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ดัชนีวารสารเภสัชกรรมไทย 
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1-2 มกราคม-ธันวาคม 2556 

 

ดัชนีค าส าคัญ (ภาษาไทย)  

 

ค าส าคัญ             หน้าที่ 
 

การคุ้มครองผู้บรโิภค   131     

การบังคับใช้กฎหมาย  131     

การประสานรายการยา  2     

การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผล   63     

การวิจัยแบบมีส่วนร่วม   91     

การสอนเชิงปฏิบัตจิริง  16     

การส ารวจค่าตอบแทน 121     

การส ารวจชมุชน  16     

การออกแบบการสอน   16     

ความคลาดเคล่ือนทางยา  2     

ความปลอดภัยของผู้ปว่ย   24     

ความปลอดภัยของผู้ปว่ย  2     

ค่าตอบแทนของเภสัชกร  121      

คุณภาพชีวติ  43     

คุณสมบัติการวัด 43     

เจ้าหน้าทีห่น่วยบริการปฐมภมูิ   91     

ฉลากรูปภาพ   79     

บริบาลทางเภสัชกรรม   108     

แบบวัดคุณภาพชวีิต   43     
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ดัชนีค าส าคัญ (ภาษาไทย)  (ต่อ)X 

 

ค าส าคัญ               หน้าที่ 
ปัญหาเภสัชกรแขวนป้าย  131     

ผู้ป่วยมะเร็งผู้ใหญ่   63     

ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ าร่วมกับมไีข้  63     

เภสัชกร  24     

เภสัชกรรมโรงพยาบาล  2, 24     

เภสัชศาสตร์ศึกษา 16     

เภสัชเศรษฐศาสตร ์  63     

เภสัชสาธารณสุข 131     

มะเร็งต่อมไทรอยด์   43     

ยากลุ่มเมทิลแซนทีน   79     

ยาที่ต้องระมัดระวังสูง   79     

ยาที่มีความเส่ียงสูง  24     

ยาวาร์ฟาริน   108     

ระบบงานบริการส่งมอบยาและให้ค าแนะน าการใชย้า 91     

ระบบยาและสุขภาพ   16     

ร้านยา   131     

สหสาขาวิชาชีพ  131     

อาการไม่พึงประสงค ์ 131     

เอกสารให้ค าแนะน าด้านยา   79     
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ดัชนีวารสารเภสัชกรรมไทย 
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1-2 มกราคม-ธันวาคม 2556 

 

ดัชนีค าส าคัญ (ภาษาอังกฤษ)             หน้าที่ 

 
ค าส าคัญ         หน้าที่ 

 
adult cancer patients 63   
adverse drug reaction 108   
community survey 16   
consumer protection 131   
cost effectiveness analysis 63   
drug and health system 16   
drug dispensing and drug counseling service system 91   
drug information material 79   
drugstores 131   
febrile neutropenia 63   
high alert drugs 79   
high-alert drugs 24   
hospital pharmacy  24   
hospital pharmacy 2   
instructional design 16   
interdisciplinary healthcare team  79   
International Normalized Ratio (INR)  108   
law enforcement 131   
measures for quality of life 43   
medication errors  2   
medication reconciliation  2   
methylxantines 79   
participation action research 91   
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ดัชนีค าส าคัญ (ภาษาอังกฤษ)  (ต่อ)             หน้าที่ 

 
ค าส าคัญ        หน้าที่   
 
patient safety  

 
2   

patient safety 24   
pharmaceutical care 108    
pharmacist compensation 121   
pharmacist 24   
pharmacists’ license hanging 131   
pharmacoeconomics  63   
pharmacy education  16   
pictograms 79   
primary health care personnel 91   
psychometric properties 43   
public health pharmacy  131   
quality of life 43   
salary survey 121   
teaching with real cases         16    
thyroid cancer 43   
warfarin   108   
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ดัชนีวารสารเภสัชกรรมไทย 
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1-2 มกราคม-ธันวาคม 2556 

 

ดัชนผีู้แต่ง             หน้าที ่
 

ค าส าคัญ                                         หน้าที่ 
 

กนกกาญจน์ ไชยกาล 121 
จุฑามาส วสุพงศ์อยัยะ  43 
เจนจิรา ตันติวชิญวานิช   108 
ดรุวรรณ คลังศรี  91 
ทิพย์สุดา เปรมภตูิ  79 
ธีรพล เปรมประภา 43 
พักตร์วิภา สุวรรณพรหม 79, 91 
โพยม วงศ์ภูวรักษ ์ 2 
ภาณุพงศ์ พรหมเอียด 121 
รังสิมา ไชยาส ุ 108 
รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์   91 
วิวรรณ ชัยฤทธิพงศ ์ 121 
ศิริรัตน์ ไสไทย    2 
สกนธ์ สุภากุล 63 
สงวน ลือเกียรติบัณฑิต   43, 131 
สถิตพงศ์  ธนวิริยะกุล 16 
สุปราณี นิยมเดชา   131 
สุพัตรา เมฆพิรุณ 24 
สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ ์ 121 
อรนุช แจ่มดี  63 
อัญชลี เพิ่มสุวรรณ   63 
อาทิตยา สารานพคุณ 121 
ฮาวารี ยหีะมะ 121 
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