่ CD-TEXT BOOK
รายชือ
สาขาวิชา การพยาบาลเวชปฏิบ ัติชุมชน

รหัสโสตฯ

เลขหมู่หนังสือ

ชื่อเรื่อง

ภาษา

จํานวน / รายการ

CD-T 1301

WY156 C215 2004

Cancer symptom management

Eng

1

CD-T 1322

WY49 M266 2006

Managing chronic disorders

Eng

1

CD-T 1323

WY157.3 R491E 2007

Essentials of maternity, newborn and women's
health nursing

Eng

1

CD-T 1324

WY100.4 W374H 2007

Health assessment in nursing

Eng

1

CD-T 1325

WY160 V289F 2006

Foundations of psychiatric mental health nursing : a
clinical approach

Eng

1

CD-T 1326

QV4 M478M 2006

Mosby's pharmacology in nursing

Eng

1

CD-T 1357

QV39 K18T 2007

2007 Lippincott's nursing drug guide

Eng

1

CD-T 1390

LB2369 ล218น 2549

แนวทางการนําเสนอผลงานวิชาการและโครงร่างวิจยั

ไทย

1

CD-T 1443

WY100 F981 2004

Fundamentals of nursing : concepts, process and
practice

Eng

1

CD-T 1542

WY100.4 D579N 2007

Nursing health assessment : a critical thinking,
case studies approach

Eng

2

CD-T 1543

WY159 H686W 2007

Wong's nursing care of infants and children

Eng

1

CD-T 1544

WY157.3 O76M 2008

Maternity, newborn, and women's health nursing :
comprehensive care across the lifespan

Eng

2

CD-T 1545

WY159 N974 2007

Nursing care of children : principles and practice

Eng

1

CD-T 1620

WB141.5 J31D 2006

Differential diagnosis for primary care : a handbook
for health care practitioners

Eng

1

CD-T 1711

WX157 R595 2006

Risk management handbook for health care
organizations

Eng

1

่ CD-TEXT BOOK
รายชือ
สาขาวิชา การพยาบาลเวชปฏิบ ัติชุมชน

รหัสโสตฯ

เลขหมู่หนังสือ

ชื่อเรื่อง

ภาษา

จํานวน / รายการ

Eng

1

CD-T 1730

QV39 S767N 2008

PDR nurse's drug handbook : the information
standard for prescription drugs and nursing
considerations

CD-T 1753

QA276.12 T834E 2008

Essentials of statistics

Eng

1

CD-T 1791

WY18.2 N337 2008

NCLEX-RN review : 1000 questions to help you
pass

Eng

1

CD-T 1792

WY18.2 C521N 2008

NCLEX-RN review guide : top ten questions for
quick review

Eng

1

CD-T 1814

WB115 H322 2008 V.2

Harrison's principles of internal medicine

Eng

1

CD-T 1833

WB146 ท156ก 2550

การพัฒนากระบวนการการดูแลและป้องกันอาการหอบ
หืดซํ ้าอย่างมีสว่ นร่วมในเด็กก่อนวัยเรียน = The
development of a caring and preventive process
by community participation for recurrent asthma of
preschool age

ไทย

1

CD-T 1894

WY86 F278C 2005

Contemporary nursing knowledge : analysis and
evaluation of nursing models and theories

Eng

1

WY159 พ523ก 2550

การพัฒนาแนวปฏิบตั ิการพยาบาลในการดูแลต่อเนื่อง
ทารกเกิดก่อนกําหนดนํ ้าหนักน้ อยที่มีภาวะหายใจลําบาก
= The development of a clinical nursing practice
guideline for continuing care in low birth weight
preterm infants with respiratory distress syndrome

ไทย

1

WE870 ธ265ก 2549

การพัฒนาแนวปฏิบตั ิการพยาบาลการชะลอความ
รุนแรงของข้ อเข่าเสือ่ มในผู้สงู อายุ = The development
of a clinical nursing practice guideline to reduce
the severity of osteoarthritis of knee in the elderly

ไทย

1

CD-T 1961

CD-T 1963

่ CD-TEXT BOOK
รายชือ
สาขาวิชา การพยาบาลเวชปฏิบ ัติชุมชน

รหัสโสตฯ

ชื่อเรื่อง

ภาษา

จํานวน / รายการ

WL355 พ239น 2549

แนวปฏิบตั ิการวินิจฉัยและการจัดการผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองภายนอกโรงพยาบาลโดยใช้ ผลการวิจยั =
The clinical practice guideline for diagnosis and
management in stroke patients of pre-hospital care
within research utilization

ไทย

1

WE708 จ631ก 2549

การพัฒนาแนวปฏิบตั ิการเคลือ่ นย้ ายผู้บาดเจ็บบริเวณ
คอและกระดูกสันหลังจากอุบตั ิเหตุ ณ จุดเกิดเหตุจน
นําส่งสถานพยาบาล ศูนย์หวั เฉียวพิทกั ษ์ ชีพ-ป่ อเต็กตึง๊
โรงพยาบาลหัวเฉียว = The development of a clinical
practice guideline for transferring system among
cervical spinal injury patients at pre-hospital to
health care service Huachiew-Poh Tek Tung life
support center, Huachiew Hospital

ไทย

1

WY152 บ674ก 2550

การพัฒนาแนวปฏิบตั ิการพยาบาลเพื่อดูแลผู้สงู อายุโรค
ข้ อเข่าเสือ่ มในชุมชน = The development of a clinical
nursing practice guideline for elderly with
osteoarthritis care in community

CD-T 1976

WD610 ร376ก 2550

การพัฒนาแนวปฏิบตั ิของผู้ทําการฝึ กทหารเพื่อป้องกัน
โรคที่เกิดจากความร้ อนในการฝึ กทหารใหม่ = The
development of a practice guideline for Thai army
trainer to prevent heat injury among new privates
during training

ไทย

1

CD-T 2007

WY100 D521F 2009

Fundamental concepts and skills for nursing

Eng

1

WG340 น421ก 2551

การพัฒนาเครื่องมือคัดกรองความเสีย่ งต่อภาวะความ
ดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุสาํ หรับพยาบาลเวช
ปฏิบตั ิชมุ ชน = The tool development for screening
the risk of primary hypertension for community
nurse practitioner

ไทย

1

CD-T 1966

CD-T 1967

CD-T 1968

CD-T 2015

เลขหมู่หนังสือ

1

่ CD-TEXT BOOK
รายชือ
สาขาวิชา การพยาบาลเวชปฏิบ ัติชุมชน

รหัสโสตฯ

ภาษา

จํานวน / รายการ

Essentials of nursing research : appraising
evidence for nursing practice

Eng

1

CD-T 2033 W21.5 H477C 2009

Clinical medical assisting : a professional,
field smart approach to the workplace

Eng

1

CD-T 2068 WY20.5 P769N 2008

Nursing research : generating and
assessing evidence for nursing practice

Eng

1

CD-T 2078 WY152 ค695 2550

คูม่ ือการดูแลผู้ป่วยโรคเรือ้ รังที่บ้าน

ไทย

1

CD-T 2081 QS17 A159M 2008

McMinn's clinical atlas of human anatomy

Eng

1

CD-T 2083

WB110 T355 2007

Textbook of family medicine

Eng

1

CD-T 2090

WY20.5 F278E 2009

Evaluating research for evidence-based nursing
practice

Eng

1

CD-T 2093

WY20.5 ป554ส 2549

สถิติสาํ หรับงานวิจยั ทางการพยาบาลและการใช้
โปรแกรม SPSS for Windows

Eng

1

CD-T 2093

WY20.5 ป554ส 2549

สถิติสาํ หรับงานวิจยั ทางการพยาบาลและการใช้
โปรแกรม SPSS for Windows

Eng

1

CD-T 2231 WB200 S973T 2010

Textbook of physical diagnosis : history and
examination

Eng

1

CD-T 2353

WC515 ค695 2553

คู่มือการปฏิบตั ิงานป้องกันควบคุมโรคไข้ หวัดใหญ่สาย
พันธุ์ใหม่ (H1N1) 2009 สําหรับบุคลากรด้ านการแพทย์
และสาธารณสุข

ไทย

2

CD-T 2612

GR487 ป198ค 2553

คําขับลูกอ่อน : ภาพชีวิตและภูมิปัญญาไทลื ้อในบท
เพลงสําหรับเด็ก

ไทย

1

CD-T 2017

เลขหมู่หนังสือ
WY20.5 P769E 2010

ชื่อเรื่อง

่ CD-TEXT BOOK
รายชือ
สาขาวิชา การพยาบาลเวชปฏิบ ัติชุมชน

รหัสโสตฯ

เลขหมู่หนังสือ

ชื่อเรื่อง

ภาษา

จํานวน / รายการ

ไทย

5

Eng

1

นโยบายสาธารณะไทย : กําเนิด พัฒนาการและ
สถานภาพของศาสตร์

ไทย

1

Medical-surgical nursing : assessment and
management of clinical problems

Eng

1

2005 Lippincott's nursing drug guide

Eng

1

CD-T 3042

Evidence-based practice : in nursing & healthcare
a guide to best practice

Eng

1

CD-T 3090

WT500 ก446 2553

การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฎิบตั ิของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล : การจัดการระบบ
การดูแลผู้ป่วยโรคเรื ้อรัง กรณีเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง

ไทย

1

WM171.5 ก446 2553

การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฎิบตั ิของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล : แนวทางการดูแล
รักษาภาวะซึมเศร้ าและ ผู้มีความเสีย่ งต่อการฆ่าตัวตาย

ไทย

1

WB320 ก446 2553

การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฎิบตั ิของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล : ประสบการณ์การ
ทํางานสร้ างเสริมสุขภาพคนพิการ

ไทย

1

WT100 ก446 2553

การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฎิบตั ิของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล : แนวปฏิบตั ิในการ
บริการผู้สงู อายุ

ไทย

1

WS462 ก446 2553

การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฎิบตั ิของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล : แนวทางการดูแล
สุขภาพวัยรุ่น

ไทย

1

สถิติสาํ หรับงานวิจยั ทางการพยาบาลและการใช้
โปรแกรม SPSS for Windows

CD-T 2784

CD-T 2830

PE1127.M4 A442C 2010 Cambridge English for nursing : pre-intermediate

CD-T 2974

HD87 ศ683น 2552

CD-T 2975
CD-T 3006

CD-T 3091

CD-T 3092

CD-T 3093

CD-T 3094

QV39 K18T 2005

่ CD-TEXT BOOK
รายชือ
สาขาวิชา การพยาบาลเวชปฏิบ ัติชุมชน

รหัสโสตฯ

เลขหมู่หนังสือ
รวม 53 ชื่อเรื่อง 60 รายการ

ชื่อเรื่อง

ภาษา

จํานวน / รายการ

