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บรรณานุกรมหนังสือใหม่ประจ าเดือนมกราคม 2557 

หมวดการศึกษาทั่วไป 

กรองทิพย์ นาควิเชตร, นพดล สุ่มมาตย์. (2553). คู่มือออกแบบการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ. ขอนแก่น : เครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมศึกษาไทยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล. 
(LB1029.C45 ก188ค 2553 จ านวน 3 เล่ม) 

จิรวัฒน์ เพชรรัตน์, อัมพร ทองใบ. (2556). การอ่านและการเขียนทางวิชาการ. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 
(LB2369 จ512ก 2556 จ านวน 1 เล่ม) 

จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์. (2556). จิตวิทยาทั่วไป. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
(BF128.T5 จ535 2556 จ านวน 3 เล่ม) 

ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน.์ (2556). การพัฒนาหลักสูตร : ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : วีพริ้นท์. (LB2806.15 ช432
ก 2556 จ านวน 2 เล่ม) 

เดอ โบโน, เอ็ดเวิร์ด. (2556). สุดยอดทักษะการคิด. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท. (BF441 บ919ย 2556 
จ านวน 1 เล่ม) 

ธนู ทดแทนคุณ. (2554). การเขียนรายงานทางวิชาชีพ. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. (LB1047.3 
ธ281ก 2554 จ านวน 1 เล่ม) 

ธนู ทดแทนคุณ. (2556). การเขียนส าหรับข้าราชการไทย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. (PL4178 ธ281ก 2556 
จ านวน 1 เล่ม) 

ธร สุนทรายุทธ. (2553). การบริหารจัดการความเสี่ยงทางการศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : เนติกุลการ
พิมพ์. (LB2805 ธ311ก 2553 จ านวน 1 เล่ม) 

ประสาท เนืองเฉลิม. (2556). วิจัยการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
(LB1028 ป396ว 2556 จ านวน 3 เล่ม) 

พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์. (2556). ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ. (พิมพ์ครั้งที่ 6 ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ : 
ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (BF713 พ262ท 2556 จ านวน 3 เล่ม) 

ฝ่ายวิชาการบิสคิต. (2553). ฟังคิดอ่านเขียน : รวมทุกศาสตร์เพื่อท าให้คุณฉลาด. กรุงเทพฯ : บิสคิต. 
(HF5718 ฟ221 2553 จ านวน 1 เล่ม) 
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปะศาสตร์. (2555). เอกสารการสอนชุดวิชาทักษะชีวิต หน่วยที่ 
1 -7. (พิมพ์ครั้งที่ 21). นนทบุรี : สาขาวิชา. (BF637.C5 ส747ท 2555 ล.1  จ านวน 3 เลม่) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปะศาสตร์. (2555). เอกสารการสอนชุดวิชาทักษะชีวิต หน่วยที่ 
8-15. (พิมพ์ครั้งที่ 21). นนทบุรี : สาขาวิชา. (BF637.C5 ส747ท 2555 ล.2  จ านวน 3 เล่ม) 

วรวรรธน์ ศรียาภัย. (2555). การเขียนเพ่ือการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
(PN145 ว276ก 2555 จ านวน 1 เล่ม) 

วาสนา แก้วหล้า. (2556). การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ส าหรับบัณฑิตศึกษา (กระบวนการวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ). สุรินทร์ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. (H62 ว491ก 2556 จ านวน 2 เล่ม) 

วัฒนา แช่มวงษ์. (2556). การเขียนบทความ. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. (PN6145.T5 ว398ก 2556 จ านวน 1 
เล่ม) 

วีรสุ สุมน. (2556). ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรในวงการแพทย์, พยาบาล, เภสัชกร, ผู้ชว่ยพยาบาล. 
กรุงเทพฯ : MINIBEAR PUBLISHING. (PE1127.M4 ว838ภ 2556 จ านวน 3 เล่ม) 

ศศิธร เวียงวะลัย. (2556). การจัดการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. (LB1060 ศ291ก 2556          
จ านวน 1 เล่ม) 

ส านักงานคลังจังหวัดสุรินทร์. คณะท างานจัดท าและประมวลผลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP). (2552). 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสุรินทร์ ปี 2550. สุรินทร์ : คณะท างาน. (HC79.I5 ผ193สร 2552           
จ านวน 1 เล่ม) 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ. ส านักสถิติสังคม. กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย. (2556). สรุปผลที่ส าคัญการส ารวจ
สถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2555. กรุงเทพฯ : ส านักสถิติพยากรณ์ ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ. (HQ771 ส349 2556 จ านวน 1 เล่ม) 

เสาวณิต รัตนรวมการ. (2556). สถิติธุรกิจ. สุรินทร์ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์. (HF1017 ส939ส 
2555 จ านวน 1 เล่ม) 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี. (2556). รายงานประจ าปี 2556. ราชบุรี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ราชบุรี. (WY19 ร422ร 2556 จ านวน 1 เล่ม) 

อัจฉรา ภาณุรัตน์. (2550). บริบทและแนวโน้มทางการศึกษาเพื่อสันติสุข. สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สุรินทร์. (LA5 อ499บ 2550 จ านวน 2 เล่ม) 
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โอภส์ แก้วจ าปา. (2556). เทคนิคการเขียน. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. (LB2369 อ976ท 2556 จ านวน 1 
เล่ม) 

อาทิวรรณ โชติพฤกษ์. (2555). ก้าวสู่ความเป็นนักวิจัยมืออาชีพ. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (H62.A5 อ622ก 2555 จ านวน 1 เล่ม) 

LiveABC. (2556). ภาษาอังกฤษเพ่ือการพยาบาล. กรุงเทพฯ : อินสปายร์. (PE1116.N8 ล513ภ 2556 
จ านวน 1 เล่ม) 

Bates, S. (2013). Oxford preparation course for the TOEFL iBT exam : a skills-based 
communicative approach. Oxford, U.K. : Oxford University Press. (PE1128 B325O 2013 
จ านวน 1 เล่ม) 

Gallagher, N. (2005). Delta’s key to the next generation TOEFL test : Advanced skill practice 
for the iBT. Bangkok : MIS. (PE1128 G162A 2005 จ านวน 1 เล่ม) 

Gallagher, N. (2006). Delta’s key to the next generation TOEFL test : six practice tests for the 
iBT. Bangkok : MIS. (PE1128 G162D 2006 จ านวน 1 เล่ม) 

Gallagher, N. (2009). Delta’s key to the next generation TOEFL test : Essential grammar for 
the iBT. Bangkok : MIS. (PE1128 G162E 2009 จ านวน 1 เล่ม) 

Lougheed, L. (2010). Barron’s TOEIC : test of English for international communication.     
(5th ed.). Hauppauge, N.Y. : Barron s Educational Series. (PE1128 L887B 2010      
จ านวน 1 เล่ม) 

Lougheed, L. (2011). Barron’s writing for the TOEFL iBT. (4th ed.). Hauppauge, N.Y.: Barron’s. 
(PE1128 L887B 2011 จ านวน 1 เล่ม) 

PostGrad Team. (2555). เตรียมศัพท์เพื่อสอบ TU-GET. กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่การศึกษา. (PE1128 ต717ธ 
2555 จ านวน 1 เล่ม) 

Sharpe, P.J. (2013). Barron’s TOEFL iBT : Internet-based test. (14th ed.). Hauppauge : Barron s 
Educational. (PE1128 S528T 2013 จ านวน 1 เล่ม) 

The official guide to the TOEFLtest. (2012). (4th ed.). New York : McGraw-Hill. (PE1128 O334T 
2012 จ านวน 1 เล่ม) 
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หมวดพื้นฐานวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

ฟิสิกส์ (QC) 

กอบศิริ วรศรี, มาลี สุทธิโอภาส. (2556). ฟิสิกส์ส าหรับพยาบาล. กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์. (QC21.1 ก363ฟ 
2556 จ านวน 5 เล่ม) 

กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ (QS) 

ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์. (บรรณาธิการ). กายวิภาคศาสตร์และนิติมานุษยวิทยาของกระดูกมนุษย์. (พิมพ์ครั้ง
ที่ 2). เชียงใหม่ : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (QS4 ก435ม 
2556 จ านวน 3 เล่ม) 

สรีรวิทยา (QT) 

สุมาลี สวยสะอาด. (2555). เพศศึกษา. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (QT255 ส842 
2555 จ านวน 14 เล่ม) 

ชีวเคมี (QU) 

นิธิยา รัตนาปนนท์ และวิบูลย์ รัตนาปนนท์. (2556). ศัพท์วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ. กรุงเทพฯ : 
โอเดียนสโตร์. (QU13 น614ศ 2556 จ านวน 2 เล่ม) 

เภสัชวิทยา (QV) 

วิชัย โชควิวัฒน. (ผู้แปล). (2555). หลักเกณฑ์การศึกษาวิจัยทางคลินิกที่ดีส าหรับการทดสอบเภสัชภัณฑ์
องค์การอนามัยโลก. นนทบุรี : สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์. (QV771 ห321 2555 
จ านวน 1 เล่ม) 

วิชัย โชควิวัฒน, ชยันต์ พิเชียรสุนทร. (ผู้แปล). (2554). ค าแนะน าแนวทางปฏิบัติ : ข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ือ
สนับสนุนการทดสอบทางคลินิกของผลิตภัณฑ์สมุนไพร. นนทบุรี : สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัย
ในมนุษย์. (QV771 ค359 2554 จ านวน 1 เล่ม) 

 วิทยาศาสตร์แบคทีเรียและภูมิคุ้มกัน (QW) 

อิสยา จันทร์วิทยานุชิต, วัชรนิทร์ รังสีภาณุรัตน์. (2556). แบคทีเรียทางการแพทย์. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : 
ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (QW50 อ762บ 2556 จ านวน 3 เล่ม) 

อรอนงค์ พริ้งศุลกะ. (2556). จุลชีววิทยาทางการแพทย์ : แบคทีเรียก่อโรค. กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การ
พิมพ์. (QW4 อ383จ 2556 จ านวน 3 เล่ม) 
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พยาธิวิทยาคลินิก (QY) 

มานะ โรจนวุฒนนท์. (บรรณาธิการ). (2556). พยาธิวิทยาคลินิก. (พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 2). 
กรุงเทพฯ : ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล. (QY4 
พ218 2556 จ านวน 1 เล่ม) 

วีรวรรณ เล็กสกุลไชย. (2556). พยาธิวิทยา : การแปลผลค่าสารเคมีจากกรณีศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (QY25 ว835พ 2555 จ านวน 3 เล่ม) 

พยาธิวิทยา (QZ) 

วิชากร พนมเสริฐ. (2556). พยาธิสรีรวิทยาส าหรับการดูแลสุขภาพ. สุรินทร์ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สุรินทร์. (QZ4 ว545พ 2556 จ านวน 2 เล่ม) 

หมวดวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 อาชีพแพทย์ (W) 

ขนิษฐา นันทบุตร. (2550). บทสังเคราะห์นวัตกรรมสู่ยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพชุมชน. นนทบุรี : สถาบันวิจัย
และพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน. (W84.6 บ131 2550 จ านวน 8 เล่ม) 

พรรณี ปิติสุทธิธรรม และชยันต์ พิเชียรสุนทร. (บรรณาธิการ). (2556). ต าราการวิจัยทางคลินิก. (พิมพ์ครั้งที่ 
3). นนทบุรี : สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์.  (W20.5 ต367 2556 จ านวน 1 เล่ม) 

วิชัย โชควิวัฒน. (ผู้แปล). (2551). กฎนูเรมเบิร์ก. นนทบุรี : สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์. 
(W20.55.H9 ก113 2552 จ านวน 1 เล่ม) 

วิชัย โชควิวัฒน. (2556). มาตรฐานและแนวทางการด าเนินการส าหรับการทบทวนพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ทางสุขภาพที่กระท าในมนุษย์. นนทบุรี : สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์. (W20.55.H9 
ม435 2556 จ านวน 1 เล่ม) 

วิชัย โชควิวัฒน, ทิพิชา โปษยานนท์. (ผู้แปล). (2551). แนวทางด าเนินการการจัดตั้งและการท าหน้าที่ของ
คณะกรรมการก ากับดูแลข้อมูลและความปลอดภัยหรือดีเอสเอ็มบี. นนทบุรี : สถาบันพัฒนาการ
คุ้มครองการวิจัยในมนุษย์. (W20.55 นว927 2551 จ านวน 1 เล่ม) 

วิชัย โชควิวัฒน, ทิพิชา โปษยานนท์. (ผู้แปล). (2551). รายงานเบลมองต์. นนทบุรี : สถาบันพัฒนาการ
คุ้มครองการวิจัยในมนุษย์. (W20.55.H9 ร451 2551 จ านวน 7 เล่ม) 

วิชัย โชควิวัฒน, สุชาติ จองประเสริฐ. (ผู้แปล). (2553). ปฏิญญาเฮลซิงกิของแพทยสมาคมโลก (ค.ศ. 2000)
หลักการจริยธรรมส าหรับการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ที่เก่ียวข้องกับมนุษย์ (Declaration of 
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Helsinki). นนทบุรี : สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์กระทรวงสาธารณสุข. (W20.55.H9 
ป135 2553 จ านวน 7 เล่ม) 

สภาองค์การสากลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และองค์การอนามัยโลก. (2552). แนวทางจริยธรรมสากล
ส าหรับการวิจัยในมนุษย์. นนทบุรี : สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์. (W20.5 ส229น 
2552 จ านวน 7 เล่ม) 

สุพัตรา ศรีวณิชชากร. (2553). สถานการณ์งานวิจัยและแนวทางการพัฒนากรอบการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ
บริการปฐมภูมิ. นครปฐม : ส านักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน. (W84.6.JT3 ส179 2553 
จ านวน 1 เล่ม) 

สุพัตรา ศรีวณิชชากร. (2553). งานวิจัยเพื่อการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ : 1.ศูนย์แพทย์ชุมชนภายใต้ระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีศึกษาศูนย์แพทย์ชุมชน 9 แห่ง 2.ต้นทุนต่อหน่วยบริการในระดับ
ปฐมภูมิ :กรณีศึกษาศูนย์สุขภาพชุมชน 6 จังหวัด. นครปฐม : ส านักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
ชุมชน. (W225.JT3 ง319 2553 จ านวน 1 เล่ม) 

อภิชาติ รอดสม และคณะ. (2556). สองทศวรรษสถาบันพระบรมราชชนก ตามรอยพระบิดา ผลิตและพัฒนา
ก าลังพลด้านสุขภาพ. นนทบุรี : สถาบันพระบรมราชชนก. (W18 ส473 2556 จ านวน 5 เล่ม) 

 สาธารณสุขศาสตร์ (WA) 

ขนิษฐา นันทบุตร. (2550). กรณีศึกษานวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน : การดูแลผู้ด้อยโอกาสในชุมชน การ
ควบคุมป้องกันโรคโดยชุมชน ชุมชนสร้างเสริมสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพครอบครัว. นนทบุรี : 
สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน. (WA590 ก153 2550 จ านวน 5 เล่ม) 

ประกาย จิโรจน์กุล. (2556). แนวคิด ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพและการน ามาใช้. นนทบุรี : โครงการ
สวัสดิการ สถาบันพระบรมราชชนก. (WA590 ป191 2556 จ านวน 12 เล่ม) 

พัทยา แก้วสาร. (2556). ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม. ม.ป.พ. : ม.ป.ท. (WA754 พ548ค 2556 
จ านวน 3 เล่ม) 

พิชญานนท์ งามเฉลียว, วดี อัมรักเลิศ, ธารทิพย์ แสงสุวรรณ์. (บรรณาธิการ). (2556). การดูแลสุขภาพส าหรับ 
3 รุ่นอายุ : วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ. สงขลา : ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (WA100 ก449 2556 จ านวน 5 เล่ม) 

วาสนา แก้วหล้า. (2556). การวิจัยเชิงคุณภาพแนวชาติพันธุ์วรรณนาในระบบการดูแลสุขภาพชุมชน. สุรินทร์ : 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. (WA20.5 ว491ก 2556 จ านวน 2 เล่ม) 
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สุพัตรา ศรีวณิชชากร. (2553). สถานการณ์ศักยภาพและความพร้อมของไตรภาคีในการพัฒนาระบบสุขภาพ
ชุมชนในพ้ืนที่ 12 ต าบล. นครปฐม : ส านักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน. (WA546.JT3 ส
179 2553 จ านวน 1 เล่ม) 

สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี. (2556). พัฒนาการส าคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ : รายงานการประชุมระดับโลก
เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ. นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก. (WA590 
พ533 2556 จ านวน 5 เล่ม) 

ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี. (2553). รายงานประจ าปี 2553. ราชบุรี : ศูนยฯ. (WA546.JT3 ร451ศ 2553 
จ านวน 1 เล่ม) 

อมร นนทสุต. (2553). มาตรการทางวิชาการในแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค. 
นนทบุรี : ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (WA590 อ274ม 2553 จ านวน 1 
เล่ม) 

Rimer, B.K., & Glanz, K. (2556). ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพ : ฉบับสรุปสาระส าคัญ. (สินศักดิ์ชนม์ อุ่น
พรมมี, ศรีเสาวลักษณ์ อุ่นพรมมี, ผู้แปล). นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราช
ชนก. (WA590 ร481ท 2556 จ านวน 5 เล่ม) 

 อายุรศาสตร์ (WB) 

บดินทร์ ขวัญนิมิตร. (บรรณาธิการ). (2556). การป้องกันสู่คุณภาพการดูแลทางอายุรกรรม. สงขลา : หน่วย
ผลิตต ารา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (WB115 ก491 2556 จ านวน 3 เล่ม) 

บุษยามาส ชีวสกุลยง และคนอ่ืนๆ. (บรรณาธิการ). (2556). การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง. เชียงใหม่ : 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (WB310 ก451 2556 จ านวน 8 เล่ม) 

ประเสริฐ ธนกิจจารุ. (บรรณาธิการ). (2556). เวชปฏิบัติทันยุคทางอายุรศาสตร์. กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร. 
(WB115 ว896 2556 จ านวน 2 เล่ม) 

พูลชัย จรัสเจริญวิทยา, วันรัชดา คัชมาตย์, พจมาน พิศาลประภา. (บรรณาธิการ). (2556). อายุรศาสตร์ทันยุค 
2556. กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล. 
(WB115 อย641 2556 จ านวน 1 เล่ม) 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ. (2556). สรุปผลที่ส าคัญการส ารวจความพิการ พ.ศ. 2555. กรุงเทพฯ : ส านักงาน. 
(WB320 ส356 2556 จ านวน 1 เล่ม) 

อรุชา ตรีศิริโชติ และคนอ่ืนๆ. (บรรณาธิการ). (2556). แนวทางการวินิจฉัยปัญหาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ    
เล่ม 1. กรุงเทพฯ : นพชัยการพิมพ์. (WB110 น927 2556 ล.1 จ านวน 5 เล่ม) 
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 โรคติดต่อ (WC) 

ยุพาพิน ประเสริฐกุล. (2556). ดูแลตับ : เทคนิคการป้องกันและรักษาโรคไวรัสตับทุกชนิด. (พิมพ์ครั้งที่ 2). 
กรุงเทพฯ : Feel good. (WC536 ย415 2556 จ านวน 3 เล่ม) 

ส านักระบาดวิทยากรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. (2556). รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
ประจ าสัปดาห์ : ปีที่ 44 ฉบับพิเศษ มีนาคม 2556. นนทบุรี : ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข. (WC16 ร726 2556 จ านวน 1 เล่ม) 

ส านักระบาดวิทยากรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. (2556). รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
ประจ าสัปดาห์ : ปีที่ 43 ฉบับพิเศษ มีนาคม 2555. นนทบุรี : ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข. (WC16 ร726 2555 จ านวน 1 เล่ม) 

 ระบบกล้ามเนื้อ (WE) 

กนกอร บุญพิทักษ์. (2556). สารพันอาการปวดคอ คอเสื่อมและการผ่าตัด. กรุงเทพฯ : Feel Good Pub. 
(WE708 ก125 2556 จ านวน 4 เล่ม) 

จักรไพวงศ์, พิสิฎฐ์ เลิศวานิช,จตุพร โชติกวณิชย์. (บรรณาธิการ). (2556). การตรวจร่างกายทางออร์โธปิดิกส์. 
(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ าบัดคณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. (WE141 ก452 2556 จ านวน 3 เล่ม) 

ไพจิตต์ อัศวธนบดี, พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน. (บรรณาธิการ). (2556). ฟ้ืนฟูวิชาการโรคข้อและรูมาติสซั่ม 
ประจ าปี 2556. กรุงเทพฯ : สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย. (WE544 ฟ479 2556 จ านวน 4 
เล่ม) 

 ระบบหายใจ (WF) 

รจนา ศิริศรีโร และคณะ. (2556). การประยุกต์ใช้ เพทสแกน ทางคลินิกในผู้ป่วยมะเร็งปอด. กรุงเทพฯ : 
สยามทองกิจ. (WF658 ร117ก 2556 จ านวน 3 เล่ม) 

สถาบันโรคทรวงอก. (2554). รายงานประจ าปี 2554. กรุงเทพฯ : สถาบัน. (WF24 ร921 2554 จ านวน 1 
เล่ม) 

 ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด (WG) 

จุมพล วิลาศรัศมี และคนอ่ืนๆ. (บรรณาธิการ). (2556). โรคหลอดเลือดด า. กรุงเทพฯ : โครงการต ารา
รามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. (WG610 ร924 2556 
จ านวน 3 เล่ม) 
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วิโรจน์ ไววานิชกิจ. (บรรณาธิการ). (2556). การตรวจทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดเพ่ือ
การวินิจฉัยด้านหทัยวิทยาส าหรับพยาบาล แพทย์ และบุคลากรทางแพทย์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (WG120 ว711ก 2556 จ านวน 3 เล่ม) 

วิโรจน์ ไววานิชกิจ. (บรรณาธิการ). (2556). .การตรวจวินิจฉัยและจัดการผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเบื้องต้น
ส าหรับพยาบาล แพทย์และบุคลากรทางแพทย์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
(WG140 ก551 2556 จ านวน 3 เล่ม) 

 ระบบทางเดินของเลือดและน้ าเหลือง (WH) 

วิเชียร มงคลศรีตระกูล. (บรรณาธิการ). (2556). ถาม-ตอบมะเร็งต่อมน้ าเหลือง. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : 
เดอะ ซีนนิธ อินเตอร์บุ๊ก. (WH525 ถ319 2556 จ านวน  5 เล่ม) 

 ระบบกระเพาะอาหารและล าไส้ (WI) 

สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ, ทวี รัตนชูเอก. (บรรณาธิการ). (2556). หัตถการการส่องกล้องระบบทางเดินน้ าดีและตับ
อ่อน. กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร. (WI750 ห459 2556 จ านวน 3 เล่ม) 

ไมโนชา, อานิล และอะดาเม็ค, คริสติน. (2556). วิธีหยุดกรดไหลย้อน. (น้ าทิพย์ ส่งสวัสดิ์, ผู้แปล). กรุงเทพฯ : 
นกฮูก. (WI250 ม966ว 2556 จ านวน 3 เล่ม) 

ระบบปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์ (WJ) 

เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์, นพรัตน์ เลาวหุตานนท์, ธัญญารัตน์ ธีรพรเลิศรัฐ. (บรรณาธิการ). (2555). ต ารา
อายุรศาสตร์โรคไต 1. กรุงเทพฯ : สาขาวิชาวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. (WJ300 ต367 2555 จ านวน 2 เล่ม) 

ระบบต่อมไร้ท่อ (WK) 

จุมพล วิลาศรัศมี, ตรีชฎาบุญจันทร์, ณปภัช โพธิ์พรหม. (บรรณาธิการ). (2556). แผลเบาหวาน. กรุงเทพฯ : 
โครงการต ารารามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. (WK835 ผ
939 2556 จ านวน 3 เล่ม) 

ระบบประสาท (WL) 

ภัคจีรา ศุภวิชชา. (บรรณาธิการ). (2556). คู่มือดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตและผู้ป่วยที่ต้องการความ
ช่วยเหลือเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : ต้นธรรมส านักพิมพ์. (WL355 ป615ค 2556 จ านวน 3 เล่ม) 

สรยุทธ ช านาญเวช. (บรรณาธิการ). (2556). เลือดออกในสมอง. กรุงเทพฯ : โครงการต ารารามาธิบดีคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. (WL355 ล934 2556 จ านวน 3 เล่ม) 
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สิทธิพร แอกทอง. (2556). ระบบประสาทส่วนปลาย : บทบาทของ oxidative stress และ MAPKs ต่อ
โครงสร้างและการท างาน. กรุงเทพฯ : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. (WL101 ส723ร 2556 จ านวน 3 เล่ม) 

จิตเวชศาสตร์ (WM) 

ดาราวรรณ ต๊ะปินตา. (2555). ภาวะซึมเศร้า : การบ าบัดและการให้การปรึกษาโดยการปรับความคิดและ
พฤติกรรม. เชียงใหม่ : วนิดาการพิมพ์. (WM171.5 ด426 2555 จ านวน 13 เล่ม) 

วัชรี ทรัพย์มี. (2556). ทฤษฎีให้บริการปรึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (WM105 
ว387ท 2556 จ านวน 5 เล่ม) 

วิไลลักษณ์ พงษ์โสภา. (2555). สุขวิทยาจิต. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (WM101 ว
734 2555 จ านวน 3 เล่ม) 

 ศัลยศาสตร์ (WO) 

พรพรหม เมืองแมน, อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช, อภิชัย อังสพัทธ์. (บรรณาธิการ). (2556). Wound care 2013. 
กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร. (WO700 W938 2556 จ านวน 3 เล่ม) 

พรพรหม เมืองแมน, ประยุทธ ศิริวงษ์, ธวชัชัย อัครวิพุธ, วรุตม์ โล่ศิริวัฒน์. (บรรณาธิการ). (2556). 
ศัลยศาสตร์ทั่วไป เล่ม 16. กรุงเทพฯ : โฆสิตการพิมพ์. (WO100 ศ338ท 2556 จ านวน 2 เล่ม) 

สุรจิต อาวสกุลสุทธิ, กุศล ตันติวงศ์. (บรรณาธิการ). (2556). ศัลยศาสตร์ตกแต่งพ้ืนฐาน. ปทุมธานี : คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (WO600 ศ337 2556 จ านวน 2 เล่ม) 

อังกาบ ปราการรัตน์ และคนอ่ืนๆ. (บรรณาธิการ). (2556). ต าราวิสัญญีวิทยา. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ : 
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. (WO275 ต367 2556 จ านวน 1 เล่ม) 

นรีเวชวิทยา (WP) 

ปิติกานต์ บูรณาภาพ. (บรรณาธิการ). (2556). 9 โรคสตรีที่อันตราย ยังไม่สายหากรู้ทัน. กรุงเทพฯ : วิทย
สถาน. (WP140 ป615ก 2556 จ านวน 3 เล่ม) 

วิโรจน์ ไววานิชกิจ. (บรรณาธิการ). (2556). หลักการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้านนรีเวชวิทยา ส าหรับ
พยาบาลแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
(WP25 ว712ห 2556 จ านวน 3 เล่ม) 
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สูติศาสตร์ (WQ) 

วิบูลย์ เรืองชัยนิคม และคนอื่นๆ. (บรรณาธิการ). (2556). เวชปฏิบัติเชิงประจักษ์ร่วมสมัยในเวชศาสตร์มารดา
และทารกในครรภ์. [กรุงเทพฯ] : สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย). (WQ200 ว896
ป 2556 จ านวน 8 เล่ม) 

เยื้อน ตันนิรันดร, วรพงศ์ ภู่พงศ์, เอกชัย โควาวิสารัช. (บรรณาธิการ). (2555). เวชศาสตร์มารดาและทารกใน
ครรภ์. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย. (WQ200 ว896 2555 
จ านวน 10 เล่ม)  

สาวิตรี พรานพนัส, นิลภา พฤกษานุศักดิ์. (บรรณาธิการ). (2556). การตรวจคัดกรองและการวินิจฉัยก่อน
คลอดทารกกลุ่มอาการดาวน์. (พิมพ์ครั้งที่ 2). สงขลา : คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (WQ209 ก451 2556 จ านวน 3 เล่ม) 

ตจวิทยา (โรคผิวหนัง) (WR) 

พิณทิพย์ งามจรรยาภรณ์. (บรรณาธิการ). (2556). มารู้จักโรคเอสแอลอีกันเถอะ. กรุงเทพฯ : โครงการต ารา
รามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. (WR152 ม484 2556 
จ านวน 3 เล่ม) 

กุมารเวชศาสตร์ (WS) 

กมลวิช เลาประสพวัฒนา และคนอ่ืนๆ. (บรรณาธิการ). (2556). กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน. (พิมพ์ครั้งที่ 3). 
สงขลา : หน่วยผลิตต ารา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (WS205 ก721 2556 
จ านวน 3 เล่ม) 

ทิพวรรณ หรรษคุณาชัย และคนอ่ืนๆ. (บรรณาธิการ). (2556). ต าราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก. เล่ม 3 การ
ดูแลเด็กสุขภาพดี. กรุงเทพฯ : ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย. (WS105 ต367 
2556 ล.3 จ านวน 3 เล่ม) 

ธิดา มหาเปารยะ. (บรรณาธิการ). (2555). คู่มือพัฒนาการเด็ก. (พิมพ์ครั้งที่ 20). กรุงเทพฯ : รักลูกกรุ๊ป. 
(WS105 ค695 2555 จ านวน 13 เล่ม) 

บุษบา วิวัฒน์เวคิน. (บรรณาธิการ). (2556). Atlas of pediatric gastroenterology. กรุงเทพฯ : ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (WS310 อ942 2556 จ านวน 1 เล่ม) 

ปทัตตา ภริตาธรรม. (บรรณาธิการ). (2556). รู้ทันอาการเด็กแรกเกิด. กรุงเทพฯ : แพรธรรม. (WS420 ร721 
2556 จ านวน 3 เล่ม) 

ภสกาญ ชัยศาสตร์, จรรยาพร เจริญไทย, หทัยพัชร์ ทองแก้ว. (บรรณาธิการ). (2556). เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็น
ที่รักของทุกคน. กรุงเทพฯ : เพชรประกาย. (WS105.5 ล921 2556 จ านวน 3 เล่ม) 

วาสนา แก้วหล้า. (2556). โรคเด็กและการป้องกัน. สุรินทร์ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. (WS100 
ว491ร 2556 จ านวน 2 เล่ม) 
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สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ, ศุกระวรรณ อินทรขาว, สุดาทิพย์ ผาติชีพ, พรชพรรณ สุรพลชัย. (บรรณาธิการ). 
(2556). ภาวะวิกฤตในกุมารเวชศาสตร์ I. กรุงเทพฯ : ไอกรุ๊ปเพรส. (WS366 ภ476 2556 จ านวน 5 
เล่ม) 

สุริยเดว ทรีปาตีและวิมลทิพย์ มุกสิกพันธ์. (2556). คุณภาพชีวิตเด็ก 2556. กรุงเทพฯ : สถาบันแห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาเด็กและครอบครัว. (WS100 ค622 2556 จ านวน 1 เล่ม) 

 
เวชศาสตร์วัยชรา (WT) 

มัลลิกา มัติโก. (2553). ระบบสุขภาพภาคประชาชนกับความเจ็บป่วยเรื้อรัง : สถานะความรู้และทิศทางการ
วิจัย. นครปฐม : ส านักงานวิจยัและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน. (WT500 ร288 2553 จ านวน 1 เล่ม) 

วีรศักดิ์ เมืองไพศาล. (บรรณาธิการ). (2556). การป้องกัน การประเมินและการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม. 
กรุงเทพฯ : ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล. (WT155 ก491 2556 จ านวน 5 เล่ม) 

 จักษุวิทยา (WW) 

ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์. (บรรณาธิการ). (2555). ต าราโรคตาในเด็ก. กรุงเทพฯ : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (WW600 ต367 2555 จ านวน 3 เล่ม) 

สมสงวน อัษญคุณ และคนอ่ืนๆ. (บรรณาธิการ). (2556). โรคตาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ : ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2556. เชียงใหม่ : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (WW140 ร924 
2556 จ านวน 3 เล่ม) 

ประวัติการแพทย์ (WZ) 

วิชัย โชควิวัฒน. (2555). แบบแผนการเขียนองค์การอนามัยโลก. นนทบุรี : สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการ
วิจัยในมนุษย์. (WZ345 บ892 2555 จ านวน 1 เล่ม) 

หมวดการพยาบาล (WY) 

กนกวรรณ ฉันธนะมงคล. (2556). การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม นรีเวชและ
ศัลยกรรม. (พิมพ์ครั้งที่ 3). (WY157 ก125ก 2556 จ านวน 5 เล่ม) 

ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล. (2555). การพยาบาลสตรีที่มีภาวะฉุกเฉินในระยะตั้งครรภ์และคลอด. กรุงเทพฯ : ซี จี 
ทูล. (WY157 ช114ก 2555 จ านวน 15 เล่ม) 

ดาริน โต๊ะกานิ, ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์. (2556). ทักษะทางการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์. กรุงเทพฯ : 
วิทยพัฒน์. (WY157 ด429ท 2556 จ านวน 15 เล่ม) 
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ปาริชาติ โรจน์พลากร-กู๊ช และยุวดี ฦาชา. (2556). สถิติส าหรับงานวิจัยทางการพยาบาล และการใช้โปรแกรม 
SPSS for windows. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ : ภาควิชาพยาบาลศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. (WY20.5 ป554ส 2556 จ านวน 3 เล่ม) 

ปิยะนัยต์ วัฒนประสาน. (บรรณาธิการ). (2556). EKG interpretation and management for icu nurse. 
(พิมพ์ครั้งที่ 2). สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์. (WY152.5 E769 2556 จ านวน 3 เล่ม) 

วรรณรัตน์ สุวรรณ. (บรรณาธกิาร). (2556). การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์. นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ 
สถาบันพระบรมราชชนก. (WY157 ก492 2556 จ านวน 5 เล่ม) 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา. (2556). รายงานประจ าปี 2555. นครราชสีมา : วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา. (WY19 ร422นค 2555 จ านวน 1 เล่ม) 

ศิริพร มงคลถาวรชัย และคนอ่ืนๆ. (บรรณาธิการ). (2556). คู่มือการพัฒนาระบบการพยาบาลเฉพาะทางและ
การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง. ขอนแก่น : ศูนย์การพยาบาลรายกรณี ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศรี
นครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (WY49 ค695ม 2556 จ านวน 5 เลม่) 

แสงทอง ธีระทองค า, ไสว นรสาร. (2556). กฎหมายส าหรับพยาบาล. กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล. (WY32.JT3 ส961ก 2556 จ านวน 15 เล่ม) 

รายงานการวิจัย 

ชนาธิป หาหลัก, โสภิต ทับทิมหิน, ชลิยา วามะลุน, อนุชตรา วรรณเสวก และพเยาว์ เจียมวงศ์. (2556). ผล
ของดนตรีพ้ืนเมืองอีสานต่อความวิตกกังวลในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ท่ีได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัด. 
อุบลราชธานี : ยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ป. (ว ช149ผ 2556 จ านวน 1 เล่ม) 

อ านวย มีทรัพย์, สุขุมาล แสนพวง, เยาวนา ยงยืน, วรรณวภิา เรืองเดช, วรวุฒิ แสงทอง และจุรีพร ศรีสุวรรณ. 
(2555). การศึกษาการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์. 
สุรินทร์ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์. (ว อ682ก 2555 จ านวน 1 เล่ม) 

ต าราภาษาต่างประเทศ 

Alfaro-LeFevre, R. (2014). Applying nursing process : the foundation for clinical reasoning. 
(8th ed.). Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. (WY100 
A385A 2014 จ านวน 1 เล่ม) 

Ball, J.W. Bindler, R.C., & Cowen, K.J. (2012). Principles of pediatric nursing : caring for 
children. (5th ed.). Boston : Pearson. (WY159 B187P 2012 จ านวน 2 เล่ม) 
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Bangkok Hospital. (2012). Wattanosoth tumor registry 2012. Bangkok : Bangkok Hospital. 
(QZ16 B216w 2012 จ านวน 1 เล่ม) 

Bassham, G., et al. (2010). Critical thinking : a student’s introduction. (4th ed.). New York : 
McGraw-Hill Higher Education. (B809.2 C934 2010 จ านวน 1 เล่ม) 

Diane M. Billings, D.M., & Hensel, D. (2014). Lippincott’s Q&A review for NCLEX-RN. (11th ed.). 
Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams& Wilkins. (WY18.2 B598l 
2014 จ านวน 1 เล่ม) 

Black, B.P. (2013). Professional nursing : concepts & challenges. (7th ed.). Maryland Heights, 
Mo. : Elesevier. (WY16 C543P 2014 จ านวน 1 เล่ม) 

Craven, R.F., Hirnle, C.J., & Jensen, S. (Editors). (2013). Fundamentals of nursing : human 
health and function. (7th ed.). Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & 
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