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ดรรชนีวารสารภาษาไทย พ.ศ. 2555
สุรางค์ ศิโรโรตม์สกุล   ณิภาภัส อินทรกำแหง
นิภาพร เดชะ
1

1
1
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2555 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 30(2):22-34.
อรุณรัตน์ คันธา และคนอืน่ ๆ. “ปัจจัยทำนายความต้องการอยู่
ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
แห่งหนึง่ ” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 	
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สมาชิกในครอบครัว” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ;
ม.ค.-มี.ค. ; 30(1):81-90.
ยุพา จิว๋ พัฒนกุล และ อุบลวรรณา เรือนทองดี. “ผลของ
โปรแกรมการออกกำลังกายโดยการแกว่งแขนร่วมกับ
ครอบครัวต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของผูส้ งู อายุ
โรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 30(2):46-57.
อรุณรัศมี บุนนาค และคนอืน่ ๆ. “ผลของการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายในเด็ก
วัยรุน่ ทีม่ ภี าวะน้ำหนักเกิน” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ;
ต.ค.-ธ.ค. ; 30(4):37-48.
การออกกำลังกายสำหรับผูส้ งู อายุ
ยุพา จิว๋ พัฒนกุล. “การเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตนในการ
ออกกำลังกายของผูส้ งู อายุโรคความดันโลหิตสูง : บทบาท
สมาชิกในครอบครัว” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ;
ม.ค.-มี.ค. ; 30(1):81-90.
การเรียนรู้
Allen, J. and others. “การเรียนรูข้ า้ มวัฒนธรรมและความร่วม
มือด้านเครือข่ายต่างประเทศ : การประเมินผลการ		
ทัศนศึกษาในประเทศไทย” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; 	
เม.ย.-มิ.ย. ; 30(2):12-21.
การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่
ชญาภา ชัยสุวรรณ และคนอืน่ ๆ. “อำนาจการทำนายของการ
สนับสนุนจากสามี ย่ายาย และพยาบาลต่อระยะเวลาใน
การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ม.ค.-มี.ค. ; 30(1):70-80.
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พิมพ์ชนก บุญเฉลิม และคนอืน่ ๆ. “ผลของโปรแกรมการเตรียม
ความพร้อมมารดาและทารกเกิดก่อนกำหนดต่อการรับรู้
สมรรถนะของตนเองในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ และ
ประสิทธิภาพการดูดนม” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; 	
ต.ค.-ธ.ค. ; 30(4):61-71.
การแกว่งแขน
ยุพา จิว๋ พัฒนกุล และ อุบลวรรณา เรือนทองดี. “ผลของ
โปรแกรมการออกกำลังกายโดยการแกว่งแขนร่วมกับ
ครอบครัวต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของผูส้ งู อายุ
โรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 30(2):46-57.
เกมคอมพิวเตอร์
สุชาดา สุนทรศิรทิ รัพย์, วนิดา เสนะสุทธิพนั ธุ.์ “ผลของการ
เบีย่ งเบนความสนใจโดยใช้เกมดิจติ อลต่อความปวดของ
ผูป้ ว่ ยเด็กหลังผ่าตัดไส้ตงิ่ 24 ชัว่ โมง”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 30(4):72-79.
ข
ข้อมูล
พิจติ รา เล็กดำรงกุล และคนอืน่ ๆ. “ความสัมพันธ์ระหว่างความ
ต้องการข้อมูล ข้อมูลที่ได้รบั พฤติกรรมการดูแลตนเอง และ
คุณภาพชีวติ ในผูป้ ว่ ยมะเร็งทางโลหิตวิทยาที่ได้รบั ยาเคมี
บำบัด” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ;
ก.ค.-ก.ย. ; 30(3):64-73.
ค
ครอบครัว
ปาริชาติ ดำรงค์รกั ษ์ และคนอืน่ ๆ. “ผลของการดูแลโดยให้
ครอบครัวเป็นศูนย์กลางต่อการรับรูส้ มรรถนะในการมีสว่ น
ร่วมดูแลบุตรและความพึงพอใจต่อบริการพยาบาลของ
มารดาในหออภิบาลทารกแรกเกิด”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 30(2):70-79.
ยุพา จิว๋ พัฒนกุล และ อุบลวรรณา เรือนทองดี. “ผลของ
โปรแกรมการออกกำลังกายโดยการแกว่งแขนร่วมกับ
ครอบครัวต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของผูส้ งู อายุ
โรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 30(2):46-57.
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ความซึมเศร้า
นันทนา ธนาโนวรรณ และคนอืน่ ๆ. “ผลของตัวแปรส่งผ่านจาก
ความรุนแรงทีเ่ กิดจากคูส่ มรสและปัจจัยทางจิตสังคมต่อ
ภาวะซึมเศร้าก่อนคลอดและหลังคลอดในสตรีไทย”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 30(4):28-36.
สุภาวดี เกษไชย และคนอืน่ ๆ. “ปัจจัยทำนายอาการซึมเศร้าใน
ผูป้ ว่ ยโรคจิตเภททีม่ อี าการทางจิตครัง้ แรก”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 30(4):90-101.
ความซึมเศร้า - ในวัยรุน่
มรกต สิทธิขนั แก้ว และคนอืน่ ๆ. “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับ
รูส้ งิ่ ก่อความเครียดและอาการซึมเศร้าในวัยรุน่
โรคธาลัสซีเมีย” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ก.ค.-ก.ย. ;
30(3):25-35.
ความดันเลือดสูง
ยุพา จิว๋ พัฒนกุล. “การเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตนในการ
ออกกำลังกายของผูส้ งู อายุโรคความดันโลหิตสูง : บทบาท
สมาชิกในครอบครัว” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ;
ม.ค.-มี.ค. ; 30(1):81-90.
ยุพา จิว๋ พัฒนกุล และ อุบลวรรณา เรือนทองดี. “ผลของ
โปรแกรมการออกกำลังกายโดยการแกว่งแขนร่วมกับ
ครอบครัวต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของผูส้ งู อายุ
โรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 30(2):46-57.
ความต้องการ
พิจติ รา เล็กดำรงกุล และคนอืน่ ๆ. “ความสัมพันธ์ระหว่างความ
ต้องการข้อมูล ข้อมูลที่ได้รบั พฤติกรรมการดูแลตนเอง และ
คุณภาพชีวติ ในผูป้ ว่ ยมะเร็งทางโลหิตวิทยาที่ได้รบั ยาเคมี
บำบัด” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ก.ค.-ก.ย. ;
30(3):64-73.
ความต้องการอยู่ในงาน
อรุณรัตน์ คันธา และคนอืน่ ๆ. “ปัจจัยทำนายความต้องการอยู่
ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
แห่งหนึง่ ” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ;
ต.ค.-ธ.ค. ; 30(4):7-17.
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ความพึงพอใจ
ปาริชาติ ดำรงค์รกั ษ์ และคนอืน่ ๆ. “ผลของการดูแลโดยให้
ครอบครัวเป็นศูนย์กลางต่อการรับรูส้ มรรถนะในการมีสว่ น
ร่วมดูแลบุตรและความพึงพอใจต่อบริการพยาบาลของ
มารดาในหออภิบาลทารกแรกเกิด”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 30(2):70-79.
สุทธิลกั ษณ์ น้อยพ่วง และ ทัศนี ประสบกิตติคณ
ุ . “ผลของ
โปรแกรมการสร้างพลังใจต่อการรับรูส้ มรรถนะในการดูแล
บุตรและความพึงพอใจต่อบริการพยาบาลในมารดาทีบ่ ตุ รได้
รับการรักษาทางศัลยกรรมกระดูก”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ก.ค.-ก.ย. ; 30(3):36-45.
ความรุนแรง
นันทนา ธนาโนวรรณ และคนอืน่ ๆ. “ผลของตัวแปรส่งผ่านจาก
ความรุนแรงทีเ่ กิดจากคูส่ มรสและปัจจัยทางจิตสังคมต่อ
ภาวะซึมเศร้าก่อนคลอดและหลังคลอดในสตรีไทย”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 30(4):28-36.
รวมพร คงกำเนิด และ ศิรอิ ร สินธุ. “การรับรูค้ วามรุนแรงและ
การรับโอกาสเสีย่ งต่อการติดเชือ้ ทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุน่
ผูห้ ญิงไทย” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ม.ค.-มี.ค. ; 	
30(1):61-69.
ความรู้
รัตนาภรณ์ คงคา และคนอืน่ ๆ. “ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการสอบ
ผ่านความรูข้ องผูข้ อขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น
ผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชนั้ หนึง่  	
บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ก.ค.-ก.ย. ; 30(3):82-91.
ความรูส้ กึ ไม่แน่นอน
ภัทรนุช ภูมพิ าน และคนอืน่ ๆ. “ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความรูส้ กึ
ไม่แน่นอนของบิดามารดาเด็กป่วยเรือ้ รังที่ได้รบั การใส่ทอ่
ช่วยหายใจในระยะวิกฤต” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; 	
ก.ค.-ก.ย. ; 30(3):15-24.

ความวิตกกังวล
อลงกรณ์ อักษรศรี และคนอืน่ ๆ. “ผลของการให้ขอ้ มูลแบบ
รูปธรรม-ปรนัยต่อความวิตกกังวลและการมีสว่ นร่วมของ
บิดามารดาในการดูแลบุตรที่ได้รบั การรักษาในหอผูป้ ว่ ยเด็ก
วิกฤต” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 	
30(2):80-89.
ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตร
อลงกรณ์ อักษรศรี และคนอืน่ ๆ. “ผลของการให้ขอ้ มูลแบบ
รูปธรรม-ปรนัยต่อความวิตกกังวลและการมีสว่ นร่วมของ
บิดามารดาในการดูแลบุตรที่ได้รบั การรักษาในหอผูป้ ว่ ยเด็ก
วิกฤต” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 	
30(2):80-89.
ความเครียด
มรกต สิทธิขนั แก้ว และคนอืน่ ๆ. “ความสัมพันธ์ระหว่างการ
รับรูส้ งิ่ ก่อความเครียดและอาการซึมเศร้าในวัยรุน่
โรคธาลัสซีเมีย” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ก.ค.-ก.ย. ;
30(3):25-35.
ลาวัณย์ ตุน่ ทอง และคนอืน่ ๆ. “ปัจจัยทำนายความกดดันทาง
จิตใจในผูป้ ว่ ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ม.ค.-มี.ค. ; 30(1):40-48.
ความเจ็บปวด
สุชาดา สุนทรศิรทิ รัพย์, วนิดา เสนะสุทธิพนั ธุ.์ “ผลของการ
เบีย่ งเบนความสนใจโดยใช้เกมดิจติ อล ต่อความปวดของ
ผูป้ ว่ ยเด็กหลังผ่าตัดไส้ตงิ่ 24 ชัว่ โมง”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 30(4):72-79.
คุณภาพชีวติ
พิจติ รา เล็กดำรงกุล และคนอืน่ ๆ. “ความสัมพันธ์ระหว่างความ
ต้องการข้อมูล ข้อมูลที่ได้รบั พฤติกรรมการดูแลตนเอง และ
คุณภาพชีวติ ในผูป้ ว่ ยมะเร็งทางโลหิตวิทยาที่ได้รบั ยาเคมี
บำบัด” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ก.ค.-ก.ย. ; 	
30(3):64-73.
ลิวรรณ อุนนาภิรกั ษ์ และคนอืน่ ๆ. “ประสิทธิผลของโปรแกรม
ส่งเสริมสุขภาพต่อคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุในชมรมผูส้ งู อายุ” 	
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 30(2):35-45.
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คูส่ มรส
นันทนา ธนาโนวรรณ และคนอืน่ ๆ. “ผลของตัวแปรส่งผ่านจาก
ความรุนแรงทีเ่ กิดจากคูส่ มรสและปัจจัยทางจิตสังคมต่อ
ภาวะซึมเศร้าก่อนคลอดและหลังคลอดในสตรีไทย”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 30(4):28-36.
เคมีบำบัด
พิจติ รา เล็กดำรงกุล และคนอืน่ ๆ. “ความสัมพันธ์ระหว่างความ
ต้องการข้อมูล ข้อมูลที่ได้รบั พฤติกรรมการดูแลตนเอง และ
คุณภาพชีวติ ในผูป้ ว่ ยมะเร็งทางโลหิตวิทยาที่ได้รบั ยาเคมี
บำบัด” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ก.ค.-ก.ย. ; 30(3):64-73.
เครือ่ งช่วยหายใจ
ภัทรนุช ภูมพิ าน และคนอืน่ ๆ. “ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความรูส้ กึ
ไม่แน่นอนของบิดามารดาเด็กป่วยเรือ้ รังที่ได้รบั การใส่ทอ่
ช่วยหายใจในระยะวิกฤต” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; 	
ก.ค.-ก.ย. ; 30(3):15-24.
สมสิริ รุง่ อมรรัตน์ และ วรานุช กาญจนเวนิช. “การมีสว่ นร่วม
ของมารดาในการดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดและต้องได้รบั
เครือ่ งช่วยหายใจ” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ;
ต.ค.-ธ.ค. ; 30(4):49-60.
จ
จิตเภท
สุภาวดี เกษไชย และคนอืน่ ๆ. “ปัจจัยทำนายอาการซึมเศร้าใน
ผูป้ ว่ ยโรคจิตเภททีม่ อี าการทางจิตครัง้ แรก”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 30(4):90-101.
ช
ชมรมผูส้ งู อายุ
ลิวรรณ อุนนาภิรกั ษ์ และคนอืน่ ๆ. “ประสิทธิผลของโปรแกรม
ส่งเสริมสุขภาพต่อคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุในชมรมผูส้ งู อายุ” 	
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 30(2):35-45.
ด
เด็ก, การดูแล
มลฤดี ยืนยาว และ วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์. “ปัจจัยทำนายความ
ต่อเนือ่ งสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสในเด็กทีต่ ดิ
เชือ้ เอชไอวี” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 	
30(4):80-89.
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สุทธิลกั ษณ์ น้อยพ่วง และ ทัศนี ประสบกิตติคณ
ุ . “ผลของ
โปรแกรมการสร้างพลังใจต่อการรับรูส้ มรรถนะในการดูแล
บุตรและความพึงพอใจต่อบริการพยาบาลในมารดาทีบ่ ตุ รได้
รับการรักษาทางศัลยกรรมกระดูก”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ก.ค.-ก.ย. ; 30(3):36-45.
อลงกรณ์ อักษรศรี และคนอืน่ ๆ. “ผลของการให้ขอ้ มูลแบบ
รูปธรรม-ปรนัยต่อความวิตกกังวลและการมีสว่ นร่วมของ
บิดามารดาในการดูแลบุตรที่ได้รบั การรักษาในหอผูป้ ว่ ยเด็ก
วิกฤต” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 	
30(2):80-89.
อาภาวรรณ หนูคง และคนอืน่ ๆ. “การจัดการของผูด้ แู ลในการ
ดูแลเด็กโรคหืด” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ;
ม.ค.-มี.ค. ; 30(1):49-60.
เด็กก่อนวัยเรียน
สินพี ร ยืนยง และ กนกพร หมูพ่ ยัคฆ์. “การศึกษาเปรียบเทียบ
ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับภาวะโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียนใน
เขตอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุร”ี
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 30(2):90-100.
ต
ไต, โรค
พรจิตต์ อุไรรัตน์ และคนอืน่ ๆ. “ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรม
ป้องกันการกำเริบของโรคในผูป้ ว่ ยไตอักเสบลูปสั ”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ก.ค.-ก.ย. ; 30(3):55-63.
สาวิกา อร่ามเมือง และคนอืน่ ๆ. “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการ
จำกัดน้ำในผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รังที่ได้รบั การรักษาด้วย
การฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ก.ค.-ก.ย. ; 30(3):74-81.
ไตวายเรือ้ รัง
สาวิกา อร่ามเมือง และคนอืน่ ๆ. “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการ
จำกัดน้ำในผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รังที่ได้รบั การรักษาด้วย
การฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ก.ค.-ก.ย. ; 30(3):74-81.
ไตอักเสบ
พรจิตต์ อุไรรัตน์ และคนอืน่ ๆ. “ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรม
ป้องกันการกำเริบของโรคในผูป้ ว่ ยไตอักเสบลูปสั ”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ก.ค.-ก.ย. ; 30(3):55-63.
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ท
ทัศนศึกษา
Allen, J. and others. “การเรียนรูข้ า้ มวัฒนธรรมและความร่วม
มือด้านเครือข่ายต่างประเทศ : การประเมินผลการ		
ทัศนศึกษาในประเทศไทย” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; 	
เม.ย.-มิ.ย. ; 30(2):12-21.
ทารก, การดูแล
พิมพ์ชนก บุญเฉลิม และคนอืน่ ๆ. “ผลของโปรแกรมการเตรียม
ความพร้อมมารดาและทารกเกิดก่อนกำหนดต่อการรับรู้
สมรรถนะของตนเองในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ และ
ประสิทธิภาพการดูดนม” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; 	
ต.ค.-ธ.ค. ; 30(4):61-71.
สมสิริ รุง่ อมรรัตน์ และ วรานุช กาญจนเวนิช. “การมีสว่ นร่วม
ของมารดาในการดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดและต้องได้รบั
เครือ่ งช่วยหายใจ” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ;
ต.ค.-ธ.ค. ; 30(4):49-60.
ทารกคลอดก่อนกำหนด
พิมพ์ชนก บุญเฉลิม และคนอืน่ ๆ. “ผลของโปรแกรมการเตรียม
ความพร้อมมารดาและทารกเกิดก่อนกำหนดต่อการรับรู้
สมรรถนะของตนเองในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ และ
ประสิทธิภาพการดูดนม” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; 	
ต.ค.-ธ.ค. ; 30(4):61-71.
สมสิริ รุง่ อมรรัตน์ และ วรานุช กาญจนเวนิช. “การมีสว่ นร่วม
ของมารดาในการดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดและต้องได้รบั
เครือ่ งช่วยหายใจ” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ;
ต.ค.-ธ.ค. ; 30(4):49-60.
ทารกแรกเกิด
ปาริชาติ ดำรงค์รกั ษ์ และคนอืน่ ๆ. “ผลของการดูแลโดยให้
ครอบครัวเป็นศูนย์กลางต่อการรับรูส้ มรรถนะในการมีสว่ น
ร่วมดูแลบุตรและความพึงพอใจต่อบริการพยาบาลของ
มารดาในหออภิบาลทารกแรกเกิด”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 30(2):70-79.
ธ
ธาลัสซีเมีย - ในวัยรุน่
มรกต สิทธิขนั แก้ว และคนอืน่ ๆ. “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับ
รูส้ งิ่ ก่อความเครียดและอาการซึมเศร้าในวัยรุน่ โรคธาลัสซีเมีย” 	
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ก.ค.-ก.ย. ; 30(3):25-35.

น
นักศึกษาพยาบาล
ปรางค์ทพิ ย์ อุจะรัตน์ และคนอืน่ ๆ. “ประสิทธิผลของโปรแกรม
การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบตั โิ ดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน
และตลาดนัดความรูต้ อ่ ลักษณะการเรียนรูแ้ บบนำตนเอง
ของนักศึกษา หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการจัดการการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ;
ต.ค.-ธ.ค. ; 30(4):18-27.
น้ำนมมารดา, การเลีย้ งลูก
ชญาภา ชัยสุวรรณ และคนอืน่ ๆ. “อำนาจการทำนายของ
การสนับสนุนจากสามี ย่ายาย และพยาบาลต่อระยะเวลาใน
การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ม.ค.-มี.ค. ; 30(1):70-80.
พิมพ์ชนก บุญเฉลิม และคนอืน่ ๆ. “ผลของโปรแกรมการเตรียม
ความพร้อมมารดาและทารกเกิดก่อนกำหนดต่อการรับรู้
สมรรถนะของตนเองในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ และ
ประสิทธิภาพการดูดนม” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; 	
ต.ค.-ธ.ค. ; 30(4):61-71.
บ
บริโภคนิสยั
อรุณรัศมี บุนนาค และคนอืน่ ๆ. “ผลของการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายในเด็ก
วัยรุน่ ทีม่ ภี าวะน้ำหนักเกิน” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ;
ต.ค.-ธ.ค. ; 30(4):37-48.
บริโภคนิสยั - ในวัยทารกและวัยเด็ก
สินพี ร ยืนยง และ กนกพร หมูพ่ ยัคฆ์. “การศึกษาเปรียบเทียบ
ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับภาวะโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียนใน
เขตอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุร”ี
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 30(2):90-100.
บิดามารดา
ภัทรนุช ภูมพิ าน และคนอืน่ ๆ. “ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความรูส้ กึ
ไม่แน่นอนของบิดามารดาเด็กป่วยเรือ้ รังที่ได้รบั การใส่ทอ่
ช่วยหายใจในระยะวิกฤต” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; 	
ก.ค.-ก.ย. ; 30(3):15-24.

Journal of Nursing Science

117

J Nurs Sci Vol 30  No 4 October - December 2012

เบาะนัง่ รองคลอด
สุนดิ า ชัยติกลุ และคนอืน่ ๆ. “ผลของวิธกี ารเบ่งคลอดแบบ
ธรรมชาติรว่ มกับท่านัง่ ยองๆ บนนวัตกรรมเบาะนัง่ รองคลอด
ต่อระยะเวลาที่ 2 ของการคลอดในผูค้ ลอดครรภ์แรก” 	
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ก.ค.-ก.ย. ; 30(3):7-14.
ป
ประสบการณ์
อัจฉราพร สีห่ ริ ญ
ั วงศ์ และคนอืน่ ๆ. “ประสบการณ์ของพยาบาล
ในการให้บริการสุขภาพจิตแก่ผปู้ ระสบภัยสึนามิ พ.ศ. 2547 	
หลังภัยพิบตั ิ 6 เดือนแรก” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; 	
ม.ค.-มี.ค. ; 30(1):16-27.
ประสาท, ระบบ
ปภัสสรา มุกดาประวัติ และคนอืน่ ๆ. “ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเภทของเนือ้ งอกสมอง ความรุนแรงของความพร่องทาง
ระบบประสาทภาวะโภชนาการและภาวการณ์ทำหน้าทีด่ า้ น
ร่างกายของผูป้ ว่ ยโรคเนือ้ งอกสมองทีเ่ ข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ก.ค.-ก.ย. ; 	
30(3):46-54.
ปอด, โรคเกิดจากการอุดกัน้
ลาวัณย์ ตุน่ ทอง และคนอืน่ ๆ. “ปัจจัยทำนายความกดดันทาง
จิตใจในผูป้ ว่ ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ม.ค.-มี.ค. ; 30(1):40-48.
ปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
ลาวัณย์ ตุน่ ทอง และคนอืน่ ๆ. “ปัจจัยทำนายความกดดันทาง
จิตใจในผูป้ ว่ ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ม.ค.-มี.ค. ; 30(1):40-48.
ปัจจัยทางจิตใจ
นันทนา ธนาโนวรรณ และคนอืน่ ๆ. “ผลของตัวแปรส่งผ่านจาก
ความรุนแรงทีเ่ กิดจากคูส่ มรส และปัจจัยทางจิตสังคมต่อ
ภาวะซึมเศร้าก่อนคลอดและหลังคลอดในสตรีไทย”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 30(4):28-36.
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โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบตั ิ
ปรางค์ทพิ ย์ อุจะรัตน์ และคนอืน่ ๆ. “ประสิทธิผลของโปรแกรม
การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบตั ิ โดยใช้แฟ้มสะสม
ผลงานและตลาดนัดความรูต้ อ่ ลักษณะการเรียนรูแ้ บบนำ
ตนเองของนักศึกษา หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการจัดการการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 	
มหาวิทยาลัยมหิดล” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ;
ต.ค.-ธ.ค. ; 30(4):18-27.
โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ
ลิวรรณ อุนนาภิรกั ษ์ และคนอืน่ ๆ. “ประสิทธิผลของโปรแกรม
ส่งเสริมสุขภาพต่อคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุในชมรมผูส้ งู อายุ” 	
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 30(2):35-45.
  
ผ
ผูด้ แู ล
อาภาวรรณ หนูคง และคนอืน่ ๆ. “การจัดการของผูด้ แู ลใน
การดูแลเด็กโรคหืด” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ;
ม.ค.-มี.ค. ; 30(1):49-60.
ผูป้ ว่ ย
พรจิตต์ อุไรรัตน์ และคนอืน่ ๆ. “ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรม
ป้องกันการกำเริบของโรคในผูป้ ว่ ยไตอักเสบลูปสั ”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ก.ค.-ก.ย. ; 30(3):55-63.
ลาวัณย์ ตุน่ ทอง และคนอืน่ ๆ. “ปัจจัยทำนายความกดดันทาง
จิตใจในผูป้ ว่ ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ม.ค.-มี.ค. ; 30(1):40-48.
สาวิกา อร่ามเมือง และคนอืน่ ๆ. “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการ
จำกัดน้ำในผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รังที่ได้รบั การรักษาด้วย
การฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ก.ค.-ก.ย. ; 30(3):74-81.
ผูป้ ว่ ย, การจัดการดูแล
มลฤดี ยืนยาว และ วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์. “ปัจจัยทำนายความ
ต่อเนือ่ งสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสในเด็กทีต่ ดิ
เชือ้ เอชไอวี” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 	
30(4):80-89.
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ผูป้ ว่ ยเด็ก, การดูแล
สุชาดา สุนทรศิรทิ รัพย์, วนิดา เสนะสุทธิพนั ธุ.์ “ผลของการ
เบีย่ งเบนความสนใจโดยใช้เกมดิจติ อล ต่อความปวดของ
ผูป้ ว่ ยเด็กหลังผ่าตัดไส้ตงิ่ 24 ชัว่ โมง”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 30(4):72-79.

พยาบาล, การให้บริการ
อัจฉราพร สีห่ ริ ญ
ั วงศ์ และคนอืน่ ๆ. “ประสบการณ์ของพยาบาล
ในการให้บริการสุขภาพจิตแก่ผปู้ ระสบภัยสึนามิ พ.ศ. 2547 	
หลังภัยพิบตั ิ 6 เดือนแรก” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; 	
ม.ค.-มี.ค. ; 30(1):16-27.

ผูส้ งู อายุ
ช่อผกา สุทธิพงส์, ศิรอิ ร สินธุ. “ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าใน
ผูส้ งู อายุภายหลังเป็นโรคหลอดเลือดสมองในเขต
ชุมชนเมือง” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ม.ค.-มี.ค. ; 	
30(1):28-39.
ยุพา จิว๋ พัฒนกุล. “การเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตนใน
การออกกำลังกายของผูส้ งู อายุโรคความดันโลหิตสูง : 	
บทบาทสมาชิกในครอบครัว”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ม.ค.-มี.ค. ; 30(1):81-90.
ยุพา จิว๋ พัฒนกุล และ อุบลวรรณา เรือนทองดี. “ผลของ
โปรแกรมการออกกำลังกายโดยการแกว่งแขนร่วมกับ
ครอบครัวต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของผูส้ งู อายุ
โรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 30(2):46-57.
ลิวรรณ อุนนาภิรกั ษ์ และคนอืน่ ๆ. “ประสิทธิผลของโปรแกรม
ส่งเสริมสุขภาพต่อคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุในชมรมผูส้ งู อายุ” 	
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 30(2):35-45.

พยาบาลวิชาชีพ
รัตนาภรณ์ คงคา และคนอืน่ ๆ. “ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการสอบ
ผ่านความรูข้ องผูข้ อขึน้ ทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็น
ผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชนั้ หนึง่  	
บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ก.ค.-ก.ย. ; 30(3):82-91.
อรุณรัตน์ คันธา และคนอืน่ ๆ. “ปัจจัยทำนายความต้องการอยู่ใน
งานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่ ” 	
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 30(4):7-17.

พ
พยาบาล
ชญาภา ชัยสุวรรณ และคนอืน่ ๆ. “อำนาจการทำนายของการ
สนับสนุนจากสามี ย่ายาย และพยาบาลต่อระยะเวลาในการ
เลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ม.ค.-มี.ค. ; 30(1):70-80.
อรุณรัตน์ คันธา และคนอืน่ ๆ. “ปัจจัยทำนายความต้องการอยู่ใน
งานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่ ” 	
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 30(4):7-17.
พยาบาล, การบริการ
ปาริชาติ ดำรงค์รกั ษ์ และคนอืน่ ๆ. “ผลของการดูแลโดยให้
ครอบครัวเป็นศูนย์กลางต่อการรับรูส้ มรรถนะในการมีสว่ น
ร่วมดูแลบุตร และความพึงพอใจต่อบริการพยาบาลของ
มารดาในหออภิบาลทารกแรกเกิด”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 30(2):70-79.

พยาบาลศาสตร์, การศึกษา
ปรางค์ทพิ ย์ อุจะรัตน์ และคนอืน่ ๆ. “ประสิทธิผลของโปรแกรม
การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบตั ิ โดยใช้แฟ้มสะสมผล
งานและตลาดนัดความรูต้ อ่ ลักษณะการเรียนรูแ้ บบนำตนเอง
ของนักศึกษา หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการจัดการการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 	
มหาวิทยาลัยมหิดล” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ;
ต.ค.-ธ.ค. ; 30(4):18-27.
ภ
ภัยพิบตั ิ
อัจฉราพร สีห่ ริ ญ
ั วงศ์ และคนอืน่ ๆ. “ประสบการณ์ของพยาบาล
ในการให้บริการสุขภาพจิตแก่ผปู้ ระสบภัยสึนามิ พ.ศ. 2547 	
หลังภัยพิบตั ิ 6 เดือนแรก” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; 	
ม.ค.-มี.ค. ; 30(1):16-27.
ภาวะซึมเศร้า
ช่อผกา สุทธิพงส์, ศิรอิ ร สินธุ. “ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าใน
ผูส้ งู อายุภายหลังเป็นโรคหลอดเลือดสมองในเขตชุมชนเมือง” 	
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ม.ค.-มี.ค. ; 30(1):28-39.
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ภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง
มลฤดี ยืนยาว และ วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์ “ปัจจัยทำนายความ
ต่อเนือ่ งสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสในเด็กทีต่ ดิ
เชือ้ เอชไอวี” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 	
30(4):80-89.
โภชนาการ
ปภัสสรา มุกดาประวัติ และคนอืน่ ๆ. “ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเภทของเนือ้ งอกสมอง ความรุนแรงของความพร่องทาง
ระบบประสาทภาวะโภชนาการและภาวการณ์ทำหน้าทีด่ า้ น
ร่างกายของผูป้ ว่ ยโรคเนือ้ งอกสมองทีเ่ ข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ก.ค.-ก.ย. ; 	
30(3):46-54.
โภชนาการ – ในวัยทารกและวัยเด็ก
สินพี ร ยืนยง และ กนกพร หมูพ่ ยัคฆ์. “การศึกษาเปรียบเทียบ
ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับภาวะโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียนใน
เขตอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุร”ี
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 30(2):90-100.
โภชนาการ - ในวัยรุน่
อรุณรัศมี บุนนาค และคนอืน่ ๆ. “ผลของการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายในเด็ก
วัยรุน่ ทีม่ ภี าวะน้ำหนักเกิน” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ;
ต.ค.-ธ.ค. ; 30(4):37-48.
ม
มะเร็ง - การรักษาด้วยยา
พิจติ รา เล็กดำรงกุล และคนอืน่ ๆ “ความสัมพันธ์ระหว่างความ
ต้องการข้อมูล ข้อมูลที่ได้รบั พฤติกรรมการดูแลตนเอง และ
คุณภาพชีวติ ในผูป้ ว่ ยมะเร็งทางโลหิตวิทยาที่ได้รบั ยาเคมีบำบัด”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ก.ค.-ก.ย. ; 30(3):64-73.
มะเร็งทางโลหิตวิทยา
พิจติ รา เล็กดำรงกุล และคนอืน่ ๆ. “ความสัมพันธ์ระหว่างความ
ต้องการข้อมูล ข้อมูลที่ได้รบั พฤติกรรมการดูแลตนเอง และ
คุณภาพชีวติ ในผูป้ ว่ ยมะเร็งทางโลหิตวิทยาที่ได้รบั ยาเคมีบำบัด”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ก.ค.-ก.ย. ; 30(3):64-73.
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มารดา
ปาริชาติ ดำรงค์รกั ษ์ และคนอืน่ ๆ. “ผลของการดูแลโดยให้
ครอบครัวเป็นศูนย์กลางต่อการรับรูส้ มรรถนะในการมีสว่ น
ร่วมดูแลบุตรและความพึงพอใจต่อบริการพยาบาลของ
มารดาในหออภิบาลทารกแรกเกิด”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 30(2):70-79.
สมสิริ รุง่ อมรรัตน์ และ วรานุช กาญจนเวนิช. “การมีสว่ นร่วม
ของมารดาในการดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดและต้องได้รบั
เครือ่ งช่วยหายใจ” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ;
ต.ค.-ธ.ค. ; 30(4):49-60.
มารดาและทารก
ชญาภา ชัยสุวรรณ และคนอืน่ ๆ. “อำนาจการทำนายของการ
สนับสนุนจากสามี ย่ายาย และพยาบาลต่อระยะเวลาใน
การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ม.ค.-มี.ค. ; 30(1):70-80.
ร
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
รวมพร คงกำเนิด และ ศิรอิ ร สินธุ. “การรับรูค้ วามรุนแรงและ
การรับโอกาสเสีย่ งต่อการติดเชือ้ ทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุน่
ผูห้ ญิงไทย” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ม.ค.-มี.ค. ; 	
30(1):61-69.
โรคเรือ้ รัง - ในวัยทารกและวัยเด็ก
ภัทรนุช ภูมพิ าน และคนอืน่ ๆ. “ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความรูส้ กึ ไม่
แน่นอนของบิดามารดาเด็กป่วยเรือ้ รังที่ได้รบั การใส่ทอ่ ช่วย
หายใจในระยะวิกฤต” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ;
ก.ค.-ก.ย. ; 30(3):15-24.
โรงพยาบาล
อรุณรัตน์ คันธา และคนอืน่ ๆ. “ปัจจัยทำนายความต้องการอยู่
ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่ ” 	
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 30(4):7-17.
  
ว
วัฒนธรรมกับการศึกษา
Allen, J. and others. “การเรียนรูข้ า้ มวัฒนธรรมและความร่วม
มือด้านเครือข่ายต่างประเทศ : การประเมินผล
การทัศนศึกษาในประเทศไทย”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 30(2):12-21.
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วัยรุน่
มรกต สิทธิขนั แก้ว และคนอืน่ ๆ. “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
สิง่ ก่อความเครียดและอาการซึมเศร้าในวัยรุน่ โรคธาลัสซีเมีย” 	
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ก.ค.-ก.ย. ; 30(3):25-35.
รวมพร คงกำเนิด และ ศิรอิ ร สินธุ. “การรับรูค้ วามรุนแรงและ
การรับโอกาสเสีย่ งต่อการติดเชือ้ ทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุน่
ผูห้ ญิงไทย” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ม.ค.-มี.ค. ; 	
30(1):61-69.
อรุณรัศมี บุนนาค และคนอืน่ ๆ. “ผลของการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายในเด็ก
วัยรุน่ ทีม่ ภี าวะน้ำหนักเกิน” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ;
ต.ค.-ธ.ค. ; 30(4):37-48.
ศ
ศัลยกรรมกระดูก
สุทธิลกั ษณ์ น้อยพ่วง และ ทัศนี ประสบกิตติคณ
ุ . “ผลของ
โปรแกรมการสร้างพลังใจต่อการรับรูส้ มรรถนะในการดูแล
บุตรและความพึงพอใจต่อบริการพยาบาลในมารดาทีบ่ ตุ รได้
รับการรักษาทางศัลยกรรมกระดูก”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ก.ค.-ก.ย. ; 30(3):36-45.
ส
สตรี
นันทนา ธนาโนวรรณ และคนอืน่ ๆ. “ผลของตัวแปรส่งผ่านจาก
ความรุนแรงทีเ่ กิดจากคูส่ มรสและปัจจัยทางจิตสังคมต่อ
ภาวะซึมเศร้าก่อนคลอดและหลังคลอดในสตรีไทย”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 30(4):28-36.
สมอง, เนือ้ งอก
ปภัสสรา มุกดาประวัติ และคนอืน่ ๆ. “ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเภทของเนือ้ งอกสมอง ความรุนแรงของความพร่องทาง
ระบบประสาทภาวะโภชนาการและภาวการณ์ทำหน้าทีด่ า้ น
ร่างกายของผูป้ ว่ ยโรคเนือ้ งอกสมองทีเ่ ข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ก.ค.-ก.ย. ; 	
30(3):46-54.

สมอง, โรค
ปภัสสรา มุกดาประวัติ และคนอืน่ ๆ. “ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเภทของเนือ้ งอกสมอง ความรุนแรงของความพร่องทาง
ระบบประสาทภาวะโภชนาการและภาวการณ์ทำหน้าทีด่ า้ น
ร่างกายของผูป้ ว่ ยโรคเนือ้ งอกสมองทีเ่ ข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ก.ค.-ก.ย. ; 	
30(3):46-54.
สามี
ชญาภา ชัยสุวรรณ และคนอืน่ ๆ. “อำนาจการทำนายของการ
สนับสนุนจากสามี ย่ายาย และพยาบาลต่อระยะเวลาใน
การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ม.ค.-มี.ค. ; 30(1):70-80.
สารต้านไวรัส
มลฤดี ยืนยาว และ วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์. “ปัจจัยทำนายความ
ต่อเนือ่ งสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสในเด็กทีต่ ดิ
เชือ้ เอชไอวี” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 	
30(4):80-89.
สารน้ำในร่างกาย
สาวิกา อร่ามเมือง และคนอืน่ ๆ. “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการ
จำกัดน้ำในผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รังที่ได้รบั การรักษาด้วย
การฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ก.ค.-ก.ย. ; 30(3):74-81.
สึนามิ
อัจฉราพร สีห่ ริ ญ
ั วงศ์ และคนอืน่ ๆ. “ประสบการณ์ของพยาบาล
ในการให้บริการสุขภาพจิตแก่ผปู้ ระสบภัยสึนามิ พ.ศ. 2547 	
หลังภัยพิบตั ิ 6 เดือนแรก” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; 	
ม.ค.-มี.ค. ; 30(1):16-27.
สุขภาพจิต
อัจฉราพร สีห่ ริ ญ
ั วงศ์ และคนอืน่ ๆ. “ประสบการณ์ของพยาบาล
ในการให้บริการสุขภาพจิตแก่ผปู้ ระสบภัยสึนามิ พ.ศ. 2547 	
หลังภัยพิบตั ิ 6 เดือนแรก” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; 	
ม.ค.-มี.ค. ; 30(1):16-27.
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ไส้ตงิ่ , การตัด
สุชาดา สุนทรศิรทิ รัพย์, วนิดา เสนะสุทธิพนั ธุ.์ “ผลของการ
เบีย่ งเบนความสนใจโดยใช้เกมดิจติ อล ต่อความปวดของ
ผูป้ ว่ ยเด็กหลังผ่าตัดไส้ตงิ่ 24 ชัว่ โมง”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 30(4):72-79.

หัวใจร่วมหลอดเลือด, ระบบ
สุพตั รา บัวที และ จิระภา ศิรวิ ฒ
ั นเมธานนท์. “พฤติกรรมการ
ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดของสตรีวยั กลางคนทีอ่ าศัย
อยูท่ บี่ า้ นลาดสระบัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ”์  	
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 30(2):58-69.

ไส้ตงิ่ อักเสบ
สุชาดา สุนทรศิรทิ รัพย์, วนิดา เสนะสุทธิพนั ธุ.์ “ผลของการ
เบีย่ งเบนความสนใจโดยใช้เกมดิจติ อล ต่อความปวดของ
ผูป้ ว่ ยเด็กหลังผ่าตัดไส้ตงิ่ 24 ชัว่ โมง”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ต.ค.- ธ.ค. ; 30(4):72-79.

หัวใจร่วมหลอดเลือด, โรค - ในวัยกลางคน
สุพตั รา บัวที และ จิระภา ศิรวิ ฒ
ั นเมธานนท์. “พฤติกรรมการ
ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดของสตรีวยั กลางคนทีอ่ าศัย
อยูท่ บี่ า้ นลาดสระบัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ”์  	
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 30(2):58-69.

ห
หลอดเลือด, โรค - การป้องกันและควบคุม
สุพตั รา บัวที และ จิระภา ศิรวิ ฒ
ั นเมธานนท์. “พฤติกรรมการ
ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดของสตรีวยั กลางคนทีอ่ าศัย
อยูท่ บี่ า้ นลาดสระบัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ”์  	
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 30(2):58-69.

หืด
อาภาวรรณ หนูคง และคนอืน่ ๆ. “การจัดการของผูด้ แู ลในการ
ดูแลเด็กโรคหืด” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ;
ม.ค.-มี.ค. ; 30(1):49-60.

หลอดเลือดสมอง, โรค
ช่อผกา สุทธิพงส์, ศิรอิ ร สินธุ. “ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าใน
ผูส้ งู อายุภายหลังเป็นโรคหลอดเลือดสมองในเขตชุมชนเมือง” 	
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ม.ค.-มี.ค. ; 30(1):28-39.
หออภิบาลทารกแรกเกิด
ปาริชาติ ดำรงค์รกั ษ์ และคนอืน่ ๆ. “ผลของการดูแลโดยให้
ครอบครัวเป็นศูนย์กลางต่อการรับรูส้ มรรถนะในการมีสว่ น
ร่วมดูแลบุตรและความพึงพอใจต่อบริการพยาบาลของ
มารดาในหออภิบาลทารกแรกเกิด”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 30(2):70-79.
หัวใจ, โรค - การป้องกันและควบคุม
สุพตั รา บัวที และ จิระภา ศิรวิ ฒ
ั นเมธานนท์. “พฤติกรรม
การป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดของสตรีวยั กลางคน
ทีอ่ าศัยอยูท่ บี่ า้ นลาดสระบัว อำเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ”์ วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ;
เม.ย.-มิ.ย. ; 30(2):58-69.
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หืด – ในวัยทารกและวัยเด็ก
อาภาวรรณ หนูคง และคนอืน่ ๆ. “การจัดการของผูด้ แู ลในการ
ดูแลเด็กโรคหืด” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ;
ม.ค.-มี.ค. ; 30(1):49-60.
อ
อาจารย์พยาบาล - การลาออก
รัชนี ศุจจิ นั ทรรัตน์ และคนอืน่ ๆ. “ปัจจัยทำนายความต้องการ
ออกจากงานของอาจารย์พยาบาล”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 30(2):22-34.
เอชไอวี, การติดเชือ้ – ในวัยทารกและวัยเด็ก
มลฤดี ยืนยาว และ วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์. “ปัจจัยทำนายความ
ต่อเนือ่ งสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสในเด็กที่
ติดเชือ้ เอชไอวี” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 	
30(4):80-89.
ดรรชนีผแู้ ต่ง
ช
ชญาภา ชัยสุวรรณ และคนอืน่ ๆ. “อำนาจการทำนายของ
การสนับสนุนจากสามี ย่ายาย และพยาบาลต่อระยะเวลาใน
การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ม.ค.-มี.ค. ; 30(1):70-80.
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ช่อผกา สุทธิพงส์, ศิรอิ ร สินธุ. “ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าใน
ผูส้ งู อายุภายหลังเป็นโรคหลอดเลือดสมองในเขตชุมชนเมือง” 	
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ม.ค.-มี.ค. ; 30(1):28-39.
น
นันทนา ธนาโนวรรณ และคนอืน่ ๆ. “ผลของตัวแปรส่งผ่านจาก
ความรุนแรงทีเ่ กิดจากคูส่ มรส และปัจจัยทางจิตสังคมต่อ
ภาวะซึมเศร้าก่อนคลอดและหลังคลอดในสตรีไทย”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 30(4):28-36.
ป
ปภัสสรา มุกดาประวัติ และคนอืน่ ๆ. “ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเภทของเนือ้ งอกสมอง ความรุนแรงของความพร่องทาง
ระบบประสาทภาวะโภชนาการและภาวะการทำหน้าทีด่ า้ น
ร่างกายของผูป้ ว่ ยโรคเนือ้ งอกสมองทีเ่ ข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ก.ค.-ก.ย. ; 	
30(3):46-54.
ปรางค์ทพิ ย์ อุจะรัตน์ และคนอืน่ ๆ. “ประสิทธิผลของโปรแกรม
การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบตั ิ โดยใช้แฟ้มสะสม
ผลงานและตลาดนัดความรูต้ อ่ ลักษณะการเรียนรูแ้ บบนำ
ตนเองของนักศึกษา หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา
การจัดการการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์  		
มหาวิทยาลัยมหิดล” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ;
ต.ค.-ธ.ค. ; 30(4):18-27.
ปาริชาติ ดำรงค์รกั ษ์ และคนอืน่ ๆ. “ผลของการดูแลโดยให้
ครอบครัวเป็นศูนย์กลางต่อการรับรูส้ มรรถนะในการมีสว่ น
ร่วมดูแลบุตรและความพึงพอใจต่อบริการพยาบาลของ
มารดาในหออภิบาลทารกแรกเกิด”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 30(2):70-79.
พ
พรจิตต์ อุไรรัตน์ และคนอืน่ ๆ. “ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรม
ป้องกันการกำเริบของโรคในผูป้ ว่ ยไตอักเสบลูปสั ”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ก.ค.-ก.ย. ; 30(3):55-63.
พิจติ รา เล็กดำรงกุล และคนอืน่ ๆ. “ความสัมพันธ์ระหว่างความ
ต้องการข้อมูล ข้อมูลที่ได้รบั พฤติกรรมการดูแลตนเอง และ
คุณภาพชีวติ ในผูป้ ว่ ยมะเร็งทางโลหิตวิทยาที่ได้รบั ยาเคมีบำบัด”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ก.ค.-ก.ย. ; 30(3):64-73.

พิมพ์ชนก บุญเฉลิม และคนอืน่ ๆ. “ผลของโปรแกรมการเตรียม
ความพร้อมมารดาและทารกเกิดก่อนกำหนดต่อการรับรู้
สมรรถนะของตนเองในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ และ
ประสิทธิภาพการดูดนม”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 30(4):61-71.
ภ
ภัทรนุช ภูมพิ าน และคนอืน่ ๆ. “ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความรูส้ กึ
ไม่แน่นอนของบิดามารดาเด็กป่วยเรือ้ รังที่ได้รบั การใส่ทอ่
ช่วยหายใจในระยะวิกฤต”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ก.ค.-ก.ย. ; 30(3):15-24.
ม
มรกต สิทธิขนั แก้ว และคนอืน่ ๆ. “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
สิง่ ก่อความเครียดและอาการซึมเศร้าในวัยรุน่ โรคธาลัสซีเมีย” 	
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ก.ค.-ก.ย. ; 30(3):25-35.
มลฤดี ยืนยาว และ วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์. “ปัจจัยทำนายความ
ต่อเนือ่ งสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสในเด็กทีต่ ดิ
เชือ้ เอชไอวี” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 	
30(4):80-89.
ย
ยุพา จิว๋ พัฒนกุล. “การเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตนในการ
ออกกำลังกายของผูส้ งู อายุโรคความดันโลหิตสูง : บทบาท
สมาชิกในครอบครัว” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ;
ม.ค.-มี.ค. ; 30(1):81-90.
ยุพา จิว๋ พัฒนกุล และ อุบลวรรณา เรือนทองดี. “ผลของ
โปรแกรมการออกกำลังกายโดยการแกว่งแขนร่วมกับ
ครอบครัวต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของผูส้ งู อายุโรค
ความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 30(2):46-57.
ร
รวมพร คงกำเนิด และ ศิรอิ ร สินธุ. “การรับรูค้ วามรุนแรงและ
การรับโอกาสเสีย่ งต่อการติดเชือ้ ทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุน่
ผูห้ ญิงไทย” วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; ม.ค.-มี.ค. ; 	
30(1):61-69.
รัชนี ศุจจิ นั ทรรัตน์ และคนอืน่ ๆ “ปัจจัยทำนายความต้องการ
ออกจากงานของอาจารย์พยาบาล”
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2555 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 30(2):22-34.
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