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หนังสือต าราภาษาอังกฤษ 
 

Clinical Cases in Early Orthodontic Treatment : An atlas of When, How and Why to Treat.    
Harfin, Julia, Somchai Satravaha and Kurt Faltin, editors.   Switzerland : Springer, 2017   
(WU440 C641 2017) 

Contemporary orthodontics.  Proffit, William R., et al.  6th ed.   Philadelphia : Elsevier, 2019   
(WU400 C761 2019) 

Red book : 2018 Report of the committee on infectious diseases.   Kimberlin,  David W.,  
et al.   31th ed.   Elk Grove Village, Illinois : American Academy of Pediatrics, 2018  
(WC100 R312 2018) 

 
 

หนังสือต าราภาษาไทย 
 

Ambulatory pediatric cardiology is for everyone.  กัญญลักษณ์ วิเทศสนธิ, บรรณาธิการ และคนอื่นๆ    
กรุงเทพฯ : ชมรมกุมารแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, 2561 (WS290 ช175A 2561) 

ICU Everywhere.   ดุสิต สถาวร, ครรชิต ปิยะเวชวิรัตน์ และสหดล ปุญญถาวร, บรรณาธิการ.   กรุงเทพฯ :  
สมาคมเวชบ าบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย, 2561 (WB105 ส293I 2561) 

OPD มีสุข : การออกแบบปรับปรุงพื้นที่แผนกผู้ปว่ยนอกเพ่ือสุขภาวะของทุกคน.   สายทิวา รามสูต,  
และคนอื่นๆ  กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561  
(WX165 ก318อ 2561) 

การส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2560.  ส านักงานสถิติแห่งชาติ.   
กรุงเทพฯ : กองสถิติพยากรณ์ ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2561 (WM16 ส691ก 2561) 

คนสร้างสุขภาวะ : การออกแบบเพ่ือคุณภาพชีวิต.   กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ.   กรุงเทพฯ :  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561 (WX165 ก318ค 2561) 

ความรักอยู่รอบตัวเราประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของอรทัย ชะฟู.   ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์.    
กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2561 ((PA) WB310 ภ381ค 2561) 

คู่มือการพัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมส าหรับวัยรุ่นที่มีเช้ือเอชไอวี.    
กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ, บรรณาธิการ, และคนอื่นๆ   กรุงเทพฯ :  คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561 (WC503.7 ค695 2561) 

คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF-Executive Functions ในเด็กวัย 13-18 ปีส าหรับพ่อแม่และครู.    
สุภาวดี หาญเมธี, บรรณาธิการ.    กรุงเทพฯ : ส านักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2561  
(WS105.5.D2 ค695 2561) 



 
คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF-Executive Functions ในเด็กวัย 7-12 ปีส าหรับพ่อแม่และคร.ู    

สุภาวดี หาญเมธี และภาวนา อร่ามฤทธิ์, บรรณาธิการ.  กรุงเทพฯ : ส านักงานสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพ, 2561  (WS105.5.D2 ค695 2561) 

ฉลากยาเสริม และข้อมูลความปลอดภัยในการใช้ยา 2018.   นริสา ตัณฑัยย์, บรรณาธิการ และคนอื่นๆ    
กรุงเทพฯ : เดือนตุลา, 2561 (QV38 ฉ164 2561) 

ต าราการบ าบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่องในผู้ป่วยวกิฤต.   ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์, บรรณาธิการ และคนอื่นๆ   
กรุงเทพฯ : เท็กซ์แอนด์เจอร์นัลพับลิเคชั่น, 2560  (WJ368 ต367 2560) 

ต ารากุมารเวชศาสตร์ : ส าหรับนักศึกษาแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติ เล่ม 2.   
ศุกระวรรณ อินทรขาว, บรรณาธิการ, และคนอื่นๆ   ปทุมธานี : คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 (WS100 ต367 2561) 

ต าราจักษุวิชาการ.   ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์, ธนาพงษ์ สมกิจรุ่งโรจน์ และเปรมจิต เศาณานนท์, บรรณาธิการ.    
กรุงเทพฯ : ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย, 2560  (WW100 ต367 2560) 

ต าราจักษุวิชาการ เล่ม 2.   ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ และธนาพงษ์ สมกิจรุ่งโรจน์, บรรณาธิการ.  กรุงเทพฯ :  
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย, 2561  (WW100 ต367 2561) 

แนวทางการจัดเก็บ การติดตาม และการเข้าถึงชีวทรัพยากรทางการแพทย์.   กรุงเทพฯ :  
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2561  (QT36 น927 2561) 

บัญชีราคาส าหรับหน่วยงานราชการ 2562.   องค์การเภสัชกรรม.  กรุงเทพฯ : องค์การเภสัชกรรม, 2561   
(QV736 อ114บ 2561) 

บันทึกบันได 10 ขั้นนมแม่ในทารกป่วย.   สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี.   กรุงเทพฯ :  
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2561  ((KMQ) WS125 สธ0318 2561) 

ปรับผังเติมสุข : งานปรับปรุงผังอาคารในโรงพยาบาลชุมชน.   ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม  
และธนานุกิจ จากชลบท.   กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561  
(WX165 ก318ป 2561) 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา : โรงพยาบาลที่เป็นมากกวา่โรงพยาบาล.    
สรนาถ สินอุไรพันธ์ และคนอื่นๆ   กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561  (WX165 ก318ร 2561) 

โรงพยาบาลสร้างสุข (ภาวะ) : โครงการสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะกรณีศึกษา : สถานพยาบาล.   
สายทิวา รามสูต และคนอื่นๆ    กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558  (WX165 ก318ร 2558) 

สุขตามวัย : สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างที่เป็นมิตรกับผูสู้งอายุ.   ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรย้ิม และคนอื่นๆ    
กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560  (WX165 ก318ส 2560) 

สุขตามสภาพ (แวดล้อม) : แนวทางการปรับพื้นที่ส าหรับผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงกรณีศึกษาโรงพยาบาลล าสนธิ.    
สรนาถ สินอุไรพันธ์ และคนอื่นๆ   กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559  (WX165 ก318ส 2559) 

สุขนอกชายคา : ภูมิทัศน์โรงพยาบาลชุมชน.   ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรย้ิม และประภัสรา นาคะ พันธุ์อ าไพ.   
กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561  (WX165 ก318ส 2561) 

 



 
วิทยานิพนธ ์
 

การใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพ่ือพัฒนาความสามารถของพยาบาลวิชาชีพในการจัดการความเจ็บปวด 
ของเด็กที่ได้รับการผ่าตัด.   เสริมศรี บุญมั่น.   กรุงเทพฯ : วิทยาลัยเซนต์หลุยส์, 2560   
(Th ส925ก 2560) 

การใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพ่ือพัฒนาความสามารถของพยาบาลวิชาชีพในการจัดดูแลผู้ป่วยเด็ก 
โรคหัวใจแต่ก าเนิดหลังการสวนหัวใจ.   รัชฎา อนันต์วรปัญญา.   กรุงเทพฯ :  
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์, 2560  (Th ร326ก 2560) 

 

หนังสือทั่วไป 
 

Death Cleaning : สุดทา้ยก็ต้องทิ้ง.  แมกนัสสัน, มาร์การีตา.   กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2561   
(TX324 ม716ส 2561) 

เก่งเกาหลีได้ใน 4 วัน.  หวังเจิ้งลี่.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556  (PL913 ห357ก 2556) 
ตั้งค าถามเพียง 1 ข้อก็พลิกจากตามขึ้นมาน า.   Simon Sinek.  กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2559   

(BF410 ซ339ต 2559) 
พ่อรวยสอนลูก #2 : เงินสี่ด้าน.   คิโยซากิ, โรเบิร์ต ที.   กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2556   

(HG179 ค459พ 2556) 
พูดเกาหลีจากจินตภาพ Mind Map Korean.   นาริฐา สุขประมาณ.   พิมพ์ครั้งท่ี 3.  กรุงเทพฯ : พราว, 2555   

(PL913 น485พ 2555) 
ยิ่งให้ยิ่งรวย.   บ๊อบ เบิร์ก และจอห์น เดวิด มานน์.   พิมพ์ครั้งท่ี 6.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์ How-To, 2557   

(HF5438 บ869ย 2557) 
แย็บบ่อยๆ สอยด้วยฮุคขวาเคล็ดลับโซเชียลมีเดีย.   แกรี เวย์เนอร์ชัค.  กรุงเทพฯ : เนชั่นบุค๊ส์, 2559   

(HD37.T5 ว916ย 2559) 
วิธีเขียนมายด์แม็ป ฉบับเจ้าส านัก.   โทนี บูซาน.  กรุงเทพฯ : ขวัญข้าว 94, 2547  (BF441 บ699ว 2547) 
เหนื่อยชั่วคราวสบายชั่วโคตร.  ภัทรพล ศิลปาจารย์.  พิมพ์ครั้งท่ี 13.  กรุงเทพฯ : สต๊อคทูมอร์โรว์, 2558   

(HG179 ภ367ห 2558) 
 

CD-ROM 
 

คู่มือการพัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมส าหรับวัยรุ่นที่มีเช้ือเอชไอวี.   
กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ, บรรณาธิการ และคนอื่นๆ   กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561 (CD925) 

พูดเกาหลีจากจินตภาพ Mind Map Korean.  นาริฐา สุขประมาณ.   พิมพ์ครั้งท่ี 3.   กรุงเทพฯ : พราว, 2555   
(CD926) 

 
 



วรรณกรรมเยาวชน 
 

ล าดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง เลขหมู่หนังสอื 
1 Why? : ไดโนเสาร์  ลี, ฮังซอน  

กรกาญจน์ ขอดเตชะ, แปล  
ยว  

ล511ว  
2554  

2 ครอบครัวสามสีซุกซน ตอน เครื่องดนตรี 
ชิ้นใหม่  

อรจิรา จิรวัฒน์กุล  นท  
อ316ค  
2554  

3 ครอบครัวสามสีซุกซน ตอน นักสู้ตัวน้อยตัวนิด  อรจิรา จิรวัฒน์กุล  นท  
อ316ค  
2554  

4 ครอบครัวสามสีซุกซน ตอน แมวน้อย 
ผู้หลงทาง  

อรจิรา จิรวัฒน์กุล  นท  
อ316ค  
2554  

5 ครอบครัวสามสีซุกซน ตอน เรขาคณิต 
แสนสนุก  

อรจิรา จิรวัฒน์กุล  นท  
อ316ค  
2554  

6 ครอบครัวสามสีซุกซน ตอน เราดีกันนะ  อรจิรา จิรวัฒน์กุล  นท  
อ316ค  
2554  

7 ครอบครัวสามสีซุกซน ตอน เล่นผจญภัย 
ในสวนกว้าง  

อรจิรา จิรวัฒน์กุล  นท  
อ316ค  
2554  

8 ความรู้นอกกะลา 1  ภัทราพร สังข์พวงทอง, 
บรรณาธิการ  
ทีมงานกบนอกกะลา  

ยว  
ค181  
2549  

9 ความรู้นอกกะลา 2  ภัทราพร สังข์พวงทอง, 
บรรณาธิการ  
ทีมงานกบนอกกะลา  

ยว  
ค181  
2549  

10 จะไปไหนจ๊ะ  สุรอยยา สถิตานนท์  นท  
ส867จ  
2559  

11 จ๊ะเอ๋  สุปรียา ทองธนากุล  นท  
ส824จ  
2560  



12 ฉึกฉักฉึกฉัก  ตุ๊บปอง  นท  
ต629ฉ  
2559  

13 พ่อช้างผู้หวังดี  ตุ๊บปอง  นท  
ต629พ  
2559  

14 เด็กชายกางมารูชวนรู้ เศรษฐศาสตร์ เล่ม 1  ซอกแฮวอน  
คิมจูยอง, แปล  

ยว  
ซ114ด  
2549  

15 เด็กชายกางมารูชวนรู้ เศรษฐศาสตร์ เล่ม 2  ซอกแฮวอน  
คิมจูยอง, แปล  

ยว  
ซ114ด  
2550  

16 เทพเพี้ยนเปลี่ยนต านาน เล่มท่ี 3 ยิ้มหน่อยน่า
เมดูซา  

แม็คมัลเลน, เคท  
พนิดา จาโรทก, แปล  

ยว  
ม856ท  
2545  

17 ทุกมื้ออร่อยจัง  อัมรา เรืองศิริ  นท  
อ558ท  
2559  

18 เธอชอบแปรงฟันหรือเปล่า : Do you like 
toothbrushing  

เกวลิน กายทอง  
รพินทร ณ ถลาง  

นท  
ก771ธ  
2551  

19 บุตรผู้เห็นกงจักรเป็นดอกบัว  ฐิติรัตน์ แม้นพยัคฆ์  นท  
ฐ361บ  
2561  

20 ปิดไฟหน่อยนะ  มูหัมหมัดฮาริส กาเหย็ม  นท  
ม699ป  
2559  

21 พระยาพิชัยดาบหัก  สุภฤกษ์ บุญกอง  นท  
ส834พ  
2556  

22 ภารกิจล่าพลังงานทะลุมิติ  Me-D Comic  ยว  
ม597ภ  
2556  

23 มอนสเตอร์ผู้กล้าล่าปีศาจ  สุมนา สัมมาทิพย์  นท  
ส841ม  
2550  



24 เมืองกลับหัวกลับหาง : Upsy Down Town  Shoshan, Beth  
ดุจเดือน กลั่นคูวัต, แปล  

นท  
ช799ม  
2554  

25 เมืองมธุรส  แก้วเก้า  นว  
ก891ม  
2561  

26 เมื่อทุกอย่างปกติดีก็ถึงเวลาท่ีต้องเปลี่ยนแปลง  Kotter, John  
Rathgeber, Holger  
ปิติ วัฒนาธร, แปล  

HD58.8  
ค183ม  
2559  

27 ศรีธนญชัย (ฉบับการ์ตูน)  สุภฤกษ์ บุญกอง  นท  
ส834ศ  
2547  

28 สังข์ทอง (ฉบับการ์ตูน)  ชลลดา ชะบางบอน  นท  
ช227ส  
2548  

29 สามเกลอจอมอวด  ธัมม์ ศิริพรมรินทร์  นท  
ธ481ส  
2561  

30 สุวรรณหงส์  กวิตา ถนอมงาม  นท  
ก322ส  
2556  

31 หนังสืออยากมีเพื่อน  วัฒนาวดี พุ่มไชย  นท  
ว399ห  
2559  

32 อิเหนา (ฉบับการ์ตูน)  ชลลดา ชะบางบอน  นท  
ช227อ  
2548  

33 อิเหนา (ฉบับการ์ตูน)  สุภฤกษ์ บุญกอง  นท  
ส834พ  
2547  

34 เอาแต่ใจไม่ดีนะแพนด้า  ปิติพร วทาทิยาภรณ์  นท  
ป615อ  
2551  
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