
รายชื่อหนังสือใหม่ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563 
 

หนังสือต าราภาษาองักฤษ 
 

ล าดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ปีพิมพ์/ 
ส านักพิมพ ์

เลขหมู่หนังสือ 

1 Endocrine and reproductive 
systems  

Finlayson, 
Alexander  

3/2007 
Mosby 

WK100  
F512e  
2007  

2 Gastrointestinal system  Chew, Rusheng  3/2008 
Mosby 

WI100  
C529G  
2008  

3  Matabolism and nutrition  Lim, Ming Yeong  3/2007 
Mosby 

QU140  
L732m  
2007  

4  Muscles, bones and skin  Ritchie, Judith E.  3/2008 
Mosby 

WE100  
R599m  
2008  

5 OSCEs for medical finals  Khan,  Hamed  1/2013 
Wiley-

Blackwell 

WB18.2  
O81  
2013  

6  Renal and urinary systems  Thomas, Robert  
Stanley, Bethany  

3/2007 
Mosby 

WJ100  
T461R  
2007  

 
หนังสือต าราภาษาไทย 
 
ล าดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ปีพิมพ์/ 

ส านักพิมพ ์
เลขหมู่หนังสือ 

1  Chulalongkorn Hematology 
Atlas  

พลภัทร โรจน์นครินทร์, 
บรรณาธิการ  
 

คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

WH25  
จ683  
2553  



2  Evidence-based daily practice 
in perinatal care  

วิทยา ถิฐาพันธ์,  
ประทักษ์ โอประเสริฐ
สวัสดิ์, บรรณาธิการ  
 

สมาคมเวชศาสตร์
ปริก าเนิดแห่ง
ประเทศไทย 

WS420  
ส293E  
2550  

3  Hamatology 2020 pearls and 
pitfalls  

วิชัย ประยูรวิวัฒน์, 
บรรณาธิการ  
 

สมาคมโลหิตวิทยา
แห่งประเทศไทย 

WH3  
ส293H  
2563  

4 Portal hypertension : a 
pathophysiological approach to 
treatment  

สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล, 
บรรณาธิการ  

เม็ดทรายพร้ินติ้ง WI720  
ส232p  
2546  

5   Q&A ไขปัญหาไข้หวัดใหญ่ภัยร้าย 
ที่ป้องกันได้  

ชิษณุ พันธุ์เจริญ, 
บรรณาธิการ  

โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์  

WC515  
ช576ค  
2559  

6 Sharpen your practice in 
pediatric respiratory diseases  

สนิตรา ศิริธางกุล, 
บรรณาธิการ  
และคนอื่นๆ  
 

สมาคมโรคระบบ
หายใจและเวช
บ าบัดวิกฤตในเด็ก
แห่งประเทศไทย 

WS280  
ช175  
2563  

7  Smart practice in neonatal care  สันติ ปุณณะหิตานนท,์ 
บรรณาธิการ  
 

ชมรมเวชศาสตร์
ทารกแรกเกิดแห่ง
ประเทศไทย 

WS420  
ช175S  
2563  

8  การตรวจคัดกรองสุขภาพตาเด็ก  สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์ 
และนริสา รัตนเลิศ 

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

WW600  
ส838ก  
2563  

9  การพยาบาลเพื่อปอ้งกันการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล  

วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, 
บรรณาธิการ  
 

สภาการพยาบาล WX167  
ส226บ  
2559  

10  การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการ
พยาบาลในการป้องกันและควบคุม
เชื้อเอนเทอร์โรแบคทีเรียที่ดือ้ตอ่ยา
คาร์บาพีเนมส์ในการดูแลผู้ป่วยเด็ก  

ทรรศนันทน์   
อ่วมประเสริฐ,  
กัลยา แก้วธนะสิน  
 

สถาบันสุขภาพเด็ก
แห่งชาติมหาราชิน ี

(Res) WY20  
ท156ก  
2562  

11  กฏหมายเด็ก  กรมกิจการเด็ก 
และเยาวชน  

กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน 

(KM) WS32.1  
ดย  

2559  
12 ของขวัญแห่งกาลเวลา 2563  สถาบันสุขภาพเด็ก

แห่งชาติมหาราชินี  
สถาบันสุขภาพเด็ก
แห่งชาติมหาราชิน ี

(KMQ) WX11  
สธ0318  
2563  



13  คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศรายงาน
การสั่งใช้กัญชาทางการแพทย์และ
รายงานความปลอดภัยจากการใช้
กัญชาทางการแพทย์  

ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา  

ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

W26.5  
สธ1003ค  

2563  

14  คู่มือการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคองและระยะท้าย 
(ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์)  

ปฐมพร ศิรประภาศิร,ิ  
เดอืนเพ็ญ หอ่รัตนาเรอืง, 
บรรณาธิการ  

กรมการแพทย์ (PA) WB310  
สธ03  
2563  

15 คู่มือการให้การปรึกษาในงานวัณโรค
และวัณโรคดื้อยาส าหรับบคุลากร
สาธารณสุข  

ผลิน กมลวัทน์,  
ทัศนีย์ มนุญพาณิชย,์ 
บรรณาธิการ  
 

กรมควบคุมโรค WF360  
สธ0406  
2563  

16  คู่มือจุดเน้นทางการพยาบาลแม่-เด็ก
และการผดุงครรภ์  

ศรีนวล โอสถเสถียร  วี เจ พริ้นติ้ง WY157  
ศ213ค  
2554  

17 คู่มือแนวทางปฏิบัติ การป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อเอนเทอร์โร
แบคทีเรียทีดือ้ตอ่ยาคาร์บาพีเนมส์ 
(CRE)  

สถาบันสุขภาพเด็ก
แห่งชาติมหาราชินี  

สถาบันสุขภาพเด็ก
แห่งชาติมหาราชิน ี

WX167  
สธ0318  
2561  

18  เครื่องมอืการประเมินคุณภาพ
แนวทางปฏิบัติส าหรับการวิจัยและ
การประเมินผล  

สถาบันวิจัยและประเมิน
เทคโนโลยีทางการแพทย์  

สถาบันวิจัยและ
ประเมินเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ 

W20.5  
สธ0316  
2560  

19  จากวันที่พากเพียรสู่วันเกษียณที่
ภาคภูมิ  

กรมการแพทย์  กรมการแพทย์ WX11  
สธ03  
2563  

20  แนวทางการเช่าเครือ่งวิเคราะห์
อัตโนมัติพรอ้มน้ ายา  

สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท,  
จิระพล ถิรวิริยพล, 
บรรณาธิการ  
 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

W26  
สธ02  
2563  

21  แนวทางการด าเนินงานตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่องการบริการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทาง
การแพทย์และค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ ์เครื่องช่วย
ความพิการ และสื่อส่งเสริม
พัฒนาการส าหรับคนพิการ พ.ศ. 
2552  

ดารณี สุวพันธ์, 
บรรณาธิการ  
 

ศูนย์สิรินธร 
เพื่อการฟื้นฟู
สมรรถภาพ
ทางการแพทย์
แห่งชาติ 

WB320  
สธ0313  
2555  



22 ภาวะช็อก = Molecular/ cellular 
and clinical basis  

สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล,  
ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล, 
บรรณาธิการ  

เมดิคัล ครีเอตีฟ QZ140  
ภ476  
2545  

23  ภาวะติดเชือ้ = Molecular cellular 
and clinical basis  

สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล,  
เกศรา อัศดามงคล,  
มาเรียว ริกันติ,  
สมชาย วัฒนศิริชัยกุล, 
บรรณาธิการ  

เมดิคัล ครีเอตีฟ QW700  
ภ476  
2547  

24  รายงานภาระโรคระดับเขตและ
ภูมิภาคของประชากรไทย พ.ศ. 2557  

ส านักงานพัฒนานโยบาย
สุขภาพระหว่างประเทศ  

ส านักงานพัฒนา
นโยบายสุขภาพ
ระหว่างประเทศ 

WA395  
ร451  
2562  

25 สร้างสุขที่ปลายทาง  ส านักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ  

ส านักงาน
คณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ 

(PA) WB310  
สช  

2563  
26  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธเิด็กพิธีสารเลือก

รับของอนุสัญญาวา่ด้วยสิทธิเด็ก  
กรมกิจการเด็ก 
และเยาวชน  

กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน 

(KM)WS32.1  
ดย  

2558  
27  ประวัติศาสตร์การแพทย์แผนไทยและ

สาธารณสุขไทย  
แพทยสภา  แพทยสภา WZ70.JT3  

ป373  
2563  

 
 
 

วิทยานิพนธ์แพทย์ประจ าบ้าน 
 

ล าดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ปีพิมพ์/ 
ส านักพิมพ ์

เลขหมู่หนังสือ 

1 การหาความสัมพันธ์ระหว่างค่า
สัมประสิทธิ์การแพร่
คาร์บอนไดออกไซด์กับค่าความดัน
ของคาร์บอนไดออกไซด์ในหลอด
เลือดแดงในทารกแรกเกิดที่ได้รับการ
ช่วยหายใจด้วยเครื่องช่วยหายใจ
ความถี่สูงในสถาบันสุขภาพเด็ก
แห่งชาติมหาราชิน ี

สุกัญญา บุญบัวมาศ  
 

สถาบันสุขภาพเด็ก
แห่งชาติมหา
ราชินี  

WS20 
ส739ก 
2562 



2 สาเหตุและผลลัพธ์ของภาวะทารก
บวมน้ าที่สถาบันสุขภาพเดก็แห่งชาติ
มหาราชินี พ.ศ. 2557-2562 การ
ทบทวน 6 ปี 

ลลิตวดี ทังสุภูติ  
 

สถาบันสุขภาพเด็ก
แห่งชาติมหา
ราชินี  

WS20 
ล457ส 
2562 

 
 

วิทยานิพนธ์ (ปริญญาโท) 
 
ล าดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ปีพิมพ์/ 

ส านักพิมพ ์
เลขหมู่หนังสือ 

1  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการก ากับ
ตนเองในการควบคุมโรคหืดของเด็ก
วัยเรียน  

พรรณี ปรรคลักษ์  
มหาวิทยาลัยบูรพา  

มหาวิทยาลัยบูรพา Th  
พ273ป  
2559  

 
 

หนังสือทั่วไป 
 
ล าดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ปีพิมพ์/ 

ส านักพิมพ ์
เลขหมู่หนังสือ 

1 Thailand energy of  innovation 
and technology 2019  

กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน  

กรมพัฒนา
พลังงานทดแทน
และอนุรักษ์
พลังงาน 

T173.8  
ท955  
2562  

2 ในหลวงของเราในหลวงของโลก  ธีรภาพ โลหิตกุล, 
บรรณาธิการ  

เรือนพิมพ์แม่ชอบ DS586  
น967  
2560  

3 ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร  

นิติกร กรัยวิเชียร, 
บรรณาธิการ  
 

ไซเบอร์พร้ินท์กรุ๊ป 
จ ากัด 

DS586  
ภ456  
2560  

4 วันที่แผ่นดินร่ าไห้สมุดบันทึกภาค
ประชาชนรวมใจภักดิ์ในหลวงรัชกาล
ที่ ๙  

ธีรภาพ โลหิตกุล, 
บรรณาธิการ  

เรือนพิมพ์แม่ชอบ DS586  
ว434  
2560  

 
 
 
 
 



วรรณกรรมเยาวชน 
 

ล าดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ปีพิมพ์/ 
ส านักพิมพ ์

เลขหมู่หนังสือ 

1 กระถินหนูพุกน้อยที่รู้สึกตน  เจ้าขา  
Poohdit Guy,  
ผู้วาดภาพประกอบ  

ลิตเติ้ลฮาร์ท นท  
จ756ก  
2561  

2 เจ้านกพิราบตอ้งอาบน้ านะ  วิลเลมส,์ โม  
พี่นานะ, ผู้แปล  

แพรวเพื่อนเด็ก นท  
ว713จ  
2562  

3 เจ้าหญิงถุงกระดาษ  มันชุ, โรเบิร์ต  
มาร์เชนโค, มิกาเอล,  
ผู้วาดภาพประกอบ  
อัจฉรา ประดิษฐ์, ผู้แปล  

มูลนิธิเอสซีจี นท  
ม363จ  
2556  

4 ช่วยเช็ดให้นะ  ฮายาชิ, อาคิโกะ  
โคบายาซ,ิ มารินา,  
ผู้แปล  

มูลนิธิเอสซีจ ี นท  
ฮ352ช  
2562  

5 เด็กดี เก่งจัง  พัชรี เล้าแสงชัยวัฒน์  
นฤมล สิกขะฤทธิ์,  
ผู้วาดภาพประกอบ  

มะรุมมะตุ้ม นท  
พ516ด  
2556  

6 ถ้าเธออยากเห็นปลาวาฬ  โฟกรีอาโน่, จูลี่  
อี. สเตด, เอริน,  
ผู้วาดภาพประกอบ  
อริยา ไพทูรย์, ผู้แปล  

มูลนิธิเอสซีจี นท  
ฟ899ถ  
2562  

7 นะโมเจ้าตุ่นน้อยที่พูดจริงท าจริง  เจ้าขา  ลิตเติ้ลฮาร์ท นท  
จ756น  
2561  

8 นับหนึ่งให้ถึงสิบ  อภิรดี มิโดมารุ  
ปรัชญา ธนาภักษ์ไพศาล, 
ผู้วาดภาพประกอบ  

มะรุมมะตุ้ม นท  
อ259น  
2556  

9 บันดาลแรงใจ  พรอนงค์ นิยมค้า, 
บรรณาธิการ  
มูลนิธิเอสซีจี  

มูลนิธเิอสซีจี นท  
ม686  
2561  

10 บ้านบนต้นไม้  โทลมัน, มาไรซ์  
โทลมัน, โรนัลด์  

มูลนิธิเอสซีจี นท  
ท871บ  
2561  



11 บ้านหลังน้อยยามค่ าคืน  สแวนสัน, มารี ซูซาน  
รพินทร ณ ถลาง, ผู้แปล  
ครอมส,์ เบ็ธ,  
ผู้วาดภาพประกอบ  

มูลนิธิเอสซีจี นท  
ส439บ  
2562  

12 พระจันทรฝ์ันดี  บราวน,์ มาร์กาเร็ต ไวส์  
รพินทร ณ ถลาง, ผู้แปล  
เฮิร์ด, เคลเมนต,์  
ผู้วาดภาพประกอบ  

มูลนิธิเอสซีจี นท  
บ214พ  
2561  

13 พี่น้อง 999 ตัวย้ายบ้าน  Kimura, Ken  
วรุณยุพา จันทโรจวงศ์,  
ผู้แปล  

บริษัท เครสเทค 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด 

นท  
ค451พ  
2560  

14 แพะสามตัว  อัสบียอร์นเซน, เปียเตอร์  
เจ., อี. โม.  
บราวน,์ มาร์เซีย,  
ผู้วาดภาพประกอบ  
ดาราฉันท์ สุทธิธนกูล,  
ผู้แปล  

มูลนิธิเอสซีจี นท  
อ582พ  
2562  

15 มหัศจรรย์หนังสือบินของนายมอริส 
เลสมอร์  

จอยซ์, วิลเลี่ยม  
ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์,  
ผู้แปล  
บลูห์ม, โจ,  
ผูว้าดภาพประกอบ  

มูลนิธิเอสซีจี นท  
จ199ม  
2562  

16 มือหนอูยู่ไหน  ฮายาชิ, อาคิโกะ  
โคบายาชิ, มารินา,  
ผู้แปล  

มูลนิธิเอสซีจี นท  
ฮ352ม  
2556  

17 รอยทะเล  วีสเนอร,์ เดวิด  มูลนิธิเอสซีจี นท  
ว859ร  
2556  

18 ลูกกระต่ายคืนรัง  บราวน,์ มาร์กาเร็ต ไวส์  
สาธิตา ทรงวิทยา, ผู้แปล  
เฮิร์ด, เคลเมนต,์  
ผู้วาดภาพประกอบ  

มูลนิธิเอสซีจี นท  
บ214ล  
2557  

19 วันนี้ วันดี  ฮ๊อกโกรเกียน, น็อนนี่  
งามพรรณ เวชชาชีวะ,  
ผู้แปล  

มูลนิธิเอสซีจี นท  
ฮ149ว  
2561  



20 วันหนึ่ง หมาตัวหนึ่ง  แวงซองต,์ กาเบรียล  มูลนิธิเอสซีจี นท  
ว929ว  
2562  

21 สีฟ้าเล็กเล็ก กับ สีเหลืองเล็กเล็ก  ลิออนน,ี ลีโอ  
สุภาวดี โกมารทัต, ผู้แปล  

มูลนิธิเอสซีจี นท  
ล471ส  
2560  

22 อึ๊ก รวีชังการ์, อนุชกา  
ชีวัน วิสาสะ, ผู้แปล  
พีเปอร,์ คริสเตียน,  
ผู้วาดภาพประกอบ  

มูลนิธิเอสซีจี นท  
ร168อ  
2562  

23 แอปเปิ้ลกับผีเสื้อ  เอียลา  
มาร,ี อองโซ  

มูลนิธิเอสซีจี นท  
อ927อ  
2557  

 
 

นวนิยาย 
 

ล าดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ปีพิมพ์/ 
ส านักพิมพ ์

เลขหมู่หนังสือ 

1 She lit my cigarettes แพ้คุณ  CK1973  Sugar Beat นว  
ซ332ช  
2563  

2 กลรักฉบับนักขาย  พราวพุธ  Sugar Beat นว  
พ424ก  
2563  

3 เกมกลปฏิพัทธ์  กรรัมภา  พิมพ์ค า นว  
ก181ก  
2563  

4 เจ้าบ่าวของเซ็คเม็ต  ชญาน์พิมพ์  พิมพ์ค า นว  
ช112จ  
2563  

5 เจ้าสาวของอานูบิส  ชญาน์พิมพ์  พิมพ์ค า นว  
ช112จ  
2561  

6 ดั่งฝนบนฟ้า  เนวิกา  พิมพ์ค า นว  
น795ด  
2563  



7 มนตราสิตางศุ์  ณารา  พิมพ์ค า นว  
ณ429ม  
2561  

8 แม่ไม้มวยรัก  พุดน้ าบุษย์  พิมพ์ค า นว  
พ827ม  
2561  

9 รักจริงไม่อิงนิยาย  นภาสรร  พิมพ์ค า นว  
น199ร  
2563  

10 เล่ห์เผด็จรัก  จอมรวินท์  จอมรวินท ์ นว  
จ198ล  
2563  

11 เล่ห์ร้ายครองรัก  พัพพุ  Sugar Beat นว  
พ579ล  
2561  

12 สัญญารัก  นลินธิรา  TKN book นว  
น285ส  
2563  

 
 
 
 


