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1. งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร  

1.1 งานตีพิมพ์ในวารสารภาษาอังกฤษ  

1 

 

2 

 

Mohammaenezhad M. and Kengganpanich M. Factors affecting smoking initiation and 

cessation among adult smokers in Fiji: A qualitative study. Tob.Induc.Dis. 2021; 

19(Dec): 92 (Q1) 

Quynh, H. H. N., Tanasugarn, C., Kengganpanich, M., Lapvongwatana, P., Long, K. 

Q., & Truc, T. T. (2020). Mental Well-being, and Coping Strategies during Stress for 

Preclinical Medical Students in Vietnam. Journal of Population and Social Studies 

[JPSS], 28(2), 116 - 129. 

3 Husain MJ, Kostova D, Mbulo L, Benjakul S, Kengganpanich M, and Andes L. 

Changes in cigarette prices, affordability, and brand-tier consumption after a tobacco tax 

increase in Thailand: Evidence from the Global Adult Tobacco Surveys, 2009 and 2011. 

Prev Med. 2017 December ; 105 Suppl: S4–S9 

4 Mbulo L, Murty KS, Husain MJ, Bashir R, Blutcher-Nelson G, Benjakul S, 

Kengganpanich M, Erguder T, Keskinkilic B, Polat S, Sinha DN, Palipudi K, 

Ahluwalia IB; Global Adult Tobacco Survey (GATS) Collaborative Group. Contrasting 

Trends of Smoking Cessation Status: Insights From the Stages of Change Theory Using 

Repeat Data From the Global Adult Tobacco Survey, Thailand (2009 and 2011) and 

Turkey (2008 and 2012) Preventing chronic disease 14(6), June 2017. 

  

 

1.2 งานตีพิมพ์ในวารสารภาษาไทย  

 
๑. ธราดล เก่งการพานิช มณฑา เก่งการพานชิ ธนัท ดลอัมพรพศิุทธ์ิ สมศรี โพธ์ิประสิทธ์ิและ สุณี 

กาเหว่าลาย การเลิกบุหรี่ได้สำเร็จด้วยการนวดกดจุดเท้า.ว สาธารณสุขศาสตร์ 2564; 51 (3) 
(กย.-ธค.): 1-11. 

๒. จุไรรัตน์ ช่วงไชยยะ มณฑา เก่งการพานชิ ศรณัญา  เบญจกุลและมลินี สมภพเจริญ. ผลของ
โปรแกรมป้องกันการสูบบุหรี่ร่วมกับการใช้ Facebook ในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 อำเภอ
เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. ว บำราศนราดูร 2564; 42 (2) 

๓. อธิปัตย์ หลักคำ มณฑา เก่งการพานิช ศรณัญา เบญจกุลและ ธราดล เก่งการพานิช. ปัจจัย
ทำนายพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์. ว สาธารณสุขศาสตร์ 2563; 
50 (2) (พค.-สค.)  

๔. ชนกนันท์ รกัษาสนธ์ิ มณฑา เก่งการพานิช ธราดล  เก่งการพานิช  และศรัณญา  เบญจกุล. 
ผลของโปรแกรมการประยุกตท์ฤษฏีการสร้างความเช่ือมั่นในตนและแรงสนับสนุนทางสังคม
เพื่อการเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จ.จันทบุรี. ว สุขศึกษา ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 ปี 2563 (มค.-มิย.
63) 

๕. วินิตตา ลาสศิลป์ มณฑา เก่งการพานิช ธราดล  เก่งการพานชิ  และศรัณญา  เบญจกุล. ผล
ของโปรแกรมส่งเสริมการเลิกบุหรี่ที่ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรูค้วามสามารถตนเองร่วมกับแรง

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Husain%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28579499
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kostova%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28579499
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mbulo%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28579499
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Benjakul%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28579499
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kengganpanich%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28579499
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Andes%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28579499
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mbulo%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28570209
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Murty%20PhD%20KS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28570209
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Husain%20PhD%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28570209
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bashir%20Msc%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28570209
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Blutcher-Nelson%20BSc%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28570209
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Benjakul%20PhD%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28570209
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kengganpanich%20PhD%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28570209
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Erguder%20Md%20PhD%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28570209
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Keskinkilic%20Md%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28570209
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Polat%20Md%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28570209
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sinha%20Md%20PhD%20DN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28570209
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Palipudi%20PhD%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28570209
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ahluwalia%20PhD%20IB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28570209
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Global%20Adult%20Tobacco%20Survey%20(GATS)%20Collaborative%20Group%5BCorporate%20Author%5D


หน้า 3 

 

สนับสนุนทางสังคม ในกลุ่มเส่ียงโรคหัวใจและหลอดเลือด จังหวัดสุราษฏร์ธานี. ว สุขศึกษา 
2563; 42 (1) (มค.-มิย.) 

๖. อภิชิต สถาวรวิวัฒน์, มณฑา เก่งการพานิช. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมบริโภคเนื้อสัตว์ดิบของ
ประชาชน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน. ว สุขศึกษา 2563; 43 (1) (มค.-มิย.). 

๗. ธิดารัตน์  นาคสมบูรณ์,  มณฑา  เก่งการพานิช, ธราดล  เก่งการพานิช, พรรณี ปานเทวัญ  
และศรัณญา เบญจกุล. ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาทกัษะชีวิตเพื่อการป้องกันการสูบบุหรี่
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษ ปีที่  5  กรุงเทพมหานคร. ว สุขศึกษา 2562; 42 (2)  (กค.-ธค.). 

๘. ศรัณยา จันษร, มณฑา เก่งการพานิช, ธราดล เก่งการพานิช. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการ
ออกกำลังกายแบบไทชิเพื่อลดอาการปวดข้อเข่าของผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเส่ือม ใน
โรงพยาบาลกาแรพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กรุงเทพมหานคร. ว การแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก 2561; 16 (1) (มค.-เมย.). 

๙. สุทัศน์ พิภพสุทธิไพบูลย์, ธราดล เก่งการพานิช, มณฑา เก่งการพานชิ, เบญจมาศ ช่วยชู. ผล
ของโปรแกรมการจัดการตนเองเพือ่การฟืน้ฟูสมรรถภาพปอดในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง. ว.
สาธารณสุขศาสตร์ 2560; 47 (2) (พค.-สค.60). 

๑๐. เยาวรีย์ ดอเลาะ มณฑา เก่งการพานิช ธราดล เก่งการพานิช. ผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะ
ชีวิตเพื่อความตั้งใจไม่สูบบุหรี่ในเยาวชนชุมชนมุสลิมบ้านกลาง ตำบลบางเตย อำเภอเมือง 
จังหวัดพังงา. ว.สุขศึกษา 2560; 40 (2) (กค.-ธค.60). 

๑๑. ปิยะพล พูลสุข, มณฑา เก่งการพานิช, ธราดล เก่งการพานิช, ศรัณญา เบญจกุล. ผลของ
โปรแกรมส่งเสริมการบริหารข้อเข่าด้วยท่าฤาษีดัดตนเพือ่บรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยโรคข้อเข่า
เส่ือม. วารสารสาธารณสุขศาสตร์  2559; 46  (2): 191-202.  

๑๒. พิทยา สังข์แก้ว มณฑา เก่งการพานิช ธราดล เก่งการพานิช นรีมาลย์ นีละไพจิตร. ผลของ
โปรแกรมการเลิกสูบบุหรี่ของบุคลากรโรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพมหานคร วารสารวิชาการ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ ๒๕๕๘;๒๑ (๓): ๕๓-๖๔. 

๑๓. กอบกุล สาวงศ์ตุ้ย มณฑา เก่งการพานิช ดิลกา ไตรไพบูลย์ อรพรรณ กาศโอสถ จุรีมาศ ไทร
งาม. ผลการดำเนินกิจกรรมลดและเลิกบุหรี่เชิงรุกโดยชุมชนมส่ีวนร่วม ตำบลล้อมแรด อำเภอ
เถิน จังหวัด. วารสารพยาบาล  ๒๕๕๘;๖๔ (๑): ๒๒-๒๘. 

๑๔. Pantaewan P, Kengganpanich M. Factors Predicting Smoking Behavior Through 

Multilevel Interventions in the Royal Thai Army Conscripts. SE Asian J Trop Med 

Vol.97, NO.2 FEBRUARY 2014 (SUPPL.2). 

๑๕. สุขฤทัย วิโรจน์ยุติ มณฑา เก่งการพานิช ธราดล เก่งการพานิช สุปรียา ตันสกุล.  ประสิทธิผล

ของโปรแกรมฟืน้ฟูสภาพหลังผ่าตัดกระดูกสะโพกหักของผู้ป่วยสูงอายุ โรงพยาบาลพระมงกุฎ

เกล้า. วารสารพยาบาลทหารบก ๒๕๕๗; ๑๕(๒):๑๘๗-๑๙๔ 

http://www.jmatonline.com/index.php/jmat/article/view/5855
http://www.jmatonline.com/index.php/jmat/article/view/5855
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๑๖.  มณฑา เก่งการพานิช ธราดล เก่งการพานิช ศิริวรรณ ทิพยรงัสฤษดิ.์ พฤติกรรมการสูบบุหรี่
ของวัยรุ่นหญิงอายุ 15-25 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารสุขศึกษา ๒๕๕๗;๓๗ (๑๒๘). 

๑๗. กนกวรรณ อุดมพทิยารัชต์ มณฑา เก่งการพานิช ธราดล เก่งการพานิช ลักขณา เติมศิริกุลชัย.  

โปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการ

ออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ. Veridian E-Journal 

มหาวิทยาลัยศีลปากร, ฉบับ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ๒๕๕๗;๗. 

๑๘. นวพร ศิริสม ประสิทธ์ิ ลีระพันธ์ ธราดล เก่งการพานิช มณฑา เก่งการพานิช. ปัจจัยที่สัมพันธ์
กับพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ของข้าราชสำนักที่ปฏิบัติงานภายในเขตสวน
จิตรลดา พระราชวังดุสิต. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ   ๒๕๕๗;๓๐ (๑): 
๓๔-๔๔. 

๑๙. ทัศนพรรณ เวชศาสตร์ มณฑา เก่งการพานิช ศรัณญา เบญจกุล ธราดล เก่งการพานิช กรกนก 
ลัธธนันท์. โปรแกรมส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้โดยประยกุต์ทฤษฎีปัญญาสังคมของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดสุราษฏร์ธานี. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
ส่ิงแวดล้อม  ๒๕๕๗;๓๗ (๔): ๗๕-๙๑. 

๒๐. มณฑา เก่งการพานิช ธราดล เก่งการพานิช กรกนก ลัธธนันท ์ศรัณญา เบญจกุล หทัยชนก 

พรรคเจริญ. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่หลีกเล่ียงภาษีในภาคใต้ของไทย วารสาร

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ   ๒๕๕๖;๒๙ (๑): ๗-๑๙. 

๒๑. มณฑา เก่งการพานิช สุพัตร์ตา งามดำ ธราดล เก่งการพานิช. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการ

ตรวจคัดกรองมะเรง็ปากมดลูกของสตรีในจังหวัดราชบุรี. วารสารสาธารณสุขศาสตร์ ๒๕๕๖;

๔๓ (๒) :๑๗๕-๑๘๗.   

๒๒. นัยนา ยอดระบำ มณฑา เก่งการพานชิ นิรัตน ์อิมาม ีธราดล เก่งการพานิช. การวิจัยเชิง

ปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการถวายอาหารสุขภาพแด่พระสงฆ์ของประชาชนอำเภอตะกั่ว

ป่า จังหวัดพังงา. วารสารสุขศึกษา ๒๕๕๖;๓๖ (๑๒๓) :๕๑-๖๔. 

๒๓.  สุพรรณี กาวีละ มณฑา เก่งการพานิช ธราดล เก่งการพานิช ศรัณญา เบญจกุล. พฤติกรรม

การออกกำลังกายของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม กรงุเทพมหานคร., วารสารสุขศึกษา. 

๒๕๕๖;๓๖ (๑๒๓) :๘๑-๙๓. 

๒๔. ศรัณญา เบญจกุล มณฑา เก่งการพานิช. ประสิทธิผลของการใช้ฉลาก/ภาพคำเตือนบนซอง

บุหรี่. วารสารสุขศึกษา ๒๕๕๖;๓๖ (๑๒๓) :๑-๘. 
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      รับรองสำเนาถูกต้อง 

       
 
           (รศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช) 
       


