
 
 

 

   530   

ดชันีวารสารเภสชักรรมไทย 
ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1-2 มกราคม-ธนัวาคม 2560 

 

ดชันีค าส าคญั (ภาษาไทย)  

 

ค าส าคญั หน้าท่ี 

กฎหมายยา 329 

กลุ่มอาการเมตาบอลกิ 170 

การกระจายยา 53 

การควบคุมระดบัน ้าตาลในเลอืด 475 

การคุม้ครองผูบ้รโิภค 3, 15, 216, 226, 251, 259, 321 329, 352, 361, 385, 395, 516 

การจดัท าบญัชขีายยา 53 

การจ่ายเงนิตามคุณภาพของผลงานบรกิาร 499 

การจ่ายยาต่อเนื่อง 192 

การใชย้าในทางทีผ่ดิ 53, 329, 385 

การใชย้าอย่างสมเหตุผล 338, 463, 499 

การบรกิารทางเภสชักรรม 236 

การบรบิาลทางเภสชักรรม 157, 269, 280, 370 

การประเมนิผื่นแพย้า 66 

การปลกูถ่ายไต 27 

การพกัใชใ้บอนุญาต 111 

การยอมรบัการใช ้ 489 

การเยีย่มบา้น 103 

การเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นหลกั 79 

การใหค้วามรูโ้ดยเภสชักร 475 

การใหค้ าแนะน าดา้นยา 15 

การใหบ้รกิารทางเภสชักรรม 406 

กจิกรรมเชงิวชิาชพี 307 

ขนาดยาไม่เหมาะสม 280 

TJPP 



 
 

 

            531 

ดชันีค าส าคญั (ภาษาไทย) (ต่อ) 
 

ค าส าคญั หน้าท่ี 
คณะกรรมการยา 111 

คลนิิกทนัตแพทย ์ 489 

คลนิิกแพทย ์ 489 

ความคลาดเคลื่อนทางยา 251 

ความตระหนกัรูเ้กีย่วกบัการใชย้าอย่างสมเหตุผล 463 

ความแตกฉานดา้นสขุภาพ 118 

ความปลอดภยัของผูป่้วย 251, 280 

ความผนัแปรภายในบุคคล 27 

ความร่วมมอืในการใชย้า 269, 294, 475 

ความรูเ้กีย่วกบัโรคเบาหวาน 475 

ความรูท้างโภชนาการ 118 

ความรูใ้นการใชย้า 269 

ความสามารถในการแกปั้ญหา 79 

คุณค่า 370 

คุณภาพชวีติดา้นการใชย้า 157 

เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุทีปิ่ดสนิท 395 

เครื่องส าอาง 361 

โครงการสง่เสรมิการใชย้าอย่างสมเหตุผล 463 

โฆษณาทีผ่ดิกฎหมาย 321 

โฆษณาผลติภณัฑส์ขุภาพ 321 

งานบรกิารเภสชักรรม 130, 294 

งานเภสชักรรมปฐมภูม ิ 130 

ฉลากภาพ 294 

ฉลากโภชนาการ 118 

ฉลากยา 15, 236 
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ดชันีค าส าคญั (ภาษาไทย) (ต่อ) 
 

ค าส าคญั หน้าท่ี 
ชาวไทยมุสลมิ 294 

ชุดทดสอบสเตยีรอยด ์ 3 

อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บา้น 3 

เดก็ซ่าเมทธาโซน 216 

ไดโคลฟีแนค 525 

เถาวลัยเ์ปรยีง 525 

ทาโครลมิุส 27 

ทมีหมอครอบครวั 103 

นิตเิภสชักรรม 53 

นิตเิภสชักรรม 251 

นิสติเภสชัศาสตร ์ 66, 422 

บรบิาลทางเภสชักรรม 192 

บรบิาลทางเภสชักรรม 433 

โรงพยาบาลชมุชน 433 

บรบิาลเภสชักรรม 447 

บุคลากรทางการแพทย ์ 130 

แบบประเมนิการลม้เหลวของอวยัวะ 204 

ปัญหาจากยา 433 

ปัญหาดา้นยา 103 

โปรแกรมค านวณ 395 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 79 

ผลติภณัฑย์า 226 

ผลติภณัฑส์ขุภาพ 352 

ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร 226, 259 

ผื่นแพย้า 66 
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ดชันีค าส าคญั (ภาษาไทย) (ต่อ) 
 

ค าส าคญั หน้าท่ี 
ผูต้ดิเชือ้เอชไอว ี 170 

ผูบ้รโิภค 118 

ผูป่้วยโรคเบาหวานประเภทที ่2 192 

ผูป่้วยโรคเรือ้รงั 226 

ผูพ้กิารทางสายตา 236 

ผูไ้ม่รูห้นงัสอื 294 

แผนกฉุกเฉิน 204 

พระราชบญัญตัยิา 111 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค 259 

เพรดนิโซโลน 216 

ภาพถ่ายแสดงวธิกีารใชย้า 475 

ภาวะชอ็กจากภาวะพษิเหตุตดิเชือ้ 204 

ภาวะซมึเศรา้ 269 

ภาวะไตบกพร่อง 280 

ภาวะพษิเหตุตดิเชือ้ 204 

ภาวะหวัใจลม้เหลว 269 

เภสชักร 92, 145, 307 

เภสชักรชุมชน 39, 307, 406 

เภสชักรปฐมภมู ิ 103, 130 

เภสชักรรมชมุชน 92 

เภสชัจลนศาสตร ์ 27 

เภสชัวทิยา 422 

เภสชัศาสตรศ์กึษา 66, 370, 422 

เภสชัสาธารณสขุ 15, 226, 329, 352 , 361, 395, 516 

มะเรง็เตา้นม 180 
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ดชันีค าส าคญั (ภาษาไทย) (ต่อ) 
 

ค าส าคญั หน้าท่ี 
เมด็เลอืดขาวนิวโทรฟิลต ่า 180 

ยาแกแ้พ ้ 329 

ยาแกไ้อ 329, 516 

ยาเคมบี าบดั 180 

ยาจากสมุนไพร 525 

ยาชื่อพอ้ง-มองคลา้ย 251 

ยาชุด 216 

ยาใชภ้ายนอก 338 

ยาตา้นไวรสั 145 

ยาตา้นเอชไอว ี 447 

ยาปฏชิวีนะ 33, 499 

ยาแผนโบราณ 385 

ยารกัษาโรคเบาหวาน 422 

ยาสมุนไพร 216 

ระบบการปรบัขนาดยา 280 

ระบบหลกัประกนัสขุภาพถว้นหน้า 406 

รา้นขายยา 53 

รา้นยา 39, 92, 111, 192, 307, 389 

รา้นยาคุณภาพ 406 

โรคตดิเชือ้ทีร่ะบบทางเดนิหายใจสว่นบน 499 

โรคเบาหวาน 475 

โรคเรือ้รงั 103 

โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลนั 499 

โรงพยาบาลสง่เสรมิการใชย้าอยา่งสมเหตุผล 463 

วตัถุเจอืปนอาหาร 395 
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ดชันีค าส าคญั (ภาษาไทย) (ต่อ) 
 

ค าส าคญั หน้าท่ี 
วารฟ์ารนิ 433 

วทิยุกระจายเสยีง 321 

วธิปีฏบิตัทิางเภสชักรรมชุมชน 92 

เวชระเบยีนอเิลก็ทรอนิกส ์ 489 

สเตยีรอยด ์ 3, 216 

ยาแผนโบราณ 3 

สถานพยาบาลประเภททีไ่ม่รบัผูป่้วยไวค้า้งคนื 15 

สมรรถนะ 370 

สารหา้มใชท้ีเ่ป็นอนัตราย 361 

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 111, 385 

สือ่ 145 

สือ่สงัคม 39 

หอ้งเรยีนกลบัดา้น 422 

เหตุการณ์ไมพ่งึประสงค ์ 525 

แหล่งกระจายยา 516 

อนัตรกรยิาระหว่างยา 27 

อนัตรกริยิาของยา 447 

อาการไม่พงึประสงคจ์ากการใชย้า 525 

อาการไม่พงึประสงคจ์ากยา 180, 447 

อาจารยผ์ูป้ฏบิตั ิ 370 

อาหารและยา 321 

อนิเทอรเ์น็ต 39, 259 

อนิโฟกราฟิก 145 

เอชไอว ี 145 

แอลกอฮอล ์ 385 
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ดชันีวารสารเภสชักรรมไทย 
ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1-2 มกราคม-ธนัวาคม 2560 

 

ดชันีค าส าคญั (ภาษาองักฤษ)  

 

ค าส าคญั หน้าท่ี 
accredited drug stores 406 

acute diarrhea 499 

adoption 489 

adverse drug reaction 180, 447, 525 

adverse events 525 

advertising of health products 321 

alcohol 385 

allergic drug reaction 66 

antibiotics 338, 499 

anti-diabetic agents 422 

antihistamines 329 

antiretroviral 145 

antiretroviral drugs 447 

antitussives 329 

assessment of allergic drug reaction 66 

awareness of rational drug use 463 

beverages in sealed containers 395 

breast cancer 180 

calculating program 395 

chemotherapy 180 

chronic diseases 103 

community hospital 433 

TJPP 



 
 

 

            537 

ดชันีค าส าคญั (ภาษาองักฤษ) (ต่อ) 
 

ค าส าคญั หน้าท่ี 
community pharmacies 307, 406 

community pharmacists 39, 307, 338 

community pharmacy 92 

competency 370 

congestive heart failure 269 

consumer behaviors 259 

consumer protection 3, 15, 216, 226, 251, 259, 321 329, 352, 361, 385, 395, 516 

consumers 118 

cosmetics 361 

cough syrup 516 

dental clinics 489 

depression 269 

Derris Scanden 525 

dexamethasone 216 

diabetes 475 

diclofenac 525 

dietary supplements 226, 259 

dosage adjustment system 280 

drug abuse 53 

drug act 111 

drug committee 111 

drug distribution 53 

drug interaction 27, 447 

drug label 15, 236 

drug law 329 
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ดชันีค าส าคญั (ภาษาองักฤษ) (ต่อ) 
 

ค าส าคญั หน้าท่ี 
drug misuse 329, 385 

drug related problem 103, 433 

drug therapy-related quality of life 157 

drugs for external use 338 

drugstores 39, 92, 111 

education by pharmacists 475 

electronic health records 489 

emergency department 204 

family care team 103 

flipped classroom 422 

food additives 395 

Food and Drug Administration 111, 385 

food and drugs 321 

glycemic control 475 

good pharmacy practice 92 

harmful chemicals 361 

health literacy 118 

health products 352 

health professionals 130 

herbal medicines 216 

herbal medicines 525 

HIV 145 

HIV-infected person 170 

home health care 103 

illegal advertisement 321 



 
 

 

            539 

ดชันีค าส าคญั (ภาษาองักฤษ) (ต่อ) 
 

ค าส าคญั หน้าท่ี 
Illiterate 294 

inappropriate doses 280 

infographic 145 

internet 39, 259 

intra-patient variability 27 

kidney transplantation 27 

knowledge on diabetes 475 

knowledge on drug use 269 

learning achievement 79 

license suspension 111 

look-alike sound-alike drug 251 

media 145 

medical clinics 489 

medication adherence 269, 475 

medication compliance 294 

medication error 251 

medicines 226 

metabolic syndrome 170 

neutropenia 180 

non-overnight sanatoriums 15 

nutrition knowledge 118 

nutrition labels 118 

outcome 204 

patient counseling 15 

patient safety 251 
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ดชันีค าส าคญั (ภาษาองักฤษ) (ต่อ) 
 

ค าส าคญั หน้าท่ี 
patient safety 280 

patients with chronic diseases 226 

pay for performance 499 

pharmaceutical care 157, 192, 269, 280, 370, 433, 447 

pharmacies 53, 338 

pharmacists 92, 145, 307 

pharmacokinetics 27 

pharmacology 422 

pharmacy 192 

pharmacy bookkeeping 53 

pharmacy education 66, 370, 422 

pharmacy jurisprudence 53 

pharmacy law 251 

pharmacy services 130, 236, 294, 406 

pharmacy student 66 

pharmacy students 422 

pictograms 294 

pictograms of instruction on drug use 475 

prednisolone 216 

prescription refill 192 

primary care pharmacists 103, 130 

primary care pharmacy 130 

problem solving ability 79 

problem-based learning 79 

professional activities 307 
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ดชันีค าส าคญั (ภาษาองักฤษ) (ต่อ) 
 

ค าส าคญั หน้าท่ี 
PROMPT-QoL 157 

public health pharmacy 15, 226, 329, 352, 361, 395, 516 

radio broadcasting 321 

rational drug use 463 

rational use of drugs 338, 499 

RDU hospital program 463 

RDU hospitals 463 

renal impairment 280 

sepsis 204 

septic shock 204 

Sequential Organ Failure Assessment 204 

social media 39 

sources of drug distribution 516 

steroid 216 

steroid test kit 3 

steroids 3 

tacrolimus 27 

teacher-practitioner 370 

Thai Muslim 294 

traditional medicine 3 

traditional medicines 385 

type 2 diabetes 192 

Universal Health Coverage 406 

upper respiratory tract infections 499 

value 370 
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ดชันีค าส าคญั (ภาษาองักฤษ) (ต่อ) 
 

ค าส าคญั หน้าท่ี 
village health volunteers 3 

visual impairment 236 

VOICEYE code 236 

warfarin 433 

ya-chud 216 
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ดชันีวารสารเภสชักรรมไทย 
ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1-2 มกราคม-ธนัวาคม 2560 

 

ดชันีผู้แต่ง 
 

 

ค าส าคญั หน้าท่ี 
กนกกาญจน์ ไชยกาล 130 

กนกพร จนัทศร ี 395 

กมลรตัน์ นุ่นคง 79 

กร ศรเลศิล ้าวาณิช 370 

กฤตตกิา ตญัญะแสนสขุ 145 

กฤษณี สระมุณ ี 280, 422 

กติตยิาพร ทองไทย 489 

กุญชร ีเทพหสัดนิ ณ อยุธยา 269 

เกษร ประสงคก์ลู 361 

ขวญัจติ ด่านวไิล 180 

คณิตศกัดิ ์จนัทราพพิฒัน์ 499 

จงกลณี จงพรชยั 145 

จรยิา อคัรวรณัธร  3 

จนัทรรตัน์ สทิธวิรนนัท ์ 39, 338, 406 

จติตมิา กาลเนาวกุล 130 

จติศรินิ ลายลกัษณ์ 216 

จริาพร เทศภมู ิ 66 

จรีานนัท ์หน่อวงศ ์ 259 

ชาญกจิ พฒุเิลอพงศ ์ 170, 204 

ชดิชนก เรอืนกอ้น 361 

ชุตมิา วรรณทอง 118 

ชุมสนิ ศรยีาน 130 

TJPP 
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ดชันีผู้แต่ง (ต่อ)  
 

ค าส าคญั หน้าท่ี 
ฐาปนีย ์ชลสวุรรณ 370 

ณภคดล นพคุณสมบรูณ์ 204 

ณสกิาญจน์ องัคเศกวนิยั 204 

ณฏัฐญิา คา้ผล 3 

ณฐัภรณ์ ทรงสริสิขุ 307 

ดุจฤด ีชนิวงศ ์ 92, 259 

เดอืนกาญจน์ สทุธเิวทย ์ 447 

เดอืนเพญ็ เอยีดเกดิ 130 

ไตรเทพ ฟองทอง 499 

ทศพร แสงทองอโณทยั 157 

ทพิา ชาคร 204 

ธนเทพ วณิชยากร 130, 294 

นนทกานต ์ลิม่เจรญิ 294 

นรวชิญ ์สรรกุล 259 

นฤมล ขนัตกีุล 321 

น้องเลก็ คุณวราดศิยั 489 

นิลวรรณ อยู่ภกัด ี 307 

นิสา ชายกุล 516 

นุชน้อย ประภาโส 385 

นุศราพร เกษสมบรูณ์ 395 

บณัฑติาภรณ์ ศริจินัทรช์ื่น 259 

เบญจมาศ คชุน ี 422 

ประภสัสร จนิานุรกัษ ์ 406 

ปรติตา ไชยมล 475 

ปวติรา พลูบตุร 192 

 



 
 

 

            545 

ดชันีผู้แต่ง (ต่อ)  
 

ค าส าคญั หน้าท่ี 
ปวติรา พลูบตุร 422 

ปารโิมก เกดิจนัทกึ 192 

ปิยะวนั วงษ์บญุหนกั 251 

พชรณฐัฏ ์ชยณฐัพงศ ์ 103 

พนิต ทองพลู 170 

พรรณทพิา ศกัดิท์อง 157 

พลแกว้ วชัระชยัสรุพล 92 

พลอยลาภ เลศิวภิาภทัร 204 

พชัราพรรณ กจิพนัธ ์ 338 

พชิญา นวลไดศ้ร ี 130 

พทิยาภรณ์ ศรคี าภา 352 

พมิพรรณ ลาภเจรญิ 27 

พรียา ศรผี่อง 66 

พรีะวงษ์ วรีารกัษ ์ 204 

เพลนิ จ าแนกพล 111 

เพิม่พรรณ์ หนูเขยีว 130 

ภทัรนิทร ์กติตบิุญญาคุณ 192 

ภูรดิา เวยีนทอง 92 

มนตรา ศรษีะแยม้ 216 

มิง่ขวญั ธนเศรษฐกร  15 

มุทติา สวุรรณรตัน์ 130 

รจเรศ หาญรนิทร ์ 192 

รุ่งทวิา หมื่นปา 463 

ลาวลัย ์ศรทัธาพุทธ 145 

เลศิเชาว ์สทุธาพานิช 329 
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ดชันีผู้แต่ง (ต่อ)  
 

ค าส าคญั หน้าท่ี 
วนรตัน์ อนุสรณ์เสงีย่ม 192, 280, 422 

วรนุช แสงเจรญิ 475 

วารณ ีบุญชว่ยเหลอื 15 

วภิา กลัน่สวุรรณ 525 

วมิล สวุรรณเกษาวงษ ์ 385 

วริะพล ภมิาลย ์ 66 

วลิาวณัย ์ทุนด ี 192 

ศศภิาวรรณ มาชะนา 216 

ศุภกร อ่อนงาม 433 

ษญานิศ สนุทรนนท ์ 130 

สกนธ ์สภุากุล 92 

สงวน ลอืเกยีรตบิณัฑติ 79, 130, 294, 475 

สมคดิ เจนกลาง 192 

สมฤทยั วชัราววิฒัน์ 27 

สายทพิย ์สทุธริกัษา 192 

สริลิกัษณ์ รื่นรวย 225 

สทุธาทพิย ์ออประยรู 236 

สธุาทพิย ์พชิญไพบลูย ์ 269 

สมุาล ีท่อช ู 463 

สรุศกัดิ ์เสาแกว้ 225, 352, 499, 525 

สรุสทิธิ ์ลอ้จติรอ านวย 118 

สรุะรอง ชนิวงศ ์ 92 

แสวง วชัระธนกจิ 489 

อภชิญา ลอืพชื 180 

อภญิญา ศรอีุดร 66 

 



 
 

 

            547 

ดชันีผู้แต่ง (ต่อ)  
 

ค าส าคญั หน้าท่ี 
อรรถพล รอดแกว้ 216 

อรอนงค ์โสดา 216 

อรสิา แสงเพง็ 280 

อลศิรา แสงวริุณ 170 

อญัชญา ดจุจานุทศัน์ 92 

อลัจนา เฟ่ืองจนัทร ์ 236 

อุษณีย ์ทองใบ 53 

เอมมนสั ถมยามงคล 39 

 

 


