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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต. 10 หน้า 2548. ISBN 974-9921-67-4
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พยาบาลพื้นฐาน. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย. 11 หน้า 2551.
5. สุพัตรา มะปรางหวาน “แนวทางปฏิบัติการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ” คู่มือวิชาปฏิบัติการพยาบาล
พื้นฐาน. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย. 7 หน้า 2551.
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พยาบาลพื้นฐาน. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย. 12 หน้า 2551
7. สุพัตรา มะปรางหวาน “แนวทางปฏิบัติการใส่ ให้อาหารและถอดสายยางให้อาหารที่ผ่านทางจมูกถึงกระเพาะ
อาหาร” คู่มือวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย. 7 หน้า 2551
8. สุพัตรา มะปรางหวาน เอกสารประกอบการสอน “ความต้องการสุขอนามัยส่วนบุคคล” รายวิชาการ
พยาบาลพื้นฐาน. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย. 10 หน้า 2551
9. สุพัตรา มะปรางหวาน “แนวทางปฏิบัติการ Hygiene care and Bed making” คู่มือวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลพื้นฐาน. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย. 16 หน้า 2551
10. สุพัตรา มะปรางหวาน (เรียบเรียง) “โครงสร้างองค์การพยาบาล” เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการภาวะ
ผู้นาและการจัดการทางการพยาบาล. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย. 6 หน้า 2551,2552.
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ผลงานการเขียนบทความทางวิชาการออนไลน์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การผ่าตัดบายพาสหัวใจ
มารู้จัก “ริดสีดวงทวาร” กันเถอะ
นิ่วในถุงน้าดี
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
โรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ
การจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสาหรับผู้สูงอายุ

การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในองค์กรวิชาชีพหรือหน่วยงานต่างๆ
- คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและพยาบาลพิเศษ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี

