
National Library of Medicine Classification หรือ
เรียกยอๆ วา “NLM” เปนระบบจัดหมูหนังสือทางดานการ
แพทย ซึ่งหอสมุดแพทยแหงชาติอเมริกันคิดคนขึ้น หองสมุด
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ใชระบบ NLM ใน
การจัดหมูหนังสือดังกลาว สํ าหรับหนังสือในสาขาวิชาอื่น ใช
ระบบ LC (Library of Congress)

ระบบการจัดหมูหอสมุดแพทยแหงชาติอเมริกัน
QS กายวิภาคศาสตรของมนุษย

QS1-312 กายวิภาคศาสตร
QS504-532.5 จุลกายวิภาคศาสตร
QS604-681 เอ็มบริโอวิทยา

QT สรีรวิทยา
QT1-37.5 เรื่องทั่วไป
QT104-172 สรีรวิทยาของมนุษย
QT180-275 สรีรวิทยาและสุขศาสตร

QU ชีวเคมี
QV เภสัชวิทยา

QV1-370 เรื่องทั่วไป
QV600-667 พิษวิทยา
QV701-835 เภสัชศาสตรและเภสัชกรรม

QW จุลชีววิทยาและภูมิคุมกันวิทยา
QW1-300 จุลชีววิทยา
QW501-949 ภูมิคุมกันวิทยา

QX ปาราสิตวิทยา
QY พยาธิวิทยาคลินิก
QZ พยาธิวิทยา

W การแพทย
W1-96 เรื่องทั่วไป
W100-323 แผนงานบริการทางการแพทย ทันตกรรม

เภสัชกรรม และ บริการทางการแพทยอื่นๆ
W601-925 นิติเวชศาสตรและนิติทันตกรรม

WA สาธารณสุข
WA1-106 เรื่องทั่วไป
WA108-292 เวชศาสตรปองกัน การปองกันการไดรับ

อุบัติเหตุและบาดเจ็บ
WA322-395 ปญหาดานสุขภาพของกลุมประชากรพิเศษ
WA400-495 เวชศาสตรอุตสาหกรรม อาชีวอนามัย และ

อาชีวสุขศาสตร
WA525-590 การบริหารงานสาธารณสุขและการจัดองคกร
WA900-950 สถิติและการสํ ารวจ

WB เวชปฏิบัติทั่วไป
WB1-130 เรื่องทั่วไป
WB141-293 การวินิจฉัยโรคทั่วไป
WB300-962 การรักษาโรค

WC โรคติดตอ
WD100 โภชนาการผิดปกติ
WD200 โรคเมตะบอลิสม
WD300 โรคระบบภูมิคุมกัน
WD400 พิษสัตว
WD500 พิษพืช
WE ระบบกลามเนื้อและกระดูก
WF ระบบทางเดินอากาศหายใจ
WG ระบบหัวใจและหลอดเลือด

WH ระบบโลหิตวิทยาและนํ้ าเหลือง
WI ระบบกระเพาะอาหารและลํ าไส

WI1-250 เรื่องทั่วไป
WI300-650 กระเพาะอาหาร ลํ าไส ทวารหนักและสํ าไส

ใหญเรคตัม
WI700-820 ตับและทางเดินนํ้ าดี ตับออน
WI900-970 ทองและการผาตัดทอง

WJ ระบบทางเดินปสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ
WJ1-190 เรื่องทั่วไป
WJ300-600 ไต  หลอดไต กระเพาะปสสาวะ
WJ700-875 อวัยวะสืบพันธุชาย

WK ระบบตอมไรทอ
WK1-190 เรื่องทั่วไป
WK200-300 ตอมธัยรอยด ตอมพาราธัยรอยด
WK350-590 ตอมไพเนียล ตอมธัยมัส ตอมปตุอิตารีย
WK700-920 ตอมหมวกไต กลุมของเซลลในตับออน

ตอมเพศ
WL ระบบประสาท

WL1-203 เรื่องทั่วไป
WL300-405 ระบบประสาทสวนกลาง
WL500-544 ประสาทเพอริเฟอรัล
WL600-610 ระบบประสาทอัตโนมัติ
WL700-710 อวัยวะเกี่ยวกับการรับความรูสึก

WM จิตเวชศาสตร



WN รังสีวิทยา
WN1-160 เรื่องทั่วไป
WN180-240 รังสีวินิจฉัย การบันทึกภาพรังสี
WN250-665 การรักษาดวยรังสี เรเดียม กัมมันตภาพรังสี

WO ศัลยศาสตร
WO1-149 เรื่องทั่วไป
WO162-198 กระบวนการผาตัด และอุปกรณเครื่องมือที่ใช
WO200-460 การระงับความรูสึก

WT เวชศาสตรวัยชรา
WT1-39 เรื่องทั่วไป
WT100-160 เวชศาสตรผูสูงอายุ
WT500 โรคเรื้อรังของผูสูงอายุ

WU ทันตแพทยศาสตร
WV โสต ศอ นาสิก ลาริงซวิทยา

WV1-190 เรื่องทั่วไป
WV200-290 หู การจัดหมูหนังสือ
WO500-517 การผาตัดและเทคนิคการผาตัด
WO600-690 ศัลยกรรมตบแตง การปลูกถาย
WO700-950 ศัลยกรรมเกี่ยวกับการบาดเจ็บ

และศัลยกรรมฉุกเฉิน ศัลยกรร
อายุ

WP นรีเวชวิทยา
WP1-390 เรื่องทั่วไป
WP400-480 มดลูกและคอมดลูก
WP505-660 สรีรวิทยาและหนาที่ที่ถูกรบกว
WP800-910 เตานม

WQ สูติศาสตร
WQ1-390 เรื่องทั่วไป
WQ200-330 การตั้งครรภ การคลอด
WQ400-505 ศัลยกรรมสูติศาสตร ระยะหลัง

WR ตจวิทยา โรคผิวหนัง
WS กุมารเวชศาสตร

WS1-141 เรื่องทั่วไป
WS200-368 โรคของเด็ก  แบงตามระบบ
WS405-463 แบงตามกลุมอายุ

WV300-358 จมูกและโพรงกระดูกพารานาซัล ระบบหอสมุดแพทยแหงชาติอเมริกัน

เนื้อเยื่อและอวัยวะ
 อุตสาหกรรม
มในกลุมเฉพาะ

น

คลอด

WV400-540 บริเวณคอหอย กลองเสียง
WW จักษุวิทยา

WW1-100 เรื่องทั่วไป
WW101-290 ตา สวนประกอบของตา
WW300-358 การหักเหของแสง สายตาผิดปกติ

เครื่องมือที่แกไขความบกพรองของตา
WW400-480 กลไกเกี่ยวกับกลามเนื้อและเสนประสาทตา

ปญหาโรคอื่นที่เกี่ยวของกับโรคตา
WW505-525 จักษุวิทยาอุตสาหกรรมและการบาดเจ็บ
WW600-620 แบงตามกลุมอายุ

WX การบริหารโรงพยาบาล
WY การพยาบาล

WY1-100.5 เรื่องทั่วไป
WY101-164 การพยาบาลเฉพาะทาง เทคนิควิธีการพยาบาล
WY191-300 การใหบริการพยาบาลในดานอื่นๆ  แบงตาม

ประเทศ
WZ ประวัติการแพทย
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 หองสมุดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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