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Jurairat Boonruab
Effectiveness of the Court-Type Traditional Thai Massage Versus
Topical Diclofenac on Treating Patients with Myofascial Pain Syndrome
in the Upper and Middle Trapezius / Jurairat Boonruab = ประสิทธิผลการ
นวดไทยสายราชสานักกับยาทาไดโคลฟีแนกในผู้ป่วยปวดกล้ามเนื้อทราพีเซียสส่วน
บนและส่วนกลาง / จุไรรัตน์ บุญรวบ
Thesis (Ph.D.)--Chulalongkorn University, 2014
120 leaves
Chisapath Choothong
Knowledge Regarding an Access to Universal Coverage Scheme
among the Elderly in Amphoe Muang Ratchaburi Province Thailand /
Chisapath Choothong = ความรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ในระบบประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าในผู้สูงอายุ อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย / ชิสาพัชร์ ชู
ทอง
Thesis (M.P.H.)--Chulalongkorn University, 2014
xii, 72 leaves : charts
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การประชุมวิช าการระดับชาติ "ประชากรและสั งคม" (ครั้งที่ 9 :
2556 : นครปฐม)
ประชากรและสังคมในอาเซียน : ความท้าทายและโอกาส /
สุ ช าดา ทวี สิ ท ธิ์ มาลี สั น ภู ว รรณ์ และศุ ท ธิ ด า ชวนวั น ,
บรรณาธิการ. พิมพ์ครั้งที่ 1. นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556.
220 หน้า : แผนภูมิ ; 30 ซม.
สารบัญ
โครงสร้างประชากรและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของอาเซียน -- พลเมืองอาเซียนใน
ความเชื่อมโยงกับรัฐชาติ -- บทบาทและผลของการย้ายถิ่นในอาเซียน -- ความก้าวหน้า
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ด้านอนามัยเจริญพันธุ์ และสิทธิทางเพศของประชากรอาเซียน -- มิติความมั่นคงของ
มนุษย์กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
งามพิศ สัตย์สงวน
การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพทางมานุ ษ ยวิ ท ยา / งามพิ ศ สั ต ย์
สงวน. พิมพ์ครั้ งที่ 7. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่ งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2558.
282 หน้า : ภาพประกอบ ; 28 ซม.
สารบัญ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยทางมานุษยวิทยา -- ชาติพันธุ์วรรณา: ตัวอย่างบางเรื่อง
-- ทฤษฎีและระเบียบวิจัยทางมานุษยวิทยา – ประเภทของการวิจัยทางมานุษยวิทยา
และลักษณะของงานวิจัยสนามทางมานุษยวิทยา -- การเตรียมตัวก่อนเข้าสนามวิจัยและ
สถานการณ์ทางสังคม -- งานวิจัยสนามทางมานุษยวิทยาระยะเริ่มแรกและการเก็บ
รวบรวมข้อมูล -- เทคนิควิจัยที่ใช้ในช่วงต้นของการวิจัย – การสังเกตอย่างมีส่ว นรวม
และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข่าวสาคัญ -- เทคนิควิจัยที่ใช้กับคนจานวนน้อยและเทคนิควิจัยที่
ใช้ กั บ คนจ านวนมาก --เทคนิ ค วิ จั ย ในรู ป แบบอื่ น ๆ -- การเขี ย นรายงานวิ จั ย ทาง
มานุษยวิทยาและปัญหาวิจัยที่เกิดขึ้นในการทาวิจัยสนามทางมานุษยวิทยา -- สถานภาพ
และบทบาทของสตรีในครอบครัว : กรณีส หรัฐอเมริกา -- ประสบการณ์วิจัยสนามทาง
มานุษยวิทยาในประเทศอเมริกา -- ประสบการณ์วิจัยสนามทางมานุษยวิทยาในประเทศ
ไทยและเวียดนาม
ดิเรก ลิ้มมธุรสกุล
การวิเ คราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Stata 10 / ดิเ รก ลิ้ม
มธุรสกุล. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ ,
2556.
555 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 21 ซม.
สารบัญ
ทาความรู้จักกับโปรแกรม STATA -- การใช้คาสั่ง แสดงผล (display) เพื่อทาการคานวณ
อย่ า งง่ า ย -- การเขี ย นค าสั่ ง ด้ ว ย Do-file -- การ load และ save ชุ ด ข้ อ มู ล -- การ
ตรวจสอบข้ อ มู ล ด้ว ย STATA -- การบริ ห ารจั ดการข้ อ มู ล ด้ ว ย STATA -- การ label
ข้อมูลใน STATA -- การบริหารจัดการข้อมูลตัวอักษร -- การบริหารจัดการข้อมูลวันที่ -p value คืออะไร -- การเลือกวิธีทดสอบทางสถิติ -- การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย -- การ
คานวณความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยการสร้าง model -- การเปรียบเทียบค่ามัธยฐาน
-- Kruskal-wallis test และ Spearmann correlation coefficient -- การเปรียบเทียบ
อั ต ราส่ ว น -- การเปรี ย บเที ย บอั ต ราส่ ว นโดย Logistic regression model -- การ
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ทดสอบสมมุติฐานโดยไม่ต้องมีชุดข้อมูลด้วย Immediate commands -- การคานวณ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง -- เทคนิคการใช้ STATA สาหรับผู้ใช้งานระดับกลาง
ยุทธ ไกยวรรณ์
หลักสถิติวิจัยและการใช้โปรแกรม SPSS / ยุทธ ไกยวรรณ์.
พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
, 2558.
563 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
สารบัญ
ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ -- การเลือกใช้สถิติเชิงบรรยาย -- การวัดการกระจาย
(Measure of Dispersion) -- ความเข้าใจเกี่ยวกับสมมติฐานการวิจัย -- การเลือกใช้สถิติ
เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย หนึ่ ง กลุ่ ม และสองกลุ่ ม -- การเลื อ กใช้ ส ถิ ติ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 3 กลุ่มขึ้นไป -- การวิเคราะห์ความแปรปรวนการ
ทดลองแบบจัตุรัสละตินและแบบแฟกทอเรียล -- การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation
Analysis) -- การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) -- หลักการใช้สถิตินอน
พาราเมตริก (Nonparametric Tests) -- การกาหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size) -การเปรียบเทียบสถิติค่าเฉลี่ยหนึ่งและสองกลุ่ม -- การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยมากกว่า 2
กลุ่ม และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม -- การวิเคราะห์สถิตินอนพารามิเตอร์ด้วย
X2 -- การวิเคราะห์สถิติสหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) และสหสัมพันธ์บางส่วน
(Partial Correlation) -- การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอย (Regression Analysis) -- การ
ทดสอบ 1 กลุ่ม ด้วยสถิตินอนพารามิเตอร์ (One-Sample Test) -- การทดสอบ 2 กลุ่ม
สัมพันธ์กันด้วยสถิตินอนพารามิเตอร์ (2-Related Sample...Nonparametric) -- การ
ทดสอบ 2 กลุ่ม เป็นอิสระกันด้วยสถิตินอนพารามิเตอร์ (2-Independnt Sample...) -ก า ร ท ด ส อ บ ห ล า ย ก ลุ่ ม ( K) สั ม พั น ธ์ ด้ ว ย น อ น พ า ร า มิ เ ต อ ร์ ( K-Related
Samples...Nonparametric) -- การทดสอบหลายกลุ่ ม (K) อิ ส ระจากกั น ด้ ว ยนอน
พารามิ เ ตอร์ (K-Independent Samples... Nonparametric) -- การเข้ า สู่ โ ปรแกรม
SPSS/V15 -- การตรวจสอบความเชื่อมั่นเครื่องมือวิจัยและการตรวจสอบความยากของ
ข้อสอบ (Reliability & Difficulty) -- การใช้คาสั่ง ตรวจสอบ และรายงานข้อมูล -- การ
ใช้คาสั่งดัดแปลงข้อมูล
ศิริชัย พงษ์วิชัย
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ : เน้นสาหรับ
งานวิ จั ย / ศิ ริ ชั ย พงษ์ วิ ชั ย . พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 25. กรุ ง เทพฯ :
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
479 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
สารบัญ
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การวิจัย -- ข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล -- การจัดเตรียมข้อมูลสาหรับการ
วิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ -- โปรแกรมสาเร็จรูปที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล -- สถิติกับ
งานวิจัย -- การนาเสนอข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ -- การบรรยายลักษณะข้อมูลด้วย
ค่าสถิติเบื้องต้น -- การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ -- วิธีการเลือก
ตัวอย่างและการกาหนดขนาดตัวอย่าง -- การตรวจสอบเครื่องมือและข้อมูลที่ใช้ในการ
วิจัย -- การทดสอบค่าเฉลี่ยสาหรับ 1 กลุ่มตัวอย่าง -- การทดสอบค่าเฉลี่ยสาหรับ 2
กลุ่มตัวอย่าง กรณีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระต่อกัน -- การทดสอบค่าเฉลี่ยสาหรับ 2
กลุ่มตัวอย่าง กรณีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กัน -- การทดสอบค่าเฉลี่ยสาหรับ
หลายกลุ่ มตัว อย่ าง โดยการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบทางเดียว -- การทดสอบ
ค่าเฉลี่ยสาหรับหลายกลุ่มตัวอย่าง โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง -- การ
ทดสอบค่าสัดส่วนสาหรับ 1 ตัวอย่าง -- การทดสอบค่าสัดส่วนสาหรับหลายกลุ่มตัวอย่าง
-- การตรวจสอบหาความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร -- การพยากรณ์ด้วยการวิเคราะห์
การถดถอย
สาราญ มีแจ้ง
สถิติขั้นสูงสาหรับการวิจัย : ทฤษฎีและปฏิบัติ / สาราญ มี
แจ้ ง . พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 1. กรุ ง เทพฯ : ส านั ก พิ ม พ์ แ ห่ ง จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2557.
530 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 26 ซม.
สารบัญ
ทบทวนสหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย -- การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ -- การวิเคราะห์เส้นทาง -- การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มในกรณีที่มีตัว
แปรหลายตัว -- การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ -- การวิเคราะห์การจาแนกพหุ -การวิเคราะห์กลุ่ม -- การวิเคราะห์จาแนกประเภท -- การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิ
คอล -- การวิเคราะห์องค์ประกอบ -- การวิเคราะห์พหุระดับ -- การวิเคราะห์สมการ
ถดถอยโลจิสติก
ประชากรและสังคม 2558 : ความหลากหลายทางประชากรและ
สังคมในประเทศไทย ณ ปี 2558 / บรรณาธิการ: อารี
จาปากลาย, ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ และ กาญจนา ตั้งชล
ทิพย์. พิมพ์ครั้งที่ 1. นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558.
324 หน้า : แผนภูมิ ; 29 ซม.
สารบัญ
“เหวี่ยง” และ “วีน” ออนไลน์... ความขัดแย้งและการวิวาทในสื่อสังคมของวัยรุ่น -- ใคร
เป็นใครบนเครือข่ายสังคมออนไลน์: ความหลากหลายทางคุณลักษณะและพฤติกรรม --
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วัยรุ่นใช้สื่อออนไลน์อย่างไรในการหาคู่ -- ต่างวัยต่างทัศนะ ต่อความหลากหลายทางเพศ
ในสังคมไทย -- ความแตกต่างหลากหลายในอาเซียน: ข้อเสนอห้าแนวคิดสาคัญในการ
พัฒนาประชาคมอาเซียน -- ความหลากหลายของแรงงานเด็กในประเทศไทย: จะป้องกัน
และแก้ไขปั ญหากัน อย่างไร? -- พนักงานบริการหญิงที่มีความเสี่ ยงสู ง กับการเข้ า ถึง
บริการด้านเอชไอวี: โจทย์สาคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุติปัญหาเอดส์ -- ชีวมณฑลนครานุ
รักษ์: แนวคิดภายใต้ความหลากหลายทางชีวภาพในเขตเมือง -- ข้อท้าทายในการผลิต
แรงงานฝีมือไทย เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน -- แรงงานย้ายถิ่น
ในอนุ ภูมิภ าคลุ่ มแม่น้ าโขง -- ความหลากหลายในการย้ายถิ่นของมุสลิ มสามจังหวัด
ภาคใต้ : ใครไปมาเลเซีย และใครไปที่อื่น -- ชาวต่างชาติในเมืองไทยเป็นใครบ้าง? -นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในประเทศไทย พ.ศ. 2554–2555 -- คน
ข้ามชาติจากพม่าและความเป็นอื่นในสายตาของคนไทย: มองผ่านประเด็นการได้รับ
อนุญาตให้อยู่อาศัยแบบถาวร -- อาชญากรรมข้ามชาติ: ภัยคุกคามไทยและอาเซียน -ความสุขของผู้สูงอายุต่างวัย และต่างวัฒนธรรม -- ประชากรสามกลุ่มวัยได้อะไรจากการ
สวดมนต์ -- การเปลี่ยนแปลงสุขภาพจิตของผู้กาลังย้ายถิ่น ผู้ย้ายถิ่นกลับ และผู้ไม่ย้าย
ถิ่น -- ความสุขคนทางาน ที่มีสถานภาพสมรสหลากหลายในสังคมไทย: แต่งก็สุข ไม่แต่ง
ก็สุข…..จริงหรือ? -- สถานการณ์การเลี้ยงดูหลาน ในครัวเรือนข้ามรุ่นของประเทศไทย
เชาว์ อินใย
การประเมิ น โครงการ = Program evaluation / เชาว์
อิน ใย. พิมพ์ครั้ งที่ 2. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่ งจุ ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2555.
550 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
สารบัญ
ลักษณะทั่วไป ขั้นตอน และขอบเขตของการประเมินโครงการ -- การเขียนโครงการ -การประเมิ น ความต้ อ งการจ าเป็ น -- วิ ธี ก ารเชิ ง คุ ณ ภาพในการวิ จั ย เชิ ง ประเมิ น -แบบจาลองในการประเมินโครงการ -- การกาหนดประเด็นในการประเมินโครงการ -การพั ฒ นาตั ว บ่ ง ชี้ แ ละการก าหนดเกณฑ์ -- การออกแบบการประเมิ น โครงการ -เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน -- คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน -- การเก็บ
รวบรวมข้อมูล -- การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ -- การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ -การเขียนโครงร่างการประเมิน รายงานการประเมิน และบทความทางวิชาการ -- การ
ประเมินอภิมาน -- จรรยาบรรณในการประเมินโครงการ
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การจั ด การภาวะฉุ ก เฉิ น ส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ = Emergency
management for the elderly / บรรณาธิ ก าร, วี ร
ศักดิ์ เมืองไพศาล. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สมาคม
พฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย, 2560.
238 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
สารบัญ
ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงอายุ -- อาการที่พบบ่อยและอาการที่แปลกในผู้ป่วยสูงอายุที่ห้อง
ฉุกเฉิน -- การบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินสาหรับผู้ป่วยสูงวัย -- การบริการผู้สูงอายุใน
ห้องฉุกเฉิน -- การคัดกรองผู้ป่วยผู้สูงอายุในห้องฉุกเฉิน -- การประเมินผู้สูงอายุอย่าง
ครบถ้วน การคัดกรองและการจาแนกผู้ป่วยในคลินิกผู้สูงอายุ -- การป้องกันการเกิดผล
แทรกซ้อนจากการดู แลรั กษาในผู้ ป่ว ยสู ง อายุ -- การประเมินภาวะฉุ กเฉิน และการ
ช่วยเหลือผู้ป่วยสูงอายุเบื้องต้นที่บ้าน -- การดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน เพื่อลดทอนการเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาล -- การบาดเจ็บในผู้สูงอายุ -- อุบัติเหตุที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ -ภาวะพิษเฉีย บพลั น ในผู้ สู งอายุ -- ภาวะหกล้ มในผู้ สู งอายุที่มาตรวจที่ห้ องฉุกเฉิน -กระดูกหักที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ -- ภาวะฉุกเฉินทางโรคหัวใจในผู้สูงอายุ -- ภาวะฉุกเฉิน
ทางระบบประสาทที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ -- ภาวะซึมสับสนเฉียบพลัน -- ภาวะฉุกเฉินที่
พบบ่อยของระบบทางเดินอาหารในผู้ป่วยสูงอายุ -- การประเมินก่อนการผ่าตัดฉุกเฉินใน
ผู้ ป่ ว ยผู้ สู ง อายุ -- การแจ้ ง ข่ า วร้ า ยและการดู แ ลครอบครั ว ผู้ ป่ ว ยในภาวะฉุ ก เฉิ น -บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการและบริการผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน
วิพรรณ ประจวบเหมาะ
แปลงผลการวิจัย สู่การพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ / วิพรรณ
ประจวบเหมาะ. พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 1. กรุ ง เทพฯ : โรงพิ ม พ์ แ ห่ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
159 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 26 ซม.
สารบัญ
เริ่มวางรากฐานด้วย "องค์ความรู้" -- สร้างเสริมองค์ความรู้ด้วยความเข้าใจ -- สานสายใย
ด้วยการเข้าถึง -- รวมเป็นหนึ่งเพื่อการพัฒนา -- บทสรุปและข้อเสนอแนะสาหรับก้าว
ต่อไปของการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ
ศิริพันธุ์ สาสัตย์
ผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ : ผู้ดูแลที่เป็นทางการและแนวทางใน
การประกันคุณภาพในประเทศไทย/ [ศิริพันธุ์ สาสัตย์ , ประนอม
รอดคาดี, เตือนใจ ภักดีพรหม] ; ศิริพันธุ์ สาสัตย์, บรรณาธิการ.
พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
, 2555.
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233 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
สารบัญ
ผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ -- ผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย -- ผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุในประเทศ
แคนาดา -- ผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุในประเทศสหราชอาณาจักร -- ผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุใน
ประเทศสหรั ฐ อเมริ การ -- ผู้ ช่ว ยดูแล : ประเด็นปัญหาที่ พบในประเทศไทย -- การ
ประกันคุณภาพศึกษาผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ -- รูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาผู้ช่วย
ดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย -- ภาคผนวก: รายชื่อหลักสูตรผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุในระดับ
ต่างๆ ; พระราชบัญญัติและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ; ประกาศและคาแนะนาที่เกี่ยวข้อง
สิทธิ์ ธีรสรณ์
เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ / สิทธิ์ ธีรสรณ์ . พิมพ์
ครั้ งที่ 3. กรุ งเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่ งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,
2557.
183 หน้า ; 21 ซม
สารบัญ
บทความวิชาการ -- ชื่อบทความและชื่อผู้เขียน -- บทความปริทัศน์ -- เรียงความเชิง
วิชาการ -- การแสดงความคิดเห็น -- บทความวิจัย -- ความนา -- วิธิการศึกษา -- ผล
การศึกษา -- การอภิปรายผล -- บทความประเภทอื่น -- บทคัดย่อ -- การอ้างอิง -ภาษาในบทความวิชาการ -- จริยธรรมการเขียนบทความ
กันยารัตน์ เกตุขา
ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัย / กันยารัตน์ เกตุขา.
พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
, 2556.
263 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
สารบัญ
Writing your sentences -- Using modifiers -- Making your sentence concise - Avoiding sentence problems -- Academic wording -- Hedging -- Writing
evaluative stances -- Using tenses in your research report -- Linking your
ideas into paragraphs and essays -- Writing your abstract -- Writing citations
ธีระ อาชวเมธี
พื้นฐานการวิจัยเชิงประจักษ์ / ธีระ อาชวเมธี, สมหวัง พิธิ
ยานุวัฒน์, กมลวรรณ ตังธนกานนท์. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
329 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
สารบัญ
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เอกภพของสาขาทางวิชาการ -- ผลิตผลของการวิจัยเชิงประจักษ์ : ความรู้เชิงประจักษ์ - คาถามและสมมติฐานการวิจัย -- การทบทวนวรรณกรรมวิจัย -- ตัวแปรและคานิยาม
ชิงปฏิบัติการ -- ประเภทของการวิจัย : เชิงบรรยาย -- ประเภทของการวิจัย : เชิง
ทดลอง -- การเก็บรวบรวมข้อมูล : การเลือกตัวอย่าง -- การเก็บรวบรวมข้อมูล : การ
สังเกตและเครื่องมือที่ใช้ในการสังเกต -- การวิเคราะห์ข้อมูล : เชิงบรรยาย -- การ
วิเคราะห์ข้อมูล : เชิงอนุมาน – การเขียนรายงานการวิจัย
สุขภาพคนไทย 2560 : เสริมพลังกลุ่มเปราะบาง สร้างสังคมที่ไม่
ทอดทิ้ ง กั น . พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 1. นครปฐม : สถาบั น วิ จั ย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560.
191 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 30 ซม.
สารบัญ
11 ตั ว ชี้ วั ด สุ ข ภาพคนไทยกั บ เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น -สุขภาพมารดา -- การเกิดและคุณภาพเด็ก -- โรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย -- โรคไม่
ติดต่อ -- การใช้สารเสพติด -- อุบัติเหตุทางจราจร -- อนามัยการเจริญพันธุ์ -- มลพิษ -ระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า -- บุ ค ลากรทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข -ภาพรวม SDG ด้านสุขภาพ
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ -- รัฐธรรมนูญผ่านประชามติเดินหน้าโรดแมปสู่ การ
เลือกตั้ง -- ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี -- หนึ่งทศวรรษ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ สู่
กฎหมายเพื่อสุขภาพคนไทย -- คลอดธรรมนูญระบบสุขภาพ ฉบับที่ 2 ควบ HIA ใหม่สู่
อนาคตระบบสุ ขภาพไทย -- ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ ได้รับผลกระทบจากการบริ ก าร
สาธารณสุข อีกหนึ่งความพยายามในการปฏิรูปสาธารณสุขไทย -- นโยบายลงทะเบียนผู้
มีร ายได้น้ อย มุ่งลดเหลื่อมล้ า พัฒ นาคุณภาพชีวิต -- 4 มาตรการช่วยเหลือผู้สูงอายุ
รองรับสังคมสูงวัย -- รัฐจัดระเบียบแรงงานข้ามชาติ เน้นนาเข้าตาม MoU -- เขคพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ต้องมองให้รอบด้าน -- ราคาข้าวตกต่า ปัญหาเรื้อรังของไทย
4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย -- ให้สิทธิบัตรทองกับผู้พิการทุกคน -- อนุมัติเรียนฟรี
อนุบาล-ม.6 -- ไทยติดอันดับประเทศที่มีความทุกข์ย ากน้อยที่สุด -- แพทยสมาคมโลก
ยกโครงการบัตรทองเป็นแม่แบบของเอเชีย
เรื่องพิเศษประจาฉบับ -- พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับสุขภาพ
คนไทย -- เสริมพลังกลุ่มเปราะบาง สร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน
การจั ด การภาวะโภชนาการใน ผู้ สู ง อายุ = Nutritional
management in the elderly / บรรณาธิการ, วีรศักดิ์
เมืองไพศาล. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สมาคมพฤฒา
วิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย, 2560.
166 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 26 ซม.

สารบัญ
โภชนาการ ผู้สูงอายุ และความมีอายุยืน (Nutrition, ageing and longevity) -- ภาวะ
โภชนาการในผู้ สู ง อายุ (Nutrition in the elderly) -- ความต้ อ งการสารอาหารใน
ผู้ สู ง อายุ (Nutrition requirement in the elderly) -- ภาวะมวลกล้ า มเนื้ อ น้ อ ย
(Sarcopenia) -- ภาวะเปราะบาง (Frailty) -- อาหารปลอดภั ย คนไทยห่ า งไกลโรค
(Food sagety) -- การประเมินอาหารที่บริโภค (Dietary assessment) -- การประเมิน
ทางการพยาบาลในผู้ ป่ ว ยสู ง อายุ ที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ ภาวะทุ โ ภชนาการ ( Nursing
assessment in the elderly at risk for malnutrition) -- การจั ด การดู แ ลทางการ
พยาบาลในผู้ ป่ ว ยสู ง อายุ ที่ มี ปั ญ หาทุ โ ภชนาการ (Nursing care management of
elderly patients wit malnutrition) -- สุขภาพช่องปากและภาวะโภชนาการ (Oral
health and nuritional status) -- โภชนาการสาหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน (Nutrition
for type 2 diabetes) -- โภชนาการในผู้ป่วยโรคตับเรื้อรัง (Nutrition in chronic liver
disease) -- การจั ด การภาวะโภชนาการในผู้ ป่ ว ยโรคไตเรื้ อ รั ง ( Nutritional
management in chronic kidney disease) -- การเลื อกวิธีให้ อาหารในผู้ ป่ว ยภาวะ
สมองเสื่อมรุนแรง (Feeding options in advanced dementia) -- ปัญหาในการวิจัย
และการแปลผลการศึกาาด้านระบาดวิทยา (Problems in conducting a research
and interpreting the results of nutritional epidemiology in the elderly) -แนวคิดผลิตภัณฑ์อาหารผู้สูงอายุ (Concept of food product for the elderly)
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