
 
 

         
 

 

ปีท่ี 7 เล่มท่ี 2 กค.-ธค. 2558  

92 บุคคลส าคญั : เภสชักรหญงิ ศาสตราจารยฉ์ว ีบุนนาค 
       (เผยแพร่ : 20 กค. 2558) 

94 การประเมนิการปฏบิตัติามกฎกระทรวงว่าดว้ยการอนุญาตและ
การก าหนดสถานที ่อุปกรณ์ และวธิปีฏบิตัทิางเภสชักรรมชุมชน
ของรา้นขายยาแผนปจัจุบนัในจงัหวดัล าพนู 
       อนิทรยิา อนิทพนัธุ ์(เผยแพร่ : 3 กค. 2558) 

105 พฤตกิรรมการใชผ้ลติภณัฑส์ขุภาพทีไ่ม่มขีอ้บ่งใชท้างการแพทย์
ของผูป้ว่ยโรคเรือ้รงัใน อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรสีะเกษ  
       สมจติ อสพิงษ์ (เผยแพร่ : 6 กค. 2558) 

114 ความชุกและลกัษณะของร้านช าที่จ าหน่ายยาปฏิชีวนะในเขต
อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล าปาง  
       อารรีตัน์ คุณยศยิง่ (เผยแพร่ : 7 กค. 2558) 

121 ปจัจัยที่มีผลต่อการได้รับยากลุ่ม Angiotensin Converting 
Enzyme Inhibitor (ACEI) หรอื Angiotensin Receptor Blocker 
(ARB) ในผูป้ว่ยเบาหวาน ของโรงพยาบาลกนัทรลกัษ์  
จงัหวดัศรสีะเกษ  
         ประภา พทิกัษา และ ธญิญรตัน์ ประสานนิษฐ ์ 
         (เผยแพร่ : 8 กค. 2558) 

130 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของมาตรการควบคุมการผลิต
น ้าแขง็หลอดในจงัหวดัชยันาท  
          มารสิา ไก่แกว้กาญจนา (เผยแพร่ : 11 กค. 2558) 

145 การจดัท ากรอบบญัชรีายการยาของจงัหวดัพะเยา 
          ไพรจติร ชยัจ ารญูพนัธุ,์ พมิพช์นก หยวียิม และ     
          อภนินัท ์วนัโน (เผยแพร่ : 14 กค. 2558) 

155 กา รป ร ะ เ มินก า ร ใ ช้ ย า สมุ น ไพ รแล ะย าแผนไทยของ
สถานพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสุขในจงัหวดัรอ้ยเอด็ในปี 
2557  
            ธรีาวุฒ ิมชี านาญ (เผยแพร่ : 20 กค. 2558) 

167 ความชุกและลกัษณะของร้านช าที่จ าหน่ายยาปฏิชีวนะในเขต
อ าเภองาว จงัหวดัล าปาง 
            ภาณุ วริยิานุทยั (เผยแพร่ : 20 กค. 2558) 

178 การประเมินการด าเนินงานของศูนย์เตือนภัยด้านผลิตภัณฑ์
สขุภาพในชุมชนของจงัหวดัศรสีะเกษ 
             พรรณนภา ศรสีวสัดิ ์(เผยแพร่ : 27 กค. 2558) 
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187 สถานการณ์การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางวิทยุท้องถิ่น 
จงัหวดัลพบุรใีนยุคของคณะรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยแห่งชาต ิ(คสช .) 
       ตุลาภรณ์ รุจริะยรรยง (เผยแพร่ : 4 กย. 2558) 

200 ความชุกและลกัษณะของรา้นช าทีจ่ าหน่ายยาปฏชิวีนะในเขตอ าเภอเมอืงปาน 
จงัหวดัล าปาง 
        นฤมล สรุนิทร ์(เผยแพร่ : 4 กย. 2558) 

206 การบรูณาการการเรยีนรูชุ้มชนในหลกัสตูรบรบิาลเภสชักรรม 
        กฤษณี สระมุณี, สมศกัดิ ์อาภาศรทีองสกุล, ธนพงศ ์ภูผาล,ี  
         สรุศกัดิ ์ไชยสงค ์และ ชนตัถา พลอยเลื่อมแสง (เผยแพร่ : 7 กย. 2558) 

216 ผลกระทบของสถานการณ์ความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตต่้อการ
ปฏบิตังิานคุม้ครองผูบ้รโิภคและการปรบัตวัของเภสชักร 

โศภติ สขุสพุนัธ ์และ สงวน ลอืเกยีรตบิณัฑติ (เผยแพร่ : 15 ตค. 2558) 

234 การคน้หาเหตุการณ์ไม่พงึประสงคจ์ากการใชย้าโดยใชเ้ครื่องมอืสง่สญัญาณของ 
โรงพยาบาลประจ าจงัหวดัในประเทศไทย 

น่ารกั ยีสุ่น่แป้น, ปราโมทย ์ตระกลูเพยีรกจิ, วรรณี กรีตเิตชากร, 
ทฆิมัพร เอือ้วเิศษวงศ,์ ธดิา นิงสานนท,์ อุษา ฉายเกลด็แกว้, บษุบา 
จนิดาวจิกัษณ์, สวุฒันา จุฬาวฒันทล และ สมาชกิทมีน า AdCoPT 
(เผยแพร่ : 16 ตค. 2558) 

250 ผลกระทบทางสขุภาพจากการใชพ้าราควอตและแนวทางจดัการความเสีย่ง 
กรณีศกึษา ต าบลปงสนุก อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน 

พนัธเ์ทพ เพชรผึง้ (เผยแพร่ : 22 ตค. 2558) 

259 ถอดบทเรยีนกระบวนการพฒันาชมรมคุม้ครองผูบ้รโิภคต าบลตลุก อ.สรรพยา 
จ.ชยันาท 
          กรชิ กอ้นทอง และ ยุภาพรรณ มนักระโทก (เผยแพร่ : 26 ตค. 2558) 

269 ความสมัพนัธร์ะหว่างกลวธิกีารเผชญิความเครยีดเชงิรุกและระดบัความเครยีด
ต่อผลการประเมนิในรายวชิาฝึกปฏบิตังิานวชิาชพีเภสชักรรม 3 (โอสถศาลา) 

ทพิวรรณ ศริเิฑยีรทอง และ ศุภฤกษ์ โกวนิธนาพฒัน์  
(เผยแพร่ : 26 ตค. 2558) 

278 รปูแบบการสัง่ใชย้าและปญัหาการใชย้าบรรเทาอาการปวดและยาเสรมิบรรเทา
ปวดในผูป้ว่ยโรคขอ้เสือ่ม 
         ภทัรนิทร ์กติตบิุญญาคณุ และ ปวชิ พากฏพิทัธ ์ 
         (เผยแพร่ : 10 พย. 2558) 

288 การพฒันาซอฟตแ์วรส์าธติเพื่อการดแูลผูป้ว่ยทีใ่ชย้าวารฟ์ารนิในโรงพยาบาล
ปตัตานี 
         เจนจริา ตนัตวิชิญวานชิ, โพยม วงศภ์ูวรกัษ์ และ วบิุล วงศภ์ูวรกัษ์ 
         (เผยแพร่ : 10 ธค. 2558) 
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