
รายชื่อหนังสือใหม่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 
 
 

หนังสือต าราภาษาไทย 
 

Drug-Resistant organisms in pediatrics : diagnosis and treatment.   
วรรษมน จันทรเบญจกุล, บรรณาธิการ และคนอื่นๆ   กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 (WS366 จ683d 2562) 

คู่มือการใช้ยารักษาโรคพาร์กินสันอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ.   คณะท างานเฉพาะกิจ 
เพื่อการจัดท าคู่มือการใช้ยารักษาโรคพาร์กินสันอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ.   
กรุงเทพฯ : อักษรกราฟฟิคแอนด์ดไีซน์, 2562 (WL359 ค695 2562) 

เด็กของเราก าลังจะระบายสีโลก.   อนุพันธ์ พฤกษ์พันธ์ขจี.  กรุงเทพฯ : รักลูกกรุ๊ป, 2552  
(WS105.5.C7 อ194ด 2552) 

แนวทางการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า.   พรเพชร ปัญจปิยะกุล,  
บรรณาธิการ.   นนทบุรี : กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการเฉพาะ กองบริหารการสาธารณสุข  
ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข,  2562 (WA525 สธ02 2562) 

แนวทางเวชปฏิบัติส าหรับผู้ที่มีภาวะกลืนล าบาก.  สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ทางการแพทย์แห่งชาติ.   นนทบุรี : สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ทางการแพทย์แห่งชาติ, 2562 (WI250 สธ0320 2562) 

แนวเวชปฏิบัติโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก 5.   วรนุช จงศรีสวัสดิ์, บรรณาธิการ และคนอื่นๆ    
กรุงเทพฯ : สมาคมกุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหารและโรคตับ, 2562 (WS310 น927 2562) 

 

วิจัย 
 

ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกที่มีต่อการให้บริการของโรงพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.   อโนมา รังสิมาภิรัต.   กรุงเทพฯ : คณะทันตแพทยศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 ((Res) WX20 อ243ค 2562) 

สถิติอันดับโรค หัตถการ ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.    
อโนมา รังสิมาภิรัต.   กรุงเทพฯ : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562   
((Res) WX20 อ243ส 2562) 

 
 
 
 



หนังสอืความรู้สู่ประชาชน (KM) 
 

14 เคล็ดลับท าให้อายุยืน.   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.   พิมพ์ครั้งท่ี 5.   กรุงเทพฯ :  
อมรินทร์สุขภาพ, 2555 ((KM) WT120 ส728 2555) 

43 ไม้ตายลบลายเจ้าตัวยุ่ง.   ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์.   กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ, 2553  
((KM) WS105.5.C3 ป421ส 2553) 

Beauty Bible : 1000 เคล็ดลับสร้างสวยได้ทันใจ.  โรนา เบิร์ก.   พิมพ์ครั้งท่ี 2.   กรุงเทพฯ :  
อมรินทร์สุขภาพ, 2554  ((KM) WA309 บ869บ 2554) 

กินน้อยอยู่นาน.   หมอต้น.   พิมพ์ครั้งท่ี 3.   นนทบุรี : สมาร์ทบุ๊ค, 2556  ((KM) WB327 ห177ก 2556) 
คู่มือสุขภาพผู้หญิง.   ชัญวลี ศรีสุโข.   กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ, 2554  ((KM) WP39 ช362ค 2554) 
ป้าหมอขอขยายชวนคุยเรื่องลูก.   วนิดา เปาอินทร์.   เชียงใหม่ : แสงศิลป์, 2563   

((KM) WS113 ว169ป 2563) 
ผอมสวยได้สไตล์กรุ๊ป AB.  นาคาชิมะ ฟูมิยาสึ.   กรุงเทพฯ : เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล  

เอ็ดดูเทนเมนท์, 2556  ((KM) WD210 น445ผ 2556) 
ผอมสวยได้สไตล์กรุ๊ป B.   นาคาชิมะ ฟูมิยาสึ.   กรุงเทพฯ : เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล  

เอ็ดดูเทนเมนท์, 2556  ((KM) WD210 น445ผ 2556) 
รับก าจัดโรค.   หมอต้น.   พิมพ์ครั้งท่ี 2.   นนทบุรี : สมาร์ทบุ๊ค, 2557  ((KM) WB327 ห177ร 2557) 
เร่ืองเล่าจากร่างกาย : เข้าใจร่างกายพฤติกรรมและธรรมชาติผ่านกระบวนการวิวัฒนาการ. 

ชัชพล เกียรติขจรธาดา.   พิมพ์ครั้งท่ี 5.   กรุงเทพฯ : อมรินทร์พร้ินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2554   
((KM) QS4 ช356ร 2554) 

เล่นสนุกกับลกูเล่ม 1 ส าหรับเด็กวัยแรกเกิดถงึหนึง่ขวบ.   แจ็คกี้ ซิลเบิร์ก.   พิมพ์ครั้งท่ี 2. 
กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2551  ((KM) WS105.5.P5 ซ331ล 2551) 

เลี้ยงลูกให้ได้ดตีามวัน ราศี ปีเกิด.   สุดธิดา เปลี่ยนสายสืบ.   กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ, 2554   
((KM) WS113 ส766ล 2554) 

วิธีฝึกวินัยและวิธีคิดให้เดก็เล็กตั้งแต่แรกเกิด-6 ขวบ.   Jim Fay และ Charles Fay.   กรุงเทพฯ :  
บี มีเดีย, 2556  ((KM) WS105.5.C3 ฟ612ว 2556) 

สร้างชีวิตมหัศจรรย์ด้วยน้ านมแม่.   สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ.  พิมพ์ครั้งท่ี 3.   กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์, 2556   
((KM) WS125 ส786ส 2556) 

สุขภาพดีได้ในวันเดียว.  มานพ ประภาษานนท์.   พิมพ์ครั้งท่ี 2.   กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ, 2553   
((KM) WB327 ม443ส 2553) 

สุดยอดอาหารสร้างลูกเป็นอัจฉริยะ.   กฤษฎี โพธิทัต.   พิมพ์ครั้งท่ี 3.   กรุงเทพฯ :  
อมรินทร์สุขภาพ, 2555 ((KM) WS115 ก283ส 2555) 

หม่ าอร่อย : Healthy baby puree.    ปาหนัน เดชเพียร.   พิมพ์ครั้งท่ี 3.   กรุงเทพฯ :  
บ้านพระอาทิตย์, 2553  ((KM) WS120 ป571ห 2553) 



วิทยานิพนธ ์
 

ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ อ าเภอละอุ่น  
จังหวัดระนอง.   รวิ ใจหาญ.   กรุงเทพฯ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553   
(Th ร164ผ 2553) 

 

หนังสือทั่วไป 
 

Life ของขวัญของชีวิต.   สริิกานต์ ผลงาม, บรรณาธิการ.  พิมพ์ครั้งที่ 4.  กรุงเทพฯ : ใยไหม, 2552   
(BF637.S8 ล982 2552) 

Slow success ยิ่งใหญ่ได้ด้วยก้าวเล็กๆ.   เกตุวดี และ วสุ Marumura.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : มติชน, 2559   
(BF637.S8 ก759ย 2559) 

คู่มือตั้งชื่อเปลี่ยนนามถอดรหัสเลขมงคลตามเลขศาสตร์.   ปภัสสระเมธี (เปรียญ).  กรุงเทพฯ : บุ๊คส์ ทู ยู, 2554   
(CS3050.T5 ป163ค 2554) 

จัดบ้านใหม่ถูกใจสมอง.   วนษิา เรซ.   กรุงเทพฯ : ฐานการพิมพ์, 2553  (BF318 ว176จ 2553) 
ชนะชัยในพูด.   เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ.  กรุงเทพฯ : ดร. เพชรส านักพิมพ์, 2557  (PN4129 พ876ช 2557) 
ชื่อพลังแห่งความส าเร็จ.  จุฑามาศ ณ สงขลา.   พิมพ์ครั้งที่ 2.   กรุงเทพฯ : more of life, 2554   

(CS3050.T5 จ628ช 2554) 
เล่นทองรวยได้ไม่ยาก.   กฤษณา บุญปลูก.   นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2554  (HG293 ก282ล 2554) 
วิธีท าให้ 1 คนท างานให้คุณ 10 เท่า.   เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล.   กรุงเทพฯ : BIG IDEA, 2559  

(BF481 ฌ999ว 2559) 
สามเหลี่ยมฤาจะเทียบแปดคม แปดคมฤาจะเทียบกลมดิก.   เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ.   กรุงเทพฯ :  

ดร. เพชรส านักพิมพ์, 2557  (BF637.S8 พ876ส 2557) 
 
 

วรรณกรรมเยาวชน 
 
ล าดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง เลขหมู่หนังสือ 

1 ก๊อกก๊อกลองเปิดดูสิ  ลัดดาวรรณ เลี่ยนบรรจง  
สเตฟานี่, ผู้วาดภาพประกอบ  

ยว 
ล245ก 
2562 

2 กอด  ด.ญ. กระเบื้อง  นท 
ด111ก 
2560 

3 ครอบครัวตึ๋งหนืด ตอน  
กระชากหน้ากากตึ๋งหนืด  

อิม, ชังโฮ  
วลี จิตจ ารัสรัตน,์ แปล  

ยว 
อ747ค 
2560 



4 คุณกบนักร้องเพลง  ปภัสรา โสภณอรุณโชติ  
วาซาบิ, ผู้วาดภาพประกอบ  

นท 
ป162ค 
2562 

5 คุณพ่อนักประดิษฐ์  ปภัสรา โสภณอรุณโชติ  
ณฐภัทร ชูเสือหึง, ผู้วาดภาพประกอบ  

นท 
ป162ค 
2562 

6 คุณแม่นักแปลงกาย  ปภัสรา โสภณอรุณโชติ  
ฐาปกร พึ่งพาสกุล, ผู้วาดภาพประกอบ  

นท 
ป162ค 
2562 

7 เจ็บไข้และไม่สบาย  : Scratches  
and pains  

Delalandre, Benoit  
Devaux, Clement, ผู้วาด
ภาพประกอบ  
กฤษณา ชุติมา, แปล  

ยว 
ส678 
2550 

8 ผลไม้ของลิงน้อย  สุภรณ์พรรณ ศิริวัฒนะ  
ศิรินทร์ พานเพชร, ผู้วาดภาพประกอบ  

นท 
ส834ผ 
2562 

9 พี่ร้องน้องเล่น เล่ม 1  โสณัฏฐนิส สิทธิเชนทร์กุล  
ไพลิน กลิ่นน้อย, ผู้วาดภาพประกอบ  

นท 
ส971พ 
2562 

10 พี่เสือกับไข่ 10 ฟอง  พัชราวลัย พิตรพิบูลย์พงศ์  
สุริโย แก้วชัง, ผู้วาดภาพประกอบ  

นท 
พ522พ 
2559 

11 ไฟหลายสีของพี่ ก.ไก่  สุภรณ์พรรณ ศิริวัฒนะ  
นิคม ชัยวรรณ, ผู้วาดภาพประกอบ  

นท 
ส834ฟ 
2562 

12 ภาพวาดของน้ าใส  สุภรณ์พรรณ ศิริวัฒนะ  
อริสา, ผู้วาดภาพประกอบ  

นท 
ส834ภ 
2562 

13 แม่แม่  บุบผา เรืองรอง  
วุฒณา มหาสาโร, ผู้วาดภาพประกอบ  

นท 
บ638ม 
2562 

14 โลกยุคก่อนประวัติศาสตร์ ล าดับท่ี 2 : 
ไดโนเสารแ์ห่งยุคไทรแอสซิก  

เวสต์, เดวิด  
ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, ผู้แปล  

ยว 
ว917ล 
2559 

15 วันสุขสันต์ของซันนี่  นวพร แซ่แต้  
จิราพร หนองไม้งาม, ผู้วาด
ภาพประกอบ  

นท 
น297ว 
2562 



16 วันแสนสุขของหนูเก่ง  สุภรณ์พรรณ ศิริวัฒนะ  
ไพโรจน์ สมโสก, ผู้วาดภาพประกอบ  

นท 
ส834ว 
2562 

17 สิงโตอ้วน  วิชภู ปุณสีห์  
ณฐภัทร ชูเสือหึง, ผู้วาดภาพประกอบ  

นท 
ว536ส 
2562 

18 หนูเก่งเก่งจัง  สุภรณ์พรรณ ศิริวัฒนะ  
ไพโรจน์ สมโสก, ผู้วาดภาพประกอบ  

นท 
ส834ห 
2562 

19 หนูน้อยมารยาทดี ตอน ไปโรงเรียน  Candell, Arianna  
Curto, Rosa M., ผู้วาดภาพประกอบ  
ปานทรัพย์ ยมนาค, แปล  

ยว 
ค925ห 
2552 

20 หมวกวิเศษของเจ้าจุก  พุงกลม  
นิคม ชัยวรรณ, ผู้วาดภาพประกอบ  

นท 
พ821ห 
2562 

21 อู้ฮูอร่อยจัง  พ่ีหูกาง  
ประทุมวรรณ จงไกรจักร์, ผู้วาด
ภาพประกอบ  

นท 
พ791อ 
2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นวนิยาย/เรื่องสั้น 
กิ่งฟ้าในมือซาตาน.  แดชุณห์.  นนทบุรี : ทัช, 2554 (นว ด949ก 2554) 
เก็บที่นอนก่อนออกไปเปลี่ยนโลก : Make your bed.  วิลเลียม เอช แม็คเรเวน.   กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2560   

(รส ม862ก 2560) 
ขวัญยิหวา.  เจ้าเอย.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : พิมพ์ค า, 2562  (นว จ758ข 2562) 
คนไร้ราก.  วีระ ธีรภัทร.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  ปทุมธานี : เดอะโรนิน, 2562  (รส ว841ค 2562) 
ความสุขโดยสังเกต.  นิ้วกลม.  พิมพ์ครั้งที่ 5.  กรุงเทพฯ : มติชน, 2554  (รส น672ค 2554) 
บังเอิญเดินสะดุดรัก.  อริมา.  กรุงเทพฯ : Sugar Beat, 2562  (นว อ397บ 2562) 
บุกคนส าคัญ.  นิ้วกลม.  พิมพ์ครั้งที่ 6.  กรุงเทพฯ : มติชน, 2554  (รส น672บ 2554) 
พยับเมฆลายหมอก.  ลานไพลิน.  กรุงเทพฯ : ปริ๊นเซส, 2551  (นว ล266พ 2551) 
พริ้งพราว.  พัพพุ.  กรุงเทพฯ : Sugar Beat, 2562  (นว พ579พ 2562) 
พักตร์อสูร.  สุชาคริยา.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : มายดรีม, 2556 (นว ส758พ 2556) 
เพชรมาเฟีย.  ตะวัน.  กรุงเทพฯ : อินเลิฟ, 2556  (นว ต258พ 2556) 
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