รายช่ อ
ื ทรัพยากรสารสนเทศ

สํานั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

จํานวน 320 ชื่อเรื่อง จากคําคน ""

1.

ลําดับท่ี

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

ชื่อเรื่อง

ม.ป.ป

610.73 ส น

ประวัติความเป็ นมาของการแพทย

ชาญชัย อาจินสมาจาร

ม.ป.ป

610.7309 ช486ป

การพยาบาลในระยะคลอด

สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร ฉบับ
ปรับปรุง / เลม 2

สุกัญญา ปริสัญญกุล

อุษาวดี อัศดรวิเศษ, บร
รณาธิการ

ม.ป.ป

610.7367 ส799ก

จํานวน
1
3
3

2562

610.73677 อ864ส

1

2562

610.7368 ฉ179ก

1

2562

610.73 พ282ก

1

2561

610.7362 ว431ก

1

นันทพร แสนศิริพันธ,
บรรณาธิการ

2561

610.736788 น419ก

1

ทัศนีย อรรถารส

2561

610.7362 ท365ก

1

พิมพาภรณ กลัน
่ กลิ่น

2561

610.7362 พ722ก

1

2561

610.7368 ย236ก

1

2561

610.7369 น256ก

1

610.73691 จ154ก

1

ศิริรัตน ปานอุทัย, บรรณ
2561
าธิการ

610.7365 ศ481ก

1

ดารุณี จงอุดมการณ

2561

610.73 ด429ก

3

มณีภรณ โสมานุสรณ,
บรรณาธิการ

2561

610.736788 ม134ก

1

พิมพพรรณ ศิลปสุวรรณ

2561

610.73 พ869ก

1

วราภรณ บุญเชียง, บร
รณาธิการ

2561

610.73 ว321ก

1

รัตนศิริ ทาโต

2561

610.7307 ร378ก

1

2561

610.7362 ศ264ต

1

ตําราการพยาบาลเด็ก (ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 2) ศรีสมบูรณ มุสิกสุคนธ,
/ เลม 2
บรรณาธิการ

2561

610.7362 ศ264ต

1

สุพิศ รุงเรืองศรี, บรรณ
าธิการ

2561

610.736788 ส832ป

1

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรับ ฉวีวรรณ สัตยธรรม, บร
ปรุง) / เลม 1
รณาธิการ
กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ :
การประยุกตใชทางคลินิก = Nursing
Process & Functional Health Patt :
Appication in Clinical Practice

พรศิริ พันธสี

การพยาบาลเพื่อจัดการความปวดในเด็กที่ได
รับการ ผาตัดและถูกจํากัดการส่ อ
ื สารดวยทอ วันธณี วิรุฬหพานิช
ชวยหายใจ
การพยาบาลและการผดุงครรภ : สตรีที่มี
ภาวะแทรกซอน

การพยาบาลโดยใหครอบครัวเป็ นศูนยกลาง
ในเด็กที่ปวยเป็ นโรคมะเร็งและครอบครัว
การพยาบาลเด็กเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ
การพยาบาลจิตเวชศาสตร = Psychiatric
nursing
การพยาบาลผูติดสารเสพติด

14.

การพยาบาลผูสูงอายุ / เลม 1

15.

การพยาบาลสุขภาพครอบครัว : แนวคิด
ทฤษฎีและการประยุกตใชในครอบครัวระยะ
วิกฤต

16.

การพยาบาลสูติศาสตร / เลม 2

17.

การพยาบาลอาชีวอนามัย : แนวคิดและการ
ปฏิบัติ

18.

การรักษาพยาบาลโรคเบื้องตน

19.

การวิจัยทางพยาบาลศาสตร : แนวคิดสูการ
ประยุกตใช = Nursing research :
concepts to application

22.

หมวดหมู

กระทรวงสาธารณสุข

การพยาบาลผูปวยวิกฤตหัวใจ = Cardiac
critical care nursing

21.

ปี

แนวคิดพ้ น
ื ฐานและหลักการพยาบาล เลม 1

13.

20.

ผูแตง

ยาใจ สิทธิมงคล, บรรณ
าธิการ
นริสา วงศพนารักษ

จรัญ สายะสถิตย, บรรณ
2561
าธิการ

ตําราการพยาบาลเด็ก (ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 2) ศรีสมบูรณ มุสิกสุคนธ,
/ เลม 1
บรรณาธิการ

ปฐมนิเทศวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ = Introduction to nursing and
midwifery profession

ณ วันที่ 20-06-2019 / หน า 1

รายช่ อ
ื ทรัพยากรสารสนเทศ

สํานั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ลําดับท่ี
23.
24.
25.
26.
27.

ชื่อเรื่อง

เกศรินทร อุทริยะประ
สิทธิ,์ บรรณาธิการ

ภาวะผูนําและการจัดการทางการพยาบาล =
Leadership and nursing administration

อภิรดี นันทศุภวัฒน, บร
2560
รณาธิการ

ระบบสุขภาพเพื่อการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง

มาตรฐานการพยาบาล CVT : แนวคิดการ
พัฒนาคุณภาพ

1

610.73 อ259ภ

3

1

สัมพันธ สันทนาคณิต,
บรรณาธิการ

2560

610.73 ส613ป

3

ยุวดี วัฒนานนท, บรรณ
าธิการ

2560

610.736788 ย442ป

1

เยาวรัตน รุงสวาง

2560

610.7369 ย546บ

1

ประทุม สรอยวงค, บร
รณาธิการ

2560

610.73 ป279ก

1

กนกวรรณ ฉันธนะมงคล 2560
ปิ ยะนันท ลิมเรืองรอง,
บรรณาธิการ

610.736788 ก125ก

1

2560

610.736788 ป621ก

1

610.7365 ศ481ก

1

610.73 น578ก

1

610.73 น578ก

1

เพ็ญจันทร แสนประสาน,
2560
บรรณาธิการ

610.7343 พ885ก

1

ผองพรรณ อรุณแสง

2560

610.7343 ผ225ก

1

วิจิตรา กุสุมภ, บรรณ
าธิการ

2560

610.7361 ว528ก

1

การพยาบาลผูที่เป็ นโรคจิตเภท = Nursing
care for persons with schizophrenia

ภัทราภรณ ทุงปันคํา

2560

610.7368 ภ376ก

1

การพยาบาลชุมชน : กระบวนการพยาบาล
การพยาบาลทารกแรกเกิด

ศิวพร อึ้งวัฒนา

610.7343 ศ542ก

1

การพยาบาลผุปวยมะเร็ง = Nursing care
for patients with cancer

ชลดา จันทรขาว

2560

ดนัย ดุสรักษ

2560

610.73698 ด123ก

1

พรทิพย ศิริบูรณพิพัฒนา
2560
, บรรณาธิการ

610.7362 พ239ก

1

จันทรรัตน เจริญสันติ,
บรรณาธิการ

2560

610.736788 จ275ก

1

2560

610.736788 น419ก

2

2560

610.73 จ483ก

1

32.

การพยาบาลสตรีที่มีโรครวมกับการตงั ้ ครรภ

33.

การพยาบาลสตรีระยะตงั ้ ครรภ = Prenatal
nursing care

34.

การพยาบาลผูสูงอายุ / เลม 2

35.

การพยาบาลพ้ น
ื ฐาน : ศาสตรการดูแล

36.

การพยาบาลพ้ น
ื ฐาน : หลักการและแนวคิด

37.

การพยาบาลผูปวยหัวใจและหลอดเลือด

38.

การพยาบาลผูปวยหัวใจและหลอดเลือด

47.

610.7369 ศ499ร

610.73069 อ658ส

การพยาบาลอายุรศาสตร

46.

2561

2560

31.

45.

1

อารี ชีวเกษมสุข

สมรรถนะผูนําทางการพยาบาลแนวคิดและ
การพัฒนา

บทบาทของพยาบาลในการดูแลผูปวยโรค
หลอดเลือดสมองโป งพองแตก

44.

610.73677 ก775ส

1

30.

43.

2561

610.7343 พ885ม

ปฏิบัติการพยาบาลสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา

42.

จํานวน

2560

29.

41.

ศิริอร สินธุ

หมวดหมู

เพ็ญจันทร แสนประสาน

ปฏิบัติการพยาบาลพ้ น
ื ฐาน 2 =
Fundamentals of nursing practice II

40.

ปี

สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร / เลม
1

28.

39.

ผูแตง

การพยาบาลผูปวยภาวะวิกฤต : แบบองค
รวม = Critical care nursing : a holistic
approach

การพยาบาลเด็ก (ฉบับปรับปรุง) : เลม 2
การพยาบาลผูปวยเด็กที่มีความผิดปกติทาง
อายุรกรรมในระบบตางๆ
การพยาบาลและการผดุงครรภ : สตรีที่มี
สภาวะแทรกซอน
การพยาบาลและการผดุงครรภ : สตรีที่มี
ภาวะแทรกซอน

ศิริรัตน ปานอุทัย, บรรณ
2560
าธิการ
นิตยา สมบัติแกว, บรรณ
2560
าธิการ
นิตยา สมบัติแกว, บรรณ
2560
าธิการ

นันทพร แสนศิริพันธ,
บรรณาธิการ

การพยาบาลครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บปวยเรื้อ
รัง = Nursing interventions for families
จินตนา วัชรสินธุ
experiencing chronic illness

2560

610.7362 ช221ก

1

ณ วันที่ 20-06-2019 / หน า 2

รายช่ อ
ื ทรัพยากรสารสนเทศ

สํานั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ลําดับท่ี

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

56.
57.
58.

ชื่อเรื่อง

กระบวนการคลอดและกลไกการคลอดปกติ

จํานวน

2560

610.7343 ล256ก

3

สุพัตรา อุปนิสากร, บร
รณาธิการ

2560

610.73 ส831ก

1

ผองพรรณ อรุณแสง

2560

610.7365 ผ225ก

1

อุดมรัตน สงวนศิริธรรม

2560

610.7306 อ792ว

1

ผองพรรณ อรุณแสง

2559

610.7365 ผ225ก

2

เสาวลักษณ จิรธรรมคุณ

2559

610.73 ส945ก

1

2559

610.73 จ391ก

1

การดูแลสูความเป็ นเลิศทางการพยาบาลตาม
กลุมอาการที่พบบอยในผูสูงอายุ = Care
เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท 2559
towards best nursing practice in
geriatric syndromes

610.7365 พ925ก

1

การพยาบาลบุคคลที่มีภาวะช็อก = Nursing
care of patients with shock

610.73 ส867ก

2

วิลาวัลย อุดมการเกษตร 2559

610.7361 ว719ก

1

ศรีเวียงแกว เต็งเกียรติ ์
ตระกูล, บรรณาธิการ

2559

610.73677 ว431ก

1

2559

610.73677 ว431ก

1

กีรดา ไกรนุวัตร, บรรณ
าธิการ

2559

610.7343 ก695ก

3

วณิชา พึ่งชมภู

2559

610.7369 ว157ก

1

สุจิตรา ลิม
้ อํานวยลาภ,
บรรณาธิการ

2559

610.7361 ส753ก

1

2559

610.73 ส842ก

3

อรชร ศรีไทรลวน, บร
รณาธิการ

2559

610.73 อ317ก

3

ปะราลี โอภาสนันท

2559

610.7365 ป519ก

1

อัจฉรา พุมดวง, บรรณ
าธิการ

2559

610.73 อ498ก

1

กระบวนการพยาบาลชุมชน : แนวคิด ทฤษฎี
ลัดดาวัลย ไวยสุระสิงห
และการประยุกตใชดูแลสุขภาพประชาชน
การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิง
ประจักษในโรงพยาบาลสงขลานครินทร =
Evidence-based nursing in
Songklanagarind hospital

การประเมินภาวะสุขภาพผูใหญและผูสูงอายุ
: การประยุกตใชในการพยาบาล
เวอรจิเนีย เฮนเดอรสัน : บุคคลสําคัญของ
วิชาชีพการพยาบาล = Virginia Henderson
: the first lady of nursing

การประเมินภาวะสุขภาพผูใหญและผูสูงอายุ
: การประยุกตใชในการพยาบาล
การบริหารงานพยาบาลยุค 4G Plus =
Nursing management in 4G Plus Era

กระบวนการพยาบาลและบันทึกทางการ
พยาบาลแบบชเี้ ฉพาะกับการนํ าไปใช =
จิดาภา เรือนใจมน
ั่
Focus charting with the nursing process
: How to do focus

การพยาบาลครอบครัว = Family nursing

60.

การพยาบาลทางศัลยศาสตร / เลม 4

61.

การพยาบาลชุมชน

62.

การพยาบาลผูปวยโรคไตเรื้อรังที่ไดรับการ
ฟอกเลือด = Nursing care of persons
with chronic kidney disease receiving
hemodialysis

63.

การพยาบาลผูปวยที่ทีภาวะเจ็บปวยวิกฤต

64.

การพยาบาลพ้ น
ื ฐาน = เลม 1
Fundamentals of nursing I

67.

หมวดหมู

610.736788 อ695ก

การพยาบาลปริศัลยกรรม = Perioperative
Nursing

66.

อําไพ จารุวัชรพาณิชกุล

ปี

2560

59.

65.

ผูแตง

การพยาบาลพ้ น
ื ฐาน = เลม 2
Fundamentals of nursing II

การพยาบาลผูสูงอายุในศตววษที่ 21

การพยาบาลพ้ น
ื ฐาน : ปฏิบัติการพยาบาล =
Fundamentals of nursing : nursing
practice

สุริยา ฟองเกิด

สมพร ชินโนรส, บรรณ
าธิการ

์ อง, บรรณ
สุมาลี โพธิท
าธิการ

2559

1

ณ วันที่ 20-06-2019 / หน า 3

รายช่ อ
ื ทรัพยากรสารสนเทศ

สํานั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ลําดับท่ี
68.
69.

ชื่อเรื่อง

1

ภัทรพร อรัณยภาค

2559

610.736788 ภ367ก

1

610.73677 ก775ก

1

2559

610.73 ว429ก

1

2559

610.73 ว429ก

1

วรรณรัตน จงเจริญยาน
นท

2559

610.736788 ว256ก

1

อารียวรรณ อวมตานี

2559

610.73072 อ668ก

1

สุภวรรณ วงศธีรทรัพย,
บรรณาธิการ

2559

610.73 ส836ป

3

ณัฐสุรางค บุญจันทร, บร
2559
รณาธิการ

610.73 ณ371ท

1

เพื่อนชวยจํา, นามแฝง

2559

610.736788 พ153ท

1

ประมวลสาระชุดวิชาวิทยาการระบาด การ
พยาบาลชุมชนขน
ั ้ สูง และปฏิบัติการพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชน 2 หนวยที่ 6-10 =
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
Epidemiology, advanced community
รมาธิราช
health nursing and community nurse
practitioner practice II

2559

610.7343 ม246ป

2

2559

610.7343 ม246ป

2

2558

610.7343 ม246ป

2

2558

610.7343 ม246ป

2

2558

610.7369 พ587พ

1

วิไลวรรณ ทองเจริญ, บร
2558
รณาธิการ

610.7365 ว734ศ

1

2558

610.7362 ว585ต

1

การพยาบาลระยะคลอด = Nursing in
labourbstage

การพยาบาลอายุรศาสตร / 1

72.

การพยาบาลอายุรศาสตร / 2

73.

การพยาบาลสูติศาสตร / เลม 1

74.

การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล :
Qualitative research in nursing

78.

79.

80.

81.

จํานวน

610.7361 ว321ก

71.

77.

หมวดหมู

2559

การพยาบาลศัลยศาสตร : ผูปวยโรคหัวใจ
และหลอดเลือด

76.

ปี

การพยาบาลผูปวยวิกฤตในระยะสุดทายของ
ชีวิตที่ใชเทคโนโลยี = Nursing for critically
วราภรณ คงสุวรรณ
ill patients at the end stage oflife with
technology

70.

75.

ผูแตง

ปฏิบัติการพยาบาลพ้ น
ื ฐาน 1 =
Fundamentals of nursing practice I

ทักษะพ้ น
ื ฐานทางการพยาบาล = เลม 1
Basic nursing skills

ทบทวนการพยาบาลมารดาและทารกและ
ทบทวนการผดุงครรภ

เกศศิริ วงษคงคํา, บรรณ
2559
าธิการ
วันดี โตสุขศรี, บรรณ
าธิการ
วันดี โตสุขศรี, บรรณ
าธิการ

ประมวลสาระชุดวิชาวิทยาการระบาด การ
พยาบาลชุมชนขน
ั ้ สูง และปฏิบัติการพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชน 2 หนวยที่ 11-15 =
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
Epidemiology, advanced community
รมาธิราช
health nursing and community nurse
practitioner practice II
ประมวลสาระชุดวิชาวิทยาการระบาด การ
พยาบาลชุมชนขน
ั ้ สูง และปฏิบัติการพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชน 2 หนวยที่ 1-3 =
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
Epidemiology, advanced community
รมาธิราช
health nursing and community nurse
practitioner practice II
ประมวลสาระชุดวิชาวิทยาการระบาด การ
พยาบาลชุมชนขน
ั ้ สูง และปฏิบัติการพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชน 2 หนวยที่ 4-5 =
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
Epidemiology, advanced community
รมาธิราช
health nursing and community nurse
practitioner practice II

82.

พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล =
Pathophysiology in nursing

83.

ศาสตรและศิลป การพยาบาลผูสูงอายุ

84.

ตําราการพยาบาลเด็ก / เลม 1

พัสมณฑ คุมทวีพร

วิทยาลัยพยาบาลสภา
กาชาดไทย

ณ วันที่ 20-06-2019 / หน า 4

รายช่ อ
ื ทรัพยากรสารสนเทศ

สํานั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ลําดับท่ี
85.
86.
87.

ชื่อเรื่อง

การพยาบาลอนามัยชุมชน : คูมือทบทวน
สอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาล

การพยาบาลสตรีที่ไดรับผลกระทบจากความ
รุนแรงในครอบครัว : Nursing care of
women inflicted by family violence
การพยาบาลสตรีที่มีภาวะฉุกเฉินในระยะตงั ้
ครรภและคลอด

ผูแตง

ปี

หมวดหมู

จํานวน

สุขศิริ ประสมสุข, บรรณ
2558
าธิการ

610.7343 ส743ก

1

เกสรา ศรีพิชญาการ

2558

610.73 ก822ก

1

ชฎาภรณ วัฒนวิไล

2558

610.736788 ช114ก

1

ทีปภา แจมกระจาง

2558

610.7365 ท533ก

1

คณาจารยสถาบัน
พระบรมราชชนก

2558

610.7365 ค127ก

1

2558

610.7365 ค127ก

1

2558

610.7368 ว815ก

1

88.

การพยาบาลผูสูงอายุ 1 = Gerontological
nursing 1

89.

การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ / เลม 1

90.

การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ / เลม 3

91.

การพยาบาลจิตเวช

92.

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรับ ฉวีวรรณ สัตยธรรม, บร
ปรุง) / เลม 2
รณาธิการ

2558

610.7368 ฉ181ก

1

93.

การพยาบาลเด็กสุขภาพดีและเด็กปวย

2558

610.7362 ร654ก

1

94.

การพยาบาลเบื้องตน : คูมือทบทวนสอบใบ
ประกอบวิชาชีพพยาบาล

รุจา ภูไพบูลย, บรรณ
าธิการ
สุขศิริ ประสมสุข

2558

610.73 ส743ก

1

จารุวรรณ สนองญาติ

2558

610.7362 จ337ก

1

พรทิพย ศิริบูรณพิพัฒนา
2558
, บรรณาธิการ

610.7362 พ239ก

1

กระบวนการพยาบาลและการประยุกตใช :
สมดุลน้ํ าและอิเล็กโทรไลต

ทิพยฆัมพร เกษโกมล

2558

610.73 ท461ก

1

ทิพพารัตน ทับโต

610.734 ท458ก

1

99.

การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ / เลม 4

คณาจารยสถาบัน
พระบรมราชชนก

2558
2557

610.7365 ค127ก

1

100.

การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ / เลม 2

2557

610.7365 ค127ก

1

101.

การพยาบาลที่ตอบสนองความตองการดาน
จิตวิญญาณของผูปวยไทยมุสลิมระยะ
สุดทายขณะเขารับการรักษาในโรงพยาบาล

คณาจารยสถาบัน
พระบรมราชชนก
อนงค ภิบาล

2557

610.7361 อ153ก

1

102.

การพยาบาลสตรีตงั ้ ครรภ

วรรณรัตน สุวรรณ, บร
รณาธิการ

2557

610.736788 ว256ก

1

103.

การพยาบาลมารดาที่มีการคลอดยากและการ ศิริวรรณ แสงอินทร, บร
ชวยคลอด
รณาธิการ

2557

610.736788 ศ486ก

1

สาระหลักทางการพยาบาลมารดา ทารกแรก
เกิด และการผดุงครรภ (ระยะตงั ้ ครรภ) /
เลมที่ 1

มนฑาทิพย ไชยศักดิ ์

2557

610.73 ม144ร

1

อําไพ จารุวัชรพาณิชกุล,
บรรณาธิการ

2557

610.736788 อ695ส

1

จันทรรัตน เจริญสันติ,
บรรณาธิการ

2557

610.736788 จ275ส

1

อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย

2556

610.7368 อ332ก

1

95.
96.
97.
98.

104.
105.
106.
107.

การพยาบาลโรคเลือดในเด็ก

การพยาบาลเด็ก (ฉบับปรับปรุง) : เลม 1
หลักและแนวคิดการพยาบาลเด็กและครอบ
ครัว การพยาบาลทารกแรกเกิด

การบริหารงานสาธารณสุข

ระเบียบวิธีการสอนการพยาบาลในคลินิก

สาระหลักทางการพยาบาลมารดาทารกแรก
เกิด และการผดุงครรภ (ระยะตงั ้ ครรภ) /
เลมที่ 2
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

คณาจารยสถาบัน
พระบรมราชชนก

วีณา เจีย
๊ บนา, บรรณ
าธิการ

ณ วันที่ 20-06-2019 / หน า 5

รายช่ อ
ื ทรัพยากรสารสนเทศ

สํานั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ลําดับท่ี
108.
109.
110.
111.

ชื่อเรื่อง

610.7369 น578ก

1

คูมือปฏิบัติการพยาบาล (ฉบับปรับปรุง) /
เลม 1

สุวรรณา รักพาณิชย

2556

610.73 ส873ก

1

อภิญญา เพียรพิจารณ

2556

610.73 อ253ค

1

ปิ ยวรรณ เชียงไกรเวช

2556

610.7362 ป619ก

1

วิจิตรา กุสุมภ

2556

610.73 ว528ก

1

บุษยมาส ชีวสกุลยง, บร
รณาธิการ

2556

610.736 บ677ก

2

พรทิพย ศิริบูรณพิพัฒนา 2556

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรับ ฉวีวรรณ สัตยธรรม, บร
ปรุง) เลมที่ 1
รณาธิการ

610.7362 พ239ก

1

2556

610.7368 ฉ179ก

2

2556

610.736788 ส827ก

1

2555

610.7369 ศ276ก

1

วิภารัตน สุวรรณไวพัฒน
2555
ะ

610.7362 ว654ก

4

พรทิพย ศิริบูรณพิพัฒนา
2555
, บรรณาธิการ

610.7362 พ239ก

9

พรทิพย ศิริบูรณพิพัฒนา 2555
ขวัญฤทัย พันธุ

2555

610.7362 พ239ก

610.73692 ข275ก

1

สมจิต หนุเจริญกุล

2555

610.73 ส236ก

2

วิทยาลัยพยาบาลสภา
กาชาดไทย

2555

610.7362 ว585ต

1

พิมพพรรณ ศิลปสุวรรณ

2555

610.7343 พ869ท

4

การพยาบาลองครวม : กรณีศึกษาการ
พยาบาลองครวมผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว

สุรีย ธรรมิกบวร

2555

610.736 ส867ก

3

การรักษาพยาบาลโรคเบื้องตน เลม 1

การวางแผนการพยาบาลมารดาและทารก

วราภรณ บุญเชียง

610.73 ว321ก

3

การพยาบาลชุมชน

ลักซเนอร, คารลา แอล

2555

ศิวพร อึ้งวัฒนา

2555

610.7343 ศ542ก

5

การรักษาพยาบาลเบื้องตน

การบาดเจ็บในเด็ก

การดูแลผูปวยแบบประคับประคอง

114.

การพยาบาลเด็ก (ฉบับปรับปรุง) / เลม 3

118.

การพยาบาลในระยะตงั ้ ครรภ

การพยาบาลเด็ก เลม 3 (ฉบับปรับปรุง)

การพยาบาลเด็กปวยโรคเรื้อรังโดยใช
ครอบครัวเป็ นศูนยกลาง

120.

การพยาบาลเด็ก เลม 1 (ฉบับปรับปรุง)

121.

การพยาบาลเด็ก เลม 2 (ฉบับปรับปรุง)

123.

การปฏิบัติการพยาบาลขน
ั ้ สูง : บูรณาการสู
การปฏิบัติ

124.

ตําราการพยาบาลเด็ก / เลม 2

125.

ทฤษฏี ปรัชญา ความรูสูการปฏิบัติในงาน
พยาบาลอนามัยชุมชน

126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.

สุพร แกวศิริวรรณ

พรทิพย ศิริบูรณพิพัฒนา 2555

การพยาบาล หู คอ จมูก (ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่
ศรีส
 น
ุ ทรา เจิมว
 รพิพ
 ฒ
ั น
1)

119.

122.

จํานวน

2556

113.

117.

หมวดหมู

นิตยา อังพานิชเจริญ

112.

116.

ปี

การพยาบาลผูปวยโรคเนื้องอกตอมใตสมอง
= Nursing care of the Pituitary tumor
patient

กระบวนการพยาบาลและขอวินิจฉัยการ
พยาบาล : การนํ าไปใชในคลินิก = Nursing
process and nursing diagnosis :
application to clinical practice

115.

ผูแตง

การดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจ

การพยาบาลปัญหาสําคัญของผูสูงอายุ : การ
นํ าใช

2555

610.7362 พ239ก

610.736788 ล218ก

1

3

3

ผองพรรณ อรุณแสง

2555

610.7365 ผ225ก

1

การพยาบาลสตรีที่มีภาวะฉุกเฉินในระยะตงั ้
ครรภและคลอด

ชฏาภรณ วัฒนวิไล

2555

610.736788 ช114ก

2

การพยาบาลมารดาในระยะคลอด

การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ เลม 2

ศิริพร พงษโภคา

610.736788 ศ463ก

1

การพยาบาลทารกแรกเกิด

กระทรวงสาธารณสุข

2555

กนกวรรณ ฉันธนะมงคล 2554

610.7362 ก125ก

3

การพยาบาลผูปวยที่ไดรับการบําบัดดวยออก
พจนา ปิ ยะปกรณชัย
ซิเจนและเครื่องชวยหายใจ

2554
2554

610.7365 ก218ก

610.73692 พ172ก

1
1

ณ วันที่ 20-06-2019 / หน า 6

รายช่ อ
ื ทรัพยากรสารสนเทศ

สํานั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ลําดับท่ี
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.

ชื่อเรื่อง

การพยาบาลอนามัยชุมชน : แนวคิด หลัก
การ และการปฏิบัติการพยาบาล

4

เพื่อนชวยจํา, นามแฝง

2554

610.7362 พ953ท

1

การประเมินภาวะสุขภาพผูใหญและผูสูงอายุ
สําหรับพยาบาล

ผองพรรณ อรุณแสง

2554

610.7365 ผ225ก

2

การบริบาลผูปวยไป - กลับ

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

พรอนงค อรามวิทย

610.732 พ179ก

2

เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลชุมชน
และการรักษาพยาบาลเบื้องตน หนวยที่ 1-7

ฉวีวรรณ สัตยธรรม

2554

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
รมาธิราช

2554

610.7343 ม246อ

2

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
รมาธิราช

2554

610.7343 ม246อ

2

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
รมาธิราช

2554

610.7368 ม246อ

2

2554

610.7368 ม246อ

2

2553

610.73 ร765น

3

อภิญญา เพียรพิจารณ,
บรรณาธิการ

2553

610.73 อ253น

1

วิทยาลัยพยาบาลสภา
กาชาดไทย

2553

610.73 ม124ม

1

2553

610.7362 ว585ต

3

เพื่อนชวยจํา, นามแฝง

2553

610.736788 พ953ท

5

พิมพพรรณ ศิลปสุวรรณ

2553

610.7343 พ869ท

4

คูมือการดูแลสุขภาพครอบครัว

สายพิณ หัตถีรัตน

2553

610.73 ส661ค

2

การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล

อารียวรรณ อวมตานี

2553

610.73072 อ668ก

1

ทบทวนการพยาบาลเด็กและวัยรุน = C&A
NR (Children & adolescence nursing
review)

เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลชุมชน
และการรักษาพยาบาลเบื้องตน หนวยที่
8-15

เอกสารการสอนชุดวิชาการสงเสริมสุขภาพ
จิตและการพยาบาลจิตเวช หนวยที่ 1-7

แนวคิดพ้ น
ื ฐานและหลักการพยาบาล เลม 1

146.

แนวคิดพ้ น
ื ฐานและหลักการพยาบาล เลม 2

147.

แมจา...อยารองไห

148.

ตําราการพยาบาลเด็ก เลม 1

149.

ทบทวนการผดุงครรภ

153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.

จํานวน

610.7343 จ167ก

145.

152.

หมวดหมู

2554

เอกสารการสอนชุดวิชาการสงเสริมสุขภาพ
จิตและการพยาบาลจิตเวช หนวยที่ 8-15

151.

ปี

จริยาวัตร คมพยัคฆ

144.

150.

ผูแตง

ทฤษฏี ปรัชญา ความรูสูการปฏิบัติในงาน
พยาบาลอนามัยชุมชน
การพยาบาลสูติศาสตร เลม 2

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
รมาธิราช
เรณู สอนเครือ, บรรณ
าธิการ

มณี ฟั งผัญญาโรจน

มณีภรณ โสมานุสรณ

การวิจัยชุดทดสอบและการพัฒนาเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรการแพ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย 2553
ทย

2554

2553

610.7368 ฉ179ก

2

610.736788 ม134ก

2

2553

610.72 ก218ก

5

พจนา ปิ ยะปกรณชัย

2553

610.73692 พ172ก

4

ผองศรี ศรีมรกต

2553

610.7365 ผ227ก

6

พูนทรัพย โสภารัตน

2553

610.7369 พ846ก

1

พัสมณฑ คุมทวีพร

2553

610.73698 พ587ก

3

การพยาบาลผูปวยมะเร็งปากมดลูก =
Nursing Care of Patients with
Carcinoma of the Uterine Cervix

ยุพิน เพียรมงคล

2553

610.73698 ย421ก

1

มิติความหลายหลายทางวัฒนธรรมในการ
จัดการความปวด

กระทรวงสาธารณสุข

2553

610.7365 ก218ก

1

ชัชชัย ปรีชาไว

2553

610.736 ช353ม

2

การพยาบาลผูปวยที่ไดรับการบําบัดดวย
ออกซิเจนและเครื่องชวยหายใจ

การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุที่มีปัญหาสุข
ภาพ
การพยาบาลผูปวยที่มีปัญหาในการขับถาย
ปั สสาวะ
การพยาบาลผูปวยมะเร็ง การปองกันและ
การดูแลผูปวย

การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ เลม 3
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ชื่อเรื่อง

162.

ศิริราชอวดของดี

164.

การพยาบาลผูสูงอายุ

163.
165.
166.

การพยาบาลมารดาหลังคลอด

ผูแตง

167.

การพยาบาลสูติศาสตร : ภาวะแทรกซอน
ระหวางตงั ้ ครรภ

168.

การพยาบาลสูติศาสตร เลม 1

169.

การพยาบาลสูติศาสตร เลม 2

2552

610.73 ส316ศ

อรวรรณ แผนคง

2552

610.7365 อ372ก

์ าณิชย 2552
วิไลพรรณ สวัสดิพ

2552

610.736788 ศ178ก

2

สุภาวดี เครือโชติกุล

2552

610.736788 ส839ก

3

วรรณรัตน จงเจริญยาน
นท

2552

610.736788 ว256ก

4

2552

610.736788 ม134ก

2

2552

610.73692 ส818ค

2

610.7362 จ683ค

2

2552

610.73 ร765น

2

2552

610.73 ม246อ

2

2552

610.73 ม246อ

2

พรทิพย ศิริบูรณพิพัฒนา 2552

610.7362 พ239ก

4

พรทิพย ศิริบูรณพิพัฒนา 2552

610.7362 พ239ก

5

มณีภรณ โสมานุสรณ

172.

แนวคิดพ้ น
ื ฐานและหลักการพยาบาล เลม 1

173.

เอกสารการสอนชุดวิชาการรักษาพยาบาล
เบื้องตน หนวยที่ 8-15

177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร ภาค 2552
วิชากุมารเวชศาสตร
เรณู สอนเครือ, บรรณ
าธิการ

เอกสารการสอนชุดวิชาการรักษาพยาบาล
เบื้องตน หนวยที่ 1-7

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
รมาธิราช

การพยาบาลเด็ก เลม 3

พรทิพย ศิริบูรณพิพัฒนา 2552

การพยาบาลเด็ก เลม 1
การดูแลผูปวยที่บาน

5

ศรีเกียรติ อนันตสวัสดิ ์

คูมือหัตถการในเด็ก

176.

3
1

171.

การพยาบาลเด็ก เลม 2

2

610.73072 ป191ก

ความรูพ้ น
ื ฐานสําหรับพยาบาลดูแลระบบหาย
สุนิสา ฉัตรมงคลชาติ
ใจ

175.

610.736788 ว729ก

จํานวน

2552

170.

174.

หมวดหมู

สมุทร จงวิศาล

การวิจัยทางการพยาบาล : หลักการและแนว
ประกาย จิโรจนกุล
ปฏิบัติ
การพยาบาลสูติศาสตร เลม 3

ปี

610.7362 พ239ก

มาลินี ชลานันต

2552

ผองพรรณ อรุณแสง

2552

610.7365 ผ225ก

3

ผองพรรณ อรุณแสง

2551

610.7365 ผ225ก

2

รัชนี จันทรเกษ

2551

610.734 ร533ก

2

กระบวนการพยาบาลและการประเมินสุข
ชภาพ : ทฤษฎีการปฎิบัติ

อารี ชีวเกษมสุข

2551

610.73 อ658ก

3

เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลชุมชน
และการรักษาพยาบาลเบื้องตน หนวยที่ 1-7

มาลี เอื้ออํานวย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
รมาธิราช

2551

610.7362 ม511ก

2

2551

610.7343 ม246อ

2

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
รมาธิราช

2551

610.7343 ม246อ

2

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
รมาธิราช

2551

610.736 ม246อ

2

2551

610.736 ม246อ

2

การเดิน การเคลื่อนยายตัวและอุปกรณชวย

การประเมินภาวะสุขภาพผูใหญและผูสูงอายุ
สําหรับพยาบาล
การประเมินภาวะสุขภาพผูใหญและผูสูงอายุ
สําหรับพยาบาล
การบูรณาการการแพทยแผนไทย : บทบาท
วัดกับการดูแลสุขภาพชุมชน

การพยาบาลเด็ก เลม 1

เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลชุมชน
และการรักษาพยาบาลเบื้องตน หนวยที่
8-15

เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลเด็กและ
วัยรุน หนวยที่ 1-5
เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลเด็กและ
วัยรุน หนวยที่ 6-10

สุกัลยา อมตฉายา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
รมาธิราช

2552

610.732 ม497ก

6

610.7361 ส739ก

8
6
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189.
190.
191.
192.
193.

ชื่อเรื่อง

610.736 ม246อ

2

การพยาบาลหญิงตงั ้ ครรภ : ที่มีภาวะ
แทรกซอนจากการตงั ้ ครรภ

สายพิณ หัตถีรัตน

2551

610.73 ส661ค

7

มณีภรณ โสมานุสรณ

2551

610.736788 ม134ก

3

รัตนศิริ ทาโต

2551

610.7307 ร378ก

1

วลัยพร นันทศุภวัฒน

2551

610.7365 ว433ก

3

ชมนาด วรรณพรสิริ

2551

610.7365 ก218ก

2

คณาจารยสถาบัน
พระบรมราชชนก

2551

610.7365 ค127ก

1

วัลภา คุณทรงเกียรติ
กระทรวงสาธารณสุข

2551

2

บุญศรี นุเกตุ

2550

610.73691 ว442ภ

2550

610.7365 บ572ก

4

คนไขหัวหมอ หรือหมอหัวด้ อ
ื

การวิจัยทางพยาบาลศาสตร : แนวคิดสูการ
ประยุกตใช

การพยาบาลผูสูงอายุ ความทาทายกับภาวะ
ประชากรสูงอายุ

พยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ เลม 1

196.

ภาวะช็อคและการพยาบาล

198.

การพยาบาลผูสูงอายุ

การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ เลม 4

199.

การพยาบาลผูสูงอายุ

200.

ทักษะพ้ น
ื ฐานทางการพยาบาล

201.

แนวคิดการปฎิบัติการพยาบาลขน
ั ้ สูง ใน
ระบบสุขภาพตามนโยบายหลักประกัน
สุขภาพถวนหน า

202.

แนวคิดพ้ น
ื ฐานและหลักการพยาบาล เลม 2

203.

การพยาบาลเด็ก เลม 1

205.

การพยาบาลเด็ก เลม 2

การพยาบาลเด็ก เลม 3

206.

การประเมินภาวะสุขภาพผูใหญและผูสูงอายุ
สําหรับพยาบาล

207.

การบําบัดทางการพยาบาล

208.

การจัดการทางการพยาบาลสูการเรียนรู

210.
211.
212.
213.
214.
215.

จํานวน

2551

195.

209.

หมวดหมู

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
รมาธิราช

การพยาบาลผูใหญที่มีปัญหาในระบบตางๆ
ของรางกาย : การประยุกตใชแบบแผนสุข
ภาพ เลม 1

204.

ปี

เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลเด็กและ
วัยรุน หนวยที่ 11-15

194.

197.

ผูแตง

การตรวจรักษาโรคแบบแพทยแผนจีนโดย
การวินิจฉัยโรคจากลน
ิ้

เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลเด็กและ
วัยรุน หนวยที่ 1-5
เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลเด็กและ
วัยรุน หนวยที่ 11-15

เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาล
ครอบครัวและการผดุงครรภ หนวยที่ 11-15
เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลเด็กและ
วัยรุน หนวยที่ 6-10
เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาล
ครอบครัวและการผดุงครรภ หนวยที่ 7-10
ทักษะพ้ น
ื ฐานทางการพยาบาล

บุญศรี นุเกตุ, บรรณ
าธิการ

610.7365 ก218ก

1

2550

610.7365 บ572ก

2

สิริรัตน ฉัตรชัยสุชา

2550

610.73 ส691ท

3

สมจิต หนุเจริญกุล

2550

610.73 ส884น

2

อภิญญา เพียรพิจารณ,
บรรณาธิการ

2550

610.73 อ253น

2

พรทิพย ศิริบูรณพิพัฒนา 2550

610.7362 พ239ก

2

พรทิพย ศิริบูรณพิพัฒนา 2550

610.7362 พ239ก

2

พรทิพย ศิริบูรณพิพัฒนา 2550

610.7362 พ239ก

2

ผองพรรณ อรุณแสง

2550

610.7365 ผ225ก

4

คณาจารยสถาบัน
พระบรมราชชนก

2549

610.73 ค127ก

4

เพ็ญจันทร แสนประสาน

2549

610.73 พ885ก

1

หู, เจิน

2549

610.73 ห113ก

3

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
รมาธิราช

2549

610.736 ม246ก

2

2549

610.736 ม246ก

2

2549

610.7367 ม246ก

2

2549

610.736 ม246ก

2

2549

610.7367 ม246ก

2

2549

610.73 ส691ท

2

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
รมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
รมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
รมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
รมาธิราช
สิริรัตน ฉัตรชัยสุชา
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ผูแตง

ปี

หมวดหมู

216.

คูมือหมอครอบครัวฉบับสมบูรณ

สายพิณ หัตถีรัตน

2549

610.73 ส661ค

218.

การพยาบาลสูติศาสตร

มณีภรณ โสมานุสรณ

2549

610.736788 ม134ก

217.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.

การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

รวบรวมองคความรูการดูแลผูปวยระยะสุด
ทาย

อารียวรรณ อวมตานี

อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย
ภัคภร ชวยคุณูปการ

2549
2549

610.73072 อ668ก
610.7368 อ332ก

จํานวน
2
1
3
2

2549

610.7361 ภ328ร

10

สาระทบทวนการผดุงครรภ การพยาบาลมาร
ละเอียด แจมจันทร
ดา และทารก

2549

610.73 ล216ส

3

สาระทบทวนการพยาบาลผูใหญ 1

2549

สาระทบทวนการพยาบาลเด็กและวัยรุน

ละเอียด แจมจันทร

2549

610.7362 ล216ส

2

สาระทบทวนการพยาบาลผูใหญ 2

ละเอียด แจมจันทร

2549

610.7365 ล216ส

5

สาระทบทวนการพยาบาลผูสูงอายุ

สาระทบทวนการพยาบาลสุขภาพจิตและจิต
เวชศาสตร

ละเอียด แจมจันทร
ละเอียด แจมจันทร

2549

610.7365 ล216ส

5

610.7365 ล216ส

5

ละเอียด แจมจันทร

2549

610.7368 ล216ส

5

สาระทบทวนการพยาบาลอนามัยชุมชนและ
การรักษาพยาบาลขน
ั ้ ตน

ละเอียด แจมจันทร

2549

610.7343 ล216ส

6

การพยาบาลสูติศาสตร
การพยาบาลผูสูงอายุ

วรุณวรรณ ผาโคตร

610.736788 ว337ก

2

การพยาบาลอาชีวอนามัย : แนวคิดและการ
ปฏิบัติ

บุญศรี นุเกตุ

2548

พิมพพรรณ ศิลปสุวรรณ

2548

610.73 พ869ก

2

ศิริพร จิรวัฒนกุล

2548

610.73072 ศ463ก

2

ประกาย จิโรจนกุล

2548

610.73072 ป191ก

3

การวินิจฉัยการพยาบาล

วิพร เสนารักษ

2548

610.736 ว641ก

3

235.

คูมือปฏิบัติการพยาบาล เลม 1

2548

610.73 อ253ค

3

236.

เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลชุมชน
และการรักษาพยาบาลเบื้องตน หนวยที่ 1-7

อภิญญา เพียรพิจารณ,
บรรณาธิการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
รมาธิราช

2548

610.7343 ม246ก

2

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
รมาธิราช

2548

610.7343 ม246ก

2

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
รมาธิราช

2548

610.7367 ม246ก

2

2548

610.7365 ม246ก

2

2548

610.7365 ม246ก

2

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
รมาธิราช

2548

610.7365 ม246ก

2

ประกายแกว ประพฤติ
ถอย

2547

610.7361 ล231ก

1

2547

610.7362 ป191ก

1

2547

610.7306 ท213ท

1

227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.

237.
238.
239.
240.
241.
242.

การวิจัยเชิงคุณภาพในวิชาชีพการพยาบาล

การวิจัยทางการพยาบาล : แนวคิด หลักการ
และวิธีปฏิบัติ

การพยาบาลหญิงมีครรภที่มีภาวะแทรกซอน เทียมศร ทองสวัสดิ ์

เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลชุมชน
และการรักษาพยาบาลเบื้องตน หนวยที่
8-15
เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาล
ครอบครัวและการผดุงครรภ หนวยที่ 1-6

เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลผูใหญ
และผูสูงอายุ หนวยที่ 11-15
เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลผูใหญ
และผูสูงอายุ หนวยที่ 1-5
เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลผูใหญ
และผูสูงอายุ หนวยที่ 6-10
การดูแลผูปวยระยะสุดทาย

243.

การพยาบาลกุมารเวชศาสตร

244.

ทําเนียบสถานพยาบาล

245.

การพยาบาลพ้ น
ื ฐาน แนวคิดและการปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
รมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
รมาธิราช

ลักษมี ชาญเวชช

ทวีพร ศรีคิรินทร

2548

2548

2547

610.7365 บ572ก

610.736788 ท757ก

610.73 ส825ก

2

2

2

ณ วันที่ 20-06-2019 / หน า 10

รายช่ อ
ื ทรัพยากรสารสนเทศ

สํานั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ลําดับท่ี

246.
247.
248.
249.

250.

251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.

ชื่อเรื่อง

ผูดูแลผูสูงอายุ : การสังเคราะหองคความรู
ภาวะซึมเศราในผูหญิงวัยกลางคนมิติทาง
วัฒนธรรมในงานการพยาบาลจิตเวช
การพยาบาลผูสูงอายุ

ผูแตง

การพยาบาลหญิงตงั ้ ครรภ : แบบแผนสุข
ภาพ

คุณภาพบริการดานสาธารณสุขสําหรับพยา
บาล
การพยาบาลระยะหลังคลอด

610.7365 ศ293ผ

ศิริพร จิรวัฒนกุล

2546

610.7368 ศ463ภ

1

บุญศรี นุเกตุ

2546

610.7365 บ572ก

2

2546

610.7306 ก217ค

1

2546

610.73 จ675ก

2

2546

610.73 พ591ก

2

กระทรวงสาธารณสุข

2546

610.73 ก218ผ

1

วัฒนา ศรีพจนารถ

2545

610.736788 ว399ก

2

พิรุณ รัตนวณิช

2545

610.734 พ734ค

2

ปราณี พงศไพบูลย

2545

610.736788 ป446ก

3

2545

610.73 ก218ส

1

กระทรวงสาธารณสุข

2545

610.73 ก218ส

1

เพียงใจ มีไพฑูรย

2545

610.73072 พ944ว

1

2544

610.73 ส691ส

2

จุฑาลักษณ โมมีเพชร

สถานการณงานสาธารณสุขมูลฐาน ภาคเหนือ
กระทรวงสาธารณสุข
ในวาระแหงปีสุขภาพดีถวนหน า
สถานการณงานสาธารณสุขมูลฐาน ภาคใต
ในวาระแหงปีสุขภาพดีถวนหน า
วิจัยทางการพยาบาล

จํานวน

2547

การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีผล
ตอการรักษาพยาบาลในโครงการประกัน
พากร พรมชัย
สุขภาพถวนหน าในโรงพยาบาลกําแพงเพชร
แผนยุทธศาสตรการดําเนินสุขภาพภาคประ
ชาชน

หมวดหมู

ศศิพัฒน ยอดเพชร

คูมือการประเมินผลภายใตระบบงบประมาณ
กระทรวงสาธารณสุข
์ ระทรวงสาธารณสุข
แบบมุงเน นผลสัมฤทธิก
สํานักตรวจและประเมิน
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชา
ผล
ติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549)
การศึกษาเปรียบเทียบการใหบริการดาน
สุขภาพในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน :
ศึกษากรณีโรงพยาบาลกําแพงเพชรและโรง
พยาบาลเอกชนเมืองกําแพงเพชร

ปี

สถานการณงานสาธารณสุขมูลฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการ
ประเทศไทยในวาระแหงปีสุขภาพดีถวนหน า การสาธารณสุขมูลฐาน

5

นวัตกรรมสาธารณสุขไทย : Thai public
health innovation

สุวาลี ชูเกียรติ

2544

610.73 ส878น

2

สุวาลี ชูเกียรติ

610.7307 ส878น

2

262.

แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติในชวงแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9
พ.ศ.2545-2549

2544

610.73 ค124ผ

1

263.

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 2 ทศวรรษ
แหงการพัฒนา

คณะกรรมการอํานวย
การจัดทําแผนพัฒนา
สุขภาพแหงชาติ ฉบับที่
9

2544

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จ
2544
พระยุพราช

610.73 ม686ร

2

สมจิต หนุเจริญกุล

610.73 ส884น

260.
261.

264.
265.
266.
267.

นวัตกรรมสาธารณสุขไทย 1

เคหพยาบาล

การพยาบาล : ศาสตรของการปฏิบัติ
การกูชีวิต CPR 2000

ประเด็นสําคัญการพยาบาลในหอผูปวยปี 2
000

268.

การพยาบาลผูปวยเด็ก : โรคมาลาเรียและอุ
จาระรวงจากเชื้อปรสิต

269.

การบําบัดทางการพยาบาล

ฉวีวรรณ อารยาพันธ

2544

610.73 ฉ181ค

1

วิจิตรา กุสมุภ

2543

610.73 ว528ก

2

2544

3

วิภา ปริญานุภาพ

2543

610.73 ว645ป

2

วิภา ปริญานุภาพ

2543

610.73699 ว645ก

1

คณาจารยสถาบัน
พระบรมราชชนก

2542

610.73 ค127ก

1

ณ วันที่ 20-06-2019 / หน า 11

รายช่ อ
ื ทรัพยากรสารสนเทศ

สํานั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ลําดับท่ี
270.
271.
272.

ชื่อเรื่อง

เอกสารการสอนชุดวิชาการรักษาพยาบาล
เบื้องตน หนวยที่ 8-15
แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา การรักษาพยาบาล
เบื้องตน หนวยที่ 1-15
การพยาบาลระยะหลังคลอด

273.

วิธีชวยชีวิตคน อุบัติเหต-ฉุกเฉิน

274.

การบําบัดทางการพยาบาล

275.

เอกสารการสอนชุดวิชาการฝึกปฏิบัติงาน
สาธารณสุข หนวยที่ 8-15

276.
277.
278.
279.
280.
281.

เอกสารการสอนชุดวิชาการฝึกปฏิบัติงาน
สาธารณสุข หนวยที่ 1-7
รายงานประจําปี  2537

เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการ
พยาบาลอนามัยชุมชน หนวยที่ 8-15
เอกสารการสอนชุดวิชามโนมติและ
กระบวนการพยาบาล หนวยที่ 1-15 =
Nursing concept and process

เอกสารการสอนชุดวิชาการรักษาพยาบาล
เบื้องตน หนวยที่ 1-7
เอกสารการสอนชุดวิชาการรักษาพยาบาล
เบื้องตน หนวยที่ 8-15

282.

เอกสารการสอนชุดวิชาการรักษาพยาบาล
เบื้องตน หนวยที่ 8-15

283.

104 ปี  โรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา

284.

ทําเนียบโรงพยาบาลและสถิติสาธารณสุข 2
536-2537

285.
286.
287.
288.
289.
290.

หมวดหมู

จํานวน

2541

610.73 ม246อ

1

2540

610.73 ม246บ

1

2540

610.736788 ป446ก

2

610.7361 ฝ211ว

1

2539

610.73 ค127ก

2

2538

610.73 ม246ก

1

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
รมาธิราช

2538

610.73 ม246ก

1

โรงพยาบาลกําแพงเพชร 2538
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
รมาธิราช

610.733 ร925ร

1

2537

610.73 ม747ก

4

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
รมาธิราช

2537

610.73 ม246อ

1

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
รมาธิราช

2536

610.73 ม246อ

3

2536

610.73 ม246อ

2

2536

610.73 ม246อ

2

2536

610.7306 ส243ห

1

2536

610.73016 ท424

1

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
รมาธิราช
ปราณี พงศไพบูลย

ฝ ายวิชาการ สุขศึกษา-สา
ธารณสุข บริษท
ั อารที ครี 2540
เอชน
ั ่ จํากัด
คณาจารยสถาบัน
พระบรมราชชนก

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
รมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
รมาธิราช

โรงพยาบาลสมเด็จเจา
พระยา

มาลี สนธิเกษตริน

2536

610.73 ม511ค

2

การพยาบาลพ้ น
ื ฐาน : การฉีดยา =
Fundamentals of nursing : parenteral
administration

วิทยาลัยพยาบาลสภา
กาชาดไทย

2535

610.73 พ216ก

1

เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการ
พยาบาลอนามัยชุมชน หนวยที่ 1-7

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
รมาธิราช

2535

610.73 ม747ก

4

แผนที่กับการพัฒนาอนามัยชุมชน

กระทรวงสาธารณสุข
ศุภวรรณ มโนสุนทร

2535

4

คณาจารยวิทยาลัยพยา
บาล

2534

610.73 ส639น

2534

610.73 ค127ก

2

2532

610.7362 ส344ก

4

2531

610.73 ส691บ

1

2531

610.73 ส691บ

1

การส่ อ
ื สารเพื่อการรักษาพยาบาล

แนวคิดพ้ น
ื ฐานและหลักการพยาบาล เลม 2
การพยาบาลอนามัยชุมชน

292.

การบริบาลเด็กสมองพิการ

294.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
รมาธิราช

ปี

คูมือปฏิบัติการพยาบาล = Nursing manual

291.

293.

ผูแตง

แบบเรียนดวยตนเอง หมวด การรักษา
พยาบาล 2

แบบเรียนดวยตนเองหมวดการรักษา
พยาบาล 2 เรื่อง 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 63

บุญศรี แกวคําศรี

สรอยสุดา วิทยากร

สํานักงานคณะกรรมการ
สาธารณสุขมูลฐาน
สํานักงานคณะกรรมการ
สาธารณสุขมูลฐาน

2535

610.73 บ572ก

5

610.7343 ศ722ผ

1
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รายช่ อ
ื ทรัพยากรสารสนเทศ

สํานั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.

ชื่อเรื่อง

แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา การรักษาพยาบาล
เบื้องตน หนวยที่ 1-7

เอกสารการสอนชุดวิชาการรักษาพยาบาล
เบื้องตน หนวยที่ 1-7
เอกสารการสอนชุดวิชาการรักษาพยาบาล
เบื้องตน หนวยที่ 8-15
วิชาชีพการพยาบาล

แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา การรักษาพยาบาล
เบื้องตน หนวยที่ 8-15

45 ปี  กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2485 2530
เอกสารการสอนชุดวิชาการฝึกปฏิบัติงาน
สาธารณสุข หนวยที่ 1-7
เอกสารการสอนชุดวิชาการฝึกปฏิบัติงาน
สาธารณสุข หนวยที่ 8-15
แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการฝึกปฏิบัติงาน
สาธารณสุข หนวยที่ 1-7
แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการฝึกปฏิบัติงาน
สาธารณสุข หนวยที่ 8-15

มโนมติและกระบวนการพยาบาล หนวยที่
1-7
การปัจจุบันพยาบาลในนาทีวิกฤต
เคหพยาบาล

308.

นํ้ าวิธีรักษาโรคอยางมหัศจรรย

309.

Physical health and well-Being in
mental health nursing : clinical skills for
practice

310.

Statistics for evidence - based practice
and evaluation

ผูแตง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
รมาธิราช

ปี

หมวดหมู

2531

610.73 ส บ

1

2531

610.73 ม246อ

6

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
รมาธิราช

2531

610.73 ม246อ

5

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
รมาธิราช

2531

610.73 ร375ว

3

2530

610.73 ส บ

1

กระทรวงสาธารณสุข

2530

610.734 ส ส

1

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
รมาธิราช

2529

610.73 ส อ

1

2529

610.73 ส อ

1

2529

610.73 ส บ

1

2529

610.73 ส บ

1

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
รมาธิราช

2529

610.73 ม246ม

1

นิตยา วิปลานุสาสน

2527
2525

610.73 น578ก

2

610.73 ก น

4

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
รมาธิราช

รัตนา ทองสวัสดิ ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
รมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
รมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
รมาธิราช

นิตยาวดี พรหมอยู

เฮอรมีเนีย ดี กัสแมน ลา
2523
เดียน

610.73 น577ค

2010

610.73 N248P

1

Rubin, Allen

2010

610.727 R896S

1

Gauntlett, Patricia

1994

610.73 G272P

1

Dickason, Elizabeth
Jean

1994

610.73 D547M

1

Pasqual, Elaine Anne

1988
1985

610.7361 S

2

1985

610.73 M645E

1

Schoolcraft, Victoria

1984

610.73 S372N

1

Hanson, Robert L

1983

610.73 H M

1

สมพร ชินโนรส, บรรณ
าธิการ

[2561?] 610.73677 ว431ก

Principles and practice of adult health
nursing

312.

Maternal infant nursing care

313.

Strategies for long term care

315.

Essential competencies for patiet care

316.

Nursing in the community

318.

Management systems for nursing
service staffing

319.

การพยาบาลทางศัลยศาสตร / เลม 2

320.

รายงานประจําปี  2532 โรงพยาบาลกําแพงเพ
โรงพยาบาลกําแพงเพชร [2533?] 610.733 ร ร
ชร

317.

Mental health nursing

Medical students in malaysia

3

Nash, Michael

311.

314.

จํานวน

Milliken, Mary
elizabeth

Boediants, had

1983

610.73 P284M

1

610.711595 B669M

1

1
1
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รายช่ อ
ื ทรัพยากรสารสนเทศ

สํานั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

(ลงนาม)

(...................................................................)
ผูอํานวยการสํานักฯ/ผูที่ไดรับมอบหมาย
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