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บุคคลสำคัญ : ศำสตรจำรย์ ดร. เภสัชกรหญิงสสี ปั นยำรชุน
(เผยแพร่ : 28 ต.ค. 2560)
ผลของกำรใช้ฉลำกภำพทีบ่ ่งบอกวิธใี ช้ยำเม็ดชนิดรับประทำนใน
ผูป้ ่ วยชำวไทยมุสลิมทีไ่ ม่รหู้ นังสือ
นนทกำนต์ ลิม่ เจริญ, ธนเทพ วณิชยำกร,
สงวน ลือเกียรติบณ
ั ฑิต (เผยแพร่ : 30 พ.ค. 2560)
กำรสำรวจกิจกรรมกำรปฏิบตั งิ ำนเชิงวิชำชีพของเภสัชกรในร้ำน
ขำยยำแผนปั จจุบนั ทัวประเทศไทย
่
ณัฐภรณ์ ทรงสิรสิ ขุ , นิลวรรณ อยู่ภกั ดี
(เผยแพร่ : 1 มิ.ย. 2560)
ควำมชุกของกำรโฆษณำอำหำรและยำทีผ่ ดิ กฎหมำยทำงสือ่
วิทยุกระจำยเสียงในจังหวัดเชียงใหม่หลังกำรใช้มำตรกำรทำง
กฎหมำยเพื่อแก้ไขปั ญหำ
นฤมล ขันตีกุล (เผยแพร่ : 22 มิ.ย. 2560)
ควำมเห็นของผูร้ บั อนุญำตขำยยำแผนปั จจุบนั และพนักงำน
เจ้ำหน้ำทีต่ ่อมำตรกำรควบคุมยำแก้ไอและยำแก้แพ้ทอ่ี ำจ
นำไปใช้ในทำงทีผ่ ดิ ในจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
เลิศเชำว์ สุทธำพำนิช (เผยแพร่ : 22 มิ.ย. 2560)
ควำมคิดเห็นของเภสัชกรชุมชนในกรุงเทพมหำนครต่อช่องทำง
และเงื่อนไขในกำรจ่ำยยำปฏิชวี นะสำหรับใช้ภำยนอก
พัชรำพรรณ กิจพันธ์, จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์
(เผยแพร่ : 3 ก.ค. 2560)
กำรประเมินกิจกรรมกำรคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้ำนผลิตภัณฑ์สขุ ภำพ
ระดับตำบลในจังหวัดร้อยเอ็ด
พิทยำภรณ์ ศรีคำภำ, สุรศักดิ ์ เสำแก้ว
(เผยแพร่ : 8 ก.ค. 2560)
กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์กำรปนเปื้ อนสำรห้ำมใช้ทเ่ี ป็ นอันตรำย
ในเครื่องสำอำงสำหรับผิวหน้ำในเขตอำเภอนำงรอง จังหวัด
บุรรี มั ย์ ระหว่ำงปี พ.ศ.2556-2559
เกษร ประสงค์กลู , ชิดชนก เรือนก้อน
(เผยแพร่ : 8 ก.ค. 2560)
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คุณค่ำและสมรรถนะของอำจำรย์ผปู้ ฏิบตั ดิ ำ้ นกำรบริบำลเภสัชกรรมใน
โรงพยำบำลสำหรับกำรสอนทำงเภสัชกรรมคลินิกในประเทศไทย
ฐำปนีย์ ชลสุวรรณ, กร ศรเลิศล้ำวำณิช (เผยแพร่ : 26 ก.ค. 2560)
กำรจัดกำรปั ญหำกำรนำยำแผนโบรำณไปใช้ในทำงทีผ่ ดิ : กรณีศกึ ษำ
ยำบำรุงร่ำงกำยตรำพญำนำค
นุชน้อย ประภำโส, วิมล สุวรรณเกษำวงษ์ (เผยแพร่ : 31 ก.ค. 2560)
กำรวิเครำะห์กระบวนกำรขออนุญำตเครื่องดื่มในภำชนะบรรจุทป่ี ิ ดสนิททีม่ กี ำรใช้
วัตถุเจือปนอำหำร
กนกพร จันทศรี, นุศรำพร เกษสมบูรณ์ (เผยแพร่ : 1 ส.ค. 2560)
ควำมคิดเห็นของเภสัชกรชุมชนต่อกำรให้บริกำรทำงเภสัชกรรมของร้ำนยำเดีย่ ว
ในระบบหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ
ประภัสสร จินำนุรกั ษ์, จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ (เผยแพร่ : 3 ส.ค. 2560)
ผลกำรจัดกำรเรียนรูแ้ บบห้องเรียนกลับด้ำนในหัวข้อเภสัชวิทยำของยำรักษำ
โรคเบำหวำนในนิสติ เภสัชศำสตร์ของมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
ปวิตรำ พูลบุตร, กฤษณี สระมุณ,ี วนรัตน์ อนุสรณ์เสงีย่ ม, เบญจมำศ คุชนี,
อชิดำ จำรุโชติกมล (เผยแพร่ : 9 ส.ค. 2560)
ผลลัพท์ของกำรบริบำลทำงเภสัชกรรมในผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยำวำร์ฟำรินขณะพักรักษำ
ตัวในโรงพยำบำลชุมชน: ศุภกร อ่อนงำม (เผยแพร่ : 11 ส.ค. 2560)
อันตรกิรยิ ำของยำต้ำนเอชไอวี
เดือนกำญจน์ สุทธิเวทย์ (เผยแพร่ : 3 ต.ค. 2560)
ผลลัพธ์ของกำรดำเนินโครงกำรโรงพยำบำลส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล
ในอำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรรี มั ย์
สุมำลี ท่อชู, รุ่งทิวำ หมื่นปำ (เผยแพร่ : 28 ต.ค. 2560)
ผลของกำรให้ควำมรูโ้ ดยเภสัชกรร่วมกับกำรใช้ภำพถ่ำยแสดงวิธกี ำรใช้ยำ
สำหรับผูป้ ่ วยโรคเบำหวำน
ปริตตำ ไชยมล, สงวน ลือเกียรติบณ
ั ฑิต, วรนุช แสงเจริญ
(เผยแพร่ : 28 ต.ค. 2560)
กำรยอมรับกำรใช้เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของคลินิกแพทย์และทันตแพทย์
กิตติยำพร ทองไทย, น้องเล็ก คุณวรำดิศยั , แสวง วัชระธนกิจ
(เผยแพร่ : 30 ต.ค. 2560)
ประสิทธิผลของนโยบำยกำรส่งเสริมกำรใช้ยำปฏิชวี นะอย่ำงสมเหตุผลของสำนัก
งำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติทอ่ี ำศัยกำรจ่ำยเงินตำมเกณฑ์คุณภำพของ
ผลงำนบริกำร
คณิตศักดิ ์ จันทรำพิพฒ
ั น์, ไตรเทพ ฟองทอง, สุรศักดิ ์ เสำแก้ว
(เผยแพร่ : 1 พ.ย. 2560)
แหล่งทีม่ ำของยำแก้ไอซึง่ ถูกนำมำเสพโดยผูต้ ดิ ยำในจังหวัดแห่งหนึ่งทำงภำคใต้
นิสำ ชำยกุล (เผยแพร่ : 14 พ.ย. 2560)
ควำมปลอดภัยของกำรใช้ยำแคปซูลเถำวัลย์เปรียงเพื่อทดแทนยำ diclofenac
วิภำ กลันสุ
่ วรรณ, สุรศักดิ ์ เสำแก้ว (เผยแพร่ : 6 พ.ย. 2560)

