
ภาษาไทย

CALL NO สพ ฐ341ร 2557

AUTHOR ฐิติพร ลิ้มประสาท

TITLE รูปแบบการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาวัยรุ่น = Model of 

breastfeeding support for adolescent mothers 

EDITION  -

IMPRINT 2557, [2014]

DESCRIPT ก-ญ, 114 แผ่น ; 30 ซม.

CALL NO วพ ร135ผ 2557

AUTHOR รติภรณ์ หงษ์จุ้ย

TITLE ผลของโปรแกรมการฝึกสติโดยใช้หลักสติปัฏฐานสี่ต่อความคิดอัตโนมัติด้านลบใน

นักศึกษาพยาบาล = Effects of a mindfulness training program based on 

the four foundations of mindfulness on negative automatic thoughts in 

nursing students

EDITION  -

IMPRINT 2557, [2014]

DESCRIPT ก-ฌ, 136 แผ่น ; 30 ซม.

CALL NO สพ ก772ก 2557

AUTHOR เกศณี สีรี

TITLE การบ าบัดการระลึกความหลังเพื่อคงไว้ซึ่งการรู้คิดในผู้สูงอายุโรคสมองเสื่อม : 

การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ = Reminiscence therapy for maintaining 

cognition of elderly wity dementia evidence based nursing

EDITION  -

IMPRINT 2557, [2014]

DESCRIPT  -

รายชือ่หนังสือใหม่ เดือน กันยายน 2561

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

ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย



CALL NO วพ ว655ผ 2557

AUTHOR วิภาวดี พพิฒัน์กุล

TITLE ผลของโปรแกรมส่งเสริมโภชนาการและการรับประทานยาบ ารุงธาตุเหล็กต่อภาวะโลหิต

จางจากการขาดธาตุเหล็กในสตรีตั้งครรภ์ = Effects of a nutrition and iron 

supplement promoting program on iron deficiency anemia in pregnant women

EDITION  -

IMPRINT 2557, [2014]

DESCRIPT ก-ฌ, 125 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

CALL NO วพ น455ป 2557

AUTHOR นาฏนฤมล ทองมี

TITLE ปัจจัยท านายการคุมก าเนิดของมารดาวัยรุ่นทีมี่บุตรคนแรกในระยะหลังคลอด = Factors 

predicting contraception in first-time adolescent mothers during postpartum 

period 

EDITION  -

IMPRINT 2557, [2014]

DESCRIPT ก-ญ, 107 แผ่น ; 30 ซม.

CALL NO วพ ข259ผ 2557

AUTHOR ขวัญใจ เพทายประกายเพชร

TITLE ผลของการบริหารการหายใจร่วมกับการจัดท่าศีรษะสูงต่อความเจ็บปวดและระยะ

เวลาการคลอดในผู้คลอดครรภ์แรก = Effects of breathing exercise with upright 

positioning on labor pain and duration of labor in primiparous parturients 

EDITION  -

IMPRINT 2557, [2014]

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



CALL NO วพ พ249ป 2557

AUTHOR พรพมิล วดีศิริศักด์ิ

TITLE ประสบการณ์การมีอาการอ่อนล้า กลวิธีการจัดการกับอาการ การสนับสนุนจาก

ครอบครัวและคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังก่อนการบ าบัดทดแทนไต = Fatigue

 experience, management strategies, family support and quality of life

 in elderly patients with pre-dialysis chronic kidney disease 

EDITION  -

IMPRINT 2557, [2014]

DESCRIPT ก-ฌ, 151 แผ่น ; 30 ซม.

CALL NO วพ ว486ค 2556

AUTHOR วารุณี สันป่าแก้ว

TITLE ความสัมพนัธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมและปัจจัยบางประการกับพฤติกรรม

การบริโภคอาหารของวัยรุ่นเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน = The relationship among social 

support, selected factors and food consumption behavior in adolescents

 at risk for type 2 diabetes 

EDITION  -

IMPRINT 2556, [2013]

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

CALL NO วพ จ541ป 2557

AUTHOR จิราวรรณ เผื่อแผ่

TITLE ปัจจัยท านายพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้สูงอายุทีมี่ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ

และหลอดเลือด = Factors predicting self-management behaviors among

 older persons with cardiovascular risks 

EDITION  -

IMPRINT 2557, [2014]

DESCRIPT ก-ฎ, 176 แผ่น ; 30 ซม.



CALL NO วพ อ286ป 2557

AUTHOR อมรรัตน์ ผาละศรี

TITLE ปัจจัยท านายความวิตกกังวลในสตรีทีไ่ด้รับการวินิจฉัยเบาหวานครั้งแรกขณะตั้งครรภ์ = 

Predictive factors of anxiety in women with first diagnosed gestational 

diabetes mellitus

EDITION  -

IMPRINT 2557, [2014]

DESCRIPT ก-ฌ, 104 แผ่น ; 30 ซม.

CALL NO สพ จ145ร 2557

AUTHOR จรรญา มีเสมา

TITLE รูปแบบการดูแลเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ าในมารดาวัยรุ่น = Care model for 

preventing repeated pregnancy in adolescent 

EDITION  -

IMPRINT 2557, [2014]

DESCRIPT ก-ฌ, 102 แผ่น ; 30 ซม.

CALL NO วพ ส642ผ 2557

AUTHOR สาธิมา สงทิพย์

TITLE ผลของโปรแกรมการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้แก่มารดาต่อความรู้และ

พฤติกรรมในการดูแลบุตรโรคหัวใจพกิารแต่ก าเนิดชนิดไม่เขียว อายุ 0-2 ปี = 

The effect of a supportive-educative nursing system program on knowledge 

and behaviors of mothers of children with acyanotic congenital heart 

disease aged 0-2 years 

EDITION  -

IMPRINT 2557, [2014]

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



CALL NO วพ ก623อ 2557

AUTHOR ก าไลย ศรีวิชา

TITLE อุปสรรคของมารดาในการมีส่วนร่วมดูแลทารกแรกเกิดทีมี่ภาวะวิกฤตตามการรับรู้ของ

มารดาและของพยาบาล = Barriers to maternal participation in care of 

critically ill neonates perceived by mothers and nurses 

EDITION  -

IMPRINT 2557, [2014]

DESCRIPT ก-ซ, 125 แผ่น ; 30 ซม.

CALL NO วพ ว653ป 2557

AUTHOR วิภาภรณ์ วังวรตระกูล

TITLE ปัจจัยท านายการรับประทานยาอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิด

ไม่ทราบสาเหตุ = Factors predicting to medicaion adherence among 

patients with essential hypertension

EDITION  -

IMPRINT 2557, [2014]

DESCRIPT ก-ฌ, 106 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

CALL NO วพ ฉ231ค 2557

AUTHOR ฉัตรกมล ประจวบลาภ

TITLE ความสัมพนัธ์ระหว่างความสัมพนัธ์ต่างเกื้อกูลระหว่างผู้สูงอายุและญาติผู้ดูแล

ความสามารถในการท านายการดูแลกับความเครียดในบทบาทผู้ดูแลผู้สูงอายุ

โรคพาร์กินสัน = The relationships between mutuality, predictability 

and caregiver rolestrain in older persons with parkinson's disease 

EDITION  -

IMPRINT 2557, [2014]

DESCRIPT ก-ญ, 186 แผ่น ; 30 ซม.



CALL NO วพ ท468ผ 2557

AUTHOR ทิพย์วรรณ จันทร์มณี

TITLE ผลของการใช้ความเย็นและความร้อนต่อการอักเสบและความเจ็บปวดของแผลฝีเย็บใน

มารดาหลังคลอด = Effects of cooling and heat application on perineal 

inflammaton and pain in postpartum mothers 

EDITION  -

IMPRINT 2557, [2014]

DESCRIPT ก-ฎ, 178 แผ่น : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.

CALL NO วพ ศ542ผ 2557

AUTHOR ศิวพร สุดเพชร

TITLE ผลของโปรแกรมการสนับสนุนโดยสามีในระยะที ่1 ของการคลอดต่อความเครียด 

ความเจ็บปวด และความพงึพอใจต่อการคลอดในผู้คลอดครรภ์แรก = Effects of spouse 

support program during the first stage of labor on stress, labor pain, 

and childbirth satisfaction in primiparous women

EDITION  -

IMPRINT 2557, [2014]

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

CALL NO วพ ห135ผ 2557

AUTHOR หทัยชนก นิติกุล

TITLE ผลของการจัดท่านอนขณะและหลังให้นมทางสายให้อาหารต่อความสามารถในการรับ

นมในทารกเกิดก่อนก าหนดทีมี่น้ าหนักตัวน้อย = Effect of positioning during and 

after the orogastric tube feeding on feeding tolerance in low birth weight 

premature infants 

EDITION  -

IMPRINT 2557, [2014]

DESCRIPT ก-ฎ, 148 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.



CALL NO วพ ณ313ป 2557

AUTHOR ณัฏฐินี ชัวชมเกตุ

TITLE ปัจจัยด้านผู้ปกครองทีมี่อิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที ่6 ในจังหวัดนราธิวาส = Parental factors influencing breakfast 

consumption among sixth grade students in Narathiwat province

EDITION  -

IMPRINT 2557, [2014]

DESCRIPT ก-ซ, 119 แผ่น ; 30 ซม.

CALL NO วพ อ825ป 2557

AUTHOR อุทุมพร ข าคม

TITLE ปัจจัยท านายคุณภาพชีวิตผู้ป่วยไตวายเรื้อรังทีไ่ด้รับการล้างไตทางช่องท้องด้วย

ตนเองแบบต่อเนื่อง = Factors predicting quality of life among chronic 

kidney disease patients receiving continuous ambulatory peritoneal dialysis 

EDITION  -

IMPRINT 2557, [2014]

DESCRIPT ก-ฌ, 174 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

CALL NO สพ จ575ก 2557

AUTHOR จีรวรรณ กลิ่นหอม

TITLE การบ าบัดการระลึกความหลังเพื่อลดอาการซึมเศร้าในผู้สูงอายุ : การพยาบาลตาม

หลักฐานเชิงประจักษ์ = Reminiscence therapy for depressive symptoms 

reduction in elders : evidence-based nursing 

EDITION  -

IMPRINT 2557, [2014]

DESCRIPT ก-ซ, 129 แผ่น ; 30 ซม.



CALL NO วพ พ247อ 2557

AUTHOR พรพรรณ อินต๊ะ

TITLE อิทธิพลของความเครียด การสนับสนุนทางสังคม ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและ

ความรุนแรงทีเ่กิดจากคู่สมรสต่อภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในมารดาวัยรุ่น = Influence of 

stress, social support, self-esteem and intimate partner violence on 

postpartum depression in adolescent mothers 

EDITION  -

IMPRINT 2557, [2014]

DESCRIPT ก-ฌ, 111 แผ่น ; 30 ซม.

CALL NO วพ พ262ปจ 2557

AUTHOR พรรณทิพา บัวคล้าย

TITLE ปัจจัยส่วนบุคคลและการสนับสนุนทางสังคมในการท านายความรุนแรงทีเ่กิดจากคู่สมรส

ในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น = Personal factors and social support in predicting 

intimate partner violence among pregnant adolescents

EDITION  -

IMPRINT 2557, [2014]

DESCRIPT ก-ซ, 121 แผ่น ; 30 ซม.

CALL NO วพ ว654ค 2556

AUTHOR วิภารัตน์ สุวรรณมาศ, เรืออากาศเอกหญิง

TITLE ความสัมพนัธ์ระหว่างดัชนีมวลกายการท างานของหัวใจห้องล่างซ้ายและระยเวลาการ

ใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียมต่ออัตราการกรองของไตในผู้ป่วยทีไ่ด้รับการผ่าตัดท า

ทางเบีย่งหลอดเลือดหัวใจ  = The relationship between body mass index, left 

ventricular ejection fraction, cardiopulmonary bypass time and glomerular

 filtration rate in coronary artery bypass graft surgery patients 

EDITION  -

IMPRINT 2556, [2013]

DESCRIPT ก-ญ, 119 แผ่น ; 30 ซม.



CALL NO วพ ส984ป 2556

AUTHOR โสภา เกิดพทิักษ์

TITLE ปัจจัยทีมี่ความสัมพนัธ์กับความส าเร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยเด็ก =

 Factors related to success of weaning from mechanical ventilation in

 pediatric patients

EDITION  -

IMPRINT 2556, [2013]

DESCRIPT ก-ฌ, 125 แผ่น ; 30 ซม.

CALL NO WT500 ศร499ก 2561

AUTHOR ศิริอร สินธุ

TITLE ระบบสุขภาพเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง = Health system for caring patients 

with chronic illness

EDITION พมิพค์รั้งที ่2

IMPRINT กรุงเทพฯ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561

DESCRIPT ก-ฉ, 339 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.

CALL NO WT500 ศ499ก 2561

AUTHOR ศิริอร สินธุ

TITLE การจัดการรายกรณี โรคเรื้อรัง ค่าใช้จ่ายสูง = Case management for high 

cost chronic illness 

EDITION พมิพค์รั้งที ่2

IMPRINT กรุงเทพฯ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561

DESCRIPT ก-ข, 315 หน้า ; 23 ซม.

CALL NO WY106 ก492 2561

AUTHOR กีรดา ไกรนุวัตร

TITLE การพยาบาลชุมชน 

EDITION พมิพค์รั้งที ่1 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที ่1)

IMPRINT กรุงเทพฯ : โครงการต าราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561

DESCRIPT (8), 288 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.



CALL NO PL4187 ศ337 2559

AUTHOR ส านักงานราชบัณฑิตยสภา

TITLE ศัพท์ภาษาอาเซียนน่ารู้ ฉบับราชบัณฑิตยสภา 

EDITION พมิพค์รั้งที ่1

IMPRINT กรุงเทพฯ : ส านักงานราชบัณฑิตยสภา, 2559

DESCRIPT 296 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

CALL NO PL4200.5 ก327 2557

AUTHOR ราชบัณฑิตยสถาน

TITLE กวีวัจน์วรรณนา : วรรคทองในวรรณคดีไทยพร้อมประวัติและค าอธิบาย 

EDITION พมิพค์รั้งที ่1

IMPRINT กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2557, [2014]

DESCRIPT 437 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) ; 26 ซม.

CALL NO วพ ส838อ 2560

AUTHOR สุภาพนัธ์ จันทร์ศิริ

TITLE อิทธิพลของทัศนคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการเลี้ยง

ลูกด้วยนมแม่ต่อความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น = 

The influence of / breastfeeding attitude, subjective norm, and self-efficacy 

on intention to exclusive breastfeeding among teenage pregnant women 

EDITION  -

IMPRINT 2560

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



CALL NO วพ ส873อ 2556

AUTHOR สุวรรณา ชนะภัย

TITLE อายุ ความรู้ ทัศนคติ การรับรู้สมรรถนะในตนเอง การสนับสนุนจากสามีหรือญาติ 

และการสนับสนุนจากพยาบาลในการท านายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 สัปดาห์ 

ในมารดาหลังคลอดบุตรคนแรก = Age, knowledge, attitude, self-efficacy, 

spousal or relative support and nurse support in predicting exclusive 

breastfeeding for six weeks in primiparous postpartum mothers

EDITION  -

IMPRINT 2556, [2013]

DESCRIPT ก-ฌ, 106 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.

CALL NO วพ พ631ผ 2559

AUTHOR พกิุลทิพย์ ขุนเศรษฐ

TITLE ผลของการใช้โปรแกรมการให้ความรู้และการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรม

การดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุทีค่วบคุมไม่ได้ = 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 ก283ป 2557

AUTHOR กฤษณีย์ คมข า

TITLE ปัจจัยท านายการปรับตัวของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง = Predictive factors 

for adaptation amoung caregivers of stroke patients 

EDITION  -

IMPRINT 2557, [2014]

DESCRIPT ก-ฌ, 162 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.



CALL NO วพ ป621ป 2558

AUTHOR ปิยะวดี ทองโปร่ง

TITLE ปัจจัยท านายพฤติกรรมการออกก าลังกายของพนักงานโรงไฟฟา้ทีมี่น้ าหนักเกินเกณฑ์ = 
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