
ภาษาไทย

หอ้งสมดุคณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา

CALL NO DS578.32.S74 ห159 2543

AUTHOR ธนพน วัฒนกุล

TITLE  100 ปี สมเด็จย่า: พระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย

EDITION  -

IMPRINT กรุงเทพฯ : โรงพมิพอ์งค์การรับส่งสินนค้าและพสัดุภัณฑ,์ 2543

DESCRIPT 211 หนา้ : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

CALL NO DS578.32.K35 ฉล421 2550

AUTHOR มหาวิทยาลัยมหิดล.  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

TITLE  เฉลิมราชนครินทร์

EDITION พมิพค์รัง้ที ่1

IMPRINT กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดท าหนงัสือเฉลิมพระเกียรติ 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550

DESCRIPT 295, [1] หนา้ : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.

CALL NO DS586 ปร352 2550 ล.7

AUTHOR กองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการ

TITLE  ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว พทุธศักราช 2493-2548

EDITION พมิพค์รัง้ที ่1

IMPRINT กรุงเทพฯ : บริษัทเกรย์ แมทเทอร์ จ ากัด, 2550

DESCRIPT 8 เล่ม ; 30 ซม. + ดีวีดี 2 แผ่น

รายช่ือหนงัสือใหม ่เดอืน มนีาคม 2561

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



CALL NO PN6129 ส691ป 2556

AUTHOR ส านกัราชเลขาธิการ

TITLE  ประมวลพระราชด ารัสและพระบรมราโชวาท ทีพ่ระราชทานใน

โอกาสต่างๆ ปีพทุธศักราช ...

EDITION  -

IMPRINT กรุงเทพฯ : ส านกัราชเลขาธิการ, 2511-<2558>

DESCRIPT เล่ม ; 26 ซม.

CALL NO DS586 ส691ป 2552 ล.4

AUTHOR ส านกัราชเลขาธิการ

TITLE  ประมวลพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พทุธศักราช 2489-2510

EDITION  -

IMPRINT กรุงเทพฯ : คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุใน

คณะกรรมการอ านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรต,ิ 2552

DESCRIPT 6 เล่ม : ภาพประกอบ ; 31 ซม.

CALL NO W19 อ592 2554

AUTHOR มหาวิทยาลัยมหิดล.  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

TITLE  อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

EDITION พมิพค์รัง้ที ่1

IMPRINT กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554

DESCRIPT 207 หนา้ : ภาพประกอบ ; 32 ซม.

CALL NO DS578.32.T43 ส243 2545

AUTHOR พจน ีเทียมศักดิ์

TITLE  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี นกัวิจัยดีเด่นแห่งชาติ

EDITION พมิพค์รัง้ที ่1

IMPRINT กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติ้งแอนด์พบัลิชชิ่ง, 2545

DESCRIPT (12), 284 หนา้ : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.



CALL NO DS578.32.T43 หพ111 2558

AUTHOR ชัชชัย ภูวิชยสัมพนัธ์

TITLE  60 พรรษา ขวัญหล้าประชาไทย

EDITION  -

IMPRINT กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการพเิศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนือ่ง

มาจากพระราชด าริ (ส านกังาน กปร.), 2558

DESCRIPT 125 หนา้ : ภาพประกอบสี ; 27 ซม. + ซีดีรอม 1 แผ่น

CALL NO QV766 สพ316 2551

AUTHOR มัลลิกา ศิริรัตน์

TITLE  สมุนไพรไทยทางทันตกรรม

EDITION พมิพค์รัง้ที ่2

IMPRINT กรุงเทพฯ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551

DESCRIPT 408 หนา้ : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.

CALL NO DS589.B2 ส314 2547

AUTHOR วรนนัทน ์ชัชวาลทิพากร

TITLE  สมุดภาพแห่งกรุงเทพมหานคร 222 ปี = Portaits of Bangkok 222 years

EDITION  -

IMPRINT กรุงเทพฯ : ส านกั, 2547

DESCRIPT 335 หนา้ : ภาพประกอบ, แผนที ่; 29 ซม.

CALL NO BQ4068.T5 พ831จ 2548

AUTHOR พทุธทาสภิกขุ

TITLE  จิตว่าง

EDITION  -

IMPRINT กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2548

DESCRIPT 224 หนา้ : ภาพประกอบ ; 21 ซม.



CALL NO DS586 พ343 2560

AUTHOR จิตรกมล ธนศักดิ์

TITLE  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับพระอัจฉริยภาพด้าน

การปศุสัตว์และพระเมตตาต่อสัตว์ทรงเล้ียง

EDITION พมิพค์รัง้ที ่1

IMPRINT นนทบุรี : ตีรณสาร, 2560

DESCRIPT [ก-ซ], 199 หนา้ : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

CALL NO DS586 ย177ก 2560

AUTHOR ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์

TITLE  ๙ ร้อยพนัจงรักภักดี ๙ จากอีเมลของ ยอดเยี่ยม

EDITION พมิพค์รัง้ที ่1

IMPRINT กรุงเทพฯ : แลททิซเวิร์ค, 2560

DESCRIPT 175 หนา้ : ภาพประกอบ (สีบางภาพ) ; 21 ซม.

CALL NO DS578.32.C84 จ758 2548

AUTHOR รัชฎา ภิรมย์รัตน์

TITLE  เจ้าฟา้นกัส่ิงแวดล้อม

EDITION  -

IMPRINT กรุงเทพฯ : มูลนธิิจุฬาภรณ์, [2548?]

DESCRIPT 145 หนา้ : ภาพประกอบสี ; 28 ซม. + ซีด-ีรอม 1 แผ่น

CALL NO LG395.B333 จ167ก 2558

AUTHOR จริยา รัตนะรัต บรอคเคลแมน

TITLE  กว่าจะเป็นวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล = Mahidol University

 International College (MUIC)

EDITION พมิพค์รัง้ที ่1

IMPRINT กรุงเทพฯ : โพสต์ พบัลิชชิง, 2558, [2015]

DESCRIPT 497 หนา้ : ภาพประกอบ ; 30 ซม.



CALL NO DS586 ค695 2560

AUTHOR คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพนัธ์ งานพระราชพธีิถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพติร

TITLE  คู่มือส่ือมวลชนงานพระราชพธีิถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพติร: วันที ่25-29 ตุลาคม 

พทุธศักราช 2560

EDITION พมิพค์รัง้ที ่1

IMPRINT กรุงเทพฯ : [ม.ป.ป., 2560

DESCRIPT 217 หนา้ : ภาพประกอบสี ; 18 ซม.

CALL NO HF1583 ก473 2546

AUTHOR เขมทัต วิศวโยธิน

TITLE  การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซียแปซิฟกิ ณ ประเทศไทย 2546

EDITION พมิพค์รัง้ที ่1

IMPRINT กรุงเทพฯ : สยามเพรสแมเนจเม้นท,์ 2546

DESCRIPT 102 หนา้ : ภาพประกอบสี ; 25 ซม.

CALL NO N7311 ป622ศ 2558

AUTHOR ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล

TITLE  ศิลปะอาเซียน (เวียดนาม กัมพชูา เมียนมา ลาว และไทย)= ASEAN art 

(Vietnam, Combodia, Myanmar, Laos and Thailand)

EDITION พมิพค์รัง้ที ่1

IMPRINT กรุงเทพฯ : ส านกัพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

DESCRIPT 529 หนา้ : ภาพประกอบ ; 26 ซม.



CALL NO N7311 ปย622ศ 2558

AUTHOR ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล

TITLE  ศิลปะอาเซียน (อินโดนเีซีย มาเลเซีย ฟลิิปปินส์ สิงคโปร์ และบรูไน)= 

ASEAN art (Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Brunei)

EDITION พมิพค์รัง้ที ่1

IMPRINT กรุงเทพฯ : ส านกัพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

DESCRIPT 529 หนา้ : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

CALL NO JZ5490 ด123ค 2558

AUTHOR ดนยัวัฒนา รุง่อุทัย

TITLE  ความร่วมมือด้านความมั่นคงของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ภายใต้อาเซียน: การวิเคราะห์พฒันาการและความพร้อมทีจ่ะเข้าสู่

ประชาคมความมั่นคง

EDITION พมิพค์รัง้ที ่1

IMPRINT กรุงเทพฯ : ส านกัพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

DESCRIPT 390 หนา้ : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

CALL NO วพ ป191ค 2557

AUTHOR ประกายดาว สุทธิ

TITLE  ความสัมพนัธ์ของประสบการณ์การมีอาการในกลุ่มอาการกับคุณภาพชีวิต 

และกลวิธีจัดการกับอาการในผู้ป่วยมะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนกั

หลังผ่าตัด = Relationship of symptoms experience in symptom 

cluster with quality of life and symptom management strategies in 

postoperative colorectal cancer patients

EDITION  -

IMPRINT 2557

DESCRIPT ก-ฎ, 182 แผ่น ; 30 ซม.



CALL NO วพ พ197ผ 2559

AUTHOR พนชิา โพธ์ิสีดา

TITLE  ผลของโปรแกรมการฟงัดนตรีไทยต่อการบรรเทาความปวดเฉียบพลันและ

การฟื้นฟสูภาพในผู้ป่วยช่วง 48 ชั่วโมงแรก หลังผ่าตัดเปิดช่องท้อง = 

Effects of Thai traditional music listening program on acute 

pain alleviation and early ambulation among patients during 48 

hours after open abdominal surgery

EDITION  -

IMPRINT 2557

DESCRIPT ก-ฎ, 260 แผ่น ; 30 ซม.

CALL NO วพ ก172ค 2559

AUTHOR กรรณิกา กันรัตน์

TITLE  ความสัมพนัธ์ระหว่างความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการอาการ การรับรู้

ความรุนแรงของอาการ เพศ จ านวนครัง้เข้ารับการรักษาและการรับรู้

คุณภาพการดูแลในผู้ป่วยมะเร็งระหว่างเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล = The

 Relationships among patient's preference for participation in symptom 

management, perceived symptom severity, gender, number of inpatient 

stay, and perception of quality of care in cancer patients during 

hospitalization

EDITION  -

IMPRINT 2559

DESCRIPT ก-ฌ, 133 แผ่น ; 30 ซม.



CALL NO วพ บ788ผ 2559

AUTHOR เบญจวรรณ คล้ายทับทิม

TITLE  ผลของโปรแกรมการสนบัสนนุด้านข้อมูลต่อความวิตกกังวลในสตรีตั้งครรภ์อายุ

มากทีไ่ด้รับการเจาะน้ าคร่ า = Effects of an information support program 

on anxiety in advanced maternal-age women receiving amniocentesis

EDITION  -

IMPRINT 2559

DESCRIPT ก-ฌ, 138 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

CALL NO วพ ก173ผ 2558

AUTHOR กรรณิการ์ แสงประจง

TITLE  ผลของการให้การปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจต่อการใช้การคุมก าเนดิระยะยาวใน

สตรีตั้งครรภ์วัยรุน่ : การศึกษาน าร่อง = ffects of motivational counseling 

on long – term contraceptive use in pregnant adolescents: a pilot study

EDITION

IMPRINT 2558

DESCRIPT ก-ญ, 165 แผ่น ; 30 ซม.

CALL NO วพ น427อ 2558

AUTHOR นนัทิกานต์ กล่ินเชตุ

TITLE  อิทธิพลของค่าการก าจัดครีอะตินนิ ประสิทธิภาพการไอ การรับรูคุ้ณภาพ

การนอนหลับ การรับรูค้วามรุนแรงของการเจ็บป่วย ต่อระยะเวลาทดสอบ

การหายใจเองในผู้ป่วยทีห่ย่าเครือ่งช่วยหายใจส าเร็จในครัง้แรก = Influences of

 creatinine clearance, cough eppectiveness, perceived sleep auality, 

perceived severity of illness on duration of spontaneous breathing trial in 

patients with simple ventilator weaning

EDITION  -

IMPRINT 2558

DESCRIPT ก-ญ, 146 แผ่น ; 30 ซม.



CALL NO วพ ซ331ป 2558

AUTHOR ซ่ิวฮวย แซ่ล้ิม

TITLE  ปัจจัยทีม่ีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุน่ = 

Factors related to alcohol drinking behavior of adolescents

EDITION  -

IMPRINT 2558

DESCRIPT ก-ญ, 158 แผ่น ; 30 ซม.

CALL NO วพ พ963ร 2558

AUTHOR แพรวทิพฑ์ สุธีรประเสริฐ

TITLE  รูปแบบการจัดระบบสนบัสนนุทางสังคมเพื่อลดพฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการ

ติดเชื้อเอชไอวีในวัยรุน่ = Socail support system model to reduce sexual 

risk behavior of HIV infection in adolescents

EDITION  -

IMPRINT 2558

DESCRIPT ก-ฌ, 176 แผ่น ; 30 ซม.

CALL NO วพ ด123ก 2558

AUTHOR ดนยัณัฐ ภูมิภาค

TITLE  การบ าบัดทางจิตสังคมเพื่อลดหรือหยุดการใช้สุราในผู้ติดสุราทีร่ักษาใน

โรงพยาบาล : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ = A psychosocial 

intervention for reducing or abstaining from alcohol dependence 

among individuals receiving treatment in a government hospital : 

evidence-based nursing

EDITION  -

IMPRINT 2558

DESCRIPT ก-ซ, 131 แผ่น ; 30 ซม.



CALL NO วพ ก383ก 2558

AUTHOR กัญญา จิรโรจนอ์ังกูร

TITLE  การฟื้นฟสูมรรถภาพหัวใจโดยใช้บ้านเป็นฐานในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ = 

Home-based cardiac rehabilitation for patients with coronary 

artery disease

EDITION  -

IMPRINT 2558

DESCRIPT ก-ฌ, 178 แผ่น ; 30 ซม.

CALL NO วพ ณ161ก 2558

AUTHOR ณภัทรชนม์ มีสุขมาก

TITLE  การลดพฤติกรรมเส่ียงทางเพศเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอว/ีเอดส์ในทหาร = 

Sexual risk reduction for preventing HIV/AIDS infection among military

EDITION  -

IMPRINT 2558

DESCRIPT ก-ฌ, 147 แผ่น ; 30 ซม.

CALL NO วพ ณ319ป 2558

AUTHOR ณัฏยา ประหา

TITLE  ปัจจัยท านายคุณภาพชีวิตในผู้หญิงทีไ่ด้รับการฟอกเลือดด้วยเครือ่งไตเทียม = 

Factors predicting quality of life in women receiving hemodialysis

EDITION  -

IMPRINT 2558

DESCRIPT ก-ฌ, 145 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.



CALL NO วพ ว298ค 2558

AUTHOR วรางคณา นบังาม

TITLE  ความสัมพนัธ์ระหว่างระดับน้ าตาลในเลือดหลังการผ่าตัดดัชนมีวลกาย

และภาวะโภชนาการต่อการหายของแผลบริเวณสันอกในผู้ป่วยหลังผ่าตัด

ท าทางเบ่ียงหลอดเลือดหัวใจ = Relationship between blood glucose level, 

body mass index, and nutritional status for sternal wound healing in 

patients with post coronary artery bypass grafting

EDITION  -

IMPRINT 2558

DESCRIPT ก-ญ, 161 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

CALL NO วพ ส938ป 2558

AUTHOR เสาวคนธ์ กลักทองกรณ์

TITLE  ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเส่ียงทางเพศในเยาวชนทีใ่ช้แอมเฟตามีน = 

Factors influencing sexual risk behaviors among youth with 

Amphetamine use

EDITION  -

IMPRINT 2558
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