
NURS SCI J THAIL   Vol. 39  No. 4   October - December 2021 

97   Nursing Science Journal of Thailand 

Nursing Science Journal of Thailand Index 2021 

 
Surang Sirorojsakul1  Siripen Dechosawang1  Nipaporn Dacha1

 

A 

Acyanotic congenital heart disease 

Waencwaen, N. and Srichantaranit, A. "The relationship 

between health perception, health literacy, and 

caring behavior of caregivers of children with  

acyanotic congenital heart disease" Nurs Sci J 

Thail. 2021 ; Jan.-Mar. ; 39(1):24-37. 

 

Acyanotic congenital heart disease -- in infancy & 

childhood 

Waencwaen, N. and Srichantaranit, A. "The relationship 

between health perception, health literacy, and 

caring behavior of caregivers of children with  

acyanotic congenital heart disease" Nurs Sci J 

Thail. 2021 ; Jan.-Mar. ; 39(1):24-37. 

 

Adolescence 

Jirathikrengkrai, C. and others. "Factors in predicting 

psychological well-being in late adolescents" Nurs 

Sci J Thail. 2021 ; Apr.-Jun. ; 39(2):77-89. 

Pan-inpang, A. and Phahuwatanakorn, W. "Effects of 

breastfeeding skill training program on efficiency, 

self-efficacy, and exclusive breastfeeding rate 

among first-time adolescent mothers" Nurs Sci J 

Thail. 2021 ; Oct.-Dec. ; 39(4):27-40. 

 

Adolescent psychology 

Jirathikrengkrai, C. and others. "Factors in predicting 

psychological well-being in late adolescents" Nurs 

Sci J Thail. 2021 ; Apr.-Jun. ; 39(2):77-89. 

 

Antibiotics 

Kim, S. and Praksopkittikun, T. "Parents’ knowledge, 

attitudes, and practices towards antibiotic use in 

children with upper respiratory tract infections in 

Cambodia" Nurs Sci J Thail. 2021 ; Oct.-Dec. ; 39(4):83-96. 

Panumgul, L. and others. "Factors predicting sepsis in 

the medical patients" Nurs Sci J Thail. 2021 ; Jul.-

Sep. ; 39(3):74-90. 

 

Arterial occlusive diseases 

Namyotha, L. and others. "Factors related to quality of 

life among patients after revascularization of 

peripheral artery disease within 6 months" Nurs 

Sci J Thail. 2021 ; Apr.-Jun. ; 39(2):64-76. 

 

Asthma -- drug therapy 

Sriglun, T. and Wattanakitkrileart, D. "The effect of 

asthma management program via smartphone 

applications on knowledge, inhaler used and 

symptoms control in patients with asthma" Nurs 

Sci J Thail. 2021 ; Apr.-Jun. ; 39(2):50-63. 

 

Asthma -- prevention & control 

Sriglun, T. and Wattanakitkrileart, D. "The effect of 

asthma management program via smartphone 

applications on knowledge, inhaler used and 

symptoms control in patients with asthma" Nurs 

Sci J Thail. 2021 ; Apr.-Jun. ; 39(2):50-63. 

 

Atherosclerosis obliterans 

Namyotha, L. and others. "Factors related to quality of 

life among patients after revascularization of 

peripheral artery disease within 6 months" Nurs 

Sci J Thail. 2021 ; Apr.-Jun. ; 39(2):64-76. 

 

Attitude 

Kim, S. and Praksopkittikun, T. "Parents’ knowledge, 

attitudes, and practices towards antibiotic use in 

children with upper respiratory tract infections in 

Cambodia" Nurs Sci J Thail. 2021 ; Oct.-Dec. ; 39(4):83-96. 

1 Librarian and Information Resource Analyst, Faculty of Nursing Library, Mahidol University  

Subject Index 



NURS SCI J THAIL   Vol. 39  No. 4   October - December 2021 

98   Nursing Science Journal of Thailand 

Kruangkaew, P. and Phahuwatanakorn, W. "Predictability 

of knowledge, attitude, subjective norm and 

perceived behavioral control on intention to the 

use of long - acting reversible contraception among 

primipara pregnant adolescents" Nurs Sci J Thail. 

2021 ; Jan.-Mar. ; 39(1):64-76. 

 

B 

Balance 

Sukjit, S. and others. "Effect of line dance exercise on 

physical performance and balance ability in older 

adults" Nurs Sci J Thail. 2021 ; Oct.-Dec. ; 39(4):1-12. 

 

Blood glucose 

Panumgul, L. and others. "Factors predicting sepsis in 

the medical patients" Nurs Sci J Thail. 2021 ; Jul.-

Sep. ; 39(3):74-90. 

 

Bloodstream infection   

Panumgul, L. and others. "Factors predicting sepsis in 

the medical patients" Nurs Sci J Thail. 2021 ; Jul.-

Sep. ; 39(3):74-90. 

 

Body mass index 

Phuttaraksa, T. and others. "Factors predicting the 

physical function in patients with osteoporotic 

fracture" Nurs Sci J Thail. 2021 ; Jul.-Sep. ; 39(3):60-73. 

 

Body weight 

Kaewsang, P. and others. "Factors influencing weight 

gain in patients with post-renal transplantation" 

Nurs Sci J Thail. 2021 ; Oct.-Dec. ; 39(4):13-26. 

Saneha, C. and Boontein, P. "Factors influencing obese 

self-management behaviors in patients with 

overweight at outpatient department in a university 

hospital, Bangkok metropolitan" Nurs Sci J Thail. 

2021 ; Jan.-Mar. ; 39(1):77-91. 

 

Breast feeding 

Pan-inpang, A. and Phahuwatanakorn, W. "Effects of 

breastfeeding skill training program on efficiency, 

self-efficacy, and exclusive breastfeeding rate 

among first-time adolescent mothers" Nurs Sci J 

Thail. 2021 ; Oct.-Dec. ; 39(4):27-40. 

C 

Caregivers 

Kowpairoj, P. and Phahuwatanakorn, S. "Caregivers’ 

needs and met needs for involvement in pain relief 

from needle-related medical procedure in children 

at PICU: perceived by caregivers and nurses" Nurs 

Sci J Thail. 2021 ; Oct.-Dec. ; 39(4):55-69. 

Waencwaen, N. and Srichantaranit, A. "The relationship 

between health perception, health literacy, and 

caring behavior of caregivers of children with 

acyanotic congenital heart disease" Nurs Sci J 

Thail. 2021 ; Jan.-Mar. ; 39(1):24-37. 

Witoonsakul, P. and Chaisuwan, C. "Factors influencing 

behaviors in preventing COVID-19 of teachers/

caregivers in child care centers" Nurs Sci J Thail. 

2021 ; Oct.-Dec. ; 39(4):41-54. 

 

Child care 

Pongsaranuntakul, Y. and others. "Quality improvement 

model for early childhood development center: a 

case study of child development center under 

Bangkok metropolitan administration" Nurs Sci J 

Thail. 2021 ; Jul.-Sep. ; 39(3):91-105. 

 

Child care center 

Pongsaranuntakul, Y. and others. "Quality improvement 

model for early childhood development center: a 

case study of child development center under 

Bangkok metropolitan administration" Nurs Sci J 

Thail. 2021 ; Jul.-Sep. ; 39(3):91-105. 

Witoonsakul, P. and Chaisuwan, C. "Factors influencing 

behaviors in preventing COVID-19 of teachers/

caregivers in child care centers" Nurs Sci J Thail. 

2021 ; Oct.-Dec. ; 39(4):41-54. 

 

Child health 

Pongsaranuntakul, Y. and others. "Quality improvement 

model for early childhood development center: a 

case study of child development center under 

Bangkok metropolitan administration" Nurs Sci J 

Thail. 2021 ; Jul.-Sep. ; 39(3):91-105. 

 

Child rearing 

Wongchum, R. and others. "Parenting styles on the 

perceptions of youth offenders and the family" 

Nurs Sci J Thail. 2021 ; Jan.-Mar. ; 39(1):38-46. 



NURS SCI J THAIL   Vol. 39  No. 4   October - December 2021 

99   Nursing Science Journal of Thailand 

Child, hospitalized  

Kowpairoj, P. and Phahuwatanakorn, S. "Caregivers’ 

needs and met needs for involvement in pain relief 

from needle-related medical procedure in children 

at PICU: perceived by caregivers and nurses" Nurs 

Sci J Thail. 2021 ; Oct.-Dec. ; 39(4):55-69. 

 

Colonoscopy 

Wongtawee, S. and others. "Perceived susceptibility, 

severity, benefits and barriers in colorectal cancer 

screening via colonoscopy among a high risk 

population: a comparative study" Nurs Sci J Thail. 

2021 ; Jul.-Sep. ; 39(3):33-46. 

 

Colorectal cancer 

Wongtawee, S. and others. "Perceived susceptibility, 

severity, benefits and barriers in colorectal cancer 

screening via colonoscopy among a high risk 

population: a comparative study" Nurs Sci J Thail. 

2021 ; Jul.-Sep. ; 39(3):33-46. 

 

Communication 

Boontein, P. and others. "Factors predicting self-

management behavior in patients with type II 

diabetes" Nurs Sci J Thail. 2021 ; Jan.-Mar. ; 39

(1):13-23. 

Klankhettakam, J. and Surit, P. "Effects of the touch-

to-talk program via a tablet on communication 

effectiveness and satisfaction in intubated patients: 

a pilot study" Nurs Sci J Thail. 2021 ; Apr.-Jun. ; 

39(2):24-35. 

Saneha, C. and Boontein, P. "Factors influencing obese 

self-management behaviors in patients with 

overweight at outpatient department in a university 

hospital, Bangkok metropolitan" Nurs Sci J Thail. 

2021 ; Jan.-Mar. ; 39(1):77-91. 

 

Contraception 

Kruangkaew, P. and Phahuwatanakorn, W. "Predictability 

of knowledge, attitude, subjective norm and 

perceived behavioral control on intention to the 

use of long - acting reversible contraception among 

primipara pregnant adolescents" Nurs Sci J Thail. 

2021 ; Jan.-Mar. ; 39(1):64-76. 

 

Coronaviruses 

Witoonsakul, P. and Chaisuwan, C. "Factors influencing 

behaviors in preventing COVID-19 of teachers/

caregivers in child care centers" Nurs Sci J Thail. 

2021 ; Oct.-Dec. ; 39(4):41-54. 

Corticosteroid inhaled 

Sriglun, T. and Wattanakitkrileart, D. "The effect of 

asthma management program via smartphone 

applications on knowledge, inhaler used and 

symptoms control in patients with asthma" Nurs 

Sci J Thail. 2021 ; Apr.-Jun. ; 39(2):50-63. 

 

COVID-19 (Disease) 

Witoonsakul, P. and Chaisuwan, C. "Factors influencing 

behaviors in preventing COVID-19 of teachers/

caregivers in child care centers" Nurs Sci J Thail. 

2021 ; Oct.-Dec. ; 39(4):41-54. 

         

D 

Dancing  

Sukjit, S. and others. "Effect of line dance exercise on 

physical performance and balance ability in older 

adults" Nurs Sci J Thail. 2021 ; Oct.-Dec. ; 39(4):1-12. 

 

Diabetes mellitus 

Boontein, P. and others. "Factors predicting self-

management behavior in patients with type II 

diabetes" Nurs Sci J Thail. 2021 ; Jan.-Mar. ; 39

(1):13-23. 

 

Diabetes mellitus -- nursing 

Siriniyomchai, C. "Callus care for diabetic foot 

patients: nurses’ challenging role" Nurs Sci J 

Thail. 2021 ; Jan.-Mar. ; 39(1):1-12. 

 

E 

Education, nursing 

Kongkar, R. and others. "Learning outcomes and 

desired characteristics of graduates in regular and 

bilingual groups of bachelor program in nursing 

science, faculty of nursing, mahidol university" 

Nurs Sci J Thail. 2021 ; Oct.-Dec. ; 39(4):70-82. 

 

Education -- evaluation 

Kongkar, R. and others. "Learning outcomes and 

desired characteristics of graduates in regular and 

bilingual groups of bachelor program in nursing 

science, faculty of nursing, mahidol university" 

Nurs Sci J Thail. 2021 ; Oct.-Dec. ; 39(4):70-82. 

 

Exercise 

Sukjit, S. and others. "Effect of line dance exercise on 

physical performance and balance ability in older 

adults" Nurs Sci J Thail. 2021 ; Oct.-Dec. ; 39(4):1-12. 



NURS SCI J THAIL   Vol. 39  No. 4   October - December 2021 

100   Nursing Science Journal of Thailand 

Experience 

Pangzup, S. and others. "The experience of women 

with infertility: a synthesis of qualitative study" 

Nurs Sci J Thail. 2021 ; Jul.-Sep. ; 39(3):1-16. 

 

F 

Family 

Wongchum, R. and others. "Parenting styles on the 

perceptions of youth offenders and the family" 

Nurs Sci J Thail. 2021 ; Jan.-Mar. ; 39(1):38-46. 

 

Fluid retention -- prevention & control 

Anpanlam, P. and Makarawate, P. "Predictors of fluid 

retention prevention behavior among patients with 

heart failure" Nurs Sci J Thail. 2021 ; Jul.-Sep. ; 

39(3):47-59. 

 

Food habits 

Kaewsang, P. and others. "Factors influencing weight 

gain in patients with post-renal transplantation" 

Nurs Sci J Thail. 2021 ; Oct.-Dec. ; 39(4):13-26. 

 

Foot 

Siriniyomchai, C. "Callus care for diabetic foot 

patients: nurses’ challenging role" Nurs Sci J 

Thail. 2021 ; Jan.-Mar. ; 39(1):1-12. 

 

Foot diseases -- nursing 

Siriniyomchai, C. "Callus care for diabetic foot 

patients: nurses’ challenging role" Nurs Sci J 

Thail. 2021 ; Jan.-Mar. ; 39(1):1-12. 

 

Fractures 

Phuttaraksa, T. and others. "Factors predicting the 

physical function in patients with osteoporotic 

fracture" Nurs Sci J Thail. 2021 ; Jul.-Sep. ; 39

(3):60-73. 

 

G 

Graduates 

Kongkar, R. and others. "Learning outcomes and 

desired characteristics of graduates in regular and 

bilingual groups of bachelor program in nursing 

science, faculty of nursing, mahidol university" 

Nurs Sci J Thail. 2021 ; Oct.-Dec. ; 39(4):70-82. 

H 

Health literacy 

Anpanlam, P. and Makarawate, P. "Predictors of fluid 

retention prevention behavior among patients with 

heart failure" Nurs Sci J Thail. 2021 ; Jul.-Sep. ; 

39(3):47-59. 

Waencwaen, N. and Srichantaranit, A. "The relationship 

between health perception, health literacy, and 

caring behavior of caregivers of children with  

acyanotic congenital heart disease" Nurs Sci J 

Thail. 2021 ; Jan.-Mar. ; 39(1):24-37. 

 

Health perception 

Saneha, C. and Boontein, P. "Factors influencing obese 

self-management behaviors in patients with 

overweight at outpatient department in a university 

hospital, Bangkok metropolitan" Nurs Sci J Thail. 

2021 ; Jan.-Mar. ; 39(1):77-91. 

         

Health status 

Tadsuan, J. and Wattanakitkrileart, D. "The effectiveness 

of COPD management program via smartphone 

applications on clinical status in patients with 

chronic obstructive pulmonary disease" Nurs Sci J 

Thail. 2021 ; Jul.-Sep. ; 39(3):17-32. 

 

Heart failure 

Anpanlam, P. and Makarawate, P. "Predictors of fluid 

retention prevention behavior among patients with 

heart failure" Nurs Sci J Thail. 2021 ; Jul.-Sep. ; 

39(3):47-59. 

Mahaviriyotai, K. and Wattanakitkrileart, D. "The effect 

of information provision, motivation, and self-

monitoring skill program through LINE application 

on self-care behaviors in patients with heart failure" 

Nurs Sci J Thail. 2021 ; Jan.-Mar. ; 39(1):47-63. 

         

Hypersensitivity 

Thaibandit, J. and Nookong, A. "Factors predicting 

allergic rhinitis control in school-aged  children" 

Nurs Sci J Thail. 2021 ; Apr.-Jun. ; 39(2):36-49. 

            

Hypertension 

Thongtaeng, P. and Seesawang, J. "Development of an 

instrument assessing perceived risk of hypertension-

related complications" Nurs Sci J Thail. 2021 ; 

Apr.-Jun. ; 39(2):12-23. 

     



NURS SCI J THAIL   Vol. 39  No. 4   October - December 2021 

101   Nursing Science Journal of Thailand 

Hypertension -- complications 

Thongtaeng, P. and Seesawang, J. "Development of an 

instrument assessing perceived risk of hypertension-

related complications" Nurs Sci J Thail. 2021 ; 

Apr.-Jun. ; 39(2):12-23. 

 

I 

Infertility 

Pangzup, S. and others. "The experience of women 

with infertility: a synthesis of qualitative study" 

Nurs Sci J Thail. 2021 ; Jul.-Sep. ; 39(3):1-16. 

 

Information 

Mahaviriyotai, K. and Wattanakitkrileart, D. "The effect 

of information provision, motivation, and self-

monitoring skill program through LINE application 

on self-care behaviors in patients with heart failure" 

Nurs Sci J Thail. 2021 ; Jan.-Mar. ; 39(1):47-63. 

            

Intensive care units 

Kowpairoj, P. and Phahuwatanakorn, S. "Caregivers’ 

needs and met needs for involvement in pain relief 

from needle-related medical procedure in children 

at PICU: perceived by caregivers and nurses" Nurs 

Sci J Thail. 2021 ; Oct.-Dec. ; 39(4):55-69. 

 

Intestines -- clinical laboratory techniques 

Wongtawee, S. and others. "Perceived susceptibility, 

severity, benefits and barriers in colorectal cancer 

screening via colonoscopy among a high risk 

population: a comparative study" Nurs Sci J Thail. 

2021 ; Jul.-Sep. ; 39(3):33-46. 

 

Intubation 

Klankhettakam, J. and Surit, P. "Effects of the touch-

to-talk program via a tablet on communication 

effectiveness and satisfaction in intubated patients: 

a pilot study" Nurs Sci J Thail. 2021 ; Apr.-Jun. ; 

39(2):24-35. 

 

J 

Juvenile 

Wongchum, R. and others. "Parenting styles on the 

perceptions of youth offenders and the family" 

Nurs Sci J Thail. 2021 ; Jan.-Mar. ; 39(1):38-46. 

 

Juvenile delinquency 

Wongchum, R. and others. "Parenting styles on the 

perceptions of youth offenders and the family" 

Nurs Sci J Thail. 2021 ; Jan.-Mar. ; 39(1):38-46. 

K 

Kidney failure, chronic 

Ponganusorn, K. and Yodchai, K. "Sexual dysfunction 

in pre-dialysis patients with chronic kidney disease: 

nurses’ roles" Nurs Sci J Thail. 2021 ; Apr.-Jun. ; 

39(2):1-11. 

 

Knowledge 

Kim, S. and Praksopkittikun, T. "Parents’ knowledge, 

attitudes, and practices towards antibiotic use in 

children with upper respiratory tract infections in 

Cambodia" Nurs Sci J Thail. 2021 ; Oct.-Dec. ; 39(4):83-96. 

Kruangkaew, P. and Phahuwatanakorn, W. "Predictability 

of knowledge, attitude, subjective norm and 

perceived behavioral control on intention to the 

use of long - acting reversible contraception among 

primipara pregnant adolescents" Nurs Sci J Thail. 

2021 ; Jan.-Mar. ; 39(1):64-76. 

 

L 

Learning 

Kongkar, R. and others. "Learning outcomes and 

desired characteristics of graduates in regular and 

bilingual groups of bachelor program in nursing 

science, faculty of nursing, mahidol university" 

Nurs Sci J Thail. 2021 ; Oct.-Dec. ; 39(4):70-82. 

 

LINE application 

Mahaviriyotai, K. and Wattanakitkrileart, D. "The effect 

of information provision, motivation, and self-

monitoring skill program through LINE application 

on self-care behaviors in patients with heart failure" 

Nurs Sci J Thail. 2021 ; Jan.-Mar. ; 39(1):47-63. 

         

Lung disease, obstructive 

Tadsuan, J. and Wattanakitkrileart, D. "The effectiveness 

of COPD management program via smartphone 

applications on clinical status in patients with 

chronic obstructive pulmonary disease" Nurs Sci J 

Thail. 2021 ; Jul.-Sep. ; 39(3):17-32. 

 

M 

Mental health 

Jirathikrengkrai, C. and others. "Factors in predicting 

psychological well-being in late adolescents" Nurs 

Sci J Thail. 2021 ; Apr.-Jun. ; 39(2):77-89. 

 



NURS SCI J THAIL   Vol. 39  No. 4   October - December 2021 

102   Nursing Science Journal of Thailand 

N 

Need (psychology) 

Kowpairoj, P. and Phahuwatanakorn, S. "Caregivers’ 

needs and met needs for involvement in pain relief 

from needle-related medical procedure in children 

at PICU: perceived by caregivers and nurses" Nurs 

Sci J Thail. 2021 ; Oct.-Dec. ; 39(4):55-69. 

 

Nose diseases 

Thaibandit, J. and Nookong, A. "Factors predicting 

allergic rhinitis control in school-aged  children" 

Nurs Sci J Thail. 2021 ; Apr.-Jun. ; 39(2):36-49. 

 

Nursing students   

Kongkar, R. and others. "Learning outcomes and 

desired characteristics of graduates in regular and 

bilingual groups of bachelor program in nursing 

science, faculty of nursing, mahidol university" 

Nurs Sci J Thail. 2021 ; Oct.-Dec. ; 39(4):70-82. 

 

Nutrition 

Panumgul, L. and others. "Factors predicting sepsis in 

the medical patients" Nurs Sci J Thail. 2021 ; Jul.-

Sep. ; 39(3):74-90. 

 

O 

Obesity -- therapy  

Saneha, C. and Boontein, P. "Factors influencing obese 

self-management behaviors in patients with 

overweight at outpatient department in a university 

hospital, Bangkok metropolitan" Nurs Sci J Thail. 

2021 ; Jan.-Mar. ; 39(1):77-91. 

 

Osteoporosis 

Phuttaraksa, T. and others. "Factors predicting the 

physical function in patients with osteoporotic 

fracture" Nurs Sci J Thail. 2021 ; Jul.-Sep. ; 39

(3):60-73. 

 

P 

Pain 

Kowpairoj, P. and Phahuwatanakorn, S. "Caregivers’ 

needs and met needs for involvement in pain relief 

from needle-related medical procedure in children 

at PICU: perceived by caregivers and nurses" Nurs 

Sci J Thail. 2021 ; Oct.-Dec. ; 39(4):55-69. 

Namyotha, L. and others. "Factors related to quality of 

life among patients after revascularization of 

peripheral artery disease within 6 months" Nurs 

Sci J Thail. 2021 ; Apr.-Jun. ; 39(2):64-76. 

Phuttaraksa, T. and others. "Factors predicting the 

physical function in patients with osteoporotic 

fracture" Nurs Sci J Thail. 2021 ; Jul.-Sep. ; 39

(3):60-73. 

 

Parent 

Kim, S. and Praksopkittikun, T. "Parents’ knowledge, 

attitudes, and practices towards antibiotic use in 

children with upper respiratory tract infections in 

Cambodia" Nurs Sci J Thail. 2021 ; Oct.-Dec. ; 39(4):83-96. 

 

Parent-child relations 

Wongchum, R. and others. "Parenting styles on the 

perceptions of youth offenders and the family" 

Nurs Sci J Thail. 2021 ; Jan.-Mar. ; 39(1):38-46. 

 

Patient care 

Namyotha, L. and others. "Factors related to quality of 

life among patients after revascularization of 

peripheral artery disease within 6 months" Nurs 

Sci J Thail. 2021 ; Apr.-Jun. ; 39(2):64-76. 

 

Patients 

Ponganusorn, K. and Yodchai, K. "Sexual dysfunction 

in pre-dialysis patients with chronic kidney disease: 

nurses’ roles" Nurs Sci J Thail. 2021 ; Apr.-Jun. ; 

39(2):1-11. 

 

Perception 

Boontein, P. and others. "Factors predicting self-

management behavior in patients with type II 

diabetes" Nurs Sci J Thail. 2021 ; Jan.-Mar. ; 39

(1):13-23. 

Thongtaeng, P. and Seesawang, J. "Development of an 

instrument assessing perceived risk of hypertension-

related complications" Nurs Sci J Thail. 2021 ; 

Apr.-Jun. ; 39(2):12-23. 

Waencwaen, N. and Srichantaranit, A. "The relationship 

between health perception, health literacy, and 

caring behavior of caregivers of children with  

acyanotic congenital heart disease" Nurs Sci J 

Thail. 2021 ; Jan.-Mar. ; 39(1):24-37. 

Wongtawee, S. and others. "Perceived susceptibility, 

severity, benefits and barriers in colorectal cancer 

screening via colonoscopy among a high risk 

population: a comparative study" Nurs Sci J Thail. 

2021 ; Jul.-Sep. ; 39(3):33-46. 

 



NURS SCI J THAIL   Vol. 39  No. 4   October - December 2021 

103   Nursing Science Journal of Thailand 

Peripheral arterial disease  

Namyotha, L. and others. "Factors related to quality of 

life among patients after revascularization of 

peripheral artery disease within 6 months" Nurs 

Sci J Thail. 2021 ; Apr.-Jun. ; 39(2):64-76. 

 

Physical fitness 

Sukjit, S. and others. "Effect of line dance exercise on 

physical performance and balance ability in older 

adults" Nurs Sci J Thail. 2021 ; Oct.-Dec. ; 39(4):1-12. 

 

Pregnancy in adolescence 

Kruangkaew, P. and Phahuwatanakorn, W. "Predictability 

of knowledge, attitude, subjective norm and 

perceived behavioral control on intention to the 

use of long - acting reversible contraception among 

primipara pregnant adolescents" Nurs Sci J Thail. 

2021 ; Jan.-Mar. ; 39(1):64-76. 

Pan-inpang, A. and Phahuwatanakorn, W. "Effects of 

breastfeeding skill training program on efficiency, 

self-efficacy, and exclusive breastfeeding rate 

among first-time adolescent mothers" Nurs Sci J 

Thail. 2021 ; Oct.-Dec. ; 39(4):27-40. 

 

Preschool children 

Pongsaranuntakul, Y. and others. "Quality improvement 

model for early childhood development center: a 

case study of child development center under 

Bangkok metropolitan administration" Nurs Sci J 

Thail. 2021 ; Jul.-Sep. ; 39(3):91-105. 

 

Pulmonary disease, chronic obstructive 

Tadsuan, J. and Wattanakitkrileart, D. "The effectiveness 

of COPD management program via smartphone 

applications on clinical status in patients with 

chronic obstructive pulmonary disease" Nurs Sci J 

Thail. 2021 ; Jul.-Sep. ; 39(3):17-32. 

 

Q 

Qualitative study 

Pangzup, S. and others. "The experience of women 

with infertility: a synthesis of qualitative study" 

Nurs Sci J Thail. 2021 ; Jul.-Sep. ; 39(3):1-16. 

 

Quality of life 

Namyotha, L. and others. "Factors related to quality of 

life among patients after revascularization of 

peripheral artery disease within 6 months" Nurs 

Sci J Thail. 2021 ; Apr.-Jun. ; 39(2):64-76. 

R 

Renal transplantation 

Kaewsang, P. and others. "Factors influencing weight 

gain in patients with post-renal transplantation" 

Nurs Sci J Thail. 2021 ; Oct.-Dec. ; 39(4):13-26. 

 

Rhinitis, allergic 

Thaibandit, J. and Nookong, A. "Factors predicting 

allergic rhinitis control in school-aged  children" 

Nurs Sci J Thail. 2021 ; Apr.-Jun. ; 39(2):36-49. 

 

S 

Satisfaction 

Klankhettakam, J. and Surit, P. "Effects of the touch-

to-talk program via a tablet on communication 

effectiveness and satisfaction in intubated patients: 

a pilot study" Nurs Sci J Thail. 2021 ; Apr.-Jun. ; 

39(2):24-35. 

 

School children 

Thaibandit, J. and Nookong, A. "Factors predicting 

allergic rhinitis control in school-aged  children" 

Nurs Sci J Thail. 2021 ; Apr.-Jun. ; 39(2):36-49. 

 

Self care 

Boontein, P. and others. "Factors predicting self-

management behavior in patients with type II 

diabetes" Nurs Sci J Thail. 2021 ; Jan.-Mar. ; 39

(1):13-23. 

Mahaviriyotai, K. and Wattanakitkrileart, D. "The effect 

of information provision, motivation, and self-

monitoring skill program through LINE application 

on self-care behaviors in patients with heart failure" 

Nurs Sci J Thail. 2021 ; Jan.-Mar. ; 39(1):47-63. 

 

Self-efficacy 

Boontein, P. and others. "Factors predicting self-

management behavior in patients with type II 

diabetes" Nurs Sci J Thail. 2021 ; Jan.-Mar. ; 39

(1):13-23. 

Pan-inpang, A. and Phahuwatanakorn, W. "Effects of 

breastfeeding skill training program on efficiency, 

self-efficacy, and exclusive breastfeeding rate 

among first-time adolescent mothers" Nurs Sci J 

Thail. 2021 ; Oct.-Dec. ; 39(4):27-40. 

Saneha, C. and Boontein, P. "Factors influencing obese 

self-management behaviors in patients with 

overweight at outpatient department in a university 

hospital, Bangkok metropolitan" Nurs Sci J Thail. 

2021 ; Jan.-Mar. ; 39(1):77-91. 



NURS SCI J THAIL   Vol. 39  No. 4   October - December 2021 

104   Nursing Science Journal of Thailand 

Self-management 

Boontein, P. and others. "Factors predicting self-

management behavior in patients with type II 

diabetes" Nurs Sci J Thail. 2021 ; Jan.-Mar. ; 39

(1):13-23. 

 

Sepsis 

Panumgul, L. and others. "Factors predicting sepsis in 

the medical patients" Nurs Sci J Thail. 2021 ; Jul.-

Sep. ; 39(3):74-90. 

 

Sexual dysfunction, physiological 

Ponganusorn, K. and Yodchai, K. "Sexual dysfunction 

in pre-dialysis patients with chronic kidney disease: 

nurses’ roles" Nurs Sci J Thail. 2021 ; Apr.-Jun. ; 

39(2):1-11. 

 

Sexual intercourse 

Ponganusorn, K. and Yodchai, K. "Sexual dysfunction 

in pre-dialysis patients with chronic kidney disease: 

nurses’ roles" Nurs Sci J Thail. 2021 ; Apr.-Jun. ; 

39(2):1-11. 

 

Sleep 

Panumgul, L. and others. "Factors predicting sepsis in 

the medical patients" Nurs Sci J Thail. 2021 ; Jul.-

Sep. ; 39(3):74-90. 

 

Smartphone applications  

Sriglun, T. and Wattanakitkrileart, D. "The effect of 

asthma management program via smartphone 

applications on knowledge, inhaler used and 

symptoms control in patients with asthma" Nurs 

Sci J Thail. 2021 ; Apr.-Jun. ; 39(2):50-63. 

Tadsuan, J. and Wattanakitkrileart, D. "The effectiveness 

of COPD management program via smartphone 

applications on clinical status in patients with 

chronic obstructive pulmonary disease" Nurs Sci J 

Thail. 2021 ; Jul.-Sep. ; 39(3):17-32. 

 

Social support 

Jirathikrengkrai, C. and others. "Factors in predicting 

psychological well-being in late adolescents" Nurs 

Sci J Thail. 2021 ; Apr.-Jun. ; 39(2):77-89. 

 

Stress 

Jirathikrengkrai, C. and others. "Factors in predicting 

psychological well-being in late adolescents" Nurs 

Sci J Thail. 2021 ; Apr.-Jun. ; 39(2):77-89. 

Saneha, C. and Boontein, P. "Factors influencing obese 

self-management behaviors in patients with 

overweight at outpatient department in a university 

hospital, Bangkok metropolitan" Nurs Sci J Thail. 

2021 ; Jan.-Mar. ; 39(1):77-91. 

T 

Teachers 

Witoonsakul, P. and Chaisuwan, C. "Factors influencing 

behaviors in preventing COVID-19 of teachers/

caregivers in child care centers" Nurs Sci J Thail. 

2021 ; Oct.-Dec. ; 39(4):41-54. 

 

Touch-to-talk program 

Klankhettakam, J. and Surit, P. "Effects of the touch-

to-talk program via a tablet on communication 

effectiveness and satisfaction in intubated patients: 

a pilot study" Nurs Sci J Thail. 2021 ; Apr.-Jun. ; 

39(2):24-35. 

 

Upper respiratory infections -- in infancy and childhood 

Kim, S. and Praksopkittikun, T. "Parents’ knowledge, 

attitudes, and practices towards antibiotic use in 

children with upper respiratory tract infections in 

Cambodia" Nurs Sci J Thail. 2021 ; Oct.-Dec. ; 39(4):83-96. 

 

W 

Women 

Pangzup, S. and others. "The experience of women 

with infertility: a synthesis of qualitative study" 

Nurs Sci J Thail. 2021 ; Jul.-Sep. ; 39(3):1-16. 

 

Author Index 

A 

Anpanlam, P. and Makarawate, P. "Predictors of fluid 

retention prevention behavior among patients with 

heart failure" Nurs Sci J Thail. 2021 ; Jul.-Sep. ; 

39(3):47-59. 

 

B 

Boontein, P. and others. "Factors predicting self-

management behavior in patients with type II 

diabetes" Nurs Sci J Thail. 2021 ; Jan.-Mar. ; 39

(1):13-23. 

 

J 

Jirathikrengkrai, C. and others. "Factors in predicting 

psychological well-being in late adolescents" Nurs 

Sci J Thail. 2021 ; Apr.-Jun. ; 39(2):77-89. 

 

K 

Kaewsang, P. and others. "Factors influencing weight 

gain in patients with post-renal transplantation" 

Nurs Sci J Thail. 2021 ; Oct.-Dec. ; 39(4):13-26. 

Kim, S. and Praksopkittikun, T. "Parents’ knowledge, 

attitudes, and practices towards antibiotic use in 

children with upper respiratory tract infections in 

Cambodia" Nurs Sci J Thail. 2021 ; Oct.-Dec. ; 39(4):83-96. 



NURS SCI J THAIL   Vol. 39  No. 4   October - December 2021 

105   Nursing Science Journal of Thailand 

Pongsaranuntakul, Y. and others. "Quality improvement 

model for early childhood development center: a 

case study of child development center under 

Bangkok metropolitan administration" Nurs Sci J 

Thail. 2021 ; Jul.-Sep. ; 39(3):91-105. 
 

S 

Saneha, C. and Boontein, P. "Factors influencing obese 

self-management behaviors in patients with 

overweight at outpatient department in a university 

hospital, Bangkok metropolitan" Nurs Sci J Thail. 

2021 ; Jan.-Mar. ; 39(1):77-91. 

Siriniyomchai, C. "Callus care for diabetic foot 

patients: nurses’ challenging role" Nurs Sci J 

Thail. 2021 ; Jan.-Mar. ; 39(1):1-12. 

Sriglun, T. and Wattanakitkrileart, D. "The effect of 

asthma management program via smartphone 

applications on knowledge, inhaler used and 

symptoms control in patients with asthma" Nurs 

Sci J Thail. 2021 ; Apr.-Jun. ; 39(2):50-63. 

Sukjit, S. and others. "Effect of line dance exercise on 

physical performance and balance ability in older 

adults" Nurs Sci J Thail. 2021 ; Oct.-Dec. ; 39(4):1-12. 
 

T 

Tadsuan, J. and Wattanakitkrileart, D. "The effectiveness 

of COPD management program via smartphone 

applications on clinical status in patients with 

chronic obstructive pulmonary disease" Nurs Sci J 

Thail. 2021 ; Jul.-Sep. ; 39(3):17-32. 

Thaibandit, J. and Nookong, A. "Factors predicting 

allergic rhinitis control in school-aged  children" 

Nurs Sci J Thail. 2021 ; Apr.-Jun. ; 39(2):36-49. 

Thongtaeng, P. and Seesawang, J. "Development of an 

instrument assessing perceived risk of hypertension-

related complications" Nurs Sci J Thail. 2021 ; 

Apr.-Jun. ; 39(2):12-23. 
 

W 

Waencwaen, N. and Srichantaranit, A. "The relationship 

between health perception, health literacy, and 

caring behavior of caregivers of children with  

acyanotic congenital heart disease" Nurs Sci J 

Thail. 2021 ; Jan.-Mar. ; 39(1):24-37. 

Witoonsakul, P. and Chaisuwan, C. "Factors influencing 

behaviors in preventing COVID-19 of teachers/

caregivers in child care centers" Nurs Sci J Thail. 

2021 ; Oct.-Dec. ; 39(4):41-54. 

Wongchum, R. and others. "Parenting styles on the 

perceptions of youth offenders and the family" 

Nurs Sci J Thail. 2021 ; Jan.-Mar. ; 39(1):38-46. 

Wongtawee, S. and others. "Perceived susceptibility, 

severity, benefits and barriers in colorectal cancer 

screening via colonoscopy among a high risk 

population: a comparative study" Nurs Sci J Thail. 

2021 ; Jul.-Sep. ; 39(3):33-46. 

Klankhettakam, J. and Surit, P. "Effects of the touch-

to-talk program via a tablet on communication 

effectiveness and satisfaction in intubated patients: 

a pilot study" Nurs Sci J Thail. 2021 ; Apr.-Jun. ; 

39(2):24-35. 

Kongkar, R. and others. "Learning outcomes and 

desired characteristics of graduates in regular and 

bilingual groups of bachelor program in nursing 

science, faculty of nursing, mahidol university" 

Nurs Sci J Thail. 2021 ; Oct.-Dec. ; 39(4):70-82. 

Kowpairoj, P. and Phahuwatanakorn, S. "Caregivers’ 

needs and met needs for involvement in pain relief 

from needle-related medical procedure in children 

at PICU: perceived by caregivers and nurses" Nurs 

Sci J Thail. 2021 ; Oct.-Dec. ; 39(4):55-69. 

Kruangkaew, P. and Phahuwatanakorn, W. "Predictability 

of knowledge, attitude, subjective norm and 

perceived behavioral control on intention to the 

use of long - acting reversible contraception among 

primipara pregnant adolescents" Nurs Sci J Thail. 

2021 ; Jan.-Mar. ; 39(1):64-76. 

 

M 

Mahaviriyotai, K. and Wattanakitkrileart, D. "The effect 

of information provision, motivation, and self-

monitoring skill program through LINE application 

on self-care behaviors in patients with heart failure" 

Nurs Sci J Thail. 2021 ; Jan.-Mar. ; 39(1):47-63. 

 

N 

Namyotha, L. and others. "Factors related to quality of 

life among patients after revascularization of 

peripheral artery disease within 6 months" Nurs 

Sci J Thail. 2021 ; Apr.-Jun. ; 39(2):64-76. 

 

P 

Pan-inpang, A. and Phahuwatanakorn, W. "Effects of 

breastfeeding skill training program on efficiency, 

self-efficacy, and exclusive breastfeeding rate 

among first-time adolescent mothers" Nurs Sci J 

Thail. 2021 ; Oct.-Dec. ; 39(4):27-40. 

Pangzup, S. and others. "The experience of women 

with infertility: a synthesis of qualitative study" 

Nurs Sci J Thail. 2021 ; Jul.-Sep. ; 39(3):1-16. 

Panumgul, L. and others. "Factors predicting sepsis in 

the medical patients" Nurs Sci J Thail. 2021 ; Jul.-

Sep. ; 39(3):74-90. 

Phuttaraksa, T. and others. "Factors predicting the 

physical function in patients with osteoporotic 

fracture" Nurs Sci J Thail. 2021 ; Jul.-Sep. ; 39(3):60-73. 

Ponganusorn, K. and Yodchai, K. "Sexual dysfunction 

in pre-dialysis patients with chronic kidney disease: 

nurses’ roles" Nurs Sci J Thail. 2021 ; Apr.-Jun. ; 

39(2):1-11. 



NURS SCI J THAIL   Vol. 39  No. 4   October - December 2021 

106   Nursing Science Journal of Thailand 

ดรรชนีวารสารพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2564 

 สุรางค์ ศิโรโรตม์สกุล1  ศิริเพ็ญ เดโชสว่าง1  นิภาพร เดชะ1 

ดรรชนีหัวเรื่อง 
ก 

กระดูกพรุน, โรค 
ทศัเนตร พทุธรกัษา และคนอืน่ .ๆ "ปจัจยัท านายความสามารถในการ

ท าหนา้ทีข่องรา่งกายในผูป้ว่ยกระดกูหกัจากภาวะกระดกูพรนุ" 
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2564 ; ก.ค.-ก.ย. ; 39(3):60-73. 

 

กระดูกหัก 
ทศัเนตร พทุธรกัษา และคนอืน่ .ๆ "ปจัจยัท านายความสามารถในการ

ท าหนา้ทีข่องรา่งกายในผูป้ว่ยกระดกูหกัจากภาวะกระดกูพรนุ" 
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2564 ; ก.ค.-ก.ย. ; 39(3):60-73. 

 

การจัดการตนเอง 
พรรณิภา บุญเทียร และคนอื่น ๆ. "ปัจจัยท านายพฤติกรรมการ

จัดการโรคเบาหวานด้วยตนเอง" วารสารพยาบาลศาสตร์ 
2564 ; ม.ค.-มี.ค. ; 39(1):13-23. 

 

การดูแลตนเอง 
กิตติยา มหาวิริโยทัย และ ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ. "ผลของ

โปรแกรมการให้ข้อมูล แรงจูงใจ และทักษะการเฝ้าระวัง
ตนเองผ่านแอปพลิเคชันไลน์ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว" วารสารพยาบาลศาสตร์ 
2564 ; ม.ค.-มี.ค. ; 39(1):47-63. 

พรรณิภา บุญเทียร และคนอื่น ๆ. "ปัจจัยท านายพฤติกรรมการ
จัดการโรคเบาหวานด้วยตนเอง" วารสารพยาบาลศาสตร์ 
2564 ; ม.ค.-มี.ค. ; 39(1):13-23. 

 

การติดเชื้อในกระแสเลือด 
ลมัย พนมกุล และคนอื่น ๆ. "ปัจจัยท านายภาวะการติดเชื้อใน

กระแสเลือดในผู้ป่วยอายุรกรรม" วารสารพยาบาลศาสตร์ 
2564 ; ก.ค.-ก.ย. ; 39(3):74-90. 

การทรงตัว 
ศศิธร สุขจิตต์ และคนอื่น ๆ. "ผลของการฝึกออกก าลังกายด้วย

การเตน้ไลนแ์ดนซต์อ่สมรรถภาพทางกาย และความสามารถ
ในการทรงตัวของผู้สูงอายุ" วารสารพยาบาลศาสตร์ 
2564 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 39(4):1-12. 

 

การนอนหลับ 
ลมัย พนมกุล และคนอื่น ๆ. "ปัจจัยท านายภาวะการติดเชื้อใน

กระแสเลือดในผู้ป่วยอายุรกรรม" วารสารพยาบาลศาสตร์ 
2564 ; ก.ค.-ก.ย. ; 39(3):74-90. 

 

การรับรู ้
น้ าฝน แว้นแคว้น และ อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์. "ความสัมพันธ์

ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ของผู้ดูแลกับพฤติกรรมการดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่
ก าเนิดชนิดไม่เขียว" วารสารพยาบาลศาสตร์ 2564 ; ม.ค.-
มี.ค. ; 39(1):24-37. 

ปุลวิชช์ ทองแตง และ จันทร์จิรา สีสว่าง. "การพัฒนาเครื่องมือ
ประเมินการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ของโรคความดันโลหิตสูง" วารสารพยาบาลศาสตร์ 2564 ;  

        เม.ย.-มิ.ย. ; 39(2):12-23. 
พรรณิภา บุญเทียร และคนอื่น ๆ. "ปัจจัยท านายพฤติกรรมการ

จัดการโรคเบาหวานด้วยตนเอง" วารสารพยาบาลศาสตร์ 
2564 ; ม.ค.-มี.ค. ; 39(1):13-23. 

โสภณา ว่องทวี และคนอื่น ๆ. "การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิด
โรค ความรุนแรง ประโยชน์และอุปสรรคของการส่องกล้อง
เพื่อตรวจคัดกรองโรคมะเร็งล าไส้ และไส้ตรงในกลุ่มที่มี
ความเสีย่ง: การศกึษาเปรยีบเทียบ" วารสารพยาบาลศาสตร์ 
2564 ; ก.ค.-ก.ย. ; 39(3):33-46. 

 

การรับรู้ภาวะสุขภาพ 
จงจิต เสน่หา และ พรรณิภา บุญเทียร. "ปัจจัยท านาย

พฤติกรรมการจัดการภาวะอ้วนด้วยตนเองในผู้ป่วยน้ าหนัก
เกินที่มารับการรักษาที่ตึกผู้ป่ วยนอก โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร" วารสาร
พยาบาลศาสตร์ 2564 ; ม.ค.-มี.ค. ; 39(1):77-91. 

1 บรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศ หอ้งสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  



NURS SCI J THAIL   Vol. 39  No. 4   October - December 2021 

107   Nursing Science Journal of Thailand 

การรับรู้สมรรถนะตนเอง 
อัญชนา ปันอินแปง และ วรรณา พาหุวัฒนกร. "ผลของ

โปรแกรมฝึกทักษะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อประสิทธิภาพ 
การรับรู้สมรรถนะของตนเอง และอัตราการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่อย่างเดียวของมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรก" วารสาร
พยาบาลศาสตร์ 2564 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 39(4):27-40. 

 
การศึกษา -- การประเมินผล 
รัตนาภรณ์ คงคา และคนอื่น ๆ. "ผลการเรียนรู้และคุณลักษณะ

ทีพ่ึงประสงค์ของบณัฑติที่เรียนกลุม่ปกตแิละกลุม่สองภาษา 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล" วารสารพยาบาลศาสตร์ 2564 ; ต.ค.-
ธ.ค. ; 39(4):70-82. 

 
การสนับสนุนทางสังคม 
ชุติมา จิรัฐิเกรียงไกร และคนอื่น ๆ. "ปัจจัยท านายสุขภาวะทาง

จิตใจในวัยรุ่นตอนปลาย" วารสารพยาบาลศาสตร์ 2564 ; 
เม.ย.-มิ.ย. ; 39(2):77-89. 

 
การสื่อสาร 
จงจิต เสน่หา และ พรรณิภา บุญเทียร. "ปัจจัยท านาย

พฤติกรรมการจัดการภาวะอ้วนด้วยตนเองในผู้ป่วยน้ าหนัก
เกินที่มารับการรักษาที่ตึกผู้ป่ วยนอก โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร" วารสาร
พยาบาลศาสตร์ 2564 ; ม.ค.-มี.ค. ; 39(1):77-91. 

จิราพร กลั่นเขตรกรรม และ ปัทมา สุริต. "ผลของการใช้
โปรแกรม Touch-to-Talk ผ่านแท็บเล็ตต่อประสิทธิภาพ
ในการสื่อสารและความพึงพอใจในผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วย
หายใจ : การศึกษาน าร่อง" วารสารพยาบาลศาสตร์ 
2564 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 39(2):24-35.  

พรรณิภา บุญเทียร และคนอื่น ๆ. "ปัจจัยท านายพฤติกรรมการ
จัดการโรคเบาหวานด้วยตนเอง" วารสารพยาบาลศาสตร์ 
2564 ; ม.ค.-มี.ค. ; 39(1):13-23. 

 
การส่องกล้อง 
โสภณา ว่องทวี และคนอื่น ๆ. "การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิด

โรค ความรุนแรง ประโยชน์และอุปสรรคของการส่องกล้อง
เพื่อตรวจคัดกรองโรคมะเร็งล าไส้ และไส้ตรงในกลุ่มที่มี
ความเสีย่ง: การศกึษาเปรยีบเทียบ" วารสารพยาบาลศาสตร์ 
2564 ; ก.ค.-ก.ย. ; 39(3):33-46. 

การออกก าลังกาย 
ศศิธร สุขจิตต์ และคนอื่น ๆ. "ผลของการฝึกออกก าลังกายด้วย

การเตน้ไลนแ์ดนซต์อ่สมรรถภาพทางกาย และความสามารถ
ในการทรงตัวของผู้สูงอายุ" วารสารพยาบาลศาสตร์ 
2564 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 39(4):1-12. 

 

การเต้นร า                                      
ศศิธร สุขจิตต์ และคนอื่น ๆ. "ผลของการฝึกออกก าลังกายด้วย

การเตน้ไลนแ์ดนซต์อ่สมรรถภาพทางกาย และความสามารถ
ในการทรงตัวของผู้สูงอายุ" วารสารพยาบาลศาสตร์ 
2564 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 39(4):1-12. 

 

การเรียนรู้ (จิตวิทยา)   
รัตนาภรณ์ คงคา และคนอื่น ๆ. "ผลการเรียนรู้และคุณลักษณะ

ทีพ่ึงประสงค์ของบณัฑติที่เรียนกลุม่ปกตแิละกลุม่สองภาษา 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล" วารสารพยาบาลศาสตร์ 2564 ; ต.ค.-
ธ.ค. ; 39(4):70-82. 

 

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
อัญชนา ปันอินแปง และ วรรณา พาหุวัฒนกร. "ผลของ

โปรแกรมฝึกทักษะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อประสิทธิภาพ 
การรับรู้สมรรถนะของตนเอง และอัตราการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่อย่างเดียวของมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรก" วารสาร
พยาบาลศาสตร์ 2564 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 39(4):27-40. 

 

ค 
ครรภ์ในวัยรุ่น 
พัชราวรรณ เครื่องแก้ว และ วรรณา พาหุวัฒนกร. "ปัจจัย

ท านายด้านความรู้ ทัศนคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 
และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมต่อ
ความตั้งใจในการใช้การคุมก าเนิดระยะยาวในสตรีตั้งครรภ์
วัยรุ่นครรภ์แรก" วารสารพยาบาลศาสตร์ 2564 ; ม.ค. -
มี.ค. ; 39(1):64-76. 

อัญชนา ปันอินแปง และ วรรณา พาหุวัฒนกร. "ผลของ
โปรแกรมฝึกทักษะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อประสิทธิภาพ 
การรับรู้สมรรถนะของตนเอง และอัตราการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่อย่างเดียวของมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรก" วารสาร
พยาบาลศาสตร์ 2564 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 39(4):27-40. 

 

ครอบครัว 
รุ่งฤดี วงค์ชุม และคนอื่น ๆ. "รูปแบบการเลี้ยงดูตามการรับรู้

ของผูต้อ้งขงัเยาวชนและครอบครวั" วารสารพยาบาลศาสตร์ 
2564 ; ม.ค.-มี.ค. ; 39(1):38-46. 
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คร ู
ภัทรนุช วิทูรสกุล และ ชญาภา ชัยสุวรรณ. "ปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ของครู/
ผู้ดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" วารสารพยาบาลศาสตร์ 
2564 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 39(4):41-54. 

 

ความเครียด 
จงจิต เสน่หา และ พรรณิภา บุญเทียร. "ปัจจัยท านาย

พฤติกรรมการจัดการภาวะอ้วนด้วยตนเองในผู้ป่วยน้ าหนัก
เกินที่มารับการรักษาที่ตึกผู้ป่ วยนอก โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร" วารสาร
พยาบาลศาสตร์ 2564 ; ม.ค.-มี.ค. ; 39(1):77-91. 

ชุติมา จิรัฐิเกรียงไกร และคนอื่น ๆ. "ปัจจัยท านายสุขภาวะทาง
จิตใจในวัยรุ่นตอนปลาย" วารสารพยาบาลศาสตร์ 2564 ; 
เม.ย.-มิ.ย. ; 39(2):77-89. 

 

ความเจ็บปวด  
ทศัเนตร พทุธรกัษา และคนอืน่ .ๆ "ปจัจยัท านายความสามารถในการ

ท าหนา้ทีข่องรา่งกายในผูป้ว่ยกระดกูหกัจากภาวะกระดกูพรนุ" 
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2564 ; ก.ค.-ก.ย. ; 39(3):60-73. 

เพญ็รชัต ์โคว้ไพโรจน ์และ สดุาภรณ ์พยคัฆเรือง. "ความตอ้งการ
และการได้รับการตอบสนองความตอ้งการของผู้ดแูลในการ
มีส่วนร่วมเพื่อบรรเทาความปวดจากหัตถการที่ใช้เข็มของ
ผู้ป่วยเด็กในหออภิบาลกุมารเวชกรรม: การรับรู้ของผู้ดูแล
และพยาบาล" วารสารพยาบาลศาสตร์ 2564 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 
39(4):55-69. 

ลัดดาวัลย์ นามโยธา และคนอื่น ๆ. "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน
ภายใน 6 เดือนแรกหลังท าการผ่าตัด เพิ่มการไหลเวียน
ของเลือดแดงส่วนปลาย" วารสารพยาบาลศาสตร์ 2564 ; 
เม.ย.-มิ.ย. ; 39(2):64-76. 

 

ความดันเลือดสูง 
ปุลวิชช์ ทองแตง และ จันทร์จิรา สีสว่าง. "การพัฒนาเครื่องมือ

ประเมินการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ของโรคความดันโลหิตสูง" วารสารพยาบาลศาสตร์ 
2564 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 39(2):12-23. 

 

ความดันเลือดสูง -- ภาวะแทรกซ้อน 
ปุลวิชช์ ทองแตง และ จันทร์จิรา สีสว่าง. "การพัฒนาเครื่องมือ

ประเมินการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ของโรคความดันโลหิตสูง" วารสารพยาบาลศาสตร์ 
2564 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 39(2):12-23. 

ความต้องการ (จิตวิทยา) 
เพญ็รชัต ์โคว้ไพโรจน ์และ สดุาภรณ ์พยคัฆเรือง. "ความตอ้งการ

และการได้รับการตอบสนองความตอ้งการของผู้ดแูลในการ
มีส่วนร่วมเพื่อบรรเทาความปวดจากหัตถการที่ใช้เข็มของ
ผู้ป่วยเด็กในหออภิบาลกุมารเวชกรรม: การรับรู้ของผู้ดูแล
และพยาบาล" วารสารพยาบาลศาสตร์ 2564 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 
39(4):55-69. 

 
ความผิดในคดีเด็กและเยาวชน 
รุ่งฤดี วงค์ชุม และคนอื่น ๆ. "รูปแบบการเลี้ยงดูตามการรับรู้

ของผูต้อ้งขงัเยาวชนและครอบครวั" วารสารพยาบาลศาสตร์ 
2564 ; ม.ค.-มี.ค. ; 39(1):38-46. 

 
ความพึงพอใจ 
จริาพร กลัน่เขตรกรรม และ ปทัมา สรุติ. "ผลของการใชโ้ปรแกรม 

Touch-to-Talk ผ่านแท็บเล็ตต่อประสิทธิภาพในการ
สื่อสารและความพึงพอใจในผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ : 
การศึกษาน าร่อง" วารสารพยาบาลศาสตร์ 2564 ; เม.ย.-
มิ.ย. ; 39(2):24-35.  

 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
น้ าฝน แว้นแคว้น และ อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์. "ความสัมพันธ์

ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ของผู้ดูแลกับพฤติกรรมการดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่
ก าเนิดชนิดไม่เขียว" วารสารพยาบาลศาสตร์ 2564 ; ม.ค.-
มี.ค. ; 39(1):24-37. 

พิสมัย อันพันล า และ ภัทรพงษ์ มกรเวส. "ปัจจัยท านาย
พฤติกรรมป้องกันภาวะน้ าเกินในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว" 
วารสารพยาบาลศาสตร ์2564 ; ก.ค.-ก.ย. ; 39(3):47-59. 

 
ความรู ้
Kim, S. และ ทัศนี ประสบกิตติคุณ. "ความรู้ ทัศนคติ และการ

ปฏิบัติของผู้ปกครองเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะในเด็กที่มี
การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน ในประเทศกัมพูชา" 
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2564 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 39(4):83.96. 

พชัราวรรณ เครือ่งแกว้ และ วรรณา พาหวุฒันกร. "ปจัจยัท านาย
ดา้นความรู ้ทศันคต ิการคลอ้ยตามกลุม่อา้งองิ และการรบัรู้
ความสามารถในการควบคมุพฤติกรรมตอ่ความตั้งใจในการ
ใช้การคุมก าเนิดระยะยาวในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นครรภ์แรก" 
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2564 ; ม.ค.-มี.ค. ; 39(1):64-76. 
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ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตร 
รุ่งฤดี วงค์ชุม และคนอื่น ๆ. "รูปแบบการเลี้ยงดูตามการรับรู้

ของผูต้อ้งขงัเยาวชนและครอบครวั" วารสารพยาบาลศาสตร์ 
2564 ; ม.ค.-มี.ค. ; 39(1):38-46. 

 
คอร์ติโคสเตียรอยด์ชนิดสูด 
ธมลวรรณ ศรีกลั่น และ ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ. "ผลของ

โปรแกรมการจัดการโรคหืดผ่านสมาร์ตโฟนแอปพลิเคชัน 
ตอ่ความรู ้การใชย้าสดูและการควบคมุอาการในผูป้ว่ยโรคหดื" 
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2564 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 39(2):50-63. 

 
คุณภาพชีวิต 
ลัดดาวัลย์ นามโยธา และคนอื่น ๆ. "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ

คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน
ภายใน 6 เดือนแรกหลังท าการผ่าตัด เพิ่มการไหลเวียน
ของเลือดแดงส่วนปลาย" วารสารพยาบาลศาสตร์ 2564 ; 
เม.ย.-มิ.ย. ; 39(2):64-76. 

 
คุมก าเนิด 
พชัราวรรณ เครือ่งแกว้ และ วรรณา พาหวุฒันกร. "ปจัจยัท านาย

ดา้นความรู ้ทศันคต ิการคลอ้ยตามกลุม่อา้งองิ และการรบัรู้
ความสามารถในการควบคมุพฤติกรรมต่อความตั้งใจในการ
ใช้การคุมก าเนิดระยะยาวในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นครรภ์แรก" 
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2564 ; ม.ค.-มี.ค. ; 39(1):64-76. 

 
โควิด-19 (โรค) 
ภัทรนุช วิทูรสกุล และ ชญาภา ชัยสุวรรณ. "ปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของครู/
ผู้ดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" วารสารพยาบาลศาสตร์ 
2564 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 39(4):41-54. 

 
จ 

จมูก, โรค 
จารุวรรณ ไทยบัณฑิต และ อาภาวรรณ หนูคง. "ปัจจัยท านาย

การควบคมุอาการของโรคจมกูอกัเสบภมูแิพใ้นเดก็วยัเรยีน" 
วารสารพยาบาลศาสตร ์2564 ; เม.ย.-ม.ิย. ; 39(2):36-49. 

 
จมูกอักเสบจากภูมิแพ้ 
จารุวรรณ ไทยบัณฑิต และ อาภาวรรณ หนูคง. "ปัจจัยท านาย

การควบคมุอาการของโรคจมกูอกัเสบภมูแิพใ้นเดก็วยัเรยีน" 
วารสารพยาบาลศาสตร ์2564 ; เม.ย.-ม.ิย. ; 39(2):36-49. 

จิตวิทยาวัยรุ่น 
ชุติมา จิรัฐิเกรียงไกร และคนอื่น ๆ. "ปัจจัยท านายสุขภาวะทาง

จิตใจในวัยรุ่นตอนปลาย" วารสารพยาบาลศาสตร์ 2564 ; 
เม.ย.-มิ.ย. ; 39(2):77-89. 

 

ด 
ดัชนีมวลกาย 
ทศัเนตร พทุธรกัษา และคนอืน่ .ๆ "ปจัจยัท านายความสามารถในการ

ท าหนา้ทีข่องรา่งกายในผูป้ว่ยกระดกูหกัจากภาวะกระดกูพรนุ" 
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2564 ; ก.ค.-ก.ย. ; 39(3):60-73. 

 

เด็ก, การดูแล 
ยุวดี พงษ์สาระนันทกุล และคนอื่น ๆ. "รูปแบบการพัฒนา

คุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย: กรณีศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กก่อนวัยเรียนแห่งหนึ่งสังกัดกรุงเทพมหานคร" วารสาร
พยาบาลศาสตร์ 2564 ; ก.ค.-ก.ย. ; 39(3):91-105.  

 

เด็ก, การเลี้ยงดู 
รุ่งฤดี วงค์ชุม และคนอื่น ๆ. "รูปแบบการเลี้ยงดูตามการรับรู้

ของผูต้อ้งขงัเยาวชนและครอบครวั" วารสารพยาบาลศาสตร์ 
2564 ; ม.ค.-มี.ค. ; 39(1):38-46. 

 

เด็กก่อนวัยเรียน 
ยุวดี พงษ์สาระนันทกุล และคนอื่น ๆ. "รูปแบบการพัฒนา

คุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย: กรณีศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กก่อนวัยเรียนแห่งหนึ่งสังกัดกรุงเทพมหานคร" วารสาร
พยาบาลศาสตร์ 2564 ; ก.ค.-ก.ย. ; 39(3):91-105.  

 

เด็กวัยเรียน                                                 
จารุวรรณ ไทยบัณฑิต และ อาภาวรรณ หนูคง. "ปัจจัยท านาย

การควบคมุอาการของโรคจมกูอกัเสบภมูแิพใ้นเดก็วยัเรยีน" 
วารสารพยาบาลศาสตร ์2564 ; เม.ย.-ม.ิย. ; 39(2):36-49. 

 

เด็กในโรงพยาบาล  
เพญ็รชัต ์โคว้ไพโรจน ์และ สดุาภรณ ์พยคัฆเรือง. "ความตอ้งการ

และการได้รับการตอบสนองความตอ้งการของผู้ดแูลในการ
มีส่วนร่วมเพื่อบรรเทาความปวดจากหัตถการที่ใช้เข็มของ
ผู้ป่วยเด็กในหออภิบาลกุมารเวชกรรม: การรับรู้ของผู้ดูแล
และพยาบาล" วารสารพยาบาลศาสตร์ 2564 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 
39(4):55-69. 

 

ต 
ไต, การปลูกถ่าย 
ปยินชุ แกว้แสง และคนอืน่ ๆ. "ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่ภาวะน้ าหนกั

ตัวเพิ่มในผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไต" วารสารพยาบาลศาสตร์ 
2564 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 39(4):13-26. 
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ไตวายเรื้อรัง 
กิตติยา มหาวิริโยทัย และ ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ. "ผลของ

โปรแกรมการให้ข้อมูล แรงจูงใจ และทักษะการเฝ้าระวัง
ตนเองผ่านแอปพลิเคชันไลน์ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว" วารสารพยาบาลศาสตร์ 
2564 ; ม.ค.-มี.ค. ; 39(1):47-63. 

 
ท 

ทัศนคติ 
Kim, S. และ ทัศนี ประสบกิตติคุณ. "ความรู้ ทัศนคติ และการ

ปฏิบัติของผู้ปกครองเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะในเด็กที่มี
การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน ในประเทศกัมพูชา" 
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2564 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 39(4):83.96. 

พชัราวรรณ เครือ่งแกว้ และ วรรณา พาหวุฒันกร. "ปจัจยัท านาย
ดา้นความรู ้ทศันคต ิการคลอ้ยตามกลุม่อา้งองิ และการรบัรู้
ความสามารถในการควบคมุพฤติกรรมต่อความตั้งใจในการ
ใช้การคุมก าเนิดระยะยาวในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นครรภ์แรก" 
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2564 ; ม.ค.-มี.ค. ; 39(1):64-76. 

 
ทางเดินหายใจส่วนบนติดเชื้อ -- ในวัยทารกและวัยเด็ก 
Kim, S. และ ทัศนี ประสบกิตติคุณ. "ความรู้ ทัศนคติ และการ

ปฏิบัติของผู้ปกครองเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะในเด็กที่มี
การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน ในประเทศกัมพูชา" 
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2564 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 39(4):83.96. 

 
ท่อช่วยหายใจ 
จิราพร กลั่นเขตรกรรม และ ปัทมา สุริต. "ผลของการใช้

โปรแกรม Touch-to-Talk ผ่านแท็บเล็ตต่อประสิทธิภาพ 
 ในการสื่อสารและความพึงพอใจในผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วย

หายใจ : การศึกษาน าร่อง" วารสารพยาบาลศาสตร์ 
2564 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 39(2):24-35.  

 
ท่อช่วยหายใจ 
จิราพร กลั่นเขตรกรรม และ ปัทมา สุริต. "ผลของการใช้

โปรแกรม Touch-to-Talk ผ่านแท็บเล็ตต่อประสิทธิภาพ 
 ในการสื่อสารและความพึงพอใจในผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วย

หายใจ : การศึกษาน าร่อง" วารสารพยาบาลศาสตร์ 
2564 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 39(2):24-35.  

 
เท้า 
ชยพล ศิรินิยมชัย. "การดูแลหนังด้านที่ฝ่าเท้าในผู้มีปัญหาเท้า

เบาหวาน: บทบาทที่ท้าทายส าหรับพยาบาล" วารสาร
พยาบาลศาสตร์ 2564 ; ม.ค.-มี.ค. ; 39(1):1-12. 

เท้า, โรค 
ชยพล ศิรินิยมชัย. "การดูแลหนังด้านที่ฝ่าเท้าในผู้มีปัญหาเท้า

เบาหวาน: บทบาทที่ท้าทายส าหรับพยาบาล" วารสาร
พยาบาลศาสตร์ 2564 ; ม.ค.-มี.ค. ; 39(1):1-12. 

 

เท้า, โรค -- การพยาบาล 
ชยพล ศิรินิยมชัย. "การดูแลหนังด้านที่ฝ่าเท้าในผู้มีปัญหาเท้า

เบาหวาน: บทบาทที่ท้าทายส าหรับพยาบาล" วารสาร
พยาบาลศาสตร์ 2564 ; ม.ค.-มี.ค. ; 39(1):1-12. 

 

น 
นักศึกษาพยาบาล 
รัตนาภรณ์ คงคา และคนอื่น ๆ. "ผลการเรียนรู้และคุณลักษณะ

ทีพ่ึงประสงค์ของบณัฑติที่เรียนกลุม่ปกตแิละกลุม่สองภาษา 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล" วารสารพยาบาลศาสตร์ 2564 ; ต.ค.-
ธ.ค. ; 39(4):70-82. 

 

น้ าตาลในเลือด 
ลมัย พนมกุล และคนอื่น ๆ. "ปัจจัยท านายภาวะการติดเชื้อใน

กระแสเลือดในผู้ป่วยอายุรกรรม" วารสารพยาบาลศาสตร์ 
2564 ; ก.ค.-ก.ย. ; 39(3):74-90. 

 

น้ าหนักตัว 
จงจิต เสน่หา และ พรรณิภา บุญเทียร. "ปัจจัยท านาย

พฤติกรรมการจัดการภาวะอ้วนด้วยตนเองในผู้ป่วยน้ าหนัก
เกินที่มารับการรักษาที่ตึกผู้ป่ วยนอก โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร" วารสาร
พยาบาลศาสตร์ 2564 ; ม.ค.-มี.ค. ; 39(1):77-91. 

ปยินชุ แกว้แสง และคนอืน่ ๆ. "ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่ภาวะน้ าหนกั
ตัวเพิ่มในผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไต" วารสารพยาบาลศาสตร์ 
2564 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 39(4):13-26. 

 

บ 
บริโภคนิสัย 
ปยินชุ แกว้แสง และคนอืน่ ๆ. "ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่ภาวะน้ าหนกั

ตัวเพิ่มในผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไต" วารสารพยาบาลศาสตร์ 
2564 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 39(4):13-26. 

 

บัณฑิต 
รตันาภรณ์ คงคา และคนอื่น ๆ. "ผลการเรียนรู้และคุณลักษณะ

ทีพ่งึประสงค์ของบณัฑติที่เรียนกลุม่ปกตแิละกลุม่สองภาษา 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล" วารสารพยาบาลศาสตร์ 2564 ; ต.ค.-
ธ.ค. ; 39(4):70-82. 
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บิดามารดา 
Kim, S. และ ทัศนี ประสบกิตติคุณ. "ความรู้ ทัศนคติ และการ

ปฏิบัติของผู้ปกครองเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะในเด็กที่มี
การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน ในประเทศกัมพูชา" 
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2564 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 39(4):83.96. 

 

เบาหวาน 
พรรณิภา บุญเทียร และคนอื่น ๆ. "ปัจจัยท านายพฤติกรรมการ

จัดการโรคเบาหวานด้วยตนเอง" วารสารพยาบาลศาสตร์ 
2564 ; ม.ค.-มี.ค. ; 39(1):13-23. 

 

เบาหวาน -- การรักษา 
ชยพล ศิรินิยมชัย. "การดูแลหนังด้านที่ฝ่าเท้าในผู้มีปัญหาเท้า

เบาหวาน: บทบาทที่ท้าทายส าหรับพยาบาล" วารสาร
พยาบาลศาสตร์ 2564 ; ม.ค.-มี.ค. ; 39(1):1-12. 

 

ป 
ประสบการณ ์
เสาวรส แพงทรัพย์ และคนอื่น ๆ. "ประสบการณ์ของผู้หญิงที่มี

ภาวะมีบุตรยาก: การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพ" 
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2564 ; ก.ค.-ก.ย. ; 39(3):1-16. 

 

ปอด, โรคเกิดจากการอุดกั้น 
จณิหส์ตุา ทดัสวน และ ดวงรตัน ์วฒันกจิไกรเลศิ. "ประสทิธผิลของ

โปรแกรมการจัดการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังผ่านสมาร์ตโฟน
แอปพลิเคชัน ต่อสถานะทางคลินิกในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น
เรือ้รงั" วารสารพยาบาลศาสตร ์2564 ; ก.ค.-ก.ย. ; 39(3):17-32. 

 

ปอดอุดกั้นเรื้อรัง, โรค 
จณิหส์ตุา ทดัสวน และ ดวงรตัน ์วฒันกจิไกรเลศิ. "ประสทิธผิลของ

โปรแกรมการจัดการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังผ่านสมาร์ตโฟน
แอปพลิเคชัน ต่อสถานะทางคลินิกในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น
เรือ้รงั" วารสารพยาบาลศาสตร ์2564 ; ก.ค.-ก.ย. ; 39(3):17-32. 

 

โปรแกรม Touch-to-Talk 
จิราพร กลั่นเขตรกรรม และ ปัทมา สุริต. "ผลของการใช้

โปรแกรม Touch-to-Talk ผ่านแท็บเล็ตต่อประสิทธิภาพ 
 ในการสื่อสารและความพึงพอใจในผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วย

หายใจ : การศึกษาน าร่อง" วารสารพยาบาลศาสตร์ 
2564 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 39(2):24-35.  

 

โปรแกรมการให้ข้อมูล 
กิตติยา มหาวิริโยทัย และ ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ. "ผลของ

โปรแกรมการให้ข้อมูล แรงจูงใจ และทักษะการเฝ้าระวัง
ตนเองผ่านแอปพลิเคชันไลน์ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว" วารสารพยาบาลศาสตร์ 
2564 ; ม.ค.-มี.ค. ; 39(1):47-63. 

ผ 
ผู้ดูแล 
น้ าฝน แว้นแคว้น และ อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์. "ความสัมพันธ์

ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ของผู้ดูแลกับพฤติกรรมการดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่
ก าเนิดชนิดไม่เขียว" วารสารพยาบาลศาสตร์ 2564 ; ม.ค.-
มี.ค. ; 39(1):24-37. 

ภัทรนุช วิทูรสกุล และ ชญาภา ชัยสุวรรณ. "ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของครู/
ผู้ดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" วารสารพยาบาลศาสตร์ 
2564 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 39(4):41-54. 

เพญ็รชัต ์โคว้ไพโรจน ์และ สดุาภรณ ์พยคัฆเรือง. "ความตอ้งการ
และการได้รับการตอบสนองความตอ้งการของผู้ดแูลในการ
มีส่วนร่วมเพื่อบรรเทาความปวดจากหัตถการที่ใช้เข็มของ
ผู้ป่วยเด็กในหออภิบาลกุมารเวชกรรม: การรับรู้ของผู้ดูแล
และพยาบาล" วารสารพยาบาลศาสตร์ 2564 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 
39(4):55-69. 

 

ผู้ป่วย 
กฤตยิา ปองอนสุรณ ์และ กันตพร ยอดใชย. "ความบกพรอ่งดา้น

เพศสมัพันธใ์นผูป้ว่ยโรคไตเรือ้รังก่อนการบ าบดัทดแทนไต : 
บทบาทพยาบาล" วารสารพยาบาลศาสตร์ 2564 ; เม.ย.-
มิ.ย. ; 39(2):1-11. 

 

ผู้ป่วย, การดูแล 
ลัดดาวัลย์ นามโยธา และคนอื่น ๆ. "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ

คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน
ภายใน 6 เดือนแรกหลังท าการผ่าตัด เพิ่มการไหลเวียน
ของเลือดแดงส่วนปลาย" วารสารพยาบาลศาสตร์ 2564 ; 
เม.ย.-มิ.ย. ; 39(2):64-76. 

 

ผู้สูงอายุ 
ปุลวิชช์ ทองแตง และ จันทร์จิรา สีสว่าง. "การพัฒนาเครื่องมือ

ประเมินการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ของโรคความดันโลหิตสูง" วารสารพยาบาลศาสตร์ 
2564 ; เม.ย.-มิ.ย. ; 39(2):12-23. 

ศศิธร สุขจิตต์ และคนอื่น ๆ. "ผลของการฝึกออกก าลังกายด้วย
ก า ร เ ต้ น ไ ลน์ แดนซ์ ต่ อ สมร รถภาพทา งกายและ
ความสามารถในการทรงตัวของผู้สูงอายุ" วารสาร
พยาบาลศาสตร์ 2564 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 39(4):1-12. 

 

พ 
พยาบาลศาสตร์, การศึกษา 
รตันาภรณ์ คงคา และคนอื่น ๆ. "ผลการเรียนรู้และคุณลักษณะ

ทีพ่งึประสงคข์องบณัฑติทีเ่รยีนกลุม่ปกตแิละกลุม่สองภาษา  
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 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล" วารสารพยาบาลศาสตร์ 2564 ; ต.ค.-
ธ.ค. ; 39(4):70-82. 

 
เพศสัมพันธ์ 
กิตติยา มหาวิริโยทัย และ ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ. "ผลของ

โปรแกรมการให้ข้อมูล แรงจูงใจ และทักษะการเฝ้าระวัง
ตนเองผ่านแอปพลิเคชันไลน์ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว" วารสารพยาบาลศาสตร์ 
2564 ; ม.ค.-มี.ค. ; 39(1):47-63. 

 
เพศสัมพันธ์ -- ข้อบกพร่อง 
กิตติยา มหาวิริโยทัย และ ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ. "ผลของ

โปรแกรมการให้ข้อมูล แรงจูงใจ และทักษะการเฝ้าระวัง
ตนเองผ่านแอปพลิเคชันไลน์ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว" วารสารพยาบาลศาสตร์ 
2564 ; ม.ค.-มี.ค. ; 39(1):47-63. 

 
ภ 

ภาวะน้ าเกิน -- การป้องกันและควบคุม 
พิสมัย อันพันล า และ ภัทรพงษ์ มกรเวส. "ปัจจัยท านาย

พฤติกรรมป้องกันภาวะน้ าเกินในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว" 
วารสารพยาบาลศาสตร ์2564 ; ก.ค.-ก.ย. ; 39(3):47-59. 

 
ภาวะมีบุตรยาก 
เสาวรส แพงทรัพย์ และคนอื่น ๆ. "ประสบการณ์ของผู้หญิงที่มี

ภาวะมีบุตรยาก: การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพ" 
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2564 ; ก.ค.-ก.ย. ; 39(3):1-16. 

 
ภาวะสุขภาพ 
จณิหส์ตุา ทดัสวน และ ดวงรตัน ์วฒันกจิไกรเลศิ. "ประสทิธผิลของ

โปรแกรมการจัดการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังผ่านสมาร์ตโฟน
แอปพลิเคชัน ต่อสถานะทางคลินิกในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น
เรือ้รงั" วารสารพยาบาลศาสตร ์2564 ; ก.ค.-ก.ย. ; 39(3):17-32. 

 
ภูมิแพ้                                                                                   
จารุวรรณ ไทยบัณฑิต และ อาภาวรรณ หนูคง. "ปัจจัยท านาย

การควบคมุอาการของโรคจมกูอกัเสบภมูแิพใ้นเดก็วยัเรยีน" 
วารสารพยาบาลศาสตร ์2564 ; เม.ย.-ม.ิย. ; 39(2):36-49. 

 
โภชนาการ 
ลมัย พนมกุล และคนอื่น ๆ. "ปัจจัยท านายภาวะการติดเชื้อใน

กระแสเลือดในผู้ป่วยอายุรกรรม" วารสารพยาบาลศาสตร์ 
2564 ; ก.ค.-ก.ย. ; 39(3):74-90. 

ม 
มะเร็งล าไส้และไส้ตรง 
โสภณา ว่องทวี และคนอื่น ๆ. "การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิด

โรค ความรุนแรง ประโยชน์และอุปสรรคของการส่องกล้อง
เพื่อตรวจคัดกรองโรคมะเร็งล าไส้ และไส้ตรงในกลุ่มที่มี
ความเสีย่ง: การศกึษาเปรยีบเทียบ" วารสารพยาบาลศาสตร์ 
2564 ; ก.ค.-ก.ย. ; 39(3):33-46. 

 
ย 

ยาปฏิชีวนะ 
Kim, S. และ ทัศนี ประสบกิตติคุณ. "ความรู้ ทัศนคติ และการ

ปฏิบัติของผู้ปกครองเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะในเด็กที่มี
การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน ในประเทศกัมพูชา" 
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2564 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 39(4):83.96. 

ลมัย พนมกุล และคนอื่น ๆ. "ปัจจัยท านายภาวะการติดเชื้อใน
กระแสเลือดในผู้ป่วยอายุรกรรม" วารสารพยาบาลศาสตร์ 
2564 ; ก.ค.-ก.ย. ; 39(3):74-90. 

 
ร 

โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน 
ลัดดาวัลย์ นามโยธา และคนอื่น ๆ. "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ

คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตนั
ภายใน 6 เดือนแรกหลังท าการผ่าตัด เพิ่มการไหลเวียน
ของเลือดแดงส่วนปลาย" วารสารพยาบาลศาสตร์ 2564 ; 
เม.ย.-มิ.ย. ; 39(2):64-76. 

 
โรคหัวใจพิการแต่ก าเนิดชนิดไม่เขียว 
น้ าฝน แว้นแคว้น และ อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์. "ความสัมพันธ์

ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ของผู้ดูแลกับพฤติกรรมการดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่
ก าเนิดชนิดไม่เขียว" วารสารพยาบาลศาสตร์ 2564 ; ม.ค.-
มี.ค. ; 39(1):24-37. 

 
โรคอ้วน -- การรักษา 
จงจิต เสน่หา และ พรรณิภา บุญเทียร. "ปัจจัยท านาย

พฤติกรรมการจัดการภาวะอ้วนด้วยตนเองในผู้ป่วยน้ าหนัก
เกินที่มารับการรักษาที่ตึกผู้ป่ วยนอก โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร" วารสาร
พยาบาลศาสตร์ 2564 ; ม.ค.-มี.ค. ; 39(1):77-91. 

 
ล 

เลือดติดเชื้อ 
ลมัย พนมกุล และคนอื่น ๆ. "ปัจจัยท านายภาวะการติดเชื้อใน

กระแสเลือดในผู้ป่วยอายุรกรรม" วารสารพยาบาลศาสตร์ 
2564 ; ก.ค.-ก.ย. ; 39(3):74-90. 
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ไลน์ 
กิตติยา มหาวิริโยทัย และ ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ. "ผลของ

โปรแกรมการให้ข้อมูล แรงจูงใจ และทักษะการเฝ้าระวัง
ตนเองผ่านแอปพลิเคชันไลน์ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว" วารสารพยาบาลศาสตร์ 
2564 ; ม.ค.-มี.ค. ; 39(1):47-63. 

 
ส 

ล าไส้ใหญ่ -- การวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ 
โสภณา ว่องทวี และคนอื่น ๆ. "การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิด

โรค ความรุนแรง ประโยชน์และอุปสรรคของการส่องกล้อง
เพื่อตรวจคัดกรองโรคมะเร็งล าไส้ และไส้ตรงในกลุ่มที่มี
ความเสีย่ง: การศกึษาเปรยีบเทียบ" วารสารพยาบาลศาสตร์ 
2564 ; ก.ค.-ก.ย. ; 39(3):33-46. 

 
ว 

วัยรุ่น 
ชุติมา จิรัฐิเกรียงไกร และคนอื่น ๆ. "ปัจจัยท านายสุขภาวะทาง

จิตใจในวัยรุ่นตอนปลาย" วารสารพยาบาลศาสตร์ 2564 ; 
เม.ย.-มิ.ย. ; 39(2):77-89. 

รุ่งฤดี วงค์ชุม และคนอื่น ๆ. "รูปแบบการเลี้ยงดูตามการรับรู้
ของผูต้อ้งขงัเยาวชนและครอบครวั" วารสารพยาบาลศาสตร์ 
2564 ; ม.ค.-มี.ค. ; 39(1):38-46. 

อัญชนา ปันอินแปง และ วรรณา พาหุวัฒนกร. "ผลของ
โปรแกรมฝึกทักษะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อประสิทธิภาพ 
การรับรู้สมรรถนะของตนเอง และอัตราการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่อย่างเดียวของมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรก" วารสาร
พยาบาลศาสตร์ 2564 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 39(4):27-40. 

 
วิจัยเชิงคุณภาพ 
เสาวรส แพงทรัพย์ และคนอื่น ๆ. "ประสบการณ์ของผู้หญิงที่มี

ภาวะมีบุตรยาก: การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพ" 
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2564 ; ก.ค.-ก.ย. ; 39(3):1-16. 

 
ศ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ภัทรนุช วิทูรสกุล และ ชญาภา ชัยสุวรรณ. "ปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของครู/
ผู้ดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" วารสารพยาบาลศาสตร์ 
2564 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 39(4):41-54. 

ยุวดี พงษ์สาระนันทกุล และคนอื่น ๆ. "รูปแบบการพัฒนา
คุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย: กรณีศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กก่อนวัยเรียนแห่งหนึ่งสังกัดกรุงเทพมหานคร" วารสาร
พยาบาลศาสตร์ 2564 ; ก.ค.-ก.ย. ; 39(3):91-105.  

ส 
สตร ี
เสาวรส แพงทรัพย์ และคนอื่น ๆ. "ประสบการณ์ของผู้หญิงที่มี

ภาวะมีบุตรยาก: การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพ" 
วารสารพยาบาลศาสตร์ 2564 ; ก.ค.-ก.ย. ; 39(3):1-16. 

 

สมรรถนะแห่งตน 
จงจิต เสน่หา และ พรรณิภา บุญเทียร. "ปัจจัยท านาย

พฤติกรรมการจัดการภาวะอ้วนด้วยตนเองในผู้ป่วยน้ าหนัก
เกินที่มารับการรักษาที่ตึกผู้ป่ วยนอก โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร" วารสาร
พยาบาลศาสตร์ 2564 ; ม.ค.-มี.ค. ; 39(1):77-91. 

พรรณิภา บุญเทียร และคนอื่น ๆ. "ปัจจัยท านายพฤติกรรมการ
จัดการโรคเบาหวานด้วยตนเอง" วารสารพยาบาลศาสตร์ 
2564 ; ม.ค.-มี.ค. ; 39(1):13-23. 

 

สมรรถภาพทางกาย 
ศศิธร สุขจิตต์ และคนอื่น ๆ. "ผลของการฝึกออกก าลังกายด้วย

ก า ร เ ต้ น ไ ลน์ แดนซ์ ต่ อ สมร รถภาพทา งกายและ
ความสามารถในการทรงตัวของผู้สูงอายุ" วารสาร
พยาบาลศาสตร์ 2564 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 39(4):1-12. 

 

สมาร์ตโฟนแอพพลิเคชั่น 
จณิหส์ตุา ทดัสวน และ ดวงรตัน ์วฒันกจิไกรเลศิ. "ประสทิธผิลของ

โปรแกรมการจัดการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังผ่านสมาร์ตโฟน
แอปพลิเคชัน ต่อสถานะทางคลินิกในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น
เรือ้รงั" วารสารพยาบาลศาสตร ์2564 ; ก.ค.-ก.ย. ; 39(3):17-32. 

 

สุขภาพจิต 
ชุติมา จิรัฐิเกรียงไกร และคนอื่น ๆ. "ปัจจัยท านายสุขภาวะทาง

จิตใจในวัยรุ่นตอนปลาย" วารสารพยาบาลศาสตร์ 2564 ; 
เม.ย.-มิ.ย. ; 39(2):77-89. 

 

สุขภาพเด็ก 
ยุวดี พงษ์สาระนันทกุล และคนอื่น ๆ. "รูปแบบการพัฒนา

คุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย: กรณีศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กก่อนวัยเรียนแห่งหนึ่งสังกัดกรุงเทพมหานคร" วารสาร
พยาบาลศาสตร์ 2564 ; ก.ค.-ก.ย. ; 39(3):91-105.  

 

ห 
หลอดเลือดแดงอุดตัน 
ลัดดาวัลย์ นามโยธา และคนอื่น ๆ. "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ

คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน
ภายใน 6 เดือนแรกหลังท าการผ่าตัด เพิ่มการไหลเวียน
ของเลือดแดงส่วนปลาย" วารสารพยาบาลศาสตร์ 2564 ; 
เม.ย.-มิ.ย. ; 39(2):64-76. 
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หออภิบาลทารกแรกเกิด 
เพญ็รชัต ์โคว้ไพโรจน ์และ สดุาภรณ ์พยคัฆเรือง. "ความตอ้งการ

และการได้รับการตอบสนองความตอ้งการของผู้ดแูลในการ
มีส่วนร่วมเพื่อบรรเทาความปวดจากหัตถการที่ใช้เข็มของ
ผู้ป่วยเด็กในหออภิบาลกุมารเวชกรรม: การรับรู้ของผู้ดูแล
และพยาบาล" วารสารพยาบาลศาสตร์ 2564 ; ต.ค.-ธ.ค. ; 
39(4):55-69. 

 
หัวใจพิการแต่ก าเนิด -- ในวัยทารกและวัยเด็ก 
น้ าฝน แว้นแคว้น และ อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์. "ความสัมพันธ์

ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ของผู้ดูแลกับพฤติกรรมการดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่
ก าเนิดชนิดไม่เขียว" วารสารพยาบาลศาสตร์ 2564 ; ม.ค.-
มี.ค. ; 39(1):24-37. 

 
หัวใจวาย 
กิตติยา มหาวิริโยทัย และ ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ. "ผลของ

โปรแกรมการให้ข้อมูล แรงจูงใจ และทักษะการเฝ้าระวัง
ตนเองผ่านแอปพลิเคชันไลน์ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว" วารสารพยาบาลศาสตร์ 
2564 ; ม.ค.-มี.ค. ; 39(1):47-63. 

พิสมัย อันพันล า และ ภัทรพงษ์ มกรเวส. "ปัจจัยท านาย
พฤติกรรมป้องกันภาวะน้ าเกินในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว" 
วารสารพยาบาลศาสตร ์2564 ; ก.ค.-ก.ย. ; 39(3):47-59. 

 
หืด -- การป้องกันและควบคุม 
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