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หน้าท่ี  1      .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1 เอกสำรค ำสอนวิชำวิทยำกำรก้ำวหน้ำทำงเวชศำสตร์ชันสูตร. MT 4863 - 255- 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2 ภูมิแพ้และหอบหืดเป็นได้ก็หำยได้ พันธิตร์ มะลิสุวรรณ. 254- 2 อิมเมจิมีเดีย

3 วิธีป้องกันโรคมะเร็ง ยุวดี จอมพิทักษ์. 254- 4 ส ำนักพิมพ์หอสมุดกลำง 09

4 จุลินทรีย์ ทิสเดล, จิม. 253- 1 เบสท์ บุ๊คส์

5 วิธีรักษำมะเร็งด้วยอำหำรแม็คโครไบโอติคส์ คูชิ, มิชิโอะ. 253- 1 ส ำนักพิมพ์สำระ

6 Spontaneous report of adverse drug reactions... - 25-- 3 ศูนย์ติดตำมอำกำรอันไม่พิงประสงค์ฯ

7 กำรประชุมวิชำกำรประจ ำเดือน พ.ศ. ... ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติสภำกำชำติไทย กำรประชุมวิชำกำรประจ ำเดือน พ.ศ. ... 25-- 3 คณะอนุกรรมกำรวิชำกำรในคณะกรรมฯ

8 กำรย้อมปฏิกิริยำเคมีเซลล์ ชวลิต กฤษเพชรรัตน์.                                                                          25-- 1 คณะเทคนิคกำรแพทย์ ม.ขอนแก่น

9 ค ำบรรยำยกำรประชุมทำงวิชำกำร ... สภำกำชำดไทย. ศูนย์บริกำรโลหิตฯ 25-- 2 ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย,

10 ค ำบรรยำยกำรประชุมทำงวิชำกำร เล่มท่ี 11 สภำกำชำดไทย. ศูนย์บริกำรโลหิตฯ                                       25-- 2 ธรรมสำร

11 คู่มือกำรตรวจปัสสำวะ - 25-- 3 โครงกำรต ำรำ-ศิริรำช

12 คู่มือกำรเรียนรำยวิชำเคมีคลินิก 2. MT 3124 จิตติพร โพธิข ำ. 25-- 2 -

13 คู่มือกำรให้กำรปรึกษำเพ่ือลดพฤติกรรมเส่ียงต่อกำรติดเช้ือ HIV ในผู้ฉีดยำเสพติด - 25-- 1 นิวธรรมดำกำรพิมพ์ (ประเทศไทย)

14 ท ำเนียบเคร่ืองมือแพทย์ : หนังสือคู่มือรวบรวมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ - 25-- 1 นิรภัยธุรกิจ

15 ปำรำสิตวิทยำทำงกำรแพทย์ - 25-- 1 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

16 มะเร็งกับผู้หญิง - 25-- 1 ก ำแก้ว

17 มะเร็งปำกมดลูก                                     - 25-- 4 ฟำร์มิตำเลีย ค่ำร์โลเออร์บำ

18 มำลำเรีย - 25-- 1 ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และฯ

19 รวมบทคัดย่อภำคนิพนธ์ คณะเทคนิคกำรแพทย์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ปีกำรศึกษำ          สุพัฒน์ คุณย่ิงยศ 25-- 6 คณะเทคนิคกำรแพทย์ ม.เชียงใหม่

20 รำยงำนกำรเฝ้ำระวังเช้ือด้ือยำต้ำนจุลชีพแห่งชำติประจ ำปี... กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์. ศูนย์ฯ 25-- 1 กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวงฯ

21 รำยงำนกำรวิจัยโครงกำรวิจัยเพ่ือหำรูปแบบในกำรป้องกันและควบคุมโรคธำลัส… มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 25-- 1 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

22 รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมครอบคลุมกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเขตกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2537 - 25-- 2 -
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

23 โรคไตและปัญหำเก่ียวกับระบบทำงเดินปัสสำวะ ไคเฮ็น, จอร์แดน 25-- 1 สมิต

24 โรคมะเร็งท่ีพบบ่อยในประชำกรไทย อำคม เชียรศิลป์. 25-- 4 สถำบันมะเร็งแห่งชำติ

25 วิธีเสริมกำรรักษำมะเร็งด้วยอำหำรและอำหำรเสริม แพ็ตทริก ควิลลิน. 25-- 1 สำระ

26 ไวรัสวิทยำ วันเพ็ญ ชัยค ำภำ. 25-- 2 คณะเวชศำสตร์เขตร้อน ม.มหิดล

27 สถิติโรคมะเร็งสถิติ ศูนย์มะเร็ง ล ำปำง ปี พ.ศ. ... - 25-- 3 งำนทะเบียนมะเร็ง ศูนย์มะเร็งล ำปำง

28 สำยธำรแห่งศรัทธำ ประจ ำปี 2540 ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย - 25-- 2 -

29 อยู่อย่ำงไรเม่ือเป็นมะเร็ง พันธิตร์ มะลิสุวรรณ. 25-- 2 อิมเมจิมีเดีย

30 Common medical laboratory 2022 - 2565 1 ภำควิชำอำยุรศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล

31 Vaccine war สมรภูมิวัคซีนโควิด-19 ป๋วย อุ่นใจ 2564 1 มติชน

32 กำรประยุกต์ระบำดวิทยำโมเลกุลกับโรคติดเช้ือคริปโตคอคคัสและแคนดิดำ พบชัย งำมสกุลรุ่งโรจน์ 2564 2 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล

33 กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพหัวใจและปอด วิลำวัณย์ ถิรภัทรพงศ์ 2564 1 ส ำนักพิมพ์ศิริรำช

34 ปัญหำทำงโลหิตวิทยำในโรคตำมระบบ - 2564 2 คณะอนุกรรมกำรมะเร็งเม็ดเลือดขำวแบบเฉียบพลันในผู้ใหญ่ สมำคมโลหิตวิทยำแห่งประเทศไทย

35 ภัยโควิด วิกฤตโคโรนำ : โรคอุบัติใหม่ในมิติสังคม - 2564 1 ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน)

36 ภำวะควำมดันหลอดเลือดปอดสูงและกรณีศึกษำ บูรพำ ปุสธรรม 2564 1 หจก. โรงพิมพ์คลังนำนำวิทยำ

37 มำลำเรียในคน : กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร และกำรวิเครำะห์อภิมำน มนัส โคตรพุ้ย 2564 1 มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

38 เร่ืองน่ำรู้ของโรค COVID-19 - 2564 1 คณะแพทยศำสตร์วชิรพยำบำล มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช

39 หลอดเลือดหัวใจ รู้ไว้! ก่อนจะสำย หวงฉวินเย่ำ 2564 1 ฟรีมำยด์

40 หลักวิทยำภูมิคุ้มกัน กำญจนำ อู่สุวรรณทิม 2564 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร

41 Basic Techniques for Phosphopeptide Enrichment เทคนิคเบ้ืองต้นส ำหรับกำรแยกบริสุทธ์ิฟอสโฟเปปไทด์หำญศึก บุญเชิด 2563 1 ไอคิว มีเดีย

42 Cases in medical microbiology & parasitology - 2563 2 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล

43 COVID and crisis in critical care - 2563 1 สมำคมเวชบ ำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย

44 COVID-19 : โรคติดต่อบนโลกต่อติด : มนุษยชำติกับกำรรับมือโรคระบำดคร้ังใหม่บนโลกท่ีเช่ือมต่อถึงกันแมคเคนซี, เดโบรำ. 2563 1 แซนด์คล็อคบุ๊คส์

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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45 COVID-19 รู้ทันป้องกันได้ - 2563 1 สถำพรบุ๊คส์

46 Covid-19 โรคระบำดแห่งศตวรรษ น ำชัย ชีววิวรรธน์, 2509- 2563 1 มติชน

47 กำรตรวจปัสสำวะและสำรน้ ำ มำลินี พงศ์เสวี, 2504- 2563 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

48 กำรวิเครำะห์ก๊ำซในเลือด ขวัญฤทัย พันธุ 2563 1 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

49 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรใช้สถิติในงำนวิจัย ชูศักด์ิ จรูญสวัสด์ิ 2563 1 คิสุกะ (ประเทศไทย)

50 คู่มือป้องกันโรคปอดอักเสบจำกกำรติดเช้ือโคโรนำไวรัสสำยพันธ์ุใหม่ โจว, ว้ัง 2563 1 บริษัท วำรำ พับลิชช่ิง จ ำกัด

51 คู่มือเอำตัวรอดจำกไวรัส COVID-19 พิเชฐ บัญญัติ 2563 1 7D Book

52 จุลชีววิทยำกำรแพทย์ - 2563 2 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล

53 ต ำรำโรคระบบทำงเดินอำหำรและตับในเวชปฏิบัติ - 2563 1 ภำควิชำอำยุรศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล

54 ทุกส่ิงดีข้ึนได้ด้วยกำรไหลเวียนเลือด โฮริเอะ, อำกิโยชิ 2563 2 วีเลิร์น

55 แบคทีเรียด้ือยำ พรรณนิกำ ฤตวิรุฬห์ 2563 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร

56 แบคทีเรียในอำหำรหมัก อ ำนำจ ภักดีโต 2563 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม

57 มหำภัยไวรัสล้ำงโลก แบร์รี, จอห์น เอ็ม., ค.ศ. 1947- 2563 2 แอร์โรว์

58 ระบบน้ ำเหลืองและกำรสร้ำงหลอดน้ ำเหลืองใหม่ อรวินท์ พร่ำงแสงทอง 2563 2 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

59 โรคหลอดเลือดหัวใจ : กำรส่งเสริมกำรจัดกำรตนเองและคุณภำพชีวิต อำภรณ์ ดีนำน 2563 1 ชลบุรีกำรพิมพ์

60 โลหิตวิทยำ : บทบำทของไมโครอำร์เอ็นเอ ขนิษฐำ ศรีนวล 2563 1 คณะเทคนิคกำรแพทย์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

61 ไวรัส ฉบับกระชับ ครอว์ฟอร์ด, โดโรธี เอช. 2563 1 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อิลลูมิเนชันส์ เอดิชันส์

62 ไวรัสวิทยำ วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์ 2563 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยขอนแก่น

63 ไวรัสอำวุธลับจักรวำล สม สุจีรำ 2563 1 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เรือนแก้วกำรพิมพ์

64 หลอดเลือดด ำขอด ณัฐวุฒิ เสริมสำธนสวัสด์ิ 2563 1 ส ำนักพิมพ์ศิริรำช

65 หลักกำรทำงศัลยศำสตร์กำรผ่ำตัดส่องกล้องข้ันสูงส ำหรับเน้ืองอกและมะเร็งระบบทำงเดินอำหำรส่วนต้นประสิทธ์ิ มหำวงศ์ขจิต 2563 1 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

66 หลักชีวเคมีทำงกำรแพทย์ - 2563 1 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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67 หลักวิทยำคลินิกโรคระบบทำงเดินหำยใจ ควำมรู้เบ้ืองต้นส ำหรับแพทย์ พยำบำลและบุคลำกรทำงกำรแพทย์- 2563 1 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

68 อู่ฮ่ันสู้สู้ : บันทึกวิกฤตปิดเมืองต้ำนโควิด-19 - 2563 1 บริษัทจงสว่ำง จ ำกัด

69 กล้ำท่ีจะ PAR : Participatory action research กำรวิจัยปฏิบัติกำรอย่ำงมีส่วนร่วม วศิน ปล้ืมเจริญ 2562 1 วี.เจ. พร้ินต้ิง

70 กำรออกแบบกำรวิจัย : แนวทำงกำรวิจัยเชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ และผสำนวิธี จิระพงค์ เรืองกุน 2562 1 ทเวลล์พร้ินต์

71 คู่มือนักวิจัยมือใหม่ : กำรประยุกต์ใช้ระบำดวิทยำ และชีวสถิติในกำรวิจัยชีวเวชศำสตร์ จรณิต แก้วกังวำล, 2497- 2562 1 หจก. จี.เอส.เอ็ม. เทรดด้ิง จ ำกัด

72 เคมีคลินิกพ้ืนฐำน นุชจรี จีนด้วง 2562 1 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด กรีนโซน อินเตอร์ 2001

73 ตำมรอยล ำไส้ ไนต์, ร็อบ 2562 1 Move Publishing

74 ต ำรำวิจัยทำงระบำดวิทยำส ำหรับนิสิตแพทย์ กิตติพงษ์ คงสมบูรณ์ 2562 1 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

75 ภูมิคุ้มกันวิทยำทำงกำรแพทย์ - 2562 1 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

76 ระบบร่ำงกำยมนุษย์ อรกัญญ์ ภูมิโครักษ์ 2562 1 เอ็มไอเอส

77 สรีรวิทยำระบบทำงเดินอำหำร อัญชลี พงศ์ชัยเดชำ 2562 1 โครงกำรต ำรำ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

78 หลักชีววิทยำ เมเดอร์, ซิลเวีย เอส. 2562 2 แมคกรอ-ฮิล

79 Hematologic manifestations in systemic diseases : practical approaches - 2561 1 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

80 กำรใช้ SPSS for Windows ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล กัลยำ วำนิชย์บัญชำ 2561 1 โรงพิมพ์สำมลดำ

81 กำรระงับควำมรู้สึกส ำหรับหัตถกำรส่องกล้องระบบทำงเดินอำหำร สมชำย อมรโยธิน 2561 1 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล

82 คล่ืนเสียงควำมถ่ีสูงในผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน - 2561 1 โครงกำรต ำรำรำมำธิบดี คณะแพทยศำสตร์ฯ

83 คู่มือและบทคัดย่อประชุมวิชำกำรประจ ำปี คร้ังท่ี 28, 15-16 พฤศจิกำยน 2561... กำรประชุมวิชำกำรประจ ำปีสมำคม... 2561 2 สมำคม

84 จุลกำยวิภำคศำสตร์ เกล็ดแก้ว ด่ำนวิวัฒน์ 2561 3 บริษัท ไอกรุ๊ป เพรส จ ำกัด

85 จุลชีววิทยำกำรแพทย์ - 2561 1 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล

86 จุลชีววิทยำและกำรประยุกต์ วสุ ปฐมอำรีย์ 2561 1 ศูนย์บริหำรงำนวิจัย มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

87 จุลชีววิทยำและภูมิคุ้มกันวิทยำส ำหรับพยำบำล จินตนำ อำจสันเท๊ียะ 2561 1 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บำงกอกบล๊อก

88 ต ำรำโลหิตวิทยำ. ตอนท่ี 1 ภำณุทรรศน์ กฤชเพชรรัตน์ 2561 2 ไทยดิจิตอลปร้ิน (ThaiDigitaPrint)

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

89 ต ำรำศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้ำง ศุภพงศ์ ถิรคุณวิชชะ 2561 1 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

90 เทคนิคแลมป์และกำรประยุกต์ใช้ ปำนันท์ กำญจนภูมิ 2561 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยรังสิต

91 ปรสิตวิทยำทำงกำรแพทย์ (หนอนพยำธิ) เพ็ญนภำ ชมะวิต 2561 3 โครงกำรส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

92 ผลกระทบของพำหะฮีโมโกลบินอีท่ีมีต่อำกำรตรวจวิเครำะห์ระดับฮีโมโกลบินเอวันซี… จำรุวรรณ บุญลำโภ 2561 1 -

93 พันธุศำสตร์ กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ 2561 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

94 ภูมิคุ้มกันวิทยำ ปำริชำติ พุ่มขจร 2561 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

95 โรคเริมเพ่ือนตำยของมนุษย์ ภำวพันธ์ ภัทรโกศล 2561 1 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

96 วิธีมำตรฐำนส ำหรับกำรวิเครำะห์อำหำร. เล่มท่ี 6 - 2561 2 กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข

97 ศัลยศำสตร์ปลูกถ่ำยตับ ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร 2561 1 โรงพิมพ์เดือนตุลำ

98 สงครำมท่ีไม่มีวันชนะ : ประวัติศำสตร์กำรต่อสู้ระหว่ำงมนุษย์และเช้ือโรค ชัชพล เกียรติขจรธำดำ 2561 1 บริษัท ภำพพิมพ์ จ ำกัด

99 สแตปฟิโลคอคไค: กำรจ ำแนกชนิดและกำรก่อโรค ศิริลักษณ์ ธีระภูธร 2561 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร

100 ส่องเซลล์ ศิริกุล มะโนจันทร์ 2561 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

101 เอ๊ือก! โรช, แมร่ี 2561 1 a book

102 Atlas of medical parasitology : with 469 colour illustrations - 2560 5 ภำพพิมพ์

103 Clinical practice in medicine - 2560 1 กองอำยุรกรรม โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ

104 Diagnostic approach in hematology : laboratory interpretation and clinical correlationนภชำญ เอ้ือประเสริฐ 2560 1 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

105 English for the medical profession ประพิศ พงษ์พำนิช. 2560 1 พี.เพรส

106 Kidney diseases in the tropics พรรณบุปผำ ชูวิเชียร 2560 1 วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ

107 Short note of hematology & blood cell illustrations - 2560 1 บริษัท ด่ำนสุทธำกำรพิมพ์ จ ำกัด

108 กำรระงับควำมรู้สึกส ำหรับกำรผ่ำตัดกระดูกสันหลัง - 2560 1 ส ำนักพิมพ์ศิริรำช

109 เซลล์เม็ดเลือดแดง ยุทธนำ เพ็งแจ่ม 2560 2 คณะเทคนิคกำรแพทย์ ม.สงขลำนครินทร์

110 ต ำรำกำรวินิจฉัยทำงโลหิตวิทยำ - 2560 2 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

111 ต ำรำวิวัฒนำกำรทำงโรคระบบโลหิตวิทยำ - 2560 2 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

112 เทคนิคกำรใช้สถิติเพ่ือกำรวิจัย ชูศรี วงศ์รัตนะ 2560 1 อมรกำรพิมพ์

113 เทคนิคกำรสร้ำงเคร่ืองมือวิจัย : แนวทำงกำรน ำไปใช้อย่ำงมืออำชีพ ชูศรี วงศ์รัตนะ 2560 1 อมรกำรพิมพ์

114 ระเบียบวิธีวิจัย จำกแนวคิด ทฤษฎี สู่ภำคปฏิบัติ วนิดำ วำดีเจริญ. 2560 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

115 สถิติเชิงบรรยำยกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิกและกรำฟิกทำงสถิติด้วยกำรเขียนโปรแกรม R...อำนนท์ ศักด์ิวรวิชญ์ 2560 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

116 หลักกำรท ำและกำรเขียนวิทยำนิพนธ์และกำรวิจัย สุนทร โคตรบรรเทำ 2560 1 ส ำนักพิมพ์ปัญญำชน

117 หลักวิทยำภูมิคุ้มกัน กำญจนำ อู่สุวรรณทิม 2560 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร

118 GC-MS หลักกำรท่ัวไปและกำรประยุกต์ใช้ วีรวรรณ เล็กสกุลไชย. 2559 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

119 Human leukocyte antigen และควำมส ำคัญทำงคลินิก ศศิจิต เวชแพศย์ 2559 1 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล

120 กำรวัดปริมำณรังสีเอกซ์ : จำกกำรตรวจวินิจฉัยและแนวทำงกำรใช้รังสีอย่ำงเหมำะสม ศุภวิทู สุขเพ็ง. 2559 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร

121 กำรวิจัยปฏิบัติกำร ภัทรำพร เกษสังข์. 2559 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

122 กำรวินิจฉัยภำพ MRI ของตับและทำงเดินน้ ำดี - 2559 1 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ม.มหิดล

123 ข้อผิดพลำดท่ีพบบ่อยทำงโลหิตวิทยำ - 2559 1 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ม.มหิดล

124 ควำมผิดปกติทำงโลหิตวิทยำกับโรคตำมระบบ - 2559 1 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

125 ควำมรู้พ้ืนฐำนทำงภูมิคุ้มกันวิทยำ ธีรกุล อำภรณ์สุวรรณ 2559 5 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

126 เทคนิคกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ พิชิต ฤทธ์ิจรูญ. 2559 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

127 นิติเวชคลินิก อัมพร แจ่มสุวรรณ 2559 2 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

128 แนวทำงเพ่ือกำรเรียนรู้กำรวิจัยเชิงคุณภำพ พิเชษฐ์ วงศ์เกียรต์ิขจร. 2559 1 ปัญญำชน

129 ปรสิตวิทยำส ำหรับพยำบำลและสำธำรณสุข ณัฏฐวุฒิ แก้วพิบูลย์ 2559 2 บริษัท สมบูรณ์กำรพิมพ์ จ ำกัด

130 ปัญหำท่ีพบบ่อยทำงรังสีวิทยำ - 2559 1 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

131 ปัญหำท่ีพบบ่อยและภำวะฉุกเฉินทำงโลหิตวิทยำ - 2559 2 คณะอนุกรรมกำรมะเร็งเม็ดเลือดขำวแบบฯ

132 โปรติโอกลัยแคน : ชีวเคมีและกำรประยุกต์ใช้ทำงคลินิก ปรียำนำถ วงศ์จันทร์ 2559 1 คณะเทคนิคกำรแพทย์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

133 มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ กรมวิทยำศำสตร์... - 2559 1 กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์

134 รังสีวิทยำโรคหัวใจและหลอดเลือด - 2559 1 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

135 วิทยำภูมิคุ้มกัน ธงชัย เตโชวิศำล 2559 1 คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร

136 วิธีวิทยำกำรวิจัย ทิพย์สิริ กำญจนวำสี. 2559 1 ทรีบีกำรพิมพ์และตรำยำง

137 หมอแล็บควำมเช่ือผิดๆ ชิดซ้ำยเร่ืองหลอกลวงชิดขวำ ภำคภูมิ เดชหัสดิน 2559 1 เพชรประกำย

138 หลักกำรของอณูพันธุศำสตร์และพันธุศำสตร์ของมะเร็ง - 2559 1 ส ำนักพิมพ์ศิริรำช งำนวิชำกำร ส ำนักงำนฯ

139 หลักวิทยำภูมิคุ้มกัน กำญจนำ อู่สุวรรณทิม 2559 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร

140 Infections in immunocompromised hosts - 2558 3 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

141 Update on pediatric infectious diseases 2015 - 2558 1 สมำคมโรคติดเช้ือในเด็กแห่งประเทศไทย

142 กลไกกำรตอบสนองภำวะด้ือต่อ  Apoptosis ในมะเร็งท่อน้ ำดีเม่ือกระตุ้นด้วย TNF-alphaปำนทิพย์ รัตนศิลป์กัลชำญ 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

143 กำรจ ำแนกชนิดของแมลงสำบด้วยวิธี  DNA  barcodes Identification of cockroach…- 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

144 กำรตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียก่อโรคท่ีพบบ่อย สุทธิรัตน์ สิทธิศักด์ิ 2558 3 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร

145 กำรปนเป้ือนของเช้ือรำในยำดมสมุนไพร พัชรี กัมมำรเจษฎำกุล ... [และคนอ่ืน ๆ] 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

146 กำรปนเป้ือนโลหะหนักจุลินทรีย์และอะฟลำทอกซินในสมุนไพรจีนท่ีใช้บ่อยในประเทศไทยวัชรินทร์ รังษีภำณุรัตน์...[และคนอ่ืน ๆ] 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

147 กำรศึกษำผลของสำรเคอร์คิวมินอยด์และแอนะล็อกต่อนิวโตรฟิลและเม็ดเลือดแดง... ดวงมณี แสนม่ัน...[และคนอ่ืน ๆ] 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

148 ควำมรู้พ้ืนฐำนท่ีจ ำเป็นทำงห้องปฏิบัติกำรเวชพันธุศำสตร์ - 2558 1 สหมิตรพัฒนำกำรพิมพ์ (1992)

149 ควำมสำมำรถในกำรสืบพันธ์ุแบบข้ำมสำยพันธ์ุของเช้ือพิเทียม อินสิดิโอซัมท่ีแยกได้… พัชรี กัมมำรเจษฎำกุล 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

150 คู่มือกำรตรวจคัดกรองภำวะพร่องเอนไซม์ Glucose-6-phosphate dehydrogenase โดยวิธี fluorescent spot testสุธำสินี สันแอ 2558 1 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

151 คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรตรวจคัดกรองพำหะธำลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติโดยวิธีกำรตรวจหำค่ำปริมำตร…ดำริน ชวะกูล 2558 1 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

152 ชีวเคมีทำงกำรแพทย์ : เมตำบอลิสมของสำรอำหำรเชิงบูรณำกำร ส ำหรับนักศึกษำ... - 2558 3 ไอกรุ๊ป เพรส

153 ชีวเคมีและเซลล์ชีววิทยำของกระดูก : กลไกระดับโมเลกุลและโรคท่ีส ำคัญ สิทธิศักด์ิ หรรษำเวก 2558 1 โรงพิมพ์จำมจุรีโปรดักท์

154 ต ำรำชีวเคมีพ้ืนฐำนส ำหรับวิทยำศำสตร์กำรแพทย์. เล่ม 1 - 2558 2 โครงกำรต ำรำ คณะแพทยศำสตร์ ม.เชียงใหม่
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

155 แนวทำงกำรรักษำโรคโลหิตวิทยำในประเทศไทย 2558 - 2558 2 สมำคมโลหิตวิทยำแห่งประเทศไทย

156 ผลของกำรบริโภคโปรไบโอติกต่อระดับไตเตอร์ วีรวรรณ  ชำญศิลป์ 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

157 พระรำชบัญญัติเช้ือโรคและพิษจำกสัตว์ พ.ศ. 2558 - 2558 2 ส ำนัก

158 พ้ืนฐำนวิทยำภูมิคุ้มกันและหลักกำรทดสอบทำงวิทยำภูมิคุ้มกัน กัญญนันทน์ กฤษศิริวุฒินันท์ 2558 2 คณะเทคนิคกำรแพทย์ มหำวิทยำลัยรังสิต

159 มะเร็งชนิดก้อนในเด็ก สุรพล เวียงนนท์ 2558 1 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

160 มำตรฐำนธนำคำรเลือดและงำนบริกำรโลหิต - 2558 1 พิมพ์ดี กำรพิมพ์

161 ระบบหลอดเลือดและกำรสร้ำงหลอดเลือดใหม่ พรพรหม ย่อยสูงเนิน 2558 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

162 โรคท่ีพบบ่อยในศัลยศำสตร์ระบบปัสสำวะ - 2558 2 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

163 ไวรัสวิทยำทำงกำรแพทย์พ้ืนฐำน ดลฤดี สงวนเสริมศรี 2558 5 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

164 สำรน้ ำในร่ำงกำย - 2558 1 คณะเทคนิคกำรแพทย์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

165 Pocket book of medical parasites, arthropods, and snakes - 2557 1 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ม.มหิดล

166 กรณีศึกษำทำงโลหิตวิทยำ - 2557 2 คณะเทคนิคกำรแพทย์ ม.เชียงใหม่

167 กำรติดเช้ือในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีแบบซ่อนเร้นในกลุ่มประชำกรปกติ สมหญิง งำมอุรุเลิศ...[และคนอ่ืน ๆ] 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

168 กำรแปลผลภำพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของตับ - 2557 1 โครงกำรต ำรำ-ศิริรำช

169 เกณฑ์และแนวทำงกำรพัฒนำงำนรังสีวินิจฉัย โรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข...- 2557 5 ส ำนักรังสีและเคร่ืองมือแพทย์ กรมฯ

170 คู่มือกำรปฏิบัติงำนแบคทีเรียและรำส ำหรับโรงพยำบำลศูนย์และโรงพยำบำลท่ัวไป - 2557 2 สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข

171 คู่มือเครือข่ำยห้องปฏิบัติกำรโรคติดเช้ืออุบัติใหม่ - 2557 1 สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์,

172 ชีวเคมี - 2557 1 คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

173 ชีวเคมีทำงกำรแพทย์ ชัยสิทธ์ิ สิทธิเวช 2557 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

174 ชีวเคมีประยุกต์ นภำ ศิวรังสรรค์. 2557 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

175 ต ำรำกำรรักษำผ่ำนหลอดเลือด - 2557 2 สมำคมรังสีวิทยำหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษำไทย

176 ต ำรำโรคลูปัส - 2557 1 บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคช่ัน จ ำกัด
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

177 เทคนิคเรียลไทม์พีซีอำร์ วีระพงศ์ ลุลิตำนนท์. 2557 1 ดีทรีโอ

178 ธำลัสซีเมีย : กำรวินิจฉัยทำงห้องปฏิบัติกำร เทพ นันทพูลทรัพย์ 2557 2 โครงกำรสวัสดิกำรวิชำกำร สถำบันพระฯ

179 โปรตีนชีวสำรสนเทศ เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล. 2557 1 คณะวิทยำศำสตร์ ม.เกษตรศำสตร์

180 ผลกระทบจำกกำรรักษำโรคมะเร็ง - 2557 2 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

181 พยำธิตัวกลมท่ีส ำคัญทำงกำรแพทย์ ฐิติมนรัตน์ ดวงจันทร์ดำ 2557 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์,

182 พันธุศำสตร์ของแบคทีเรีย สมำพร เรืองสังข์. 2557 1 โอเดียนสโตร์

183 มำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข - 2557 5 กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข

184 ระบบหัวใจและกำรท ำงำน สมนึก นิลบุหงำ 2557 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

185 โรคเบำหวำน : ควำมรู้พ้ืนฐำนและกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรท่ีเก่ียวข้อง - 2557 1 ภำควิชำเทคนิคกำรแพทย์ ม.เชียงใหม่

186 สรีรวิทยำ 1 - 2557 1 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

187 สำรรบกวนกำรท ำงำนของระบบต่อมไร้ท่อในระบบสืบพันธ์ุ อรินทม์ งำมนิยม 2557 1 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

188 Clinical lipidology - 2556 3 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

189 EKG interpretation and management for ICU nurse - 2556 1 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

190 Inside journal ธรรมสรณ์ พิริยสุพงศ์ 2556 3 โรงพยำบำลขอนแก่น

191 Painless biostatistics ธรรมสรณ์ พิริยสุพงศ์ 2556 3 โรงพยำบำลขอนแก่น

192 Practical cardiology - 2556 1 สำขำวิชำหทัยวิทยำ ภำควิชำอำยุรศำสตร์

193 Practical electrocardiography - 2556 3 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ม.มหิดล

194 กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรเก่ียวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดเพ่ือกำรวินิจฉัยด้ำน... - 2556 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

195 กำรตรวจวินิจฉัยและจัดกำรผลกำรตรวจคล่ืนไฟฟ้ำหัวใจเบ้ืองต้นส ำหรับพยำบำล... - 2556 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

196 กำรประยุกต์ใช้เพทสแกนทำงคลีนิกในผู้ป่วยมะเร็งปอด - 2556 1 สยำมทองกิจ

197 กำรวินิจฉัยโรคติดเช้ือแบคทีเรียทำงกำรแพทย์ - 2556 4 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

198 กำรวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซิส เมลิออยโดซีสและสครับไทฟัสระยะเฉียบพลันด้วยวิธี… ศรำวุธ สุทธิรัตน์. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

199 กำรอบรมระยะส้ันประจ ำปี 2556 : Current infectious disease practice 2013 - 2556 1 สมำคมโรคติดเช้ือแห่งประเทศไทย

200 ควำมรู้พ้ืนฐำนทำงภูมิคุ้มกันวิทยำ ธีรกุล อำภรณ์สุวรรณ 2556 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

201 คู่มือกำรใช้เคร่ืองตรวจน้ ำตำลในเลือดชนิดพกพำ - 2556 3 แผนงำนสนับสนุนระบบบริกำรโรคเร้ือรังฯ

202 จักรพรรดิแห่งโรคร้ำย : ชีวประวัติโรคมะเร็ง มุกเคอร์จี, สิทธัตถะ 2556 3 มติชน

203 จุลชีววิทยำกำรแพทย์ - 2556 1 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ม.มหิดล

204 เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันและกำรตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน รับพร กิตติวัชร. 2556 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

205 ต่อชีวิตห้วใจให้ยืนยำว เจตน์ เจริญโท. 2556 1 กอไผ่

206 ต ำรำกำรประยุกต์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ - 2556 1 กรุงเทพเวชสำร

207 ต ำรำกำรป้องกันและรักษำโรคเท้ำในผู้ป่วยเบำหวำน - 2556 1 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

208 เทคนิคอิมมูนเรืองแสงทำงไวรัสวิทยำ - 2556 2 วี.เจ. พร้ินต้ิง

209 แนวทำงกำรควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์เซลล์ต้นก ำเนิดส ำเร็จรูปทำงห้องปฏิบัติกำร วิชุดำ จริยะพันธ์ุ. 2556 3 สถำบันชีววัตถุ กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์

210 แบคทีเรียทำงกำรแพทย์ อิสยำ จันทร์วิทยำนุชิต. 2556 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

211 พยำธิวิทยำคลินิก - 2556 3 คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี 

212 พยำธิสรีรวิทยำและกำรวินิจฉัย สุรีย์ เลขวรรณวิจิตร 2556 1 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

213 พันธุศำสตร์ในเวชปฏิบัติ กัญญำ ศุภปิติพร. 2556 2 คณะแพทย์ศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

214 รำยงำนกำรวิจัยเร่ืองกำรพัฒนำประสิทธิภำพของเคร่ืองสอบเทียบอุปกรณ์ชีวกำรแพทย์- 2556 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

215 โรคติดเช้ือในโรงพยำบำล กมลวิช เลำประสพวัฒนำ 2556 3 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

216 โรคหลอดเลือดด ำ จุมพล วิลำศรัศมี ... [และคนอ่ืนๆ] 2556 2 โครงกำรต ำรำรำมำธิบดี คณะแพทยศำสตร์ฯ

217 เลือดและของเหลวในร่ำงกำย เร่ืองต้องรู้เพ่ือสุขภำพดีไม่มีป่วย - 2556 3 Feel good

218 วิทยำเอ็มบริโอ เกล็ดแก้ว ด่ำนวิวัฒน์ 2556 1 ไอกรุ๊ปเพรส

219 สรีรวิทยำคลินิกพ้ืนฐำนหลักกำรวินิจฉัยในเวชปฏิบัติสำหรับพยำบำล แพทย์ และ... - 2556 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

220 Approaches toward the better care of burn and wound - 2555 5 กรุงเทพเวชสำร
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

221 Beta-lactamase ในแบคทีเรียแกรมลบจำกควำมรู้พ้ืนฐำนสู่เวชปฏิบัติ ภัทรชัย กีรติสิน. 2555 3 วี.เจ. พร้ินต้ิง

222 Cardiovascular medicine : the new balance - 2555 1 ทริค ธิงค์

223 Chest x-ray : กรณีศึกษำ Clinicoradiological correlation และควำมคิดเชิงพิจำรณำ...- 2555 3 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

224 Chulalongkorn hematology handbook นภชำญ เอ้ือประเสริฐ, บรรณำธิกำร 2555 3 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

225 Essential nephrology บัญชำ สถิระพจน์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2555 3 โครงกำรต ำรำวิทยำลัยแพทยศำสตร์ฯ

226 Fluid, electrolytes and acid-base disorders - 2555 3 เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคช่ัน

227 Manual of medical investigations ชุษณำ สวนกระต่ำย, บรรณำธิกำร 2555 13 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

228 Pancytopenia : สำเหตุท่ีพบบ่อยในเวชปฏิบัติ พีระพล วอง 2555 2 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร

229 Physical diagnosis in cardiology - 2555 3 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

230 Practical cardiology - 2555 3 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล

231 Techniques in laparoscopic colorectal surgery ชูชีพ สหกิจรุ่งเรือง 2555 2 อมรินทร์พร้ินต้ิง

232 The review book of practiccal ECG องค์กำร  เรืองรัตนอัมพร, บรรณำธิกำร 2555 3 บริษัทอมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง จ ำกัด (มหำชน)

233 กรณีศึกษำทำงโลหิตวิทยำ สำคร พรประเสริฐ. 2555 1 คณะเทคนิคกำรแพทย์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

234 กำยวิภำคศำสตร์ - 2555 3 โครงกำรสวัสดิกำรวิชำกำร สถำบันพระฯ

235 กำยวิภำคศำสตร์และสรีรวิทยำ ปำร์รำมอง 2555 3 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

236 กำยวิภำคศำสตร์และสรีรวิทยำของระบบต่อมไร้ท่อ พรรณี หนูซ่ือตรง 2555 6 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

237 กำรจัดจ ำแนกแบคทีเรียแกรมบวก รูปร่ำงกลม วงศ์ไมโครคอคเคซีอี และสเตรปโตคอคเคซีอีสุบัณฑิต น่ิมรัตน์. 2555 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

238 กำรบริหำรงำนในหน่วยส่องกล้องระบบทำงเดินอำหำร - 2555 4 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ม.มหิดล

239 กำรแปลผลและจัดกำรค่ำวิกฤตทำงห้องปฏิบัติกำรทำงเวชบ ำบัดวิกฤติหลักกำรตรวจ... วิโรจน์ ไววำนิชกิจ, บรรณำธิกำร 2555 5 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

240 กำรวัดผลประเมินผลคณิตศำสตร์ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์ฯ 2555 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

241 กำรส่องกล้องทำงเดินอำหำรส่วนบน สุพจน์ พงศ์ประสบชัย, บรรณำธิกำร 2555 3 กรุงเทพเวชสำร

242 กำรส ำรวจหำควำมชุกของพยำธิใบไม้ปอดระยะติดต่อ (Metacercariae)ในกุ้งฝอย... ชนำธำร พำลี. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

243 คณิตศำสตร์ส ำหรับนักเคมี วิวัฒน์ วชิรวงศ์กวิน 2555 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

244 ควำมชุกของเช้ือ Acinetobacter baumannii สำยพันธ์ุด้ือยำ imipenem ท่ีผลิตเอนไซม์…พรทิพย์ พ่ึงม่วง...[และคนอ่ืน ๆ] 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

245 ควำมน่ำจะเป็นและสถิติ : สรุปเน้ือหำ โจทย์แบบฝึกหัดและเฉลย ด ำรงค์ ทิพย์โยธำ. 2555 3 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

246 คู่มือและบทคัดย่อประชุมวิชำกำรประจ ำปี คร้ังท่ี 22, 15-16 พฤศจิกำยน 2555 … ประชุมวิชำกำรประจ ำปีสมำคมไวรัส... 2555 1 สมำคม

247 คู่มือวัคซีน 2012-2013 และปัญหำทีพบบ่อย วีระชัย วัฒนวีรเดช, บรรณำธิกำร 2555 6 รำชวิทยำลัยกุมำรแพทย์แห่งประเทศไทย

248 คู่มือหัตถกำรพ้ืนฐำนทำงศัลยศำสตร์ : ควำมรู้พ้ืนฐำนและหัตถกำรท่ีส ำคัญ รณรัฐ สุวิกะปกรณ์กุล, บรรณำธิกำร 2555 2 คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี

249 เคมีท่ัวไป. เล่ม 1 รำนี สุวรรณพฤกษ์. 2555 1 วิทยพัฒน์

250 เคมีท่ัวไป. เล่ม 2 รำนี สุวรรณพฤกษ์. 2555 1 วิทยพัฒน์

251 เคมีอินทรีย์ข้ันต้น 2 วิลำศ พุ่มพิมล. 2555 3 ดวงกมลพับลิชช่ิง

252 เคมีอินทรีย์ข้ันสูง 1 วิลำศ พุ่มพิมล. 2555 1 ดวงกมลพับลิชช่ิง

253 จริยธรรมทำงกำรแพทย์ ชัยรัตน์ ฉำยำกุล ... [และคนอ่ืนๆ] 2555 5 โรงพิมพ์เดือนตุลำ

254 จุลชีววิทยำทำงกำรแพทย์ : แบคทีเรียก่อโรค อรอนงค์ พร้ิงศุลกะ 2555 3 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

255 ชีวเคมีของเลือดเชิงบูรณำกำร ตรีทิพย์ รัตนวรชัย 2555 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

256 ชีวโมเลกุลของโรคมะเร็ง ธเนศ พงศ์ธีรัตน์. 2555 1 คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรังสิต

257 ชีวสถิติทำงคลินิก วำทินี สุขมำก 2555 5 มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

258 เช้ือเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร กับเวชปฏิบัติทำงศัลยกรรม ประกิตพันธ์ุ ทมทิตชงค์ 2555 3 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

259 ต ำรำกำรวิจัยทำงคลินิก - 2555 6 คณะเวชศำสตร์เขตร้อน ม.มหิดล

260 ต ำรำพยำธิวิทยำ : กำรตรวจสำรเคมีในเลือดและส่ิงส่งตรวจ วีรวรรณ เล็กสกุลไชย 2555 7 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

261 ต ำรำพยำธิวิทยำกำยวิภำค. เล่ม 1 - 2555 1 คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดีฯ

262 ถอดรหัสนิติวิทยำศำสตร์ ฟริท, อเล็กซ์ 2555 3 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

263 นิติเวชศำสตร์และกฎหมำยกำรแพทย์ แสวง บุญเฉลิมวิภำส, บก. 2555 7 วิญญูชน

264 แนวทำงกำรป้องกันกำรแพร่กระจำยเช้ือด้ือยำในโรงพยำบำล อะเค้ือ อุณหเลขกะ. 2555 1 คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

265 แนวทำงกำรรักษำโรคโลหิตวิทยำในประเทศไทย 2554 ปัญญำ เสกสรรค์, บรรณำธิกำร 2555 5 สมำคมโลหิตวิทยำแห่งประเทศไทย,

266 เบต้ำกลูแคนเสริมภูมิคุ้มกัน วิทยำ กดุมภะ 2555 3 เพชรประกำย

267 ปรสิตวิทยำ ชโลบล วงศ์สวัสด์ิ 2555 3 คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

268 พยำธิวิทยำคลินิก พรรธนมณฑน์ อุชชิน ... [และคนอ่ืนๆ]. 2555 5 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย,

269 พยำธิวิทยำท่ัวไป เยำวลักษณ์ ฉ่ ำกระมล, บรรณำธิกำร 2555 3 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

270 พยำธิสรีรวิทยำทำงกำรพยำบำล ลิวรรณ อุนนำภิรักษ์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2555 1 คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

271 พิชิตมะเร็งต่อมลูกหมำก ภำคสมบูรณ์ ประสำร เปรมะสกุล. 2555 5 หจก. อรุณกำรพิมพ์

272 พ้ืนฐำนวิทยำภูมิคุ้มกันและหลักกำรทดสอบทำงวิทยำภูมิคุ้มกัน กัญญนันทน์ กฤษศิริวุฒินันท์ 2555 1 คณะเทคนิคกำรแพทย์ มหำวิทยำลัยรังสิต

273 ภำวะฉุกเฉินระบบหัวใจและหลอดเลือด - 2555 1 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล

274 ภูมิแพ้และหอบหืด นิคม วรรณรำชู 2555 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยลัย

275 ระบบขับถ่ำยปัสสำวะ : กำรตรวจปัสสำวะ จ ำนงค์ นพรัตน์ 2555 5 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

276 ระบบหัวใจและกำรท ำงำน สมนึก นิลบุหงำ 2555 6 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

277 รำยงำนกำรวิจัยเร่ืองเคร่ืองส่งสัญญำณชีพทำงไกลของผู้ป่วยก่อนเข้ำรับกำรรักษำใน... ทำยำท ดีสุดจิต. 2555 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

278 รำยงำนวิจัยกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของกำรปลูกถ่ำยเซลล์ต้นก ำเนิดเม็ดเลือดใน... สุรชัย โกติรัมย์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2555 1 โครงกำรประเมินเทคโนโลยีและนโยบำยด้ำนสุขภำพ

279 โรคของหัวใจและหลอดเลือด พวงทอง ไกรพิบูลย์. 2555 2 อมรินทร์สุขภำพ

280 ลด "คอเลสเตอรอล" ร้ำย ใส่ใจ "คอเลสเตอรอล" ดี เพ่ือชีวิตสดใสแข็งแรง ทิพำกร เพียนสุตะ 2555 2 ฟีลกูด

281 วิศวกรรมแอนติบอดี : กำรประยุกต์ทำงเทคโนโลยีชีวกำรแพทย์ ชัชชัย ตะยำภิวัฒนำ, บรรณำธิกำร 2555 3 คณะเทคนิคกำรแพทย์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

282 ศัลยศำสตร์โรคหัวใจท่ีพบบ่อย จรัญ สำยะสถิตย์ 2555 2 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร

283 ศัลยศำสตร์หลอดเลือดในเวชปฏิบัติท่ัวไป บูรพำ กำญจนบัตร, บรรณำธิกำร 2555 3 โฆษิตกำรพิมพ์

284 สงครำมในหลอดเลือด : กันไว้ก่อนหลอดเลือดแข็งตีบตัน เฉลียว ปิยะชน. 2555 3 ตถำตำ

285 สถิติประยุกต์ส ำหรับกำรวิจัย ศิริชัย กำญจนวำสี. 2555 5 คณะครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

286 สมุดภำพอ้ำงอิงทำงเทคนิคกำรแพทย์. เล่ม 2 สมำคมเทคนิคกำรแพทย์แห่งประเทศไทย2555 1 สมำคมเทคนิคกำรแพทย์แห่งประเทศไทย
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

287 สรีรวิทยำ 1 - 2555 1 โครงกำรสวัสดิกำรวิชำกำร สถำบันฯ

288 สรีรวิทยำระบบทำงเดินอำหำรและกำรประยุกต์ทำงคลินิก ดวงพร ทองงำม 2555 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

289 สรีรวิทยำระบบหัวใจและหลอดเลือด พัชรินทร์ เทพอำรีนันท์ 2555 8 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

290 หลักคณิตศำสตร์ พัฒนี อุดมกะวำนิช. 2555 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

291 4 โรคยอดฮิตคร่ำชีวิตคนไทย ยุทธศักด์ิ ทินบำล, บรรณำธิกำร 2554 2 Sanamya Pub.

292 Atlas of hematology for medical students มำลิดำ พรพัฒน์กุล, บรรณำธิกำร 2554 2 มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช

293 Atlas of medical parasitology : with 469 colour illustrations ประยงค์ ระดมยศ ... [และคนอ่ืนๆ] 2554 6 ภำพพิมพ์

294 Basic hematology in general practice นงลักษณ์ คณิตทรัพย์, บรรณำธิกำร 2554 7 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต

295 Clinical epidemiology กิตติ ต่อจรัส, บรรณำธิกำร 2554 5 โครงกำรต ำรำ วิทยำลัยแพทยศำสตร์ฯ

296 Diagnotic approach in hematology : laboratory interpretation and clinical correlationนภชำญ เอ้ือประเสริฐ, บก. 2554 8 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

297 ECG ทำงคลินิก ยงยุทธ สหัสกุล 2554 4 งำนต ำรำวำรสำรและส่ิงพิมพ์ สถำนฯ

298 Siriraj dermatology digest โรคผิวหนัง..ไม่ผิวเผิน เพ็ญวดี พัฒนปรีชำกุล ... [และคนอ่ืนๆ] 2554 2 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ม.มหิดล

299 กรุ๊ปเลือดแบบน้ี กินอะไรแล้วดีต่อสุขภำพนะ จำรุณี จันทร์ลอยนภำ, บรรณำธิกำร 2554 1 Book Caff

300 กำรใช้โลหิตและส่วนประกอบโลหิตอย่ำงเหมำะสม : คู่มือแพทย์ พิมล เช่ียวศิลป์, บรรณำธิกำร 2554 6 ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย

301 กำรตรวจปัสสำวะและสำรน้ ำ มำลินี พงศ์เสวี, 2504- 2554 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

302 กำรป้องกันเอชไอวีในวัยรุ่น : ประเด็นท้ำทำยและแนวทำงกำรแก้ไข วำรุณี ฟองแก้ว. 2554 3 นพบุรีกำรพิมพ์ จ ำกัด

303 กำรวินิจฉัยทำงห้องปฏิบัติกำรส ำหรับภำวะท่ีมีควำมส ำคัญในห้องฉุกเฉิน ส ำหรับ... วิโรจน์ ไววำนิชกิจ. 2554 2 เลิฟมีเลิฟมำยบุ๊ค

304 กำรส่องกล้องล ำไส้ใหญ่ สุพจน์ พงศ์ประสบชัย, บรรณำธิกำร 2554 3 กรุงเทพเวชสำร

305 กำรหำยใจ : ร่ำงกำยของเรำใช้อำกำศให้เป็นประโยชน์อย่ำงไร จอห์นสัน, จินนี. 2554 1 โรงพิมพ์ไทยวัฒนำพำนิช

306 กินเป็นมะเร็งตำย ดนุลดำ บัวแก้ว 2554 1 บีเวลล์ สปีเชียล

307 ควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรตรวจวิเครำะห์ส่ิงคัดหล่ังและสำรน้ ำจำกกำรสวนล้ำง... วิโรจน์ ไววำนิชกิจ, บรรณำธิกำร 2554 5 เลิฟมีเลิฟมำยบุ๊ค

308 คู่มือกำรป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ส ำหรับบุคลำกรทำงกำรแพทย์และ... วรยำ เหลืองอ่อน, บก. 2554 2 ส ำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค



ตารางหมายเลข  9
จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หน้าท่ี  15      .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

309 คู่มือแปลผลตรวจเลือด. เล่ม 1 ประสำร เปรมะสกุล. 2554 6 อรุณกำรพิมพ์

310 คู่มือแปลผลตรวจเลือด. เล่ม 2 ประสำร เปรมะสกุล 2554 2 อรุณกำรพิมพ์

311 คู่มือแปลผลตรวจเลือด. เล่ม 2 ประสำร เปรมะสกุล. 2554 1 อรุณกำรพิมพ์

312 คู่มือแพทย์เวร จำรุพิมพ์ สูงสว่ำง ... [และคนอ่ืนๆ] 2554 1 โครงกำรต ำรำ-ศิริรำช ส ำนักงำนรองฯ

313 คู่มือวัคซีน 2012 และประเด็นในกำรส่ือสำร ศูนย์ฝึกอบรมทักษะกำรส่ือสำร 2554 6 ศูนย์อบรมทักษะกำรส่ือสำร

314 เคมีท่ัวไป เล่ม 2 รำนี สุวรรณพฤกษ์ 2554 1 วิทยพัฒน์

315 เคมีอินทรีย์ข้ันต้น 1 วิลำศ พุ่มพิมล. 2554 4 ดวงกมลพับลิชช่ิง

316 เช้ืออีโคไลกับโรคท่ีเก่ียวกับระบบทำงเดินอำหำร วิโรจน์ ไววำนิชกิจ 2554 2 Feel Good

317 ต ำรำกำรวิจัยทำงคลินิก มหำวิทยำลัยมหิดล. คณะเวชศำสตร์ฯ 2554 2 คณะเวชศำสตร์เขตร้อน มหำวิทยำลัยมหิดล

318 ต ำรำชีวสถิติพ้ืนฐำน วิชัย เอกพลำกร. 2554 8 คณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล

319 ต ำรำระบำดวิทยำและมำตรกำรควบคุมของเช้ือจุลชีพด้ือยำในโรงพยำบำล อนุชำ อภิสำรธนรักษ์ 2554 1 คณะแพทย์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

320 ธำลัสซีเมีย : กำรวินิจฉัยทำงห้องปฏิบัติกำร เทพ นันทพูลทรัพย์ 2554 3 โครงกำรสวัสดิกำรวิชำกำร สถำบันพระฯ

321 บีที : Bacillus thuringiensis จุลินทรีย์ควบคุมแมลง จริยำ จันทร์ไพแสง 2554 2 คณะเกษตร  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

322 ปรสิตวิทยำทำงกำรแพทย์ นิมิตร มรดก, บรรณำธิกำร 2554 4 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

323 ปัญหำท่ีพบบ่อยในกำรดูแลรักษำผู้ป่วยท่ีสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้ำ สุดำ สีบุญเรือง, บรรณำธิกำร 2554 1 คลินิกพิษจำกสัตว์ สถำนเสำวภำ สภำฯ

324 ผักผลไม้เมนูพิชิตมะเร็ง สมพงษ์ บัวแย้ม, บรรณำธิกำร 2554 2 วรวุฒิกำรพิมพ์

325 มะเร็งวิทยำระดับโมเลกุล เต็มดวง ล้ิมไพบูลย์ 2554 2 คณะเทคนิคกำรแพทย์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

326 ระบบคอมพิวเตอร์สำรสนเทศห้องปฏิบัติกำรกำรแพทย์ วิโรจน์ ไววำนิชกิจ. 2554 1 เลิฟมีเลิฟมำยบุ๊ค

327 รำยงำนฉบับสมบูรณ์กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเก่ียวกับวัคซีน  ป้องกันกำรติดเช้ือ... - 2554 1 โครงกำรประเมินเทคโนโลยีและนโยบำยฯ

328 รำยงำนฉบับสมบูรณ์สรุปเน้ือหำกำรประชุมนำนำชำติเร่ืองเคร่ืองมือแพทย์ คร้ังท่ี 1… - 2554 2 โครงกำรประเมินเทคโนโลยีและนโยบำยฯ

329 เลือดจำง : กำรรักษำ ดูแล และอำหำรบ ำรุงเลือด กนกอร บุญพิทักษ์ 2554 2 Feel Good

330 วัคซีน โอฬำร พรหมำลิขิต, บรรณำธิกำร 2554 5 นพชัยกำรพิมพ์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

331 วัคซีน : กำรวิจัยพัฒนำ กำรผลิต กำรควบคุมคุณภำพและกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค จรุง เมืองชนะ, บรรณำธิกำร 2554 1 โรงพิมพ์องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก

332 สุขภำพดีอำยุยืนด้วยวิธีกำรกินอำหำรตำมกรุปเลือด ฟรินจ์, เอ็มม่ำ 2554 2 เก็ท ไอเดีย

333 หลักและแนวปฏิบัติกำรป้องกันกำรติดเช้ือในโรงพยำบำล อะเค้ือ อุณหเลขกะ. 2554 6 คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

334 หลักและแนวปฏิบัติในกำรท ำลำยเช้ือและกำรท ำให้ปรำศจำกเช้ือ อะเค้ือ อุณหเลขกะ. 2554 6 คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

335 หัวใจ : เลือดว่ิงไปท่ัวร่ำงกำยได้อย่ำงไร - 2554 1 ไทยวัฒนำพำนิช

336 หัวใจดีชีวิตดี : ฉบับกำร์ตูน หวังเจินอ้ี 2554 2 อินสปำยร์

337 องค์ควำมรู้ (Factsheet) เร่ืองโรคติดต่ออุบัติใหม่ วรยำ เหลืองอ่อน, บก. 2554 2 ส ำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค

338 อณูพันธุศำสตร์ของโรคภูมิต้ำนเน้ือเย่ือตนเอง ณัฏฐิยำ หิรัญกำญจน์. 2554 2 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

339 อิมมูโนฮิสโตเคมิสทรี : ทฤษฎีและปฏิบัติ สุธำทิพย์ พงษ์เจริญ 2554 3 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร

340 เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของหัวใจและหลอดเลือด ทนงชัย สิริอภิสิทธ์ิ, บรรณำธิกำร 2554 1 โครงกำรต ำรำ-ศิริรำช สังกัดงำนวิชำกำรฯ

341 202 สูตรสุดยอดอำหำรยับย้ังมะเร็งส ำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งท่ีอยู่ระหว่ำงกำรให้เคมีบ ำบัด สมนึก ช้ำงพลำย 2553 2 บุ๊ค อิส

342 Essential hematology for general practitioners ธัญญพงษ์ ณ นคร, บรรณำธิกำร 2553 5 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

343 Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase deficiency : molecular and clinical... อิศรำงค์ นุชประยูร 2553 3 จรัลสนิทวงศ์กำรพิมพ์

344 Say it in English : useful phrases and sentences for nursing personnel ธมลวรรณ ลำไม้. 2553 2 โรงพิมพ์นพรัตน์

345 Update vaccine : from infancy to childhook and adolescence - 2553 2 ฝ่ำยกุมำรเวชศำสตร์ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์

346 กำยวิภำคศำสตร์ วุฒิกิจ ธนะภูมิ 2553 5 มูลนิธิกำรแพทย์แผนไทยพัฒนำ

347 กำรกระจำยตัวของดีเอ็นเอโพลีมอฟิซึมของยีนพำรำออกโซเนส 2 ในกลุ่มตัวอย่ำง... ทินกร เพ่ิมพงศ์ไพบูลย์. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

348 กำรจ ำแนกสำยพันธ์ุของ Vibrio parahaemolyticus โดยวิธีกำรศึกษำแบบแผนกำร... พรทิพย์ พ่ึงม่วง. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

349 กำรวินิจฉัยแบคทีเรียด้ือยำ - 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

350 กำรวินิจฉัยโรคติดเช้ือแบคทีเรียทำงกำรแพทย์ - 2553 6 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

351 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้และควำมเหมำะสมของกำรใช้เทคโนโลยีเพทซีทีใน... อินทิรำ ยมำภัย ... [และคนอ่ืนๆ] 2553 1 โครงกำรประเมินเทคโนโลยีและนโยบำยฯ

352 กำรส ำรวจสำรก่อภูมิแพ้ในอำกำศ อ ำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร บุญเจือ ธรณินทร์...[และคนอ่ืน ๆ] 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

353 ควำมรู้พ้ืนฐำนด้ำนพยำธิวิทยำคลินิก สุคันธำ สิงห์ทอง 2553 3 โครงกำรสวัสดิกำรวิชำกำร สถำบันฯ

354 คู่มือทักษะกำรส่ือสำรเพ่ือดูแลผู้ป่วยมะเร็ง - 2553 2 ฝ่ำยกุมำรเวชศำสตร์ โรงพยำบำลจุฬำฯ

355 คู่มือปฏิบัติกำรธนำคำรโลหิต 2. MT4323(พิมพ์คร้ังท่ี 1) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

356 คู่มือปฏิบัติกำรแบคทีเรียทำงกำรแพทย์ 1. MT3513(พิมพ์คร้ังท่ี 12) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

357 คู่มือปฏิบัติกำรวิชำปรสิตวิทยำทำงกำรแพทย์ 1. MT3632(พิมพ์คร้ังท่ี 6) - 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

358 คู่มือแปลผลตรวจเลือด. เล่ม 1(พิมพ์คร้ังท่ี 4) ประสำร เปรมะสกุล. 2553 1 อรุณกำรพิมพ์

359 คู่มือและบทคัดย่อประชุมวิชำกำรประจ ำปี คร้ังท่ี 20, 25-26 พฤศจิกำยน 2553... ประชุมวิชำกำรประจ ำปีสมำคมไวรัส... 2553 1 สมำคม

360 คู่มือวัคซีน 2010 และประเด็นในกำรส่ือสำร ชิษณุ พันธ์ุเจริญ ... [และคนอ่ืนๆ] 2553 2 ศูนย์อบรมทักษะกำรส่ือสำร

361 เซลล์ชีววิทยำ เกล็ดแก้ว ด่ำนวิวัฒน์. 2553 1 ไอกรุ๊ป เพรส

362 ดีเอ็นเอเทคโนโลยี : กำรประยุกต์ศึกษำแบคทีเรียก่อโรคเมลิออยโดสิส สุมำลี ต้ังประดับกุล. 2553 40 แมคกรอ-ฮิล

363 ตรวจเลือดไวรัสลงตับ ประสำร เปรมะสกุล. 2553 6 อรุณกำรพิมพ์

364 ต ำรำศัลยศำสตร์คลินิก 1 - 2553 2 กรุงเทพเวชสำร

365 แนวทำงในกำรปฏิบัติทำงนิติเวชศำสตร์ - 2553 3 คณะกรรมกำรฯ

366 แบคทีเรียทำงกำรแพทย์ อิสยำ จันทร์วิทยำนุชิต. 2553 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

367 ปฏิบัติกำรเคมีคลินิก 2. MT3123(พิมพ์คร้ังท่ี 7) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

368 โปรไบโอติก : มหัศจรรย์จุลินทรีย์ ทำงเลือกใหม่เพ่ือสุขภำพดี ฮัฟฟ์นำเกิล, แกร่ี บี 2553 2 มติชน

369 พันธุศำสตร์โมเลกุล ธีระชัย ธนำนันต์ 2553 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต

370 ภูมิคุ้มกันโลหิตวิทยำและธนำคำรเลือด - 2553 1 คณะเทคนิคกำรแพทย์ ม.เชียงใหม่

371 มะเร็งร้ำยหำยด้วยธรรมชำติบ ำบัด วิสิทธ์ิพร เปล่งข ำ 2553 2 ฟีลกูด

372 รอบรู้เร่ืองมะเร็งและเมนูพิชิตโรค - 2553 2 มำยิก

373 รังสีชีววิทยำ สุมำลัย วังวรรณรัตน์ 2553 2 แม็กซ์พร้ินต้ิง

374 รังสีรักษำร่วมสมัย ชวลิต เลิศบุษยำนุกูล 2553 3 ธนำเพรส
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

375 โรคเลือดออกง่ำยและหลอดเลือดอุดตันในเขตร้อน - 2553 1 คณะแพทย์ศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

376 วัคซีน : กำรวิจัยพัฒนำ กำรผลิต กำรควบคุมคุณภำพและกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค - 2553 1 จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย ส ำนักฯ

377 วัคซีน ท่ีคุณยังไม่รู้ สุรีย์พร กอบเก้ือชัยพงษ์ 2553 1 กรกนกกำรพิมพ์

378 วิจัยทำงกำรแพทย์ ธีระพร วุฒยวนิช, บรรณำธิกำร 2553 3 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

379 วิทยำภูมิคุ้มกันพ้ินฐำนและคลินิก อรวดี หำญวิวัฒน์วงศ์, บรรณำธิกำร 2553 10 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

380 วิทยำหลอดเลือดด ำ - 2553 3 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

381 สมุดภำพอ้ำงอิงทำงเทคนิคกำรแพทย์. เล่ม 1 - 2553 4 สมำคมเทคนิคกำรแพทย์แห่งประเทศไทย

382 หลักกำรและเทคนิคทำงห้องปฏิบัติกำรคลินิก จิตรบรรจง ต้ังปอง 2553 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

383 เอกสำรค ำสอนระเบียบวิธีวิจัย. MT3032(พิมพ์คร้ังท่ี 11) ทวีพร พันธ์ุพำณิชย์. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

384 เอกสำรค ำสอนระเบียบวิธีวิจัย. MT3032(พิมพ์คร้ังท่ี 12) ทวีพร พันธ์ุพำณิชย์. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

385 เอกสำรค ำสอนวิชำจุลทรรศนศำสตร์คลินิก. MT 4212(พิมพ์คร้ังท่ี 3) - 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

386 เอกสำรค ำสอนวิชำธนำคำรโลหิต 2. MT4323(พิมพ์คร้ังท่ี 3) ชลันดำ กองมะเริง. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

387 เอกสำรค ำสอนวิชำปรสิตวิทยำทำงกำรแพทย์ 1. MT3632 - 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

388 เอกสำรประกอบกำรสอนกำรสอนวิชำเคมีคลินิก 2. MT3123(พิมพ์คร้ังท่ี 5) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

389 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำอณูชีววิทยำ. MT4052(พิมพ์คร้ังท่ี 2) - 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

390 เอกสำรประกอบค ำสอนแบคทีเรียทำงกำรแพทย์ 1. MT3513(พิมพ์คร้ังท่ี 5) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

391 เอกสำรเผยแพร่สถำบันนิติวิทยำศำสตร์ - 2553 1 สถำบัน

392 Chulalongkorn hematology atlas พลภัทร โรจน์นครินทร์, บรรณำธิกำร 2552 5 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

393 Essential hematology for general practitioner - 2552 3 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

394 Oncologic imaging = ภำพวินิจฉัยโรคมะเร็ง - 2552 1 โรงพิมพ์แรือนแก้วกำรพิมพ์

395 กระบวนกำรห้ำมเลือดและกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำรด้ำนกระบวนกำรห้ำมเลือด อ ำพร ไตรภัทร. 2552 3 คณะเทคนิคกำรแพทย์ ม.ขอนแก่น 

396 กำรจัดจ ำแนกแบคทีเรียแกรมลบรูปท่อน วงศ์เอนเทอโรแบคทีเรียซีอี สุบัณฑิต น่ิมรัตน์. 2552 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

397 กำรดัดแปลงวิธีอิมมูโนเพอร์ออกซิเดส ส ำหรับตรวจหำแอนติบอดีชนิด IgM ต่อเช้ือ… ศรำวุธ สุทธิรัตน์...[และคนอ่ืน ๆ] 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

398 กำรดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ำยในชุมชน สุมำนี ศรีก ำเหนิด,--2509- 2552 1 -

399 กำรตรวจพิสูจน์เช้ือรำก่อโรคทำงห้องปฏิบัติกำร บงกชวรรณ สุตะพำหะ. 2552 2 คณะเทคนิคกำรแพทย์ ม.เชียงใหม่

400 กำรตรวจสเมียร์เลือด - 2552 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

401 กำรตอบสนองของบุคคลต่อภำวะเครียด พจนำ ปิยะปกรณ์ชัย 2552 2 โครงกำรสวัสดิกำรวิชำกำร สถำบันฯ

402 กำรติดตำมเฝ้ำระวังระบบหำยใจและระบบไหลเวียนเลือด เทวำรักษ์ วีระวัฒกำนนท์ 2552 5 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

403 กำรประชุมวิชำกำรงำนบริกำรโลหิตระดับชำติ ประจ ำปี พ.ศ. 2551 ศูนย์บริกำรโลหิต...กำรประชุมวิชำกำร (2551 : กรุงเทพฯ) 2552 1 คณะอนุกรรมกำรวิชำกำรในคณะกรรมฯ

404 กำรประชุมวิชำกำรประจ ำเดือน พศ 2551 ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติสภำกำชำติไทย…กำรประชุมวิชำกำรประจ ำเดือน พ.ศ…. 2552 1 คณะอนุกรรมกำรวิชำกำรในคณะกรรมฯ

405 กำรพัฒนำกำรประเมินผลกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรรักษำในผู้ป่วยมะเร็ง - 2552 1 ศูนย์มะเร็ง อุบลรำชธำนี

406 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้และควำมเหมำะสมของกำรใช้เทคโนโลยีเพทซีทีในประเทศไทย- 2552 4 โครงกำรประเมินเทคโนโลยีและนโยบำยฯ

407 กินอย่ำงไรเม่ือเป็นมะเร็ง พวงทอง ไกรพิบูลย์. 2552 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

408 กินอำหำรไทยห่ำงไกลมะเร็ง มลฤดี สุขประสำรทรัพย์ 2552 3 หมอชำวบ้ำน

409 คู่มือปฏิบัติกำรธนำคำรเลือด - 2552 1 คณะเทคนิคกำรแพทย์ ม.เชียงใหม่

410 คู่มือปฏิบัติกำรแบคทีเรียทำงกำรแพทย์ 1. MT 3513(พิมพ์คร้ังท่ี 11) วัชรินทร์ รังษีภำณุรัตน์. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

411 คู่มือปฏิบัติกำรแบคทีเรียทำงกำรแพทย์ 2. MT3522 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

412 คู่มือปฏิบัติกำรวิชำจุลชีววิทยำทำงกำรแพทย์. MT 2512(พิมพ์คร้ังท่ี 9) - 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

413 คู่มือปฏิบัติกำรวิชำปรสิตวิทยำทำงกำรแพทย์ 1. MT 3632(พิมพ์คร้ังท่ี 5) - 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

414 คู่มือปฏิบัติกำรวิชำปรสิตวิทยำทำงกำรแพทย์ 2. MT 3642(พิมพ์คร้ังท่ี 3) - 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

415 คู่มือปฏิบัติกำรไวรัสและรำวิทยำทำงกำรแพทย์. MT 4512(พิมพ์คร้ังท่ี 3) - 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

416 คู่มือแปลผลตรวจเลือด ประสำร เปรมะสกุล. 2552 7 อรุณกำรพิมพ์

417 คู่มือแปลผลตรวจเลือด. เล่ม 1 ประสำร เปรมะสกุล. 2552 4 อรุณกำรพิมพ์

418 คู่มือแปลผลตรวจเลือด. เล่ม 2 ประสำร เปรมะสกุล. 2552 1 อรุณกำรพิมพ์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

419 คู่มือและบทคัดย่อประชุมวิชำกำรประจ ำปี คร้ังท่ี 19, 20 พฤศจิกำยน 2552 สมำคมไวรัสวิทยำประชุมวิชำกำรประจ ำปีสมำคมไวรัส... 2552 1 สมำคม

420 จุลชีววิทยำทำงอำหำร บุษกร อุตรภิชำติ. 2552 2 มหำวิทยำลัยทักษิณ

421 จุลชีววิทยำและภูมิคุ้มกันวิทยำส ำหรับพยำบำล จินตนำ อำจสันเท๊ียะ 2552 1 บำงกอกบล๊อก

422 ชีวผลิตภัณฑ์ทำงยำ - 2552 6 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

423 ชีววิทยำ. เล่ม 1 เชำวน์ ชิโนรักษ์. 2552 3 ศิลปำบรรณำคำร

424 ตรงประเด็น...เร่ือง Adverse drug reaction ธิดำ นิงสำนนท์, บรรณำธิกำร 2552 1 สมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล (ประเทศไทย)

425 ตรงประเด็นเร่ือง Adverse drug reaction 2 : กำรประเมินผ่ืนแพ้ยำ จันทิมำ โยธำพิทักษ์, บรรณำธิกำร 2552 3 สมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล (ประเทศไทย)

426 ต ำรำจักษุพยำธิวิทยำ วสี ตุลวรรธนะ 2552 2 เวิลด์ออฟเซ็ท

427 ต ำรำวิทยำแบคทีเรียกำรแพทย์ ภัทรชัย กีรติสิน 2552 2 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล

428 บทบำทในกำรเป็นพำหะเช้ือปรสิตแบบเชิงกลของแมลงสำบในเขตจังหวัดสมุทรปรำกำรเพ็ญนภำ ชมะวิต 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

429 แบคทีเรียและโรคติดเช้ือทีพบบ่อยในช่องปำก รวี เถียรไพศำล 2552 2 คณะทันตแพทยศำสตร์ ม.สงขลำนครินทร์

430 ปฏิบัติกำรเคมีคลินิก 2. MT 3123(พิมพ์คร้ังท่ี 6) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

431 ปรสิตวิทยำ ชโลบล วงศ์สวัสด์ิ 2552 3 คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

432 พยำธิวิทยำคลินิก - 2552 5 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

433 พยำธิสรีรวิทยำทำงกำรพยำบำล - 2552 1 คณะพยำบำลศำสตร์ ม.มหิดล

434 พยำธิสรีรวิทยำทำงกำรพยำบำล. เล่ม 1 - 2552 1 โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล

435 พยำธิสรีรวิทยำทำงกำรพยำบำล. เล่ม 2 - 2552 1 คณะแพทยสำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี

436 มะเร็ง...ยังมีทำงออกท่ีไม่ส้ินหวัง - 2552 2 ฮ่ังยี

437 มะเร็งในเด็ก พวงทอง ไกรพิบูลย์. 2552 1 อมรินทร์สุขภำพ

438 รังสีวิทยำในเวชศำสตร์ฉุกเฉิน บุษณี วิบุลผลประเสริฐ, บรรณำธิกำร 2552 1 หมอชำวบ้ำน

439 รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ระบบค ำนวณปริมำณรังสีท่ีผู้ป่วยได้รับแบบ Real time - 2552 1 มหำวิทยำลัยนเรศวร

440 รำยงำนฉบับสมบูรณ์กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเก่ียวกับวัคซีน ป้องกันกำรติดเช้ือ... - 2552 3 โครงกำรประเมินเทคโนโลยีและฯ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

441 รู้จักมะเร็ง : โรคร้ำยท่ีป้องกันรักษำได้ วิมลพรรณ วรรณพฤกษ์. 2552 1 ฟีลกูด

442 รู้จักและเข้ำใจเลือดส่ิงมหัศจรรย์ในร่ำงกำยเรำ โมริ, ฮิโรชิ 2552 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

443 รู้ทันโรคมะเร็ง พวงทอง ไกรพิบูลย์. 2552 1 มติชน

444 โรคติดเช้ือในโรงพยำบำล กมลวิช เลำประสพวัฒนำ 2552 1 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

445 เวชปฏิบัติทำงโลหิตวิทยำ วิชัย ประยูรวิวัฒน์, บรรณำธิกำร 2552 5 สมำคมโลหิตวิทยำแห่งประเทศไทย

446 ศัลยศำสตร์มะเร็งวิทยำ : กำรรักษำตำมแนวสหสำขำส ำหรับโรคมะเร็งท่ีพบบ่อยทำง... - 2552 6 กรุงเทพเวชสำร

447 สรีรวิทยำของไตควำมผิดปกติของอิเล็กโทรไลต์และของกรดด่ำง - 2552 5 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

448 ส่ือสำรเพ่ือควำมเข้ำใจเร่ือง "วัคซีน" ชิษณุ พันธ์ุเจริญ, บรรณำธิกำร 2552 4 ศูนย์ฝึกอบรมทักษะกำรส่ือสำร ฝ่ำยกุมำรฯ

449 อณูพันธุศำสตร์เบ้ืองต้น : มหัศจรรย์ของดีเอ็นเอ ตรีทิพย์ รัตนวรชัย 2552 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

450 อำหำรจีนพิชิตมะเร็ง หวัง เจ้ิน ก๋ัว 2552 3 ฮ่ังยี

451 เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของหลอดเลือด - 2552 3 คณะแพทย์ศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

452 เอกสำรค ำสอนธนำคำรโลหิต 1. MT 3332 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

453 เอกสำรค ำสอนระเบียบวิธีวิจัย. MT 3032(พิมพ์คร้ังท่ี 10) ทวีพร พันธ์ุพำณิชย์. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

454 เอกสำรค ำสอนโลหิตวิทยำ 2. MT 3243 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

455 เอกสำรค ำสอนวิชำจรรยำบรรณและมำตรฐำนวิชำชีพ. MT 4072 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

456 เอกสำรค ำสอนวิชำจุลชีววิทยำทำงกำรแพทย์. MT 2512(พิมพ์คร้ังท่ี 9) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

457 เอกสำรค ำสอนวิชำจุลทรรศนศำสตร์คลินิก. MT 4212 - 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

458 เอกสำรค ำสอนวิชำธนำคำรโลหิต 2. MT4323 กำญจนำ เกตุบุญลือ. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

459 เอกสำรค ำสอนวิชำปรสิตวิทยำทำงกำรแพทย์ 1. MT 3632 - 2552 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

460 เอกสำรค ำสอนวิชำปรสิตวิทยำทำงกำรแพทย์ 2. MT 3642(พิมพ์คร้ังท่ี 2) - 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

461 เอกสำรค ำสอนวิชำเวชศำสตร์ชุมชน. MT 4041(พิมพ์คร้ังท่ี 2) ศรำวุธ สุทธิรัตน์. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

462 เอกสำรค ำสอนวิชำไวรัสและรำวิทยำทำงกำรแพทย์. MT 4512(พิมพ์คร้ังท่ี 3) - 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

463 เอกสำรค ำสอนวิทยำภูมิคุ้มกันทำงกำรแพทย์. MT 3412(พิมพ์คร้ังท่ี 8) ทวีพร พันธ์ุพำณิชย์. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

464 เอกสำรประกอบกำรสอนเทคโนโลยีชีวภำพ. MT 4021(พิมพ์คร้ังท่ี 3) - 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

465 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำเคมีคลินิก 2. MT3123 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

466 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำเคมีคลินิก 3. MT 3143 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

467 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำโลหิตวิทยำ 3. MT 3253 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

468 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำอณูชีววิทยำ. MT 4052(พิมพ์คร้ังท่ี 1) - 2552 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

469 เอกสำรประกอบค ำสอนแบคทีเรียทำงกำรแพทย์ 1. MT 3513 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2552 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

470 เอกสำรประกอบค ำสอนไวรัสและรำวิทยำทำงกำรแพทย์. MT 4512(พิมพ์คร้ังท่ี 3) - 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

471 100 เร่ือง "มะเร็ง" ต้องรู้ - 2551 2 ใกล้หมอ

472 100 สำรก่อมะเร็งต้องเล่ียง เอ้ือมพร สกุลแก้ว. 2551 3 ใกล้หมอ

473 How to... สู้มะเร็ง ธนำภร โรจนทัพพะ. 2551 2 รวมทรรศน์

474 Laboratory application in clinical hematology - 2551 1 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

475 SLE และกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร วิโรจน์ ไววำนิชกิจ 2551 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

476 กรณีศึกษำเก่ียวกับกำรตรวจวิเครำะห์สำรน้ ำทำงห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ วิโรจน์ ไววำนิชกิจ. 2551 6 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

477 กรรมพันธ์ุฟอร์เซล ประเสริฐ ผลิตผลกำรพิมพ์. 2551 1 มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค

478 กำรจัดจ ำแนกแบคทีเรียแกรมลบรูปร่ำงท่อน : วงศ์วิบริโอนำซีอี สุบัณฑิต น่ิมรัตน์. 2551 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

479 กำรดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยกำรแพทย์ผสมผสำน - 2551 1 ส ำนักกำรแพทย์ทำงเลือก กรมฯ

480 กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรและกำรพยำบำล ชวนพิศ วงศ์สำมัญ 2551 10 คณะพยำบำลศำสตร์ ม.ขอนแก่น

481 กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรและกำรพยำบำล ชวนพิศ วงศ์สำมัญ 2551 1 คณะพยำบำลศำสตร์ ม.ขอนแก่น

482 กำรตรวจวิเครำะห์ก๊ำซในเลือด วิโรจน์ ไววำนิชกิจ. 2551 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

483 กำรบริหำรจัดกำรห้องปฏิบัติกำรและคลินิกสัมพันธ์ทำงโลหิตวิทยำ - 2551 5 โรงพิมพ์ป่ินเกล้ำกำรพิมพ์

484 กำรประชุมเชิงปฎิบัติกำรงำนบริกำรโลหิตระดับชำติ พ.ศ. 2550. เล่มท่ี 4 พ.ศ. 2550 กำรประชุมเชิงปฎิบัติกำรงำนบริกำร... 2551 1 ธรรมสำร
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หน้าท่ี  23      .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

485 กำรประชุมวิชำกำรงำนบริกำรโลหิตระดับชำติ ประจ ำปี พ.ศ. 2550 ศูนย์บริกำรโลหิต. กำรประชุมวิชำกำร (2550 : กรุงเทพฯ) 2551 1 ธรรมสำร

486 กำรประชุมวิชำกำรประจ ำเดือน พศ 2550  ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติสภำกำชำติไทย. กำรประชุมวิชำกำรประจ ำเดือน พ.ศ.... 2551 1 ธรรมสำร

487 กำรประเมินต้นทุน-อรรถประโยชน์ของกำรใช้ยำ Reccombinant human... จิรำพรรณ เรืองรอง 2551 1 โครงกำรประเมินเทคโนโลยีและฯ

488 กำรประยุกต์หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในกระบวนกำรทำงห้องปฏิบัติ... วิโรจน์ ไววำนิชกิจ. 2551 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

489 กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือกำรรักษำในผู้ป่วยมะเร็งแบบองค์รวม.. - 2551 1 ศูนย์มะเร็ง อุบลรำชธำนี

490 กำรพัฒนำสำรสนเทศด้ำนกำรรักษำในผู้ป่วยมะเร็งแบบองค์รวม - 2551 1 ศูนย์มะเร็ง อุบลรำชธำนี

491 กำรวิเครำะห์ผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรส ำหรับพยำบำล - 2551 2 วี.เจ.พร้ินต้ิง

492 กำรวิเครำะห์สถิติข้ันสูงด้วย SPSS for Windows กัลยำ วำนิชย์บัญชำ 2551 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

493 กำรวินิจฉัยโรคติดเช้ือแบคทีเรียทำงกำรแพทย์ - 2551 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

494 กำรส ำรวจควำมครอบคลุมของกำรได้รับวัคซีนข้ันพ้ืนฐำนและวัคซีนในนักเรียน พ.ศ.... กรมควบคุมโรค. ส ำนักโรคติดต่อท่ัวไป 2551 5 กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข

495 เกร็ดพยำธิวิทยำคลินิก วิโรจน์ ไววำนิชกิจ. 2551 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

496 ควำมจริงเร่ืองจีเอ็มโอ : มำยำคติ กำรผูกขำด และคอรัปช่ัน ในนำมของควำมก้ำวหน้ำ วิฑูรย์ เล่ียนจ ำรูญ 2551 2 มูลนิธิชีววิถี(BIOTHAI)

497 ควำมรู้เก่ียวกับเห็ดมีพิษ พรรณทิพย์ ตียพันธ์ 2551 1 กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์

498 ควำมรู้พ้ืนฐำนเก่ียวกับกำรตรวจวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำร ณ จุดท่ีดูแลผู้ป่วย วิโรจน์ ไววำนิชกิจ. 2551 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

499 คุณหมอช่วยด้วยฉันเป็นมะเร็ง อังเป็งเทียม 2551 3 อมรินทร์สุขภำพ

500 คุณหมอช่วยด้วยฉันเป็นมะเร็ง อังเป็งเทียม 2551 2 อมรินทร์สุขภำพ

501 คู่มือปฏิบัติกำรเทคโนโลยีชีวภำพ. MT 4032(พิมพ์คร้ังท่ี 8) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

502 คู่มือปฏิบัติกำรแบคทีเรียทำงกำรแพทย์ 1. MT 3513(พิมพ์คร้ังท่ี 10) วัชรินทร์ รังษีภำณุรัตน์. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

503 คู่มือปฏิบัติกำรแบคทีเรียทำงกำรแพทย์ 2. MT 3522(พิมพ์คร้ังท่ี 9) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2551 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

504 คู่มือปฏิบัติกำรวิชำจุลชีววิทยำทำงกำรแพทย์. MT 2512(พิมพ์คร้ังท่ี 8) - 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

505 คู่มือปฏิบัติกำรวิชำปรสิตวิทยำทำงกำรแพทย์ 1. MT 3632 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

506 คู่มือปฏิบัติกำรวิชำปรสิตวิทยำทำงกำรแพทย์ 2. MT 3642 - 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

507 คู่มือปฏิบัติกำรวิทยำภูมิคุ้มกัน 1. MT 3433(พิมพ์คร้ังท่ี 2) ศรำวุธ สุทธิรัตน์. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

508 คู่มือปฏิบัติกำรไวรัสและรำวิทยำทำงกำรแพทย์. MT 4512(พิมพ์คร้ังท่ี 2) - 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

509 คู่มือแปลผลตรวจเลือด. เล่ม 1 ประสำร เปรมะสกุล. 2551 1 อรุณกำรพิมพ์

510 เคมีคลินิก II. MT 3123 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

511 ฉันเอำชนะโรคมะเร็งได้อย่ำงไร ชัญวลี ศรีสุโข. 2551 4 สุขภำพใจ

512 ชีวสถิติส ำหรับงำนวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำ อรุณ จิรวัฒน์กุล 2551 1 ณะสำธำรณสุขศำสตร์ ม.ขอนแก่น

513 ตรงประเด็นเร่ือง Adverse drug reaction - 2551 1 สมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล (ประเทศไทย)

514 ตรงประเด็นเร่ือง Adverse drug reaction 2 : กำรประเมินผ่ืนแพ้ยำ - 2551 1 สมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล (ประเทศไทย)

515 ตรงประเด็นเร่ือง Adverse drug reaction 2 : กำรประเมินผ่ืนแพ้ยำ - 2551 1 สมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล (ประเทศไทย)

516 ต ำรำพันธุศำสตร์ทำงกำรแพทย์ เตือนจิต ค ำพิทักษ์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2551 1 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

517 ต ำรำอำหำรต้ำนมะเร็ง ลลิตำ ธีระสิริ. 2551 2 รวมทรรศน์

518 บทบำทของพยำบำลในงำนด้ำนกำรชันสูตรโรคทำงห้องปฏิบัติกำร วิโรจน์ ไววำนิชกิจ. 2551 6 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

519 แบคทีเรียทำงกำรแพทย์ อิสยำ จันทร์วิทยำนุชิต. 2551 8 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

520 ปฏิบัติกำรเคมีคลินิก 2. MT 3123 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

521 เปล่ียนมะเร็งเป็นพลัง สงวน นิตยำรัมภ์พงศ์. 2551 2 มติชน

522 ผลกระทบกำรตรวจสอบและกำรแปลผลกำรวิเครำะห์ทำงเคมีคลินิค พรรณี พิเดช. 2551 3 คณะเทคนิคกำรแพทย์ มหำวิทยำลัยมหิดล

523 พยำธิวิทยำต่อมน้ ำเหลือง พงษ์ศักด์ิ วรรณไกรโรจน์ 2551 3 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

524 พยำธิสรีรวิทยำทำงกำรพยำบำล. เล่ม 2 - 2551 10 สำมเจริญพำณิชย์(กรุงเทพ)

525 ภูมิคุ้มกันโลหิตวิทยำและธนำคำรเลือด - 2551 1 ธนบรรณกำรพิมพ์

526 โภชนำกำรต้ำนมะเร็ง เฉิน, เจำ เฟย 2551 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

527 มะเร็ง : เสริมรักษำ เคมี-รังสีบ ำบัด ด้วยธรรมชำติวิธี บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล. 2551 1 รวมทรรศน์

528 มะเร็ง-รักษำด้วยตนเอง : ตำมแนวธรรมชำติบ ำบัด ลลิตำ ธีระสิริ. 2551 5 รวมทรรศน์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

529 มะเร็งร้ำยพ่ำยมีดหมอ - 2551 3 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

530 มะเร็งแห่งชีวิต สำทิส อินทรก ำแหง. 2551 1 อมรินทร์สุขภำพ

531 รอบรู้เร่ืองมะเร็งและเมนูพิชิตโรค - 2551 5 มำยิก

532 รู้จักและเข้ำใจเลือดส่ิงมหัศจรรย์ในร่ำงกำย โมริ, ฮิโรชิ 2551 3 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

533 รู้ทันโรคมะเร็ง--โรคท่ีป้องกันและรักษำได้ - 2551 1 แลงเกวจ เซ็นเตอร์ แอดเวอร์ทิสเมนท์

534 โรคตำมฤดูกำลและโรคติดต่อท่ีส ำคัญ - 2551 1 กองควบคุมโรค ส ำนักอนำมัย กรุงเทพฯ

535 โรคตำมฤดูกำลและโรคติดต่อท่ีส ำคัญ อรสำ สุวรรณสำร ... [และคนอ่ืน ๆ] 2551 1 กองควบคุมโรค ส ำนักอนำมัย กรุงเทพมหำนคร

536 โรคมะเร็ง : อำกำรทำงจิตเวชและกำรรักษำ สมภพ เรืองตระกูล. 2551 3 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล

537 โรคมะเร็งจำกกำรประกอบอำชีพและส่ิงแวดล้อม นลินี ศรีพวง. 2551 1 ส ำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพฯ

538 วิทยำกำรระบำดเชิงคลินิกและชีวสถิติ มำนพ คณะโต 2551 1 มหำวิทยำลัยขอนแก่น

539 วิทยำภูมิคุ้มกันพ้ืนฐำนและคลินิก - 2551 2 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

540 วิธีวิทยำกำรวิจัยเชิงคุณภำพในระบบสุขภำพชุมชน มำนพ คณะโต. 2551 1 มหำวิทยำลัยขอนแก่น

541 สรุปบทเรียนกำรแก้ไขปัญหำโรคไข้หวัดนกและกำรเตรียมควำมพร้อมรับกำรระบำดใหญ่...กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข. 2551 1 กรมควบคุมโรค

542 สำรพิษรอบตัว ไมตรี สุทธจิตต์. 2551 3 ดวงกมลพับลิชช่ิง

543 หมอจีน...แนะวิธีสู้มะเร็ง หวง, ฉวนกุ้ย 2551 1 สกำยบุ๊กส์

544 หลอดเลือดแข็งตีบตันป้องกันได้ : ฟ้ืนคีนสภำพด้วยกำรแพทย์องค์รวม เฉลียว ปิยะชน 2551 5 สุขภำพใจ

545 อยู่กับมะเร็งอย่ำงเป็นสุข พวงทอง ไกรพิบูลย์. 2551 5 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

546 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำพยำธิสรีรวิทยำและเภสัชวิทยำคลินิกส ำหรับพยำบำล. หน่วยท่ี 11-15มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2551 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

547 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำพยำธิสรีรวิทยำและเภสัชวิทยำคลินิกส ำหรับพยำบำล. หน่วยท่ี 1-5มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2551 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

548 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำพยำธิสรีรวิทยำและเภสัชวิทยำคลินิกส ำหรับพยำบำล. หน่วยท่ี 6-10มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2551 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

549 เอกสำรค ำสอนธนำคำรโลหิต 1. MT 3332 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

550 เอกสำรค ำสอนธนำคำรโลหิต 2. MT 4323 มยุรี เก่งเกตุ 2551 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ



ตารางหมายเลข  9
จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

551 เอกสำรค ำสอนระเบียบวิธีวิจัย. MT 3032(พิมพ์คร้ังท่ี 9) ทวีพร พันธ์ุพำณิชย์. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

552 เอกสำรค ำสอนโลหิตวิทยำ 1. MT2222 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

553 เอกสำรค ำสอนโลหิตวิทยำ 2. MT 3243 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

554 เอกสำรค ำสอนวิชำจรรยำบรรณและมำตรฐำนวิชำชีพ. MT 4072(พิมพ์คร้ังท่ี 1) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

555 เอกสำรค ำสอนวิชำจุลชีววิทยำทำงกำรแพทย์. MT 2512(พิมพ์คร้ังท่ี 8) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

556 เอกสำรค ำสอนวิชำจุลทรรศนศำสตร์คลินิก. MT 4212(พิมพ์คร้ังท่ี 1) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

557 เอกสำรค ำสอนวิชำปรสิตวิทยำทำงกำรแพทย์ 1. MT 3632 - 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

558 เอกสำรค ำสอนวิชำปรสิตวิทยำทำงกำรแพทย์ 2. MT 3642 - 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

559 เอกสำรค ำสอนวิชำเวชศำสตร์ชุมชน. MT 4041(พิมพ์คร้ังท่ี 1) ศรำวุธ สุทธิรัตน์. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

560 เอกสำรค ำสอนวิชำไวรัสและรำวิทยำทำงกำรแพทย์. MT 4512 - 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

561 เอกสำรค ำสอนวิชำไวรัสและรำวิทยำทำงกำรแพทย์. MT 4512 - 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

562 เอกสำรค ำสอนวิทยำภูมิคุ้มกัน 1. MT 3433(พิมพ์คร้ังท่ี 2) ศรำวุธ สุทธิรัตน์. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

563 เอกสำรค ำสอนวิทยำภูมิคุ้มกัน 2. MT 3442(พิมพ์คร้ังท่ี 2) ทวีพร พันธ์ุพำณิชย์. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

564 เอกสำรค ำสอนวิทยำภูมิคุ้มกันทำงกำรแพทย์. MT 3412(พิมพ์คร้ังท่ี 7) ทวีพร พันธ์ุพำณิชย์. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

565 เอกสำรประกอบกำรสอนเทคโนโลยีชีวภำพ. MT 4021(พิมพ์คร้ังท่ี 2) - 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

566 เอกสำรประกอบกำรสอนเทคโนโลยีชีวภำพ. MT 4032(พิมพ์คร้ังท่ี 3) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

567 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำ Pathophysiology. MT2022 - 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

568 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำเคมีคลินิก 3. MT 3143(พิมพ์คร้ังท่ี 2) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2551 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

569 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำชีวเคมีคลินิก. MT 3441( พิมพ์คร้ังท่ี 7) - 2551 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

570 เอกสำรประกอบกำรสอนวิทยำกำรก้ำวหน้ำทำงเวชศำสตร์ชันสูตร. MT 48633 - 2551 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

571 เอกสำรประกอบค ำสอนแบคทีเรียทำงกำรแพทย์ 1. MT 3513(พิมพ์คร้ังท่ี 3) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

572 เอนไซม์ดัดแปรคำร์โบไฮเดรตในอุตสำหกรรม เป่ียมสุข พงษ์สวัสด์ิ 2551 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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หน้าท่ี  27      .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

573 แอนติบอดี ทฤษฎีและกำรประยุกต์ใช้ วัชระ กสิณฤกษ์. 2551 1 คณะเทคนิคกำรแพทย์ ม.เชียงใหม่

574 14 วิธีสอนส ำหรับครูมืออำชีพ ทิศนำ แขมมณี 2550 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

575 7th BMC annual academic congress : 3 rd Dental and maxillofacial academic…กำรประชุมวิชำกำร ศูนย์กำรแพทย์… 2550 1 ศูนย์กำรแพทย์โรงพยำบำลกรุงเทพ

576 กำรดูแลตนเองเม่ือเป็นควำมดันโลหิตสูง - 2550 1 โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล

577 กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรและกำรพยำบำล ชวนพิศ วงศ์สำมัญ 2550 1 คณะพยำบำลศำสตร์ ม.ขอนแก่น

578 กำรตรวจปัสสำวะทำงห้องปฏิบัติกำรข้ันพ้ืนฐำน วิโรจน์ ไววำนิชกิจ. 2550 6 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

579 กำรตรวจพิสูจน์เช้ือรำก่อโรคทำงห้องปฏิบัติกำร บงกชวรรณ สุตะพำหะ. 2550 4 คณะเทคนิคกำรแพทย์ ม.เชียงใหม่

580 กำรท ำวิจัยทำงวิสัญญี เทวำรักษ์ วีระวัฒกำนนท์ 2550 2 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

581 กำรประชุมเชิงปฎิบัติกำรงำนบริกำรโลหิตระดับชำติ พ.ศ. 2549. เล่มท่ี 3 พ.ศ. 2549 กำรประชุมเชิงปฎิบัติกำรงำนบริกำร... 2550 1 ธรรมสำร

582 กำรประชุมวิชำกำรงำนบริกำรโลหิตระดับชำติ ประจ ำปี พ.ศ. 2549 ศูนย์บริกำรโลหิต...กำรประชุมวิชำกำร (2549 : กรุงเทพฯ) 2550 1 ธรรมสำร

583 กำรประชุมวิชำกำรประจ ำเดือน พ.ศ. 2549  ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติสภำกำชำติ... กำรประชุมวิชำกำรประจ ำเดือน พ.ศ.. 2550 1 ธรรมสำร

584 กำรพัฒนำรูปแบบกำรให้ค ำปรึกษำผู้ป่วยโรคมะเร็งท่ีรับกำรรักษำ ณ ศูนย์... - 2550 1 ศูนย์มะเร็ง อุบลรำชธำนี

585 กำรวิเครำะห์ปัสสำวะและของเหลวในร่ำงกำยของห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ บุญศรี ซ่อนเจริญ 2550 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

586 กำรเสริมสร้ำงควำมหวังและควำมรู้สึกมีคุณค่ำในตนเองส ำหรับผู้ป่วยมะเร็ง... - 2550 1 ศูนย์มะเร็ง อุบลรำชธำนี

587 คู่มือต้ำนมะเร็งด้วยกำรแพทย์แผนไทย - 2550 3 โครงกำรพัฒนำต ำรำ กองทุนสนับฯ

588 คู่มือปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำทำงอำหำร. MT 4532(พิมพ์คร้ังท่ี 7) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

589 คู่มือปฏิบัติกำรเทคโนโลยีชีวภำพ. MT 4032(พิมพ์คร้ังท่ี 7) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

590 คู่มือปฏิบัติกำรแบคทีเรียทำงกำรแพทย์ 1. MT 3513 วัชรินทร์ รังษีภำณุรัตน์ 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

591 คู่มือปฏิบัติกำรแบคทีเรียทำงกำรแพทย์ 2. MT3522 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

592 คู่มือปฏิบัติกำรปรสิตวิทยำทำงกำรแพทย์ 2. MT3642(พิมพ์คร้ังท่ี 1) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2550 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

593 คู่มือปฏิบัติกำรวิชำจุลชีววิทยำทำงกำรแพทย์.  MT 2512(พิมพ์คร้ังท่ี 7) - 2550 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

594 คู่มือปฏิบัติกำรวิชำปรสิตวิทยำทำงกำรแพทย์ 1. MT3632(พิมพ์คร้ังท่ี 3) - 2550 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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หน้าท่ี  28      .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

595 คู่มือปฏิบัติกำรวิทยำภูมิคุ้มกัน 1. MT3433(พิมพ์คร้ังท่ี 1) ศรำวุธ สุทธิรัตน์. 2550 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

596 คู่มือปฏิบัติกำรวิทยำภูมิคุ้มกัน 2. MT 3442(พิมพ์คร้ังท่ี 1) ทวีพร พันธ์ุพำณิชย์ 2550 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

597 คู่มือปฏิบัติกำรไวรัสและรำวิทยำทำงกำรแพทย์. MT 4512(พิมพ์คร้ังท่ี 1) - 2550 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

598 คู่มือและบทคัดย่อประชุมวิชำกำรประจ ำปี คร้ังท่ี 17, 16 พฤศจิกำยน 2550 สมำคมไวรัสวิทยำประชุมวิชำกำรประจ ำปีสมำคมไวรัส.. 2550 1 สมำคม

599 คู่มือวัคซีน 2008 - 2550 2 สมำคมกุมำรแพทย์แห่งประเทศไทย

600 เคมีคลินิก II. MT 3123(พิมพ์คร้ังท่ี 1) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

601 เคมีคลินิก II. MT 3123(พิมพ์คร้ังท่ี 2) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

602 จดหมำยรักแด่ชีวิต เฉินจือจิน (Tiffany) 2550 2 อินสปำยร์

603 จุลชีววิทยำ อัจฉรำ  เพ่ิม. 2550 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ

604 ตรงประเด็นเร่ือง Adverse drug reaction - 2550 1 สมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล (ประเทศไทย)

605 ต ำรำพยำธิวิทยำกำยวิภำค. เล่ม 1 - 2550 3 คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี

606 ต ำรำโรคหลอดเลือดด ำ จุมพล วิลำศรัศมี 2550 1 คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำฯ

607 ต ำรำโลหิตวิทยำ : กำรวินิจฉัยและกำรรักษำโรคเลือดท่ีพบบ่อยในประเทศไทย วิชัย ประยูรวิวัฒน์, บรรณำธิกำร 2550 5 น ำอักษรกำรพิมพ์

608 ต ำรำวัคซีนและกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค พ.ศ. 2550 - 2550 3 ส ำนักโรคติดต่อท่ัวไป กรมควบคุมฯ

609 เทคนิคกำรควบคุมคุณภำพและกำรประเมินผลภำยหลังกำรวิเครำะห์ พรรณี พิเดช. 2550 5 คณะเทคนิคกำรแพทย์ มหำวิทยำลัยมหิดล

610 นิติพิษวิทยำ ณัฐ ตันศรีสวัสด์ิ 2550 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

611 แบคทีเรียในช่องปำก รวี เถียรไพศำล 2550 3 คณะทันตแพทยศำสตร์ ม.สงขลำนครินทร์

612 แบคทีเรียแลคติก อัจฉรำ เพ่ิม. 2550 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ

613 ปฏิบัติกำรเคมีคลินิก 2. MT3123(พิมพ์คร้ังท่ี 7) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2550 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

614 ผลงำนวิจัยเทคโนโลยีกำรเฝ้ำระวังและควบคุมแมลงพำหะ (พ.ศ. 2530-2549) - 2550 1 สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข

615 ผลิตภัณฑ์จำกธรรมชำติมีประโยชน์ใช้รักษำโรคมะเร็งได้จริงหรือไม่และผลงำนวิจัย... สุพัตรำ แสงรุจิ 2550 3 ทวีวัฒน์กำรพิมพ์

616 พจนำนุกรมศัพท์เก่ียวกับเอชไอวี/เอดส์ บุญเติม แสงดิษฐ 2550 3 พลสยำมพร้ินต้ิง
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

617 พยำธิสรีรวิทยำทำงกำรพยำบำล - 2550 9 คณะพยำบำลศำสตร์ ม.มหิดล

618 พยำธิสรีรวิทยำทำงกำรพยำบำล. เล่ม 1 - 2550 22 สำมเจริญพำณิชย์(กรุงเทพ)

619 พยำบำลไร้หมวก เพ็ญลักขณำ ข ำเลิศ. 2550 1 มีดี กรำฟฟิค

620 พลังธรรมชำติบริสุทธ์ิยุติมะเร็ง ไกรภพ สำระกูล 2550 1 เอ็ดดูเคช่ัน ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย

621 ฟ้ืนฟูวิชำกำรโรคข้อและรูมำติสซ่ัม ประจ ำปี 2550 - 2550 1 สมำคมรูมำติสซ่ัมแห่งประเทศไทย

622 มหัศจรรย์พลังเซลล์ต้นก ำเนิด ก ำพล ศรีวัฒนกุล 2550 1 ฐำนกำรพิมพ์

623 มะเร็งพ่ำย : เร่ืองรำวกำรักษำโรคมะเร็งด้วยตนเอง - 2550 3 รวมทรรศน์

624 รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์กำรพัฒนำชุดตรวจสอบพ่ือตรวจวินิจฉัยเช้ือไข้หวัด... สันนิภำ สุรทัตต์. 2550 1 คณะสัตวแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

625 รู้จักโรครักษำโรคป้องกันโรค - 2550 2 บ้ำนหนังสือ 19

626 รูปแบบกำรเรียนกำรสอน : ทำงเลือกท่ีหลำกหลำย ทิศนำ แขมมณี 2550 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

627 โรคติดเช้ือภัยร้ำยใกล้ลูกรัก สุชีรำ ฉัตรเพริดพรำย ... [และคณะ] 2550 5 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

628 วัคซีน : ทำงออกในกำรป้องกันภัยร้ำย - 2550 2 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

629 สถิติเพ่ือกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ ภัทรสินี ภัทรโกศล 2550 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

630 สู้มะเร็งด้วยหลินจือ สุรพล รักปทุม. 2550 2 โรงพิมพ์ภำพพิมพ์

631 หยุดมะเร็งด้วยตัวคุณเอง - 2550 2 ใกล้หมอ

632 หลักไวรัสวิทยำทำงกำรแพทย์ - 2550 2 คณะแพทย์ศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

633 ออทิสติก : ปัญหำท่ีพบในแต่ละช่วงวัยวิธีกำรคัดกรอง กำรประเมินและกำรบ ำบัด... - 2550 1 คณะเทคนิคกำรแพทย์ ม.เชียงใหม่

634 อำยุรกรรมห้องปฏิบัติกำรส ำหรับภำวะอุดตันของหลอดเลือดจำกล่ินเลือด วิโรจน์ ไววำนิชกิจ. 2550 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

635 อำหำรพอเพียง...พอต้ำนมะเร็ง แก้ว กังสดำลอ ำไพ. 2550 4 เรือนปัญญำ

636 เอกสำรข้อเสนอเชิงนโยบำย (Policy recommendation paper) เร่ือง "ยุทธศำสตร์กำร...- 2550 2 แปลน พร้ินท์ต้ิง

637 เอกสำรค ำสอนธนำคำรโลหิต 2. MT4322 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

638 เอกสำรค ำสอนระเบียบวิธีวิจัย. MT3032(พิมพ์คร้ังท่ี 8) ทวีพร พันธ์ุพำณิชย์. 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

639 เอกสำรค ำสอนโลหิตวิทยำ 1. MT2222(พิมพ์คร้ังท่ี 9) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

640 เอกสำรค ำสอนโลหิตวิทยำ 2. MT 3243(พิมพ์คร้ังท่ี 1) - 2550 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

641 เอกสำรค ำสอนวิชำจุลชีววิทยำทำงกำรแพทย์. MT2512(พิมพ์คร้ังท่ี 7) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

642 เอกสำรค ำสอนวิชำธนำคำรโลหิต 1. MT 3332 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

643 เอกสำรค ำสอนวิชำธนำคำรโลหิต 1. MT 3332 (พิมพ์คร้ังท่ี 1) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2550 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

644 เอกสำรค ำสอนวิชำปรสิตวิทยำทำงกำรแพทย์ 1. MT 3632(พิมพ์คร้ังท่ี 1) - 2550 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

645 เอกสำรค ำสอนวิชำปรสิตวิทยำทำงกำรแพทย์ 2. MT 3642(พิมพ์คร้ังท่ี 1) - 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

646 เอกสำรค ำสอนวิชำไวรัสและรำวิทยำทำงกำรแพทย์. MT 4512 (พิมพ์คร้ังท่ี 1) - 2550 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

647 เอกสำรค ำสอนวิชำไวรัสและรำวิทยำทำงกำรแพทย์. MT 4512 (พิมพ์คร้ังท่ี 1) - 2550 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

648 เอกสำรค ำสอนวิทยำภูมิคุ้มกัน 1. MT 3433 (พิมพ์คร้ังท่ี 1) ศรำวุธ สุทธิรัตน์ 2550 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

649 เอกสำรค ำสอนวิทยำภูมิคุ้มกัน 2. MT 3442 (พิมพ์คร้ังท่ี 1) ทวีพร พันธ์ุพำณิชย์ 2550 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

650 เอกสำรค ำสอนวิทยำภูมิคุ้มกันทำงกำรแพทย์. MT 3412(พิมพ์คร้ังท่ี 6) ทวีพร พันธ์ุพำณิชย์. 2550 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

651 เอกสำรประกอบกำรสอนเทคโนโลยีชีวภำพ. MT 4032(พิมพ์คร้ังท่ี 2) - 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

652 เอกสำรประกอบกำรสอนเทคโนโลยีชีวภำพ. MT4021(พิมพ์คร้ังท่ี 1) - 2550 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

653 เอกสำรประกอบกำรสอนแบคทีเรียทำงกำรแพทย์ 1. MT3513(พิมพ์คร้ังท่ี 2) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

654 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำเคมีคลินิก 1. MT2122(พิมพ์คร้ังท่ี 1) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2550 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

655 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำเคมีคลินิก III. MT 3143 (พิมพ์คร้ังท่ี 1) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2550 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

656 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำชีวเคมีคลินิก. MT 3441 - 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

657 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำพยำธิสรีรวิทยำ. MT2022(พิมพ์คร้ังท่ี 2) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2550 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

658 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำโลหิตวิทยำ 1. MT2222(พิมพ์คร้ังท่ี 2) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

659 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำโลหิตวิทยำ 3. MT 3253 (พิมพ์คร้ังท่ี 1) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2550 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

660 เอำชนะมะเร็งร้ำยในชำย-หญิง ชัญวลี ศรีสุโข. 2550 2 สุขภำพใจ



ตารางหมายเลข  9
จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หน้าท่ี  31      .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

661 100 ค ำควรรู้แพทยศำสตร์ศึกษำ - 2549 1 โรงพยำบำลหำดใหญ่

662 108 วิธีเสริมสร้ำงควำมสมดุลให้น้ ำตำลในเลือด ศักด์ิ บวร 2549 1 สมิต

663 An update on infectious diseases พรรณพิศ สุวรรณกูล 2549 2 สมำคมโรคติดเช้ือแห่งประเทศไทย

664 Communication skills : พูดคุยเร่ืองวัคซีน ชิษณุ พันธ์ุเจริญ, บรรณำธิกำร 2549 7 สมำคมกุมำรแพทย์แห่งประเทศไทย

665 ECG ทำงคลินิก ยงยุทธ สหัสกุล 2549 4 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ม.มหิดล

666 Practical Gl endoscopy 2 สมบัติ ตรีประเสริฐสุข, บรรณำธิกำร 2549 1 หมอชำวบ้ำน

667 กำรคัดกรองพัฒนำกำรและกำรทดสอบหำควำมผิดปกติในเด็ก - 2549 2 คณะเทคนิคกำรแพทย์ ม.เชียงใหม่

668 กำรจ ำแนกแบคทีเรียกลุ่มแอนแอโรบ นันทนำ อรุณฤกษ์. 2549 5 โอเดียนสโตร์

669 กำรดูแลรักษำเบำหวำนแบบองค์รวม - 2549 2 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

670 กำรตรวจหำยีน Human platelet antigen-7 ถึง 13 โดยวิธี Polymerase Chain Reaction-...ชลันดำ กองมะเริง ... [และคนอ่ืน ๆ] 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

671 กำรประชุมเชิงปฎิบัติกำรงำนบริกำรโลหิตระดับชำต พ.ศ. 2548 กำรประชุมเชิงปฎิบัติกำรงำนบริกำร.. 2549 1 ธรรมสำร

672 กำรประชุมวิชำกำรประจ ำเดือน พศ 2548 ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติสภำกำชำติไทย กำรประชุมวิชำกำรประจ ำเดือน พ.ศ.... 2549 1 ธรรมสำร

673 กำรพัฒนำวิธี dot ELISA ส ำหรับกำรตรวจหำแอนติบอดีชนิด IgM ต่อเช้ือเลปโตสไปรำศรำวุธ สุทธิรัตน์ 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

674 กำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรวิจัยเชิงคุณภำพ สุภำงค์ จันทวำนิช 2549 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

675 ไข้เลือดออกเด็งก่ี : ไวรัสวิทยำพยำธิก ำเนิดจำกกลไกภูมิคุ้มกันกำรวินิจฉัยกำรดูแลรักษำ...- 2549 6 สมำคมไวรัสวิทยำ (ประเทศไทย)

676 ควำมรู้ในกำรท ำลำยเช้ือและกำรท ำให้ปรำศจำกเช้ือ อะเค้ือ อุณหเลขกะ 2549 2 คณะพยำบำลศำสตร์ ม.เชียงใหม่

677 คอเลสเตอรอล & ไทรกลีเซอไรด์ : ค ำถำมท่ีต้องกำรค ำตอบ ศักด์ิ บวร 2549 1 สมิต

678 คุยกันเร่ืองไวรัสโรต้ำและกำรป้องกันด้วยวัคซีน - 2549 3 สมำคมกุมำรแพทย์แห่งประเทศไทย

679 คู่มือไขปัญหำ- ข้อข้องใจไวรัสตับอักเสบและกำรแปลผลทำงห้องปฏิบัติกำร สุดำ ลุยศิริโรจนกุล. 2549 1 โรงพิมพ์ เนคสเตป ดีไซน์

680 คู่มือปฏิบัติกำรกิณวิทยำและไวรัสวิทยำทำงกำรแพทย์. MT4543 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2549 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

681 คู่มือปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำทำงอำหำร. MT 4532(พิมพ์คร้ังท่ี 6) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2549 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

682 คู่มือปฏิบัติกำรเทคโนโลยีชีวภำพ. MT 4032 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2549 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

683 คู่มือปฏิบัติกำรแบคทีเรียทำงกำรแพทย์ 1. MT 3513 วัชรินทร์ รังษีภำณุรัตน์ 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

684 คู่มือปฏิบัติกำรแบคทีเรียทำงกำรแพทย์ 2. MT3522 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

685 คู่มือปฏิบัติกำรปรสิตวิทยำทำงกำรแพทย์ 1. MT 3613 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2549 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

686 คู่มือปฏิบัติกำรภูมิคุ้มกันวิทยำคลินิก. MT 3422 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

687 คู่มือปฏิบัติกำรภูมิคุ้มกันวิทยำคลินิก. MT 3422(พิมพ์คร้ังท่ี 7) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

688 คู่มือปฏิบัติกำรภูมิคุ้มกันวิทยำพ้ืนฐำน. MT 3413(พิมพ์คร้ังท่ี 7) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

689 คู่มือปฏิบัติกำรโลหิตวิทยำ 2. MT 3224 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2549 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

690 คู่มือปฏิบัติกำรวิชำจุลชีววิทยำทำงกำรแพทย์. MT 2512(พิมพ์คร้ังท่ี 6) - 2549 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

691 คู่มือปฏิบัติกำรวิชำปรสิตวิทยำทำงกำรแพทย์ 1. MT 3613 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2549 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

692 คู่มือและบทคัดย่อประชุมวิชำกำรประจ ำปี คร้ังท่ี 16, 1 ธันวำคม 2549 สมำคมไวรัสวิทยำประชุมวิชำกำรประจ ำปีสมำคมไวรัส.. 2549 1 สมำคม

693 คู่มือวัคซีน 2006 - 2549 4 สมำคมกุมำรแพทย์แห่งประเทศไทย

694 จุลชีววิทยำช่องปำกและท่ีมำของโรคฟันผุโรคปริทันต์และโรคในช่องปำก จินตกร คูวัฒนสุชำติ. 2549 2 คณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

695 จุลชีววิทยำและภูมิคุ้มกันวิทยำส ำหรับพยำบำล จินตนำ อำจสันเท๊ียะ 2549 15 บำงกอกบล๊อก

696 ฉันไม่ได้ป่วย, แค่เป็นมะเร็ง สุดรัก สุวรรณชัยรบ 2549 2 ปริณำม

697 ฉันไม่ได้ป่วย, แค่เป็นมะเร็ง สุดรัก สุวรรณชัยรบ 2549 1 ปริณำม

698 ชีวเคมีของฮอร์โมนเชิงบูรณำกำร : ฮอร์โมนระบบสืบพันธ์ุ ตรีทิพย์ รัตนวรชัย 2549 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

699 ชีวเคมีคลินิก. MT 3441 บุษบำ มำตระกูล. 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

700 เช้ือรำท่ีส ำคัญทำงกำรแพทย์ - 2549 1 คณะเทคนิคกำรแพทย์ ม.เชียงใหม่

701 ตรงประเด็นเร่ือง Adverse drug reaction - 2549 2 สมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล (ประเทศไทย)

702 ต ำรำจุลชีววิทยำทำงอำหำร สุมณฑำ วัฒนสินธ์ุ. 2549 1 จำมจุรีโปรดักท์

703 ต ำรำซักประวัติและตรวจร่ำงกำย สันต์ หัตถีรัตน์ 2549 1 หมอชำวบ้ำน

704 ต ำรำปรสิตวิทยำทำงกำรแพทย์ - 2549 3 เมดิคัล มีเดีย
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

705 ต ำรำวิชำกำรสุขภำพ : กำรควบคุมกำรบริโภคยำสูบส ำหรับบุคคลำกรและนักศึกษำ... - 2549 8 เครือข่ำยวิชำชีพสุขภำพเพ่ือสังคมไทย

706 ต ำรำวิทยำแบคทีเรียกำรแพทย์ ภัทรชัย กีรติสิน 2549 1 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล

707 ทำนตะวันท่ีบำนได้แม้ไร้แสง เฉินจือจิน (Tiffany) 2549 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

708 เทคนิคและกำรแปลผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรโรคธำลัสซีเมียและฮีโมโกลบิน... ธนูศักด์ิ ตำตุ 2549 1 คณะเทคนิคกำรแพทย์ ม.เชียงใหม่

709 เทคโนโลยีกับสุขภำพ เอมอัชฌำ (รัตน์ริมจง) วัฒนบุรำนนท์ 2549 1 คณะครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

710 บทบำทของวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรงสำยพันธ์ุ H5N1 เพ่ือกำรควบคุม.. พรทิพภำ เล็กเจริญสุข ... [และคนอ่ืนๆ] 2549 2 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวฯ

711 ปฏิบัติกำรเคมีคลินิก 2. MT 3124 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

712 พจนำนุกรมเทคโนโลยีชีวภำพภำษำอังกฤษ-ไทย - 2549 1 สมำคมเทคโนโลยีชีวภำพแห่งประเทศฯ

713 พยำธิวิทยำคลินิก - 2549 9 โรงพิมพ์เดือนตุลำ

714 พยำธิวิทยำคลินิก - 2549 5 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

715 พลังจิตพิชิตมะเร็ง อ ำนำจ เจริญศิลป์. 2549 3 ศรีอนันต์กำรพิมพ์

716 พันธุศำสตร์ กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ 2549 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

717 มองชีวิตผ่ำนมะเร็ง วรฑำ วัฒนะชยังกูร 2549 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

718 มำลำเรีย - 2549 1 ธนำเพรส

719 รังสีวิทยำคลินิก. เล่ม 1-2 - 2549 2 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

720 รู้จักไวรัสโรต้ำ : ต้นเหตุส ำคัญของโรคท้องร่วงในเด็กเล็ก - 2549 6 สมำคมกุมำรแพทย์แห่งประเทศไทย

721 โลหิตวิทยำเบ้ืองต้น - 2549 5 โครงกำรต ำรำวิทยำลัยแพทยศำสตร์ฯ

722 วัคซีน ท่ีคุณยังไม่รู้ สุรีย์พร กอบเก้ือชัยพงษ์ 2549 3 กรกนกกำรพิมพ์

723 ศัพทำนุกรมเวชพันธุศำสตร์ จินตนำ ศิรินำวิน. 2549 2 หมอชำวบ้ำน

724 สงสัย...ตำยเพรำะหมอ? อรสม สุทธิสำคร 2549 2 สำรคดี

725 สงสัย...ตำยเพรำะหมอ? อรสม สุทธิสำคร. 2549 2 สำรคดี

726 สเต็มเซลล์ดีเอ็นเอและชีวจริยธรรม ประเสริฐ ผลิตผลกำรพิมพ์ 2549 2 มติชน
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

727 หลอดเลือดแข็งตีบตันป้องกันได้ : ฟ้ืนคีนสภำพด้วยกำรแพทย์องค์รวม เฉลียว ปิยะชน 2549 1 สุขภำพใจ

728 ห้ำม! สอนลูกให้รวยก่อนรู้เร่ืองธำลัสซีเมีย อรุณี เจตศรีสุภำพ 2549 1 คณะแพทยศำสตร์ ม.ขอนแก่น

729 เอกสำรค ำสอนกิณวิทยำและไวรัสวิทยำทำงกำรแพทย์. MT 4543(พิมพ์คร้ังท่ี 5) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2549 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

730 เอกสำรค ำสอนธนำคำรโลหิต 2. MT4322 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

731 เอกสำรค ำสอนปรสิตวิทยำทำงกำรแพทย์ 2. MT 3622 - 2549 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

732 เอกสำรค ำสอนภูมิคุ้มกันวิทยำคลินิก. MT 3422(พิมพ์คร้ังท่ี 7) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

733 เอกสำรค ำสอนระเบียบวิธีวิจัย. MT3032(พิมพ์คร้ังท่ี 7) ทวีพร พันธ์ุพำณิชย์. 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

734 เอกสำรค ำสอนโลหิตวิทยำ 1. MT 2222 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2549 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

735 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรตรวจปัสสำวะและสำรน้ ำในร่ำงกำย. MT 3232(พิมพ์คร้ังท่ี 3) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2549 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

736 เอกสำรค ำสอนวิชำจุลชีววิทยำทำงกำรแพทย์. MT 2512(พิมพ์คร้ังท่ี 6) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

737 เอกสำรค ำสอนวิชำธนำคำรโลหิต 1. MT 3322 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

738 เอกสำรค ำสอนวิชำปรสิตวิทยำทำงกำรแพทย์ 2. MT 3622 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2549 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

739 เอกสำรค ำสอนวิทยำภูมิคุ้มกันทำงกำรแพทย์. MT 3412(พิมพ์คร้ังท่ี 5) ทวีพร พันธ์ุพำณิชย์. 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

740 เอกสำรประกอบกำรสอนเทคโนโลยีชีวภำพ. MT 4032(พิมพ์คร้ังท่ี 1) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2549 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

741 เอกสำรประกอบกำรสอนแบคทีเรียทำงกำรแพทย์ 1. MT 3513 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2549 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

742 เอกสำรประกอบกำรสอนภูมิคุ้มกันวิทยำพ้ืนฐำน. MT 3413(พิมพ์คร้ังท่ี 7) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2549 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

743 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรตรวจปัสสำวะและสำรน้ ำในร่ำงกำย. MT 3232 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2549 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

744 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกิณวิทยำและไวรัสวิทยำทำงกำรแพทย์. MT 4543(คร้ัง2) อิสยำ จันทร์วิทยำนุชิต. 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

745 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำพยำธิสรีรวิทยำ. MT2022 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

746 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำโลหิตวิทยำ 1. MT 2222 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2549 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

747 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำโลหิตวิทยำ 2. MT 3224 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2549 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

748 An update on infectious diseases พรรณพิศ สุวรรณกูล. 2548 1 สมำคมโรคติดเช้ือแห่งประเทศไทย
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

749 Cardiac markers : กำรวินิจฉัยทำงห้องปฏิบัติกำรสู่กำรประยุกต์ใช้ทำงคลินิก                   - 2548 2 เท็กซ์แอนด์เจอร์นัล พับลิเคช่ัน

750 Clinical laboratory analytical quality - 2548 2 เอช. ที. พี. เพรส

751 Lymphoma : กำรวินิจฉัยและควำมรู้ทำงโลหิตพยำธิวิทยำ สัญญำ สุขพณิชนันท์ 2548 1 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล

752 What's up doc? นพดล สโรบล 2548 1 โรงพิมพ์กรุงเทพ (1984)

753 กำรเขียนบทควำมวิจัยระดับนำนำชำติด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - 2548 1 มูลนิธิบัณฑิตยสภำวิทยำศำสตร์และฯ

754 กำรจัดกำรกระบวนกำรคุณภำพทำงห้องปฏิบัติกำรด้ำนกำรแพทย์ วิโรจน์ ไววำนิชกิจ. 2548 4 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

755 กำรตรวจทำงพยำธิวิทยำคลินิก - 2548 7 วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ

756 กำรตรวจวิเครำะห์สำรน้ ำจำกกำรเจำะเพ่ือส่งตรวจ วิโรจน์ ไววำนิชกิจ. 2548 7 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

757 กำรติดตำมเฝ้ำระวังระบบไหลเวียนเลือดและหำยใจ เทวำรักษ์ วีระวัฒกำนนท์ 2548 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

758 กำรประชุมเชิงปฎิบัติกำรงำนบริกำรโลหิตระดับชำติ ประจ ำปี พ.ศ. 2547 ศูนย์บริกำร...กำรประชุมวิชำกำร (2547) : กรุงเทพฯ) 2548 1 ธรรมสำร

759 กำรประชุมวิชำกำรงำนบริกำรโลหิตระดับชำติ ประจ ำปี พ.ศ. 2547 ศูนย์บริกำรโลหิต...กำรประชุมวิชำกำร (2547) : กรุงเทพฯ) 2548 1 ธรรมสำร

760 กำรประชุมวิชำกำรประจ ำเดือน พ.ศ. 2547 ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย...กำรประชุมวิชำกำร (2547) : กรุงเทพฯ) 2548 1 ธรรมสำร

761 กำรวินิจฉัยโรคติดเช้ือแบคทีเรียทำงกำรแพทย์ - 2548 12 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

762 กำรอ่ำนภำพรังสีเพ่ือกำรวินิจฉัยโรครูมำติก ไพจิตต์ อัศวธนบดี 2548 3 วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ

763 เกล้ือน สุรเกียรติ อำชำนำนุภำพ 2548 1 หมอชำวบ้ำน

764 เกำต์ สุรเกียรติ อำชำนำนุภำพ 2548 1 หมอชำวบ้ำน

765 แกะรอย DNA พรทิพย์ โรจนสุนันท์ 2548 1 มติชน

766 คลอสตริเดียมเปอร์ฟริงเจนส์ท่ีส ำคัญทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขและกำรตรวจ… อัญชลี ตัณฑ์ศุภศิริ 2548 4 คณะสำธำรณสุขศำสตร์ ม.มหิดล

767 คืนสู่เหย้ำกลับเข้ำสู่สังคมกำรช่วยเหลือด้ำนจิตสังคมผู้ป่วยมะเร็ง - 2548 2 คณะแพทยศำสตร์ ม.สงขลำนครินทร์

768 คู่มือปฏิบัติกำรกิณวิทยำและไวรัสวิทยำทำงกำรแพทย์. MT4543 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

769 คู่มือปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำทำงอำหำร. MT4532 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

770 คู่มือปฏิบัติกำรเทคโนโลยีชีวภำพ. MT 4032 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2548 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

771 คู่มือปฏิบัติกำรแบคทีเรียทำงกำรแพทย์ 1. MT3513 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

772 คู่มือปฏิบัติกำรแบคทีเรียทำงกำรแพทย์ 2. MT3522 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2548 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

773 คู่มือปฏิบัติกำรปรสิตวิทยำทำงกำรแพทย์ 1. MT3613 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2548 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

774 คู่มือปฏิบัติกำรภูมิคุ้มกันวิทยำคลินิก. MT3422 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

775 คู่มือปฏิบัติกำรภูมิคุ้มกันวิทยำพ้ืนฐำน. MT3413 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

776 คู่มือปฏิบัติกำรโลหิตวิทยำ 2. MT 3224 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2548 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

777 คู่มือปฏิบัติกำรวิชำจุลชีววิทยำทำงกำรแพทย์. MT 2512 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

778 คู่มือปฏิบัติกำรวิชำเทคนิคกำรแพทย์ชุมชน. MT 4871 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2548 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

779 คู่มือและบทคัดย่อประชุมวิชำกำรประจ ำปี คร้ังท่ี 15, 4 พฤศจิกำยน 2548 สมำคมไวรัสวิทยำ…ประชุมวิชำกำรประจ ำปีสมำคมไวรัส.. 2548 3 สมำคม

780 คู่มือวัคซีน - 2548 2 สมำคมกุมำรแพทย์แห่งประเทศไทย

781 ชันสูตรผ่ำศพในทำงนิติเวช ธ ำรง จิรจริยำเวช. 2548 5 โรงพิมพ์เดือนตุลำ

782 ต ำรำกำรผ่ำตัดหลอดเลือดเพ่ือกำรฟอกเลือด - 2548 1 กรุงเทพเวชสำร

783 ต ำรำนรีเวชวิทยำ - 2548 1 คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำฯ

784 ต ำรำโรคติดเช้ือ - 2548 2 สมำคมโรคติดเช้ือแห่งประเทศไทย

785 เทคนิคพ้ืนฐำนทำงปรสิตวิทยำ ชูมณี ละม่อม. 2548 1 คณะเทคนิคกำรแพทย์ ม.มหิดล

786 บทเรียน 30 ปี ธรรมชำติบ ำบัดในมือแพทย์ : เคล็ดวิชำรักษำมะเร็งแบบบัลวีและ... บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล. 2548 1 รวมทรรศน์

787 แบคทีเรียก่อโรค : แกรมบวกแอโรบส์ วัชรินทร์ รังษีภำณุรัตน์. 2548 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

788 ปฏิบัติกำรเคมีคลินิก 2. MT 3124 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2548 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

789 ปริศนำคลินิก : โรคติดเช้ือ สมนึก สังฆำนุภำพ 2548 3 หมอชำวบ้ำน

790 ปัสสำวะ - 2548 7 คณะเทคนิคกำรแพทย์ ม.มหิดล

791 พจนำนุกรมโรคและกำรบ ำบัด วิทย์ เท่ียงบูรณธรรม. 2548 1 รวมสำส์น (1997)

792 พลังแห่งเอนไซม์บ ำบัด ฟุลเลอร์, คิดซี 2548 1 งำนดี
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

793 พลังแห่งเอนไซม์บ ำบัด ฟุลเลอร์, คิดซี 2548 2 พิมพ์ดีกำรพิมพ์

794 พ้ืนฐำนกำรทดสอบทำงวิทยำภูมิคุ้มกัน กฤษณำ จรรยำพูน. 2548 1 แอนนำออฟเซต

795 มะเร็งรังไข่ - 2548 1 คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำฯ

796 ยำปฏิชีวนะกลุ่มเศฟำโลสปอรินส์ - 2548 1 สมำคมโรคติดเช้ือแห่งประเทศไทย

797 เย่ือหุ้มสมองอักเสบ-ไข้กำฬหลังแอ่น สุรเกียรติ อำชำนำนุภำพ 2548 1 หมอชำวบ้ำน

798 รวมบทควำมควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรส ำหรับภำวะโลหิต.. วิโรจน์ ไววำนิชกิจ 2548 5 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

799 ระบำดวิทยำของเช้ือ methicillin-resistant staphylococcus aureus โดยวิธี...          อิสยำ จันทร์วิทยำนุชิต ... [และคนอ่ืนๆ] 2548 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

800 รำยงำนกำรวิจัยเร่ืองควำมเครียดและภำวะกำรมีประจ ำเดือนในนักกีฬำสตรีระดับอุดมศึกษำพรรณพิไล ศรีอำภรณ์. 2548 1 คณะพยำบำลศำสตร์ ม.เชียงใหม่

801 รู้จักโรคมะเร็ง ฐิติชัย ลำภจรัสสุริยำ. 2548 2 บ้ำนหนังสือ 19 จ ำกัด

802 โรคข้อจำกผลึกเกลือ - 2548 1 คณะแพทยศำสตร์ ม.เชียงใหม่

803 เลเซอร์ในเวชส ำอำง นิวัติ พลนิกร. 2548 1 โฮลิสติก

804 วัคซีน...น่ำรู้ - 2548 3 สมำคมกุมำรแพทย์แห่งประเทศไทย

805 วัคซีนและโรคติดเช้ือท่ีป้องกันได้ด้วยวัคซีน - 2548 5 สมำคมกุมำรแพทย์แห่งประเทศไทย

806 วิทยำภูมิคุ้มกัน : ส ำหรับกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย ไพศำล สิทธิกรกุล 2548 3 ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ

807 เวชศำสตร์ฟ้ืนฟูส ำหรับเวชปฏิบัติท่ัวไป - 2548 1 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล

808 หลำกวิธีถนอมหลอดเลือด นภำ 2548 2 แสงดำว

809 อำหำรต้ำนมะเร็ง อัจฉรำ พรเสถียรกุล. 2548 1 กองโภชนำกำร กรมอนำมัย

810 อีสุกอีใส สุรเกียรติ อำชำนำนุภำพ 2548 1 หมอชำวบ้ำน

811 เอกสำรค ำสอนกิณวิทยำและไวรัสวิทยำทำงกำรแพทย์. MT 4543 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2548 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

812 เอกสำรค ำสอนกิณวิทยำและไวรัสวิทยำทำงกำรแพทย์. MT 4543 (พิมพ์คร้ังท่ี 4) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2548 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

813 เอกสำรค ำสอนธนำคำรโลหิต 2. MT4322 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

814 เอกสำรค ำสอนแบคทีเรียก่อโรค : แกรมลบแอโรบส์(พิมพ์คร้ังท่ี 6) - 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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หน้าท่ี  38      .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

815 เอกสำรค ำสอนภูมิคุ้มกันวิทยำคลินิก. MT3422 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

816 เอกสำรค ำสอนระเบียบวิธีวิจัย. MT 3032 ทวีพร พันธ์ุพำณิชย์ 2548 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

817 เอกสำรค ำสอนโลหิตวิทยำ 1. MT 2212 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2548 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

818 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรตรวจปัสสำวะและสำรน้ ำในร่ำงกำย. MT 3232 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2548 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

819 เอกสำรค ำสอนวิชำจุลชีววิทยำทำงกำรแพทย์. MT 2512 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

820 เอกสำรค ำสอนวิชำธนำคำรโลหิต 1. MT 3322 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

821 เอกสำรค ำสอนวิทยำภูมิคุ้มกันทำงกำรแพทย์. MT 3412 ทวีพร พันธ์ุพำณิชย์ 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

822 เอกสำรค ำสอนหลักกำรเกิดโรค. MT 2012 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

823 เอกสำรประกอบกำรสอนภูมิคุ้มกันวิทยำพ้ืนฐำน. MT3413 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

824 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกิณวิทยำและไวรัสวิทยำทำงกำรแพทย์. MT 4543 อิสยำ จันทร์วิทยำนุชิต. 2548 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

825 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำชีวเคมีคลินิก. MT 3441 บุษบำ มำตระกูล. 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

826 10 โรคคุกคำมคนไทย - 2547 1 ใกล้หมอ

827 Advanced hematology - 2547 1 สมำคมโลหิตวิทยำแห่งประเทศไทย

828 An update on infectious diseases 2004 - 2547 1 สมำคมโรคติดเช้ือแห่งประเทศไทย

829 Atlas of medical parasitology with 456 colour illustrations - 2547 1 เมดิคัล มีเดีย

830 Glomerular disease 2004 - 2547 1 สมำคมโรคไตแห่งประเทศไทย

831 Nephrology review 2004 - 2547 1 สร้ำงส่ือ

832 Practical Gl endoscopy - 2547 1 หมอชำวบ้ำน

833 กำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคในประเทศไทย : ปัจจุบันสู่อนำคต - 2547 2 คณะแพทย์ศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

834 กำรชันสูตรศพ พรทิพย์ โรจนสุนันท์, คุณหญิง 2547 1 วิญญูชน

835 กำรประเมินควำมเสียงด้ำนสุขภำพ พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช 2547 1 ไซเบอร์เพรส

836 กำรประเมินวิธีอิมมูโนฟลูออเรสเซนต์ส ำหรับตรวจหำแอนติบอดีต่อเช้ือเลปโตสไปรำจำกซีรัม…ศรำวุธ สุทธิรัตน์. 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

837 กำรรักษำในระดับยีน จีรเดช มโนสร้อย. 2547 3 โอเดียนสโตร์

838 กำรรักษำอำกำรปวดมะเร็ง - 2547 2 ผีเส้ือ

839 กำรวิเครำะห์ก๊ำซในเลือด & Interactive multimedia CD-ROM พงษ์ธำรำ วิจิตรเวชไพศำล. 2547 1 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล

840 กำรวิเครำะห์ปัสสำวะและของเหลวในร่ำงกำยของห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ บุญศรี มหำกิตติคุณ. 2547 5 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

841 กำรวินิจฉัยโรคติดเช้ือแบคทีเรียทำงกำรแพทย์. MT 3522 - 2547 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

842 ควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรเจำะเลือด วิโรจน์ ไววำนิชกิจ. 2547 5 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

843 ควำมรู้พ้ืนฐำนธำลัสซีเมีย : เพ่ือกำรป้องกันและควบคุมโรค - 2547 3 หมอชำวบ้ำน

844 ค ำบรรยำยกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรก่อนกำรประชุมใหญ่วิชำกำรประจ ำปี พ.ศ. 2546 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรก่อนกำร… 2547 1 ธรรมสำร

845 ค ำบรรยำยกำรประชุมวิชำกำร เล่มท่ี 33 พ.ศ.2546 สภำกำชำดไทย. ศูนย์บริกำรโลหิตฯ 2547 1 สภำกำชำดไทย

846 ค ำบรรยำยกำรประชุมใหญ่วิชำกำร ประจ ำปี พ.ศ. 2546 The national conference...          - 2547 1 ธรรมสำร

847 คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุข - 2547 10 กลุ่มโรคติดต่อท่ีป้องกันได้ด้วยวัคซีน

848 คู่มือกำรเรียนวิชำเคมีคลินิก 2 บุษบำ มำตระกูล. 2547 8 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

849 คู่มือกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเร่ือง กำรตรวจเซลล์เม็ดเลือดและตะกอนปัสสำวะด้วย... กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเร่ือง กำรตรวจ 2547 4 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

850 คู่มือปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำทำงอำหำร. MT 4532 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

851 คู่มือปฏิบัติกำรเทคนิคกำรแพทย์ชุมชน. MT 4871 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2547 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

852 คู่มือปฏิบัติกำรเทคโนโลยีชีวภำพ. MT 4032 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

853 คู่มือปฏิบัติกำรแบคทีเรียทำงกำรแพทย์ 1. MT 3513 วัชรินทร์ รังษีภำณุรัตน์ 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

854 คู่มือปฏิบัติกำรแบคทีเรียทำงกำรแพทย์ 2. MT 3522 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2547 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

855 คู่มือปฏิบัติกำรภูมิคุ้มกันวิทยำคลินิก. MT 3422 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2547 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

856 คู่มือปฏิบัติกำรภูมิคุ้มกันวิทยำพ้ืนฐำน. MT3413 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2547 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

857 คู่มือปฏิบัติกำรโลหิตวิทยำ 2. MT 3224 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2547 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

858 คู่มือปฏิบัติกำรวิชำจุลชีววิทยำทำงกำรแพทย์. MT 2512 - 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ



ตารางหมายเลข  9
จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

859 คู่มือพ่ีเล้ียง : ส ำหรับพัฒนำมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์เขตตรวจรำชกำรท่ี 13 - 2547 3 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์นครรำชสีมำ

860 คู่มือมำตรฐำน ISO/IEC 17025 : 1999 บุรินทร์ ไตรชินธนโชติ 2547 5 เจคิวเอ แมคกรอว์

861 คู่มือและบทคัดย่อประชุมวิชำกำรประจ ำปี คร้ังท่ี 14, 19 พฤศจิกำยน 2547 สมำคมไวรัสวิทยำ- 2547 1 สมำคม

862 คู่มือส ำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง : เคมีบ ำบัด - 2547 1 ชมรมฟ้ืนฟูสุขภำพผู้ป่วยโรคมะเร็ง

863 คู่มือส ำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง : ผ่ำตัดรักษำ - 2547 1 ชมรมฟ้ืนฟูสุขภำพผู้ป่วยโรคมะเร็ง

864 คู่มือส ำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง : รังสีรักษำ - 2547 1 ชมรมฟ้ืนฟูสุขภำพผู้ป่วยโรคมะเร็ง

865 ชีวเคมีคลินิก. MT 3441 บุษบำ มำตระกูล 2547 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

866 ชีวโมเลกุล สุกัญญำ สุนทรส 2547 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

867 เช้ือรำท่ีส ำคัญทำงกำรแพทย์ - 2547 2 คณะเทคนิคกำรแพทย์ ม.เชียงใหม่

868 ต ำรำกำรตรวจช้ินเน้ือไตทำงพยำธิวิทยำ - 2547 1 โครงกำรต ำรำวิทยำลัยแพทยศำสตร์ฯ

869 ต ำรำกำรปลูกถ่ำยไต - 2547 1 กรุงเทพเวชสำร

870 ทักษะกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำทำงพันธุศำสตร์ : ส ำหรับบุคลำกรทำงกำรแพทย์เพ่ือกำร…จินตนำ ศิรินำวิน. 2547 4 หมอชำวบ้ำน

871 บทปฏิบัติกำรวิชำโลหิตวิทยำ 1. MT 2212 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2547 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

872 แบคทีเรียก่อโรค : แกรมบวกแอโรบส์ วัชรินทร์ รังษีภำณุรัตน์ 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

873 แบคทีเรียท่ีเก่ียวข้องกับโรค นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ. 2547 1 คณะวิทยำศำสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

874 ปฏิบัติกำรเคมีคลินิก 2. MT 3124 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

875 ปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำท่ัวไป บุษกร อุตรภิชำติ. 2547 1 กลุ่มงำนบริกำรกำรศึกษำ ม.ทักษิณ

876 เป็นมะเร็งต้องตำยหรือ - 2547 1 ชมรมฟ้ืนฟูสุขภำพผู้ป่วยโรคมะเร็ง

877 ผมชนะมะเร็งมำได้อย่ำงไร? สุพจน์ ด่ำนตระกูล. 2547 1 สถำบันวิทยำศำสตร์สังคม (ประเทศฯ

878 พยำธิสรีรวิทยำส ำหรับพยำบำล - 2547 3 วิทยำลัยพยำบำลสภำกำชำดไทย

879 พันธุศำสตร์คลินิกในเด็ก วรศักด์ิ โชติเลอศักด์ิ. 2547 4 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

880 มำตรฐำนงำนเทคนิคกำรแพทย์ 2547 ส ำหรับห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์             - 2547 2 สมำคมเทคนิคกำรแพทย์แห่งฯ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

881 ย้ิมสู้มะเร็ง อำรีย์ วชิรมโน. 2547 1 สำรคดี

882 รักษำ หยุดย้ัง ป้องกันมะเร็ง พีระพงษ์ สำนุวัตร. 2547 1 คนท ำหนังสือ

883 รู้จักโรคร้ำยก่อนสำยเกินแก้ วีรชำติ เลิศนิธิกุล 2547 2 วรวรรณ

884 รู้ลึกโรคภูมิแพ้ : วิธีเอำชนะโรคภูมิแพ้ด้วยตนเอง พิพัฒน์ ชูวรเวช 2547 2 ไทยเวย์ส พับลิเคช่ันส์

885 เริม สุรเกียรติ อำชำนำนุภำพ 2547 1 หมอชำวบ้ำน

886 เรียนรู้โปรแกรมชีวสำรสนเทศด้วยตนเอง - 2547 5 สถำบันบัณฑิตวิทยำศำสตร์และเทคฯ

887 เร่ืองของภูมิชีวิต สำทิส อินทรก ำแหง. 2547 1 คลินิกสุขภำพ

888 โรคเมลิออยโดสิส - 2547 3 โอลิสติก พับลิชช่ิง

889 ลำยพิมพ์ดีเอ็นเอ...จำกสำรพันธุกรรมสู่เทคโนโลยีพิสูจน์บุคคล                     - 2547 2 ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และฯ

890 โลหิตวิทยำคลินิกช้ันสูง - 2547 7 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

891 โลหิตวิทยำเบ้ืองต้น       - 2547 11 โครงกำรต ำรำวิทยำลัยแพทยศำสตร์ฯ

892 ศพช่วยสืบ รวมคดีฆำตกรรมก้องโลก. ภำคแรก อินเนส, เบรียน 2547 1 เนช่ันบุ๊คส์ อินเตอร์เนช้ันแนล

893 สมุดบันทึกกำรฝึกปฏิบัติงำนวิชำกำรฝึกงำนทำงห้องปฏิบัติกำร 2. MT 472 - 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

894 สุขภำพดี อำยุร้อยปี มิใช่ควำมฝันอีก ชมรมผู้ส่ือข่ำวจีนแห่งประเทศไทย 2547 5 เรืองแสงกำรพิมพ์

895 เสริมภูมิคุ้มกันต้ำนทำนโรค - 2547 1 รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย)

896 หัตถกำรทำงกำรแพทย์ทำงด้ำนอำยุรศำสตร์ - 2547 3 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

897 อำยุรกรรมห้องปฏิบัติกำรพ้ืนฐำน - 2547 6 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

898 เอกสำรค ำสอนกิณวิทยำและไวรัสวิทยำทำงกำรแพทย์. MT 4543 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2547 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

899 เอกสำรค ำสอนธนำคำรโลหิต 2. MT 4322 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2547 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

900 เอกสำรค ำสอนแบคทีเรียก่อโรค : แกรมลบแอโรบส์ - 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

901 เอกสำรค ำสอนภูมิคุ้มกันวิทยำคลินิก. MT 3422 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2547 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

902 เอกสำรค ำสอนภูมิคุ้มกันวิทยำพ้ืนฐำน. MT 3413 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2547 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ



ตารางหมายเลข  9
จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หน้าท่ี  42      .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

903 เอกสำรค ำสอนระเบียบวิธีวิจัย. MT 3032 ทวีพร พันธ์ุพำณิชย์ 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

904 เอกสำรค ำสอนโลหิตวิทยำ 1. MT 2212 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

905 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรตรวจปัสสำวะและสำรน้ ำในร่ำงกำย. MT 3232 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2547 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

906 เอกสำรค ำสอนวิชำจุลชีววิทยำทำงกำรแพทย์. MT 2512 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

907 เอกสำรค ำสอนวิชำธนำคำรโลหิต 1. MT 3322 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2547 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

908 เอกสำรค ำสอนวิทยำภูมิคุ้มกันทำงกำรแพทย์. MT 3412 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2547 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

909 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำวำรสำรสโมสร. MT 4061(กลุ่ม 02) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2547 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

910 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำวำรสำรสโมสร. MT 4061(กลุ่ม 03) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2547 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

911 25 ปี คณะเทคนิคกำรแพทย์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น มหำวิทยำลัยขอนแก่น. คณะเทคนิคฯ 2546 2 โรงพิมพ์คลังนำนำวิทยำ

912 Clinical practice in pediatrics 2003 - 2546 1 โรงพยำบำลพระมงกุฏเกล้ำ

913 Current practice in common infectious diseases พรรณพิศ สุวรรณกูล.                                                                          2546 1 สมำคมโรคติดเช้ือแห่งประเทศไทย

914 ECG ทำงคลินิก ยงยุทธ สหัสกุล.                                                                                2546 3 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ม.มหิดล

915 Imaging in critical care - 2546 3 โรงพิมพ์เรือนแก้วกำรพิมพ์

916 Nephrology review 2003 - 2546 3 พิมพ์ดี

917 New guidelines in coronary artery disease - 2546 1 ไอแอมออเกไนเซอร์แอนด์แอ็ดเวอร์ฯ

918 กฎหมำยกำรแพทย์ : ควำมรับผิดทำงกฎหมำยของผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนกำรแพทย์ วิฑูรย์ อ้ึงประพันธ์ 2546 1 วิญญูชน

919 กำรตรวจทำงพยำธิวิทยำคลินิก - 2546 1 วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ

920 กำรตรวจวินิจฉัยโรคติดเช้ือแบคทีเรียทำงห้องปฏิบัติกำร วัชรินทร์ รังษีภำณุรัตน์ 2546 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

921 กำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำรเก่ียวกับควำมผิดปกติของเม็ดเลือดแดง           มหำวิทยำลัยขอนแก่น. คณะเทคนิคฯ 2546 2 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยขอนแก่น

922 กำรน ำผลกำรวิจัยเก่ียวกับไนตริกออกไซด์มำประยุกต์ใช้เพ่ือกำรพัฒนำเวชกรรมใหม่ มูแรด, เฟริด 2546 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

923 กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองค์ประกอบท่ีเก่ียวกับควำมพร้อมในกำรปฏิบัติ...              - 2546 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

924 กำรศึกษำหนอนพยำธิใบไม้ในล ำไส้เป็ดและไก่บ้ำนจำกตลำดสดในเขตอ ำเภอบำงพลี…- 2546 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

925 เกณฑ์มำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถนักเทคนิคกำรแพทย์. MT 4724 สภำคณบดีสถำบันผู้ผลิตบัณฑิตฯ             2546 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

926 แกะรอย DNA (พิมพ์คร้ังท่ี 1) พรทิพย์ โรจนสุนันท์.                                                                           2546 1 มติชน

927 แกะรอย DNA (พิมพ์คร้ังท่ี 3) พรทิพย์ โรจนสุนันท์.                                                                           2546 1 มติชน

928 แกะรอย DNA (พิมพ์คร้ังท่ี 4) พรทิพย์ โรจนสุนันท์.                                                                           2546 1 มติชน

929 ไข้เลือดออก สมำคมโรคติดเช้ือแห่งประเทศไทย.                                                        2546 1 เพนตำกอน แอ็ดเวอร์ไทซ่ิง

930 คำรวะบรรพบุรุษ ชุด 'ตรวจมะเร็งด้วยตนเอง' สำยัณห์ เล็กอุทัย. 2546 1 ผู้จัดกำร

931 ค ำบรรยำยกำรประชุมวิชำกำร เล่มท่ี 32 พ.ศ.2545 สภำกำชำดไทย. ศูนย์บริกำรโลหิตฯ 2546 1 สภำกำชำดไทย

932 ค ำบรรยำยกำรประชุมใหญ่วิชำกำร ประจ ำปี พ.ศ. 2545 เร่ือง 50th Anniversary of...             กำรประชุมใหญ่วิชำกำร ประจ ำปี พ.ศ….                        2546 3 ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำฯ

933 คู่มือกำรเรียน : รำยวิชำโลหิตวิทยำ วำรินทิพย์ ศรีนุ่น.                                                                                2546 1 คณะเทคนิคกำรแพทย์ ม.หัวเฉียวฯ

934 คู่มือกำรลงรหัสส ำหรับบุคลำกรในกำรท ำทะเบียนมะเร็ง กฤติกำ สุวรรณรุ่งเรือง 2546 2 โรงพยำบำลศรีนครินทร์

935 คู่มือปฏิบัติกำรกิณวิทยำและไวรัสวิทยำทำงกำรแพทย์. MT4543 - 2546 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

936 คู่มือปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำทำงอำหำร. MT 4532 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2546 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

937 คู่มือปฏิบัติกำรเทคโนโลยีชีวภำพ. MT 4032 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2546 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

938 คู่มือปฏิบัติกำรแบคทีเรียทำงกำรแพทย์ 1 วัชรินทร์ รังษีภำนุรัตน์ 2546 2 คณะเทคนิคกำรแพทย์ ม.หัวเฉียวฯ

939 คู่มือปฏิบัติกำรภูมิคุ้มกันวิทยำคลินิก. MT 3422 ทวีพร พันธ์ุพำณิชย์ 2546 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

940 คู่มือปฏิบัติกำรภูมิคุ้มกันวิทยำพ้ืนฐำน. MT 3413 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2546 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

941 คู่มือปฏิบัติกำรวิชำจุลชีววิทยำทำงกำรแพทย์. MT 2512 - 2546 2 คณะเทคนิคกำรแพทย์ ม.หัวเฉียวฯ

942 คู่มือปฏิบัติกำรวิชำโลหิตวิทยำ 2. MT 3224 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2546 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

943 คู่มือและบทคัดย่อประชุมวิชำกำรประจ ำปี คร้ังท่ี 13, 21 ธันวำคม 2546 สมำคมไวรัสวิทยำประชุมวิชำกำรประจ ำปีสมำคมไวรัส.. 2546 1 สมำคม

944 เจตนำรมณ์เรียงมำตรำพระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2545 สงวน นิตยำรัมภ์พงศ์ 2546 1 หมอชำวบ้ำน

945 ชีวเคมีคลินิก บุษบำ มำตระกูล.                                                                                2546 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

946 ชีวเคมีคลินิก. MT 3441 บุษบำ มำตระกูล. 2546 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

947 ชีวเคมีทำงกำรแพทย์ : เมตำบอลิสมของสำรอำหำรเชิงบูรณำกำรส ำหรับนักศึกษำ… ปนัดดำ โรจน์พิบูลสถิตย์ 2546 1 บุ๊คเน็ท

948 ตำมทำงท่ำนแรงดลใจของแพทย์ - 2546 1 โรงพิมพ์เรือนแก้วกำรพิมพ์

949 ต ำรำโรคเบำหวำน - 2546 1 สมำคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย

950 ต ำรำวิทยำวัคซีนว่ำด้วยวัคซีนรุ่นใหม่ - 2546 2 คณะเวชศำสตร์เขตร้อน ม.มหิดล

951 เทคนิคช้ันสูงทำงโลหิตวิทยำ พรเทพ เทียนสิวำกุล 2546 3 คณะสหเวชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

952 นิยำมศัพท์เก่ียวกับระบบคุณภำพห้องปฏิบัติกำรด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ สีตไพสิฐ เอกะจัมปกะ. 2546 10 กระทรวงสำธำรณสุข

953 แบคทีเรียก่อโรค : แกรมบวกแอโรบส์ วัชรินทร์ รังษีภำณุรัตน์ 2546 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

954 แบคทีเรียก่อโรค : แกรมลบแอโรบส์ (พิมพ์คร้ังท่ี 4) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2546 2 คณะเทคนิคกำรแพทย์ ม.หัวเฉียวฯ

955 ปฏิบัติกำรเคมีคลินิก 2. MT 3124 สำยพิณ เกิดประทุม 2546 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

956 ปฏิบัติกำรเคมีคลินิค - 2546 1 คณะเทคนิคกำรแพทย์ ม.ขอนแก่น

957 ปรสิตวิทยำทำงกำรแพทย์ วิฑูรย์ ไวยนันท์. 2546 1 คณะวิทยำศำสตร์ ม.มหิดล

958 ปรสิตวิทยำทำงกำรแพทย์ โปรโตซัวและหนอนพยำธิ - 2546 4 คณะแพทยศำสตร์ ม.เชียงใหม่

959 ปัญหำท่ีพบบ่อยในเด็กแนวทำงกำรดูแลรักษำ - 2546 1 เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล

960 พยำธิวิทยำพ้ืนฐำนของโรคท่ีพบบ่อย อนุพงศ์ นิติเรืองจรัส. 2546 2 โอ เอส พร้ินต้ิงเฮำส์

961 พยำธิสรีรวิทยำทำงกำรพยำบำล - 2546 2 คณะพยำบำลศำสตร์ ม.มหิดล

962 พยำธิสรีรวิทยำทำงกำรพยำบำล. เล่ม 2 - 2546 1 สำมเจริญพำณิชย์(กรุงเทพ)

963 ภำวะโลหิตจำงปัญหำท่ีต้องทบทวน กมลมำลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน.                                                                   2546 4 ธรรมสภำ

964 มะเร็ง : โรคร้ำยท่ีหำยได้ (ภำยใน 3 เดือน...?) แรงเก้ือ ชำวหินฟ้ำ. 2546 1 เส้นทำง

965 มะเร็งต่อมน้ ำเหลืองชนิดนอน-ฮอดจ์กิน - 2546 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

966 เมลิออยโดสิสทำงออร์โธปิดิกส์ - 2546 2 โอลิสติก พับลิชช่ิง

967 เรียนอำยุรศำสตร์จำกกรณีผู้ป่วย 2 อรรถสิทธ์ิ เวชชำชีวะ.                                                                          2546 1 ซิล์คโรดพับบลิเชอร์เอเยนซี

968 เรียนอำยุรศำสตร์จำกกรณีผู้ป่วย 3 อรรถสิทธ์ิ เวชชำชีวะ.                                                                          2546 1 ซิล์คโรดพับบลิเชอร์เอเยนซี
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969 เร่ืองข้ี. ตอนข้ีท่ีบ่งโรคบริเวณหัว จร จันดำเวทย์.                                                                                   2546 1 พอดี

970 โรคผิวหนัง : กำรวินิจฉัยทำงคลินิกและจุลพยำธิวิทยำ - 2546 1 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล

971 โรคเลือดในเด็กและผู้ใหญ่ : ปัญหำเลือดออกง่ำยและล่ิมเลือดอุดตัน                 - 2546 1 ชัยเจริญ

972 วิทยำกำรระบำด : ประยุกต์ในงำนโรคติดเช้ือ พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล.                                                                         2546 4 เจริญดีกำรพิมพ์

973 เวชศำสตร์โมเลกุล - 2546 3 Text and Journal Publication

974 ศพช่วยสืบ รวมคดีฆำตกรรมก้องโลก. ภำคแรก, อินเนส, เบรียน.                                                                                  2546 1 เนช่ันบุ๊คส์ อินเตอร์เนช้ันแนล

975 ศำสตร์และศิลป์แห่งกำรดูแลผู้ป่วยเม่ือวำระสุดท้ำยของชีวิต (พิมพ์คร้ังท่ี 2) - 2546 1 หมอชำวบ้ำน

976 สำรพิษจำกเช้ือรำ : อะฟลำทอกซิน อนงค์ บิณฑวิหค. 2546 3 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

977 เอกซเรย์คอมพิวเต็ดโทโมกรำฟฟ่ี : หลักกำรทำงฟิสิกส์ เทคนิค และกำรควบคุม... - 2546 2 โรงพิมพ์คลังนำนำวิทยำ

978 เอกสำรค ำสอนกิณวิทยำและไวรัสวิทยำทำงกำรแพทย์. MT 4543 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2546 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

979 เอกสำรค ำสอนธนำคำรโลหิต 2. MT 4322 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2546 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

980 เอกสำรค ำสอนแบคทีเรียก่อโรค : แกรมลบแอโรบส์ - 2546 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

981 เอกสำรค ำสอนภูมิคุ้มกันวิทยำคลินิก. MT 3422 - 2546 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

982 เอกสำรค ำสอนภูมิคุ้มกันวิทยำพ้ืนฐำน. MT 3413 ศรำวุธ สุทธิรัตน์. 2546 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

983 เอกสำรค ำสอนระเบียบวิธีวิจัย. MT 3032 ทวีพร พันธ์ุพำณิชย์ 2546 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

984 เอกสำรค ำสอนโลหิตวิทยำ 1. MT 2212 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2546 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

985 เอกสำรค ำสอนวิชำจุลชีววิทยำทำงกำรแพทย์. MT 2512 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2546 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

986 เอกสำรค ำสอนวิชำธนำคำรโลหิต 1. MT 3322 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2546 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

987 เอกสำรค ำสอนวิทยำภูมิคุ้มกันทำงกำรแพทย์ มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2546 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

988 เอกสำรค ำสอนวิทยำภูมิคุ้มกันทำงกำรแพทย์ส ำหรับนักศึกษำเภสัชศำสตร์. MT 3412 ทวีพร พันธ์ุพำณิชย์ 2546 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

989 เอกสำรค ำสอนหลักกำรเกิดโรค. MT 2012 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2546 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

990 เอดส์กำรรักษำ : ยำ และวัคซีน - 2546 2 โครงกำรสวัสดิกำรวิชำกำร สถำบันฯ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

991 ไฮโปไกลซีเมีย ไอโรลำ, พำโว.                                                                                  2546 1 คลินิกสุขภำพ

992 50 ปี งำนบริกำรโลหิต สภำกำชำดไทย 2495-2545 - 2545 1 ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย

993 Atlas of medical parasitology with 456 colour illustrations - 2545 4 ภำพพิมพ์

994 Principles of disease : MT 2012 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2545 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

995 กรณีศึกษำผู้ป่วยท่ีน่ำสนใจทำงอำยุรศำสตร์ - 2545 1 วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ

996 กล้ำมเน้ือ : เรำเคล่ือนไหวและออกก ำลังกำยอย่ำงไร วอล์คเกอร์, ริชำร์ด.                                                                             2545 2 ไทยวัฒนำพำนิช

997 กำรใช้คอมพิวเตอร์ในกำรเรียนกำรสอนปฏิบัติกำรสรีรวิทยำ : สรีรวิทยำของเส้นประสำท…ธงชัย สุขเศวต.                                                                                  2545 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

998 กำรตรวจวินิจฉัยโรคติดเช้ือแบคทีเรียทำงห้องปฏิบัติกำร สรำวุธ สำยจันมำ.                                                                               2545 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

999 กำรติดเช้ือในโรงพยำบำล : ระบำดวิทยำและกำรป้องกัน       อะเค้ือ อุณหเลขกะ.                                                                            2545 4 โรงพิมพ์ม่ิงเมือง

1000 กำรทดสอบฮอร์โมนและเมแทบอลิซึมในเด็ก - 2545 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

1001 กำรประชุมวิชำกำรประจ ำปีคร้ังท่ี 26 [เร่ือง] เทคนิคกำรแพทย์กับกำรปฏิรูปสำธำรณสุขกำรประชุมวิชำกำรประจ ำปีสมำคม... 2545 1 สมำคมเทคนิคกำรแพทย์แห่งประเทศไทย

1002 กำรวิเครำะห์ก๊ำซในเลือด & Interactive multimedia CD-ROM พงษ์ธำรำ วิจิตรเวชไพศำล. 2545 4 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล

1003 กำรวิเครำะห์ผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรส ำหรับพยำบำล - 2545 2 โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล

1004 กำรหำยใจ : ร่ำงกำยของเรำใช้อำกำศให้เป็นประโยชน์อย่ำงไร จอห์นสัน, จินนี.                                                                                  2545 2 โรงพิมพ์ไทยวัฒนำพำนิช

1005 ไขคดีดังเบ้ืองหลังศพ พรทิพย์ โรจนสุนันท์.                                                                           2545 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1006 ควำมรู้คู่กำรบริจำคโลหิต - 2545 1 ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย

1007 ควำมรู้เร่ืองเบำหวำน ฉบับสมบูรณ์ - 2545 1 วิทยพัฒน์

1008 ควำมรู้ส ำหรับประชำชนรู้เร่ืองโรค - 2545 1 มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลำธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมรำชชนก

1009 ค ำบรรยำยกำรประชุมวิชำกำร เล่มท่ี 31 พ.ศ.2544 สภำกำชำดไทย. ศูนย์บริกำรโลหิตฯ 2545 1 สภำกำชำดไทย

1010 ค ำบรรยำยกำรประชุมใหญ่วิชำกำร ประจ ำปี พ.ศ.2544 เร่ือง Quality and adequacy กำรประชุมใหญ่วิชำกำรเร่ือง Quality… 2545 2 ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติฯ

1011 คู่มือกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค - 2545 1 กระทรวงสำธำรณสุข

1012 คู่มือปฏิบัติกำรกิณวิทยำและไวรัสวิทยำทำงกำรแพทย์ มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ            2545 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1013 คู่มือปฏิบัติกำรภูมิคุ้มกันวิทยำคลินิก มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2545 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1014 คู่มือปฏิบัติกำรภูมิคุ้มกันวิทยำพ้ืนฐำน : MT 3413 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ            2545 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1015 คู่มือปฏิบัติกำรวิชำจุลชีววิทยำทำงกำรแพทย์. MT2512 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2545 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1016 คู่มือและบทคัดย่อประชุมวิชำกำรประจ ำปี คร้ังท่ี 12, 20 ธันวำคม 2545 สมำคมไวรัสวิทยำ…- 2545 2 สมำคม

1017 คู่มือวิชำฝึกงำนทำงห้องปฏิบัติกำร 2. MT 472 : ส ำหรับห้องปฏิบัติกำรเวชศำสตร์... - 2545 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1018 คู่มือศึกษำด้วยตนเองวิชำกำรตรวจปัสสำวะและสำรน้ ำในร่ำงกำย สรำวุธ สำยจันมำ.                                                                               2545 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1019 คู่มือศึกษำด้วยตนเองวิชำโลหิตวิทยำ 1 เร่ือง Basic hematology laboratory สรำวุธ สำยจันมำ.                                                                               2545 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1020 เคมีคลินิกพ้ืนฐำน - 2545 2 คณะเทคนิคกำรแพทย์  ม.ขอนแก่น

1021 จีโนมและเคร่ืองหมำยดีเอ็นเอ : ปฏิบัติกำรอำร์เอพีดีและเอเอฟแอลพี                   สุรินทร์ ปิยะโชคณำกุล.                                                                       2545 3 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

1022 จุลชีววิทยำทำงอำหำร บุษกร อุตรภิชำติ. 2545 1 มหำวิทยำลัยทักษิณ

1023 จุลชีววิทยำทำงอำหำร สุมณฑำ วัฒนสินธ์ุ. 2545 4 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1024 จุลทรรศน์อิเล็กตรอน : ผิวหนัง. เล่ม 2 ปิติ พลังวชิรำ. 2545 2 โฮลิสติก พับลิชช่ิง

1025 ชีวเคมีคลินิก บุษบำ มำตระกูล.                                                                                2545 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1026 ชุดตรวจวินิจฉัยโดยหลักกำรวิทยำภูมิคุ้มกัน : กำรวิจัยและพัฒนำชุดตรวจส ำเร็จรูป ธำรำรัชต์ ธำรำกุล. 2545 6 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล

1027 ตับอักเสบไวรัสซี รักษำด้วยกำรแพทย์องค์รวม นิทรำพร รุจนวิศำล. 2545 2 รวมทรรศน์

1028 ต ำรำกำรผ่ำตัดหลอดเลือดเพ่ือกำรฟอกเลือด - 2545 1 กรุงเทพเวชสำร

1029 ทักษะทำงคลินิก จินตนำ ศิรินำวิน 2545 2 หมอชำวบ้ำน

1030 เทคนิคพ้ืนฐำนทำงปรสิตวิทยำ ชูมณี ละม่อม. 2545 1 คณะเทคนิคกำรแพทย์ มหำวิทยำลัยมหิดล

1031 นิติพยำธิวิทยำและนิติเวชวิทยำ วิชำญ เป้ียวน่ิม 2545 5 คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี

1032 นิเวศวิทยำของจุลินทรีย์ ดวงพร คันธโชติ. 2545 2 โอเดียนสโตร์

1033 แนวทำงกำรตรวจสมรรถภำพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ สมำคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย.                                                           2545 1 ภำพพิมพ์

1034 บำยพำสหัวใจ ชัยรัตน์ โมไนยพงศ์.                                                                           2545 2 อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1035 แบคทีเรียก่อโรค : แกรมบวกแอโรบส์ วัชรินทร์ รังษีภำณุรัตน์ 2545 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1036 ปฏิบัติกำรเคมีคลินิก 2. MT 3124 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2545 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1037 ประมวลรำยช่ือและรหัสเคร่ืองมือแพทย์ : ส ำหรับกำรติดต่อและขออนุญำตจำก… ส ำนักงำนคณะกรรมกรรมกำรอำหำรฯ 2545 2 กองควบคุมเคร่ืองมือแพทย์ ส ำนักฯ

1038 ประสำทสรีรวิทยำ รำตรี สุดทรวง.                                                                                   2545 7 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

1039 พยำธิวิทยำคลินิก - 2545 2 สมำคมพยำธิวิทยำคลินิกไทย

1040 พยำธิสรีรวิทยำทำงกำรพยำบำล. เล่ม 1 - 2545 2 สำมเจริญพำณิชย์(กรุงเทพ)

1041 มะเร็ง : เสริมรักษำ เคมี-รังสีบ ำบัด ด้วยธรรมชำติวิธี บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล. 2545 1 รวมทรรศน์

1042 มะเร็ง ป้องกัน รักษำ ได้ด้วยตัวเองพร้อมสมุนไพรเพ่ือกำรรักษำ หยุดย้ัง พีระพงษ์ สำนุวัตร. 2545 1 คนท ำหนังสือ

1043 มะเร็งพ่ำย : เร่ืองรำวกำรักษำโรคมะเร็งด้วยตนเอง - 2545 1 รวมทรรศน์

1044 มำเป็นหมอกันเถิด : ต ำรำกำรซักประวัติและกำรตรวจร่ำงกำย สันต์ หัตถีรัตน์.                                                                                   2545 1 หมอชำวบ้ำน

1045 มำรู้จักควำมดันเลือดสูงกันเถอะ สันต์ หัตถีรัตน์. 2545 1 หมอชำวบ้ำน

1046 ร่ำงกำยของมนุษย์กล้ำมเน้ือ : เรำเคล่ือนไหวและออกก ำลังกำยอย่ำงไร               วอล์คเกอร์, ริชำร์ด.                                                                             2545 1 ไทยวัฒนำพำนิช

1047 ร่ำงกำยของมนุษย์หัวใจ : เลือดว่ิงไปท่ัวร่ำงกำยได้อย่ำงไร                      วอล์คเกอร์, ริชำร์ด.                                                                             2545 1 ไทยวัฒนำพำนิช

1048 รำยงำนกำรประชุมเร่ืองกำรสร้ำงโอกำสและศักยภำพในกำรผลิตและพัฒนำวัคซีนในประเทศ…- 2545 8 ส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ

1049 รำยงำนกำรวิจัยเร่ืองผลของกำรเตรียมผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งอย่ำงมีแบบแผนต่อกำร…อมรรัตน์ งำมสวย. 2545 1 -

1050 รำยงำนกำรสัมมนำวิชำกำรเร่ืองธนำคำรกระดูกและเน้ือเย่ือ 5-6 พฤศจิกำยน 2544...                    กำรสัมมนำวิชำกำรเร่ืองธนำคำรกระดูก 2545 1 อรุณกำรพิมพ์

1051 เรียนอำยุรศำสตร์จำกกรณีผู้ป่วย 1 อรรถสิทธ์ิ เวชชำชีวะ.                                                                          2545 1 ซิล์คโรดพับบลิเชอร์เอเยนซี

1052 โรคติดเช้ือท่ีปรำกฏข้ึนใหม่และโรคติดเช้ือท่ีปรำกฏข้ึนอีก 3               - 2545 3 สมำคมโรคติดเช้ือแห่งประเทศไทย

1053 โรคมะเร็ง : แนวทำงกำรรักษำ - 2545 1 ธนบรรณกำรพิมพ์

1054 โรคมะเร็ง : มหัตภัยร้ำยของมนุษย์  เรณู สุเสวี, เรียบเรียง 2545 1 สมิต

1055 โรคเอดส์ในเด็ก - 2545 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1056 ลำยพิมพ์ดีเอ็นเอ...จำกสำรพันธุกรรมสู่เทคโนโลยีพิสูจน์บุคคล                     - 2545 1 ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และฯ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1057 โลหิตวิทยำทันยุค วนิดำ อิฐรัตน์ 2545 1 คณะเทคนิคกำรแพทย์ ม.มหิดล

1058 ศัลยศำสตร์วิวัฒน์ 22 - 2545 1 กรุงเทพเวชสำร

1059 สมุดบันทึกกำรฝึกปฏิบัติงำนส ำหรับนักศึกษำเทคนิคกำรแพทย์ - 2545 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1060 สรีรวิทยำ - 2545 1 คณะวิทยำศำสตร์ ม.มหิดล

1061 สอนด้วยศพ พรทิพย์ โรจนสุนันท์.                                                                           2545 1 คลินิกสุขภำพ

1062 สำรพิษรอบตัว ประภำศรี เทียนประเสริฐ. 2545 1 สุวีริยำสำส์น

1063 สู่ชีวิตอมตะ น ำชัย ชีววิวรรธน์.                                                                               2545 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1064 สู้เพ่ือชีวิตประสบกำรณ์ต้ำนมะเร็ง. เล่ม 12 : ธรรมชำติบ ำบัด วิถีสุขภำพแนวใหม่ บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล. 2545 1 รวมทรรศน์

1065 สู้เพ่ือชีวิตประสบกำรณ์ต้ำนมะเร็ง. เล่ม 12 : ธรรมชำติบ ำบัด วิถีสุขภำพแนวใหม่ บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล. 2545 1 รวมทรรศน์

1066 หัวใจ : เลือดว่ิงไปท่ัวร่ำงกำยได้อย่ำงไร วอล์คเกอร์, ริชำร์ด.                                                                             2545 2 ไทยวัฒนำพำนิช

1067 อนำคตท่ีเกิดใหม่ : เทคโนโลยี EM ศตวรรษท่ี 21 ฮิหงะ, เทรูโอะ. 2545 1 อี เอ็ม คิวเซ

1068 อำยุรศำสตร์ฉุกเฉิน - 2545 1 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

1069 อุจจำระส่องสุขภำพบ ำบัดท้องผูก ภูมิแพ้ แก้มะเร็ง : ธรรมชำติบ ำบัดวิถีสุขภำพแนวใหม่ 6 บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล. 2545 1 รวมทรรศน์

1070 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำพยำธิสรีรวิทยำและเภสัชวิทยำคลินิกส ำหรับพยำบำล. หน่วยท่ี 11-15มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2545 4 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1071 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำพยำธิสรีรวิทยำและเภสัชวิทยำคลินิกส ำหรับพยำบำล. หน่วยท่ี 1-5มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2545 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1072 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำพยำธิสรีรวิทยำและเภสัชวิทยำคลินิกส ำหรับพยำบำล. หน่วยท่ี 1-5มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2545 3 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1073 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำพยำธิสรีรวิทยำและเภสัชวิทยำคลินิกส ำหรับพยำบำล. หน่วยท่ี 6-10มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2545 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1074 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำพยำธิสรีรวิทยำและเภสัชวิทยำคลินิกส ำหรับพยำบำล. หน่วยท่ี 6-10มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2545 3 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1075 เอกสำรค ำสอนกิณวิทยำและไวรัสวิทยำทำงกำรแพทย์ มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ            2545 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1076 เอกสำรค ำสอนเคร่ืองมือวิทยำศำสตร์. MT 3021 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2545 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1077 เอกสำรค ำสอนภูมิคุ้มกันวิทยำคลินิก มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2545 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1078 เอกสำรค ำสอนภูมิคุ้มกันวิทยำพ้ืนฐำน มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ            2545 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ



ตารางหมายเลข  9
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หน้าท่ี  50      .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1079 เอกสำรค ำสอนระเบียบวิธีวิจัย ทวีพร พันธ์ุพำณิชย์.                                                                           2545 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1080 เอกสำรค ำสอนโลหิตวิทยำ 1 : MT 2212 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2545 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1081 เอกสำรค ำสอนวิชำเคมีคลินิก 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2545 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1082 เอกสำรค ำสอนวิชำจุลชีววิทยำทำงกำรแพทย์ มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2545 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1083 เอกสำรค ำสอนวิชำธนำคำรโลหิต 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2545 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1084 เอกสำรค ำสอนวิทยำภูมิคุ้มกัน มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2545 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1085 เอกสำรค ำสอนวิทยำภูมิคุ้มกันทำงกำรแพทย์ มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ            2545 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1086 โฮโมซีสทีน วัฒนำ เล้ียววัฒนำ.                                                                              2545 1 คณะแพทย์ศำสตร์ศิริรำช

1087 Atlas of medical parasitology with 456 colour illustrations - 2544 2 ภำพพิมพ์

1088 Principles of disease. MT 2012 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2544 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1089 SLE สมชำย เอ่ียมอ่อง, บรรณำธิกำร 2544 2 Text and Journal

1090 กรอบอ้ำงอิงในกิจกรรมบ ำบัดเด็ก วิไลวรรณ มณีจักร.                                                                              2544 1 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

1091 กำรซักประวัติและตรวจร่ำงกำย - 2544 1 วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ

1092 กำรตรวจวินิจฉัยโรคติดเช้ือแบคทีเรียทำงห้องปฏิบัติกำร                               มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2544 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1093 กำรทดสอบกระบวนกำรห้ำมเลือด - 2544 1 คณะเทคนิคกำรแพทย์ ม.ขอนแก่น

1094 กำรทดสอบพ้ืนฐำนทำงห้องปฏิบัติกำรโลหิตวิทยำ     - 2544 1 โรงพิมพ์คลังนำนำวิทยำ

1095 กำรประกันคุณภำพ : กำรบริหำรควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำรชันสูตรโรค                               - 2544 5 เอช.ที.พี. เพรส

1096 กำรรักษำในระดับยีน จีรเดช มโนสร้อย. 2544 1 คณะเภสัชศำสตร์ ม.เชียงใหม่

1097 กำรวำดภำพเพ่ือกำรประเมินและกำรรักษำ พร้ิมเพรำ ดิษยวณิช.                                                                           2544 1 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

1098 กำรศึกษำล ำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนไดไฮโดรโฟเลตรีดักเทสของเช้ือพลำสโมเดียม… - 2544 1 สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ฯ

1099 ควำมรู้เร่ืองโรค : ทำงแก้ ดูแล ป้องกัน - 2544 1 รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย)

1100 ควำมรู้เร่ืองโรคมะเร็ง ส ำหรับประชำชน มูลนิธิกำญจนบำรมี.                                                                             2544 2 มูลนิธิกำญจนบำรมี
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1101 ค ำบรรยำยกำรประชุมใหญ่วิชำกำร ประจ ำปี พ.ศ.2543 เร่ือง Good transfusion… กำรประชุมใหญ่วิชำกำร ประจ ำปี 2543 2544 2 ธรรมสำร

1102 คู่มือต้ำนมะเร็งด้วยกำรแพทย์แผนไทย - 2544 4 โครงกำรพัฒนำต ำรำ กองทุนสนับฯ

1103 คู่มือปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำทำงอำหำร. MT4532 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2544 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1104 คู่มือปฏิบัติกำรเทคโนโลยีชีวภำพ. MT 4032 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2544 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1105 คู่มือปฏิบัติกำรแบคทีเรียทำงกำรแพทย์ 1 - 2544 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1106 คู่มือปฏิบัติกำรภูมิคุ้มกันวิทยำพ้ืนฐำน. MT 3413 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2544 3 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1107 คู่มือปฏิบัติกำรโลหิตวิทยำ 1. MT 2212 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2544 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1108 คู่มือปฏิบัติกำรวิชำกิณวิทยำและไวรัสวิทยำทำงกำรแพทย์. MT 4543 - 2544 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1109 คู่มือปฏิบัติกำรวิชำจุลชีววิทยำทำงกำรแพทย์. MT 2512 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2544 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1110 คู่มือและบทคัดย่อประชุมวิชำกำรประจ ำปี คร้ังท่ี 11, 21 ธันวำคม 2544 สมำคมไวรัสวิทยำ (ประเทศไทย) = Handbook and abstracts : Eleventh Scientific Annual Meeting 21 December 2001 ประชุมวิชำกำรประจ ำปีสมำคมไวรัส.. 2544 2 สมำคม

1111 จุลินทรีย์น่ำรู้ นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ. 2544 1 คุรุสภำลำดพร้ำว

1112 ชุดตรวจวินิจฉัยโดยหลักกำรวิทยำภูมิคุ้มกัน : กำรวิจัยและพัฒนำชุดตรวจส ำเร็จรูป                       ธำรำรัชต์ ธำรำกุล.                                                                              2544 5 เอช ที พี เพรส

1113 ดูแลอย่ำงไร? ให้อยู่กับลูกหลำนนำน ๆ เม่ือเป็น "มะเร็ง" หวงฉวนกุ้ย. 2544 1 ท ำเนียบสมุนไพร

1114 ตำมรอยชีวิตผู้พิชิตมะเร็ง : ระดมพลังใจและจิตวิญญำณต่อต้ำนมะเร็ง แอนเดอร์สัน, เกรก. 2544 1 คลินิกสุขภำพ

1115 ต ำรำโสต ศอ นำสิกวิทยำ                - 2544 1 โฮลิสติก พับลิชช่ิง

1116 ธำลัสซีเมียส ำหรับเวชปฏิบัติ - 2544 3 หมอชำวบ้ำน

1117 แนวทำงกำรรักษำโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันส ำหรับแพทย์ - 2544 1 -

1118 แบคทีเรียก่อโรค : แกรมบวกแอโรบส์ วัชรินทร์ รังษีภำณุรัตน์ 2544 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1119 แบคทีเรียท่ีเก่ียวข้องกับโรค นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ. 2544 1 คณะวิทยำศำสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

1120 ปฏิบัติกำรเคมีคลินิก 2. MT 3124 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2544 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1121 ปรสิตวิทยำทำงกำรแพทย์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 2544 5 คณะแพทยศำสตร์ ม.ขอนแก่น

1122 ภำพสีประกอบ โลหิตวิทยำ สุภินันท์ สเป็ค-สำยเช้ือ.                                                                       2544 17 เอช ที พี เพรส
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หน้าท่ี  52      .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1123 ภำวะกำรอักเสบจำกกำรติดเช้ือในกระดูกและข้อ ยงยุทธ ศิริปกำร.                                                                                2544 5 บุ๊คเน็ท

1124 เม่ือหมอเป็นมะเร็ง : ประสบกำรณ์ของหมอผู้เคยรักษำมะเร็งและเป็นมะเร็งเสียเอง ธันยโสภำคย์ เกษมสันต์,--ม.ร.ว. 2544 1 คลินิกบ้ำนและสวน

1125 เม่ือหมอเป็นมะเร็ง. ภำค 2 : ยุทธศำสตร์สุดท้ำยในกำรต่อสู้กับมะเร็ง ธันยโสภำคย์ เกษมสันต์,--ม.ร.ว. 2544 1 คลินิกสุขภำพ

1126 ยำเสพติด.....เลิกเองก็ได้ สันชัย วสุนธรำ.                                                                                  2544 1 ศูนย์ซับน้ ำตำผู้ติดยำเสพติด

1127 ยำเสพติดและยำบ้ำ          - 2544 1 สกำยบุ๊กส์

1128 รวมบทคัดย่อภำคนิพนธ์ คณะเทคนิคกำรแพทย์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ปีกำรศึกษำ...  สุพัฒน์ คุณย่ิงยศ.                                                                              2544 1 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

1129 โรคข้ออักเสบรูมำตอยด์ - 2544 1 ธนบรรณกำรพิมพ์

1130 โรคต่อมไร้ท่อ และเมตะบอลิสม       - 2544 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1131 โรคติดเช้ือท่ีก ำลังเป็นปัญหำส ำคัญ - 2544 6 สมำคมโรคติดเช้ือแห่งประเทศไทย

1132 โรคติดเช้ือท่ีปรำกฏข้ึนใหม่และโรคติดเช้ือท่ีปรำกฏข้ึนอีก 2 - 2544 4 สมำคมโรคติดเช้ือแห่งประเทศไทย

1133 โรคติดเช้ือในโรงพยำบำล - 2544 1 มหำวิทยำลัยมหิดล

1134 โรคผิวหนังในเวชปฏิบัติ 2 : สิว-ฝ้ำ และปัญหำผิวหน้ำโรคผิวหนังในหญิงต้ังครรภ์ ปรียำ กุลละวิณชย์.                                                                             2544 1 หมอชำวบ้ำน

1135 โรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยำคลินิก - 2544 1 ชัยเจริญ

1136 โลหิตวิทยำคลินิก - 2544 7 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1137 วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ : เร่ืองควำมรู้ส ำหรับเวชปฏิบัติ ยง ภู่วรวรรณ. 2544 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลั

1138 วิทยำกำรโรคลมชัก - 2544 1 เอ จี เน็ตเวิร์ค

1139 ไวรัสวิทยำ เล่ม 2 - 2544 1 คณะแพทยศำสตร์ ม.ขอนแก่น

1140 สืบจำกศพ พรทิพย์ โรจนสุนันท์, คุณหญิง, 2497- 2544 1 คลินิกสุขภำพ

1141 สืบจำกศพ พรทิพย์ โรจนสุนันท์, คุณหญิง, 2497- 2544 1 คลินิกบ้ำนและสวน

1142 สู้เพ่ือศพ พรทิพย์ โรจนสุนันท์, คุณหญิง, 2497- 2544 1 คลินิกสุขภำพ

1143 หนังสือโรคตับส ำหรับประชำชน - 2544 1 ชมรมโรคตับแห่งประเทสไทย

1144 เอกสำรค ำสอนเคมีคลินิก 2. MT 3122 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2544 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1145 เอกสำรค ำสอนเคร่ืองมือวิทยำศำสตร์. MT 3021 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2544 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1146 เอกสำรค ำสอนแบคทีเรียก่อโรค : แกรมลบแอโรบส์. MT 3513 - 2544 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1147 เอกสำรค ำสอนภูมิคุ้มกันวิทยำคลินิก. MT 3422 - 2544 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1148 เอกสำรค ำสอนภูมิคุ้มกันวิทยำพ้ืนฐำน. MT 3413 - 2544 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1149 เอกสำรค ำสอนระเบียบวิธีวิจัย ทวีพร พันธ์ุพำณิชย์.                                                                                            2544 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1150 เอกสำรค ำสอนวิชำเคมีคลินิก 1. MT 2112 - 2544 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1151 เอกสำรค ำสอนวิชำจุลชีววิทยำทำงกำรแพทย์. MT 2512 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2544 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1152 เอกสำรค ำสอนวิชำธนำคำรโลหิต 1. MT 3322 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2544 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1153 เอกสำรค ำสอนวิชำธนำคำรโลหิต 2. MT 4322 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2544 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1154 เอกสำรค ำสอนวิทยำภูมิคุ้มกัน. MT 3132 - 2544 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1155 เอดส์ในสตรีต้ังครรภ์ - 2544 1 คณะแพทยศำสตร์ ม.ขอนแก่น

1156 ISO 9002 ส ำหรับโรงพยำบำล                            สิทธิศักด์ิ พฤกษ์ปิติกุล  2543 5 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1157 Principles of disease : MT 2012 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2543 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1158 Principles of disease. MT 2012 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2543 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1159 กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรพ้ืนฐำนในเด็ก - 2543 2 ชัยเจริญ

1160 กำรตรวจวินิจฉัยโรคติดเช้ือแบคทีเรียทำงห้องปฏิบัติกำร. MT 3522 - 2543 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1161 กำรพัฒนำระบบคุณภำพทำงห้องปฏิบัติกำรสู่มำตรฐำนสำกล - 2543 5 แมน่ี พร้ินต้ิงโปรเซส

1162 กำรรักษำโรคมะเร็งในสหัสวรรษใหม่ - 2543 1 โฮลิสติก พับลิชช่ิง

1163 กำรวิเครำะห์ผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรส ำหรับพยำบำล - 2543 2 โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล

1164 ควำมชุกของปัจจัยเส่ียงของโรคหัวใจและหลอดเลือดในประเทศไทย พัฒน์วดี กมลศิริชัยพร 2543 1 สมำคมแพทย์โรคหัวใจ แห่งประเทศไท

1165 ค ำบรรยำยกำรประชุมทำงวิชำกำร เล่มท่ี 29 พ.ศ.2542 สภำกำชำดไทย. ศูนย์บริกำรโลหิตฯ 2543 1 สภำกำชำดไทย

1166 ค ำบรรยำยกำรประชุมใหญ่วิชำกำรประจ ำปี พ.ศ. 2542 เร่ือง Novel blood components...กำรประชุมใหญ่วิชำกำรประจ ำปีเร่ือง... 2543 1 สภำกำชำดไทย
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1167 ค ำอธิบำยพระรำชบัญญัติกำรประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 [เรียงมำตรำ]   ธเนตร บัวแย้ม 2543 1 วิญญูชน

1168 คุณภำพทำงจุลชีววิทยำของแหนมในเขตกรุงเทพมหำนคร อิสยำ จันทร์วิทยำนุชิต.                                                                                         2543 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1169 คู่มือปฎิบัติกำรธนำคำรเลือด อ้อยทิพย์ ณ ถลำง.                                                                            2543 6 วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ

1170 คู่มือปฏิบัติกำรโลหิตวิทยำ 1 : MT 2212 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2543 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1171 คู่มือปฏิบัติกำรวิชำภูมิคุ้มกันวิทยำคลินิก. MT 3422 ทวีพร พันธ์ุพำณิชย์ 2543 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1172 เคมีคลินิกช้ันสูง. MT 4143 - 2543 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1173 จุลทรรศน์อิเล็กตรอน : ผิวหนัง. เล่ม 1 ปิติ พลังวชิรำ. 2543 1 โฮลิสติก พับลิชช่ิง

1174 ชีวเคมี                                                     - 2543 2 มหำวิทยำลัยมหิดล

1175 เช้ือมำลำเรียและกำรชันสูตร พ.ศ. 2538 - 2543 1 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งฯ

1176 ตับอักเสบจำกไวรัส - 2543 7 บำงกอกบล๊อก

1177 แบคทีเรียก่อโรค : แกรมบวกแอโรบส์ วัชรินทร์ รังษีภำณุรัตน์ 2543 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1178 พจนำนุกรมโรคและกำรบ ำบัด วิทย์ เท่ียงบูรณธรรม. 2543 4 รวมสำส์น (1997)

1179 พจนำนุกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ วิทย์ เท่ียงบูรณธรรม.                                                                          2543 2 รวมสำส์น

1180 พยำธิสรีรวิทยำทำงกำรพยำบำล - 2543 1 บุญศิริกำรพิมพ์ 

1181 พยำธิสรีรวิทยำส ำหรับพยำบำล - 2543 5 วิทยำลัยพยำบำลสภำกำชำดไทย

1182 เม่ือหมอเป็นมะเร็ง. ภำค 2 : ยุทธศำสตร์สุดท้ำยในกำรต่อสู้กับมะเร็ง ธันยโสภำคย์ เกษมสันต์, ม.ร.ว.  2543 1 คลินิกสุขภำพ

1183 ยำบ้ำ : มหันตภัยข้ำมสหัสวรรษ วิโรจน์ สุ่มใหญ่.                                                                                  2543 2 Home Sweet Home

1184 รวมบทคัดย่อภำคนิพนธ์ คณะเทคนิคกำรแพทย์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ปีกำรศึกษำ...  สุพัฒน์ คุณย่ิงยศ.                                                                              2543 1 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

1185 รวมผลงำนวิจัย : โรคติดเช้ือ จุลชีววิทยำคลินิกและยำต้ำนจุลชีพ กำรประชุมวิชำ...                - 2543 1 สมำคมโรคติดเช้ือแห่งประเทศไทย

1186 รำยงำนกำรวิจัยเก่ียวกับโรคเอดส์เร่ืองพยำธิสภำพของตับในผู้ป่วยโรคเอดส์ - 2543 5 มหำวิทยำลัยมหิดล

1187 รำยงำนกำรศึกษำเพ่ือประเมินควำมเหมำะสมในกำรน ำเคร่ืองฉำยรังสีโปรตอน… ภูษิต ประคองสำย 2543 1 สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข

1188 รำยงำนผลงำนวิจัยช่ือโครงกำรบทบำทของทรำนสเฟอร์รินในกำรขนส่งตะก่ัวเข้ำเซลล์ เวณิกำ เบ็ญจพงษ์.                                                                             2543 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1189 โรคติดเช้ือท่ีเก่ียวข้องกับกำรท ำงำน พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล 2543 2 มหำวิทยำลัยมหิดล

1190 โรคติดเช้ือท่ีปรำกฏข้ึนใหม่และโรคติดเช้ือท่ีปรำกฏข้ึนอีก 1 - 2543 4 สมำคมโรคติดเช้ือแห่งประเทศไทย

1191 วิทยำภูมิคุ้มกันพ้ืนฐำนและคลินิก - 2543 12 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

1192 เวชศำสตร์ใรคติดยำ : คู่มือส ำหรับบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ทรงเกียรติ ปิยะกะ 2543 1 ลิมบรำเดอร์กำรพิมพ์

1193 สมุดบันทึกกำรฝึกปฏิบัติงำนส ำหรับนักศึกษำเทคนิคกำรแพทย์ - 2543 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1194 สร้ำงสุขสู้มะเร็ง รูชเวิร์ท, แคลร์. 2543 1 หมอชำวบ้ำน

1195 สรีรวิทยำของระบบขับถ่ำยปัสสำวะ บังอร ชมเดช 2543 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

1196 อำยุรศำสตร์ในเวชปฏิบัติ 1                                  ประสำท เหล่ำถำวร 2543 1 วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ

1197 อิมมูโนวิทยำ - 2543 5 พีพีเอส ไซเอนซ์เทคนิคอล

1198 เอกสำรค ำสอนเคมีคลินิก 2. MT 3122 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2543 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1199 เอกสำรค ำสอนจุลชีววิทยำเช้ือโรค : เร่ืองควำมรู้เบ้ืองต้นทำงไวรัสวิทยำกำรแพทย์ ทิพยำ เอกลักษณำนันท์. 2543 1 คณะพยำบำลศำสตร์ ม.ขอนแก่น

1200 เอกสำรค ำสอนแบคทีเรียก่อโรค : แกรมลบแอโรบส์ - 2543 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1201 เอกสำรค ำสอนภูมิคุ้มกันวิทยำคลินิก. MT 3422 - 2543 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1202 เอกสำรค ำสอนวิชำเคมีคลินิก 1. MT 2112 - 2543 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1203 เอกสำรค ำสอนวิชำธนำคำรโลหิต 1. MT 3322 - 2543 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1204 เอกสำรค ำสอนวิทยำภูมิคุ้มกัน. MT 3132 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2543 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1205 เอกสำรประกอบค ำสอนเคร่ืองมือวิทยำศำสตร์. MT 3021 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2543 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1206 ฮอร์โมนทดแทนในวัยหมดระดู - 2543 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1207 ฮอร์โมนเพศ : กำรประยุกต์ทำงกำรแพทย์ - 2543 1 ศุภวนิชกำรพิมพ์

1208 Manual of diagnostic imaging - 2542 4 น ำอักษรกำรพิมพ์

1209 กำรเจำะเลือด : ผลกระทบต่อคุณภำพงำนบริกำรทำงห้องปฏิบัติกำรชันสูตรโรค - 2542 1 เอช ที พี เพรส

1210 กำรดูแลรักษำผู้ป่วยวัณโรค ในภำวะกำรระบำดของโรคเอดส์ - 2542 1 หมอชำวบ้ำน
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หน้าท่ี  56      .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1211 กำรประกันคุณภำพ : กระบวนกำรวิเครำะห์คุณภำพห้องปฏิบัติกำรชันสูตรโรค...                              - 2542 5 เอช.ที.พี. เพรส

1212 กำรแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์ พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตโต) 2542 1 ธรรมสำร

1213 กำรศึกษำสถำนภำพงำนวิจัยโรคเอดส์ในประเทศไทย 2535-2539 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 2542 2 กระทรวงสำธำรณสุข

1214 กำรสัมมนำระดับชำติเร่ืองโรคเอดส์ คร้ังท่ี 7 เอกสำรประกอบกำรสัมมนำผลงำน... กำรสัมมนำระดับชำติเร่ืองโรคเอดส์... 2542 2 กระทรวงสำธำรณสุข

1215 ค ำบรรยำยกำรประชุมทำงวิชำกำร เล่มท่ี 28 พ.ศ.2541 สภำกำชำดไทย. ศูนย์บริกำรโลหิตฯ 2542 1 ธรรมสำร

1216 คู่มือแบคทีเรียทำงกำรแพทย์ II - 2542 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1217 คู่มือปฏิบัติกำรโลหิตวิทยำ 1. MT 2212 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2542 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1218 คู่มือและบทคัดย่อประชุมวิชำกำรประจ ำปี คร้ังท่ี 9, 12 พฤศจิกำยน 2542 สมำคมไวรัสวิ...ประชุมวิชำกำรประจ ำปีสมำคมไวรัส.. 2542 1 สมำคม

1219 โคเคน : นักฆ่ำจำกแดนลำติน วิโรจน์ สุ่มใหญ่.                                                                                  2542 2 Home Sweet Home

1220 ชีวเคมี                                                     - 2542 12 มหำวิทยำลัยมหิดล

1221 ชีวเคมีทำงกำรแพทย์ ธำดำ สืบหลินวงศ์.                                                                              2542 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1222 เช้ือเอ็ชไอวีทัยป์1 : ชนิด คุณสมบัติ และควำมส ำคัญของสับทัยป์ : คู่มือกำรศึกษำ… รวงผ้ึง สุทเธนทร์.                                                                               2542 1 โรงพิมพ์อักษรสมัย

1223 ต ำรำมะเร็งนรีเวชวิทยำ - 2542 4 โฮลิสติก พับลิชช่ิง

1224 เบนโซ (เอ) ไพรีน - 2542 1 กระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีฯ

1225 เบนโซ(เอ)แอนธรำซีน - 2542 1 กองจัดกำรสำรอันตรำยและกำกฯ

1226 โปรตีนท่ีพบใน Body fluid : กำรประยุกต์ทำงกำรแพทย์ วำรุณี เกียรติดุริยกุล. 2542 1 คณะเทคนิคกำรแพทย์ ม.มหิดล

1227 แผนกำรป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชำติ : ในช่วงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ... - 2542 1 เรือนแก้วกำรพิมพ์

1228 พจนำนุกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ วิทย์ เท่ียงบูรณธรรม. 2542 1 รวมสำส์น

1229 ภำวะไตวำยเร้ือรังท่ีป้องกันได้                  - 2542 1 คณะแพทยศำสตร์ ม.ขอนแก่น

1230 มำตรฐำนกำรดูแลและรักษำไวรัสตับอักเสบ ซี - 2542 1 หมอชำวบ้ำน

1231 ย้ิมสู้เรียนรู้ยำเสพติด ทรงเกียรติ ปิยะกะ.                                                                             2542 2 มติชน

1232 รวมบทคัดย่อภำคนิพนธ์ คณะเทคนิคกำรแพทย์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ปีกำรศึกษำ...  สุพัฒน์ คุณย่ิงยศ.                                                                              2542 1 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
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หน้าท่ี  57      .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1233 รังสีวิทยำหลอดเลือด ชรินทร์ เอ้ือวิไลจิต.                                                                             2542 1 โฮลิสติก

1234 รำมำธิบดี คลินิคอล เมดิซีน อัพเดท - 2542 1 โฮลิสติก

1235 รำยงำนกำรวิจัยเร่ืองวัตถุควบคุมคุณภำพชนิด Bovine serum matrix : กำรศึกษำ… รุจำภำ น่ิมสังข์.                                                                                  2542 1 คณะเทคนิคกำรแพทย์ ม.เชียงใหม่

1236 โรคโลหิตจำงอะพลำสติก : กำรดูแลตนเอง สุวรรณำ บุญยะลีพรรณ.                                                                       2542 11 โรงพิมพ์คร้ังภัณฑ์ออฟเซ็ท

1237 วิจัยทำงกำรแพทย์ - 2542 2 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

1238 สร้ำงสุขสู้มะเร็ง รูชเวิร์ท, แคลร์. 2542 1 หมอชำวบ้ำน

1239 สรีรวิทยำของแบคทีเรีย พวงพร โชติกไกร. 2542 3 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1240 หนังสือคู่มือทหำรและเสือป่ำว่ำด้วยกันป่วย มงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว,--พระบำทสมเด็จพระ,--2423-2468.2542 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1241 หัตถกำรทำงกำรแพทย์                                    - 2542 5 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1242 อิมมูโนวิทยำ - 2542 3 พีพีเอส ไซเอนซ์เทคนิคอล

1243 เอกสำรค ำสอนเคมีคลินิก 2. MT 3122 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2542 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1244 เอกสำรค ำสอนวิชำเคมีคลินิก 1. MT 2112 - 2542 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1245 เอกสำรประกอบค ำสอนเคร่ืองมือวิทยำศำสตร์. MT 3021 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2542 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1246 ฮอร์โมนเพศ : กำรประยุกต์ทำงกำรแพทย์ วำรุณี เกียรติดุริยกุล 2542 3 มหำวิทยำลัยมหิดล

1247 เฮโรอีน : มฤตยูขำว วิโรจน์ สุ่มใหญ่.                                                                                                   2542 1 Home Sweet Home

1248 กำรเจำะเลือด : ผลกระทบต่อคุณภำพงำนบริกำรทำงห้องปฏิบัติกำรชันสูตรโรค - 2541 10 เอช ที พี เพรส

1249 กำรตรวจหำพำหะของธำลัสซีเมียชนิดแอลฟำในทำรกแรกเกิด โดยใช้ข้อมูลทำงโลหิต สรำวุธ สำยจันมำ 2541 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1250 กำรบริหำรคุณภำพโฟลไซโทเมทรี : กำรวิเครำะห์หำประชำกรย่อยของเซลล์... - 2541 1 เจ.เอส. กำรพิมพ์

1251 กำรประกันคุณภำพ : มำตรฐำนกำรเก็บตัวอย่ำงเลือด - 2541 1 เอช.ที.พี. เพรส

1252 กำรประมวลและสังเครำะห์องค์ควำมรู้จำกกำรวิจัยกำรติดเช้ือเอชไอวีและโรคเอดส์...          - 2541 3 มหำวิทยำลัยมหิดล

1253 ค ำบรรยำยกำรประชุมทำงวิชำกำร เล่มท่ี 27 พ.ศ.2540 สภำกำชำดไทย. ศูนย์บริกำรโลหิตฯ 2541 1 ธรรมสำร

1254 ค ำบรรยำยกำรประชุมใหญ่วิชำกำร ประจ ำปี พ.ศ.2541 เร่ือง Q.A. in transfusion… กำรประชุมใหญ่วิชำกำร ประจ ำปี 2541 2541 2 ธรรมสำร
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หน้าท่ี  58      .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1255 คู่มือและบทคัดย่อประชุมวิชำกำรประจ ำปี คร้ังท่ี 8, 13 พฤศจิกำยน 2541 สมำคมไวรัสวิทยำประชุมวิชำกำรประจ ำปีสมำคมไวรัส.. 2541 1 สมำคม

1256 จุลชีววิทยำท่ัวไป                    นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ 2541 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1257 จุลชีววิทยำทำงอำหำร สุมำลี เหลืองสกุล.                                                                                               2541 1 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโวฒ

1258 ต ำรำกำรรักษำโรคมะเร็ง. 2 - 2541 1 โฮลิสติก พับลิชช่ิง

1259 ต ำรำอำยุรศำสตร์ 2 มะเร็งวิทยำ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไต พิษวิทยำ                              - 2541 5 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1260 เทคนิคพ้ืนฐำนทำงปรสิตวิทยำ ชูมณี ละม่อม. 2541 5 คณะเทคนิคกำรแพทย์ ม.มหิดล

1261 มะเร็ง หู คอ จมูก เป็นได้ก็รักษำได้ สุเมธ พีรวุฒิ.                                                                                                     2541 3 โอ เอส พร้ินต้ิงเฮ้ำส

1262 มะเร็งท่ีรัก สุจิรำ จรัสศิลป์. 2541 1 โรงพิมพ์พุทธเอนกประสงค์

1263 มะเร็งแห่งชีวิต สำทิส อินทรก ำแหง. 2541 1 คลินิกบ้ำนและสวน

1264 มะเร็งแห่งชีวิต สำทิส อินทรก ำแหง. 2541 1 คลินิกบ้ำนและสวน

1265 ระบำดวิทยำกำรแพทย์ ชยันตร์ธร ปทุมำนนท์.                                                                         2541 2 PHRCG.

1266 โรคตับและทำงเดินน้ ำดี                               เติมชัย ไชยนุวัติ, 2541 5 เรือนแก้วกำรพิมพ์

1267 โรคติดเช้ือ - 2541 3 มหำวิทยำลัยมหิดล

1268 โลหิตวิทยำคลินิก                         - 2541 6 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1269 โลหิตวิทยำคลินิกช้ันสูง - 2541 3 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1270 วิทยำกำรระบำด : ประยุกต์ในงำนโรคติดเช้ือ พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล 2541 13 เจริญดีกำรพิมพ์

1271 เวชศำสตร์กำรธนำคำรเลือด ทัศน์ยำนี จันทนย่ิงยง.                                                                         2541 10 ธรรกมลกำรพิมพ์

1272 สถิติในวิจัยทำงกำรแพทย์ - 2541 11 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1273 สร้ำงสุขสู้มะเร็ง รูชเวิร์ท, แคลร์.                                                                                                   2541 1 หมอชำวบ้ำน

1274 สำยธำรแห่งศรัทธำ ประจ ำปี 2541 สภำกำชำดไทย. ศูนย์บริกำรโลหิตฯ 2541 1 ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย

1275 สำรเสพติดและยำโด๊ป - 2541 1 กองพยำธิคลินิก สถำบันพยำธิวิทยำ

1276 หนังสือโรคหนอนพยำธิประกอบภำพ - 2541 2 กองโรคติดต่อท่ัวไป กรมควบคุมโรคฯ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หน้าท่ี  59      .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1277 Atlas of medical parasitology with 456 colour illustrations - 2540 1 ที.พี. พร้ินท์

1278 Clinical diagnostic microbiology 508302 : Laborayory manual department of... - 2540 1 คณะเทคนิคกำรแพทย์ ม.เชียงใหม่

1279 Clinical laboratory accreditation - 2540 3 เอช ที พี เพรส

1280 Clinical microscopy laboratory manual : Part 2 สนอง ไชยำรัศมี. 2540 1 คณะเทคนิคกำรแพทย์ ม.เชียงใหม่

1281 กำรพัฒนำวัคซีนและกำรประยุกต์ใช้ - 2540 5 คณะเภสัชศำสตร์ ม.มหดิล

1282 กำรวิเครำะห์ก๊ำซในเลือด พงษ์ธำรำ วิจิตรเวชไพศำล. 2540 7 พี.เอ.ลีฟว่ิง

1283 กำรวิเครำะห์ผลกำรตรวจทำงห้องปฎิบัติกำรส ำหรับพยำบำล - 2540 4 โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล

1284 กำรศึกษำควำมครอบคลุม กำรรับวัคซีนรวม (DTP - HB) ควำมเห็น และกำรยอมรับ... พัชโรบล นำถประทำน. 2540 1 ส ำนักงำนควบคุมโรคติดต่อเขต 10ฯ

1285 กำรส ำรวจอุบัติกำรณ์ของกำรติดเช้ือพยำธิโรคเท้ำช้ำงในแรงงำนต่ำงชำติ สำยพิณ เกิดประทุม 2540 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1286 ควำมรู้ส ำหรับประชำชนรู้เร่ืองโรค - 2540 1 ด่ำนสุทธำกำรพิมพ์

1287 ค ำบรรยำยกำรประชุมวิชำกำรใหญ่ ประจ ำปี 2540 เร่ือง transfusion medicine... กำรประชุมวิชำกำรใหญ่ประจ ำปี 2540...2540 1 ธรรมสำร

1288 คุณภำพทำงจุลชีววิทยำของอำหำรและเคร่ืองด่ืมในอำคำรโภชนำกำรมหำวิทยำลัย... วัชรินทร์ รังษีภำณุรัตน์. 2540 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1289 คู่มือปฎิบัติกำรโลหิต : กำรตรวจภำวะโลหิตจำง สนอง ไชยำรัศมี 2540 1 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

1290 ต ำรำโลหิตวิทยำ : กำรวินิจฉัยและกำรรักษำโรคเลือดท่ีพบบ่อยในประเทศไทย เล่ม2               - 2540 6 เฟ่ืองฟ้ำพร้ินต้ิง

1291 ต ำรำอำหำรต้ำนมะเร็ง ลลิตำ ธีระสิริ. 2540 3 รวมทรรศน์

1292 ปรสิตวิทยำทำงกำรแพทย์ วิฑูรย์ ไวยนันท์. 2540 2 คณะวิทยำศำสตร์ ม.มหิดล

1293 โปรตีนท่ีพบใน Body fluid วำรุณี เกียรติดุริยกุล. 2540 4 คณะเทคนิคกำรแพทย์ ม.มหิดล

1294 พยำธิวิทยำกำยวิภำค - 2540 1 โอ เอส พร้ินต้ิงเฮ้ำส์

1295 พยำธิวิทยำกำยวิภำคพ้ืนฐำน - 2540 1 โอ เอส พร้ินต้ิงเฮ้ำส์

1296 พันธุศำสตร์ของเชลล์ อมรำ คัมภิรำนนท์ 2540 2 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

1297 รวมบทคัดย่อภำคนิพนธ์ คณะเทคนิคกำรแพทย์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ปีกำรศึกษำ...  สุพัฒน์ คุณย่ิงยศ.                                                                              2540 1 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

1298 ระบำดวิทยำคลินิก ฟลิทเชอร์, โรเบิร์ต เอช.                                                                      2540 3 คณะแพทย์ศำสตร์ ม.ขอนแก่น
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หน้าท่ี  60      .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1299 วิทยำเช้ือรำกำรแพทย์ นงนุช วณิตย์ธนำคม. 2540 16 คณะแพทยศำสตร์ ม.เชียงใหม่

1300 ไวรัสวิทยำ - 2540 10 อักษรสมัย

1301 ไวรัสวิทยำ เล่ม 1 - 2540 1 คณะแพทยศำสตร์ ม.ขอนแก่น

1302 หนอนพยำธิตัวกลมและกำรติดเช้ือหนอนพยำธิตัวกลม - 2540 1 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1303 หนอนพยำธิใบไม้ พยำธิตืด ปรสิตอ่ืน ๆ และแมลงท่ีส ำคัญทำงกำรแพทย์ - 2540 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1304 ฮอร์โมนเพศ วำรุณี เกียรติดุริยกุล 2540 3 มหำวิทยำลัยมหิดล

1305 100 Chest X-ray diagnosis points : (spot diagnosis). เล่ม 1 วิรุฬห์ ขำวปริสุทธ์ิ 2539 1 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งฯ

1306 DNA sequencing and gene analysis in life sciences - 2539 1 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

1307 กฏหมำยเก่ียวกับวิชำชีพเทคนิคกำรแพทย์ กุลนำรี สิริสำลี. 2539 6 เอช. ที. พี. เพลส

1308 กำรประชุมวิชำกำรใหญ่ประจ ำปี 2539 เร่ือง New trends in transfusion medicine…กำรประชุมวิชำกำรใหญ่วิชำกำร… 2539 2 สภำกำชำดไทย

1309 กำรเปล่ียนแปลงทำงเลือดและกำรเกิดภำวะแทรกซ้อนในมำลำเรีย - 2539 1 -

1310 กำรวิเครำะห์ผลกำรตรวจทำงห้องปฎิบัติกำรส ำหรับพยำบำล - 2539 4 โรงพยำบำลรำมำธิบดี ม.มหิดล

1311 กำรวินิจฉัยโรคติดเช้ือ - 2539 2 ฝ่ำยกำรพิมพ์สถำบันพัฒนำกำรฯ

1312 กำรส ำรวจกำรปนเป้ือนของพยำธิในผักสดจำกตลำดในอ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร = A survey of pasasitic contamination in fresh vegetables from the Bangplee district market, samutprakran province สำยพิณ แสงหิรัญ. 2539 4 -

1313 ค ำบรรยำยกำรประชุมทำงวิชำกำร เล่มท่ี 25 พ.ศ. 2538 เกษศิริ ยุวะหงษ์ 2539 2 ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติฯ

1314 ชีวเคมีทำงกำรแพทย์ ธำดำ สืบหลินวงศ์ 2539 12 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1315 ต ำรำปรสิตวิทยำทำงกำรแพทย์ - 2539 16 เมดิคัล มีเดีย

1316 แนวทำงกำรตรวจกำรติดเช้ือเอชไอวี : คู่มือส ำหรับห้องปฏิบัติกำร - 2539 15 กระทรวงสำธำรณสุข

1317 แนวทำงมำตรฐำนกำรดูแลผู้ป่วยเบำหวำน ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศำล 2539 1 หมอชำวบ้ำน

1318 พยำธิวิทยำเบ้ืองต้น เล่ม 1 - 2539 20 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล

1319 พยำธิวิทยำเบ้ืองต้น เล่ม 2 - 2539 20 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล

1320 รวบรวมบทคัดย่อรำยงำนกำรวิจัยท่ีได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัยประเภททุนอุดหนุนท่ัวไป                          - 2539 1 คณะเทคนิคกำรแพทย์ ม.ขอนแก่น
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หน้าท่ี  61      .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1321 รำยงำนกำรวิจัย เร่ือง ควำมเครียดและสุขภำพจิตของคนไทย ธงชัย ทวิชำชำติ. 2539 3 กองแผนงำน กรมสุขภำพจิต

1322 รำยงำนผลกำรวิจัยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำณอะฟลำทอกซิน บี1 ในอำหำรโคนมและ...สุเทพ เรืองวิเศษ. 2539 1 -

1323 วิจัยเช้ือรำและภำพวำด มำลี นิสสัยสรกำร. 2539 3 กรำฟิคอำร์ต

1324 วิทยำกำรทันสมัยในกำรตรวจวินิจฉัยโครโมโซมและยีน - 2539 2 คณะเทคนิคกำรแพทย์ ม.เชียงใหม่

1325 วิทยำภูมิคุ้มกันเบ้ืองต้น - 2539 9 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์วิทยำลัย

1326 วิทยำระเบียบวิธีวิจัยทำงออร์โธปิดิกส์ วีระชัย โควสุวรรณ.                                                                             2539 1 ขอนแก่นธุรภัณฑ์

1327 สรีรวิทยำของระบบไหลเวียน บังอร ชมเดช.                                                                                    2539 1 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1328 หลักกำรทำงพิษวิทยำ ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว.                                                                          2539 3 มหำวิทยำลัยมหิดล

1329 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำเคมีคลินิกและพิษวิทยำคลินิก. หน่วยท่ี 10-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1330 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำเคมีคลินิกและพิษวิทยำคลินิก. หน่วยท่ี 1-9 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1331 9 ต ำรำกำรรักษำโรคมะเร็ง - 2538 5 โฮลิสติก พับลิชช่ิง

1332 Clinical diagnostic microbiology 508302 : Laborayory manual department of... มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 2538 1 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

1333 Osteosarcoma แนวทำงใหม่ในกำรรักษำ - 2538 5 สหมิตรเมดิเพรส

1334 กำรจ ำแนกแบคทีเรียกลุ่มแอนแอโรปส์ นันทนำ อรุณฤกษ์. 2538 11 คณะวิทยำศำสตร์ ม.บูรพำ

1335 กำรบันทึกและกำรถ่ำยทอดควำมรู้ทำงกำรแพทย์แผนไทย - 2538 1 โรงพิมพ์องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศ

1336 กำรประชุมวิชำกำรใหญ่ประจ ำปี 2538 เร่ือง update intransfusion medicine วัน... กำรประชุมวิชำกำรใหญ่ประจ ำปีเร่ือง... 2538 2 สภำกำชำดไทย

1337 ค ำบรรยำยกำรประชุมทำงวิชำกำร เล่มท่ี 24 พ.ศ.2537 เกษศิริ ยุวะหงษ์ 2538 2 ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติฯ

1338 คู่มือกำรปฏิบัติงำนเร่ืองกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค - 2538 1 กรมควบคุมโรคติดต่อ 

1339 เคมีคลินิกประยุกต์ พรทิพย์ โล่ห์เลขำ. 2538 10 คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี

1340 จุลชีววิทยำในกระบวนกำรแปรรูปอำหำร วรำวุฒิ ครูส่ง.                                                                                                    2538 1 โอเดียนสโตร์

1341 ชีวเคมี ค ำถำม ค ำตอบ และค ำอธิบำย ประเสริฐ ศรีไพโรจน์.                                                                           2538 4 เอส แอนด์ เค บุคส์

1342 ชีวเคมี เล่ม 1 โมเลกุลชีวภำพ ดำวัลย์ ฉิมภู่.                                                                                     2538 7 ประกำยพรึก
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1343 ต ำรำกำรตรวจรักษำโรคท่ัวไป : หลักกำรวินิจฉัยและรักษำโรค 250 โรคและกำรรักษำ สุรเกียรติ อำชำนำนุภำพ 2538 5 สร้ำงส่ือ

1344 ต ำรำกำรรักษำโรคมะเร็ง - 2538 5 โฮลิสติก พับลิชช่ิง

1345 บันทึกเพ่ือนชีวิตใหม่ เสรี พงศ์พิศ. 2538 1 สันติภำพ พร้ินท์

1346 พยำธิวิทยำกำยวิภำค - 2538 5 โอ เอส พร้ินต้ิงเฮ้ำส์

1347 พยำธิวิทยำกำยวิภำคพ้ืนฐำน - 2538 2 โอ เอส พร้ินต้ิงเฮ้ำส์

1348 พยำธิวิทยำคลินิก ภุมรำ ตำละลักษมณ์. 2538 5 โรงพิมพ์เรือนแก้ว

1349 พยำธิสรีรวิทยำทำงกำรพยำบำล - 2538 9 สถำบันพัฒนำกำรสำธำรณสุขอำเชีย

1350 แมลงและสัตว์ขำปล้องท่ีส ำคัญทำงกำรแพทย์ พิไล พูลสวัสด์ิ. 2538 5 ที.พี.พร้ินท์

1351 รำยงำนกำรวิจัยเร่ืองประสิทธิผลของกำรจัดโปรแกรมสุขศึกษำเก่ียวกับกำรดูแลตนเอง...วรุณวรรณ ผำโคตร. 2538 1 วิทยำลัยพยำบำลเก้ือกำรุณย์

1352 โรคหัวใจอำกำรเจ็บหัวใจ สันต์ หัตถีรัตน์.                                                                                   2538 2 หมอชำวบ้ำน

1353 ลมพิษ-ผ่ีนแพ้ กับกำรรักษำตนเอง ไพบูลย์ จำตุรปัญญำ 2538 1 รวมทรรศน์

1354 โลหิตวิทยำ 1995 ทิพย์ ศรีไพศำล 2538 5 สมำคมเทคนิคกำรแพทย์แห่งฯ

1355 วิจัยทำงคลินิก - 2538 10 บริษัท โฮลิสติก พับลิชช่ิง

1356 วิธีกำรทำงห้องปฏิบัติกำรเซลล์วิทยำและจุลกำยวิภำคศำสตร์ ธำนินทร์ กำรวัฒนำศิริกุล. 2538 1 คณะแพทยศำสตร์ ม.เชียงใหม่

1357 วิธีคลำยเคลียด ประเวศ วะสี 2538 1 หมอชำวบ้ำน

1358 วิศวกรรมเคมีชีวภำพพ้ืนฐำน 1                                   สำโรจน์ ศิริศันสนียกุล 2538 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1359 เวชศำสตร์ร่วมสมัย 2538 - 2538 1 ที.พี. พร้ินท์

1360 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำควำมรู้เก่ียวกับเลือด ธนำคำรเลือด ปัสสำวะและสำรน้ ำ. หน่วยท่ี 1-8มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2538 6 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1361 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำควำมรู้เก่ียวกับเลือด ธนำคำรเลือด ปัสสำวะและสำรน้ ำ. หน่วยท่ี 9-15มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2538 6 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1362 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำวิทยำกำรทำงคลินิกเก่ียวกับจุลชีว ปรสิต และภูมิคุ้มกัน. หน่วยท่ี 1-7มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2538 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1363 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำวิทยำกำรทำงคลินิกเก่ียวกับจุลชีว ปรสิต และภูมิคุ้มกัน. หน่วยท่ี 8-15มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2538 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1364 ฮอร์โมน กลไกและกำรออกฤทธ์ิร่วม นทีทิพย์ กฤษณำมระ 2538 5 โรงพิมพ์ไทยวัฒนำพำนิช
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1365 กำรจ ำแนกแบคทีเรียกลุ่มแอโรปส์ นันทนำ อรุณฤกษ์. 2537 5 โอเดียนสโตร์

1366 กำรเผชิญปัญหำชีวิตของผู้ติดเช้ือเอดส์ - 2537 2 ศูนย์ศึกษำนโยบำยสำธำรณสุขฯ

1367 กำรสัมมนำแห่งชำติ คร้ังท่ี 4 ด้ำนข้อมูลข่ำวสำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขไทย... - 2537 3 พี.เอ. ลีฟว่ิง

1368 กีฏวิทยำ - อะคำโรวิทยำ กำรแพทย์ และสัตวแพทย์ สัมฤทธ์ิ สิงห์อำษำ. 2537 5 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1369 ควำมเครียดอำกำรปวดกล้ำมเน้ือและวิธีกำรออกก ำลังกำยเพ่ือพัมนำกำรคุณภำพชีวิต วิไล ชินสกุล. 2537 4 พิฆเณศ

1370 คู่มือทำงชีวเคมี อำภัสรำ ชมิดท์.                                                                                 2537 5 ร้ัวเขียว

1371 ชีวเคมี                                              อำภัสรำ ชมิดท์.                                                                                 2537 15 เค ยู เพลส์

1372 ชีวเคมีทำงกำรแพทย์ ธำดำ สืบหลินวงศ์.                                                                              2537 14 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1373 ชีวสถิติเบ้ืองต้นส ำหรับวิทยำศำสตร์สุขภำพ. เล่มท่ี 1 วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล 2537 1 ประกำยพรึก

1374 ตับอักเสบจำกไวรัสสมัยน้ี เฟ่ืองเพชร เกียรติเสวี. 2537 4 กรุงเทพเวชสำร

1375 ต้ำนมะเร็งด้วยอำหำรกับธรรมชำติบ ำบัด สมพงศ์ สหพงศ์. 2537 2 รวมทรรศน์

1376 ต ำรำโรคผิวหนังทำงอำยุรศำสตร์ สิริ เช่ียวชำญวิทย์. 2537 26 พี.บี.ฟอเรน บุ๊คส์

1377 ต ำรำโลหิตวิทยำ : กำรวินิจฉัยและกำรรักษำโรคเลือดท่ีพบบ่อยในประเทศไทย                - 2537 12 ที.พี. พร้ินท์

1378 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำวิทยำกำรทำงคลินิกเก่ียวกับจุลชีว ปรสิต และภูมิคุ้มกัน. หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1379 ปรสิตวิทยำทำงกำรแพทย์ วิฑูรย์ ไวยนันท์. 2537 10 คณะวิทยำศำสตร์ ม.มหิดล

1380 พจนำนุกรมกลุ่มอำกำรโรค ฉบับศำสตรำจำรย์ อวย เกตุสิงห์ สมชัย บวรกิตติ 2537 2 โรงพิมพ์เรือนแก้วกำรพิมพ์

1381 พฤติกรรมสุขภำพเก่ียวกับกำรดูแลตนเองในกำรป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบีของ... วรุณวรรณ ผำโคตร. 2537 1 -

1382 ภัยมืดจำกสำรพิษ จุไรรัตน์ เกิดดอนแฝก. 2537 8 เค.ยู. บุ๊คเซ็นเตอร์

1383 มะเร็งจำกกำรท ำงำน ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล. 2537 10 สมำคมส่งเสริมควำมปลอดภัยฯ

1384 ระบบต่อมไร้ท่อ อรวรรณ เรืองสมบูรณ์ 2537 10 ภำพพิมพ์

1385 ระบำดวิทยำส ำหรับนักเศรษฐศำสตร์ แกมทอง อินทรัตน์.                                                                             2537 12 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1386 วิทยำภูมิคุ้มกัน - 2537 16 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1387 สถิติในวิจัยทำงกำรแพทย์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 2537 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1388 สถิติประยุกต์ทำงกำรแพทย์ เติมศรี ช ำนิจำรกิจ 2537 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1389 สรีรวิทยำของไต ดุสิต จริกุลสมโชค 2537 10 คลังนำนำวิทยำ

1390 สิทธิผู้ป่วย วิฑูรย์ อ้ึงประพันธ์ 2537 10 คบไฟ

1391 หลักกำรจัดหำกำรบ ำรุงรักษำหลักกำรซ่อมอุปกรณ์กำรแพทย์และโปรแกรมควำม... ชูศักด์ิ เวชแพศย์. 2537 2 มหำวิทยำลัยมหิดล

1392 อนุกรมวิธำนของแบคทีเรียและปฏิบัติกำร ดวงพร คันธโชติ. 2537 1 โอเดียนสโตร์

1393 อำกำรวิทยำ ส ำหรับพยำบำล จุฬำลักษณ์ บำรมี. 2537 1 คณะพยำบำลศำสตร์ ม.บูรพำ

1394 อำหำรต้ำนมะเร็ง วิจิตร บุณยะโหตระ. 2537 1 สัมผัสท่ี 6

1395 อิมมูโนวิทยำ สุทธิพันธ์ สำระสมบัติ...[และคนอ่ืน ๆ] 2537 20 เค.พี.พร้ินต้ิง

1396 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำวิทยำกำรทำงคลินิกเก่ียวกับจุลชีว ปรสิต และภูมิคุ้มกัน. หน่วยท่ี 1-7มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1397 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำวิทยำกำรทำงคลินิกเก่ียวกับจุลชีว ปรสิต และภูมิคุ้มกัน. หน่วยท่ี 8-15มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2537 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1398 108 ค ำถำม มะเร็งในสตรี : กำรป้องกัน ควบคุมและรักษำด้วยตนเอง  พิชัย เจริญพำนิช.                                                                              2536 3 เซ็นจูร่ื

1399 Clinical diagnostic microbiology 508302 : Laborayory manual...                             มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 2536 1 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

1400 Elisa : ทฤษฎีและปฏิบัติ นภำธร บำนช่ืน. 2536 5 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำช ม.มหิดล

1401 General microb. and med. bact. 508202 : laboratory manual department of... - 2536 1 -

1402 Thailand แผนระดับชำติส ำหรับกำรพัฒนำและประเมินผลวัคซีนโรคเอดส์ กระทรวงสำธำรณสุข 2536 1 กระทรวงสำธำรณสุข

1403 กำรรักษำโรคมะเร็งด้วยยำเคมีบ ำบัด สุมิตรำ ทองประเสริฐ. 2536 4 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

1404 คล่ืนไฟฟ้ำหัวใจทำงคลินิค ชมพูนุท อ่องจริต 2536 4 กรุงเทพเวชสำร

1405 ควำมก้ำวหน้ำของฮอร์โมนบ ำบัด - 2536 6 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

1406 คู่มืออำสำสมัครสำธำรณสุขและผู้น ำชุมชน เร่ือง กำรป้องกันอันตรำยจำกกำรใช้สำรเคมี...- 2536 1 -

1407 จุลชีววิทยำปฎิบัติกำร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์.                                                                                    2536 9 นวกนก

1408 เซลล์มหัศจรรย์มิติใหม่ในกำรรักษำมะเร็ง แบรี, จอห์น 2536 1 มีเดียโฟกัสบุคส์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1409 เด็ก รก สำรสะดือท่ีตรวจพบ อุ่นใจ แววศร. 2536 2 อัมริมทร์พร้ินต้ิงกรุ๊ฟ 

1410 ทฤษฎีกำรประยุกต์ใช้ประโยชน์ PCR technology    - 2536 1 โรงพิมพ์เรือนแก้ว

1411 แบคทีเรียพ้ืนฐำน สุวณี สุภำเวทย์, บรรณำธิกำร 2536 11 มหำวิทยำลัยมหิดล

1412 ปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนควบคุมและป้องกันโรคควำมดันเลือดสูง...          ศิริวรรณ วชิรวงศ์.                                                                               2536 1 -

1413 ปำรำสิตสำธำรณสุข คณำจำรย์ภำควิชำปำรำสิต 2536 5 มหำวิทยำลัยมหิดล

1414 พันธุวิศวกรรมเบ้ืองต้น สุรินทร์ ปิยะโชคณำกูล 2536 10 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

1415 พันธุศำสตร์ของเชลล์ อมรำ คัมภิรำนนท์ 2536 10 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

1416 เภสัชจุลชีววิทยำ - 2536 19 นิวไพศำลกำรพิมพ์

1417 มะเร็งวิทยำ - 2536 5 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1418 รำยงำนกำรวิจัยเร่ืองกำรใช้เช้ือไวรัส (NPV) เช้ือแบคทีเรีย - 2536 1 -

1419 ไลโปโปรตีนและภำวะหลอดเลือดแดงแข็ง พรทิพย์ โล่เลขำ 2536 11 ชัยเจริญ

1420 วิทยำภูมิคุ้มกัน ฤทัย สกุลแรมรุ่ง 2536 15 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1421 ไวรัสตับอักเสบ - 2536 6 อักษรสมัย

1422 สรีรวิทยำของกำรไหลเวียน สัญญำ ร้อยสมมุติ.                                                                              2536 1 มหำวิทยำลัยขอนแก่น

1423 Atlas of medical parasitology with 456 colour illustrations ประยงค์  ระดมยศ 2535 10 ที.พี.พรินท์

1424 กำรตรวจวินิจฉัยทำงห้องปฏิบัติกำรไวรัส จันทพงษ์ วะสี 2535 10 โรงพิมพ์อักษรสมัย

1425 กำรวิเครำะห์ผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรส ำหรับพยำบำล - 2535 1 โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล

1426 แก่นแท้และควำมก้ำวหน้ำของมะเร็งนรีเวช ปัญหำและแนวทำงแก้ไข พิชัย เจริญพำนิช.                                                                              2535 1 มหำวิทยำลัยมหิดล

1427 ของเหลวในร่ำงกำยมนุษย์ สัญญำ ร้อยสมมุติ. 2535 15 พี.บี.ฟอเรนบุ้คส

1428 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยเง่ือนไขพ้ืนฐำนบำงประกำรควำมสำมำรถในกำรดูแลตนเองกับ...มำลี วรลัคนำกุล. 2535 1 -

1429 คืนชีวิตให้ผืนดิน รสนำ โตสิตตระกูล 2535 2 ศูนย์เกษตรกรรมธรรมชำติ

1430 จุลินทรีย์ใต้เหงือกและโรคปริทนต์ จินตกร คูวัฒนสุชำติ.                                                                                           2535 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย



ตารางหมายเลข  9
จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หน้าท่ี  66      .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1431 ชีวเคมี สุนันทำ ภิญญำวัธน์.                                                                            2535 2 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1432 ชีวเคมีทำงกำรแพทย์ ธำดำ สืบหลินวงศ์.                                                                              2535 13 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1433 ชีวประวัติของ ซำนพ่อ ผู้กอบกู้พม่ำยุคใหม่ ออง ซำน ซู จี 2535 2 สยำม

1434 เช้ือรำก่อโรคในคน พรรณกร อ่ิมวิทยำ. 2535 5 สำรมวลชน

1435 ปรสิตวิทยำทำงกำรแพทย์ วิฑูรย์ ไวยนันท์. 2535 11 มหำวิทยำลัยมหิดล

1436 ผลของกำรส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในกำรดูแลตนเองต่ออำกำรไม่สุขสบำยภำวะ... ขนิตฐำ หำญประสิทธ์ิค ำ. 2535 1 -

1437 เร่ืองน่ำรู้ทำงกำรแพทย์ส ำหรับประชำชน - 2535 1 โอ.เอส. พรินต้ิง

1438 โลหิตวิทยำเม็ดเลือดแดง อำนนท์ บุณยะรัตเวช 2535 12 ฟันน่ีพับบลิชช่ิง

1439 สรีรวิทยำของระบบขับถ่ำยปัสสำวะ บังอร ชมเดช.                                                                                    2535 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1440 Treatment protocal "Cancer pain" มหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ. 2534 - 2534 1 กองแผนงำน มหำวิทยำลัยมหิดล

1441 กำรตรวจปัสสำวะและสำรน้ ำจำกร่ำงกำย - 2534 16 สำมเจริญพำณิชย์

1442 กำรบรรเทำควำมเจ็บปวดจำกมะเร็ง - 2534 1 โรงพิมพ์เรือนแก้วกำรพิมพ์

1443 กำรศึกษำเซลล์และสำรชีวเคมีในน้ ำล้ำงถุงลมและซีร่ัมของผู้ป่วยมะเร็งปอด สุภำวดี คนชม. 2534 1 -

1444 เขียนไว้เม่ือเป็นไม้ใกล้ฝ่ัง ไอน์สไตน์, อัลเบิรต์ 2534 2 เคล็ดไทย

1445 ควำมวิตกกังวลควำมสำมำรถในกำรควบคุมตนเองควำมต้องกำรข้อมูลและกำรได้รับ...สุรีย์พร มำลำ. 2534 1 -

1446 เคร่ืองวิเครำะห์อัตโนมัติทำงเคมีคลินิก อดีต ปัจจุบันและอนำคต พรทิพย์ โล่ห์เลขำ. 2534 1 ชัยเจริญ

1447 จุลชีววิทยำท่ัวไป บัญญัติ สุขศรีงำม. 2534 7 โอเดียนสโตร์

1448 ถำม-ตอบ ทำง เคมีคลินิก พรทิพย์ โล่เลขำ 2534 1 สมำคมเทคนิคกำรแพทย์แห่งประเทศไทย

1449 เทคนิคกำรควบคุมคุณภำพทำงเคมิคลินิค พรรณี พิเดช. 2534 8 คณะเทคนิคกำรแพทย์ ม.มหิดล

1450 ประสำทวิทยำพ้ืนฐำน กิตติ ล้ิมอภิชำต 2534 1 ศักด์ิโสภำกำรพิมพ์

1451 ปำรำสิตวิทยำทำงกำรแพทย์ - 2534 3 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

1452 ภำพสีประกอบ โลหิตวิทยำ สุภินันท์ สเป็ค-สำยเช้ือ.                                                                       2534 17 กรุงสยำม พร้ินต้ิงกรุ๊ฟ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1453 รูปแบบงำนบริกำรโลหิตในโรงพยำบำลชุมชนขนำด > 60 เตียง วิมลรัตน์ หำญเจริญ 2534 1 -

1454 โรคเขตร้อน นิภำ จรูญเวสม์ 2534 2 มหำวิทยำลัยมหิดล

1455 โลหิตวิทยำ สุภินันท์ สเป็ค-สำยเช้ือ.                                                                       2534 10 กรุงสยำม พร้ินต้ิงกรุ๊ฟ

1456 โลหิตวิทยำในเด็ก ภัทรพร อิศรำงกูร ณ อยุธยำ. 2534 1 โครงกำรต ำรำ-ศิริรำช คณะแพทยศำสตร์ฯ

1457 ไวรัสวิทยำฉบับพ้ืนฐำน - 2534 1 แม็ค

1458 สรีรวิทยำของระบบไหลเวียน บังอร ชมเดช.                                                                                    2534 3 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1459 อิมมูโนวิทยำคลินิกและโรคภูมิแพ้ สมศักด์ิ โล่ห์เลขำ, บรรณำธิกำร 2534 1 วิทยำลัยกุมำรแพทย์แห่งประเทศไทย

1460 กำรวิจัยชุมชนทำงกำรแพทย์ - 2533 4 ภำควิชำเวชศำสตร์ป้องกันและสังคม.

1461 คู่มือกำรใช้ยำเคมีบ ำบัด ศรีชัย ครุสันธ์ิ. 2533 2 กรำฟฟิค

1462 คู่มือจิตเวชศำสตร์ สมภพ เรืองตระกูล 2533 1 โรงพิมพ์เรือนแก้วกำรพิมพ์

1463 คู่มือปฏิบัติกำรธนำคำรเลือด คณะเทคนิคกำรแพทย์ ม.เชียงใหม่ 2533 1 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

1464 เคมีคลินิคประยุกต์ พรทิพย์ โล่ห์เลขำ. 2533 6 ชัยเจริญ

1465 เคมีประยุกต์ พรทิพย์ โล่เลขำ 2533 4 ชัยเจริญ

1466 จุลชีววิทยำคลินิค : แบคทีเรียวิทยำคลินิค - 2533 1 คณะเทคนิคกำรแพทย์ ม.ขอนแก่น

1467 ตับอักเสบจำกไวรัสสมัยน้ี เฟ่ืองเพชร เกียรติเสวี. 2533 3 กรุงเทพเวชสำร

1468 ศัพท์ท่ีน่ำรู้ทำงภูมิคุ้มกันวิทยำ ศรีวิไล วโรภำสตระกูล. 2533 1 โรงพิมพ์ศิริภัณฑ์ ออฟเซ็ท

1469 108 ค ำถำม มะเร็งในสตรี : กำรป้องกัน ควบคุมและรักษำด้วยตนเอง             พิชัย เจริญพำนิช 2532 1 เซ็นจูร่ี

1470 กำรศึกษำเปรียบเทียบกำรผลิตสำรปฏิชีวนะ โดยเช้ือ Micromonospora และเช้ือสกุล...สมบูรณ์ ธนำศุภวัฒน์. 2532 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1471 ควำมดันโลหิตสูง ชัยทำวม โออง 2532 1 สมิต

1472 คู่มือเคมีคลินิกสำรไขมันในเลือด นันทยำ ชนะรัตน์ 2532 1 โอเดียนสโตร์

1473 คู่มือปฏิบัติกำรและกำรสำธิตจุลชีววิทยำท่ัวไปและทำงกำรแพทย์. SCMI 301 - 2532 1 ป. สัมพันธ์พำณิชย์

1474 ชีวเคมีค ำนวณ วัลลี สุวจิตตำนนท์ 2532 15 โอเดียนสโตร์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1475 พยำธิวิทยำ ส ำหรับพยำบำล. เล่ม 2 วิสิทธ์ิ อวิรุทธ์นันท์. 2532 1 วิทยำลัยพยำบำลสวรรค์ประชำรักษ์

1476 โรคติดต่อ ชวลิต ทัศนสว่ำง 2532 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1477 โลหิตวิทยำในเด็ก ภัทรพร อิศรำงกูร ณ อยุธยำ 2532 2 โรงพิมพ์เรือนแก้วกำรพิมพ์

1478 Problems in the management of common infections diseases : กำรอบรม...      กำรอบรมโรคติดเช้ือ (คร้ังท่ี 14 : 2531...      2531 1 สมำคมโรคติดเช้ือแห่งประเทศไทย

1479 กำรรักษำบ ำบัดอำกำรเจ็บปวดส ำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง อำคม เชียรศิลป์. 2531 10 แอคก้ำอินเตอร์เนช่ันแนล

1480 กีฏวิทยำกำรแพทย์ สุภัทร สุจริต. 2531 6 โรงพิมพ์พิศิษฐ์กำรพิมพ์

1481 คู่มือปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำคลินิค 2 - 2531 1 คณะเทคนิคกำรแพทย์ ม.ขอนแก่น

1482 ชีวเคมี เร่ืองกรดนิวคลิอิก บุญยืน สำริกะภูติ.                                                                               2531 1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

1483 เปลียนชีวิตพิชิตมะเร็ง กอร์เลอร์, เอียน. 2531 1 -

1484 พยำธิวิทยำ ส ำหรับพยำบำล. เล่ม 1 วิสิทธ์ิ อวิรุทธ์นันท์. 2531 5 สยำมศิลป์

1485 โภชนำกำรเชิงชีวเคมี สรรเสริญ ทรัพยโตษก.                                                                        2531 2 จุฬ่ำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1486 มะเร็งก้ำวใหม่ของกำรรักษำ อำคม เชียรศิลป์. 2531 10 แอคก้ำ อินเตอร์เนช่ันแนล

1487 วิวัฒนำกำรในโรคระบบทำงเดินอำหำร 5 - 2531 1 กรุงเทพเวชสำร

1488 สรีรวิทยำของระบบไหลเวียนโลหิต                - 2531 5 มหำวิทยำลัยมหิดล

1489 Elisa : ทฤษฎีและปฏิบัติ นภำธร บำนช่ืน. 2530 1 ศุภวนิชกำรพิมพ์

1490 กำรประชุมปฏิบัติกำรเร่ือง Clinical decision analysis และ clinical economics ... กำรประชุมปฏิบัติกำรเร่ือง Clinical... 2530 1 เมดิคัล มีเดีย

1491 กำรวิเครำะห์ผลกำรตรวจทำงห้องปฎิบัติกำรส ำหรับพยำบำล - 2530 2 โรงพยำบำลรำมำธิบดี ม.มหิดล

1492 ควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับน้ ำ อิเล็คโทรไลท์ ภำวะกรด-ด่ำง ในร่ำงกำยและกำรประเมิน... - 2530 1 จงเจริญกำรพิมพ์

1493 คู่มือกำรเก็บและส่งตัวอย่ำงเพ่ือวิเครำะห์และตรวจชันสูตร - 2530 1 โรงพิมพ์กำรศำสนำ

1494 คู่มือกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค - 2530 1 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย

1495 ชีวเคมี ประเสริฐ ศรีไพโรจน์ 2530 2 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1496 เทคนิคกำรวิเครำะห์และควำมรู้เบ้ืองต้นส ำหรับห้องปฏิบัติกำร พิษวิทยำ พรรณี พิเดช 2530 10 โรงพิมพ์อักษรสมัย
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หน้าท่ี  69      .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1497 ไวรัสวิทยำกำรแพทย์ 2530 - 2530 2 โรงพิมพ์อักษรสมัย

1498 สังคมสงเครำะห์ทำงกำรแพทย์ นงลักษณ์ เอมประดิษฐ์ 2530 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1499 กำรวิเครำะห์ผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรส ำหรับพยำบำล - 2529 3 โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล

1500 ควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับโรคติดเช้ือ - 2529 1 บัณฑิตกำรพิมพ์

1501 คู่มือกำรตรวจทำงจุลชีววิทยำคลินิก กระทรวงสำธำรณสุข 2529 16 โรงพิมพ์กำรศำสนำ

1502 คู่มือปฎิบัติกำรชีวเคมี                   ประดิษฐ มีสุข 2529 1 โอเดียนสโตร์

1503 ตับอักเสบจำกไวรัสสมัยน้ี เฟ่ืองเพชร เกียรติเสวี. 2529 2 กรุงเทพเวชสำร

1504 ต ำรำโลหิตวิทยำ : กำรวินิจฉัยและกำรรักษำโรคเลือดท่ีพบบ่อยใน...เล่มท่ี 1 ถนอมศรี ศรีชัยกุล, บรรณำธิกำร 2529 1 กรุงเทพเวชสำร

1505 ต ำรำโลหิตวิทยำ : กำรวินิจฉัยและกำรรักษำโรคเลือดท่ีพบบ่อยใน...เล่มท่ี 1-2 ถนอมศรี ศรีชัยกุล, บรรณำธิกำร 2529 8 กรุงเทพเวชสำร

1506 ปฏิบัติกำรเคมีคลินิค. เล่ม 2 - 2529 1 คณะเทคนิคกำรแพทย์ ม.ขอนแก่น

1507 ปำรำสิตวิทยำ : กำรตรวจวินิจฉัยและศึกษำวิจัย วิฑูรย์ ไวยนันท์. 2529 9 คณะวิทยำศำสตร์ ม.มหิดล

1508 โปโตซัว บพิธ จำรุพันธ์ุ. 2529 6 โอ.เอส.พร้ินต้ิงเฮ้ำส์

1509 หลักกำรประเมินผลคุณสมบัติของเทคนิควิเครำะห์ส ำหรับห้องปฏิบัติกำรเคมีคลินิก สมพงษ์ จินำยน. 2529 10 ตีรณสำร

1510 หลักวิเครำะห์และปฏิบัติกำรเคมีคลินิค อมรินทร์ ปรีชำวุฒิ. 2529 1 พำณิชย์กำรพิมพ์

1511 กำรตรวจกำรท ำงำนของตับทำงห้องปฏิบัติกำร : บทเรียนแบบโปรแกรม อ ำนำจ ศรีรัตนบัลล์. 2528 5 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

1512 กำรลุกลำมของโรคมะเร็งไปยังอวัยวะต่ำง ๆ สมชำย สมบูรณ์เจริญ. 2528 1 กรุงเทพเวชสำร

1513 กำรสัมมนำระบำดวิทยำแห่งชำติ คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 3 20-22 สิงหำคม 2528 ณ ห้อง… กำรสัมมนำระบำดวิทยำลัยแห่งชำติ 2528 4 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำณสุข

1514 ค ำแนะน ำในกำรส่งวัตถุตัวอย่ำงเพ่ือกำรตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสทำงห้องปฏิบัติกำร - 2528 2 กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวงฯ

1515 คู่มือกำรตรวจทำงจุลทรรศน์ศำสตร์คลินิก - 2528 2 กองมำตรฐำนชันสูตรสำธำรณสุข

1516 คู่มือกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร เล่ม 1 - 2528 1 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล

1517 คู่มือกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร เล่ม 2 - 2528 1 เรือนแก้วกำรพิมพ์

1518 คู่มือกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค - 2528 1 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย
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หน้าท่ี  70      .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1519 คู่มือปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำคลินิค 2 - 2528 1 คณะเทคนิคกำรแพทย์ ม.ขอนแก่น

1520 ประมวลภำพปรสิตวิทยำทำงกำรแพทย์ นิมิตร มรกต. 2528 3 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

1521 ปำรำสิตสำธำรณสุข - 2528 1 บัณฑิตกำรพิมพ์

1522 ควำมรู้เก่ียวกับส่ิงเป็นพิษ - 2527 1 โรงพิมพ์กำรศำสนำ

1523 ควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับยำเคมีบ ำบัด - 2527 1 สโมสรนักศึกษำคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

1524 เทคนิคกำรปรับปรุงและพัฒนำห้องปฏิบัติกำรเคมีคลินิค พรรณี พิเดช. 2527 10 คณะเทคนิคกำรแพทย์ ม.มหิดล

1525 ปำรำสิตวิทยำ ศรีวัฒนำ ชิตช่ำง. 2527 3 สหประชำพำณิชย์

1526 วิทยำภูมิคุ้มกัน - 2527 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1527 ไวรัสวิทยำท่ัวไป สมศักด์ิ พันธุวัฒนำ. 2527 1 โครงกำรต ำรำศิริรำช คณะแพทยฯ

1528 Clinical microscopy laboratory manual. Part 2 : urinalysis สนอง ไชยำรัศมี. 2526 1 คณะเทคนิคกำรแพทย์ ม.เชียงใหม่

1529 ควำมรู้เร่ืองโรคมะเร็ง ไพรัช เทพมงคล. 2526 2 เมดิคัล มิเดีย

1530 จุลชีววิทยำทำงกำรแพทย์ - 2526 6 กรุงเทพเวชสำร

1531 น้ ำและอีเล็คโทรลัยต์ สง่ำ นิลวรำงกูร. 2526 6 กรุงเทพเวชสำร

1532 ปำรำสิตสำธำรณสุข - 2526 4 บัณฑิตกำรพิมพ์

1533 วิวัฒนำกำรในโรคระบบทำงเดินอำหำร 2 - 2526 5 กรุงเทพเวชสำร

1534 ไวรัสตับอักเสบในประเทศไทย - 2526 1 อักษรสมัย

1535 กำรแข็งตัวของหลอดเลือดและกำรละลำยล่ิมเลือด สุคนธ์ วิสุทธิพันธ์ 2525 4 โรงพิมพ์พิฆเณศ

1536 ควำมรู้พ้ืนฐำนและกำรทดสอบทำงอิมมูโนวิทยำ เบญจะ เพชรคล้ำย. 2525 3 โรงพิมพ์เล่ียงเชียง

1537 คู่มือกำรตรวจปัสสำวะ - 2525 2 -

1538 เคมีคลินิค วีกูล วีรำนุวัตต์ิ. 2525 12 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล

1539 จุลชีววิทยำ เล่ม 1 บัญญัติ สุขศรีงำม 2525 1 โอเดียนสโตร์

1540 จุลชีววิทยำท่ัวไป บัญญัติ สุขศรีงำม. 2525 4 โอเดียนสโตร์
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หน้าท่ี  71      .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1541 ปำรำสิตวิทยำ ศรีวัฒนำ ชิตช่ำง. 2525 5 ศักด์ิโสภำกำรพิมพ์

1542 ไวรัสวิทยำภำษำชำวบ้ำน ชิดพงษ์ ไชยวสุ. 2525 2 เอช เอน กำรพิมพ์

1543 อิมมูนวิทยำเพ่ือวินิจฉัยโรค วันเพ็ญ ชัยค ำภำ. 2525 1 ทิพย์อักษร

1544 เคมีชีวิต : ชีวเคมีเบ้ืองต้น ประดิษฐ มีสุข.                                                                                   2524 2 โอเดียนสโตร์

1545 เคมีส ำหรับพยำบำลและผู้ช่วยพยำบำล ประดิษฐ์ มีสุข. 2524 5 โอเดียนสโตร์

1546 จลนศำสตร์ของกำรไหลเวียนเลือด วัฒนำ ผลำกรกุล 2524 5 โรงพิมพ์พิฆเณศ

1547 ชีวเคมีคลินิล เล่ม 1 สุพิศ จินดำวณิค 2524 6 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1548 ชีวเคมีคลินิล เล่ม 2 สุพิศ จินดำวณิค 2524 6 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1549 แบคทีเรียทำงกำรแพทย์ โสภณ คงส ำรำญ. 2524 1 โครงกำรต ำรำศิริรำช คณะแพทยฯ

1550 โรคมะเร็งส ำหรับแพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไปและนักศึกษำแพทย์ ไพรัช เทพมงคล. 2524 4 อักษรเจริญทัศน์

1551 วิชำเคร่ืองเอ็กซเรย์ ชูศักด์ิ เวชแพศย์ 2524 1 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล

1552 เวชพันธุศำสตร์และปัญหำโรคพันธุกรรมในประเทศไทย - 2524 5 เรือนแก้วกำรพิมพ์

1553 ไวรัสวิทยำกำรแพทย์ - 2524 3 โรงพิมพ์อักษรสมัย

1554 สำรชีวโมเลกุล มุกดำ ฐิตะสุต 2524 1 ไทยวัฒนำพำนิช

1555 อิมมูโนวิทยำ - 2524 2 อักษรสมัย

1556 Cytodiagnosis of cerebrospinal fluid effusions and lymph mode imprint อนงค์ เพียรกิจกรรม. 2523 6 โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์

1557 ชีวเคมี ฉบับปรับปรุงใหม่ สุรินทร์ วิโมกข์สันถว์ 2523 3 ศ.ส.กำรพิมพ์

1558 ชีวเคมีคลินิล เล่ม 1 สุพิศ จินดำวณิค 2523 1 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1559 สำรชีวโมเลกุล ประเสริฐ ศรีไพโรจน์ 2523 5 โอเดียนสโตร์

1560 จุลชีววิทยำ เล่ม 2 พิไลวรรณ พงษ์ทูล. 2522 2 โอเดียนสโตร์

1561 จุลชีววิทยำ เล่ม 1 พิไลวรรณ พงษ์ทูล. 2521 2 โอเดียนสโตร์

1562 ปำรำสิตวิทยำส ำหรับพยำบำล ทรงวุฒิ สรสุชำติ. 2521 1 โรงพิมพ์พระสิงห์กำรพิมพ์
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หน้าท่ี  72      .

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ            รำยช่ือผู้แต่ง ป่ีท่ีพิมพ์ จ ำนวน          ส ำนักพิมพ์

1563 โลหิตวิทยำในเด็ก ภัทรพร อิศรำงกูร ณ อยุธยำ.                                                                2521 1 โครงกำรต ำรำ-ศิริรำช

1564 ไวรัสวิทยำท่ัวไป สมศักด์ิ พันธุวัฒนำ. 2521 1 โครงกำรต ำรำศิริรำช คณะแพทยฯ

1565 คู่มือกำรแยกและวินิจฉัยเช้ือรำ - 2520 1 โรงพิมพ์กำรศำสนำ

1566 อีเล็คทรอนิคส์ทำงกำรแพทย์ : ส ำหรับผู้ท่ีเก่ียวข้องทำงด้ำนกำรแพทย์ วิทยำศำสตร์ ชูศักด์ิ เวชแพศย์ 2519 1 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล

1567 คู่มือกำรตรวจประจ ำวันในห้องชัณสูตรโรค บุญธรรม สุนทรเกียรติ. 2501 1 ไทยเขษม

3929

ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2566


