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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  1 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

1 ใช้ผักรักษำตัว สุทธิวัสส์ ค ำภำ 2556-2557 2 พลังเลข ๑ ไทย

2 สุขศำลำพืชสมุนไพร : ต ำรับกำรปรุงยำเพ่ือสุขภำพและควำมงำม กระยำทิพย์ เรือนใจ. 254- 1 ต้นธรรม

3 สุขศำลำพืชสมุนไพร : ต ำรับกำรปรุงยำเพ่ือสุขภำพและควำมงำม กระยำทิพย์ เรือนใจ. 254- 1 ต้นธรรม

4 ต ำรำยำสมุนไพรหลวงพ่อศุข วัดมะขำมเฒ่ำ : เพ่ิมต ำรำยำจีนแผนโบรำณ พระครูวิมล คุณำกำร (ศุข) 253- 4 -

5 108 วิธีเสริมเสน่ห์ให้ใบหน้ำ ศลิษำ. 25-- 1 สมิต

6 108 วิธีเสริมเสน่ห์ให้ผิวสวย ทิวำพร ศิวรังสิมันต์. 25-- 1 สมิต

7 108 วิธีเสริมเสน่ห์ให้เส้นผม ศลิษำ. 25-- 1 สมิต

8 108 สมุนไพรไทย : รวบรวมสมุนไพรท่ีไกล้ำตัวเรำท่ีสำมำรถมำท ำเป็นยำรักษำโรคได้พร้อม...- 25-- 1 -

9 Essential treatment        กิตติพงษ์ เกศชำดำ ... [และคนอ่ืนๆ] 25-- 2 ร้ำนค้ำสโมสรนักศึกษำแพทย์ศิริรำช

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

11 ก็ผิวมันจะสวย--ช่วยไม่ได้ แสนดี. 25-- 1 แจ่มใส

12 กรรมวิธีกำรผลิตแชมพูและครีมนวดผมจำกสมุนไพรธรรมชำติด้วยตนเอง เสำวภรณ์ วังวรรธนะ. 25-- 2 เพชรกะรัต

13 กำรปลูกว่ำนหำงจรเข้ หญ้ำหนวดแมว ว่ำนหำงจรเข้ ฟ้ำทลำยโจร - 25-- 1 -

14 กู้ศักด์ิศรียำสมุนไพรไทยพิชิตโรคร้ำย : โรคหัวใจ โรคไต โรคควำมดัน โรคเบำหวำน... ชัยรัตน์ นนทชัย. 25-- 1 -

15 เกร็ดควำมรู้สมุนไพร วันดี กฤษณพันธ์. 25-- 1 เมดิคัล มีเดีย

16 ขม้ิน นันทวัน บุณยะประภัศร, บรรณำธิกำร 25-- 2 ส ำนักงำนข้อมูลสมุนไพร

17 ข้อก ำหนดมำตรฐำนของสมุนไพร 5 ชนิด ในยำแก้ไอมะแว้ง - 25-- 1 โรงพิมพ์องค์กำรเภสัชกรรม

18 ข้อแนะน ำในกำรใช้สมุนไพร - 25-- 2 ส ำนักงำนข้อมูลสมุนไพร

19 ครบรอบ 20 ปี สมำคมร้ำนขำยยำ                                                           - 25-- 1 สมำคมร้ำนขำยยำ

20 ควำมก้ำวหน้ำทำงเภสัชวิทยำของยำปรับภูมิคุ้มกันยำต้ำนมะเร็งและยำลดควำมดันโลหิต - 25-- 5 คณะเภสัชศำสตร์ ม.มหดิล

21 ควำมรู้กำรใช้ยำรักษำโรค : ยำคือดำบสองคมมีท้ังคุณอนันต์ & โทษมหันต์...                - 25-- 2 หอสมุดกลำง 09

22 คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบรำณ เล่ม 1-3 ขุนโสภิตบรรณลักษณ์ 25-- 3 -
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  2 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

23 คุณค่ำนำนำผักเพ่ือคุณภำพ - 25-- 2 ต้นธรรม

24 คู่มือกำรใช้ยำท่ีถูกต้องข้ันพ้ืนฐำนในผู้ป่วยเด็ก โสภณำ เนียมศิริ. 25-- 5 โรงพยำบำลเด็ก

25 คู่มือกำรใช้ยำส ำหรับพยำบำล - 25-- 9 คณะพยำบำลศำสตร์ ม.เชียงใหม่

26 คู่มือกำรใช้ยำออร์โธปิดิคส์ ณรงค์ บุณยะรัตเวช. 25-- 1 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล

27 คู่มือกำรผลิตยำฉีด มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ                         โมฬี สนธิชัย         25-- 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

28 คู่มือกำรเรียนรำยวิชำกำรบริหำรเภสัชกิจ 1. PY 3032 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 25-- 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

29 คู่มือกำรเรียนรำยวิชำเคมีคลินิก. 2 MT 3124 จิตติพร โพธิข ำ 25-- 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

30 คู่มือรักษำโรคแผนปัจจุบัน : รู้ไว้ได้ประโยชน์ยำคือหน่ึงในปัจจัยส่ีของมนุษย์                       - 25-- 2 หอสมุดกลำง 09

31 คู่มือส่ือกำรเรียน Online. PY 2011 : วิชำเภสัชศำสตร์สัมพันธ์ ธีรวัฒน์ ศรีนิธิโรจน์. 25-- 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเแลิมพระเกียรติ

32 เคร่ืองด่ืมสมุนไพรเพ่ือสุขภำพ : บ ำรุงร่ำงกำยรักษำโรคป้องกันโรค ยุวดี จอมพิทักษ์. 25-- 2 หอสมุดกลำง 09

33 เคร่ืองหอมต ำรับไทย : สืบสำนวัฒนธรรมเลิศล้ ำภูมิปัญญำไทย บุษกร เข่งเจริญ 25-- 2 เพชรกะรัต

34 เคล็ดลับควำมงำม ต้องตำ คงคำเขตร. 25-- 1 แม่บ้ำน

35 เคล็ดลับสวยฉลำดสวยสุขภำพดี กองบรรณำธิกำรใกล้หมอ 25-- 2 ใกล้หมอ

36 ชนะผิวสดใส : หน้ำดูอ่อนวัยและเคล็ดลับเสริมเสน่ห์ รริตำ. 25-- 2 อิสแลด์

37 ชำสมุนไพรและน้ ำผักสมุนไพร เพ่ือสุขภำพและพลังงำน - 25-- 1 ส่งเสริมอำชีพธุรกิจ เพชรกะรัต

38 ชำสมุนไพรเสริมพลังเพศ ภำณุทรรศน์. 25-- 1 หอสมุดกลำง 09

39 ชีวเภสัชศำสตร์ : เอ็นไซม์-โคเอ็นไซม์ ประโชติ เปล่งวิทยำ 25-- 1 คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

40 ชุมนุมสมุนไพรไทย - 25-- 2 หอสมุดกลำง 09

41 ต้นไม้มีค่ำ อำจินต์ ปัญจพรรค์. 25-- 1 ร่มฟ้ำสยำม

42 ต ำรำเภสัชกรรมไทยแผนโบรำณ ประเสริฐ  พรหมณี. 25-- 1 สมำคมแพทย์แผนโบรำณ วัดมหำธำตุ

43 ต ำรำยำโบรำณ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ.                                                                        25-- 1 โรงพิมพ์จินดำอักษร

44 ต ำรำยำแผนโบรำณต ำรับส ำนักเขำอ้อ เวทย์ วรวิทย์ 25-- 1 ร่มฟ้ำสยำม
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  3 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

45 ต ำรำโรคนิทำน วิชยำธิบดี (กล่อม), พระยำ 25-- 3 มูลนิธิกำรแพทย์แผนไทยพัฒนำ            

46 ตู้ยำแผนโบรำณ - 25-- 1 สำรสำร มำเก็ตต้ิง

47 ท ำเคร่ืองส ำอำงใช้เอง รพีพรรณ พิมเสน. 25-- 2 สุขภำพใจ

48 เทคนิควิธีน ำพืชสมุนไพรมำปรุงยำ ภำนุทรรศน์. 25-- 1 หอสมุดกลำง 09

49 น้ ำด่ืมสมุนไพรจำกพืชและผลไม้ - 25-- 1 ก ำแก้ว

50 น้ ำสมุนไพร 108 - 25-- 2 โรงพิมพ์องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก

51 น้ ำสมุนไพร 108 - 25-- 1 โรงพิมพ์องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก

52 แนวทำงปฏิบัติในกำรรักษำผู้ป่วยด้ำนศัลยกรรมทรวงอก - 25-- 1 กรุงเทพเวชสำร

53 บทบำทเภสัชกรชุมชนในกำรดูแลผู้ป่วยเบำหวำน - 25-- 1 สมำคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)

54 บอระเพ็ด : ยอดสมุนไพรรสขมจัดรักษำโรคต่ำงๆ ได้มำกมำย ธนพันธ์ุ เมธำพิทักษ์. 25-- 2 หอสมุดกลำง 09

55 บัญชียำหลักแห่งชำติ พ.ศ.2535 - 25-- 1 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรฯ

56 เบต้ำ แคโรทีน : เสริมควำมสมบูรณ์แข็งแรงแห่งสรีระสำรอำหำรท่ีมีเกรำะป้องกันมะเร็ง ยุวดี จอมพิทักษ์ 25-- 1 น้ ำฝน

57 ใบบัวบก : สมุนไพรใกล้ตัวสรรพคุณสูง ยุวดี จอมพิทักษ์. 25-- 2 หอสมุดกลำง 09

58 ปำฐกถำชุด " สิรินธร" คร้ังท่ี 13 เร่ือง เคร่ืองยำและเร่ืองสมุนไพรท่ีน่ำรู้ วิเชียร จีรวงส์. 25-- 1 -

59 เปิดรหัสสำยด่วน อย. 1556 - 25-- 40 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรฯ

60 ผักพ้ืนบ้ำนและอำหำรพ้ืนเมือง  - 25-- 1 ฟ้ำอภัย

61 ผักอำหำรมีพลัง : ผักคือยอดอำหำรต่อต้ำนมะเร็งห่ำงไกลอัมพฤกษ์อัมพำตสุดยอด... - 25-- 2 หอสมุดกลำง 09

62 ผิวสวยหน้ำใสไม่ต้องพ่ึงศัลยกรรม นภัทรำ ประสงค์ไทย. 25-- 3 อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์

63 ผู้หญิงท่ีมีมำกกว่ำควำมสวย ศศิประภำ. 25-- 2 Team-Com Publishing

64 พรรณไม้ประจ ำถ่ิน กรมป่ำไม้ ฝ่ำยประชำสัมพันธ์และเผยแพร่  25-- 1 โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์กำรเกษตรแห่งฯ

65 พระรำชบัญญัติ ข้อบังคับ ประกำศ ระเบียบ สภำเภสัชกรรม - 25-- 2 -

66 พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ล้ ำ พ.ศ.2550 - 25-- 3 สูตรไพศำล
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

67 พระรำชบัญญัติเคร่ืองส ำอำง พ.ศ.2535 นคร พจนวรพงษ์. 25-- 4 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ (ฟิสิกส์นิติกำร)

68 พระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. 2510 ล้ ำ พ.ศ. 2550 สูตรไพศำล 25-- 9 สูตรไพศำล

69 พระรำชบัญญัติวิชำชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537 นคร พจนวรพงษ์. 25-- 3 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ (ฟิสิกส์นิติกำร)

70 พฤกษศำสตร์จ ำแนกพวก เล่ม 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 25-- 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

71 พฤกษศำสตร์จ ำแนกพวก เล่ม 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 25-- 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

72 พฤกษศำสตร์จ ำแนกพวก เล่ม 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 25-- 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

73 พืช ผัก ผลไม้ : ท่ีใช้เป็นยำรักษำโรค - 25-- 1 นำนำบุ๊ค

74 พืชมีคุณ อำจินต์ ปัญจพรรค์. 25-- 1 ร่มฟ้ำสยำม

75 พืชสมุนไพร สมสุข มัจฉำชีพ. 25-- 1 แพร่พิทยำ

76 พืชสมุนไพรกับยำไทยส ำหรับสตรี ธนพันธ์ุ จอมพิทักษ์. 25-- 4 พิมพ์ทอง

77 พืชสมุนไพรใช้เป็นยำ. เล่มท่ี 1 ภูมิพิชญ์ สุชำวรรณ. 25-- 10 อักษรำพิพัฒน์

78 พืชสมุนไพรต ำรับยำไทยบ ำรุงร่ำงกำยสตรีและเด็ก สุธี วรคีรีนิมิต. 25-- 1 พิมพ์ทอง

79 แพทย์ศำสตร์สงเครำะห์ : ภูมิปัญญำทำงกำรแพทย์และมรดกทำงวรรณกรรม โรงเรียนแพทย์แผนไทย 25-- 1 วัดพระเชตุพน

80 แพทยศำสตร์สงเครำะห์ เล่ม 1 โรงเรียนแพทย์แผนโบรำณ 25-- 1 วัดพระเชตุพน

81 แพทยศำสตร์สงเครำะห์ เล่ม 2 โรงเรียนแพทย์แผนโบรำณ 25-- 1 วัดพระเชตุพน

82 แพทยศำสตร์สงเครำะห์ เล่ม 3 โรงเรียนแพทย์แผนโบรำณ 25-- 1 วัดพระเชตุพน

83 ฟ้ำทะลำยโจร - 25-- 2 ส ำนักงำนข้อมูลสมุนไพร

84 เภสัชอุตสำหกรรม : tablets capsules microencapsulation sustained release… ปรียำ อำตมียะนันทน์. 25-- 1 คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

85 มีใครไม่อยำกเป็นผู้หญิงสวย มำริษำ. 25-- 2 กังหัน

86 เม่ือเลิก (บุหร่ี) ไม่ได้ - 25-- 1 มำยิก

87 ยอดสมุนไพรรักษำภำยนอก : ใช้รักษำโรคภำยนอกตำมแบบแพทย์แผนโบรำณ ยุวดี จอมพิทักษ์. 25-- 1 หอสมุดกลำง 09

88 ยำท่ีใช้รักษำภำวะอักเสบ อ ำไพ ป้ันทอง. 25-- 1 คณะแพทยศำสตร์ ม.เชียงใหม่
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

89 ยำไทยแผนโบรำณต ำรับวัดโพธ์ิ (มีต ำรำยำทูลเกล้ำฯ ถวำย) ภำสนญำณ. 25-- 2 หอสมุดกลำง 09

90 ยำสมุนไพรจีน 100 ชนิด : คุณสมบัติและกำรรักษำ บุญชัย ฉัตตะวำนิช. 25-- 1 อักษรวัฒนำ

91 รวมบทคัดย่อปริญญำนิพนธ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ... - 25-- 1 คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

92 รวมสูตรกำรผสมแชมพูและครีมนวดจำกสมุนไพรธรรมชำติ เสำวภรณ์ วังวรรธณะ ... [และคนอ่ืนๆ] 25-- 2 เพชรกะรัต

93 รักษำโรคด้วยสมุนไพร. เล่ม 1-2 เจนธรรม น ำกระบวนยุทธ์. 25-- 2 น้ ำฝน

94 รักษำลูกด้วยสมุนไพร - 25-- 2 มำยิก

95 รำยงำนกำรวิจัยเร่ืองผลของควำมแปรปรวนของน้ ำหนักเม็ดยำต่อคุณภำพของยำเม็ด… บุษบัน ศิริธัญญำลักษณ์. 25-- 1 -

96 รำยงำนสรุปกำรประชุมเชิงแนะน ำกำรบริกำรและกำรสืบค้นฐำนข้อมูลทำงยำและ... - 25-- 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเแลิมพระเกียรติ

97 ล้อมวงชงชำต้ังกำต้มสมุนไพร : เคร่ืองด่ืมสุขภำพ-จำกน้ ำค้ันผักถึง… บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล.                                                                         25-- 1 รวมทรรศน์

98 ว่ำนหำงจระเข้ - 25-- 2 ส ำนักงำนข้อมูลสมุนไพร

99 ว่ำนหำงจระเข้ : สรรพคุณมำกมำยรักษำได้สำรพัดโรค ยุวดี จอมพิทักษ์. 25-- 2 หอสมุดกลำง 09

100 วิธีท ำให้ผิวสวย คลำร์ก, เฟลิซิต้ี. 25-- 2 แสงดำว

101 เวชปฏิบัติโรคผิวหนัง ธำดำ เป่ียมพงศ์สำนต์. 25-- 3 เยียร์บุ๊ค

102 สมุนไพร : บ ำรุงหัวใจลดควำมดันลดไขมันในโลหิต ภำณุทรรศน์. 25-- 2 หอสมุดกลำง 09

103 สมุนไพร : พิชิตโรคเบำหวำน - 25-- 1 อิมเมจิมีเดีย

104 สมุนไพรแก้เบำหวำนริดสีดวงทวำรขับปัสสำวะ ภำณุทรรศน์. 25-- 2 หอสมุดกลำง 09

105 สมุนไพรใกล้ตัว : อำหำรเพ่ือสุขภำพดีถ้วนหน้ำ สมภพ ภูติยำนนท์. 25-- 1 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

106 สมุนไพรจีน - 25-- 1 คณะแพทยศำสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโวฒ

107 สมุนไพรไทย : ธุรกิจหม่ืนล้ำน วันเฉลิม จันทรำกุล. 25-- 2 นำบอนอิงค์

108 สมุนไพรไทย อำยุวัฒนะ ชมรมสมุนไพรไทย 25-- 1 ธนบรรณ

109 สมุนไพรไทยรักษำโรค : มะเร็ง โรคหัวใจ โรคกระเพำะ รักษำได้ด้วยสมุนไพร มูลนิธิรักษำโรคไทยด้วยสมุนไพรไทย 25-- 1 ธนบรรณ

110 สมุนไพรนำนำชำติ : ประวัติควำมเป็นมำ สรรพคุณ และกำรออกฤทธ์ิ พรรนิภำ ชุมศรี. 25-- 6 เพชรภูมิกำรพิมพ์
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

111 สมุนไพรในวิถีชีวิตไทย - 25-- 3 สมำคมสร้ำงสรรค์ไทย

112 สมุนไพรบ ำรุงประสำทชูก ำลังแก้ลมวิงเวียน : สมุนไพรไทยประโยชน์เหลือหลำย ยุวดี จอมพิทักษ์. 25-- 2 หอสมุดกลำง 09

113 สมุนไพรบ ำรุงร่ำงกำยชำยอกสำมศอก ฐิติญำณ บริพันธ์. 25-- 2 หอสมุดกลำง 09

114 สมุนไพรป้องกันรักษำภูมิแพ้ระบบหำยใจหอบหืด : แก้ได้ด้วยสมุนไพรเม่ือระบบหำยใจขัดข้อง ยุวดี จอมพิทักษ์. 25-- 2 หอสมุดกลำง 09

115 สมุนไพรเพ่ือกำรบ ำบัด - 25-- 5 ก ำแก้ว

116 สมุนไพรล้ำงพิษตับกับวิธีสวนล้ำงล ำใส้ ภำณุ อัมพรบุพชำ.                                                                              25-- 1 รวมทรรศน์

117 สมุนไพรและอำหำรยำ - 25-- 1 -

118 สมุนไพรสตรีเสริมควำมงำม ยุวดี จอมพิทักษ์. 25-- 1 หอสมุดกลำง 09

119 สมุนไพรส ำคัญท่ีควรรู้ - 25-- 2 ก ำแก้ว

120 สมุนไพรส ำคัญท่ีควรรู้ - 25-- 2 ก ำแก้ว

121 สมุนไพรเสริมพลังเพศ ภำณุทรรศน์. 25-- 1 หอสมุดกลำง 09

122 สมุนไพรหญิงชำยวัยทอง : ชะลอควำมชรำแก้ปัญหำอำกำรผิดปกติ ฐิติญำณ บริพันธ์. 25-- 2 หอสมุดกลำง 09

123 สยำมเภสัชต ำรับ จ ำลอง สุวคนธ์. 25-- 1 -

124 สรรพคุณ สมุนไพรไทย สมิง ศรีพลอย. 25-- 1 พี.เอส.กรู๊ฟ

125 สรรพคุณพืชสมุนไพรยำไทยบรรเทำโรค สุธี วรคีรีนิมิต. 25-- 1 พิมพ์ทอง

126 สรรพคุณพืชสมุนไพรยำไทยบรรเทำโรค สุธี วรคีรีนิมิต. 25-- 2 พิมพ์ทอง

127 สวนนำนำพฤกษสมุนไพร พรรนิภำ ชุมศรี. 25-- 1 โครงกำรวิจัยปลูกและรวบรวมพันธ์ุฯ

128 สวยด้วยสมุนไพร นวลปรำง ฉ่องใจ, บรรณำธิกำรเรียบเรียง 25-- 1 ก ำแก้ว

129 สวยแบบธรรมชำติด้วยสมุนไพรไทย เพ็ญอ ำพันธ์ ชิยำนนท์. 25-- 1 ดอกบัวแดงบุ๊ค

130 สวยร่ำเริงสดใสสดใสสไตส์สำวญ่ีปุ่น ธนบรรณ 25-- 2 อิสแลนด์

131 สำรปรับปรุงภูมิคุ้มกันท่ีได้จำกพืช ชมพูนุท พรหมประกำย 25-- 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

132 สำรำนุกรมเคร่ืองยำไทย. 1 วุฒิ วุฒิธรรมเวช. 25-- 1 ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทย
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

133 สุขศำลำพืชสมุนไพร : ต ำรับกำรปรุงยำเพ่ือสุขภำพและควำมงำม                                กระยำทิพย์ เรือนใจ 25-- 1 ต้นธรรม

134 เสพติดมหำภัย ชำมี อัฐกิจ. 25-- 2 ข่ำวประเสริฐ

135 หนังสือท่ีระลึกสมำคมผู้ผลิตยำและขำยยำแผนโบรำณครบรอบ 15 ปี - 25-- 2 สมำคมผู้ผลิตยำสมุนไพร

136 อำบเหล้ำอำบสมุนไพร : เพ่ือสุขภำพและควำมงำน มำนิต เจียรบรรจงกิจ. 25-- 1 สุขภำพใจ

137 เอกสำรประกอบกำรสอนกำรควบคุมคุณภำพยำจำกพืชสมุนไพร. PY 4311 รัตนำ อินทรำนุปกรณ์ 25-- 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

138 เอกสำรประกอบกำรสอนกำรควบคุมมำตรฐำนสมุนไพร. PY 5692 รัตนำ อินทรำนุปกรณ์ 25-- 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

139 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรประกันคุณภำพเภสัชภัณฑ์. PY 5202 ฤดี เสำวคนธ์ 25-- 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

140 เอกสำรประกอบค ำสอน วิชำโรคผิวหนัง จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. คณะแพทยฯ 25-- 5 -

141 เอกสำรเผยแพร่วิชำกำร เร่ือง : ยำและกำรใช้ยำในทำงท่ีถูก ส ำนักนำยกรัฐมนตรี. ส ำนักงำนคณะกรรม 25-- 1 ส ำนัก

142 Update in infectious diseases 2020 - 2565 2 สมำคมโรคติดเช้ือแห่งประเทศไทย

143 กัญชง กัญชำทำงกำรแพทย์ ประโยชน์และโทษ กนกอร บุญพิทักษ์ 2565 1 Feel Good

144 กำรปรุงยำสมุนไพรตำมกรรมวิธีทำงกำรแพทย์แผนไทย ๒๘ วิธี  - 2565 1 ส ำนักพิมพ์ศิริรำช คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล

145 บัญชีข้อมูลยำและรหัสยำมำตรฐำนไทย Thai medicines terminology TMT - 2565 1 สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข

146 บัญชีข้อมูลและรหัสมำตรฐำนกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ไทย คิดคม สเลลำนนท์ 2565 1 สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข

147 ปลูกก่อนรวยก่อน "กัญชำ กัญชง" สู่ธุรกิจครัวเรือนและชุมชนล้ำนล้ำน พินิจ จันทร 2565 1 ส ำนักพิมพ์ Happy Book

148 หลักกำรและทฤษฎีพ้ืนฐำนท่ีเก่ียวข้องกับรูปแบบยำของแข็ง ณัฐวัฒน์ ณัฐพูลวัฒน์ 2565 1 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร

149 อำโรคยปณิธำน : ควำมปรำถนำท่ีจะให้ปวงมนุษยชำติพ้นจำกโรค - 2565 1 กรมศิลปำกร กระทรวงวัฒนธรรม

150 108 สมุนไพรไทย ใช้เป็น หำยป่วย ต ำรับยำอำยุวัฒนะ กัน-แก้ สำรพัดโรคจำกครัวเรือน พิมลพรรณ อนันต์กิจไพศำล 2564 1 ส ำนักพิมพ์ รู้รอบ พับลิชช่ิง

151 Disease approach in infectious diseases - 2564 1 สมำคมโรคติดเช้ือแห่งประเทศไทย

152 Emerging and re-emerging infectious diseases : เช้ือโรครอบตัว - 2564 1 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

153 Handbook of infectious disease - 2564 2 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล

154 Vaccine war สมรภูมิวัคซีนโควิด-19 ป๋วย อุ่นใจ 2564 1 มติชน
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https://hcu.on.worldcat.org/search/detail/1338997700?queryString=1338997700&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%88%20%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C%20%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C.%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.on.worldcat.org/search/detail/1340543132?queryString=1340543132&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%20%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

155 กัญชำ : พืชทำงเลือกใหม่ ผลกระทบทำงเศรษฐกิจและควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุน รวิสสำข์ สุชำโต 2564 1 สถำบันคลังสมองของชำติ, ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)

156 กำรต้ังต ำรับแผ่นฟิล์มยึดติดเย่ือบุในช่องปำกท่ีมีส่วนประกอบของไฮยำลูโรนิคเอซิดและลิโดเคนไฮโดรคลอไรด์ เพ่ือรักษำแผลในช่องปำกนพณัฐ กิจนพเกียรติ 2564 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

157 กำรต้ังต ำรับมำส์กหน้ำไฮโดรเจลจำกสำรสกัดพลูคำว กฤติยำ แก้วค ำ 2564 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

158 กำรพัฒนำต ำรับเซร่ัมส ำหรับผิวหน้ำท่ีมีส่วนผสมของสำรสกัดจำกพลูคำว วริศรำ ประทีปมงคล 2564 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

159 กำรพัฒนำต ำรับพำรำแกรนูลเซตำมอลกระจำยในเยลล่่ี วรรษมน มีสำนุ 2564 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

160 กำรพัฒนำต ำรับเม็ดอมผสมกระชำยขำว ณัฏฐ์ณิษำ สติมำนนท์ 2564 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

161 กำรพัฒนำต ำรับยำน้ ำแขวนตะกอนของมิวซิเลจจำกผักปลังขำวในกำรบบรเทำอำกำรของโรคกรดไหลย้อนบุณยำพร ภูจอมจิต 2564 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

162 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรชนิดแกรนูลจำกสำรสกัดผักปลังขำวเพ่ือบรรเทำอำกำรท้องผูกอมรรัตน์ แก้วอินทร์ 2564 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

163 กำรพัฒนำยำเม็ดเฟอร์รัสซัลเฟตโดยระบบน ำส่งยำชนิดลอยตัว ชลิดำ แซ่โซว 2564 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

164 กำรพัฒนำและกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของวิธีวิเครำะห์หำปริมำณไดออสมิน และเฮสเพอริดิน ในแคปซูลสำรสกัดเพชรสังฆำตโดยอัลตรำไวโอเลตและวิสิเบิล สเปกโทรสโกปีสุธิมำ ฟริดแมน 2564 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

165 กำรพัฒนำสูตรต ำรับนำโนอิมัลชันส ำหรับใช้เป็นเกรำะป้องกันผิว วิศุทธ์ิพัชร์ พรหมเผ่ำ 2564 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

166 กำรพัฒนำสูตรต ำรับยำอมเม็ดแข็งท่ีมีส่วนประกอบของซิงค์ กลูโคเนต วิตำมินซี และสำรสกัดมะเขีอเทศเหมรัตน์ วิศิษฐ์สกุล 2564 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

167 กำรวิเครำะห์หำปริมำณคลอร์เฟนิรำมีนมำลีเอตและเฟนิลเอฟรินไฮโดรคลอไรด์ในยำเม็ดสูตรผสมโดยสเปกโทรฟูลออโรเมทรีฐิติรัตน์ จันทรังษี 2564 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

168 กำรวิจัยและพัฒนำยำสมุนไพร : สมุนไพรกระตุ้นภูมิคุ้มกันและต้ำนอักเสบ อรสร สำรพันโชติวิทยำ. 2564 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร

169 กำรศึกษำเปรียบเทียบกำรปลดปล่อยยูเรียจำกสูตรต ำรับชนิดทำ พรประภำ จันทร์สุขสวัสด์ิ 2564 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

170 กำรศึกษำฤทธ์ิในกำรยับย้ังเอนไซม์แอลฟ่ำกลูโคซิเดสจำกสำรสกัดปีบ ญำณิศำ สรรพกิจไพศำล 2564 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

171 กำรส่ังยำท่ีดีส ำหรับประเทศใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล - 2564 1 สำขำวิชำอำยุรศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

172 คัมภีร์กัญชง กัญชำ สยบมะเร็ง! พงษ์ศักด์ิ สง่ำศรี 2564 1 CANN HUB 420

173 เช้ือด้ือยำ : มำนุษยวิทยำของยำต้ำนจุลชีพ - 2564 1 ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน)

174 ต ำรำยำเพ่ือกำรระยุกต์ใช้ในงำนควบคุมคุณภำพและข้ึนทะเบียนยำ บรมพจน์ พฤฒิวนำสัณฑ์ 2564 1 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

175 บทน ำสู่เวชปฏิบัติบนหลักฐำนเชิงประจักษ์ในงำนเภสัชกรรมปฏิบัติ ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล 2564 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร

176 โปรตีน : คุณสมบัติและเทคนิคทำงโปรตีนและกำรประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภำพ นำฏศจี นวลแก้ว 2564 1 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น
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https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.on.worldcat.org/search/detail/1268974866?queryString=1268974866&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%20%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%2C%20%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%A5%20%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%2C%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%8D%20%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.on.worldcat.org/search/detail/1348854259?queryString=1348854259&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8F%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%20%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

177 ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดเปลือกตำ : กำรทบทวนแบบมีขอบเขตและกำรพัฒนำต ำรับ กฤตยำณี กฤตยบันลือ 2564 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

178 ภำพรวมกำรผลิตยำ รัตติรส คนกำรณ์ 2564 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

179 เภสัชวิทยำ. เล่ม 2 : ส ำหรับนักศึกษำวิทยำศำสตร์สุขภำพ. ยำท่ีออกฤทธ์ิต่อระบบประสำทกลำง- 2564 1 ภำควิชำเภสัชวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

180 วัคซีนในสตรีต้ังครรภ์ - 2564 1 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

181 สมุนไพรและสำรจำกธรรมชำติท่ีมีฤทธ์ิต้ำนเข้ือไวรัสโคโรนำ โรคทำงเดินหำยใจเฉียบพลันรุนแรงกุสุมำลย์ ตันติกุลวัฒนกิจ 2564 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

182 สำรส่ือประสำทและกำรประยุกต์ จิณัติตำ จิตติวัฒน์ 2564 1 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

183 Pharmacology concepts - 2563 1 ภำควิชำเภสัชวิทยำ วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฏเกล้ำ

184 กรณีศึกษำเภสัชวิทยำกำรแพทย์  - 2563 1 โครงกำรต ำรำ วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ

185 กัญชำ และผองเพ่ือน สมุนไพรเพ่ือระบบประสำทและจิตใจ สุภำภรณ์ ปิติพร 2563 1 มูลนิธิโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร

186 กัญชำทำงกำรแพทย์ แบกเกส, ไมเคิล 2563 1 แอร์โรว์

187 กำรควบคุมคุณภำพยำรูปแบบของแข็ง ศุภำงค์ คนดี 2563 1 โอ. เอส. พร้ินต้ิง เฮ้ำส์

188 กำรดัดแปลงโครงสร้ำงยำ Diclofenac เพ่ือลดกำรเกิดพิษต่อตับ พันธิตรำ ปัญญำภรณ์ 2563 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

189 กำรต้ังต ำรับเจลใช้ภำยนอกส ำหรับบรรเทำอำกำรอักเสบจำกสำรสกัดใบรำงจืด ธนวัฒน์ ทิมกระจ่ำง 2563 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

190 กำรต้ังต ำรับมอยเจอร์ไรซ่ิงแอนต้ีออกซิแดนท์ครีมผสมเคอร์คูมินอนุภำคนำโน ศุภนิดำ พันศิริพัฒน์ 2563 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

191 กำรพัฒนำต ำรับยำ piroxicam ส ำหรับใช้ภำยนอกในรูปแบบระบบน ำส่งยำชนิดสำรละลำยก่อฟิล์ม มณสิชำ ไชยโภชน์ 2563 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

192 กำรพัฒนำต ำรับยำพ่นปำกสำรสกัดดอกผักครำดหัวแหวนเพ่ือบรรเทำอำกำรเจ็บคอ กิตติวินท์ ปิยะรัตนวัฒน์ 2563 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

193 กำรพัฒนำสูตรต ำรับเซร่ัมเคร่ืองส ำอำงลดรอยด ำสำรสกัดใบฝร่ัง ปรัชญ์ปกรณ์ ประเสริฐผล 2563 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

194 กำรพัฒนำสูตรต ำรับนำโนอิมัลชันจำกน้ ำมันมะพร้ำวสกัดส ำหรับให้ควำมชุ่มช้ืนผิว สุจิตรำ วันดี 2563 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

195 กำรพัฒนำสูตรต ำรับมำส์กหน้ำแบบลอกออกจำกเมือกเห็ดเย่ือไผ่ ชนนิกำนต์ สำยบำง 2563 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

196 กำรพัฒนำสูตรต ำรับเม็ดฟู่จำกสำรสกัดมะขำมป้อม ณัฐชำ บูรพำชน 2563 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

197 กำรพัฒนำสูตรต ำรับเม็ดอมและหมำกฝร่ังอัดเม็ดปรำศจำกน้ ำตำลโดยใช้สำรสกัดหญ้ำหวำนเป็นสำรให้ควำมหวำนณัฐวัฒน์ พลศักด์ิ 2563 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

198 กำรพัฒนำสูตรต ำรับยำเม็ดวิตำมินซีชนิดเคลือบฟิล์ม ดำริณี ศรีภิญโญ 2563 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.on.worldcat.org/search/detail/1258551115?queryString=1258551115&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%AA%20%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C.%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search/detail/1280313377?queryString=1280313377&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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/
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/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  10 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

199 กำรพัฒนำสูตรต ำรับสำรฆ่ำเช้ือรูปแบบเม็ดบีดไฮโดรเจล ธันย์ชนก นำมตะ 2563 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

200 กำรสกัดสำรจำกผักครำดหัวแหวน เพ่ือพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์บ้วนปำกชนิดเม็ด ฉันท์ชนิต เอกประเสริฐ 2563 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

201 กำรส่ือสำรส ำหรับวิชำชีพเภสัชกรรม ลือรัตน์ อนุรัตน์พำนิช 2563 1 บริษัท ซิกมำ กรำฟฟิคส์ จ ำกัด

202 กำรออกแบบสูตรต ำรับยูเรียอิมัลเจลโดยใช้น้ ำมันมะพร้ำวเป้นวัตภำคน้ ำมัน ชวิศ ดิษฐำพร 2563 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

203 ควำมก้ำวหน้ำทำงผลิตภัณฑ์ธรรมชำติและเวชส ำอำงเพ่ือกำรชะลอวัย - 2563 1 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

204 เภสัชกรรมแผนไทยประยุกต์ สมศักด์ิ นวลแก้ว 2563 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยขอนแก่น

205 เภสัชวิทยำของยำรักษำโรคหัวใจและหลอดเลือด วริสรำ ปำริชำติกำนนท์ 2563 1 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

206 หลักกำรและกำรประยุกต์เภสัชจลนศำสตร์คลินิก บรำลี ปัญญำวุธโธ 2563 1 โอ. เอส. พร้ินต้ิง เฮ้ำส์

207 หลักชีวเคมีทำงกำรแพทย์ - 2563 1 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

208 "กัญชำ" ช่วยรักษำ "มะเร็ง" - 2562 1 ส ำนักพิมพ์ มำยด์ รีพับบลิก

209 Drug-resistant organisms in pediatrics : diagnoosis and treatment - 2562 1 แอคทีฟพร้ินท์

210 Essentials in hemodialysis - 2562 1 สมำคมโรคไตแห่งประเทศไทย

211 Green book 2019 = รำยช่ือผลิตภัณฑ์ยำคุณภำพและผู้ผลิต - 2562 2 ส ำนักยำและวัตถุเสพติด

212 กัญชงหรือเฮมพ์ ปลูกก่อน รวยก่อน พินิจ จันทร 2562 1 ปัญญำชน

213 กัญชำยำวิเศษ สมยศ ศุภกิจไพบูลย์ 2562 1 ปัญญำชน

214 กัญชำรักษำมะเร็ง สมยศ ศุภกิจไพบูลย์ 2562 1 ปัญญำชน

215 กัญชำเวชศำสตร์ : หลักกัญชำทำงกำรแพทย์ ส ำหรับแพทย์ พยำบำลและบุคลำกรทำงกำรแพทย์- 2562 1 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

216 กำรค ำนวณส ำหรับเทคโนโลยีเภสัชกรรมข้ันพ้ืนฐำน รัฐพล อำษำสุจริต 2562 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

217 กำรประยุกต์ใช้เคร่ืองมือในทำงเภสัชวิเครำะห์ 1 - 2562 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

218 ข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับกัญชำทำงกำรแพทย์ : หนังสือแนะน ำกำรใช้กัญชำเพ่ือบ ำบัดโรค วูดเบิร์ก, มำร์ติน 2562 1 องค์กำรเภสัชกรรม

219 ต ำรำยำศิลำจำรึกวัดพระเชตุพนฯ ฉบับสมบูรณ์ - 2562 1 ส ำนักพิมพ์ศรีปัญญำ

220 พ้ืนฐำนทำงระบบสำรสนเทศ วอนชนก ไชยสุนทร 2562 1 หจก.มีน เซอร์วิส ซัพพลำย

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.on.worldcat.org/search/detail/1199053988?queryString=1199053988&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C%20%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A.%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  11 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

221 เภสัชระบำดวิทยำพ้ืนฐำนและกำรประยุกต์ ธีรพล ทิพย์พยอม 2562 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร

222 เภสัชวิทยำ. เล่ม 1 : ส ำหรับนักศึกษำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 2562 1 ภำควิชำเภสัชวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

223 ยำรักษำภำวะหัวใจล้มเหลว ณัฐ คูณรังษีสมบูรณ์. 2562 1 เวียงบัวกำรพิมพ์

224 วิธีมำตรฐำนส ำหรับกำรวิเครำะห์อำหำร. เล่มท่ี 7 - 2562 1 กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข

225 สรีรวิทยำระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับกำรประยุกต์ใช้ทำงเภสัชวิทยำ กรองกำญจน์ ชูทิพย์ 2562 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร

226 สุริยัน กัญชำ อัมฤตย์โอสถแห่งควำมหวัง ปำนเทพ พัวพงษ์พันธ์ 2562 1 บ้ำนพระอำทิตย์

227 หำยป่วยด้วยยำแผนไทย ดวงแก้ว อังกูรสิทธ์ิ 2562 1 อมรินทร์เฮลท์

228 Combat the resistance - 2561 2 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

229 Drug guru ฉลำดรู้เร่ืองยำ ดวงแก้ว อังกูรสิทธ์ิ 2561 1 อมรินทร์เฮลท์

230 Green book : Antituberculous drugs - 2561 1 ส ำนักยำและวัตถุเสพติด กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

231 Pharmacoterapy in renal disorders วีรชัย ไชยจำมร 2561 1 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยสยำม

232 กำรต้ังสูตรต ำรับเจลจำกเมือกเห็ดเย่ือไผ่ ธัญญลักษณ์ สังขพันธ์ 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

233 กำรต้ังสูตรต ำรับเม็ดอมสมุนไพรของสำรสกัดขิง พิรำพรรณ ต้ังกิตติวัฒน์ 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

234 กำรประเมินฤทธ์ิยับย้ังอะเซทิลโคลีนเอสเทอเรสของน้ ำมันหอมระเหยและสำรสกัด... - 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

235 กำรเปิดรับข้ำวสำรด้ำนผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรผ่ำนช่องทำงโซเชียลมีเดียและ… ชนำนันท์ พูลสวัสด์ิกิติกูล 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

236 กำรพัฒนำเคร่ืองมือกำรบริบำลด้ำนยำคุณภำพชีวิตด้ำนกำรใช้ยำ พรรณทิพำ ศักด์ิทอง 2561 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

237 กำรพัฒนำต ำรับเซทิไรซีนในรูปแบบไมโครอิมัลชัน กัญชพร ช่ือสุขอุรำ 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

238 กำรพัฒนำต ำรับแผ่นฟิล์มแตกตัวในช่องปำกคลอเฮกซิดีน ปวรรัตน์ กิตติมงคลเลิศ 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

239 กำรพัฒนำต ำรับยำเม็ดเค้ียวจำกสำรสกัดขม้ินชันและระบบน ำส่งยำแบบลอยตัวในกระเพำะอำหำรภัทริดำ ชนะชัย 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

240 กำรพัฒนำต ำรับยำเม็ดบรอมเฮกซีนไฮโดรคลอไรด์ชนิดแตกตัวในช่องปำกโดยวิธีตอกอัดโดยตรงยลนภำ แพทย์ชัยโย 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

241 กำรพัฒนำส่ือกำรสอนเร่ือง pH ของสำรละลำยยำ Pentobarbital ท่ีมีผลต่อ… ชนัดดำ แก้วมงคล 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

242 กำรพัฒนำส่ือมัลติมีเดียเร่ือง ผลของยำออโตโนมิกต่อรูม่ำนตำกระต่ำยด้วย… นลินพร ประเสริฐโสภำ 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  12 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

243 กำรพัฒนำสูตรสเปรย์ผมจำกสำรสกัดดอกค ำฝอยเพ่ือลดผมร่วง นริศ มณีเนตร 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

244 กำรเพ่ิมกำรละลำยของไอบูโพรเฟนโดยใช้ระบบตัวท ำละลำย ศศิพิมพ์ ศรีสุขพงษ์ศักด์ิ 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

245 กำรเรียนกำรสอนเก่ียวกับบัญชียำหลักแห่งชำติในหลักสูตรเภสัชศำสตร์บัณฑิต… ธันยพร ส ำรำญฤทธ์ิ 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

246 กำรศึกษำกำรซึมฝ่ำนครำบงูของยำเมทิลซำลิไซเลตไมโครอิมัลชัน เพ็ญพิชำ สุขมณี 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

247 กำรศึกษำควำมคงตัวและฤทธ์ิต้ำนออกซิเดชันของสำรผสมดอกอัญชัญและน้ ำมัน... นพวัฒน์ เพ็งค ำศรี 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

248 กำรศึกษำควำมคงตัวและฤทธ์ิทำงชีวภำพของต ำรับเคร่ืองส ำอำงส ำหรับผิวหนัง สุพรรณิกำร์ หอวรรธกุล 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

249 กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมม่ันใจในกำรดูแลตนเองกับกำรควบคุมระดับ… ศศินิภำ พันธ์ศรี 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

250 กำรศึกษำฤทธ์ิในกำรยับย้ังเช้ือก่อสิว Propionibacterium acnes ของผลิตภัณฑ์... ขวัญใจ เอ้ือภรำดร 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

251 กำรส่งเสริมและก ำกับกำรใช้ยำต้ำนจุลชีพอย่ำงเหมำะสมในโรงพยำบำล - 2561 1 ส ำนักพิมพ์ศิริรำช

252 กำรส ำรวจควำมคิดเห็นของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมุ่บ้ำน จังหวัดสมุทรปรำกำร…ชนิตำ ใหญ่สถิตย์ 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

253 กำรส ำรวจปัญหำในกำรใช้ยำของผู้ป่วยท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน เพชรรำณี วิทยำรักษ์ 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

254 กำรออกแบบและสังเครำะห์สำรท่ีมีฤทธ์ิยับย้ังกำรท ำงำนของเอนไซม์ไซโคลออกซิจิเนสชนิดท่ี 2...ธันว์ชนก ลูกอินทร์ 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

255 ไข่ขำวอัดเม็ด ผำณิตตำ เกียรต์ิเกริกไกร 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

256 ควำมพึงพอใจของผู้ป่วยโรคหืดท่ีมีต่อคลินิกพิเศษโรคหืดท่ีโรงพยำบำลบำงบ่อ… ธนวรรณ ดิลกฤทธ์ิด ำรง 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

257 ควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับสมุนไพรและยำพัฒนำจำกสมุนไพรในกลุ่มผู้ป่วยท่ีมำ… ภัทรวดี ช่ำงปรุง 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

258 ค ำอธิบำยต ำรำพระโอสถคร้ังรัชกำลท่ี 2 บืมโรงอัฐศก พ.ศ. 2459 - 2561 2 กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก

259 ค ำอธิบำยต ำรำยำพระองค์เจ้ำสำยสนิทวงษ์ บืมโรงอัฐศก พ.ศ. 2459 - 2561 1 กรม

260 เคมีฟิสิกส์ประยุกต์ทำงเภสัชศำสตร์ ชุติมำ วีรนิชพงศ์ 2561 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

261 เครือข่ำยวิชำชีพสุขภำพเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหร่ี - 2561 1 เครือข่ำยวิชำชีพสุขภำพเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหร่ี

262 ต ำรับเจลสำรสกัดจำกดอกดำวเรืองเพ่ือรักษำโรคผิวหนังติดเช้ือแบคทีเรีย ปภังกร มีทอง 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

263 ต ำรำกำรวิจัยทำงคลินิก - 2561 1 มหำวิทยำลัยมหิดล

264 เทคโนโลยีน ำส่งยำสมุนไพรทำงรับประทำน ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 2561 1 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  13 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

265 ไนตริกออกไซด์ ณัฐวุธ สิบหมู่ 2561 2 คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

266 ประโยชน์มหัศจรรย์ : น้ ำมันมะพร้ำว น้ ำมันมะกอก น้ ำผ้ึง น้ ำมันงำ 2561 1 อมริทร์สุขภำพ

267 ปัจจัยท่ีมีควำมสัมพันธ์กับระดับน้ ำตำลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบำหวำนชนิดท่ี 2 … กฤติญำณี ศรีสุข 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

268 ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรท ำงำนของเภสัชกรร้ำนยำเภสัชอำสำพำเลิกบุหร่ีในเขตกรุงเทพฯ… พรประภำ อินทร์คง 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

269 ผลของสภำวะกำรสกัดต่อปริมำณของฟีนอลิกฟลำโวนอยด์ และฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอิสระ... พรรณรำย พลขันธ์โฆสิต 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

270 พรมมิ สมุนไพรบ ำรุงควำมจ ำ กรกนก อิงคนินันท์ 2561 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร

271 พอลิเมอร์ทำงเคร่ืองส ำอำง ณัฐยำ เหล่ำฤทธ์ิ 2561 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

272 รู้ก่อนป่วย สมุนไพรช่วยได้ - 2561 1 เอ็มไอเอส

273 วิทยำกำรด้ำนปัญหำกำรใช้ยำ ช่ืนจิตร กองแก้ว 2561 2 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร

274 สำรชีวโมเลกุลในเคมีอินทรีย์ มูฮ ำหมัด นิยมเดชำ 2561 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยศิลปำกร

275 ส ำรวจกำรใช้ยำ aspirin เพ่ือเป็น primary และ secondary prevention ในผู้ป่วย… สมิตำนัน สองศรี 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

276 ส ำรวจควำมคำดหวังต่อบทบำทหน้ำท่ีเภสัชกรไทยของผู้รับบริกำรท่ีโรงพยำบำลบำงบ่อ พิมพ์หทัย วิชัยสุชำติ 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

277 เส้นทำง...สู่ผลิตภัณฑ์ลดเลือนร้ิวรอยแห่งวัย วรรธิดำ ชัยญำณะ 2561 2 โอ. เอส. พร้ินต้ิง เฮ้ำส์

278 หลักกำรพ้ืนฐำนทำงเภสัชจลนพลศำสตร์ของกำรขับยำออกจำกร่ำงกำย กรัณฑ์รัตน์ ทิวถนอม 2561 1 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร

279 หลักกำรส่งเสริมควำมร่วมมือในกำรรักษำด้วยตัวยำอย่ำงมีประสิทธิภำพ ช่ืนจิตร กองแก้ว 2561 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

280 หลักสูตรเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2561 - 2561 1 สถำบันวัคซีนแห่งชำติ

281 อิทธิพลของแป้งพรีเจลลำตินไนซ์ต่อกำรละลำยของยำเม็ดสองช้ันพำรำเซตำมอลแบบทยอยออกฤทธ์ิรุจำกรณ์ วะสมบัติ 2561 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

282 100 สูตรสมุนไพรไกลโรค ศักด์ิสิทธ์ิ พันธ์ุสัทธ์ 2560 1 เล่ียงเชียงเพียรเพ่ือพุทธศำสน์

283 5 สุดยอดสมุนไพรไทย ตลำดโลกต้องกำรสูง หมออำสำแพทย์แผนไทย 2560 1 ส ำนักพิมพ์ปัญญำชน

284 Green book 2017 = รำยช่ือผลิตภัณฑ์ยำคุณภำพและผู้ผลิต - 2560 3 ส ำนักยำและวัตถุเสพติด

285 Nutrition review - 2560 1 สมำคมผู้ให้อำหำรทำงหลอดเลือดด ำและทำงเดินอำหำรแห่งประเทศไทย

286 Short note pharmacotherapy (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ธีระพงษ์ ศรีศิลป์ 2560 1 โรงพิมพ์คลังนำนำวิทยำ

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  14 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

287 Short note pharmacotherapy โรคในร้ำนยำ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ธีระพงษ์ ศรีศิลป์ 2560 1 โรงพิมพ์คลังนำนำวิทยำ

288 Update in nutrition - 2560 1 สมำคมผู้ให้อำหำรทำงหลอดเลือดด ำและทำงเดินอำหำรแห่งประเทศไทย

289 กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผลใน Primary care พิสนธ์ิ จงตระกูล 2560 2 หจก.วนิดำกำรพิมพ์

290 กำรต้ังต ำรับเจลรักษำสิวจำกสไปโรโนแลคโตน อรวรรณ ธรรมศร 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

291 กำรเตรียมต ำรับไมโครอิมัลชันเมทิลซำลิไวเลตท่ีมียำอินโดเมทำซินโดยใช้หลัก… ณัฐสุดำ เกณิกำนนท์ 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

292 กำรเตรียมสำรสกัดจำกใบชำเขียว (Camellia sinesis) เพ่ือช่วยลดผมร่วง ธนนันท์ พำนิชอ ำนวย 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

293 กำรบริหำรยำในผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน - 2560 1 คณะแพทยศำสตร์ ม.สงขลำนครินทร์

294 กำรประเมินกำรใช้ยำ (Drug Use Evaluation: DUE) ในผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูง… บุญสิตำ มณีน้อย 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

295 กำรประเมินควำมเหมำะสมของกำรใช้ยำแก้ปวดในผู้สูงอำยุ ต ำบลศีรษะจระเข้น้อย… คณิศร นันทพัฒน์พิทยำ 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

296 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนและปัจจัยชะลอกำรเส่ือมของไตในผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง… ภัททิยำ งำมสง่ำ 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

297 กำรพัฒนำต ำรับเคร่ืองส ำอำงลดเลือนร้ิวรอยจำกสำรสกัดลูกหม่อน ชนิตำ แซ่โค้ว 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

298 กำรพัฒนำต ำรับเซทิไรซีนในรูปแบบนำโนอิมัลชัน รสสุคนธ์ อรุณรัตน์ 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

299 กำรพัฒนำและต้ังต ำรับเพลเลทแตกกระจำยตัวในช่องปำกท่ีผลิตโดยกรรม… ปริชญำ วงษ์ษำ 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

300 กำรพัฒนำวิธีวิเครำะห์ยำ isoniazid, rifampicin, pyrazinamide และ… กวินธิดำ ธรรมศิโรจน์ 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

301 กำรพัฒนำสำรสกัดพรมมิเม็ดฟู่ส ำหรับรับประทำน พรปวีณ์ โพนสิม 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

302 กำรพัฒนำส่ือวีดิทัศน์ในหมวดหมู่ต่ำงๆเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำร้ำนยำสู่… เมธิศำ ทูโมสิก 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

303 กำรพัฒนำส่ือวีดีทัศน์ด้ำนกำรใช้ยำพ่นทำงปำกโดยเข้ำถึงข้อมูลผ่ำน QR Code… วัลย์ลดำ แสงวิไลสำธร 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

304 กำรพัฒนำสูตรต ำรับเวย์โปรตีนรูปแบบเม็ดเค้ียว ธนอนันต์ ศิริจรรยำนนท์ 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

305 กำรพัฒนำสูตรน้ ำยำบ้วนปำกส ำหรับฆ่ำเช้ือในผู้สูงอำยุ สุทธิดำ ประคองสำ 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

306 กำรพัฒนำสูตรยำเม็ดเคลือบน้ ำตำลโดยใช้แคลเซียมคำร์บอเนตและอะเคเซีย ภำณุพงศ์ ชวนชม 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

307 กำรวิเครำะห์และเปรียบเทียบฤทธ์ิยับย้ังเอนไซม์เมตำบอลิซึมน้ ำตำลและฤทธ์ิ… วริศรำ เน่ืองศรี 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

308 กำรศึกษำกระบวนกำรดูแลผู้ป่วยโรคเบำหวำนท่ีคลินิกโรคเบำหวำนโรงพยำบำล… ศุทธหทัย มำประชุม 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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309 กำรศึกษำควำมเป็นพิษของสำรสกัดเอทำนอลจำกข่ำในเอ็มบริโอปลำม้ำลำย ธนกร โล่เสถียรกิจ 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

310 กำรศึกษำชีวสมมูล ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ 2560 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

311 กำรศึกษำปัจจัยท่ีมีผลต่อขนำดอนุภำคของ ibuprofen ท่ีเตรียมโดยวิธี quasi… ธนำภรณ์ สังข์ประไพ 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

312 กำรศึกษำเปรียบเทียบผลกำรควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือดกำรเข้ำรับกำรรักษำ… จตุรัส พูลมงคล 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

313 กำรศึกษำผลของส่ือควำมรู้เพ่ือเพ่ิมควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับยำลดน้ ำหนักท่ีใช้… ณัฐิดำ แก้วเพชร 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

314 กำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคเวย์โปรตีนในกลุ่มคนออกก ำลังกำยเพ่ือเสริมสร้ำง… วุฒิชัย อุบลโพธ์ิ 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

315 กำรศึกษำฤทธ์ิต้ำนออกซิเดชันของสำรประกอบฟีนอลิกชนิดเด่ียวและเชิงซ้อน… อรพิชชำ เพ่ิมประโยชน์ 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

316 กำรศึกษำลักษณะของผู้ป่วยทำรกและเด็กท่ีได้รับยำต้ำนไวรัสเอชไอวีในโรงพยำบำลบำงบ่อศศิพัชร รอดโพธ์ิทอง 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

317 กำรศึกษำสำรส ำคัญกลุ่มฟีนอลิกและฤทธ์ิต้ำนออกซิเดชันในสมุนไพรไทย กษิดิศ ปิสำวงษ์ 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

318 กำรสกัดและต้ังต ำรับสบู่ใสจำกสำรสกัดแก่นมะหำด ธัญรดำ จุลมิตร 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

319 กำรสกัดและพัฒนำต ำรับมำส์กบ ำรุงผิวหน้ำชนิดลอกออกจำกดอกกล้วยไม้… ธนวรรณ เกิดมำลี 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

320 กำรสังเครำะห์หลักฐำนเชิงประจักษ์ในงำนวิจัยผลลัพธ์ทำงเภสัชกรรม : กำรวิเครำะห์... สุรศักด์ิ เสำแก้ว 2560 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

321 กำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรเข้ำถึงข้อมูลยำ High alert drugs ด้วย… สิรินันท์ รัตนมณี 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

322 กำรส ำรวจควำมรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมกำรใช้ยำปฏิชีวนะเพ่ือรักษำตนเองใน… อรุณวรรณฌำ อำชำวุฒิ 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

323 กำรส ำรวจควำมรู้เก่ียวกับเภสัชบ ำบัดของโรคปวดศีรษะเหตุใช้ยำเกินควำมจ ำเป็น… นัชนำรถ ประดับเวทย์ 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

324 กำรส ำรวจควำมรู้ของนักศึกษำช้ันปีท่ี 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ… บุญยำนุช เจียมทวีบุญ 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

325 กำรส ำรวจและสร้ำงแบบจ ำลองโปรแกรมประยุกต์ท่่ีเก่ียวข้องกับสมุดบันทึกยำ.. วิไลรัตน์ กมลเวช 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

326 กำรออกแบบสังเครำะห์และทดสอบฤทธ์ิต้ำนเช้ือแบคทีเรียของอนุพันธ์ไดโคลฟีแนค ปำรวัณ รำมนันทน์ 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

327 ข้อสอบภำคปฏิบัติ เภสัชกรรมไทย. เล่ม 2 - 2560 1 สถำบันอบรมคลินิกหมอนภำ กำรแพทย์แผนไทย

328 ควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับโรคและยำรักษำโรคควำมดันโลหิตสูงในผู้ป่วยโรค… พิชญำภัค แสวงสำย 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

329 ควำมรู้และพฤติกรรมเก่ียวกับกำรใช้ยำปฏิชีวนะในโรคคอหอยอักเสบอย่ำง… ชนิษฐำ ผดุงเพียร 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

330 คู่มือกำรใช้สมุนไพรในร้ำนค้ำ วิรัตน์ ทองรอด 2560 1 ไซเบอร์พร้ินท์กรุ๊ป

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C%20%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%94%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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331 คู่มือตรวจยำส ำหรับคนไข้ รุ่งนภำ ศรีชนะ 2560 1 คณะเภสัชศำตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

332 ชีววิทยำโมเลกุลของเซลล์มะเร็ง ปิติ จันทร์วรโชติ 2560 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

333 เซร่ัมสำรสกัดชำเขียวรูปแบบผสมก่อนใช้ บุณยนุช พินิจประสพสุข 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

334 ฐำนข้อมูลคุณค่ำทำงโภชนะของวัตถุดิบและควำมต้องกำรทำงโภชนะท่ีแนะน ำส ำหรับสัตว์ปีกในประเทศไทย- 2560 1 เมจิค พับบลิเคช่ัน จ ำกัด

335 ตัวช้ีวัดทำงชีวภำพของเซลล์ผิวหนัง : จำกควำมรู้พ้ืนฐำนสู่กำรน ำไปประยุกต์ใช้เพ่ือ… จำรุภำ วิโยชน์ 2560 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร

336 เทคโนโลยีกำรเพ่ิมกำรซึมผ่ำนผิวหนัง ธนะเศรษฐ์ ง้ำวหิรัญพัฒน์ 2560 2 บริษัท เพชรเกษมพร้ินต้ิง กรุ๊ป จ ำกัด

337 เทคโนโลยีเอนไซม์ อรัญ หันพงศ์กิตติกูล. 2560 1 โอเดียนสโตร์

338 แนวปฏิบัติสู่ควำมเป็นวิชำชีพเภสัชกรรมชุมชน สุนทรี วัชรด ำรงกุล 2560 2 คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

339 พิชิต 6 โรคร้ำย ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว จรรยำ เลิศพงษ์ไทย 2560 1 อีเทอร์นิต้ี ไอเดีย 168

340 ภำวะพิษจำกสำรเสพเพ่ือผ่อนคลำยในวัยรุ่นไทย - 2560 2 ส ำนักพิมพ์ศิริรำช งำนวิชำกำร ส ำนักงำนฯ

341 เภสัชกรรมปฏิบัติสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด - 2560 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

342 เภสัชสำธำรณสุข อนุ สุรำช 2560 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

343 ระบบน ำส่งยำ นรเศรษฐ์ ณ สงขลำ 2560 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยมหิดล

344 ร่ำงกำย Healthy ได้ไม่ต้องพ่ึงอำหำรเสริม มยอง, ซึงกวอน 2560 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

345 สมุนไพร Champion products - 2560 1 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

346 สมุนไพร เพ่ือสุขภำพ...ผู้บ่ำว พ่อเรือน สุภำภรณ์ ปิติพร 2560 1 มูลนิธิโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์ฯ

347 สมุนไพรไทยต้ำนจุลินทรีย์ ศุภยำงค์ วรวุฒิคุณชัย 2560 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

348 สมุนไพรในสภำวะโลกร้อน สุภำภรณ์ ปิติพร 2560 1 มูลนิธิโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์ฯ

349 สรีรวิทยำระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับกำรประยุกต์ใช้ทำงเภสัชวิทยำ กรองกำญจน์ ชูทิพย์ 2560 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร

350 ส ำรวจทัศนคติและพฤติกรรมกำรใช้สมุนไพรของผู้ป่วยโรคเร้ือรังในชุมชนศีรษะ… วนัชพร วัดแย้ม 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

351 อนุกรมวิธำนพืชสมุนไพรในงำนเภสัชกรรม สริน ทัดทอง 2560 1 บริษัท ทริปเพ้ิล กรุ๊ป จ ำกัด

352 อย่ำให้ยำฆ่ำคุณ คนโด, มะโคะโตะ 2560 1 อินสปำยร์
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353 อิทธิพลของโซเดียมสตำร์ชไกลโคเลตต่อกำรละลำยของยำเม็ดสองช้ันพำรำ… พัชรพล ฉำบกังวำล 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

354 แฮร์โทนิคลดผมร่วงจำกสำรสกัดดอกค ำฝอย ปิยกมล เนินหำด 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

355 101 ยอดสมุนไพรต้ำนโรค ใช้เป็นสุขภำพดี พิมลพรรณ อนันต์กิจไพศำล. 2559 2 เก็ท ไอเดีย

356 Pharmacotherapy in infectious diseases 2016 : connecting updated knowledge… - 2559 1 คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

357 Practical issues in chronic diseases - 2559 1 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

358 Short note pharmacotherapy ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 ธีระพงษ์ ศรีศิลป์ 2559 1 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

359 Short note pharmacotherapy โรคในร้ำนยำ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 ธีระพงษ์ ศรีศิลป์ 2559 1 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

360 กำรค ำนวณส ำหรับเทคโนโลยีเภสัชกรรมข้ันพ้ืนฐำน รัฐพล อำษำสุจริต 2559 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

361 กำรจัดหมวดหมู่และรหัสมำตรฐำนภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย. เล่ม 1 - 2559 2 ส ำนักงำนข้อมูลและคลังควำมรู้ กรมพัฒนำฯ

362 กำรใช้เครือข่ำยสังคมออนไลน์(Social Media) ในกำรส่ือสำรของเภสัชกรร้ำนยำใน กรุง… ณัฐพล รุ่งสว่ำง 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

363 กำรใช้ยำในสตรีต้ังครรภ์และให้นมบุตร ฐิติพร อิงคถำวรวงศ์. 2559 1 พีโอดีไซน์

364 กำรต้ังต ำรับแผ่นฟิล์มละลำยเร็วในช่องปำกจำกสำรสกัดชำเขียวเพ่ือป้องกันฟันผุ มิลินท์ พิทักษ์เกชำ 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

365 กำรต้ังต ำรับยำผงฟู่จำกสำรสกัดเถำวัลย์เปรียง อัจฉรีย์ แจ้งไชย 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

366 กำรต้ังต ำรับยำเม็ดเค้ียวสูตรผสม อะลูมิเนียม-แมกนีเซียม-ไซเมทิโคน สุภำภรณ์ นครกัณฑ์ 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

367 กำรต้ังต ำรับยำเม็ดพำรำเซตำมอลแบบทยอยออกฤทธ์ิชนิดไบ-เลเยอร์ โดยใช้ไฮดรอก... กัลยฉัตร โพธิรำช 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

368 กำรต้ังต ำรับและกำรเตรียมยำไร้เช้ือ เพ็ญศักด์ิ จันทรำวุธ 2559 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำเชียงใหม่

369 กำรต้ังสูตรต ำรับแชมพูธรรมชำติจำกสำรสกัดผงดอกอัญชัน ปรียำนัน อำริยะกุลนันท์ 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

370 กำรเตรียมสำรสกัดใบชุมเห็ดเทศเพ่ือพัฒนำเป็นรูปแบบยำทำภำยนอกส ำหรับรักษำ... บุษรินทร์ ฤทธิรงค์ 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

371 กำรท ำต ำรับยำเม็ดจำกสำรสกัดฝักมะขำมแขก ขวัญฤทัย อุปมำ 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

372 กำรประเมินกำรส่ังใช้ Equine rabies immunoglobulin (ERIG) ในโรงพยำบำลตติยภูมิ… วรรณวณัฐ ศรีวัฒนำวำนิช 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

373 กำรประยุกต์ใช้เซลล์เพำะเล้ียงทำงเภสัชศำสตร์ชีวภำพ - 2559 2 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

374 กำรเปิดรับส่ือข้อมูลทำงด้ำนสุขภำพในผู้สูงอำยุกรณีศึกษำบริเวณเขตย่ำนกำรค้ำ... ปิยภรณ์ ขำวสอำด 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

375 กำรพัฒนำคู่มือกำรจ่ำยยำเด็กส ำหรับผู้ปฏิบัติงำน ณ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ... วัจน์สิทธ์ิ ชัยปฏิวิติ 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

376 กำรพัฒนำงำนเภสัชกรรมปฐมภูมิ FCPL 1 - 2559 2 ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.)

377 กำรพัฒนำฐำนข้อมูลยำฉีดและส ำรวจควำมคิดเห็นเพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในงำนบริบำล... อมลรุจี บุญรอด 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

378 กำรพัฒนำต ำรับแผ่นแปะเจลผสมน้ ำมันใบเสม็ดขำวท่ีกักเก็บในไมโครแคปซูล ปิยำพัชร แขวงวิมุต 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

379 กำรพัฒนำบทเรียนออนไลน์เร่ือง กำรจัดกำรอำกำรไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำเคมี... ภัทรนันท์ จำรุวิจิตรำนนท์ 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

380 กำรพัฒนำโปรแกรมกำรเก็บข้อมูลควำมคลำดเคล่ือนทำงยำ พัชรำ จงสมบูรณ์โภคำ 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

381 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สำรสกัดจำกเปลือกทับทิมในรูปแบบยำผงเพ่ือรักษำสิวท่ีเกิดจำก... ธัญวรัตน์ สัมมำ 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

382 กำรพัฒนำวิธีวิเครำะห์ amlodipine besylate ในยำเตรียมรูปแบบยำน้ ำแขวนตะกอน... ตวงรัตน์ สุวรรณเจริญ 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

383 กำรพัฒนำส่ือวีดิทัศน์เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำร้ำนยำสู่มำตรฐำนวิธีปฏิบัติทำง... วริษฐำ เตียวทรัพย์เจริญ 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

384 กำรพัฒนำสูตรครีมกันแดดรูปแบบเม็ดบีดแขวนลอยในเจล ณัฐนรี ภัทรหิรัญ 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

385 กำรพัฒนำสูตรต ำรับครีมกันแแดท่ีครอบคลุมท้ังรังสี UVA และสังสี UVB ณัฐธยำ เผือกผล 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

386 กำรพัฒนำสูตรต ำรับพอกหน้ำท่ีมีสำรสกัด mangiferin ปำณิสรำ พระคุณรักษำ 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

387 กำรศึกษำประเมินกำรใช้ยำในผู้ป่วยท่ีได้รับยำผสม Cefoperazone/Sulbactam ณ… ภัคพงศ์ ภู่นรินทร์ 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

388 กำรศึกษำปัจจัยท่ีมีผลต่อขนำดอนุภำคของ ibuprofen ท่ีเตรียมโดยวิธี solvent evaporationเลิศศิริ วัชรำนุเครำะห์ 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

389 กำรศึกษำเปรียบเทียบปริมำณ Curcumin ในผลิตภัณฑ์ขม้ินชันแคปซูลโดยวิธี High... กำญจณำพรรณ ธูปแพ 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

390 กำรศึกษำเปรียบเทียบและประเมินควำมเข้ำใจฉลำกยำรูปภำพในผู้ป่วยนอก ณ... พิกุลแก้ว สังคะวะดี 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

391 กำรศึกษำพฤติกรรมวัฏภำคของกำรเกิดระบบไมโครอิมัลชัน ผลของชนิดน้ ำมัน ปรำณี ประสิทธิกำรกุล 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

392 กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำสูตรและต้ังต ำรับยำเจลไอบูโพรเฟน อิษยำ กำญจนรัตน์ 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

393 กำรสังเครำะห์และฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอิสระของอนุพันธ์ของไฮโดรควิโนน วีระชัย สิงห์สุวรรณ 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

394 กำรส ำรวจโปรแกรมประยุกต์เก่ียวกับแนวทำงกำรักษำบนสมำร์ทโฟน อุ้มรัก คงข ำ 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

395 กำรส ำรวจโอกำสในกำรเกิดอัตตรกิริยำระหว่ำงยำสหัสธำรำกับยำแผนปัจจุบันท่ีผู้ป่วย... จีรนันท์ สูรย์ส่องธำนี 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

396 กำรหำปริมำณ piroxicam ในสูตรต ำรับ piroxicam capsules โดยวิธี spectrofluorometry...ธรรศ กิตติสุวรรณ์ 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

397 ควำมคงสภำพของยำและเภสัชภัณฑ์ ชุดำ จิตตสุโภ 2559 1 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

398 ควำมถูกต้องของเน้ือหำน ำเสนอผลิตภัณฑ์เก่ียวกับสิวของบล๊อกเกอร์ท่ีมีช่ือเสียงใน ... ธีรนำฎ ผลเกิด 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

399 ควำมรู้และทัศนคติต่อกำรป้องกันโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ในกลุ่มรักเพศเดียวกันของ… เอลียำห์ โพธิสุวรรณ 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

400 คุณสมบัติทำงฟิสิกส์เคมีของไมโครอิมัลชันไฮโดรเจลน้ ำมันระก ำท่ีบรรจุยำไอบูโพรเฟน ศักดำ วิจำรณำญำณ 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

401 คู่มือวัคซีน 2016-2017 และปัญหำทีพบบ่อย - 2559 2 รำชวิทยำลัยกุมำรแพทย์แห่งประเทศไทย

402 เคมีของสำรหอม ณัฐยำ เหล่ำฤทธ์ิ 2559 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

403 ไซโตโครม พี 450 : กำรแปลงรูปทำงชีวภำพและวิถีกำรควบคุม กนกวรรณ จำรุก ำจร. 2559 1 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

404 ต ำรำเภสัชกรรมไทย - 2559 1 โรงเรียนอำยุรเวท (ชีวกโกมำรภัจจ์) มูลนิธิฟ้ืนฟูส่งเสริมกำรแพทย์แผนไทยเดิม

405 ไบโอแอ็กทิฟเพปไทด์ : ฤทธ์ิทำงเภสัชวิทยำ นันทีทิพ ล้ิมเพียรชอบ 2559 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

406 ประโยชน์มหัศจรรย์ : น้ ำมันงำ พรดี จันทรเวชชสมำน 2559 1 อมรินทร์สุขภำพ

407 ปัจจัยท่ีส่งเสริมหรืออุปสรรคต่อกำรส่ังใช้ยำสมุนไพรในโรงพยำบำลตำมควำมคิดเห็น... สุพัชชำ เพ่ิมพูล 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

408 ผลของกำรให้ควำมรู้ต่อกำรตัดสินใจซ้ือยำเรียกหำท่ีไม่เหมำะสมในโรคทำงเดินหำยใจ... ชลลดำ แจ่มเพ็ชร 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

409 ผลของควำมเครียดในช่วงสอบต่อกำรเกิดอำกำรของโรคกระเพรำะอำหำรในนักศึกษำ... เจตจิตติ จ่ันทิม 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

410 ผลลัพธ์ของกำรบริบำลทำงเภสัชกรรมในผู้ป่วยท่ีได้รับยำวอร์ฟำริน ณ คลินิกผู้ป่วยนอก… สมำพร เจริญวิกกัย 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

411 ผู้ชำยลุคใหม่ Make up หล่อใส สไตล์เกำหลี ปำร์ก, ซอนยอง 2559 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

412 พฤติกรรมกำรเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เชิงเปรียบเทียบระหว่ำงร้ำนยำเด่ียวกับร้ำนยำเครือข่ำย... พัชรีรัตน์ พิรุณโปรย 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

413 เภสัชบ ำบัดในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด : ควำมดันเลือดสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ... วีรวรรณ อุชำยภิชำติ 2559 2 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

414 เภสัชวิทยำ : เน้ือหำส ำคัญและแบบฝึกหัด - 2559 5 คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

415 มินำมำตะ : โศกนำฏกรรมและกำรต่อสู้สู่กำรเปล่ียนแปลงประวัติศำสตร์ส่ิงแวดล้อมและอุตสำหกรรม- 2559 1 มูลนิธิบูรณะนิเวศ

416 รวยด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร จรรยำ เลิศพงษ์ไทย 2559 2 อีเทอร์นิต้ีไอเดีย 168

417 รำยงำนกำรสำธำรณสุขไทยด้ำนกำรแพทย์แผนไทย กำรแพทย์พ้ืนบ้ำนและกำรแพทย์... - 2559 3 ส ำนักงำนข้อมูลและคลังควำมรู้ กรมพัฒนำฯ

418 เร่ืองเล่ำกำรเย่ียมบ้ำนของเภสัชกร : เรียนรู้กำรดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจควำมเป็นมนุษย์ - 2559 1 ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.)
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  20 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

419 สมุนไพรส ำหรับผมร่วง ณัฐยำ เหล่ำฤทธ์ิ 2559 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

420 สำนฝัน รวมใจ พัฒนำวัคซีนไทย - 2559 2 สถำบันวัคซีนแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)

421 สำรำนุกรมควำมงำมด้วยภูมิปัญญำไทย - 2559 1 มูลนิธิส ำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ

422 หำยป่วยด้วยสมุนไพรคู่ครัว :  ป้องกัน-บ ำรุง-บ ำบัดโรค - 2559 2 เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมน

423 เหล้ำ/ควำมจริง : รำยงำนสถำนกำรณ์กำรบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสังคมไทย... - 2559 2 คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

424 อุตสำหกรรมผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของประเทศในกลุ่มอำเซียนท่ีมีโอกำสและแนว... อุกฤษฏ์ ปัทมำนันท์. 2559 3 ศูนย์วิจัยปัญหำสุรำ (ศวส.), ศูนย์แม่โขงศึกษำ

425 108 ค ำถำมสำรพันวัคซีน กำนดำมณี พำนแสง. 2558 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

426 108 โรค 1,009 สมุนไพร ศักด์ิสิทธ์ิ พันธ์ุสัตย์ 2558 1 บริษัท ส ำนักพิมพ์เล่ียงเชียง เพียรเพ่ือฯ

427 Essentials in hemodialysis - 2558 1 สมำคมโรคไตแห่งประเทศไทย

428 Pharmacy review and update series 2015 : pharmacotherapy of psychiatric... - 2558 1 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

429 กฎหมำยเบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภคในงำนเภสัชกรรม หทัยกำญจน์ เชำวพูนผล 2558 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

430 กำรใช้เทคนิค"เร่ืองเล่ำ"เพ่ือเปล่ียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมกำรสูบบุหร่ีของนักศึกษำ…ณัฐำวดี ม่วงสุข 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

431 กำรใช้ยำ Theophylline กับกำรควบคุมโรคของผู้ป่วยโรคหอบหืด โรงพยำบำลบำงบ่อ กฤชนัท อินทรำ 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

432 กำรใช้ยำพอเพียง วิรัตน์ ทองรอด 2558 1 หมอชำวบ้ำน

433 กำรต้ังต ำรับยำอมจำกสำรสกัดรำงจืด (Formulation of lozenges containing… กำนต์รวี เพ็ชรรัตน์ 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

434 กำรต้ังต ำรับและกำรเตรียมยำไร้เช้ือ เพ็ญศักด์ิ จันทรำวุธ 2558 3 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำเชียงใหม่

435 กำรประเมินกำรใช้ยำกลุ่ม selective COX-2 inhibitor ณ แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยำบำล... ธนำกร วงค์ยำ 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

436 กำรเปรียบเทียบรำคำยำขำยปลีกท่ีใช้บ่อย 10 อันดับแรกของยำต้นต ำรับและยำสำมัญ... เจตริน ตรีเนตร 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

437 กำรพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนและประเมินผลลัพธ์กำรบริบำลทำงเภสัชกรรม… - 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

438 กำรพัฒนำฉลำกข่วยจ่ำยยำเม็ดรับประทำนภำษำจีนกลำง สรุจ เล็กสุขศรี 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

439 กำรพัฒนำต ำรับครีมท่ีมีส่วนผสมสำรสกัดใบฝร่ัง ปวีร์ภัสรำ ศิริประเสริฐ 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

440 กำรพัฒนำต ำรำยำไดโคลฟีแนคโซเดียม ชนิดทยำยออกฤทธ์ิจำกยำเม็ดเมทริกซ์ โดย… สิทธิพงษ์ สุวพรศิลป์ 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  21 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

441 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ดรำยอ้ิงโลช่ันรักษำสิวจำกสำรสกัดเปลือกทับทิม พชรกร นำคนัตถ์ 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

442 กำรพัฒนำแผ่นแปะไนอะซินำไมด์ส ำหรับรักษำรอยแผลเป็น ชินพงษ์ รอยกุลเจริญ 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

443 กำรพัฒนำยำอมคลอเฮกซีดีนกลูโคเนต จีรวรรณ แก่นกระโทก 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

444 กำรพัฒนำศักยภำพของผู้ดูแลคนพิกำรและทุพพลภำพในสถำนสงเครำะห์คนพิกำร... นพปวันต์ วงศ์ศักด์ิถำวร 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

445 กำรพัฒนำส่ือควำมรู้และประเมินคุณภำพส่ือเร่ือง หลักกำรใช้ยำและควำมรู้สเตียรอยด์ ศลิษำ เก้ือเมือง 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

446 กำรพัฒนำสูตรครีมกันแดดจำกน้ ำมันมะพร้ำวสกัดเย็น รมิตำ เมตมันกุล 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

447 กำรพัฒนำสูตรต ำรับเมทฟอร์มินยำเม็ดฟู่ อนวัช จิรพงศ์ธนกิจ 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

448 กำรพัฒนำสูตรต ำรับสบู่เหลวผสมส ำหรับท ำควำมสะอำดผิวกำยท่ีมีส่วนผสมของ… สุรชำติ ฉำยคณำรักษ์ 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

449 กำรรับรู้และระดับควำมพร้อมในกำรพัฒนำร้ำนยำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์... ณัฐภูมิ ชูเนตร 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

450 กำรวิเครำะห์สำร Annonacin จำกผลิตภัณฑ์ชำชงใบทุเรียนเทศ โดยวิธี TLC นิธิภัค ฉัตรทอง 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

451 กำรวิเครำะห์หำปริมำณสำรเทียบเท่ำ mangiferin จำกใบมะม่วง 5 สำยพันธ์ุโดยวิธี… อมิตำ อัครภิญโญกุล 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

452 กำรศึกษำกำรประเมินกำรใช้ยำ (Drug use evaluation) ในผู้ป่วยในของโรงพยำบำล… กมลชนก นักป่ี 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

453 กำรศึกษำกำรประเมินกำรใช้ยำ (Drug use evaluation) ในผู้ป่วยโรคเบำหวำน โรค… ปพิชญะ สนธิชัย 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

454 กำรศึกษำกำรประเมินกำรใช้ยำในผู้ป่วยโรคเร้ือรัง (โรคเบำหวำน โรคควำมดันโลหิตสูง… พลอยรุ้ง สิทธิโชค 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

455 กำรศึกษำควำมคงสภำพของยำผสม amoxicillin และ clavulanic acid ในยำน้ ำ… จตุพงศ์ บุนนำค 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

456 กำรศึกษำควำมเท่ำเทียมทำงเสภัชกรรมของยำเม็ดพำรำเซตำมอลขนำด 500 มิลลิกรัม… ศตพล โอปณะโสภิต 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

457 กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรใช้ Theophylline กับกำรควบคุมโรคในผู้ป่วยโรค... กัลย์สุดำ จิรตรัยรัตน์กุล 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

458 กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระยะเวลำท่ีสำมำรถควบคุมอำกำรได้ก่อนกำร step... อำลียำ อับดุสสลำม 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

459 กำรศึกษำคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของเภสัชกร Generation Y ในโรงพยำบำลเอกชน ธฤต อินอ่อน 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

460 กำรศึกษำทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกสมุนไพรของนักศึกษำมหำวิทยำลัยหัวเฉียว... ศิริลักษณ์ พิมพ์วงศ์ 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

461 กำรศึกษำทัศนคติต่อวิชำชีพเภสัชกรรมของนักศึกษำคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัย… ณภัทร วัฒนจินดำพร 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

462 กำรศึกษำปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรเลิกสูบบุหร่ีของพนักงำนโรงงำนแห่งหน่ึง... พรสุดำ ขุมเงิน 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  22 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

463 กำรศึกษำปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมกำรรักษำสิวของนักศึกษำ มหำวิทยำลัยหัวเฉียว... จิณณ์ณณัช พุฒิพิริยะ 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

464 กำรศึกษำเปรียบเทียบฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอิสระของใบรำงจืดและใบสร้อยอินทนิล กรศรัณย์ ดำวร่ี 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

465 กำรศึกษำลักษณะควำมผูกพันในองค์กรของเภสัชกรเจเนอเรช่ันวำยในโรงพยำบำล... ปวรำ อินมะเหง่ียม 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

466 กำรศึกษำอุบัติกำรณ์กำรเกิดปัญหำจำกกำรใช้ยำวำร์ฟำรินในโรงพยำบำลบำงพลี สินีนำถ เหมบุตร 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

467 กำรศึกษำอุปสรรคในกำรพัฒนำควำมรู้จำกกำรศึกษำต่อเน่ืองทำงเภสัชศำสตร์ของ... นฤบดี ลำทนำดี 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

468 กำรสกัดและกำรต้ังสูตรต ำรับสบู่ก้อนจำกใบทองพันช่ัง ฐำนิต ดวงเกษม 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

469 กำรสกัดสำรสกัดหยำบและวิเครำะห์หำปริมำณสำร sennoside B จำกใบมะขำมแขก… กุณฑ์ณิชำ วิรัชกุล 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

470 กำรสร้ำงและประเมินบทเรียนด้ำนควำมปลอดภัยของผู้ป่วยเพ่ือใช้กับนักศึกษำคณะ... ปิยำภรณ์ ทุ่มทวน 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

471 กำรสังเครำะห์และฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอิสระของอนุพันธ์กรดซินนำมิก อุกฤษฏ์ ล้ีประเสริฐ 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

472 กำรส ำรวจกำรใช้ยำ Glibenclamide ในผู้ป่วยเบำหวำนชนิดท่ี 2 อย่ำงสมเหตุผล... สุพิชฌำย์ เกตุรูป 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

473 กำรส ำรวจกำรใช้ยำปฏิชีวนะโดยไม่ทรำบชนิดของเช้ือ (Empirical treatment) ในโรค... สุกฤตำ หอมเกตุ 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

474 กำรส ำรวจข้อมูลกำรควบคุมปัจจัยส่งเสริมกำรเกิดโรคไตวำยเร้ือรังในคลินิกเบำหวำน... ศุภิสรำ ศิริมงคล 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

475 กำรส ำรวจควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรใช้ยำเทคนิคพิเศษชนิดต่ำงๆในผู้ป่วยนอกท่ีมำรับ... สุรีพร ทุมสุด 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

476 กำรส ำรวจควำมคิดเห็นของนักศึกษำคณะเภสัชศำสตร์ต่อสภำพกำรเรียนกำรสอนใน… นพณัฐ สวรรค์วัฒนกุล 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

477 กำรส ำรวจควำมคิดเห็นของนักศึกษำเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ…ภัชรำภำ กำญจนวรชัย 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

478 กำรส ำรวจควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้ป่วยเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ยำท่ีผู้ป่วยต้องกำรซ้ือจำก... ณัฐรัตน์ จิรลำภวิรุฬห์ 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

479 กำรส ำรวจปัญหำจำกกำรใช้ยำ ARV ในผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเช้ือเอชไอวีในโรงพยำบำล... ชนำภัทร วิวัฒนำนุกูล 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

480 กำรส ำรวจปัญหำจำกกำรใช้ยำในกลุ่มโรคติดเช้ือในระบบทำงเดินหำยใจส่วนบนท่ี... ลภัสนันท์ ตำมกำล 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

481 กำรส ำรวจระบบจัดซ้ือและสินค้ำคงคลังในร้ำนยำ เขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล อัจฉรำภรณ์ เจริญพันธ์ 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

482 กำรให้บริกำรเลิกบุหร่ีโดยใช้ Transtheoretical model ร่วมกับกำรกระตุ้นกำรรับรู้ควำม… หทัยนุช แก้วนุ่ม 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

483 กำรให้ยำระงับควำมรู้สึกในผู้ป่วยเด็ก มลิวัลย์ ออฟูวงศ์. 2558 2 คณะแพทยศำสตร์ ม.สงขลำนครินทร์

484 ก้ำวทันโรคและยำเพ่ือกำรบริบำลเภสัชกรรมชุมชน วิวัฒน์ ถำวรวัฒนยงค์. 2558 1 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  23 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

485 ข้อสอบภำคปฏิบัติ เภสัชกรรมไทย - 2558 3 สถำบันอบรมคลินิกหมอนภำ กำรแพทย์แผนไทย

486 ควำมต้องกำรรับทรำบข้อมูลด้ำนสุขภำพและกำรรักษำโรคในผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิต... อธิชำ สุดธนำพันธ์ 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

487 ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพพืชสมุนไพรในประเทศไทย - 2558 2 ส ำนักวิจัยกำรอนุรักษ์ป่ำไม้และพันธ์ุพืช

488 ค ำอธิบำยต ำรำพระโอสถพระนำรำยณ์ ชยันต์ พิเชียรสุนทร. 2558 1 อมรินทร์

489 คุณสมบัติทำงฟิสิกส์เคมีของระบบไมโครอิมัลชันน้ ำมันไพลท่ีบรรจุยำต้ำนกำรอักเสบท่ี… ณภัทรเอก เตชะไกรสิน 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

490 คู่มือกำรใช้ยำ : ตำมบัญชียำหลักแห่งชำติ โสภำพรรณ อินต๊ะเผือก 2558 2 ไฟล์ช็อป

491 คู่มือเวชกรรมไทย : ฉบับย่อ โสภำพรรณ อินต๊ะเผือก 2558 2 ไฟล์ช็อป

492 คู่มืออัพเกรดตัวเอง วิโรจน์ สุ่มใหญ่. 2558 1 บริษัท เจริญกรุง ซิต้ี จ ำกัด

493 ชีวเภสัชภัณฑ์ : กำรออกแบบและพัฒนำ พัฒนำ ศรีพลำกิจ 2558 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร

494 ต ำรำเรียนลัดเภสัชวิทยำ - 2558 2 โครงกำรต ำรำวิทยำลัยแพทยศำสตร์พระฯ

495 น้ ำหมักสมุนไพร อนุพงษ์ บัวแย้ม 2558 1 พงษ์สำส์น

496 แนวทำงกำรจ่ำยยำและผลิตภัณฑ์สุขภำพในร้ำนยำ - 2558 1 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

497 บันทึกของแผ่นดิน 8 : สมุนไพร ชะลอวัย ไกลโรค สุภำภรณ์ ปิติพร 2558 1 มูลนิธิโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร

498 ปทำนุกรมจุลชีววิทยำ วสุ ปฐมอำรีย์ 2558 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

499 ปลูกผักกันเถอะ ศิริกุล ซ่ือต่อชำติ 2558 1 อมรินทร์ How-to

500 ปัญหำท่ีเก่ียวกับกำรใช้ยำในผู้สูงอำยุท่ีบ้ำนพักคนชรำในจังหวัดสมุทรปรำกำร สิรัตน์ หว่ำงจิตร 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

501 โปรแกรม Microsoft Excel ในกำรค ำนวณขนำดยำและพยำกรณ์ระดับยำกันชักในเลือด ใบหยก เผด็จศึก 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

502 โปรแกรมกำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู้เพ่ือป้องกันกำรใช้ยำในทำงท่ีผิดของยำ พัชรินทร์ โรจนอำภำ 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

503 ผลกระทบกำรจัดท ำรำยกำรยำอันตรำยท่ีต้องท ำบัญชีกำรขำยยำต่อร้ำนขำยยำแผน... ปุณณภำ เตชะเวชสกุล 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

504 ผลของกำรใช้โทรศัพท์มือถือต่อกำรควบคุมระดับน้ ำตำลในผู้ป่วยโรคเบำหวำนท่ีไม่... อัสลีนำ มะสำแม 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

505 ผลของกำรให้ค ำปรึกษำพฤติกรรมสุขภำพต่อกำรเกิดเมตำบอลิดซินโดรม สุธินี แจ่มจ ำรัส 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

506 พิกัดยำไทย - 2558 2 พิมพ์ดี
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หน้าท่ี  24 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

507 พืช...ผัก สมุนไพรเป็นยำ รักษำตำมอำกำร ปลอดภัยต่อสุขภำพ - 2558 2 ต้นธรรม

508 ภูมิทัศน์ของสถำนกำรณ์และกำรจัดกำรกำรด้ือยำต้ำนจุลชีพในประเทศไทย - 2558 1 อักษรกรำฟฟิคแอนด์ดีไซน์

509 เภสัชวิทยำส ำหรับพยำบำลและกระบวนกำรพยำบำล โสภำพรรณ อินต๊ะเผือก 2558 2 ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ ม.แม่ฟ้ำหลวง

510 มหัศจรรย์เบญจอ ำมฤตย์สุดยอดยำต้ำนมะเร็งดับแห่งยุค - 2558 1 ปัญญำชน

511 มังคุดต้ำนมะเร็ง หมอปริญญำ แพทย์แผนไทย 2558 1 ปัญญำชน

512 ยำต้ำนจุลชีพท่ีส ำคัญ. 1 - 2558 1 สมำคมโรคติดเช้ือแห่งประเทศไทย

513 ยำต้ำนจุลชีพท่ีส ำคัญ. 2 : Essential antimicrobial agents - 2558 2 สมำคมโรคติดเช้ือแห่งประเทศไทย

514 ยำส ำหรับควำมดันเลือดสูง ลินดำ จุฬำโรจน์มนตรี 2558 4 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

515 ระบบน ำส่งยำสู่เป้ำหมำย ปรำณีต โอปณะโสภิต 2558 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตฯ

516 แรงจูงใจในกำรเลือกท ำงำนของนักศึกษำเภสัชศำสตร์ช้ันปีท่ี 6 จินต์จุฑำ พงษ์สิงห์ 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

517 วัคซีนในฝัน มหัศจรรย์แห่งชีวิต - 2558 8 สถำบันวัคซีนแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)

518 วิเครำะห์ต้นทุนกับกำรลดระดับน้ ำตำลในเลือดและกำรกลับเข้ำมำรักษำตัวด้วย... พรชนก จำรุสุวรรณวงค์ 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

519 ศึกษำผลของปัจจัยกระบวนกำรผลิตแกรนูลเปียกท่ีมีผลต่อคุณสมบัติทำงกำยภำพ… ศิริวิภำ เสนเคน 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

520 สมุนไพรต้ำนมะเร็ง ตรีโลจน์ 2558 2 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์

521 สำรต้ำนเซลล์มะเร็งในสมุนไพร วีณำ จิรัจฉริยำกูล. 2558 1 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

522 หมอในบ้ำน : รู้จักโรค รู้จักยำ รู้จักป้องกัน สมนึก นิลบุหงำ. 2558 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

523 หมำมุ่ยอินเดีย มนตรี แสนสุข. 2558 1 นำนำส ำนักพิมพ์

524 หลักสูตรเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี2558 - 2558 1 สถำบันวัคซีนแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)

525 หำยป่วย 360    ต้ังแต่หัวจรดเท้ำ อำรีรัตน์ งำมข ำ 2558 1 giftt

526 ฮือฮำสูตรยำหมอเบิร์ด ล้ำงเส้นเลือดให้เรียบใสใน 3 เดือน ประชำ กัญญำประสิทธ์ิ 2558 1 ปัญญำชน

527 108 สมุนไพรไทย ใช้เป็นหำยป่วย พิมลพรรณ อนันต์กิจไพศำล. 2557 1 เก็ท ไอเดีย

528 30 หลักสูตร กำรแพทย์แผนไทย หัวใจกำรดูแลสุขภำพ - 2557 1 กรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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หน้าท่ี  25 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

529 7 ประสบกำรณ์ 7 ชุมชน ลด ละ เลิกเหล้ำ ลดผลกระทบจำกเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ - 2557 1 มูลนิธิหญิงชำยก้ำวไกล

530 Essentials in hemodialysis - 2557 2 สมำคมโรคไตแห่งประเทศไทย

531 Generation Y ยังร้ำยอยู่ ลือรัตน์ อนุรัตน์พำนิช 2557 5 ไทยเอฟเฟคท์สตูดิโอ

532 Herb for Health : สมุนไพรรู้ไว้ไกลโรค - 2557 1 แสงดำว

533 Pharmacy review and update series 2014 : pharmacotherapy in geriatrics - 2557 1 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

534 Pharmacy review and update series 2014 : pharmacotherapy in trauma patients - 2557 1 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

535 Trends in infectious disease pharmacotherapy 2014 - 2557 1 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

536 กรณีศึกษำกำรลด/เลิกบุหร่ีด้วยวิธีกำรแปลงเจตนำสู่กำรกระท ำ ร่วมกับกำรกระตุ้น... ศรัณยำ ยังดี. 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

537 กระชำยด ำ : กำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ บังอร ศรีพำนิชกุลชัย. 2557 3 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

538 กำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนยำและสุขภำพส ำหรับประชำชน - 2557 1 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

539 กำรจัดกำรคุณภำพในองค์กรสุขภำพ มังกร ประพันธ์วัฒนะ 2557 1 รัตนสุวรรณกำรพิมพ์ 3

540 กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผลเพ่ือกำรจัดกำรโรคเบำหวำน ควำมดันเลือดสูง พิสนธ์ิ จงตระกูล. 2557 2 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

541 กำรตลำดเภสัชภัณฑ์ อภิชัย อภิรัตนพิมลชัย 2557 3 บริษัท จรัลสนิทวงศ์กำรพิมพ์ จ ำกัด

542 กำรต้ังต ำรับไมโครอิมัลช่ันล้ำงเคร่ืองส ำอำงจำกสำรสกัดใบชำเขียว ณัฐนรี เทพทอง. 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

543 กำรต้ังต ำรับและประเมินผลของยำเม็ดอมวิตำมินซีโดยใช้ isomalt และ stevia เป็น... ชฎำพัชร์ โฆษิตำนนท์. 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

544 กำรต้ังต ำรับสบู่ถูตัวจำกน้ ำมันพืช วรัญญำ อมรลักษณ์ปรีชำ. 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

545 กำรทดสอบควำมไวของยำต้ำนเช้ือรำ สิริดำ ยังฉิม. 2557 1 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

546 กำรทดสอบประสิทธิภำพของเคร่ืองมือท่ีช่วยในกำรบริหำรยำของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ... ศุภลักษณ์ แซ่ห่ำน. 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

547 กำรทดสอบฤทธ์ิทำงเภสัชวิทยำของสำรสกัดจำกต้นและใบของข้ึนฉ่ำยต่อกำรหดตัว... ศุภนุช ฤทธ์ิเดช. 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

548 กำรเปรียบเทียบงำนวิจัยกำรศึกษำกำรประเมินกำรใช้ยำในผู้ป่วยโรคเบำหวำน โรค... ชนิตว์นันท์ ศิริพยัคฆ์. 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

549 กำรพัฒนำคู่มือกำรส่ือสำรภำษำจีนท่ีใช้บ่อย ส ำหรับเภสัชกรชุมชน ฉัตรธิยำ พรหมดีรำช. 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

550 กำรพัฒนำต ำรับครีมผสมกรดซำลิไซลิคส ำหรับผิวแห้งกร้ำน กำญจน์กนก ทองเจือ. 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  26 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

551 กำรพัฒนำต ำรับเจลน้ ำมันไพลผสมยำไอบูโพรเฟน ณกมล โปรยเงิน. 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

552 กำรพัฒนำน้ ำกระสำยยำรูปแบบแกรนูลส ำหรับผสมยำรับประทำน กมลทิพย์ ทัพมี. 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

553 กำรพัฒนำโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ในกำรช่วยประเมินและ... ณัฐกิตต์ิ เพ็งสมมุติ. 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

554 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ DD cream ผสมสำรสกัดเปลือกแครอท มำศสุภำ ผกำมำศ. 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

555 กำรพัฒนำโมเดลไรทะเลเพ่ือใช้ในกำรค้นหำสำรหรือยำท่ีมีคุณสมบัติเป็น muscarinic-... วิรินญำ ศรีสวัสด์ิ 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

556 กำรพัฒนำวิธีวิเครำะห์ยำ Isoniazid, Rifampicin, Pyrazinamide  และ Ethambutol... สุภำวดี ปิยะวรรณรัตน์. 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

557 กำรพัฒนำวิธีวิเครำะห์ยำ Paracetamol และสำรเช่ือมสลำยโดยวิธี HPTLC ธนโชติ โรจนฐำน. 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

558 กำรพัฒนำวิธีวิเครำะห์หำปริมำณเฟนิลเอฟริน ไฮโดรคลอไรด์และบรอมเฟนิรำมีนมำลี… วิชำญ จันทร์วิทยำนุชิต. 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

559 กำรพัฒนำส่ืออิเล็กทรอนิกส์และประเมินควำมรู้เก่ียวกับโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์และ... วิสุตำ ไทยำนันท์. 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

560 กำรพัฒนำสูตรต ำรับครีมทำส้นเท้ำแตกท่ีมีสำรสกัดเปลือกกล้วยหอม เกียรติกุล กิมเต๊ก. 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

561 กำรพัฒนำสูตรต ำรับยำ piroxicam ในรูปแบบยำเม็ดท่ีแตกตัวในช่องปำก สุรพจน์ เรืองประพันธ์. 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

562 กำรพัฒนำสูตรต ำรับและประเมินต ำรับยำเม็ดแตกตัวเร็วในช่องปำก cetirizine... วิกำนดำ ม่ิงเช้ือ. 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

563 กำรพัฒนำสูตรต ำรับโลช่ันถนอมผิวจำกสำรสกัดบัวบกและใบมะม่วง สุรเดช กันคล้อย. 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

564 กำรศึกษำกำรโฆษณำผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรผ่ำนทำงแฟนเพจเฟสบุ๊คภำษำไทย ขวัญจิรำ ตันสุวรรณรัตน์. 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

565 กำรศึกษำข้อมูลกำรส่ังใช้ยำในผู้ป่วยโรคเบำหวำน โรคควำมดันโลหิตสูง และโรคไขมัน... สรำยุทธ์ นิลสวัสด์ิ. 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

566 กำรศึกษำควำมแตกต่ำงของรำยกำรยำในผู้ป่วยกล้ำมเน้ือหัวใจตำยจำกกำรประสำน... ธัญลักษณ์ สุทธิประภำ. 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

567 กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมร่วมมือในกำรใช้ยำกับกำรควบคุมโรคเบำหวำน... วรำพรรณ ภักดีวงษ์. 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

568 กำรศึกษำผลจำกระบบดูแลกำรให้ยำทำงสำยผ่ำนจมูกปลำยสำยอยู่ท่ีกระเพำะ... พิชชำภำ ประวัติวงค์. 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

569 กำรศึกษำพฤติกรรมกำรใช้ยำด้ำนกำรให้ควำมร่วมมือในกำรใช้ยำ (drug adherence)... จุฑำรัตน์ วงศ์เสรีวัฒนำ. 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

570 กำรศึกษำฟิล์มเคลือบยำเม็ดไดโคลฟีแนคชนิดแตกตัวท่ีล ำไส้ อมรรัตน์ ดิษปัญญำ. 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

571 กำรสกัดและกำรต้ังต ำรับครีมน้ ำมันมะพร้ำวสูตรผสมสำรสกัดจำกถ่ัวเหลือง กนกวรรณ ชำนุชิต. 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

572 กำรสกัดและพัฒนำสูตรต ำรับครีมฆ่ำเช้ือรำจำกเหง้ำข่ำ วิสุดำ เทือกทำ. 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  27 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

573 กำรส ำรวจกำรใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรท่ีมีโอกำสเกิดอันตรกริยำกับยำรักษำโรคเร้ือรังของ... ปณิดำ จันทศักด์ิ. 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

574 กำรส ำรวจควำมพร้อมของเภสัชกรร้ำนยำคุณภำพในกำรบริกำรระดับปฐมภูมิ เพ่ือเข้ำสู่... ชยำพัชร ทำทิตย์. 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

575 กำรส ำรวจทัศนคติของเภสัชกรเก่ียวกับยำสเตียรอยด์ชนิดรับประทำน ณัฐกฤตำ ท้ำวภุชฌงค์ 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

576 กำรส ำรวจปัญหำจำกกำรใช้ยำแก้ปวดในผู้ป่วยโรคข้อเส่ือมท่ีเข้ำรับกำรรักษำท่ีโรงพยำ... ธิเบศร์ อุดมวงศ์. 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

577 กำรส ำรวจโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือท่ีเก่ียวข้องกับยำส ำหรับเภสัชกรและ... วิลำวัลย์ อริยภูชัย. 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

578 กำรส ำรวจผลกำรรักษำและควำมพึงพอใจจำกกำรใช้แบบประเมินเพ่ือคัดกรองกำรใช้... พิรดำ มะโนสำ. 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

579 กำรส ำรวจพฤติกรรมกำรสูบบำรำกู่ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เบญจวรรณ เวชวิทยำนุกูล. 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

580 กำรหำปริมำณ Piroxicam ในสูตรต ำรับ Piroxicam Gel โดยวิธี Spectrofluorometry เจริญสุข เมฆศิลป์. 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

581 กำรให้ยำระงับควำมรู้สึกในผู้ป่วยผ่ำตัดกระดูกและข้อ ภัณฑิลำ รุจิโรจน์จินดำกุล 2557 1 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

582 คู่มือกำรใช้ยำ นภัตสร กุมำร์ 2557 1 ณัฎฐ์อักษร พับลิชช่ิง

583 คู่มือร้ำนยำ. เล่ม 7 จิรัชฌำ อุดมชัยสกุล 2557 1 ศิษฎิกร

584 โชคดีท่ีเป็นเบำหวำน ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล 2557 1 หมอชำวบ้ำน

585 ต ำรำยำหลวงปู่ศุขและจำรึกต ำรำยำวัดรำชโอรสำรำมรำชวรวิหำร ต ำรำยำสมเด็จ... - 2557 3 ศรีปัญญำ

586 ต ำรำโรคลูปัส - 2557 1 บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคช่ัน จ ำกัด

587 ทัศนคติของเภสัชกรชุมชนต่อปัญหำกำรต้ังครรภ์ในวัยรุ่น ณภัทร ต.รุ่งเรือง. 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

588 ทำงรอดจำกควำมเป็นทำส ยำนอนหลับ เหล้ำ บุหร่ี ผงชูร ศิเรมอร อุณหธูป. 2557 1 มติชน

589 ทุเรียนเทศสู้มะเร็ง เจ๋งกว่ำคีโม - 2557 1 ปัญญำชน

590 บันทึกของแผ่นดิน 7 : สมุนไพรดูแลแม่หญิง สุภำภรณ์ ปิติพร. 2557 2 มูลนิธิโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร

591 เบต้ำกลูแคน สมศักด์ิ วรคำมิน. 2557 1 บริษัท สำมเจริญพำณิชย์ (กรุงเทพ) จ ำกัด

592 ใบส่ังยำและกำรค ำนวณเภสัชกรรม พรเพ็ญ วีระวัฒกำนนท์ 2557 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

593 ประโยชน์มหัศจรรย์ : เห็ด ผำณิต พระดำเวชช 2557 1 อมรินทร์สุขภำพ

594 ประโยชน์มหัศจรรย์ : ขม้ิน บรรจบ ก ำลัด 2557 1 อมรินทร์สุขภำพ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  28 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

595 ประโยชน์มหัศจรรย์ : ข่ำ อดุลย์ เบญจวรรณำกร 2557 1 อมรินทร์สุขภำพ

596 ประโยชน์มหัศจรรย์ : ขิง ชนิตำ พระดำเวชช 2557 1 อมรินทร์สุขภำพ

597 ปัจจัยท่ีมีควำมสัมพันธ์กับระดับกำรควบคุมโรคหอบหืดของผู้ป่วยท่ีโรงพยำบำลบำงบ่อ ชยุตรำ วัฒนประดิษฐ์. 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

598 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อกำรประสบควำมส ำเร็จในกำรเรียนของนักศึกษำคณะเภสัชศำสตร์... พิชญำ ปณิธำนวัฒนำ. 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

599 ปัญหำพฤติกรรมกำรใช้ยำแก้ปวดของพนักงำนท ำควำมสะอำด มหำวิทยำลัยหัวเฉียว... นิติพันธ์ เหมพิสุทธ์ิ. 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

600 ผลของระบบสำรลดแรงตึงผิวต่อกำรเกิดระบบไมโครอิมัลชันของน้ ำมันไพล ธัญญำ สุรรักษ์. 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

601 ผลของสำร oxyresveratrol( 2, 4, 3’ ,5’-tetrahydroxystillbene) จำกแก่นมะหำดต่อ... เปรม สุดสังเกต. 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

602 พฤติกรรมและปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรลดควำมอ้วนของนักศึกษำระดับปริญญำตรี... อรนุช บำงเสน. 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

603 ภำวะไตบำดเจ็บเฉียบพลัน - 2557 2 หมอชำวบ้ำน

604 เภสัชบ ำบัด : ในโรคเร้ือรังท่ีพบบ่อยและกรณีศึกษำ. เล่ม 2 - 2557 2 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

605 เภสัชวิทยำของยำรักษำโรคเบำหวำน - 2557 2 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

606 เภสัชวิทยำส ำหรับนักศึกษำวิทยำศำสตร์สุขภำพ. เล่ม 3 - 2557 1 ภำควิชำเภสัชวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

607 มหัศจรรย์น้ ำมันสกัดเย็นท่ีหมอธรรมชำติบ ำบัดอยำกแนะน ำ ภำนุศร เครือปัญญำ 2557 1 แฮปป้ีบุ๊ค

608 มำตรฐำนตู้ยำโรงเรียน - 2557 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

609 ยำปรำศจำกเช้ือ ธีระพล ศรีชนะ 2557 3 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

610 ยำรำหู กู้ชีวิต หมอศุข 2557 1 แอดบุ๊ค

611 ระบบยำเพ่ือควำมปลอดภัย มังกร ประพันธ์วัฒนะ 2557 1 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร

612 รำยกำรผลิตภัณฑ์ยำสำมัญใหม่ท่ีมีควำมเท่ำเทียมในกำรบ ำบัดรักษำกับยำต้นแบบ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2542-2556)มำฆมำส หรรษคุณำฒัย 2557 1 ส ำนักยำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

613 รำยช่ือผลิตภัณฑ์ยำคุณภำพและผู้ผลิต. เล่มท่ี 10 - 2557 4 ส ำนักยำและวัตถุเสพติด กรมวิทยำศำสตร์ฯ

614 เล่มเดียวคุ้มโรคภัย. 4, ภูมิปัญญำท่ัวไทยพ่ึงพำตัวเองก่อนถึงมือหมอ จ ำรัส เซ็นนิล 2557 2 ชมรมพิทักษ์ภูมิปัญญำไทย

615 ว่ำนหำงจระเข้ : สมุนไพรใกล้ตัวและสุดยอดเมนูบ ำรุงร่ำงกำย - 2557 1 ต้นธรรม

616 เวชศำสตร์ฉุกเฉิน 1 - 2557 2 คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  29 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

617 ศึกษำผลของขนำดอนุภำค mefenamic acid และปริมำณของ sodium lauryl sulfate... สินีนำถ ศรีรักษำ. 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

618 สมุนไพรประจ ำบ้ำน : เพ่ิมควำมฟิตพิชิตโรคำ สันติสุข โสภณสิริ. 2557 1 ประพันธ์สำส์น

619 สมุนไพร-ยำแผนไทย วิศิษฏ์ ประวีณวงศ์วุฒิ. 2557 4 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

620 ส ำรวจอำกำรไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดจำกกำรใช้ยำรักษำโรคจิตเวช ณ คลินิกจิตเวช... รพีพรรณ สมบูรณ์. 2557 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

621 หยุดป่วยด้วยสมุนไพร - 2557 2 เอ็มไอเอส

622 หลักกำรเตรียมยำท่ัวไป(ส ำหรับเจ้ำพนักงำนเภสัชกรรม) - 2557 2 โครงกำรสวัสดิกำรวิชำกำร สถำบันพระบรมฯ

623 อำยุยืนหม่ืนปี ธเนศ อมรพิทักษ์กูล 2557 2 อินสปำยร์

624 เอกสำรเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจกำรแก้ไขร่ำง พ.ร.บ. ยำ : ประเด็นหลักท่ีต้องแก้ไขในร่ำง พ.ร.บ. ยำ พ.ศ. ... - 2557 1 คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

625 ฮว่ำนง็อก สมุนไพรมหัศจรรย์ มงคล พึงพิพัฒน์ 2557 1 สินทวีกิจ พร้ินต้ิง

626 3 รำชันย์แห่งพืชน้ ำมันท่ีป้องกัน รักษำ สยบสำรพันโรคร้ำยท่ีคนไทยต้องรู้ ธีระวุฒิ ปัญญำ 2556 4 แฮปป้ีบุ๊ค

627 77 โรครักษำได้ด้วยแพทย์แผนโบรำณ ชองฮยองกี 2556 1 อินสปำยร์

628 99 สมุนไพรไทย ยุคคล จิตส ำรวย 2556 2 นำนำส ำนักพิมพ์

629 Pharmacotherapy in infectious diseases V : Toward Improved Pharmaceutical... - 2556 5 คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

630 Siriraj internal medicine board review - 2556 1 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ม.มหิดล

631 We R pharmacists ถนนสำยเภสัชกร - 2556 1 คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

632 กำรกระตุ้นกำรรับรู้ควำมสำมำรถในกำรเลิกบุหร่ีของนักศึกษำในมหำวิทยำลัยหัวเฉียว… ศิริพร กิติชัยชำญ. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

633 กำรเกิดอันตรกิริยำในผู้ป่วยวัณโรคท่ีใช้ Rifampicin ณ โรงพยำบำลบำงบ่อ ธวัลรัตน์ เลิศวนิชกิจกุล. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

634 กำรใช้ film-coated กลบรสขมของยำเม็ดสำรสกัดฟ้ำทะลำยโจร และกำรควบคุมคุณ... สุดำรัตน์ ชินบูรณ์. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

635 กำรใช้ยำปฏิชีวนะอย่ำงสมเหตุสมผลในโรคหวัด-เจ็บคอ โรคท้องร่วงเฉียบพลันและ... กมลพร ศรีนุ่นวิเชียร. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

636 กำรต้ังต ำรับแคลเซียมเม็ดฟู่ท่ีมีส่วนผสมของสำรสกัดมะขำมแขก โสภำวรรณ ธรรมพำเลิศ. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

637 กำรทดสอบควำมเป็นพิษของ pilocarpine เปรียบเทียบกับ methylparathion ในไรทะเล พลอยไพลิน สิทธิสวัสดิกุล. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

638 กำรบูรณำกำรกำรบริบำลทำงเภสัชกรรมในผู้ป่วยไป-กลับ - 2556 5 คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

https://hcu.on.worldcat.org/search/detail/932156714?queryString=932156714&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  30 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

639 กำรประชุมวิชำกำรสมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล (ประเทศไทย) : วันท่ี 20-22... กำรประชุมวิชำกำรสมำคมเภสัชกรรม... 2556 1 สมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล (ประเทศไทย)

640 กำรประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรดูแลตนเองในผู้ป่วยเบำหวำนประเภท 2… คมสัน กิตตินันทพรชัย. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

641 กำรผลิตและกำรควบคุมคุณภำพยำเม็ดเคอมิน (ขม้ินชันสกัด) ภัศรำ ตะบูนพงศ์. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

642 กำรพัฒนำกรรมวิธีกำรเคลือบยำเม็ดเคลือบน้ ำตำลโดยใช้เคร่ืองออโตมำติกฟิล์มโค๊ท ธีรภัทร สุ่มมำตย์. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

643 กำรพัฒนำโครงสร้ำงสำรกลุ่มฟลำโวนอยด์เพ่ือใช้ยับย้ังเอนไซม์โทโพไอโซเมอเรส… นรัคคพณ จันทร์สุนทรภำส. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

644 กำรพัฒนำต ำรับครีมเทรทิโนอิน ชวิตำ สำระบำล. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

645 กำรพัฒนำต ำรับโฟมล้ำงหน้ำผสม tea tree oil วิภู สุวรรณโกมลกิจ. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

646 กำรพัฒนำต ำรับยำแผ่นฟิล์มเพ่ือรักษำแผลในช่องปำก รวนันท์ พำฬเสวต. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

647 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์รักษำแผลจำกใบสำบเสือในรูปแบบแผ่นแปะ พรรษพร ยมนำ. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

648 กำรพัฒนำวิธีวิเครำะห์ยำสูตรผสมของ Brompheniramine maleate และ... ฉัตรฉมำ เพ็งสุข 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

649 กำรพัฒนำสำรช่วยตอกตรงส ำหรับผลิตยำเม็ดชนิดแตกตัวในปำก โดยวิธีแกรนูลเปียก นิรมล ถังเงิน. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

650 กำรพัฒนำสูตรต ำรับเจลล่ีจำกสำรสกัดตรีผลำ ณัฏฐำ คันศรเศวต. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

651 กำรพัฒนำสูตรรองพ้ืนรูปแบบแท่งท่ีมีส่วนผสมของสำรกันแดดจำกน้ ำมันธรรมชำติ ศริตำ เกิดผล. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

652 กำรวิเครำะห์ปริมำณสำรประกอบฟีนอลรวมและกำรศึกษำฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอิสระของ… สุนีย์ ชำญณรงค์. 2556 8 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

653 กำรศึกษำกำรแก้ปัญหำกำรใช้ยำในผู้ป่วยพิกำรของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล… ประภัสสร ทับทวี. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

654 กำรศึกษำกำรต้ังต ำรับยำไดโคลฟีแนค โซเดียม ชนิดออกฤทธ์ิเน่ินจำกยำเม็ดเมทริกซ์... กฤชวัฏ รุ่งศรีฟ้ำ. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

655 กำรศึกษำควำมเป็นพิษของ Methylparathion เปรียบเทียบกับ Acetylcholine โดยใช้… กนกอร ค ำบุตดำ. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

656 กำรศึกษำจลนศำสตร์กำรปลดปล่อยไนอำซีนำไมด์จำกครีมทำผิวต ำรับต่ำงๆ ณัฐภูมิ บำนช่ืนวิจิตร. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

657 กำรศึกษำปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรรักษำผู้ป่วยโรคหืดท่ีได้รับยำพ่นโรงพยำบำล... ณิชำภัทร แสนโสดำ. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

658 กำรศึกษำระบบตัวท ำละลำยร่วมส ำหรับ Magnesium Ascobyl Phosphate (MAP,… ธนวัต สุวรรณรัตน์. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

659 กำรศึกษำระบบตัวท ำลำยร่วมส ำหรับโคเอนไซม์คิวเทนและกรดไลโปอิค สุธำลินี กำญจนกิจบ ำรุง. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

660 กำรศึกษำฤทธ์ิของไพลในกำรลดระดับควำมปวดกล้ำมเน้ือและกำรเสริมฤทธ์ิไพล… ดวงดำว แซ่ย้ิว. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

661 กำรศึกษำและประเมินควำมคลำดเคล่ือนของกำรจ่ำยยำในผู้ป่วยโรคเร้ือรังท่ีเข้ำรับกำร… อัฑฒ์ หำธะนี. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

662 กำรศึกษำอุบัติกำรณ์กำรเกิดปฏิกิริยำระหว่ำงยำต้ำนเอชไอวี สูตร GPO-Vir S30 กับ… คีรินท์ ลิลำวดี. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

663 กำรสกัดแยกสำร Alpha-Mangostin จำกเปลือกมังคุด คงพัชร เรืองเลิศสกำว. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

664 กำรสกัดและกำรตรวจสอบองค์ประกอบทำงเคมีของน้ ำมันหอมระเหยจำกพืชหอมท่ี... นิภำพรรณ พลทรัพย์ทวี. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

665 กำรสกัดและกำรพัฒนำสูตรโลช่ันจำกกำกถ่ัวเหลือง ธนิสำ จิตต์นุเครำะห์. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

666 กำรสกัดและพัฒนำสูตรต ำรับผลิตภัณฑ์รักษำสิวจำกสำรสกัดเปลือกมังคุด เกษรำภรณ์ ว่องเวศน์. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

667 กำรส ำรวจกำรใช้ยำ Meropenem ในโรงพยำบำลบำงบ่อ สุภัทตรำ ซ้ิมยินดี. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

668 กำรส ำรวจแนวทำงกำรรักษำผู้ป่วยติดเช้ือในระบบทำงเดินปัสสำวะของโรงพยำบำล... ศิรภัสสร อินทบุตร. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

669 กำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรผลิตพืชผักสมุนไพรเพ่ือเป็นอำหำรปลอดภัยและสร้ำงควำมม่ันคงทำงอำหำรชุมชนพรรณเพ็ญ เครือไทย 2556 1 สถำบันวิจัยสังคม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

670 คุณเภสัชฯขำช่วยด้วย รุ่งฟ้ำ เอกภพวศิน 2556 2 โปรวิช่ัน

671 คู่มือกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติท่ีดีส ำหรับเภสัชกรชุมชน - 2556 1 ส ำนักงำนรับรองคุณภำพร้ำนยำ สภำเภสัชกรรม

672 คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย. เล่ม 1 : น้ ำกระสำยยำ ชยันต์ พิเชียรสุนทร. 2556 1 อมรินทร์

673 คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย. เล่ม 2 : เคร่ืองยำพฤกษวัตถุ ชยันต์ พิเชียรสุนทร. 2556 1 อมรินทร์

674 คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย. เล่ม 3 : เคร่ืองยำสัตววัตถุ ชยันต์ พิเชียรสุนทร. 2556 1 อมรินทร์

675 คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย. เล่ม 4 : เคร่ืองยำธำตุวัตถุ ชยันต์ พิเชียรสุนทร. 2556 1 อมรินทร์

676 คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย. เล่ม 5 : คณำเภสัช ชยันต์ พิเชียรสุนทร. 2556 1 อมรินทร์

677 คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย. เล่ม 6 : เภสัชกรรม ชยันต์ พิเชียรสุนทร. 2556 1 อมรินทร์

678 คู่มือยำ ปรำณี ทู้ไพเรำะ. 2556 1 N P Press Limited Parthership

679 คู่มืออำหำรเสริม ฉบับสมบูรณ์ เริงฤทธ์ิ สัปปพันธ์ุ 2556 3 เอ็มไอเอส

680 เคมีของยำ : ยำท่ีออกฤทธ์ิต่อระบบหัวใจ หลอดเลือดและระบบต่อมไร้ท่อ เกษร นันทจิต. 2556 1 ประชำกรธุรกิจ

681 จดหมำยเหตุ 100 ปี วิชำชีพเภสัชกรรม - 2556 1 มูลนิธิเภสัชศำสตร์เพ่ือสังคม

682 ชะมวง+มะรุม ชนะมะเร็ง พรสิน รัตนะจ ำนง 2556 1 Minibear Publishing

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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683 ชำสมุนไพร ใบหม่อน 2556 1 ไพลิน

684 ชีววิทยำของเซลล์มะเร็ง ปิติ จันทร์วรโชติ 2556 2 คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

685 ทัศนคติต่อปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรจ่ำยยำปฏิชีวนะท่ีใช้รักษำโรคทำงเดินหำยใจส่วน… สุกัญญำ ม้ำละออเพชร์. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

686 เทคโนโลยีกำรน ำส่งกรดนิวคลีอิก วัลลภ วีชะรังสรรค์ 2556 3 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยศิลปำกร

687 ธรรมชำติช่วยชีวิต : ฉบับโรคภัยหำยได้จริง อู๋, ทอม 2556 1 อินสปำยร์

688 บันทึกของแผ่นดิน 6 : สมุนไพรท้องไส้...ในวิถี ASEAN สุภำภรณ์ ปิติพร. 2556 1 มูลนิธิโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร

689 เบต้ำกลูแคน สมศักด์ิ วรคำมิน. 2556 1 บริษัท สำมเจริญพำณิชย์ (กรุงเทพ) จ ำกัด

690 ปฏิบัติกำรมัดไม้ซีกไปงัดไม้ซุง ภำณุโชติ ทองยัง. 2556 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

691 ประสำทกำยวิภำคศำสตร์พ้ืนฐำน ผำสุก (บุญซ่ือ) มหรรฆำนุเครำะห์. 2556 1 สยำมพิมพ์นำนำ

692 ประสิทธิภำพในกำรกันแดดของสำรสกัดชำเขียวในครีมกันแดด กนกวรรณ สุวรรณเวลำ. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

693 ปัจจัยท่ีมีควำมสัมพันธ์ต่อกำรประสบควำมส ำเร็จในเชิงธุรกิจของร้ำนยำเครือข่ำย… ขวัญเรือน รบไพรี. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

694 โปรตีนกำวไหมกับกำรประยุกต์ใช้ในทำงกำรแพทย์ พรอนงค์ อร่ำมวิทย์ 2556 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

695 ผลของกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมหลังจำกได้รับค ำแนะน ำจำกเภสัชกรต่อค่ำควำมดัน... เบญจพร ดวงพล. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

696 ผลของกำรพัฒนำงำนบริบำลทำงเภสัชกรรมผู้ป่วยในต่อปัญหำกำรใช้ยำบนหออำยุร… ชำญวิทย์ โมฬีฤกษ์ภูมิ. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

697 ผลของสำรสกัด oxyresveratrol (2, 4, 3’, 5’ tetrahydroxy-stillbene) จำกแก่นมะหำด… วรรณวิศำ ภำสพำนทอง. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

698 ผลของสำรสกัดหยำบลูกยอด้วยน้ ำ ต่อควำมสำมำรถในกำรบีบตัวของกระเพำะอำหำร… ภัทษณำวรรณ ปักกุนนัน. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

699 โพรไบโอติก : จุลินทรีย์ทำงเลือกเพ่ือสุขภำพ ไชยวัฒน์ ไชยสุต 2556 1 กรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก กระทรวงสำธำรณสุข

700 ฟักข้ำว...พืชพ้ืนบ้ำนมำกคุณค่ำ กรณ์กำญจน์ ภมรประวัติ 2556 1 หมอชำวบ้ำน

701 ภำษำอังกฤษส ำหรับ บุคลำกรในวงกำรแพทย์, พยำบำล, เภสัชกร, ผู้ช่วยพยำบำล วีรสุ สุมน 2556 3 Minibear Publishing

702 เภสัชกรดีเด่นเพ่ือสังคม ประจ ำปี พ.ศ. 2556 : ภญ.ศิริพร จิตรประสิทธิศิริ - 2556 1 คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

703 เภสัชบ ำบัด : ในโรคเร้ือรังท่ีพบบ่อยและกรณีศึกษำ. เล่ม 1 - 2556 2 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

704 เภสัชฯ สร้ำงสุข... : เภสัชฯ แนวใหม่ หัวใจเพ่ือชุมชน - 2556 2 ป่ินโต พับลิชช่ิง
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

705 ยอดสมุนไพรขนำนเอก ใช้เป็นหำยป่วย เพียงดำว 2556 1 ไพลินบุ๊คเน็ต

706 ยำฉีดท่ีใช้บ่อย - 2556 1 โครงกำรต ำรำ-ศิริรำช สังกัดงำนวิชำกำร

707 ยำอมสำรสกัดหญ้ำดอกขำวเพ่ือใช้ในกำรอดบุหร่ี นันทพร พลธนะ. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

708 ยำแอโรโซลและระบบหำยใจ สมชำย สวัสดี. 2556 2 พีซี โปรสเพค

709 รอบรู้เร่ืองยำและผลิตภัณฑ์สุขภำพ. เล่ม 5 - 2556 2 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

710 รักไร้ควัน : นิทรรศกำรส ำหรับผู้ท่ีมีหัวใจเป็นวัยรุ่น - 2556 1 ส ำนักสนับสนุนกำรเรียนรู้สุขภำวะ ส ำนักงำนฯ

711 รำยกำรผลิตภัณฑ์ยำสำมัญใหม่ท่ีมีควำมเท่ำเทียมในกำรบ ำบัดรักษำกับยำต้นแบบ... - 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

712 รำยงำนกำรศึกษำกำรตรวจกำรสูญเสียกำรรับควำมรู้สึกท่ีเท้ำในผู้ป่วยเบำหวำนด้วย… อรรถสิทธ์ิ ศรีสุบัติ. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

713 ลืมป่วยด้วยสมุนไพรก้นครัว อำรีรัตน์ งำมข ำ 2556 1 อินส์พัล

714 เวชส ำอำง อรัญญำ มโนสร้อย. 2556 6 โอเดียนสโตร์

715 ศึกษำสถำนกำรณ์กำรใช้ยำจริงของผู้ป่วยนอกท่ีมีภำวะไขมันในเลือดสูงท่ีได้รับยำกลุ่ม อำจำรี บุญวงศ์. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

716 สเตอริโอเคมีส ำหรับเคมีอินทรีย์ เย็นหทัย แน่นหนำ 2556 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

717 สมุนไพร 91 ชนิดพิชิตโรค ซอง, ฮยอง กี 2556 3 อินสปำยร์

718 สมุนไพรต้ำนภัยหวัด - 2556 1 ต้นธรรม

719 สมุนไพรถอนพิษ : พร้อมเมนูสมุนไพรหลำกรส ณิชชยำ ฐิติชญำพัทธ์. 2556 1 มำยิก

720 สมุนไพรรู้ใช้ไกลโรค ไพบูลย์ แพงเงิน 2556 1 มติชน

721 สรรพคุณมหัศจรรย์แห่งเซซำมีนสำรสกัดจำกงำด ำ ปรัชญำ คงทวีเลิศ 2556 1 บีเวลล์ สปีเชียล

722 สำรพิษในชีวิตประจ ำวัน ฉบับกำร์ตูน ไซโต, คะสึฮิโระ 2556 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

723 สำรฟลำโวนอยด์และสมุนไพร - 2556 3 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

724 สำรสังเครำะห์และสมุนไพรท่ีใช้กับอำหำรและเคร่ืองส ำอำง เกษร นันทจิต. 2556 1 -

725 ส ำรวจกำรระบำดของผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนผสมของสำรสเตียรอยด์ในชุมชนหมู่ท่ี 3… เกศรำ แก้วภูเม็ง. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

726 ส ำรวจแนวทำงกำรรักษำผู้ป่วยติดเช้ือทำงเดินปัสสำวะ ณ โรงพยำบำลลำดกระบัง… ธำรแก้ว วงศ์วรรณ. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

727 ส ำรวจสถำนกำรณ์กำรใช้ยำ Meropenem ในโรงพยำบำลลำดกระบังกรุงเทพมหำนคร กมลชนก สุธำสี. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

728 สุขภำพดีชีวีมีสุขด้วยสมุนไพร ตรีสุคนธ์. 2556 1 ศรีปัญญำ

729 สุขภำพดีด้วยสมุนไพรก้นครัว วำสนำ แก้วฟู 2556 2 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

730 สุดยอดยำมหัศจรรย์ผักพ้ืนบ้ำนต้ำนโรค ฟักข้ำว มะเขือพวง สุทธิชัย ปทุมล่องทอง. 2556 2 Feel good

731 หมอเส็งต้นต ำรับถำมหำสมุนไพรไว้ใจหมอเส็ง (ฉบับผู้หญิงสวยหน้ำใส) - 2556 1 ปัญญำชน

732 หลักกำรวิเครำะห์พฤกษเคมีในสมุนไพรด้วยเทคนิคทีแอลซีและทีแอลซีสมรรถนะสูง - 2556 3 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

733 หักเหล่ียมโรค ลบเหล่ียมยำ รังสรรค์ ตันจันทร์พงศ์ 2556 1 โมเมนต้ัม กรุ๊ป

734 10 สุดยอดสมุนไพรมหัศจรรย์ อมรบุญ วงศ์ไตรภูมิ, บ.ก.เรียบเรียง 2555 3 มำยิก ส ำนักพิมพ์

735 109 ว่ำนสมุนไพรและพรรณไม้มงคล ณรงค์ มูลค ำ 2555 3 Feel good

736 92 สูตรน้ ำสมุนไพรต้ำนโรคบ ำรุงสุขภำพ วิมลพรรณ วรรณพฤกษ์ 2555 2 Feel Good Publishing

737 Lady tip...สวยด้วยสมุนไพร พรีทที โรส 2555 1 ไพลิน

738 Optimizing asthma, allergic rhinitis and COPD management : pharmacist's... สุณี เลิศสินอุดม, บรรณำธิกำร 2555 2 สมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล (ประเทศไทย)

739 Trends in infectious disease pharmacotherapy 2012 โพยม วงศ์ภูวรักษ์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2555 2 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

740 กลไกกำรต้ำนเซลล์มะเร็งของพืชสมุนไพรกำรวิจัยทำงกำรแพทย์ ธนวรรณ กุมมำลือ 2555 3 คณะแพทย์ศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ม.มหิดล

741 กำรคัดกรองผู้ป่วย metabolic syndrome และภำวะซึมเศร้ำในร้ำนยำเพ่ือส่งต่อผู้ป่วย... จอมนุช เกียรติโสภณ. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

742 กำรใช้ยำรักษำโรคระบบปัสสำวะ วชิร คชกำร, บรรณำธิกำร 2555 3 คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี

743 กำรต้ังต ำรับเกลือสปำเม็ดฟู่ ธัญธิดำ หงษำชำติ. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

744 กำรต้ังต ำรับไมโครอิมัลชันจำกสำรสกัดเมล็ดองุ่น เปรมฤทัย บุญกำร. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

745 กำรต้ังต ำรับยำหอมเม็ดนวโกฐโดยวิธีแกรนูลแห้ง ชัยยุทธ ล้อพงศ์ไพบูลย์. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

746 กำรเตรียมเควอร์เซตินนิโอโซน จุไรลักษณ์ กิจเจริญ. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

747 กำรทดสอบควำมเป็นพิษของสำรสกัดสมุนไพรฟ้ำทะลำยโจรในไรทะเล นภัคสุรำงค์ มนัสสุชำมนต์. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

748 กำรทดสอบฤทธ์ิทำงเภสัชวิทยำของสำร piperine ต่อกำรบีบตัวของกระเพำะอำหำรท่ี... เกำซัร บินอุเซ็ง. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

749 กำรบริบำลทำงยำของเภสัชกรชุมชน - 2555 5 คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

750 กำรประเมินควำมเข้ำใจกำรใช้ยำเม็ดคุมก ำเนิดของนักศึกษำหญิงมหำวิทยำลัยหัว... หทัยกำญจน์ สนำมเขตร์. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

751 กำรประเมินงำนบริหำรจัดกำรควบคุมคุณภำพวัคซีนและระบบลูกโซ่ควำมเย็นในโรง... ระชำนันท์ ค้ำขำย. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

752 กำรประเมินผลของชนิดยำพ้ืนส ำหรับทำผิวท่ีมีต่อกำรปลดปล่อย beta-arbutin ใน... สกำววัน มงคลพัชรพล. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

753 กำรประเมินพฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพและกำรใช้ยำของแม่บ้ำนมหำวิทยำลัยหัวเฉียว... จรัญญำ บริสุทธ์ิประสิทธ์ิ. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

754 กำรประยุกต์ใช้วิธีกำรออกแบบกำรทดลองชนิด Plackett-Burman เพ่ือพัฒนำสำร… พัชญมนต์ เลิศอำวุธ. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

755 กำรเปรียบเทียบพฤติกรรมและควำมพึงพอใจของกำรใช้ facebook และ model ใน... ภรณ์ทิพย์ มะลิพันธ์. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

756 กำรพัฒนำกรรมวิธีกำรเคลือบยำเม็ดเคลือบน้ ำตำลโดยใช้โซลินอยด์วำวล์ สุพรรษำ องค์กำร. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

757 กำรพัฒนำโครงสร้ำงสำรจำกสำรธรรมชำติเพ่ือใช้ในกำรยับย้ังเอนไซม์โทโพไอโซเมอเรส ศิรินทิพย์ ผลเอนก. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

758 กำรพัฒนำต ำรับแกรนูลฟู่บรรจุสำรสกัดจำกกำนพลูเพ่ือใช้เป็นน้ ำยำบ้วนปำก กุลภรณ์ เหลืองพิพัฒน์. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

759 กำรพัฒนำต ำรับคลีนซ่ิงโฟมจำกน้ ำมันร ำข้ำว นิตต์ณิชำ เรือนทวีพสุ. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

760 กำรพัฒนำต ำรับแชมพูท่ีมีส่วนผสมของน้ ำมันมะพร้ำว นภัสนันท์ อนุสนธิพันธ์ุ. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

761 กำรพัฒนำต ำรับไมโครอิมัลชันท่ีมี Niacinamide ณิชกำนต์ ตรีกุย. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

762 กำรพัฒนำฟิล์มบรรจุสำรสกัดจำกดอกตูมกำนพลูเพ่ือใช้ระงับกล่ินปำก มัทณีญำ วรกิจ. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

763 กำรพัฒนำยำอม Ketoconazole จุรีภรณ์ กำระโภชน์. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

764 กำรพัฒนำรูปแบบกำรให้ค ำปรึกษำโดยเภสัชกรชุมชนเพ่ือส่งเสริมบุคคลท่ีมีพฤติกรรม... สุมำพร เก่ียวศรีกุล. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

765 กำรพัฒนำโลชันกันแดดสำรสกัดชำเขียว ศุภมำส ฤกษ์เรืองฤทธ์ิ. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

766 กำรพัฒนำสำรสกัดเมล็ดองุ่นในรูปแบบนำโนอิมัลชันเพ่ือเป็นสำรต้ำนอนุมูลอิสระ วิภำวรรณ วิรุฬห์ชัยโชติ. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

767 กำรพัฒนำสูตรต ำรับ NLC (Nanostructured Lipid-Carriers) จำกสำรสกัดแก่นมะหำด ศศิวิมล ชูศรีนวล. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

768 กำรพัฒนำสูตรต ำรับไดโคลฟีแนคเม็ดเจลโดยใช้โซเดียมอัลจิเนต แซนแทนกัมและ... นิพนธ์ รุ่งเพ็ชรำรัตน์. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

769 กำรพัฒนำสูตรต ำรับผลิตภัณฑ์น้ ำมันท ำควำมสะอำดใบหน้ำจำกน้ ำมันร ำข้ำว จิรำภรณ์ รุ่งอรุณ. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

770 กำรพัฒนำสูตรต ำรับเม็ดบีดขัดหน้ำจำกดินสอพอง จุฑำรัตน์ ดำวแจ่ม. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  36 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

771 กำรพัฒนำสูตรต ำรับสบู่เหลวล้ำงหน้ำมะขำม จุฑำมำศ ประวัฒโณ. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

772 กำรพัฒนำสูตรแป้งเน้ือโลชันจำกดินสอพอง ขนิษฐำ หงส์เวียงจันทร์. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

773 กำรพัฒนำสูตรลิปสติกจำกน้ ำมันชนิดต่ำงๆ อำมำนี เบ็ญอิสมำยล์. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

774 กำรพัฒนำสูตรสบู่เหลวอำบน้ ำมะขำม รำชำวดี ลิมพำนิชย์. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

775 กำรพัฒนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทำงเภสัชศำสตร์ ณัฐภัท ธนพำพงษ์. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

776 กำรวัดผลประเมินผลคณิตศำสตร์ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์ฯ 2555 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

777 กำรวิจัยชุดทดสอบและกำรพัฒนำเทคโนโลยี กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 2554 - 2555 10 กรม

778 กำรศึกษำกำรใช้ยำในโรงเรียน เขตอ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร สุเบญญำ ชัยวรพฤกษ์. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

779 กำรศึกษำกำรประเมินกำรใช้ยำ (Drug use evaluation) ภัทรำพร ใจเท่ียงกุล. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

780 กำรศึกษำกำรประเมินกำรใช้ยำ (Drug use evaluation) ในผู้ป่วยโรคเบำหวำน,... ศรำรัตน์ กอสุวรรณ. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

781 กำรศึกษำกำรประเมินกำรใช้ยำ (Drug use evaluation) ในผู้ป่วยโรคเบำหวำน,... กวิสรำ วณิชวรสกุล. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

782 กำรศึกษำกำรประเมินกำรใช้ยำ (Drug use evaluation) ในผู้ป่วยโรคเบำหวำน,โรค... กัญจน์ณัฏฐ์ เตไชยำ. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

783 กำรศึกษำกำรประเมินกำรใช้ยำ (Drug Utilization evaluation) ในผู้ป่วยโรคเบำหวำน... จุฑำทิพย์ ทิพสุดำวัลย์. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

784 กำรศึกษำกำรประเมินกำรใช้ยำในผู้ป่วยโรคเบำหวำน โรคควำมดันโลหิตสูง และ... จุฑำมำศ ส่ิวหงวน. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

785 กำรศึกษำกำรประเมินกำรใช้ยำในผู้ป่วยโรคเบำหวำนโรคควำมดันโลหิตสูงและภำวะ... ปำรณีย์ โสภำ. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

786 กำรศึกษำกำรประเมินกำรใช้ยำในผู้ป่วยโรคเบำหวำนโรคควำมดันโลหิตสูงและภำวะ... สิวลี ศิลอยู่. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

787 กำรศึกษำกำรให้ควำมรู้เร่ืองโรคไมเกรนกับนักศึกษำมหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิม... นิธิกำต์ กีรติเรืองไชย. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

788 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของกำรเรียนกำรสอน Master of business administration... พลอยทรำย ลุนส ำโรง. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

789 กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยของยำ phenytoin... กมลวรรณ เหลืองอภิชำตกุล. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

790 กำรศึกษำควำมเหมือนและควำมต่ำงของกำรปลดปล่อยตัวยำไดโคลฟิแนคโซเดียม... วัชระ พจน์จิรำนุกูล. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

791 กำรศึกษำประสิทธิผลของกำรจัดต้ังคลินิกโรคหืดอย่ำงง่ำย ในโรงพยำบำลบำงจำก... ณพนรี เจียรด ำรงรัศมี. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

792 กำรศึกษำปัจจัยท่ีมีควำมสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมกำรสูบบุหร่ีของนักศึกษำมหำวิทยำลัย... ประยุทธ เลิศฤำชำชัย. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  37 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

793 กำรศึกษำปัญหำกำรใช้ปำกกำฉีดยำอินซูลินในผู้ป่วยเบำหวำน ณ โรงพยำบำลบำงจำก รัชนก ศรีศักด์ิบำงเตย. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

794 กำรศึกษำปัญหำกำรใช้ยำของผู้ป่วยจำกกำรเย่ียมบ้ำน วันทนีย์ เจริญสุข. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

795 กำรศึกษำผลของสำรลดแรงตึงผิวท่ีมีผลต่อกำรปลดปล่อย ascorbic acid จำกอิมัลช่ัน... รัฐญำ มหำทิพย์วิถี. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

796 กำรศึกษำยำเหลือใช้ในผู้ป่วยเบำหวำน : กรณีศึกษำโรงพยำบำลบำงบ่อ ระพีภรณ์ ดำวจันทึก. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

797 กำรศึกษำฤทธ์ิของสำรสกัดจำกฟักเขียวต่อกำรบีบตัวของกระเพำะอำหำรและ… สิรินทร์ เดียวสุรินทร์. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

798 กำรศึกษำฤทธ์ิระงับปวดของยำ Nimesulide ท่ีมี Glycofurol เป็น Co-solvent ในหนู... สุชำวดี มงคลไวย์. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

799 กำรส ำรวจกำรใช้ยำสูดพ่น corticosteroid อย่ำงถูกวิธีและอัตรำกำรเกิด exacerbation ลลิดำ วริกูล. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

800 กำรส ำรวจควำมชุกของอัตรกิริยำท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรใช้ยำ Valproic acid ร่วมกับ… รัฐิกำล ภักติวงษ์. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

801 กำรส ำรวจควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรใช้ยำปฏิชีวนะชนิดรับประทำนของนักศึกษำ... จิตรลดำ สวยสมเรียม. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

802 กำรส ำรวจควำมรู้และพฤติกรรมกำรใช้ยำท่ีบ้ำนหลังจำกได้รับค ำปรึกษำโดยเภสัชกร... ปุญพัฒน์ ศรีสุวรรณ. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

803 กำรส ำรวจทัศนคติและควำมต้ังใจในกำรเลิกสูบบุหร่ีของนักศึกษำในมหำวิทยำลัย... วิลำสินี พิมพ์ทอง. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

804 กำรส ำรวจปัญหำกำรใช้ยำในผู้ป่วยโรคเบำหวำน-โรคควำมดันโลหิตสูงในชุมชนเขต... ธันย์ชนก บุญเสน่ห์. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

805 กำรเห็นคุณค่ำในตนเองและควำมต้ังใจท่ีจะเลิกบุหร่ีของนักศึกษำสถำบันเทคโนโลยี... สุภำพร ดอกไม้. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

806 กำรเหน่ียวน ำควำมเป็นพิษของ Acetylcholine และ Pilocarpineในไรทะเล ภัทรวีร์ วิมลศิริ. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

807 กำรให้ควำมรู้เพ่ือป้องกันกำรต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ใน... กรกนก ลำด ำ. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

808 เกณฑ์จริยธรรม. ฉบับท่ี 9 พ.ศ. 2555 ของสมำคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ - 2555 6 สมำคม

809 เก็บป่ำมำฝำกเมือง สุภำภรณ์ ปิติพร. 2555 1 มูลนิธิโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร

810 คณิตศำสตร์ส ำหรับนักเคมี วิวัฒน์ วชิรวงศ์กวิน 2555 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

811 ควำมต้องกำรยำของพระภิกษุในสังฆทำน : กรณีศึกษำวัดในอ ำเภอบำงปะกง... ธณัฏฐำ ส่ีพร. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

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

813 ควำมรู้ ทัศนคติ และกำรปฏิบัติตนต่อกำรเลิกสูบบุหร่ี : กำรศึกษำเฉพำะรำยในกลุ่ม... เจนฤทัย เสือกงลำด. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

814 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมำธิในกำรฟังกับผลกำรเรียนของนักศึกษำคณะเภสัชศำสตร์... ดวงกมล เชียงจง. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  38 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

815 คู่มือร้ำนยำ. เล่ม 5, เร่ืองโรคและยำระบบผิวหนัง จิรัชฌำ อุดมชัยสกุล 2555 4 ศิษฎิกร

816 คู่มือร้ำนยำเร่ืองควำมรู้เร่ืองยำเบ้ืองต้น : แนวทำงกำรซักถำมอำกำรเพ่ือให้กำรักษำ... จิรัชฌำ อุดมชัยสกุล 2555 1 วำย.เค.เอช. กรำฟิค แอนด์ เพรส

817 คู่มือส ำหรับเภสัชกร : กำรดูแลผู้ติดเช้ือเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ 3rd edition ปวีณำ สนธิสมบัติ ... [และคนอ่ืนๆ] 2555 4 สมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล (ประเทศไทย)

818 คู่มือส ำหรับเภสัชกร : กำรดูแลผู้ป่วยวัณโรค ชำญกิจ พุฒิเลอพงศ์, บรรณำธิกำร 2555 3 สมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล (ประเทศไทย)

819 เคมีของยำ : กำรเปล่ียนแปลงยำในร่ำงกำยและ Prodrugs เกษร นันทจิต. 2555 5 ประชำกรธุรกิจ

820 เคมีของยำ : ยำท่ีเก่ียวข้องกับกำรรักษำมะเร็ง เกษร นันทจิต. 2555 3 บริษัท ประชำกรธุรกิจ จ ำกัด

821 เคมีของยำ : ยำรักษำโรคหัวใจและหลอดเลือด เกษร นันทจิต. 2555 3 บริษัท ประชำกรธุรกิจ จ ำกัด

822 เคมีของยำ : ยำและสมุนไพรท่ีมีฤทธ์ิต่อระบบประสำทกลำง เกษร นันทจิต 2555 5 บริษัทประชำกรธุรกิจ จ ำกัด

823 เคมีท่ัวไป. เล่ม 1 รำนี สุวรรณพฤกษ์. 2555 1 วิทยพัฒน์

824 เคมีท่ัวไป. เล่ม 2 รำนี สุวรรณพฤกษ์. 2555 1 วิทยพัฒน์

825 เคมีอินทรีย์ข้ันต้น 2 วิลำศ พุ่มพิมล. 2555 3 ดวงกมลพับลิชช่ิง

826 เคมีอินทรีย์ข้ันสูง 1 วิลำศ พุ่มพิมล. 2555 1 ดวงกมลพับลิชช่ิง

827 โครงกำร Antibiotic Smart Use ของโรคติดเช้ือระบบทำงเดินหำยใจส่วนบน ท่ีร้ำนยำ... วิรุฬรัตน์ ธนชัยภิวัฒนกุล. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

828 ฉลำดใช้ยำ สันต์ หัตถีรัตน์. 2555 3 หมอชำวบ้ำน

829 ชำ อำยุยืน : ต ำรับชำสมุนไพรสูตรป้องกันโรคได้ ชำญชัย สำดแสงจันทร์ 2555 1 บุ๊คส์ ทู ยู

830 ตะลุยดงสมุนไพร ทัศนำ ทัศนมิตร 2555 2 แสงดำว

831 ต ำรับยำหม้ออำยุวัฒนะ หมอเมือง สันยำสี 2555 3 Think Good

832 ต ำรำกำรแพทย์ไทยเดิม (แพทยศำสตร์สงเครำะห์) ฉบับพัฒนำ. ตอนท่ี 2 - 2555 3 มูลนิธิฟ้ืนฟูส่งเสริมกำรแพทย์ไทยเดิม

833 ต ำรำเวชศำสตร์ฉบับหลวง รัชกำลท่ี 5. เล่ม 3 คณะอ ำนวยกำรจัดงำนเฉลิมพระเกียรติฯ 2555 1 กรมศิลปำกร

834 ทศวรรษใหม่งำนเภสัชกรรมโรงพยำบำล บุษบำ จินดำวิจักษณ์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2555 2 สมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล (ประเทศไทย)

835 ท ำตำมใจห่ำงไกลโรค Ishihara, Yuumi 2555 4 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่น)

836 ธรรมชำติช่วยชีวิต : ฉบับโรคภัยหำยได้จริง อู๋, ทอม 2555 3 อินสปำยร์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  39 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

837 นโยบำยแห่งชำติด้ำนยำ พ.ศ. 2554 และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบยำแห่งชำติ... คณะกรรมกำรพัฒนำระบบยำแห่งชำติ. 2555 1 แผนงำนพัฒนำกลไกเฝ้ำระวังระบบยำ (กพย.)

838 นำโนเทคโนโลยีกับสุขภำพ อรุณศรี ปรีเปรม 2555 3 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยขอนแก่น

839 นำโนเทคโนโลยีในกำรน ำส่งทำงผิวหนัง วรำภรณ์ จรรยำประเสริฐ. 2555 6 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

840 บันทึกของแผ่นดิน 1 : หญ้ำ ยำ สมุนไพร ใกล้ตัว สุภำภรณ์ ปิติพร. 2555 2 มูลนิธิโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร

841 บันทึกของแผ่นดิน 5 : สมุนไพร ประคบ อบ อำบ นวด สุภำภรณ์ ปิติพร. 2555 2 มูลนิธิโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร

842 ประมวลกฎหมำยส ำหรับเภสัชกรเพ่ือกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม - 2555 2 คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

843 ปลูกยำรักษำป่ำ 2 : คู่มือกำรปลูกสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน ดิสทัต โรจนำลักษณ์, บรรณำธิกำร 2555 2 มูลนิธิสุขภำพไทย

844 ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมกำรสูบบุหร่ีในกลุ่มนักศึกษำระดับปริญญำตรี… รุจิรำพร ชมพู. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

845 ปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมต้องกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีของเภสัชกร ประจ ำหน่วย... สิริฉัตร ช่ืนใจ. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

846 โปรแกรม VancoCal ติดตำมระดับยำในกระแสเลือดและปรับขนำดยำ Vancomycin... ณิศพงศ์ ลภัสภัคคณุตม์. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

847 ผลของกำรมีเภสัชกรไปเย่ียมบ้ำนต่อปัญหำกำรใช้ยำของผู้ป่วยโรคเร้ือรัง : กรณี... ณิชกมล เนตรสว่ำง. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

848 ผลของกำรให้ควำมรู้เจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุขต่ออัตรำกำรใช้ยำปฏิชีวนะในหน่วยบริกำร... กนกรัชต์ เพชรสุข. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

849 ผลของซิทิลไตรเมทิลแอมโมเนียม โบรมำยด์ ท่ีเติมลงในตัวกลำงกำรละลำยต่อคุณ... ชัยวัฒน์ หงษ์เวียงจันทร์. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

850 ผลของสำร oxyresveratrol (2,4,3’, 5’ tetrahydroxy-stillbene) จำกแก่นมะหำดต่อ... นภเมทนี โพธ์ิทำ. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

851 ผลของสำร Oxyresveratrol จำกแก่นมะหำดต่อกำรคลำยตัวของหลอดเลือดแดงใหญ่... ณัฐพัชร์ กันเกลำ. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

852 ผลของสำร piperine ต่อกำรหดตัวของท่อน ำอสุจิท่ีแยกจำกหนูขำว สัญลักษณ์ ชุ่มเจริญสุข. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

853 ผลของสำรเสริมแต่งต่อระบบเมทิลซำลิไซเลต/น้ ำ/ทวีน 20 และไอโซโพรพำนอล ภูดิท ธนะสุวัฒน์กุล. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

854 พจนำนุกรมศัพท์กำรวิจัยและสถิติ ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ 2555 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

855 พจนำนุกรมศัพท์แพทย์ - 2555 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

856 พรรณไม้ท่ีเหมำะสมส ำหรับกำรด ำเนินงำนโครงกำรชุมชนอยู่คู่อุตสำหกรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดระยองและพ้ืนท่ีใกล้เคียง ฉบับวิชำกำร- 2555 1 กองส่ิงแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีเฉพำะ ส ำนักฯ

857 พืชสมุนไพร พิชิตมะเร็ง สมพงษ์ บัวแย้ม 2555 1 ไพลิน

858 ภูมิคุ้มกัน บอด้ีกำร์ดส่วนตัว ฟุจิตะ, โคอิชิโร, ค.ศ. 1939- 2555 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  40 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

859 เภสัชพันธุศำสตร์ : จำกพ้ืนฐำนสู่เวชปฏิบัติ วีรพล คู่คงวิริยพันธ์ุ 2555 3 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

860 เภสัชวิทยำ : เน้ือหำส ำคัญและแบบฝึกหัด - 2555 2 โฮลิสติก พับลิชช่ิง

861 เภสัชวิทยำ. เล่ม 2, ยำท่ีออกฤทธ์ิต่อระบบประสำทกลำง - 2555 1 คลังนำนำวิทยำ

862 มหัศจรรย์...ผักผลไม้ต้ำนโรค. เล่ม 2 กรณ์กำญจน์ ภมรประวัติ 2555 1 หมอชำวบ้ำน

863 มหัศจรรย์สมุนไพรมะรุมกินเป็นอำหำรและยำ สมพงษ์ บัวแย้ม, บรรณำธิกำร 2555 2 พงษ์สำส์น

864 ยอดยำดีสุขภำพดีวิถีพุทธ ใจเพชร กล้ำจน (หมอเขียว) 2555 1 อุษำกำรพิมพ์

865 ยำ : ใช้เป็นหำย แต่ตำยได้ถ้ำใช้ไม่เป็น บดินทร์ ติวสุวรรณ. 2555 1 แฮปป้ีบุ๊ค

866 ยำในเด็ก สุวรรณำ เรืองกำญจนเศรษฐ์, บรรณำธิกำร 2555 2 คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี

867 ระบบน ำส่งยำแบบมำทริกซ์ จอมใจ พีรพัฒนำ 2555 5 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยขอนแก่น

868 รำยงำนกำรวิจัยเร่ืองกำรประเมินบัญชียำ จ (2 ) ของบัญชียำหลักแห่งชำติ พ.ศ. 2551 เสำวลักษณ์ ตุรงครำวี...[และคนอ่ืนๆ ] 2555 3 โครงกำรประเมินเทคโนโลยีและนโยบำยฯ

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

870 รำยช่ือผลิตภัณฑ์ยำคุณภำพและผู้ผลิต. เล่มท่ี 8 - 2555 10 ส ำนักยำและวัตถุเสพติด กรมวิทยำศำสตร์ฯ

871 รู้ทันโรคบริโภคสมุนไพร อำรีรีตน์ 2555 1 giftt

872 ฤทธ์ิของสำรสกัดหยำบจำกเปลือกทับทิมต่อกำรบีบตัวของกระเพำะอำหำรและล ำไส้... ชมพูนุช วำมนตรี. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

873 ฤทธ์ิระงับปวดของสำร Nimesulide ท่ีมี Tetraglycol เป็นตัวท ำลำยร่วมในหนูขำวเม่ือ... จุฑำรัตน์ สำยรอด. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

874 ลูกอมสำรสกัด Andrographolide จำกฟ้ำทะลำยโจร ไชยำ ถนอมญำติ. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

875 เล่มเดียวคุ้มโรคภัย จ ำรัส เซ็นนิล 2555 1 ชมรมพิทักษ์ภูมิปัญญำไทย

876 เล่มเดียวคุ้มโรคภัย จ ำรัส เซ็นนิล 2555 2 ชมรมพิทักษ์ภูมิปัญญำไทย

877 วัคซีน : กำรวิจัยพัฒนำ กำรผลิต กำรควบคุมคุณภำพและกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค - 2555 1 ส ำนักงำนกิจกำร โรงพิมพ์องค์กำรสงเครำะห์ฯ

878 วัคซีน : นโยบำยและกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงครบวงจร - 2555 1 สถำบันวัคซีนแห่งชำติ

879 วิธีกำรวิจัยเชิงคุณภำพในกำรศึกษำปัญหำสำรเสพติด อำภำ ศิริวงศ์ ณ อยุธยำ ... [และคนอ่ืน ๆ]. 2555 3 สถำบันวิจัยสังคม จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

880 เวชปฏิบัติในกำรใช้ยำอย่ำงเหมำะสม ณัฐธภำ ปรีชำไว, บรรณำธิกำร 2555 8 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  41 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

881 สถิติประยุกต์ส ำหรับกำรวิจัย ศิริชัย กำญจนวำสี. 2555 5 คณะครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

882 สมุนไพร"หมำมุ่ย"ไวอำกร้ำพันธ์ุไทย วลัย ชูธรรมธัช 2555 2 ปัญญำชน

883 สมุนไพรคู่บ้ำน ไพบูลย์ แพงเงิน. 2555 3 มติชน

884 สมุนไพรพ้ืนบ้ำนหมำมุ่ยยำพลังช้ำงสำร ศิริพร ชัยพัฒนำ 2555 2 ศูนย์ส่งเสริมกำรเรียนรู้เทคโนโลยีกำรเกษตร

885 สมุนไพรเพ่ือชีวิตพิชิตโรคภัย : สุขภำพวิถีไทย อภัยภูเบศร เพ่ือกำรพ่ึงตนเอง สุภำภรณ์ ปิติพร. 2555 2 โรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร

886 สมุนไพรไม้มงคล 8 ทิศ พรรณไม้ในพุทธประวัติ พิชำน. 2555 2 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

887 สรีรวิทยำ 1 - 2555 1 โครงกำรสวัสดิกำรวิชำกำร สถำบันฯ

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

889 สำรให้ควำมหวำนพลังงำนต่ ำ : กำรผลิตทำงชีวภำพ คุณสมบัติ และกำรใช้ประโยชน์ สุขใจ ชูจันทร์ 2555 4 มหำวิทยำลัยนเรศวร

890 สำรำนุกรมสมุนไพรไทย เจนจบ ย่ิงสุมล 2555 3 ทสพรบิลเล่ียนกรุ๊ป

891 ส ำรวจกำรใช้ยำในหญิงต้ังครรภ์ : กรณีศึกษำ ณ โรงพยำบำลบำงบ่อ จังหวัดสมุทรปรำกำรจำรุวรรณ จะชำลี. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

892 สูตรโครงสร้ำง 3 มิติของยำและกำรออกฤทธ์ิ เกษร นันทจิต 2555 5 ประชำกรธุรกิจ

893 สูตรต ำรำยำมหัศจรรย์เวชศำสตร์แผนโบรำณ ศักด์ิชำย พันธ์แสง. 2555 1 อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์

894 สูตรสมุนไพรเพ่ิมพลังและเป็นยำอำยุวัฒนะ สมพงษ์ บัวแย้ม, บรรณำธิกำร 2555 2 พงษ์สำส์น

895 หลักกำรใช้ยำและแนวทำงกำรดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง อรรถกำร นำค ำ 2555 6 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 

896 หลักคณิตศำสตร์ พัฒนี อุดมกะวำนิช. 2555 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

897 อัลจิเนต : พอลิเมอร์ธรรมชำติสู่ระบบน ำส่งยำ ธเนศ พงศ์จรรยำกุล 2555 3 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

898 อำหำรเป็นยำ ยำเป็นอำหำร มณฑำ ลิมปิยประพันธ์ 2555 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

899 101 ยอดสมุนไพรเป็นยำ สรกมล ถมยำจิตรเจริญ 2554 2 อักษรทรัพย์

900 108 สมุนไพรไทย ใช้เป็นหำยป่วย พิมลพรรณ อนันต์กิจไพศำล. 2554 2 เพ่ือนอักษร

901 50 วิธีหยุดป่วยด้วยสมุนไพร นำถศิริ ฐิติพันธ์ 2554 1 บีเวลล์ สปีเชียล

902 Beauty herb สวยง่ำยๆ ด้วยสมุนไพรธรรมชำติ ศิรณำ เภำเอ่ียม 2554 2 เพ่ือนอักษร
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  42 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

903 Born to be เภสัชกร ก่ิงก้ำนต้นมะกอก 2554 1 บำยยัวร์เซลฟ์

904 Drug adherence ของผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูง โรงพยำบำลบำงบ่อ จังหวัด... มัทนำ โรจนวิจิตร. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

905 Miracle beauty ศำสตร์เสริมสวยศรีษะจรดปลำยเท้ำ นภัสสร 2554 1 Feel Good

906 Nephrology board review 2011 พงศธร คชเสนี ... [และคนอ่ืนๆ], บรรณำธิกำร2554 1 เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคช่ัน

907 Pharmacotherapy in cardiovascular diseases III : a comprehensive update... นำรัต เกษตรทัต, บรรณำธิกำร 2554 3 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

908 Pharmacotherapy in infectious diseases : commitment to excellence... นำรัต เกษตรทัต, บรรณำธิกำร 2554 5 คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลั

909 Practical points in internal medicine อ ำนำจ ชัยประเสริฐ ... [และคนอ่ืนๆ] 2554 3 โครงกำรต ำรำ วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระฯ

910 Trends in infectious disease pharmacotherapy 2011 ณัฐำศิริ ฐำนะวุฑฒ์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2554 2 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

911 กระดูกผุ-แคลเซียมป้องกันรักษำด้วยธรรมชำติวิธี ลลิตำ ธีระสิริ. 2554 2 รวมทรรศน์

912 กำรคัดกรองโรคเบำหวำนประเภท 2 ของผู้มำรับบริกำร ณ ศูนย์ยำมหำวิทยำลัยหัว... ศิริมุกดำ วงศ์ไชยำ. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

913 กำรจัดกำรควำมรู้ พ.ศ. 2549 กำรตรวจสอบคุณภำพวัคซีนเบ้ืองต้น วิชชุดำ จริยะพันธ์ุ ... [และคนอ่ืน ๆ] 2554 3 สถำบันชีววัตถุ กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

914 กำรจัดกำรควำมรู้ พ.ศ. 2553 กำรเตรียมชีววัตถุมำตรฐำนของประเทศ ท ำ สุภำพร ภูมิอมร ... [และคนอ่ืน ๆ] 2554 3 สถำบันชีววัตถุ กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

915 กำรจัดกำรควำมรู้ พ.ศ. 2553 กำรผลิตและกำรควบคุมคุณภำพ วิชชุดำ จริยะพันธ์ุ ... [และคนอ่ืน ๆ] 2554 5 สถำบันชีววัตถุ กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

916 กำรจัดกำรควำมรู้ต ำรำยำพ้ืนบ้ำนล้ำนนำ : กรณีศึกษำกลุ่มโรคมะเรงหรือบ่ำเฮ็ง พรรณเพ็ญ เครือไทย 2554 1 สถำบันวิจัยสังคม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

917 กำรจัดกำรปัญหำเก่ียวกับกำรใช้ยำในผู้ป่วยโรคเร้ือรังท่ีค้นพบโดยเภสัชกรท่ีไปร่วม... สุกำนดำ จรุงวำส. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

918 กำรใช้ยำในกำรบริกำรปฐมภูมิ ขนิษฐำ ศิริรักษ์, บรรณำธิกำร 2554 3 ชำนเมืองกำรพิมพ์

919 กำรซักประวัติและกำรใช้ยำในร้ำนยำ : อำกำรปวดท้อง ท้องอืด แน่นท้อง ดนิตำ ภำณุจรัส 2554 5 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตฯ

920 กำรตรวจคัดกรองโรคควำมดันโลหิตสูงในผู้มำรับบริกำรท่ีศูนย์ยำมหำวิทยำลัยหัวเฉียว... ปำณิศำ ใจทน. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

921 กำรตรวจสอบระดับก๊ำซโอโซนในน้ ำบริสุทธ์ิ ปรียำนุช จินดำเรือง. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

922 กำรตรวจสอบหำสำร ursolic acid จำกพืชวงศ์ล่ันทม เพียงภู ค ำสวัสด์ิ. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

923 กำรต้ังต ำรับ Sesame body butter โดยวิธีค ำนวณค่ำ HLB System ยศวรี เอ่ียมอนงค์. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

924 กำรต้ังต ำรับฟ้ำทะลำยโจรชนิดผงฟู่และชนิดเม็ดฟู่ จิรวรรณ รำมัญอุดม. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  43 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

925 กำรต้ังและพัฒนำสูตรต ำรับครีมกันแดด ธำดำ เกียรติทวีพงษ์. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

926 กำรต้ังสูตรต ำรับยำเม็ด Diclofenac sodium แบบควบคุมกำรปลดปล่อยเพ่ือให้มี… มรกต โพธ์ิดี. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

927 กำรต้ังสูตรและกำรหำค่ำท่ีเหมำะสมของยำเม็ดโพรพรำโนลอลไฮโดรคลอไรด์ ชนิด… อัษรำภัค สุวรรณพันธ์. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

928 กำรเตรีมเอกสำรเพ่ือขอกำรรับรองมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทดสอบ พีรพัฒน์ สงบุญนำค. 2554 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

929 กำรเตรียมเม็ดบีคส ำหรับกำรขัดถูผิวหนังจำกดินสอพอง กิตติวัฒน์ ธัญพงศ์พฤฒิ. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

930 กำรทดสอบควำมเป็นพิษของผลิตภัณฑ์สมุนไพรใบรำงจืดในไรทะเล ชำคริต อำรยะกุล. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

931 กำรทดสอบฤทธ์ิของสำรสกัดลูกยอแห้งด้วยน้ ำต่อกำรบีบตัวของกระเพำะอำหำรท่ี... วำสนำ ขัตติยะวิทย์. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

932 กำรนักศึกษำควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรศูนย์ยำ มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิม... นิลเนตร พวงอ่ิม. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

933 กำรบริบำลผู้ป่วยไป-กลับ พรอนงค์ อร่ำมวิทย์, บรรณำธิกำร 2554 5 คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

934 กำรบริหำรยำเพ่ือควำมปลอดภัยของผู้ป่วย ธิดำ นิงสำนนท์, บรรณำธิกำร 2554 2 สมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล (ประเทศไทย)

935 กำรประชุมวิชำกำรสมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล (ประเทศไทย) : วันท่ี 19-21 ธันวำคม... กำรประชุมวิชำกำรสมำคมเภสัชกรรมโรง... 2554 2 สมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล (ประเทศไทย)

936 กำรประเมินกำรใช้ยำกลุ่ม Angiotensin II receptor blockers (ARBs)ในผู้ป่วยนอกท่ี... ณัฐสินี โยธะกำรี. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

937 กำรประเมินควำมคลำดเคล่ืนในกำรส่ังใช้ยำจำกเวชระเบียนของผู้ป่วยระหว่ำงเข้ำรับ… จุฑำทิพย์ จันทร์สด. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

938 กำรประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้ปกครองเก่ียวกับกำรใช้ยำในเด็กภำยหลังได้รับ... นิภำรัตน์ เฉลิมฉลองวงศ์. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

939 กำรประยุกต์ใช้กำรออกแบบกำรทดลองเพ่ือกำรพัฒนำสบู่ใส กิติยำ คุ้มปลี. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

940 กำรประยุกต์ใช้แบบจ ำลองคอมพิวเตอร์ในวิทยำกำรทำงเภสัชศำสตร์ สุชำดำ พิริยะประสำธน์. 2554 1 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร

941 กำรผลิตพืชสมุนไพร มณฑำ ลิมปิยประพันธ์ 2554 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

942 กำรผลิตยำปรำศจำกเช้ือและน้ ำยำฆ่ำเช้ือ เพ็ญนภำ ศรีหร่ิง ... [และคนอ่ืนๆ] 2554 5 โครงกำรสวัสดิกำรวิชำกำร สถำบันพระฯ

943 กำรพัฒนำเจลสำรสกัดเมล็ดล้ินจ่ี ชวลิต ค ำทวี. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

944 กำรพัฒนำต ำรับยำเม็ดแตกตัวเร็วไดโคลฟีแนคโดยใช้กำรออกแบบกำรทดลอง กนิฏฐ์ จิตจ ำนงค์. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

945 กำรพัฒนำต ำรับอิมัลช่ันเจลเพ่ือเตรียมสครับผิวหน้ำจำกดินสอพอง ชนิศำ เขมธีรกุล. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

946 กำรพัฒนำบทเรียนกำรศึกษำทำงไกล : เร่ืองผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร และประเมินควำม… สุดำรัตน์ สมมำศ. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

947 กำรพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กำรค ำนวณ และปรับขนำดยำฉีดรับประทำนใน… ศริณญำ ทับสุวรรณ. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

948 กำรพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค ำนวณ ค่ำกำรช ำระครีแอทินีนและปรับขนำดยำกลุ่ม วัชรพล สุขสวัสด์ิ. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

949 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เจลหวีผมแห้งสำรสกัดบอระเพ็ด น้ ำทิพย์ ปลูกงำม. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

950 กำรพัฒนำและตรวจสอบควำมถูกต้องของวิธีหำค่ำกำรละลำยนิมีซูไลท์จำกเม็ดยำ… ไพลิน วงษ์น้อย. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

951 กำรพัฒนำสูตรต ำรับ Calamine lotion เพ่ือให้มีสีกลมกลืนกับผิว จันทรัสม์ สระแก้ว. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

952 กำรพัฒนำสูตรต ำรับเคร่ืองส ำอำงน้ ำมันร ำข้ำวจำก  Ternary phase diagram ธนัตดำ มหำทรัพย์ไพบูลย์. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

953 กำรพัฒนำสูตรต ำรับไดโคลฟีแนคเม็ดเจลจำกโซเดียมอัลจิเนตและไคโตแซน ภำรำดำ เชษฐศำสน์. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

954 กำรพัฒนำสูตรต ำรับยำสีฟันจำกดินสอพอง ศุภกำญจน์ จันทกิจ. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

955 กำรพัฒนำสูตรแป้งอัดแข็งส ำหรับเด็กจำกดินสอพอง น้ ำฝน สุขอ่อน. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

956 กำรเมแทบอลิซึมยำในมนุษย์ : จำกพ้ืนฐำนระดับยีนสู่กำรประยุกต์ใช้ทำงคลินิก วิจิตรำ ทัศนียกุล. 2554 1 บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์

957 กำรวิเครำะห์จุดคุ้มทุนในกำรจ่ำยยำให้คลินิก หัวเฉียวเวชกรรมของศูนย์ยำ มฉก. วรรณภำ มนไตร. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

958 กำรวิเครำะห์ปริมำณยำ Paracetamol และ ibuprofen ในสูตรยำผสมโดยวิธีรงคเลข... ศิริรัตน์ แสงสมมำตร. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

959 กำรวิเครำะห์หำปริมำณผลิตภัณฑ์แคปซูลกลูต้ำไธโอนด้วยเทคนิค ART FT-IR... ก่ิงกำญจน์ ศิริมัย. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

960 กำรศึกษำควำมคลำดเคล่ือนของใบส่ังยำจำกคลินิกหัวเฉียวเวชกรรมซ่ึงผู้ป่วยน ำมำ… วันเฉลิม ไชยเพชร. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

961 กำรศึกษำควำมเป็นพิษผลิตภัณฑ์สมุนไพรใบมะรุมท่ีมีผลต่อไรทะเล ภูริตำ พันธ์ุสนิท. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

962 กำรศึกษำควำมไม่ร่วมมือของผู้ป่วยสูงอำยุในกำรใช้ยำลดไขมันในเลือด วีรนันท์ มงคล. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

963 กำรศึกษำควำมร่วมมือและปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมร่วมมือในกำรใช้ยำต้ำนไวรัสเอชไอวี… นริศรำ กองทอง. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

964 กำรศึกษำคุณภำพชีวิตท่ีเก่ียวข้องกับสุขภำพในผุ้ป่วยโรคเบำหวำนชนิดท่ี 2 ใน… ปพน ศิริมงคล. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

965 กำรศึกษำประสิทธิภำพของส่ือในกำรเพ่ิมควำมร่วมมือของผู้ป่วยเบำหวำนท่ีได้รับยำ... นุชสุภร ศรีสุข. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

966 กำรศึกษำพฤติกรรมกำรดูแลตนเองของผู้ป่วยเบำหวำน ประเภท 2 ผ่ำนระบบโทรศัพท์… ปวันดำ สมุทรประเสริฐ. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

967 กำรศึกษำพฤติกรรมท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักศึกษำ คณะเภสัชศำสตร์… ปรำงค์ทิพย์ ปัญญำสัมฤทธ์ิผล. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

968 กำรศึกษำฤทธ์ิกำรต้ำนเช้ือจุลชีพของสำรสกัดจำกข่ำ อัสมำร์ พิกุลจร. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

969 กำรศึกษำฤทธ์ิของสำรสกัดจำกลูกยอต่อกำรบีบตัวของกระเพำะอำหำรและล ำไส้... จุฑำมำส สุขเกษม. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

970 กำรศึกษำฤทธ์ิระงับปวดของยำ Diclofenac sodium ท่ีมี Propylene glycol เป็น... พงศธร วะจิดี. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

971 กำรศึกษำและพัฒนำ Film Mask เพ่ือเพ่ิมควำมขำว ควำมกระชับและควำมยืดหยุ่น… อรณี พนำพิทักษ์กุล. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

972 กำรศึกษำอุบัติกำรณ์ของกำรเกิดควำมคลำดเคล่ือนทำงยำหลังกำรจ่ำยยำห้องยำ… อัจฉรำวดี มำคุณ. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

973 กำรสกัดแยกสำร ursolic acid จำกพืชวงศ์กะเพรำ อังสนำ ภัทรำนันท์. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

974 กำรสกัดหำปริมำณสำรส ำคัญจำกต้นฟ้ำทะลำยโจร จิตรวดี พุ่มพฤกษ์. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

975 กำรส ำรวจกำรใช้ยำปฏิชีวนะในโรคติดเช้ือของระบบทำงเดินหำยใจส่วนบนของพนัก… ณัฐพงศ์ ธีระกิตติพงษ์. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

976 กำรส ำรวจทัศนคติของนักศึกษำคณะเภสัชศำสตร์ต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน.... ปำริชำติ ประกอบบุญ. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

977 กำรส ำรวจปริมำณกำรใช้ยำและมูลค่ำกำรใช้ยำปฏิชีวนะในผู้ป่วยติดเช้ือทำงเดินหำยใจ นันธิดำ สิวะทรัพย์ทวี. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

978 กำรส ำรวจพฤติกรรมและทัศนคติของสตรีวัยทองเก่ียวกับกำรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริม... สิปำง สมภูมิ. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

979 กำรหำฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอิสระของสำรสกัดดอกไม้ไทย กฤติมำ รัตนำกำญจน์. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

980 กินเป็นหำยป่วย วัลยำพร พุ่มพิศวรำงดล 2554 1 Feel Good

981 คลอรีน นงลักษณ์ เรืองวิเศษ ... [และคนอ่ืนๆ] 2554 1 ส ำนักจัดกำรกำกของเสียและสำรอันตรำยฯ

982 คู่มือเคร่ืองส ำอำงทำสิวฝ้ำ หน้ำขำว ท่ีอันตรำยและผิดกฎหมำย - 2554 2 ส ำนักงำนฯ

983 คู่มือทักษะตำมเกณฑ์ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำชีพของผู้ประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม.. สุชำดำ ชุติมำวรพันธ์, บรรณำธิกำร 2554 7 กระทรวงสำธำรณสุข

984 คู่มือปฏิบัติงำนเภสัชกรชุมชนเย่ียมบ้ำน - 2554 1 สมำคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)

985 คู่มือยำ ปรำณี ทู้ไพเรำะ. 2554 1 คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

986 เคมีอินทรีย์ข้ันต้น 1 วิลำศ พุ่มพิมล. 2554 4 ดวงกมลพับลิชช่ิง

987 เคล็ดลับเพ่ือควำมงำม ตำมต ำรับสมุนไพรจำกธรรมชำติ แก้ว กำญจนำ. 2554 1 นีออน บุ๊ค มีเดีย

988 โครงกำรศึกษำควำมคลำดเคล่ือนของกำรจัดยำท่ีมีช่ือพ้องมองคล้ำยในห้องยำผู้ป่วย… กนกวรรณ ละอองศรี. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

989 งำมพิศพิชิตโรคด้วยสมุนไพรใกล้ตัว อิทธิวัฒน์ รัตนพองบู่ 2554 2 แฮนด์บุ๊ค

990 ชีวเคมี แคมเบลล์, มำรี เค. 2554 3 เซนเกต เลินน่ิง (ประเทศไทย)
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991 ต้มย ำ ท ำยำ ศิวะพล สินธุกุล 2554 2 เบสบุ๊ค

992 ต ำรำกำรแพทย์ไทยเดิม (แพทยศำสตร์สงเครำะห์) ฉบับพัฒนำ. ตอนท่ี 1 - 2554 3 มูลนิธิฟ้ืนฟูส่งเสริมกำรแพทย์ไทยเดิม

993 ทัศนคติต่อกำรฝึกปฏิบัติงำนร้ำนยำของนักศึกษำคณะเภสัชศำสตร์ช้ันปี 5 รหัส 50… อินทร์ริตำ วริศพัชรนันท์. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

994 ทัศนคติและควำมพึงพอใจท่ีมีต่อกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรกำรตลำดในเขตกรุงเทพ… จริญญำ โพธิลักษณ์. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

995 ทุกเร่ืองทุกประโยชน์จำกสมุนไพร - 2554 1 รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย)

996 เท่ียวเมืองไทย เปิดไอเดียกูรูภูมิปัญญำไทย : เคล็ดลับจำก 10 กูรูสุขภำพ พิชิตโรคสู่… สำธิตำ โสรัสสะ 2554 1 ณัฐสุรงค์

997 บันทึกของแผ่นดิน 2 : ผัก เป็นยำ รักษำ ชีวิต สุภำภรณ์ ปิติพร. 2554 2 มูลนิธิโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร

998 บันทึกของแผ่นดิน 3 : พืชหอมเป็นยำ สุภำภรณ์ ปิติพร. 2554 4 มูลนิธิโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร

999 บันทึกของแผ่นดิน 4 : สมุนไพร ยำก ำลัง สุภำภรณ์ ปิติพร. 2554 2 มูลนิธิโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร

1000 บ ำบัดโรคเบำหวำนด้วยสมุนไพร กรรณิกำร์ มุรทำธร 2554 2 บีเวลล์ สปีเชียล

1001 ใบส่ังยำและกำรค ำนวณเภสัชกรรม พรเพ็ญ วีระวัฒกำนนท์ 2554 5 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1002 ประมวลต ำรับยำไทย ชมพร ไชยล้อม, บรรณำธิกำร 2554 2 ศรีปัญญำ

1003 ประเมินกำรติดตำมพำรำมิเตอร์ท่ีช้ีวัดภำวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยคลินิกเบำหวำน ณ… ปิยรัตน์ น่ืมพิศุทธ์ิ. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1004 ประเมินประสิทธิภำพกำรควบคุม HbAIC ในผู้ป่วยท่ีใช้อินซูลิน พิณรัตน์ โลหะมำศ. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1005 ประวัติศำสตร์กำรแพทย์แผนไทย : กำรศึกษำจำกเอกสำรต ำรำยำ ประทีป ชุมพล. 2554 2 โอเดียนสโตร์

1006 ปลูกยำรักษำป่ำ 1 : คู่มือกำรปลูกสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน - 2554 2 มูลนิธิสุขภำพไทย

1007 ปัจจัยทำงกำรตลำดท่ีมีควำมส ำคัญในกำรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรของนักศึกษำ… ภำณุพงศ์ พรหมเผ่ำ. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1008 ปัญหำกำรใช้ยำจำกกำรส่ังจ่ำยยำในผู้ป่วยสูงอำยุท่ีมีโรคเร้ือรังท่ีรับกำรรักษำโรงพยำบำล จตุพร หำมำลำ. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1009 โปรแกรมค ำนวณ creatinine clearance เพ่ือปรับขนำดยำท่ีมีผลต่อระบบหัวใจและ… อำรีวรรณ บุญสูงเนิน. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1010 ผลของสำรสกัดหยำบผลดีปลีด้วยเอธำำนอลต่อกำรบีบตัวของกระเพำะอำหำรและ... ศรีรัตน์ สุปำรำ. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1011 ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรในผู้ป่วยเบำหวำน สิริชัย อดิศักด์ิวัฒนำ 2554 2 บ้ำนหนังสือโกสินทร์

1012 ผิวขำว...ด้วยตัวคุณเอง วิโรจน์ ไววำนิชกิจ. 2554 1 แฮนด์บุ๊ค
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  47 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

1013 พัฒนำผลิตภัณฑ์พอกหน้ำตำมธำตุเจ้ำเรือนท้ังส่ี เอมมิกำ แก่นจันทร์. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1014 พิชิตมะเร็งร้ำยด้วยกำรแพทย์ทำงเลือก - 2554 3 ปัญญำชน

1015 พิษวิทยำคลินิก. PY5882 ปรำโมทย์ ธีรพงษ์. 2554 1 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

1016 เพลเลทเคลือบพอลิเมอร์ชนิดปลดปล่อยในล ำไส้ อำนนท์ ไลตระกูล. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1017 ฟิตป๋ึงขึงขัง : พลังสมุนไพรไทย ส ำเนำ จันทวำส 2554 2 พีเพิลมีเดีย

1018 เภสัชกรโรงพยำบำลในยุควิกฤติทำงเศรษฐกิจ บุษบำ จินดำวิจักษณ์, บรรณำธิกำร 2554 2 สมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล (ประเทศไทย)

1019 มหัศจรรย์...ผักผลไม้ต้ำนโรค. เล่ม 1 กรณ์กำญจน์ ภมรประวัติ 2554 1 หมอชำวบ้ำน

1020 มหัศจรรย์ทับทิม สมศักด์ิ วรคำมิน. 2554 2 สำมเจริญพำณิชย์ (กรุงเทพ)

1021 มหัศจรรย์พืชสมุนไพร 99 ชนิด ต้ำนโรคร้ำย นำรี ย่ิงเจริญ 2554 2 ประกำย

1022 มหัศจรรย์วิตำมินยอดนิยม A-Z พวงผกำ แก้วมณี 2554 2 Best Book

1023 มหัศจรรย์สูตรจำก "กล้วย" สวยครบ 360 องศำ พิมพ์มำดำ มงคล 2554 2 แฮปป้ีบุ๊ค พับลิชช่ิง

1024 เมทิลเมทำคริเลต นงลักษณ์ เรืองวิเศษ ... [และคนอ่ืนๆ] 2554 1 ส ำนักจัดกำรกำกของเสียและสำรอันตรำยฯ

1025 ยำกับโรคหัวใจและหลอดเลือด : กำรประชุมวิชำกำรเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยรังสิต... กำรประชุมวิชำกำรเภสัชศำสตร์ (คร้ังท่ี 9... 2554 3 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยรังสิต

1026 ยำขนำนเอกจำก พืช ผัก ผลไม้ และสมุนไพร นวพรรษ เอ้ืออังกูร 2554 2 So good

1027 ยำท่ีมีควำมเส่ียงสูง อภิฤดี เหมะจุฑำ. 2554 5 คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1028 ระบบน ำส่งยำ ปรำณีต โอปณะโสภิต 2554 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตฯ

1029 รำงจืด รำชำยำแก้พิษ สุภำภรณ์ ปิติพร. 2554 2 หมอชำวบ้ำน

1030 รำยกำรต้นทุนมำตรฐำนเพ่ือกำรประเมินเทคโนโลยีด้ำนสุขภำพ อำทร ร้ิวไพบูลย์. 2554 3 โครงกำรประเมินเทคโนโลยีและนโยบำยฯ

1031 รำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำรส่งเสริมวิจัยพัฒนำและกำรผลิตวัคซีนในประเทศ สถำบันวัคซีนแห่งชำติ 2554 2 โรงพิมพ์องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึกฯ

1032 รำยงำนกำรวิจัยเร่ืองกำรศึกษำผลกระทบในเชิงเศรษฐศำสตร์และคุณภำพชีวิตจำก... มนทรัตม์ ถำวรเจริญทรัพย์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2554 3 โครงกำรประเมินเทคโนโลยีและนโยบำยฯ

1033 รำยงำนกำรศึกษำกำรจัดกำรข้อมูลด้ำนยำเพ่ือติดตำมประเมินผลกำรใช้ยำ-นโยบำย... - 2554 1 สถำบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทำงกำรฯ

1034 รำยงำนกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรก่อต้ังสภำวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย สุพัตรำ สันทนำนุกำร. 2554 1 กรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ฯ
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

1035 รำยงำนฉบับสมบูรณ์โครงกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำชุดสิทธิประโยชน์ภำยใต้ระบบหลัก… - 2554 3 ส ำนัก

1036 รำยงำนวิจัยกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำรูปแบบองค์กรของโครงกำร… กัลยำ ตีระวัฒนำนนท์. 2554 2 โครงกำรประเมินเทคโนโลยีและนโยบำยฯ

1037 รำยงำนวิจัยควำมคิดเห็นของบุคลำกรสำธำรณสุขต่อยำจำกสมุนไพรและ นโยบำย... - 2554 2 โครงกำรประเมินเทคโนโลยีและนโยบำยฯ

1038 รำยช่ือผลิตภัณฑ์ยำคุณภำพและผู้ผลิต. เล่มท่ี 7 สุรัชนี เศวตศิลำ ... [และคนอ่ืนๆ] 2554 4 ส ำนักยำและวัตถุเสพติด กรมวิทยำศำสตร์ฯ

1039 โรคหืด : อิมมูโนวิทยำโมเลกุลและกำรรักษำด้วยยำ กิตติพงศ์ มณีโชติสุวรรณ, บรรณำธิกำร 2554 5 โครงกำรต ำรำ-ศิริรำช ส ำนักงำนรองคณบดีฯ

1040 ฤทธ์ิต้ำนกำรอักเสบของยำ diclofenac ในรูปแบบ liquisolid โดยทดสอบด้วยเคร่ือง... เพชร หริสมบัติ. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1041 ฤทธ์ิทำงเภสัชวิทยำของ Piperine ต่อกำรหดตัวของหลอดเลือดแดงใหญ่ท่ีแยกจำก... รัฐพล ครองสิงห์. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1042 ฤทธ์ิทำงเภสัชวิทยำของสำรสกัดจำกผลดีปลีแห้งอย่ำงหยำบต่อกำรบีบตัวในกระเพำะ ... ภัทรชนก อ่อนแก้ว. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1043 ฤทธ์ิทำงเภสัชวิทยำของสำรสกัดอย่ำงหยำบดีปลีต่อกำรหดตัวของท่อน ำอสุจิหนูขำว ฐิตินันท์ ถูเพ็ง. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1044 ฤทธ์ิระงับปวดของสำร diclofenac sodium ท่ีมี propylene glycol เป็นตัวละลำยร่วม... พรพิมล เอกกิตติเสถียร. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1045 เล่มเดียวคุ้มโรคภัย จ ำรัส เซ็นนิล 2554 2 ชมรมพิทักษ์ภูมิปัญญำไทย

1046 วัคซีน โอฬำร พรหมำลิขิต, บรรณำธิกำร 2554 5 นพชัยกำรพิมพ์

1047 วำรีบ ำบัดมหัศจรรย์แห่งน้ ำ ขวัญข้ำว รักกำรธรรม 2554 2 เอพี ครีเอทีฟ

1048 วิตำมินบนจำนข้ำว ธัญจิรำ อ่ิมประภำ 2554 2 Minibear Publishing

1049 ศำลำยำโอสถ : เร่ืองยำและต ำรำแพทย์ในแวดวงชำวศำลำยำ - 2554 1 สำขำวิชำภำษำไทย ร่วมกับศูนย์สยำมฯ

1050 ศึกษำควำมครบถ้วน ควำมถูกต้องของเน้ือหำ ควำมเข้ำใจง่ำยและควำมน่ำสนใจของ… สุภำวดี เล็บครุฑ. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1051 ศึกษำอุบัติกำรณ์กำรเกิดควำมคลำดเคล่ือนทำงยำในกลุ่มยำท่ีมีควำมเส่ียงสูงท่ีให้… กำญจนำ พัฒนชำติ. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1052 สมุนไพรไทย : ต ำรับยำ บ ำบัดโรค บ ำรุงร่ำงกำย อุดมกำร อินทุใส. 2554 1 มติชน

1053 สมุนไพรไทยรักษำโรคปัจจุบัน ผกำทิพย์ ขันติพงษ์ 2554 2 Sanamya Publishing

1054 สมุนไพรพ้ืนบ้ำนลดไขมันในหลอดเลือด : ตำมภูมิปัญญำของหมอพ้ืนบ้ำน ธนิดำ ขุนบุญจันทร์, บรรณำธิกำร 2554 1 ส ำนักกำรแพทย์พ้ืนบ้ำนไทย

1055 สมุนไพรพ้ืนบ้ำนลดควำมเส่ียงโรคเบำหวำน : ตำมภูมิปัญญำของหมอพ้ืนบ้ำน ธนิดำ ขุนบุญจันทร์, บรรณำธิกำร 2554 1 ส ำนักกำรแพทย์พ้ืนบ้ำนไทย

1056 สมุนไพรพ้ืนบ้ำนลดควำมเส่ียงโรคมะเร็ง : ตำมภูมิปัญญำของหมอพ้ืนบ้ำน ธนิดำ ขุนบุญจันทร์, บรรณำธิกำร 2554 1 ส ำนักกำรแพทย์พ้ืนบ้ำนไทย
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  49 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

1057 สมุนไพรพ้ืนบ้ำนลดควำมเส่ียงโรคหัวใจและหลอดเลือด : ตำมภูมิปัญญำของหมอพ้ืนบ้ำน ธนิดำ ขุนบุญจันทร์, บรรณำธิกำร 2554 1 ส ำนักกำรแพทย์พ้ืนบ้ำนไทย

1058 สมุนไพรโอสถเทพครอบจักรวำล อำรีย์ โอบอ้อมรัก. 2554 2 เอเชียบูรพำ

1059 สรุปรำยงำนมหกรรมสมุนไพรแห่งชำติ คร้ังท่ี 7 : หอมกรุ่นท่ัวไทยหอมไกลท่ัวโลก - 2554 1 กรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและกำรฯ

1060 สวยสุขภำพดีด้วยวิธีธรรมชำติกับ 278 สูตรสมุนไพรปลอดภัยไร้สำรเคมี เจตน์สิริ ปูชปุณญรัศม์ิ, บ.ก.เรียบเรียง 2554 1 แพรธรรม

1061 สวยใสไร้พิษ ยำมำชิตะ, อำคิโยะ 2554 1 อมรินทร์สุขภำพ

1062 สำรพัดข้อบ่งช้ีอำกำรปวดหัวน ำสู่โรคร้ำยนับร้อย เปรมฉัตร ปิงวิทฐำกรณ์ 2554 2 Feel Good

1063 สำรพันค ำถำม"ฮิต"สรรพคุณสมุนไพร. เล่ม 1 - 2554 1 แสงเทียนกำรพิมพ์

1064 สู่วิสัยทัศน์กำรวิจัยระบบยำประเทศไทยปี 2560 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร "สู่วิสัยทัศน์วิจัยระบบยำ...2554 1 แผนงำนวิจัยพัฒนำระบบยำ สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข

1065 โสมพืชมหัศจรรย์! : สุดยอดแห่งกำรบ ำรุงบ ำบัดและรักษำสุขภำพ เจตน์สิริ ปูชปุณญรัศม์ิ, บ.ก.เรียบเรียง 2554 2 แพรธรรม

1066 หำยป่วยด้วยหมอพ้ืนบ้ำน กรรณิกำร์ มรุทำธร 2554 2 บีเวลล์ สปีเชียล

1067 เห็ดเป็นยำเพ่ือสุขภำพ : ตำมภูมิปัญญำของหมอพ้ืนบ้ำน ธนิดำ ขุนบุญจันทร์, บรรณำธิกำร 2554 1 ส ำนักกำรแพทย์พ้ืนบ้ำนไทย

1068 เห็ดเป็นอำหำรเพ่ือสุขภำพ : ตำมภูมิปัญญำของหมอพ้ืนบ้ำน ธนิดำ ขุนบุญจันทร์, บรรณำธิกำร 2554 1 ส ำนักกำรแพทย์พ้ืนบ้ำนไทย

1069 เห็ดเศรษฐกิจเพ่ือสุขภำพ : ตำมภูมิปัญญำของหมอพ้ืนบ้ำน ธนิดำ ขุนบุญจันทร์, บรรณำธิกำร 2554 1 ส ำนักกำรแพทย์พ้ืนบ้ำนไทย

1070 แหล่งท่ีมำของยำ วรพรรณ สิทธิถำวร. 2554 3 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1071 องค์ควำมรู้จำกงำนวิจัยสมุนไพรไทย 10 ชนิด : กระชำยด ำ กวำวเครือขำว ขม้ินชัน... รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล 2554 1 21 เซ็นจูร่ี

1072 อย่ำปล่อยให้สเตียรอยด์ลอยนวล เร่ืองรำวกำรเฝ้ำระวังยำไม่ปลอดภัยในชุมชน ภำณุโชติ ทองยัง. 2554 2 คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1073 ออกตะโบรโมไดเฟนิลอีเทอร์ นงลักษณ์ เรืองวิเศษ ... [และคนอ่ืนๆ] 2554 1 ส ำนักจัดกำรกำกของเสียและสำรอันตรำยฯ

1074 อำหำรไทยลดน้ ำหนัก ยุวดี จอมพิทักษ์. 2554 1 สุขภำพใจ

1075 เอกสำรสรุปประเด็นข้อเท็จจริงและข้อมูลทำงวิชำกำรเก่ียวกับกูล โคซำมีน คอน... กรมบัญชีกลำง. คณะท ำงำนวิชำกำรทำงฯ 2554 1 อักษรกรำฟฟิคแอน์ดีไซน์

1076 แอลคำลอยด์ : เคมีและกำรใช้ประโยชน์ทำงยำ บุญชู ศรีตุลำรักษ์ 2554 5 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1077 แอลฟำ-เฮกซะคลอโรโซโคลเฮกเซน นงลักษณ์ เรืองวิเศษ ... [และคนอ่ืนๆ] 2554 1 ส ำนักจัดกำรกำกของเสียและสำรอันตรำยฯ

1078 "ยำก้นครัว" กะเพรำ โหระพำ แมงลัก สะระแหน่ มนตรี แสนสุข 2553 1 แพลน บี
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  50 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

1079 (ปัญ)ญำแผนปัจจุบันโดยเภสัชกรปริญญำ ลือรัตน์  อนุรัตน์พำนิช 2553 1 -

1080 300 เคล็ดลับรักษำโรคด้วยตนเองตำมต ำรำยำโบรำณ ภำนุชนำรถ ค ำโสภำ 2553 2 คล่ืนอักษร

1081 Pharmaceutical diagnosis 2010 : diversity in pharmaceutical care เฉลิมศรี ภุมมำงกูร, บรรณำธิกำร 2553 4 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยสยำม

1082 Pharmacotherapy in infectious diseases : from evidence-based to pharmaceutical...นำรัต เกษตรทัต, บรรณำธิกำร 2553 3 คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1083 Pharmacotherapy in infectious diseases : second edition with lastest antibiogram นำรัต เกษตรทัต, บรรณำธิกำร 2553 3 คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1084 Update vaccine : from infancy to childhook and adolescence - 2553 2 ฝ่ำยกุมำรเวชศำสตร์ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์

1085 กรณีศึกษำกำรวิจัยพัฒนำยำและผลิตภัณฑ์ทำงเภสัชกรรม. เล่ม 4 ไกรสีห์ อัมพรำยน์ 2553 1 คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

1086 กำยวิภำคศำสตร์ วุฒิกิจ ธนะภูมิ 2553 5 มูลนิธิกำรแพทย์แผนไทยพัฒนำ

1087 กำรกักเก็บน้ ำมันหอมระเหยจำกใบมะกรูดด้วยเทคนิคกำรพ่นแห้งและทดสอบฤทธ์ิ… กรวิชญ์ นกอินทรีย์. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1088 กำรกักเก็บน้ ำมันหอมระเหยจำกใบเสม็ดขำวในรูปผงแห้งด้วยเทคนิคกำรพ่นแห้ง... ณภัทร ไตรธีรเดช. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1089 กำรใช้ยำในสตรีเพศ - 2553 1 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

1090 กำรเตรียมอิมัลชันเชิงซ้อนชนิดน้ ำในน้ ำมันในน้ ำจำกน้ ำมันงำ ปำริชำต อินทร์เจริญ. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1091 กำรทดสอบฤทธ์ิสำรสกัดน้ ำจำกใบมะรุมในกำรต้ำนกำรเกิดแผลในกระเพำะอำหำร... มณฑกำนต์ อบอุ่น. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1092 กำรบริบำลผู้ป่วยโรคหืดโรคโพรงจมูกอักเสบภูมิแพ้และโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง สุณี เลิศสินอุดม, บรรณำธิกำร 2553 2 สมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล (ประเทศไทย)

1093 กำรบริหำรคลังยำโรงพยำบำลลำดกระบังกรุงเทพมหำนคร โดยวิธีผสม (ระบบ... รสริน สำระวงษ์. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1094 กำรประชุมวิชำกำรสมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล (ประเทศไทย) : วันท่ี 22-24 ธันวำคม... กำรประชุมวิชำกำรสมำคมเภสัชกรรมโรง... 2553 2 สมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล (ประเทศไทย)

1095 กำรประเมินกำรใช้ยำในผู้ป่วยนอกท่ีรับประทำนยำวำร์ฟำริน กรณีศึกษำ ณ... พันไมล์ ทองบ่อ 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1096 กำรประเมินกำรรับรู้เก่ียวกับฉลำกยำรับประทำนของผู้ใช้ยำในโรงพยำบำลสมเด็จ... ทิพวัลย์ เล้ำโสภำภิรมย์. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1097 กำรประเมินควำมคลำดเคล่ือนทำงยำในยำท่ีมีควำมเส่ียงสูงจำกแบบบันทึกกำรบริหำร สกลกร หวังเรืองสถิตย์ 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1098 กำรประยุกต์ใช้กระบวนกำร Medicat[on reconciliation เพ่ือศึกษำปัญหำทำงยำ... สุวันนำ ประพฤตินอก. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1099 กำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพขนำดของเม็ดโจโจ้บำท่ีมีผลต่อกำรลดระดับเมลำนิน เมธำวี ณรงค์พันธ์ถำวร. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1100 กำรเปรียบเทียบแหล่งข้อมูลอำหำรเสริมบนอินเตอร์เน็ต กนกอร อ้ึงชัยพำนิชย์. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  51 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

1101 กำรพัฒนำต ำรับในกำรท ำเพทเลท (pelletization) ด้วยวิธีเอ๊กซ์ทรูช่ันและสเฟียโรไนเซช่ัน กฤติยำ จิระวณิชวงศ์. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1102 กำรพัฒนำต ำรับปรับอำกำศในห้องน้ ำชนิดหยด ณัฐกิตต์ิ ศรีสุรำษฎร์. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1103 กำรพัฒนำต ำรับลำเมลลำร์อิมัลช่ันจำกน้ ำมันธรรมชำติ ฟำริดำ บินหมัด. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1104 กำรพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์กำรค ำนวณและปรับขนำดยำชนิดรับประทำนใน... ณัฐวุฒิ ศรีโพธ์ิ. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1105 กำรพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์กำรค ำนวณและปรับขนำดยำชนิดรับประทำนใน... ณัฐวุฒิ ศรีโพธ์ิ. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1106 กำรพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค ำนวณค่ำกำรช ำระครีแอทินีและปรับขนำดยำ... นิชนันท์ สุริยะพงษ์. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1107 กำรพัฒนำยำเม็ดเคลือบน้ ำตำลโดยวิธีใช้ป๊ัมเพ่ือลดระยะเวลำในกำรผลิต ประภำศรี ปันเขต. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1108 กำรพัฒนำและประเมินควำมเข้ำใจเบ้ืองต้นในกำรใช้ส่ือรูปภำพเก่ียวกับกำรใช้ยำ... ศุภกำนต์ ก้อนสันทัด. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1109 กำรพัฒนำและประเมินผลเคร่ืองส ำอำงบ ำรุงผิวท่ีมีสำรสกัดจำกใบมะม่วง พรรัตน์ อภิเดชตริรัตน์. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1110 กำรพัฒนำและเปรียบเทียบสูตรเคร่ืองส ำอำงบ ำรุงผิวท่ีมีส่วนผสมของวิตำมินซีรูป… ศุภโชค รุจิพัชรกุล. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1111 กำรพัฒนำวิธีกำรผลิตและต้ังต ำรับเจลพริกส ำหรับทำบรรเทำปวด เกศินี เกสรสุคนธ์. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1112 กำรพัฒนำสูตรต ำรับยำหอมชนิดผงฟู่และชนิดเม็ดฟู่ โสภำพรรณ ใจดีเจริญ 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1113 กำรพิสูจน์เอกลักษณ์ทำงเภสัชเวท : กำรตรวจลักษณะเน้ือเย่ือพืชด้วยกล้องจุลทรรศน์ ถนอมจิต สุภำวิตำ. 2553 4 ศูนย์สมุนไพรทักษิณ ภำควิชำเภสัชเวทฯ

1114 กำรวิเครำะห์ตัวยำในชีวสำร เพ็ญศรี ทองนพเน้ือ 2553 8 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1115 กำรวิเครำะห์ยำผสมในต ำรับท่ีประกอบด้วย Bromhexine hydrochloride และ... อัญชลี แตงโสภำ. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1116 กำรวิเครำะห์ยำผสมในต ำรับท่ีประกอบด้วย Dextromethorphan HBr และ Chlor... ชลัมพร กิตติพัฒนศักด์ิ. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1117 กำรวิเครำะห์ยำผสมในต ำรับท่ีประกอบด้วย Paracetamol และ Ibuprofen โดยวิธี... นุชนำถ ต้ังเวนิชเจริญสุข. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1118 กำรศึกษำกำรซึมผ่ำนของยำ Mometasone furoate โดยใช้ครำบงูเป็นตัวแทนของ... ชวนขวัญ ศรีแสงจันทร์ 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1119 กำรศึกษำควำมคงตัวของวิตำมินซีในอิมัลชันเชิงซ้อนชนิด w/o/w วิรัชพงศ์ วันชูเสริม. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1120 กำรศึกษำต้นทุนผลกระทบทำงสังคม สุขภำพและเศรษฐกิจของกำรบริโภคเคร่ืองด่ืม... - 2553 1 โครงกำรประเมินเทคโนโลยีและนโยบำยฯ

1121 กำรศึกษำถึงสำเหตุและควำมชุกของกำรเกิดภำวะแมกนีเซียมในเลือดต่ ำในผู้ป่วย... จินตนำ ชอบมำก. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1122 กำรศึกษำน ำร่อง : กำรสนับสนุนกำรดูแลตนเองในผู้ป่วยเบำหวำนท่ียังควบคุมน้ ำตำล สุธินี ติเยำว์ 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  52 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

1123 กำรศึกษำปัญหำกำรใช้ซองยำในกำรจ่ำยยำของเภสัชกรแก่ผู้ป่วยในร้ำนขำยยำเขต... วรพจน์ ทิพย์ทวีชัย. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1124 กำรศึกษำพฤติกรรมกำรใช้ยำน้ ำชนิดรับประทำน สุภชรริน สว่ำงเท่ียง. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1125 กำรศึกษำพฤติกรรมวัฏภำคของระบบกรดไขมันโอเลอิค/น้ ำ/สำรลดแรงตึงผิวและ… จริยำ สุพำณิชย์. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1126 กำรศึกษำพฤติกรรมวัฏภำคของระบบเมทิลซำลิไซเลต/น้ ำ/สำรลดแรงตึงผิวและ… สุภำวดี วัฒนพงษ์. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1127 กำรศึกษำฤทธ์ิของสำรสกัดอย่ำงหยำบจำกใบส้มโอต่อกำรบีบตัวของกระเพำะ… ศิวพร บุญเข็ม. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1128 กำรศึกษำฤทธ์ิในกำรลดควำมคล้ ำของสูตรครีมสำรสกัดถ่ัวเหลืองท่ีพัฒนำข้ึน วรรณนภำ สุขสมอำรีย์วงศ์. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1129 กำรศึกษำและพัฒนำ facial mask เพ่ือเพ่ิมควำมขำวของใบหน้ำโดยใช้วิตำมินซี… ทัตพิชำ กุวะสำร. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1130 กำรศึกษำวิธีกำรใช้อินซูลินด้วยเข็มฉีดยำในกลุ่มผู้ป่วยเบำหวำน ณ โรงพยำบำล... สุชำดำ ประเสริฐด ำ. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1131 กำรศึกษำวิธีกำรสกัดสำรจำกบัวบกเพ่ือให้ได้สำรสกัดท่ีมีสำรส ำคัญในปริมำณสูง ศิริรัตน์ พัชรกิตติกุล. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1132 กำรสกัดและกำรวิเครำะห์ปริมำณสำรส ำคัญในใบชำเขียว พรศิริ โพธ์ิรุ่ง. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1133 กำรสกัดและกำรวิเครำะห์หำปริมำณสำรส ำคัญในเมล็ดกำแฟดิบ สมปรำรถนำ ขันติวรกิจ. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1134 กำรส ำรวจควำมเข้ำใจในกำรจ่ำยยำต้ำนจุลชีพเพ่ือรักษำอำกำรท้องเสียของเภสัชกร... ภูษณิศำ ไชยชมภู. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1135 กำรส ำรวจควำมนิยมของประชำชนท่ีมีต่อวิชำชีพทำงด้ำนสุขภำพในอ ำเภอบำงพลี... ศรัญญำ พฤทธ์ิอนันต์. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1136 กำรส ำรวจฤทธ์ิกำรต้ำนอนุมูลอิสระในสมุนไพรไทยบรรจุแคปซูลท่ีมีจ ำหน่ำยอย่ำง… ณัฐกิตต์ิ จันทร์แดง. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1137 กำรส ำรวจสำรก่อภูมิแพ้ในอำกำศ อ ำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร บุญเจือ ธรณินทร์...[และคนอ่ืน ๆ] 2553 8 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1138 กิน 3 มะ มะเร็งไม่มำเยือน - 2553 1 เอ็นเค กรุ๊ป พับลิชช่ิง

1139 กินบัวบก ลดควำมดัน กันเบำหวำน สุวิมล โต่นวุธ 2553 2 กรีน-ปัญญำญำณ

1140 กินละลำยไข้กับสมุนไพรบ ำบัดโรค : หลีกโรคร้ำยด้วยกำรใช้สมุนไพรช่วยรักษำ สมพงษ์ บัวแย้ม. 2553 2 ทำนตะวัน

1141 กินสมุนไพรไกลโรค ดวงตะวัน ศุภำลัย 2553 2 อักษรเงินดี

1142 กินอย่ำงไรห่ำงไกลมะเร็ง ธนวันต์ เมธำพร 2553 2 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

1143 เกณฑ์จริยธรรมว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรขำยยำ - 2553 2 แผนงำนสร้ำงกลไกเฝ้ำระวังและพัฒนำ...

1144 เข้ำใจระบบยำ - 2553 3 นำนนะภงค์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  53 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

1145 คลินิกหมอนอกเวลำ. ตอนอำหำรเสริมข้ันเทพ...จริงป่ะ? อภิวัฒน์ เจ็งเจริญ 2553 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

1146 คุณภำพชีวิตของผู้ป่วยเบำหวำนท่ีได้รับค ำปรึกษำจำกเภสัชกร ณ โรงพยำบำลบำงบ่อ กมลฉัตร กำญจนำคำร. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1147 คู่มือกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผลตำมบัญชียำหลักแห่งชำติบัญชี จ(2) - 2553 2 ส ำนักงำนประสำนกำรพัฒนำบัญชียำหลักฯ

1148 คู่มือกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผลตำมบัญชียำหลักแห่งชำติ. เล่ม  1 ยำระบบประสำท… คณะอนุกรรมกำรพัฒนำบัญชียำหลักแห่งชำติ2553 2 ส ำนักงำนประสำนกำรพัฒนำบัญชียำฯ

1149 คู่มือกำรผลิตเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือตำมแนวทำงเกษตรดีท่ีเหมำะสม กรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและกำรฯ 2553 7 ส ำนักงำนกิจกำรโรงพิมพ์องค์กำรสงเครำะห์ฯ

1150 คู่มือกำรพัฒนำตนเองสู่กำรมีวิธีกำรปฏิบัติท่ีดีทำงเภสัชกรรมในร้ำนยำ - 2553 5 สมำคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)

1151 คู่มือทักษะกำรส่ือสำรส ำหรับเภสัชกร - 2553 1 ธนำเพรส

1152 คู่มือปฏิบัติกำรเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3. PY 4151(พิมพ์คร้ังท่ี 1) - 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1153 คู่มือปฏิบัติกำรเภสัชกรรม 5. PY 5121(พิมพ์คร้ังท่ี 6) - 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1154 คู่มือประกอบกำรฝึกปฏิบัติงำนเภสัชกรรมชุมชน : (ฉบับ 2553-2556) ส ำหรับเภสัชกร... - 2553 1 เมดอินโฟ

1155 คู่มือวัคซีน 2010 และประเด็นในกำรส่ือสำร ชิษณุ พันธ์ุเจริญ ... [และคนอ่ืนๆ] 2553 4 ศูนย์อบรมทักษะกำรส่ือสำร

1156 เคล็ดลับเพ่ือควำมงำม ตำมต ำรับสมุนไพรจำกธรรมชำติ แก้ว กำญจนำ. 2553 2 นีออน บุ๊ค มีเดีย

1157 ชำเคร่ืองด่ืมสุขภำพร่วมสมัย พูกำนดำ พิศชมพู 2553 1 แพลน บี

1158 ชำสมุนไพร 'ป้องกัน...บรรเทำโรค' กมล อยู่ต้ังตรง 2553 2 ทีบีเค มีเดีย

1159 ใช้ยำเท่ำท่ีจ ำเป็นและใช้อย่ำงถูกวิธี วิชัย คูสกุล. 2553 4 Feel good

1160 ดรรชนียำสมุนไพรประจ ำบ้ำน ภำนุชนำรถ ค ำโสภำ 2553 3 คล่ืนอักษร

1161 ดีเอ็นเอเทคโนโลยี : กำรประยุกต์ : ศึกษำแบคทีเรียก่อโรคเมลิออยโดสิส สุมำลี ต้ังประดับกุล. 2553 40 แมคกรอ-ฮิล

1162 ด่ืมลดโรคเคร่ืองด่ืมสมุนไพรเพ่ือสุขภำพ สมพงษ์ บัวแย้ม. 2553 2 ทำนตะวัน

1163 ต ำรับยำสมุนไพรกรมหลวงชุมพรฯ ฉบับสมบูรณ์ ประดิษฐ์กร ฐำนวิเศษสุขข์ 2553 2 Feel good

1164 ต ำรับยำสำมัญประจ ำบ้ำน ชุด รู้จักใช้ยำสมุนไพรและยำแผนปัจจุบัน สิทธิศักด์ิ ยุทธ์ซำงผล 2553 1 Feel good

1165 ต ำรำเภสัช สมพร ช้ำงเผือก 2553 5 สุวีริยำสำส์น

1166 ทัศนคติของนักศึกษำเภสัชศำสตร์มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติช้ันปีท่ี 3,... ขนิษฐำ จิตนิยม. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  54 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

1167 ทัศนคติและแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของเภสัชกรประจ ำสำขำในร้ำนยำวัตสัน เขต 6... ดนัย ทำลัดลัย. 2553 2 -

1168 เทอร์ปีนอยด์ : สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชำติจำกสำรประกอบเทอร์ปีนและ... อนุชิต พลับรู้กำร 2553 1 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

1169 แนวทำงกำรปฏิบัติงำนคุ้มครองผู้บริโภคของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล - 2553 1 ส ำนักประสำนกำรพัฒนำโรงพยำบำลฯ

1170 บันทึก 4 ทศวรรษ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ : กว่ำ 40 ปีแห่งกำร... ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ. 2553 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

1171 บัวหลวง-บัวสำยทลำยพิษ : แก้พิษไข้ดับร้อนในบ ำรุงก ำลัง สุวิมล โต่นวุธ 2553 2 กรีน-ปัญญำญำณ

1172 บ้ำนปลอดพิษชีวิตปลอดภัย พูลสุข ปรัชญำนุสรณ์ 2553 1 มติชน

1173 บุหร่ีภัยเงียบของผู้หญิง พนิตย์ จิวะนันทประวัติ 2553 3 มูลนิธิรณรงค์เพ่ือกำรไม่สูบบุทร่ี

1174 ประเมินควำมถูกต้องของกำรใช้ยำพ่นสูดชนิด metered-dose inhaler (MDI) ของ... ทิพย์วรรณ ตระกูลไชยพฤกษ์ 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1175 ปัจจัยท่ีมีผลต่อภำวะควำมไม่ร่วมมือในกำรใช้ยำโรคเบำหวำนชนิดรับประทำน รัฐธิกำ พัสดร. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1176 ปัจจัยเส่ียงของผู้ป่วยท่ีมีภำวะหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลัน ซ่ึงเข้ำรับกำรรักษำ... ธีระพล คมฤทธ์ิ. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1177 ปัญหำในกำรรับประทำนยำของผู้ป่วยในโรงพยำบำลบำงพลี ภัทรำพร ประชำยะกำ 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1178 ผลของกวำวเครือแดงต่อคุณภำพของเซลล์อสุจิในหนูแรทท่ีเป็นเบำหวำน ประกำยทิพย์ กิติคุณ. 2553 1 -

1179 ผลของวิธีเตรียมเม็ดยำเปล่ำต่อคุณสมบัติของยำเม็ดหยดสำรละลำยยำไดอะซีแพม ทิวำนันท์ มณีรัตน์. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1180 ผลของสำร oxyresveratrol (2, 4, 3', 5'-tetrahydroxystillbene) จำกแก่นมะหำด... สุธิณี อำรีรอบ. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1181 ผลของสำรช่วยตอกตรงต่อค่ำกำรละลำยของยำเม็ดไฮโดรคลอโรทัยอะไซด์ พัชรนันท์ เสถียรนพเก้ำ. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1182 ผลของสำรช่วยในสูตรต ำรับท่ีมีผลต่อคุณสมบัติของเพลเลท ท่ีได้จำกกำรเตรียม… ธวัชชัย ฉิมใจงำม. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1183 ผลลัพธ์ของกำรลดปัจจัยเส่ียงต่อภำวะอ้วนหลังจำกกำรให้ค ำแนะน ำจำกนักศึกษำ... ณัฐศุภำงค์ ศรีชัยมงคล 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1184 ผักพ้ืนบ้ำน สุดยอดสมุนไพรต้ำนโรค บุรีรมย์. 2553 1 ไพลิน

1185 ผักสมุนไพร ปลูกกินเองง่ำยๆ ภำยในบ้ำน - 2553 2 วิทยสถำน

1186 พฤกษเภสัชภัณฑ์ วีณำ จิรัจฉริยำกูล. 2553 2 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

1187 พลังอัศจรรย์น้ ำมันมะพร้ำว - 2553 2 พีเพิลมีเดีย

1188 พืชสมุนไพรต ำรับยำไทยบ ำรุงร่ำงกำยสตรีและเด็ก สุธี วรคีรีนิมิต. 2553 5 พิมพ์ทอง
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  55 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

1189 พืชสมุนไพรประเภทต้น. เล่ม 1 - 2553 1 มูลนิธิกำรแพทย์แผนไทยพัฒนำ

1190 พืชสมุนไพรและยำไทยเพ่ือควำมงำม พัทรำริณี มุนิลโฑ 2553 3 พิมพ์ทอง

1191 พืชอำหำรและสมุนไพรท้องถ่ินบนพ้ืนท่ีสูง บ้ำนโป่งค ำ ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่ำน อัปสร วิทยประภำรัตน์... [และคนอ่ืนๆ] 2553 1 สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง (องค์กำรฯ

1192 เภสัชวิทยำของยำต้ำนมะเร็งกลุ่มเจำะจงเป้ำหมำย - 2553 2 คณะเภสัชศำสตร์ ม.มหิดล

1193 มหันตภัยของยำเสพติด : รู้เท่ำทันโทษภัยวิธีป้องกันและกำรบ ำบัดรักษำ เสำวนีย์ ภูชุม. 2553 2 เพชรกะรัต

1194 มหัสจรรย์สูตรสวย - 2553 2 Minibear

1195 มิติใหม่ในกำรใช้ยำในโรคติดเช้ือ : กำรประชุมวิชำกำรคณะเภสัชศำสตร์... - 2553 2 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยรังสิต

1196 ยำ- -สำรพันคุณค่ำ : เม่ือใช้ถูกต้อง - 2553 1 ส ำนักงำน

1197 ย่ำนำง : สมุนไพรมหัศจรรย์ ใจเพชร มีทรัพย์ (หมอเขียว) 2553 1 ธีระกำรพิมพ์

1198 ยำสำมัญประจ ำบ้ำน : ชุดสมุนไพรไทยและกำรอยู่ไฟ - 2553 3 ภูมิปัญญำ

1199 ยำสำมัญประจ ำบ้ำน ชุด ยำแผนโบรำณ ล่วมยำ (นำมแฝง) 2553 3 ภูมิปัญญำ

1200 ยำสำมัญประจ ำบ้ำน ชุดยำแผนปัจจุบัน ล่วมยำ (นำมแฝง) 2553 1 ภูมิปัญญำ

1201 รอบรู้เร่ืองยำและผลิตภัณฑ์สุขภำพ. เล่ม 3 - 2553 1 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1202 ร้อยเล่ห์เพทุบำยบริษัทบุหร่ี - 2553 4 มูลนิธิรณรงค์เพ่ือกำรไม่สูบบุทร่ี

1203 ระบบยำเพ่ือควำมปลอดภัย มังกร ประพันธ์วัฒนะ 2553 2 สมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล (ประเทศไทย)

1204 รำชำยำขมมหัศจรรย์ 9 สมุนไพรกันมะเร็ง อำรีย์ โอบอ้อมรัก. 2553 2 ยอดมำลำ

1205 รำยงำนกำรวิจัยโครงกำรประเมินควำมคุ้มค่ำและควำมเป็นไปได้ของกำรใช้ยำด้ำน… - 2553 6 โครงกำรประเมินเทคโนโลยีและนโยบำยฯ

1206 รำยงำนฉบับสมบูรณ์กำรประเมินควำมคุ้มค่ำของกำรน ำวัคซีนป้องกัน กำรติดเช้ือ... - 2553 6 โครงกำรประเมินเทคโนโลยีและนโยบำยฯ

1207 รำยงำนฉบับสมบูรณ์กำรศึกษำทบทวนกำรด ำเนินกำรลดกำรบริโภคเคร่ืองด่ืม… - 2553 1 เดอะ กรำฟิโก ซิสเต็มส์

1208 รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์เร่ืองกำรพัฒนำวัคซีนเช้ือตำยไข้หวัดใหญ่ H1N1 2009... - 2553 2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

1209 รำยงำนสถำนกำรณ์กำรแพทย์แผนไทย กำรแพทย์พ้ืนบ้ำนและกำรแพทย์ทำงเลือก - 2553 1 กรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและกำรฯ

1210 รำยงำนสมัชชำเภสัชกรรมไทย 96 ปี "บทบำทเภสัชกรในกำรผลิตยำเพ่ือสังคม"... - 2553 2 สภำเภสัชกรรม
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  56 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

1211 รำยช่ือผลิตภัณฑ์ยำคุณภำพและผู้ผลิต. เล่มท่ี 6 - 2553 6 ส ำนักยำและวัตถุเสพติด กรมฯ

1212 รู้จักยำในอดีตและกำรใช้พืชสมุนไพร สุธี วรคีรีนิมิต. 2553 3 พิมพ์ทอง

1213 เรำพร้อม...ไม่ยอมเป็นเหย่ือ - 2553 3 มูลนิธิรณรงค์เพ่ือกำรไม่สูบบุทร่ี

1214 ฤทธ์ิของสำรสกัดหยำบจำกใบมะรุมต่อกำรบีบตัวของกระเพำะอำหำรและล ำไส้เล็ก สุมำนี ศรีโภคำศัย. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1215 ฤทธ์ิต้ำนกำรอักเสบจำกสำรสกัดกระชำยด ำด้วยน้ ำในหนูขำว โดยทดสอบด้วย... ฐิติมำ โชติกถำวรกุล 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1216 ฤทธ์ิทำงเภสัชวิทยำของสำรสกัดจำกใบส้มโอด้วย dichloromethane ต่อกำรบีบตัว... ไพบูลย์ ศศิวชิรำงกูล. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1217 ฤทธ์ิระงับปวดของสำรสกัดใบส้มโอเม่ือทดสอบด้วยวิธี tail flick นิสำรัตน์ ค ำด้วง. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1218 ฤทธ์ิระงับปวดของสำรสกัดหยำบใบส้มโอในหนูถีบจักรเม่ือทดสอบด้วยวิธี hot-plate นิภำพร เหลืองพวงแก้ว. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1219 วัคซีน ท่ีคุณยังไม่รู้ สุรีย์พร กอบเก้ือชัยพงษ์ 2553 1 กรกนกกำรพิมพ์

1220 วิตำมินไบเบิล มินเดลล์, เอิร์ล 2553 1 อมรินทร์สุขภำพ

1221 วิศวกรรมชีวกำรแพทย์ข้ันพ้ืนฐำน - 2553 6 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทยญ่ีปุ่น)

1222 สมอไทย : สุดยอดยำอำยุวัฒนะ สยบมะเร็งร้ำย ป้องกันสำรพัดโรค! วิโรจน์ ไววำนิชกิจ 2553 1 เลิฟแอนด์ลิพเพรส

1223 สมุนไพรไทยต้ำน...ไข้หวัดใหญ่สำยพันธ์ุใหม่ - 2553 5 วี.ที.เอส. บุ๊คเซ็นเตอร์

1224 สมุนไพรผักพ้ืนบ้ำนเพ่ือชีวิต & สุขภำพ : กลับคืนสู่เรือนร่ำงอันงดงำมกลับคืนสู่สุขภำพท่ีสดใสมนตรี แสนสุข 2553 2 อนิเมทกรุ๊ป

1225 สมุนไพรเพ่ือกำรบ ำบัดโรค แก้ว กำญจนำ. 2553 2 นีออน บุ๊ค มีเดีย

1226 สรรพคุณพืชสมุนไพรยำไทยบรรเทำโรค สุธี วรคีรีนิมิต. 2553 2 พิมพ์ทอง

1227 สรุปรำยงำนมหกรรมสมุนไพรแห่งชำติ คร้ังท่ี 6 : พืชผักสมุนไพร สร้ำงเศรษฐกิจ... - 2553 1 กรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและกำรฯ

1228 สำรพิษในอำหำร นิธิยำ รัตนำปนนท์. 2553 3 โอเดียนสโตร์

1229 สำรสกัดจำกสมุนไพร : กำรเตรียมและกำรแยกสำรส ำคัญด้วยเทคนิคโครมำโทกรำฟิ รัตนำ อินทรำนุปกรณ์. 2553 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1230 ส ำรวจผู้ท่ีมีควำมเส่ียงต่อกำรเป็นโรคเบำหวำนและควำมต้องกำรสนับสนุนกำรดูแล... อำจำรี ผำชลำ 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1231 สีสัน...รักษำโรค พิชญ์ญำดำ 2553 2 เอพี ครีเอทีฟ

1232 ส่ือกำรเรียนกำรสอนเร่ืองกำรเลิกบุหร่ี ธิดำรัตน์ ฉิมภักดี. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  57 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

1233 สุดยอดสมุนไพรต้ำนมะเร็ง สุภัคภิรมย์ 2553 2 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

1234 เส้นทำงกำรพัฒนำวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2009 ในประเทศไทย วิชัย โชควิวัฒน. 2553 1 องค์กำรเภสัชกรรม

1235 หยูกยำน่ำรู้ : คู่มือกำรใช้ยำฉบับประชำชน - 2553 3 มูลนิธิคุณแม่คุณภำพ

1236 อิทธิพลของสำรช่วยเพ่ิมปริมำณชนิดตอกตรงท่ีมีผลต่อสูตรต ำรับยำเม็ดฟำโมทิดีน… ธนวิชญ์ เลิศศิริประไพ. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1237 อีมัลชันและยำเหน็บ มัณฑนำ ภำณุมำภรณ์. 2553 1 โครงกำรส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยหัวเฉียวฯ

1238 เอกสำรค ำสอนวิชำเภสัชวิทยำบ ำบัด 1. PY 4432 : กำรใช้ยำในโรคระบบหัวใจและ... ศิรประภำ ทับทิม. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1239 เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวิชำกำรจัดกำรด้ำนเภสัชอุตสำหกรรม. PY 5602(คร้ังท่ี8) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1240 เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวิชำเภสัชกรรม 5. PY 5112(พิมพ์คร้ังท่ี 6) - 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1241 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3. PY 4123(พิมพ์คร้ังท่ี 2) - 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1242 เอกสำรประกอบกำรสอนส ำหรับเภสัชกรในกำรเป็นวิทยำกรและพ่ีเล้ียง (ครู ก.) ... - 2553 1 สนับสนุนโดย ส ำนักงำนแผนงำนคุ้มครองฯ

1243 108 เมนูเพ่ือสุขภำพ อำหำรสมุนไพร - 2552 2 บุ๊คส์เอ็กเพรส

1244 Anti-Aging ปฏิบัติกำรชะลอวัยคืนควำมสำวใสให้คุณ อลิชำ เลิศพิตร์ 2552 1 ฟีลกูด

1245 Beautiful skin : ดูแลผิวพรรณให้สวยใสอ่อนเยำว์แบบครบวงจรด้วยนวัตกรรมทำง... พิมลพรรณ อนันต์กิจไพศำล. 2552 2 เจ พลัส มีเดีย

1246 Medication reconciliation - 2552 1 สมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล (ประเทศไทย)

1247 The secret of health beauty : เคล็ดลับสุขภำพควำมงำม Kiddee, บ.ก. 2552 2 ประพันธ์สำส์น

1248 Vitamins & minerals กินอย่ำงไรให้สุขภำพดี โรส, ซำร่ำ 2552 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1249 กำรจัดกำรควำมรู้ยำไทยและยำจำกสมุนไพรในโรงพยำบำลชุมชน จิรำพร ล้ิมปำนำนนท์. 2552 1 สถำบันสุขภำพวิถีไทย

1250 กำรใช้และกำรทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรบอกกำรเกิดอำกำรไม่พึงประสงค์จำก... อนุสสรำ เวชชำนุเครำะห์. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1251 กำรใช้สิทธิตำมสิทธิบัตร : นวัตกรรมและกำรเข้ำถึงยำถ้วนหน้ำ กำรประชุมนำนำชำติเร่ืองกำรใช้สิทธิตำม... 2552 4 คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

1252 กำรต้ังสูตรต ำรับและกำรประเมินคุณสมบัติยำแคปซูลรูปแบบลอยตัวของตัวยำฟำโมทิดีน พัชรี มุ่งหำทรัพย์. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1253 กำรต้ังสูตรต ำรับและกำรประเมินคุณสมบัติยำเม็ดรูปแบบลอยตัวยำฟำโมทิดีน ชมพูนุท วิบูลรังสรรค์. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1254 กำรทดสอบฤทธ์ิทำงเภสัชวิทยำของกระเจ๊ียบเขียวกับกำรรักษำแผลในกระเพำะ... จิรำพร รัศมี. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

1255 กำรบริหำรยำเพ่ือควำมปลอดภัยของผู้ป่วย - 2552 4 สมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล (ประเทศฯ

1256 กำรประชุมวิชำกำรสมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล (ประเทศไทย) : วันท่ี 14-16 ตุลำคม... กำรประชุมวิชำกำรสมำคมเภสัชกรรมโรง... 2552 2 พิฆณี

1257 กำรประชุมวิชำกำรสมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล (ประเทศไทย) : วันท่ี 20-22 ตุลำคม... กำรประชุมวิชำกำรสมำคมเภสัชกรรมโรง... 2552 2 ประชำชน

1258 กำรประชุมวิชำกำรสมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล (ประเทศไทย) : วันท่ี 20-22 พฤษภำคม พ.ศ.2552...กำรประชุมวิชำกำรสมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล...2552 1 พิฆณี

1259 กำรประเมินเทคโนโลยีกำรผ่ำตัดฝังประสำทหูเทียม : มุมมองด้ำนเศรษฐศำสตร์ - 2552 3 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมฯ

1260 กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยด้ำนกำรพัฒนำสมุนไพรสู่ระดับอุตสำหกรรม คร้ังท่ี 2 ระหว่ำง... กำรสัมมนำเร่ืองกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย... 2552 8 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

1261 กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตยำเม็ดวิตำมินรวมจำกวิธีกำรเคลือบน้ ำตำลของโรงงำนยำ... ช่ืนสุมน ลำภชิตำภรณ์. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1262 กำรพัฒนำต ำรับ Blemish balm cream โดยมีทำนำคำเป็นส่วนประกอบ นฤมล ผลรวย. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1263 กำรพัฒนำเทคนิคกำรเตรียมนำโนอิมัลชันด้วยน้ ำมันจำกธรรมชำติโดยวิธีกำรใช้… ธนรรฆย์ นวลักษณกวี. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1264 กำรพัฒนำยำเม็ดดอมเพอริโดนชนิดแตกกระจำยตัวเร็วในปำก พัชรินทร์ อังสุนทรสฤษด์ิ. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1265 กำรพัฒนำยำเม็ดพำรำเซตำมอลชนิดแตกตัวเร็ว จตุพงศ์ นวพรชัย. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1266 กำรพัฒนำและกำรประเมินเอกสำรค ำแนะน ำกำรใช้ยำด้ำนจิตเวช ส ำหรับผู้ป่วยเด็ก ชมพูนุช สุอำภำภิรมย์. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1267 กำรพัฒนำสูตรต ำรับครีมย้อมสีผมจำกสมุนไพรไทย : Formulation of semi-... รัชนก แซ่เซง. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1268 กำรพัฒนำสูตรต ำรับแป้งอัดแข็งจำกสมุนไพร : The formulation development of... อัจฉรำ ฤทธ์ิก ำลัง. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1269 กำรพัฒนำสูตรต ำรับผลิตภัณฑ์น้ ำมันหอมระเหยจำกเหง้ำกระชำยเพ่ือป้องกันทำก... ดำลัด สินเจริญ. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1270 กำรพัฒนำสูตรต ำรับยำ Triamcinolone ชนิดฟิล์มส ำหรับแผลร้อนในในปำก พำศิริ เด่นสันติกุล. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1271 กำรพัฒนำสูตรต ำรับยำไฮโดรคลอโรไทเอไซด์ชนิดแตกกระจำยตัวในปำก ณัฐกิติมำ ต้ังวิริยะพำณิชย์. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1272 กำรพัฒนำสูตรยำหอมชนิดเม็ด โดยกำรออกแบบกำรทดลองเป็นสองก ำลังสำมแฟค... เสำวลักษณ์ ขันงำม. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1273 กำรรักษำอำกำรท้องผูกในผู้ป่วยท่ีได้ยำแคลเซียมคำร์บอเนตด้วยโยเกิร์ต กนกวรรณ มำนะกิจศิริสุทธิ. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1274 กำรวัดผลงำนบริกำรกลุ่มงำนเภสัชกรรมโรงพยำบำลเมืองชลบุรี เมตตำ แก้วทอง. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1275 กำรวิเครำะห์ยำต้ำนกำรอักเสบชนิดท่ีไม่ใช่สเตรียรอยด์ท่ีมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ... สุจิรำ ส่งเสริม. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1276 กำรศึกษำกระบวนกำร Medication reconciliation ในผู้ป่วยแรกรับเข้ำรักษำใน... ปิติ พิทยำนุกิจ. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

1277 กำรศึกษำก่อนต้ังต ำรับและกำรพัฒนำต ำรับของสำรสกัด mangostin จำกเปลือก... ฉัตรณฤทัย โกษำแสง. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1278 กำรศึกษำกำรกักเก็บน้ ำมันหอมระเหยจำกส้มโดยใช้แป้งดัดแปลง กรวิชญ์ นกอินทรีย์. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1279 กำรศึกษำควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรใช้ยำภำยหลังท่ีได้รับกำรส่งมอบยำจำกเภสัชกร... รชยำ อินทรพรอุดม. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1280 กำรศึกษำผลของสำรสกัดขม้ินชัน (Curcuma longa Linn.) ต่อแบคทีเรียสกุลวิบริโอ... พรชัย สินเจริญโภไคย. 2552 1 -

1281 กำรศึกษำพฤติกรรมกำรใช้ยำชุดของแม่ค้ำในเขต อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ธีรำพร เทิดพิทักษ์พงษ์. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1282 กำรศึกษำพฤติกรรมกำรใช้ยำรักษำสิว Isotretinoinในกลุ่มวัยรุ่น กษิดิฐ แต่งสวน. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1283 กำรศึกษำยำท่ีมีประจ ำบ้ำนของประชำชนในเขตตลำดน้ ำโบรำณบำงพลี จังหวัด... ยุวพรรณ อนุวงศ์นวรัตน์. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1284 กำรศึกษำรูปแบบกำรใช้ยำและผลกำรใช้ยำ simvastatin ในผู้ป่วยท่ีมีระดับคอเลส... สุฐิตำ ฤทธ์ิศักด์ิสิทธ์. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1285 กำรศึกษำฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอิสระของสำรสกัดจำกผล Lycium barbarum Linnaeus จิตรวดี ทองธนะเศรษฐ์. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1286 กำรศึกษำฤทธ์ิทำงเภสัชวิทยำของสำรสกัดฟ้ำทะลำยโจรอย่ำงหยำบต่อแผลใน... อัจฉริยำ ชุติรัตนำ. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1287 กำรศึกษำวิจัยรูปแบบและพฤติกรรมกำรเลือกใช้ยำพำรำเซตำมอลของผู้ประกอบ... นิรัตน์ ฝ่ำยเทศ. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1288 กำรศึกษำสำเหตุและอุบัติกำรณ์กำรเกิดภำวะโพแทสเซียมในเลือดสูงท่ีมีกำรส่ังใช้... เกศนภำ ศิริสุวรรณ. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1289 กำรสกัดสำรกลุ่มลิกแนน (Lignans) จำกเมล็ดงำและน้ ำมันงำ : Extraction of… ดนูทัศน์ ตันดี. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1290 กำรสกัดสำรส ำคัญจำกใบมะยม เนตรนภำ เนตรำคม. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1291 กำรส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนท่ัวไปในเขตอ ำเภอบำงพลีต่อนโยบำยท่ีให้ร้ำน... รพีพรรณ มังกร. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1292 กำรส ำรวจควำมคิดเห็นเภสัชกรร้ำนยำจังหวัดสมุทรปรำกำรต่อกำรน ำร้ำนยำเข้ำสู่... วชิรำภรณ์ ชิตชิกูล. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1293 กำรส ำรวจทัศนคติของผู้ป่วยนอกในโรงพยำบำลวัดโบสถ์ต่อกำรใช้ยำสมุนไพรแทน... ชนม์นิภำ มุกดำ. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1294 กำรแสวงหำควำมคิดสร้ำงสรรค์ทำงเภสัชกรรมชุมชนไทย ศิริพร พิสุทธ์ิไพศำล. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1295 กำรหำปริมำณและกำรทดสอบประสิทธิภำพของไอโซฟลำโวนจำกสำรสกัดถ่ัวเหลือง จิรนุช แดงชมภู. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1296 กำรหำปริมำณและกำรทดสอบฤทธ์ิทำงชีวภำพของไอโซฟลำโวนจำกสำรจมูกถ่ัวเหลือง รชยำ วิวัฒนพงศ์พันธ์. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1297 กำรอบแห้งสมุนไพรแบบสุญญำกำศโดยเคร่ืองสูบควำมร้อน อภิชำติ อำจนำเสียว. 2552 1 -

1298 กินมะรุมลืมมะเร็ง : สมุนไพรช้ันยอด...อำหำรช้ันดี...ท่ีสวนหลังบ้ำน สุวิมล โต่นวุธ 2552 2 กรีนปัญญำญำณ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  60 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

1299 กินอำหำรไทยห่ำงไกลมะเร็ง มลฤดี สุขประสำรทรัพย์ 2552 2 หมอชำวบ้ำน

1300 เกณฑ์จริยธรรมว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรขำยยำ องค์กำรอนำมัยโลก 2552 1 คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1301 เกมกำรเมืองโลกเพ่ือครองอ ำนำจผูกขำดตลำดยำ : สิทธิบัตรยำกำรเข้ำถึง... อัทฮูน, เอลเลน. 2552 4 คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

1302 ข่วงผญำสุขภำพล้ำนนำ - 2552 1 สถำบันวิจัยสังคม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

1303 ข้ำวกล้องงอก รำชำแห่งข้ำวสุดยอดอำหำรเพ่ือสุขภำพและคงำมงำม พิมพ์อร ศีตคุนรัตน์ 2552 1 ฐำนบัณฑิต

1304 ครบเคร่ืองเร่ืองสำรอำหำรและวิตำมิน สุทธิชัย ปทุมล่องทอง. 2552 2 เดอะ ซีนนิธ อินเตอร์เคม

1305 ควำมคิดเห็นของผู้ประกอบกำรร้ำนยำเก่ียวกับโครงกำรร้ำนยำคุณภำพ ปัณฑพร กำญจนฉำยำ. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1306 ควำมพร้อมของกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมกำรรับประทำนอำหำรและกำรออกก ำลังกำย ตุลำกำร ลีลำศักด์ิศิริ. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1307 ควำมร่วมมือระหว่ำงนักศึกษำเภสัชศำสตร์กับเภสัชกรร้ำนยำ : ผลลัพธ์ของกำรให้... อรทัย สร้อยทอง. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1308 คัมภีร์ยำสมุนไพรไทย - 2552 3 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์

1309 คุณค่ำชีวิต สิทธิผู้บริโภค : รำยงำนผู้บริโภค 2549-2552 - 2552 3 คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

1310 คุณค่ำมหัศจรรย์เห็ดหลินจือและดอกไม้สมุนไพร 100 ชนิด พิมลพรรณ อนันต์กิจไพศำล. 2552 2 ชิชินี อินเตอร์เนช่ันแนล

1311 คู่มือกำรใช้ยำ. เล่ม 1, กำรใช้ยำท่ัวไป - 2552 1 ศูนย์บริกำรหนังสือ-ข่ำวสำรทำงกำรแพทย์ฯ

1312 คู่มือกำรใช้ยำส ำหรับบุคลำกรสำธำรณสุข - 2552 1 สมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล (ประเทศไทย)

1313 คู่มือกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผลตำมบัญชียำหลักแห่งชำติ. เล่ม  1 ยำระบบทำงเดิน... - 2552 6 ส ำนักงำนประสำนกำรพัฒนำบัญชียำหลักฯ

1314 คู่มือกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผลตำมบัญชียำหลักแห่งชำติ. เล่ม 1 ยำระบบทำง… คณะอนุกรรมกำรพัฒนำบัญชียำหลักฯ 2552 5 ส ำนักงำนประสำนกำรพัฒนำบัญชีฯ

1315 คู่มือกำรเตรียมเอกสำรเพ่ือขอใบรำยงำนผลวิเครำะห์คุณภำพชีววัตถุ - 2552 5 กองชีววัตถุ กรมวิทยำศำสตร์กำรฯ

1316 คู่มือทักษะกำรส่ือสำรส ำหรับเภสัชกร : ฉบับพกพำ - 2552 5 ฝ่ำยกุมำรเวชศำสตร์ โรงพยำบำลจุฬำฯ

1317 คู่มือเภสัชกร : กำรผสมยำเคมีบ ำบัด - 2552 4 สมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล (ประเทศไทย)

1318 คู่มือยำ = Handbook of drugs (nursing) ปรำณี ทู้ไพเรำะ. 2552 1 N P Press Limited Parthership

1319 คู่มือเรียนรู้พืชสมุนไพรพ้ืนฐำน ประภำส มำสขำว 2552 2 ณ ดำ ส ำนักพิมพ์

1320 คู่มือสมุนไพรจีนกับกำรรักษำทำงคลินิก. เล่ม 1 ภำสกิจ (วิทวัส) วัณนำวิบูล. 2552 1 หมอชำวบ้ำน

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  61 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

1321 คู่มือสุขภำพ นัชชำพร ต้ังเสง่ียมวิสัย, บรรณำธิกำร 2552 1 เอ็ม. ไอ. ดับบลิว

1322 คู่มือหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ปีงบประมำณ 2552 - 2552 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1323 เคมีของสมุนไพร : กำรหำโครงสร้ำงเคมีของสำรแอโรแมติกไกลโคไซด์ด้วยนิวเคลียร์... ตรีเพชร กำญจนภูมิ 2552 4 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1324 เคมีอินทรีย์พ้ืนฐำน ประเสริฐ ศรีไพโรจน์. 2552 4 เอ.ซี.ที กำรพิมพ์

1325 เคร่ืองด่ืมป้องกันโรคจำกพันธ์ุพืชสมุนไพร สุธี วรคีรีนิมิต. 2552 2 พิมพ์ทอง

1326 เคร่ืองด่ืมสมุนไพรเพ่ือสุขภำพ กนกศิริ 2552 2 ณ ดำ ส ำนักพิมพ์

1327 เคร่ืองส ำอำงเพ่ือควำมงำมและสุขภำพ มัณฑนำ ภำนุมำภรณ์, บรรณำธิกำร 2552 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1328 ฉลำดใช้ยำปฏิชีวนะ พิสนธ์ิ จงตระกูล. 2552 1 คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1329 ชีวผลิตภัณฑ์ทำงยำ - 2552 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1330 ใช้ยำถูกโรค ฉบับท่ีต้องมีไว้ประจ ำบ้ำน - 2552 3 เอ็มไอเอส

1331 ดีท็อกซ์อย่ำงฤำษี บูรพำ ผดุงไทย. 2552 2 ภูมิบูรพำ

1332 ด่ืมชำ...ฆ่ำมะเร็ง เบำหวำน โรคหัวใจ บูรพำ ผดุงไทย 2552 1 ภูมิบูรพำ

1333 ตรงประเด็น...เร่ือง Adverse drug reaction ธิดำ นิงสำนนท์, บรรณำธิกำร 2552 1 สมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล (ประเทศไทย)

1334 ตรงประเด็นเร่ือง Adverse drug reaction 2 : กำรประเมินผ่ืนแพ้ยำ จันทิมำ โยธำพิทักษ์, บรรณำธิกำร 2552 3 สมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล (ประเทศไทย)

1335 ต ำรับยำสมุนไพร : และบทสวดมนต์ถวำยพรพระ พระธรรมสิงหบุรำจำรย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม),--2471-2552 7 รุ่งเรืองวิริยะพัฒนำโรงพิมพ์

1336 ทดสอบคุณสมบัติท่ีเป็นสำรต้ำนอนุมูลอิสระของใบมะรุม วรำรัตน์ ตุงคะศิริ. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1337 ทะเบียนภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย. เล่ม 3 - 2552 1 ส ำนักคุ้มครองภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนฯ

1338 ทัศนคติต่อควำมอ้วนและพฤติกรรมกำรลดควำมอ้วนของนักศึกษำระดับปริญญำตรี… รัชดำ เป็นพร้อม. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1339 ทัศนคติท่ีมีต่อกำรใช้ฮอร์โมนทดแทนในหญิงวัยหมดประจ ำเดือน อ.เมือง จ.ชลบุรี นุชจรี จิรทีปต์ณิชกุล. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1340 เทคโนโลยีกำรเคลือบทำงเภสัชกรรม = Pharmaceutical coating technology อรลักษณำ แพรัตกุล. 2552 7 คณะเภสัชศำสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

1341 ธรรมชำติช่วยชีวิต (พิมพ์คร้ังท่ี 5) อู๋, ทอม 2552 1 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

1342 นโยบำยทันตสำธำรณสุขไทย : เกำะติดปัญหำ ใช้วิชำกำรสำนสร้ำงควำมร่วม - 2552 3 เดอะกรำฟิโก ซิสเต็ม
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หน้าท่ี  62 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

1343 นวัตกรรมสมุนไพรกวำวเครือขำว วิชัย เชิดชีวศำสตร์. 2552 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1344 นำโนเทคโนโลยี : กำรน ำส่งยำและเคร่ืองส ำอำงทำงผิวหนัง วรำภรณ์ จรรยำประเสริฐ. 2552 1 ประชำชน

1345 แนวคิดในกำรพัฒนำสถำนปฏิบัติกำรเภสัชกรรมชุมชนของมหำวิทยำลัยเข้ำสู่ร้ำนยำ... ชุษณีญำ อุดมรัตน์. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1346 บัญชียำหลักแห่งชำติ พ.ศ. 2551 - 2552 1 คณะกรรมกำรแห่งชำติด้ำนยำ

1347 บัญชียำหลักแห่งชำติ พ.ศ. 2551 - 2552 8 คณะกรรมกำรแห่งชำติด้ำนยำ

1348 บันทึกเวชกรรมไทย ประเวศ วะสี 2552 1 หมอชำวบ้ำน

1349 บ ำรุงผิวสวยด้วยสมุนไพรสด กุลชน กุลชนำกำนต์ 2552 6 ฟีลกูด

1350 ปฏิบัติกำรเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2. PY 3191 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1351 ประมวลกฎหมำยส ำหรับเภสัชกรเพ่ือกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม : รวบรวมกฏหมำยยำและสุขภำพส ำหรับกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม- 2552 1 คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1352 ประสบกำรณ์กำรเจรจำต่อรองรำคำยำจ ำเป็นท่ีมีสิทธิบัตร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ. 2552 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

1353 ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรควบคุมควำมดันโลหิตให้ได้ตำมเป้ำหมำยในผู้ป่วยควำมดันโลหิต... พนิดำ ถีระพันธ์. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1354 ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรลดน้ ำหนักของศึกษำมหำ... ยุวลักษณ์ ปะนะ 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1355 ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรศูนย์ยำ มฉก. ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยหัวเฉียว... ประภัสรำ สมจิตร. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1356 ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรให้ควำมร่วมมือของพนักงำนด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน ศยำมล ผำสุข, 2523- 2552 2 -

1357 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรใช้ยำระบำยในผู้สูงอำยุ : กรณีศึกษำชมรมผู้สูง… มัทนำ อ่อนส ำรำญ. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1358 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในกำรเลือกย่ีห้อยำแก้ปวดลดไข้ส ำหรับเด็ก มยุรำ สุทธิสำย. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1359 ปัญหำท่ีเก่ียวข้องกับกำรใช้ยำในสถำนีอนำมัยบ้ำนหนองขุ่น อ ำเภอหนองพอก… สัตยำวดี กิจเบญจะ. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1360 เปอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟเนต - 2552 1 ส ำนักจัดกำรกำกของเสียและสำรฯ

1361 เปิดรหัสสำยด่วน อย. 1556 - 2552 20 กลุ่มเผยแพร่ควำมรู้ กองพัฒนำศักยภำพฯ

1362 ผมสวยด้วยวิธีธรรมชำติ วรำลี ธำม 2552 2 Book Caff

1363 ผลของกำรให้ค ำปรึกษำในกำรใช้ยำพ่นกับผู้ป่วยโรคหืดท่ีเข้ำรับกำรรักษำแบบผู้ป่วย... จริยำพร พุ่มสกุล. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1364 ผลของสำรสกัดอย่ำงหยำบดีปลีต่อกำรหดตัวของท่อน ำเช้ืออสุจิของหนูขำว ภำนินี คุณำพิพัฒน์. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  63 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

1365 ผิวสวย สุขภำพดี มีเสน่ห์ : กับเคล็ดวิธีง่ำยๆ แต่ไผลจริง ภัทรยำ เมธำพร, บก.เรียบเรียง 2552 2 มำยิก ส ำนักพิมพ์

1366 พจนำนุกรมศัพท์แพทย์ "อวย เกตุสิงห์" อักษร C - 2552 2 กรุงเทพเวชสำร

1367 พจนำนุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย : ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน - 2552 2 รำชบัณฑิตยสถำน

1368 พจนำนุกิน - 2552 2 มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค

1369 พระรำชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542... - 2552 2 องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึกในพระฯ

1370 พระรำชบัญญัติวิชำชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 และข้อบังคับแพทยสภำ - 2552 1 ส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำ

1371 พิษภัยและกำรรักษำโรคติดบุหร่ี สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญำ. 2552 3 สหประชำพำนิชย์

1372 เพนตะโบรโมไดเฟนิลอีเทอร์ - 2552 1 ส ำนักจัดกำรกำกของเสียและสำรฯ

1373 ฟ้ำทะลำยโจรต้ำนหวัด 2009 สุวิมล โต่นวุธ 2552 2 กรีน-ปัญญำญำณ

1374 ภำวะเป็นพิษจำกสำรออร์กำโนฟอสฟอรัสและคำร์บำเมต - 2552 3 โครงกำรต ำรำรำมำธิบดี คณะแพทยฯ

1375 ภูมิปัญญำไทยสมุนไพรส ำหรับสัตว์ สุธิพงศ์ ถ่ินเขำน้อย. 2552 2 นีออน บุ๊ค มีเดีย

1376 ภูมิแพ้แก้ได้ ฮอลฟอร์ด, แพทริค 2552 3 ตะวันส่อง

1377 เภสัชกรรม 4. PY 4112(พิมพ์คร้ังท่ี 7) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1378 เภสัชบ ำบัดในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด - 2552 6 คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

1379 เภสัชโภชนำ กินผักให้เป็นยำ : สมุนไพรสำมัญประจ ำบ้ำน ป้องกัน รักษำ และต้ำนโรคด้วยตนเองชำญชัย สำดแสงจันทร์ 2552 1 บุ๊คส์ ทู ยู

1380 เภสัชวิทยำ : เน้ือหำส ำคัญและแบบฝึกหัด - 2552 6 โฮลิสติก พับลิชช่ิง

1381 เมทิดำไทออน = Methidathion - 2552 1 ส ำนักจัดกำรกำกของเสียและสำรฯ

1382 ยำกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม ประเวศ วะสี. 2552 2 คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

1383 ยำกับโรคท่ีพบบ่อยในเด็ก กำรประชุมวิชำกำรเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำ 2552 5 คณะเภสัชศำสตร์ ม.รังสิต

1384 ยำแก้ป่วย เภสัชข้ีบ่น 2552 3 บำยเนเจอร์ พับลิชช่ิง

1385 ยำท่ีมีผลต่อเลือด นุชนำฏ เสือเล็ก 2552 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1386 ยำในเด็ก - 2552 3 ชัยเจริญ 58
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  64 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

1387 รำยงำนกำรศึกษำเร่ืองสมุนไพรไทย 5 ชนิดท่ีถูกน ำไปใช้บ่อยในทำงโฮมีโอพำธีย์ มณฑกำ ธีรชัยสกุล 2552 4 ส ำนักกำรแพทย์ทำงเลือก กรมพัฒนำฯ

1388 รำยงำนฉบับสมบูรณ์กำรประเมินผลกระทบจำกมำตรกำรใช้สิทธิตำมสิทธิบัตรยำ... - 2552 17 โครงกำรประเมินเทคโนโลยีและฯ

1389 รำยงำนฉบับสมบูรณ์กำรประเมินผลกระทบจำกมำตรกำรใช้สิทธิตำมสิทธิบัตรยำใน... อินทิรำ ยมำภัย ... [และคนอ่ืนๆ] 2552 1 โครงกำรประเมินเทคโนโลยีและนโยบำยฯ

1390 รำยงำนฉบับสมบูรณ์กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเก่ียวกับวัคซีน  ป้องกันกำรติดเช้ือ - 2552 3 โครงกำรประเมินเทคโนโลยีและนโยบำยฯ

1391 รำยงำนฉบับสมบูรณ์กำรศึกษำบรรทัดฐำนกำรประเมินคุณค่ำของสังคมต่อกำร... - 2552 4 โครงกำรประเมินเทคโนโลยีและนโยบำยฯ

1392 รำยงำนฉบับสมบูรณ์โครงกำรศึกษำวิจัยเร่ืองกำรพัฒนำระบบสิทธิบัตรยำของไทย... - 2552 1 สถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย

1393 รำยช่ือผลิตภัณฑ์ยำคุณภำพและผู้ผลิต. เล่มท่ี 5 - 2552 10 ส ำนักยำและวัตถุเสพติด กรมฯ

1394 เรซินแลกเปล่ียนไอออนทำงเภสัชกรรมเพ่ือกำรน ำส่งยำ ประเสริฐ อัครมงคลพร. 2552 1 คณะเภสัชศำสตร์ ม.ศิลปำกร

1395 โรคลมพิษ กนกวลัย กุลทนันทน์ 2552 3 หมอชำวบ้ำน

1396 ฤทธ์ิของผงกล้วยน้ ำว้ำดิบต่อแผลในกระเพำะอำหำรของหนูขำวเปรียบเทียบใน... ศิริพักตร์ เกตุพำนิช. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1397 ฤทธ์ิของสำรสกัดหยำบเน้ือในฝักคูนต่อกำรบีบตัวของกระเพำะอำหำรและล ำไส้… มำศสุภำ บ ำรุงจิตต์. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1398 ฤทธ์ิต้ำนกำรอักเสบจำกสำรสกัดหยำบหญ้ำปักก่ิงด้วยน้ ำในหนูขำวเม่ือทดสอบ… พัชรวดี ศรีสุวรรณ. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1399 ฤทธ์ิทำงเภสัชวิทยำของสำรสกัดจำกรำกของหัวผักกำดขำวโดยวิธีค้ันสด ต่อกำร… นันท์นภัส จักรวิทย์ธ ำรง 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1400 ฤทธ์ิระงับปวดของสำรสกัดหยำบใบย่ำนำงสดด้วยน้ ำในหนูขำวโดยวิธี Tail flick กีรติ อุ่ยวัฒนพงศ์. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1401 ฤทธ์ิระงับปวดของสำรสกัดหยำบใบย่ำนำงสดด้วยน้ ำในหนูถีบจักรโดยวิธี hot-plate เอกลักษณ์ ลัทธลำภกุล. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1402 ลดเลือนร้ิวรอยด้วยสมุนไพรสด กวิสรำ วยสกร 2552 2 อมรินทร์สุขภำพ

1403 ล้ำงพิษเพ่ือสุขภำพและชีวิตท่ีย่ังยืน ศศิธร ศิริวิมล 2552 5 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

1404 เลเซอร์ผิวหนังในเวชปฏิบัติ วรพงษ์ มนัสเกียรติ 2552 5 หมอชำวบ้ำน

1405 ศึกษำทัศนคติของศึกษำมหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ต่อกำแฟลดควำมอ้วน ศิรกำญจน์ ผสมทรัพย์. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1406 ศึกษำพฤติกรรมกำรใช้ยำและกำรดูแลสุขภำพเบ้ืองต้นในผู้ป่วยโรคหอบหืด พัสกร เอกศุภผล. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1407 สเต็มเซลล์ : ยำเพ่ืออนำคต สมศักด์ิ วรคำมิน 2552 1 สำมเจริญพำณิชย์ (กรุงเทพฯ) จ ำกัด

1408 สมุนไพรเป็นยำ : ฉบับรักษำตำมอำกำรต้ังแต่ศีรษะจรดปลำยเท้ำ - 2552 3 พีดี บุ๊คส์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  65 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

1409 สมุนไพรเพ่ิมควำมงำม สูตรธรรมชำติง่ำยๆ เพ่ือกำรดูแลผิวพรรณ วิมลพรรณ วรรณพฤกษ์ 2552 3 ฟีลกูด

1410 สมุนไพรลดควำมดันโลหิตสูง 121 ชนิด จุไรรัตน์ เกิดดอนแฝก. 2552 1 ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข

1411 สรุปรำยงำนมหกรรมสมุนไพรแห่งชำติ คร้ังท่ี 5 : ข้ำวไทย ชีวิตไทย ชีวิตโลก - 2552 1 กรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและกำรฯ

1412 สวยง่ำยๆ สไตล์สำวสุขภำพดี ปรำยน้ ำ 2552 3 ฟีลกูด

1413 ส ำรวจกำรแนะน ำผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรน้ ำมันปลำของร้ำนยำต่อผู้บริโภค ทัศนีย์ ภำยไธสง. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1414 ส ำรวจข้อมูลกำรให้บริกำรเภสัชสนเทศของเภสัชกรชุมชน วรรณิภำ วงศ์จำรุพรรณ. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1415 ส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้บริโภคหญิงท่ีมำซ้ือยำเม็ดคุมก ำเนิดในร้ำนขำยยำ จ ำแนก... อนุสบำ บุบชัยยำ. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1416 ส ำรวจและติดตำมผลโครงกำรร้ำนยำเครือข่ำย กรุงเทพมหำนคร ชิสำพัชร์ โฉมไธสง. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1417 ส่ือสำรเพ่ือควำมเข้ำใจเร่ือง "วัคซีน" - 2552 5 ฝ่ำยกุมำรเวชศำสตร์ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์, \c 2552.

1418 สุขภำพดีสวยใสด้วยวิถีแห่งธรรมชำติบ ำบัด ณัฐชำ สไควส์ 2552 5 ฟีลกูด

1419 สูตรลับ 4 สภำพผิว : สวยจำกภำยในสู่ภำยนอก หทัยพัชร์ ทองแก้ว 2552 3 กันยำวีร์

1420 สูตรลับควำมสวย = The world's best-kept beauty secrets ไอรอนส์, ไดแอน 2552 1 Bear Publishing Co.

1421 สูตรลับต ำรับยำสมุนไพรรักษำโรคเบำหวำน แก้ว กำญจนำ. 2552 3 นีออน บุ๊ค มีเดีย

1422 สูตรลับต ำรับยำสมุนไพรรักษำโรคมะเร็ง แก้ว กำญจนำ. 2552 3 นีออน บุ๊ค มีเดีย

1423 สูตรลับต ำรับยำสมุนไพรรักษำโรคหัวใจ-ควำมดันโลหิต แก้ว กำญจนำ. 2552 3 นีออน บุ๊ค มีเดีย

1424 สูตรลับต ำรับยำสมุนไพรรักษำโรคอัมพฤกษ์-อัมพำต แก้ว กำญจนำ. 2552 3 นีออน บุ๊ค มีเดีย

1425 สูตรเสริมสวยด้วยพืชผักผลไม้สด 100 ชนิด สุภัคภิรมย์ 2552 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

1426 เสริมอำหำรไม่ต้องเสริมสมองดีกว่ำ แก้ว กังสดำลอ ำไพ 2552 1 มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค

1427 หมอผิวหนังน่ังคุยเร่ือง "สะเก็ดเงิน" ประวิตร อัศวำนนท์ 2552 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

1428 ออกซำมิล = Oxamyl - 2552 1 ส ำนักจัดกำรกำกของเสียและสำรฯ

1429 อำหำรแทนยำ - 2552 1 ต้นธรรม

1430 อำหำรแม็คโครไบโอติกส์ : ธรรมชำติบ ำบัด-สุขภำพด้วยกำรแพทย์แบบผสมผสำน โอภำส ภูชิสสะ. 2552 1 ส ำนักกำรแพทย์ทำงเลือก กรมพัฒนำกำรฯ
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

1431 เอกสำรค ำสอนวิชำเภสัชวิทยำบ ำบัด 1. PY4432 : กำรใช้ยำในโรคระบบหัวใจและ... ศิรประภำ ทับทิม. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1432 เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวิชำกำรจัดกำรด้ำนเภสัชอุตสำหกรรม. PY 5602(คร้ังท่ี7) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1433 เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวิชำปฏิบัติกำรเภสัชกรรม 4. PY 4131 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1434 เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวิชำเภสัชกรรม 5. PY 5112(พิมพ์คร้ังท่ี 5) - 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1435 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำ เภสัชกรรม 3. PY 4103 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2552 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1436 เฮกซะโบรโมไบเฟนิล (Hexabromobiphenyl) - 2552 1 ส ำนักจัดกำรกำกของเสียและสำรฯ

1437 100 สุดยอดสมุนไพรบ ำรุงสุขภำพ วิมลรัตน์ วรรณพฤกษ์ 2551 3 เพชรประกำย

1438 50 สำรเสริมวิตำมินกินแทนยำ : ต ำรำบ ำบัดโรคด้วยอำหำรและสำรเสริม บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล 2551 2 รวมทรรศน์

1439 97 สมุนไพรใกล้ตัวเสริมสุขภำพและควำมงำม สุภัคภิรมย์ 2551 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

1440 97 สมุนไพรใกล้ตัวเสริมสุขภำพและควำมงำม สุภัคภิรมย์ 2551 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

1441 A-Zinc วิตำมินเพ่ือสุขภำพ อำรีกุล ปุญญำวัฒน์ 2551 1 ฟีลกูด

1442 Cardiovascular drugs - 2551 2 ทริค ธิงค์

1443 Common problems in internal medicine - 2551 1 กรุงเทพเวชสำร

1444 Contemporary reviews in pharmacotherapy 2008 - 2551 1 วิทยำลัยเภสัชบ ำบัดแห่งประเทศไทย

1445 Detox ผิวให้สวยใสท ำได้ด้วยตนเอง ยุวดี โรส 2551 3 คล่ืนอักษร

1446 Detox ล้ำงพิษเพ่ือชีวิตท่ีสดใส - 2551 2 ใกล้หมอ

1447 Foresight research : โดยกำรสังเครำะห์เชิงเศรษฐศำสตร์จำกผลงำนวิจัย สำขำเทคโนโลยี...- 2551 2 ส ำนักงำน

1448 Foresight research : โดยกำรสังเครำะห์เชิงเศรษฐศำสตร์จำกผลงำนวิจัย สำขำพลังงำน - 2551 3 ส ำนักงำน

1449 King of herbs สมศักด์ิ วรคำมิน. 2551 1 สำมเจริญพำณิชย์ (กรุงเทพ)

1450 OB & GYN : update & practical. VII - 2551 7 โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล

1451 SLE และกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร วิโรจน์ ไววำนิชกิจ. 2551 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1452 Textbook of levodopa therapy รุ่งโรจน์ พิทยศิริ 2551 1 ศูนย์รักษำโรคพำร์กินสัน และกลุ่มโรคฯ
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

1453 กดจุดหยุดปวดแบบรวดเร็ว ค ำแก้ว สมบูรณ์ 2551 1 สุขภำพใจ

1454 กำรควบคุมคุณภำพสมุนไพรหมำกสงท่ีจ ำหน่ำยในท้องตลำด เอกพงษ์ ปำนสุวรรณ. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1455 กำรจัดกำรด้ำนเภสัชอุตสำหกรรม. PY 5602(พิมพ์คร้ังท่ี 6) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1456 กำรใช้ยำ A to Z ส ำหรับสัตวแพทย์ วรำ พำนิชเกรียงไกร 2551 1 โรงพิมพ์ทวีโชติกำรพิมพ์

1457 กำรใช้ยำปฏิชีวนะในโรคติดเช้ือทำงเดินหำยใจส่วนบนอักเสบเฉียบพลันของเภสัชกร… อมร ภูมิประภัสร์. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1458 กำรด้ือยำต้ำนเอชไอวี : หลักกำรพ้ืนฐำนและกำรใช้ทำงคลินิก สมนึก สังฆำนุภำพ 2551 3 หมอชำวบ้ำน

1459 กำรตรวจสอบและหำปริมำณไอโซฟลำโวนจำกถ่ัวเหลือง รองรัตน์ ชัชวำลย์. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1460 กำรตรวจเอกลักษณ์พืชสมุนไพร : พฤกษอนุกรมวิธำน สมพร ภูติยำนันต์ 2551 1 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

1461 กำรเตรียมต ำรับยำใช้เฉพำะท่ีไนมีซูไลด์โดยใช้หลักกำรออกแบบเชิงตัวประกอบ... ชิตชนก ไพรศรี. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1462 กำรเตรียมไพรรอกซิแคมไมโครอิมัลช่ัน พันธ์เสน่ห์ ถนอมวงศ์ทัย. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1463 กำรเตรียมและกำรศึกษำลักษณะเฉพำะของโพลิเมอร์ร่วมท่ีเตรียมจำกไคโตซำน พรสรัญ สรเลขกิตติ. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1464 กำรทดสอบฤทธ์ิต้ำนเช้ือแบคทีเรียท่ีก่อให้เกิดโรคทำงผิวหนังจำกพืชผักสวนครัว สุริณี จิรเกรียงไกร. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1465 กำรบูรณำกำรกำรแพทย์แผนไทย : สถำนกำรณ์กำรให้บริกำรกำรแพทย์แผน. - 2551 1 คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

1466 กำรประชุมวิชำกำรจับกระแส : กำรรักษำและยำใหม่ 3 (Natural sources & active… กำรประชุมวิชำกำรจับกระแส : กำรรักษำ… 2551 1 คณะเภสัชศำสตร์  มหำวิทยำลัยศิลปำกร

1467 กำรประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจของเภสัชกรโรงพยำบำลในจังหวัดสมุทรปรำกำรเก่ียว… กิตติคุณ นวมะชิติ. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1468 กำรประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจภำวะโรคอ้วนโดยใช้ส่ือคอมพิวเตอร์ในกลุ่มผู้รับ… รสิตำ มุ่งคัมภีรกุล. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1469 กำรประเมินต้นทุน-อรรถประโยชน์ของกำรใช้ยำ Reccombinant human erythropo... จิรำพรรณ เรืองรอง 2551 2 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

1470 กำรเปรียบเทียบวิธีเพ่ิมควำมร่วมมือในกำรใช้ยำระหว่ำงกำรโทรศัพท์เตือนและกำร… จิตรลดำ แก้วมีศรี. 2551 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1471 กำรเฝ้ำระวังกำรบริโภคยำสูบของเยำวชน - 2551 1 ศูนย์วิจัยและจัดกำรควำมรู้เพ่ือกำรควบฯ

1472 กำรพัฒนำก ำลังคนภูมิปัญญำไท สุขภำพวิถีไท - 2551 1 กรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและกำรฯ

1473 กำรพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค ำนวณค่ำ Creatinine clearance และปรับ... ธำวินี พงษ์ชมพร. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1474 กำรพัฒนำรูปแบบยำอมของต ำรับยำอ ำมฤควำที : Development of Um-Ma-Ru-Ka... สิริพรรณ อินทะนิล. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

1475 กำรพัฒนำสำรสกัดอัลคำลอยด์จำกพริกไทยด ำให้อยู่ในรูปแบบยำเม็ดเคลือบฟิล์ม อนุสรำ อยู่สิงห์. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1476 กำรพัฒนำส่ือให้ควำมรู้เร่ืองยำคุมก ำเนิดในรูปแบบเว็บไซต์โดยผ่ำนทำงระบบอินเตอร์เน็ต สุทธิลักษณ์ สหัสรังษี. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1477 กำรพัฒนำสูตรต ำรับเคร่ืองส ำอำงสี Multiple Stick สุรินธร อิสโรปกรณ์. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1478 กำรพัฒนำสูตรต ำรับท ำควำมสะอำดผิวหน้ำจำกน้ ำมันมะพร้ำว เมธำวี ลีศิริชัยกุล. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1479 กำรพัฒนำสูตรต ำรับแป้งแข็งจำกดินสอพอง กอบัว เช้ือสุวรรณ. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1480 กำรพัฒนำสูตรต ำรับผลิตภัณฑ์ยำรักษำส้นเท้ำแตกรูปแบบแท่ง สุชีรำ รัตนต้ังตระกูล. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1481 กำรพัฒนำสูตรต ำรับยำอมเม็ดกลมเคลือบน้ ำตำล สมฤทัย วรำดิสัย. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1482 กำรรับรู้และควำมรู้ควำมเข้ำใจในเร่ืองกำรคุมก ำเนิดของนักเรียนอำชีวศึกษำ... ภพสุข ตรีอยู่แสง. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1483 กำรวิเครำะห์ยำท่ีมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบโดยอำศัยกำรเกิดสำรประกอบเชิงซ้อน ธีรพงศ์ สง่ำงำม. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1484 กำรศึกษำ Viscoelasticity และ Whitening Properties ของสำรสกัดมะเขือเทศ... เมธินี ทองนุ่น. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1485 กำรศึกษำกำรยับย้ังเอนไซม์ไทโรซิเนสของสำรเคมีสังเครำะห์และสำรสกัดจำกธรรมชำติ นิธิ ตันทวีวงศ์. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1486 กำรศึกษำควำมคิดเห็นของผู้ท่ีเคยมีอำกำรท่ีสงสัยว่ำเป็นโรคกระเพำะอำหำรต่อ... ไพทูรย์ มุละซิวะ. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1487 กำรศึกษำควำมคิดเห็นของผู้ท่ีเคยมีอำกำรท่ีสงสัยว่ำเป็นโรคกระเพำะอำหำรต่อ... ไพทูรย์ มุละซิวะ. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1488 กำรศึกษำเปรียบเทียบกำรใช้ถุงยำงอนำมัยในกำรป้องกันตัวเองจำกโรคติดต่อ ... สุพิชฌำย์ จิรพงศ์ธนกิจ. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1489 กำรศึกษำเปรียบเทียบปริมำณสำรปนเป้ือนในยำสำมัญและยำต้นแบบ กษมำ ทรัพย์ส ำรวย. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1490 กำรศึกษำเปรียบเทียบระหว่ำงพืชสมุนไพรหญ้ำปักก่ิง ผักลืมผัวใหญ่และกินกุ้งน้อย (วงศ์ผักปรำบ) ในประเทศไทยธำรินี สืบปำละ 2551 1 -

1491 กำรศึกษำเปรียบเทียบฤทธ์ิต้ำนกำรอักเสบของสำรสกัดด้วยแอลกอฮอล์และน้ ำจำก... พีระพล ธีระกุลพิศุทธ์ิ. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1492 กำรศึกษำย้อนหลังเก่ียวกับกำรศึกษำต่อเน่ืองทำงเภสัชกรรมของเภสัชกรชุมชน สกุลรัตน์ สกุลเรืองศรี. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1493 กำรศึกษำฤทธ์ิของสำรสกัดอย่ำงหยำบเถำเอ็นอ่อนต่อกำรคลำยตัวของกล้ำมเน้ือ... สิตำวีร์ วริศพัชรนันท์. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1494 กำรศึกษำวิจัยรูปแบบและพฤติกรรมกำรเลือกใช้ยำปฏิชีวนะในกลุ่มรักษำอำกำร... นวพล แย้มโอษฐ. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1495 กำรศึกษำวิธีกำรดูแลสุขภำพตนเองของพระสงฆ์กรณีศึกษำวัดในอ ำเภอบำงบ่อ... ลักษณีพร จงสวัสด์ิ. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1496 กำรสกัดแยกและกำรดัดแปลงโครงสร้ำงทำงเคมีของ piperine จำกพริกไทยด ำ โกสน สดคมข ำ. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  69 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

1497 กำรสกัดสำรส ำคัญจำกก้อนสีเสียดเหนือ สุรีย์พร เตชะส ำรำญ. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1498 กำรสกัดสำรส ำคัญจำกจมูกถ่ัวเหลือง น้ ำผ้ึง สมประสงค์. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1499 กำรสกัดสำรส ำคัญจำกใบมะม่วง พัชรำพร ติยวรนันท์. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1500 กำรส ำรวจกำรใช้ยำปฎิชีวนะของเภสัชในร้ำนยำคุณภำพในโรคติดเช้ือของระบบ... พลอย วรรณภำกร. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1501 กำรส ำรวจควำมพร้อมของผู้ประกอบกำรต่อกำรบังคับให้มีเภสัชกรอยู่ปฏิบัติกำร... กฤตยำ พงศ์ติวัฒน์. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1502 กำรส ำรวจควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทัศนคติ ควำมเช่ือและพฤติกรรมกำรบริโภควิตำมินซี... สโรชำ จังโหลนรำช. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1503 กำรให้ควำมรู้เก่ียวกับเทคนิคกำรใช้ยำพ่นสูดชนิด Metered-Dose-Inhaler (MDI)... ปิยวรรณ ธรรมวรรณ. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1504 กำรให้ค ำปรึกษำของเภสัชกรและรูปแบบกำรใช้ยำรักษำอำกำรท้องร่วงของผู้ป่วย.. สุพัตรำ วิทยำกุล. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1505 กินเน้ือกินผัก : รักษำเบำหวำนและลดน้ ำหนักแบบไม่ต้องอด วิศำล เยำวพงศ์ศิริ 2551 2 รวมทรรศน์

1506 กินเป็น ลืมป่วย นิพนธ์ วีระธรรมำนนท์. 2551 1 โรงพิมพ์ห้ำงฯ สหประชำพำณิชย์

1507 กินเป็นไกลโรค วรินทิรำ โภคำสุวิบุลย์ 2551 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

1508 กินเป็นยำ สุทธิชัย ปทุมล่องทอง 2551 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

1509 กินเป็นอำยุยืน นำรี ย่ิงเจริญ 2551 3 ประกำย

1510 กินล้ำงพิษอโรคยำ เอมอร ตรีภิญโญยศ 2551 5 Dดี

1511 ควำมคิดเห็นของผู้ประกอบกำรร้ำนยำท่ีประสบควำมส ำเร็จในเชิงธุรกิจเก่ียวกับทักษะ เมธินี ธีรพงศธร. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1512 ควำมคิดเห็นของผู้ป่วยโรคหืดท่ีมำรับบริกำรคลินิกหอบหืด ณ โรงพยำบำลบำงบ่อ... ธวัชชัย แซ่ฉ่ัว. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1513 ควำมผิดปกติในช่องปำกและทำงผิวหนังในผู้ป่วยโรคหลำยระบบ. เล่มท่ี 1 สิริ เช่ียวชำญวิทย์. 2551 2 ภำควิชำอำยุรศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

1514 ควำมพึงพอใจของเภสัชกร ณ แหล่งฝึกในเครือข่ำยของมหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิม... จิรดำ ชนะค้ำ. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1515 ควำมรู้เร่ืองยำ - 2551 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1516 ควำมรู้และควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรใช้ยำเม็ดคุมก ำเนิดฉุกเฉินของนักศึกษำช้ันปี... บุศรินทร์ ประกอบธรรม. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1517 ควำมรู้และควำมเข้ำใจของนักศึกษำมหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติช้ันปี... อ ำไพพรรณ วรพิบูลย์ศักด์ิ. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1518 ควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรใช้ยำเม็ดคุมก ำเนิดของพนักงำนหญิงในโรงงำน... วัฒนคุณ ทรงธรรมวัฒน์. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  70 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

1519 คืนควำมสำวใสดูอ่อนกว่ำวัย ศศิธร ศิริวิมล 2551 2 เครือเถำ

1520 คู่มือกำรใช้สมุนไพรไทย-จีน - 2551 1 กรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและฯ

1521 คู่มือกำรตรวจสอบเฝ้ำระวังโฆษณำผลิตภัณฑ์สุขภำพ - 2551 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรฯ

1522 คู่มือกำรผลิตปุ๋ย วิสันต์ ท้ำวสูงเนิน 2551 1 วี.ที.เอส. บุ๊คเซ็นเตอร์

1523 คู่มือแนวทำงกำรจัดกำรสำรพีซีบี - 2551 2 ส ำนักจัดกำรกำกของเสัยและสำรฯ

1524 คู่มือปฏิบัติกำรเภสัชกรรม 3. PY 4111 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1525 คู่มือผู้ควบคุมกำรใช้วัตถุอันตรำยเพ่ือใช้รับจ้ำง - 2551 5 พี แอนด์ พี ปร้ินต้ิงพรีเพรส

1526 คู่มือพ่ึงตนเองสมุนไพรสำมัญประจ ำบ้ำนปรุงยำสมุนไพรไว้ใช้เอง วัชรีพร คงวิลำด. 2551 1 เกษตรกรรมธรรมชำติ

1527 คู่มือเภสัชกร : กำรผสมยำเคมีบ ำบัด ธิดำ นิงสำนนท์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2551 1 สมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล (ประเทศไทย)

1528 คู่มือร้ำนยำเร่ืองโรคและยำระบบผิวหนัง จิรัชฌำ อุดมชัยสกุล 2551 1 ศิษฎิกร

1529 คู่มือส ำหรับเภสัชกร : กำรดูแลผู้ติดเช้ือเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ 2nd edition - 2551 3 สมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล (ประเทศไทย)

1530 คู่มือหมอชำวบ้ำน : หมวดกำรใช้ยำสมุนไพร พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),--2481- 2551 1 โรงพิมพ์ ก. พลพิมพ์

1531 เคมีของยำ. ฉบับท่ี 1 - 2551 1 พี.เอส.พร้ินท์

1532 เคมีของยำ. ฉบับท่ี 1 - 2551 4 พี.เอส.พร้ินท์

1533 เคมีอำหำร นิธิยำ รัตนำปนนท์ 2551 1 โอเดียนสโตร์

1534 เคร่ืองส ำอำงส ำหรับผิวหนัง พิมพร ลีลำพรพิสิฐ. 2551 3 โอเดียนสโตร์

1535 จำกวิถี "ธรรมชำติ" สู่กำรบ ำรุงผิวพรรณให้สดใสสุขภำพดี พิณทิพย์ พิศบูลย์วรรณ์ 2551 2 ฟีลกูด

1536 ฉันเอำชนะโรคมะเร็งได้อย่ำงไร ชัญวลี ศรีสุโข 2551 4 สุขภำพใจ

1537 ฉีกหน้ำกำกอุตสำหกรรมบุหร่ี - 2551 1 มูลนิธิรณรงค์เพ่ือกำรไม่สูบบุหร่ี

1538 ใช้ยำ-ต้องรู้ เรวดี ธรรมอุปกรณ์ 2551 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1539 ใช้ยำ-ต้องรู้. (เล่ม 2) เรวดี ธรรมอุปกรณ์ 2551 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1540 ดูแลไตไม่ให้เส่ือม วิมลพรรณ วรรณพฤกษ์ 2551 1 ฟีลกูด
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  71 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

1541 เด็กออทิสติก-เด็กสมำธิส้ัน นิชรำ เรืองดำรกำนนท์ 2551 1 โฮลิสติก

1542 ต้นไม้ยำน่ำรู้ ธงชัย เปำอินทร์ 2551 3 สุวีริยำสำส์น

1543 ต้นไม้และค ำขวัญประจ ำ 76 จังหวัด ทักษิณ ปัญญำไทย 2551 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

1544 ตรงประเด็นเร่ือง Adverse drug reaction - 2551 1 สมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล (ประเทศฯ

1545 ตรงประเด็นเร่ือง Adverse drug reaction 2 : กำรประเมินผ่ืนแพ้ยำ(พิมพ์คร้ังท่ี 2) - 2551 1 สมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล (ประเทศฯ

1546 ต้ำนโรคด้วยอำหำรกำรกิน (พิมพคร้ังท่ี 1) ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ 2551 1 แสงแดด

1547 ต้ำนโรคด้วยอำหำรกำรกิน (พิมพคร้ังท่ี 2) ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ 2551 3 แสงแดด

1548 ต ำรับยำจีนท่ีใช้บ่อยในประเทศไทย. เล่ม 2 - 2551 2 โรงพิมพ์องค์กำรทหำรผ่ำนศึก

1549 ต ำรำกำรตรวจรักษำโรคท่ัวไป 1 : แนวทำงกำรตรวจรักษำโรคและกำรใช้ยำ สุรเกียรติ อำชำนำนุภำพ. 2551 1 โฮลิสติก

1550 ต ำรำกำรตรวจรักษำโรคท่ัวไป 2 : 350 โรคกับกำรดูแลรักษำและกำรป้องกัน สุรเกียรติ อำชำนำนุภำพ 2551 1 โฮลิสติก

1551 ต ำรำพัฒนำกำรและพฤติกรรมเด็ก - 2551 1 โฮลิสติก

1552 ต ำรำยำสมุนไพรของไทล้ือในจีน - 2551 1 สถำบันวิจัยสังคม ม.เชียงใหม่

1553 ทะเบียนภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย. เล่ม 2 - 2551 1 ส ำนักคุ้มครองภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนฯ

1554 ทัศนคติของเภสัชกรโรงพยำบำลต่อกำรประกำศใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยำใน... พิมทุอร แสงงำม. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1555 ทีแอลซี : วิธิอย่ำงง่ำยในกำรวิเครำะห์คุณภำพเคร่ืองยำไทย  - 2551 1 กรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก

1556 บัญชียำจำกสมุนไพร พ.ศ. 2549 ตำมประกำศคณะกรรมกำรแห่งชำติด้ำนยำ... - 2551 1 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย

1557 บ ำรุงหัวใจให้แข็งแรง วิมลพรรณ วรรณพฤกษ์ 2551 1 ฟีลกูด

1558 บุหร่ีกับสุขภำพ : บทบำทของพยำบำลต่อกำรสร้ำงสังคมไทยปลอดบุหร่ี ทัศนำ บุญทอง. 2551 5 กรรมกำรเครือข่ำยพยำบำลเพ่ือฯ

1559 บูรณำกำรงำนบริกำรเภสัชกรรมเพ่ือควำมปลอดภัยของผู้ป่วย - 2551 1 สมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล (ประเทศฯ

1560 เบ้ืองหน้ำ-เบ้ืองหลังกำรบ้ำนกำรเมืองเร่ืองบุหร่ี : บันทึกไว้เป็นประวัติศำสตร์ 3 ประกิต วำทีสำธกกิจ. 2551 1 มูลนิธิรณรงค์เพ่ือกำรไม่สูบบุหร่ี

1561 ปฏิบัติกำรแปลงโฉม 2 โกสินทร์ แจ่มเพ็ชรรัตน์ 2551 1 ณ เพชร ส ำนักพิมพ์

1562 ประชุมวิชำกำร Bone forum 2008 ประชุมวิชำกำร Bone forum (คร้ังท่ี4 :... 2551 5 คอนเซ็ฟท์ เมดิคัส
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  72 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

1563 ประสบกำรณ์กำรเจรจำต่อรองรำคำยำจ ำเป็นท่ีมีสิทธิบัตร - 2551 1 ส ำนักงำน

1564 ปลูกพืชไร้ดิน : เทคโนโลยีกำรเกษตรยุคใหม่ - 2551 1 พงษ์สำส์น

1565 ปลูกแล้วรวยว่ำนอภิมหำโชคลำภ : สรรพว่ำนบันดำลโชคลำภค้ำขำยเสน่ห์... พฤกษทล 2551 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

1566 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรใช้ยำแผนโบรำณของผู้สูงอำยุในชุมชนชนบท มำณิดำ พฤฒิเสถียร. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1567 ปัญหำทำงกฎหมำยในกำรก ำกับดูแลผลิตภัณฑ์เคร่ืองส ำอำงตำมพระรำชบัญญัติ... ศศินิษฐำ ถนอมวงศ์วัฒนะ. 2551 1 -

1568 โปรแกรมฟ้ืนฟูควำมอ่อนเยำว์ ยุวดี โรส 2551 4 คล่ืนอักษร

1569 ผลกำรประเมินและให้ค ำแนะน ำเก่ียวกับเทคนิคกำรใช้ยำพ่นสูดของผู้ป่วยโรคหืด.. ชนัญญำ นิลก ำแหง. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1570 ผลของกำรเลือกท ำเลต่อกำรประสบควำมส ำเร็จของร้ำนยำคุณภำพในเขตกรุงเทพ ยุวดี สุนันท์. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1571 ผลของกำรให้ควำมรู้แก่ผู้ป่วยนอกโรคหืดและ/หรือผู้ดูแลผ่ำนคู่มือและแผ่นพับ ณ... สุวิมล มธุรส. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1572 ผลของสำรสกัดบริสุทธ์ิบอระเพ็ด N-Formy1 nornuciferine ต่อกำรคลำยตัวของหลอด... สุรัชญำ อินทรักษำ. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1573 ผู้ชำยถึงผู้ชำย : คงควำมหนุ่มไว้หลังวัย 40 โฌฌำรด์, โกล๊ด 2551 2 ปรำชญ์เปรียว

1574 พฤติกรรมกำรตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์ เสริมอำหำรลดควำมอ้วนของกลุ่มผู้บริโภค ชัยนรินทร์ หม่ืนเทพจอหอ. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1575 พลังมหัศจรรย์ในน้ ำผักผลไม้ สรจักร ศิริบริรักษ์ 2551 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1576 พืชผักสมุนไพรต้ำนโรค นำรี เจริญย่ิง 2551 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

1577 พืชมหัศจรรย์ว่ำนไทย บินก์ วงศ์วัฒก์ 2551 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

1578 เภสัชกรรม 4. PY 4112(พิมพ์คร้ังท่ี 6) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1579 เภสัชวิทยำ. เล่ม 2 - 2551 1 คณะเภสัชศำสตร์ ม.มหิดล

1580 โภชนำกำรต้ำนมะเร็ง เฉิน, เจำ เฟย 2551 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1581 มหัศจรรย์แมกนีเซียม สมศักด์ิ วรคำมิน. 2551 1 สำมเจริญพำณิชย์ (กรุงเทพฯ) จ ำกัด

1582 มหัศจรรย์สมุนไพร สมศักด์ิ วรคำมิน 2551 1 สำมเจริญพำณิชย์ (กรุงเทพฯ) จ ำกัด

1583 มะเร็ง : เสริมรักษำ เคมี-รังสีบ ำบัด ด้วยธรรมชำติวิธี บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล. 2551 1 รวมทรรศน์

1584 มะหำด : ประโยชน์ทำงยำเคร่ืองส ำอำงและกำรเกษตร กิตติศักด์ิ ลิขิตวิทยำวุฒิ. 2551 3 คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  73 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

1585 เมนูปลำโอเมก้ำ-3 : 58 สูตรอำหำรจำกปลำโอเมก้ำ-3 สูง เพ่ือบ ำรุงสมอง... - 2551 1 แสงแดด

1586 ไมโครอิมัลชันท่ีมีแรมโนลิปิดเป็นองค์ประกอบส ำหรับยำเมโธเทรกเซต พัชรำภำ อ่วมภูมิ. 2551 1 -

1587 ไม้ดอกหอม ปิยะ เฉลิมกล่ิน 2551 1 บ้ำนและสวน

1588 ยำ. เล่ม 2 - 2551 1 หมอชำวบ้ำน

1589 ยำกับโรคในผู้สูงอำยุ : กำรประชุมวิชำกำรเภสัชศำสตร์คร้ังท่ี 6 วันท่ี 4-5 ... กำรประชุมวิชำกำรเภสัชศำสตร์ มหำ... 2551 5 คณะคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยรังสิต

1590 ยำจีน โกวิท คัมภีรภำพ. 2551 5 พิมพ์ดี

1591 ยำจีนกับพลังปรำณ ศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร 2551 4 หมอชำวบ้ำน

1592 ยำดีใกล้ตัว : สมุนไพรพ้ืนบ้ำนของดีใกล้ตัวอุดรูร่ัวได้หลำกโรคแก้กระหำยร้อนในแก้... - 2551 1 ฐำนบุ๊คส์

1593 ยุทธกำรเปล่ียนผิวให้ขำวใส พิมพ์มำดำ 2551 3 บุ๊คส์ ทู ยู

1594 รอบรู้เร่ืองยำและผลิตภัณฑ์สุขภำพ. เล่ม 2 - 2551 1 คณะเภสัชศำสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

1595 ร้อยพรรณพฤกษำ : พืชสมุนไพร เศรษฐมันตร์ กำญจนกุล. 2551 2 เศรษฐศิลป์

1596 ร้อยพรรณพืชสมุนไพร : สมุนไพรใกล้ตัว = Medicinal Plants เศรษฐมันตร์ กำญจนกุล 2551 2 เศรษฐศิลป์

1597 รำยงำนกำรศึกษำเร่ืองสมุนไพรไทย 5 ชนิดท่ีถูกน ำไปใช้บ่อยในทำงโฮมีโอพำธีย์ มณฑกำ ธีรชัยสกุล. 2551 1 ส ำนักกำรแพทย์ทำงเลือก กรมพัฒนำฯ

1598 รำยงำนฉบับสมบูรณ์กำรน ำชุดตรวจแอนติบอดีต่อเช้ือเอชไอวีในน้ ำจำกช่องปำก... อดุลย์ โมฮำรำ. 2551 1 โครงกำรประเมินเทคโนโลยีและนโยบำยฯ

1599 รำยงำนฉบับสมบูรณ์กำรประเมินควำมคุ้มค่ำทำงกำรแพทย์ของกำรใช้ยำกลุ่ม(คร้ัง1) - 2551 1 โครงกำรประเมินเทคโนโลยีและนโยบำยฯ

1600 รำยงำนฉบับสมบูรณ์กำรประเมินควำมคุ้มค่ำทำงกำรแพทย์ของกำรใช้ยำกลุ่ม(คร้ัง2) - 2551 1 โครงกำรประเมินเทคโนโลยีและนโยบำยฯ

1601 รำยงำนฉบับสมบูรณ์กำรประเมินต้นทุนประสิทธิผลและต้นทุนอรรถประโยชน์ - 2551 1 โครงกำรประเมินเทคโนโลยีและนโยบำยฯ

1602 รำยงำนแผนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์เร่ืองกำรศึกษำมำตรฐำนทำงเภสัชเวท ฤทธ์ิต้ำน... - 2551 1 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

1603 รู้ทันอันตรำยโรคภูมิแพ้ : ป้องกันได้รักษำหำยด้วยตนเอง พิพัฒน์ ชูวรเวช 2551 1 บุ๊คส์ ทู ยู

1604 รูปแบบและพฤติกรรมกำรเลือกใช้ยำรักษำอำกำรปวดประจ ำเดือน จุรีพรรณ สุทธิจันทร์. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1605 โรคตำมฤดูกำลและโรคติดต่อท่ีส ำคัญ อรสำ สุวรรณสำร ... [และคนอ่ืน ๆ] 2551 1 กองควบคุมโรค ส ำนักอนำมัย กรุงเทพมหำนคร

1606 โรคติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ในเด็ก : ต ำรำเพ่ือบุคลำกรท่ีดูแลรักษำเด็กและ… กุลกัญญำ โชคไพบูลย์กิจ 2551 1 มหำวิทยำลัยมหิดล
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  74 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

1607 ฤทธ์ิของสำรสกัดจำกเถำเอ็นอ่อนต่อกำรเรียนรู้และควำมจ ำท่ีมีในหนูขำวท่ีถูก... สิทธิวัฒน์ อภิวัฒนเสวี. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1608 ฤทธ์ิของสำรสกัดหยำบจำกใบฝร่ังต่อกำรบีบตัวของกระเพำะอำหำรและล ำไส้หนู... ประริเนตร จังมีโครต. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1609 ฤทธ์ิของสำรสกัดอย่ำงหยำบเถำเอ็นอ่อนต่อกำรบีบตัวของกระเพำะอำหำรท่ีแยก... ธชภรณ์ จิตรเบิกบำน. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1610 ฤทธ์ิของสำรสกัดอย่ำงหยำบเถำเอ็นอ่อนในกำรกดสมอง และต้ำนกำรชักท่ีถูกเหน่ียว... สุรัตน์ พัฒนจำรีต. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1611 ฤทธ์ิของสำรสกัดอย่ำงหยำบลูกยอต่อกำรบีบตัวของกระเพำะอำหำรและล ำไส้ใน... อรสุชำ เกรียงสุวรรณ 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1612 ฤทธ์ิระงับปวดของสำรสกัดเถำเอ็นอ่อนในหนูขำวเม่ือทดสอบด้วยวิธี tail flick อุบล หงษ์ม่ัง. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1613 ฤทธ์ิระงับปวดของสำรสกัดเถำเอ็นอ่อนในหนูถีบจักรเม่ือทดสอบวิธี Hot-plate พัชรินทร์ พรสง่ำ. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1614 ลดควำมดันเลือดด้วยตนเอง ประสำร เปรมะสกุล 2551 1 อรุณกำรพิมพ์

1615 วัคซีน : ทำงออกในกำรป้องกันภัยร้ำย - 2551 1 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1616 ว่ำนสมุนไพรไม้มงคลไทย ณรงค์ศักด์ิ ค้ำนอธรรม 2551 3 บ้ำนและสวน

1617 ว่ำนส่ีทิศ นพพร พัฒนพรพันธ์ุ 2551 1 บ้ำนและสวน

1618 วิเครำะห์ : วิจัย คุณภำพเคร่ืองยำไทย นพมำศ สุนทรเจริญนนท์. 2551 4 คอนเซ็พท์ เมดิคัส

1619 วิตำมินและโภชนบ ำบัด : ศำสตร์มหัศจรรย์ชะลอควำมชรำ วิโรจน์ สุ่มใหญ่ 2551 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

1620 วิธีวิทยำกำรวิจัย วำโร เพ็งสวัสด์ิ 2551 1 สุวีริยำสำส์น

1621 ศัพท์เภสัชศำสตร์ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ : ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน - 2551 8 รำชบัณฑิตยสถำน

1622 ศึกษำควำมพึงพอใจของผู้ป่วยท่ีมีต่องำนบริกำรจ่ำยยำผู้ป่วยนอกของโรงพยำบำล... ภำณุทัตต์ รุจิมิตร. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1623 สมุนไพร : สรรพคุณและประโยชน์เพ่ือกำรน ำมำใช้ - 2551 3 ต้นธรรม

1624 สมุนไพรใกล้ตัว : ให้คุณค่ำบรรเทำรักษำโรคภัย - 2551 3 ธรรมสำรกำรพิมพ์

1625 สมุนไพรใกล้ตัว. เล่ม 13 : ว่ำด้วย สมุนไพรแต่งสี, กล่ิน, รส สมพร ภูติยำนันต์. 2551 1 คณะเภสัชศำสตร์ ม.เชียงใหม่

1626 สมุนไพรในบ้ำน ไพรสิน วิชำพันธ์ 2551 3 ไอยรำ

1627 สมุนไพรเพ่ือกำรบ ำบัด - 2551 1 ก ำแก้ว

1628 สมุนไพรส ำหรับงำนสำธำรณสุขมูลฐำน - 2551 1 คณะเภสัชศำสตร์ ม.สงขลำนครินทร์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  75 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

1629 สวย ทศพล สน่ันวงศ์. 2551 1 อมรินทร์ How To

1630 สวย ทศพล สน่ันวงศ์. 2551 1 อมรินทร์ How To

1631 สวยครบเคร่ืองเร่ืองผิว ผม เล็บ อำภำกร ทรัพย์รุ่งโรจน์. 2551 2 ฟิลกูด

1632 สวยด้วยครีมผลไม้ กรกนก ไกเซอริน. 2551 2 วรวรรณ

1633 สวยแบบผู้หญิง : สวยจริงไม่ต้องอิงมีดหมอ ชลวำที. 2551 1 ฟีลกูด

1634 สวยเลือกได้ เยำวเรศ นำคแจ้ง. 2551 1 บุ๊คส์ ทู ยู

1635 สำรละลำยและหลักกำรละลำย ดวงดำว ฉันทศำสตร์. 2551 2 คณะเภสัชศำสตร์ ม.มหิดล

1636 ส ำรวจพฤติกรรมกำรยอมรับของเภสัชกรท่ีปฏิบัติงำนในร้ำนยำต่อ (ร่ำง)ข้อบังคับ… สลี รัศมีเต็มเป่ียม. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1637 สิทธิ (ชีวิต) เหนือสิทธิบัตรยำ : ซีแอลของคนไทย มุทิตำ เช้ือช่ัง. 2551 3 แผนงำนคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสุขภำพ (คคส.)

1638 สุดยอดสมุนไพรเพ่ือสุขภำพ สรจักร ศิริบริรักษ์. 2551 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1639 สูตรสวยหน้ำใส ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว - 2551 2 ฐำนบุ๊คส์

1640 สูตรอำหำรเพ่ือสุขภำพ มณฑิรำ ทองค ำ 2551 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

1641 เสียดำยถ้ำไม่รู้จักอำหำรเสริมก่อนแก่ (พิมพ์คร้ังท่ี 1) กฤษดำ ศิรำมพุช 2551 1 นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย)

1642 เสียดำยถ้ำไม่รู้จักอำหำรเสริมก่อนแก่ (พิมพ์คร้ังท่ี 2) กฤษดำ ศิรำมพุช 2551 1 นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย)

1643 หนังสือสมุนไพรใกล้ตัว. เล่ม 13 : ว่ำด้วย สมุนไพรแต่งสี, กล่ิน, รส สมพร ภูติยำนันต์. 2551 2 คณะเภสัชศำสตร์ ม.เชียงใหม่

1644 ห้องทรีตเมนต์อัจฉริยะสวยข้ำมคืน สิทธำ ลิขิตนุกูล 2551 1 คล่ืนอักษร

1645 อำหำรขจัดอนุมูลอิสระ เกรียร์, ริตำ 2551 2 หมอชำวบ้ำน

1646 อำหำรรักษำโรค เคลียร่ี, แอลิสัน 2551 3 บริษัท รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย)

1647 อีมัลช่ันและยำเหน็บ(พิมพ์คร้ังท่ี 14) มัณฑนำ ภำณุมำภรณ์. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1648 เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวิชำเภสัชกรรม 1. PY 3103 - 2551 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1649 เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวิชำเภสัชกรรม 5. PY 5112(พิมพ์คร้ังท่ี 4) - 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1650 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำเภสัชกรรม 1. PY 3103 - 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  76 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

1651 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำเภสัชกรรมคลินิก 1. PY 4453 : วิชำปฏิบัติกำรเภสัช... นิตยำวรรณ กุลณำวรรณ 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1652 เฮลิโคเนีย พัฒน์ พิชำน 2551 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

1653 100 วิธี "ดูดี ไม่มีแก่" นุช ภิรมย์ 2550 2 ส เจริญ กำรพิมพ์

1654 1001 วิธีอยู่สบำยเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม : วิธีง่ำย ๆ ในกำรใช้ชีวิตท่ีสุขสบำย - 2550 1 รีดเดอร์ส ไดเจสท์

1655 2 ทศวรรษกำรควบคุมกำรบริโภคยำสูบของสังคมไทย ชูชัย ศุภวงศ์. 2550 2 ศูนย์วิจัยและจัดกำรควำมรู้เพ่ือกำรควบคุมฯ

1656 97 สมุนไพรใกล้ตัวเสริมสุขภำพและควำมงำม สุภัคภิรมย์ 2550 1 เครือเถำ

1657 Beauty tips = สวยต้ังแต่หัวจรดเท้ำสำวต้ังแต่หน้ำจรดเคร่ืองแต่งกำย แหนมเนือง 2550 1 แสงดำว

1658 Detox solutions 14 แผนล้ำงพิษเพ่ือชีวิตสุขภำพดี ฟอสเทอร์, เฮเลน 2550 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1659 DETOX ช่วยชีวิตกินล้ำงพิษอำยุยืน เอมอร ตรีภิญโญยศ 2550 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1660 Healthy happy beautiful = สวยสมดุล เกลโบวำ, นำตำลี 2550 1 ฟ้ำ เกลโบวำ

1661 Natural whitening cream : เพ่ือผิวขำวผ่องมีชีวิตชีวำด้วยสูตรธรรมชำติ กรวี จิตวิสุทธ์ิ 2550 1 เท็นแอนด์ไนน์

1662 Simple steps for healthy SKIN = ผิวงำมตำมใจส่ัง  พิมลพรรณ กฤติยรังสรรค์ 2550 2 เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี

1663 Update on pediatric infectious diseases 2008 - 2550 1 สมำคมโรคติดเช้ือในเด็กแห่งประเทศไทย

1664 กระชำกหน้ำกำกธุรกิจยำข้ำมชำติ แอนเจลล์, มำร์เซีย. 2550 1 หมอชำวบ้ำน

1665 กำยภำพบ ำบัดกับพิษภัยของบุหร่ี - 2550 7 สภำกำยภำพบ ำบัด

1666 กำรจัดกำรด้ำนเภสัชอุตสำหกรรม. PY 5602(พิมพ์คร้ังท่ี 5) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1667 กำรใช้ยำพอเพียง วิรัตน์ ทองรอด 2550 1 หมอชำวบ้ำน

1668 กำรตรวจสอบและกำรสกัดแยกสำรส ำคัญจำกสมุนไพร รัตนำ อินทรำนุปกรณ์. 2550 4 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1669 กำรตรวจสอบและกำรหำปริมำณ catechin ในผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมชำเขียว จิรำภรณ์ จันทร์สีชำ 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1670 กำรติดตำมผลของผู้มำรับบริกำรหลังกำรให้ค ำแนะน ำจำกกำรคัดกรองสุขภำพ... พัทธมน ชวกิจเดชำ 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1671 กำรทดสอบฤทธ์ิของขม้ินชันท่ีมีผลต่อแผลในกระเพำะอำหำรของหนูขำว ทิพย์วิมล โยทองยศ 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1672 กำรบริบำลทำงเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคระบบประสำทและจิตเวช - 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  77 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

1673 กำรประชุมวิชำกำร Industrial Pharmaceutical Technology คร้ังท่ี 9 เร่ืองระบบน ำ… กำรประชุมวิชำกำร Industrial Pharma... 2550 1 สำมลดำ

1674 กำรประชุมวิชำกำรสมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล (ประเทศไทย) กำรประชุมวิชำกำรสมำคมเภสัชกรรมโรง... 2550 2 สมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล (ประเทศไทย)

1675 กำรประเมินกำรเก็บรักษำเวชภัณฑ์ยำในหน่วยบริบำลปฐมภูมิของเครือข่ำย... ถนอมรัตน์ พงษ์สุระ 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1676 กำรพัฒนำสมุนไพรแบบบูรณำกำร - 2550 2 องค์กำรทหำรผ่ำนศึก

1677 กำรพัฒนำสูตรต ำรับของ buccal tablet เพ่ือรักษำแผลในช่องปำก ชนัดดำ ตันสกุล 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1678 กำรพัฒนำสูตรต ำรับสำรสกัดจำกเปลือกมังคุดในรูปแบบเม็ดเคลือบฟิล์ม นลินี โล่ห์คุณสมบัติ 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1679 กำรแพทย์แผนจีนในประเทศไทย - 2550 1 กรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและกำรฯ

1680 กำรรักษำต้อหินโดยใช้ยำ ยุพิน ลีละชัยกุล 2550 1 ก่อไผ่กำรพิมพ์

1681 กำรศึกษำผลของอุณหภูมิท่ีมีต่อกำรสกัดสำรส ำคัญคำทีชินจำกใบชำเขียว เจณิชตำ แสงสว่ำง 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1682 กำรศึกษำพฤติกรรมกำรใช้ยำปฏิชีวนะในชุมชนนิคมอุตสำหกรรมลำดกระบัง ธนิดำ ขุมทรัพย์ 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1683 กำรศึกษำฤทธ์ิของสำรสกัดอย่ำงหยำบเถำเอ็นอ่อนต่อกำรคลำยกล้ำมเน้ือลำย... ศิริพงษ์ มโนสันติไพบูลย์ 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1684 กำรศึกษำลักษณะกำรปลดปล่อยไดโคลฟิแนคโซเดียมออกฤทธ์ินำนจำกยำเม็ด... นำถสิรี ปล่ังสมบัติ 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1685 กำรสกัดสำรส ำคัญจำกเปลือกมังคุด ศลิษำ สะพลอย 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1686 กำรสกัดสำรส ำคัญจำกมะเฟือง ฐิติกำร ชยำสนำ 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1687 กำรสกัดสำรส ำคัญจำกเมล็ดหมำกสง จิตลดำ เจริญนิติกุล 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1688 กำรสังเครำะห์อนุพันธ์ของ monoureide กิตติมำ ลำกุล 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1689 กำรส ำรวจกำรจ่ำยยำปฏิชีวนะและกำรให้บริกำรด้ำนเภสัชกรรมของร้ำนยำคุณ... สุไลมำน จำรำแว 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1690 กำรส ำรวจแนวทำงกำรรักษำและกำรใช้ยำสตีรอยด์ชนิดทำในโรคผิวหนังอักเสบ... ชัชวำล องค์ชวลิต 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1691 กำรส ำรวจปัญหำท่ีเกิดจำกกำรใช้ยำของผู้ป่วยโรคเร้ือรังในชุมชนซอยโรงน้ ำแข็ง... ปำริกำ อุนำภำค 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1692 กำรส ำรวจยำในบ้ำนของประชำชนในอ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร จริญญำ ธัญโชติธนำนันท์ 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1693 กำรส ำรวจฤทธ์ิกำรต้ำนอนุมูลอิสระในน้ ำผักและน้ ำผลไม้ท่ีจ ำหน่ำยในจังหวัด... พีรนุช พงศ์พีรภัทร 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1694 กำรเสริมธำตุเหล็กกับภำวะเบำหวำนในหญิงต้ังครรภ์ท่ีมำฝำกครรภ์ท่ีโรงพยำบำล สิริภัทร ศุภนรำพรรค์ 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  78 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

1695 กินผักรักษำโรค : อำหำรเพ่ือชีวิตและสุขภำพ ลลิตำ ธีระสิริ 2550 2 ขวัญเรือน

1696 ขอดเกล็ดปฏิบัติกำรพิชิตสูตรลับปลำส้มปลอดสำรพิษ : เม่ือวิทยำศำสตร์... อภิญญำ ตันทวีวงศ์ 2550 2 ส ำนักงำนแผนงำนคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนฯ

1697 ข้อมูลควำมจริง 10 ประเด็นร้อน กำรใช้สิทธิโดยรัฐต่อยำท่ีมีสิทธิบัตร 3 รำยกำร... - 2550 2 กระทรวงสำธำรณสุข และ ส ำนักฯ

1698 ควำมรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ท่ีมีดัชนีมวลกำยสูงกว่ำมำตรฐำนในอ ำเภอ... พฤฒิพงษ์ ธรรมพิทักษ์พงษ์ 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1699 ควำมรู้พ้ืนฐำนกำรตรวจคล่ืนเสียงควำมถ่ีสูงทำงสูติ-นรีเวชกรรม - 2550 1 ชมรมคล่ืนเสียงควำมถ่ีสูงทำงสูติ-นรีเวชฯ

1700 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมร่วมมือในกำรใช้ยำลดไขมันในเลือดกลุ่ม Statins... กำนต์ วรโศภิษฐ์ 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1701 คุณภำพทำงเคมีของสมุนไพร. เล่ม 1 ปรำณี ชวลิตธ ำรง, บรรณำธิกำร 2550 1 สถำบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยำศำสตร์ฯ

1702 คู่มือกำรใช้ยำทำงจิตเวช มำโนช หล่อตระกูล. 2550 1 หมอชำวบ้ำน

1703 คู่มือกำรใช้ยำและกำรจัดกำรพยำบำล เฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์. 2550 20 บพิธกำรพิมพ์

1704 คู่มือกำรใช้ยำส ำหรับบุคลำกรสำธำรณสุข - 2550 5 สมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล (ประเทศไทย)

1705 คู่มือต้ำนมะเร็งด้วยกำรแพทย์แผนไทย - 2550 3 มูลนิธิกำรแพทย์แผนไทยพัฒนำ

1706 คู่มือทักษะตำมเกณฑ์ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำชีพของผู้ประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม... - 2550 1 กระทรวงสำธำรณสุข

1707 คู่มือนักท ำยำ. เล่ม 2 : ต ำรำกำรบ ำบัดโรคด้วยยำแผนโบรำณ สุนทร ทองนพคุณ 2550 4 โรงพิมพ์จำมจุรีโปรดักท์

1708 คู่มือปฏิบัติกำรเภสัชกรรม 1. PY 3121 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2550 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1709 คู่มือปฏิบัติกำรเภสัชกรรม 3. PY 4111 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1710 คู่มือปฏิบัติงำนเภสัชกรรมชุมชน - 2550 2 เมดิพลัส

1711 คู่มือพ่ึงตนเองสมุนไพรสำมัญประจ ำบ้ำนปรุงยำสมุนไพรไว้ใช้เอง วัชรีพร คงวิลำด. 2550 1 กองบรรณำธิกำรวำรสำรเกษตรฯ

1712 คู่มือพ้ืนฐำนควำมรู้สุขภำพสู่เศรษฐกิจ - 2550 4 โครงกำรจัดต้ังวิทยำลัยกำรแพทย์ฯ

1713 คู่มือวัคซีน 2008 - 2550 1 สมำคมกุมำรแพทย์แห่งประเทศไทย

1714 คู่มือส ำหรับเภสัชกรกำรดูแลผู้ติดเช้ือเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ - 2550 1 สมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล (ประเทศฯ

1715 คู่มือสุขภำพตำดี : ส ำหรับประชำชนและบุคลำกรทำงกำรแพทย์ - 2550 1 คณะแพทยศำสตร์ ม.ธรรมศำสตร์

1716 เคมีทำงยำ : ทฤษฎี โครงสร้ำง กลไกปฏิกิริยำ วีรชัย พุทธวงศ์ 2550 7 โอเดียนสโตร์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  79 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

1717 เคล็ดสวยอ่อนเยำว์ สุขภำพดีใน 4 สัปดำห์ พิมลสิริ สุวรรณโชติ. 2550 1 ไพลินบุ๊คเน็ต 

1718 ฅนค้ำยำ นิติพงศ์ ส ำรำญคง. 2550 1 The Knowledge Center

1719 ตรงประเด็นเร่ือง Adverse drug reaction - 2550 1 สมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล (ประเทศฯ

1720 ต ำรับยำจีนท่ีใช้บ่อยในประเทศไทย. เล่ม 1 - 2550 1 โรงพิมพ์องค์กำรทหำรผ่ำนศึก

1721 ต ำรับยำจีนท่ีใช้บ่อยในประเทศไทย. เล่ม 1 - 2550 2 โรงพิมพ์องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก

1722 ต ำรำเภสัชบ ำบัด ธำนี เมฆะสุวรรณดิษฐ์, บรรณำธิกำร 2550 7 โฮลิสติก พับลิชช่ิง

1723 ต ำรำยำวัดมหำชัย : ปริวรรตจำกใบลำนวัดมหำชัย พระอำรำมหลวง อ ำเภอเมือง... - 2550 3 โรงพิมพ์ศิริธรรมออฟเซ็ท

1724 ต ำรำยำสมุนไพรของไทใหญ่ในล้ำนนำ. เล่ม 1 - 2550 1 สถำบันวิจัยสังคม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

1725 ต ำรำวิชำกำรสุขภำพกำรควบคุมกำรบริโภคยำสูบ : ส ำหรับบุคคลำกรและนักศึกษำ... - 2550 2 เครือข่ำยวิชำชีพสุขภำพเพ่ือสังคมฯ

1726 ต ำรำอำยุรศำสตร์ 3 วิทยำ ศรีดำมำ, บรรณำธิกำร 2550 5 โครงกำรต ำรำจุฬำอำยุรศำสตร์ ภำควิชำฯ

1727 ท ำไบโอดีเซลใช้เอง - 2550 1 เกษตรกรรมธรรมชำติ

1728 เทคนิคชีวเคมีข้ันสูง : กำรวิจัยทำงเภสัชศำสตร์และกำรพัฒนำยำใหม่ - 2550 5 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

1729 น้ ำสมุนไพร ธนศักด์ิ ต้ังทองจิตร 2550 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

1730 น้ ำหมักชีวภำพเทคโนโลยีเพ่ือควำมพอเพียง : สู่นวัตกรรมเพ่ือสุขภำพชุมชน. ไชยวัฒน์ ไชยสุต 2550 1 ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนฯ

1731 นิติพิษวิทยำ ณัฐ ตันศรีสวัสด์ิ 2550 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1732 นิทำนบ้ำนสมุนไพร. เล่ม 1 ภูชิต รอดดำรำ 2550 2 สิปประภำ

1733 เบบ้ีเฟซ เคล็ดหน้ำใสผิวอ่อนเยำว์ = Baby face secret tips เมลำนี มุกดำ. 2550 1 เพชรสีน้ ำเงิน

1734 เบ้ืองหน้ำ-เบ้ืองหลังกำรบ้ำนกำรเมืองเร่ืองบุหร่ี : บันทึกไว้เป็นประวัติศำสตร์ 3 ประกิต วำทีสำธกกิจ. 2550 2 มูลนิธิรณรงค์เพ่ือกำรไม่สูบบุหร่ี

1735 ใบส่ังยำ...อำจฆ่ำคุณ แสตรนด์, เรย์ ดี 2550 1 อนิเมทกรุ๊ป

1736 ประชุมวิชำกำร Bone forum 2007 ประชุมวิชำกำร Bone forum 2007 (คร้ังท่ี. 2550 4 คอนเซ็ฟท์ เมดิคัส

1737 ประเมินควำมเข้ำใจและควำมถูกต้องในกำรใช้ยำฉีดอินซูลินของผู้ป่วยท่ีมำรับ... ช่ืนชนนี เวียงนนท์ 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1738 ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรตระหนักรู้ในผลิตภัณฑ์แคลเซียมและกำรแนะน ำผลิตภัณฑ์... วิภำวี หัชลีฬหำ 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  80 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

1739 ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรบริหำรร้ำนยำคุณภำพให้ประสบควำมส ำเร็จในเชิงธุรกิจ... คณัฐพงษ์ ใจตรง 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1740 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรเลือกซ้ือยำเข้ำมำจ ำหน่ำยในร้ำนยำในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด... คิธำ จงสกุลสวัสดี 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1741 ปัจจัยในกำรประสบควำมส ำเร็จในกำรประกอบวิชำชีพของผู้แทนยำ ชำญชัย สิงห์บูรณำ 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1742 ปัจจัยเส่ียงท่ีก่อให้เกิดโรคเบำหวำนประเภท 2 ใน ประชำชนหมู่บ้ำนสันติสุข ต ำบล... วรรวิภำ หล้ำสุพรหม 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1743 เปรียบเทียบควำมคิดเห็นของผู้แทนยำในบริษัทยำ generic และ original ท่ีมีต่อ... กุสุมำ ดิษฐเจริญ 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1744 ผลกระทบจำกนโยบำยควบคุมกำรบริโภคยำสูบในประเทศไทย : กำรส ำรวจกลุ่มวัยรุ่น... - 2550 2 มหำวิทยำลัยมหิดล

1745 ผลของสำรลดแรงตึงผิวเติมในตัวกลำงกำรละลำยต่อคุณสมบัติกำรละลำยของ... ศกลนันทน์ ละม้ำยสกุล 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1746 ผลของสำรสกัดอย่ำงหยำบขม้ินชันต่อกำรบีบตัวของหลอดเลือดแดงใหญ่ท่ีแยก... นำวำ สุเทพำกุล 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1747 ผลไม้ 111 ชนิด : คุณค่ำอำหำรและกำรกิน นิดดำ หงษ์วิวัฒน์ 2550 1 แสงแดด

1748 ผลิตภัณฑ์จำกธรรมชำติมีประโยชน์ใช้รักษำโรคมะเร็งได้จริงหรือไม่และผล... สุพัตรำ แสงรุจิ 2550 2 ทวีวัฒน์กำรพิมพ์

1749 ผลิตภัณฑ์ธรรมชำติเพ่ือสุขภำพ ศิริวรรณ สุทธจิตต์ 2550 2 The Knowledge Center

1750 ผัก 333 ชนิด : คุณค่ำอำหำรและกำรกิน นิดดำ หงษ์วิวัฒน์ 2550 1 แสงแดด

1751 ผิวดี มีสุข : ฉบับรักษ์ผิว รักษ์สุขภำพ ปิติ พลังวชิรำ. 2550 1 โฮลิสติก พับลิชช่ิง

1752 ผิวสวย สมศักด์ิ วรคำมิน. 2550 1 D For Life Ltd.

1753 ผิวสวย : ด้วยสำรอำหำรและวิธีกำรธรรมชำติ ทิพยฉัตร ชัยสวัสด์ิ 2550 2 เอ็ม มีเดีย

1754 พจนำนุกรมศัพท์กำรวิจัยและสถิติ ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ 2550 3 ด่ำนสุทธำกำรพิมพ์

1755 พฤติกรรมกำรใช้ยำแก้ปวดของกลุ่มผู้ใช้แรงงำนในโรงงำนอุตสำหกรรม จำรุวรรณ จำรุจำรีต 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1756 พฤติกรรมกำรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ลดน้ ำหนักในกลุ่มยำและผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร พัชรำภรณ์ ชัยวัฒนประภำ 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1757 พฤติกรรมกำรเลือกใช้ยำในกลุ่ม Cerebroactive และผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร... วรำงคณำ เมตตำพล 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1758 พืชสมุนไพรในสวนป่ำสมุนไพรเขำหินซ้อน ฉบับสมบูรณ์ พงษ์ศักด์ิ พลเสนำ 2550 3 สวนพฤกษศำสตร์ภำคตะวันออก (เขำหินฯ

1759 แพทย์แผนไทย : กำรอนุรักษ์ภูมิปัญญำและสืบสำนทำงเลือกสุขภำพแผนไทย - 2550 3 มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำฯ

1760 ฟันสวยด้วยมือเรำ สุมนำ สวัสด์ิ-ชูโต 2550 1 บุ๊คส์ ทู ยู



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  81 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

1761 เภสัชกรยิปซี กฤษณำ ไกรสินธ์ุ 2550 2 Lips Publishing

1762 เภสัชกรรม 4. PY4112 (พิมพ์คร้ังท่ี 5) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2550 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1763 เภสัชวิทยำ - 2550 1 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

1764 ไม้ประดับดูดสำรพิษ คมสัน หุตะแพทย์. 2550 2 โรงพิมพ์ ออฟเซ็ท

1765 ยำและโรคติดเช้ือ - 2550 6 คณะเภสัชศำสตร์ ม.รังสิต

1766 ยุทธกำร "สร้ำงน้ ำดี" ท่ีดอนมดแดง อภิญญำ ตันทวีวงศ์ 2550 2 ส ำนักงำนแผนงำนคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนฯ

1767 รงคเลขผิวบำง : กำรประยุกต์ใช้ในงำนวิจัยยำและผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ ปนัดดำ พัฒนวศิน 2550 2 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ วิทยำเขตรังสิต

1768 ร้อยคนร้อยควำมต้ังใจเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหร่ี - 2550 1 มูลนิธิกำรรณรงค์เพ่ือกำรไม่สูบบุหร่ี

1769 รักษำโรคด้วยสมุนไพรใกล้ตัว - 2550 5 The Knowledge Center

1770 รำยช่ือผลิตภัณฑ์ยำคุณภำพและผู้ผลิต - 2550 5 ส ำนักยำและวัตถุเสพติด กรมฯ

1771 รู้โรครู้ยำและกำรรักษำด้วยตัวเอง สุชำดำ โตพ่ึงพงศ์ 2550 5 เรือนปัญญำ

1772 เร่ืองกำรศึกษำควำมยืดหยุ่นของผิวหนังโดยสำรสกัดเกสรบัวหลวงและไลโป.. วำสิลิ อุสตัส. 2550 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1773 โรคพำร์กินสันรักษำได้ รุ่งโรจน์  พิทยศิริ 2550 1 ศูนย์รักษำพำร์กินสัน และกลุ่มโรคควำมฯ

1774 ฤทธ์ิของสำร piperine ในกำรป้องกันกำรชักท่ีถูกเหน่ียวน ำโดยสำรเพนธีลีนเต... บัณฑิต บ ำรุง 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1775 ฤทธ์ิของสำรสกัดต้ิวในกำรรักษำแผลในกระเพำะอำหำรของหนูขำว สมสุดำ ทีปสว่ำง. 2550 1 -

1776 ฤทธ์ิของสำรสกัดอย่ำงหยำบดีปลีต่อกำรบีบตัวของกระเพำะอำหำรท่ีแยกออก... ธนพร จำรุพงศำ 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1777 ฤทธ์ิของสำรสกัดอย่ำงหยำบลูกยอต่อกำรบีบตัวของกระเพำะอำหำรและล ำไส้... ธนยศ คูณรังษีสมบูรณ์ 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1778 ฤทธ์ิในกำรเพ่ิมควำมจ ำและกำรเรียนรู้ในหนูขำวของสำรสกัดด้วยน้ ำจำกเถำอัญชัน ศศิณี รัตนตัณฑ์ 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1779 ฤทธ์ิระงับปวดของ Piperine ในหนูขำวเม่ือทดสอบด้วยวิธี Tail flick วิภำวี เอ้ือวิทยำศุภร 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1780 ฤทธ์ิระงับปวดของสำร piperine ในหนูถีบจักรเม่ือทดสอบด้วยวิธี hot-plate ภัสสรำนิจ พรรณรังษี 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1781 ลดควำมดันโลหิตสูงอย่ำงได้ผล : ยุทธวิธี 'พิชิต' ฆำตกรเงียบด้วยตนเอง เพอร์รีย์, ซูซำน, ค.ศ. 1950- 2550 1 บริษัท รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย)

1782 ลมปรำณและกำรหำยใจ เทอดศักด์ิ เดชคง 2550 1 หมอชำวบ้ำน
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  82 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

1783 ไลโปโซมส ำหรับยำผ่ำนทำงผิวหนังและเคร่ืองส ำอำง อรัญญำ มโนสร้อย. 2550 3 โอเดียนสโตร์

1784 วิตำมิน ซิลเวอร์แมน, ฮำโรลด์ เอ็ม. 2550 1 หมอชำวบ้ำน

1785 สงครำมกำรค้ำยำสูบ : บันทึกไว้เป็นประวัติศำสตร์ 2 ประกิต วำทีสำธกกิจ 2550 2 มูลนิธิรณรงค์เพ่ือกำรไม่สูบบุหร่ี

1786 สถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบของประชำกรไทย พ.ศ. 2534-2549 - 2550 3 ศูนย์วิจัยและจัดกำรควำมรู้เพ่ือกำรควบคุมฯ

1787 สปำไทยเพ่ือควำมงำมผลิตภัณฑ์สปำด้วยสมุนไพรไทย กมลรัตน์ ณ หนองคำย 2550 2 เกษตรกรรมธรรมชำติ 22

1788 สมุนไพรใกล้ตัว ย่ิงยง ไพสุขศำนติวัฒนำ. 2550 1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

1789 สมุนไพรจำกครัวไทย เดชำ ศิริภัทร. 2550 1 หมอชำวบ้ำน

1790 สมุนไพรเพ่ือสุขภำพและควำมงำม ตรีสุคนธ์. 2550 1 คลินิกสุขภำพ

1791 สมุนไพรไม้มงคล 8 ทิศ พรรณไม้ในพุทธประวัติ พิชำน 2550 2 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

1792 สมุนไพรริมร้ัว : ปลูกง่ำย ปลอดภัยใช้ประโยชน์ได้ทุกวัน ศักยพล ศมปรำชญ์, บรรณำธิกำรเรียบเรียง 2550 2 ต้นธรรม

1793 สมุนไพรไล่แมลง : คู่มือกำรก ำจัดแมลงศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชำติ - 2550 1 เกษตรกรรมธรรมชำติ

1794 สวนไม้น้ ำ พัฒน์ พิชำน 2550 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์

1795 สวยด้วยวิธีธรรมชำติ คมสัน หุตะแพทย์. 2550 1 กองบรรณำธิกำรวำรสำรเกษตรฯ

1796 สวยใสป๊ิง! ผู้หญิงไลฟ์สไตล์ ปุ้มเพชร ณ ชัย 2550 1 กัมบ้ี

1797 ส ำรวจทัศนคติและควำมคำดหวังของเจ้ำของกิจกำรร้ำนยำท่ีไม่ใช่เภสัชกรใน... ชนลินี โภคสวัสด์ิ 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1798 สิวไม่เจียมวัย ปริสนำ บุญสินสุข. 2550 2 บริษัท 113 จ ำกัด

1799 สุขภำพไทยวัฒนธรรมไทย โกมำตร จึงเสถียรทรัพย์. 2550 2 ส ำนักวิจัยสังคมและสุขภำพ (สวสส.)

1800 สู้เพ่ือไทยไร้ควันบุหร่ี : บันทึกไว้เป็นประวัติศำสตร์ ประกิต วำทีสำธกกิจ. 2550 2 มูลนิธิรณรงค์เพ่ือกำรไม่สูบบุหร่ี

1801 สู้มะเร็งด้วยหลินจือ สุรพล รักปทุม 2550 2 โรงพิมพ์ภำพพิมพ์

1802 เสน่ห์วัยใสกระชำกใจวัยอินเทรนด์ ดีเจ. ชัย 2550 1 กัมบ้ี

1803 หยูกยำน่ำรู้ - 2550 1 มูลนิธิคุณแม่คุณภำพ

1804 หลักและเทคนิคปฏิบัติกำรทำงกำรพยำบำลเด็ก - 2550 1 โครงกำรสวัสดิกำรวิชำกำร สถำบันพระฯ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  83 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

1805 ห่วงใยผู้สูงอำยุจำกใจเภสัชกร สมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล (ประเทศไทย)2550 3 สมำคม

1806 หัดแต่งหน้ำ วิสินี คณำวิวัฒน์ 2550 6 เอ็มไอเอส

1807 อำหำรเคร่ืองยำจีน - 2550 1 รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย)

1808 อำหำรสมุนไพรในทัศนะจีน-ตะวันตก วิทิต วัณนำวิบูล. 2550 2 หมอชำวบ้ำน

1809 อำหำรสร้ำงพลังชีวิตพิชิตโชคชะตำ นิตยำ ศรีสังวำลย์ 2550 1 สุขภำพใจ

1810 อีกก้ำวท่ีกล้ำ...ของหมอข่ีม้ำแกลบ : นำยแพทย์มงคล ณ สงขลำ กับกำรท ำ CL... กรรณิกำร์ กิจติเวชกุล 2550 1 สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข

1811 อีมัลช่ันและยำเหน็บ(พิมพ์คร้ังท่ี 13) มัณฑนำ ภำณุมำภรณ์. 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1812 อุบำยขำยโรค : กระชำกหน้ำกำกธุรกิจยำข้ำมชำติ (ภำคสอง) มอยนิฮำน, เรย์ 2550 3 หมอชำวบ้ำน

1813 เอกสำรข้อเสนอเชิงนโยบำย (Policy recommendation paper) เร่ือง "ยุทธ... - 2550 2 แปลน พร้ินท์ต้ิง

1814 เอกสำรค ำสอนกลัยโคไซด์. PY 3333 (พิมพ์คร้ังท่ี 8) ชำญชัย สำดแสงจันทร์ 2550 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1815 เอกสำรประกอบกำรสอนเภสัชกรรม 1. PY 3103 (พิมพ์คร้ังท่ี 1) อรวรรณ จิตรวำณิช 2550 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1816 เอกสำรประกอบกำรสอนยำออกฤทธ์ิต่อระบบประสำทส่วนกลำง. PM 3433 นิตยำวรรณ กุลณำวรรณ. 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1817 เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวิชำเภสัชกรรม 5. PY 5112 (พิมพ์คร้ังท่ี 3) - 2550 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1818 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรประกันคุณภำพเภสัชภัณฑ์. PY 5202 ฤดี เสำวคนธ์ 2550 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1819 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำปฏิบัติกำรเคมีของยำ. PY 4231 (พิมพ์คร้ังท่ี 1) อนงค์ ตีระวนิชพงศ์ 2550 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1820 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำเภสัชกรรมคลินิก 1. PY 4453 : วิชำปฏิบัติกำรเภสัช... นิตยำวรรณ กุลณำวรรณ. 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1821 10 ระบบเปล่ียนแปลงเม่ือวัยเปล่ียนไป ถือศีล ดิฐวัฒน์โยธิน 2549 1 เนช่ันบุ๊คส์ อินเตอร์เนช่ันแนล

1822 1001 ต ำรับยำใกล้ตัว : รักษำโรคด้วยตนเอง - 2549 1 รีดเดอร์ส ไดเจส์ท (ประเทศไทย)

1823 9 สูตรสวย สิทธ์ิ ศิริ 2549 1 ใส่ใจ

1824 Hot issues in pediatrics - 2549 1 สมำคมกุมำรแพทย์แห่งประเทศไทย

1825 Miracle juices : บ ำบัดโรคเพ่ิมพลังเสริมภูมิคุ้มกัน ยับสเลย์, ชำร์ไมน์ 2549 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1826 Miracle juices : ล้ำงพิษบ ำบัดเมำค้ำงก ำจัดควำมเครียด ยับสเลย์, ชำร์ไมน์ 2549 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน
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1827 Pediatric infectious diseases 2006 - 2549 1 สมำคมโรคติดเช้ือในเด็กแห่งประเทศไทย

1828 กรณีศึกษำกำรวิจัยและพัฒนำยำเตรียมรูปแบบของแข็ง. เล่ม 1 ไกรสีห์ อัมพรำยน์ 2549 4 คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

1829 กรดอะมิโนและโปรตีน อวยพร อภิรักษ์อร่ำมวง 2549 3 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยศิลปำกร

1830 กระชำกหน้ำกำกธุรกิจยำข้ำมชำติ แอนเจลล์, มำร์เซีย. 2549 4 หมอชำวบ้ำน

1831 กำรจัดกำรด้ำนเภสัชอุตสำหกรรม. PY5602(พิมพ์คร้ังท่ี 4) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1832 กำรใช้ยำพอเพียง วิรัตน์ ทองรอด. 2549 3 หมอชำวบ้ำน

1833 กำรดูแลผู้ป่วยโรคไต - 2549 2 สุขภำพใจ

1834 กำรต้ังต ำรับซิลิเนียมซัลไฟด์โลช่ัน สุวิทย์ ขจิตขจรวงศ์ 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1835 กำรทดสอบฤทธ์ิของสำรสกัดลูกยอแห้งด้วยน้ ำต่อกำรบีบตัวของกระเพำกำร... อรุชำ พงศพลเอ้ือกำร 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1836 กำรบริบำลทำงเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไต - 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1837 กำรบริบำลทำงเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคระบบทำงเดินหำยใจ - 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1838 กำรบริบำลผู้ป่วยเดินได้ พรอนงค์ อร่ำมวิทย์ 2549 1 นำนนะภงค์

1839 กำรประชุมวิชำกำรเภสัชศำสตร์ยำกับโรคหัวใจและหลอดเลือด คร้ังท่ี 4 วันท่ี 26-27 มกรำคม...กำรประชุมวิชำกำรเภสัชศำสตร์ (คร้ังท่ี 4 : 2549 2 คณะเภสัชศำสตร์ ม.รังสิต

1840 กำรประเมินประสิทธิผลของกำรให้ควำมรู้ผู้ป่วยเบำหวำนในกำรบริหำรยำฉีดอินสุลิน… ศศินำรถ เจนจัดกำร 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1841 กำรป้องกันควำมคลำดทำงยำเพ่ือควำมปลอดภัยของผู้ป่วย - 2549 3 สมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล (ประเทศไทย)

1842 กำรเปรียบเทียบปริมำณสำรสโคโปเลติน(Scopoletin) ท่ีได้จำกส่วนต่ำงๆ... เครือวัลย์ ค ำแหง. 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1843 กำรเปรียบเทียบผลกำรรักษำในผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูงเม่ือได้รับรูปแบบกำร นันทิยำ ด ำรงศักด์ิวิทยำ 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1844 กำรพัฒนำชุดทดสอบสำร Nitrofurantoin ปนเป้ือนในเคมีภัณฑ์ก่ึงส ำเร็จรูป ปวีณำ หมุนบัว. 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1845 กำรพัฒนำต ำรับยำเม็ดเคลือบจำกสำรสกัดอย่ำงหยำบจำกพริก ปฐมำภรณ์ มนต์ประสิทธ์ิ 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1846 กำรพัฒนำต ำรับยำเม็ดฟู่ลดกรดในกระเพำะ ณัฐธิดำ ทิพกำนนท์ 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1847 กำรพัฒนำโลชันกันแดดชนิดไม่มัน ภัทรวดี บุญมี 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1848 กำรพัฒนำสูตรต ำรับผลิตภัณฑ์สเปรย์ระงับกล่ินกำย สุปำณี ศุภพิมลวรรณ 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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1849 กำรพัฒนำสูตรต ำรับยำเม็ด Nimesulide ชนิดแตกกระจำยตัวในปำกโดยวิธี... เธียรชิต เธียรศำสตรำภรณ์. 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1850 กำรวิเครำะห์เชิงเคมีไฟฟ้ำไฟฟ้ำ วิรัช เรืองศรีตระกูล. 2549 2 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

1851 กำรวิเครำะห์ยำท่ีมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบโดยอำศัยกำรเกิดสำรประกอบ วลัยพรรณ อำวรณ์ 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1852 กำรวิเครำะห์หำสำรสเตียรอยด์บำงชนิดในยำแผนโบรำณท่ีมีวำงจ ำหน่ำย... ขวัญรัตน์ ฤทธ์ิเดช 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1853 กำรศึกษำ Viscoelasticity Property ของ Coenzyme Q10 ผสมวิตำมินอี... มัลลิกำ เล็บครุฑ 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1854 กำรศึกษำควำมรู้ควำมเข้ำใจและทัศนคติเก่ียวกับบุหร่ีของนักศึกษำมหำวิทยำลัย ชนิดำ ธนวีระสุวรรณ 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1855 กำรศึกษำควำมรู้ควำมเข้ำใจและพฤติกรรมกำรใช้ยำเม็ดคุมก ำเนิดฉุกเฉินของ… ณิชชำรีย์ เลิศปวีณนันท์ 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1856 กำรศึกษำคุณภำพชีวิตของผู้ติดยำเสพติดหญิง ท่ีเข้ำรับพฤติกรรมบ ำบัดใน.. พนิดำ วรพันธ์ผลิน 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1857 กำรศึกษำปริมำณท่ีเหมำะสมของ Croscarmellose sodium ต่อคุณสมบัติ... ฐิติพร อนุสรณ์พำณิชกุล 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1858 กำรศึกษำปัจจัยในกำรเลือกใช้บริกำรร้ำนขำยยำของกลุ่มคนท ำงำนโรงงำน... จุไรวรรณ โชคดีศรีสวัสด์ิ 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1859 กำรศึกษำปัจจัยเส่ียงของกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยนอกท่ีได้รับ... พิมพร สิงสำทอน 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1860 กำรศึกษำพฤติกรรมกำรใช้ยำในครอบครัว ในเขตลำดกระบัง สุรศักด์ิ อินทร์งำม 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1861 กำรศึกษำพฤติกรรมกำรเลิกบุหร่ีของนักศึกษำ มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิม... มนชิดำ เกษมพงษ์ทองดี 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1862 กำรศึกษำฤทธ์ิของสำรสกัดอย่ำงหยำบกระชำยด ำต่อกำรคลำยตัวของกล้ำมเน้ือ... อธิวัฒน์ โพธ์ิปิยตระกูล. 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1863 กำรศึกษำวิธีกำรให้บริกำรของบุคลำกรในร้ำนยำท่ีท ำให้ผู้รับบริกำรเกิดควำม กิตติชำญ ภคภำพรวงศ์ 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1864 กำรศึกษำสมุนไพรท่ีใช้รักษำโรคติดเช้ือแบคทีเรียทำงผิวหนัง ชัชวำลย์ วิจิตรุจนพันธ์ุ. 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1865 กำรศึกษำสมุนไพรไทยท่ีใช้รักษำโรคเช้ือรำทำงผิวหนัง สิทธิพงศ์ ฤทธิเดช 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1866 กำรศึกษำสูตรต ำรับผลิตภัณฑ์ระงับเหง่ือและขจัดกล่ินกำยรูปแบบ Roll-on จำรุวรรณ ตวงศิริทรัพย์. 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1867 กำรสกัดน้ ำมันหอมระเหย : กำรใช้ประโยชน์และกำรท ำผลิตภัณฑ์น้ ำมันหอม คมสัน หุตะแพทย์ 2549 1 กองบรรณำธิกำรวำรสำรเกษตรกรรมธรรมฯ

1868 กำรสกัดและกำรต้ังต ำรับสบู่ดำวเรือง ศรัณยำ รพีอำภำกุล 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1869 กำรสกัดสีย้อมผมจำกพืช วรำวัฒน์ จอมสันเทียะ 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1870 กำรส ำรวจกำรบริหำรยำ Oseltamivir ในโรงพยำบำลเขตภำคกลำง โชติมำ รังสิมันต์ุวงศ์. 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

1871 กำรส ำรวจควำมคิดเห็นของเภสัชกรโรงพยำบำลเก่ียวกับกำรใช้ยำ กลุ่มซัลโฟนำไมด์ พิมพ์ณภัท โรจน์วรชวลิต. 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1872 กำรส ำรวจควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับโรคเบำหวำนและกำรดูแลตนเองเบ้ืองต้น... เกวรินทร์ พวงเนียม 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1873 กำรส ำรวจควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้ป่วยท่ีมีภำวะ Metabolic syndrome เก่ียว... กำญจนำ รักษำสุข 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1874 กำรส ำรวจควำมรู้ควำมเข้ำใจท่ีมีต่อยำสำมัญประจ ำบ้ำนแผนปัจจุบันของนักศึกษำ ทิวำกร กรีฑำ 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1875 กำรส ำรวจทัศนคติและควำมคำดหวังของประชำชนในอ ำเภอบำงพลีท่ีมีต่อเภสัชกร... อภิวัฒน์ รัตนชำติชัย 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1876 กินดีสุขภำพดีกับครูโยคะ ถือศีล ดิฐวัฒน์โยธิน 2549 2 วิริยะ

1877 กินต้ำนโรค : โรคร้ำยป้องกันได้ด้วยอำหำร ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์. 2549 1 แสงแดด

1878 กินเป็น ลืมป่วย นิพนธ์ วีระธรรมำนนท์ 2549 4 โรงพิมพ์ภำพพิมพ์

1879 กินให้เกิดภูมิคุ้มกัน ซุน, แอนด้ี 2549 3 ชมรมฟ้ืนฟูสุขภำพผู้ป่วยโรคมะเร็ง

1880 ขนำดยำเคมีบ ำบัดท่ีมีกำรส่ังใช้ในผู้ป่วยท่ีโรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร์ เกษศรินทร์ ขุนทอง 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1881 ครบรอบ 12 ปี สภำเภสัชกรรม สภำเภสัชกรรม 2549 1 ส ำนักงำน

1882 ควำมเข้ำใจเก่ียวกับอำกำรข้ำงเคียงและอำกำรแพ้ยำในกลุ่มยำจิตเวชของ... ชำญนิวัฒน์ ภคภำพรวงศ์ 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1883 ควำมชุกของกำรใช้ยำลอควำมอ้วนในกลุ่มนักศึกษำหญิงรหัส 46 และรหัส 47 คณะ... - 2549 1 -

1884 ควำมรู้ของแพทย์พ้ืนบ้ำนล้ำนนำและฐำนข้อมูลแพทย์พ้ืนบ้ำนล้ำนนำของจังหวัดเชียงใหม่ อัครพงศ์ อ้ันทอง 2549 1 สถำบันวิจัยสังคม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

1885 ควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้ป่วยท่ีได้รับค ำแนะน ำโดยเภสัชกรในผู้ป่วยนอกท่ีใช้ยำวำร์ฟำริน เอสรำ เสรีกิตติกุล. 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1886 ควำมรู้ทัศนคติและพฤติกรรมกำรป้องกันอันตรำยท่ีมีผลต่อสุขภำพในผู้ประกอบอำชีพช่ำงเสริมสวยบริเวณรอบมหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นันทนำ ศรีสุข 2549 1 -

1887 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงดัชนีช้ีวัดควำมอ้วนกับปัจจัยเส่ียงของกำรเกิดโรคเบำหวำน... ปวิณี ธรรมดี 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1888 คำร์โบไฮเดรททำงเภสัชเวท ชำลี ทองเรือง 2549 2 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร

1889 คุณค่ำถ่ัวเหลืองกับสุขภำพไทย บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล. 2549 1 รวมทรรศน์

1890 คู่มือซ้ือยำให้เป็น จตุพร ก่ิงโพธ์ิ. 2549 1 ใกล้หมอ

1891 คู่มือปฏิบัติกำรกำรตรวจสอบเอกลักษณ์ของผงยำจำกสมุนไพร - 2549 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1892 คู่มือปฏิบัติกำรเภสัชกรรม 2. PY 3141 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

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

1893 คู่มือปฏิบัติกำรเภสัชกรรม 3. PY 4111 - 2549 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1894 คู่มือปฏิบัติกำรเภสัชกรรม 5. PY5121(พิมพ์คร้ังท่ี 2) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2549 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1895 คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย - 2549 4 ศูนย์พัฒนำต ำรำกำรแพทย์แผนไทย

1896 คู่มือยำ ปรำณี ทู้ไพเรำะ. 2549 4 คณะพยำบำลศำสตร์ ม.มหิดล

1897 คู่มือวัคซีน 2006 - 2549 5 สมำคมกุมำรแพทย์แห่งประเทศไทย

1898 เคมีอำหำร นิธิยำ รัตนำปนนท์ 2549 1 โอเดียนสโตร์

1899 แค่ 5 นำทีเพ่ือสุขภำพดีตลอดวัน อเล็กซำนเดอร์, เจน 2549 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1900 โครงกำรหมอเมือง - 2549 1 มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำฯ

1901 ตรงประเด็นเร่ือง Adverse drug reaction - 2549 2 สมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล

1902 ตลำดยำเชิงยุทธ์ : Pharmarketing. 2 ธีระ ฉกำจนโรดม.  2549 2 หยดหมึก

1903 ต ำนำนว่ำนไทย : ใช้ให้เป็นมำกคุณค่ำท้ังเร่ืองยำสุขภำพและควำมงำม - 2549 1 กู๊ดมอร์น่ิง

1904 ต ำรับยำจีนท่ีใช้บ่อยในประเทศไทย. เล่ม 1 - 2549 1 โรงพิมพ์องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก

1905 ต ำรับยำแผนไทยภำคใต้ ร่วม รัตนะ 2549 2 สำยธำร

1906 ต ำรำจักษุวิทยำ - 2549 1 หมอชำวบ้ำน

1907 ต ำรำปฏิบัติกำรและหัตถกำรทำงจักษุวิทยำ - 2549 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1908 ต ำรำยำวัดมหำชัย : ปริวรรตจำกใบลำนวัดมหำชัย พระอำรำมหลวง อ ำเภอเมือง... - 2549 2 โรงพิมพ์ศิริธรรมออฟเซ็ท

1909 ต ำรำวิชำกำรสุขภำพกำรควบคุมกำรบริโภคยำสูบ : ส ำหรับบุคคลำกรและนักศึกษำวิชำชีพ...- 2549 11 เครือข่ำยวิชำชีพสุขภำพเพ่ือสังคมฯ

1910 ต ำรำวิทยำแบคทีเรียกำรแพทย์ ภัทรชัย กีรติสิน 2549 1 มหำวิทยำลัยมหิดล

1911 ทัศนคติของนักศึกษำเภสัชศำสตร์ช้ันปีท่ี 5 ต่ออำชีพเภสัชกรรมกำรตลำด ปิยะธิดำ ศุภรัตน์สมบัติ 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1912 ท ำเนียบผู้ประกอบกำรยำแผนโบรำณ - เวชภัณฑ์และหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง - 2549 5 โรงพิมพ์คุรุสภำลำดพร้ำว

1913 ท ำเนียบหมอพ้ืนบ้ำนล้ำนนำและหมอชนเผ่ำภำคเหนือ - 2549 2 วิทยำลัยกำรแพทย์พ้ืนบ้ำนและกำรแพทย์ฯ

1914 ธรรมชำติบ ำบัดควำมดันเลือดสูง : วิถีชีวิตใหม่คุมควำมดันด้วยตนเอง ไพบูลย์ จำตุรปัญญำ. 2549 1 รวมทรรศน์
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1915 ธรรมชำติบ ำบัดในมือแพทย์. 2 : สุขภำพวัยท ำงำนกับเซลล์บ ำบัดวัยเลิกงำน บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล 2549 1 รวมทรรศน์

1916 น้ ำผักผลไม้ - 2549 1 แสงแดด

1917 บัญชียำจำกสมุนไพร พ.ศ. 2549 ตำมประกำศคณะกรรมกำรแห่งชำติด้ำนยำ (ฉบับท่ี 5)... - 2549 15 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย

1918 ประเมินควำมเข้ำใจในกำรใช้ยำและทัศนคติต่อกำรบริกำรของผู้รับยำภำยหลัง อรวรรณ ล้ีรัตน์ 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1919 ประเมินควำมถูกต้องของกำรใช้ยำพ่นสูดชนิด metered-dose inhaler (MDI)... วำรุณี วังคะฮำต. 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1920 ปริมำณสำรอำหำรท่ีให้ทำงหลอดเลือดด ำ ฟ้ำใส มุ่งดี. 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1921 ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อระดับคำเฟอีนในใบชำ นรวัฒน์ พ่ึงสุจริต. 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1922 เปิดร้ำนยำคุณภำพ ศิริรัตน์ ตันปิชำติ. 2549 2 เอ็มไอเอสซอฟท์เทค

1923 ผมสวยด้วยแชมพูธรรมชำติ : สบู่ก้อน-สบู่เหลวส ำหรับสระผม พิมลพรรณ พิทยำนุกูล ... [และคนอ่ืนๆ] 2549 1 เกษตรกรรมธรรมชำติ

1924 ผลของกำรให้ควำมรู้แก่ผู้ป่วยเบำหวำน ณ โรงพยำบำลบำงบ่อ อรุณศิริ โชติกิตติพงศ์ 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1925 ผลไม้. ชุดท่ี 1 ระพีพรรณ ใจภักดี. 2549 1 แสงแดดเพ่ือนเด็ก

1926 พยำบำลกับบุหร่ี - 2549 3 เครือข่ำยพยำบำลเพ่ือกำรควบคุมฯ

1927 พรรณไม้วงศ์ไม้ก่อของไทย - 2549 1 โครงกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และศึกษำฯ

1928 พฤกษชำติสมุนไพร - 2549 2 ศูนย์พัฒนำต ำรำกำรแพทย์แผนไทย

1929 พฤติกรรมกำรใช้บริกำรร้ำนยำคุณภำพของประชำชนกรณีศึกษำร้ำนยำคุณภำพ... อภิตยำ ศิริสวัสด์ิ 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1930 พฤติกรรมกำรใช้ยำคุมก ำเนิดของพนักงำนโรงงำนอุตสำหกรรมในเขตบำงปู นลินี ค ำเรืองศรี 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1931 พฤติกรรมกำรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท ำให้ผิวขำวของคนงำนหญิงในเขตอุตสำหกรรม ปรเมศวร์ พินิจจันทร์ 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1932 พีซีบี = Polychlorinated biphenyls (PCBs) - 2549 1 ส ำนักจัดกำรกำกของเสัยและสำรฯ

1933 ภูมิแพ้แก้ไม่ยำก (พิมพ์คร้ังท่ี 2) ฮอลฟอร์ด, แพทริค 2549 1 คอมฟอร์ม

1934 ภูมิแพ้แก้ไม่ยำก (พิมพ์คร้ังท่ี 3) ฮอลฟอร์ด, แพทริค 2549 4 ตะวันส่อง

1935 เภสัชกรรม 4. PY 4112 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1936 เภสัชกรรม 5. PY5112(พิมพ์คร้ังท่ี 2) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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1937 เภสัชต ำรับโรงพยำบำล พ.ศ. 2549 (List of hospital formulary  A.D. 2006) ตำมประกำศคณะกรรมกำรแห่งชำติด้ำนยำเร่ืองบัญชียำหลักแห่งชำติ พ.ศ. 2547 (ฉบับท่ี 5) - 2549 12 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรแห่งชำติด้ำนยำ

1938 เภสัชบ ำบัด : ยำท่ีใช้ในโรคของระบบทำงเดินอำหำร ศรีสมบัติ นวนพรัตน์สกุล. 2549 3 คณะเภสัชศำสตร์ ม.ศิลปำกร

1939 เภสัชโภชนำ. เล่ม 2 สรจักร ศิริบริรักษ์. 2549 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1940 เภสัชวิทยำ. เล่ม 2, ยำท่ีออกฤทธ์ิต่อระบบประสำทกลำง จินตนำ สัตยำสัย, บรรณำธิกำร 2549 1 คลังนำนำวิทยำ

1941 เภสัชวิทยำบ ำบัด 1. PY 4432 : กำรใช้ยำในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ศิรประภำ ทับทิม. 2549 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1942 โภชนบ ำบัดด้วยอำหำรสมุนไพร จุไรรัตน์ เกิดดอนแฝก 2549 2 ส ำนักอนำมัย กทม.

1943 โภชนศำสตร์ทำงคลินิกปี 2549 - 2549 1 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล

1944 มหกำยวิภำคศำสตร์ของระบบประสำท รับพร กิตติวัชร 2549 1 คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

1945 มหัศจรรย์พรรณไม้หอมและเคร่ืองหอมไทย เพ็ญนภำ ทรัพย์เจริญ. 2549 2 ศูนย์พัฒนำต ำรำกำรแพทย์แผนไทย

1946 มหัศจรรย์อำหำรต้ำนโรค : พลังสำรอำหำรช่วยคุณบรรเทำอำกำรเจ็บป่วย นิลุบล พรพิทักษ์พันธ์ุ ... [และคนอ่ืนๆ] 2549 2 รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย)

1947 เม่ือคุณหมอไม่รู้จักสำรอำหำรเสริมบ ำบัดโรคควำมตำยอำจ...ก ำลังครอบง ำคุณ แสตรนด์, เรย์ ดี 2549 1 อนิเมทกรุ๊ป

1948 เม่ือคุณหมอไม่รู้จักสำรอำหำรเสริมบ ำบัดโรคควำมตำยอำจ...ก ำลังครอบง ำคุณ แสตรนด์, เรย์ ดี 2549 1 อนิเมทกรุ๊ป

1949 เม่ือคุณหมอไม่รู้จักสำรอำหำรเสริมบ ำบัดโรคควำมตำยอำจ...ก ำลังครอบง ำคุณ แสตรนด์, เรย์ ดี 2549 2 อนิเมทกรุ๊ป

1950 ไมโครเอนแคปซูเลชันของยำอินโดเมทำซินโดยวิธีโคแอเซอร์เวช่ันเชิงซ้อน กรนิสำ ชมภูศรี. 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1951 ยำ - 2549 2 หมอชำวบ้ำน

1952 ยำฉีด ภำรุณี ถนอมเกียรติ. 2549 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1953 ยำธำตุอบเชย : ภูมิปัญญำไทยเพ่ือสุขภำพอันย่ังยืน สันติสุข โสภณสิริ. 2549 1 โครงกำรสมุนไพรเพ่ือกำรพ่ึงตนเอง มูลนิธิสุขภำพไทย

1954 ยำลดควำมอ้วน ไมเคิล, เดอโบรำ 2549 1 หมอชำวบ้ำน

1955 ระเบียบวิธีวิจัยทำงวิทยำศำสตร์เภสัชกรรม ไชยวัฒน์ ไชยสุต. 2549 1 คณะเภสัชศำสตร์ ม.เชียงใหม่

1956 รู้จักอำหำรเสริม - 2549 2 บ้ำนหนังสือ 19

1957 เร่ืองต้ังต ำรับผลิตภัณฑ์สเปรย์ระงับกล่ินปำก กนิษฐำ เกียรต์ิเกริกไกร. 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1958 โรคอัลไซเมอร์และภำวะสมองเส่ือม : ค ำถำมท่ีคุณมี ค ำตอบท่ีคุณต้องกำร เฮย์, เจนนิเฟอร์ 2549 1 หน้ำต่ำงสู่โลกกว้ำง
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

1959 ฤทธ์ิของสำรสกัดจำกเปลือกมังคุดท่ีมีผลในกำรลดกำรบีบตัวของล ำไส้เล็กส่วน... อธิรญำ กนกวลัย 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1960 เลือดและระบบน้ ำเหลือง รับพร กิตติวัชร 2549 3 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1961 วัคซีน ท่ีคุณยังไม่รู้ สุรีย์พร กอบเก้ือชัยพงษ์ 2549 2 กรกนกกำรพิมพ์

1962 วิธีด ำเนินกำรมำตรฐำนของคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรศึกษำวิจัยในคนด้ำน - 2549 1 สถำบันกำรแพทย์แผนไทย กรมพัฒนำฯ

1963 ศัพท์เภสัชศำสตร์ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ : ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน - 2549 6 รำชบัณฑิตยสถำน

1964 ศึกษำควำมเส่ียงต่อทำงเดินอำหำรของผู้ป่วยท่ีใช้ยำต้ำนกำรอักเสบท่ีมิใช่สเตียรอยด์ ดวงฤทัย ใจสุภำพ. 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1965 ศึกษำพฤติกรรมกำรใช้ยำกลุ่ม NSAIDs ในโรงพยำบำลปิยะมินทร์และโรง... ทิพย์พร ดวงประไพ 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1966 สมุนไพรในอุทยำนแห่งชำติภำคใต้ - 2549 1 ศูนย์พัฒนำต ำรำกำรแพทย์แผนไทย

1967 สมุนไพรในอุทยำนแห่งชำติภำคเหนือ - 2549 1 ศูนย์พัฒนำต ำรำกำรแพทย์แผนไทย

1968 สมุนไพรในอุทยำนแห่งชำติภำคอีสำน - 2549 1 ศูนย์พัฒนำต ำรำกำรแพทย์แผนไทย

1969 สมุนไพรเพ่ือสุขภำพและควำมงำม ตรีสุคนธ์. 2549 2 คลินิกสุขภำพ

1970 สวยจริง สวยทน สวยนำน : ด้วยเคล็ดลับจำกธรรมชำติ พิมลพรรณ อนันต์กิจไพศำล 2549 1 ชบำ พับลิชช่ิง เวิร์กส

1971 สวยด้วยมือหมอ vs ไกลหมอก็สวยได้ ศรินยำ พรมค ำ 2549 1 สิปประภำ

1972 สวยให้เสร็จ วิไล ธนสำรอักษร. 2549 1 ล่องใจ

1973 สวยอย่ำงฉลำด พิมลพรรณ พิทยำนุกุล 2549 1 มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค

1974 สะอำดและสวยด้วยสบู่ธรรมชำติ คมสัน หุตะแพทย์. 2549 1 เกษตรกรรมธรรมชำติ

1975 สัมมนำวิชำกำรเทคโนโลยีชีวภำพเภสัชกรรม คร้ังท่ี 7 เร่ือง"นวัตกรรม : กำรประยุกต์... สัมมนำวิชำกำรเทคโนโลยีชีวภำพเภสัช… 2549 2 โรงพิมพ์ครองช่ำง

1976 ส ำรวจกลุ่มอำกำรไม่สบำยอันเน่ืองจำกกำรขำดเอสโตรเจนและกำรดูแลรักษำ... สุรสำ แซ่ต้ัง. 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1977 ส ำรวจควำมเป็นไปได้ของปฏิกิริยำระหว่ำงยำในกลุ่มยำท่ีต้องเฝ้ำระวัง (high... วนิดำ เนียนทะศำสตร์ 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1978 ส ำรวจควำมรู้ทัศนคติและพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรเสริมเพ่ือบ ำรุงสมองของ... สุขุมำล นำสวัสด์ิ 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1979 สุดยอดต ำรำโอสถทิพย์ : ให้ควำมประจักษ์แจ้งในกำรรักษำโรคต่ำง ๆ พฤฒำจำรย์วิพุธโยคะ รัตนรังษี 2549 2 ปิรำมิด

1980 สู้เพ่ือไทยไร้ควันบุหร่ี : บันทึกไว้เป็นประวัติศำสตร์ ประกิต วำทีสำธกกิจ. 2549 1 มูลนิธิรณรงค์เพ่ือกำรไม่สูบบุหร่ี
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1981 เสน่ห์สำวเพ่ือผิวสวย : ผิวสวยท่ีมำพร้อมกับเสน่ห์แห่งเรือนร่ำงโดยไม่ต้องเสียเงิน... นิภำพร ตะเภำพงษ์. 2549 2 ดวงตะวัน

1982 หนังสือนำนำสำระ (จำกวิชำสัมมนำ). เล่ม 1 เกษร นันทจิต. 2549 2 ประชำกรธุรกิจ

1983 หลักกำรออกฤทธ์ิของยำ (ส ำหรับนักศึกษำคณะพยำบำลศำตร์) ศิรประภำ ทับทิม 2549 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1984 เห็ดหลินจือกับกำรรักษำโรค สมศักด์ิ ชินกร 2549 1 โฟร์ พร้ินต้ิง

1985 อดีต ปัจจุบัน อนำคต วิทยำกำรเคมีและเภสัชไทย - 2549 2 มูลนิธิบัณฑิตยสภำวิทยำศำสตร์และฯ

1986 อะตอมมิกแอบซอบชันและอะตอมมิกอีมีสชันสเปกโทรเมตรี วิรัช เรืองศรีตระกูล. 2549 2 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

1987 อะเมซ่ิงไทยอโรม่ำแอนด์บิวต้ี : มหัศจรรย์เคร่ืองหอมไทยเพ่ือสุขภำพและควำมงำม งำนชุมนุมแพทย์แผนไทยและสมุนไพร... 2549 1 มูลนิธิกำรแพทย์แผนไทยพัฒนำ

1988 อำหำรต้ำนได้สำรพัดโรค ดูดีได้ทุกสภำวะ พรพิมล ศิริกุล 2549 1 ชบำ พับลิชช่ิง

1989 อำหำรลดโคเลสเตอรอล ฮำจิเมะ, นำทำจิมะ. 2549 1 สุขภำพใจ

1990 อิมัลชันทำงเภสัชกรรม เกษร จันทร์ศิริ  2549 1 คณะเภสัชศำสตร์ ม.ศิลปำกร

1991 อีมัลช่ันและยำเหน็บ(พิมพ์คร้ังท่ี 12) มัณฑนำ ภำณุมำภรณ์. 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1992 เอกสำรค ำสอนกลัยโคไซด์. PY 3333(พิมพ์คร้ังท่ี 7) ชำญชัย สำดแสงจันทร์. 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1993 เอกสำรประกอบกำรสอน เร่ืองยำออกฤทธ์ิต่อระบบประสำทส่วนกลำง นิตยำวรรณ กุลณำวรรณ. 2549 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1994 เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวิชำกำรควบคุมมำตรฐำนสมุนไพรเร่ืองกำรพัฒนำวิธี... รัตนำ อินทรำนุปกรณ์. 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1995 เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวิชำปฏิบัติกำรเภสัชกรรม 4. PY 4131 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1996 เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวิชำเภสัชกรรม 2. PY 3113 : เร่ือง Colloidal… มัณฑนำ ภำณุมำภรณ์ 2549 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1997 เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวิชำเภสัชกรรม 5. PY5112(พิมพ์คร้ังท่ี 2) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2549 11 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1998 เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวิชำเภสัชวิเครำะห์. 2 พวงแก้ว ลัคนทินพร. 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1999 เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวิชำเภสัชเวท 2 : เร่ืองกำรสกัดแยกและกำร... รัตนำ อินทรำนุปกร 2549 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2000 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรต้ังต ำรับเภสัชภัณฑ์. PY5132(พิมพ์คร้ังท่ี 3) รัตนำ อินทรำนุปกรณ์. 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2001 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำเภสัชวิทยำ 1. PM 3433 : ยำออกฤทธ์ิต่อระบบประ... นิตยำวรรณ กุลณำวรรณ. 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2002 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำเภสัชวิทยำ 1. PM 3433 : หลักควำมรู้เบ้ืองต้นทำง... นิตยำวรรณ กุลณำวรรณ. 2549 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

2003 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำเภสัชวิทยำ 2. PM 4413 : เร่ืองยำต้ำนจุลชีพ วิรัตน์ ทองรอด 2549 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2004 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำเภสัชวิทยำ. 1 PM 3433 ประสำน ธรรมอุปกรณ์ 2549 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2005 เอกสำรประกอบค ำสอนอนุกรมวิธำนพืชสมุนไพร(พิมพ์คร้ังท่ี 8) ชำญชัย สำดแสงจันทร์. 2549 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2006 Communication skills clinical practice จำกมุมมองท่ีหลำกหลำย - 2548 1 สมำคมกุมำรแพทย์แห่งประเทศไทย

2007 Current concepts in pediatric critical care - 2548 1 ชมรมโรคระบบหำยใจและเวชบ ำบัดวิกฤต

2008 Evidence-based clinical practice guideline ทำงอำยุรกรรม 2548           - 2548 1 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

2009 กำแฟ : เคร่ืองด่ืมจำกแดนสรวง ศิริรัตน์ ศรทัตต์ 2548 1 แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย)

2010 กำรควบคุมคุณภำพสมุนไพรผิวมะกรูด ศิริอร โมทนะเทศ 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2011 กำรจัดกำรด้ำนเภสัชอุตสำหกรรม. PY 5602 (พิมพ์คร้ังท่ี 2) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2548 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2012 กำรจัดกำรด้ำนเภสัชอุตสำหกรรม. PY 5602 (พิมพ์คร้ังท่ี 3) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2013 กำรดูแลรักษำสุขภำพด้วยผักพ้ืนบ้ำน - 2548 1 ศูนย์พัฒนำต ำรำกำรแพทย์แผนไทย

2014 กำรดูแลสุขภำพแบบพ่ึงตนเองด้วยสมุนไพรในงำนสำธำรณสุขมูลฐำน เพ็ญนภำ ทรัพย์เจริญ 2548 2 ศูนย์พัฒนำต ำรำกำรแพทย์แผนไทย

2015 กำรต้ังต ำรับและกำรศึกษำกำรปลดปล่อยตัวยำจำก Mimesulide Gels ธนำกร เกริงก ำจรกิจ 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2016 กำรบริบำลทำงเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ - 2548 8 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2017 กำรปฏิบัติท่ีดีในกำรจัดเก็บและกำรปฏิบัติท่ีดีในกำรจัดส่ง - 2548 1 ดีทแฮล์ม

2018 กำรประชุมวิชำกำรเภสัชศำสตร์ คร้ังท่ี 3 เร่ืองยำและโรคหูคอ จมูก ณ ห้องประชุม... กำรประชุมวิชำกำรเภสัชศำสตร์เร่ืองยำ... 2548 8 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยรังสิต

2019 กำรประเมินควำมต้องกำรของประชำชนในกำรให้ค ำปรึกษำกำรเลิกสูบบุหร่ี...    กังวำน เกียรติกุณฑล 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2020 กำรประยุกต์ใช้แบบแผนควำมเช่ือทำงด้ำนสุขภำพศึกษำพฤติกรรมกำรใช้ยำ...  นวพรรษ ต้ังศีลวัฒนกุล 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2021 กำรป้องกันควำมคลำดทำงยำ : เพ่ือควำมปลอดภัยของผู้ป่วย - 2548 1 สมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล (ประเทศไทย)

2022 กำรเปล่ียนแปลงยำเบ้ืองต้น ประสำน ต้ังยืนยงวัฒนำ. 2548 2 พี เอส แอนด์ ซัน

2023 กำรพัฒนำชุดทดสอบสำรบอแร็กซ์ในอำหำร รัชนี เลิศวิริยะศักด์ิ 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2024 กำรพัฒนำต ำรับลิปกลอสชนิดให้ควำมชุมช้ืนท่ีมีส่วนผสมของคอลลำเจน     อิทธินันท์ ตันจำรุพันธ์ 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

2025 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ยำอมชะเอมตอกเม็ดสูตรปรำศจำกน้ ำตำล สุชำสินี พำนทอง 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2026 กำรพัฒนำสูตรต ำรับยำเม็ดคลอเฟนิรำมีนมำลีเอตชนิดแตกกระจำยตัวในปำก จิรำภรณ์ ย่ิงยง 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2027 กำรพัฒนำสูตรต ำรับยำเม็ดจำกสำรสกัดอย่ำงหยำบของพริกข้ีหนู สุคนธำ ธ ำรงลักษณ์กุล 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2028 กำรพัฒนำสูตรต ำรับและผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำรสกัดเข้มข้นอย่ำงหยำบจำก... ดวงกมล โพธ์ิศรี 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2029 กำรพัฒนำสูตรต ำรับโลชันกันแดดผสมสำรช่วยใหเผิวขำวและบ ำรุงผิว ปิติกำนต์ ถำวร 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2030 กำรเยียวยำด้วยหัวใจถักทอข่ำยใยชีวิต สถำบันพัฒนำและรับรองคุณภำพฯ 2548 2 สถำบันพัฒนำและรับรองคุณภำพฯ

2031 กำรวิเครำะห์ปัจจัยเส่ียงของกำรเกิดโรคเบำหวำนและควำมดันโลหิตสูงของ... วรรณวิมล จำนทอง 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2032 กำรศึกษำกำรเสริมฤทธ์ิในกำรต้ำนเช้ือ Methicillin resistant staphyloco... ตะวัน วัชรำทักษิณ 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2033 กำรศึกษำควำมคงตัวของ magnesium ascorbyl phosphate ท่ีผสมในโลชัน... รัชดำพร จ ำปำมูล 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2034 กำรศึกษำควำมแตกต่ำงของกำรให้ค ำปรึกษำของเภสัชกรเจ้ำของร้ำนและ... กำนดำ วิมลสิริสุข 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2035 กำรศึกษำคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนของเภสัชกรกำรตลำด ภูริทัต ทองเพ็ชร 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2036 กำรศึกษำคุณลักษณะของร้ำนยำท่ีพ่ึงประสงค์ของผู้ท่ีมีโอกำสมำใช้บริกำรสถำน… พิรำวรรณ บำนช่ืนวิจิตร. 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2037 กำรศึกษำทัศนคติของผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อกำรเลือกใช้กำรแพทย์ทำงเลือก...   อุษณิษำ วิชชุปัญญำพำณิชย์ 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2038 กำรศึกษำเปรียบเทียบฤทธ์ิของยำครีม gentamicin ท่ีมีผลต่อเช้ือ... สุกฤตำ ปริพิทักษ์กุล 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2039 กำรศึกษำผลของ Polysorbate 80 ต่อคุณสมบัติกำรละลำยยำเม็ด Nimesulide วิสิฐ มุนินทร์นิมิตต์ 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2040 กำรศึกษำพฤติกรรมกำรใช้ยำเม็ดคุมก ำเนิดฮอร์โมนรวมของผู้มำรับบริกำร... ธิดำ เฉียวกุล 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2041 กำรศึกษำพฤติกรรมผูเบริโภคในกำรใช้ยำระบำยจำกร้ำนยำในอ ำเภอบำงพลี สุวรรณี ม่วงงำม 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2042 กำรศึกษำฤทธ์ของสำรสกัดอย่ำงหยำบกระชำยด ำต่อกำรหดตัวของท่อน ำเช้ืออสุจิ วุฒินันท์ วุฒิกรวิภำค 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2043 กำรศึกษำลักษณะเฉพำะของงำนเภสัชกรรมชุมชนตำมควำมเห็นของเภสัชกร โสฬส วงศ์ศิริสีหรำ 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2044 กำรศึกำำควำมร่วมมือของผู้ป่วยสูงอำยุในกำรใช้ยำลดไขมันในเลือดกรณี...    ปำรภัทร โศภำรักษ์ 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2045 กำรสกัด, กำรต้ังต ำรำแคปซูลและวิเคระห์ปริมำณสำรส ำคัญแคปไซซิน ตรีสมร เนตรมัย 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2046 กำรสกัดแยกและกำรตรวจเอกลักษณ์สำรไดเทอร์พีนอยด์จำกต้นฟ้ำทะลำยโจร รัตนำ อินทรำนุปกรณ์. 2548 8 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

2047 กำรสกัดและกำรต้ังต ำรับสบู่ชุมเห็ดเทศ สุริยะ วุ่นจินำ 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2048 กำรสกัดและทดสอบฤทธ์ิ Antimicrobial จำกสำรสกัดหยำบในรำกมะรุม อรทัย สุดำเดช 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2049 กำรสกัดสำร Curcuminoids จำกขม้ินชันโดยใช้ Hydrotropes เป็นสำรเพ่ิมกำร... ปรียำภรณ์ สุนีย์รัตนกุล 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2050 กำรสกัดสำร Saponins จำกกำกเมล็ดชำ สำวิตรี เจริญรวย 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2051 กำรสกัดสำรส ำคัญจำกแก่นมะหำด นิชนันท์ ธีรวัฒโนดม 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2052 กำรส ำรวจกำรดูแลรักษำตนเองของผู้ป่วยโรคแผลในทำงเดินอำหำรในร้ำนยำ... จริญญำ จันทสมิต 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2053 กำรส ำรวจกำรบริโภคข้ำวกล้องแทนข้ำวขำวในผู้ป่วยเบำหวำน เบญจมำศ เบญจศิริ 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2054 กำรส ำรวจควำมคิดเห็นกลุ่มผู้ป่วยในโครงกำรหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ...  เฉลิมชล ขันนำค 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2055 กำรส ำรวจควำมรู้และกำรเลือกใช้ยำเม็ดคุมก ำเนิดในผู้หญิงวัยเจริญพันธ์ุ... อธิกะ สิงหรัตนศิริ 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2056 กำรส ำรวจติดตำมคุณภำพบริกำรทำงเภสัชกรรมของร้ำนยำคุณภำพท่ีผ่ำน...   พิมลพรรณ แก้วทรัพย์ 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2057 กำรส ำรวจทัศนคติของผู้ปกครองเก่ียวกับกำรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร... สำโรช ลิวัฒนโสภำ 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2058 กำรส ำรวจประสิทธิภำพกำรท ำหน้ำท่ีของข้อเข่ำและกำรดูแลสุขภำพในหญิง...    อรสำ คณำนันท์ 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2059 กำรส ำรวจพฤติกรรมและควำมรู้เก่ียวกับกำรรักษำสิวของนักเรียนช้ันมัธยม... กฤตศวรรณ อุควงศ์เสรี 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2060 กำรส ำรวจพฤติกรรมและแรงจูงใจในกำรบริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของ...  ฐิติลักษณ์ เอ๋ียวสกุล 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2061 กินดีสุขภำพดี : โภชนำกำรทำงเลือกและซูเปอร์อำหำรสุขภำพ ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ 2548 1 แสงแดด

2062 เกล้ือน สุรเกียรติ อำชำนำนุภำพ. 2548 1 หมอชำวบ้ำน

2063 คลินิกสีเขียว สุชำวดี 2548 1 คุณพ่อ

2064 ควำมรู้ ประสบกำรณ์ และควำมคิดเห็นของพยำบำลเก่ียวกับยำเม็ดคุมก ำเนิดฉุกเฉิน เกสรำ ศรีพิชญำกำร. 2548 1 คณะพยำบำลศำสตร์ ม.เชียงใหม่

2065 คัมภีร์สิทธิสำรสงเครำะห์ - 2548 2 ศูนย์พัฒนำต ำรำกำรแพทย์แผนไทย

2066 ค ำอธิบำยต ำรำพระโอสถพระนำรำยณ์ ชยันต์ พิเชียรสุนทร. 2548 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

2067 คุณสมบัติกำรเป็นสำรกันเสียของสำรสกัดชำเขียวในต ำรับยำเตรียม วรวุฒิ สุจิตชวำลำกุล 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2068 คู่มือกำรบริหำรคลังยำต้ำนไวรัสเอดส์ - 2548 1 ส ำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดฯ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  95 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

2069 คู่มือฉลำดใช้วิตำมิน แร่ธำตุ และสมุนไพร - 2548 1 รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย)

2070 คู่มือฐำนข้อมูลพืชพิษ สุธิดำ ไชยรำช 2548 1 บริษัท ดิจิตอล เอ็กซ์-ซำยด์ จ ำกัด

2071 คู่มือดูแลสุขภำพด้วยกำรล้ำงพิษ ฮำร์เปอร์, เจนนิเฟอร์ 2548 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2072 คู่มือดูแลสุขภำพด้วยวิตำมินและเกลือแร่ เออร์เซล, อแมนดำ 2548 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2073 คู่มือปฏิบัติกำรเภสัชกรรม 2. PY 3141 - 2548 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2074 คู่มือปฏิบัติกำรเภสัชกรรม 3. PY 4111 - 2548 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2075 คู่มือปฏิบัติกำรเภสัชกรรม 5. PY 5121 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2548 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2076 คู่มือเภสัชกร : กำรผสมยำเคมีบ ำบัด - 2548 3 สมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล (ประเทศไทย)

2077 คู่มือยำ ปรำณี ทู้ไพเรำะ. 2548 1 คณะพยำบำลศำสตร์ ม.มหิดล

2078 เคมีของยำ : กำรเปล่ียนแปลงของยำในร่ำงกำย และ prodrugs เกษร นันทจิต. 2548 3 คณะเภสัชศำสตร์ ม.เชียงใหม่

2079 เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภำพ - 2548 1 สุขภำพใจ

2080 เคล็ดลับต ำรับยำสมุนไพรรักษำโรค ล ำปำง ปำซิโร 2548 3 มรดกสยำม

2081 เคล็ดลับผิวอ่อนเยำว์ ฟ้ืนฟูผิวสวยใสใน 6 สัปดำห์ ศิตำภรณ์ ศิโรช. 2548 1 ไพลินบุ๊คเน็ต

2082 จริยธรรมแห่งวิชำชีพเภสัชกรรมและกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติ - 2548 1 ศูนย์ประสำนงำนกำรศึกษำเภสัชศำสตร์ฯ

2083 เจำะลึกผลวิจัยสมุนไพรยอดนิยม แสงไทย เค้ำภูไทย. 2548 2 ปิรำมิด

2084 ไซลิทอลสำรรสหวำนแทนน้ ำตำลในยำอม เยำวภำ แก้วสำยตำ 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2085 ต ำรำจักษุวิทยำ - 2548 1 หมอชำวบ้ำน

2086 ต ำรำพระโอสถพระนำรำยณ์ (ฉบับแผนโบรำณ) ปวเรศวริยำลงกรณ์,--สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยำ.2548 2 บุ๊คคอนเนอร์

2087 ต ำรำยำ : ปริวรรตจำกใบลำน อ ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหำสำรคำม - 2548 1 โรงพิมพ์ศิริธรรมออฟเซ็ท

2088 ต ำรำยำ : ปริวรรตจำกใบลำน อ ำเภอโกสุมพิสัย และอ ำเภอนำเชือก จังหวัดมหำสำรคำม - 2548 1 โรงพิมพ์ศิริธรรมออฟเซ็ท

2089 ต ำรำยำ : ปริวรรตจำกใบลำน อ ำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม - 2548 1 โรงพิมพ์ศิริธรรมออฟเซ็ท

2090 ต ำรำโรคผิวหนังในเวชปฏิบัติปัจจุบัน = Dermatology 2010 ปรียำ กุลละวณิชย์, บรรณำธิกำร 2548 3 โฮลิสติก พับลิชช่ิง
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  96 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

2091 ต ำรำสรรพคุณยำและต ำรำยำ, ฉบับกรมหลวงวงษำธิรำชสนิทและพระองค์เจ้ำสำยสนิทวงศ์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2548 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

2092 นรีเวชวิทยำเด็กและวัยรุ่น - 2548 1 คณะแพทยศำสตร์ ม.สงขลำนครินทร์

2093 น้ ำพลังมหัศจรรย์เพ่ือสุขภำพดี - 2548 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2094 น้ ำมันหอมระเหยและสำรสกัดจำกสมุนไพรไทย : กำรใช้ทำงยำและเคร่ือง… อรัญญำ มโนสร้อย 2548 2 โรงพิมพ์ครองช่ำง

2095 แนวทำงกำรผลิตยำจำกสมุนไพรในรูปแบบยำข้ีผ้ึงและเจล พนิดำ วยัมหสุวรรณ. 2548 1 กองควบคุมยำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรฯ

2096 แนวทำงกำรผลิตวัตถุดิบปัญจขันธ์ในประเทศไทย เย็นจิตร เตชะด ำรงสิน, บรรณำธิกำร 2548 4 กรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและกำรฯ

2097 แนวทำงกำรเลือกใช้ยำลดควำมดันโลหิตในผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูงร่วมกับ...    ศศิประภำ ถำวร 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2098 บทเรียน 30 ปี ธรรมชำติบ ำบัดในมือแพทย์ : เคล็ดวิชำรักษำมะเร็งแบบ... บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล 2548 1 รวมทรรศน์

2099 ปฏิกิริยำระหว่ำงยำกับอำหำรทำงสำยให้อำหำรในโรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร์ ณัฐชยำ ศรีสัตยเสถียร 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2100 ปฏิบัติกำรแปลงโฉม  โกสินทร์ แจ่มเพ็ชรรัตน์ 2548 1 ณ เพชร ส ำนักพิมพ์

2101 เปรียบเทียบควำมรู้เก่ียวกับโรคอ้วนและพฤติกรรมกำรควบคุมน้ ำหนักของ...          อัจฉรำ สุนทรำศรัย 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2102 ผลของสำรสกัดหยำบใบมะขำมแขกด้วยน้ ำต่อกำรบีบตัวของกระเพำะอำหำร ธีรวัฒน์ ศรีนิธิโรจน์ 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2103 ผลิตภัณฑ์เพ่ือกำรดูแลผิวพรรณ มัณฑนำ ภำนุมำภรณ์, บรรณำธิกำร 2548 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2104 ผักพ้ืนบ้ำนอำหำรไทย : โอชะคุณค่ำสุขภำพของผักพ้ืนบ้ำนไทยกว่ำ 130 ชนิด - 2548 2 แสงแดด

2105 พจนำนุกรมสมุนไพรไทย วิทย์ เท่ียงบูรณธรรม. 2548 1 รวมสำส์น

2106 พรรณไม้สะสมของสุรัตน์ วัณโณ สุรัตน์ วัณโณ 2548 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

2107 พรรณไม้หอม - 2548 1 ศูนย์พัฒนำต ำรำกำรแพทย์แผนไทย

2108 พืชมีประโยชน์วงศ์เปล้ำ ก่องกำนดำ ชยำมฤต 2548 1 โครงกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และศึกษำฯ

2109 พืชวงศ์เข็มของประเทศไทย : คู่มือภำพสกุลท่ีพบในประเทศไทยและสกุลท่ี... พุฟ, คริสเตียน 2548 1 หอพรรณไม้ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำฯ

2110 พืชสมุนไพรในล ำพะยำ - 2548 1 ศูนย์วิจัยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

2111 โฟลอินเจคชันท่ีใช้กำรตรวจวัดแบบเคมิลูมิเนสเซนซ์ส ำหรับกำรวิเครำะห์เภสัช... วิรัช เรืองศรีตระกูล. 2548 2 คณะเภสัชศำสตร์ ม.ขอนแก่น

2112 เภสัชกรรม 4. PY4112 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2548 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  97 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

2113 เภสัชกรห่วงใยสุขภำพและกำรใช้ยำในบุรุษ - 2548 6 สมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล (ประเทศฯ

2114 เภสัชวิทยำส ำหรับนักศึกษำวิทยำศำสตร์สุขภำพ. เล่ม 1 บุญเกิด คงย่ิงยศ, บรรณำธิกำร 2548 1 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

2115 แมลงอำหำรมนุษย์ในอนำคต กัณฑ์วีร์ วิวัฒน์พำณิชย์. 2548 1 ศูนย์พัฒนำต ำรำกำรแพทย์แผนไทย

2116 ย่อเภสัชกรรมไทยและสรรพคุณสมุนไพร วุฒิ วุฒิธรรมเวช. 2548 1 ศิลป์สยำมบรรจุภัณฑ์และกำรพิมพ์

2117 ยำ - 2548 1 หมอชำวบ้ำน

2118 ยำปฏิชีวนะกลุ่มเศฟำโลสปอรินส์ - 2548 4 สมำคมโรคติดเช้ือแห่งประเทศไทย

2119 ยำและผลิตภัณฑ์ธรรมชำติท่ีใช้รักษำโรคอัลไซเมอร์ - 2548 5 คณะเภสัชศำสตร์ ม.เชียงใหม่

2120 ยำหมำ ยำแมว - 2548 1 หมอชำวบ้ำน

2121 ระบบกำรใช้ยำในโรงพยำบำลเพ่ือควำมปลอดภัยของผู้ป่วย - 2548 3 สมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล

2122 ระบบยำในโรงพยำบำลกับกฎหมำยและจริยธรรม - 2548 1 ศูนย์กฎหมำยสุขภำพและจริยศำสตร์

2123 รำยช่ือผลิตภัณฑ์ยำคุณภำพและผู้ผลิต สุขศรี อ้ึงบริบูรณ์โอสถ. 2548 14 ส ำนักยำและวัตถุเสพติด กรมฯ

2124 เรียนรู้เร่ืองสมุนไพร จิตระพี บัวผัน. 2548 2 ปิรำมิด

2125 เร่ืองกำรสัมภำษณ์เชิงลึกเก่ียวกับควำมพึงพอใจของเภสัชกรชุมชนท่ีปฏิบัติ ... วรำภรณ์ แซ่ต้ัง. 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2126 เร่ืองเล่ำจำกหมอเพ็ญ. 1 เพ็ญนภำ ทรัพย์เจริญ 2548 2 ศูนย์พัฒนำต ำรำกำรแพทย์แผนไทยฯ

2127 เร่ืองเล่ำดีๆ บ ำรุงจิตใจ ชอล, พำก ซอง 2548 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2128 โรคเบำหวำน - 2548 1 มหำวิทยำลัยมหิดล

2129 ฤทธ์ิต้ำนเช้ือแบคทีเรียจำกสำรสกัดหยำบดำวเรือง ธีรวัฒน์ หุ่นธำนี 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2130 ลดคอเลสเตอรอลใน 12 สัปดำห์ คำตซ์, เดวิด แอล. 2548 1 รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย)

2131 ลบร้ิวรอยและจุดด่ำงด ำบนใบหน้ำโดยไม่ต้องศัลยกรรม พนิดำ กุลประสูติดิลก. 2548 1 สุขภำพใจ

2132 ลบร้ิวรอยและจุดด่ำงด ำบนใบหน้ำโดยไม่ต้องศัลยกรรม พนิดำ กุลประสูติดิลก. 2548 1 สุขภำพใจ

2133 ล้ำงพิษ 10 วัน ต ำรับบัลวี ลลิตำ ธีระสิริ 2548 1 รวมทรรศน์

2134 ล้ำงพิษชีวิต สคริฟเนอร์, เจน 2548 2 ปรำชญ์เปรียว
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  98 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

2135 เลเซอร์ในเวชส ำอำง นิวัติ พลนิกร. 2548 1 โฮลิสติก

2136 วัคซีนและโรคติดเช้ือท่ีป้องกันได้ด้วยวัคซีน - 2548 1 สมำคมกุมำรแพทย์แห่งประเทศไทย

2137 วำรีบ ำบัด : ควำมรู้สปำสร้ำงสุขภำพ บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล 2548 1 รวมทรรศน์

2138 วิตำมิน ซิลเวอร์แมน, ฮำโรลด์ เอ็ม. 2548 1 หมอชำวบ้ำน

2139 ศัพท์ : เภสัชวิทยำและสมุนไพร วรุณวรรณ ผำโคตร. 2548 4 เค.เอส.พี กำรพิมพ์

2140 สบู่ด ำ พืชพลังงำนสำรพัดประโยชน์ ทวีศักด์ิ อุ่นจิตติกุล 2548 1 วศิระ

2141 สมุนไพรบ ำบัดเบำหวำน 130 ชนิด จุไรรัตน์ เกิดดอนแฝก. 2548 2 โรงพิมพ์ เซเว่น พร้ินต้ิง กรุ๊ป

2142 สมุนไพรรักษำโรค ลัดดำ. 2548 3 บ้ำนหนังสือ 19

2143 สมุนไพรเสริมควำมงำม อำยุยืน วีรฉัตร ชูพงษ์ 2548 1 ไพลิน

2144 สวยด้วยสมุนไพร นภัสนันท์ พุ่มสุโข, บรรณำธิกำร 2548 2 บ้ำนหนังสือ 19

2145 สำรพันค ำถำมเร่ือง ยำ สมุนไพร อำหำร เคร่ืองส ำอำง. เล่ม 2 - 2548 5 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรฯ

2146 สำรพิษในชีวิตประจ ำวัน - 2548 2 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

2147 สำรอำหำรดี ๆ อยู่ 120 ปี ไม่มีโรค สัณห์ ศัลยศิริ 2548 1 ชบำ พับลิชช่ิง เวิร์กส

2148 สำรำนุกรมสมุนไพร. เล่ม 1 : สมุนไพรสวนสิรีรุกขชำติ - 2548 1 มูลนิธิมหำวิทยำลัยมหิดล

2149 สำรำนุกรมสมุนไพร. เล่ม 5 : สมุนไพรพ้ืนบ้ำนอีสำน - 2548 1 มูลนิธิมหำวิทยำลัยมหิดล

2150 สำเหตุของควำมไม่ร่วมมือในกำรใช้ยำของผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูงท่ีรับกำรรักษำ... ภัชนิศำ เปรมส ำรำญ 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2151 สิทธิกำริยะ : รวมบทควำมอำศรมควำมคิด ยำจำกสมุนไพรกับกำรแพทย์ทำงเลือก - 2548 1 สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ จุฬำฯ

2152 สิทธิกำริยะ: รวมบทควำมอำศรมควำมคิดยำจำกสมุนไพรกับกำรแพทย์ทำงเลือก - 2548 2 สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2153 สิทธิบัตรยำ : ยำใจคนรวย กรรณิกำร์ กิจติเวชกุล. 2548 2 กลุ่มศึกษำปัญหำยำ (กศย.)

2154 หลักเกณฑ์และหลักฐำนเชิงประจักษ์ในกำรพัฒนำบัญชียำหลักแห่งชำติ พ.ศ. 2547 - 2548 1 ส ำนักงำน

2155 หลักเกณฑ์วิธีกำรท่ีดีในกำรผลิตยำจำกสมุนไพร สุดำ ดิลกพัฒนมงคล. 2548 2 กองควบคุมยำ ส ำนักงำนคณะฯ

2156 หลักอนุกรมวิธำนพืช จิตรำภรณ์ ธวัชพันธ์ุ 2548 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

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

2157 ห้องปฏิบัติกำรทดสอบมำตรฐำนหลักประกันคุณภำพยำ - 2548 2 คณะเภสัชศำสตร์ ม.มหิดล

2158 อันตรกิริยำของยำท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนในใบส่ังยำผู้ป่วยนอกท่ีมีควำมผิดปกติ... วีร์ วินิจสร 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2159 อำศรมสมุนไพร : เคล็ดวิชำหมอพ้ืนบ้ำน ภำณุทรรศน์ 2548 4 คุณพ่อ

2160 อีมัลช่ันและยำเหน็บ มัณฑนำ ภำณุมำภรณ์. 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2161 เอกสำรค ำสอนกลัยโคไซด์. PY 3333 ชำญชัย สำดแสงจันทร์. 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2162 เอกสำรค ำสอนวิชำ 614 201 สำรพิษในชีวิตประจ ำวัน - 2548 2 คณะเภสัชศำสตร์ ม.ขอนแก่น

2163 เอกสำรค ำสอนวิชำเภสัชวิทยำบ ำบัด 1. PY 4432 : กำรใช้ยำในโรคระบบหัวใจและ... ศิรประภำ ทับทิม. 2548 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2164 เอกสำรประกอบกำรประชุมสัมมนำ เร่ืองบัญชียำหลักแห่งชำติ พ.ศ. 2547 วันจันทร์ท่ี... - 2548 1 คณะกรรมกำรอำหำรและยำ

2165 เอกสำรประกอบกำรสอนกำรควบคุมมำตรฐำนสมุนไพร. PY 5692 ชำญชัย สำดแสงจันทร์ 2548 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2166 เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวิชำกำรควบคุมมำตรฐำนสมุนไพรเร่ืองกำรพัฒนำ... รัตนำ อินทรำนุปกรณ์. 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2167 เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวิชำปฏิบัติกำรเภสัชกรรม 4. PY 4131 - 2548 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2168 เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวิชำเภสัชกรรม 5. PY 5112 - 2548 12 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2169 เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวิชำเภสัชวิเครำะห์. 2 รัตนำ อินทรำนุปกรณ์ 2548 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2170 เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวิชำเภสัชเวท 2 : เร่ืองกำรสกัดแยกและกำรตรวจสอบ... รัตนำ อินทรำนุปกรณ์. 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2171 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำเคมีของยำ 1. PY 4213 อนงค์ ตีระวนิชพงศ์ 2548 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2172 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำเภสัชกรรมคลินิก 1. PY 4453 : วิชำปฏิบัติกำรเภสัช... นิตยำวรรณ กุลณำวรรณ. 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2173 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำเภสัชวิทยำ 1. PM 3433 : เร่ืองยำออกฤทธ์ิต่อระบบ... นิตยำวรรณ กุลณำวรรณ. 2548 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2174 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำเภสัชวิทยำ. 1 PM 3433 ประสำน ธรรมอุปกรณ์ 2548 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2175 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำเภสัชวิทยำบ ำบัด 2. PY 4442 : เร่ือง 1. อำกำรปวด... นิตยำวรรณ กุลณำวรรณ. 2548 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2176 เอกสำรประกอบค ำสอนวิชำเคมีของยำ 2. PY 4243 อนงค์ ตีระวนิชพงศ์ 2548 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2177 เอกสำรประกอบค ำสอนอนุกรมวิธำนพืชสมุนไพร ชำญชัย สำดแสงจันทร์. 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2178 101 อำหำรวิเศษรักษำหัวใจ แอพเพิลเกต, ลิซ 2547 1 องค์กำรค้ำของคุรุสภำ
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

2179 Advances in pharmaceutical care and pharmacotherapeutics. 2 - 2547 1 คณะเภสัชศำสตร์ ม.มหิดล

2180 Critical care : guideline and standards - 2547 1 สมำคมเวชบ ำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย

2181 GMP-R GMP-readiness ควำมพร้อมส ำหรับกำรปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์... - 2547 1 -

2182 Herbal smile = สมุนไพรสร้ำงรอบย้ิม ตรีสุคนธ์. 2547 3 สถำพรบุ๊คส์

2183 กระชำยด ำ-กระชำยแดง สุดยอดสมุนไพรบ ำรุงสุขภำพ ภำณุทรรศน์. 2547 1 ไพลิน

2184 กะเม็ง สมุนไพรมหัศจรรย์ วรำยุ ล้ีประเสริฐ. 2547 1 สุวีริยำสำส์น

2185 กำรจัดกำรด้ำนเภสัชอุตสำหกรรม. PY 5602 (พิมพ์คร้ังท่ี 1) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2547 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2186 กำรตรวจสอบและกำรสกัดแยกสำรส ำคัญจำกสมุนไพร รัตนำ อินทรำนุปกรณ์. 2547 4 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2187 กำรต้ังต ำรับหญ้ำปักก่ิงในรูปแบบของแข็ง นฤมล บุญญำวำนิชย์ 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2188 กำรบริบำลทำงเภสัชกรรมเพ่ือควำมปลอดภัยของผู้ป่วย    - 2547 1 สมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล

2189 กำรประกันคุณภำพระบบกระจำยยำส ำหรับผู้ป่วยในแบบขนำดกำรใช้ 1 วัน ประมนัส ตุ้มทอง. 2547 1 -

2190 กำรประชุมวิชำกำรเภสัชศำสตร์ คร้ังท่ี 2 เร่ืองยำและโรคในระบบทำงเดินอำหำร วันท่ี... กำรประชุมวิชำกำรเภสัชศำสตร์ (คร้ังท่ี 2 :                   2547 2 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยรังสิต

2191 กำรประชุมวิชำกำรวิทยำศำสตร์เภสัชกรรม II เร่ืองกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์... กำรประชุมวิชำกำรวิทยำศำตร์เภสัชกรรม... 2547 2 คณะเภสัชศำสตร์ ม.เชียงใหม่

2192 กำรประเมินกำรใช้ยำลดไขมันในเลือด Simvastatin ในผู้ป่วยนอก โรงพยำบำล... วรยำ ม่ันประเสริฐ 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2193 กำรประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรใช้ผงน้ ำตำลเกลือแร่ (ORS) ของประชำชน... วิไลวรรณ ผสมทรัพย์ 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2194 กำรประเมินและกำรให้ค ำแนะน ำเทคนิคกำรใช้ยำสูดของผู้ป่วย ณ โรงพยำบำล... จิตต์อ ำไพ สิมะวัฒนำ 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2195 กำรเปรียบเทียบกำรรับรู้และควำมเข้ำใจเก่ียวกับร้ำนยำคุณภำพระหว่ำง... วำรินทร์ กิติกุล 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2196 กำรแปรรูปสมุนไพรไทย. เล่ม 2 : ริเร่ิมธุรกิจในครอบครัว เพ่ือลูกหลำนของท่ำน เพ็ญจันทร์ กรุณำมัยวงศ์. 2547 1 ตัว น

2197 กำรพัฒนำต ำรับครีมกันแดดผสมสำรท ำให้ผิวขำวและบ ำรุงผิว จิรำกำญจน์ รำญรอน 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2198 กำรพัฒนำต ำรับยำ Captopril ท่ีเตรียมข้ึนเป็นพิเศษ อรดี วิศเวศวร 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2199 กำรพัฒนำต ำรับสำหร่ำยเทำอัดเม็ด อรวรรณ ติรภัทร 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2200 กำรพัฒนำยำต ำรับแคปซูล จำกสำรสกัดอย่ำงหยำบของใบฟ้ำทะลำยโจร วนิชำ ทรงสถำพรเจริญ 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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2201 กำรพัฒนำยำเม็ดเคลือบน้ ำตำลโดยวิธีกำรฉีดพ่น อมรรัตน์ มูลศรี 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2202 กำรพัฒนำและประเมินคุณภำพส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือกำรเรียนรู้ด้วยตนเองเร่ือง... วีระชัย ภูทองเทียม 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2203 กำรพัฒนำและประเมินส่ือกำรเรียนรู้ด้วยตนเองผ่ำนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง... นภำรัตน์ วิวรรณธนำนุตร์ 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2204 กำรพัฒนำวิธีวิเครำะห์สำรส ำคัญแอนโดรกรำฟโฟไลด์ในฟ้ำทะลำยโจรแคปซูล... เกษศิรินทร์ นิลนนท์ 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2205 กำรศึกษำกำรใช้ยำ enalapril ในโรงพยำบำลบำงบ่อ สุภำวดี เทียงมำ 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2206 กำรศึกษำควำมคงตัวของยำแอสไพรินในร้ำนยำในจังหวัดสมุทรปรำกำร วำริณีฑ์ วงค์อำรี 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2207 กำรศึกษำคุณภำพยำชงชุมเห็ดเทศ พักตร์เพ็ญ หลวงสนำม 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2208 กำรศึกษำทำงเภสัชเวทของต้นกะเม็งตัวเมีย สุทธิรัก ใจเทียมศักด์ิ 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2209 กำรศึกษำแนวทำงกำรเลือกใช้ยำเม็ดคุมก ำเนิดของผู้บริโภคในร้ำนยำ... อรจิรำณ์ กล่ินอยู่ 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2210 กำรศึกษำเปรียบเทียบควำมคิดเห็นท่ีมีต่ออำชีพเภสัชกรกำรตลำดของนักศึกษำ... วำสนำ เหล่ำเวชศำสตร์ 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2211 กำรศึกษำพฤติกรรมกำรใช้ยำต้ำนจุลชีพของผู้มำรับบริกำรจำกร้ำนยำใน...   สุชำพร เพียวประเสริฐ 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2212 กำรศึกษำหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเกณฑ์ข้ันต้นของมำตรฐำนร้ำนยำกับ...      สุรินดำ รัตนำกรพิทักษ์ 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2213 กำรสกัดและกำรต้ังสูตรต ำรับครีมล้ำงหน้ำมะขำม ปิยะนุช สมบูรณ์นำดี 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2214 กำรสกัดและต้ังสูตรต ำรับครีมส ำอำงท ำควำมสะอำดผิวจำกมะขำม พิมลพรรณ ยำสมำน 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2215 กำรสัมภำษณ์เชิงลึกเก่ียวกับควำมคิดเห็นของเจ้ำของร้ำนยำมนกำรส่งต่อ...          วรรณะ พูลสวัสด์ิ 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2216 กำรสัมภำษณ์เภสัชกรเชิงลึกเก่ียวกับอุปสรรคเพ่ือเข้ำสู่กำรเป็นร้ำนยำคุณภำพ... นุชอนงค์ เคหะ 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2217 กำรส ำรวจกำรบริหำรร้ำนยำในห้ำงสรรพสินค้ำเปรียบเทียบกับร้ำนยำในชุมชน... เบญจวรรณ ยวงสุวรรณ 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2218 กำรส ำรวจกำรเปล่ียนรูปแบบของยำต้ำนจุลชีพชนิดฉีดเป็นชนิดรับประทำน...              กฤติยำ วงษ์ค ำจันทร์ 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2219 กำรส ำรวจควำมรู้เก่ียวกับโรคเบำหวำนของประชำชนในเขตอ ำเภอบำงพลี กวินทิพย์ ตันมงคลกำญจน 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2220 กำรส ำรวจคุณภำพของผลิตภัณฑ์ยำแคปซูลขม้ินชันท่ีจ ำหน่ำยในประเทศไทย        วรพจน์ ฐิติประยูรวงศ์ 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2221 กำรส ำรวจทัศนคติของผู้หญิงวัยทองเก่ียวกับกำรใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรใน... ธนเทพ มัทนะไพศำล 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2222 กำรส ำรวจผู้ป่วยโรคเร้ือรังของโรงพยำบำลบำงบ่อท่ีสำมำรถมำต่อยำท่ีร้ำนยำ สุวรรณี วรรณภักดี 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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2223 กำรส ำรวจโรคท่ีพบบ่อยในร้ำนยำ อ. บำงพลี พสุพร ศรีไกรสิทธ์ 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2224 กินผักตำมหลักชำวสปำ พุทธินันท์ สุข 2547 1 คุณพ่อ

2225 ข้อควรรู้เก่ียวกับกำรปรุงยำ - 2547 2 ส ำนักงำนข้อมูลสมุนไพร

2226 ไขควำมลับ "กำรบ ำบัดแบบโฮมีโอพำธี" มณฑกำ ธีรชัยสกุล 2547 2 กรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและกำรฯ

2227 ค้นหำวิธีบ ำบัดโรคด้วยตัวท่ำนเอง แชนน่ี, โรเบิร์ต. 2547 1 สมำคมสถำบันพลังกำยทิพย์เพ่ือสุขภำพ

2228 ควำมคิดเห็นของผู้บริโภคในกำรเลือกรับบริกำรจำกร้ำนยำในชุมชนอุดมสุข โชติวัน อนุจร 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2229 ควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถ และลักษณะส ำหรับเภสัชกรชุมชน สุวิทย์ ชำญพิทยำนุรักษ์, 2509- 2547 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2230 ควำมรู้และพฤติกรรมกำรใช้ยำต้ำนจุลชีพของนักเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำย ใน... ณัฐวรรณ สุวรรณ. 2547 1 คณะพยำบำลศำสตร์ ม.เชียงใหม่

2231 คัมภีร์แพทย์สมุนไพร : หล่อ สวย รวย ด้วยอำหำรเสริมและสมุนไพร ปรียำ ไตรรัตนณรงค์. 2547 1 One World

2232 คัมภีร์เภสัชรัตนโกสินทร์ วุฒิ วุฒิธรรมเวช. 2547 2 วุฒิธรรมเวช

2233 คุณภำพของผงขม้ินชันแห้งท่ีจ ำหน่ำยในร้ำนขำยยำสมุนไพร ประทำนพร พลกุล 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2234 คุณภำพทำงกำยภำพเคมีและจุลชีววิทยำของยำแคปซูลฟ้ำทะลำยโจรท่ีจ ำหน่ำย... พบพร ตำกไธสง 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2235 คู่มือกำรใช้ยำทำงจิตเวช มำโนช หล่อตระกูล. 2547 2 หมอชำวบ้ำน

2236 คู่มือกำรส่ือสำรเร่ืองยำกับผู้ป่วยในโรงพยำบำล พัชรี ลักษณะวงศ์ศรี (ต้ังตุลยำงกูร) 2547 4 โรงพิมพ์คุรุสภำลำดพร้ำว

2237 คู่มือดูแลสุขภำพด้วยสุดยอดสำรอำหำร คอสเตน, ลินเดล 2547 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2238 คู่มือแนวทำงกำรรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ผลิตภัณฑ์สุขภำพ - 2547 1 ส ำนักงำ

2239 คู่มือปฏิบัติกำรเภสัชกรรม 1. PY 3121 (พิมพ์คร้ังท่ี 2) - 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2240 คู่มือปฏิบัติกำรเภสัชกรรม 1. PY 3121 (พิมพ์คร้ังท่ี 3) - 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2241 คู่มือปฏิบัติกำรเภสัชกรรม 2. PY 3141 (พิมพ์คร้ังท่ี 3) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2547 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2242 คู่มือปฏิบัติกำรเภสัชกรรม 3. PY 4111 (พิมพ์คร้ังท่ี 2) - 2547 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2243 คู่มือปฏิบัติกำรเภสัชกรรม. 1 (พิมพ์คร้ังท่ี 4) - 2547 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2244 คู่มือผู้บริโภค ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 2547 2 ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

2245 คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย. เล่ม 5 : คณำเภสัช ชยันต์ พิเชียรสุนทร. 2547 2 อมรินทร์

2246 เคร่ืองด่ืมและน้ ำสมุนไพร จริยำ เดชกุญชร. 2547 1 พิมพ์ดี

2247 เคร่ืองส ำอำงธรรมชำติ : ผลิตภัณฑ์ส ำหรับผิวหนัง พิมพร ลีลำพรพิสิฐ. 2547 3 โอเดียนสโตร์

2248 เคล็ดลับกำรแปรรูปน้ ำผลไม้-สมุนไพรให้มีคุณภำพ - 2547 1 มติชน

2249 ชีวเภสัชศำสตร์ สุพงษ์ เอกศิริพงษ์. 2547 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเแลิมพระเกียรติ

2250 ชุมนุมแพทย์แผนไทยและสมุนไพรแห่งชำติคร้ังท่ี 6 กำรดูแลสุขภำพองค์รวม… เพ็ญนภำ ทรัพย์เจริญ, บรรณำธิกำร 2547 6 ศูนย์พัฒนำต ำรำกำรแพทย์แผนไทย

2251 ใช้ยำ-ต้องรู้ เรวดี ธรรมอุปกรณ์ 2547 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2252 ตรงประเด็นเน้นสู่คุณภำพงำนเภสัชกรรมโรงพยำบำล - 2547 2 สมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล

2253 ต ำรำหู คอ จมูก : ส ำหรับนักศึกษำแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไป - 2547 3 โรงพิมพ์คลังนำนำวิทยำ

2254 แนวทำงกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของกระบวนกำรผลิตยำรูปแบบของเหลว กำญจน์พิมล ฤทธิเดช. 2547 1 กองควบคุมยำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรฯ

2255 แนวทำงกำรพัฒนำเภสัชภัณฑ์ท่ีมีปัญหำกำรละลำย - 2547 1 กองควบคุมยำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรฯ

2256 แนวทำงกำรเลือกจ่ำยยำคุมก ำเนิดในร้ำนยำ จุรำพร พงศ์เวชรักษ์ จุรำพร พงศ์เวชรักษ์. 2547 1 คณะเภสัชศำสตร์ ม.สงขลำนครินทร์

2257 บทสรุปส ำหรับผู้บริหำรโครงกำรจัดท ำข้อมูลอุตสำหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพ่ือเพ่ิม... - 2547 1 คณะเภสัชสำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

2258 บัญชียำหลักแห่งชำติ พ.ศ.2547 - 2547 15 คณะกรรมกำรอำหำรและยำ

2259 ปริมำณอำหำรท่ีให้ทำงหลอดเลือดด ำและทำงเดินอำหำร ณ โรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร์ ทวีศักด์ิ คัมภีริชยำ 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2260 ป๊ับสำ ล้ำนนำ ยำมะเร็ง ต ำรำยำรักษำโรคมะเร็ง โกวิท ปัญญำตรง. 2547 1 ส ำนักแผนงำนและสำรนิเทศ กรมฯ

2261 เปิดโปงสมุกปกขำวกระทรวงสำธำรณสุข : กรณีปัญหำกำรจัดซ้ือยำและเวชภัณฑ์ท่ี... - 2547 1 เครือข่ำย 30 องค์กรพัฒนำเยำวชน

2262 โปรแกรมบริหำรร้ำนยำท่ีพึงประสงค์ในมุมมองของเภสัชชุมชนในเขตประเวศและ... อนุสรณ์ ป้องศรี 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2263 ผักพ้ืนบ้ำน 2 อุไร จิรมงคลกำร. 2547 2 บ้ำนและสวน

2264 ผักหัวและผักฝัก ระพีพรรณ ใจภักดี. 2547 1 แสงแดดเพ่ือนเด็ก

2265 ผู้ป่วยหลังผ่ำตัดกับกำรให้อำหำรผ่ำนทำงเดินอำหำรและผ่ำนทำงหลอดเลือดด ำ... เพ็ญพร โพธิวรรณำ 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2266 เภสัชกรรม 4. PY 4112 - 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

2267 เภสัชกรรม. 4 PY4112 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2268 เภสัชกรรมแผนไทย - 2547 3 ศูนย์พัฒนำต ำรำกำรแพทย์แผนไทย

2269 เภสัชจลนศำสตร์ สุพงษ์ เอกศิริพงษ์. 2547 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2270 เภสัชโภชนำ สรจักร ศิริบริรักษ์. 2547 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2271 เภสัชวิทยำ 2. PM 4413 : เร่ือง Nutrients as drugs นิตยำวรรณ กุลณำวรรณ. 2547 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2272 มหัศจรรย์น้ ำมันหอมระเหย อรชร เอกภำพสำกล 2547 1 เพชรกำรเรือน

2273 มหัศจรรย์แมกนีเซียม สมศักด์ิ วรคำมิน. 2547 1 สำมเจริญพำณิชย์ (กรุงเทพฯ) จ ำกัด

2274 มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมภำชนะพลำสติกส ำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปรำศ… ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 2547 3 ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำกรรม

2275 มูลค่ำกำรบริโภคยำในประเทศไทย พ.ศ. 2543-2544 - 2547 2 ส ำนักงำนพัฒนำนโยบำยสุขภำพฯ

2276 ไม้ยำท่ีผำแต้ม ธนุชำ บุญจรัส. 2547 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

2277 ย่อเวชกรรมแผนไทย วุฒิ วุฒิธรรมเวช 2547 1 คลินิกธรรมเวชแพทย์แผนไทย

2278 ยำ - 2547 1 หมอชำวบ้ำน

2279 ยำ - 2547 1 หมอชำวบ้ำน

2280 ระบบควบคุมกำรปลดปล่อยและน ำส่งยำ ธวัชชัย แพชมัด. 2547 2 คณะเภสัชศำสตร์ ม.ศิลปำกร

2281 ระบบน้ ำท่ีใช้ในอุตสำหกรรมยำ - 2547 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

2282 รำยงำนกำรศึกษำวิจัยโครงกำรสมุนไพรต้ำนเอดส์ 2 (สบู่ด ำ) - 2547 1 กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวงฯ

2283 รำยงำนฉบับสมบูรณ์โครงกำรจัดท ำข้อมูลอุตสำหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (สำขำยำ) - 2547 1 คณะเภสัชสำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

2284 รำยงำนแผนงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์เร่ืองหญ้ำแฝก : เศรษฐกิจท่ีพอเพียงกับกำร… - 2547 1 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

2285 รู้ไว้ - ใช้ยำ สุธี เวคะวำกยำนนท์ 2547 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2286 โรคผิวหนังต้องรู้ : ส ำหรับเวชปฏิบัติท่ัวไป อภิชำติ ศิวยำธร, บรรณำธิกำร 2547 1 หมอชำวบ้ำน

2287 ฤทธ์ิทำงเภสัชวิทยำของสำร Piperine ต่อกำรบีบตัวของกระเพำะอำหำรในหนู... ผกำมำส ผิวเกล้ียง 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2288 ฤทธ์ิทำงเภสัชวิทยำของสำร Piperine ต่อกำรหดตัวของท่อน ำเช้ืออสุจิท่ีแยกจำก... ชฎำกร บุญสิน 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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2289 ล้ำงพิษ ซำช, เพเนโลป 2547 1 คลินิกสุขภำพ

2290 เลเซอร์ในเวชส ำอำง นิวัติ พลนิกร. 2547 3 โฮลิสติก

2291 โลกท้ังใบ...ห่วงใยคุณ - 2547 1 สุขภำพใจ

2292 วิตำมิน ซิลเวอร์แมน, ฮำโรลด์ เอ็ม. 2547 3 หมอชำวบ้ำน

2293 วิถีกำรดูแลรักษำสุขภำพในระบบกำรแพทย์พ้ืนบ้ำนล้ำนนำ - 2547 1 ชุดโครงกำรวิจัยองค์ควำมรู้หมอเมือง

2294 ศัพท์เภสัชกรรม สุธี เวคะวำกยำนนท์. 2547 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2295 ศึกษำควำมรู้ควำมเข้ำใจของประชำชนต่อกำรเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม... ปฏิพร บุญธนำพิบูลย์ 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2296 สมุนไพร : กำรพัฒนำเพ่ือกำรใช้ประโยชน์ท่ีย่ังยืน - 2547 3 โครงกำรเผยแพร่ข้อมูลและตรวจฯ

2297 สมุนไพรท่ีมีกำรใช้ในผู้ติดเช้ือและผู้ป่วยเอดส์ : ข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล. ส ำนักงำนข้อมูลสมุนฯ                       2547 2 ประชำชน

2298 สมุนไพรไทย : โอกำสและทำงเลือกใหม่ของอุตสำหกรรมกำรผลิตสัตว์ คร้ังท่ี 2... กำรประชุมวิชำกำรสมุนไพรไทย. โอกำส… 2547 1 โรงพิมพ์ตีรณสำร

2299 สมุนไพรไทย. เล่ม 1 นิจศิริ เรืองรังษี. 2547 1 บี เฮลท์ต้ี

2300 สมุนไพรบ ำบัด ตำมสไตล์สปำ นำรี ย่ิงเจริญ. 2547 1 วันชนะ

2301 สมุนไพรเพ่ือกำรบ ำบัดโรค แก้ว กำญจนำ. 2547 1 เคพีเอ็ม มีเดียสยำม

2302 สมุนไพรเพ่ือสุขภำพ นิภำพร ตะเภำพงษ์. 2547 2 มีโชค

2303 สมุนไพรรักษำโรค มินภัทร ตรุษเกตุ 2547 3 วันชนะ

2304 สรีรวิทยำระบบไหลเวียนโลหิต สุวรรณ ธีระวรพันธ์ 2547 1 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

2305 ส ำรวจพฤติกรรมกำรเลือกใช้ยำแก้ไอของผู้บริโภคในร้ำนยำ เขตประเวศ กรุงเทพฯ วำศิณี ค ำภำกุล 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2306 สิทธิบัตรกับกำรเข้ำถึงยำ สิทธิกร นิพภยะ. 2547 1 โครงกำร WTO Watch (จับกระแสฯ

2307 สุขภำพเพ่ือเขำ : เปล่ียนแรงเคลียดเป็นพลังชีวิตสร้ำงภำวะสุขท่ีย่ังยืน ซำซ, เพเนโลป. 2547 1 คลินิกสุขภำพ

2308 สุคนธบ ำบัด พิมพร ลีลำพรพิสิฐ 2547 1 โอเดียนสโตร์

2309 แสงแดดและผิวหนัง วิชิต ลีนุตพงษ์, บรรณำธิกำร. 2547 2 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล

2310 หกในหน่ึง วิชัย อภัยสุวรรณ.                                                                               2547 2 ธำรำฉัตรกำรพิมพ์
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

2311 หอมขำวทำงเลือกสู่ทำงรอด...คนแม่สุริน - 2547 1 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) ส ำนักงำนภำค

2312 อีมัลช่ันและยำเหน็บ (พิมพ์คร้ังท่ี 10) มัณฑนำ ภำณุมำภรณ์ 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2313 เอกสำรกำรวิจัยกำรปนปลอมยำสังเครำะห์ในยำสมุนไพรไทยท่ีมีผลต่อคุณภำพชีวิต สมพร ภูติยำนันต์. 2547 2 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

2314 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรวิจัยส ำหรับกำรแพทย์แผนไทย. หน่วยท่ี 11-15             มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2547 3 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

2315 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรวิจัยส ำหรับกำรแพทย์แผนไทย. หน่วยท่ี 6-10 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2547 4 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

2316 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำภำษำอังกฤษส ำหรับบุคลำกร...หน่วยท่ี 11-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2547 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

2317 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำภำษำอังกฤษส ำหรับบุคลำกร...หน่วยท่ี 1-5         มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2547 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

2318 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำภำษำอังกฤษส ำหรับบุคลำกร...หน่วยท่ี 6-10 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2547 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

2319 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำโภชนศำสตร์สำธำรณสุข. หน่วยท่ี 11-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2547 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

2320 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำโภชนศำสตร์สำธำรณสุข. หน่วยท่ี 1-5 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2547 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

2321 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำโภชนศำสตร์สำธำรณสุข. หน่วยท่ี 6-10 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2547 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

2322 เอกสำรค ำสอนกลัยโคไซด์. PY 3333 (พิมพ์คร้ังท่ี 5) ชำญชัย สำดแสงจันทร์ 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2323 เอกสำรค ำสอนเภสัชวิทยำบ ำบัด 1 กำรใช้ยำในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด. PY 4432 ศิรประภำ ทับทิม. 2547 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2324 เอกสำรค ำสอนเภสัชวิทยำบ ำบัด 1. PY 4432 นิตยำวรรณ กุลณำวรรณ. 2547 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2325 เอกสำรค ำสอนวิชำเภสัชวิทยำบ ำบัด 1. PY 4432 : กำรใช้ยำในโรคระบบหัวใจและ... ศิรประภำ ทับทิม. 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2326 เอกสำรค ำสอนวิชำวิทยำศำสตร์เคร่ืองส ำอำง. PY 5622(พิมพ์คร้ังท่ี 4) - 2547 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2327 เอกสำรประกอบกำรสอนกำรควบคุมมำตรฐำนสมุนไพร. PY 5692(คร้ังท่ี 1) ชำญชัย สำดแสงจันทร์ 2547 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2328 เอกสำรประกอบกำรสอนกำรควบคุมมำตรฐำนสมุนไพร. PY 5692(คร้ังท่ี 2) ชำญชัย สำดแสงจันทร์ 2547 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2329 เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวิชำกำรควบคุมมำตรฐำนสมุนไพร(พิมพ์คร้ังท่ี1) รัตนำ อินทรำนุปกรณ์ 2547 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2330 เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวิชำกำรควบคุมมำตรฐำนสมุนไพร(พิมพ์คร้ังท่ี2) รัตนำ อินทรำนุปกรณ์ 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2331 เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวิชำเภสัชเวท 2 : เร่ืองกำรสกัดแยกและกำร... รัตนำ อินทรำนุปกรณ์ 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2332 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรต้ังต ำรับเภสัชภัณฑ์. PY 5132(พิมพ์คร้ังท่ี 1) รัตนำ อินทรำนุปกรณ์ 2547 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

2333 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำเภสัชกรรมคลินิก 1. PY 4453 : วิชำปฏิบัติกำรเภสัชกรรม… นิตยำวรรณ กุลณำวรรณ. 2547 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2334 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำเภสัชวิทยำ 1. PM 3433 (พิมพ์คร้ังท่ี 1) ประสำน ธรรมอุปกรณ์ 2547 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2335 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำเภสัชวิทยำ 1. PM 3433 : ยำออกฤทธ์ิต่อระบบประสำท… นิตยำวรรณ กุลณำวรรณ. 2547 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2336 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำเภสัชวิทยำ 1. PM 3433 : หลักควำมรู้เบ้ืองต้นทำงเภสัชวิทยำนิตยำวรรณ กุลณำวรรณ. 2547 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2337 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำเภสัชวิทยำบ ำบัด 2. PY 4442 : วิชำปฏิบัติกำรเภสัชกรรม… นิตยำวรรณ กุลณำวรรณ. 2547 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2338 เอกสำรประกอบค ำสอนอนุกรมวิธำนพืชสมุนไพร (พิมพ์คร้ังท่ี 6) ชำญชัย สำดแสงจันทร์ 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2339 เอกสำรวิจัย พฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรกับกำรแพทย์แผนไทย สมพร ภูติยำนันต์. 2547 1 กระทรวงสำธำรณสุข

2340 12 เคล็ดลับให้หน้ำใสเด้งโหงวเฮ้งผิวดี ... จิตรำ ก่อนันทเกียรติ. 2546 1 จิตรำ

2341 3 ปีร้ำนยำมหำวิทยำลัย : ทิศทำงของร้ำนยำในระบบประกันสุขภำพ - 2546 2 โรงพิมพ์คลังนำนำวิทยำ

2342 Advanced pharmacotherapeutics - 2546 5 คณะเภสัชศำสตร์ ม.สงขลำนครินทร์

2343 Advances in pharmaceutical care and pharmacotherapeutics 2 - 2546 1 คณะเภสัชศำสตร์ ม.มหิดล

2344 Angiotensin II receptor blocker - 2546 1 Text and Journal

2345 Beauty recipe สูตรลับฉบับท ำสวย ปำจรีย์ นุพงษ์. 2546 1 พักร้อน

2346 Management of common diseases in medicine march 19-21, 2003         - 2546 1 โอ เอส พร้ินต้ิงเฮำส์

2347 กวำวเครือ : สมุนไพรพลังหนุ่มสำว จำกคัมภีร์โบรำณสู่กำรใช้จริงในปัจจุบัน - 2546 1 มติชน

2348 กำรจัดท ำส่ือเพ่ือกำรเผยแพร่ควำมรู้เร่ืองสมุนไพรให้แก่กลุ่มผู้ใช้คอมพิวเตอร์… วันทนำ คลังสิน 2546 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2349 กำรตรวจสอบฤทธ์ิทำงชีวภำพเบ้ืองต้นของว่ำนน้ ำในกำรฆ่ำลูกน้ ำยุงลำยและ... สิริพันธ์ ชำวไร่ 2546 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2350 กำรตรวจเอกลักษณ์พืชสมุนไพร : พฤกษอนุกรมวิธำน สมพร ภูติยำนันต์ 2546 2 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

2351 กำรทดสอบฤทธ์ิของขม้ินชันท่ีมีผลต่อแผลในกระเพำะอำหำรของหนูขำว ปิยำภรณ์ ชูแก้ว 2546 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2352 กำรบรรจุและเก็บรักษำเภสัชภัณฑ์ ภำรุณี ถนอมเกียรติ. 2546 4 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2353 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์เภสัชกรรม. 1 เร่ืองกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่...กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์… 2546 1 คณะเภสัชศำสตร์ ม.เชียงใหม่

2354 กำรประชุมทำงวิชำกำรเร่ืองกำรพิสูจน์เอกลักษณ์ของสำรและกำรวิเครำะห์หำ... กำรประชุมทำงวิชำกำรเร่ืองกำรพิสูจน์... 2546 2 คณะเภสัชศำสตร์ ม.ศิลปำกร
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

2355 กำรประชุมวิชำกำรเภสัชศำสตร์ คร้ังท่ี 1 15 ปี คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยรังสิต กำรประชุมวิชำกำรเภสัชศำสตร์ (คร้ังท่ี 1… 2546 2 คณะเภสัชศำสตร์ ม.รังสิต

2356 กำรปลูกกล้วยไม้เป็นกำรค้ำและกำรพัฒนำบนพ้ืนฐำนควำมม่ันคง ระพี สำคริก 2546 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

2357 กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของร้ำนยำในประเทศไทยและประเทศเนเธอร์แลนด์ สุทธิศักด์ิ รัตนบุรี 2546 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2358 กำรแปรรูปสมุนไพรไทย : ริเร่ิมธุรกิจในครอบครัว เพ่ือลูกหลำนของท่ำน เพ็ญจันทร์ กรุณำมัยวงศ์. 2546 1 ตัว น

2359 กำรเผยแพร่และพัฒนำควำมรู้เร่ืองโรคและยำให้แก่กลุ่มบุคคลผู้ใช้คอมพิวเตอร์… สุมิตรำ เกิดศิลป์ 2546 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2360 กำรรับรู้และควำมรู้เร่ืองสิทธิผู้ป่วยของประชำชนท่ีมำรับบริกำรในโรงพยำบำลเอกชน ธิติมำ ไหชัย 2546 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2361 กำรวิเครำะห์ต้นทุนผลได้ในกำรน ำกำรรักษำโรคเอดส์ด้วยยำต้ำนช้ือไวรัส... วิทยำ กุลสมบูรณ์ 2546 1 คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

2362 กำรศึกษำกำรรับรู้และควำมรู้เร่ืองสิทธิผู้ป่วยของประชำชนท่ีมำรับบริกำรในโรง... รุจิเรศ มีดี 2546 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2363 กำรศึกษำควำมรู้เร่ืองกำรใช้ยำเม็ดคุมก ำเนิดแบบช่ัวครำวชนิดรับประทำนของ... วรรณิสำ เตชมธุชำตินันท 2546 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2364 กำรศึกษำปัญหำท่ีเก่ียวกับกำรใช้ยำของผู้ป่วยโรคเบำหวำนและ/หรือควำมดัน... อุมำพร เรำเจริญสุข 2546 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2365 กำรศึกษำเปรียบเทียบกำรรับรู้และควำมรู้เร่ืองสิทธิผู้ป่วยของประชำชนท่ัวไปท่ี... ปิยะพันธ์ จ ำเริญขจรสุข 2546 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2366 กำรศึกษำรำยกำรยำท่ีคณำจำรย์ภำยในมหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ… ภัทรพรรณ ภูโทถ้ ำ 2546 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2367 กำรศึกษำฤทธ์ิของยำงและไข่คำวคกในหนูถีบจักรและกระต่ำย ธีรภัทร์ ฉันทพันธ์ุ 2546 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2368 กำรสกัดและกำรต้ังต ำรับสูตรสบู่มะขำม พจณีย์ พ่วงไพโรจน์ 2546 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2369 กำรสกัดและกำรต้ังสูตรต ำรับครีมมะขำม นฤมล ค ำสุข. 2546 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2370 กำรสกัดและกำรแยกสำรส ำคัญ B-asarone จำกว่ำนน้ ำ ปริศนำ เหรียญทอง 2546 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2371 กำรสัมมนำกำรเผยแพร่ผลงำนวิจันด้ำนกำรพัฒนำสมุนไพร วันท่ี 31 กรกฎำคม 2546 และ…กำรสัมมนำกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยด้ำน… 2546 2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

2372 กำรส ำรวจควำมคิดเห็นของเภสัชกรชุมชนต่อกำรส่งต่อผู้ป่วยจำกร้ำนยำสู่… อ ำไพจิต ม่ังเกียรติสกุล 2546 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2373 ก้ำวใหม่ของเภสัชกรในงำนบริบำลผู้ป่วยนอก - 2546 2 สมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล

2374 กินเน้ือกินผัก : รักษำเบำหวำนแบบไม่ต้องอด วิศำล เยำวพงศ์ศิริ 2546 1 รวมทรรศน์

2375 ควำมก้ำวหน้ำทำงเภสัชวิทยำ - 2546 3 คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

2376 ควำมเข้ำใจและกำรรับรู้ของประชำชนท่ีมีต่อบทบำทของเภสัชกรชุมชน วำสนำ ยอดทองหลำง 2546 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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หน้าท่ี  109 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

2377 ควำมรู้ควำมเข้ำใจในเร่ืองกำรคุมก ำเนิดของนักศึกษำช้ันปีท่ี 1 มหำวิทยำลัยหัว… อรวรรณ วงศ์สง่ำกิจ 2546 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2378 ควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรแพทย์แผนไทย : ว่ำด้วยสมุนไพรกับกำรแพทย์แผนไทย สมพร ภูติยำนันต์. 2546 1 คณะเภสัชศำสตร์ ม.เชียงใหม่

2379 ควำมรู้และควำมคิดเห็นของอำจำรย์และผู้ปกครองเก่ียวกับยำเม็ดคุมก ำเนิดฉุกเฉิน เกสรำ ศรีพิชญำกำร. 2546 1 คณะพยำบำลศำสตร์ ม.เชียงใหม่

2380 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เพ่ือใช้ในกำรคัดเลือกผู้แทนเวชภัณฑ์ยำในทัศนะของ… ธนำกร นิจศักด์ิ 2546 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2381 คุยเฟ่ืองเร่ืองผิวสวย น้องนุช. 2546 1 ซี.พี. บุ๊คส์สแตนดำร์ด

2382 คู่มือกำรใช้ยำสมุนไพรประจ ำบ้ำน (1) : ระบบทำงเดินหำยใจ กัญญำ จงฌำนสิทโธ. 2546 2 สำยธำร

2383 คู่มือเตรียมสอบวิชำเภสัชกรรมไทย : (ตำมหลักกำรแพทย์แผนไทยโบรำณ) กองเทพ เคลือบพณิชกุล. 2546 2 มำลัย

2384 คู่มือปฏิบัติกำรเภสัชกรรม 2. PY 3141 (พิมพ์คร้ังท่ี 2) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2546 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2385 คู่มือปฏิบัติกำรเภสัชกรรม 3. PY 4111 (พิมพ์คร้ังท่ี 1) - 2546 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2386 คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย. เล่ม 2 : เคร่ืองยำพฤกษวัตถุ ชยันต์ พิเชียรสุนทร.                                                                           2546 2 อมรินทร์

2387 คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย. เล่ม 3 : เคร่ืองยำสัตววัตถุ ชยันต์ พิเชียรสุนทร.                                                                           2546 2 อมรินทร์

2388 คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย. เล่ม 4 : เคร่ืองยำธำตุวัตถุ ชยันต์ พิเชียรสุนทร.                                                                           2546 3 อมรินทร์

2389 คู่มือสุขภำพและควำมงำม สเก็ดดำว วัฒนลี. 2546 1 ตวงทอง ป่ินทอง

2390 เคมีของยำ : ยำท่ีเก่ียวข้องกับกำรรักษำมะเร็ง เกษร นันทจิต. 2546 3 คณะเภสัชศำสตร์ ม.เชียงใหม่

2391 เคร่ืองจักรมนุษย์. ตอนเปลือกของร่ำงกำย แองกลิส, ซำรำห์. 2546 1 แม็ค

2392 เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภำพ - 2546 1 สุขภำพใจ

2393 เคร่ืองส ำอำงจำกสมุนไพร พรสวรรค์ ดิษยบุตร ... [[และคนอ่ืนๆ] 2546 2 สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีฯ 

2394 โครงกำรสัมมนำถึงลูกถึงคนปัญหำเภสัชสำธำรณสุข วันท่ี 5 และ 15 กันยำยน 2546… โครงกำรสัมมนำถึงลูกถึงคนปัญหำเภสัช... 2546 2 -

2395 ฉลำดแต่ง ม้ำ. 2546 1 โรงพิมพ์กรุงเทพ

2396 ชำ : เลือกชำด่ืม ซ้ือชำเป็น โจเซฟ เอส. จี., เกำ.                                                                           2546 1 The Knowledge Center

2397 ตจวิทยำ ยุพิน ไทยพิสุทธิกุล, บรรณำธิกำร 2546 1 ยูเนียนครีเอช่ัน

2398 ตำยด้วยยำฆ่ำด้วยพิษ : มันเป็นอุบัติเหตุฆำตรกรรมหรือฆ่ำตัวตำยเผยเร่ืองจริงคดีดังนิติเวชวิเชียร ต้ังธนำนุวัฒน์. 2546 2 อนิเมทกรุ๊ป
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  110 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

2399 ต ำรำเภสัชบ ำบัด - 2546 4 โฮลิสติก พับลิชช่ิง

2400 ต ำรำสรรพคุณยำ : ฉบับแผนโบรำณ วงศำธิรำชสนิท, กรมหลวง.                                                                  2546 1 บุ๊คคอร์นเนอร์

2401 แต่งสวยเสริมรวย เซน, ปีเตอร์. 2546 1 สันสกฤต

2402 ทรัพยำกรพืชในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. ล ำดับท่ี 12(1) : พืชสมุนไพรและพืชพิษ - 2546 2 สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และฯ

2403 ทัศนคติของผู้รับบริกำรต่อค ำแนะน ำกำรใช้ยำในกลุ่มท่ีได้รับบริกำรจำกเภสัชกร... นิรมล ไชยพินิจ 2546 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2404 นโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือกของประเทศไทยวิชัย โชควิวัฒน. 2546 1 กรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ฯ

2405 น้ ำผัก ผลไม้ : เคร่ืองด่ืมสุขภำพ - 2546 1 แสงแดด

2406 น้ ำผัก-ผลไม้ ล้ำงพิษ กนิษฐำ ศรีวิศำล.                                                                                2546 1 วันชนะ

2407 น้ ำผัก-ผลไม้ ล้ำงพิษ อภิสิทธ์ิ วรวิจิตรสกุล. 2546 1 ไพลิน

2408 น้ ำลูกยอ เรืองรำศี โรจนรุจิรัตน์. 2546 1 Good Morning

2409 แนวทำงกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของกระบวนกำรผลิตยำรูปแบบของแข็ง กำญจน์พิมล ฤทธิเดช. 2546 1 กองควบคุมยำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรฯ

2410 แนวทำงกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรท ำควำมสะอำด พรนภำ มหำพัฒนกุล. 2546 1 กองควบคุมยำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรฯ

2411 ปฏิบัติกำรเภสัชกรรม 4. PY 4131 (พิมพ์คร้ังท่ี 1) - 2546 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2412 ประมวลผลงำนวิจัยด้ำนพิษวิทยำของสถำบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์. สถำบันวิจัยฯ 2546 2 โรงพิมพ์กำรศำสนำ

2413 ปัญหำในกำรใช้ยำของสงฆ์ กรณีศึกษำวัดบำงโฉลงใน และวัดศรีวำรีน้อย ก้องเกียรติ เสถียรอนันต์กุล 2546 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2414 ปู๊น ปู๊น เพ่ือนสมุนไพร. เล่ม 1 - 2546 1 บ้ำนสวนศิลป์

2415 ผลกระทบต่อธุรกิจและกำรปรับตัวของร้ำนยำในประเทศไทยเน่ืองจำกกำรเปิด… พงศ์ภัค วัฒนะแสงมีชัย 2546 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2416 ผลของผงแห้งกล้วยน้ ำว้ำดิบต่อแผลในกระเพำะอำหำรของหนูขำว กฤษดำ จึงวัฒนำ 2546 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2417 ผลิตภัณฑ์จำกสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร กำรประชุมวิชำเภสัชศำสตร์เร่ืองผลิตภัณฑ์ 2546 2 คณะเภสัชศำสตร์ ม.รังสิต

2418 ผักบ ำรุงสุขภำพ - 2546 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2419 ผิวดีคลินิก กุหลำบ จิตต์มิตรภำพ. 2546 1 โรงพิมพ์แซทโฟร์

2420 พจนำนุกรมโรคและสมุนไพรไทย วิทย์ เท่ียงบูรณธรรม. 2546 1 รวมสำส์น
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

2421 พฤติกรรมและปัญหำกำรใช้ยำในช่วงถือศีลอดของชำวมุสลิมในมหำวิทยำลัย… จิตติมำ รัตนูปกำร 2546 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2422 พลังมหัศจรรย์ในอำหำร สรจักร ศิริบริรักษ์ 2546 4 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2423 ไพโรเจน : กำรทดสอบโดยวิธีใช้กระต่ำยกำรทดสอบโดยวิธีแอลเอแอล ปกรณ์ ทวีโชติภัทร์ 2546 2 คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

2424 ภูมิปัญญำหมองู สุวิทย์ มำประสงค์ 2546 2 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

2425 เภสัชกรรม 4. PY 4112 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2546 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2426 เภสัชภัณฑ์รังสี พรศักด์ิ ศรีอมรศักด์ิ 2546 1 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร

2427 เภสัชวิทยำ. เล่ม 1 - 2546 1 คณะเภสัชศำสตร์ ม.มหิดล

2428 เภสัชวิทยำ. เล่ม 3 - 2546 3 โครงกำรสวัสดิกำรวิชำกำร สถำบันฯ

2429 เภสัชวิทยำของฮอร์โมน สุมนำ ชมพูทวีป 2546 1 เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคช่ัน

2430 เภสัชอุตสำหกรรมจัดกำร - 2546 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2431 มหันตภัยอำวุธชีวภำพและอำวุธเคมี ประเสริฐ ทองเจริญ 2546 4 วิทยพัฒน์

2432 มำกคุณค่ำน้ ำมันงำ คมสัน หุตะแพทย์ 2546 1 กองบรรณำธิกำรวำรสำรเกษตรกรรมฯ

2433 ย่อเภสัชกรรมไทยและสรรพคุณสมุนไพร วุฒิ วุฒิธรรมเวช. 2546 1 ศิลป์สยำมบรรจุภัณฑ์และกำรพิมพ์

2434 ยำใกล้ตัวคู่ครัวของคุณ โลว์, ทอม.                                                                                        2546 1 หมอชำวบ้ำน

2435 ระบบควบคุมกำรปลดปล่อยและน ำส่งยำ ธวัชชัย แพชมัด 2546 5 คณะเภสัชศำสตร์ ม.ศิลปำกร

2436 ระบบโครงร่ำงและกล้ำมเน้ือ (พิมพ์คร้ังท่ี 2) บังอร ฉำงทรัพย์ 2546 7 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2437 รักษำโรคด้วยวิธีธรรมชำติ - 2546 1 รีดเดอร์ส ไดเจสท์

2438 รักษำโรคด้วยสมุนไพร. เล่ม 1 เจนธรรม น ำกระบวนยุทธ์. 2546 1 น้ ำฝน

2439 รำยงำนกำรติดตำม : ประเมินกำรใช้ยำในบัญชียำหลักแห่งชำติ พ.ศ. 2542 - 2546 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

2440 รำยงำนกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ คร้ังท่ี 2 เร่ืองสุขภำพจิตกับยำเสพติด...                  กำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ. (คร้ังท่ี 2 : 2546 1 ส ำนักพัฒนำสุขภำพจิต กรมสุขภำพจิต

2441 รำยงำนกำรวิจัยกำรปนปลอมยำสังเครำะห์ในยำสมุนไพรไทยท่ีมีผลต่อคุณภำพชีวิต สมพร ภูติยำนันต์. 2546 1 คณะเภสัชศำสตร์ ม.เชียงใหม่

2442 รำยงำนกำรวิจัยกำรสร้ำงบทเรียนโปรแกรมวิชำเภสัชวิทยำเร่ืองยำท่ีมีผลต่อระบบประสำท…ดวงแข รักไทย 2546 1 -
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หน้าท่ี  112 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

2443 โรคผิวหนัง : กำรวินิจฉัยทำงคลินิกและจุลพยำธิวิทยำ พรรณแข มไหสวริยะ, บรรณำธิกำร 2546 1 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล

2444 โรคผิวหนังต้องรู้ : ส ำหรับเวชปฏิบัติท่ัวไป อภิชำติ ศิวยำธร, บรรณำธิกำร 2546 2 หมอชำวบ้ำน

2445 โรคผิวหนังต้องรู้ : ส ำหรับเวชปฏิบัติท่ัวไป อภิชำติ ศิวยำธร, บรรณำธิกำร 2546 2 หมอชำวบ้ำน

2446 โรคผิวหนังต้องรู้ : ส ำหรับเวชปฏิบัติท่ัวไป อภิชำติ ศิวยำธร, บรรณำธิกำร 2546 1 หมอชำวบ้ำน

2447 โรคโลหิตสตรี : ตำมแนวทฤษฎีกำรแพทย์แผนไทย - 2546 6 ศูนย์พัฒนำต ำรำกำรแพทย์แผนไทย

2448 ฤทธ์ิของสำรสกัดดีปลีอย่ำงหยำบต่อกำรบีบตัวของกระเพำะอำหำรในหนูถีบจักร ดวงทิพย์ ชัยสุริยะพันธ์ 2546 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2449 ฤทธ์ิของสำรสกัดอย่ำงหยำบฟ้ำทะลำยโจรต่อกำรหดตัวของท่อน ำเช้ืออสุจิของ… ฐิติมำ หล่อใจ 2546 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2450 ลักษณะทำงเภสัชเวทและเภสัชเคมีของรำกพิษนำศน์ วิลสัน, เยนซ่ี เจมส์. 2546 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2451 ล้ำงพิษ ซำช, เพเนโลป.                                                                                 2546 1 คลินิกสุขภำพ

2452 วิถีกำรดูแลรักษำสุขภำพในระบบกำรแพทย์พ้ืนบ้ำนล้ำนนำ ย่ิงยง เทำประเสริฐ. 2546 2 ชุดโครงกำรวิจัยองค์ควำมรู้หมอเมือง

2453 ศัพท์เภสัชศำสตร์อังกฤษ-ไทย - 2546 1 สภำเภสัชกรรม

2454 ศึกษำผลของกำรใช้ยำเพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรเสริมควำมงำมของนักศึกษำระดับ… นพรัตน์ พ่ึงสวัสด์ิ 2546 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2455 สงครำมอำวุธเคมีอำวุธชีวภำพ รำชศักด์ิ. 2546 1 สร้ำงสรรคบุ๊คส์

2456 สมุนไพรจำกครัวไทย เดชำ ศิริภัทร. 2546 1 หมอชำวบ้ำน

2457 สมุนไพรไทย : มรดกจำกบรรพชน จันทร์กระจ่ำง สีห์สรรพสวัสด์ิ. 2546 1 ภูมิปัญญำ

2458 สมุนไพรผลไม้ : เสริมสุขภำพกำยใจด่ังยำใกล้ตัว อฤชร พงษ์ไสว. 2546 1 บ้ำนและสวน

2459 สมุนไพรเพ่ือควำมงำมและสุขภำพ : สวยสดใส อ่อนกว่ำวัย สุขภำพดีดังใจ. กรกนก ไกเซอริน. 2546 1 กนกกร

2460 สมุนไพรเพ่ือสุขภำพ - 2546 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2461 สมุนไพรยำดองเหล้ำ : จำกภูมิปัญญำไทยถึงไวน์ฝร่ัง ภำณุทรรศน์. 2546 2 รวมทรรศน์

2462 สำรพิษจำกเช้ือรำ : อะฟลำทอกซิน อนงค์ บิณฑวิหค.                                                                               2546 3 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2463 สำระพิษวิทยำ : จำกพ้ืนฐำนสู่ข้ำงเตียงผู้ป่วย วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล. 2546 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยขอนแก่น

2464 สำระส ำคัญวิชำเภสัชวิทยำ - 2546 1 โครงกำรต ำรำ วพม.
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หน้าท่ี  113 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

2465 สูตรต ำรำยำมหัศจรรย์เวชศำสตร์แผนโบรำณ - 2546 2 อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์

2466 สู่ปีท่ี 9 สภำเภสัชกรรม - 2546 2 สภำเภสัชกรรม

2467 หนังสือสมุนไพรใกล้ตัว. เล่ม 6. ว่ำด้วย สมุนไพรท่ีเป็นพิษ สมพร ภูติยำนันต์. 2546 1 คณะเภสัชศำสตร์ ม.เชียงใหม่

2468 หอมระเหย...ศำสตร์แห่งกำรบ ำบัด จ ำรัส เซ็นนิล.                                                                                    2546 2 มรดกสยำม

2469 หำยเจ็บไข้ด้วยยำสมุนไพร ศิวัช สอำดถ่ิน. 2546 1 ไพลิน

2470 อนุกรมวิธำนพืชสมุนไพร ชำญชัย สำดแสงจันทร์. 2546 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2471 อยำกสวยบ้ำงน่ะ--จะท ำไม Little Love, เรียบเรียง 2546 1 คุณพ่อ

2472 อโรมำเธอรำพี : ศำสตร์และศิลป์ของกล่ินหอมธรรมชำติ เอ็ม, ฟรียำ 2546 2 อีกหน่ึงส ำนักพิมพ์

2473 อีมัลช่ันและยำเหน็บ (พิมพ์คร้ังท่ี 9) มัณฑนำ ภำณุมำภรณ์ 2546 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2474 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรวิจัยส ำหรับกำรแพทย์แผนไทย. หน่วยท่ี 1-5    มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2546 4 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

2475 เอกสำรค ำสอนกลัยโคไซด์. PY 3333 (พิมพ์คร้ังท่ี 4) ชำญชัย สำดแสงจันทร์ 2546 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2476 เอกสำรค ำสอนปัญหำพิเศษทำงเภสัชอุตสำหกรรม 1. PY 5643(พิมพ์คร้ังท่ี 2) - 2546 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2477 เอกสำรค ำสอนวิชำเภสัชผลิตภัณฑ์ 7. PY 4133 (พิมพ์คร้ังท่ี 3) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2546 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2478 เอกสำรค ำสอนวิทยำศำสตร์เคร่ืองส ำอำง. PY 5633 (พิมพ์คร้ังท่ี 3) - 2546 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2479 เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวิชำเภสัชวิเครำะห์ : เร่ือง Liquid chroathography,… รัตนำ อินทรำนุปกรณ์ 2546 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2480 เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวิชำเภสัชวิเครำะห์ 2 เร่ือง Liquid chromatography,… รัตนำ อินทรำนุปกรณ์.                                                                          2546 3 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2481 เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวิชำเภสัชเวท 2 : เร่ืองกำรสกัด...(พิมพ์คร้ังท่ี 2) รัตนำ อินทรำนุปกรณ์ 2546 8 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2482 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำเภสัชวิทยำ 2. PM 4413 : เร่ืองยำต้ำนมะเร็ง นิตยำวรรณ กุลณำวรรณ. 2546 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2483 เอกสำรประกอบค ำสอนอนุกรมวิธำนพืชสมุนไพร (พิมพ์คร้ังท่ี 5) ชำญชัย สำดแสงจันทร์ 2546 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2484 50 สำรเสริมวิตำมินกินแทนยำ : ศำสตร์ธรรมชำติรักษำตนเอง  บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล.                                                                         2545 1 รวมทรรศน์

2485 Advances in pharmaceutical care and pharmacotherapeutics - 2545 1 สำขำวิชำเภสัชกรรมคลินิก ภำควิชำเภสัชฯ

2486 Make up easy สกล ศิตศิรัตน์. 2545 2 สุดสัปดำห์ส ำนักพิมพ์
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

2487 Pharmaceutics IV : PY 4113 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2545 3 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2488 กระชำยด ำ...สมุนไพรมหัศจรรย์. เล่มท่ี 1 จ ำรัส เซ็นนิล. 2545 1 เคพีเอ็ม มีเดียสยำม

2489 กระดูกผุ-แคลเซียมป้องกันรักษำด้วยธรรมชำติวิธี ลลิตำ ธีระสิริ. 2545 1 รวมทรรศน์

2490 กระเทียม : สมุนไพรเสริมสุขภำพจำกงำนวิจัยล่ำสุด ไซมอนส์, พอล. 2545 1 รวมทรรศน์

2491 กำรทดสอบฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอิสระของธัญพืช ผักและผลไม้ไทย ปัทมำ ทิพมำสน์ 2545 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2492 กำรบริหำรงำนโภชนำกำรในโรงพยำบำล รุจิรำ สัมมะสุต 2545 1 คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี

2493 กำรประชุมวิชำกำรเร่ืองกำรประยุกต์สำรจำกธรรมชำติทำงเภสัชกรรมและเคร่ืองส ำอำง... กำรประชุมวิชำกำรเร่ืองกำรประยุกต์สำร... 2545 4 คณะเภสัชศำสตร์ ม.เชียงใหม่

2494 กำรประเมินผลน้ ำยำตรวจวิเครำะห์สำรแอมเฟตำมีนในปัสสำวะโดยวิธี Color test... - 2545 1 -

2495 กำรเปล่ียนแปลงของผิวหนังและฮอร์โมน วัยทำรก-วัยรุ่น-วัยเจริญพันธ์ุ-กำรต้ังครรภ์... กนกกร สุนทรขจิต. 2545 1 โรงพิมพ์คุรุสภำลำดพร้ำว

2496 กำรแปรรูปสมุนไพรไทย : ริเร่ิมธุรกิจในครอบครัว เพ่ือลูกหลำนของท่ำน เพ็ญจันทร์ กรุณำมัยวงศ์. 2545 2 ตัว น

2497 กำรผลิตตัวยำสเตียรอยด์ จีรเดช มโนสร้อย. 2545 2 โรงพิมพ์ครองช่ำง

2498 กำรพัฒนำคุณภำพวัตถุดิบสมุนไพร - 2545 2 คณะเภสัชศำสตร์ ม.สงขลำนครินทร์

2499 กำรแพทย์แผนไทยสำยใยแห่งชีวิตและวัฒนธรรม. เล่ม 3 : รวมบทควำม… เพ็ญนภำ ทรัพย์เจริญ 2545 1 สถำบันกำรแพทย์แผนไทย กรมกำรแพทย์

2500 กำรศึกษำเบ้ืองต้นของกำรท ำมำตรฐำนสมุนไพรไทย : เถำรำงจืด กฤษฎำ กิตติพิชัย 2545 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2501 กำรศึกษำรูปแบบกำรปฏิบัติงำนเภสัชกรรมชุมชนท่ีพึงประสงค์ในกลุ่มผู้บริโภค นิตยำวรรณ กุลณำวรรณ. 2545 9 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2502 กำรศึกษำวิธีกำรเตรียม Ampicillin และ Tetracycline disks เพ่ือใช้ในห้องปฏิบัติกำร สุชีรำ หงษ์สุวงศ์. 2545 1 -

2503 กำรสกัดแยก chlorophylls จำกต้นฟ้ำทะลำยโจร นลินดำ นันทศิรนนท์ 2545 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2504 กำรส ำรวจควำมคิดเห็นเภสัชกรชุมชนต่อผลกระทบเร่ืองนโยบำยหลักประกัน... เนรัญชลำ ประสิทธิพงศ์ 2545 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2505 กำรส ำรวจทำงพฤกษเคมีของสำรสกัดจำกใบประดู่บ้ำน สำวิตรี หวันประวัติ 2545 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2506 กำรส ำรวจมวลกระดูกของลูกค้ำศูนย์ยำมหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประภำพรรณ เตชธนัง 2545 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2507 ก้ำวทันเภสัชกรรมบ ำบัดและบทบำทเภสัชกรคุณภำพ - 2545 4 สมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล

2508 กินดีสุขภำพดี : โภชนำกำรทำงเลือกและซูเปอร์อำหำรสุขภำพ ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์. 2545 1 แสงแดด
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

2509 ควำมก้ำวหน้ำทำงเภสัชวิทยำ : Cytokines, Interferons ยำกดภูมิคุ้มกัน ยำรักษำโรคข้อ... - 2545 1 คณะเภสัชศำสตร์ ม.มหิดล

2510 ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนกับสำรเคมีอันตรำย สรำ อำภรณ์. 2545 2 คณะสำธำรณสุขศำสตร์ ม.มหดล

2511 ควำมรู้เร่ืองยำบ้ำ ฉบับปรับปรุง กรมสุขภำพจิต. ศูนย์สำรนิเทศและประชำฯ 2545 1 ศูนย์สำรนิเทศและประชำสัมพันธ์

2512 ควำมลับของโสม : จำกสูตรยำตุ๋นถึงงำนวิจัย อรชุน เลียววัฒนะผล. 2545 1 รวมทรรศน์

2513 คัมภีร์เภสัชรัตนโกสินทร์ วุฒิ วุฒิธรรมเวช. 2545 1 วุฒิธรรมเวช

2514 คู่มือกำรใช้ยำ ฉบับสมบูรณ์ ก ำพล ศรีวัฒนกุล.                                                                              2545 5 สกำยบุ๊กส์

2515 คู่มือกำรติดตำมอำกำรอันไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำ : ระบบหัวใจและหลอดเลือด… - 2545 1 โรงพิมพ์องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก

2516 คู่มือกำรผลิตยำฉีด โมฬี สนธิชัย.                                                                                    2545 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2517 คู่มือกำรให้ค ำปรึกษำเร่ืองยำทำงโทรศัพท์                     พัชรี ลักษณะวงศ์ศรี (ต้ังตุลยำงกูร)                                                        2545 4 โรงพิมพ์คุรุสภำลำดพร้ำว

2518 คู่มือควำมรู้พ้ืนฐำนเก่ียวกับหลักเกณฑ์วิธีกำรท่ีดีในกำรผลิตยำจำกสมุนไพร สุดำ ดิลกพัฒนมงคล. 2545 5 กองควบคุมยำ ส ำนักงำนคณะฯ

2519 คู่มือควำมรู้ส ำหรับประชำชนโรคเอส แอล อี (โรคแพ้ภูมิตนเอง) สมำคมรูมำติสซ่ัมแห่งประเทศไทย 2545 2 โรงพิมพ์เรือนแก้วกำรพิมพ์

2520 คู่มือปฏิบัติกำรเภสัชกรรม 1. PY 3121 - 2545 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2521 คู่มือปฏิบัติกำรเภสัชกรรม 2. PY 3141 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2545 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2522 คู่มือปฏิบัติกำรเภสัชกรรม 4. PY 4121 - 2545 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2523 คู่มือผลิตภัณฑ์เคร่ืองส ำอำงเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 2545 6 โครงกำรพัฒนำต ำรำ กองทุนสนับสนุนกิจฯ

2524 คู่มือผลิตภัณฑ์ยำจำกสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน - 2545 3 โครงกำรพัฒนำต ำรำ กองทุนสนับฯ

2525 คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย. เล่ม 1 : น้ ำกระสำยยำ ชยันต์ พิเชียรสุนทร. 2545 2 อมรินทร์

2526 เคมียำ : ยำท่ีออกฤทธ์ิต่อระบบประสำทกลำง เกษร นันทจิต. 2545 2 คณะเภสัชศำสตร์ ม.เชียงใหม่

2527 เคล็ดลับภูมิปัญญำไทย จ ำรัส เซ็นนิล. 2545 1 เคพีเอ็ม มีเดีย สยำม

2528 เคล็ดลับสมุนไพรไทย สุทธิชัย ปทุมล่องทอง. 2545 1 ธำรบัวแก้ว

2529 โครงสร้ำงทำงเคมีและฤทธ์ิต้ำนจุลชีพของสำรแอนทรำควิโนนจำกรำกต้นยอป่ำ พวงน้อย โลหะขจรพันธ์. 2545 2 ทบวงมหำวิทยำลัย

2530 จริยธรรมของเภสัชกร : มุมมองจำกสังคม - 2545 1 คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

2531 จริยธรรมแห่งวิชำชีพเภสัชกรรมและกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติ - 2545 1 ศูนย์ประสำนงำนกำรศึกษำเภสัชฯ

2532 จำรึกต ำรำยำวัดรำชโอรสำรำมรำชวรวิหำร - 2545 1 กรมศิลปำกร

2533 เจำะงำนวิจัยสมุนไพรหม่ืนล้ำน แสงไทย เค้ำภูไทย. 2545 3 อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์

2534 โฉมงำม พรรณอร แสงอำทิตย์. 2545 1 โอวี

2535 ชำ : สมุนไพรบ ำบัดและเสริมสุขภำพ ศักด์ิ บวร 2545 1 สมิต

2536 ฐำนข้อมูลอ้ำงอิงบัญชีวัตถุอันตรำย : ข้อควรรู้ส ำหรับกำรควบคุมและประกอบกำร... - 2545 3 ศูนย์วิจัยแห่งชำติด้ำนกำรจัดกำรฯ

2537 ตจวิทยำ ยุพิน ไทยพิสุทธิกุล, บรรณำธิกำร 2545 2 ยูเนียน ครีเอช่ัน

2538 ตรงประเด็นเน้นสู่คุณภำพงำนเภสัชกรรมโรงพยำบำล - 2545 1 สถำบันพัฒนำและรับรองคุณภำพโรงพยำบำล (พรพ.)

2539 ตะก่ัวในน้ ำประปำและน้ ำบำดำล ในอ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร ลักขณำ รุ่งเรืองสุรกิจ. 2545 1 -

2540 ตังกุย ศักด์ิ บวร. 2545 2 สมิต

2541 แต่งหน้ำสวยด้วยตัวเอง ชรภำส โอกำสพันธ์. 2545 1 อิมเมจ

2542 ทะลวงด่ำนต้ำนมะเร็งด้วยสมุนไพรจีน ฮิโรยูคิ, อำเบะ. 2545 4 เวิร์ควันเดอร์ แอดเวอร์ไทซ่ิง

2543 ท ำเนียบเคร่ืองด่ืมสมุนไพร ยุวดี จอมพิทักษ์. 2545 1 คุณพ่อ

2544 เทคนิคแต่งหน้ำ ท ำผม ด้วยตนเอง พีระ บุญจริง. 2545 1 ธรรมรักษ์กำรพิมพ์

2545 ธรรมชำติบ ำบัดส ำหรับโรคผิวหนัง : สูตรบ ำรุงผิว รักษำผ่ืนแพ้ รังแค สิวหนุ่มสิวสำว อรชุน เลียววัฒนะผล. 2545 1 รวมทรรศน์

2546 ธรรมชำติบ ำบัดส ำหรับโรคผิวหนัง : สูตรบ ำรุงผิว รักษำผ่ืนแพ้ รังแค สิวหนุ่มสิวสำว อรชุน เลียววัฒนะผล. 2545 1 รวมทรรศน์

2547 ประโยชน์ของสมุนไพรในงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน พเยำว์ เหมือนวงษ์ญำติ. 2545 2 โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันฯ

2548 ประวัติศำสตร์กำรแพทย์แผนไทย ประทีป ชุมพล.                                                                                  2545 1 มติชน

2549 ปัญหำยำตกค้ำงในเน้ือสัตว์และแนวทำงแก้ไข - 2545 4 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

2550 เปิดรหัสสำยด่วน อย. 1556 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนคณะกรรมฯ                   2545 40 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

2551 แปะก๊วย มำนพ ประภำษำนนท์. 2545 1 น้ ำฝน

2552 ผมมงกุฎแห่งควำมสง่ำงำม : ไขควำมลับและปริศนำของเส้นผม สมนึก อมรสิริพำณิชย์. 2545 1 ทรูธส์ เวย์ คอสเมติกส์
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2553 ผมสวยด้วยวิธีธรรมชำติ ลลิตำ ธีระสิริ. 2545 1 รวมทรรศน์

2554 ผลของกระเทียมสกัดชนิดเม็ดต่อระดับไขมันในผู้มีโคเลสเตอรอลสูง - 2545 1 มหำวิทยำลัยมหิดล

2555 ผลของสำรสกัดอย่ำงหยำบฟ้ำทะลำยโจรต่อกำรหดตัวของกระเพำะอำหำรหนูถีบ ฉัตรชัย แซ่โง้ว 2545 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2556 ผลไม้. ชุดท่ี 2 ระพีพรรณ ใจภักดี. 2545 1 แสงแดดเพ่ือนเด็ก

2557 ผลไม้บ ำรุงสุขภำพ : บ ำรุงสุขภำพอย่ำงง่ำยด้วยผลไม้จำกธรรมชำติ - 2545 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2558 ผลไม้เป็นยำพฤกษำให้คุณ อภิวรรณ วีระสมิทธ์. 2545 1 ธำรอักษร

2559 ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร วินัย ดะห์ลัน.                                                                                     2545 1 คณะสหเวชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

2560 ผักดอก ระพีพรรณ ใจภักดี. 2545 1 แสงแดดเพ่ือนเด็ก

2561 ผักใบ ระพีพรรณ ใจภักดี. 2545 1 แสงแดดเพ่ือนเด็ก

2562 ผักผล ระพีพรรณ ใจภักดี. 2545 1 แสงแดดเพ่ือนเด็ก

2563 ผักพ้ืนบ้ำนต้ำนโรค : คุณค่ำจำกธรรมชำติของผักไทย ลลิตำ ธีระสิริ.                                                                                     2545 1 รวมทรรศน์

2564 ผักริมร้ัว ศิรินยำ. 2545 1 วำดศิลป์

2565 ผิวสวย ผิวใส เยำวเรศ นำคแจ้ง. 2545 1 สนุกอ่ำน

2566 ผิวสวยหน้ำใส : เคล็ดลับกำรดูแลผิวพรรณให้งำมอย่ำงม่ันใจ ประวิตร พิศำลบุตร. 2545 1 รวมทรรศน์

2567 พจนำนุกรมยำและยำใหม่ในประเทศไทย วิทย์ เท่ียงบูรณธรรม. 2545 3 รวมสำส์น (1977)

2568 พจนำนุกรมศัพท์แพทย์ "อวย เกตุสิงห์" อักษร B - 2545 1 โรงพิมพ์เรือนแก้วกำรพิมพ์

2569 พระรำชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย พ.ศ.2545 - 2545 1 โครงกำรพัฒนำต ำรำ กองทุนสนับสนุนฯ

2570 พิษภัยใกล้ตัว - 2545 1 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.)

2571 พืชผักรักษำโรค ศิรินยำ. 2545 1 วำดศิลป์

2572 เภสัชบ ำบัด : ยำท่ีใช้ในโรคของระบบทำงเดินอำหำร ศรีสมบัติ นวนพรัตน์สกุล. 2545 3 คณะเภสัชศำสตร์ ม.ศิลปำกร

2573 เภสัชบ ำบัด : ยำท่ีใช้ในโรคทำงสูตินรีเวช ศรีสมบัติ นวนพรัตน์สกุล.                                                                     2545 2 มหำวิทยำลัยศิลปำกร

2574 เภสัชวิทยำ. 1 - 2545 3 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ
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หน้าท่ี  118 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

2575 เภสัชศำสตร์สัมพันธ์ ส ำลี ใจดี. 2545 3 คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

2576 มหัศจรรย์ผัก 108 - 2545 1 มูลนิธิโตโยต้ำประเทศไทย

2577 มำกคุณค่ำน้ ำลูกยอ - 2545 1 รุ่งเรืองสำส์นกำรพิมพ์

2578 มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมภำชนะพลำสติกส ำหรับบรรจุยำตำ มอก. 686-2542 ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 2545 3 ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำกรรม

2579 ยำใกล้ตัวคู่ครัวของคุณ โลว์, ทอม. 2545 1 เรือนบุญ

2580 ยำฉีด ภำรุณี ถนอมเกียรติ. 2545 2 นิวไทยมิตรกำรพิมพ์

2581 ยำใหม่ในประเทศไทย. เล่ม 10 - 2545 3 คณะเภสัชศำสตร์ ม.มหิดล

2582 รวมบทควำมสมุนไพร. เล่ม 1 : จำกสยำมรัฐสัปดำห์วิจำรณ์ พ.ศ. 2539-2540 วีระสิงห์ เมืองม่ัน. 2545 1 -

2583 รอบรู้เร่ืองผู้หญิง ฉัตรชำรี. 2545 1 ไพลินบุ๊คเน็ต

2584 ร้อยแปดพันเก้ำ ถำม-ตอบปัญหำควำมงำมกับหมอประวิตร ประวิตร พิศำลบุตร. 2545 1 โฮสิสติก

2585 ระบบยำของประเทศไทย - 2545 1 ส ำนักงำนพัฒนำนโยบำยสุขภำพฯ

2586 รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงกำรกำรพัฒนำเชลแล็กจำกแหล่งวัตถุดิบท่ีมีในประเทศไทย - 2545 1 -

2587 รินเพ่ือรักษ์ - 2545 1 เฉลียงลม

2588 รูปแบบกำรจ่ำยยำของเภสัชกรแหล่งฝึก ปรำณีรัตน์ เรืองสวัสด์ิ 2545 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2589 รู้เร่ืองโรคผิวหนัง : ป้องกันได้ รักษำหำย เยำวเรศ นำคแจ้ง. 2545 4 สนุกอ่ำน

2590 เล็บ พิมลรัตน์ ตรีรัตนกิตติกุล. 2545 1 สุดสัปดำห์ส ำนักพิมพ์

2591 ไลโปโซมทำงยำและเคร่ืองส ำอำง อรัญญำ มโนสร้อย.                                                                             2545 3 โอเดียนสโตร์

2592 วิวำทะเร่ืองยำพีพีเอ - 2545 4 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรฯ

2593 สมุนไพรไทย สำยัณฑ์ ช่ืนอุดมสวัสด์ิ. 2545 1 บริษัท ไทยประกันชีวิต จ ำกัด

2594 สมุนไพรไทย. ตอน 7 ก่องกำนดำ ชยำมฤต. 2545 1 ประชำชน

2595 สมุนไพรในอุทยำนแห่งชำติภำคกลำง เพ็ญนภำ ทรัพย์เจริญ. 2545 2 โครงกำรพัฒนำต ำรำ กองทุนสนับฯ

2596 สมุนไพรเพ่ือควำมงำมและสุขภำพ : สวยสดใส อ่อนกว่ำวัย สุขภำพดีดังใจ          กรกนก ไกเซอริน.                                                                               2545 1 คุณพ่อ



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  119 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

2597 สมุนไพรรักษำไข้ : ประสบกำรณ์จำกแพทย์ กระแส วัชรปำณ. 2545 1 รวมทรรศน์

2598 สรรพคุณยำไทย ค ำนวล ค ำมณี. 2545 1 สถำบันวัฒนธรรมศึกษำกัลยำณิวัฒนำ

2599 สวยด้วยสมุนไพรธรรมชำติ ฐำปวีส์ คงสุข. 2545 1 มิตรภำพ

2600 สวยใสอ่อนกว่ำวัยด้วยธรรมชำติ สเก็ดดำว วัฒนลี. 2545 1 โรงพิมพ์นวสำสน์

2601 สำรำนุกรมเภสัชศำสตร์. เล่ม 2 - 2545 2 คณะเภสัชศำสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

2602 สิวกับกำรรักษำตนเอง สุดำ เรียงโรจน์พิทักษ์. 2545 1 รวมทรรศน์

2603 สิวกับธรรมชำติบ ำบัด อรชุน เลียววัฒนะผล. 2545 1 รวมทรรศน์

2604 สุขภำพแข็งแรงด้วยน้ ำผักและผลไม้สด - 2545 1 สุขภำพใจ

2605 สุคนธบ ำบัด = Aromatherapy พิมพร ลีลำพรพิสิฐ.                                                                            2545 4 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

2606 เส้นทำงอำชีพแพทย์โรคผิวหนัง : มองย้อนหลัง 50 ปี เรณู โคตรจรัส. 2545 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2607 หญ้ำปักก่ิง : สมุนไพรทำงเลือกของผู้ป่วยมะเร็ง สุภำภรณ์ ปิติพร. 2545 2 ชมรมหญ้ำปักก่ิงต้ำนมะเร็ง

2608 หลิงจือกับข้ำพเจ้ำ บรรเจิด ตันติวิท. 2545 2 ท.วัฒนำกำรพิมพ์

2609 หอยเป็นยำ : ตำมต ำรับยำกำรแพทย์แผนไทย เพ็ญนภำ ทรัพย์เจริญ.                                                                         2545 1 โครงกำรพัฒนำต ำรำ กองทุนสนับสนุนฯ

2610 อำหำรบ ำรุงสุขภำพ - 2545 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2611 อำหำรเสริมสุขภำพและควำมงำม - 2545 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2612 อีมัลช่ันและยำเหน็บ มัณฑนำ ภำณุมำภรณ์. 2545 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2613 เอกสำรค ำสอนกลัยโคไซด์ ชำญชัย สำดแสงจันทร์ 2545 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2614 เอกสำรค ำสอนปัญหำพิเศษทำงเภสัชอุตสำหกรรม 1 - 2545 3 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2615 เอกสำรค ำสอนเภสัชผลิตภัณฑ์ 7. PY 4153 - 2545 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2616 เอกสำรค ำสอนเภสัชอุตสำหกรรมกำรจัดกำร. PY 5523 - 2545 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2617 เอกสำรค ำสอนวิชำเภสัชกรรม 5. PY 4133 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2545 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2618 เอกสำรค ำสอนวิชำเภสัชกรรม 5. PY 4142 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2545 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

2619 เอกสำรค ำสอนวิทยำศำสตร์เคร่ืองส ำอำง. PY 5633 - 2545 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2620 เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวิชำเภสัชวิเครำะห์. 2 รัตนำ อินทรำนุปกรณ์. 2545 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2621 เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวิชำเภสัชเวท 2 เร่ืองกำรสกัดแยกและกำร...      รัตนำ อินทรำนุปกรณ์.                                                                          2545 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2622 เอกสำรประกอบค ำสอนอนุกรมวิธำนพืชสมุนไพร ชำญชัย สำดแสงจันทร์. 2545 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2623 แอนติออกซิเดนท์ : สำรต้ำนมะเร็งในผัก-สมุนไพรไทย นวลศรี รักอริยะธรรม. 2545 1 นพบุรีกำรพิมพ์

2624 แอลเอสดี : มนต์ด ำแห่งแดนสนธยำ วิโรจน์ สุ่มใหญ่.                                                                                  2545 1 Home Sweet Home

2625 SLE สมชำย เอ่ียมอ่อง, บรรณำธิกำร 2544 2 Text and Journal

2626 กำรใช้ยำในสตรีต้ังครรภ์ควำมพิกำรต่อทำรก ฉบับมำตรฐำน กนกกร สุนทรขจิต. 2544 6 โรงพิมพ์คุรุสภำลำดพร้ำว

2627 กำรตรวจกรองฤทธ์ิกำรต้ำนอนุมูลอิสระของผักพ้ืนบ้ำนไทย วีรกิตต์ วีรฤทธำ 2544 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2628 กำรตรวจสอบและกำรสกัดแยกสำรส ำคัญจำกสมุนไพร รัตนำ อินทรำนุปกรณ์.                                                                          2544 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2629 กำรตรวจสอบสำรส ำคัญในสำรสกัดใบชำเขียว จิรพรรณ วัฒนศิริเวช 2544 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2630 กำรต้ังต ำรับยำเตรียมน้ ำมันหอมระเหยจำกสมุนไพรไทยเพ่ือใช้ทำงสุคนธบ ำบัด สุชีรำ โชติบรรยง 2544 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2631 กำรทดสอบฤทธ์ิทำงชีวภำพของสำรสกัดซำโปนินจำกกำกเมล็ดชำ ประไพ งำมเลิศพอจิต 2544 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2632 กำรประชุมวิชำกำรเชิงปฏิบัติกำรเร่ืองกำรผลิตยำแผนโบรำณตำมหลัก จี.เอ็ม.พี กำรประชุมวิชำกำรเชิงปฏิบัติกำรเร่ืองกำร... 2544 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเแลิมพระเกียรติ

2633 กำรประเมินกำรใช้ยำ : ข้ันตอนหน่ึงสู่กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล - 2544 2 สมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล (ประเทศไทย)

2634 กำรแปลผลห้องปฏิบัติกำรส ำหรับเภสัชกร สุธำทิพย์ พิชญไพบูลย์. 2544 4 เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคช่ัน

2635 กำรพัฒนำต ำรับยำเจลใสเพ่ือใช้ทำงสุคนธบ ำบัด สุชีรำ โชติบรรยง 2544 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2636 กำรวิเครำะห์เชิงฟลูออโรเมตรี ลำวัลย์ ศรีพงษ์. 2544 2 มหำวิทยำลัยศิลปำกร

2637 กำรศึกษำเปรียบเทียบฤทธ์ิกำรต้ำนอนุมูลอิสระของขม้ินชัน สุภำพร สุภำพ 2544 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2638 กำรศึกษำฤทธ์ิกำรต้ำนอนุมูลอิสระของขม้ินชัน สุภำพร สุภำพ 2544 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2639 กำรศึกษำฤทธ์ิกำรต้ำนอนุมูลอิสระของชำเขียว จิรพรรณ วัฒนศิริเวช 2544 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2640 กำรสกัดสำรกลุ่ม Isoflavonoid จำกกวำวเครือขำว ธิดำทิพย์ พงษ์พัว 2544 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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หน้าท่ี  121 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

2641 กำรสกัดสำรกลุ่มซำโปนินจำกกำกเมล็ดชำ ประไพ งำมเลิศพอจิต 2544 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2642 กำรส ำรวจทัศนคติของเภสัชกรชุมชนต่อผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรในสถำนประกอบ... มุทิตำ ศรีวำที 2544 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2643 กำรส ำรวจลักษณะของเภสัชกรชุมชนในทัศนะของเภสัชกรผู้ปฏิบัติกำรโดยใช้กำร… อรวรรณ เกิดเสวียด 2544 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2644 กำรส ำรวจลักษณะของเภสัชกรชุมชนในทัศนะของเภสัชกรผู้ปฏิบัติกำรโดยใช้กำร… พรจิตติมำ เสิกภูเขียว 2544 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2645 กำรให้ยำระงับควำมรู้สึกท่ีเก่ียวข้องกับสถำนกำรณ์และศัลยกรรมเร่งด่วน                  - 2544 1 กรุงเทพเวชสำร

2646 ขม้ินชัน ปรำณี ชวลิตธ ำรง ... [และคนอ่ืนๆ] 2544 1 สถำบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยำศำสตร์ฯ

2647 ควำมลับของโสม : จำกสูตรยำตุ๋นถึงงำนวิจัย อรชุน เลียววัฒนะผล. 2544 1 รวมทรรศน์

2648 ค ำอธิบำยต ำรำพระโอสถพระนำรำยณ์ ชยันต์ พิเชียรสุนทร. 2544 1 อมรินทร์

2649 คุยกับหมอขอผิวสวย โมนำ อัศวิษณุ. 2544 1 โรงพิมพ์กรุงเทพ

2650 คู่มือกำรจ่ำยยำของเภสัชกร อภิฤดี เหมะจุฑำ. 2544 4 สมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล (ประเทศไทย)

2651 คู่มือกำรให้ค ำปรึกษำเร่ืองยำทำงโทรศัพท์ พัชรี ลักษณะวงศ์ศรี (ต้ังตุลยำงกูร)                                                        2544 3 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งฯ

2652 คู่มือต้ำนมะเร็งด้วยกำรแพทย์แผนไทย - 2544 4 โครงกำรพัฒนำต ำรำ กองทุนสนับสนุนฯ

2653 คู่มือปฏิบัติกำรเภสัชกรรม 2. PY 3131 อรวรรณ จิตรวำณิช 2544 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2654 คู่มือปฏิบัติกำรเภสัชกรรม 3. PY 3151 มัณฑนำ ภำณุมำภรณ์ 2544 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2655 คู่มือปฏิบัติกำรเภสัชกรรม 4. PY 4181 - 2544 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2656 เคมียำ : ยำปฏิชีวนะต้ำนแบคทีเรีย บุษบัน ศิริธัญญำลักษณ์. 2544 1 คณะเภสัชศำสตร์ ม.เชียงใหม่

2657 เคร่ืองยำอำหำรจีน อดุลย์ รัตนม่ันเกษม. 2544 1 แสงแดด

2658 เคร่ืองส ำอำงธรรมชำติ : ผลิตภัณฑ์ส ำหรับผิวหนัง พิมพร ลีลำพรพิสิฐ. 2544 4 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

2659 เคร่ืองส ำอำงเพ่ือควำมสะอำด พิมพร ลีลำพรพิสิฐ. 2544 4 โอเดียนสโตร์

2660 เคร่ืองส ำอำงส ำหรับผิวหนัง พิมพร ลีลำพรพิสิฐ. 2544 4 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

2661 งำนวิจัยทำงคลินิก - 2544 2 มหำวิทยำลัยมหิดล

2662 ช่ือพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์.                                                                                 2544 1 ส่วนพฤกษศำสตร์ป่ำไม้ ส ำนักวิชำกำรฯ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  122 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

2663 ต ำรำกำรใช้ยำและสมุนไพร - 2544 1 เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค

2664 ต ำรำยำไทยฉบับแผนโบรำณ ประทีป ทองเปลว 2544 2 ไพลิน

2665 ต ำรำยำพ้ืนบ้ำนและวิธีกำรรักษำโรคต่ำง ๆ กำยสิทธ์ิ พิศนำคะ 2544 2 ไพลิน

2666 ต ำอีสำนอำหำรธรรมชำติ : 23 ตัวอย่ำงต ำรับต ำอีสำนยอดฮิตท่ีสำมำรถ... - 2544 1 มูลนิธิกำรแพทย์แผนไทย

2667 ตู้ยำประจ ำบ้ำน : ฉบับกระเป๋ำ ยุวดี ศิริสมบูรณ์.                                                                                 2544 1 สนุกอ่ำน

2668 น้ ำสมุนไพร - สมุนไพรใช้เป็นยำ จุไรรัตน์ เกิดดอนแฝก. 2544 1 ศรีเมืองกำรพิมพ์

2669 ผมสวยด้วยกำรดูแล กุลรัตน์. 2544 1 สมิต

2670 พฤกษำพัน เอ้ือมพร วีสมหมำย.                                                                            2544 1 โรงพิมพ์ เอช เอน กรุ๊ป

2671 พืชพันธ์ุพ้ืนบ้ำน : ควำมสุขช่ัวชีวิต ท่ีเรำปลูกได้ เดชำ ศิริภัทร. 2544 1 กองบรรณำธิกำรวำรสำรเกษตรกรรมฯ

2672 เภสัชกรรม 2. PY 3123 ประศำสน์ เจริญพำนิช ... [และคนอ่ืน ๆ] 2544 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2673 เภสัชกรรม 2. PY 3123 : น้ ำท ำยำและสำรปรุงแต่งยำ ประศำสน์ เจริญพำนิช    2544 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2674 เภสัชวิทยำ เล่ม 1 - 2544 3 โครงกำรสวัสดิกำรวิชำกำร สถำบันฯ

2675 เภสัชวิทยำ. เล่ม 2 - 2544 5 โครงกำรสวัสดิกำรวิชำกำร สถำบันฯ

2676 เภสัชวิทยำพ้ืนฐำนและคลินิกของต่อมไร้ท่อ                   มำลียำ มโนรถ 2544 1 พี.บี. ฟอเรน บุ๊คส เซนเตอร์

2677 ยำ PPA (Phenylpropanolamine) เร่ืองจริงท่ีต้องรู้ - 2544 5 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรฯ

2678 ยำฉีดคุมก ำเนิด DMPA สุรศักด์ิ ฐำนีพำนิชสกุล. 2544 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2679 ยำบ้ำมฤตยูสู่นรก : ส ำหรับคนไทยทุกคนท่ีต้องกำรศึกษำถึงก ำเนิดท่ีมำ กำรแพร่ระบำด... สันติ จัยสิน. 2544 1 ประสำนมิตร

2680 ยำเสพติด.....เลิกเองก็ได้ สันชัย วสุนธรำ. 2544 1 โรงพยำบำลต ำรวจ

2681 ยำเสพติดและยำบ้ำ - 2544 1 สกำยบุ๊กส์

2682 ยำเหน็บ มัณฑนำ ภำณุมำภรณ์.                                                                         2544 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2683 รำยงำนกำรประเมินผลกำรติดตำมอำกำรอันไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำระบบ... - 2544 5 ศูนย์ติดตำมอำกำรอันไม่พิงประสงค์ฯ

2684 รำยงำนกำรวิจัยเร่ืองกำรพัฒนำสำรโพล่ีแซคคำไรด์จำกเปลือกของผลทุเรียน            - 2544 1 -
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  123 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

2685 รำยงำนผลกำรวิจัยเร่ือง : กำรเฝ้ำระวังกำรด้ือยำของซำลโมเนลล่ำในสุกร   ธงชัย เฉลิมชัยกิจ. 2544 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2686 โรคผิวหนังในเวชปฏิบัติ 2 : สิว-ฝ้ำ และปัญหำผิวหน้ำ โรคผิวหนังในหญิงต้ังครรภ์ ปรียำ กุลละวณิชย์, บรรณำธิกำร 2544 7 หมอชำวบ้ำน

2687 โรคผิวหนังส ำหรับเวชปฏิบัติ สิริ เช่ียวชำญวิทย์. 2544 2 บุ๊คเน็ท

2688 ฤทธ์ิทำงชีวภำพและองค์ประกอบทำงเคมีในพืชสกุลกวำวเครือ ธิดำทิพย์ พงษ์พัว 2544 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2689 ล้อมวงชงชำต้ังกำต้มสมุนไพร เคร่ืองด่ืมสุขภำพ-จำกน้ ำค้ันผักถึงเคร่ืองยำจีน                     บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล.                                                                         2544 1 รวมทรรศน์

2690 ลำงเน้ือชอบลำงยำ ส. พลำยน้อย. 2544 2 สำยธำร

2691 ว่ำนยำ-เสน่ห์มหำมงคล. เล่ม 2 ธวัชชัย อินทุใส. 2544 1 มติชน

2692 ศัลยศำสตร์สนำม - 2544 1 โครงกำรต ำรำ วพม.

2693 สมุนไพรตำมแนวพระรำชด ำริ - 2544 2 พัฒนำคุณภำพวิชำกำร (พว.)

2694 สมุนไพรไทย-จีน รักษำโรคประสำทต ำรำยำหอม ไสว สุนทร. 2544 2 สุขภำพใจ

2695 สมุนไพรในป่ำฝน. เล่ม 1 - 2544 2 โรงพิมพ์ไทยรำยวัน

2696 สำมนักษัตรเภสัชศำสตร์ เชียงใหม่ (พ.ศ. 2507-2544) มหำวิทยำลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศำสตร์. 2544 1 คณะ

2697 หยูกยำน่ำรู้ - 2544 2 สมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล (ประเทศไทย)

2698 หอม ... ยำดีรักษำ 26 โรค ภำณุทรรศน์. 2544 1 น้ ำฝน

2699 องค์ประกอบทำงเคมีและฤทธ์ิต้ำนจุลชีพของน้ ำมันระเหยท่ีแยกได้จำกต้นแปรงล้ำง... พวงน้อย โลหะขจรพันธ์. 2544 9 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2700 อนุกรมวิธำนพืชสมุนไพร ชำญชัย สำดแสงจันทร์                                                                        2544 3 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2701 อำหำรเพ่ือสุขภำพ : อำหำรพ้ืนเมือง เคร่ืองด่ืมสมุนไพร - 2544 1 มูลนิธิกำรแพทย์แผนไทยพัฒนำ

2702 เอ็กซ์ตำซี : ส่ือหรรษำจำกซำตำน วิโรจน์ สุ่มใหญ่. 2544 1 Home Sweet Home

2703 เอกสำรค ำสอนกลัยโคไซด์ ชำญชัย สำดแสงจันทร์.                                                                       2544 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2704 เอกสำรค ำสอนปัญหำพิเศษทำงเภสัชอุตสำหกรรม 1. PY 5643 - 2544 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2705 เอกสำรค ำสอนเภสัชอุตสำหกรรมกำรจัดกำร. PY 5523 - 2544 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2706 เอกสำรค ำสอนวิชำเภสัชกรรม 3 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2544 3 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  124 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

2707 เอกสำรค ำสอนวิชำเภสัชกรรม 5. PY 4153 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2544 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2708 เอกสำรค ำสอนวิชำเภสัชกรรม 5. PY 4192 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2544 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2709 เอกสำรค ำสอนวิทยำศำสตร์เคร่ืองส ำอำง. PY 5633 - 2544 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2710 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำเภสัชกรรม 4. PY 4143 - 2544 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2711 เอกสำรประกอบค ำสอนอนุกรมวิธำนพืชสมุนไพร ชำญชัย สำดแสงจันทร์. 2544 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2712 40 ยังแจ๋ว : คู่มือเสริมควำมงำมโดยวิธีธรรมชำติ บำร์ครู, เอส เค. 2543 1 ธรรมรักษ์กำรพิมพ์

2713 กระบวนกำรสุขศึกษำกับกำรพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพก้ำวสู่ยุค 2000 - 2543 5 ซิกม่ำ ดีไซน์ กรำฟฟิก

2714 กำรควบคุมคุณภำพและมำตรฐำนยำ 1 - 2543 2 คณะเภสัชศำสตร์ ม.ศิลปำกร

2715 กำรด ำเนินกำรควบคุมกำรขำยยำแผนปัจจุบันตำมพระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. 2510 ของ… อภิชัย แก้วสมบัติ. 2543 1 -

2716 กำรติดตำมตรวจวัดระดับยำในเลือด - 2543 4 คณะเภสัชศำสตร์ ม.ขอนแก่น

2717 กำรทดสอบควำมไวต่อยำของเช้ือวัณโรค : กำรประยุกต์ทำงคลินิกและเพ่ือกำร... - 2543 1 Published by Training, Publication...

2718 กำรวัดทัศนคติของผู้เข้ำรับกำรบริกำรกำรให่ค ำปรึกษำกำรใช้ยำของโรงพยำบำล... วริษำ ปักษี 2543 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2719 กำรวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่ำลมหำยใจ สุรศักด์ิ ปริสัญญกุล. 2543 1 กองรังสีและเคร่ืองมือแพทย์

2720 กำรศึกษำทัศนคติของเภสัชศำสตร์บัณฑิต มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เทพฤทธ์ิ ปริตโตทก 2543 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2721 กำรศึกษำทัศนคติของหัวหน้ำงำนท่ีมีต่อกำรปฏิบัติงำนของบัณฑิตเภสัชศำสตร์ ... วิภำรัตน์ เต็งตระกูล 2543 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2722 กำรศึกษำปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส ำอำงค์ของกลุ่มผู้หญิงท ำงำน... อินทิรำ หิรัญเก้ือ. 2543 4 -

2723 ควำมก้ำวหน้ำทำงเภสัชวิทยำของยำแก้โรคหืด ยำลดน้ ำตำลในเลือด ยำต้ำนเกร็ด... - 2543 4 คณะเภสัชศำสตร์ ม.มหิดล

2724 คู่มือกำรใช้ยำทำงจิตเวชส ำหรับแพทย์ท่ัวไป - 2543 1 กรมสุขภำพจิต

2725 คู่มือกำรใช้ยำส ำหรับพยำบำล - 2543 4 ธนบรรณกำรพิมพ์

2726 คู่มือคนรักผิว เรณู โคตรจรัส. 2543 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2727 คู่มือดูแลสุขภำพแบบพ่ึงตนเอง                                   พัชรำภรณ์ ปัญญำวุฒิไกร                2543 1 โรงพิมพ์เอช ที พี เพรส

2728 คู่มือปฏิบัติกำรวิชำเภสัชเวท 2                                   ชำญชัย สำดแสงจันทร์.                                                                                        2543 3 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  125 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

2729 คู่มือผลิตยำจำกสมุนไพร เพ่ือเศรษฐกิจชุมชน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ.                                          2543 2 กองวิชำกำร ส ำนักงำนคณะกรรมฯ

2730 เคมีอนินทรีย์ทำงเภสัชศำสตร์ สุวรรณำ เหลืองชลธำร. 2543 6 คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

2731 โครซิโดไลท์ กระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม.--กรมควบคุมมลพิษ.2543 1 กระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีฯ

2732 งำนวิจัยทำงคลินิก                                - 2543 3 มหำวิทยำลัยมหิดล

2733 ซีเอฟซี - 2543 1 กระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีฯ

2734 ต ำรำเภสัชวิทยำ. เล่มท่ี 1 - 2543 1 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล

2735 ต ำรำยำสมุนไพรสำมัญประจ ำบ้ำนตำมประกำศของกระทรวงสำธำรณสุข - 2543 1 สุขภำพใจ

2736 แต่งหน้ำสวยด้วยตัวเอง ชรภำส โอกำสพันธ์. 2543 1 อิมเมจ

2737 ทริส (2,3-ไดโบรโมโพรพิล) ฟอสเฟต - 2543 1 กระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีฯ

2738 ทีพีเอช (โททอล ปิโตรเลียม ไฮโดรคำร์บอน) - 2543 1 กระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีฯ

2739 บัญชียำหลักแห่งชำติ พ.ศ. 2542 : (บัญชียำจำกสมุนไพร) - 2543 9 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย

2740 แบบประเมินตนเองตำมมำตรฐำน HA : คู่มือกำรวำงแผนพัฒนำและ...                           สถำบันพัฒนำและรับรองคุณภำพฯ 2543 4 สถำบันพัฒนำและรับรองคุณภำพฯ 

2741 ปฏิกิริยำต่อกันของยำด้ำนเภสัชจลนศำสตร์ในผู้ป่วยเอดส์ สุเทพ จำรุรัตนศิริกุล.                                                                                           2543 3 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

2742 ปฏิบัติกำรเภสัชกรรม 4. PY 4181 - 2543 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2743 ประมวลค ำพิพำกษำและค ำส่ังของศำลฎีกำว่ำด้วยกฎหมำยเก่ียวกับอำหำรยำและ... สุพจน์ กู้มำนะชัย. 2543 1 นิติธรรม

2744 ปลูกผักไทยได้ท้ังอำหำรและยำ วีณำ เชิดบุญชำติ. 2543 1 บ้ำนและสวน

2745 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของกำรใช้ยำ Zidovudine ในผู้ป่วยเอดส์                 - 2543 2 โครงกำรพัฒนำภูมิปัญญำและกำรวิจัยฯ

2746 ผักพ้ืนบ้ำน เมฆ จันทร์ประยูร              2543 1 ไทยทรรศน์

2747 ผักพ้ืนบ้ำนต้ำนโรค : คุณค่ำจำกธรรมชำติของผักไทย                                        ลลิตำ ธีระสิริ 2543 1 รวมทรรศน์

2748 ผักพ้ืนบ้ำนภำคกลำง - 2543 3 โรงพิมพ์องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก

2749 พระรำชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 - 2543 5 โรงพิมพ์องค์กำรรับส่งสินค้ำและพัสดุภัณฑ์

2750 พัฒนำกำรทำงปฏิบัติหยุดกำรแพร่ภัยบุหร่ีส่ิงท่ีรัฐต้องท ำและผลได้ผลเสียทำง... - 2543 2 สถำบันควบคุมกำรบริโภคยำสูบ กรมกำรฯ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  126 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

2751 พีเอเอช (โพลีไซคลิก อะโรมำติก ไฮโดรคำร์บอน) กระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม.--กรมควบคุมมลพิษ.2543 1 กระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีฯ

2752 พืชวงศ์ขิงในประเทศไทย จินดำรัตน์ อินทรวิเชียร. 2543 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2753 เภสัชจลนศำสตร์ สุพงษ์ เอกศิริพงษ์. 2543 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2754 เภสัชวิทยำ. เล่ม 2 - 2543 1 คณะเภสัชศำสตร์ ม.มหิดล

2755 เภสัชวิทยำของฮอร์โมน สุมนำ ชมพูทวีป.                                                                                2543 3 เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคช่ัน

2756 มหัศจรรย์ผัก 108 - 2543 1 มูลนิธิโตโยต้ำประเทศไทย

2757 มำลำเรีย ปรำโมทย์ ธีรพงษ์ 2543 1 โรงพยำบำลเจ้ำพระยำยมรำช

2758 ยำน้ ำแขวนตะกอน ประภำพร บุญมี. 2543 1 คณะเภสัชศำสตร์ ม.สงขลำนครินทร์

2759 ยำบ้ำ : มหันตภัยข้ำมสหัสวรรษ วิโรจน์ สุ่มใหญ่. 2543 2 Home Sweet Home

2760 ยำใหม่ในประเทศไทย. เล่ม 9 - 2543 4 คณะเภสัชศำสตร์ ม.มหิดล

2761 รวมบทคัดย่องำนวิจัยกำรแพทย์แผนไทยและทิศทำงกำรวิจัยในอนำคต - 2543 5 สถำบันกำรแพทย์แผนไทย

2762 รำยกำรยำท่ีถูกยกเลิกทะเบียนต ำรับยำ : เน่ืองจำกมิได้ผลิตหรือน ำ เข้ำฯ 2 ปีติด... - 2543 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรฯ

2763 รำยงำนกำรวิจัยเก่ียวกับโรคเอดส์เร่ืองกำรวิจัยและพัฒนำน้ ำมันขม้ิน...                                     - 2543 5 ส ำนักงำนปลัดทบวงมหำวิทยำลัย

2764 รำยงำนกำรวิจัยเก่ียวกับโรคเอดส์เร่ืองกำรศึกษำสมุนไพรท่ีมีคุณสมบัติ...                      ส ำนักงำนปลัดทบวงมหำวิทยำลัย 2543 1 โครงกำรพัฒนำภูมิปัญญำและกำรวิจัยฯ

2765 รำยงำนกำรสัมมนำเร่ืองแนวทำงกำรพัฒนำสมุนไพรของประเทศไทย : ระหว่ำงวันท่ี... กำรสัมมนำเร่ืองแนวทำงกำรพัฒนำสมุน... 2543 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

2766 รำยงำนผลกำรวิจัยกำรศึกษำสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดยำบ้ำในสถำนศึกษำ - 2543 2 กรมพลศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร

2767 รำยงำนสรุปส ำหรับผู้บริหำร : กำรสำธิตกำรฉีดพ่นสำรเคมี เพ่ือลดกำรฟุ้งกระจำย... - 2543 1 กระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีฯ

2768 เรำท ำได้...สู้ภัยยำเสพติด : รวมบทควำมเผยแพร่ควำมรู้สุขภำพจิต วรนุช มีทรัพย์, บรรณำธิกำร 2543 1 ศูนย์สุขภำพจิต กรมสุขภำพจิต

2769 ลักษณะทำงเภสัชเวทของใบมะกำ สุรสิทธ์ิ จันทร์วิเศษ. 2543 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2770 ว่ำนหำงจระเข้ต ำรับแพทย์จีน - 2543 2 นำนมีบุ๊คส์

2771 วิธีป้องกันรักษำบ ำรุงไตและดวงตำด้วยสมุนไพร ไสว สุนทร. 2543 1 สุขภำพใจ

2772 สถิติส ำหรับเภสัชกร : กำรวิเครำะห์ข้อมูล ระพีพรรณ ฉลองสุข. 2543 1 คณะเภสัชศำสตร์ ม.ศิลปำกร
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  127 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

2773 สมุนไพร : กำรใช้อย่ำงถูกวิธี - 2543 1 สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และฯ

2774 สมุนไพร : ไม้พ้ืนบ้ำน - 2543 2 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัย

2775 สมุนไพรพันธ์ุไม้มงคล : พระรำชทำนประจ ำจังหวัด สุทัศน์ จูงพงศ์. 2543 1 มติชน

2776 สมุนไพรพ้ืนบ้ำนภำคอีสำน. เล่ม 1-3 - 2543 3 สถำบันวิจัยสมุนไพร กรมฯ

2777 สรุปผลกำรประชุม กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยทำงเภสัชกรรมคลินกในประเทศไทย - 2543 1 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรฯ

2778 สำรใหม่และวิทยำกำรใหม่ทำงเคร่ืองส ำอำง อรัญญำ มโนสร้อย 2543 2 โอเดียนสโตร์

2779 สำรำนุกรมสมุนไพร. เล่ม 4 : กกยำอีสำน - 2543 2 มูลนิธิมหำวิทยำลัยมหิดล

2780 สุขภำพดีด้วยสมุนไพรใกล้ตัว. ชุดท่ี 11 : รวมบทควำมคัดสรรจำกมติชนสุดสัปดำห์ โครงกำรสมุนไพรเพ่ือกำรพ่ึงตนเอง 2543 1 ประพันธ์สำส์น

2781 สุขภำพสุขเพศแข็งแกร่ง : สมุนไพรยุคโบรำณของไทยประยุกต์ใช้กับสมัยปัจจุบัน ภำณุทรรศน์. 2543 1 ตรงหัว

2782 เส้นทำงสู่คุณภำพบริกำรเภสัชกรรม - 2543 1 สถำบันพัฒนำและรับรองคุณภำพฯ

2783 หลักกำรค ำนวณทำงเภสัชกรรม พำณี ศิริสะอำด. 2543 10 คณะเภสัชศำสตร์ ม.เชียงใหม่

2784 หลักกำรใช้ยำโรคหวัดจำกกำรแพ้และไซนัสอักเสบในร้ำนยำ วิรัตน์ ทองรอด. 2543 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2785 อนุกรมวิธำนพืชสมุนไพร ชำญชัย สำดแสงจันทร์ 2543 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2786 อีมัลช่ัน มัณฑนำ ภำณุมำภรณ์                       2543 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2787 เอกสำรค ำสอน Pharmaceutics 1. PY 3111 - 2543 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2788 เอกสำรค ำสอน Pharmaceutics 3. PY 3133 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2543 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2789 เอกสำรค ำสอน Pharmaceutics 5. PY 4153 - 2543 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2790 เอกสำรค ำสอน Pharmaceutics 5. PY 4192 - 2543 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2791 เอกสำรค ำสอน Pharmaceutics II. PY 3123 - 2543 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2792 เอกสำรค ำสอนกลัยโคไซด์ ชำญชัย สำดแสงจันทร์.                                                                                        2543 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2793 เอกสำรค ำสอนเภสัชผลิตภัณฑ์ 7. PY 4153 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2543 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2794 เอกสำรค ำสอนเภสัชอุตสำหกรรมจัดกำร. PY 5523 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2543 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

2795 เอกสำรค ำสอนวิชำ Pharmaceutics laboratory 3 : PY 3171 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2543 3 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2796 เอกสำรค ำสอนวิชำเภสัชกรรม. 4 PY 4113 ธวัชชัย ทิพย์ทินกร 2543 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2797 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำเภสัชกรรม 4. PY 4143 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2543 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2798 เอดส์ 2000 : ควำมก้ำวหน้ำในกำรรักษำ ยำ และวัคซีน ปรำโมทย์ ธีรพงษ์. 2543 1 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

2799 เฮกซะคลอโรเบนซีน - 2543 1 กระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีฯ

2800 1, 1, 1-ไตรคลอโรอีเธน - 2542 1 กระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีฯ

2801 Autonomic drugs ชัยณรงค์ เชิดชู. 2542 3 วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ

2802 กำรใช้ยำบ ำบัดอำกำร เรวดี ธรรมอุปกรณ์. 2542 1 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2803 กำรตรวจเอกลักษณ์พืชสมุนไพร : ภำคพิเศษ สมพร ภูติยำนันต์. 2542 3 โรงพิมพ์องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก

2804 กำรประชุมวิชำกำรเร่ือง"กำรพัฒนำสมุนไพรเพ่ือกำรส่งออกและกำรสร้ำงงำนโดยใช้... ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 2542 4 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

2805 กำรแปลผลห้องปฏิบัติกำรส ำหรับเภสัชกร สุธำทิพย์ พิชญไพบูลย์. 2542 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2806 กำรแพทย์แผนไทยสำยใยแห่งชีวิตและวัฒนธรรม. เล่ม 2 : รวมบทควำม… เพ็ญนภำ ทรัพย์เจริญ 2542 1 สถำบันกำรแพทย์แผนไทย กรมกำรแพทย์

2807 กิน-อยู่เพ่ือสุขภำพ. เล่ม 1 : อำหำรเสริม เปรมจิตต์ สิทธิศิริ 2542 2 สุขภำพใจ

2808 ไขปัญหำยำไทยสมุนไพรรักษำโรค ชุดท่ี 1 - 2542 2 มติชน

2809 ไขปัญหำยำไทยสมุนไพรรักษำโรค ชุดท่ี 2 - 2542 1 มติชน

2810 คดียำเสพติดให้โทษ เฮโรอีน ยำบ้ำ กัญชำ คดีวัตถุออกฤทธ์ิ วรวิทย์ ฤทธิทิศ. 2542 2 วิญญูชน

2811 คลอเดน = Chlordane - 2542 1 กองจัดกำรสำรอันตรำยและกำกฯ

2812 ควำมพึงพอใจต่อบริกำรของผู้รับบริกำรแผนกผู้ป่วยนอกสถำบันโรคผิวหนัง กฤษณี โพธ์ิชนะพันธ์ุ. 2542 1 -

2813 ควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรแพทย์แผนไทย : ว่ำด้วยสมุนไพรกับกำรแพทย์แผนไทย สมพร ภูติยำนันต์. 2542 4 กระทรวงสำธำรณสุข

2814 คุณวิเศษของผักและผลไม้ - 2542 1 ต้นธรรม

2815 คู่มือ "ควำมรู้เบ้ืองต้นเร่ืองควำมคงสภำพ (Stability) ของยำและแนวทำงกำรเก็บ… ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ. 2542 1 กองควบคุมยำ

2816 คู่มือกำรใช้ยำและกำรจัดกำรพยำบำล. เล่ม 1 เฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์. 2542 6 วิทยำลัยพยำบำลสภำกำชำดไทย
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

2817 คู่มือมำตรฐำนวิชำชีพเภสัชกรรมโรงพยำบำล - 2542 1 สมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล

2818 เคมีอนินทรีย์ทำงเภสัชศำสตร์ สุวรรณำ เหลืองชลธำร. 2542 7 ภำควิชำเภสัชเคมี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2819 แคฟเฟอีน - 2542 1 สมำคมเภสัชวิทยำแห่งประเทศไทย

2820 โคเคน : นักฆ่ำจำกแดนลำติน วิโรจน์ สุ่มใหญ่. 2542 2 Home Sweet Home

2821 โครงกำรฉลำกเขียว : ข้อก ำหนดฉลำกเขียวส ำหรับสบู่ สถำบันส่ิงแวดล้อมไทย. ส ำนักงำนฯ 2542 1 ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม

2822 ไดออกซิน - 2542 1 กองจัดกำรสำรอันตรำยและกำกฯ

2823 ตจวิทยำทันยุค อภิชำติ ศิวยำธร, บรรณำธิกำร 2542 1 ภำควิชำตจวิทยำ คณะแพทย์ศำสตร์ศิริรำชพยำบำล

2824 ต ำรำเภสัชวิทยำ. เล่มท่ี 3 - 2542 1 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล

2825 ต ำรำยำสมุนไพรท่ีทดลองใช้แล้วได้ผลชะงัด ผ่อง บุญสม. 2542 1 สุขภำพใจ

2826 ต ำรำเวชศำสตร์ฉบับหลวง รัชกำลท่ี 5 เล่ม 1-2 กรมศิลปำกร หอสมุดแห่งชำติ 2542 2 กรมศิลปำกร 

2827 นิทรรศกำรชุมนุมแพทย์แผนไทยและสมุนไพรแห่งชำติ คร้ังท่ี 3 "กำรแพทย์แผนไทย... - 2542 1 สถำบันกำรแพทย์แผนไทย กรมกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข

2828 แนวทำงในกำรศึกษำควำมคงสภำพของยำ - 2542 1 เภสัชกรรมสมำคมแห่งประเทศไทย

2829 บัญชียำหลักแห่งชำติ พ.ศ.2542 - 2542 25 โรงพิมพ์กำรศำสนำ

2830 เบนซีน - 2542 1 กระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีฯ

2831 ปฏิกิริยำต่อกันของยำด้ำนเภสัชจลนศำสตร์ในผู้ป่วยเอดส์ สุเทพ จำรุรัตนศิริกุล. 2542 6 คณะแพทยศำสตร์ ม.สงขลำนครินทร์

2832 ผักพ้ืนบ้ำนภำคใต้ - 2542 3 โรงพิมพ์องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก

2833 ผักพ้ืนบ้ำนภำคเหนือ - 2542 3 โรงพิมพ์องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก

2834 พรรณไม้ในวรรณคดีไทย. เล่ม 1 ชวลิต ดำบแก้ว 2542 1 โอเดียนสโตร์

2835 พรรณไม้ในวรรณคดีไทย. เล่ม 2 ชวลิต ดำบแก้ว 2542 1 โอเดียนสโตร์

2836 พรรณไม้หอม - 2542 1 สถำบันกำรแพทย์แผนไทย กรมกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข

2837 พิษภัยในอำหำร จักรพันธ์ุ ปัญจะสุวรรณ 2542 1 โอเดียนสโตร์

2838 พืชสมุนไพร สมสุข มัจฉำชีพ. 2542 1 แพร่พิทยำ
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

2839 เพนตะคลอโรฟีนอล กระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม.--กรมควบคุมมลพิษ.2542 1 กระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีฯ

2840 แพทย์ศำสตร์สงเครำะห์ : ภูมิปัญญำทำงกำรแพทย์และมรดกทำงวรรณกรรม  กระทรวงศึกษำธิกำร 2542 8 กระทรวงศึกษำธิกำร

2841 แพทย์ศำสตร์สงเครำะห์ : ภูมิปัญญำทำงกำรแพทย์และมรดกทำงวรรณกรรม  บุษบำ ประภำสพงศ์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2542 1 คุรุสภำลำดพร้ำว

2842 ฟีนอล - 2542 1 กระทรวงวิทยำศำสตร์

2843 เภสัชกรรมแผนไทย - 2542 6 สถำบันกำรแพทย์แผนไทย กรมกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข

2844 เภสัชโภชนำ เล่ม 1-2 สรจักร ศิริบริรักษ์. 2542 2 โรงพิมพ์กรุงเทพ

2845 เภสัชวิทยำ เล่ม 1 - 2542 2 คณะเภสัชศำสตร์ ม.มหิดล

2846 มำตรฐำนสมุนไพรไทย ฟ้ำทะลำยโจร - 2542 1 สถำบันวิจัยสมุนไพร กรมฯ

2847 เมทธีลีน คลอไรด์ กระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม.--กรมควบคุมมลพิษ.2542 1 กระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีฯ

2848 เมลำโตนิน : ชีวิตท่ีสดช่ืนแจ่มใส ศักด์ิ บวร 2542 1 หนังสือสำยน้ ำ

2849 ไม้ใกล้ครัว จ ำลอง ฝ่ังชลจิตร. 2542 1 เอส.ที.พี. เวิลด์ มีเดีย

2850 ยำจีนและอำหำรบ ำรุงสุขภำพ ม่ิงมิตร นวรัตน์. 2542 2 นำนมีบุ๊คส์

2851 ยำในเด็ก 2 สุวรรณำ เรืองกำญจนเศรษฐ์. 2542 5 ชัยเจริญ

2852 ยำลดควำมดันโลหิต อรุณี หำญทวีพันธ์ุ. 2542 2 ส ำนักงำนกำรแพทย์กรุงเทพมหำนคร

2853 ยำและโรคติดเช้ือ                           - 2542 1 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

2854 ยำใหม่ในประเทศไทย. เล่ม 8 - 2542 4 มหำวิทยำลัยมหิดล

2855 ย้ิมสู้เรียนรู้ยำเสพติด ทรงเกียรติ ปิยะกะ. 2542 2 มติชน

2856 รอบรู้เร่ืองโรคผิวหนัง สมบูรณ์ จิรโรจน์วัฒน. 2542 1 ต้นอ้อ 1999

2857 รำยงำนกำรประชุมสัมมนำบัญชียำหลักแห่งชำติ พ.ศ. 2542 : วันพุธท่ี 21 กรกฎำคม... กำรประชุมสัมมนำเร่ืองบัญชียำหลักแห่ง... 2542 1 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย

2858 รำยงำนกำรวิจัยเร่ืองควำมรู้และพฤติกรรมกำรใช้ยำพำรำเซทตำมอลของประชำชน... จันทิมำ ทองสัมฤทธ์ิ. 2542 1 คณะพยำบำลศำสตร์ ม.มหิดล

2859 รำยงำนกำรวิจัยศึกษำและวิจัยหำวัตถุดิบซ่ึงเป็นเภสัชภัณฑ์ท่ีสมควรท ำกำรผลิต... - 2542 1 -

2860 สมุนไพร : ไม้พ้ืนบ้ำน - 2542 1 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัย



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  131 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

2861 สมุนไพร : ยำไทยท่ีควรรู้ - 2542 2 อมรินทร์ พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง

2862 สมุนไพรกับวัฒนธรรมไทย ตอนท่ี 2 ไม้ริมร้ัว - 2542 1 สถำบันกำรแพทย์แผนไทย กรมกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข

2863 สมุนไพรกับวัฒนธรรมไทย ตอนท่ี 3 พรรณไม้หอม                      - 2542 1 กรมกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข

2864 สมุนไพรกับวัฒนธรรมไทย. ตอนท่ี 1 ต้นไม้ตำมทิศ - 2542 4 สถำบันกำรแพทย์แผนไทย กรมกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข

2865 สรุปผลกำรประชุมวิชำกำรเร่ือง "แนวทำงกำรพัฒนำและกำรก ำหนดมำตรฐำนผลิต... สถำบันวิจัยวิทยำลัยศำสตร์กำรแพทย์ทหำร 2542 1 สถำบันวิจัยวิทยำลัยศำสตร์กำรฯ

2866 สำระส ำคัญวิชำเภสัชวิทยำ - 2542 1 โครงกำรต ำรำวิทยำลัยแพทยศำสตร์ฯ

2867 เสริมควำมงำมท่ัวเรือนร่ำงด้วยวิธีธรรมชำติ ทัศนีย์ ใจสะอำด. 2542 1 ไพลินสีน้ ำเงิน

2868 หลักเภสัชกรรมไทย : ปรับปรุงใหม่ตำมหลักสูตรของกระทรวงสำธำรณสุข วุฒิ วุฒิธรรมเวช. 2542 2 เอ็น.พี. สกรีนพร้ินต้ิง

2869 เห็ดหลิงจือ : เปิดต ำนำนเห็ดหม่ืนปีและกำรบ ำบัดสรรพโรคของเอกสมุนไพร อรชุน เลียววัฒนะผล. 2542 1 รวมทรรศน์

2870 อะคริโลไนทริล - 2542 1 กองจัดกำรสำรอันตรำยและกำกฯ

2871 อำชีวเวชศำสตร์ ฉบับพิษวิทยำ - 2542 8 สมำคมอนำมัยแห่งประเทศไทย

2872 อำหำรต้ำนโรคเส่ือม                                                  วิจิตร บุณยะโหตระ        2542 1 รักสุขภำพ

2873 อำหำรท่ีเป็นยำโภชนำบ ำบัด ไฉ้, จ่ิง เฟ่ิง.                                                                                      2542 2 สุขภำพใจ

2874 เฮโรอีน : มฤตยูขำว วิโรจน์ สุ่มใหญ่. 2542 1 Home Sweet Home

2875 Allergy 2000's : ต ำรำโรคภูมิแพ้                                   - 2541 3 โรงพิมพ์ชวนพิมพ์

2876 กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผลในทำงอำยุรกรรม จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 2541 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2877 กำรบริหำรโครงกำรส ำหรับโรงงำนผลิตยำ จอมจิน จันทรสกุล. 2541 1 -

2878 กำรแพทย์แผนโบรำณ ภูมิปัญญำบรรพชน อินกลิส, เบลน. 2541 3 ธรรมรักษ์กำรพิมพ์ รำชบุรี

2879 กำรศึกษำสรรพคุณลดน้ ำตำลในเลือดของพันธ์ุไม้ไทย        มำลี บรรจบ 2541 2 สถำบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยำศำสตร์ฯ 

2880 กูไม่แน่ สำทิส อินทรก ำแหง 2541 1 คลินิกบ้ำนและสวน

2881 ขันของหมอยำ วิศิษฏ์ ประวีณวงศ์วุฒิ. 2541 2 สำมเจริญพำณิชย์ (กรุงเทพฯ)

2882 ไขปัญหำยำไทยสมุนไพรรักษำโรค ชุดท่ี 1 - 2541 2 มติชน
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

2883 ไขปัญหำยำไทยสมุนไพรรักษำโรค ชุดท่ี 3 - 2541 2 มติชน

2884 ควำมรู้พ้ืนฐำนเร่ืองยำและกำรประยุกต์กระบวนกำรพยำบำลมำใช้บริหำรยำแก่ผู้ป่วย วัฒนำ (บุญคง) พันธ์ุศักด์ิ        2541 2 คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

2885 คู่มือกำรใช้ยำ (ฉบับสมบูรณ์)                                 ก ำพล ศรีวัฒนกุล        2541 1 สกำยบุ๊กส์

2886 คู่มือปรุงอำหำรแมคโครไบโอติค เพ่ือสุขภำพ ควำมสมดุล และสันติ. เล่ม 1 คูชิ, อเวลีน.                                                                                        2541 2 มูลนิธิโกมลคีมทอง

2887 ช่ือพฤกษศำสตร์สมุนไพรจีนในประเทศไทย ดรุณ เพ็ชรพลำย. 2541 1 กรมวิทยำศำสตร์ กระทรวงสำธำรณสุข

2888 ท ำเนียบร้ำนผลิตภัณฑ์ปลอดสำรพิษและสมุนไพรในประเทศไทย - 2541 1 ฟ้ำอภัย

2889 น้ ำสมุนไพรเพ่ือสุขภำพ - 2541 1 โรงพิมพ์องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก

2890 ปทำนุกรมสุขภำพ - 2541 1 สถำบันวิจัยและพัฒนำ ม.ศิลปำกร

2891 ประวัติศำสตร์กำรแพทย์แผนไทย : กำรศึกษำจำกเอกสำรต ำรำยำ                                        2541.      1     สถำบันวิจัยและพัฒนำมหำวิทประทีป ชุมพล 2541 1 สถำบันวิจัยและพัฒนำ ม.ศิลปำกร

2892 ผักพ้ืนบ้ำนภำคอีสำน                - 2541 1 โรงพิมพ์องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก

2893 ผิวหน้ำสดใส ประวิตร พิศำลบุตร. 2541 2 โฮลิสติก พับลิชช่ิง

2894 พจนำนุกรมยำและยำใหม่ในประเทศไทย วิทย์ เท่ียงบูรณธรรม. 2541 2 รวมสำส์น

2895 พิษรอบตัว : กำรรักษำและกำรแก้พิษ - 2541 1 เอ.ที. แอนด์ เอ็น อินเตอร์เนช่ันแนล

2896 พืชผักสมุนไพร                                                          ชิดชนก ชมพฤกษ์      2541 1 มติชน

2897 เพชรน้ ำเอก : กรุยอดต ำรับยำสมุนไพร วิพุธโยคะ รัตนรังษี. 2541 2 สุวีริยำสำส์น

2898 เภสัชจลนศำสตร์คลินิก สุเทพ จำรุรัตนศิริกุล.                                                                                           2541 7 คณะแพทยศำสตร์ ม.สงขลำนครินทร์

2899 เภสัชวิทยำ. เล่ม 2 - 2541 3 คณะเภสัชศำสตร์ ม.มหิดล

2900 เภสัชเศรษฐศำสตร์กับภำวะวิกฤตทำงเศรษฐกิจของชำติ : กำรประชุมวิชำกำรและ... - 2541 1 ชมรม

2901 ยำใหม่ในประเทศไทย. เล่ม 7 - 2541 2 นิวไทยมิตรกำรพิมพ์

2902 รำยงำนกำรวิจัยเร่ือง กำรศึกษำเจตคติของเภสัชกรชุมชนท่ีมีต่อผู้ติดเช้ือ HIV และ... วิชิต เปำนิล. 2541 1 มูลนิธิเภสัชกรชุมชน

2903 รำยงำนผลกำรวิจัยกำรศึกษำระดับแคดเมียมและโครเมียมในเลือดและปัสสำวะของกลุ่มคนสุขภำพแข็งแรงท่ีไม่ได้ท ำงำนสัมผัสกับโลหะหนัก = The study of blood and urine levels of cadmium and chromium in non-exposed prople สมิง เก่ำเจริญ. 2541 1 ส ำนักงำนประกันสังคม

2904 ไวอำกร้ำ ... ยำมหัศจรรย์จริงหรือ ? วรวุฒิ เจริญศิริ. 2541 1 เมดิคัล มัลติมีเดีย
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

2905 ศัพท์พฤกษศำสตร์ อังกฤษ-ไทย ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน รำชบัณฑิตยสถำน 2541 1 รำชบัณฑิตยสถำน

2906 สมุนไพรคุมธำตุช่วยย่อยเพ่ือสุขภำพ : ธำตุดี ขับถ่ำยดี อำยุยืน ภำณุทรรศน์. 2541 2 หอสมุดกลำง 09

2907 สมุนไพรไทยภูมิปัญญำของชำติ ชุดท่ี 1                                - 2541 1 มหำวิทยำลัยมหิดล

2908 สมุนไพรน่ำรู้ วันดี กฤษณพันธ์. 2541 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2909 สมุนไพรพ้ืนบ้ำนนครรำชสีมำ มำลี บรรจบ. 2541 2 กลุ่มงำนพัฒนำคุณภำพและวิชำกำร

2910 หนังสือสมุนไพรใกล้ตัว. เล่ม 13 : ว่ำด้วย สมุนไพรแต่งสี, กล่ิน, รส สมพร ภูติยำนันต์. 2541 1 คณะเภสัชศำสตร์ ม.เชียงใหม่

2911 หลักกำรวินิจฉัยและรักษำภำวะเป็นพิษ-สำรพิษ สมิง เก่ำเจริญ. 2541 5 หมอชำวบ้ำน

2912 กำรเตรียมยำปรำศจำกเช้ือ นวลตำ หำญสมบูรณ์. 2540 12 บวรสำรกำรพิมพ์

2913 กำรบรรจุและเก็บรักษำเภสัชภัณฑ์ = Packaging and storage of pharmaceuticals ภำรุณี ถนอมเกียรติ. 2540 1 ไทยมิตรกำรพิมพ์

2914 กำรประเมินควำมเส่ียงจำกพิษของวัตถุอันตรำย : หลักกำรและกำรประยุกต์ใช้ พำลำภ สิงหเสนี. 2540 4 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2915 กำรประเมินผลกำรพัฒนำสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ                                2540.      1     พี.เอ.ลีฟว่ิง,- 2540 1 พี.เอ.ลีฟว่ิง

2916 กำรพัฒนำวัคซีนและกำรประยุกต์ใช้ - 2540 1 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

2917 กำรแพทย์แผนไทยกับกำรดูแลสุขภำพของผู้ป่วยและผู้ติดเช้ือโรคเอดส์ - 2540 1 กระทรวงสำธำรณสุข

2918 กำรแพทย์แผนไทยสำยใยแห่งชีวิตและวัฒนธรรม. เล่ม 1 : รวมบทควำม… เพ็ญนภำ ทรัพย์เจริญ 2540 5 สถำบันกำรแพทย์แผนไทย กรมกำรแพทย์

2919 กำรสัมมนำวิชำกำรเทคโนโลยีเภสัชกรรม คร้ังท่ี 2 เร่ือง กำรพัฒนำยำและกำรออกแบบรูปแบบยำเตรียมใหม่ วันท่ี 6-8 สิงหำคม 2540 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ. เชียงใหม่ - 2540 1 -

2920 กำรส ำรวจสถำนกำรณ์กำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพของประเทศไทย พ.ศ. 2540- 2540 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรฯ

2921 ไขปัญหำยำไทยสมุนไพรรักษำโรค ชุดท่ี 2 - 2540 1 มติชน

2922 ควำมก้ำวหน้ำทำงเภสัชวิทยำของยำท่ีใช้ในโรคทำงระบบประสำทส่วนกลำง - 2540 1 คณะเภสัชศำสตร์ ม.มหดิล

2923 ควำมก้ำวหน้ำทำงเภสัชวิทยำของยำและอำหำรเสริมส ำหรับผู้สูงอำยุ        -                                2540 1 ไทยมิตรกำรพิมพ์

2924 ควำมรู้กำรใช้ยำรักษำโรค - 2540 3 หอสมุดกลำง 09

2925 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยด้ำนประชำกรควำมเช่ือด้ำนสุขภำพและพฤติกรรมกำรดูแลเด็ก...จุฑำมำศ เฉลิมผล. 2540 1 -

2926 คู่มือทองของกำรเลือกซ้ือเคร่ืองส ำอำง บีกอน, พอลำ. 2540 1 แก้วกำนต์
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

2927 คู่มือยำในเด็ก - 2540 2 โรงพิมพ์ชวนพิมพ์

2928 เคล็ดลับบ ำรุงรักษำผิวพรรณงำม ยุวดี จอมพิทักษ์ 2540 1 หอสมุดกลำง 09

2929 เชริง 60 ปี ในเมืองไทย (2480-2540) - 2540 1 เชร่ิง

2930 ต ำรำโรคผิวหนังในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ปรียำ กุลละวณิชย์, บรรณำธิกำร 2540 5 โฮลิสติก พับลิชช่ิง

2931 ต ำรำอำหำรต้ำนมะเร็ง ลลิตำ ธีระสิริ.                                                                                     2540 3 รวมทรรศน์

2932 เทคโนโลยีกำรพัฒนำต ำรับเคร่ืองส ำอำงและกำรผลิตข้ันอุตสำหกรรม พรรณวิภำ กฤษฎำพงษ์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2540 1 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

2933 นิติบัญญัติ ฉบับท่ี 16 : พระรำชบัญญัติวิชำชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537 ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 2540 1 ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

2934 บทบำทเภสัชกรโรงพยำบำล ยุค 2000 - 2540 3 สมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล

2935 ปัญหำสุขภำพสตรีและบุรุษวัยทอง                                                 - 2540 1 มหำวิทยำลัยมหิดล

2936 โปรตีนท่ีพบใน Body fluid วำรุณี เกียรติดุริยกุล. 2540 1 คณะเทคนิคกำรแพทย์ มหำวิทยำลัยมหิดล

2937 ผักพ้ืนบ้ำน : ควำมหมำยและภูมิปัญญำของสำมัญชนไทย กระทรวงสำธำรณสุข กรมกำรแพทย์      2540 1 โรงพิมพ์องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก

2938 ผิวสวยใสไร้รอยเห่ียวย่น ประวิตร พิศำลบุตร. 2540 2 โฮลิสติก พับลิชช่ิง

2939 ผิวสวยหน้ำใส : เคล็ดลับกำรดูแลผิวพรรณให้งำมอย่ำงม่ันใจ ประวิตร พิศำลบุตร. 2540 2 รวมทรรศน์

2940 ผู้หญิงกับเคร่ืองส ำอำง : มุมมองของแพทย์ผิวหนัง ประวิตร พิศำลบุตร. 2540 2 โฮลิสติก พับลิชช่ิง

2941 พระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522-2540 : ฉบับยำบ้ำ - 2540 6 สูตรไพศำล

2942 พืชเคร่ืองเทศและสมุนไพร รุ่งรัตน์ เหลืองนทีเทพ 2540 1 โอ.เอส.พร้ินต้ิง เฮ้ำส์

2943 เพชรน้ ำเอก : กรุยอดต ำรับยำสมุนไพร วิพุธโยคะ รัตนรังษี. 2540 1 สุวีริยำสำส์น

2944 เภสัชกรกับผู้ป่วยโรคมะเร็ง - 2540 2 มหำวิทยำลัยมหิดล

2945 เภสัชกรรมไทย รวมสมุนไพร วุฒิ วุฒิธรรมเวช. 2540 1 โอเดียนสโตร์

2946 เภสัชวิทยำ 1 - 2540 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2947 เภสัชวิทยำ 1 - 2540 5 โรงพิมพ์เท็กซ์แอนด์เจอรนัส

2948 เภสัชวิทยำ เล่ม 1 - 2540 5 มหำวิทยำลัยมหิดล
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

2949 เภสัชวิทยำส ำหรับพยำบำล - 2540 7 สำมเจริญพำณิชย์

2950 โภชนำรักษำโรค - 2540 1 หมอมวลชน

2951 ยำต้ำนจุลชีพ : ควำมรู้พ้ืนฐำนและกำรประยุกต์ มำลิน จุลศิริ. 2540 3 โรงพิมพ์สถำบันพัฒนำกำรสำธำรณสุขอำเซียน

2952 ยำต้ำนจุลชีพ กลุ่ม Fluoroquinolones - 2540 3 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรฯ

2953 ยำระงับปวด ศิริภรณ์ ฟุ้งวิทยำ. 2540 5 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2954 ยำใหม่ในประเทศไทย เล่ม 7 - 2540 1 มหำวิทยำลัยมหิดล

2955 รำยงำนกำรวิจัยเร่ืองพฤติกรรมสุขภำพในเร่ืองกำรใช้ยำปฏิชีวนะของประชำชน... บุปผำ ศิริรัศมี. 2540 1 มหำวิทยำลัยมหิดล

2956 รำยงำนกำรสัมมนำทำงวิชำกำรเร่ือง สมุนไพรไทย : เฉลิมพระเกียรติพระบำท... - 2540 1 กระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีฯ

2957 สมุนไพรกับวัฒนธรรมไทย. ตอนท่ี 1 ต้นไม้ตำมทิศ - 2540 1 กรมกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข

2958 สมุนไพรจำกผลิตภัณฑ์ของพืช สน่ัน ศุภธีรสกุล. 2540 1 คณะเภสัชศำสตร์ ม.สงขลำนครินทร์

2959 สมุนไพรต้ำนเบำหวำน : รวมสมุนไพรท่ีมีรำยงำนกำรทดลองและประสบกำรณ์ท่ี... - 2540 1 โครงกำรสมุนไพรเพ่ือกำรพ่ึงตนเอง มูลนิธิสุขภำพไทย

2960 สำรำนุกรมสมุนไพร : รวมหลักเภสัชกรรมไทย วุฒิ วุฒิธรรมเวช. 2540 4 โอเดียนสโตร์

2961 อนุสรณ์งำนพระรำชทำนเพลิงศพ พลโท นำยแพทย์ยง วัชระคุปต์ ม.ว.ม., ป.ช. - 2540 1 -

2962 อำหำรไทยลดน้ ำหนัก ยุวดี จอมพิทักษ์ 2540 1 สุขภำพใจ

2963 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรงำนควบคุมอำหำรและยำ. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2540 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

2964 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรงำนควบคุมอำหำรและยำ. หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2540 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

2965 เอกสำรวิจัยกำรตรวจเอกลักษณ์ทำงเภสัชเวทและฤทธ์ิต้ำนจุลชีพของหญ้ำแฝก สมพร ภูติยำนันต์. 2540 1 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

2966 กฎกระทรวงประกำศกระทรวงสำธำรณสุขและค ำส่ังกระทรวงสำธำรณสุข - 2539 1 กองควบคุมยำ ส ำนักงำนคณะฯ

2967 กรณีศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมจริยธรรมแห่งวิชำชีพเภสัชกรรม. เล่มท่ี 4 - 2539 4 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2968 กำรใช้ยำต้ำนจุลชีพและปัญหำเช้ือด้ือยำในประเทศไทย สยม ศิรินำวิน. 2539 2 สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข

2969 กำรแพทย์แผนไทย กำรแพทย์แบบองค์รวม                เพ็ญนภำ ทรัพย์เจริญ                           2539 1 โรงพิมพ์องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก

2970 กำรวิจัยและพัฒนำกำรผลิตยำและเคร่ืองส ำอำงในประเทศไทย : วันท่ี 31 มกรำคม - 2 กุมภำพันธ์ 2539 ณ โรงแรมปำงสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ - 2539 3 -
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

2971 กำรออกแบบและสังเครำะห์ยำต้ำนมะเร็งตัวใหม่ท่ีเป็นอนุพันธ์เบนโซอิลซัลโฟนำมีดออกฤทธ์ิโดยยับย้ังกำรท ำงำนของเอ็นไซม์โปรตีนไทโรซีนไคเนส = Design and synthesis of novel antineoplastic drugs : benzoylsulfonamide analogs as potent PTKs inhibitors อนงค์ ตีระวนิชพงศ์. 2539 9 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2972 เกษตรกรรมธรรมชำติแบบไทย ๆ "ผักบ้ำนเรำ" สุกัญญำ นิยมตรุษะ. 2539 1 ปำปิรุส พับลิเคช่ัน

2973 ควำมก้ำวหน้ำทำงเภสัชวิทยำของยำและอำหำรเสริม ส ำหรับผู้สูงอำยุ นงลักษณ์ สุขวำณิชย์ศิลป์, บรรณำธิกำร 2539 1 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิด

2974 คู่มือกำรใช้ยำในเด็ก                             มหำวิทยำลัยขอนแก่น       2539 1 คอม-เพรส-แอนด์ ดีไซน์

2975 คู่มือกำรใช้ยำส ำหรับพยำบำล - 2539 6 ธรบรรณกำรพิมพ์

2976 ชะลอควำมแก่ด้วยธรรมชำติบ ำบัด วัลภำ เพ็ญแสงงำม. 2539 9 กังหัน

2977 ตู้ยำ สอ. : แนะน ำกำรใช้ยำในบัญชีหลักแห่งชำติ สรจักร ศิริบริรักษ์. 2539 2 องค์กำรเภสัชกรรม กระทรวงฯ

2978 เทคโนโลยีกำรผลิตยำน้ ำ - 2539 5 มหำวิทยำลัยมหิดล

2979 น้ ำสมุนไพร : กำรเตรียมน้ ำด่ืมจำกพืชท่ีมีสรรพคุณทำงยำและมีคุณค่ำทำงอำหำร พเยำว์ เหมือนวงษ์ญำติ. 2539 1 เมดิคัล มีเดีย

2980 บัญชียำหลักแห่งชำติ พ.ศ. 2539 - 2539 4 โรงพิมพ์องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก

2981 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกำรบริหำรงำนควบคุมอำหำรและยำ. หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

2982 ปัญหำและเร่ืองน่ำรู้ทำงอำยุรศำสตร์. เล่ม 3 - 2539 1 สวิชำญกำรพิมพ์

2983 พระรำชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสำท พ.ศ.2518 : ปรับปรุง พ.ศ. 2539 - 2539 6 สูตรไพศำล

2984 พิพิธภัณฑ์กำรแพทย์ไทยอภัยภูเบศร : 24 มิถุนำยน 2539 ครบรอบ 55 ปี โรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร อ ำเภอเมือง จังหวัดปรำจีนบุรี - 2539 2 พูมบุญ & ปำปิรัส

2985 ฟ้ำทะลำยโจร : แก้เจ็บคอ ต่อมทอมซิลอักเสบ ไข้หวัด ท้องเสีย ร้อนใน - 2539 1 โครงกำรสมุนไพรเพ่ือกำรพ่ึงตนเอง

2986 เภสัชกรรมชุมชนกับกำรให้ค ำปรึกษำเร่ืองยำแก่ผู้ป่วย - 2539 1 มหำวิทยำลัยมหิดล

2987 เภสัชกรรมบ ำบัดในโรงพยำบำล                                              - 2539 1 มหำวิทยำลัยมหิดล

2988 เภสัชวิทยำ - 2539 2 คณะวิทยำศำสตร์ ม.มหิดล

2989 มำตรฐำนวิธีกำรปฏิบัติ - 2539 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2990 เมลำโทนิน : ยำมหัศจรรย์                           ปำนสิริ พันธ์ุสุวรรณ    2539 1 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2991 ยำท่ีใช้ในระบบหลอดเลือดและหัวใจ - 2539 12 วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ

2992 ยำท่ีใช้ในโรคหัวใจและหลอดเลือด - 2539 1 มหำวิทยำลัยมหิดล



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  137 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

2993 ยำในเด็ก สุวรรณำ เรืองกำญจนเศรษฐ์. 2539 1 ชัยเจริญ

2994 รำยงำนกำรฝึกอบรมระยะส้ันอำจำรย์ประจ ำแหล่งฝึกหลักสูตรเภสัชศำสตร์บัณฑิต (บริบำลเภสัชกรรม) (doctor of pharmacy program, pharm.d.) ณ the university of illinois at chicago ประเทศสหรัฐอเมริกำ - 2539 1 -

2995 รำยงำนกำรสัมมนำเร่ืองกำรฟ้ืนฟูพืชสมุนไพรเพ่ือสังคมไทย : วันท่ี 13-14 มกรำคม... กำรสัมมนำเร่ืองกำรฟ้ืนฟูพืชสมุนไพรเพ่ือ 2539 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

2996 รำยงำนวิจัยเร่ือง กำรวิเครำะห์หำปริมำณยำซินนำไรซีน (cinnarizine) โดยวิธี... ประสำน ต้ังยืนยงวัฒนำ. 2539 8 -

2997 เร่ืองน่ำรู้เก่ียวกับโรงงำนผลิตยำ ประศำสน์ เจริญพำนิช. 2539 5 คณะเภสัชศำสตร์ ม.เชียงใหม่

2998 สมุนไพร- - ไม้พ้ืนบ้ำน (1) - 2539 2 ประชำชน

2999 สมุนไพรน่ำรู้ วันดี กฤษณพันธ์. 2539 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3000 สมุนไพรพ้ืนบ้ำนล้ำนนำ - 2539 2 มหำวิทยำลัยมหิดล

3001 สมุนไพรวัดป่ำศรีถำวร : เฉลิมพระเกียรติ 50 ปี ครองรำชย์ - 2539 4 สวิชำญกำรพิมพ์

3002 สมุนไพรสวนสิรีรุกขชำติ - 2539 4 อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง

3003 สมุนไพรสำรพัดประโยชน์ วันดี กฤษณพันธ์. 2539 2 มหำวิทยำลัยมหิดล

3004 สิวและฝ้ำ สมศักด์ิ ด ำรงศิริ 2539 1 โรงพิมพ์กำรศำสนำ

3005 สุขภำพและบุคลิกภำพเพ่ือควำมสุขและควำมสวย จรวยพร ธรณินทร์. 2539 5 ต้นอ้อ แกรมม่ี

3006 หลักกำรทำงพิษวิทยำ ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว. 2539 4 คณะวิทยำศำสตร์ ม.มหิดล

3007 หลักกำรทำงเภสัชวิทยำ - 2539 4 วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฏเกล้ำ

3008 อำหำรสมุนไพรในทัศนะจีน-ตะวันตก วิทิต วัณนำวิบูล. 2539 1 หมอชำวบ้ำน

3009 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรงำนควบคุมอำหำรและยำ. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

3010 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรงำนควบคุมอำหำรและยำ. หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

3011 Drugs and the kidney -                             2538 2 โรงพิมพ์ชวนพิมพ์

3012 กำรใช้ยำ ace-inhibitors ในเวชปฏิบัติท่ัวไป - 2538 1 Text and Journal

3013 กำรดูแลรักษำผมร่วง ไบรแอนท์, แอนด้ี. 2538 1 สมิต

3014 กำรประชุมสัมมนำระดับชำติเร่ือง"กำรก ำจัดโรคขำดสำรไอโอดีนให้หมดจำกประเทศไทย" - 2538 2 ซี เอ็น แอนด์ เอ็ม
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

3015 กำรประชุมเสนอผลงำนวิจัยทำงเภสัชศำสตร์ คร้ังท่ี 12 วันพุธท่ี 6 ธ.ค. 2538 ณ อำคำร 80...- 2538 1 คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

3016 กำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรศึกษำควำมคงสภำพของยำ : แบบเร่งและแบบระยะยำว จุไรรัตน์ รักวำทิน 2538 1 ฝ่ำยทดสอบควำมคงตัวของยำ กอง...

3017 กำรศึกษำควำมคงตัวของเภสัชภัณฑ์ - 2538 1 ไทยมิตรกำรพิมพ์

3018 กำรส ำรวจกำรใช้สมุนไพรของชำวเขำและกำรใช้สมุนไพรของชำวอีก้อในจังหวัดเชียงรำย - 2538 2 โรงพิมพ์ดำว

3019 ก้ำวทันโรค                     สุวิทย์ วิบุลผลประเสริญ    2538 1 กระทรวงสำธำรสุข

3020 ก้ำวทันโรค 2 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริญ    2538 1 กระทรวงสำธำรสุข

3021 ข้อมูลยำใหม่ในประเทศไทย ฉบับท่ี 1 ปี 2538 - 2538 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรฯ

3022 ควำมก้ำวหน้ำในกำรรักษำด้วยยำปฏิชีวนะ นลินี อัศวโภคี. 2538 5 ที.พี.พร้ินท์

3023 คู่มือกำรใช้ยำส ำหรับพยำบำล - 2538 1 ธรบรรณกำรพิมพ์

3024 เคล็ดลับผมสวยผิวงำม หญิงยุคใหม่. 2538 2 พลัส ทรี

3025 เคล็ดลับเสน่ห์หญิง สุชำรัช. 2538 2 ดอกหญ้ำ

3026 โครงกำรวิจัยลูกค้ำร้ำนยำคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2538 - 2538 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเแลิมพระเกียรติ

3027 ตจอิมมูนวิทยำ ธำดำ เป่ียมพงศ์สำนต์. 2538 4 เยียร์บุ๊คพับลิชเชอร์

3028 ต้ำนโรคต้ำนมะเร็งด้วยเบต้ำคำโรทีน เวสต์เตอร์, แคโรลีน. 2538 1 รวมทรรศน์

3029 ต ำรำแทงเข็ม-รมยำ และสรุปบทเรียนจำกประสบกำรณ์ ไสว มำลยเวช 2538 1 สุขภำพใจ

3030 ทศวรรษท่ีเก้ำเภสัชกรไทย : ทศวรรษแห่งกำรพัฒนำวิชำชีพเภสัชกรรมเพ่ือกำรใชัยำท่ีเหมำะสม - 2538 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3031 นมและอำหำรทำรก : หลักและวิทยำกำรก้ำวหน้ำ จงจิตร อังคทะวำนิช. 2538 2 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

3032 ประชุมวิชำกำรเภสัชกรรม ประจ ำปี 2538 : 20-22 เมษำยน 2538 โรงแรมรีเจ้นท์ชะอ ำ... - 2538 2 -

3033 ประวัติและวิวัฒนำกำรกำรแพทย์แผนไทย  - 2538 1 กระทรวงสำธำรณสุข

3034 ผิวดีอย่ำงมีสไตล์ หญิงยุคใหม่. 2538 2 พลัส ทรัฯ

3035 พจนำนุกรมโรคและสมุนไพรไทย วิทย์ เท่ียงบูรณธรรม. 2538 3 รวมสำส์น

3036 พจนำนุกรมศัพท์แพทย์ : อังกฤษเป็นไทยพร้อมด้วยค ำอ่ำน                                                          2528       1     แพร่พิทยำ,- 2538 1 แพร่พิทยำ
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

3037 พจนำนุกรมสมุนไพรไทย (ฉบับสรรพคุณยำไทย) วิทย์ เท่ียงบูรณธรรม. 2538 2 บริษัทรวมสำส์น

3038 พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535                                   -           2538 6 วิญญูชน

3039 ภัยจำกมลภำวะ : กรณีศึกษำเร่ืองโรคมินำมำตะ ฮำรำดะ, มำซำซูมิ. 2538 1 สมำคมนักเรียนเก่ำญ่ีปุ่น ในพระบรมรำชูปถัมภ์

3040 เภสัชอุตสำหกรรม - 2538 1 มหำวิทยำลัยมหิดล

3041 มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมถุงพลำสติกส ำหรับบรรจุโลหิตและส่วนประกอบ… ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 2538 3 ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำกรรม

3042 ยำกับมำรดำและทำรก - 2538 2 อำร์ ดี พี

3043 ยำท่ีใช้ในโรคหัวใจและหลอดเลือด - 2538 2 คณะเภสัชศำสตร์ ม.มหดิล

3044 ยำระงับปวด ศิริภรณ์ ฟุ้งวิทยำ. 2538 5 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3045 ระบบทำงเดินหำยใจ บุญเทียม คงศักด์ิตระกูล.                                                                      2538 1 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

3046 ระบบทำงเดินอำหำร เพ็ญโฉม พ่ึงวิชำ.                                                                               2538 2 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

3047 รำยงำนกำรวิจัย เร่ือง กำรใช้สมุนไพรเป็นยำของประชำชนจังหวัดเพชรบุรี - 2538 2 -

3048 รำยช่ือพรรณไม้ "ผัก" วิเชียร จีรวงส์ 2538 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3049 โรคผิวหนัง : สูตรบ ำรุงผิว รักษำผ่ืนแพ้ รังแก สิวหนุ่มสิวสำว อรชุน เลียววัฒนะผล. 2538 2 รวมทรรศน์

3050 โรคอำยุรศำสตร์ท่ีต้องรักษำต่อเน่ือง - 2538 10 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3051 วิทยำศำสตร์กำรไหลทำงเภสัชกรรม อรวรรณ ทิตย์วรรณ. 2538 17 โอเดียนสโตร์

3052 ศัพท์เภสัชกรรม สุธี เวคะวำกยำนนท์. 2538 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3053 สยำมไภษัชยพฤกษ์ : ภูมิปัญญำของชำติ มหำวิทยำลัยมหิดล 2538 4 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิช่ิง

3054 อำหำรรักษำโรค จ ำลอง พิศนำคะ.                                                                                2538 2 หอสมุดกลำง 09

3055 เอกลักษณ์สมุนไพร - 2538 6 คณะเภสัชศำสตร์ ม.มหิดล

3056 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรงำนควบคุมอำหำรและยำ. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2538 5 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

3057 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรงำนควบคุมอำหำรและยำ. หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2538 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

3058 80 ปีกำรศึกษำเภสัชศำสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2457-2537 - 2537 10 -
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

3059 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เจล ต ำรับยำทำงผิวหนังและเคร่ืองส ำอำง ปล้ืมจิตต์ โรจนพันธ์, บรรณำธิกำร 2537 3 มหำวิทยำลัยมหิดล

3060 กำรรักษำด้วยวิธีกำรในปัจจุบันส ำหรับโรคติดเช้ือพบบ่อย สมำคมโรคติดเช้ือแห่งประเทศไทย 2537 2 สมำคมโรคติดเช้ือแห่งประเทศไทย

3061 กำรวินิจฉัยโรคผิวหนังจำกรอยโรค มะลิ อำจริยะกุล. 2537 5 ภำควิชำอำยุรศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

3062 คลินิกสีเขียว สุชำวดี 2537 1 คุณพ่อ

3063 ควำมก้ำวหน้ำในกำรรักษำด้วยยำปฏิชีวนะ นลินี อัศวโภคี. 2537 1 เมดิคัล มีเดีย

3064 ควำมน่ำเช่ือถือของเภสัชกรในบริกำรปรึกษำเร่ืองยำศึกษำเฉพำะกรณี อุไรศรี ศุภดิลกลักษณ์    2537 1 -

3065 คู่มือกำรใช้ยำส ำหรับพยำบำล - 2537 1 ธนบรรณกำรพิมพ์

3066 คู่มือใช้ยำ แพริช, ปีเตอร์. 2537 2 สมิต

3067 คู่มือแนวปฏิบัติในกำรจัดกำรและปฏิบัติงำนเภสัชกรรมโรงพยำบำลท่ีดี… อภิฤดี เหมะจุฑำ 2537 4 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3068 คู่มือเภสัชกรรมแผนโบรำณ - 2537 2 โรงพิมพ์องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก

3069 คู่มือเวชกรรมแผนโบรำณ - 2537 2 ศูนย์ประสำนงำนกำรแพทย์แผนไทยฯ

3070 เคร่ืองส ำอำง เล่มท่ี 4 อรัญญำ มโนสร้อย. 2537 3 โอเดียนสโตร์

3071 ต ำรับน้ ำด่ืมสมุนไพร - 2537 2 ต้นธรรม

3072 ต ำรำยำกลำงบ้ำน                                     พระธรรมวโรดม (บุญมำคุณสมฺปนฺโน ป.ธ. 9)            2537.      1     ม.พ.ป.,2537 6 -

3073 ต ำรำโรคผิวหนังทำงอำยุรศำสตร์ สิริ เช่ียวชำญวิทย์. 2537 26 พี.บี.ฟอเรน บุ๊คส

3074 ต ำรำอำยุรศำสตร์อำกำรวิทยำ มหำวิทยำลัยมหิดล 2537 1 มหำวิทยำลัยมหิดล

3075 นโยบำยแห่งชำติด้ำนยำ พ.ศ.2536 - 2537 2 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย

3076 บัญชีรำคำกลำงของยำตำมบัญชีหลักแห่งชำติ พ.ศ. 2536 และบัญชียำหลักแห่งชำติ พ.ศ. 2535. - 2537 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรฯ

3077 ประโยชน์ 70 อย่ำงจำกมะนำว - 2537 1 เคล็ดไทย

3078 ผักพ้ืนบ้ำน (ภำคใต้) : ทำงเลือกในกำรผลิตและบริโภค - 2537 1 โรงพิมพ์องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก

3079 พรรณไม้มีพิษ รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล. 2537 1 คณะเภสัชศำสตร์ ม.มหิดล

3080 พระรำชบัญญัติวิชำชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537 ค ำอธิบำยเรียงมำตรำ พร้อมตัวบท วิฑูรย์ อ้ึงประพันธ์. 2537 5 โครงกำรส ำนักงำนส่งเสริมกำรวิจัยฯ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

3081 พันธ์ุพืชในพิธีปลูกไม้ประธำน - 2537 2 -

3082 พิษวิทยำ : หลักเบ้ืองต้นประยุกต์อำหำรและโภชนำกำร แก้ว กังสดำลอ ำไพ. 2537 6 สถำบันวิจัยโภชนำกำร ม.มหิดล

3083 เภสัชกรรมล้ำนนำ : ต ำรับยำสมุนไพรล้ำนนำ จีรเดช มโนสร้อย. 2537 1 สถำบันกำรแพท์แผนไทย กรมกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข

3084 เภสัชวิทยำ - 2537 20 มหำวิทยำลัยมหิดล

3085 เภสัชวิทยำ เล่ม 3 - 2537 8 คณะเภสัชศำสตร์ ม.มหดิล

3086 มิติใหม่ของงำนเภสัชกรรมชุมชน                      เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข, บรรณำธิกำร 2537 2 มหำวิทยำลัยมหิดล

3087 ยำไทย ส ำหรับงำนสำธำรณสุขมูลฐำน - 2537 3 โรงพิมพ์องค์กำรสงเครำะห์ทหำรฯ

3088 ยำสมุนไพร ส ำหรับงำนสำธำรณสุขมูลฐำน - 2537 10 โรงพิมพ์องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก

3089 รวมบทควำมทำงวิชำกำรนวัตกรรมของงำนเภสัชกรรมโรงพยำบำล อภิฤดี เหมะจุฑำ 2537 5 -

3090 ระบบประสำท ยุวดี วงษ์กระจ่ำง 2537 1 -

3091 รำยงำนกำรประชุมเร่ืองกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำกำรแพทย์แผนไทย - 2537 1 โรงพิมพ์องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก

3092 รำยงำนกำรประชุมสมัชชำเภสัชกรรมไทย คร้ังท่ี 1 : เน่ืองในวำระครบ 80 ปี วิชำชีพเภสัชกรรม "ทศวรรษแห่งกำรพัฒนำวิชำชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2536-2546" วันท่ี 8-9 ธันวำคม 2536... - 2537 1 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3093 รำยงำนกำรวิจัยเร่ืองกำรวำงแผนก ำลังคนเภสัชกรโรงพยำบำลชุมชน ส ำลี ใจดี. 2537 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3094 สมุนไพรก้ำวใหม่ พเยำว์ เหมือนวงษ์ญำติ. 2537 1 บริษัท เมดิคัล มีเดีย

3095 สมุนไพรน่ำรู้ วันดี กฤษณพันธ์. 2537 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3096 สมุนไพรบ ำบัด - 2537 1 โครงกำรสมุนไพรเพ่ือกำรพ่ึงตนเอง

3097 สมุนไพรเพ่ือสุขภำพ 2 : รวมบทควำมคัดสรรจำกมติชนสุดสัปดำห์ - 2537 2 เคล็ดไทย

3098 สมุนไพรและยำท่ีควรรู้ พร้อมจิต ศรลัมพ์. 2537 1 อำร์ ดี พี

3099 สำวงำมหญิงยุคใหม่ นิพล ไตรโกมล, ผู้แปล 2537 2 ไพลินพับลิชช่ิง

3100 สุวคนธบ ำบัดและเคร่ืองหอมจำกสำรสกัดธรรมชำติ - 2537 1 ก ำแก้ว

3101 หนังสือรวบรวมผลงำนกำรวิจัยโครงกำรพัฒนำกำรใช้สมุนไพรและยำไทยทำงคลินิก - 2537 2 สถำบันพัฒนำกำรสำธำรณสุขอำเซีย

3102 หลักกำรใช้ยำ พูลทรัพย์ โสภำรัตน์ 2537 9 สุขภำพใจ
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

3103 หลักกำรตรวจสอบควำมถูกต้องเพ่ือป้องกัน พัฒนำและแก้ไขปัญหำด้ำนกำรควบคุม... - 2537 1 ศูนย์บริกำรเทคโนโลยีเภสัชอุตสำหกรรม

3104 อยำกสวยต้องอย่ำงน้ี หญิงยุคใหม่. 2537 2 พลัส ทรี

3105 อิมมูโนวิทยำ - 2537 1 -

3106 Congestive heart failure and cardiogenic shock : inotropic and vasodilator... ถำวร สุทธิไชยำกุล, บรรณำธิกำร 2536 1 ศักด์ิโสภำกำรพิมพ์

3107 Gastroenterology - 2536 1 กรุงเทพเวชสำร

3108 กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของกระบวนกำรผลิตยำปรำศจำกเช้ือ - 2536 11 คณะเภสัชศำสตร์ ม.มหดิล

3109 กำรบริหำรรัฐวิสำหกิจซ่ึงแปรสภำพกิจกำรบำงภำรกิจเป็นเอกชน : ศึกษำเฉพำะกรณี... พัชรำ ตันติศิริคุณ. 2536 1 -

3110 กำรรักษำโรคผิวหนังท่ีพบบ่อย ธวชชัย เช้ือประไพศิลป์. 2536 3 โอ เอส พร้ินต้ิงเฮ้ำส์

3111 กำรรักษำโรคมะเร็งด้วยยำเคมีบ ำบัด สุมิตรำ ทองประเสริฐ 2536 1 -

3112 กำรสกัดและตรวจสอบสำรส ำคัญจำกผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ - 2536 2 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

3113 ควำมก้ำวหน้ำของฮอร์โมนบ ำบัด - 2536 6 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

3114 คู่มือบัญชียำหลักแห่งชำติ พ.ศ. 2536. เล่มท่ี 3 - 2536 1 กระทรวงฯ

3115 เคมีท่ัวไป : ส ำหรับนักศึกษำวิทยำศำสตร์ชีวภำพและพยำบำล โสภณ เริงส ำรำญ 2536 5 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3116 จริยธรรมแห่งวิชำชีพเภสัชกรรม ส ำลี ใจดี. 2536 12 หน่วยวิชำกำรเภสัชศำสตร์สังคม

3117 ต ำรำกำรตรวจเอกลักษณ์พืชสมุนไพร. เล่ม 1 ว่ำด้วยพฤกษอนุกรมวิธำน สมพร (ภูติยำนันต์) หิรัญรำมเดช. 2536 1 กรุงสยำมกำรพิมพ์

3118 ต ำรำกำรตรวจเอกลักษณ์พืชสมุนไพร. เล่ม 5 ว่ำด้วยกำรตรวจเอกลักษณ์ผงพืชสมุนไพร สมพร (ภูติยำนันต์) หิรัญรำมเดช. 2536 1 กรุงสยำมกำรพิมพ์

3119 แนวทำงกำรควบคุมและป้องกันโรคขำดสำรไอโอดีน - 2536 1 โรงพิมพ์องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก

3120 ประสิทธิผลของภำพโฆษณำในกำรถ่ำยทอดควำมรู้เร่ืองยำจ ำเป็นในชุมชนจังหวัดเลยเพ่ือกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนยำทำงสำธำรณสุขมูลฐำน = Effectiveness of using poster as a medium for transferring of knowledge on essential drugs in the community of Loei province, supporกนิษฐำ รักษ์มณี. 2536 1 -

3121 ปัญหำจำกกำรใช้ยำ พรเพ็ญ เปรมโยธิน... [และคนอ่ืน ๆ] 2536 2 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3122 ผิวสวยสดใสท้ำทำยแสงแดด เรณู โคตรจรัส. 2536 1 หมอชำวบ้ำน

3123 พจนำนุกรมสมุนไพรไทย วิทย์ เท่ียงบูรณธรรม. 2536 2 สุริยบรรณ

3124 ภัยของกำรให้ยำระงับควำมรู้สึก - 2536 6 กรุงเทพเวชสำร
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

3125 เภสัชจุลชีววิทยำ มหำวิทยำลัยมหิดล 2536 10 นิวไพศำลกำรพิมพ์

3126 เภสัชระบบประสำทอัตโนมัติ ประเสริฐ ทรงกิตติคุณ. 2536 4 คณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

3127 เภสัชวิทยำ เล่ม 2 อโนชำ อุทัยพัฒน์. 2536 6 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

3128 เภสัชวินิจฉัยยำและผลิตภัณฑ์จำกธรรมชำติ เล่ม 1-2 - 2536 36 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

3129 ยำท่ีออกฤทธ์ิต่อระบบประสำทส่วนกลำง ชัยชำญ แสงดี. 2536 3 โครงกำรต ำรำ หน่วยวำรสำรวิชำกำรฯ

3130 ยำน่ำรู้ เล่มท่ี 1 - 2536 2 เภสัชกรรมสมำคมแห่งประเทศไทย

3131 ยำระงับปวด ศิริภรณ์ ฟุ้งวิทยำ. 2536 1 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3132 ยำใหม่ในประเทศไทย. เล่ม 5 - 2536 4 คณะเภสัชศำสตร์ ม.มหิดล

3133 ยำใหม่ในประเทศไทย. เล่ม 6 - 2536 2 คณะเภสัชศำสตร์ ม.มหิดล

3134 รำยงำนกำรศึกษำกำรยอมรับมำตรกำรกำรเสริมไอโอดีนของประชำชน - 2536 2 ฝ่ำยควบคุมและป้องกันโรคขำดสำรฯ

3135 รำยงำนภำวะโรคขำดสำรไอโอดีนในโครงกำรควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีนแห่งชำติ (39 จังหวัด ปี 2535) - 2536 1 กระทรวงสำธำรณสุข กรมอนำมัย

3136 รูปแบบเภสัชภัณฑ์ อัจฉรำ อุทิศวรรณกุล. 2536 9 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3137 โรคพำร์กินสัน - 2536 1 โรงพิมพ์เรือนแก้วกำรพิมพ์

3138 สรีรวิทยำของกำรไหลเสวียน สัญญำ ร้อยสมมุติ 2536 1 มหำวิทยำลัยขอนแก่น

3139 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรงำนควบคุมอำหำรและยำ. หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2536 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

3140 เอกสำรเผยแพร่ทำงวิชำกำรเร่ืองท่ี 21 ดิลดริน - 2536 1 กองจัดกำรสำรอันตรำยและกำกฯ

3141 100 ปีทองห้ำงขำยยำอังกฤษ (ตรำรงู) - 2535 1 บริษัทอมรินทร์ พร้ินต้ิง กรุ๊ฟ

3142 กำรผลิตยำออกฤทธ์ิเน่ิน และระบบน ำส่งยำแบบต่ำง ๆ ณรงค์ สำริสุต. 2535 3 ไทยมิตรกำรพิมพ์

3143 กำรวิเครำะห์ทำงพิษวิทยำ จิตนำ โมกขะเวส. 2535 2 โรงพยำบำลรำมำธิบดี ม.มหิดล

3144 แก่นแท้และควำมก้ำวหน้ำของมะเร็งนรีเวช ปัญหำและแนวทำงแก้ไข พิชัย เจริญพำนิช 2535 1 -

3145 ของเหลวในร่ำงกำยมนุษย์ สัญญำ ร้อยสมมุติ 2535 1 เรือนแก้วกำรพิมพ์

3146 คู่มือกำรชะลอควำมแก่ด้วยตนเอง แคนโด, จูเลียต.                                                                                 2535 1 โรงพิมพ์อักษรสมัย
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

3147 คู่มือยำฝังคุมก ำเนิด - 2535 2 โรงพิมพ์องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก

3148 แคลเซียม : ธำตุอำหำรมหัศจรรย์พิชิตโรคกระดูกผุ เมอร์วีน, เลียวนำร์ด. 2535 2 ศยำม

3149 ต ำรำกำรตรวจเอกลักษณ์พืชสมุนไพร. เล่ม 3 ว่ำด้วย กำรตรวจเอกลักษณ์ผงพืชสมุนไพร สมพร (ภูติยำนันต์) หิรัญรำมเดช. 2535 1 กรมสำรบรรณทหำรเรือ

3150 ต ำรำสมุนไพรใกล้ตัว. เล่ม 6 ว่ำด้วย สมุนไพรท่ีเป็นพิษ สมพร (ภูติยำนันต์) หิรัญรำมเดช. 2535 1 กรมสำรบรรณทหำรเรือ

3151 บัญชียำหลักแห่งชำติ พ.ศ. 2535 - 2535 4 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรฯ

3152 พืชเคร่ืองเทศและสมุนไพร รุ่งรัตน เหลืองนทีเทพ 2535 1 กรมวิชำกำร

3153 เภสัชวิทยำ เล่ม 3 - 2535 2 คณะเภสัชศำสตร์ ม.มหิดล

3154 ยำและส่ิงเสพติดให้โทษ สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย. 2535 1 ไทยวัฒนำพำนิช

3155 วัยสำว วันสวย นิติพล ชัยสกุลชัย. 2535 1 อักษรกรำฟฟิค

3156 เศรษฐศำสตร์ทำงยำ - 2535 4 หน่วยวิชำกำรเภสัชศำสตร์สังคม (ภสส)

3157 สมุนไพรสวนสิรีรุกขชำติ วงศ์สถิตย์ ฉ่ัวกุล. 2535 2 คณะเภสัชศำสตร์ ม.มหดิล

3158 สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด สุนทรี สิงหบุตรำ. 2535 1 คุณ 39

3159 สำรใหม่และวิทยำกำรใหม่ทำงเคร่ืองส ำอำง อรัญญำ มโนสร้อย 2535 5 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

3160 สำรอำหำรท่ีนิยมใช้เพ่ือเสริมสุขภำพและต้ำนโรค - 2535 1 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

3161 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรงำนควบคุมอำหำรและยำ. หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2535 3 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

3162 25 ปี องค์กำรเภสัชกรรม - 2534 1 โรงพิมพ์องค์กำรเภสัชกรรม

3163 กระเทียม : สมุนไพรมหัศจรรย์ ไซมอนส์, พอล. 2534 1 สมิต

3164 กำรใช้ยำในโรคของระบบทำงเดินหำยใจ - 2534 1 คณะเภสัชศำสตร์ ม.มหิดล

3165 กำรใช้สมุนไพร เสรี อำจสำลี 2534 1 พิทยำคำร

3166 กำรด้ือยำของเช้ือมำลำเรีย - 2534 1 รวมทรรศน์

3167 กำรบริหำรจัดกำรโรงงำนผลิตยำแผนปัจจุบันท่ีได้รับไม่ได้รับหนังสือรับรองมำตรฐำน... อิสเรส ธรรมวิทย์กุล. 2534 1 -

3168 กำรพัฒนำเภสัชผลิตภัณฑ์จำกธรรมชำติ - 2534 1 คณะเภสัชศำสตร์ ม.มหดิล
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

3169 กำรศึกษำควำมคงตัวของเภสัชภัณฑ์ - 2534 1 ไทยมิตรกำรพิมพ์

3170 คู่มือกำรใช้สมุนไพร พเยำว์ เหมือนวงษ์ญำติ. 2534 9 เมดิคัล มีเดีย

3171 คู่มือยำประชำชน (ฉบับสมบูรณ์) ก ำพล ศรีวัฒนกุล        2534 1 เทดำร์ท 

3172 คู่มือว่ำนหำงจระเข้ : สมุนไพรมหัศจรรย์จำกธรรมชำติ - 2534 6 โครงกำรสมุนไพรเพ่ือกำรพ่ึงตนเอง

3173 แนวทำงกำรให้ควำมคุ้มครองสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ยำในประเทศไทย พนิตพร ศรประชุม. 2534 1 -

3174 แนวทำงในกำรพัฒนำกำรผลิตยำเม็ดข้ันอุตสำหกรรม 2 - 2534 1 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

3175 ผลของกำรพยำบำลระบบสนับสนุนและให้ควำมรู้ต่อควำมรู้เร่ืองโรคและควำม... สุภำวดี ธนัพประภัศร์. 2534 2 -

3176 ผ่ืนสัมผัส พัชรี สุนทรพะลิน, บรรณำธิกำร 2534 5 ภำควิชำอำยุรศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล

3177 ฟ้ำทะลำยโจร : แก้เจ็บคอ ต่อมทอมซิลอักเสบ ไข้หวัด ท้องเสีย ร้อนใน - 2534 3 โครงกำรสมุนไพรเพ่ือกำรพ่ึงตนเอง

3178 เภสัชวิทยำส ำหรับนักศึกษำพยำบำลและผดุงครรภ์ - 2534 2 สมบูลย์ออฟเซ็ทกำรพิมพ์

3179 ยำเม็ด - 2534 10 คณะเภสัชศำสตร์ ม.มหดิล

3180 เร่ืองสุขภำพ-เส้นผม-ผิวพรรณ ปรียำ กุลละวณิชย์. 2534 5 โรงพิมพ์ทิพย์วิสุทธ์ิ

3181 โรคผิวหนังในเวชปฏิบัติท่ัวไป สมำคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย 2534 5 ข้ำวฟ่ำง

3182 สังคมวัฒนธรรมของกำรใช้สมุนไพร เพ็ญจันทร์ ประดับมุข. 2534 2 มหำวิทยำลัยมหิดล

3183 หัวใจของเรำ - 2534 1 กรุงเทพเวชสำร

3184 อิมัลช่ันทำงเคร่ืองส ำอำง พิมพร ลีลำพรพิสิฐ. 2534 4 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

3185 NSAIDs nonsteroidal anti-inflammatory drugs - 2533 4 กรุงเทพเวชสำร

3186 ควำมลับของโสม : จำกสูตรยำตุ๋นถึงงำนวิจัย อรชุน เลียววัฒนะผล. 2533 1 รวมทรรศน์

3187 คู่มือกำรใช้ยำเคมีบ ำบัด ศรีชัย ครุสันธ์ิ.                                                                                   2533 2 กรำฟฟิค

3188 คู่มือกำรดูแลควำมงำมด้วยตนเอง รัชนี ศิลปบรรเลง, บรรณำธิกำรเรียบเรียง 2533 1 แสงแดด

3189 ต ำรำเภสัชวิทยำ เล่ม 1 - 2533 4 โรงพิมพ์ทิพย์วิสุทธ์ิ

3190 ต ำรำวิสัญญีวิทยำประยุกต์ - 2533 1 กรุงเทพเวชสำร
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

3191 พจนำนุกรมแพทยศำสตร์ เล่ม 1 วิทย์ เท่ียงบูรณำธรรม 2533 1 บ ำรุงสำส์น

3192 พจนำนุกรมแพทยศำสตร์ เล่ม 2 วิทย์ เท่ียงบูรณำธรรม 2533 1 บ ำรุงสำส์น

3193 พจนำนุกรมโรคและสมุนไพรไทย วิทย์ เท่ียงบูรณธรรม. 2533 5 โอเดียนสโตร์

3194 พจนำนุกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ วิทย์ เท่ียงบูรณำธรรม 2533 1 รวมสำส์น

3195 ยำจำกสมุนไพร - 2533 1 คณะเภสัชศำสตร์ ม.มหดิล

3196 ยำทำงจิตเวช ธนำ นิลชัยโภวิทย์. 2533 1 หมอชำวป้ำน

3197 ยำใหม่ในประเทศไทย. เล่ม 5 - 2533 4 ไทยมิตรกำรพิมพ์

3198 สมุนไพรในงำนสำธำรณสุขมูลฐำน : ส ำหรับบุคลำกรสำธำรณสุข - 2533 1 โรงพิมพ์องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก

3199 กำรใช้ยำบ ำบัดอำกำร เรวดี ธรรมอุปกรณ์ 2532 5 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3200 กำรพัฒนำคุณภำพเภสัชภัณฑ์ - 2532 6 มหำวิทยำลัยมหิดล

3201 กำรศึกษำวิจัยยำทำงคลินิก - 2532 1 คณะกรรมกำรข่ำยงำนศึกษำฯ

3202 ควำมก้ำวหน้ำของยำท่ีใช้ในระบบทำงเดินอำหำร จุฑำมณี จำรุจินดำ ... [และคนอ่ืนๆ], บก. 2532 2 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

3203 คู่มือกำรใช้ยำฉบับสมบูรณ์ "ฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่" - 2532 5 เมดำร์ท

3204 คู่มือโรคผิวหนังส ำหรับแพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไป เรณู โคตรจรัส. 2532 1 เอช-เอน กำรพิมพ์

3205 เคร่ืองส ำอำงเพ่ือควำมสะอำด พิมพร ลีลำพรพิสิฐ. 2532 1 โอเดียนสโตร์

3206 เคร่ืองส ำอำงเพ่ือควำมสะอำด พิมพร ลีลำพรพิสิฐ. 2532 4 โอเดียนสโตร์

3207 เภสัชจลนศำสตร์เบ้ืองต้น สุพงษ์ เอกศิริพงษ์. 2532 1 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

3208 เภสัชวิเครำะห์ - 2532 1 คณะเภสัชศำสตร์ ม.มหิดล

3209 เภสัชวิทยำ เล่ม 2 - 2532 7 อักษรบัณฑิต

3210 ยำต้ำนจุลชีพ : ควำมรู้พ้ืนฐำนและกำรประยุกต์ มำลิน จุลศิริ. 2532 1 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

3211 ยำใหม่ในประเทศไทย. เล่ม 4 - 2532 6 ไทยมิตรกำรพิมพ์

3212 ระบบทำงเดินปัสสำวะ : สรีรวิทยำ ปรำณี ใจอำจ. 2532 2 ป.สัมพันธ์พำณิชย์
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

3213 ระบบสืบพันธ์ เพ็ญโฉม พ่ึงวิชำ 2532 1 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

3214 รำยงำนกำรสัมมนำกำรวิจัยและพัฒนำยำจำกสมุนไพร 23-25 สิงหำคม 2532... กำรสัมมนำกำรวิจัยและพัฒนำยำจำก... 2532 1 กองวิจัยทำงแพทย์

3215 สมุนไพรไม่ใช่ยำหม้อ - 2532 1 คณะเภสัชศำสตร์ ม.หิดล

3216 สวย - - ด้วยธรรมชำติ วันษำ ธนำมี. 2532 1 เจเนอร์ลบุ๊คส์ เซนเตอร์

3217 กำรใช้ยำในโรคติดเช้ือไวรัสและโรคมะเร็ง - 2531 2 คณะเภสัชศำสตร์ ม.มหดิล

3218 คู่มือยำฝังคุมก ำเนิด - 2531 5 โรงพิมพ์องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก

3219 โครงสร้ำงและระบบกำรท ำงำนของร่ำงกำย ม่ิงขวัญ ม่ิงเมือง 2531 1 ยูไนเต็ดท์บุคส์

3220 จุลทัศนลักษณะสมุนไพร - 2531 1 คณะเภสัชศำสตร์ ม.มหิดล

3221 ต ำรับยำท่ีผลิตข้ึนใช้ในโรงพยำบำล - 2531 1 กองโรงพยำบำลภูมิภำค

3222 ต ำรำเภสัทเวท พฤกษธำตุ ไกลโคไซด์ สรศักด์ิ เหล่ียวไชยพันธ์ุ.                                                                      2531 1 โอเดียนสโตร์

3223 แนวทำงส ำหรับกำรให้ค ำแนะน ำปรึกษำท่ีมีประสิทธิภำพในเร่ืองยำฝังคุมก ำเนิด - 2531 3 โรงพิมพ์องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก

3224 เภสัชจุลชีววิทยำ - 2531 2 อักษรบัณฑิต

3225 เภสัชวิทยำ เล่ม 2 อโนชำ อุทัยพัฒน์. 2531 2 อักษรบัณฑิต

3226 ยำน่ำรู้. เล่มท่ี 1 - 2531 1 คณะอนุกรรมกำรเผยแพร่ควำมรู้ฯ

3227 ยำใหม่ในประเทศไทย. เล่ม 3 - 2531 2 คณะเภสัชศำสตร์ ม.มหิดล

3228 ลิขิตำนุสรณ์ เน่ืองในงำนพระรำชทำนเพลิงศพ นำยประโชติ เปล่งวิทยำ - 2531 5 -

3229 วิวัฒนำกำรวิชำชีพเภสัชกรรม ประนอม โพธิยำนนท์. 2531 10 คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

3230 สำรปรุงแต่งยำ สธี เวคะวำกยำนนท์. 2531 3 ไทยวัฒนำพำนิช

3231 กำรใช้ยำในผู้ป่วยเด็ก ฉวีวัณณ์ จุณณำนนท์. 2530 2 สวิชำญกำรพิมพ์

3232 กำรใช้ยำในโรคของตำ หู คอ จมูก และปำก - 2530 3 คณะเภสัชศำสตร์ ม.มหดิล

3233 เคร่ืองมือส ำหรับควบคุมคุณภำพอำหำร                  บุญสม เหล่ียวเรืองรัตน์  2530 1 มหำวิทยำลัยมหิดล

3234 เทคนิคกำรวิเครำะห์และควำมรู้เบ้ืองต้น ส ำหรับห้องปฏิบัติกำรพิษวิทยำ พรรณี พิเดช. 2530 10 คณะเทคนิคกำรแพทย์ ม.มหิดล
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

3235 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกำรบริหำรงำนควบคุมอำหำรและยำ. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2530 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

3236 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกำรบริหำรงำนควบคุมอำหำรและยำ. หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2530 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

3237 ภัยของกำรให้ยำระงับควำมรู้สึก - 2530 1 กรุงเทพเวชสำร

3238 เภสัชวิทยำส ำหรับนักศึกษำพยำบำลและผดุงครรภ์ - 2530 1 ฝ่ำยเภสัชกรรม โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ

3239 ยำระงับปวด ศิริภรณ์ ฟุ้งวิทยำ. 2530 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3240 สมุนไพรใกล้ตัว ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสำธำรณสุขมูลฐำน. 2530 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสำธำรณสุขมูลฐำน.

3241 สมุนไพรไทย. ตอนท่ี 5 ลีนำ ผู้พัฒนพงศ์. 2530 3 งำนพฤกษศำสตร์ป่ำไม้ กองบ ำรุงฯ

3242 อำหำรก็เป็นยำได้ เล่ม 3                         - 2530 1 นำนมีบุ๊คส์

3243 อุทยำนสมุนไพรพุทธมณฑล - 2530 2 ฟันน่ีพับบลิชช่ิง

3244 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรงำนควบคุมอำหำรและยำ. หน่วยท่ี 12-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2530 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

3245 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรงำนควบคุมอำหำรและยำ. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2530 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

3246 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรงำนควบคุมอำหำรและยำ. หน่วยท่ี 8-11 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2530 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

3247 กำรใช้ยำทำงจักษุวิทยำ ประจักษ์ ประจักษ์เวช.                                                                          2529 2 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ 

3248 กำรฟ้ืนฟูวิชำกำรด้ำนเภสัชกรรมคลินิค คร้ังท่ี 11 เร่ืองกำรใช้ยำในโรคติด...                 มหำวิทยำลัยมหิดล คณะเภสัชศำสตร์ 2529 2 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

3249 คู่มือปฏิบัติงำนโรงพยำบำลชุมชน ฝ่ำยเภสัชกรรมชุมชน - 2529 1 ส ำนักงำนปลัดกระทรวง

3250 คู่มือสมุนไพรน่ำใช้. เล่ม 1 - 2529 1 โครงกำรสมุนไพรเพ่ือกำรพ่ึงตนเอง

3251 คู่มือสมุนไพรน่ำใช้. เล่ม 2 - 2529 1 โครงกำรสมุนไพรเพ่ือกำรพ่ึงตนเอง

3252 แนวทำงในกำรปฎิบัติตำม GMP : เร่ือง "กำรพัฒนำมำตรำฐำนกำรผลิตยำภำยใน... อังกำบ เวสโกสิทธ์ิ. 2529 3 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรฯ

3253 เภสัชอนินทรีย์เคมี เล่ม 1-2 สุวรรณำ เหลืองชลธำร. 2529 8 คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

3254 ยำเสพย์ติดมีพิษ ชีวิตเป็นภัย พัฒน์ สุจ ำนงค์. 2529 1 โอเดียนสโตร์

3255 ยำใหม่ในประเทศไทย. เล่ม 2 - 2529 2 คณะเภสัชศำสตร์ ม.มหิดล

3256 กรมอัยกำรตัวบทและองค์ประกอบควำมผิด : 1 พ.ร.บ. ยำ พ.ศ. 2510, 2 พ.ร.บ. วัตถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสำท พ.ศ. 2518, 3 พ.ร.บ. ยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522, 4 พ.ร.บ. ฝ่ิน พ.ศ. 2472 สมปอง ศรีชุมพวง. 2528 1 กองทุนสวัสดิกำร ศูนย์บริกำรฯ
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

3257 กำรฟ้ืนฟูวิชำกำรด้ำนเภสัชกรรมคลินิค คร้ังท่ี 10 CNS drugs, cephalosporins ... กำรฟ้ืนฟูวิชำกำรด้ำนเภสัชกรรมคลินิค... 2528 1 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

3258 กำรฟ้ืนฟูวิชำกำรด้ำนเภสัชกรรมคลินิคเร่ือง CNS drugs, cephalosporins and... กำรฟ้ืนฟูวิชำกำรด้ำนเภสัชกรรมคลินิค... 2528 1 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

3259 คู่มือสมุนไพรน่ำใช้ เล่ม 1 โครงกำรสมุนไพรเพ่ือกำรพ่ึงตนเอง 2528 1 โครงกำรสมุนไพรเพ่ือกำรพ่ึงตนเอง

3260 ต ำรำเภสัชวิทยำ - 2528 1 อมรินทร์กำรพิมพ์

3261 ต ำรำเภสัชวิทยำ เล่ม 1 - 2528 5 อักษรบัณฑิต

3262 บัญชียำหลักแห่งชำติ พ.ศ.2525 - 2528 10 โรงพิมพ์ ร.ส.พ.

3263 ประโยชน์ 70 อย่ำงจำกมะนำว - 2528 5 โครงกำรสมุนไพรเพ่ือกำรพ่ึงตนเอง

3264 เภสัชวิทยำส ำหรับนักศึกษำพยำบำลและผดุงครรภ์ - 2528 1 สมบูลย์ออฟเซ็ทกำรพิมพ์

3265 เวชปฏิบัติน่ำรู้ สุรเกียรติ อำชำนำนุภำพ   2528 1 กระทรวงสำธำรสุข

3266 สมุนไพรไทย. ตอนท่ี 4 ก่องกำนดำ ชยำมฤต. 2528 3 หอพรรณไม้ กรมป่ำไม้

3267 สมุนไพรบ ำบัด - 2528 1 โครงกำรสมุนไพรเพ่ือกำรพ่ึงตนเอง

3268 สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชำกุมำรี - 2528 1 กรำฟฟิคอินเตอร์เนช่ันแนล

3269 Medical treatment of peptic ulcer, current concepts อุกฤษต์ เปล่งวำณิช, บรรณำธิกำร 2527 2 กรุงเทพเวชสำร

3270 กำรบริหำรยำรับประทำน วัฒนำ (บุญคง) พันธ์ุศักด์ิ. 2527 1 คณะพยำบำลศำสตร์ ม.มหิดล

3271 ควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับยำเคมีบ ำบัด - 2527 1 คณะแพทยศำสตร์ ม. เชียงใหม่            

3272 คู่มือกำรใช้ยำ ฉบับสมบูรณ์ - 2527 2 เมดำร์ท 

3273 คู่มือว่ำนหำงจระเข้ : สมุนไพรมหัศจรรย์จำกธรรมชำติ - 2527 1 โครงกำรสมุนไพรเพ่ือกำรพ่ึงกำรฯ

3274 แนวทำงกำรเลือกจ่ำยยำคุมก ำเนิดในร้ำนยำ จุรำพร พงศ์เวชรักษ์.                                                                           2527 1 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

3275 บัญชียำหลักแห่งชำติ ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 - 2527 10 กรำฟิคอำร์ต

3276 พยำบำลกับกำรใช้ยำอย่ำงมีประสิทธิภำพ ศศิมำ ศรัทธำวงศ์สกุล. 2527 5 โรงพิมพ์เรือนแก้วกำรพิมพ์

3277 พิษและกำรแก้พิษ อุษณำ หงส์วำรีวัธน์. 2527 1 คณะเภสัชศำสตร์ ม.มหิดล

3278 มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมขวดพลำสติกส ำหรับบรรจุยำเม็ดและแคปซูล มอก. 517-2527ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 2527 3 ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำกรรม
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ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

3279 ยำ...ใช้อย่ำงไร - 2527 7 รุ่งเรืองสำส์นกำรพิมพ์

3280 ยำออกฤทธ์ิต่อระบบทำงเดินอำหำร อุมำ กิติยำนี. 2527 1 คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

3281 รำยงำนกำรวิจัยเร่ืองระบำดวิทยำกำรใช้ยำระงับปวดและลดไข้ของผู้ประกอบอำชีพ... จริยำวัตร คมพยัคฆ์. 2527 2 -

3282 รำยงำนกำรสัมมนำ "บัญชียำหลักแห่งชำติ" : วันท่ี 19-20 มกรำคม 2527 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ถนนวิทยุ กรุงเทพมหำนคร - 2527 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรฯ

3283 กำรใช้ยำของประชำชนท่ีมำรับกำรตรวจรักษำ ในโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ แก้วสำมสี แสงเสมำ. 2526 1 -

3284 กำรไตเตรทกรด - ด่ำง และกำรประยุกต์ใช้ในงำนวิเครำะห์ ดวงพร วินิจกุล. 2526 10 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศำสตร์

3285 กำรฟ้ืนฟูวิชำกำรด้ำนเภสัชกรรมคลินิคเร่ืองยำท่ีใช้ในโรคหัวใจ และหลอดเลือด คร้ังท่ี 8 - 2526 2 คณะเภสัชศำสตร์ ม.มหดิล

3286 คู่มือกำรจ่ำยยำในเด็ก ฉวีวัณณ์ จุณณำนนท์. 2526 3 ฝ่ำยวิชำกำรสโมสรนักศึกษำรำมำธิบดี

3287 คู่มือเภสัชกรชุมชน 2 เร่ือง ปวด - 2526 1 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

3288 คู่มือยำหลักแห่งชำติ - 2526 1 เจริญวิทย์กำรพิมพ์

3289 ต ำรำยำกลำงบ้ำน (มีสรรพคุณชะงัด) พระเทพวิมลโมลี (บุญมำ คุณสมปนโน) 2526 1 โรงพิมพ์พิฆเณศ

3290 เภสัชกรรมบริกำรในโรงพยำบำล สุมำลี แสงธีระปิติกุล 2526 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3291 ยำฉีดคุมก ำเนิด - 2526 5 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3292 รวมกฏหมำยอำหำรและยำ - 2526 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรฯ

3293 วิธีใช้ฟลูออไรด์ป้องกันโรคฟันผุ สุขุม ธีรดิลก. 2526 3 ป.เสรี

3294 หลักกำรออกฤทธ์ิและพิษของยำ พรเพ็ญ เปรมโยธิน. 2526 3 -

3295 Current treatment of primary liver cancer อรพรรณ ชินะภัค 2525 3 สมำคมแพทย์ระบบทำงเดินอำหำรแห่งฯ

3296 ควำมรู้พ้ืนฐำน กำรอักเสบและกำรใช้ยำออร์โธปิดิกส์ ณรงค์ บุณยะรัตเวช. 2525 1 -

3297 คู่มือกำรใช้ยำ 2 กำรเลือกใช้ยำใหม่ ก ำพล ศรีวัฒนกุล. 2525 4 วรวุฒิกำรพิมพ์

3298 คู่มือกำรใช้ยำ. เล่ม 1 กำรใช้ยำท่ัวไป - 2525 1 ศูนย์บริกำรหนังสือข่ำวสำรทำงกำรฯ

3299 คู่มือเภสัชกรชุมชน 1 พจนีย์ สุริยะวงศ์. 2525 1 คณะเภสัชศำสตร์ ม.มหดิล

3300 เภสัชอุตสำหกรรม 1 - 2525 5 มหำวิทยำลัยมหิดล
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  151 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

3301 ยำเตรียมปรำศจำกเช้ือท่ีใช้ในโรงพยำบำล เฉลิมศรี ภุมมำงกูร. 2525 3 ศูนย์บริกำรหนังสือข่ำวสำรทำงกำรฯ

3302 ยำออกฤทธ์ิต่อระบบประสำทอัตโนมัติ ยำท ำให้กล้ำมเน้ือคลำยตัว ยำออกฤทธ์ิต่อระบบทำงเดินหำยใจ อุษณำ หงส์วำรีวัธน์. 2525 1 คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

3303 รำยงำนผลกำรวิจัยเร่ือง กำรศึกษำวิจัยเปรียบเทียบระดับตะก่ัวในบรรยำกำศท่ีมีผลต่อกลุ่มชนต่ำง ๆ ในเขตกรุงเทพมหำนคร - 2525 1 คณะสำธำรณสุขศำสตร์ ม.มหิดล

3304 เวชศำสตร์ฟ้ืนฟู ชมรมเวชศำสตร์ฟ้ืนฟูแห่งประเทศไทย           2525 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3305 สมุนไพรไทย. ตอนท่ี 1 บุศบรรณ ณ สงขลำ. 2525 1 งำนพฤกษศำสตร์ป่ำไม้ กองบ ำรุงฯ

3306 สมุนไพรไทย. ตอนท่ี 3 ลีนำ ผู้พัฒนพงศ์. 2525 1 งำนพฤกษศำสตร์ป่ำไม้ กองบ ำรุงฯ

3307 หนังสือต ำรำสมุนไพรใกล้ตัว. ตอนท่ี 3 สมพร หิรัญรำมเดช. 2525 2 พิฆเณศ

3308 กำรอับเสบ ยำต้ำนกำรอักเสบ โรคเก๊ำท์ ยำรักษำโรคเก๊ำท์ กำรแพ้-ฮีสตำมีน ยำต้ำนฮีสตำมีน วิไลลักษม์ อ่ิมอุดม. 2524 1 ภำควิชำเภสัชวิทยำ ม.มหิดล

3309 ชุมนุมว่ำนยำและไม้มงคล - 2524 2 หอสมุดกลำง 09

3310 เทคนิคกำรต้ังต ำรับยำเตรียม สุธี เวคะวำกยำนนท์. 2524 2 คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

3311 เน้ือเย่ือของพืช อิงอร มันทรำนนท์ 2524 5 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3312 แนวทำงกำรพัฒนำสมุนไพร รำยงำนกำรวิจัย - 2524 1 -

3313 แนวทำงตรวจสอบ ผงพืชสมุนไพรและสำรเคมี เภสัชเวท 1 กัลยำ ภรำไดย. 2524 5 คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

3314 ผลของยำต่อค่ำเคมีคลินิค สุคนธ์ พูนพัฒน์. 2524 1 กำรพิมพ์พระนคร

3315 ยำท่ีใช้ในโรคผิวหนังยำต้ำนเช้ือรำ ปรำโมทย์ ธีรพงษ์. 2524 2 เจริญวิทย์กำรพิมพ์

3316 ยำเม็ดคุมก ำเนิด - 2524 5 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3317 เอกสำรประกอบกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเร่ือง " สมุนไพร" จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 2524 1 คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

3318 กำรใช้ยำในโรคติดเช้ือ : กำรฟ้ืนฟูวิชำกำร คร้ังท่ี 6 - 2523 1 คณะเภสัชศำสตร์ ม.มหดิล

3319 คู่มือกำรใช้ยำ 2 กำรเลือกใช้ยำใหม่ ก ำพล ศรีวัฒนกุล. 2523 1 ศูนย์บริกำรหนังสือข่ำวสำรทำงกำรฯ

3320 ช่ือพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์ 2523 2 หอพรรณไม้ กรมป่ำไม้

3321 กำรใช้สมุนไพร เล่ม 1 - 2522 1 คณะเภสัชศำสตร์

3322 ต ำรำเภสัชวิทยำ - 2522 1 ภำควิชำเภสัชวิทยำ ม.มหิดล
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  152 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

3323 ยำบรรเทำปวด : กำรฟ้ืนฟูวิชำกำร คร้ังท่ี 5 คณะเภสัชศำสตร์ ม.มหิดล 2-4 พฤษภำคม 2522- 2522 1 -

3324 สมุนไพรไทย. ตอนท่ี 2 ลีนำ ผู้พัฒนพงศ์. 2522 1 งำนพฤกษศำสตร์ป่ำไม้ กองบ ำรุงฯ

3325 ปฏิบัติกำรพิษวิทยำ อำรี สุขประเสริฐ. 2521 1 คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

3326 เวชปฏิบัติท่ัวไป. 5 : กำรใช้ยำในเด็ก - 2521 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3327 สำรพัดยำ ธิดำ นิงสำนนท์. 2521 2 บรรณกิจ

3328 กำรออกฤทธ์ิและพิษของยำ พรเพ็ญ เปรมโยธิน. 2520 1 -

3329 กำรอักเสบ ยำท่ีใช้รักษำกำรอักเสบ กำรแพ้ ฮีสตำมีน และ ยำต้ำน ฮีสตำมีน 2519-2520 - 2520 1 -

3330 เคมีบ ำบัด - 2520 1 -

3331 โรคผิวหนัง. เล่ม 1 สถำบันโรคผิวหนัง 2520 1 สถำบันโรคผิวหนัง กรมกำรแพทย์  กระทรวงสำธำรณสุข

3332 โรคผิวหนังในเวชปฏิบัติท่ัวไป กนก บุณยะรัตเวช. 2520 1 Allied Printers

3333 หลักกำรออกฤทธ์ิและพิษของยำ. เล่ม 1 พรเพ็ญ เปรมโยธิน. 2520 1 คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

3334 กำรใช้ยำต้ำนจุลชีพในโรคติดเช้ือท่ีพบบ่อยและระบบกำรต่อต้ำนโรคของร่ำงกำย สมศักด์ิ โล่ห์เลขำ. 2519 1 โครงกำรต ำรำศิริรำช

3335 เภสัชวิทยำ เล่ม 1 - 2519 1 คณะวิทยำศำสตร์ ม.มหิดล

3336 เภสัชวิทยำ เล่ม 3 - 2519 1 คณะวิทยำศำสตร์ ม.มหิดล

3337 ยำขับปัสสำวะและยำออกฤทธ์ิต่อระบบหัวใจและหลอดโลหิต วิไลลักษณ์ อ่ิมอุดม. 2519 1 คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

3338 ฮอร์โมนส์และยำท่ีสัมพันธ์กับกำรออกฤทธ์ิของฮอร์โมนส์             อำรี สุขประเสริฐ 2519 1 -

3339 แพทย์ 3 แผน : ฉบับยอดคน ชม สุคันธรัต. 2518 1 -

3340 เวชปฏิบัติ ภำคผนวก คู่มือกำรใช้ยำ - 2518 1 แพร่พิทยำ

3341 วิทยำศำสตร์ทำงใจ : แพทย์ 3 แผน ชม สุคันธรัต. 2515 1 -

3342 ต ำรำยำโบรำณ คู่มือหมอกลำงบ้ำน : ยำศักด์ิสิทธ์ิ รักษำโรคท้ังเด็กและผู้ใหญ่ มีจ ำนวน… ศ.ส. 2500 1 อักษรเจริญทัศน์

3343 ไทยเภสัชต ำรับ จ ำลอง สุวคนธ์. 2497 1 นครเขษมบุ๊คสโตร์

3344 ไม้เทศ,เมืองไทยสรรพคุณของยำเทศและยำไทย เสง่ียม พงษ์บุญรอด. 2493 2 -
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  153 

ล ำดับท่ี                                   รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน             ส ำนักพิมพ์

3345 ต ำรำยำไทยแผนโบรำณ ส. พะยงพงศ์ 2484 1 -

3346 ต ำรำสรรพคุณยำไทย ประเสริฐ วิทยำศำตร์, หลวง 2484 2 ใต้เชียง

3347 ต ำรำยำแพทย์พิเศษแผนโบรำณ ส.ร.จ. 2480 1 โรงพิมพ์ห้องสมุดไท

3348 แพทยศำสตร์สงเครำะห์ เล่ม 1 วิชยำธิบดี, พระยำ (กล่อม) 2466 1 โรงพิมพ์พำนิชศุภผล

6451

ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2566


