
ภาษาไทย

หอ้งสมดุคณะพยาบาลศาสตร์ หอพักบางขุนนนท์

CALL NO WT100 ก451 2558

AUTHOR วดี อัมรักเลิศ

TITLE  การดูแลผู้สูงอายุผู้ทีอ่ยู่ในภาวะพึ่งพงิและผู้ป่วยในระยะสุดท้ายในบริการปฐมภูมิ = 

Care for elderly, disabled, terminal-illness in primary care

EDITION  -

IMPRINT สงขลา : ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์ 2558, [2015]

DESCRIPT 216 หนา้ : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

CALL NO WY18.2 น927 2560

AUTHOR ขนษิฐา นนัทบุตร

TITLE  แนวทางการพฒันานวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพส าหรับพยาบาล

EDITION พมิพค์รัง้ที ่2

IMPRINT [นนทบุร]ี : สภาการพยาบาล, 2560

DESCRIPT 84 หนา้ : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

CALL NO WE103 ป297ค 2558

AUTHOR อัจฉรา ปุราคม

TITLE  การส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ = Promoting physical 

activity for health in the elderly

EDITION  -

IMPRINT นครปฐม : โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตผู้สุงอายุใน

ประเทศไทย ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน, 2558

DESCRIPT 202 หนา้ : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

รายช่ือหนงัสือใหม่ เดือน ตลุาคม 2560

--------------------------------------------------------



CALL NO WP440 ส958ต 2557

AUTHOR แสงชัย พฤทธิพนัธ์ุ

TITLE  ต าราการตรวจวินจิฉัยและผ่าตัดด้วยกล้องส่องโพรงมดลูก = Diagnostic 

and operative hysteroscopy

EDITION พมิพค์รัง้ที ่1

IMPRINT กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557, [2014]

DESCRIPT x, 250, 52 หนา้ : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) ; 27 ซม.

CALL NO WY18.2 ก494 2560

AUTHOR วิจิตร ศรีสุพรรณ

TITLE  การพฒันาศูนย์เรียนรูแ้ละนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ: 

โครงการขับเคล่ือนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

EDITION พมิพค์รัง้ที ่2

IMPRINT นนทบุรี : มาตาการพมิพ์, 2560

DESCRIPT 52 หนา้ : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.

CALL NO WW212 ร177ร 2559

AUTHOR รสสุคนธ์ คชรัตน์

TITLE  โรคของเยื่อบุตา = Diseases of conjunctiva

EDITION พมิพค์รัง้ที ่1

IMPRINT พษิณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559, [2016]

DESCRIPT 94 หนา้ : ภาพประกอบสี ; 22 ซม.



CALL NO WY157 ป451ส 2559

AUTHOR ปราโมทย์ ถ่างกระโทก

TITLE  สรุปเนือ้หาส าคัญและข้อสอบเสมือนจริง : การสอบความรูเ้พื่อขอข้ึนทะเบียน

และรับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

EDITION พมิพค์รัง้ที ่1

IMPRINT กรุงเทพฯ : โรงพมิพด์ิจิตอลชูก้าปริน้, 2559

DESCRIPT 169 หนา้ : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

CALL NO WK810 ส852 2559

AUTHOR สุรพล ตั้งวรสิทธิชัย

TITLE  ภาวะเครียดทางออกซิเดชันและโรคเบาหวานชนดิที ่2

EDITION  -

IMPRINT พษิณุโลก : ส านกัพมิพม์หาวิทยาลัยนเรศวร, 2559

DESCRIPT 329 หนา้ : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

CALL NO QV350 ย239 ล.2 2558

AUTHOR ธนะพนัธ์ พบูิลย์บรรณกิจ

TITLE  ยาต้านจุลชีพทีส่ าคัญ. 2 : Essential antimicrobial agents

EDITION พมิพค์รัง้ที ่1

IMPRINT กรุงเทพฯ : สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย, 2558, [2015]

DESCRIPT 470 หนา้ : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

CALL NO WL101 ผ381ป 2557

AUTHOR ผาสุก มหรรฆานเุคราะห์

TITLE  ประสาทกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน = Basic neuroanatomy

EDITION พมิพค์รัง้ที ่4

IMPRINT เชียงใหม่ : สยามพมิพน์านา , 2557

DESCRIPT 532 หนา้ : ภาพประกอบ ; 27 ซม.



CALL NO WL359 น148ร 2559

AUTHOR นงลักษณ์ บุญรอด

TITLE  หนงัสือคู่มือการพยาบาลโรคพาร์กินสัน = Parkinson's disease 

nursing handbook

EDITION  -

IMPRINT กรุงเทพฯ : ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน และกลุ่มโรค

ความเคล่ือนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, 2559

DESCRIPT 223 หนา้ : ภาพประกอบสี ; 25 ซม.

CALL NO WY32.1 ส961ก 2560

AUTHOR แสงทอง ธีระทองค า

TITLE  กฎหมายส าหรับพยาบาล

EDITION พมิพค์รัง้ที ่1 (ฉบับเรียบเรียงครัง้ที ่2)

IMPRINT กรุงเทพฯ : โครงการต ารารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560, [2017]

DESCRIPT 288 หนา้ : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

CALL NO WG340 ล438ย 2558

AUTHOR ลินดา จุฬาโรจนม์นตรี

TITLE  ยาส าหรับความดันเลือดสูง

EDITION พมิพค์รัง้ที ่1

IMPRINT ปทุมธาน ี: สถานวิทยาศาสตร์พรีคลินกิ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2558, [2015]

DESCRIPT 93 หนา้ : ภาพประกอบ ; 27 ซม.



CALL NO WY159.5 จ482ก 2560

AUTHOR จินตนา วัชรสินธ์ุ

TITLE  การพยาบาลครอบครัวทีม่ีสมาชิกเจ็บป่วยเรือ้รัง = Nursing interventions 

for families experiencing chronic illness

EDITION พมิพค์รัง้ที ่1

IMPRINT ชลบุรี : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560

DESCRIPT 139 หนา้ : ภาพประกอบ ; 27 ซม.

CALL NO WL100 B311 ล.6 2557

AUTHOR ไอยวุฒ ิไทยพสุิทธิกุล

TITLE  Basic and clinical neuroscience 6

EDITION พมิพค์รัง้ที ่1

IMPRINT กรุงเทพฯ : สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557, [2014]

DESCRIPT 334 หนา้ : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

CALL NO WL100 B311 ล.7 2558

AUTHOR ไอยวุฒ ิไทยพสุิทธิกุล

TITLE  Basic and clinical neuroscience 7

EDITION พมิพค์รัง้ที ่1

IMPRINT กรุงเทพฯ : สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558, [2015]

DESCRIPT 495 หนา้ : ภาพประกอบ ; 26 ซม.



CALL NO WY100 ส226น 2560

AUTHOR วรรณภา ศรีธัญรัตน์

TITLE  แนวทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพส าหรับพยาบาลวิชาชีพในสถาน

บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูม

EDITION  -

IMPRINT นนทบุรี : โรงพมิพม์าตาการพมิพจ์ ากัด, 2560

DESCRIPT 284 หนา้ : ภาพประกอบ ; 30 ซม.


