
ภาษาไทย
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา
CALL NO PE1128 ก671ส 2562
AUTHOR กิตต์ิ จิรติกุล
TITLE  สอบติดพิชิต TOEFL iTP 
EDITION  -
IMPRINT กรุงเทพฯ : บุ๊คเฟิสท์, 2562
DESCRIPT 286 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม. + ซีดี-รอม 1 แผ่น

CALL NO WO185 ว645ก 2561
AUTHOR วิภา แซ่เซ้ีย
TITLE  การจัดการแผลเร้ือรัง : บทบาททท่ีท้าทายของพยาบาล 
EDITION พิมพ์คร้ังท่ี 1
IMPRINT สงขลา : สหมิตรพัฒนาการพิมพ์, 2561
DESCRIPT 126 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

CALL NO WY159 ว433ก 2561
AUTHOR วันธณี วิรุฬห์พานิช
TITLE  การพยาบาลเพ่ือจัดการความปวดในเด็กท่ีได้รับการผ่าตัดและถูกจ ากัดการส่ือสาร

ด้วยท่อช่วยหายใจ 
EDITION พิมพ์คร้ังท่ี 1
IMPRINT สงขลา : ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2561
DESCRIPT (8), 188 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

CALL NO WY160 ก492 2561
AUTHOR ผกาพันธ์ุ วุฒิลักษณ์
TITLE  การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภท: บทบาทและกระบวนการ 
EDITION พิมพ์คร้ังท่ี 2
IMPRINT เชียงใหม่ : ดีไซน์ปร้ินท์ มีเดีย, 2562
DESCRIPT จ, 126 หน้า ; 25 ซม.

รายช่ือหนังสือใหม่ เดือน กันยายน 2562

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



CALL NO วพ ร622ป 2559
AUTHOR รุ่งทิพย์ พลจรัส
TITLE  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหอบหืด = Factors 

influencing self-care behaviors in patients with asthma 
EDITION  -
IMPRINT 2559
DESCRIPT ก-ญ, 140 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

CALL NO WM171 ด436ร 2559
AUTHOR ดาวเดียวดาย
TITLE  เร่ืองเล่าจากยอดภูเขาน้ าแข็ง 
EDITION พิมพ์คร้ังท่ี 6
IMPRINT กรุงเทพฯ : อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง, 2559
DESCRIPT (20), 183 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

CALL NO วพ ศ484ผ 2561
AUTHOR ศิริลักษณ์ ผมขาว
TITLE  ผลของโปรแรมการสร้างแรงจูงใจต่อแรงจูงใจในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยสูงอายุ

โรคหลอดเลือดสมอง = The effect of motivation program on stroke 
rehabilitation motivation in older patients with stroke 

EDITION  -
IMPRINT 2561
DESCRIPT ก-ญ, 180 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง  ; 30 ซม.

CALL NO วพ อ745ป 2559
AUTHOR อินทิรา โสภาภรณ์
TITLE  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้ป่วยใส่เคร่ืองกระตุกหัวใจแบบ

อัตโนมัติ = Factors influencing health related quality of life in patient with 
automatic implantable cardioverter defibrillator 

EDITION  -
IMPRINT 2559
DESCRIPT ก-ญ, 200 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง  ; 30 ซม.



CALL NO วพ ช153ผ 2560
AUTHOR ชนิตา ตัณฑเจริญรัตน์
TITLE  ผลของการส่ือสารด้วยแอพพลิเคชันบนแท็บเล็ตต่อความพึงพอใจของบุคลากร

ทางการพยาบาล และผู้ดูแลในการส่ือสารกับผู้ป่วยเด็กท่ีใช้เคร่ืองช่วยหายใจ = 
Effect of communication via tablet application on nursing personnel 's and 
caregivers' communication satisfaction with pediatric patients on ventilators 

EDITION  -
IMPRINT 2560
DESCRIPT ก-ฌ, 126 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง  ; 30 ซม.

CALL NO วพ อ372ป 2561
AUTHOR อรวรรณ พินิจเลิศสกุล
TITLE  โปรแกรมการก ากับตนเองต่อการรับประทานอาหาร การออกก าลังกาย และน้ าหนักตัว

ท่ีเพ่ิมข้ึนในสตรีต้ังครรภ์ท่ีมีน้ าหนักเกิน และอ้วน = A self-regulation program on 
dietary consumption, exercise, and weight gain for overweight and obese 
pregnant women 

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

CALL NO วพ ส663ป 2561
AUTHOR สายสุนี อภิบาลวนา
TITLE  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการควบคุมโรคในผู้ป่วยโรคหืด = Factors influencing disease 

control in patients with asthma
EDITION  -
IMPRINT 2561
DESCRIPT ก-ญ, 159 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

CALL NO วพ ญ339ผ 2561
AUTHOR ญานิศา ดวงเดือน
TITLE  ผลของโปรแกรมกลุ่มระลึกความหลังต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุใน

สถานสงเคราะห์คนชรา = The effect of group reminiscience program on 
self-esteem among institutionalized older adults

EDITION  -
IMPRINT 2561
DESCRIPT ก-ฎ, 196 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง  ; 30 ซม.



CALL NO HD58.7 ศ159ร 2561
AUTHOR ศรัญญา ชัยแสง
TITLE  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์: วัฒนธรรมองค์การและประสิทธิผลองค์การ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = The organizational culture and 
organizational effectiveness at the Faculty of Nursing, Chiang Mai University 

EDITION  -
IMPRINT เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,|c2561
DESCRIPT ก-ญ, 132 แผ่น ; 30 ซม.

CALL NO WY19 ศ159ก 2561
AUTHOR ศรัญญา ชัยแสง
TITLE  การวิเคราะห์งานความก้าวหน้าในอาชีพความคิดเห็นต่อคุณภาพหลักสูตรและ

ความพึงพอใจต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)ของบัณฑิต
ชาวต่างชาติท่ีส าเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  = 
Career advancement, opinions on quality of curriculum, and satisfaction 
toward international master program from graduates of Faculty of Nursing, 
Chiang Mai University

EDITION เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561
IMPRINT ก-ช, 90 แผ่น ; 30 ซม.
DESCRIPT

CALL NO HQ766 ร451 2561
AUTHOR ศิริพร จิรวัฒน์กุล
TITLE  รายงานวิจัยเร่ือง : การประเมินผลการด าเนินงานเชิงบูรณาการเพ่ือป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด = Evaluation of an integration approach 
for prevention and resolution to teenage pregnancy at a provincial level

EDITION  -
IMPRINT ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา, 2561
DESCRIPT ก-ฌ, 192 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

CALL NO WY18 บ126 2561
AUTHOR กองการพยาบาล
TITLE  บทบาทหน้าท่ีของพยาบาลวิชาชีพ
EDITION พิมพ์คร้ังท่ี 1
IMPRINT นนทบุรี : กองการพยาบาล ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข, 2561
DESCRIPT 117 หน้า ; 30 ซม.



CALL NO WY157 น722ค 2555
AUTHOR นุจรี ช่ืนยงค์
TITLE  คู่มือการพยาบาล: การดูแลสตรีต้ังครรภ์ท่ีได้รับการวินิจฉัยโรคเบาหวานขณะ

ต้ังครรภ์แบบ Ambulatory care 
EDITION  -
IMPRINT กรุงเทพฯ : งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ฝ่ายการพยาบาล 

โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555
DESCRIPT ก-ค, 92 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
CALL NO WY100 น624ค 2559
AUTHOR นิภาพร พรมดวงดี
TITLE  คู่มือการพยาบาล: การดูแลผู้ป่วยท่ีแทงและคาเข็มทางหลอดเลือดด าส่วนปลาย
EDITION  -
IMPRINT กรุงเทพฯ : งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559
DESCRIPT ก-ฉ, 106 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

CALL NO WY159 อ243ค 2560
AUTHOR อโนมา ศรีแสง
TITLE  คู่มือการพยาบาล: ผู้ป่วยเด็กท่ีมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะท่ีมารับการตรวจรักษา

ท่ีหน่วยติดตามการท างานของเคร่ืองควบคุมจังหวะการเต้นหัวใจในเด็กระยะก่อนและ
หลังใส่เคร่ืองกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร 

EDITION  -
IMPRINT กรุงเทพฯ : งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลือด ฝ่ายการพยาบาล 

โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560
DESCRIPT 133 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

CALL NO QK364 อ317ม 2548
AUTHOR อฤชร พงษ์ไสว
TITLE  ไม้เล้ือยประดับ 
EDITION พิมพ์คร้ังท่ี 4
IMPRINT กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2548
DESCRIPT 239 หน้า : ภาพประกอบสี ; 25 ซม.


