
การถอดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านการเผยแพร่ผลงานวจัิย  
 

1.  ช่ือ-สกุล ผู้เล่าเร่ือง ผศ.ดร.รัชนี นามจนัทรา   คณะพยาบาลศาสตร์ 
2. ช่ือ-สกุล ผู้บันทกึ ผศ.ดร.รัชนี นามจนัทรา   คณะพยาบาลศาสตร์ 
3. บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของผู้เล่าเร่ือง 
 - อาจารยใ์นสาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุคณะพยาบาลศาสตร์ 

- ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้หญ่ 
- รองคณบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ คณะพยาบาลศาสตร์ 

4. เร่ืองทีเ่ล่า 
 การเผยแพร่ผลงานวจิยัไดบ้รรลุตามเกณฑเ์ป้าหมาย 
5. ความเป็นมาของเร่ืองทีเ่ล่า 
 การวจิยัเป็นบทบาทหนา้ท่ีท่ีส าคญัประการหน่ึงของอาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษา จ านวนผลงานวจิยั
ท่ีไดรั้บการเผยแพร่ของคณาจารยใ์นคณะถูกก าหนดใหเ้ป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑข์อง สกอ. และการรับรองสถาบนัการศึกษาโดยสภาการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เคยประสบ
กบัปัญหามีปริมาณผลงานวจิยันอ้ย และถูกจดัอยูใ่นกลุ่มคณะท่ีมีปริมาณผลงานวจิยัเผยแพร่นอ้ยท่ีสุดของ
มหาวทิยาลยั คณะไดมี้ความพยายามอยา่งต่อเน่ืองในการแกไ้ขปัญหาน้ี และสามารถพฒันาคณะใหมี้
ผลงานวจิยัตีพิมพเ์ผยแพร่ไดเ้พียงพอ ตามเกณฑต์วับ่งช้ีทั้งของ สกอ. และของสภาการพยาบาล นบัตั้งแต่ปี
การศึกษา 2557 เป็นตน้มา 
6. วธีิการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการที่ท าให้งานน้ันประสบความส าเร็จ เทคนิคหรือกลยุทธ์ทีใ่ช้   
ผู้มีส่วนร่วม อุปสรรคหรือปัญหาในการท างาน และแนวทางการแก้ไข 

6.1   วธีิการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการที่ท าให้งานน้ันประสบความส าเร็จ 
1.  ก าหนดใหก้ารพฒันาผลงานวจิยัและการเผยแพร่ผลงานวจิยัเป็นเป้าหมายส าคญัเร่งด่วนของคณะ  
2.  ก าหนดแผนการพฒันาผลงานวจิยัของคณะ โดยแบ่งงานวจิยัเป็น 4 ส่วน คือ การวจิยัสุขภาพ

ชุมชน การวจิยัร่วมกบัโรงพยาบาลท่ีเป็นแหล่งฝึกปฏิบติัของนกัศึกษา การวจิยัของหลกัสูตรปริญญาโท 
(วทิยานิพนธ์) และการวจิยัการเรียนการสอน รวมทั้งจดัใหอ้าจารยท่ี์มีศกัยภาพในการท าวจิยัของคณะเป็น
หลกัในการวางแผนการท าวิจยัและช่วยเหลืออาจารยใ์นคณะพฒันางานวจิยัแต่ละส่วน 

3.  คณาจารยพ์ฒันาโครงร่างวจิยั ด าเนินการวิจยั เขียนรายงานการวจิยั และบทความวจิยัส าหรับ
ตีพิมพเ์ผยแพร่โดยมีท่ีปรึกษาหรือพี่เล้ียงท่ีมีประสบการณ์การท าวจิยัคอยช่วยเหลือสนบัสนุนตามความ
ตอ้งการตลอดการด าเนินการวจิยั จนไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่  

6.2. เทคนิค หรือ กลยุทธ์ที่ท าให้เกดิความส าเร็จ 
1.  การสร้างเป้าหมายการพฒันาผลงานวจิยัร่วมกนัในหมู่คณาจารย ์



2.  การก าหนดใหก้ารท าวจิยัเป็นภารกิจส าคญัของอาจารย ์และเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผลการ
ปฏิบติังานประจ าปี  

3.  การใชแ้หล่งประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกสถาบนั 
3.1   อาจารยใ์นคณะท่ีมีความสามารถในการวจิยั ช่วยกนัเป็นพี่เล้ียงและเป็นท่ีปรึกษาการวจิยั

ใหก้บัอาจารยใ์นคณะ 
3.2   การสร้างเครือข่ายการท าวจิยัและร่วมท าวจิยักบัโรงพยาบาลต่าง ๆ ท่ีเป็นแหล่งฝึก

ปฏิบติังานของนกัศึกษา หรือกบัองคก์รภายนอก (โรงพยาบาลและชุมชน) ท าใหไ้ดพ้ื้นท่ีในการศึกษาวจิยั ได้
ท าวจิยัในประเด็นท่ีเป็นปัญหาของพื้นท่ี และเกิดผลงานวจิยัร่วมกนัท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพ
การปฏิบติัการพยาบาล 

3.3   การบูรณาการงานวิจยักบัการจดัการเรียนการสอนในรายวชิา เช่น การคน้ควา้อิสระ และ
ปฏิบติัการการพยาบาลอนามยัชุมชน เป็นตน้ ในวชิาเหล่าน้ีนกัศึกษาจะตอ้งท าโครงการเป็นกลุ่มยอ่ย และมี
อาจารยเ์ป็นท่ีปรึกษาโครงการ อาจารยไ์ดว้างแผนให้โครงการของนกัศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจยัของ
อาจารย ์นกัศึกษาจะไดเ้รียนรู้กระบวนการวิจยั และมีส่วนช่วยเหลืองานวิจยัของอาจารย ์

4.  พฒันาโครงการวจิยัใหญ่ ท่ีประกอบดว้ยโครงการวจิยัยอ่ย ๆ ช่วยใหค้ณาจารยเ์ขา้มามีส่วนร่วม
ในการวจิยัไดม้าก เป็นโอกาสของการพฒันาศกัยภาพในการท าวจิยัของคณาจารย ์และไดผ้ลงานวจิยัตีพิมพ์
เผยแพร่จ านวนหลายเร่ือง และเป็นงานวจิยัท่ีเกิดประโยชน์ 

6.3   ผู้ทีม่ีส่วนร่วมท าให้เกดิความส าเร็จและบทบาทของบุคคลน้ัน 
1.   ผูบ้ริหาร (คณบดี) เป็นผูผ้ลกัดนันโยบาย วางแผนกลยทุธ์และกลวธีิในการพฒันาผลงานวจิยัของ

คณะ เกิดเป็นความร่วมแรงร่วมใจของคณาจารยใ์นการพฒันาผลงานการวจิยั 
2.  หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต (พย.ม.) มีส่วนส าคญัใหเ้กิดความส าเร็จ ดงัน้ี 

1)   หลกัสูตรก าหนดใหน้กัศึกษาท าวทิยานิพนธ์และตอ้งตีพิมพเ์ผยแพร่จึงจะส าเร็จการศึกษา 
และผลงานวทิยานิพนธ์สามารถนบัเป็นผลงานวจิยัของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

2)   อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรไดพ้ฒันาทกัษะและประสบการณ์ดา้นการวจิยัจากการเป็นอาจารยท่ี์
ปรึกษาวทิยานิพนธ์และการเรียนรู้จากผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงเป็นคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ อาจารยก์ลุ่มน้ีมี
ส่วนส าคญัท่ีท าใหเ้กิดความส าเร็จ โดยการสร้างชุดโครงการวจิยัท่ีอาจารยห์ลายคนไดมี้ส่วนร่วม และเป็นพี่
เล้ียง/ท่ีปรึกษาการท าวจิยัและการเผยแพร่ผลงานวจิยัใหแ้ก่คณาจารยใ์นคณะ 

3.  อาจารยข์องคณะหลายคนท างานในกองบรรณาธิการและเป็นผูท้รงคุณวุฒิประเมินบทความวจิยั
และบทความวชิาการใหว้ารสารทางวชิาการ จึงช่วยเอ้ืออ านวยและติดตามใหบ้ทความวจิยัไดรั้บการตีพิมพ์
เผยแพร่รวดเร็วข้ึน  



6.4   อุปสรรคหรือปัญหาในการท างาน และแนวทางในการแก้ปัญหา/อุปสรรคดังกล่าว 
อาจารยส่์วนใหญ่นิเทศนกัศึกษาท่ีฝึกปฏิบติัการพยาบาลในรายวชิาต่างๆ มีเวลาในการท าวจิยันอ้ย 

และไม่ค่อยพบกนั ตอ้งวางแผนการท าวจิยัในช่วงท่ีไม่มีการนิเทศ และนดักนัท าวจิยัและเขียนรายงานวจิยั
ในช่วงวนัหยดุเสาร์-อาทิตย ์หรือวนัหยดุพิเศษ  
7.   ผลลพัธ์หรือความส าเร็จทีเ่กดิขึน้ และส่ิงที่ผู้เล่าเร่ืองได้เรียนรู้จากประสบการณ์ดังกล่าว 

7.1   ผลลพัธ์หรือความส าเร็จทีเ่กดิขึน้ 
 คณะมีผลงานวจิยัตีพิมพเ์ผยแพร่เป็นไปตามเกณฑ์ตวับ่งช้ีของการประกนัคุณภาพของ สกอ. อยา่ง

ต่อเน่ืองตั้งแต่ ปีการศึกษา 2557 ถึง 2559 คือ มีคะแนนถ่วงน ้าหนกัของผลงานวจิยัไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 30 ของ
จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด ดงัน้ี 

  ปี
การศึกษา 

ผลงานวจิยั ผลงานวทิยานิพนธ์  รวม  คะแนนถ่วงน ้าหนกั ร้อยละของอาจารย ์ จ านวน
อาจารย ์

2557 16 เร่ือง 12 เร่ือง 28 เร่ือง 15.2 32.34 47 คน 
2558 12 เร่ือง 14 เร่ือง 26 เร่ือง 19.0 31.93 59.5 คน 
2559 18 เร่ือง* 8 เร่ือง 26 เร่ือง 18.4 32.00 57.5 คน 

* ตีพิมพเ์ผยแพร่แลว้ 11 เร่ือง และอยูร่ะหวา่งรอการเผยแพร่ตน้ปี พ.ศ.2560 จ  านวน 7 เร่ือง  
 
7.2   การเรียนรู้ของผู้เล่าเร่ืองจากประสบการณ์ความส าเร็จดังกล่าว 

 การท าวจิยัควรท าเป็นโครงการใหญ่และด าเนินการต่อเน่ือง โดยสร้างเครือข่ายในการท าวจิยักบั
ชุมชน หรือสถานบริการ และบูรณาการกบัการจดัการเรียนการสอนและการบริการวชิาการแก่สังคม เพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อผูใ้ชบ้ริการ หรือชุมชน และไดพ้ฒันาอาจารยใ์นการท าวิจยั 

7.3   ผลงานเชิงประจักษ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
 
ผลงานวจัิยตีพมิพ์เผยแพร่ ปีการศึกษา 2557 
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ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4. วารสารพฒันาการเรียนการสอน มหาวทิยาลยัรังสิต ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 2: 
กรกฎาคม – ธนัวาคม 2557. หนา้ 78-89. 

7. เสาวลกัษณ์ มีคุณ, กนกพร นทีธนสมบติั, พรศิริ พนัธสี, และ รัชนี นามจนัทรา. ผลของการมี
ปฏิสัมพนัธ์อยา่งมีเป้าหมายต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและระดบัอลับูมินในเลือดของผูป่้วยไต
เร้ือรังท่ีไดรั้บการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม. วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ์ปีท่ี 10 
ฉบบัท่ี 2 (กรกฎาคม – ธนัวาคม 2557): 1-14. 

8. ทองเปลว ชมจนัทร์, อ าภาพร นามวงศพ์รหม, และน ้าออ้ย ภกัดีวงศ.์ ความส าเร็จในการถอดท่อช่วย
หายใจ ระยะเวลาในการคาท่อช่วยหายใจ ในผูป่้วยภาวะหวัใจลม้เหลวท่ีไดรั้บการดูแลโดยใชแ้นว
ปฏิบติัในการถอดท่อช่วยหายใจ. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ. ปีท่ี 37 ฉบบัท่ี 4 ตุลาคม – 
ธนัวาคม 2557, 46-54. 

9. Sen-Ngam, K., Tudsri, P., and Boonsatean, W. (2014). Health conditions of older adults who 
utilze service at the Social Welfare Center for Elderly in Patumtani Province, Thailand. 
Proceeding of the 1st International Nursing Conference Nursing Innovation: A key to promote the 
humanized health in AEC Era, pp 106-112. December 5-6, 2014. Faculty of Nursing and Medical 
Technology, Pham Ngoc Thach University of Medicine, Ho Chi Minh City, Vietnam.  

10. Pongmarutai, T. (2014). Bilingual Nursing Program: Critical success factors. Proceeding of the 1st 
International Nursing Conference Nursing Innovation: A key to promote the humanized health in 
AEC Era, pp 113-119. December 5-6, 2014. Faculty of Nursing and Medical Technology, Pham 
Ngoc Thach University of Medicine, Ho Chi Minh City, Vietnam. 

11. Nantsupawat, W., Sen-Ngam, K., and Pongmarutai, T. (2014). Evaluation of the Double Degree 
Nursing Program, Faculty of Nursing Science, Rangsit University. Proceeding of the 1st 
International Nursing Conference Nursing Innovation: A key to promote the humanized health in 



AEC Era, pp 149-153. December 5-6, 2014. Faculty of Nursing and Medical Technology, Pham 
Ngoc Thach University of Medicine, Ho Chi Minh City, Vietnam. 

12. มยรัุตน์  รักเกียรต์ิ และ วารินทร์ บินโฮเซ็น. (2558). การพฒันาส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวชิา 
BNS403 การพยาบาลเด็กและวยัรุ่น เพื่อการเตรียมความพร้อมในการสอบข้ึนทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต. 
การประชุมวชิาการระดบัชาติ ประจ าปี 2557 สมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
สาขาพยาบาลศาสตร์ เร่ือง “การบริหารอยา่งสร้างสรรคเ์พื่อการบริการสุขภาพ: บทบาทของ
การศึกษาพยาบาล”. วนัท่ี 15-16 ม.ค. 2558 ณ มหาวทิยาลยัสยาม, หนา้ 51-59. 

13. วารินทร์ บินโฮเซ็น และ พรพรรณ สุดใจ. (2558). การพฒันาส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวชิา 
BNS406 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ เพื่อการเตรียมความพร้อมในการสอบข้ึน
ทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัรังสิต. การประชุมวชิาการระดบัชาติ ประจ าปี 2557 สมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย สาขาพยาบาลศาสตร์ เร่ือง “การบริหารอยา่งสร้างสรรคเ์พื่อการบริการสุขภาพ: 
บทบาทของการศึกษาพยาบาล”. วนัท่ี 15-16 ม.ค. 2558. ณ มหาวทิยาลยัสยาม, หนา้ 42-50. 

14. Sriondee, R., Nateetanasombat, K., Namjuntra, R., and Ratanasuwan, W. Effects of cognitive and 
behavioral program on drug adherence, CD4 and AIDS knowledge in late adolescent and early 
adult HIV/AIDS patients Siriraj Medical Journal Vol 67, No.1, January – February 2015. 

15. จิรภา หงส์ตระกลู, อ าภาพร นามวงศพ์รหม, วณิชชา เรืองศรี, และ ทศันีย ์ยงคต์ระกลู. ประสิทธิผล
ของการพฒันาระบบเพื่อน าแนวปฏิบติัการพยาบาลไปใชใ้นการดูแลผูป่้วยมะเร็งระยะสุดทา้ย 
แผนกศลัยกรรม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ. ป่ีท่ี 33 
ฉบบัท่ี 1 มกราคม – มีนาคม 2558. หนา้ 71-79. 

16. ทรงเดช  ประเสริฐศรี และ มนพร ชาติช านิ. การศึกษาปัจจยัสนบัสนุนความรุนแรงของการเกิดภาวะ
โซเดียมต ่าในผูป่้วยมะเร็ง. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ. ปีท่ี 33 ฉบบัท่ี 1 มกราคม – 
มีนาคม 2558,  108-114. 

17. องัคณา ชูช่ืน, น ้าออ้ย  ภกัดีวงศ,์ และวารินทร์  บินโฮเซ็น. ผลของโปรแกรมส่งเสริมกาจดัการตนเอง
ต่อพฤติกรรมสุขภาพและระดบัน ้าตาลในเลือดในหญิงท่ีเป็นเบาหวานจากการตั้งครรภ.์ วารสารการ
พยาบาลและการดูแลสุขภาพ ปีท่ี 32 ฉบบัท่ี 4 (เดือนตุลาคม – ธนัวาคม 2557). 60-67.  

18. พรพิไล บวัส าอางค,์ วารินทร์  บินโฮเซ็น, และ น ้าออ้ย  ภกัดีวงศ.์ ประสิทธิผลของโปรแกรมการ
ส่ือสารขอ้มูลแก่ญาติผูป่้วยวิกฤตต่อความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจบ็ป่วยและการเผชิญความเครียด
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ปีท่ี 32 ฉบบัท่ี 4 (เดือนตุลาคม-ธนัวาคม 2557). 68-75. 



19. พจนา  สายณัห์, อ าภาพร นามวงศพ์รหม, และ น ้าออ้ย  ภกัดีวงศ.์ การจดัการอาการและผลลพัธ์ของ
การจดัการอาการปวดและหายใจล าบาก ในพระภิกษุอาพาธดว้ยโรคมะเร็งระยะสุดทา้ย. วารสารการ
พยาบาลและการดูแลสุขภาพ. ปีท่ี 33 ฉบบัท่ี 1 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2558). 63-70. 

20. พิราวรรณ  โต่งจนัทร์, อ าภาพร นามวงศพ์รหม, น ้าออ้ย  ภกัดีวงศ.์ ความวติกกงัวล ความพึงพอใจ 
และภาวะแทรกซอ้นในผูป่้วยท่ีไดรั้บการพยาบาลตามแนวปฏิบติัการสวนหวัใจ. วารสารการ
พยาบาลและการดูแลสุขภาพ. ปีท่ี 33 ฉบบัท่ี 1 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2558). 34-40. 

21. พชัรา อมัรินทร์พรชยั, อ าภาพร นามวงศพ์รหม, น ้าออ้ย  ภกัดีวงศ.์ ประสิทธิผลของระบบการ
พยาบาลในการจดัการความปวดในผูป่้วยท่ีมีอาการปวดเฉียบพลนั. วารสารการพยาบาลและการ
ดูแลสุขภาพ. ปีท่ี 33 ฉบบัท่ี 1 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2558).  80-87. 

22. สุรียว์รรณ รัตนกิจสุนทร, วลยัพร  นนัทศุ์ภวฒัน์, อ าภาพร นามวงศพ์รหม. พฤติกรรมการจดัการ
ตนเองและภาวะน ้าเกินในผูป่้วยลา้งไตทางช่องทอ้งชนิดถาวรท่ีไดรั้บโปรแกรมการจดัการตนเอง   
ในเอกสารประกอบการประชุมน าเสนอผลงานวจิยับณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 9 ประจ าปีการศึกษา 2557 
วนัท่ี 16 ตุลาคม 2557 ณ มหาวทิยาลยัรังสิต. 

23. วฒันาศิลป์  แปงพงังา, วารินทร์  บินโฮเซ็น และ น ้าออ้ย  ภกัดีวงศ.์ ความสามารถของผูดู้แลและ
การติดเช้ือทางเดินปัสสาวะของผูห้ญิงท่ีเป็นโรคหลอดเลือดสมองท่ีไดรั้บโปรแกรมสนบัสนุนและ
ใหค้วามรู้ผูดู้แล. ในเอกสารประกอบการประชุมน าเสนอผลงานวจิยับณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 9 ประจ าปี
การศึกษา 2557 วนัท่ี 16 ตุลาคม 2557 ณ มหาวทิยาลยัรังสิต. 

24. สมพร  ศรีทนัดร, วารินทร์  บินโฮเซ็น และ น ้าออ้ย  ภกัดีวงศ.์ การพฒันาระบบปฏิบติัการพยาบาล
ในการน าแนวปฏิบติัในการดูแลผูมี้กลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสเลือดไปใชใ้นแผนกอุบติัเหตุและ
ฉุกเฉิน   ในเอกสารประกอบการประชุมน าเสนอผลงานวจิยับณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 9 ประจ าปีการศึกษา 
2557 วนัท่ี 16 ตุลาคม 2557 ณ มหาวทิยาลยัรังสิต. 

25. ลดาวลัย ์ มาลยัเจริญ, วลยัพร  นนัทศุ์ภวฒัน์ และ น ้าออ้ย  ภกัดีวงศ.์ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
จ านวนวนันอนโรงพยาบาลในผูป่้วยท่ีไดรั้บผา่ตดัใหญ่ช่องทอ้ง. ในเอกสารประกอบการประชุม
น าเสนอผลงานวจิยับณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 9 ประจ าปีการศึกษา 2557 วนัท่ี 16 ตุลาคม 2557 ณ 
มหาวทิยาลยัรังสิต. 

26. วรัิตน์  ศรีทองแท,้ วลยัพร  นนัทศุ์ภวฒัน์ และ อ าภาพร นามวงศพ์รหม. การสนบัสนุนทางสังคม
และคุณภาพชีวติในผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะสุดทา้ยท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยการลา้งไตทางช่องทอ้ง      
ในเอกสารประกอบการประชุมน าเสนอผลงานวจิยับณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 9 ประจ าปีการศึกษา 2557 
วนัท่ี 16 ตุลาคม 2557 ณ มหาวทิยาลยัรังสิต. 

27. อญัมณี  อศัวพรหมเลิศ, น ้าออ้ย  ภกัดีวงศแ์ละ วารินทร์  บินโฮเซ็น. ความรู้และการปฏิบติัของ
พยาบาลเพื่อป้องกนัและดูแลภาวะเยือ่บุช่องปากอกัเสบในผูป่้วยมะเร็งท่ีไดรั้บรังสีรักษาและ/หรือ



เคมีบ าบดั. ในเอกสารประกอบการประชุมน าเสนอผลงานวจิยับณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 9 ประจ าปี
การศึกษา 2557 วนัท่ี 16 ตุลาคม 2557 ณ มหาวทิยาลยัรังสิต. 

28. นนัทวรรณ  จึงตระกลู, วารินทร์  บินโฮเซ็น และ น ้าออ้ย  ภกัดีวงศ.์ คุณภาพการจดัการดูแลผูเ้ป็น
โรคหลอดเลือดสมองท่ีมารับการรักษาท่ีแผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงใน
จงัหวดัเชียงใหม่. ในเอกสารประกอบการประชุมน าเสนอผลงานวจิยับณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 9 ประจ าปี
การศึกษา 2557 วนัท่ี 16 ตุลาคม 2557 ณ มหาวทิยาลยัรังสิต. 

 
ผลงานวจัิยตีพมิพ์เผยแพร่ ปีการศึกษา 2558 
1. Chatchumni M, Namvongprom A, Sandborgh M, Mazaheri M, and Eriksson H. Nurses’ 

Perceptions of Patients in Pain and Pain Management: A Focus Group Study in Thailand. Pacific 
Rim Int J Nurs Res. Vol. 19 No.2 (April – June) 2015: p 164-167. 

2. นวรัตน์ โกมลวภิาต และ น ้าออ้ย ภกัดีวงศ.์ การพฒันาส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์รายวชิา BNS 408 
กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชีพ ส าหรับการเตรียมความพร้อมในการสอบข้ึนทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์. วารสารวชิาการสมาคม
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ฉบบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 
(มกราคม - มิถุนายน) 2558: หนา้ 7-18. 

3. วารินทร์ บินโฮเซ็น และ ดวงพร ผาสุวรรณ. การพฒันาชุดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวชิา 
BNS 402 การพยาบาลมารดาและทารกเพื่อการเตรียมความพร้อมในการสอบข้ึนทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์. วารสารวชิาการสมาคม
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ฉบบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 
(มกราคม-มิถุนายน) 2558: หนา้ 19-28. 

4. ศุภลกัษ ์คูณศรี, ทวศีกัด์ิ กสิผล, ดวงกมล วตัราดุลย,์ และ รัชนี นามจนัทรา. ผลของรูปแบบการหยา่
เคร่ืองช่วยหายใจร่วมกบัแรงสนบัสนุนจากครอบครัวต่อความส าเร็จและระยะเวลาท่ีใชใ้นการหยา่
เคร่ืองช่วยหายใจในผูป่้วยท่ีมีภาวะการหายใจลม้เหลว. วารสารพยาบาลโรคหวัใจและทรวงอก. ปีท่ี 
26 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2558: หนา้ 73-88. 

5. ศรัจจนัทร์ ธนเจริญพทัธ์, อุษา วงษอ์นนัต์, ศศิธร ศิริกุล, จิรัญญา กาญจนโบษย ์และ อุษา กล่ินขจร. 
การพฒันาโปรแกรมการหยา่เคร่ืองช่วยหายใจในผูป่้วยบาดเจบ็ท่ีศีรษะ. วารสารการพยาบาลและ
การดูแลสุขภาพ. ปีท่ี 33 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน-มิถุนายน) 2558: หนา้ 83-91. 

6. พชัรินทร์ บุญรินทร์, สุภลกัษณ์ เชยชม, และ วลยัพร นนัทศุ์ภวฒัน์. ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ออกก าลงักายของนกัศึกษาพยาบาล. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ. ปีท่ี 33 ฉบบัท่ี 2 
(เมษายน-มิถุนายน) 2558: หนา้ 176-186. 



7. อุทยัวรรณ พุทธรัตน์, เกศรา เสนงาม, และ ปราณี ค าจนัทร์. การใชภู้มิปัญญาตะวนัออกในการดูแล
ผูป่้วยของพยาบาลวชิาชีพในภาคใตข้องไทย. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์. ปีท่ี 35 ฉบบัท่ี 2 
(พฤษภาคม-สิงหาคม)  2558: หนา้ 1-20. 

8. กนกพร นทีธนสมบติั, รัชนี นามจนัทรา, พรศิริ พนัธสี, อิสรีย ์เหลืองวลิยั. การสอนภาคปฏิบติัของ
พยาบาลพี่เล้ียงและแนวทางการพฒันาระบบพยาบาลพี่เล้ียง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัหวั
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ. วารสาร มฉก.วชิาการ. ปีท่ี 19 ฉบบัท่ี 37 (กรกฎาคม-ธนัวาคม) 2558: หนา้ 
71-88. 

9. แสงรว ีมณีศรี, รริศรา สระทอง, ช่อทิพย ์ทองทิพย,์ เกษสุณี เทศสนัน่,นนัธิดา พนัธุศาสตร์. ผลของ
การใชแ้นวปฏิบติัในการฉีดยาตา้นการแขง็ตวัของเลือดเขา้ใตผ้วิหนงัเพื่อป้องกนัภาวะแทรกซอ้น
จากการฉีดยา. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ. ปีท่ี 33 ฉบบัท่ี 4 (ตุลาคม-ธนัวาคม) 2558: 
หนา้ 6-14. 

10. วารินทร์ บินโฮเซ็น และ รัชนี นามจนัทรา. การพฒันาส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวชิา BNS 405 
การพยาบาลผูสู้งอายเุพื่อการเตรียมความพร้อมในการสอบข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบ
วชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต. วารสารการพยาบาล
และการศึกษา. ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 4 (ตุลาคม-ธนัวาคม) 2558: หนา้ 114-125. 

11. Chatchumni M, Namvongprom A, Eriksson H, Mazaheri M. Thai nurses’ experiences of post-
operative pain assessment and its influence on pain management decisions. BMC Nursing. 15:12 
February 2016.  

12. ปาริชาติ เทวพิทกัษ ์และวารินทร์ บินโฮเซ็น. ประสิทธิผลของส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวชิา 
BNS 401 การผดุงครรภส์ าหรับนกัศึกษาพยาบาล มหาวทิยาลยัรังสิต เอกสารการประชุมวชิาการ
ระดบัชาติ ประจ าปี 2558 สสอท. สาขาพยาบาลศาสตร์ เร่ือง การสร้างนกัคิดส าหรับผูเ้รียนใน
ศตวรรษท่ี 21 วนัท่ี 17-18 มี.ค. 2559 ณ อาคารรวมจิตพียรธรรม วทิยาลยัเซนตห์ลุยส์ หนา้ 1-10. 

13. จนัทนา  ม่วงทอง, วารินทร์  บินโฮเซ็น และ น ้าออ้ย  ภกัดีวงศ.์ พฤติกรรมการปฏิบติัตนและการ
กลบัเขา้รับการรักษาซ ้ าในโรงพยาบาลในผูท่ี้มีภาวะหวัใจลม้เหลวท่ีไดรั้บโปรแกรมส่งเสริม
สมรรถนะแห่งตนร่วมกบัแรงสนบัสนุนทางสังคม. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ. ปีท่ี 
33 ฉบบัท่ี 2 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2558). 61-73. 

14. ฤชุตา  โมเหล็ก, วารินทร์  บินโฮเซ็น และ น ้าออ้ย  ภกัดีวงศ.์ ความรุนแรงของอาการในผูเ้ป็นมะเร็ง
ระยะลุกลามท่ีไดรั้บการดูแลตามแนวปฏิบติัการพยาบาลแบบประคบัประคองและความพึงพอใจ
ของญาติผูดู้แล. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ.  ปีท่ี 33 ฉบบัท่ี 2 (เดือนเมษายน – 
มิถุนายน 2558). 102-109. 



15. สุภาณี  แสงกระจ่าง, น ้าออ้ย  ภกัดีวงศ ์และ วารินทร์  บินโฮเซ็น. ผลของโปรแกรมส่งเสริม
สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมสุขภาพ น ้าหนกั และภาวะสุขภาพในผูเ้ป็นขอ้เข่าเส่ือม. วารสารการ
พยาบาลและการดูแลสุขภาพ. ปีท่ี 33 ฉบบัท่ี 3 (เดือนกรกฎาคม – กนัยายน 2558). 91-100. 

16. สกุณา อาจสมยั, อ าภาพร นามวงศพ์รหม, และ น ้าออ้ย  ภกัดีวงศ.์ เปรียบเทียบพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของผูป่้วย Metabolic Syndrome ท่ีมีผลลพัธ์ทางดา้นสุขภาพดีและไม่ดี. วารสารการพยาบาล
และการดูแลสุขภาพ. ปีท่ี 33 ฉบบัท่ี 2 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2558). 142-149. 

17. ปทิตตา  ปานเฟือง, อ าภาพร นามวงศพ์รหม, น ้าออ้ย  ภกัดีวงศ.์ ประสิทธิผลของการใชแ้นวปฏิบติั
ในการหยา่เคร่ืองช่วยหายใจต่อความส าเร็จของการหยา่เคร่ืองช่วยหายใจ และระยะเวลาในการหยา่
เคร่ืองช่วยหายใจในผูป่้วยวกิฤตท่ีใส่เคร่ืองช่วยหายใจ. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ. ปี
ท่ี 33 ฉบบัท่ี 3 (เดือนกรกฎาคม – กนัยายน 2558). 152-158. 

18. ภาวณีิ  ช่วยบุญ, นิภา  กิมสูงเนิน และ อ าภาพร นามวงศพ์รหม. การเปรียบเทียบพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของผูป่้วยเอดส์ท่ีติดเช้ือฉวยโอกาสท่ีมีผลลพัธ์ทางคลินิกดีและไม่ดี. วารสารการพยาบาล
และการดูแลสุขภาพ. ปีท่ี 33 ฉบบัท่ี 3 (เดือนกรกฎาคม – กนัยายน 2558). 26-34. 

19. บงัอร  นาคฤทธ์ิ, อ าภาพร นามวงศพ์รหม และ น ้าออ้ย  ภกัดีวงศ.์ การเล่ือนหลุดของท่อช่วยหายใจ
และระยะเวลาการใส่เคร่ืองช่วยหายใจในผูป่้วยวกิฤตท่ีไดรั้บการดูแลโดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ.์
วารสารเก้ือการุณย.์ ปีท่ี 22 ฉบบัท่ี 1 (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2558). 129-142. 

20. ประภาดา  วชัรนาถ, อ าภาพร นามวงศพ์รหม และ น ้าออ้ย  ภกัดีวงศ.์ ประสิทธิผลของการใชแ้นว
ปฏิบติัการพยาบาลในการดูแลผูป่้วยท่ีใชเ้คร่ืองช่วยหายใจต่อการเกิดปอดอกัเสบขณะใชเ้คร่ืองช่วย
หายใจ. วารสารเก้ือการุณย.์ ปีท่ี 22 ฉบบัท่ี 1 (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2558). 144-155. 

21. ทิพวรรณ์ เอ่ียมเจริญ, อ าภาพร นามวงศพ์รหม และ น ้าออ้ย  ภกัดีวงศ.์ คุณภาพการจดัการความปวด
ในสตรีหลงัผา่ตดัคลอดบุตรทางหนา้ทอ้งท่ีไดรั้บยาระงบัความรู้สึกทางช่องไขสันหลงั. วารสารการ
พยาบาลและการดูแลสุขภาพ. ปีท่ี 33 ฉบบัท่ี 4 (ตุลาคม-ธนัวาคม) 2558. 6-14. 

22. สุภาวดี ชวนะลิขิกร, วลยัพร นนัทศุ์ภวฒัน์ และ วารินทร์  บินโฮเซ็น. ประสิทธิผลของการใชแ้นว
ปฏิบติัการจดัการความปวดต่อการรับรู้ความปวดและความพึงพอใจในการจดัการความปวดของ
มารดาท่ีไดรั้บการผา่ตดัคลอดบุตร. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ. ปี ท่ี 33 ฉบบัท่ี 4 
(เดือนตุลาคม-ธนัวาคม 2558). 24-32. 

23. สุกญัญา  โพยนอก, อ าภาพร นามวงศพ์รหม, และ น ้าออ้ย  ภกัดีวงศ.์ การเกิดปอดอกัเสบท่ีสัมพนัธ์
กบัการใชเ้คร่ืองช่วยหายใจในผูป่้วยวกิฤตท่ีไดรั้บการดูแลโดยใชแ้นวปฏิบติัท่ีปรับปรุงจากหลกัฐาน
เชิงประจกัษ.์ วารสารพยาบาลโรคหวัใจและทรวงอก. ปีท่ี 26 ฉบบัท่ี 2 (กรกฎาคม-ธนัวาคม) 2558. 
81-93. 

24. สิริวรรณ์ นิลตระกลู, วลยัพร นนัทศุ์ภวฒัน์ และ วารินทร์ บินโฮเซ็น. พฤติกรรมการดูแลตนเอง 
อตัราการเกิดเยือ่บุช่องทอ้งอกัเสบ และการติดเช้ือช่องสายออก ในผูป่้วยลา้งไตทางช่องทอ้งแบบ



ถาวรท่ีไดรั้บการดูแลตามมาตรฐาน. เอกสารประกอบการประชุมน าเสนอผลงานวจิยับณัฑิตศึกษา  
คร้ังท่ี 10 ปีการศึกษา 2558 (11 ส.ค.2558) หนา้ 56-62. 

25. ปาริชาติ  ล้ิมเจริญ, วลยัพร นนัทศุ์ภวฒัน์ และ วารินทร์  บินโฮเซ็น. คุณภาพการจดัการดูแลผูป่้วย
ระยะสุดทา้ยแบบประคบัประคองในหอผูป่้วยหนกั. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ. ปีท่ี 
34 ฉบบัท่ี 1 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2559). 103-112. 

26. สุกญัญา  องัศิริกุล, น ้าออ้ย  ภกัดีวงศ ์และ วารินทร์  บินโฮเซ็น. ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผูป่้วยท่ีมีอาการปวดหลงัส่วนล่าง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวทิยาลยับูรพา. ปีท่ี 24 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม-มีนาคม 2559). 27-38. 

 
ผลงานวจัิยตีพมิพ์เผยแพร่ ปีการศึกษา 2559 
1. Manaporn Chatchumni, Ampaporn Namvongprom, Henrik Eriksson, and Monir Mazaheri. (2016).  

Treating without Seeing: Pain Management Practice in a Thai Context.  Hindawi Publishing 
Corporation Pain Research and Management, Vol 2016, Article ID 9580626, 9 pages, 
http://dx.doi.org/10.1155/2016/9580626. 

2. นิภา กิมสูงเนิน, และสุวรีย ์เพชรแต่ง. (2559). ผลการใชส่ื้อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัศึกษาพยาบาลมหาวทิยาลยัรังสิต. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย, 9(1), 63-74. 

3. วญิญท์ญัญู บุญทนั, นพนฐั จ าปาเทศ, รัชนี นามจนัทรา, นิภาพร เหล่าชา, และสุทธิศรี ตระกลูสิทธิ
โชค. (2559). ความสัมพนัธ์ระหวา่งอาการปวด ขอ้ฝืด ความสามารถในการใชง้านขอ้กบัการทรงตวั
ของผูสู้งอาย ุท่ีมีภาวะขอ้เข่าเส่ือมในชุมชน เทศบาลต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดั
สมุทรปราการ.   วารสาร มฉก.วชิาการ, 19(38), 3-12. 

4. เยาวลกัษณ์ วฒิุยาสาร, ฐิตินนัท ์วฒันชยั, นิภาดา ธารีเพียร, และพรรณราย สุนทรจามร. (2559).  
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาการหยา่เคร่ืองช่วยหายใจในหอผูป่้วยอายุรกรรม.  วารสารการ
พยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 34(4),  89-96. 

5. อาทิตยา สุวรรณ์ และ สุทธิศรี ตระกลูสิทธิโชค (2559). ความชุกของภาวะสมองเส่ือมและปัจจยัท่ี
สัมพนัธ์กบัภาวะสมองเส่ือมในผูสู้งอาย ุต าบลหลกัหก อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี. วารสาร
สมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, 5(2), 1-12.  

6. สุทธิศรี ตระกลูสิทธิโชค และ อาทิตยา สุวรรณ์ (2559). ผลของโปรแกรมการกระตุน้การรู้คิดต่อ
ความสามารถในการรู้คิด และความ สามารถในการท ากิจวตัรประจ าวนั ในผูสู้งอายท่ีุเส่ียงหรือมี
ภาวะสมองเส่ือม. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย, 9(2), 

7. ศิริวรรณ  วิเลศ, ทิพวรรณ์ เอ่ียมเจริญ และดรุณี  ยอดรัก. (2559). สถานการณ์และปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการตกเลือดหลงัคลอดในมารดาคลอดทางช่องคลอด ในหอผูป่้วยสูติกรรมสามญั 
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย, 9(2), 



8. สุภางคพ์ิมพ ์รัตตสัมพนัธ์. (2560). ความรู้และทศันคติของนกัศึกษาพยาบาลในการส่งเสริมการเล้ียง
ลูกดว้ยนมแม่. วารสารพฒันาการเรียนการสอน มหาวทิยาลยัรังสิต, 11(1), 50-59. 

9. Naruemon Auemaneekul, Pimsupa Chandanasotthi, Tassanee Rawiworrakul, Napaporn 
Sowattanangoon, and Wimonrat Boonsatean. (2016). Community Partnership, Context-based 
Intervention and Diabetes Control in Thailand. วารสารสาธารณสุขศาสตร์, 45(3), 236-247. 

10. เดชชยั โพธ์ิกล่ิน, ปรางคทิ์พย ์อุจะรัตน, และ กรรณิการ์ สุวรรณโคตร. (2559). ประสิทธิผลของการ
จดัการการส่งเวรดว้ยโมเดลเอสบาร์ท่ีแผนกผูป่้วยหนกัของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงใน
กรุงเทพมหานคร. วารสารมหาวทิยาลยัคริสเตียน, 22(4), 484-496. 

11. วมินต ์ตน้ทุน, ปรางคทิ์พย ์อุจะรัตน, และ กรรณิการ์ สุวรรณโคตร. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขใน
การท างานของพยาบาลวชิาชีพในองคก์รพยาบาล โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงในเขต
กรุงเทพมหานคร.วารสารมหาวทิยาลยัคริสเตียน, 22(4), 565-574. 

12. สาวติรี สุราทะโก, อ าภาพร นามวงศพ์รหม, และน ้าออ้ย ภกัดีวงศ.์ (2559).  ความพึงพอใจในขอ้มูล
ท่ีไดรั้บกบัความวิตกกงัวลของผูป่้วยมะเร็งท่ีไดรั้บการตรวจวนิิจฉยัเพทซีทีสแกน. วารสารสมาคม
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, 5(1), 69-76. 

13. แสงระว ีแทนทอง, อ าภาพร นามวงศพ์รหม, และน ้าออ้ย ภกัดีวงศ.์ (2559). ประสบการณ์อาการ 
และคุณภาพชีวติผูป่้วยมะเร็งระยะลุกลามท่ีไดรั้บรังสีรักษา. วารสารสมาคมสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย, 5(1), 40-47. 

14. สมพร นรขนุ, รัชนี นามจนัทรา, และวารินทร์ บินโฮเซ็น. (2559).  ผลของการใชแ้นวปฏิบติัการ
พยาบาลต่ออตัราการเกิดการถอดท่อช่วยหายใจโดยไม่ไดว้างแผนในผูป่้วยใส่ท่อช่วยหายใจ.  
วารสารพยาบาลโรคหวัใจและทรวงอก, 27(1), 72-84. 

15. หนูไกร เพื่อนพิมาย,  น ้าออ้ย ภกัดีวงศ,์ และอ าภาพร นามวงศพ์รหม. (2559).  การดูแลสุขภาพช่อง
ปากและการเกิดเยือ่บุช่องปากอกัเสบ ภายหลงัไดรั้บโปรแกรมการพยาบาลแบบสนบัสนุนและให้
ความรู้ในผูป่้วยมะเร็งศีรษะและคอ. วารสารสมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, 
5(1), 88-101. 

16. อนงคน์าฏ แพงสุพดั, และรัชนี นามจนัทรา. (2559).  ผลของโปรแกรมการปฏิสัมพนัธ์อยา่งมี
เป้าหมายต่อพฤติกรรมสุขภาพและระดบัความดนัโลหิตของผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูง,  วารสาร
พยาบาลสภากาชาดไทย, 9(1), 75-91. 

17. เกษร มัน่คง, นิภา กิมสูงเนิน, และอ าภาพร นามวงศพ์รหม. (2559). เปรียบเทียบพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของผูเ้ป็นเบาหวานชนิดท่ี 2 ระหวา่งกลุ่มท่ีควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดไดแ้ละควบคุม
ไม่ได.้ วารสารพยาบาลทหารบก, 17(3), 54-62. 

18. สุชาวดี รุ่งแจง้ และ รัชนี นามจนัทรา. (2559). การจดัการอาการในผูป่้วยมะเร็งปอดระยะลุกลาม. 
วารสารพยาบาลโรคหวัใจและทรวงอก, 27(2). 



19. อนญัญา ภาระพรมราช, วลยัพร นนัทศุ์ภวฒัน์, และรัชนี นามจนัทรา. (2559).  ผลลพัธ์ของการใช้
แนวปฏิบติัการพยาบาลส าหรับการดูดเสมหะ ในผูป่้วยผูใ้หญ่ท่ีใสท่อช่วยหายใจในหอผูป่้วยวกิฤต.  
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 34(4), 80-88. 


