
ภาษาไทย
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา
CALL NO วพ ป338ค 2560
AUTHOR ประภัสสร พิมพาสาร
TITLE  ความสัมพันธ์ระหว่างโรคร่วม สัมพันธภาพในครอบครัว การสนับสนุนกิจกรรมซับซ้อน 

ความไว้วางใจในทีมสุขภาพ และพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้สูงอายุท่ีมีภาวะหัวใจ
ล้มเหลว = Relationships between comorbidity, family relationship, instrumental 
support, trust in health care team, and self-care behaviors in older adults 
with heart failure

EDITION  -
IMPRINT 2560
DESCRIPT ก-ญ, 170 แผ่น : ตาราง, แผนภูมิ ; 30 ซม.

CALL NO WY16 ส731พ 2562
AUTHOR สิรินาฎ ศิริสุนทร
TITLE  พยาบาลผู้จัดการระบบการดูแลสุขภาพ 
EDITION พิมพ์คร้ังท่ี 1
IMPRINT นนทบุรี : สภาการพยาบาล, 2562
DESCRIPT 79 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

CALL NO WY152 ร719 2562
AUTHOR ราศรี ลีนะกุล 
TITLE  รูปแบบการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุ 
EDITION พิมพ์คร้ังท่ี 1
IMPRINT นนทบุรี : สภาการพยาบาล, 2562
DESCRIPT 147 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

CALL NO WY152 บ126 2562
AUTHOR ราศรี ลีนะกุล
TITLE  บทบาทพยาบาลในการจัดการระบบการดูแลสุขภาพ 

กรณีการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุ 
EDITION พิมพ์คร้ังท่ี 1
IMPRINT นนทบุรี : สภาการพยาบาล, 2562
DESCRIPT 356 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

รายช่ือหนังสือใหม่ เดือน สิงหาคม 2562

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



CALL NO วพ ส785ป 2560
AUTHOR สุธิดา นครเรียบ
TITLE  ประสิทธิผลของโมบายแอพพลิเคช่ันต่อความร่วมมือในการรับประทานยาในผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมอง = The effectiveness of mobile application on medication  
EDITION  -
IMPRINT 2560, [2017]
DESCRIPT ก-ฌ, 141 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

CALL NO W100 น355 2562
AUTHOR กฤษณา รักษมณ
TITLE  Non-technical skill ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ 
EDITION พิมพ์คร้ังท่ี 2
IMPRINT กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562
DESCRIPT xv, 198 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

CALL NO PE1128 ว436จ 2561
AUTHOR วันวิชิต บูรณะสิทธิพร
TITLE  เจาะศัพท์ TOEIC ตรงเว่อร์ ท่องน้อย แต่ออกสอบเยอะ ได้คะแนนสูงปร๊ีด !! 

 -
EDITION พิมพ์คร้ังท่ี 2
IMPRINT กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 2561, [2018]
DESCRIPT 182 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

CALL NO PE1128 ป457ท 2561
AUTHOR ปริญญ์ เศรษฐเสถียร
TITLE  TOEIC Vocab 500+ รวมค าศัพท์ 500 ค า ท่ีต้องรู้ก่อนสอบ TOEIC 
EDITION พิมพ์คร้ังท่ี 1
IMPRINT กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 2561, [2018]
DESCRIPT 141 หน้า ; 19 ซม.

CALL NO WY153 จ258ก 2562
AUTHOR จันทร์ฉาย มณีวงษ์
TITLE  การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเช้ือในโรงพยาบาล 
EDITION พิมพ์คร้ังท่ี 1
IMPRINT กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562
DESCRIPT 132 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.



CALL NO WY152 ห321 2562
AUTHOR วิโรจน์ ไววานิชกิจ
TITLE  หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ 
EDITION  -
IMPRINT กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562
DESCRIPT 2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 22 ซม.

CALL NO WS105 ว151ธ 2562
AUTHOR วชิรพร โชติพานัส
TITLE  ธรรมชาติของเด็ก (เด็กแรกเกิด - เด็กวัยก่อนเรีย
EDITION พิมพ์คร้ังท่ี 2
IMPRINT กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2562
DESCRIPT (9), 126 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

CALL NO QV77 น577ก 2559
AUTHOR นิตยา ตากวิริยะนันท์
TITLE  การพยาบาลผู้ท่ีได้รับยาทางจิตเวช
EDITION พิมพ์คร้ังท่ี 2
IMPRINT กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559
DESCRIPT (15), 358 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

CALL NO WY160 อ885ก 2561
AUTHOR เอกอุมา อ้ิมค า
TITLE  การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช : การประยุกต์ใช้กรณีเลือกสรร 
EDITION พิมพ์คร้ังท่ี 1
IMPRINT กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561
DESCRIPT 372 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

CALL NO HB886 ม5 no. 486 2562
AUTHOR จงจิตต์ ฤทธิรงค์
TITLE  ประชากรและสังคม 2562 : ครอบครัวไทย...สะท้อนอะไรในสังคม = The reflection 

of Thai families to society 
EDITION พิมพ์คร้ังท่ี 1
IMPRINT นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562, [2019]
DESCRIPT 230 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.



CALL NO WY156.7 ก383ค 2557
AUTHOR กัญญารัตน์ เช้ือหมอ
TITLE  คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยกระบังลมหย่อนท่ีมารับการผ่าตัดมดลูกทางช่องคลอด และเย็บ

ซ่อมแซมช่องคลอด  
EDITION  -
IMPRINT [กรุงเทพฯ] : งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ฝ่ายการพยาบาล 

โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557
DESCRIPT ก-จ, 82 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

CALL NO WS350 ส271ต 2551
AUTHOR สมภพ เรืองตระกูล
TITLE  ต าราจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
EDITION พิมพ์คร้ังท่ี 2
IMPRINT กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551
DESCRIPT 429 หน้า ; 21 ซม.

CALL NO วพ ณ119ผ 2559
AUTHOR ณฐมน สีธิแก้ว
TITLE  ผลของโปรแกรมการจัดการส่ิงแวดล้อมต่อปริมาณไรฝุ่น ความรู้และพฤติกรรมของ

ผู้ปกครองและบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก = The effect of environmental 
management program on house dust mites, knowledge and behavior of 
parents and daycare staff

EDITION  -
IMPRINT 2559, [2016]
DESCRIPT ก-ฎ, 159 แผ่น : ภาพประกอบ,ตาราง ; 30 ซม.

CALL NO วพ ภ373ป 2560
AUTHOR ภัทรศญาณัณท์ มูลม่ัง
TITLE  ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการเปล่ียนแปลงความดันในลูกตาของผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก

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

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



CALL NO วพ ก125ผ 2561
AUTHOR กนกวรรณ ปะนาตา
TITLE  ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและแบบแผนการวางแผนชีวิตในผู้รอด

ชีวิตจากมะเร็งเต้านมในระยะระหว่างการรักษา = Effects of self-efficacy and 
survivorship plan enhancement program in acute breast cancer survivors 

EDITION  -
IMPRINT 2561
DESCRIPT ก-ฎ, 219 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

CALL NO วพ ส944ป 2561
AUTHOR เสาวรัตน์ พินิจมนตรี
TITLE  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการแสดงออกในการจัดการภาวะสุขภาพของ

ผู้ป่วยต่อความเจ็บปวด ภาวะไร้ความสามารถ และการรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้ป่วยหลัง
ผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว = Comparisons between level of patient 
activation and pain, disability, and perception of health in patients 
undergone lumbar spine surgery 

EDITION  -
IMPRINT 2561
DESCRIPT ก-ฌ, 183 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.


