ทักษะในการบริหารทางการพยาบาล = Skills of Nursing Management
หมวดหมู่ : WY105 อ259ท 2561
ผู้แต่ ง

: อภิรดี นันท์ศภุ วัฒน์

เนื อ้ หา

: เป็ นตำรำที่ผ้ เู ขียนได้ เรี ยบเรี ยงขึน้ จำกกำรค้ นคว้ ำตำรำทังภำษำไทยและภำษำอั
้
งกฤษ

แหล่งข้ อมูลต่ำงๆ และจำกประสบกำรณ์ ในกำรเรี ยนกำรสอนในกำรเป็ นอำจำรย์ประจำหลักสูตรพยำบำล
ศำสตรมหำบัณฑิต สำขำบริ หำรกำรพยำบำล รวมทังกำรท
้
ำวิจยั เนื ้อหำภำยในเล่มจะกล่ำวถึงกำรบริ หำร
ที่ มี เ นื อ้ หำประกอบด้ ว ย 6 เรื่ อ งหลัก ๆ คื อ กำรตัด สิ นใจ กำรสื่ อ สำรอย่ ำ งมี ป ระสิ ทธิ ภ ำพ กำรจูง ใจ
กำรจัดกำรควำมขัดแย้ ง กำรเจรจำต่อรอง และกำรทำงำนเป็ นทีม เพื่อให้ เข้ ำใจเกิดทักษะในกำรบริ หำร
ทำงกำรพยำบำล

ตารากุมารเวชศาสตร์ สาหรั บนักศึกษาแพทย์ และแพทย์ เวชปฏิบัติ เล่ ม 1
หมวดหมู่ : WS100 ต367 2560 ล.1
ผู้แต่ ง

: สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ, บรรณำธิกำร

เนือ้ หา

: ตำรำเล่มนี ้รวบรวมควำมรู้ ในกำรดูแลรักษำผู้ป่วยเด็กและกำรป้องกันส่งเสริ มสุขภำพเด็ ก

ประกอบด้ วยเนื ้อหำทำงกุมำรเวชศำสตร์ ร่ วมกับสำขำวิชำอื่นที่ เกี่ยวข้ องกับกำรดูแลสุขภำพและกำรรักษำ
ผู้ป่วยเด็ก โดยมีเนื ้อหำเกี่ยวกับ กำรซักประวัติและตรวจร่ ำงกำย ทำรกแรกเกิดและปริ กำเนิด โรคหัวใจ
และหลอดเลือด โรคทำงเดินอำหำรและตับ โภชนำกำร สำรน ้ำและอิเล็กโทรไลต์ โรคไต โรคภูมิแพ้ และ
ภูมิค้ ุมกัน มะเร็ งในเด็ก ระบบผิวหนัง กำรล่วงละเมิดและกำรทำรุ ณกรรม ศัลยกรรมเด็ก ศัลยศำสตร์
ออโธปิ ดิกส์ จักษุวิทยำ จิตเวชศำสตร์ เด็กและวัยรุ่น

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ = Human Resource Management
หมวดหมู่ : HF5549 ส117ก 2560
ผู้แต่ ง

: สกล บุญสิน

เนือ้ หา

: เนื ้อหำภำยในเล่มมีทงหมด
ั้
13 บท กล่ำวถึงควำมรู้ พื ้นฐำนในกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์

ทฤษฎีและตัวแบบกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ กำรออกแบบงำน
และกำรวิเครำะห์งำน กำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์ กำรสรรหำทรัพยำกรมนุษย์ กำรคัดเลือกทรัพยำกร
มนุษย์ กำรฝึ กอบรมและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ กำรจัดกำรผลกำรปฏิบตั ิงำนและกำรประเมิน กำรบริหำร
ค่ำตอบแทน กฎหมำยและจริ ยธรรมในกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ แรงงำนสัมพันธ์ และกำรเจรจำต่อรอง
ร่ วม และสุขภำพและควำมปลอดภัยของผู้ปฏิบตั ิงำน นำเสนอทฤษฎี แนวคิดอันทันสมัย ซึง่ เป็ นที่นิยม
ใช้ กนั อย่ำงแพร่หลำย ทังในประเทศและต่
้
ำงประเทศ รวมทังจั
้ ดทำบทวิเครำะห์และบทสรุป เพื่อให้ ผ้ อู ่ำนได้
เข้ ำใจยิ่งขึ ้น พร้ อมทังน
้ ำเอำผลงำนวิจยั ของผู้เขียนเองมำอธิบำยเพิม่ เติมในหัวข้ อที่เกี่ยวข้ องด้ วย

การพยาบาลเพื่อจัดการความปวดในเด็กที่ได้ รับการผ่ าตัดและถูกจากัดการสื่อสาร
ด้ วยท่ อช่ วยหายใจ
หมวดหมู่

: WY159 ว433ก 2561

ผู้แต่ ง

: วันธณี วิรุฬห์พำนิช

เนื อ้ หา

:

ตำรำเล่มนี ใ้ ห้ ควำมรู้ เกี่ ยวกับ ควำมส ำคัญและปั ญ หำในกำรพยำบำลเพื่ อจัด กำร

ควำมปวดในเด็กที่ได้ รับกำรผ่ำตัดและถูกจำกัดกำรสื่อสำรด้ วยท่อช่วยหำยใจ ผลกระทบของควำมปวดที่มี
ต่อเด็กและครอบครัว แนวคิดพื ้นฐำนกับควำมปวดในเด็ก กำรประเมินควำมปวดในเด็กที่ได้ รับกำรผ่ำตัด
และถูกจำกัดกำรสื่อสำรด้ วยท่อช่วยหำยใจ กำรจัดกำรควำมปวดในเด็กที่ไ ด้ รับกำรผ่ำตัดและถูกจำกัดกำร
สื่อสำรด้ วยท่อช่วยหำยใจโดยกำรใช้ ยำและไม่ใช้ ยำ รวมถึงกำรบันทึกและกำรติดตำมประเมินผลควำมปวด

ความท้ าทายแห่ งจิต : เข้ าใจกรรม เข้ าถึงธรรม และการตื่นรู้ สัจธรรมของชีวติ
หมวดหมู่ : BQ4570.L5 อ964ค 2560
ผู้แต่ ง

: โอคำวำ, ริวโฮ

เนื อ้ หา

: หนังสือเล่มนี ้จะนำคุณสู่กำรใช้ อุดมคติแบบพุทธในชีวิตประจำวัน และนำเสนอหลัก

คำสอนที่สำคัญ ได้ แก่ เรื่ องของกรรม กำรทำสมำธิ และกำรปฏิบตั ิ โดยคำสอนเหล่ำนี ้ส่งผลอย่ำงมำก
ในกำรทำชีวิตของเรำให้ เป็ นสุขและสงบด้ วยกำรตีควำมกำรบรรลุธรรมแบบสมัยใหม่ ใช้ ภำษำที่ชัดเจน
เรี ยบง่ำย สำมำรถกระตุ้นให้ เกิ ดกำรพิจำรณำ และอธิ บำยแนวคิดเดิมที่ ซับซ้ อนจนกระจ่ำงชัดได้ อย่ำง
ยอดเยี่ยม กำรรู้ แจ้ งมิได้ เป็ นเพียงแนวคิดเชิงนำมธรรมประเภทหนึ่ง แต่ ยงั เป็ นสิ่งที่ทกุ คนสำมำรถเข้ ำถึงได้
จริงๆ โดยกำรควบคุมจิตไปสู่อดุ มคติระดับสูงขึ ้น และเพียรพยำยำมก้ ำวไปสู่เส้ นทำงแห่งอนำคตที่สดใส

