design ด้วยการ
ใช้การเรียนรู้เชิงรุกแบบร่วมมือ 

คณะสาธารณสขุศาสตร์  
ม.มหิดล 

11 ธนัวาคม 
2561 

17 อบรมจริยธรรมการวจิยัในคน คณะสาธารณสขุศาสตร์  
ม.มหิดล 

12 กค 2562 

 
ประสบกำรณ์วิชำชีพ 
 1.อาจารย์ประจ า ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2558-ปัจจุบัน)  

2.พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานการพยาบาลอายรุกรรม โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (พ.ศ.2529-2558) 
ควำมเชี่ยวชำญ 
 1.การพัฒนาคุณภาพการดูแลผูป้่วยในโรงพยาบาล 
 2.การบริหารทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ 
 3.การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเบาหวานในชุมชน 
           4. การพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  
 
ผลงำนวิจัยตีพิมพ์ 5 ปีย้อนหลัง 
1. Pornpan Khwakhong, Wiroj Jiamjarasrangsi, Youwanuch Sattayasomboon, and Arunya Tuicompee. Cost-
effectiveness of a healthcare professional-led self-management support program for type 2 diabetic patients in 
Bangkok public health centers, Thailand. Journal of Medicine and Medical Sciences. 2013;4(2):56-62.    
2. Manathip Osiri, Youwanuch Sattayasomboon. Prévalence des comorbidités chez les patients atteints d’une 



polyarthrite.rhumatoïde suivis en consultation. Revue du rhumatisme. 2013;80: 467–472. 
3.Manathip Osiri, Youwanuch Sattayasomboon. Prevalence and out-patient medical costs of comorbid conditions 
in patients with rheumatoid arthritis. Joint Bone Spine. 2013; 80:608–612. 
4.Youwanuch Sattayasomboon, Wiroj Jiamjarasrungsi, Vitool Lohsoonthorn, Somrat Lertmaharit. Effectiveness of a 
Self-Management Support Program for Type 2 Diabetes Mellitus in Public Health Centers in Bangkok, Thailand: 
Randomized Controlled Trial. J Health Res. 2014; 28(4):269-276.  
5.Sunee Suwanpasu and Youwanuch Sattayasomboon. Hyperactive and hypoactive psychomotor subtypes of 
delirium in demented and nondemented elderly patients with hip fractures: systematic review and meta-analysis. 
Asian Biomedicine. 2015;9 (4):441 – 453. 
6.Suwanpasu S., Sattayasomboon Y. Accuracy of Modified Early Warning score for predicting Mortality in hospital: A 
Systematic Review and Meta-analysis. Intensive and critical care. 2016, 2:2. 
7. Manathip Osiri, Jongkonnee Wongpiyabovorn, Youwanuch Sattayasomboon, Niramol 
Thammacharoenrach. Inflammatory cytokine levels, disease activity, and function of patients with 
rheumatoid arthritis treated with combined conventional disease-modifying antirheumatic drugs or 
biologics. Clin Rhumatol. 2016;35:1673-1681. 
8.ศศิประภา วุฒิภักด,ี ภูษิตา อินทรประสงค์, จุทาธิป ศีลบุตร, ยุวนุช สัตยสมบูรณ์.  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย
และคณุภาพการบริการงานป่วยในตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหา วิทยาลยัในก ากับของรัฐแห่งหน่ึง. วชิรสารการ
พยาบาล 2016;18(2):25-32. 
9.กาญจนา เอี่ยมอักษร สุรชาติ ณ หนองคาย วิริณธิ์ กิตติพิชัย ยุวนุช สัตยสมบูรณ์. การเตรียมความพร้อมรับอุทกภัยของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ ในเขตสุขภาพที่ 1,2,และ 3. วารสารสาธารณสุขศาสตร์ 2017;47:120-130. 
10.กษิรา โพรามาต ภูษิตา อินทรประสงค์ จุทาธิป ศลีบุตร ยุวนุช สัตยสมบูรณ์. ปัจจัยท่ีมคีวามสมัพันธ์กับประสิทธิผลการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการ เด็กแรกเกดิถึง 5 ปี ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในเขตบริการ สุขภาพที่ 5. วารสารสาธารณสุขศาสตร์ 
2017;47: 12-29. 
11.สุภาวิณี แสงเรือน ภูษิตา อินทรประสงค์ จุฑาธิป ศีลบุตร ยุวนชุ สัตยสมบูรณ์. ความพึงพอใจในงานของบุคคลากรสายหลักกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. วารสารวิชาการสาธารณสุข. 27(1); 2561. 
12. กรกนก อุ่นจิตร ภูษิตา อินทรประสงค์ จุฑาธิป ศีลบุตร ยุวนชุ สัตยสมบูรณ์. ความตั้งใจคงอยู่ในงานของบุคลากรสายงานหลัก
กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข. 48 (3); 2561. 
13. กฤติยา ใจขาน ยุวนุช สัตยสมบูรณ์ ภูษิตา อินทรประสงค์ จุฑาธิป ศีลบุตร. ความสมัพันธ์ระหวา่ง ความสุข การรับรู้การเสริมสร้าง
พลังอ านาจในงานและความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง. วารสารพยาบาลสาธารณสุข. 2561. 
14. กัณฑกานต์ นิลสุ่ม ยุวนชุ สัตย สมบูรณ์ วิริณธิ ์กิตติพิชัย. การยอมรับการตรวจหาเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง ในกลุ่มชายรักชาย 
กรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการสาธารณสุข. 27 (5); 2561. 
15. ดรรชนี ถ้วนค า. ยุวนุช สัตย สมบูรณ์ วิริณธิ ์กิตติพิชัย. ความเป็นไปได้ในการให้ค าแนะน าเพื่อการตรวจหาเชื้อเอชไอวี ในร้านยา
คุณภาพ กรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการสาธารณสุข. 27 (5); 2561. 
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