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บุคคลสำคัญ : เภสัชกร พลตรีประเสริฐ ธีรคุปต์
(เผยแพร่ : 22 ธค. 2558)
รำยกำรยำที่ไม่เหมำะสมทีผ่ ู้สูงอำยุใช้ในบ้ำนพักคนชรำ
วรัญญำ บัวขวัญ และ สุธำทิพย์ พิชญไพบูลย์
(เผยแพร่ : 10 ธค. 2558)
กำรวิ เครำะห์ ต้ น ทุ น อรรถประโยชน์ ข องยำเคมี บ ำบั ด สู ต รแรก
ระหว่ำง cisplatin ร่วมกับ pemetrexed และ carboplatin ร่วมกับ
paclitaxel ในกำรรักษำผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กระยะ
ลุกลำมชนิด non-squamous
พิศอำภำ ธงภักดิ,์ สุมิตรำ ทองประเสริฐ และ
อัญชลี เพิ่มสุวรรณ (เผยแพร่ : 10 ธค. 2558)
กำรนำวิทยำกำรกำกับดูแลมำใช้ในกำรขึ้นทะเบียนตำรับยำ
ชีววัตถุ
กฤษดำ ลิมปนำนนท์ (เผยแพร่ : 17 ธค. 2558)
ผลของกระบวนกำรสร้ำงควำมสอดคล้องต่อเนื่องทำงยำ ณ หอ
ผู้ป่วยศัลยกรรมของโรงพยำบำลศูนย์แห่งหนึ่ง
กรองหทัย มะยะเฉีย่ ว, โพยม วงศ์ภวู รักษ์
(เผยแพร่ : 19 ธค. 2558)
ผลจำกกำรมีส่วนร่วมของเภสัชกรในกำรเยี่ยมบ้ำนในทีมสหสำขำ
วิชำชีพต่อ ควำมดันโลหิตและควำมร่วมมือกำรใช้ยำของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง
วิรัญชน์ ตวงสุวรรณ และ อรัมษ์ เจษฎำญำนเมธำ
(เผยแพร่ : 9 กพ. 2559)
ควำมชุกและลักษณะควำมคลำดเคลื่อนในกำรสั่งยำสำหรับผู้ป่วย
ใน ก่อนออกจำกโรงพยำบำลในระดับตติยภูมแิ ห่งหนึ่งในปี 2557
ลดำวัลย์ ศิริลักษณ์ และ พีรธัช บัวลอย
(เผยแพร่ : 19 กพ. 2559)
กระบวนกำรกำรโฆษณำผลิตภัณฑ์สุขภำพของผู้ประกอบกำรวิทยุ
ท้องถิ่น : มุมมองเชิงคุณภำพ
กฤษฎำ วิทยำรัฐ, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต และ
สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิโ์ ชค (เผยแพร่ : 23 กพ. 2559)
กำรจัดกำรโฆษณำทำงอินเทอร์เน็ต: กรณีของยำแผนโบรำณทีม่ ี
กำรแจ้งเตือนภัยใน www.tumdee.org
เพลิน จำแนกพล (เผยแพร่ : 5 มีค. 2559)
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กำรทบทวนวรรณกรรมอย่ำงเป็นระบบและกำรวิเครำะห์อภิมำนประสิทธิภำพของ
ไฟโตสเตอรอลในกำรลดระดับไขมันในเลือดในผู้ป่วยที่ได้รับยำกลุ่ม HMG CoA
reductase inhibitors
วิระพล ภิมำลย์, ปวิช พำกฏิพัทธ์, บรรลือ สังข์ทอง, วนิดำ ไทรชมภู
และ กฤษณี สระมุณี (เผยแพร่ : 31 มีค. 2559)
อำกำรไม่พึงประสงค์จำกยำเคมีบำบัดในผู้ป่ วยมะเร็งระบบโลหิ ตวิทยำ ณ หอ
ผู้ป่วยอำยุรกรรมชำย 2 โรงพยำบำลสงขลำนครินทร์
วรุณสุดำ ศรีภักดี, ซูมัยยะห์ เด็งและ, อทิตยำ พำนถิ และ
ฮุสนำ ภูยุทธำนนท์ (เผยแพร่ : 1 เมษ. 2559)
ควำมเข้ำใจคำสั่งใช้ยำแบบอัตรำส่วนในกลุ่มยำที่มีควำมเสี่ยงสูงของพยำบำล
วิชำชีพและกำรคำนวณเพื่อเตรียมยำตำมคำสั่งใช้ยำ
ฐิติมำ ด้วงเงิน, ชำนนท์ หนูสวัสดิ์ และ ศุภำพิชญ์ สกุลเวช
(เผยแพร่ : 8 เมย. 2559)
คุณภำพของน้ำบริโภคในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิทในจังหวัดสระบุรีและแนวทำงกำร
ปรับปรุง
ชวัลวลัย เมฆสวัสดิชัย และ ชิดชนก เรือนก้อน (เผยแพร่: 10 เมย. 2559)
กำรประเมิ น กำรสั่งใช้ ยำ cefoperazone/sulbactam ในโรงพยำบำลชุม ชนแห่ ง
หนึ่งในจังหวัดกำฬสินธุ์
จิตตวดี กมลพุทธ (เผยแพร่ : 12 เมย. 2559)
ควำมชุกและลักษณะของภำวะควำมดันเลือดต่ำขณะเปลี่ยนอิริยำบถชนิดที่ มี
อำกำรทำงคลินิกในผู้ป่วยไทย ที่เป็นโรคพำร์กินสัน
สิรนันท์ กลั่นบุศย์, สิริพรรณ พัฒนำฤดี, ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ,
จุฑำมณี สุทธิสีสังข์ และ รุ่งโรจน์ พิทยศิริ (เผยแพร่ : 23 เมย. 2559)
กำรจัดกำรปัญหำกำรใช้ยำของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้ำนโดยเภสัชกรครอบครัวใน
เครือข่ำยบริกำรสุขภำพอำเภอกระนวน
สมทรง รำชนิยม และ กฤษณี สระมุณี (เผยแพร่ : 23 เมย. 2559)
กระบวนกำรผลิตแคบหมูที่มีผลต่อกำรตกมำตรฐำนเรื่องปริมำณสำรโพลำร์ใน
น้ำมันทอดซ้ำ:กรณีศึกษำจังหวัดแพร่
ประเสริฐ กิตติประภัสร์ (เผยแพร่ : 5 พค. 2559)
กำรเฝ้ำระวังและจัดกำรกับกำรโฆษณำที่ฝ่ำฝืนพระรำชบัญญัติเครื่องสำอำงโดย
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำในปีงบประมำณ 2554-2558
ฉัตรชัย พำนิชศุภภรณ์ร์ (เผยแพร่ : 9 พค. 2559)
กำรประเมินผลกำรเยี่ยมบ้ำนโดยทีมสหวิชำชีพที่มีเภสัชกรร่วมทีมเพื่อจัดกำร
ปัญหำกำรใช้ยำในผู้ป่วยเบำหวำนและควำมดันโลหิตสูงของโรงพยำบำลน้ำพอง
จังหวัดขอนแก่น
นรินทรำ นุตำดี และ กฤษณี สระมุณี (เผยแพร่ : 15 พค. 2559)
กำรวิเครำะห์ กฎหมำยที่ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในกรณี
กำรโฆษณำที่ฝ่ำฝืนกฎหมำยผลิตภัณฑ์สุขภำพ
รังสรรค์ วงษ์บุญหนัก (เผยแพร่ : 17 พค. 2559)

