แบบ วช.04
รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
365 316
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
สัปดาห

พยาธิวิทยาสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร
Pathology for pharmaceutical Science students

3(3-0-0)

(บรรยาย 3 ชม.ตอสัปดาห ปฏิบัติการ- ชม.ตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง- ชม.ตอ

3. สังกัดวิชา
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร
4. คําอธิบายรายวิชา (course description)
เปนการศึกษาสาเหตุกลไกการเกิดโรคในระดับเซลล เนื้อเยื่ออวัยวะหรือกลุมอวัยวะ และการ
เปลี่ยนแปลงการทํางานของระบบตาง ๆ เมื่อเกิดพยาธิสภาพ
Pathologic principles of human diseases. Emphasis on the causes and mechanigms of disease
processes, including pathophysiology of the affected systems.
5. เงื่อนไขของรายวิชา (prerequisite)
361 216, 362 216, 363 216, 364 216, 367 216
6. ประเภทวิชา
เปนวิชาบังคับสําหรับหลักสูตรคณะเภสัชศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุงใหม 2546) คณะเภสัชศาสตร
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาตน เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2548 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน
รองศาสตราจารยดรุณี จินตกานนท และคณะ
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แบบ วช.05
เคาโครงวิชา
(course outline)
365 316

1.

2.

3.

4.

พยาธิวิทยาสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร
3(3-0-0)
Pathology for pharmaceutical Science students
หัวขอที่สอน
จํานวนชั่วโมง
บรรยาย
แนะนําวิชาและนําเขาสูบทเรียน
1
1.1 ความหมายและบทบาทของวิชาพยาธิวิทยา
1.2 กระบวนการทางพยาธิวิทยา
1.3 สิ่งสงตรวจทางพยาธิวิทยา
1.4 หลักการศึกษากระบวนการเกิดโรค
1.5 คําศัพทพื้นฐานทางพยาธิวิทยา
การบาดเจ็บและตายของเซลล
3
2.1 อันตรายตอเซลล เซลลตายและการเนาแบบตาง ๆ
2.2 สาเหตุที่ทําใหเกิดการบาดเจ็บของเซลล
2.3 กลไกการเกิดพยาธิสภาพเมื่อเซลลไดรับอันตราย
2.4 การเปลี่ยนแปลงของเซลลเมื่อไดรับอันตราย
2.5 ผลกระทบตอรางกายเมื่อเซลลบาดเจ็บ
การปรับตัวของเซลล
2
3.1 การปรับโครงสรางภายในเซลล
3.2 การสะสมสารและรงควัตถุ
3.3 การปรับจํานวนและขนาด
3.4 การปรับเปลี่ยนชนิดและ defferentiation
การอักเสบและการซอมแซม
4
4.1 คําจํากัดความ
4.2 สาเหตุของการอักเสบ
4.3 กลไกของการอักเสบ
4.4 การอักเสบเฉียบพลัน
- องคประกอบหลักของการอักเสบเฉียบพลัน
- สารเคมีสื่อกลางของการอักเสบ (Chemical mediator)
- ผลพวงของการอักเสบเฉียบพลัน
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หัวขอที่สอน
4.5 การอักเสบเรื้อรังและการอักเสบเรื้อรังแบบจําเพาะ
4.6 การซอมแซม
5 เนื้องอกและมะเร็ง
5.1 คําจํากัดความ
5.2 การจัดหมูและการเรียกชื่อ
5.3 คุณสมบัติของเนื้องอกชนิดธรรมดาและมะเร็ง
5.4 การแพรกระจายของมะเร็ง
5.5 สาเหตุและกลไกการเกิดมะเร็ง
5.6 ปฏิกิริยายาของรางกายตอมะเร็ง
5.7 การกําหนดและแยกระดับมะเร็ง
5.8 วิธีวินิจฉัยมะเร็ง
5.9 หลักการรักษามะเร็ง
5.10
ตัวอยางเนื้องอกและมะเร็งทีพ่ บบอย
6 ความผิดปกติของระบบสมดุลน้ําและการไหลเวียนเลือด
6.1 สารน้ําในรางกายและการควบคุมสมดุลของสารน้ํา
6.2 การบวมน้ํา
6.3 เลือดคั่ง
6.4 เลือดออก
6.5 การควบคุมเลือดออก (hemostasis)
6.6 ภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือด (thrombosis)
6.7 ภาวะสิ่งหลุดอุดหลอดเลือด (embolism)
6.8 ความผิดปกติของกลไกการแข็งตัวของเลือด
6.9 ภาวะขาดเลือด
6.10 ภาวะช็อค
7 พยาธิสรีรวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือด
7.1 แนะนําโครงสรางและหนาที่ของหลอดเลือด หัวใจ
7.2 กลไกการเปลี่ยนแปลงความดันโลหิต
7.3 กลไกการเปลี่ยนแปลงในภาวะหัวใจลมเหลว
7.4 ภาวะช็อค
7.5 การเสียสมดุลของรางกายจากพยาธิสภาพในระบบหัวใจและ
หลอดเลือด
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จํานวนชั่วโมง
บรรยาย

4

4
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หัวขอที่สอน
8 พยาธิสรีรวิทยาของระบบหายใจ
8.1 สรีรวิทยาของการหายใจ
8.2 พยาธิสภาพในระบบ Ventilation
8.3 พยาธิสภาพในระบบ Diffusion
8.4 ความลมเหลวของระบบหายใจ
8.5 การเสียสมดุลของรางกายจากพยาธิสภาพในระบบหายใจ
9. พยาธิสรีรวิทยาของระบบทางเดินปสสาวะ
9.1 สรีรวิทยาของไต
9.2 ภาวะไตวายเฉียบพลัน
9.3 ภาวะไตวายเรื้อรัง
9.4 การเสียสมดุลของรางกายเมื่อไตวาย
10. พยาธิสรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหาร และอวัยวะชวยยอย
10.1 โครงสรางและสรีรวิทยา
10.2 พยาธิสภาพของสวนตาง ๆ ในระบบทางเดินอาหารและ
อวัยวะชวยยอย
10.3 การเสียสมดุลของรางกายจากพยาธิสภาพในระบบทางเดิน
อาหาร และอวัยวะชวยยอย
11. พยาธิสรีรวิทยาของระบบประสาท
11.1 โครงสรางและสรีรวิทยา
11.2 พยาธิวิทยาของระบบประสาท
11.3 การเสียสมดุลของรางกายจากพยาธิสภาพในระบบประสาท
12. พยาธิสรีรวิทยาของระบบตอมไรทอ
12.1 โครงสรางและสรีรวิทยา
12.2 พยาธิวิทยาของระบบตอมไรทอ
12.3 การเสียสมดุลของรางกายจากพยาธิสภาพในระบบตอมไร
ทอ
13. พยาธิสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ
13.1 โครงสรางและสรีรวิทยา
13.2 พยาธิวิทยาของระบบสืบพันธุ
14. พยาธิสรีรวิทยาของกระดูกและขอ
14.1 โครงสรางและสรีรวิทยา
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หัวขอที่สอน
14.2 การอักเสบและติดเชื้อ
14.3 กระดูกหักและขอเลื่อน
15. พยาธิสรีรวิทยาของระบบเม็ดเลือดและตอมน้ําเหลือง
15.1 ภาวะเลือดจาง
15.2 ความผิดปกติในการแข็งตัวของเลือดฃ
15.3 ความผิดปกติของจํานวนเม็ดเลือดขาว
15.4 มะเร็งของเม็ดเลือดขาวและตอมน้ําเหลือง
รวม
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จํานวนชั่วโมง
บรรยาย
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** อาจารยอาจแกไข วช.04 ในกรณีที่มีผูทวงวา ภาษาไทยและอังกฤษไมตรงกันได โดยเสนอทางแกไข
มาให **
Option (ขอ 4)
1) ถาเลือก ยึดตามภาษาอังกฤษ ภาษาไทยจะเปนดังนี้
หลักการทางพยาธิวิทยาของโรคในมนุษย เนนถึงสาเหตุ กลไกของขบวนการของโรค
รวมถึงพยาธิสรีรวิทยาของระบบตาง ๆ
2) ถาเลือกยึดตามภาษาไทย ภาษาอังกฤษจะเปนดังนี้
Study of mechanisms of diseases at the cellular level, tissue, organs or organ systems
including pathophysiology of the affected system.
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