
ภาษาไทย
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา
CALL NO วพ บ781ป 2561
AUTHOR เบญจกาย ตรีถูกแบบ
TITLE  ปัจจัยท านายการเกิดกลุ่มอาการตอบสนองการอักเสบท่ัวร่างกายในผู้ป้วยหลังผ่า

ตัดสมอง = Factors predicting systemic inflammatory response syndrome 
in cranial surgery patients 

EDITION  -
IMPRINT 2561, [2018]
DESCRIPT ก-ฎ, 158 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.

CALL NO วพ อ399ป 2561
AUTHOR อรุณ นิลเลิศ
TITLE  ปัจจัยท านายคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งตับท่ีได้รับการรักษาด้วยการให้ยาเคมีบ าบัด

ทางสายสวนหลอดเลือดแดง = Foctors predicting quality of life among 
hepatocellular carcinoma patients undergoing transarterial 
chemoembolization 

EDITION 2561, [2018]
IMPRINT ก-ญ, 174 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.
DESCRIPT

CALL NO วพ ก124ผ 2561
AUTHOR กนกพร เอ้ืออารีย์กุล
TITLE  ผลของโปรแกรมกระตุ้นน้ านมในมารดาทารกเกิดก่อนก าหนดท่ีผ่าตัดคลอดต่อปริมาณ

น้ านม และระยะเวลาท่ีมารดามีน้ านมเพียงพอส าหรับทารก =  The effects of 
establishing breast milk program on milk volume and time to have adequate 
milk supply among mothers of cesarean section preterm infants 

EDITION  -
IMPRINT 2561, [2018]
DESCRIPT ก-ญ, 143 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.

รายช่ือหนังสือใหม่ เดือน กรกฎาคม 2562

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



CALL NO วพ ช617ค 2560
AUTHOR ชุติมา จันทร์สมคอย
TITLE  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพ้ืนฐานบางประการ ความรุนแรงของอาการพฤติกรรม

การดูแลตนเองแบบประคับประคอง กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคมะเร็งระยะลุกลาม
ท่ีได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบ าบัด = Relationships between basic conditioning 
factors, symptom severity, palliative self-care behaviors and quality of 
life in older adults with advanced cancer receiving chemotherapy

EDITION  -
IMPRINT 2560, [2017]
DESCRIPT ก-ญ, 167 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.

CALL NO วพ ช617ค 2560
AUTHOR ชุติมา จันทร์สมคอย
TITLE  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพ้ืนฐานบางประการ ความรุนแรงของอาการพฤติกรรมการ

ดูแลตนเองแบบประคับประคอง กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคมะเร็งระยะลุกลามท่ีได้
รับการรักษาด้วยยาเคมีบ าบัด = Relationships between basic conditioning 
factors, symptom severity, palliative self-care behaviors and quality of 
life in older adults with advanced cancer receiving chemotherapy 

EDITION  -
IMPRINT 2560, [2017]
DESCRIPT ก-ญ, 167 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.

CALL NO HD8039.R482.T5 พ914 2562
AUTHOR พงษ์ทิพย์ ส าราญจิตต์
TITLE  เพราะเธอ...คือชาวนา : โอกาสและความหวังการหลุดพ้นกับดักหน้ีของชาวนา 
EDITION พิมพ์คร้ังท่ี 1
IMPRINT นนทบุรี : มูลนิธิชีวิตไท, 2562
DESCRIPT 198 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

CALL NO BQ5630.S16 พ348จ 2561
AUTHOR พระอาจารย์เปล่ียน ปัญญาปทีโป
TITLE  จิตตภาวนา มหัศจรรย์ลมหายใจ 
EDITION พิมพ์คร้ังท่ี 1
IMPRINT สมุทรปราการ : ชมรมกัลยาณธรรม, 2561
DESCRIPT 96 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.



CALL NO BQ5630.S16 ว357ศ 2562
AUTHOR วศิน อินทสระ
TITLE  ศีล สมาธิ ปัญญา หลักการศึกษาเพ่ือพัฒนาชีวิต 
EDITION พิมพ์คร้ังท่ี 3
IMPRINT กรุงเทพฯ : บรรณกิจ 1991, 2562
DESCRIPT 151 หน้า ; 21 ซม.

CALL NO BQ5630.A6 พ414อ 2562
AUTHOR พระสุทธิธรรมรังสี คัมภีรเมธาจารย์ (ลี ธมฺมธโร)
TITLE  อานาปานสติ ภาวนามัย 
EDITION พิมพ์คร้ังท่ี 1
IMPRINT สมุทรปราการ : ชมรมกัลนาณธรรม, 2562
DESCRIPT 160 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

CALL NO DS589.N61 พ757น 2560
AUTHOR พิศาล บุญผูก
TITLE  นนทบุรีศรีมหานคร = Nonthaburi stories of a city 
EDITION  -
IMPRINT นนทบุรี : ส านักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560, [2017]
DESCRIPT 383 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) ; 24 ซม.

CALL NO WY 32.1 ค255ก 2562
AUTHOR คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง
TITLE  การควบคุมการประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : กฎหมายวิชาชีพและ

จรรยาบรรณพยาบาล = Nursing regulations : professional laws and code of 
ethics for nurses 

EDITION พิมพ์คร้ังท่ี 1
IMPRINT เชียงใหม่ : โครงการต ารา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562
DESCRIPT 203 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.

CALL NO LB2411 ส293ส 2539-<2562>
AUTHOR สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
TITLE  สารสนเทศสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ... 
EDITION  -
IMPRINT [นครปฐม] : สมาคม, 2539-<2562>
DESCRIPT     เล่ม : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.



CALL NO WA590 ข272ค 2562
AUTHOR ขวัญเมือง แก้วด าเกิง
TITLE  ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : ข้ันพ้ืนฐาน ปฏิสัมพันธ์ วิจารณญาณ = Health literacy : 
EDITION พิมพ์คร้ังท่ี 1
IMPRINT กรุงเทพฯ : อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง, 2562, [2019]
DESCRIPT ก-ช, 167 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

CALL NO CD965.T5 ห323 2561
AUTHOR หลักและแนวปฏิบัติการจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล 
TITLE  พิมพ์คร้ังท่ี 1
EDITION  -
IMPRINT นนทบุรี : ส านัก, 2561, [2018]
DESCRIPT 219 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

CALL NO วพ จ316ป 2559
AUTHOR จาริณฒา ศุภวัชระสาร
TITLE  ปัจจัยท านายพฤติกรรมการบีบเก็บน้ านมของแม่ท างานนอกบ้าน = Predictors of 
EDITION  -
IMPRINT 2559
DESCRIPT ก-ฌ, 126 แผ่น ; 30 ซม.

CALL NO วพ ภ373ป 2560
AUTHOR ภัทรศญาณัณท์ มูลม่ัง
TITLE  ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการเปล่ียนแปลงความดันในลูกตาของผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก

ด้วยการส่องกล้องผ่านทางหน้าท้อง = Factors related to intraocular pressure 
change among patients undergoing laparoscopic radical prostatectomy 

EDITION  -
IMPRINT 2560
DESCRIPT ก-ฌ, 169 แผ่น ; 30 ซม.

CALL NO PE1128 น266ส 2561
AUTHOR นเรศ สุรสิทธ์ิ
TITLE  สรุป Grammar TOEFL 
EDITION พิมพ์คร้ังท่ี 1
IMPRINT กรุงเทพฯ : พี.เอส.เพรส, 2561, [2018]
DESCRIPT ix, 301 หน้า ; 21 ซม.



CALL NO WT39 ย899ค 2561
AUTHOR โยะชิโกะ, โยะเนะยะมะ
TITLE  คู่มือดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง
EDITION พิมพ์คร้ังท่ี 1
IMPRINT กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2561, [2018]
DESCRIPT 220 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.

CALL NO PE1128 ส831g 2561
AUTHOR สุพัตรา โยมงาม
TITLE  Guru ทัน TOEIC เทคนิคพิชิต 990 คะแนนเต็ม
EDITION  -
IMPRINT กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 2561, [2018]
DESCRIPT 299 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.

CALL NO PE1128 ส848ท 2561
AUTHOR สุรชัย รอดงาม
TITLE  TOEIC ปัง! Grammar เป๊ะ!
EDITION พิมพ์คร้ังท่ี 2
IMPRINT กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 2561, [2018]
DESCRIPT 248 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

CALL NO PE1128 ส848ต 2561
AUTHOR สุรชัย รอดงาม
TITLE  TOEIC Practice Tests ตะลุยโจทย์ TOEIC ให้ได้ 990 ชัวร์!
EDITION พิมพ์คร้ังท่ี 1
IMPRINT กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 2561, [2018]
DESCRIPT 272 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

CALL NO PE1128 ว339t 2561
AUTHOR วโรดม วณิชศิลป์
TITLE  TOEIC 1,000 ข้อ ฟิตก่อนสอบ 
EDITION  -
IMPRINT กรุงเทพฯ : Ganbatte, 2561, [2018]
DESCRIPT 468 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.



CALL NO HA35 ป533ส 2561
AUTHOR ปัทมา สุพรรณกุล
TITLE  สถิติประยุกต์ส าหรับงานวิจัยด้านสาธารณสุข
EDITION พิมพ์คร้ังท่ี 1
IMPRINT พิษณุโลก : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561
DESCRIPT 238 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

CALL NO WA525 น199 2561
AUTHOR นวรัตน์ สุวรรณผ่อง
TITLE  นโยบายสุขภาพ : การจัดท า วิเคราะห์ และประเมินผล
EDITION พิมพ์คร้ังท่ี 2 (ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 1)
IMPRINT นครปฐม : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561
DESCRIPT xiv, 240 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.

CALL NO WA400 อ176ก 2561
AUTHOR อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก
TITLE  การจัดบริการทางอาชีวอนามัยและสวัสดิการในสถานประกอบการ = Occupational 

health service and welfare in workplace
EDITION พิมพ์คร้ังท่ี 1
IMPRINT กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
DESCRIPT 428 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.


