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AUTHOR อภิรฎี พิมเสน
TITLE  ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถใน

การควบคุมพฤติกรรม และความต้ังใจในการท าหนังสือแสดงเจตนาล่วงหน้าเก่ียวกับ
การรักษาพยาบาลในระยะท้ายของชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน = The relationships 
between attitudes, subjective norms, perceived behavioral control, and 
intention to complete advance directives in community dwelling older adults

EDITION  -
IMPRINT 2561
DESCRIPT ก-ฌ, 161 แผ่น ; 30 ซม.

CALL NO วพ ส831ป 2560
AUTHOR สุพิญ์ฌานันท์ บางสุวรรณ
TITLE  ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับภาวะซึมเศร้าในสตรีท่ีเป็นเบาหวานขณะต้ังครรภ์ = Factors 

related to depression among Gestational diabetic women
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CALL NO วพ จ889ค 2559
AUTHOR โจธิกา เบ็ญชา
TITLE  ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งในการมองโลก ระดับน้ าตาลในเลือดระยะเวลา

การเร่ิมรับประทานอาหารคร้ังแรกกับการฟ้ืนตัวภายหลังผ่าตัดล าไส้ใหญ่และล าไส้ตรง
แบบเปิดช่องท้อง = The Association between sense of coherence, blood 
sugar, duration of initial oral feeding and recovery in patients after open 
colorectal resection surgery

EDITION  -
IMPRINT 2559
DESCRIPT ก-ฌ, 133 แผ่น ; 30 ซม.
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CALL NO วพ ส731ป 2559
AUTHOR สิริพร บุตตะพิมพ์
TITLE  ปัจจัยท านายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดท าทางเบ่ียงหลอดเลือดหัวใจนาน 

3 เดือน = Predictive factors of patients quality of  life after post coronary 
artery bypass surgery at 3 months
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TITLE  ผลของโปรแกรมปรับเปล่ียนการบริโภคอาหารต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารในกลุ่ม

เส่ียงสูงต่อโรคเบาหวาน = Effects of a dietary modification program on 
food consumption behavior for people with prediabetes
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TITLE  ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในการส่ือสารกับผู้ป่วยเด็ก

ระยะสุดท้ายและครอบครัว = Factors related to nurses' competency in 
communication with pediatric patients at the end of life and their families
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TITLE  ปัจจัยท านายการเกิดภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลันในผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บในระยะ 48 

ช่ัวโมง = Factors predicting acute kidney injury in trauma patients in
 48 hours
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CALL NO วพ พ522ค 2561
AUTHOR พัชราวดี ธรรมวิเศษศักด์ิ
TITLE  ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางกาย ความปวด การสนับสนุนทางสังคมกับ

ระดับคะแนนภาวะเครียดจากเหตุการณ์ร้ายแรงในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง =
 The relationships between functional capacity, pain, social support and 
post-traumatic stress disorder scores in spinal cord injury patients
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TITLE  อิทธิพลของภาวะซึมเศร้า การรับรู้ลักษณะอาการ การสูบบุหร่ี และจ านวนคร้ังต่อวันใน

การใช้ยาสูดต่อความร่วมมือในการใช้ยาสูดขยายหลอดลมชนิดออกฤทธ์ิยาวในผู้ป่วย
โรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง = The influences of depression, identity of symptoms, 
smoking status, and number of daily drug doses on adherence to
 inhaled long-acting bronchodilators in patients with chronic obstructive 
pulmonary disease
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