
รูปภาพ ชือ่เรื่อง รูปภาพ ชือ่เรื่อง รูปภาพ ชือ่เรื่อง
คู่มือวัคซีน 2015 และประเด็นในการ
ส่ือสาร (VACCINE 2015) ./ ชิษณุ 
พันธุ์เจริญ.

หายปว่ยด้วยหมอพื้นบา้น 1 :
ภมูิปญัญาภาคเหนอื, ตะวันออกและ
ภาคใต้./กรรณิการ์ มรุทาธร.

กายภาพบ าบดัในข้อเท้าและเท้า./ธิดา
รัตน ์อร่ามวัฒนชัย.

คู่มือตรวจโรคเด็กด้วยตนเองเบือ้งต้น  
(A GUIDE TO SELF-DIAGNOSIS AND
 TREATMENT YOUR CHILD)./ปติิ
กานต์ บรูณาภาพ.

ระบาดวิทยา./(ไพบลูย์ โล่หสุ์นทร) YOGA FOR LIFE โยคะเพื่อชีวิต./ รัศมี
 ทองสิริไพรศรี.

คัมภร์ีเคล่ือนเส้นเอ็นฉบบัคลายปวด
เมือ่ยกล้ามเนือ้และแก้อาการเจ็บเส้น
ด้วยตนเอง./ลลิตา ธีระสิริ.

แนวทางการวินจิฉัยและรักษาโรคออร์
โธปดิิกส์ (TUMORS AND SYSTEMIC 
DISEASES)./สิทธิศักด์ิ หรรษาเวก.

เทคนคิฝังเข็มรมยา :ต าราเรียน
การแพทย์แผนจีนด้วยตนเอง./ โกวิท
คัมภรีภาพ.

หตัถการทางออร์โธปดิิกส์./สุพิชัย เจริญ
วารีกุล.

วัคซีน./โอฬาร พรหมาลิขิต. โรคพาร์กินสัน รักษาได้/ นพ.รุ่งโรจน ์ 
พิทยศิริ

การตรวจร่างกายออร์โธปดิิกส์./    บวร
ฤทธิ์ จักรไพวงศ์.

หลักและแนวปฏบิติัการปอ้งกันการติด
เชื้อในโรงพยาบาล./ อะเค้ือ              
อุณหเลขกะ.

การใหย้าระงับความรู้สึกในผู้ปว่ยผ่าตัด
กระดูกและข้อ/ ภณัทิลา  รุจิโรจนจ์ินดา

ห้องสมุดกลาง รพ.ตร.
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รูปภาพ ชือ่เรื่อง รูปภาพ ชือ่เรื่อง รูปภาพ ชือ่เรื่อง

   กลูตาไธโอน สารกระตุ้นภมูิคุ้มกัน 
ช่วยขับความขาวได้จริงหรือไม?่ 
(GLUTATHIONE)./วลัย ชูธรรมธัช.

ล้างพิษตับดีท็อกซ์ล าไส้./ชีวอโรคยา 
และคณะ.

แนวทางการดูแลผู้ปว่ยโรคข้อ 
(APPROACH TO THE JOINT 
DISEASE PATIENT) (ฉบบัปรับปรุง)./ 
สมชาย เอื้อรัตนวงศ์

ต าราศัลยศาสตร์ข้อสะโพกและข้อเข่า
เทียม เล่ม2 :ข้อสะโพก./ วัชระ วิไลรัตน

BIOMECHANICS OF SPINE 
STABILIZATION ( PAIRATCH 
PRASONGCHIN )

การตรวจร่างกายทางออร์โธปดิิคส์ 
(PHYSICAL EXAMINATION IN 
ORTHOPAEDICS)./ก่อกู้ เชียงทอง.

สง่า ท้าเปล่ียน./ สง่า ดามาพงษ์. หลักการบนัทึกเวชระเบยีนอย่างมี
คุณภาพส าหรับแพทย์ในยุคปฏรูิป
สารสนเทศ./วรรษา เปาอินทร์

รู้ทันมะเร็ง./สมหมาย ทองประเสริฐ

การวิจัยบริการทางสุขภาพ/             
กุลวดี  โรจนไพศาล

กระดูกหกัและข้อเคล่ือน /             
รศ.นพ.ไพรัช  ประสงค์จีน

กายบริหารอายุยืน สูตรคุณหมอ 100 
ป.ี/ ชิเงะอะกิ ฮิโนะฮะระ.

ORTHOPAEDIC TRAUMA / ธีรชัย 
อภวิรรณธกกุล

ปวดหาย คลายเส้น...ด้วยโยคะ./ 
เบญจามณี ค าเมือง

๖๐ ป ีชีวิตนกัวิชาการ สู่งานบา้นเมือง/
 ศ. นพ.สุชัย เจริญรัตนกุล
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หนงัสือใหม่ เดือน ธนัวาคม 2558 
 

ล าดบั เลขทะเบียน เลขเรียกหนงัสือ ผูแ้ต่ง ช่ือเร่ือง 

1 1103014 QW39ค167  2015 ชิษณุ พนัธ์ุเจริญ คู่มือวคัซีน 2015 และประเด็นในการส่ือสาร 

2 1103002 WS200ค695   ปิติกานต ์ บูรณาภาพ คู่มือตรวจโรคเด็กดว้ยตวัเอง 

3 1103024 QT261ค431  2555 ลลิตา   ธีระสิริ คมัภีร์เคล่ือนเส้นเอน็ 

4 1102990 WE168ห459   2558 สุพินชยั   เจริญวารีกุล หตัถการทางออร์โธปิดิกส์ 

5 1103036 WE141ก27   2557 ก่อกู เชียงทอง การตรวจร่างกายทางออร์โธปิดิกส์. 

6 1103009 WX203ห235 2554 กรรณิการ์  มรุทาธร หายป่วย...ดว้ยหมอพ้ืนบา้น 

7 1103030 WA105ร229 2555 ไพบูลย ์โล่ห์สุนทร ระบาดวิทยา : Epidemiology 

8 1103040 WX218ห321 2554 อะเค้ือ  อุณหเลขกะ หลกัและแนวปฏิบติั การป้องกนัการติดเช้ือใน
โรงพยาบาล = Prevention of nosocomial 
infctions principles and guidelines 

9 1103000 WE258น723   2553 สิทธิศกัด์ิ หรรษาเวก แนวทางการวินิจฉยัและรักษาโรคออร์โธปิดิกส์ 
= Tumors and systemic  diseases 

10 1103042 WE880ก435  2557 ธิดารัตน์ อร่ามวฒันชยั กายภาพบ าบดัในขอ้เทา้และเทา้ 

11 1103026 QT261ย31  2556 รัศมี  ทองสิริไพรศรี โยคะเพือ่ชีวิต = Yoga for life 

12 1103020 WB369ท591  2553 โกวิท  คมัภีรภาพ เทคนิคฝ่ังเขม็รมยา 

13 1006829 WL359 ร924 รุ่งโรจน์ พิทยศิริ โรคพาร์กินสนัรักษาได.้ 

14 1102984 WO375ก494    2557 ภณัฑิลา  รุจิโรจน์จินดากุล การให้ยาระงบัความรู้สึกในผูป่้วยผา่ตดักระดูก
และขอ้ = Anesthesia in orthopedic surgical 
patient 

15 1102922 WP440ก523   2557 แสงชยั  พฤทธิพนัธ์ุ Diagnostic  and operative hysteroscopy = ต ารา
การตรวจวินิจฉัยและผา่ตดัดว้ยกลอ้งส่องโพรง
มดลูก 

16 1102996 WM145ส825   2557 สง่า  ดามาพงษ ์ สง่าทา้เปล่ียน 

17 1103032 W84ก732  2554 กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ การวิจยับริการทางสุขภาพ 

18 1103006 WE168O7693  2557 ธีรชยั  อภิวรรธกกุล orthopaedic trauma 

19 1102994 WI700ล652   2557 วนัชยั  สุนทรถาวร ลา้งพิษตบั ดีทอ็กล าไส้ 

20 1102986 WE725B615   ไพรัช  ประสงคจี์น biomechanics of spines stabilization 

21 1103028 WB200ห321  2556 วรรษา  เปาอินทร์ หลกัการบนัทึกเวชระเบียนอยา่งมีคุณภาพ
ส าหรับแพทยใ์นยคุปฏิรูปสารสนเทศ 

22 1103038 WE175ถ117 2541 ไพรัช ประสงคจี์น กระดูกหกัและขอ้เคล่ือน( Fractures and 
dislocations) 

23 1103011  QT261ป431  2557 เบญจามณี  ค  าเมือง ปวดหาย คลายเส้น...โยคะ 

24 1103035 WE312ศ367 2553 วชัระ  วิไลรัตน์ ต าราศลัยศาสตร์ขอ้สะโพกและขอ้เข่าเทียม  
ฉบบัปรัปปรุงคร้ังท่ี 2 

25 1103037 WE141ก27   2557 ก่อกู เชียงทอง การตรวจร่างกายทางออร์โธปิดิกส์. 

26 1103014 QW39ค167  2015 ชิษณุ พนัธ์ุเจริญ คู่มือวคัซีน 2015 และประเด็นในการส่ือสาร 

27 1103018 WB541ก494  2556 ชิเงะอะกิ  ฮิโนะฮะระ กายบริหารอายยุนืสูตรคุณหมอ 100 ปี 

28 1102982 WZ100ห475 สุชยั เจริญรัตนกุล 60 ปี ชีวิตนกัวิชาการสู่งานบา้นเมือง ศ.นพ. สุชยั 
เจริญรัตนกุล 

29 1102980 WB110P895  2558 สนัติ  ปุณณะหิตานนท ์ Practical approaches for neonatal problems 

30 1103012 WE304น927   2557 สมชาย เอ้ือรัตนวงศ ์  แนวทางการดูแลผูป่้วยโรคขอ้ = Approach to 
joint disease patient 

 


