หัวข้อวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา 2552 ถึงปัจจุบัน
นักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม
ณ วันที่ 14 กันยายน 2560
ลำดับ
ที่

รหัสประจำตัว

1

525150027-5

2
3
4
5
6
7
8

525150028-3
525150029-1
525150031-4
525150035-6
525150039-8
525150040-3
525150045-3

ชื่อ

หัวข้อเรื่อง

พฤติกรรมกำรซื้อยำและอำหำรทีแ่ สดงสรรพคุณเป็นยำทีม่ ีกำรโฆษณำ ทำงสื่อ
วิทยุกระจำยเสียงของผู้บริโภคจังหวัดชัยภูมิ
นำงสำวจุฑำมำส บุญกว้ำง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเครียดในกำรทำงำน ควำมพึงพอใจในกำรทำงำน และควำม
พึงพอใจในชีวิตของเภสัชกรโรงพยำบำลสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
นำงนันทวรรณ ภูเ่ นำวรัตน์
ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรสำธำรณสุขในงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้ำนสำธำรณสุขของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
นำยศุภวัฒน์ อิ่มเจริญ
กำรประเมินผลรูปแบบกำรจ่ำยเงินของกองทุนโรคเรื้อรัง สำนักงำนหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติ: กรณีศึกษำ 2 จังหวัด
นำงสำวจันทร์ธิดำ ตรัยศิลำนันท์ ควำมพึงพอใจและควำมต้องกำรต่อค่ำตอบแทนกำรทำงำนของเภสัชกรโรงพยำบำล
สังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
นำยนฤมิตร อินทุยศ
กำรพัฒนำประสิทธิภำพในกำรบริหำรคลังเวชภัณฑ์ของสถำนีอนำมัยลูกข่ำยโรงพยำบำล
คลองลำน จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยกำรจัดกำรโลจิสติกส์
นำงสำวเปรมวดี ศิริวิวัฒนำนนท์ กำรรับรูต้ ่อกำรรำยงำนควำมคลำดเคลื่อนทำงยำของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ :
กรณีศึกษำโรงพยำบำลชัยภูมิ
นำงสำวสุภัทจรีย์ ดิเรกศรี
แบบจำลองกำรอธิบำยควำมเจ็บป่วยเกี่ยวกับโรคไตเรื้อรังในมุมมองของผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรังและบุคลำกรทำงกำรแพทย์ : กรณีศึกษำโรงพยำบำลชัยภูมิ

อำจำรย์ที่ปรึกษำ

นำงสำวจิตติมำ กำรินทร์

ผศ.ดร.กรแก้ว จันทภำษำ
ดร.วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์
ผศ.ดร.ทิพำพร กำญจนรำช
รศ.ดร.สุพล ลิมวัฒนำนนท์
รศ.ดร.ไพบูลย์ ดำวสดใส
รศ.ดร.นุศรำพร เกษสมบูรณ์
ผศ.ดร.มณีรัตน์ รัตนำมหัทธนะ
ผศ.ดร.กรแก้ว จันทภำษำ

9

525150034-8

นำงจันทร์จรีย์ ดอกบัว*

กำรเปรียบเทียบกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพ กำรพัฒนำและรับรองคุณภำพโรงพยำบำล
กับกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ผศ.ดร.ชำญชัย จำรุภำชน์
1

ลำดับ
ที่

รหัสประจำตัว

10

525150037-2

11
12
13

525150038-0
525150041-1
525150043-7

ชื่อ
นำงสำวทัศนีย์ บุญปก*
นำงสำวธีรำรัตน์ คูศรีรัตน์*
นำงพนำวัลย์ ญำณกิตติ์กรู *
นำงวชิรำ สุเมธิวิทย์*

14

535150043-8

นำงสำวภัทริศ ติลกเลิศ*

15

535150046-2

นำงขวัญใจ ธนำกรจักร์*

16
17

535150047-0
535150045-4

นำงปริศนำ วงศ์ผำคุณ*
นำยสมใจ ผ่ำนภูวงษ์

18

535150041-2

นำงสำวณฐมน ศรีวิโรจน์มณี

19

545150008-1

นำงสำวณัฏฐกำ สุรเสน

20
21
22

545150009-9
545150015-4
545150018-8

นำงสำวธนิดำ อินทะวงษ์
นำยรัชตะ อุลมำน
นำงสำววัชรวรรณ ขอบคุณ

หัวข้อเรื่อง
ควำมต้องกำรศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำในคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น
ของเภสัชกรโรงพยำบำล ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
กำรศึกษำระบบกำรจัดหำเวชภัณฑ์โรงพยำบำลเขำวง ด้วยตัวแบบปริมำณสั่งซื้อ
ประหยัดสุด
กำรศึกษำผลของกำรนวดตนเองและฤำษีดดั ตนต่อกำรใช้ยำแก้ปวด : กรณีศึกษำบ้ำน
โคกสี อำเภอบ้ำนฝำง จังหวัดขอนแก่น
ภำวะผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ำกลุ่มงำนและหัวหน้ำฝ่ำยเภสัชกรรมโรงพยำบำล
สังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

อำจำรย์ที่ปรึกษำ

ดร.วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์
รศ.ดร.ไพบูลย์ ดำวสดใส
ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนนำมกุล
ดร.วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์

ควำมสุขของเภสัชกรโรงพยำบำลสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
กำรประเมินผลลัพธ์โครงกำรกำรจัดกำรยำเพื่อกำรบำบัดโรคเบำหวำนในผู้ป่วยเบำหวำน
ชนิดที่ 2 ที่ใช้ยำอินซูลินโรงพยำบำลท่ำอุเทน
กำรศึกษำควำมคลำดเคลื่อนทำงยำในช่วงรอยต่อกำรให้บริกำรผู้ป่วยในของโรงพยำบำล
อำนำจเจริญโดยใช้กระบวนกำรสอดคล้องต่อเนื่องทำงยำ : กรณีศึกษำสะสมผู้ป่วย
เบำหวำนในตึกอำยุรกรรมชำย
พฤติกรรมกำรบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรของผูป้ ่วยเบำหวำนในเขตตำบลวำริชภูมิ
อำเภอวำริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ค่ำใช้จ่ำยที่ผู้ป่วยต้องจ่ำยเองในผูป้ ่วยมะเร็งลำไส้ไหญ่และทวำรหนัก กรณีศึกษำ
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ
กำรประเมินหลักสูตรอบรมระยะสัน้ ระหว่ำงประจำกำร
"กำรพัฒนำงำนเภสัชกรรมปฐมภูมิ"
กำรประเมินควำมคุม้ ค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ของกำรใช้เคมีบำบัดร่วมกับเมลำโทนิน
เปรียบเทียบกับกำรใช้เคมีบำบัดเพียงอย่ำงเดียวในผู้ป่วยมะเร็งปอด
กำรจับคู่บัญชีรำยกำรยำโรงพยำบำลกับบัญชีข้อมูลรำยกำรยำ TMT โดยใช้กำร
ประมวลผลภำษำธรรมชำติ

ดร.วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์

กำรเข้ำถึงยำป้องกันภำวะแทรกซ้อนจำกเบำหวำนในโรงพยำบำลชุมชน

รศ.ดร.สุพล ลิมวัฒนำนนท์

2

รศ.ดร.นุศรำพร เกศสมบูรณ์
รศ.ดร.ไพบูลย์ ดำวสดใส
ผศ.ดร.กรแก้ว จันทภำษำ
ผศ.ดร.อำรีวรรณ เชี่ยวชำญ
วัฒนำ
ผศ.ดร.ทิพำพร กำญจนรำช
รศ.ดร.นุศรำพร เกษสมบูรณ์
รศ.ดร.สุพล ลิมวัฒนำนนท์

ลำดับ
ที่

รหัสประจำตัว

23

545150014-6

ชื่อ
นำยมงคล กันตพำนิชกำร

24

545150007-3

นำงสำวจีรวรรณ เวชรำภรณ์

25

545150021-9

นำยสัญญำ คำบุญเรือง

26
27
28
29

545150023-5
545150022-7
545150005-7
545150020-1

นำงสำวรติยำกร รัถยำสุข
นำงอัญชลี พิมพ์รัตน์
นำยกิตติวัฒน์ พรหมพินิจ
นำงสำวศรีรตั น์ บินทจร

30

545150025-1

นำงฉัตรกุล มณีพรหม*

31

545150027-7

นำยประเสริฐ ชุษณะวัคคีย์*

32
33

545150026-9
545150011-2

นำยบุลกิต วงศ์หำญกล้ำ*
นำยนพดล กิตติวรำฤทธิ์

34

555150019-7

นำงสำวไพจิตตรี ลีลำ

35

555150024-4

นำงสำวอังศุรัตต์ ยิ้มละมัย

หัวข้อเรื่อง
คุณภำพชีวิตของผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่มำรับบริกำรที่คลินิกยำต้ำนไวรัส
โรงพยำบำลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

อำจำรย์ที่ปรึกษำ

ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนนำมกุล

ปรำกฎกำรณ์กำรใช้และไม่ใช้ยำคุมกำเนิดฉุกเฉินในวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อม
กำรปรับปรุงประสิทธิภำพ กำรดำเนินงำนคลังยำโดยวิธี Class Based Storage ของ
โรงพยำบำลเชียงคำ
ผลของระบบเอชเอต่อกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์และบุคลำกรโรงพยำบำล: กรณีศึกษำ
โรงพยำบำลชุมพวงและโรงพยำบำลโนนแดง จังหวัดนครรำชสีมำ
กรอบรำยกำรยำและรูปแบบกำรกระจำยยำจำเป็นสำหรับรักษำควำมเจ็บป่วยเบื้องต้น
ในชุมชนห่ำงไกล : กรณีศึกษำ อำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย
กำรศึกษำต้นทุนและผลตอบแทนทำงกำรเงินของกำรผลิตยำจำกสมุนไพรใน
โรงพยำบำลศูนย์แห่งหนึ่งในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
กำรพัฒนำมำตรกำรทำงกำรเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนของโรงพยำบำล
อย่ำงยั่งยืน : กรณีศึกษำโรงพยำบำลภูเรือ

ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนนำมกุล

กำรพัฒนำตัวชี้วัดบริหำรระบบยำของโรงพยำบำลสัตหีบ กม 10.
ผลสัมฤทธิ์และควำมต้องกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนกำรบริหำรเวชภัณฑ์โรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพตำบล จังหวัดยโสธร
กำรแสวงหำกำรรักษำเมื่อเจ็บป่วยด้วยวิธีควำมเชื่อแบบดั้งเดิมของกลุ่มชำติพันธุ์ม้ง
กรณีศึกษำบ้ำนไทยสำมัคคี อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรำย
ควำมร่วมมือในกำรใช้ยำของผู้ป่วยล้ำงไตทำงช่องท้องอย่ำงต่อเนื่อง กรณีผู้ป่วยนอก
โรงพยำบำลสกลนคร

ผศ.ดร.ชำญชัย จำรุภำชน์

กำรประเมินคุณภำพของระบบสิทธิบัตรยำในประเทศไทย
กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรควำมเสีย่ งด้ำนยำในโรงเรียนโดยกำรมีส่วนร่วมของภำคี
เครือข่ำยในชุมชน

รศ.ดร.นุศรำพร เกษสมบูรณ์

ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนนำมกุล
ดร.วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์
ผศ.ดร.ชำญชัย จำรุภำชน์
ผศ.ดร.ชำญชัย จำรุภำชน์
ผศ.ดร.ชำญชัย จำรุภำชน์

ผศ.ดร.ชำญชัย จำรุภำชน์
ผศ.ดร.กรแก้ว จันทภำษำ
ดร.วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์

ผศ.ดร.กรแก้ว จันทภำษำ
36

555150021-0

นำยวสันต์ มีคณ
ุ

กำรประกอบสร้ำงธุรกิจยำและผลิตภัณฑ์สุขภำพของสถำนีวิทยุไทย : กรณีศึกษำใน
จังหวัดหนึ่งในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
3

ผศ.ดร.กรแก้ว จันทภำษำ

ลำดับ
ที่

รหัสประจำตัว

37

555150017-1

ชื่อ
นำงสำวธัญกร พรวิเศษศิริกลุ

38

555150016-3

นำงสำวจำริณี วำมนตรี

39

555150022-8

นำยสง่ำ มั่นยืน

40

555150018-9

นำงสำวพัสรี ศรีอดุ ร

หัวข้อเรื่อง
กำรพัฒนำเครื่องมือในกำรวัดควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำรดูแลต่อเนื่องด้ำนเภสัชกรรม
ด้วยกำรเยี่ยมบ้ำน
บทบำทและทัศนคติของเภสัชกรในกำรดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและไตวำยระยะสุดท้ำย
กำรพัฒนำโปรแกรมฐำนข้อมูลคุณภำพชีวิตเพื่อใช้ในคลินิกผู้ป่วยโรคไต
กำรพัฒนำระบบป้องกันกำรแพ้ยำซ้ำข้ำมโรงพยำลในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยกำรเชื่อมโยง
ข้อมูลผ่ำนระบบ HOSxP

อำจำรย์ที่ปรึกษำ

ผศ.ดร.ทิพำพร กำญจนรำช
ผศ.ดร.อำรีวรรณ
เชี่ยวชำญวัฒนำ
ผศ.ดร.อำรีวรรณ
เชี่ยวชำญวัฒนำ
ดร.วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์
ผศ.ดร.มณีรัตน์
รัตนำมหัทธนะ

41

555150023-6

นำงสุพัตรำ วำนิชศุภชัย

42

555150020-2

นำงสำวลักขณำ โกรธำ

กำรศึกษำเกณฑ์ประเมินและกำรเปรียบเทียบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมผลกำรปฏิบัติงำน
: กรณีศึกษำหน่วยงำนบริกำรและบริบำลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก กลุม่ งำนเภสัชกรรม
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ
ผศ.ดร.ชำญชัย จำรุภำชน์

43

565150017-2

นำยชิตพงศ์ วำทโยธำ

44

565150022-9

นำงสุกัณฑำ หมวดทอง

กำรประเมินประสิทธิภำพกำรจัดหำยำและกำรจัดกำรยำคงคลัง
รศ.ดร.นุศรำพร เกษสมบูรณ์
สมรรถนะตำมสำยงำนเจ้ำพนักงำนเภสัชกรรมตำมควำมต้องกำรของเภสัชกร สังกัดกอง
โรงพยำบำลภูมภิ ำค กระทรวงสำธำรณสุข : เครื่องมือทดลองเลือก
รศ.ดร.นุศรำพร เกษสมบูรณ์

45

565150055-4

นำงสำวจุฑำมำศ
อนุสรณ์ธรี ะกุล
นำงอรวรรณ นำคคำ

46

565150059-6

47

565150056-2

48

565150057-0

แนวทำงแก้ไขปัญหำยำเหลือใช้โดยเน้นผูป้ ่วยเป็นศูนย์กลำง

แนวทำงกำรควบคุมำกำกับเครื่องมือแพทย์ที่มีควำมเสี่ยงต่ำสำหรับประเทศไทย

ผศ.ดร.กรแก้ว จันทภำษำ

กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนของระบบส่งต่อผู้ป่วยเบำหวำนระหว่ำงโรงพยำบำลชัยภูมิ
และเครือข่ำยบริกำรปฐมภูมิในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
รศ.ดร.ไพบูลย์ ดำวสดใส
นำงสำวณัฐวดี ธรเสนำ
กำรจัดหำยำร่วมระดับเขต: กรณีศกึ ษำ เขตบริกำรสุขภำพที่ 8
ดร.วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์
นำงสำวรัชฎำ ชำมงคลประดิษฐ์ ผู้ป่วยโรคเบำหวำนชนิดที่ 2 ที่ควบคุมน้ำตำลในเลือดไม่ได้: ลักษณะผู้ป่วยและบบแผน
กำรใช้ยำในโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชกระนวน
รศ.ดร.สุพล ลิมวัฒนำนนท์

4

ลำดับ
ที่

รหัสประจำตัว

49

565150018-0

50

565150021-1

ชื่อ
นำงสำวปฏิญญำ ปุยะติ
นำงศิวพร ประเสริฐสุข

51

565150024-5

นำงสำวกัญญำมำส จีนอนันต์

52

565150019-8

นำงสำวปำจรีย์ สร้อยศรีฉำย

53

565150020-3

นำงวิภำพร อุตมะ

54

565150058-8

นำงสำววิภำรัตน์ ลี้ชัยกิจเจริญ

55

565150016-4

นำงฉัตรำภรณ์ พรมโคตร

56

575150010-7

นำงสำวกุลวดี นันทะเสนำ

57

575150011-5

นำงชลำลัย ดวงเกตุ

58

575150013-1

นำงสำวญำดำ ตั้งภำพงษ์

59
60

575150014-9
575150015-7

นำงดวงพร ลำภจิตร
นำงตุลำภรณ์ รุจิระยรรยง

หัวข้อเรื่อง
กำรศึกษำควำมชุกและรูปแบบของกำรใช้ยำด้ำนเชื้อแบคทีเรียอย่ำงไม่สมเหตุสมผล ใน
ผู้ป่วยโรคระบบทำงเดนหำยในส่วนบน (URI) ของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลใน
หน่วยบริกำรประจำที่เป็นคู่สญ
ั ญำในกำรจัดบริกำรสุขภำพปฐมภูมิ (CPU) บัวใหญ่
ควำมคิดเห็นของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ต่อบทบำทเภสัชกรในกำรดูแลต่อเนื่องด้ำนยำ
ระดับบุคคล ของหน่วยบริกำร ปฐมภูมิในจังหวัดเขตสำนักงำนหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติ เขต 7
กำรดำเนินงำนกำรประสำนรำยกำรยำ : กรณีศึกษำโรงพยำบำลรัฐในจังหวัดขอนแก่น
ด้วยวิธีสัมภำษณ์เชิงลึก
ควำมรู้และทัศนคติในกำรจัดซื้อยำที่มีคุณภำพของเภสัชกรโรงพยำบำลสังกัดสำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

อำจำรย์ที่ปรึกษำ

ผศ.ดร.ทิพำพร กำญจนรำช
ผศ.ดร.ทิพำพร กำญจนรำช
ผศ.ดร.อำรีวรรณ
เชี่ยวชำญวัฒนำ
ผศ.ดร.อำรีวรรณ
เชี่ยวชำญวัฒนำ

กำรสร้ำงแบบวัดจิตสำนักคุณภำพของเภสัชกรโรงพยำบำล
กำรพัฒนำตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงำนหัวหน้ำกลุ่มงำนเภสัชกรรมและกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค โรงพยำบำลชุมชน จังหวัดขอนแก่น
กำรพัฒนำระบบกำรตรวจสอบควำมสอดคล้องของกำรสั่งจ่ำยยำในโรงพยำบำลเพื่อ
ประกันควำมต่อเนื่องทำงกำรรักษำที่มีควำมคุ้มค่ำและปลอดภัย

ดร.วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์

เครื่องมือลีนกับกำรจัดกำรคลังเวชภัณฑ์โรงพยำบำลเขำสวนกวำง
กำรศึกษำคุณภำพชีวิตด้ำนสุขภำพ และควำมผำสุกทำงจิตวิญญำณของผู้ป่วย
โรคเบำหวำนชนิดที่ 2 ในอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหำสำรคำม
สถำนกำรณ์กำรดูแลรักษำผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในสถำนพยำบำลของจังหวัด
ชัยภูมิ
ระบบกำรคัดเลือก จัดหำ กระจำยเก็บรักษำและควบคุมยำเสพติดให้โทษประเภท 2
โรงพยำบำลของรัฐในจังหวัดมหำสำรคำม
อุปสรรคในกำรจัดกำรปัญหำโฆษณำอำหำรและยำที่ผดิ กฎหมำยทำงสื่อวิทยุ

รศ.ดร.นุศรำพร เกษสมบูรณ์
ผศ.ดร.อำรีวรรณ
เชี่ยวชำญวัฒนำ

ดร.วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์
ผศ.ดร.มณีรัตน์
รัตนำมหัทธนะ

รศ.ดร.สุพล ลิมวัฒนำนนท์
รศ.ดร.สุพัตรำ ชำติบัญชำชัย
ผศ.ดร.กรแก้ว จันทภำษำ

61

575150016-5

นำงสำวเนตรนภิส ฉ่ำเมืองปักษ์

พฤติกรรมกำรกำกับตนเองของผู้ตดิ เชื้อเอชไอวี/เอดส์ : กรณีศึกษำโรงพยำบำลชุมชน
แห่งหนึ่ง
5

ดร.วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์

ลำดับ
ที่

รหัสประจำตัว

62

575150017-3

63
64
65
66
67
68
69
70
71

575150020-4
575150021-2
575150048-2
575150049-0
575150022-0
585150010-8
585150011-6
585150012-4
585150013-2

ชื่อ
นำงพรรณวิภำ ลำภจิตร
นำงสำวสุชำดำ วัฎสิ ุ
นำงกัญจน์นรี จิตต์ธนำนันท์
นำงสำวกัลศิณี โชติแสง
นำงสำวพิชญำ อุดมศิลป์
นำยยอดพร โพธิดอกไม้
นำงสำวมุจลินท์ เรืองไพศำล
นำงลัดดำวัลย์ ปรำบนอก
นำงสำวสุชำดำ กำบิน
นำยอรรถพล คนต่ำ

หัวข้อเรื่อง
กำรประยุกต์ใช้เครื่องมือ FMEA (FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS) ในกำร
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของระบบลูกโซ่ควำมเย็นวัคซีน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
กำรประยุกต์ใช้หลักกำรตลำดเพื่อสังคมในกำรจัดกำรปัญหำกำรเร่ขำยผลิตภัณฑ์สุขภำพ
: กรณีศึกษำหมู่บ้ำนงูจงอำง จังหวัดขอนแก่น ยังไม่สอบเค้ำโครง
กำรประยุกต์ใช้แนวคิดกำรบริหำรสินค้ำคงคลังโดยผู้ขำยรูปแบบ 3MIS(3rd
MANAGEDINVENTORY SERVICE) ระหวำงคลังยำและห้องจ่ำยยำภำยในโรงพยำบำล
บรบือ จังหวัดมหำสำรคำม
ควำมชุกและรูปแบบของกำรใช้กำรแพทย์เสริมในผู้ป่วยโรคเบำหวำนประเภทที่ 2
เครือข่ำยบริกำรสุขภำพอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
กำรนำเกณฑ์จริยธรรมกำรจัดซื้อจัดหำและกำรส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยำของกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.2557 ไปสู่กำรปฏิบัติในโรงพยำบำล : กรณีศึกษำ
จังหวัดหนึ่งในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
กำรพัฒนำระบบประเมินและส่งต่อข้อมูลอำกำรไม่พึงประสงค์ของยำในหน่วยบริกำร
ปฐมภูมดิ ้วยรูปแบบอิเลกทรอนิกส์(กรณีศึกษำ อ.เชียงยืน และ อ.ชื่นชม
จ.มหำสำรคำม
ควำมเชื่อเกี่ยวกับยำในมุมมองผู้ปว่ ยที่ส่งผลต่อควำมร่วมมือในกำรใช้ยำของผู้ป่วย
เบำหวำนชนิดที่ 2: กรณีศึกษำโรงพยำบำลวำริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
กำรศึกษำรูปแบบกำรพัฒนำและกำรแก้ไขปัญหำกำรใช้ยำของผู้ป่วยโรคเบำหวำนชนิดที่
2 โดยใช้หลักกำรสุนทรียสำธกในงำนบริกำรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : กรณีศึกษำชุมชนตำบล
บึงงำม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
กำรประยุกต์ใช้ขบวนกำรดูแลสุขภำพระดับปฐมภูมิที่เน้นชุมชนในกำรค้นหำปัญหำ
และออกแบบกำรแทรกแซง เพื่อจัดกำรปัญหำยำและผลิตภัณฑ์สุขภำพ กรณีศึกษำ
หมู่บ้ำนโนนหัวนำ ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
สถำนกำรณ์ยำคูเ่ หมือนและกำรรับรู้เกี่ยวกับยำคูเ่ หมือนในมุมมองของประชำชนใน
ชุมชน ภำยใต้บริบทวัฒนธรรมท้องถิ่น กรณีศึกษำ : บ้ำนผักคำภู หมู่ที่ 6 ตำบลนำใน
อำเภอพรรณำนิคม จังหวัดสกลนคร

อำจำรย์ที่ปรึกษำ

รศ.ดร.นุศรำพร เกษสมบูรณ์
ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนนำมกุล
รศ.ดร.นุศรำพร เกษสมบูรณ์
ผศ.ดร.ทิพำพร กำญจนรำช
ผศ.ดร.กรแก้ว จันทภำษำ
ผศ.ดร.ทิพำพร กำญจนรำช
ผศ.ดร.กรแก้ว จันทภำษำ
รศ.ดร.ไพบูลย์ ดำวสดใส
ผศ.ดร.ทิพำพร กำญจนรำช

ผศ.ดร.กรแก้ว จันทภำษำ
6

ลำดับ
ที่

รหัสประจำตัว

72

585150045-9

นำงสำวผจงจิต ฤทธิตะมน

73

585150047-5

นำงสำวสุดำรัตน์ ครึบกระโทก

ชื่อ

หัวข้อเรื่อง

อำจำรย์ที่ปรึกษำ

แผนกำรพัฒนำระบบบริกำรคลินกิ ชะลอไตเสื่อมโรงพยำบำลน้ำพอง : กำรประยุกต์ใช้วิธี
Soft Systems Methodology (SSM)
ดร.วรรณี ชัยเฉลิพงษ์
วัฒนธรรมองค์กำรและผลของวัฒนธรรมองค์กำรที่มตี ่อคุณภำพบริกำรผู้ป่วย :
กรณีศึกษำโรงพยำบำลชุมชนแห่งหนึ่ง ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดร.วรรณี ชัยเฉลิพงษ์

* หมายถึง แผน ข (การศึกษาอิสระ)
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