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บุคคลสำคัญ : เภสัชกรเภสัชกรนิกร คุปรัตน์
(เผยแพร่ : 24 มี.ค. 2561)
คำอธิบำยถึงกำรมียำเหลือใช้และพฤติกรรมในกำรจัดกำรยำเหลือ
ใช้ของผูป้ ่ วยโรคเบำหวำนและโรคควำมดันโลหิตสูง: กรณีศกึ ษำ
ในชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลรำชธำนี
ธนพงศ์ ภูผำลี, ชิดชนก คูณสวัสดิ,์ ธนิตำ ภูรำชพล,
ธำรินี ศรีศกั ดินอก
์ (เผยแพร่ : 6 พ.ย. 2560)
ประสิทธิผลและควำมปลอดภัยของผักเชียงดำต่อกำรควบคุมระดับ
น้ำตำลและไขมันในเลือดในผูป้ ่ วยเบำหวำนชนิดที่ 2: กำรทบทวน
วรรณกรรมอย่ำงเป็ นระบบและกำรวิเครำะห์อภิมำน
นรินทรำ นุตำดี, รำตรี สว่ำงจิตร, ณธร ชัยญำคุณำพฤกษ์,
พีรยำ ศรีผ่อง (เผยแพร่ : 15 พ.ย. 2560)
กำรจัดกำรควำมเสีย่ งจำกเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนในจังหวัด
อุดรธำนี
ลลินำ สกุลพำเจริญ (เผยแพร่ : 12 ธ.ค. 2560)
กำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรพัฒนำมำตรฐำนของร้ำนยำในจังหวัด
อุดรธำนี
ศุทธินี เหลือวงศ์ (เผยแพร่ : 7 ม.ค. 2561)
กำรถอดบทเรียนกระบวนกำรพัฒนำกลุ่มเกษตรอินทรียช์ มุ ชน
บ้ำนเขำดิน อำเภอคลองหำด จังหวัดสระแก้ว
ธวัชชัย เสือเมือง, ยุภำพรรณ มันกระโทก
(เผยแพร่ : 9 ม.ค. 2561)
กำรจัดกำรปั ญหำเครื่องสำอำงทีม่ สี ว่ นผสมของสำรห้ำมใช้โดยกำร
มีสว่ นร่วมของชุมชน: กรณีศกึ ษำของตำบลดอนกลอย อำเภอ
พิบลู ย์รกั ษ์ จังหวัดอุดรธำนี
วำณี ธนสีลงั กูล (เผยแพร่ : 8 ม.ค. 2561)
คุณสมบัตขิ องน้ำเกลือสวนล้ำงจมูกแบบเตรียมเอง
กิตติยำพร แสนศิลำ, ภีม เอีย่ มประไพ, รำตรี สว่ำงจิตร
(เผยแพร่ : 23 ม.ค. 2561)
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สำรเคมีกำจัดศัตรูพชื ในฝรังและแอปเปิ
่
้ ลตัดแต่งทีจ่ ำหน่ำยบริเวณรอบ
มหำวิทยำลัยแห่งหนึ่งในเขตภำคเหนือตอนล่ำง
ปั ทมำ ศรีแสง, สุดำวดี ยะสะกะ, สรัญญำ ถีป่ ้ อม, ณัฐพงศ์ โปรยสุรนิ ทร์,
พีรญำ อึง้ อุดรภักดี, วันดี วัฒนชัยยิง่ เจริญ, พันธ์ทพิ ย์ หินหุม้ เพ็ชร
(เผยแพร่ : 25 ม.ค. 2561)
ผลของแอปพลิเคชันแจ้งเตือนร่วมกับคูม่ อื ให้ควำมรูเ้ พื่อเพิม่ ควำมร่วมมือ
ในกำรใช้ยำเม็ดคุมกำเนิด
จันทร์ทพิ ย์ กำญจนศิลป์ , ชนัตถำ พลอยเลื่อมแสง, อริศรำ รังสีปัญญำ,
จุฬำลักษณ์ ดอนนำค, จิรำภำ รบไพรี (เผยแพร่ : 26 ม.ค. 2561)
ปั จจัยทีม่ คี วำมสัมพันธ์กบั ควำมร่วมมือในกำรใช้ยำสำหรับผูป้ ่ วยเด็กโรคข้อ
อักเสบไม่ทรำบสำเหตุ ณ สถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี
ศรัณยำ นิตนิ นั ทพงศ์, ศรำวุฒ ิ อู่พฒ
ุ นิ นั ท์ (เผยแพร่ : 25 ม.ค. 2561)
กำรจำลองผลกระทบทำงกำรเงินหำกมีกำรปรับเปลีย่ นวิธกี ำรเบิกจ่ำยค่ำยำ
สำหรับผูป้ ่ วยนอกในระบบประกันสุขภำพหลัก: กรณีศกึ ษำโรงพยำบำลทัวไปแห่
่
ง
หนึ่ง
เพ็ญสมร อินทรภักดิ,์ กุลจิรำ อุดมอักษร (เผยแพร่ : 25 ม.ค. 2561)
ผลของกำรบริบำลทำงเภสัชกรรมในผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยำวำร์ฟำรินของคลินิกวำร์
ฟำรินโรงพยำบำลสวรรค์ประชำรักษ์
นำตยำ หวังนิรตั ศิ ยั , สกนธ์ สุภำกุล, ภูขวัญ อรุณมำนะกุล
(เผยแพร่ : 29 ม.ค. 2561)
ผลกำรบริบำลทำงเภสัชกรรมในผูป้ ่ วยนอกโรคสมองเสือ่ ม: กำรศึกษำนำร่อง
จิณห์วรำ สุขสะอำด, ทิพำนัน ทิพย์รกั ษำ, รจเรศ หำญรินทร์,
ปำริโมก เกิดจันทึก, สำยทิพย์ สุทธิรกั ษำ (เผยแพร่ : 30 ม.ค. 2561)
กำรถอดบทเรียนจำกโครงกำรจัดกำรควำมปลอดภัยด้ำนยำในชุมชนโดยกำรมี
ส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำระหว่ำงปี 2558-2560
เทพศักดิ ์ อังคณำวิศลั ย์, ผณินชิสำ มุสกิ ะไชย (เผยแพร่ : 21 ก.พ. 2561)
ควำมปลอดภัยและประสิทธิภำพของกำรใช้ยำต้ำนเกล็ดเลือด 2 ชนิดร่วมกันและ
ยำต้ำนกำรแข็งตัวของเลือด 3 ชนิดร่วมกันในผูป้ ่ วย atrial fibrillation ทีม่ กี ำรทำ
หัตถกำรรักษำโรคหลอดเลือดโคโรนำรียผ์ ่ำนสำยสวนและใส่ขดลวดค้ำยันใน
จังหวัดพิษณุโลก
ดวงกมล พูลพันธ์, ปั ทมวรรณ โกสุมำ, องค์กำร คมสัน, กฤษฎำ มีมขุ
(เผยแพร่ : 7 มี.ค. 2561)
บทบำทใหม่ของยำโอลำพำริบกับกำรรักษำมะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อบุผวิ
ปิ ยรัตน์ พิมพ์ส,ี วิชยั สันติมำลีวรกุล (เผยแพร่ : 28 ก.พ. 2561)
กำรจัดกำรปั ญหำน้ำมันทอดซ้ำในอำหำรประเภทไก่ทอดในจังหวัดสมุทรสำคร
อรุณศรี บุญมำศิริ (เผยแพร่ : 27 ก.พ. 2561)
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ควำมชุกและลักษณะของภำวะง่วงนอนมำกระหว่ำงวันในผูป้ ่ วยไทยโรคพำร์กนิ สัน
สุนิสำ แสงทอง, สิรพิ รรณ พัฒนำฤดี, ศุภกิจ วงศ์ววิ ฒ
ั นนุกจิ ,
จุฑำมณี สุทธิสสี งั ข์, รุ่งโรจน์ พิทยศิริ (เผยแพร่ : 15 มี.ค. 2561)
กำรพัฒนำเครื่องมือวัดกำรตัดสินใจร่วมของอำสำสมัครสำธำรณสุขด้ำนกำรวำง
แผนกำรส่งเสริมสุขภำพในบริกำรปฐมภูมิ
วำสนำ ภูมคี ำ, สุธี สุดดี, น้องเล็ก คุณวรำดิศยั , แสวง วัชระธนกิจ
(เผยแพร่ : 28 มี.ค. 2561)
ผลกระทบจำกนโยบำยน้ำดื่มประชำรัฐในจังหวัดกำญจนบุรี
เกษรำ เวทยำนนท์ (เผยแพร่ : 6 มี.ค. 2561)
ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อกำรนำเข้ำข้อมูลจำกส่วนภูมภิ ำคสูร่ ะบบสำรสนเทศใบอนุญำต
ด้ำนยำและวัตถุเสพติด
รติพงศ์ นิรตั ศิ ยกุล (เผยแพร่ : 20 มี.ค. 2561)
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมแตกฉำนด้ำนสุขภำพกับควำมสำมำรถในกำรคุม้ ครอง
ตนเองของผูบ้ ริโภคในเรื่องผลิตภัณฑ์สขุ ภำพ
กฤษณี เกิดศรี, สงวน ลือเกียรติบณ
ั ฑิต (เผยแพร่ : 7 มี.ค. 2561)

