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คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา  

 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

เภสัชศาสตรบัณฑิต  เภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล  2541 
เภสัชศาสตรมหาบัณฑติ เภสัชกรรมคลินิก มหาวิทยาลยัมหิดล 2547 
 

ความเชี่ยวชาญ  

เภสัชกรรมปฏิบัติ  เภสัชบําบัดโรคเบาหวาน / สตรีใชยาฮอรโมนคมุกําเนิด 

 

ผลงานทางวิชาการ (ยอนหลัง 5 ป) 

1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาต ิ

อภิชาติ จิตตซื่อ, พนารัตน แสงแจม, เจริญ ตรีศักดิ์, ทิติยา หาญเลิศฤทธ์ิ. การประเมินและทักษะของผูปวยกอน-

หลังไดรับคําปรึกษาวิธีใชปากกาฉีดอินซูลิน ณ โรงพยาบาลศูนยวชิระภูเก็ต. สงขลานครินทรเวชสาร 2559;34(1): 

27-37. 

ปภาวี ศรีสุข, กนกพร มลิวัลย, เจริญ ตรีศักดิ์, พนารัตน แสงแจม. ผลลัพธของการใหความรูและฝกทักษะดาน

การใชยาสูดพนในผูปวยโรคหืดแกบุคลากรทางสุขภาพท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล. วารสาร

ไทยเภสัชศาสตรและวิทยาการสุขภาพ 2558;10(3):105-16.  
2. บทความท่ีไดรบการตีพิมพฉบับเตม็จากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาต ิ

-  

3. ตํารา / หนังสือ 

พ น ารั ต น  แ ส งแ จ ม . Current recommendation for management of hyperosmolar hyperglycemic 

nonketotic syndrome. ใน: บุษบา จินดาวิจักษณ , ธนรัตน  สรวลเสนห  (บรรณาธิการ). The flourishing 

pharmacy profession: Continuity of pharmaceutical care. พิ มพ ครั้ ง ท่ี  1. กรุ งเทพมหานคร: บ ริ ษั ท

ประชาชน จํากัด, 2556. 
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พนารัตน แสงแจม. Management of hyperglycemia in non-crititcally ill patients. ใน: บุษบา จินดาวิจักษณ

, ปรีชา มนทกานติกุล, ธนรัตน สรวลเสนห (บรรณาธิการ). Advancing pharmacy practice towards service 

plan. กรุงเทพมหานคร: บริษัทประชาชน จํากัด, 2557. 

1. ภาระงานสอน 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

ภาคการศึกษาท่ี 1  

PCP341 Clinical pharmacy clerkship III 

PCP 401  Clinical skills for pharmaceutical care practice II  

PCP402 Clinical skills for pharmaceutical care practice laboratory 

PCP 403 Pharmacy practice  

PCP 404 Pharmacy practice laboratory  

PCP442 Pharmacotherapeutics I 

PCP447 Applied pharmactherapeutics for pharmaceutical science I 

PCP 451  Clinical pharmacy clerkship V 

PCP 544 Pharmacotherapeutics III 

PCP 558 Clinical pharmacy clerkship VII  

PCP 643  Special project in pharmaceutical care I  

ภาคการศึกษาท่ี 2  

PMD201 Foundation in pharmaceutcial sciences 

PCP301 Clinical skills for pharmaceutical care practice I 

PCP 302  Basics in pharmacy practice  

PCP 342  Clinical pharmacy clerkship IV 

PCP446 Pharmacotherapeutics II 

PCP450 Applied pharmacotherapeutics for pharmaceutical science II 

PCP 452 Clinical pharmacy clerkship VI  

PSP 470  Counseling skills in pharmacy services  

PMD 503  Professional clerkship 

PCP546 Clinical nutrition 

PCP 644 Special project in pharmaceutical care II 

PCP 642  Seminar in pharmaceutical care II 

PCP 559 Clinical pharmacy clerkship: medication management system  

PCP 555  Sterile preparations in pharmaceutical care  

2. ทุนวิจัยท่ีไดรับ 

-  
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