รายชื่อหนังสือใหม่ สนใจติดต่อขอยืมได้ ที่ห้องสมุด ตึกศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชันคลิ
้ นิก ชัน้ 2
41

ชือ่ หนังสือ

ปีทพ่ี มิ พ์

ศัลยศาสตร์โรคหัวใจทีพ่ บบ่อย

2560

Chest x -ray : HRCT แนวคิดและหลักการวินิจฉัย
Diffuse Lung Disease เล่ม 3

41

ชือ่ ผูแ้ ต่ง

หมวดหมู่

จรัญ สายะสถิตย์

WG 169

2559

วิวฒ
ั น์ ถนอมเกียรติ /บรรณธิการ

WF 225

การติดเชือ้ ในทารกแรกเกิด
Neonatal Infection

2561

อนุ ชา ธาตรีมนตรีชยั
ประยงค์ เวชนิชสนอง

WS 421

การระงับความรูส้ กึ สําหรับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง
Anesthesis For Spine Surgery

2560

มานี รักษาเกียรติศกั ดิ ์ / บรรณาธิการ
อริศรา เอีย่ มอรุณ

WO 375

Pediatric Pulmonary & Critical Care Ultrasound

2561

Rujipat Samransamruajkit
Chalermthai Aksilp

WS 100

Comprehensive Trearment of Chronic Kidney
Diaease

2560

ปวีณา สุสณ
ั ฐิตพงษ์

WJ 340

อาการวิทยาและการจําแนกภาวะทางเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน
An Approach to Clincal Priblems in Emergency
Medicine

2561

วินชนะ ศรีวไิ ลทนต์ /บรรณาธิการ

WB 105

OBS & GYN update & Practical XVI

2560

พงษ์เกษม วรเศรษฐสิน /บรรณาธิการ
ณัฐชา พลูเจริญ

WQ 100

ตําราสูตศิ าสตร์

2560

ประภัทร วานิชพงษ์พนั ธุ์ / บรรณาธิการ
กุศล รัศมีเจริญ
ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์

WQ 100

41

41

41

41

41

การรักษาโรคไตเรือ้ รังอย่างครบวงจร

41

41

41

รูปภาพ

โรคทางศัลยกรรมเด็กทีพ่ บบ่อยในเวชปฏิบตั ผิ ปู้ ว่ ย
นอก

2560

อัครพล มุง่ นิรนั ดร์

WS 100

ตําราภาพประกอบ ภาวะวิกฤติทางสูตกิ รรม

2559

วิทยา ถิฐาพันธ์

WQ 200

จิตเวชศาสตร์

2560

กุศลาภรณ์ ชัยอุดม
ภัทรี พหลภาคย์
ภาพันธ์ วัฒนวิทย์กจิ
ศิรนิ ภา อภิสทิ ธิภิ์ ญโญ

WM 100

ศิรจิ ติ สุทธจิตต์

WM 203

พงศ์ธร ณรงค์กฤษ์นาวิน /บรรณาธิการ
ไพจิตต์ อัศวธนบดี
ปวีณา เชีย่ วชาญวิศวกฟิ จ
นันทนา กสิตานนท์

WE 544

กฤษฎา วุฒกิ ารณ์ / บรรณาธิการ
จันทนา ผลประเสริฐ

WH 120

ปณิสนิ ี ลวสุต / บรรณาธิการ
ปวีณา สุสณ
ั ฐิตพงษ์
ลลิตา วัฒนะจรรยา
มาริษา พงศ์พฤฒิพนั ธื
พลภัทร โรจน์นครินทร์
รุง้ ตวรรณ์ ช้อยจอหอ
ปรียาวรรณ วิบลู ย์วงค์

WB 115

สมสงวน อัษญคุณ /บรรณาธิการ
ประภัสสร ผาติกุลศิลา
นภาพร ตนานุวฒ
ั น์
ดิเรก ผาติกุลศิลา
เกษรา พัฒนพิฑรู ย์

WW 140

41

41

41

41

41

41

41

ภาวะโรคร่วมทีพ่ บบ่อยในผูป้ ว่ ยโรคจิตเภท

2560

Essentials of Cliical Rheumstology

2560

41

41

41

41

41

41

Hematologic Manifestations in Systemic Diseases
Practical Approaches

2561

Internal Medicine Core Content for Medicial
Stdents

2561

ทารกแรกเกิด การประเมินภาวะสุขภาพการส่งเสริม
และการป้องกันปญั หาสุขภาพ

2560

โรคตาทีพ่ บบ่อยในเวชปฎิบตั ิ

2560

41

41

WS 420

เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน

2561

สรญา แก้วพิทลู ย์

WB 110

เวชปฎิบตั ผิ ปู้ ว่ ยนอกทางสูตศิ าสตร์

2560

ธารางรัตน์ หาญประเสริฐพงษ์ / บรรณาธิการ

WQ 100

Textbook CRRT Continuous Renal
Replacement Therapy
(ตําราการบําบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่องในผูป้ ว่ ยวิกฤต)

2561

WJ 378

กุมารศัลยศาสตร์พน้ื ฐาน

2560

ณัฐชัย ศรีสวัสดิ ์ / บรรณาธิการ
สดุดี พีรพรรัตนา
ขจร ตีรณธนากุล
เกือ้ เกีย่ รติ ประดิษฐ์พรศิลป์
เกรียง ตัง้ สง่า
สมชาย เอีย่ มอ่อง
ไพศาล เวชชพิพฒ
้ น์

อาการวิทยา ฉบับพกพา

2560

ลัลธธิมา ภู่พฒ
ั น์ / บรรณาธิการ
พิชญาภา รุจวิ ชิ าญ
สุภาวี แสงบุญ

WB 115

How to Treat in Internal Medicine

2561

พิสุทธิ ์ ศิรไิ พฑูรย์ / บรรณาธิการ
บุญเรือง ศิรไิ พฑูรย์
พงษ์ศริ ิ ศรีพงษ์พนั ธุ์
วีรพงศ์ วัฒนาวนิช

WB 115

Manual Dialysis

2561

บัญชา สถิระพจน์/ บรรณาธิการ
อํานาจ ชัยประเสริฐ
เนาวนิตย์ นาทา
อุปภัมถ์ ศุภสินธุ์

WB 115

ตําราวิสญ
ั ญีพน้ื ฐานและหน่ วยงานปฎิบตั ิ

2560

มานี รักษาเกียรติศกั ดิ ์ / บรรณ

WO 200

Manual of Gastroenterology

2561

ศักรินทร์ จิรพงศธร / บรรณาธิการ
ชัยพิชติ พุธาพิทกั ษ์พงศ์

WB 115

ั
โรคทีพ่ บบ่อยในศัลยศาสตร์ระบบปสสาวะ

2558

พิษณุ มหาวงศ์
สุรธี ร สุนทรพันธ์

WJ 168

(basic pediatric surgery)

WS 100

Value –Based Care in Medicine

2560

Clinical Practice in Medicine

2560

การดูแลผูป้ ว่ ยบาดเจ็บทีศ่ รีษะสู่การรับรองเฉพาะโรค

ประวีณ โล่หเ์ ลข / บรรณาธิการ
ปฐมทรรศน์ พันธุมโกมล
พัดชา พงษ์เจริญ

WB 115

WB 100

2561

บัญชา สถิระพจน์
พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน
อํานาจ ชัยประเสริฐ
จันทราภา ศรีสวัสดิ ์
วิชยั ประยูรวัฒน์
สงวนสิน รัตนเลิศ

รังสีวทิ ยาโรคหัวใจและหลอดเลือด

2560

นฤมล เชาว์สุวรรณกิจ / บรรณาธิการ

WG 141.5

Update on Pediatric Infectious Diseases 2018

2561

วีระชัย วัฒนวีรเดช /บรรณาธิการ
กุลกัญญา โชคไพบูลย์กจิ

WS 200

Pediatric Respiratory Diseasea in Daily
Practice

2561

สมินตรา ศิรธิ างกุล / บรรณาธิการ
วนิดา เปาอินทร์
พนิดา ศรีสนั ต์
หฤทัย กมลาภรณ์

WS 280

ตํารานรีเวชวิทยา

2560

WP 100

การพยาบาลผูต้ ดิ สารเสพติด

2561

กิตริ ตั น์ เตชะไตรศักดิ ์ / บรรณาธิการ
ประสงค์ ตันมหาสมุทร
มงคล เบญจาภิบาล
อรรถพล ใจชืน่
ธันยารัตน์ วงศ์วนานุรกั ษ์
นริสา วงศ์พนารักษ์

การพยาบาลศัลยศาสตร์ ผูป้ ว่ ยโรคหัวใจและหลอด
เลือด

2559

เกศศิร ิ วงษ์คงคํา / บรรณาธิการ

WY 161

การพยาบาลระยะคลอด

2556

วีรวรรณ ภาษาประเทศ
เพ็ญพั กตร์ ลูกอินทร์
สิตานันท์ ศรีใจวงศ์

WY 157

41

WL 354

WY 150

การพยาบาลและการผดุงครรภ์สตรีทม่ี ภี าวะแทรกซ้อน

2560

นันทพร แสนศิรพิ นั ธ์
ฉวี เบาทรวง

การพยาบาลโรคหัวใจและหลอดหัวใจ

2560

เพ็ญจันทร์ แสนประสาน
จารุกญ
ั ญ์ พริกบุญจันทร์

WY 152.5

การพยาบาลผูป้ ว่ ยวิกฤตหัวใจ
Cardiac Critical Care Nursing

2560

จรัญ สายะสถิต / บรรณาธิการ

WY 152.5

การพยาบาลทารกแรกเกิดทีม่ คี วามเสีย่ งสูง

2559

วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์ / บรรณาธิการ
สมสิร ิ รุ่งอมารรัตน์
สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง

WY

การพยาบาลสตรีระยะตัง้ ครรภ์
Prenatal Nursing Care

2560

ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง

WY 157

การพยาบาลอายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์โรคไตและระบบ
ั
ทางเดินปสสาวะ

2559

ชัชวาล วงค์สารี

WY 164

การพยาบาลผูป้ ว่ ยทางออร์โธปิดกิ ส์

2559

อรพรรณ โตสิงห์ /บรรณาธิการ
พรสินี เต็งพานิชกุล
ธีราวรรณ เชือ้ ตาเส็ง
ณัฐมา ทองธีรธรรม

WY157.6

การพยาบาลอายุรศาสตร์ เล่ม 1

2559

วันดี โตสุขศรี

WY 150

การพยาบาลอายุรศาสตร์ เล่ม 2

2559

วันดี โตสุขศรี

WY 150

การพยาบาลผูป้ ว่ ยวิกฤตในระยะท้ายของชีวติ ทีใ่ ข้
เทคโนโลยี

2559

วราภรณ์ คงสุวรรณ

WY 152

WY 157

159

การพยาบาลศัลยศาสตร์และห้องผ่าตัดทันยุค 3
Update surgical and Perioperative nursing

2560

พฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผสู้ งู อายุสาํ หรับ การดูแล
ผูป้ ว่ ยสูงอายุขนต้
ั้ น

2560

แนวคิดและการพยาบาลสตรีตงั ้ ครรภ์ทม่ี ี
ภาวะแทรกซ้อน

2560

การพยาบาลสตรีตงั ้ ครรภ์ทเ่ี ป็นเบาหวาน

2559

การพยาบาลทารกแรกเกิด

2560

การพยาบาลผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รังทีไ่ ด้รบั การฟอกเลือด
Nursing care of persons with chronic kidney
disease receiving hemodialysis

2559

การพยาบาลพืน้ ฐาน

2560

41

41

41

ไพรสุดา บัวลอย / บรรณาธิการ
จริยา แซ่โง้ว
สิรพิ งศ์ ชีวรนากรณ์กุล
ศุภวัฒน์ เลาหวิรยิ ะกมล
นันท์อคั ร วิบลู ย์ขวัญ
วีรศักดิ ์ เมืองไพศาล

WY 161

มาลีวลั เลิศสาครศิร ิ

WY 157.3
ม

สุนนั ทา ยังวนิชเศรษฐ

WY 157.3

ชลดา จันทร์ขาว

WY 159

วณิชา พึง่ ชมภู

WY 164

สุปราณี เสนาดิสยั / บรรณาธิการ
วรรณภา ประไพพานิช

WY 101

รัตน์ศริ ิ ทาโต

WY 20.5

ชญาภรณ์ เอกธรรมสุทธิ ์
เกสร สุวทิ ย์ศริ ิ

WY 157.3

41

41

41

Nursing Care Of Pregnant Women With
Diabetesmellitu

41

41

41

41

41

41

41

41

การวิจยั ทางการพยาบาลศาสตร์ แนวคิดสู่การประยุกต์

2561

การพยาบาลในระยะคลอด

2560

41

41

Nursing research : concepts to application

41

41

41

WT 100

การพยาบาลผูป้ ว่ ยมะเร็ง

2560

ผลกระทบจากการรักษาโรคมะเร็ง
Complications of cancer therapies

2557

หลักการซักประวัตทิ างคลินิกเบือ้ งต้น สําหรับแพทย์
พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์

2561

คลืน่ เสียงความถีส่ งู ในผูป้ ว่ ยวิกฤตและฉุกเฉิน

2561

41

ดนัย ดุสรักษ์

WY156

อิม่ ใจ ชิตาพนารักษ์ บรรณาธิการ

WB 300

วิโรจน์ ไววานิชกิจ

WB 290

จันทร์จริ า ชัชวาลา /บรรณาธิการ
ฐิตพิ ร สุวฒ
ั นะพงศ์เชฎ
สิทธิ ์ พงษ์กจิ การุญ

WB 105

พจมาน พิศาลประภา / บรรณาธิการ
สราวุฒ ิ ศิวโมกษธรรม
กิตติศกั ดิ ์ สวรรยาวิสุทธิ ์
ธันยชัย สุระ

WB 115

ไอยวุฒ ิ ไทยพิสุทธิกุล / บรรณาธิการ
ณัฐ พสุธารชาติ
ชูศกั ดิ ์ ลิโมทัย
นิจศรี ชาญณรงค์

WL 100

ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

WY 159

วิภา แซ่เซี้ย

WY 150

กนกพร แจ่มสมบูรณ์
เพ็ญจันทร์ แสนประสาน
นวรัตน์ สุทธิพงศ์
อรสา ไพรรุณ

WY 152.5

41

41

41

41

41

41

Ambulatory Medicine Case –Based Practice in
Modern Medicine
กลยุทธ์การบริบาลผูป้ ว่ ยนอก

2561

41

41

41

41

Basic & Clinical Neuroscience 9

2560

41

41

41

41

หัตถการเบือ้ งต้นทางการพยาบาลเด็ก

2558

การจัดการแผลเรือ้ รังบทบาททีท่ า้ ทายของพยาบาล

2561

การแปลผลคลืน่ ไฟฟ้าหัวใจพยาบาล

2560

41

41

41

41

41

41

กระบวนการคลอดและกลไกการคลอดปกติ

2560

10 โรคผิวหนังต้องรู้

2561

41

41

41

โรคไตเรือ้ รังในเด็ก
Pediatric Chronic Kidney Disease

2561

Fluid Electrolyte and Acid – Base Disorders

2560

41

41

41

41

41

การติดเชือ้ เดงกีจากทฤษฎีส่ปู ฏิบตั ิ

2560

วิทยาการระบาดของโรคไตเรือ้ รังในประเทศไทย
Epidemiology of Chronic Kidney Disease in
Thailand

2561

เดงกี

2561

41

41

41

41

41

แนวทางเวชปฏิบตั ทิ างต่อมไร้ท่อ

2560

41

41

มะเร็งวิทยา
Cancer Science

2560

41

อําไพ จารุวชั รพานิชกุล

WY 157

วาสนภ วชิรมน /บรรณาธิการ
พลูเกียรติ สุขนวณิช

WR 140

พรพิมล เรียนถาวร / บรรณาธิการ

WS 200
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ณัฐชัย ศรีสวัสดิ ์ / บรรณาธิการ
ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร
อุษา ทิสยากร
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ธิติ สนับบุญ
ปนัดดา ศรีจอมขวัญ
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สุรศักดิ ์ สังขทัต ณ อยุธยา
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สุรศักดิ ์ สังขทัต ณ อยุธยา
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จันทราภา ศรีสวัสดิ ์

WH 100

กาญจนา ตัง้ นรารัชชกฟิ จ
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