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เลขหมูห่ นังสือ

ชื่อเรื่ อง

จํานวน / รายการ

CD-T 0444

HA32 F453D 2002

Discovering statistics using SPSS for windows :
advanced techniques for the beginner

1

CD-T 0445

LB1051 E24 2000

Educational Psychology : effective teaching,
effective learning

3

CD-T 0446

HA29 A695S 2000

Statistics for social and health research : with a
guide to SPSS

1

CD-T 0611

WA546L45 G946 2003

A quide to planning local government health
services : the matching grant program in the
Philippines

1

CD-T 0615

WA590 ม443พ 2547

พลังธรรมชาติ : เสริ มสร้ างสุขภาพท่าบริ หารร่างกาย
45 นาที ฤาษี ดดั ตน, เปิ ดจักระ และเว่ยตันกง

2

CD-T 0818

WA590 R633W 2002

A wellness way of life

1

CD-T 0918

BF637.S4 ค976อ 2548

อุปนิสยั ที่ 8 : จากประสิทธิผลสูค่ วามยิ่งใหญ่! = The
8th habit : from effectiveness to greatness (VCD)

2

CD-T 1475

QU145 G946 2006

Guidelines on food fortification with
micronutrients

1

CD-T 1491

W26.5 B932 2006

Building foundations for eHealth : progress of
members states report of the WHO global
observatory for eHealth

1

CD-T 1816

HF5823 ว473ฆ 2550

โฆษณา โฆษณุก : ความสนุกในมุมมองของคน
โฆษณา

2

่ CD-TEXT BOOK
รายชือ
่ สารสุขภาพ
สาขาวิชาการสือ

รหัสโสตฯ

เลขหมูห่ นังสือ

ชื่อเรื่ อง

จํานวน / รายการ

WA288 ส236ก 2549

การพัฒนารูปแบบการป้องกันอุบตั ิเหตุในนักเรี ยน
ประถมศึกษาโรงเรี ยนราชินี = The development of
injury prevention model for primary students in
Rajini School Bangkok

1

CD-T 1834

WA546 ส842ป 2548

ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ระดับความพร้ อมในการ
รองรับการกระจายอํานาจด้ านสุขภาพของ อบต. ชัน้ 1
จังหวัดสมุทรปราการ

1

CD-T 1835

WQ210.5 ว316ป 2549

ปั จจัยเสีย่ งต่อการเกิดภาวะสูดสําลักขี ้เทาในทารกแรก
เกิดโรงพยาบาลเจ้ าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

1

WY100.5 ณ161ผ 2549

ผลของการใช้ แบบบันทึกทางการพยาบาลที่
พัฒนาขึ ้นต่อคุณภาพการบันทึกและความพึงพอใจ
ของพยาบาลวิชาชีพของหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลหัว
เฉียว = Effect of using developed nursing
documentation on nursing documentation quality
and professional nurses' satisfaction in in patient Department of Hua – Chiew General
Hospital

1

HC79.C63 อ866ป 2549

ปั จจัยที่มีผลต่อการมีสว่ นร่วมและความพึงพอใจของ
อาสาสมัครในงานคุ้มครองผู้บริ โภคในจังหวัด
สมุทรปราการ = Factors affecting job participation
and satisfaction of consumer protecting
volunteers in Samutprakarn

1

CD-T 1827

CD-T 1837

CD-T 1964
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่ สารสุขภาพ
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ชื่อเรื่ อง

จํานวน / รายการ

W100 น139ก 2549

การประเมินผลการนําผลงานวิจยั ด้ านระบบประกัน
สุขภาพที่ได้ รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจยั ระบบ
สาธารณสุขไปใช้ ประโยชน์ = The evaluation of the
usage of the researches on health insurance
systems supported by health systems research
institute (HSRI)

1

WH460 ศ466ป 2550

ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้บริ จาคโลหิตประจําในการเป็ น
ผู้บริ จาคเซลล์ต้นกําเนิด = Factors influencing
repeated blood donors for becoming bone
marrow donors

1

WY156.5 ณ119ก 2550

การพัฒนาแนวปฏิบตั การพยาบาลในการจัดการ
ผลข้ างเคียงต่อระบบทางเดินอาหารจากยาต้ านการ
อักเสบไม่ใช่สเตียรอยด์ในผู้ป่วยโรคกระดูกและข้ อ =
The development of a clinical nursing practice
guideline for gastrointestinal side effect
management from non-steroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs) in orthopaedic
patients

1

WX167 จ482ภ 2550

ภาวะการดําเนินงานควบคุมการติดเชื ้อใน
โรงพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลหัวเฉียว
ปี 2549 = An infection control by registered
nurses in Huachiew Hospital in 2006

1

่ CD-TEXT BOOK
รายชือ
่ สารสุขภาพ
สาขาวิชาการสือ

รหัสโสตฯ

ชื่อเรื่ อง

จํานวน / รายการ

W225JT3 อ324ป 2550

ปั ญญหาและอุปสรรคของการให้ บริ การผู้มีสทิ ธิ์
หลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า : ศึกษาเฉพาะกรณีศนู ย์
สุขภาพชุมชนศรี วิชยั โรงพยาบาลศรี วิชยั 1 =
Problems and obstacles in health service for
people registered in the universal health
coverage program : a case study on srivichai
communication health center, Srivichai Hospital

1

CD-T 1955

HD76 W924W 2007

World Congress on Communication For
Development : lessons, challenges, and the way
forward

1

CD-T 1956

WY100 F979 2007

Fundamentals of nursing : human health and
function

1

CD-T 2092

WG120 W927P 2007

Prevention of cardiovascular disease :
guidelines for assessment and management of
cardiovascular risk

1

CD-T 2413

WA1 ส691ร

รายงานประจําปี ... / กองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ ม
สุขภาพ (สสส.)

1

CD-T 1974

เลขหมูห่ นังสือ

รวม 24 ชื่อเรื่ อง 29 รายการ

