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สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
การสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร
พ.ศ. 2557 = The smoking and drinking behaviour survey 2014.
กรุงเทพฯ : สำนักงำนสถิติแห่งชำติ, 2557
ก-ฐ, 146 หน้ำ : ภำพประกอบ ; 30 ซ.ม.
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บุญเลิศ เลียวประไพ
ประชากรไทย อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต / บุญเลิศ เลียวประไพ. พิมพ์
ครั้งที่ 1. นครปฐม : สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล,
2557.
57 หน้ำ : ภำพประกอบ ; 21 ซม.
สำรบัญ
ประชำกรไทยตั้ ง แต่ อ ดี ต ถึ ง ปั จ จุ บั น -- นโยบำยและแผนประชำกร -ผลกระทบทำงประชำกรจำกกำรลดลงของระดับกำรเกิดและกำรตำย -- กำร
มีอำยุสูงขึ้นของประชำกรไทย -- ประชำกรไทยในอนำคต-สำยน้ำที่ไม่มีวันไหลกลับ
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การประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์
แห่ง ชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2553-2557) = Evaluation of the
first national policy and strategy on reproductive
health (2010-2014). กรุ งเทพฯ : ส ำนั ก งำนกิ จ กำรโรงพิมพ์
องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก, 2557.
xvi, 226 หน้ำ ; 23 ซม.
ทาเนียบส่วนราชการของประเทศไทย 2557-2558. นนทบุรี : อัลฟำ รี
เสิร์ช, 2557.
212 หน้ำ ; 30 ซม.

สุขภาพคนไทย 2558 : อุบายขายสุขภาพ เมื่อสุขภาพกลายเป็นสินค้า ยา
คือเครื่องมือแสวงหากาไร. พิมพ์ครั้งที่ 1. นครปฐม : สถำบันวิจัย
ประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล, 2558.
119 หน้ำ : ภำพประกอบ, แผนภูมิ ; 30 ซม.
สำรบัญ
10 ประเทศอำเซี ย น ควำมหลำกหลำยที่ ร วมเป็ น หนึ่ ง -- ประชำกรใน
อำเซียน -- สุขภำพกำย -- สุขภำพจิต -- พฤติกรรมสุขภำพ -- กำรพัฒนำ
ทำงเศรษฐกิจและสังคม -- สภำพแวดล้อมและควำมเป็นเมือง -- กำรคลังสุขภำพ -- ทรัพยำกร
สำธำรณสุข -- ควำมเป็นธรรมด้ำนสุขภำพ -- อำเซียนกับควำมท้ำทำยทำงสุขภำพ -- รัฐประหำร
2557 ผ่ำทำงตันประเทศไทย -- ชีวิตบนเส้นด้วย ปัญหำควำมปลอดภัยของระบบขนส่งสำธำรณะ
ของไทย -- กำรจัดกำรขยะและสำรพิษ: ขึ้นแท่นวำระแห่งชำติ ? -- อีโบลำและกำรจัดกำรโรคข้ม
พรมแดน -- 'กำรอุ้มบุญ' กับสิ่งที่สังคมไทยควรรับรู้ -- พ.ร.บ.ยำฉบับใหม่ ใครได้ ใครเสีย -- 'เขต
สุขภำพ' บนควำมเห็นต่ำง ประชำชนคือผู้รับเครำะห์ -- แผ่นดินไหวเชียงรำย ผลกระทบต่อชุมชน
และกำรจัดกำรปัญหำ -- เขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน: เหรียญสองด้ำนที่พึ่งตระหนัก -- ปัญหำ
อำชญำกรรม: หนำมยอกอก กำรท่องเที่ยวไทย -- อุบำยขำยสุขภำพ เมื่อสุขภำพกลำยเป็นสินค้ำ ยำ
คือเครื่องมือแสวงหำกำไร -- พ่อหนำนอินสม สิทธิตัน หมอไทยดีเด่นแห่งชำติ -- สมุนไพรกับบัญชี
ยำหลักแห่งชำติ -- ปีทองของกีฬำไทย -- คนไทยกับรำงวัลกีต่ำร์คลำสสิกระดับโลก
บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2554 / จิตปราณี
วาศวิท ... [และคนอื่นๆ]. นนทบุรี : สำนักงำนพัฒนำนโยบำย
สุขภำพระหว่ำงประเทศ กระทรวงสำธำรณสุข, 2556.
XIII, 84, XIV, 33 หน้ำ : แผนภูมิ ; 30 ซม.
เนื้อเรื่องภำษำไทย-อังกฤษ
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ตัวเลขต้องรู้เรื่องสาธารณสุข บรรพ 7 2558-2559. นนทบุรี : อัลฟำ รี
เสิร์ช, 2558.
สำรบัญ
เมืองไทยในหนึ่งนำที -- ตัวชี้วัดทำงด้ำนสำธำรณสุขของประเทศไทย -จุดเด่นของสถิติสำธำรณสุข -- ประชำกร -- กำรคำดประมำณประชำกร -กำรเกิดมีชีพ -- สำเหตุกำรป่วย -- สำเหตุกำรตำย -- กำรตำย -- กำรตำย
ของทำรกและมำรดำ -- บุ ค ลำกรทำงกำรแพทย์ -- โรงพยำบำล -งบประมำณรำยจ่ำยด้ำนสำธำรณสุข -- สถิติอื่นๆ
ภัสสร ลิมำนนท์
รายงานการทบทวนและสัง เคราะห์ นโยบายเกี่ยวกับ การเข้าถึง
บริ ก ารสุ ข ภาพ และการประกั น สุ ข ภาพภายใต้ โ ครงการส่ ง เสริ ม การ
ป้องกันเอดส์ในแรงงานข้ามชาติ ประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :
วิทยำลัยประชำกรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2553.
142 หน้ำ ; 25 ซม.
สำรบัญ
สถำนกำรณ์แรงงำนข้ำมชำติ -- นโยบำยรัฐต่อแรงงำนข้ำมชำติ -- ปัญหำสภำวะสุขภำพแบะกำร
เข้ำถึงบริกำรสุขภำพของแรงงำนข้ำมชำติ -- ผลกำรวิเครำะห์และกำรสังเครำะห์ข้อมูลจำกกำร
สัมภำษณ์เชิงลึก -- สรุปผล ข้อเสนอแนะและประเด็นเพื่อพิจำรณำเชิงนโยบำย
ทีแอลซี: วิธิอย่างง่ายในการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องยาไทย = TLC : a
simple method for qualitative analysis of Thai crude
drugs / บรรณาธิ ก าร นพมาศ สุ น ทรเจริ ญ นนท์ ... [และคน
อื่นๆ]. พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี : กรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทย
และกำรแพทย์ทำงเลือก, 2551.
ก-ถ, 448 หน้ำ : ภำพประกอบสี ; 30 ซม.
สำรบัญ
กำรควบคุมคุณภำพเครื่องยำไทย -- หลักกำรและเทคนิคพื้นฐำนของวิธีทีแอลซี -- กำรวิเครำะห์เชิง
คุณภำพของเครื่องยำโดยวิธีทีแอลซี -- กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณของสำรในเครื่องยำโดยวิธีทีแอลซี –
กำรประยุกต์ใช้ของวิธีทีแอลซี
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
สถานการณ์ ก ารน าเข้ า สุ ราและผลกระทบของการท าข้ อ ตกลง
การค้าเสรีกับต่างประเทศ. นนทบุรี : สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพ กรมสุขภำพจิต, 2550.
98 หน้ำ : แผนภูมิ ; 26 ซม.
สำรบัญ
แนวคิ ด ทำงกำรค้ ำ ระหว่ ำ งประเทศและสถำนกำรณ์ ก ำรน ำเข้ ำ สุ ร ำ -อุปทำนสุรำนำเข้ำและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง -- กำรพัฒนำเศรษฐกิจกำรค้ำเสรีและผลกระทบ -- สรุปผล
กำรศึกษำและข้อเสนอแนะ
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