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อาเซี ย นสู ง วัย อย่ า งทรงพลั ง = ASEAN active ageing / อรรณพ ใจส าราญ
[และคนอื่นๆ 4 คน] บรรณาธิการ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
x, 298 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม
สารบัญ
ภาวะหั ว ใจขาดเลื อ ดเฉี ย บพลั น = Acute Coronary Syndromes: ACS -- โรค
หลอดเลือดแข็งและสมองขาดเลือด -- การตรวจวินิจฉัยตั้งแต่เริ่มเป็นโรคสมองเสื่อม
= Early detection of dementia -- ระบบภู มิ คุ้ ม กั น ในผู้ สู งอายุ : ภาวะการอั ก เสบในผู้ สู งอายุ -- การ
ตอบสนองทางภู มิ คุ้ ม กั น และการใช้ วั ค ซี น ในผู้ สู ง อายุ = Immunosenescence and vaccination in
elderly -- Aging vertigo: Is it malignant or benign? -- ก้าวล้้า น้ายุค กับการรักษาภาวะจอตาเสื่อมใน
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ผู้สูงอายุ = Breakthrough treatment for age-related macular degeneration -- การตรวจเช็คสุขภาพ
และคัดกรองโรคมะเร็งในผู้สูงวัย: จ้าเป้นหรือ มากเกินไป = Health and cancer screening in elderly:
required or redundant? -- การรักษาและการป้องกันภาวะกล้ามเนื้อถดถอย (Sarcopenia) ในผู้สูงอายุ - โรคข้อเสื่อม: ท้าอย่างไรให้ห่างไกลมีดหมอ? -- การฟื้นฟูในภาวะข้อเข่าเสื่อม = Rehabilitation in knee
osteoarthritis -- การทรงตั ว และป้ อ งกั น การล้ ม ในผู้ สู ง วั ย = Balance and fall prevention in the
elderly -- Frequent falls form dementia: prevention and treatment -- ฟื้นฟูการเดินในผู้ป่วยพาร์
กินสัน = Gait rehabilitation on Parkinson’s patients -- ฮอร์โมนและความแปรปรวนทางอารมณ์ ใน
สตรีวัยหมดระดู -- ฟันดี สุขภาพดี ในผู้สูงวัย = Good teeth is good health for the elderly -- มาก
หมอมากยาในผู้สูงอายุ: ผลกระทบและแนวทางแก้ไข = Polypharmacy in ageing: consequence and
solution -- แนวทางการดู แ ลด้ ว ยการแพทย์ แ บบมนุ ษ ยธรรมและมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ = Approach of
humanitarian and humanistic medicine -- การสร้ า งเสริ มพลั งชี วิ ต ในผู้สู งอายุ = Spiritual health
promotion in elder -- การดูแลผู้สูงวัย และการเลือกใช้เทคโนโลยีในวาระสุดท้ายของชีวิต -- 3 รูปแบบ
การออกแบบเพื่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้ สู ง อายุ : Planetree, greenhouse, the Eden alternative -นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุ: อุปกรณ์เคลื่อนย้านตัว = Innovation in eldercare product: mobility
aids -- การพัฒนาผู้สูงวัยตามเป้าหมายการพัฒนาแบบยั่งยืน = Elderly development for sustainable
development goals -- โรงเรียนผู้อายุต้าบลหัวงัม -- บทเรียนด้านการวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงวัยและผู้สูงอายุใน
ต่ า งประเทศและแนวคิ ด ต่ อ การขั บ เคลื่ อ นนโยบายและการวิ จัย ในประเทศไทย = Lessons learned
relating to ageing and elderly care in foreign countries and their implications for policies and
research in Thailand
สังคมสูงวัยเปี่ยมสุข ด้วยวิถีสุขภาพและสิ่งแวดล้อม = Bio-environmental
approach towards happy aging society / บรรณาธิ ก าร อรรณพ
ใจสาราญ...[และคนอื่นๆ]. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : คอนเซ็พท์ เมดิคัส,
2553
viii, 364 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม
สารบัญ
Gait analysis in elderly: technology and clinical applications = การวิ เ คราะห์ ก ารเดิ น ในผู้ สู งวัย:
เทคโนโลยีและการน้ามาใช้ทางคลินิก -- สมดุลกาย สมดุลจิต สูตร "3เอช" เผด็จศึกแก่ -- การออกก้าลังกาย
ในผู้สูงอายุ -- Happy environmental aspects of aging = ผู้สูงวัยในสภาวะแวดล้อมที่เอื้อความสุข -Sexual health and aging = สุ ข ภาพทางเพศกั บ ความแก่ ช รา -- Geriatric dentistry in Thailand:
Reviewing the past and defining the future = เหลียวหลัง แลหน้า ทันตกรรมส้าหรับผู้สูงอายุไทย -Poverty & financial security of the elderly = เสถียรภาพทางการเงินของผู้สูงอายุ -- วัฒนธรรมและ
การสื่ อ สารร่ ว มสมั ย กั บ ผู้ สู ง วั ย -- ภู มิ ปั ญ ญาผู้ สู ง อายุ กั บ สั ง คมสู ง วั ย ที่ เ ป็ น สุ ข -- Fall in elderly:
biomedical approach = การหกล้มในผู้สูงวัย: มุมมองด้านสุขภาพ -- Long term care = การเตรียมการ
รองรับสังคมสูงอายุในประเทศไทย -- ระบบบริการสุขภาพส้าหรับผู้สูงอายุ: แนวคิดหลักการและการ
ด้าเนินงาน -- Vertigo & dizziness in aging = เวียนหัว บ้านหมุน ในผู้สูงอายุ -- The aging kidney = ไต
ผู้ สู ง อ า ยุ - - Is intergenerational solidarity really on the decline? cautionary evidence from
Thailand -- Hypnotic in elderly = การใช้ยานอนหลับในผู้สูงอายุ -- แนวทางการให้วัคซีนป้องกันโรคใน
ผู้ สู ง อายุ -- วั ค ซี น ป้ อ งกั น ไข้ ห วั ด ใหญ่ ส ายพั น ธุ์ ใ หม่ 2009 -- Non-stop education in life cycle =
การศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดวงจรชีวิต -- ส่องตลาดโลก มองสินค้าคนแก่ โอกาสใหม่ธุรกิจที่โตวันโตคืน -4

Happy aging community = ชุมชนน่าอยู่ผู้สูงวัย -- Technology in gastric cancer evaluation -- โรค
กระดูกพรุนในสตรีสูงวัย
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นวัตกรรมการแพทย์ไทย = Medical innovation of Thailand. พิพม์ครั้งที่ 1.
กรุงเทพฯ : ส้านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2558
143 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
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สถิ ติ ส าธารณสุ ข พ.ศ. 2557 = Public health statistics 2014 / กองสถิ ติ
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คู่ มื อ แนวทางการให้ บ ริ ก ารหั ตถการด้ า นการแพทย์ แ ผนไทยในสถานบริ ก าร
สาธารณสุขของรัฐ. พิมพ์ครั้งที่ 2. นนทบุรี : สถาบันการแพทย์แผนไทย,
2557
132 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
สารบัญ
การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย -- การบริบาลหญิงหลังคลอด
ด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย -- การบริบาลทารกด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย -- การ
บ้าบัดโรคและฟื้นฟูสภาพและอาการด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย -- การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้ววย
วิธีการแพทย์แผนไทย
กาญจนา รังษีหิรัญรัตน์
สถานการณ์ ปั จ จุ บั น และความหลากหลายของ polymophic molecular maker genes
(PvCSP, PvMSP3a PvMSP3B) ของเชื้อ Plasmodium vivax = Curent status and polymorphic
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molecular marker genes (PvCSP, PvMSP3a PvMSP3B) of Plasmodium vivax / ก า ญ จ น า
รังษีหิรัญรัตน์, นภาพร ศิริพูล, อารีย์ เสือก้อน. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข, 25531(4) หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม
เสาวนีย์ เสมาทอง
การวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย BTEX ในน้านมแม่เขตกรุงเทพมหานคร (รายงาน
ฉบั บ ส ม บู รณ์ ) = Quantitative analysis of volatile organic compounds BTEX in human
milk in Bangkok area / เสาวนีย์ เสมาทอง ... [และคนอื่นๆ]. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข, 2554
ก-ง, 32 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม
สูติศาสตร์รามาธิบดี 2 / บรรณาธิการ: ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ , วินิต พัว
ประดิษฐ์ , สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล . ฉบับนิพนธ์ครั้งที่ 2 พิมพ์ครั้งที่ 1.
กรุงเทพฯ : บริษัท โฮลิสติก พับลิชชิ่ง, 2540
379 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม
สารบัญ
การดู แ ลก่ อ นการตั้ งครรภ์ (Preconceptionsl care)-- การบริ บ าลสตรี ตั้ งครรภ์
(Prenatal care) -- การประเมินสุขภาพทารกในครรภ์(Fetal health assessment)
--การตรวจกรองทารกกลุ่มอาการดาวน์( Screening for Down's syndrome) -- การเจ็บครรภ์คลอดก่อน
ก้ า หนด (Preterm labour) -- ทารกเจริ ญ เติ บ โตช้ า ในครรภ์ (Intrauterine growth restriction) -ภาวะแทรกซ้ อ นทางอายุ ร กรรมระหว่ า งตั้ ง ครรภ์ ( Medical complications during pregnancy) -ภาวะแทรกซ้อนทางศัลยกรรมระหว่างตั้งครรภ์( Surgical complications during pregnancy) -- การเจ็บ
ครรภ์คลอดในมารดาครรภ์แรก (Labor pain in primigravida) -- การตั้งครรภ์จากการปฏิสนธินอกร่างกาย
(Pregnancy after in vitro fertilization) -- การตั้งครรภ์นอกมดลูก : การผ่าตัดผ่านกล้องแลปปาโรสโคป
(Tubal pregnancy : laparoscopic surgery) --การบริบาลหลังคลอด (Puerperal care) -- ภาวะติดเชื้อ
หลังคลอด (Puerperal infection) -- การคุมก้าเนิดหลังคลอด (Postpartum contraception) -- การท้า
หมันหลังคลอด (Postpartum sterilization) -- พฤติกรรมทางเพศระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด (Sexual
behavior during pregnancy and puerperium) -- วิทยาการในการท้าแท้ง (Zbortion Technology)
เวชศาสตร์ ป ริ ก าเนิ ด = Perinatal medicine / ชาญชั ย วัท นาศิ ริ. ..[และคน
อื่นๆ], บรรณาธิการ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สมาคมเวชศาสตร์ปริ
ก้าเนิดแห่งประเทศไทย, 2550.
ก-ณ, 304 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม
สารบัญ
การเฝ้าระวังดูแลทารกในครรภ์ -- คลื่นเสียงความถี่สูงในสูติศาสตร์ระดับพื้นฐาน -คลื่นสียงความถี่สูงในสูติศาสตร์ระดับพื้นฐาน: ความผิดปกติทางโครงสร้างของทารก
ในครรภ์ -- การดูแลสตรีตั้งครรภ์บนพื้นฐานของข้อมูลประจักษ์: ระยะตั้งครรภ์ -- การดูแลสตรีตั้งครรภ์บน
พื้นฐานของข้อมูลประจักษ์: ระยะคลอด -- การดูแลสตรีตั้งครรภ์บนพื้นฐานของข้อมูลประจักษ์: ระยะหลัง
คลอด -- การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ -- การเจ็บครรภ์และการคลอดก่อนก้าหนด -- หลักการดูแลทารกคลอด
ก่อนก้าหนด -- การดูแลทารกคลอดก่อนก้าหนด -- ภาวะถุงน้้าคร่้าแตกก่อนการเจ็บครรภ์ -- การดูแลทารก
แรกเกิดที่มารดามีถุงน้้าคร่้าแตกก่อนการเจ็บครรภ์ -- ความก้าวหน้าในการวินิจฉัยและการรักษาภาวะความ
ดั น โลหิ ตสูงขณะตั้งครรภ์ -- โรคเบาหวานจากการตั้งครรภ์ -- การดู แ ลรัก ษาเบาหวานขณะตั้งครรภ์:
ประสบการณ์จากศิริราช -- บทบาทของพยาบาลในการดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นโรคเบาหวาน -- การ
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ดูแลทารกแรกเกิดจากมารดาที่เป็นโรคเบาหวาน -- การตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมียในสตรีตั้งครรภ์ -- โรค
เอดส์ในสตรีตั้งครรภ์ -- การดูแลทารกที่เกิดจากมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี -- วัณโรคในสตรีตั้งครรภ์: มุม มอง
สูติแพทย์ -- วัณโรคในสตรีตั้งครรภ์: มุมมองแพทย์โรคติดเชื้อ -- วัณโรคแต่ก้าเนิด -- การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น -ปัญหาทางสังคมในมารดาวัยรุ่น -- ทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์ -- การดูแลทารกแรกเกิดที่เจริญเติบโตช้า
ในครรภ์ -- การใช้สเตียรอยด์ขณะตั้งครรภ์ -- การช่วยฟืน้ คืนชีพทารกแรกเกิด -- การพยาบาลทารกแรกเกิด
-- การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่: ปัญหา อุปสรรค และการช่วยเหลือ -- การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่: ปัญหาและการ
แก้ไข -- การเคลื่อนย้ายทารกแรกเกิด -- การดูแลทารกแรกเกิดตัวเหลือง -- การดูแลทารกที่มีภาวะ Patent
ductus arteriosus -- ภาวะขาดออกซิเจนในทารกปริก้าเนิด -- การดูแกทารกปริก้าเนิดโดยมีครอบครัวเป็น
ศูนย์กลาง -- การตายของมารดาและทารกปริก้าเนิด – ความเสี่ยงของแพทย์ต่อการถูกฟ้องร้อง
ตาราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย เล่มที่ 2 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมายุ 60
พรรษา = Monographs of selected Thai materia medica volume
2. พิมพ์ครั้งแรก. กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558
359 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม
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