การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรี ท่ มี ีภาวะแทรกซ้ อน
หมวดหมู่ : WY157 ก492 2561
ผู้แต่ ง

: นันทพร แสนศิริพนั ธ์, บรรณาธิการ

เนื อ้ หา

: เป็ นตาราใช้ ประกอบการเรี ยนในกระบวนวิชาการพยาบาลมารดา-ทารกแรกเกิดและ

การผดุงครรภ์ ที่เน้ นการดูแลสตรี มีครรภ์และทารกที่มีภาวะแทรกซ้ อนหรื อภาวะเสี่ยงทังในระยะตั
้
งครรภ์
้
ระยะคลอด และระยะหลังคลอด รวมทังรายละเอี
้
ยดเนื ้อหายังเป็ นประโยชน์สาหรับพยาบาลผดุงครรภ์ด้วย
เนื ้อหาภายในเล่มแบ่งเป็ น 12 บท ครอบคลุมเกี่ ยวกับ การพยาบาลสตรี ที่มีภาวะแทรกซ้ อนทางสูติกรรม
ทางอายุรกรรม ภาวะแทรกซ้ อนฉุกเฉินในระยะคลอด และภาวะแทรกซ้ อนในระยะหลังคลอด

การรั กษาพยาบาลโรคเบือ้ งต้ น
หมวดหมู่ : WY100 ก492 2561
ผู้แต่ ง
เนือ้ หา

: วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ , บรรณาธิการ
: ตาราเล่มนี ้เนื ้อหาภายในเล่มประกอบด้ วย กฎหมาย พระราชบัญญัติวิชาชีพ บทบาทและ

หน้ าที่ความรับผิดชอบของพยาบาลในด้ านการรักษาพยาบาลโรคเบื ้องต้ น หลักและวิธีการประเมินสุขภาพ
การซักประวัติ การตรวจสภาพร่ างกายทัว่ ไป การบันทึกผลการตรวจร่ างกาย การบันทึกรายงานแบบวิธี
แก้ ปัญหา การใช้ ยาสาหรั บพยาบาลในการรั กษาพยาบาลโรคเบือ้ งต้ น การวิเคราะห์ ผลการตรวจทาง
ห้ องปฏิบัติการเบื ้องต้ น ตลอดจนการวินิจฉัยแยกโรคตามกลุ่มอาการต่างๆ สามารถใช้ เป็ นแหล่งอ้ างอิง
ความรู้ และเป็ นแนวทางในการให้ การรักษาการพยาบาลโรคเบื ้องต้ นแก่ผ้ รู ับบริการได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม

จิตวิทยาการปฏิวัติ = Psychology of Revolution
หมวดหมู่ : JA74.5 ล814จ 2561
ผู้แต่ ง

: เลอ บง, กุสตาฟ

เนือ้ หา

: จิตวิทยาการปฏิวตั ิเล่มนี ้ ผู้เขียนเจาะลึกรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิวตั ิที่น้อยคนมากที่จะ

วิเคราะห์ ลึกซึ ้งได้ เฉกเช่นเดี ย วกับผู้เ ขี ย น การปฏิวัติในมุมมองของผู้คนส่วนใหญ่ มักจะคิดไปในทาง
เดียวกันคือการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองใหม่ ช่วยให้ ประเทศเจริ ญก้ าวหน้ ามากขึ ้น แต่ผ้ เู ขียนกลับ
ไม่คิดเช่นนัน้ ต่างไปจากผู้คนส่วนใหญ่ที่ได้ ศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็ นการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม โดยผู้เขียนได้ ใช้ หลักจิตวิทยาในการวิเคราะห์ การปฏิวัติ เพื่อที่จะทาความเข้ าใจได้ อย่างถ่องแท้
มากขึ ้น ผลงานของเลอ บง ถือเป็ นผลงานที่ ค่คู วร น่าศึกษา และยังมีความทันสมัยในยุคปั จจุบนั หนังสือ
เล่มนี ้จะช่วยให้ ผ้ อู ่านเข้ าใจสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยและประเทศทัว่ โลกได้ มากขึ ้นกว่าเดิม

โรคสมาธิสัน้ ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder
หมวดหมู่

: WS350.8 ช495ร 2561

ผู้แต่ ง

: ชาญวิทย์ พรนภดล

เนื อ้ หา

:

ความเข้ าใจในอาการและการรู้ วิธีช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็ นโรคสมาธิ สนอย่
ั ้ างถูกต้ อง

มีความจาเป็ นอย่างยิ่ง ตาราเล่มนี ้มีเนื ้อหาครอบคลุมทุกแง่ทกุ มุมเกี่ยวกับโรคสมาธิสนและทั
ั้
นสมัยมากที่สดุ
เนื ้อหาแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ประกอบด้ วย ธรรมชาติของโรคสมาธิสนั ้ การวินิจฉัยโรคสมาธิสนั ้ การรักษา
โรคสมาธิ สนั ้ และการดาเนินโรคของโรคสมาธิ สัน้ นอกจากนีเ้ นือ้ หาในบางบทยังเป็ นประโยชน์ สาหรั บ
ผู้ปกครองและครูที่ต้องการทราบเทคนิคต่างๆ เพื่อนาไปใช้ ในการดูแลรักษาและปรับพฤติกรรมเด็กที่ป่วยเป็ น
โรคสมาธิสนได้
ั ้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ลักษณะแบบนีเ้ ป็ นคนนิสัยแบบไหนนะ
หมวดหมู่ : BF698.4 ช541ล 2559
ผู้แต่ ง
เนื อ้ หา

: ชิบยุ ะ, โชโซ
: ทาทุกเรื่ องให้ ส าเร็ จง่า ยๆ ด้ วยเคล็ ด ลับการมองคนให้ ทะลุปรุ โ ปร่ งได้ ใ นเวลาสัน้ ๆ

แค่ลกั ษณะภายนอกก็ช่วยให้ ดนู ิสยั ที่ซ่อนเร้ นได้ เพียงพูดคุยแค่ไม่กี่นาที สามารถรู้ นิสยั ที่แท้ จริ งได้ จากสิ่งที่
ดูเหมือนไม่สาคัญ ไม่ว่าจะเป็ นแฟชัน่ รสนิยมการกิน ทรงผม โครงหน้ า คาพูดติดปาก หรื อนิสยั ติดตัว
คนที่เลียนแบบทรงผมคนดังมักมีนิสยั เป็ นเด็กใช่มยั ้ ลูกคนเล็กมีใจบริ การแน่หรื อ ทาอย่างไรจะไปได้ สวย
กับคนชอบสีฟ้า คนใบหน้ าใหญ่มกั ใจกล้ าหน้ าด้ านจริงหรื อ หนังสือเล่มนี ้เป็ นพลังพิเศษในการบอกใบ้ นิสยั
ใจคอของคนรอบข้ าง เพื่อให้ สานสัมพันธ์กบั คนใหม่ๆ ได้ อย่างราบรื่ น

