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สารบัญ
หนา
บทความวิจัย
 ผลของโครงการสรางสรรค ชวน เชิญ เลิกบุหรี่ทั่วไทย ระดับอําเภอเขตสุขภาพที่ 6
ลัดดา เหลืองรัตนมาศ กัญญาวีณ โมกขาว นิศารัตน ยุวพัฒนวงศ สิริวรรณ นิรมาล
และปวีณา ประกาทานัง
 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล
สมจิตต เวียงเพิ่ม ทยาวีร จันทรวิวัฒน และภรณทิพย ผลกระโทก
 ความสัมพันธระหวางทักษะการคิดวิเคราะหกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการศึกษาอิสระ
ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปที่ 3
เยาวนา ยงยืน ภาวิณี แพงสุข และเยาวพา วรรณแกว
 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผูปวย STEMI ที่ไดรับยา Streptokinaseของโรงพยาบาลสะเดา
อรวดี กาลสงค
 ผลของการใชชุดการวางแผนจําหนายผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังตอจํานวนครั้งการเขารับการรักษาใน
โรงพยาบาล การเขารับการตรวจรักษาซ้ํา การเกิดอาการกําเริบเฉียบพลัน และการกลับเขามารักษาซ้ํา
ในโรงพยาบาลของผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
นภัสวรรณ สันจร
 ความสัมพันธระหวางเจตคติตอการเรียนกับพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที่หนีเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
นิรุธ มะโนมัย ทรงสุดา หมื่นไธสง วิไลพร พลสูงเนิน สันติ ยุทธยง และฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง
บทความวิชาการ
 วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกกับการผลิตและพัฒนาบุคลากรสุขภาพระดับปฐมภูม:ิ
ในยุคการปรับเปลี่ยน
อติญาณ ศรเกษตริน ชุติมา มาลัย ปาณิสรา สงวัฒนายุทธ และสุทธานันท กัลกะ
 แนวทางการปรับพฤติกรรมทางสุขภาพ สูการชะลอการเสื่อมของไตในผูปวยเบาหวาน : สูการชะลอการเสื่อมของ
ไตในผูปวยเบาหวาน
ณิชกานต วงษประกอบ กฤตกร หมั่นสระเกษ จงกณี ตุยเจริญ และสุพิตรา เศลวัตนะกุล
คําแนะนําในการตีพิมพ
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สารจากบรรณาธิการ
ในโอกาสที่ ราชาวดี ส าร วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี สุ ริ น ทร ฉบั บ นี้ เ ป น ฉบั บ สุ ด ทา ยของป
พุทธศักราช 2563 กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหการสนับสนุนราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สุรินทร เปนอยางดีตลอดปนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่ไดพิจารณาบทความ
ตนฉบับ ซึ่งเปนผูมีบทบาทสําคัญยิ่งที่ทําใหรักษาคุณภาพทางวิชาการของวารสาร ขอขอบคุณนักวิจัยทุกทาน
ทานที่ใหความสนใจในการสงผลงานตีพิมพเผยแพร และทายที่สุดนี้ขอขอบคุณทานผูอานทุกทานที่เลือกหยิบ
ราชาวดีสารฯ เปนขอมูลอางอิงเพื่อทํางานวิจัยหรือบทความวิชาการ ซึ่งกองบรรณาธิการเชื่อมั่นวาทานไดรับ
ประโยชนจากวารสารอยางเต็มที่
สาระในวารสารฉบับนี้มีบทความวิชาการที่นาสนใจ คือบทความวิชาการเรื่อง วิทยาลัยสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนกกับการผลิตและพัฒนาบุคลากรสุขภาพระดับปฐมภูมิ : ในยุคการปรับเปลี่ยน และเรื่องแนว
ทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพ สูการชะลอการเสื่อมของไตในผูปวยเบาหวาน : สูการเสื่อมของไต
ในผูปวยเบาหวาน สวนบทความวิจัยนั้นมีทั้งหมด 6 เรื่อง ไดแก ผลของโครงการสรางสรรค ชวน เชิญ เลิก
บุหรี่ทั่วไทย ระดับอําเภอ เขตสุขภาพที่ 6 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันกับพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้อ
อาทรของนักศึกษาพยาบาล ความสัมพันธระหวางทักษะการคิดวิเคราะหกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
การศึกษาอิสระของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปที่ 3 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผูปวย STEMI
ที่ไดรับยา Streptokinase ของโรงพยาบาลสะเดา ความสัมพันธระหวางเจตคติตอการเรียนกับพฤติกรรมการ
เรียนของนักเรียนที่หนีเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และผลของการใชชุดการ
วางแผนจําหนายผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังตอจํานวนครั้งการเขารับการรักษาในโรงพยาบาล การเขารับการ
ตรวจรักษาซ้ํา การเกิดอาการกําเริบเฉียบพลัน และการกลับเขามารักษาซ้ําในโรงพยาบาลของผูปวยโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรัง
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