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หนังสอืต ารา 
 

List disease of palliative care and junctional unit.   กรมการแพทย์.   นนทบุรี :  
ส านักวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์, 2559 ((PA) WB310 สธ03 2559) 

Thalassemia : All new hope.  มูลนิธิโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย.   กรุงเทพฯ :  
มูลนิธิโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย, 2561 (WH3 สธ03 2561) 

การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล.  จันทร์ฉาย มณีวงษ์.    
กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 (WX167 จ258ก 2562) 

การพยาบาลเด็กเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ.   พิมพาภรณ์ กล่ันกลิ่น.  พิมพ์ครั้งท่ี 2.   เชียงใหม่ :  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561 (WY159 พ722ก 2561) 

การพยาบาลโดยให้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางในเด็กที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งและครอบครัว.    
ทัศนีย์ อรรถารส.   กรุงเทพฯ : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย, 2561  
(WY159 ท364ก 2561) 

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤต.  สุจิตรา ล้ิมอ านวยลาภ และชวนพิศ ท านอง, บรรณาธิการ. 
พิมพ์ครั้งท่ี 9.   ขอนแก่น : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559 
(WY154 ก492 2559) 

การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ.   จรัญ สายะสถิตย์, บรรณาธิการ.   พิมพ์ครั้งท่ี 2.   พิษณุโลก :  
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561 (WY152.5 ก492 2561) 

การวิจัยเชิงคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ.   ศิริพร จิรวัฒน์กุล.  พิมพ์ครั้งท่ี 3.  กรุงเทพฯ :  
วิทยพัฒน์, 2558  (WA950 ศ463ก 2558) 

การออกแบบแบบสอบถามส าหรับงานวิจัย.   อรุณ จิรวัฒน์กุล.   กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2556  
(WA950 อ399ก 2556) 

ความก้าวหน้าทางการพยาบาลปริศัลยกรรม.   อุษาวดี อัศดรวิเศษ, บรรณาธิการ.   พิมพ์ครั้งท่ี 2. 
กรุงเทพฯ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561 (WY162 อ864ค 2561) 

คู่มือการใช้ยาในเด็ก.   พรพิมล เรียนถาวร, บรรณาธิการ และคนอื่นๆ  ฉบับเรียบเรียงคร้ังท่ี 3. 
กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560  (WS366 ค695 2560) 

คู่มือพ่อแม่ผู้ปกครองการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยแบบโรงเรียนบ้าน : Home School.   
กุลยา ตันติผลาชีวะ.   กรุงเทพฯ : ต้นกล้า, 2561 (WS113 ก728ค 2561) 

โครงการสังเคราะห์ข้อเสนอเพ่ือเสริมสร้างการอภิบาลระบบยา.   สกนธ์ วรัญญูวัฒนา และคนอื่นๆ
 กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559 (WX179 ส181ค 2559) 
 



จิตวิทยาพัฒนาการ.   พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์.   กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
2561 (WS105.5.C3 พ262จ 2561) 

ต าราศัลยศาสตร์ : Textbook of surgery.   สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ และพัฒน์พงศ์ นาวีเจริญ,  
บรรณาธิการ.   พิมพ์ครั้งท่ี 13.   กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558  
(WO100 ต367 2558) 

ธรรมชาติของเด็ก (เด็กแรกเกิด-วัยก่อนเรียน).   วชิรพร โชติพานัส.   กรุงเทพฯ :  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2562 (WS105.5 ว145ธ 2562) 

แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคปลอกประสาทของระบบประสาทส่วนกลางส าหรับแพทย์.   
เมธา อภิวัฒนากุล, บรรณาธิการ.  กรุงเทพฯ : สถาบันประสาทวิทยา, 2561  
(WL300 น927 2561) 

แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสงูในเวชปฏิบตัิทั่วไป พ.ศ. 2562.   
สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย.  กรุงเทพฯ : สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย,  
2562  (WG340 ส293น 2562) 

เบาหวานในเด็กและวัยรุ่น.   ชิษณุ พันธุ์เจริญ, บรรณาธิการ และคนอื่นๆ   กรุงเทพฯ :  
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย, 2557 ((KM) WK810 ส293บ 2557) 

โรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก : เรียนรู้จากกรณีศึกษา.   เสกสิต โอสถากุล.   กรุงเทพฯ :  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2561  (WS310 ส888ร 2561) 

โรคระบบประสาทที่พบบ่อยในเด็ก.   ณรงค์ เอื้อวิชญาแพทย์.  ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา, 2551  
(WS340 ณ215ร 2551) 

เลี้ยงลูกด้วยสุขปลุกความส าเร็จ.   นิพัฒน์สิน ย้ิมแย้ม.   กรุงเทพฯ : บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด,  
2561 (WS113 น618ล 2561) 

วิจัยจากงานประจ าเรียนแบบทีละขั้น.   ศิริพร จิรวัฒน์กุล และอรุณ จิรวัฒน์กุล.   พิมพ์ครั้งท่ี 4. 
กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2556 (WA950 ศ463ว 2556) 

สถิติในงานวิจัยเลือกใช้อย่างไรให้เหมาะสม.   อรุณ จิรวัฒน์กุล.   พิมพ์ครั้งท่ี 2.   กรุงเทพฯ :  
วิทยพัฒน์, 2558 (WA950 อ399ส 2558) 

สรุปการสัมมนาวิชาการ ไม่ใส่เครื่อง ถอดเครื่องช่วยหายใจ ท าได้เพียงใดในระยะท้ายของชีวิต. 
สิษฐ์ ศรีอัคคโภคิน.  นนทบุรี : ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2562  
((PA) WB310 พ784ส 2562) 

สุขภาพคนไทย 2562 : สือ่สังคม สื่อสองคม สุขภาวะของคนไทยในโลกโซเชียล.   
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.  นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล,  
2562 (WA100 ส743 2562) 
 
 
 



วิทยานิพนธ์แพทยป์ระจ าบ้าน 
 

ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงของน้ าหนักตัวกับการเกิดภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด.    
นัทฐพร ศรีสุวรรณ.   กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 (WS20 น398ค 2561) 

อุบัติการณ์ ลักษณะอาการทางคลินิกปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุของการหายใจล าบากในทารกแรกเกิด 
ครบก าหนดและหลังก าหนดในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ.    
ธนัญญา โลกานุวัตรเสถียร.   กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 (WS20 ธ211อ 2561) 

 

หนังสอืทั่วไป 
 

ชีวิตนักปกครอง : คุณจาด อรัสยะนันทน์.   อรัญ สุวรรณบุบผา.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์พร้ินติ้ง 
แอนด์พับลิชชิ่ง, 2561 (JQ1746 อ387ช 2561) 

ต ารา : ตัวเบา.   อ านาจ ทัศนียกุล.   กรุงเทพฯ : เพื่อนสนิท, 2556 (BF637.B4 อ686ต 2556) 
เติมชีวิต คืนชีวาประชาธิปไตย.   สถาบันพระปกเกล้า.  กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559  

(JQ1745.A1 ส181ต 2559) 
 
 

นวนิยาย 
 

เกมกลดลใจ.   วาณี.   พิมพ์ครั้งท่ี 2.   กรุงเทพฯ : Sugar Beat, 2561 (นว ว458ก 2561) 
ใจแค้นแสนรัก.   ลานีน.   กรุงเทพฯ : Sugar Beat, 2561 (นว ล266จ 2561) 
ดอกหญ้าในขวดแก้ว.   มาภา.   กรุงเทพฯ : พิมพ์ค า, 2561 (นว ม456ด 2561) 
ตรวนรักสีชมพ.ู   ทรายชมพู.   กรุงเทพฯ : ค าต่อค า, 2561 (นว ท165ต 2561) 
ตะวันข้างแรม.   ภาพิมล.   กรุงเทพฯ : พิมพ์ค า, 2561 (นว ภ456ต 2561) 
แพ้ทางกามเทพ.   ยามเช้า.   กรุงเทพฯ : พิมพ์ค า, 2561 (นว ย246พ 2561) 
เล่ห์ลวงบ่วงมาร.   ศิริพารา.   กรุงเทพฯ : โรแมนติค, 2560 (นว ศ466ล 2560) 
วาดรักปักใจ.   นลินธิรา.   กรุงเทพฯ : TKN Books, 2562 (นว น285ว 2562) 
เสน่หาพยัคฆินทร์.   ยามาระตี.   กรุงเทพฯ : Sugar Beat, 2562 (นว ย246ส 2562) 
 
 
 


