List of Available Materials:

March – April 2018
THESES

PhD
Thesis
P149I
2016

PhD
Thesis
S249E
2014

Paitoon Ngammuk
An intervention of safety chemical program to reduce
occupational exposure and improve health among BMA Vector Control
Operators / Paitoon Ngammuk = โปรแกรมความปลอดภัยสารเคมีเพื่อลดการ
สัมผัสด้านอาชีวอนามัยและการปรับปรุงสุขภาพในกลุ่มพนักงานควบคุมสัตว์และ
แมลงนาโรคของกรุงเทพมหานคร.
Thesis (Ph.D.)--Chulalongkorn University, 2016
xi, 174 leaves : chart, Figures
Saruta Saengtipbovorn
EFFECTIVENESS OF LIFESTYLE CHANGE PLUS DENTAL CARE (LCDC)
PROGRAM ON IMPROVING GLYCEMIC AND PERIODONTAL STATUS IN
ELDERLY WITH TYPE 2 DIABETES BANGKOK THAILAND / Saruta
Saengtipbovorn = ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกับการ
ดูแลสุขภาพช่องปาก ต่อระดับนาตาลในเลือดและสภาวะปริทันต์ในผู้สูงอายุที่เป็น
เบาหวานชนิดที่ 2 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย / ศรุตา แสงทิพย์บวร.
Thesis (Ph.D.)--Chulalongkorn University, 2014.
xxiii, 314 leaves : charts
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จินตนาการความเป็นไทย / กฤตยา อาชวนิจกุล...[และคนอื่น ๆ]
บรรณาธิ การ. พิมพ์ครั้งที่ 1. นครปฐม : สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551.
ก-ฑ, 224 หน้า ; 21 ซม.
สารบัญ
จินตนาการความเป็นไทย: จินตนาการใหม่ที่แตกต่างโดยไม่แปลก
แยก / กฤตยา อาชวนิ จกุล -- ในความหลากหลายแห่ งจินตนาการความเป็นไทย /
กฤตยา อาชวนิจกุล และ กุลภา วจนสาระ -- ประวัติศาสตร์การสร้าง "ความเป็นไทย"
กระแสหลัก / สายชล สัตยานุรักษ์ -- อานาจทางภาษาว่าด้วย "ความเป็นไทย" กับการ
เลือกสรรจินตนาภาพแห่งตัวตนของคนตัวเล็กตัวน้อยในชีวิตประจาวัน / โสฬส ศิริไสย์ --
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การสื่อสารต่อสาธารณะเพื่อจินตนาการใหม่ "ความเป็นไทย" / ปาริฉัตร บัตรประโคน -เมื่อสารวจความเป็นไทยในหนังสือ / กุลภา วจนสาระ
สมุดภาพแห่งกรุงเทพมหานคร 220 ปี = Portraits of Bangkok
220 years. กรุงเทพฯ : สานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร,
2546.
320 หน้า : ภาพประกอบ
เนื้อเรื่องภาษาไทย-อังกฤษ
สารบัญ
No sense no direction / Samak Sundaravej -- From Ayuthya to Bangkok / T.
Klauymai na Ayuthaya -- Comparative portraits A.D. 1863-2002 , A.D. 19461 9 9 6 - - Photographs of different places along Chaophraya River on both
sides including 9 river bridges -- General photographs along Chao Phraya
River in Thon Buri area, from Rama IX to Rama Vi and Rama VII -- Present
photographs
รัตนะ บัวสนธ์
วิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา = Qualitative research
in education / รั ต นะ บั ว สนธ์ . พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 5. กรุ ง เทพฯ :
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
316 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
สารบัญ
พื้นฐานการวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา -- แบบแผนการวิจัย -- การเลือกผู้ให้ข้อมูลใน
การวิจัยเชิงคุณภาพ -- การทางานภาคสนาม -- เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล -- ข้อมูล
เชิงคุณภาพ -- การวิเคราะห์ข้อมูล -- การเขียนแบะการประเมินรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ
-- การประยุกต์การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา
การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม / ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ ,
นั น ทิ ย า ดวงภุ ม เมศ, มรกต ไมยเออร์ , บรรณาธิ การ.
พิมพ์ครั้งที่ 1. นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
เอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559.
xx, 276 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
สารบัญ
การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม -- บทบาทของพื้นที่ทางศาสนาในสังคม
พหุวัฒนธรรม -- แนวทางจัดการการศึกษาและนโยบายภาษาในสังคมพหุวัฒนธรรม
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พฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุสาหรับการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ
ขั นต้ น = Gerontology and geriatrics for primary
care practice / บรรณาธิ ก าร, วี ร ศั ก ดิ์ เมื อ งไพศาล
พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สมาคมพฤฒาวิทยาและเวช
ศาสตร์ผู้สูงอายุไทย, 2560.
[xiv, 446 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
สารบัญ
หลักและแก่นสาระในการดูแลผู้สูงอายุในระดับปฐมภูมิ -- สถานการณ์โรคและการดูแล
สุขภาพในผู้สูงอายุไทย -- การจัดตั้ง องค์ประกอบที่สาคัญและการพัฒนาคุณภาพคลินิก
ผู้สูงอายุ -- บทบาทของพยาบาลในคลินิกผู้สูงอายุ -- ประเด็นและแนวโน้มการดูแล
ผู้สูงอายุโดยครอบครัวและชุมชน -- ประเด็นและแนวโน้มความร่วมมือระหว่างครอบครัว
และผู้ ดู แ ลที่ เ ป็ น ทางการ -- สุ ข ภาพ สถานะทางหน้ า ที่ แ ละสั ง คมของผู้ สู ง อายุ -สถานพยาบาลที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ -- การตัดกรองโรคในผู้สูงอายุในบริบทของสถาน
บริการระดับปฐมภูมิ -- หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในผู้สูงอายุ -- หลุมพลางในการ
คั ด กรอง วิ นิ จ ฉั ย ป้ อ งกั น และจั ด การภาวะซึ ม สั บ สนเฉี ย บพลั น ในเวชปฏิ บั ติ -ข้อผิดพลาดในการคัดกรองภาวะสับสน และการจัดการ -- การประเมินและวินิจฉัยผู้ที่มี
การบกพร่องของการรู้คิดและสมองเสื่อมในเวชปฏิบัติ -- การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมในเวช
ปฏิบัติ -- โรคอัลไซเมอร์และการแยกโรคจากภาวะสมองเสท่อมอื่นๆ ที่พบบ่อย -- การ
จัดการโรคร่วมที่พบบ่อยในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม -- ความปลอดภัยของผู้ป่วยที่มี
ภาวะสมองเสื่อมเมื่อเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล -- ผู้จัดการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม -แนวโน้มสถานการณ์โรคกล้ามเนื้อพร่องและภาวะเปราะบางและการประยุกต์ใช้ -- การ
คัดกรองภาวะโภชนาการและการจัดการในผู้สูงอายุ -- โรคข้อในผู้สูงอายุที่ พบบ่อยใน
ระดับปฐมภูมิ -- เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาหรับผู้ป่วยสูงอายุที่มีปัญหาโรคข้อ -- การดูแลผู้สูงายุ
ที่มีภาวะหกล้ม -- กระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนที่พบบ่อย -- ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่
ในเวชปฏิบัติทางคลินิก -- การประเมินและการจัดการภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ระดับ
ปฐมภูมิ -- การส่งเสริมคุณภาพชีวิตจากสุขภาพช่องปากด้วยการรักษาด้วยเลเซอร์: การ
นาเทคโนโลยีขั้นสูงไปใช้ในการดูแลแบบปฐมภูมิ -- การดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน เพื่อลดทอน
การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล -- การดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังและญาติ
ผู้ดูแลที่บ้าน -- แผลกดทับและภาวะผิวหนังอักเสบจากภาวะกลั้นอุจจาระหรือปัสสาวะ
ไม่ได้ -- การดูแลแบบประคับประคองและการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
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สานพลังภาคีเพื่อสังคมสูงอายุ . พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี : มูลนิธิ
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาระบบสุ ข ภาพชุ ม ชน (มสพช.),
2560.
165 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.
สารบัญ
สถานการณ์ ข้ อ ค้ น พบและเงื่ อ นไขการบู ร ณาการคุ ณ ภาพชี วิ ต
ผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ -- แนวทางการบูรณาการงานสังคมของภาครัฐเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ -- สรุปสถานการณ์ผู้สูงอายุ กรอบแนวคิดการบูรณา
การคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ข้อค้นพบและเงื่อนไขสาคัญ -- เรื่องเด่นจากพื้นที่บูรณาการ
คุณภาพชีวิตผู้ สู งอายุ 12 เรื่อง เรียงล าดับจังหวัดและอาเภอ -- การจัดการและใช้
ประโยชน์ระบบข้อมูลบูรณาการ
จริ ยธรรมการวิจั ยในมนุษย์ / วิชัย โชควิวัฒน, บรรณาธิ การ.
พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี : สานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ, 2560.
462 หน้า ; 21 ซม.
สารบัญ
จริยธรรมการวิจัยในประชากรกลุ่มเปราะบางและการวิจัยทางพันธุกรรม และแนวทาง
การพิจารณาด้านจริยธรรม แนวทางจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่สาคัญ -- หลักจริยธรรม
และแนวทางส าหรั บ การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ -- แนวทางจริยธรรมสากล
สาหรับการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ -- แนวทางสากลเพื่อทบทวนด้าน
จริยธรรมในการศึกษาวิจัยทางระบาดวิทยา
พจนานุ ก รมศั พ ท์ แ พทย์ แ ละเภสั ช กรรมแ ผนไ ทย ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2559 เนื่องในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559.
นนทบุ รี : กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลื อ ก,
2559.
738 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.
รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์
พื นบ้ า นและการแพทย์ ท างเลื อ ก 2557 -2559 /
บรรณาธิการ: สุริยะ วงศ์คงคาเทพ [และคนอื่นๆ 4 คน].
พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2559.
[14], 298 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 30 ซม.
สารบัญ
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ทิศทางที่ท้าทายในการพัฒนาการแพทย์แผนไทย -- การพัฒนาสมุนไพรไทยเพื่อสร้าง
ความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย -- ระบบบริการด้านการแพทย์
แผนไทย และการแพทย์ทางเลื อก -- หนึ่งทศวรรษแห่งการจัดการความรู้การแพทย์
พื้นบ้าน -- สถานการณ์การขับเคลื่อนการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของ
ประเทศไทย -- ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการแพทย์ดั้งเดิม การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก -- การปฏิรูปการแพทย์แผนไทยสู่ความยั่งยืน
สรุ ป รายงานการเฝ้ า ระวั ง โรค ประจ าปี 2559 = Annual
epidemiological surveillance report 2016.
กรุ ง เทพฯ : โรงพิ ม พ์ อ งค์ ก ารสงเคราะห์ ท หารผ่ า นศึ ก ,
2560.
1 เล่ม : ภาพประกอบ
ประเทศไทย : การสารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย
พ.ศ. 2558-2559 : รายงานฉบับสมบูรณ์ . กรุงเทพฯ :
สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2559.
xxxiii, 340 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 30 ซม.
สารบัญ
คุ้มรวมและคุณลักษณะของครัวเรือนและผู้ตอบสัมภาษณ์ -- คุ้มรวม
-- ลั กษณะของครั ว เรือน -- ลั กษณะทั่ว ไปของผู้ หญิงและผู้ชายอายุ 15-49 ปีที่ตอบ
สัมภาษณ์ และเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี -- ลักษณะของที่อยู่อาศัย การเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
และกลุ่มความมั่งคั่ง -- โภชนาการ -- น้าหนักแรกคลอดต่า -- ภาวะโภชนาการ -- การ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการให้อาหารทารกและเด็กเล็ก -- การบริโภคเกลือไอโอดีน -สุขภาพของเด็ก -- การได้รับวัคซีน -- การป้องกันบาดทะยักในทารกแรกเกิด -- การ
รักษาอาการเจ็บป่วย -- โรคท้องร่วง -- อาการติดเชื้อทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน -การใช้เชื้อเพลิงแข็ง -- น้าและสุขาภิบาล -- การใช้น้าดื่มจากแหล่งน้าที่สะอาด -- การ
กาจัดสิ่งขับถ่ายที่ถูกสุขอนามัย -- การล้างมือ -- อนามัยเจริญพันธุ์ -- ภาวะเจริญพันธุ์ -การคุมกาเนิ ด -- ความต้องการที่ยังไม่สั มฤทธิ์ -- การฝากครรถ์ -- ความช่ว ยเหลื อ
ในขณะคลอด -- สถานที่คลอดบุตร -- การตรวจสุขภาพหลังคลอด -- พัฒนการของเด็ก - การดูแลเด็กปฐมวัยและการเข้าเรียนในระดับปฐมวัย -- คุณภาพของการเลี้ยงดู -ภาวะพัฒนาการของเด็ก -- การรู้หนังสือและการศึกษา -- การรู้หนังสือในผู้หญิงและ
ผู้ ช ายอายุ น้ อย -- ความพร้อมในการเข้าโรงเรียน -- การเข้าเรียนในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา -- การคุ้มครองเด็ก -- การจดทะเบียนเกิด -- การอบรม
เด็ก -- การสมรสตั้งแต่อายุยังน้อยและการมีสามี/ภรรยา มากกว่า 1 คน -- ทัศนคติต่อ
ความรุนแรงในครอบครัว -- การอยู่อาศัยของเด็ก -- เอชไอวี/โรคเอดส์ -- ความรู้เกี่ยวกับ
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การแพร่เชื้อเอชไอวีและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเอชไอวี -- ทัศนคติเชิงบวกที่มีต่อผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี -- ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ให้บริการตรวจหาเชื้อเอชไอวี การได้รับคาปรึกษาและ
การตรวจระหว่างฝากครรถ์ -- ตัวชี้วัดเกี่ยวกับเอชไอวีสาหรับคนวัยหนุ่มสาว
พินิจ ฟ้าอานวยผล
สถานการณ์ สุ ข ภาพตามตั ว ชี วั ด สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ.
2557 สถานการณ์สุขภาพรายเขต / พินิจ ฟ้าอานวยผล. พิมพ์
ครั้ งแรก. นนทบุ รี : ส านักงานคณะกรรมการสุ ขภาพแห่ ง ชาติ ,
2558.
73 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.
พัชรินทร์ สิรสุนทร
ความรู้ อานาจ และสุขภาพจากทฤษฎีสู่การปฎิบัติ / พัช
ริ น ทร์ สิ ร สุ น ทร. พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 1. กรุ ง เทพฯ : ส านั ก พิ ม พ์ แ ห่ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
522 หน้า : แผนภูมิ ; 26 ซม.
สารบัญ
บทนา -- ความรู้ อานาจ และสุขภาพ -- สังคมวิทยาการแพทย์ -- ทฤษฎีฐานราก -- การ
วิจัยการวางแผนปัญญาเชิงปฎิบัติ
อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก
การประเมิ น ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ (Health impact
assessment : HIA) / อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก . พิมพ์ครั้ง
ที่ 2. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
236 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
สารบัญ
ทนาการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ -- การเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบสุขภาพ -การกลั่ น กรอง -- การกาหนดขอบเขตการศึ ก ษา -- การประเมินผลกระทบ : แบบ
ตรวจสอบและการทาเมทริกซ์ ; การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ ; วิธิการประเมินทาง
ระบาดวิทยา ; รูปแบบจาลองผลกระทบต่อสุขภาพ ; เทคนิคประเมินผลกระทบแบบเร็ว
-- การเขียนเอกสารและรายงาน -- ข้อเสนอแนะและมาตรการการลดผลกระทบ -- การ
ตรวจติดตามและระบบเฝ้าระวังทางสุขภาพ -- การสื่อสารความเสี่ยง
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อาภาพร เผ่าวัฒนา
การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพและป้ อ งกั น โรคในชุ ม ชน : การ
ประยุกต์แนวคิดและทฤษฏีสู่การปฏิบัติ = Health promotion
and disease prevention in community : an application
of concepts and theories to practice / อาภาพร เผ่าวัฒนา
[และคนอื่นๆ 3 คน]. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555.
ก-ญ, 250 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
สารบัญ
ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ -- การประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีในการสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน -- กลยุทธ์และกลวิธีในการสร้างเสร้มสุขภาพใน
ชุมชน -- การสร้างเสริมสุขภาพเฉพาะพฤติกรรม -- การสร้างเสริมสุขภาพตามวัย -ประเด็นและแนวโน้มการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
เรื่ องเล่า ...พวกเราชาวระบาด : ตอน เรื่ องเล่า สุดท้า ยในสมั ย
รั ช กาลที่ 9 ของชาวระบาด. นนทบุ รี : กลุ่ ม เผยแพร่
วิชาการ สานักระบาดวิทยา, 2560.
284 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
สารบัญ
แด่เหล่านักรบ -- สิ่งนี้คือพลังชีวิต -- บทเรียน : ระบาดวิทยาและ
ปั ญหาตะกั่ว หมู่บ้ านคลิ ตี้ล่ าง ความสุ ข...ที่ได้จากการทาประโยชน์ให้ กับคนอื่น... -ระบาดวิทยาสุดขอบฟ้า -- งานเล็ก ๆ … ที่ยิ่งใหญ่ -- ฝันของฉันเมื่อวันวาน -- แก้วพิเศษ
-- บทเรียนความสูญเสีย -- จุดเปลี่ยน -- เรื่องมีอยู่ว่า -- เป้าหมายที่แท้จริง -- ตามฝัน...
วันภาคสนาม -- ก้าวผ่านความกลัว
ตาราภูมิปัญญาการผดุงครรภ์ไทย / บรรณาธิการ, พรทิพย์ เทียน
ทองดี , กัน ทิมา สิทธิ ธั ญกิจ . พิมพ์ครั้งแรก. นนทบุรี :
กลุ่มงานวิชาการเวชกรรมแลผดุงครรภ์แผนไทย, 2560.
ก-ซ, 131 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
สารบัญ
การกาเนิดมนุษย์ การปฏิสนธิ การตั้งครรภ์ -- การดูแลสตรีระหว่าง
ตั้งครรภ์ -- การดูแลสตรีขณะคลอด -- การดูแลมารดาและทารกหลังคลอด -- การศึกษา
ความเชื่อเกี่ยวกับการผดุงครรภ์ไทย

