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ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร ์
บรรณานุกรมหนังสือประจําเดือนกันยายน – ตุลาคม 2558 

******************** 

หมวดการรักษาพยาบาลเบือ้งต้น (WY100) 
สุขศิริ ประสมสุข. (2558). การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น : คู่มือทบทวนสอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาล.    

(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : นีโอดิจิตอล. (WY100 ส743ก 2558 จํานวน 20 เล่ม) 

หมวดการพยาบาลชุมชน (WY115, WY106, WY200) 
ดารุณี จงอุดมการณ์. (2558). การพยาบาลสุขภาพครอบครัว : แนวคิดทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในครอบครัว

ระยะวิกฤต. (พิมพ์ครั้งที่ 2). ขอนแก่น: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.     
(WY200 ด427 2558 จํานวน 5 เล่ม) 

อังค์ริสา พินิจจันทร์. (2558). การให้บริการสุขภาพที่บ้าน. ชัยนาท : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท. 
(WY115 อ493ก 2558 จํานวน 1 เลม่)  

 

หมวดการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ (WY157) 
จันทรรัตน์ เจรญิสันติ. (บรรณาธิการ). (2557). สาระหลกัทางการพยาบาลมารดา ทารกแรกเกิด และการผดุง

ครรภ์ เล่มที่ 2 (ระยะต้ังครรภ์). กรุงเทพฯ : โครงการตํารา คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (WY157 ส677 2557 จํานวน 20 เล่ม) 

มณีภรณ์ โสมานุสรณ์. (บรรณาธิการ). (2556). การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2. (พิมพ์ครั้งที่ 11). นนทบุรี : 
โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก. (WY157 ม133ก 2556 จํานวน 20 เล่ม)  

วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์. (บรรณาธิการ). (2557). การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1. (พิมพ์ครั้งที่ 12). นนทบุรี 
: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข.  
(WY157 ว256ก 2557 จํานวน 20 เล่ม)  

ศรีเกียรติ อนันต์สวัสด์ิ. (บรรณาธิการ). (2557). การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3. (พิมพ์ครั้งที่ 13).  นนทบุรี : 
โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข.                
(WY157 ก492 2557 จํานวน 20 เล่ม) 

สมบูรณ์ บุณยเกียรติ. (2557). การพยาบาลสตรีต้ังครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง 1. กรุงเทพฯ : สิทธนา ก๊อปป้ี เซ็น
เตอร์. (WY157 ส258ก 2557 จํานวน 20 เล่ม) 

หมวดการพยาบาลผูใ้หญ่ (WY154) 
วิลาวัลย์ อุดมการณ์เกษตร. (2558). การพยาบาลบุคคลที่มีภาวะช็อก. (พิมพ์ครั้งที่ 2). ปทุมธานี :          

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต. (WY154 ว719ก 2558 จํานวน 20 เล่ม)  
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หมวดการพยาบาลผูสู้งอายุ (WY152) 
คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. (2552).          

สาระทบทวนวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552. กรุงเทพฯ : ฟิกเกอร์ 
พลัส. (WY152 ค127ส 2552 จํานวน 27 เลม่)  

หมวดการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (WY160) 
เอ้ือญาติ ชูช่ืน. (2557). การพยาบาลจิตเวช : สารสื่อประสาทกับการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาจิตเวช.

นครนายก : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.                           
(WY160 อ932ก 2557 จํานวน 20 เล่ม) 

หมวดกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ (WY32) 
คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. (2552).          

สาระทบทวนรายวิชากฎหมายวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 
2552. กรุงเทพฯ : ฟิกเกอร์ พลัส. (WY32 ค127ก 2552 จํานวน 28 เลม่)  

หมวดการศึกษาพยาบาล (WY18) 
เฟ่ืองฟ้า นรพัลลภ และคณะ. (2558). Didactic strategies: lead by example. [นนทบุรี : สถาบัน     

พระบรมราชชนก. (WY18 ด981 2558 จํานวน 10 เล่ม)   

หมวด W อาชีพแพทย์ 
คณะทํางานจัดทําบัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2555 สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง

สาธารณสุข. (2558). บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2555. นนทบุรี : 
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศกระทรวงสาธารณสุข.                   
(W225.JT3 บ254 2558 จํานวน 2 เลม่) 

คณะทํางานโครงการบัญชีรายจ่ายการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในประเทศไทย พ.ศ.2555. (2558). 
บัญชีรายจ่ายการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในประเทศไทย พ.ศ. 2555. นนทบุรี : 
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข.                 
(W225.JT3 บ254 2558 จํานวน 2 เลม่)  

แผนงานติดตามสถานการณค์วามเป็นธรรมด้านสุขภาพ. (2556). ทิศทางแรงงานนอกระบบ: การวิเคราะห์
ข้อมูลการสํารวจแรงงานนอกระบบ สํานักงานสถิติแห่งชาติ ปีพ.ศ. 2548 – 2554. นนทบุรี : 
เดอะ กราฟิโก ซิสเต็มส.์ (W84.5 ผ931ท 2556 จํานวน 2 เล่ม) 

สุพัตรา ศรีวณิชชากร และคณะ. (2558). สถานการณ์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูม ิพ.ศ. 2547-2558. 
นนทบุรี : มลูนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน.                                
(W84.6.JT3 ส179 2558 จํานวน  1 เล่ม)  



3 
 

หมวด WA สาธารณสุข 
คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ JCMS 2015. (2558). บทความเรื่องความเสมอภาคทางสุขภาพ. 

กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน: จุฬาฯ-รามาฯ-ศิริราช.                          
(WA100 บ125 2558 จํานวน 1 เล่ม) 

จักรกฤษณ์ ควรพจน์ และจิราพร ลิ้มปานานนท์. (2558). กลไกระงับข้อพิพาทการลงทุนกับผลกระทบต่อ
สุขภาพ. นนทบุรี : เดอะ กราฟิโก ซิสเต็มส.์ (WA30 จ216ก 2558 จํานวน 2 เลม่)  

แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ. (2558). รายงานประจําปี 2557. 
นนทบุรี : เดอะกราฟิโกซิสเต็มส.์ (WA695 ผ931ร 2558 จํานวน 2 เล่ม)  

แผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ, สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่าง
ประเทศ และสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข. (2558). ผลกระทบของ
ประชาคมอาเซียนต่อการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพ. นนทบุรี : เดอะ กราฟิโก ซิสเต็มส์. 
(WA540 ผ931ผ 2558 จํานวน 2 เลม่)  

ไพจิตรา ล้อสกุลทอง และคณะ. (2557). คู่มอืปัวต้นแบบระบบบริการ การดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุใน
ชุมชนภายใต้บริบทของโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ. ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
(WA100 พ973ค 2557 จํานวน 1 เลม่)  

มกราพันธ์ุ จูฑะรสก และอนิษฐา จูฑะรสก. (2558). การพัฒนาชุมชนสุขภาวะ : โดยใช้นวัตกรรมระบบ
ครอบครัวเสมือน (หน่ึงวิทยาลัย หน่ึงชุมชน). กรุงเทพฯ : สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 
(WA100 ส233ก 2558 จํานวน 19 เล่ม)  

สุพัตรา ศรีวณิชชากร และคณะ. (2558). การจัดการระบบสุขภาพอําเภอเพ่ือดูแลกลุ่มประชากร : กลุ่ม
ผู้สูงอายุกลุ่มโรคเรื้อรัง กลุ่มคนพิการ. (พิมพ์ครั้งที่ 2). นนทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชน. (WA100 ก446 2558 จํานวน 1 เล่ม)  

สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ. (2557). รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากร
ไทย พ.ศ. 2554. นนทบุรี : สาํนักงาน. (WA395 ร451 2557 จํานวน 2 เล่ม)  

สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ. (2558). ภาระโรคระดับเขตสุขภาพและภูมิภาคของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2554. นนทบุรี : สาํนักงาน. (WA100 ภ467 2558 จํานวน 2 เล่ม)  

Food and Nutrition Policy for Health Promotion Program. (2013). Annual report 2013 Food 
and Nutrition Policy for Health Promotion Program.  Nonthaburi : Food and 
Nutrition Policy for Health Promotion Program. (WA695 F686a 2013 จํานวน 2 เล่ม) 

Jaichuen, N., & Khunpeuk, W. (2014). Behind the closed curtain of 3 HIGHs industrialized 
process : deceive adults, lure children. Nonthaburi : Food and Nutrition Policy for 
Health Promotion Program. (WA695 N812b 2014 จํานวน 2 เล่ม)  

Jaichuen, N. (2014). Waking the tiger : controlling advertising of 3 highs food and beverages. 
Nonthaburi : Food and Nutrition Policy for Health Promotion Program Health 
Promotion Research Center International Health Policy Program Thailand.       
(WA695 N812w 2014 จํานวน 3 เลม่) 
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Jongudomsuk, P. et al. (2015). The Kingdom of Thailand health system review. Geneva : 
World Health Organization. (WA540.JT3 K54 2015 จํานวน 2 เลม่) 

หมวด WB อายุรศาสตร ์
พรทวี ยอดมงคล. (2558). การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง (Palliative care). (พิมพ์ครั้งที่ 

6). นนทบุรี: สาํนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ. (WB310 พ238ก 2558 จํานวน 1 เล่ม) 
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ. (2557). แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติว่าด้วยการสร้างเสริมสุขภาวะใน

ระยะท้ายของชีวิต พ.ศ.2557-2559 : ตามมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ครั้งที่ 2  วันอังคาร
ที่ 17 ธันวาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี. (พิมพ์ครั้งที่ 3). 
นนทบุรี : สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ. (WB310 ผ932 2557 จํานวน 1 เลม่) 

 

หมวด WC โรคติดเชื้อ 
ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ และคณะ. (2554). ไขรหัสตับอักเสบเรื้อรังและตับแข็ง ไขมันตับไวรัสตับอักเสบซี โรคตับ

ในเด็ก. กรุงเทพฯ : ศูนย์โรคตับและปลูกถ่ายตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์.  
(WC536 ข929 2554 จํานวน 1 เล่ม) 

 

หมวด WD โรคโภชนาการ 
ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ และสมบัติ ตรีประเสริฐสุข. (2557). อ้วนลงพุง ไขมันตับ : คุมอาหาร ลดนํ้าหนักอย่างไร

ให้ได้ผล. กรุงเทพฯ : ศูนย์โรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (ฝ่ายอายุรศาสตร์). (WD210 ป622อ 
2557 จํานวน 1 เล่ม) 

 

หมวด WI โรคระบบทางเดินอาหาร 
ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์. (2558). รู้ทันโรคตับ 2 : คุยสารพันปัญหาตับ. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : ศูนย์โรคตับ 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. (WI700 ป622 2558 จํานวน 1 เล่ม) 

หมวด WM จิตเวชศาสตร ์
ผ่องศรี ศรีมรกต. (2557). การบําบัดทางเลือกเพ่ือช่วยเลิกบุหรี่วิถีไทย. (ฉบับปรับปรุงใหม่ พิมพ์ครั้งที่ 3). 

กรุงเทพฯ : เครือข่ายพยาบาลเพ่ือต้านบุหรี่และสารเสพตดิแห่งประเทศไทย คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (WM290 ผ227ก 2557 จํานวน 1 เลม่)  

มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. (2558). จิตเวชศิริราช 
DSM-5. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย. (WM100 จ464 2558 จํานวน 10 เล่ม)  

หมวด WP นรีเวชวิทยา 
สุวิทย์ บุณยะเวชชีวิน และเย้ือน ตันนิรันดร. (บรรณาธิการ). (2558). เวชปฏิบัติทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา. 

(พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.                          
(WP100 ว896 2558 จํานวน 10 เล่ม)  
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หมวด WQ สติูศาสตร ์
ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล. (2557). แนวคดิ หลักฐาน และการปฏิบัติ : ความปลอดภัยของการต้ังครรภ์. 

[สงขลา] : หน่วยผลิตตํารา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์.             
(WQ240 ท478น 2557 จํานวน 7 เลม่)  

หมวด WT เวชศาสตร์วัยชรา 
วีรศักด์ิ เมืองไพศาล. (บรรณาธิการ). (2557). การจัดการภาวะฉุกเฉินสําหรับผู้สูงอายุ. กรุงเทพฯ : สมาคม

พฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย. (WT100 ก446จ 2557 จํานวน 5 เล่ม) 
วีรศักด์ิ เมืองไพศาล. (บรรณาธิการ). (2557). การจัดการภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ. กรุงเทพฯ : สมาคม

พฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย. (WT115 ก446 2557 จํานวน 5 เล่ม)  
 

หมวด QY พยาธิวิทยา 
จุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์. (บรรณาธิการ). (2558). แนวทางการทดสอบ ณ จุดดูแลผู้ป่วยสําหรับประเทศไทย. 

[นนทบุรี] : กระทรวงสาธารณสุข. (QY470 น927 2558 จํานวน 5 เล่ม)  

หมวด DS ประวัติศาสตร ์
นวรัตน์ เลขะกุล. (2557). ภารตะศึกษาฟอรั่ม 6 : สัญลักษณ์โบราณในวัฒนธรรมปัจจบัุน :จากภารตะสู่

อาเซียน. นครปฐม : ศูนย์ภารตะศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล. (DS436 น299ภ 2557 จํานวน 1 เลม่) 

หมวด HC เศรษฐกิจ การคา้  
สุริยา รักการศิลป์. (บรรณาธิการ). (2558). เศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชนอีสานใต้. บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบุรีรัมย์. (HC445.Z7N65 ก525ศ 2558 จํานวน 2 เล่ม) 

หมวดการบรหิาร HF  
วราภา จันทร์โชติ, ศิริพร ชุดเจือจีน. (2558). เส้นทางการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันพระบรม

ราชชนก. นนทบุรี : ยุทธรินทร์การพิมพ์. (HF5549.5.M3 ว321ส 2558 จํานวน 3 เลม่)  

หมวดการศึกษา LB, LG 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพยาบาลศาสตร์. (2558). รายงานประจําปีการศึกษา2557-2558. ปทุมธานี : 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (LG395 ม246 2558 จํานวน 1 เลม่)  
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย. (2558). รายงานประจําปี 2557. กรุงเทพฯ : วิทยาลยัพยาบาลสภากาชาด

ไทย. (LG395 ร422วส 2557 จํานวน 1 เลม่) 
วีระวรรณ ศรตีะลานุคค์. (2558). บัณฑิตคุณภาพสร้างได้อย่างไร. กรุงเทพฯ: โมเดอร์น ฟิล์ม เซ็นเตอร์. 

(LB2378 ว848บ 2558 จํานวน 1 เลม่)  

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. (2558). วัฒนธรรมคุณภาพ : สร้างคน สร้างชาติ. 
กรุงเทพฯ : สํานักงาน. (LB2324 ว394 2558 จํานวน 1 เล่ม) 
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หมวดศิลปะ (N) 
วิรุณ ต้ังเจริญ. (2546). สุนทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : อีแอนด์ไอคิว.   

(N69.6.T5 ว696 2546 จํานวน 1 เลม่) 

หมวดหนังสืออ้างอิง  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี. (2557). รายงานประจําปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

สุพรรณบุรี ประจําปีงบประมาณ 2557. สุพรรณบุรี : วิทยาลัยฯ.                                 
(WY19 ร422วส 2557 จํานวน 1 เล่ม) 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช. (2557). รายงานประจําปี 2557. ราชบุรี: วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี จักรีรัช. (WY19 ร422จ 2557 จํานวน 1 เล่ม)  

สถาบันพระบรมราชชนก. (2558). รายงานประจําปี 2557. นนทบุรี : สถาบัน.                             
(W2.JT3 สถ181ร 2557 จํานวน 3 เลม่) 

หนังสือธรรมะ หมวด BQ, BJ 
จักรพงศ์ ไพบูลย์. (2556). บุญกิริยา. (พิมพ์ครั้งที่ 15). [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.]                                  

(BQ4435 จ223บ 2556 จํานวน   1 เล่ม) 
พระอธิการครรชิต อกิญฺจโน. (2555). กลับมารู้สึกตัว. กรงุเทพฯ : เปเปอร์เมท (ประเทศไทย).         

(BQ4570 พ415ก 2555 จํานวน 1 เลม่) 
สุภีร์ ทุมทอง. (2555). ธรรมที่พ่ึง. (พิมพ์ครัง้ที่ 2).  นครปฐม : สาละ. (BQ4190 ส839ธ 2555 จํานวน 1 เล่ม) 
สุภีร์ ทุมทอง. (2555). มรณสติในพระไตรปิฎก. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์.                                

(BQ5630.D4 ส839ม 2555 จํานวน  1 เลม่) 
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช. (2556). ไตรสิกขา : สิ่งสําคญัที่ชาวพุทธต้องเรียน. กรุงเทพฯ : เม็ดทราย. 

(BQ4180 ห313 2556 จํานวน 1 เลม่)  
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช. (2556). นาททีองในสังสารวัฎ เล่ม 3 (กัณฑ์ที่ 11-15). กรุงเทพฯ : เม็ดทราย. 

(BQ4435 ป452น 2556 จํานวน 1 เลม่)  
อมรา มลลิา. (2555). การเปลี่ยนแปลง. กรงุเทพฯ : ชวนพิมพ์. (BQ4570 อ293ก 2555 จํานวน 1 เลม่)  
เอกชัย จุละจาริตต์. (2552). หยุดทําร้ายประเทศไทยและแก้ปัญหาต่างๆ ทางคุณธรรมด้วยการคิดดี ทําดี. 

กรุงเทพฯ: สามลดา. (BJ1533 อ873ห 2552 จํานวน 1 เลม่)  

รายงานการวิจัย 
อรวรรณ์ คูหา, พงางาม พงศ์จตุรวิทย์ และอภิวรรณ ณัฐมนวรกุล. (2556). รายงานการวิจัย การศึกษาและ

พัฒนารูปแบบการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของผู้สูงอายุในแต่ละสถานบริการภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง. [กรุงเทพฯ] : สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือผู้สูงอายุ. 
(ว อ372ก 2556 จํานวน 1 เล่ม) 

เอ้ือจิต สุขพูล และณกร ลูกสยาม. (2557). รายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพของประชาชน หมู่บ้านสลักได อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์.  สุรินทร ์: วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์. (ว อ932ป 2557 จํานวน 1 เล่ม)  
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วิทยานพินธ ์
ชลดา ก่ิงมาลา. (2558). ผลของโปรแกรมการป้องกันการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นหญิง. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร 

มหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล.        
(วพ ช221ผ 2558 จํานวน 1 เล่ม) 

 


