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 และทศันคตใินการปฏบิตักิารพยาบาลโดยใชห้ลกัฐานเชงิ 

 ประจกัษข์องนกัศกึษาพยาบาล” วารสารพยาบาลศาสตร ์ 

 2554 ; ม.ค.-ม.ีค. ; 29(1):45-53. 

เพญ็ศร ีอุน่สวสัดพิงษ ์และคนอืน่ๆ “ผลของกจิกรรมพยาบาล 

 มุง่เปา้ในระยะ 6 ชัว่โมงแรกตอ่ความรนุแรงของอวยัวะ 

 ลม้เหลวในผูป้ว่ยทีม่กีลุม่อาการ Sepsis”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ; 29 

 (2 ฉบบัเพิม่เตมิ 1):102-110. 

สมฤด ีเลศิงามมงคลกลุ และ ไขม่กุข ์วเิชยีรเจรญิ “ผลของ 

 โปรแกรมการพยาบาลทีเ่นน้ระบบสนบัสนนุและใหค้วามรู ้

 ตอ่พฤตกิรรมของมารดาในการดแูลบตุรทีป่ว่ยดว้ยโรค 

 ตดิเชือ้เฉยีบพลนัระบบหายใจ” วารสารพยาบาลศาสตร ์ 

 2554 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 29(4):54-60. 

อรณุรตัน ์ศรจีนัทรนติย ์และคนอืน่ๆ “การดแูลเดก็โรคหวัใจ 

 พกิารแตก่ำเนดิในระยะกอ่นผา่ตดั : ผลกระทบตอ่ 

 ครอบครวั” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ;  

 29(3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):7-18. 

เอือ้งพร พทิกัษส์งัข ์“การพยาบาลกบัการปอ้งกนัภาวะ 

 แทรกซอ้นจากการใสเ่ลนสส์มัผสั” วารสารพยาบาลศาสตร ์ 

 2554 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 29(4):70-76. 

 

การพยาบาล, การจดัการ 

กนกพร วสิทุธกิลุ “การจดัการทางการพยาบาลสำหรบัผูป้ว่ย 

 โรคมะเรง็ทีป่ระสบภาวะเบือ่อาหาร”วารสารพยาบาลศาสตร ์ 

 2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29(3):8-16. 

 

การพฒันาตนเอง 

พวงเพชร เกษรสมทุร และคนอืน่ๆ “ผลของการศกึษาวชิาการ 

 พฒันาตนตามหลกัศาสนาตอ่การเหน็คณุคา่ในตนเองและ 

 ความสขุในการดำเนนิชวีติของนกัศกึษาพยาบาล”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29 

 (3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):151-159. 

 

การพฒันาศกัยภาพการดแูลตนเอง 

ณฐัสรุางค ์บญุจนัทร ์และคนอืน่ๆ “ผลของการพฒันาศกัยภา 

 การดแูลตนเองของผูส้งูอายทุีเ่ปน็โรคความดนัโลหติสงู”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29 

 (3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):93-102. 

 

การฟืน้ฟสูมรรถภาพ 

เมธณิ ีจนัตยิะ “ผลของโปรแกรมการเสรมิสรา้งพลงัอำนาจโดย 

 ประยกุตก์ารฟืน้ฟสูมรรถภาพปอดตอ่พฤตกิรรมสขุภาพของ 

 ผูป้ว่ยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ;  

 เม.ย.-ม.ิย. ; 29(2 ฉบบัเพิม่เตมิ 1):8-14. 

สมคดิ ทองด ีและ ผอ่งศร ีศรมีรกต “ความสมัพนัธร์ะหวา่ง 

 ปจัจยัพืน้ฐาน ความเจบ็ปวด ภาวะแทรกซอ้นระบบทางเดนิ 

 หายใจ ภาวะแทรกซอ้นหลงัผา่ตดั และความวติกกงัวลกบั 

 การฟืน้ตวัดา้นสรรีภาพของผูป้ว่ยหลงัผา่ตดัใหญช่อ่งทอ้งใน 

 ระยะวกิฤต”ิ วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ;  

 29(2 ฉบบัเพิม่เตมิ 1):129-139. 

 

การรบัรู ้

ทศัน ีประสบกติตคิณุ, ฟองคำ ตลิกสกลุชยั “แบบสอบถามการรบัรู ้

 สมรรถนะของตนเองในการดแูลทารก: การวเิคราะหข์อ้คำถาม”  
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 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29(3):43-51. 

ทศัน ีประสบกติตคิณุ และคนอืน่ๆ “ทศันคตแิละการรบัรู ้

 อปุสรรคของผูส้งูอายตุอ่การสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแม”่  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29 

 (3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):75-83. 

พมิพา เทพวลัย ์และคนอืน่ๆ “การรบัรูค้วามเจบ็ปว่ย การตอบ 

 สนองทางอารมณแ์ละประสบการณก์ารเขา้รบัการรกัษาใน 

 โรงพยาบาลในการทำนายการตดัสนิใจมารบัการรกัษาของ 

 ผูป้ว่ยกลุม่อาการกลา้มเนือ้หวัใจขาดเลอืดเฉยีบพลนั”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ; 29 

 (2 ฉบบัเพิม่เตมิ 1):111-119. 

อมรรตัน ์นาคละมยั และคนอืน่ๆ “อทิธพิลของการรบัรูค้วาม 

 รนุแรงของอาการ การสนบัสนนุทางสงัคมและความรูส้กึไม ่

 แนน่อนในความเจบ็ปว่ยตอ่ภาวะสขุภาพของผูป้ว่ยโรคปอด 

 อดุกัน้เรือ้รงั” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ;  

 29(2):46-55. 

 

การรบัรูส้มรรถนะของตนเอง 

แพรวดาว พนัธรุตัน ์และ วนดิา เสนะสทุธพินัธุ ์“ผลของ 

 โปรแกรมสง่เสรมิความรูแ้ละการรบัรูส้มรรถนะของตนเอง 

 ตอ่การรบัรูส้มรรถนะในการดแูลเดก็โรคหวัใจพกิาร 

 แตก่ำเนดิชนดิไมเ่ขยีวของผูด้แูล” วารสารพยาบาลศาสตร ์ 

 2554 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 29(4):46-53. 

 

การรบัรูส้มรรถนะในตนเอง 

ดวงรตัน ์วฒันกจิไกรเลศิ และคนอืน่ๆ “ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่ 

 พฤตกิรรมสรา้งเสรมิสขุภาพของตำรวจไทย”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29 

 (3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):133-142. 

 

การลา้งมอื 

อษุาวด ีอศัดรวเิศษ และคนอืน่ๆ “การประเมนิผลการลา้งมอื 

 เพือ่ผา่ตดั แบบใชแ้ปรงไม่ใชแ้ปรง และแบบไม่ใชน้ำ้ ไม่ใช ้

 แปรง ในบคุลากรทางการแพทยแ์ละพยาบาลทีท่ำงานใน 

 หอ้งผา่ตดัในโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัแหง่หนึง่ประเทศไทย”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29(3):17-27. 

 

การสนบัสนนุทางสงัคม 

อมรรตัน ์นาคละมยั และคนอืน่ๆ “อทิธพิลของการรบัรูค้วาม 

 รนุแรงของอาการ การสนบัสนนุทางสงัคมและความรูส้กึ 

 ไมแ่นน่อนในความเจบ็ปว่ยตอ่ภาวะสขุภาพของผูป้ว่ย 

 โรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ;  

 เม.ย.-ม.ิย. ; 29(2):46-55. 

 

การสอน 

ยวุด ีวฒันานนท ์และคนอืน่ๆ “ประสทิธผิลการสอนโดยการ 

 สงัเคราะหค์วามรูจ้ากขอ้มลูเชงิประจกัษใ์นนกัศกึษา 

 หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัมหดิล”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ; 29 

 (2 ฉบบัเพิม่เตมิ1):37-46. 

สริริตัน ์ฉตัรชยัสชุา และ นารรีตัน ์จติรมนตร ี“ผลของสือ่การ 

 สอนอเิลก็ทรอนกิสก์ารใหส้ารนำ้ทางหลอดเลอืดดำตอ่ความ 

 สามารถในการใหส้ารนำ้ทางหลอดเลอืดดำของนกัศกึษา 

 พยาบาลชัน้ปทีี ่2” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ;  

 ก.ค.-ก.ย. ; 29(3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):143-150. 

 

การสอบใบอนญุาตประกอบวชิาชพี 

ยวุด ีวฒันานนท ์และคนอืน่ๆ “ปจัจยัทำนายผลการสอบ 

 ใบอนญุาตประกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ ์ 

 ของผูส้อบประจำป ีพ.ศ. 2553 คณะพยาบาลศาสตร ์ 

 มหาวทิยาลยัมหดิล” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ;  

 เม.ย.-ม.ิย. ; 29(2):65-72 

 

การสบูบหุรี ่

ธนดิา คงสมยั “ผลของโปรแกรมหลกัอทิธบิาท 4 ในการ 

 เสรมิสรา้งแรงจงูใจภายในเพือ่การเลกิบหุรี”่  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ม.ค.-ม.ีค. ; 29(1):63-72. 

 

การสง่เสรมิสขุภาพ 

ดวงรตัน ์วฒันกจิไกรเลศิ และคนอืน่ๆ “ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่ 

 พฤตกิรรมสรา้งเสรมิสขุภาพของตำรวจไทย”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29 

 (3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):133-142. 

ปรางคท์พิย ์อจุะรตัน และ วฒันา พนัธุศ์กัดิ ์“พฤตกิรรม 

 สง่เสรมิสขุภาพของผูส้งูอายใุนชมุชนแออดัเขตเมอืง :  

 กรณศีกึษาชมุชนบา้นบ ุเขตบางกอกนอ้ย กรงุเทพมหานคร”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29(3):83-93. 

ลวิรรณ อนุนาภริกัษ ์และคนอืน่ ๆ “ผลของโปรแกรมสง่เสรมิ 

 สขุภาพตอ่พฤตกิรรมการทำกจิกรรมทางกายของเดก็วยัเรยีน 

 ชัน้ประถมศกึษาทีม่ภีาวะนำ้หนกัเกนิ”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ; 29 
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 (2 ฉบบัเพิม่เตมิ 1):15-26. 

การออกกำลงักาย 

ลวิรรณ อนุนาภริกัษ ์และคนอืน่ๆ “ผลของโปรแกรมสง่เสรมิ 

 สขุภาพตอ่พฤตกิรรมการทำกจิกรรมทางกายของเดก็วยัเรยีน 

 ชัน้ประถมศกึษาทีม่ภีาวะนำ้หนกัเกนิ”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ; 29 

 (2 ฉบบัเพิม่เตมิ 1):15-26. 

 

การออกกำลงักาย -- ในระหวา่งตัง้ครรภ ์

ปยิะนนัท ์ลมิเรอืงรอง และคนอืน่ๆ “ความสมัพนัธร์ะหวา่ง 

 ปจัจยับางประการ การออกกำลงักายและระดบันำ้ตาล 

 ในเลอืดหลงัรบัประทานอาหาร 2 ชัว่โมง ในสตรทีีเ่ปน็ 

 เบาหวานขณะตัง้ครรภ”์ วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ;  

 ก.ค.-ก.ย. ; 29(3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):48-58. 

 

การเคลือ่นยา้ยผูป้ว่ยและบาดเจบ็ 

ปราณ ีทองใส และคนอืน่ๆ “ผลของโปรแกรมการเตรยีมความ 

 พรอ้มในการยา้ยออกจากไอ ซ ีย ูในผูป้ว่ยผา่ตดัทำทางเบีย่ง 

 หลอดเลอืดหวัใจและผา่ตดัเปลีย่น/ซอ่มลิน้หวัใจตอ่ความ 

 วติกกงัวลจากการยา้ยและความพงึพอใจ”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 29(4):27-36. 

 

การเรยีนรู ้

บญุทพิย ์สริธิรงัศร,ี ชลาภรณ ์สวุรรณสมัฤทธิ ์ “ประเมนิผล 

 การเรยีนรูท้างการศกึษาพยาบาลผา่นเวบ็คลาส”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29(3):36-42. 

 

การเลกิสบูบหุรี ่

ธนดิา คงสมยั “ผลของโปรแกรมหลกัอทิธบิาท 4 ในการ 

 เสรมิสรา้งแรงจงูใจภายในเพือ่การเลกิบหุรี”่  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ม.ค.-ม.ีค. ; 29(1):63-72. 

 

การเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

พรนภา ตัง้สขุสนัต,์ เอมพร รตนิธร “ประสบการณแ์ละปจัจยั 

 เชงิบรบิททีเ่กีย่วกบัการเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีวใน 

 ในมารดาทีท่ำงานนอกบา้นเตม็เวลา”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29(3):52-63. 

 

การแกป้ญัหา 

นงลกัษณ ์องิคมณ ีและคนอืน่ๆ “ประสทิธผิลของโปรแกรม 

 สง่เสรมิความสามารถในการแก้ไขปญัหาตอ่ความสมำ่เสมอ 

 ในการรบัประทานยาในผูป้ว่ยเบาหวานชนดิที ่2”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ; 29(2):56-64. 

 

การใชย้า 

นงลกัษณ ์องิคมณ ีและคนอืน่ๆ “ประสทิธผิลของโปรแกรม 

 สง่เสรมิความสามารถในการแก้ไขปญัหาตอ่ความสมำ่เสมอ 

 ในการรบัประทานยาในผูป้ว่ยเบาหวานชนดิที ่2”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ; 29(2):56-64. 

 

การใหอ้าหารทางหลอดเลอืด 

สริริตัน ์ฉตัรชยัสชุา และ นารรีตัน ์จติรมนตร ี“ผลของสือ่ 

 การสอนอเิลก็ทรอนกิสก์ารใหส้ารนำ้ทางหลอดเลอืดดำตอ่ 

 ความสามารถในการใหส้ารนำ้ทางหลอดเลอืดดำของ 

 นกัศกึษาพยาบาลชัน้ปทีี ่2” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ;  

 ก.ค.-ก.ย. ; 29(3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):143-150. 

 

กลูโคสในเลอืด 

ปยิะนนัท ์ลมิเรอืงรอง และคนอืน่ๆ “ความสมัพนัธร์ะหวา่ง 

 ปจัจยับางประการ การออกกำลงักายและระดบันำ้ตาล 

 ในเลอืดหลงัรบัประทานอาหาร 2 ชัว่โมงในสตรทีีเ่ปน็ 

 เบาหวานขณะตัง้ครรภ”์ วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ;  

 ก.ค.-ก.ย. ; 29(3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):48-58. 

 

เกรดเฉลีย่ตลอดหลกัสตูร 

ยวุด ีวฒันานนท ์และคนอืน่ๆ “ปจัจยัทำนายผลการสอบ 

 ใบอนญุาตประกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ ์ 

 ของผูส้อบประจำป ีพ.ศ. 2553 คณะพยาบาลศาสตร ์ 

 มหาวทิยาลยัมหดิล” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ;  

 เม.ย.-ม.ิย. ; 29(2):65-72. 

 

ข 

ขอ้เขา่ -- ศลัยกรรม 

วชัร ีวรากลุนเุคราะห ์และคนอืน่ๆ “ประสบการณค์วามเจบ็ปว่ย 

 ของผูป้ว่ยที่ไดร้บัการผา่ตดัเปลีย่นขอ้เขา่เทยีม”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29(3):74-82. 

 

เขา่เทยีม 

วชัร ีวรากลุนเุคราะห ์และคนอืน่ๆ “ประสบการณค์วามเจบ็ปว่ย 

 ของผูป้ว่ยที่ไดร้บัการผา่ตดัเปลีย่นขอ้เขา่เทยีม”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29(3):74-82. 
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ครรภ ์

ปยิะนนัท ์ลมิเรอืงรอง และคนอืน่ๆ “ความสมัพนัธร์ะหวา่ง 

 ปจัจยับางประการ การออกกำลงักายและระดบันำ้ตาล 

 ในเลอืดหลงัรบัประทานอาหาร 2 ชัว่โมง ในสตรทีีเ่ปน็ 

 เบาหวานขณะตัง้ครรภ”์ วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ;  

 ก.ค.-ก.ย. ; 29(3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):48-58. 

อดณิา ศรสีมบรูณ ์และคนอืน่ๆ “ผลของโปรแกรมการสง่เสรมิ 

 บทบาทการเปน็มารดาตอ่ความสำเรจ็ในบทบาทการเปน็ 

 มารดาของมารดาวยัรุน่ที่ไม่ไดว้างแผนการตัง้ครรภ”์  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ; 29 

 (2 ฉบบัเพิม่เตมิ 1):74-81. 

 

ครรภใ์นวยัรุน่ 

อดณิา ศรสีมบรูณ ์และคนอืน่ๆ “ผลของโปรแกรมการสง่เสรมิ 

 บทบาทการเปน็มารดาตอ่ความสำเรจ็ในบทบาทการเปน็ 

 มารดาของมารดาวยัรุน่ที่ไม่ไดว้างแผนการตัง้ครรภ”์  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ; 29 

 (2 ฉบบัเพิม่เตมิ 1):74-81. 

 

ความคดิ -- ในวยัรุน่ 

วารรีตัน ์ถานอ้ย และคนอืน่ๆ “แบบวดัความครุน่คดิตอ่ 

 สถานการณฉ์บบัภาษาไทยสำหรบัวยัรุน่ : คณุภาพของ 

 เครือ่งมอื” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29 

 (3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):29-38. 

 

ความซมึเศรา้ 

กนิร ีชยัสวรรค ์และคนอืน่ๆ “ปจัจยัทำนายภาวะซมึเศรา้หลงั 

 คลอดในมารดาวยัรุน่” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ;  

 ต.ค.-ธ.ค. ; 29(4):61-69. 

นพพร วอ่งสริมิาศ และคนอืน่ๆ “แบบวดัความผกูพนับดิา 

 มารดา-บตุร (ฉบบัภาษาไทย) : การทดสอบคณุภาพ 

 เครือ่งมอืสำหรบัใช้ในวยัรุน่ทีม่มีารดาซมึเศรา้”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29 

 (3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):19-28. 

 

ความซมึเศรา้ -- การรกัษา 

ศริอิร สนิธ ุและ รสสคุนธ ์วารทิสกลุ “ปจัจยัทีส่มัพนัธก์บัภาวะ 

 ซมึเศรา้ในผูส้งูอายทุีร่บัการรกัษาดว้ยการลา้งไตทาง 

 ชอ่งทอ้ง” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29 

 (3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):84-92. 

ความซมึเศรา้ -- ในวยัชรา 

ศริอิร สนิธ ุและ รสสคุนธ ์วารทิสกลุ “ปจัจยัทีส่มัพนัธก์บัภาวะ 

 ซมึเศรา้ในผูส้งูอายทุีร่บัการรกัษาดว้ยการลา้งไต 

 ทางชอ่งทอ้ง” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ;  

 29(3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):84-92. 

 

ความซมึเศรา้ -- ในวยัรุน่ 

อตริตัน ์วฒันไพลนิ และ ลลนา ประทมุ “ผลของโปรแกรม 

 พฒันาทกัษะการเผชญิความเครยีดตอ่ภาวะซมึเศรา้ในวยัรุน่ 

 ตอนตน้” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29 

 (3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):39-47. 

 

ความดนัเลอืดสงู 

กรีดา ไกรนวุตัร และ เสาวรส มกีศุล “การดแูลสขุภาพ 

 ผูเ้จบ็ปว่ยดว้ยโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงูในชมุชน :  

 มมุมองของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในชมุชน”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ม.ค.-ม.ีค. ; 29(1):73-80. 

ณฐัสรุางค ์บญุจนัทร ์และคนอืน่ๆ “ผลของการพฒันา 

 ศกัยภาพการดแูลตนเองของผูส้งูอายทุีเ่ปน็โรคความดนั 

 โลหติสงู” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29 

 (3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):93-102. 

 

ความดนัเลอืดสงู -- ในวยัชรา 

วไิลวรรณ ทองเจรญิ และคนอืน่ๆ “ประสทิธผิลของกระบวนการ 

 จดัการความรูต้อ่ความรูแ้ละการจดัการปญัหาความดนัโลหติ 

 สงูของผูส้งูอาย”ุ วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ;  

 29(3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):103-112. 

 

ความพงึพอใจ 

จฑุาภรณ ์เพิม่พลู และคนอืน่ๆ “ประสทิธผิลของโปรแกรม 

 การวางแผนจำหนา่ยแบบมีโครงสรา้งในผูป้ว่ยโรค 

 หลอดเลอืดหวัใจเฉยีบพลนัตอ่ความสามารถในการปฏบิตักิจิ 

 ประจำวนั ความพงึพอใจ และการกลบัมารกัษาซำ้” 

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ; 29 

 (2 ฉบบัเพิม่เตมิ 1):120-128. 

 

ความรนุแรง 

นนัทนา ธนาโนวรรณ, สริริตัน ์ลลีาจรสั “ปจัจยัและผลทางจติ 

 สงัคมของความรนุแรงทีเ่กดิจากคูส่มรสในสตรตีัง้ครรภ”์  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ม.ค.-ม.ีค. ; 29(1):37-44. 
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ความรู ้

แพรวดาว พนัธรุตัน ์และ วนดิา เสนะสทุธพินัธุ ์“ผลของ 

 โปรแกรมสง่เสรมิความรูแ้ละการรบัรูส้มรรถนะของ    

 ตนเองตอ่การรบัรูส้มรรถนะในการดแูลเดก็โรคหวัใจพกิาร 

 แตก่ำเนดิชนดิไมเ่ขยีวของผูด้แูล” วารสารพยาบาลศาสตร ์ 

 2554 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 29(4):46-53. 

วไิล เลศิธรรมเทว ีและคนอืน่ๆ “ผลของโปรแกรมการฝกึอบรม 

 การนวดสมัผสัทารกตอ่ความรูแ้ละทกัษะของพยาบาล”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29 

 (3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):160-168. 

สมฤด ีเลศิงามมงคลกลุ และ ไขม่กุข ์วเิชยีรเจรญิ “ผลของ 

 โปรแกรมการพยาบาลทีเ่นน้ระบบสนบัสนนุและใหค้วามรู ้

 ตอ่พฤตกิรรมของมารดาในการดแูลบตุรทีป่ว่ยดว้ยโรค 

 ตดิเชือ้เฉยีบพลนัระบบหายใจ” วารสารพยาบาลศาสตร ์ 

 2554 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 29(4):54-60. 

 

ความรูส้กึมคีณุคา่ในตวัเอง 

พวงเพชร เกษรสมทุร และคนอืน่ๆ “ผลของการศกึษาวชิาการ 

 พฒันาตนตามหลกัศาสนาตอ่การเหน็คณุคา่ในตนเองและ 

 ความสขุในการดำเนนิชวีติของนกัศกึษาพยาบาล”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29 

 (3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):151-159. 

 

ความวติกกงัวล 

ปราณ ีทองใส และคนอืน่ๆ “ผลของโปรแกรมการเตรยีมความ 

 พรอ้มในการยา้ยออกจากไอ ซ ีย ูในผูป้ว่ยผา่ตดัทำทางเบีย่ง 

 หลอดเลอืดหวัใจและผา่ตดัเปลีย่น/ซอ่มลิน้หวัใจตอ่ความ 

 วติกกงัวลจากการยา้ยและความพงึพอใจ”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 29(4):27-36. 

สมคดิ ทองด ีและ ผอ่งศร ีศรมีรกต “ความสมัพนัธร์ะหวา่ง 

 ปจัจยัพืน้ฐาน ความเจบ็ปวด ภาวะแทรกซอ้นระบบทางเดนิ 

 หายใจ ภาวะแทรกซอ้นหลงัผา่ตดัและความวติกกงัวลกบั 

 การฟืน้ตวัดา้นสรรีภาพของผูป้ว่ยหลงัผา่ตดัใหญช่อ่งทอ้งใน 

 ระยะวกิฤต”ิ วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ;  

 29(2 ฉบบัเพิม่เตมิ 1):129-139. 

 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งพยาบาลกบัผูป้ว่ย 

พรรณภิา สบืสขุ “บทบาทพยาบาลกบัผูป้ว่ยปอดอดุกัน้เรือ้รงั”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ; 29(2):18-26. 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งมารดากบับตุร 

นพพร วอ่งสริมิาศ และคนอืน่ๆ “แบบวดัความผกูพนับดิา 

 มารดา-บตุร (ฉบบัภาษาไทย) : การทดสอบคณุภาพ 

 เครือ่งมอืสำหรบัใช้ในวยัรุน่ทีม่มีารดาซมึเศรา้”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29 

 (3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):19-28. 

 

ความสขุ 

พวงเพชร เกษรสมทุร และคนอืน่ๆ “ผลของการศกึษาวชิาการ 

 พฒันาตนตามหลกัศาสนาตอ่การเหน็คณุคา่ในตนเองและ 

 ความสขุในการดำเนนิชวีติของนกัศกึษาพยาบาล”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29 

 (3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):151-159. 

 

ความเครยีด 

ยวุด ีวฒันานนท ์และคนอืน่ๆ “ปจัจยัทำนายผลการสอบ 

 ใบอนญุาตประกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ ์ 

 ของผูส้อบประจำป ีพ.ศ. 2553 คณะพยาบาลศาสตร ์ 

 มหาวทิยาลยัมหดิล” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ;  

 เม.ย.-ม.ิย. ; 29(2):65-72. 

อตริตัน ์วฒันไพลนิ และ ลลนา ประทมุ “ผลของโปรแกรม 

 พฒันาทกัษะการเผชญิความเครยีดตอ่ภาวะซมึเศรา้ในวยัรุน่ 

 ตอนตน้” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29 

 (3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):39-47. 

 

ความเจบ็ปวด 

วชัร ีวรากลุนเุคราะห ์และคนอืน่ๆ “ประสบการณค์วามเจบ็ปว่ย 

 ของผูป้ว่ยที่ไดร้บัการผา่ตดัเปลีย่นขอ้เขา่เทยีม”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29(3):74-82. 

สมคดิ ทองด ีและ ผอ่งศร ีศรมีรกต “ความสมัพนัธร์ะหวา่ง 

 ปจัจยัพืน้ฐาน ความเจบ็ปวด ภาวะแทรกซอ้นระบบทางเดนิ 

 หายใจ ภาวะแทรกซอ้นหลงัผา่ตดัและความวติกกงัวลกบั 

 การฟืน้ตวัดา้นสรรีภาพของผูป้ว่ยหลงัผา่ตดัใหญช่อ่งทอ้ง 

 ในระยะวกิฤต”ิ วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ;  

 29(2 ฉบบัเพิม่เตมิ 1):129-139. 

 

ความเชือ่ดา้นสขุภาพ 

สริริตัน ์ฉตัรชยัสชุา และคนอืน่ๆ “ประสทิธผิลของโปรแกรมการ 

 อบรมความรูแ้ละทกัษะการตรวจเตา้นมดว้ยตนเองตอ่ความ 



J Nurs Sci   Vol 29  No 4 October-December 2011 

Journal of Nursing Science ��

 
 เชือ่ดา้นสขุภาพ และการตรวจเตา้นมดว้ยตนเองของอาสา 

 สมคัรสาธารณสขุสตรีในชมุชน” วารสารพยาบาลศาสตร ์ 

 2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29(3):64-73. 

 

ความเชือ่มัน่ 

วารรีตัน ์ถานอ้ย และคนอืน่ๆ “แบบวดัความครุน่คดิตอ่ 

 สถานการณฉ์บบัภาษาไทยสำหรบัวยัรุน่ : คณุภาพของ 
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 หายใจ ภาวะแทรกซอ้นหลงัผา่ตดั และความวติกกงัวลกบั 

 การฟืน้ตวัดา้นสรรีภาพของผูป้ว่ยหลงัผา่ตดัใหญช่อ่งทอ้งใน 

 ระยะวกิฤต”ิ วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ;  

 29(2 ฉบบัเพิม่เตมิ 1):129-139. 

 





J Nurs Sci   Vol 29  No 4 October-December 2011 

Journal of Nursing Science ��

ซ 

ซีก่ง 

ศรนีวล โอสถเสถยีร และคนอืน่ๆ “พฒันาโปรแกรมซีก่งสำหรบั 

 สตรวียัทอง” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ม.ค.-ม.ีค. ;  

 29(1):26-36. 

 

ด 

เดก็, การดแูล 

ศริโิสภา จรรยาสงิห ์และคนอืน่ๆ “การศกึษานำรอ่งผลของ 

 โปรแกรมการสรา้งพลงัใจของผูด้แูลตอ่การควบคมุเบาหวาน 

 ทีบ่า้นในเดก็เบาหวานทีค่วบคมุโรคไมด่”ี  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ; 29 

 (2 ฉบบัเพิม่เตมิ 1):65-73. 

สมฤด ีเลศิงามมงคลกลุ และ ไขม่กุข ์วเิชยีรเจรญิ “ผลของ 

 โปรแกรมการพยาบาลทีเ่นน้ระบบสนบัสนนุและใหค้วามรู ้

 ตอ่พฤตกิรรมของมารดาในการดแูลบตุรทีป่ว่ยดว้ยโรค 

 ตดิเชือ้เฉยีบพลนัระบบหายใจ” วารสารพยาบาลศาสตร ์ 

 2554 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 29(4):54-60. 

อรณุรตัน ์ศรจีนัทรนติย ์และคนอืน่ๆ “การดแูลเดก็โรคหวัพกิาร 

 แตก่ำเนดิในระยะกอ่นผา่ตดั : ผลกระทบตอ่ครอบครวั”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29 

 (3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):7-18. 

 

เดก็วยัเรยีน 

ลวิรรณ อนุนาภริกัษ ์และคนอืน่ๆ “ผลของโปรแกรมสง่เสรมิ 

 สขุภาพตอ่พฤตกิรรมการทำกจิกรรมทางกายของเดก็วยัเรยีน 

 ชัน้ประถมศกึษาทีม่ภีาวะนำ้หนกัเกนิ”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ; 29 

 (2 ฉบบัเพิม่เตมิ 1):15-26. 

 

ไดอะลยัซสิ เยือ่บชุอ่งทอ้ง 

ศริอิร สนิธ ุและ รสสคุนธ ์วารทิสกลุ “ปจัจยัทีส่มัพนัธก์บัภาวะ 

 ซมึเศรา้ในผูส้งูอายทุีร่บัการรกัษาดว้ยการลา้งไตทาง 

 ชอ่งทอ้ง” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ;  

 29(3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):84-92. 

 

ต 

ตา, โรค 

รตพิร คำทัง่ และคนอืน่ๆ “ความสมัพนัธร์ะหวา่งความรูเ้รือ่ง 

 โรคการรบัรู้โอกาสเสีย่งตอ่การเกดิโรคการไดร้บัขอ้มลู 

 ขา่วสารและพฤตกิรรมการปอ้งกนัโรคตอ้หนิของประชากร 

 กลุม่เสีย่ง” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ;  

 29(2 ฉบบัเพิม่เตมิ 1):93-101. 

 

ตา, โรค -- ภาวะแทรกซอ้น 

เอือ้งพร พทิกัษส์งัข ์“การพยาบาลกบัการปอ้งกนัภาวะ 

 แทรกซอ้นจากการใสเ่ลนสส์มัผสั” วารสารพยาบาลศาสตร ์ 

 2554 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 29(4):70-76. 

 

ตำรวจ 

ดวงรตัน ์วฒันกจิไกรเลศิ และคนอืน่ๆ “ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่ 

 พฤตกิรรมสรา้งเสรมิสขุภาพของตำรวจไทย”   

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29 

 (3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):133-142. 

 

ตอ้หนิ -- การปอ้งกนัและควบคมุ 

รตพิร คำทัง่ และคนอืน่ๆ “ความสมัพนัธร์ะหวา่งความรูเ้รือ่งโรค  

 การรบัรู้โอกาสเสีย่งตอ่การเกดิโรคการไดร้บัขอ้มลูขา่วสาร 

 และพฤตกิรรมการปอ้งกนัโรคตอ้หนิของประชากร 

 กลุม่เสีย่ง” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ;  

 29(2 ฉบบัเพิม่เตมิ 1):93-101. 

 

เตา้นม, การตรวจดว้ยตนเอง 

สริริตัน ์ฉตัรชยัสชุา และคนอืน่ๆ “ประสทิธผิลของโปรแกรม 

 การอบรมความรูแ้ละทกัษะการตรวจเตา้นมดว้ยตนเองตอ่ 

 ความเชือ่ดา้นสขุภาพและการตรวจเตา้นมดว้ยตนเองของ 

 อาสาสมคัรสาธารณสขุสตรีในชมุชน”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29(3):64-73. 

 

ไต, โรค 

กนกวรรณ ปานแพ และ อรวมน ศรยีกุตศทุธ “ประสบการณ ์
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 การรบัรูส้มรรถนะของตนเองในการดแูลทารก :  

 การวเิคราะหข์อ้คำถาม” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ;  

 ก.ค.-ก.ย. ; 29(3):43-51. 

วไิล เลศิธรรมเทว ีและคนอืน่ๆ “ผลของโปรแกรมการฝกึอบรม 

 การนวดสมัผสัทารกตอ่ความรูแ้ละทกัษะของพยาบาล”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29 

 (3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):160-168. 

 

ทารกคลอดกอ่นกำหนด 

มณรีตัน ์รุง่ทวชียั และคนอืน่ๆ “ประสทิธผิลของการจดัทา่นอน 

 ตามแนวปฏบิตักิารพยาบาลทางคลนิกิตอ่คา่ความอิม่ตวัของ 

 ออกซเิจน อตัราการเตน้ของหวัใจ อตัราการหายใจและ 

 ระยะเวลาในการหยา่เครือ่งชว่ยหายใจในทารกเกดิกอ่น 

 กำหนด” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ; 29 

 (2 ฉบบัเพิม่เตมิ 1):56-64. 

 

ทอ้งผกู -- ในวยัชรา 

พวงผกา มัน่หมาย และคนอืน่ๆ “ผลของโปรแกรมการปอ้งกนั 

 อาการทอ้งผกูในผูส้งูอายทุีเ่ขา้รบัการผา่ตดักระดกูสะโพก”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 29(4):10-17. 

 

น 

นกัศกึษาพยาบาล 

บญุทพิย ์สริธิรงัศร,ี ชลาภรณ ์สวุรรณสมัฤทธิ ์“ประเมนิผล 

 การเรยีนรูท้างการศกึษาพยาบาลผา่นเวบ็คลาส”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29(3):36-42. 

ปานทพิย ์ปรูณานนท ์และทศันยี ์เกรกิกลุธร “ความสามารถ 

 และทศันคตใินการปฏบิตักิารพยาบาลโดยใชห้ลกัฐานเชงิ 

 ประจกัษข์องนกัศกึษาพยาบาล” วารสารพยาบาลศาสตร ์ 

 2554 ; ม.ค.-ม.ีค. ; 29(1):45-53. 

ปานทพิย ์ปรูณานนท ์“ปจัจยัทำนายสมรรถนะของนกัศกึษา 

 พยาบาลในการปฏบิตักิารพยาบาลโดยใชห้ลกัฐาน 
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 เชงิประจกัษ”์ วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ;  

 29(2 ฉบบัเพิม่เตมิ 1):47-55. 

พวงเพชร เกษรสมทุร และคนอืน่ๆ “ผลของการศกึษาวชิาการ 

 พฒันาตนตามหลกัศาสนาตอ่การเหน็คณุคา่ในตนเองและ 

 ความสขุในการดำเนนิชวีติของนกัศกึษาพยาบาล”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29 

 (3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):151-159. 

ยวุด ีวฒันานนท ์และคนอืน่ๆ “ประสทิธผิลการสอนโดยการ 

 สงัเคราะหค์วามรูจ้ากขอ้มลูเชงิประจกัษใ์นนกัศกึษา 

 หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัมหดิล”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ;  

 29(2 ฉบบัเพิม่เตมิ1):37-46. 

สริริตัน ์ฉตัรชยัสชุา และ นารรีตัน ์จติรมนตร ี“ผลของสือ่ 

 การสอนอเิลก็ทรอนกิสก์ารใหส้ารนำ้ทางหลอดเลอืดดำตอ่ 

 ความสามารถในการใหส้ารนำ้ทางหลอดเลอืดดำของ 

 นกัศกึษาพยาบาลชัน้ปทีี ่2” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ;  

 ก.ค.-ก.ย. ; 29(3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):143-150. 

 

นกัศกึษาพยาบาล -- การฝกึภาคปฏบิตั ิ

ปานทพิย ์ปรูณานนท ์“ปจัจยัทำนายสมรรถนะของนกัศกึษา 

 พยาบาลในการปฏบิตักิารพยาบาลโดยใชห้ลกัฐานเชงิ 

 ประจกัษ”์ วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ;  

 29(2 ฉบบัเพิม่เตมิ 1):47-55. 

 

นำ้นมมารดา, การเลีย้งลกู 

ทศัน ีประสบกติตคิณุ และคนอืน่ๆ “ทศันคตแิละการรบัรู ้

 อปุสรรคของผูส้งูอายตุอ่การสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแม”่  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29 

 (3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):75-83. 

พรนภา ตัง้สขุสนัต,์ เอมพร รตนิธร “ประสบการณแ์ละปจัจยั 

 เชงิบรบิททีเ่กีย่วกบัการเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีวใน 

 ในมารดาทีท่ำงานนอกบา้นเตม็เวลา”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29(3):52-63. 

 

แนวปฏบิตักิารพยาบาล 

พรทพิย ์สารีโส, เกศรนิทร ์อทุรยิะประสทิธิ ์“การประยกุตใ์ช ้

 หลกัฐานเชงิประจกัษเ์พือ่ปอ้งกนัหลอดเลอืดดำอดุกัน้ใน 

 ผูป้ว่ยอายรุกรรม-ศลัยกรรม” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554  

 ; เม.ย.-ม.ิย. ; 29(2):27-36. 

มณรีตัน ์รุง่ทวชียั และคนอืน่ๆ “ประสทิธผิลของการจดัทา่นอน 

 ตามแนวปฏบิตักิารพยาบาลทางคลนิกิตอ่คา่ความอิม่ตวัของ 

 ออกซเิจน อตัราการเตน้ของหวัใจ อตัราการหายใจและ 

 ระยะเวลาในการหยา่เครือ่งชว่ยหายใจในทารกเกดิกอ่น 

 กำหนด” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ;  

 29(2 ฉบบัเพิม่เตมิ 1):56-64. 

รุง่นภา เขยีวชะอำ่ และคนอืน่ๆ “การพฒันาแนวปฏบิตั ิ

 การเตรยีมความพรอ้มสำหรบัญาตผิูด้แูลผูป้ว่ยบาดเจบ็ที ่

 ศรีษะ” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ม.ค.-ม.ีค. ;  

 29(1):18-25. 

อษุณยี ์แกว้เกบ็ และคนอืน่ๆ “ผลของการใชแ้นวปฏบิตักิาร 

 พยาบาลเพือ่ปอ้งกนัการเกดิผืน่แดงบรเิวณฝเียบ็และกน้กบ 

 ในผูป้ว่ยระบบประสาททีม่ภีาวะกลัน้ปสัสาวะไม่ได”้  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 29(4):37-45. 

 

บ 

บรกิารสขุภาพสำหรบัผูส้งูอาย ุ

นารรีตัน ์จติรมนตร ีและ วไิลวรรณ ทองเจรญิ “ตวัแบบการดแูล 

 ผูส้งูอายทุีด่ขีองชมุชนเขตเมอืง” วารสารพยาบาลศาสตร ์ 

 2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29(3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):67-74. 

 

บรโิภคนสิยั 

อจัฉรยิา พงษน์ุม่กลุ และคนอืน่ๆ “พฤตกิรรมการบรโิภคของ 

 พระภกิษสุงฆใ์นเขตบางกอกนอ้ยกรงุเทพมหานคร”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ; 29(2):37-45. 

 

บคุลากรทางการแพทย ์

อษุาวด ีอศัดรวเิศษ และคนอืน่ๆ “การประเมนิผลการลา้งมอื 

 เพือ่ผา่ตดั แบบใชแ้ปรง ไม่ใชแ้ปรง และแบบไม่ใชน้ำ้ ไม่ใช ้

 แปรง ในบคุลากรทางการแพทยแ์ละพยาบาลทีท่ำงานใน 

 หอ้งผา่ตดัในโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัแหง่หนึง่ประเทศไทย”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29(3):17-27. 

 

เบาหวาน 

กรีดา ไกรนวุตัร และ เสาวรส มกีศุล “การดแูลสขุภาพ 

 ผูเ้จบ็ปว่ยดว้ยโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงูในชมุชน :  

 มมุมองของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในชมุชน”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ม.ค.-ม.ีค. ; 29(1):73-80. 

เกศศริ ิวงษค์งคำ และคนอืน่ๆ “ความสมัพนัธร์ะหวา่งระยะ 

 เวลาการเปน็เบาหวานกบัระดบัความรนุแรงของการเกดิโรค 

 หลอดเลอืดแดงสว่นปลายอดุตนัในผูป้ว่ยไทยทีเ่ปน็เบาหวาน 

 ชนดิที ่2” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ;  

 29(3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):124-132. 
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นงลกัษณ ์องิคมณ ีและคนอืน่ๆ “ประสทิธผิลของโปรแกรม 

 สง่เสรมิความสามารถในการแก้ไขปญัหาตอ่ความสมำ่เสมอ 

 ในการรบัประทานยาในผูป้ว่ยเบาหวานชนดิที ่2”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ; 29(2):56-64. 

สพุาพร เพช็รอาวธุ และ นนัทยิา วฒัาย ุ“ปจัจยัทำนาย 

 พฤตกิรรมการจดัการโรคเบาหวานดว้ยตนเองของผูป้ว่ย 

 เบาหวานชนดิที ่2” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ;  

 ต.ค.-ธ.ค. ; 29(4):18-26. 

 

เบาหวาน -- การรกัษาดว้ยยา 

นงลกัษณ ์องิคมณ ีและคนอืน่ๆ “ประสทิธผิลของโปรแกรมสง่ 

 เสรมิความสามารถในการแก้ไขปญัหาตอ่ความสมำ่เสมอใน 

 การรบัประทานยาในผูป้ว่ยเบาหวานชนดิที ่2”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ; 29(2):56-64. 

 

เบาหวาน -- ในวยัชรา 

ชอ่ผกา สทุธพิงศ,์ ศริอิร สนิธ ุ“ปจัจยัทำนายการเกดิแผลกดทบั 

 ในผูส้งูอายโุรคหลอดเลอืดสมองที่ไมม่ีโรคเบาหวานรว่ม 

 ดว้ย” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29 

 (3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):113-123. 

 

เบาหวานในหญงิมคีรรภ ์

ปยิะนนัท ์ลมิเรอืงรอง และคนอืน่ๆ “ความสมัพนัธร์ะหวา่ง 

 ปจัจยับางประการ การออกกำลงักายและระดบันำ้ตาล 

 ในเลอืดหลงัรบัประทานอาหาร 2 ชัว่โมง ในสตรทีีเ่ปน็ 

 เบาหวานขณะตัง้ครรภ”์ วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ;  

 ก.ค.-ก.ย. ; 29(3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):48-58. 

 

เบาหวานในเดก็ 

ศริโิสภา จรรยาสงิห ์และคนอืน่ๆ “การศกึษานำรอ่งผลของ 

 โปรแกรมการสรา้งพลงัใจของผูด้แูลตอ่การควบคมุเบาหวาน 

 ทีบ่า้นในเดก็เบาหวานทีค่วบคมุโรคไมด่”ี วารสารพยาบาล 

 ศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ;  29(2 ฉบบัเพิม่เตมิ 1):65-73. 

 

แบบสอบถาม 

ทศัน ีประสบกติตคิณุ, ฟองคำ ตลิกสกลุชยั “แบบสอบถาม 

 การรบัรูส้มรรถนะของตนเองในการดแูลทารก :  

 การวเิคราะหข์อ้คำถาม” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ;  

 ก.ค.-ก.ย. ; 29(3):43-51. 

 

ป 

ประสาท, โรคระบบ -- การพยาบาล 

อษุณยี ์แกว้เกบ็ และคนอืน่ๆ “ผลของการใชแ้นวปฏบิตั ิ

 การพยาบาลเพือ่ปอ้งกนัการเกดิผืน่แดงบรเิวณฝเียบ็และ 

 กน้กบในผูป้ว่ยระบบประสาททีม่ภีาวะกลัน้ปสัสาวะไม่ได”้  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 29(4):37-45. 

 

ปอด, โรคเกดิจากการอดุกัน้ 

พรรณภิา สบืสขุ “บทบาทพยาบาลกบัผูป้ว่ยปอดอดุกัน้เรือ้รงั”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ; 29(2):18-26. 

 เมธณิ ีจนัตยิะ “ผลของโปรแกรมการเสรมิสรา้งพลงัอำนาจ 

 โดยประยกุตก์ารฟืน้ฟสูมรรถภาพปอดตอ่พฤตกิรรมสขุภาพ 

 ของผูป้ว่ยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั” วารสารพยาบาลศาสตร ์ 

 2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ; 29(2 ฉบบัเพิม่เตมิ 1):8-14. 

 

ปอดอดุกัน้เรือ้รงั, โรค 

อมรรตัน ์นาคละมยั และคนอืน่ๆ “อทิธพิลของการรบัรูค้วาม 

 รนุแรงของอาการ การสนบัสนนุทางสงัคมและความรูส้กึไม ่

 แนน่อนในความเจบ็ปว่ยตอ่ภาวะสขุภาพของผูป้ว่ยโรคปอด 

 อดุกัน้เรือ้รงั” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ;  

 29(2):46-55. 

 

ปจัจยัทางจติใจ 

นนัทนา ธนาโนวรรณ, สริริตัน ์ลลีาจรสั “ปจัจยัและผลทางจติ 

 สงัคมของความรนุแรงทีเ่กดิจากคูส่มรสในสตรตีัง้ครรภ”์  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ม.ค.-ม.ีค. ; 29(1):37-44. 

 

โปรแกรมการจดัการสิง่แวดลอ้มภายในบา้น 

นนัทวนั ขวญัสขุ, อาภาวรรณ หนคูง “ผลของโปรแกรม 

 การจดัการสิง่แวดลอ้มภายในบา้นตอ่พฤตกิรรมการจดัการ 

 สิง่แวดลอ้มของผูด้แูลเดก็โรคหดื” วารสารพยาบาลศาสตร ์ 

 2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29(3):94-102. 

 

โปรแกรมการปอ้งกนัอาการทอ้งผกู 

พวงผกา มัน่หมาย และคนอืน่ๆ “ผลของโปรแกรมการปอ้งกนั 

 อาการทอ้งผกูในผูส้งูอายทุีเ่ขา้รบัการผา่ตดักระดกูสะโพก”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 29(4):10-17. 
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โปรแกรมการพยาบาลทีเ่นน้ระบบสนบัสนนุ 

กนิร ีชยัสวรรค ์และคนอืน่ๆ “ปจัจยัทำนายภาวะซมึเศรา้ 

 หลงัคลอดในมารดาวยัรุน่” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ;  

 ต.ค.-ธ.ค. ; 29(4):61-69. 

 

ผ 

ผวิหนงัอกัเสบ 

อษุณยี ์แกว้เกบ็ และคนอืน่ๆ “ผลของการใชแ้นวปฏบิตักิาร 

 พยาบาลเพือ่ปอ้งกนัการเกดิผืน่แดงบรเิวณฝเียบ็และกน้กบ 

 ในผูป้ว่ยระบบประสาททีม่ภีาวะกลัน้ปสัสาวะไม่ได”้  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 29(4):37-45. 

 

ผูด้แูล 

นนัทวนั ขวญัสขุ, อาภาวรรณ หนคูง “ผลของโปรแกรม 

 การจดัการสิง่แวดลอ้มภายในบา้นตอ่พฤตกิรรม 

 การจดัการสิง่แวดลอ้มของผูด้แูลเดก็โรคหดื”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29(3):94-102. 

รุง่นภา เขยีวชะอำ่ และคนอืน่ๆ “การพฒันาแนวปฏบิตั ิ

 การเตรยีมความพรอ้มสำหรบัญาตผิูด้แูลผูป้ว่ยบาดเจบ็ 

 ทีศ่รีษะ” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ม.ค.-ม.ีค. ;  

 29(1):18-25. 

ศริโิสภา จรรยาสงิห ์และคนอืน่ๆ “การศกึษานำรอ่งผลของ 

 โปรแกรมการสรา้งพลงัใจของผูด้แูลตอ่การควบคมุเบาหวาน 

 ทีบ่า้นในเดก็เบาหวานทีค่วบคมุโรคไมด่”ี  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ; 29 

 (2 ฉบบัเพิม่เตมิ 1):65-73. 

               

ผูป้ว่ย 

เกศศริ ิวงษค์งคำ และคนอืน่ๆ “ความสมัพนัธร์ะหวา่งระยะ 

 เวลาการเปน็เบาหวานกบัระดบัความรนุแรงของการเกดิโรค 

 หลอดเลอืดแดงสว่นปลายอดุตนัในผูป้ว่ยไทยทีเ่ปน็เบาหวาน 

 ชนดิที ่2” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ;  

 29(3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):124-132. 

พรทพิย ์สารีโส, เกศรนิทร ์อทุรยิะประสทิธิ ์“การประยกุตใ์ช ้

 หลกัฐานเชงิประจกัษเ์พือ่ปอ้งกนัหลอดเลอืดดำอดุกัน้ใน 

 ผูป้ว่ยอายรุกรรม-ศลัยกรรม” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554  

 ; เม.ย.-ม.ิย. ; 29(2):27-36. 

พรรณภิา สบืสขุ “บทบาทพยาบาลกบัผูป้ว่ยปอดอดุกัน้เรือ้รงั”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ; 29(2):18-26. 

พมิพา เทพวลัย ์และคนอืน่ๆ “การรบัรูค้วามเจบ็ปว่ย  

 การตอบสนองทางอารมณ ์และประสบการณก์ารเขา้รบั 

 การรกัษาในโรงพยาบาลในการทำนายการตดัสนิใจมารบั 

 การรกัษาของผูป้ว่ยกลุม่อาการกลา้มเนือ้หวัใจขาดเลอืด 

 เฉยีบพลนั” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ;  

 29(2 ฉบบัเพิม่เตมิ 1):111-119. 

อมรรตัน ์นาคละมยั และคนอืน่ๆ “อทิธพิลของการรบัรูค้วาม 

 รนุแรงของอาการ การสนบัสนนุทางสงัคมและความรูส้กึไม ่

 แนน่อนในความเจบ็ปว่ยตอ่ภาวะสขุภาพของผูป้ว่ยโรคปอด 

 อดุกัน้เรือ้รงั” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ;  

 29(2):46-55. 

 

ผูป้ว่ย, การจดัการดแูล 

รุง่นภา เขยีวชะอำ่ และคนอืน่ๆ “การพฒันาแนวปฏบิตักิาร 

 เตรยีมความพรอ้มสำหรบัญาตผิูด้แูลผูป้ว่ยบาดเจบ็ทีศ่รีษะ”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ม.ค.-ม.ีค. ; 29(1):18-25. 

 

ผูป้ว่ย, การจำหนา่ยออกจากโรงพยาบาล 

จฑุาภรณ ์เพิม่พลู และคนอืน่ๆ “ประสทิธผิลของโปรแกรม 

 การวางแผนจำหนา่ยแบบมีโครงสรา้งในผูป้ว่ยโรค 

 หลอดเลอืดหวัใจเฉยีบพลนัตอ่ความสามารถในการปฏบิตักิจิ 

 ประจำวนั ความพงึพอใจ และการกลบัมารกัษาซำ้”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ; 29 

 (2 ฉบบัเพิม่เตมิ 1):120-128. 

 

ผูป้ว่ย, การดแูล 

กรีดา ไกรนวุตัร และ เสาวรส มกีศุ “การดแูลสขุภาพผูเ้จบ็ปว่ย 

 ดว้ยโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงูในชมุชน : มมุมอง 

 ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในชมุชน” วารสารพยาบาลศาสตร ์ 

 2554 ; ม.ค.-ม.ีค. ; 29(1):73-80. 

ชนิา บนุนาค และ รววิรรณ หนนูะ “ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

 คณุภาพชวีติของผูป้ว่ยภาวะขาดเลอืด”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ; 29 

 (2 ฉบบัเพิม่เตมิ 1):27-36. 

 

ผูป้ว่ยทีบ่า้น, บรกิาร 

ศริโิสภา จรรยาสงิห ์และคนอืน่ๆ “การศกึษานำรอ่งผลของ 

 โปรแกรมการสรา้งพลงัใจของผูด้แูลตอ่การควบคมุเบาหวาน 

 ทีบ่า้นในเดก็เบาหวานทีค่วบคมุโรคไมด่”ี  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ; 29 

 (2 ฉบบัเพิม่เตมิ 1):65-73. 
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ผูป้ว่ยหนกั, การดแูล 

เพญ็ศร ีอุน่สวสัดพิงษ ์และคนอืน่ๆ “ผลของกจิกรรมพยาบาล 

 มุง่เปา้ในระยะ 6 ชัว่โมงแรกตอ่ความรนุแรงของอวยัวะ 

 ลม้เหลวในผูป้ว่ยทีม่กีลุม่อาการ Sepsis”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ; 29 

 (2 ฉบบัเพิม่เตมิ 1):102-110. 

 

ผูส้งูอาย ุ

ชอ่ผกา สทุธพิงศ,์ ศริอิร สนิธ ุ“ปจัจยัทำนายการเกดิแผลกดทบั 

 ในผูส้งูอายโุรคหลอดเลอืดสมองที่ไมม่ีโรคเบาหวาน 

 รว่มดว้ย” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ;  

 29(3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):113-123. 

ณฐัสรุางค ์บญุจนัทร ์และคนอืน่ๆ “ผลของการพฒันา 

 ศกัยภาพการดแูลตนเองของผูส้งูอายทุีเ่ปน็โรคความดนั 

 โลหติสงู” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29 

 (3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):93-102. 

ทศัน ีประสบกติตคิณุ และคนอืน่ๆ “ทศันคตแิละการรบัรู ้

 อปุสรรคของผูส้งูอายตุอ่การสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแม”่  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29 

 (3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):75-83. 

ปรางคท์พิย ์อจุะรตัน และ วฒันา พนัธุศ์กัดิ ์“พฤตกิรรม 

 สง่เสรมิสขุภาพของผูส้งูอายใุนชมุชนแออดัเขตเมอืง :  

 กรณศีกึษาชมุชนบา้นบ ุเขตบางกอกนอ้ย กรงุเทพมหานคร”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29(3):83-93. 

พวงผกา มัน่หมาย และคนอืน่ๆ “ผลของโปรแกรมการปอ้งกนั 

 อาการทอ้งผกูในผูส้งูอายทุีเ่ขา้รบัการผา่ตดักระดกูสะโพก”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 29(4):10-17. 

วไิลวรรณ ทองเจรญิ และคนอืน่ๆ “ประสทิธผิลของกระบวนการ 

 จดัการความรูต้อ่ความรูแ้ละการจดัการปญัหาความดนัโลหติ 

 สงูของผูส้งูอาย”ุ วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ;  

 29(3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):103-112. 

ศริอิร สนิธ ุและ รสสคุนธ ์วารทิสกลุ “ปจัจยัทีส่มัพนัธก์บัภาวะ 

 ซมึเศรา้ในผูส้งูอายทุีร่บัการรกัษาดว้ยการลา้งไตทาง 

 ชอ่งทอ้ง” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ;  

 29(3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):84-92. 

 

ผูส้งูอาย,ุ การดแูล 

นารรีตัน ์จติรมนตร ีและ วไิลวรรณ ทองเจรญิ “ตวัแบบการ 

 ดแูลผูส้งูอายทุีด่ขีองชมุชนเขตเมอืง”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29 

 (3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):67-74. 

แผลกดทบั 

ชอ่ผกา สทุธพิงศ,์ ศริอิร สนิธ ุ“ปจัจยัทำนายการเกดิแผลกดทบั 

 ในผูส้งูอายโุรคหลอดเลอืดสมองที่ไมม่ีโรคเบาหวาน 

 รว่มดว้ย” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ;  

 29(3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):113-123. 

 

ฝ 

ฝเียบ็ 

อษุณยี ์แกว้เกบ็ และคนอืน่ๆ “ผลของการใชแ้นวปฏบิตักิาร 

 พยาบาลเพือ่ปอ้งกนัการเกดิผืน่แดงบรเิวณฝเียบ็และกน้กบ 

 ในผูป้ว่ยระบบประสาททีม่ภีาวะกลัน้ปสัสาวะไม่ได”้  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 29(4):37-45. 

 

พ 

พยาบาล 

พรรณภิา สบืสขุ “บทบาทพยาบาลกบัผูป้ว่ยปอดอดุกัน้เรือ้รงั”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ; 29(2):18-26. 

ยวุด ีวฒันานนท ์และคนอืน่ๆ “ปจัจยัทำนายผลการสอบ 

 ใบอนญุาตประกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ ์ 

 ของผูส้อบประจำป ีพ.ศ. 2553 คณะพยาบาลศาสตร ์ 

 มหาวทิยาลยัมหดิล” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ;  

 เม.ย.-ม.ิย. ; 29(2):65-72. 

วไิล เลศิธรรมเทว ีและคนอืน่ๆ “ผลของโปรแกรมการฝกึอบรม 

 การนวดสมัผสัทารกตอ่ความรูแ้ละทกัษะของพยาบาล”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29 

 (3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):160-168. 

อษุาวด ีอศัดรวเิศษ และคนอืน่ๆ “การประเมนิผลการลา้งมอื 

 เพือ่ผา่ตดั แบบใชแ้ปรง ไม่ใชแ้ปรง และแบบไม่ใชน้ำ้ ไม่ใช ้

 แปรง ในบคุลากรทางการแพทยแ์ละพยาบาลทีท่ำงานใน 

 หอ้งผา่ตดัในโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัแหง่หนึง่ประเทศไทย”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29(3):17-27. 

 

พยาบาลศาสตร,์ การศกึษา 

บญุทพิย ์สริธิรงัศร,ี ชลาภรณ ์สวุรรณสมัฤทธิ ์“ประเมนิผล  

 การเรยีนรูท้างการศกึษาพยาบาลผา่นเวบ็คลาส”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29(3):36-42. 

ปานทพิย ์ปรูณานนท ์และทศันยี ์เกรกิกลุธร “ความสามารถ 

 และทศันคตใินการปฏบิตักิารพยาบาลโดยใชห้ลกัฐานเชงิ 

 ประจกัษข์องนกัศกึษาพยาบาล” วารสารพยาบาลศาสตร ์ 

 2554 ; ม.ค.-ม.ีค. ; 29(1):45-53. 

ปานทพิย ์ปรูณานนท ์“ปจัจยัทำนายสมรรถนะของนกัศกึษา 
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 พยาบาลในการปฏบิตักิารพยาบาลโดยใชห้ลกัฐาน 

 เชงิประจกัษ”์ วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ;  

 29(2 ฉบบัเพิม่เตมิ 1):47-55. 

ยวุด ีวฒันานนท ์และคนอืน่ๆ “ประสทิธผิลการสอนโดยการ 

 สงัเคราะหค์วามรูจ้ากขอ้มลูเชงิประจกัษใ์นนกัศกึษา 

 หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัมหดิล”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ; 29 

 (2 ฉบบัเพิม่เตมิ1):37-46. 

 

พระสงฆ ์

อจัฉรยิา พงษน์ุม่กลุ และคนอืน่ๆ “พฤตกิรรมการบรโิภคของ 

 พระภกิษสุงฆใ์นเขตบางกอกนอ้ย กรงุเทพมหานคร”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ; 29(2):37-45. 

พฤตกิรรมการจดัการโรคเบาหวานดว้ยตนเอง 

สพุาพร เพช็รอาวธุ และ นนัทยิา วฒัาย ุ“ปจัจยัทำนาย 

 พฤตกิรรมการจดัการโรคเบาหวานดว้ยตนเองของผูป้ว่ย 

 เบาหวานชนดิที ่2” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ;  

 ต.ค.-ธ.ค. ; 29(4):18-26. 

 

พฤตกิรรมของมารดา 

สมฤด ีเลศิงามมงคลกลุ และ ไขม่กุข ์วเิชยีรเจรญิ “ผลของ 

 โปรแกรมการพยาบาลทีเ่นน้ระบบสนบัสนนุและใหค้วามรู ้

 ตอ่พฤตกิรรมของมารดาในการดแูลบตุรทีป่ว่ยดว้ยโรค 

 ตดิเชือ้เฉยีบพลนัระบบหายใจ” วารสารพยาบาลศาสตร ์ 

 2554 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 29(4):54-60. 

 

พฤตกิรรมสขุภาพ 

เมธณิ ีจนัตยิะ “ผลของโปรแกรมการเสรมิสรา้งพลงัอำนาจ 

 โดยประยกุตก์ารฟืน้ฟสูมรรถภาพปอดตอ่พฤตกิรรมสขุภาพ 

 ของผูป้ว่ยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั” วารสารพยาบาลศาสตร ์ 

 2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ; 29(2 ฉบบัเพิม่เตมิ 1):8-14. 

 

พลงัอำนาจ 

เมธณิ ีจนัตยิะ “ผลของโปรแกรมการเสรมิสรา้งพลงัอำนาจ 

 โดยประยกุตก์ารฟืน้ฟสูมรรถภาพปอดตอ่พฤตกิรรมสขุภาพ 

 ของผูป้ว่ยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั” วารสารพยาบาลศาสตร ์ 

 2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ; 29(2 ฉบบัเพิม่เตมิ 1):8-14. 

 

พษิสรุาเรือ้รงั 

ปรางคท์พิย ์อจุะรตัน และคนอืน่ๆ “พฤตกิรรมการดืม่เครือ่งดืม่ 

 แอลกอฮอลข์องคนไทยเขตเมอืง : กรณศีกึษาชมุชนบา้นบ ุ 

 เขตบางกอกนอ้ย กรงุเทพมหานคร”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ม.ค.-ม.ีค. ; 29(1):53-62. 

 

ภ 

ภาวะแทรกซอ้นหลงัศลัยกรรม 

สมคดิ ทองด ีและ ผอ่งศร ีศรมีรกต “ความสมัพนัธร์ะหวา่ง 

 ปจัจยัพืน้ฐาน ความเจบ็ปวด ภาวะแทรกซอ้นระบบทางเดนิ 

 หายใจ ภาวะแทรกซอ้นหลงัผา่ตดัและความวติกกงัวลกบั 

 การฟืน้ตวัดา้นสรรีภาพของผูป้ว่ยหลงัผา่ตดัใหญช่อ่งทอ้ง 

 ในระยะวกิฤต”ิวารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ;  

 29(2 ฉบบัเพิม่เตมิ 1):129-139. 

 

โภชนาการ 

อจัฉรยิา พงษน์ุม่กลุ และคนอืน่ๆ “พฤตกิรรมการบรโิภคของ 

 พระภกิษสุงฆใ์นเขตบางกอกนอ้ย กรงุเทพมหานคร”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ; 29(2):37-45. 

 

ม 

มะเรง็ 

กนกพร วสิทุธกิลุ “การจดัการทางการพยาบาลสำหรบัผูป้ว่ย 

 โรคมะเรง็ทีป่ระสบภาวะเบือ่อาหาร”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29(3):8-16. 

 

มะเรง็ปากมดลกู 

จริาพร ศรพีบิลูยบ์ตั ิและคนอืน่ๆ “ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บั 

 การมาใชบ้รกิารตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกูของสตรทีี ่

 อาศยัอยู่ในพืน้ทีร่บัผดิชอบศนูยส์ขุภาพชมุชน”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ; 29 

 (2 ฉบบัเพิม่เตมิ 1):82-92. 

 

มารดา 

นพพร วอ่งสริมิาศ และคนอืน่ๆ “แบบวดัความผกูพนับดิา 

 มารดา-บตุร (ฉบบัภาษาไทย) : การทดสอบคณุภาพ 

 เครือ่งมอืสำหรบัใช้ในวยัรุน่ทีม่มีารดาซมึเศรา้”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29 

 (3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):19-28. 

พรนภา ตัง้สขุสนัต,์ เอมพร รตนิธร “ประสบการณแ์ละปจัจยั 

 เชงิบรบิททีเ่กีย่วกบัการเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีวใน 

 ในมารดาทีท่ำงานนอกบา้นเตม็เวลา”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29(3):52-63. 
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อดณิา ศรสีมบรูณ ์และคนอืน่ๆ “ผลของโปรแกรมการสง่เสรมิ 

 บทบาทการเปน็มารดาตอ่ความสำเรจ็ในบทบาทการเปน็ 

 มารดาของมารดาวยัรุน่ที่ไม่ไดว้างแผนการตัง้ครรภ”์  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ; 29 

 (2 ฉบบัเพิม่เตมิ 1):74-81. 

 

มารดาวยัรุน่ 

กนิร ีชยัสวรรค ์และคนอืน่ๆ “ปจัจยัทำนายภาวะซมึเศรา้ 

 หลงัคลอดในมารดาวยัรุน่” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ;  

 ต.ค.-ธ.ค. ; 29(4):61-69. 

 

ร 

ระยะหลงัคลอด 

กนิร ีชยัสวรรค ์และคนอืน่ๆ “ปจัจยัทำนายภาวะซมึเศรา้หลงั 

 คลอดในมารดาวยัรุน่” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ;  

 ต.ค.-ธ.ค. ; 29(4):61-69. 

 

โรคอว้น -- ในวยัทารกและวยัเดก็ 

ลวิรรณ อนุนาภริกัษ ์และคนอืน่ๆ “ผลของโปรแกรมสง่เสรมิ 

 สขุภาพตอ่พฤตกิรรมการทำกจิกรรมทางกายของเดก็วยัเรยีน 

 ชัน้ประถมศกึษาทีม่ภีาวะนำ้หนกัเกนิ”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ; 29 

 (2 ฉบบัเพิม่เตมิ 1):15-26. 

 

ล 

เลนสส์มัผสั 

เอือ้งพร พทิกัษส์งัข ์“การพยาบาลกบัการปอ้งกนัภาวะ 

 แทรกซอ้นจากการใสเ่ลนสส์มัผสั” วารสารพยาบาลศาสตร ์ 

 2554 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 29(4):70-76. 

 

ว 

วยัชรา 

นารรีตัน ์จติรมนตร ีและ วไิลวรรณ ทองเจรญิ “ตวัแบบ 

 การดแูลผูส้งูอายทุีด่ขีองชมุชนเขตเมอืง”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29 

 (3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):67-74. 

 

วยัรุน่ 

นพพร วอ่งสริมิาศ และคนอืน่ๆ “แบบวดัความผกูพนับดิา 

 มารดา-บตุร (ฉบบัภาษาไทย) : การทดสอบคณุภาพ 

 เครือ่งมอืสำหรบัใช้ในวยัรุน่ทีม่มีารดาซมึเศรา้”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29 

 (3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):19-28. 

นนัทยิา วฒัาย ุและคนอืน่ๆ “การประเมนิและการตอบสนอง 

 อยา่งรวดเรว็ : บรบิทของพฤตกิรรมเสีย่งตอ่การตดิเชือ้ HIV/ 

 AIDS ของวยัรุน่ในกรงุเทพมหานคร”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29(3):28-35. 

วารรีตัน ์ถานอ้ย และคนอืน่ๆ “แบบวดัความครุน่คดิตอ่ 

 สถานการณฉ์บบัภาษาไทยสำหรบัวยัรุน่ : คณุภาพของ 

 เครือ่งมอื” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29 

 (3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):29-38. 

อดณิา ศรสีมบรูณ ์และคนอืน่ๆ “ผลของโปรแกรมการสง่เสรมิ 

 บทบาทการเปน็มารดาตอ่ความสำเรจ็ในบทบาทการเปน็ 

 มารดาของมารดาวยัรุน่ที่ไม่ไดว้างแผนการตัง้ครรภ”์  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ; 29 

 (2 ฉบบัเพิม่เตมิ 1):74-81. 

อตริตัน ์วฒันไพลนิ และ ลลนา ประทมุ “ผลของโปรแกรม 

 พฒันาทกัษะการเผชญิความเครยีดตอ่ภาวะซมึเศรา้ในวยัรุน่ 

 ตอนตน้” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29 

 (3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):39-47. 

 

วยัหมดระด ู

ศรนีวล โอสถเสถยีร และคนอืน่ๆ “พฒันาโปรแกรมซีก่งสำหรบั 

 สตรวียัทอง” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ม.ค.-ม.ีค. ;  

 29(1):26-36. 

 

ศ 

ศลัยกรรม, การดแูลกอ่น 

อรณุรตัน ์ศรจีนัทรนติย ์และคนอืน่ๆ “การดแูลเดก็โรคหวัใจ 

 พกิารแตก่ำเนดิในระยะกอ่นผา่ตดั : ผลกระทบตอ่ 

 ครอบครวั” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ;  

 29(3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):7-18. 

 

ศาสนา 

พวงเพชร เกษรสมทุร และคนอืน่ๆ “ผลของการศกึษาวชิา 

 การพฒันาตนตามหลกัศาสนาตอ่การเหน็คณุคา่ในตนเอง 

 และความสขุในการดำเนนิชวีติของนกัศกึษาพยาบาล”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29 

 (3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):151-159. 
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ศรีษะบาดเจบ็ 

รุง่นภา เขยีวชะอำ่ และคนอืน่ๆ “การพฒันาแนวปฏบิตั ิ

 การเตรยีมความพรอ้มสำหรบัญาตผิูด้แูลผูป้ว่ยบาดเจบ็ 

 ทีศ่รีษะ” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ม.ค.-ม.ีค. ;  

 29(1):18-25. 

 

ศรีษะบาดเจบ็ -- การดแูล 

รุง่นภา เขยีวชะอำ่ และคนอืน่ๆ “การพฒันาแนวปฏบิตั ิ

 การเตรยีมความพรอ้มสำหรบัญาตผิูด้แูลผูป้ว่ยบาดเจบ็ 

 ทีศ่รีษะ” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ม.ค.-ม.ีค. ;  

 29(1):18-25. 

 

ส 

สตร ี

จริาพร ศรพีบิลูยบ์ตั ิและคนอืน่ๆ “ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บั 

 การมาใชบ้รกิารตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกูของสตรทีี ่

 อาศยัอยู่ในพืน้ทีร่บัผดิชอบศนูยส์ขุภาพชมุชน”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ; 29 

 (2 ฉบบัเพิม่เตมิ 1):82-92. 

ศรนีวล โอสถเสถยีร และคนอืน่ๆ “พฒันาโปรแกรมซีก่งสำหรบั 

 สตรวียัทอง” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ม.ค.-ม.ีค. ;  

 29(1):26-36. 

สริริตัน ์ฉตัรชยัสชุา และคนอืน่ๆ “ประสทิธผิลของโปรแกรม 

 การอบรมความรูแ้ละทกัษะการตรวจเตา้นมดว้ยตนเองตอ่ 

 ความเชือ่ดา้นสขุภาพและการตรวจเตา้นมดว้ยตนเองของ 

 อาสาสมคัรสาธารณสขุสตรีในชมุชน”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29(3):64-73. 

 

สขุภาพ 

อมรรตัน ์นาคละมยั และคนอืน่ๆ “อทิธพิลของการรบัรูค้วาม 

 รนุแรงของอาการ การสนบัสนนุทางสงัคมและความรูส้กึไม ่

 แนน่อนในความเจบ็ปว่ยตอ่ภาวะสขุภาพของผูป้ว่ยโรคปอด 

 อดุกัน้เรือ้รงั” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ;  

 29(2):46-55. 

 

ห 

หนว่ยรกัษาพยาบาลผูป้ว่ยหนกั 

ปราณ ีทองใส และคนอืน่ๆ “ผลของโปรแกรมการเตรยีม 

 ความพรอ้มในการยา้ยออกจากไอ ซ ีย ูในผูป้ว่ยผา่ตดัทำ 

 ทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจและผา่ตดัเปลีย่น/ซอ่มลิน้หวัใจตอ่ 

 ความวติกกงัวลจากการยา้ยและความพงึพอใจ”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 29(4):27-36. 

 

หลอดเลอืดดำ 

พรทพิย ์สารีโส, เกศรนิทร ์อทุรยิะประสทิธิ ์“การประยกุตใ์ช ้

 หลกัฐานเชงิประจกัษเ์พือ่ปอ้งกนัหลอดเลอืดดำอดุกัน้ 

 ในผูป้ว่ยอายรุกรรม-ศลัยกรรม” วารสารพยาบาลศาสตร ์ 

 2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ; 29(2):27-36. 

สริริตัน ์ฉตัรชยัสชุา และ นารรีตัน ์จติรมนตร ี“ผลของสือ่ 

 การสอนอเิลก็ทรอนกิสก์ารใหส้ารนำ้ทางหลอดเลอืดดำตอ่ 

 ความสามารถในการใหส้ารนำ้ทางหลอดเลอืดดำของ 

 นกัศกึษาพยาบาลชัน้ปทีี ่2” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ;  

 ก.ค.-ก.ย. ; 29(3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):143-150. 

 

หลอดเลอืดดำอกัเสบอดุตนั 

พรทพิย ์สารีโส, เกศรนิทร ์อทุรยิะประสทิธิ ์“การประยกุตใ์ช ้

 หลกัฐานเชงิประจกัษเ์พือ่ปอ้งกนัหลอดเลอืดดำอดุกัน้ 

 ในผูป้ว่ยอายรุกรรม-ศลัยกรรม” วารสารพยาบาลศาสตร ์ 

 2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ; 29(2):27-36. 

 

หลอดเลอืดสมองผดิปกต ิ-- ในวยัชรา 

ชอ่ผกา สทุธพิงศ,์ ศริอิร สนิธ ุ“ปจัจยัทำนายการเกดิแผลกดทบั 

 ในผูส้งูอายโุรคหลอดเลอืดสมองที่ไมม่ีโรคเบาหวาน 

 รว่มดว้ย” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ;  

 29(3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):113-123. 

 

หลอดเลอืดหวัใจ, โรค 

จฑุาภรณ ์เพิม่พลู และคนอืน่ๆ “ประสทิธผิลของโปรแกรม 

 การวางแผนจำหนา่ยแบบมีโครงสรา้งในผูป้ว่ยโรค 

 หลอดเลอืดหวัใจเฉยีบพลนัตอ่ความสามารถในการปฏบิตักิจิ 

 ประจำวนั ความพงึพอใจ และการกลบัมารกัษาซำ้”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ; 29 

 (2 ฉบบัเพิม่เตมิ 1):120-128. 

พมิพา เทพวลัย ์และคนอืน่ๆ “การรบัรูค้วามเจบ็ปว่ย  

 การตอบสนองทางอารมณแ์ละประสบการณก์ารเขา้รบั 

 การรกัษาในโรงพยาบาลในการทำนายการตดัสนิใจมารบั 

 การรกัษาของผูป้ว่ยกลุม่อาการกลา้มเนือ้หวัใจขาดเลอืด 

 เฉยีบพลนั” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ;  

 29(2 ฉบบัเพิม่เตมิ 1):111-119. 

 



J Nurs Sci   Vol 29  No 4 October-December 2011 

Journal of Nursing Science 10�

 
หลอดเลอืดอดุตนั, โรค 

เกศศริ ิวงษค์งคำ และคนอืน่ๆ “ความสมัพนัธร์ะหวา่งระยะ 

 เวลาการเปน็เบาหวานกบัระดบัความรนุแรงของการเกดิโรค 

 หลอดเลอืดแดงสว่นปลายอดุตนัในผูป้ว่ยไทยทีเ่ปน็เบาหวาน 

 ชนดิที ่2” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29(3  

 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):124-132. 

 

หลกัฐานเชงิประจกัษ ์

ปานทพิย ์ปรูณานนท ์และทศันยี ์เกรกิกลุธร “ความสามารถ 

 และทศันคตใินการปฏบิตักิารพยาบาลโดยใชห้ลกัฐานเชงิ 

 ประจกัษข์องนกัศกึษาพยาบาล” วารสารพยาบาลศาสตร ์ 

 2554 ; ม.ค.-ม.ีค. ; 29(1):45-53. 

ปานทพิย ์ปรูณานนท ์“ปจัจยัทำนายสมรรถนะของนกัศกึษา 

 พยาบาลในการปฏบิตักิารพยาบาลโดยใชห้ลกัฐาน 

 เชงิประจกัษ”์ วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ;  

 29(2 ฉบบัเพิม่เตมิ 1):47-55. 

ยวุด ีวฒันานนท ์และคนอืน่ๆ “ประสทิธผิลการสอนโดยการ 

 สงัเคราะหค์วามรูจ้ากขอ้มลูเชงิประจกัษใ์นนกัศกึษา 

 หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัมหดิล”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ; 29 

 (2 ฉบบัเพิม่เตมิ 1):37-46. 

 

หวัใจ, ศลัยกรรม 

ปราณ ีทองใส และคนอืน่ๆ “ผลของโปรแกรมการเตรยีม 

 ความพรอ้มในการยา้ยออกจากไอ ซ ีย ูในผูป้ว่ยผา่ตดัทำทาง 

 เบีย่งหลอดเลอืดหวัใจและผา่ตดัเปลีย่น/ซอ่มลิน้หวัใจตอ่ 

 ความวติกกงัวลจากการยา้ยและความพงึพอใจ”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 29(4):27-36. 

อรณุรตัน ์ศรจีนัทรนติย ์และคนอืน่ๆ “การดแูลเดก็โรคหวัใจ 

 พกิารแตก่ำเนดิในระยะกอ่นผา่ตดั : ผลกระทบตอ่ 

 ครอบครวั” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ;  

 29(3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):7-18. 

 

หวัใจพกิารแตก่ำเนดิ 

อรณุรตัน ์ศรจีนัทรนติย ์และคนอืน่ๆ “การดแูลเดก็โรคหวัใจ 

 พกิารแตก่ำเนดิในระยะกอ่นผา่ตดั : ผลกระทบตอ่ 

 ครอบครวั” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ;  

 29(3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):7-18. 

 

หวัใจพกิารแตก่ำเนดิ -- ในวยัทารกและวยัเดก็ 

แพรวดาว พนัธรุตัน ์และ วนดิา เสนะสทุธพินัธุ ์“ผลของ 

 โปรแกรมสง่เสรมิความรูแ้ละการรบัรูส้มรรถนะของตนเอง 

 ตอ่การรบัรูส้มรรถนะในการดแูลเดก็โรคหวัใจพกิารแต ่

 กำเนดิชนดิไมเ่ขยีวของผูด้แูล” วารสารพยาบาลศาสตร ์ 

 2554 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 29(4):46-53. 

 

หดื -- ในวยัทารกและวยัเดก็ 

นนัทวนั ขวญัสขุ, อาภาวรรณ หนคูง “ผลของโปรแกรม 

 การจดัการสิง่แวดลอ้มภายในบา้นตอ่พฤตกิรรมการจดัการ 

 สิง่แวดลอ้มของผูด้แูลเดก็โรคหดื” วารสารพยาบาลศาสตร ์ 

 2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29(3):94-102. 

 

หอ้งผา่ตดั, การพยาบาล 

อษุาวด ีอศัดรวเิศษ และคนอืน่ๆ “การประเมนิผลการลา้งมอื 

 เพือ่ผา่ตดั แบบใชแ้ปรง ไม่ใชแ้ปรง และแบบไม่ใชน้ำ้ ไม่ใช ้

 แปรง ในบคุลากรทางการแพทยแ์ละพยาบาลทีท่ำงานใน 

 หอ้งผา่ตดัในโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัแหง่หนึง่ประเทศไทย”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29(3):17-27. 

 

อ 

ออกซเิจน 

มณรีตัน ์รุง่ทวชียั และคนอืน่ๆ “ประสทิธผิลของการจดัทา่นอน 

 ตามแนวปฏบิตักิารพยาบาลทางคลนิกิตอ่คา่ความอิม่ตวัของ 

 ออกซเิจน อตัราการเตน้ของหวัใจ อตัราการหายใจและ 

 ระยะเวลาในการหยา่เครือ่งชว่ยหายใจในทารกเกดิกอ่น 

 กำหนด” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ;  

 29(2 ฉบบัเพิม่เตมิ 1):56-64. 

 

อะนอแรกเซยี เนอร์โวสา 

กนกวรรณ ปานแพ และ อรวมน ศรยีกุตศทุธ “ประสบการณ ์

 การมอีาการเบือ่อาหาร กลวธิกีารจดัการกบัอาการและภาวะ 

 การทำหนา้ที่ในผูป้ว่ยโรคไตเรือ้รงัทีฟ่อกเลอืดดว้ยเครือ่ง 

 ไตเทยีม” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29 

 (3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):59-66. 

 

อะนอแรกเซยี, เนอร์โวสา 

กนกพร วสิทุธกิลุ “การจดัการทางการพยาบาลสำหรบัผูป้ว่ยโรค 

 มะเรง็ทีป่ระสบภาวะเบือ่อาหาร” วารสารพยาบาลศาสตร ์ 

 2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29(3):8-16. 

 

เอชไอว,ี การตดิเชือ้ -- การปอ้งกนัและควบคมุ 

นนัทยิา วฒัาย ุและคนอืน่ๆ “การประเมนิและการตอบสนอง 
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 อยา่งรวดเรว็ : บรบิทของพฤตกิรรมเสีย่งตอ่การตดิเชือ้ HIV/ 

 AIDS ของวยัรุน่ในกรงุเทพมหานคร”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29(3):28-35. 

 

ดรรชนผีูแ้ตง่ 

ก 

กนกพร วสิทุธกิลุ “การจดัการทางการพยาบาลสำหรบัผูป้ว่ยโรค 

 มะเรง็ทีป่ระสบภาวะเบือ่อาหาร” วารสารพยาบาลศาสตร ์ 

 2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29(3):8-16. 

กนกวรรณ ปานแพ และอรวมน ศรยีกุตศทุธ “ประสบการณ ์

 การมอีาการเบือ่อาหาร กลวธิกีารจดัการกบัอาการและภาวะ 

 การทำหนา้ที่ในผูป้ว่ยโรคไตเรือ้รงัทีฟ่อกเลอืดดว้ยเครือ่ง 

 ไตเทยีม” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ;ก.ค.-ก.ย. ; 29(3  

 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):59-66. 

กนิร ีชยัสวรรค ์และคนอืน่ๆ “ปจัจยัทำนายภาวะซมึเศรา้หลงั 

 คลอดในมารดาวยัรุน่”วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ;  

 ต.ค.-ธ.ค. ; 29(4):61-69. 

กรีดา ไกรนวุตัร และ เสาวรส มกีศุล “การดแูลสขุภาพ 

 ผูเ้จบ็ปว่ยดว้ยโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงูในชมุชน :  

 มมุมองของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในชมุชน”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ม.ค.-ม.ีค. ; 29(1):73-80. 

เกศศริ ิวงษค์งคำ และคนอืน่ๆ “ความสมัพนัธร์ะหวา่งระยะ 

 เวลาการเปน็เบาหวานกบัระดบัความรนุแรงของการเกดิโรค 

 หลอดเลอืดแดงสว่นปลายอดุตนัในผูป้ว่ยไทยทีเ่ปน็เบาหวาน 

 ชนดิที ่2” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29 

 (3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):124-132. 

 

จ 

จริาพร ศรพีบิลูยบ์ตั ิและคนอืน่ๆ “ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บั 

 การมาใชบ้รกิารตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกูของสตรทีี ่

 อาศยัอยู่ในพืน้ทีร่บัผดิชอบศนูยส์ขุภาพชมุชน”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย.; 29 

 (2 ฉบบัเพิม่เตมิ 1):82-92. 

จฑุาภรณ ์เพิม่พลู และคนอืน่ๆ “ประสทิธผิลของโปรแกรม 

 การวางแผนจำหนา่ยแบบมีโครงสรา้งในผูป้ว่ยโรค 

 หลอดเลอืดหวัใจเฉยีบพลนัตอ่ความสามารถในการปฏบิตักิจิ 

 ประจำวนั ความพงึพอใจ และการกลบัมารกัษาซำ้”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ; 29 

 (2 ฉบบัเพิม่เตมิ 1):120-128. 

 

ช 

ชอ่ผกา สทุธพิงศ,์ ศริอิร สนิธ ุ“ปจัจยัทำนายการเกดิแผลกดทบั 

 ในผูส้งูอายโุรคหลอดเลอืดสมองที่ไมม่ีโรคเบาหวาน 

 รว่มดว้ย” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29(3  

 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):113-123. 

ชนิา บนุนาค และ รววิรรณ หนนูะ “ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

 คณุภาพชวีติของผูป้ว่ยภาวะขาดเลอืด”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ; 29 

 (2 ฉบบัเพิม่เตมิ 1):27-36. 

 

ณ 

ณฐัสรุางค ์บญุจนัทร ์และคนอืน่ๆ “ผลของการพฒันาศกัยภาพ 

 การดแูลตนเองของผูส้งูอายทุีเ่ปน็โรคความดนัโลหติสงู”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29 

 (3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):93-102. 

 

ด 

ดวงรตัน ์วฒันกจิไกรเลศิ และคนอืน่ๆ “ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่ 

 พฤตกิรรมสรา้งเสรมิสขุภาพของตำรวจไทย”     

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29 

 (3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):133-142. 

 

ท 

ทศัน ีประสบกติตคิณุ, ฟองคำ ตลิกสกลุชยั “แบบสอบถาม 

 การรบัรูส้มรรถนะของตนเองในการดแูลทารก :  

 การวเิคราะหข์อ้คำถาม” วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ;  

 ก.ค.-ก.ย. ; 29(3):43-51. 

ทศัน ีประสบกติตคิณุ และคนอืน่ๆ “ทศันคตแิละการรบัรู ้

 อปุสรรคของผูส้งูอายตุอ่การสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแม”่  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29 

 (3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):75-83. 

 

ธ 

ธนดิา คงสมยั “ผลของโปรแกรมหลกัอทิธบิาท 4 ใน 

 การเสรมิสรา้งแรงจงูใจภายในเพือ่การเลกิบหุรี”่  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ม.ค.-ม.ีค. ; 29(1):63-72. 

 

น 

นงลกัษณ ์องิคมณ ีและคนอืน่ๆ “ประสทิธผิลของโปรแกรม 

 สง่เสรมิความสามารถในการแก้ไขปญัหาตอ่ความสมำ่เสมอ 

 ในการรบัประทานยาใน ผูป้ว่ยเบาหวานชนดิที ่2”  
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 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; เม.ย.-ม.ิย. ; 29(2):56-64. 

นพพร วอ่งสริมิาศ และคนอืน่ๆ “แบบวดัความผกูพนับดิา 

 มารดา-บตุร (ฉบบัภาษาไทย) : การทดสอบคณุภาพ 

 เครือ่งมอืสำหรบัใช้ในวยัรุน่ทีม่มีารดาซมึเศรา้”  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ก.ค.-ก.ย. ; 29 

 (3 ฉบบัเพิม่เตมิ 2):19-28. 

นนัทนา ธนาโนวรรณ, สริริตัน ์ลลีาจรสั “ปจัจยัและผลทางจติ 

 สงัคมของความรนุแรงทีเ่กดิจากคูส่มรสในสตรตีัง้ครรภ”์  

 วารสารพยาบาลศาสตร ์2554 ; ม.ค.-ม.ีค. ; 29(1):37-44. 

นนัทวนั ขวญัสขุ, อาภาวรรณ หนคูง “ผลของโปรแกรม 
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