
รายชื่อหนังสือประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 
 
หนังสือต าราภาษาไทย  
Happy running : มาว่ิงกันเถอะ.   ภคณีย์ บุรุษภักดี.   กรุงเทพฯ : สเต็ปส์, 2558  

(QT260.5.J6 ภ181ฮ 2558) 
คู่มอืการพยาบาลผู้ป่วยเนื้องอกประสาทตอ่มไร้ทอ่ที่ได้รับการรักษาด้วยสารเภสัชรังสี 131 I-MIBG.  

ภัทิรา บัวพูล.   กรุงเทพฯ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช, 2561  
((Res) WY156 ภ374ค 2561) 

คู่มอืในการดูแลรักษาผู้ปว่ยโรคหลอดเลอืดสมองแตก Care map for hemorrhagic stroke. 
กุลพัฒน์ วีรสาร, บรรณาธิการ.  กรุงเทพฯ : สถาบันประสาทวิทยา, 2562 (WL355 น927 2562) 

ต าราโลหิตวิทยา และพยาิิวิทยาคลินิก : Textbook of hematology and clinical pathology.  
ปิยะ รุจกิจยานนท์, บรรณาธิการ.  กรุงเทพฯ : วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2563  
(WH100 ต367 2563) 

แนวทางการรักษาโรคหลอดเลอืดสมองตบีและอดุตันส าหรับแพทย์.   ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์  
และธน ธีระวรวงศ์,  บรรณาธิการ.  กรุงเทพฯ : สถาบันประสาทวิทยา, 2562  
(WL355 น927 2562) 

แนวทางเวชปฏิบัติกรณีสมองบาดเจ็บ : Clinical practice guideline for traumatic brain  
Injury.  นครชัย เผื่อนปฐม และธีรเดช ศรีกิจวิไลกุล, บรรณาธิการ.   กรุงเทพฯ :  
สถาบันประสาทวิทยา, 2562 (WL354 น927 2562) 

ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้ใหบ้ริการและองค์กรภาคทีี่เกี่ยวข้องตอ่การด าเนินงาน 
หลักประกันสขุภาพแห่งชาติปี 2562.   ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.  กรุงเทพฯ :  
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2562 (WA540.JT3 สปสช 2562) 

พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562.  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.  นนทบุรี :  
ส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2562  
(WA540.JT3 สธ02 2562) 

ภัยร้ายซ่อนเร้นบุหรี่ไฟฟ้า (Hidden dangers of E-Cigarette).   ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ,  
วศิน พิพัฒนฉัตร และ Stephen Harmann.   กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ 
เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย), 2562 (WM290 ฉ236ภ 2562) 

รายงานการสร้างระบบหลักประกันสขุภาพแหง่ชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2562.    
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.  กรุงเทพฯ : ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2562  
(WA540.JT3 สปสช 2562) 

 



อัตราค่าบริการสาิารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาิารณสุขส าหรับคนไทย พ.ศ. 2562.  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.   นนทบุรี : กองบริหารการสาธารณสุข  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2562 (W74 สธ0207 2562) 

อัตราค่าบริการสาิารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาิารณสุขส าหรับชาวต่างชาติ  
พ.ศ.2562.  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.   นนทบุรี : กองบริหารการสาธารณสุข  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2562  (W74 สธ0207 2562) 

เส้นชัยอยู่ที่ใจ.   นรรัตน์ เลาหกุลเวทิต.  กรุงเทพฯ : วิช, 2559  (QT260.5.J6 น219ส 2559) 
 

หนังสือ KM 
I feel young คู่มือออกแบบชีวิตสูงวัย.   รุ่งโรจน์ พิทยศิริ.   กรุงเทพฯ : ไอดี ออล ดิจิตอล พริ้นท์,  

2560  ((KM) WT120 ร636I 2560) 
ฉลาดรู้ดูแลลกูแรกเกดิ.   ชนิกา ตู้จินดา.   กรุงเทพฯ : รักลูกบุ๊กส์, 2554  ((KM) WS113 ช149ฉ 2554) 
ฉลาดรู้อารมณ์จิตใจลูกรกั.   วันเพ็ญ บุญประกอบ.  กรุงเทพฯ : รักลูกบุ๊กส์, 2554  

((KM) WS105.5.C.3 ว435ฉ 2554) 
ไม่ตอ้งใช้เงินแสนก็หน้าตาดีได้แค่รู้วิิีจัดการฟัน.   พรเทพ ดีสุคนธ์.  กรุงเทพฯ : เอ็ดดเูคชั่น ไมน์ด ไลน์  

มัลติมีเดีย, 2560  ((KM) WU113 พ242ม 2560) 
อาหารคลีนเพื่อสขุภาพ ฉบับสมบูรณ์.   ทิฆัมพร ราชวงค์.  กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2560   

((KM) QU145 ท441อ 2560) 
 

หนังสือทั่วไป 
Look Good ดูดี ชนะใจท าอะไรกช็นะ.   อภัยลักษณ์ ตันตระบัณฑิตย์.  กรุงเทพฯ : ไอแอมเดอะเบสท์,  

2561 (BF637 อ248L 2561) 
10 ขั้นตอนเปลี่ยนบุคลิก.   รณชัย ธรรมปรีดา.   กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2552  (BF698 ร123ส 2552) 
3 ปีข้างหน้าคุณจะยังมีงานท าหรือไม.่  โจ จาง และไบรอัน เหยา.  นนทบุรี : อมรินทร์ ฮาวทู, 2559  

(BF481 จ861ส 2559) 
30 วิิีเอาชนะโชคชะตา = The luckiest man in the world.   บัณฑิต อึ้งรังษ.ี  กรุงเทพฯ :  

คบบัณฑิต พับลิชชิ่ง, 2558  (BF637.S8 บ259ว 2558) 
66 วิิีลับคมสมอง.  คะโตะ โทะชิโนะริ.  กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2559  (BF431 ท919ห 2559) 
เก่งภาษา 50 ล้าน.  บัณฑิต อึ้งรังสี.  สมุทรสาคร : เดอะ พอยท,์ 2556  (P121 บ259ก 2556) 
เกมทายใจเราเป็นคนแบบไหนกันนะ.   ฮะชิโระ อะซะโนะ.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ :  

อมรินทร์ How-To, 2558  (BF637.C5 อ111ก 2558) 
ความลับที่ผู้ชายไม่บอกแต่อยากให้ผู้หญิงรู้.   เกรซ่ี.   กรุงเทพฯ : ทัช, 2557  (HQ1090 ก764ค 2557) 
 



ความลับเศรษฐีคนแบบนีแ้หละดงึดูดเงิน.   โทนี่ โนะนาโกะ.  พิมพ์ครั้งที่ 5.  กรุงเทพฯ :  
อมรินทร์ฮาวท,ู 2559  (BF637.C5 น949ค 2559) 

เคล็ดลับของอัจฉริยะเรียนเก่งทั่วโลก.  สมาร์ทไบร์ท และอชิรญา.  กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุค๊, 2555   
(BF412 ส299ค 2555) 

จงเห็นแก่ตัว.   กมลชนก ปานใจ.  กรุงเทพฯ : อัพ, 2559  (BF637 ก136จ 2559) 
จากสาวโรงงานสู่ต าแหน่งผู้พิพากษา.   ลัดดาวรรณ หลวงอาจ.  พิมพ์ครั้งที่ 4.  กรุงเทพฯ :  

อมรินทร,์ 2559  (KPT110 ล245จ 2559) 
เชฟหญิงเหลก็ สูตรชีวิตจากครัวไทยในนิวยอร์ก.  งามพร้อม ไทยมี.  กรุงเทพฯ : บัดส์ พับลิชชิ่ง, 2560   

(TX666.T5 ง342ช 2560) 
ถ้าไม่มีทางก็ตอ้งสร้างมันขึ้นเอง.  คิมซองจุน.  กรุงเทพฯ : สปริงก์บุ๊กส์, 2560   

(BF637.S8 ค451ถ 2560) 
ทักษะส าคัญกว่าความรู้.  สม สุจีรา.   กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2558  (BF636 ส231ท 2558) 
เิอคือใคร Time Passes. Flavor.   ลักขณนาจ มารควัฒน์.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์พร้ินติ้ง 

แอนด์พับลิชชิ่ง, 2558  (TX666.T5 ล218ธ 2558) 
ปลุกสมองให้คลอ่งงาน : Your brain @ work.   เดวิด ร็อค.   กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2554   

(BF408 ร181ป 2554) 
เปิดประตูใจไขความลับในจิตใต้ส านึก.   พงศ์ปกรณ์ พิชิตฉัตรธนา.   กรุงเทพฯ : Feel Good, 2557   

(BF315 พ126ป 2557) 
พลิกชีวิต.   ปาริฉัตร ปาริชาติ.   กรุงเทพฯ : Dดี, 2553  (BF637 ป553พ 2553) 
พระเมรุในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร.   

อิสรีย์ ธีรเดช, บรรณาธิการ.   กรุงเทพฯ : ส านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร,  
2561 (DS586 พ361 2561) 

มนุษยสัมพันิ์.   สมพร สุทัศนีย์.  พิมพ์ครั้งที่ 10.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
2554  (HM132 ส265ม 2554) 

มหัศจรรย์แห่งการเขียน.  วิธาน ฐานะวุฑฒ์.   กรุงเทพฯ : ศยาม, 2554  (PN147 ว612ม 2554) 
ไม่มขีาใช่ว่าไม่มีลมหายใจ.  ต่วนอัมรัน กูโซะ.   พิมพ์ครั้งที่ 4.   กรุงเทพฯ : แพรวส านักพิมพ์, 2558   

(U54.T5 ต224ม 2558) 
ลมหายใจแห่งความส าเร็จ : Soul of success.   ภคพร สุขศิริ.  กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559  
(BF637.S8 ภ114ล 2559) 
วิิีอ่านคนให้ทะลุถงึใจ.   จีราร์ด ไอ ไนเรนเบอร์ก และเฮนรี่ เอช คาเลโอ.   พิมพ์ครั้งที่ 19. 

กรุงเทพฯ : บีมีเดีย, 2557  (BF637.N4 น979ว 2557) 
ศาสตร์ชีวิต.   วิจิตร บุณยะโหตระ.   พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์พร้ินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2555   

(BJ1588.T5 ว522ศ 2555) 
 



อยากรวยต้องรู้ิรรม.   ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล.   กรุงเทพฯ : อมรินทร์ How-To, 2557   
(HG179 ธ251อ 2557) 

อะไรไมจ่ าเป็นก็ทิง้ไป.   ซะซะกิ ฟูมิโอะ.   พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : สเต็ป, 2560   
(BF318 ฟ559อ 2560) 

 

วรรณกรรมเยาวชน 
เมขลา-รามสูร.   จันทร์เจ้า.   ปทุมธานี : สกายบุ๊คส์, 2556  (นท จ255ม 2556) 
ศรีินญชัย.  พี่เชียร์รี่แลนด์.   ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2557 (นท พ791ศ 2557) 
เอ๊ะคนท าแบบนีส้ัตว์ท าแบบไหน.   รัตนา คชนาท.   พิมพ์ครั้งที่ 2.   กรุงเทพฯ : ห้องเรียน, 2552  

(นท ร375อ 2552) 
 

นวนิยาย 
พรหมลิขิตรักแตม้ใจ.   ฐิญาดา.  กรุงเทพฯ : พิมพ์ค า, 2561  (นว ฐ321พ 2561) 
รักจงรัก(ษ์).   ลักษณะปรีชา.   กรุงเทพฯ : Sugar Beat, 2562  (นว ล225ร 2562) 
รักนะจึงบอก : รวมเรื่องชนะการประกวดเรื่องเล่าทางการแพทย์ ประจ าปี 2559.   แพทยสภา. 

นนทบุรี : แพทยสภา, 2559  (รส ร285 2559) 
ร้ายสู่รัก.   หทัยดารา.  กรุงเทพฯ : Sugar Beat, 2561 (นว ห135ร 2561) 
เร่ืองเล่าจากยอดภูเขาน้ าแขง็.  ดาวเดียวดาย.   พิมพ์ครั้งที่ 7.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์พร้ินติ้ง 

แอนด์พับลิชชิ่ง, 2559  (รส ด436ร 2559) 
วิมานมิุรส.  ระฆังเงิน.   กรุงเทพฯ : พิมพ์ค า, 2559 (นว ร212ว 2559) 
 

หนังสือิรรมะ 
คู่มอืแสวงพรสวรรค์.   สม สุจีรา.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2559  (ธม ส231ค 2559) 
ฆราวาสบรรลุิรรม.   อัจฉราวดี วงศ์สกล.   พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต, 2559  

(ธม อ513ฆ 2559) 
เดอะทอ็ปพาวเวอร์ พลังจิตใต้ส านึก พลังสูค่วามส าเร็จ.   สม สุจีรา.  พิมพ์ครั้งที่ 9.   กรุงเทพฯ :  

อมรินทร์ธรรมะ, 2556  (ธม ส231ด 2556) 
เดอะมิราเคิล ศรัทิาหรืองมงาย.   สม สุจีรา.   กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2557  (ธม ส231ด 2557) 
ได้ถ้าใจถึง.   ณัฐพบธรรม.   พิมพ์ครั้งที่ 5.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2553  (ธม ณ339ด 2553) 
เตโชวิปัสสนา เปิดประตนูิพพาน.  อัจฉราวดี วงศ์สกล.   พิมพ์ครั้งที่ 7.  กรุงเทพฯ :  

มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต, 2559  (ธม อ513ต 2559) 
ท าดีสวรรค์มีตา ฟ้าบันทึก.  สุวินัย ภรณวลัย.  นนทบุรี : กรีนปัญญาญาณ, 2557  (ธม ส882ท 2557) 
 



ท าทีละอย่าง (Just one thing) วิิีการพัฒนาสู่สมองแห่งพุทิะ.   ริค แฮนสัน.  กรุงเทพฯ :  
อมรินทร์ธรรมะ, 2557 (ธม ฮ851ท 2557) 

บุญใหญ่พลิกชีวิต.   ณัฐพบธรรม.   พิมพ์ครั้งที่ 7.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2555   
(ธม ณ339บ 2555) 

มิติที่ห้า.   สม สุจีรา.  กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2559 (ธม ส231ม 2559) 
ระวังจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน.  ศักดิ์สิทธิ์ พันธุสัตย์.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์เลี่ยงเชียง  

เพียรเพื่อพทุธศาสน,์ 2563  (ธม ศ332ร 2563) 
รู้ทันสันดานคน.   สม สุจีรา.  พิมพ์ครั้งที่ 2.   กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2562  (ธม ส231ร 2562) 
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