
ภาษาไทย

หอ้งสมดุคณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา

CALL NO WE348 ณ371ป 2552

AUTHOR ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์

TITLE  ปวดข้อ - ข้อเส่ือมและการประยุกต์กระบวนการพยาบาล

EDITION พมิพค์รัง้ที ่1

IMPRINT กรุงเทพฯ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552

DESCRIPT xi, 150 หนา้ : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

CALL NO นว ห621ข  2554

AUTHOR เหงวียน, เหญิต อั๋นห์

TITLE  ขอตั๋วหนึง่ใบกลับไปสู่วัยเด็ก = Cho toi xin mot ve di tuoi tho

EDITION พมิพค์รัง้ที ่1

IMPRINT กรุงเทพฯ : เอโนเวล, 2554, [2011]

DESCRIPT 122 หนา้ : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

CALL NO H62 ท228ว 2555

AUTHOR ทวีศักดิ์ นพเกษร

TITLE  วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ. เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง) : คู่มือปฏิบัติการวิจัยประยุกต์

เพื่อพฒันาคน องค์กร ชุมชน สังคม = Qualitative methods : Book 2 : a field 

guide for applied research in human / organization / community 

and social development

EDITION พมิพค์รัง้ที ่3

IMPRINT กรุงเทพฯ : ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย, 2551, [2008]

DESCRIPT 184 หนา้. : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

รายช่ือหนงัสือใหม ่เดอืน สิงหาคม 2561

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



CALL NO WA540.JT3 ร244ก 2559

AUTHOR ระพพีงศ์ สุพรรณไชยมาตย์

TITLE  การตอบสนองของนโยบายและผลลัพท์ของบัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าวและ

ผู้ติดตามในประเทศไทย = Responses in implementation and outcome 

evaluation of 'health insurance card' for cross policy for cross-border 

migrants and their dependants in Thailand

EDITION  -

IMPRINT นนทบุรี : มูลนธิิเพื่อการพฒันานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, 2559

DESCRIPT 169 หนา้ : ภาพประกอบ ; 24 ซม.

CALL NO WY18 ก494 2556

AUTHOR นงณภัทร รุง่เนย

TITLE  การพฒันาทักษะการจัดการความรูแ้ละความสามารถในการพฒันานวัตกรรม

ทางการพยาบาลของนกัศึกษาพยาบาล = Development of knowledge 

management skill and nursing innovation creativity competency 

among nursing students

EDITION พมิพค์รัง้ที ่1

IMPRINT เพชรบุรี : วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า, 2556

DESCRIPT ก-ฉ, 60 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.

CALL NO BJ1638.T5 น927 2558

AUTHOR าดา สืบหลินวงศ์

TITLE  แนวทางจริยธรรมการวิจัยในเด็ก

EDITION  -

IMPRINT กรุงเทพฯ : ศูนย์หนงัสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558, [2015]

DESCRIPT 88 หนา้ ; 21 ซม.



CALL NO WY32 ก188 2557

AUTHOR โสพรรณ โพทะยะ,

TITLE  กรอบสมรรถนะการพยาบาลสาธารณภัยของสภาพยาบาลระหว่างประเทศ =

 ICN framework of disaster nursing competencies

EDITION  -

IMPRINT กรุงเทพฯ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย, 2557

DESCRIPT 76 หนา้ : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

CALL NO WM420 ซ215S 2557

AUTHOR ซาเทียร,์ เวอร์จิเนยี

TITLE  The satir model : Family therapy and beyond

EDITION พมิพค์รัง้ที ่1

IMPRINT กรุงเทพฯ : สมาคมพฒันาศักยภาพมนษุย์และจิตบ าบัดแนวซาเทียร,์ 2557

DESCRIPT (19), 423 หนา้ : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

CALL NO LB2361 ค695 2560

AUTHOR มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์

TITLE  คู่มือการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

EDITION  -

IMPRINT กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2560

DESCRIPT 184 หนา้ : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

CALL NO วพ ว242ก 2558

AUTHOR วรรณกาญจน ์กาศโอสถ

TITLE  การให้ข้อมูลส าหรับสตรีตั้งครรภ์ทีเ่ป็นพาหะหรือเป็นโรคธาลัสซีเมีย = Providing 

information for pregnant women with thalassemia trait or disease

EDITION  -

IMPRINT 2558, [2015]

DESCRIPT ก-ฌ, 139 แผ่น : ตาราง, ภาพประกอบ; 30 ซม.



CALL NO วพ ก976ค 2558

AUTHOR ไกรศร จันทร์นฤมิตร

TITLE  ความสัมพนัธ์ระหว่างความรุนแรงของการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยา อายุ 

โรคร่วมกับผลลัพธ์การจ าหนา่ยออกจากห้องฉุกเฉิน ในผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ใหญ่ = 

The relationship among severity of physiological deterioration age 

co-morbidity and emergency room discharge destination in 

emergency adult patient

EDITION  -

IMPRINT 2558, [2015]

DESCRIPT ก-ญ, 133 แผ่น : ตาราง, ภาพประกอบ ; 30 ซม.

CALL NO วพ ก432ค 2558

AUTHOR กานต์ธิชา ก าแพงแก้ว

TITLE  ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรูปั้จจัยเส่ียง การรับรูอ้าการเตือนและพฤติกรรม

การดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุกลุ่มเส่ียง = 

Relationships between percieved risk percieved warning signs and 

self-care behavior in older adults at risk of cerebro vascular disease

EDITION  -

IMPRINT 2558, [2015]

DESCRIPT ก-ฌ, 182 แผ่น : ตาราง, ภาพประกอบ ; 30 ซม.

CALL NO วพ จ488ป 2560

AUTHOR จิรกานต์ พนัธ์ฤทธ์ิด า

TITLE  ปัจจัยทีม่ีความสัมพนัธ์กับภาพลักษณ์ของวัยรุน่โรคธาลัสซีเมีย = Factors 

related to body image of adolescents with thalassemia

EDITION  -

IMPRINT 2560, [2017]

DESCRIPT ก-ฌ, 156 แผ่น : ตาราง, ภาพประกอบ ; 30 ซม.



CALL NO วพ บ684อ 2558

AUTHOR บุหงา มะนาวหวาน

TITLE  อายุ การศึกษา การสนบัสนนุทางสังคม การย้ายถิ่น และการเข้าถึงบริการสุขภาพ

ในการท านายการฝากครรภ์ในมารดาหลังคลอด : การศึกษาย้อนหลัง = 

Age, education, social support, migration, and access to health service 

predicting antenatal visits in postpartum mothers : retrospective study

EDITION  -

IMPRINT 2558, [2015]

DESCRIPT ก-ฌ, 151 แผ่น : ตาราง, แผนภูมิ ; 30 ซม.

CALL NO วพ ศ452อ 2558

AUTHOR ศิริณาชค์ ทองเทียม

TITLE  อิทธิพลของคุณภาพการนอนหลับ ภาวะโภชนาการ และภาวะโรคร่วมต่อ

คุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคไตเรือ้รังก่อนบ าบัดทดแทนไต = The influence of sleep 

quality nutritional status and comorbidity of quality of life in patients 

with predialysis chronic kidney disease

EDITION  -

IMPRINT 2558, [2015]

DESCRIPT ก-ญ, 133 แผ่น : ตาราง, แผนภูมิ ; 30 ซม.

CALL NO วพ ภ374ป 2560

AUTHOR ภัทรากาญจน ์วิถาทานงั

TITLE  ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนดิขาดเลือด=

 Factors influencing depression in patients with ischemic stroke

EDITION  -

IMPRINT 2560, [2017]

DESCRIPT ก-ฎ, 191 แผ่น : ตาราง, ภาพประกอบ ; 30 ซม.



CALL NO วพ ม199ป 2560

AUTHOR มลทณา เบ็ญณรงค์

TITLE  ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคไตเรือ้รังระยะก่อน

การบ าบัดทดแทนไต = Factors influencing blood pressure control in 

patients with predialysis chronic kidney desease

EDITION  -

IMPRINT 2560, [2017]

DESCRIPT ก-ญ, 139 แผ่น : ตาราง, ภาพประกอบ ; 30 ซม.

CALL NO วพ ม399ค 2560

AUTHOR มัสลิน จันทร์ผา

TITLE  ความสัมพนัธ์ระหว่างอายุผู้ป่วย การรับรูค้วามรุนแรงของโรค ความเครียด 

และการสนบัสนนุทางสังคม กับคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ

พกิารแต่ก าเนดิ = Relationships among age and severity of illness in 

pediatric patients with congenital heart disease, and stress, social 

support and quality of life of caregivers

EDITION  -

IMPRINT 2560, [2017]

DESCRIPT ก-ฌ, 154 แผ่น : ตาราง, ภาพประกอบ ; 30 ซม.

CALL NO วพ ข275ป 2560

AUTHOR ขวัญฤดี โกพลรัตน์

TITLE  ปัจจัยท านายคุณภาพชีวิตผู้ป่วยข้อเข่าเส่ือมหลังผ่าตัดเปล่ียนข้อเข่าเทียม =

 Predictors of quality of life among osteoarthritis patients after knee

EDITION  -

IMPRINT 2560, [2017]

DESCRIPT ก-ญ, 217 แผ่น : ตาราง, ภาพประกอบ ; 30 ซม.



CALL NO H62 ท228ว ล.1 2551

AUTHOR ทวีศักดิ์ นพเกษร

TITLE  วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ. เล่ม 1 : คู่มือปฏิบัติการวิจัยประยุกต์เพื่อพฒันาคน 

องค์กร ชุมชน สังคม = Qualitative methods. Book 1 : a field guide for 

applied research in human/organization/community and social 

development

EDITION พมิพค์รัง้ที ่2 ฉบับปรับปรุง

IMPRINT กรุงเทพฯ : ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย, 2551, [2008]

DESCRIPT 184 หนา้. : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

CALL NO WB925 ก446 ล.1 2559

AUTHOR อุษา กล่ินหอม

TITLE  การจัดหมวดหมู่และรหัสมาตรฐานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย. เล่ม 1 = 

Thai traditional digital knowledge classification, volume 1

EDITION พมิพค์รัง้ที ่1

IMPRINT นนทบุรี : ส านกังานข้อมูลและคลังความรู ้กรมพฒันา

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 

2559, [2016]

DESCRIPT (6), 157 หนา้ : ภาพประกอบ (สีบางภาพ) ; 24 ซม.

CALL NO LB1025 ร451 2560

AUTHOR มนสัชนน ์คุณาพรสุจริต

TITLE  รายงานการประชุมวิชาการประจ าปีระดับชาติ "การพฒันาการศึกษาส าหรับ

บุคลากรด้านสุขภาพ" ครัง้ที ่3 : เรียนร่วมวิชาชีพ สู่ทีมสุขภาพไทย

EDITION พมิพค์รัง้ที ่1

IMPRINT กรุงเทพฯ : มูลนธิิเพื่อการพฒันาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ (ศสช.), 2560

DESCRIPT 158 หนา้ : ภาพประกอบ ; 21 ซม.



CALL NO WY18 บ128 2557

AUTHOR สุปาณี เสนาดิสัย

TITLE  บทเรียนการขยายผลการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้านการควบคุม

ยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาล

EDITION พมิพค์รัง้ที ่1

IMPRINT กรุงเทพฯ : เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย, 2557

DESCRIPT 159 หนา้ : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

CALL NO WY105 ส831ส 2557

AUTHOR สุพตัรา โมรานนท์

TITLE  สมรรภนะของหัวหนา้หอผู้ป่วยเพื่อขับเคล่ือนหอผู้ป่วยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้= 

The competency of a head nurse for driving the ward to be a learning 

organization

EDITION พมิพค์รัง้ที ่1

IMPRINT กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2557

DESCRIPT (11), 192 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.

CALL NO HD45 ท955 2559

AUTHOR ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

TITLE  Thailand tech show ครัง้ที ่1/2559 : โครงการขับเคล่ือนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

EDITION พมิพค์รัง้ที ่1

IMPRINT กรุงเทพฯ : , 2550

DESCRIPT 256 หนา้ : ภาพประกอบ ; 30 ซม.



CALL NO WA13 พ689ส 2558

AUTHOR พนิจิ ฟา้อ านวยผล

TITLE  สถานการณ์สุขภาพตามตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2557 สถานการณ์

สุขภาพรายเขต

EDITION พมิพค์รัง้ที ่1

IMPRINT นนทบุรี : ส านกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (วช.), 2558, [2015]

DESCRIPT 73 หนา้ : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

CALL NO W13 พ174 2552

AUTHOR ราชบัณฑิตยสถาน

TITLE  พจนานกุรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

EDITION พมิพค์รัง้ที ่2

IMPRINT กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2552

DESCRIPT 288 หนา้ ; 21 ซม.

CALL NO WY100 ส236น 2550

AUTHOR สมจิต หนเุจริญกุล

TITLE  แนวคิดการปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงในระบบสุขภาพตามนโยบาย

หลักประกันสุขภาพถ้วนหนา้

EDITION พมิพค์รัง้ที ่2

IMPRINT กรุงเทพฯ : สภาการพยาบาล, 2550

DESCRIPT 27 หนา้ ; 22 ซม.



CALL NO WQ100 ท512 2559

AUTHOR นรินทร์ ทิมา

TITLE  ทิศทางยุทธศาสตร์โลก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

ค.ศ.2016-2020 (พ.ศ.2559-2563) ขององค์การอนามัยโลก = World Health 

Organization : Global strategic difections for strengthening nursing and 

midsifery 2016-2020

EDITION พมิพค์รัง้ที ่1

IMPRINT กรุงเทพฯ : เมดิ เจอร์นลั, 2550

DESCRIPT 111 หนา้ : ภาพประกอบ ; 25 ซม.

CALL NO QV766 ส316 2547

AUTHOR นนัทวัน บุณยะประภัศร

TITLE  สมุนไพรทีม่ีการใช้ในผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ : ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์

EDITION พมิพค์รัง้ที ่1

IMPRINT กรุงเทพฯ : ส านกังานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547

DESCRIPT (20), 495 หนา้ : ภาพประกอบ (สีบางภาพ) ; 29 ซม. + ซีดี-รอม 1 แผ่น


