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มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะพยาบาลศาสตร์. (2561).  รายงานประจ าปี 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณุโลก : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. (WY19 ร422คพ 
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์. บัณฑิตศึกษา. (2559). ประมวลสาระชุดวิชาการ
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (WY130 ม246ป 2559 จ านวน 5 เล่ม) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์. บัณฑิตศึกษา. (2559). ประมวลสาระชุดวิชาการ
พัฒนาศักยภาพระบบบริการการพยาบาล หน่วยที่ 6-9 (พิมพ์ครั้งที่ 6). นนทบุรี : ส านักพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (WY130 ม246ป 2559 จ านวน 5 เล่ม) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์. บัณฑิตศึกษา. (2559). ประมวลสาระชุดวิชาการ
พัฒนาศักยภาพระบบบริการการพยาบาล หน่วยที่ 10-15 (พิมพ์ครั้งที่ 6). นนทบุรี: ส านักพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (WY130 ม246ป 2559 จ านวน 5 เล่ม) 

การพยาบาลอนามัยชุมชน 
พิมพ์พรรณ ศิลปะสุวรรณ. (2561). การพยาบาลอาชีวอนามัย : แนวคิดและการปฏิบัติ (พิมพ์ครั้งที่ 4). 

กรุงเทพฯ : แดเน็กซ์อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น. (WY141 พ718ก 2561 จ านวน 5 เล่ม) 
แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ. (2561). สภาพแวดล้อมในการท างานและความเสี่ยงทางสุขภาพ : หลักการและการ

ประยุกต์ใช้ทางการพยาบาลอาชีวอนามัย. กรุงเทพฯ : แดเน็กซ์อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น.                  
(WY141 อ949ส 2561 จ านวน 18 เล่ม) 

การพยาบาลสูติศาสตร์  
ศศิกานต์ กาละ. (2561). การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่: บทบาทพยาบาล. สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์. 

(WY157 ศ287ค 2561 จ านวน 5 เล่ม) 
Leifer, G. (2019). Introduction to maternity and pediatric nursing (8th ed.). St. Louis, Mo. : 

Elsevier. (WY157.3 L527I 2019จ านวน 1 เล่ม) 
Nursing key topics review : Maternity. (2017). St Louis, Missouri : Elsevier. (WY157.3 N85 2017 

จ านวน 1 เล่ม) 

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (WY160) 
นริสา วงศ์พนารักษ์. (2561). การพยาบาลผู้ติดสารเสพติด (พิมพ์ครั้งที่ 2). มหาสารคาม : กากะเยีย.  

(WY160 น256ก 2561 จ านวน 10 เล่ม) 
Varcarolis, E.M. (2017). Essentials of psychiatric mental health nursing : a communication 

approach to evidence-based care (3rd ed.). St. Louis, Mo. : Elsevier/Saunders. (WY160 
V289E 2017จ านวน 1 เล่ม) 
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การพยาบาลศัลยศาสตร์ 
นิภาวรรณ สามารถกิจ. (2561). การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บทางสมอง. ชลบุรี : คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา. (WY160.5 น627ก 2561 จ านวน 10 เล่ม) 
อุษาวดี อัศดรวิเศษ. (2561). ความก้าวหน้าทางการพยาบาลปริศัลยกรรม (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : ภาค

วิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล. (WY161 อ864ค 2561 
จ านวน 10 เล่ม) 

อุษาวดี อัศดรวิเศษ (บรรณาธิการ). (2559). สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 2 (พิมพ์ครั้งที่ 3). 
กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (WY161 ส
677 2559 จ านวน 27 เล่ม) 

อุษาวดี อัศดรวิเศษ (บรรณาธิการ). (2562). สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 2 (พิมพ์ครั้งที่ 4). 
กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์. (WY161 ส677 2562 จ านวน 
13 เล่ม) 

อาชีพแพทย์ (W) 
กฤษดา แสวงดี, วรารัตน์ ใจชืน่ และณัฐธยาน์กร เดชา. (2562). แผนปฏิรูปก าลังคนและภารกิจบริการด้าน

สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข.  นนทบุรี : กลุ่มประสานนโยบายและยุทธศาสตร์ก าลังคนด้าน
สุขภาพกองบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. (W76 ก284ผ 2562 
จ านวน 1 เล่ม) 

พรรณี ปิติสุทธิธรรม และชยันต์ พิเชียรสุนทร  (บรรณาธิการ). (2561). ต าราการวิจัยทางคลินิก (พิมพ์ครั้งที่ 
4, ฉบับปรับปรุง).  กรุงเทพฯ : ศูนย์วัคซีน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล. (W20.5 ต
367 2561 จ านวน 2 เล่ม) 

อัญชลี เพ่ิมสุวรรณ. (2561). การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และการวิเคราะห์ผลกระทบด้าน          
งบประมาณ.  เชียงใหม่ : ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (W74 อ525ก 2561 จ านวน  
2 เล่ม) 

อาทร ริ้วไพบูลย์. (2561). การวิเคราะห์ต้นทุนในการพัฒนาระบบสุขภาพ. กรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภาการพิมพ์. 
(W74.1 อ619ก 2561 จ านวน 1 เล่ม) 

แพทยศาสตร์ (W) 
ขวัญชัย โชติพันธุ์. (2555). คดีทางการแพทย์ : แนวทางศึกษา เพ่ือป้องกันและต่อสู้คด.ี กรุงเทพฯ : ซีเอ็ด

ยูเคชั่น. (W32.5.JT3 ข262ค 2555 จ านวน 1 เล่ม) 
ขวัญชัย โชติพันธุ์. (2558). คดีทางการแพทย์ เล่ม 2. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. (W32.5.JT3 ข262ค 2558 

จ านวน 5 เล่ม) 
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ. (2558). กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศทางการแพทย์และสาธารณสุข (พิมพ์ครั้งที่ 

2). กรุงเทพฯ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (W32.JT3 ฉ236ก 2558 จ านวน       
2 เล่ม) 

พรชัย โอเจริญรัตน์ , กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์, ดลฤดี สองทิศ และภาณุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย. (2560). ต าราวิจัย
วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : ราชวิทยาลัย
ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย. (W20.5 พ233ต 2560 จ านวน 2 เล่ม) 
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สุธรรม นันทมงคลชัย. (2561). จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ : หลักการและแนวปฏิบัติในการวิจัยทาง
สาธารณสุขศาสตร์. กรุงเทพฯ : ประยูรสาส์นไทยการพิมพ์. (W20.55.H9 ส783จ 2561 จ านวน 5 
เล่ม) 

Judson, K., & Harrison, C. (2019). Law & ethics for health professions (8th ed.). New York, NY : 
McGraw-Hill Education. (W32.5 J93L 2019 จ านวน 1 เล่ม) 

สาธารณสุขศาสตร์ (WA) 
เกษแก้ว เสียงเพราะ. (2561). สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. (WA590 ก781ส 2561 จ านวน 15 เล่ม) 
จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ. (2561). พฤติกรรมสุขภาพ : แนวคิดทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ (พิมพ์ครั้งที่ 2). พิษณุโลก : 

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร. (WA590 จ225พ 2561 จ านวน 10 เล่ม) 
ชวินทร์ เลิศศรีมงคล และวิชุดา จิรพรเจริญ. (บรรณาธิการ). (2561). เวชปฏิบัติครอบครัว : ฉบับปรับปรุง 

(พิมพ์ครั้งที่ 2). เชียงใหม่ : ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
(WA590 ว525ช 2561 จ านวน 10 เล่ม) 

โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์, พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์, ศุภชัย ปิติกุลตัง และสุธรรม นันทมงคลชัย 
(บรรณาธิการ). (2559). อนามัยครอบครัว.  กรุงเทพฯ : ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์. (WA308 อ176 
2559 จ านวน 2 เล่ม) 

ธัญญา แสงอุบล และคณะ. (บรรณาธิการ). (2561). ตุ้ม โฮม ฮักแพง เบิ่งแงง สุขภาวะชุมชน : เวทีสุดยอด
ผู้น าชุมชนท้องถิ่น วาระ : ลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพเพ่ิมปัจจัยเสริมสุขภาวะ. สุรินทร์ : ศูนยส์นับสนุนทาง
วิชาการเพ่ือการจัดการเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง. (WA546.JT3 ต636 2561 
จ านวน 1 เล่ม) 

ถาวร มาต้น. (2561). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์และตัวอย่างการเขียนโครงร่าง
การวิจัยฉบับสมบูรณ์. พิษณุโลก: ตระกูลไทย. (WA20.5 ถ331ค 2561 จ านวน 2 เล่ม) 

นวรัตน์ สุวรรณผ่อง, มธุรส ทพิยมงคล, ทองหล่อ เดชไทย และนพพร โหวธีระกุล. (2561).  นโยบายสุขภาพ : 
การจัดท า วิเคราะห์ และประเมินผล (พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1). นครปฐม : ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยมหิดล. (WA525 น199 2561 จ านวน 1 เล่ม) 

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ และพิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ. (2560). ระเบียบวิธีการวิจัยทางการสาธารณสุข : 
กรณีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร. กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักส์. (WA20.5 บ471ร 2560 
จ านวน 2 เล่ม) 

ปัทมา สุพรรณกุล. (2561). สถิติประยุกต์ส าหรับงานวิจัยด้านสาธารณสุข. พิษณุโลก : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
นเรศวร. (WA20.5 ป533ส 2561 จ านวน 2 เล่ม) 

พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช. (2561). การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจ าลอง. เชียงใหม่ : ภาควิชา
เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (WA100 พ124ก 2561 จ านวน 5 เล่ม) 

เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญ. (2562). กุลกลยุทธ์และเครื่องมือในการบริหารองค์การสุขภาพ. เชียงใหม่ : โครงการต ารา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (WA525 พ877ก 2562 จ านวน 5 เล่ม) 

วรรธิดา ชัยญาณะ. (2561). เส้นทาง---สู่ผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอยแห่งวัย (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : โอ. เอส. 
พริ้นติ้ง เฮ้าส์. (WA744 ว239ส 2561 จ านวน 1 เล่ม) 
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ศุภกัญญา นาถนิติธาดา. (2562). อาจารย์บันดาลใจ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกุล สกล
สัตถยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (2558-2562) (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : ต้นกล้วย
การพิมพ์. (WA7 ศ676ร 2562 จ านวน 8 เล่ม) 

ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, รณบรรจบ อภิรติกุล และรุจิกาญจน์ นาสนิท. (2562). PM2.5 มัจจุราชเงียบ. กรุงเทพฯ : 
บ้านพระอาทิตย์. (WA754 ศ549พ 2562 จ านวน 3 เล่ม) 

สุธรรม นันทมงคลชัย. (2561). วิจัยอนามัยครอบครัว. กรุงเทพฯ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล. (WA20.5 ส783ว 2561 จ านวน 1 เล่ม) 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ. (2560). รายงานฉบับสมบูรณ์การส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีใน 14 จังหวัดของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559. กรุงเทพฯ : ส านักงานสถิติแห่งชาติ. (WA900.JT3 ร451 2560 
จ านวน 1 เล่ม) 

อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก. (2561). การจัดบริการทางอาชีวอนามัยและสวัสดิการในสถานประกอบการ. 
กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (WA400 อ176ก 2561 จ านวน 1 เล่ม) 

อายุรศาสตร์ (WB) 
ดวงกมล เอ่ียวเรืองสุรัติ และพัฒน์ ก่อรัตนคุณ (บรรณาธิการ). (2562). อายุรศาสตร์สงขลานครินทร์. เล่ม 1, 

การดูแลผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์.  สงขลา : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (WB105 อ641 2562 จ านวน 10 เล่ม) 

ดุสิต สถาวร, ครรชิต ปิยะเวชวิรัตน์ และสหดล ปุญญถาวร. (บรรณาธิการ). (2561). ICU EVERYWHERE. 
กรุงเทพฯ: สมาคมเวชบ าบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย. (WB105 อ992 2561 จ านวน 3 เลม่) 

ปฏิณัฐ บูรณะทรัพย์ขจร และปิติพงศ์ กิจรัตนะกุล (บรรณาธิการ). (2561). อายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก. กรุงเทพฯ 
: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (WB115 อย641 2561จ านวน 10 เล่ม) 

เผ่า อนันจิ๋ว. (2561). การประเมินภาวะสุขภาพและการวินิจฉัยแยกโรคเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : นีโอดิจิตอล. 
(WB141 ผ819ก 2561 จ านวน 5 เล่ม) 

พิสุทธิ์ ศิริไพฑูรย์, บุญจริง ศรีไพฑูรย์, พิมพ์ศิริ ศรีพงศ์พันธุ์ และวีรพงศ์ วัฒนาวนิช. (บรรณาธิการ). (2561). 
How to treat in internal medicine.  สงขลา : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (WB100 H847 2561 จ านวน 5 เล่ม) 

ระวีวรรณ เลิศวัฒนารักษ์, มณฑิรา มณีรัตนะพร, สุรัตน์ ทองอยู่ และนัฐพล ฤทธิ์ทยมัย (บรรณาธิการ). 
(2562). อายุรศาสตร์ทันยุค 2562. กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. (WB115 อ641 2562 จ านวน 10 เล่ม) 

รักชนก คชไกร และเวหา เกษมสุข. (บรรณาธิการ). (2559). การประเมินภาวะสุขภาพส าหรับพยาบาล. 
กรุงเทพฯ : โครงการต าราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (WB300 ก491 2559 จ านวน 6 
เล่ม) 

สาธิต คูระทอง, อนันดา ตระการวนิช, วรางคณา มั่นสกุล, สุภัทศรี เศรษฐสินธุ์ และกิตติศักดิ์ ผลถาวรกุลชัย 
(บรรณาธิการ). (2561). ต าราอายุรศาสตร์ 1. กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช. (WB115 ต367 2561จ านวน 10 เล่ม)  

สายพิณ หัตถีรัตน์ และคณะ. (2561). คู่มือหมอครอบครัวฉบับสมบูรณ์ (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ : หมอ
ชาวบ้าน. (WB110 ส661ค 2561 จ านวน 10 เล่ม) 
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ส านักงานสถิติแห่งชาติ. (2562). สรุปผลที่ส าคักการส ารวจความพิการ พ.ศ 2560. กรุงเทพฯ : ธนาเพรส. 
(WB320 ส356 2562 จ านวน 1 เล่ม) 

อีเวนส์, อิโมเจน และคณะ. (2561).  การรักษาต้องสงสัย. (เบญจรินทร์ สันตติวงศ์ไชย, ผู้แปล). นนทบุรี :      
มติชนปากเกร็ด. (WB102 ก499 2561 จ านวน 2 เล่ม) 

Jameson, J.L. et al. (editors). (2018). Harrison's principles of internal medicine (20th ed.). New 
York, NY : McGraw Hill Education. (WB115 H322P 2018 จ านวน 2 เล่ม) 

โรคติดเชื้อ (WC) 
จักกพัฒน์ วนิชานันท์ และกมลวรรณ จุติวรกุล. (บรรณาธิการ). (2562). Infectious diseases in 

ambulatory setting. กรุงเทพฯ : สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (WC100 IN43 2562 จ านวน 5 เล่ม) 

ณัฐชัย ศรีสวัสดิ,์ ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร และอุษา ทิสยากร (บรรณาธิการ). (2561). เดงก.ี กรุงเทพฯ : เท็กซ์ 
แอนด์ เจอร์นัล. (WC528 จ678ด 2561 จ านวน 2 เล่ม) 

วิภา ธนาชาติเวทย์. (บรรณาธกิาร). (2560). การดูแลรักษาเดงกีรุนแรงทางคลินิกในผู้ใหก่ . กรุงเทพฯ :        
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล. (WC528 ก451 2560 จ านวน 5 เล่ม) 

ภาวพันธ์ ภัทรโกศล. (2561). โรคเริมเพ่ือนตายของมนุษย์. กรุงเทพฯ : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (WC578 ภ474ร 2561จ านวน 5 เล่ม) 

สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย. (2562). Update in infectious diseases 2019. กรุงเทพฯ : เบสท์ 
กราฟฟิค อินเตอร์พริ้นท์. (WC100 U66 2562 จ านวน 3 เล่ม) 

โรคโภชนาการ (WD) 
ฉัตรชัย กรีพละ. (2561). ภาวะฉุกเฉินจากความผิดปกติของเกลือแร่และสมดุลกรดด่าง. (พิมพ์ครั้งที่ 2). 

กรุงเทพฯ : ต้นมะนาว พับลิชชิ่ง. (WD220 ฉ232ภ 2561 จ านวน 10 เล่ม) 
นันทกร ทองแตง และสุทิน ศรีอัษฎาพร. (บรรณาธิการ). (2561). ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ.  กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพ์เดือนตุลา. (WD200.5.H8 ภ476 2561 จ านวน 3 เล่ม) 

ระบบกล้ามเนื้อ (WE) 
กิตติ จันทรพัฒนา. (2561). ก้อนที่ล าคอ. กรุงเทพฯ : หน่วยผลิตต ารา คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (WE708 ก671ก 2561 จ านวน 2 เล่ม) 
ประสาร เปรมะสกุล. (2561). แก้ไขได้ ไม่ต้องผ่าตัด หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท. กรุงเทพฯ : อรุณการ

พิมพ์. (WE725 ป411ก 2561 จ านวน 5 เล่ม) 
วิทเชษฐ พิชัยศักดิ์ และพิสิฏฐ์ เลิศวานิช. (2561). กระดูกหักและข้อเคลื่อนส าหรับเวชปฏิบัติทั่วไป. กรุงเทพฯ 

: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. (WE175 ก261 2561 จ านวน 3 เล่ม) 
หทัยกาญจน์ นิมิตพงษ์. (2561). โรคกระดูกพรุน. กรุงเทพฯ : โครงการต ารารามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. (WE250 ห135ร 2561 จ านวน 10 เล่ม) 
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ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด (WG) 
กรองกาญจน์ ชูทิพย์. (2562). สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา  (พิมพ์

ครั้งที่ 3). พิษณุโลก : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร. (WG102 ก185ส 2562 จ านวน 2 เล่ม) 
จรัญ สายะสถิต. (2560). ศัลยศาสตร์โรคหัวใจที่พบบ่อย ฉบับปรับปรุง (พิมพ์ครั้งที่ 2). พิษณุโลก : ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร. (WG169 จ154ศ 2560 จ านวน 12 เล่ม) 
บูรพา กาญจนบัตร,และไวกูณฐ์ สถาปนาวัตร. (บรรณาธิการ). (2561). ศัลยศาสตร์หลอดเลือดในเวชปฏิบัติ

ทั่วไป (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : โครงการต าราวิชาการ ฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะแพทยศาสตร์   
วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช. (WG170 ศ338 2561 จ านวน 5 เล่ม) 

แพรวพรรณ สุวรรณกิจ. (2562). เครื่องหัวใจและปอดเทียม : หลักการและการปฏิบัติ  (พิมพ์ครั้งที่ 2). 
พิษณุโลก : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร. (WG169.5 พ964ค 2562 จ านวน 5 เล่ม) 

โอภาส ศรัทธาพุทธ. (2561). สาระส าคักทางศัลยศาสตร์หัวใจ.  ปทุมธานี : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (WG210 อ978 2561 จ านวน 7 เล่ม) 

ระบบทางเดินของเลือดและน้ าเหลือง (WH) 
กนกอร บุญพิทักษ์. (2560). รู้ทัน ธาลัสซีเมีย เลือดจางชนิดต่างๆ. กรุงเทพฯ : Feel good Publishing. 

(WH170 ก125ร 2560 จ านวน 5 เล่ม) 

ระบบกระเพาะอาหารและล าไส้ (WI) 
ศักรินทร์ จิรพงศธร และชัยพิชิต พุทราพิทักษ์พงศ์. (บรรณาธิการ). (2561). Manual gastroenterology.

กรุงเทพฯ: โครงการต าราอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. (WI39 ม872 2561 
จ านวน 5 เล่ม) 

อัญชลี พงศ์ชัยเดชา. (2562). สรีรวิทยาระบบทางเดินอาหาร. เชียงใหม่ : ภาควิชาสรีรวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (WI102 อ525ส 2562 จ านวน 3 เล่ม) 

ระบบปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์ (WJ) 
ณัฐวุฒิ โตวน าชัย. (2560). ภูมิคุ้มกันวิทยาส าหรับการปลูกถ่ายไต. กรุงเทพฯ : เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล 

พับลิเคชั่น. (WJ368 ณ361ภ 2560 จ านวน 2 เล่ม) 
บัญชา สถิระพจน์, อ านาจ ชัยประเสริฐ, เนาวนิตย์ นาทา และอุปถัมถ์ ศุภสินธุ์. (บรรณาธิการ). (2561). 

Manual of dialysis (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : โครงการต าราอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า. (WJ378 M294 2561 จ านวน 2 เล่ม) 

สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ และคณะ. (บรรณาธิการ). (2562). ต าราโรคไตเรื้อรัง  (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : เท็กซ์
แอนด์เจอร์นัลพับลิเคชั่น. (WJ340 ส854ต 2562 จ านวน 1 เล่ม) 

อาคม นงนุช, ขจร ตีรณธนากุล, คงกระพัน ศรีสุวรรณ และวุฒิเดช โอภาศเจริญสุข (บรรณาธิการ). (2562).  
Essentials in hemodialysis (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย. (WJ378 
E78 2562 จ านวน 3 เล่ม) 
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โรคต่อมไร้ท่อ (WK) 
เทพ หิมะทองค า. (2561). ไทรอยด ์(พิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุงใหม่).  กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์เฮลท์. 

(WK250 ท596ท 2561 จ านวน 10 เล่ม) 
ปฏิณัฐ บูรณะทรัพย์ขจร และคณะ. (บรรณาธิการ). (2562). โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม เล่ม 1 (พิมพ์ครั้ง

ที่ 3).  กรุงเทพฯ : เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น. (WK140 ป135ร 2562 จ านวน 3 เล่ม) 
ปฏิณัฐ บูรณะทรัพย์ขจร และคณะ. (บรรณาธิการ). (2562). โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม เล่ม 2 (พิมพ์ครั้ง

ที่ 3).  กรุงเทพฯ : เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น. (WK140 ป135ร 2562 จ านวน 3 เล่ม) 
วิโรจน์ เจียมจรัสรังสี. (บรรณาธิการ). (2561). โรคเบาหวานชนิดที่ 2 : การป้องกันและการสนับสนุนการ

จัดการตนเอง. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (WK810 ร924 2561 จ านวน 5 
เล่ม) 

อรพินท์ สีขาว. (2561). การจัดการโรคเบาหวาน : มิติของโรคและบทบาทพยาบาล (พิมพ์ครั้งที่ 4). 
สมุทรปราการ : โครงการส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. (WK810 อ335ก 2561 
จ านวน 5 เล่ม) 

ระบบประสาท (WL) 
กิ่งแก้ว ปาจรีย์. (บรรณาธิการ). (2561). การฟ้ืนฟูระบบประสาททันยุค 2561. กรุงเทพฯ : ภาควิชาเวชศาสตร์

ฟ้ืนฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. (WL100 ก632ก 2561 จ านวน 5 เล่ม) 
ตนุพล วิรุฬหการุณ. (2561). นอนถูกวิธีสุขภาพดีตลอดชีวิต (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์

เฮลท์. (WL108 ต127น 2561 จ านวน 5 เล่ม) 
โทะชิโนะริ, คาโต้. (2561). เทรนสมองให้ไกลอัลไซเมอร์. (โมริตะ โทมิ, ผู้แปล). กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์. 

(WL100 ท919ท 2561 จ านวน 5 เล่ม) 
สุทิสา ถาน้อย. (2561). สมองและสารสื่อประสาท ความผิดปกตินภาวะติดสารเสพติด. พิษณุโลก : ส านักพิมพ์

แห่งมหาวิทยาลัยนเรศวร. (WL330 ส779ส 2561 จ านวน 5 เล่ม) 

จิตเวชวิทยา (WM) 
ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์. (2562). โรคไบโพลาร์. กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์. (WM207 ป421ร 2562 

จ านวน 5 เล่ม) 
ลักขณา สริวัฒน์. (2560). ทฤษฎีและเทคนิคการให้การปรึกษา. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. (WM420 ล218ท 

2560 จ านวน 10 เล่ม) 
อนงค์ ภิบาล และคณะ. (2560). การป้องกันภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิตวิกกาณ ตามวิถี

มุสลิม (พิมพ์ครั้งที่ 2). สงขลา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. (WM425 
อ153ก 2560 จ านวน 1 เล่ม) 

Murphy, M.J. & Cowan, R.L. (2019).  Blueprints psychiatry (6th ed.). Philadelphia : Wolters 
Kluwer. (WM18.2 M978B 2019 จ านวน 1 เล่ม) 
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ศัลยศาสตร์ (WO) 
นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล. (2561). ความปลอดภัยในการผ่าตัด. เชียงใหม่ : โชตนาพริ้นท์. (WO168 น146ค 2561 

จ านวน 7 เล่ม) 
พรพรหม เมืองแมน, ชาญเวช ศรัทธาพุทธ, ธัญญ์ อิงคะกุล, สุขไชย สารทถาพร และวรุตม์ โล่ห์สิริวัฒน์ 

(บรรณาธิการ). (2560). ศัลยศาสตร์ทั่วไป. เล่ม 25, Update in acute care and emergency 
surgery 2017. กรุงเทพฯ : สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย. (WO100 ศ338อ 2560 
จ านวน 6 เล่ม) 

พรพรหม เมืองแมน, วรุตม์ โล่ห์สิริวัฒน์, ต้น คงเป็นสุข, สุทัศน์ โชตนะพันธ์, ชาญเวช ศรัทธาพุทธ และธัญญ์ 
อิงคะกุล (บรรณาธิการ). (2561). ศัลยศาสตร์ทั่วไป. เล่ม 27, Common problem and surgical 
technique in general surgery.  กรุงเทพฯ : สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย. (WO100 ศ
338 2561 จ านวน 6 เล่ม) 

พรพรหม เมืองแมน, วรุตม์ โล่ห์สิริวัฒน์, ต้น คงเป็นสุข, สุทัศน์ โชตนะพันธ์ และธัญญ์ อิงคะกุล 
(บรรณาธิการ). (2561). ศัลยศาสตร์ทั่วไป. เล่ม 26, Innovation in general surgery. กรุงเทพฯ : 
สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย. (WO100 ศ338อ 2561 จ านวน 6 เล่ม) 

วัชริน สินธวานนท์. (2560). Behind perioperative risks : insights of anesthesia, risk reduction. 
นนทบุรี : ตีรณสาร. (WO200 ว385บ 2560 จ านวน 5 เล่ม) 

วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล, สุขไชย สาทถาพร, สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา, กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์, ธีรนุช บุญพิพัฒ
นาพงศ์, ณัฐวุฒิ เสริมสาธนศักดิ์ และเศรษฐวุฒิ เอ้ือพานิชเจริญ. (บรรณาธิการ). (2560). ศัลยศาสตร์
วิวัฒน์ เล่ม 55. กรุงเทพฯ : ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย. (WO100 ศ338 2560 จ านวน 
6 เล่ม) 

Cunningham, F.G. et al. (editors). (2018). Williams obstetrics (25th ed.). New York : McGraw-
Hill Education. (WQ100 W724 2018 จ านวน 1 เล่ม) 

นรีเวชวิทยา (WP) 
จิตติ หาญประเสริฐพงษ์, ธนศักดิ์ สืบหลินวงศ์ และธนาพันธุ์ พีรวงศ์. (2561). มะเร็งปากมดลูก. กรุงเทพฯ : 

สหมิตรพัฒนาการพิมพ์ (1992). (WP480 จ419ม 2561 จ านวน 5 เล่ม) 
ไอรีน เรืองขจร. (2561). มะเร็งปากมดลูก.  กรุงเทพฯ : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริ

ราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล. (WP480 อ998ม 2561 จ านวน 5 เล่ม) 

สูติศาสตร์ (WQ) 
เกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ. (บรรณาธิการ). (2562). ภาวะฉุกเฉินและสิ่งที่ควรรู้ทางสูตินรีเวชกรรม (ฉบับเรียบ

เรียงครั้งที่ 3). เชียงใหม่ : ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (WQ240 ภ476 2562 จ านวน 10 เล่ม) 

ก าธร พฤกษานานนท์. (บรรณาธิการ). (2561). เทคโนโลยีช่วยการเจริกพันธุ์.  กรุงเทพฯ : ภาควิชาสูติศาสตร์
นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (WQ208 ท591 2561 จ านวน 5 เล่ม) 

ธารางรัตน์ หาญประเสริฐพงษ์ และณัฐพร จันทร์ดียิ่ง. (2562). คู่มือการให้ค าแนะน าปรึกษาทางสูติศาสตร์
ส าหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป. นครนายก : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (WQ175 ธ523ค 2562 จ านวน 3 เล่ม) 
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วิทยาโรคผิวหนัง (WR) 
กอบกุล อุณหโชค, ชุติกา ศรีสุทธิยากร และสุพิชญา ไทยวัฒน์ (บรรณาธิการ). (2562). Essential 

dermatology : a practical guide guide for internist.  กรุงเทพฯ : โครงการต าราวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า. (WR100 อ752 2562 จ านวน 3 เล่ม) 

จงกลนี วงศ์ปิยะบวร. (2561). โรคผิวหนังที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน. กรุงเทพฯ : หนังสือดีวัน.            
(WR140 จ114ร 2561 จ านวน 5 เล่ม) 

 
กุมารเวชศาสตร์ (WS) 
จินตนา ปรัชญาสันติ (บรรณาธิการ). (2562). คู่มือการใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์ ส าหรับผู้ปกครอง. 

กรุงเทพฯ : บียอนด์ พับลิสชิ่ง. (WS107 ค695ผ 2562 จ านวน 2 เล่ม) 
ธนิกา บุญมา และคณะ. (2562). คู่มือการใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์ ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์. 

กรุงเทพฯ : บียอนด์ พับลิสชิ่ง. (WS107 ค695 2562 จ านวน 2 เล่ม) 
วรนุช จงศรีสวัสดิ.์ (บรรณาธิการ). (2561). โรคตับในเด็ก. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

(WS310 ว218ร 2561 จ านวน 3 เล่ม) 
ศรีนวล ชวศิริ, กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ, ชยาภรณ์ โชติญาณวงษ์ และวรธีร์ เดชารักษ์ (บรรณาธิการ). (2560).  

รู้ทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็ก. กรุงเทพฯ : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล. (WS368 ร715 2560 จ านวน 5 เล่ม) 

สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล. (2561). ความผิดปกติของพัฒนาการระบบอวัยวะเพศ (พิมพ์ครั้งที่ 4).  กรุงเทพฯ : 
สหมิตร. (WS320 ส236ค 2561 จ านวน 5 เล่ม) 

เสกสิต โอสถากุล. (2561). โรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก : เรียนรู้จากกรณีศึกษา. กรุงเทพฯ : สหมิตร
พัฒนาการพิมพ์ (1992). (WS310 ส888ร 2561 จ านวน 3 เล่ม) 

สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์, รวิวรรณ รุ่งไพรวัลย์, ทิพวรรณ หรรษคุณาชัย, บานชื่น เบญจสุวรรณเทพ, อดิศร์สุดา 
เฟ่ืองฟู, จริยา จุฑาภิสิทธิ์ และพัฎ โรจน์มหามงคล. (บรรณาธิการ). (2561) ต าราพัฒนาการและ
พฤติกรรมเด็ก เล่ม 4. กรุงเทพฯ : ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย ภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. (WS105 ต367 2561 จ านวน 8 เล่ม) 

เวชศาสตร์วัยชรา/โรคเรื้อรัง (WT) 
กฤษณ์ อินทรนนท์. (2561). การปรับปรุงบ้านส าหรับผู้สูงอายุ. นนทบุรี : ต็อกคิวเมชั่น. (WT100 ก281ป 

2561 จ านวน 5 เล่ม) 
เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์, พรทิพย์ ควรคิด, สมบัติ ตรีประเสริฐสุข, ภรเอก มนัสวานิช, ไอศวรรย์ เพชรล่อ

เหลียน และไพโรจน์ ฉัตรานุกูลชัย (บรรณาธิการ). (2561). ต าราเวชศาสตร์ผู้สูงวัย. กรุงเทพฯ : คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย. (WT100 ต367 2561 จ านวน 3 เล่ม) 

จิตติมา บุญเกิด. (บรรณาธิการ). (2561). การหกล้มในผู้สูงอายุ การป้องกันและดูแลรักษาทางเวชศาสตร์
ครอบครัว. กรุงเทพฯ : โครงการต ารารามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี . (WT140 ก
528 2561 จ านวน 20 เล่ม) 

ชัยยุทธ เจริญธรรม, อรินทยา พรหมินธิกุล และสุรเชษฐ์ วงษ์นิ่ม (บรรณาธิการ). (2558). ปักหาผู้สูงอายุที่พบ
บ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไป. เชียงใหม่ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
(WT120 ป525 2558 จ านวน 20 เล่ม) 
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ณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง, พัดชา พงษ์เจริญ, ปฐมทรรศน์ พันธุมโกมล และประวีณ โล่เลขา. (บรรณาธิการ). 
(2561). อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ. กรงุเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (WT100 อ641 2561 จ านวน 15 เล่ม) 

แบล็กเบิร์น, เอลิซาเบท และเอเพล, เอลิซซา. (2562). เทโลเมียร์ : ถอดรหัสความอ่อนเยาว์ สร้างอายุยืนยาว. 
(ธีร์ ทิพกฤต, ผู้แปล).  กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์. (WT120 บ895ท 2562 จ านวน 5 เลม่) 

ผ่องพรรณ อรุณแสง. (2562). การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหก่และผู้สูงอายุ : การประยุกต์ใช้ในการพยาบาล 
(พิมพ์ครั้งที่ 7).  ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา. (WT141 ผ225ก 2562 จ านวน 15 เล่ม) 

ภาวดี อังศุสิงห์. (2559). การออกแบบสวนที่พักอาศัย ส าหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อม. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (WT155 ภ471ก 2559 จ านวน 3 เล่ม) 

โยะชิโกะ, โยะเนะยะมะ. (2561). คู่มือดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง. (กาญจนี สวยสมพล, ผู้แปล). 
กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์. (WT39 ย899ค 2561 จ านวน 20 เล่ม) 

วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล. (บรรณาธิการ). (2561). การฟ้ืนฟูผู้สูงอายุในปักหาสุขภาพท่ีพบบ่อย. กรุงเทพฯ : 
ส านักพิมพ์ศิริราช งานวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล. (WT166 ก
495 2561 จ านวน 5 เล่ม) 

วีรศักดิ์ เมืองไพศาล. (บรรณาธิการ). (2562). นวัตกรรมทางสุขภาพและสังคมส าหรับประชากรผู้สูงอายุ. 
กรุงเทพฯ : สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย. (WT100 น352 2562 จ านวน 11 เล่ม) 

วีรศักดิ์ เมืองไพศาล. (2559). รู้จริงและเข้าใจสุขภาพผู้สูงวัยและภาวะสมองเสื่อม. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
(WT100 ว837ร 2559 จ านวน 5 เล่ม) 

ศิริอร สินธุ. (2561). การจัดการรายกรณีโรคเรื้อรังค่าใช้จ่ายสูง  (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (WT500 ศ499ก 2561 จ านวน 5 เล่ม) 

ศิริอร สินธุ. (2561). ระบบสุขภาพเพ่ือการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  (พิมพ์ครั้งที่ 2).  กรุงเทพฯ : คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (WT500 ศ499ก 2561 จ านวน 3 เล่ม) 

อมรรักษ์ สวนชูผล. (2561). การจัดการธุรกิจการบริการส าหรับผู้สูงอายุ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. (WT31 อ
285ก 2561 จ านวน 3 เล่ม) 

อาชัญญา รัตนอุบล. (2559). การเรียนรู้ของผู้ใหก่และผู้สูงอายุในสังคมไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (WT18 อ614ก 2559 จ านวน 15 เล่ม) 

โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา (WV) 
กิติรัตน์ อังกานนท์  (บรรณาธิการ). (2561). โรคหูคอจมูกที่พบบ่อยในผู้ป่วยเด็ก. กรุงเทพฯ : ภาควิชาโสต 

นาสิก ลาริงซ์วิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. (WV100 ร924 2561 
จ านวน 7 เล่ม) 

วิราภรณ์ อัจฉริยะเสถียร และยุวติยา ปลอดภัย. (2561). โรคของหูชั้นกลาง. กรุงเทพฯ : สหมิตรพัฒนาการ
พิมพ์ (1992). (WV230 ว692ร 2561 จ านวน 4 เล่ม) 

 
 
 
 



12 
 

จักษุวิทยา (WW) 
เกวลิน เลขานนท์. (2561). โรคตาแห้ง. กรุงเทพฯ : โครงการต ารารามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. (WW208 ก771ร 2561 จ านวน 1 เล่ม) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์.  ภาควิชาจกัษุวิทยา. (2561). ต าราจักษุวิทยา : ส าหรับนิสิต

แพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (WW100 ต367 2561 จ านวน 5 เล่ม) 

ศุภพงศ์ ถิระคุณวิชชะ. (2561). ต าราศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง. กรุงเทพฯ : ภาควิชาจักษุวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (WW168 ศ696ต 2561 จ านวน 2 เล่ม) 

อาภัทรสา เล็กสกุล  (บรรณาธิการ). (2561). จักษุวิทยา รามาธิบดี. กรุงเทพฯ : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล. (WW100 จ234 2561จ านวน 6 เล่ม) 

กายวิภาคศาสตร์ (QS) 
อรกัญญ์ ภูมิโครักษ์. (2562). ระบบร่างกายมนุษย์ (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส. (QS4 อ313ร 

2562 จ านวน 3 เล่ม) 
McKinley, M.P, & O'Loughlin, V.D., & Bidle, T.S. (2019).  Anatomy & physiology : an integrative 

approach (3rd ed.). New York, NY : McGraw-Hill Education. (QS4 M478a 2019 จ านวน 3 
เล่ม) 

Frank H. Netter, F.H. (2019). Atlas of human anatomy (7th ed.). Philadelphia, Pa. : 
Saunders/Elsevier. (QS17 N474A 2019 จ านวน 5 เล่ม) 

Shier, D., Butler,J., & Lewis, S. (2019). Hole's human anatomy & physiology (15th ed.). New 
York, NY : McGraw-Hill Education. (QS4 S555H 2019 จ านวน 3 เล่ม) 

VanPutte, C., Regan,J., & Russo, A. (2019). Seeley’s anatomy & physiology (10th ed.). New 
York : McGraw-Hill Education. (QS4 V273S 2019 จ านวน 3 เล่ม) 

Widmaier, E.P., Raff, H., & Strang, K.T. (2019). Vander's human physiology : the mechanisms 
of body function (15th ed.). New York : McGraw-Hill Education. (QT104 W641V 2019 
จ านวน 3 เล่ม) 

สรีรวิทยา (QT) 
ดรุณวรรณ สุขสม. (2561). การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

(QT255 ด133ก 2561 จ านวน 10 เล่ม) 

ชีวเคมี (QU) 
นพวรรณ เปียซื่อ. (บรรณาธิการ). (2561). การดูแลด้านโภชนาการเพ่ือควบคุมกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน 

กรุงเทพฯ : จุดทอง. (QU145 ก451 2561 จ านวน 3 เล่ม) 
ปรียานาถ วงศ์จันทร์. (2561). โปรติโอกลัยแคน : ชีวเคมีและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก (พิมพ์ครั้งที่ 2). 

เชียงใหม่ : ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (QU55.5 ป473ป 2561 จ านวน 1 เล่ม) 
สุนีย์ สหัสโพธิ์ และจักรกฤษณ์ ทองค า. (2562). โภชนาการพ้ืนฐาน (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (QU145 ส821ภ 2562 จ านวน 5 เล่ม) 
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เภสัชวิทยา (QV) 
ดวงแก้ว อังกูรสิทธิ์. (2561). Drug guru ฉลาดรู้เรื่องยา. กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์. (QV55 ด154ด 2561 

จ านวน 5 เล่ม) 

จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน (QW) 
ชิษณุ พันธุ์เจริญ. (2562). Q & A ไขปักหา วัคซีน อาวุธส าคักในการป้องกันโรคร้าย. กรุงเทพฯ : สาขาวิชา

โรคติดเชื้อและศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิจัยโรคติดเชื้อเด็กและวัคซีน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (QW805 ช576ค 2562 จ านวน 10 เล่ม) 

ปาริชาติ พุ่มขจร. (2561). ภูมิคุ้มกันวิทยา. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (QW504 ป
554ภ 2561 จ านวน 15 เล่ม) 

ปรสิตวิทยา (QX) 
ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์. (2561). ปรสิตวิทยาส าหรับพยาบาลและสาธารณสุข (พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุง). 

นครราชสีมา : มิตรภาพการพิมพ์. (QX4 ณ311ป 2561 จ านวน 5 เล่ม) 

พยาธิวิทยาคลินิก (QY) 
จิตรบรรจง ตั้งปอง. (2561). เคมีคลินิกประยุกต์ : การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์. 

นครศรีธรรมราช : ส านักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. (QY25 จ445ค 2561 จ านวน 3 
เล่ม) 

ประสาร เปรมะสกุล. (2562). คู่มือแปลผล Lab ตรวจเลือด เล่มแรก. กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์. (QY400 ป
411ค 2562 จ านวน 10 เล่ม) 

พยาธิวิทยา (QZ) 
กันยรัตน์ กตัญญู. (บรรณาธิการ). (2561). บทบาทของรังสีรักษาในภาวะฉุกเฉินของมะเร็ง. กรุงเทพฯ : 

โครงการต าราวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช. (QZ266 บ
125 2561 จ านวน 1 เล่ม) 

จริยา ไวศยารัทธ์, ไพศาล บุญสะกันต์, จิตชัย ขยันการนาวี และชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง. (บรรณาธิการ). 
(2561). พยาธิวิทยากายวิภาค. กรุงเทพฯ : ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล. (QZ4 พ218 2561 จ านวน 5 เล่ม) 

อรพินท์ สีขาว. (2560). พยาธิสรีรวิทยา : ส าหรับนักศึกษาพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. (พิมพ์ครั้งที่ 2)
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อรพินท์ สีขาว. (2561). พยาธิสรีรวิทยา : ส าหรับนักศึกษาพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. (พิมพ์ครั้งที่ 3)
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จ านวน  9 เล่ม) 

 
 



14 
 

การศึกษา  
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ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (LB1028.3 ด123ก 2562 จ านวน 3 เล่ม) 
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มานิตย์ จุมปา. (2558). เขียนผลงานทางวิชาการอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และไม่ลักลอกผลงาน (Plagiarism) 
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ซุกิอุระ, มาซาคาสึ. (2560). เปลี่ยนคนธรรมดาให้มีหัวผู้น าใน 3 ชั่วโมง. (ภาณุกานต์ คงบวรเกียรติ, ผู้แปล).

กรุงเทพฯ : บิงโก. (HD57.7 ซ361ป 2560 จ านวน 2 เล่ม) 

วรรณกรรมท่ัวไป  
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(PN6129.T5 ภ685ส 2562 จ านวน 2 เล่ม) 

จิตวิทยาทั่วไป  
คณาจารย์คณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2561). บริหารชีวิตด้วยจิตวิทยาตอนเลี้ยงให้ได้เรื่อง. 
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ซีเอ็ดยูเคชั่น. (BF632 ค451บ 2562 จ านวน 2 เล่ม) 
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