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หนังสือต าราภาษาอังกฤษ 
First aid for the pediatrics clerkship.   Stead, Latha G.,  Matthew S. Kaufman  

and Muhammad Waseem.  3rd ed.   Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins Health, 2011  
(WS18.2 S799f 2011) 

Pediatric nutrition in practice.  Koletzko,  Berthold, et al.  Basel : Karger, 2015 (WS115 P371 2015) 
 
 
หนังสือต าราภาษาไทย 
Fluid, electrolytes and acid-base disorders.  พงศธร คชเสนี, บรรณาธิการ และคนอื่นๆ   กรุงเทพฯ :  

เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น, 2555 (WD220 พ125f 2555) 
Update and practical points in preterm care.   ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย. 

กรุงเทพฯ : ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย, 2557 (WS420 ช175u 2557) 
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก.  ธราธิป โคละทัต, บรรณาธิการ และคนอ่ืนๆ 

นนทบุรี : มติชนปากเกร็ด, 2551 (WQ300 ก446 2554) 
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล. 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.  นนทบุรี : ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2559  
(QV771 สธ02 2559) 

กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน = Pediatric emergency.   กมลวิช เลาประสพวัฒนา, บรรณาธิการ และคนอื่นๆ 
พิมพ์ครั้งที่ 3.  สงขลา : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2556 (WS205 ก721 2556) 

ค าแนะน าในการใช้ยาชีววัตถุและยาสังเคราะห์มุ่งเป้าต้านรูมาติกที่ปรับเปลี่ยนการด าเนินโรคในการรักษาโรคข้อ 
อักเสบรูมาตอยด์.  สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย.  กรุงเทพฯ : สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย, 2559  
(WE346 ส293ค 2559) 

คู่มือการดูแลทารกแรกเกิด เล่ม 1 : Basic newborn care.   ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย. 
กรุงเทพฯ : ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย, 2559 (WS420 ช175ค 2559) 

คู่มือการดูแลทารกแรกเกิด เล่ม 2 : Sick newborn care.   ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย. 
กรุงเทพฯ : ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย, 2559 (WS420 ช175ค 2559) 

คู่มือพ่อแม่ ตอนเด็กวัยอนุบาล 3-6 ปี.   วินัดดา ปิยศิลป์, บรรณาธิการ.   กรุงเทพฯ : ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ 
แห่งประเทศไทย, 2554 (WS113 ว618ค 2554) 

คู่มือพ่อแม่ ตอนเด็กวัยเรียน 6-12 ปี.   วินัดดา ปิยศิลป์, บรรณาธิการ.  กรุงเทพฯ : ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ 
แห่งประเทศไทย, 2554 (WS113 ว618ค 2554) 

เครื่องวัดอุณหภูมิในช่องหูแบบอินฟาเรด : Infrared ear thermometers.   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ. 
นนทบุรี : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2559  (W26 สธ07 2559) 

ชีวสถิติส าหรับงานวิจัยทางการแพทย์.  จรรยา ภัทรอาชาชัย.   พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ :  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554  (WA950 จ148ช 2554) 

 



ตาดีได้ตาร้ายไม่เสีย.   ราชวทิยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย.  กรุงเทพฯ :  
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย, 2559 (WW140 ร426ต 2559) 

แนวทางการจัดการมูลฝอย ส้วม และสิ่งปฏิกูลในโรงพยาบาล.   ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม.   นนทบุรี :  
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2559 (WX167 สธ0924 2559) 

แนวทางการด าเนินงาน Green & Clean Hospital.   ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม.  นนทบุรี :  
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2559 (WX150 สธ0924 2559) 

แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันส าหรับแพทย์.   ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์, บรรณาธิการ.  
พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : สถาบันประสาทวิทยา, 2555 (WL355 น927 2555) 

แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยและการรักษาโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน.  วิไล พัววิไล และสุรีพร คนละเอียด, 
บรรณาธิการ.  นนทบุรี : สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์  
กระทรวงสาธารณสุข, 2553 (WG141 สธ0321น 2553) 

แนวทางเวชปฏิบัติโรคหลอดเลือดสมองแตกส าหรับแพทย์.  สวิง ปันจัยสีห,์ นครชัย เผื่อนปฐม  
และกุลพัฒน์ วีรสาร, บรรณาธิการ.  กรุงเทพฯ : สถาบันประสาทวิทยา, 2556 (WL355 น927 2556) 

แพทย์แผนไทยเทิดไท้เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร.   สถาบันพระบรมราชชนก.  นนทบุรี : สถาบันพระบรมราชชนก, 2559  
(WB50.JT3 พ956 2559) 

สมุนไพรพื้นบ้านลดไขมันในเลือดตามภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้าน.   ธนิดา ขุนบุญจันทร์, บรรณาธิการ. 
นนทบุรี : ส านักการแพทย์พ้ืนบ้านไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
กระทรวงสาธารณสุข, 2554 (QV766 ส316 2554) 

สมุนไพรพื้นบ้านลดความเสี่ยงโรคมะเร็งตามภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้าน.  ธนิดา ขุนบุญจันทร์, บรรณาธิการ. 
นนทบุรี : ส านักการแพทย์พ้ืนบ้านไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
กระทรวงสาธารณสุข, 2554 (QV766 ส316 2554) 

เห็ดเป็นอาหารเพื่ออสุขภาพตามภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้าน.   ธนิดา ขุนบุญจันทร์, บรรณาธิการ.   นนทบุรี :  
ส านักการแพทย์พ้ืนบ้านไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
กระทรวงสาธารณสุข, 2554  (QV766 ห659 2554) 

 

หนังสือความรู้สู่ประชาชน (KM) 
Shot cut สื่อสารกับลูกเรื่อง xxx.   จันท์ฑิตา พฤกษานานนท์,  นคร สันธิโยธิน และวีร์นะ ตระกูลฮุน.   กรุงเทพฯ :  

ภาพพิมพ์, 2554  ((KM) WS105.5.C3 จ243ส 2554) 
กดจุดหยุดป่วย.   พนิดา กุลประสูติดิลก.   กรุงเทพฯ : วันว่าง, 2550  ((KM) WB535 พ199ก 2550) 
ก้าวสู่วัยหนุ่มสาว.   นาโอะฮิเดะ ยามาโมโตะ.   กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547  ((KM) HQ57.2 ย246ก 2547) 
ชีวิตมีทางเลือก : ร้อยแปดพันเก้าวิธีเพื่อหาทางออก.  ทัศนัย ขันตยาภรณ์, บรรณาธิการ และคนอื่นๆ 

พิมพ์ครั้งที่ 2.   กรุงเทพฯ : มูลนิธิแพธทูเฮลท์, 2558  ((KM) HQ767.5.T5 ช583 2558) 
แนะโรค-แจงอาการ.   สุรเกียรติ อาชานานุภาพ.   พิมพ์ครั้งที่ 9.  กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2543   

((KM) WB200 ส846น 2543) 
เบิกบาน 1 องค์รวม : สถานการณ์และหลักการด าเนินงาน.   มูลนิธิเข้าถึงเอดส์.  กรุงเทพฯ :  

มูลนิธิเข้าถึงเอดส์, 2551  ((KM) WC503.2 บ859 2551) 
เบิกบาน 2 สุขกาย : แนวทางการดูแลสุขภาพกาย.   มูลนิธิเข้าถึงเอดส์.  กรุงเทพฯ : มูลนิธิเข้าถึงเอดส์, 2551   

((KM) WC503.2 บ859 2551) 



เบิกบาน 3 องค์รวม : แนวทางการดูแลสุขภาพใจ.   มูลนธิิเข้าถึงเอดส์.   กรุงเทพฯ : มูลนิธิเข้าถึงเอดส์, 2551  
((KM) WC503.2 บ859 2551) 

เบิกบาน 4 : ตัวอย่างการจัดกระบวนการเรียนรู้และเครื่องมือ.   มูลนิธิเข้าถึงเอดส์.   กรุงเทพฯ :  
มูลนิธิเข้าถึงเอดส์, 2551 ((KM) WC503.2 บ859 2551) 

ผู้ใหญ่เป็นยังไงกันนะ.   มิชิโกะ ทากายานางิ.   กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547  ((KM) HQ57.2 ท374ผ 2547) 
เมื่อร่างกายของหนูเปลี่ยนแปลง.   มิชิโกะ ทากายานางิ.   กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547  

((KM) HQ57.2 ท374ม 2547) 
เรื่อง (ไม่) ลับท่ีอยากรู้.   วาคาโกะ อาดาชิ.   กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547 ((KM) HQ57.2 อ618ร 2547) 
หนูอยากรู้ชีวิตคืออะไร.   นาโอะฮิเดะ ยามาโมโตะ.  กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547 ((KM) HQ57.2 ย246ห 2547) 
อุ่นรักอิ่มแรก.   รัตนา พงษ์วานิชอนันต์.   กรุงเทพฯ : สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557   

((KM) WS125 ร375อ 2557) 
เอดส์กับอ่ืนๆ อีกมากมายในชีวิต.   องค์การแพธ (PATH).   พิมพ์ครั้งที่ 2.   กรุงเทพฯ : องค์การแพธ (PATH), 2553   

((KM) WC503.2 อ887 2553) 
 
 
วิทยานิพนธ์ 
การเปรียบเทียบการเบี่ยงเบนความสนใจโดยใช้การ์ตูนเคลื่อนไหวกับเกมดิจิตอลเพื่อลดความกลัวของเด็ก 

วัยก่อนเรียนต่อการพ่นยาฝอยละอองในห้องฉุกเฉิน.   ปกรณ์ ผดุงศิลป์.   กรุงเทพฯ :  
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558  (Th ป117ก 2558) 

การให้ข้อมูลตามสิทธิผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพของสถาบันสุขภาพแห่งหนึ่ง.   ปิยะมาศ สุดชาข า.   กรุงเทพฯ :  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 (Th ป622ก 2559) 

ประสบการณ์ชีวิตของบิดามารดาในการมีส่วนร่วมดูแลบุตรขณะรับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม 
ทารกแรกเกิด.  สภุาพร แก้วเหลา.   กรุงเทพฯ : คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559  
(Th ส838ป 2559) 

 
หนังสือทั่วไป 
108 มงคลพระบรมราโชวาท.   มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.   พิมพ์ครั้งที่ 5.   กรุงเทพฯ :  

อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559 (DS586 ม686ห 2559) 
ใครจิกหัวก.ู   บุญเลิศ จุลเกียรติ.  กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2556 (BF637.C5 บ563ค 2556) 
ติดอาวุธผู้น า : The Winner.   วิกรณ์ รักษ์ปวงชน.   กรุงเทพฯ : พุทธศิลป์สาส์น, 2552  (HD57.7 ว494ต 2552) 
กาลานุกรม พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก.   พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต).   พิมพ์ครั้งที่ 4.  กรุงเทพฯ :  

มหาพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์, 2553 (BL1400 พ349ก 2553) 
ด้วยพลังแห่งรัก.   วารยา พ่ึงตนเพียร, [ผู้เรียบเรียง]  กรุงเทพฯ : มหาพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์, 2548   

(DS578.32.S57 ว477ด 2548) 
 
หนังสือธรรมะ 
อริยมรรคมีองค์ 8 ภาคปฏิบัติ.  สุภีร ์ทุมทอง.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์, 2559 (ธม ส839อ 2559) 



หนังสือนวนิยาย  
กรุ่นไอรัก.  เฌอนินทร์.  กรุงเทพฯ : ปริ๊นเซส, 2558 (นว ฌ999ก 2558) 
เพลิงพรางเทียน.   หัสวีร.์  กรุงเทพฯ : Sugar Beat, 2557 (นว ห491พ 2557) 
มณีดอกหญ้า.   เจติยา.  กรุงเทพฯ : พิมพ์ค า, 2558 (นว จ697ม 2558) 
ร้ายซ่อนรัก.   ภัคธีมา.   นนทบุรี : ทัช, 2559  (นว ภ319ร 2559) 
วังวนวิวาห์.  ธุวดารา.   กรุงเทพฯ : พิมพ์ค า, 2556  (นว ธ739ว 2556) 
 
หนังสือนิทาน  
101 ดัลเมเชี่ยน.   The Walt Disney Company.  กรุงเทพฯ : The Walt Disney Company, 2536  

(นท ว367ห 2536) 
ก๊อก ก๊อก ขอค้างคืนหนึ่งนะ.  ทัน โคอิเดะ.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : แพรวเพ่ือนเด็ก, 2545  (นท ค979ก 2545) 
เจ้าหญิงเงือกน้อย.   The Walt Disney Company.  กรุงเทพฯ : The Walt Disney Company, 2536  

(นท ว367จ 2536) 
เจ้าหญิงนิทรา.  The Walt Disney Company.   กรุงเทพฯ : The Walt Disney Company, 2536  

(นท ว367จ 2536) 
ด้วยรักบันดาลนิทานสีขาว ฉบับรวมนิทานสร้างสุข.   อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา.  กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์, 2556   

(นท อ598ด 2556) 
ดัมโบ.้  The Walt Disney Company.   กรุงเทพฯ : The Walt Disney Company, 2536  (นท ว367ด 2536) 
ทาชิปราบมังกรไฟ.   แอนนา ไฟน์เบิร์ก และบาบาร่า ไฟน์เบิร์ก.   กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2547  (ยว ฟ914ท 2547) 
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