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ดรรชนีวารสารพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2563
สุรางค์	ศิโรโรตม์สกุล1	ศิริเพ็ญ	เดโชสว่าง1	นิภาพร	เดชะ1

1 บรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศ ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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	 อุตสาหกรรมขนาดใหญ่	:	การศึกษาเชิงคุณภาพแบบบรรยาย”	
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	 ท่ีมารับการตรวจอัลตราซาวนด์ทางช่องคลอดหรือทางทวารหนัก
	 เป็นคร้ังแรก”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	38(2):88-98.

การตรวจอัลตราซาวนด์ทางทวารหนัก
อังคณา	เพชรกาฬ	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผน
	 ร่วมกับการให้ดูหรือไม่ให้ดูภาพประกอบต่อความวิตกกังวลของผู้หญิง
	 ท่ีมารับการตรวจอัลตราซาวนด์ทางช่องคลอดหรือทางทวารหนัก
	 เป็นคร้ังแรก”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	38(2):88-98.

การทบทวนอย่างเป็นระบบ (วิจัยทางการแพทย์)
ปุลวิชช์	ทองแตง	และ	จันทร์จิรา	สีสว่าง.	“ภาวะเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ
	 และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานชาย	:	การทบทวนวิจัยเชิงปริมาณ
	 อย่างเป็นระบบ”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ม.ค.-มี.ค.	;	38(1):4-18.

การทารุณกรรม--ในวัยรุ่น
ประยูรศรี	ศรีจันทร์		และ	พวงเพชร	เกษรสมุทร.	“ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์
	 กับภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ม.ค.-มี.ค.	;	38(1):86-98.

การทำางาน
รัตติมา	ศิริโหราชัย	และคนอ่ืนๆ.	“การศึกษาการถูกขัดจังหวะงานสำาคัญ
	 ของพยาบาลช่วยรอบนอกในห้องผ่าตัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ก.ค.-ก.ย.	;	38(3):87-100.

การนวด
ศศิธารา	น่วมภา	และคนอ่ืนๆ.	“การนวดเต้านมเพ่ือส่งเสริมและแก้ไขปัญหา
	 การเล้ียงลูกด้วยนมแม่	:	การปฏิบัติพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ก.ค.-ก.ย.	;	38(3):4-21.

การนอนหลับผิดปกติ
ธัญชนก	รูปงาม	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยทำานายการรู้คิดในผู้ป่วยท่ีมีภาวะหายใจ
	 ผิดปกติขณะหลับ”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ม.ค.-มี.ค.	;	
	 38(1):35-46.
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การฝากครรภ์
ศศิธารา	น่วมภา	และคนอ่ืนๆ.	“ประสบการณ์การรับบริการฝากครรภ์
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	 ทางจิตใจในผู้ป่วยท่ีฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม”	
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	 การเล้ียงลูกด้วยนมแม่	:	การปฏิบัติพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ก.ค.-ก.ย.	;	38(3):4-21.

ศิริวรรณ	แสงอินทร์	และ	ณิชากร	ช่ืนอารมณ์.	“ปัจจัยทำานายการเล้ียงลูก
	 ด้วยนมแม่อย่างเดียว	6	เดือน	ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ก.ค.-ก.ย.	;	38(3):22-34.

การสนับสนุนทางสังคม
ตติรัตน์	เตชะศักด์ิศรี	และ	ชนัดดา	ระดาฤทธ์ิ.	“รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
	 ของค่านำา้ตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร	2	ช่ัวโมง	ในสตรีท่ีมีภาวะ
	 เบาหวานขณะต้ังครรภ์”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	
	 38(4):15-30.
ประยูรศรี	ศรีจันทร์		และ	พวงเพชร	เกษรสมุทร.	“ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์
	 กับภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ม.ค.-มี.ค.	;	38(1):86-98.
ศิริวรรณ	แสงอินทร์	และ	ณิชากร	ช่ืนอารมณ์	“ปัจจัยทำานายการเล้ียงลูก
	 ด้วยนมแม่อย่างเดียว	6	เดือน	ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ก.ค.-ก.ย.	;	38(3):22-34.

การส่ือสาร--ในวัยทารกและวัยเด็ก
สุดหทัย	ประสงค์	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของโปรแกรมส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
	 มารดา-ทารก	ต่อการตอบสนองของมารดาต่อความต้องการของทารก	
	 และความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดา-ทารกในมารดาท่ีมีบุตรคนแรก”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ม.ค.-มี.ค.	;	38(1):60-72.

การส่ือสารระหว่างบุคคล
ชไมพร	ประคำานอก	และ	อาภาวรรณ	หนูคง.	“ปัจจัยคัดสรรท่ีมีความสัมพันธ์
	 กับความสมำา่เสมอในการได้รับยาเคมีบำาบัดทางหลอดเลือดดำา
	 ในผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	
	 ก.ค.-ก.ย.	;	38(3):35-49.
อังคณา	เพชรกาฬ	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผน
	 ร่วมกับการให้ดูหรือไม่ให้ดูภาพประกอบต่อความวิตกกังวลของผู้หญิง
	 ท่ีมารับการตรวจอัลตราซาวนด์ทางช่องคลอดหรือทางทวารหนัก
	 เป็นคร้ังแรก”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	38(2):88-98.

การสูบบุหร่ี
สุประวีณ์	ภู่พงษ์	และ	กีรดา	ไกรนุวัตร.	“ปัจจัยทำานายความต้ังใจในการ
	 เลิกสูบบุหร่ีของลูกจ้างสถานบริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ก.ค.-ก.ย.	;	38(3):63-77.

การหล่ังนำา้นม
ศศิธารา	น่วมภา	และคนอ่ืนๆ.	“การนวดเต้านมเพ่ือส่งเสริมและแก้ไขปัญหา
	 การเล้ียงลูกด้วยนมแม่	:	การปฏิบัติพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ก.ค.-ก.ย.	;	38(3):4-21.

กูลโคสในเลือด
ตติรัตน์	เตชะศักด์ิศรี	และ	ชนัดดา	ระดาฤทธ์ิ.	“รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
	 ของค่านำา้ตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร	2	ช่ัวโมง	ในสตรีท่ีมีภาวะ
	 เบาหวานขณะต้ังครรภ์”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	
	 ต.ค.-ธ.ค.	;	38(4):15-30.

ค
ครรภ์
ตติรัตน์	เตชะศักด์ิศรี	และ	ชนัดดา	ระดาฤทธ์ิ.	“รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
	 ของค่านำา้ตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร	2	ช่ัวโมง	ในสตรีท่ีมีภาวะ
	 เบาหวานขณะต้ังครรภ์”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	
	 38(4):15-30.
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พรนิภา	ดีมงคล	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยทำานายนำา้หนักท่ีเพ่ิมข้ึนในขณะต้ังครรภ์
	 ของสตรีท่ีมีภาวะนำา้หนักเกินและอ้วน”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	38(2):46-58.
ศศิธารา	น่วมภา	และคนอ่ืนๆ.	“ประสบการณ์การรับบริการฝากครรภ์
	 และการแสวงหาข้อมูลสุขภาพของสตรีต้ังครรภ์ท่ีทำางานในโรงงาน
	 อุตสาหกรรมขนาดใหญ่	:	การศึกษาเชิงคุณภาพแบบบรรยาย”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	38(4):44-61.

คล่ืนเสียงความถ่ีสูง
อังคณา	เพชรกาฬ	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผน
	 ร่วมกับการให้ดูหรือไม่ให้ดูภาพประกอบต่อความวิตกกังวลของผู้หญิง
	 ท่ีมารับการตรวจอัลตราซาวนด์ทางช่องคลอดหรือทางทวารหนักเป็น
	 คร้ังแรก”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	38(2):88-98.

ความซึมเศร้า
ประยูรศรี	ศรีจันทร์		และ	พวงเพชร	เกษรสมุทร.	“ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์
	 กับภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ม.ค.-มี.ค.	;	38(1):86-98.

ความซึมเศร้า--อินโดนีเซีย
Kusuma,	M.D.S.	and	others.	“ปัจจัยทำานายอาการซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
	 ท่ีอยู่ในชุมชน	จังหวัดบาหลี	ประเทศอินโดนีเซีย”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	38(4):62-76.

ความดันโลหิตสูง
จันทร์จิรา	สีสว่าง	และ	ปุลวิชช์	ทองแตง.	“บทบาทของพยาบาลในการดูแล
	 แบบทีมเพ่ือการควบคุมความดันโลหิตของผู้ป่วยสูงอายุ”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	38(4):4-14.

ความต้องการ (จิตวิทยา)
สุดหทัย	ประสงค์	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของโปรแกรมส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
	 มารดา-ทารก	ต่อการตอบสนองของมารดาต่อความต้องการของทารก	
	 และความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดา-ทารกในมารดาท่ีมีบุตรคนแรก”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ม.ค.-มี.ค.	;	38(1):60-72.

ความปลอดภัยของผู้ป่วย
รัตติมา	ศิริโหราชัย	และคนอ่ืนๆ.	“การศึกษาการถูกขัดจังหวะงานสำาคัญของ
	 พยาบาลช่วยรอบนอกในห้องผ่าตัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ก.ค.-ก.ย.	;	38(3):87-100.	

ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
ประยูรศรี	ศรีจันทร์		และ	พวงเพชร	เกษรสมุทร.	“ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์
	 กับภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ม.ค.-มี.ค.	;	38(1):86-98.

ความวิตกกังวล
พิจิตรา	เล็กดำารงกุล	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของโปรแกรมให้ข้อมูลเชิงรูปธรรม-
	 ปรนัยต่อความวิตกกังวล	และภาวะการทำาหน้าท่ีในผู้ป่วยมะเร็ง
	 ต่อมนำา้เหลืองท่ีได้รับยาเคมีบำาบัด”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	
	 ม.ค.-มี.ค.	;	38(1):19-34.
อังคณา	เพชรกาฬ	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผน
	 ร่วมกับการให้ดูหรือไม่ให้ดูภาพประกอบต่อความวิตกกังวลของผู้หญิง
	 ท่ีมารับการตรวจอัลตราซาวนด์ทางช่องคลอดหรือทางทวารหนัก
	 เป็นคร้ังแรก”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	38(2):88-98.

ความสัมพันธ์ระหว่างมารดากับบุตร
สุดหทัย	ประสงค์	และคนอ่ืน	ๆ .	“ผลของโปรแกรมส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
	 มารดา-ทารก	ต่อการตอบสนองของมารดาต่อความต้องการของทารก	
	 และความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดา-ทารกในมารดาท่ีมีบุตรคนแรก”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ม.ค.-มี.ค.	;	38(1):60-72.

ความเจ็บปวด
พรสินี	เต็งพานิชกุล	และ	ณัฐมา	พรรัตนมณีวงศ์.	“ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์
	 กับการทำาหน้าท่ีของกระดูกและกล้ามเน้ือในบุคคลท่ีมีกระดูกอักเสบ
	 ติดเช้ือเร้ือรัง”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ก.ค.-ก.ย.	;	38(3):78-86.
อติภัทร	พรมสมบัติ	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยทำานายความปวดในผู้ป่วยท่ีได้รับ
	 บาดเจ็บก่อนจำาหน่ายจากโรงพยาบาล”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	38(2):59-73.

ความไร้สมรรถภาพทางเพศ
ปุลวิชช์	ทองแตง	และ	จันทร์จิรา	สีสว่าง.	“ภาวะเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ
	 และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานชาย:	การทบทวนวิจัยเชิงปริมาณ
	 อย่างเป็นระบบ”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ม.ค.-มี.ค.	;	38(1):4-18.

คุณภาพชีวิต
ปุลวิชช์	ทองแตง	และ	จันทร์จิรา	สีสว่าง.	“ภาวะเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ
	 และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานชาย:	การทบทวนวิจัยเชิงปริมาณ
	 อย่างเป็นระบบ”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ม.ค.-มี.ค.	;	38(1):4-18.

เคมีบำาบัด
ชไมพร	ประคำานอก	และ	อาภาวรรณ	หนูคง.	“ปัจจัยคัดสรรท่ีมีความสัมพันธ์
	 กับความสมำา่เสมอในการได้รับยาเคมีบำาบัดทางหลอดเลือดดำา
	 ในผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	
	 ก.ค.-ก.ย.	;	38(3):35-49.
พิจิตรา	เล็กดำารงกุล	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของโปรแกรมให้ข้อมูลเชิงรูปธรรม-
	 ปรนัยต่อความวิตกกังวล	และภาวะการทำาหน้าท่ีในผู้ป่วยมะเร็งต่อม
	 นำา้เหลืองท่ีได้รับยาเคมีบำาบัด”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ม.ค.-มี.ค.	;	
	 38(1):19-34.

ด
ดัชนีมวลกาย
ธัญชนก	รูปงาม	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยทำานายการรู้คิดในผู้ป่วยท่ีมีภาวะหายใจ
	 ผิดปกติขณะหลับ”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	
	 ม.ค.-มี.ค.	;	38(1):35-46.

เด็ก, การดูแล
นริศา	อาจอ่อนศรี	และ	ธีรพงศ์	โตเจริญโชค.	“การพยาบาลผู้ป่วยเด็ก
	 หลังการได้รับการผ่าตัด	Modified	blalock-taussig	shunt	(MBTS)	
	 ในระยะวิกฤต”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	38(2):19-31.

ต
เต้านม
ศศิธารา	น่วมภา	และคนอ่ืนๆ.	“การนวดเต้านมเพ่ือส่งเสริมและแก้ไขปัญหา
	 การเล้ียงลูกด้วยนมแม่	:	การปฏิบัติพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ก.ค.-ก.ย.	;	38(3):4-21.

ไตวายเร้ือรัง--การรักษา
วราภรณ์	ภูคา	และ	นพพร	ว่องสิริมาศ.	“ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับสุขภาวะ
	 ทางจิตใจในผู้ป่วยท่ีฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ม.ค.-มี.ค.	;	38(1):73-85.
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ท
ทัศนคติ
ชิดชนก	พันธ์ป้อม	และ	วรรณา	พาหุวัฒนกร.	“ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
	 การเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว	6	เดือน	ในมารดาท่ีทำางานนอกบ้าน”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ม.ค.-มี.ค.	;	38(1):47-59.
สุประวีณ์	ภู่พงษ์	และ	กีรดา	ไกรนุวัตร.	“ปัจจัยทำานายความต้ังใจใน
	 การเลิกสูบบุหร่ีของลูกจ้างสถานบริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ก.ค.-ก.ย.	;	38(3):63-77.

น
นำา้นมมารดา, การเล้ียงลูก
ชิดชนก	พันธ์ป้อม	และ	วรรณา	พาหุวัฒนกร.	“ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
	 เล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว	6	เดือน	ในมารดาท่ีทำางานนอกบ้าน”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ม.ค.-มี.ค.	;	38(1):47-59.

นำา้หนักตัว
พรนิภา	ดีมงคล	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยทำานายนำา้หนักท่ีเพ่ิมข้ึนในขณะต้ังครรภ์
	 ของสตรีท่ีมีภาวะนำา้หนักเกินและอ้วน”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	38(2):46-58.

บ
บริโภคนิสัย
รัตติกาล	พรหมพาหกุล	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของโปรแกรมการกำากับตนเอง
	 ต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารในผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดท่ี	2	
	 ท่ีควบคุมระดับนำา้ตาลในเลือดไม่ได้”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	38(2):32-45.

บาดแผลและบาดเจ็บ
ปิยาภรณ์	เยาวเรศ	และคนอ่ืนๆ.	“อิทธิพลของความรุนแรงของการบาดเจ็บ	
	 โรคร่วม	จำานวนคร้ังของการผ่าตัด	จำานวนภาวะแทรกซ้อน	ต่อจำานวน
	 วันนอนโรงพยาบาลในผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	38(4):92-103.
อติภัทร	พรมสมบัติ	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยทำานายความปวดในผู้ป่วยท่ีได้รับ
	 บาดเจ็บก่อนจำาหน่ายจากโรงพยาบาล”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	38(2):59-73.

บุรุษ
ปุลวิชช์	ทองแตง	และ	จันทร์จิรา	สีสว่าง.	“ภาวะเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ
	 และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานชาย:	การทบทวนวิจัยเชิงปริมาณ
	 อย่างเป็นระบบ”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ม.ค.-มี.ค.	;	38(1):4-18.

เบาหวาน
นิตยา	สิตะเสน	และ	กีรดา	ไกรนุวัตร.	“ความชุกและปัจจัยทำานาย
	 การเกิดโรคไตจากเบาหวานในผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี	2	ในศูนย์บริการ
	 สาธารณสุข	กรุงเทพมหานคร”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	
	 ต.ค.-ธ.ค.	;	38(4):31-43.
ปุลวิชช์	ทองแตง	และ	จันทร์จิรา	สีสว่าง.	“ภาวะเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ
	 และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานชาย:	การทบทวนวิจัยเชิงปริมาณ
	 อย่างเป็นระบบ”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ม.ค.-มี.ค.	;	38(1):4-18.

เบาหวาน--ในวัยชรา
รัตติกาล	พรหมพาหกุล	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของโปรแกรมการกำากับตนเอง
	 ต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารในผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดท่ี	2	
	 ท่ีควบคุมระดับนำา้ตาลในเลือดไม่ได้”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	38(2):32-45.

เบาหวานชนิดไม่พ่ึงอินซูลิน
นิตยา	สิตะเสน	และ	กีรดา	ไกรนุวัตร.	“ความชุกและปัจจัยทำานายการเกิด
	 โรคไตจากเบาหวานในผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี	2	ในศูนย์บริการ
	 สาธารณสุข	กรุงเทพมหานคร”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	
	 ต.ค.-ธ.ค.	;	38(4):31-43.
รัตติกาล	พรหมพาหกุล	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของโปรแกรมการกำากับตนเอง
	 ต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารในผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดท่ี	2	
	 ท่ีควบคุมระดับนำา้ตาลในเลือดไม่ได้”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	38(2):32-45.

เบาหวานในหญิงมีครรภ์
ตติรัตน์	เตชะศักด์ิศรี	และ	ชนัดดา	ระดาฤทธ์ิ.	“รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
	 ของค่านำา้ตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร	2	ช่ัวโมง	ในสตรีท่ีมีภาวะ
	 เบาหวานขณะต้ังครรภ์”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	
	 38(4):15-30.

ป
ปอด, โรคเกิดจากการอุดก้ัน
ดวงรัตน์	วัฒนกิจไกรเลิศ	และคนอ่ืนๆ.	“อิทธิพลของเทคนิคการใช้ยาชนิดสูด	
	 การเกิดอาการกำาเริบ	อายุ	และอุปสรรคในการรับการดูแลต่อความ
	 ร่วมมือในการใช้ยาชนิดสูดในผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	38(2):74-87.

ปอดอุดก้ันเร้ือรัง, โรค
ดวงรัตน์	วัฒนกิจไกรเลิศ	และคนอ่ืนๆ.	“อิทธิพลของเทคนิคการใช้ยาชนิดสูด	
	 การเกิดอาการกำาเริบ	อายุ	และอุปสรรคในการรับการดูแลต่อความ
	 ร่วมมือในการใช้ยาชนิดสูดในผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	38(2):74-87.

โปรแกรมฝึกการบริหารจัดการ
หทัยชนก	พูลเลิศ	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของโปรแกรมฝึกการบริหารจัดการ
	 ต่อความสามารถของการรู้คิด	ในผู้ป่วยสมองขาดเลือดไม่รุนแรง”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ก.ค.-ก.ย.	;	38(3):50-62.

โปรแกรมให้ข้อมูลเชิงรูปธรรม-ปรนัย
พิจิตรา	เล็กดำารงกุล	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของโปรแกรมให้ข้อมูลเชิงรูปธรรม-
	 ปรนัยต่อความวิตกกังวล	และภาวะการทำาหน้าท่ีในผู้ป่วยมะเร็ง
	 ต่อมนำา้เหลืองท่ีได้รับยาเคมีบำาบัด”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	
	 ม.ค.-มี.ค.	;	38(1):19-34.

ผ
ผู้ป่วย, การจำาหน่ายออกจากโรงพยาบาล
อติภัทร	พรมสมบัติ	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยทำานายความปวดในผู้ป่วยท่ีได้รับ
	 บาดเจ็บก่อนจำาหน่ายจากโรงพยาบาล”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	38(2):59-73.

ผู้ป่วย, การดูแล
จันทร์จิรา	สีสว่าง	และ	ปุลวิชช์	ทองแตง.	“บทบาทของพยาบาลในการดูแล
	 แบบทีมเพ่ือการควบคุมความดันโลหิตของผู้ป่วยสูงอายุ”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	38(4):4-14.

ผู้ป่วย--ความร่วมมือในการรักษา
วารุณี	พลิกบัว	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยเอ้ือและอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมใน
	 การจัดการอาการตามการรับรู้ของผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยาระหว่างรับ
	 การรักษาในโรงพยาบาล”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	
	 38(4):77-91.
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ผู้สูงอายุ
รัตติกาล	พรหมพาหกุล	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของโปรแกรมการกำากับตนเอง
	 ต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารในผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดท่ี	2	
	 ท่ีควบคุมระดับนำา้ตาลในเลือดไม่ได้”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	38(2):32-45.

ผู้สูงอายุ--อินโดนีเซีย
Kusuma,	M.D.S.	and	others.	“ปัจจัยทำานายอาการซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
	 ท่ีอยู่ในชุมชน	จังหวัดบาหลี	ประเทศอินโดนีเซีย”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	38(4):62-76.

พ
พยาบาล
จันทร์จิรา	สีสว่าง	และ	ปุลวิชช์	ทองแตง.	“บทบาทของพยาบาลในการดูแล
	 แบบทีมเพ่ือการควบคุมความดันโลหิตของผู้ป่วยสูงอายุ”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	38(4):4-14.
รัตติมา	ศิริโหราชัย	และคนอ่ืนๆ.	“การศึกษาการถูกขัดจังหวะงานสำาคัญ
	 ของพยาบาลช่วยรอบนอกในห้องผ่าตัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ก.ค.-ก.ย.	;	38(3):87-100.

พฤติกรรมสุขภาพ--อินโดนีเซีย
Kusuma,	M.D.S.	and	others.	“ปัจจัยทำานายอาการซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
	 ท่ีอยู่ในชุมชน	จังหวัดบาหลี	ประเทศอินโดนีเซีย”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	38(4):62-76.

พฤติกรรมเด็ก
สุดหทัย	ประสงค์	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของโปรแกรมส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
	 มารดา-ทารกต่อการตอบสนองของมารดาต่อความต้องการของทารก	
	 และความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดา-ทารกในมารดาท่ีมีบุตรคนแรก”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ม.ค.-มี.ค.	;	38(1):60-72.

ภ
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
ธัญชนก	รูปงาม	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยทำานายการรู้คิดในผู้ป่วยท่ีมีภาวะหายใจ
	 ผิดปกติขณะหลับ”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	
	 ม.ค.-มี.ค.	;	38(1):35-46.

ม
มะเร็ง--การรักษาด้วยยา
พิจิตรา	เล็กดำารงกุล	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของโปรแกรมให้ข้อมูลเชิงรูปธรรม-
	 ปรนัยต่อความวิตกกังวล	และภาวะการทำาหน้าท่ีในผู้ป่วยมะเร็ง
	 ต่อมนำา้เหลืองท่ีได้รับยาเคมีบำาบัด”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	
	 ม.ค.-มี.ค.	;	38(1):19-34.

มะเร็งต่อมนำา้เหลือง
พิจิตรา	เล็กดำารงกุล	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของโปรแกรมให้ข้อมูลเชิงรูปธรรม-
	 ปรนัยต่อความวิตกกังวล	และภาวะการทำาหน้าท่ีในผู้ป่วยมะเร็ง
	 ต่อมนำา้เหลืองท่ีได้รับยาเคมีบำาบัด”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	
	 ม.ค.-มี.ค.	;	38(1):19-34.

มะเร็งเม็ดเลือดขาว
ชไมพร	ประคำานอก	และ	อาภาวรรณ	หนูคง.	“ปัจจัยคัดสรรท่ีมีความสัมพันธ์
	 กับความสมำา่เสมอในการได้รับยาเคมีบำาบัดทางหลอดเลือดดำาใน
	 ผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	
	 ก.ค.-ก.ย.	;	38(3):35-49.

มะเร็งโลหิตวิทยา
วารุณี	พลิกบัว	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยเอ้ือและอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมใน
	 การจัดการอาการตามการรับรู้ของผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยาระหว่างรับ
	 การรักษาในโรงพยาบาล”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	
	 38(4):77-91.

มารดา
สุดหทัย	ประสงค์	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของโปรแกรมส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
	 มารดา-ทารก	ต่อการตอบสนองของมารดาต่อความต้องการของทารก	
	 และความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดา-ทารกในมารดาท่ีมีบุตรคนแรก”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ม.ค.-มี.ค.	;	38(1):60-72.

มารดาท่ีทำางานนอกบ้าน
ชิดชนก	พันธ์ป้อม	และ	วรรณา	พาหุวัฒนกร.	“ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
	 การเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว	6	เดือน	ในมารดาท่ีทำางานนอกบ้าน”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ม.ค.-มี.ค.	;	38(1):	47-59.

ย
ยา--ผลข้างเคียง
ชไมพร	ประคำานอก	และ	อาภาวรรณ	หนูคง.	“ปัจจัยคัดสรรท่ีมีความสัมพันธ์
	 กับความสมำา่เสมอในการได้รับยาเคมีบำาบัดทางหลอดเลือดดำาใน
	 ผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	
	 ก.ค.-ก.ย.	;	38(3):35-49.

ยาสูดขยายหลอดลมชนิดออกฤทธ์ิยาว
ดวงรัตน์	วัฒนกิจไกรเลิศ	และคนอ่ืนๆ.	“อิทธิพลของเทคนิคการใช้ยาชนิดสูด	
	 การเกิดอาการกำาเริบ	อายุ	และอุปสรรคในการรับการดูแลต่อความ
	 ร่วมมือในการใช้ยาชนิดสูดในผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	38(2):74-87.

ร
โรคอ้วน--ในระยะต้ังครรภ์
พรนิภา	ดีมงคล	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยทำานายนำา้หนักท่ีเพ่ิมข้ึนในขณะต้ังครรภ์
	 ของสตรีท่ีมีภาวะนำา้หนักเกินและอ้วน”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	38(2):46-58.

โรคไตจากเบาหวาน
นิตยา	สิตะเสน	และ	กีรดา	ไกรนุวัตร.	“ความชุกและปัจจัยทำานายการเกิด
	 โรคไตจากเบาหวานในผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี	2
	 ในศูนย์บริการสาธารณสุข	กรุงเทพมหานคร”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	38(4):31-43.

โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง--อินโดนีเซีย
Kusuma,	M.D.S.	and	others.	“ปัจจัยทำานายอาการซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
	 ท่ีอยู่ในชุมชน	จังหวัดบาหลี	ประเทศอินโดนีเซีย”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	38(4):62-76.

ล
ลิวคีเมีย
ชไมพร	ประคำานอก	และ	อาภาวรรณ	หนูคง.	“ปัจจัยคัดสรรท่ีมีความสัมพันธ์
	 กับความสมำา่เสมอในการได้รับยาเคมีบำาบัดทางหลอดเลือดดำาใน
	 ผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	
	 ก.ค.-ก.ย.	;	38(3):35-49.
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ว
วัยรุ่น
ประยูรศรี	ศรีจันทร์		และ	พวงเพชร	เกษรสมุทร.	“ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์
	 กับภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ม.ค.-มี.ค.	;	38(1):86-98.

ศ
ศัลยกรรม, การดูแลภายหลัง
ปิยาภรณ์	เยาวเรศ	และคนอ่ืนๆ.	“อิทธิพลของความรุนแรงของการบาดเจ็บ	
	 โรคร่วม	จำานวนคร้ังของการผ่าตัด	จำานวนภาวะแทรกซ้อน	ต่อจำานวน
	 วันนอนโรงพยาบาลในผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	38(4):92-103.

ศัลยกรรม--ภาวะแทรกซ้อน
ปิยาภรณ์	เยาวเรศ	และคนอ่ืนๆ.	“อิทธิพลของความรุนแรงของการบาดเจ็บ	
	 โรคร่วม	จำานวนคร้ังของการผ่าตัด	จำานวนภาวะแทรกซ้อน	ต่อจำานวน
	 วันนอนโรงพยาบาลในผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	38(4):92-103.

ส
สตรีทำางาน
ศศิธารา	น่วมภา	และคนอ่ืนๆ.	“ประสบการณ์การรับบริการฝากครรภ์
	 และการแสวงหาข้อมูลสุขภาพของสตรีต้ังครรภ์ท่ีทำางานในโรงงาน
	 อุตสาหกรรมขนาดใหญ่	:	การศึกษาเชิงคุณภาพแบบบรรยาย”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	38(4):44-61.

สตรีมีครรภ์--นำา้หนักตัว
พรนิภา	ดีมงคล	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยทำานายนำา้หนักท่ีเพ่ิมข้ึนในขณะต้ังครรภ์
	 ของสตรีท่ีมีภาวะนำา้หนักเกินและอ้วน”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	38(2):46-58.

สมองขาดเลือด
หทัยชนก	พูลเลิศ	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของโปรแกรมฝึกการบริหารจัดการ
	 ต่อความสามารถของการรู้คิดในผู้ป่วยสมองขาดเลือดไม่รุนแรง”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ก.ค.-ก.ย.	;	38(3):50-62.

สุขภาพจิต
วราภรณ์	ภูคา	และ	นพพร	ว่องสิริมาศ.	“ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับสุขภาวะ
	 ทางจิตใจในผู้ป่วยท่ีฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ม.ค.-มี.ค.	;	38(1):73-85.

ห
หลอดเลือดสมอง, โรค
หทัยชนก	พูลเลิศ	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของโปรแกรมฝึกการบริหารจัดการ
	 ต่อความสามารถของการรู้คิดในผู้ป่วยสมองขาดเลือดไม่รุนแรง”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ก.ค.-ก.ย.	;	38(3):50-62.

หัวใจพิการแต่กำาเนิด--ในวัยทารกและวัยเด็ก
นริศา	อาจอ่อนศรี	และ	ธีรพงศ์	โตเจริญโชค.	“การพยาบาลผู้ป่วยเด็กหลัง
	 การได้รับการผ่าตัด	Modified	blalock-taussig	shunt	(MBTS)	
	 ในระยะวิกฤต”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	38(2):19-31.
สุดหทัย	ประสงค์	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของโปรแกรมส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
	 มารดา-ทารก	ต่อการตอบสนองของมารดาต่อความต้องการของทารก	
	 และความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดา-ทารกในมารดาท่ีมีบุตรคนแรก”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ม.ค.-มี.ค.	;	38(1):60-72.

ห้องผ่าตัด
รัตติมา	ศิริโหราชัย	และคนอ่ืนๆ.	“การศึกษาการถูกขัดจังหวะงานสำาคัญ
	 ของพยาบาลช่วยรอบนอกในห้องผ่าตัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ก.ค.-ก.ย.	;	38(3):87-100.

อ
อัลบูมิน
ธัญชนก	รูปงาม	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยทำานายการรู้คิดในผู้ป่วยท่ีมีภาวะหายใจ
	 ผิดปกติขณะหลับ”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	
	 ม.ค.-มี.ค.	;	38(1):35-46.

อุบัติเหตุ
ปิยาภรณ์	เยาวเรศ	และคนอ่ืนๆ.	“อิทธิพลของความรุนแรงของการบาดเจ็บ	
	 โรคร่วม	จำานวนคร้ังของการผ่าตัด	จำานวนภาวะแทรกซ้อน	ต่อจำานวน
	 วันนอนโรงพยาบาลในผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	38(4):92-103.

อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ
ปิยาภรณ์	เยาวเรศ	และคนอ่ืนๆ.	“อิทธิพลของความรุนแรงของการบาดเจ็บ	
	 โรคร่วม	จำานวนคร้ังของการผ่าตัด	จำานวนภาวะแทรกซ้อน	ต่อจำานวน
	 วันนอนโรงพยาบาลในผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	38(4):92-103.

ดรรชนีผู้แต่ง
จ
จันทร์จิรา	สีสว่าง	และ	ปุลวิชช์	ทองแตง.	“บทบาทของพยาบาลในการดูแล
	 แบบทีมเพ่ือการควบคุมความดันโลหิตของผู้ป่วยสูงอายุ”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	38(4):4-14.

ช
ชไมพร	ประคำานอก	และ	อาภาวรรณ	หนูคง.	“ปัจจัยคัดสรรท่ีมีความสัมพันธ์
	 กับความสมำา่เสมอในการได้รับยาเคมีบำาบัดทางหลอดเลือดดำาใน
	 ผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	
	 ก.ค.-ก.ย.	;	38(3):35-49.
ชิดชนก	พันธ์ป้อม	และ	วรรณา	พาหุวัฒนกร.	“ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
	 เล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว	6	เดือน	ในมารดาท่ีทำางานนอกบ้าน”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ม.ค.-มี.ค.	;	38(1):47-59.

ด
ดวงรัตน์	วัฒนกิจไกรเลิศ	และคนอ่ืนๆ.	“อิทธิพลของเทคนิคการใช้ยาชนิดสูด
	 การเกิดอาการกำาเริบ	อายุ	และอุปสรรคในการรับการดูแลต่อความ
	 ร่วมมือในการใช้ยาชนิดสูดในผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	38(2):74-87.

ต
ตติรัตน์	เตชะศักด์ิศรี	และ	ชนัดดา	ระดาฤทธ์ิ.	“รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
	 ของค่านำา้ตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร	2	ช่ัวโมง	ในสตรีท่ีมีภาวะ
	 เบาหวานขณะต้ังครรภ์”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	
	 ต.ค.-ธ.ค.	;	38(4):15-30.

ธ
ธัญชนก	รูปงาม	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยทำานายการรู้คิดในผู้ป่วยท่ีมีภาวะหายใจ
	 ผิดปกติขณะหลับ”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	
	 ม.ค.-มี.ค.	;	38(1):35-46.
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น
นริศา	อาจอ่อนศรี	และ	ธีรพงศ์	โตเจริญโชค.	“การพยาบาลผู้ป่วยเด็กหลังการ
	 ได้รับการผ่าตัด	Modified	blalock-taussig	shunt	(MBTS)	
	 ในระยะวิกฤต”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	เม.ย.-มิ.ย.	;	38(2):19-31.
นิตยา	สิตะเสน	และ	กีรดา	ไกรนุวัตร.	“ความชุกและปัจจัยทำานายการเกิด
	 โรคไตจากเบาหวานในผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี	2	
	 ในศูนย์บริการสาธารณสุข	กรุงเทพมหานคร”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	38(4):31-43.

ป
ประยูรศรี	ศรีจันทร์		และ	พวงเพชร	เกษรสมุทร.	“ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์
	 กับภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ม.ค.-มี.ค.	;	38(1):86-98.
ปิยาภรณ์	เยาวเรศ	และคนอ่ืนๆ.	“อิทธิพลของความรุนแรงของการบาดเจ็บ	
	 โรคร่วม	จำานวนคร้ังของการผ่าตัด	จำานวนภาวะแทรกซ้อน	ต่อจำานวน
	 วันนอนโรงพยาบาลในผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ”	
	 วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ต.ค.-ธ.ค.	;	38(4):92-103.
ปุลวิชช์	ทองแตง	และ	จันทร์จิรา	สีสว่าง.	“ภาวะเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ
	 และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานชาย:	การทบทวนวิจัยเชิงปริมาณ
	 อย่างเป็นระบบ”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ม.ค.-มี.ค.	;	38(1):4-18.

พ
พรนิภา	ดีมงคล	และคนอ่ืนๆ.	“ปัจจัยทำานายนำา้หนักท่ีเพ่ิมข้ึนในขณะต้ังครรภ์
	 ของสตรีท่ีมีภาวะนำา้หนักเกินและอ้วน”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	
	 เม.ย.-มิ.ย.	;	38(2):46-58.
พรสินี	เต็งพานิชกุล	และ	ณัฐมา	พรรัตนมณีวงศ์.	“ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์
	 กับการทำาหน้าท่ีของกระดูกและกล้ามเน้ือในบุคคลท่ีมีกระดูกอักเสบ
	 ติดเช้ือเร้ือรัง”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	ก.ค.-ก.ย.	;	38(3):78-86.
พิจิตรา	เล็กดำารงกุล	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของโปรแกรมให้ข้อมูลเชิงรูปธรรม-
	 ปรนัยต่อความวิตกกังวล	และภาวะการทำาหน้าท่ีในผู้ป่วยมะเร็ง
	 ต่อมนำา้เหลืองท่ีได้รับยาเคมีบำาบัด”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	
	 ม.ค.-มี.ค.	;	38(1):19-34.

ร
รัตติกาล	พรหมพาหกุล	และคนอ่ืนๆ.	“ผลของโปรแกรมการกำากับตนเองต่อ
	 พฤติกรรมการรับประทานอาหารในผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดท่ี	2	
	 ท่ีควบคุมระดับนำา้ตาลในเลือดไม่ได้”	วารสารพยาบาลศาสตร์	2563	;	
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