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CALL NO วพ ก389ป 2557
AUTHOR กันทิมา ชูฤทธ์ิ

TITLE  ประสบการณ์ของสตรีท่ียุติการต้ังครรภ์จากความพิการแต่ก าเนิดของทารก = Women's
experiences of termination of pregnancy due to fetal congenital anomaly

EDITION  -
IMPRINT 2557, [2014]
DESCRIPT ก-ฌ, 133 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.

CALL NO วพ ย416ป 2556
AUTHOR ยุพาภรณ์ โรจนกุล
TITLE  ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการฟ้ืนตัวด้านร่างกายของผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดใหญ่ในหอ

ผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมท่ัวไป = Factors related to physical recovery of patient 
with postoperative major surgery in general surgical intensive care unit

EDITION  -
IMPRINT 2556, [2013]
DESCRIPT ก-ฌ, 147 แผ่น ; 30 ซม.

CALL NO วพ อ286ป 2556
AUTHOR อมรรัตน์ กรเกษม
TITLE  ประสบการณ์อาการเหน่ือยล้า กลวิธีการจัดการกับอาการและภาวะการท าหน้าท่ีใน

ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว = Fatigue experience, symptom management 
strategies, and functional status in patients with congestive heart failure

EDITION  -
IMPRINT 2556, [2013]
DESCRIPT ก-ฌ, 143 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.

รายช่ือหนังสือใหม่ เดือน ตุลาคม 2561

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



CALL NO วพ ส759ผ 2555
AUTHOR สุชาดา สุนทรศิริทรัพย์
TITLE  ผลของการเบ่ียงเบนความสนใจโดยใช้เกมดิจิตอลต่อความปวดในผู้ป่วยเด็กหลังผ่าตัดไส้ต่ิง 

24 ช่ัวโมง = Effect of distraction using digital game on pain in children 
post appendectomy 24 hours

EDITION  -
IMPRINT 2555, [2012]
DESCRIPT ก-ญ, 107 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.

CALL NO วพ ช361ค 2556
AUTHOR ชัชสุดา ธนอมรพงศ์
TITLE  ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการการดูแลด้านมะเร็ง สภาพของล้ิน ภาวะโรคร่วม 

กับภาวะการท าหน้าท่ีในช่องปากของผู้ป่วยมะเร็งล้ินและพ้ืนปากหลังผ่าตัด = 
The relationships among cancer caring needs, condition of the tongue,
comorbidity, and oral functional status in patiens with cancer of tongue 
and floor of mouth after surgery

EDITION  -
IMPRINT 2556, [2013]
DESCRIPT ก-ญ, 194 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.

CALL NO วพ น431ผ 2556
AUTHOR นันธิดา วัดย้ิม
TITLE  ผลของดนตรีร่วมกับการสร้างจินตภาพต่อความเจ็บปวดและพฤติกรรมการเผชิญความ

เจ็บปวดในระยะท่ี 1 ของการคลอดในผู้คลอดครรภ์แรก = Effects of music and
imagery on labor pain and pain coping behavior during first stage of 
labor in primigravidas

EDITION  -
IMPRINT 2556, [2013]
DESCRIPT ก-ฌ, 146 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.



CALL NO วพ ฐ332ผ 2556
AUTHOR ฐิติชาณัฐ กางการ
TITLE  ผลของโปรแกรมกระตุ้นน้ านมต่อปริมาณน้ านมของมารดาทารกเกิดก่อนก าหนด = 

Effect of lactation stimulation program on breast-milk volume in mothers 
of preterm infants

EDITION  -
IMPRINT 2556, [2013]
DESCRIPT ก-ฌ, 115 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.

CALL NO วพ ป317ป 2556
AUTHOR ประพัฒน์สินี ประไพวงษ์
TITLE  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในผู้หญิงท่ีได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเน่ือง = 

Factors influencing quality of life in women receiving continuous 
ambulatory peritoneal dialysis

EDITION  -
IMPRINT 2556, [2013]
DESCRIPT ก-ฌ, 124 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.

CALL NO วพ อ864อ 2557
AUTHOR อุษา วงศ์พินิจ
TITLE  อายุ ความต้ังใจในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ การท างาน การสนับสนุนจากครอบครัว 

การสนับสนุนจากเจ้าหน้าท่ี และประสิทธิภาพการดูดนมของทารกก่อนจ าหน่ายใน
การท านายการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 1 เดือน ในมารดาท่ีมีบุตรคนแรก = Age, 
Breastfeeding intention, employment, family support, staff support and 
effective suckling at discharge in predicting exclusive breastfeeding at 
one mounth in first-time mothers

EDITION  -
IMPRINT 2557, [2014]
DESCRIPT ก-ฎ, 133 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.



CALL NO วพ ส873อ 2556
AUTHOR สุวรรณา ชนะภัย
TITLE  อายุ ความรู้ ทัศนคติ การรับรู้สมรรถนะในตนเอง การสนับสนุนจากสามีหรือญาติ 

และการสนับสนุนจากพยาบาลในการท านายการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 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 ส784ป 2556
AUTHOR สุธารัตน์ ช านาญช่าง
TITLE  ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองด้วยตนเองของสตรีวัย

แรงงาน = Factors associated with breast self-examination behaviors 
among women workers

EDITION  -
IMPRINT 2556, [2013]
DESCRIPT ก-ญ, 131 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.

CALL NO WP480 อ998ม 2561
AUTHOR ไอรีน เรืองขจร
TITLE  มะเร็งปากมดลูก = Cervical cancer
EDITION พิมพ์คร้ังท่ี 1
IMPRINT กรุงเทพฯ : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561
DESCRIPT vii, 239 หน้า : ภาพประกอบ (สีบางภาพ) ; 26 ซม.

CALL NO WB110 ว712ว 2560 ล.1
AUTHOR วิโรจน์ ไววานิชกิจ
TITLE  เวชศาสตร์ครอบครัวเบ้ืองต้น เล่ม 1 : ความรู้เบ้ืองต้น ส าหรับแพทย์ พยาบาลและ

บุคลากรทางการแพทย์
EDITION พิมพ์คร้ังท่ี 1
IMPRINT กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
DESCRIPT 93 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.



CALL NO WB110 ว712ว 2560 ล.2
AUTHOR วิโรจน์ ไววานิชกิจ
TITLE  เวชศาสตร์ครอบครัวเบ้ืองต้น เล่ม 2 : เวชศาสตร์หน่วยปฐมภูมิส าหรับแพทย์ 

พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์
EDITION พิมพ์คร้ังท่ี 1
IMPRINT กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
DESCRIPT 94 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

CALL NO WB300 ก491 2559
AUTHOR รักชนก คชไกร
TITLE  การประเมินภาวะสุขภาพส าหรับพยาบาล
EDITION พิมพ์คร้ังท่ี 1
IMPRINT กรุงเทพฯ : โครงการต าราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559, [2016]
DESCRIPT (11), 347 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

CALL NO วพ น689ป 2558
AUTHOR นิศารัตน์ เอ่ียมรอด
TITLE  ปัจจัยท านายการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้ป่วยสูงอายุท่ีได้รับการผ่าตัดหัวใจ

แบบเปิดในช่วง 72 ช่ัวโมงแรกหลังการผ่าตัด = Predictors of delirium in the 
elderly patients undergone open heart surgery in the first 72 hours
after surgery

EDITION  -
IMPRINT 2558
DESCRIPT ก-ญ, 163 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

CALL NO WC534 จ152ช 2560
AUTHOR จรวย สุวรรณบ ารุง
TITLE  ไชยาโมเดล : โมเดลเครือข่ายระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ ายุงลายเพ่ือแก้ปัญหาโรค

ไข้เลือดออกอย่างย่ังยืนจากระดับอ าเภอสู่จังหวัด
EDITION พิมพ์คร้ังท่ี 1
IMPRINT นครศรีธรรมราช : ก. พลการพิมพ์, 2560
DESCRIPT ก-ฝ, 195หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.



CALL NO WY85 จ166 2559
AUTHOR มณี อาภานันทิกุล
TITLE  จริยธรรมในวิชาชีพพยาบาล = Ethics of the nursing profession
EDITION พิมพ์คร้ังท่ี 1
IMPRINT กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559, [2016]
DESCRIPT 264 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.

CALL NO WT155 อ153ก 2559
AUTHOR อนงค์ ภิบาล
TITLE  การป้องกันภาวะสมองเส่ือมของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณตามวิถีมุสลิม
EDITION พิมพ์คร้ังท่ี 1
IMPRINT สงขลา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 2559
DESCRIPT 77 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.


