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ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :		 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม	

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :		 Doctor	of	Pharmacy	Program	in	Pharmaceutical	Care

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย		 (ชื่อเต็ม)		 :		 เภสัชศาสตรบัณฑิต	(การบริบาลทางเภสัชกรรม)

	 	 (ชื่อย่อ)		 :		 ภ.บ.	(การบริบาลทางเภสัชกรรม)

	 ภาษาอังกฤษ		(ชื่อเต็ม)	 :		 Doctor	of	Pharmacy	(Pharmaceutical	Care)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :		 Pharm.D.	(Pharm.	Care)

หลักสูตร
	 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	222	หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชาและกลุ่มวิชา โปรแกรมปกติ

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต

2.  หมวดวิชาเฉพาะ

2.1		ระดับพื้นฐานวิชาชีพ	(หรือวิชาแกน)

2.2		ระดับวิชาชีพ	(หรือวิชาเอก)

2.2.1		วิชาด้านผลิตภัณฑ์

2.2.2		วิชาด้านผู้ป่วย

2.2.3		วิชาด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหารเภสัชกิจ

2.2.4		วิชากลาง	(รหัสวิชา	704)

2.2.5		วิชาด้านที่เป็นสาขาหลัก	

2.2.6		ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ

1)		การฝึกงานภาคบังคับ

2)		การฝึกงานสาขาหลัก

2.3		รายวิชาที่เกี่ยวกับการวิจัยของนิสิต

ไม่น้อยกว่า 

ไม่น้อยกว่า	

ไม่น้อยกว่า	

ไม่น้อยกว่า	

ไม่น้อยกว่า	

ไม่น้อยกว่า	

ไม่น้อยกว่า	

ไม่น้อยกว่า	

ไม่น้อยกว่า	

ไม่น้อยกว่า	

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า	

186  หน่วยกิต

31		หน่วยกิต

152		หน่วยกิต

	36		หน่วยกิต

	30		หน่วยกิต

	18		หน่วยกิต

		8		หน่วยกิต

19		หน่วยกิต

41		หน่วยกิต

	6		หน่วยกิต

	35		หน่วยกิต

3		หน่วยกิต
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต

   หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 222  หน่วยกิต

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
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รายวิชาในหลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 186 หน่วยกิต

  2.1 ระดับพื้นฐานวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า  31 หน่วยกิต

0201	116 คณิตศาสตร์ส�าหรับเภสัชศาสตร์	

Mathematics	for	Pharmacy	

3(3-0-6)

0201	203 ชีวสถิติส�าหรับเภสัชศาสตร์	

Biostatistics	for	Pharmacy	

2(1-3-2)

0202	100 เคมีทั่วไป

General	Chemistry

3(3-0-6)

0202	190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

General	Chemistry	Laboratory	

1(0-3-0)

0202	122 เคมีอินทรีย์ส�าหรับเภสัชศาสตร์	

Organic	Chemistry	for	Pharmacy

3(3-0-6)

0202	192 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ส�าหรับเภสัชศาสตร์

Organic	Chemistry	Laboratory	for	Pharmacy	

1(0-3-0)

0203	309	 ชีววิทยาของเซลล์ส�าหรับเภสัชศาสตร์

Cell	Biology	for	Pharmacy

3(3-0-6)

0702	257 เภสัชจุลชีววิทยา

Pharmaceutical	Microbiology

3(2-3-4)

1502	008 พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 

ส�าหรับเภสัชศาสตร์

Basic	Human	Anatomy	for	Pharmacy

3(2-2-5)

1502	110 ชีวเคมีส�าหรับเภสัชศาสตร์

Biochemistry	for	Pharmacy

4(4-0-8)

1502	108 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน

Basic	Biochemistry	Laboratory

1(0-3-0)

1502	507 สรีรวิทยาพื้นฐานส�าหรับเภสัชศาสตร์

Basic	Human	Physiology	for	Pharmacy

4(3-3-6)

  2.2 ระดับวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า 152 หน่วยกิต

0701	153 นิเทศเภสัชศาสตร์

Pharmacy	Orientation

1(1-0-2)

0701	256 เภสัชสาธารณสุข

Public	Health	Pharmacy

2(2-0-4)

0701	257 เภสัชกรรมปฐมภูมิ

Primary	Care	Pharmacy

2(2-0-4)

0701	356 การบริหารเภสัชกรรม

Pharmacy	Administration

2(2-0-4)

0701	357 นิติศาสตร์และจริยธรรมเภสัชกรรม

Pharmaceutical	Jurisprudence	and	Ethics

2(2-0-4)

0701	465 วิทยาการระบาดทางเภสัชศาสตร์	

Pharmacoepidemiology

2(2-0-4)

0701	466 การจัดการระบบยาและเภสัชเศรษฐศาสตร	์

Drug	System	Management	and	

Pharmacoeconomics

3(3-0-6)

0701	567 การคุ้มครองผู้บริโภค

Consumer	Protection

2(2-0-4)

0701	568 การเรียนรู้ชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Community	Learning	for	Health	Promotion

2(1-3-2)

0702	256 เทคโนโลยีเภสัชกรรม	1

Pharmaceutical	Technology	1

4(3-3-6)

0702	258 การควบคุมคุณภาพทางเภสัชกรรม	1

Pharmaceutical	Quality	Control	1

4(3-3-6)

0702	362 เทคโนโลยีเภสัชกรรม	2

Pharmaceutical	Technology	2

4(3-3-6)

0702	368 การควบคุมคุณภาพทางเภสัชกรรม	2

Pharmaceutical	Quality	Control	2

2(2-0-4)

0702	369 เคมีทางยา	1

Medicinal	Chemistry	1

2(2-0-4)

0702	370 สมุนไพรและเภสัชกรรมแผนไทย

Medicinal	Herbs	and	Thai	Traditional	

Pharmacy

3(2-3-4)

0702	371 เทคโนโลยีเภสัชกรรม	3

Pharmaceutical	Technology	3

4(3-3-6)

0702	372 เคมีทางยา	2

Medicinal	Chemistry	2

2(2-0-4)

0702	373 เภสัชเวทประยุกต	์

Applied	Pharmacognosy

4(3-3-6)

0702	461 เทคโนโลยีเภสัชกรรม	4

Pharmaceutical	Technology	4

2(2-0-4)

0702	462 เคมีทางยา	3

Medicinal	Chemistry	3

2(2-0-4)

0702	463 เทคโนโลยีชีวภาพเชิงเภสัชศาสตร์

Pharmaceutical	Biotechnology

2(2-0-4)

0702	464 บูรณาการทางเภสัชศาสตร	์1

Pharmacy	Integration	1

1(0-3-0)

0703	200 หลักการพื้นฐานทางพยาธิสรีรวิทยา 

และเภสัชวิทยา

Basic	Principles	of	Pathophysiology	and	

Pharmacology

2(2-0-4)

0703	201 หลักการพื้นฐานทางเภสัชบ�าบัด

Basic	Principles	of	Pharmacotherapy

2(2-0-4)

0703	202 ปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก	1

Clinical	Pharmacy	Laboratory	1	

1(0-3-0)

0703	365 เภสัชวิทยาและเภสัชบ�าบัด	1

Pharmacology	and	Pharmacotherapy	1	

3(3-0-6)
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0703	366 เภสัชวิทยาและเภสัชบ�าบัด	2

Pharmacology	and	Pharmacotherapy	2	

3(3-0-6)

0703	367 ปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก	2

Clinical	Pharmacy	Laboratory	2	

1(0-3-0)

0703	368 เภสัชวิทยาและเภสัชบ�าบัด	3

Pharmacology	and	Pharmacotherapy	3	

3(3-0-6)

0703	369 เภสัชวิทยาและเภสัชบ�าบัด	4

Pharmacology	and	Pharmacotherapy	4	

3(3-0-6)

0703	370 ปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก	3

Clinical	Pharmacy	Laboratory	3

1(0-3-0)

0703	479 การจ่ายผลติภณัฑ์ปราศจากเชือ้และโภชนศาสตร์	

Sterile	Product	Dispensary	and	Nutrition

3(2-3-4)

0703	480 เภสัชวิทยาและเภสัชบ�าบัด	5

Pharmacology	and	Pharmacotherapy	5	

3(3-0-6)

0703	481 เภสัชวิทยาและเภสัชบ�าบัด	6

Pharmacology	and	Pharmacotherapy	6	

3(3-0-6)

0703	482 ปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก	4

Clinical	Pharmacy	Laboratory	4

1(0-3-0)

0703	483 เภสัชวิทยาและเภสัชบ�าบัด	7

Pharmacology	and	Pharmacotherapy	7	

3(3-0-6)

0703	484 เภสัชวิทยาและเภสัชบ�าบัด	8

Pharmacology	and	Pharmacotherapy	8	

3(3-0-6)

0703	485 ปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก	5

Clinical	Pharmacy	Laboratory	5

1(0-3-0)

0703	486 พิษวิทยาคลินิก	

Clinical	Toxicology	

2(2-0-4)

0703	487 การให้บริการเภสัชสนเทศ

Drug	Information	Service

2(2-0-4)

0703	488 เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ประยุกต์

Applied	Pharmacokinetics	and	

Pharmacodynamics

4(4-0-8)

0703	489 ปฏิบัติงานเภสัชกรรมเบื้องต้น	

Introduction	to	Pharmacy	Practice	

2(0-6-0)

0703	575 ปฏิบัติงานเภสัชกรรมชุมชนเบื้องต้น	

Introduction	 to	 Community	 Pharmacy	

Professional	Practice	

3(0-8-1)

0703	576 ปฏิบัติงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเบื้องต้น	

Introduction	to	Hospital	Pharmacy	

Professional	Practice	

3(0-8-1)

0703	580 เภสัชกรรมชุมชน

Community	Pharmacy

1(0-3-0)

0703	581 บูรณาการทางเภสัชศาสตร์	2

Pharmacy	Integration	2

1(0-3-0)

0703	582 ปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมคลินิกเบื้องต้น

Introduction	to	Clinical	Pharmacy	Clerkship

1(0-3-0)

0703	678 ปฏิบัติงานวิชาชีพผู้ป่วยนอก

Ambulatory	Care	Clerkship

5(0-8-7)

0703	679 ปฏิบัติงานวิชาชีพการบริบาลทางเภสัชกรรม 

ผู้ป่วยใน		

In-patient	Pharmaceutical	Care	Clerkship	

5(0-8-7)

0703	680 ปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน

Community	Pharmacy	Clerkship

5(0-8-7)

0703	681 ปฏิบัติงานวิชาชีพการบริหารจัดการด้านยา 

เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาของผู้ป่วย	

Medication	Management	for	Patient	

Safety	Clerkship

5(0-8-7)

0703	682 ปฏบิตังิานวชิาชพีเฉพาะเลอืกด้านเภสชักรรมชมุชน

Elective	Clerkship	in	Community	Pharmacy

5(0-8-7)

0703	683 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกส�าหรับการบริบาล

ทางเภสัชกรรมด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด

Elective	Clerkship	for	Pharmaceutical	Care	

in	Cardiovascular	Disease

5(0-8-7)

0703	684 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกส�าหรับการบริบาล

ทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน

Elective	Clerkship	for	Pharmaceutical	Care	

in	Patients	taking	Warfarin

5(0-8-7)

0703	685 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกส�าหรับการบริบาล

ทางเภสัชกรรมด้านกุมารเวชศาสตร์

Elective	Clerkship	for	Pharmaceutical	Care	

in	Pediatric

5(0-8-7)

0703	686 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกส�าหรับการบริบาล 

ทางเภสัชกรรมด้านโรควัณโรคและการติดเชื้อเอชไอวี

Elective	Clerkship	for	Pharmaceutical	Care	

in	Tuberculosis	and	HIV	Infection

5(0-8-7)

0703	687 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกส�าหรับการบริบาล 

ทางเภสัชกรรมในคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง

Elective	Clerkship	for	Pharmaceutical	

Care	in	Asthma	and	Chronic	Obstructive	

Pulmonary	Disease	Clinic

5(0-8-7)

0703	688 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกส�าหรับการบริบาล

ทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา

Elective	Clerkship	for	Pharmaceutical	Care	

in	Oncology

5(0-8-7)

0703	689 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกส�าหรับการบริบาล

ทางเภสัชกรรมด้านจิตเวชศาสตร	์

Elective	Clerkship	for	Pharmaceutical	Care	

in	Psychiatry

5(0-8-7)
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0703	690 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกส�าหรับการเตรียม

สารอาหารทางหลอดเลือดด�าและการบริบาล 

ทางเภสัชกรรมโภชนศาสตร์คลินิก

Elective	Clerkship	for	Parenteral	Nutrition	

Preparations	and	Pharmaceutical	Care	in	

Clinical	Nutrition

5(0-8-7)

0703	691 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกส�าหรับการบริบาล

ทางเภสัชกรรมด้านปฐมภูมิ

Elective	Clerkship	for	Pharmaceutical	Care	

in	Primary	Care

5(0-8-7)

0703	692 ปฏบิตังิานวชิาชีพเฉพาะเลอืกด้านสารสนเทศทางยา

Elective	Clerkship	 in	Drug	 Information	

Service

5(0-8-7)

0703	693 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกด้านการประเมิน

การใช้ยา

Elective	Clerkship	in	Drug	Use	Evaluation

5(0-8-7)

0703	694 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกด้านการติดตาม

อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

Elective	Clerkship	in	Adverse	Drug	

Reaction	Monitoring

5(0-8-7)

0703	695 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกด้านการตรวจ

ติดตามระดับยา

Elective	Clerkship	 in	Therapeutic	Drug	

Monitoring

5(0-8-7)

0703	696 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกส�าหรับการบริบาล

ทางเภสัชกรรมในคลินิกผู้ป่วยนอก

Elective	Clerkship	for	Pharmaceutical	Care	

in	Out-patient	Clinic

5(0-8-7)

0703	697 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกส�าหรับการบริบาล

ทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยใน

Elective	Clerkship	for	Pharmaceutical	Care	

in	In-patient

5(0-8-7)

0704	403 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์

Research	Methodology	in	Pharmacy

3(3-0-6)

0704	505 ทักษะภาษาอังกฤษทางเภสัชศาสตร์

English	Skills	in	Pharmacy

2(1-3-2)

0704	506 การประมวลความรู้ทางเภสัชศาสตร์	1

Comprehensive	Pharmacy	Review	1

1(0-3-0)

0704	507 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์

Seminar	in	Pharmacy

1(1-0-2)

0704	508 การประมวลความรู้ทางเภสัชศาสตร์	2

Comprehensive	Pharmacy	Review	2	

1(0-3-0)

0704	509 โครงการวิจัย

Research	Project

3(0-6-3)

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

	 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด	ๆ	ที่มหาวิทยาลัย

ประกาศให้สามารถเลือกเป็นรายวิชาเลือกเสรี	 อย่างน้อย	 6	

หน่วยกิต	 ซ่ึงวิชาเลือกเสรีท่ีเปิดสอนโดยคณะเภสัชศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	มีดังนี้	
0701	081 การส�ารวจสุขภาพและการใช้ยา

Health	and	Drug	Utilization	Survey

2(2-0-4)

0701	082 หลกัการเบือ้งต้นในการเยีย่มบ้านทางเภสชัศาสตร์

Basic	Concepts	of	Home	Health	Care	

Pharmacy

2(2-0-4)

0701	083 การบริหารโครงการทางเภสัชสาธารณสุข

Project	Administration	in	Public	Health	

Pharmacy

2(2-0-4)

0701	084 สุขภาพผู้บริโภคในศตวรรษที	่21

Consumer	Health	in	21st	Century

2(2-0-4)

0702	064 การดูแลสุขภาพทางเลือก

Alternative	Health	Care

2(2-0-4)

0702	065 เครื่องส�าอางเพื่อสุขภาพและความงาม

Cosmetics	for	Health	and	Beauty

2(2-0-4)

0702	066 เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา

Information	Technologies	in	Education

2(2-0-4)

0703	001 เปิดโลกการศึกษาเภสัชศาสตร์ในต่างประเทศ	

Pharmacy	Experience	in	Foreign	Countries

2(2-0-4)

0703	002 การจัดการโรคและยา	

Disease	and	Medicine	Management

2(2-0-4)

0703	003 การจัดการโรคที่เกิดจากยา

Drug-induced	Disease	Management

2(2-0-4)
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แผนการศึกษา

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 

0041	001

วิชาศึกษาทั่วไป

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

Preparatory	English 

2(2-0-4)

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation	

2(2-0-4)

xxxx	xxx วิชากลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2(2-0-4)

xxxx	xxx วิชากลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2(2-0-4)

xxxx	xxx วิชากลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการ 2(2-0-4)

xxxx	xxx วิชากลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม 2(2-0-4)	

0201	116

วิชาเฉพาะ (พื้นฐานวิชาชีพ)

คณิตศาสตร์ส�าหรับเภสัชศาสตร์	

Mathematics	for	Pharmacy

3(3-0-6)

0202	100 เคมีทั่วไป

General	Chemistry

3(3-0-6)

0202	190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป	

General	Chemistry	Laboratory	

1(0-3-0)

0701	153

วิชาเฉพาะ (วิชาชีพ)

นิเทศเภสัชศาสตร์

Pharmacy	Orientation

1(1-0-2)

070x	xxx วิชาเลือกเสรี 2(2-0-4)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 22
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ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 

0041	002

วิชาศึกษาทั่วไป

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Communicative	English

2(2-0-4)

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ

Design	Thinking

2(2-0-4)

xxxx	xxx วิชากลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2(2-0-4)

xxxx	xxx วิชากลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2(2-0-4)

xxxx	xxx วิชากลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการ 2(2-0-4)

0201	203

วิชาเฉพาะ (พื้นฐานวิชาชีพ)

ชีวสถิติส�าหรับเภสัชศาสตร์

Biostatistics	for	Pharmacy

2(1-3-2)

0202	122 เคมีอินทรีย์ส�าหรับเภสัชศาสตร์

Organic	Chemistry	for	Pharmacy

3(3-0-6)

0202	192 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ส�าหรับเภสัชศาสตร์

Organic	Chemistry	Laboratory	for	Pharmacy	

1(0-3-0)

0203	309 ชีววิทยาของเซลล์ส�าหรับเภสัชศาสตร์

Cell	Biology	for	Pharmacy

3(3-0-6)

070x	xxx วิชาเลือกเสรี 2(2-0-4)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21

ปีที่ 2 ภาคต้น

 รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 

xxxx	xxx	

วิชาศึกษาทั่วไป

วิชากลุ่มภาษาอังกฤษ 2(2-0-4)

xxxx	xxx	 วิชากลุ่มภาษาไทยและภาษาอื่นๆ 2(2-0-4)

xxxx	xxx วิชากลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2(2-0-4)

1502	008

วิชาเฉพาะ (พื้นฐานวิชาชีพ)

พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ส�าหรับเภสัชศาสตร์

Basic	Human	Anatomy	for	Pharmacy

3(2-2-5)

1502	110 ชีวเคมีส�าหรับเภสัชศาสตร์

Biochemistry	for	Pharmacy	

4(4-0-8)

1502	108 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน

Basic	Biochemistry	Laboratory

1(0-3-0)

1502	507 สรีรวิทยาพื้นฐานส�าหรับเภสัชศาสตร์

Basic	Human	Physiology	for	Pharmacy

4(3-3-6)

0701	256

วิชาเฉพาะ (วิชาชีพ)

เภสัชศาสตร์สาธารณสุข	

Public	Health	Pharmacy

2(2-0-4)

070x	xxx วิชาเลือกเสรี 2(2-0-4)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 22
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ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 

xxxx	xxx

วิชาศึกษาทั่วไป

วิชากลุ่มสหศาสตร์ 2(2-0-4)

0702	257

วิชาเฉพาะ (พื้นฐานวิชาชีพ)

เภสัชจุลชีววิทยา	

Pharmaceutical	Microbiology

3(2-3-4)

0701	257

วิชาเฉพาะ (วิชาชีพ)

เภสัชกรรมปฐมภูมิ

Primary	Care	Pharmacy	

2(2-0-4)

0702	256 เทคโนโลยีเภสัชกรรม	1

Pharmaceutical	Technology	1

4(3-3-6)

0702	258 การควบคุมคุณภาพทางเภสัชกรรม	1

Pharmaceutical	Quality	Control	1

4(3-3-6)

0703	200 หลักการพื้นฐานทางพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา

Basic	Principles	of	Pathophysiology	and	Pharmacology

2(2-0-4)

0703	201 หลักการพื้นฐานทางเภสัชบ�าบัด

Principles	of	Pharmacotherapy

2(2-0-4)

0703	202 ปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก	1

Clinical	Pharmacy	Laboratory	1

1(0-3-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20

ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 

0701	356	

วิชาเฉพาะ (วิชาชีพ)

การบริหารเภสัชกรรม

Pharmacy	Administration

2(2-0-4)

0702	362 เทคโนโลยีเภสัชกรรม	2

Pharmaceutical	Technology	2

4(3-3-6)

0702	368 การควบคุมคุณภาพทางเภสัชกรรม	2

Pharmaceutical	Quality	Control	2

2(2-0-4)

0702	369 เคมีทางยา	1

Medicinal	Chemistry	1	

2(2-0-4)

0702	370 สมุนไพรและเภสัชกรรมแผนไทย

Medicinal	Herbs	and	Thai	Traditional	Pharmacy

3(2-3-4)

0703	365 เภสัชวิทยาและเภสัชบ�าบัด	1

Pharmacology	and	Pharmacotherapy	1

3(3-0-6)

0703	366 เภสัชวิทยาและเภสัชบ�าบัด	2

Pharmacology	and	Pharmacotherapy	2

3(3-0-6)

0703	367 ปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก	2

Clinical	Pharmacy	Laboratory	2

1(0-3-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20
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ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 

0701	357

วิชาเฉพาะ (วิชาชีพ)

นิติศาสตร์และจริยธรรมเภสัชกรรม

Pharmaceutical	Jurisprudence	and	Ethics

2(2-0-4)

0702	371 เทคโนโลยีเภสัชกรรม	3

Pharmaceutical	Technology	3

4(3-3-6)

0702	372 เคมีทางยา	2

Medicinal	Chemistry	2	

2(2-0-4)

0702	373 เภสัชเวทประยุกต์	

Applied	Pharmacognosy

4(3-3-6)

0703	368 เภสัชวิทยาและเภสัชบ�าบัด	3

Pharmacology	and	Pharmacotherapy	3

3(3-0-6)

0703	369 เภสัชวิทยาและเภสัชบ�าบัด	4

Pharmacology	and	Pharmacotherapy	4

3(3-0-6)

0703	370 ปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก	3

Clinical	Pharmacy	Laboratory	3

1(0-3-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19

ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 

0701	465

วิชาเฉพาะ (วิชาชีพ)

วิทยาการระบาดทางเภสัชศาสตร์

Pharmacoepidemiology	

2(2-0-4)

0702	461 เทคโนโลยีเภสัชกรรม	4

Pharmaceutical	Technology	4

2(2-0-4)

0702	462 เคมีทางยา	3

Medicinal	Chemistry	3

2(2-0-4)

0702	463 เทคโนโลยีชีวภาพเชิงเภสัชศาสตร์	

Pharmaceutical	Biotechnology

2(2-0-4)

0702	464 บูรณาการทางเภสัชศาสตร์	1	

Pharmacy	Integration	1

1(0-3-0)

0703	479 การจ่ายผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อและโภชนศาสตร์

Sterile	Product	Dispensary	and	Nutrition

3(2-3-4)

0703	480 เภสัชวิทยาและเภสัชบ�าบัด	5

Pharmacology	and	Pharmacotherapy	5

3(3-0-6)

0703	481 เภสัชวิทยาและเภสัชบ�าบัด	6

Pharmacology	and	Pharmacotherapy	6

3(3-0-6)

0703	482 ปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก	4

Clinical	Pharmacy	Laboratory	4

1(0-3-0)

0704	403 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์

Research	Methodology	in	Pharmacy

3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 22
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ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 

0701	466

วิชาเฉพาะ (วิชาชีพ)

การจัดการระบบยาและเภสัชเศรษฐศาสตร์	

Drug	System	Management	and	Pharmacoeconomics

3(3-0-6)

0703	483 เภสัชวิทยาและเภสัชบ�าบัด	7

Pharmacology	and	Pharmacotherapy	7

3(3-0-6)

0703	484 เภสัชวิทยาและเภสัชบ�าบัด	8

Pharmacology	and	Pharmacotherapy	8

3(3-0-6)

0703	485 ปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก	5

Clinical	Pharmacy	Laboratory	5

1(0-3-0)

0703	486 พิษวิทยาคลินิก	

Clinical	Toxicology

2(2-0-4)

0703	487 การให้บริการเภสัชสนเทศ

Drug	Information	Service

2(2-0-4)

0703	488 เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ประยุกต์	

Applied	Pharmacokinetics	and	Pharmacodynamics

4(4-0-8)

0703	489 ปฏิบัติงานเภสัชกรรมเบื้องต้น	

Introduction	to	Pharmacy	Practice	

2(0-6-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20

ปีที่ 5 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 

0703	575

วิชาเฉพาะ (วิชาชีพ)

ปฏิบัติงานเภสัชกรรมชุมชนเบื้องต้น

Introduction	to	Community	Pharmacy	Professional	Practice

3(0-8-1)

0703	576 ปฏิบัติงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเบื้องต้น

Introduction	to	Hospital	Pharmacy	Professional	Practice

3(0-8-1)

0703	580 เภสัชกรรมชุมชน

Community	Pharmacy

1(0-3-0)

0703	581 บูรณาการทางเภสัชศาสตร์	2

Pharmacy	Integration	2	

1(0-3-0)

0704	505 ทักษะภาษาอังกฤษทางเภสัชศาสตร์	

English	Skills	in	Pharmacy	

2(1-3-2)

0704	506 การประมวลความรู้ทางเภสัชศาสตร์	1

Comprehensive	Pharmacy	Review	1

1(0-3-0)

0704	507 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์

Seminar	in	Seminar	in	Pharmacy

1(1-0-2)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 12
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ปีที่ 5 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 

0701	567

วิชาเฉพาะ (วิชาชีพ)

การคุ้มครองผู้บริโภค	

Consumer	Protection

2(2-0-4)

0701	568 การเรียนรู้ชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Community	Learning	for	Health	Promotion

2(1-3-2)

0703	582 ปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมคลินิกเบื้องต้น

Introduction	to	Clinical	Pharmacy	Clerkship

1(0-3-0)

0704	508 การประมวลความรู้ทางเภสัชศาสตร์	2

Comprehensive	Pharmacy	Review	2

1(0-3-0)

0704	509 โครงการวิจัย

Research	Project

3(0-6-3)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 9

ปีที่ 6 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 

0703	xxx

วิชาเฉพาะ (วิชาชีพ)

ปฏิบัติงานวิชาชีพ	(บังคับ)* 5(0-8-7)

0703	xxx ปฏิบัติงานวิชาชีพ	(บังคับ)* 5(0-8-7)

0703	xxx ปฏิบัติงานวิชาชีพ	(เลือก)** 5(0-8-7)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 15

ปีที่ 6 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 

0703	xxx

วิชาเฉพาะ (วิชาชีพ)

ปฏิบัติงานวิชาชีพ	(บังคับ)* 5(0-8-7)

0703	xxx ปฏิบัติงานวิชาชีพ	(บังคับ)* 5(0-8-7)

0703	xxx ปฏิบัติงานวิชาชีพ	(เลือก)** 5(0-8-7)

0703	xxx ปฏิบัติงานวิชาชีพ	(เลือก)** 5(0-8-7)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20
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แผนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
	 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ	จะก�าหนดให้นิสิตเลือกลงฝึกปฏิบัติทั้งหมด	

7	ผลัด	โดยช่วงเวลาในการฝึกปฏิบัติงานจะอยู่ในชั้นปีที่	6	ทั้งหมด	โดยจัด

แผนการฝึกปฏิบัติดังต่อไปนี้

 1.  ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ (บังคับ)* 

	 โดยนสิติทกุคนต้องผ่านการฝึกปฏบิตังิานวชิาชพีบงัคบั	4	งาน	ได้แก่	

	 0703	678		 ปฏิบัติงานวิชาชีพผู้ป่วยนอก	 5(0-8-7)

	 	 Ambulatory	Care	Clerkship	

	 0703	679	 ปฏิบัติงานวิชาชีพการบริบาลทางเภสัชกรรม	 5(0-8-7)

	 	 ผู้ป่วยใน

	 	 In-patient	Pharmaceutical	Care	Clerkship	

	 0703	680	 ปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน	 5(0-8-7)

	 	 Community	Pharmacy	Clerkship

	 0703	681		 ปฏิบัติงานวิชาชีพการบริหารจัดการด้านยา	 5(0-8-7)

	 	 เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาของผู้ป่วย	

	 	 Medication	Management	for	Patient	Safety	Clerkship

 2. ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ (เลือก)**

	 โดยนิสิตเลือกฝึกปฏิบัติงานตามความสนใจเพียง	 3	 งาน	จากการ

ฝึกปฏิบัติงานวิชาเลือกต่าง	ๆ	ที่เปิดสอนทั้งหมด	16	วิชา	ได้แก่
0703	682 ปฏบิตังิานวชิาชีพเฉพาะเลอืกด้านเภสชักรรมชุมชน

Elective	Clerkship	in	Community	Pharmacy

5(0-8-7)

0703	683 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกส�าหรับการบริบาล

ทางเภสัชกรรมด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด

Elective	Clerkship	for	Pharmaceutical	Care	

in	Cardiovascular	Disease

5(0-8-7)

0703	684 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกส�าหรับการบริบาล

ทางเภสัชกรรม	ในผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน

Elective	Clerkship	for	Pharmaceutical	Care	

in	Patients	taking	Warfarin

5(0-8-7)

0703	685 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกส�าหรับการบริบาล

ทางเภสัชกรรมด้านกุมารเวชศาสตร์

Elective	Clerkship	for	Pharmaceutical	Care	

in	Pediatric

5(0-8-7)

0703	686 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกส�าหรับการบริบาล 

ทางเภสัชกรรมด้านโรควัณโรคและการติดเชื้อเอชไอวี

Elective	Clerkship	for	Pharmaceutical	Care	

in	Tuberculosis	and	HIV	Infection

5(0-8-7)

0703	687 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกส�าหรับการบริบาล

ทางเภสัชกรรม	 ในคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้น

เรื้อรัง

Elective	Clerkship	for	Pharmaceutical	

Care	in	Asthma	and	Chronic	Obstructive	

Pulmonary	Disease	Clinic

5(0-8-7)

0703	688 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกส�าหรับการบริบาล

ทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา

Elective	Clerkship	for	Pharmaceutical	Care	

in	Oncology

5(0-8-7)

0703	689 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกส�าหรับการบริบาล

ทางเภสัชกรรมด้านจิตเวชศาสตร	์

Elective	Clerkship	for	Pharmaceutical	Care	

in	Psychiatry

5(0-8-7)

0703	690 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกส�าหรับการเตรียม

สารอาหารทางหลอดเลือดด�าและการบริบาลทาง

เภสัชกรรมโภชนศาสตร์คลินิก

Elective	Clerkship	for	Parenteral	Nutrition	

Preparations	and	Pharmaceutical	Care	in	

Clinical	Nutrition

5(0-8-7)

0703	691 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกส�าหรับการบริบาล

ทางเภสัชกรรมด้านปฐมภูมิ

Elective	Clerkship	for	Pharmaceutical	Care	

in	Primary	Care

5(0-8-7)

0703	692 ปฏบิตังิานวิชาชพีเฉพาะเลอืกด้านสารสนเทศทางยา

Elective	Clerkship	 in	Drug	 Information	

Service

5(0-8-7)

0703	693 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกด้านการประเมิน

การใช้ยา

Elective	Clerkship	in	Drug	Use	Evaluation

5(0-8-7)

0703	694 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกด้านการติดตาม

อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

Elective	Clerkship	in	Adverse	Drug	

Reaction	Monitoring

5(0-8-7)

0703	695 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกด้านการตรวจ

ติดตามระดับยา

Elective	Clerkship	 in	Therapeutic	Drug	

Monitoring

5(0-8-7)

0703	696 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกส�าหรับการบริบาล

ทางเภสัชกรรม ในคลินิกผู้ป่วยนอก

Elective	Clerkship	for	Pharmaceutical	Care	

in	Out-patient	Clinic

5(0-8-7)

0703	697 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกส�าหรับการบริบาล

ทางเภสัชกรรม	ในผู้ป่วยใน

Elective	Clerkship	for	Pharmaceutical	Care	

in	In-patient

5(0-8-7)
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ค�าอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 186 หน่วยกิต

2.1 ระดับพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า  31 หน่วยกิต

0201 116 คณิตศาสตร์ส�าหรับเภสัชศาสตร์ 3(3-0-6)

 Mathematics for Pharmacy

 ลิมิตและความต่อเนื่อง	 อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชัน

พีชคณิต	ฟังก์ชันตรีโกณมิติ	 ฟังก์ชันลอการิทึม	 และฟังก์ชันเลขชี้ก�าลัง	

เทคนิคการหาปริพันธ์	 ล�าดับและอนุกรม	 และการประยุกต์ใช้ในทาง

เภสัชศาสตร์

	 Limit	and	continuity;	derivatives	and	integrals	of	

algebraic	function,	trigonometric	function,	logarithmic	functions,	

exponential	functions;	techniques	of	integration,	sequences	and	

series;	applications	in	pharmacy

 

0201 203 ชีวสถิติส�าหรับเภสัชศาสตร์ 2(1-3-2)

 Biostatistics for Pharmacy

 แนวคิดพื้นฐานของสถิติ	 สถิติเชิงพรรณนาและสถิติ

เชิงอนุมาน	การสุ่มตัวอย่าง	การเก็บรวบรวมข้อมูล	การทดสอบสมมติฐาน	

สถิติพาราเมตริกและสถิตินันพาราเมตริก	สหสัมพันธ์และสมการถดถอย

อย่างง ่าย	 การวิเคราะห์ข ้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ	

การประยุกต์ใช้สถิติทางเภสัชศาสตร์

	 Basic	concept	of	statistics,	descriptive	statistics	

and	inferential	statistics;	sampling	technique;	collection	of	data;	

hypothesis	 testing;	 parametric	 and	nonparametric	 statistics;	

correlation	and	simple	regression;	data	analysis	using	statistic	

program	package;	application	of	statistics	in	pharmacy

 

0202 100 เคมีทั่วไป 3(3-0-6)

 General Chemistry

 โครงสร้างอะตอม	 ตารางธาตุ	 พันธะทางเคมี	 ปริมาณ

สารสัมพันธ์	เทอร์โมไดนามกิส์	จลน์ศาสตร์เคม	ีสมดลุเคม	ีสมดลุกรด-เบส	

สารและสถานะของสาร	เคมีไฟฟ้า	เคมีอินทรีย์และชีวเคมีเบื้องต้น

	 Atomic	 structure;	 periodic	 table;	 chemical	

bonding;	 stoichiometry;	 thermodynamics;	 chemical	 kinetics;	

chemical	equilibrium;	acid-base	equilibrium;	matters	and	state	

of	matters;	electrochemistry;	introductory	organic	chemistry	and	

biochemistry

 

0202 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0)

 General Chemistry Laboratory 

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	 0202	 100	

เคมีทั่วไป

	 Experiment	designed	 to	 concord	with	 0202	 100	

General	Chemistry

 

0202 122 เคมีอินทรีย์ส�าหรับเภสัชศาสตร ์ 3(3-0-6)

 Organic Chemistry for Pharmacy

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 100 เคมีทั่วไป

Prerequisite : 0202 100 General Chemistry

	 ออร์บิทัลไฮบริไดเซชันและรูปร่างโมเลกุล	 การเขียนสูตร

โครงสร้างและสเตอรโิอเคม	ีปฏกิริยิาเคมแีละกลไกการเกดิปฏกิริยิาพืน้ฐาน	

หมูฟั่งก์ชันของสารอนิทรีย์	การอ่านชือ่สารอนิทรีย์	สมบัติทางกายภาพและ

ปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย์กลุ่มไฮโดรคารบอน	(อัลเคน	อัลคีน	อัลไคน์

และไดอนี)	อะโรมาติก	อลัคลิและเอรลิเฮไลด์	อลักอฮอล์	ฟีนอลและควิโนน	

อีเทอร์และเอพอกไซด์	อัลดีไฮด์และคีโตน	กรดคาร์บอกซิลิกและ	อนุพันธ์

ของกรดคาร์บอกซลิิก	เอมนีและสารทีม่ไีนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ	สารที่

มีซัลเฟอร์และฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบและสารเฮทเทอโรไซคลิก

	 Orbital	 hybridization	 and	molecular	 structure;	

chemical	structure	and	stereochemistry;	basic	organic	reaction	

and	reaction	mechanism;	functional	group	of	organic	compounds;	

nomenclature	 of	 organic	 compounds;	physical	 and	 chemical	

properties	of	organic	compounds:	hydrocarbons	(alkane,	alkene,	

alkyne	and	diene),	aromatics,	alkyl	and	aryl	halides,	alcohols,	

phenols	 and	quinones,	 ethers	 and	 epoxides,	 aldehydes	 and	

ketones,	carboxylic	acids	and	carboxylic	acid	derivatives,	amines	

and	 other	 nitrogen	 containing	 compounds,	 sulphur	 and	

phosphorus	containing	compounds,	and	heterocyclic	compounds

 

0202 192 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ส�าหรับเภสัชศาสตร ์ 1(0-3-0)

 Organic Chemistry Laboratory for Pharmacy

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	 0202	 122	

เคมีอินทรีย์ส�าหรับเภสัชศาสตร์

	 Experiment	designed	 to	 concord	with	 0202	 122	

Organic	Chemistry	for	Pharmacy
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0203 309 ชีววิทยาของเซลล์ส�าหรับเภสัชศาสตร์ 3(3-0-6)

 Cell Biology for Pharmacy

	 โครงสร้างและส่วนประกอบของเซลล์	หน้าที่และลักษณะ

ส�าคญัของเซลล์ชนดิโปรคาริโอต	และยคูาริโอต	กจิกรรมและกลไกทีเ่กิดขึน้

ภายในเซลล	์การท�างานร่วมกันระหว่างนิวเคลียสและออร์แกเนลล์ภายใน

เซลล	์เทคนิคที่ศึกษาเกี่ยวกับเซลล์

	 Structures	and	component	of	cell;	functions	and	

major	features	of	prokaryotic	cells	and	eukaryotic	cells;	activities	

and	mechanism	in	cells;	interaction	of	nucleus	and	organelle	in	

cells;	techniques	in	cell	study

 

0702 257 เภสัชจุลชีววิทยา 3(2-3-4)

 Pharmaceutical Microbiology 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจุลินทรีย์และปรสิต	 การควบคุม

จุลินทรีย์	 จุลินทรีย์และปรสิตก่อโรค	 ในมนุษย์ที่พบบ่อย	ความรู้พื้นฐาน

เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน	เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา	การวิเคราะห์ทาง	

จุลชีววิทยา

	 General	 knowledge	 of	 microorganisms	 and	

parasite;	 microbial	 control;	 common	 human	 pathogenic	

microorganisms	 and	 parasite;	 foundation	 of	 immunology;	

fundamental	 techniques	 in	 microbiological	 laboratory;	

microbiological	assay

 

1502 008 พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 3(2-2-5)

 ส�าหรับเภสัชศาสตร์

 Basic Human Anatomy for Pharmacy

 กายวิภาคมนุษย์และหน้าที่พื้นฐานตามระบบโครงร่าง	

ระบบกล้ามเน้ือ	ระบบประสาท	ระบบไหลเวยีน	ระบบหายใจ	ระบบทางเดนิ

อาหารและล�าไส้	 ระบบทางเดินปัสสาวะ	 ระบบสืบพันธุ์	 ระบบต่อมไร้ท่อ	

การน�าไปใช้ทางคลินิก

	 Human	anatomy	and	basic	 functions	of	skeletal	

system,	muscular	system,	nervous	system,	circulatory	system,	

respiratory	system,	gastrointestinal	system,	urinary	tract	system,	

reproductive	system,	endocrine	system;	clinical	applications

 

1502 110 ชีวเคมีส�าหรับเภสัชศาสตร ์ 4(4-0-8)

 Biochemistry for Pharmacy

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 122 เคมีอินทรีย์ส�าหรับ

เภสัชศาสตร์

Prerequisite : 0202 122 Organic Chemistry 

for Pharmacy

	 โครงสร้าง	 หน้าท่ี	 คุณสมบัติ	 และเมแทบอลิสมของ

คาร์โบไฮเดรต	 ไขมัน	 โปรตีน	 และกรดนิวคลีอิค	 เอนไซม์	 วิตามิน	 และ

ฮอร์โมน	ความสัมพันธ์และระบบการควบคุมกระบวนการเมแทบอลิสม	

ความผิดปกติทางเมแทบอลิสม	 โรคที่พบบ่อยในประเทศไทย	 เทคโนโลยี

พันธุกรรม	การประยุกต์ใช้ความรู้ทางชีวเคมีในด้านต่าง	ๆ	

	 Structures,	functions,	properties	and	metabolism	

of	carbohydrates,	 lipids,	proteins,	and	nucleic	acids;	enzyme;	

vitamin	and	hormone;	interrelation	and	control	of	the	metabolic	

processes;	metabolism	disorder;	common	diseases	in	Thailand;	

gene	technology;	application	of	biochemistry

 

1502 108 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1(0-3-0)

 Basic Biochemistry Laboratory

	 ปฏิบัติการพื้นฐานเกี่ยวกับเทคนิคต่าง	ๆ	ทางชีวเคม	ีเพื่อ

ใช้ในการศึกษาโครงสร้าง	หน้าที่	และสมบัติของสารชีวโมเลกุล

	 Experimental	practice	in	biochemical	techniques	

to	studies	the	structure	functions	and	properties	of	biomolecules

1502 507 สรีรวิทยาพื้นฐานส�าหรับเภสัชศาสตร ์ 4(3-3-6)

 Basic Human Physiology for Pharmacy

 สรรีวิทยาพืน้ฐานของมนษุย์	กระบวนการท�างานปกติ	กลไก

การควบคมุ	การตอบสนอง	ในภาวะปกติและในสภาวะการเปลีย่นแปลงทัง้

ภายนอกและภายในร่างกายในระบบต่าง	ๆ	 เช่น	 ระบบประสาท	ระบบรับ

ความรู้สึกพิเศษ	 ระบบหัวใจและไหลเวียน	 ระบบกล้ามเนื้อ	 ระบบหายใจ	

ระบบทางเดนิอาหารและล�าไส้	ระบบขบัถ่ายปัสสาวะ	สมดลุกรด-เบส	ระบบ

สืบพันธุ์	ระบบต่อมไร้ท่อ	การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย

	 Basic	 of	Human	physiology;	 normal	 processes;	

regulation	mechanism;	 response	 to	 normal	 and	 changing	

condition	in	both	external	and	internal	environment	of	various	

systems:	nervous	system,	special	sense	system,	cardiovascular	

system,	muscular	system,	respiratory	system,	gastrointestinal	

system,	urinary	system,	acid-base	balance,	reproductive	system,	

endocrine	system,	control	of	body	temperature
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2.2 ระดับวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 152 หน่วยกิต

สายเภสัชศาสตร์สังคม

0701 153 นิเทศเภสัชศาสตร์ 1(1-0-2)

 Pharmacy Orientation

	 ประวัติและวิวัฒนาการของวิชาชีพเภสัชกรรมไทยและ

สากล	 องค์กรวิชาชีพเภสัชกรรมและสาธารณสุข	 เภสัชศาสตร์ศึกษาใน

ประเทศไทยจากอดตีถงึปัจจบุนั	ปรชัญาของการบรบิาลทางเภสชักรรมและ

หลักสูตรการบริบาลทางเภสัชกรรม	 บทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมใน

ประเทศไทย	ได้แก	่สังคม	โรงพยาบาลระดับต่าง	ๆ 	โรงพยาบาลส่งเสริมสุข

ภาพต�าบล	ร้านยา	การคุ้มครองผู้บริโภค	(ส�านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด)	 วิจัยและพัฒนา	 การผลิตและ

การควบคุมคุณภาพ	การตลาดยา

	 History	and	development	of	pharmacy	profession	

in	 Thailand	 and	 other	 countries,	 pharmacy	 and	 health	

professional	organizations;	pharmacy	education	in	Thailand	from	

past	to	present;	philosophy	of	pharmaceutical	care	and	Doctor	

of	Pharmacy	program;	roles	of	pharmacy	profession	in	Thailand	

such	 as	 society,	 any	 levels	 of	 hospital	 pharmacist,	 health	

promotion	hospital,	community	pharmacy,	consumer	protection	

(Food	and	Drug	Administration,	Provincial	Public	Health	Office),	

research	 and	 development,	 pharmaceutical	 production	 and	

quality	control,	pharmaceutical	marketing

 

0701 256 เภสัชสาธารณสุข 2(2-0-4)

 Public Health Pharmacy

 หลักการสาธารณสุข	 ประวัติการสาธารณสุขไทย	 องค์กร

และโครงสร้างการด�าเนนิงานเภสชัสาธารณสขุ	นโยบายสขุภาพและนโยบาย

สาธารณะเพื่อสุขภาพ	 สถิติและดัชนีสาธารณสุข	 ระบบสุขภาพและ

การปฏิรูประบบสุขภาพ	 ระบบบริการสุขภาพ	 ระบบประกันสุขภาพ	

การสาธารณสุขมูลฐาน	 การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค	

การด�าเนนิโครงการด้านสาธารณสขุ	ระบบยา	การคุ้มครองผู้บรโิภคด้านยา

และสุขภาพ

	 Principle	of	public	health,	history	of	Thai	public	

health,	organization	and	operational	structure	of	public	health	

pharmacy,	 health	 policy	 and	 healthy	 public	 policy,	 health	

statistics	and	indicators,	health	system	and	health	system	reform,	

health	 care	 system,	health	 insurance	 system,	primary	health	

care,	health	promotion	and	health	prevention,	implementation	

of	public	health	project,	drug	system,	pharmaceutical	and	health	

consumer	protection

 

0701 257 เภสัชกรรมปฐมภูม ิ 2(2-0-4)

 Primary Care Pharmacy

	 แนวคิดเวชศาสตร์ชุมชน	 แนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัว	

ปัจจัยก�าหนดสุขภาพ	พฤติกรรมสุขภาพ	พฤติกรรมการแสวงหาบริการ

สุขภาพ	ทฤษฎีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	ระบบยาในชุมชน	การดูแลด้วย

หวัใจความเป็นมนษุย์	ปัญหาสขุภาพและโรคท่ีพบบ่อยในชุมชน	เครือ่งมอื

ที่ใช้ในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ	 การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน	 การดูแลผู้ป่วยแบบ

ประคับประคอง	การท�างานในทีมสหวิชาชีพ	บทบาทเภสัชกรปฐมภูมิ

	 Concept	of	community	medicine;	concept	of	family	

medicine;	 determinants	 of	 health;	 health	 behaviour,	 health	

seeking	health;	 theories	 of	 behavior	 change;	drug	 system	 in	

community;	 humanized	 care;	 health	 problems	 and	 diseases	

commonly	 found	 in	 community,	 tools	 used	 in	 primary	 care	

pharmacy,	 home	 health	 care,	 palliative	 care,	 working	 in	

multidisciplinary	team,	roles	of	primary	care	pharmacist

 

0701 356 การบริหารเภสัชกรรม 2(2-0-4)

 Pharmacy Administration

 พื้นฐานการบริหารและหลักการจัดการทั่วไป	 โครงสร้าง

องค์กร	 การจัดการองค์กร	 การบริหารทรัพยากรมนุษย์	 การจัดการ

ด้านการเงนิและการบญัช	ีการจดัการด้านการตลาด	การจดัการระบบข้อมลู	

การบริหารคลังสินค้า	 การประยุกต์ใช้หลักการบริหารและการจัดการใน

องค์การต่าง	 ๆ	 เช่น	 โรงพยาบาล	 ร้านยา	 อุตสาหกรรมและการตลาด	

การบริหารเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาล

	 Basic	of	administration	and	principles	of	general	

management,	structure	of	organization,	organization	management,	

human	 resource	management,	 financial	 and	 accounting	

management,	marketing	management,	 information	 system	

management,	 inventory	 management,	 applications	 of	

administration	and	management	principles	 in	 organizational	

management	e.g.,	hospital,	community	pharmacy,	pharmaceutical	

industry	 and	marketing,	management	 of	 drug	 inventory	 and	

medical	supplies	in	hospital

 

0701 357 นิติศาสตร์และจริยธรรมเภสัชกรรม 2(2-0-4)

 Pharmaceutical Jurisprudence and Ethics

	 กฎหมายและความเป็นมาของกฎหมาย	ความสัมพนัธ์ของ

กฎหมายกับสังคม	 องค์กรบัญญัติกฎหมาย	 จรรยาบรรณและองค์กร

ควบคุมวิชาชีพเภสัชกรรม	 กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ	

เภสัชกร	ได้แก่	ยา	และวัตถุเสพติด

	 Law	 and	 its	 history,	 interrelation	 of	 laws	 and	

society,	 legislative	 body,	 ethics	 and	 board	 of	 pharmacy	

profession,	laws	and	acts	related	to	pharmacists	including	drug	

and	addictive	substance

 



21

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

0701 465 วิทยาการระบาดทางเภสัชศาสตร์ 2(2-0-4)

 Pharmacoepidemiology

	 หลักการทางระบาดวิทยาและเภสัชระบาดวิทยา	มาตรวัด

ทางระบาดวทิยา	รปูแบบการศกึษาทางระบาดวทิยา	การศกึษาแบบภาคตดั

ขวาง	 การศึกษาแบบ	 case-control	 การศึกษาแบบ	 cohort	 การศึกษา

เชิงทดลอง	 เคร่ืองมือส�าหรับคัดกรองและวินิจฉัยโรค	 ความสัมพันธ์

เชิงเหตุผล	 อคติและตัวแปรกวน	 การเฝ้าระวังหลังยาวางตลาดและ

การรายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา	 การประยุกต์ใช้ความรู้	

ทางระบาดวิทยาในงานบริการเภสัชกรรม

	 Principle	of	epidemiology	and	pharmacoepidemiology,	

epidemiological	measurement,	epidemiological	study	designs,	

cross-sectional	 study,	 case-control	 study,	 cohort	 study,	

experimental	 study,	 screening	 and	 diagnostic	 tests,	 causal	

relationship,	 bias	 and	 confounder,	 pharmacovigilance	 and	

surveillance	of	adverse	drug	event,	applications	of	epidemiology	

in	pharmacy	services

 

0701 466 การจัดการระบบยาและเภสัชเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)

 Drug System Management and Pharmacoeconomics

	 นโยบายแห่งชาติด้านยา	ระบบยา	(การคัดเลือก	การจัดหา	

การกระจาย	และการใช้ยา)	หน่วยงานและความเชื่อมโยงของระบบยาใน

ประเทศ	บัญชียาหลักแห่งชาติ	 การคัดเลือกยาเข้าบัญชีและหลักการทาง

เภสชัเศรษฐศาสตร์	(เศรษฐศาสตร์สาธารณสขุ	การประเมินความคุม้ค่าทาง

เศรษฐศาสตร์	การวิเคราะห์ต้นทุน	การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผล	และ

การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้)	ระบบยาในโรงพยาบาล	 (บัญชียาโรงพยาบาล	

คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ�าบดั	การจดัหายา	ระเบยีบพสัดุในการ

จดัซือ้ยา	การประเมนิการใช้ยา	การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตผุล)	ระบบ

ยาและการประกันคุณภาพสถานพยาบาล	ผลกระทบของโลกาภิวัฒน์และ

ทรัพย์สินทางปัญญาต่อระบบยา	ศีลธรรมในระบบยา	การพัฒนาระบบยา

ของประเทศ

	 National	 drug	 policy,	 drug	 system	 (selection,	

procurement,	distribution	and	use),	drug	system	organizations	

and	relation	between	them,	national	list	of	essential	medicines,	

selection	of	essential	medicine	and	principle	of	pharmacoeconomics	

(public	health	economics,	economic	evaluation,	cost	analysis,	

cost-effectiveness	 analysis	 and	 cost-benefit	 analysis),	 drug	

system	in	hospitals,	(hospital	formulary,	pharmacy	and	therapeutics	

committee,	drug	procurement	and	regulations	for	drug	purchasing,	

drug	use	evaluation,	rational	drug	use	promotion),	drug	system	

and	hospital	assurance,	impacts	of	globalization	and	intellectual	

rights	on	drug	system,	moral	issues	in	drug	system,	development	

of	national	drug	system

 

0701 567 การคุ้มครองผู้บริโภค 2(2-0-4)

 Consumer Protection

เงื่อนไขของรายวิชา : 0701 357 นติศิาสตร์และจรยิธรรม

เภสัชกรรม

Pre-requisite : 0701 357 Pharmaceutical 

Jurisprudence and Ethics

	 แนวคดิและหลกัการของการด�าเนนิงานคุม้ครองผูบ้รโิภค	

พฤติกรรมการบรโิภค	การจดัการความเสีย่งด้านยาและสขุภาพ	การสือ่สาร

เพือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภค	การพัฒนาศกัยภาพผูบ้รโิภค	มาตรการทางสังคม	

การบังคับใช้กฎหมาย	การมีส่วนร่วมของชุมชน	องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค	

ประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพและการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

สุขภาพ	 กรณีศึกษาการจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย	

กฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีเกี่ยวข้องกับเภสัชกร	 ได้แก่	 เครื่องส�าอาง	

อาหาร	เครื่องมือแพทย	์สถานประกอบการ	และอื่น	ๆ	

	 Concept	and	principles	of	consumer	protection,	

consumer	behaviour,	risk	management	in	medicine	and	health,	

communication	for	consumer	protection,	consumer	empowerment,	

social	measures,	 law	enforcement,	 community	participatory,	

consumer	protection	organization,	classification	of	health	product	

and	verification	of	health	products	registration,	case	studies	of	

solving	 problems	 regarding	 unsafe	 health	 products,	 health	

product	laws	related	to	pharmacists	including	cosmetic,	food,	

health	appliance,	health	business	and	others

 

0701 568 การเรียนรู้ชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 2(1-3-2)

 Community Learning for Health Promotion

 ประมวลความรู้ทางเภสชัศาสตร์ส�าหรบัการท�างานในชมุชน	

หลักการและกระบวนการท�างานในชมุชน	หน่วยงานและเครอืข่ายในชมุชน	

การท�างานเป็นทมีและการสร้างการมส่ีวนร่วมในชมุชน	(ร่วมกบั	สหวิชาชพี

ด้านสุขภาพและเครือข่ายในชุมชน)	การค้นหาและวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ

และการใช้ยา	การจัดล�าดับความส�าคัญของปัญหา	การวางแผนโครงการ

หรือนวัตกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหา	 การด�าเนินโครงการ	 การติดตามและ

ประเมินผลโครงการ	 การแก้ไขปัญหาระดับบุคคลและชุมชน	การส่งต่อ

ข้อมูลเพื่อจัดการปัญหาในชุมชน

	 Comprehensive	 review	of	 pharmacy	knowledge	

for	working	in	community,	principles	and	process	for	community	

action,	organizations	and	networks	in	community,	team	work	

and	community	participation	(with	healthcare	professionals	and	

community	networks),	drug	and	health	problems	identification,	

problem	prioritization,	planning	project/innovation	for	problem	

solving,	project	implemtation,	project	monitoring	and	evaluation,	

problem	solving	at	individual	and	community	levels,	referring	

information	for	further	action	in	community

 



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

22

สายวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์

0702 256 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 4(3-3-6)

 Pharmaceutical Technology 1

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 100 เคมีทั่วไป

Prerequisite : 0202 100 General Chemistry

 รูปแบบยาเตรียม	 เภสัชบรรจุภัณฑ์	 การค�านวณทาง

เภสัชกรรม	เทคนคิพืน้ฐานทาง	เภสชักรรม	แรงระหว่างโมเลกลุ	และสถานะ

ของสสาร	บัฟเฟอร์	โทนิซิตี	ออสโมลาริตี	สมบัติของสารละลาย	การละลาย	

สมบัติคอลลิเกทิฟ	 การแพร่	 การแบ่งวัฏภาค	 การซึมผ่าน	 การควบคุม

การละลาย	การเกิดสารประกอบเชิงซ้อน	น�้าทางเภสัชกรรม	สารช่วยทาง

เภสชักรรม	หลกัการตัง้ต�ารบัและประเมนิคณุภาพยาน�า้สารละลาย	หลกัการ

ตั้งต�ารับและประเมินคุณภาพยาที่ใช้กับตา	ห	ูจมูก	และคอ

	 Pharmaceutical	 dosage	 form,	 pharmaceutical	

packaging,	pharmaceutical	 calculation,	 pharmaceutical	 basic	

technique,	 intermolecular	 force	 and	 state	 of	matter,	 buffer,	

tonicity,	osmolarity,	solution	properties,	dissolution,	colligative	

properties,	 diffusion,	 partition,	 permeation,	 solubility	 control,	

complexation,	pharmaceutical	water,	pharmaceutical	adjuvant,	

formulation	principles	and	quality	control	of	solution	preparations,	

formulation	principles	 and	quality	 control	 of	EENT	 (eye,	 ear,	

nose,	throat	formulation)	preparations

 

0702 258 การควบคุมคุณภาพทางเภสัชกรรม 1 4(3-3-6)

 Pharmaceutical Quality Control 1 

 หลักการการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาและเคมีภัณฑ์	

การแปลผลและการวิเคราะห์ข ้อมูล	 การวิเคราะห์และการค�านวณ

เชิงปริมาตร	การวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปี	 โครมาโทกราฟ	ี

แคพิลลารีอิเล็กโทรโฟรีซีส	การพิสูจน์เอกลักษณ์โครงสร้าง

	 Principles	 of	 quality	 control	 of	medicinal	 and	

chemical	products,	interpretation	and	data	analysis,	volumetric	

analysis	 and	calculation,	 chemical	 analysis	 by	 spectroscopy,	

chromatography,	capillary	electrophoresis,	structure	elucidation

 

0702 362 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 4(3-3-6)

 Pharmaceutical Technology 2 

เงื่อนไขของรายวิชา : 0702 256 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1

Prerequisite : 0702 256 Pharmaceutical 

Technology 1

	 การศกึษาข้อมลูก่อนการตัง้ต�ารบั	พอลเิมอร์ทางเภสชักรรม	

ปรากฏการณ์ทีผ่วิประจนั	การดดูซบั	การไหล	คอลลอยด์	หลกัการตัง้ต�ารบั

และการประเมนิคณุภาพยาแขวนตะกอน	หลกัการตัง้ต�ารบัและการประเมนิ

คุณภาพยาอิมัลชัน	 การดูดซึมผ่านผิวหนัง	 หลักการตั้งต�ารับและ

การประเมินคุณภาพรูปแบบยาเตรียมกึ่งแข็ง	(ยาครีม	โลชัน	ยาขี้ผึ้ง	เพสต์	

เจล	และ	อิมัลชันเจล)	หลักการตั้งต�ารับและการประเมินคุณภาพยาเหน็บ	

การสลายตัวของยาในต�ารับ	ความเข้ากันไม่ได้ทางเภสัชกรรม

	 Preformulation,	 pharmaceutical	 polymers,	

interfacial	phenomena,	adsorptions,	rheology,	colloids,	formulation	

principles	and	quality	control	of	suspensions,	formulation	principles	

and	 quality	 control	 of	 emulsions,	 percutaneous	 absorption,	

formulation	principles	and	quality	control	of	semi-solid	dosage	

forms	 (creams,	 lotions,	 ointments,	 pastes,	 gels	 and	emulsion	

gels),	formulation	principles	and	quality	control	of	suppositories,	

degradation	reaction,	incompatibility

 

0702 368 การควบคุมคุณภาพทางเภสัชกรรม 2 2(2-0-4)

 Pharmaceutical Quality Control 2 

 การวิเคราะห์เชิงน�้าหนัก	 การวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า	

การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธทีดสอบ	การวิเคราะห์ยาในตวัอย่างชวีภาพ	

การควบคุมคุณภาพยาชีววัตถุ	 การทดสอบทางสถิติในการวิเคราะห์ยา	

หลักการการประกันคุณภาพทางเภสัชกรรม	 วิธีปฏิบัติส�าหรับห้องปฏิบัติ

การที่ด	ีการอ่านและแปลผล	ใบวิเคราะห์คุณภาพ

	 Gravimetric	 analysis,	 electrochemical	 analysis,	

method	 validation,	 analytical	 of	 drug	 in	 biological	 samples,	

quality	control	of	biologics,	statistical	tests	in	pharmaceutical	

analysis,	quality	assurance	for	pharmaceuticals,	Good	Laboratory	

Practice,	reading	and	interpretation	of	the	certificate	of	analysis

 

0702 369 เคมีทางยา 1 2(2-0-4)

 Medicinal Chemistry 1

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 122 เคมีอินทรีย์ส�าหรับ

เภสัชศาสตร์

Prerequisite : 0202 122 Organic Chemistry 

for Pharmacy

 บทน�าเคมีทางยา	คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์และโครงสร้าง

ท่ีมีผลต ่อการออกฤทธ์ิของยา	 เป ้าหมายในการออกฤทธ์ิของยา	

การออกแบบและพัฒนายาใหม่	 ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรโครงสร้างกับ

การออกฤทธ์ิของยากลุ่มต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 ยาต้านอักเสบท่ีไม่ใช่สเตียรอยด์	

ยากดภูมิคุ ้มกัน	 โอปิออยด์และยาแก้ปวด	 ยาต้านแบคทีเรีย	 ยาต้าน

ไมโคแบคทีเรีย	การประยุกต์ใช้ความรู้เคมีทางยาในการแก้ปัญหากรณีศึกษา

	 In t r oduc t i on 	 t o 	 med ic ina l 	 chemis t r y ,	

physicochemical	 and	 structural	 properties	 affecting	 drug	

action,	target	sites	of	drug	action,	drug	design	and	development,	

medicinal	 chemistry	 of	 drugs	 including	 non-steroidal	

anti-inflammatory	 drugs,	 immunosuppressant,	 opioid	 and	

analgesic	drugs,	antibacterial	agents,	antimycobacterial	agents,	

application	of	medicinal	chemistry	knowledge	to	solve	case	study
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0702 370 สมุนไพรและเภสัชกรรมแผนไทย 3(2-3-4)

 Medicinal Herbs and Thai Traditional Pharmacy

	 สัณฐานวิทยาพืช	 อนุกรมวิธานพืช	ประโยชน์ทางยาและ

สุขภาพของสมุนไพรที่ใช้บ่อย	หลักเภสัชกรรมไทยเบื้องต้น	รสยา	พิกัดยา	

การวิเคราะห์ต�ารับยาสมุนไพรที่ใช้ในโรงพยาบาลและร้านยา	สมุนไพรใน

งานสาธารณสุขมูลฐานและบัญชียาหลักแห่งชาติ	 การควบคุมคุณภาพ

วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร	 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาสมุนไพร	

การขึน้ทะเบยีนยาแผนโบราณ	การประยุกต์ใช้สมนุไพรในการดแูลสขุภาพ

เบื้องต้นในชุมชน

	 Plant	morphology,	plant	taxonomy,	medicinal	and	

health	benefits	of	common	herbs,	principles	of	Thai	traditional	

pharmacy,	flavor	of	herbs,	herbal	formulary,	analysis	of	herbal	

medicines	applied	in	hospitals	and	drug	stores,	herbs	in	primary	

health	care	and	national	drug	list,	quality	control	of	raw	materials	

and	herbal	products,	 laws	of	herbal	medicines,	registration	of	

herbal	medicines,	applied	herbal	medicines	to	common	illness	

treatment	in	the	community

 

0702 371 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 4(3-3-6)

 Pharmaceutical Technology 3 

เงื่อนไขของรายวิชา : 0702 362 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2

Prerequisite : 0702 362 Pharmaceutical 

Technology 2

	 วิทยาศาสตร์ของอนุภาคขนาดเล็ก	 หน่วยการผลิตทาง

เภสชักรรม	การท�าให้ปราศจากเชือ้	การต้ังต�ารบั	ผลติ	และควบคุมคณุภาพ

ยาเตรียมในรูปแบบของแข็ง	 และยาปราศจากเช้ือ	 การเตรียมยาส�าหรับ

ผู้ป่วยเฉพาะราย	การศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์

	 Micromeritics,	 unit	 operation	 in	 pharmacy,	

sterilization,	formulation,	manufacturing	and	quality	control	of	

solid	 dosage	 forms	 and	 sterile	 products,	 extemporaneous	

preparations,	stability	of	product

 

0702 372 เคมีทางยา 2 2(2-0-4)

 Medicinal Chemistry 2 

เงื่อนไขของรายวิชา : 0702 369 เคมีทางยา 1

Prerequisite : 0702 369 Medicinal Chemistry 1

	 เคมีทางยาของยากลุ่มต่าง	ๆ	 ได้แก่	 ยาต้านไวรัส	ยาต้าน

เชือ้รา	ยาต้านปรสิต	โภชนาการและวติามนิ	ยาสเตยีรอยด์และสารประกอบ

ท่ีเก่ียวข้อง	ยาที่ออกฤทธ์ิต่อระบบทางเดินหายใจ	 ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบ

ทางเดินอาหาร	ยาต้านเบาหวาน	ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบเลือด	ยาไทรอยด	์

ยาทีอ่อกฤทธ์ิต่อสมดลุของแคลเซยีมในร่างกาย	การประยกุต์ใช้ความรูเ้คมี

ทางยาในการแก้ปัญหากรณีศึกษา

	 Medicinal	chemistry	of	drugs	including	antiviral	

agents,	antifungal	agents,	anti-parasitic	agents,	nutrition	and	

vitamins,	steroidal	drugs	and	related	compounds,	drugs	acting	

on	respiratory	system,	drugs	acting	on	the	gastrointestinal	tract,	

antidiabetic	drugs,	drugs	acting	on	blood	coagulation,	thyroid	

drugs,	 drugs	 affecting	 calcium	homeostasis,	 application	 of	

medicinal	chemistry	knowledge	to	solve	case	study

 

0702 373 เภสัชเวทประยุกต์ 4(3-3-6)

 Applied Pharmacognosy

 การสกัด	พฤกษเคมี	ฤทธิท์างเภสัชวทิยาของสมนุไพรที่ใช้

ประโยชน์ทางยาและสุขภาพ	พืชที่มีพิษ	 อันตรกิริยาระหว่างพืชและยา	

แนวทางการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในโรงพยาบาลและร้านยา

	 Extraction,	 phytochemistry,	 pharmacological	

activities	of	herbal	plants	for	drugs	and	health,	poisonous	plants,	

herb-drug	interaction,	guideline	of	herbal	products	applied	in	

hospitals	and	drug	stores

 

0702 461 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4 2(2-0-4)

 Pharmaceutical Technology 4 

เงื่อนไขของรายวิชา : 0702 371 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3

Prerequisite : 0702 371 Pharmaceutical 

Technology 3

	 ยาละอองลอย	ยากัมมันตรังสี	 ระบบน�าส่งยาทางผิวหนัง

และช่องทางพเิศษอืน่	ๆ 	ระบบน�าส่งยาทางเย่ือเมอืก	ระบบน�าส่งยาเข้าสูยี่น

เป้าหมาย	ระบบน�าส่งยาชนดิใหม่อืน่	ๆ 	การน�าส่งโปรตนี	การผลติยาส�าหรบั

สัตว์	 หลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตยา	 หลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีใน

การเตรียมยา	 ระบบการประกันคุณภาพ	 การวางผังสถานที่ผลิตยา	

การขึ้นทะเบียนต�ารับยาแผนปัจจุบัน

	 Aerosols,	radioactive	medicine,	transdermal	drug	

delivery	 and	 other	 routes,	 transmucosal	 drug	delivery,	 gene	

targeting,	and	other	novel	drug	delivery	systems,	protein	delivery,	

production	of	veterinary	medicine,	Good	Manufacturing	Practice	

and	Good	Compounding	Practice,	 quality	 assurance	 system,	

plant	layout,	registration	of	the	pharmaceuticals

 

0702 462 เคมีทางยา 3 2(2-0-4)

 Medicinal Chemistry 3 

เงื่อนไขของรายวิชา : 0702 369 เคมีทางยา 1

Prerequisite : 0702 369 Medicinal Chemistry 1

	 เคมีทางยาของยากลุ่มต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 ยาท่ีออกฤทธ์ิต่อ

การสือ่ประสาทโคลเินอร์จกิ	ยาท่ีออกฤทธิต่์อการสือ่ประสาทอะดรเีนอร์จกิ	

ยา ท่ีออกฤทธิ์ต ่อระบบหัวใจและหลอดเลือด	 ยา ท่ีออกฤทธิ์ต ่อ
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การสื่อประสาทเซอโรโตเนอร์จิก	 สารสื่อประสาทประเภทกรดอะมิโน	

ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง	 ยาต้านมะเร็ง	 การประยุกต์ใช้

ความรู้เคมีทางยาในการแก้ปัญหากรณีศึกษา

	 Medicinal	 chemistry	 of	 drugs	 including	 drugs	

acting	 on	 cholinergic	 neurotransmission,	 drugs	 acting	 on	

adrenergic	neurotransmission,	drugs	acting	on	cardiovascular	

system,	drugs	acting	on	serotonergic	neurotransmission,	amino	

acid	neurotransmitters,	drugs	acting	on	central	nervous	system,	

anticancer	drugs,	application	of	medicinal	chemistry	knowledge	

to	solve	case	study

 

0702 463 เทคโนโลยีชีวภาพเชิงเภสัชศาสตร์ 2(2-0-4)

 Pharmaceutical Biotechnology 

	 บทน�าเกีย่วกบัเทคโนโลยชีวีภาพ	เทคโนโลยรีคีอมบแินนท์

ดีเอ็นเอ	 เทคโนโลยีโปรตีนและเอนไซม์	 วัคซีนและโมโนโคนัลแอนติบอด	ี

การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือสัตว์และพืช	 ชีวเภสัชภัณฑ์	 การแพทย์สมัยใหม่	

การประยุกต์ใช้ทางเภสัชศาสตร์

	 Introduction	to	biotechnology,	recombinant	DNA	

technology,	 protein	 and	 enzyme	 technology,	 vaccine	 and	

monoclonal	 antibody,	 animal	 and	 plant	 tissue	 cultures,	

biopharmaceutical	products,	modern	medicine;	pharmaceutical	

applications

 

0702 464 บูรณาการทางเภสัชศาสตร์ 1 1(0-3-0)

 Pharmacy Integration 1 

 โครงการปัญหาพิเศษโดยใช้ความรู ้และทักษะด้าน

เทคโนโลยีเภสัชกรรม	การควบคุมคุณภาพทางเภสัชกรรม	 และสมุนไพร	

มาใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

	 Special	 project	 used	 knowledge	 and	 skill	 of	

pharmaceutical	technology,	pharmaceutical	quality	control	and	

herbal	medicine	for	solving	drug	and	natural	product	problems	

 

สายเภสัชกรรมคลินิก

0703 200 หลักการพื้นฐานทางพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา 2(2-0-4)

 Basic Principles of Pathophysiology and Pharmacology

เงื่อนไขของรายวิชา : 1502 507 สรรีวทิยาพืน้ฐานส�าหรบั

เภสัชศาสตร์

Prerequisite : 1502 507 Basic Human 

Physiology for Pharmacy

	 หลักการพื้นฐานทางพยาธิสรีรวิทยา	 ได้แก่	 การบาดเจ็บ	

การปรับตัว	 การตายของเซลล์	 และความผิดปกติระบบเลือดและต่อมน�้า

เหลืองหลักการพื้นฐานทางเภสัชวิทยา	เภสัชพลศาสตร์	เป้าหมายการออก

ฤทธิ์ของยาระดับระดับโมเลกุลและเซลล์	 และเภสัชจลนศาสตร์เบื้องต้น	

ความผันแปรในการตอบสนองต่อยา	 เภสัชพันธุศาสตร์	 หลักการทาง

เภสัชวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนายาใหม่

	 Basic	principles	of	pathophysiology:	cell	injury,	cell	

adaptation,	 cell	 death,	 and	abnormalities	 of	 hematologic	 and	

lymphatic	systems;	principles	of	pharmacology,	pharmacodynamics,	

molecular	and	cellular	targets	for	drug	action,	basic	principles	

of	pharmacokinetics,	drug	response	variation,	pharmacogenetics,	

pharmacological	aspects	of	drug	development

 

0703 201 หลักการพื้นฐานทางเภสัชบ�าบัด 2(2-0-4)

 Basic Principles of Pharmacotherapy

เงื่อนไขของรายวิชา : 1502 507 สรรีวทิยาพืน้ฐานส�าหรบั

เภสัชศาสตร์

Prerequisite : 1502 507 Basic Human 

Physiology for Pharmacy

	 หลักการด้านบริบาลทางเภสัชกรรม	บทบาทของเภสัชกร

ในงานบริบาลทางเภสัชกรรม	การใช้ยาสมเหตุผล	หลักการพิจารณายาใน

บัญชยีาหลกัแห่งชาต	ิการพฒันาแนวทางเวชปฏบิตัโิรคส�าคญัจากหลกัฐาน

เชิงประจักษ์	 ทักษะการสื่อสารเบื้องต้นในสถานบริการสุขภาพต่าง	 ๆ	

การซักประวัติผู้ป่วย	การประเมินร่างกายเบื้องต้น	การเก็บข้อมูลและแปล

ผลข้อมลูทางคลนิกิ	เวชระเบียน	และค�าย่อทางการแพทย์	กระบวนการจ่าย

ยา	การให้ค�าแนะน�าผูป่้วยส�าหรบัยาทัว่ไป	และยาเทคนคิพเิศษ	การตดิตาม

อาการ	ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	ความคลาดเคลื่อนทางยา	อันตรกิริยา

ระหว่างยา	หลักการประเมินและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ยา

	 Principles	 of	 pharmaceutical	 care;	 roles	 of	

pharmacists	 in	 pharmaceutical	 care;	 rational	 drug	 use;	

considering	drugs	 listed	 in	 the	National	Essential	Drug	List;	

development	 of	 practice	 guidelines	 from	 evidence-based	

medicine;	 basic	 communication	 skills	 in	 various	health	 care	

settings;	 taking	patient’s	history;	basic	physical	 assessment;	

clinical	 data	 collection	 and	 interpretation;	medical	 record;	

medical	 abbreviation;	 dispensing	 process;	 patients’	 drug	

counseling	and	special	technique	devices;	adverse	drug	reaction	

monitoring;	medication	error;	drug	interaction;	principles	of	drug	

related	problems	evaluation	and	their	solutions

 

0703 202 ปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก 1 1(0-3-0)

 Clinical Pharmacy Laboratory 1

เงื่อนไขของรายวิชา : 1502 507 สรรีวทิยาพืน้ฐานส�าหรบั

เภสัชศาสตร์

Prerequisite : 1502 507 Basic Human 

Physiology for Pharmacy

	 การทดลองที่เกี่ยวข้องกับหลักการพื้นฐานทางเภสัชวิทยา	

ฝึกปฏิบัติการทักษะการสื่อสารเบ้ืองต้นในสถานบริการสุขภาพต่าง	ๆ	
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การซกัประวตัผิูป่้วย	การตรวจร่างกายเบ้ืองต้น	การเก็บข้อมลูและ	แปลผล

ข้อมลูทางคลนิกิ	เวชระเบยีน	และค�าย่อทางการแพทย์	กระบวนการจ่ายยา	

การให้ค�าแนะน�าผู้ป่วยส�าหรับยาทั่วไป	และยาเทคนิคพิเศษ	การติดตาม

อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	ความคลาดเคลื่อนทางยา	 อันตรกิริยา

ระหว่างยา	หลักการประเมินและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ยา

	 Laboratory	 in	basic	principles	 of	pharmacology,	

basic	communication	skills	in	various	health	care	settings,	taking	

patient’s	history,	physical	assessment,	clinical	data	collection	

and	 interpretation,	medical	 record,	medical	 abbreviation,	

dispensing	 process,	 patients’	 drug	 counseling	 and	 special	

technique	devices,	adverse	drug	reaction	monitoring,	medication	

error,	 drug	 interaction,	 principles	 of	 drug	 related	 problems	

evaluation	and	their	solutions

 

0703 365 เภสัชวิทยาและเภสัชบ�าบัด 1 3(3-0-6)

 Pharmacology and Pharmacotherapy 1

เงื่อนไขของรายวิชา : 0703 200 หลักการพื้นฐานทาง

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา

  0703 201 หลักการพื้นฐานทาง

เภสัชบ�าบัด

  0703 202 ปฏิบัติการเภสัชกรรม

คลินิก 1

Prerequisite : 0703 200 Principles of 

Pathophysiology and 

Pharmacology

  0703 201 Principles of 

Pharmacotherapy

  0703 202 Clinical Pharmacy 

Laboratory 1

	 พยาธิสรีรวิทยาของโรคและความผิดปกติของระบบ

ภมูคุ้ิมกัน	ระบบกระดกู	ข้อ	กล้ามเนือ้	ระบบประสาทอตัโนมตั	ิโรคระบบตา	

และหู	 เภสัชวิทยาของยาที่ใช้ในการรักษาโรคและความผิดปกติของระบบ

ภูมิคุ้มกัน	ระบบกระดูก	ข้อ	กล้ามเนื้อ	ระบบประสาทอัตโนมัติ	โรคระบบ

ตา	และหู	กลไกการออกฤทธิ์	ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา	เภสัชจลนศาสตร์	อาการ

ไม่พึงประสงค์	 อันตรกิริยาระหว่างยา	 ข้อห้ามใช้และการใช้ประโยชน์

ทางคลินิก	 เภสัชกรรมบ�าบัดและการบริบาลทางเภสัชกรรมส�าหรับผู้ป่วย

โรคระบบภูมิคุ้มกัน	 ระบบกระดูก	 ข้อ	กล้ามเนื้อ	 ระบบประสาทอัตโนมัติ	

โรคระบบตา	และ	ห	ูแนวทางการรกัษาทีเ่ป็นมาตรฐานปัจจบุนับนหลกัฐาน

เชิงประจักษ์	บูรณาการความรู้ทางด้านพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาเพื่อ

การประเมินผู้ป่วย	และวางแผนการรักษา	การจัดการและป้องกันปัญหาที่

สบืเน่ืองจากการใช้ยา	ความปลอดภยัของผูป่้วย	และการสร้างเสรมิสขุภาพ

	 Pathophysiology	 of	 autoimmune	 disorders,	

musculoskeletal	diseases,	autonomic	nervous	system,	eye	and	

ear	disorders;	pharmacology	of	drugs	used	for	the	treatment	of	

autoimmune	disorders,	musculoskeletal	 diseases,	 autonomic	

nervous	 system,	 eye	 and	ear	 disorders;	 their	mechanisms	 of	

action,	pharmacological	actions,	pharmacokinetics,	adverse	drug	

reactions,	drug	interactions,	contraindications	and	clinical	uses;	

pharmacotherapy	and	pharmaceutical	 care	 for	 individualized	

patients	with	autoimmune	disorders,	musculoskeletal	diseases,	

autonomic	nervous	system,	eye	and	ear	disorders,	using	current	

evidence-based	 standard	 clinical	 guidelines;	 integrating	

knowledge	of	 pathophysiology	 and	pharmacology	 for	 patient	

evaluation,	treatment	plan,	drug-related	problem	management	

and	prevention,	patient	safety	and	health	promotion

 

0703 366 เภสัชวิทยาและเภสัชบ�าบัด 2 3(3-0-6)

 Pharmacology and Pharmacotherapy 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 0703 200 หลักการพื้นฐานทาง

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา

  0703 201 หลักการพื้นฐานทาง

เภสัชบ�าบัด

  0703 202 ปฏิบัติการเภสัชกรรม

คลินิก 1

Prerequisite : 0703 200 Principles of 

Pathophysiology and 

Pharmacology

  0703 201 Principles of 

Pharmacotherapy

  0703 202 Clinical Pharmacy 

Laboratory 1

	 พยาธิสรีรวิทยาของโรคและความผิดปกติของโรคติดเชื้อ

แบคทีเรีย	 เภสัชวิทยาของยาท่ีใช้ในการรักษาโรคและความผิดปกติของ

โรคติดเชื้อแบคที เรีย 	 กลไกการออกฤทธิ์ 	 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา	

เภสัชจลนศาสตร์	 อาการไม่พึงประสงค์	 อันตรกิริยาระหว่างยา	 ข้อห้ามใช้

และการใช้ประโยชน์ทางคลินิก	 เภสัชกรรมบ�าบัดและการบริบาลทาง

เภสชักรรมส�าหรบัผูป่้วยโรคตดิเชือ้แบคทเีรยีเฉพาะราย	แนวทางการรกัษา

ท่ีเป็นมาตรฐานปัจจุบันบนหลกัฐานเชิงประจักษ์	บูรณาการความรู้ทางด้าน

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาเพื่อการประเมินผู้ป่วย	 และวางแผนการ

รกัษา	การจดัการและป้องกนัปัญหาทีส่บืเนือ่งจากการใช้ยา	ความปลอดภยั

ของผู้ป่วย	และการสร้างเสริมสุขภาพ

	 Pathophysiology	of	bacterial	infectious	diseases;	

pharmacology	 of	 drugs	 used	 for	 the	 treatment	 of	 bacterial	

infectious	diseases;	their	mechanisms	of	action,	pharmacological	

actions,	 pharmacokinetics,	 adverse	 drug	 reactions,	 drug	

interactions,	contraindications	and	clinical	uses;	pharmacotherapy	
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and	 pharmaceutical	 care	 for	 individualized	 patients	with	

bacterial	 infectious	 diseases,	 using	 current	 evidence-based	

standard	 clinical	 guidelines;	 integrating	 knowledge	 of	

pathophysiology	 and	 pharmacology	 for	 patient	 evaluation,	

treatment	 plan,	 drug-related	 problem	management	 and	

prevention,	patient	safety	and	health	promotion

 

0703 367 ปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก 2 1(0-3-0)

 Clinical Pharmacy Laboratory 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 0703 200 หลักการพื้นฐานทาง

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา

  0703 201 หลักการพื้นฐานทาง

เภสัชบ�าบัด

  0703 202 ปฏิบัติการเภสัชกรรม

คลินิก 1

Prerequisite : 0703 200 Principles of 

Pathophysiology and 

Pharmacology

  0703 201 Principles of 

Pharmacotherapy

  0703 202 Clinical Pharmacy 

Laboratory 1

	 การประยุกต์ความรู้ทางเภสัชวิทยาและเภสัชกรรมบ�าบัด

ในการดูแลผู้ป่วยโรคระบบภูมิคุ้มกัน	 ระบบกระดูก	 ข้อ	กล้ามเนื้อ	 ระบบ

ประสาทอตัโนมตั	ิและ	โรคตดิเชือ้แบคทเีรยี	การสือ่สารกบัผู้รบับรกิารและ

บุคลากรทางการแพทย์ในสถานบริการสุขภาพ	 การซักประวัติผู ้ป่วย	

การประเมินร่างกายเบื้องต้น	การเก็บข้อมูลและแปลผลข้อมูลทางคลินิก	

เวชระเบยีน	และค�าย่อทางการแพทย์	กระบวนการจ่ายยา	การให้ค�าแนะน�า

ผู้ป่วยส�าหรับยาทั่วไป	 และยาเทคนิคพิเศษ	 การติดตามอาการไม่พึง

ประสงค์จากการใช้ยา	ความคลาดเคลือ่นทางยา	การค�านวณทางเภสชักรรม	

อันตรกิริยาระหว่างยา	การประเมินและแก้ไขปัญหา	ที่เก่ียวกับการใช้ยา	

การให้ข้อมูลทางยา

	 Application	of	pharmacology	and	pharmacotherapy	

knowledge	in	managing	patients	with	autoimmune	disorders,	

musculoskeletal	 diseases,	 autonomic	 nervous	 system	 and	

bacterial	infections;	communication	skills	in	various	health	care	

settings;	 taking	patient’s	history;	basic	physical	 assessment;	

clinical	 data	 collection	 and	 interpretation;	medical	 record;	

medical	abbreviation;	dispensing	process;	patient’s	counseling	

and	special	technique	devices;	adverse	drug	reaction	monitoring;	

medication	 error;	 pharmacy	 calculation;	 drug	 interaction;	

drug-related	problem	assessment	and	management;	providing	

drug	information

 

0703 368 เภสัชวิทยาและเภสัชบ�าบัด 3 3(3-0-6)

 Pharmacology and Pharmacotherapy 3

เงื่อนไขของรายวิชา : 0703 200 หลักการพื้นฐานทาง

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา

  0703 201 หลักการพื้นฐานทาง

เภสัชบ�าบัด

  0703 202 ปฏิบัติการเภสัชกรรม

คลินิก 1

Prerequisite : 0703 200 Principles of 

Pathophysiology and 

Pharmacology

  0703 201 Principles of 

Pharmacotherapy

  0703 202 Clinical Pharmacy 

Laboratory 1

	 พยาธิสรีรวิทยาของโรคและความผิดปกติของการติดเชื้อ

มัยโคแบคทีเรีย	ไวรัส	เชื้อรา	ปรสิต	ระบบทางเดินอาหาร	ตับ	ตับอ่อน	และ

น�้าดี	 เภสัชวิทยาของยาที่ใช้ในการรักษาโรคและความผิดปกติของการ

ติดเชื้อมัยโคแบคทีเรีย	 ไวรัส	 เชื้อรา	 ปรสิต	 ความผิดปกติของระบบ

ทางเดนิอาหาร	ตบั	ตบัอ่อน	และน�า้ด	ีกลไกการออกฤทธ์ิ	ฤทธ์ิทางเภสชัวทิยา	

เภสัชจลนศาสตร์	 อาการไม่พึงประสงค์	 อันตรกิริยาระหว่างยา	 ข้อห้ามใช้

และการใช้ประโยชน์ทางคลินิก	 เภสัชกรรมบ�าบัดและการบริบาลทาง

เภสัชกรรมส�าหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อมัยโคแบคทีเรีย	 ไวรัส	 เชื้อรา	ปรสิต	

ระบบทางเดินอาหาร	ตับ	ตับอ่อน	และน�้าดีเฉพาะราย	แนวทางการรักษาที่

เป็นมาตรฐานปัจจุบันบนหลักฐานเชิงประจักษ์	 บูรณาการความรู้ทางด้าน

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาเพื่อการประเมินผู้ป่วย	 และวางแผนการ

รกัษา	การจดัการและป้องกนัปัญหาทีส่บืเนือ่งจากการใช้ยา	ความปลอดภยั

ของผู้ป่วย	และการสร้างเสริมสุขภาพ

	 Pathophysiology	 of	mycobacterial	 infections,	

fungal	infections,	viral	infections,	parasites,	gastrointestinal	tract,	

hepatic,	pancreatic	and	biliary;	pharmacology	of	drugs	used	for	

the	 treatment	 of	mycobacterial	 infections,	 fungal	 infections,	

viral	infections,	parasites,	gastrointestinal	tract	disorder,	hepatic	

disorder,	pancreatic	and	biliary	disorder;	their	mechanisms	of	

action,	pharmacological	actions,	pharmacokinetics,	adverse	drug	

reactions,	drug	interactions,	contraindications	and	clinical	uses;	

pharmacotherapy	and	pharmaceutical	 care	 for	 individualized	

patients	with	mycobacterial	infections,	fungal	infections,	viral	

infections,	 parasites,	 gastrointestinal	 tract	 disorder,	 hepatic	

disorder,	 pancreatic	 and	 biliary	 disorder,	 using	 current	

evidence-based	 standard	 clinical	 guidelines;	 integrating	

knowledge	of	 pathophysiology	 and	pharmacology	 for	 patient	
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evaluation,	treatment	plan,	drug-related	problem	management	

and	prevention,	patient	safety	and	health	promotion

 

0703 369 เภสัชวิทยาและเภสัชบ�าบัด 4 3(3-0-6)

 Pharmacology and Pharmacotherapy 4

เงื่อนไขของรายวิชา : 0703 200 หลักการพื้นฐานทาง

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา

  0703 201 หลักการพื้นฐานทาง

เภสัชบ�าบัด

  0703 202 ปฏิบัติการเภสัชกรรม

คลินิก 1

Prerequisite : 0703 200 Principles of 

Pathophysiology and 

Pharmacology

  0703 201 Principles of 

Pharmacotherapy

  0703 202 Clinical Pharmacy 

Laboratory 1

	 พยาธิสรีรวิทยาของโรคและความผิดปกติของผิวหนัง	

ระบบสืบพันธุ์	 ระบบเลือด	 ระบบทางเดินหายใจ	กระดูกพรุน	 เภสัชวิทยา

ของยาที่ใช้ในการรักษาโรคและความผิดปกติของผิวหนัง	 ระบบสืบพันธุ์	

ระบบเลือด	ระบบทางเดนิหายใจ	กระดกูพรุน	กลไกการออกฤทธิ	์ฤทธิท์าง

เภสัชวิทยา	เภสัชจลนศาสตร์	อาการไม่พึงประสงค์	อันตรกิริยาระหว่างยา	

ข้อห้ามใช้และการใช้ประโยชน์ทางคลนิกิ	เภสชักรรมบ�าบดัและการบรบิาล

ทางเภสัชกรรมส�าหรับผู้ป่วยโรคผิวหนัง	ความผิดปกติของระบบสืบพันธุ	์

ระบบเลือด	ระบบทางเดินหายใจ	กระดูกพรุนเฉพาะราย	และการให้วัคซีน	

แนวทางการรักษาที่เป็นมาตรฐานปัจจุบันบนหลักฐานเชิงประจักษ์	

บูรณาการความรู้ทางด้านพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาเพื่อการประเมิน

ผู้ป่วย	และวางแผนการรักษา	การจัดการและป้องกันปัญหาที่สืบเนื่องจาก

การใช้ยา	ความปลอดภัยของผู้ป่วย	และการสร้างเสริมสุขภาพ

	 Pathophysiology	of	skin	disorders,	genitourinary	

disorders,	 hematologic	 disorders,	 respiratory	 diseases,	

osteoporosis;	pharmacology	of	drugs	used	for	the	treatment	of	

skin	disorders,	genitourinary	disorders,	hematologic	disorders,	

respiratory	disorders,	osteoporosis;	their	mechanisms	of	action,	

pharmacological	 actions,	 pharmacokinetics,	 adverse	 drug	

reactions,	drug	interactions,	contraindications	and	clinical	uses;	

pharmacotherapy	and	pharmaceutical	 care	 for	 individualized	

patients	with	skin	disorders,	genitourinary	disorders,	hematologic	

disorders,	respiratory	disorders,	osteoporosis	and	vaccination,	

using	 current	 evidence-based	 standard	 clinical	 guidelines;	

integrating	knowledge	of	pathophysiology	and	pharmacology	

for	 patient	 evaluation,	 treatment	 plan,	 drug-related	 problem	

management	 and	 prevention,	 patient	 safety	 and	 health	

promotion

0703 370 ปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก 3 1(0-3-0)

 Clinical Pharmacy Laboratory 3

เงื่อนไขของรายวิชา : 0703 200 หลักการพื้นฐานทาง

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา

  0703 201 หลักการพื้นฐานทาง

เภสัชบ�าบัด

  0703 202 ปฏิบัติการเภสัชกรรม

คลินิก 1

Prerequisite : 0703 200 Principles of 

Pathophysiology and 

Pharmacology

  0703 201 Principles of 

Pharmacotherapy

  0703 202 Clinical Pharmacy 

Laboratory 1

	 การประยุกต์ความรู้ทางเภสัชวิทยาและเภสัชกรรมบ�าบัด

ในการดูแลผู ้ป ่วยโรคติดเชื้อมัยโคแบคทีเรีย	 ไวรัส	 เช้ือรา	 ปรสิต	

ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร	ตับ	 ตับอ่อน	น�้าดี	 ผิวหนัง	 ระบบ

สืบพันธุ์	 ระบบเลือด	ระบบทางเดินหายใจ	กระดูกพรุน	และการให้วัคซีน	

การส่ือสารกับผู้รับบริการและบุคลากรทางการแพทย์ในสถานบริการ

สุขภาพ	การซักประวัติผู้ป่วย	การประเมินร่างกายเบื้องต้น	การเก็บข้อมูล

และแปลผลข้อมูลทางคลินิก	 เวชระเบียน	 และค�าย่อทางการแพทย	์

กระบวนการจ่ายยา	การให้ค�าแนะน�าผู้ป่วยส�าหรับยาทั่วไป	และยาเทคนิค

พิเศษ	การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	ความคลาดเคลื่อน

ทางยา	การค�านวณทางเภสชักรรม	อนัตรกริยิาระหว่างยา	การประเมนิและ

แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ยา	การให้ข้อมูลทางยา

	 Application	of	pharmacology	and	pharmacotherapy	

knowledge	in	managing	patients	with	mycobacterial	infections,	

fungal	infections,	viral	infections,	parasites,	gastrointestinal	tract	

disorders,	 hepatic	 disorders,	 biliary	 disorder,	 skin	 disorders,	

genitourinary	 disorders,	 hematologic	 disorders,	 respiratory	

diseases,	 osteoporosis,	 vaccination;	 communication	 skills	 in	

various	 health	 care	 settings;	 taking	 patient’s	 history;	 basic	

physical	assessment;	clinical	data	collection	and	interpretation;	

medical	 record;	medical	 abbreviation;	 dispensing	 process;	

patient’s	 counseling	 and	 special	 technique	devices;	 adverse	

drug	 reaction	 monitoring;	 medication	 error;	 pharmacy	

calculation;	drug	interaction;	drug-related	problem	assessment	

and	management;	providing	drug	information
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0703 479 การจ่ายผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อและโภชนศาสตร ์ 3(2-3-4)

 Sterile Product Dispensary and Nutrition 

	 การเตรยีมตัง้ต�ารบัยาปราศจากเชือ้หรอืสารอาหารโดยผ่าน

ทางหลอดเลือดด�าแก่ผู้ป่วยเฉพาะราย	 วัสดุทางการแพทย์และการใช้

อปุกรณ์การบรหิารยาทางหลอดเลอืดด�า	การตดิตามผูป่้วยทีไ่ด้รบัยาเตรยีม

ปราศจากเชื้อในหอผู้ป่วย	 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ

บริหารยาเตรียมปราศจากเชื้อ	 การให้ค�าแนะน�าและความรู ้เกี่ยวกับ

ยาเตรียมที่ผู ้ป่วยได้รับ	 หลักการและแนวคิดเก่ียวกับโภชนาการและ

โภชนบ�าบัด	 สารอาหารท่ีร่างกายต้องการ	 การให้ค�าแนะน�าสารอาหารท่ี

เหมาะสมแก่ผู้ป่วยเฉพาะราย	 การค�านวณปริมาณสารอาหารตามสภาพ

ผู้ป่วยเฉพาะราย	ผลิตภัณฑ์สารอาหารทางหลอดเลือดด�า	 การเตรียมสาร

อาหารทางหลอดเลือดด�าและการติดตามผู้ป่วย

	 Preparing	sterile	products	or	parenteral	nutrition	

preparations	 for	 an	 individual	 patient,	medical	 supplies	 and	

using	 equipment	 for	 intravenous	 administration,	monitoring	

patients	 receiving	 sterile	 medications	 in	medical	 ward,	

preventing	and	 solving	problems	 related	 to	 administration	 of	

sterile	 products,	 providing	 advice	 and	 education	 to	patients	

about	 preparation	 products,	 principles	 and	 concepts	 about	

nutrition,	diet	therapy,	required	nutrients,	educating	individual	

patients	on	appropriate	nutrients,	calculating	amount	of	proper	

nutrients	 in	 parenteral	 nutrition	 preparation	 for	 individual	

patients,	 formulating	 parenteral	 nutrition	 preparation	 and	

monitoring	patients

 

0703 480 เภสัชวิทยาและเภสัชบ�าบัด 5 3(3-0-6)

 Pharmacology and Pharmacotherapy 5

เงื่อนไขของรายวิชา : 0703 200 หลักการพื้นฐานทาง

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา

  0703 201 หลักการพื้นฐานทาง

เภสัชบ�าบัด

  0703 202 ปฏิบัติการเภสัชกรรม

คลินิก 1

Prerequisite : 0703 200 Principles of 

Pathophysiology and 

Pharmacology

  0703 201 Principles of 

Pharmacotherapy

  0703 202 Clinical Pharmacy 

Laboratory 1

	 พยาธิสรีรวิทยาของโรคและความผิดปกติของระบบหัวใจ

และหลอดเลือด	เภสัชวิทยาของยาที่ใช้ในการรักษาโรคและความผิดปกติ

ของระบบหัวใจและหลอดเลือด	กลไกการออกฤทธิ์	 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา	

เภสัชจลนศาสตร์	 อาการไม่พึงประสงค์	 อันตรกิริยาระหว่างยา	 ข้อห้ามใช้

และการใช้ประโยชน์ทางคลินิก	 เภสัชกรรมบ�าบัดและการบริบาลทาง

เภสชักรรมส�าหรบัผูป่้วยโรคระบบหวัใจและหลอดเลอืดเฉพาะราย	แนวทาง

การรกัษาทีเ่ป็นมาตรฐานปัจจบุนับนหลกัฐานเชงิประจกัษ์	บรูณาการความรู้

ทางด้านพยาธสิรรีวทิยาและเภสชัวทิยาเพือ่การประเมนิผูป่้วย	และวางแผน

การรักษา	 การจัดการและป้องกันป ัญหาท่ีสืบเนื่องจากการใช ้ยา	

ความปลอดภัยของผู้ป่วย	และการสร้างเสริมสุขภาพ

	 Pathophysiology	 of	 cardiovascular	 diseases;	

pharmacology	of	drugs	used	for	the	treatment	of	cardiovascular	

diseases;	their	mechanisms	of	action,	pharmacological	actions,	

pharmacokinetics,	 adverse	drug	 reactions,	 drug	 interactions,	

contraindications	 and	 clinical	 uses;	 pharmacotherapy	

and	 pharmaceutical	 care	 for	 individualized	 patients	with	

cardiovascular	diseases	using	current	evidence-based	standard	

clinical	guidelines;	 integrating	knowledge	of	pathophysiology	

and	 pharmacology	 for	 patient	 evaluation,	 treatment	 plan,	

drug-related	 problem	management	 and	 prevention,	 patient	

safety	and	health	promotion

  

0703 481 เภสัชวิทยาและเภสัชบ�าบัด 6 3(3-0-6)

 Pharmacology and Pharmacotherapy 6

เงื่อนไขของรายวิชา : 0703 200 หลักการพื้นฐานทาง

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา

  0703 201 หลักการพื้นฐานทาง

เภสัชบ�าบัด

  0703 202 ปฏิบัติการเภสัชกรรม

คลินิก 1

Prerequisite : 0703 200 Principles of 

Pathophysiology and 

Pharmacology

  0703 201 Principles of 

Pharmacotherapy

  0703 202 Clinical Pharmacy 

Laboratory 1

	 พยาธิสรรีวิทยาของโรคและความผิดปกติทางเมแทบอลซิมึ	

ได้แก่	 โรคเบาหวาน	 ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์	 พาราไทรอยด์	

ต่อมหมวกไต	โรคอ้วน	โรคไต	และอาการปวดศีรษะ	เภสัชวิทยาของยาที่

ใช้ในการรักษาโรคและความผิดปกติทางเมแทบอลิซึมและอาการปวด

ศีรษะ	กลไกการออกฤทธ์ิ	 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา	 เภสัชจลนศาสตร์	 อาการ

ไม่พึงประสงค์	 อันตรกิริยาระหว่างยา	 ข้อห้ามใช้และการใช้ประโยชน์

ทางคลินิก	 เภสัชกรรมบ�าบัดและการบริบาลทางเภสัชกรรมส�าหรับผู้ป่วย

โรคทางเมแทบอลิซึมและผู้ป่วยที่มีอาการปวดศีรษะ	แนวทางการรักษาที่

เป็นมาตรฐานปัจจุบันบนหลักฐานเชิงประจักษ์	 บูรณาการความรู้ทางด้าน
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พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาเพื่อการประเมินผู้ป่วย	 และวางแผนการ

รกัษา	การจดัการและป้องกนัปัญหาทีส่บืเนือ่งจากการใช้ยา	ความปลอดภัย

ของผู้ป่วย	และการสร้างเสริมสุขภาพ

	 Pathophysiology	of	metabolism-related	disorders	

including	 diabetes	mellitus,	 thyroid	 disorders,	 parathyroid	

disorders,	adrenal	gland	disorders,	obesity,	kidney	diseases	and	

headache;	 pharmacology	 of	 drugs	used	 for	 the	 treatment	 of	

metabolism-related	disorders	and	headache;	their	mechanisms	

of	action,	pharmacological	actions,	pharmacokinetics,	adverse	

drug	reactions,	drug	interactions,	contraindications	and	clinical	

uses;	pharmacotherapy	and	pharmaceutical	care	for	individualized	

patients	with	metabolism-related	disorders	and	headache,	using	

current	evidence-based	standard	clinical	guidelines;	integrating	

knowledge	of	 pathophysiology	 and	pharmacology	 for	 patient	

evaluation,	treatment	plan,	drug-related	problem	management	

and	prevention,	patient	safety	and	health	promotion

 

0703 482 ปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก 4 1(0-3-0)

 Clinical Pharmacy Laboratory 4

เงื่อนไขของรายวิชา : 0703 200 หลักการพื้นฐานทาง

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา

  0703 201 หลักการพื้นฐานทาง

เภสัชบ�าบัด

  0703 202 ปฏิบัติการเภสัชกรรม

คลินิก 1

Prerequisite : 0703 200 Principles of 

Pathophysiology and 

Pharmacology

  0703 201 Principles of 

Pharmacotherapy

  0703 202 Clinical Pharmacy 

Laboratory 1

	 การประยุกต์ความรู้ทางเภสัชวิทยาและเภสัชกรรมบ�าบัด

ในการดูแลผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด	 ความผิดปกติทาง

เมแทบอลิซึม	 ได้แก่	 โรคเบาหวาน	 ความผิดปกติของต่อมไทรอยด	์

พาราไทรอยด์	 ต่อมหมวกไต	 โรคอ้วน	 โรคไต	และ	ผู้ป่วยที่มีอาการปวด

ศรีษะ	การสือ่สารกบัผูร้บับรกิารและบคุลากรทางการแพทย์ในสถานบรกิาร

สุขภาพ	 โดยเน้นการส่ือสารในโรงพยาบาล	 การซักประวัติผู ้ป ่วย	

การประเมินร่างกายเบื้องต้น	การเก็บข้อมูลและแปลผลข้อมูลทางคลินิก	

เวชระเบยีน	และค�าย่อทางการแพทย์	กระบวนการจ่ายยา	การให้ค�าแนะน�า

ผู้ป่วยส�าหรับยาทั่วไป	 และยาเทคนิคพิเศษ	 การติดตามอาการ	 ไม่พึง

ประสงค์จากการใช้ยา	ความคลาดเคลือ่นทางยา	การค�านวณทางเภสชักรรม	

อันตรกิริยาระหว่างยา	 การประเมินและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ยา	

การให้ข้อมูลทางยา

	 Application	of	pharmacology	and	pharmacotherapy	

knowledge	in	managing	patients	with	cardiovascular	diseases,	

metabolism-related	disorders	including	diabetes	mellitus,	thyroid	

disorders,	parathyroid	disorders,	adrenal	gland	disorders,	obesity,	

kidney	diseases,	and	headache;	communication	skills	in	various	

health	care	settings	with	focusing	in	hospitals;	taking	patient’s	

history;	basic	physical	assessment;	clinical	data	collection	and	

interpretation;	medical	record;	medical	abbreviation;	dispensing	

process;	 patient’s	 counseling	and	 special	 technique	devices;	

adverse	drug	reaction	monitoring;	medication	error;	pharmacy	

calculation;	drug	interaction,	drug-related	problem	assessment	

and	management;	providing	drug	information

 

0703 483 เภสัชวิทยาและเภสัชบ�าบัด 7 3(3-0-6)

 Pharmacology and Pharmacotherapy 7

เงื่อนไขของรายวิชา : 0703 200 หลักการพื้นฐานทาง

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา

  0703 201 หลักการพื้นฐานทาง

เภสัชบ�าบัด

  0703 202 ปฏิบัติการเภสัชกรรม

คลินิก 1

Prerequisite : 0703 200 Principles of 

Pathophysiology and 

Pharmacology

  0703 201 Principles of 

Pharmacotherapy

  0703 202 Clinical Pharmacy 

Laboratory 1

	 พยาธิสรีรวิทยาของโรคและความผิดปกติของระบบ

ประสาท	และโรคทางจิต	เภสัชวิทยาของยาที่ใช้ในการรักษาโรคและความ

ผิดปกติของระบบประสาท	และโรคทางจิต	กลไกการออกฤทธ์ิ	ฤทธ์ิทาง

เภสัชวิทยา	เภสัชจลนศาสตร์	อาการไม่พึงประสงค	์อันตรกิริยาระหว่างยา	

ข้อห้ามใช้และการใช้ประโยชน์ทางคลินกิ	เภสชักรรมบ�าบัดและการบรบิาล

ทางเภสัชกรรมส�าหรับผู้ป่วยโรคระบบประสาท	และโรคทางจิตเฉพาะราย	

แนวทางการรักษาที่เป็นมาตรฐานปัจจุบันบนหลักฐานเชิงประจักษ์	 บูรณา

การความรู้ทางด้านพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาเพื่อการประเมินผู้ป่วย	

และวางแผนการรักษา	การจัดการและป้องกันปัญหา	ที่สืบเนื่องจากการใช้

ยา	ความปลอดภัยของผู้ป่วย	และการสร้างเสริมสุขภาพ

	 Pathophysiology	 of	 neurological	 disorder	 and	

psychiatric	 disorders,	 pharmacology	 of	 drugs	 used	 for	 the	

treatment	 of	 neurological	 disorder	 and	psychiatric	 disorders:	

their	 mechanisms	 of	 action,	 pharmacological	 actions,	

pharmacokinetics,	 adverse	drug	 reactions,	 drug	 interactions,	
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contraindications	 and	 clinical	 uses,	 pharmacotherapy	 and	

pharmaceutical	care	for	individualized	patients	with	neurological	

disorder	and	psychiatric	disorders,	using	current	evidence-based	

standard	 clinical	 guidelines,	 integrating	 knowledge	 of	

pathophysiology	 and	 pharmacology	 for	 patient	 evaluation,	

treatment	 plan,	 drug-related	 problem	management	 and	

prevention,	patient	safety	and	health	promotion

 

0703 484 เภสัชวิทยาและเภสัชบ�าบัด 8 3(3-0-6)

 Pharmacology and Pharmacotherapy 8

เงื่อนไขของรายวิชา : 0703 200 หลักการพื้นฐานทาง

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา

  0703 201 หลักการพื้นฐานทาง

เภสัชบ�าบัด

  0703 202 ปฏิบัติการเภสัชกรรม

คลินิก 1

Prerequisite : 0703 200 Principles of 

Pathophysiology and 

Pharmacology

  0703 201 Principles of 

Pharmacotherapy

  0703 202 Clinical Pharmacy 

Laboratory 1

	 หลักการทางพยาธิสรีรวิทยา	และเภสัชวิทยา	การเลือกใช้

ยา	ข้อควรระวังการใช้ยา	ข้อห้ามใช้และเภสัชจลนศาสตร์	เภสัชพลศาสตร์

ของกลุ่มประชากรเฉพาะได้แก	่ผู้ป่วยเด็ก	ผู้สูงอายุ	หญิงตั้งครรภ์	หญิงให้

นมบุตร	การเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาและสมุนไพร	พยาธิสรีรวิทยาของ

โรคมะเรง็	เภสชัวทิยาของยาต้านมะเร็ง	และเภสชักรรมบ�าบดัในโรคมะเรง็	

ประเมินปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	การใช้เครื่องมือเพื่อประเมิน

การแพ้ยา	การป้องกันและจัดการปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

	 Principles	of	pathophysiology,	and	pharmacology,	

drug	 selections,	 drug	 precaution,	 contraindication	 and	

pharmacokinetics,	pharmacodynamics	of	 special	 populations	

including	 pediatric,	 geriatric,	 pregnant,	 and	 breastfeeding	

patients;	 drug-herb	 interactions;	 pathophysiology	 of	 cancer;	

pharmacology	of	anti-cancer	agents	and	cancer	pharmacotherapy;	

assessment	of	adverse	drug	reaction;	use	of	tools	for	evaluation	

of	drug	allergy;	prevention	and	management	of	adverse	drug	

reaction

 

0703 485 ปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก 5 1(0-3-0)

 Clinical Pharmacy Laboratory 5

เงื่อนไขของรายวิชา : 0703 200 หลักการพื้นฐานทาง

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา

  0703 201 หลักการพื้นฐานทาง

เภสัชบ�าบัด

  0703 202 ปฏิบัติการเภสัชกรรม

คลินิก 1

Prerequisite : 0703 200 Principles of 

Pathophysiology and 

Pharmacology

  0703 201 Principles of 

Pharmacotherapy

  0703 202 Clinical Pharmacy 

Laboratory 1

	 การประยุกต์ความรู้ทางเภสัชวิทยาและเภสัชกรรมบ�าบัด

ในการดูแลผู้ป่วยท่ีมีความผิดปกติของระบบประสาท	และโรคทางจิต	

กลุ่มประชากรเฉพาะได้แก่	ผู้ป่วยเด็ก	ผู้สูงอาย	ุหญิงตั้งครรภ	์หญิงให้นม

บตุร	ผูป่้วยมะเร็ง	การสือ่สารกับผู้รับบรกิารและบุคลากรทางการแพทย์ใน

สถานบริการสุขภาพต่าง	 ๆ	 การซักประวัติผู้ป่วย	 การประเมินร่างกาย	

การเก็บข้อมูลและแปลผลข้อมูลทางคลินิก	 เวชระเบียน	 และค�าย่อ

ทางการแพทย	์กระบวนการจ่ายยา	การให้ค�าแนะน�าผู้ป่วยส�าหรับยาทั่วไป	

และยาเทคนิคพิเศษ	 การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	

ความคลาดเคลื่อนทางยา	การค�านวณทางเภสัชกรรม	อันตรกิริยาระหว่าง

ยา	 การให้ข้อมูลทางยา	 บูรณาการความรู้ทางเภสัชวิทยาและเภสัชกรรม

บ�าบัดเพื่อจัดการปัญหาจากการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีความซับซ้อน

	 Application	of	pharmacology	and	pharmacotherapy	

knowledge	 in	managing	patients	with	neurological	disorders	

and	psychiatric	disorders,	special	populations	including	pediatric,	

geriatric,	 pregnant,	 breastfeeding,	 and	 cancer	 patients;	

communication	 skills	 in	 various	health	 care	 settings;	 taking	

patient’s	history;	physical	assessment,	clinical	data	collection	

and	 interpretation;	medical	 record;	medical	 abbreviation;	

dispensing	process,	patient’s	counseling	and	special	technique	

devices;	 adverse	drug	 reaction	monitoring;	medication	 error;	

pharmacy	 calculation;	 drug	 interaction;	 providing	 drug	

information;	 integrating	 knowledge	 in	 pharmacology	 and	

pharmacotherapy	in	managing	complex	patients

 

0703 486 พิษวิทยาคลินิก 2(2-0-4)

 Clinical Toxicology

	 หลักการพื้นฐานทางพิษวิทยา 	 พลศาสตร ์ เชิ งพิษ	

จลนศาสตร์เชิงพิษ	(การดูดซึม	การกระจาย	การเปลี่ยนแปลง	การก�าจัดยา
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และสารพิษออกจากร่างกาย)	วิธีการป้องกันและรักษา	การประยุกต์ใช้ทาง

คลินกิ	พษิทีเ่กดิจากการใช้ยาเพือ่การบ�าบดัรกัษา	การใช้ยาในทางทีผิ่ด	และ

การได้รับสารพิษ

	 Basic	 principle	 of	 toxicology;	 toxicodynamics;	

toxicokinetics	(absorption,	distribution,	metabolism,	excretion);	

preventive	and	therapeutic	management;	clinical	applications;	

toxic	 consequences	 of	 therapeutic	 agents,	 drug	 abuse,	 and	

toxic	agents

 

0703 487 การให้บริการเภสัชสนเทศ 2(2-0-4)

 Drug Information Service

	 แหล่งข้อมูลยา	การสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ	หลักการ

เขียนเอกสารอ้างอิง	การประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลเบื้องต้น	

เวชศาสตร์เชิงประจักษ์	 บทบาทของเภสัชกรหน่วยบริการเภสัชสนเทศ	

กิจกรรมต่าง	ๆ	ของหน่วย	การสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อน�าเสนอ	ตอบค�าถาม

เบ้ืองต้น	การจัดเตรยีมสารสนเทศทางยาแก่คณะกรรมการเภสชักรรมและ

การบ�าบดั	การเผยแพร่ข้อมูลยาในรปูแบบต่าง	ๆ 	และเทคโนโลยสีารสนเทศ

ทางเภสัชศาสตร์

	 Drug	 information	 resources,	 systematically	

searching,	principle	of	reference	writing,	evaluation	of	reliability	

of	 information,	 evidence-based	medicine,	pharmacist	 role	 in	

drug	 information	unit	and	various	 responsibilities	 required	of	

the	unit,	synthesizing	drug	information	and	providing	the	drug	

information	 to	 the	 enquirer,	 preparing	 the	 information	 for	

pharmacy	 and	 therapeutics	 committee,	 distribution	 of	 drug	

information	in	various	ways,	and	drug	informatics

 

0703 488 เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ประยุกต์ 4(4-0-8)

 Applied Pharmacokinetics and Pharmacodynamics

	 การประยุกต์ใช้คุณสมบัติทางด้านกายภาพและกายภาพ

เคมีของยา	รูปแบบยา	และระบบการขนส่งยาในสรีรวิทยาเพื่อการบริบาล

ทางเภสัชกรรม	 เน้นกระบวนการดูดซึม	 ชีวประสิทธิผลและชีวสมมูล	

หลักการทางเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของยาที่เกี่ยวข้องกับ

การดูดซึม	การกระจาย	การเปลี่ยนแปลงยา	การก�าจัดยาออกจากร่างกาย	

เภสัชจลนศาสตร์แบบไม่เป็นเส้นตรง	 หลักการของการบริการตรวจวัด

ระดับยาในเลือด	การวดัระดบัยาและการแปลผลส�าหรบัยาบางตวัทีใ่ช้บ่อย

ในทางคลินิก	 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดยาและผลของยาเพื่อการ

แปลผลระดับยาในเลือดและการปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วย

แต่ละราย	 เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ประยุกต์ของยาชีววัตถ	ุ

เภสัชจลนศาสตร์ประชากร	เภสัชพันธุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเภสัชจลนศาสตร์

และเภสัชพลศาสตร	์ประชากรกลุ่มพิเศษเช่น	เด็ก	ผู้สูงอายุ	สตรีมีครรภ์

	 Application	of	the	physical	and	physicochemical	

behaviors	of	drugs,	dosage	forms,	and	drug	delivery	systems	in	

a	physiological	milieu	and	their	implications	for	pharmaceutical	

care	 and	 focuses	 on	 absorption	 process,	 bioavailability	

and	 bioequivalence;	 principle	 of	 pharmacokinetics	 and	

pharmacodynamics	 including	 drug	 absorption,	 distribution,	

metabolism,	excretion;	nonlinear	pharmacokinetics;	principle	of	

therapeutic	drug	monitoring,	therapeutic	drug	monitoring	and	

interpretation	for	common	used	drugs;	the	relationship	between	

dose	 and	 response	 to	 interpret	measurement	 of	 serum	drug	

concentrations	and	adjustment	the	dose	for	individual	patient;	

applied	pharmacokinetics	and	pharmacodynamics	for	biological	

products;	 population	pharmacokinetics;	 pharmacogenomics	

related	with	pharmacokinetics	and	pharmacodynamics;	special	

population:	children,	elderly,	pregnancy

 

0703 489 ปฏิบัติงานเภสัชกรรมเบื้องต้น 2(0-6-0)

 Introduction to Pharmacy Practice

เงื่อนไขของรายวิชา : 0703 200 หลักการพื้นฐานทาง

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา

  0703 201 หลักการพื้นฐานทาง

เภสัชบ�าบัด

  0703 202 ปฏิบัติการเภสัชกรรม

คลินิก 1

Prerequisite : 0703 200 Principles of 

Pathophysiology and 

Pharmacology

  0703 201 Principles of 

Pharmacotherapy

  0703 202 Clinical Pharmacy 

Laboratory 1

	 ศึกษาดูงานและฝึกทักษะเบ้ืองต้นด้านเภสัชกรรมใน

โรงพยาบาล	 สถานปฏิบัติการปฐมภูมิ	 และสถานปฏิบัติการเภสัชกรรม

ชุมชน	การสร้างความคุ้นเคยกับการให้บริการทางเภสัชกรรมและบริการ

ทางเภสัชกรรมคลินิกร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์	กระบวนการบริหาร

ในสถานบรกิารทางคลนิกิ	ขอบข่าย	การให้บริการเภสชักรรม	บทบาท	หน้าที่

ความรับผิดชอบของเภสัชกรในด้านการให้บริการจ่ายยาส�าหรับผู้ป่วย	

การบริหารคลังเวชภัณฑ์	 งานผลิต	การบริหารงานบุคคล	 งานบริการด้าน

เภสัชกรรมคลินิก	 เช่น	 การบริบาลทางเภสัชกรรม	การให้บริการข้อมูล

ข่าวสาร	 การติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	 การประเมิน	

การใช้ยา	เป็นต้น
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	 Study	 visit	 and	 practice	 pharmacy	 skill	 on	

pharmacist	 roles	 in	 the	 hospitals,	 primary	 care	 units,	 and	

community	pharmacies;	creating	a	close	relationship	between	

the	 clinical	 pharmacy	 and	members	 of	 other	 healthcare	

professional;	 administration	process	 in	 clinical	 service	units;	

scope	of	pharmacy	service;	role	and	responsibility	of	pharmacist	

in	 dispensing,	medicine	 store	 administration,	 formulation,	

personal	 administration,	 clinical	 pharmacy	 services:	

pharmaceutical	 care,	 drug	 information	 service,	 adverse	drug	

reaction	monitoring,	drug	use	evaluation

 

0703 575 ปฏิบัติงานเภสัชกรรมชุมชนเบื้องต้น 3(0-8-1)

 Introduction to Community Pharmacy 

 Professional Practice 

เงื่อนไขของรายวิชา : นสิติต้องผ่านทกุรายวชิาในหมวดวชิา

เฉพาะระดับวิชาชีพในชั้นปีที่ 2-4

	 ฝึกปฏิบัติในบทบาทหน้าที่ของเภสัชกร	ขอบข่ายงาน	และ

ฝึกทักษะในงานการบริบาล	ทางเภสัชกรรมชุมชนในร้านยา	 ไม่น้อยกว่า	

200	ชั่วโมง

	 Practice	in	pharmacist	roles,	scope	of	works	and	

skill	practice	of	pharmaceutical	care	in	community	pharmacy,	

no	less	than	200	hours

 

0703 576 ปฏิบัติงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเบื้องต้น 3(0-8-1)

 Introduction to Hospital Pharmacy Professional 

 Practice 

เงื่อนไขของรายวิชา : นสิติต้องผ่านทกุรายวชิาในหมวดวชิา

เฉพาะระดับวิชาชีพในชั้นปีที่ 2-4

	 ฝึกปฏิบัติในบทบาทหน้าที่ของเภสัชกร	ขอบข่ายงาน	และ

ฝึกทักษะในงานเภสัชกรรม	ตามพันธกิจหลักในสถานบริการสาธารณสุข	

เช่น	 โรงพยาบาล	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	 สถานบริการปฐมภูม	ิ

อย่างน้อย	200	ชั่วโมง

	 Practice	in	pharmacist	roles,	scope	of	works	and	

skill	 practice	 of	 pharmacy	providing	public	 health	 services:	

hospitals,	provincial	public	health	centers,	primary	care	unit,	

no	less	than	200	hours

 

0703 580 เภสัชกรรมชุมชน 1(0-3-0)

 Community Pharmacy

	 การบูรณาการองค์ความรู ้และทักษะที่ เกี่ยวข้องกับ

การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านยา	 กฎหมาย	 จรรยาบรรณวิชาชีพ	

การประกอบธุรกิจ	 การให้ค�าแนะน�าปรึกษา	 การดูแลผู้ป่วยเฉพาะรายใน

การใช้ยาเบื้องต้น	การใช้สมุนไพร	การใช้ยาในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	

	 Integration	 of	 knowledge	 and	 skills	 for	 being	

professional	 in	 community	 pharmacy;	 laws,	 code	 of	 ethics,	

business	management,	 pharmacy	 counseling,	 individualized	

care	 on	 introductory	 to	medication	 use,	 herbal	medicines,	

medication	use	in	chronic	disease	patients

 

0703 581 บูรณาการทางเภสัชศาสตร์ 2 1(0-3-0)

 Pharmacy Integration 2

	 ประยกุต์ใช้ความรูท้างเภสชัศาสตร์	โดยเน้นการบรูณาการ

ความรู้ทางเภสัชกรรมคลินิกและเภสัชศาสตร์สังคมจากรายวิชาที่ได้เรียน

มา	 เพื่อจัดการปัญหาการใช้ยา	และส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลด้วย

การเรียนรู้จากปัญหา

	 Application	of	knowledge	in	pharmacy	with	a	focus	

on	the	integration	of	clinical	and	social	pharmacy	for	managing	

drug-related	problems	and	promoting	 rational	 drug	use	with	

problem-based	learning

 

0703 582 ปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมคลินิกเบื้องต้น 1(0-3-0)

 Introduction to Clinical Pharmacy Clerkship

เงื่อนไขของรายวิชา : 0703 200 หลักการพื้นฐานทาง

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา

  0703 201 หลักการพื้นฐานทาง

เภสัชบ�าบัด

  0703 202 ปฏิบัติการเภสัชกรรม

คลินิก 1

Prerequisite : 0703 200 Principles of 

Pathophysiology and 

Pharmacology

  0703 201 Principles of 

Pharmacotherapy

  0703 202 Clinical Pharmacy 

Laboratory 1

	 งานเภสชักรรมคลนิกิเบ้ืองต้นและกิจกรรมต่าง	ๆ 	ของงาน

เภสัชกรรมคลินิก	 การบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลและร้านยา	

ระบบการกระจายยา	การให้ค�าปรึกษาด้านยา	การบันทึกประวัติการใช้ยา	

การติดตามและประเมนิผลการใช้ยา	การรายงานผลข้างเคยีงจากการใช้ยา	

ทักษะการสื่อสารเชิงวิชาชีพ	การให้บริการเภสัชสนเทศในโรงพยาบาล

	 Basic	clinical	pharmacy	and	others	activities	of	

clinical	pharmacy:	pharmaceutical	care	in	hospital	and	community	

pharmacy,	drug	distribution	system,	drug	counseling,	recording	

patient’s	medication	history,	 drug	monitoring	and	drug	use	

evaluation,	 reporting	 adverse	 drug	 reactions,	 professional	

communication	skills,	drug	information	service	in	hospital
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0703 678 ปฏิบัติงานวิชาชีพผู้ป่วยนอก 5(0-8-7)

 Ambulatory Care Clerkship

เงื่อนไขของรายวิชา : นสิติต้องผ่านทกุรายวชิาในหมวดวชิา

เฉพาะระดับวิชาชีพในชั้นปีที่ 2-5 

	 ฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรมคลินิกในสถานพยาบาล

ส�าหรบัผูป่้วยนอก	การเข้าร่วมกับบคุลากรทางการแพทย์สาขาอืน่	ๆ 	ในการ

ดูแลผู้ป่วย	ประสบการณ์ในการให้บริบาลทางเภสัชกรรม	การด�าเนินการ

และการจ่ายยาตามใบสั่งยาของแพทย์	 การให้ความรู้และค�าปรึกษาแก่

ผู้ป่วยเก่ียวกับยา	 โรคและการดูแลตนเอง	 การติดตามการใช้ยาในผู้ป่วย

โรคเรือ้รงั	การให้บริการสารสนเทศทางยา	การค้นหาข้อมูลทางยา	การสร้าง

ความคุ้นเคยในการบริการเภสัชกรรมคลินิกร่วมกับบุคลากรสาธารณสุข

อื่น	ๆ	ไม่น้อยกว่า	240	ชั่วโมง

	 Practice	 of	 clinical	 pharmacy	 in	 the	 hospital	

out-patient	 department;	working	 together	with	members	 of	

other	 health	 professionals	 in	 caring	 for	 the	 patient;	 having	

experience	in	providing	pharmaceutical	care;	carrying	out	the	

work	 of	 dispensing	medicines	 according	 to	 the	 doctors’	

prescriptions;	 providing	 information	 and	 counseling	 to	 the	

patients	about	their	medicines;	their	illness	and	how	to	take	care	

of	themselves;	drug	monitoring	in	chronic	diseases;	providing	

a	drug	information	service;	searching	medication	data;	creating	

a	close	relationship	between	the	clinical	pharmacy	and	members	

of	other	health	care	professionals,	no	less	than	240	hours

 

0703 679 ปฏิบัติงานวิชาชีพการบริบาลทางเภสัชกรรม 5(0-8-7)

 ผู้ป่วยใน

 In-patient Pharmaceutical Care Clerkship

เงื่อนไขของรายวิชา : นสิติต้องผ่านทกุรายวชิาในหมวดวชิา

เฉพาะระดับวิชาชีพในชั้นปีที่ 2-5 

	 ฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยที่พักรักษา

ตัวในหอผู้ป่วยอายุรกรรม	รวบรวมและประเมินข้อมูลผู้ป่วย	การวางแผน

และติดตามการรักษา	 เลือกการรักษาด้วยยาส�าหรับผู้ป่วยเฉพาะราย	

การติดตามการใช้ยา	 การให้ค�าปรึกษาแก่ผู้ป่วย	 ฝึกทักษะการสื่อสาร	

การสร้างสมัพนัธภาพกับผู้ป่วย	และบคุลากรการแพทย์	ไม่น้อยกว่า	240	ชัว่โมง

	 Practicing	the	provision	of pharmaceutical	care	in	

patients	 admitted	 in	 internal	medicine	units;	 collecting	and	

evaluating	 patient’s	 data;	 planning	 and	monitoring	 drug	

therapy;	selecting	drug	therapy	for	individual	patient;	drug	use	

monitoring;	patient	counseling;	practicing	communication	skills;	

establishing	patient-healthcare	provider	 relationship,	 no	 less	

than	240	hours

 

0703 680 ปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน 5(0-8-7)

 Community Pharmacy Clerkship

เงื่อนไขของรายวิชา : นสิติต้องผ่านทกุรายวชิาในหมวดวชิา

เฉพาะระดับวิชาชีพในชั้นปีที่ 2-5 

	 ฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานปฏิบัติการ

เภสัชกรรมชุมชน	 การดูแลผู้ป่วย	 การเลือกใช้ยา	 การติดตามการใช้ยา	

การให้ค�าปรึกษาแก่ผู้ป่วย	การส่งต่อผู้ป่วยในกรณีที่จ�าเป็น	 การคัดกรอง

โรคเรื้อรัง	 การให้บริการช่วยเลิกบุหรี่	 การสร้างเสริมสุขภาพ	 ไม่น้อยกว่า	

240	ชั่วโมง	

	 Practicing	the	provision	of	pharmaceutical	care	in	

community	pharmacy;	patient	care;	drug	selection;	monitoring	

drug	use;	patient	counseling;	referring	patient	in	selected	cases;	

screening	 chronic	 diseases;	 smoking	 cessation;	 health	

promotion,	no	less	than	240	hours

 

0703 681 ปฏิบัติงานวิชาชีพการบริหารจัดการด้านยา 5(0-8-7)

 เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาของผู้ป่วย

 Medication Management for Patient Safety Clerkship

เงื่อนไขของรายวิชา : นสิติต้องผ่านทกุรายวชิาในหมวดวชิา

เฉพาะระดับวิชาชีพในชั้นปีที่ 2-5 

	 ฝึกปฏิบัติงานด้านระบบการบริหารจัดการด้านยาเพื่อให้

เกดิความปลอดภยัในการใช้ยา	การพัฒนาคณุภาพระบบยาให้สอดคล้องกบั

มาตรฐานงานเภสชักรรมโรงพยาบาล	และมาตรฐานอ่ืน	ๆ 	การจดัการความ

เสี่ยง	การประเมินตนเอง	การเยี่ยมส�ารวจ	การท�างานเป็นทีม	การสื่อสาร	

สมัพนัธภาพกบับคุลากรการแพทย์	การวเิคราะห์สาเหตรุาก	และการค้นหา

โอกาสพัฒนาระบบยาตามวงล้อคุณภาพ	ไม่น้อยกว่า	240	ชั่วโมง

	 Practice	 in	medication	management	 system;	

improve	medication	safety;	quality	development	of	drug	system	

to	 comply	with	 hospital	 pharmacy	 accreditation	 and	 other	

standards;	risk	management;	self-assessment;	audit;	teamwork;	

communication;	 relationship	with	 health	 professionals;	 root	

cause	analysis;	and	identifying	opportunities	to	develop	drug	

system	based	on	Deming	cycle,	no	less	than	240	hours

 

0703 682 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกด้านเภสัชกรรมชุมชน 5(0-8-7)

 Elective Clerkship in Community Pharmacy

เงื่อนไขของรายวิชา : นสิติต้องผ่านทกุรายวชิาในหมวดวชิา

เฉพาะระดับวิชาชีพในชั้นปีที่ 2-5)

	 ฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานปฏิบัติการ

เภสัชกรรมชุมชน	 การดูแลผู้ป่วย	 การเลือกใช้ยา	 การติดตามการใช้ยา	

การให้ค�าปรึกษาแก่ผู้ป่วย	การส่งต่อผู้ป่วยในกรณีที่จ�าเป็น	 การคัดกรอง

โรคเรื้อรัง	 การให้บริการช่วยเลิกบุหรี่	 การสร้างเสริมสุขภาพ	 ไม่น้อยกว่า	

240	ชั่วโมง
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	 Practicing	the	provision	of	pharmaceutical	care	in	

community	pharmacy;	patient	care;	drug	selection;	monitoring	

drug	use;	patient	counseling;	referring	patient	in	selected	cases;	

screening	 chronic	 diseases;	 smoking	 cessation;	 health	

promotion,	no	less	than	240	hours

 

0703 683 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกส�าหรับการบริบาล 5(0-8-7)

 ทางเภสัชกรรมด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด

 Elective Clerkship for Pharmaceutical Care in 

 Cardiovascular Disease

เงื่อนไขของรายวิชา : นสิติต้องผ่านทกุรายวชิาในหมวดวชิา

เฉพาะระดับวิชาชีพในชั้นปีที่ 2-5 

	 ฝึกปฏบัิตงิานการบริบาลทางเภสชักรรมแก่ผู้ป่วยโรคหวัใจ

และหลอดเลือด	 รวบรวมและประเมินข้อมูลผู้ป่วย	การติดตามการใช้ยา	

การเลอืกใช้ยาเพือ่การรกัษาส�าหรับผูป่้วยเฉพาะราย	การให้ค�าปรึกษาผูป่้วย	

การฝึกทกัษะการสือ่สาร	การท�างานเป็นทมีสหวชิาชพี	การสร้างสมัพนัธภาพ

กับผู้ป่วยและบุคลากรการแพทย์	ไม่น้อยกว่า	240	ชั่วโมง

	 Practicing	the	provision	of	pharmaceutical	care	in	

cardiovascular	patients;	collecting	and	evaluating	patient’s	data;	

drug	 use	monitoring;	 selecting	 drug	 therapy	 for	 individual	

patient;	patient	 counseling;	practicing	communication	 skills;	

working	with	health	care	team;	establishing	patient-healthcare	

provider	relationship,	no	less	than	240	hours

 

0703 684 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกส�าหรับการบริบาล 5(0-8-7)

 ทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน

 Elective Clerkship for Pharmaceutical Care in 

 Patients taking Warfarin

เงื่อนไขของรายวิชา : นสิติต้องผ่านทกุรายวชิาในหมวดวชิา

เฉพาะระดับวิชาชีพในชั้นปีที่ 2-5)

	 ฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยที่ได้รับ

ยาวาร์ฟาริน	การมีส่วนร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น	ๆ	 ในการ

ดูแลผู้ป่วย	การติดตามการใช้ยา	การให้ค�าปรึกษาแก่ผู้ป่วย	ฝึกทักษะการ

สื่อสาร	การท�างานเป็นทีมสหวิชาชีพ	 การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและ

บุคลากรการแพทย	์ไม่น้อยกว่า	240	ชั่วโมง

	 Practicing	the	provision	of	pharmaceutical	care	in	

warfarin	clinic;	working	in	a	multidisciplinary	team	for	patient	

care;	 drug	 use	monitoring;	 patient	 counseling;	 practicing	

communication	 skills;	 working	 with	 health	 care	 team;	

establishing	patient-healthcare	provider	 relationship,	 no	 less	

than	240	hours

 

0703 685 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกส�าหรับการบริบาล 5(0-8-7)

 ทางเภสัชกรรมด้านกุมารเวชศาสตร์

 Elective Clerkship for Pharmaceutical Care in 

 Pediatric

เงื่อนไขของรายวิชา : นสิติต้องผ่านทกุรายวชิาในหมวดวชิา

เฉพาะระดับวิชาชีพในชั้นปีที่ 2-5 

	 ฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู ้ป่วยเด็ก	

รวบรวมและประเมินข้อมูลผู้ป่วย	 เลือกการรักษาด้วยยาส�าหรับผู้ป่วย

เฉพาะราย	การติดตามการใช้ยา	การให้ค�าปรกึษาแก่ผู้ป่วย	การเตรยีมและ

การให้ข้อมูลด้านความเข้ากันได้และด้านความคงตัวของยาเตรียม

เฉพาะราย	การให้ข้อมูลเก่ียวกับยาพษิหรือสารพษิท่ีมผีลต่อเดก็	ยาทีม่ผีล

ต่อการต้ังครรภ์และให้นมบุตร	อันตรกริยิาระหว่างยาและน�า้นม	ฝึกทักษะ	

การสื่อสาร	การท�างานเป็นทีมสหวิชาชีพ	การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย

และบุคลากรการแพทย์	ไม่น้อยกว่า	240	ชั่วโมง

	 Practicing	the	provision	of	pharmaceutical	care	in	

pediatric	 patients;	 collecting	 and	 evaluating	 patient’s	 data;	

selecting	 drug	 therapy	 for	 individual	 patient;	 drug	 use	

monitoring;	patient	counseling;	preparing	and	providing	drug	

information	of	compatibilities	and	stability	of	extemporaneous	

product;	providing	information	of	poisoning	affecting	to	pediatric;	

drug	 effects	 during	 pregnancy	 and	 lactation;	 drug-milk	

interactions;	 practicing	 communication	 skills;	working	with	

health	 care	 team;	 establishing	 patient-healthcare	 provider	

relationship,	no	less	than	240	hours

 

0703 686 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกส�าหรับการบริบาล 5(0-8-7)

 ทางเภสัชกรรมด้านโรควัณโรคและการติดเชื้อเอชไอวี

 Elective Clerkship for Pharmaceutical Care in 

 Tuberculosis and HIV Infection

เงื่อนไขของรายวิชา : นสิติต้องผ่านทกุรายวชิาในหมวดวชิา

เฉพาะระดับวิชาชีพในชั้นปีที่ 2-5 

	 ฝ ึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู ้ป ่วย

โรควัณโรคและเอชไอว	ีรวบรวมและประเมินข้อมูลผู้ป่วย	เลือกการรักษา

ด้วยยาส�าหรับผู้ป่วยเฉพาะราย	 การติดตามการใช้ยาการให้ค�าปรึกษา	

แก่ผู้ป่วย	ฝึกทักษะ	การส่ือสาร	 การท�างานเป็นทีมสหวิชาชีพ	 การสร้าง

สัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรการแพทย	์ไม่น้อยกว่า	240	ชั่วโมง

	 Practicing	the	provision	of	pharmaceutical	care	in	

tuberculosis	 and	 HIV	 infected-patients;	 collecting	 and	

evaluating	patient’s	data;	selecting	drug	therapy	for	individual	

patient;	 drug	use	monitoring;	 patient	 counseling;	 practicing	

communication	 skills;	 working	 with	 health	 care	 team;	

establishing	patient-healthcare	provider	 relationship,	 no	 less	

than	240	hours
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0703 687 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกส�าหรับการบริบาล 5(0-8-7)

 ทางเภสัชกรรมในคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง

 Elective Clerkship for Pharmaceutical Care in 

 Asthma and Chronic Obstructive Pulmonary 

 Disease Clinic

เงื่อนไขของรายวิชา : นสิติต้องผ่านทกุรายวชิาในหมวดวชิา

เฉพาะระดับวิชาชีพ ในชั้นปีที่ 2-5

	 ฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในคลินิกโรคหืด

และปอดอุดกั้นเรื้อรัง	การมีส่วนร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น	ๆ 	

ในการดแูลผูป่้วย	การตดิตามการใช้ยา	การให้ค�าปรกึษาแก่ผูป่้วย	ฝึกทักษะ

การสือ่สาร	การสร้างสมัพนัธภาพกบัผู้ป่วยและบคุลากรการแพทย์	ไม่น้อย

กว่า	240	ชั่วโมง

	 Practicing	the	provision	of	pharmaceutical	care	in	

asthma	 and	 chronic	 obstructive	pulmonary	 disease	 (COPD)	

clinic;	working	in	a	multidisciplinary	team	for	patient	care;	drug	

use	monitoring;	patient	counseling;	practicing	communication	

skills;	establishing	patient-healthcare	provider	relationship,	no	

less	than	240	hours

 

0703 688 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกส�าหรับการบริบาล 5(0-8-7)

 ทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา

 Elective Clerkship for Pharmaceutical Care in 

 Oncology

เงื่อนไขของรายวิชา : นสิติต้องผ่านทกุรายวชิาในหมวดวชิา

เฉพาะระดับวิชาชีพในชั้นปีที่ 2-5

	 ฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู ้ป่วยโรค

มะเร็ง	 รวบรวมและประเมินข้อมูลผู้ป่วยเลือกการรักษาด้วยยาส�าหรับ

ผูป่้วยเฉพาะราย	การตดิตามการใช้ยา	การให้ค�าปรกึษาแก่ผูป่้วย	ฝึกทกัษะ

การสื่อสาร	การท�างานเป็นทีมสหวิชาชีพ	การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย

และบุคลากรการแพทย์	ไม่น้อยกว่า	240	ชั่วโมง

	 Practicing	the	provision	of	pharmaceutical	care	in	

cancer	 patients;	 collecting	 and	 evaluating	 patient’s	 data;	

selecting	 drug	 therapy	 for	 individual	 patient;	 drug	 use	

monitoring;	patient	counseling;	practicing	communication	skills;	

working	with	health	care	team;	establishing	patient-healthcare	

provider	relationship,	no	less	than	240	hours

 

0703 689 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกส�าหรับการบริบาล 5(0-8-7)

 ทางเภสัชกรรมด้านจิตเวชศาสตร์

 Elective Clerkship for Pharmaceutical Care in 

 Psychiatry

เงื่อนไขของรายวิชา : นสิติต้องผ่านทกุรายวชิาในหมวดวชิา

เฉพาะระดับวิชาชีพในชั้นปีที่ 2-5 

	 ฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในสถาบัน/

โรงพยาบาลส�าหรับผู้ป่วยจิตเวชท้ังในส่วนแผนกผู้ป่วยนอกและ/หรือ

แผนกผูป่้วยในปฏบิตังิานให้การบรบิาลทางเภสชักรรมส�าหรบัผูป่้วยจติเวช

ได้แก่	โรคจิตเภท	โรคอารมณ์แปรปรวนสองข้ัว	โรคซึมเศร้า	โรควิตกกงัวล	

ภาวะติดสารเสพตดิ	เป็นต้น	การมส่ีวนร่วมกบับคุลากรทางการแพทย์สาขา

อื่น	ๆ	ในการดูแลผู้ป่วย	การติดตามการใช้ยา	การให้ค�าปรึกษาด้านยาแก่

ผูป่้วย	การพฒันาทกัษะการสือ่สารและสมัพนัธภาพกบัผูป่้วย	ผู้ดแูลผูป่้วย

และบุคลากรทางการแพทย์	 การท�างานเป็นทีมสหวิชาชีพ	 ไม่น้อยกว่า	

240	ชั่วโมง

	 Practicing	 to	 provide	 pharmaceutical	 care	 in	

mental	 illness	 institutes/hospitals	 either	 of	 out-patient	 or	

in-patient	 departments;	 providing	 pharmaceutical	 cares	 for	

patients	with	mental	disorders	such	as	schizophrenia,	bipolar	

disorders,	major	depressive	disorder,	anxiety,	substances	use	

disorders;	working	in	a	multidisciplinary	team	for	patient	care;	

drug	use	monitoring;	patient	medication	counseling;	practicing	

of	communication	skills	establishing	relationship	with	patient,	

caregiver,	and	healthcare	providers;	working	with	health	care	

team,	no	less	than	240	hours

 

0703 690 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกส�าหรับ 5(0-8-7)

 การเตรียมสารอาหารทางหลอดเลือดด�าและการบริบาล

 ทางเภสัชกรรมโภชนศาสตร์คลินิก

 Elective Clerkship for Parenteral Nutrition 

 Preparations and Pharmaceutical Care in 

 Clinical Nutrition

เงื่อนไขของรายวิชา : นสิติต้องผ่านทกุรายวชิาในหมวดวชิา

เฉพาะระดับวิชาชีพในชั้นปีที่ 2-5

	 ฝ ึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมการเตรียมสารอาหารทาง

หลอดเลือดด�าและบริบาลทางเภสัชกรรมโภชนศาสตร์คลินิก	การเตรียม

อาหารทางหลอดเลอืดด�าด้วยเทคนคิปลอดเชือ้	รวบรวมและประเมนิข้อมลู

ผูป่้วย	การตดิตามและประเมนิผลทางโภชนาการ	การให้ค�าปรกึษาแก่ผูป่้วย	

ฝึกทักษะการสือ่สาร	การท�างานเป็นทมีสหวชิาชพี	การสร้างสมัพนัธภาพกบั

ผู้ป่วยและบุคลากรการแพทย	์ไม่น้อยกว่า	240	ชั่วโมง

	 Practicing	 the	 provision	 of	 parenteral	 nutrition	

preparations	and	clinical	nutrition;	aseptic	preparation	method	

for	total	parenteral	nutrition;	collecting	and	evaluating	patient’s	

data;	nutrition	monitoring	and	evaluating;	patient	counseling;	

practicing	communication	skills;	working	with	health	care	team;	

establishing	patient-healthcare	provider	 relationship,	 no	 less	

than	240	hours
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0703 691 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกส�าหรับการบริบาล  5(0-8-7)

 ทางเภสัชกรรมด้านปฐมภูมิ

 Elective Clerkship for Pharmaceutical Care in 

 Primary Care

เงื่อนไขของรายวิชา : นสิติต้องผ่านทกุรายวชิาในหมวดวชิา

เฉพาะระดับวิชาชีพในชั้นปีที่ 2-5

	 ฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในหน่วยบริการ

ปฐมภูมิ	 การมีส่วนร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น	ๆ	 ในการดูแล

ผู้ป่วย	ติดตามการใช้ยา	การให้ค�าปรึกษาผู้ป่วย	การจัดท�าบันทึกประวัติ

ผู้ป่วย	 การค้นหาปัญหาจากการใช้ยาและแก้ไขปัญหา	ทักษะการสื่อสาร

เรื่องยาและการดูแลตนเอง	การส่งต่อผู้ป่วยในกรณีที่จ�าเป็น	การคัดกรอง

โรคความดันโลหติสงูและโรคเบาหวาน	การให้บริการช่วยเลกิบหุรี	่การสร้าง

เสริมสุขภาพ	 และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ	 ไม่น้อยกว่า	

240	ชั่วโมง

	 Pharmaceutical	care	practice	in	primary	care	unit;	

working	in	a	multidisciplinary	team	for	patient	care;	drug	use	

monitoring;	patient	counseling;	patient	medication	record;	drug	

related	 problems	 and	medication	 therapy	management;	

communication	 skill	 on	medication	 and	 self-management;	

patient	 transfer;	 screening	 for	 hypertension	 and	 diabetes	

mellitus,	 smoking	 cessation,	 health	 promotion	 and	 health	

consumer	protection,	no	less	than	240	hours

 

0703 692 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือก 5(0-8-7)

 ด้านสารสนเทศทางยา

 Elective Clerkship in Drug Information Service

เงื่อนไขของรายวิชา : นสิติต้องผ่านทกุรายวชิาในหมวดวชิา

เฉพาะระดับวิชาชีพในชั้นปีที่ 2-5 

	 ฝ ึกปฏิบัติงานในหน่วยให้บริการสารสนเทศทางยา	

การพฒันาทกัษะการเลือกใช้และสบืค้นแหล่งข้อมลูระดบัปฐมภมู	ิทตุยิภมู	ิ

ตติยภูมิ	 ด้วยการทบทวนอย่างเป็นระบบ	การประเมินความถูกต้องของ

ข้อมูลยา	 การทบทวนข้อสรุปที่ได้	 รวมถึงการฝึกฝนทักษะการพูดและ

การเขียนกับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์อื่น	ๆ	การจัดเตรียมข้อมูล

ยาเพื่อการเผยแพร่	การจัดท�ารายละเอียดของยา	การเตรียมข้อมูลยาเพื่อ

รบัรองเข้าบญัชรีายการยาของโรงพยาบาลการประเมนิผลการใช้ยาและการ

รายงานอาการไม่พึงประสงค์จากผลติภณัฑ์สขุภาพ	ไม่น้อยกว่า	240	ชัว่โมง

	 Practicing	 in	 drug	 information	 services	 unit;	

development	 in	 skills	 of	 selection	 and	 searching	 primary,	

secondary,	 and	 tertiary	 data	with	 systematically	 review;	

evaluation	 of	 drug	 information;	 systematic	 review	 including	

practice	of	verbal	and	writing	skills	with	patients	and	other	health	

care	professionals;	preparation	of	drug	information	for	publication;	

writing	drug	monograph;	preparation	 of	 drug	 information	 for	

hospital	 drug	 formulary	 approval;	 drug	 use	 evaluation	 and	

adverse	health	product	reaction	report,	no	less	than	240	hours

 

0703 693 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกด้านการประเมิน 5(0-8-7)

 การใช้ยา

 Elective Clerkship in Drug Use Evaluation

เงื่อนไขของรายวิชา : นสิติต้องผ่านทกุรายวชิาในหมวดวชิา

เฉพาะระดับวิชาชีพในชั้นปีที่ 2-5 

	 ฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรมด้านการประเมินการใช้ยา	

โดยวิธีการประเมินการใช้ยาแบบ	 ไปข้างหน้าหรือย้อนหลัง	 รวมถึง

การประเมินการใช้ยาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพื่อการใช้ยาอย่าง

สมเหตุผล	ไม่น้อยกว่า	240	ชั่วโมง

	 Practicing	 the	 provision	 of	 pharmaceutical	

clerkship	in	drug	use	evaluation	by	prospective	or	retrospective	

method;	 including	 qualitative	 and	 quantitative	 drug	 use	

evaluation	for	rationale	drug	use,	no	less	than	240	hours

 

0703 694 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกด้านการติดตาม 5(0-8-7)

 อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

 Elective Clerkship in Adverse Drug Reaction 

 Monitoring

เงื่อนไขของรายวิชา : นสิติต้องผ่านทกุรายวชิาในหมวดวชิา

เฉพาะระดับวิชาชีพในชั้นปีที่ 2-5

	 ฝึกปฏิบัติงานด้านการจัดการปัญหาอาการไม่พึงประสงค์

ที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะราย	เข้าใจบทบาท	หน้าที	่และความ

รับผิดชอบของเภสัชกรในการติดตามอาการไม่พึงประสงค์	 สืบค้นข้อมูล	

รวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อจ�าแนกชนิดหรือลักษณะ	 รวมท้ังความ

รุนแรงของอาการ	 ไม่พึงประสงค์	 ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อประเมิน

หาความสัมพันธ์ระหว่างยาหรือสาเหตุอื่นกับอาการ	 ไม่พึงประสงค์ของ

ผู้ป่วย	วางแผน	ติดตาม	แก้ไข	ป้องกัน	เฝ้าระวัง	บันทึกและรายงานอาการ

ไม่พึงประสงค์	 สื่อสารและให้ค�าแนะน�าแก่ผู้ป่วย/ผู้ดูแลและบุคลากร

ทางการแพทย	์ไม่น้อยกว่า	240	ชั่วโมง

	 Practice	in	managing	adverse	drug	reactions	(ADR)	

for	 individual	 patient;	 understand	 roles	 of	 pharmacists	 in	

management	 of	ADR;	 searching	 for	 relevant	 information	 and	

systematic	 approach	 to	data	 collection	 to	 classify	 types	 and	

severity	of	adverse	drug	reactions;	applying	evidence	based	to	

assess	a	relationship	between	suspected	medications	or	other	

causes	and	adverse	drug	reactions;	plan	follow	up	solve	prevent	

monitor	 document	 and	 report	 adverse	 drug	 reactions;	

communicate	 and	 advise	 patients	 caregivers	 healthcare	

professionals,	no	less	than	240	hours
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0703 695 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกด้านการตรวจ 5(0-8-7)

 ติดตามระดับยา

 Elective Clerkship in Therapeutic Drug Monitoring

เงื่อนไขของรายวิชา : นสิติต้องผ่านทกุรายวชิาในหมวดวชิา

เฉพาะระดับวิชาชีพในชั้นปีที่ 2-5

	 ฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการติดตาม

ตรวจวดัระดบัยา	การค�านวณพารามเิตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ส�าหรบัผูป่้วย

เฉพาะราย	การปรบัขนาดของการใช้ยา	การแปลผลและการให้ค�าแนะน�าและ

การติดตามดูแลผู้ป่วย	 การท�างานร่วมกับสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย	

การติดตามการใช้ยา	 การให้ค�าปรึกษาผู้ป่วย	 การฝึกทักษะการส่ือสาร	

การสร้างสมัพนัธภาพกบัผูป่้วยและบคุลากรการแพทย์	ไม่น้อยกว่า	240	ช่ัวโมง

	 Practicing	the	provision	of	pharmaceutical	care	in	

therapeutic	 drug	monitoring;	 pharmacokinetic	 parameters	

calculation	 for	 individual	 specific	 patient;	 dosage	 regimen	

adjustment;	 interpretation	 and	 recommendation	 and	patient	

monitoring;	working	in	a	multidisciplinary	team	for	patient	care;	

drug	 use	 monitoring;	 patient	 counseling;	 practicing	 of	

communication	 skill;	 establishing	patient-healthcare	provider	

relationship,	no	less	than	240	hours

 

0703 696 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกส�าหรับการบริบาล 5(0-8-7)

 ทางเภสัชกรรมในคลินิกผู้ป่วยนอก

 Elective Clerkship for Pharmaceutical Care in 

 Out-patient Clinic

เงื่อนไขของรายวิชา : นสิติต้องผ่านทกุรายวชิาในหมวดวชิา

เฉพาะระดับวิชาชีพในชั้นปีที่ 2-5 

	 ฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในคลินิกผู้ป่วย

นอกเฉพาะโรค	 เช่น	 คลินิกโรคติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์	 คลินิกโรควัณโรค	

คลินิกวาร์ฟาริน	 คลินิกโรคลมชัก	 คลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง	

การมส่ีวนร่วมกบับคุลากรทางการแพทย์สาขาอืน่	ๆ 	ในการดูแลผู้ป่วยนอก	

การติดตามการใช้ยา	 การให้ค�าปรึกษา	 แก่ผู้ป่วย	 ฝึกทักษะการสื่อสาร	

การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรการแพทย์	 ไม่น้อยกว่า	

240	ชั่วโมง

	 Practicing	the	provision	of	pharmaceutical	care	in	

specialized	 out-patient	 clinic	 such	 as	 HIV/AIDs	 clinic,	

tuberculosis	clinic,	warfarin	clinic,	epilepsy	clinic,	asthma	and	

chronic	obstructive	pulmonary	disease	(COPD)	clinic;	working	

in	 a	multidisciplinary	 team	 for	 out-patient	 care;	 drug	 use	

monitoring;	patient	counseling;	practicing	communication	skills;	

establishing	patient-healthcare	provider	 relationship,	 no	 less	

than	240	hours

 

0703 697 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกส�าหรับการบริบาล 5(0-8-7)

 ทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยใน

 Elective Clerkship for Pharmaceutical Care in 

 In-patient

เงื่อนไขของรายวิชา : นสิติต้องผ่านทกุรายวชิาในหมวดวชิา

เฉพาะระดับวิชาชีพในชั้นปีที่ 2-5

	 ฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยที่พัก

รักษาตัวในโรงพยาบาล	รวบรวมและประเมินข้อมูลผู้ป่วย	เลือกการรักษา

ด้วยยาส�าหรับผู้ป่วยเฉพาะราย	 การติดตามการใช้ยา	 การให้ค�าปรึกษา	

แก่ผูป่้วย	ฝึกทกัษะการสือ่สาร	การสร้างสมัพนัธภาพกบัผูป่้วยและบคุลากร

การแพทย์	ไม่น้อยกว่า	240	ชั่วโมง

	 Practicing	the	provision	of	pharmaceutical	care	in	

hospitalized	patients;	collecting	and	evaluating	patient’s	data;	

selecting	 drug	 therapy	 for	 individual	 patient;	 drug	 use	

monitoring;	patient	counseling;	practicing	communication	skills;	

establishing	patient-healthcare	provider	 relationship,	 no	 less	

than	240	hours

 

วิชาบูรณาการร่วมกันระหว่างกลุ่มวิชา

0704 403 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์  3(3-0-6)

 Research Methodology in Pharmacy

	 ปรัชญาและแนวคิดในการวิจัย	ประเภทของงานวิจัยและ

รูปแบบงานวิจัย	 กระบวนการท�าวิจัย	 การทบทวนวรรณกรรม	 การต้ัง

ค�าถาม/สมมติฐานงานวิจัย	การตัง้วัตถุประสงค์งานวิจัย	การก�าหนดกรอบ

แนวคิดการวิจัย	 ชนิดของตัวแปรและการก�าหนดตัวแปร	ประชากรและ

กลุ่มตัวอย่าง	 การก�าหนดขนาดตัวอย่าง	 และการสุ่มตัวอย่าง	 การพัฒนา

และการทดสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	

หลักการเบื้องต้นทางสถิต	ิและการวิเคราะห์ข้อมูล

	 Philosophy	 and	 concept	 of	 research,	 type	 of	

research	 and	 research	 designs,	 research	method,	 literature	

review,	 research	 question/research	 hypothesis,	 research	

objectives,	 research	conceptual	 framework,	 type	of	 variables,	

population	and	sample,	sample	size	calculation	and	sampling	

method,	development	and	quality	testing	of	research	instruments,	

data	collection,	basic	statistics,	and	data	analysis

 

0704 505 ทักษะภาษาอังกฤษทางเภสัชศาสตร ์ 2(1-3-2)

 English Skills in Pharmacy

	 การพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทางด้าน

เภสัชศาสตร์	ได้แก่	การฟังข่าวด้านสุขภาพและการสื่อสารระหว่างเภสัชกร

กับผู้ป่วย	การอ่านเพื่อจับใจความส�าคัญจากบทความวิจัย	และการเขียน

เชิงวิชาการ
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	 Development	 of	 english	 knowledge	 and	 skills	

specifically	 used	 in	 pharmacy	 practice:	 listening	 skills	 in	

health-related	news,	communications	between	pharmacist	and	

patient;	reading	skills	for	research	articles,	and	academic	writing	

skills

 

0704 506 การประมวลความรู้ทางเภสัชศาสตร์ 1 1(0-3-0)

 Comprehensive Pharmacy Review 1

เงื่อนไขของรายวิชา : นสิติต้องผ่านทกุรายวชิาในหมวดวชิา

เฉพาะระดับวิชาชีพในชั้นปีที่ 2-4 

	 การประมวลความรู้และทักษะทางเภสัชศาสตร์ด้านการ

ผลิต	การควบคุมคุณภาพ	การดูแลและให้ค�าแนะน�าผู้ป่วยเฉพาะราย

	 Comprehensively	review	of	knowledge	and	skills	

in	pharmacy	to	production,	quality	control,	caring	and	counseling	

for	individual	patient

 

0704 507 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ 1(1-0-2)

 Seminar in Pharmacy 

	 สัมมนาด้านเภสัชศาสตร์	 การประเมินและอภิปราย

บทความจากวารสาร	การใช้และ	การสืบค้นแหล่งข้อมูลที่ทันสมัย	การน�า

เสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์และปากเปล่า

	 Seminar	in	pharmacy,	evaluation	and	discussion	

in	scientific	literatures,	the	use	of	sources	of	current	literatures,	

techniques	 of	 searching	 scientific	 literature,	 poster	 and	 oral	

presentation

 

0704 508 การประมวลความรู้ทางเภสัชศาสตร์ 2 1(0-3-0)

 Comprehensive Pharmacy Review 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 0704 506 การประมวลความรู้ทาง

เภสัชศาสตร์ 1

Prerequisite : 0704 506 Comprehensive 

Pharmacy Review 1

	 การประมวลความรู้และทักษะทางเภสัชศาสตร์การดูแล

และให้ค�าแนะน�าแก่ผู ้ป ่วยแบบองค์รวมถึงประเด็นจริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ	 ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแผนการรักษาที่เหมาะสม	

จดัการโรคทีพ่บบ่อย	ให้ค�าแนะน�าด้านสขุภาพ	เข้าใจบทบาทของสหวิชาชพี

ด้านสุขภาพ	 งานคุ ้มครองผู ้บริโภค	 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับเภสัชกร	

การจัดการระบบยา	 การสืบค้นข้อมูลเพื่อตอบค�าถามแก่บุคลากร

ทางการแพทย์

	 Comprehensively	review	of	knowledge	and	skills	

in	pharmacy	for	holistic	care	and	counsel	to	patient	including	

ethics	 and	 professional	 ethics,	 provide	 recommendation	

regarding	 appropriate	 treatment	 plans,	manage	 common	

diseases,	 provide	 health	 education,	 understand	 roles	 of	

multidisciplinary	 in	 health	 professional,	 consumer	 health	

protection,	 related	 law	 to	 pharmacists,	medication	 system	

management,	literature	search	to	provide	drug	information	for	

healthcare	professionals

 

0704 509 โครงการวิจัย 3(0-6-3)

 Research Project

	 การวิจัยในหัวข้อเฉพาะทางด้านเภสัชศาสตร์	 การค้นคว้า

ข้อมูล	 การเขียนโครงการวิจัย	 การวางแผนวิจัย	 การด�าเนินการวิจัย	

การวิเคราะห์ข้อมูล	การใช้สถิติในการวิจัย	การเขียนรายงานวิจัย	การเผย

แพร่ผลงานวิจัย

	 Research	project	focused	on	pharmacy,	literature	

review,	proposal	writing,	planning,	conducting,	data	analysis,	

statistical	analysis,	report	writing,	research	presentations

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

นิสิตสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนในวิชาใดก็ได้ท่ีเปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 หรือท่ีเป ิดสอนโดยคณะเภสัชศาสตร ์	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	รวมไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

วิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนโดยคณะเภสัชศาสตร	์มีดังนี้	

0701 081 การส�ารวจสุขภาพและการใช้ยา 2(2-0-4)

 Health and Drug Utilization Survey

	 สุขภาพและการใช้ยา	 แหล่งข ้อมูลด้านสุขภาพและ

การส�ารวจสขุภาพในระดบัประเทศ	หลกัการส�ารวจ	ประชากรและตัวอย่าง	

การสุ่มตัวอย่าง	 ขนาดตัวอย่าง	 เคร่ืองมือในการส�ารวจ	การพัฒนาและ

ทดสอบแบบสอบถาม	วิธกีารเกบ็ข้อมลู	การลงพืน้ทีเ่กบ็ข้อมลู	การวเิคราะห์

ข้อมูล	การน�าเสนอและแปลผล	การใช้ประโยชน์จากการส�ารวจสุขภาพ

	 Health	and	drug	utilization,	sources	of	health	data	

and	national	health	surveys,	principle	of	survey,	population	and	

sample,	sampling,	sample	size,	survey	instruments,	questionnaire	

development	and	testing,	data	collection	methods,	field	work	and	

data	collection,	data	analysis,	presentation	and	interpretation;	

application	and	utilization	of	health	survey

 

0701 082 หลักการเบื้องต้นในการเยี่ยมบ้านทางเภสัชศาสตร์ 2(2-0-4)

 Basic Concepts of Home Health Care Pharmacy

 แนวคิดและหลักการเบ้ืองต้นการในเยี่ยมบ้าน	 เครื่องมือ

ตรวจสุขภาพครอบครัว	(INHOMESSS)	เครื่องมือที่ใช้สืบค้นทุกข์จากยา	

(IFFE)	เครื่องมือที่ช่วยเยียวยาใจผู้ป่วย	(BATH)	เครื่องมือในการเรียนรู้

ชุมชน	การดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นองค์รวม	บทบาทเภสัชกรใน

การเยีย่มบ้าน	การค้นหาความต้องการทางสขุภาพและการใช้ยา	หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องในการเยี่ยมบ้าน
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	 Basic	concept	and	principle	of	home	visit,	a	tool	

assesses	family	health:	INHOMESSS,	a	tool	investigates	suffering	

from	medicine:	IFFE,	a	tool	heals	patient’s	heart:	BATH,	a	tool	

for	 community	 learning,	 continuity	 and	 holistic	 healthcare,	

pharmacist	roles	in	home	visit,	searching	for	needs	in	health	and	

medications,	relevant	organizations	involved	in	home	visit

 

0701 083 การบริหารโครงการทางเภสัชสาธารณสุข 2(2-0-4)

 Project Administration in Public Health Pharmacy

 หลักการพื้นฐานของการจัดการปัญหา	 การวิเคราะห์หา

สาเหตุของปัญหา	 กระบวนการจัดการปัญหา	 หลักการพื้นฐานของ

การบริหารโครงการ	 วัฏจักรของโครงการ	 การนิยามโครงการ	 (ก�าหนด

เป้าหมาย	แบ่งงานย่อย	ผู้รับผิดชอบ)	การวางแผนโครงการ	(ก�าหนดเวลา	

งบประมาณ	ทรัพยากร	ความเสี่ยง	ที่อาจเกิดขึ้น	ผู้รับผิดชอบ)	การด�าเนิน

งานโครงการ	 (การรายงานความก้าวหน้า	 การรายงานปัจจัยเปลี่ยนแปลง	

การพยากรณ์)	การจดัการความขดัแย้ง	กรณีศกึษาการบรหิารโครงการทาง

เภสัชสาธารณสุข

	 Basic	 concepts	 for	 problem	solving,	 analysis	 of	

problem	cause,	process	of	problem	solving,	basic	principles	of	

project	management,	project	cycle,	project	definition	(defining	

project	goals,	project	tasks	and	coordinators),	project	planning	

(project	 schedule,	 budget,	 resources,	 risk	 and	 coordinators),	

project	execution	(report	of	progress,	report	of	change	factors,	

forecasting),	 conflict	management,	 case	 study	 of	 project	

management	in	public	health	pharmacy

 

0701 084 สุขภาพผู้บริโภคในศตวรรษที่ 21 2(2-0-4)

 Consumer Health in 21st Century

 ผู้บริโภคในศตวรรษที่	 21	 เทคโนโลยีการสื่อสารและ

สารสนเทศกับการบริโภค	ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ	คุณภาพของ

ผลติภณัฑ์และบรกิาร	ผลกระทบต่อสุขภาพจากการบรโิภคผลติภณัฑ์และ

บริการแต่ละประเภท	กรณีศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากการบริโภค	

การบริโภคอย่างยั่งยืน

	 Consumer	 in	 Century	 21st,	 Information	 and	

Communication	Technology	(ICT)	and	consumption,	classification	

of	products	and	services,	quality	of	products	and	service,	health	

impact	from	consumption	each	type	of	products	and	services,	

case	studies	of	health	 impact	 from	consumption,	 sustainable	

consumption

 

0702 064 การดูแลสุขภาพทางเลือก 2(2-0-4)

 Alternative Health Care

 ทฤษฎีและวิธีการดูแลสุขภาพทางเลือก	 แมคโครไบโอติก

ส์	สคุนธบ�าบดั	สมาธิและสะกดจติบ�าบดั	การบ�าบดัด้วยสมนุไพร	ผลิตภณัฑ์

เสริมอาหาร	 วิตามินบ�าบัด	การแพทย์พื้นบ้านในประเทศไทย	การแพทย์

แผนจีน

	 Theory	 and	method	 of	 alternative	 health	 care,	

macrobiotics,	 aromatherapy,	meditation	 and	 hypnotherapy,	

phytotherapy,	food	supplements,	vitamin	therapy,	folk	medicine	

in	Thailand,	traditional	Chinese	medicine

0700 065 เครื่องส�าอางเพื่อสุขภาพและความงาม 2(2-0-4)

 Cosmetics for Health and Beauty 

	 บทน�าเครื่องส�าอาง	 หลักการตั้งต�ารับและการเลือกใช้

เครื่องส�าอางส�าหรับท�าความสะอาด	 เคร่ืองส�าอางส�าหรับบ�ารุงผิว	

เครื่องส�าอางส�าหรับตกแต่งผิวหน้า	 การศึกษาประสิทธิภาพของเวชส�าอาง

ในหลอดทดลอง	 สัตว์ทดลอง	 และมนุษย์	 การทดสอบการระคายเคือง

ผิวหนังของเครื่องส�าอาง

	 Introduction	to	cosmetics,	formulation	principles	

and	selection	of	cleansing,	moisturizing,	make	up	cosmetics,	

efficacy	tests	of	cosmeceutical	product	in	in vitro,	in vivo,	and	

clinical	trial,	skin	irritation	test	of	cosmetics

 

0702 066 เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา 2(2-0-4)

 Information Technologies in Education

 พื้นฐานความรู ้ เรื่องคอมพิวเตอร ์และการประยุกต์

ใช้คอมพิวเตอร์	 พื้นฐานความรู ้เรื่องอินเตอร์เน็ตและการประยุกต์

ใช้	จรยิธรรม	กฎหมาย	และความปลอดภยัในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	

การประยกุต์ใช้ขัน้สงูส�าหรบัชดุโปรแกรมส�านกังาน	เช่น	ไมโครซอฟท์เวร์ิด	

เอกเซล	พาวเวอร์พ้อยท	์และแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับการศึกษา

	 Basic	 knowledge	 of	 computer	 and	 computer	

application,	basic	knowledge	of	internet	and	application,	ethics,	

laws	 and	 security	 of	 using	 information	 technology,	 advance	

applications	of	office	program	such	as	Microsoft	Word,	Microsoft	

Excel,	Microsoft	PowerPoint	and	other	applications	for	education

 

0703 001 เปิดโลกการศึกษาเภสัชศาสตร์ในต่างประเทศ 2(2-0-4)

 Pharmacy Experience in Foreign Countries

 แนวคิดด้านการศึกษาเภสัชศาสตร์ในต่างประเทศ	 ทักษะ

สื่อสาร	การปรับบุคลิกภาพ	สร้างสมรรถนะการน�าเสนอ	การแลกเปลี่ยน

ความรู้และประสบการณ	์
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	 Concept	 in	 pharmacy	 education	 in	 foreign	

countries,	 communication	 skill,	 personality	 development,	

competency	in	presentation,	knowledge	and	experience	sharing

 

0703 002 การจัดการโรคและยา 2(2-0-4)

 Disease and Medicine Management

 หลักการและความส�าคัญของการบริหารจัดการโรค	

กระบวนการระบกุลุม่ประชากร	แนวปฏบิตัใินการดแูลผูป่้วยตามหลกัฐาน

เชิงประจักษ์	 รูปแบบการความร่วมมือในการบริหารจัดการโรค	 การให้

ความรู้แก่ผู้ป่วยในการดูแลตนเอง	การรายงานและการตอบกลับระหว่าง

ผู้ป่วย	ผู้ให้บริการและผู้จัดหาบริการสุขภาพ	การจัดการโรคติดต่อและ

โรคไม่ติดต่อ

	 	Principle	and	importance	of	disease	management,	

population	 identification	 process,	 evidence-based	 practice	

guideline,	collaborative	practice	models,	patient-self	management	

education,	 routine	 reporting	and	 feedback	between	patients,	

providers,	 and	 health	 planners,	 and	 communicable	 and	

non-communicable	diseases	management

 

0703 003 การจัดการโรคที่เกิดจากยา 2(2-0-4)

 Drug-induced Disease Management 

เงื่อนไขของรายวิชา : 0703 200 หลักการพื้นฐานทาง

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา

  0703 201 หลักการพื้นฐานทาง

เภสัชบ�าบัด

  0703 202 ปฏิบัติการเภสัชกรรม

คลินิก 1

Prerequisite : 0703 200 Basic Principles of 

Pathophysiology and 

Pharmacology

  703 201 Basic Principles of 

Pharmacotherapy

  703 202 Clinical Pharmacy 

Laboratory 1

	 ประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากยา	 ประยุกต์ความรู้ทาง

เภสัชกรรมบ�าบัดในการป้องกันและจัดการโรคและอาการไม่พึงประสงค์

จากยาในระบบต่าง	ๆ	 ได้แก่	 ระบบหัวใจและหลอดเลือด	 ระบบประสาท	

จิตเวช	 ระบบทางเดินอาหาร	 ระบบทางเดินปัสสาวะ	 ระบบผิวหนัง	 ระบบ

ภูมิคุ้มกัน	ระบบทางเดินหายใจ	และระบบเลือด

	 Assessment	of	suspected	adverse	drug	reactions;	

application	of	pharmacotherapy	for	prevention	and	management	

of	drug-induced	diseases	and	adverse	drug	reactions	in	various	

systems;	cardiovascular	system,	neurologic	system,	psychiatry,	

gastrointestinal	 system,	 urinary	 tract	 system,	 skin	 system,	

immunologic	 system,	 respiratory	 system,	 and	 hematologic	

system

 




