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อ้วนของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ จังหวัดระนอง. วารสารพยาบาลสาธารณสุข 2561; 32(1), 117135
นิภาพร รังสูงเนิน, เพลินพิศ บุณยมาลิก, อรวรรณ แก้วบุญชู, อาภาพร เผ่าวัฒนา. ผลของโปรแกรมการรับรู้
ความสามารถตนเองต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในพนักงานกวาดถนนเทศบาลเมือง
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