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292 บุคคลส ำคญั : ศำสตรจำรย ์ดร. เภสชักรหญงิสส ีปันยำรชุน         
    (เผยแพร่ : 28 ต.ค. 2560) 

294 ผลของกำรใชฉ้ลำกภำพทีบ่่งบอกวธิใีชย้ำเมด็ชนิดรบัประทำนใน
ผูป่้วยชำวไทยมุสลมิทีไ่ม่รูห้นงัสอื 
     นนทกำนต ์ลิม่เจรญิ, ธนเทพ วณิชยำกร,  
     สงวน ลอืเกยีรตบิณัฑติ (เผยแพร่ : 30 พ.ค. 2560) 

307 กำรส ำรวจกจิกรรมกำรปฏบิตังิำนเชงิวชิำชพีของเภสชักรในรำ้น
ขำยยำแผนปัจจุบนัทัว่ประเทศไทย 
      ณฐัภรณ์ ทรงสริสิขุ, นิลวรรณ อยู่ภกัด ี 
      (เผยแพร่ : 1 ม.ิย. 2560)  

321 ควำมชุกของกำรโฆษณำอำหำรและยำทีผ่ดิกฎหมำยทำงสือ่
วทิยุกระจำยเสยีงในจงัหวดัเชยีงใหมห่ลงักำรใชม้ำตรกำรทำง
กฎหมำยเพื่อแกไ้ขปัญหำ 
      นฤมล ขนัตกีุล (เผยแพร่ : 22 ม.ิย. 2560) 

329 ควำมเหน็ของผูร้บัอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบนัและพนกังำน
เจำ้หน้ำทีต่่อมำตรกำรควบคมุยำแกไ้อและยำแกแ้พท้ีอ่ำจ
น ำไปใชใ้นทำงทีผ่ดิในจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
      เลศิเชำว ์สทุธำพำนิช (เผยแพร่ : 22 ม.ิย. 2560) 

338 ควำมคดิเหน็ของเภสชักรชมุชนในกรุงเทพมหำนครต่อช่องทำง
และเงื่อนไขในกำรจ่ำยยำปฏชิวีนะส ำหรบัใชภ้ำยนอก 
      พชัรำพรรณ กจิพนัธ,์ จนัทรรตัน์ สทิธวิรนนัท ์ 
      (เผยแพร่ : 3 ก.ค. 2560) 

352 กำรประเมนิกจิกรรมกำรคุม้ครองผูบ้รโิภคดำ้นผลติภณัฑส์ขุภำพ
ระดบัต ำบลในจงัหวดัรอ้ยเอด็ 
      พทิยำภรณ์ ศรคี ำภำ, สรุศกัดิ ์เสำแกว้  
      (เผยแพร่ : 8 ก.ค. 2560)  

361 กำรวเิครำะหส์ถำนกำรณ์กำรปนเป้ือนสำรหำ้มใชท้ีเ่ป็นอนัตรำย
ในเครื่องส ำอำงส ำหรบัผวิหน้ำในเขตอ ำเภอนำงรอง จงัหวดั
บุรรีมัย ์ระหว่ำงปี พ.ศ.2556-2559 
      เกษร ประสงคก์ลู, ชดิชนก เรอืนกอ้น  
       (เผยแพร่ : 8 ก.ค. 2560) 
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 370 คุณค่ำและสมรรถนะของอำจำรยผ์ูป้ฏบิตัดิำ้นกำรบรบิำลเภสชักรรมใน
โรงพยำบำลส ำหรบักำรสอนทำงเภสชักรรมคลนิิกในประเทศไทย 
     ฐำปนีย ์ชลสวุรรณ, กร ศรเลศิล ้ำวำณิช (เผยแพร่ : 26 ก.ค. 2560) 

 385 กำรจดักำรปัญหำกำรน ำยำแผนโบรำณไปใชใ้นทำงทีผ่ดิ: กรณีศกึษำ 
ยำบ ำรุงร่ำงกำยตรำพญำนำค 
     นุชน้อย ประภำโส, วมิล สวุรรณเกษำวงษ์ (เผยแพร่ : 31 ก.ค. 2560) 

 395 กำรวเิครำะหก์ระบวนกำรขออนุญำตเครื่องดื่มในภำชนะบรรจทุีปิ่ดสนิททีม่กีำรใช ้
วตัถุเจอืปนอำหำร 
     กนกพร จนัทศร,ี นุศรำพร เกษสมบรูณ์ (เผยแพร่ : 1 ส.ค. 2560) 

 406 ควำมคดิเหน็ของเภสชักรชมุชนต่อกำรใหบ้รกิำรทำงเภสชักรรมของรำ้นยำเดีย่ว 
ในระบบหลกัประกนัสขุภำพถว้นหน้ำ 
     ประภสัสร จนิำนุรกัษ์, จนัทรรตัน์ สทิธวิรนนัท ์(เผยแพร่ : 3 ส.ค. 2560) 

 422 ผลกำรจดักำรเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัดำ้นในหวัขอ้เภสชัวทิยำของยำรกัษำ 
โรคเบำหวำนในนิสติเภสชัศำสตรข์องมหำวทิยำลยัมหำสำรคำม 
     ปวติรำ พลูบุตร, กฤษณี สระมุณ,ี วนรตัน์ อนุสรณ์เสงีย่ม, เบญจมำศ คชุนี, 
     อชดิำ จำรุโชตกิมล (เผยแพร่ : 9 ส.ค. 2560) 

 433 ผลลพัทข์องกำรบรบิำลทำงเภสชักรรมในผูป่้วยทีไ่ดร้บัยำวำรฟ์ำรนิขณะพกัรกัษำ
ตวัในโรงพยำบำลชมุชน: ศภุกร อ่อนงำม (เผยแพร่ : 11 ส.ค. 2560) 

 447 อนัตรกริยิำของยำตำ้นเอชไอว ี
     เดอืนกำญจน์ สทุธเิวทย ์(เผยแพร่ : 3 ต.ค. 2560) 

 463 ผลลพัธข์องกำรด ำเนินโครงกำรโรงพยำบำลสง่เสรมิกำรใชย้ำอยำ่งสมเหตุผล 
ในอ ำเภอหนองหงส ์จงัหวดับุรรีมัย ์
     สมุำล ีท่อช,ู รุ่งทวิำ หมื่นปำ (เผยแพร่ : 28 ต.ค. 2560) 

 475 ผลของกำรใหค้วำมรูโ้ดยเภสชักรร่วมกบักำรใชภ้ำพถ่ำยแสดงวธิกีำรใชย้ำ 
ส ำหรบัผูป่้วยโรคเบำหวำน 
     ปรติตำ ไชยมล, สงวน ลอืเกยีรตบิณัฑติ, วรนุช แสงเจรญิ  
      (เผยแพร่ : 28 ต.ค. 2560) 

 489 กำรยอมรบักำรใชเ้วชระเบยีนอเิลก็ทรอนิกสข์องคลนิิกแพทยแ์ละทนัตแพทย ์
     กติตยิำพร ทองไทย, น้องเลก็ คุณวรำดศิยั, แสวง วชัระธนกจิ 
     (เผยแพร่ : 30 ต.ค. 2560) 

  499 ประสทิธผิลของนโยบำยกำรสง่เสรมิกำรใชย้ำปฏชิวีนะอย่ำงสมเหตุผลของส ำนกั 
งำนหลกัประกนัสขุภำพแหง่ชำตทิีอ่ำศยักำรจ่ำยเงนิตำมเกณฑค์ุณภำพของ
ผลงำนบรกิำร 
     คณิตศกัดิ ์จนัทรำพพิฒัน์, ไตรเทพ ฟองทอง, สรุศกัดิ ์เสำแกว้ 
     (เผยแพร่ : 1 พ.ย. 2560) 

  516 แหล่งทีม่ำของยำแกไ้อซึง่ถูกน ำมำเสพโดยผูต้ดิยำในจงัหวดัแหง่หนึ่งทำงภำคใต้ 
     นิสำ ชำยกุล (เผยแพร่ : 14 พ.ย. 2560) 

  525 ควำมปลอดภยัของกำรใชย้ำแคปซลูเถำวลัยเ์ปรยีงเพื่อทดแทนยำ diclofenac 
      วภิำ กลัน่สวุรรณ, สรุศกัดิ ์เสำแกว้ (เผยแพร่ : 6 พ.ย. 2560) 


