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ดรรชนหีวัเรือ่ง

ก
กระดกูพรนุ, โรค
มณัฑนิา จ่าภา และคนอืน่ๆ “ปัจจยัท�านายพฤตกิรรมป้องกนัโรคกระดกูพรนุ
 ในพยาบาลวชิาชพี” วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 3 (ก.ค.-ก.ย. 53)  
 50-59.

กระดกูพรนุ, โรค -- การป้องกนัและควบคมุ
มณัฑนิา จ่าภา และคนอืน่ๆ “ปัจจยัท�านายพฤตกิรรมป้องกนัโรคกระดกูพรนุ 
 ในพยาบาลวชิาชพี” วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 3 (ก.ค.-ก.ย. 53)  
 50-59.

กระดกูสนัหลงั -- ศลัยกรรม
สวุคล โกสย์ีไกรนริมล และคนอืน่ๆ “ผลของโปรแกรมการส่งเสรมิสมรรถนะ 
 ของตนเองต่อการรบัรูส้มรรถนะของตนเอง การปฏบิตักิจิวตัรประจ�าวนั  
 และการเคลือ่นไหวของล�าไส้ของผูป่้วยทีไ่ด้รบัการผ่าตดักระดกูสนัหลงั 
 ระดบับัน้เอว” วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 2 (เม.ย.-ม.ิย. 53) 58-66.

กล้ามเนือ้หวัใจตาย -- การรกัษา
นชุนาถ ไกรรตัน์เจรญิ และคนอืน่ๆ “ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจมารับ 
 การรกัษาของผูป่้วยกล้ามเนือ้หวัใจตายเฉยีบพลนั” วารสารพยาบาลศาสตร์  
 28, 2 (เม.ย.-ม.ิย. 53) 49-57.

การดแูลตนเอง
สวุคล โกสย์ีไกรนริมล และคนอืน่ๆ “ผลของโปรแกรมการส่งเสรมิสมรรถนะ 
 ของตนเองต่อการรบัรูส้มรรถนะของตนเอง การปฏบิตักิจิวตัรประจ�าวนั  
 และการเคลือ่นไหวของล�าไส้ของผูป่้วยทีไ่ด้รบัการผ่าตดักระดกูสนัหลงั 
 ระดบับัน้เอว” วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 2 (เม.ย.-ม.ิย. 53) 58-66.

การตดัสนิใจ
นชุนาถ ไกรรตัน์เจรญิ และคนอืน่ๆ “ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจมารับ 
 การรกัษาของผูป่้วยกล้ามเนือ้หวัใจตายเฉยีบพลนั” วารสารพยาบาลศาสตร์  
 28, 2 (เม.ย.-ม.ิย. 53) 49-57.

การท�าทางเบีย่งหลอดเลอืดแดงหวัใจ
พรนภา เฮงเจรญิสวุรรณ และคนอืน่ๆ “ปัจจยัทีส่มัพนัธ์กบัจ�านวนวนั 
 นอนโรงพยาบาลหลงัการผ่าตดัในผูป่้วยทีไ่ด้รบัการผ่าตดัท�าทางเบีย่ง 
 หลอดเลอืดหวัใจ” วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 1 (ม.ค.-ม.ีค. 53) 58-66.

การบรหิารงาน
ดวงรตัน์ วัฒนกิจไกรเลิศ และคนอ่ืนๆ “ความเครยีด ปัจจยัท่ีท�าให้เกิด 
 ความเครยีด และการจดัการกับความเครยีดในพยาบาล”       
 วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 1 (ม.ค.-มี.ค. 53) 67-76.

การพยาบาล
ถนอมขวัญ ทวีบรูณ์ และคนอ่ืนๆ “ประวัตแิละวิวัฒนาการของโรงเรยีน 
 พยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยศิรริาช ระหว่าง พ.ศ. 2439 - 2514”  
 วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 53) 55-68.
รกัชนก คชไกร “การบนัทึกทางการพยาบาลในงาน อนามัยชุมชน” วารสาร 
 พยาบาลศาสตร์ 28, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 53) 27-36.
ศรสีมบรูณ์ มสุกิสคุนธ์ “การพยาบาลผูป่้วยเดก็โรคหวัใจแต่ก�าเนดิ: หลกัการ 
 และแนวทางปฏบิตั”ิ วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 53)  
 13-22.
สุภาพนัธ์ เหมือนวัดไทร และคนอ่ืนๆ “ผลของโปรแกรมการพยาบาลโดยใช้ 
 ทฤษฎกีารดูแลของแสวนสันต่อระดับความเศร้าโศกของหญงิท่ีสูญเสียบตุร  
 จากการแท้งเอง” วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 53)  
 87-96.

การพยาบาล  -- มาตรฐาน
วิไลวรรณ ทองเจรญิ และคนอ่ืนๆ “องค์ประกอบและตวับ่งช้ีมาตรฐาน 
 วชิาชพีอาจารย์พยาบาล” วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 4 ฉบบัเพิม่เตมิ  
 (ต.ค.-ธ.ค. 53) 55-66.

การพยาบาลนรเีวชวิทยา
พรทิพย์ ศุภมณี และคนอ่ืนๆ “ประสิทธิผลของการเย่ียมเพือ่ให้ความรูก่้อน 
 ผ่าตดัต่อความวิตกกังวลและความพงึพอใจของผู้ป่วยท่ีมารบัการผ่าตดั 
 ใหญ่ทางนรเีวชกรรม โรงพยาบาลศิรริาช” วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 1  
 (ม.ค.-มี.ค. 53) 47-57.

การพยาบาลศัลยศาสตร์
พรทิพย์ ศุภมณี และคนอ่ืนๆ “ประสิทธิผลของการเย่ียมเพือ่ให้ความรูก่้อน 
 ผ่าตดัต่อความวิตกกังวลและความพงึพอใจของผู้ป่วยท่ีมารบัการผ่าตดั 
 ใหญ่ทางนรเีวชกรรมโรงพยาบาลศริริาช” วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 1  
 (ม.ค.-มี.ค. 53) 47-57.

การพฒันาชุมชน
กนกพร หมู่พยัคฆ์ และคนอ่ืนๆ “การพฒันาสุขภาพชุมชน: บทเรยีนจาก 
 ประสบการณ์การส่งเสรมิสขุภาพผูส้งูอายโุดยชมุชน” วารสารพยาบาลศาสตร์  
 28, 3 (ก.ค.-ก.ย. 53) 69-77.

ดรรชนีวำรสำรพยำบำลศำสตร์ พ.ศ. 2553
สรุางค์ ศโิรโรตม์สกลุ*  ณภิาภสั อนิทรกำาแหง* 

นภิาพร เดชะ*
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การพฒันาตนเอง
จรนิทพิย์ อดุมพนัธรุกั และคนอืน่ๆ “ความสมัพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการม ี
 ส่วนร่วมในกจิกรรมนกัศกึษากบัการพฒันาตนเองของนกัศกึษาพยาบาล”  
 วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 4 ฉบบัเพิม่เตมิ (ต.ค.-ธ.ค. 53)  
 74-84.

การรกัษาด้วยการออกก�าลงักาย
อษุณย์ี น้อยนะวะกลุ และคนอืน่ๆ “ผลของโปรแกรมเดนิออกก�าลงักายต่อ 
 การรบัรูส้มรรถนะในตนเองและความทนทานในการท�ากจิกรรมของผูป่้วย
 โรคหลอดเลอืดสมองทีม่ภีาวะอมัพาตครึง่ซกี” วารสารพยาบาลศาสตร์  
 28, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 53) 46-54.

การรบัรู้
สวุคล โกสย์ีไกรนริมล และคนอืน่ๆ “ผลของโปรแกรมการส่งเสรมิสมรรถนะ 
 ของตนเองต่อการรบัรูส้มรรถนะของตนเอง การปฏบิตักิจิวตัรประจ�าวนั  
 และการเคลือ่นไหวของล�าไส้ของผูป่้วยทีไ่ด้รบัการผ่าตดักระดกูสนัหลงั 
 ระดบับัน้เอว” วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 2 (เม.ย.-ม.ิย. 53) 58-66.

การร่วมประเวณี
พรทพิย์ คงมตุ และคนอืน่ๆ “ลกัษณะและปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเกดิ 
 ความบกพร่องทางเพศในสตรทีี ่ ป่วยเป็นมะเรง็ปากมดลกูภายหลงัได้ 
 รบัการรกัษา” วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 1 (ม.ค.-ม.ีค. 53) 38-46.

การวเิคราะห์อภมิาน
กตัตกิา ธนะขว้าง และคนอืน่ๆ “ปัจจยัทีส่มัพนัธ์กบัพฤตกิรรมส่งเสรมิ  
 สขุภาพของผูส้งูอาย:ุ การวเิคราะห์อภมิาน” วารสารพยาบาลศาสตร์  
 28, 3 (ก.ค.-ก.ย. 53) 60-68.

การส่งเสรมิสขุภาพ
กนกพร หมูพ่ยคัฆ์ และคนอืน่ๆ “การพฒันาสขุภาพชมุชน: บทเรยีนจาก 
 ประสบการณ์การส่งเสรมิสขุภาพผูส้งูอายโุดยชมุชน” วารสาร 
 พยาบาลศาสตร์ 28, 3 (ก.ค.-ก.ย. 53) 69-77.
กตัตกิา ธนะขว้าง และคนอืน่ๆ “ปัจจยัทีส่มัพนัธ์กบัพฤตกิรรมส่งเสรมิ  
 สขุภาพของผูส้งูอาย:ุ การวเิคราะห์อภมิาน” วารสารพยาบาลศาสตร์  
 28, 3 (ก.ค.-ก.ย. 53) 60-68.

การสนบัสนนุทางสงัคม
นนัทนา ธนาโนวรรณ และคนอืน่ๆ “ความสมัพนัธ์ ระหว่างความรนุแรง 
 ทางกาย ทางจติใจ และทางเพศและภาวะจติสงัคมของสตรตีัง้ครรภ์”  
 วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 1 (ม.ค.-ม.ีค. 53) 28-37.
รตันภรณ์ สภุษร และคนอืน่ๆ “ผลของโปรแกรมการส่งเสรมิบทบาทของ 
 อาสาสมคัรสาธารณสขุชมุชนในเรือ่งการเลีย้งลกูด้วยนมแม่” วารสาร  
 พยาบาลศาสตร์ 28, 2 (เม.ย.-ม.ิย. 53) 41-48.

การสอน
วรวรรณ วาณชิย์เจรญิชยั และคนอืน่ๆ “ผลการเรยีนการสอนแบบผสมผสาน  
 เรือ่งการสบืค้นข้อมลูบนอนิเตอร์เนต็โดยใช้แนวคดิการเรยีนรูจ้าก 
 การปฏบิตัทิีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและทกัษะในการสบืค้นข้อมลู 

 ของนกัศึกษาพยาบาล” วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 53)  
 33-40.

การออกก�าลังกาย
อรณุรศัมี บนุนาค และคนอ่ืนๆ “ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรม 
 การบรโิภคอาหารการออกก�าลังกายกับภาวะโภชนาการของนกัเรยีนวัยรุน่ 
 ตอนต้น ในเขตบางกอกน้อย กรงุเทพมหานคร” วารสารพยาบาลศาสตร์  
 28, 3 (ก.ค.-ก.ย. 53) 30-39.
อุษณีย์ น้อยนะวะกุล และคนอ่ืนๆ “ผลของโปรแกรมเดินออกก�าลังกายต่อ 
 การรบัรูส้มรรถนะในตนเอง และความทนทานในการท�ากิจกรรมของ 
 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีมีภาวะอัมพาตครึง่ซกี” วารสาร 
 พยาบาลศาสตร์ 28, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 53) 46-54.

การเดิน
อุษณีย์ น้อยนะวะกุล และคนอ่ืนๆ “ผลของโปรแกรมเดินออกก�าลังกายต่อ 
 การรบัรูส้มรรถนะในตนเองและความทนทานในการท�ากิจกรรมของผูป่้วย 
 โรคหลอดเลือดสมองท่ีมีภาวะอัมพาตครึง่ซกี” วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 4  
 (ต.ค.-ธ.ค. 53) 46-54.

การเรยีนการสอน
วรวรรณ วาณิชย์เจรญิชัย “การเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั:ิ การประยุกต์ใช้ใน 
 การเรยีนการสอน” วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 53) 37-45.

การเรยีนรู้
วรวรรณ วาณิชย์เจรญิชัย “การเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั:ิ การประยุกต์ใช้ใน 
 การเรยีนการสอน” วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 53) 37-45.

การเล้ียงลูกด้วยนมแม่
รตันภรณ์ สุภษร และคนอ่ืนๆ “ผลของโปรแกรมการส่งเสรมิบทบาทของ 
 อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนในเรือ่งการเล้ียงลูกด้วยนมแม่” วารสาร 
 พยาบาลศาสตร์ 28, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 53) 41-48.

การแท้ง -- การพยาบาล
สุภาพนัธ์ เหมือนวัดไทร และคนอ่ืนๆ “ผลของโปรแกรมการพยาบาลโดยใช้ 
 ทฤษฎกีารดูแลของแสวนสันต่อระดับความเศร้าโศกของหญงิท่ีสูญเสียบตุร 
 จากการแท้งเอง” วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 53) 87-96.

การแท้ง -- แง่จติวิทยา
สุภาพนัธ์ เหมือนวัดไทร และคนอ่ืนๆ “ผลของโปรแกรมการพยาบาลโดยใช้ 
 ทฤษฎกีารดูแลของแสวนสันต่อระดับความเศร้าโศกของหญงิท่ีสูญเสียบตุร 
 จากการแท้งเอง” วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 53) 87-96.

ก�าลังใจ
รงัสิน ีผลาภริมย์ และคนอ่ืนๆ “ผลของโปรแกรมการสร้างพลังใจในมารดา 
 ต่อการรบัรูส้มรรถนะของตนเองใน การดูแลเด็กพฒันาการล่าช้า”  
 วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 53) 69-76.
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กจิกรรมชวีติประจ�าวนั
สวุคล โกสย์ีไกรนริมล และคนอืน่ๆ “ผลของโปรแกรมการส่งเสรมิสมรรถนะ 
 ของตนเองต่อการรบัรูส้มรรถนะของตนเอง การปฏบิตักิจิวตัรประจ�าวนั  
 และการเคลือ่นไหวของล�าไส้ของผูป่้วยทีไ่ด้รบัการผ่าตดักระดกูสนัหลงั 
 ระดบับัน้เอว” วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 2 (เม.ย.-ม.ิย. 53) 58-66.

กจิกรรมนกัศกึษา
จรนิทพิย์ อดุมพนัธรุกั และคนอืน่ๆ “ความสมัพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการม ี
 ส่วนร่วมในกจิกรรมนกัศกึษากบัการพฒันาตนเองของนกัศกึษาพยาบาล”  
 วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 4 ฉบบัเพิม่เตมิ (ต.ค.-ธ.ค. 53) 74-84.

ข
ข้อมลู
วรวรรณ วาณชิย์เจรญิชยั และคนอืน่ๆ “ผลการเรยีนการสอนแบบผสม 
 ผสานเรือ่งการสบืค้นข้อมลูบนอนิเตอร์เนต็โดยใช้แนวคดิการเรยีนรู ้
 จากการปฏบิตัทิีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและทกัษะในการสบืค้น 
 ข้อมลูของนกัศกึษาพยาบาล” วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 2  
 (เม.ย.-ม.ิย. 53) 33-40.
ค
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล -- ประวตัิ
ถนอมขวญั ทวบีรูณ์ และคนอืน่ๆ “ประวตัแิละววิฒันาการของโรงเรยีน 
 พยาบาลผดงุครรภ์ และอนามยัศริริาช ระหว่าง พ.ศ. 2439-2514”  
 วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 53) 55-68.

ครรภ์
นนัทนา ธนาโนวรรณ และคนอืน่ๆ “ความสมัพนัธ์ระหว่างความรูเ้รือ่งเพศศกึษา  
 การตัง้ครรภ์พฤตกิรรมเสีย่ง และความรนุแรงในสตรวียัรุน่ตอนต้น”  
 วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 4 ฉบบัเพิม่เตมิ (ต.ค.-ธ.ค. 53)17-27.

ความซมึเศร้า
นนัทนา ธนาโนวรรณ และคนอืน่ๆ “ความสมัพนัธ์ระหว่างความรนุแรงทางกาย  
 ทางจติใจ และทางเพศ และภาวะจติสงัคมของสตรตีัง้ครรภ์”  
 วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 1 (ม.ค.-ม.ีค. 53) 28-37.
นชุรย์ี แสงสว่าง และคนอืน่ๆ “ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อภาวะซมึเศร้าในผูป่้วย 
 โรคหดื” วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 53) 108-116.

ความซมึเศร้า -- การรกัษา
สภุาพนัธ์ เหมอืนวดัไทร และคนอืน่ๆ “ผลของโปรแกรมการพยาบาลโดยใช้ 
 ทฤษฎกีารดแูลของแสวนสนัต่อระดบัความเศร้าโศกของหญงิทีส่ญูเสยี 
 บตุรจากการแท้งเอง” วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 53)  
 87-96.

ความซมึเศร้า -- ในวยัชรา
ดวงรตัน์ วฒันกจิไกรเลศิ และคนอืน่ๆ “ภาวะซมึเศร้าและปัจจยัทีม่อีทิธพิล 
 ต่อภาวะซมึเศร้าในผูป่้วยสงูอายโุรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั” วารสาร 
 พยาบาลศาสตร์ 28, 2 (เม.ย.-ม.ิย. 53) 67-76.

ความพงึพอใจ
พรทิพย์ ศุภมณี และคนอ่ืนๆ “ประสิทธิผลของการเย่ียมเพือ่ให้ความรูก่้อน 
 ผ่าตดัต่อความวิตกกังวลและความพงึพอใจของผู้ป่วยท่ีมารบัการผ่าตดั 
 ใหญ่ทางนรเีวชกรรมโรงพยาบาลศิรริาช” วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 1  
 (ม.ค.-มี.ค. 53) 47-57.

ความรนุแรง
นนัทนา ธนาโนวรรณ และคนอ่ืนๆ “ความสัมพนัธ์ระหว่างความรูเ้รือ่งเพศ 
 ศกึษา การตัง้ครรภ์ พฤตกิรรมเสีย่ง และความรนุแรงในสตรวียัรุน่ตอนต้น” 
 วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 4 ฉบบัเพิม่เตมิ (ต.ค.-ธ.ค. 53) 8-16.

ความรนุแรงในครอบครวั -- ในระยะตัง้ครรภ์
นนัทนา ธนาโนวรรณ และคนอ่ืนๆ “ความสัมพนัธ์ระหว่างความรนุแรง 
 ทางกาย ทางจติใจ และทางเพศ และภาวะจติสงัคมของสตรตีัง้ครรภ์”  
 วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 1 (ม.ค.-มี.ค. 53) 28-37.

ความรูสึ้กมีคุณค่าในตวัเอง
นนัทนา ธนาโนวรรณ และคนอ่ืนๆ “ความสัมพนัธ์ระหว่างความรนุแรง  
 ทางกาย ทางจติใจ และทางเพศ และภาวะจติสังคมของสตรตีัง้ครรภ์”  
 วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 1 (ม.ค.-ม.ีค. 53) 28-37.

ความวิตกกังวล
พรทิพย์ ศุภมณี และคนอ่ืนๆ “ประสิทธิผลของการเย่ียมเพือ่ให้ความรู้ก่อน 
 ผ่าตดัต่อความวิตกกังวลและความพงึพอใจของผูป่้วยท่ีมารบัการผ่าตดัใหญ่ 
 ทางนรเีวชกรรมโรงพยาบาลศิรริาช” วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 1  
 (ม.ค.-มี.ค. 53) 47-57.
สุชา ปาน้อยนนท์ และคนอ่ืนๆ “ประสิทธิผลของโปรแกรมการวางแผน 
 จ�าหน่ายแบบผู้ป่วยนอกต่อความวิตกกังวลและความพึงพอใจต่อการ  
 ดูแลในสตรท่ีีได้รบัการผ่าตดัก้อนบรเิวณเต้านม” วารสารพยาบาลศาสตร์  
 28, 4 ฉบบัเพิม่เตมิ (ต.ค.-ธ.ค. 53) 28-36.

ความสัมพนัธ์ระหว่างมารดากับบตุร
ทัศน ีประสบกิตตคุิณ และคนอ่ืนๆ “ความสัมพนัธ์ ระหว่างปัจจยับาง 
 ประการกับความเครยีดในการเล้ียงดูบตุรของมารดา” วารสาร 
 พยาบาลศาสตร์ 28, 1 (ม.ค.-มี.ค. 53) 19-27.

ความเครยีด
ดวงรตัน์ วัฒนกิจไกรเลิศ และคนอ่ืนๆ “ความเครยีด ปัจจยัท่ีท�าให้เกิด 
 ความเครยีด และการจดัการกับความเครยีดในพยาบาล” วารสาร 
 พยาบาลศาสตร์ 28, 1 (ม.ค.-มี.ค. 53) 67-76.
ทัศน ีประสบกิตตคุิณ และคนอ่ืนๆ “ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยับาง 
 ประการกับความเครยีดในการเล้ียงดูบตุรของมารดา” วารสาร 
 พยาบาลศาสตร์ 28, 1 (ม.ค.-มี.ค. 53) 19-27.
นนัทนา ธนาโนวรรณ และคนอ่ืนๆ “ความสัมพนัธ์ระหว่างความรนุแรงทางกาย  
 ทางจติใจ และทางเพศ และภาวะจติสงัคมของสตรตีัง้ครรภ์” วารสาร 
 พยาบาลศาสตร์ 28, 1 (ม.ค.-มี.ค. 53) 28-37.
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ความเจบ็ปวด
ทรงพร พฒุจบี และคนอืน่ๆ “ผลของโปรแกรมการป้องกนัอาการปวดไหล่ 
 ในผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองทีม่ภีาวะอมัพาตครึง่ซกี” วารสาร 
 พยาบาลศาสตร์ 28,4 (ต.ค.-ธ.ค. 53) 97-107.

คอมดลกู, เนือ้งอก -- การรกัษา
พรทพิย์ คงมตุ และคนอืน่ๆ “ลกัษณะและปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเกดิ 
 ความบกพร่องทางเพศในสตรทีีป่่วยเป็นมะเรง็ปากมดลกูภายหลงัได้ 
 รบัการรกัษา”วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 1 (ม.ค.-ม.ีค. 53) 38-46.

ช
ชมุชน
กนกพร หมูพ่ยคัฆ์ และคนอืน่ๆ “การพฒันาสขุภาพชมุชน: บทเรยีนจาก 
 ประสบการณ์การส่งเสรมิสขุภาพผูส้งูอายโุดยชมุชน” วารสารพยาบาลศาสตร์  
 28, 3 (ก.ค.-ก.ย. 53) 69-77.

ด
เดก็, การดแูล
ณชินนัทน์ อารย์ีการเลศิ และคนอืน่ๆ “การจดัการของผูด้แูลเกีย่วกบั 
 สิง่แวดล้อมภายในบ้านทีก่ระตุน้ให้เกดิอาการหอบในเดก็โรคหดื”  
 วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 53) 77-86.
ทศัน ีประสบกติตคิณุ และคนอืน่ๆ “ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยับาง ประการ 
 กบัความเครยีดในการเลีย้งดบูตุรของมารดา” วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 1  
 (ม.ค.-ม.ีค. 53) 19-27.
รงัสนิ ีผลาภริมย์ และคนอืน่ๆ “ผลของโปรแกรมการสร้างพลงัใจในมารดา 
 ต่อการรบัรูส้มรรถนะของตนเองในการดแูลเดก็พฒันาการล่าช้า”  
 วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 53) 69-76.
ศรสีมบรูณ์ มสุกิสคุนธ์ “การพยาบาลผูป่้วยเดก็โรคหวัใจแต่ก�าเนดิ: หลกัการ 
 และแนวทางปฏบิตั”ิ วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 2 (เม.ย.-ม.ิย. 53) 13-22.

เดก็, การเลีย้ง
ทศัน ีประสบกติตคิณุ และคนอืน่ๆ “ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยับาง ประการ 
 กบัความเครยีดในการเลีย้งดบูตุรของมารดา” วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 1  
 (ม.ค.-ม.ีค. 53) 19-27.

ต
เต้านม, การตดั
สชุา ปาน้อยนนท์ และคนอืน่ๆ “ประสทิธผิลของโปรแกรมการวางแผน 
 จ�าหน่ายแบบผูป่้วยนอกต่อความวติกกงัวลและความพงึพอใจต่อการดแูล
 ในสตรทีีไ่ด้รบัการผ่าตดัก้อนบรเิวณเต้านม” วารสารพยาบาลศาสตร์  
 28, 4 ฉบบัเพิม่เตมิ (ต.ค.-ธ.ค. 53) 28-36.

ท
ทฤษฎกีารดแูลของแสวนสนั
สภุาพนัธ์ เหมอืนวดัไทร และคนอืน่ๆ “ผลของโปรแกรมการพยาบาลโดยใช้ 
 ทฤษฎกีารดแูลของแสวนสนัต่อระดบัความเศร้าโศกของหญงิทีส่ญูเสยีบตุร 
 จากการแท้งเอง” วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 53)  
 87-96.

ทารก
ภสัรา หากุหลาบ และคนอ่ืนๆ “ผลของวิธีการส่งเสรมิการเล้ียงลูกด้วยนม 
 แม่ต่อพฤตกิรรมการดูดนมและความพงึพอใจของมารดาในการให้ทารก 
 ดูดนมครัง้แรก” วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 4 ฉบบัเพิม่เตมิ  
 (ต.ค.-ธ.ค. 53) 8-16.

น
นรเีวชวิทยา
พรทิพย์ ศุภมณี และคนอ่ืนๆ “ประสิทธิผลของการเย่ียมเพือ่ให้ความรูก่้อน 
 ผ่าตดัต่อความวิตกกังวลและความพงึพอใจของผูป่้วยท่ีมารบัการผ่าตดัใหญ่ 
 ทางนรเีวชกรรม โรงพยาบาลศิรริาช” วารสารพยาบาลศาสตร์  
 28, 1 (ม.ค.-มี.ค. 53) 47-57.

นกัศึกษาพยาบาล
จงกลวรรณ มุสิกทอง และคนอ่ืนๆ “ความรูท้างโภชนาการ ทัศนคตต่ิอ 
 อาหาร พฤตกิรรมการรบัประทานอาหาร และภาวะโภชนาการของ 
 นกัศกึษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล” วารสาร 
 พยาบาลศาสตร์ 28, 3 (ก.ค.-ก.ย. 53) 40-49.
จรนิทิพย์ อุดมพนัธุรกั และคนอ่ืนๆ “ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการมี 
 ส่วนร่วมในกจิกรรมนกัศกึษากบัการพฒันาตนเองของนกัศกึษาพยาบาล”  
 วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 4 ฉบบัเพิม่เตมิ (ต.ค.-ธ.ค. 53) 74-84.
ยุวดี วัฒนานนท์ และคนอ่ืนๆ “ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านความพร้อม 
 ของนกัศึกษาพยาบาลก่อนฝึกภาคปฏบิตัใินหน่วยห้องคลอด กับ 
 คะแนนผลสัมฤทธ์ิของการปฏบิตัพิยาบาลผู้คลอดปกตใินระยะคลอด” 
 วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 4 ฉบบัเพิม่เตมิ (ต.ค.-ธ.ค. 53) 67-73.
วรวรรณ วาณชิย์เจรญิชยั และคนอืน่ๆ “ผลการเรยีนการสอนแบบผสม ผสาน
 เรือ่งการสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เนต็โดยใช้แนวคิดการเรยีนรูจ้าก 
 การปฏบิตัทิีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และทกัษะในการสบืค้นข้อมลู 
 ของนกัศึกษาพยาบาล” วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 53) 33-40.

นกัศึกษาพยาบาล  -- การฝึกภาคปฏบิตัิ
ยุวดี วัฒนานนท์ และคนอ่ืนๆ “ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านความพร้อม 
 ของนกัศึกษาพยาบาลก่อนฝึกภาคปฏบิตัใินหน่วยห้องคลอด กับ 
 คะแนนผลสัมฤทธ์ิของการปฏบิตัพิยาบาลผู้คลอดปกตใินระยะคลอด”  
 วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 4 ฉบบัเพิม่เตมิ (ต.ค.-ธ.ค. 53) 67-73.

น�า้นมมารดา, การเล้ียงลูก
ภสัรา หากหุลาบ และคนอืน่ๆ “ผลของวธิกีารส่งเสรมิการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ 
 ต่อพฤตกิรรมการดูดนมและความพงึพอใจของมารดาในการให้ทารก  
 ดูดนมครัง้แรก” วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 4 ฉบบัเพิม่เตมิ  
 (ต.ค.-ธ.ค. 53) 8-16.
รตันภรณ์ สุภษร และคนอ่ืนๆ “ผลของโปรแกรมการส่งเสรมิบทบาทของ 
 อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนในเรือ่งการเล้ียงลูกด้วยนมแม่” วารสาร 
 พยาบาลศาสตร์ 28, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 53) 41-48.

บ
บรโิภคนสัิย
จงกลวรรณ มุสิกทอง และคนอ่ืนๆ “ความรูท้างโภชนาการ ทัศนคตต่ิอ 
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 อาหาร พฤตกิรรมการรบัประทานอาหาร และภาวะโภชนาการของ 
 นกัศกึษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล”  
 วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 3 (ก.ค.-ก.ย. 53) 40-49.
อรณุรศัม ีบนุนาค และคนอืน่ๆ “ความสมัพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการ 
 บรโิภคอาหาร การออกก�าลงักายกบัภาวะโภชนาการของนกัเรยีนวยัรุน่ 
 ตอนต้นในเขตบางกอกน้อย กรงุเทพมหานคร” วารสารพยาบาลศาสตร์  
 28, 3 (ก.ค.-ก.ย. 53) 30-39.

บนัทกึการพยาบาล
รกัชนก คชไกร “การบนัทกึทางการพยาบาลในงานอนามยัชมุชน” วารสาร 
 พยาบาลศาสตร์ 28, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 53) 27-36.

ป
ประวตักิารพยาบาล
ถนอมขวญั ทวบีรูณ์ และคนอืน่ๆ “ประวตัแิละววิฒันาการของโรงเรยีน 
 พยาบาลผดงุครรภ์และอนามยัศริริาช ระหว่าง พ.ศ. 2439 - 2514”  
 วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 53) 55-68.

ปอดอดุกัน้เรือ้รงั -- การรกัษา
ดวงรตัน์ วฒันกจิไกรเลศิ และคนอืน่ๆ “ภาวะซมึเศร้าและปัจจยัทีม่ ี
 อทิธพิลต่อภาวะซมึเศร้าในผูป่้วยสงูอายโุรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั” วารสาร 
 พยาบาลศาสตร์ 28, 2 (เม.ย.-ม.ิย. 53) 67-76.

ปอดอดุกัน้เรือ้รงั, โรค
ดวงรตัน์ วฒันกจิไกรเลศิ “การดแูลด้านโภชนาการในผูป่้วยปอดอดุกัน้เรือ้รงั”  
 วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 3 (ก.ค.-ก.ย. 53) 13-21.

ผ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ยวุด ีวฒันานนท์ และคนอืน่ๆ “ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านความพร้อม 
 ของนกัศกึษาพยาบาลก่อนฝึกภาคปฏบิตัใินหน่วยห้องคลอด กบั 
 คะแนนผลสมัฤทธิข์องการปฏบิตัพิยาบาลผูค้ลอดปกตใินระยะคลอด”  
 วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 4 ฉบบัเพิม่เตมิ (ต.ค.-ธ.ค. 53) 67-73.
วรวรรณ วาณชิย์เจรญิชยั และคนอืน่ๆ “ผลการเรยีนการสอนแบบผสมผสาน 
 เรือ่งการสบืค้นข้อมลูบนอนิเตอร์เนต็โดยใช้แนวคดิการเรยีนรูจ้ากการ 
 ปฏบิตัทิีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและทกัษะในการสบืค้นข้อมลูของ 
 นกัศกึษาพยาบาล” วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 2 (เม.ย.-ม.ิย. 53) 33-40 

ผูด้แูล
ณชินนัทน์ อารย์ีการเลศิ และคนอืน่ๆ “การจดัการของผูด้แูลเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม  
 ภายในบ้านทีก่ระตุน้ให้เกดิอาการหอบในเดก็โรคหดื” วารสาร 
 พยาบาลศาสตร์ 28, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 53) 77-86.

ผูป่้วย
กนกวรรณ บญุสงัข์ และคนอืน่ๆ “ปัจจยัท�านายพฤตกิรรมแสวงหาการรกัษา 
 ของผูป่้วยมะเรง็ล�าไส้ใหญ่และทวารหนกั” วารสารพยาบาลศาสตร์  
 28, 4 ฉบบัเพิม่เตมิ (ต.ค.-ธ.ค. 53) 37-45.

ทรงพร พฒุจบี และคนอ่ืนๆ “ผลของโปรแกรมการป้องกันอาการปวดไหล่ 
 ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีมีภาวะอัมพาตครึง่ซกี” วารสาร 
 พยาบาลศาสตร์ 28, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 53) 97-107.
นชุนาถ ไกรรตัน์เจรญิ และคนอ่ืนๆ “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมารบั 
 การรกัษาของผูป่้วยกล้ามเนือ้หัวใจตายเฉียบพลัน” วารสารพยาบาลศาสตร์  
 28, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 53) 49-57.
นชุรย์ี แสงสว่าง และคนอ่ืนๆ “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะซมึเศร้าในผู้ป่วย 
 โรคหืด” วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 53) 108-116.
พรทิพย์ คงมุต และคนอ่ืนๆ “ลักษณะและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิด 
 ความบกพร่องทางเพศในสตรท่ีีป่วยเป็นมะเรง็ปากมดลูกภายหลังได้รบั 
 การรกัษา” วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 1 (ม.ค.-มี.ค. 53) 38-46.
พรนภา เฮงเจรญิสุวรรณ และคนอ่ืนๆ “ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กับจ�านวนวันนอน 
 โรงพยาบาลหลังการผ่าตดัในผู้ป่วยท่ีได้รบัการผ่าตดัท�าทางเบีย่ง 
 หลอดเลือดหัวใจ” วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 1 (ม.ค.-มี.ค. 53)  58-66.

ผู้ป่วย, การจดัการดูแล
ดวงรตัน์ วฒันกจิไกรเลศิ “การดแูลด้านโภชนาการในผูป่้วยปอดอดุกัน้เรือ้รงั”  
 วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 3 (ก.ค.-ก.ย. 53) 13-21.

ผู้ป่วย, การจ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาล
สุชา ปาน้อยนนท์ และคนอ่ืนๆ “ประสิทธิผลของโปรแกรมการวางแผน 
 จ�าหน่ายแบบผู้ป่วยนอกต่อความวิตกกังวลและความพงึพอใจต่อการ 
 ดูแลในสตรท่ีีได้รบัการผ่าตดัก้อนบรเิวณเต้านม” วารสารพยาบาลศาสตร์  
 28, 4 ฉบบัเพิม่เตมิ (ต.ค.-ธ.ค. 53) 28-36.

ผู้สูงอายุ
กนกพร หมู่พยัคฆ์ และคนอ่ืนๆ “การพฒันาสุขภาพชุมชน: บทเรยีนจาก 
 ประสบการณ์การส่งเสรมิสุขภาพผูสู้งอายุโดยชมุชน” วารสารพยาบาลศาสตร์  
 28, 3 (ก.ค.-ก.ย. 53) 69-77.
กตัตกิา ธนะขว้าง และคนอืน่ๆ “ปัจจยัทีส่มัพนัธ์กบัพฤตกิรรมส่งเสรมิสขุภาพ  
 ของผู้สูงอายุ: การวิเคราะห์อภมิาน” วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 3  
 (ก.ค.-ก.ย. 53) 60-68.
ดวงรตัน์ วฒันกจิไกรเลศิ และคนอืน่ๆ “ภาวะซมึเศร้า และปัจจยัทีม่อีทิธพิล  
 ต่อภาวะซมึเศร้าในผู้ป่วยสูงอายุโรคปอดอุดก้ันเรือ้รงั” วารสาร 
 พยาบาลศาสตร์ 28, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 53) 67-76.

พ
พยาบาล
ดวงรตัน์ วัฒนกิจไกรเลิศ และคนอ่ืนๆ “ความเครยีด ปัจจยัท่ีท�าให้เกิด 
 ความเครยีด และการจดัการกับความเครยีดในพยาบาล” วารสาร 
 พยาบาลศาสตร์ 28, 1 (ม.ค.-มี.ค. 53) 67-76.

พยาบาลวิชาชีพ
มณัฑนิา จ่าภา และคนอืน่ๆ “ปัจจยัท�านายพฤตกิรรมป้องกนัโรคกระดกูพรนุ  
 ในพยาบาลวชิาชพี” วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 3 (ก.ค.-ก.ย. 53) 50-59.
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พยาบาลศาสตร์, การศกึษา
วรวรรณ วาณชิย์เจรญิชยั และคนอืน่ๆ “ผลการเรยีนการสอนแบบผสมผสาน  
 เรือ่งการสบืค้นข้อมลูบนอนิเตอร์เนต็ โดยใช้แนวคดิการเรยีนรูจ้าก 
 การปฏบิตัทิีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและทกัษะในการสบืค้น 
 ข้อมลูของนกัศกึษาพยาบาล” วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 2  
 (เม.ย.-ม.ิย. 53) 33-40.

พฤตกิรรมสขุภาพ
กนกวรรณ บญุสงัข์ และคนอืน่ๆ “ปัจจยัท�านายพฤตกิรรมแสวงหาการรกัษา 
 ของผูป่้วยมะเรง็ล�าไส้ใหญ่และทวารหนกั” วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 4  
 ฉบบัเพิม่เตมิ (ต.ค.-ธ.ค. 53) 37-45.

พฒันาการของเดก็
รงัสนิ ีผลาภริมย์ และคนอืน่ๆ “ผลของโปรแกรมการสร้างพลงัใจในมารดา 
 ต่อการรบัรูส้มรรถนะของตนเองในการดแูลเดก็พฒันาการล่าช้า”  
 วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 53) 69-76.

เพศศกึษา
นนัทนา ธนาโนวรรณ และคนอืน่ๆ  “ความสมัพนัธ์ระหว่างความรู ้
 เรือ่งเพศศกึษา การตัง้ครรภ์ พฤตกิรรมเสีย่ง และความรนุแรงในสตรี 
 วยัรุน่ตอนต้น” วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 4 ฉบบัเพิม่เตมิ  
 (ต.ค.-ธ.ค. 53) 17-27.

ภ
ภาวะสขุภาพ
รตันา แตงรอด และคนอืน่ๆ “ปัจจยัท�านายภาวะสขุภาพของผูป่้วยภายหลัง 
 การผ่าตดัท�าทางเบีย่งแก้ไขภาวะหลอดเลอืดแดงต�า่กว่าขาหนบีอดุตนั”  
 วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 4 ฉบบัเพิม่เตมิ (ต.ค.-ธ.ค. 53) 46-54.

ภาวะแทรกซ้อนหลงัศลัยกรรม
พรนภา เฮงเจรญิสวุรรณ และคนอืน่ๆ “ปัจจยัทีส่มัพนัธ์กบัจ�านวนวนั 
 นอนโรงพยาบาลหลงัการผ่าตดัในผูป่้วยทีไ่ด้รบัการผ่าตดัท�าทางเบีย่ง 
 หลอดเลอืดหวัใจ” วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 1 (ม.ค.-ม.ีค. 53)  
 58-66.

โภชนาการ
จงกลวรรณ มสุกิทอง และคนอืน่ๆ “ความรูท้างโภชนาการ ทศันคตต่ิอ 
 อาหาร พฤตกิรรมการรบัประทานอาหาร และภาวะโภชนาการของ 
 นกัศกึษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล” วารสาร 
 พยาบาลศาสตร์ 28, 3 (ก.ค.-ก.ย. 53) 40-49.
ดวงรตัน์ วฒันกจิไกรเลศิ “การดแูลด้านโภชนาการใน ผูป่้วยปอดอดุกัน้เรือ้รงั”  
 วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 3 (ก.ค.-ก.ย. 53) 13-21.

โภชนาการ -- ในวยัรุน่
อรณุรศัม ีบนุนาค และคนอืน่ๆ “ความสมัพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการ 
 บรโิภคอาหารการออกก�าลงักายกบัภาวะโภชนาการของนกัเรยีนวยัรุน่ 
 ตอนต้น ในเขตบางกอกน้อย กรงุเทพมหานคร” วารสารพยาบาลศาสตร์  
 28, 3 (ก.ค.-ก.ย. 53) 30-39.

โภชนาการผิดปกติ
ดวงรตัน์ วฒันกจิไกรเลศิ “การดแูลด้านโภชนาการในผูป่้วยปอดอดุกัน้เรือ้รงั”  
 วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 3 (ก.ค.-ก.ย. 53) 13-21.
ม
มะเรง็ปากมดลูก -- การรกัษา
พรทิพย์ คงมุต และคนอ่ืนๆ “ลักษณะและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิด 
 ความบกพร่องทางเพศในสตรท่ีีป่วยเป็นมะเรง็ปากมดลูกภายหลัง     
 ได้รบัการรกัษา”วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 1 (ม.ค.-ม.ีค. 53) 38-46.

มะเรง็ล�าไส้ใหญ่และทวารหนกั
กนกวรรณ บญุสงัข์ และคนอืน่ๆ “ปัจจยัท�านายพฤตกิรรมแสวงหาการรกัษา 
 ของผูป่้วยมะเรง็ล�าไส้ใหญ่และทวารหนกั” วารสารพยาบาลศาสตร์  
 28, 4 ฉบบัเพิม่เตมิ (ต.ค.-ธ.ค. 53) 37-45.

มารดา
ภสัรา หากหุลาบ และคนอืน่ๆ “ผลของวธิกีารส่งเสรมิการเลีย้งลกูด้วยนมแม่  
 ต่อพฤตกิรรมการดูดนมและความพงึพอใจของมารดาในการให้ทารก 
 ดูดนมครัง้แรก” วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 4 ฉบบัเพิม่เตมิ  
 (ต.ค.-ธ.ค. 53) 8-16.
รงัสิน ีผลาภริมย์ และคนอ่ืนๆ “ผลของโปรแกรมการสร้างพลังใจในมารดา 
 ต่อการรบัรูส้มรรถนะของตนเองในการดูแลเด็กพฒันาการล่าช้า”  
 วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 53) 69-76.

ร
โรคหลอดเลือดหัวใจ
พรนภา เฮงเจรญิสุวรรณ และคนอ่ืนๆ “ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กับจ�านวนวัน 
 นอนโรงพยาบาลหลังการผ่าตดัในผู้ป่วยท่ีได้รบัการผ่าตดัท�าทางเบีย่ง 
 หลอดเลือดหัวใจ” วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 1 (ม.ค.-มี.ค. 53) 58-66.

โรงเรยีนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยศิรริาช -- ประวัติ
ถนอมขวัญ ทวีบรูณ์ และคนอ่ืนๆ “ประวัตแิละวิวัฒนาการของโรงเรยีน 
 พยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยศิรริาช ระหว่าง พ.ศ. 2439 - 2514”  
 วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 53) 55-68.

ว
วัยรุน่
นนัทนา ธนาโนวรรณ และคนอ่ืนๆ “ความสัมพนัธ์ระหว่างความรูเ้รือ่ง  
 เพศศึกษาการตัง้ครรภ์ พฤตกิรรมเส่ียง และความรนุแรงในสตรวัียรุน่ตอนต้น”  
 วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 4 ฉบบัเพิม่เตมิ (ต.ค.-ธ.ค. 53) 17-27.
อรณุรศัมี บนุนาค และคนอ่ืนๆ “ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการ 
 บรโิภคอาหารการออกก�าลังกายกับภาวะโภชนาการของนกัเรยีนวัยรุน่ 
 ตอนต้น ในเขตบางกอกน้อย กรงุเทพมหานคร” วารสารพยาบาลศาสตร์  
 28, 3 (ก.ค.-ก.ย. 53) 30-39.

ศ
ศัลยกรรม
รตันา แตงรอด และคนอ่ืนๆ “ปัจจยัท�านายภาวะสุขภาพของผู้ป่วยภายหลัง 
 การผ่าตดัท�าทางเบีย่งแก้ไขภาวะหลอดเลือดแดงต�า่กว่าขาหนบีอุดตนั”  
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 วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 4 ฉบบัเพิม่เตมิ (ต.ค.-ธ.ค. 53) 46-54.

ศลัยกรรม, การดแูลก่อน
พรทพิย์ ศภุมณ ีและคนอืน่ๆ “ประสทิธผิลของการเยีย่มเพือ่ให้ความรู ้
 ก่อนผ่าตดัต่อความวติกกงัวลและความพงึพอใจของผูป่้วยทีม่ารบัการผ่าตดัใหญ่  
 ทางนรเีวชกรรม โรงพยาบาลศริริาช” วารสารพยาบาลศาสตร์  
 28, 1 (ม.ค.-ม.ีค. 53) 47-57.

ศลัยกรรมกระดกู
สวุคล โกสย์ีไกรนริมล และคนอืน่ๆ “ผลของโปรแกรมการส่งเสรมิสมรรถนะ 
 ของตนเองต่อการรบัรูส้มรรถนะของตนเอง การปฏบิตักิจิวตัรประจ�าวนั  
 และการเคลือ่นไหวของล�าไส้ของผูป่้วยทีไ่ด้รบัการผ่าตดักระดกูสนัหลงั 
 ระดบับัน้เอว” วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 2 (เม.ย.-ม.ิย. 53) 58-66.

ส
สตรี
พรทพิย์ คงมตุ และคนอืน่ๆ “ลกัษณะและปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเกดิ 
 ความบกพร่องทางเพศในสตรทีีป่่วยเป็นมะเรง็ปากมดลกูภายหลงัได้รบั 
 การรกัษา” วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 1 (ม.ค.-ม.ีค. 53) 38-46.
สชุา ปาน้อยนนท์ และคนอืน่ๆ “ประสทิธผิลของ โปรแกรมการวางแผน 
 จ�าหน่ายแบบผูป่้วยนอกต่อ ความวติกกงัวลและความพงึพอใจต่อการ 
 ดแูลในสตรทีีไ่ด้รบัการผ่าตดัก้อนบรเิวณเต้านม” วารสารพยาบาลศาสตร์  
 28, 4 ฉบบัเพิม่เตมิ (ต.ค.-ธ.ค. 53) 28-36.

สารก่อภมูแิพ้
ณิชนนัทน์ อารย์ีการเลศิ และคนอืน่ๆ “การจดัการของผูด้แูลเกีย่วกบัสิง่ แวดล้อม 
 ภายในบ้านทีก่ระตุน้ให้เกดิอาการหอบในเดก็โรคหดื” วารสาร 
 พยาบาลศาสตร์ 28, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 53) 77-86.

สขุภาพ -- ในวยัชรา
กตัตกิา ธนะขว้าง และคนอืน่ๆ “ปัจจยัทีส่มัพนัธ์กบัพฤตกิรรมส่งเสรมิสขุภาพ 
 ของผูส้งูอาย:ุ การวเิคราะห์อภมิาน” วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 3  
 (ก.ค.-ก.ย. 53) 60-68.

ห
หลอดเลอืดสมอง, โรค
ทรงพร พฒุจบี และคนอืน่ๆ “ผลของโปรแกรมการป้องกนัอาการปวดไหล่ 
 ในผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองทีม่ภีาวะอมัพาตครึง่ซกี” วารสาร 
 พยาบาลศาสตร์ 28, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 53) 97-107.
อษุณย์ี น้อยนะวะกลุ และคนอืน่ๆ “ผลของโปรแกรมเดนิออกก�าลงักาย    
 ต่อการรบัรูส้มรรถนะในตนเองและความทนทานในการท�ากจิกรรมของ 
 ผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง ทีม่ภีาวะอมัพาตครึง่ซกี” วารสารพยาบาลศาสตร์  
 28, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 53) 46-54.

หลอดเลอืดหวัใจ -- ศลัยกรรม
พรนภา เฮงเจรญิสวุรรณ และคนอืน่ๆ “ปัจจยัทีส่มัพนัธ์กบัจ�านวนวนั 
 นอนโรงพยาบาลหลงัการผ่าตดัในผูป่้วยทีไ่ด้รบัการผ่าตดัท�าทางเบีย่ง 
 หลอดเลอืดหวัใจ” วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 1 (ม.ค.-ม.ีค. 53) 58-66.

หลอดเลือดแดงอุดตนั -- ศัลยกรรม
รตันา แตงรอด และคนอ่ืนๆ “ปัจจยัท�านายภาวะสุขภาพของผู้ป่วยภายหลัง 
 การผ่าตดัท�าทางเบีย่งแก้ไขภาวะหลอดเลอืดแดงต�า่กว่าขาหนบีอดุตนั”  
 วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 4 ฉบบัเพิม่เตมิ (ต.ค.-ธ.ค. 53) 46-54.

หัวใจ, โรค
ศรสีมบรูณ์ มสุกิสคุนธ์ “การพยาบาลผูป่้วยเดก็โรคหวัใจแต่ก�าเนดิ: หลกัการ  
 และแนวทางปฏบิตั”ิ วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 53) 13-22.

หัวใจพกิารแต่ก�าเนดิ
ศรสีมบรูณ์ มุสิกสุคนธ์ “การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจแต่ก�าเนดิ: หลัก 
 การและแนวทางปฏบิตั”ิ วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 2 (เม.ย.-ม.ิย. 53)  
 13-22.

หืด
ณิชนนัทน์ อารย์ีการเลิศ และคนอ่ืนๆ “การจดัการของผูดู้แลเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม  
 ภายในบ้านท่ีกระตุน้ให้เกิดอาการหอบในเด็กโรคหืด” วารสาร 
 พยาบาลศาสตร์ 28, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 53) 77-86.
นชุรย์ี แสงสว่าง และคนอ่ืนๆ “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะซมึเศร้าในผู้ป่วย 
 โรคหืด” วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 53) 108-116.

หืด -- ในวัยทารกและวัยเด็ก
ณิชนนัทน์ อารย์ีการเลิศ และคนอ่ืนๆ “การจดัการของผู้ดูแลเก่ียวกับ 
 ส่ิงแวดล้อมภายในบ้านท่ีกระตุน้ให้เกิดอาการหอบในเด็กโรคหืด”  
 วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 53) 77-86.

ไหล่
ทรงพร พฒุจบี และคนอ่ืนๆ “ผลของโปรแกรมการ ป้องกันอาการปวดไหล่ 
 ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีมีภาวะอัมพาตครึง่ซกี” วารสาร 
 พยาบาลศาสตร์ 28, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 53) 97-107.

อ
อนามัยชุมชน
รกัชนก คชไกร “การบนัทึกทางการพยาบาลในงาน อนามัยชุมชน” วารสาร 
 พยาบาลศาสตร์ 28, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 53) 27-36.

อนามัยชุมชน, การพยาบาล
รกัชนก คชไกร “การบนัทึกทางการพยาบาลในงาน อนามัยชุมชน” วารสาร 
 พยาบาลศาสตร์ 28, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 53) 27-36.

อัมพาตครึง่ซกี
ทรงพร พฒุจบี และคนอ่ืนๆ “ผลของโปรแกรมการ ป้องกันอาการปวดไหล่ 
 ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีมีภาวะอัมพาตครึง่ซกี” วารสาร 
 พยาบาลศาสตร์ 28, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 53) 97-107.
อุษณีย์ น้อยนะวะกุล และคนอ่ืนๆ “ผลของโปรแกรมเดินออกก�าลังกาย 
 ต่อการรบัรูส้มรรถนะในตนเองและความทนทานในการท�ากิจกรรมของ   
 ผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองทีม่ภีาวะอมัพาตครึง่ซกี” วารสารพยาบาลศาสตร์  
 28, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 53) 46-54.
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อาจารย์พยาบาล
วไิลวรรณ ทองเจรญิ และคนอืน่ๆ “องค์ประกอบและตวับ่งชีม้าตรฐาน 
 วชิาชพีอาจารย์พยาบาล” วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 4 ฉบบัเพิม่เตมิ  
 (ต.ค.-ธ.ค. 53) 55-66.

อาสาสมคัรสาธารณสขุ
รตันภรณ์ สภุษร และคนอืน่ๆ “ผลของโปรแกรมการส่งเสรมิบทบาทของ 
 อาสาสมคัรสาธารณสขุชมุชนในเรือ่งการเลีย้งลกูด้วยนมแม่” วารสาร 
 พยาบาลศาสตร์ 28, 2 (เม.ย.-ม.ิย. 53) 41-48.

อนิเตอร์เนต็
วรวรรณ วาณชิย์เจรญิชยั และคนอืน่ๆ “ผลการเรยีนการสอนแบบผสมผสาน 
 เรือ่งการสบืค้นข้อมลูบนอนิเตอร์เนต็โดยใช้แนวคดิการเรยีนรูจ้าก 
 การปฏบิตัทิีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและทกัษะในการสบืค้น 
 ข้อมลูของนกัศกึษาพยาบาล” วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 2  
 (เม.ย.-ม.ิย. 53) 33-40.

ดรรชนผีูแ้ต่ง

ก
กนกพร หมูพ่ยคัฆ์ และคนอืน่ๆ “การพฒันาสขุภาพชมุชน: บทเรยีนจาก 
 ประสบการณ์การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยชุมชน” วารสาร 
 พยาบาลศาสตร์ 28, 3 (ก.ค.-ก.ย. 53) 69-77.
กนกวรรณ บญุสงัข์ และคนอืน่ๆ “ปัจจยัท�านายพฤตกิรรมแสวงหาการ 
 รกัษาของผูป่้วยมะเรง็ล�าไส้ใหญ่และทวารหนกั” วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 4  
 ฉบบัเพิม่เตมิ (ต.ค.-ธ.ค. 53) 37-45.
กตัตกิา ธนะขว้าง และคนอืน่ๆ “ปัจจยัทีส่มัพนัธ์กบัพฤตกิรรมส่งเสรมิสขุ 
 ภาพของผูส้งูอาย:ุ การวเิคราะห์อภมิาน” วารสารพยาบาลศาสตร์ 28,  
 3 (ก.ค.-ก.ย. 53) 60-68.

จ
จงกลวรรณ มสุกิทอง และคนอืน่ๆ “ความรูท้างโภชนาการ ทศันคตต่ิออาหาร  
 พฤตกิรรมการรบัประทานอาหาร และภาวะโภชนาการของนกัศกึษา 
 พยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล” วารสาร 
 พยาบาลศาสตร์ 28, 3 (ก.ค.-ก.ย. 53) 40-49.
จรนิทพิย์ อดุมพนัธรุกั และคนอืน่ๆ “ความสมัพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรม   
 การมส่ีวนร่วมในกจิกรรมนกัศกึษากบัการพฒันาตนเองของนกัศกึษา 
 พยาบาลวารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 4 ฉบบัเพิม่เตมิ (ต.ค.-ธ.ค. 53) 74-84.

ณ
ณิชนนัทน์ อารย์ีการเลศิ และคนอืน่ๆ “การจดัการของผูด้แูลเกีย่วกบัสิง่ แวดล้อม  
 ภายในบ้านทีก่ระตุน้ให้เกดิอาการหอบในเดก็โรคหดื” วารสาร 
 พยาบาลศาสตร์ 28, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 53) 77-86.

ด
ดวงรตัน์ วฒันกจิไกรเลศิ “การดแูลด้านโภชนาการในผูป่้วยปอดอดุกัน้เรือ้รงั”  
 วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 3 (ก.ค.-ก.ย. 53) 13-21.
ดวงรตัน์ วฒันกจิไกรเลศิ และคนอืน่ๆ “ความเครยีด ปัจจยัทีท่�าให้เกดิ 

 ความเครยีด และการจดัการกับความเครยีดในพยาบาล” วารสาร 
 พยาบาลศาสตร์ 28, 1 (ม.ค.-มี.ค. 53) 67-76.
ดวงรตัน์ วัฒนกิจไกรเลิศ และคนอ่ืนๆ “ภาวะซมึเศร้าและปัจจยัท่ีมีอิทธิพล 
 ต่อภาวะซมึเศร้าในผู้ป่วยสูงอายุโรคปอดอุดก้ันเรือ้รงั” วารสาร 
 พยาบาลศาสตร์ 28, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 53) 67-76.

ถ
ถนอมขวัญ ทวีบรูณ์ และคนอ่ืนๆ “ประวัตแิละวิวัฒนาการของโรงเรยีน 
 พยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยศิรริาช ระหว่าง พ.ศ. 2439 - 2514”  
 วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 53) 55-68.

ท
ทรงพร พฒุจบี และคนอ่ืนๆ “ผลของโปรแกรมการป้องกันอาการปวดไหล่ 
 ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีมีภาวะอัมพาตครึง่ซกี” วารสาร 
 พยาบาลศาสตร์ 28, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 53) 97-107.
ทัศน ีประสบกิตตคุิณ และคนอ่ืนๆ “ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยับาง ประการ  
 กบัความเครยีดในการเล้ียงดบูตุรของมารดา” วารสารพยาบาลศาสตร์ 28, 1  
 (ม.ค.-มี.ค. 53) 19-27.

น
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 จ�าหน่ายแบบผู้ป่วยนอกต่อความวิตกกังวลและความพงึพอใจ 
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