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คณุวฒิุ สาขาวิชา และสถาบนัท่ีสาํเรจ็การศึกษา  

 

วฒิุการศึกษา คณุวฒิุ/สาขาวิชา สถาบนั ปีท่ีสาํเรจ็ 

เภสชัศาสตรบณัฑติ  เภสชัศาสตร ์ คณะเภสชัศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  

2538 

เภสชัศาสตรม์หาบณัฑติ  เภสชักรรมคลนิิก คณะเภสชัศาสตร ์

มหาวทิยาลยัมหดิล 

2542 

ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ เภสชัศาสตรช์วีภาพ คณะเภสชัศาสตร ์

มหาวทิยาลยัมหดิล 

2556 

 

ความเช่ียวชาญ  

เภสชักรรมคลนิิก 

เภสชักรรมปฐมภมู ิ 

 

ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลงั 5 ปี) 

 

1. บทความวจิยัตพีมิพใ์นวารสารระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

- Suttiruksa S, Yeephu S, Prateepavanich P, Suthisisang C. Effects of mirtazapine on quality 

of life of Thai patients with fibromyalgia syndrome: a double-blind, randomized, placebo-

controlled trial. Asian Biomed 2016;10(5):435-45.  

- อภชิาต ิจติตซ์ื่อ, สุวิมล ย่ีภู่, ตุลยา โพธารส, จนัทรสัม ์เสกขนุทด, ปิยะนุช ทมิคร. การศกึษาความรู้

ของผูป่้วยและปัญหาจากการใชย้าวารฟ์ารนิ ณ แผนกผูป่้วยนอก โรงพยาบาลศนูยว์ชริะภูเกต็. 

สงขลานครนิทรเ์วชสาร 2558;33(2):83 – 92.  
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2. บทความทีไ่ดร้บการตพีมิพฉ์บบัเตม็จากการประชมุวชิาการระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ

-  

 

3. ตํารา / หนงัสอื 

- สวุมิล ยีภู่่. How to get a better sleep for one who lives with pain: pharmacotherapy 

considerations. ใน ปราโมทย ์เอือ้โสภณ, สวุมิล ยีภู่,่ มารว์นิ เทพโสพรรณ, บรรณาธกิาร. 

Transformation: Form knowledge to clinical skills in pain medicine. กรุงเทพมหานคร:นพชยั

การพมิพ,์ 2560:116-124. 

- สวุมิล ยีภู่่. Anti-neuropathic pain medications: Principle and application. ใน ธนรตัน์ สรวลเสน่ห์

, บุษบา จนิดาวจิกัษณ์, บรรณาธกิาร. Pharmacy Review and Update Series 2016: 

Pharmacotherapy of Neurological Disorders. กรุงเทพมหานคร: บรษิทัประชาชน, 2559:143-60. 

- สวุมิล ยีภู่่. Fibromyalgia: A dilemma pain syndrome and findings the cure. ใน ธนรตัน์ สรวล

เสน่ห,์ บุษบา จนิดาวจิกัษณ์, บรรณาธกิาร. Pharmacy Review and Update Series 2016: 

Pharmacotherapy of Neurological Disorders. กรุงเทพมหานคร: บรษิทัประชาชน, 2559:143-

60.167-83. 

- สวุมิล ยีภู่่. Safe prescription for obstetrics-gynecology. ใน: บุษบา จนิดาวจิกัษณ์, ธนรตัน์ สรวล

เสน่ห,์ บรรณาธกิาร. บทบาทของเภสชักรโรงพยาบาลในการใชย้าอย่างสมเหตุผล. 

กรุงเทพมหานคร:บรษิทัประชาชน,2559:95-118. 

- สวุมิล ยีภู่่. การใชย้าในสตรมีคีรรภแ์ละใหน้มบตุร. ใน: ธดิา นิงสานนท,์ ปรชีา มนทกานตกุิล, 

อุษณีย ์วนรรฆมณี, ธนรตัน์ สรวลเสน่ห,์ จตุพร ทองอิม่, บรรณาธกิาร. ตําราเภสชักรครอบครวั. 

กรุงเทพมหานคร:บรษิทัประชาชน,2557:227-55. 

 

 

 

1. ภาระงานสอน 

รหสัวชิา ชื่อรายวชิา 

เทอมตน้   

PCP 401 Clinical skills for pharmaceutical care practice II 

PCP 402  Clinical skills for pharmaceutical care preactice laboratory 

PCP 403 Pharmacy practice 

PCP 442 Pharmacotherapeutics I 

PCP 447 Applied pharmacotherapeutics for pharmaceutical science I 

PCP 445 Clinical pharmacokinetics  

PCP 449  Applied pharmacokinetics for pharmaceuical science  

PCP 544 Pharmacotherapeutics III 

PCP 554 Clinical evaluation of drug safety 

PCP 558 Clinical pharmacy clerkship VII  

PCP 641  Seminar in pharmaceutical care I 

PCP 643  Special project in pharmaceutical care I  
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เทอมปลาย   

PCP 301  Clinical skills for pharmaceutical care practice I  

PCP 302  Basics in pharmacy practice  

PCP 443  Clinical skills for pharmaceutical care practice III  

PCP 444 Counseling in medication management 

PCP 448 Basic in clinical pharmacy 

PCP 446 Pharmacotherapeutics II 

PCP 450 Applied pharmacotherapeutics for pharmaceutical science II 

PCP 553 Therapeutic drug monitoring in pharmaceutical care 

PCP 556 Pharmacotherapeutics IV 

PCP 559 Clinical pharmacy clerkship: medication management system  

PCP 642 Seminar in pharmaceutical care II 

PCP 644 Special project in pharmaceutical care II 

PCP 647 Pharmaceutical care clerkship 11: Pharmaceutical ambulatory care 

PCP 649 Pharmaceutical care clerkship 13: Specialized pharmaceutical care 

PBP 532 Adverse drug reaction and drug interaction 

PBP 539  Pharmacology in obstetrics, pediatrics and geriatrics 

PPT 515 Special topics in pharmaceutical technology 

 

2. ทุนวจิยัทีไ่ดร้บั 

- ทุนอุดหนุนการวจิยัจาก “เงนิกองทุนสง่เสรมิและพฒันาการวจิยั” สาํหรบัทาํโครงการวจิยัเรื่อง “รปูแบบ

การจ่ายยาทรามาดอลโดยเภสชักรในรา้นขายยา เขตกรุงเทพมหานคร” วงเงนิงบประมาณ “90,000 

บาท”  (วนัทาํสญัญารบัทุน 13 กรกฎาคม 2558) 
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