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	 กระดูก”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 34(3):54-65.

การทำาทางเบ่ียงหลอดเลือดแดงหัวใจ
สิรินันท์	ชูเชิด	และคนอ่ืนๆ.	“ความสัมพันธ์ระหว่างความ
	 แตกฉานทางสุขภาพ	ความรุนแรงของโรค	ความรับ
	 ผิดชอบของผู้ป่วย	และการรับรู้การดูแลแบบบุคคล	
	 เป็นศูนย์กลางกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภายหลังผ่าตัด
	 ทำาทางเบ่ียงหลอดเลือดหัวใจ”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):94-106.
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อรชุมา	นากรณ์	และศิริอร	สินธุ.	“อาการและภาวการณ์ทำา
	 หน้าท่ีในผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัดทำาทางเบ่ียงหลอดเลือด
	 หัวใจ:	ความแตกต่างระหว่างเพศ”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 34(3):94-105.

การนอนหลับ
ศิริณาชค์	ทองเทียม	และคนอ่ืนๆ.	“อิทธิพลของคุณภาพ
	 การนอนหลับ	ภาวะโภชนาการ	และภาวะโรคร่วม
	 ต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังก่อนการบำาบัด
	 ทดแทนไต”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 ม.ค.-มี.ค.	;	34(1):42-52.

การปรับตัวทางสรีรภาพ
นำา้ฝน	ฤทธิภักดี	และอาภาวรรณ	หนูคง.	“ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
	 ต่อการปรับตัวของวัยรุ่นภายหลังได้รับการผ่าตัดยึดตรึง
	 กระดูก”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 ก.ค.-ก.ย.	;	34(3):54-65.

การผ่อนคลาย
วไลลักษณ์	พุ่มพวง.	“ความเครียดในการศึกษาทาง
	 การพยาบาล:	เทคนิคการผ่อนคลาย	สำาหรับร่างกาย
	 และจิตใจ”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	34(2):5-15.

การพยาบาล
จินดารัตน์	สมใจนึก	และทัศนี	ประสบกิตติคุณ.	“ปัจจัย
	 ทำานายการปฏิบัติของพยาบาลเด็กในการดูแล	
	 โดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลาง”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	34(2):70-79.
จันทร์จิรา	สีสว่าง	และนงณภัทร	รุ่งเนย.	“การพยาบาลผู้ป่วย
	 โรคหลอดเลือดสมอง:	กลยุทธ์สู่การดูแลแบบผู้ป่วยเป็น
	 ศูนย์กลาง”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 34(3):10-18.

ศศิวิมล	ศิริรักษ์	และทัศนี	ประสบกิตติคุณ.	“ปัจจัยทำานาย
	 การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์	
	 ของพยาบาลเด็ก”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):5-15.

การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
จินดารัตน์	สมใจนึก	และทัศนี	ประสบกิตติคุณ.	“ปัจจัย
	 ทำานายการปฏิบัติของพยาบาลเด็กในการดูแล	  
	 โดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลาง”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	34(2):70-79.
ศศิวิมล	ศิริรักษ์	และทัศนี	ประสบกิตติคุณ.	“ปัจจัยทำานาย
	 การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์	
	 ของพยาบาลเด็ก”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):5-15.

การฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม
พัชราภา	บรรจงเก็บ	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยทำานายภาวการณ์
	 ทำาหน้าท่ีในผู้สูงอายุโรคไตเร้ือรังระยะสุดท้ายท่ีได้รับการ
	 ฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	34(4):57-67.
ภัทราวดี	จินตนา	และคนอ่ืนๆ.	“โปรแกรมการให้ข้อมูล	
	 เสริมแรงจูงใจ	และทักษะการรับประทานยา	เพ่ิมความ
	 สมำา่เสมอในการรับประทานยาจับฟอสเฟตในผู้ป่วย
	 ฟอกเลือด	ด้วยเคร่ืองไตเทียม”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 34(2):92-101.

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
กมนทรรศน์	ยันต์เจริญ	และนารีรัตน์	จิตรมนตรี.	“ผลของ
	 โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำานาจต่อการฟ้ืนสภาพ	
	 หลังผ่าตัดของผู้สูงอายุท่ีได้รับการผ่าตัดเปล่ียน
	 ข้อเข่าเทียม”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):167-178.
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ธิราวรรณ	เช้ือตาเล็ง.	“ปัจจัยทำานายการฟ้ืนตัวด้านสรีระของ
	 ผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปล่ียนข้อเข่าเทียม”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	34(4):79-89.
พิตะวัน	กุลาสา	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ
	 การฟ้ืนตัวด้านร่างกายระยะแรกของผู้ป่วยกระดูกเท้า
	 และข้อเท้าหัก	หลังได้รับการรักษาด้วยการเข้าเฝือก”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 34(3):106-115.
พัชรี	บุตรแสนโคตร	และคนอ่ืน	ๆ .	“อิทธิพลของโรคร่วม	ดัชนี
	 มวลกาย	และภาวะซึมเศร้าต่อการฟ้ืนตัว	หลังผ่าตัดใน
	 ผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):129-141.
รมิดา	ชนาธิปนิธิสิริ	และคนอ่ืนๆ.	“อิทธิพลของการใช้สุรา
	 และสารเสพติด	การหลงลืมภายหลังบาดเจ็บ	และความ
	 แปรปรวนทางอารมณ์	ต่อการฟ้ืนตัวของสุขภาพผู้ป่วย
	 บาดเจ็บศีรษะเล็กน้อยถึงปานกลาง”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	34(4):68-78.

การรักษาด้วยรังสี
ชลันดา	จดจำา	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของโปรแกรมให้ความรู้และ
	 ประคับประคองจิตใจต่อคุณภาพชีวิตในสตรีมะเร็งปาก
	 มดลูกท่ีได้รับรังสีรักษา”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):143-155.

การรับรู้
ชลธิรา	เรียงคำา	และคนอ่ืนๆ.	“ความแตกฉานด้านสุขภาพ	
	 การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการดูแลตนเอง	อายุ	และ
	 ความสามารถในการมองเห็นในการทำานายพฤติกรรม
	 ในการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี	2”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	34(4):35-46.
ณิชาภา	พลสิงห์	และพรรณรัตน์	แสงเพ่ิม.	“การสนับสนุน
	 การเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวจากพยาบาล:	
	 การรับรู้ของมารดาหลังคลอดและของพยาบาล”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	
	 34(4):26-34.

ธิมาภรณ์	ซ่ือตรง	และคนอ่ืนๆ.	“เปรียบเทียบดัชนีมวลกาย	
	 ความเครียดเร้ือรัง	ความแตกฉานทางสุขภาพ	ความ
	 รับผิดชอบของผู้ป่วย	และการรับรู้การดูแลแบบบุคคล
	 เป็นศูนย์กลางระหว่างผู้ป่วยท่ีเป็นน่ิวในระบบทางเดิน
	 ปัสสาวะซำา้และผู้ท่ีไม่เป็นซำา้”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	37(2):80-91.
พรนภา	นาคโนนหัน	และคนอ่ืน	ๆ.	“ปัจจัยเส่ียงต่อการเกิด
	 ภาวการณ์สูญเสียหน้าท่ีด้านการรับรู้การเข้าใจหลัง
	 การผ่าตัดในผู้สูงอายุท่ีได้รับการผ่าตัดหัวใจ”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):156-166.
วิจิตรา	นุชอยู่	และคนอ่ืนๆ.		“อิทธิพลของความเครียด	
	 สถานภาพทางการเงิน	การรับรู้ความรุนแรงของอาการ	
	 และการรับรู้อุปสรรคต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพใน
	 ผู้ป่วยมะเร็งอุ้งเชิงกรานขณะได้รับรังสีรักษา”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ม.ค.-มี.ค.	;	34(1):53-65.

การรับรู้ความสามารถตนเอง
กมนทรรศน์	ยันต์เจริญ	และนารีรัตน์	จิตรมนตรี.	“ผลของ
	 โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำานาจต่อการฟ้ืนสภาพ	
	 หลังผ่าตัดของผู้สูงอายุท่ีได้รับการผ่าตัดเปล่ียนข้อ
	 เข่าเทียม”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):167-178.

การรับรู้สมรรถนะตนเอง
เสาวคนธ์	กลักทองกรณ์	และอทิตยา	พรชัยเกตุ	โอว	ยอง.	
	 “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเส่ียงทางเพศในเยาวชน
	 ท่ีใช้แอมเฟตามีน”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):40-52.

การสร้างเสริมสุขภาพ
เกศศิริ	วงษ์คงคำา	และปิยะธิดา	นาคะเกษียร.	“ปัจจัยท่ีมีความ
	 สัมพันธ์กับสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพของ
	 พยาบาลวิชาชีพในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 34(2):102-116.
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การสอน
นิภาพรรณ	บุญช่วย	และคนอ่ืน .ๆ	“ผลของโปรแกรมการสอน
	 ต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วย
	 โรคธาลัสซีเมีย”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 ก.ค.-ก.ย.	;	34(3):41-53.
ยุวดี	วัฒนานนท์	และคนอ่ืนๆ.	“ผลการเรียนรู้จากการใช้
	 รูปแบบการสอนภาคปฏิบัติตามแนวคิดของดี	เชคโค:	
	 การทำาคลอดปกติ”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 ก.ค.-ก.ย.	;	34(3):19-29.

การสอนช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน
ลดาวรรณ	อุบล	และคนอ่ืนๆ.	“การสอนช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน
	 ด้วยวีดิทัศน์สำาหรับผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กท่ีเส่ียงต่อการเกิด
	 ภาวะหัวใจหยุดเต้น”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 ก.ค.-ก.ย.	;	34(3):66-78.

การสอนด้วยวีดิทัศน์
ลดาวรรณ	อุบล	และคนอ่ืน	ๆ .	“การสอนช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน
	 ด้วยวีดิทัศน์สำาหรับผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กท่ีเส่ียงต่อการเกิด
	 ภาวะหัวใจหยุดเต้น”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 ก.ค.-ก.ย.	;	34(3):66-78.

การส่งเสริมภาวะโภชนาการ
นฤมล	สมช่ือ	และวนิดา	เสนะสุทธิพันธ์ุ.	“ผลของโปรแกรม
	 การสอนต่อความรู้และพฤติกรรมของผู้ดูแลเพ่ือส่งเสริม
	 ภาวะโภชนาการในเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำาเนิดชนิด
	 ไม่เขียว”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 34(3):79-93.

การส่งเสริมสุขภาพ
กีรดา	ไกรนุวัตร.	“ประสบการณ์เรียนรู้จากการนำาหลักสูตร
	 การสร้างเสริมสุขภาพ	สำาหรับวิชาชีพการพยาบาล
	 ไปใช้	ณ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลแห่งหน่ึง
	 ในภาคกลาง”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	34(2):16-22.

ชลันดา	จดจำา	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของโปรแกรมให้ความรู้และ
	 ประคับประคองจิตใจต่อคุณภาพชีวิตในสตรีมะเร็งปาก
	 มดลูกท่ีได้รับรังสีรักษา”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	34	(ฉบับเพ่ิมเติม	1):143-155.
วิจิตรา	นุชอยู่	และคนอ่ืนๆ.		“อิทธิพลของความเครียด	
	 สถานภาพทางการเงิน	การรับรู้ความรุนแรงของอาการ	
	 และการรับรู้อุปสรรคต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพใน
	 ผู้ป่วยมะเร็งอุ้งเชิงกรานขณะได้รับรังสีรักษา”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ม.ค.-มี.ค.	;	
	 34(1):53-65.
สมสิริ	รุ่งอมรรัตน์	และจงกลวรรณ	มุสิกทอง.	“สมรรถนะ
	 ด้านการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาล:	กรณีศึกษา
	 พ้ืนท่ีภาคกลาง”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 ม.ค.-มี.ค.	;	34(1):88-100.

การสนับสนุนทางสังคม
ธิราวรรณ	เช้ือตาเล็ง.	“ปัจจัยทำานายการฟ้ืนตัวด้านสรีระของ
	 ผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปล่ียนข้อเข่าเทียม”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	34(4):79-89.

การออกกำาลังกาย
ปิยะนันท์	ลิมเรืองรอง.	“ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดภาวะ
	 เบาหวานขณะต้ังครรภ์ในสตรีต้ังครรภ์ท่ีมี	Glucose	
	 challenge	test	ผิดปกติ”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 34(2):58-69.
ปิยะวดี	ทองโปร่ง	และกีรดา	ไกรนุวัตร.	“ปัจจัยทำานาย
	 พฤติกรรมการออกกำาลังกายของพนักงานโรงไฟฟ้าท่ีมี
	 นำา้หนักเกินเกณฑ์”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 ม.ค.-มี.ค.	;	34(1):77-87.

การเรียนรู้
ยุวดี	วัฒนานนท์	และคนอ่ืนๆ.	“ผลการเรียนรู้จากการใช้
	 รูปแบบการสอนภาคปฏิบัติตามแนวคิดของดี	เชคโค:	
	 การทำาคลอดปกติ”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 ก.ค.-ก.ย.	;	34(3):19-29.
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การเล้ียงลูกด้วยนมแม่
ณิชาภา	พลสิงห์	และพรรณรัตน์	แสงเพ่ิม.	“การสนับสนุน
	 การเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวจากพยาบาล:	
	 การรับรู้ของมารดาหลังคลอดและของพยาบาล”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	34(4):26-34.
สุดาภรณ์	พยัคฆเรือง	และพรรณรัตน์	แสงเพ่ิม.	“ปัญหา
	 การเล้ียงลูกด้วยนมแม่ระยะแรกหลังคลอด:	
	 ประสบการณ์ของมารดา”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 34(3):30-40.

การใช้ยา
ฉัตรสุรางค์	ขำารักษ์	และคนอ่ืนๆ.	“อิทธิพลของการรับรู้ความ
	 จำาเป็นต่อการใช้ยา	ความกังวลจากการใช้ยา	
	 ผลข้างเคียง	และระยะเวลาการรักษาต่อความร่วมมือ
	 ในการใช้ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ชนิดสูดในผู้ป่วยผู้ใหญ่
	 โรคหืด”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):73-82.
ภัทราวดี	จินตนา	และคนอ่ืนๆ.	“โปรแกรมการให้ข้อมูล	
	 เสริมแรงจูงใจ	และทักษะการรับประทานยาเพ่ิมความ
	 สมำา่เสมอในการรับประทานยาจับฟอสเฟตในผู้ป่วย
	 ฟอกเลือด	ด้วยเคร่ืองไตเทียม”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 34(2):92-101.
รมิดา	ชนาธิปนิธิสิริ	และคนอ่ืนๆ.	“อิทธิพลของการใช้สุรา
	 และสารเสพติด	การหลงลืมภายหลังบาดเจ็บ	และความ
	 แปรปรวนทางอารมณ์	ต่อการฟ้ืนตัวของสุขภาพผู้ป่วย
	 บาดเจ็บศีรษะเล็กน้อยถึงปานกลาง”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	34(4):68-78.
วิกานดา	ศรีภูมิพฤกษ์	และดวงรัตน์	วัฒนกิจไกรเลิศ.	“อิทธิพล
	 ของอาการเหน่ือยล้า	ความแตกฉานด้านสุขภาพ	
	 ภาวะซึมเศร้า	และการใช้ยาหลายขนาน	ต่อพฤติกรรม
	 เส่ียงของการเกิดปัญหาในการใช้ยาในผู้ป่วยภาวะหัวใจ
	 ล้มเหลว”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):83-93.

การให้คำาปรึกษา
กรรณิการ์	แสงประจง	และเอมพร	รตินธร.	“ผลของการ
	 ให้การปรึกษาเพ่ือสร้างแรงจูงใจต่อความพร้อมในการ
	 ใช้การคุมกำาเนิดระยะยาวในสตรีต้ังครรภ์วัยรุ่น:	
	 การศึกษานำาร่อง”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):28-39.

กิจวัตรประจำาวัน
เบญจวรรณ	พวงเพชร	และคนอ่ืนๆ.	“ประสิทธิผลของ
	 โปรแกรมการวางแผนจำาหน่ายแบบผู้ป่วยนอก	ต่อความ
	 วิตกกังวลและความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร
	 ประจำาวันในผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):53-62.

ข
ข้อเข่าเทียม
กมนทรรศน์	ยันต์เจริญ	และนารีรัตน์	จิตรมนตรี.	“ผลของ
	 โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำานาจต่อการฟ้ืนสภาพ	
	 หลังผ่าตัดของผู้สูงอายุท่ีได้รับการผ่าตัดเปล่ียนข้อเข่า
	 เข่าเทียม”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):167-178.
ธิราวรรณ	เช้ือตาเล็ง.	“ปัจจัยทำานายการฟ้ืนตัวด้านสรีระของ
	 ผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปล่ียนข้อเข่าเทียม”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	34(4):79-89.

ค
ครรภ์
นุชรีย์	แสงสว่าง	และบุศรา	แสงสว่าง.	“ความแตกต่างของ
	 ความรู้ด้านอนามัยเจริญพันธ์ุ	และการคุมกำาเนิดระหว่าง
	 ต้ังครรภ์และวัยรุ่นไม่ต้ังครรภ์”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ม.ค.-มี.ค.	;	34(1):7-16.
ปิยะนันท์	ลิมเรืองรอง.	“ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดภาวะ
	 เบาหวานขณะต้ังครรภ์	ในสตรีต้ังครรภ์ท่ีมี	Glucose	
	 challenge	test	ผิดปกติ”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	34(2):58-69.
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Phyu	Thet,	E.	W.	และปิยะนันท์	ลิมเรืองรอง.	“การศึกษา
	 ปัจจัยเส่ียงต่อการทำานายการเกิดภาวะความดัน
	 โลหิตสูงขณะต้ังครรภ์ในสตรีต้ังครรภ์ชาวพม่า”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	34(4):14-25.

ครรภ์ในวัยรุ่น
กรรณิการ์	แสงประจง	และเอมพร	รตินธร.	“ผลของการ
	 ให้การปรึกษาเพ่ือสร้างแรงจูงใจต่อความพร้อมใน
	 การใช้การคุมกำาเนิดระยะยาวในสตรีต้ังครรภ์วัยรุ่น:	
	 การศึกษานำาร่อง”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):28-39.
นุชรีย์	แสงสว่าง	และบุศรา	แสงสว่าง.	“ความแตกต่างของ
	 ความรู้ด้านอนามัยเจริญพันธ์ุ	และการคุมกำาเนิดระหว่าง
	 ต้ังครรภ์และวัยรุ่นไม่ต้ังครรภ์”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ม.ค.-มี.ค.	;	34(1):7-16.

ครอบครัว
จินดารัตน์	สมใจนึก	และทัศนี	ประสบกิตติคุณ.	“ปัจจัย
	 ทำานายการปฏิบัติของพยาบาลเด็กในการดูแลโดยมี
	 ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	34(2):70-79.

ความซึมเศร้า
พัชรี	บุตรแสนโคตร	และคนอ่ืน	ๆ 	“อิทธิพลของโรคร่วม	ดัชนี
	 มวลกาย	และภาวะซึมเศร้า	ต่อการฟ้ืนตัว	หลังผ่าตัดใน
	 ผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):129-141.
ภัทริกา	ปัญญา	และคนอ่ืน	ๆ.	“ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะ
	 โภชนาการของผู้ป่วยมะเร็งลำาไส้ใหญ่และลำาไส้ตรงท่ีได้
	 รับยาเคมีบำาบัด”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 ม.ค.-มี.ค.	;	34(1):66-76.

วิกานดา	ศรีภูมิพฤกษ์	และดวงรัตน์	วัฒนกิจไกรเลิศ.	“อิทธิพล
	 ของอาการเหน่ือยล้า	ความแตกฉานด้านสุขภาพ	ภาวะ
	 ซึมเศร้า	และการใช้ยาหลายขนาน	ต่อพฤติกรรมเส่ียง
	 ของการเกิดปัญหาในการใช้ยาในผู้ป่วยภาวะหัวใจ
	 ล้มเหลว”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):83-93.

ความดันเลือดสูง
พิกุลทิพย์	ขุนเศรษฐ	และกีรดา	ไกรนุวัตร.	“ผลของการใช้
	 โปรแกรมการให้ความรู้และสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตน
	 ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคความดัน
	 โลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุท่ีควบคุมไม่ได้”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	34(4):90-102.

ความดันโลหิตสูง -- ในระหว่างต้ังครรภ์
Phyu	Thet,	E.	W.	และปิยะนันท์	ลิมเรืองรอง.	“การศึกษา
	 ปัจจัยเส่ียงต่อการทำานายการเกิดภาวะความดัน
	 โลหิตสูงขณะต้ังครรภ์ในสตรีต้ังครรภ์ชาวพม่า”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	34(4):14-25.

ความรู้
ณัฐสุรางค์	บุญจันทร์	และเสาวลักษณ์	สุขพัฒนศรีกุล.	“ปัจจัย
	 ทำานายความรู้เร่ืองโรคและความเช่ือด้านสุขภาพต่อ
	 พฤติกรรมป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
	 อุดตัน	ในผู้สูงอายุกลุ่มเส่ียง”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	34(2):23-33.
นุชรีย์	แสงสว่าง	และบุศรา	แสงสว่าง.	“ความแตกต่างของ
	 ความรู้ด้านอนามัยเจริญพันธ์ุ	และการคุมกำาเนิดระหว่าง
	 ต้ังครรภ์และวัยรุ่นไม่ต้ังครรภ์”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ม.ค.-มี.ค.	;	34(1):7-16.	
พิกุลทิพย์	ขุนเศรษฐ	และกีรดา	ไกรนุวัตร.	“ผลของการใช้
	 โปรแกรมการให้ความรู้และสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตน
	 ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคความดัน
	 โลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุท่ีควบคุมไม่ได้”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	
	 34(4):90-102.
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ความล้า
จิราพร	วงษ์สุวรรณ	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์
	 กับอาการอ่อนล้าในผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งท่ีได้รับยาเคมี
	 บำาบัด”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):16-27.
ภัทริกา	ปัญญา	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะ
	 โภชนาการของผู้ป่วยมะเร็งลำาไส้ใหญ่และลำาไส้ตรงท่ีได้
	 รับยาเคมีบำาบัด”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 ม.ค.-มี.ค.	;	34(1):66-76.

ความวิตกกังวล
ฉัตรสุรางค์	ขำารักษ์	และคนอ่ืนๆ.	“อิทธิพลของการรับรู้ความ
	 จำาเป็นต่อการใช้ยา	ความกังวลจากการใช้ยา	
	 ผลข้างเคียง	และระยะเวลาการรักษาต่อความร่วมมือ
	 ในการใช้ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ชนิดสูดในผู้ป่วยผู้ใหญ่
	 โรคหืด”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):73-82.
เบญจวรรณ	พวงเพชร	และคนอ่ืนๆ.	“ประสิทธิผลของ
	 โปรแกรมการวางแผนจำาหน่ายแบบผู้ป่วยนอก	ต่อความ
	 วิตกกังวลและความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร
	 ประจำาวันในผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):53-62.
ภัทริกา	ปัญญา	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะ
	 โภชนาการของผู้ป่วยมะเร็งลำาไส้ใหญ่และลำาไส้ตรงท่ีได้
	 รับยาเคมีบำาบัด”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 ม.ค.-มี.ค.	;	34(1):66-76.

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
กุลกัลย์	อภิชาตวงษ์	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์
	 ต่อการทำาหน้าท่ีทางเพศในผู้หญิงท่ีมีภาวะกล้ันปัสสาวะ
	 ไม่อยู่”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 ต.ค.-ธ.ค.	;	34(4):47-56.

ความเครียด
ธิมาภรณ์	ซ่ือตรง	และคนอ่ืน	ๆ.	“เปรียบเทียบดัชนีมวลกาย	
	 ความเครียดเร้ือรัง	ความแตกฉานทางสุขภาพ	ความ
	 รับผิดชอบของผู้ป่วย	และการรับรู้การดูแลแบบบุคคล
	 เป็นศูนย์กลางระหว่างผู้ป่วยท่ีเป็นน่ิวในระบบทางเดิน
	 ปัสสาวะซำา้และผู้ท่ีไม่เป็นซำา้”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	37(2):80-91.
วไลลักษณ์	พุ่มพวง.	“ความเครียดในการศึกษาทาง
	 การพยาบาล:	เทคนิคการผ่อนคลาย	สำาหรับร่างกาย
	 และจิตใจ”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 34(2):5-15.
วิจิตรา	นุชอยู่	และคนอ่ืนๆ.	“อิทธิพลของความเครียด	
	 สถานภาพทางการเงิน	การรับรู้ความรุนแรงของอาการ	
	 และการรับรู้อุปสรรคต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
	 ในผู้ป่วยมะเร็งอุ้งเชิงกราน	ขณะได้รับรังสีรักษา”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ม.ค.-มี.ค.	;	34(1):53-65.

ความเพลีย
วิกานดา	ศรีภูมิพฤกษ์	และดวงรัตน์	วัฒนกิจไกรเลิศ.	“อิทธิพล
	 ของอาการเหน่ือยล้า	ความแตกฉานด้านสุขภาพ	ภาวะ
	 ซึมเศร้า	และการใช้ยาหลายขนาน	ต่อพฤติกรรมเส่ียง
	 ของการเกิดปัญหาในการใช้ยาในผู้ป่วยภาวะหัวใจ
	 ล้มเหลว”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):83-93.
อรุรินทร์	กิตติสุขตระกูล	และดวงรัตน์	วัฒนกิจไกรเลิศ.	
	 “ประสบการณ์การมีอาการอ่อนล้า	กลวิธีการจัดการกับ
	 อาการ	และภาวะการทำาหน้าท่ีในผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ัน
	 เร้ือรัง”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):63-72.

ความเช่ือด้านสุขภาพ
ณัฐสุรางค์	บุญจันทร์	และเสาวลักษณ์	สุขพัฒนศรีกุล.	“ปัจจัย
	 ทำานายความรู้เร่ืองโรคและความเช่ือด้านสุขภาพ	
	 ต่อพฤติกรรมป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดแดง
	 ส่วนปลายอุดตันในผู้สูงอายุกลุ่มเส่ียง”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	34(2):23-33.
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ความแตกฉานด้านสุขภาพ
ชลธิรา	เรียงคำา	และคนอ่ืนๆ.	“ความแตกฉานด้านสุขภาพ	
	 การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการดูแลตนเอง	อายุ	และ
	 ความสามารถในการมองเห็น	ในการทำานายพฤติกรรม
	 ในการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี	2”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	34(4):35-46.

คุณภาพชีวิต
ชลันดา	จดจำา	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของโปรแกรมให้ความรู้และ
	 ประคับประคองจิตใจต่อคุณภาพชีวิตในสตรีมะเร็งปาก
	 มดลูกท่ีได้รับรังสีรักษา”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):143-155.
ศิริณาชค์	ทองเทียม	และคนอ่ืนๆ.	“อิทธิพลของคุณภาพ
	 การนอนหลับ	ภาวะโภชนาการ	และภาวะโรคร่วม	
	 ต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังก่อนการบำาบัด
	 ทดแทนไต”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ม.ค.-มี.ค.	;	
	 34(1):42-52.
สิรินันท์	ชูเชิด	และคนอ่ืนๆ.	“ความสัมพันธ์ระหว่างความ
	 แตกฉานทางสุขภาพ	ความรุนแรงของโรค	ความรับ
	 ผิดชอบของผู้ป่วย	และการรับรู้การดูแลแบบบุคคลเป็น
	 ศูนย์กลางกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภายหลังผ่าตัด
	 ทำาทางเบ่ียง	หลอดเลือดหัวใจ”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):94-106.

คุมกำาเนิด
กรรณิการ์	แสงประจง	และเอมพร	รตินธร.	“ผลของ
	 การให้การปรึกษาเพ่ือสร้างแรงจูงใจต่อความพร้อมใน
	 การใช้การคุมกำาเนิดระยะยาวในสตรีต้ังครรภ์วัยรุ่น:	
	 การศึกษานำาร่อง”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):28-39.
นุชรีย์	แสงสว่าง	และบุศรา	แสงสว่าง.	“ความแตกต่างง	
	 ของความรู้ด้านอนามัยเจริญพันธ์ุ	และการคุมกำาเนิด
	 ระหว่างต้ังครรภ์และวัยรุ่นไม่ต้ังครรภ์”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ม.ค.-มี.ค.	;	34(1):7-16.

เคมีบำาบัด
จิราพร	วงษ์สุวรรณ	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์
	 กับอาการอ่อนล้าในผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งท่ีได้รับยาเคมี
	 บำาบัด”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):16-27.
ภัทริกา	ปัญญา	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะ
	 โภชนาการของผู้ป่วยมะเร็งลำาไส้ใหญ่และลำาไส้ตรงท่ีได้
	 รับยาเคมีบำาบัด”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 ม.ค.-มี.ค.	;	34(1):66-76.

จ
จริยธรรม
วรรณา	พาหุวัฒนกร.	“สาระน่ารู้จากคณะกรรมการจริยธรรม
	 การวิจัยในคน	:	ประเด็นจริยธรรมในกระบวนการ
	 เชิญชวนอาสาสมัคร”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 ก.ค.-ก.ย.	;	34(3):7-9.

ด
ดัชนีมวลกาย
ธิมาภรณ์	ซ่ือตรง	และคนอ่ืนๆ	“เปรียบเทียบดัชนีมวลกาย	
	 ความเครียดเร้ือรัง	ความแตกฉานทางสุขภาพ	
	 ความรับผิดชอบของผู้ป่วย	และการรับรู้การดูแลแบบ
	 บุคคลเป็นศูนย์กลางระหว่างผู้ป่วยท่ีเป็นน่ิวในระบบทาง
	 เดินปัสสาวะซำา้	และผู้ท่ีไม่เป็นซำา้”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	37(2):80-91.
ธิราวรรณ	เช้ือตาเล็ง.	“ปัจจัยทำานายการฟ้ืนตัวด้านสรีระของ
	 ผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปล่ียนข้อเข่าเทียม”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	34(4):79-89.
พัชรี	บุตรแสนโคตร	และคนอ่ืนๆ.	“อิทธิพลของโรคร่วม	
	 ดัชนีมวลกาย	และภาวะซึมเศร้า	ต่อการฟ้ืนตัวหลังผ่าตัด
	 ในผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):129-141.
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เด็ก
จิราพร	วงษ์สุวรรณ	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์
	 กับอาการอ่อนล้าในผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งท่ีได้รับยาเคมี
	 บำาบัด”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):16-27.
ยุวดี	พงษ์สาระนันทกุล	และสุดาภรณ์	พยัคฆเรือง.	“รูปแบบ
	 การสร้างเสริมพัฒนาการด้านภาษาแก่เด็กอายุ	2-4	ปี		
	 โดยบิดามารดาหรือผู้ดูแล:	กรณีศึกษาศูนย์พัฒนา
	 เด็กเล็ก”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 34(2):34-44.

เด็ก, การดูแล
จินดารัตน์	สมใจนึก	และทัศนี	ประสบกิตติคุณ.	“ปัจจัย
	 ทำานายการปฏิบัติของพยาบาลเด็กในการดูแลโดยมี
	 ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	34(2):70-79.

เด็กวัยก่อนเรียน
นิภาพรรณ	บุญช่วย	และคนอ่ืน .ๆ	“ผลของโปรแกรมการสอน
	 ต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วย
	 โรคธาลัสซีเมีย”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 ก.ค.-ก.ย.	;	34(3):41-53.

ไดอะลัยซิสเย่ือบุช่องท้อง
ศิริณาชค์	ทองเทียม	และคนอ่ืนๆ.	“อิทธิพลของคุณภาพ
	 การนอนหลับ	ภาวะโภชนาการ	และภาวะโรคร่วม	
	 ต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังก่อนการบำาบัด
	 ทดแทนไต”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 ม.ค.-มี.ค.	;	34(1):42-52.

ต
ตา, โรค -- การรักษา
เบญจวรรณ	พวงเพชร	และคนอ่ืนๆ.	“ประสิทธิผลของ
	 โปรแกรมการวางแผนจำาหน่ายแบบผู้ป่วยนอก	ต่อความ
	 วิตกกังวลและความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำา
	 วันในผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):53-62.

ต้อกระจก -- การรักษา
เบญจวรรณ	พวงเพชร	และคนอ่ืนๆ.	“ประสิทธิผลของ
	 โปรแกรมการวางแผนจำาหน่ายแบบผู้ป่วยนอก	ต่อความ
	 วิตกกังวลและความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำา
	 วันในผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):53-62.

ไต, โรค
เกศศิริ	วงษ์คงคำา.	“นวัตกรรมการจัดระบบการดูแลสำาหรับ
	 ผู้ป่วยกลุ่มเส่ียง	โรคไตวายเร้ือรัง:	กรณีศึกษาโรงพยาบาล
	 ชุมชนแห่งหน่ึง	จังหวัดนครปฐม”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ม.ค.-มี.ค.	;	34(1):27-41.
พัชราภา	บรรจงเก็บ	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยทำานายภาวะ
	 การทำาหน้าท่ีในผู้สูงอายุโรคไตเร้ือรังระยะสุดท้ายท่ีได้รับ
	 การฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	34(4):57-67.
ภัทราวดี	จินตนา	และคนอ่ืนๆ	“โปรแกรมการให้ข้อมูล	
	 เสริมแรงจูงใจ	และทักษะการรับประทานยา	เพ่ิมความ
	 สมำา่เสมอในการรับประทานยาจับฟอสเฟตในผู้ป่วย
	 ฟอกเลือด	ด้วยเคร่ืองไตเทียม”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 34(2):92-101.
ศิริณาชค์	ทองเทียม	และคนอ่ืนๆ.	“อิทธิพลของคุณภาพ
	 การนอนหลับ	ภาวะโภชนาการ	และภาวะโรคร่วม	
	 ต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังก่อนการบำาบัด
	 ทดแทนไต”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ม.ค.-มี.ค.	;	
	 34(1):42-52.
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ไตวายเฉียบพลัน
ปิญาพร	ภูลายเรียบ	และคนอ่ืนๆ.	“ความสัมพันธ์ระหว่าง
	 โรคร่วม	สภาพผู้ป่วยระหว่างผ่าตัด	กลุ่มอาการ
	 ตอบสนองการอักเสบท่ัวร่างกาย	และภาวะไตวาย	
	 เฉียบพลันในผู้ป่วยวิกฤตระยะ	72	ช่ัวโมงแรกหลัง
	 การผ่าตัดใหญ่”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):107-117.

ไตวายเร้ือรัง
เกศศิริ	วงษ์คงคำา.	“นวัตกรรมการจัดระบบการดูแลสำาหรับ
	 ผู้ป่วยกลุ่มเส่ียง	โรคไตวายเร้ือรัง:	กรณีศึกษาโรงพยาบาล
	 ชุมชนแห่งหน่ึง	จังหวัดนครปฐม”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ม.ค.-มี.ค.	;	34(1):27-41.

ไตวายเร้ือรัง --การรักษา
พัชราภา	บรรจงเก็บ	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยทำานายภาวะ
	 การทำาหน้าท่ีในผู้สูงอายุโรคไตเร้ือรังระยะสุดท้ายท่ีได้รับ
	 การฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	34(4):57-67.
ศิริณาชค์	ทองเทียม	และคนอ่ืนๆ.	“อิทธิพลของคุณภาพ
	 การนอนหลับ	ภาวะโภชนาการ	และภาวะโรคร่วม	
	 ต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังก่อนการบำาบัด
	 ทดแทนไต”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 ม.ค.-มี.ค.	;	34(1):42-52.

ไตเทียม
พัชราภา	บรรจงเก็บ	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยทำานายภาวะ
	 การทำาหน้าท่ีในผู้สูงอายุโรคไตเร้ือรังระยะสุดท้ายท่ีได้รับ
	 การฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	
	 34(4):57-67.

ท
ทางเดินปัสสาวะ, โรค
ธิมาภรณ์	ซ่ือตรง	และคนอ่ืนๆ.	“เปรียบเทียบดัชนีมวลกาย	
	 ความเครียดเร้ือรัง	ความแตกฉานทางสุขภาพ	
	 ความรับผิดชอบของผู้ป่วย	และการรับรู้การดูแลแบบ
	 บุคคลเป็นศูนย์กลางระหว่างผู้ป่วยท่ีเป็นน่ิวในระบบ
	 ทางเดินปัสสาวะซำา้	และผู้ท่ีไม่เป็นซำา้”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	37(2):80-91.

เทคนิคการผ่อนคลาย
วไลลักษณ์	พุ่มพวง.	“ความเครียดในการศึกษาทาง
	 การพยาบาล:	เทคนิคการผ่อนคลายสำาหรับร่างกายและ
	 จิตใจ”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 34(2):5-15.

ธ
ธาลัสซีเมีย -- ในวัยทารกและวัยเด็ก
นิภาพรรณ	บุญช่วย	และคนอ่ืน .ๆ	“ผลของโปรแกรมการสอน
	 ต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วย
	 โรคธาลัสซีเมีย”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 ก.ค.-ก.ย.	;	34(3):41-53.

น
นักศึกษาพยาบาล
นันทกานต์	มณีจักร	และปรัชญพงศ์	ยาศรี.	“การสร้าง
	 สถานการณ์จำาลองโดยใช้หุ่นสมรรถนะสูงอย่างมี
	 ประสิทธิภาพเพ่ือนักศึกษาพยาบาล”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	34(4):7-13.

น่ิวปัสสาวะ
ธิมาภรณ์	ซ่ือตรง	และคนอ่ืนๆ.	“เปรียบเทียบดัชนีมวลกาย	
	 ความเครียดเร้ือรัง	ความแตกฉานทางสุขภาพ	
	 ความรับผิดชอบของผู้ป่วย	และการรับรู้การดูแลแบบ
	 บุคคลเป็นศูนย์กลางระหว่างผู้ป่วยท่ีเป็นน่ิวในระบบ
	 ทางเดินปัสสาวะซำา้และผู้ท่ีไม่เป็นซำา้”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	37(2):80-91.
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น่ิวไต
ธิมาภรณ์	ซ่ือตรง	และคนอ่ืนๆ.	“เปรียบเทียบดัชนีมวลกาย	
	 ความเครียดเร้ือรัง	ความแตกฉานทางสุขภาพ	
	 ความรับผิดชอบของผู้ป่วย	และการรับรู้การดูแลแบบ
	 บุคคลเป็นศูนย์กลางระหว่างผู้ป่วยท่ีเป็นน่ิวในระบบทาง
	 เดินปัสสาวะซำา้และผู้ท่ีไม่เป็นซำา้”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	37(2):80-91.

นำา้นมมารดา, การเล้ียงดู
สุดาภรณ์	พยัคฆเรือง	และพรรณรัตน์	แสงเพ่ิม.	“ปัญหา
	 การเล้ียงลูกด้วยนมแม่ระยะแรกหลังคลอด:	
	 ประสบการณ์ของมารดา”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 34(3):30-40.

นำา้หนักตัว
ปิยะวดี	ทองโปร่ง	และกีรดา	ไกรนุวัตร.	“ปัจจัยทำานาย
	 พฤติกรรมการออกกำาลังกายของพนักงานโรงไฟฟ้า	
	 ท่ีมีนำา้หนักเกินเกณฑ์”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 ม.ค.-มี.ค.	;	34(1):77-87.

บ
บริโภคนิสัย
ปิยะนันท์	ลิมเรืองรอง.	“ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดภาวะ
	 เบาหวานขณะต้ังครรภ์ในสตรีต้ังครรภ์ท่ีมี	Glucose	
	 challenge	test	ผิดปกติ”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	34(2):58-69.

บิดามารดา
ยุวดี	พงษ์สาระนันทกุล	และสุดาภรณ์	พยัคฆเรือง.	“รูปแบบ
	 การสร้างเสริมพัฒนาการด้านภาษาแก่เด็กอายุ	2-4	ปี		
	 โดยบิดามารดาหรือผู้ดูแล:	กรณีศึกษาศูนย์พัฒนา
	 เด็กเล็ก”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 34(2):34-44.

เบาหวาน
ชลธิรา	เรียงคำา	และคนอ่ืนๆ.	“ความแตกฉานด้านสุขภาพ	
	 การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการดูแลตนเอง	อายุ	และ
	 ความสามารถในการมองเห็น	ในการทำานายพฤติกรรม
	 ในการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี	2”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	34(4):35-46.

เบาหวาน -- การรักษา
อภิชาติ	ศิริสมบัติ	และคนอ่ืน .ๆ	“ผลของโปรแกรมการจัดการ
	 เบาหวานด้วยตนเองแบบกลุ่มต่อระดับฮีโมโกลบิน
	 เอวันซี	ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี	2”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):118-128.

เบาหวานชนิดไม่พ่ึงอินสุลิน
ชลธิรา	เรียงคำา	และคนอ่ืนๆ.	“ความแตกฉานด้านสุขภาพ	
	 การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการดูแลตนเอง	อายุ	และ
	 ความสามารถในการมองเห็น	ในการทำานายพฤติกรรม
	 ในการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี	2”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	34(4):35-46.
อภิชาติ	ศิริสมบัติ	และคนอ่ืน .ๆ	“ผลของโปรแกรมการจัดการ
	 เบาหวานด้วยตนเองแบบกลุ่มต่อระดับฮีโมโกลบิน
	 เอวันซี	ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี	2”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):118-128.

เบาหวานในหญิงต้ังครรภ์
ปิยะนันท์	ลิมเรืองรอง.	“ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดภาวะ
	 เบาหวานขณะต้ังครรภ์ในสตรีต้ังครรภ์ท่ีมี	Glucose	
	 challenge	test	ผิดปกติ”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	34(2):58-69.
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ป
ปอดอุดก้ันเร้ือรัง, โรค
อรุรินทร์	กิตติสุขตระกูล	และดวงรัตน์	วัฒนกิจไกรเลิศ.	
	 “ประสบการณ์การมีอาการอ่อนล้า	กลวิธีการจัดการกับ
	 อาการ	และภาวะการทำาหน้าท่ีในผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ัน
	 เร้ือรัง”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):63-72.

โปรแกรมการจัดการเบาหวานด้วยตนเองแบบกลุ่ม
อภิชาติ	ศิริสมบัติ	และคนอ่ืน .ๆ	“ผลของโปรแกรมการจัดการ
	 เบาหวานด้วยตนเองแบบกลุ่มต่อระดับฮีโมโกลบิน
	 เอวันซี	ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี	2”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):118-128.

โปรแกรมการให้ความรู้และสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตน
พิกุลทิพย์	ขุนเศรษฐ	และกีรดา	ไกรนุวัตร.	“ผลของการใช้
	 โปรแกรมการให้ความรู้และสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตน
	 ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคความดัน
	 โลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุท่ีควบคุมไม่ได้”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	34(4):90-102.

โปรแกรมให้ความรู้และประคับประคองจิตใจ
ชลันดา	จดจำา	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของโปรแกรมให้ความรู้และ
	 ประคับประคองจิตใจต่อคุณภาพชีวิตในสตรีมะเร็ง
	 ปากมดลูกท่ีได้รับรังสีรักษา”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):143-155.

ผ
ผู้ดูแล
นฤมล	สมช่ือ	และวนิดา	เสนะสุทธิพันธ์ุ.	“ผลของโปรแกรม
	 การสอนต่อความรู้และพฤติกรรมของผู้ดูแลเพ่ือส่งเสริม
	 ภาวะโภชนาการในเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำาเนิดชนิด
	 ไม่เขียว”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 34(3):79-93.

นิภาพรรณ	บุญช่วย	และคนอ่ืน .ๆ	“ผลของโปรแกรมการสอน
	 ต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วย
	 โรคธาลัสซีเมีย”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 ก.ค.-ก.ย.	;	34(3):41-53.
ลดาวรรณ	อุบล	และคนอ่ืนๆ.	“การสอนช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน
	 ด้วยวีดิทัศน์สำาหรับผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กท่ีเส่ียงต่อการเกิด
	 ภาวะหัวใจหยุดเต้น”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 ก.ค.-ก.ย.	;	34(3):66-78.

ผู้ป่วย
ปิญาพร	ภูลายเรียบ	และคนอ่ืนๆ	“ความสัมพันธ์ระหว่าง
	 โรคร่วม	สภาพผู้ป่วยระหว่างผ่าตัด	กลุ่มอาการตอบ
	 สนองการอักเสบท่ัวร่างกาย	และภาวะไตวาย	เฉียบพลัน
	 ในผู้ป่วยวิกฤตระยะ	72	ช่ัวโมงแรกหลังการผ่าตัดใหญ่”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):107-117.
อภิชาติ	ศิริสมบัติ	และคนอ่ืน .ๆ	“ผลของโปรแกรมการจัดการ
	 เบาหวานด้วยตนเองแบบกลุ่มต่อระดับฮีโมโกลบิน
	 เอวันซี	ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี	2”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):118-128.
อรุรินทร์	กิตติสุขตระกูล	และดวงรัตน์	วัฒนกิจไกรเลิศ.	
	 “ประสบการณ์การมีอาการอ่อนล้า	กลวิธีการจัดการกับ
	 อาการ	และภาวะการทำาหน้าท่ีในผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ัน
	 เร้ือรัง”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):63-72.

ผู้ป่วย, การจัดการดูแล
เกศศิริ	วงษ์คงคำา.	“นวัตกรรมการจัดระบบการดูแลสำาหรับ
	 ผู้ป่วยกลุ่มเส่ียง	โรคไตวายเร้ือรัง:	กรณีศึกษา	
	 โรงพยาบาลชุมชนแห่งหน่ึง		จังหวัดนครปฐม”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ม.ค.-มี.ค.	;	34(1):27-41.
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คนึงนิจ	พงศ์ถาวรกมล	และคนอ่ืนๆ.	“ความสัมพันธ์ระหว่าง
	 ความต้องการมีส่วนร่วมในการดูแล	เพศ	อายุ	
	 การรบกวนจากอาการ	และการรับรู้คุณภาพการดูแล
	 ของผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยาระหว่างรับการรักษาใน
	 โรงพยาบาล”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	34(2):45-57.
จันทร์จิรา	สีสว่าง	และนงณภัทร	รุ่งเนย.	“การพยาบาลผู้ป่วย
	 โรคหลอดเลือดสมอง:	กลยุทธ์สู่การดูแลแบบผู้ป่วยเป็น
	 ศูนย์กลาง”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 ก.ค.-ก.ย.	;	34(3):10-18.
ธิมาภรณ์	ซ่ือตรง	และคนอ่ืนๆ.	“เปรียบเทียบดัชนีมวลกาย	
	 ความเครียดเร้ือรัง	ความแตกฉานทางสุขภาพ	ความรับ
	 ผิดชอบของผู้ป่วย	และการรับรู้การดูแลแบบบุคคลเป็น
	 ศูนย์กลางระหว่างผู้ป่วยท่ีเป็นน่ิวในระบบทางเดิน
	 ปัสสาวะซำา้	และผู้ท่ีไม่เป็นซำา้”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	37(2):80-91.
สิรินันท์	ชูเชิด	และคนอ่ืนๆ	“ความสัมพันธ์ระหว่างความ
	 แตกฉานทางสุขภาพ	ความรุนแรงของโรค	ความรับ
	 ผิดชอบของผู้ป่วย	และการรับรู้การดูแลแบบบุคคลเป็น
	 ศูนย์กลางกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดทำา
	 ทางเบ่ียงหลอดเลือดหัวใจ”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):94-106.
อนุสรา	ม่ันศิลป์	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของโปรแกรมการสอนต่อ
	 ความรู้และความสามารถในการดูแลตนเองในผู้ป่วยท่ี
	 ได้รับการผ่าตัดทำาทางเบ่ียงหลอดเลือดแดงโคโรนาร่ี”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ม.ค.-มี.ค.	;	34(1):17-26.

ผู้ป่วย, การจำาหน่ายออกจากโรงพยาบาล
เบญจวรรณ	พวงเพชร	และคนอ่ืนๆ.	“ประสิทธิผลของ
	 โปรแกรมการวางแผนจำาหน่ายแบบผู้ป่วยนอก	ต่อความ
	 วิตกกังวลและความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร
	 ประจำาวันในผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):53-62.

ผู้ป่วย, การให้การศึกษา
อนุสรา	ม่ันศิลป์	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของโปรแกรมการสอนต่อ
	 ความรู้และความสามารถในการดูแลตนเองในผู้ป่วยท่ี
	 ได้รับการผ่าตัดทำาทางเบ่ียงหลอดเลือดแดงโคโรนาร่ี”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ม.ค.-มี.ค.	;	
	 34(1):17-26.

ผู้ป่วยวิกฤต
ปิญาพร	ภูลายเรียบ	และคนอ่ืนๆ.	“ความสัมพันธ์ระหว่าง
	 โรคร่วม	สภาพผู้ป่วยระหว่างผ่าตัด	กลุ่มอาการตอบ
	 สนองการอักเสบท่ัวร่างกาย	และภาวะไตวาย	เฉียบพลัน
	 ในผู้ป่วยวิกฤตระยะ	72	ช่ัวโมงแรกหลังการผ่าตัดใหญ่”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):107-117.

ผู้ป่วยหนัก, การดูแล
ปิญาพร	ภูลายเรียบ	และคนอ่ืนๆ.	“ความสัมพันธ์ระหว่าง
	 โรคร่วม	สภาพผู้ป่วยระหว่างผ่าตัด	กลุ่มอาการตอบ
	 สนองการอักเสบท่ัวร่างกาย	และภาวะไตวาย	เฉียบพลัน
	 ในผู้ป่วยวิกฤตระยะ	72	ช่ัวโมงแรกหลังการผ่าตัดใหญ่”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):107-117.

ผู้ป่วยเด็ก
นฤมล	สมช่ือ	และวนิดา	เสนะสุทธิพันธ์ุ.	“ผลของโปรแกรม
	 การสอนต่อความรู้และพฤติกรรมของผู้ดูแลเพ่ือส่งเสริม
	 ภาวะโภชนาการในเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำาเนิดชนิด
	 ไม่เขียว”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 34(3):79-93.
ลดาวรรณ	อุบล	และคนอ่ืนๆ.	“การสอนช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน
	 ด้วยวีดิทัศน์สำาหรับผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กท่ีเส่ียงต่อการเกิด
	 ภาวะหัวใจหยุดเต้น”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 ก.ค.-ก.ย.	;	34(3):66-78.
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ผู้ป่วยเด็ก, การดูแล
นิภาพรรณ	บุญช่วย	และคนอ่ืน .ๆ	“ผลของโปรแกรมการสอน
	 ต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วย
	 โรคธาลัสซีเมีย”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 ก.ค.-ก.ย.	;	34(3):41-53.

ผู้สูงอายุ
กมนทรรศน์	ยันต์เจริญ	และนารีรัตน์	จิตรมนตรี.	“ผลของ
	 โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำานาจต่อการฟ้ืนสภาพ
	 หลังผ่าตัดของผู้สูงอายุท่ีได้รับการผ่าตัดเปล่ียน
	 ข้อเข่าเทียม”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):167-178.
ณัฐสุรางค์	บุญจันทร์	และเสาวลักษณ์	สุขพัฒนศรีกุล.	“ปัจจัย
	 ทำานายความรู้เร่ืองโรคและความเช่ือด้านสุขภาพต่อ
	 พฤติกรรมป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
	 อุดตันในผู้สูงอายุกลุ่มเส่ียง”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	34(2):23-33.
พรนภา	นาคโนนหัน	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยเส่ียงต่อการเกิด
	 ภาวะการสูญเสียหน้าท่ีด้านการรับรู้การเข้าใจหลัง
	 การผ่าตัดในผู้สูงอายุท่ีได้รับการผ่าตัดหัวใจ”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):156-166.
พัชราภา	บรรจงเก็บ	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยทำานายภาวะ
	 การทำาหน้าท่ีในผู้สูงอายุโรคไตเร้ือรังระยะสุดท้ายท่ีได้รับ
	 การฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	34(4):57-67.

ฝ
เฝือก
พิตะวัน	กุลาสา	และคนอ่ืน .ๆ	“ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการ
	 ฟ้ืนตัวด้านร่างกายระยะแรกของผู้ป่วยกระดูกเท้าและ
	 ข้อเท้าหัก	หลังได้รับการรักษาด้วยการเข้าเฝือก”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 34(3):106-115.

พ
พนักงานโรงไฟฟ้า
ปิยะวดี	ทองโปร่ง	และกีรดา	ไกรนุวัตร.	“ปัจจัยทำานาย
	 พฤติกรรมการออกกำาลังกายของพนักงานโรงไฟฟ้า	
	 ท่ีมีนำา้หนักเกินเกณฑ์”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 ม.ค.-มี.ค.	;	34(1):77-87.

พยาบาล
ณิชาภา	พลสิงห์	และพรรณรัตน์	แสงเพ่ิม.	“การสนับสนุน
	 การเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวจากพยาบาล:	
	 การรับรู้ของมารดาหลังคลอดและของพยาบาล”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	34(4):26-34.
ศศิวิมล	ศิริรักษ์	และทัศนี	ประสบกิตติคุณ.	“ปัจจัยทำานาย
	 การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์	
	 ของพยาบาลเด็ก”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):5-15.
สมสิริ	รุ่งอมรรัตน์	และจงกลวรรณ	มุสิกทอง	“สมรรถนะด้าน
	 การสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาล:	กรณีศึกษาพ้ืนท่ี
	 ภาคกลาง”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ม.ค.-มี.ค.	;	
	 34(1):88-100.

พยาบาลวิชาชีพ
กีรดา	ไกรนุวัตร	“ประสบการณ์เรียนรู้จากการนำาหลักสูตร
	 การสร้างเสริมสุขภาพ	สำาหรับวิชาชีพการพยาบาล
	 ไปใช้	ณ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลแห่งหน่ึง
	 ในภาคกลาง”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	34(2):16-22.
เกศศิริ	วงษ์คงคำา	และปิยะธิดา	นาคะเกษียร.	“ปัจจัยท่ีมีความ
	 สัมพันธ์กับสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพของ
	 พยาบาลวิชาชีพในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 34(2):102-116.
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พยาบาลศาสตร์, การศึกษา
นันทกานต์	มณีจักร	และปรัชญพงศ์	ยาศรี.	“การสร้าง
	 สถานการณ์จำาลองโดยใช้หุ่นสมรรถนะสูงอย่างมี
	 ประสิทธิภาพเพ่ือนักศึกษาพยาบาล”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	34(4):7-13.
ยุวดี	วัฒนานนท์	และคนอ่ืนๆ.	“ผลการเรียนรู้จากการใช้
	 รูปแบบการสอนภาคปฏิบัติตามแนวคิดของดี	เชคโค:	
	 การทำาคลอดปกติ”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 ก.ค.-ก.ย.	;	34(3):19-29.
วไลลักษณ์	พุ่มพวง.	“ความเครียดในการศึกษาทาง
	 การพยาบาล:	เทคนิคการผ่อนคลาย	สำาหรับร่างกาย
	 และจิตใจ”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 34(2):5-15.

พยาบาลศาสตร์, การศึกษา -- หลักสูตร
กีรดา	ไกรนุวัตร.	“ประสบการณ์เรียนรู้จากการนำาหลักสูตร
	 การสร้างเสริมสุขภาพ	สำาหรับวิชาชีพการพยาบาล
	 ไปใช้	ณ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลแห่งหน่ึง
	 ในภาคกลาง”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	34(2):16-22.

พฤติกรรมทางเพศ
กุลกัลย์	อภิชาตวงษ์	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์
	 ต่อการทำาหน้าท่ีทางเพศในผู้หญิงท่ีมีภาวะกล้ันปัสสาวะ
	 ไม่อยู่”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 ต.ค.-ธ.ค.	;	34(4):47-56.
เสาวคนธ์	กลักทองกรณ์	และอทิตยา	พรชัยเกตุ	โอว	ยอง.	
	 “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเส่ียงทางเพศในเยาวชน
	 ท่ีใช้แอมเฟตามีน”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):40-52.

พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
วิจิตรา	นุชอยู่	และคนอ่ืนๆ.	“อิทธิพลของความเครียด	
	 สถานภาพทางการเงิน	การรับรู้ความรุนแรงของอาการ	
	 และการรับรู้อุปสรรคต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
	 ในผู้ป่วยมะเร็งอุ้งเชิงกรานขณะได้รับรังสีรักษา”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ม.ค.-มี.ค.	;	34(1):53-65.

พลังอำานาจ
กมนทรรศน์	ยันต์เจริญ	และนารีรัตน์	จิตรมนตรี.	“ผลของ
	 โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำานาจต่อการฟ้ืนสภาพ
	 หลังผ่าตัดของผู้สูงอายุท่ีได้รับการผ่าตัดเปล่ียน
	 ข้อเข่าเทียม”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):167-178.

พัฒนาการเด็ก
ยุวดี	พงษ์สาระนันทกุล	และสุดาภรณ์	พยัคฆเรือง.	“รูปแบบ
	 การสร้างเสริมพัฒนาการด้านภาษาแก่เด็กอายุ	2-4	ปี		
	 โดยบิดามารดาหรือผู้ดูแล:	กรณีศึกษาศูนย์พัฒนา
	 เด็กเล็ก”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	34(2):34-44.

เพศ
คนึงนิจ	พงศ์ถาวรกมล	และคนอ่ืนๆ.	“ความสัมพันธ์ระหว่าง
	 ความต้องการมีส่วนร่วมในการดูแลเพศ	อายุ	
	 การรบกวนจากอาการ	และการรับรู้คุณภาพการดูแล
	 ของผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยาระหว่างรับการรักษาใน
	 โรงพยาบาล”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	34(2):45-57.

เพศสัมพันธ์
กุลกัลย์	อภิชาตวงษ์	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์
	 ต่อการทำาหน้าท่ีทางเพศในผู้หญิงท่ีมีภาวะกล้ันปัสสาวะ
	 ไม่อยู่”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 ต.ค.-ธ.ค.	;	34(4):47-56.

เพ่ือน
เสาวคนธ์	กลักทองกรณ์	และอทิตยา	พรชัยเกตุ	โอว	ยอง.	
	 “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเส่ียงทางเพศในเยาวชน
	 ท่ีใช้แอมเฟตามีน”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):40-52.
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ภ
ภาวะแทรกซ้อนขณะมีครรภ์
Phyu	Thet,	E.	W.	และปิยะนันท์	ลิมเรืองรอง.	“การศึกษา
	 ปัจจัยเส่ียงต่อการทำานายการเกิดภาวะความดัน
	 โลหิตสูงขณะต้ังครรภ์ในสตรีต้ังครรภ์ชาวพม่า”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	34(4):14-25.

โภชนาการ
นฤมล	สมช่ือ	และวนิดา	เสนะสุทธิพันธ์ุ.	“ผลของโปรแกรม
	 การสอนต่อความรู้และพฤติกรรมของผู้ดูแลเพ่ือส่งเสริม
	 ภาวะโภชนาการในเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำาเนิดชนิด
	 ไม่เขียว”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 34(3):79-93.
ภัทริกา	ปัญญา	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะ
	 โภชนาการของผู้ป่วยมะเร็งลำาไส้ใหญ่และลำาไส้ตรงท่ีได้
	 รับยาเคมีบำาบัด”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 ม.ค.-มี.ค.	;	34(1):66-76.
ศิริณาชค์	ทองเทียม	และคนอ่ืนๆ.	“อิทธิพลของคุณภาพ
	 การนอนหลับ	ภาวะโภชนาการ	และภาวะโรคร่วม	
	 ต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังก่อนการบำาบัด
	 ทดแทนไต”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 ม.ค.-มี.ค.	;	34(1):42-52.

ม
มะเร็ง
จิราพร	วงษ์สุวรรณ	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์
	 กับอาการอ่อนล้าในผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งท่ีได้รับยาเคมี
	 บำาบัด”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):16-27.

มะเร็ง -- การรักษา
จิราพร	วงษ์สุวรรณ	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์
	 กับอาการอ่อนล้าในผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งท่ีได้รับยาเคมี
	 บำาบัด”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):16-27.

มะเร็งปากมดลูก -- การรักษา
ชลันดา	จดจำา	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของโปรแกรมให้ความรู้และ
	 ประคับประคองจิตใจต่อคุณภาพชีวิตในสตรีมะเร็ง
	 ปากมดลูกท่ีได้รับรังสีรักษา”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):143-155.

มะเร็งลำาไส้ใหญ่
ภัทริกา	ปัญญา	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะ
	 โภชนาการของผู้ป่วยมะเร็งลำาไส้ใหญ่และลำาไส้ตรงท่ีได้
	 รับยาเคมีบำาบัด”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 ม.ค.-มี.ค.	;	34(1):66-76.

มะเร็งอุ้งเชิงกราน
วิจิตรา	นุชอยู่	และคนอ่ืนๆ.	“อิทธิพลของความเครียด	
	 สถานภาพทางการเงิน	การรับรู้ความรุนแรงของอาการ	
	 และการรับรู้อุปสรรคต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพใน
	 ผู้ป่วยมะเร็งอุ้งเชิงกรานขณะได้รับรังสีรักษา”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ม.ค.-มี.ค.	;	34(1):53-65.

มะเร็งโลหิตวิทยา
คนึงนิจ	พงศ์ถาวรกมล	และคนอ่ืนๆ.	“ความสัมพันธ์ระหว่าง
	 ความต้องการมีส่วนร่วมในการดูแลเพศ	อายุ	
	 การรบกวนจากอาการ	และการรับรู้คุณภาพการดูแล
	 ของผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยาระหว่างรับการรักษาใน
	 โรงพยาบาล”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	34(2):45-57.

มารดา
ณิชาภา	พลสิงห์	และพรรณรัตน์	แสงเพ่ิม.	“การสนับสนุน
	 การเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวจากพยาบาล:	
	 การรับรู้ของมารดาหลังคลอดและของพยาบาล”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	
	 34(4):26-34.
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สุดาภรณ์	พยัคฆเรือง	และพรรณรัตน์	แสงเพ่ิม.	“ปัญหา
	 การเล้ียงลูกด้วยนมแม่ระยะแรกหลังคลอด:	
	 ประสบการณ์ของมารดา”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ก.ค.-ก.ย.	;	34(3):30-40.

ย
ยา -- ผลข้างเคียง
ฉัตรสุรางค์	ขำารักษ์	และคนอ่ืนๆ.	“อิทธิพลของการรับรู้ความ
	 จำาเป็นต่อการใช้ยา	ความกังวลจากการใช้ยา	
	 ผลข้างเคียง	และระยะเวลาการรักษาต่อความร่วมมือ
	 ในการใช้ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ชนิดสูดในผู้ป่วยผู้ใหญ่
	 โรคหืด”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):73-82.

ยาจับฟอสเฟต
ภัทราวดี	จินตนา	และคนอ่ืนๆ.	“โปรแกรมการให้ข้อมูล	
	 เสริมแรงจูงใจ	และทักษะการรับประทานยา	เพ่ิมความ
	 สมำา่เสมอในการรับประทานยาจับฟอสเฟตในผู้ป่วย
	 ฟอกเลือด	ด้วยเคร่ืองไตเทียม”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 34(2):92-101.

เยาวชน
เสาวคนธ์	กลักทองกรณ์	และอทิตยา	พรชัยเกตุ	โอว	ยอง.	
	 “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเส่ียงทางเพศในเยาวชน
	 ท่ีใช้แอมเฟตามีน”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):40-52.

ร
ระบบการจัดการวารสารออนไลน์
ฐิติวัชร	พ่ึงเงิน	และณัฎฐา	ชาวกงจักร์.	“การใช้งานระบบ
	 การจัดการวารสารออนไลน์”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ม.ค.-มี.ค.	;	34(1):4-6.
ฐิติวัชร	พ่ึงเงิน	และณัฎฐา	ชาวกงจักร์.	“การใช้งานระบบ
	 การจัดการวารสารออนไลน์	สำาหรับผู้นิพนธ์”		
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ก.ค.-ก.ย.	;	34(3):4-6.

ฐิติวัชร	พ่ึงเงิน	และณัฏฐา	ชาวกงจักร์.	“การใช้งานระบบ
	 การจัดการวารสารออนไลน์	สำาหรับผู้ประเมิน
	 บทความ”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 ต.ค.-ธ.ค.	;	34(4):4-6.

ระยะหลังคลอด
ณิชาภา	พลสิงห์	และพรรณรัตน์	แสงเพ่ิม.	“การสนับสนุน
	 การเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวจากพยาบาล:	
	 การรับรู้ของมารดาหลังคลอดและของพยาบาล”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	34(4):26-34.
สุดาภรณ์	พยัคฆเรือง	และพรรณรัตน์	แสงเพ่ิม.	“ปัญหา
	 การเล้ียงลูกด้วยนมแม่ระยะแรกหลังคลอด:	
	 ประสบการณ์ของมารดา”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ก.ค.-ก.ย.	;	34(3):30-40.

รังสีรักษา
วิจิตรา	นุชอยู่	และคนอ่ืนๆ.		“อิทธิพลของความเครียด	
	 สถานภาพทางการเงิน	การรับรู้ความรุนแรงของอาการ	
	 และการรับรู้อุปสรรคต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพใน
	 ผู้ป่วยมะเร็งอุ้งเชิงกรานขณะได้รับรังสีรักษา”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ม.ค.-มี.ค.	;	34(1):53-65.

แรงจูงใจ
กรรณิการ์	แสงประจง	และเอมพร	รตินธร.	“ผลของการ	
	 ให้การปรึกษาเพ่ือสร้างแรงจูงใจต่อความพร้อมในการ
	 ใช้การคุมกำาเนิดระยะยาวในสตรีต้ังครรภ์วัยรุ่น:	
	 การศึกษานำาร่อง”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):28-39.
ภัทราวดี	จินตนา	และคนอ่ืนๆ.	“โปรแกรมการให้ข้อมูล	
	 เสริมแรงจูงใจ	และทักษะการรับประทานยา	เพ่ิมความ
	 สมำา่เสมอในการรับประทานยาจับฟอสเฟตในผู้ป่วย
	 ฟอกเลือด	ด้วยเคร่ืองไตเทียม”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	34(2):92-101.
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โรคหลอดเลือดสมอง
จันทร์จิรา	สีสว่าง	และนงณภัทร	รุ่งเนย.	“การพยาบาลผู้ป่วย
	 โรคหลอดเลือดสมอง:	กลยุทธ์สู่การดูแลแบบผู้ป่วย
	 เป็นศูนย์กลาง”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 ก.ค.-ก.ย.	;	34(3):10-18.

โรคอ้วน
ปิยะวดี	ทองโปร่ง	และกีรดา	ไกรนุวัตร.	“ปัจจัยทำานาย
	 พฤติกรรมการออกกำาลังกายของพนักงานโรงไฟฟ้าท่ีมี
	 นำา้หนักเกินเกณฑ์”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 ม.ค.-มี.ค.	;	34(1):77-87.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล
กีรดา	ไกรนุวัตร.	“ประสบการณ์เรียนรู้จากการนำาหลักสูตร
	 การสร้างเสริมสุขภาพ	สำาหรับวิชาชีพการพยาบาล
	 ไปใช้	ณ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลแห่งหน่ึง
	 ในภาคกลาง”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	34(2):16-22.

ว
วัยรุ่น
นำา้ฝน	ฤทธิภักดี	และอาภาวรรณ	หนูคง.	“ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
	 ต่อการปรับตัวของวัยรุ่นภายหลังได้รับการผ่าตัดยึดตรึง
	 กระดูก”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 34(3):54-65.

วารสารพยาบาลศาสตร์
ฐิติวัชร	พ่ึงเงิน	และณัฎฐา	ชาวกงจักร์.	“การใช้งานระบบ
	 การจัดการวารสารออนไลน์”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ม.ค.-มี.ค.	;	34(1):4-6.
ฐิติวัชร	พ่ึงเงิน	และณัฎฐา	ชาวกงจักร์.	“การใช้งานระบบ
	 การจัดการวารสารออนไลน์	สำาหรับผู้นิพนธ์”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ก.ค.-ก.ย.	;	34(3):4-6.
ฐิติวัชร	พ่ึงเงิน	และณัฏฐา	ชาวกงจักร์.	“การใช้งานระบบ
	 การจัดการวารสารออนไลน์	สำาหรับผู้ประเมินบทความ”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	34(4):4-6.

วารสารออนไลน์
ฐิติวัชร	พ่ึงเงิน	และณัฎฐา	ชาวกงจักร์.	“การใช้งานระบบ
	 การจัดการวารสารออนไลน์”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ม.ค.-มี.ค.	;	34(1):4-6.
ฐิติวัชร	พ่ึงเงิน	และณัฎฐา	ชาวกงจักร์.	“การใช้งานระบบ
	 การจัดการวารสารออนไลน์	สำาหรับผู้นิพนธ์”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ก.ค.-ก.ย.	;	34(3):4-6.
ฐิติวัชร	พ่ึงเงิน	และณัฏฐา	ชาวกงจักร์.	“การใช้งานระบบ
	 การจัดการวารสารออนไลน์	สำาหรับผู้ประเมินบทความ”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	34(4):4-6.

วิจัย
วรรณา	พาหุวัฒนกร.	“สาระน่ารู้จากคณะกรรมการจริยธรรม
	 การวิจัยในคน	:	ประเด็นจริยธรรมในกระบวนการ
	 เชิญชวนอาสาสมัคร”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 ก.ค.-ก.ย.	;	34(3):7-9.

ศ
ศัลยกรรม
อนุสรา	ม่ันศิลป์	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของโปรแกรมการสอนต่อ
	 ความรู้และความสามารถในการดูแลตนเองในผู้ป่วยท่ี
	 ได้รับการผ่าตัดทำาทางเบ่ียงหลอดเลือดแดงโคโรนาร่ี”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ม.ค.-มี.ค.	;	34(1):17-26.

ศัลยกรรม, การดูแลภายหลัง
กมนทรรศน์	ยันต์เจริญ	และนารีรัตน์	จิตรมนตรี.	“ผลของ
	 โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำานาจต่อการฟ้ืนสภาพ	
	 หลังผ่าตัดของผู้สูงอายุท่ีได้รับการผ่าตัดเปล่ียน
	 ข้อเข่าเทียม”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):167-178.
ธิราวรรณ	เช้ือตาเล็ง.	“ปัจจัยทำานายการฟ้ืนตัวด้านสรีระของ
	 ผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปล่ียนข้อเข่าเทียม”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	34(4):79-89.
นำา้ฝน	ฤทธิภักดี	และอาภาวรรณ	หนูคง.	“ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
	 ต่อการปรับตัวของวัยรุ่นภายหลังได้รับการผ่าตัดยึดตรึง
	 กระดูก”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 ก.ค.-ก.ย.	;	34(3):54-65.
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ปิญาพร	ภูลายเรียบ	และคนอ่ืนๆ.	“ความสัมพันธ์ระหว่าง
	 โรคร่วม	สภาพผู้ป่วยระหว่างผ่าตัด	กลุ่มอาการตอบ
	 สนองการอักเสบท่ัวร่างกาย	และภาวะไตวาย	เฉียบพลัน
	 ในผู้ป่วยวิกฤตระยะ	72	ช่ัวโมงแรกหลังการผ่าตัดใหญ่”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):107-117.
พรนภา	นาคโนนหัน	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยเส่ียงต่อการเกิด
	 ภาวะการสูญเสียหน้าท่ีด้านการรับรู้การเข้าใจหลัง
	 การผ่าตัดในผู้สูงอายุท่ีได้รับการผ่าตัดหัวใจ”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):156-166.
พัชรี	บุตรแสนโคตร	และคนอ่ืนๆ.	“อิทธิพลของโรคร่วม	ดัชนี
	 มวลกาย	และภาวะซึมเศร้า	ต่อการฟ้ืนตัวหลังผ่าตัดใน
	 ผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):129-141.
สิรินันท์	ชูเชิด	และคนอ่ืนๆ.	“ความสัมพันธ์ระหว่างความ
	 แตกฉานทางสุขภาพ	ความรุนแรงของโรค	ความรับ
	 ผิดชอบของผู้ป่วย	และการรับรู้การดูแลแบบบุคคลเป็น
	 ศูนย์กลางกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภายหลังผ่าตัด
	 ทำาทางเบ่ียง	หลอดเลือดหัวใจ”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):94-106.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ยุวดี	พงษ์สาระนันทกุล	และสุดาภรณ์	พยัคฆเรือง.	“รูปแบบ
	 การสร้างเสริมพัฒนาการด้านภาษาแก่เด็กอายุ	2-4	ปี		
	 โดยบิดามารดาหรือผู้ดูแล:	กรณีศึกษาศูนย์พัฒนา
	 เด็กเล็ก”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	34(2):34-44.

ส
สตรี
กุลกัลย์	อภิชาตวงษ์	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์
	 ต่อการทำาหน้าท่ีทางเพศในผู้หญิงท่ีมีภาวะกล้ันปัสสาวะ
	 ไม่อยู่”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 ต.ค.-ธ.ค.	;	34(4):47-56.

สมรรถนะ
เกศศิริ	วงษ์คงคำา	และปิยะธิดา	นาคะเกษียร.	“ปัจจัยท่ีมีความ
	 สัมพันธ์กับสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพของ
	 พยาบาลวิชาชีพในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 34(2):102-116.
พิกุลทิพย์	ขุนเศรษฐ	และกีรดา	ไกรนุวัตร.	“ผลของการใช้
	 โปรแกรมการให้ความรู้และสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตน
	 ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคความดัน
	 โลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุท่ีควบคุมไม่ได้”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	
	 34(4):90-102.
ศศิวิมล	ศิริรักษ์	และทัศนี	ประสบกิตติคุณ.	“ปัจจัยทำานาย
	 การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ของ
	 พยาบาลเด็ก”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):5-15.
สมสิริ	รุ่งอมรรัตน์	และจงกลวรรณ	มุสิกทอง.	“สมรรถนะ
	 ด้านการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาล:	กรณีศึกษา
	 พ้ืนท่ีภาคกลาง”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 ม.ค.-มี.ค.	;	34(1):88-100.

สมองบาดเจ็บ
รมิดา	ชนาธิปนิธิสิริ	และคนอ่ืนๆ.	“อิทธิพลของการใช้สุรา
	 และสารเสพติด	การหลงลืมภายหลังบาดเจ็บ	และ
	 ความแปรปรวนทางอารมณ์	ต่อการฟ้ืนตัวของสุขภาพ
	 ผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะเล็กน้อยถึงปานกลาง”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	34(4):68-78.

สายตา
ชลธิรา	เรียงคำา	และคนอ่ืนๆ.	“ความแตกฉานด้านสุขภาพ	
	 การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการดูแลตนเอง	อายุ	และ
	 ความสามารถในการมองเห็น	ในการทำานายพฤติกรรม
	 ในการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี	2”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	
	 34(4):35-46.
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สารเสพติด
รมิดา	ชนาธิปนิธิสิริ	และคนอ่ืนๆ.	“อิทธิพลของการใช้สุรา	
	 และสารเสพติด	การหลงลืมภายหลังบาดเจ็บ	และ
	 ความแปรปรวนทางอารมณ์	ต่อการฟ้ืนตัวของสุขภาพ
	 ผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะเล็กน้อยถึงปานกลาง”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	34(4):68-78.

สุขภาพ
วิกานดา	ศรีภูมิพฤกษ์	และดวงรัตน์	วัฒนกิจไกรเลิศ.	“อิทธิพล
	 ของอาการเหน่ือยล้า	ความแตกฉานด้านสุขภาพ	ภาวะ
	 ซึมเศร้า	และการใช้ยาหลายขนาน	ต่อพฤติกรรมเส่ียง
	 ของการเกิดปัญหาในการใช้ยาในผู้ป่วยภาวะหัวใจ
	 ล้มเหลว”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):83-93.
สิรินันท์	ชูเชิด	และคนอ่ืนๆ	“ความสัมพันธ์ระหว่างความ
	 แตกฉานทางสุขภาพ	ความรุนแรงของโรค	ความรับ
	 ผิดชอบของผู้ป่วย	และการรับรู้การดูแลแบบบุคคลเป็น
	 ศูนย์กลางกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภายหลังผ่าตัด
	 ทำาทางเบ่ียงหลอดเลือดหัวใจ”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):94-106.

ห
หลอดเลือดหัวใจ -- ศัลยกรรม
อรชุมา	นากรณ์	และศิริอร	สินธุ.	“อาการและภาวะการทำา
	 หน้าท่ีในผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัดทำาทางเบ่ียงหลอดเลือด
	 หัวใจ:	ความแตกต่างระหว่างเพศ”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 34(3):94-105.

หลอดเลือดแตงอุดตัน -- การป้องกันและควบคุม
ณัฐสุรางค์	บุญจันทร์	และเสาวลักษณ์	สุขพัฒนศรีกุล.	“ปัจจัย
	 ทำานายความรู้เร่ืองโรคและความเช่ือด้านสุขภาพ	
	 ต่อพฤติกรรมป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดแดง
	 ส่วนปลายอุดตันในผู้สูงอายุกลุ่มเส่ียง”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	34(2):23-33.

หลอดเลือดโคโรนารีย์
อนุสรา	ม่ันศิลป์	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของโปรแกรมการสอนต่อ
	 ความรู้และความสามารถในการดูแลตนเองในผู้ป่วยท่ี
	 ได้รับการผ่าตัดทำาทางเบ่ียงหลอดเลือดแดงโคโรนาร่ี”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ม.ค.-มี.ค.	;	34(1):17-26.

หลักฐานเชิงประจักษ์
ศศิวิมล	ศิริรักษ์	และทัศนี	ประสบกิตติคุณ.	“ปัจจัยทำานาย
	 การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์	
	 ของพยาบาลเด็ก”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):5-15.

หัวใจ -- ศัลยกรรม
พรนภา	นาคโนนหัน	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยเส่ียงต่อการเกิด
	 ภาวะการสูญเสียหน้าท่ีด้านการรับรู้การเข้าใจ	
	 หลังการผ่าตัดในผู้สูงอายุท่ีได้รับการผ่าตัดหัวใจ”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):156-166.

หัวใจพิการแต่กำาเนิด -- ในวัยทารกและวัยเด็ก
นฤมล	สมช่ือ	และวนิดา	เสนะสุทธิพันธ์ุ.	“ผลของโปรแกรม
	 การสอนต่อความรู้และพฤติกรรมของผู้ดูแลเพ่ือส่งเสริม
	 ภาวะโภชนาการในเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำาเนิดชนิด
	 ไม่เขียว”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 ก.ค.-ก.ย.	;	34(3):79-93.

หัวใจวาย -- การรักษาด้วยยา
วิกานดา	ศรีภูมิพฤกษ์	และดวงรัตน์	วัฒนกิจไกรเลิศ.	“อิทธิพล
	 ของอาการเหน่ือยล้า	ความแตกฉานด้านสุขภาพ	ภาวะ
	 ซึมเศร้า	และการใช้ยาหลายขนาน	ต่อพฤติกรรมเส่ียง
	 ของการเกิดปัญหาในการใช้ยาในผู้ป่วยภาวะหัวใจ
	 ล้มเหลว”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):83-93.
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หืด, โรค
ฉัตรสุรางค์	ขำารักษ์	และคนอ่ืนๆ.	“อิทธิพลของการรับรู้ความ
	 จำาเป็นต่อการใช้ยา	ความกังวลจากการใช้ยา	
	 ผลข้างเคียง	และระยะเวลาการรักษาต่อความร่วมมือ
	 ในการใช้ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ชนิดสูดในผู้ป่วยผู้ใหญ่
	 โรคหืด”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	34(ฉบับเพ่ิมเติม	1):73-82.

หุ่นสมรรถนะสูง
นันทกานต์	มณีจักร	และปรัชญพงศ์	ยาศรี.	“การสร้าง
	 สถานการณ์จำาลองโดยใช้หุ่นสมรรถนะสูงอย่างมี
	 ประสิทธิภาพเพ่ือนักศึกษาพยาบาล”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	34(4):7-13.

อ
อนามัยเจริญพันธ์ุ
นุชรีย์	แสงสว่าง	และบุศรา	แสงสว่าง.	“ความแตกต่างของ
	 ความรู้ด้านอนามัยเจริญพันธ์ุ	และการคุมกำาเนิดระหว่าง
	 ต้ังครรภ์และวัยรุ่นไม่ต้ังครรภ์”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	ม.ค.-มี.ค.	;	34(1):7-16.

อาการ (โรค)
คนึงนิจ	พงศ์ถาวรกมล	และคนอ่ืนๆ.	“ความสัมพันธ์ระหว่าง
	 ความต้องการมีส่วนร่วมในการดูแล	เพศ	อายุ	
	 การรบกวนจากอาการ	และการรับรู้คุณภาพการดูแล
	 ของผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยาระหว่างรับการรักษาใน
	 โรงพยาบาล”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2559	;	
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