การทบทวนวรรณกรรม
สุขภาพ ในจังหวัดชายแดนใต้
1. สุขภาพ (สุขภาพ สุขภาวะ จิ ตใจ พิ การ โรค)
1.1. งานวิ จยั

1.1.1 รุง่ รัตน์ เจริญวิศาล. ผลกระทบด้านสุขภาวะครัวเรือนจากการย้ายถิน่ ของสมาชิก
ครัวเรือนในชุมชน จังหวัดสงขลา [Internet]. 2552. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=325389
1.1.2 ปั จฉิมา บัวยอม, แจ่มจันทร์ กิมาคม. รายงานวิจยั ปั จจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั
ประสบการณ์ดา้ นการวิจยั ของบุคลากรในสังกัดสานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 12
จังหวัดสงขลา [Internet]. สงขลา: สานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา;
2552. Available from: http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=328703
1.1.3 โสภิดา ตัง้ วรางกูร. การศึกษาความสัมพันธ์ของความรูเ้ รือ่ งผลิตภัณฑ์สุขภาพ สิทธิ
ผูบ้ ริโภคกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพและการปกป้ องสิทธิของผูบ้ ริโภค
จังหวัดสตูล [Internet]. 2551. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=295872
1.1.4 สุภทั ร ฮาสุวรรณกิจ. แผนสุขภาพจังหวัดสงขลา : บทเรียนการพัฒนากระบวนการ
นโยบายสุขภาวะภาคประชาชนจังหวัดสงขลา ระยะที่ 1 (2548-2551) [Internet].
สงขลา: สถาบันวิจยั ระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2551.
Available from: http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=313900
1.1.5 เมตตา เลิศเกียรติรชั ตะ. ผลของกระบวนการกลุ่มการฝึกทักษะการดูแลตนเองด้าน
สุขภาพจิตทีม่ กี ารฝึกร่วมกับการใช้หลักศาสนาอิสลามต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองด้าน
สุขภาพจิตและสุขภาพจิตของผูเ้ สพยาเสพติดทีร่ บั การบาบัดรักษาระยะฟื้ นฟู
สมรรถภาพในศูนย์บาบัดรักษายาเสพติดปั ตตานี ปี 2551 : รายงานการวิจยั [Internet].
ปั ตตานี: ศูนย์บาบัดรักษายาเสพติดปั ตตานี; 2551. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=321273
1.1.6 ถนอม ขุนเพ็ชร ; สุภทั ร อาสุวรรณกิจ. เพียงผีเสือ้ ขยับปี ก 2 : เรือ่ งดี ๆ ของภาคีแผน
สุขภาพจังหวัดสงขลา [Internet]. สงขลา: สถาบันวิจยั ระบบสุขภาพภาคใต้

โครงการการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและองค์ความรูจ้ งั หวัดชายแดนใต้ Knowledge for Deep South www.K4DS.org

1

1.1.7

1.1.8

1.1.9

1.1.10

1.1.11

1.1.12

1.1.13

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สวรส.ภาคใต้ มอ.); 2551. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=304065
เทพกร พิทยาภินนั ท์. การพัฒนาศักยภาพหญิงวัยเจริญพันธุเ์ พื่อป้ องกันโรคเอดส์ใน
จังหวัดสงขลา โดยใช้รปู แบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพ : งานวิจยั
[Internet]. สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา; 2550. Available from:
http://doc2.clib.psu.ac.th/public14/south2/abstract/292129.pdf
มาซีเตาะ ตาเฮ. โครงการศึกษาปั ญหาและแนวทางแก้ไขสุขภาพทางสายตาระบบ
กล้ามเนื้อ และระบบทางเดินหายใจของผูผ้ ลิตกะปิ เยาะห์ ตาบลกะมิยอ อาเภอเมือง
จังหวัดปั ตตานี : รายงานวิจยั เพื่อท้องถิน่ ฉบับสมบูรณ์ [Internet]. เชียงใหม่: สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั สานักงานภาค; 2550. Available from:
http://www.budutani.com/kapiyohhealth/index.html
เมตตา เลิศเกียรติรชั ตะ, ปรีชา ประเสริฐศิลป์ , จิรชั ญา สงแสง, รูฮายา บินยูโซ๊ะ. ผล
ของกระบวนการกลุ่มร่วมกับการให้การปรึกษาด้านสุขภาพจิตต่อสุขภาพจิตและ
พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านจิตใจในผูเ้ สพติดทีร่ บั การบาบัดรักษาระยะฟื้ นฟู
สมรรถภาพในศูนย์บาบัดรักษายาเสพติดปั ตตานี ปี งบประมาณ 2550 : รายงานการ
วิจยั [Internet]. ปั ตตานี: ศูนย์บาบัดรักษายาเสพติดปั ตตานี; 2550. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=311660
เมตตา เลิศเกียรติรชั ตะ. ผลของกระบวนการกลุ่มร่วมกับการให้การปรึกษาด้านสุขภาพ
จิตต่อสุขภาพจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านจิตใจในผูเ้ สพติดทีร่ บั การ
บาบัดรักษาระยะฟื้ นฟูสมรรถภาพในศูนย์บาบัดรักษายาเสพติดปั ตตานี ปี งบประมาณ
2550 : รายงานการวิจยั [Internet]. ปั ตตานี: ศูนย์บาบัดรักษายาเสพติดปั ตตานี; 2550.
Available from: http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=311660
นริศรา งามขจรวิวฒ
ั น์. ผลการใช้โปรแกรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ Feel fit ต่อ
การเปลีย่ นแปลงค่าดัชนีมวลกาย รอบเอวและรอบสะโพกของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล
ปั ตตานี ปี 2550 [Internet]. 2550. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=299014
สุนิสา เสียงสกุลไทย. พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของประชาชนจังหวัด
ปั ตตานี ปี 2550 [Internet]. ปั ตตานี; 2550. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=295860
อมร รอดคล้าย. การติดตามระยะยาวในกลุ่มศึกษากลุ่มเสีย่ งต่อการเกิดโรคระบบหลอด
เลือดและหัวใจ จังหวัดสงขลา ระยะที่ 1 : รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ [Internet].
กรุงเทพฯ: มูลนิธสิ าธารณสุขแห่งชาติ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ; 2549.
Available from: http://doc2.clib.psu.ac.th/public14/south2/abstract/278501.pdf
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1.1.14 อรพิน ทิพย์เดช, ดุษณีย์ สุวรรณคง. รูปแบบการดูแลสุขภาพเด็กอ้วนในโรงเรียน เขต
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา : รายงานการวิจยั [Internet]. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ;
2549. Available from:
http://doc2.clib.psu.ac.th/public14/south2/abstract/293417.pdf
1.1.15 ทรงชัย ฐิตโสมกุล. พัฒนาการและสภาวะทันต สุขภาพของเด็กขวบปี แรกในพืน้ ที่ อ.
เทพา จ.สงขลา : โครงการวิจยั ระยะยาวในเด็กไทย [Internet]. นนทบุร:ี โครงการวิจยั
ระยะยาวในเด็กไทย; 2547. Available from:
http://doc2.clib.psu.ac.th/public14/south/abstract/248702.pdf
1.1.16 จันทร์ประภา นาขวัญ, วิภาดา กระจ่างโลก, อรนุช ปิ ยะธรรม. การพัฒนาระบบ
เครือข่ายการดาเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงบูรณาการใน
จังหวัดสงขลา : รายงานการวิจยั [Internet]. สงขลา; 2546. Available from:
http://doc2.clib.psu.ac.th/public14/south2/abstract/241252.pdf
1.1.17 กิตติ สมบัต,ิ นงพรรณ พิรยิ านุพงศ์ และสายันต์ อาจณรงค์. ภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ ในการ
ดูแลสุขภาพตนเองของชาวมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ : รายงานการวิจยั [Internet].
กรุงเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ; 2546. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public7/south7/245878.pdf
1.1.18 เยาวนิตย์ ดนยดล, สถาพร ดิเรกบุษราคม, เพ็ญศรี เมืองเยาว์. คุณสมบัตขิ องเชือ้ และ
การเกิดโรคจากเชือ้ B-hemolytic Streptococcus sp. ในปลากะพงขาวทีเ่ ลีย้ งในจังหวัด
ปั ตตานีและจังหวัดสงขลา [Internet]. สงขลา: สถาบันวิจยั การเพาะเลีย้ งสัตว์น้ าชายฝั ง่ ;
2543. Available from: http://doc.clib.psu.ac.th/public7/south7/202972.pdf
1.1.19 อัจจิมา พรรณนา. รายงานการวิจยั เรือ่ ง ความพร้อมและความต้องการการสนับสนุ น
ของผูท้ าหน้าทีใ่ ห้คาปรึกษาเรือ่ งโรคเอดส์ จังหวัดสงขลา [Internet]. สงขลา: สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสงขลา; 2540. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public7/south7/155585.pdf
1.1.20 รัตนา จิรกาลวิศลั ย์. รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพและความต้องการสนับสนุ นด้านสุขภาพ
ของสถานประกอบการ จังหวัดสงขลา [Internet]. สงขลา: งานอาชีวเวชกรรม กลุ่มงาน
เวชกรรมสังคม โรงพยาบาลหาดใหญ่; 2540. Available from:
http://doc2.clib.psu.ac.th/public14/south/abstract/249242.pdf
1.1.21 ยินดี อิสสระโชติ. รายงานการวิจยั เรือ่ ง ความรู้ และพฤติกรรมในการป้ องกันตนเองให้
ปลอดภัยจากโรคเอดส์ ของเยาวชนไทย กลุ่มทีก่ าลังศึกษา และกลุ่มทีท่ างานแล้ว ใน
จังหวัดสงขลา ปี 2539 [Internet]. สงขลา; 2539. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public7/south7/112736.pdf
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1.1.22 วิชยั เอียดเอือ้ . รายงานผลการวิจยั เรือ่ ง การศึกษาภาวะการเกิดโรคพิษตะกัวในสถาน
่
ประกอบการกลุ่มเสียงเขตจังหวัดสงขลา [Internet]. สงขลา: ศูนย์อนามัยสิง่ แวดล้อม
เขต 12; 2538. Available from: http://doc.clib.psu.ac.th/public7/south7/85062.pdf
1.1.23 ฝ่ ายการพยาบาล ศูนย์บาบัดรักษายาเสพติดภาคใต้. รายงานการศึกษาวิจยั เรือ่ ง
การศึกษาทัศนคติ ความรู้ พฤติกรรมของผูต้ ดิ ยาเสพติด ต่อการป้ องกันควบคุมโรค
เอดส์ของจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง [Internet]. สงขลา; 2536. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=142309
1.2 วิ ทยานิ พนธ์
1.2.1 ดุษ ยา จันทรัต น์ . การศึกษาความสัมพันธ์ของการเกิดโรคมะเร็งช่องปากและมะเร็ง
หลอดอาหารกั บ เรเดี ย มจากชั น้ หิ น แกรนิ ต อ าเภอนาหม่ อ ม จัง หวัด สงขลา.
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร์ ; 2556. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=374304
1.2.2 นภาภรณ์ แก้วเหมือน. ระบบการดูแลสุขภาพวัยรุ่นของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ [Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2556.
Available from: http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=384599
1.2.3 ชุลพี ร เอกรัตน์. การพัฒนาและประเมินผลโปรแกรมการสร้างเสริมพฤติกรรมออกกาลัง
กายแบบมีส่วนร่วมตามแบบจาลองการเปลี่ยนแปลงระยะพฤติกรรม : กรณีศกึ ษาแกน
นาสุขภาพชุมชนกลุ่มสัจจะวันละ 1 บาท จังหวัดสงขลา. สาขาวิชาการพยาบาลเวช
ปฏิบตั ิชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ; 2555. Available
from: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9143
1.2.4 คณิตา สุทธิทปิ ธรรมรงค์. การพัฒนาระบบเฝ้ าระวังอาการภายหลังได้รบั การสร้างเสริม
ภู ม ิคุ้ม กัน โรค : กรณี ศึก ษาจัง หวัด สงขลา. มหาวิท ยาลัย สงขลานคริน ทร์ ; 2555.
Available from: http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=377557
1.2.5 โนรีด้า แวยูโซ๊ะ. การส่งเสริมความสามารถของตนต่อการดูแลสุขภาพช่องปากของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสังกัดของรัฐ อาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส.
ส า ข า วิ ช า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ สุ ข ภ า พ ช่ อ ง ป า ก ค ณ ะ ทั น ต แ พ ท ย ศ า ส ต ร์
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร์ ; 2555. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=361267
1.2.6 นาริม โตะกานี . ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งวิถีชีว ิต กับ สภาวะสุ ข ภาพช่ อ งปากของเด็ก
นั ก เรีย นในโรงเรีย นเอกชนสอนศาสนาอิส ลาม อ าเภอรือ เสาะ จัง หวัด นราธิว าส
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[Internet]. สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพช่ อ งปาก คณะทั น ตแพทยศาสตร์
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร์ ; 2555. Available from:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8583
1.2.7 ศุ ภ ธิด า วัฒ นพรหม. ผลของการให้ ค วามรู้โ ดยใช้ ส่ือ วิดิท ัศ น์ ในผู้ ป่ วยโรคหืด ณ
โรงพยาบาลจะนะ : การศึกษาแบบวัดผลซ้า. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ; 2555.
Available from: http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=360864
1.2.8 สุรพงศ์ เอียดช่วย. การจัดบริการฝากครรภ์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลของ
จัง หวัด สงขลา. สาขาวิช าการวิจ ยั และพัฒ นาระบบสุ ข ภาพ คณะพยาบาลศาสตร์
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร์ ; 2554. Available from:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9028
1.2.9 รอยฮาน เจ๊ ะ หะ. การมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการป้ องกั น และควบคุ ม โรค
ไ ข้ เ ลื อ ด อ อ ก : ก ร ณี ศึ ก ษ า ต า บ ล เ ข า ตู ม อ า เ ภ อ ย ะ รั ง จั ง ห วั ด ปั ต ต า นี .
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร์ ; 2554. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=349409
1.2.10 รสจณา สะแลแม. การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการเตรียม
ความพร้อมแก่เด็กปฐมวัยด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคม : กรณีศกึ ษาบ้านลาเปา ตาบล
Available from: http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=347427
1.2.11 จรวยพร สมทรัพย์. การประเมินและการจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพจากอาหารที่
จาหน่ ายริมถนนชลาทัศน์ หาดสมิหลา อาเภอเมือง จังหวัดสงขล [Internet]. สาขาวิชา
การจัดการสิ่งแวดล้อ ม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อ ม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;
2553. Available from: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7606
1.2.12 ณัฐพร ณ นคร. ผลของการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมในศูนย์สุขภาพชุมชน /
[Internet]. สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;
2553. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public7/thesis7/full/238105/238105.htm
1.2.13 พิชามญช์ จันทุรส. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนระดับประถมศึ กษาปี
ที่ 5-6 สังกัดส านัก งานเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต 1. สาขาวิชาสร้างเสริมสุ ขภาพ
ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร์ ; 2553. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=346664
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1.2.14 อ รุ ณ รั ต น์ ส า ร วิ โ ร จ น์ . พ ฤ ติ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ [Internet]. สาขาวิชาพัฒนามนุ ษย์และ
สัง คม คณะศิ ล ปศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริน ทร์ ; 2553. Available from:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7589
1.2.15 วรยุทธ ชัยเจริญสมบัตร. วิถชี วี ติ การส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตยะลา. 2553. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=346292
1.2.16 รุง่ รัตน์ เจริญวิศาล. การประเมินผลกระทบด้านสุขภาวะครัวเรือนจากการย้ายถิน่ ของ
สมาชิกครัวเรือนในชุมชนจังหวัดสงขลา. สาขาวิชาการการวิจยั และประเมิน บัณฑิต
วิทยาลับ มหาวิทยาลัยทักษิณ; 2552. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=306718
1.2.17 สมบูรณ์ คชาภรณ์วงศกร. ความชุกและภาระโรคการสูญเสียการได้ยนิ ในกลุ่มพนักงาน
โรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา [Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2552.
Available from: http://doc3.clib.psu.ac.th/restric17/307801.pdf
1.2.18 วิทยา พลาอาด. ปั จจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั คุณภาพข้อมูลในแฟ้ มสุขภาพครอบครัวของ
หน่วยบริการปฐมภูม ิ จังหวัดสตูล [Internet]. สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนาระบบ
สุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2552. Available from:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/5979
1.2.19 หฤทัย อภัยรัตน์. ระดับของปรอททีป่ นเปื้ อนในทรัพยากรประมงจากทะเลอันดามันและ
ทะเลเซเลเบสและการประเมินความเสีย่ งด้านสุขภาพ [Internet]. สาขาวิชาการจัดการ
สิง่ แวดล้อม คณะการจัดการสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2552.
Available from: http://doc2.clib.psu.ac.th/public13/thises/306656.pdf
1.2.20 นันทวรรณ กุง้ สวรรค์. การรับรูข้ ่าวสาร ความรูเ้ กีย่ วกับโรคมะเร็งปากมดลูก และความ
พึงพอใจต่อการให้บริการของสถานีอนามัยตาบลปะกาฮะรังของสตรีในตาบลปะกาฮะรัง
อาเภอเมือง จังหวัดปั ตตานี. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2551. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=313401
1.2.21 คันธวุฒ ิ พลอยอุบล. การรับรูบ้ ทบาทและบทบาททีป่ ฎิบตั จิ ริงของเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
ในการควบคุมโรคมาลาเรีย จังหวัดยะลา [Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;
2551. Available from: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/5791
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1.2.22 บุษยา สังขชาติ. การกระจายอานาจการจัดบริการสุขภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
การควบคุมโรคในเขตพืน้ ที่จงั หวัดสงขลา [Internet]. สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนาระบบ
สุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2551. Available from:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/5804
1.2.23 มาหะมะ กาสอ. ความชุกและปั จจัยเสีย่ งของพฤติกรรมเสีย่ งต่อสุขภาพของลูกจ้างที่
ทางานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง จังหวัดสงขลา. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2551. Available
from: http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=302845
1.2.24 มะยาซิน สาเมาะ. ความเชื่อด้านสุขภาพกับการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิต
สูง ตาบลปูยดุ อาเภอเมือง จังหวัดปั ตตานี. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2551.
Available from: http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=301546
1.2.25 นูรม์ า แวบือซา. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูภ้ าวะสุขภาพกับการดูแลตนเองของ
ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานในอาเภอปะนาเระ จังหวัดปั ตตา. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;
2551. Available from: http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=311855
1.2.26 ฉัตรพิไล เจียระนัย. บริการสุขภาพสาหรับคนพิการในจังหวัดสตูล [Internet]. คณะ
พยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2551. Available from:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7037
1.2.27 ฮาฟี ซา เมาะมิง. ปั จจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมการปฏิบตั งิ านในสวน
ยางพาราทีเ่ กีย่ วข้องกับผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาวะของเกษตรกร ในอาเภอ
ระแงะ จังหวัดนราธิวาส/ ฮาฟี ซา เมาะมิง [Internet]. สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2551. Available from:
http://doc3.clib.psu.ac.th/restric17/308715.pdf
1.2.28 ภวรัญชน์ ปั ญจระ. กระบวนทัศน์เกีย่ วกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของพยาบาล
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ [Internet]. สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนาระบบสาธารณสุข
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2550. Available from:
http://doc3.clib.psu.ac.th/restric18/301381.pdf
1.2.29 สุนิสา พรหมตรัง. ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อสุขภาวะตามการรับรูข้ องประชากรวัยแรงงานใน
ตาบลพะตง อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา [Internet]. สาขาวิชาอนามัยสิง่ แวดล้อม
คณะการจัดการสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2550. Available from:
http://doc2.clib.psu.ac.th/restric10/299762/299762.htm
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1.2.30 สัตยา คงวัฒนา. ปั จจัยภาวะสุขภาพของผูส้ งู อายุจงั หวัดปั ตตานี : ศึกษาเฉพาะกรณี
ตาบลปิ ยามุมงั อาเภอยะหริง่ จังหวัดปั ตตานี. สาขาวิชาสร้างเสริมสุขภาพ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2550. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=297687
1.2.31 ศิรอิ ร ภัทรพฤกษา. สภาพการทางาน สิง่ แวดล้อมในงาน และสุขภาพของแรงงานนอก
ระบบ : กรณีศกึ ษาแรงงานโอทอป อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา [Internet]. สาขาวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;
2550. Available from: http://doc2.clib.psu.ac.th/restric10/293236/293236.htm
1.2.32 พิทกั ษ์ ธีระพุทธรักษา. การเข้าถึงบริการสุขภาพระดับปฐมภูมขิ องวัยรุน่ ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดยะลา [Internet]. สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนาระบบสาธารณสุข
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2549. Available from:
http://doc2.clib.psu.ac.th/restric10/282459/282459.htm
1.2.33 สมเจตน์ นาคเสวี. การรับรูส้ ุขภาพองค์การและความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรวิทยาลัยอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี [Internet]. 2549. Available from:
http://soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=425
1.2.34 สุคนธ์ ชัยชนะ. การศึกษาขอบเขตและความเป็ นไปได้ในการประเมินผลกระทบสุขภาพ
จากการเพิม่ ขึน้ ของโรงงานอุตสาหกรรม : กรณีศกึ ษา ตาบลพะตง อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา [Internet]. สาขาวิชาการจัดการสิง่ แวดล้อม คณะการจัดการสิง่ แวดล้อม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2549. Available from:
http://doc2.clib.psu.ac.th/restric10/282354/282354.htm
1.2.35 ปิ ยพัชร นวลติง้ . ต้นทุน-ผลได้และการคืนทุนสาหรับการจัดบริการสุขภาพนอกเวลาของ
สถานีอนามัย อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา [Internet]. สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนาระบบ
สาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2549. Available
from: http://doc2.clib.psu.ac.th/restric10/272573/272573.htm
1.2.36 สุกญ
ั ญา โลจนาภิวฒ
ั น์. กระบวนการพัฒนาองค์กรชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ :
กรณีศกึ ษา กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ จังหวัดสงขลา. สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=277302
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1.2.37 อังสุมาลี ไชยสวัสดิ ์. ปั จจัยด้านเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขศูนย์สุขภาพชุมชนจังหวัดสงขลา
กับการมีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ในงานสาธารณสุข = Factors concerning
health personnel of Primary Care Units in Songkhla Province and their
participation id strategic health planning [Internet].
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช; 2548. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=345947
1.2.38 รชตวรรณ รอดผล. ปั จจัยที่มคี วามสัมพันธ์กบั ความต้องการการมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของผูป้ กครองนักเรียนในจังหวัดสงขลา [Internet].
สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2548. Available from:
http://doc2.clib.psu.ac.th/restric10/271770/271770.htm
1.2.39 มณฑา อินอุทยั . ผลของการให้บริการจ่ายยาต่อเนื่องรักษาโรคความดันโลหิตสูงโดย
เภสัชกรในศูนย์สุขภาพชุมชนตาบลเทพา [Internet]. สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2548. Available from:
http://doc2.clib.psu.ac.th/restric10/272600/272600.htm
1.2.40 ไญยวรรณ ลิม่ เสรีตระกูล. สุขภาพจิตและการดูแลจิตโดยวิธกี ารทางภูมปิ ั ญญาท้องถิน่
ของวัยรุน่ ไทยพุทธระดับมัธยมศึกษา จังหวัดสงขลา [Internet]. สาขาวิชาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2548.
Available from: http://doc.clib.psu.ac.th/public7/thesis7/full/262308/262308.htm
1.2.41 พัชรี ชูทพิ ย์. การปฏิบตั ขิ องทีมสุขภาพในการให้/ยุตกิ ารรักษาพยาบาลทีย่ ดื ชีวติ ผูป้ ่ วย
วิกฤตในโรงพยาบาลศูนย์ภาคใต้ [Internet]. สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่ คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2547. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public7/thesis7/full/239813/239813.htm
1.2.42 ณัฐชล อารยวิทยากุล. การรับรูภ้ าวะสุขภาพของผูส้ งู อายุทอ่ี อกกาลังกายไทเก็ก
ลมปราณ 18 ท่า [Internet]. สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2547. Available from:
http://doc2.clib.psu.ac.th/restric10/244067/244067.htm
1.2.43 อมรรัตน์ ชุมทอง. การคัดเลือกและการพัฒนาสูตรตารับของเชือ้ แบคทีเรีย Bacillus
spp. เพื่อควบคุมโรคใบไหม้ของถัวหรั
่ ง่ (Vigna subterranea (L.) Verdc.) ทีเ่ กิดเชือ้ รา
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1.2.44

1.2.45

1.2.46

1.2.47

1.2.48

1.2.49

1.2.50

Rhizoctonia solani Kunh. [Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2547. Available
from: http://doc.clib.psu.ac.th/public7/thesis7/thai/241429.pdf
ราตรี ฤทธิรตั น์. การดูแลพืน้ บ้านเพื่อการส่งเสริมสุขภาพผูส้ งู อายุในชุมชนแห่งหนึ่งใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช [Internet]. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2547. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public7/thesis7/full/249385/249385.htm
พนิดา แก้วมณี. การพัฒนาวิธกี ารตรวจหาเชือ้ Xanthomonas axonopodis pv.
dieffenbachiae สาเหตุโรคใบไหม้ของหน้าวัว [Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;
2547. Available from: http://doc.clib.psu.ac.th/public7/thesis7/thai/242640.pdf
อภิรดี ลดาวรรษ์. การสารวจอาการทีพ่ บบ่อยและการจัดการกับอาการของผูป้ ่ วย
โรคมะเร็ง ในภาคใต้ [Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2547. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public7/thesis7/thai/242633.pdf
อัมพร สราญเศรษฐ์. ความแตกต่างของการมีหลักประกันสุขภาพระหว่างแรงงานย้าย
ถิน่ และไม่ยา้ ยถิน่ ในอาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา [Internet]. สาขาวิชาการวิจยั และ
พัฒนาระบบสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2547.
Available from: http://doc.clib.psu.ac.th/public7/thesis7/full/242635/242635.htm
ทวีพร เตชะรัตนมณี. ความสามารถในการดูแลตนเอง การดูแลตนเอง และการรับรูส้ ุข
ภาวะของผูส้ งู อายุขอ้ เข่าเสื่อม ในจังหวัดภูเก็ต [Internet]. สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2547. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public7/thesis7/thai/242746.pdf
ศิรพิ ร วัฒนพฤกษ์. แนวทางการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการจัดสรรเงินหมวด
ส่งเสริม-ป้ องกันภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท) ของหน่วยบริการปฐมภฺ
มิ จังหวัดสงขลา [Internet]. สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนาระบบสาธารณสุข คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2547. Available from:
http://doc2.clib.psu.ac.th/restric10/241982/241982.htm
นิยม จันทร์แนม. แนวโน้มยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพผูส้ งู อายุในทศวรรษหน้า
พ.ศ.2555 โดยใช้เทคนิคเดลฟาย [Internet]. สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนาระบบ
สาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2547. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public7/thesis7/full/242738/242738.htm
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1.2.51 พิชยั พวงแก้ว. ประสบการณ์การดูแลสุขภาพตนเอง ของภาคประชาชนในอาเภอสทิง
พระ จังหวัดสงขลา [Internet]. สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนาระบบสาธารณสุข คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2547. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public7/thesis7/full/249420/249420.htm
1.2.52 นภาลัย เพ็ชรดา. ปั จจัยทีเ่ ป็ นตัวกาหนดการเข้าเป็ นสมาชิกชมรมผูส้ งู อายุและความ
ต้องการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุ [Internet]. สาขาวิชาการพยาบาลอนามัย
ชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2547. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public7/thesis7/full/242941/242941.htm
1.2.53 เพ็ญศิร ิ อัตถาวงศ์. ปั จจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความยินดีในการจ่ายค่าบริการสุขภาพ
ของผูม้ ารับบริการคลินิกอายุรกรรม แผนกผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลสงขลา [Internet].
สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนาระบบสาธารณสุข คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2547. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public7/thesis7/full/241970/241970.htm
1.2.54 อุไร จเรประพาฬ. ผลของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเมินสุขภาพครอบครัวต่อ
ประสิทธิภาพการทางานของทีมสุขภาพในสถานบริการระดับปฐมภูม ิ เครือข่ายบริการ
สุขภาพโรงพยาบาลท่าศาลา [Internet]. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิต
เวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2547. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public7/thesis7/full/262308/262308.htm
1.2.55 สิรมิ า กลับวิหค. ผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพของ
ประชาชนวัยทางาน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี [Internet]. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เพื่อ
พัฒนาชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2547. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public7/thesis7/thai/243278.pdf
1.2.56 อรวรรณ ชัยพันธุ.์ ผลของการอบรมเชิงประสบการณ์ ต่อความสามารถด้านการส่งเสริม
สุขภาพชุมชนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
[Internet]. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2547. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public7/thesis7/thai/243290.pdf
1.2.57 สุภทั รา ดวงจันทร์. ศักยภาพของพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพของผูป้ ่ วยเบาหวาน ณ
สถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูม ิ [Internet]. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาล
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1.2.58

1.2.59

1.2.60

1.2.61

1.2.62

1.2.63

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2547. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public7/thesis7/full/246178/246178.htm
กัลยา ตันสกุล. สภาวะสุขาภิบาลสิง่ แวดล้อมของผูป้ ่ วยด้วยโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงใน
พืน้ ทีต่ าบลคูเต่า อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา [Internet].
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2547. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public7/thesis7/full/246517/246517.htm
ศิวาพร หอกุล. สมุฎฐานวิทยาของโรคใบไหม้ของหน้าวัว (Anthurium andraeanum
Lind. ex Andre) ทีเ่ กิดจากแบคทีเรีย [Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2547.
Available from: http://doc.clib.psu.ac.th/public7/thesis7/thai/242732.pdf
เฉลิม หวันหมาน. โรคสเตรฟโตคอคโคซีสและการประยุกต์ใช้วคั ซีนในปลากะพงขาว
[Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2547. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public7/thesis7/thai/241005.pdf
สุรางค์ศรี ศีตมโนชญ์. การเข้าถึงบริการสุขภาพในโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าของผูส้ งู อายุกบั ปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้องในจังหวัดภูเก็ต [Internet]. สาขาวิชาการวิจยั
และพัฒนาระบบสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;
2546. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public7/thesis7/full/238181/238181.htm
อาภรณ์พรรณ สุนทรจตุรวิทย์. คุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง [Internet].
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2546. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public7/thesis7/full/238195/238195.htm
อนงค์ ประสาธน์วนกิจ. ความปวดและการจัดการกับความปวดด้วยตนเองและทีม

สุขภาพ : ประสบการณ์ของผูป้ ่ วยแผลไหม้ [Internet]. สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2546. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public7/thesis7/full/218329/218329.htm
1.2.64 อนุชา หนูนุ่น. ตัวทานายลักษณะบริการสุขภาพระดับปฐมภูมทิ พ่ี ง่ึ ประสงค์ของ
ประชาชนจังหวัดพัทลุง [Internet]. สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนาระบบสาธารณสุข คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2546. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public7/thesis7/thai/237038.pdf
1.2.65 อุไร สมัครการ. แนวทางการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามความคิดเห็นของ
ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต [Internet]. สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนาระบบสาธารณสุข
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1.2.66

1.2.67

1.2.68

1.2.69

1.2.70

1.2.71

1.2.72

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2545. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public7/thesis7/thai/241883.pdf
อรุณี วิศษิ ฎ์พร. ประเมินผลการจัดบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมใิ นโครงการ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของเจ้าหน้าทีส่ ถานีอนามัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
[Internet]. สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนาระบบสาธารณสุข คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2546. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public7/thesis7/full/238175/238175.htm
อนนท์ รักดี. ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพสตรีใน
จังหวัดสงขลา [Internet]. สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2546. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public7/thesis7/full/236836/236836.htm
สุนทรี เขียนทอง. ปั จจัยเสีย่ งและผลการรักษาโรคติดเชือ้ Pseudomonas aeruginosa
ทีด่ อ้ื ต่อยา Imipenem และความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชือ้ ดังกล่าว [Internet].
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2546. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public7/thesis7/full/238094/238094.htm
บุษกร หนูขา. ผลของการให้การบริการคลินิกรับยาต่อเนื่องโดยเภสัชกรต่อคุณภาพการ
รักษาผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง [Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2546.
Available from: http://doc.clib.psu.ac.th/public7/thesis7/full/238106/238106.htm
ศิรไิ ท พฤกษะศรี. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของสตรีมะเร็งเต้านม
ภายหลังผ่าตัด [Internet]. สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2546. Available from:
http://doc2.clib.psu.ac.th/restric10/233136/233136.htm
อนนท์ รักดี. พฤติกรรมการแสวงหาบริการสุขภาพของผูป้ ่ วยทีใ่ ช้บริการการแพทย์แผน
ไทยในจังหวัดปั ตตานี. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2546. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=238184
กิตติ สมบัต,ิ นงพรรณ พิรยิ านุพงศ์, สายันต์ อาจณรงค์. ภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ ในการดูแล
สุขภาพตนเองของชาวมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ : รายงานการวิจยั [Internet].
2546. Available from:
http://soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=87
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1.2.73 วราภรณ์ เหล่าเจริญสุข. การประดิษฐ์กบั ดักไข่และลูกน้ ายุงลายเพื่อควบคุมยุงพาหนะ
นาโรคไข้เลือดออกในชุมชน จังหวัดสงขลา [Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;
2545. Available from: http://doc.clib.psu.ac.th/public3/thesis3/218333.pdf
1.2.74 จารุว ี กาญจนคีรธี ารง. การประเมินปั ญหาการไม่ใช้ยาตามสัง่ การเกิดอาการไม่พงึ
ประสงค์จากการใช้ยา และการเกิดอันตรกิรยิ าระหว่างยา ในผูป้ ่ วยโรคหัวใจและหลอด
เลือดทีเ่ ข้ารักษาทีห่ อผูป้ ่ วยอายุรกรรมในโรงพยาบาลสงขลา [Internet].
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2545. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public7/thesis7/full/231986/231986.htm
1.2.75 ฮาสนะ ตอแลมา. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์เพื่อวิเคราะห์หาพืน้ ทีเ่ สีย่ ง
ต่อการเกิดโรคเท้าช้าง ทีป่ ่ าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส [Internet].
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2545. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public7/thesis7/full/226942/226942.htm
1.2.76 สุภตั รา อุปวรรณ. การพัฒนามวลชีวภาพเชือ้ จุลนิ ทรียป์ ฏิปักษ์ เพื่อใช้ในการควบคุม
โรคเน่าคอดินของต้นกล้าคะน้าทีเ่ กิดจากเชือ้ Pythium aphanidermatum (Edson)
Fitzp [Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2545. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public7/thesis7/full/223365/223365.htm
1.2.77 นันทพร ศรีนิ่ม. ประสบการณ์การเผชิญปั ญหาของผูด้ แู ลในการดูแลผูป้ ่ วยโรคหลอด
เลือดสมองทีบ่ า้ น [Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2545. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public2/thesis2/222654.pdf
1.2.78 วิลาวัณย์ อาพันธ์พงศ์. ประสบการณ์ของผูป้ ่ วยไทยมุสลิมทีเ่ ข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลในการรับสิทธิตามคาประกาศสิทธิของผูป้ ่ วยจากทีมสุขภาพ ใน 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ [Internet]. สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2545. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public2/thesis2/222652.pdf
1.2.79 สุนนั ท์ ศรีวริ ตั น์. ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการดาเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในจังหวัด
สงขลา [Internet]. สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2545. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public7/thesis7/thai/222666.pdf
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1.2.80 จารึก ธานีรตั น์. ผลของการวางแผนจาหน่ายต่อความสามารถของผูด้ แู ลในการดูแล
ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง [Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2545. Available
from: http://doc.clib.psu.ac.th/public3/thesis3/221909.pdf
1.2.81 สุนิชา รัตนคช. ผลของ Bacillus subtills สายพันธุท์ ม่ี ศี กั ยภาพต่อแบคทีเรียก่อโรคใน
กุง้ (Vibrio harveyi) [Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2545. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public7/thesis7/full/226947/226947.htm
1.2.82 เพ็ญศรี บุญตามช่วย. โรคติดเชือ้ แบคทีเรียในหอยเป๋ าฮือ้ (Haliotis asinina Linmn.)
[Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2545. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public7/thesis7/full/221941/221941.htm
1.2.83 อดุล สุวรรณกาญจน์. การจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมเพื่อป้ องกันโรคติดเชือ้ ในสถานี
อนามัย จังหวัดสงขลา [Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2544. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public/thesis1/218297/218297.pdf
1.2.84 สุชาพร ทิพย์สนี วล. การปฏิบตั ติ วั ด้านสุขภาพและอาการกาเริบรุนแรงของผูป้ ่ วยโรคหืด
[Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2544. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public3/thesis3/217053.pdf
1.2.85 ภูวนารถ ลิม้ ประเสริฐ. การเลือกใช้ภาวะแทรกซ้อนของโรคในการประเมินผลบริการ
ปฐมภูม ิ : กรณีศกึ ษาภาวะแทรกซ้อนหลอดเลือดสมองจากความดันโลหิตสูง.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2544. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=218502
1.2.86 ธัญลักษณ์ ขวัญสุข. การศึกษาแบบ Case Control เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการ
สัมผัสสารกาจัดศัตรูพชื และสัตว์กบั การเกิดโรคมะเร็งต่อมน้าเหลืองในภาคใต้ [Internet].
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2544. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public3/thesis3/212904.pdf
1.2.87 ชุลกี ร พัฒนายิง่ เจริญ. ความคิดเห็นและการรับรูเ้ กีย่ วกับการดาเนินงานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพของครูและเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข ในจังหวัดสงขลา. สาขาวิชาการ
พยาบาลอนามัยชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2544.
Available from: http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=218529
1.2.88 อรนุช ธรรมสอน. แบบแผนชีวติ ปั ญหาสุขภาพ และความต้องการพึง่ พาของผูส้ งู อายุ
ตอนปลาย [Internet]. สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่ คณะพยาบาลศาสตร์
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1.2.90

1.2.91

1.2.92

1.2.93

1.2.94

1.2.95

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2544. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public2/thesis2/218552.pdf
พัชรี คมจักรพันธุ.์ ประสบการณ์การใช้บริการสุขภาพทางเลือกในผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือด
สมอง [Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2544. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public2/thesis2/212492.pdf
ธารทิพย์ กิจไพบูลย์ชยั . ประสบการณ์ของผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี / ผูป้ ่ วยเอดส์ในการได้รบั
การบอกความจริงจากทีมสุขภาพและการบอก / ไม่บอกความจริงแก่ครอบครัวเกีย่ วกับ
ผลการวินิจฉัย [Internet]. สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2544. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public2/thesis2/212902.pdf
จุฬาวรรณ สุระกุล. ประสบการณ์ของผูป้ ่ วยมะเร็งในการได้รบั การบอกความจริง
เกีย่ วกับความเจ็บป่ วยจากทีมสุขภาพ [Internet]. สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่ คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2544. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public2/thesis2/213071.pdf
วิเชษฐ ศรีปรางค์. ปั จจัยทางสิง่ แวดล้อมและพฤติกรรมทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความชุกของโรค
หนอนพยาธิปากขอในชุมชนเกาะลิบง [Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2544.
Available from: http://doc.clib.psu.ac.th/public2/thesis2/211923.pdf
เฉลียว แซ่เจียง. ปั จจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั งิ านป้ องกันโรคเอดส์ของ
เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขระดับตาบล ในจังหวัดปั ตตานี [Internet].
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2544. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public2/thesis2/218498.pdf
จิรวิทย์ มากมิง่ จวน. ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการปฏิบตั งิ านสร้างเสริมภูมคิ ุม้ กันโรคของ
อาสาสมัครสาธารณสุข ประจาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนจังหวัดนราธิวาส
[Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2544. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public2/thesis2/213052.pdf
กิง่ แก้ว พรหมชาติ. ผลการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทีม่ ตี ่อภาวะสุขภาพของผูป้ ่ วย
ความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนราธิวาส [Internet]. สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2544.
Available from: http://doc.clib.psu.ac.th/public2/thesis2/218352.pdf
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1.2.96 เจียมจิต โสภณสุขสถิตย์. ภาวะสุขภาพด้านร่างกาย ภาวะซึมเศร้าและการดูแลทีไ่ ด้รบั ที่
บ้านของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง [Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2544.
Available from: http://doc.clib.psu.ac.th/public7/thesis7/full/218530/218530.htm
1.2.97 ณิชกานต์ ขันขาว. การเข้าร่วมกิจกรรมและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ของสมาชิก
ชมรมผูส้ งู อายุ โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช [Internet]. สาขาวิชาการพยาบาล
อนามัยชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2543. Available
from: http://doc.clib.psu.ac.th/public/thesis1/201899/201899.pdf
1.2.98 สมชาติ ทองหิน. การประเมินความก้าวหน้าการจัดสรรงบประมาณสาหรับบริการ
สุขภาพ ของสถานีอนามัยในจังหวัดยโสธร. สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนาระบบ
สาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2543. Available
from: http://doc.clib.psu.ac.th/public3/thesis3/201897.pdf
1.2.99 จามจุร ี แซ่หลู่. การรับรูส้ ุขภาพและการดูแลตนเองของผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/ผูป้ ่ วยเอดส์ ที่
ดารงชีวติ อยูไ่ ด้มากกว่า 7 ปี [Internet]. สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่ คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2543. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public2/thesis2/211279.pdf
1.2.100 จันทิรา จิตต์วบิ ลู ย์. การรับรูส้ ุขภาพและการดูแลตนเองตามทางเลือกในการรักษาของ
ผูป้ ่ วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว [Internet]. สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่ คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2543. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public/thesis1/207777/207777.pdf
1.2.101 เบญจวรรณ ละอองผล. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูส้ มรรถนะของตนเองและความ
คาดหวังผลลัพธ์ทจ่ี ะเกิดขึน้ กับการปฏิบตั ดิ า้ นสุขภาพของผูป้ ่ วยกระดูกขาหักแบบมี
แผลเปิ ด ภายหลังใด้รบั การผ่าตัดใส่โลหะยึดตรึงภายนอก. สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2543. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=204734
1.2.102 วรรณศรี สาเสน. ปั จจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ลักษณะการมาโรงพยาบาล ของผูม้ ี
สิทธิบตั รสวัสดิการประชาชน ด้านการรักษาพยาบาลและบัตรประกันสุขภาพทีเ่ ลือกขึน้
ทะเบียนกับสถานีอนามัยในเขตอาเภอพล จังหวัดขอนแก่น. สาขาวิชาการวิจยั และ
พัฒนาระบบสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2543.
Available from: http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=177596
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1.2.103 เยาวเรศ สมทรัพย์. ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการปฏิบตั ดิ า้ นสุขภาพของผูป้ ่ วยเบาหวานใน
จังหวัดสงขลา [Internet]. สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2543. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public2/thesis2/177667.pdf
1.2.104 เบ็ญจมาศ บรรเจิดประดิษฐ์. การคัดเลือกสายพันธุท์ ุเรียนพืน้ เมืองภาคใต้ของประเทศ
ไทยทีต่ า้ นทานต่อเชือ้ รา Phytophthora palmivora (Bult.) Bult. ด้วยวิธที ดสอบโรคและ
ไอโซไซม์ [Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2542. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public/thesis1/161209/161209.pdf
1.2.105 ประเสริฐ จริยะเลอพงษ์. การเตรียมสูตรเชือ้ ปฏิปักษ์ Bacillus spp. ต่อเชือ้ ราสาเหตุโรค
ข้าว [Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2542. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public/thesis1/161233/161233.pdf
1.2.106 ดวงกมล ศิรลิ ภั ยานนท์. การประเมินความสามารถของสถานีอนามัยในการควบคุมโรค
ความดันโลหิตสูง จังหวัดยะลา. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2543. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=177609
1.2.107 สุดธิดา รัตนสมาหาร. การพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพทีบ่ า้ นแก่ผปู้ ่ วยโรคหลอด
เลือดสมอง / สุดธิดา รัตนสมาหาร [Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2542.
Available from: http://doc.clib.psu.ac.th/public/thesis1/161173/161173.pdf
1.2.108 อรัญญา สังขศรี. การยับยัง้ แบคทีเรียก่อโรคติดต่อทางอาหารของ Lactobacilus spp. ที่
แยกจากอาหารหมักพืน้ เมืองของไทย [Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2542.
Available from: http://doc.clib.psu.ac.th/public3/thesis3/161186.pdf
1.2.109 นิตยา บุญมาเลิศ. การให้ความหมายสุขภาพ การรับรูค้ วามสามารถของตนและ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุทเ่ี ป็ นสมาชิกและไม่เป็ นสมาชิกชมรมผู้สงู อายุ
[Internet]. สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2542. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public2/thesis2/156165.pdf
1.2.110 วงศ์วทิ ย์ อัครวโรทัย. ความรู้ เจตคติ และการปฎิบตั เิ กีย่ วกับโรคเอดส์ของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิค ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ [Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;
2542. Available from: http://doc.clib.psu.ac.th/public3/thesis3/170915.pdf
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1.2.111 มนัสวี อดุลยรัตน์. ประสบการณ์การดูแลตนเองของผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รั
[Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2542. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public2/thesis2/161182.pdf
1.2.112 วราณี เพ็ชรสงฆ์. ปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับความรูม้ คี ุณค่าในตนเองของผูป้ ่ วยโรคปอดอุด
กัน้ เรือ้ รัง [Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2542. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public2/thesis2/156130.pdf
1.2.113 จรงฤทธิ ์ สังข์ประสิทธิ ์. ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการปฏิบตั งิ านสร้างเสริมภูมคิ ุม้ กันโรคของ
สถานีอนามัยในจังหวัดยะลา ปั ตตานี และนราธิวาส. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;
2542. Available from: http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=170910
1.2.114 วิไลวรรณ แซ่หว่า. ปั จจัยในการพยากรณ์การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานหมูบ่ า้ น
สุขภาพดีถว้ นหน้าของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส [Internet]. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
เพื่อพัฒนาชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2542. Available
from: http://doc.clib.psu.ac.th/public2/thesis2/170928.pdf
1.2.115 อรพินท์ กายโรจน์. ผลกระทบของการรับรูส้ มรรถนะของตนเอง และความคาดหวัง
ผลลัพธ์ทจ่ี ะเกิดขึน้ ต่อการปฏิบตั ดิ า้ นสุขภาพ ของหญิงวัยกลางคน ทีเ่ ป็ นโรคความดัน
โลหิตสูง [Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2542. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public2/thesis2/170916.pdf
1.2.116 ปรีดา ปั จฉิมทึก. ผลของระดับวิตามินซีต่อความต้านทานโรคในปลากดเหลือง (Mystus
nemurus Cuv. & Val.). มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2542. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=169034
1.2.117 ฤดีดาว ช่างสาน. ภาวะสุขภาพของผูส้ งู อายุทย่ี า้ ยถิน่ และไม่ยา้ ยถิน่ : กรณีศกึ ษา
เทศบาลนครหาดใหญ่. สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2542. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=170926
1.2.118 วาสนา มูส่ า. สภาวะทีเ่ หมาะสมต่อการผลิตสารปฏิบตั ติ ่อเชือ้ ราทีเ่ ป็ นสาเหตุโรคข้าว
โดย Bacillus Subtilis NSRS 89-24 และ Bacillus sp. LN 007.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2542. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=156154
1.2.119 อารี นุ้ยบ้านด่าน. การรับรูภ้ าวะสุขภาพและพฤติกรรมเผชิญปั ญหาของผูป้ ่ วยมะเร็ง
หลอดอาหารภายหลังการรักษา [Internet]. สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่ คณะพยาบาล
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ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2541. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public/thesis1/143612/143612.pdf
1.2.120 ธิดารัตน์ วงศ์สาราญ. ความเชื่ออานาจด้านสุขภาพและพฤติกรรมเสีย่ งด้านสุขภาพ
ระหว่างวัยรุน่ ในระบบการศึกษาในโรงเรียนและการศึกษานอกโรงเรียน [Internet].
สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2541. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public/thesis1/144145/144145.pdf.
1.2.121 กุลทัต หงส์ชยางกูร. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูภ้ าวะสุขภาพและพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของเด็กวัยเรียนทีป่ ่ วยเป็ นโรคมะเร็ง. สาขาวิชาการพยาบาลบิดามารดาและเด็ก
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2541. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=146966
1.2.122 สุจนิ ต์ ไทยกลาง. ความสัมพันธ์ระหว่าง ความเครียดของคู่สมรสจากการรับรูภ้ าวะ
สุขภาพผูป้ ่ วยกับสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส และวิธกี ารเผชิญความเครียดของคู่สมรส
ผูป้ ่ วยมะเร็งทีไ่ ด้รบั เคมีบาบัด [Internet]. สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่ คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2541. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public3/thesis3/161203.pdf
1.2.123 สุพตั รา ไตรอุดมศรี. ผลของการให้ขอ้ มูลทางสุขภาพตามแผน ต่อความเชื่อด้านสุขภาพ
และพลังอานาจภายในตน ของผูป้ ่ วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย [Internet]. สาขาวิชาการ
พยาบาลผูใ้ หญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2541. Available
from: http://doc.clib.psu.ac.th/public3/thesis3/144144.pdf
1.2.124 นฤมล พราหมเภทย์. ผลของระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรูต้ ่อความรู้
และความสามรถของมารดาในการดูแลทารกป่ วยโรคปอดอักเสบทีเ่ ข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2541. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=156406
1.2.125 พิมพา กายประสิทธิ ์. แบบแผนสุขภาพในระยะตัง้ ครรภ์ของมารดาคลอดก่อนกาหนด
และครบกาหนด [Internet]. สาขาวิชาการพยาบาลบิดามารดาและเด็ก คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2541. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public2/thesis2/144933.pdf
1.2.126 สกุณา บุญนรากร. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาปี ท่ี
5-6 ในสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส. สาขาวิชา
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ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2541.
Available from: http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=145606
1.2.127 อร่ามศรี ถาวรนุ รกั ษ์. ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูส้ งู อายุในอาเภอจะ
นะ จังหวัดสงขลา. สาขาวิชาไทยคดีศกึ ษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ;
2541. Available from: http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=201676
1.2.128 คณะกรรมการดาเนินงานโครงการสุขภาพมารดาและเด็กในชุมชนรอบอ่าวปั ตตานี.
รายงานการปฏิบตั งิ านตามโครงการสุขภาพมารดาและเด็กในชุมชนรอบอ่าวปั ตตานี
ประจาปี 2540 [Internet]. 2541. Available from:
http://soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=30
1.2.129 จินตนา สมนึก. ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจาวัน
ของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองกับภาระในการดูแลและความต้องการการสนับสนุ นทาง
สังคมของผูด้ แู ลทีบ่ า้ น. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2540. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=134420
1.2.130 จรวย สุวรรณบารุง. ปั จจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ภาพลักษณ์ของผูป้ ่ วยเด็กวัยเรียน
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว [Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2540. Available
from: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6155
1.2.131 วิไลวรรณ ยอดล้า. ผลของการจัดโปรแกรมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมต่อสุขภาพของ
ผูส้ งู อายุ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2540. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=142866
1.2.132 สุชล แก้วพรหม. การศึกษาการควบคุมโรคข้าวแบบชีววิธโี ดยจุลนิ ทรียป์ ฏิปักษ์
Bacillus subtilis ในระดับห้องปฏิบตั กิ าร. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2539.
Available from: http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=120202
1.2.133 อรอุษา ชูบุร.ี บทบาทของผูด้ แู ลในการดูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองตามความ
คาดหวังของผูด้ แู ลและพยาบาล. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2539. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=98051
1.2.134 พนิดา ชูสุวรรณ. ผลการสอนอย่างมีแบบแผนต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและภาวะ
สุขภาพของผูป้ ่ วยกระดูกต้นขาหักทีใ่ ส่เหล็กดามภายใน. สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2539. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=98053
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1.2.135 มัลลี อุตตมางกูร. ภาวะสุขภาพของผูส้ งู อายุในสถานสงเคราะห์และนอกสถาน
สงเคราะห์ในจังหวัดยะลา. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2539. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=117488
1.2.136 พจมาลย์ สุรนิลพงศ์. การคัดเลือกสายพันธุเ์ ซลล์ยางพารา (Hevea brasiliensis
Muell.Arg.) ทีต่ า้ นท้านต่อสารจากเชือ้ Phytophthora สาเหตุโรคใบร่วงยางพารา.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2538. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=75525
1.2.137 พวงเพ็ญ เผือกสวัสดิ ์. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูภ้ าวะสุขภาพ และปั จจัยส่วนบุคคล
กับพฤติกรรมสุขภาพของผูส้ งู อายุในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2538. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=103898
1.2.138 น้าทิพย์ แสงจันทร์. การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของช่องปากด้วยตนเองในผูป้ ่ วย
มะเร็งเม็ดเลือดขาวทีไ่ ด้รบั เคมีบาบัด น้าทิพย์ แสงจันทร์ [Internet]. สาขาวิชาการ
พยาบาลผูใ้ หญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2537. Available
from: http://doc.clib.psu.ac.th/public5/thesis5/57971.pdf
1.2.139 บอรอเฮง ดีเยาะ. ปั จจัยทีส่ มั พันธ์กบั การยอมรับการสร้างเสริมภูมคิ ุม้ กันโรคในเด็กอายุ
ต่ากว่า 1 ปี ของผูน้ าศาสนาอิสลามในชุมชนจังหวัดปั ตตานี.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2537. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=66100
1.2.140 ประณิธาน ปานทอง. ผลของการให้บริการด้านสุขภาพทีม่ ตี ่อภาวะสุขภาพและ
พฤติกรรมการรักษาสุขภาพ: ศึกษาเฉพาะกรณีผสู้ งู อายุ ตาบลทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
[Internet]. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2537. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public3/thesis3/57920.pdf
1.2.141 สมใจ นุ้ยสีรงุ้ . พันธุกรรมของลักษณะบางลักษณะของถัวเขี
่ ยวและการปรับปรุงพันธุใ์ ห้
ต้านทานต่อโรคใบจุด. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2537. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=58806
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1.2.142 ประไพพร ศิรคิ ติธรรม. อนุกรมวิธานและความสามารถในการทาให้เกิดโรคพืชของเชือ้
รา Pythium spp. ทีแ่ ยกได้จากดินเพาะปลูกในภาคใต้ของประเทศไทย.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2537.
1.2.143 นิตยา ปริญญโรจน์. การรักษา โรคกระดูกของแพทย์แผนโบราณในจังหวัดสงขลา
[Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2536. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public/thesis1/34265/34265.pdf
1.2.144 อดิศกั ดิ ์ วงศ์วทิ ยาพิทกั ษ์. ความรู้ เจตคติ และการปฏิบตั ขิ องนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในจังหวัดนราธิวาส ในการป้ องกันโรคเอดส์. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;
2536. Available from: http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=66125
1.2.145 อารยา ตันสกุล. ผลของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อต่ออาการหายใจลาบากและความวิต ก
กังวลของผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2536. Available
from: http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=66068
1.2.146 สุนีย์ ไข่มกุ ด์. ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมของมารดาในการพาบุตรไปรับภูมคิ ุม้ กันโรค
ในจังหวัดปั ตตานี [Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2534. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public5/thesis5/32807.pdf
1.2.147 เพชรน้อย สิงห์ช่างน้อย. ปั จจัยบางประการทีก่ าหนดการใช้บริการสุขภาพอนามัย :
การศึกษาทีช่ ุมชนแออัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา [Internet]. สาขาวิชาประชากรและ
สังคม สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล; 2528. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public2/thesis2/
1.3 งานวิ ชาการสุขภาพ
1.3.1 สุดาวรรณ ทองมนต์. การดูแลสุขภาพมารดามุสลิมหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย :
กรณีศึก ษาต าบลท่ า สาป อ าเภอเมือ ง จัง หวัด ยะลา [Internet]. ยะลา: โครงการรับ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดยะลา เข้าสมทบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา;
p.
131
ห
น้
า
.
Available
from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/1561.pdf
1.3.2 ทญ.พรทิพย์ แก้วประดิษฐ์. โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กพิการ [Internet].
สงขลา: โรงพยาบาลสงขลา; p. 1 หน้า. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/CD1704_17.pdf
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1.3.3 อายุรกรรมชาย 2 โรงพยาบาลสงขลา. นวัตกิ รรมเซียมซีส่งเสริมสุขภาพ [Internet].
สงขลา; p. 2 หน้า. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/CD1682_5.pdf
1.3.4 กิตติ สมบัต,ิ นงพรรณ พิรยิ านุ พงศ์, สายันต์ อาจณรงค์. ภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ ในการดูแล
สุขภาพตนเองของชาวมุสลิม ชายแดนจังหวัดภาคใต้ [Internet]. ยะลา: วิทยาลัยการ
ส า ธ า ร ณ สุ ข สิ ริ น ธ ร จั ง ห วั ด ย ะ ล า ; p. 72 ห น้ า . Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/1545.pdf
1.3.5 สุนนั ทา พงศ์ไพบูลย์. รายงานการศึกษา กระบวนการการพัฒนาชมรมสร้างสุขภาพ
จังหวัดสงขลา: การณีศกึ ษาชมรมสร้างสุขภาพ สะพานไม้แก่น [Internet]. สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดยะลา; p. 90 หน้า. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetailProject.php?id=115
1.3.6 กลุม่ สื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ. การรับรู้ขา่ วสารและการปฏิบตั ติ วั
ด้ านการป้องกันโรคและภัยสุขภาพของประชาชนในพื ้นที่สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่
12 จังหวัดสงขลา ปี งบ 2554 [Internet]. สงขลา: สานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 12

1.3.7

1.3.8

1.3.9

1.3.10

จังหวัดสงขลา; 2554. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/CD1656.pdf
ยุ พ า แซ่ อ ัง้ . การบริบ าลทางเภสัช กรรมในผู้ ป่ วยโรคมะเร็ง ที่ไ ด้ร ับ ยาต้ า นมะเร็ง
[ Internet]. ส ง ข ล า : โ ร ง พ ย า บ า ล ส ง ข ล า ; 2553. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetailProject.php?id=135
ภัทรพร วงศ์กระพนธุ.์ การพัฒนาแนวทางส่งเสริมการกลืนอย่างปลอดภัย ในผูป้ ่ วยโรค
หลอดเลือดสมอง หอผูป้ ่ วยอายุรกรรม 1 โรงพยาบาลสงขลา [Internet]. สงขลา:
โรงพยาบาลสงขลา; 2553. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetailProject.php?id=148
ทญ.พรทิพย์ แก้วประดิษฐ์. โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กพิการ [Internet].
สงขลา: โรงพยาบาลสงขลา; 2553. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetailProject.php?id=139
รูซนี า ดอเล๊าะ. ปั จจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียน
โรงเรีย นสตรีอิส ลามวิทยามูล นิธ ิ ต าบลสะเตง อ าเภอเมือ ง จังหวัดยะลา [Internet].
ยะลา: วิทยาลัยการสาธารณสุ ขสิรนิ ธร จังหวัดยะลา ในโครงการความร่ว มมือ ทาง
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1.3.11

1.3.12

1.3.13

1.3.14

1.3.15

1.3.16

1.3.17

วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาและวิทยาลัยการสาธารณสุข ; 2552 p. 120
หน้า. Available from: http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/1532.pdf
มาหามะพับลี หะยีวาจิ. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชน ตาบลตะโล๊ะหะลอ
อาเภอรามัน จังหวัดยะลา [Internet]. ยะลา: โครงการรับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร
จังหวัดยะลา เข้าสมทบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา; 2552 p. 100 หน้ า. Available
from: http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/1560.pdf
ซาฟี น๊ะ ดอเลาะ. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของหญิงตัง้ ครรภ์ ทีม่ ารับบริการ
ฝากครรภ์ ณ สถานีอนามัยในเขตพืน้ ที่ อาเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส [Internet].
ยะลา: โครงการรับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดยะลา เข้าสมทบกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา; 2552 p. 137 หน้า. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/1570.pdf
ซากียา มะบากอ. พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผูส้ ูงอายุตาบลคลองใหม่ อาเภอยะ
รัง จังหวัดปั ตตานี [Internet]. ยะลา: โครงการรับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัด
ยะลา เข้า สมทบกับ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ยะลา; 2552 p. 101 หน้ า . Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetailProject.php?id=10
ดวงดาว ภู่จนิ ดา. พัฒนารูปแบบการประเมินปั ญหาสุขภาพของผูส้ ูงอายุโดยประยุกติ ์ใช้
กรอบแนวคิด “SPICES” [Internet]. สงขลา: โรงพยาบาลสงขลา; 2552 p. 5 หน้ า .
Available from: http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/CD1697_8.pdf
ศูนย์ฝึ ก อบรมและพัฒนาสุ ขภาพภาคประชาชนชายแดนใต้ จังหวัดยะลา. รายงาน
ประจาปี 2552การดาเนินงานแผนยุทธศาสตร์สุขภาพภาคประชาชนจัง หวัดชายแดน
ภาคใต้ [Internet]. สงขลา: ส านัก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด สงขลา; 2552 p. 51 หน้ า .
Available from: http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/CD1654.pdf
จงกรม ทองจันทร์, นิมศั ตูรา แว, อัจฉรา จันเพ็
่ ชร์, วราภรณ์ ศิวดารงพงศ์, นันทรัตน์
บุญประเสริฐ. การประเมินโครงการจัดตัง้ ศูนย์เยียวยาฟื้ นฟูสุขภาพจิตประจา
โรงพยาบาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ [Internet]. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา;
2551 p. 65 หน้า. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/TC0018.pdf
วิจติ รา ยอดรักษ์. การศึกษารูปแบบตาบลต้นแบบการสร้างสุขภาพด้านอาหารปลอดภัย
ตาบลน้าน้อย อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา [Internet]. สาธารณสุขจังหวัดสงขลา;
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1.3.18

1.3.19

1.3.20

1.3.21

1.3.22

1.3.23

2551 p. 70 หน้า. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/CD1659.pdf
นิภาภรณ์ รามณรงค์. ความสามารถของพยาบาลในการช่วยเหลือด้านจิตใจแก่ผู้ได้รบั
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้: กรณีศกึ ษาโรงพยาบาลชุมชนจังหวัด
ส ง ข ล า ( Nurse’s abilities to psychological interventions for victims of unrest
situations in Southern Thailand: A case study at Community hospital, Songkla
Province ) [Internet]. สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ; 2551. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/TC0001.pdf
สถาบันวิจยั ระบบสุ ขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สวรสภาคใต้ มอ),
ศู น ย์บ ริห ารการพัฒ นาสุ ข ภาพจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ (ศบสต). โครงการพัฒ นา
ยุทธศาสตร์และกลไกจาเพาะด้านสุขภาพเพื่อสนับสนุ นการดาเนิการตามมยุทธศาสตร์
ของประเทศในการแก้ไ ขปั ญ หาความไม่ส งบในจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ [Internet].
สงขลา: สถาบันวิจยั ระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ; 2551 p. 53
หน้า. Available from: http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/TC0006.pdf
รุสไอนี สารีกะ. ปั จจัยที่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดูแลสุขภาพการดูแลสุขภาพ
ตนเองตามสุขบัญญัตแิ ห่งชาติของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4-6 โรงเรียนบ้านกาลิ
ซา อ าเภอระแงะ จัง หวัด นราธิว าส [Internet]. ยะลา: โครงการรับ วิท ยาลัย การ
สาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดยะลา เข้าสมทบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา; 2551 p. 117
หน้า. Available from: http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/1542.pdf
โรสลิน สาและ. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตัวเองของชาวประมงพื้นบ้าน ตาบลปะนา
เระ อ าเภอปะนาเระ จัง หวัด ปั ต ตานี [Internet]. ยะลา: โครงการรับ วิท ยาลัย การ
สาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดยะลา เข้าสมทบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา; 2551 p. 123
หน้า. Available from: http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/1534.pdf
อาอีเสาะ ดะตอ. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนฮาฟิ ซในโรงเรียนดา
รุสสาลาม ตาบลตันหยงมัส อาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส [Internet]. ยะลา: โครงการ
รับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดยะลา เข้าสมทบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา; 2551 p. 132 หน้า. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/1518.pdf
ไตรรงค์ คงดี. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักศึกษาวิทยาลัยสาธารณสุขสิรนิ
ธร จังหวัดยะลา [Internet]. ยะลา: โครงการรับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัด

โครงการการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและองค์ความรูจ้ งั หวัดชายแดนใต้ Knowledge for Deep South www.K4DS.org

26

ยะลา เข้า สมทบกับ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ยะลา; 2551 p. 134 หน้ า . Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/1548.pdf
1.3.24 ปราณี สาแล๊ะมะ. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูส้ งู อายุ : กรณีศกึ ษาผูส้ งู อายุ
ในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัยละโพ๊ะ ตาบลป่ าไร่ อาเภอแม่ลาน จังหวัดปั ตตานี
[Internet]. ยะลา: โครงการรับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดยะลา เข้าสมทบ
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา; 2551 p. 118 หน้า. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/1553.pdf
1.3.25 ฮาซานี สาและ. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของหญิงตัง้ ครรภ์ท่มี ารับบริการใน
สถาบันบริการสาธารณสุข อาเภอกะพ้อ จังหวัดปั ตตานี [Internet]. ยะลา: วิทยาลัยการ
สาธารณสุ ข สิร ิน ธร จัง หวัด ยะลา ในโครงการความร่ ว มมือ ทางวิช าการระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาและวิทยาลัยการสาธารณสุข ; 2551 p. 114 หน้า. Available
from: http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/1536.pdf
1.3.26 ไฮฟะห์ เจะซือนิ. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของหญิงตัง้ ครรภ์ในเขตพืน้ ทีอ่ าเภอสายบุร ี
จังหวัดปั ตตานี [Internet]. ยะลา: วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดยะลา ใน
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาและวิทยาลัยการ
สาธารณสุข; 2551 p. 120 หน้า. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/1538.pdf
1.3.27 ซานีตา กาเจ. ภาวะสุขภาพจิตของผูส้ งู อายุ กรณีศกึ ษา : ตาบลจะกว๊ะ อาเภอรามัน
จังหวัดยะลา [Internet]. ยะลา: วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดยะลา ใน
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาและวิทยาลัยการ
สาธารณสุข; 2551 p. 135 หน้า. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/1539.pdf
1.3.28 ศูนย์ฝึ ก อบรมและพัฒนาสุ ขภาพภาคประชาชนชายแดนใต้ จังหวัดยะลา. รายงาน
ประจ าปี 2551 แผนยุ ท ธศาสตร์ สุ ข ภาพภาคประชาชนจัง หวัด ชายแดนภาคใต้
[Internet]. สงขลา: สานักงานสาธารณสุขจัง หวัดสงขลา; 2551 p. 106 หน้า. Available
from: http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/CD1646.pdf
1.3.29 เศวตาภรณ์ เพชรบุญวรรโณ. การดูแลตนเองด้านจิตใจของข้าราชการครูทป่ี ฏิบตั งิ านใน
พืน้ ทีส่ ถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ : กรณีศกึ ษา อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
(Psychological Self-Care Teachers Working in Situations of Unrest in Southern
Thailand: A Case Study of Sabayoi District, Songkla Province) [Internet]. สงขลา:
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1.3.30

1.3.31

1.3.32

1.3.33

1.3.34

1.3.35

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2550. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/TC0035.pdf
วันดี สุทรังษี, ศรีสุดา วนาลีสนิ , อุไร หัตถกิจ. การดูแลผูเ้ ป็ นโรคจิตเภทของสมาชิก
ครอบครัวตามมุมมองของอิสลาม [Internet]. สงขลา: สมาคมจันทร์เสีย้ วการแพทย์และ
สาธารณสุข (สจส.) สถาบันวิจยั ระบบสุขภาพภาคใต้ ม.อ. และ สานักหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพืน้ ที่; 2550. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/TC0007.pdf
เอมอร ไชยมงคล, สุวชิ ธรรมปาโล, นันทพร กลิน่ จันทร์, จามรี อุทยั รัตน์. การศึกษา
และทบทวนและประเมินระบบเฝ้ าระวังโรคไม่ตดิ ต่อพืน้ ทีภ่ าคใต้ตอนล่างปี 2549-2550
[Internet]. กรุง เทพฯ: กรมควบคุ ม โรค กระทรวงสาธาณสุ ข ; 2550. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/CD1649.pdf
นิตย์ ทองเพชรศรี. การสร้างและประเมินผลโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพจิต โดยใช้
กระบวนการพัฒนาเครือข่ายทางสังคมเพื่อส่งเสริมป้ องกันปั ญหาสุขภาพจิต สาหรับ
ประชาชน ใน 4 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง [Internet]. หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ; 2550
p. 107 หน้า. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/CD1650.pdf
งานเวชปฏิบตั คิ รอบครัว ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสงขลา. โครงการครอบครัวใส่ใจ เด็ก
วัยก่อนเรียนสุขภาพดี [Internet]. สงขลา: สมาคมจันทร์เสีย้ วการแพทย์และสาธารณสุข
(สจส.) สถาบันวิจยั ระบบสุขภาพภาคใต้ ม.อ. และ สานักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาขาเขตพืน้ ที;่ 2550 p. 1 หน้า. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetailProject.php?id=41
ศูนย์สุขภาพชุมชนกือลอง ตาบลตลิง่ ชัน อาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา. โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน [Internet]. สมาคมจันทร์เสีย้ วการแพทย์และสาธารณสุข
(สจส.) สถาบันวิจยั ระบบสุขภาพภาคใต้ ม.อ. และ สานักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาขาเขตพืน้ ที;่ 2550 p. 1 หน้า. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/TC0007.pdf
มารีนี สแลแม. ปั ญ หาจิต ใจและการดู แ ลตนเองด้ า นจิต ใจในผู้ ท่ีสู ญ เสีย บุ ค คลใน
ครอบครัว จากสถานการณ์ ค วามไม่ส งบภาคใต้ : กรณีศึกษา อ าเภอกะพ้อ จังหวัด
ปั ตตานี (Psychological Problems and Psychological Self Care of Persons Loss of
Family Members from the Situation of Unrest in Southern Thailand: a Case Study
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at Ka-Por District, Pattani Province) [Internet]. สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;
2550. Available from: http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/TC0034.pdf
1.3.36 นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด. ผลของน้ามะพร้าวอ่อนต่อการสมานแผลและการชะลอพยาธิ
สภาพของโรคอัลไซเมอร์ [Internet]. สงขลา: สมาคมจันทร์เสีย้ วการแพทย์และ
สาธารณสุข (สจส.) สถาบันวิจยั ระบบสุขภาพภาคใต้ ม.อ. และ สานักหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพืน้ ที;่ 2550. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/TC0007.pdf
1.3.37 นูรอาซลีนา สะมะแอ. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของชาวไทยมุสลิมในชุมชน
ชนบท กรณีศกึ ษา : ตาบลกายูคละ อาเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส [Internet]. ยะลา:
โครงการรับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดยะลา เข้าสมทบกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา; 2550 p. 119 หน้า. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/1530.pdf
1.3.38 อาซัน สะมะแอ. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนปอเนาะ กรณีศกึ ษา :
โรงเรียนดารุลฮิกมะฮ์ ตาบล กาลิซา อาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส [Internet]. ยะลา:
โครงการรับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดยะลา เข้าสมทบกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา; 2550 p. 119 หน้า. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/1533.pdf
1.3.39 จริยา พรหมนวล. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของหญิงตัง้ ครรภ์ ที่มารับบริการ
ฝากครรภ์ทโ่ี รงพยาบาลศรีสาคร [Internet]. ยะลา: โครงการรับวิทยาลัยการสาธารณสุข
สิร ิน ธร จัง หวัด ยะลา เข้า สมทบกับ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ยะลา; 2550 p. 139 หน้ า .
Available from: http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/1523.pdf
1.3.40 รุสนี มะตาเยะ. พฤติกรรมการบริโภคอาหารของชาวไทยมุสลิมในชนบท : กรณีศกึ ษา
พืน้ ทีใ่ นความรับผิดชอบของศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านแหร ตาบลบ้านแหร อาเภอธารโต
จังหวัดยะลา [Internet]. ยะลา: โครงการรับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดยะลา
เ ข้ า ส ม ท บ กั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ย ะ ล า ; 2550 p. 111 ห น้ า . Available
from:http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/1556.pdf
1.3.41 สุไวบะห์ ยุนุ. พฤติกรรมการบริโภคอาหารในระยะให้นมบุตรของมารดามุสลิม
กรณีศกึ ษา : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ อาเภอเมือง จังหวัดยะลา [Internet]. ยะลา:
โครงการรับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดยะลา เข้าสมทบกับมหาวิทยาลัย
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1.3.42

1.3.43

1.3.44

1.3.45

1.3.46

1.3.47

ราชภัฏยะลา; 2550 p. 111 หน้า. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/1549.pdf
ราณี ตาเดอินทร์. พฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุขมุสลิมในเดือนรอมฏอนต่อ
การเปลี่ยนแปลงระดับน้ าตาลและไขมันในเลือด [Internet]. ยะลา: สมาคมจันทร์เสี้ยว
การแพทย์และสาธารณสุข (สจส.) สถาบันวิจยั ระบบสุขภาพภาคใต้ ม.อ. และ สานัก
หลัก ประกัน สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ สาขาเขตพื้น ที่ ; 2550 p. 105 หน้ า . Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/TC0007.pdf
นิยม จันทร์แนม. พฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพของผูท้ างานในสถานประกอบการ
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา [Internet]. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 สงขลา กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข; 2550 p. 86 หน้า. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/CD1653.pdf
รติวรรณ วังธนากร. สิง่ รบกวนครอบครัว ระดับการตอบสนองต่อสิง่ รบกวนครอบครัว
และภาวะสุขภาพครอบครัวทีเ่ ผชิญสถานการณ์ความไม่สงบจากการก่อการร้ายใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย [Internet]. สงขลา:
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2550 p. 91 หน้า. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/TC0033.pdf
วิสุทธิ ์ บิลล่าเต๊ะ. สุขภาพองค์รวมบรรลุได้ตอ้ งใช้ความศรัทธาจากจิตวิญญาณ
[Internet]. สมาคมจันทร์เสีย้ วการแพทย์และสาธารณสุข (สจส.) สถาบันวิจยั ระบบ
สุขภาพภาคใต้ ม.อ. และ สานักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพืน้ ที่; 2550 p. 9
หน้า. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetailProject.php?id=33
นายแพทย์สุ ว ฒ
ั น์ วิรยิ พงษ์สุ กิจ , นายแพทย์อ มมร รอดคล้าย, นายแพทย์สุ ภทั ร ฮา
สุวรรณกิจ, ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธรี วุฒ,ิ นายแพทย์วรสิทธิ ์ ศรศรีวชิ ยั , ดร.
เมตตา กูนิง. รายงานการศึกษาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในจังหวัดชายแดนใต้
[Internet]. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข; 2550 p. 89 หน้า. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/TC0004.pdf
งานแผนงาน นิเทศงานและประเมินผล สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา. ผลการ
สารวจภาวะสุขภาพประชาชนจังหวัดสงขลา ปี 2549 [Internet]. สาธารณสุขจังหวัด
สงขลา; 2549 p. 70 หน้า. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/CD1648.pdf
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1.3.48 เพ็ญศรี ถาวรวงศ์. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษายะลาเขต 2 [Internet]. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา;
2549 p. 123 หน้า. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/1528.pdf
1.3.49 อิดเรส อาบู. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูส้ งู อายุชาวไทยมุสลิมในตาบลกะมิ
ยอ อาเภอเมือง จังหวัดปั ตตานี [Internet]. ยะลา: วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร
จังหวัดยะลา ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
และวิทยาลัยการสาธารณสุข; 2549 p. 121 หน้า. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/1537.pdf
1.3.50 สลิตตา จัมปะโสม. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของสตรีวยั ทองที่มารับบริการที่
คลินิ ก วัย ทอง ในโรงพยาบาลยะลา [Internet]. ยะลา: โครงการรับ วิท ยาลัย การ
สาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดยะลา เข้าสมทบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา; 2549 p. 127
หน้า. Available from: http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/1526.pdf
1.3.51 หอผู้ ป่ วยนรี เวช – ศัลยกรรมกระดูกหญิง โรงพยาบาลสงขลา. การพัฒนาสื่อเพิอ่ การ
ส่งเสริมสุขภาพและดูแลตนเองของผูป้ ่ วย [Internet]. สงขลา: โรงพยาบาลสงขลา; 2548.
Available from: http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/CD1686_13.pdf
1.3.52 วินี ก าญจน์ คงสุ ว รรณ. การมีส่ ว นร่ ว มของแกนน าชุ ม ชนและอาสาสมัค รในการ
ด าเนิ น งาน ส่ ง เสริม และป้ อ งกัน ปั ญ หาสุ ข ภาพจิต ในจัง หวัด นราธิว าส [ Internet].
วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี น ราธิ ว าส ; 2548 p. 75 หน้ า. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/TC0032.pdf
1.3.53 วินี ก าญจน์ คงสุ ว รรณ, สรวงสุ ด า เจริญ วงศ์ , มุส ลิน ท์ โต๊ ะ กานิ . ความเครีย ดและ
พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านจิต ใจของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดนราธิว าส
(Stress and Psychological Self-care Behavior of the People in the Unrest Area of
Narathiwat Province) [Internet]. นราธิว าส: วิท ยาลัย การพยาบาลบรมราชชนนี
น ร า ธิ ว า ส ม ห า วิ ท ย า ลั ย น ร า ธิ ว า ส ร า ช น ค ริ น ท ร์ ; 2548. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/TC0028.pdf
1.3.54 นิตยา ทองเพชรศรี, สุรพันธ์ ปราบกรี, สุร ิ ชาตะรัตน์. ภาวะเครียดและความต้องการ
ส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชนใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ต่อสถานการณ์ความไม่สงบ
[Internet]. สงขลา; 2548 p. 66 หน้า. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/TC0027.pdf
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1.3.55 สุพรรษา ตาลวงศ์. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในตาบลโกตาบารู
อาเภอรามัน จังหวัดยะลา [Internet]. ยะลา: โครงการรับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร
จังหวัดยะลา เข้าสมทบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา; 2547 p. 115 หน้ า. Available
from: http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/1554.pdf
1.3.56 วาสนา นุ้ยผอม. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของหญิงตัง้ ครรภ์ท่ี มาฝากครรภ์ใน
โรงพยาบาลยะลา [Internet]. ยะลา: โครงการรับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัด
ยะลา เข้า สมทบกับ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ยะลา; 2547 p. 114 หน้ า . Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/1547.pdf
1.3.57 วราภรณ์ จินตานนนท์. พฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ ชมรมส่งเสริมสุขภาพและ
ฟื้ นฟูสภาพผผูส้ ูงอายุ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส [Internet].
กรุงเทพฯ: สถาบันบัณ ฑิต พัฒนบริห ารศาสตร์ ; 2545 p. 111 หน้ า. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/1562.pdf
1.3.58 นาวาวีร์ วาจิ. พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษา: กรณีศกึ ษาตาบล
แว้ง อาเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส [Internet]. ยะลา: โครงการรับวิทยาลัยการสาธารณสุข
สิร ิน ธร จัง หวัด ยะลา เข้า สมทบกับ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ยะลา; 2544 p. 124 หน้ า .
Available from: http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/1522.pdf
1.3.59 เอกนันท์ มะหะหมัด. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ในตาบลโต๊ะเด็ง
อ าเภอสุ ไ หงปาดี จัง หวัด นราธิว าส [Internet]. ยะลา: โครงการรับ วิท ยาลัย การ
สาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดยะลา เข้าสมทบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา; 2544 p. 92
หน้า. Available from: http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/1559.pdf
1.3.60 กิตวิ รรณ จักรณรงค์. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของสตรีวยั ทอง ในตาบลคอก
กระบือ อาเภอปะนาเระ จังหวัดปั ตตานี [Internet]. ยะลา: โครงการรับวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดยะลา เข้าสมทบกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา; 2544 p. 109
หน้า. Available from: http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/1569.pdf
1.3.61 จิตตเวช เกตุชู. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของหญิงตัง้ ครรภ์ท่รี บั บริการฝาก
ครรภ์ในโรงพยาบาลแม่และเด็ก จังหวัดยะลา [Internet]. ยะลา: โครงการรับวิท ยาลัย
การสาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดยะลา เข้าสมทบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา; 2543 p.
100 หน้า. Available from: http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/1550.pdf
1.3.62 พัชรินทร์ สมบูรณ์. พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านอนามัยแม่และเด็ก ของมารดามุสลิม:
ศึกษากรณี ตาบลบาลอ อาเภอรามัน จังหวัดยะลา [Internet]. ยะลา: โครงการรับ
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วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดยะลา เข้าสมทบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา;
2543 p. 102 หน้า. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/1552.pdf
1.4 บรรณนิ ทศั น์
1.4.1 เพชรดาว โต๊ะมีนา. สรุปผลการดาเนินงานคณะทางานเยียวยาผูพ้ กิ ารทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบใน ๔ จังหวัดชายแดนใต้ ประจาปี 2553
[Internet]. 1st ed. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 15 จังหวัดชายแดนภาคใต้;
2554. 116 p. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetail.php?id=340
1.4.2 ชุลพี ร อรุณแสงสุรยี ์ และคณะ. หนังสืออ่านประกอบการเรียนชุด “ความสุขของฉันในวัน
สุขภาพดี” หน่วยที่ 1 :บทเรียนจากกระป๋ อง [Internet]. 1st ed. ปทุมธานี: ห้างหุน้ ส่วน
อุดมรัตน์การพิมพ์และดีไซน์ จากัด; 2553. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetail.php?id=319
1.4.3 ชุลพี ร อรุณแสงสุรยี ์ และคณะ. หนังสืออ่านประกอบการเรียนชุด “ความสุขของฉันในวัน
สุขภาพดี” หน่วยที่ 2 :ภัยร้ายจากโรคผิวหนัง [Internet]. 1st ed. ปทุมธานี: ห้างหุน้ ส่วน
อุดมรัตน์การพิมพ์และดีไซน์ จากัด; 2553. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetail.php?id=320
1.4.4 ชุลพี ร อรุณแสงสุรยี ์ และคณะ. หนังสืออ่านประกอบการเรียนชุด “ความสุขของฉันในวัน
สุขภาพดี” หน่วยที่ 3 :ทุกข์เขา-ทุกข์เรา [Internet]. 1st ed. ปทุมธานี: ห้างหุน้ ส่วน อุดม
รัตน์การพิมพ์และดีไซน์ จากัด; 2553. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetail.php?id=321
1.4.5 ชุลพี ร อรุณแสงสุรยี ์ และคณะ. หนังสืออ่านประกอบการเรียนชุด “ความสุขของฉันในวัน
สุขภาพดี” หน่วยที่ 4 :เหาตัวร้าย [Internet]. 1st ed. ปทุมธานี: ห้างหุน้ ส่วน อุดมรัตน์
การพิมพ์และดีไซน์ จากัด; 2553. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetail.php?id=322
1.4.6 ชุลพี ร อรุณแสงสุรยี ์ และคณะ. หนังสืออ่านประกอบการเรียนชุด “ความสุขของฉันในวัน
สุขภาพดี” หน่วยที่ 5 :ยิม้ ได้ไม่อายใคร [Internet]. 1st ed. ปทุมธานี: ห้างหุน้ ส่วน อุดม
รัตน์การพิมพ์และดีไซน์ จากัด; 2553. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetail.php?id=323
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1.4.7 ชุลพี ร อรุณแสงสุรยี ์ และคณะ. หนังสืออ่านประกอบการเรียนชุด “ความสุขของฉันในวัน
สุขภาพดี” หน่วยที่ 6 :ลูกแก้วในกระป๋ องสเปรย์มหาภัย [Internet]. 1st ed. ปทุมธานี:
ห้างหุน้ ส่วน อุดมรัตน์การพิมพ์และดีไซน์ จากัด; 2553. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetail.php?id=324
1.4.8 ชุลพี ร อรุณแสงสุรยี ์ และคณะ. หนังสืออ่านประกอบการเรียนชุด “ความสุขของฉันในวัน
สุขภาพดี” หน่วยที่ 7 :ภัยร้าย...จากบุหรี่ [Internet]. 1st ed. ปทุมธานี: ห้างหุน้ ส่วน
อุดมรัตน์การพิมพ์และดีไซน์ จากัด; 2553. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetail.php?id=325
1.4.9 ชุลพี ร อรุณแสงสุรยี ์ และคณะ. หนังสืออ่านประกอบการเรียนชุด “ความสุขของฉันในวัน
สุขภาพดี” หน่วยที่ 8 :นางฟ้ า...ของจุก [Internet]. 1st ed. ปทุมธานี: ห้างหุน้ ส่วน อุดม
รัตน์การพิมพ์และดีไซน์ จากัด; 2553. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetail.php?id=326
1.4.10 ชุลพี ร อรุณแสงสุรยี ์ และคณะ. หนังสืออ่านประกอบการเรียนชุด “ความสุขของฉันในวัน
สุขภาพดี” หน่วยที่ 9 :ใบไม้ปริศนา [Internet]. 1st ed. ปทุมธานี: ห้างหุน้ ส่วน อุดมรัตน์
การพิมพ์และดีไซน์ จากัด; 2553. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetail.php?id=327
1.4.11 ชุลพี ร อรุณแสงสุรยี ์ และคณะ. หนังสืออ่านประกอบการเรียนชุด “ความสุขของฉันในวัน
สุขภาพดี” หน่วยที่ 10 :ยุงน้อยตัวร้าย [Internet]. 1st ed. ปทุมธานี: ห้างหุน้ ส่วน อุดม
รัตน์การพิมพ์และดีไซน์ จากัด; 2553. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetail.php?id=328
1.4.12 ชุลพี ร อรุณแสงสุรยี ์ และคณะ. หนังสืออ่านประกอบการเรียนชุด “ความสุขของฉันในวัน
สุขภาพดี” หน่วยที่ 11 :เด็กหญิงซานิกบั พยาธิสุดแสบ [Internet]. 1st ed. ปทุมธานี:
ห้างหุน้ ส่วน อุดมรัตน์การพิมพ์และดีไซน์ จากัด; 2553. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetail.php?id=329
1.4.13 นพ.มะหามะ เมาะมูลา ภก.ยูซฟู นิมะ ทีมโรคเรือ้ รังโครงการบูรณาการองค์ความรู้
บทบัญญัตศิ าสนาอิสลามกับการสร้างเสริมสุขภาพ ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธรี
วุฒ ิ คณะทางานวิชาการและวิจยั สมาคมจันทร์เสีย้ วการแพทย์และสาธารณสุข. การบูร
ณาการองค์ความรูบ้ ทบัญญัตศิ าสนาอิสลาม : โรคเรือ้ รัง (โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง) [Internet]. 1st ed. สงขลา: สถาบันวิจยั ระบบสุขภาพ;
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2552. 140 p. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetail.php?id=317
1.4.14 ศราวุฒ ิ อารีย์ วีระศักดิ ์ จงสู่ววิ ฒ
ั น์วงศ์ และคณะ. Facts and figures 2007 :
ข้อเท็จจริงและสถิตภิ าวะคุกคามสุขภาพภาคใต้ 2550 [Internet]. สงขลา: หน่วยระบาด
วิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2551. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetail.php?id=522
1.4.15 จิตต์ปภัสสร์ บัตรประโดน นพ.สุภทั ร ฮาสุวรรณกิจ นพ.วรสิทธิ ์ ศรศรีวชิ ยั . กลันหั
่ วใจ
ดับไฟใต้ การเยียวยาทีก่ ว้างไกลกว่ามิตสิ ุขภาพจิต [Internet]. สงขลา: ร้านลายเส้น;
2551. 132 p. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetail.php?id=189
1.4.16 นพนันท์ วรรณเทพสกุล. นโยบายสาธารณะท้องถิน่ จากแนวคิดสู่การปฏิบตั ิ : บท
วิเคราะห์นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ จ. สงขลา [Internet]. กรุงเทพฯ: มูลนิธิ
สาธารณสุขแห่งชาติ; 2550. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetail.php?id=879
1.4.17 วาระทางสังคม : เอกสารประกอบการสัมมนา การจัดการความรูเ้ พื่อสันติสุขภาวะพืน้ ที่
ภาคใต้ วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2550 ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
กรุงเทพมหานคร [Internet]. คณะทางานวาระทางสังคม สถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย; 2550. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetail.php?id=918
1.4.18 ภาคีสร้างสุขภาคใต้. วาระสร้างสุขของคนใต้ 10 สถานการณ์เด่น งานสุขภาพภาคใต้
2549 [Internet]. สงขลา: สถาบันวิจยั ระบบสุขภาพภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2549. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetail.php?id=1078
1.4.19 พระไพศาล วิสาโล ยงยุทธ วงศ์ภริ มย์ศานติ ์. แนวทางในการฟื้ นฟูจติ ใจประชาชนและ
ชุมชน 6 จังหวัดภาคใต้ [Internet]. 1st ed. กรุงเทพฯ: อุษาการพิมพ์; 2548. 31 p.
Available from: http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetail.php?id=730
1.4.20 สถาบันวิจยั และพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส ):หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. FACTS AND FIGURES ข้อเท็จจริงและสถิตภิ าวะ
คุกคามสุขภาพภาคใต้ [Internet]. 2543. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetail.php?id=547
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1.4.21 วิภาวี นิตยานันทะ. แนวทางระดับชาติ การดูแลสุขภาพช่องปากสาหรับผูต้ ดิ เชือ้ HIV
ผูป้ ่ วยโรคเอดส์ และการควบคุมการติดเชือ้ ในงานทันตกรรม [Internet]. สงขลา:
มหาวิทยาลัย; 2543. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetail.php?id=774
1.4.22 ดารงค์ แวอาลี. เยียวยาจิตใจด้วยอิสลาม [Internet]. กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริน้ ติง้ เฮาส์;
2543. Available from: http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetail.php?id=1144
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