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 32(4):52-62.

การเล้ียงลูกด้วยนมแม่

สุวรรณา ชนะภัย และคนอ่ืนๆ. “ความรู้ ทัศนคติ การรับรู้

 สมรรถนะในตนเองและการสนับสนุนจากสามีและพยาบาล 

 ในการทำานายการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 สัปดาห์” 

 วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ม.ค.-มี.ค. ; 32(1):51-60.

การใช้ยา

ศรัทธา ประกอบชัย และคนอ่ืนๆ. “ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรม

 การรับประทานยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง” 

 วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 32(4):43-51.)

ข

ข้อมูล

ปนัทดา แก้วเปรม และวัลยา ธรรมพนิชวัฒน์. “ความสัมพันธ์

 ระหว่างการรับรู้ความสำาคัญของข้อมูล ความเข้าใจข้อมูลและ

 ความวิตกกังวลของบิดามารดาผู้ป่วยเด็กในระยะพักฟ้ืน

 หลังผ่าตัดหัวใจ” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ก.ค.-ก.ย. ; 

 32(3):85-92.

ค

คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

ยุวดี วัฒนานนท์ และคนอ่ืนๆ. “ปัจจัยทำานายผลการสอบ

 ความรู้เพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ

 การผดุงครรภ์ของบัณฑิตประจำาปี พ.ศ. 2555-2556” 

 วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 32(4):63-69.

ครรภ์

ฤดี ปุงบางกะด่ี และ เอมพร รตินธร. “ปัจจัยและผลกระทบจาก

 การต้ังครรภ์ซ้ำาของสตรีวัยรุ่นไทย : กรณีศึกษาใน

 กรุงเทพมหานคร” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 

 32(2):23-31.

สุชาดา เตชวาทกุล และคนอ่ืนๆ. “ปัจจัยเส่ียงท่ีมีความสัมพันธ์

 กับภาวะความดันโลหิตสูงขณะต้ังครรภ์” 

 วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ม.ค.-มี.ค. ; 32(1):61-70.

ครรภ์ในวัยรุ่น

ฤดี ปุงบางกะด่ี และ เอมพร รตินธร. “ปัจจัยและผลกระทบ

 จากการต้ังครรภ์ซ้ำาของสตรีวัยรุ่นไทย : กรณีศึกษาใน

 กรุงเทพมหานคร” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 

 32(2):23-31.

ครอบครัว

วิภา แซ่เซ้ีย และคนอ่ืนๆ. “ระบบการจัดการดูแลต่อเน่ืองสำาหรับ

 ผู้บาดเจ็บและครอบครัวท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความ

 ไม่สงบในภาคใต้: การวิเคราะห์สถานการณ์” 

 วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ม.ค.-มี.ค. ; 32(1):7-14.

 

ความดันเลือดสูง	--	การรักษา

ศรัทธา ประกอบชัย และคนอ่ืนๆ. “ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรม

 การรับประทานยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง” 

 วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 32(4):43-51.

ความดันเลือดสูง	--	ในระยะต้ังครรภ์

สุชาดา เตชวาทกุล และคนอ่ืนๆ. “ปัจจัยเส่ียงท่ีมีความสัมพันธ์

 กับภาวะความดันโลหิตสูงขณะต้ังครรภ์” 

 วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ม.ค.-มี.ค. ; 32(1):61-70.

ความพึงพอใจในการทำางาน

Mohammed, W. and others. “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำา 

 และความพึงพอใจในงานของพยาบาลในโรงพยาบาล 

 South Kordfan State ประเทศซูดาน” วารสารพยาบาลศาสตร์ 

 2557 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 32(4):70-77.

ความรุนแรง

นันทนา ธนาโนวรรณ และ พวงเพชร เกษรสมุทร. “ปัจจัยทำานาย

 ความรุนแรงท่ีเกิดจากคู่สมรสในสตรีท่ีมีปัญหาทางนรีเวช” 

 วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ม.ค.-มี.ค. ; 32(1):71-80.

ความรุนแรงต่อสตรี

นันทนา ธนาโนวรรณ และ พวงเพชร เกษรสมุทร. “ปัจจัยทำานาย

 ความรุนแรงท่ีเกิดจากคู่สมรสในสตรีท่ีมีปัญหาทางนรีเวช” 

 วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ม.ค.-มี.ค. ; 32(1):71-80.
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ความรู้

ยุวดี วัฒนานนท์ และคนอ่ืนๆ. “ปัจจัยทำานายผลการสอบความ

 รู้เพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ

 การผดุงครรภ์ของบัณฑิตประจำาปี พ.ศ. 2555-2556” 

 วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 32(4):63-69.

สุวรรณา ชนะภัย และคนอ่ืนๆ. “ความรู้ ทัศนคติ การรับรู้

 สมรรถนะในตนเองและการสนับสนุนจากสามีและพยาบาล 

 ในการทำานายการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 สัปดาห์” 

 วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ม.ค.-มี.ค. ; 32(1):51-60.

ความรู้สึกไม่แน่นอน

สันติ ยอมประโคน และคนอ่ืนๆ. “อิทธิพลของความแตกฉานด้าน

 สุขภาพการรับรู้ การสนับสนุนทางสังคมและความรู้สึก

 ไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยต่อภาวะการทำาหน้าท่ีในผู้ป่วย

 โรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; 

 ก.ค.-ก.ย. ; 32(3):64-73.

ความร้อน

ทิพย์วรรณ จันทร์มณี และคนอ่ืนๆ. “ผลของการใช้ความเย็นและ

 ความร้อนต่อการอักเสบและความเจ็บปวดของแผลฝีเย็บใน

 มารดาหลังคลอด” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ต.ค.-ธ.ค. ;

 32(4):25-34.

ความวิตกกังวล

ปนัทดา แก้วเปรม และวัลยา ธรรมพนิชวัฒน์. “ความสัมพันธ์

 ระหว่างการรับรู้ความสำาคัญของข้อมูล ความเข้าใจข้อมูลและ

 ความวิตกกังวลของบิดามารดาผู้ป่วยเด็กในระยะพักฟ้ืน

 หลังผ่าตัดหัวใจ” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ก.ค.-ก.ย. ;

 32(3):85-92.

รัชนีพร ภัทรปกรณ์ และคนอ่ืนๆ. “อิทธิพลของความวิตกกังวล 

 การรับรู้ภาวะสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมต่อ

 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

 สมอง” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 32(2):

 52-61.

อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์ และคนอ่ืนๆ. “การเปรียบเทียบผล

 การสอนด้วยส่ือวีดิทัศน์กับภาพพลิกต่อความรู้และความวิตก

 กังวลของมารดาในการดูแลผู้ป่วยเด็กท่ีเข้ารับการสวนหัวใจ” 

 วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 32(2):41-51.

ความวิตกกังวล	--	ในวัยรุ่น

ศิริกาญจน์ โภคะสวัสด์ิ และอทิตยา พรชัยเกตุ. “การบำาบัด

 การรู้คิดและปรับพฤติกรรมเพ่ือลดอาการของโรควิตกกังวล

 ในวัยรุ่น : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์” 

 วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 32(4):7-14.

ความเครียด

ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ และ กล่ินชบา สุวรรณรงค์. “ความเครียด

 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความเครียด และการจัดการความเครียด

 ของตำารวจ” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ก.ค.-ก.ย. ; 

 32(3):20-30.

ความเจ็บปวด

ทิพย์วรรณ จันทร์มณี และคนอ่ืนๆ. “ผลของการใช้ความเย็นและ

 ความร้อนต่อการอักเสบและความเจ็บปวดของแผลฝีเย็บใน

 มารดาหลังคลอด” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 

 32(4):25-34.

ความเช่ือ

รัชฎาภรณ์ อ้ึงเจริญ และคนอ่ืนๆ. “ความเช่ือและทัศนคติ

 ต่อการเลิกสูบบุหร่ีของนักเรียนอาชีวศึกษาท่ีติดและไม่ติด

 นิโคติน” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 

 32(4):52-62.

ความเพลีย

สุนันทา ตนกลาย และคนอ่ืนๆ. “ปัจจัยทำานายพฤติกรรม

 การจัดการตนเองของผู้ป่วยหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบตัน

 ภายหลังได้รับการรักษาผ่านทางสายสวนหลอดเลือดแดง” 

 วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ม.ค.-มี.ค. ; 32(1):39-50.

อมรรัตน์ กรเกษม และคนอ่ืนๆ.  “ประสบการณ์อาการเหน่ือยล้า 

 กลวิธีการจัดการอาการ และภาวะการทำาหน้าท่ีในผู้ป่วยภาวะ

 หัวใจล้มเหลว” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 

 32(4):35-42.

ความเย็น

ทิพย์วรรณ จันทร์มณี และคนอ่ืนๆ. “ผลของการใช้ความเย็นและ

 ความร้อนต่อการอักเสบและความเจ็บปวดของแผลฝีเย็บใน

 มารดาหลังคลอด” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 

 32(4):25-34.
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คุณภาพชีวิต

คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล และคนอ่ืนๆ. “ความสัมพันธ์ระหว่าง

 การสนับสนุนทางสังคม สถานภาพทางการเงิน พฤติกรรม

 สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสตรีมะเร็งเต้านม

 ระหว่างได้รับรังสีรักษา” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; 

 ม.ค.-มี.ค. ; 32(1):15-27.

คู่สมรส

นันทนา ธนาโนวรรณ และพวงเพชร เกษรสมุทร. “ปัจจัยทำานาย

 ความรุนแรงท่ีเกิดจากคู่สมรสในสตรีท่ีมีปัญหาทางนรีเวช” 

 วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ม.ค.-มี.ค. ; 32(1):71-80.

สุวรรณา ชนะภัย และคนอ่ืนๆ. “ความรู้ ทัศนคติ การรับรู้

 สมรรถนะในตนเองและการสนับสนุนจากสามีและพยาบาล 

 ในการทำานายการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 สัปดาห์” 

 วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ม.ค.-มี.ค. ; 32(1):51-60.

เคมีบำาบัด

พิจิตรา เล็กดำารงกุล และคนอ่ืนๆ. “ปัจจัยทำานายพฤติกรรม

 การดูแลตนเองในผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยาท่ีได้รับการรักษา

 ด้วยยาเคมีบำาบัด” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ก.ค.-ก.ย. ; 

 32(3):31-41.

เพลินพิศ ธรรมนิภา และพรรณทิพย์ คนซ่ือ. “การรับรู้อาการและ

 การจัดการกับอาการข้างเคียงของผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ท่ีได้รับยา

 เคมีบำาบัด” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ม.ค.-มี.ค. ; 

 32(1):28-38.

เคร่ืองช่วยหายใจ

โสภา เกิดพิทักษ์ และวัลยา ธรรมพนิชวัฒน์. “ปัจจัยท่ีมีความ

 สัมพันธ์กับความสำาเร็จในการหย่าเคร่ืองช่วยหายใจในผู้ป่วย

 เด็ก : การศึกษาเบ้ืองต้น” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; 

 เม.ย.-มิ.ย. ; 32(2):32-40.

ด

เด็ก

สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง และพรรณรัตน์ แสงเพ่ิม. “มุมมองของ

 ผู้ดูแลต่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” 

 วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 32(2):62-70.

เด็ก,	การดูแล

โสภา เกิดพิทักษ์ และวัลยา ธรรมพนิชวัฒน์. “ปัจจัยท่ีมีความ

 สัมพันธ์กับความสำาเร็จในการหย่าเคร่ืองช่วยหายใจในผู้ป่วย

 เด็ก : การศึกษาเบ้ืองต้น” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; 

 เม.ย.-มิ.ย. ; 32(2):32-40.

ต

ตำารวจ

ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ และกล่ินชบา สุวรรณรงค์. “ความเครียด 

 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความเครียด และการจัดการความเครียด

 ของตำารวจ” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ก.ค.-ก.ย. ; 

 32(3):20-30.

เต้านม	--	การตรวจด้วยตนเอง

วรรณภา ปาณาราช และกนกพร หมู่พยัคฆ์. “ผลของโปรแกรม

 การส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านม

 ด้วยตนเองในสตรีวัยรุ่น” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; 
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เต้านม,	การตรวจด้วยตนเอง

สุธารัตน์ ชำานาญช่าง และปนัดดา ปริยทฤฆ. “ปัจจัยท่ีมีความ

 สัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีวัย

 แรงงาน” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ก.ค.-ก.ย. ; 

 32(3):42-51.

 

เต้านม,	การตัด

ธิติมา กนกปราณ และคนอ่ืนๆ. “ผลของโปรแกรมการกำากับ

 ตนเองในการบริหารข้อไหล่ท่ีบ้านต่อองศาการเคล่ือนไหว

 และการทำาหน้าท่ีของข้อไหล่ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดมะเร็งเต้านม” 

 วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ก.ค.-ก.ย. ; 32(3):74-84.

 

เต้านม,	เน้ืองอก

ธิติมา กนกปราณ และคนอ่ืนๆ. “ผลของโปรแกรมการกำากับ

 ตนเองในการบริหารข้อไหล่ท่ีบ้านต่อองศาการเคล่ือนไหว

 และการทำาหน้าท่ีของข้อไหล่ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดมะเร็งเต้านม” 

 วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ก.ค.-ก.ย. ; 32(3):74-84.
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ท

ทัศนคติ

รัชฎาภรณ์ อ้ึงเจริญ และคนอ่ืนๆ. “ความเช่ือและทัศนคติ

 ต่อการเลิกสูบบุหร่ีของนักเรียนอาชีวศึกษาท่ีติดและไม่ติด

 นิโคติน” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 

 32(4):52-62.

สุวรรณา ชนะภัย และคนอ่ืนๆ. “ความรู้ ทัศนคติ การรับรู้

 สมรรถนะในตนเองและการสนับสนุนจากสามีและพยาบาล 

 ในการทำานายการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 สัปดาห์” 

 วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ม.ค.-มี.ค. ; 32(1):51-60.

น

นรีเวชวิทยา

นันทนา ธนาโนวรรณ และ พวงเพชร เกษรสมุทร. “ปัจจัยทำานาย

 ความรุนแรงท่ีเกิดจากคู่สมรสในสตรีท่ีมีปัญหาทางนรีเวช” 

 วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ม.ค.-มี.ค. ; 32(1):71-80.

วรรณวดี เนียมสกุล. “ประสบการณ์ชีวิตของนักศึกษาพยาบาลใน

 การบริหารกายแบบโยคะ” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; 

 เม.ย.-มิ.ย. ; 32(2):71-79.

นักเรียน

รัชฎาภรณ์ อ้ึงเจริญ และคนอ่ืนๆ. “ความเช่ือและทัศนคติ

 ต่อการเลิกสูบบุหร่ีของนักเรียนอาชีวศึกษาท่ีติดและไม่ติด

 นิโคติน” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 

 32(4):52-62.

น้ำานมมารดา,	การเล้ียงลูก

สุวรรณา ชนะภัย และคนอ่ืนๆ. “ความรู้ ทัศนคติ การรับรู้

 สมรรถนะในตนเองและการสนับสนุนจากสามีและพยาบาล 

 ในการทำานายการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 สัปดาห์” 

 วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ม.ค.-มี.ค. ; 32(1):51-60.

บ

บาดแผลและบาดเจ็บ

วิภา แซ่เซ้ีย และคนอ่ืนๆ. “ระบบการจัดการดูแลต่อเน่ืองสำาหรับ

 ผู้บาดเจ็บและครอบครัวท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความ

 ไม่สงบในภาคใต้: การวิเคราะห์สถานการณ์” 

 วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ม.ค.-มี.ค. ; 32(1):7-14.

บิดามารดา

ปนัทดา แก้วเปรม และวัลยา ธรรมพนิชวัฒน์. “ความสัมพันธ์

 ระหว่างการรับรู้ความสำาคัญของข้อมูล ความเข้าใจข้อมูลและ

 ความวิตกกังวลของบิดามารดาผู้ป่วยเด็กในระยะพักฟ้ืน

 หลังผ่าตัดหัวใจ” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ก.ค.-ก.ย. ; 

 32(3):85-92.

ป

ปอดอุดก้ันเร้ือรัง,	โรค

สันติ ยอมประโคน และคนอ่ืนๆ. “อิทธิพลของความแตกฉานด้าน

 สุขภาพการรับรู้ การสนับสนุนทางสังคมและความรู้สึก

 ไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยต่อภาวะการทำาหน้าท่ีในผู้ป่วย

 โรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; 

 ก.ค.-ก.ย. ; 32(3):64-73.

โปรแกรมการบริหารข้อไหล่

ธิติมา กนกปราณ และคนอ่ืนๆ “ผลของโปรแกรมการกำากับตนเอง

 ในการบริหารข้อไหล่ท่ีบ้านต่อองศาการเคล่ือนไหวและ

 การทำาหน้าท่ีของข้อไหล่ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดมะเร็งเต้านม” 

 วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ก.ค.-ก.ย. ; 32(3):74-84.

 

โปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน

วรรณภา ปาณาราช และกนกพร หมู่พยัคฆ์. “ผลของโปรแกรม

 การส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านม

 ด้วยตนเองในสตรีวัยรุ่น” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; 

 ก.ค.-ก.ย. ; 32(3):52-63.

ผ

ผู้ดูแล

รัชนีพร ภัทรปกรณ์ และคนอ่ืนๆ. “อิทธิพลของความวิตกกังวล 

 การรับรู้ภาวะสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมต่อ

 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

 สมอง” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 32(2):

 52-61.

สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง และพรรณรัตน์ แสงเพ่ิม. “มุมมองของ

 ผู้ดูแลต่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” 

 วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 32(2):62-70.
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ผู้ป่วย

ศรัทธา ประกอบชัย และคนอ่ืนๆ. “ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรม

 การรับประทานยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง” 

 วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 32(4):43-51.

สันติ ยอมประโคน และคนอ่ืนๆ. “อิทธิพลของความแตกฉานด้าน

 สุขภาพการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมและความรู้สึก

 ไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยต่อภาวะการทำาหน้าท่ีในผู้ป่วย

 โรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; 

 ก.ค.-ก.ย. ; 32(3):64-73.

ผู้ป่วย,	การจัดการดูแล

วิภา แซ่เซ้ีย และคนอ่ืนๆ. “ระบบการจัดการดูแลต่อเน่ืองสำาหรับ

 ผู้บาดเจ็บและครอบครัวท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความ

 ไม่สงบในภาคใต้: การวิเคราะห์สถานการณ์” 

 วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ม.ค.-มี.ค. ; 32(1):7-14.

สุนันทา ตนกลาย และคนอ่ืนๆ. “ปัจจัยทำานายพฤติกรรม

 การจัดการตนเองของผู้ป่วยหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบตัน

 ภายหลังได้รับการรักษาผ่านทางสายสวนหลอดเลือดแดง” 

 วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ม.ค.-มี.ค. ;32(1):39-50.

เพลินพิศ ธรรมนิภา และพรรณทิพย์ คนซ่ือ. “การรับรู้อาการและ

 การจัดการกับอาการข้างเคียงของผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ท่ีได้รับ

 ยาเคมีบำาบัด”  วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ม.ค.-มี.ค. ; 

 32(1):28-38.

ผู้ป่วยมะเร็ง

ธิติมา กนกปราณ และคนอ่ืนๆ. “ผลของโปรแกรมการกำากับ

 ตนเองในการบริหารข้อไหล่ท่ีบ้านต่อองศาการเคล่ือนไหว

 และการทำาหน้าท่ีของข้อไหล่ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดมะเร็งเต้านม” 

 วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ก.ค.-ก.ย. ; 32(3):74-84.

พิจิตรา เล็กดำารงกุล และคนอ่ืนๆ. “ปัจจัยทำานายพฤติกรรม

 การดูแลตนเองในผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยาท่ีได้รับการรักษา

 ด้วยยาเคมีบำาบัด” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ก.ค.-ก.ย. ; 

 32(3):31-41.

ผู้ป่วยหนัก,	การดูแล

วิภา แซ่เซ้ีย และคนอ่ืนๆ. “ระบบการจัดการดูแลต่อเน่ืองสำาหรับ

 ผู้บาดเจ็บและครอบครัวท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความ

 ไม่สงบในภาคใต้: การวิเคราะห์สถานการณ์” 

 วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ม.ค.-มี.ค. ; 32(1):7-14.

ผู้ป่วยเด็ก

ปนัทดา แก้วเปรม และวัลยา ธรรมพนิชวัฒน์. “ความสัมพันธ์

 ระหว่างการรับรู้ความสำาคัญของข้อมูล ความเข้าใจข้อมูล และ

 ความวิตกกังวลของบิดามารดาผู้ป่วยเด็กในระยะพักฟ้ืนหลัง

 ผ่าตัดหัวใจ” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ก.ค.-ก.ย. ; 

 32(3):85-92.

โสภา เกิดพิทักษ์ และวัลยา ธรรมพนิชวัฒน์. “ปัจจัยท่ีมีความ

 สัมพันธ์กับความสำาเร็จในการหย่าเคร่ืองช่วยหายใจในผู้ป่วย

 เด็ก : การศึกษาเบ้ืองต้น” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; 

 เม.ย.-มิ.ย. ; 32(2):32-40.

พ

พยาบาล

Mohammed, W. and others. “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำา 

 และความพึงพอใจในงานของพยาบาลในโรงพยาบาล 

 South Kordfan State ประเทศซูดาน” วารสารพยาบาลศาสตร์ 

 2557 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 32(4):70-77

กล่ินชบา สุวรรณรงค์. “วิถีแห่งโยคะ :  ศาสตร์ท่ีท้าทายต่อบทบาท

 ของพยาบาล” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 

 32(4):15-24.

ศิรดา เกษรศรี และ ยาใจ สิทธิมงคล. “ภาวะสุขภาพจิตกลุ่มแรงงาน

 ข้ามชาติ : ความท้าทายสำาหรับพยาบาลในประเทศไทย” 

 วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ก.ค.-ก.ย. ; 32(3):9-19.

อรุณรัตน์ คันธา. “ผลกระทบและทางออกของการขาดแคลน

 กำาลังคนทางการพยาบาลในประเทศไทย” 

 วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ม.ค.-มี.ค. ; 32(1):81-90.

พยาบาลวิชาชีพ

ยุวดี วัฒนานนท์ และคนอ่ืนๆ. “ปัจจัยทำานายผลการสอบ

 ความรู้เพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ

 การผดุงครรภ์ของบัณฑิตประจำาปี พ.ศ. 2555-2556” 

 วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 32(4):63-69.

อรุณรัตน์ คันธา “ผลกระทบและทางออกของการขาดแคลน

 กำาลังคนทางการพยาบาลในประเทศไทย” 

 วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ม.ค.-มี.ค. ; 32(1):81-90.

พฤติกรรมการดูแลตนเอง

พิจิตรา เล็กดำารงกุล และคนอ่ืนๆ. “ปัจจัยทำานายพฤติกรรม

 การดูแลตนเองในผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยาท่ีได้รับการรักษา

 ด้วยยาเคมีบำาบัด” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ก.ค.-ก.ย. ; 

 32(3):31-41.
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พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ

คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล และคนอ่ืนๆ. “ความสัมพันธ์ระหว่าง

 การสนับสนุนทางสังคม สถานภาพทางการเงิน พฤติกรรม

 สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสตรีมะเร็งเต้านม

 ระหว่างได้รับรังสีรักษา” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; 

 ม.ค.-มี.ค. ; 32(1):15-27.

พัฒนาการของเด็ก

สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง และพรรณรัตน์ แสงเพ่ิม. “มุมมองของ

 ผู้ดูแลต่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” 

 วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 32(2):62-70.

ภ

ภาวะผู้นำา

Mohammed, W. and others. “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำา 

 และความพึงพอใจในงานของพยาบาลในโรงพยาบาล 

 South Kordfan State ประเทศซูดาน” 

 วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 32(4):70-77.

ภาวะสุขภาพ

รัชนีพร ภัทรปกรณ์ และคนอ่ืนๆ. “อิทธิพลของความวิตกกังวล 

 การรับรู้ภาวะสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมต่อ

 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

 สมอง” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 32(2):

 52-61.

ศิรดา เกษรศรี และยาใจ สิทธิมงคล. “ภาวะสุขภาพจิตกลุ่มแรงงาน

 ข้ามชาติ : ความท้าทายสำาหรับพยาบาลในประเทศไทย” 

 วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ก.ค.-ก.ย. ; 32(3):9-19.

ภาวะแทรกซ้อนขณะต้ังครรภ์

สุชาดา เตชวาทกุล และคนอ่ืนๆ. “ปัจจัยเส่ียงท่ีมีความสัมพันธ์

 กับภาวะความดันโลหิตสูงขณะต้ังครรภ์” 

 วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ม.ค.-มี.ค. ; 32(1):61-70.

ม

มะเร็งรังไข่

เพลินพิศ ธรรมนิภา และพรรณทิพย์ คนซ่ือ. “การรับรู้อาการและ

 การจัดการกับอาการข้างเคียงของผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ท่ีได้รับยา

 เคมีบำาบัด” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ม.ค.-มี.ค. ; 

 32(1):28-38.

มะเร็งเต้านม

คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล และคนอ่ืนๆ. “ความสัมพันธ์ระหว่าง

 การสนับสนุนทางสังคม สถานภาพทางการเงิน พฤติกรรม

 สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสตรีมะเร็งเต้านม

 ระหว่างได้รับรังสีรักษา” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; 

 ม.ค.-มี.ค. ; 32(1):15-27.

ธิติมา กนกปราณ และคนอ่ืนๆ. “ผลของโปรแกรมการกำากับ

 ตนเองในการบริหารข้อไหล่ท่ีบ้านต่อองศาการเคล่ือนไหว

 และการทำาหน้าท่ีของข้อไหล่ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดมะเร็งเต้านม” 

 วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ก.ค.-ก.ย. ; 32(3) :74-84.

 

มะเร็งโลหิตวิทยา

พิจิตรา เล็กดำารงกุล และคนอ่ืน ๆ. “ปัจจัยทำานายพฤติกรรม

 การดูแลตนเองในผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยาท่ีได้รับการรักษา

 ด้วยยาเคมีบำาบัด” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ก.ค.-ก.ย. ; 

 32(3):31-41.

 

มารดาหลังคลอด

ทิพย์วรรณ จันทร์มณี และคนอ่ืนๆ. “ผลของการใช้ความเย็นและ

 ความร้อนต่อการอักเสบและความเจ็บปวดของแผลฝีเย็บใน

 มารดาหลังคลอด” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 

 32(4):25-34.

 

เมลิออยด์โดสิล

สุปริญญา สัมพันธรัตน์ และสุพินดา เรืองจิรัษเฐียร. “ปัจจัยท่ีมี

 ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการติดเช้ือซ้ำาของผู้ติดเช้ือ

 เมลิออยด์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 

 วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 32(2):14-22. 

ย

ยา

ศรัทธา ประกอบชัย และคนอ่ืนๆ. “ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรม

 การรับประทานยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง” 

 วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 32(4):43-51.

โยคะ

กล่ินชบา สุวรรณรงค์. “วิถีแห่งโยคะ : ศาสตร์ท่ีท้าทายต่อบทบาท

 ของพยาบาล” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ต.ค.-ธ.ค. ;

  32(4):15-24.
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วรรณวดี เนียมสกุล “ประสบการณ์ชีวิตของนักศึกษาพยาบาลใน

 การบริหารกายแบบโยคะ” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; 

 เม.ย.-มิ.ย. ; 32(2):71-79.

ร

รังไข่,	เน้ืองอก

เพลินพิศ ธรรมนิภา และพรรณทิพย์ คนซ่ือ. “การรับรู้อาการและ

 การจัดการกับอาการข้างเคียงของผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ท่ีได้รับยา

 เคมีบำาบัด” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ม.ค.-มี.ค. ; 

 32(1):28-38.

 

แรงงานต่างด้าว

ศิรดา เกษรศรี และยาใจ สิทธิมงคล. “ภาวะสุขภาพจิตกลุ่มแรงงาน

 ข้ามชาติ : ความท้าทายสำาหรับพยาบาลในประเทศไทย” 

 วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ก.ค.-ก.ย. ; 32(3):9-19.

 

แรงงานสตรี

สุธารัตน์ ชำานาญช่าง และปนัดดา ปริยทฤฆ. “ปัจจัยท่ีมีความ

 สัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีวัย

 แรงงาน” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ก.ค.-ก.ย. ; 

 32(3):42-51.

ว

วัยรุ่น

ฤดี ปุงบางกะด่ี และเอมพร รตินธร.”ปัจจัยและผลกระทบจาก

 การต้ังครรภ์ซ้ำาของสตรีวัยรุ่นไทย : กรณีศึกษาใน

 กรุงเทพมหานคร” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 

 32(2):23-31.

วรรณภา ปาณาราช และกนกพร หมู่พยัคฆ์. “ผลของโปรแกรม

 การส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านม

 ด้วยตนเองในสตรีวัยรุ่น” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; 

 ก.ค.-ก.ย. ; 32(3):52-63.

ศิริกาญจน์ โภคะสวัสด์ิ และอทิตยา พรชัยเกตุ. “การบำาบัด

 การรู้คิดและปรับพฤติกรรมเพ่ือลดอาการของโรควิตกกังวล

 ในวัยรุ่น : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์” 

 วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 32(4):7-14.

 

วิดีทัศน์

อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์ และคนอ่ืนๆ. “การเปรียบเทียบผล

 การสอนด้วยส่ือวีดิทัศน์กับภาพพลิกต่อความรู้และความวิตก

 กังวลของมารดาในการดูแลผู้ป่วยเด็กท่ีเข้ารับการสวนหัวใจ” 

 วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 32(2):41-51.

 

ศ

ศัลยกรรม,	การดูแลภายหลัง

สุนันทา ตนกลาย และคนอ่ืนๆ. “ปัจจัยทำานายพฤติกรรม

 การจัดการตนเองของผู้ป่วยหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบตัน

 ภายหลังได้รับการรักษาผ่านทางสายสวนหลอดเลือดแดง” 

 วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ม.ค.-มี.ค. ; 32(1):39-50.

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง และพรรณรัตน์ แสงเพ่ิม. “มุมมองของ

 ผู้ดูแลต่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” 

 วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 32(2):62-70.

 

ส

สตรี

นันทนา ธนาโนวรรณ และพวงเพชร เกษรสมุทร. “ปัจจัยทำานาย

 ความรุนแรงท่ีเกิดจากคู่สมรสในสตรีท่ีมีปัญหาทางนรีเวช” 

 วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ม.ค.-มี.ค. ; 32(1):71-80.

วรรณภา ปาณาราช และกนกพร หมู่พยัคฆ์ “ผลของโปรแกรม

 การส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านม

 ด้วยตนเองในสตรีวัยรุ่น” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; 

 ก.ค.-ก.ย. ; 32(3):52-63.

สุธารัตน์ ชำานาญช่าง และปนัดดา ปริยทฤฆ. “ปัจจัยท่ีมีความ

 สัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรี

 วัยแรงงาน” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ก.ค.-ก.ย. ; 

 32(3):42-51.

สมรรถนะแห่งตน

วรรณภา ปาณาราช และกนกพร หมู่พยัคฆ์. “ผลของโปรแกรม

 การส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านม

 ด้วยตนเองในสตรีวัยรุ่น” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; 

 ก.ค.-ก.ย. ; 32(3):52-63.
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ส่ือการสอน

อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์ และคนอ่ืนๆ. “การเปรียบเทียบผล

 การสอนด้วยส่ือวีดิทัศน์กับภาพพลิกต่อความรู้และความวิตก

 กังวลของมารดาในการดูแลผู้ป่วยเด็กท่ีเข้ารับการสวนหัวใจ” 

 วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 32(2):41-51.

สุขภาพจิต

ศิรดา เกษรศรี และ ยาใจ สิทธิมงคล. “ภาวะสุขภาพจิตกลุ่มแรงงาน

 ข้ามชาติ : ความท้าทายสำาหรับพยาบาลในประเทศไทย” 

 วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ก.ค.-ก.ย. ; 32(3):9-19.

ห

หลอดเลือด,	โรค	--	การรักษา

สุนันทา ตนกลาย และคนอ่ืนๆ. “ปัจจัยทำานายพฤติกรรม

 การจัดการตนเองของผู้ป่วยหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบตัน

 ภายหลังได้รับการรักษาผ่านทางสายสวนหลอดเลือดแดง” 

 วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ม.ค.-มี.ค. ; 32(1):39-50.

หลอดเลือดสมอง	--	โรค

รัชนีพร ภัทรปกรณ์ และคนอ่ืนๆ. “อิทธิพลของความวิตกกังวล 

 การรับรู้ภาวะสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมต่อ

 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

 สมอง” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 32(2):

 52-61.

 

หลอดเลือดแดง

สุนันทา ตนกลาย และคนอ่ืนๆ. “ปัจจัยทำานายพฤติกรรม

 การจัดการตนเองของผู้ป่วยหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบตัน

 ภายหลังได้รับการรักษาผ่านทางสายสวนหลอดเลือดแดง” 

 วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ม.ค.-มี.ค. ; 32(1):39-50.

 

หัวใจวาย

อมรรัตน์ กรเกษม และคนอ่ืนๆ. “ประสบการณ์อาการเหน่ือยล้า 

 กลวิธีการจัดการอาการ และภาวะการทำาหน้าท่ีในผู้ป่วยภาวะ

 หัวใจล้มเหลว” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ต.ค.-ธ.ค. ;  

 32(4):35-42.

หัวใจ,	ศัลยกรรม	--	ในวัยทารกและวัยเด็ก

ปนัทดา แก้วเปรม และวัลยา ธรรมพนิชวัฒน์. “ความสัมพันธ์

 ระหว่างการรับรู้ความสำาคัญของข้อมูล ความเข้าใจข้อมูลและ

 ความวิตกกังวลของบิดามารดาผู้ป่วยเด็กในระยะพักฟ้ืน

 หลังผ่าตัดหัวใจ” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ก.ค.-ก.ย. ; 

 32(3):85-92.

หัวใจ,	โรค

อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์ และคนอ่ืนๆ. “การเปรียบเทียบผล

 การสอนด้วยส่ือวีดิทัศน์กับภาพพลิกต่อความรู้และความวิตก

 กังวลของมารดาในการดูแลผู้ป่วยเด็กท่ีเข้ารับการสวนหัวใจ” 

 วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 32(2):41-51.

ไหล่

ธิติมา กนกปราณ และคนอ่ืนๆ. “ผลของโปรแกรมการกำากับ

 ตนเองในการบริหารข้อไหล่ท่ีบ้านต่อองศาการเคล่ือนไหว

 และการทำาหน้าท่ีของข้อไหล่ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดมะเร็งเต้านม” 

 วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ก.ค.-ก.ย. ; 32(3):74-84.

 

อ

อาการ,	การรักษาด้วยการกำาหนด

เพลินพิศ ธรรมนิภา และพรรณทิพย์ คนซ่ือ. “การรับรู้อาการและ

 การจัดการกับอาการข้างเคียงของผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ท่ีได้รับยา

 เคมีบำาบัด” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ม.ค.-มี.ค. ; 

 32(1):28-38.

อาการ	(โรค)

อมรรัตน์ กรเกษม และคนอ่ืนๆ. “ประสบการณ์อาการเหน่ือยล้า 

 กลวิธีการจัดการอาการ และภาวะการทำาหน้าท่ีในผู้ป่วยภาวะ

 หัวใจล้มเหลว” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 

 32(4):35-42.

ดรรชนีผู้แต่ง

ก

กล่ินชบา สุวรรณรงค์. “วิถีแห่งโยคะ :  ศาสตร์ท่ีท้าทายต่อบทบาท

 ของพยาบาล” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 

 32(4):15-24.
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ค

คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล และคนอ่ืนๆ. “ความสัมพันธ์ระหว่าง

 การสนับสนุนทางสังคม สถานภาพทางการเงิน พฤติกรรม

 สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสตรีมะเร็งเต้านม
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