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Hot Issue : เครือข่าย อย.น้อย ภาคอีสาน

ทั่วโลก
ประวัติ

เฉพาะเว็บนี้
Elib

Map

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เยาวชนภาคอีสาน

E-book เอกสาร อย.
วิจัย
กฎหมาย
คู่มือ
การดําเนินงาน
ประชุม สัมมนา
วิชาการ คบส. ทั่วไป
เอกสารการประเมินวิชาการ
ยา
อาหาร
เครื่องสําอาง
เครื่องมือแพทย์
วัตถุอันตราย
วัตถุเสพติด
ด้านอื่นๆ
เอกสารตามหน่วยงาน
กลุ่มควบคุมเครื่องสําอาง
กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
กองควบคุมยา
กองควบคุมวัตถุเสพติด
กองควบคุมอาหาร
กองแผนงานและวิชาการ
กลุ่มกฎหมายอาหารและยา
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กองงานด่านอาหารและยา
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
กอง คบ.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย. เพื่อเศรษฐกิจชุมชน
สํานักงานเลขานุการกรม
ทรัพยากรสารสนเทศ
กลุ่มวิจัย
กลุ่มกฎหมาย
กลุ่มคู่มือ
กลุ่มการประชุม สัมมนา
มุมโสตทัศนวัสดุ
มุมสุขภาพ
มุมธรรมะ
มุมบันเทิง
แผนผังข้อมูล อย.
การขึ้นทะเบียน
การโฆษณา
การผลิต -นําเข้า-ส่งออก-ขาย
GMP
ผู้ประกอบการ
การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
สถิติ
ติดต่อ อย.
สาระน่ารู้จากสายด่วน อย.
ทีเด็ดเกร็ดความรู้
อย. น้อย
รวมเพลงฮิต อย.

ภก.ประชาสรรณ์ วิทยากร เครือข่าย อย.น้อย อีสาน
นายกสมาคมผู้ไม่ดื่มน้ําอัดลมจังหวัดขอนแก่น
เอกสารเผยแพร่เฉพาะกิจ
>>> แนวคิดการพัฒนาเครือข่าย อย.น้อย
(pdf 94k) click
>>> ทําอย่างไรเมื่อผู้บริโภคมาร้องทุกข์/ร้องเรียน (pdf 322k) click

กระดานข่าว (Webboard)
Webboard อย.น้อย อีสาน click
Webboard รายการวิทยุ "สื่อสารสร้างสุข" click
Webboard คนรักสุขภาพ (Exercise Forum) click
คู่มือวิทยากรโครงการ อย.น้อย
เอกสารเปิดด้วย Acrobat
คู่มือ วิทยากรกระบวนการ โครงการ อย.น้อย pdf file click here เพื่อ download
เนื้อเพลง สะระภัญญะ อย.น้อย click
เนื้อเพลง สะระภัญญะ 5 อ เพื่อสุขภาพดี click
เนื้อเพลง สะระภัญญะ โรคเอดส์ สําหรับ อย.น้อย click
เนื้อเพลง สะระภัญญะ ช้อนกลาง click
ทําอย่างไรกับปัญหาการร้องทุกข์/ร้องเรียน click (pdf file 11 หน้า)
เอกสารประกอบการบรรยาย ค่ายเยาวชน อย.น้อย รร.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร (pdf file 4 p) click

ภาพกิจกรรม อย.น้อย อีสาน Coming Soon!!!
ภาพกิจกรรมการอบรม อย.น้อย จ.กาฬสินธุ์ 13 กันยายน 2549 ณ โรงแรมริมปาว กาฬสินธุ์ (10 ภาพ)
click

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม

เข้าค่าย Day Camp อย.น้อย จังหวัดสกลนคร (8-9 ธันวาคม 2547) click
Day Camp อย.น้อย จังหวัดยโสธร (23 พฤศจิกายน 2547) click
Day CAmp อย.น้อย จังหวัดขอนแก่น click
Day Camp อย.น้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ (15-16 ธันวาคม 2547) click
Day Camp อย.น้อย จังหวัดมุกดาการ (22-23 ธันวาคม 2547) click

ภาพเภสัชกรประชาสรรณ์ บรรยาย อย.น้อย

เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี
ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมฯ โทร 0-1661-8579
ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล - Glocalization Training Center
ที่ตั้งเลขที่ 11 หมู่ 8 บ้านหนองโจด ตําบลบ้านเป็ด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-4332-4071 e-mail : glocalization@thaialnd.com
(( www.prachasan.com | www.glocalization.org ))

http://elib.fda.moph.go.th/library/default.asp?page2=subdetail&id_L1=27&id_L2=15519&id_L3=217

ฐานข้อมูลกฎหมาย ตามแผน
พัฒนากฎหมาย ปี 2551
ยา
อาหาร
เครื่องสําอาง
เครื่องมือแพทย์
วัตถุอันตราย
วัตถุออกฤทธิ์ฯ
สารระเหย
ยาเสพติด
กฎหมายฉบับใหม่ตามปี
ปี พ.ศ. 2552
ปี พ.ศ. 2551
ปี พ.ศ. 2550
ปี พ.ศ. 2549
ปี พ.ศ. 2548
ปี พ.ศ. 2547
ปี พ.ศ. 2546
ข้อมูลย้อนหลัง

ยาลดความอ้วน
กลูตาไธโอน
สารเมลามีน
ไซบูทรามีน
สารไดออกซิน

Hot Issue ทั้งหมด

หนังสือใหม่
วารสารฉบับใหม่
ข่าวสาร อย.
ข่าวสารศูนย์วิทยบริการ
ข่าวน่าสนใจ
อ่านหนังสือพิมพ์
อ่านวารสาร

ผลการประเมิน กพร. ปี
2551
ข่าวผลการดําเนินคดี
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายเดือน
ปฏิทินกิจกรรม อย.
แบบฟอร์มรายงานผลการ
ประชุม ดูงานและฝึกอบรม
ต่างประเทศ

อย. ดอทคอม

โครงการศูนย์กลางสารสนเทศ
งานวิจัยสุขภาพของประเทศไทย
ทุกสถาบัน
Go!!

รายละเอียดโครงการ
พจนานุกรมศัพท์ IT
พจนานุกรม Lexitron
ราชบัณทิตยสถาน
Cambridge Dictionary
Cyberdict Dictionary
Dictionary.com
สารานุกรมไทย (เยาวชน)

วิธีการปิดเครื่อง shutdown
วินโดวส์อย่างไวไม่เกิน 5
วินาที
ปรับแต่งคอมให้กลับไปเป็น
เหมือนตอนลง windows
ใหม่
หยุดเวลาดูบลูสกรีน เพื่อ
อ่านข้อความ Error ที่หน้า
จอฟ้า
ความจุของฮาร์ดดิสต์ไม่ตรง
ตามจริง แล้วมันหายไป
ไหน?
เรื่องง่ายๆ ที่หลายคนอาจ
ลืม Windows XP ก็มีตัว
ช่วย backup

แบบสํารวจความคิดเห็น
(ตั้งแต่ 1 เมษายน 2548)
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ช้ามาก
ช้า
ปานกลาง
เร็ว

Trick ทั้งหมด

ความน่าสนใจของข้อมูล
ควรปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

Food Standards Agency
Cosmetics Design
PubMed Central
Free Medical Journals
HighWire Press

ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก

ทั้งหมด

ความคิดเห็น อื่นๆ

542642 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
ตกลง

เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites

จํานวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th

http://elib.fda.moph.go.th/library/default.asp?page2=subdetail&id_L1=27&id_L2=15519&id_L3=217
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