กระดูกหักและข้ อเคลื่อนสำหรั บเวชปฏิบัตทิ ่ ัวไป = Fracture and Dislocation for General Practice
หมวดหมู่ : WE175 ก216 2561
ผู้แต่ ง
เนื อ้ หำ

: วิทเชษฐ พิชยั ศักดิ์, บรรณาธิการ
: เป็ นหนัง สื อ ที่ ป ระมวลข้ อ มูล จากการสัง เคราะห์ อ งค์ ค วามรู้ ที่ ได้ จ ากงานวิ จัย และ

ประสบการณ์ ของผู้นิพนธ์ มีเนื ้อหาครอบคลุม เริ่ มตัง้ แต่ความรู้ พื ้นฐานเกี่ ยวกับกระดูกหักและข้ อเคลื่ อน
การส่งถ่ายภาพรังสีที่จาเป็ น ตลอดจนการตรวจการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสมในการดูแลรักษาผู้ป่วย
ที่ มีการบาดเจ็บของกระดูกและข้ ออย่างเป็ นระบบ พร้ อมทัง้ ภาพประกอบที่ เข้ าใจได้ ง่าย เพื่อ ส่งเสริ ม
การศึกษาหาความรู้ที่จาเป็ นสาหรับนักศึกษาแพทย์และแพทย์เวชปฏิบตั ิทวั่ ไป

ภำวะฉุกเฉินในผู้สูงวัย = Geriatric Emergency
หมวดหมู่ : WT535 จ535ภ 2561
ผู้แต่ ง

: จิราภรณ์ ศรี อ่อน , รพีพร โรจน์แสงเรื อง และ ชายวุฒิ สววิบลู ย์

เนื อ้ หำ

: ตาราภาวะฉุกเฉินในผู้สูงวัยนี ้ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ เป็ นความรู้ ทางวิชาการและ

เป็ นต้ นแบบในการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะในเขตเมื องอย่างครบวงจร โดยเน้ นรายละเอี ยดและข้ อมูล
ในผู้สูงอายุที่มกั จะมีความซับซ้ อนและมีความจาเป็ นอย่างเร่ งด่วน และให้ ความสาคัญกับการสร้ างความ
ตระหนักและป้องกันไม่ให้ เกิดการบาดเจ็บ ซึ่งนับเป็ นก้ าวแรกของการดูแลผู้สูงอายุ มีเนื ้อหาครอบคลุม
เกี่ยวกับเวชศาสตร์ ฉกุ เฉินผู้สงู อายุ การใช้ ยาในผู้สงู อายุ การรักษาผู้สงู อายุที่ได้ รับบาดเจ็บ ภาวะขาดน ้า
และ ภาวะทุโภชนาการ

จิตวิทยำกำรเรี ยนกำรสอน
หมวดหมู่ : LB1051 ว831จ 2561
ผู้แต่ ง

: วีรพล แสงปั ญญา

เนื อ้ หำ

: ตาราเล่มนี ้พัฒนาขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นแหล่งศึกษาหาความรู้ และอ้ างอิงในศาสตร์ ด้านจิตวิทยา

การศึกษา โดยรวบรวมแนวคิดที่มีเนื ้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับบทบาททางจิตวิทยาการเรี ยนการสอน แนวคิด
เชิ ง ทฤษฎี แ ละรู ป แบบทางจิ ต วิ ท ยาร่ ว มสมัย การจัด การเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด ผู้เรี ย นเป็ นส าคัญ
นวัต กรรมทางจิ ต วิ ท ยาเพื่ อ การจัด การเรี ย นการสอน ความแตกต่ า งระหว่ า งบุค คลด้ า นเชาว์ ปั ญ ญา
สไตล์การคิด สไตล์การเรี ยน และการสร้ างสรรค์ การจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้ านการคิดของ
ผู้เรี ยน การจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้ านอารมณ์ และสังคมของผู้เรี ย น การจัดการเรี ย น
การสอนเพื่อพัฒนาเจตคติ ค่านิยม จริยธรรม และคุณธรรมของผู้เรี ยน

โรคตับในเด็ก = Liver Diseases in Children
หมวดหมู่

: WS310 ว218ร 2561

ผู้แต่ ง

: วรนุช จงศรี สวัสดิ์

เนื อ้ หำ

:

หนังสือเล่มนี ้จัดทาขึ ้นโดยการค้ นคว้ ารวบรวมความรู้ จากการทบทวนงานวิจัยทังใน
้

ประเทศไทยและต่างประเทศซึง่ ส่วนหนึ่งเป็ นงานวิจยั ของผู้เขียนร่ วมกับแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญท่านอื่นๆ เนื ้อหา
ภายในเล่มกล่าวถึง กายวิภาคและหน้ าที่ของตับ การตรวจทางชีวเคมีและการทางานของตับ ภาพวินิจฉัย
ของตับและระบบทางเดินน ้าดีในเด็ก การตรวจทางจุลพยาธิ วิทยาของตับในเด็ก ภาวะนา้ ดี คั่งในทารก
โรคท่อน ้าดีตีบตัน โรคตับคัง่ ไขมันที่ไม่ได้ เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ ไวรัสตับอักเสบ โรคภูมิต้านทานต่อ
ตับตนเอง การบาดเจ็บของตับจากยา เนื ้องอกตับปฐมภูมิ ตับวายเฉียบพลัน โรคตับเรื อ้ รัง และการปลูก
ถ่ายตับในเด็ก เพื่อเป็ นแหล่งความรู้ เบื ้องต้ นสาหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้ องในการดูแลรักษาเด็ก
ทุกระดับสาหรับใช้ เป็ นแนวทางในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยเด็กที่เป็ นโรคตับได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบประสำทและกำรทำงำน = Functional Neuroanatomy
หมวดหมู่ : WL101 ฉ362ร 2561
ผู้แต่ ง

: เฉง นิลบุหงา

เนื อ้ หำ

: รวบรวมข้ อมูลพื ้นฐานทางกายวิภาคศาสตร์ ของระบบประสาท สรี รวิทยาทางระบบ

ประสาท ประสาทศาสตร์ และมีรูปภาพวาดประกอบเพื่อเชื่อมโยงเนื ้อหาให้ เข้ าใจง่าย รวมทังอธิ
้ บายเมื่อ
เกิดพยาธิ สภาพทางระบบประสาทจะมีอาการและอาการแสดงอย่างไร เนือ้ หาภายในเล่ม ประกอบด้ วย
ทังหมด
้
21 บท แยกเป็ นระบบๆ เพื่อง่ายต่อการทาความเข้ าใจ นอกจากนี ้ยังสรุ ปการวางตาแหน่งพยาธิ
สภาพทางระบบประสาทอย่างคร่าวๆ สามารถนาไปใช้ ในการวินิจฉัยและประเมินผู้ป่วยได้

