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บุคคลสาคัญ : เภสัชกรหญิง ศาสตราจารย์ฉวี บุนนาค
(เผยแพร่ : 20 กค. 2558)
การประเมินการปฏิบตั ติ ามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุ ญาตและ
การกาหนดสถานที่ อุปกรณ์ และวิธปี ฏิบตั ทิ างเภสัชกรรมชุมชน
ของร้านขายยาแผนปจั จุบนั ในจังหวัดลาพูน
อินทริยา อินทพันธุ์ (เผยแพร่ : 3 กค. 2558)
พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีไ่ ม่มขี อ้ บ่งใช้ทางการแพทย์
ของผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังใน อาเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
สมจิต อสิพงษ์ (เผยแพร่ : 6 กค. 2558)
ความชุกและลักษณะของร้านชาที่จาหน่ ายยาปฏิชีวนะในเขต
อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง
อารีรตั น์ คุณยศยิง่ (เผยแพร่ : 7 กค. 2558)
ป จั จัย ที่มีผ ลต่ อ การได้ร ับ ยากลุ่ ม Angiotensin Converting
Enzyme Inhibitor (ACEI) หรือ Angiotensin Receptor Blocker
(ARB) ในผูป้ ว่ ยเบาหวาน ของโรงพยาบาลกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
ประภา พิทกั ษา และ ธิญญรัตน์ ประสานนิษฐ์
(เผยแพร่ : 8 กค. 2558)
การเสริม สร้า งความเข้ม แข็ง ของมาตรการควบคุ ม การผลิต
น้าแข็งหลอดในจังหวัดชัยนาท
มาริสา ไก่แก้วกาญจนา (เผยแพร่ : 11 กค. 2558)
การจัดทากรอบบัญชีรายการยาของจังหวัดพะเยา
ไพรจิตร ชัยจารูญพันธุ,์ พิมพ์ชนก หยีวยิ ม และ
อภินนั ท์ วันโน (เผยแพร่ : 14 กค. 2558)
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร ใ ช้ ย า ส มุ น ไ พ ร แ ล ะ ย า แ ผ น ไ ท ย ข อ ง
สถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดร้อยเอ็ดในปี
2557
ธีราวุฒิ มีชานาญ (เผยแพร่ : 20 กค. 2558)
ความชุกและลักษณะของร้านชาที่จาหน่ ายยาปฏิชีวนะในเขต
อาเภองาว จังหวัดลาปาง
ภาณุ วิรยิ านุทยั (เผยแพร่ : 20 กค. 2558)
การประเมิน การดาเนิ น งานของศูน ย์เ ตือ นภัย ด้า นผลิต ภัณฑ์
สุขภาพในชุมชนของจังหวัดศรีสะเกษ
พรรณนภา ศรีสวัสดิ ์ (เผยแพร่ : 27 กค. 2558)
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สถานการณ์ ก ารโฆษณาผลิต ภัณ ฑ์สุ ข ภาพที่ผิด กฎหมายทางวิท ยุ ท้อ งถิ่น
จังหวัดลพบุรใี นยุคของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช .)
ตุลาภรณ์ รุจริ ะยรรยง (เผยแพร่ : 4 กย. 2558)
ความชุกและลักษณะของร้านชาทีจ่ าหน่ายยาปฏิชวี นะในเขตอาเภอเมืองปาน
จังหวัดลาปาง
นฤมล สุรนิ ทร์ (เผยแพร่ : 4 กย. 2558)

206

การบูรณาการการเรียนรูช้ ุมชนในหลักสูตรบริบาลเภสัชกรรม
กฤษณี สระมุณี, สมศักดิ ์ อาภาศรีทองสกุล, ธนพงศ์ ภูผาลี,
สุรศักดิ ์ ไชยสงค์ และ ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง (เผยแพร่ : 7 กย. 2558)

216

ผลกระทบของสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการ
ปฏิบตั งิ านคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและการปรับตัวของเภสัชกร
โศภิต สุขสุพนั ธ์ และ สงวน ลือเกียรติบณ
ั ฑิต (เผยแพร่ : 15 ตค. 2558)

234

การค้นหาเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยาโดยใช้เครื่องมือส่งสัญญาณของ
โรงพยาบาลประจาจังหวัดในประเทศไทย
น่ารัก ยีส่ นุ่ แป้น, ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ, วรรณี กีรติเตชากร,
ทิฆมั พร เอือ้ วิเศษวงศ์, ธิดา นิงสานนท์, อุษา ฉายเกล็ดแก้ว, บุษบา
จินดาวิจกั ษณ์, สุวฒ
ั นา จุฬาวัฒนทล และ สมาชิกทีมนา AdCoPT
(เผยแพร่ : 16 ตค. 2558)

250

ผลกระทบทางสุขภาพจากการใช้พาราควอตและแนวทางจัดการความเสีย่ ง
กรณีศกึ ษา ตาบลปงสนุก อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
พันธ์เทพ เพชรผึง้ (เผยแพร่ : 22 ตค. 2558)

259

ถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาชมรมคุม้ ครองผูบ้ ริโภคตาบลตลุก อ.สรรพยา
จ.ชัยนาท
กริช ก้อนทอง และ ยุภาพรรณ มันกระโทก (เผยแพร่ : 26 ตค. 2558)

269

ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธกี ารเผชิญความเครียดเชิงรุกและระดับความเครียด
ต่อผลการประเมินในรายวิชาฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพเภสัชกรรม 3 (โอสถศาลา)
ทิพวรรณ ศิรเิ ฑียรทอง และ ศุภฤกษ์ โกวินธนาพัฒน์
(เผยแพร่ : 26 ตค. 2558)
รูปแบบการสังใช้
่ ยาและปญั หาการใช้ยาบรรเทาอาการปวดและยาเสริมบรรเทา
ปวดในผูป้ ว่ ยโรคข้อเสือ่ ม
ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ และ ปวิช พากฏิพทั ธ์
(เผยแพร่ : 10 พย. 2558)
การพัฒนาซอฟต์แวร์สาธิตเพื่อการดูแลผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้ยาวาร์ฟารินในโรงพยาบาล
ปตั ตานี
เจนจิรา ตันติวชิ ญวานิช, โพยม วงศ์ภูวรักษ์ และ วิบุล วงศ์ภูวรักษ์
(เผยแพร่ : 10 ธค. 2558)
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