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อรวมน	ศรียุกตศุทธ	และคนอ่ืนๆ.	“คุณภาพชีวิตและปัจจัย
	 ท่ีเก่ียวข้องในผู้หญิงท่ีได้รับการฟอกเลือดด้วยเคร่ือง
	 ไตเทียม	และล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเน่ือง:	
	 การศึกษาเปรียบเทียบ”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 ม.ค.-มี.ค.	;	35(1):72-84.
Vu,	T.	D.	และอรพรรณ	โตสิงห์.	“ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ
	 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายท่ีได้รับ
	 การรักษาด้วยการฟอกเลือด”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	1):22-30.

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
สุพรรณิการ์	แววอาราม.	“การพยาบาลฟ้ืนฟูสภาพ”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	35(4):4-10.
Khuc,	A.	T.	H.	และ	อรพรรณ	โตสิงห์.	“ปัจจัยท่ีมี
	 ความสัมพันธ์กับการฟ้ืนตัวด้านการทำาหน้าท่ีในผู้ป่วย
	 ท่ีมีอาการปวดหลังส่วนล่าง”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	2):4-11.
Nguyen,	T.	T.	T.	และอรพรรณ	โตสิงห์.	“ปัจจัยท่ีมีผล
	 ต่อการฟ้ืนตัวของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	1):4-12.
Pham,	T.	T.	T.	และอรพรรณ	โตสิงห์.	“ปัจจัยท่ีมี
	 ความสัมพันธ์กับการฟ้ืนตัวของผู้ป่วยหลังตัดเอามดลูก
	 ออกท้ังหมด”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 ต.ค.-ธ.ค.	;	35(ฉบับเพ่ิมเติม	2):12-20.

การรักษาด้วยหนังสือ
ทัศนีย์	ไทยนิรันประเสริฐ	และคนอ่ืน .ๆ	“ผลของการใช้หนังสือ
	 การ์ตูนต่อความกลัวการได้รับยาพ่นแบบฝอยละอองใน
	 ผู้ป่วยเด็กวัยก่อนเรียน”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 ก.ค.-ก.ย.	;	35(3):14-24.

การรับรู้ตนเอง
Pham,	P.	T.	T.	และวิมลรัตน์	ภู่วราวุฒิพานิช.	“ความสัมพันธ์
	 ระหว่างสมรรถนะแห่งตน	ภาวะซึมเศร้า	ความวิตก
	 กังวล	และคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	1):47-55.
Tran,	B.	T.	และอรพรรณ	โตสิงห์.	“ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์
	 ต่อความเส่ียงในการเกิดแผลเบาหวานท่ีเท้าในผู้ป่วย
	 เบาหวานประเภทท่ี	2”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 ก.ค.-ก.ย.	;	35(ฉบับเพ่ิมเติม	1):13-21.
 
การรับรู้ภาวะสุขภาพ
พรรณิภา	บุญเทียร	และจงจิต	เสน่หา.	“ปัจจัยทำานาย
	 พฤติกรรมการจัดการภาวะอ้วนลงพุงด้วยตนเองของ
	 ผู้ป่วยอ้วนลงพุงในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง	
	 ในกรุงเทพมหานคร”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 ก.ค.-ก.ย.	;	35(3):70-81.

การรับรู้สมรรถนะ
กาญจนา	ครองธรรมชาติ	และอาภาวรรณ	หนูคง.	
	 “ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้	การรับรู้สมรรถนะตนเอง
	 ของพยาบาล	และอุปสรรคในการปฏิบัติการพยาบาล	
	 กับการปฏิบัติการพยาบาลด้านจิตสังคมสำาหรับผู้ป่วยเด็ก
	 ท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล”
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	35(2):28-38.
ชูใจ	อธิเบญญากุล	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของโปรแกรมส่งเสริม
	 การรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้สมรรถนะตนเอง	
	 ประสิทธิภาพการให้นมทารก	และอัตราการเล้ียงลูกด้วย
	 นมแม่อย่างเดียวของมารดาทารกเกิดก่อนกำาหนด
	 ระยะท้าย”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ม.ค.-มี.ค.	;	
	 35(1):23-35.
นิตยา	สินสุกใส	และศศิธารา	น่วมภา.	“ปัจจัยทำานาย
	 การเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว	6	เดือน	ในมารดา
	 ผ่าตัดคลอด”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ม.ค.-มี.ค.	;	
	 35(1):14-22.
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พรรณิภา	บุญเทียร	และจงจิต	เสน่หา.	“ปัจจัยทำานาย
	 พฤติกรรมการจัดการภาวะอ้วนลงพุงด้วยตนเองของ
	 ผู้ป่วยอ้วนลงพุงในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง	
	 ในกรุงเทพมหานคร”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 ก.ค.-ก.ย.	;	35(3):70-81.
เพ็ญจิต	มหาสโร	และนันทวัน	สุวรรณรูป.	“ปัจจัยทำานาย
	 พฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลเด็กโรคหืดอายุ	1-6	ปี”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	35(2):64-73.
สุภาพันธ์	จันทร์ศิริ	และวรรณา	พาหุวัฒนกร.	“อิทธิพลของ
	 ทัศนคติ	การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง	และการรับรู้
	 สมรรถนะแห่งตนต่อความต้ังใจในการเล้ียงลูกด้วย
	 นมแม่อย่างเดียวในสตรีต้ังครรภ์วัยรุ่น”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	35(4):49-60.

การล้างมือ
ธิราวรรณ	เช้ือตาเล็ง	และผ่องศรี	ศรีมรกต.	“สุขอนามัย
	 ของมือกับการป้องกันโรค:	บทบาทพยาบาล”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ม.ค.-มี.ค.	;	35(1):4-13.
เนตรชนก	พีสะระ	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของโปรแกรมการให้
	 ความรู้เร่ืองการจัดส่ิงแวดล้อม	เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
	 ทารกเกิดก่อนกำาหนด	ต่อความรู้	และการปฏิบัติของ
	 พยาบาลในหออภิบาลทารกแรกเกิด”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	35(2):4-14.

การล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเน่ือง
อรวมน	ศรียุกตศุทธ	และคนอ่ืนๆ.	“คุณภาพชีวิตและปัจจัย
	 ท่ีเก่ียวข้องในผู้หญิงท่ีได้รับการฟอกเลือดด้วยเคร่ือง
	 ไตเทียม	และล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเน่ือง:	
	 การศึกษาเปรียบเทียบ”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 ม.ค.-มี.ค.	;	35(1):72-84.

การเล้ียงลูกด้วยนมแม่
ศศิธารา	น่วมภา	และฟองคำา	ติลกสกุลชัย.	“การทบทวน
	 วรรณกรรมเชิงบูรณาการของการเล้ียงลูกด้วยนมแม่
	 ในมารดาวัยรุ่น:	การวิเคราะห์โดยใช้โมเดล
	 เชิงนิเวศวิทยา”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 ต.ค.-ธ.ค.	;	35(4):21-32.

สุภาพันธ์	จันทร์ศิริ	และวรรณา	พาหุวัฒนกร.	“อิทธิพลของ
	 ทัศนคติ	การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง	และการรับรู้
	 สมรรถนะแห่งตนต่อความต้ังใจในการเล้ียงลูกด้วย
	 นมแม่อย่างเดียวในสตรีต้ังครรภ์วัยรุ่น”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	35(4):49-60.

การวินิจฉัยโรคก่อนคลอด
ประคอง	ช่ืนวัฒนา	และฉวีวรรณ	อยู่สำาราญ.	“หัตถการตรวจ
	 วินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียก่อนคลอด:	หลักการและแนวทาง
	 การพยาบาล”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 ก.ค.-ก.ย.	;	35(3):4-13.

การสนับสนุนทางสังคม
เพ็ญจิต	มหาสโร	และนันทวัน	สุวรรณรูป.	“ปัจจัยทำานาย
	 พฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลเด็กโรคหืดอายุ	1-6	ปี”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	35(2):64-73.	
Bui,	T.	M.	และวิมลรัตน์	ภู่วราวุฒิพานิช.	“ปัจจัยท่ีมี
	 ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยท่ีติดเช้ือ
	 เอช	ไอ	วี/เอดส์ในเวียดนาม”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	1):56-63.
Doan,	B.	T.	และวิมลรัตน์	ภู่วราวุฒิพานิช.	“ปัจจัยท่ีมี
	 ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคตับอักเสบบี
	 เร้ือรังในประเทศเวียดนาม”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	1):39-46.
Le,	H.	T.	และวัลย์ลดา	ฉันท์เรืองวณิชย์.	“ปัจจัยท่ีมี
	 ความสัมพันธ์กับความต้องการการดูแลแบบประคับ
	 ประคองของผู้ป่วยมะเร็งตับ”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	1):87-95.
Le,	H.	T.	และวิมลรัตน์	ภู่วราวุฒิพานิช.	“ปัจจัยท่ีมี
	 ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยหอบหืด”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	1):64-70.
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Le,	T.	T.	และวิมลรัตน์	ภู่วราวุฒิพานิช.	“ความสัมพันธ์
	 ระหว่างความสามารถในการทำางานของปอด	
	 ประสบการณ์การหายใจลำาบาก	การสนับสนุน
	 ทางสังคม	และคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ัน
	 เร้ือรัง”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	2):31-37.
Phan,	H.	T.	T.	และวัลย์ลดา	ฉันท์เรืองวณิชย์.	“ปัจจัยท่ีมี
	 ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปอด”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	1):79-86.
Vu,	T.	D.	และอรพรรณ	โตสิงห์.	“ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์
	 กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายท่ีได้รับ
	 การรักษาด้วยการฟอกเลือด”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	1):22-30.

การส่ือสาร
พรรณิภา	บุญเทียร	และจงจิต	เสน่หา.	“ปัจจัยทำานาย
	 พฤติกรรมการจัดการภาวะอ้วนลงพุงด้วยตนเองของ
	 ผู้ป่วยอ้วนลงพุงในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง	
	 ในกรุงเทพมหานคร”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 ก.ค.-ก.ย.	;	35(3):70-81.

การส่ือสารกับเพศ
ทิติยา	กาวิละ	และคนอ่ืนๆ.	“อิทธิพลของความรู้	ทัศนคติ	
	 การส่ือสารเร่ืองเพศ	การใช้สารเสพติด	และส่ือกระตุ้น
	 อารมณ์ทางเพศต่อการมีเพศสัมพันธ์ในนักเรียนหญิง
	 ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	35(2):74-85.

การส่ือสารทางการแพทย์
พวงเพชร	ใจอิน	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยทำานายความร่วมมือ
	 ในการใช้ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ชนิดสูดในผู้ป่วยโรคหืด”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	35(4):61-73.

การส่งเสริมสุขภาพ
ธิราวรรณ	เช้ือตาเล็ง	และผ่องศรี	ศรีมรกต.	“สุขอนามัย
	 ของมือกับการป้องกันโรค:	บทบาทพยาบาล”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ม.ค.-มี.ค.	;	35(1):4-13.
เนตรชนก	พีสะระ	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของโปรแกรมการให้
	 ความรู้เร่ืองการจัดส่ิงแวดล้อม	เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
	 ทารกเกิดก่อนกำาหนด	ต่อความรู้	และการปฏิบัติของ
	 พยาบาลในหออภิบาลทารกแรกเกิด”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	35(2):4-14.

การส่องกล้อง
Truong,	H.	T.	T.	และวัลย์ลดา	ฉันท์เรืองวณิชย์.	“ผลของ
	 โปรแกรมส่งเสริมความสุขสบายต่อความพึงพอใจ	
	 ความวิตกกังวล	และความปวดของผู้ป่วยท่ีได้รับ
	 การส่องกล้องตรวจลำาไส้ใหญ่”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	1):71-78.

การหายใจลำาบาก
Le,	H.	T.	และวิมลรัตน์	ภู่วราวุฒิพานิช.	“ปัจจัยท่ีมี
	 ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยหอบหืด”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	1):64-70.
Le,	T.	T.	และวิมลรัตน์	ภู่วราวุฒิพานิช.	“ความสัมพันธ์
	 ระหว่างความสามารถในการทำางานของปอด	
	 ประสบการณ์การหายใจลำาบาก	การสนับสนุนทาง
	 สังคม	และคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	2):31-37.

ข
ข้อเข่า -- ศัลยกรรม
ขวัญฤดี	โกพลรัตน์	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยทำานายคุณภาพชีวิต
	 ผู้ป่วยข้อเข่าเส่ือมหลังผ่าตัดเปล่ียนข้อเข่าเทียม”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 35(3):94-105.
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ข้อเข่าเทียม
ขวัญฤดี	โกพลรัตน์	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยทำานายคุณภาพชีวิต
	 ผู้ป่วยข้อเข่าเส่ือมหลังผ่าตัดเปล่ียนข้อเข่าเทียม”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 35(3):94-105.

จิตชญา	อยู่เย็น	และคนอ่ืนๆ.	“ประสิทธิผลของโปรแกรม
	 การเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุท่ีได้รับ
	 การผ่าตัดเปล่ียนข้อเข่าเทียม	ต่อความพร้อมในการดูแล
	 และความพึงพอใจของผู้ดูแล”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ม.ค.-มี.ค.	;	35(1):85-99.

ข้อ, โรค
Tran,	X.	T.	N.	และวิมลรัตน์	ภู่วราวุฒิพานิช.	“ปัจจัยท่ีมี
	 ความสัมพันธ์กับภาวการณ์ทำาหน้าท่ีในผู้ป่วย
	 โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	2):48-56.

ค
ครรภ์ในวัยรุ่น
สุภาพันธ์	จันทร์ศิริ	และวรรณา	พาหุวัฒนกร.	“อิทธิพลของ
	 ทัศนคติการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง	และการรับรู้
	 สมรรถนะแห่งตนต่อความต้ังใจในการเล้ียงลูกด้วย
	 นมแม่อย่างเดียวในสตรีต้ังครรภ์วัยรุ่น”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	
	 35(4):49-60.

ความกลัว -- ในวัยทารกและวัยเด็ก
ทัศนีย์	ไทยนิรันประเสริฐ	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของการใช้
	 หนังสือการ์ตูนต่อความกลัวการได้รับยาพ่นแบบ
	 ฝอยละอองในผู้ป่วยเด็กวัยก่อนเรียน”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	35(3):14-24.

ความคาดหวัง (จิตวิทยา)
วีระชัย	คุ้มพงษ์พันธ์ุ	และณัฐา	วงศ์วุฒิสาโรช.	“ความคาดหวัง	
	 การได้รับการตอบสนอง	และความพึงพอใจของผู้รับ
	 บริการต่อการบริการของสำานักงานคณะกรรมการ
	 จริยธรรมการวิจัยในคน	คณะพยาบาลศาสตร์	
	 มหาวิทยาลัยมหิดล”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 ต.ค.-ธ.ค.	;	35(4):87-97.

ความซึมเศร้า
สุปริญญา	พรมมาลุน	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
	 ความร่วมมือในการใช้ยาฉีดอินซูลินในผู้ป่วยเบาหวาน
	 ชนิดท่ี	2”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ม.ค.-มี.ค.	;	
	 35(1):61-71.
Doan,	B.	T.	และวิมลรัตน์	ภู่วราวุฒิพานิช.	“ปัจจัยท่ีมี
	 ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคตับอักเสบบี
	 เร้ือรังในประเทศเวียดนาม”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	1):39-46.
Le,	H.	T.	และวัลย์ลดา	ฉันท์เรืองวณิชย์.	“ปัจจัยท่ีมี
	 ความสัมพันธ์กับความต้องการการดูแลแบบประคับ
	 ประคองของผู้ป่วยมะเร็งตับ”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	1):87-95.
Pham,	P.	T.	T.	และวิมลรัตน์	ภู่วราวุฒิพานิช.	“ความสัมพันธ์
	 ระหว่างสมรรถนะแห่งตน	ภาวะซึมเศร้า	ความวิตก
	 กังวล	และคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	1):47-55.

ความต้องการ (จิตวิทยา) -- การพยาบาล
ยศวิมล	ถ่ินทิพย์	และวนิดา	เสนะสุทธิพันธ์ุ.	“การศึกษา
	 เปรียบเทียบความต้องการ	และการได้รับการตอบสนอง
	 ความต้องการของบิดาทารกเกิดก่อนกำาหนดท่ีเข้ารับ
	 การรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิดตามการรับรู้ของ
	 บิดาและพยาบาล”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	35(2):15-27.



J NURS SCI   Vol 35 No 4 October - December 2017

Journal of Nursing Science122

ความพึงพอใจ
วีระชัย	คุ้มพงษ์พันธ์ุ	และณัฐา	วงศ์วุฒิสาโรช.	“ความคาดหวัง	
	 การได้รับการตอบสนอง	และความพึงพอใจของผู้รับ
	 บริการต่อการบริการของสำานักงานคณะกรรมการ
	 จริยธรรมการวิจัยในคน	คณะพยาบาลศาสตร์	
	 มหาวิทยาลัยมหิดล”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 ต.ค.-ธ.ค.	;	35(4):87-97.
Truong,	H.	T.	T.	และวัลย์ลดา	ฉันท์เรืองวณิชย์.	“ผลของ
	 โปรแกรมส่งเสริมความสุขสบายต่อความพึงพอใจ	
	 ความวิตกกังวล	และความปวดของผู้ป่วยท่ีได้รับ
	 การส่องกล้องตรวจลำาไส้ใหญ่”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	1):71-78.

ความพึงพอใจของผู้ป่วย
Do,	M.	T.	Y.	และวัลย์ลดา	ฉันท์เรืองวณิชย์.	“ปัจจัยท่ีมี
	 ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ป่วยท่ีได้รับ
	 การตรวจด้วยคอมพิวเตอร์สแกน”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	2):82-89.

ความรู้
มัณฑนา	ประชุมจิตร	และวนิดา	เสนะสุทธิพันธ์ุ.	“ผลของ
	 โปรแกรมการสอนเร่ืองการให้ยาชนิดรับประทาน
	 หลังผ่าตัดหัวใจ	ต่อความรู้และพฤติกรรมของผู้ดูแลเด็ก
	 โรคหัวใจพิการแต่กำาเนิด”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 35(2):39-51.

ความวิตกกังวล
อรทัย	บุญชูวงศ์	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
	 ความพร้อมของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
	 ก่อนจำาหน่ายออกจากโรงพยาบาล”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	35(3):46-57.
Doan,	B.	T.	และวิมลรัตน์	ภู่วราวุฒิพานิช.	“ปัจจัยท่ีมี
	 ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคตับอักเสบบี
	 เร้ือรังในประเทศเวียดนาม”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	1):39-46.

Le,	H.	T.	และวัลย์ลดา	ฉันท์เรืองวณิชย์.	“ปัจจัยท่ีมี
	 ความสัมพันธ์กับความต้องการการดูแลแบบประคับ
	 ประคองของผู้ป่วยมะเร็งตับ”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	1):87-95.
Pham,	P.	T.	T.	และวิมลรัตน์	ภู่วราวุฒิพานิช.	“ความสัมพันธ์
	 ระหว่างสมรรถนะแห่งตน	ภาวะซึมเศร้า	ความวิตก
	 กังวล	และคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	1):47-55.
Phan,	H.	T.	T.	และวัลย์ลดา	ฉันท์เรืองวณิชย์.	“ปัจจัยท่ีมี
	 ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปอด”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	1):79-86.
Truong,	H.	T.	T.	และวัลย์ลดา	ฉันท์เรืองวณิชย์.	“ผลของ
	 โปรแกรมส่งเสริมความสุขสบายต่อความพึงพอใจ	
	 ความวิตกกังวล	และความปวดของผู้ป่วยท่ีได้รับ
	 การส่องกล้องตรวจลำาไส้ใหญ่”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	1):71-78.

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
สุปริญญา	พรมมาลุน	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
	 ความร่วมมือในการใช้ยาฉีดอินซูลินในผู้ป่วยเบาหวาน
	 ชนิดท่ี	2”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ม.ค.-มี.ค.	;	
	 35(1):61-71.

ความเจ็บปวด
Nguyen,	T.	T.	T.	และอรพรรณ	โตสิงห์.	“ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
	 การฟ้ืนตัวของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	1):4-12.
Truong,	H.	T.	T.	และวัลย์ลดา	ฉันท์เรืองวณิชย์.	“ผลของ
	 โปรแกรมส่งเสริมความสุขสบายต่อความพึงพอใจ	
	 ความวิตกกังวล	และความปวดของผู้ป่วยท่ีได้รับ
	 การส่องกล้องตรวจลำาไส้ใหญ่”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	1):71-78.
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ความเจ็บปวดหลังศัลยกรรม
Nguyen,	T.	T.	T.	และอรพรรณ	โตสิงห์.	“ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
	 การฟ้ืนตัวของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	1):4-12.

ความเพลีย
Doan,	B.	T.	และวิมลรัตน์	ภู่วราวุฒิพานิช.	“ปัจจัยท่ีมี
	 ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคตับอักเสบบี
	 เร้ือรังในประเทศเวียดนาม”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	1):39-46.

คอมพิวเตอร์สแกน
Do,	M.	T.	Y.	และวัลย์ลดา	ฉันท์เรืองวณิชย์.	“ปัจจัยท่ีมี
	 ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ป่วยท่ีได้รับ
	 การตรวจด้วยคอมพิวเตอร์สแกน”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	2):82-89.

คอร์ติโคสเตียรอยด์
กฤษณา	อุไรศรีพงศ์	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
	 ความร่วมมือในการใช้ยาสูดขยายหลอดลมชนิด
	 ออกฤทธ์ิยาวร่วมกับคอร์ติโคสเตียรอยด์ในผู้ป่วย
	 โรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	35(2):86-99.

คอร์ติโคสเตียรอยด์ชนิดสูด
พวงเพชร	ใจอิน	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยทำานายความร่วมมือ
	 ในการใช้ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ชนิดสูดในผู้ป่วยโรคหืด”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	35(4):61-73.

คะแนน MEWS
Nguyen,	C.	Q.	และอรพรรณ	โตสิงห์.	“ปัจจัยท่ีมี
	 ความสัมพันธ์กับปลายทางการจำาหน่ายจากห้องฉุกเฉิน
	 ของผู้ป่วยบาดเจ็บ”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 ก.ค.-ก.ย.	;	35(ฉบับเพ่ิมเติม	1):31-38.

คุณภาพชีวิต
ขวัญฤดี	โกพลรัตน์	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยทำานายคุณภาพชีวิต
	 ผู้ป่วยข้อเข่าเส่ือมหลังผ่าตัดเปล่ียนข้อเข่าเทียม”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	35(3):94-105.
ประภาพรรณ	สุคนธจิตต์	และคนอ่ืนๆ.	“ประสบการณ์
	 การมีอาการนอนไม่หลับ	กลวิธีการจัดการ	กับอาการ
	 นอนไม่หลับ	และคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ัน
	 เร้ือรัง”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 35(2):100-111.	
พัชรี	จิตเอ้ืออังกูร	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยทำานายคุณภาพชีวิต
	 ผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำาทางเบ่ียงหลอดเลือดหัวใจ	6-18	
	 สัปดาห์”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 35(3):106-119.
ลัดดาวัลย์	หิมคุณ	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยทำานายคุณภาพชีวิต
	 ผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	35(3):82-93.
อรวมน	ศรียุกตศุทธ	และคนอ่ืนๆ.	“คุณภาพชีวิตและปัจจัย
	 ท่ีเก่ียวข้องในผู้หญิงท่ีได้รับการฟอกเลือดด้วยเคร่ือง
	 ไตเทียม	และล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเน่ือง:	
	 การศึกษาเปรียบเทียบ”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 ม.ค.-มี.ค.	;	35(1):72-84.
Bui,	T.	M.	และวิมลรัตน์	ภู่วราวุฒิพานิช.	“ปัจจัยท่ีมี
	 ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยท่ีติดเช้ือ
	 เอช	ไอ	วี/เอดส์ในเวียดนาม”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	1):56-63.
Doan,	B.	T.	และวิมลรัตน์	ภู่วราวุฒิพานิช.	“ปัจจัยท่ีมี
	 ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคตับอักเสบบี
	 เร้ือรังในประเทศเวียดนาม”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	1):39-46.
Le,	H.	T.	และวิมลรัตน์	ภู่วราวุฒิพานิช.	“ปัจจัยท่ีมี
	 ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยหอบหืด”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	1):64-70.
Le,	T.	T.	และวัลย์ลดา	ฉันท์เรืองวณิชย์.	“ปัจจัยท่ีมี
	 ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคลำาไส้
	 อักเสบ”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	2):66-73.
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Le,	T.	T.	และวิมลรัตน์	ภู่วราวุฒิพานิช.	“ความสัมพันธ์
	 ระหว่างความสามารถในการทำางานของปอด	
	 ประสบการณ์การหายใจลำาบาก	การสนับสนุนทาง
	 สังคม	และคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	2):31-37.
Nguyen,	N.	T.	และวัลย์ลดา	ฉันท์เรืองวณิชย์.	“ปัจจัยท่ีมี
	 ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเน้ืองอก
	 สมอง”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	2):57-65.
Pham,	P.	T.	T.	และวิมลรัตน์	ภู่วราวุฒิพานิช.	“ความสัมพันธ์
	 ระหว่างสมรรถนะแห่งตน	ภาวะซึมเศร้า	ความวิตก
	 กังวล	และคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	1):47-55.
Phan,	H.	T.	T.	และวัลย์ลดา	ฉันท์เรืองวณิชย์.	“ปัจจัยท่ีมี
	 ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปอด”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	1):79-86.
Vu,	T.	D.	และอรพรรณ	โตสิงห์.	“ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ
	 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายท่ีได้รับ
	 การรักษาด้วยการฟอกเลือด”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	1):22-30.

จ
จมูก, โรค
ณฐมน	สีธิแก้ว	และคนอ่ืน	ๆ.	“ผลของโปรแกรมการจัดการ
	 ส่ิงแวดล้อมต่อปริมาณไรฝุ่น	ความรู้	และพฤติกรรมของ
	 ผู้ปกครองและบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ม.ค.-มี.ค.	;	35(1):36-47.

ช
ช่องท้อง -- ศัลยกรรม
Nguyen,	T.	T.	T.	และอรพรรณ	โตสิงห์.	“ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
	 การฟ้ืนตัวของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	1):4-12.

ด
เด็กวัยก่อนเรียน
ทัศนีย์	ไทยนิรันประเสริฐ	และคนอ่ืน .ๆ	“ผลของการใช้หนังสือ
	 การ์ตูนต่อความกลัวการได้รับยาพ่นแบบฝอยละออง
	 ในผู้ป่วยเด็กวัยก่อนเรียน”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	35(3):14-24.

เด็กในโรงพยาบาล
กาญจนา	ครองธรรมชาติ	และอาภาวรรณ	หนูคง.	
	 “ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้	การรับรู้สมรรถนะตนเอง
	 ของพยาบาล	และอุปสรรคในการปฏิบัติการพยาบาล	
	 กับการปฏิบัติการพยาบาลด้านจิตสังคมสำาหรับผู้ป่วย
	 เด็กท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	เม.ย.-	มิ.ย.	;	35(2):28-38.

ต
ตับอักเสบบีเร้ือรัง
Doan,	B.	T.	และวิมลรัตน์	ภู่วราวุฒิพานิช.	“ปัจจัยท่ีมี
	 ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคตับอักเสบบี
	 เร้ือรังในประเทศเวียดนาม”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	1):39-46.

ไตวายเร้ือรัง -- การรักษา
สุนันทา	สุทธิศักด์ิภักดี	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยทำานายความ
	 ผิดปกติของผลคูณแคลเซียมและฟอสเฟตในผู้ป่วย
	 ฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	35(3):36-45.
อรวมน	ศรียุกตศุทธ	และคนอ่ืนๆ.	“คุณภาพชีวิตและปัจจัย
	 ท่ีเก่ียวข้องในผู้หญิงท่ีได้รับการฟอกเลือดด้วยเคร่ือง
	 ไตเทียม	และล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเน่ือง:	
	 การศึกษาเปรียบเทียบ”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 ม.ค.-มี.ค.	;	35(1):72-84.
Vu,	T.	D.	และอรพรรณ	โตสิงห์.	“ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ
	 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายท่ีได้รับ
	 การรักษาด้วยการฟอกเลือด”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	1):22-30.
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ไตเทียม
สุนันทา	สุทธิศักด์ิภักดี	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยทำานาย
	 ความผิดปกติของผลคูณแคลเซียมและฟอสเฟตใน
	 ผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	35(3):36-45.
อรวมน	ศรียุกตศุทธ	และคนอ่ืนๆ.	“คุณภาพชีวิตและปัจจัย
	 ท่ีเก่ียวข้องในผู้หญิงท่ีได้รับการฟอกเลือดด้วยเคร่ือง
	 ไตเทียม	และล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเน่ือง:	
	 การศึกษาเปรียบเทียบ”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 ม.ค.-มี.ค.	;	35(1):72-84.

ถ
ถุงยางอนามัย
เบ็ญจมาศ	โอฬารรัตน์มณี	และวีรยา	จึงสมเจตไพศาล.	
	 “ผลของการสอนเพศศึกษารอบด้านต่อความรู้และ
	 ทักษะการสวมถุงยางอนามัยของนักเรียนช้ัน
	 มัธยมศึกษาตอนต้น	ช้ันปีท่ี	2”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ม.ค.-มี.ค.	;	
	 35(1):48-60.

ท
ทารกคลอดก่อนกำาหนด
ชูใจ	อธิเบญญากุล	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของโปรแกรมส่งเสริม
	 การรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้สมรรถนะตนเอง	
	 ประสิทธิภาพการให้นมทารก	และอัตราการเล้ียงลูกด้วย
	 นมแม่อย่างเดียวของมารดาทารกเกิดก่อนกำาหนด
	 ระยะท้าย”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ม.ค.-มี.ค.	;	
	 35(1):23-35.
ยศวิมล	ถ่ินทิพย์	และวนิดา	เสนะสุทธิพันธ์ุ.	“การศึกษา
	 เปรียบเทียบความต้องการ	และการได้รับการตอบสนอง
	 ความต้องการของบิดาทารกเกิดก่อนกำาหนดท่ีเข้ารับ
	 การรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิดตามการรับรู้ของ
	 บิดาและพยาบาล”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	5(2):15-27.

ทารกแรกเกิด
ยศวิมล	ถ่ินทิพย์	และวนิดา	เสนะสุทธิพันธ์ุ.	“การศึกษา
	 เปรียบเทียบความต้องการ	และการได้รับการตอบสนอง
	 ความต้องการของบิดาทารกเกิดก่อนกำาหนดท่ีเข้ารับ
	 การรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิดตามการรับรู้ของ
	 บิดาและพยาบาล”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	5(2):15-27.

ทารกในครรภ์, การตรวจสภาพ
ประคอง	ช่ืนวัฒนา	และฉวีวรรณ	อยู่สำาราญ.	“หัตถการตรวจ
	 วินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียก่อนคลอด:	หลักการและแนวทาง
	 การพยาบาล”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 ก.ค.-ก.ย.	;	35(3):4-13.

เท้า, โรค -- การพยาบาล
Tran,	B.	T.	และอรพรรณ	โตสิงห์.	“ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์
	 ต่อความเส่ียงในการเกิดแผลเบาหวานท่ีเท้าในผู้ป่วย
	 เบาหวานประเภทท่ี	2”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 ก.ค.-ก.ย.	;	35(ฉบับเพ่ิมเติม	1):13-21.

โทรศัพท์เคล่ือนท่ี -- โปรแกรมประยุกต์
สุธิดา	นครเรียบ	และคนอ่ืนๆ.	“ประสิทธิผลของโมบาย
	 แอพพลิเคช่ันต่อความร่วมมือในการรับประทานยา
	 ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	35(3):58-69.

ธ
ธาลัสซีเมีย
ประคอง	ช่ืนวัฒนา	และฉวีวรรณ	อยู่สำาราญ.	“หัตถการตรวจ
	 วินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียก่อนคลอด:	หลักการและแนวทาง
	 การพยาบาล”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 ก.ค.-ก.ย.	;	35(3):4-13.
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น
นักศึกษา -- ไทย
นพพร	ว่องสิริมาศ	และวารีรัตน์	ถาน้อย.	“การทดสอบ
	 คุณภาพเคร่ืองมือแบบวัดความความแข็งแกร่ง	และ
	 ยืดหยุ่นของชีวิต	Connor-Davidson	resilience	scale	
	 (10-item	CD-RISC)	ในกลุ่มนักศึกษาไทย”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	35(3):25-35.

นักเรียนหญิง
ทิติยา	กาวิละ	และคนอ่ืนๆ.	“อิทธิพลของความรู้	ทัศนคติ	
	 การส่ือสารเร่ืองเพศ	การใช้สารเสพติดและส่ือกระตุ้น
	 อารมณ์ทางเพศต่อการมีเพศสัมพันธ์ในนักเรียนหญิง
	 ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	35(2):74-85.

นำา้นมมารดา, การเล้ียงลูก
ชูใจ	อธิเบญญากุล	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของโปรแกรมส่งเสริม
	 การรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้สมรรถนะตนเอง	
	 ประสิทธิภาพการให้นมทารก	และอัตราการเล้ียงลูกด้วย
	 นมแม่อย่างเดียวของมารดาทารกเกิดก่อนกำาหนด
	 ระยะท้าย”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ม.ค.-มี.ค.	;	
	 35(1):23-35.
นิตยา	สินสุกใส	และศศิธารา	น่วมภา.	“ปัจจัยทำานาย
	 การเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว	6	เดือนในมารดา
	 ผ่าตัดคลอด”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ม.ค.-มี.ค.	;	
	 35(1):14-22.
ศศิธารา	น่วมภา	และฟองคำา	ติลกสกุลชัย.	“การทบทวน
	 วรรณกรรมเชิงบูรณาการของการเล้ียงลูกด้วยนมแม่
	 ในมารดาวัยรุ่น:	การวิเคราะห์โดยใช้โมเดล
	 เชิงนิเวศวิทยา”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 ต.ค.-ธ.ค.	;	35(4):21-32.
สุภาพันธ์	จันทร์ศิริ	และวรรณา	พาหุวัฒนกร.	“อิทธิพลของ
	 ทัศนคติการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง	และการรับรู้
	 สมรรถนะแห่งตนต่อความต้ังใจในการเล้ียงลูกด้วย
	 นมแม่อย่างเดียวในสตรีต้ังครรภ์วัยรุ่น”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	35(4):49-60.

บ
บริการสุขภาพสำาหรับผู้สูงอายุ
รวีวรรณ	ตันสุวัฒน์.	“การพัฒนางานการดูแลผู้สูงอายุ
	 ในชุมชน:	กรณีศึกษาชุมชน	ตำาบลเขาทอง”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	35(4):11-20.

บิดา
ยศวิมล	ถ่ินทิพย์	และวนิดา	เสนะสุทธิพันธ์ุ.	“การศึกษา
	 เปรียบเทียบความต้องการ	และการได้รับการตอบสนอง
	 ความต้องการของบิดาทารกเกิดก่อนกำาหนดท่ีเข้า
	 รับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด	ตามการรับรู้
	 ของบิดาและพยาบาล”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	35(2):15-27.

เบาหวาน
สุปริญญา	พรมมาลุน	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
	 ความร่วมมือในการใช้ยาฉีดอินซูลินในผู้ป่วยเบาหวาน
	 ชนิดท่ี	2”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ม.ค.-มี.ค.	;	
	 35(1):61-71.
Tran,	B.	T.	และอรพรรณ	โตสิงห์.	“ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์
	 ต่อความเส่ียงในการเกิดแผลเบาหวานท่ีเท้าในผู้ป่วย
	 เบาหวานประเภทท่ี	2”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 ก.ค.-ก.ย.	;	35(ฉบับเพ่ิมเติม	1):13-21.

เบาหวานชนิดไม่พ่ึงอินสุลิน
Nguyen,	A.	T.	และอรพรรณ	โตสิงห์.	“ปัจจัยท่ีมี
	 ความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
	 ในผู้ป่วยเบาหวานประเภทท่ี	2”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	2):21-30.
Tran,	B.	T.	และอรพรรณ	โตสิงห์.	“ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์
	 ต่อความเส่ียงในการเกิดแผลเบาหวานท่ีเท้าในผู้ป่วย
	 เบาหวานประเภทท่ี	2”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 ก.ค.-ก.ย.	;	35(ฉบับเพ่ิมเติม	1):13-21.
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แบบทดสอบ -- การประเมิน
นพพร	ว่องสิริมาศ	และวารีรัตน์	ถาน้อย.	“การทดสอบ
	 คุณภาพเคร่ืองมือแบบวัดความความแข็งแกร่ง	และ
	 ยืดหยุ่นของชีวิต	Connor-Davidson	resilience	scale	
	 (10-item	CD-RISC)	ในกลุ่มนักศึกษาไทย”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	35(3):25-35.

แบบวัดความแข็งแกร่ง และยืดหยุ่นของชีวิต
นพพร	ว่องสิริมาศ	และวารีรัตน์	ถาน้อย.	“การทดสอบ
	 คุณภาพเคร่ืองมือแบบวัดความความแข็งแกร่ง	และ
	 ยืดหยุ่นของชีวิต	Connor-Davidson	resilience	scale	
	 (10-item	CD-RISC)	ในกลุ่มนักศึกษาไทย”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	35(3):25-35.

ป
ประสบการณ์
กัลยา	ประจงดี	และอาภาวรรณ	หนูคง.	“ประสบการณ์
	 การพบอาการหอบของเด็กและกลวิธีในการจัดการ
	 อาการของผู้ดูแลเด็กโรคหืดท่ีมีความรุนแรงของอาการ
	 หอบแตกต่างกัน”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	35(2):52-63.

ปวดหลังส่วนล่าง
Khuc,	A.	T.	H.	และอรพรรณ	โตสิงห์.	“ปัจจัยท่ีมี
	 ความสัมพันธ์กับการฟ้ืนตัวด้านการทำาหน้าท่ีในผู้ป่วย
	 ท่ีมีอาการปวดหลังส่วนล่าง”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	2):4-11.

ปอด
Le,	T.	T.	และวิมลรัตน์	ภู่วราวุฒิพานิช.	“ความสัมพันธ์
	 ระหว่างความสามารถในการทำางานของปอด	
	 ประสบการณ์การหายใจลำาบาก	การสนับสนุนทาง
	 สังคม	และคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	2):31-37.

Phan,	H.	T.	T.	และวัลย์ลดา	ฉันท์เรืองวณิชย์.	“ปัจจัยท่ีมี
	 ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปอด”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	1):79-86.

ปอด, โรคเกิดจากการอุดก้ัน
กฤษณา	อุไรศรีพงศ์	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
	 ความร่วมมือในการใช้ยาสูดขยายหลอดลมชนิด
	 ออกฤทธ์ิยาวร่วมกับคอร์ติโคสเตียรอยด์ในผู้ป่วย
	 โรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	35(2):86-99.
ประภาพรรณ	สุคนธจิตต์	และคนอ่ืนๆ.	“ประสบการณ์
	 การมีอาการนอนไม่หลับ	กลวิธีการจัดการกับอาการ
	 นอนไม่หลับ	และคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ัน
	 เร้ือรัง”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 35(2):100-111.
Pham,	P.	T.	T.	และวิมลรัตน์	ภู่วราวุฒิพานิช.	“ความสัมพันธ์
	 ระหว่างสมรรถนะแห่งตน	ภาวะซึมเศร้า	ความวิตก
	 กังวล	และคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	1):47-55.

ปัจจัยด้านจิตสังคม
กาญจนา	ครองธรรมชาติ	และอาภาวรรณ	หนูคง.	
	 “ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้	การรับรู้สมรรถนะตนเอง
	 ของพยาบาล	และอุปสรรคในการปฏิบัติการพยาบาล	
	 กับการปฏิบัติการพยาบาลด้านจิตสังคมสำาหรับ
	 ผู้ป่วยเด็กท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	35(2):28-38.

โปรแกรมการสอนเร่ืองการให้ยาชนิดรับประทาน 
หลังผ่าตัดหัวใจ
มัณฑนา	ประชุมจิตร	และวนิดา	เสนะสุทธิพันธ์ุ.	“ผลของ
	 โปรแกรมการสอนเร่ืองการให้ยาชนิดรับประทาน
	 หลังผ่าตัดหัวใจ	ต่อความรู้และพฤติกรรมของผู้ดูแล
	 เด็กโรคหัวใจพิการแต่กำาเนิด”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	35(2):39-51.
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โปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการดูแล
จิตชญา	อยู่เย็น	และคนอ่ืนๆ.	“ประสิทธิผลของโปรแกรม
	 การเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุท่ีได้รับ
	 การผ่าตัดเปล่ียนข้อเข่าเทียม	ต่อความพร้อมในการดูแล
	 และความพึงพอใจของผู้ดูแล”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ม.ค.-มี.ค.	;	35(1):85-99.

โปรแกรมส่งเสริมความสุขสบาย
Truong,	H.	T.	T.	และวัลย์ลดา	ฉันท์เรืองวณิชย์.	“ผลของ
	 โปรแกรมส่งเสริมความสุขสบายต่อความพึงพอใจ	
	 ความวิตกกังวล	และความปวดของผู้ป่วยท่ีได้รับ
	 การส่องกล้องตรวจลำาไส้ใหญ่”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	1):71-78.

โปรแกรมเพศศึกษารอบด้าน
เบ็ญจมาศ	โอฬารรัตน์มณี	และวีรยา	จึงสมเจตไพศาล.	
	 “ผลของการสอนเพศศึกษารอบด้านต่อความรู้และ
	 ทักษะการสวมถุงยางอนามัยของนักเรียน
	 ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น	ช้ันปีท่ี	2”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ม.ค.-มี.ค.	;	35(1):48-60.

ผ
ผู้ดูแล
กัลยา	ประจงดี	และอาภาวรรณ	หนูคง.	“ประสบการณ์
	 การพบอาการหอบของเด็กและกลวิธีในการจัดการ
	 อาการของผู้ดูแลเด็กโรคหืดท่ีมีความรุนแรงของ
	 อาการหอบแตกต่างกัน”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	35(2):52-63.
จิตชญา	อยู่เย็น	และคนอ่ืนๆ.	“ประสิทธิผลของโปรแกรม
	 การเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุท่ีได้รับ
	 การผ่าตัดเปล่ียนข้อเข่าเทียม	ต่อความพร้อมในการดูแล
	 และความพึงพอใจของผู้ดูแล”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ม.ค.-มี.ค.	;	35(1):85-99.
เพ็ญจิต	มหาสโร	และนันทวัน	สุวรรณรูป.	“ปัจจัยทำานาย
	 พฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลเด็กโรคหืดอายุ	1-6	ปี”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	35(2):64-73.

มัณฑนา	ประชุมจิตร	และวนิดา	เสนะสุทธิพันธ์ุ.	“ผลของ
	 โปรแกรมการสอนเร่ืองการให้ยาชนิดรับประทาน
	 หลังผ่าตัดหัวใจ	ต่อความรู้และพฤติกรรมของผู้ดูแล
	 เด็กโรคหัวใจพิการแต่กำาเนิด”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	35(2):39-51.
อรทัย	บุญชูวงศ์	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
	 ความพร้อมของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
	 ก่อนจำาหน่ายออกจากโรงพยาบาล”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	35(3):46-57.

ผู้ป่วย -- เวียดนาม
Doan,	B.	T.	และวิมลรัตน์	ภู่วราวุฒิพานิช.	“ปัจจัยท่ีมี
	 ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคตับอักเสบบี
	 เร้ือรังในประเทศเวียดนาม”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	1):39-46.

ผู้ป่วย, การจัดการดูแล
จิตชญา	อยู่เย็น	และคนอ่ืนๆ.	“ประสิทธิผลของโปรแกรม
	 การเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุท่ีได้รับ
	 การผ่าตัดเปล่ียนข้อเข่าเทียม	ต่อความพร้อมในการดูแล
	 และความพึงพอใจของผู้ดูแล”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ม.ค.-มี.ค.	;	35(1):85-99.

ผู้ป่วย, การจำาหน่ายออกจากโรงพยาบาล
อรทัย	บุญชูวงศ์	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
	 ความพร้อมของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
	 ก่อนจำาหน่ายออกจากโรงพยาบาล”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	35(3):46-57.
Nguyen,	C.	Q.	และอรพรรณ	โตสิงห์.	“ปัจจัยท่ีมี
	 ความสัมพันธ์กับปลายทางการจำาหน่ายจากห้องฉุกเฉิน
	 ของผู้ป่วยบาดเจ็บ”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 ก.ค.-ก.ย.	;	35(ฉบับเพ่ิมเติม	1):31-38.
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ผู้ป่วยระยะสุดท้าย -- การดูแล
Le,	H.	T.	และวัลย์ลดา	ฉันท์เรืองวณิชย์.	“ปัจจัยท่ีมี
	 ความสัมพันธ์กับความต้องการการดูแลแบบประคับ
	 ประคองของผู้ป่วยมะเร็งตับ”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	1):87-95.

ผู้สูงอายุ
จิตชญา	อยู่เย็น	และคนอ่ืนๆ.	“ประสิทธิผลของโปรแกรม
	 การเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุท่ีได้รับ
	 การผ่าตัดเปล่ียนข้อเข่าเทียม	ต่อความพร้อมในการดูแล
	 และความพึงพอใจของผู้ดูแล”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ม.ค.-มี.ค.	;	35(1):85-99.

ผู้สูงอายุ -- การดูแล
รวีวรรณ	ตันสุวัฒน์.	“การพัฒนางานการดูแลผู้สูงอายุ
	 ในชุมชน:	กรณีศึกษาชุมชน	ตำาบลเขาทอง”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	35(4):11-20.

พ
พยาบาล
กาญจนา	ครองธรรมชาติ	และอาภาวรรณ	หนูคง.	
	 “ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้	การรับรู้สมรรถนะตนเอง
	 ของพยาบาล	และอุปสรรคในการปฏิบัติการพยาบาล	
	 กับการปฏิบัติการพยาบาลด้านจิตสังคมสำาหรับผู้ป่วย
	 เด็กท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	35(2):28-38.
ยศวิมล	ถ่ินทิพย์	และวนิดา	เสนะสุทธิพันธ์ุ.	“การศึกษา
	 เปรียบเทียบความต้องการ	และการได้รับการตอบสนอง
	 ความต้องการของบิดาทารกเกิดก่อนกำาหนดท่ีเข้ารับ
	 การรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด	ตามการรับรู้ของ
	 บิดาและพยาบาล”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	35(2):15-27.
สุพรรณิการ์	แววอาราม.	“การพยาบาลฟ้ืนฟูสภาพ”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	35(4):4-10.

พฤติกรรม
มัณฑนา	ประชุมจิตร	และวนิดา	เสนะสุทธิพันธ์ุ.	“ผลของ
	 โปรแกรมการสอนเร่ืองการให้ยาชนิดรับประทาน
	 หลังผ่าตัดหัวใจ	ต่อความรู้และพฤติกรรมของผู้ดูแล
	 เด็กโรคหัวใจพิการแต่กำาเนิด”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	35(2):39-51.

พฤติกรรมทางเพศ
ปิยะนันท์	ลิมเรืองรอง	และคนอ่ืนๆ.	“การศึกษาเปรียบเทียบ
	 พฤติกรรมความเส่ียงการมีเพศสัมพันธ์	การรับรู้
	 ความเส่ียงปัญหาสุขภาพทางเพศ	และการปกป้อง
	 สุขภาพทางเพศของเยาวชนในสถานศึกษา”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	35(4):33-48.

เพศศึกษาสำาหรับวัยรุ่น
ทิติยา	กาวิละ	และคนอ่ืนๆ.	“อิทธิพลของความรู้	ทัศนคติ	
	 การส่ือสารเร่ืองเพศ	การใช้สารเสพติดและส่ือกระตุ้น
	 อารมณ์ทางเพศต่อการมีเพศสัมพันธ์ในนักเรียนหญิง
	 ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	35(2):74-85.
เบ็ญจมาศ	โอฬารรัตน์มณี	และวีรยา	จึงสมเจตไพศาล.	
	 “ผลของการสอนเพศศึกษารอบด้านต่อความรู้และ
	 ทักษะการสวมถุงยางอนามัยของนักเรียน
	 ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น	ช้ันปีท่ี	2”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ม.ค.-มี.ค.	;	
	 35(1):48-60.

เพศสัมพันธ์ -- ปัจจัยเส่ียง
ปิยะนันท์	ลิมเรืองรอง	และคนอ่ืนๆ.	“การศึกษาเปรียบเทียบ
	 พฤติกรรมความเส่ียงการมีเพศสัมพันธ์	การรับรู้
	 ความเส่ียงปัญหาสุขภาพทางเพศ	และการปกป้อง
	 สุขภาพทางเพศของเยาวชนในสถานศึกษา”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	35(4):33-48.
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เพศสัมพันธ์ -- ในวัยรุ่น
ทิติยา	กาวิละ	และคนอ่ืนๆ.	“อิทธิพลของความรู้	ทัศนคติ	
	 การส่ือสารเร่ืองเพศ	การใช้สารเสพติดและส่ือกระตุ้น
	 อารมณ์ทางเพศต่อการมีเพศสัมพันธ์ในนักเรียนหญิง
	 ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	35(2):74-85.
ปิยะนันท์	ลิมเรืองรอง	และคนอ่ืนๆ.	“การศึกษาเปรียบเทียบ
	 พฤติกรรมความเส่ียงการมีเพศสัมพันธ์	การรับรู้
	 ความเส่ียงปัญหาสุขภาพทางเพศ	และการปกป้อง
	 สุขภาพทางเพศของเยาวชนในสถานศึกษา”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	35(4):33-48.

ภ
ภาวะฉุกเฉิน -- การรักษา
Nguyen,	C.	Q.	และอรพรรณ	โตสิงห์.	“ปัจจัยท่ีมี
	 ความสัมพันธ์กับปลายทางการจำาหน่ายจากห้องฉุกเฉิน
	 ของผู้ป่วยบาดเจ็บ”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 ก.ค.-ก.ย.	;	35(ฉบับเพ่ิมเติม	1):31-38.

ภาวะสุขภาพ
Nguyen,	H.	T.	T.	และวิมลรัตน์	ภู่วราวุฒิพานิช.	“ปัจจัยท่ีมี
	 ความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพในผู้ป่วย
	 โรคหลอดเลือดสมองตีบท่ีมีภาวะกลืนลำาบาก”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	2):38-47.

ภาวะแทรกซ้อนระหว่างต้ังครรภ์
ประคอง	ช่ืนวัฒนา	และฉวีวรรณ	อยู่สำาราญ.	“หัตถการตรวจ
	 วินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียก่อนคลอด:	หลักการและแนวทาง
	 การพยาบาล”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 ก.ค.-ก.ย.	;	35(3):4-13.

ภูมิแพ้
ณฐมน	สีธิแก้ว	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของโปรแกรมการจัดการ
	 ส่ิงแวดล้อมต่อปริมาณไรฝุ่น	ความรู้	และพฤติกรรมของ
	 ผู้ปกครองและบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ม.ค.-มี.ค.	;	35(1):36-47.

ม
มดลูก, การตัด
Pham,	T.	T.	T.	และอรพรรณ	โตสิงห์.	“ปัจจัยท่ีมี
	 ความสัมพันธ์กับการฟ้ืนตัวของผู้ป่วยหลังตัดเอามดลูก
	 ออกท้ังหมด”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 ต.ค.-ธ.ค.	;	35(ฉบับเพ่ิมเติม	2):12-20.

มะเร็งตับ
Le,	H.	T.	และวัลย์ลดา	ฉันท์เรืองวณิชย์.	“ปัจจัยท่ีมี
	 ความสัมพันธ์กับความต้องการการดูแลแบบประคับ
	 ประคองของผู้ป่วยมะเร็งตับ”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	1):87-95.

มะเร็งปอด
Phan,	H.	T.	T.	และวัลย์ลดา	ฉันท์เรืองวณิชย์.	“ปัจจัยท่ีมี
	 ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปอด”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	1):79-86.

มารดา
ชูใจ	อธิเบญญากุล	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของโปรแกรมส่งเสริม
	 การรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้	สมรรถนะตนเอง	
	 ประสิทธิภาพการให้นมทารก	และอัตราการเล้ียงลูกด้วย
	 นมแม่อย่างเดียวของมารดาทารกเกิดก่อนกำาหนด
	 ระยะท้าย”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 ม.ค.-มี.ค.	;	35(1):23-35.
นิตยา	สินสุกใส	และศศิธารา	น่วมภา.	“ปัจจัยทำานาย
	 การเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว	6	เดือน	ในมารดา
	 ผ่าตัดคลอด”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 ม.ค.-มี.ค.	;	35(1):14-22.

มารดาวัยรุ่น
ศศิธารา	น่วมภา	และฟองคำา	ติลกสกุลชัย.	“การทบทวน
	 วรรณกรรมเชิงบูรณาการของการเล้ียงลูกด้วยนมแม่
	 ในมารดาวัยรุ่น:	การวิเคราะห์โดยใช้โมเดล
	 เชิงนิเวศวิทยา”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 ต.ค.-ธ.ค.	;	35(4):21-32.
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มือ -- การทำาความสะอาด
ธิราวรรณ	เช้ือตาเล็ง	และผ่องศรี	ศรีมรกต.	“สุขอนามัย
	 ของมือกับการป้องกันโรค:	บทบาทพยาบาล”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ม.ค.-มี.ค.	;	35(1):4-13.
เนตรชนก	พีสะระ	และคนอ่ืนๆ.		“ผลของโปรแกรมการให้
	 ความรู้เร่ืองการจัดส่ิงแวดล้อม	เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
	 ทารกเกิดก่อนกำาหนด	ต่อความรู้	และการปฏิบัติของ
	 พยาบาลในหออภิบาลทารกแรกเกิด”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	35(2):4-14.

ย
ยาพ่นแบบฝอยละออง
ทัศนีย์	ไทยนิรันประเสริฐ	และคนอ่ืน .ๆ	“ผลของการใช้หนังสือ
	 การ์ตูนต่อความกลัวการได้รับยาพ่นแบบฝอยละออง
	 ในผู้ป่วยเด็กวัยก่อนเรียน”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	35(3):14-24.

ยาสูดขยายหลอดลมชนิดออกฤทธ์ิยาว
กฤษณา	อุไรศรีพงศ์	และคนอ่ืน .ๆ	“ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความ
	 ร่วมมือในการใช้ยาสูดขยายหลอดลมชนิดออกฤทธ์ิยาว
	 ร่วมกับคอร์ติโคสเตียรอยด์ในผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ัน
	 เร้ือรัง”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	35(2):86-99.

เย่ือจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
ณฐมน	สีธิแก้ว	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของโปรแกรมการจัดการ
	 ส่ิงแวดล้อมต่อปริมาณไรฝุ่น	ความรู้	และพฤติกรรมของ
	 ผู้ปกครองและบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ม.ค.-มี.ค.	;	35(1):36-47.

ร
รูมาตอยด์
Tran,	X.	T.	N.	และวิมลรัตน์	ภู่วราวุฒิพานิช.	“ปัจจัยท่ีมี
	 ความสัมพันธ์กับภาวการณ์ทำาหน้าท่ีในผู้ป่วย
	 โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	2):48-56.

โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
Nguyen,	A.	T.	และอรพรรณ	โตสิงห์.	“ปัจจัยท่ีมี
	 ความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
	 ในผู้ป่วยเบาหวานประเภทท่ี	2”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	2):21-30.

โรคหลอดเลือดสมองตีบ
Nguyen,	H.	T.	T.	และวิมลรัตน์	ภู่วราวุฒิพานิช.	“ปัจจัยท่ีมี
	 ความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพในผู้ป่วย
	 โรคหลอดเลือดสมองตีบท่ีมีภาวะกลืนลำาบาก”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	2):38-47.

โรคอ้วน
พรรณิภา	บุญเทียร	และจงจิต	เสน่หา.	“ปัจจัยทำานาย
	 พฤติกรรมการจัดการภาวะอ้วนลงพุงด้วยตนเอง	
	 ของผู้ป่วยอ้วนลงพุงในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
	 แห่งหน่ึง	ในกรุงเทพมหานคร”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	35(3):70-81.
พรรณิภา	บุญเทียร	และบงกช	อนุฤทธ์ิประเสริฐ.	“ปัจจัย
	 ท่ีสัมพันธ์กับภาวะอ้วนลงพุงของผู้ป่วยท่ีมารับบริการ
	 ท่ีแผนกผู้ป่วยนอก”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 ต.ค.-ธ.ค.	;	35(4):74-86.

โรคอ้วน -- ภาวะแทรกซ้อน
พรรณิภา	บุญเทียร	และบงกช	อนุฤทธ์ิประเสริฐ.	“ปัจจัย
	 ท่ีสัมพันธ์กับภาวะอ้วนลงพุงของผู้ป่วยท่ีมารับบริการ
	 ท่ีแผนกผู้ป่วยนอก”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 ต.ค.-ธ.ค.	;	35(4):74-86.

ไรฝุ่น
ณฐมน	สีธิแก้ว	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของโปรแกรมการจัดการ
	 ส่ิงแวดล้อมต่อปริมาณไรฝุ่น	ความรู้	และพฤติกรรมของ
	 ผู้ปกครองและบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ม.ค.-มี.ค.	;	35(1):36-47.
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ล
ลำาไส้, โรค
Le,	T.	T.	และวัลย์ลดา	ฉันท์เรืองวณิชย์.	“ปัจจัยท่ีมี
	 ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
	 โรคลำาไส้อักเสบ”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 ต.ค.-ธ.ค.	;	35(ฉบับเพ่ิมเติม	2):66-73.

ลำาไส้ใหญ่ -- การวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ
Truong,	H.	T.	T.	และวัลย์ลดา	ฉันท์เรืองวณิชย์.	“ผลของ
	 โปรแกรมส่งเสริมความสุขสบายต่อความพึงพอใจ	
	 ความวิตกกังวล	และความปวดของผู้ป่วยท่ีได้รับ
	 การส่องกล้องตรวจลำาไส้ใหญ่”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	1):71-78.

ลำาไส้อักเสบ
Le,	T.	T.	และวัลย์ลดา	ฉันท์เรืองวณิชย์.	“ปัจจัยท่ีมี
	 ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
	 โรคลำาไส้อักเสบ”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 ต.ค.-ธ.ค.	;	35(ฉบับเพ่ิมเติม	2):66-73.

เลือด -- การวิเคราะห์
สุนันทา	สุทธิศักด์ิภักดี	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยทำานาย
	 ความผิดปกติของผลคูณแคลเซียมและฟอสเฟต	
	 ในผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	35(3):36-45.

ว
วัยรุ่น
ปิยะนันท์	ลิมเรืองรอง	และคนอ่ืนๆ.	“การศึกษาเปรียบเทียบ
	 พฤติกรรมความเส่ียงการมีเพศสัมพันธ์	การรับรู้
	 ความเส่ียงปัญหาสุขภาพทางเพศ	และการปกป้อง
	 สุขภาพทางเพศของเยาวชนในสถานศึกษา”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	35(4):33-48.

ศ
ศัลยกรรม, การดูแลภายหลัง
ขวัญฤดี	โกพลรัตน์	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยทำานายคุณภาพชีวิต
	 ผู้ป่วยข้อเข่าเส่ือมหลังผ่าตัดเปล่ียนข้อเข่าเทียม”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 35(3):94-105.
พัชรี	จิตเอ้ืออังกูร	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยทำานายคุณภาพชีวิต
	 ผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำาทางเบ่ียงหลอดเลือดหัวใจ	6-18	
	 สัปดาห์”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 35(3):106-119.
ลัดดาวัลย์	หิมคุณ	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยทำานายคุณภาพชีวิต
	 ผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	35(3):82-93.
Nguyen,	T.	T.	T.	และอรพรรณ	โตสิงห์.	“ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
	 การฟ้ืนตัวของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	1):4-12.

ศัลยกรรมทางเบ่ียงหลอดเลือดโคโรนารีย์
พัชรี	จิตเอ้ืออังกูร	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยทำานายคุณภาพชีวิต
	 ผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำาทางเบ่ียงหลอดเลือดหัวใจ	6-18	
	 สัปดาห์”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 35(3):106-119.

ส
สมอง, เน้ืองอก
Nguyen,	N.	T.	และวัลย์ลดา	ฉันท์เรืองวณิชย์.	“ปัจจัยท่ีมี
	 ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
	 โรคเน้ืองอกสมอง”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 ต.ค.-ธ.ค.	;	35(ฉบับเพ่ิมเติม	2):57-65.

สมอง, โรค
Nguyen,	N.	T.	และวัลย์ลดา	ฉันท์เรืองวณิชย์.	“ปัจจัยท่ีมี
	 ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
	 โรคเน้ืองอกสมอง”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 ต.ค.-ธ.ค.	;	35(ฉบับเพ่ิมเติม	2):57-65.
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สารเสพติด
ทิติยา	กาวิละ	และคนอ่ืนๆ.	“อิทธิพลของความรู้	ทัศนคติ	
	 การส่ือสารเร่ืองเพศ	การใช้สารเสพติด	และส่ือกระตุ้น
	 อารมณ์ทางเพศต่อการมีเพศสัมพันธ์ในนักเรียนหญิง
	 ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	35(2):74-85.

สำานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน --  
การประเมินผล
วีระชัย	คุ้มพงษ์พันธ์ุ	และณัฐา	วงศ์วุฒิสาโรช.	“ความคาดหวัง	
	 การได้รับการตอบสนอง	และความพึงพอใจของผู้รับ
	 บริการต่อการบริการของสำานักงานคณะกรรมการ
	 จริยธรรมการวิจัยในคน	คณะพยาบาลศาสตร์	
	 มหาวิทยาลัยมหิดล”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 ต.ค.-ธ.ค.	;	35(4):87-97.

สุขภาพ
ธิราวรรณ	เช้ือตาเล็ง	และผ่องศรี	ศรีมรกต.	“สุขอนามัย
	 ของมือกับการป้องกันโรค:	บทบาทพยาบาล”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ม.ค.-มี.ค.	;	35(1):4-13.
เนตรชนก	พีสะระ	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของโปรแกรมการให้
	 ความรู้เร่ืองการจัดส่ิงแวดล้อม	เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
	 ทารกเกิดก่อนกำาหนด	ต่อความรู้	และการปฏิบัติของ
	 พยาบาลในหออภิบาลทารกแรกเกิด”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	35(2):4-14.

สุขวิทยาทางเพศ
ปิยะนันท์	ลิมเรืองรอง	และคนอ่ืนๆ.	“การศึกษาเปรียบเทียบ
	 พฤติกรรมความเส่ียงการมีเพศสัมพันธ์	การรับรู้
	 ความเส่ียงปัญหาสุขภาพทางเพศ	และการปกป้อง
	 สุขภาพทางเพศของเยาวชนในสถานศึกษา”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	35(4):33-48.

ห
หนังสือการ์ตูน
ทัศนีย์	ไทยนิรันประเสริฐ	และคนอ่ืน .ๆ	“ผลของการใช้หนังสือ
	 การ์ตูนต่อความกลัวการได้รับยาพ่นแบบฝอยละออง
	 ในผู้ป่วยเด็กวัยก่อนเรียน”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	35(3):14-24.

หลอดเลือดสมองตีบ
Pham,	N.	T.	และวัลย์ลดา	ฉันท์เรืองวณิชย์.	“ปัจจัยท่ีมี
	 ความสัมพันธ์กับภาวะการทำาหน้าท่ีของผู้ป่วย
	 โรคหลอดเลือดสมองตีบ”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	2):74-81.

หลอดเลือดสมอง, โรค
สุธิดา	นครเรียบ	และคนอ่ืนๆ.	“ประสิทธิผลของโมบาย
	 แอพพลิเคช่ันต่อความร่วมมือในการรับประทานยาใน
	 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง”		
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	35(3):58-69.
อรทัย	บุญชูวงศ์	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
	 ความพร้อมของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
	 ก่อนจำาหน่ายออกจากโรงพยาบาล”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	35(3):46-57.
Nguyen,	H.	T.	T.	และวิมลรัตน์	ภู่วราวุฒิพานิช.	“ปัจจัยท่ีมี
	 ความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพในผู้ป่วย
	 โรคหลอดเลือดสมองตีบท่ีมีภาวะกลืนลำาบาก”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	2):38-47.
Pham,	N.	T.	และวัลย์ลดา	ฉันท์เรืองวณิชย์.	“ปัจจัยท่ีมี
	 ความสัมพันธ์กับภาวะการทำาหน้าท่ีของผู้ป่วย
	 โรคหลอดเลือดสมองตีบ”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	2):74-81.

หลอดเลือดหัวใจ, โรค
พรรณิภา	บุญเทียร	และบงกช	อนุฤทธ์ิประเสริฐ.	“ปัจจัย
	 ท่ีสัมพันธ์กับภาวะอ้วนลงพุงของผู้ป่วยท่ีมารับบริการท่ี
	 แผนกผู้ป่วยนอก”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 ต.ค.-ธ.ค.	;	35(4):74-86.

หลอดเลือดหัวใจ,โรค -- การรักษา
พัชรี	จิตเอ้ืออังกูร	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยทำานายคุณภาพชีวิต
	 ผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำาทางเบ่ียงหลอดเลือดหัวใจ	6-18	
	 สัปดาห์”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 35(3):106-119.
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หออภิบาลทารกแรกเกิด
ยศวิมล	ถ่ินทิพย์	และวนิดา	เสนะสุทธิพันธ์ุ.	“การศึกษา
	 เปรียบเทียบความต้องการ	และการได้รับการตอบสนอง
	 ความต้องการของบิดาทารกเกิดก่อนกำาหนดท่ีเข้ารับ
	 การรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด	ตามการรับรู้ของ
	 บิดาและพยาบาล”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	35(2):15-27.

หัวใจพิการแต่กำาเนิด -- ในวัยทารกและวัยเด็ก
มัณฑนา	ประชุมจิตร	และวนิดา	เสนะสุทธิพันธ์ุ.	“ผลของ
	 โปรแกรมการสอนเร่ืองการให้ยาชนิดรับประทาน
	 หลังผ่าตัดหัวใจ	ต่อความรู้และพฤติกรรมของผู้ดูแล
	 เด็กโรคหัวใจพิการแต่กำาเนิด”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	35(2):39-51.

หืด
Le,	H.	T.	และวิมลรัตน์	ภู่วราวุฒิพานิช.	“ปัจจัยท่ีมี
	 ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยหอบหืด”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	1):64-70.

หืด -- การรักษาด้วยยา
พวงเพชร	ใจอิน	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยทำานายความร่วมมือ
	 ในการใช้ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ชนิดสูดในผู้ป่วยโรคหืด”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	35(4):61-73.

หืด -- ในวัยทารกและวัยเด็ก
กัลยา	ประจงดี	และอาภาวรรณ	หนูคง.	“ประสบการณ์
	 การพบอาการหอบของเด็กและกลวิธีในการจัดการ
	 อาการของผู้ดูแลเด็กโรคหืดท่ีมีความรุนแรงของ
	 อาการหอบแตกต่างกัน”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	35(2):52-63.
เพ็ญจิต	มหาสโร	และนันทวัน	สุวรรณรูป.	“ปัจจัยทำานาย
	 พฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลเด็กโรคหืด	อายุ	1-6	ปี”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	35(2):64-73.

อ
อาการ (โรค)
กัลยา	ประจงดี	และอาภาวรรณ	หนูคง.	“ประสบการณ์
	 การพบอาการหอบของเด็กและกลวิธีในการจัดการ
	 อาการของผู้ดูแลเด็กโรคหืดท่ีมีความรุนแรงของ
	 อาการหอบแตกต่างกัน”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	35(2):52-63.
Le,	H.	T.	และวัลย์ลดา	ฉันท์เรืองวณิชย์.	“ปัจจัยท่ีมี
	 ความสัมพันธ์กับความต้องการการดูแลแบบประคับ
	 ประคองของผู้ป่วยมะเร็งตับ”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	1):87-95.
Vu,	T.	D.	และอรพรรณ	โตสิงห์.	“ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ
	 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายท่ีได้รับ
	 การรักษาด้วยการฟอกเลือด”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	1):22-30.

อินสุลิน
สุปริญญา	พรมมาลุน	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
	 ความร่วมมือในการใช้ยาฉีดอินซูลินในผู้ป่วยเบาหวาน
	 ชนิดท่ี	2”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ม.ค.-มี.ค.	;	
	 35(1):61-71.

เอชไอวี, การติดเช้ือ -- การรักษา
Bui,	T.	M.	และวิมลรัตน์	ภู่วราวุฒิพานิช.	“ปัจจัยท่ีมี
	 ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยท่ีติดเช้ือ
	 เอช	ไอ	วี/เอดส์ในเวียดนาม”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	1):56-63.

เอดส์ -- การรักษา
Bui,	T.	M.	และวิมลรัตน์	ภู่วราวุฒิพานิช.	“ปัจจัยท่ีมี
	 ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยท่ีติดเช้ือ
	 เอช	ไอ	วี/เอดส์ในเวียดนาม”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	1):56-63.
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เอดส์ -- เวียดนาม
Bui,	T.	M.	และวิมลรัตน์	ภู่วราวุฒิพานิช.	“ปัจจัยท่ีมี
	 ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยท่ีติดเช้ือ
	 เอช	ไอ	วี/เอดส์ในเวียดนาม”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 35(ฉบับเพ่ิมเติม	1):56-63.

ฮ
ฮีโมไดอะลัยซิส
สุนันทา	สุทธิศักด์ิภักดี	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยทำานาย
	 ความผิดปกติของผลคูณแคลเซียมและฟอสเฟต
	 ในผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	35(3):36-45.

ดรรชนีผู้แต่ง
ก
กฤษณา	อุไรศรีพงศ์	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
	 ความร่วมมือในการใช้ยาสูดขยายหลอดลมชนิด
	 ออกฤทธ์ิยาวร่วมกับคอร์ติโคสเตียรอยด์ในผู้ป่วย
	 โรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	35(2):86-99.
กัลยา	ประจงดี	และอาภาวรรณ	หนูคง.	“ประสบการณ์
	 การพบอาการหอบของเด็กและกลวิธีในการจัดการ
	 อาการของผู้ดูแลเด็กโรคหืดท่ีมีความรุนแรงของ
	 อาการหอบแตกต่างกัน”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	35(2):52-63.
กาญจนา	ครองธรรมชาติ	และอาภาวรรณ	หนูคง.	
	 “ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้	การรับรู้สมรรถนะตนเอง
	 ของพยาบาล	และอุปสรรคในการปฏิบัติการพยาบาล	
	 กับการปฏิบัติการพยาบาลด้านจิตสังคมสำาหรับ
	 ผู้ป่วยเด็กท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	35(2):28-38.

ข
ขวัญฤดี	โกพลรัตน์	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยทำานายคุณภาพชีวิต
	 ผู้ป่วยข้อเข่าเส่ือมหลังผ่าตัดเปล่ียนข้อเข่าเทียม”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	35(3):94-105.

จ
จิตชญา	อยู่เย็น	และคนอ่ืนๆ.	“ประสิทธิผลของโปรแกรม
	 การเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุท่ีได้รับ
	 การผ่าตัดเปล่ียนข้อเข่าเทียม	ต่อความพร้อมในการดูแล
	 และความพึงพอใจของผู้ดูแล”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ม.ค.-มี.ค.	;	35(1):85-99.

ช
ชูใจ	อธิเบญญากุล	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของโปรแกรมส่งเสริม
	 การรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้สมรรถนะตนเอง	
	 ประสิทธิภาพการให้นมทารก	และอัตราการเล้ียงลูกด้วย
	 นมแม่อย่างเดียวของมารดาทารกเกิดก่อนกำาหนด
	 ระยะท้าย”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ม.ค.-มี.ค.	;	
	 35(1):23-35.

ณ
ณฐมน	สีธิแก้ว	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของโปรแกรมการจัดการ
	 ส่ิงแวดล้อมต่อปริมาณไรฝุ่น	ความรู้	และพฤติกรรมของ
	 ผู้ปกครองและบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”
	 	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ม.ค.-มี.ค.	;	35(1):36-47.

ท
ทัศนีย์	ไทยนิรันประเสริฐ	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของการใช้
	 หนังสือการ์ตูนต่อความกลัวการได้รับยาพ่นแบบ
	 ฝอยละอองในผู้ป่วยเด็กวัยก่อนเรียน”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	35(3):14-24.
ทิติยา	กาวิละ	และคนอ่ืนๆ.	“อิทธิพลของความรู้	ทัศนคติ	
	 การส่ือสารเร่ืองเพศ	การใช้สารเสพติดและส่ือกระตุ้น
	 อารมณ์ทางเพศต่อการมีเพศสัมพันธ์ในนักเรียนหญิง
	 ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	35(2):74-85.

ธ
ธิราวรรณ	เช้ือตาเล็ง	และผ่องศรี	ศรีมรกต.	“สุขอนามัย
	 ของมือกับการป้องกันโรค:	บทบาทพยาบาล”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ม.ค.-มี.ค.	;	35(1):4-13.
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น
นพพร	ว่องสิริมาศ	และวารีรัตน์	ถาน้อย.	“การทดสอบ
	 คุณภาพเคร่ืองมือแบบวัดความความแข็งแกร่ง	และ
	 ยืดหยุ่นของชีวิต	Connor-Davidson	resilience	scale	
	 (10-item	CD-RISC)	ในกลุ่มนักศึกษาไทย”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	35(3):25-35.
นิตยา	สินสุกใส	และศศิธารา	น่วมภา.	“ปัจจัยทำานาย
	 การเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว	6	เดือน	ในมารดา
	 ผ่าตัดคลอด”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ม.ค.-มี.ค.	;	
	 35(1):14-22.
เนตรชนก	พีสะระ	และคนอ่ืนๆ.		“ผลของโปรแกรมการให้
	 ความรู้เร่ืองการจัดส่ิงแวดล้อม	เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
	 ทารกเกิดก่อนกำาหนด	ต่อความรู้	และการปฏิบัติของ
	 พยาบาลในหออภิบาลทารกแรกเกิด”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	35(2):4-14.

บ
เบ็ญจมาศ	โอฬารรัตน์มณี	และวีรยา	จึงสมเจตไพศาล.	
	 “ผลของการสอนเพศศึกษารอบด้านต่อความรู้และ
	 ทักษะการสวมถุงยางอนามัยของนักเรียน
	 ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น	ช้ันปีท่ี	2”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ม.ค.-มี.ค.	;	35(1):48-60.

ป
ประคอง	ช่ืนวัฒนา	และฉวีวรรณ	อยู่สำาราญ.	“หัตถการตรวจ
	 วินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียก่อนคลอด:	หลักการและแนวทาง
	 การพยาบาล”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 ก.ค.-ก.ย.	;	35(3):4-13.
ประภาพรรณ	สุคนธจิตต์	และคนอ่ืนๆ.	“ประสบการณ์
	 การมีอาการนอนไม่หลับ	กลวิธีการจัดการกับอาการ
	 นอนไม่หลับ	และคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ัน
	 เร้ือรัง”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 35(2):100-111.
ปิยะนันท์	ลิมเรืองรอง	และคนอ่ืนๆ.	“การศึกษาเปรียบเทียบ
	 พฤติกรรมความเส่ียงการมีเพศสัมพันธ์	การรับรู้
	 ความเส่ียงปัญหาสุขภาพทางเพศ	และการปกป้อง
	 สุขภาพทางเพศของเยาวชนในสถานศึกษา”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	35(4):33-48.

พ
พรรณิภา	บุญเทียร	และจงจิต	เสน่หา.	“ปัจจัยทำานาย
	 พฤติกรรมการจัดการภาวะอ้วนลงพุงด้วยตนเอง	
	 ของผู้ป่วยอ้วนลงพุงในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
	 แห่งหน่ึง	ในกรุงเทพมหานคร”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	35(3):70-81.
พรรณิภา	บุญเทียร	และ	บงกช	อนุฤทธ์ิประเสริฐ.	“ปัจจัย
	 ท่ีสัมพันธ์กับภาวะอ้วนลงพุงของผู้ป่วยท่ีมารับบริการ
	 ท่ีแผนกผู้ป่วยนอก”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 ต.ค.-ธ.ค.	;	35(4):74-86.
พวงเพชร	ใจอิน	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยทำานายความร่วมมือ
	 ในการใช้ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ชนิดสูดในผู้ป่วยโรคหืด”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	35(4):61-73.
พัชรี	จิตเอ้ืออังกูร	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยทำานายคุณภาพชีวิต
	 ผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำาทางเบ่ียงหลอดเลือดหัวใจ	6-18	
	 สัปดาห์”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 35(3):106-119.
เพ็ญจิต	มหาสโร	และนันทวัน	สุวรรณรูป.	“ปัจจัยทำานาย
	 พฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลเด็กโรคหืด	อายุ	1-6	ปี”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	35(2):64-73.

ม
มัณฑนา	ประชุมจิตร	และวนิดา	เสนะสุทธิพันธ์ุ.	“ผลของ
	 โปรแกรมการสอนเร่ืองการให้ยาชนิดรับประทาน
	 หลังผ่าตัดหัวใจ	ต่อความรู้และพฤติกรรมของผู้ดูแล
	 เด็กโรคหัวใจพิการแต่กำาเนิด”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	35(2):39-51.

ย
ยศวิมล	ถ่ินทิพย์	และวนิดา	เสนะสุทธิพันธ์ุ.	“การศึกษา
	 เปรียบเทียบความต้องการ	และการได้รับการตอบสนอง
	 ความต้องการของบิดาทารกเกิดก่อนกำาหนดท่ีเข้ารับ
	 การรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด	ตามการรับรู้ของ
	 บิดาและพยาบาล”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	35(2):15-27.
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ร
รวีวรรณ	ตันสุวัฒน์.	“การพัฒนางานการดูแลผู้สูงอายุ
	 ในชุมชน:	กรณีศึกษาชุมชน	ตำาบลเขาทอง”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	35(4):11-20.

ล
ลัดดาวัลย์	หิมคุณ	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยทำานายคุณภาพชีวิต
	 ผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	ก.ค.-ก.ย.	;	35(3):82-93.

ว
วีระชัย	คุ้มพงษ์พันธ์ุ	และณัฐา	วงศ์วุฒิสาโรช.	“ความคาดหวัง	
	 การได้รับการตอบสนอง	และความพึงพอใจของ
	 ผู้รับบริการต่อการบริการของสำานักงานคณะกรรมการ
	 จริยธรรมการวิจัยในคน	คณะพยาบาลศาสตร์	
	 มหาวิทยาลัยมหิดล”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2560	;	
	 ต.ค.-ธ.ค.	;	35(4):87-97.

ศ
ศศิธารา	น่วมภา	และฟองคำา	ติลกสกุลชัย.	“การทบทวน
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