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บุคคลสำคัญ : เภสัชกรหญิงสุขสงบ บัวสรวง
(เผยแพร่ : 22 กค. 2559)
คุณภำพชีวิตของผู้ป่วยโรคข้อเข่ำเสื่อมในโรงพยำบำล
นพรัตนรำชธำนี
บุษรำ วำจำจำเริญ, ณัฏฐิญำ ค้ำผล,
สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย (เผยแพร่ : 30 กค. 2559)
กำรวิเครำะห์บทบำทของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่อยู่
ในควำมรับผิดชอบของกลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและ
เภสัชสำธำรณสุข สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุดรธำนี
มะโนตร์ นำคะวัจนะ (เผยแพร่ : 30 กค. 2559)
ผลกำรให้บริบำลทำงเภสัชกรรมตำมแนวทำงกำรรักษำผู้ป่วย
ไมเกรนในร้ำนยำมหำวิทยำลัย: กำรศึกษำนำร่อง
ปรำงทิพย์ ล้อดงบัง, รณิดำ เดชะ, วัลยำ สุนทรำ,
สุดำ นันกลำง, รจเรศ หำญรินทร์ และ
สำยทิพย์ สุทธิรักษำ (เผยแพร่ : 1 สค. 2559)
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงค่ำ HbA1C กับระดับนำตำลในเลือดหลัง
อำหำรกลำงวัน 4 ชั่วโมงและก่อนอำหำรเย็นในผู้ปว่ ย
เบำหวำนชนิดที่ 2 ทีใ่ ช้ยำเม็ดลดระดับนำตำลในเลือด
ธนนันต์ เกษสุวรรณ และ สุธำทิพย์ พิชญไพบูลย์
(เผยแพร่ : 3 สค. 2559)
ควำมชุกของกำรปนเปื้อนเชือจุลินทรีย์ในนำแข็งหลอด ณ จุด
ต่ำง ๆ จำกแหล่งผลิต ไปยังร้ำนอำหำรหรือแผงลอย
จำหน่ำยอำหำร
วิไลวรรณ สำครินทร์ (เผยแพร่ : 6 ส.ค. 2559)
กำรใช้ยำปฏิชวี นะในฟำร์มปศุสตั ว์: กรณีศึกษำจังหวัดเชียงใหม่
ณัฐธิดำ สุขสำย, ณัฐพร รัฐบำรุง,
พักตร์วิภำ สุวรรณพรหม และหทัยกำญจน์ เชำวนพูนผล
(เผยแพร่ : 6 ส.ค. 2559)
Prevalence and antibiotic use in hospitalized patients with a
history of penicillin allergy
Cheeratikarn Phithakham, Napaporn Pinmanee,
Ronnakrit Chotinun, and Romanee Chaiwarith
(เผยแพร่ : 9 ส.ค. 2559)
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ควำมชุกของผู้ป่วยที่มีโอกำสได้รับยำพำรำเซตำมอลเกินขนำดกำรรักษำจำกกำร
สั่งใช้ยำของโรงพยำบำลขนำด 250 เตียงแห่งหนึ่งในภำคใต้
อังคณำ ช่วยชัย, อลิสำ แซ่ตัน, ณิชำกร อภิรมย์รักษ์, นนทรี ขวัญทอง,
วรรณวิภำ แก้วมณี (เผยแพร่ : 12 ส.ค. 2559)
กำรประเมินกระบวนกำรนำนโยบำยเกณฑ์จริยธรรมว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรขำย
ยำไปสู่กำรปฏิบัติในโรงพยำบำลปทุมรำชวงศำ จังหวัดอำนำจเจริญ
จันทร์จรีย์ ดอกบัว, นุศรำพร เกษสมบูรณ์ (เผยแพร่ : 14 ส.ค. 2559)
กำรประเมินฉลำกยำเสริมสำหรับผู้ป่วยนอกโดยบุคคลำกรทำงกำรแพทย์
จิรวรรณ แสงรัศมี (เผยแพร่ : 17 ส.ค. 2559)
กำรสร้ำงศักยภำพของชุมชนในกำรจัดกำรปัญหำยำและผลิตภัณฑ์สุขภำพที่ไม่
เหมำะสม: กรณีอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
เบญจมำศ บุดดำวงศ์, วรสุดำ ยูงทอง (เผยแพร่ : 29 ก.ย. 2559)
กำรศึกษำบทบำทของคณะกรรมกำรบริหำรเวชภัณฑ์จังหวัดขอนแก่น
ศศิธร เอืออนันต์ (เผยแพร่ : 29 ก.ย. 2559)
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับกำรเข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพของร้ำนยำ
ในเขตบริกำรสุขภำพที่ 4
จุไรรัตน์ คงล้อมญำติ (เผยแพร่ : 3 ต.ค. 2559)
กำรวิเครำะห์ผลกระทบของนโยบำยที่ต่อคุณภำพของยำในท้องตลำด:
กรณีศึกษำกำรละลำยของยำเม็ด norfloxacin
กนกวรรณ มุจรินทร์, ภิรำกรณ์ ศรีมงคล, นุศรำพร เกษสมบูรณ์,
วรสุดำ ยูงทอง (เผยแพร่ : 5 ต.ค. 2559)
ผลกำรบริบำลทำงเภสัชกรรมในผู้ป่วยนอกโรคจิตเภท: กำรวิจัยเชิงทดลอง
แบบสุ่ม
ธรัลหทัย วิริยะสิริสกุล, ฐชำนันท์ อิสริยะชัยกุล, จันทร์ทิพย์ กำญจนศิลป์,
สำยทิพย์ สุทธิรักษำ (เผยแพร่ : 21 ต.ค. 2559)
ควำมต้องกำรพัฒนำสมรรถนะทำงเทคนิคในงำนคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนผลิตภัณฑ์
สุขภำพของเจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลใน จังหวัดบุรีรัมย์
อุษณีย์ อนุวรรตวรกุล (เผยแพร่ : 25 ต.ค. 2559)
ควำมชุกของกำรมีสำรเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้ำงในผักจำกตลำดและ
ห้ำงสรรพสินค้ำในอำเภอเมือง จังหวัดมหำสำรคำม
ธนพงศ์ ภูผำลี, อรนุช วงศ์วัฒนำเสถียร, สมศักดิ์ อำภำศรีทองสกุล.
มำลี สุปันตี (เผยแพร่ : 25 ต.ค. 2559)
ลักษณะของกำรฝ่ำฝืนจรรณยำบรรณวิชำชีพเภสัชกรรมและกำรวินิจฉัยชีขำด
ของคณะกรรมกำรสภำเภสัชกรรม
ศิริพร ปั่นพุด (เผยแพร่ : 30 ต.ค. 2559)
กำรเข้ำถึงกิจกรรมกำรศึกษำต่อเนื่องทำงเภสัชศำสตร์ของเภสัชกรในประเทศไทย
จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์, ณัฏฐ์อริญ เดชะศิริพงษ์
(เผยแพร่ : 10 พ.ย. 2559)
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ควำมชุกของโฆษณำผลิตภัณฑ์สุขภำพที่ไม่ถูกกฎหมำยทำงวิทยุท้องถิ่นใน
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
กนกพร ชนะค้ำ (เผยแพร่ : 14 พ.ย. 2559)
ควำมชุกของกำรใช้ผลิตภัณฑ์สุขภำพเพื่อควบคุมนำหนักอย่ำงไม่เหมำะสมของ
วัยรุ่นหญิงในจังหวัดสระบุรีและปัจจัยที่มีผล
วำรุณี ชลวิหำรพันธ์ (เผยแพร่ : 13 ธ.ค. 2559)
กำรวิเครำะห์ข้อกำหนดท้องถิ่นในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ที่ออกตำม
กฎหมำยกำรสำธำรณสุขเพื่อควบคุมสถำนประกอบกำรภำยใต้
กฎหมำยอำหำรและยำ
อรพินท์ พุ่มภัทรชำติ (เผยแพร่ : 16 ธ.ค. 2559)
ดัชนี
ประกำศเกียรติคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจำรณำต้นฉบับวำรสำรเภสัชกรรมไทย
ปีที่ 8 พ.ศ. 2559

