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RESEARCH INTEREST  
การสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น 

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย  
1. การมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชนในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น   แหล่งทนุ ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2554-2556 
2. การพัฒนาสื่อในการส่งเสริมการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างมารดาและบุตรสาว  แหล่งทุน 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2553-2554 
3. การพัฒนาโปรแกรมการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของหญิงไทยวัยตน้ที่อาศัยในชุมแออัด เขต

กรุงเทพมหานคร  โดยเนน้การสื่อสารเรื่องเพศระหว่างมารดาและบุตรสาว อ านาจการตอ่รองในสัมพันธภาพ 
ความนกึคิด การรับรู ้สมรรถนะทางเพศ แหล่งทุน ส านกังานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ พ.ศ. 2549-
2551  



4. การทดสอบโมเดลที่ใช้ในการอธิบายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของหญิงไทยวัยต้นที่อาศัยในชุมชน
แออัด เขต กรงุเทพมหานคร โดยใช้การรับรู้ส่วนบุคคล อารมณ์ในด้านลบ อ านาจการต่อรองในสัมพันธภาพ 
ความนึกคิด การรับรู้สมรรถนะทางเพศ แหล่งทุน ทบวงมหาวิทยาลัยและส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
พ.ศ. 2546 – 2548 
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School-Based Participation Progrm to Prevent Multiple Risk Behaviors in Thai Male 
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2018; 20: 214-223.  
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life among Thai pregnant teenagers. Pacific Rim Int J Nurs Res 2018; 22(1): 30-42 

Pitthayapong S, Thaingtham W, Powwattana A, Leelacharas S. Waters CM. A community 
based program for family caregivers for post stroke survivors in Thailand. Asian Nurs 
Res 2017; 11(2): 150–157. 

Pitthayapong S, Thiangtam W, Powwattana A, Leelacharas S, Chtherine M. Waters. (2017). A 
Community Based Program for Family Caregivers for Post Stroke Survivors in Thailand. 
Asian Nursing Research, 11, 150-157. 

อาภาพร เผ่าวัฒนา, พิมพ์รัตน์ ธรรมรักษา. ประสิทธิผลของสื่อการเรียนรู้ในการพัฒนาการสื่อสารเรื่องเพศ
ของมารดาที่มีบุตรวัยรุ่นหญิง. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ 2561; 34(1): 58-70.  

ภราดร ยิ่งยวด, อาภาพร เผ่าวัฒนา, นฤมล เอื้อมณีกูล. ผลของโปรแกรมการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
ต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชาย. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2561; 
12(1),10-20.  

กัญชรีย์ พัฒนา, แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ, อาภาพร เผ่าวัฒนา, มธุรส ทิพยมงคลกุล, เรวดี จงสุวัฒน์. 
ประสิทธิผลของโปรแกรมการก ากับตนเองในการลดน้ าหนักของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะ
อ้วนของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ จังหวัดระนอง. วารสารพยาบาลสาธารณสุข 2561 ; 32(1), 117-
135 

นิภาพร รังสูงเนิน, เพลินพิศ บุณยมาลิก, อรวรรณ แก้วบุญชู, อาภาพร เผ่าวัฒนา. ผลของโปรแกรมการรับรู้
ความสามารถตนเองต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในพนักงานกวาดถนนเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ. วารสารพยาบาลสาธารณสุข 2561; 32(1), 173-188.  



กัลยา โสนทอง, แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ, อาภาพร เผ่าวัฒนา, สุคนธา ศิริ.ผลของโปรแกรมการลดพฤติกรรม
การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในวัยผู้ใหญ่. วารสารวิทยาลัยพระปกเกล้า จันทบุรี 2561; 29(1), 78-91  

ภรณี วัฒนสมบูรณ์, อลงกรณ์ เปกาลี, อาภาพร เผ่าวัฒนา, ลักขณา เติมศิริกุลชัย. การประเมินผลการรับสื่อ
การ์ตูนการสอนทักษะชีวิตไปใช้ ของโรงเรียนขยายโอกาสที่ท างานร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ. วารสารสาธารณสุขศาสตร์ 2561; 48(1): 57-70.  

กอปรขนบ ดวงแก้ว, อาภาพร เผ่าวัฒนา, นฤมล เอื้อมณีกูล. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพหุ-พฤติกรรมเสี่ยง
ของนักเรียนอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารพยาบาลสาธารณสุข 2560; 31(พิเศษ): 75–
94.  

ศศิธร ภูษาแก้ว, อาภาพร เผ่าวัฒนา, วันเพ็ญ แก้วปาน, สุคนธา ศิริ. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับบทบาทผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงด้านการสร้างเสริมสุขภาพของผู้บริหารทางการพยาบาลในระดับอ าเภอ. วารสาร
พยาบาลสาธารณสุข 2560; 31(พิเศษ): 177–194.  

วริศรา ถิรภัทรพันธ์, อาภาพร เผ่าวัฒนา, นฤมล เอื้อมณีกูล. ความสัมพันธ์ระหว่างพหุพฤติกรรมเสี่ยงกับทุน
ชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ. วารสาร
พยาบาลสาธารณสุข 2560; 31(3): 1–17.  

อนุสรา สุทัศน์, วีณา เที่ยงธรรม, ปาหนัน พิชยภิญโญ, อาภาพร เผ่าวัฒนา. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะ
ซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด. วารสารพยาบาล
สาธารณสุข 2560; 31(ฉบับพิเศษ), 43-56.  

ประดับ ศรีหมื่นไวย, นฤมล เอื้อมณีกูล, ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา, อาภาพร เผ่าวัฒนา. ผลของโปรแกรมการ
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , วารสารพยาบาล
สาธารณสุข 2560; 31(2), 127-144.  

พรทิพย์ อยู่ญาติมาก, อาภาพร เผ่าวัฒนา, สุนีย์ ละก าปั่น. ผลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น
ตอนต้น. วารสารพยาบาลสาธารณสุข 2559; 30(3): 55–70.  

บุญรักษา ญาณสาร, อาภาพร เผ่าวัฒนา, สุธรรม นันทมงคลชัย, นฤมล เอื้อมณีกูล. ผลของโปรแกรมการ
พัฒนาทักษะในการสื่อสารเรื่องเพศโดยแกนน ากลุ่มเพื่อนเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในการมี
เพศสัมพันธ์ของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารพยาบาลสาธารณสุข 2558 ; 29(1): 
114–131. 

อภิญญา เยาวบุตร, วีณา  เที่ยงธรรม, อาภาพร เผ่าวัฒนา, สุธรรม นันทมงคลชัย. ปัจจัยท านายพฤติกรรม
การข่มเหงรังแกผู้อื่นในวัยรุ่นตอนต้น เขตกรุงเทพมหานคร.วารสารพยาบาลสาธารณสุข 2558 , 
29(2), 71-84. 

อาภาพร เผ่าวัฒนา. การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น: การสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และหลักฐานเชิง
ประจักษ์. กรุงเทพมหานคร: บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด; 2561. 



อาภาพร เผ่าวัฒนา, สุรินธร กลัมพากร, สุนีย์ ละก าปั่น, ทัศนีย์ รวิวรกุล, บรรณาธิการ. การสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคในชุมชน: การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบัติ  (ฉบับปรับปรุง ) . 
กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอ็มเอ็น คอมพิวออฟเซท; 2561. 

อาภาพร เผ่าวัฒนา, นฤมล เอื้อมณีกูล, สุนีย์ ละก าปั่น, บรรณาธิการ. การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น: 
แนวคิด และการจัดการหลายระดับ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ; 
2561 


