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วิทยานิพนธ์แพทย์ประจ าบ้าน 
การเจริญเติบโตของทารกที่เกิดจากมารดาที่ติดเชื อ HIV ตั งแต่แรกเกิดถึงอายุ 18 เดือน  

ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี.  กัญจะณา พิมพ์สุโพธิ์.    กรุงเทพฯ : แพทย์เฉพาะทาง  
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การดูแลรักษาตามแนวทางการดูแลภาวะดีเคเอในเด็กและวัยรุ่น.   อาภาพร แต้นวกุล.   กรุงเทพฯ :  
แพทย์เฉพาะทาง สาขากุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2560  
(WS20 อ634ก 2560) 

การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากสัตว์ที่สามารถเป็นพาหะน าโรคพิษสุนัขบ้าที่มารับการรักษา 
ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พ.ศ.2556-2558.  ศศินิภา ปิ่นทอง.  กรุงเทพฯ :  
แพทย์เฉพาะทาง สาขากุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2560  
(WS20 ศ292ก 2560) 

การศึกษาอุบัติการณ์ ปัจจัยเสี่ยงและผลลัพธ์ของการเกิดภาวะความดันในช่องท้องสูงในผู้ป่วย 
หอผู้ป่วยวิกฤติในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี.   พลอยพิมพ์ เขื่อนเก้า.   กรุงเทพฯ :  
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ความแตกต่างของเชื อก่อโรคที่ตรวจพบในเด็กที่มีอาการอุจจาระร่วงเฉียบพลันก่อนและภายหลังการ 
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สาขากุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2560 (WS20 ป649ค 2560) 

ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือคัดกรองการเข้ารับการรักษาแบบประคับประคอง 
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ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตน เกี่ยวกับโรคขาดวิตามินซีของผู้ปกครองทีส่ถาบันสุขภาพเด็ก 
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สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2560 (WS20 ส942ค 2560) 

ความไวและความจ าเพาะของชุดทดสอบชนิดรวดเร็วส าหรับโปรตีนเอ็นเอสหนึ่งและแอนติบอดีชนิด 
ไอจีเอ็มและไอจีจีของไวรัสเดงกี.   ภัคนันท์ ตรงจิตการุณย์.   กรุงเทพฯ : แพทย์เฉพาะทาง  
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ความสัมพันธ์ของปัญหาอารมณ์และพฤติกรรมในเด็กวัยอนุบาลและการเกิดปัญหาวัยเรียน.  
วงศ์ตะวัน อามาตสมบัติ.   กรุงเทพฯ : แพทย์เฉพาะทาง สาขากุมารเวชศาสตร์  
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2560 (WS20 ว123ค 2560) 

ความสัมพันธ์ระหว่างการชักซ  าและผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองในผู้ป่วยชักครั งแรกที่ไม่มีปัจจัย 
กระตุ้น.    ภานุรัตน์ เชื้อเย็น.  กรุงเทพฯ : แพทย์เฉพาะทาง สาขากุมารเวชศาสตร์  
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2560 (WS20 ภ447ค 2560) 

ปัจจัยพยากรณ์การเกิดความดันเลือดปอดสูงในทารกแรกเกิดที่สูดส าลักขี เทาในสถาบันสุขภาพเด็ก 
แห่งชาติมหาราชินี.   อรากรณ์ วงษ์ฟูเกียรติ.   กรุงเทพฯ : แพทย์เฉพาะทาง  
สาขากุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2560 (WS20 อ391ป 2560) 

ผลการติดตามภาวะโลหิตจางในเด็กไทยอายุ 6-12 เดือนที่ได้รับการตรวจคัดกรองในปี พ.ศ. 2558 ที ่
คลินิกเด็กสุขภาพดี.   เสาวรส พงษ์พิพัฒน์.   กรุงเทพฯ : แพทย์เฉพาะทาง  
สาขากุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2560 (WS20 ส977ผ 2560) 

ผลการรักษาภาวะกล้ามเนื อหัวใจอักเสบในผู้ป่วยเด็ก.   อรนิดา ชีวไมตรีวงศ์.   กรุงเทพฯ :  
แพทย์เฉพาะทาง สาขากุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2560  
(WS20 อ328ผ 2560) 

ลักษณะอาการทางคลินิกและผลการรักษาของการติดเชื อไวรัสเดงกีในเด็กทารก.    
อมรรัตน์ วิวัฒนกุลพาณิชย์.   กรุงเทพฯ : แพทย์เฉพาะทาง สาขากุมารเวชศาสตร์  
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ลักษณะอาการและปัจจัยที่มีผลต่อการพยากรณ์โรคในผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื อสแตฟฟิลโลคอกคัส ออเรียส  
แบบรุกรานที่มาจากชุมชน.   วงศิยา ทินนิมิตร.   กรุงเทพฯ : แพทย์เฉพาะทาง  
สาขากุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2560 (WS20 ว135ล 2560) 

 



ศึกษาความชุกของคลื่นไฟฟ้าสมองแบบคลื่นลมชักในผู้ป่วยเด็กออทิสตกิทีไ่ม่เคยแสดงอาการชัก 
มาก่อน.   พีรญา นิลชื่น.   กรุงเทพฯ : แพทย์เฉพาะทาง สาขากุมารเวชศาสตร์  
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2560 (WS20 พ791ศ 2560) 

อาการทางคลินิกและผลการรักษา Anti-Nmdar encephalitis ในผู้ป่วยเด็ก.   ลักษณัย ปฏิบัติ. 
กรุงเทพฯ : แพทย์เฉพาะทาง สาขากุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2560  
(WS20 ล227อ 2560) 

อาการทางคลินิกและผลการรักษาของกลุ่มอาการท๊อกซิกช็อกในเด็ก.   วิชญา บุดดาวงศ.์ 
กรุงเทพฯ : แพทย์เฉพาะทาง สาขากุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2560  
(WS20 ว535อ 2560) 

อาการทางคลินิกและผลการรักษาของการติดเชื อและการเป็นพาหะของอีลิซาเบทคิงเกีย  
(Elizabethkingia meningoseptica) ในเด็ก.  กฤษนันท์ คัมภีราวัฒน์. 
กรุงเทพฯ : แพทย์เฉพาะทาง สาขากุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2560  
(WS20 ก284อ 2560) 

อาการสมาธิสั นในผู้ป่วยเด็กโรคหอบหืด.   สายทิพย์ โตวชิราภรณ์. กรุงเทพฯ : แพทย์เฉพาะทาง  
สาขากุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2560 (WS20 ส658อ 2560) 

อุบัติการณ์ ลักษณะทางคลินิก และเชื อสาเหตุของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื อแบคทีเรียในเด็ก  
ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พ.ศ.2552-2559.   พิมพ์พิชญา กวางแก้ว. 
กรุงเทพฯ : แพทย์เฉพาะทาง สาขากุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2560  
(WS20 พ718อ 2560) 
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วรรณกรรมเยาวชน 
 
ล าดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง เลขหมู ่

1 การ์ตูนกบนอกกะลา เล่ม 106 : 
ผีเสื้ออัญมณีบินได้  

ภัทราพร สังข์พวงทอง, บรรณาธิการ  
  

ยว  
ก453ผ  
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ตะลุยแดนลูกกวาดความรู้หวาน
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สวนสนามราชนาวี  
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4 เรื่องรักขนาดใหญ่ของเด็กชายตัว
เล็ก  

จาคอบสัน, เจนนิเฟอร์ ริชาร์ด  
ปณต ไกรโรจนานันท์, แปล  

ยว  
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