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ผลงานวิชาการ (5 ปี ย้อนหลัง) 

1. งานวิจัย 

 1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูล สกอ.) 

• Bunnasorn Techajumlernsuk, Kitiyot Yotsombut. Teaching on the National List of 

Essential Medicines in Doctor of Pharmacy Program and Related Attitudes among 

Faculty Members. Thai J Pharm Prac. 2021; 13(3);743-49.  



• Bunnasorn Techajumlernsuk, Areewan Cheawchanwattana. Attitudes of Thai hospital 

pharmacists on continuing specialty education and training. Thai Pharm Health Sci J. 

2022;17(2):103-12.  

• Bunnasorn Techajumlernsuk, Kitiyot Yotsombut Attitudes and knowledge of sixth-

year pharmacy students on blood pressure monitoring in community pharmacies. Dis 

Control J. 2022; 48(3):607-15. 

1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

• บรรณสรณ์ เตชะจำเริญสุข, ศรัณย์ กอสนาน. ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ในเรื่อง

มาตรฐานร้านยาคุณภาพและประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ข้อกำหนดและวิธีปฏิบัติทางเภสัช

กรรมชุมชน ในสถานท่ีขายยาแผนปัจจุบัน โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้การแก้ปัญหาเป็นฐาน 

(Problem-based learning). การนำเสนอผลงานโดยวาจา: โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ ครั้งท่ี 6 "งานวิชาการรับใช้สังคม"; 22 มิถุนายน 2561; สมุทรปราการ. 

• กิติยศ  ยศสมบัติ, โกวิทย์  ทองละมุล, ตุลาการ  นาคพันธ์, บรรณสรณ์ เตชะจำเริญสุข. อิทธิพลของ

การรับรู้ด้านสุขภาพต่อการบริหารยาตามหลัก 5R ของผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรค. การนำเสนอผลงานวิจัย

แบบโปสเตอร:์ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 9 "งานวิชาการรับใช้สังคม"; 1 

กรกฎาคม 2565; สมุทรปราการ. 

2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  

ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 

• ผศ.ภญ.ดร.สุนทรี วัชรดำรงกุล, ภญ.นภาภรณ์ ภูริปัญญวานิช, ภก.ดร. กิติยศ ยศสมบัติ, ภก.ดร.ตุลา

การ นาคพันธุ์, ภก. บรรณสรณ์   เตชะจำเริญสุข. การพัฒนาข้อเสนอตัวช้ีวัดการใช้ยาอย่างสม

เหตุผลสำหรับสถานบริการสุขภาพ. แหล่งทุนวิจัย: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ปีท่ีได้รับ

ทุน  2564. 

 

 

 



3. หนังสือ / ตำรา /บทความวิชาการ 

บทความวิชาการ 

• บรรณสรณ์ เตชะจำเริญสุข. การระบุตัวลักษณะของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ด้านยาท่ีควรป้องกันได้. 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม; 2561; นนทบุรี. 

• บรรณสรณ์ เตชะจำเริญสุข, กิติยศ ยศสมบัติ. การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ ABC-VED ในการ

บริหารคลังยาและเวชภัณฑ์. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม; 2561; 

นนทบุรี. 

• บรรณสรณ์ เตชะจำเริญสุข. ประเด็นเพิ่มเติมของระบบการจัดการด้านยาในมาตรฐานโรงพยาบาล

และบริการสุขภาพ ฉบับท่ี 4. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม; 2561; 

นนทบุรี. 

• บรรณสรณ์ เตชะจำเริญสุข. การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure 

Mode and Effect Analysis: FMEA) ในการพัฒนาระบบยาในโรงพยาบาล. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

ทางเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม; 2562; นนทบุรี. 

• บรรณสรณ์ เตชะจำเริญสุข, ชัชนินทร์ อัจลานนท์. การบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์เพื่อคุณภาพ

ระบบยาและความปลอดภัยโรงพยาบาล. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม; 

2562; นนทบุรี. 

• บรรณสรณ์ เตชะจำเริญสุข. Lean management เพื่อพัฒนาคุณภาพในงานเภสัชกรรม

โรงพยาบาล. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม; 2563; นนทบุรี. 

• บรรณสรณ์ เตชะจำเริญสุข. การพัฒนาคุณภาพด้วย FOCUS-PDCA. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทาง

เภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม; 2564; นนทบุรี. 

• บรรณสรณ์ เตชะจำเริญสุข. บทบาทของยากลุ่ม PDE-5 inhibitors ในการรักษา Erectile 

dysfunction (ED) และ Benign prostatic hyperplasia (BPH). ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัช

ศาสตร์ สภาเภสัชกรรม; 2565; นนทบุรี. 

 

 

 


