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Juthasiri Rohitrattana
Behavioral health effects of pesticides exposure among children living in
Pathumthani province, Thailand / Juthasiri Rohitrattana
Thesis (Ph.D.)--Chulalongkorn University, 2013
xi, 154 leaves
Phitsanuruk Kanthawee
Effectiveness of healthy lifestyle modification and companionship
(HLM&C) model to improve health status and quality of life among elderly
people with type 2 diabetes mellitus in Chiangrai province, Thailand /
Phitsanuruk Kanthawee
Thesis (Ph.D.)--Chulalongkorn University, 2013
xv, 343 leaves
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Prathurng Hongsranagon
International retiree migration as lifestyle migration / Prathurng
Hongsranagon. Bangkok : College of Public Health Sciences, 2014
60 leaves ; 30 cm.
Contents
Lifestyle migration - definition and history -- International retiree migration (IRM) - the
determinants and supporting policy -- International retiree migration - transnational
property market interest & its impacts -- International retiree migration and social
polarization -- Dimensions underlying IRM's property market inter & social polarization
-- Cosmopolitanism - the wat forward -- Fact sheet on Japanese retiree migrants in
Thailand
Velleman, Richard
Counselling for alcohol problems / Richard Velleman. 3rd
ed. London : Sage, 2011
xxi, 186 p. ; 24 cm.
Contents
Understanding alcohol problems -- Therapeutic approaches -- The
process of counselling and the cycle of change -- Specific issues concerning alcohol
-- Preventing and dealing with relapse -- Working with groups -- Dealing with difficult
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situations -- 'Dual diagnosis' or 'co-morbidity' - co-existing problems: working with
people with more than one problem -- Myths and facts about problem drinkers -Relatives of problem drinkers
A public health perspective on end of life care / edited by
Joachim Cohen, Luc Deliens. Oxford ; New York : Oxford
University Press, 2013
Reprint
xiv, 255 p. : ill., maps ; 25 cm
Contents
Applying a public health perspective to end-of-life care -- Place of death and end-oflife care -- Circumstances of death and dying -- End-of-life decisions -- Economic and
health-related consequences of individuals caring for terminally ill cancer patients in
Canada -- Aggressive treatment and palliative care at the end of life -- Access to
palliative care -- Communication between patient and caregiver -- Palliative care in
primary care -- Palliative care in institutional long-term care settings -- Palliative care
in hospitals -- Non-cancer patients as an under-served group -- Palliative care for the
older adult -- A public health framework for paediatric palliative and hospice care -End-of-life care for patients with intellectual disabilities -- End-of-life care for people
who live in rural or remote areas versus those who live in urban areas -- Social
inequalities at the end of life -- Design, implementation, and evaluation of palliative
care programmes and services with a public health WHO perspective -- Public health
policy regarding end-of-life care in sub-Saharan Africa -- Palliative care in the global
context: Understanding policies to support end-of-life care -- The importance of
family carers in end-of-life care: A public health approach -- Conclusions: Palliative
care—the need for a public health approach
Boslaugh, Sarah
Secondary data sources for public health : a practical
guide / Sarah Boslaugh. Cambridge : Cambridge University Press,
c2007
xi, 152 p. ; 26 cm
Contents
An introduction to secondary data analysis -- Health service utilization data -Health behaviors and risk factors data -- Data on multiple health topics -- Fertility
and mortality data -- Medicare and Medicaid data -- Other sources of data
Davidson, Alan
Social determinants of health: a comparative approach /
Alan Davidson. Ontario : Oxford University Press, 2014
xii, 296 p. ; 23 cm.
Contents
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Introduction: The Conventional Understanding of Health and Its Alternative -- Thinking
about Individual and Population Health -- Population Health and Social Epidemiology
-- Income, Inequality, and Health -- Childhood and the Transition to Adulthood -Social Support, Social Capital, and Social Exclusion -- Health of Aboriginal Peoples -Gender and Health -- Employment, Working Conditions, and Health -- Housing and
Neighbourhood -- Food, Food Insecurity, Obesity, and Nutrition -- Social Patterning of
Behaviour -- The Politics of Population Health
A vision for health development in South-East Asia / Selected
speeches by Samlee Plianbangchang. New delhi : WHO, 2006
vii, 207 p. ; 25 cm.
Contents
Communicable disease -- Noncommunication diseases and mental
health -- Family and community health -- Substainable
development and healthy environments -- Health systems development -Programme planning and management
Twisk, Jos W. R., 1962Applied longitudinal data analysis for epidemiology : a
practical guide / Jos W.R. Twisk. 2nd ed. New York : Cambridge
University Press, 2013
xiv, 321 pages : illustrations ; 25 cm
Contents
Introduction -- Study design -- Continuous outcome variables -- Continuous outcome
variables - relationships with other variables -- The modelling of time -- Other
possibilities for modelling longitudinal data -- Dichotomous outcome variables -Categorical and 'count' outcome variables -- Analysis data from experimental studies
-- Missing data in longitudinal studies -- Sample size calculations -- Software for
longitudinal data analysis -- One step further
A life course approach to healthy ageing / edited by Diana
Kuh... [et al.]. 1st ed. Oxford, United Kingdom : Oxford University
Press, 2014
xv, 828 p. ; 25 cm.
Contents
Life course epidemiology, ageing research, and maturing cohort
studies: a dynamic combination for understanding healthy ageing -- A life course
approach to physical capability -- A life course approach to cognitive capability -- A
life course approach to psychological and social wellbeing -- Design of life course
studies of healthy ageing -- Longitudinal data analysis in studies of healthy ageing -Modelling repeat exposures: some examples from life course epidemiology -Propensity score matching and longitudinal research designs: counterfactual analysis
using longitudinal data -- Understanding healthy ageing using a qualitative approach:
3

RA
1242.A35
A354
2013

the value of narratives and individual biographies -- A life course approach to
neuroendocrine systems: the example of the HPA axis -- Vascular and metabolic
function across the life course -- A life course approach to healthy musculoskeletal
ageing -- A life course approach to biomarkers of ageing -- Genetic aspects of ageing
-- Life course epigenetics and healthy ageing -- Lifetime lifestyles I: diet, the life
course, and ageing -- Lifetime lifestyles II: physical activity, the life course, and ageing
-- Lifetime lifestyles III: where we live, the life course, and ageing -- What have we
learnt for future research and knowledge exchange?
Alcohol : science, policy and public health / Edited by Peter
Boyle...[and others]. 1st ed. Oxford : Oxford Press, 2013
xx, 424 p. ; 26 cm.
Contents
Framing the issues -- Alcohol: chemistry and biology -- Patterns of
consumption -- Alcohol: gender and age-related issues -- Alcohol,
injury, and violence -- Alcohol and cancer -- Alcohol and non-malignant disease -Therapeutic aspects: current approaches -- Alcohol policy
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จิราภา เต็งไตรรัตน์
จิ ตวิท ยาทั่ วไป / จิ ราภา เต็ ง ไตรรั ตน์ . .. [และคนอื่ น ๆ]. พิ ม พ์ ค รั้ งที่ 3. กรุ งเทพฯ :
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544
353 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
สารบัญ
แนะนาจิตวิทยา -- พื้นฐานทางชีววิทยากับพฤติกรรม -- การเจริญเติบโต พัฒนาการและวุฒิภาวะ - การเรียนรู้ -- การรับรู้ --แรงจูงใจ -- อารมณ์ -- เชาว์ปัญญาและการทดสอบ -- บุคลิกภาพ -พฤติกรรมทางสังคม
นงนภัส คู่วรัญญู เที่ยงกมล
การวิจัยเชิงบูรณาการแบบองค์รวม / นงนภัส คู่วรัญญู เที่ยงกมล.
พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
359 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
สารบัญ
หลักการสร้างกรอบวิจัย -- การอภิปรายกลุ่ม -- การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วน
ร่วม -- การวิจัยเชิงอนาคต -- การวิจัยเชิงบูรณาการหลากหลายรูปแบบ
การประชุ ม วิ ชาการระดั บ ชาติ "ประชากรและสั งคม" (ครั้ งที่ 10 : 2557 :
นครปฐม)
การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม / ยุพิน วรสิริอมร ...
[และคนอื่ น ๆ], บรรณาธิ ก าร. พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 1. นครปฐม : สถาบั น วิ จั ย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557
254 หน้า : แผนภูมิ ; 29 ซม
ประชากรและสังคม 2557
สารบัญ
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สถานการณ์การเกิดในช่วงครึ่งศตวรรษ / ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ และ ปราโมทย์ ประสาทกุล -- ทาไม
ผู้ ห ญิ งไม่ แ ต่ งงาน : ผู้ ชายหายไปไหน / ศุ ท ธิ ด า ชวนวั น และ ปิ ย วั ฒ น์ เ กตุ ว งศา -- การสร้ า ง
ครอบครัวไทยในมิติการเปลี่ยนผ่านทางประชากรรอบสอง / อมรา สุนทรธาดา และ กมลชนก ขา
สุวรรณ -- นโยบายเมื่อหมดยุคโซ่ทองคล้องใจ / มนสิการ กาญจนะจิตรา และ นชราภรณ์ เลี้ยง
รื่นรมย์ -- นโยบายต่อการเกิดที่ลดลงในประเทศไทยและญีป่ ุ่น : ผู้สูงอายุและสตรีเป็นพลังของสังคม
ได้ / สุภรต์ จรัสสิทธิ์ และ รศรินทร์ เกรย์ -- สถานเลี้ยงเด็กช่วยให้คนมีบุตรมากขึ้น (จริงหรือ) / จง
จิตต์ ฤทธิรงค์, ธเนศ กิติศรีวรพันธุ์ และ วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ -- กฎหมายที่ผูกพันรัฐไทยและการเกิด
ของมนุษย์ในสถานะของปัจจัยสร้างความมั่นคง เชิงประชากรและสังคม / พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิ
นตรา สายสุนทร -- ท้องไม่พร้อม การเกิด และสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ / กฤตยา อาชวนิจกุล และ
กุลภา วจนสาระ -- ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น : การศึกษาเชิงคุณภาพ / พจนา หัน
จางสิทธิ์ และ ธีรนงค์ สกุลศรี -- กาเนิดที่เลือกไม่ได้ : ความรุนแรงระหว่างตั้งครรภ์กับผลกระทบต่อ
ภาวะการเกิด / ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ , กัญญาพัชร สุทธิเ กษม และ นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ -ทัศนคติของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตร / พิมลพรรณ อิศรภักดี -- ไลฟสไตล์
แผนการดาเนินชีวิต กับแนวคิดการมีบุตรของคนเจเนอเรชันวาย / ภูเบศร์ สมุทรจักร และ นิพนธ์
ดาราวุฒิมาประกรณ์ -- ทัศนคติทางเพศของประชากรรุ่นใหม่ / อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์
ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์
ทฤษฎีไร้ระเบียบ (Chaos Theory) กับทางแพร่งของสังคมสยาม /
ชั ย วัฒน์ ถิ ระพั น ธุ์ . พิ ม พ์ ค รั้ งที่ 5. กรุ งเทพฯ : สถาบั น เรี ย นรู้ แ ละพัฒนา
ประชาสังคม, 2547
191 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
สารบัญ
โลกไร้ ร ะเบี ย บ -- การเคลื่ อ นย้ า ยกระบวนทั ศ น์ (paradigm shift) ทาง
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละสั ง คม -- ระบบพลวั ต ( dynamic system) กั บ ช่ ว งการเปลี่ ย นผ่ า น
(transformation period) / ของ Henningsen -- ระบบในสภาพที่ ส าม (system in the third
state) / ของ Ervin Laszlo -- การย้อนกลับ (feed back) ทางแพร่ง (bifurcation) และการจัดตั้ง
ตนเอง -- ผลกระทบจากคลื่น Kondratieff ลูกที่ห้า -- นวัตกรรมทางการเมืองและนวัตกรรมทาง
สังคม -- พลังทวนกระแสกับนวัตกรรมทางสังคม -- การค้นหาจุดคานงัดสังคม (Social fulcrum) -Post cold war, post industrial, post modern กับทฤษฎีไร้ระเบียบ -- ทฤษฎีไร้ระเบียบกับทาง
แพร่งของสังคมไทย
จิราพร เกศพิชญวัฒนา
คู่มือข้อมูลแหล่งประโยชน์สาหรับผู้สูงอายุและครอบครัว / จิราพร
เกศพิชญวัฒนา, สุวิณี วิวัฒน์วานิช. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2554
272 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
สารบัญ
ความรู้ทั่วไปสาหรับผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี -- การดูแลสุขภาพทั่วไปในผู้สูงอายุ - การจัดสิ่งแวดล้อมในบ้านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ -- ยาและสิ่งเสพติด -- การนอนหลับ -- รายงาน
ตรวจสุขภาพประจาปีสาหรับผู้สูงอายุ อาการผิดปกติที่ควรเฝ้าติดตาม -- อาการผิดปกติที่ควรไปพบ
แพทย์ -- รายการวัคซีนสาหรับผู้สูงอายุ -- การออกกาลังกายสาหรับผู้สูงอายุ -- หลักการจัดเตรียม
อาหารสาหรับผู้สูงอายุ -- ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ที่อยู่ในภาวะพึ่งพา -- การให้อาหารทาง
สายยาง -- การขับเสมหะในทางเดินหายใจ -- การป้องกันแผลกดทับ -- หน่วยงานที่ดาเนินงาน
เกี่ยวกับผู้สูงอายุ -- เบอร์โทรศัพท์ที่จาเป็นสาหรับผู้สูงอายุ -- เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ
ผู้ สู งอายุ -- ศู น ย์ บ ริ ก ารดู แ ลผู้สูง อายุ และจั ด ส่งผู้ดู แลที่ บ้ าน รวมทั้ งบริ ก าร home service -อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่มีประโยชน์ในการดูแลผุ้สูงอายุ -- สถานที่ติดต่ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
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การสารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2555 : รายงาน
ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2556
xix, 235 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 30 ซม.
สารบัญ
ระเบียบวิธีการสารวจ -- คุ้มรวมและคุณลักษณะของครั วเรื อนและผู้ ต อบ
สัมภาษณ์ -- โภชนาการ -- สุขภาพของเด็ก -- น้าและสุขาภิบาล -- อนามัย
เจริญพันธุ์ -- พัฒนาการของเด็ก -- การรู้หนังสือและการศึกษา -- การคุ้มครอง
เด็ก -- เอชไอวี/โรคเอดส์ และเด็กกาพร้า
รายงานข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข ประจาปี 2555 / สานักนโยบายและ
ยุ ท ธศาสตร์ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวง
สาธารณสุข. [นนทบุรี] : กระทรวงสาธารณสุข, 2555?
250 หน้า ; 30 ซม.
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สถิ ติส าธารณสุข พ.ศ. 2556 = Public health statistics A.D. 2013 /
กองสถิติสาธารณสุข. นนทบุรี : กองสถิติสาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุข, 2557.
เล่ม ; 26 ซม.
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
รายงานประจ าปี 2556 วิ ท ยาลั ย วิ ท ยาศาสตร์ ส าธารณสุ ข
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ : วิทยาลัย, 2556.
เล่ม : แผนภูมิ ; 30 ซม.
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รายงานผลการสารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ.
2553 / บรรณาธิการ, นวรัตน์ เพ็ชรเจริญ, ศุภวรรณ มโนสุนทร,
สาลินี เซ็นเสถียร. พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี : ศูนย์ข้อมูลโรคไม่ตดิ ต่อ
สานักโรคไม่ติดต่อ, กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2554
(30), 784 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
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