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ชื่อโครงการ
การศึกษาผลของการนัง่ สมาธิเพื่อรักษาอาการซึมเศร้ าของผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้ า
การรักษาภาวะซึมเศร้ า สาเหตุจากการปรับตัวต่อโรคทางกาย ด้ วยวิธีจิตบาบัดแนวพุทธ
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