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1 บุคคลส ำคญั : เภสชักรเภสชักรนิกร คุปรตัน์ 
    (เผยแพร่ : 24 ม.ีค. 2561) 

3 ค ำอธบิำยถงึกำรมยีำเหลอืใชแ้ละพฤตกิรรมในกำรจดักำรยำเหลอื
ใชข้องผูป่้วยโรคเบำหวำนและโรคควำมดนัโลหติสงู: กรณีศกึษำ
ในชมุชนแห่งหนึ่งของจงัหวดัอุบลรำชธำน ี
      ธนพงศ ์ภูผำล,ี ชดิชนก คณูสวสัดิ,์ ธนิตำ ภูรำชพล,  
      ธำรนีิ ศรศีกัดิน์อก (เผยแพร่ : 6 พ.ย. 2560) 

14 ประสทิธผิลและควำมปลอดภยัของผกัเชยีงดำต่อกำรควบคมุระดบั
น ้ำตำลและไขมนัในเลอืดในผูป่้วยเบำหวำนชนิดที ่2: กำรทบทวน
วรรณกรรมอย่ำงเป็นระบบและกำรวเิครำะหอ์ภมิำน 
      นรนิทรำ นุตำด,ี รำตร ีสว่ำงจติร, ณธร ชยัญำคุณำพฤกษ์,  
      พรียำ ศรผี่อง (เผยแพร่ : 15 พ.ย. 2560) 

29 กำรจดักำรควำมเสีย่งจำกเกลอืบรโิภคเสรมิไอโอดนีในจงัหวดั
อุดรธำนี 
      ลลนิำ สกุลพำเจรญิ (เผยแพร่ : 12 ธ.ค. 2560) 

37 กำรขบัเคลื่อนนโยบำยกำรพฒันำมำตรฐำนของรำ้นยำในจงัหวดั
อุดรธำนี 
      ศุทธนิี เหลอืวงศ ์(เผยแพร่ : 7 ม.ค. 2561) 

49 กำรถอดบทเรยีนกระบวนกำรพฒันำกลุ่มเกษตรอนิทรยีช์มุชน
บำ้นเขำดนิ อ ำเภอคลองหำด จงัหวดัสระแกว้ 
      ธวชัชยั เสอืเมอืง, ยภุำพรรณ มนักระโทก  
      (เผยแพร่ : 9 ม.ค. 2561) 

60 กำรจดักำรปัญหำเครื่องส ำอำงทีม่สีว่นผสมของสำรหำ้มใชโ้ดยกำร
มสีว่นร่วมของชุมชน: กรณีศกึษำของต ำบลดอนกลอย อ ำเภอ
พบิลูยร์กัษ์ จงัหวดัอุดรธำน ี
      วำณี ธนสลีงักลู (เผยแพร่ : 8 ม.ค. 2561) 

69 คุณสมบตัขิองน ้ำเกลอืสวนลำ้งจมกูแบบเตรยีมเอง 
      กติตยิำพร แสนศลิำ, ภมี เอีย่มประไพ, รำตร ีสว่ำงจติร   
      (เผยแพร่ : 23 ม.ค. 2561) 
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 82 สำรเคมกี ำจดัศตัรพูชืในฝรัง่และแอปเป้ิลตดัแต่งทีจ่ ำหน่ำยบรเิวณรอบ
มหำวทิยำลยัแหง่หนึ่งในเขตภำคเหนือตอนล่ำง 
     ปัทมำ ศรแีสง, สดุำวด ียะสะกะ, สรญัญำ ถีป้่อม, ณฐัพงศ ์โปรยสรุนิทร,์  
     พรีญำ อึง้อุดรภกัด,ี วนัด ีวฒันชยัยิง่เจรญิ, พนัธท์พิย ์หนิหุม้เพช็ร  
     (เผยแพร่ : 25 ม.ค. 2561) 

 88 ผลของแอปพลเิคชนัแจง้เตอืนรว่มกบัคูม่อืใหค้วำมรูเ้พื่อเพิม่ควำมร่วมมอื 
ในกำรใชย้ำเมด็คมุก ำเนิด 
      จนัทรท์พิย ์กำญจนศลิป์, ชนตัถำ พลอยเลื่อมแสง, อรศิรำ รงัสปัีญญำ, 
      จฬุำลกัษณ์ ดอนนำค, จริำภำ รบไพร ี(เผยแพร่ : 26 ม.ค. 2561) 

 100 ปัจจยัทีม่คีวำมสมัพนัธก์บัควำมร่วมมอืในกำรใชย้ำส ำหรบัผูป่้วยเดก็โรคขอ้
อกัเสบไม่ทรำบสำเหตุ ณ สถำบนัสขุภำพเดก็แหง่ชำตมิหำรำชนิี 
      ศรณัยำ นิตนินัทพงศ,์ ศรำวุฒ ิอู่พฒุนินัท ์(เผยแพร่ : 25 ม.ค. 2561) 

 111 กำรจ ำลองผลกระทบทำงกำรเงนิหำกมกีำรปรบัเปลีย่นวธิกีำรเบกิจ่ำยค่ำยำ
ส ำหรบัผูป่้วยนอกในระบบประกนัสขุภำพหลกั: กรณีศกึษำโรงพยำบำลทัว่ไปแหง่
หนึ่ง 
       เพญ็สมร อนิทรภกัดิ,์ กุลจริำ อุดมอกัษร (เผยแพร ่: 25 ม.ค. 2561) 

 120 ผลของกำรบรบิำลทำงเภสชักรรมในผูป่้วยทีไ่ดร้บัยำวำรฟ์ำรนิของคลนิิกวำร์
ฟำรนิโรงพยำบำลสวรรคป์ระชำรกัษ์ 
       นำตยำ หวงันิรตัศิยั, สกนธ ์สภุำกุล, ภูขวญั อรุณมำนะกุล  
        (เผยแพร่ : 29 ม.ค. 2561) 

 129 ผลกำรบรบิำลทำงเภสชักรรมในผูป่้วยนอกโรคสมองเสือ่ม: กำรศกึษำน ำร่อง 
       จณิหว์รำ สขุสะอำด, ทพิำนนั ทพิยร์กัษำ, รจเรศ หำญรนิทร,์  
       ปำรโิมก เกดิจนัทกึ, สำยทพิย ์สทุธริกัษำ (เผยแพร่ : 30 ม.ค. 2561) 

 142 กำรถอดบทเรยีนจำกโครงกำรจดักำรควำมปลอดภยัดำ้นยำในชมุชนโดยกำรมี
สว่นร่วมของภำคเีครอืขำ่ยในจงัหวดัพระนครศรอียุธยำระหว่ำงปี 2558-2560 
        เทพศกัดิ ์องัคณำวศิลัย,์ ผณินชสิำ มุสกิะไชย (เผยแพร ่: 21 ก.พ. 2561) 

 161 ควำมปลอดภยัและประสทิธภิำพของกำรใชย้ำตำ้นเกลด็เลอืด 2 ชนิดร่วมกนัและ
ยำตำ้นกำรแขง็ตวัของเลอืด 3 ชนิดร่วมกนัในผูป่้วย atrial fibrillation ทีม่กีำรท ำ
หตัถกำรรกัษำโรคหลอดเลอืดโคโรนำรยีผ์่ำนสำยสวนและใสข่ดลวดค ้ำยนัใน
จงัหวดัพษิณุโลก 
          ดวงกมล พลูพนัธ,์ ปัทมวรรณ โกสมุำ, องคก์ำร คมสนั, กฤษฎำ มมีขุ  
          (เผยแพร่ : 7 ม.ีค. 2561) 

 174 บทบำทใหม่ของยำโอลำพำรบิกบักำรรกัษำมะเรง็รงัไขช่นิดเยื่อบุผวิ 
          ปิยรตัน์ พมิพส์,ี วชิยั สนัตมิำลวีรกุล (เผยแพร ่: 28 ก.พ. 2561) 

 185 กำรจดักำรปัญหำน ้ำมนัทอดซ ้ำในอำหำรประเภทไก่ทอดในจงัหวดัสมุทรสำคร 
          อรุณศร ีบุญมำศริ ิ(เผยแพร่ : 27 ก.พ. 2561) 
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 195 ควำมชุกและลกัษณะของภำวะงว่งนอนมำกระหว่ำงวนัในผูป่้วยไทยโรคพำรก์นิสนั 
          สนุิสำ แสงทอง, สริพิรรณ พฒันำฤด,ี ศุภกจิ วงศว์วิฒันนุกจิ,  
          จฑุำมณี สทุธสิสีงัข,์ รุ่งโรจน์ พทิยศริ ิ(เผยแพร่ : 15 ม.ีค. 2561) 

 207 กำรพฒันำเครื่องมอืวดักำรตดัสนิใจร่วมของอำสำสมคัรสำธำรณสขุดำ้นกำรวำง
แผนกำรสง่เสรมิสขุภำพในบรกิำรปฐมภูม ิ
          วำสนำ ภมูคี ำ, สธุ ีสดุด,ี น้องเลก็ คุณวรำดศิยั, แสวง วชัระธนกจิ 
          (เผยแพร่ : 28 ม.ีค. 2561) 

 218 ผลกระทบจำกนโยบำยน ้ำดื่มประชำรฐัในจงัหวดักำญจนบุร ี
          เกษรำ เวทยำนนท ์(เผยแพร่ : 6 ม.ีค. 2561) 

 228 ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อกำรน ำเขำ้ขอ้มลูจำกสว่นภมูภิำคสูร่ะบบสำรสนเทศใบอนุญำต 
ดำ้นยำและวตัถุเสพตดิ 
          รตพิงศ ์นิรตัศิยกุล (เผยแพร่ : 20 ม.ีค. 2561) 

 239 ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงควำมแตกฉำนดำ้นสขุภำพกบัควำมสำมำรถในกำรคุม้ครอง
ตนเองของผูบ้รโิภคในเรื่องผลติภณัฑส์ขุภำพ 
          กฤษณี เกดิศร,ี สงวน ลอืเกยีรตบิณัฑติ (เผยแพร่ : 7 ม.ีค. 2561) 

   

   

   

 
 
 
 

 


