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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชากายภาพบ าบัด ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี 1

ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

1 กำรนวดเท้ำ : กำยภำพบ ำบัดมหัศจรรย์ กูชมัน-เลคเจอร์, แอสตริค ไอ. 254- 1 สมิต

2 กำรบริหำรวิถีพุทธ. เล่มท่ี 1, ตอนทฤษฎีกำรบริหำรสมัยใหม่จำกพระไตรปิฏก  วรภัทร์ ภู่เจริญ 254- 1 อริยชน

3 กำรป้องกันและบ ำบัดรักษำโรคเบำหวำนด้วยตนเอง เฉินเส้ำถิง 254- 5 คัลเลอร์เพลท

4 นวด : คลำยเส้นบรรเทำปวดเม่ือย นำยเปร้ียวหวำน. 254- 1 พำรำกอน

5 นวดกดจุดฝ่ำเท้ำ ชุมพล พูนย่ิง 254- 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

6 โยคะช ำระโรค พีระ บุญจริง. 254- 3 ธรรมรักษ์กำรพิมพ์ รำชบุรี

7 กดจุดหยุดอำกำร วิทิต วัณนำวิบูล 25-- 7 -

8 กระดูกหัก สุทร บวรรัตนเวช 25-- 1 แกลเลอรี มีเดีย

9 กำยภำพบ ำบัดในสภำวะทำงระบบประสำท : กำรตรวจประเมินและกำรรักษำเบ้ืองต้น ไพลวรรณ สัทธำนนท์ 25-- 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

10 กำรนวดเท้ำ : เพ่ือสุขภำพและรักษำโรค - 25-- 1 พัฒนำศิลปำชีพ

11 กำรนวดเท้ำเพ่ือสุขภำพ ยุพิน อสิกัน 25-- 1 สถำบันกำรแพทย์แผนไทย

12 กำรนวดเท้ำเพ่ือสุขภำพ         จันทร วรำกุลเทพ 25-- 2 ซี.อำร์.เอส. ยูนิเวอร์แซล

13 กำรนวดเท้ำเพ่ือสุขภำพและรักษำโรค - 25-- 3 พัฒนำศิลปำชีพ

14 กำรบริหำรปลำยน้ิวและสมอง ม. อ้ึงอรุณ 25-- 1 ภูมิปัญญำ

15 กำรบริหำรร่ำงกำยแบบไทยชุดฤำษีดัดตน อรุณระวี พัฒนกิจ 25-- 2 เพชรกะรัต

16 กำรรักษำด้วยกระแสไฟฟ้ำควำมถ่ีต่ ำ ประโยชน์ บุญสินสุข, บรรณำธิกำร 25-- 1 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล

17 กำรสัมมนำกำรบ ำบัดรักษำผู้ป่วย คณะกำยภำพบ ำบัด มฉก. วันท่ี 6 พ.ย. 2541 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 25-- 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

18 แกว่งแขน ยืดอำยุ บ ำบัดโรค - 25-- 1 แบงค์คอกบุ๊คส์

19 ควำมเครียด อำกำรปวดกล้ำมเน้ือ และวิธีออกก ำลังกำยเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต วิไล ชินสกุล 25-- 4 -

20 คู่มือกำรนวดไทย : ในกำรสำธำรณสุขมูลฐำน - 25-- 2 หมอชำวบ้ำน

21 คู่มือกำรฝึกงำนทำงกำยภำพบ ำบัด 2. PT 4024 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 25-- 3 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

22 คู่มือกำรเรียนรำยวิชำกำรตรวจประเมิน. PT 2103 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 25-- 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชากายภาพบ าบัด ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

23 คู่มือกำรเรียนรู้ด้วยตนเองส ำหรับบุคลำกรทำงสุขภำพเร่ืองกำรดูและช่วยเหลือผู้ป่วย... สำลิกำ เมธนำวิน 25-- 1 โครงกำรสวัสดิกำรวิชำกำร สพค.

24 คู่มือบันทึกประสบกำรณ์กำรเรียบนรู้วิชำฝึกงำนกำยภำพบ ำบัดออร์โธปิดิกส์ 1. PT 3351 - 25-- 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

25 คู่มือบันทึกประสบกำรณ์กำรเรียบนรู้วิชำฝึกงำนกำยภำพบ ำบัดออร์โธปิดิกส์ 1. PT 3351 อำรียำ จงเสถียรธรรม. 25-- 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

26 คู่มือออกก ำลังกำย ด ำรง กิจกุศล 25-- 1 หมอชำวบ้ำน

27 โครงกำรกำรจัดท ำสรุปเน้ือหำรำยวิชำรูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ : เร่ืองกำรวินิจฉัยและรักษำ... - 25-- 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

28 ต ำรำวิทยำเอมบริย์โอ : ส ำหรับนักศึกษำแพทย์ จันทิมำ รุ่งเรืองชัย 25-- 1 -

29 เทคนิคกำยบริหำรส่วนเท้ำ เหลียง เจ้ิน เซิน 25-- 1 สุขภำพใจ

30 เทคนิคเคล็ดลับในกำรนวด - 25-- 1 วำดศิลป์ พับลิชช่ิง

31 เทคนิคนวดคลำยจุดบ ำบัดโรค - 25-- 1 วำดศิลป์ พับลิชช่ิง

32 ธรรมชำติบ ำบัด วิจิตร บุณยะโหตระ. 25-- 4 -

33 นวดฝ่ำมือ (แผนโบรำณ) วิทยำ ทองธำนี 25-- 3 วี.ที.เอส

34 ปฏิบัติกำร "กำยภำพบ ำบัดกับกำรเจ็บทำงมือ" (ฉบับสมบูรณ์) : วันท่ี 18-19 มีนำคม 2542  Fechan, Lynne M. 25-- 1 -

35 ปรนเปรอตัวเองท่ีบ้ำนอย่ำงง่ำย ๆ สไตล์ชำวสปำ พิชยำ 25-- 2 ทิพย

36 ปวดหลัง ปวดเอว : วิธีป้องกันและบ ำบัดรักษำด้วยตนเอง พนิดำ (นำมแฝง) 25-- 2 สุขภำพใจ

37 ปวดหลังท ำอย่ำงไรให้คลำยปวด แกช, ไมเคิล รีด. 25-- 1 แสงแดด

38 ปวดหลังท ำอย่ำงไรให้หำยปวด - 25-- 1 แสงแดด

39 ปวดหลังเร้ือรัง โบวเลส, เอ็ดมัน แบล 25-- 1 สมิต

40 ปัญหำข้อกระดูก - 25-- 1 สุขภำพใจ

41 ฝ่ำมือส่ือสุขภำพ หล่ี, เซิน 25-- 1 รุ่งแสงกำรพิมพ์

42 ภำคผนวกวิชำพยำธิวิทยำ. PA 2202 ไพศำล ลีละชัยกุล 25-- 7 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

43 มิติใหม่ในกำรรักษำโรคปวดหลัง ธรรมนูญ นวลใจ 25-- 1 ก ำแก้ว

44 โยคะ : ส ำหรับผู้ฝึกใหม่ แวช์, แฮร่ี 25-- 1 เคล็ดไทย
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชากายภาพบ าบัด ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี 3

ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

45 โยคะพิชิตโรค    - 25-- 1 ต้นธรรม

46 โยคะเพ่ือสุขภำพ - 25-- 1 เดลฟี

47 โยคะเพ่ือสุขภำพ (พิมพ์คร้ังท่ี 5) - 25-- 2 เดลฟี

48 รำยงำนกำรวิจัยกำรนวดไทย : เร่ืองกำรนวดไทยบ ำบัดอำกำรปวดกล้ำมเน้ือและปวดข้อ มูลนิธิสำธำรณสุขกับกำรพัฒนำฯ 25-- 1 มูลนิธิสำธำรณสุขกับกำรพัฒนำฯ

49 ร ำท่ำฤำษีดัดตน : หมวดรักษำพยำบำลตนเอง ม้วน 1-2 โรงเรียนแพทย์แผนโบรำณวัดพระเชตุพนฯ                         25-- 2 วัดโพธ์ิ

50 เร่ืองของผู้ป่วย " ภำวะสมองเส่ือม " - 25-- 4 เอ็ม.ที. เพรส

51 โรคไขข้ออักเสบ เรย์มอนด์ พำทริดจ์ 25-- 1 สมิต

52 โรคปวดหัวเข่ำ : ต ำรำประมวลควำมรู้ในกำรรักษำโรคปวดหัวเข่ำโดยเฉพำะ (รวมท้ังอำกำร… วิพุธโยคะ รัตนรังษี 25-- 2 สุริยำสำส์น

53 เลคเชอร์โน้ต ออน ออร์โธปิดิคส์ แอนด์ แฟรคเตอร์ ดักเวิร์ค, ที 25-- 3 บุ๊คเน็ท

54 วิถีแห่งโยคะ : เพ่ือคู่สมรส หญิงต้ังครรภ์ ผู้สูงอำยุ และพิชิตโรค                           - 25-- 1 ต้นธรรม

55 วิธีกำรนวดเท้ำเพ่ือสุขภำพ - 25-- 2 ด้วยรัก

56 ศิลปะแห่งกำรนวดด้วยน้ ำมันหอมระเหย - 25-- 1 ส่งเสริมอำชีพธุรกิจ เพชรกะรัต

57 สปำกับรำศี - 25-- 1 ก ำแก้ว

58 สปำกับสุขภำพ - 25-- 4 ก ำแก้ว

59 สมองกับกำรเรียนรู้ กมลพรรณ ชีวพันธุศรี 25-- 1 พรกำรพิมพ์

60 สรุปค ำบรรยำยวิชำกำยวิภำคศำสตร์เบ่ืองต้น - 25-- 1 -

61 สรุปค ำบรรยำยวิชำวิทยำศำสตร์กำรเคล่ือนไหว - 25-- 1 -

62 ส ำคัญท่ีหัวใจ : ส่ิงท่ีท่ำนควรรู้เก่ียวกับอำกำรหัวใจวำย                                             มำริลีน จอห์นสัน 25-- 1 ข่ำวประเสริฐ

63 หลักโยคะท่ัวไป ประสิทธ์ิ พ่ึงวิชัย.                                                                               25-- 1 โรงพิมพ์ ร.ส.พ.

64 ออกก ำลังกำยเพ่ือเพ่ิมควำมสูง ทรงยศ สิงห์ชำตรี 25-- 2 ดวงแก้ว

65 อัจฉริยสมองด้วยสองมือ บรรจง ด ำรงกุล 25-- 1 วี.ที.เอส.

66 อุปกรณ์ช่วยนวดตนเองแบบพ้ืนบ้ำน กัญจนำ ดีวิเศษ.                                                                                  25-- 1 สถำบันกำรแพทย์แผนไทย
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชากายภาพบ าบัด ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี 4

ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

67 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรดัดและกำรดึง. เล่ม 1 PT 3143 อำรียำ จงเสถียรธรรม 25-- 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

68 วิทยำศำสตร์ของกำรใช้ชีวิต ฟำร์ริมอนด์, สจ๊วต 2565 1 วีเลิร์น

69 กำยภำพบ ำบัดในผู้ป่วยภำวะวิกฤต วีระพงษ์ ชิดนอก 2564 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร

70 กำยวิภำคบอด้ีเวท : กำรออกก ำลังกำยแบบฝึกกล้ำมเน้ือด้วยน้ ำหนักตัว คอนเทรรำส, เบรต, ค.ศ. 1976- 2564 1 แอร์โรว์

71 กำยวิภำคศำสตร์และสรีรวิทยำ - 2564 1 บริษัท นำนมีบุ๊คส์ จ ำกัด

72 กำรบกพร่องทำงสมองและกำรรู้คิดก่อนและหลังผ่ำตัด - 2564 1 ภำควิชำวิสัญญีวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล

73 กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพหัวใจและปอด วิลำวัณย์ ถิรภัทรพงศ์ 2564 1 ส ำนักพิมพ์ศิริรำช

74 กำรส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย และกำรให้ค ำปรึกษำกิจกรรมทำงกำยในเวชศำสตร์ครอบครัว อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ 2564 1 ส ำนักวิชำแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

75 ปวดกระดูกและกล้ำมเน้ือ กำรบ ำบัดรักษำทำงเวชศำสตร์ฟ้ืนฟู - 2564 1 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล

76 แผนท่ีร่ำงกำยมนุษย์ แอชเวลล์, เคน 2564 1 แอร์โรว์ คลำสสิกบุ๊คส์

77 ยืดเหยียดกล้ำมเน้ือให้ถูกจุด หยุดอำกำรปวดคอ-หลัง-ไหล่ ทะเกะอิ, ฮิโตะชิ 2564 1 บริษัท นำนมีบุ๊คส์ จ ำกัด

78 โรคข้ออักเสบรูมำตอยด์ - 2564 1 ภำควิชำอำยุรศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์สิริรำชพยำบำล

79 ฤำษีดัดตน : มรดกภูมิปัญญำจำกบรรพชน ศรัณย์ ทองปำน 2564 1 ส ำนักพิมพ์เมืองโบรำณ

80 สมองฟิต-ฟิตสมอง : เคล็ดลับเพ่ิมศักยภำพและปลุกควำมคิดสร้ำงสรรค์ ฉบับศัลยแพทย์สมอง จันเดียล, รำหุล 2564 1 บุ๊คสเคป

81 หลอดเลือดหัวใจ รู้ไว้! ก่อนจะสำย หวงฉวินเย่ำ 2564 1 ฟรีมำยด์

82 ออกซิเดทีฟสเตรสและงำนวิจัยประยุกต์ส ำหรับกำยภำพบ ำบัด จิรกฤตธ์ ลีลำรุ่งระยับ 2564 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

83 กระดูก เร่ืองไม่ลับ ฉบับพกพำ - 2563 1 หน่วยวิจัยด้ำนแคลเซียมและกระดูก คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

84 กำยภำพบ ำบัดกับกำรบำดเจ็บไขสันหลัง : บูรณำกำรงำนวิจัยและประสบกำรณ์ทำงคลินิก สุกัลยำ อมตฉำยำ 2563 5 สำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด คณะเทคนิคกำรแพทย์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

85 กำยภำพบ ำบัดในผู้ป่วยท่ีมีอำกำรปวดคอ อดิษฐ์ จิรเดชนันท์ 2563 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

86 กำยภำพบ ำบัดในผู้สูงอำยุ  ไพลวรรณ สัทธำนนท์ 2563 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

87 กำยวิภำคนักว่ิง ปูเลโอ, โจ 2563 1 แอร์โรว์

88 กำรนวดไทยบ ำบัดกำรนอนไม่หลับ - 2563 2 มูลนิธิพัฒนำกำรแพทย์แผนไทย (มพท.)

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.on.worldcat.org/search/detail/1293044176?queryString=1293044176&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%98%E0%B9%8C%20%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%9A.%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชากายภาพบ าบัด ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

89 ต ำรำกำรจัดกำรทำงกำยภำพบ ำบัดส ำหรับผู้ป่วยทำงระบบประสำท - 2563 5 คณะกำยภำพบ ำบัด มหำวิทยำลัยมหิดล

90 ปวดเม่ือยเร่ืองเล็ก ประเนตรทิพย์ รินแก้วกำญจน์ 2563 1 บริษัท โอ.เอส. พร้ินต้ิง เฮำส์ จ ำกัด

91 ไฟฟ้ำบ ำบัดส ำหรับนักกำยภำพบ ำบัด ปริญญำ เลิศสินไทย 2563 5 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร

92 ภำษำอังกฤษทำงกำรแพทย์ ค ำศัพท์และเทคนิคกำรเขียนและกำรอ่ำน ภำษำอังกฤษส ำหรับเวชระเบียนผู้ป่วยLiveABC 2563 1 นำนมีบุ๊คส์

93 ฤำษีดัดตน นวดแผนไทย ต ำรับวัดโพธ์ิ พรำหมณ์ บูรพำ 2563 1 บริษัท ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006) จ ำกัด

94 สุขภำพดีตลอดไป  ศุภวุฒิ สำยเช้ือ 2563 1 Openbooks

95 สุดยอดกำรฟ้ืนฟูร่ำงกำยวิถีสแตนฟอร์ด ยะมะดะ, โทะโมะโอะ, ค.ศ. 1966- 2563 1 นำนมีบุ๊คส์

96 Running drills เจำะลึกเร่ืองว่ิง สำธิก ธนะทักษ์ 2562 1 มติชน

97 กำยภำพบ ำบัดในภำวะข้อไหล่ : กำรจัดกำรโดยอิงหลักฐำน มัณฑนำ วงศ์ศิรินวรัตน์ 2562 1 คณะกำยภำพบ ำบัด มหำวิทยำลัยมหิดล

98 กำยภำพบ ำบัดระบบหำยใจ : เทคนิคกำรตรวจร่ำงกำยและกำรระบำยเสมหะ ชุลี โจนส์ 2562 1 คลังนำนำวิทยำ

99 กำยวิภำคกำรออกก ำลังกำยแบบฝึกกล้ำมเน้ือ เดอลำวีเย, เฟรดเดอริค 2562 1 แอร์โรว์

100 กำยวิภำคโยคะ คำมินอฟฟ์, เลสล่ี, ค.ศ. 1958- 2562 1 แอร์โรว์

101 กำรจัดต้ังคลินิกกำยภำพบ ำบัด อิทธิกร ข ำเดช 2562 5 สมำคมกำยภำพบ ำบัดแห่งประเทศไทย

102 กำรตรวจร่ำงกำยทำงกำยภำพบ ำบัดส ำหรับผู้ป่วยทำงระบบประสำท - 2562 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

103 กำรตรวจร่ำงกำยทำงรูมำติก อนวรรถ ซ่ือสุวรรณ 2562 1 โครงกำรต ำรำ วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ

104 กำรประยุกต์หลักกำรยศำสตร์ร่วมกับโปรแกรมกำรออกก ำลังกำยเฉพำะบุคคลต่อควำมผิดปกติทำง…- 2562 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

105 กำรเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรท ำกิจกรรมของรยำงค์แขนในผู้สูงอำยุกับผู้ใหญ่ตอนต้น - 2562 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

106 กำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพกำรยืดกล้ำมเน้ือ gastrocnemius ระหว่ำงกำรยืดด้วยเทคนิค static…- 2562 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

107 กำรพยำบำลผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ จิณพิชญ์ชำ มะมม 2562 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

108 กำรศึกษำกำรเปล่ียนแปลงขององศำกำรเคล่ือนไหว ก ำลังกล้ำมเน้ือและท่ำทำงของคอในนักศึกษำท่ีมีอำกำรปวดคอ- 2562 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

109 กำรศึกษำควำมชุกและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ท่ีมีภำวะเท้ำแบนและกระดูกสันหลังคดในเด็กนักเรียน…- 2562 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

110 กำรศึกษำควำมชุกและปัจจัยท่ีมีควำมสัมพันธ์ต่อภำวะกล้ำมเน้ือพร่องของผู้สูงอำยุในชุมชนจังหวัดสมุทรปรำกำร- 2562 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

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

111 กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทักษะควำมคิดเชิงบริหำรและควำมสำมำรถในกำรทรงตัวในเด็กประถมวัย อำยุ 7 ถึง 10 ปี- 2562 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

112 กำรศึกษำผลกำรทดสอบเดิน 2 นำที และผลกำรเดินใน 2 นำทีแรกของกำรทดสอบเดิน 6 นำที… - 2562 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

113 กูมเญ โยคะทิเบต 115 ท่ำบริหำรและกำรนวด คู่มือสู่สุขภำพดีและชีวีเป็นสุขฉบับสมบูรณ์ ตำร์ถัง, ตุลกู 2562 1 มูลนิธิโกมลคีมทอง

114 ขจัดไขมันพอกตับด้วยเคล็ดลับท่ีง่ำยเกินคำด คุริฮำระ, ทำเคชิ,  ค.ศ. 1951- 2562 1 ฟรีมำยด์

115 ควำมลับในร่ำงกำยมนุษย์ท่ีเรำไม่เคยรู้ ฟรำนซิส, เกวิน 2562 1 แอร์โรว์ มัลติมีเดีย

116 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรคิดเชิงบริหำรกับควำมคล่องแคล่วของทักษะกำรใช้มือ… - 2562 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

117 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมแข็งแรงของกล้ำมเน้ือกับควำมคิดเชิงบริหำรในเด็กนักเรียนอำยุระหว่ำง 7-10 ปีท่ีศึกษำ...- 2562 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

118 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทักษะควำมคิดเชิงบริหำรและกำรเคล่ือนไหวแบบมีเป้ำหมำยในเด็กนักเรียนอำยุ…- 2562 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

119 จุดสตำร์ท ว่ิงสู่ชีวิตใหม่ มัลลิกำ กล่ินประยงค์ 2562 1 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)

120 ต ำรำยำศิลำจำรึกวัดพระเชตุพนฯ ฉบับสมบูรณ์ - 2562 1 ส ำนักพิมพ์ศรีปัญญำ

121 เทคนิคปรับสมดุลโครงสร้ำงร่ำงกำยในโรคปวดเร้ือรัง มำนพ ประภำษำนนท์ 2562 5 สมำคมกำยภำพบ ำบัดแห่งประเทศไทย

122 เปรียบเทียบผลของกำรยืดกล้ำมเน้ือ gastrocnemius ระหว่ำงเทคนิค hold relax และเทคนิค static stretching...- 2562 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

123 ผลของ Vestibulo - Ocular Reflex และ Oculomotor exercises ต่ออำกำรเวียนศีรษะและอำกำรปวดศีรษะ...- 2562 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

124 ผลของกำรเต้นมวยไทยด้วยตนเองท่ีบ้ำนเป็นเวลำ 4 สัปดำห์ต่อควำมสำมำรถในกำรทรงตัวของผู้สูงอำยุ- 2562 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

125 ผลของกำรฝึกฟ้ืนฟูกำรท ำงำนของหูช้ันใน 2 สัปดำห์ต่อควำมม่ันคงของกำรทรงตัวและ… - 2562 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

126 ผลของต ำแหน่งกำรวัดควำมแข็งแรงของกล้ำมเน้ือทรำพีเซียสส่วนล่ำงด้วยเคร่ือง Hand held dynamomete…- 2562 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

127 ผลทันทีของกำรยืดกล้ำมเน้ือน่องด้วยเทคนิค static stretching, eccentric stretching และ… - 2562 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

128 ผลทันทีของไคเนซิโอโลจีเทปต่ออำกำรปวดและกำรท ำงำนของกล้ำมเน้ือในผู้ท่ีมีอำกำรปวดเข่ำทำงด้ำนหน้ำ...- 2562 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

129 ฝึกสมองให้สมองไม่เหน่ือย อิชิกำวะ โยชิกิ. 2562 1 วีเลิร์น

130 พ้ืนฐำนทำงระบบสำรสนเทศ วอนชนก ไชยสุนทร 2562 1 หจก.มีน เซอร์วิส ซัพพลำย

131 พ้ืนฐำนระบบประสำทและเทคนิควิธีวิจัยทำงประสำทวิทยำศำสตร์ อรระวี คงสมบัติ 2562 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร

132 โยคะสไตล์คนข้ีเกียจย่ิงกว่ำเดิม มินะ, ซำคิตะ 2562 1 ไดฟุกุ ครีเอเตอร์ จ ำกัด

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชากายภาพบ าบัด ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

133 ระบบร่ำงกำยมนุษย์ อรกัญญ์ ภูมิโครักษ์ 2562 1 เอ็มไอเอส

134 ว่ิงได้ไม่ใช่แค่ได้ว่ิง สถำวร จันทร์ผ่องศรี, 2506- 2562 1 มติชน

135 เวชศำสตร์ฟ้ืนฟูในปัญหำท่ีพบบ่อย - 2562 2 ส ำนักพิมพ์ศิริรำช คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล

136 สรีรวิทยำระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับกำรประยุกต์ใช้ทำงเภสัชวิทยำ กรองกำญจน์ ชูทิพย์ 2562 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร

137 หำยใจลึกๆ 1 นำที สุขภำพดี ไม่มีโรค ทำดำชิ, คำเนโกะ 2562 1 ไดฟุกุ ครีเอเตอร์ จ ำกัด

138 กระดูกหักและข้อเคล่ือนส ำหรับเวชปฏิบัติท่ัวไป - 2561 1 ส ำนักพิมพ์ศิริรำช

139 กำรประยุกต์หลักกำรยศำสตร์ส ำหรับงำนคุณครูโรงเรียนพรตพิทยพยัต เขตลำดกระบัง… - 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

140 กำรเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรใช้รยำงค์แขนในกำรท ำกิจกรรมและควำมแข็งแรง… - 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

141 กำรเปรียบเทียบควำมเส่ียงและควำมกลัวต่อกำรหกล้มระหว่ำงผู้สูงอำยุท่ีออกก ำลังกำย… - 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

142 กำรเปรียบเทียบค่ำควำมเบ่ียงเบนองศำในแนวด่ิงระหว่ำงคนหนุ่ม-สำวท่ีมีสุขภำพดีและ... - 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

143 กำรเปรียบเทียบผลของกำรออกก ำลังกำยเท้ำระหว่ำงกำรงุ้มอุ้งเท้ำและกำรออกก ำลังกำย… - 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

144 กำรเปรียบเทียบระะดับดัชนีมวลกำยต่อกำรรับรู้และควำมเข้ำใจและควำมสำมำรถด้ำน… - 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

145 กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรทดสอบเดินเร็ว 10 เมตร, กำรทดสอบเดิน 2 นำที… - 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

146 กำรออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพ ดรุณวรรณ สุขสม 2561 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

147 ควำมน่ำเช่ือถือภำยในและระหว่ำงผู้ประเมินในกำรวัดมุมกำรบิดหมุนของล ำตัวด้วย… - 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

148 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกิจกรรมทำงกำยภำพและกำรคิดเชิงบริหำรต่อผลกำรเรียนในเด็ก... - 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

149 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมทนทำนของกล้ำมเน้ือแกนกลำงล ำตัวกับกำรควบคุมกำรทรง... - 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

150 คัมภีร์แผนนวดในต ำรำเวชศำสตร์ฉบับหลวง รัชกำลท่ี 5 - 2561 1 มูลนิธิสำธำรณสุขกับกำรพัฒนำ (มสพ.)

151 คู่มือหลักสูตรกำรเรียนรู้กิจกรรมทำงกำยผู้สูงอำยุแบบองค์รวม อัจฉรำ ปุรำคม 2561 2 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแส

152 จุลกำยวิภำคศำสตร์ เกล็ดแก้ว ด่ำนวิวัฒน์ 2561 3 บริษัท ไอกรุ๊ป เพรส จ ำกัด

153 ชีวิตคุณจะเปล่ียนไปเม่ือเร่ิมฉีกขำได้ เอโกะ 2561 1 วีเลิร์น

154 ประสำทกำยวิภำคศำสตร์พ้ืนฐำน ผำสุก มหรรฆำนุเครำะห์ 2561 1 บริษัท สยำมพิมพ์นำนำ จ ำกัด

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

155 ผลของกำรฝึกบริหำรกำรตอบสนองของตำผ่ำนกำรท ำงำนของหูช้ันในต่อกำรทรงตัว… - 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

156 ผลของเทคนิค hold relax ต่อกำรคงค้ำงของกำรยึดกล้ำมเน้ือ hamstring ในเพศหญิง - 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

157 ผลทันทีของกำรยืดกล้ำมเน้ือน่องด้วยเทคนิค inclined static stretching และ dynamic… - 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

158 ผลทันทีของกำรออกก ำลังกำยด้วยท่ำฤำษีดัดตนต่อควำมยืดหยุ่นของกล้ำมเน้ือต้นขำ... - 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

159 ผลแบบทันทีทันใดในกำรลดควำมเครียดโดยกำรฝึกกำรหำยใจแบบใช้กล้ำมเน้ือกะบังลม... - 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

160 ภำษำอังกฤษง่ำย ๆ ส ำหรับกำรส่ือสำรกับชำวต่ำงชำติในงำนกำยภำพบ ำบัด - 2561 2 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ม.มหิดล

161 ระบบประสำทและกำรท ำงำน เฉง นิลบุหงำ 2561 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

162 ศึกษำกำรท ำงำนของกล้ำมเน้ือทรำฟีเซียสส่วนล่ำงในนักศึกษำท่ีเป็นผู้น ำเชียร์… - 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

163 Adventures in human being ควำมลับในร่ำงกำยมนุษย์ท่ีเรำไม่เคยรู้ ฟรำนซิส, เกวิน 2560 1 แอร์โรว์ มัลติมีเดีย

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

165 Essentials of clinical rheumatology - 2560 1 สมำคมรูมำติสซ่ัมแห่งประเทศไทย

166 Urine : an integrated approach โสภำพรรณ เอกรัตนวงศ์, 2560 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

167 กรณีศึกษำกำรปรับสถำนีงำนตำมหลักกำรยศำสตร์ในผู้แปรรูปปลำสลิด อ ำเภอบำงบ่อ จังหวัด... จุฬำลักษณ์ นักร้อง 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

168 กำยภำพบ ำบัดในผู้ป่วยภำวะวิกฤต วีระพงษ์ ชิตนอก 2560 3 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร

169 กำรบำดเจ็บควำมผิดปกติและโรคจำกกำรท ำงำน : กำรป้องกัน ลักษณำ เหล่ำเกียรติ 2560 3 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

170 กำรเปรียบเทียบกิจกรรมทำงกำยและคุณภำพชีวิตระหว่ำงผู้สูงอำยุท่ีใช้และไม่ใช้สมำร์ทโฟนท่ี... บุญตระกูล ทองนนท์ 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

171 กำรเปรียบเทียบผลของกำรออกก ำลังกำยเท้ำระหว่ำงกำรงุ้มอุ้งเท้ำ, กำรงุ้มอุ้งเท้ำบนพ้ืนเอียง... ปิยธิดำ แสงอร่ำมเรือง 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

172 กำรเปรียบเทียบระหว่ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและกำรทรงตัวในกลุ่มผู้สูงอำยุท่ีเป็นโรคเบำหวำนชนิดท่ี...ชำรีณัฏฐ์ ภู่สวัสด์ิ 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

173 กำรเปรียบเทียบอัตรำเส่ียงในกำรล้มระหว่ำงผู้สูงอำยุท่ีไม่เป็นเบำหวำนและผุ้สุงอำยุท่ีเป็น ... ชัญญำ เอ้ือวัฒนำศิริกุล 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

174 กำรผ่ำตัดเปล่ียนข้อเข่ำเทียมหลักกำรผ่ำตัดและกำรดูแลผู้ป่วย - 2560 1 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

175 กำรรักษำทำงกำยภำพบ ำบัดด้วยอัลตร้ำซำวน์บ ำบัด ย่ิงลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ 2560 3 โครงกำรส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

176 กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำวะกลัวกำรหกล้มและควำมเส่ียงในกำรหกล้มของผุ้สูงอำยุ ศิวนำถ สุขทอง  2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

177 กำรศึกษำเปรียบเทียบประสิทธิภำพกำรเดินด้วยผลกำรทดลองเดิน 2 นำที และผลกำรเดินใน 2 ... ปิยวรรณ โชคชัยเจริญสิน 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

178 กำรศึกษำเปรียบเทียบผลของ Spinal mobilization with arm movement (SMWAMs) กับ... กมลชนก คุดอ้น 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

179 กำรเสริมสร้ำงสมรรถภำพทำงกำย ถำวร กมุทศรี 2560 1 วิทยำลัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีฯ

180 กำรให้เหตุผลทำงคลินิกกิจกรรมบ ำบัด - 2560 1 คณะเทคนิคกำรแพทย์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

181 ไขข้อข้องใจไร้ปัญหำกระดูก ฮ่ันเว่ย 2560 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

182 ควำมแข็งแรงของกล้ำมเน้ือทรำพีเซียสส่วนล่ำงและกล้ำมเน้ือเซอร์รำตัสส่วนหน้ำของนักศึกษำ... สิริกำญจน์ สุทธิเช้ือนำค 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

183 ควำมชุกของกำรหกล้มและปัจจัยท่ีเก่ียวข้องของผู้สูงอำยุในต ำบลบำงเมือง จังหวัดสมุทรปรำกำร กัลยรัตน์ งำนดี 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

184 ควำมชุกและปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับกำรเกิดภำวะกระดูกสันหลังคดชนิดไม่ทรำบสำเหตุในเด็กนักเรียน...สมชัย ธัญโชติปรีดำ 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

185 ค่ำปกติของกำรขยำยตัวของทรวงอกในเด็กไทยสุขภำพดี อำยุ 9-12 ปี วริศรำ มำกรักษ์ 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

186 เคล็ดลับทำงออร์โธปิดิกส์ - 2560 1 ภำควิชำออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

187 ชีววัสดุศำสตร์และกำรตอบสนองของร่ำงกำยต่อชีววัสดุ ชัญชนำ ต้ังวงศ์ศำนต์ 2560 2 คณะวิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

188 ชุดกำรสังคำยนำภูมิปัญญำกำรนวดไทย - 2560 11 กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก

189 ปรับสมองไม่ให้เส่ือม คะโตะ, โทะชิโนะริ. 2560 1 อินสปำยร์

190 ผลกำรออกก ำลังกำยแบบงุ้มอุ้งเท้ำบนพ้ืนรำบ แบบงุ้มอุ้งเท้ำบนพ้ืนเอียงและแบบมีแรงต้ำนของ ... อรทัย คูประดิษฐพันธ์ 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

191 ผลของกำรฝึก 2 สัปดำห์ด้วยกำรตอบสนองของตำผ่ำนกำรท ำงำนของหูช้ันในร่วมกับกำรเปล่ียน... นิศำรัตน์ ทวีศิลป์ 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

192 ผลของกำรออกก ำลังกำยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และพักต่ออำกำรปวดคอและไหล่... พรรัชนี วีระพงศ์ 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

193 ผลทันทีของกำรขยับจัดข้อต่อด้วยเทคนิค Mulligan ร่วมกับกำรเคล่ือนไหวในผู้ท่ีมีอำกำรปวดเข่ำ...ปรียำภรณ์ ทองน่ิม 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

194 ระดับกิจกรรมทำงกำยในนักศึกษำคณะกำยภำพบ ำบัด มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กุสุมำ สุโพธ์ิ 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

195 รู้ทำง-- เวชศำสตร์ฟ้ืนฟูเด็ก - 2560 1 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล

196 โรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคล่ือน ไกรวัชร ธีรเนตร 2560 1 อมรินทร์เฮลท์

197 สมองไบรท์ แค่ขยับน้ิวโป้ง โยะชิยะ, ฮะเซะงะวะ 2560 1 อมรินทร์เฮลท์

198 สูงสุด...ไม่หยุดสูง บัณลักข ถิรมงคล 2560 1 Mass Publishing
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ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

199 10 วัน ฟิต-เฟิร์ม-สวย-เป๊ะ สไตล์สำวข้ีเกียจ "ยืดกล้ำมเน้ือ ลดอ้วน ชะลอวัย" - 2559 1 อมรินทร์เฮลท์

200 4 สัปดำห์ วันละ 5 นำที ฟิต-เฟิร์ม-สวย-เป๊ะ สไตล์สำวข้ีเกียจ "บ้ันท้ำย & เรียวขำ" - 2559 1 อมรินทร์เฮลท์

201 4 สัปดำห์ วันละ 5 นำที ฟิต-เฟิร์ม-สวย-เป๊ะ สไตล์สำวข้ีเกียจ "หน้ำท้อง & ล ำตัว" - 2559 1 อมรินทร์เฮลท์

202 4 สัปดำห์ วันละ 5 นำที ฟิต-เฟิร์ม-สวย-เป๊ะ สไตล์สำวข้ีเกียจ "เอว & หลัง" - 2559 1 อมรินทร์เฮลท์

203 Basic and clinical neuroscience 8 - 2559 4 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย,

204 Detox Yoga Diet 10 นำที ล้ำงพิษ ฟิตหุ่น ด้วยโยคะ ควักจีฮเย 2559 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

205 Fit, firm & beauty สำวหุ่นสวยดูดีมีสไตล์ ปำร์ก, ซูฮี 2559 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

206 Forever young สร้ำงสวยตลอดกำล พรทิพย์ รัตนศิริวิไล 2559 1 อมรินทร์เฮลท์

207 From pure to practice - 2559 1 สมำคมรูมำติสซ่ัมแห่งประเทศไทย

208 Pitfalls in diagnosis and management of common rheumatic diseases - 2559 2 สมำคมรูมำติสซ่ัมแห่งประเทศไทย

209 กรณีศึกษำกำรประยุกต์หลักกำรยศำสตร์เพ่ือลดปัญหำควำมผิดปกติทำงกระดูกและกล้ำมเน้ือ… นันทิชำ ทรัพย์สิทธิกร 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

210 กำยภำพบ ำบัดในผู้ป่วยภำวะวิกฤต วีระพงษ์ ชิตนอก 2559 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร

211 กำยภำพบ ำบัดในผู้สูงอำยุ ไพลวรรณ สัทธำนนท์ 2559 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

212 กำยวิภำคและสรีรวิทยำของมนุษย์ วิรยำ วิฑูธีรศำนต์ 2559 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย

213 กำรเปรียบเทียบคุณภำพชีวิตระหว่ำงผู้สูงอำยุท่ีมีและไม่มีภำวะกำรรับรู้และควำมเข้ำใจ… ชัญญำนุช ต้ังมโนสัมฤทธ์ิ 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

214 กำรเปรียบเทียบระหว่ำงดัชนีช้ีวัดควำมสำมำรถในกำรเดินแบบประยุกต์ คุณภำพชีวิตและ… ปัญชิตำ เครือหลี 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

215 กำรเปรียบเทียบระหว่ำงเทคนิค Proprioceptive neuromuscular facilitation, mulligan bent… ศศิวิมล โน๊ตสุภำ 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

216 กำรพยำบำลผู้ป่วยทำงออร์โธปิดิกส์ - 2559 2 โครงกำรต ำรำคณะพยำบำลศำสตร์ ม.มหิดล

217 กำรยศำสตร์ กิตติ อินทรำนนท์ 2559 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

218 กำรรักษำทำงกำยภำพบ ำบัดด้วยอัลตร้ำซำวน์บ ำบัด ย่ิงลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ. 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

219 กำรศึกษำควำมแตกต่ำงระหว่ำงผลของกำรฝึกโปรแกรมกำรฝึกฟุตบอลแบบ The FIFA 11+… กรพล กรัณย์วิทยำกำร 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

220 กำรศึกษำน ำร่องเปรียบเทียบผลทันทีของ mulligan mobilization ร่วมกับกำรเคล่ือนไหวและ… ปนัดดำ เท่ียงอำรมณ์ 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

221 กำรศึกษำรูปร่ำงและกำรเคล่ือนไหวของทรวงอกในเด็กอัมพำตสมองใหญ่ เสำวลักษณ์ สุทธินพสกุล 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

222 ควำมแข็งแรงของกล้ำมเน้ือทรำฟีเซียสส่วนล่ำงในนักศึกษำคณะกำยภำพบ ำบัด มหำวิทยำลัย… เพ็ญพิมล นิรันดร์ภิญโญ 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

223 ควำมม่ันคงของกำรทรงท่ำขณะเดินในวัยหนุ่มสำวระหว่ำงกลุ่มผู้มีสุขภำพดีและกลุ่มเวียนศรีษะ รสสุคนธ์ ธรรมวงษำ 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

224 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกิจกรรมทำงกำยและค่ำดัชนีมวลกำยของบุคลำกรในส ำนักงำน… ธนวรรณ วงศ์จิตสุขเกษม 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

225 คู่มือสนทนำภำษำอำเซียนส ำหรับอำชีพเฉพำะทำงเลือกหมวดภำษำอังกฤษเพ่ือกำรประกอบ... ถำวร วิมำน (ครูโขง) 2559 2 บริษัท รุ่งศิลป์กำรพิมพ์ (1977) จ ำกัด

226 คู่มือออกก ำลังกำยเพ่ือบ ำบัดโรคพำร์กินสันใน 20 นำที X4 - 2559 1 คลินิกเวชกรรมเฉพำะทำงโรคสมองฯ

227 เคร่ืองมือวัดสัญญำณทำงสรีรวิทยำของหัวใจ : คู่มือกำรสร้ำงส ำหรับงำนวิจัย เกษรำ รักษ์พงษ์สิริ. 2559 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

228 ต ำรำกำรใส่เฝือกรักษำโรคเท้ำปุก ปริยุทธ์ิ เจียรพัฒนำคม 2559 1 กลุ่มศูนย์กำรแพทย์เฉพำะทำงด้ำนออร์โธปิดิกส์ฯ

229 นวดสปำ คลำยปวด ต้ำนโรค อำชีพท ำเงิน - 2559 1 กอแก้ว

230 บ ำบัดโรคด้วยโยคะภำวนำ ธนวัชร์ เกตน์วิมุต 2559 1 อมรินทร์เฮลท์

231 เปรียบเทียบกำรใช้แบบประเมิน Barthel index และแบบประเมิน Functional independence… สิรำนันท์ ไกรนรำ 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

232 เปรียบเทียบผลของกำรยืดกล้ำมเน้ือแบบคงค้ำงและกำรยืดกล้ำมเน้ือแบบเคล่ือนไหวท่ีมี… ปำณิสรำ คณำวัชรำกุล 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

233 ผลกำรรักษำแบบทันทีของเทคนิคกำรดึงกระดูกสันหลังส่วนบนด้วยเข็มขัดมัลลิแกนในผู้ป่วย… วุฒิพงษ์ เทียบศรไชย 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

234 ผลของกำรออกก ำลังกำยกล้ำมเน้ือเท้ำต่อกำรทรงตัวในภำวะเท้ำแบน พิชญ์สินี เจียสกุล 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

235 ผลทันทีของกำรติด kinesio tape ต่ออำกำรปวดและควำมสำมำรถในกำรท ำกิจกรรมของ… เมย์ลิสำ บุญชัยเลิศ 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

236 ผลทันทีของกำรพันผ้ำยืดต่อกำรทรงท่ำในท่ำน่ังในเด็กท่ีมีปัญหำระบบประสำทส่ังกำรและ… พุชฌำ เดชเทวัญด ำรง 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

237 ร่ำงกำยมนุษย์ : สำรำนุกรมประกอบภำพ - 2559 1 เอ็มไอเอส

238 รูปร่ำงสวยด้วยโยคะภำยใน 30 วัน เบญจำมณี ค ำเมือง 2559 1 อมรินทร์เฮลท์

239 ศัลยศำสตร์บูรณสภำพข้อเข่ำเส่ือม - 2559 1 ส ำนักพิมพ์ศิริรำช

240 สมุดภำพโคลงฤำษีดัดตน - 2559 1 คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน

241 สุขภำพดี ต้ำนโรคด้วยวิธีโยคะ - 2559 1 กอแก้ว

242 หยุดป่วยด้วยแพทย์ทำงเลือก - 2559 1 เนช่ันบุ๊คส์
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ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

243 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ. หน่วยท่ี 11-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2559 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

244 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ. หน่วยท่ี 1-5 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2559 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

245 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ. หน่วยท่ี 6-10 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2559 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

246 Basic and clinical neuroscience 7 - 2558 2 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

247 New emerging perspective in rheumatic disease - 2558 3 สมำคมรูมำติสซ่ัมแห่งประเทศไทย

248 กำรใช้ไคเนสิโอเทปเพ่ิมควำมแข็งแรงของกล้ำมเน้ือรยำงค์ส่วนล่ำงในนักว่ิง ศิริกุล ฉัตรพรวรรักษ์. 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

249 กำรเปรียบเทียบเทียบผลของโปรแกรมกำรฝึก Plyometric training กับ Basketball training … - 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

250 กำรเปรียบเทียบผลระหว่ำงกำรร ำไทเก๊กกับลีลำศต่อควำมสำมำรถกำรทรงตัวของผู้สูงอำยุท่ีมีควำม...กนกพิชญ์ ภู่ศุข 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

251 กำรฝึกควำมแข็งแรงรูปแบบ Functional training ส ำหรับนักกีฬำ ชัชฎำพร พิทักษ์เสถียรกุล. 2558 2 กรมพลศึกษำ กระทรวงกำรท่องเท่ียวฯ

252 กำรศึกษำควำมแข็งแรงของกล้ำมเน้ือคอแบบหดตัวคงค้ำงในนักศึกษำกำยภำพบ ำบัด ช้ันปีท่ี 1... อนวัช เตรียมสกุล 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

253 กำรศึกษำควำมชุกขององศำกำรเคล่ือนไหวของกระดูกสันหลังในนักศึกษำสำยวิทยำศำสตร์สุขภำพ...ธนำทิพย์ โต๊ะท้ิง 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

254 กำรศึกษำควำมชุกของอำกำรผิดปกติทำงระบบกระดูกและกล้ำมเน้ือและควำมเครียดในนักศึกษำ...มัลลิกำ กันทิศักด์ิ 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

255 กำรศึกษำค่ำ Q-angle และอัตรำควำมแข็งแรงของกล้ำมเน้ือ hamstrings ต่อ quadriceps femoris...พัณณิตำ สำรเร็ว 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

256 กำรศึกษำน ำร่องเพ่ือศึกษำระดับคุณภำพชีวิตและควำมเครียดในผู้ฝึกสมำธิ อำยุ 25-29 ปี นิศำกร อรัญฤทธ์ิ 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

257 กำรส ำรวจท่ำทำงและควำมยืดหยุ่นของกล้ำมเน้ือ Hamstring ในนักศึกษำช้ันปีท่ี 1 คณะกำยภำพ...นิสำชล ใจบุญ 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

258 ขยับ ปรับ สรีระ บอกลำปัญหำสุขภำพ โนบุโกะ, วำตำนำเบะ 2558 1 ฟรีมำยด์

259 ไขสันหลังบำดเจ็บ - 2558 2 ส ำนักพิมพ์ศิริรำช คณะแพทยศำสตร์ฯ

260 ควำมชุกของเด็กท่ีมีภำวะเส่ียงกลุ่มอำกำรสมำธิส้ันในเด็กไทยอำยุ 3-6 ปี ท่ีใช้ smartphone... - 2558 1 -

261 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรกลัวกำรล้มต่อควำมเส่ียงกำรล้มและคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุในชุมชน…กรัณย์พล เหมชีวนำถ 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

262 คู่มือกำยวิภำคศำสตร์คลินิก ขจร ลักษณ์ชยปกรณ์. 2558 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

263 เคล็ดลับทำงออร์โธปิดิกส์ - 2558 2 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

264 เดินถูกวิธี : สุขภำพดีสร้ำงได้ง่ำยๆ - 2558 1 กอแก้ว
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ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

265 ประสำทสรีรวิทยำพ้ืนฐำน สมฤดี สำยหยุดทอง 2558 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

266 ผลของกำรออกก ำลังกำยเท้ำแบบงุ้มอุ้งเท้ำและแบบมีแรงต้ำนของกล้ำมเน้ือทิเบียลิสโพสทีเรียร์ ... ณิชกำนต์ ศุขแจ้ง 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

267 ผลของกำรออกก ำลังกำยแบบแอโรบิคต่อปฏิกิริยำตอบสอนองและควำมจ ำในผู้สูงอำยุ - 2558 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

268 พ้ืนฐำนกำยวิภำคศำสตร์ของมนุษย์ เกล็ดแก้ว ด่ำนวิวัฒน์ 2558 1 ไอกรุ๊ปเพรส

269 ฟิสิกส์ 1 เซอร์เวย์, เรย์มอนด์ เอ. 2558 2 เซนเกจ เลินน่ิง อินโด-ไชน่ำ

270 ภำวะแทรกซ้อนทำงออร์โธปิดิกส์ ธวัช ประสำทฤทธำ 2558 1 โรงพยำบำลเลิศสิน

271 ยืดเส้นวันละท่ำ บอกลำควำมอ้วน อิโต, มำโมรุ 2558 1 ฟรีมำยด์

272 ระดับกิจกรรมทำงกำยในนักศึกษำกำยภำพบ ำบัดช้ันปีท่ี 1 จิรำพร ทรำยมูล 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

273 รู้ก่อนสำยพฤติกรรมท ำร้ำยกระดูกสันหลัง ลี ดงยอบ 2558 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

274 โรคกระดูกเมแทบอลิกและโรคกระดูกพรุน - 2558 1 โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล

275 โรคทำงระบบกระดูกและกล้ำมเน้ือในผู้ท่ีท ำงำนในส ำนักงำน : จำกงำนวิจัยสู่แนวปฏิบัติ ประวิตร เจนวรรธนะกุล. 2558 2 คณะสหเวชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

276 ว่ิงเท้ำเปล่ำเปล่ียนชีวิต โยชิโนะ, ซึโยชิ 2558 1 ฟรีมำยด์

277 วิจัยกรณีศึกษำทำงคลินิกส ำหรับกำรฟ้ืนฟูสภำพทำงระบบทรวงอก จิรกฤต ลีลำรุ่งระยับ 2558 1 ศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

278 เวชศำสตร์ฟ้ืนฟูในโรคกระดูกโปร่งบำง กระดูกพรุน กระดูกทรุด - 2558 1 บริษัท นิวครีเอตีฟเพรส แอนด์ เซอร์วิส

279 เส้นประสำทสมองและก้ำนสมองเชิงประยุกต์ - 2558 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

280 หัตถกำรทำงออร์โธปิดิกส์ - 2558 1 โครงกำรต ำรำ วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระฯ

281 50 เร่ืองส ำคัญของกระดูกและข้อ - 2557 1 บันลือบุ๊คส์

282 Basic & clinical neuroscience 6 - 2557 1 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

283 Easy to fit ฟิตง่ำยๆ ท ำได้ท่ีบ้ำน สำธิก ธนะทักษ์ 2557 1 มติชน

284 Encore rheumatology - 2557 1 สมำคมรูมำติสซ่ัมแห่งประเทศไทย

285 กำยภำพบ ำบัดทรวงอกทำงคลินิก ดลรวี (นัฏฐกำล) ลีลำรุ่งระยับ 2557 1 ศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

286 กำยภำพบ ำบัดในข้อเท้ำและเท้ำ ธิดำรัตน์ อร่ำมวัฒนชัย 2557 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย



 ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชากายภาพบ าบัด ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี 14
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287 กำยภำพบ ำบัดระบบหำยใจ : เทคนิคกำรตรวจร่ำงกำยและกำรระบำยเสมหะ ชุลี โจนส์ 2557 1 คลังนำนำวิทยำ

288 กำรทดสอบก ำลังกล้ำมเน้ือด้วยมือ นวลอนงค์ ชัยปิยะพร 2557 1 มหำวิทยำลัยมหิดล คณะกำยภำพบ ำบัด

289 กำรทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และกำรเข้ำถึงบริกำรอุปกรณ์เคร่ืองช่วยคนพิกำร - 2557 1 โครงกำรประเมินเทคโนโลยีและนโยบำยด้ำนสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข

290 กำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรล้มและคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุในชุมชนคลองด่ำน อรชนก ลักขีโรจน์ 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

291 กำรเปรียบเทียบผลกำรรักษำทันทีระหว่ำงเทคนิคกำรกดขยับบริเวณข้อต่อด้ำนข้ำงและกำร… - 2557 1 -

292 กำรฝึกยืนท่ำพ้ืนฐำนไทเก๊ก (ท่ำจ้ำนจวง) มีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงควำมม่ันคงของกระดูกสันหลัง…ชลลดำ จันทรคติ 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

293 กำรวิจัยบริกำรทำงสุขภำพ กุลวดี โรจน์ไพศำลกิจ. 2557 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

294 กำรศึกษำควำมชุกของควำมผิดปกติท่ีเก่ียวข้องกับกำรท ำงำนทำงด้ำนกำรประสำนสัมพันธ์... - 2557 1 -

295 กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ของควำมเครียดและกำรสะสมของไขมันหน้ำท้องต่อควำมเส่ียงในกำรเกิด...อภิชญำ จงจำรุกวิน 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

296 กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ของจ ำนวนก้ำวเดินด้วยเคร่ืองนับก้ำว, กำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำยด้วย...กรณัฏฐ์ น ำศรีเจริญสุข 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

297 กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงดัชนีช้ีวัดระดับสมรรถภำพในกำรท ำงำนกับแรงบีบมือใน บุคลำกร...หริญญำ ชำวน่ำน 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

298 กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่ำงกำยกับดัชนีกำรวัดสัดส่วนร่ำงกำย ใน... นพรดำ มูลตรี 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

299 กำรศึกษำเปรียบเทียบเทคนิคกำรรักษำระหว่ำง Central PA mobilization technique กับ McKenzie...อุดมลักษณ์ สุวรรณรัตน์ 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

300 กำรออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพส ำหรับผู้สูงอำยุ - 2557 1 หมอชำวบ้ำน

301 กิจกรรมทำงกำยเพ่ือสุขภำวะ สนธยำ สีละมำด. 2557 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

302 เกร็ดควำมรู้ชุดร่ำงกำยมนุษย์สุดอัศจรรย์ไขควำมลับท่ีเรำยังไม่รู้ - 2557 2 Feel good

303 ควำมสัมพันธ์ของสมรรถภำพทำงกำยท่ีมีต่อค่ำดัชนีมวลกำยของนักศึกษำคณะกำยภำพบ ำบัด... ณัฐิตำ คงยัง 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

304 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรกระจำยไขมันและกำรทดสอบสมรรถภำพปอดในเพศหญิงท่ีมี… - 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

305 ค ำให้กำรของคนเคยป่วยโรคข้ออักเสบรูมำตอยด์ ชิสำ สรวิสูตร. 2557 1 Pop Get Book

306 คู่มือผู้สูงอำยุฉบับสมบรูณ์ บรรลุ ศิริพำนิช. 2557 1 หมอชำวบ้ำน

307 แค่นอนเล่นก็ลดน้ ำหนักได้ ฟุกุสึจิ, โทะชิกิ 2557 1 อินสปำยร์

308 ต ำรำออร์โธปิดิกส์ฉบับกระเป๋ำ - 2557 1 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น
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309 เท้ำแบนและค่ำดัชนีมวลกำยในผู้สูงอำยุท่ีส่งผลต่อมุมบิดหมุนของกระดูกแข้ง (tibial torsion) และ...ชวลิต ทองกัลยำ 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

310 เท้ำปุกแต่ก ำเนิด หลักกำรรักษำ : ฉบับภำษำไทย พอนเซติ, อิกนำซิโอ วี 2557 1 โรงพยำบำลเลิดสิน

311 น้ิวหัวแม่เท้ำเก ฟุรุยะ, ทะสึจิ 2557 1 อินสปำยร์

312 แนวทำงกำรวินิจฉัยและรักษำโรคออร์โธปิดิกส์ : เวชศำสตร์กำรกีฬำทำงออร์โธปิดิกส์ โรค… วินัย พำกเพียร. 2557 1 โรงพิมพ์จำมจุรีโปรดักท์

313 ผลกระทบของน้ ำหนักกระเป๋ำและกิจกรรมท่ีมีต่อท่ำทำงของศีรษะและคอในนักศึกษำ รัตนำภรณ์ เกตุบ ำเพ็ญ 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

314 ผลของกำรใช้แท็บเล็ตต่อกำรท ำงำนประสำนสัมพันธ์ของตำและมือในนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3สุภำภรณ์ ฤกษ์ชัยศรี 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

315 ผลของกำรนวดแบบสวีดิชต่ออำกำรปวดคอและบ่ำเร้ือรังในผู้ท่ีใช้งำนคอมพิวเตอร์ ศันสนีย์ สังข์เจริญ 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

316 ผลของกำรรักษำด้วยเทคนิคกำรขยับดัดและดึงข้อต่อร่วมกับกำรเคล่ือนไหวในทิศทำงกำรหมุนท่ี... ธมนพัณณ์ นันทพงศ์ภัค 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

317 ผลของกำรออกก ำลังกำยต่ออำกำรปวดและกำรท ำกิจกรรมในผู้ท่ีมีปัญหำปวดคอแบบไม่เฉพำะ… อมรรัตน์ แก้วศรี 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

318 ผลของกำรออกก ำลังกำยเท้ำ 4 สัปดำห์ต่อมุมโค้งอุ้งเท้ำด้ำนในในภำวะเท้ำแบน อำภรณ์รัตน์ เบ้ียแก้ว 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

319 ผลของกำรออกก ำลังกำยแบบงุ้มอุ้งเท้ำ และแบบมีแรงต้ำนของกล้ำมเน้ือทีเบียลิสโพสทีเรีย… - 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

320 ผลของช่วงอำยุท่ีแตกต่ำงกันต่อควำมยืดหยุ่นและควำมโค้งของหลังส่วนเอวในหญิงไทย… - 2557 1 -

321 ผลทันทีของกำรติดเทปต่ออำกำรปวดและควำมสำมำรถในกำรท ำกิจกรรมในผู้ท่ีมีภำวะข้อเข่ำเส่ือม...จันทร์นิสำ ช่ืนสระน้อย 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

322 ฟ้ืนฟูวิชำกำรโรคข้อและรูมำติสซ่ัม ประจ ำปี 2557 - 2557 1 สมำคมรูมำติสซ่ัมแห่งประเทศไทย

323 มหกำยวิภำคศำสตร์พ้ืนฐำน เกล็ดแก้ว ด่ำนวิวัฒน์. 2557 2 ไอกรุ๊ป เพรส

324 มือเปล่ำลดน้ ำหนักสยบโรคเพ่ิมพลังทำงเพศ - 2557 1 กู๊ดไลฟ์

325 โยคะและโภชนำกำรเพ่ือชะลอวัย : หัวใจและร่ำงกำยขยำยเวลำได้ - 2557 1 ต้นธรรม

326 ระบบกำรเคล่ือนไหว ผำสุก มหรรฆำนุเครำะห์. 2557 1 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

327 ระบบทำงเดินอำหำรและกำรประยุกต์ สมนึก นิลบุหงำ. 2557 4 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

328 ระบบหัวใจและกำรท ำงำน สมนึก นิลบุหงำ 2557 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

329 ร่ำงกำยฟ้ืนฟูได้ ง่ำยกว่ำท่ีคิด - 2557 1 อมรินทร์สุขภำพ

330 รำยงำนกำรพยำกรณ์โรคและภัยสุขภำพ : แนวโน้มกำรบริโภคยำสูบของประชำกรไทย - 2557 4 ส ำนักควบคุมกำรบริโภคยำสูบ กรมฯ
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ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

331 เวชปฎิบัติออร์โธปิดิกส์ผู้ป่วยนอก - 2557 2 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

332 สนุก สบำย หำยปวด ฟิตได้แม้ในท่ีจ ำกัด พัชรพล สุวรรณศักด์ิบวร 2557 1 Feel good

333 สมรรถภำพกำยของผู้สูงอำยุ ท่ีออกก ำลังกำยเป็นประจ ำ ณ สวนหลวง ร.9 - 2557 1 -

334 สรีรวิทยำ 1 - 2557 1 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

335 สำรรบกวนกำรท ำงำนของระบบต่อมไร้ท่อในระบบสืบพันธ์ุ อรินทม์ งำมนิยม 2557 1 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

336 100 เร่ืองน่ำรู้...รักษำปวดหลังด้วยตัวเอง มำนพ ประภำษำนนท์. 2556 1 อมรินทร์สุขภำพ

337 3 ศำสตร์ ขจัดโรคออฟฟิศซินโดรม ธีระวุฒิ ปัญญำ 2556 1 กู๊ดไลฟ์

338 35 หลักสูตรสร้ำงสุขภำพและเศรษฐกิจไทย - 2556 2 มูลนิธิส่งเสริมกำรแพทย์แผนไทยและฯ

339 Anatomy workbook I : บททดสอบตนเองกำยวิภำคศำสตร์. เล่ม 1 ณัฐพล รัตนธรรมสกุล. 2556 1 คณะแพทย์ศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ม.มหิดล

340 Basic and clinical neuroscience 3 - 2556 1 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

341 Basic and clinical neuroscience 5 ชัยภัทร ชุณหรัศม์ิ ... [และคนอ่ืนๆ] 2556 3 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

342 CBR guidelines ขององค์กำรอนำมัยโลก ฉบับภำษำไทย - 2556 6 องค์กำรอนำมัยโลก

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

344 Firm fun fit พิชิตไขมัน นันทวัน เทียนแก้ว 2556 1 เอ็มไอเอส

345 กระดูกสันหลัง กิตติ จิระรัตนโพธ์ิชัย 2556 2 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยขอนแก่น

346 กำยภำพบ ำบัดในผู้ป่วยบำดเจ็บไขสันหลัง นพพล ประโมทยกุล 2556 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

347 กำยภำพบ ำบัดข้ันเทพ ธันยำ นำคประเสริฐ 2556 1 เพชรประกำย

348 กำยภำพบ ำบัดในเด็กสมองพิกำร พรรณี ปึงสุวรรณ 2556 4 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยขอนแก่น

349 กำยวิภำคศำสตร์ของมนุษย์ตำมระบบ 1 ธนศิลป์ หวลมำนพ 2556 5 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

350 กำรตรวจร่ำงกำยทำงออร์โธปิดิกส์ - 2556 1 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล

351 กำรประเมินผลศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด กองบิน 23 และศูนย์บ ำบัดรักษำและ... อภิรัชศักด์ิ รัชนีวงศ์. 2556 2 ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส ำนักฯ

352 กำรเปรียบเทียบกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงฉับพลันของท่ำทำงกำรยืนขณะสะพำยกระเป๋ำคอมพิวเตอร์ ...เจตน์พัฒน์ สำยนภำ 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

353 กำรฟ้ืนฟูสภำพผู้ป่วยท่ีมีพยำธิสภำพสมอง : ทฤษฎีสู่กำรปฏิบัติ สมพร สังขรัตน์. 2556 1 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

354 กำรรักษำด้วยเคร่ืองไฟฟ้ำทำงกำยภำพบ ำบัด กันยำ ปำละวิวัธน์. 2556 1 มหำวิทยำลัยมหิดล

355 กำรศึกษำควำมยำวและอัตรำส่วนควำมแข็งแรงของกล้ำมเน้ือต้นขำทำงด้ำนหน้ำและด้ำนหลังใน...ปริชญำ นกแก้ว 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

356 กำรสร้ำงเสริมสุขภำพและฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้พิกำรอัมพำตคร่ึงซีก - 2556 1 บริษัท สยำมพิมพ์นำนำ จ ำกัด

357 ขยับกำยสบำยชีวีด้วยกำยบริหำรแบบไทย : ฤำษีดัดตนพ้ืนฐำน 15 ท่ำ - 2556 1 กรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและกำรฯ

358 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนอ้วนรูปแบบต่ำงๆ ต่อควำมโค้งและควำมยืดหยุ่นของหลังส่วนล่ำง - 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

359 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงส่วนโค้งของฝ่ำเท้ำกับดัชนีมวลกำยและผลต่อควำมสำมำรถของกำรทรงท่ำ...สิริกำญจน์ ไชยแสงค ำ 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

360 คัมภีร์แผนนวดในต ำรำเวชศำสตร์ฉบับหลวง รัชกำลที 5 - 2556 1 มูลนิธิเพ่ือเด็กพิกำร

361 ค ำถำมฮอตสกัดกระดูกเส่ือม พนมกร ดิษฐสุวรรณ์. 2556 6 เนช่ันบุ๊คส์

362 คู่มือกำรประกอบพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย - 2556 1 มูลนิธิสำธำรณสุขกับกำรพัฒนำ

363 คู่มือบ ำบัดอำกำรปวดเม่ือยด้วยตนเอง ต้ังแต่ศีรษะจรดปลำยเท้ำ - 2556 1 ต้นธรรม

364 คู่มืออบรมกำรนวดไทยแบบรำชส ำนัก ภำคเทคนิคกำรนวดรักษำอำกำรโรคท่ีพบบ่อย - 2556 1 มูลนิธิกำรแพทย์แผนไทยพัฒนำ

365 ช.ช่ำงชวนรู้ ธงชัย พรรณสวัสด์ิ. 2556 1 ชมรมจักรยำนเพ่ือสุขภำพแห่งประเทศไทย

366 ชุมชนไทย หัวใจจักรยำน ธงชัย พรรณสวัสด์ิ. 2556 1 ชมรมจักรยำนเพ่ือสุขภำพแห่งประเทศไทย

367 เดินไป...ป่ันไป ธงชัย พรรณสวัสด์ิ. 2556 1 ชมรมจักรยำนเพ่ือสุขภำพแห่งประเทศไทย

368 ต ำรำกำรป้องกันและรักษำโรคเท้ำในผู้ป่วยเบำหวำน - 2556 1 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

369 ต ำรำควำมเจ็บปวด ประพจน์ เภตรำกำศ. 2556 1 มูลนิธิเพ่ือเด็กพิกำร

370 แต่งองค์ทรงเคร่ือง ธงชัย พรรณสวัสด์ิ. 2556 1 ชมรมจักรยำนเพ่ือสุขภำพแห่งประเทศไทย

371 ท ำได้ หำยเคล็ด : คู่มือกำยภำพบ ำบัดด้วยตนเอง นนท์ สำยพัฒนำ 2556 1 กรำฟิก สเตช่ัน

372 ธรรมะกับโยคะส ำหรับแม่ต้ังครรภ์ ฉัตริษำ ศรีสำนติวงศ์ 2556 4 อมรินทร์สุขภำพ

373 นวดบ ำบัด คลำยปวดเม่ือย ขับสำรพิษ ฉบับนวดด้วยตัวเอง ประดิษฐ์กร สูทธิฐำนธรรม 2556 1 Feel Good Pub.

374 น้ิวล็อก นวลอนงค์ ชัยปิยะพร. 2556 1 หมอชำวบ้ำน



 ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชากายภาพบ าบัด ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี 18

ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

375 ประสำทกำยวิภำคศำสตร์พ้ืนฐำน ผำสุก มหรรฆำนุเครำะห์ 2556 2 สยำมพิมพ์นำนำ

376 ปวดเข่ำ เข่ำเส่ือม : กำรดูแลรักษำและกำรป้องกัน กนกอร บุญพิทักษ์ 2556 1 Feel good

377 ผลของอำยุ น้ ำหนัก ส่วนสูง และค่ำดัชนีมวลกำยต่อ  ควำมเร็วกำรน ำกระแส… จันเพ็ญ บำงส ำรวจ. 2556 8 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

378 ฟ้ืนฟูวิชำกำรโรคข้อและรูมำติสซ่ัม ประจ ำปี 2556 - 2556 1 สมำคมรูมำติสซ่ัมแห่งประเทศไทย

379 ภำรกิจฟิตแอนด์เฟิร์มเติมหล่อ 3 มิติ ชเวซองโจ 2556 2 อมรินทร์สุขภำพ

380 มหกำยวิภำคศำสตร์-เน้ือเย่ือวิทยำ ของระบบกล้ำมเน้ือและกระดูก รักษวรรณ พูนค ำ 2556 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

381 มำตรฐำนกำรรับรองคุณภำพสถำนประกอบกำรสปำเพ่ือสุขภำพ - 2556 1 กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงฯ

382 โยคะชะลอวัย วรำรักษ์ สู่โนนทอง 2556 1 อมรินทร์สุขภำพ

383 โยคะเพ่ือสุขภำพขณะเดินทำงหรือท ำงำน - 2556 2 แพรธรรม

384 ระบบประสำทและกำรท ำงำน สมนึก นิลบุหงำ. 2556 4 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

385 ร่ำงกำยมนุษย์ - 2556 1 มูลนิธิสำธำรณสุขกับกำรพัฒนำ

386 รำยงำนกำรวิจัยเร่ืองรูปแบบกำรจัดกีฬำเพ่ือสุขภำพส ำหรับผู้สูงอำยุ อำรยำ ถำวรสวัสด์ิ. 2556 1 กลุ่มวิจัยและพัฒนำ ส ำนักกำรกีฬำ

387 รูปร่ำงสวยด้วยโยคะภำยใน 30 วัน เบญจำมณี ค ำเมือง 2556 1 อมรินทร์สุขภำพ

388 โรคกระดูกเด็กปัญหำไม่เล็กแต่แก้ได้ พนมกร ดิษฐสุวรรณ์. 2556 1 เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์

389 ฤำษีดัดตน นวดแผนไทย ต ำรับวัดโพธ์ิ พรำหมณ์ บูรพำ 2556 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

390 สำรพันอำกำรปวดคอ คอเส่ือม และกำรผ่ำตัด กนกอร บุญพิทักษ์ 2556 2 Feel Good Pub.

391 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรนวด. PT 3101 - 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

392 101 เคล็ดลับฟิต & เฟิร์มง่ำยๆ ท่ีคุณก็ท ำได้ พัชรำ โพธ์ิกลำง 2555 2 นิตยสำรแพรว

393 Advances in crucuate ligaments - 2555 2 รำชวิทยำลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยฯ

394 Basic and clinical neuroscience 2 ณัฐ พสุธำรชำติ, บ.ก. 2555 1 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

395 Basic and clinical neuroscience 4 ชัยภัทร ชุณหรัศม์ิ ... [และคนอ่ืนๆ] 2555 5 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

396 Cardiovascular medicine : the new balance - 2555 1 ทริค ธิงค์
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หน้าท่ี 19

ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

397 Essentials in clinical rheumatology ไพจิตต์ อัศวธนบดี ... [และคนอ่ืนๆ] 2555 3 สมำคมรูมำติสซ่ัมแห่งประเทศไทย

398 Physical diagnosis in cardiology - 2555 3 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

399 THORAX : กำยวิภำคและกำรประยุกต์ใช้ทำงคลินิกของช่องอก สุพิน ชมภูพงษ์. 2555 1 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ม.มหิดล

400 Yoga fitness นันทวัน เทียนแก้ว 2555 2 เอ็มไอเอส

401 กำยวิภำคศำสตร์ - 2555 3 โครงกำรสวัสดิกำรวิชำกำร สถำบันพระฯ

402 กำยวิภำคศำสตร์และสรีรวิทยำ ปำร์รำมอง 2555 3 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

403 กำยวิภำคศำสตร์และสรีรวิทยำของระบบต่อมไร้ท่อ พรรณี หนูซ่ือตรง 2555 6 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

404 กำรขยับ ดัด ดึง ข้อต่อ Mulligan's techniques อำทิตย์ พวงมะลิ 2555 2 คณะเทคนิคกำรแพทย์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

405 กำรควบคุมกำรทรงตัว : จำกพ้ืนฐำนสู่กำรตรวจร่ำงกำยและแนวทำงกำรฟ้ืนฟู รัมภำ บุญสินสุข. 2555 3 คลินิกกำยภำพบ ำบัดไท

406 กำรดัด-กำรดึงข้อต่อระยำงค์เพ่ือกำรบ ำบัด นพวรรณ จำรุสุสินธ์. 2555 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

407 กำรตรวจร่ำงกำยทำงออร์โทปิดิคส์ ก่อกู้ เชียงทอง, บรรณำธิกำร 2555 5 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

408 กำรตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเส้นสิบ ประพจน์ เภตรำกำศ. 2555 1 มูลนิธิเพ่ือเด็กพิกำร

409 กำรประเมินกำรท ำงำนขณะใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพำในกำรวิเครำะห์งำนทำงกำรยศำสตร์… - 2555 1 -

410 กำรประเมินควำมเส่ียงของท่ำทำงกำรท ำงำนในผู้ท่ีใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กบนโต๊ะญ่ีปุ่นด้วย… พัชรำภรณ์ สมปำง. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

411 กำรเปรียบเทียบค่ำ Flat index จำกรอยพิมพ์เท้ำ และมุม Q-angle ระหว่ำงหญิงไทยท่ีมี… - 2555 1 -

412 กำรเปรียบเทียบค่ำองศำกำรเคล่ือนไหวของข้อต่อและควำมแข็งแรงของกล้ำมเน้ือรยำงค์... - 2555 1 -

413 กำรรักษำทำงกำยภำพบ ำบัดด้วยอัลตร้ำซำวน์บ ำบัด ย่ิงลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ. 2555 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

414 กำรวัดผลประเมินผลคณิตศำสตร์ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์ฯ 2555 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

415 กำรศึกษำกำรทรงตัวระหว่ำงผู้ท่ีมีน้ ำหนักในเกณฑ์ปกติและผู้ท่ีมีน้ ำหนักเกินเกณฑ์ในเด็ก... - 2555 1 -

416 กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมแข็งแรงของแรงบีบมือกับดัชนีมวลกำยในหญิงไทยอำยุ… กวิตำ ไชยยนต์. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

417 กำรศึกษำปัจจัยของกำรใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีในกำรส่งข้อควำมต่อกำรบำดเจ็บของแขน และ… - 2555 1 -

418 กำรศึกษำเปรียบเทียบเพศและระดับอำยุท่ีมีผลต่อเวลำในกำรเดินบนเส้นของเด็กช่วงอำยุ… ศตนันทน์ นำควิโรจน์. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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หน้าท่ี 20

ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

419 กำรศึกษำผลกำรรักษำโดยทันทีด้วยเคร่ืองอัลตรำซำวด์ในผู้ป่วยโรครองช้ ำ ศิวำพร เอ่ียมประไพ. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

420 กำรศึกษำผลทันทีของกำรคัดดึงกระดูกสันหลังระดับอกในหน่ึงกำรรักษำในผู้ท่ีมีอำกำรปวดคอ... ชญำภำ มหำยศนันท์. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

421 กำรศึกษำมุม Q-angle quadriceps muscle และ Hamstrings muscle length ในเพศหญิง… อังศดำ กำศสกุล. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

422 ขจัดอำกำรปวดเม่ือย ด้วยกำรยืดเส้นยืดสำย ม.อ้ึงอรุณ 2555 1 ไพลิน

423 ข่ำวดีส ำหรับผู้ทรมำนจำกอำกำรปวดหลัง ชิสำ สรวิสูตร 2555 5 Dดี

424 คณิตศำสตร์ส ำหรับนักเคมี วิวัฒน์ วชิรวงศ์กวิน 2555 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

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

426 ควำมสัมพันธ์ของอำกำรปวดท่ีมีผลต่อกำรใช้ชีวิตประจ ำวันในระดับควำมรุนแรงท่ีแตกต่ำงกัน สีวิกำ มำตรำช. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

427 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมกว้ำงส้นเท้ำกับภำวะเท้ำแบน : ในเด็กเล็กและวัยรุ่น อำยุ 3-18 ปี สมฤทัย ศรยินดี. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

428 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงค่ำดัชนีมวลกำยและระดับควำมรุนแรงของภำวะข้อเข่ำเส่ือมในผู้สูงอำยุ… นิษฐำรัตน์ อิสรภำค. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

429 คัมภีร์รักษำอำกำรปวดด้วยตัวเอง มำนพ ประภำษำนนท์. 2555 3 อมรินทร์สุขภำพ

430 ค ำอธิบำยจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพกำยภำพบ ำบัด - 2555 2 สภำกำยภำพบ ำบัด

431 คู่มือกำรออกก ำลังกำย : แบบช่วยท ำกำรเคล่ือนไหวข้อต่อในผู้ป่วยอัมพำต (ควำมรู้เบ้ืองต้น จิตติมำ เจริญล้ิมประเสริฐ. 2555 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

432 เคมีท่ัวไป. เล่ม 1 รำนี สุวรรณพฤกษ์. 2555 1 วิทยพัฒน์

433 เคมีท่ัวไป. เล่ม 2 รำนี สุวรรณพฤกษ์. 2555 1 วิทยพัฒน์

434 เคมีอินทรีย์ข้ันต้น 2 วิลำศ พุ่มพิมล. 2555 3 ดวงกมลพับลิชช่ิง

435 เคมีอินทรีย์ข้ันสูง 1 วิลำศ พุ่มพิมล. 2555 1 ดวงกมลพับลิชช่ิง

436 จ ำแม่น! อ่ำนเร็ว! : คู่มือกำรออกก ำลังกำยสมองสไตล์“เพ่ือนติวเพ่ือน”ทฤษฏี... สุชำดำ ลิมปนำทไพศำล 2555 2 ฮับ ส ำนักพิมพ์

437 จิตวิทยำท่ัวไป คัคนำงค์ มณีศรี. 2555 1 คณะจิตวิทยำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

438 ชีววิทยำพ้ืนฐำนของเน้ือฟัน : กำรเจริญเติบโตกำรสร้ำงและกำรเจริญทดแทน พสุธำ ธัญญะกิจไพศำล. 2555 1 คณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

439 ดวงตำสดใสสำยตำดีได้ใน 5 นำที ดงซอบ, คิน 2555 2 อมรินทร์สุขภำพ

440 ดวงตำสดใสสำยตำดีได้ใน 5 นำที ดงซอบ, คิน 2555 1 อมรินทร์สุขภำพ
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ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

441 ด่ืมน้ ำอุ่นลดหุ่น : ผอมสวยสุขภำพดีแค่วันละ 3 แก้ว!! Doing Publication, Inc. 2555 1 อมรินทร์สุขภำพ

442 ตำโปน ธัญญพัทธ์ เบญจวลีย์มำศ 2555 1 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

443 ต ำรำกำรสร้ำงเสริมสุขภำพวิถีไทย - 2555 1 มูลนิธิเพ่ือเด็กพิกำร

444 ต ำรำพยำธิวิทยำกำยวิภำค. เล่ม 1 - 2555 1 คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดีฯ

445 ต ำรำสมุฏฐำนโรคและกำรวินิจฉัย ประพจน์ เภตรำกำศ. 2555 1 มูลนิธิเพ่ือเด็กพิกำร

446 ทักษะทำงคลินิก จินตนำ ศิรินำวิน. 2555 1 หมอชำวบ้ำน

447 นวดสลำยเซลลูไลต์ ยะมะดะ, มิสึโทะชิ 2555 3 อมรินทร์สุขภำพ

448 นำฬิกำชีวิต เพ่ือสุขภำพดีและมีควำมสุข คงคำ หิมำลัย 2555 3 คล่ืนอักษร

449 น้ิวล็อกกับโรคของกระดูกและเอ็น กนกอร บุญพิทักษ์ 2555 3 Feelgood

450 แนวทำงกำรดูแลผู้ป่วยโรคข้อ สมชำย เอ้ือรัตนวงศ์. 2555 8 โรงพิมพ์เรือนแก้วกำรพิมพ์

451 แนวทำงกำรวินิจฉัยและรักษำโรคออร์โธปิดิกส์ : ระบบสันหลัง-โรคและกำรบำดเจ็บ วินัย พำกเพียร. 2555 3 โรงพิมพ์จำมจุรีโปรดักท์

452 บุคลิกภำพดีไม่มีโรค มำนพ ประภำษำนนท์ 2555 1 อมรินทร์สุขภำพ

453 บุคลิกภำพดีไม่มีโรค มำนพ ประภำษำนนท์ 2555 1 อมรินทร์สุขภำพ

454 แบบฝึกหัดประสำทกำยวิภำคศำสตร์ เกล็ดแก้ว ด่ำนวิวัฒน์. 2555 5 ไอกรุ๊ป เพรส

455 ผลกระทบของระดับควำมสูงของรองเท้ำส้นสูงท่ีมีผลต่อควำมแข็งแรงของกล้ำมเน้ือเสริม… อัญชลำ วังชัง. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

456 ผลของกำรฝึกออกก ำลังกำยด้วยท่ำฤำษีดัดตนระยะส้ันและระยะยำวต่อมุมควำมโค้งและ… ฐิติกำนต์ ชูกิจรุ่งโรจน์. 2555 8 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

457 ผลของกำรยืดกล้ำมเน้ือท่ีใช้ในกำรหำยใจต่อกำรขยำยตัวของทรวงอกและควำมแข็งแรง... - 2555 1 -

458 ผลของโปรแกรมกำรฝึกต่อควำมสำมำรถในกำรกระโดดสูงของนักกีฬำเยำวชนหญิงแฮนด์… กำญจน์กมล ฉัตรศรีทองกุล. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

459 ผลของรูปร่ำงท่ีแตกต่ำงกันต่อก ำลังกล้ำมเน้ือล ำตัวในผู้หญิงท่ีมีภำวะน้ ำหนักเกินและอัวน นพเก้ำ วงษ์ศิลป์. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

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

461 ย่ิงนอนย่ิงผอม Doing Publication, Inc. 2555 1 อมรินทร์สุขภำพ

462 โยคะดัดตน : บ ำบัดและรักษำอำกำรผิดปกติและโรคต่ำงๆ ด้วยศำสตร์โบรำณ อำรียำ ศครัศมี, บ.ก. เรียบเรียง 2555 2 มำยิก



 ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชากายภาพบ าบัด ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี 22

ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

463 โยคะรักษำโรค (ปรับสมดุลด้วยวิธีธรรมชำติ) ธัญภำ ขวัญกิจเมธี 2555 3 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

464 ระบบประสำทและกำรท ำงำน สมนึก นิลบุหงำ. 2555 5 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

465 ระบบร่ำงกำยมนุษย์ อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์ 2555 15 เอ็มไอเอส

466 ระบบหัวใจและกำรท ำงำน สมนึก นิลบุหงำ 2555 6 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

467 ร่ำงกำยมนุษย์ อรพิน ยงวัฒนำ, ผู้แปล 2555 5 สุวีริยำสำสน์

468 รำยงำนกำรวิจัยเร่ืองแนวทำงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกีฬำพ้ืนเมืองไทยในกำรพัฒนำพ้ืนฐำน... อำรยำ ถำวรสวัสด์ิ. 2555 1 กรมพลศึกษำ กระทรวงกำรท่องเท่ียวฯ

469 โรคกล้ำมเน้ือ รวิพรรณ วิทูรพณิชย์, บรรณำธิกำร 2555 6 โฮลิสติ

470 โรคหลอดเลือดสมอง เกรียงศักด์ิ ล้ิมพัสถำน, บรรณำธิกำร 2555 3 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

471 ลดต้นขำท ำ Spa กล้ำมเน้ือ เซียนจิงเหม่งเหมยโยคะ 2555 2 บริษัท แฮปป้ี บำนำนำ จ ำกัด

472 วัย 40 อัพ ออกก ำลังกำยตำมสภำพและโรคประจ ำตัว ศิริลักษณ์. 2555 1 ไพลิน

473 สถิติประยุกต์ส ำหรับกำรวิจัย ศิริชัย กำญจนวำสี. 2555 5 คณะครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

474 สมอง Harddisk อัจฉริยะ อมลวรรณ อิทธิกรชัย, บ.ก.เรียบเรียง 2555 2 แพรธรรม

475 สรีรวิทยำ 1 - 2555 1 โครงกำรสวัสดิกำรวิชำกำร สถำบันฯ

476 สรีรวิทยำกำรออกก ำลังกำย ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์. 2555 2 ตีรณสำร

477 สรีรวิทยำระบบทำงเดินอำหำรและกำรประยุกต์ทำงคลินิก ดวงพร ทองงำม 2555 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

478 สรีรวิทยำระบบหัวใจและหลอดเลือด พัชรินทร์ เทพอำรีนันท์ 2555 8 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

479 สวยด่วน D.I.Y สไตล์กวำซำ สุจิตรำ เจริญภัทรเภสัช 2555 1 สุขภำพองค์รวม

480 สุขภำพดี all in office : กำรบริหำรและวิธีปฏิบัติตนเพ่ือคุณภำพชีวิตของวัยท ำงำน ปทัตตำ ภริตำธรรม. 2555 2 แพรธรรม

481 สูตรส ำเร็จกับเร่ืองปวดๆ"หัวเข่ำ" จิอำกิ, ฟุกุดะ 2555 2 อมรินทร์สุขภำพ

482 สูตรส ำเร็จกับเร่ืองปวดๆ"ไหล่ ข้อศอก" จิอำกิ, ฟุกุดะ 2555 2 อมรินทร์สุขภำพ

483 สูตรส ำเร็จกับเร่ืองปวดๆ"ไหล่ ข้อศอก" จิอำกิ, ฟุกุดะ 2555 1 อมรินทร์สุขภำพ

484 สูตรส ำเร็จกับเร่ืองปวดๆ"เอว" จิอำกิ, ฟุกุดะ 2555 1 อมรินทร์สุขภำพ
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ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

485 สูตรส ำเร็จกับเร่ืองปวดๆ"เอว" จิอำกิ, ฟุกุดะ 2555 2 อมรินทร์สุขภำพ

486 หมอเท้ำไฟ : บำทอัคคีรักษำสรรพโรค ธนำ ต.เจริญ 2555 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

487 หมอน้อย : ภูมิปัญญำอุปกรณ์กำรนวดไทย วิโรจน์ มณฑำ 2555 1 มูลนิธิสำธำรณสุขกับกำรพัฒนำ

488 หลักกำรฝึกกีฬำส ำหรับผู้ฝึกสอนกีฬำ สนธยำ สีละมำด. 2555 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

489 หลักคณิตศำสตร์ พัฒนี อุดมกะวำนิช. 2555 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

490 อำกำรวิทยำทำงอำยุรศำสตร์ เมตตำภรณ์ พรพัฒน์กุล, บรรณำธิกำร 2555 1 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

491 อำยุรศำสตร์ทันยุค 2555 อภิรดี ศรีวิจิตรกมล, บรรณำธิกำร 2555 1 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล

492 10 วิธีขจัดโรคด้วยพลังธรรมชำติ สุชำวดี มัชฌิมำ 2554 1 บีเวลล์ สปีเชียล

493 10 วิธีหยุดโรคโดยไม่ใช้ยำ สุชำวดี มัชฌิมำ 2554 1 บีเวลล์

494 12 ท่ำเหยียดกำยคลำยเส้น : กระตุ้นกำรไหลเวียนของเลือดลมท่ัวเรือนร่ำง บีเวลล์ สปีเชียล, 2554 1 บีเวลล์ สปีเชียล

495 14 ลีลำแก้ปวดหลัง เล็กฉัตริษำ 2554 2 อมรินทร์สุขภำพ

496 39 วิธีหยุดป่วยด้วยวิถีธรรมชำติ นำถศิริ ฐิติพันธ์ 2554 2 บีเวลล์ สปีเชียล

497 Basic and clinical neuroscience 3 ณัฐ พสุธำรชำติ, บ.ก. 2554 1 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

498 Electrocardiography for medical student วรรณวรำงค์ วงศ์เจริญ ... [และคนอ่ืนๆ]2554 3 ทริค ธิงค์

499 Speak ง่ำยๆ สไตล์พยำบำล พรฤดี นิธิรัตน์ 2554 1 โครงกำรสวัสดิกำรวิชำกำร สถำบันฯ

500 กระชับกำยสลำยไขมันด้วยไทเก๊ก มงคล ศริวัฒน์. 2554 1 บีเวลล์ สปีเชียล

501 กำยวิภำคศำสตร์มนุษย์ของแขน ขำ และ หลัง นิธิมำ เพียวพงษ์ 2554 4 โรงพิมพ์ทวีโชติกำรพิมพ์

502 กำยหำยไข้ใจหำยป่วยด้วยหมอท่ีมองไม่เห็น : 20 วิธีบ ำบัดโรคด้วยพลังจิต-พลังธรรมชำติ นำถศิริ ฐิติพันธ์ 2554 2 บีเวลล์ สปีเชียล

503 กำรตรวจร่ำงกำยทำงออร์โทปิดิคส์ ก่อกู้ เชียงทอง, บรรณำธิกำร 2554 5 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

504 กำรตอบสนองของร่ำงกำยต่อกำรทดสอบกำรเดิน 6 นำที ในผู้ท่ีมีดัชนีมวลกำยแตกต่ำงกัน - 2554 1 -

505 กำรประเมินกำรท ำงำนขณะใช้คอมพิวเตอร์ในกำรวิเครำะห์งำนทำงกำรยศำสตร์โดยใช้ RULA วริญณัฎฐ์ วงศ์จินดำ. 2554 1 -

506 กำรเปรียบเทียบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำวะ forward head posture กับ myofascial trigger... - 2554 1 -
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ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

507 กำรเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรทรงตัวระหว่ำงผู้ท่ีอดอำหำรและไม่อดอำหำรในหญิง... - 2554 1 -

508 กำรเปรียบเทียบผลกำรรักษำแบบเฉียบพลันของภำวะจุดกดเจ็บบนกล้ำมเน้ือบ่ำอักเสบเร้ือรังด้วย ...นริศรำ สีม่วง 2554 3 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

509 กำรเปรียบเทียบสมรรถภำพปอดในผู้หญิงท่ีใส่ผ้ำยืดรัดหน้ำอกและไม่ใส่ผ้ำยืดรัดหน้ำอก... - 2554 1 -

510 กำรฝึกกำรเคล่ือนย้ำยและกำรเดินส ำหรับผู้ป่วยทำงระบบประสำท พินัยลัค ตันติลีปิกร 2554 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

511 กำรรักษำทำงกำยภำพบ ำบัดด้วยอัลตร้ำซำวน์บ ำบัด ย่ิงลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ. 2554 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

512 กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมผิดปกติของระบบกล้ำมเน้ือท่ีสัมพันธ์กับงำนและ... - 2554 1 -

513 กำรศึกษำเปรียบเทียบระหว่ำงกำรนวดกระชับสัดส่วนกับกำรใช้กระแสไฟฟ้ำควำมถ่ีต่ ำ... - 2554 1 -

514 ควำมสัมพันธ์ของ Navicular drop. Calcaneal angle กับมุม Q-angle ในวัยรุ่นหญิงไทย... สุมิตตำ ชัยบุญเมือง. 2554 1 -

515 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมยืดหยุ่นของกล้ำมเน้ือ Hamstrings กับกำรทรงท่ำในนักศึกษำ... มนตรี พรหมเมตตำ 2554 1 -

516 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมยืดหยุ่นของกล้ำมเน้ือน่อง (gastrocnemius) กับกำรทรงท่ำใน... - 2554 1 -

517 ค่ำอ้ำงอิงเพ่ือบอกระดับควำมสำมำรถของบุคคลท่ัวไปในกำรให้โปรแกรมกำรออกก ำลัง... สถำพร ทองจุนเจือ. 2554 8 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

518 เคมีอินทรีย์ข้ันต้น 1 วิลำศ พุ่มพิมล. 2554 4 ดวงกมลพับลิชช่ิง

519 เคล็ดวิชำมวยไท่จ๋ี 3 เรืองโรจน์ ไตรสวัสด์วงศ์. 2554 2 ชมรมศึกษำมวยไท่จ๋ี อ.เอ๋ียว

520 ต ำรำกระดูกหักในเด็ก กมลพร แก้วพรสวรรค์, บรรณำธิกำร 2554 1 โครงกำรต ำรำ-ศิริรำช ส ำนักงำนรองคณบดีฯ

521 ต ำรำพัฒนำกำรและพฤติกรรมเด็กส ำหรับเวชปฏิบัติท่ัวไป ทิพวรรณ หรรษคุณำชัย ... [และคนอ่ืนๆ]2554 1 ชมรมพัฒนำกำรและพฤติกรรมเด็ก

522 ต ำรำเส้นสิบฉบับอนุรักษ์ - 2554 1 มูลนิธิสำธำรณสุขกับกำรพัฒนำ

523 ต ำรำออร์โธปิดิคส์ 2 - 2554 5 คณะแพทย์ศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ม.มหิดล

524 นวดไทยธำรำลัย สมำคมแพทย์แผนไทย 2554 2 สู่ควำมส ำเร็จ

525 นวดรักษำโรคผู้สูงอำยุ ม.อ้ึงอรุณ 2554 1 ไพลิน

526 แนวทำงกำรวินิจฉัยและรักษำโรคออร์โธปิดิกส์ : กระดูกหักและข้อเคล่ือนหลุด - 2554 6 โรงพิมพ์จำมจุรีโปรดักท์

527 บริหำรสมองชะลอควำมเส่ือม สุขพัชรำ ซ้ิมเจริญ 2554 5 หมอชำวบ้ำน

528 บ ำบัดง่ำยๆ สบำยๆ คลำยโรค อำรมณ์ดี 2554 1 Sanamya Publishing
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชากายภาพบ าบัด ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี 25

ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

529 ประสำทกำยวิภำคศำสตร์ มีชัย ศรีใส 2554 2 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

530 ประสำทวิทยำทันยุค ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรำกร 2554 1 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

531 ผลกำรรักษำระหว่ำงกำรใช้คล่ืนอัลตร้ำซำวด์ร่วมกับกำรยืดกล้ำมเน้ือ และกำรนวดร่วมกับ... - 2554 1 -

532 ผลของ Mulligan’s technique (SANGs) ต่อองศำกำรเคล่ือนไหวกำรหมุนตัวของกระดูก… - 2554 1 -

533 ผลของกำรฝึกออกก ำลังกำยด้วยท่ำฤำษีดัดตนต่อมุมควำมโค้งและองศำกำรเคล่ือนไหว... - 2554 1 -

534 ผลของกำรออกก ำลังกำยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่ออำกำรปวดคอและไหล่ของผู้ท่ี... กำนติมำ พลหำญ. 2554 1 -

535 ผลของน้ ำหนักของรองเท้ำต่อกำรปรับกำรทรงท่ำโดยกำรคำดคะเนล่วงหน้ำในเพศหญิงอำยุ... - 2554 1 -

536 พิชิตเบำหวำนด้วยท่ำบริหำรง่ำยๆ ณรงค์ จันทร์หอม 2554 2 หมอชำวบ้ำน

537 โยคะกระชับรูปร่ำง เบญจำมณี ค ำเมือง 2554 1 อมรินทร์สุขภำพ

538 โยคะเพ่ือสุขภำพ (ฉบับปรับปรุง) ชมช่ืน สิทธิเวช 2554 1 อมรินทร์สุขภำพ

539 โยคะสีชมพู : Yoga for office ladies วลัยพัชร อักษรดี 2554 2 มติชน

540 โรคของกล้ำมเน้ือกระดูกและข้อ พวงทอง ไกรพิบูลย์. 2554 2 อมรินทร์สุขภำพ

541 วำรีบ ำบัดมหัศจรรย์แห่งน้ ำ ขวัญข้ำว รักกำรธรรม 2554 2 เอพี ครีเอทีฟ

542 เวชกรรมไทยเบ้ืองต้น สันติสุข โสภณสิริ. 2554 1 มูลนิธิสำธำรณสุขกับกำรพัฒนำ

543 เวชศำสตร์ฟ้ืนฟูส ำหรับเวชปฏิบัติท่ัวไป ก่ิงแก้ว ปำจรีย์, บรรณำธิกำร 2554 4 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล

544 ศำสตร์กำรสอน : องค์ควำมรู้เพ่ือกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภำพ ทิศนำ แขมมณี. 2554 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

545 ศำสนธรรมกับสุขภำพ พระวิชิต ธมฺมชิโต. 2554 1 มูลนิธิเพ่ือเด็กพิกำร

546 ศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมแข็งแรงของกล้ำมเน้ือกลุ่ม trunk extensor muscle … - 2554 1 -

547 สรีรวิทยำ 3 กนกวรรณ ติลกสกุลชัย. 2554 1 มหำวิทยำลัยมหิดล

548 สรีรวิทยำกำรออกก ำลังกำย ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์. 2554 3 ตีรณสำร

549 สรีรวิทยำ-พยำธิสรีรวิทยำระบบกล้ำมเน้ือและกระดูก ภนำรี บุษรำคัมตระกูล 2554 5 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

550 สุขภำพดี คุณสร้ำงได้! รอยเซน, ไมเคิล เอฟ 2554 1 อินสปำยร์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชากายภาพบ าบัด ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี 26

ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

551 เสริมสร้ำงสุขภำพและควำมงำมด้วยกำรนวด-กดจุด ม. อ้ึงอรุณ. 2554 5 เอ็มทีบุ๊ค

552 หลักพ้ืนฐำนกำรออกก ำลังกำยเพ่ือกำรบ ำบัด พรรัชนี วีระพงศ์. 2554 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

553 เหตุผลของธรรมชำติ : เรียนรู้กลไกของร่ำงกำยและเข้ำใจเหตุผลของธรรมชำติผ่ำนกระบวน… ชัชพล เกียรติขจรธำดำ. 2554 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

554 Basic and clinical neuroscience 1 - 2553 2 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

555 English for nursing and health care students ซวอตซ์, ปีเตอร์ ซี. 2553 7 โครงกำรสวัสดิกำรวิชำกำร สถำบันพระฯ

556 Lower extremity : dissection and clinical application อำรยำ เสง่ียมพงษ์ 2553 3 ศุภวนิชกำรพิมพ์

557 Orthopaedic traums ธีรชัย อภิวรรธกุล, บรรณำธิกำร 2553 3 เชียงใหม่โรงพิมพ์แสงศิลป์

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

559 THORAX : กำยวิภำคและกำรประยุกต์ใช้ทำงคลินิกของช่องอก สุพิน ชมภูพงษ์. 2553 3 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล

560 กดจุดหยุดโรค : ด้วยศำสตร์และคู่มือของสถำบันวิจัยเพ่ือสุขภำพโวเชอนำนำชำติ พินิจ จันทร 2553 3 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์

561 กล้ำมเน้ืออ่อนแรง : มหันตภัยเงียบของคนรุ่นใหม่ วิโรจน์ ไววำนิชกิจ. 2553 3 ริช

562 กำยวิภำคศำสตร์ วุฒิกิจ ธนะภูมิ 2553 5 มูลนิธิกำรแพทย์แผนไทยพัฒนำ

563 กำยวิภำคศำสตร์ คณำจำรย์เครือข่ำยกำรศึกษำพยำบำลฯ2553 2 โครงกำรสวัสดิกำรวิชำกำร สถำบันพระฯ

564 กำยเหนือวัยใจเหนือกำลเวลำ : เคล็ดลับชะลอวัยดัวยเวชศำสตร์อำยุรวัฒน์ - 2553 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

565 กำรตรวจประเมินทำงกำยภำพบ ำบัดบริเวณกระดูกสันหลัง รุ้งทิพย์ พันธุเมธำกุล 2553 2 คณะเทคนิคกำรแพทย์ ม.ขอนแก่น

566 กำรเปรียบเทียบกำรทรงตัวในผู้ท่ีมีภำวะเท้ำแบนและผู้ท่ีมีเท้ำปกติของนักศึกษำมหำ ... - 2553 1 -

567 กำรเปรียบเทียบควำมแข็งแรงและควำมทนทำนของกล้ำมเน้ือหน้ำท้องและหลังระหว่ำงเด็ก… ปิยำดำ บัวค ำ 2553 1 -

568 กำรเปรียบเทียบควำมทนทำนของกล้ำมเน้ือหลังและกล้ำมเน้ือหน้ำท้องระหว่ำงผู้ท่ีมีสัดส่วน... ชลำลัย ใจศรี 2553 1 -

569 กำรเปรียบเทียบสมรรถภำพปอดและกำรท ำงำนของระบบหัวใจและหลอดเลือดระหว่ำง… กุลวนีย์ อินทร์แก้ว. 2553 1 -

570 กำรพัฒนำหลักสูตร บุญเล้ียง ทุมทอง 2553 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

571 กำรพัฒนำอุปกรณ์สร้ำงสรรค์ก่อแรงดันบวกและทดสอบควำมแม่นย ำและควำมน่ำเช่ือถือ… ชัชฎำภรณ์ อนันตศรี. 2553 1 -

572 กำรยศำสตร์และกำยวิภำคเชิงกล ธวัชชำนนท์ สิปปภำกุล 2553 1 วำดศิลป์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชากายภาพบ าบัด ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี 27

ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

573 กำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ ศิริชัย พงษ์วิชัย. 2553 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

574 กำรวิเครำะห์ตัวยำในชีวสำร เพ็ญศรี ทองนพเน้ือ 2553 8 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

575 กำรศึกษำหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมแข็งแรงของกล้ำมเน้ือขำและควำมเร็วในกำรว่ิงใน... - 2553 1 -

576 กำรส ำรวจพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรและคุณภำพชีวิตของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1-3… - 2553 1 -

577 กำรหำควำมหนักของกำรออกก ำลังกำยแบบไฮโซเมตริกเพ่ือลดไขมันใต้ผิวหนังบริเวณหน้ำ... - 2553 1 -

578 ข้อควรระวังทำงกฎหมำยของพยำบำล มำนิตย์ จุมปำ. 2553 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

579 ข้อดี กระดูกแกร่ง กล้ำมเน้ือแข็งแรง - 2553 1 รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย)

580 ควำมล้ำของกล้ำมเน้ือ อรวรรณ ประศำสน์วุฒิ. 2553 1 คณะเทคนิคกำรแพทย์ ม.เชียงใหม่

581 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรทดสอบกำรเดิน 6 นำทีและดัชนีมวลกำยในเด็กไทยสุขภำพดีอำยุ... - 2553 1 -

582 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงดัชนีมวลกำย ควำมยืดหยุ่นของร่ำงกำยและควำมคล่องตัวในนักเรียน… ณรงค์เดช สุวรรณรัศมี. 2553 1 -

583 คู่มือกำรสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยเด็ก - 2553 4 วิทยำลัยแพทยศำสำตร์พระมงกุฎเกล้ำ

584 คู่มือปฏิบัติกำรวิชำกำยภำพบ ำบัดทรวงอกและหัวใจ. PT 3323 เสำวณีย์ วรวุฒำงกูร. 2553 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

585 คู่มือแพทย์เวร - 2553 1 โครงกำรต ำรำ-ศิริรำช ส ำนักงำนรองฯ

586 คู่มืออบรมกำรนวดไทยแบบเชลยศักด์ิ เพ็ญนภำ ทรัพย์เจริญ, [บรรณำธิกำร] 2553 2 ศูนย์พัฒนำต ำรำกำรแพทย์แผนไทย

587 ดีเอ็นเอเทคโนโลยี สุมำลี ต้ังประดับกุล. 2553 40 แมคกรอ-ฮิล

588 ต ำรำกำยวิภำคศำสตร์ท่ัวไป ผำสุก มหรรฆำนุเครำะห์, บรรณำธิกำร 2553 10 คณะแพทยศำสตร์ ม.เชียงใหม่

589 ต ำรำคลอดก่อนก ำหนด สำยฝน ชวำลไพบูลย์. 2553 1 โครงกำรต ำรำ-ศิริรำช ส ำนักงำนรองฯ

590 ต ำรำศัลยศำสตร์ข้อสะโพกและข้อเข่ำเทียม. เล่ม 2 : ข้อสะโพก - 2553 3 กรุงเทพเวชสำร

591 ต ำรำศัลยศำสตร์คลินิก 1 - 2553 1 คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี

592 ทะเบียนภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย. เล่ม 6 - 2553 2 ส ำนักคุ้มครองภูมิปัญญำกำรแพทย์ฯ

593 ท่ำทำงบ ำบัด นันท์นภัส สุจริต 2553 4 บีเวลล์ สปีเชียล

594 นวด-กดจุดหยุดโรคร้ำย อำภำกร สุกลนรเศรฐ 2553 8 ฟีลกูด
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชากายภาพบ าบัด ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี 28

ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

595 นวด-กระตุ้นฝ่ำเท้ำ เพ่ือควำมแข็งแรงและขจัดโรคภัย ม. อ้ึงอรุณ. 2553 1 เอ็มทีบุ๊ค

596 นวดไทย"กำรนวดไทยแผนโบรำณ" มณีวรรณ เจีย 2553 3 ดวงกมลพับลิชช่ิง

597 นวดเพ่ิมพลังสร้ำงเสริมสุขภำพ สมพงษ์ บัวแย้ม. 2553 2 ทำนตะวัน

598 เน้ือร้ำยภัยหญิง สฤกพรรณ วิไลลักษณ์ 2553 1 หมอชำวบ้ำน

599 แนวทำงกำรวินิจฉัยและรักษำโรคออร์โธปิดิกส์ สิทธิศักด์ิ หรรษำเวก 2553 6 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

600 ใบหน้ำสวยใสด้วยวิธีธรรมชำติอย่ำงง่ำยๆ - 2553 1 มำยิก

601 ประยุกต์ท่ำกระชับหุ่นอย่ำงโยคะ วัชรำ เปรมหัตถกิจ 2553 2 พิมพ์ทอง

602 ประสำทวิทยำทำงคลินิก พรภัทร ธรรมสโรช, บรรณำธิกำร 2553 1 จรัลสนิทวงศ์กำรพิมพ์

603 ปวดชำ ร้ำวลงขำ หลัง ไหล่ บ ำบัดให้หำยได้ด้วยโยคะ กุลชำ พิชำภพ. 2553 1 Minibear Pub.

604 ป่วยเพรำะเส้นสำย : รวบรวมวิธีกำรบ ำบัดโรคเร้ือรังตำมหลักแพทย์แผนไทยประยุกต์ สุวรรณ ต้ังจิตรเจริญ 2553 3 บีเวลล์ สปีเซียล

605 ฝึกสมำธิเด็กด้วยโยคะ เกศสุดำ ชำตยำนนท์ บุญงำมอนงค์ 2553 1 พิมพ์ดี

606 ระดับควำมสำมำรถของกำรท ำท่ำออกก ำลังกำยเพ่ือเพ่ิมควำมม่ันคงให้แก่ข้อต่อกระดูก... - 2553 1 -

607 รูปแบบบริกำรท่ีดีในกำรสร้ำงเสริมพฤติกรรมสุขภำพด้วยกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์… - 2553 1 บริษัท สำมเจริญพำณิชย์ (กรุงเทพ)ฯ

608 เรียนรู้และเข้ำใจ"ไข้หวัดใหญ่ตำมฤดูกำลไข้หวัดนกและไข้หวัดสำยพันธ์ุใหม่ 2009" - 2553 1 ฝ่ำยกุมำรเวชศำสตร์ โรงพยำบำลจุฬำฯ

609 เร่ืองท่ีต้องรู้หลังผ่ำตัดเปล่ียนข้อเข่ำเทียม อำรี ตนำวลี. 2553 1 99 กรุ๊ป เทรดด้ิง เซ็นเตอร์

610 โรคหลอดเลือดสมอง - 2553 5 คณะแพทยศำสตร์ ม.เชียงใหม่

611 ลมหำยใจเป็นยำ : ปรับลมหำยใจเพ่ือชีวิตท่ียืนยำวตำมวิถีไทเก็ก มงคล ศริวัฒน์. 2553 4 บีเวลล์ สปีเชียล

612 ลูกน้อยแข็งแรง แจ่มใสและอำรมณ์ดีด้วยโยคะเจ้ำตัวเล็ก เกศสุดำ ชำตยำนนท์ บุญงำมอนงค์. 2553 1 กิเลนทอง

613 ศำสตร์น่ำรู้ส ำหรับงำนกำยภำพบ ำบัดชุมชน น้อมจิตต์ นวลเนตร์. 2553 5 โรงพิมพ์คลังนำนำวิทยำ

614 สถิติเพ่ือกำรวิจัย ระพินทร์ โพธ์ิศรี. 2553 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

615 สมุดภำพสมอง เกล็ดแก้ว ด่ำนวิวัฒน์. 2553 1 ไอกรุ๊ป เพรส

616 สรีรวิทยำของกำรออกก ำลังกำย นฤมล ลีลำยุวัฒน์ 2553 3 มหำวิทยำลัยขอนแก่น
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชากายภาพบ าบัด ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี 29

ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

617 สรีรวิทยำ-พยำธิสรีรวิทยำระบบกล้ำมเน้ือและกระดูก ภนำรี บุษรำคัมตระกูล 2553 12 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

618 สุขภำพดีด้วยโยคะ สรสิทธ์ิ ไชยสิทธ์ิ 2553 1 เอ็มไอเอส

619 สุขภำพดีได้ในวันเดียว (พิมพ์คร้ังท่ี 1) มำนพ ประภำษำนนท์. 2553 1 อมรินทร์สุขภำพ

620 สุขภำพดีได้ในวันเดียว (พิมพ์คร้ังท่ี 2) มำนพ ประภำษำนนท์. 2553 1 อมรินทร์สุขภำพ

621 เสริมสร้ำงควำมแข็งแรงให้ลูกน้อยด้วยกำรนวด-กดจุด ม. อ้ึงอรุณ. 2553 1 เอ็มทีบุ๊ค

622 หำยป่วยด้วยปลำยน้ิว สุวรรณ ต้ังจิตรเจริญ 2553 4 บีเวลล์ สปีเซียล

623 อุปกรณ์ช่วยพยุงเพ่ือกำรฝึกยืนทรงตัวในผู้ป่วยอัมพำตคร่ึงซีก ธัญชนัญลักษณ์ พรมวิหำร 2553 1 -

624 เอกสำรค ำสอนวิชำกำยภำพบ ำบัดในผู้ป่วยทำงออร์โธปิดิกส์ 2. PT4352(พิมพ์คร้ังท่ี 8) ดวงพร เบญจนรำสุทธ์ิ 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

625 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรดัดและกำรดึง. เล่ม 1 (พิมพ์คร้ังท่ี 9) ปวีนุช ศรีมงคลชัย 2553 3 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

626 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรดัดและกำรดึง. เล่ม 2 (พิมพ์คร้ังท่ี 8) ปวีนุช ศรีมงคลชัย 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

627 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรนวด. PT3101 (พิมพ์คร้ังท่ี 8) - 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

628 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรรักษำโดยใช้ควำมร้อนและแสง. PT3203(พิมพ์คร้ังท่ี 6) ดวงพร เบญจนรำสุทธ์ิ. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

629 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรออกก ำลังกำยเพ่ือกำรบ ำบัด 2 (เล่ม 1). PT 3133(พิมพ์คร้ังท่ี 11) พรรัชนี วีระพงศ์ 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

630 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรออกก ำลังกำยเพ่ือกำรบ ำบัด 2 (เล่ม 2). PT3133(พิมพ์คร้ังท่ี 3) พรรัชนี วีระพงศ์ 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

631 เอกสำรค ำสอนวิชำพ้ืนฐำนวิทยำศำสตร์กำรเคล่ือนไหวทำงคลินิก. PT2083(พิมพ์คร้ังท่ี 3) สุภรัศม์ิ เงินสุทธิวรกุล. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

632 เอกสำรค ำสอนวิชำหลักกำรปฏิบัติงำนกำยภำพบ ำบัด. PT3012(พิมพ์คร้ังท่ี 4) - 2553 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

633 เอกสำรค ำสอนวิชำออร์โธปิดิกส์ท่ัวไป. OT3192(พิมพ์คร้ังท่ี 9) อำรียำ จงเสถียรธรรม. 2553 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

634 40 ท่ำนวดดัดกำยคลำยโรค พิศิษฐ เบญจมงคลวำรี. 2552 1 หมอชำวบ้ำน

635 Chula's atlas of basic human anatomy วิไล ชินธเนศ ... [และคนอ่ืนๆ] 2552 4 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

636 What's up doc? นพดล สโรบล. 2552 1 โรงพิมพ์กรุงเทพ (1984)

637 กฎหมำยน่ำรู้ทำงกำยภำพบ ำบัด สภำกำยภำพบ ำบัด 2552 8 สภำกำยภำพบ ำบัด

638 กดจุดมือ-เท้ำ บรรเทำโรค ปำจรีย์ นุพงษ์ 2552 1 ไพลิน
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชากายภาพบ าบัด ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี 30

ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

639 กดจุดสร้ำงพลัง-ย้ังโรค - 2552 5 พงษ์สำส์น

640 กระดูกหักและข้อเคล่ือน ไพรัช ประสงค์จีน 2552 8 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

641 กำยภำพบ ำบัดหยุดโรคด้วยตนเอง มำนพ ประภำษำนนท์. 2552 2 หมอชำวบ้ำน

642 กำรดัดแปลงแถบยำงยืดส ำหรับเพ่ิมควำมแข็งแรงของกล้ำมเน้ือ quadriceps femoris ใน... - 2552 1 -

643 กำรบริหำรร่ำงกำยแบบไทยชุดฤำษีดัดตน อรุณระวี พัฒนกิจ 2552 1 วิทยำลัยกำรแพทย์แผนไทย

644 กำรบำดเจ็บจำกกำรกีฬำ ดรุณวรรณ สุขสม 2552 4 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

645 กำรบ ำบัดด้วยมือ ประโยชน์ บุญสินสุข 2552 3 คลินิกกำยภำพบ ำบัดไท

646 กำรประเมินหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด  มหำวิทยำลัยหัวเฉียว.. - 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

647 กำรเปรียบเทียบกำรฟ้ืนตัวของอัตรำกำรเต้นของหัวใจหลังออกก ำลังกำยด้วยลู่ว่ิงระหว่ำง... - 2552 1 -

648 กำรเปรียบเทียบควำมสำมำรถด้ำนกำรเคล่ือนไหวโดยใช้กำรทดสอบ Time up and go test. - 2552 1 -

649 กำรเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรทรงตัวในกลุ่มผู้สูงอำยุท่ีไม่มีกำรออกก ำลังกำยกับ... - 2552 1 -

650 กำรเปรียบเทียบสมรรถภำพปอดของนักศึกษำหญิงมหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ... - 2552 1 -

651 กำรฝึกด้วยน้ ำหนัก : กำรประยุกต์กำยวิภำคศำสตร์และสรีรวิทยำสู่เทคนิคกำรปฏิบัติ สนธยำ ลีละมำด 2552 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

652 กำรพัฒนำเคร่ืองฝึกยืนและฝึกกำรทรงตัวในเด็กสมองพิกำร - 2552 1 -

653 กำรฟ้ืนฟูอำกำรอัมพำตหรืออัมพฤกษ์คร่ึงซีก : พยำกรณ์กำรฟ้ืนตัวของผู้ป่วยแนวทำงกำร… มนูญ บัญชรเทวกุล. 2552 1 หมอชำวบ้ำน

654 กำรศึกษำกำรท ำ physical activity ในผู้สูงอำยุ ภัควลัญชญ์ ทองประเสริฐ. 2552 1 -

655 กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรทดสอบควำมคล่องตัวด้วยวิธี lllinois agility test Agility - 2552 1 -

656 กำรศึกษำเปรียบเทียบค่ำควำมม่ันคงในกำรทรงตัวของผู้สูงอำยุก่อนและหลังใส่แผ่นรองรองเท้ำ - 2552 1 -

657 กำรศึกษำผลของกำรนวดด้วยมือเปรียบเทียบกับกำรใช้ผลิตภัณฑ์ลดเซลลูไลท์บริเวณต้นขำของ ... สุธำสินี ภูสมศรี 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

658 กำรศึกษำสมรรถภำพทำงกำยและพฤติกรรมกำรออกก ำลังกำยของนักศึกษำกำยภำพบ ำบัด - 2552 1 -

659 แก้ปวดก่อนป่วย จุฑำมณี สุทธิสีสังข์ 2552 2 รักลูกกรุ๊ป

660 ควำมรู้มิตรภำพวิถีชีวิต : ประสบกำรณ์กำรเดินทำงของอำสำสมัครเครือข่ำยครูโยคะวิชำกำร มูลนิธิหมอชำวบ้ำน. สถำบันโยคะฯ 2552 1 สถำบันโยคะวิชำกำร มูลนิธิหมอชำวบ้ำน
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชากายภาพบ าบัด ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี 31

ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

661 คัมภีร์หัตถเวชพรรณนำ : โรคหัวไหล่ แขน และมือ วิบูลย์ นุขประมูล 2552 3 โครงกำรสวัสดิกำรวิชำกำร สถำบันพระฯ

662 ค่ำปกติของระดับควำมยำกของท่ำออกก ำลังกำยเพ่ือเพ่ิมควำมม่ันคงให้แก่ข้อต่อกระดูก… - 2552 1 -

663 คู่มือ "แนวปฏิบัติสู่สถำนประกอบกำรปลอดยำเสพติด" สุวิชำญ รักษ์รตนำกร. 2552 2 ส ำนักพัฒนำกำรป้องกันและแก้ไขฯ

664 คู่มือกำยภำพบ ำบัดผู้ป่วยอัมพำตคร่ึงซีก วิยะดำ ศักด์ิศรี 2552 6 อมรินทร์สุขภำพ

665 คู่มือกำรนวดไทย : ในกำรสำธำรณสุขมูลฐำน (ปรับปรงแก้ไข ฉบับพิมพ์คร้ังท่ี 7) - 2552 1 หมอชำวบ้ำน

666 คู่มือกำรฝึกปฏิบัติกำรวิชำกำรตรวจประเมิน. PT 2103 : กำรทดสอบก ำลังของกล้ำมเน้ือ... นงนภัส เจริญพำนิช. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

667 คู่มือกำรฝึกปฏิบัติกำรวิชำกำรตรวจประเมิน. PT 2103 : กำรวัดระยะกำรเคล่ือนไหว เสำวณีย์ วรวุฒำงกูร 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

668 คู่มือปฏิบัติกำรวิชำกำยภำพบ ำบัดทรวงอกและหัวใจ. PT 3323 เสำวณีย์ วรวุฒำงกูร. 2552 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

669 คู่มือหัตถกำรในเด็ก กัญญำ ศุภปิติพร, บรรณำธิกำร 2552 3 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

670 เคมีชีวอนินทรีย์เบ้ืองต้น พรเทพ สมพรพิสุทธ์ิ. 2552 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

671 เคล็ดลับออกก ำลังกำยลดไขมันรอบเอว ทำร์กอส, ซินด้ี 2552 2 Bear Publishing Co., Ltd.

672 เคล็ดลับออกก ำลังกำยให้มีหน้ำอกสวย ทำร์กอส, ซินด้ี 2552 2 Bear Publishing

673 ชีวกลศำสตร์กำรกีฬำ อรวรีย์ อิงคเตชะ 2552 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

674 เดินทำงบนทำงเดินอำหำร ตรีชฎำ บุญจันทร์ 2552 2 คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี

675 ต่อมไพเนียล : จำกกำยวิภำคศำสตร์สู่ชีววิทยำระดับโมเลกุล ปำนสิริ พันธ์ุสุวรรณ 2552 1 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

676 ต ำรำพยำธิสรีรวิทยำและกำรรักษำโรคหลอดเลือดแดงคำโรติดตีบตัน - 2552 1 คณะแพทยศำสตร์ ม.เชียงใหม่

677 ต ำรำโรคกระดูกพรุน 1 ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล, บรรณำธิกำร 2552 1 โฮลิสติก

678 ธรรมชำติบ ำบัดด้วยวิถีไทย คืนควำมอ่อนเยำว์เพ่ือคุณ กล่ินกุหลำบ เพลินภิไลยก์ 2552 3 ฟีลกูด

679 นวดดัดบ ำบัดอำกำรเบ้ืองต้น พิศิษฐ เบญจมงคลวำรี 2552 4 หมอชำวบ้ำน

680 แนวทำงเวชปฏิบัติกลุ่มอำกำรปวดเร้ือรังระบบกระดูกและกล้ำมเน้ือ - 2552 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

681 แนวทำงเวชปฏิบัติส ำหรับกำรบ ำบัดรักษำโรคติดบุหร่ีในประเทศไทยปี พ.ศ. 2552 ส ำหรับ… - 2552 1 เครือข่ำยวิชำชีพแพทย์ในกำรควบคุม…

682 บริหำรกำยคลำยโรค - 2552 2 บริษัท สกุลวี กรุ๊ป จ ำกัด
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683 ปวดเข่ำ สุรศักด์ิ ศรีสุข. 2552 1 หมอชำวบ้ำน

684 ปวดคอ สุรศักด์ิ ศรีสุข. 2552 1 หมอชำวบ้ำน

685 ปวดหลัง สุรศักด์ิ ศรีสุข. 2552 1 หมอชำวบ้ำน

686 ปวดไหล่ สุรศักด์ิ ศรีสุข. 2552 1 หมอชำวบ้ำน

687 เป็นสำวสุดฮิปด้วยฟิตแอนด์เฟิร์ม แม่ขวัญข้ำว 2552 2 ประพันธ์สำส์น

688 ผลของกำรฝึกกล้ำมเน้ือท่ีใช้ในกำรหำยใจต่อสมรรถภำพของปอดในผู้สูบบุหร่ีเพศชำย… จุฬำพร บุรี 2552 1 -

689 ผลของกำรออกก ำลังกำยอย่ำงหนักต่อกำรท ำงำนของแฟกเตอร์ VIII : C และ แอนตีทรอมบิน เมตตำ  โพธ์ิกล่ิน. 2552 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

690 ผลของโปรแกรมกำรฝึกโยคะท่ีมีต่อปัญญำด้ำนกำรรับรู้ภำวะกำรเคล่ือนไหวของร่ำงกำย... ไพญำดำ สังข์ทอง. 2552 1 -

691 โยคะบ ำบัดส ำหรับคนมีอำยุ ถือศีล ดิฐวัฒน์โยธิน 2552 2 ดีว่ำบุคส์

692 รำยงำนกำรศึกษำเร่ืองสมุนไพรไทย 5 ชนิดท่ีถูกน ำไปใช้บ่อยในทำงโฮมีโอพำธีย์ มณฑกำ ธีรชัยสกุล 2552 3 ส ำนักกำรแพทย์ทำงเลือก กรมพัฒนำฯ

693 เรียนรู้สู้กระดูกเส่ือม ถำวร สุทธิยุทธ์ 2552 3 อมรินทร์สุขภำพ

694 เรียนรู้สู้กระดูกเส่ือม ถำวร สุทธิยุทธ์. 2552 1 อมรินทร์สุขภำพ

695 โรคกระดูกคอเส่ือม ต่อพงษ์ บุญมำประเสริฐ 2552 5 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

696 ฤำษีดัดตน - 2552 5 มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จฯ

697 ฤำษีดัดตน : ส่งเสริมสุขภำพด้วยภุมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย - 2552 1 สถำบันกำรแพทย์แผนไทย กรมพัฒนำฯ

698 ล้ำงพิษรักษำข้อ : ประสบกำรณ์กำรรักษำของแพทย์นักธรรมชำติบ ำบัด ศ.พญ.อนงค์... ธนำภร โรจนทัพพะ 2552 2 รวมทรรศน์

699 เล่นสนุกกับลูก. เล่ม 2 ซิลเบิร์ก, แจ็กกี 2552 1 หมอชำวบ้ำน

700 เล่นสนุกกับลูก. เล่ม 3 ซิลเบิร์ก, แจ็กกี 2552 1 หมอชำวบ้ำน

701 เล่ำเร่ืองชีวิตหลัง stroke มณีวรรณ กมลพัฒนะ. 2552 5 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

702 ศิลปะกำรพูดอย่ำงมืออำชีพ ภัคพร ทองมีศรี 2552 1 ปันรู้

703 สถิติส ำหรับวิทยำศำสตร์ชีวภำพ วัชรำภรณ์ สุริยำภิวัฒน์. 2552 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

704 สบำย บงกชวรรณ สุตะพำหะ. 2552 1 ดำรำวรรณกำรพิมพ์
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ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

705 สปำเคร่ืองเทศและผลไม้ มัญชรัตน์ ฉำยอรุณ 2552 2 มติชน

706 สปำอย่ำงครบวงจร วัชรำ เปรมหัตถกิจ 2552 4 พิมพ์ทอง

707 สรีรวิทยำ - 2552 1 โครงกำรสวัสดิกำรวิชำกำร สถำบันฯ

708 สรีรวิทยำ. ล. 1-2 ชุมพล ผลประมูล, บรรณำธิกำร 2552 14 คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

709 สุขภำพดีสวยใสด้วยวิถีแห่งธรรมชำติบ ำบัด ณัฐชำ สไควส์ 2552 2 ฟีลกูด

710 เสริมให้สวย ลดให้กระชับ ฉัตริษำ ศรีสำนติวงศ์ 2552 1 อมรินทร์สุขภำพ

711 หลักกำรทำงกำยภำพบ ำบัดส ำหรับผู้ป่วยทำงระบบประสำท น้อมจิตต์ นวลเนตร์. 2552 2 คณะเทคนิคกำรแพทย์  ม.ขอนแก่น

712 หลักวิทยำศำสตร์ในกำรฝึกกีฬำ ธีระศักด์ิ อำภำวัฒนำสกุล 2552 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

713 ออกก ำลังกระชับสัดส่วนกระชำกวัยทอง นวลอนงค์ ชัยปิยะพร 2552 3 หมอชำวบ้ำน

714 อิทธิพลของชนิดของส้นรองเท้ำท่ีมีผลกำรทรงตัวและควำมเร็วของกำรเดินในนักศึกษำ... - 2552 1 -

715 อุปกรณ์เคร่ืองช่วยเดินประเภทไม้เท้ำสำมขำเปล่ียนเป็นขำเดียว - 2552 1 -

716 เอกสำรค ำกำรสอนกำยภำพบ ำบัดระบบประสำทสมอง. PT 3363(พิมพ์คร้ังท่ี 9) - 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

717 เอกสำรค ำสอนวิชำกำยภำพบ ำบัดทรวงอกและหัวใจ. PT 3323(พิมพ์คร้ังท่ี 7) เสำวณีย์ วรวุฒำงกูร. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

718 เอกสำรค ำสอนวิชำกำยภำพบ ำบัดในผู้ป่วยทำงออร์โธปิดิกส์ 2. PT 4352(พิมพ์คร้ังท่ี 7) ดวงพร เบญจนรำสุทธ์ิ. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

719 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรดัดและกำรดึง. เล่ม 1(พิมพ์คร้ังท่ี 8) ปวีนุช ศรีมงคลชัย. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

720 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรดัดและกำรดึง. เล่ม 2(พิมพ์คร้ังท่ี 7) ปวีนุช ศรีมงคลชัย. 2552 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

721 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรนวด. PT 3101(พิมพ์คร้ังท่ี 7) - 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

722 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรออกก ำลังกำยเพ่ือกำรบ ำบัด 1. PT 3132(พิมพ์คร้ังท่ี 10) พรรัชนี วีระพงศ์. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

723 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรออกก ำลังกำยเพ่ือกำรบ ำบัด 2 (เล่ม 1). PT 3133(พิมพ์คร้ังท่ี 10) พรรัชนี วีระพงศ์. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

724 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรออกก ำลังกำยเพ่ือกำรบ ำบัด 2 (เล่ม 2). PT3133(พิมพ์คร้ังท่ี 2) พรรัชนี วีระพงศ์. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

725 เอกสำรค ำสอนวิชำพ้ืนฐำนวิทยำศำสตร์กำรเคล่ือนไหวทำงคลินิก. PT 2083(พิมพ์คร้ังท่ี 2) สุภรัศม์ิ เงินสุทธิวรกุล. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

726 เอกสำรค ำสอนวิชำหลักกำรปฏิบัติงำนกำยภำพบ ำบัด. PT 3012(พิมพ์คร้ังท่ี 3) - 2552 3 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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727 เอกสำรค ำสอนวิชำหลักวิธีทำงกำยภำพบ ำบัดระบบประสำทสมอง. PT 3112(พิมพ์คร้ังท่ี 6) - 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

728 เอกสำรค ำสอนวิชำออร์โธปิดิกส์ท่ัวไป. OT 3192(พิมพ์คร้ังท่ี 8) อำรียำ จงเสถียรธรรม. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

729 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำยภำพบ ำบัดในผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ 1. PT 3342(พิมพ์คร้ังท่ี 9) อำรียำ จงเสถียรธรรม. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

730 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำจรรยำบรรณและกำรบริหำร. PT 4012 กิติมำ ฉันทพำนิชย์. 2552 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

731 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำจรรยำบรรณและกำรบริหำร. PT 4012 กิติมำ ฉันทพำนิชย์. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

732 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำสรีรวิทยำของกำรออกก ำลังกำย. PT 2192(พิมพ์คร้ังท่ี 3) พรรัชนี วีระพงศ์. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

733 English handbook for doctors กิติพล นำควิโรจน์ 2551 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

734 Minimally invasive plate osteosynthesis (MIPO) ธีรชัย อภิวรรธกุล 2551 1 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

735 กรณีศึกษำเก่ียวกับกำรตรวจวิเครำะห์สำรน้ ำทำงห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ วิโรจน์ ไววำนิชกิจ. 2551 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

736 กำยภำพบ ำบัดทำงกำรกีฬำ ประวิตร เจนวรรธนะกุล 2551 4 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

737 กำยภำพบ ำบัดในผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ำมเน้ือบริเวณกระดูกสันหลังและอุ้งเชิงกรำน รุ้งทิพย์ พันธุเมธำกุล 2551 1 ศูนย์สมเด็จพระสังฆรำชญำณสังวรเพ่ือฯ

738 กำยภำพบ ำบัดส ำหรับผู้สูงอำยุ - 2551 1 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

739 กำยวิภำคศำสตร์ของมนุษย์ วิไล ชินธเนศ. 2551 2 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

740 กำรคุ้มครองสุขภำพจำกควันบุหร่ีมือสอง : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย - 2551 2 ศูนย์วิจัยและจัดกำรควำมรู้เพ่ือกำรฯ

741 กำรจัดอุปกรณ์ หรือส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำรในโบรำณสถำน กรณีศึกษำ พีรพงษ์ เพ็ชร่ี, 2521- 2551 1 -

742 กำรดูแลตนเองด้วยวิธีกำยภำพบ ำบัด - 2551 1 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

743 กำรนวดแผนไทยเพ่ือกำรบ ำบัด วิชัย อึงพินิจพงศ์ 2551 3  มหำวิทยำลัยขอนแก่น

744 กำรบ ำบัดรักษำทำงกิจกรรมบ ำบัดส ำหรับผู้ท่ีมีควำมบกพร่องของกำรรับรู้และควำมเข้ำใจ - 2551 5 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

745 กำรเปรียบเทียบผลกำรออกก ำลังกำยข้อเท้ำและกำรออกก ำลังกำยข้อเท้ำร่วมกับกำรฝึก... - 2551 2 -

746 กำรเปรียบเทียบผลของควำมยืดหยุ่นของกล้ำมเน้ือต้นขำด้ำนหลัง (hamstrings)ทันทีหลัง... - 2551 1 -

747 กำรฝึกด้วยน้ ำหนัก : กำรประยุกต์กำยวิภำคศำสตร์และสรีรวิทยำสู่เทคนิคกำรปฏิบัติ สนธยำ สีละมำด 2551 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

748 กำรพัฒนำอุปกรณ์ส ำหรับกำรออกก ำลังกำยเพ่ือเพ่ิมควำมม่ันคงของกระดูกสันหลัง - 2551 1 -
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ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

749 กำรศึกษำกำรทรงตัวด้วยวิธีกำรประเมินในท่ำยืนด้วย functional reach test ในผู้ท่ีมี... นุสรำ ค้ำคล่อง ... [และคนอ่ืนๆ] 2551 1 -

750 กำรศึกษำพัฒนำกำรเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี ณ สถำนสงเครำะห์เด็กอ่อนปำกเกร็ด - 2551 1 -

751 กำรออกก ำลังกล้ำมเน้ือขำหลังผ่ำตัดเปล่ียนข้อเข่ำเทียม สุภำพร เลิศร่วมพัฒนำ. 2551 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

752 กำรออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพส ำหรับผู้สูงอำยุ - 2551 1 หมอชำวบ้ำน

753 ก้ำวย่ำงและทำงเดิน : สรุปผลงำนกำรท ำงำนในระยะท่ี 2 ของแผนงำนสร้ำงเสริมสุขภำพ… - 2551 1 -

754 กิจกรรมบ ำบัด...พัฒนำชีวิต ศุภลักษณ์ เข็มทอง 2551 2 แสงดำว

755 ไขควำมลับ "กำรบ ำบัดแบบโฮมีโอพำธี" มณฑกำ ธีรชัยสกุล 2551 1 กรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและกำรฯ

756 ควำมรู้สึกเห็นคุณค่ำในตนเองของคนพิกำรทำงกำรเคล่ือนไหว : กรณีศึกษำในคนพิกำร... พรพิมล พรแก้ว, 2511- 2551 1 -

757 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระยะเวลำกำรรักษำของเทคนิค hold-relax ต่อกำรเพ่ิมควำมยำ... - 2551 1 -

758 คู่มือกำรนวดรักษำเด็กและทำรก ประโยชน์ บุญสินสุข. 2551 4 คลินิกกำยภำพบ ำบัดไท

759 คู่มือกำรฝึกปฏิบัติกำรวิชำกำรตรวจประเมิน. PT 2103 : กำรทดสอบก ำลังของกล้ำมเน้ือ... นงนภัส เจริญพำนิช. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

760 คู่มือกำรฝึกปฏิบัติกำรวิชำกำรตรวจประเมิน. PT2103 : กำรวัดระยะกำรเคล่ือนไหว(พิมพ์คร้ังท่ื 10)เสำวณีย์ วรวุฒำงกูร. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

761 คู่มือปฏิบัติกำรวิชำกำยภำพบ ำบัดทรวงอกและหัวใจ. PT 3323(พิมพ์คร้ังท่ี 7) เสำวณีย์ วรวุฒำงกูร. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

762 คู่มือปฏิบัติกำรวิชำกำรวินิจฉัยและกำรรักษำโรคด้วยไฟฟ้ำ. PT 3204(พิมพ์คร้ังท่ี 9) ย่ิงลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

763 คู่มือว่ิงเพ่ือสุขภำพ กฤษฎำ บำนช่ืน 2551 3 หมอชำวบ้ำน

764 โครงกำรวิจัยภำคนิพนธ์เร่ืองกำรศึกษำกำรทรงตัวด้วยวิธีกำรประเมินในท่ำยืนด้วย functional - 2551 2 -

765 โครงกำรวิจัยภำคนิพนธ์เร่ืองผลของกำรนวดขมับต่อกำรลดระดับควำมเครียดและควำม... - 2551 1 -

766 จัดรูปกำยให้ใจเป็นสุข นิว แดง ใบเล่ 2551 4 ส่ือดี

767 ดูแลผู้ป่วยอัมพำตคร่ึงซีกจำกโรคหลอดเลือดสมองอย่ำงไรให้ถูกวิธีทำงกำยภำพบ ำบัด - 2551 1 โครงกำรศูนย์กำยภำพบ ำบัดและกำรฯ

768 ต ำรำกำยภำพบ ำบัดคลินิก จงจินตน์ รัตนำภินันท์ชัย, บรรณำธิกำร 2551 1 คณะเทคนิคกำรแพทย์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

769 ต ำรำวิชำกำรกำรใช้น้ ำเพ่ือสุขภำพ - 2551 1 กรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและกำรฯ

770 ต ำรำออร์โธปิดิคส์ 1 - 2551 5 มหำวิทยำลัยมหิดล
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771 นวดรำชส ำนัก. ตอน จุดสัญญำณ ธนำกร เนตินิยม 2551 1 ดวงตะวัน

772 แบบฝึกหัดกำยวิภำคศำสตร์ เกล็ดแก้ว ด่ำนวิวัฒน์. 2551 2 ไอกรุ๊ป เพรส

773 ประชุมวิชำกำร Bone forum 2008 ประชุมวิชำกำร Bone forum (คร้ังท่ี4 : 2551 6 คอนเซ็ฟท์ เมดิคัส

774 ปัจจัยท่ีมีควำมสัมพันธ์กับกำรน ำเทคโนโลยีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกไปใช้ให้เกิดประโยชน์... นัดดำ รีชีวะ, 2517- 2551 1 -

775 เปรียบเทียบกำรทดสอบเดินหกนำทีในผู้สูงอำยุจำกชุมชน และจำกบ้ำนพักคนชรำ สุวรรณี สิงห์โตนิเวศ … [และคนอ่ืนๆ] 2551 2 -

776 ผลของกำรออกก ำลังกำยท่ำฤำษีดัดตนท่ีมีต่อควำมอ่อนตัวและกำรทรงตัวของผู้สูงอำยุ สโรชำ สุทธิจิต 2551 1 -

777 ผลทันทีของกำรยืดคงค้ำงระยะส้ันของกล้ำมเน้ือน่องระหว่ำงกำรยืดโดยกำรโน้มตัวและ... - 2551 1 -

778 พฤติกรรมและควำมต้องกำรกำรออกก ำลังกำยของนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนวิทยำ…ภำณุพงศ์ ไม้สนธ์ิ, 2520- 2551 1 -

779 พิษงูและต ำรับเซรุ่มแก้พิษงูในต ำรำยำของประเทศไทย - 2551 1 ส ำนักยำและวัตถุเสพติด กรมวิทยำฯ

780 มหัศจรรย์ธรรมชำติบ ำบัด วีระชัย วำสิกดิลก (หมอแดง). 2551 1 เกรท ดีไซน์ แอนด์ พร้ิน

781 มะเร็งร้ำยพ่ำยมีดหมอ - 2551 1 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

782 มำรู้จักโรคไตวำยเร้ือรังกันเถอะ - 2551 1 หมอชำวบ้ำน

783 โยคะก่อนนอน - 2551 1 ต้นธรรม

784 โยคะบ ำบัดส ำหรับชำวออฟฟิศ ถือศีล ดิฐวัฒน์โยธิน 2551 2 เนช่ันบุ๊คส์

785 โยคะปรำณยำม : กำรฝึกหำยใจเพ่ืออำยุวัฒนะ โยธี, เค.เอส. 2551 1 ธรรมรักษ์กำรพิมพ์

786 เร่ืองโปรแกรมกำรออกก ำลังกำยส ำเร็จรูปเพ่ือลดอำกำรปวดคอและไหล่ท่ีสัมพันธ์กับงำน - 2551 1 -

787 เล่นสนุกกับลูก. เล่ม 1 ซิลเบิร์ก, แจ็กกี 2551 1 หมอชำวบ้ำน

788 เวทเทรนน่ิง วันใหม่ ประพันธ์บัณฑิต 2551 3 ไอกรุ๊ปเพรส

789 ศึกษำเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของแรงสูงสุดท่ีกล้ำมเน้ือท ำได้ขณะงอศอก 90 องศำ... - 2551 1 -

790 สมุดภำพโคลงฤำษีดัดตน - 2551 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

791 หลักกำรฝึกกีฬำส ำหรับผู้ฝึกสอนกีฬำ สนธยำ สีละมำด 2551 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

792 หลักชนบทศึกษำด้ำนสุขอนำมัยส ำหรับนิสิตในรำยวิชำสหศำสตร์ วิโรจน์ ไววำนิชกิจ. 2551 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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793 ออกก ำลังกำยพิชิตอัมพำตคร่ึงซีก โสภำ พิชัยยงค์วงศ์ดี 2551 2 หมอชำวบ้ำน

794 อัมพำตคร่ึงซีก ฉบับผู้สูงอำยุ - 2551 2 ศูนย์สมเด็จพระสังฆรำชญำณสังวรฯ

795 อุปกรณ์จับยึดข้ัวกระตุ้นไฟฟ้ำ - 2551 1 -

796 เอกสำรค ำสอนวิชำกำยภำพบ ำบัดทรวงอกและหัวใจ. PT3323(พิมพ์คร้ังท่ี 6) เสำวณีย์ วรวุฒำงกูร. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

797 เอกสำรค ำสอนวิชำกำยภำพบ ำบัดในผู้ป่วยทำงออร์โธปิดิกส์ 2. PT4352(พิมพ์คร้ังท่ี 6) ดวงพร เบญจนรำสุทธ์ิ. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

798 เอกสำรค ำสอนวิชำกำยภำพบ ำบัดออร์โธปิดิกส์ 1. PT 3342(พิมพ์คร้ังท่ี 8) อำรียำ จงเสถียรธรรม. 2551 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

799 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรดัดและกำรดึง. เล่ม 1 ปวีนุช ศรีมงคลชัย. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

800 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรดัดและกำรดึง. เล่ม 2 = Spinal mobilization : PT3143(พิมพ์คร้ังท่ี 1) ปวีนุช ศรีมงคลชัย. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

801 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรนวด. PT3101(พิมพ์คร้ังท่ี 6) - 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

802 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรวินิจฉัยและกำรรักษำโรคด้วยไฟฟ้ำ. PT 3204(พิมพ์คร้ังท่ี 9) ย่ิงลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

803 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรออกก ำลังกำยเพ่ือกำรบ ำบัด 1. PT3132(พิมพ์คร้ังท่ี 9) พรรัชนี วีระพงศ์. 2551 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

804 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรออกก ำลังกำยเพ่ือกำรบ ำบัด 2 (เล่ม 1). PT 3133(พิมพ์คร้ังท่ี 9) พรรัชนี วีระพงศ์. 2551 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

805 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรออกก ำลังกำยเพ่ือกำรบ ำบัด 2 (เล่ม 2). PT 3133(พิมพ์คร้ังท่ี 1) พรรัชนี วีระพงศ์ 2551 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

806 เอกสำรค ำสอนวิชำพยำธิวิทยำ. PA2202(พิมพ์คร้ังท่ี 10) ไพศำล ลีละชัยกุล. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

807 เอกสำรค ำสอนวิชำพ้ืนฐำนวิทยำศำสตร์กำรเคล่ือนไหวทำงคลินิก. PT 2083(พิมพ์คร้ังท่ี 1) สุภรัศม์ิ เงินสุทธิวรกุล 2551 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

808 เอกสำรค ำสอนวิชำหลักวิธีทำงกำยภำพบ ำบัดระบบประสำทสมอง. PT3112(พิมพ์คร้ังท่ี 5) - 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

809 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำยภำพบ ำบัดระบบประสำทสมอง. PT 3363(พิมพ์คร้ังท่ี 8) - 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

810 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำจรรยำบรรณและกำรบริหำร. PT 4012 กิติมำ ฉันทพำนิชย์. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

811 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำจรรยำบรรณและกำรบริหำร. PT 4012 กิติมำ ฉันทพำนิชย์. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

812 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำสรีรวิทยำของกำรออกก ำลังกำย. PT 2192(พิมพ์คร้ังท่ี 2) พรรัชนี วีระพงศ์. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

813 Biomechanics of spines stabilization ไพรัช ประสงค์จีน 2550 3 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

814 Bones care kit : กระดูก 206 ช้ินท่ีควรใส่ใจ พงศ์ศักด์ิ ยุกตะนันทน์. 2550 1 เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชากายภาพบ าบัด ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี 38

ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

815 Communication skills ส่ือสำรอย่ำงไรให้มีประสิทธิภำพ - 2550 1 สมำคมกุมำรแพทย์แห่งประเทศไทย

816 Comprehensive review of dialysis - 2550 2 เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคช่ัน

817 Physical diagnosis in cardiology - 2550 1 ทริค ธิงค์

818 Yoga in bed วิลกำ, เอ็ดเวิร์ด 2550 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

819 กดจุดหยุดป่วย พนิดำ กุลประสูติดิลก. 2550 4 วันว่ำง

820 กำยภำพบ ำบัดกับพิษภัยของบุหร่ี รุ่งทิวำ วัจฉละฐิติ, บรรณำธิกำร 2550 8 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

821 กำยภำพบ ำบัดขจัดโรค มำนพ ประภำษำนนท์ 2550 3 เรือนปัญญำ

822 กำยภำพบ ำบัดในภำวะคอเส่ือม รุ้งทิพย์ พันธุเมธำกุล 2550 3 คณะเทคนิคกำรแพทย์ ม.ขอนแก่น

823 กำยวิภำคศำสตร์ 1 บังอร ฉำงทรัพย์. 2550 5 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

824 กำยวิภำคศำสตร์ประยุกต์ของระบบกล้ำมเน้ือและกระดูก เกล็ดแก้ว ด่ำนวิวัฒน์ 2550 2 บุ๊คเน็ท

825 กำรจัดกำรทำงกำยภำพบ ำบัดโดยใช้เทคนิคกำรขยับเคล่ือนระบบประสำท รุ้งทิพย์ พันธุเมธำกุล 2550 3 คณะเทคนิคกำรแพทย์ ม.ขอนแก่น

826 กำรดูแลผู้ป่วยปวดหลัง ปวดเอว ด้วยกำรแพทย์ผสมผสำน - 2550 1 กองกำรแพทย์ทำงเลือก

827 กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรและกำรพยำบำล ชวนพิศ วงศ์สำมัญ 2550 1 คณะพยำบำลศำสตร์ ม.ขอนแก่น

828 กำรตรวจประเมินทำงกำยภำพบ ำบัดบริเวณกระดูกสันหลัง รุ้งทิพย์ พันธุเมธำกุล 2550 3 คณะเทคนิคกำรแพทย์ ม.ขอนแก่น

829 กำรตรวจปัสสำวะทำงห้องปฏิบัติกำรข้ันพ้ืนฐำน วิโรจน์ ไววำนิชกิจ. 2550 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

830 กำรเปรียบเทียบควำมน่ำเช่ือถือของผู้วัดและระหว่ำงผู้วัดในกำรประเมินกำรทรงตัวโดย... - 2550 1 -

831 กำรเปรียบเทียบผลของควำมยืดหยุ่นของกล้ำมเน้ือต้นขำด้ำนหลัง (hamstring) ทันทีหลัง… - 2550 1 -

832 กำรศึกษำเปรียบเทียบลักษณะกำรก้ำวเดินในขณะเปิดตำและปิดตำ - 2550 1 -

833 กำรส ำรวจภำวะอ้วนและน้ ำหนักตัวเกินในเด้กนักเรียนช้ันประถมศึกษำในประเทศไทย - 2550 1 -

834 แกะรอยแผนธุรกิจเงินล้ำน. ชุดท่ี 3 - 2550 2 สถำบันพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงฯ

835 คัมภีร์นวดแผนโบรำณ : ต ำรำกำรนวดบ ำบัดรักษำโรคแผนโบรำณ วิสันต์ ท้ำวสูงเนิน 2550 4 วีทีเอส

836 คัมภีร์หัตถเวชพรรณนำ : โรคหัวไหล่ แขน และมือ วิบูลย์ นุขประมูล 2550 2 สถำบันพระบรมรำชชนก
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชากายภาพบ าบัด ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

837 คุยตัว-ตัว กับครูโยคะ ถือศีล ดิฐวัฒน์โยธิน. 2550 1 วิริยะ

838 คู่มือกำรนวดรักษำโรคแบบรำชส ำนัก - 2550 5 ศูนย์พัฒนำต ำรำกำรแพทย์แผนไทย

839 คู่มือกำรฝึกปฏิบัติกำรวิชำกำรตรวจประเมิน. PT 2103 : กำรทดสอบก ำลังของกล้ำมเน้ือ... นงนภัส เจริญพำนิช. 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

840 คู่มือกำรฝึกปฏิบัติกำรวิชำกำรตรวจประเมิน. PT 2103 : กำรวัดระยะกำรเคล่ือนไหว(คร้ังท่ี9) เสำวณีย์ วรวุฒำงกูร. 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

841 คู่มือกำรออกก ำลังกำยอย่ำงถูกวิธี ปวีนุช ศรีมงคลชัย 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

842 คู่มือนวดทำรก : สัมผัสรักจำกมือแม่ รุ่งนภำ กิตติวัฒน์. 2550 3 คลินิกสุขภำพ

843 คู่มือปฏิบัติกำรรำยวิชำกำยภำพบ ำบัดทรวงอกและหัวใจ. PT3323(พิมพ์คร้ังท่ี 6) เสำวณีย์ วรวุฒำงกูร. 2550 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

844 คู่มือปฏิบัติกำรวิชำกำรวินิจฉัยและกำรรักษำโรคด้วยไฟฟ้ำ. PT 3204(พิมพ์คร้ังท่ี 8) ย่ิงลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

845 เคล็ดวิธีสู่จุดสูงสุด : ด้วยกำรฝึกโยคะสไตล์ครูแหม่ม มลลิกำ ศรีเปล่ง 2550 2 บ้ำนพระอำทิตย์

846 โครงกำรวิจัยภำคนิพนธ์เร่ืองผลทันทีของกำรยืดกล้ำมเน้ือน่องต่อกำรเพ่ิมองศำกำรเคล่ือน... - 2550 1 -

847 เจ็บจำกว่ิง : กำรป้องกันและแนวกำรรักษำแด่นักว่ิง ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์. 2550 3 หมอชำวบ้ำน

848 ฉันผ่ำตัด...ตัวเอง ฉัตริษำ ศรีสำนติวงศ์ 2550 1 คลินิกสุขภำพ

849 ชิอัตสึ : มหัศจรรย์ปลำยน้ิว เออร์วิน, ยูกิโกะ 2550 3 หนังสือดีของผีเส้ือ

850 ต ำรำกำรนวดไทย. เล่ม 1 ยงศักด์ิ ตันติปิฎก 2550 2 มูลนิธิสำธำรณสุขกับกำรพัฒนำ

851 ต ำรำวิชำกำรสุขภำพกำรควบคุมกำรบริโภคยำสูบ - 2550 3 เครือข่ำยวิชำชีพสุขภำพเพ่ือสังคมไทยฯ

852 ต ำรำวิชำกำรสุคนธบ ำบัด - 2550 1 กรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและกำรฯ

853 ต ำรำอำยุรศำสตร์ 3 วิทยำ ศรีดำมำ, บรรณำธิกำร 2550 5 โครงกำรต ำรำจุฬำอำยุรศำสตร์ ภำคฯ

854 ไทยปรำณ พลังภำยในต้ำนโรค ฟ้ืนฟูควำมเป็นหนุ่ม-สำว มำนพ ประภำษำนนท์ 2550 2 เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี

855 นวดบ ำบัด : สัมผัสแห่งควำมสุข ศีขริน 2550 1 เรือนบุญ

856 นวดเพ่ือผ่อนคลำยท่ัวร่ำงกำย พิศิษฐ เบญจมงคลวำรี. 2550 1 หมอชำวบ้ำน

857 นวดสัมผัสบ ำบัดโรค สุวรรณำ รัตนเสถียร 2550 2 คลินิกสุขภำพ

858 บ้ำนภำยใน : โยคะเพ่ือควำมสุขสงบและควำมส ำเร็จ สุวรรณำ โชคประจักษ์ชัด อุชุคตำนนท์ 2550 2 บ้ำนภำยใน



 ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชากายภาพบ าบัด ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

859 บ ำบัดโรคด้วยกำยบริหำรแบบฤษีดัดตน วัชรำ เปรมหัตถกิจ 2550 3 พิมพ์ทอง

860 เบบ้ีเฟซ เคล็ดหน้ำใสผิวอ่อนเยำว์ เมลำนี มุกดำ 2550 1 เพชรสีน้ ำเงิน

861 ประสำทกำยวิภำคศำสตร์ : สมองใหญ่ (Cerebrum) สมองน้อย (Cerebellum) กนกพร ฉำยะบุระกุล 2550 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยรังสิต

862 ปัญหำท่ีได้รับกำรปรึกษำบ่อยทำงอำยุรศำสตร์ วิชัย ประยูรวิวัฒน์, บรรณำธิกำร 2550 2 วิทยำลัยแพทย์ศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ

863 ผลของกำรนวดทำรกต่อควำมสำมำรถด้ำนกำรเคล่ือนไหวของทำรกไทย อำยุ 4-5 เดือน - 2550 1 -

864 ผลของเทคนิคไอออนดตโฟรีซีสต่อควำมชุ่มช้ืนของใบหน้ำในเพศหญิง อำยุระหว่ำง 20 ถึง 25 ปี - 2550 1 -

865 พจนำนุกรมศัพท์กำรวิจัยและสถิติ (พิมพ์คร้ังท่ี 2) ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ 2550 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

866 พฤกษำศำสตร์ สปำกับรำศรี อนงค์ นวลมณี 2550 2 วี.ที.เอส.

867 พ้ืนฐำนศัลยศำสตร์ - 2550 2 กรุงเทพเวชสำร

868 มหัศจรรย์ธรรมชำติบ ำบัด. 2 วีระชัย วำสิกดิลก (หมอแดง). 2550 2 เกรท ดีไซน์ แอนด์ พร้ิน

869 โยคะง่ำยๆทุกท่ีทุกเวลำ ภุมรำ แก้วศรี 2550 2 สุขภำพใจ

870 โยคะในชีวิตประจ ำวัน : เทคนิคโยคะพ้ืนฐำนท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนยุคใหม่เพ่ือให้คุณ... - 2550 1 หมอชำวบ้ำน

871 โยคะบ ำบัดโรค (พิมพ์คร้ังท่ี 1) เบญจำมณี ค ำเมือง 2550 1 คลินิกสุขภำพ

872 โยคะบ ำบัดโรค (พิมพ์คร้ังท่ี 2) เบญจำมณี ค ำเมือง 2550 1 คลินิกสุขภำพ

873 โยคะเพ่ือพัฒนำร่ำงกำยและจิตใจ แพทย์พงษ์ วรพงศ์พิเชษฐ 2550 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

874 รังสีวินิจฉัย - 2550 2 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

875 โรคกระดูกสันหลังเส่ือม - 2550 4 คณะแพทย์ศำสตร์ ม.เชียงใหม่

876 โรคสมำธิส้ัน : หลำกหลำยวิธีบ ำบัดท่ีไม่ต้องพ่ึงยำ มำโนช อำภรณ์สุวรรณ 2550 1 รักลูกแฟมิล่ีกรุ๊ป

877 หนังสือชุดสุขภำวศึกษำ กำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยแห่งฯ 2550 3 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

878 หัวใจแห่งโยคะ : ค้นหำท่วงท่ำและมรรคำเฉพำะตัว เทสิกำจำรย์, ที.เค.วี. 2550 1 มูลนิธิโกมลคีมทอง

879 ห่ำงไกล "ข้อเส่ือม" จิตระพี บัวผัน. 2550 2 ใกล้หมอ

880 ออร์โธปิดิกส์ วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ ... [และคนอ่ืนๆ] 2550 1 คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี



 ตารางหมายเลข  9
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ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

881 อิทธิพลของลักษณะรองเท้ำต่ออำกำรปวดเท้ำในนักศึกษำมหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิม… ปิยนุช อยู่เจริญ. 2550 1 -

882 เอกสำรค ำสอน (บรรยำย) วิชำหลักกำรปฏิบัติงำนกำยภำพบ ำบัด. PT 3012 (พิมพ์คร้ังท่ี 1) - 2550 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

883 เอกสำรค ำสอน (ปฏิบัติกำร) วิชำหลักกำรปฏิบัติงำนกำยภำพบ ำบัด. PT 3012(พิมพ์คร้ังท่ี 2) - 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

884 เอกสำรค ำสอนวิชำกำยภำพบ ำบัดทรวงอกและหัวใจ. PT 3323(พิมพ์คร้ังท่ี 5) เสำวณีย์ วรวุฒำงกูร. 2550 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

885 เอกสำรค ำสอนวิชำกำยภำพบ ำบัดในผู้ป่วยทำงออร์โธปิดิกส์ 2. PT4352(พิมพ์คร้ังท่ี 5) ดวงพร เบญจนรำสุทธ์ิ 2550 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

886 เอกสำรค ำสอนวิชำกำยภำพบ ำบัดออร์โธปิดิกส์ 1 (เล่ม 1). PT 3342 (พิมพ์คร้ังท่ี 7) อำรียำ จงเสถียรธรรม. 2550 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

887 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรจัดกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพในเด็กพิกำร. PT 4373(พิมพ์คร้ังท่ี 2) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

888 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรนวด. PT 3101(พิมพ์คร้ังท่ี 5) - 2550 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

889 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรรักษำโดยใช้ควำมร้อนและแสง. PT 3203 (พิมพ์คร้ังท่ี 3) ดวงพร เบญจนรำสุทธ์ิ. 2550 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

890 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรวินิจฉัยและกำรรักษำด้วยไฟฟ้ำ. PT 3204(พิมพ์คร้ังท่ี 10) ย่ิงลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ. 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

891 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรวินิจฉัยและกำรรักษำโรคด้วยไฟฟ้ำ. PT 3204(พิมพ์คร้ังท่ี 8) ย่ิงลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

892 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรส่งเสริมพัฒนำกำรในเด็ก. PT 4392(พิมพ์คร้ังท่ี 2) วีรยำ วงษำพรหม. 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

893 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรออกก ำลังกำยเพ่ือกำรบ ำบัด 1. PT3132(พิมพ์คร้ังท่ี 8) พรรัชนี วีระพงศ์. 2550 3 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

894 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรออกก ำลังกำยเพ่ือกำรบ ำบัด 2. PT3133(พิมพ์คร้ังท่ี 8) - 2550 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

895 เอกสำรค ำสอนวิชำพยำธิวิทยำ. PA 2202(พิมพ์คร้ังท่ี 9) ไพศำล ลีละชัยกุล. 2550 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

896 เอกสำรค ำสอนวิชำหลักวิธีทำงกำยภำพบ ำบัดระบบประสำท. PT3112(พิมพ์คร้ังท่ี 4) - 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

897 เอกสำรค ำสอนวิชำออร์โธปิดิกส์ท่ัวไป. OT3192(พิมพ์คร้ังท่ี 6) อำรียำ จงเสถียรธรรม. 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

898 เอกสำรค ำสอนวิทยำภูมิคุ้มกันทำงกำรแพทย์. MT 3412 (พิมพ์คร้ังท่ี 6) ทวีพร พันธ์ุพำณิชย์. 2550 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

899 เอกสำรค ำสอนวิทยำศำสตร์กำรเคล่ือนไหวทำงคลินิค. PT 2123 (พิมพ์คร้ังท่ี 1) พรรัชนี วีระพงศ์ ... [และคนอ่ืนๆ]. 2550 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

900 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำยภำพบ ำบัดระบบประสำทสมอง. PT3363(พิมพ์คร้ังท่ี 7) - 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

901 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำจรรยำบรรณและกำรบริหำร. PT 4012(พิมพ์คร้ังท่ี 1) กิติมำ ฉันทพำนิชย์ 2550 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

902 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำสรีรวิทยำของกำรออกก ำลังกำย. PS 2192(พิมพ์คร้ังท่ี 1) พรรัชนี วีระพงศ์ 2550 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

903 108 ค ำถำม ธรรมชำติบ ำบัด ขจัดโรคใกล้ตัว - 2549 2 บ้ำนพระอำทิตย์

904 127 ท่ำกำยบริหำรแบบไทยท่ำฤำษีดัดตน เพ็ญนภำ ทรัพย์เจริญ 2549 4 ศูนย์พัฒนำต ำรำกำรแพทย์แผนไทยฯ

905 Advanced stroke program : กำรประชุมวิชำกำร ปี 2549 คณะกำยภำพบ ำบัดและ... กำรประชุมวิชำกำร ปี 2549 คณะ... 2549 1 มหำวิทยำลัยมหิดล

906 Routine to research in physical therapy : กำรประชุมวิชำกำร ปี 2549 คณะกำยภำพ... กำรประชุมวิชำกำร ปี 2549 คณะ... 2549 1 มหำวิทยำลัยมหิดล

907 กำยบริหำรแกว่งแขนและกำรด่ืมน้ ำเพ่ือป้องกันและรักษำโรคต่ำงๆ - 2549 1 มูลนิธิรัศมีธรรม

908 กำยภำพบ ำบัด มศว จำกจุดเร่ิม--สู่อนำคต - 2549 2 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

909 กำยภำพบ ำบัดในผู้สูงอำยุ สมนึก กุลสถิตพร 2549 3 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

910 กำยภำพบ ำบัดหยุดโรคด้วยตนเอง มำนพ ประภำษำนนท์ 2549 1 หมอชำวบ้ำน

911 กำยวิภำคศำสตร์และสรีรวิทยำของมนุษย์ ร ำแพน พรเทพเกษมสันต์ 2549 8 ศิลปำบรรณำคำร

912 กำรตรวจร่ำงกำยทำงออร์โทปิดิคส์ - 2549 3 คณะแพทยศำสตร์ ม.เชียงใหม่

913 กำรเปรียบเทียบควำมคล่องตัวระหว่ำงเด็กนักเรียนน้ ำหนักตำมเกณฑ์กับเด็กน้ ำหนักเกิน... - 2549 1 -

914 กำรพัฒนำศักยภำพรอบด้ำนในเด็กท่ีมีปัญหำด้ำนกำรเคล่ือนไหว : กำรประชุมวิชำกำร ปี... กำรประชุมวิชำกำร ปี 2549 คณะ... 2549 1 มหำวิทยำลัยมหิดล

915 กำรลดทอนสัญญำณรบกวนบนคล่ืนไฟฟ้ำหัวใจโดยใช้ตัวกรองเชิงเลขแบบปรับตัวได้ ชลิต  จิตต์สวัสด์ิไทย. 2549 1 -

916 กำรศึกษำควำมน่ำเช่ือถือและควำมแม่นย ำของแบบสอบถำมอำกำรปวดหลังส่วนล่ำง... - 2549 1 -

917 กำรออกก ำลังกำยด้วยกำรเหยียดยืดกล้ำมเน้ือเพ่ือสุขภำพและกีฬำ มงคล แฝงสำเคน 2549 3 โอเดียนสโตร์

918 กำรออกก ำลังกำยด้วยกำรเหยียดยืดก ำลังกล้ำมเน้ือเพ่ือสุขภำพและกีฬำ มงคล แฝงสำเคน 2549 1 โอเดียนสโตร์

919 เก่งคน ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ 2549 1 ฟำร์โกล็บ พับลิชช่ิง

920 ไขควำมลับ "กำรบ ำบัดแบบโฮมีโอพำธี" มณฑกำ ธีรชัยสกุล. 2549 10 กรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและฯ

921 ควำมพิกำรป้องกันได้ถ้ำรู้วิธี - 2549 2 สภำสังคมสงเครำะห์แห่งประเทศไทย

922 คู่มือกำรดูแลตนเองส ำหรับผู้ป่วยท่ีได้รับกำรเข้ำเฝือก สุขใจ  ศรีเพียรเอม 2549 1 โรงพยำบำลเลิดสิน กรมกำรแพทย์ 

923 คู่มือกำรดูแลตนเองส ำหรับผู้ป่วยเปล่ียนข้อตะโพกเทียม สุขใจ  ศรีเพียรเอม 2549 1 โรงพยำบำลเลิดสิน กรมกำรแพทย์ 

924 คู่มือกำรฝึกปฏิบัติกำรวิชำกำรตรวจประเมิน. PT 2103 : กำรทดสอบก ำลังของกล้ำมเน้ือด้วยมือ นงนภัส เจริญพำนิช. 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ



 ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชากายภาพบ าบัด ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

925 คู่มือกำรฝึกปฏิบัติกำรวิชำกำรตรวจประเมิน. PT2103 : กำรวัดระยะกำรเคล่ือนไหว(พิมพ์คร้ังท่ี 8) เสำวณีย์ วรวุฒำงกูร. 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

926 คู่มือปฏิบัติกำรรำยวิชำกำยภำพบ ำบัดทรวงอกและหัวใจ. PT 3323(พิมพ์คร้ังท่ี 5) นพวรรณ จำรุสุสินธ์ 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

927 คู่มือปฏิบัติกำรวิชำกำรวินิจฉัยและกำรรักษำโรคด้วยไฟฟ้ำ. PT 3204(พิมพ์คร้ังท่ี 7) ย่ิงลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ. 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

928 คู่มือโยคะวัยรุ่นส ำหรับฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง - 2549 9 กรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและฯ

929 คู่มือหยุดปวดด้วยตนเอง สุรศักด์ิ ศรีสุข 2549 1 หมอชำวบ้ำน

930 คู่มืออบรมกำรนวดไทยเทคนิคกำรนวดสปำ : สปำเท้ำ, นวดน้ ำมัน, นวดสลำยไขมัน นวดหน้ำ เพ็ญนภำ ทรัพย์เจริญ, [บรรณำธิกำร] 2549 2 ศูนย์พัฒนำต ำรำกำรแพทย์แผนไทย

931 คู่มืออบรมกำรนวดไทยแบบรำชส ำนัก เพ็ญนภำ ทรัพย์เจริญ 2549 5 มูลนิธิกำรแพทย์แผนไทยพัฒนำ

932 แค่ 5 นำทีเพ่ือสุขภำพดีตลอดวัน อเล็กซำนเดอร์, เจน 2549 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

933 โครงกำรวิจัยเชิงส ำรวจวิชำชีพกำยภำพบ ำบัด และกำรควบคุมกำรบริโภคยำสูบ - 2549 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

934 ต ำรำซักประวัติและตรวจร่ำงกำย สันต์ หัตถีรัต 2549 1 หมอชำวบ้ำน

935 ต ำรำวิชำกำรสุขภำพ : กำรควบคุมกำรบริโภคยำสูบส ำหรับบุคคลำกรและนักศึกษำวิชำชีพ... - 2549 3 เครือข่ำยวิชำชีพสุขภำพเพ่ือสังคมไทย

936 ต ำรำวิทยำเอมบริย์โอ : ส ำหรับนักศึกษำแพทย์ จันทิมำ รุ่งเรืองชัย 2549 1 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล

937 เติมเต็มพลังชีวิตด้วยพลังหินบ ำบัด จุฑำมำศ ณ สงขลำ 2549 1 สถำพรบุ๊คส์

938 ธุรกิจสปำ - 2549 2 เจเอสที พับลิชช่ิง

939 นวด...แก้ปวดสำรพัดโรค - 2549 1 นิตยสำรบีเวลล์

940 นวดไทย มำนพ ประภำษำนนท์ 2549 3 มติชน

941 นวดฝ่ำเท้ำบรรเทำโรค ม. อ้ึงอรุณ 2549 1 สมิต

942 นวดสัมผัสบ ำบัดโรค สุวรรณำ รัตนเสถียร 2549 1 คลินิกสุขภำพ

943 บุคลิกดี 24 ช่ัวโมง ประณม ถำวรเวช 2549 1 ใส่ใจ

944 ป้องกันรักษำโรคประสำทอ่อนด้วยกำรนวด ม. อ้ึงอรุณ 2549 1 สมิต

945 ปัญหำโรคเด็กท่ีพบบ่อย - 2549 1 กรุงเทพเวชสำร

946 ผลทันทีของกำรยึดกล้ำมเน้ือน่องต่อกำรเพ่ิมองศำกำรเคล่ือนไหวในกำรกระดกข้อเท้ำใน... กำญจนำ ชิณวุธ ... [และคนอ่ืนๆ] 2549 1 -
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ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

947 ฝึกโยคะต้ังแต่เร่ิมต้น มิสโจลี ลี 2549 2 เอ็ดดูเคช่ัน ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย

948 มหัศจรรย์ธรรมชำติบ ำบัด วีระชัย วำสิกดิลก (หมอแดง) 2549 2 เกรท ดีไซน์ แอนด์ พร้ิน

949 รู้ทันบุคลิก พลิกทุกสถำนกำรณ์ เฮดจ์, แพทริเซีย 2549 1 มำยด์

950 โรคข้อส ำหรับบุคลำกรทำงกำรแพทย์และประชำชน ประจ ำปี 2549 - 2549 2 สมำคมรูมำติสซ่ัมแห่งประเทศไทย

951 โรคข้ออักเสบ : ค ำถำมท่ีต้องกำรค ำตอบ ศักด์ิ บวร 2549 1 สมิต

952 สรุปรำยงำนกำรประชุมวิชำกำรบุหร่ีกับสุขภำพแห่งชำติ คร้ังท่ี 5 เร่ือง "รวมพลังประชำคม… กำรประชุมวิชำกำรบุหร่ีกับสุขภำพ… 2549 1 ศูนย์วิจัยและจัดกำรควำมรู้เพ่ือกำรฯ

953 สำระส ำคัญวิชำสรีรวิทยำ - 2549 3 โครงกำรต ำรำ วพม.

954 สุวคนธ์บ ำบัด ตรีสุคนธ์ 2549 4 มังกรย้ิม

955 อยำกให้ลูกเก่ง...ฝึกลูกด้วยโยคะ นันทกำ ทวีปกุล 2549 1 สำรคดี

956 อยำกให้ลูกเก่ง...ฝึกลูกด้วยโยคะ (พิมพ์คร้ังท่ี 2) นันทกำ ทวีปกุล 2549 1 สำรคดี

957 เอกสำรค ำสอนวิชำกำยภำพบ ำบัดทรวงอกและหัวใจ. PT 3323(พิมพ์คร้ังท่ี 4) เสำวณีย์ วรวุฒำงกูร. 2549 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

958 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรจัดกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพในเด็กพิกำร. PT 4373 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2549 5 คณะกำยภำพบ ำบัด ม.หัวเฉียวเฉลิมฯ

959 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรตรวจประเมิน. PT 2103 นพพร คุรุเสถียร 2549 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

960 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรวินิจฉัยและกำรรักษำโรคด้วยไฟฟ้ำ. PT 3204(พิมพ์คร้ังท่ี 7) ย่ิงลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ. 2549 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

961 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรส่งเสริมพัฒนำกำรในเด็ก. PT 4392 - 2549 5 คณะกำยภำพบ ำบัด ม.หัวเฉียวเฉลิมฯ

962 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรออกก ำลังกำยเพ่ือกำรบ ำบัด 2. PT 3133 - 2549 5 คณะกำยภำพบ ำบัด ม.หัวเฉียวเฉลิมฯ

963 เอกสำรค ำสอนวิชำพยำธิวิทยำ. PA2202(พิมพ์คร้ังท่ี 8) ไพศำล ลีละชัยกุล. 2549 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

964 เอกสำรค ำสอนวิชำหลักกำรปฏิบัติงำนกำยภำพบ ำบัด. PT 3012 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2549 5 คณะกำยภำพบ ำบัด ม.หัวเฉียวเฉลิมฯ

965 เอกสำรค ำสอนวิชำออร์โธปิดิกส์ท่ัวไป. OT3192(พิมพ์คร้ังท่ี 5) อำรียำ จงเสถียรธรรม. 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

966 เอกสำรประกอบกำรประชุมวิชำกำรบุหร่ีกับสุขภำพแห่งชำติ คร้ังท่ี 5 เร่ือง "รวมพลังประชำคม กำรประชุมวิชำกำรบุหร่ีกับสุขภำพ... 2549 2 ศูนย์วิจัยและจัดกำรควำมรู้เพ่ือกำรฯ

967 40 ปี กำยภำพบ ำบัด - 2548 1 สมำคมศิษย์เก่ำกำยภำพบ ำบัด

968 7-Day Yoga โปรแกรมกำรฝึกโยคะใน 7 วัน สุธีร์ พันทอง 2548 2 พิมพ์ค ำ
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969 Evidence-based clinical practice guideline ทำงอำยุรกรรม 2548 - 2548 1 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

970 Fight & fit = โรคฮิตคนท ำงำน วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล 2548 1 บี เฮลท์ต้ี

971 Orthopaedics for medical students - 2548 4 โครงกำรต ำรำวิทยำลัยแพทยศำสตร์ฯ

972 Rehabilitation in orthopaedic patients - 2548 5 ชำนเมืองกำรพิมพ์

973 กำยบริหำรบ ำบัดด้วยวิธีแกว่งแขน : สรรพโรคจักคลำยสำรพัดไข้ ศักด์ิ อนุสรณ์ 2548 1 สุขภำพใจ

974 กำยวิภำคศำสตร์ - 2548 3 สุวีริยำสำส์น

975 กำยวิภำคศำสตร์แขนและคู่มือปฏิบัติกำร ภัทริยำ อินทร์โท่โล่ 2548 1 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

976 กำยวิภำคศำสตร์ประยุกต์ของทรวงอก เกล็ดแก้ว ด่ำนวิวัฒน์ 2548 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

977 กำรประชุมวิชำกำร 40 ปี กำยภำพบ ำบัด = Stroke ระหว่ำงวันท่ี 23-25 มีนำคม 2548 ณ... กำรประชุมวิชำกำร 40 ปี กำยภำพ... 2548 2 มหำวิทยำลัยมหิดล

978 กำรประเมินภำวะสุขภำพทำรกแรกเกิด เกรียงศักด์ิ จีระแพทย์ 2548 1 ด่ำนสุทธำกำรพิมพ์

979 กำรเปรียบเทียบอัตรำส่วนระหว่ำงควำมแข็งแรงของกล้ำมเน้ือ quadriceps และ hamstrings - 2548 1 -

980 กำรยกกำรเคล่ือนย้ำยผู้บำดเจ็บและเจ็บป่วยฉุกเฉิน อุ่นใจ เครือสถืตย์ 2548 1 โครงกำรสวัสดิกำรวิชำกำร สถำบันฯ

981 กำรยศำสตร์และกำยวิภำคเชิงกล ธวัชชำนนท์ สิปปภำกุล 2548 1 วำดศิลป์

982 กำรศึกษำดัชนีกำรล้ำและระยะเวลำกำรฟ้ืนตัวของ quadriceps muscle เปรียบเทียบระหว่ำงเพศใน...ชลิตำ จุลหำญกิจ 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

983 กำรศึกษำเปรียบเทียบผลของควำมร้อนต้ืนโดยใช้แผ่นประคบร้อนและผลของควำมร้อนลึกโดยใช้...ธวัชชัย เลือดศรี 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

984 ข้ออักเสบ : รวมทุกเร่ืองน่ำรู้เพ่ือทุก "ข้อ" ท่ีดีของคุณ - 2548 3 ใกล้หมอ

985 ไข้รูมำติก-โรคหัวใจรูมำติก สุรเกียรติ อำชำนำนุภำพ. 2548 1 หมอชำวบ้ำน

986 ควำมเข้ำใจของผู้ป่วยบำดเจ็บไขสันหลังและนักกำยภำพบ ำบัดในกำรรักษำด้วยกำรยืนเป็นเวลำ… จิตร์ลัดดำ ถินสูงเนิน. 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

987 ควำมทนทำนแบบคงค้ำงของกล้ำมเน้ือหน้ำท้องและกล้ำมเน้ือหลังในนักศึกษำกำยภำพบ ำบัดช้ัน...สุภำภรณ์ พิณพงษ์ 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

988 ควำมน่ำเช่ือถือของผู้วัดและระหว่ำงผู้วัดในกำรออกก ำลังกำยเพ่ือเพ่ิมควำมม่ันคงของกระดูกสันหลัง...ชำลิณีย์ พลอยสุกใส 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

989 ควำมรู้ควำมเข้ำใจในวิชำชีพกำยภำพบ ำบัดของผู้ท่ีท ำงำนในโรงงำนอุตสำหกรรม สำยสุนีย์ ฉิมวัตร 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

990 ควำมสัมพันธ์ของกำรตรวจประเมินภำวะอุ้งฝ่ำเท้ำ 3 วิธีในนักศึกษำมหำวิทยำลัยหัวเฉียว… ฐิติมำ เหลือจ้อย 2548 1 -
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991 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระยะเวลำในกำรคงค้ำงของข้ันตอนในกำรท ำเทคนิค hold-relax ต่อกำรเพ่ิม...กนกวลี โพธ์ิศรี 2548 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

992 คอพอกเป็นพิษ-ต่อมไทรอยด์ท ำงำนเกิน สุรเกียรติ อำชำนำนุภำพ. 2548 1 หมอชำวบ้ำน

993 คู่มือกำรฝึกปฏิบัติกำรวิชำกำรตรวจประเมิน. PT 2103 : กำรทดสอบก ำลังของกล้ำมเน้ือ... นงนภัส เจริญพำนิช. 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

994 คู่มือกำรฝึกปฏิบัติกำรวิชำกำรตรวจประเมิน. PT 2103 : กำรวัดระยะกำรเคล่ือนไหว เสำวณีย์ วรวุฒำงกูร. 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

995 คู่มือปฏิบัติกำรวิชำกำรวินิจฉัยและกำรรักษำโรคด้วยไฟฟ้ำ. PT 3204 ย่ิงลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ 2548 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

996 จิตเวชศำสตร์รำมำธิบดี - 2548 3 มหำวิทยำลัยมหิดล

997 โดสะโฮ : กำรฝึกกำรเคล่ือนไหวเด็กพิกำรแบบญ่ีปุ่น = Dousa-Hou โคะนิชิ, โชโซ ... [และคนอ่ืนๆ] 2548 1 วิศำลกำรพิมพ์

998 ต ำรำกำรนวดไทย. เล่ม 1 ยงศักด์ิ ตันติปิฎก 2548 1 มูลนิธิสำธำรณสุขกับกำรพัฒนำ

999 ต ำรำโรคข้อ - 2548 6 สมำคมรูมำติสซ่ัมแห่งประเทศไทย

1000 ถอดรหัสลับของหลัง ประโยชน์ บุญสินสุข. 2548 1 คลินิกกำยภำพบ ำบัดไท

1001 เท้ำต้องมำก่อน : ศำสตร์กำรกดจุดนวดเท้ำเพ่ือสุขภำพ นอร์แมน, ลอร่ำ 2548 4 มติชน

1002 ไทยปรำณ พลังภำยในต้ำนโรค มำนพ ประภำษำนนท์ 2548 1 มติชน

1003 น่ิวในถุงน้ ำดี สุรเกียรติ อำชำนำนุภำพ. 2548 1 หมอชำวบ้ำน

1004 น่ิวในท่อไต สุรเกียรติ อำชำนำนุภำพ. 2548 1 หมอชำวบ้ำน

1005 แนะแนวกำรอบรมเล้ียงดูเด็ก : จำกแรกเกิดถึง 5 ปี - 2548 1 รำชวิทยำลัยกุมำรแพทย์แห่งประเทศไทย

1006 บทสนทนำภำษำอังกฤษส ำหรับบุคลำกำรทำงกำรแพทย์. เล่ม 5 - 2548 1 โรงพยำบำลบีเอ็นเอช (บำงกอกเนอสฯ

1007 บุคลิกภำพสู่ควำมเป็นผู้น ำ ชินน์, จอร์จ. 2548 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1008 ปวดตำ-ต้อหินเฉียบพลัน สุรเกียรติ อำชำนำนุภำพ. 2548 1 หมอชำวบ้ำน

1009 ผลของกำรประคบด้วยควำมเย็นต่อภำวะกำรปวดของกล้ำมเน้ือภำยหลังกำรออกก ำลังกำยแบบ... เกษทิพย์ แพงศรี 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1010 ผลของกำรใส่เคร่ืองช่วยพยุงข้อเข่ำต่อกำรรับรู้ต ำแหน่งของข้อต่อก่อนและหลังออกก ำลังกำย กัญญรัตน์ ชลอรักษ์ 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1011 ผลของโปรแกรมกำรฝึกกำรทรงตัวส ำหรับเคร่ืองวัดกำรทรงตัว (PHBV1) ในกลุ่มคนท่ีมีสุขภำพดี... สุกิจ ขันสมบัติ 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1012 ฝึกช่ีกงอย่ำงง่ำยแบบ DCP สันติ ต้ังรพีพำกร. 2548 1 บ้ำนพระอำทิตย์
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ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

1013 พลังหินบ ำบัดส ำหรับคนรักสุขภำพ จุฑำมำศ ณ สงขลำ 2548 1 สถำพรบุ๊คส์

1014 พิชิตควำมเครียดด้วยวิธีธรรมชำติ สุคนธพันธ์ุ วีรวรรณ 2548 1 Bear

1015 ภำวะกล้ำมเน้ือหดเกร็ง อำรีรัตน์ สุพุทธิธำดำ 2548 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1016 เมนูควำมสุข วิวัฒน์ วิริยกิจจำ 2548 1 หมอชำวบ้ำน

1017 เย่ือหุ้มสมองอักเสบ-ไข้กำฬหลังแอ่น สุรเกียรติ อำชำนำนุภำพ. 2548 1 หมอชำวบ้ำน

1018 ระยะเวลำกำรฟ้ินคืนของก ำลังกล้ำมเน้ือหลังกำรยืดกล้ำมเน้ือแบบคงค้ำงต่อควำมสูงในกำรกระโดด...สุทธำรัตน์ ปำนเล็ก. 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1019 เร่ืองของเท้ำ (มือไม่เก่ียว) ประโยชน์ บุญสินสุข. 2548 1 คลินิกกำยภำพบ ำบัดไท

1020 ลดควำมอ้วน ชวนลูกผอม พิภพ จิรภิญโญ 2548 1 ฟอร์ขำยด์

1021 ลบร้ิวรอยและจุดด่ำงด ำบนใบหน้ำโดยไม่ต้องศัลยกรรม พนิดำ กุลประสูติดิลก 2548 1 สุขภำพใจ

1022 ศัพท์ : วิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำยภำพบ ำบัด - 2548 1 เค.เอส.พี.กำรพิมพ์

1023 สบำยในสปำ แพรชมพู 2548 1 เพชรกำรเรือน

1024 สปำ                                 บุษบง จ ำเริญดำรำรัศมี 2548 1 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1025 สปำ แอนด์ บิวต้ี สวย...รวย...รุ่ง - 2548 2 พีเพิลมีเดีย

1026 สรีรวิทยำ. 3 กนกวรรณ ติลกสกุลชัย 2548 3 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล

1027 ไส้ต่ิงอักเสบ สุรเกียรติ อำชำนำนุภำพ. 2548 1 หมอชำวบ้ำน

1028 หัด สุรเกียรติ อำชำนำนุภำพ 2548 1 หมอชำวบ้ำน

1029 ออกก ำลังกำยเป็นยำวิเศษ - 2548 3 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงฯ

1030 เอกสำรค ำสอนวิชำกำยภำพบ ำบัดออร์โธปิดิกส์ 1 (เล่ม 1). PT 3342 อำรียำ จงเสถียรธรรม 2548 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1031 เอกสำรค ำสอนวิชำกำยภำพบ ำบัดออร์โธปิดิกส์ 1. เล่ม 2 : PT 3342 อำรียำ จงเสถียรธรรม 2548 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1032 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรดัดและกำรดึง. เล่ม 1 (พิมพ์คร้ังท่ี 4) ปวีนุช ศรีมงคลชัย 2548 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1033 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรดัดและกำรดึง. เล่ม 2 ปวีนุช ศรีมงคลชัย 2548 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1034 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรวินิจฉัยและกำรรักษำโรคด้วยไฟฟ้ำ. PT 3204 ย่ิงลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ 2548 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

1035 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรออกก ำลังกำยเพ่ือกำรบ ำบัด 1. PT 3132 นงนภัส ยืนยง 2548 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1036 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรออกก ำลังกำยเพ่ือกำรบ ำบัด 2. PT 3133 พรรัชนี วีระพงศ์ 2548 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1037 เอกสำรค ำสอนวิชำพยำธิวิทยำ. PA 2202 ไพศำล ลีละชัยกุล 2548 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1038 เอกสำรค ำสอนวิชำหลักวิธีทำงกำยภำพบ ำบัดระบบประสำท. PT 3112 บุญรัตน์ โง้วตระกูล 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1039 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำยภำพบ ำบัดระบบประสำทสมอง. PT 4362 รุ้งเพชร สงวนพงษ์ 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1040 422 MCQ'S and intensive tutorial in cliical rheumatology อำนนท์ พงศ์ธรกุลพำนิช 2547 1 โรงพิมพ์เรือนแก้วกำรพิมพ์

1041 Chest X-ray วิวัฒนำ ถนอมเกียรติ 2547 1 ลิมบรำเดอร์กำรพิมพ์

1042 Dress smart สุภำพบุรุษ : Dress smart men (พิมพ์คร้ังท่ี 1) กรอส, คิม จอนห์สัน 2547 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ัน

1043 Dress smart สุภำพบุรุษ : Dress smart men (พิมพ์คร้ังท่ี 2) กรอส, คิมจอนห์สัน 2547 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

1044 Pediatric & respiratory critical care - 2547 1 ชมรมโรคระบบหำยใจและเวชบ ำบัดฯ

1045 กดจุดด้วยตนเอง พนิดำ กุลประสูติดิลก 2547 2 สุขภำพใจ

1046 กดจุดมือเท้ำรักษำสุขภำพ - 2547 1 สุขภำพใจ

1047 กดจุดหยุดปวด : ส ำหรับกลุ่มอำกำรปวดเน้ือเย่ือกล้ำมเน้ือ สุรศักด์ิ ศรีสุข. 2547 1 หมอชำวบ้ำน

1048 กระดูก วัสดุชีวภำพ กลศำสตร์ชีวภำพ พิบูลย์ อิทธิระวงศ์. 2547 3 เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคช่ัน

1049 กลุ่มอำกำรหำยใจเกิน สุรเกียรติ อำชำนำนุภำพ. 2547 1 หมอชำวบ้ำน

1050 กำยภำพบ ำบัดในกุมำรเวชกรรม. PT 4372 บุญรัตน์ โง้วตระกูล 2547 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1051 กำยภำพบ ำบัดในผู้ป่วยอัมพำตคร่ึงซีก สุรศักด์ิ ศรีสุข 2547 6 วี.เจ.พร้ินต้ิง

1052 กำยภำพบ ำบัดเพ่ือสุขภำพ มำนพ ประภำษำนนท์ 2547 1 มติชน

1053 กำรดำมกระดูกหัก บุญสิน บูรณะพำณิชย์กิจ 2547 2 บุ๊คเน็ท

1054 กำรบริหำรงำนกำยภำพบ ำบัดกับกำรยกระดับสุขภำพของประชำชนไทย วันท่ี 17-19 มีนำคม กำรประชุมวิชำกำร 60 ปี ... 2547 1 มหำวิทยำลัยมหิดล

1055 กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง - 2547 2 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล

1056 กำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นหลัก รูปแบบกำรเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง - 2547 1 บุ๊คเน็ท
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ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

1057 กำรวิเครำะห์และแปลคำำมหมำยข้อมูลในกำรวิจัยโดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป SPSS for… บุญเรียง ขจรศิลป์ 2547 1 เอส.พี.เอ็น.กำรพิมพ์

1058 กำรศึกษำผลของกำรข้ึนลงบันได 4 สัปดำห์ ในหญิงไทยอำยุ 18-25 ปี โรงเรียนวัดบำงโฉลง… - 2547 1 -

1059 กำรออกก ำลังกำยในโรคเบำหวำน หัวใจ และควำมดันโลหิตสูง นุสรำ ปภังกรกิจ 2547 1 กลุ่มเวชศำสตร์กำรกีฬำ ส ำนักวิทยำฯ

1060 กำรออกแบบผลิตภัณฑ์งำนไม้ สำคร คันธโชติ 2547 1 โอเดียนสโตร์

1061 ไกลหมอ ปรีชำ ปิตำนนท์. 2547 3 เจ อำร์ จิวเวลร่ี

1062 ควำมเครียดและอำกำรทำงจิตเวช สมภพ เรืองตระกูล 2547 1 โรงพิมพ์เรือนแก้วกำรพิมพ์

1063 คู่มือกำยบริหำรแบบไทย ท่ำฤำษีดัดตนพ้ืนฐำน 15 ท่ำ - 2547 2 ศูนย์พัฒนำต ำรำกำรแพทย์แผนไทย

1064 คู่มือกำรฝึกปฏิบัติกำรวิชำกำรตรวจประเมิน. PT 2103 : กำรทดสอบก ำลังของกล้ำมเน้ือ... นงนภัส เจริญพำนิช 2547 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1065 คู่มือกำรฝึกปฏิบัติกำรวิชำกำรตรวจประเมิน. PT 2103 : กำรวัดระยะกำรเคลือนไหว เสำวณีย์ วรวุฒำงกูร 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1066 คู่มือนวดทำรก : สัมผัสรักจำกมือแม่ รุ่งนภำ กิตติวัฒน์ 2547 1 คลินิกสุขภำพ

1067 คู่มือปฏิบัติกำรวิชำกำยภำพบ ำบัดทรวงอกและหัวใจ. PT 3323 เสำวณีย์ วรวุฒำงกูร. 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1068 คู่มือปฏิบัติกำรวิชำกำรวินิจฉัยและกำรรักษำโรคด้วยไฟฟ้ำ. PT 3204 ย่ิงลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ 2547 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1069 คู่มือผู้ด ำเนินกำรสปำเพ่ือสุขภำพ - 2547 2 ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส ำนักฯ

1070 คู่มือผู้สูงอำยุ เร่ือง กำรบริหำรร่ำงกำย ประพจน์ เภตรำกำศ 2547 1 หมอชำวบ้ำน

1071 เคร่ืองส ำอำงธรรมชำติ : ผลิตภัณฑ์ส ำหรับผิวหนัง พิมพร ลีลำพรพิสิฐ 2547 1 โอเดียนสโตร์

1072 จิตบ ำบัดกำรปฏิบัติงำนจิตเวชท่ัวไป จันทิมำ องค์โฆษิต 2547 1 ยูเน่ียน ครีเอช่ัน

1073 ช่ีกง : พลังสร้ำงสุข เทอดศักด์ิ เดชคง 2547 3 คลินิกสุขภำพ

1074 ต ำรำไอเยนกะโยคะ สำล่ี สุภำภรณ์ 2547 2 เฟ่ืองฟ้ำ

1075 แต่งยังไงไม่ให้อ้วน? : Does this make me look fat? เฟลดอน, ลีอำห์ 2547 1 Bear

1076 ถุงลมปอดโป่งพอง สุรเกียรติ อำชำนำนุภำพ. 2547 1 หมอชำวบ้ำน

1077 ท ำอย่ำงไรจึงไม่ปวดคอ ประโยชน์ บุญสินสุข. 2547 1 คลีนิกกำยภำพบ ำบัดไท

1078 ท ำอย่ำงไรจึงสร้ำงซ่อมสุขภำพด้วยกำรนวดจีน ประโยชน์ บุญสินสุข 2547 2 คลินิกกำยภำพไท
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชากายภาพบ าบัด ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

1079 น้ ำประจุพลังบ ำบัดโรค : ศำสตร์แห่งคล่ืนพลังแม่เหล็ก โนริยูกิ, ฟูจิโมโต้ 2547 1 -

1080 บริหำรกำยสไตล์ใหม่ (กระชับสัดส่วนท่องล่ำง) : สไตล์ยำมำโอกะ - 2547 1 สุขภำพใจ

1081 ประสำทวิทยำพ้ืนฐำน - 2547 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1082 ปอดบวม-ปอดอักเสบ สุรเกียรติ อำชำนำนุภำพ. 2547 1 หมอชำวบ้ำน

1083 เปิดประตู...สู่โยคะ กวี คงภักดีพงษ์. 2547 1 หมอชำวบ้ำน

1084 ผลของกำรหดตัวของกล้ำมเน้ือเหยียดเข่ำแบบเกร็งค้ำงต่อมุม quadriceps - 2547 1 -

1085 ผลของคล่ืนอัลตร้ำซำวด์ท่ีให้ผลของควำมร้อนและผลท่ีไม่ใช้ควำมร้อนต่อกำรยืดยำวออก… - 2547 1 -

1086 พันธุศำสตร์คลินิกในเด็ก วรศักด์ิ โชติเลอศักด์ิ 2547 1 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

1087 มหกำยวิภำคศำสตร์กำรเคล่ือนไหว ผำสุก (บุญซ่ือ) มหรรฆำนุเครำะห์ 2547 2 พี.บี. ฟอเรน บุคส์ เซนเตอร์

1088 โยคะเพ่ือสุขภำพ ชมช่ืน สิทธิเวช.                                                                                 2547 1 คลินิกสุขภำพ

1089 รังสีวินิจฉัยภำวะบำดเจ็บกระดูกสันหลังส่วนคอ สิริพร หิรัญแพทย์ 2547 1 คณะแพทย์ศำสตร์ ม.สงขลำนครินทร์

1090 โรคข้อและข้อกระดูกสันหลังอักเสบ - 2547 1 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

1091 ล้ำงพิษวันหยุด กังสดำล กำนพูล 2547 1 แสงดำว

1092 เลเซอร์ในเวชส ำอำง นิวัติ พลนิกร 2547 1 โฮลิสติก พับลิชช่ิง

1093 ศัพท์แพทยศำสตร์ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน รำชบัณฑิตยสถำน 2547 1 รำชบัณฑิตยสถำน

1094 สมุนไพรบ ำบัด ตำมสไตล์สปำ นำรี ย่ิงเจริญ 2547 1 วันชนะ

1095 สรีรวิทยำกำรออกก ำลังกำย ชำญวิทย์ โคธีรำนุรักษ์.                                                                        2547 1 -

1096 สัมผัสลูกน้อยด้วยกำรนวด วอล์คเกอร์, ปีเตอร์. 2547 1 หมอชำวบ้ำน

1097 สุขภำพแบบบูรณำกำรประสำนศำสตร์ พุทธ เต๋ำ โยคะ    - 2547 3 สถำบันวีถีทรรศน์

1098 สุคนธบ ำบัด พิมพร ลีลำพรพิสิฐ 2547 3 โอเดียนสโตร์

1099 แสงแดดและผิวหนัง - 2547 1 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล

1100 หลอดลมอักเสบ สุรเกียรติ อำชำนำนุภำพ. 2547 1 หมอชำวบ้ำน
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ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

1101 หลักกำรฝึกกีฬำส ำหรับผู้ฝึกสอนกีฬำ สนธยำ สีละมำด 2547 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

1102 อโรมำเธอรำพี : นวดเพ่ือสุขภำพ ด้วยน้ ำมันหอมระเหย วัฒน์ระวี 2547 1 แสงแดด

1103 ออร์โธปิดิกส์ - 2547 3 คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำฯ

1104 เอกสำรค ำสอนวิชำกำยภำพบ ำบัดในผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ 1. PT 3342 อำรียำ จงเสถียรธรรม 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1105 เอกสำรค ำสอนวิชำกำยภำพบ ำบัดในผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ 2. PT 4352 ภุมรี ชินเธียรตระกูล 2547 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1106 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรเคล่ือนย้ำยตัวผู้ป่วยและเคร่ืองช่วย. PT 2102 บุญรัตน์ โง้วตระกูล 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1107 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรดัดและกำรดึง. เล่ม 1 ปวีนุช ศรีมงคลชัย 2547 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1108 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรดัดและกำรดึง. เล่ม 2 ปวีนุช ศรีมงคลชัย 2547 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1109 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรรักษำโดยใช้ควำมร้อนและแสง. PT 3203 ดวงพร สังข์สัพพันธ์ 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1110 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรวินิจฉัยและกำรรักษำโรคด้วยไฟฟ้ำ. PT 3204 ย่ิงลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1111 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรออกก ำลังกำยเพ่ือกำรบ ำบัด 1. PT 3132(พิมพ์คร้ังท่ี 4) นงนภัส ยืนยง 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1112 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรออกก ำลังกำยเพ่ือกำรบ ำบัด 1. PT 3132(พิมพ์คร้ังท่ี 5) นงนภัส ยืนยง 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1113 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรออกก ำลังกำยเพ่ือกำรบ ำบัด 2. PT 3133 - 2547 7 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1114 เอกสำรค ำสอนวิชำพยำธิวิทยำ. PA 2202 ไพศำล ลีละชัยกุล 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1115 เอกสำรค ำสอนวิชำมูลฐำนของวิชำชีพกำยภำพบ ำบัด. PT 1001 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2547 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1116 เอกสำรค ำสอนวิชำสรีรวิทยำของกำรออกก ำลังกำย. PT 2192 ลลิดำ โรจนธรรมณี 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1117 เอกสำรค ำสอนวิชำหลักวิธีทำงกำยภำพบ ำบัดระบบประสำท. PT 3112 บุญรัตน์ โง้วตระกูล 2547 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1118 เอกสำรค ำสอนวิชำออร์โธปิดิกส์ท่ัวไป. OT 3192 อำรียำ จงเสถียรธรรม 2547 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1119 เอกสำรค ำสอนสรีรวิทยำของกำรออกก ำลังกำย. PT 2192 อำรียำ จงเสถียรธรรม 2547 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1120 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำยภำพบ ำบัดระบบประสำทสมอง. PT 4362 รุ้งเพชร สงวนพงษ์ 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1121 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำหลักปฏิบัติงำนกำยภำพบ ำบัด. PT 3011 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2547 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1122 เอกสำรประกอบวิชำหลักกำรปฏิบัติงำนกำยภำพบ ำบัด. PT 3011 กิติมำ ฉันทพำนิชย์ 2547 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ



 ตารางหมายเลข  9
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ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

1123 8 นำทีมหัศจรรย์เพ่ือหุ่นผอมเพรียว ครูซ, จอร์จ 2546 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1124 Baby massage : ส ำหรับคุณแม่มือใหม่ วอล์คเกอร์, ปีเตอร์. 2546 2 แปลนพับลิชช่ิง

1125 The magic of spa - 2546 1 อมรินทร์พร้ินต้ิง

1126 กดจุด : แก้ปวดไหล่และคอ สิตำงศ์ุ 2546 4 แสงดำว

1127 กดจุด : แก้โรคควำมดันสูง สิตำงศ์ุ 2546 4 แสงดำว

1128 กดจุด : แก้โรคปวดกระเพำะ สิตำงศ์ุ 2546 4 แสงดำว

1129 กดจุด : รักษำโรคเก่ียวกับตำ สิตำงศ์ุ 2546 4 แสงดำว

1130 กดจุด : หยุดผมขำว สิตำงศ์ุ 2546 4 แสงดำว

1131 กดจุด : หยุดโรคปวดศีรษะ สิตำงศ์ุ 2546 2 แสงดำว

1132 กดจุด : หยุดโรคปวดเอว สิตำงศ์ุ 2546 4 แสงดำว

1133 กดจุด : หยุดอำกำรประสำทเส่ือม สิตำงศ์ุ 2546 4 แสงดำว

1134 กดจุดด้วยหวีแปรง นภำ.                                                                                                2546 2 โนเบ้ิลบุ๊คส์

1135 กดจุดมือเท้ำรักษำสุขภำพ - 2546 2 สุขภำพใจ

1136 กำยภำพบ ำบัดในกุมำรเวชกรรม. PT 4372 บุญรัตน์ โง้วตระกูล 2546 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1137 กำยวิภำคศำสตร์เปรียบเทียบของสัตว์มีกระดูกสันหลัง กนกธร ปิยธ ำรงรัตน์ 2546 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

1138 กำรซักประวัติและตรวจร่ำงกำย - 2546 1 โครงกำรต ำรำ วิทยำลัยแพทยศำสตร์ฯ

1139 กำรประเมินหลักสูตรวิทยำศำสตร์บัณฑิต สำขำวิชำกำยภำพบ ำบัดพุทธศักรำช 2541… - 2546 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1140 กำรเปรียบเทียบแรงสูงสุดกล้ำมเน้ือ Hamstrings, Quadriceps และค่ำ H/Q ratio ระหว่ำง… - 2546 1 -

1141 กำรส่ือสำรสุขภำพ : ศักยภำพของส่ือมวลชนในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ                 - 2546 1 ภำพพิมพ์

1142 กำรออกก ำลังกำยแบบแอโรบิก : ส ำหรับบุคคลท่ัวไป นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำและ...                  - 2546 1 แม็ค

1143 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนกำรเคล่ือนไหว ไพเรำะ พุ่มม่ัน 2546 1 แว่นแก้ว

1144 คุยตัว ตัว กับครูโยคะ ถือศีล ดิฐวัฒน์โยธิน 2546 1 วิริยะ



 ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชากายภาพบ าบัด ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี 53

ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

1145 คู่มือกำยภำพบ ำบัดในเด็กซี.พี ส ำหรับประชำชน ชุฑำมำศ เช้ือสีห์แก้ว. 2546 1 สถำบันรำชำนุกูล

1146 คู่มือกำรกำรฟ้ืนฟูสภำพในกิจกรรมกำรรับประทำนอำหำรส ำหรับเด็กพิกำรทำงสมอง - 2546 1 สถำบันรำชำนุกูล

1147 คู่มือกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย = Physical fitness testing ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี… สมชำย ล่ีทองอิน 2546 1 กระทรวงสำธำรณสุข

1148 คู่มือกำรฝึกปฏิบัติกำรวิชำกำรตรวจประเมิน. PT 2103 : กำรทดสอบก ำลังของกล้ำมเน้ือ... นงนภัส เจริญพำนิช 2546 9 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1149 คู่มือกำรฝึกปฏิบัติกำรวิชำกำรตรวจประเมิน. PT 2103 : กำรวัดระยะกำรเคลือนไหว เสำวณีย์ วรวุฒำงกูร 2546 7 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1150 คู่มือกำรฝึกโยคะ. เล่ม 3 กำโรเต, เอ็ม. แอล 2546 1 หมอชำวบ้ำน

1151 คู่มือท่ำกำยบริหำรลดควำมอ้วนเฉพำะส่วน : หุ่นสวย เปร้ียวกระชับ ทุกสัดส่วน     คะน้ำ 2546 1 คนท ำหนังสือ

1152 คู่มือนวดกดจุดฝ่ำมือและฝ่ำเท้ำเพ่ือสุขภำพข้ันพ้ืนฐำน เปรมจิตต์ สิทธิศิริ 2546 1 สุขภำพใจ

1153 คู่มือปฏิบัติกำรรำยวิชำกำยภำพบ ำบัดทรวงอกและหัวใจ. PT 3323 เสำวณีย์ วรวุฒำงกูร 2546 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1154 คู่มือปฏิบัติกำรวิชำกำยภำพบ ำบัดทรวงอกและหัวใจ. PT 3323 เสำวณีย์ วรวุฒำงกูร 2546 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1155 คู่มือปฏิบัติกำรวิชำกำรวินิจฉัยและกำรรักษำโรคด้วยไฟฟ้ำ. PT 3204 ย่ิงลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ 2546 7 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1156 เคร่ืองมือกำยภำพบ ำบัด ประโยชน์ บุญสินสุข 2546 1 คลินิกกำยภำพบ ำบัดไท

1157 จิตเวชศำสตร์รำมำธิบดี - 2546 2 มูลนิธิรำมำธิบดี

1158 เจำะลึกร่ำงกำยมนุษย์ โรเจอร์, เคริสทีน 2546 1 นำนมีบุ๊คส์

1159 ชะลอควำมแก่ : ด้วยกำรนวดตัวเอง พิริยำ 2546 1 ปำฏิหำริย์

1160 เติมเต็มพลังชีวิตด้วยพลังหินบ ำบัด จุฑำมำศ ณ สงขลำ 2546 1 ดัลเบ้ิลนำยน์

1161 เติมเต็มพลังชีวิตด้วยพลังหินบ ำบัด จุฑำมำศ ณ สงขลำ. 2546 1 ดับเบ้ิลนำยน์

1162 นวด : คลำยเส้นบรรเทำปวดเม่ือย แทนไท อ.ตระกูล. 2546 1 ไพลินบุ๊คเน็ต

1163 นวดไทยแบบท่ัวไป (เชลยศักด์ิ) - 2546 1 ศูนย์พัฒนำต ำรำกำรแพทย์แผนไทย

1164 เน้ือเย่ือวิทยำ = Histology กนกธร ปิยธ ำรงรัตน์ 2546 5 โอเดียนสโตร์

1165 บทสนทนำภำษำอังกฤษส ำหรับบุคลำกำรทำงกำรแพทย์. เล่ม 1 - 2546 1 โรงพยำบำลบีเอ็นเอช (บำงกอกเนอสฯ

1166 บทสนทนำภำษำอังกฤษส ำหรับบุคลำกำรทำงกำรแพทย์. เล่ม 2 - 2546 1 โรงพยำบำลบีเอ็นเอช (บำงกอกเนอสฯ
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ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

1167 บทสนทนำภำษำอังกฤษส ำหรับบุคลำกำรทำงกำรแพทย์. เล่ม 3 - 2546 1 โรงพยำบำลบีเอ็นเอช (บำงกอกเนอสฯ

1168 บำดเจ็บท่ีศีรษะ : กำรดูแลตำมระบบคุณภำพ HA - 2546 1 โอเอสพร้ินต้ิงเฮ้ำส์

1169 บ ำบัดโรคด้วยกำรแพทย์ทำงเลือก - 2546 1 รีดเดอร์ส ไดเจสท์

1170 ประสำทกำยวิภำคศำสตร์ มีชัย ศรีใส 2546 4 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

1171 ประสำทกำยวิภำคศำสตร์พ้ืนฐำน เกล็ดแก้ว ด่ำนวิวัฒน์ 2546 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1172 ปวดหลัง (โรคปวดกล้ำมเน้ือหลัง) สุรเกียรติ อำชำนำนุภำพ. 2546 2 หมอชำวบ้ำน

1173 ป้ันหุ่นให้สวยเพียว ชนิกำ วงศ์เกียรติรุจิกร 2546 1 ไพลินบุ๊คเน็ต

1174 โยครับคะ                          - 2546 1 วำดศิลป์

1175 โยคะ : บ ำบัดกำยสบำยจิต โบส, บุดดำ 2546 1 แสงแดด

1176 โยคะ กำย-จิต ชมช่ืน สิทธิเวช. 2546 1 บ้ำนโยคะ

1177 โยคะ ประตูสู่สุขภำพ. 1 สุนทร พลำมินทร์ 2546 1 สหธรรมิก

1178 โยคะในชีวิตประจ ำวัน : เทคนิคโยคะพ้ืนฐำนท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนยุคใหม่… - 2546 1 หมอชำวบ้ำน

1179 โยคะเพ่ือควำมเป็นหนุ่ม-สำวตลอดกำล ชด หัศบ ำเรอ 2546 1 วิชวลซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน

1180 โยคะเพ่ือสุขภำพ ชมช่ืน สิทธิเวช 2546 1 คลินิกสุขภำพ

1181 โยคะส ำหรับเด็ก สวำท จันทรำ 2546 2 ธรรมรักษ์กำรพิมพ์

1182 โยคะหน้ำคอมฯ วิษณุกร 2546 1 เพ็ญวัฒนำ

1183 โยคะแห่งสติเพ่ือสุขภำพและกำรผ่อนคลำย เกศสุดำ ชำตยำนนท์ 2546 1 โยสุดำ

1184 รักษำโรคด้วยวิธีธรรมชำติ - 2546 1 รีดเดอร์ส ไดเจสท์

1185 รังสีวินิจฉัย - 2546 1 มหำวิทยำลัยมหิดล

1186 รีแลกซ์ 59 : รวมวิธีคลำยเครียดง่ำยๆได้ด้วยตัวเอง = Relax 59                  - 2546 1 เฉลียงลม

1187 โรคข้อเส่ือม - 2546 1 ธนบรรณกำรพิมพ์

1188 โรคผิวหนังต้องรู้ : ส ำหรับเวชปฏิบัติท่ัวไป (พิมพ์คร้ังท่ี 3) - 2546 1 หมอชำวบ้ำน
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ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

1189 โรคหำยจำกปลำยเท้ำ : ต ำรำนวดฝ่ำเท้ำบ ำบัดโรค-ไทยประยุกต์ บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล 2546 1 รวมทรรศน์

1190 วิธีสอนเด็กออทิสติก - 2546 1 แว่นแก้ว

1191 ศิลปะกำรจัดเรียงกระดูก พิสิฐ วงศ์วัฒนะ 2546 1 หมอชำวบ้ำน

1192 สร้ำงสมดุล...หยุดปวด ถำวร สุทธิยุทธ์ 2546 10 แพนด้ำพร้ินต้ิง

1193 หัวใจแห่งโยคะ : ค้นหำท่วงท่ำและมรรคำเฉพำะตัว เทสิกำจำรย์, ที.เค.วี. 2546 1 มูลนิธิโกมลคีมทอง

1194 เอกสำรค ำสอนวิชำกำยภำพบ ำบัดในผู้ป่วยทำงออร์โธปิดิกส์ 2. PT 4352 ดวงพร สังข์สัพพันธ์ 2546 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1195 เอกสำรค ำสอนวิชำกำยภำพส ำหรับในผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ 1. PT 3342 อำรียำ จงเสถียรธรรม 2546 8 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1196 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรเคล่ือนย้ำยตัวผู้ป่วยและเคร่ืองช่วย. PT 2102 บุญรัตน์ โง้วตระกูล 2546 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1197 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรดัดและกำรดึง. เล่ม 1-2 : PT3143 ปวีนุช ศรีมงคลชัย 2546 10 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1198 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรรักษำโดยใช้ควำมร้อนและแสง. PT 3203 ดวงพร สังข์สัพพันธ์ 2546 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1199 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรวินิจฉัยและกำรรักษำโรคด้วยไฟฟ้ำ. PT 3204 ย่ิงลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ 2546 7 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1200 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรออกก ำลังกำยเพ่ือกำรบ ำบัด 1. PT 3132 นงนภัส ยืนยง 2546 3 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1201 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรออกก ำลังกำยเพ่ือกำรบ ำบัด 2. PT 3133 - 2546 7 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1202 เอกสำรค ำสอนวิชำพยำธิวิทยำ. PA 2202 ไพศำล ลีละชัยกุล 2546 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1203 เอกสำรค ำสอนวิชำมูลฐำนของวิชำชีพกำยภำพบ ำบัด. PT 1001 (พิมพ์คร้ังท่ี 5) กิติมำ ฉันทพำนิชย์ 2546 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1204 เอกสำรค ำสอนวิชำมูลฐำนของวิชำชีพกำยภำพบ ำบัด. PT 1001 (พิมพ์คร้ังท่ี 6) กิติมำ ฉันทพำนิชย์ 2546 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1205 เอกสำรค ำสอนวิชำวิทยำศำสตร์กำรเคลือนไหว ลลิดำ โรจนธรรมณี.                                                                            2546 7 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1206 เอกสำรค ำสอนวิชำออร์โธปิดิกส์ท่ัวไป. OT 3192 อำรียำ จงเสถียรธรรม 2546 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1207 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำยภำพบ ำบัดระบบประสำทสมอง. PT 4362 รุ้งเพชร สงวนพงษ์ 2546 7 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1208 กำยภำพบ ำบัดในกุมำรเวชกรรม. PT 4372 บุญรัตน์ โง้วตระกูล 2545 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1209 กำยภำพบ ำบัดสัมผัสนักกอล์ฟ ศุลีพร ชีวะพำณิชย์ 2545 2 คณะเทคนิคกำรแพทย์ ม.เชียงใหม่

1210 กำยวิภำคศำสตร์ - 2545 3 โครงกำรสวัสดิกำรวิชำกำร สถำบันฯ 
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ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

1211 กำยวิภำคศำสตร์และสรีรวิทยำของมนุษย์ พิชิต ภูติจันทร์ 2545 3 โอเดียนสโตร์

1212 กำรดูแลทำรกแรกเกิด พิมลรัตน์ ไทยธรรมยำนนท์ 2545 1 ชัยเจริญ

1213 กำรตรวจร่ำงกำยทำงออร์โธปิดิคส์ - 2545 1 คณะแพทยศำสตร์ ม.เชียงใหม่

1214 กำรติดเช้ือในโรงพยำบำล : ระบำดวิทยำและกำรป้องกัน อะเค้ือ อุณหเลขกะ.                                                                            2545 3 โรงพิมพ์ม่ิงเมือง

1215 กำรนวดเท้ำเพ่ือสุขภำพ ยุพิน อสิกัน.                                                                                      2545 1 สถำบันกำรแพทย์แผนไทยพัฒนำ

1216 กำรป้องกันและแก้อำกำรปวดหลัง มนูญ บัญชรเทวกุล. 2545 1 หมอชำวบ้ำน

1217 กำรเปรียบเทียบกำรเคล่ือนไหวของท่ำงอและเหยียดล ำตัวด้วยตนเองระหว่ำงท่ำน่ัง,... - 2545 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1218 กำรเปรียบเทียบสัญญำณชีพและผลกำรออกก ำลังกำยระหว่ำง Aerobic dance และ Tai-chi - 2545 1 -

1219 กำรผ่ำตัดผ่ำนกล้องส่องข้อเข่ำข้ันพ้ืนฐำน - 2545 1 โฮลิสติก พับลิชช่ิง

1220 กำรแพทย์แผนไทยสำยใยแห่งชีวิตและวัฒนธรรม. เล่ม 3 : รวมบทควำมวิชำกำร      เพ็ญนภำ ทรัพย์เจริญ.                                                                         2545 2 มูลนิธิกำรแพทย์แผนไทยพัฒนำ

1221 กำรเลือกใช้และดูแลอุปกรณ์บ ำบัดรักษำทำงระบบหำยใจ - 2545 3 ภำพพิมพ์

1222 กำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติด้วย SPSS for Windows version 10 ด ำรงค์ ทิพย์โยธำ.                                                                              2545 3 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1223 กำรศึกษำกำรเปล่ียนแปลงควำมหนำของช้ันไขมันใต้ผิวหนังบริเวณต้นแขนเม่ือถูกกระตุ้น... - 2545 1 -

1224 กำรสัมภำษณ์ประวัติและกำรตรวจร่ำงกำย ชัยเวช นุชประยูร, บรรณำธิกำร 2545 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1225 ขยับกำยสบำยใจ : คู่มือบริหำรง่ำยๆส ำหรับนักบริหำรหรือผู้ท ำงำนในส ำนักงำน  รัมภ์, อมิโย.                                                                                      2545 1 เคล็ดไทย

1226 คู่มือกำรฝึกปฏิบัติกำรวิชำกำรตรวจประเมิน : กำรทดสอบก ำลังของกล้ำมเน้ือด้วยมือ                 นงนภัส เจริญพำนิช.                                                                           2545 3 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1227 คู่มือกำรฝึกปฏิบัติกำรวิชำกำรตรวจประเมิน : กำรวัดระยะกำรเคล่ือนไหว. PT 2103 เสำวณีย์ วรวุฒำงกูร 2545 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1228 คู่มือกำรออกก ำลังกำยแบบโยคะ โบดำน, ฆวน โฆเช่.                                                                             2545 1 ฟ้ำอภัย

1229 คู่มือตรวจผู้ป่วยนอก เพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์ 2545 1 มหำวิทยำลัยมหิดล

1230 คู่มือปฏิบัติกำรวิชำกำยภำพบ ำบัดทรวงอกและหัวใจ. PT 3323 เสำวณีย์ วรวุฒำงกูร 2545 3 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1231 คู่มือวิชำกำรวินิจฉัยและกำรรักษำโรคด้วยไฟฟ้ำ. PT 3204        ย่ิงลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ 2545 3 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1232 คู่มือวิชำกำรวินิจฉัยและกำรรักษำโรคด้วยไฟฟ้ำ. PT 3204 (พิมพ์คร้ังท่ี 3) ย่ิงลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ 2545 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

1233 คู่มืออบรมกำรนวดเท้ำเพ่ือสุขภำพ - 2545 3 โครงกำรพัฒนำต ำรำ กองทุนสนับฯ

1234 ช่ีกง : วิถีบ ำบัดแห่งธรรมชำติ คำร์น่ี, แอล วี 2545 1 เรือนบุญ

1235 ต่อมไพเนียลและเมลำโทนิน ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ 2545 1 โรงพิมพ์กรุงเทพ

1236 ต ำรำกำรนวดบรรเทำ-รักษำโรค : ฉบับสมบูรณ์สุดยอด วิพุธโยคะ รัตนรังษี 2545 1 ปิรำมิด

1237 ทักษะทำงคลินิก จินตนำ ศิรินำวิน 2545 1 หมอชำวบ้ำน

1238 ท่ำทำงบ ำบัด สำยสมร เดชคง 2545 2 หมอชำวบ้ำน

1239 ท่ำบริหำรมหัศจรรย์ อัศเจรีย์ 2545 1 ดอกหญ้ำกรุ๊ป

1240 นวด : คลำยเส้นบรรเทำปวดเม่ือย แทนไท อ.ตระกูล. 2545 1 ไพลินบุ๊คเน็ต

1241 นวดกดจุด : ฝ่ำมือและฝ่ำเท้ำเพ่ือสุขภำพข้ันมูลฐำน เปรมจิตต์ สิทธิศิริ 2545 1 เอม่ีเทรดด้ิง

1242 นวดไทยเพ่ือสุขภำพ. เล่ม 1 : นวดเพ่ือผ่อนคลำยท่ัวร่ำงกำย   พิศิษฐ เบญจมงคลวำรี 2545 1 หมอชำวบ้ำน

1243 นวดบ ำบัดกับวันเร่งรีบ : คลำยควำมเม่ือยล้ำด้วยวิธีบ ำบัดง่ำย ๆ ส ำหรับชีวิตท่ีเร่งรีบ      ลำครอยซ์, นิทย่ำ 2545 1 มำสเตอร์พีค

1244 นวดสัมผัสรัก จันทิมำ.                                                                                            2545 1 วำดศิลป์

1245 แนวทำงกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง - 2545 1 สถำบันประสำทวิทยำ กรมกำรแพทย์

1246 ประสำทสรีรวิทยำ รำตรี สุดทรวง 2545 7 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1247 ปวดหลัง : หำยได้ด้วยธรรมชำติบ ำบัด ลลิตำ ธีระสิริ.                                                                                     2545 1 รวมทรรศน์

1248 ผสำนใจสัมผัสรัก : ภูมิปัญญำตะวันออกเพ่ือสัมพันธ์แห่งรักท่ีดีข้ึน = Yoga for sex                     อัศเจรีย์.                                                                                           2545 1 ดอกหญ้ำกรุ๊ป

1249 มหกำยวิภำคศำสตร์พ้ืนฐำนอิงคลินิก ผำสุก (บุญซ่ือ) มหรรฆำนุเครำะห์ 2545 3 พี.บี. ฟอเรน บุคส์ เซนเตอร์

1250 โยคะ : ช ำระใจ-กำย วินัย คงเจริญย่ิง                                                        2545 1 สำรสำร

1251 โยคะ กำย-จิต ชมช่ืน สิทธิเวช 2545 1 บ้ำนโยคะ

1252 โยคะในวันว่ำง เคียมคัล 2545 1 ดอกจัน

1253 โยคะฝึกจิตพิชิตโรค จุฑำภรณ์ สกุลศักด์ิ 2545 1 จุดทอง

1254 โยคะฝึกสมำธิเด็ก เกศสุดำ ชำตยำนนท์ 2545 1 รักลูก
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ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

1255 โยคะรักษำโรค ลลิตำ ธีระสิริ                                                                                2545 1 รวมทรรศน์

1256 โยคะลีลำเบ้ืองต้น : พลังโยคะพิชิตโรค อรชุมำ ฟองวัฒนำกุล 2545 1 วำดศิลป์

1257 โยคะ-สุขวิทยำ ธิเรนทรำ บรำบัณชรี.                                                                           2545 1 เคล็ดไทย

1258 โยคะอำสนะเพ่ือสุขภำพ วรรณำ ชูโชติถำวร.                                                                             2545 1 พิมพ์ดี

1259 ระบบกล้ำมเน้ือ ศิริพร โชติไพบูลย์พันธ์ุ.                                                                       2545 1 โรงพิมพ์ ที.เค. กำรพิมพ์

1260 ระบบอวัยวะของร่ำงกำย กนกธร ปิยธ ำรงรัตน์.                                                                           2545 1 โอเดียนสโตร์

1261 โรคหำยด้วยปลำยน้ิว : คู่มือกดจุดรักษำปวดและโรคพบบ่อย โดยหลักเวชกรรมฝังเข็ม...    ณัฏฐำ ชุณหสวัสดิกุล.                                                                         2545 1 รวมทรรศน์

1262 ลีลำไทยคลำยเส้น อธิยุต วรรณโพยม.                                                                             2545 1 สำยธำร

1263 สปำในบ้ำน ปำจรีย์ นุพงษ์ 2545 1 ไพลินบุ๊คเน็ต

1264 สรีรวิทยำ 1 - 2545 1 มหำวิทยำลัยมหิดล

1265 สรีรวิทยำทำงกำรแพทย์ระบบฮอร์โมน        สุพรพิมพ์ เจียสกุล.                                                                             2545 5 โรงพิมพ์ชวนพิมพ์

1266 สำรำนุกรมพ้ืนฐำนของร่ำงกำยมนุษย์ วอล์กเกอร์, ริชำร์ด 2545 2 ที เจ เจ

1267 สุคนธบ ำบัด พิมพร ลีลำพรพิสิฐ 2545 2 คณะเภสัชศำสตร์ ม.เชียงใหม่

1268 หลักสูตรอำชีพท้องถ่ิน : อำชีพหมอนวด ส ำหรับบุคคลท่ัวไปศึกษำด้วยตนเอง, กำรศึกษำ… วรทัต ลัยนันทน์ 2545 1 บรรณกิจ

1269 หัตภโยคะ ปรำชญ์ 2545 1 เพ็ญวัฒนำ

1270 อบรมเชิงปฏิบัติกำรเร่ือง กำยภำพบ ำบัดทำงกำรกีฬำ : ข้ันพ้ืนฐำน - 2545 1 มหำวิทยำลัยนเรศวร

1271 ออกก ำลังอย่ำงไรให้เหมำะกับรูปร่ำง แจ็คโคสกิ, เอ็ดวำร์ด เจ. 2545 1 อิมเมจ

1272 อัมพำตคร่ึงซีก...ท่ำนสำมำรถช่วยเขำได้ น้อมจิตต์ นวลเนตร์ 2545 2 สุขภำพใจ

1273 เอกสำรค ำสอนวิชำกำยภำพบ ำบัดทรวงอกและหัวใจ. PT 3323             เสำวณีย์ วรวุฒำงกูร 2545 3 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1274 เอกสำรค ำสอนวิชำกำยภำพบ ำบัดในผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ 2. PT 4352 - 2545 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1275 เอกสำรค ำสอนวิชำกำยภำพส ำหรับในผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ 1. PT 3342 อำรียำ จงเสถียรธรรม 2545 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1276 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรดัดและกำรดึง เล่ม 1 ปวีนุช ศรีมงคลชัย 2545 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

1277 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรดัดและกำรดึง เล่ม 2 ปวีนุช ศรีมงคลชัย 2545 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1278 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรตรวจประเมิน. PT 2103 นงนภัส เจริญพำนิช 2545 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1279 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรนวด : PT 3101 (พิมพ์คร้ังท่ี 3) กิติมำ ฉันทพำนิชย์ 2545 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1280 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรนวด : PT 3101 (พิมพ์คร้ังท่ี 4) กิติมำ ฉันทพำนิชย์ 2545 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1281 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรรักษำโดยใช้ควำมร้อนและแสง. PT 3203 ดวงพร สังข์สัพพันธ์ 2545 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1282 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรวินิจฉัยและกำรรักษำโรคด้วยไฟฟ้ำ. PT 3204 ย่ิงลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ 2545 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1283 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรออกก ำลังกำยเพ่ือกำรบ ำบัด 1. PT 3132 นงนภัส ยืนยง 2545 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1284 เอกสำรค ำสอนวิชำพยำธิวิทยำ. PA 2202 ไพศำล ลีละชัยกุล 2545 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1285 เอกสำรค ำสอนวิชำมูลฐำนของวิชำชีพกำยภำพบ ำบัด. PT 1001 กิติมำ ฉันทพำนิชย์ 2545 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1286 เอกสำรค ำสอนวิชำวิทยำศำสตร์กำรเคล่ือนไหว. PT 2113 ลลิดำ โรจนธรรมณี 2545 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1287 เอกสำรค ำสอนวิชำสรีรวิทยำของกำรออกก ำลังกำย. PS 2192 ลลิดำ โรจนธรรมณี 2545 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1288 เอกสำรค ำสอนวิชำออร์โธปิดิกส์ท่ัวไป. OT 3192 อำรียำ จงเสถียรธรรม. 2545 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1289 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำยภำพบ ำบัดระบบประสำทสมอง. PT 4362 รุ้งเพชร สงวนพงษ์ 2545 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1290 เอกสำรประกอบกำรสอนหลักกำรปฏิบัติงำนกำยภำพบ ำบัด. PT 3011 รุ้งเพชร สงวนพงษ์ 2545 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1291 Manual of diagnostic imaging - 2544 3 โครงกำรต ำรำ วิทยำลัยแพทยศำสตร์ฯ

1292 กำยบริหำรแบบไทย : ท่ำฤำษีดัดตนพ้ืนฐำน 15 ท่ำ - 2544 1 มูลนิธิกำรแพทย์แผนไทยพัฒนำ

1293 กำยภำพบ ำบัดกำรรักษำโดยไม่ต้องใช้ยำ ประโยชน์ บุญสินสุข 2544 2 แสงแดด

1294 กำรผ่ำตัดแก้ไขสำยตำผิดปกติด้วยวิธีเลสิค - 2544 1 โรงพิมพ์กฤษฎำกำรพิมพ์

1295 กำรแพทย์แผนไทย - 2544 1 มูลนิธิกำรแพทย์แผนไทยพัฒนำ

1296 กำรฟ้ืนฟูอำกำรอัมพำตหรืออัมพฤกษ์คร่ึงซีก : พยำกรณ์กำรฟ้ืนตัวของผู้ป่วยแนวทำงกำร มนูญ บัญชรเทวกุล 2544 1 หมอชำวบ้ำน

1297 กำรวินิจฉัยโรคจำกฟิล์มเอกซเรย์ สุวัธนำ นนทะสุต 2544 2 โรงพิมพ์เรือนแก้วกำรพิมพ์

1298 กำรส่งเสริมกำรเคล่ือนไหวในเด็ก ธัญลักษณ์ ศรีบุญเรือง 2544 2 คณะเทคนิคกำรแพทย์
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ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

1299 คู่มือกำรกำรฟ้ืนฟูส ำหรับสมำชิกในครอบครัวของผู้ท่ีมีควำมผิดปกติ... - 2544 30 ศูนย์สิรินธรเพ่ือกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพฯ

1300 คู่มือกำรฝึกปฏิบัติกำรวิชำกำรตรวจประเมิน. PT 2103 : กำรทดสอบก ำลังของกล้ำมเน้ือ... นงนภัส เจริญพำนิช 2544 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1301 คู่มือกำรฝึกปฏิบัติกำรวิชำกำรตรวจประเมินเร่ืองกำรวัดระยะกำรเคล่ือนไหว. PT 2103 เสำวณีย์ วรวุฒำงกูร 2544 3 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1302 คู่มือกำรให้กำรรักษำทำงกำยภำพบ ำบัดในชุมชนแบบง่ำย - 2544 6 โซตนำพร้ินท์

1303 คู่มือบันทึกประสบกำรณ์กำรเรียบนรู้กำรฝึกงำนทำงกำยภำพบ ำบัด มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2544 10 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1304 คู่มือปฏิบัติกำรวิชำกำยภำพบ ำบัดทรวงอกและหัวใจ. PT 3323 เสำวณีย์ วรวุฒำงกูร 2544 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1305 คู่มือปฏิบัติกำรวิชำวิทยำศำสตร์กำรเคล่ือนไหว. PT 2113 ลลิดำ โรจนธรรมณี 2544 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1306 คู่มือฝึกปฏิบัติกำรกำรรักษำด้วยควำมร้อนและแสง. PT 3203 ดวงพร สังข์สัพพันธ์ 2544 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1307 คู่มือวิชำกำรวินิจฉัยและกำรรักษำโรคด้วยไฟฟ้ำ. PT 3204 - 2544 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1308 คู่มืออบรมกำรนวดไทย - 2544 1 สถำบันกำรแพทย์แผนไทย

1309 คู่มือออกก ำลังกำย ด ำรง กิจกุศล 2544 2 หมอชำวบ้ำน

1310 จิตวิทยำของควำมดับทุกข์ จ ำลอง ดิษยวณิช 2544 1 กลำงเวียงกำรพิมพ์

1311 เช้ือ HIV และโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (เอดส์ : AIDS) ยอดย่ิง เทพธรำนนท์ 2544 2 ศูนย์วิจัยแบคทีเรียและไวรัส มหำชัย

1312 เด็กท่ีมีปัญหำในกำรเรียนรู้ ผดุง อำรยะวิญญู 2544 1 แว่นแก้ว

1313 ต ำรำกำรตรวจรักษำโรคท่ัวไป : หลักกำรวินิจฉัยและรักษำโรค/280 โรคและกำรดูแลรักษำ                   สุรเกียรติ อำชำนำนุภำพ 2544 3 หมอชำวบ้ำน

1314 ต ำรำจิตเวชส ำหรับแพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไป : อำกำรทำงจิตเวชในผู้ป่วยโรคทำงกำย   สมภพ เรืองตระกูล 2544 1 โรงพิมพ์เรือนแก้วกำรพิมพ์

1315 ต ำรำพ้ืนฐำนทำงศัลยศำสตร์ - 2544 3 บุ๊คเน็ท

1316 ต ำรำร่วมสมัย 2001 ข้อเข่ำเทียมและข้อตะโพกเทียม        - 2544 2 กรุงเทพเวชสำร

1317 ทักษะทำงคลินิก จินตนำ ศิรินำวิน 2544 1 หมอชำวบ้ำน

1318 ไท้เก๊กโยคะสมำธิ : อุบำยวิธีสู่ควำมสงบเย็น สุพล โล่ห์ชิตกุล 2544 2 สุขภำพใจ

1319 นวดแผนโบรำณ - 2544 1 น้ ำฝน

1320 โปรแกรมคลำยเครียดส ำหรับสำวรุ่นใหม่ รดำ พรรณรำย 2544 1 ไพลินบุ๊คเน็ต
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ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

1321 ภำวะกำรอักเสบจำกกำรติดเช้ือในกระดูกและข้อ ยงยุทธ ศิริปกำร 2544 5 บุ๊คเน็ท

1322 ไม่ครบห้ำ โอโตทำเกะ, ฮิดรทำดะ, 2519-                                                        2544 1 โรงเรียนภำษำและวัฒนธรรม สมำคมฯ

1323 ยืดเส้นสำยคลำยสำรพัดโรค. เล่ม 1 มำนพ ประภำษำนนท์ 2544 3 หมอชำวบ้ำน

1324 ยืดเส้นสำยคลำยสำรพัดโรค. เล่ม 2 มำนพ ประภำษำนนท์. 2544 2 หมอชำวบ้ำน

1325 โยคะ : น้ ำพุแห่งดรุณภำพ ละเอียด ศิลำน้อย 2544 1 ดอกหญ้ำ 2000

1326 ระบบโครงร่ำงและกล้ำมเน้ือ บังอร ฉำงทรัพย์ 2544 3 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1327 รีเฟล็กโซโลยี : วิถีทำงสู่สุขภำพท่ีดีข้ึน ฮอล, นิโคลำ เอ็ม 2544 1 ส ำนักงำนคระกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

1328 แรดแล้วสวย...ตอแหลแล้วผอม - 2544 1 ดอกหญ้ำกรุ๊ป

1329 โรคข้ออักเสบรูมำตอยด์ - 2544 3 ธนบรรณกำรพิมพ์

1330 โรคหลอดเลือสมอง : Stroke                         - 2544 2 โรงพิมพ์เรือนแก้วกำรพิมพ์

1331 โรคอัลไซเมอร์และภำวะสมองเส่ือม : ค ำถำมท่ีคุณมี ค ำตอบท่ีคุณต้องกำร                  ชำดำ ค ำนวณ 2544 1 หน้ำต่ำงสู่สุขภำพ

1332 สถิติประยุกต์ทำงกำรแพทย์ เติมศรี ช ำนิจำรกิจ 2544 5 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1333 สร้ำงสมดุลหยุดปวด : หนังสือแนะน ำกำรดูแลสุขภำพ ถำวร สุทธิยุทธ์ 2544 3 ไชยำฟิล์ม

1334 สรีรวิทยำ 1     - 2544 1 เรือนแก้วกำรพิมพ์

1335 สุนีย์โยคะสถำน : เสริมสวยและสุขภำพสมบูรณ์ด้วยกำรบริหำรแบบโยคะ เอนก ยุวจิตติ 2544 1 สำยส่งสุขภำพใจ

1336 เส้นทำงสู่นักวิจัยมืออำชีพ - 2544 2 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

1337 ออร์โธปิดิคส์ : ต ำรำส ำหรับนักศึกษำแพทย์ แพทย์ประจ ำบ้ำนและแพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไป สมชัย ปรีชำสุข 2544 1 โฆสิตกำรพิมพ์

1338 เอกสำรค ำสอนกำรรักษำโดยใช้ควำมร้อนและแสง. PT 3203 ย่ิงลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ 2544 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1339 เอกสำรค ำสอนกำรวินิจฉัยและกำรรักษำโรคด้วยไฟฟ้ำ. PT 3204 ย่ิงลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ 2544 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1340 เอกสำรค ำสอนวิชำกำยภำพบ ำบัดทรวงอกและหัวใจ. PT 3323 เสำวณีย์ วรวุฒำงกูร 2544 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1341 เอกสำรค ำสอนวิชำกำยภำพบ ำบัดในผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ 1. PT 3342 อำรียำ จงเสถียรธรรม 2544 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1342 เอกสำรค ำสอนวิชำกำยภำพบ ำบัดในผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ 2. PT 4352 (พิมพ์คร้ังท่ี 2) - 2544 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

1343 เอกสำรค ำสอนวิชำกำยภำพบ ำบัดในผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ 2. PT4332 (พิมพ์คร้ังท่ี 1) - 2544 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1344 เอกสำรค ำสอนวิชำกำยวิภำคศำสตร์ของมนุษย์ I : AN 2184 บังอร ฉำงทรัพย์.                                                                                2544 3 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1345 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรดัดและกำรดึง. เล่ม 2 PT 3143 อำรียำ จงเสถียรธรรม 2544 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1346 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรตรวจประเมิน. PT 2103 นงนภัส เจริญพำนิช 2544 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1347 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรนวด. PT 3101 กิติมำ ฉันทพำนิชย์ 2544 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1348 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรวินิจฉัยและกำรรักษำโรคด้วยไฟฟ้ำ. PT 3204 ย่ิงลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ. 2544 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1349 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรออกก ำลังกำยเพ่ือกำรบ ำบัด 1. PT 3132 นงนภัส ยืนยง 2544 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1350 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรออกก ำลังกำยเพ่ือกำรบ ำบัด 2. PT 3133 - 2544 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1351 เอกสำรค ำสอนวิชำพยำธิวิทยำ. PA 2202 ไพศำล ลีละชัยกุล 2544 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1352 เอกสำรค ำสอนวิชำมูลฐำนของวิชำชีพกำยภำพบ ำบัด. PT 1001 กิติมำ ฉันทพำนิชย์ 2544 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1353 เอกสำรค ำสอนวิชำสรีรวิทยำของกำรออกก ำลังกำย. PS 219 (พิมพ์คร้ังท่ี 2) ลลิดำ โรจนธรรมณี 2544 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1354 เอกสำรค ำสอนวิชำออร์โธปิดิกส์ท่ัวไป. OT 3192 ย่ิงลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ 2544 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1355 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำยภำพบ ำบัดระบบประสำทสมอง. PT 4362 รุ้งเพชร สงวนพงษ์ 2544 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1356 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำยวิภำคศำสตร์และสรีรวิทยำ 1 และ 2 : AN 2113...           เมตตำ โพธ์ิกล่ิน 2544 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1357 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำสรีรวิทยำ เล่ม 1-2 : PS 2323 เมตตำ โพธ์ิกล่ิน 2544 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1358 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำสรีรวิทยำของมนุษย์ เล่ม 1-2 : PS 2184 เมตตำ โพธ์ิกล่ิน 2544 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1359 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำสรีรวิทยำของสัตว์ อัมพร ทองกู้เกียรติกูล 2544 1 มหำวิทยำลัยบูรพำ

1360 เอกสำรประกอบกำรสอนหลักกำรปฏิบัติงำนกำยภำพบ ำบัด. PT 3011 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2544 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1361 2 ทศวรรษอำยุรเวท - 2543 1 จำมจุรีโปรดักท์

1362 Jogging = ว่ิงเพ่ือชีวิต พิชิตโรค ภรำดร สีชมพู 2543 1 ไพลิน

1363 กำยบริหำรแกว่งแขน บ ำบัดโรค มูลนิธิรัศมีธรรม 2543 2 มูลนิธิรัศมีธรรม

1364 กำรดูแลตนเองในวัยทอง - 2543 2 มหำวิทยำลัยมหิดล
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ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

1365 กำรนวดเพ่ือควำมงำมและสุขภำพ ประโยชน์ บุญสินสุข. 2543 1 กกกกก่อกิจกำรพิมพ์

1366 กำรรักษำด้วยเคร่ืองไฟฟ้ำทำงกำยภำพบ ำบัด กันยำ ปำละวิวัธน์ 2543 1 เดอะบุ๊คส์

1367 ไขสันหลังบำดเจ็บ - 2543 1 ไพศำลศิลป์กำรพิมพ์

1368 คัพภวิทยำของมนุษย์ สมบูรณ์ สรุงบุญมี.                                                                              2543 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

1369 คู่มือกำรฝึกปฏิบัติกำรวิชำกำรตรวจประเมิน : กำรทดสอบก ำลัง  นงนภัส เจริญพำนิช 2543 3 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1370 คู่มือกำรฝึกปฏิบัติกำรวิชำกำรตรวจประเมินเร่ืองกำรวัดระยะกำรเคล่ือนไหว. PT 2103 เสำวณีย์ วรวุฒำงกูร 2543 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1371 คู่มือนวดกดจุดฝ่ำมือและฝ่ำเท้ำเพ่ือสุขภำพข้ันพ้ืนฐำน เปรมจิตต์ สิทธิศิริ 2543 2 สุขภำพใจ

1372 คู่มือปฏิบัติกำรวิชำกำรวินิจฉัยและกำรรักษำโรคด้วยไฟฟ้ำ. PT 3204 ย่ิงลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ 2543 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1373 คู่มือปฏิบัติกำรวิชำวิทยำศำสตร์กำรเคล่ือนไหว. PT 2113 ลลิดำ โรจนธรรมณี 2543 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1374 ดูแลรักษำประสำทของคุณ วีกเกส, แคลร์ 2543 1 สุขภำพใจ

1375 นวดไทย : สัมผัสบ ำบัดเพ่ือสุขภำพ มำนพ ประภำษำนนท์. 2543 3 เรือนบุญ

1376 นวดมือนวดเท้ำรักษำโรค ศักด์ิ บวร 2543 1 สมิต

1377 ประสำทกำยวิภำคศำสตร์พ้ืนฐำน ผำสุก (บุญซ่ือ) มหรรฆำนุเครำะห์ 2543 1 พี.บี. ฟอเรน บุ๊คส์ เซนเตอร์

1378 ผลของอุปกรณ์ประคองเข่ำต่อกำรรับรู้ต ำแหน่งของข้อในภำวะปกติและภำวะล้ำของกีฬำ… ดวงพร สังข์สัพพันธ์ 2543 8 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1379 พจนำนุกรมธรรมชำติวิทยำ เบอร์นี, เดวิด 2543 1 เยำวชน

1380 พจนำนุกรมโรคและกำรบ ำบัด วิทย์ เท่ียงบูรณธรรม 2543 2 รวมสำส์น

1381 ภำพถ่ำยรังสีทรวงอกกับกำยภำพบ ำบัด นัฏฐกำล ลีลำรุ่งระยับ 2543 1 ธนบรรณกำรพิมพ์

1382 โยคะส ำหรับผู้เร่ิมต้น มำนพ ประภำษำนนท์ 2543 1 น้ ำฝน

1383 ลมปรำณและกำรหำยใจ เทอดศักด์ิ เดชคง 2543 1 หมอชำวบ้ำน

1384 วิวัฒน์แห่งเวชกรรมฝังเข็ม อภิชัย ชัยดรุณ 2543 1 สุขภำพใจ

1385 สำระส ำคัญวิชำสรีรวิทยำ ทวีศักด์ิ บูรณวุฒิ, บรรณำธิกำร 2543 2 โครงกำรต ำรำ วพม.

1386 หลักกำรท ำวิจัยให้ส ำเร็จ ภิรมย์ กมลรัตนกุล 2543 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

1387 อวัยวะเทียม ชูศักด์ิ เวชแพศย์                                                                                                2543 2 มหำวิทยำลัยมหิดล

1388 เอกสำรค ำสอนวิชำกำยภำพบ ำบัดทรวงอกและหัวใจ. PT 3323 เสำวณีย์ วรวุฒำงกูร 2543 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1389 เอกสำรค ำสอนวิชำกำยภำพบ ำบัดในผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ 1. PT 3342 - 2543 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1390 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรเคล่ือนย้ำยตัวและอุปกรณ์เคร่ืองช่วย : PT 2102                                   บุญรัตน์ โง้วตระกูล 2543 9 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1391 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรนวด. PT 3101 กิติมำ ฉันทพำนิชย์ 2543 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1392 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรวินิจฉัยและกำรรักษำโรคด้วยไฟฟ้ำ. PT 3204 ย่ิงลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ 2543 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1393 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรออกก ำลังกำยเพ่ือกำรบ ำบัด 2. PT 3133 - 2543 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1394 เอกสำรค ำสอนวิชำพยำธิวิทยำ. PA 2202 ไพศำล ลีละชัยกุล 2543 11 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1395 เอกสำรค ำสอนวิชำวิทยำศำสตร์กำรเคล่ือนไหว. PT 2113 ลลิดำ โรจนธรรมณี 2543 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1396 เอกสำรค ำสอนวิชำสรีรวิทยำของกำรออกก ำลังกำย. PS 2192                      ลลิดำ โรจนธรรมณี 2543 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1397 28 วันเคล็ดลับโยคะ - 2542 1 วำดศิลป์

1398 Common fractures and dislocations วัชระ รุจิเวชพงศธร 2542 1 มดิคัล มีเดีย

1399 Myofascial pain syndrome : a common problem in clinical practice             - 2542 3 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

1400 Orthopaedics for medical students          - 2542 3 เอส. อำร์. พร้ินต้ิง แมสโปรดักส์

1401 กำยบริหำรบ ำบัดโรคหัวใจ โจว, ส้ือฟำง 2542 1 สุขภำพใจ

1402 กำรบ ำบัดทำงกำรพยำบำล คณำจำรย์สถำบันพระบรมรำชชนก 2542 2 สถำบันพระบรมรำชชนก

1403 กำรแพทย์แผนไทยสำยใยแห่งชีวิตและวัฒนธรรม : รวมบทควำมวิชำกำร เล่ม 2               เพ็ญนภำ ทรัพย์เจริญ 2542 2 สถำบันกำรแพทย์แผนไทย 

1404 กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพเด็กพิกำร                                  - 2542 3 กรีน พร้ินท

1405 กำรเรียนร่วมระหว่ำงเด็กปกติกับเด็กท่ีมีควำมต้องกำรพิเศษ ผดุง อำรยะวิญญู 2542 1 แว่นแก้ว

1406 กำรศึกษำส ำหรับเด็กท่ีมีควำมต้องกำรพิเศษ ผดุง อำรยะวิญญู 2542 1 บรรณกิจเทรดด้ิง

1407 คู่มือกำรชะลอควำมแก่ด้วยตนเอง แคนโด, จูเลียต. 2542 1 แสงแดด

1408 คู่มือกำรฝึกปฏิบัติกำรวิชำกำรตรวจประเมิน. PT 2103 : กำรทดสอบก ำลังของกล้ำมเน้ือ... นงนภัส เจริญพำนิช 2542 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

1409 คู่มือกำรฝึกปฏิบัติกำรวิชำกำรตรวจประเมินเร่ืองกำรวัดระยะกำรเคล่ือนไหว. PT 2103 เสำวณีย์ วรวุฒำงกูร 2542 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1410 คู่มืออบรมกำรนวดไทย - 2542 1 สถำบันกำรแพทย์แผนไทย กรมกำรฯ

1411 ช่ีกง : วิถีบ ำบัดแห่งธรรมชำติ คำร์น่ี, แอล วี 2542 1 เรือนบุญ

1412 ชีวเคมีทำงกำรแพทย์ ธำดำ สืบหลินวงศ์ 2542 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1413 ชีวิตเต็มร้อย แนวทำงรักษำสุขภำพให้ดีเลิศ ลัดดิงตัน, ไอลีน 2542 1 ข่ำวประเสริฐ

1414 เด็กท่ีมีปัญหำทำงพฤติกรรม ผดุง อำรยะวิญญู 2542 4 แว่นแก้ว

1415 ต ำรำกำรดูแลผู้ป่วยวิกฤติโรคหัวใจ                                     - 2542 1 สถำบันโรคหัวใจ โรงพยำบำลรำชวิถี

1416 ต ำรำกุมำรเวชศำสตร์ เล่ม 3                                                      - 2542 1 เรือนแก้วกำรพิมพ์

1417 ต ำรำศัลยศำสตร์ส ำหรับนักศึกษำแพทย์ - 2542 1 โรงพิมพ์เรือนแก้วกำรพิมพ์

1418 นวดกำยคลำยโรค ไลเดล, ลูซินดำ. 2542 1 โฮลิสติก พับลิชช่ิง

1419 พลังเร้นลับแห่งรัตนชำติ ธรรมทิพย์ ไขหำญฟ้ำ, บรรณำธิกำรเรียบเรียง2542 1 อินทรีย์

1420 รังสีวิทยำหลอดเลือด ชรินทร์ เอ้ือวิไลจิต 2542 3 โฮลิสติก พับลิชช่ิง

1421 เร่ืองของกระดูกสันหลังท่ีควรรู้ - 2542 3 มหำวิทยำลัยมหิดล

1422 หลักกำรวินิจฉัยโรคปอดโดยเอ็กซเรย์ : ส ำหรับนิสิตแพทย์และแพทย์ท่ัวไป                 วิรุฬห์ ขำวปริสุทธ์ิ 2542 29 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1423 อำยุรศำสตร์ปฏิทัศน์ 2                                       - 2542 1 รำชวิทยำลัยอำยุรแพทย์แห่งประเทศไทย

1424 เอกสำรค ำสอนวิชำพยำธิวิทยำ. PA 2202 ไพศำล ลีละชัยกุล. 2542 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1425 เอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอนวิชำพยำธิวิทยำ. PA 2202 ไพศำล ลีละชัยกุล. 2542 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1426 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรเคล่ือนย้ำยตัวและอุปกรณ์เคร่ืองช่วย. PT 2102 บุญรัตน์ โง้วตระกูล 2542 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1427 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำมูลฐำนของวิชำชีพกำยภำพบ ำบัด. PT 1001 บุญรัตน์ โง้วตระกูล 2542 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1428 เอกสำรประกอบค ำสอนวิชำกำยวิภำคศำสตร์ของมนุษย์ I : AN 2184  บังอร ฉำงทรัพย์ 2542 8 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1429 กดจุด : ศิลปะแห่งกำรบ ำบัดโรคด้วยน้ิวมือ ชำน, เปโดร 2541 1 ข้ำวฟ่ำง

1430 กดจุดหยุดอำกำรประสำทเส่ือม สิตำงศ์ุ. 2541 1 แสงดำว
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ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

1431 กระดูกหักและข้อเคล่ือน ไพรัช ประสงค์จีน 2541 3 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1432 กำยบริหำรบ ำบัดด้วยวิธีแกว่งแขน : สรรพโรคจักคลำยสำรพัดไข้จักหำย              ศักด์ิ อนุสรณ์ 2541 2 สุขภำพใจ

1433 กำรตรวจกำยภำพระบบประสำท อดุลย์ วิริยเวชกุล 2541 2 คณะแพทย์ศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ม.มหิดล

1434 กำรตรวจร่ำงกำยทำงออร์โธปิดิคส์ - 2541 1 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

1435 กำรทดสอบก ำลังกล้ำมเน้ือด้วยมือ - 2541 6 ลีฟว่ิง ทรำนส์ มีเดียส์

1436 กำรพยำบำลผู้คลอดท่ีมีกำรคลอดยำก เกสรำ ศรีพิชญำกำร 2541 2 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

1437 กำรศึกษำควำมยืดหยุ่นของเอ็นรอบข้อและควำมตึงของกล้ำมเน้ือท่ีมีส่วนสัมพันธ์กับ...                                พรรัชนี วีระพงศ์ 2541 8 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1438 กำรสร้ำงกระดูกและกระดูกหักไม่เช่ือมติด วีระชัย โควสุวรรณ 2541 1 พี.บี. ฟอเรน บุ๊คส์ เซ็นเตอร์

1439 กำรสัมภำษณ์ประวัติและตรวจร่ำงกำย - 2541 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1440 กำรออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพส ำหรับผู้สูงอำยุ     - 2541 7 หมอชำวบ้ำน

1441 ควำมผิดปกติของเท้ำทำงออร์โธปิดิคส์ - 2541 4 โฮลิสติก พับลิชช่ิง

1442 คู่มือกำรฝึกปฏิบัติกำรวิชำกำรตรวจประเมินเบ้ืองต้นทำงกำยภำพบ ำบัด เร่ืองกำรตรวจ... - 2541 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1443 คู่มือโรคข้อ - 2541 2 โรงพิมพ์เรือนแก้วกำรพิมพ์

1444 ชีวจิต : กำรใช้ชีวิตอย่ำงเข้ำใจธรรมชำติ สำทิส อินทรก ำแหง. 2541 1 คลินิกบ้ำนและสวน

1445 ชีวจิต : กำรใช้ชีวิตอย่ำงเข้ำใจธรรมชำติ สำทิส อินทรก ำแหง. 2541 1 คลินิกบ้ำนและสวน

1446 ชีวจิต : กำรใช้ชีวิตอย่ำงเข้ำใจธรรมชำติ สำทิส อินทรก ำแหง 2541 1 คลินิกบ้ำนและสวน

1447 ต ำรับนวด ต ำรำยำรักษำโรค วัดโพธ์ิ แทนไท อ.ตระกูล 2541 1 พำรำกอน

1448 ต ำรำกำรนวดไทย เล่ม 1 ยงศักด์ิ ตันติปิฎก 2541 1 โครงกำรฟ้ืนฟูกำรนวดไทย

1449 นวดฝ่ำมือเพ่ือเสริมสร้ำงสุขภำพร่ำงกำยและรักษำโรค - 2541 1 สมิต

1450 ปวดหลัง ปวดเอว : วิธีป้องกันและบ ำบัดรักษำด้วยตนเอง พนิดำ 2541 1 สุขภำพใจ

1451 ปัญหำข้อกระดูก      ศรีนวล เจียจันทร์พงษ์ 2541 3 สุขภำพใจ

1452 มหกำยวิภำคศำสตร์ประยุกต์ : ศรีษะและคอ เล่ม 2 - 2541 3 เยียบุ๊คพับลิชเชอร์
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ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

1453 โรคใบหน้ำกระตุกคร่ึงซีกและโรคกำรเคล่ือนไหวผิดปกติอ่ืน ๆ ของใบหน้ำ                                 - 2541 2 โฮลิสติก พับลิชช่ิง

1454 ศิลปกำรนวด : แก้ปวดแก้เม่ือย แก้เคล็ดขัดยอกส ำหรับผู้นวดและผู้รับกำรนวด สุรเทพ อภัยจิตร. 2541 1 ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ

1455 ออร์โธปิดิคส์ : ต ำรำส ำหรับนักศึกษำแพทย์ แพทย์ประจ ำบ้ำนและแพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไป สมชัย ปรีชำสุข.                                                                                 2541 1 โฆสิตกำรพิมพ์

1456 กดจุดหยุดปวดหัว เคอร์แลนด์, ฮำวำร์ด ดี. 2540 1 สุขภำพใจ

1457 กำยบริหำรแบบไทย ท่ำฤำษีดัดตน เพ็ญนภำ ทรัพย์เจริญ 2540 1 ดอกหญ้ำ

1458 กำยบริหำรแบบไทย ท่ำฤำษีดัดตน : พ้ืนฐำน 15 ท่ำ - 2540 1 กรมกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข

1459 กำยภำพบ ำบัดโรคทำงเดินหำยใจและโรคหัวใจ - 2540 5 ลิฟว่ิง ทรำนส์ มีเดีย

1460 กำรปฏิบัติกำรพยำบำลกุมำรเวชศำสตร์ 1 - 2540 2 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

1461 กำรพยำบำลผู้ป่วยเด็กโรคติดเช้ือทำงระบบประสำท สุธิศำ ล่ำมช้ำง 2540 2 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

1462 กำรแพทย์แผนไทยสำยใยแห่งชีวิตและวัฒนธรรม : รวมบทควำมวิชำกำร เล่ม 1              เพ็ญนภำ ทรัพย์เจริญ 2540 3 โรงพิมพ์องค์กำรสงเครำะห์ทหำรฯ

1463 กำรวิเครำะห์ก๊ำซใรเลือด พงษ์ธำรำ วิจิตรเวชไพศำล 2540 1 พี.เอ.ลีฟว่ิง

1464 กำรออกก ำลังกำย ด ำรง กิจกุศล 2540 3 หมอชำวบ้ำน

1465 กำรออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพส ำหรับผู้สูงอำยุ - 2540 1 หมอชำวบ้ำน

1466 คิเนสิโอโลยีเบ้ืองต้น กรรวี บุญชัย 2540 1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

1467 คู่มือประสำทศัลยศำสตร์ - 2540 1 วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ

1468 ชีวจิต : กำรใช้ชีวิตอย่ำงเข้ำใจธรรมชำติ สำทิส อินทรก ำแหง 2540 1 ดวงกมล

1469 ต ำรำเร่ืองเน้ืองอกของกระดูก : พยำธิวิทยำ รังสีวิทยำและคลินิก                      - 2540 1 โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยฯ

1470 ต ำรำศัลยศำสตร์รำมำธิบดี. เล่ม 2 : ส ำหรับนักศึกษำแพทย์แพทย์ประจ ำบ้ำนและแพทย์… - 2540 1 โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยฯ

1471 ภำวะฉุกเฉินทำงอำยุรศำสตร์ - 2540 1 หมอชำวบ้ำน

1472 รังสีวินิจฉัยในผู้ป่วยฉุกเฉิน (ท่ีไม่ได้รับบำดเจ็บ) เฉลียว ปิยะชน 2540 1 โรงพิมพ์เรือนแก้วกำรพิมพ์

1473 โรคกระดูกโปร่งบำงกับวัยทอง อำรีรัตน์ สังวรวงษ์พนำ 2540 2 มหำวิทยำลัยบูรพำ

1474 วิชำอุปกรณ์กำรแพทย์ส ำหรับหอผู้ป่วยหนัก - 2540 1 สวัสดีกำรพิมพ์
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ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

1475 ศัลยศำสตร์ฉุกเฉิน - 2540 3 ศิริรำชพยำบำล

1476 สมองเส่ือม : โรคหรือวัย - 2540 2 คบไฟ

1477 สรีรวิทยำ - 2540 8 ยุทธรินทร์กำรพิมพ์

1478 สรีรวิทยำและพยำธิสรีรวิทยำของกำรออกก ำลังกำย กำรอบรมวิชำกำรสรีรวิทยำ-พยำธิ… 2540 1 มหำวิทยำลัยมหิดล

1479 สัมมนำนวดไทย : รำยงำนกำรสัมมนำวิชำกำรนวดไทย คร้ังท่ี 1 - 2540 1 โครงกำรฟ้ืนฟูกำรนวดไทย มูลนิธิฯ

1480 สำระน่ำรู้เก่ียวกับพลศึกษำและนันทนำกำร สุวิมล ต้ังสัจจพจน์ 2540 1 มิตรภำพกำรพิมพ์

1481 สูติศำสตร์รำมำธิบดี 2 - 2540 2 โฮลิสติก พับลิชช่ิง

1482 สู่อัจฉริยะด้วยสมองสองซีก สปริงเกอร์, ซอลลี พี 2540 1 โฮลิสติก

1483 เส้น จุด และโรค ในทฤษฎีกำรนวดไทย เพ็ญนภำ ทรัพย์เจริญ 2540 2 โรงพิมพ์องค์กำรสงเครำะห์ทหำรฯ

1484 อำยุรศำสตร์ปฎิทัศน์ 1 - 2540 1 เรือนแก้วกำรพิมพ์

1485 กระดูกหัก ข้อเคล่ือนในผู้ใหญ่                                             - 2539 2 มหำวิทยำลัยมหิดล

1486 กำยภำพบ ำบัดส ำหรับอัมพำตคร่ึงซีก รุ้งเพชร แสงจันทร์. 2539 1 นักกำยภำพบ ำบัด โรงพยำบำลพระน่ังเกล้ำ 

1487 กำยวิภำคศำสตร์ของมนุษย์ วิไล ชินธเนศ                                                                                                     2539 2 โรงพิมพ์เฟ่ืองฟ้ำ

1488 กำรดูแลรักษำโรคระบบหำยใจในผู้ใหญ่ พูนเกษม เจริญพันธ์ุ 2539 1 อักษรสมัย

1489 กำรพยำบำลผู้ป่วยโรคระบบหำยใจ ลินจง โปธิบำล 2539 2 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

1490 กำรศึกษำขนำดรูปร่ำงและเปอร์เซ็นต์ไขมันของร่ำงกำยของนักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้น - 2539 1 ส่วนส่งเสริมพละศึกษำ สุขภำพ และฯ

1491 กำรศึกษำภูมิปัญญำหมอพ้ืนบ้ำนไทย : พ่อใหญ่จำรย์เคนลำวงศ์         - 2539 1 กระทรวงสำธำรณสุข

1492 กำรสัมภำษณ์ประวัติและกำรตรวจร่ำงกำย - 2539 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1493 กำรส ำรวจเปอร์เซ็นต์ไขมันของร่ำงกำยในประชำชนไทย - 2539 1 ฝ่ำยวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ กำรกีฬำฯ

1494 กีฬำเวชศำสตร์พ้ืนฐำน - 2539 1 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1495 คล่ืนไฟฟ้ำหัวใจทำงคลินิก ชมพูนุท อ่องจริต 2539 1 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1496 ชีวเคมีทำงกำรแพทย์ ธำดำ สืบหลินวงศ์ 2539 12 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

1497 ต ำรำกุมำรเวชศำสตร์ เล่ม 1 - 2539 1 กรุงเทพเวชสำร

1498 ต ำรำกุมำรเวชศำสตร์ เล่ม 2 - 2539 1 กรุงเทพเวชสำร

1499 ต ำรำออร์โธปิดิคส์ เล่ม 1 - 2539 1 ศิริภัณฑ์ออฟเซ็ท

1500 ต ำรำออร์โธปิดิคส์ เล่ม 2 - 2539 1 ศิริภัณฑ์ออฟเซ็ท

1501 ทักษะทำงคลินิก จินตนำ ศิรินำวิน                                                                                                 2539 1 หมอชำวบ้ำน

1502 นวดกำยคลำยโรค ลิเดล, ลูซิลดำ 2539 1 โฮลิสติก พับลิชช่ิง

1503 ประสำทสรีรวิทยำ รำตรี สุดทรวง 2539 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1504 ปวดหลัง ธวัช ประสำทฤทธำ. 2539 1 รีดเดอร์ พับลิชช่ิง

1505 ผู้ป่วยอัมพำตคร่ึงซีกและกำรดูแล                                              - 2539 1 มหำวิทยำลัยมหิดล

1506 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติในกำรวิจัยทำงคลินิค สังวำลย์ รักษ์เผ่ำ                                                                                                2539 6 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

1507 วิธีกำรพยำบำลทำงศัลยกรรม - 2539 2 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

1508 สมรรถภำพทำงกำยและทำงกีฬำ ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์. 2539 1 คณะแพทยศำสตร์ ศิริรำชพยำบำล ม.มหิดล

1509 Orthopaedics for medical students 1995 - 2538 1 โครงกำรต ำรำวิทยำลัยแพทยศำสตร์ฯ

1510 Vertigo - 2538 1 พี.บี. ฟอเรน บุ๊คส์ เซ็นเตอร์

1511 กำยภำพบ ำบัด - 2538 1 สมำคมกำยภำพบ ำบัดแห่งประเทศไทย

1512 กำยภำพบ ำบัด : กำรรักษำโดยไม่ต้องใช้ยำ ประโยชน์ บุญสินสุข. 2538 1 แสงแดด

1513 กำรสัมภำษณ์และกำรตรวจทำงจิตเวช มำโนช หล่อตระกูล 2538 2 Holistic

1514 ข้ำงเตียงผู้ป่วยศัลยกรรม ศักด์ิชัย ผลประเสริฐ 2538 1 พี.บี. ฟอเรน บุ๊คส์ เซ็นเตอร์

1515 คู่มือผู้สูงอำยุ ฉบับสมบูรณ์ บรรลุ ศิริพำนิช 2538 2 หมอชำวบ้ำน

1516 คู่มือสูติศำสตร์ และนรีเวชวิทยำ รำล์ฟ, ซี เบนสัน 2538 2 พี.บี. ฟอเรนบุ๊คส

1517 แคลเซียม : ธำตุอำหำรมหัศจรรย์พิชิตโรคกระดูกผุ เมอร์วีน, เลียวนำร์ด 2538 2 ศยำม

1518 ต ำรำอำยุรศำสตร์2 - 2538 4 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำฯ
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ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

1519 โยคะรักษำโรค ลลิตำ ธีระสิริ 2538 1 รวมทรรศน์

1520 โรคติดเช้ือของระบบประสำท สมำคมประสำทวิทยำแห่งประเทศไทย 2538 1 สวิชำญกำรพิมพ์

1521 เวชศำสตร์ฟ้ืนฟูในผู้ป่วยโรคหัวใจแนวทำงรักษำท่ีควรรู้                 - 2538 1 มหำวิทยำลัยมหิดล

1522 ศิลปะกำรนวดแบบไทย สมบัติ ตำปัญญำ 2538 1 ดวงกมลสมัย

1523 สรีรวิทยำของผู้สูงอำยุ    ชูศักด์ิ เวชแพศย์   2538 1 ศุภวนิชกำรพิมพ์

1524 สรีรวิทยำของมนุษย์ 2 ชูศักด์ิ เวชแพศย์. 2538 1 ศุภวนิชกำรพิมพ์

1525 สู่สุขภำพบนวิถีแห่งดุลยภำพเปิดประตูสู่กำรแพทย์ธิเบต ดอนเด็น, เยชิ.                                                                                   2538 1 โครงกำรสมุนไพรเพ่ือกำรพ่ึงตนเอง

1526 ออร์โธปิดิคส์ : ต ำรำส ำหรับนักศึกษำแพทย์ แพทย์ประจ ำบ้ำนและ แพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไป สมชัย ปรีชำสุข. 2538 7 คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี

1527 ฮอร์โมน กลไกและกำรออกฤทธ์ิร่วม นทีทิพย์ กฤษณำมระ 2538 2 โรงพิมพ์ไทยวัฒนำพำนิช

1528 40 คู่มือคุณแม่สัปดำห์แห่งกำรรอคอย นวลอนงค์ ชัยปิยะพร 2537 1 แสงแดด

1529 80 ท่ำบทฤำษีดัดตนวัดโพธ์ิ - 2537 2 บริษัท พี.วำทิน พับลิเคช่ัน จ ำกัด

1530 Advanced treatments of stroke ประกิจ  รอดประเสริฐ 2537 3 -

1531 Chula's atlas of basic human anatomy - 2537 4 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำศำสตร์

1532 กลุ่มอำกำรปวดกล้ำมเน้ือและพังผืด ชูศักด์ิ เวชแพศย์   2537 1 ธรรกมลกำรพิมพ์

1533 กำยบริหำรแกว่งแขน บ ำบัดโรค มูลนิธิรัศมีธรรม 2537 3 มูลนิธิรัศมีธรรม

1534 กำยบริหำรแบบไทย 108 ท่ำฤำษีดัดตน - 2537 2 สถำบันกำรแพทย์แผนไทย

1535 กำยบริหำรแบบไทย ท่ำฤำษีดัดตน เพ็ญนภำ ทรัพย์เจริญ 2537 1 โรงพิมพ์องค์กำรสงเครำะห์ทหำรฯ

1536 กำรต้ังครรภ์และกำรคลอด สุรีย์ สิมำรักษ์ 2537 4 พี. บี. ฟอเรนบุ๊คส

1537 กำรพยำบำลทำงศัลยศำสตร์ เล่ม 1 - 2537 2 มหำวิทยำลัยมหิดล

1538 กำรวัดสถำนะทำงสุขภำพ : กำรสร้ำงมำตรำส่วนประมำณค่ำและแบบสอบถำม ประภำเพ็ญ สุวรรณ 2537 2 มหำวิทยำลัยมหิดล

1539 กีฬำเวชศำสตร์ - 2537 1 พี.บี. ฟอเรนบุ๊คส

1540 ขบวนกำรคลอดสรีรภำพปัญหำและแนวทำงแก้ไข พิชัย เจริญพำนิช 2537 1 21 เซ็นจูร่ี
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ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

1541 คู่มือกำรตรวจก ำลังของกล้ำมเน้ือ อภิชนำ โฆวินทะ 2537 5 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

1542 คู่มือกำรตรวจบันทึกและแนวทำงกำรวิเครำะห์คล่ืนไฟฟ้ำหัวใจในหออภิบำลผู้ป่วยหนัก ลดำวัลย์ เจริญรมย์ 2537 4 เอ็ม เอ็ม คอมพิว ออฟเซ

1543 คู่มือรักตนเอง : ร้อน เย็น รักษำโรค กันยำ ปำละวิวัธน์. 2537 1 หมอชำวบ้ำน

1544 เคร่ืองอิเล็คทรอนิคส์ส ำหรับฟ้ืนฟูสภำพร่ำงกำย ชูศักด์ิ เวชแพศย์   2537 1 -

1545 ชีวเคมีทำงกำรแพทย์ ธำดำ สืบหลินวงศ์ 2537 14 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1546 เด็กในตู้ โอติลี, บำยยี 2537 4 มูลนิธิเด็ก

1547 ต ำรำโรคผิวหนังทำงอำยุรศำสตร์ สิริ เช่ียวชำญวิทย์. 2537 26 พี.บี.ฟอเรน บุ๊คส์

1548 ต ำรำอำยุรศำสตร์ 1 - 2537 4 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำฯ

1549 นวดไทยเพ่ือสุขภำพ : (กำรดัดตนเพ่ือสุขภำพ) พิศิษฐ์ เบญจมงคลวำรี 2537 1 กระทรวงสำธำรณสุข

1550 เน้ืองอกสมอง เจษฎำ นิมมำนนิตย์ 2537 1 เรือนแก้วกำรพิมพ์

1551 ปวดเข่ำ สุรศักด์ิ ศรีสุข 2537 3 หมอชำวบ้ำน

1552 ปวดคอ สุรศักด์ิ ศรีสุข 2537 3 หมอชำวบ้ำน

1553 ปวดคอ สุรศักด์ิ ศรีสุข 2537 1 หมอชำวบ้ำน

1554 ปวดหลัง สุรศักด์ิ ศรีสุข 2537 3 หมอชำวบ้ำน

1555 ปวดไหล่ สุรศักด์ิ ศรีสุข 2537 3 หมอชำวบ้ำน

1556 โยคะเด็กเพ่ืออัจฉริยะ - 2537 1 มำยิก

1557 ระบบประสำท 1 กนกวรรณ ติลกสกุลชัย 2537 7 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล

1558 โรคปอดจำกกำรท ำงำน - 2537 2 โฮลิสติก พับลิชช่ิง

1559 วิชำอุปกรณ์กำรแพทย์ส ำหรับหอผู้ป่วยหนัก สมศรี ดำวฉำย, บรรณำธิกำร 2537 4 โรงพยำบำลศิริรำช

1560 วิชำอุปกรณ์ชีวกำรแพทย์เร่ืองกำรจัดหำกำรบ ำรุงรักษำ หลักซ่อมอุปกรณ์กำรแพทย์… ชูศักด์ิ เวชแพศย์   2537 2 -

1561 ศัลยศำสตร์ปริทัศน์ (ฉบับปรับปรุง) - 2537 2 พี.บี. ฟอเรนบุ๊คส

1562 สถิติในวิจัยทำงกำรแพทย์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 2537 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

1563 สถิติประยุกต์ทำงกำรแพทย์ เติมศรี ช ำนิจำรกิจ 2537 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1564 หลักกำรพ้ืนฐำนของ MRI ไพบูลย์ ทองมำก 2537 1 พี.บี. ฟอเรน บุ๊คส์ เซ็นเตอร์

1565 อุปกรณ์ช่วยนวดตนเองแบบพ้ืนบ้ำนไทย มณฑล แก้วสกุล 2537 5 โรงพิมพ์องค์กำรสงเครำะห์ทหำรฯ

1566 กระดูกขำและเชิงกรำนหัก ชำยธวัช งำมอุโฆษ 2536 4 กรุงเทพเวชสำร

1567 กำรดูแลระบบกำรหำยใจในทำรกแรกเกิด เกรียงศักด์ิ จีระแพทย์ 2536 1 เรือนแก้วกำรพิมพ์

1568 กำรดูแลรักษำสุขภำพเท้ำ เฟลสไตน์, ไอวอร์. 2536 1 สมิต

1569 คล่ืนไฟฟ้ำหัวใจทำงคลินิค ชมพูนุท อ่องจริต 2536 4 กรุงเทพเวชสำร

1570 ค ำศัพท์สรีรวิทยำ 2536 สรีรวิทยำสมำคมแห่งประเทศไทย 2536 1 สรีรวิทยำสมำคมแห่งประเทศไทย

1571 ต ำรำโรคหัวใจและหลอดเลือด - 2536 1 สมำคมแพทย์โรคหัวใจแห่งชำติ

1572 นวดสัมผัสต ำรับสวีเดน : จำกรอยสัมผัสสู่สมำธิจำกกำรเคล่ือนไหวสู่ภำวะจิตน่ิง บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล 2536 3 รวมทรรศน์

1573 บำดเจ็บกำรกีฬำ - 2536 1 มหำวิทยำลัยมหิดล

1574 ประสำทวิทยำในเด็ก - 2536 1 มหำวิทยำลัยมหิดล

1575 ภัยของกำรใช้ยำระงับควำมรู้สึก - 2536 1 กรุงเทพเวชสำร

1576 ภำวะแทรกซ้อนทำงอำยุรศำสตร์ในสตรีต้ังครรภ์ ธีระ ทองสง, บรรณำธิกำร 2536 6 พี.บี. ฟอเรนบุ๊คส

1577 ภำวะแทรกซ้อนเน่ืองจำกกำรต้ังครรภ์ ชวนพิศ นรเดชำนนท์ 2536 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1578 เวชบ ำบัดวิกฤต ส ำหรับผู้ป่วยศัลยกรรม - 2536 1 กรุงเทพเวชสำร

1579 สรีรวิทยำ มหำวิทยำลัยมหิดล 2536 3 คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

1580 สรีรวิทยำ 1 มหำวิทยำลัยมหิดล 2536 1 โรงพิมพ์เรือนแก้วกำรพิมพ์

1581 สรีรวิทยำ 2 มหำวิทยำลัยมหิดล 2536 1 โรงพิมพ์เรือนแก้วกำรพิมพ์

1582 สรีรวิทยำ 2 ของมนุษย์ ชูศักด์ิ เวชแพศย์   2536 1 -

1583 สรีรวิทยำ ตอน หลักกำรพ้ืนฐำนท่ัวไป สกล พงศกร 2536 2 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1584 หลักกลศำสตร์พ้ืนฐำนทำงกีฬำ ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์. 2536 1 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ม.มหิดล



 ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชากายภาพบ าบัด ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี 73

ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

1585 ออร์โธปิดิคส์หัตถกำร ไพฑูรย์ เนำวรัตโนภำส 2536 10 ประชำชน

1586 อำยุรศำสตร์วิกฤต - 2536 1 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

1587 กำยวิภำคศำสตร์และสรีรวิทยำของมนุษย์ ร ำแพน พรเทพเกษมสันต์                                                                                     2535 4 อมรกำรพิมพ์

1588 กำรดูแลรักษำผู้ป่วยโรคข้อ อุทิศ ดีสมโชค 2535 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1589 กำรดูแลรักษำโรคระบบหำยใจในผู้ใหญ่ พูนเกษม เจริญพันธ์ุ 2535 3 อักษรสมัย

1590 กำรตรวจกำยภำพทำงออร์โธปดิคส์ (ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 2) เจริญ โชติกวณิชย์ 2535 8 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล

1591 กำรปฐมพยำบำลเน่ืองจำกกำรบำดเจ็บจำกกำรกีฬำ ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ 2535 2 ไทยวัฒนำพำนิช

1592 กำรโมมิเตอร์ผู้ป่วย : หลักกำรเคร่ือง, และวิธีกำร ชูศักด์ิ เวชแพศย์   2535 1 มหำวิทยำลัยมหิดล

1593 กำรส่ือสำรเพ่ือกำรรักษำพยำบำล บุญศรี ปรำบณศักด์ิ 2535 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1594 กีฬำเวชศำสตร์พ้ืนฐำน (พิมพ์คร้ังท่ี 5) - 2535 2 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1595 ของเหลวในร่ำงกำยมนุษย์ สัญญำ ร้อยสมบัติ 2535 1 พี.บี. ฟอเรน บุ๊คส์

1596 เข้ำใจโรคอัมพำต ไอแซคส์, เบอร์นำร์ด 2535 1 เอ.พี. กรำฟิค ดีไซน์และกำรพิมพ์

1597 คู่มือกำรชะลอควำมแก่ด้วยตนเอง จูเลียต แคนโด 2535 1 แสงแดด

1598 คู่มือกำรดูแลรักษำสุขภำพใจด้วยตนเอง - 2535 1 แปลน พับลิชช่ิง

1599 คู่มือกำรนวดไทย : ในกำรสำธำรณสุขมูลฐำน - 2535 6 หมอชำวบ้ำน

1600 คู่มือกำรนวดแผนโบรำณ : วัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธ์ิ) ปรีชำ ต้ังตรงจิตร. 2535 3 โรงเรียนนวดแผนโบรำณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธ์ิ)

1601 คู่มือนวดแบบจีน (ฉบับฉุกเฉิน) วำย. มำนำกะ 2535 1 ใบไม้

1602 คู่มือส ำหรับผู้ดูแลคนไข้อัมพำต มูลเลย์, กรำแฮม 2535 1 เอ.พี. กรำฟิค ดีไซน์และกำรพิมพ์

1603 แคลเซียม : ธำตุอำหำรมหัศจรรย์พิชิตโรคกระดูกผุ เลียวนำร์ด เมอร์วีน 2535 1 ศยำม

1604 ชีวเคมีทำงกำรแพทย์  ธำดำ สืบหลินวงศ์ 2535 13 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1605 ตอบ 20 ค ำถำมเก่ียวกับโรคอัมพำต ไอแซคส์, เบอร์นำร์ด 2535 1 เอ.พี. กรำฟิค ดีไซน์และกำรพิมพ์

1606 ประสำทสรีรวิทยำ รำตรี สุดทรวง. 2535 8 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

1607 ประสำทสรีรวิทยำ                       รำตรี สุดทรวง 2535 9 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1608 ผลทำงจิตวิทยำของโรคอัมพำต มูลเล่ย์, เดฟ 2535 1 เอ.พี. กรำฟิค ดีไซน์และกำรพิมพ์

1609 เม่ือเจ้ำตัวเล็กจะลงน้ ำ ไรเรือง 2535 1 ธัญญำ พับลิเคช่ีน

1610 ยืดเส้น เสริมสุขภำพ อภิชัย ชัยดรุณ, แปล 2535 2 ยินหยำง

1611 ยืดเส้นสำยคลำยสำรพัดโรค เล่ม 2 มำนพ ประภำษำนนท์ 2535 2 หมอชำวบ้ำน

1612 รำยงำนกำรวิจัย เร่ือง กำรวิเครำะห์และกำรหำควำมสัมพันธ์ของขนำดฟันกับขนำดแนว...     สุรชัย เดชคุณำกร 2535 1 -

1613 รำยงำนกำรศึกษำวิจัยเร่ืองกำรปฏิรูปโครงสร้ำงกระทรวงสำธำรณสุข - 2535 1 กระทรวงสำธำรณสุข

1614 สรีรวิทยำ 1 มหำวิทยำลัยมหิดล 2535 2 เรือนแก้วกำรพิมพ์

1615 สรีรวิทยำ 2 มหำวิทยำลัยมหิดล 2535 3 เรือนแก้วกำรพิมพ์

1616 สรีรวิทยำ ระบบทำงเดินปัสสำวะ สกล พงศกร 2535 5 -

1617 สรีรวิทยำของระบบประสำท ชูศักด์ิ เวชแพศย์   2535 2 คณะแพทยศำสตร์ ศิริรำชพยำบำล

1618 สูติศำสตร์. เล่มท่ี 1 ธีระพร วุฒยวนิช, บรรณำธิกำร 2535 5 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

1619 สูติศำสตร์. เล่มท่ี 2 ธีระพร วุฒยวนิช, บรรณำธิกำร 2535 5 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

1620 ออร์โธปิดิคส์ สมชัย ปรีชำสุข 2535 1 มหำวิทยำลัยมหิดล

1621 อัมพำตกับดุลยภำพบ ำบัด ลดำวัลย์ สุวรรณกิตติ 2535 1 "5 พฤษภำ"

1622 The principle of pain : diagnosis and management รศักด์ิ นิลกำนุวงศ์, บรรณำธิกำร 2534 1 มหำวิทยำลัยมหิดล

1623 กดจุดหยุดปวดส ำหรับกลุ่มอำกำรปวดเน้ือเย่ือกล้ำมเน้ือ สุรศักด์ิ ศรีสุข 2534 2 หมอชำวบ้ำน

1624 กระดูกและกระดูกอ่อน สุกิจ แสงนิพันธ์กูล 2534 4 มหำวิทยำลัยขอนแก่น

1625 กำยภำพบ ำบัด : กำรรักษำโดยไม่ต้องใช้ยำ ประโยชน์ บุญสินสุข 2534 1 แสงแดด

1626 กำยภำพบ ำบัดเพ่ือสุขภำพ มำนพ ประภำษำนนท์ 2534 1 แสงแดด

1627 กำยวิภำคศำสตร์ประยุกต์ (P.T. 3201) จงจินตน์ รัตนำภินันท์ชัย ... [และคนอ่ืนๆ]2534 1 มหำวิทยำลัยรังสิต

1628 กำรตรวจกำยภำพระบบประสำท อดุลย์ วิริยเวชกุล 2534 1 โรงพิมพ์เรือนแก้วกำรพิมพ์
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ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

1629 กำรตรวจคล่ืนเสียงสะท้อนจำกหัวใจทำงคลีนิค ยงยุทธ สหัสกุล, บรรณำธิกำร 2534 9 เรือนแก้วกำรพิมพ์

1630 กำรสัมภำษณ์ประวัติและกำรตรวจร่ำงกำย ชัยเวช นุชประยูร, บรรณำธิกำร 2534 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1631 กำรส่ือสำรเพ่ือกำรรักษำพยำบำล บุญศรี ปรำบณศักด์ิ 2534 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1632 กำรออกก ำลังกำยสำยกลำงเพ่ือสุขภำพและชะลอควำมแก่ เสก อักษรำนุเครำะห์ 2534 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1633 คลอดง่ำย มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์ 2534 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1634 เคร่ืองอิเล็คทรอนิคส์ส ำหรับฟ้ืนฟูสภำพร่ำงกำย ชูศักด์ิ เวชแพศย์ 2534 3 มหำวิทยำลัยมหิดล

1635 ต ำรำคล่ืนไฟฟ้ำหัวใจทำงคลินิค พยงค์ จูฑำ 2534 2 เมดิคัล มีเดีย

1636 ต ำรำอำยุรศำสตร์ : บทน ำอำยุรศำสตร์ วิษุณ ธรรมลิขิตกุล, บรรณำธิกำร 2534 1 มหำวิทยำลัยมหิดล

1637 นวด… เพ่ือสุขภำพ สุพร อิสระไพบูลย์ 2534 1 ยูไนเต็ดท์บุ๊คส์

1638 บำดเจ็บกำรกีฬำ วิชัย วนดุรงค์วรรณ 2534 1 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล

1639 ปฏิบัติกำรประสำทกำยวิภำค เสริมศรี วิเศษสุวรรณ์ 2534 1 -

1640 ยืดเส้นสำยคลำยสำรพัดโรค มำนพ ประภำษำนนท์ 2534 1 หมอชำวบ้ำน

1641 ระบบกล้ำมเน้ือ กระดูกและข้อต่อ บุญเทียม คงศักด์ิตระกูล 2534 1 มหำวิทยำลัยมหิดล

1642 รังสีวินิจฉัยในผู้ป่วยฉุกเฉิน (ท่ีไม่ได้รับบำดเจ็บ) เฉลียว ปิยะชน 2534 2 โครงกำรต ำรำ-ศิริรำช

1643 เร่ืองน่ำรู้เก่ียวกับโรคปวดข้อ พงษ์ศักด์ิ วัฒนำ 2534 1 คุรุสภำลำดพร้ำว

1644 25 ปี วิชำชีพกำยภำพบ ำบัด (พ.ศ. 2508-2533) - 2533 5 ไทยมิตรกำรพิมพ์

1645 Shoulder : Common injuries and diseases วรำศิลป์ วรำลักษณ์ 2533 4 คณะแพทยศำสตร์ ม.เชียงใหม่

1646 Siriraj's gross anatomy (Lecture note) : atlas gross anatomy มหำวิทยำลัยมหิดล 2533 1 ร้ำนค้ำสโมสรนักศึกษำแพทย์ ศิริรำช

1647 กดจุดหยุดโรค บำรินส์, แฟรงค์ 2533 2 หมอชำวบ้ำน

1648 กดจุดหยุดอำกำร วิทิต วัณนำวิบูล 2533 2 หมอชำวบ้ำน

1649 กำยวิภำคศำสตร์ระบบกำรเคล่ือนไหว สุธี สุทัศน์ ณ อยุธยำ 2533 3 เมดิคัล มีเดีย

1650 ธำรำบ ำบัด : กำรบริหำรกำยในน้ ำ ประภำส โพธ์ิทองสุนันท์ 2533 9 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
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ล ำดับท่ี                          รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน   ส ำนักพิมพ์

1651 บำดเจ็บไขสันหลัง : กำรดูแลรักษำและฟ้ืนฟู อภิชนำ โฆวินทะ. 2533 1 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

1652 เร่ืองน่ำรู้เก่ียวกับโรคเกำต์ พงษ์ศักด์ิ วัฒนำ 2533 1 โรงพยำบำลเลิดสิน

1653 เร่ืองน่ำรู้เก่ียวกับโรคข้อเข่ำเส่ือม พงษ์ศักด์ิ วัฒนำ 2533 1 โรงพยำบำลเลิดสิน

1654 สรีรวิทยำระบบขับถ่ำยปัสสำวะ                                         ณรงศักด์ิ ชัยบุตร 2533 1 ประชำชน

1655 หมอนรองกระดูกและหลังในประสำทศัลยศำสตร์ ธนิต เธียรธนู 2533 1 กรำฟฟิค1

1656 Common fractures and dislocations วัชระ รุจิเวชพงศธร 2532 1 เมดิคัล มีเดีย

1657 Siriraj's gross anatomy (lecture note) มหำวิทยำลัยมหิดล 2532 1 มหำวิทยำลัยมหิดล.

1658 กำรปฏิบัติตัวของผู้สูงอำยุ เพ่ือให้มีอำยุยืนยำว ชูศักด์ิ เวชแพศย์   2532 1 ศุภวนิชกำรพิมพ์

1659 กำรประเมินสภำพและกำรตรวจร่ำงกำย ศรีกัลยำ ภิญโญสโมสร 2532 1 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

1660 กำรวิจัยและกำรรักษำ โรคติดเช้ือท่ีพบบ่อย สมพนธ์ บุณยคุปต์ 2532 1 กรุงเทพเวชสำร

1661 กำรสัมภำษณ์ประวัติและกำรตรวจร่ำงกำย ชัยเวช นุชประยูร, บรรณำธิกำร 2532 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1662 กิจวัตรประจ ำวันในผู้ป่วยอัมพำตคร่ึงซีก มยุรี เพชรอักษร 2532 3 โอเดียนสโตร์

1663 ควำมเจ็บปวด ประสำทสรีรวิทยำและพยำธิสรีรวิทยำ ชูศักด์ิ เวชแพศย์   2532 1 มหำวิทยำลัยมหิดล

1664 คู่มือทดสอบ พัฒนำกำรเด็กของเดนเวอร์ แฟรนเคนเบอร์ก, วิลเล่ียม 2532 3 เอช-เอน กำรพิมพ์

1665 คู่มือผู้สูงอำยุ ประพจน์ เภตรำกำศ 2532 2 หมอชำวบ้ำน

1666 ต ำรำกำรแปลผลคล่ืนไฟฟ้ำหัวใจ และควำมส ำคัญทำงคลินิก เกษม วัฒนชัย 2532 1 พัฒนำศึกษำ

1667 บำดเจ็บทำงกำรกีฬำ - 2532 1 ฝ่ำยเวชศำสตร์กำรกีฬำ

1668 พ้ืนฐำนวิชำกระดูกหัก-ข้อเคล่ือนหลุด วิรุฬห์ เหล่ำภัทรเกษม 2532 2 โอเดียนสโตร์

1669 มหกำยวิภำคศำสตร์ประยุกต์ : แขนและขำ. เล่ม 1 มีชัย ศรีใส 2532 3 เยียบุ๊คพับลิชเชอร์

1670 มหกำยวิภำคศำสตร์ประยุกต์ : ช่องอก, ช่องท้อง, และเชิงกรำน เล่ม 3 มีชัย ศรีใส 2532 4 เยียบุ๊คพับลิชเชอร์

1671 วัสดุทำงกำรแพทย์และอวัยวะเทียม ชูศักด์ิ เวชแพศย์   2532 1 -

1672 ศัลยศำสตร์อุบัติเหตุทำงมือ วิวัฒน์ วิสุทธิโกศล, บรรณำธิกำร 2532 1 ชมรมศัลยแพทย์ทำงมือแห่งประเทศฯ
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1673 สรีรวิทยำ มหำวิทยำลัยมหิดล 2532 3 ฤทธิศรีกำรพิมพ์

1674 สรีรวิทยำ 1 คณำจำรย์ภำควิชำสรีรวิทยำ คณะฯ 2532 1 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล

1675 สรีรวิทยำ 2 คณำจำรย์ภำควิชำสรีรวิทยำ คณะฯ 2532 1 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล

1676 สรีรวิทยำของกำรออกก ำลังกำย (วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ) พีระพงศ์ บุญศิริ. 2532 1 โอเดียนสโตร์

1677 สรีรวิทยำตอนระบบทำงเดินปัสสำวะ                               ปรำณี ใจอำจ 2532 1 ป.สัมพันธ์พำณิชย์

1678 เสริมสง่ำด้วยท่ำทำง มำนพ ประภำษำนนท์ 2532 1 เมดิคัล มีเดีย

1679 กดจุดหยุดปวดหัว เคอร์แลนด์, ฮำวำร์ด ดี. 2531 2 สุขภำพใจ

1680 กำยภำพบ ำบัดในโรคสมองพิกำรในเด็ก สุภวรรณ กิจจำวิจิตร 2531 1 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล

1681 กำรฝังเข็ม แมคโดนัลด์, อเล็กซำนเดอร์. 2531 1 โรงพิมพ์คุรุสภำลำดพร้ำว

1682 คู่มือกำรนวด ประโยชน์ บุญสินสุข 2531 1 เมดิคัล มีเดีย

1683 คู่มือรักษำตนเองชุดปวดข้อ ปวดไหล่ สุรศักด์ิ ศรีสุข 2531 1 หมอชำวบ้ำน

1684 ปัญหำของมือท่ีพบบ่อย พงษ์ศักด์ิ วัฒนำ, บรรณำธิกำร 2531 2 โรงพิมพ์คุรุสภำลำดพร้ำว

1685 โยคะเพ่ือสุขภำพ ฮิตเติลแมน, ริชำร์ด 2531 1 เคล็ดไทย

1686 วิทยำศำสตร์กำรเคล่ือนไหว กำนดำ ใจภักดี. 2531 3 โรงเรียนกำยภำพบ ำบัด คณะแพทยฯ

1687 ศิลปะกำรนวดแบบพิศดำร หลิว, ซ่ือเซิน. 2531 1 ยินหยำง

1688 กำยภำพบ ำบัดในโรคทรวงอก สุวรรณี จรูงจิตรอำรี. 2530 9 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล

1689 กำรพยำบำลทำงออร์โธปิดิคส์และเวชศำสตร์ฟ้ืนฟู ช่อรำตรี สิริวัตถำนันต์, บรรณำธิกำร 2530 6 โรงพยำบำลเลิศสิน

1690 กำรรักษำด้วยควำมร้อนและไฟฟ้ำ ประโยชน์ บุญสินสุข 2530 2 ไพศำลศิลป์กำรพิมพ์

1691 กำรรักษำด้วยรังสีอินฟรำเร็ดและรังสีอุลตร้ำไวโอเล็ตในทำงกำยภำพบ ำบัด กันยำ ปำละวิวัธน์ 2530 2 มหำวิทยำลัยมหิดล

1692 กิจกรรมบ ำบัด อรพรรณ วิญญูวรรธน์ 2530 5 โอเดียนสโตร์

1693 คู่มือรักษำสุขภำพตนเองคุยเฟ่ืองเร่ืองกำยภำพบ ำบัด มำนพ ประภำษำนนท์ 2530 1 ชมรมพัฒนำคุณภำพชีวิต

1694 คู่มือว่ิงเพ่ือสุขภำพ 1 กฤษฎำ บำนช่ืน 2530 1 หมอชำวบ้ำน
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1695 ประสำทกำยวิภำคศำสตร์ มีชัย ศรีใส 2530 5 คณะแพทย์ศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1696 ประสำทศำสตร์พ้ืนฐำน กัมมันต์ พันธุมจินดำ 2530 2 สินประสิทธ์ิกำรพิมพ์

1697 ประสำทสรีรวิทยำ ชูศักด์ิ เวชแพศย์   2530 4 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล

1698 ปวดหลัง สุรศักด์ิ ศรีสุข, บรรณำธิกำร 2530 2 ไทยมิตรกำรพิมพ์

1699 ผลกำรฝึกแบบหมุนเวียนท่ีมีต่อควำมอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต และเปอร์เซ็นต์ไขมัน… อดิศร คันธรส 2530 1 -

1700 มหกำยวิภำคศำสตร์ประยุกต์ เล่มท่ี 2 : ศรีษะและคอ มีชัย ศรีใส 2530 1 สินประสิทธ์ิกำรพิมพ์

1701 รู้กัน รู้แก้ ด้วยกำยภำพบ ำบัดคู่มือในกำรป้องกันและรักษำตนเอง มำนพ ประภำษำนนท์ 2530 2 เมดิคัล มีเดีย

1702 สุขภำพผู้ใหญ่วัยท ำงำน ซวิงงือไฉ 2530 1 สุขภำพใจ

1703 กำยภำพบ ำบัดในภำวะกระดูกหัก สุรศักด์ิ ศรีสุข 2529 2 ไทยมิตรกำรพิมพ์

1704 กำรออกก ำลังกำยเพ่ือกำรรักษำ กำนดำ ใจภักดี 2529 2 โรงพยำบำลศิริรำช

1705 ไข้รูห์มำติค ไพโรจน์ อุ่นสมบัติ 2529 1 ชมรมเวชศำสตร์ป้องกันแห่งชำติ

1706 Common fractures and dislocations วัชระ รุจิเวชพงศธร. 2528 1 เมดิคัล มีเดีย

1707 กำยวิภำคศำสตร์และสรีรวิทยำ สน่ัน สุขวัจน์ 2528 2 อักษรสัมพันธ์

1708 กำรดัดดึงข้อต่อกระดูกแขนขำ สุรศักด์ิ ศรีสุข 2528 3 ไทยมิตรกำรพิมพ์

1709 จิตบ ำบัดทำงกำรแพทย์ ปรำโมทย์ เชำวศิลป 2528 2 สหประชำพำณิชย์

1710 เด็ก วิทยำกำรก้ำวหน้ำ เล่ม 2 ประพุทธ ศิริปุณย์, บรรณำธิกำร 2528 1 กรุงเทพเวชสำร

1711 ประสำทศัลยศำสตร์ จเร ผลประเสริฐ. 2528 7 เยียร์บุ๊คพับลิชเชอร์

1712 ปวดหลัง ด ำรง กิจกุศล. 2528 2 โครงกำรต ำรำ-ศิริรำช

1713 โรคไข้สมองอักเสบ ประเสริฐ ทองเจริญ 2528 1 เมดำร์ท

1714 วิทยำศำสตร์กำรเคล่ือนไหวของกำรกีฬำ กำนดำ ใจภักดี 2528 1 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล

1715 สรีรวิทยำของกำรออกก ำลังกำย ชูศักด์ิ เวชแพศย์. 2528 1 เทพรัตน์กำรพิมพ์

1716 แมทช่ิงโปรแกรมกำยวิภำคศำสตร์และสรีรวิทยำของมนุษย์ พิชิต ภูติจันทร์ 2527 1 โอเดียนสโตร์
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1717 กำยวิภำคและสรีรวิทยำ อนันต์ อัตชู 2526 1 ไทยวัฒนำพำนิช

1718 กำรตัดแขนตัดขำและแขนขำเทียม ด ำรง กิจกุศล 2526 12 มหำวิทยำลัยมหิดล

1719 คู่มือกำรเข้ำเฝือก ยงยุทธ วัชรดุลย์, แปลและเรียบเรียง 2526 1 สมิธ แอนด์ เนฟพ่ิว

1720 คู่มือทฤษฎี "จิตวิเครำะห์" ปรำโมทย์ เชำวศิลป 2526 2 สหประชำพำณิชย์

1721 คู่มือปฏิบัติกำรกำรรักษำด้วยไฟฟ้ำส ำหรับนักศึกษำกำยภำพบ ำบัด ปี 3 คณะแพทย์ศำสตร์ศิริรำชพยำบำลฯ 2526 1 คณะแพทย์ศำสตร์ศิริรำชพยำบำล

1722 ภยันตรำยท่ีกระดูกและข้อในเด็ก เจริญ โชติกวณิชย์, บรรณำธิกำร 2526 5 โครงกำรต ำรำ-ศิริรำช

1723 เมตำบอลิสม มนตรี จุฬำวัฒนทล. 2526 1 คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

1724 อุปกรณ์กำรแพทย์ หลักกำร, กำรออกแบบ และ กำรน ำไปใช้งำน ชูศักด์ิ เวชแพศย์   2526 1 มหำวิทยำลัยมหิดล

1725 แขนขำพิกำรแต่ก ำเนิด ด ำรง กิจกุศล 2525 4 โครงกำรต ำรำ-ศิริรำช

1726 วิชำอุปกรณ์ชีวกำรแพทย์ เร่ืองเคร่ืองช่วยหำยใจ ชูศักด์ิ เวชแพศย์   2525 1 หน่วยพิมพ์โรงพยำบำลศิริรำช

1727 Orthopedic traction วัชระ รุจิเวชพงศธร 2524 1 สโมสรนักศึกษำแพทย์ เชียงใหม่

1728 แพทย์ในบ้ำน เล่ม 1 แฮโรลด์ ไชรร็อค 2524 1 ข่ำวประเสริฐ

1729 แพทย์ในบ้ำน เล่ม 2 แฮโรลด์ ไชรร็อค 2524 1 ข่ำวประเสริฐ

1730 แพทย์ในบ้ำน เล่ม 3 แฮโรลด์ ไชรร็อค 2524 1 ข่ำวประเสริฐ

1731 วิชำอุปกรณ์กำรแพทย์ หลักกำรจัดหำ, กำรบ ำรุงรักษำและกำรซ่อมแซมอุปกรณ์กำรแพทย์... ชูศักด์ิ เวชแพศย์   2524 1 คณะแพทยศำสตร์ ศิริรำชพยำบำล

1732 วิชำเคร่ืองอิเล็กทรอนิคส์ทำงกำยภำพบ ำบัดและเวชศำสตร์ฟ้ืนฟู ชูศักด์ิ เวชแพศย์   2523 5 หน่วยพิมพ์โรงพยำบำลศิริรำช

1733 กำรวัดทำงออร์โธปิติคส์ ยงยุทธ วัชรดุลย์ 2522 10 โครงกำรต ำรำ-ศิริรำช

1734 ต ำรำหมอนวดพระบรมครูชีวกโกมำรภัจจ์ฉบับสมบูรณ์ เชำวน์ กสิพันธ์ุ. 2522 1 สมำคมแพทย์ เภสัชกรรมโบรำณ

1735 กระดูกหักและข้อเคล่ือนส ำหรับเวชปฏิบัติท่ัวไป มำนิตย์ ลิมปพยอม... [และคนอ่ืน ๆ] 2521 2 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1736 เคล็ดลับ 8 ประกำรเพ่ือสุขภำพ เนลสัน, เอเธิลอำร์ 2521 2 ข่ำวประเสริฐ

1737 เสพติดมหำภัย ชำมี อัฐกิจ 2521 2 ข่ำวประเสริฐ

1738 กำรสร้ำงสมรรถภำพทำงกำย สุเนตุ นวกิจกุล 2519 1 สำรมวลชน
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1739 โยคะเพ่ือควำมเป็นหนุ่ม-สำวตลอดกำล ชด หัศบ ำเรอ. 2516 1 มูลนิธิแม่บ้ำนอำสำ

1740 โยคะสูตรกับกำยบริหำร จ ำลอง พิศนำคะ 2516 1 บันดำลสำส์น

3702

ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2566


