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ความเช่ียวชาญ  

 การวิจัยพฤติกรรมสุขภาพ  

 

ผลงานทางวิชาการ (5 ป ยอนหลัง) 

 

1. งานวิจัย 

 1.1 บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยูในฐานขอมูล สกอ.)  
1) พัชรี ดวงจันทร, ภิญญาพันธ เพียซาย. การทำนายพฤติกรรมการปองกันโรคอวน: ประสิทธิภาพของ

ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนและตัวแปรสวนขยาย. วารสารพฤติกรรมศาสตร 2560; 23(1): 123-146. 
2)  ลภัสรดา สระดอกบัว, อังศินันท อินทรกาแหง, พัชรี ดวงจันทร. สถานการณ เง่ือนไข ปญหา ความ

ตองการและสภาพการณเก่ียวกับพฤติกรรมการจัดการตนเองตามหลักการแพทยทางเลือก ของผูสูงอายุโรคความ
ดันโลหิตสูง โดยใชกระบวนการการมีสวนรวมในชุมชน. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 2560; 10(1): 60-
67. 
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3) พัชรี ดวงจันทร, สมหญิง พุมทอง, นิธิมา สุมประดิษฐ. ผลการรณรงคโดยใชทีมผูนำการเปลี่ยนแปลง
และสื่อกระแสหลักตอแนวคิดและบรรทัดฐานทางสังคมเก่ียวกับการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล. วารสารวิจัย
ระบบสาธารณสุข 2560; 11(4): 481-499. 

4) สมหญิง พุมทอง, พัชรี ดวงจันทร, กัญญดา อนุวงศ, นิธิมา สุมประดิษฐ. บทเรียนจากการขยายผลสู
ความยั่งยืนของโครงการสงเสริมการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 2560; 11(4): 
500-515. 

5) ศิริเนตร สุขดี, อังศินันท อินทรกำแหง, พัชรี ดวงจันทร. การพัฒนารูปแบบการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของกลุมเสี่ยงโรคไมติดตอเรื้อรังดวยกระบวนการมีสวนรวมในการจัดการความรู ของชุมชนในตำบลบาง
เกลือ จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารสุขศึกษา 2560; 40(1): 38-52. 

6) นัชชิมา บาเกาะ, อังศินันท อินทรกาแหง, พัชรี ดวงจันทร. การจัดการตนเองและการจัดการภายใน
ครอบครัวท่ีทำใหครอบครัวเขมแข็งของครูสตรีมุสลิมสมรสในพ้ืนท่ีบริบทสังคมสามจังหวัดชายแดนภาคใต. 
วารสารพฤติกรรมศาสตรเพ่ือการพัฒนา 2560; 9(2): 16-39. 

7) จารุภา วงศชางหลอ, พัชรี ดวงจันทร, อังศินันท อินทรกำแหง. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
จัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดบุตรครรภแรก. วารสารเก้ือการุณย 2560; 24(1): 180-197. 

8) อารยา เชียงของ, พัชรี ดวงจันทร, อังศินันท อินทรกำแหง. ความรอบรูทางสุขภาพในผูปวย
เบาหวานวัยผูใหญ: ประสบการณของการเปนผูปวยโรคเบาหวานและมุมมองท่ีเก่ียวของกับความรอบรูทาง
สุขภาพ. วารสารเก้ือการุณย 2560; 24(2): 162-178. 

9) อิสรา จุมมาลี, วิชชุดา กิจธรธรรม, อังศินันท อินทรกำแหง, พัชรี ดวงจันทร. ความเชื่อดานสุขภาพ
และการปฏิบัติในการปองกันโรคมือเทาปาก กรณีศึกษา ผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก. วารสารมหาวิทยาลัยค
ริสเตียน 2560; 23(4): 540-551. 

10) ณัฐพงศ  สิงหสาธร, พัชรี   ดวงจันทร, อนันต  มาลารัตน, & พรรณี  บัญชรหัตถกิจ. การศึกษา
พฤติกรรมความรุนแรงและความตองการจำเปนในการเสริมสรางความฉลาดทางสังคมเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ความรุนแรงของวัยรุน. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 2562; 35(1): 109-119. 

11) Chiangkhong A, Intarakamhang U, Duangchan P, Macaskill A. Effectiveness of Health 
Literacy through Transformative Learning of Glycemic Control in Diabetic Adults. The Journal of 
Behavioral Science 2019; 14(3): 49-61. 

12) ณัฐพร อยูปาน, สมหญิง พุมทอง, พัชรี ดวงจันทร. พฤติกรรมการดูแลการใชยาของผูท่ีมีหนาท่ี
ปฏิบัติงานในโรงเรยีนจังหวัดนครนายก. วารสารเภสัชกรรมไทย 2563; 12(2): 520-533. 

13) ตุลาการ นาคพันธ, กิติยศ ยศสมบัติ, พัชรี ดวงจันทร, ณัฐพงศ เขียวฉออน, ณิชารีย ศิลาภรณ. 
ปจจัยท่ีสงผลตอความตั้งใจในการเลือกรับยาท่ีรานยาท่ีมีระบบบริการจายยาตอเนื่องตามใบสั่งยาของผูปวย
โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 และ โรคความดันโลหิตสูง ณ โรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
จังหวัดนครนายก. วารสารเภสัชกรรมไทย 2564; 13(3): 675-683. 

14) กิติยศ ยศสมบัติ, พัชรี ดวงจันทร, ตุลาการ นาคพันธ. ทัศนคติของผูบริโภคตอสวนผสมการตลาดท่ี
มีผลตอความตั้งใจท่ีจะใชบริการ ของรานยาคณะเภสัชศาตรแหงหนึ่ง. วารสารไทยเภสัชศาสตรและวิทยาการ
สุขภาพ 2564; 16(2): 102-108. 
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 1.2 บทความท่ีไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ  

- 

2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (กรอกเฉพาะท่ีมี) 

 - 

3. ตำรา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 
 1) พัชรี ดวงจันทร. ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน: การประยุกตใชในการทำนายพฤติกรรมสุขภาพและ
บทบาทของพฤติกรรมในอดีต ใน วิชุดา กิจธรธรรม (บรรณาธิการ), รวมบทความวิธีวิทยาและทฤษฎีเพ่ือการวิจัย
ทางพฤติกรรมในองคกร (น. 51-68). กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 
2557. 
 

 


