
 
 

         
 

 

ปีท่ี 9 เล่มท่ี 1 ม.ค.-มิ.ย. 2560 
 

1 บุคคลส าคญั : เภสชักรชวูทิย ์รตันไชย 
    (เผยแพร ่: 28 ม.ค. 2560) 

3 การพฒันาโครงการตรวจหาสเตยีรอยดใ์นยาแผนโบราณดว้ยชุด
ทดสอบสเตยีรอยด:์ กรณีศกึษาต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุร ี
จงัหวดัชลบุร ี 
    จรยิา อคัรวรณัธร, ณฏัฐญิา คา้ผล (เผยแพร ่: 10 พ.ย. 2559)  

15 การใหข้อ้มลูยาแก่ผูป้ว่ยของสถานพยาบาลประเภททีไ่มร่บัผูป้ว่ย
ไวค้า้งคนืในจงัหวดัชลบุร ี
     มิง่ขวญั ธนเศรษฐกร, วารณี บุญชว่ยเหลอื  
     (เผยแพร ่: 10 พ.ย. 2559)  

27 อทิธพิลของการเกดิอนัตรกรยิาระหวา่งยาระดบัที ่2 ต่อความผนั
แปรภายในบุคคลของระดบัยา tacrolimus ในเลอืดในผูป้ว่ยปลกู
ถ่ายไตชาวไทย 
    พมิพรรณ ลาภเจรญิ, สมฤทยั วชัราววิฒัน์  
    (เผยแพร ่: 14 พ.ย. 2559) 

39 การใชส้ือ่สงัคมในการใหบ้รกิารดแูลสขุภาพของเภสชักรชุมชนใน
กรงุเทพมหานคร 
     เอมมนสั ถมยามงคล, จนัทรรตัน์ สทิธวิรนนัท ์ 
     (เผยแพร ่: 22 ธ.ค. 2559) 

53 การศกึษานโยบายและมาตรการควบคุมการกระจายยาโดยการ
จดัท าบญัชขีองรา้นขายยา 
    อุษณีย ์ทองใบ (เผยแพร ่: 24 ธ.ค. 2559) 

66 การพฒันาและการประเมนิเวบ็ไซตฐ์านขอ้มลูช่วยประเมนิผื่นแพ้
ยาส าหรบันิสติเภสชัศาสตร ์
    พรียา ศรผีอ่ง, จริาพร เทศภูม,ิ อภญิญา ศรอุีดร,  
    วริะพล ภมิาลย ์(เผยแพร ่: 4 ม.ค. 2560) 

79 ประสทิธผิลของการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นหลกัต่อผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนและความสามารถในการแกป้ญัหาส าหรบันกัศกึษา
หลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงูสาธารณสขุศาสตร ์
สาขาวชิาเทคนิคเภสชักรรม 
    กมลรตัน์ นุ่นคง, สงวน ลอืเกยีรตบิณัฑติ  
    (เผยแพร ่: 12 ม.ค. 2560) 
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 92 ความพร้อมของเภสชักรร้านยาในจงัหวดัเชียงใหม่ในการปฏิบตัิตามประกาศ
กระทรวงว่าดว้ยการอนุญาตและการก าหนดสถานที่ อุปกรณ์ และวธิปีฏบิตัทิาง
เภสชักรรมชุมชน 
    ภรูดิา เวยีนทอง, ดุจฤด ีชนิวงศ,์ สรุะรอง ชนิวงศ,์ พลแกว้ วชัระชยัสรุพล, 
     อญัชญา ดุจจานุทศัน์, สกนธ ์สภุากุล (เผยแพร ่: 12 ม.ค. 2560) 

 103 ปญัหาด้านยาในผู้ป่วยโรคเรื้อรงัระหว่างการเยี่ยมบ้านโดยเภสชักรในทมีหมอ
ครอบครวัของเครอืขา่ยสขุภาพพรหมครี ี
     พชรณฐัฏ ์ชยณฐัพงศ ์(เผยแพร ่: 27 ม.ค. 2560) 

 111 การพกัใชใ้บอนุญาตขายยา 
     เพลนิ จ าแนกพล (เผยแพร ่: 20 ม.ค. 2560) 

 118 ความคดิเหน็ของแพทยแ์ละพยาบาลต่อบทบาทของเภสชักรในงานปฐมภมู ิ
     ชุตมิา วรรณทอง,สรุสทิธิ ์ลอ้จติรอ านวย (เผยแพร ่: 20 ม.ค. 2560) 

 130 ความสามารถในการใชฉ้ลากโภชนาการของผูบ้รโิภคใน 5 จงัหวดัภาคใต:้ พทัลุง 
สตลู ปตัตานี ตรงั และสงขลา 
     เพิม่พรรณ์ หนูเขยีว, ชุมสนิ ศรยีาน, เดอืนเพญ็ เอยีดเกดิ,  
     จติตมิา กาลเนาวกุล, มทุติา สวุรรณรตัน์, ษญานิศ สนุทรนนท,์  
     กนกกาญจน์ ไชยกาล, ธนเทพ วณิชยากร, พชิญา นวลไดศ้ร,ี  
     สงวน ลอืเกยีรตบิณัฑติ (เผยแพร ่: 30 ม.ค. 2560) 

 145 การพฒันาสือ่อนิโฟกราฟิกส าหรบัใหค้ าปรกึษาแก่ผูท้ีต่ดิเชื้อเอชไอวแีละไดร้บัยา
ตา้นไวรสั 
     จงกลณี จงพรชยั, กฤตตกิา ตญัญะแสนสขุ, ลาวลัย ์ศรทัธาพทุธ  
     (เผยแพร ่: 14 ก.พ. 2560) 

 157 ผลของการบรบิาลทางเภสชักรรมต่อคุณภาพชวีติดา้นการบ าบดัดว้ยยาในผูป้ว่ย
นอก 
     ทศพร แสงทองอโณทยั, พรรณทพิา ศกัดิท์อง (เผยแพร ่: 14 ก.พ. 2560) 

 170 ปจัจยัทีส่มัพนัธก์บัการเกดิกลุม่อาการเมตาบอลกิในผูต้ดิเชือ้เอชไอว ี
     พนิต ทองพลู, อลศิรา แสงวริณุ, ชาญกจิ พฒุเิลอพงศ ์ 
     (เผยแพร ่: 24 ก.พ. 2560) 

 180 อุบตักิารณ์และปจัจยัเสีย่งต่อการเกดิภาวะเมด็เลอืดขาวนิวโทรฟิลต ่าในผูป้ว่ย
มะเรง็เตา้นมทีร่บัยาเคมบี าบดัทางหลอดเลอืดด า ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
     อภชิญา ลอืพชื, ขวญัจติ ด่านวไิล (เผยแพร ่: 10 เม.ย. 2560) 

 192 การบรบิาลทางเภสชักรรมและจา่ยยาต่อเน่ืองส าหรบัผูป้ว่ยเบาหวานประเภทที ่2 
ในรา้นยามหาวทิยาลยั 
     วลิาวณัย ์ทุนด,ี ปวติรา พลูบุตร, สายทพิย ์สทุธริกัษา,  
     ภทัรนิทร ์กติตบิุญญาคุณ, ปารโิมก เกดิจนัทกึ, สมคดิ เจนกลาง,  
     วนรตัน์ อนุสรณ์เสงีย่ม, รจเรศ หาญรนิทร ์(เผยแพร ่: 11 เม.ย. 2560) 
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 204 การเปรยีบเทยีบลกัษณะทางคลนิิกและผลการรกัษาของผูป้ว่ยภาวะพษิเหตุตดิ
เชือ้หรอืภาวะชอ็กจากภาวะพษิเหตุตดิเชือ้ระหวา่งผูท้ีเ่ขา้เกณฑก์ารวนิิจฉยั ปี 
ค.ศ.2012 และผูท้ีเ่ขา้เกณฑก์ารวนิิจฉยัปี ค.ศ.2016 
     พลอยลาภ เลศิวภิาภทัร, ชาญกจิ พฒุเิลอพงศ,์ พรีะวงษ์ วรีารกัษ์, 
     ทพิา ชาคร,ณสกิาญจน์ องัคเศกวนิยั, ณภคดล นพคุณสมบรูณ์  
     (เผยแพร ่: 12 เม.ย. 2560) 

 216 การส ารวจสเตยีรอยดใ์นยาชุดและยาสมนุไพรในต าบลบา้นโสก อ าเภอหล่มสกั 
จงัหวดัเพชรบรูณ์ 
     อรอนงค ์โสดา, มนตรา ศรษีะแยม้, อรรถพล รอดแกว้,จติศรินิ ลายลกัษณ์, 
     ศศภิาวรรณ มาชะนา (เผยแพร ่: 13 เม.ย. 2560) 

 225 สถานการณ์ยาและผลติภณัฑเ์สรมิอาหารในเขตสขุภาพที ่3 
     สริลิกัษณ์ รืน่รวย, สรุศกัดิ ์เสาแกว้ (เผยแพร ่: 15 เม.ย. 2560) 

 236 การพฒันาฉลากยาส าหรบัผูพ้กิารทางสายตา 
     สทุธาทพิย ์ออประยรู, อลัจนา เฟ่ืองจนัทร ์(เผยแพร ่: 22 เม.ย. 2560) 

 251 การแกป้ญัหายาชื่อพอ้ง-มองคลา้ยในเชงิระบบ 
     ปิยะวนั วงษ์บุญหนกั (เผยแพร ่: 16 พ.ค. 2560) 

 259 เหตุผลในการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทางอนิเทอรเ์น็ตในประเทศไทย 
     บณัฑติาภรณ์ ศริจินัทรช์ื่น, จรีานนัท ์หน่อวงศ,์ นรวชิญ ์สรรกุล,  
     ดุจฤด ีชนิวงศ ์(เผยแพร ่: 16 พ.ค. 2560) 

 269 ผลการบรบิาลทางเภสชักรรมในผูป้ว่ยนอกทีม่ภีาวะหวัใจลม้เหลวโรงพยาบาล 
ภมูพิลอดุลยเดช กรมแพทยท์หารอากาศ 
     กุญชร ีเทพหสัดนิ ณ อยธุยา, สธุาทพิย ์พชิญไพบลูย ์ 
     (เผยแพร ่: 17 พ.ค. 2560) 

 280 การพฒันาระบบการปรบัขนาดยาส าหรบัผู้ป่วยที่มภีาวะไตบกพร่อง ณ แผนก
ผูป้ว่ยในโรงพยาบาลปราสาท จงัหวดัสรุนิทร ์
     อรสิา แสงเพง็, กฤษณี สระมณุี, วนรตัน์ อนุสรณ์เสงีย่ม  
     (เผยแพร ่: 20 พ.ค. 2560) 

 
 
 
 

 


