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โรคมะเร็งทีป่ ระสบภาวะเบือ่ อาหาร”วารสารพยาบาลศาสตร์
2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29(3):8-16.
การพัฒนาตนเอง
พวงเพชร เกษรสมุทร และคนอืน่ ๆ “ผลของการศึกษาวิชาการ
พัฒนาตนตามหลักศาสนาต่อการเห็นคุณค่าในตนเองและ
ความสุขในการดำเนินชีวติ ของนักศึกษาพยาบาล”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29
(3 ฉบับเพิม่ เติม 2):151-159.
การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเอง
ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์ และคนอืน่ ๆ “ผลของการพัฒนาศักยภา
การดูแลตนเองของผูส้ งู อายุทเี่ ป็นโรคความดันโลหิตสูง”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29
(3 ฉบับเพิม่ เติม 2):93-102.
การฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
เมธิณี จันติยะ “ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจโดย
ประยุกต์การฟืน้ ฟูสมรรถภาพปอดต่อพฤติกรรมสุขภาพของ
ผูป้ ว่ ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ;
เม.ย.-มิ.ย. ; 29(2 ฉบับเพิม่ เติม 1):8-14.
สมคิด ทองดี และ ผ่องศรี ศรีมรกต “ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยพืน้ ฐาน ความเจ็บปวด ภาวะแทรกซ้อนระบบทางเดิน
หายใจ ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด และความวิตกกังวลกับ
การฟืน้ ตัวด้านสรีรภาพของผูป้ ว่ ยหลังผ่าตัดใหญ่ชอ่ งท้องใน
ระยะวิกฤติ” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; เม.ย.-มิ.ย. ;
29(2 ฉบับเพิม่ เติม 1):129-139.
การรับรู้
ทัศนี ประสบกิตติคณ
ุ , ฟองคำ ติลกสกุลชัย “แบบสอบถามการรับรู้
สมรรถนะของตนเองในการดูแลทารก: การวิเคราะห์ขอ้ คำถาม”
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วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29(3):43-51.
ทัศนี ประสบกิตติคณ
ุ และคนอืน่ ๆ “ทัศนคติและการรับรู้
อุปสรรคของผูส้ งู อายุตอ่ การส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29
(3 ฉบับเพิม่ เติม 2):75-83.
พิมพา เทพวัลย์ และคนอืน่ ๆ “การรับรูค้ วามเจ็บป่วย การตอบ
สนองทางอารมณ์และประสบการณ์การเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลในการทำนายการตัดสินใจมารับการรักษาของ
ผูป้ ว่ ยกลุม่ อาการกล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 29
(2 ฉบับเพิม่ เติม 1):111-119.
อมรรัตน์ นาคละมัย และคนอืน่ ๆ “อิทธิพลของการรับรูค้ วาม
รุนแรงของอาการ การสนับสนุนทางสังคมและความรูส้ กึ ไม่
แน่นอนในความเจ็บป่วยต่อภาวะสุขภาพของผูป้ ว่ ยโรคปอด
อุดกัน้ เรือ้ รัง” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; เม.ย.-มิ.ย. ;
29(2):46-55.
การรับรูส้ มรรถนะของตนเอง
แพรวดาว พันธุรตั น์ และ วนิดา เสนะสุทธิพนั ธุ์ “ผลของ
โปรแกรมส่งเสริมความรูแ้ ละการรับรูส้ มรรถนะของตนเอง
ต่อการรับรูส้ มรรถนะในการดูแลเด็กโรคหัวใจพิการ
แต่กำเนิดชนิดไม่เขียวของผูด้ แู ล” วารสารพยาบาลศาสตร์
2554 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 29(4):46-53.
การรับรูส้ มรรถนะในตนเอง
ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ และคนอืน่ ๆ “ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของตำรวจไทย”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29
(3 ฉบับเพิม่ เติม 2):133-142.
การล้างมือ
อุษาวดี อัศดรวิเศษ และคนอืน่ ๆ “การประเมินผลการล้างมือ
เพือ่ ผ่าตัด แบบใช้แปรงไม่ใช้แปรง และแบบไม่ใช้นำ้ ไม่ใช้
แปรง ในบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลทีท่ ำงานใน
ห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่ ประเทศไทย”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29(3):17-27.
การสนับสนุนทางสังคม
อมรรัตน์ นาคละมัย และคนอืน่ ๆ “อิทธิพลของการรับรูค้ วาม
รุนแรงของอาการ การสนับสนุนทางสังคมและความรูส้ กึ
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ไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยต่อภาวะสุขภาพของผูป้ ว่ ย
โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ;
เม.ย.-มิ.ย. ; 29(2):46-55.
การสอน
ยุวดี วัฒนานนท์ และคนอืน่ ๆ “ประสิทธิผลการสอนโดยการ
สังเคราะห์ความรูจ้ ากข้อมูลเชิงประจักษ์ในนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 29
(2 ฉบับเพิม่ เติม1):37-46.
สิรริ ตั น์ ฉัตรชัยสุชา และ นารีรตั น์ จิตรมนตรี “ผลของสือ่ การ
สอนอิเล็กทรอนิกส์การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำต่อความ
สามารถในการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำของนักศึกษา
พยาบาลชัน้ ปีที่ 2” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ;
ก.ค.-ก.ย. ; 29(3 ฉบับเพิม่ เติม 2):143-150.
การสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ยุวดี วัฒนานนท์ และคนอืน่ ๆ “ปัจจัยทำนายผลการสอบ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ของผูส้ อบประจำปี พ.ศ. 2553 คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ;
เม.ย.-มิ.ย. ; 29(2):65-72
การสูบบุหรี่
ธนิดา คงสมัย “ผลของโปรแกรมหลักอิทธิบาท 4 ในการ
เสริมสร้างแรงจูงใจภายในเพือ่ การเลิกบุหรี”่
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ม.ค.-มี.ค. ; 29(1):63-72.
การส่งเสริมสุขภาพ
ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ และคนอืน่ ๆ “ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของตำรวจไทย”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29
(3 ฉบับเพิม่ เติม 2):133-142.
ปรางค์ทพิ ย์ อุจะรัตน และ วัฒนา พันธุศ์ กั ดิ์ “พฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุในชุมชนแออัดเขตเมือง :
กรณีศกึ ษาชุมชนบ้านบุ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29(3):83-93.
ลิวรรณ อุนนาภิรกั ษ์ และคนอืน่ ๆ “ผลของโปรแกรมส่งเสริม
สุขภาพต่อพฤติกรรมการทำกิจกรรมทางกายของเด็กวัยเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาทีม่ ภี าวะน้ำหนักเกิน”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 29
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(2 ฉบับเพิม่ เติม 1):15-26.
การออกกำลังกาย
ลิวรรณ อุนนาภิรกั ษ์ และคนอืน่ ๆ “ผลของโปรแกรมส่งเสริม
สุขภาพต่อพฤติกรรมการทำกิจกรรมทางกายของเด็กวัยเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาทีม่ ภี าวะน้ำหนักเกิน”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 29
(2 ฉบับเพิม่ เติม 1):15-26.
การออกกำลังกาย -- ในระหว่างตัง้ ครรภ์
ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง และคนอืน่ ๆ “ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยบางประการ การออกกำลังกายและระดับน้ำตาล
ในเลือดหลังรับประทานอาหาร 2 ชัว่ โมง ในสตรีทเี่ ป็น
เบาหวานขณะตัง้ ครรภ์” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ;
ก.ค.-ก.ย. ; 29(3 ฉบับเพิม่ เติม 2):48-58.
การเคลือ่ นย้ายผูป้ ว่ ยและบาดเจ็บ
ปราณี ทองใส และคนอืน่ ๆ “ผลของโปรแกรมการเตรียมความ
พร้อมในการย้ายออกจากไอ ซี ยู ในผูป้ ว่ ยผ่าตัดทำทางเบีย่ ง
หลอดเลือดหัวใจและผ่าตัดเปลีย่ น/ซ่อมลิน้ หัวใจต่อความ
วิตกกังวลจากการย้ายและความพึงพอใจ”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 29(4):27-36.
การเรียนรู้
บุญทิพย์ สิรธิ รังศรี, ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์ “ประเมินผล
การเรียนรูท้ างการศึกษาพยาบาลผ่านเว็บคลาส”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29(3):36-42.
การเลิกสูบบุหรี่
ธนิดา คงสมัย “ผลของโปรแกรมหลักอิทธิบาท 4 ในการ
เสริมสร้างแรงจูงใจภายในเพือ่ การเลิกบุหรี”่
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ม.ค.-มี.ค. ; 29(1):63-72.
การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่
พรนภา ตัง้ สุขสันต์, เอมพร รตินธร “ประสบการณ์และปัจจัย
เชิงบริบททีเ่ กีย่ วกับการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวใน
ในมารดาทีท่ ำงานนอกบ้านเต็มเวลา”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29(3):52-63.
การแก้ปญ
ั หา
นงลักษณ์ อิงคมณี และคนอืน่ ๆ “ประสิทธิผลของโปรแกรม
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ ไขปัญหาต่อความสม่ำเสมอ

ในการรับประทานยาในผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 29(2):56-64.
การใช้ยา
นงลักษณ์ อิงคมณี และคนอืน่ ๆ “ประสิทธิผลของโปรแกรม
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ ไขปัญหาต่อความสม่ำเสมอ
ในการรับประทานยาในผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 29(2):56-64.
การให้อาหารทางหลอดเลือด
สิรริ ตั น์ ฉัตรชัยสุชา และ นารีรตั น์ จิตรมนตรี “ผลของสือ่
การสอนอิเล็กทรอนิกส์การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำต่อ
ความสามารถในการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำของ
นักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีที่ 2” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ;
ก.ค.-ก.ย. ; 29(3 ฉบับเพิม่ เติม 2):143-150.
กูลโคสในเลือด
ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง และคนอืน่ ๆ “ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยบางประการ การออกกำลังกายและระดับน้ำตาล
ในเลือดหลังรับประทานอาหาร 2 ชัว่ โมงในสตรีทเี่ ป็น
เบาหวานขณะตัง้ ครรภ์” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ;
ก.ค.-ก.ย. ; 29(3 ฉบับเพิม่ เติม 2):48-58.
เกรดเฉลีย่ ตลอดหลักสูตร
ยุวดี วัฒนานนท์ และคนอืน่ ๆ “ปัจจัยทำนายผลการสอบ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ของผูส้ อบประจำปี พ.ศ. 2553 คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ;
เม.ย.-มิ.ย. ; 29(2):65-72.
ข
ข้อเข่า -- ศัลยกรรม
วัชรี วรากุลนุเคราะห์ และคนอืน่ ๆ “ประสบการณ์ความเจ็บป่วย
ของผูป้ ว่ ยที่ได้รบั การผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียม”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29(3):74-82.
เข่าเทียม
วัชรี วรากุลนุเคราะห์ และคนอืน่ ๆ “ประสบการณ์ความเจ็บป่วย
ของผูป้ ว่ ยที่ได้รบั การผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียม”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29(3):74-82.
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ค
ครรภ์
ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง และคนอืน่ ๆ “ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยบางประการ การออกกำลังกายและระดับน้ำตาล
ในเลือดหลังรับประทานอาหาร 2 ชัว่ โมง ในสตรีทเี่ ป็น
เบาหวานขณะตัง้ ครรภ์” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ;
ก.ค.-ก.ย. ; 29(3 ฉบับเพิม่ เติม 2):48-58.
อดิณา ศรีสมบูรณ์ และคนอืน่ ๆ “ผลของโปรแกรมการส่งเสริม
บทบาทการเป็นมารดาต่อความสำเร็จในบทบาทการเป็น
มารดาของมารดาวัยรุน่ ที่ไม่ได้วางแผนการตัง้ ครรภ์”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 29
(2 ฉบับเพิม่ เติม 1):74-81.
ครรภ์ในวัยรุน่
อดิณา ศรีสมบูรณ์ และคนอืน่ ๆ “ผลของโปรแกรมการส่งเสริม
บทบาทการเป็นมารดาต่อความสำเร็จในบทบาทการเป็น
มารดาของมารดาวัยรุน่ ที่ไม่ได้วางแผนการตัง้ ครรภ์”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 29
(2 ฉบับเพิม่ เติม 1):74-81.
ความคิด -- ในวัยรุน่
วารีรตั น์ ถาน้อย และคนอืน่ ๆ “แบบวัดความครุน่ คิดต่อ
สถานการณ์ฉบับภาษาไทยสำหรับวัยรุน่ : คุณภาพของ
เครือ่ งมือ” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29
(3 ฉบับเพิม่ เติม 2):29-38.
ความซึมเศร้า
กินรี ชัยสวรรค์ และคนอืน่ ๆ “ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าหลัง
คลอดในมารดาวัยรุน่ ” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ;
ต.ค.-ธ.ค. ; 29(4):61-69.
นพพร ว่องสิรมิ าศ และคนอืน่ ๆ “แบบวัดความผูกพันบิดา
มารดา-บุตร (ฉบับภาษาไทย) : การทดสอบคุณภาพ
เครือ่ งมือสำหรับใช้ในวัยรุน่ ทีม่ มี ารดาซึมเศร้า”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29
(3 ฉบับเพิม่ เติม 2):19-28.
ความซึมเศร้า -- การรักษา
ศิรอิ ร สินธุ และ รสสุคนธ์ วาริทสกุล “ปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั ภาวะ
ซึมเศร้าในผูส้ งู อายุทรี่ บั การรักษาด้วยการล้างไตทาง
ช่องท้อง” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29
(3 ฉบับเพิม่ เติม 2):84-92.
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ความซึมเศร้า -- ในวัยชรา
ศิรอิ ร สินธุ และ รสสุคนธ์ วาริทสกุล “ปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั ภาวะ
ซึมเศร้าในผูส้ งู อายุทรี่ บั การรักษาด้วยการล้างไต
ทางช่องท้อง” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ก.ค.-ก.ย. ;
29(3 ฉบับเพิม่ เติม 2):84-92.
ความซึมเศร้า -- ในวัยรุน่
อติรตั น์ วัฒนไพลิน และ ลลนา ประทุม “ผลของโปรแกรม
พัฒนาทักษะการเผชิญความเครียดต่อภาวะซึมเศร้าในวัยรุน่
ตอนต้น” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29
(3 ฉบับเพิม่ เติม 2):39-47.
ความดันเลือดสูง
กีรดา ไกรนุวตั ร และ เสาวรส มีกศุ ล “การดูแลสุขภาพ
ผูเ้ จ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน :
มุมมองของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในชุมชน”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ม.ค.-มี.ค. ; 29(1):73-80.
ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์ และคนอืน่ ๆ “ผลของการพัฒนา
ศักยภาพการดูแลตนเองของผูส้ งู อายุทเี่ ป็นโรคความดัน
โลหิตสูง” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29
(3 ฉบับเพิม่ เติม 2):93-102.
ความดันเลือดสูง -- ในวัยชรา
วิไลวรรณ ทองเจริญ และคนอืน่ ๆ “ประสิทธิผลของกระบวนการ
จัดการความรูต้ อ่ ความรูแ้ ละการจัดการปัญหาความดันโลหิต
สูงของผูส้ งู อายุ” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ก.ค.-ก.ย. ;
29(3 ฉบับเพิม่ เติม 2):103-112.
ความพึงพอใจ
จุฑาภรณ์ เพิม่ พูล และคนอืน่ ๆ “ประสิทธิผลของโปรแกรม
การวางแผนจำหน่ายแบบมีโครงสร้างในผูป้ ว่ ยโรค
หลอดเลือดหัวใจเฉียบพลันต่อความสามารถในการปฏิบตั กิ จิ
ประจำวัน ความพึงพอใจ และการกลับมารักษาซ้ำ”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 29
(2 ฉบับเพิม่ เติม 1):120-128.
ความรุนแรง
นันทนา ธนาโนวรรณ, สิรริ ตั น์ ลีลาจรัส “ปัจจัยและผลทางจิต
สังคมของความรุนแรงทีเ่ กิดจากคูส่ มรสในสตรีตงั้ ครรภ์”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ม.ค.-มี.ค. ; 29(1):37-44.
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ความรู้
แพรวดาว พันธุรตั น์ และ วนิดา เสนะสุทธิพนั ธุ์ “ผลของ
โปรแกรมส่งเสริมความรูแ้ ละการรับรูส้ มรรถนะของ
ตนเองต่อการรับรูส้ มรรถนะในการดูแลเด็กโรคหัวใจพิการ
แต่กำเนิดชนิดไม่เขียวของผูด้ แู ล” วารสารพยาบาลศาสตร์
2554 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 29(4):46-53.
วิไล เลิศธรรมเทวี และคนอืน่ ๆ “ผลของโปรแกรมการฝึกอบรม
การนวดสัมผัสทารกต่อความรูแ้ ละทักษะของพยาบาล”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29
(3 ฉบับเพิม่ เติม 2):160-168.
สมฤดี เลิศงามมงคลกุล และ ไข่มกุ ข์ วิเชียรเจริญ “ผลของ
โปรแกรมการพยาบาลทีเ่ น้นระบบสนับสนุนและให้ความรู้
ต่อพฤติกรรมของมารดาในการดูแลบุตรทีป่ ว่ ยด้วยโรค
ติดเชือ้ เฉียบพลันระบบหายใจ” วารสารพยาบาลศาสตร์
2554 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 29(4):54-60.
ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตัวเอง
พวงเพชร เกษรสมุทร และคนอืน่ ๆ “ผลของการศึกษาวิชาการ
พัฒนาตนตามหลักศาสนาต่อการเห็นคุณค่าในตนเองและ
ความสุขในการดำเนินชีวติ ของนักศึกษาพยาบาล”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29
(3 ฉบับเพิม่ เติม 2):151-159.
ความวิตกกังวล
ปราณี ทองใส และคนอืน่ ๆ “ผลของโปรแกรมการเตรียมความ
พร้อมในการย้ายออกจากไอ ซี ยู ในผูป้ ว่ ยผ่าตัดทำทางเบีย่ ง
หลอดเลือดหัวใจและผ่าตัดเปลีย่ น/ซ่อมลิน้ หัวใจต่อความ
วิตกกังวลจากการย้ายและความพึงพอใจ”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 29(4):27-36.
สมคิด ทองดี และ ผ่องศรี ศรีมรกต “ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยพืน้ ฐาน ความเจ็บปวด ภาวะแทรกซ้อนระบบทางเดิน
หายใจ ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดและความวิตกกังวลกับ
การฟืน้ ตัวด้านสรีรภาพของผูป้ ว่ ยหลังผ่าตัดใหญ่ชอ่ งท้องใน
ระยะวิกฤติ” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; เม.ย.-มิ.ย. ;
29(2 ฉบับเพิม่ เติม 1):129-139.
ความสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับผูป้ ว่ ย
พรรณิภา สืบสุข “บทบาทพยาบาลกับผูป้ ว่ ยปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 29(2):18-26.

ความสัมพันธ์ระหว่างมารดากับบุตร
นพพร ว่องสิรมิ าศ และคนอืน่ ๆ “แบบวัดความผูกพันบิดา
มารดา-บุตร (ฉบับภาษาไทย) : การทดสอบคุณภาพ
เครือ่ งมือสำหรับใช้ในวัยรุน่ ทีม่ มี ารดาซึมเศร้า”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29
(3 ฉบับเพิม่ เติม 2):19-28.
ความสุข
พวงเพชร เกษรสมุทร และคนอืน่ ๆ “ผลของการศึกษาวิชาการ
พัฒนาตนตามหลักศาสนาต่อการเห็นคุณค่าในตนเองและ
ความสุขในการดำเนินชีวติ ของนักศึกษาพยาบาล”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29
(3 ฉบับเพิม่ เติม 2):151-159.
ความเครียด
ยุวดี วัฒนานนท์ และคนอืน่ ๆ “ปัจจัยทำนายผลการสอบ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ของผูส้ อบประจำปี พ.ศ. 2553 คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ;
เม.ย.-มิ.ย. ; 29(2):65-72.
อติรตั น์ วัฒนไพลิน และ ลลนา ประทุม “ผลของโปรแกรม
พัฒนาทักษะการเผชิญความเครียดต่อภาวะซึมเศร้าในวัยรุน่
ตอนต้น” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29
(3 ฉบับเพิม่ เติม 2):39-47.
ความเจ็บปวด
วัชรี วรากุลนุเคราะห์ และคนอืน่ ๆ “ประสบการณ์ความเจ็บป่วย
ของผูป้ ว่ ยที่ได้รบั การผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียม”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29(3):74-82.
สมคิด ทองดี และ ผ่องศรี ศรีมรกต “ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยพืน้ ฐาน ความเจ็บปวด ภาวะแทรกซ้อนระบบทางเดิน
หายใจ ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดและความวิตกกังวลกับ
การฟืน้ ตัวด้านสรีรภาพของผูป้ ว่ ยหลังผ่าตัดใหญ่ชอ่ งท้อง
ในระยะวิกฤติ” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; เม.ย.-มิ.ย. ;
29(2 ฉบับเพิม่ เติม 1):129-139.
ความเชือ่ ด้านสุขภาพ
สิรริ ตั น์ ฉัตรชัยสุชา และคนอืน่ ๆ “ประสิทธิผลของโปรแกรมการ
อบรมความรูแ้ ละทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองต่อความ
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เชือ่ ด้านสุขภาพ และการตรวจเต้านมด้วยตนเองของอาสา
สมัครสาธารณสุขสตรีในชุมชน” วารสารพยาบาลศาสตร์
2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29(3):64-73.
ความเชือ่ มัน่
วารีรตั น์ ถาน้อย และคนอืน่ ๆ “แบบวัดความครุน่ คิดต่อ
สถานการณ์ฉบับภาษาไทยสำหรับวัยรุน่ : คุณภาพของ
เครือ่ งมือ” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29
(3 ฉบับเพิม่ เติม 2):29-38.
คอมดลูก, เนือ้ งอก
จิราพร ศรีพบิ ลู ย์บตั ิ และคนอืน่ ๆ “ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั
การมาใช้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีที่
อาศัยอยู่ในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบศูนย์สขุ ภาพชุมชน”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; เม.ย.-มิ.ย.; 29
(2 ฉบับเพิม่ เติม 1):82-92.
คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน
สิรริ ตั น์ ฉัตรชัยสุชา และ นารีรตั น์ จิตรมนตรี “ผลของสือ่
การสอนอิเล็กทรอนิกส์การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำต่อ
ความสามารถในการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำของ
นักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีที่ 2” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ;
ก.ค.-ก.ย. ; 29(3 ฉบับเพิม่ เติม 2):143-150.
คุณภาพชีวติ
ชินา บุนนาค และ รวิวรรณ หนูนะ “ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับ
คุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยภาวะขาดเลือด”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 29
(2 ฉบับเพิม่ เติม 1):27-36.
คูส่ มรส
นันทนา ธนาโนวรรณ, สิรริ ตั น์ ลีลาจรัส “ปัจจัยและผลทางจิต
สังคมของความรุนแรงทีเ่ กิดจากคูส่ มรสในสตรีตงั้ ครรภ์”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ม.ค.-มี.ค. ; 29(1):37-44.
เครือ่ งช่วยหายใจ
มณีรตั น์ รุง่ ทวีชยั และคนอืน่ ๆ “ประสิทธิผลของการจัดท่านอน
ตามแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลทางคลินกิ ต่อค่าความอิม่ ตัวของ
ออกซิเจน อัตราการเต้นของหัวใจ อัตราการหายใจและ
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พยาบาลในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยใช้หลักฐาน
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เชิงประจักษ์” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; เม.ย.-มิ.ย. ;
29(2 ฉบับเพิม่ เติม 1):47-55.
พวงเพชร เกษรสมุทร และคนอืน่ ๆ “ผลของการศึกษาวิชาการ
พัฒนาตนตามหลักศาสนาต่อการเห็นคุณค่าในตนเองและ
ความสุขในการดำเนินชีวติ ของนักศึกษาพยาบาล”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29
(3 ฉบับเพิม่ เติม 2):151-159.
ยุวดี วัฒนานนท์ และคนอืน่ ๆ “ประสิทธิผลการสอนโดยการ
สังเคราะห์ความรูจ้ ากข้อมูลเชิงประจักษ์ในนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; เม.ย.-มิ.ย. ;
29(2 ฉบับเพิม่ เติม1):37-46.
สิรริ ตั น์ ฉัตรชัยสุชา และ นารีรตั น์ จิตรมนตรี “ผลของสือ่
การสอนอิเล็กทรอนิกส์การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำต่อ
ความสามารถในการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำของ
นักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีที่ 2” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ;
ก.ค.-ก.ย. ; 29(3 ฉบับเพิม่ เติม 2):143-150.
นักศึกษาพยาบาล -- การฝึกภาคปฏิบตั ิ
ปานทิพย์ ปูรณานนท์ “ปัจจัยทำนายสมรรถนะของนักศึกษา
พยาบาลในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; เม.ย.-มิ.ย. ;
29(2 ฉบับเพิม่ เติม 1):47-55.
น้ำนมมารดา, การเลีย้ งลูก
ทัศนี ประสบกิตติคณ
ุ และคนอืน่ ๆ “ทัศนคติและการรับรู้
อุปสรรคของผูส้ งู อายุตอ่ การส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29
(3 ฉบับเพิม่ เติม 2):75-83.
พรนภา ตัง้ สุขสันต์, เอมพร รตินธร “ประสบการณ์และปัจจัย
เชิงบริบททีเ่ กีย่ วกับการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวใน
ในมารดาทีท่ ำงานนอกบ้านเต็มเวลา”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29(3):52-63.
แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาล
พรทิพย์ สารี โส, เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์ “การประยุกต์ใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์เพือ่ ป้องกันหลอดเลือดดำอุดกัน้ ใน
ผูป้ ว่ ยอายุรกรรม-ศัลยกรรม” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554
; เม.ย.-มิ.ย. ; 29(2):27-36.
มณีรตั น์ รุง่ ทวีชยั และคนอืน่ ๆ “ประสิทธิผลของการจัดท่านอน
ตามแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลทางคลินกิ ต่อค่าความอิม่ ตัวของ

ออกซิเจน อัตราการเต้นของหัวใจ อัตราการหายใจและ
ระยะเวลาในการหย่าเครือ่ งช่วยหายใจในทารกเกิดก่อน
กำหนด” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; เม.ย.-มิ.ย. ;
29(2 ฉบับเพิม่ เติม 1):56-64.
รุง่ นภา เขียวชะอ่ำ และคนอืน่ ๆ “การพัฒนาแนวปฏิบตั ิ
การเตรียมความพร้อมสำหรับญาติผดู้ แู ลผูป้ ว่ ยบาดเจ็บที่
ศีรษะ” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ม.ค.-มี.ค. ;
29(1):18-25.
อุษณีย์ แก้วเก็บ และคนอืน่ ๆ “ผลของการใช้แนวปฏิบตั กิ าร
พยาบาลเพือ่ ป้องกันการเกิดผืน่ แดงบริเวณฝีเย็บและก้นกบ
ในผูป้ ว่ ยระบบประสาททีม่ ภี าวะกลัน้ ปัสสาวะไม่ได้”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 29(4):37-45.
บ
บริการสุขภาพสำหรับผูส้ งู อายุ
นารีรตั น์ จิตรมนตรี และ วิไลวรรณ ทองเจริญ “ตัวแบบการดูแล
ผูส้ งู อายุทดี่ ขี องชุมชนเขตเมือง” วารสารพยาบาลศาสตร์
2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29(3 ฉบับเพิม่ เติม 2):67-74.
บริโภคนิสยั
อัจฉริยา พงษ์นมุ่ กุล และคนอืน่ ๆ “พฤติกรรมการบริโภคของ
พระภิกษุสงฆ์ในเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 29(2):37-45.
บุคลากรทางการแพทย์
อุษาวดี อัศดรวิเศษ และคนอืน่ ๆ “การประเมินผลการล้างมือ
เพือ่ ผ่าตัด แบบใช้แปรง ไม่ใช้แปรง และแบบไม่ใช้นำ้ ไม่ใช้
แปรง ในบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลทีท่ ำงานใน
ห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่ ประเทศไทย”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29(3):17-27.
เบาหวาน
กีรดา ไกรนุวตั ร และ เสาวรส มีกศุ ล “การดูแลสุขภาพ
ผูเ้ จ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน :
มุมมองของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในชุมชน”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ม.ค.-มี.ค. ; 29(1):73-80.
เกศศิริ วงษ์คงคำ และคนอืน่ ๆ “ความสัมพันธ์ระหว่างระยะ
เวลาการเป็นเบาหวานกับระดับความรุนแรงของการเกิดโรค
หลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันในผูป้ ว่ ยไทยทีเ่ ป็นเบาหวาน
ชนิดที่ 2” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ก.ค.-ก.ย. ;
29(3 ฉบับเพิม่ เติม 2):124-132.
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นงลักษณ์ อิงคมณี และคนอืน่ ๆ “ประสิทธิผลของโปรแกรม
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ ไขปัญหาต่อความสม่ำเสมอ
ในการรับประทานยาในผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 29(2):56-64.
สุพาพร เพ็ชรอาวุธ และ นันทิยา วัฒายุ “ปัจจัยทำนาย
พฤติกรรมการจัดการโรคเบาหวานด้วยตนเองของผูป้ ว่ ย
เบาหวานชนิดที่ 2” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ;
ต.ค.-ธ.ค. ; 29(4):18-26.
เบาหวาน -- การรักษาด้วยยา
นงลักษณ์ อิงคมณี และคนอืน่ ๆ “ประสิทธิผลของโปรแกรมส่ง
เสริมความสามารถในการแก้ ไขปัญหาต่อความสม่ำเสมอใน
การรับประทานยาในผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 29(2):56-64.

ป
ประสาท, โรคระบบ -- การพยาบาล
อุษณีย์ แก้วเก็บ และคนอืน่ ๆ “ผลของการใช้แนวปฏิบตั ิ
การพยาบาลเพือ่ ป้องกันการเกิดผืน่ แดงบริเวณฝีเย็บและ
ก้นกบในผูป้ ว่ ยระบบประสาททีม่ ภี าวะกลัน้ ปัสสาวะไม่ได้”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 29(4):37-45.
ปอด, โรคเกิดจากการอุดกัน้
พรรณิภา สืบสุข “บทบาทพยาบาลกับผูป้ ว่ ยปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 29(2):18-26.
เมธิณี จันติยะ “ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจ
โดยประยุกต์การฟืน้ ฟูสมรรถภาพปอดต่อพฤติกรรมสุขภาพ
ของผูป้ ว่ ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง” วารสารพยาบาลศาสตร์
2554 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 29(2 ฉบับเพิม่ เติม 1):8-14.

เบาหวาน -- ในวัยชรา
ช่อผกา สุทธิพงศ์, ศิรอิ ร สินธุ “ปัจจัยทำนายการเกิดแผลกดทับ
ในผูส้ งู อายุโรคหลอดเลือดสมองที่ไม่มีโรคเบาหวานร่วม
ด้วย” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29
(3 ฉบับเพิม่ เติม 2):113-123.

ปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง, โรค
อมรรัตน์ นาคละมัย และคนอืน่ ๆ “อิทธิพลของการรับรูค้ วาม
รุนแรงของอาการ การสนับสนุนทางสังคมและความรูส้ กึ ไม่
แน่นอนในความเจ็บป่วยต่อภาวะสุขภาพของผูป้ ว่ ยโรคปอด
อุดกัน้ เรือ้ รัง” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; เม.ย.-มิ.ย. ;
29(2):46-55.

เบาหวานในหญิงมีครรภ์
ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง และคนอืน่ ๆ “ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยบางประการ การออกกำลังกายและระดับน้ำตาล
ในเลือดหลังรับประทานอาหาร 2 ชัว่ โมง ในสตรีทเี่ ป็น
เบาหวานขณะตัง้ ครรภ์” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ;
ก.ค.-ก.ย. ; 29(3 ฉบับเพิม่ เติม 2):48-58.

ปัจจัยทางจิตใจ
นันทนา ธนาโนวรรณ, สิรริ ตั น์ ลีลาจรัส “ปัจจัยและผลทางจิต
สังคมของความรุนแรงทีเ่ กิดจากคูส่ มรสในสตรีตงั้ ครรภ์”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ม.ค.-มี.ค. ; 29(1):37-44.

เบาหวานในเด็ก
ศิรโิ สภา จรรยาสิงห์ และคนอืน่ ๆ “การศึกษานำร่องผลของ
โปรแกรมการสร้างพลังใจของผูด้ แู ลต่อการควบคุมเบาหวาน
ทีบ่ า้ นในเด็กเบาหวานทีค่ วบคุมโรคไม่ด”ี วารสารพยาบาล
ศาสตร์ 2554 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 29(2 ฉบับเพิม่ เติม 1):65-73.
แบบสอบถาม
ทัศนี ประสบกิตติคณ
ุ , ฟองคำ ติลกสกุลชัย “แบบสอบถาม
การรับรูส้ มรรถนะของตนเองในการดูแลทารก :
การวิเคราะห์ขอ้ คำถาม” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ;
ก.ค.-ก.ย. ; 29(3):43-51.
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โปรแกรมการจัดการสิง่ แวดล้อมภายในบ้าน
นันทวัน ขวัญสุข, อาภาวรรณ หนูคง “ผลของโปรแกรม
การจัดการสิง่ แวดล้อมภายในบ้านต่อพฤติกรรมการจัดการ
สิง่ แวดล้อมของผูด้ แู ลเด็กโรคหืด” วารสารพยาบาลศาสตร์
2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29(3):94-102.
โปรแกรมการป้องกันอาการท้องผูก
พวงผกา มัน่ หมาย และคนอืน่ ๆ “ผลของโปรแกรมการป้องกัน
อาการท้องผูกในผูส้ งู อายุทเี่ ข้ารับการผ่าตัดกระดูกสะโพก”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 29(4):10-17.
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โปรแกรมการพยาบาลทีเ่ น้นระบบสนับสนุน
กินรี ชัยสวรรค์ และคนอืน่ ๆ “ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้า
หลังคลอดในมารดาวัยรุน่ ” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ;
ต.ค.-ธ.ค. ; 29(4):61-69.
ผ
ผิวหนังอักเสบ
อุษณีย์ แก้วเก็บ และคนอืน่ ๆ “ผลของการใช้แนวปฏิบตั กิ าร
พยาบาลเพือ่ ป้องกันการเกิดผืน่ แดงบริเวณฝีเย็บและก้นกบ
ในผูป้ ว่ ยระบบประสาททีม่ ภี าวะกลัน้ ปัสสาวะไม่ได้”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 29(4):37-45.
ผูด้ แู ล
นันทวัน ขวัญสุข, อาภาวรรณ หนูคง “ผลของโปรแกรม
การจัดการสิง่ แวดล้อมภายในบ้านต่อพฤติกรรม
การจัดการสิง่ แวดล้อมของผูด้ แู ลเด็กโรคหืด”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29(3):94-102.
รุง่ นภา เขียวชะอ่ำ และคนอืน่ ๆ “การพัฒนาแนวปฏิบตั ิ
การเตรียมความพร้อมสำหรับญาติผดู้ แู ลผูป้ ว่ ยบาดเจ็บ
ทีศ่ รี ษะ” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ม.ค.-มี.ค. ;
29(1):18-25.
ศิรโิ สภา จรรยาสิงห์ และคนอืน่ ๆ “การศึกษานำร่องผลของ
โปรแกรมการสร้างพลังใจของผูด้ แู ลต่อการควบคุมเบาหวาน
ทีบ่ า้ นในเด็กเบาหวานทีค่ วบคุมโรคไม่ด”ี
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 29
(2 ฉบับเพิม่ เติม 1):65-73.
ผูป้ ว่ ย
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หายใจ ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดและความวิตกกังวลกับ
การฟืน้ ตัวด้านสรีรภาพของผูป้ ว่ ยหลังผ่าตัดใหญ่ชอ่ งท้อง
ในระยะวิกฤติ”วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; เม.ย.-มิ.ย. ;
29(2 ฉบับเพิม่ เติม 1):129-139.
โภชนาการ
อัจฉริยา พงษ์นมุ่ กุล และคนอืน่ ๆ “พฤติกรรมการบริโภคของ
พระภิกษุสงฆ์ในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 29(2):37-45.
ม
มะเร็ง
กนกพร วิสทุ ธิกลุ “การจัดการทางการพยาบาลสำหรับผูป้ ว่ ย
โรคมะเร็งทีป่ ระสบภาวะเบือ่ อาหาร”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29(3):8-16.
มะเร็งปากมดลูก
จิราพร ศรีพบิ ลู ย์บตั ิ และคนอืน่ ๆ “ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั
การมาใช้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีที่
อาศัยอยู่ในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบศูนย์สขุ ภาพชุมชน”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 29
(2 ฉบับเพิม่ เติม 1):82-92.
มารดา
นพพร ว่องสิรมิ าศ และคนอืน่ ๆ “แบบวัดความผูกพันบิดา
มารดา-บุตร (ฉบับภาษาไทย) : การทดสอบคุณภาพ
เครือ่ งมือสำหรับใช้ในวัยรุน่ ทีม่ มี ารดาซึมเศร้า”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29
(3 ฉบับเพิม่ เติม 2):19-28.
พรนภา ตัง้ สุขสันต์, เอมพร รตินธร “ประสบการณ์และปัจจัย
เชิงบริบททีเ่ กีย่ วกับการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวใน
ในมารดาทีท่ ำงานนอกบ้านเต็มเวลา”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29(3):52-63.
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อดิณา ศรีสมบูรณ์ และคนอืน่ ๆ “ผลของโปรแกรมการส่งเสริม
บทบาทการเป็นมารดาต่อความสำเร็จในบทบาทการเป็น
มารดาของมารดาวัยรุน่ ที่ไม่ได้วางแผนการตัง้ ครรภ์”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 29
(2 ฉบับเพิม่ เติม 1):74-81.
มารดาวัยรุน่
กินรี ชัยสวรรค์ และคนอืน่ ๆ “ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้า
หลังคลอดในมารดาวัยรุน่ ” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ;
ต.ค.-ธ.ค. ; 29(4):61-69.
ร
ระยะหลังคลอด
กินรี ชัยสวรรค์ และคนอืน่ ๆ “ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าหลัง
คลอดในมารดาวัยรุน่ ” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ;
ต.ค.-ธ.ค. ; 29(4):61-69.
โรคอ้วน -- ในวัยทารกและวัยเด็ก
ลิวรรณ อุนนาภิรกั ษ์ และคนอืน่ ๆ “ผลของโปรแกรมส่งเสริม
สุขภาพต่อพฤติกรรมการทำกิจกรรมทางกายของเด็กวัยเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาทีม่ ภี าวะน้ำหนักเกิน”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 29
(2 ฉบับเพิม่ เติม 1):15-26.
ล
เลนส์สมั ผัส
เอือ้ งพร พิทกั ษ์สงั ข์ “การพยาบาลกับการป้องกันภาวะ
แทรกซ้อนจากการใส่เลนส์สมั ผัส” วารสารพยาบาลศาสตร์
2554 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 29(4):70-76.
ว
วัยชรา
นารีรตั น์ จิตรมนตรี และ วิไลวรรณ ทองเจริญ “ตัวแบบ
การดูแลผูส้ งู อายุทดี่ ขี องชุมชนเขตเมือง”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29
(3 ฉบับเพิม่ เติม 2):67-74.
วัยรุน่
นพพร ว่องสิรมิ าศ และคนอืน่ ๆ “แบบวัดความผูกพันบิดา
มารดา-บุตร (ฉบับภาษาไทย) : การทดสอบคุณภาพ
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เครือ่ งมือสำหรับใช้ในวัยรุน่ ทีม่ มี ารดาซึมเศร้า”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29
(3 ฉบับเพิม่ เติม 2):19-28.
นันทิยา วัฒายุ และคนอืน่ ๆ “การประเมินและการตอบสนอง
อย่างรวดเร็ว : บริบทของพฤติกรรมเสีย่ งต่อการติดเชือ้ HIV/
AIDS ของวัยรุน่ ในกรุงเทพมหานคร”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29(3):28-35.
วารีรตั น์ ถาน้อย และคนอืน่ ๆ “แบบวัดความครุน่ คิดต่อ
สถานการณ์ฉบับภาษาไทยสำหรับวัยรุน่ : คุณภาพของ
เครือ่ งมือ” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29
(3 ฉบับเพิม่ เติม 2):29-38.
อดิณา ศรีสมบูรณ์ และคนอืน่ ๆ “ผลของโปรแกรมการส่งเสริม
บทบาทการเป็นมารดาต่อความสำเร็จในบทบาทการเป็น
มารดาของมารดาวัยรุน่ ที่ไม่ได้วางแผนการตัง้ ครรภ์”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 29
(2 ฉบับเพิม่ เติม 1):74-81.
อติรตั น์ วัฒนไพลิน และ ลลนา ประทุม “ผลของโปรแกรม
พัฒนาทักษะการเผชิญความเครียดต่อภาวะซึมเศร้าในวัยรุน่
ตอนต้น” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29
(3 ฉบับเพิม่ เติม 2):39-47.
วัยหมดระดู
ศรีนวล โอสถเสถียร และคนอืน่ ๆ “พัฒนาโปรแกรมซีก่ งสำหรับ
สตรีวยั ทอง” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ม.ค.-มี.ค. ;
29(1):26-36.
ศ
ศัลยกรรม, การดูแลก่อน
อรุณรัตน์ ศรีจนั ทรนิตย์ และคนอืน่ ๆ “การดูแลเด็กโรคหัวใจ
พิการแต่กำเนิดในระยะก่อนผ่าตัด : ผลกระทบต่อ
ครอบครัว” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ก.ค.-ก.ย. ;
29(3 ฉบับเพิม่ เติม 2):7-18.
ศาสนา
พวงเพชร เกษรสมุทร และคนอืน่ ๆ “ผลของการศึกษาวิชา
การพัฒนาตนตามหลักศาสนาต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง
และความสุขในการดำเนินชีวติ ของนักศึกษาพยาบาล”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29
(3 ฉบับเพิม่ เติม 2):151-159.
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ศีรษะบาดเจ็บ
รุง่ นภา เขียวชะอ่ำ และคนอืน่ ๆ “การพัฒนาแนวปฏิบตั ิ
การเตรียมความพร้อมสำหรับญาติผดู้ แู ลผูป้ ว่ ยบาดเจ็บ
ทีศ่ รี ษะ” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ม.ค.-มี.ค. ;
29(1):18-25.
ศีรษะบาดเจ็บ -- การดูแล
รุง่ นภา เขียวชะอ่ำ และคนอืน่ ๆ “การพัฒนาแนวปฏิบตั ิ
การเตรียมความพร้อมสำหรับญาติผดู้ แู ลผูป้ ว่ ยบาดเจ็บ
ทีศ่ รี ษะ” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ม.ค.-มี.ค. ;
29(1):18-25.
ส
สตรี
จิราพร ศรีพบิ ลู ย์บตั ิ และคนอืน่ ๆ “ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั
การมาใช้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีที่
อาศัยอยู่ในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบศูนย์สขุ ภาพชุมชน”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 29
(2 ฉบับเพิม่ เติม 1):82-92.
ศรีนวล โอสถเสถียร และคนอืน่ ๆ “พัฒนาโปรแกรมซีก่ งสำหรับ
สตรีวยั ทอง” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ม.ค.-มี.ค. ;
29(1):26-36.
สิรริ ตั น์ ฉัตรชัยสุชา และคนอืน่ ๆ “ประสิทธิผลของโปรแกรม
การอบรมความรูแ้ ละทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองต่อ
ความเชือ่ ด้านสุขภาพและการตรวจเต้านมด้วยตนเองของ
อาสาสมัครสาธารณสุขสตรีในชุมชน”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29(3):64-73.
สุขภาพ
อมรรัตน์ นาคละมัย และคนอืน่ ๆ “อิทธิพลของการรับรูค้ วาม
รุนแรงของอาการ การสนับสนุนทางสังคมและความรูส้ กึ ไม่
แน่นอนในความเจ็บป่วยต่อภาวะสุขภาพของผูป้ ว่ ยโรคปอด
อุดกัน้ เรือ้ รัง” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; เม.ย.-มิ.ย. ;
29(2):46-55.
ห
หน่วยรักษาพยาบาลผูป้ ว่ ยหนัก
ปราณี ทองใส และคนอืน่ ๆ “ผลของโปรแกรมการเตรียม
ความพร้อมในการย้ายออกจากไอ ซี ยู ในผูป้ ว่ ยผ่าตัดทำ
ทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจและผ่าตัดเปลีย่ น/ซ่อมลิน้ หัวใจต่อ

ความวิตกกังวลจากการย้ายและความพึงพอใจ”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 29(4):27-36.
หลอดเลือดดำ
พรทิพย์ สารีโส, เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์ “การประยุกต์ใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์เพือ่ ป้องกันหลอดเลือดดำอุดกัน้
ในผูป้ ว่ ยอายุรกรรม-ศัลยกรรม” วารสารพยาบาลศาสตร์
2554 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 29(2):27-36.
สิรริ ตั น์ ฉัตรชัยสุชา และ นารีรตั น์ จิตรมนตรี “ผลของสือ่
การสอนอิเล็กทรอนิกส์การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำต่อ
ความสามารถในการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำของ
นักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีที่ 2” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ;
ก.ค.-ก.ย. ; 29(3 ฉบับเพิม่ เติม 2):143-150.
หลอดเลือดดำอักเสบอุดตัน
พรทิพย์ สารีโส, เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์ “การประยุกต์ใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์เพือ่ ป้องกันหลอดเลือดดำอุดกัน้
ในผูป้ ว่ ยอายุรกรรม-ศัลยกรรม” วารสารพยาบาลศาสตร์
2554 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 29(2):27-36.
หลอดเลือดสมองผิดปกติ -- ในวัยชรา
ช่อผกา สุทธิพงศ์, ศิรอิ ร สินธุ “ปัจจัยทำนายการเกิดแผลกดทับ
ในผูส้ งู อายุโรคหลอดเลือดสมองที่ไม่มีโรคเบาหวาน
ร่วมด้วย” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ก.ค.-ก.ย. ;
29(3 ฉบับเพิม่ เติม 2):113-123.
หลอดเลือดหัวใจ, โรค
จุฑาภรณ์ เพิม่ พูล และคนอืน่ ๆ “ประสิทธิผลของโปรแกรม
การวางแผนจำหน่ายแบบมีโครงสร้างในผูป้ ว่ ยโรค
หลอดเลือดหัวใจเฉียบพลันต่อความสามารถในการปฏิบตั กิ จิ
ประจำวัน ความพึงพอใจ และการกลับมารักษาซ้ำ”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 29
(2 ฉบับเพิม่ เติม 1):120-128.
พิมพา เทพวัลย์ และคนอืน่ ๆ “การรับรูค้ วามเจ็บป่วย
การตอบสนองทางอารมณ์และประสบการณ์การเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลในการทำนายการตัดสินใจมารับ
การรักษาของผูป้ ว่ ยกลุม่ อาการกล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; เม.ย.-มิ.ย. ;
29(2 ฉบับเพิม่ เติม 1):111-119.
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หลอดเลือดอุดตัน, โรค
เกศศิริ วงษ์คงคำ และคนอืน่ ๆ “ความสัมพันธ์ระหว่างระยะ
เวลาการเป็นเบาหวานกับระดับความรุนแรงของการเกิดโรค
หลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันในผูป้ ว่ ยไทยทีเ่ ป็นเบาหวาน
ชนิดที่ 2” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29(3
ฉบับเพิม่ เติม 2):124-132.
หลักฐานเชิงประจักษ์
ปานทิพย์ ปูรณานนท์ และทัศนีย์ เกริกกุลธร “ความสามารถ
และทัศนคติในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ของนักศึกษาพยาบาล” วารสารพยาบาลศาสตร์
2554 ; ม.ค.-มี.ค. ; 29(1):45-53.
ปานทิพย์ ปูรณานนท์ “ปัจจัยทำนายสมรรถนะของนักศึกษา
พยาบาลในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; เม.ย.-มิ.ย. ;
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ครอบครัว” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ก.ค.-ก.ย. ;
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แปรง ในบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลทีท่ ำงานใน
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ในผูส้ งู อายุโรคหลอดเลือดสมองที่ไม่มีโรคเบาหวาน
ร่วมด้วย” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29(3
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วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29
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วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554 ; ม.ค.-มี.ค. ; 29(1):63-72.
น
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