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หนังสอืต าราภาษาไทย 
Practical points and updates in neonatal care.  ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิด 

แห่งประเทศไทย.   กรุงเทพฯ : ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย, 2562  
(WS420 ช175p 2562) 

Ramathibodi Handbook of Pediatrics.  สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์, บรรณาธิการ และคนอื่นๆ 
กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562 (WS100 ทม072 2562) 

Thalassemia in pregnancy.   จิตติมา รุจิเวชพงศธร, ธิตินันท์ ตัณสถิตย์ และยุรี ยานาเซะ,  
บรรณาธิการ.   กรุงเทพฯ : กลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี, 2556  
(WH170 สธ0307 2556) 

กรอบแนวทางการก าหนดตัวชี้วัดแผนงานเพื่อก ากับติดตามการด าเนินงานป้องกันการแพร่ระบาด 
ของวัณโรค.  กรมควบคุมโรค.  พิมพ์ครั้งท่ี 2.  นนทบุรี : กองวัณโรค กรมควบคุมโรค  
กระทรวงสาธารณสุข, 2562 (WF200 สธ0406 2562) 

การคัดกรองและวินิจฉัยก่อนคลอดในเวชปฏิบัติ.   ธิตินันท์ ตัณสถิตย์, เด่นนพพร สุดใจ  
และลัลธพร พัฒนาวิจารย์, บรรณาธิการ.   กรุงเทพฯ : กลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์  
โรงพยาบาลราชวิถี, 2558 (WQ209 สธ0307 2558) 

เช้ืออาวุธชีวภาพและเชื้ออันตรายร้ายแรงแนวทางการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ.   
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข.  นนทบุรี : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2562 (QV663 สธ0618 2562) 

แนวทางการใช้ UV ท าลายเชื้อโรค.   กรมควบคุมโรค.   พิมพ์ครั้งท่ี 2.  นนทบุรี : กองวัณโรค  
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2562 (WF200 สธ0406 2562) 

บูรณาการการดูแลเพ่ือสุขภาพทารกปริก าเนิดที่ดีขึ้น : Integrated care for better perinatal  
health.  เพิ่มศักดิ์ สุเมฆศรี, บรรณาธิการ และคนอื่นๆ.   กรุงเทพฯ : สมาคมเวชศาสตร์ 
ปริก าเนิดแห่งประเทศไทย, 2562 (WS420 ส293บ 2562) 

โภชนาการในช่วงแรกของชีวิต : เร่ืองส าคัญที่ถูกหลงลืมและละเลย.   วิทยา ถิฐาพันธ์, บรรณาธิการ. 
กรุงเทพฯ : เครือข่ายโภชนาการช่วงแรกของชีวิต ประเทศไทย, 2557 (WS120 ภ922 2557) 

มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิดผ่าตัดไส้เลื่อนกะบังลมแต่ก าเนิด สถาบันสุขภาพเด็ก 
แห่งชาติมหาราชินี.   พิศมัย ธรรมชาติ และคนอ่ืนๆ.  กรุงเทพฯ : กลุ่มงานการพยาบาล  
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2562 (WY161 สธ0318 2562) 
 



ระบาดบันลือโลก = World-Shaking outbreakes เล่ม 11.   ประเสริฐ ทองเจริญ.  กรุงเทพฯ :  
อักษรสมัย (1999), 2553 (WA110 ป418ร 2553) 

ระบาดบันลือโลก = World-Shaking outbreakes เล่ม 18.   ประเสริฐ ทองเจริญ. 
กรุงเทพฯ : อักษรสมัย (1999), 2555 (WA110 ป418ร 2555) 

ระบาดบันลือโลก = World-Shaking outbreakes เล่ม 36.   ประเสริฐ ทองเจริญ.  กรุงเทพฯ :  
อักษรสมัย (1999), 2562 (WA110 ป418ร 2562) 

รามาธิบดีกุมารเวชศาสตร์ปฏิทัศน์ เล่ม 1-2.   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี.  กรุงเทพฯ :  
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560  
(WS1 ทม072 2560) 

วิธีด าเนินการมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยกรุงเทพมหานคร.   คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
กรุงเทพมหานคร.   กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนกรุงเทพมหานคร, 2562  
(W20.5 ว614 2562) 

เวชศาสตร์เขตเมืองและการจัดการความรู้เชิงปริทรรศน์.  จิระพงษ์ อังคะรา, ชาดากานต์ ผโลประการ  
และกิตติศักดิ์ ผลถาวรกุลชัย, บรรณาธิการ.   กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, 2562 (WA380 ว896 2562) 

เวชศาสตร์ปริก าเนิด คัดกรอง & ป้องกัน & ส่งเสริมสุขภาพ.   วิทยา ถฐิาพนัธ์, บรรณาธกิารและคนอืน่ๆ 
กรุงเทพฯ : สมาคมเวชศาสตร์ปริก าเนิดแห่งประเทศไทย, 2554 (WS420 ว896 2554) 

เส้นทางสู่การปลอดวัณโรค.  กรมควบคุมโรค.  พิมพ์ครั้งท่ี 2.  นนทบุรี : กองวัณโรค กรมควบคุมโรค  
กระทรวงสาธารณสุข, 2562 (WF200 สธ0406 2562) 
 

หนังสอืความรู้สู่ประชาชน 
การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเรียนรวมส าหรับเด็กพิการและเด็กที่มีความต้องการ 

จ าเป็นพิเศษ.  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  กรุงเทพฯ : ส านักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2562 ((KM) LC3987.T5 ศธ 2562) 

เมนูคุณหนูหรรษา 15 เมนูสุขภาพที่น่ารัก น่าทาน น่าท า.   ส านักงานกองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพ.  กรุงเทพฯ : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2558  
((KM) WS115 สสส 2558) 

ของขวัญแห่งกาลเวลา 2562.   สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี.   กรุงเทพฯ :  
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2562 ((KMQ) WX11 สธ0318 2562) 

รู้จักมะเร็งอยู่กับมะเร็ง.   อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์.  กรุงเทพฯ : บริษัท กรีนไลฟ์ พร้ินติ้ง เฮ้าส์ จ ากัด,  
2561 ((KM) QZ201 อ134ร 2561) 

ด้วยพลังแห่งรักและเมตตาต่อเด็ก.   สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี.  กรุงเทพฯ :  
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2562 (DS578.32.S57 สธ0318 2562) 



วิทยานิพนธ ์
การเปรียบเทียบระหว่างยา erythromycin และ domperidone ชนิดรับประทานในการรักษาภาวะ  

feeding intolerance ในผู้ป่วยทารกแรกเกิดก่อนก าหนด.   ภัทรพันธ์ สุขวุฒิชัย. 
กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562 (Th ภ369ก 2562) 
 

เอกสารวิชาการ 
การพยาบาลผู้ป่วย Craniopharyngioma.   ผุสณี วินยพงศ์พันธ.์  กรุงเทพฯ :  

ภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2562 (WY156 ผ664ก 2562) 
การพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มอาการออทิซึมที่มีสมาธิสั้น.   ขิ่ม สกุลนุ่ม.  กรุงเทพฯ : ภารกิจด้านการพยาบาล  

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2561 (WY160 ข482ก 2561) 
การพยาบาลผู้ป่วยเด็กไข้เลือดออกระยะวิกฤตทีม่ภีาวะอวัยวะล้มเหลวหลายระบบใช้เครื่อง 

ช่วยหายใจความถี่สูงและบ าบัดทดแทนการท างานของไตอย่างต่อเนื่อง.   
พรรณวิภา อินทร์ยงค์.  กรุงเทพฯ : ภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ 
มหาราชินี, 2561 (WY152.5 พ267ก 2561) 

การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคหูชั้นกลางอักเสบแบบมขีองเหลวขังในหู (Otitis media with effusion :  
OME) กรณีศึกษา.   กาญจนา จี่มุข.  กรุงเทพฯ : ภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็ก 
แห่งชาติมหาราชินี, 2561 (WY158.5 ก425ก 2561) 

การพยาบาลผู้ป่วยเด็กหัวใจพิการแต่ก าเนิดชนิดมีรูร่ัวที่ผนังหัวใจห้องล่างขวา-ซ้าย และมีการตีบ 
ของเส้นเลือดแดงใหญ่ที่ใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียมขณะรักษาด้วยการผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด.  
เพ็ญทิวา ภาคสุโพธิ์.  กรุงเทพฯ : ภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี,  
2562 ( WY152.5 พ886ก 2562) 

การพยาบาลผู้ป่วยทารกคลอดก่อนก าหนดที่มภีาวะหายใจล าบากแรกเกิดที่รักษาโดยการใช้สารลด 
แรงตึงผิว.   อรวรรณ ขาวโสภา.  กรุงเทพฯ : ภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็ก 
แห่งชาติมหาราชินี, 2561 (WY163 อ372ก 2561) 

การพยาบาลผู้ป่วยทารกที่มีความบกพร่องของผนังหน้าท้อง (Gastroschisis).   อ าพร เกิดคล้าย. 
กรุงเทพฯ : ภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2561  
(WY156.5 อ689ก 2561) 

การพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเช้ือไวรัส อาร์ เอส วี (RSV Pneumonia) : กรณีศึกษา.  
ยุพาวรรณ เมืองจวง.  กรุงเทพฯ : ภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี,  
2561 (WY163 ย418ก 2561) 

การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดอาหารตีบตัน : Nursing care of esophageal atresia.   
สุภาพร แก้วหลา.   กรุงเทพฯ : ภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี,  
2561 (WY156.5 ส838ก 2561) 



การพยาบาลผู้ป่วยหลอดลมอ่อนรุนแรง (Severe Tracheobronchomalacia : TBM) รักษาโดย 
การเจาะคอ (Tracheostomy) ใช้เครื่องช่วยหายใจต่อเนื่องที่บ้าน (Home Ventilator)  
และมีการติดเช้ือปอดอักเสบในขณะใช้เครื่องช่วยหายใจ (Ventilator Associated  
Pneumonia : VAP).   ปัทมา ฟ้าขาว.  กรุงเทพฯ : ภารกิจด้านการพยาบาล  
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2561 (WY163 ป533ก 2561) 

การพยาบาลผู้ป่วยหลอดเลือดแดงใหญ่ตีบ (Coarctation of aorta) หลังผ่าตัด : กรณีศึกษา.  
เกษร บ ารุงกลาง.   กรุงเทพฯ : ภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี,  
2561 (WY152.5 ก814ก 2561) 

ผลของการใช้ความเย็นร่วมกับการดูแลช่องปากต่อการเกิดเยื่อบุปากอักเสบจากการได้รับยาเคมีบ าบัด 
ของผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง.   ไพรัตน์ ผ่องแผ้ว.  กรุงเทพฯ : ภารกิจด้านการพยาบาล  
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2558 (WY156 พ988ผ 2558) 

 

วรรณกรรมเยาวชน 
 

ล าดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง เลขหมู่หนังสอื 
1 กระต่ายน้อยปีเตอร์  พ็อตเตอร,์ บีทริกซ์  

สุภาวดี โกมารทัต, แปล  
นท  

พ485ก  
2556  

2 จันทโครพ  จันทร์เจ้า  นท  
จ255จ  
2556  

3 ชิบาวังโกะ หมาน้อยหัวใจญี่ปุ่น 1  โยชิเอะ คาวาอุระ  
อาทร ฟุ้งธรรมสาร, แปล  

ยว  
ย799ช  
2549  

4 เด็กชายเลขที่ 34  ENZO (เอินจั่ว)  
อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี, แปล  

ยว  
อ919ด  
2555  

5 พระพุทธเจ้า  จานหนึ่ง  นท  
จ298พ  
2556  

6 พระโมคคัลลานะ ผู้เป็นเลิศด้าน
อิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย์  

สุภฤกษ์ บุญกอง  นท  
ส834พ  
2555  



7 พระเวสสันดร มหาบุรุษแห่งทานบารมี  สมควร กองศิลา  นท  
ส233พ  
2560  

8 พันท้ายนรสิงห์  สุภฤกษ์ บุญกอง  ยว  
ส834พ  
2556  

9 มัทนะพาธา  จันทร์เจ้า  นท  
จ255ม  
2556  

10 อ่านสร้างสุข 7 ก าเนิดหนังสือของ
เด็กไทย สู่รุ่งอรุณของหนังสือโรงเรียน  

สุดใจ พรหมเกิด, 
บรรณาธิการ  
แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรม
การอ่าน  

ยว  
อ626  
2554  

11 อุทัยเทวี  จันทร์เจ้า  นท  
จ255อ  
2556  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนังสอืนวนิยาย 
The promise สัญญาใจ สัญญารัก.  สรัน.  กรุงเทพฯ : อิงค์, 2558 (นว ส349ส 2558) 
ข้ามฟ้ามารักเธอ.   เอวิตา.   พิมพ์ครั้งท่ี 2.  กรุงเทพฯ : กรีนมายด์, 2559  (นว อ915ข 2559) 
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