กฎหมายสาหรั บพยาบาล
หมวดหมู่ : WY32 ส961ก 2561
ผู้แต่ ง

: แสงทอง ธีระทองคำ และ ไสว นรสำร

เนื อ้ หา

: เป็ นตำรำประกอบกำรเรี ยนกำรสอนวิชำกฎหมำยเกี่ ยวกับวิชำชีพกำรพยำบำลและ

กำรผดุงครรภ์ เนื อ้ หำสอดคล้ องกับลักษณะวิชำ ประกอบด้ วย กฎหมำยคุ้มครองสวัสดิภำพประชำชน
กฎหมำยวิ ช ำชี พกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ และกฎหมำยอื่ นๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมทัง้ จริ ย ธรรมทำง
กำรพยำบำล กำรป้ องกัน และแก้ ไ ขปั ญ หำจริ ย ธรรมในกำรปฏิบัติกำรพยำบำล เป็ นต ำรำที่ มี เนื อ้ หำ
กฎหมำยที่อ่ำนเข้ ำใจง่ำย มีกรณี ศึกษำ และคำถำมท้ ำยบท เพื่อให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ฝึกวิ เครำะห์ และตัดสินใจ
ประเด็นปั ญหำทำงกฎหมำยและจริ ยธรรม ตลอดจนสำมำรถนำไปทบทวนเพื่อเตรี ยมสอบรวบยอด และ
สอบเพื่อขอขึ ้นทะเบียนรับใบอนุญำตเป็ นผู้ประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ ชัน้ 1

รู้ ทางเวชศาสตร์ ฟื้นฟูเด็ก = Unseal Pediatric Rehabilitation
หมวดหมู่ : WS366 ร711 2560
ผู้แต่ ง

: ศรี นวล ชวศิริ, บรรณำธิกำร

เนื อ้ หา

: ต ำรำรู้ ทำงเวชศำสตร์ ฟื้น ฟูเ ด็ ก มี เ นื อ้ หำภำยในเล่ ม ที่ มี ค วำมครอบคลุม ทัน สมัย

มีกำรทบทวนวรรณกรรมและบทควำมต่ำงๆ ทังในและต่
้
ำงประเทศ รวมทัง้ สอดแทรกประสบกำรณ์ จริ ง
ในเวชปฏิบตั ิทำงคลินิก ให้ ผ้ อู ่ำนสำมำรถเห็นภำพ เข้ ำใจโรคและวิธีกำรดูแลรักษำฟื น้ ฟูผ้ ปู ่ วยเด็กโรคต่ำงๆ
ที่พบบ่อยในเวชปฏิบตั ิ ตลอดจนกำรวินิจฉัยแยกโรคตำมกลุ่มอำกำรต่ำงๆ สำมำรถใช้ เป็ นแหล่งอ้ ำงอิง
ควำมรู้ และเป็ นแนวทำงในกำรให้ กำรดูแลรักษำและฟื น้ ฟูสมรรถภำพผู้ป่วยเด็ก ซึง่ ส่วนใหญ่มีควำมพิกำรใน
รู ปแบบต่ำงๆ โดยผู้อ่ำนจะได้ รับควำมรู้ ควำมเข้ ำใจในเชิงกว้ ำงและลึก และสำมำรถนำไปปรับใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์ต่อผู้ป่วยเด็กคนอื่นๆ ได้ อย่ำงเหมำะสม

สุขภาพจิตชุมชน = Community Mental Health
หมวดหมู่ : WM30.6 ช116ส 2561
ผู้แต่ ง

: ชลธิชำ แก้ วอนุชติ

เนือ้ หา

: สุขภำพจิตชุมชนเล่มนีผ้ ้ เู ขียนมีแนวคิดที่ต้องกำรจะให้ ประชำชนในชุมชนมีกำรใช้ ชีวิตอย่ำง

มีควำมสุข ซึ่งเป็ นกำรดำเนินชีวิตอย่ำงเข้ ำใจตนเองและเข้ ำใจผู้อื่นบนรำกฐำนควำมเป็ นจริ ง โดยอยู่ใน
กรอบกฎเกณฑ์ ก ติ ก ำของชุม ชน เนื อ้ หำภำยในเล่ ม กล่ ำ วถึ ง สุขภำพจิต ชุม ชน กำรวำงรำกฐำนและ
พัฒนำกำรของสุขภำพจิต แนวคิดทฤษฎี และแบบจำลองพื ้นฐำนทำงสุขภำพจิตในระดับชุมชน สุขภำพจิต
อำรมณ์ ที่ ดี กับ พัฒ นำกำรด้ ำ นอำรมณ์ จิ ต ใจ และสัง คม ลัก ษณะควำมผิ ด ปกติ ทำงภำวะสุ ข ภำพจิ ต
ควำมเครี ยด ควำมวิตกกังวล ควำมโกรธ และควำมก้ ำวร้ ำว กำรปรับตัว บทบำท กำรป้องกัน และส่งเสริ ม
สุ ข ภำพจิ ต กำรให้ บริ ก ำรสุ ข ภำพจิ ต ผสมผสำนกั บ งำนบริ ก ำรชุ ม ชน แนวโน้ ม และทิ ศ ทำงของ
สุขภำพจิตชุมชน

เวชปฏิบัตผิ ้ ูป่วยนอกทางสูตศิ าสตร์ = Medical Practice in Obstetric Outpatient
หมวดหมู่

: WQ100 ว895 2560

ผู้แต่ ง

: ธำรำงรัตน์ หำญประเสริฐพงษ์ , บรรณำธิกำร

เนื อ้ หา

:

กำรดูแลหญิงตังครรภ์
้
ที่หอผู้ป่วยนอกมีเวลำจำกัด กำรตระหนักถึงควำมสำคัญและ

ควำมแม่นยำในเนื ้อหำควำมรู้ เป็ นหัวใจสำคัญ ตำรำเล่มนี ้ผู้เขียนมุ่งเน้ นเพื่อให้ ควำมรู้ หลักกำรและแนวทำง
ในกำรดูแลหญิงตังครรภ์
้
ในเวชปฏิบตั ิผ้ ปู ่ วยนอกพื ้นฐำนที่พบบ่อย และเป็ นแนวทำงในกำรศึก ษำและเตรี ยม
สอบของนักศึกษำแพทย์ จะช่วยให้ กำรดูแลทำหญิ งตัง้ ครรภ์ ในเวชปฏิบัติผ้ ปู ่ วยนอกเป็ นไปอย่ำงถูกต้ อง
เพื่อควำมปลอดภัยของหญิงตังครรภ์
้
และทำรกในครรภ์ได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ

การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่ น : แนวคิด และ การจัดการหลายระดับ
หมวดหมู่ : BF724 อ634ก 2561
ผู้แต่ ง

: อำภำพร เผ่ำวัฒนำ , นฤมล เอื ้อมณีกลู และ สุนีย์ ละกำปั่ น

เนือ้ หา

: นำเสนอข้ อมูลควำมรู้ควำมเข้ ำใจเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นและแนวทำงกำรดูแล

โดยมุ่งเน้ นถึงแนวคิด ทฤษฎีทำงจิตวิทยำและพฤติกรรมศำสตร์ ที่นำมำประยุกต์ใช้ ในกำรดูแลวัยรุ่ น รวมถึง
พฤติกรรมเสี่ยงต่ำงๆ ได้ แก่ กำรสูบบุหรี่ กำรดื่มสุรำ ควำมรุนแรง กำรฆ่ำตัวตำย อุบตั ิเหตุ พฤติกรรมทำง
เพศ และ มำตรกำรทำงกฎหมำยและกำรชี ้แนะสังคมในกำรป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่ น เนื ้อหำสำระ
ในแต่ละบทประกอบด้ วยแนวคิดหลัก วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม สถำนกำรณ์ปัญหำและผลกระทบสุขภำพ
ปั จจัยที่มีควำมสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมแนวคิดและกำรประยุกต์ใช้ หลักฐำนเชิงประจักษ์ บทสรุ ป และคำถำม
นำอภิปรำย เป็ นคู่มือในกำรทำงำนเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่ำงๆ ที่ส่งผลต่อสุขภำพและคุณภำพชีวิตของ
วัยรุ่นต่อไป

