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สานักวิชาแพทยศาสตร์
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ผู้ดูแล
สานักวิชาพยาบาลศาสตร์
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เตือนผู้ป่วยอัตโนมัติทางโทรศัพท์
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ศึกษารูปแบบการปรับตัวในผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทรายใหม่ กรณีศึกษา
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ปราศจากไวรัสโดยใช้ 5-Azacytidine และการเพิ่มการแสดงออกของ
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เซลล์ประสาทโดยใช้ 5-Azadeoxycytidine และ Trichostatin A
ลักษณะสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและอัตราการเกิดอุบัติเหตุหกล้มของ
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