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Suon,	 M.	 และ	 วาสนา	 รวยสูงเนิน	 “ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
	 ในการจำากัดโซเดียม	และปัจจัยท่ีเก่ียวข้องในผู้ป่วยความดัน
	 โลหิตสูงในพนมเปญ	ประเทศกัมพูชา”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	37(4):37-49.

ข
ข้อมูล
ศิวพร	ถือชาติ	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลแบบ
	 รูปธรรม-ปรนัยในผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้องต่อความวิตกกังวล
	 ก่อนผ่าตัด”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 37(2):78-91.

ค
ความซึมเศร้า 
ซูมัยยะห์	อัซซอมาดีย์	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
	 การนอนหลับของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเร้ือรัง”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	37(2):43-59.
ธนพัชร์	สุมนวิวัฒน์	และคนอ่ืน	ๆ.	“อิทธิพลของภาวะซึมเศร้า	
	 การรับรู้ลักษณะอาการการสูบบุหร่ีและจำานวนคร้ังต่อวัน
	 ในการใช้ยาสูดต่อความร่วมมือในการใช้ยาสูดขยายหลอดลม
	 ชนิดออกฤทธ์ิยาวในผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	ม.ค.-มี.ค.	;	37(1):45-58.
ภัทราภรณ์	วรสิรินารา	และ	วันดี	สุทธรังษี.	“ปัจจัยทำานาย
	 การแสดงออกทางอารมณ์ด้านลบของผู้ดูแลในครอบครัวผู้เป็น
	 โรคซึมเศร้า”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	ม.ค.-มี.ค.	;	
	 37(1):17-31.
มณฑา	สายธารวาณิตร์กุล	และ	วันดี	สุทธรังษี.	“ปัจจัยทำานาย
	 ความต้ังใจในการเลิกสูบบุหร่ีของผู้ป่วยจิตเวชท่ีมีภาวะ
	 ซึมเศร้า”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	
	 37(4):63-75.
ศิรันยา	รอดเจริญ	และ	วินีกาญจน์	คงสุวรรณ.	“ผลของโปรแกรม
	 การปรับความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเองต่อความรู้สึก
	 มีคุณค่าในตนเองและภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุท่ีเป็นโรค
	 ซึมเศร้า”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 37(3):91-106.
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ความดันเลือดสูง -- กัมพูชา
Suon,	M.	และ	วาสนา	รวยสูงเนิน.	“ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
	 ในการจำากัดโซเดียม	และปัจจัยท่ีเก่ียวข้องในผู้ป่วยความดัน
	 โลหิตสูงในพนมเปญ	ประเทศกัมพูชา”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	37(4):37-49.

ความดันโลหิตสูง 
จันทร์จิรา	สีสว่าง	และ	ปุลวิชช์	ทองแตง.	“ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
	 ความสามารถในการจัดการตนเองของผู้สูงอายุโรคความดัน
	 โลหิตสูงในเอเชีย:	การทบทวนวิจัยเชิงคุณภาพอย่างเป็น
	 ระบบ”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	
	 ม.ค.-มี.ค.	;	37(1):86-107.
Shrestha,	P.	และ	ดวงรัตน์	วัฒนกิจไกรเลิศ.	“ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
	 ต่อความร่วมมือในการใช้ยาในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิด
	 ไม่ทราบสาเหตุในประเทศเนปาล”	วารสารพยาบาลศาสตร์	
	 2562	;	ก.ค.-ก.ย.	;	37(3):18-31.

ความต้ังใจ 
พิเชษฐ์	สุวรรณจินดา	และ	วันดี	สุทธรังษี.	“การพัฒนาและ
	 ประเมินคุณภาพของแบบประเมินความต้ังใจในการหลีกเล่ียง
	 ยาเสพติดของวัยรุ่นไทย”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	
	 ก.ค.-ก.ย.	;	37(3):4-17.

ความปลอดภัยของผู้ป่วย                      
วรรณวิมล	คงสุวรรณ	และคนอ่ืน	ๆ.	“ทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิคของ
	 พยาบาลห้องผ่าตัดและปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง	ในโรงพยาบาลระดับ
	 มหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	
	 ต.ค.-ธ.ค.	;	37(4):50-62.

ความผิดปกติทางจิต 
วาทินี	สุขมาก	และ	นริสา	วงศ์พนารักษ์.	“ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
	 พยาบาลและผู้รับบริการท่ีมีปัญหาทางจิตระหว่างการเย่ียม
	 บ้าน:	การวิเคราะห์การสนทนา”	วารสารพยาบาลศาสตร์	
	 2562	;	ก.ค.-ก.ย.	;	37(3):32-45.

ความเพลีย 
ซูมัยยะห์	อัซซอมาดีย์	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
	 การนอนหลับของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเร้ือรัง”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	37(2):43-59.

ความรอบรู้ทางสุขภาพ
Suon,	 M.	 และ	 วาสนา	 รวยสูงเนิน.	 “ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
	 ในการจำากัดโซเดียม	และปัจจัยท่ีเก่ียวข้องในผู้ป่วยความดัน
	 โลหิตสูงในพนมเปญ	ประเทศกัมพูชา”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	37(4):37-49.

ความรู้ 
เพ็ญพร	อยู่เย็น	และ	วนิดา	เสนะสุทธิพันธ์ุ.	“ผลของโปรแกรม
	 การสอนต่อความรู้และพฤติกรรมการป้องกันการติดเช้ือของ
	 ผู้ดูแลเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาววัยก่อนเรียน”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	37(4):90-105.

ศศิธร	โตมอญ	และคนอ่ืนๆ.	“อิทธิพลของความวิตกกังวล	เจตคติ	
	 ความเช่ือ	และความรู้เก่ียวกับอาการต่อระยะเวลาการตัดสิน
	 ใจมารับการรักษาในผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	37(2):60-77.
อรวรรณ	หล้าสวัสด์ิ	และ	สุดาภรณ์	พยัคฆเรือง.	“ผลของโปรแกรม
	 การสอนต่อความรู้และการปฏิบัติของผู้ดูแลในการดูแลเด็ก
	 โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	
	 ก.ค.-ก.ย.	;	37(3):63-78.
Eam,	M.	และ	ปัทมา	สุริต.	“ผลของโปรแกรมให้ความรู้โดยใช้
	 แบบจำาลองสามัญสำานึก	ต่อการรับรู้ความเจ็บป่วย	ความรู้	และ
	 สมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี	2	
	 ในประเทศกัมพูชา”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	
	 37(4):20-36.

ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 
ศิรันยา	รอดเจริญ	และ	วินีกาญจน์	คงสุวรรณ.	“ผลของโปรแกรม
	 การปรับความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเองต่อความรู้สึกมี
	 คุณค่าในตนเองและภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุท่ีเป็นโรค
	 ซึมเศร้า”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 37(3):91-106.

ความร่วมมือในการใช้ยา
Shrestha,	P.	และ	ดวงรัตน์	วัฒนกิจไกรเลิศ.	“ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
	 ต่อความร่วมมือในการใช้ยาในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิด
	 ไม่ทราบสาเหตุในประเทศเนปาล”	วารสารพยาบาลศาสตร์	
	 2562	;	ก.ค.-ก.ย.	;	37(3):18-31.

ความวิตกกังวล
ศศิธร	โตมอญ	และคนอ่ืนๆ.	“อิทธิพลของความวิตกกังวล	เจตคติ	
	 ความเช่ือ	และความรู้เก่ียวกับอาการต่อระยะเวลาการ
	 ตัดสินใจมารับการรักษาในผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือด
	 เฉียบพลัน”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 37(2):60-77.
ศิวพร	ถือชาติ	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลแบบ
	 รูปธรรม-ปรนัยในผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้องต่อความวิตกกังวล
	 ก่อนผ่าตัด”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 37(2):78-91.

ความสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับผู้ป่วย 
พวงเพชร	แก้วหาญ	และ	อรุณรัตน์	ศรีจันทรนิตย์.	“ปัจจัยท่ีมี
	 ความสัมพันธ์กับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในการส่ือสาร
	 กับผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้ายและครอบครัว”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	ม.ค.-มี.ค.	;	37(1):32-44.
วาทินี	สุขมาก	และ	นริสา	วงศ์พนารักษ์.	“ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
	 พยาบาลและผู้รับบริการท่ีมีปัญหาทางจิตระหว่างการเย่ียม
	 บ้าน:	การวิเคราะห์การสนทนา”	วารสารพยาบาลศาสตร์	
	 2562	;	ก.ค.-ก.ย.	;	37(3):32-45.
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ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย 
Shrestha,	P.	และ	ดวงรัตน์	วัฒนกิจไกรเลิศ.	“ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
	 ต่อความร่วมมือในการใช้ยาในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิด
	 ไม่ทราบสาเหตุในประเทศเนปาล”	วารสารพยาบาลศาสตร์	
	 2562	;	ก.ค.-ก.ย.	;	37(3):18-31.

ความสัมพันธ์ระหว่างมารดากับบุตร
กรกนก	เก้ือสกุล	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของการสัมผัสแบบเน้ือ
	 แนบเน้ือระหว่างมารดาและทารกภายหลังคลอดโดยเร็ว
		 ต่อประสิทธิภาพการดูดนมของทารกและการเล้ียงลูกด้วย
	 นมแม่อย่างเดียวนานหน่ึงเดือน”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	
	 ต.ค.-ธ.ค.	;	37(4):76-89.

คุณภาพการดูแล 
ศุภมาส	ศรีหาบุตร	และ	กีรดา	ไกรนุวัตร.	“ปัจจัยทำานายคุณภาพ
	 การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน	ศูนย์บริการสาธารณสุข
	 กรุงเทพมหานคร”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 37(2):92-106.

ช
ช่องท้อง -- ศัลยกรรม 
ศิวพร	ถือชาติ	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูล	 	
	 แบบรูปธรรม-ปรนัยในผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้องต่อความวิตกกังวล
	 ก่อนผ่าตัด”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 37(2):78-91.

ซ
โซเดียม -- การลดปริมาณ
Suon,	M.	 และ	 วาสนา	 รวยสูงเนิน.	 “ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
	 ในการจำากัดโซเดียม	และปัจจัยท่ีเก่ียวข้องในผู้ป่วยความดัน
	 โลหิตสูงในพนมเปญ	ประเทศกัมพูชา”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	37(4):37-49.

ท
ทักษะทางคลินิก
วรรณวิมล	 คงสุวรรณ	 และคนอ่ืนๆ.	 “ทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิค 
	 ของพยาบาลห้องผ่าตัดและปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง	ในโรงพยาบาล
	 ระดับมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	
	 ต.ค.-ธ.ค.	;	37(4):50-62.

ทัศนคติ 
ศศิธร	โตมอญ	และคนอ่ืนๆ.	“อิทธิพลของความวิตกกังวล	เจตคติ	
	 ความเช่ือ	และความรู้เก่ียวกับอาการต่อระยะเวลาการตัดสิน
	 ใจมารับการรักษาในผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	37(2):60-77.

ท้องร่วงในเด็ก  
อรวรรณ	หล้าสวัสด์ิ	และ	สุดาภรณ์	พยัคฆเรือง.	“ผลของโปรแกรม
	 การสอนต่อความรู้และการปฏิบัติของผู้ดูแลในการดูแลเด็ก 
	 โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	
	 ก.ค.-ก.ย.	;	37(3):63-78.

เท้า, โรค -- การรักษา 
ชยพล	ศิรินิยมชัย	และคนอ่ืนๆ.	“การพัฒนารูปแบบการดูแลเท้า
	 ผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน:	กรณีศึกษาชุมชนตำาบลสันปูเลย”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	37(2):13-25.

น
นำา้นมมารดา, การเล้ียงลูก
กรกนก	เก้ือสกุล	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของการสัมผัสแบบเน้ือ
	 แนบเน้ือระหว่างมารดาและทารกภายหลังคลอดโดยเร็ว	
	 ต่อประสิทธิภาพการดูดนมของทารกและการเล้ียงลูกด้วย
	 นมแม่อย่างเดียวนานหน่ึงเดือน”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	
	 ต.ค.-ธ.ค.	;	37(4):76-89.	
นงนุช	เจริญสุระสถล	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของการสอนการจัดท่า
	 ให้นมลูกโดยการสาธิตต่อประสิทธิภาพการให้นมแม่	
	 ความม่ันใจของแม่ก่อนจำาหน่ายกลับบ้าน	และอัตราการ
	 เล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวของมารดาหลังคลอด”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	ก.ค.-ก.ย.	;	37(3):79-90.

เน้ืองอกสมอง
วชิราภรณ์	แก้วมาตย์	และ	ธีรพล	วิทธิเวช.	“การพยาบาลผู้ป่วย
	 ที่มารับการผ่าตัดสมองด้วยระบบนำาวิถีแบบ	Frame-based	
	 และ	frameless”วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	
	 ต.ค.-ธ.ค.	;	37(4):4-19.

บ
บริโภคนิสัย 
วิไล	แสนยาเจริญกุล	และ	กีรดา	ไกรนุวัตร.	“ผลของโปรแกรม
	 ปรับเปล่ียนการบริโภคอาหารต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
	 ในกลุ่มเส่ียงสูงต่อโรคเบาหวาน”	วารสารพยาบาลศาสตร์	
	 2562	;	ม.ค.-มี.ค.	;	37(1):59-72.

เบาหวาน 
ชยพล	ศิรินิยมชัย	และคนอ่ืนๆ.	“การพัฒนารูปแบบการดูแลเท้า
	 ผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน:	กรณีศึกษาชุมชนตำาบลสันปูเลย”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	37(2):13-25.
วิไล	แสนยาเจริญกุล	และ	กีรดา	ไกรนุวัตร.	“ผลของโปรแกรม
	 ปรับเปล่ียนการบริโภคอาหารต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
	 ในกลุ่มเส่ียงสูงต่อโรคเบาหวาน”	วารสารพยาบาลศาสตร์		 	
	 2562	;	ม.ค.-มี.ค.	;	37(1):59-72.

เบาหวาน -- การพยาบาล
ศุภมาส	ศรีหาบุตร	และ	กีรดา	ไกรนุวัตร.	“ปัจจัยทำานายคุณภาพ
	 การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน	ศูนย์บริการสาธารณสุข	
	 กรุงเทพมหานคร”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 37(2):92-106.

เบาหวานชนิดไม่พ่ึงอินซูลิน
Eam,	M.	และ	ปัทมา	สุริต.	“ผลของโปรแกรมให้ความรู้โดยใช้
	 แบบจำาลองสามัญสำานึก	ต่อการรับรู้ความเจ็บป่วย	ความรู้	และ
	 สมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี	2	
	 ในประเทศกัมพูชา”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	
	 37(4):20-36.
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เบาหวาน -- ภาวะแทรกซ้อน
ชยพล	ศิรินิยมชัย	และคนอ่ืนๆ.	“การพัฒนารูปแบบการดูแลเท้า
	 ผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน:	กรณีศึกษาชุมชนตำาบลสันปูเลย”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	37(2):13-25.

แบบประเมินความต้ังใจในการหลีกเล่ียงยาเสพติด 
พิเชษฐ์	สุวรรณจินดา	และ	วันดี	สุทธรังษี.	“การพัฒนาและ
	 ประเมินคุณภาพของแบบประเมินความต้ังใจในการหลีกเล่ียง
	 ยาเสพติดของวัยรุ่นไทย”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	
	 ก.ค.-ก.ย.	;	37(3):4-17.

แบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพ 
วิไล	แสนยาเจริญกุล	และ	กีรดา	ไกรนุวัตร.	“ผลของโปรแกรม
	 ปรับเปล่ียนการบริโภคอาหารต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
	 ในกลุ่มเส่ียงสูงต่อโรคเบาหวาน”	วารสารพยาบาลศาสตร์	
	 2562	;	ม.ค.-มี.ค.	;	37(1):59-72.
 
ป
ปอด, โรคเกิดจากการอุดก้ัน 
ธนพัชร์	สุมนวิวัฒน์	และคนอ่ืนๆ.	“อิทธิพลของภาวะซึมเศร้า	
	 การรับรู้ลักษณะอาการการสูบบุหร่ีและจำานวนคร้ังต่อวัน
	 ในการใช้ยาสูดต่อความร่วมมือในการใช้ยาสูดขยายหลอดลม
	 ชนิดออกฤทธ์ิยาวในผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	ม.ค.-มี.ค.	;	37(1):45-58.

ปอดอุดก้ันเร้ือรัง, โรค 
ธนพัชร์	สุมนวิวัฒน์	และคนอ่ืนๆ.	“อิทธิพลของภาวะซึมเศร้า	
	 การรับรู้ลักษณะอาการการสูบบุหร่ีและจำานวนคร้ังต่อวัน
	 ในการใช้ยาสูดต่อความร่วมมือในการใช้ยาสูดขยายหลอดลม
	 ชนิดออกฤทธ์ิยาวในผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	ม.ค.-มี.ค.	;	37(1):45-58.

โปรแกรมการบำาบัดทางความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเอง 
ศิรันยา	รอดเจริญ	และ	วินีกาญจน์	คงสุวรรณ.	“ผลของโปรแกรม
	 การปรับความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเองต่อความรู้สึกมี
	 คุณค่าในตนเองและภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุท่ีเป็น
	 โรคซึมเศร้า”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 37(3):91-106.

โปรแกรมการสอน
เพ็ญพร	อยู่เย็น	และ	วนิดา	เสนะสุทธิพันธ์ุ.	“ผลของโปรแกรม
	 การสอนต่อความรู้และพฤติกรรมการป้องกันการติดเช้ือของ
	 ผู้ดูแลเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาววัยก่อนเรียน”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	37(4):90-105.

โปรแกรมให้ความรู้โดยใช้แบบจำาลองสามัญสำานึก
Eam,	M.	และ	ปัทมา	สุริต.	“ผลของโปรแกรมให้ความรู้โดยใช้
	 แบบจำาลองสามัญสำานึก	ต่อการรับรู้ความเจ็บป่วย	ความรู้
	 และสมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี	2	
	 ในประเทศกัมพูชา”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	
	 ต.ค.-ธ.ค.	;	37(4):20-36.

ผ
ผู้ดูแล 
เพ็ญพร	อยู่เย็น	และ	วนิดา	เสนะสุทธิพันธ์ุ.	“ผลของโปรแกรม
	 การสอนต่อความรู้และพฤติกรรมการป้องกันการติดเช้ือของ
	 ผู้ดูแลเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาววัยก่อนเรียน”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	37(4):90-105.
ภัทราภรณ์	วรสิรินารา	และ	วันดี	สุทธรังษี.	“ปัจจัยทำานาย
	 การแสดงออกทางอารมณ์ด้านลบของผู้ดูแลในครอบครัวผู้เป็น
	 โรคซึมเศร้า”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	ม.ค.-มี.ค.	;	
	 37(1):17-31.
ลดาวรรณ	อุบล	และคนอ่ืนๆ.	“การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอน
	 ช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐานสำาหรับผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กท่ีเส่ียงต่อการเกิด
	 ภาวะหัวใจหยุดเต้น”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	
	 ก.ค.-ก.ย.	;	37(3):46-62.
อรวรรณ	หล้าสวัสด์ิ	และ	สุดาภรณ์	พยัคฆเรือง.	“ผลของโปรแกรม
	 การสอนต่อความรู้และการปฏิบัติของผู้ดูแลในการดูแลเด็ก
	 โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	
	 ก.ค.-ก.ย.	;	37(3):63-78.

ผู้ป่วยจิตเวช
มณฑา	สายธารวาณิตร์กุล	และ	วันดี	สุทธรังษี.	“ปัจจัยทำานาย
	 ความต้ังใจในการเลิกสูบบุหร่ีของผู้ป่วยจิตเวชท่ีมีภาวะ
	 ซึมเศร้า”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	
	 37(4):63-75.

ผู้ป่วยเด็ก 
ลดาวรรณ	อุบล	และคนอ่ืนๆ.	“การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอน
	 ช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐานสำาหรับผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กท่ีเส่ียงต่อการเกิด
	 ภาวะหัวใจหยุดเต้น”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	
	 ก.ค.-ก.ย.	;	37(3):46-62.

ผู้ป่วยเด็ก, การดูแล 
พวงเพชร	แก้วหาญ	และ	อรุณรัตน์	ศรีจันทรนิตย์.	“ปัจจัยท่ีมี
	 ความสัมพันธ์กับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในการส่ือสาร
	 กับผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้าย	และครอบครัว”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	ม.ค.-มี.ค.	;	37(1):32-44.

ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
พวงเพชร	แก้วหาญ	และ	อรุณรัตน์	ศรีจันทรนิตย์.	“ปัจจัยท่ีมี
	 ความสัมพันธ์กับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในการส่ือสาร
	 กับผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้าย	และครอบครัว”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	ม.ค.-มี.ค.	;	37(1):32-44.

ผู้สูงอายุ 
จันทร์จิรา	สีสว่าง	และ	ปุลวิชช์	ทองแตง.	“ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
	 ความสามารถในการจัดการตนเองของผู้สูงอายุโรคความดัน
	 โลหิตสูงในเอเชีย:	การทบทวนวิจัยเชิงคุณภาพอย่างเป็นระบบ”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	ม.ค.-มี.ค.	;	37(1):86-107.
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ศิรันยา	รอดเจริญ	และ	วินีกาญจน์	คงสุวรรณ.	“ผลของโปรแกรม
	 การปรับความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเองต่อความรู้สึก
	 มีคุณค่าในตนเองและภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุท่ีเป็น
	 โรคซึมเศร้า”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	ก.ค.-ก.ย.	;	
	 37(3):91-106.

พ
พยาบาล 
พวงเพชร	แก้วหาญ	และ	อรุณรัตน์	ศรีจันทรนิตย์.	“ปัจจัยท่ีมี
	 ความสัมพันธ์กับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในการส่ือสาร
	 กับผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้าย	และครอบครัว”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	ม.ค.-มี.ค.	;	37(1):32-44.
ลดาวรรณ	อุบล	และคนอ่ืนๆ.	“การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอน
	 ช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐานสำาหรับผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กท่ีเส่ียงต่อการเกิด
	 ภาวะหัวใจหยุดเต้น”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	
	 ก.ค.-ก.ย.	;	37(3):46-62.
วรรณวิมล	คงสุวรรณ	และคนอ่ืนๆ.	“ทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิคของ
	 พยาบาลห้องผ่าตัดและปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง	ในโรงพยาบาลระดับ
	 มหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	
	 ต.ค.-ธ.ค.	;	37(4):50-62.
ศุภมาส	ศรีหาบุตร	และ	กีรดา	ไกรนุวัตร.	“ปัจจัยทำานายคุณภาพ
	 การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน	ศูนย์บริการสาธารณสุข
	 กรุงเทพมหานคร”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 37(2):92-106.

เพศ 
จรรยา	จันทร์ผ่อง.	“บทบาทของพ่อ	แม่	ผู้ปกครองในการส่ือสาร
	 เร่ืองเพศกับลูก”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	ม.ค.-มี.ค.	;	
	 37(1):4-16.

เพศศึกษาสำาหรับวัยรุ่น
จรรยา	จันทร์ผ่อง.	“บทบาทของพ่อ	แม่	ผู้ปกครองในการส่ือสาร
	 เร่ืองเพศกับลูก”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	ม.ค.-มี.ค.	;	
	 37(1):4-16.

ภ
ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน  
ศศิธร	โตมอญ	และคนอ่ืนๆ.	“อิทธิพลของความวิตกกังวล	เจตคติ	
	 ความเช่ือ	 และความรู้เก่ียวกับอาการต่อระยะเวลาการ 
	 ตัดสินใจมารับการรักษาในผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือด
	 เฉียบพลัน”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 37(2):60-77.

ภาวะหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะชนิดหัวใจห้องบนส่ันพล้ิว
วราภรณ์	 พานิชปฐม	 และคนอ่ืนๆ.	 “ความร่วมมือในการ 
	 รับประทานยาวาร์ฟาริน	และปัจจัยท่ีเก่ียวข้องในผู้ป่วยภาวะ
	 หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะชนิดหัวใจห้องบนส่ันพล้ิว”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	ม.ค.-มี.ค.	;	37(1):73-85.

โภชนาการ 
วิไล	แสนยาเจริญกุล	และ	กีรดา	ไกรนุวัตร.	“ผลของโปรแกรม
	 ปรับเปล่ียนการบริโภคอาหารต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
	 ในกลุ่มเส่ียงสูงต่อโรคเบาหวาน”	วารสารพยาบาลศาสตร์	
	 2562	;	ม.ค.-มี.ค.	;	37(1):59-72.
อรวรรณ	พินิจเลิศสกุล	และคนอ่ืนๆ.	“โปรแกรมการกำากับตนเอง
	 ต่อการรับประทานอาหาร	การออกกำาลังกาย	และนำา้หนักตัว
	 ท่ีเพ่ิมข้ึนในสตรีต้ังครรภ์ท่ีมีนำา้หนักเกินและอ้วน”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	37(2):26-42	.

ม
มารดา 
นงนุช	เจริญสุระสถล	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของการสอนการจัดท่า
	 ให้นมลูกโดยการสาธิตต่อประสิทธิภาพการให้นมแม่	
	 ความม่ันใจของแม่ก่อนจำาหน่ายกลับบ้าน	และอัตราการ
	 เล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวของมารดาหลังคลอด”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	ก.ค.-ก.ย.	;	37(3):79-90.

มะเร็งเม็ดเลือดขาว -- ในวัยทารกและวัยเด็ก 
เพ็ญพร	อยู่เย็น	และ	วนิดา	เสนะสุทธิพันธ์ุ.	“ผลของโปรแกรม
	 การสอนต่อความรู้และพฤติกรรมการป้องกันการติดเช้ือของ
	 ผู้ดูแลเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาววัยก่อนเรียน”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	37(4):90-105.

ย
ยาสูดขยายหลอดลมชนิดออกฤทธ์ิยาว
ธนพัชร์	สุมนวิวัฒน์	และคนอ่ืนๆ.	“อิทธิพลของภาวะซึมเศร้า	
	 การรับรู้ลักษณะอาการการสูบบุหร่ีและจำานวนคร้ังต่อวันใน
	 การใช้ยาสูดต่อความร่วมมือในการใช้ยาสูดขยายหลอดลมชนิด
	 ออกฤทธ์ิยาวในผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	ม.ค.-มี.ค.	;	37(1):45-58.

ยาเสพติดกับวัยรุ่น 
พิเชษฐ์	สุวรรณจินดา	และ	วันดี	สุทธรังษี.	“การพัฒนาและ
	 ประเมินคุณภาพของแบบประเมินความต้ังใจในการหลีกเล่ียง
	 ยาเสพติดของวัยรุ่นไทย”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	
	 ก.ค.-ก.ย.	;	37(3):4-17.

ร
ระยะหลังคลอด
นงนุช	เจริญสุระสถล	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของการสอนการจัดท่า
	 ให้นมลูกโดยการสาธิตต่อประสิทธิภาพการให้นมแม่	
	 ความม่ันใจของแม่ก่อนจำาหน่ายกลับบ้าน	และอัตราการ
	 เล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวของมารดาหลังคลอด”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	ก.ค.-ก.ย.	;	7(3):79-90.

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
ศุภมาส	ศรีหาบุตร	และ	กีรดา	ไกรนุวัตร.	“ปัจจัยทำานายคุณภาพ
	 การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน	ศูนย์บริการสาธารณสุข	
	 กรุงเทพมหานคร”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 37(2):92-106.
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โรคติดเช้ือ -- การป้องกันและควบคุม
เพ็ญพร	อยู่เย็น	และ	วนิดา	เสนะสุทธิพันธ์ุ.	“ผลของโปรแกรม
	 การสอนต่อความรู้และพฤติกรรมการป้องกันการติดเช้ือของ
	 ผู้ดูแลเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาววัยก่อนเรียน”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	37(4):90-105.

โรคอ้วน -- ในระยะต้ังครรภ์ 
อรวรรณ	พินิจเลิศสกุล	และคนอ่ืนๆ.	“โปรแกรมการกำากับตนเอง
	 ต่อการรับประทานอาหาร	การออกกำาลังกาย	และนำา้หนักตัว
	 ท่ีเพ่ิมข้ึนในสตรีต้ังครรภ์ท่ีมีนำา้หนักเกินและอ้วน”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	37(2):26-42.

ว
วัยรุ่น  
จรรยา	จันทร์ผ่อง.	“บทบาทของพ่อ	แม่	ผู้ปกครองในการส่ือสาร
	 เร่ืองเพศกับลูก”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	ม.ค.-มี.ค.	;	
	 37(1):4-16.
พิเชษฐ์	สุวรรณจินดา	และ	วันดี	สุทธรังษี.	“การพัฒนาและ
	 ประเมินคุณภาพของแบบประเมินความต้ังใจในการหลีกเล่ียง
	 ยาเสพติดของวัยรุ่นไทย”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	
	 ก.ค.-ก.ย.	;	37(3):4-17.

วาร์ฟาริน 
วราภรณ์	 พานิชปฐม	 และคนอ่ืนๆ.	 “ความร่วมมือในการ 
	 รับประทานยาวาร์ฟาริน	และปัจจัยท่ีเก่ียวข้องในผู้ป่วยภาวะ
	 หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะชนิดหัวใจห้องบนส่ันพล้ิว”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	ม.ค.-มี.ค.	;	37(1):73-85.

ศ
ศัลยกรรม, การดูแลก่อน
ศิวพร	ถือชาติ	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูล
	 แบบรูปธรรม-ปรนัยในผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้องต่อความวิตกกังวล
	 ก่อนผ่าตัด”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 37(2):78-91.

ส
สุขภาพจิต 
วาทินี	สุขมาก	และ	นริสา	วงศ์พนารักษ์.		“ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
	 พยาบาลและผู้รับบริการท่ีมีปัญหาทางจิตระหว่างการ
	 เย่ียมบ้าน:	การวิเคราะห์การสนทนา”	วารสารพยาบาลศาสตร์	
	 2562	;	ก.ค.-ก.ย.	;	37(3):32-45.

ห
หลอดเลือดหัวใจ, โรค 
ศศิธร	โตมอญ	และคนอ่ืนๆ.	“อิทธิพลของความวิตกกังวล	เจตคติ	
	 ความเช่ือ	และความรู้เก่ียวกับอาการต่อระยะเวลาการ
	 ตัดสินใจมารับการรักษาในผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือด
	 เฉียบพลัน”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	
	 37(2):60-77.

หัวใจ, โรค -- การรักษา
วราภรณ์	พานิชปฐม	และคนอ่ืนๆ.	“ความร่วมมือในการ
	 รับประทานยาวาร์ฟาริน	และปัจจัยท่ีเก่ียวข้องในผู้ป่วยภาวะ
	 หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะชนิดหัวใจห้องบนส่ันพล้ิว”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	ม.ค.-มี.ค.	;	37(1):73-85.

หัวใจวาย 
ซูมัยยะห์	อัซซอมาดีย์	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
	 การนอนหลับของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเร้ือรัง”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	37(2):43-59.

อ
อารมณ์
ภัทราภรณ์	วรสิรินารา	และ	วันดี	สุทธรังษี.	“ปัจจัยทำานาย
	 การแสดงออกทางอารมณ์ด้านลบของผู้ดูแลในครอบครัวผู้เป็น
	 โรคซึมเศร้า”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	ม.ค.-มี.ค.	;	
	 37(1):17-31.

ดรรชนีผู้แต่ง
ก
กรกนก	เก้ือสกุล	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของการสัมผัสแบบเน้ือ
	 แนบเน้ือระหว่างมารดาและทารกภายหลังคลอดโดยเร็วต่อ
	 ประสิทธิภาพการดูดนมของทารกและการเล้ียงลูกด้วยนมแม่
	 อย่างเดียวนานหน่ึงเดือน”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	
	 ต.ค.-ธ.ค.	;	37(4):76-89.

จ
จรรยา	จันทร์ผ่อง.	“บทบาทของพ่อ	แม่	ผู้ปกครองในการส่ือสาร
	 เร่ืองเพศกับลูก”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	ม.ค.-มี.ค.	;	
	 37(1):4-16.
จันทร์จิรา	สีสว่าง	และ	ปุลวิชช์	ทองแตง.	“ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
	 ความสามารถในการจัดการตนเองของผู้สูงอายุโรคความดัน
	 โลหิตสูงในเอเชีย:	การทบทวนวิจัยเชิงคุณภาพอย่างเป็น
	 ระบบ”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	ม.ค.-มี.ค.	;	
	 37(1):86-107.

ช
ชยพล	ศิรินิยมชัย	และคนอ่ืนๆ.	“การพัฒนารูปแบบการดูแลเท้า
	 ผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน:	กรณีศึกษาชุมชนตำาบลสันปูเลย”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	37(2):13-25.

ซ
ซูมัยยะห์	อัซซอมาดีย์	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
	 การนอนหลับของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเร้ือรัง”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	37(2):43-59.
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ธ
ธนพัชร์	สุมนวิวัฒน์	และคนอ่ืนๆ.	“อิทธิพลของภาวะซึมเศร้า	
	 การรับรู้ลักษณะอาการ	การสูบบุหร่ี	และจำานวนคร้ังต่อวัน
	 ในการใช้ยาสูดต่อความร่วมมือในการใช้ยาสูดขยายหลอดลม
	 ชนิดออกฤทธ์ิยาวในผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	ม.ค.-มี.ค.	;	37(1):45-58.

น
นงนุช	เจริญสุระสถล	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของการสอนการจัดท่า
	 ให้นมลูกโดยการสาธิตต่อประสิทธิภาพการให้นมแม่	
	 ความม่ันใจของแม่ก่อนจำาหน่ายกลับบ้าน	และอัตราการ
	 เล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวของมารดาหลังคลอด”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	ก.ค.-ก.ย.	;	37(3):79-90.

พ
พวงเพชร	แก้วหาญ	และ	อรุณรัตน์	ศรีจันทรนิตย์.	“ปัจจัยท่ีมี
	 ความสัมพันธ์กับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในการส่ือสาร
	 กับผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้าย	และครอบครัว”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	ม.ค.-มี.ค.	;	37(1):32-44.
พิเชษฐ์	สุวรรณจินดา	และ	วันดี	สุทธรังษี.	“การพัฒนาและ
	 ประเมินคุณภาพของแบบประเมินความต้ังใจในการหลีกเล่ียง
	 ยาเสพติดของวัยรุ่นไทย”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	
	 ก.ค.-ก.ย.	;	37(3):4-17.
เพ็ญพร	อยู่เย็น	และ	วนิดา	เสนะสุทธิพันธ์ุ.	“ผลของโปรแกรม
	 การสอนต่อความรู้และพฤติกรรมการป้องกันการติดเช้ือของ
	 ผู้ดูแลเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาววัยก่อนเรียน”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	37(4):90-105.

ม
มณฑา	สายธารวาณิตร์กุล	และ	วันดี	สุทธรังษี.	“ปัจจัยทำานาย
	 ความต้ังใจในการเลิกสูบบุหร่ีของผู้ป่วยจิตเวชท่ีมีภาวะ
	 ซึมเศร้า”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	
	 37(4):63-75.

ภ
ภัทราภรณ์	วรสิรินารา	และ	วันดี	สุทธรังษี.	“ปัจจัยทำานาย
	 การแสดงออกทางอารมณ์ด้านลบของผู้ดูแลในครอบครัว
	 ผู้เป็นโรคซึมเศร้า”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	ม.ค.-มี.ค.	;	
	 37(1):17-31.

ล
ลดาวรรณ	อุบล	และคนอ่ืนๆ.	“การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอน
	 ช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐานสำาหรับผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กท่ีเส่ียงต่อการเกิด
	 ภาวะหัวใจหยุดเต้น”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2562	;	
	 ก.ค.-ก.ย.	;	37(3):46-62.

ว
วชิราภรณ์	แก้วมาตย์	และ	ธีรพล	วิทธิเวช.	“การพยาบาลผู้ป่วย
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