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5.  ผลงานวจัิยหรือผลงานทางวชิาการตีพมิพ์ 
5.1 ภู ษิตา อินทรประสงค์ . (2542).การทํานายประสิทธิผลบริหารในกลุ่มผู ้บ ริหาร

โรงพยาบาลชุมชน. วารสารการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง, 15 (1) 
5.2 ภูษิตา อินทรประสงค์. (2543). การพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการพยาบาล. 

วารสารสาธารณสุขมูลฐาน ภาคกลาง, 15(4); 51-65 
5.3 ภูษิตา อนิทรประสงค์. ดารัตน์ สกุลแถว,ชยันาท จิตตวฒันะ, ปรารถนา สถิตยว์ิภาวี, และ 

พิมพสุ์รางค ์เตชะบุญเสริมศกัด์ิ. (2543). ทศันคติเจา้หน้าท่ีสาธารณสุขระดบัตาํบล ดา้น
ทกัษะของผูนิ้เทศงานผสมผสานระดับอาํเภอ จงัหวดักาํแพงเพชร. วารสารสุขศึกษา, 
23(84); 50-62. 

5.4 ปรารถนา สถิตยว์ิภาวี, พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศกัด์ิ, ภูษิตา อินทรประสงค์, และ
โสภณ ยุติธรรม. (2544). การรับรู้และทศันคติเก่ียวกบัการโฆษณาบุหร่ี ณ จุดขาย ของ
ประชาชน จงัหวดัชลบุรี. วารสารสาธารณสุขมูลฐาน ภาคกลาง, 16(5); 37-45. 

5.5 ภูษิตา อนิทรประสงค์. สุดารัตน์ เป่ียมสินธ์ุ, และ ดุสิต สุจิรารัตน์. (2544). การปฏิบติัการ
พยาบาลเพ่ือคุม้ครองสิทธิผูป่้วย. วารสารกองการพยาบาล, 28(5); 6-19. 

5.6 ภูษิตา อินทรประสงค์. พีระ ครึกคร้ืนจิต, ยวุนุช แกว้คาํ, และลดาวลัย ์ รวมเมฆ. (2544). 
การปฏิบติัดา้นสิทธิผูป่้วยตามความคิดเห็นของพยาบาลในหอผูป่้วย.วารสารพยาบาล
สาธารณสุข, 15(1-3); 46-55. 

5.7 สุวาณี  พรพาณิชย์พันธ์ุ, ภูษิตา อินทรประสงค์. (2545). การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อ
คุม้ครองสิทธิของผูป่้วย โรงพยาบาลกระบ่ี. วารสารกองการพยาบาล, 29(1); 89-101. 

5.8 Inthor,D., Lertsupochavanich, O., Silapanuntakul, S., Sujirarat, D., and  Intaraprasong, B. 
( 2002) .  Factor affecting lead leaching from microwavable plastic ware made with lead-
containing pigments. Journal of Food Protection, 5(7); 1166-1171. 

5.9 ภูษิตา อินทรประสงค์. จรรยา ภทัรอาชาชัย, สุเทพ นาคนาม, ทรงยศ ชัยชนะ. (2545). 
ภาวะผูน้ํากับการบริหารงานคุม้ครองผูบ้ริโภคด้านบริการสุขภาพ ในสถานพยาบาล
เอกชนของนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั. วารสารกองการพยาบาล, 29(2); 12-22. 

5.10 ภูษิตา อินทรประสงค์, สุคนธา คงศีล  และ วรรณภา สุมิรัตนะ. (2545). การวิเคราะห์ต้นทุน
การผลิตบัณฑิต  ปีการศึกษา 2544 คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล . 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพโ์นเบ้ิล. 
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5.11 ภูษิตา  อนิทรประสงค์. การติดตามควบคุมกาํกบัและประเมินผล :  ในบริบทการบริหารที่
เน้นผลงาน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ ์โนเบ้ิล, 2546. 

5.12 ภูษิตา  อินทรประสงค์, สุคนธา  คงศีล, ชะนวนทอง  ธนสุกาญจน์ และ จรรยา ภทัรอาชาชยั. 
(2547). รายงาน: การพฒันาระบบควบคุมกาํกบัและประเมินผลการนาํยุทธศาสตร์ของกลุ่ม
โรคเอดส์  สํ านั กโรคเอดส์  วัณโรค  และโรคติดต่อทางเพศสั มพัน ธ์ไปปฏิบั ติ . 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพโ์นเบ้ิล. 

5.13 ภูษิตา  อนิทรประสงค์. (2548). รยงานฉบบัสมบูรณ์ โคงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
ในระดับพื้นท่ี ในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจชายแดน  จังหวดัเชียงราย. กรุงเทพมหานคร: 
สํานักงานบริการเทคโนดลยีสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลยัมหิดล. 

5.14 ภูษิตา  อนิทรประสงค์ และคณะ. (2548). โครงการศึกษานาํร่องผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก
การให้ยา เอเส็ดที  เพื่อป้องกันการติดเช้ือจากแม่ไปสู่ลูกและการวิเคราะห์ต้นทุน
ประสิทธิผล กรณีศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล. 
กรุงเทพมหานคร: พรทิพยก์ารพิมพ.์ 

5.15 ภูษิตา  อินทรประสงค์, จินตนา  เหลก็ม่วง, กลา้  ทองขาว, จรรยา  ภทัรอาชาชยั. (2549). 
ปัจจยัท่ีสามารถจาํแนกความสาํเร็จของการนาํนโยบายออกกาํลงักายเพื่อสุขภาพไปปฏิบติั 
จงัหวดัปราจีนบุรี. วารสารบริหารงานสาธารณสุข, 13(1); 26-39. 

5.16 Danaya Wongsirikul, Suthida  Chongpiyawarang, Duangrat Inthorn, Bhusita Intaraprasong, 
Chatchawal Singhakant, Orawan  Kaewboonchoo.  ( 2006) .   Knowledge,   Attitude and 
Practices of Food Handlers at Bus Terminals in the Bangkok Mass TransitAuthority  Bus 
Zone 7. Thai Environmental Engineering Journal, 20(2) ; 11-29. 

5.17 ภูษิตา  อินทรประสงค์ และคณะ. 2550.รายงานการประเมินผลการป้องกนัควบคุมกลุ่ม
โรคหลอดเลือดเส่ือม (Atherosclerosis Diseases) ภายใตร้ะบบหลกัประกนัสุขภาพถว้น
หน้า ปี 2549 : ร่วมใจปฏิบติับริการคุณภาพป้องกนัควบคุมอมัพฤกษ์ อมัพาต ถวายใน
หลวงของเรา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพโ์นเบ้ิล. 

5.18 ภูษิตา  อนิทรประสงค์ และคณะ. (2549-2555). รายงาน: การวิเคราะห์ผลการประเมินผล
การปฏิบติัราชการของหน่วยงาน สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 1 กรมควบคุมโรค 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2555. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพโ์นเบ้ิล. 

5.19 ภูษิตา  อนิทรประสงค์ และคณะ. (2549-2555). รายงาน: การวิเคราะห์ผลการประเมินผล
การปฏิบติัราชการของหน่วยงาน สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 2 กรมควบคุมโรค 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2555. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพโ์นเบ้ิล. 
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5.20 ภูษิตา  อนิทรประสงค์ และคณะ. (2549-2555). รายงาน: การวิเคราะห์ผลการประเมินผล
การปฏิบติัราชการของหน่วยงาน สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 3 กรมควบคุมโรค 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2555. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพโ์นเบ้ิล. 

5.21 ภูษิตา  อนิทรประสงค์ และคณะ. (2549-2555). รายงาน: การวิเคราะห์ผลการประเมินผล
การปฏิบติัราชการของหน่วยงาน สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 4 กรมควบคุมโรค 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2555. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพโ์นเบ้ิล. 

5.22 ภูษิตา  อนิทรประสงค์ และคณะ. (2549-2555). รายงาน: การวิเคราะห์ผลการประเมินผล
การปฏิบติัราชการของหน่วยงาน สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 5 กรมควบคุมโรค 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2549. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพโ์นเบ้ิล. 

5.23 ภูษิตา  อนิทรประสงค์ และคณะ. (2549-2555). รายงาน: การวิเคราะห์ผลการประเมินผล
การปฏิบติัราชการของหน่วยงาน สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 6 กรมควบคุมโรค 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2555. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพโ์นเบ้ิล. 

5.24 ภูษิตา  อนิทรประสงค์ และคณะ. (2549-2555). รายงาน: การวิเคราะห์ผลการประเมินผล
การปฏิบติัราชการของหน่วยงาน สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 7 กรมควบคุมโรค 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2555. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพโ์นเบ้ิล. 

5.25 ภูษิตา  อนิทรประสงค์ และคณะ. (2549-2555). รายงาน: การวิเคราะห์ผลการประเมินผล
การปฏิบติัราชการของหน่วยงาน สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 8 กรมควบคุมโรค 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2555. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพโ์นเบ้ิล. 

5.26 ภูษิตา  อนิทรประสงค์ และคณะ. (2549-2555). รายงาน: การวิเคราะห์ผลการประเมินผล
การปฏิบติัราชการของหน่วยงาน สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 9 กรมควบคุมโรค 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2555. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพโ์นเบ้ิล. 

5.27 ภูษิตา  อนิทรประสงค์ และคณะ. (2549-2555). รายงาน: การวิเคราะห์ผลการประเมินผล
การปฏิบติัราชการของหน่วยงาน สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 10 กรมควบคุมโรค 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2555. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพโ์นเบ้ิล. 

5.28 ภูษิตา  อนิทรประสงค์ และคณะ. (2549-2555). รายงาน: การวิเคราะห์ผลการประเมินผล
การปฏิบติัราชการของหน่วยงาน สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 11 กรมควบคุมโรค 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2555. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพโ์นเบ้ิล. 

5.29 ภูษิตา  อนิทรประสงค์ และคณะ. (2549-2555). รายงาน: การวิเคราะห์ผลการประเมินผล
การปฏิบติัราชการของหน่วยงาน สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 12 กรมควบคุมโรค 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2555. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพโ์นเบ้ิล. 
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5.30 ภูษิตา  อนิทรประสงค์ และคณะ. (2549-2555). รายงาน: การวิเคราะห์ผลการประเมินผล
การปฏิบติัราชการของหน่วยงาน กลุ่มพฒันาระบบราชการ กรมควบคุมโรค ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2549-2555. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพโ์นเบ้ิล. 

5.31 ภูษิตา  อนิทรประสงค์ และคณะ. (2549-2555). รายงาน: การวิเคราะห์ผลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายใจ กรมควบคุมโรค ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2549-2555. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพโ์นเบ้ิล. 

5.32 ภูษิตา  อนิทรประสงค์ และคณะ. (2549-2555). รายงาน: การวิเคราะห์ผลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน สํานักเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2549-2555. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพโ์นเบ้ิล. 

5.33 ภูษิตา  อนิทรประสงค์ และคณะ. (2549-2555). รายงาน: การวิเคราะห์ผลการประเมินผล
การปฏิบติัราชการของหน่วยงาน กลุ่มพฒันาระบบราชการ กรมควบคุมโรค ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2549-2555. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพโ์นเบ้ิล. 

5.34 ภูษิตา  อนิทรประสงค์ และคณะ. (2549-2555). รายงาน: การวิเคราะห์ผลการประเมินผล
การปฏิบติัราชการของหน่วยงาน กองคลงั กรมควบคุมโรค ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 
2549-2555. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพโ์นเบ้ิล. 

5.35 ภูษิตา  อนิทรประสงค์ และคณะ. (2549-2555). รายงาน: การวิเคราะห์ผลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน  กองการเจ้าหน้าท่ี  กรมควบคุมโรค  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2549-2555. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพโ์นเบ้ิล. 

5.36 ภูษิตา  อนิทรประสงค์ และคณะ. (2549-2555). รายงาน: การวิเคราะห์ผลการประเมินผล
การปฏิบติัราชการของหน่วยงาน กองแผนงาน กรมควบคุมโรค ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2549-2555. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพโ์นเบ้ิล. 

5.37 ภูษิตา  อนิทรประสงค์ และคณะ. (2549-2555). รายงาน: การวิเคราะห์ผลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน สํานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2549-2555.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพโ์นเบ้ิล. 

5.38 ภูษิตา  อนิทรประสงค์ และคณะ. (2549-2555). รายงาน: การวิเคราะห์ผลการประเมินผล
การปฏิบติัราชการของหน่วยงาน สาํนกัโรคเอดส์ วณัโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์                     
กรมควบคุมโรค ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2555. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพโ์น
เบ้ิล. 

5.39 ภูษิตา  อนิทรประสงค์ และคณะ. (2549-2555). รายงาน: การวิเคราะห์ผลการประเมินผล
การปฏิบติัราชการของหน่วยงาน สาํนกัโรคติดต่อนาํโดยแมลง กรมควบคุมโรค ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2549-2555. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพโ์นเบ้ิล. 
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5.40 ภูษิตา  อนิทรประสงค์ และคณะ. (2549-2555). รายงาน: การวิเคราะห์ผลการประเมินผล
การปฏิบติัราชการของหน่วยงาน สาํนกัโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้ม กรม
ควบคุมโรค ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2555. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพโ์นเบ้ิล. 

5.41 ภูษิตา  อนิทรประสงค์ และคณะ. (2549-2555). รายงาน: การวิเคราะห์ผลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน  สํานักโรคมไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2549-2555. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพโ์นเบ้ิล. 

5.42 ภูษิตา  อนิทรประสงค์ และคณะ. (2549-2555). รายงาน: การวิเคราะห์ผลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน  สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2549-2555. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพโ์นเบ้ิล. 

5.43 ภูษิตา  อนิทรประสงค์ และคณะ. (2549-2555). รายงาน: การวิเคราะห์ผลการประเมินผล
การปฏิบติัราชการของหน่วยงาน สถาบนัราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2549-2555. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพโ์นเบ้ิล. 

5.44 ภูษิตา  อนิทรประสงค์ และคณะ. (2549-2555). รายงาน: การวิเคราะห์ผลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน สถาบันบําราศนราดูร กรมควบคุมโรค ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2549-2555. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพโ์นเบ้ิล. 

5.45 ภูษิตา  อนิทรประสงค์ และคณะ. (2549-2555). รายงาน: การวิเคราะห์ผลการประเมินผล
การปฏิบติัราชการของหน่วยงาน สํานักเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ กรมควบคุมโรค 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2555. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพโ์นเบ้ิล. 

5.46 ภูษิตา  อินทรประสงค์, วนัเพ็ญ  แก้วปาน  อาภาพร เผ่าวฒันา  ปาหนัน  พิชยภิญโญ. 
รายงานผลการประเมินโครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคสําหรับข้าราชการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ ์โนเบ้ิล, 2551. 

5.47  ภูษิตา  อินทรประสงค์, และคณะ. (2551). ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตในการทาํงาน
และความสุขของบุคลากร มหาวิทยาลยัมหิดล. การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ คร้ังที ่
12 ภาวะโลกร้อน : ผลกระทบต่อสุขภาพ และความรับผิดชอบ. โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขมุวิท 
กรุงเทพมหานคร วนัท่ี 21 สิงหาคม 2551. 

5.48 ปิยะวรรณ กล่ินสุคนธ์, ภูษิตา  อนิทรประสงค์. (2552). ความยดึมัน่ผกูพนัต่อองคก์าร และ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององคก์รท่ีมีผลต่อการเป็นองคก์ารท่ีมีผลสมัฤทธ์ิสูงของกรม
อนามยั กระทรวงสารณสุข. วารสารการส่งเสริมสุขภาและอนามัยส่ิงแวดล้อม, 32(4); 
108 – 116. 
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5.49 Vallerut Pobkeeree, Saowaluk Wijaranaphiti, Bhusita Intaraprasong,  Peera 
Krugkrunjit.  (2552). Factors related to performance effectiveness of dental nurse in primary 
care unit in the northeastern part of Thailand. Journal of the Medical Association of 
Thailand = Chotmaihet thangphaet, 92(7); S36 – 45.  

5.50 สุพตัรา บุญเจียม, ภูษิตา อินทรประสงค์, จรรยา ภทัรอาชาชยั, สิระยา สัมมาวาจ. ค่านิยม
ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรามาธิบดี ประเทศไทย. วารสารสาธารณสุขศาสตร์, 
2553; 40(3): 320 - 331. 

5.51 บุญนริศ สายสุ่ม, ภูษิตา อนิทรประสงค์, จรรยา ภทัรอาชาชยั, ชาญวิทย ์ทระเทพ. ปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการดาํเนินงานของสถานีอนามยัตามการรับรู้ของหัวหนา้สถานี
อนามยั กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย. วารสารสาธารณสุขศาสตร์, 2553; 40(3): 
257 - 268. 

5.52 อจัฉรา ศรีอนทร์สุทธ์ิ, ภูษิตา  อนิทรประสงค์, จรรยา  ภทัรอาชาชยั, ฌานณวงศ ์บุรพฒัน์. 
ความยัง่ยนืของโครงการสุขภาพภายใตโ้ครงการความร่วมมือเพื่อการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาเอดส์ วณัโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ในประเทศไทย. เอกสารประกอบการ
ประชุมเสนอผลงานวจัิยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ คร้ังที ่1. 

5.53 พชัราภรณ์  เนตรสว่าง, ภูษิตา  อินทรประสงค์, จรรยา  ภทัรอาชาชยั. (2554). ความแปลก
แยกในการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขตภาคกลาง ประเทศไทย. 
เอกสารประกอบการสัมมนาการ เสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัวและชุมชนในการจัดการ
สุขภาพ. กรุงเทพมหานคร : บริษทั พี.เอ.ลิฟวิ่ง จาํกดั 

5.54 อุบลวรรณ  เท่ียงบูรณธรรม, ภูษิตา อนิทรประสงค์, วนัเพญ็  แกว้ปาน, จุฑาธิป  ศีลบุตร. 
(2554). แรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีมีผลต่อคุณภาพการบริการทางการพยาบาลตามการ
รับรู้ของพยาบาลวิชาชีพเครือโรงพยาบาล พญาไท กรุงเทพมหานคร. เอกสารประกอบการ
สัมมนาการ เสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัวและชุมชนในการจัดการสุขภาพ . 
กรุงเทพมหานคร : บริษทั พี.เอ.ลิฟวิ่ง จาํกดั 

5.55 กุลรัศม์ิ  พรมไธสง, ภูษิตา อินทรประสงค์, จรรยา  ภัทรอาชาชัย, ธีรพงษ์  บุญรักษา. 
(2554). วฒันธรรมองคก์ารท่ีมีผลต่อบรรยากาศองคก์ารตามความคิดเห็นของพยาบาล
วิชาชีพระดบัปฏิบติัการในโรงพยาบาลศิริราช. เอกสารประกอบการสัมมนาการ เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งครอบครัวและชุมชนในการจัดการสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร : บริษทั พี.เอ.
ลิฟวิ่ง จาํกดั 
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5.56 อุบลวรรณ  เท่ียงบูรณธรรม, ภูษิตา อนิทรประสงค์, วนัเพญ็  แกว้ปาน, จุฑาธิป  ศีลบุตร.  
(2554). แรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีมีผลต่อคุณภาพการบริการทางการพยาบาลตามการ
รับรู้ของพยาบาลวิชาชีพเครือโรงพยาบาล พญาไท กรุงเทพมหานคร. วารสารสาธารณสุข
และการพฒันา, 9(2); 143 -153. 

5.57 รําไพพรรณ  ศรีทิพงศ,์ ภูษิตา อินทรประสงค์, จรรยา  ภทัรอาชาชยั. (2554). ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อความสําเร็จในการนาํนโยบายเพิ่มจาํนวนร้านยาคุณภาพในส่วนภูมิภาค ปี 2552 ไป
ปฏิบติัของหวัหนา้กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภค.  วารสารสาธารณสุขและการพฒันา,  9(3); 
272 - 284. 

5.58 พชัราภรณ์  เนตรสวา่ง, ภูษิตา  อนิทรประสงค์, จรรยา  ภทัรอาชาชยั. (2554). ความแปลก
แยกในการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน เขตภาคกลาง ประเทศไทย. 
วารสารสาธารณสุขและการพฒันา, 9(3); 287 - 300. 

5.59 ภูษิตา  อินทรประสงค์, พิชชากานต ์วิเชียรกลัยารัตน์, จรรยา ภทัรอาชาชยั, ชวลิต   หม่ืนนุช. 
(2554). ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํระบบบริหารแบบ 4 ระบบ ของหัวหน้าหอผูป่้วย 
และความเครียดในงานพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลชุมชน เขตภาคเหนือ. วารสาธารณสุข
ศาสตร์ ฉบับพเิศษ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช, 38-51. 

5.60 ฤทัย  ภูมิเจริญ, ภูษิตา  อินทรประสงค์, เรดา  เกษตรสุวรรณ , จรรยา  ภัทรอาชาชัย. 
(2555). ปัจจยัทาํนายการตั้งใจคงอยูใ่นงานของทนัตแพทยโ์รงพยาบาลชุมชนในประเทศ
ไทย. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา เครือข่ายสถาบันการศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย คร้ังที ่2. 

5.61 อรดี  ตั้งทองเพ็ชร, ภูษิตา  อินทรประสงค์, เรดา  เกษตรสุวรรณ, จรรยา  ภทัรอาชาชยั. 
(2555). ปัจจยัทาํนายการตั้งใจคงอยูใ่นงานของทนัตแพทยโ์รงพยาบาลชุมชนในประเทศ
ไทย. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา เครือข่ายสถาบันการศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย คร้ังที ่2.  

5.62 ช่อทิพย ์ บุญฑล, ภูษิตา  อินทรประสงค์, จรรยา  ภทัรอาชาชยั. (2555). ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความสุขของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลระดบัตติยภูมิแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร. 
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา เครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุข
ศาสตร์แห่งประเทศไทย คร้ังที ่2.  
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5.63 สุภาพร  ยมหงส์, ภูษิตา  อินทรประสงค์, เฉลิมชยั  ชยักิตติภรณ์, จรรยา  ภทัรอาชาชยั. 
(2555). ความชดัเจนในบทบาทและภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานตาม
บทบาท ดา้นสาธารณสุขของนายองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เขตตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข เขต  12. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา เครือข่าย
สถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย คร้ังที ่2.  

5.64 สุมา  เหมทตั, ภูษิตา  อินทรประสงค์, จุฑาธิป  ศีลบุตร. (2555). ความคาดหวงัและการ
รับรู้คุณภาพบริการของผูรั้บบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล เขตตรวจราชการ
สาธารณ สุข  5 . เอกสารประกอบการประชุมวิชาการบัณ ฑิต ศึกษา  เค รือ ข่ าย
สถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย คร้ังที ่2.  

5.65 สายชล  แสงแดงชาติ, ภูษิตา  อินทรประสงค์, พิทยา  ไพบูลยศิ์ริ, จรรยา  ภทัรอาชาชยั.          
(2555). ผลของทกัษะการบริหารและบรรยากาศองคก์ารต่อประสิทธิผลการปฏิบติังาน
ของผู ้อ ํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  เขตตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข   เขต  3. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา เครือข่าย
สถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย คร้ังที ่2.  

5.66 วนัวิสาข ์ ผาสุก, ภูษิตา  อนิทรประสงค์,จรรยา  ภทัรอาชาชยั. (2555). การรับรู้ภาวะผูน้าํ
แบบผูบ้ริการของหัวหนา้หอผูป่้วยในและความไวว้างใจในท่ีทาํงานของพยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลรามาธิบดี ประเทศไทย. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา 
เครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย คร้ังที ่2.  

5.67 สุภาพร ยมหงส์, ภูษิตา อิทนประสงค์, เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ , จรรยา ภัทรอาชาชัย. 
(2555). ความชดัเจนในบทบาทและภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ท่ีมีผลต่อการปฏฺบติังานตาม
บทบาทดา้นสาธารณสุขของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เขตตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุขท่ี 12 . วารสารสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับพเิศษ, 4-16. 

5.68 ฤทยั ภูมิเจริญ, ภูษิตา อินทรประสงค์, เรดา เกษตรสุวรรณ, จรรยา ภทัรอาชาชยั. (2555).  
ปัจจยัทาํนายการตั้งใจคงอยู่ในงานของทนัตแพทยโ์รงพยาบาลชุมชนในประเทศไทย. 
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับพเิศษ, 17-30. 

5.69 อรดี ตั้งทองเพช็ร, ภูษิตา อินทรประสงค์, เรดา เกษตรสุวรรณ, จรรยา ภทัรอาชาชยั.  (2555). 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของทันตแพทยโ์รงพยาบาลชุมชน ประเทศไทย. 
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับพเิศษ, 31-44. 
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5.70 สายชล แสงแดงชาติ, ภูษิตา อินทรประสงค์, พิทยา ไพบูลยศิ์ริ, จรรยา ภทัรอาชาชยั.  (2555). 
ผลของทักษะการบริหารและบรรยายกาศองค์การต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขท่ี 3. 
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับพเิศษ, 45-56. 

5.71 Bhusita Intaraprasong, Warunee Dityen, Peera Krugkrunjit, Thanya Subhadeabandhu. 
( 2 5 5 5 ) .   Job Satisfaction and Organizational Citizenship Behavior of Personnel at One 
University Hospital in Thailand. Journal of the Medical Association of Thailand,  Vo  l 95 
Suppl. 6;  S102-S108. 

5.72 Bhusita Intaraprasong, Sureporn Potjanasitt, Junya Pattaraarchachai, Chavalit Meennuch. 
Situational Leadership Styles, (2555). Staff Nurse Job Characteristics Related to Job 
Satisfaction and Organizational Commitment of Head Nurses Working in Hospitals under the 
Jurisdiction of The Royal Thai Army. Journal of the Medical Association of Thailand,  Vol 
95 Suppl. 6; S109-S119. 

5.73 ธิดารัตน์ ศรีกนัทา, ภูษิตา อินทรประสงค์, สุขุม เจียมตน, จรรยา ภทัรอาชาชยั. (2556). 
คุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช. วารสารวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 29(1); 57-64. 

5.74 เรวตัร หิรัญรักษ์, ภูษิตา อินทรประสงค์, เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์, จรรยา ภทัรอาชาชัย. 
(2556). ความสําเร็จของการนาํกลยุทธ์การป้องกนัควบคุมโรคติดต่อไปปฏิบติั ของศูนย์
สุขภาพชุมชน เขต 9 กระทรวงสาธารณสุข. เอกสารการประชุมวิชาการสาธารณสุข
แห่งชาติ คร้ังที ่14. 

5.75 วุฒิพนัธ์ ทานะมยั, ภูษิตา อินทรประสงค์, จุฑาธิป ศีลบุตร. (2557). ภาวะผูน้าํเส้นทางสู่
เป้าหมาย และการรับรู้ปัจจยัเชิงสถานการณ์ท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของ
ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลเขตตรวจราชการสาธารณสุขท่ี 3. วารสาร
วจัิยระบบสาธารณสุข, 8(1); 85-92. 

5.76 นํ้ าฝน อินทรเทศ, ภูษิตา อินทรประสงค์, จรรยา ภัทรอาชาชัย และเสาวลักษณ์  จิร
ธรรมคุณ . (2557). การรับรู้อย่างมีชั้ นเชิงและความยุติธรรมในองค์การท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลระดบัตติย
ภูมิแห่งหน่ึง. วารสารสาธารณสุขศาสตร์, 44(3); 237-249. 

5.77 กอ้นคาํ พลวงค,์ ภูษิตา อนิทประสงค์, จรรยา ภทัรอาชาชยั. (2557). การทดแทนความเป็นผูน้าํ
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารของเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาํบล. วารสารวจัิยระบบสาธารณสุข, 8(4); 355-363. 



11 
 

5.78 จีรวรรณ เอกอุ, ภูษิตา อินทประสงค์, จุฑาธิป ศีลบุตร(2557). ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตอบสนอง
ความไม่พึงพอใจในงานของผูบ้ริหารระดับต้น กรมหน่ึง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข. 
วารสารวชิรสารการพยาบาล, 16(1); 25-40 . 

5.79 นาถติญา จนัทร์สน, ภูษิตา อนิทประสงค์, จุฑาธิป ศีลบุตร, เสาวลกัษณ์ จิรธรรมคุณ. (2558).  
ลกัษณะภาวะผูน้าํตามตารางตาข่ายการนิเทศ และบทบาทของพยาบาลพี่เล้ียงท่ีมีผลต่อ
ความผูกพนัต่อองคก์รตามการรับรู้ของพยาบาลใหม่โรงพยาบาลระดบัตติยภูมิ. วารสาร
กองการพยาบาล, 42(1); 76-90. 

5.80 บังอร สุภาเกตุ, ภูษิตา อินทประสงค์, จุฑาธิป ศีลบุตร. (2558). ภาวะผูน้ําเชิงบารมีของ
หัวหน้าหน่วยงานตามการรับรู้ของบุคลากรท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
บุคลากรกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
ส่ิงแวดล้อม, 38(1); 105-117. 

5.81 ชาํนาญ ม่วงแดง, ภูษิตา อินทประสงค,์ จรรยา ภทัรอาชาชยั. (2558). ค่านิยมการปฏิบติังาน
ของบุคลากรกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยส่ิงแวดล้อม, 38(1); 105-117 

5.82 สารภี ปุณณชยัยะ, ภูษิตา อนิทประสงค์, จุฑาธิป ศีลบุตร. (2558).  คุณภาพบริการตามความ
คาดหวงัและการรับรู้ของผูรั้บบริการคลินิกปกติในเวลาแผนกผูป่้วยนอกอายรุกรรม ใน
โรงพยาบาลท่ีมีการเรียนการสอน. วชิรสารการพยาบาล, 17(1); 33-43. 

5.83 ดวงฤทยั สัมฤทธ์ิ, ภูษิตา อินทประสงค์, จุฑาธิป ศีลบุตร. (2558).  ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ความเหน่ือยหน่ายในงานกับการผูกใจในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
มหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐแห่งหน่ึง. วชิรสารการพยาบาล, 17(1); 44-55. 

5.84 จุฑาทิพย  ์สุนจิรัตน์, ภูษิตา อินทประสงค์, จรรยา ภัทรอาชาชัย. (2558).  ภาวะผูน้ําการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของหัวหนา้หอผูป่้วยตามการรับรู้ของ
พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานในองค์กรดูแลสุขภาพเด็กแห่งหน่ึง. วชิรสารการพยาบาล, 
17(1); 56-70. 

5.85 สมบูรณ์ สุวรรณเทวะคุปต,์ ภูษิตา อินทประสงค์, จุฑาธิป ศีลบุตร. (2558).  แรงจูงใจท่ีมีผล
ต่อความพึงพอใจในงานของผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล เขตสุขภาพ
เครือข่ายบริการท่ี 6 กระทรวงสาธารณสุข. วชิรสารการพยาบาล, 17(1); 100-111. 

5.86 เกศริน กอ้งสนัน่, ภูษิตา อนิทประสงค์, จุฑาธิป ศีลบุตร. (2558).  สมรรถนะการบริหารงาน
ท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล เขตสุขภาพเครือข่าย
ท่ี 6 กระทรวงสาธารณสุข. วชิรสารการพยาบาล, 17(1); 112-120. 
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5.87 นลินรัตน์ ทองนิรันดร์, ภูษิตา อนิทประสงค์, จรรยา ภทัรอาชาชยั. (2558).  ความตั้งใจคงอยู่
ในอาชีพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 1 ภาคกลาง ประเทศไทย. วารสาร
กองการพยาบาล, 42(3); 69-83. 

5.88 ปุญญิศา อินดร, ภูษิตา อนิทประสงค์, จุฑาธิป ศีลบุตร, สุชาย ศรีทิพยวรรณ. (2558).  การใช้
เทคนิคการสุ่มตวัอย่างงานวิเคราะห์การใชเ้วลาปฏิบติักิจกรรมการพยาบาลหน่วยฟอก
เลือดผูป่้วยใน โรงพยาบาลศิริราช ประเทศไทย. วารสารกองการพยาบาล, 42(3); 127-141. 

5.89 กนกวรรณ สีมา, ภูษิตา อินทประสงค์, จรรยา ภทัรอาชาชัย. (2558).  ความตั้งใจออกจาก
วิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล สังกดัสาํนกัการแพทยก์รุงเทพมหานคร. วารสาร
กองการพยาบาล, 42(3); 142-158. 

5.90 จตุพร อุ่นประเสริฐสุข, ภูษิตา อนิทประสงค์, จรรยา ภทัรอาชาชยั. (2558).  บุคลิกภาพ 5 มิติ 
และการจดัการความขดัแยง้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลยั ในกาํกบัของ
รัฐแห่งหน่ึงในประเทศไทย. วชิรสารการพยาบาล, 17(2); 1-14. 

5.91 อารยา ขาํสกุล, ภูษิตา อินทประสงค์, จรรยา ภทัรอาชาชยั. (2558).  ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัความสุขของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐแห่งหน่ึง. 
วชิรสารการพยาบาล, 17(2); 67-82. 

5.92 ณัฐธิสา บุญเจริญ, ภูษิตา อินทประสงค์, จรรยา ภทัรอาชาชยั. (2559).  ความเครียดในงาน 
และความพึงพอใจในงานท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการดําเนินงานวัณโรคของ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล ใน 7 จังหวดัภาคใต้ตอนบน. วารสารสาธารณสุข
มหาวทิยาลยับูรพา, 11(1); 1-12. 

5.93 อรทยั ห้าวหาญ, ภูษิตา อินทประสงค์, จุฑาธิป ศีลบุตร. (2559).  ผลการพฒันาแบบบนัทึก
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5.94 ศศิประภา วุฒิจรูญพนัธ์, ภูษิตา อินทประสงค์, จุฑาธิป ศีลบุตร. (2559).  ภาวะผูน้ําการ
เปล่ียนแปลงของหัวหนา้หอผูป่้วยและคุณภาพการบริหารงานผูป่้วยใน ตามการรับรู้ของ
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6.  ผลงานอ่ืน ๆ 

6.1 สมหมาย หิรัญนุช, ภูษิตา อินทรประสงค์, และ ชุติมา หฤทยั (2539).  การควบคุมคุณภาพ 
การพยาบาล เล่ม 5. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพธ์รรมศาสตร์. 58 หนา้. 



13 
 

6.2 ภูษิตา อินทรประสงค์. (2539). คู่มือการจัดการบริการพยาบาล : จากหลักการสู่การปฏิบัติ. 
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6.3 ภูษิตา อินทรประสงค์. (2539). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหาร
โรงพยาบาลชุมชน ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.  กรุงเทพมหานคร:                    
โรงพิมพธ์รรมศาสตร์. 306 หนา้. 

6.4 ภูษิตา อินทรประสงค์ และเรวดี ศิรินคร. (2539). คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองสําหรับบุคลากร
ทางสุขภาพ เร่ือง การดูแลผู้ป่วยทีมี่ปัญหาเกีย่วกบัโรคหัวใจ. กรุงเทพมหานคร:  หา้งหุน้ส่วน
จาํกดั ลดาวลัยพ์ร้ินทต้ิ์ง. 61   

6.5 ภูษิตา อินทรประสงค์. (2544). ตัวแบบภาวะผู้นําตามสถานการณ์ . กรุงเทพมหานคร:                     
โรงพิมพโ์นเบ้ิล. 
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โรงพิมพโ์นเบ้ิล. 

 
7.  ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

วิชา สศบส 509  หลกัการนิเทศงาน จาํนวน 2 หน่วยกิต 
วิชา สศบส 515  การจดัการระบบสุขภาพ จาํนวน 3 หน่วยกิต 
วิชา สศบส 602  การบริหารงาสาธารณสุข จาํนวน 3 หน่วยกิต 
วิชา สศบส 606  การวางแผนพฒันาสุขภาพ จาํนวน 3 หน่วยกิต 
วิชา สศบส 608  ผูน้าํและพฤติกรรมองคก์าร จาํนวน 3 หน่วยกิต 
วิชา สศบส 636  การสร้างนโยบาย การวางแผนเพื่อการพฒันา จาํนวน 3 หน่วยกิต 
                           สุขภาพและประเมินผล 
วิชา สศบส 694  สมัมนาดา้นบริหารสุขภาพ จาํนวน 2 หน่วยกิต  
วิชา สศบส 679  การฝึกงานบริหารสุขภาพ จาํนวน 3 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 


