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พระกรณียกิจของ พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร
ที่เกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุข. [กรุงเทพฯ : มูลนิธิวิภาวดีรังสิต, 2557]
ก-จ, 124 [6] หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 25 ซม
ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขพิมพ์ถวายเป็นที่ระลึกในการพระราชทาน
เพลิ ง พระศพ ณ พระเมรุ วั ด เบญจมบพิ ต รดุ สิ ต วนาราม วั น ที่ 29 มกราคม
พุทธศักราช 2495
พิมพ์ขึ้นใหม่ตามพระราชดาริ สมเด็จประเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เนื่องในวโรกาสทรงปาฐก ในการบรรยายปาฐกถาเกียรติยศ เพื่อราลึกถึงสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้ารังสิต ประยูรศักดิ์ กรมประยาชัยนาทนเรนทร วาระครบ 100 ปี พ.ศ. 2557 แห่งการดารง
ตาแหน่งเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนราชแพทยาลัย
สารบัญ
ประกาศสถาปนาพระองค์เจ้ารังสิต ประยูรศักดิ์เป็นกรมหมื่นไชยนาทนเรนทร -- ประกาศเลื่อนประอิสริยยศ
เป็นกรมขุนชัยนาทนเรนทร -- ประกาศเลื่อนพระอิสริยยศเป็นกรมพระชัยนาทนเรนทร -- ประกาศตั้งผู้
บัญชาการโรงเรียนราชแพทยาลัย -- ประกาศตั้งอธิบดีกรมมหาวิทยาลัย (กระทรวงธรรมการ) -- ประกาศตั้ง
กรมสาธารณสุข และอธิบดีกรมสาธารณสุขในกระทรวงมหาดไทย -- โครงการตั้งกรมสาธารณสุข -- ปาฐกถา
เรื่องการสาธารณสุข คืออะไร -- พระนิพนธ์ เรื่องประวัติโรงเรียนแพทย์ -- หลักหินในทางก้าวหน้าของศิริ
ราช
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ประกิต วาทีสาธกกิจ
การแทรกแซงและบ่อนทาลายนโยบายสาธารณะของบรรษัทข้ามชาติ :
กรณีศึกษานโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบของไทย / ประกิต วาทีสาธกกิจ.
พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.),
2555.
132 หน้า
รายงานสถานการณ์ ค วามปลอดภั ย ทางถนนประเทศไทย ปี 2555 = Thai
national status report on road safety 2012. พิมพ์ครั้งที่ 1. ขอนแก่น :
ขอนแก่นการพิมพ์, 2558
ก-ฉ, 210 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม
สารบัญ
สถิ ติ อุ บั ติ เ หตุ ทั่ ว ประเทศ -- สถิ ติ ก ารจั บ กุ ม /ปรั บ และด าเนิ น คดี -- รายงาน
สถานการณ์ ค วามปลอดภั ย ทางถนน ภาคเหนื อ -- รายงานสถานการณ์ ค วาม
ปลอดภัยทางถนน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -- รายงานสถานการณ์ความปลอดภัย
ทางถนน ภาคกลางและตะวันออก -- รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน ภาคใต้
ICPD และสิทธิมนุษยชน : 20 ปีแห่งความก้าวหน้าด้านสิทธิอนามัยการเจริญ
พันธุ์ ผ่านหน่วยงานควบคุมกากับการปฏิบัติตามสนธิสัญญาแห่งสหประชาชาติ
และการปฏิ รู ป กฏหมาย. พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 1. กรุ ง เทพฯ : กองทุ น ประชากรแห่ ง
สหประชาชาติประจาประเทศไทย, 2556.
56(33) หน้า ; 30 ซม.
มีอีกชื่อเรื่องท้ายเล่ม "สิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ : เครื่องมือกากับติดตาม
พันธกิจของประเทศ"
สารบัญ
การตายและการเจ็บป่วยของมารดา -- ข้อมูลและบริการคุมกาเนิด -- การยุติการตัง้ครรภ์ -- ข้อมูลและ
การศึกษาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และสุขภาวะทางเพศ -- วัยรุ่นและเยาวชน -- บุคคลในกลุ่มประชากรที่
ถูกละเลยหรือด้อยโอกาส -- การติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ -- ความรุนแรงต่อสตรี -- วิถีปฏิบัติทาง
วัฒนธรรมที่เป็นอันตราย: การขลิบอวัยวะเพศ และการสมรสในเด็ก -- ความก้าวหน้าด้านสิทธิอนามัยการ
เจริญพันธุ์และสุขภาวะทาเพศ 20 ปี ภายหลังการประชุม ICPD (ICPD+20)
สถานการณ์และการป้องกันการเกิดความรุนแรงในโรงพยาบาลภาครัฐ : รายงาน
การศึกษาวิจัย / โดย สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ ... [และคนอื่น ๆ]. พิมพ์
ครั้งที่ 1. นนทบุรี : กลุ่มสื่อสารสาธารณะและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข, 2555.
82 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 30 ซม
สารบัญ
บทนา -- การทบทวนวรรณกรรม -- ขั้นตอนการทาการศึกษาวิจัย -- ผลการศึกษา -- บทวิจารณ์ สรุป และ
ข้อเสนอแนะ
โครงการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยของบุคลากรและนิสิตในจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย: การใช้บริการ
ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานผลการศึกษาวิจัย = Health surveillance
of personnel and students in Chulalongkorn University Health Service Center. กรุงเทพฯ
: วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข, 2552
8 แผ่น ; 30 ซม
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บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2555. นนทบุรี : สานักงาน
พัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, 2558.
x, 55 หน้า ; 30 ซม
เนื้อเรื่องภาษาไทย-อังกฤษ
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สุพัตรา ศรีวณิชชากร
การจัดการระบบสุขภาพอาเภอเพื่อดูแลกลุ่มประชากร : กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่ม
โรคเรื้อรัง กลุ่มคนพิการ / สุพัตรา ศรีวณิชชากร [และคนอื่นๆ 3 คน]. พิมพ์ครั้ง
ที่ 2. นนทบุรี : สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง, 2558.
60 หน้า ; 21 ซม
สารบัญ
แนวทางหลักการพัฒนาระบบงานของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ และระบบสุขภาพ
อาเภอ เพื่อตอบสนองการพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มประชากรสาคัญ -- การจัดการระบบสุขภาพอาเภอ เพื่อ
ดูแลสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ -- การจัดการระบบสุขภาพอาเภอ เพื่อการจัดการโรคเรื้อรัง และการดูแลสุขภาพ
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง -- การจัดการระบบสุขภาพอาเภอ เพื่อป้องกันความพิการและดูแลสุขภาพกลุ่มคน
พิการ
สุพัตรา ศรีวณิชชากร
สถานการณ์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ. 2547 - 2558 / สุพัตรา
ศรีวณิชชากร [และคนอื่นๆ 3 คน]. พิมพ์ครั้งแรก. นนทบุรี : มูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2558.
ก-จ, 48 หน้า : แผนภูมิ ; 26 ซม
สารบัญ
ลักษณะของสถานบริการและการจัดเครือข่ายบริการปฐมภูมิ -- การบริหารจัดการ
เครื อ ข่ า ยปฐมภู มิ -- สถานการณ์ ด้ า นคุ ณ ค่ า และศั ก ดิ์ ศ รี ข องบริ ก ารปฐมภู มิ -สถานการณ์ด้านก าลังคนในหน่ว ยบริก ารปฐมภู มิ สั งกั ด กระทรวงสาธารณสุข -- ประเภทและจ านวน
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ -- ด้านการทางานกับภาคี ชุมชนและองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น -- สถานการณ์กลไก และระบบสนับสนุน -- สถานการณ์การจัดการสนับสนุนด้านงบประมาณ -สถานการณ์ด้านความรู้และเทคโนโลยี -- สถานการณ์ผลงาน และคุณภาพการดาเนินงาน -- ผลงานด้าน
บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
รายงานประจาปี 2557 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ : วิทยาลัย, 2557.
เล่ม : แผนภูมิ ; 30 ซม.
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นิจศิริ เรืองรังษี
การเฝ้ า ระวั ง สุ ข ภาวะและความเสี่ ย งจากการติ ด เชื้ อ อะแคนทามี บ า : รายงานวิ จั ย =
Acanthamoeba spp. infection's health and risk watch / นิจศิริ เรืองรังษี และ ชนิดา พลานุ
เวช. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข, 2554.
หน้าไม่เรียงลาดับ : แผนภูมิ, ภาพประกอบ ; 29 ซม.

4

TA
166
ว435ก
2555

TX
951
ก482ก
2550

วันเพ็ญ ทรงคา
การจัดหน่วยที่ทางานน่าอยู่ เพื่อป้องกันอาการผิดปกติของกล้ามเนื้อและ
กระดูก : คู่มือปฏิบัติสาหรับบุคลากรพยาบาล / วันเพ็ญ ทรงคา. พิมพ์ครั้งที่ 1.
เชียงใหม่ : Orange Group Tactics Design, 2555.
40 หน้า : ภาพประกอบสี ; 17 ซม.
สารบัญ
การดูแลผู้ป่วยและการพยาบาล -- การจัดเก็บและการขนย้าย อุปกรณ์และเครื่องมือทางแกรแพทย์ -- การ
ออกแบบสถานที่ทางาน -- สภาพแวดล้อมการทางาน -- การวางแผนงานและการบริหารจัดการเวลา -- การ
สนับสนุนให้กาลังใจในงาน -- สวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวก
การประชุมวิชาการสุราระดับชาติเรื่อง สุราไม่ใช่สินค้าธรรมดา (ครั้งที่ 3 : 2550 :
นนทบุรี)
สุราไม่ใช่สินค้าธรรมดา : การประชุมวิชาการสุราระดับชาติครั้งที่ 3 วันที่
21-22 พฤศจิกายน 2550 โรงแรมริชมอนด์ แคราย จ.นนทบุรี = Alcohol : no
ordinary commodity : The 3rd national alcohol conference 21st22nd November 2007, Richmond Hotel, Nonthaburi. พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 1 .
กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2550.
182, 170 หน้า ; 26 ซม
เนื้อหาเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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