
ภาษาไทย

หอ้งสมดุคณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา

CALL NO QW504 ห323 2561

AUTHOR อัญชลี ศิริพทิยาคุณกิจ

TITLE  หลักสูตรเชิงปฏิบัติการส าหรับเจ้าหนา้ทีส่ร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2561

EDITION พมิพค์รัง้ที ่3 ฉบับปรับปรุง

IMPRINT นนทบุรี : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ, 2561, [2018]

DESCRIPT 267 หนา้ : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

CALL NO QZ4 อ335พ 2559

AUTHOR อรพนิท์ สีขาว

TITLE  พยาธิสรีรวิทยา : ส าหรับนกัศึกษาพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

EDITION พมิพค์รัง้ที ่1

IMPRINT สมุทรปราการ : โครงการส านกัพมิพม์หาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต,ิ 2559

DESCRIPT ก-ฉ, 589 หนา้ : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

CALL NO WA30 จ413ก 2560

AUTHOR จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ

TITLE  การจัดการส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล เพื่อควบคุมการติดเชื้อ

EDITION พมิพค์รัง้ที ่1

IMPRINT เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2560

DESCRIPT ก-ฉ, 163 หนา้ ; 26 ซม.

รายช่ือหนงัสือใหม ่เดอืน กรกฎาคม 2561

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



CALL NO PL4201 ล964 2557

AUTHOR กรุงเทพมหานคร. ส านกัวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเทีย่ว

TITLE  โลกเล่าขานนกัประพนัธ์ไทย = Globally acclaimed Thai writers

EDITION  -

IMPRINT กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่ือและส่ิงพมิพแ์ก้วเจ้าจอม, 2557, [2014]

DESCRIPT 117 หนา้ : ภาพประกอบ ; 24 ซม.

CALL NO WY19 ห159 2561

AUTHOR สภากาชาดไทย. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา

TITLE  ๑๐๔ ปี โรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาดสยาม ๑ ปี 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

EDITION พมิพค์รัง้ที ่1

IMPRINT กรุงเทพฯ : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย, 2561

DESCRIPT 259 หนา้ : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

CALL NO วพ ม171ป 2560

AUTHOR มนสัวีร์ ศรีมรกต

TITLE  ปัจจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการรับรูค้วามไม่เพยีงพอของน้ านมในมารดาครรภ์แรก = 

Factors related to perceived insufficient milk supply among first-time 

mothers

EDITION  -

IMPRINT 2560, [2017]

DESCRIPT ก-ญ, 117 แผ่น ; 30 ซม.



CALL NO วพ พ524ป 2560

AUTHOR พชัรี จิตเอื้ออังกูร

TITLE  ปัจจัยท านายคุณภาพชีวิตผู้ป่วยหลังผ่าตัดท าทางเบ่ียงหลอดเลือดหัวใจ =

 Predictors of quality of life among post coronary artery bypass

 grafting patients

EDITION  -

IMPRINT 2560, [2017]

DESCRIPT ก-ฎ, 261 แผ่น : ตาราง, ภาพประกอบ ; 30 ซม.

CALL NO วพ ล256ป 2560

AUTHOR ลัดดาวัลย์ หิมคุณ

TITLE  ปัจจัยท านายคุณภาพชีวิตผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว =  

Predictors of quality of life among post lumbar surgery patients

EDITION  -

IMPRINT 2560, [2017]

DESCRIPT ก-ญ, 264 แผ่น : ตาราง, ภาพประกอบ ; 30 ซม.

CALL NO WA105 พ816 2559

AUTHOR ค านวณ อึ้งชูศักดิ์

TITLE  พื้นฐานระบาดวิทยา = Basics of epidemiology

EDITION พมิพค์รัง้ที ่2

IMPRINT นนทบุรี : สมาคมนกัระบาดวิทยาภาคสนาม, 2559, [2016]

DESCRIPT 317 หนา้ : ภาพประกอบ ; 26 ซม.



CALL NO WY105 ภ476 2560

AUTHOR อภิรดี นนัท์ศุภวัฒน์

TITLE  ภาวะผู้น าและการจัดการทางการพยาบาล = Leadership and

 nursing administration

EDITION พมิพค์รัง้ที ่1

IMPRINT เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2560

DESCRIPT 234 หนา้ : ภาพประกอบ ; 24 ซม.

CALL NO WY200 ย411ก 2559

AUTHOR ยุพา จิว๋พฒันกุล

TITLE  การพยาบาลครอบครัว

EDITION พมิพค์รัง้ที ่1

IMPRINT นครปฐม : ส านกัพมิพม์หาวิทยาลัยมหิดล, 2559

DESCRIPT 239 หนา้ : ภาพประกอบ ; 24 ซม.

CALL NO วพ พ472ป 2559

AUTHOR พวงเพชร ใจอิน

TITLE  ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อความร่วมมือในการใช้ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ชนดิสูดใน

ผู้ป่วยโรคหืด = Factors influencing corticosteroid inhaled adherence 

in patients with asthma

EDITION  -

IMPRINT 2559, [2016]

DESCRIPT ก-ฎ, 164 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.



CALL NO วพ ส836ผ 2560

AUTHOR สุภัทรา สีเสนห่์

TITLE  ผลของโมบายแอพพลิเคชั่นต่อความร่วมมือในการรับประทานยาในผู้ป่วยภาวะ

หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันภายหลังได้รับการจ าหนา่ยออกจากโรงพยาบาล =

 The effectiveness of mobile application on medication adherence in

 patients with acute coronary syndrome after hospitalization

EDITION  -

IMPRINT 2560, [2017]

DESCRIPT ก-ฌ, 166 แผ่น : ภาพประกอบ,ตาราง ; 30 ซม.

CALL NO วพ พ886ป 2559

AUTHOR เพญ็จิต มหาสโร

TITLE  ปัจจัยท านายพฤติกรรมการดูแลเด็กโรคหืด อายุ 1-6 ปี ของผู้ดูแล =

 Factors predicting behaviors of caregivers in families of 1-6 

year old asthmatic children

EDITION  -

IMPRINT 2559, [2016]

DESCRIPT ก-ฌ, 119 แผ่น : ภาพประกอบ,ตาราง ; 30 ซม.

CALL NO วพ ย157ก 2559

AUTHOR ยศวิมล ถิ่นทิพย์

TITLE  การศึกษาเปรียบเทียบความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการ

ของบิดาทารกเกิดก่อนก าหนดทีเ่ข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด

ตามการรับรูข้องบิดาและพยาบาล = Comparisons of needs and met 

needs of fathers of permature infants in a neonatal intensive care

 unit as perceived by fathers and by nurses

EDITION  -

IMPRINT 2559, [2016]

DESCRIPT ก-ญ, 151 แผ่น : ภาพประกอบ,ตาราง ; 30 ซม.



CALL NO วพ อ663ป 2559

AUTHOR อารีย์รัตน ์เปสูงเนนิ

TITLE  ปัจจัยท านายพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงที่

มารับบริการในหนว่ยปฐมภูมิ = Factors predicting stroke prevention 

behaviors in patients at risk in primary care units

EDITION  -

IMPRINT 2559, [2016]

DESCRIPT ก-ฌ, 134 แผ่น : ภาพประกอบ,ตาราง ; 30 ซม.

CALL NO วพ พ631ผ 2559

AUTHOR พกิุลทิพย์ ขุนเศรษฐ

TITLE  ผลของการใช้โปรแกรมการให้ความรูแ้ละการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อ

พฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนดิไม่ทราบสาเหตุที่

ควบคุมไม่ได้ = Effects of a knowledge and self-efficacy-building program 

on self-care behavior for uncontrolled essential hypertension

EDITION  -

IMPRINT 2559, [2016]

DESCRIPT ก-ฎ, 202 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.



CALL NO วพ ก398ป 2559

AUTHOR กัลยา ประจงดี

TITLE  ประสบการณ์การพบอาการหอบของเด็กและกลวิธีในการจัดการอาการของผู้

ดูแลเด็กโรคหืดทีม่ีความรุนแรงของอาการหอบแตกต่างกัน = Symptom 

experience and symptom management strategies by caregivers of 

children with different severity of asthma exacerbations

EDITION  -

IMPRINT 2559, [2016]

DESCRIPT ก-ฌ, 146 แผ่น : ภาพประกอบ,ตาราง ; 30 ซม.

CALL NO วพ ส836ผ 2560

AUTHOR สุภัทรา สีเสนห่์

TITLE  ผลของโมบายแอพพลิเคชั่นต่อความร่วมมือในการรับประทานยาในผู้ป่วยภาวะ

หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันภายหลังได้รับการจ าหนา่ยออกจากโรงพยาบาล =

 The effectiveness of mobile application on medication adherence in 

patients with acute coronary syndrome after hospitalization

EDITION  -

IMPRINT 2560, [2017]

DESCRIPT ก-ฌ, 166 แผ่น : ภาพประกอบ,ตาราง ; 30 ซม.

CALL NO วพ ณ432ก 2558

AUTHOR ณิชาภา พลสิงห์

TITLE  การสนบัสนนุการเล้ียงลูกด้วยยนมแม่อย่างเดียวจากพยาบาลตามการรับรูข้อง

มารดาและของพยาบาล = Exclusive breastfeeding support from nurses 

as perceived by mothers and nurses

EDITION  -

IMPRINT 2558, [2015]

DESCRIPT ก-ฌ, 113 แผ่น : ภาพประกอบ,ตาราง ; 30 ซม.



CALL NO วพ ณ119ผ 2559

AUTHOR ณฐมน สีธิแก้ว

TITLE  ผลของโปรแกรมการจัดการส่ิงแวดล้อมต่อปริมาณไรฝุ่น ความรูแ้ละพฤติกรรม

ของผู้ปกครองและบุคลากรในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก = The effect of 

environmental management program on house dust mites, knowledge

 and behavior of parents and daycare staff

EDITION  -

IMPRINT 2559, [2016]

DESCRIPT ก-ฎ, 159 แผ่น : ภาพประกอบ,ตาราง ; 30 ซม.

CALL NO วพ ม137อ 2559

AUTHOR มณีรัตน ์หม้ายพมิาย

TITLE  อิทธิพลส่งผ่านของความรูสึ้กไม่แนน่อนในความเจ็บป่วยระหว่างการรับรูค้วาม

รุนแรงในความเจ็บป่วยของบุตร ระดับการศึกษาและการสนบัสนนุทางสังคม

กับความวิตกกังวลของบิดามารดาทีม่ีบุตรเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยเด็กวิกฤต = 

The mediating effect of uncertainty in illness between perception of 

the child's illness severity, education and social support with parental 

anxiety of children admitted to pediatric intensive care unit

EDITION  -

IMPRINT 2559, [2016]

DESCRIPT ก-ญ, 109 แผ่น : ภาพประกอบ,ตาราง ; 30 ซม.



CALL NO วพ ม335ผ 2559

AUTHOR มัณฑนา ประชุมจิตร

TITLE  ผลของโปรแกรมการสอนเรือ่งการให้ยาชนดิรับประทานต่อความรูแ้ละพฤติกรรม

ในการให้ยาชนดิรับประทานของผู้ดูแลเด็กโรคหัวใจพกิารแต่ก าเนดิหลังผ่าตัด

หัวใจ = Effect of medication teaching program on knowledge and behavior 

of caregivers for post operative pediatric patients with congenital 

heart disease

EDITION  -

IMPRINT 2559, [2016]

DESCRIPT ก-ฌ, 147 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.

CALL NO วพ อ745ค 2559

AUTHOR อินทิรา ไชยณรงค์

TITLE  ความสัมพนัธ์ระหว่างเจตคติต่อการออกก าลังกาย การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 

การรับรูค้วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม กับความตั้งใจออกก าลังกายด้วย

การเดินในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหลังจ าหนา่ยออกจากโรงพยาบาล =

 The relationships among attitude toward exercise, subjective norms, 

perceived behavioral control and walking exercise intention in post 

stroke patients after hospital discharge

EDITION  -

IMPRINT 2559, [2016]

DESCRIPT ก-ญ, 166 แผ่น : ภาพประกอบ,ตาราง ; 30 ซม.



CALL NO วพ ร151อ 2558

AUTHOR รมิดา ชนาธิปนธิิสิริ

TITLE  อิทธิพลของการใช้สุราและสารเสพติด การหลงลืมภายหลังบาดเจ็บ และความ

แปรปรวนทางอารมณ์ ต่อการฟื้นตัวของสุขภาพผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะเล็กนอ้ย

ถึงปานกลาง = Influence of alcohol and drug use, post-traumatic amnesia,

 and irritability on health recovery among patients with a mild to 

moderate traumatic brain injury

EDITION  -

IMPRINT 2558, [2015]

DESCRIPT ก-ญ, 150 แผ่น : ภาพประกอบ,ตาราง ; 30 ซม.

CALL NO วพ พ665ป 2558

AUTHOR พติะวัน กุลาสา

TITLE  ปัจจัยทีม่ีความสัมพนัธ์กับการฟื้นตัวด้านร่างกายระยะแรกของผู้ป่วยกระดูกเท้า

และข้อเท้าหัก หลังได้รับการรักษาด้วยการเข้าเฝือก = Factors related to early 

physiological recovery in patients after a conservative treatment of foot 

and ankle injury with short leg cast

EDITION  -

IMPRINT 2558, [2015]

DESCRIPT ก-ญ, 172 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.



CALL NO วพ อ419ป 2558

AUTHOR อรุรินทร์ กิตติสุขตระกูล

TITLE  ประสบการณ์การมีอาการอ่อนล้า กลวิธีการจัดการกับอาการและภาวะการท า

หนา้ทีใ่นผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรือ้รัง = Fatigue experience, management 

strategies, and functional status in patients with chronic obstructive 

pulmonary disease

EDITION  -

IMPRINT 2558, [2015]

DESCRIPT ก-ญ, 135 แผ่น : ภาพประกอบ,ตาราง ; 30 ซม.

CALL NO วพ น188ค 2560

AUTHOR นพวรรณ ดวงจันทร์

TITLE  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานบางประการ ความสัมพนัธ์ต่างเกื้อกูล 

รางวัลส าหรับการดูแลคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลทีดู่แลผู้สุงอายุโรคหลอด

EDITION  -

IMPRINT 2560, [2017]

DESCRIPT ก-ฌ, 153 แผ่น : ตาราง, แผนภูมิ ; 30 ซม.

CALL NO วพ ฉ235ค 2560

AUTHOR ฉัตรวารินทร์ บุญเดช

TITLE  ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะสุขภาพ ความเชื่อทางศาสนา การปฏิบัติทางศาสนา 

ความพงึใจในชีวิตกับภาวะธรรมทัศนใ์นวัยสูงอายุ ของผู้สูงอายุในชุมชน = 

The relationships between health status, religious beliefs, religious 

practices, life satisfaction, and gerotranscendence in community-dwelling 

older adults

EDITION  -

IMPRINT 2560, [2017]

DESCRIPT ก-ฌ, 161 แผ่น : ตาราง, แผนภูมิ ; 30 ซม.



CALL NO วพ ว582ผ 2559

AUTHOR วิทยา วาโย

TITLE  ผลของโปรแกรมป้องกันการหกล้มแบบสหปัจจัย ต่อพฤติกรรมการป้องกันการ

หกล้มของผู้สูงอายุในชุมชน = Effect of multifactorial fall prevention program 

on fall prevention behavior among community- dwelling older adults

EDITION  -

IMPRINT 2559, [2016]

DESCRIPT ก-ฌ, 135 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.

CALL NO วพ ส866ผ 2559

AUTHOR สุริศาฐ์ พานทองชัย

TITLE  ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างการรับรูค้วามสามารถของตนเองในระยะคลอด

ต่อพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดของผู้คลอดครรภ์แรก = Effect of 

self-efficacy enhancing program during childbirth on pain coping 

behavior in nulliparous women

EDITION  -

IMPRINT 2559, [2016]

DESCRIPT ก-ฌ, 136 แผ่น : ตาราง, แผนภูมิ ; 30 ซม.

CALL NO วพ พ519ป 2559

AUTHOR พชัราภา บรรจงเก็บ

TITLE  ปัจจัยท านายภาวะการท าหนา้ทีใ่นผู้สูงอายุโรคไตเรือ้รังระยะสุดท้ายทีไ่ด้รับ

การฟอกเลือดด้วยเครือ่งไตเทียม = Factors predicting functional status in 

end stage renal disease older adults receiving hemodialysis

EDITION  -

IMPRINT 2559, [2016]

DESCRIPT ก-ฌ, 143 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.



CALL NO วพ ง332ป 2558

AUTHOR งามทรัพย์ ทองจันทร์

TITLE  ปัจจัยทีม่ีความสัมพนัธ์กับความพร้อมของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทีม่ี

ภาวะกล้ันปัสสาวะไม่อยู่ = Factors related to readiness of caregivers of 

stroke patients with urinary incontinence

EDITION  -

IMPRINT 2558, [2015]

DESCRIPT ก-ฌ, 143 แผ่น : ตาราง, แผนภูมิ ; 30 ซม.

CALL NO W13 ว462ค 2561

AUTHOR วาทิต จัน่แย้ม

TITLE  คู่มือศัพท์ทางการทหาร ศัพท์ทางการแพทย์ สนทนาภาษาแพทย์ สนทนาแบบ

สบายสบาย ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ = Handbook of 4 in 1 military 

terminology military vocabulary medical conversation easy conversation

EDITION พมิพค์รัง้ที ่2

IMPRINT กรุงเทพฯ : ดร.วาทิต ยูนเิวิร์ส, 2561

DESCRIPT 428 หนา้ ; 30 ซม.

CALL NO WS350.8.A8 ภ515ร 2554

AUTHOR ภาสุรี แสงศุภวานชิ

TITLE  รายงานวิจัยการคัดกรองโรคสมาธิส้ันและความบกพร่องด้านการเรียนใน

โรงเรียน = School-based screening for attention deficit and hyperactivity 

disorders (ADHD) and learning disorders (LD)

EDITION พมิพค์รัง้ที ่1

IMPRINT นนทบุรี : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2554

DESCRIPT vi, 32 หนา้ : ภาพประกอบ ; 24 ซม.



CALL NO WA540.JT3 ก398ร 2554

AUTHOR กัลยา ตีระวัฒนานนท์

TITLE  รายงานวิจัยการศึกษาความเป็นไปได้ในการพฒันารูปแบบองค์กรของโครง

การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ  = A feasibility study on 

alternative organizational models for the health intervention and

 technology assessment program

EDITION พมิพค์รัง้ที ่1

IMPRINT นนทบุรี  : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2554

DESCRIPT iv, 38 หนา้ : ภาพประกอบ ; 24 ซม.

CALL NO WT115 ค962 2558

AUTHOR วีนสั ลีฬหกุล

TITLE  โครงการส่งเสริมโภชนาการเพื่อป้องกันและควบคุมโรคเรือ้รังทีสั่มพนัธ์กับ

อาหารส าหรับผู้สูงอายุ = Healthy eating promotion to preventive and

 control chronic diseases related to nutrition for older persons

EDITION พมิพค์รัง้ที ่1

IMPRINT กรุงเทพฯ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558

DESCRIPT ก-ค, 40 แผ่น : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.

CALL NO WY106 อ332ร 2555

AUTHOR อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย

TITLE  รูปแบบการบ าบัดทางจิตสังคมโดยพยาบาลจิตเวชส าหรับบุคคลทีม่ีภาวะ

ซึมเศร้าและคิดฆ่าตัวตาย ในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร = Psychosocial

 intervention model by psychiatric nurses for persons with depression

and suicidal ideation in Bangkok Metropolis

EDITION พมิพค์รัง้ที ่1

IMPRINT กรุงเทพฯ : คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

DESCRIPT vi, 133 แผ่น : ตาราง ; 30 ซม.



CALL NO WM105 ย127บ 2560

AUTHOR ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์

TITLE  บทเรียนการจัดท าข้อเสนอแนะส าหรับผู้บริหาร

EDITION พมิพค์รัง้ที ่1

IMPRINT นนทบุรี : กลุ่มทีป่รึกษากระมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2560

DESCRIPT ก-จ, 130 หนา้ : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

CALL NO WM105 ย127ส 2560

AUTHOR ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์

TITLE  สร้างสุขด้วยสติในองค์กร = Mindfulness in organization

EDITION พมิพค์รัง้ที ่1

IMPRINT นนทบุรี : ดีนา่ดู มีเดีย พลัส, 2560

DESCRIPT ก-ง, 106 หนา้ : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

CALL NO WM105 ย127ก 2560

AUTHOR ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์

TITLE  การจัดการความรูสู่้องค์กรแห่งการเรียนรู ้บทเรียนเพื่อขับเคล่ืองานสุขภาพจิต

EDITION พมิพค์รัง้ที ่1

IMPRINT นนทบุรี : ดีนา่ดู มีเดีย พลัส, 2560

DESCRIPT ก-จ, 112 หนา้ : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

CALL NO WM105 ย127ศ 2560

AUTHOR ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์

TITLE  ศาสตร์ส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิต

EDITION พมิพค์รัง้ที ่1

IMPRINT นนทบุรี : ดีนา่ดู มีเดีย พลัส, 2560

DESCRIPT 114 หนา้ : ภาพประกอบ ; 21 ซม.



CALL NO WM105 ย127ป 2560

AUTHOR ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์

TITLE  ประสบการณ์การท างานสุขภาพจิต : 30 ปี แห่งชีวิตงาน

EDITION พมิพค์รัง้ที ่1

IMPRINT นนทบุรี : ดีนา่ดู มีเดีย พลัส, 2560

DESCRIPT 152 หนา้ : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

CALL NO WY105 บ517ภ 2559

AUTHOR บุญทิพย์ สิริธรังศรี

TITLE  ภาวะผู้น าของพยาบาลในประชาคมอาเซียน = Leadership for nurses in 

ASEAN community

EDITION พมิพค์รัง้ที ่1

IMPRINT นนทบุรี : โรงพมิพม์หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559

DESCRIPT (14), 218 หนา้ : ภาพประกอบ ; 21 ซม.


