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CD-T 0146

QZ50 S119M 1999

Medical Genetics

2

CD-T 0201

QV39 K18 2003

2003 Lippincott's nursing drug quide

1

CD-T 0262

WB141 C976 2000

Current medical diagnosis & treatment 2000

1

CD-T 0267

QV738.F17 B862 1998

British pharmacopoeia 1998 volume I-II

1

CD-T 0268

QU18.2 P226F1999

Fluids and Eletrolytes

1

CD-T 0271

QV18.2H176A2001

Appleton & Lange’s Review Of Pharmacy
Seventh Edition

1

CD-T 0299

QU4 N427L 2000 C.2

Understand ! Biochemistry Lehniger Principle
Of Biochemistry 3/E Version

3

CD-T 0327

WE103 F645M 2001 C.1,C.2

Manual of structural kinesiology : Dynamic
Humanversion 20. (disc1-2)

6

CD-T 0329

HN17.5 K33S 1998

Social problems in a diverse society

1

CD-T 0331

HD31.J597C 2000

Contemporary management : Management
sixth edition

1

CD-T 0332

WA950 D272B 2001

Basic & Clinical Biostatistics : third edition

2

CD-T 0335

QV269 W555P 2000

Patient education guide to oncology drugs

1

CD-T 0516

W21 ศ615พ 2542

แพทย์ศาสตร์ สงเคราะห์ : ภูมิปัญญาทางการแพทย์
และมรดกทางวรรณกรรมของชาติ

4

CD-T 0517

QV772 A111 2003

A to Z drug facts

3

CD-T 0525

QV772 D794 2002-2003

Drug facts and comparisons 2003-2004

2

CD-T 0525

QV772 D794 2003

Drug facts and comparisons 2004

1

CD-T 0526

QV18.2 O34C 2003

Calculation of drug dosages

1

CD-T 0530

QV39 S628M 2002

Mosby's 2002 nursing drug reference

2

่ CD-TEXT BOOK
รายชือ
ั
คณะเภสชศาสตร์

รหัสโสตฯ
CD-T 0535

เลขหมูห่ นังสือ
QV711.1 ธ647ค

ชื่อเรื่ อง
คูม่ ือสือ่ การเรี ยน Online. PY 2011 : วิชาเภสัช
ศาสตร์ สมั พันธ์

จํานวน : รายการ
1

CD-T 0536

QV738JT3 ห475ค

คูม่ ือการเรี ยนรายวิชาการบริ หารเภสัชกิจ1 (PY
3032) = Pharmaceutical administration I

CD-T 0568

QP141 S625N 2003

Nutrition : concepts and controversies

1

CD-T 0768

QV772 A111 2004

A to Z drug facts

1

CD-T 0769

QU145 B792P 2004

Personal nutrition

1

CD-T 0770

QV735 T473P 2004

A practical guide to contemporary pharmacy
practice

1

CD-T 0771

QV744 L554R 2003

Review of organic functional groups :
introduction to medicnal organic chemistry

2

CD-T 0772

QT255 H693P 2004

Principles and labs for fitness & wellness

1

CD-T 0830

WX179 A512H 2003

The value of your clinical pharmacy services
when resource are limited

1

CD-T 0931

QV772 M894 2005

Mosby's drug consult

1

CD-T 1172

QV39 A161F 2005

Foundations of clinical drug therapy

1

CD-T 1173

QV772 A111 2006

A to Z drug facts

2

CD-T 1177

QV748 C886C 2005

Clinical calculations made easy : solving
problems using dimensional analysis

1

CD-T 1178

QV38 E24I 2006

Introduction to clinical pharmacology

1

CD-T 1231

QV38 M689 2005

Modern biopharmaceuticals

1

CD-T 1261

WA950 C641 2006

Clinical epidemiology : how to do clinical
practice research

1

1
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CD-T 1284

QU145 P944 2005

Preventive nutrition : the comprehensive guide
for health professionals

1

CD-T 1285

W18.2 P162P 2006

Prentice hall health Q & A review for the
medical assistant

1

QU145 D565 2005

DRI, Dietary reference intakes for energy,
carbohydrate, fiber,fat, fatty acids, cholesterol,
protein, and amino acids

1

CD-T 1344

W26 H149V 2006

Validation standard operating procedures : a
step-by-step guide for achieving compliance in
the pharmaceutical, medical device, and
biotech industries

1

CD-T 1393

QV77 R264D 2004

Drugs, society, and human behavior

2

CD-T 1407

QV704 P536 2006

Pharmaceutical compounding an dispensing

1

CD-T 1408

QV4 K26P 2006

Pharmacology : a nursing process approach

1

CD-T 1416

QV18.2 O34C 2005

Calculation of drug dosages

1

CD-T 1430

W15 W817H 2005

Human biology and medical terminology
applications

1

CD-T 1442

WC100 M271 2005

Mandell, Douglas, and Bennett's principles and
practice of infectious diseases

1

CD-T 1476

QV738AA1 P536 2006

The United States Pharmacopeia : the National
Formulary

1

CD-T 1480

QV772 M555 2006

The Merck index : an encyclopedia of
chemicals, drugs, and biologicals

1

CD-T 1494

QT261 C641 2007

Clinical sports medicine : medical management
and rehabilitation

1

CD-T 1496

QV38 U55 2007

Understanding drug release and absorption
mechanisms : a physical and mathematical
approach

1

CD-T 1505

QV738FA1 B862 2007

British pharmacopoeia 2007+ คูม่ ือ 1 เล่ม

1

CD-T 1300
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จํานวน : รายการ

CD-T 1567

QD75.22 F981 2004

Fundamentals of analytical chemistry

1

CD-T 1582

QV772 D794 2007

Drug facts and comparisons 2007

1

CD-T 1710

QV21 ค695 2550

คูม่ ือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทาง
วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (พ.ศ. 2550)
สภาเภสัชกรรม

1

CD-T 1763

QS4 M334H 2007

Human anatomy and physiology

1

CD-T 1788

QV18.2 S882P 2004

Prentice Hall Health question and answer
review for the pharmacy technician

1

CD-T 1793

QZ42 C655M 2007

Manual of drug safety and pharmacovigilance

1

CD-T 1922

QV38 S795H 2008

Herb, nutrient, and drug interactions : clinical
implications and therapeutic strategies

1

CD-T 1986

QV21 R364P 2006

The Pharmacy professional's guide to resumes,
CVs, & interviewing

1

CD-T 1997

WM270 E74F 2005

Free from drugs and addictions : in the face of
AIDS and others enemies of society

1

CD-T 2006

QV766 P186E 2006

Encyclopedia of medicinal plants

2

CD-T 2018

QV26.5 S495 2004

etting up a computerized drug registration &
allied information system : a user's manual

1

CD-T 2019

WL359 ร636ร 2550

โรคพาร์ กินสันรักษาได้

1

CD-T 2072

QV605JT3 ภ476 2552

ภาวะเป็ นพิษจากสารออร์ กาโนฟอสฟอรัสและคาร์ บา
เมต

2

CD-T 2111

QV748 K26C 2009

Clinical calculations : with applications to
general and specialty areas

1

CD-T 2112

QV38 E24I 2010

Introduction to clinical pharmacology

1
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ชื่อเรื่ อง

จํานวน : รายการ

CD-T 2166

WB200 M165 2009

Macleod's clinical examination

1

CD-T 2175

QV735 T473P 2009

A practical guide to contemporary pharmacy
practice

1

CD-T 2185

QD75.4.Q34 K82Q 2009

Quality assurance and quality control in the
analytical chemical laboratory : a practical
approach

1

CD-T 2266

WX215 P222 2010

Paramedic practice today : above and beyond

2

CD-T 2287

QV4 G986P 2010

Pharmacology for the prehospital professional

1

CD-T 2289

WO600 B668 2010

Body contouring

1

CD-T 2309

QV772 D794 2009

Drug facts and comparisons 2010

1

CD-T 2319

QV18.2 A641 2010

The APhA complete review for pharmacy

1

CD-T 2356

WB354 T837H 2009

Handbook on injectable drugs

1

CD-T 2361

WB410 A838 2007

The A.S.P.E.N. nutrition support core curriculum
: a case-based approach-the adult patient

1

QV738AA1 P536 2010

The United States pharmacopeia 33 : The
national formulary 28 reissue new and revised
official text since the second supplement to usp
32-NF 27

1

QV737 ค695 2553

คูม่ ือการพัฒนาตนเองสูก่ ารมีวิธีการปฏิบตั ิที่ดีทาง
เภสัชกรรมในร้ านยา = Self development manual
on good pharmacy practice in community
pharmacy settings

2

Henke's med-math : dosage calculation,
preparation & administration

1

CD-T 2363

CD-T 2411

CD-T 2534

่ CD-TEXT BOOK
รายชือ
ั
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ชื่อเรื่ อง

จํานวน : รายการ

QV55 A161C 2009

Clinical drug therapy : rationales for nursing
practice

1

CD-T 2731

WA288 อ884 2553

เอกสารประกอบการสอนสําหรับเภสัชกรในการเป็ น
วิทยากรและพี่เลี ้ยง (ครู ก.) หลักสูตรแนวทางการ
ปฏิบตั ิงานคุ้มครองผู้บริ โภคของโรงพยาบาลส่งเสริ ม
สุขภาพตําบล

1

CD-T 2760

QV4 G653 2011

Goodman & gilman's the pharmacological
basis of therapeutics

1

พิชิตมะเร็ งร้ ายด้ วยการแพทย์ทางเลือก

3

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การคํานวณและ
ปรับขนาดยาชนิดรับประทานในผู้ป่วยเด็ก

1

CD-T 2625

CD-T 2788
CD-T 2929

มฉก0105(2) ณ361ก 2553

CD-T 3031 QV60 C834 2009

The United States pharmacopeia 34 : The
national formulary 29 (disc 1-3)
Cosmeceuticals

CD-T 3032

WO600 C517 2011

Chemical peels

1

CD-T 3033

QV25 B694P 2010

Pharmaceutical statistics : practical and clinical
applications

1

CD-T 3034

QV38 O63 2010

Oral drug absorption : prediction and
assessment

1

CD-T 3068

WG210 B825 2008

Braunwald’s heart disease : a textbook of
cardiovascular medicine

2

CD-T 3085

Ref.QV738FA1 B862 2011

British pharmacopoeia 2012

2

CD-T 3086

มฉก0105(2) ช126ผ 2553

CD-T 3087

มฉก0105(2) อ382ฤ 2551

CD-T 3130

QV772 D794 2011

Drug facts and comparisons 2012

2

CD-T 3166

มฉก0105(2) ธ684ก 2551

การพัฒนาสือ่ ดีวีดีเพื่อให้ ความรู้โรคเบาหวาน
สําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2

1

CD-T 3012 QV738AA1 P536 2011

ผลของ piperine ต่อการหดตัวของท่อนําอสุจิในหนู
ขาว
ฤทธิ์ของสารสกัดอย่างหยาบลูกยอต่อการบีบตัวของ
กระเพาะอาหารและลําไส้ ในหนูถีบจักร

3
1

1
1

่ CD-TEXT BOOK
รายชือ
ั
คณะเภสชศาสตร์

รหัสโสตฯ
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CD-T 3181

QV21 ค695 2554

คูม่ ือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทาง
วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัช
กรรม

CD-T 3197

QU4 ค934ช 2554

ชีวเคมี = Biochemistry

3

CD-T 3240

มฉก0105(2) จ628ก 2554

การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากลูกยอต่อการบีบตัว
ของกระเพาะอาหารและลําไส้ ในหนูถีบจักร

1

CD-T 3241

มฉก0105(2) อ882ฤ 2552

ฤทธิ์ระงับปวดของสารสกัดหยาบใบย่านางสดด้ วย
นํ ้าในหนูถีบจักรโดยวิธี hot-plate

1

CD-T 3242

WZ70JT3 ต367 2555

ตําราเวชศาสตร์ ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5. เล่ม 3

1

CD-T 3379

QV738FA1 B862 2012

British pharmacopoeia 2013

1

CD-T 3383

QV38 H452B 2012

Basic pharmacokinetics

1

CD-T 3423
CD-T 3441

QV772 D794 2013
WB935 อ867ธ 2555

Drug facts and comparisons 2013
ธรรมชาติช่วยชีวิต : ฉบับโรคภัยหายได้ จริ ง

1
3

CD-T 3541

มฉก0105(3) พ945ก 2554

การตรวจสอบหาสาร ursolic acid จากพืชวงศ์ลนั่ ทม
= Determination of Ursolic Acid from Plants in
Apocynaceae

1

CD-T 3544

มฉก0105(2) ศ242ผ 2554

ผลของสารสกัดหยาบผลดีปลีด้วยเอธาานอลต่อการ
บีบตัวของกระเพาะอาหารและลําไส้ ของหนูถีบจักร

1

CD-T 3545

มฉก0105(2) ร356ฤ 2554

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของ Piperine ต่อการหดตัวของ
หลอดเลือดแดงใหญ่ที่แยกจากกายของหนูขาว

1

มฉก0105(2) ก426ศ 2554
CD-T 3566
CD-T 3567

มฉก0105(2) ฐ335ฤ 2554

ศึกษาอุบตั ิการณ์การเกิดความคลาดเคลือ่ นทางยา
ในกลุม่ ยาที่มีความเสีย่ งสูงที่ให้ กบั ผู้ป่วยใน ณ
โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดอย่างหยาบดีปลีตอ่
การหดตัวของท่อนําอสุจิหนูขาว

7

1
1

่ CD-TEXT BOOK
รายชือ
ั
คณะเภสชศาสตร์
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การสํารวจการใช้ ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื ้อของระบบ
ทางเดินหายใจส่วนบนของพนักงานโรงงานผลิต
ชิ ้นส่วนยานยนต์ จังหวัดสมุทรปราการ

1

CD-T 3569

การตรวจสอบและหาปริ มาณไอโซฟลาโวนจากถัว่
เหลือง = Investigation and quantitative analysis
isoflavones from soy beans

1

CD-T 3570

การตังสู
้ ตรตํารับยาเม็ด Diclofenac sodium แบบ
ควบคุมการปลดปล่อยเพื่อให้ มีเภสัชกรรมสมมูลกับ
ยาเม็ดต้ นแบบ Voltaren SR

1

CD-T 3585

ทัศนคติตอ่ การฝึ กปฏิบตั ิงานร้ านยาของนักศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์ ชนปี
ั ้ 5 รหัส 50 มหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1

CD-T 3597

การศึกษาความร่วมมือและปั จจัยที่มีผลต่อความ
ร่วมมือในการใช้ ยาต้ านไวรัสเอชไอวีในผู้ป่วยติดเชื ้อ
เอชไอวี ณ โรงพยาบาลบางจาก

1

British pharmacopoeia 2014 + user guide 1 เล่ม
เล็กในกล่อง
สวยด่วน D.I.Y สไตล์กวาซา

1
1

การศึกษาการประเมินการใช้ ยา (Drug Utilization
evaluation) ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน,โรคความดัน
โลหิตสูง และภาวะไขมันในเลือดสูง ณ โรงพยาบาล
ส่งเสริ มสุขภาพตําบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ

1

การพัฒนาสารสกัดเมล็ดองุ่นในรูปแบบนาโนอิมลั ชัน
เพื่อเป็ นสารต้ านอนุมลู อิสระ

1

มฉก0105(2) ณ336ก 2554
CD-T 3568

มฉก0105(3) ร183ก 2551

มฉก0105(2) ม192ก 2554

มฉก0105(2) อ741ท 2554

มฉก0105(2) น253ก 2554

CD-T 3606
CD-T 3626

QV738FA1 B862 2013
WB935 ส753ส 2555

มฉก0105(2) จก 2555
CD-T 3627
CD-T 3628

มฉก0105(3) วก 2555

่ CD-TEXT BOOK
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จํานวน : รายการ

CD-T 3629

การศึกษาการประเมินการใช้ ยา (Drug use
evaluation) ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน,โรคความดัน
โลหิตสูงและภาวะไขมันในเลือดสูง ณ โรงพยาบาล
ส่งเสริ มสุขภาพตําบลเมืองใหม่บางพลี อําเภอบาง
เสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

1

CD-T 3630

การพัฒนาสูตรลิปสติกจากนํ ้ามันชนิดต่างๆ =
Formulation and evaluation of lipstick from
different kinds of oils

1

มฉก0105(3) ศก 2555

การพัฒนาสูตรตํารับ NLC (Nanostructured
Lipid-Carriers) จากสารสกัดแก่นมะหาด

1

มฉก0105(2) กก 2555

การให้ ความรู้เพื่อป้องกันการตังครรภ์
้
ไม่พงึ ประสงค์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุม่ ประชากรหญิง
วัยเจริ ญพันธุ์ในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ

1

การศึกษาปั ญหาการใช้ ยาของผู้ป่วยจากการเยี่ยม
บ้ าน

1

ฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากเปลือกทับทิมต่อการบีบ
ตัวของกระเพาะอาหารและลําไส้ เล็กในหนูถีบจักร

1

มฉก0105(3) ภผ 2555

ผลของสารเสริ มแต่งต่อระบบเมทิลซาลิไซเลต/นํ ้า/
ทวีน 20 และไอโซโพรพานอล

1

มฉก0105(2) กก 2555
CD-T 3637

การศึกษาการประเมินการใช้ ยา (Drug use
evaluation) ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน,โรคความดัน
โลหิตสูง และภาวะไขมันในเลือดสูง ณ รพ.สต.ศีรษะ
จระเข้ น้อย

1

CD-T 3638

การสํารวจความรู้และพฤติกรรมการใช้ ยาที่บ้าน
หลังจากได้ รับคําปรึกษาโดยเภสัชกรในกลุม่ ผู้ป่วย
เบาหวานที่คลินิกเบาหวาน แผนกผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลบางบ่อ

1

การเตรี ยมเควอร์ เซตินนิโอโซน = Preparation of
quercetin noisome

1

มฉก0105(2) ศก 2555

มฉก0105(3) อก 2555

CD-T 3631

CD-T 3632
CD-T 3633

มฉก0105(2) วก 2555

มฉก0105(2) ชฤ 2555
CD-T 3634
CD-T 3635

มฉก0105(2) ปก 2555

CD-T 3639

มฉก0105(3) จก 2555

่ CD-TEXT BOOK
รายชือ
ั
คณะเภสชศาสตร์

รหัสโสตฯ

เลขหมูห่ นังสือ

ชื่อเรื่ อง

จํานวน : รายการ

CD-T 3640

ปั จจัยที่มีผลต่อความต้ องการปฏิบตั ิงานตาม
บทบาทหน้ าที่ของเภสัชกร ประจําหน่วยบริ การ
สุขภาพระดับปฐมภูมิ (PCU) : กรณีศกึ ษาในจังหวัด
สมุทรปราการ

1

CD-T 3641

โปรแกรม VancoCal ติดตามระดับยาในกระแส
เลือดและปรับขนาดยา Vancomycin ในผู้ป่วยอายุ
มากกว่า 18 ปี ขึ ้นไป (disc1-2)

2

CD-T 3642

การศึกษาการประเมินการใช้ ยา (Drug use
evaluation) ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน,โรคความดัน
โลหิตสูง และภาวะไขมันในเลือดสูง ณ โรงพยาบาล
ส่งเสริ มสุขภาพตําบลหนองปรื อ จ.สมุทรปราการ =
The study of DUE in chronic disease patient at
Nongprue primary care unit Hospital,
Samutprakan

1

CD-T 3643

การศึกษาการประเมินการใช้ ยาในผู้ป่วย
โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงและภาวะไขมันใน
เลือดสูงที่รับการรักษา ณ โรงพยาบาลส่งเสริ ม
สุขภาพตําบลวัดสลุด อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ = Drug use evaluation in chronic
disease (diabetes, high blood pressure and
high cholesterol) patients at watsalud primary
care unit Hospital, Samutprakan)

1

มฉก0105(2) ก728ก 2555

การพัฒนาตํารับแกรนูลฟู่ บรรจุสารสกัดจากกานพลู
เพื่อใช้ เป็ นนํ ้ายาบ้ วนปาก

1

มฉก0105(2) สก 2555

การพัฒนากรรมวิธีการเคลือบยาเม็ดเคลือบนํ ้าตาล
โดยใช้ โซลินอยด์วาวล์

1

มฉก0105(3) จก 2555

การพัฒนาสูตรตํารับผลิตภัณฑ์นํ ้ามันทําความ
สะอาดใบหน้ าจากนํ ้ามันรํ าข้ าว = The
development of facial cleansing oil from rice
bran oil

1

มฉก0105(2) สป 2555

มฉก0105(2) ณป 2555

มฉก0105(2) กก 2555

มฉก0105(2) ปก 2555

CD-T 3644
CD-T 3645

CD-T 3646

่ CD-TEXT BOOK
รายชือ
ั
คณะเภสชศาสตร์

รหัสโสตฯ

เลขหมูห่ นังสือ

ชื่อเรื่ อง

จํานวน : รายการ

การสํารวจทัศนคติและความตังใจในการเลิ
้
กสูบบุหรี่
ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ : Attitudes and intention to quit smoking
among Huachiew ChalermPrakiet University
students

1

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางเภสัชศาสตร์

1

มฉก0105(2) รก 2555

การศึกษายาเหลือใช้ ในผู้ป่วยเบาหวาน : กรณีศกึ ษา
โรงพยาบาลบางบ่อ

1

มฉก0105(2) สก 2555

การเห็นคุณค่าในตนเองและความตังใจที
้ ่จะเลิกบุหรี่
ของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ า
คุณทหารลาดกระบัง

1

การศึกษาการประเมินการใช้ ยา (Drug use
evaluation)

1

โครงงานออกแบบเอกลักษณ์องค์กรร้ าน "ฟานาติก
คอฟฟี่ " = Corporate Indentity Design For
"Fanatix Coffee"

1

มฉก0105(2) วก 2555
CD-T 3647
CD-T 3648
CD-T 3649

มฉก0105(2) ณก 2555

CD-T 3650
CD-T 3651

CD-T3652

มฉก0105(2) ภก 2555

TS195.4 ว321ค 2553

มฉก0105(2) จก 2555
CD-T 3653

CD-T 3654
CD-T 3655

การศึกษาการประเมินการใช้ ยาในผู้ป่วย
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และภาวะไขมัน
ในเลือดสูง ณ โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล
ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

1

มฉก0105(2) ธค 2555

ความต้ องการยาของพระภิกษุในสังฆทาน :
กรณีศกึ ษาวัดในอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

1

มฉก0105(2) สก 2555

การศึกษาการใช้ ยาในโรงเรี ยน เขตอําเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

1

่ CD-TEXT BOOK
รายชือ
ั
คณะเภสชศาสตร์

รหัสโสตฯ

CD-T 3656

CD-T 3657

CD-T 3658

CD-T 3668
CD-T 3680
CD-T 3710
CD-T 3724

CD-T 3725

CD-T 3726

เลขหมูห่ นังสือ

ชื่อเรื่ อง

จํานวน : รายการ

มฉก0105(2) วค 2555

โครงการ Antibiotic Smart Use ของโรคติดเชื ้อ
ระบบทางเดินหายใจส่วนบน ที่ร้านยาสุวรรณีเภสัช
จ.สมุทรปราการ : The study of antibiotic Smart
Use of the upper respiratory tract disease at the
Suwannee pharmacy, Sammuthprakarn

1

มฉก0105(2) กก 2555

การทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสาร piperine
ต่อการบีบตัวของกระเพาะอาหารที่แยกจากร่างกาย
ของหนูถีบจักร

1

มฉก0105(2) มก 2555

การพัฒนาฟิ ล์มบรรจุสารสกัดจากดอกตูมกานพลู
เพื่อใช้ ระงับกลิน่ ปาก = Development of oral films
containing clove oil extract for saburra
removing

1

มฉก0105(2) จก 2555

การสํารวจความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการใช้ ยา
ปฏิชีวนะชนิดรับประทานของนักศึกษามหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1

มฉก0105(2) จ164ก 2550

การสํารวจยาในบ้ านของประชาชนในอําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ

1

QV600 C335 2013

Casarett and doull's toxicology : the basic
science of poisons

1

มฉก0105(3) จ631ก 2555

การพัฒนาสูตรตํารับเม็ดบีดขัดหน้ าจากดินสอพอง
(disc1-2)

2

มฉก0105(2) ส731ก 2555

การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากฟั กเขียวต่อการบีบ
ตัวของกระเพาะอาหารและลําไส้ เล็กของหนูถีบจักร

1

มฉก0105(2) ร353ก 2555

การศึกษาผลของสารลดแรงตึงผิวที่มีผลต่อการ
ปลดปล่อย ascorbic acid จากอิมลั ชัน่ ชนิดนํ ้ามัน
ในนํ ้าในหลอดทดลอง = Study of the effect of
surfactants on in vitro release of ascorbic from
oil in water emulsion

1

่ CD-TEXT BOOK
รายชือ
ั
คณะเภสชศาสตร์

รหัสโสตฯ

CD-T 3775
CD-T 3777

CD-T 3810

CD-T 3819

CD-T 3820

CD-T 3821

เลขหมูห่ นังสือ

ชื่อเรื่ อง

จํานวน : รายการ

มฉก0105(2) ภ176ก 2555

การเปรี ยบเทียบพฤติกรรมและความพึงพอใจของ
การใช้ facebook และ model ในการเรี ยนการสอน
แบบ e-learning ของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชนั ้
ปี ที่ 3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ = The
comparison between behavior and satisfaction
of using facebook and moodle in the e-learning
of 3rd year pharmacy students of the Huachiew
Chalermprakiet University

1

มฉก0105(2) น195ก 2555

การทดสอบความเป็ นพิษของสารสกัดสมุนไพรฟ้ า
ทะลายโจรในไรทะเล

1

QD415.A1 I61A 2012

Abstracts and proceedings NATPRO 4 : the
fourth
international conference on natural products for
health
and beauty ; 28-30 November 2012, Chiang
Mai, Thailand

1

มฉก0105(2) ร362ก 2555

การสํารวจความชุกของอัตรกิริยาที่อาจเกิดขึ ้นจาก
การใช้ ยา Valproic acid ร่วมกับยาอื่นใน
โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ : a survey
of the potential clinical drug interactions
between valproic acid and co-prescribed drug
at Bangbo Hospital

1

มฉก0105(2) จ661ป 2555

ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ในกลุม่
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วิทยาเขตสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

1

มฉก0105(2) พ515ก 2555

การประยุกต์ใช้ วิธีการออกแบบการทดลองชนิด
Plackett-Burman เพื่อพัฒนาสารละลายของสาร
สกัดจากเปลือกมังคุด

1

่ CD-TEXT BOOK
รายชือ
ั
คณะเภสชศาสตร์

รหัสโสตฯ

เลขหมูห่ นังสือ

ชื่อเรื่ อง

จํานวน : รายการ

1

CD-T 3837

มฉก0105(2) ด153ค 2555

ความสัมพันธ์ระหว่างสมาธิในการฟั งกับผลการเรี ยน
ของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชันปี
้ ที่ 3 ปี การศึกษา
2555 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

CD-T 3838

มฉก0105(2) จ198ก 2555

การคัดกรองผู้ป่วย metabolic syndrome และภาวะ
ซึมเศร้ าในร้ านยาเพื่อส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล

1

CD-T 3839

มฉก0105(2) น613ก 2555

การศึกษาการให้ ความรู้เรื่ องโรคไมเกรนกับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1

CD-T 3840

มฉก0105(2) ช942ล 2555

ลูกอมสารสกัด Andrographolide จากฟ้ าทะลายโจร

1

CD-T 3841

มฉก0105(2) ณ431ผ 2555

ผลของการมีเภสัชกรไปเยี่ยมบ้ านต่อปั ญหาการใช้
ยาของผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง : กรณีศกึ ษาร้ านเรื อนยา

1

มฉก0105(2) ร434ก 2555

การพัฒนาสูตรสบูเ่ หลวอาบนํ ้ามะขาม =
Development of tamarind shower liguid soap
formulation

1

มฉก0105(2) ล145ก 2555

การสํารวจการใช้ ยาสูดพ่น corticosteroid อย่างถูก
วิธีและอัตราการเกิด exacerbation ณ โรงพยาบาล
บางจาก

1

มฉก0105(2) ณ152ก 2555

การศึกษาประสิทธิผลของการจัดตังคลิ
้ นิกโรคหืด
อย่างง่าย ในโรงพยาบาลบางจาก จังหวัด
สมุทรปราการ

1

มฉก0105(3) น617ก 2555

การพัฒนาสูตรตํารับไดโคลฟี แนคเม็ดเจลโดยใช้
โซเดียมอัลจิเนต แซนแทนกัมและไคโตแซน =
Development of diclofenac gel beads using
sodium alginate, xanthan gum and chitosan

1

มฉก0105(2) จ716ก 2555

ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบตั ิตนต่อการเลิกสูบบุหรี่
: การศึกษาเฉพาะรายในกลุม่ นักศึกษาสถาบันเกริ ก
วิทยาลัย

1

CD-T 3842

CD-T 3843

CD-T 3844

CD-T 3845

CD-T 3846

่ CD-TEXT BOOK
รายชือ
ั
คณะเภสชศาสตร์

รหัสโสตฯ

เลขหมูห่ นังสือ

ชื่อเรื่ อง

จํานวน : รายการ

มฉก0105(2) ก124ผ 2555

ผลของการให้ ความรู้เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขต่ออัตรา
การใช้ ยาปฏิชีวนะในหน่วยบริ การปฐมภูมิสงั กัด
โรงพยาบาลบางบ่อ

1

มฉก0105(3) ข227ก 2555

การพัฒนาสูตรแป้งเนื ้อโลชันจากดินสอพอง =
Formulation and development of marl
containing lotion to powder

1

CD-T 3852

มฉก0105(2) ม432ผ 2555

ผลของซิทิลไตรเมทิลแอมโมเนียม โบรมายด์ ที่เติม
ลงในตัวกลางการละลายต่อคุณสมบัติการละลาย
ของยาเม็ดนิมซี ูไลด์

1

CD-T 3853

มฉก0105(2) ศ456ก 2555

การพัฒนาโครงสร้ างสารจากสารธรรมชาติเพื่อใช้ ใน
การยับยังเอนไซม์
้
โทโพไอโซเมอเรส ชนิดที่สอง

1

CD-T 3854

มฉก0105(3) ณ431ก 2555

การพัฒนาตํารับไมโครอิมลั ชันที่มี Niacinamide

1

CD-T 3855

มฉก0105(2) ธ468ก 2555

การตังตํ
้ ารับเกลือสปาเม็ดฟู่ = Formulation of spa
salt effervescent tablets

1

CD-T 3856

มฉก0105(2) น195ก 2555

การพัฒนาตํารับแชมพูที่มีสว่ นผสมของนํ ้ามัน
มะพร้ าว = Development of shampoo formulation
with coconut oil

1

CD-T 3857

มฉก0105(2) จ648ก 2555

การพัฒนายาอม Ketoconazole = The
development of Ketoconazole lozenges

1

CD-T 3858

มฉก0105(2) ภ381ก 2555

การเหนี่ยวนําความเป็ นพิษของ Acetylcholine และ
Pilocarpineในไรทะเล

1

มฉก0105(3) ช421ก 2555

การตังตํ
้ ารับยาหอมเม็ดนวโกฐโดยวิธีแกรนูลแห้ ง =
Formulation of Ya-hom Nava-Kote tablet by dry
granulation

1

มฉก0105(2) พ451ก 2555

การศึกษาความเป็ นไปได้ ของการเรี ยนการสอน
Master of business administration ในหลักสูตร
เภสัชศาสตร์ บณ
ั ฑิต หลักสูตร 6 ปี

1

CD-T 3849

CD-T 3851

CD-T 3859

CD-T 3860

่ CD-TEXT BOOK
รายชือ
ั
คณะเภสชศาสตร์

รหัสโสตฯ

เลขหมูห่ นังสือ

ชื่อเรื่ อง

จํานวน : รายการ

มฉก0105(2) ว382ก 2555

การศึกษาความเหมือนและความต่างของการ
ปลดปล่อยตัวยาไดโคลฟิ แนคโซเดียมแบบออกฤทธิ์
เนิ่น โดยใช้ ยดู ราจิทอาร์ เอสและยูดราจิอาร์ แอลเมื่อ
เทียบกับยาตันแบบ

1

มฉก0105(2) ส842ก 2555

การพัฒนารูปแบบการให้ คําปรึกษาโดยเภสัชกร
ชุมชนเพื่อส่งเสริ มบุคคลที่มีพฤติกรรมเสีย่ งต่อการติด
เชื ้อเอชไอวีเข้ ารับการปรึกษาและตรวจเลือดโดย
สมัครใจ

1

มฉก0105(2) จ155ก 2555

การประเมินพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการใช้ ยา
ของแม่บ้านมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ก่อนและหลังได้ รับคําแนะนํา

1

มฉก0105(2) ก137ก 2555

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยของยา phenytoin กับระดับยาใน
เลือดซึง่ ทํานายโดยใช้ orbit graph ของผู้ป่วย
โรงพยาบาลบางบ่อ

1

CD-T 3866

มฉก0105(2) ส124ก 2555

การประเมินผลของชนิดยาพื ้นสําหรับทาผิวที่มีตอ่
การปลดปล่อย beta-arbutin ในหลอดทดลอง =
Evaluation of the effect of topical bases on in
vitro beta-arbutin released

1

CD-T 3867

มฉก0105(2) ณ342ผ 2555

ผลของสาร Oxyresveratrol จากแก่นมะหาดต่อการ
คลายตัวของหลอดเลือดแดงใหญ่ในหนูขาว

1

CD-T 3868

มฉก0105(2) ณ554ผ 2555

CD-T 3869

มฉก0105(2) ส761ก 2555

CD-T 3861

CD-T 3862

CD-T 3863

CD-T 3865

CD-T 3870

มฉก0105(2) น194ผ 2555

ผลของสาร piperine ต่อการหดตัวของท่อนําอสุจิที่
แยกจากหนูขาว
การศึกษาฤทธิ์ระงับปวดของยา Nimesulide ที่มี
Glycofurol เป็ น Co-solvent ในหนูถีบจักร เมื่อ
ทดสอบด้ วยวิธี Hot Plate
ผลของสาร oxyresveratrol (2,4,3’, 5’
tetrahydroxy-stillbene) จากแก่นมะหาดต่อความ
ทรงจําของหนูขาว

1

1

1

่ CD-TEXT BOOK
รายชือ
ั
คณะเภสชศาสตร์

รหัสโสตฯ

เลขหมูห่ นังสือ

ชื่อเรื่ อง

จํานวน : รายการ

CD-T 3871

มฉก0105(2) ศ711ก 2555

การพัฒนาโลชันกันแดดสารสกัดชาเขียว =
Development of green tea extract sunscreen
lotion

CD-T 3872

มฉก0105(2) ห135ก 2555

การประเมินความเข้ าใจการใช้ ยาเม็ดคุมกําเนิดของ
นักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1

CD-T 3873

มฉก0105(2) จ628ก 2555

การพัฒนาสูตรตํารับสบูเ่ หลวล้ างหน้ ามะขาม =
Development of tamarind liquid soap formulation

1

มฉก0105(3) น572ก 2555

การพัฒนาตํารับคลีนซิ่งโฟมจากนํ ้ามันรํ าข้ าว = The
development of cleansing foam formulation
from rice barn oil

1

มฉก0105(3) ป713ก 2555

การตังตํ
้ ารับไมโครอิมลั ชันจากสารสกัดเมล็ดองุ่น =
Formulation of microemulsion from grape seed
extract

1

มฉก0105(2) จ631ฤ 2555

ฤทธิ์ระงับปวดของสาร Nimesulide ที่มี Tetraglycol
เป็ นตัวทําลายร่วมในหนูขาวเมื่อทดสอบด้ วยวิธี Tail
Flick

1

CD-T 3892

มฉก0105(2) ส733ก 2555

การศึกษาการประเมินการใช้ ยาในผู้ป่วย
โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงและภาวะไขมันใน
เลือดสูง ณ โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลวัดศรี
วารี น้อย

1

CD-T 3926

WB935 อ867ธ 2556

ธรรมชาติช่วยชีวิต : ฉบับโรคภัยหายได้ จริ ง

1

CD-T 3935

HV5045 จ688 2557

7 ประสบการณ์ 7 ชุมชน ลด ละ เลิกเหล้ า ลด
ผลกระทบจากเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์

1

CD-T 3968
CD-T 4080

QV772 D794 2014
QV772 D794 2015

Drug facts and comparisons 2015
Drug facts and comparisons 2016

2
1

CD-T 4102

QT25 P578 2014

PhysioEx 9.0 : laboratory simulations in
physiology

1

CD-T 3874

CD-T 3875

CD-T 3884

1

่ CD-TEXT BOOK
รายชือ
ั
คณะเภสชศาสตร์

รหัสโสตฯ

เลขหมูห่ นังสือ

ชื่อเรื่ อง

จํานวน : รายการ

CD-T 4169

คพPP5183 ศ284ก 2558

การพัฒนาสือ่ ความรู้และประเมินคุณภาพสือ่ เรื่ อง
หลักการใช้ ยาและความรู้สเตียรอยด์ (disc1-2)

4

CD-T 4170

คพPP5183 ส727ก 2558

การศึกษาอุบตั ิการณ์การเกิดปั ญหาจากการใช้ ยา
วาร์ ฟาริ นในโรงพยาบาลบางพลี

1

CD-T 4171

คพPP5183 ส356ก 2558

การพัฒนาฉลากข่วยจ่ายยาเม็ดรับประทาน
ภาษาจีนกลาง

1

คพPP5183 น172ก 2558

การพัฒนาศักยภาพของผู้ดแู ลคนพิการและทุพพล
ภาพในสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพ
พระประแดง

1

CD-T 4173

คพPP5183 อ666ก 2558

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่สามารถ
ควบคุมอาการได้ ก่อนการ step down ยาในผู้ป่วย
โรคหืดกับความสามารถในการควบคุมภาวะโรคหืด
ณ คลินิกโรคหอบหืด โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ

1

CD-T 4176

คพPP5183 ส729ป 2558

ปั ญหาที่เกี่ยวกับการใช้ ยาในผู้สงู อายุที่บ้านพัก
คนชราในจังหวัดสมุทรปราการ

2

คพPP5183 น273ก 2558

การศึกษาอุปสรรคในการพัฒนาความรู้จาก
การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ของเภสัชกร
ชุมชนในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ

2

คพPP5183 พ229ว 2558

วิเคราะห์ต้นทุนกับการลดระดับนํ ้าตาลในเลือดและ
การกลับเข้ ามารักษาตัวด้ วยภาวะระดับนํ ้าตาลใน
เลือดตํ่า/สูง ของยาฉีดอินซูลนิ รูปแบบปากกากับ
รูปแบบเข็มฉีดในผู้ป่วยเบาหวานที่โรงพยาบาล
ลาดกระบัง

2

คพPP5183 ก397ก 2558

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ Theophylline
กับการควบคุมโรคในผู้ป่วยโรคปอดอุดกันเรื
้ อ้ งรัง ณ
คลินิกโรคปอดอุดกันเรื
้ อ้ รังโรงพยาบาลบางบ่อ

2

CD-T 4172

CD-T 4178

CD-T 4180

CD-T 4179

่ CD-TEXT BOOK
รายชือ
ั
คณะเภสชศาสตร์

รหัสโสตฯ

ชื่อเรื่ อง

จํานวน : รายการ

คพPP5183 ส831ก 2558

การสํารวจการใช้ ยา Glibenclamide ในผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2 อย่างสมเหตุผล โรงพยาบาลเมือง
สมุทรปากนํ ้า จังหวัดสมุทรปราการ

1

คพPP5183 ธ231ก 2558

การประเมินการใช้ ยากลุม่ selective COX-2
inhibitor ณ แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเมือง
สมุทรปากนํ ้า

1

คพPP5183 ส867ก 2558

การสํารวจความเข้ าใจเกี่ยวกับการใช้ ยาเทคนิค
พิเศษชนิดต่างๆในผู้ป่วยนอกที่มารับบริ การ ณ
โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

2

CD-T 4187

คพPP5183 พ285ก 2558

การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความสําเร็ จในการเลิกสูบ
บุหรี่ ของพนักงานโรงงานแห่งหนึง่ ที่นิคม
อุตสาหกรรมบางปูโดยเภสัชกรชุมชนในโครงการ
"เภสัชอาสา...พาเลิกบุหรี่ "

2

CD-T 4189

คพPP5183 พ631ก 2559

การศึกษาเปรี ยบเทียบและประเมินความเข้ าใจ
ฉลากยารูปภาพในผู้ป่วยนอก ณ โรงพยาบาลบางบ่อ

1

คพPP5183 ว257ก 2559

การประเมินการสัง่ ใช้ Equine rabies
immunoglobulin (ERIG) ในโรงพยาบาลตติยภูมิ
แห่งหนึง่

1

CD-T 4191

คพPP5183 ส293ผ 2559

ผลลัพธ์ของการบริ บาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยที่
ได้ รับยาวอร์ ฟาริ น ณ คลินิกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชสระแก้ ว จังหวัดสระแก้ ว

1

CD-T 4192

คพPP5183 พ517ก 2559

การพัฒนาโปรแกรมการเก็บข้ อมูลความ
คลาดเคลือ่ นทางยา

1

CD-T 4193

คพPP5183 อ846ก 2559

การสํารวจโปรแกรมประยุกต์เกี่ยวกับแนวทางกา
รักษาบนสมาร์ ทโฟน

1

CD-T 4181

CD-T 4182

CD-T 4183

CD-T 4190

เลขหมูห่ นังสือ

่ CD-TEXT BOOK
รายชือ
ั
คณะเภสชศาสตร์

รหัสโสตฯ

เลขหมูห่ นังสือ

ชื่อเรื่ อง

จํานวน : รายการ

CD-T 4194

คพPP5183 จ554ก 2559

การสํารวจโอกาสในการเกิดอัตตรกิริยาระหว่าง
ยาสหัสธารากับยาแผนปั จจุบนั ที่ผ้ ปู ่ วยที่ได้ รับ
อุบตั ิเหตุทางสมองใช้ อยูใ่ นโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชสระแก้ ว

CD-T 4195

คพPP5183 ช227ผ 2559

ผลของการให้ ความรู้ตอ่ การตัดสินใจซื ้อยาเรี ยกหาที่
ไม่เหมาะสมในโรคทางเดินหายใจส่วนบน

1

CD-T 4196

คพPP5183 อ297ก 2559

การพัฒนาฐานข้ อมูลยาฉีดและสํารวจความคิดเห็น
เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ ในงานบริ บาลทางด้ านเภสัช
กรรมของโรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

1

CD-T 4197

คพPP5183 ภ366ก 2559

การพัฒนาบทเรี ยนออนไลน์เรื่ อง การจัดการอาการ
ไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ ยาเคมีบําบัด

1

CD-T 4198

คพPP5183 ว374ก 2559

การพัฒนาคูม่ ือการจ่ายยาเด็กสําหรับผู้ปฏิบตั ิงาน ณ
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลศีรษะจรเข้ น้อย

1

CD-T 4199

คพPP5183 อ915ค 2559

ความรู้และทัศนคติตอ่ การป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ในกลุม่ รักเพศเดียวกันของนักศึกษาสาย
วิทยาศาสตร์ สจุ ภาพ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ

1

CD-T 4200

คพPP5183 ว329ก 2559

การพัฒนาสือ่ วีดิทศั น์เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนา
ร้ านยาสูม่ าตรฐานวิธีปฏิบตั ิทางเภสัชกรรม (GPP)

1

คพPP5183 จ693ผ 2559

ผลของความเครี ยดในช่วงสอบต่อการเกิดอาการของ
โรคกระเพราะอาหารในนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1

CD-T 4201

1
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คพPP5183 อ144ค 2558

ความต้ องการรับทราบข้ อมูลด้ านสุขภาพและการ
รักษาโรคในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่เข้ ารับการ
รักษา ณ โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลศีรษะ
จรเข้ น้อย จังหวัดสมุทรปราการ

2

คพPP5183 ณ351ก 2558

การสํารวจความรู้ความเข้ าใจของผู้ป่วยเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ยาที่ผ้ ปู ่ วยต้ องการซื ้อจากร้ านยา :
กรณีศกึ ษาร้ านยางามเจริ ญเภสัช

2

CD-T 4204

คพPP5183 อ583ผ 2558

ผลของการใช้ โทรศัพท์มือถือต่อการควบคุมระดับ
นํ ้าตาลในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุม
ระดับนํ ้าตาลในเลือดได้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริ ม
สุขภาพตําบลเสาธงกลางและโรงพยาบาลส่งเสริ ม
สุขภาพตําบลเมืองใหม่บางพลี

2

CD-T 4205

คพPP5183 บ969ป 2558

โปรแกรม Microsoft Excel ในการคํานวณขนาดยา
และพยากรณ์ระดับยากันชักในเลือด

2

คพPP5183 ศ739ก 2558

การสํารวจข้ อมูลการควบคุมปั จจัยส่งเสริ มการเกิด
โรคไตวายเรื อ้ รังในคลินิกเบาหวาน ณ โรงพยาบาล
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

2

คพPP5183 ล123ก 2558

การสํารวจปั ญหาจากการใช้ ยาในกลุม่ โรคติดเชื ้อใน
ระบบทางเดินหายใจส่วนบนที่พบในใบสัง่ ยา จาก
คลินิกหัวเฉียวเวชกรรม ที่ศนู ย์ยามหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)

2

CD-T 4202

CD-T 4203

CD-T 4206

CD-T 4207

รวม 231 ชื่อเรื่ อง 289 รายการ

่ CD MULTIMEDIA
รายชือ
ั
คณะเภสชศาสตร์

รหัสโสตฯ

ชื่อเรื่ อง

ภาษา

จํานวน : รายการ

CD-M 0002

สมุนไพรพื ้นบ้ าน

ไทย

2

CD-M 0013

สมุนไพรไทย ภูมิปัญญาของชาติ ชุดที่ 1

ไทย

2

CD-M 0095

ระบบยาของประเทศไทย = Thai Drug system

ไทย

1

CD-M 0196

9 in One = ยาใหม่ในประเทศไทย เล่ม 1-9

ไทย

3

CD-M 0197

ตําราการใช้ ยา และสมุนไพร (เหมาะสําหรับบุคลากรทาง
การแพทย์ น.ศ.และประชาชนทัว่ ไป)

ไทย

2

CD-M 0198

ใช้ ยาต้ องรู้ = Medicine Manual : The best software
package for your health

ไทย

5

CD-M 0199

ตําราการตรวจรักษาโรคทัว่ ไป = Hospital in home : ฉบับ
CD-ROM ข้ อมูลปรับปรุงใหม่ 2002-2003

ไทย

3

CD-M 0221

แนะนําคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร : 9 ก.ค. 2546

ไทย

1

CD-M 0256

ปฏิกิริยาระหว่างยา = Drug Interaction

ไทย

1

CD-M 0258

Datamed Silver

Eng

1

CD-M 0260

Harrison's 14 CD-ROM : version1.1

Eng

1

CD-M 0415

สมุนไพร : ที่มีการใช้ ในผู้ติดเชื ้อและผู้ป่วยเอดส์ : ข้ อมูลทาง
วิทยาศาสตร์

ไทย

1

CD-M 0423

Handbook of applied therapeutics : seventh edition PDA

Eng

1

CD-M 0427

Pharmaceuticl Excipients 2004

Eng

1

่ CD MULTIMEDIA
รายชือ
ั
คณะเภสชศาสตร์

รหัสโสตฯ

ชื่อเรื่ อง

ภาษา

จํานวน : รายการ

CD-M 0559

ซีดีรอมรวมภาพและเรื่ องราวต่างๆ ชุด ภูมิปัญญาไทย 1

ไทย

1

CD-M 0931

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ คํานวณค่าการชําระครี แอทินีน (Cretinine
Clearance) และปรับขนาดยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยที่ภาวะไต
บกพร่อง

ไทย

2

CD-M 0970

ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย

ไทย

1

CD-M 0971

การแพทย์แผนไทย : การแพทย์แบบองค์รวม

ไทย

1

CD-M 0972

เวชกรรมแผนไทย

ไทย

1

CD-M 0973

เภสัชเวช

ไทย

1

CD-M 0974

ซีดีรอมประจําชุดวิชา เภสัชพฤกษศาสตร์ .55306 / สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (disc1-3)

ไทย

3

รวม 21 ชื่อเรื่ อง 35 รายการ

รายชื่อ VCD
คณะเภสัชศาสตร์
รหัสโสตฯ

ชื่อเรื่ อง

ภาษา

จํานวน : รายการ

CD-V 0347

การสอบเทียบและบํารุงรักษาตู้อบร้ อน

ไทย

1

CD-V 0348

การสอบเทียบและการบํารุงรักษา เครื่ องวัดความเป็ นกรด-เบส (PH
meter)

ไทย

1

CD-V 0349

การสอบเทียบและบํารุงรักษาเครื่ องชัง่ (Balance) + คูม่ ือ 1 เล่ม

ไทย

1

CD-V 0350

การสอบเทียบและบํารุงรักษาอ่างนํ ้าร้ อน (Water Bath) + คูม่ ือ 1
เล่ม

ไทย

1

CD-V 0359

เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ เรื่ อง UV-VIS Spectrophotometer / [จัดทํา
โดย] อ.วิชาญ จันทร์ วิทยานชิต

ไทย

1

CD-V 0553

มหัศจรรย์สมุนไพร สุขภาพและความงาม

ไทย

1

CD-V 0554

ประชุมวิชาการด้ านเภสัชกรรมเทคโนโลยี ครัง้ ที่3 เรื่ อง
ความก้ าวหน้ าของอุตสาหกรรมเครื่ องสําอางในประเทศไทย : คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงแรมเอเชีย
กรุงเทพฯ 2-3 มิถนุ ายน 2548 (disc1-12)

ไทย

12

CD-V 1067

กบนอกกะลา. ตอน 1-2 : นอกกะลาโอสถ (disc1-2)

ไทย

2

CD-V 1608

ตํารายาและสมุนไพร (disc1-2)

ไทย

2

CD-V 1611

ปรุงยาสมุนไพรไว้ ใช้ เอง

ไทย

1

CD-V 1612

หมอชาวบ้ านพื ้นตํานานสุขภาพวิถีไทย (disc 1-2)

ไทย

2

CD-V 1613

สมุนไพรน่ารู้

ไทย

1

CD-V 1615

นวดอโรม่า

ไทย

1

CD-V 1617

โครงการค้ นคว้ าวิจียสมุนไพรไทย

ไทย

1

CD-V 1618

สมุนไพร ตํารายาสามัญประจําชาติ

ไทย

1

CD-V 1619

มหัศจรรย์สมุนไพร

ไทย

1

รวม 16 ชื่อเรื่ อง 30 รายการ

