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Piyaporn Sansila
A COMPARATIVE RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL STUDY: THE EFFICACY OF
COURT – TYPE THAI TRADITIONAL MASSAGE VERSUS DICLOFENAC ON KNEE PAIN
AMONG PATIENTS WITH OSTEOARTHRITIS.
Thesis (Ph.D.)--Chulalongkorn University, 2013
Xi, 124 leaves
Sangita Khapung
Substance use among the youth injecting drug users in urban area Nepal /
Sangita Khapung = การใช้สารเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นที่ฉีดยาเสพติดในเขตเมือง ประเทศเนปาล /
ซานกิตาร์ กาปัง.
Thesis (M.P.H.)--Chulalongkorn University, 2013
viii, 84, 11 leaves
Awasda Changpetch
Prevalence and factors associated with late referral to nephrologist in chronic
kidney disease patients / Awasda Changpetch = ความชุกและปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ป่วยโรค
ไตเรื้อรังเข้ารับการรักษาจากอายุรแพทย์โรคไต ล่าช้า / อวัสดา ช้างเพชร.
Thesis (M.Sc.)--Chulalongkorn University, 2009
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Thawee Songpatanasilp
Effect of GGCX gene polymorphism on the responses of serum
undercarboxylated osteocalcin and bone turnover markers after treatment with
vitamin K2 (menatetrenone) among Thai postmenopausal women in
Phramongkutklao Hospital / Thawee Songpatanasilp = ผ ล ข อ ง ควา ม แต ก ต่ า ง ท า ง
พันธุ ก รรมของยี น GGCX กั บ การตอบสนองของค่า undercarboxylated osteocalcin และ
ดัชนีชีวเคมีการผลัดเปลี่ยนกระดูกในซีรั่ม ภายหลังการได้รับยาวิตามินเคสองในสตรีไทยวัยหมด
ระดู ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า / ทวี ทรงพัฒนาศิลป์.
Thesis (Ph.D.)--Chulalongkorn University, 2009
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Boonchai Kijsanayothin
Review of national civil registration and vital statistics
systems: a case study of Thailand / Boonchai Kijsanayothin,
Pianghatai Ingun, Kanet Sumputtanon. 1st ed. Nonthaburi : Thai
Health Information Standards Development center, 2013.
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บุญชัย กิจสนาโยธิน
การประเมิ น ระบบทะเบี ย นราษฎรและสถิ ติ ชี พ ฉบั บ สมบู ร ณ์ :
กรณีศึกษาประเทศไทย / ผู้นิพนธ์: บุญชัย กิจสนาโยธิน, คเณศ สัมพุทธานนท์
, เพียงหทัย อินกัน. พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี : ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูล
สุขภาพไทย, 2556.
ix, 69 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 30 ซม.
อาพล จินดาวัฒนะ
ปฏิรูปสุขภาพปฏิรูปชีวิตและสังคม : บันทึกการปฏิรูประบบสุขภาพ
เล่ม 4 / อาพล จินดาวัฒนะ. พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี : สานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2555
272 หน้า ; 21 ซม.
สารบัญ
หนุนการปฏิรูปประเทศไทย -- รูปธรรม ธรรมนูญสุขภาพ -- หนึ่งทศวรรษสมัชชาสุขภาพ -- ก้าวไป
ข้างหน้า สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ -- พัฒนาการสมัชชาสุขภาพพื้นที่และประเด็น -- เอชไอเอ. สร้าง
สมดุลการพัฒนา -- พัฒนานโยบายสาธารณะรูปแบบอื่น -- มาตรา 12 กว่าคนไทยจะได้สิทธินี้ -- คสช.
รอบสอง -- งานหนุนเสริม ริเริ่มใหม่
ชาญชัย วันทนาศิริ, บรรณาธิการ
สูตินรีเวชทันยุค = OB-GYN in practice 2007 / บรรณาธิการ, ชาญชัย วันทนาศิริ, ตวง
สิทธิ์ วัฒกนารา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง, 2550.
xxxi, 692 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม.
สารบัญ
การป้องกันมะเร็งปากมดลูก -- การคุมกาเนิด -- โปรเจสโตนเจน -- ภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรง
มดลูก -- เนื้องอกมดลูก -- เยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ -- ภาวะมีบุตรยากสาหรับนรีแพทย์ทั่วไป -- ปัญหา
ในระบบทางเดินปัสสาวะส่ว นล่างของสตรี -- การผ่ า ตัด ผ่านกล้องในทางนรีเวช -- การดู แ ลสตรี
ตั้งครรภ์บนพื้นฐานของข้อมูลประจักษ์ -- การดูแลสตรีนะยะคลอด -- การดูแลสตรีเจ็บครรภ์ ก่อน
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กาหนด -- ภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม -- การส่องกล้องตรวจทารกในครรภ์ -- การป้องกันการติดเชื้อ
เอดส์จากแม่สู่ลูก -- สูติแพทย์กับปัญหาทางกุมารเวช
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คู่มือการกาหนดพื้นที่ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรเพื่อใช้ในทางเภสัชกรรมไทย / พรทิพย์ เติมวิเศษ,
นงนภัส เลาหวิจิตร และมณฑิรา เกษมสุข บรรณาธิการ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :
สานักกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558.
285 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม
การวิ จั ย การรั บ รู้ แ ละพฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โ ภคต่ อ เครื่ อ งดื่ ม เพื่ อ สุ ข ภาพ :
รายงานฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
, 2557
91(18) แผ่น : ภาพประกอบ ; 29 ซม
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