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แบบ วช. 04 
รายละเอียดของรายวิชา 

 
1. รหัสและชื่อวิชา 

366 316  เภสัชวิทยา 1 สําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร    4 (3-3-6) 
   Pharmacology I for Pharmaceutical Science Students 
2. จํานวนหนวยกิต 
 4 หนวยกิต  (บรรยาย 3 ชม.ตอสัปดาห ปฏิบัติการ 3 ชม.ตอสัปดาห  ศึกษาดวยตนเอง 6 ชม.
ตอสัปดาห)        
3. สังกัดวิชา 

ภาควิชาเภสัชวิทยา  คณะแพทยศาสตร   
4. คําอธิบายรายวิชา (Course description) 
 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับยา ประกอบดวย วิธีบริหารยา หลักการเกี่ยวกับเภสัชจลนศาสตร ซ่ึงเปน
กระบวนการท่ีรางกายจัดการกับยา รวมท้ังปจจยัท่ีมีอิทธิพลตอกระบวนการเหลานี ้ หลักการท่ัวไป
เกี่ยวกับการออกฤทธ์ิของยาในเชิงเภสัชพลศาสตร เชนกลไกการออกฤทธ์ิของยาในระดับชีวโมเลกุล 
การศึกษายาในแตละกลุมจะครอบคลุมถึงกลไกการออกฤทธ์ิท่ีสัมพันธกับพยาธิสรีรวิทยาของโรค เภสัช
จลนศาสตร ประโยชนทางคลินิก และอาการไมพึงประสงค กลุมยาท่ีจะศึกษา ไดแกยาท่ีออกฤทธ์ิตอ
ประสาทสวนปลาย ระบบทางเดินปสสาวะ ระบบหัวใจรวมหลอดเลือด ระบบตอมไรทอ ระบบสืบพันธุ 
ระบบเลือด ระบบทางเดินอาหาร และระบบทางเดินหายใจ 
 General aspects of drugs consisting of routes of administration, principles of drug disposition 
and pharmacokinetic factors influencing drug disposition and general principles of drug action in term 
of pharmacodynamics emphasizing the mechanism of actions at biomolecular levels. Pharmacology 
regarding  the mechanisms of action based on pathophysiology of diseases, kinetic properties, clinical 
uses and adverse effects of drugs in various classes : drugs acting on peripheral synapses, renal, 
cardiovascular, endocrine, reproductive, blood, gastrointestinal and  respiratory systems.  
5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) 
 367 216# 
6. ประเภทวิชา 
 เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเร่ิมเปดสอน 
 เปดสอนประจําภาคการศึกษาตน เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2546 เปนตนไป 
8. อาจารยผูสอน 
 นายปณต ตั้งสุจริต และคณะ 
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                   แบบ วช. 05 
เคาโครงวิชา 

(Course Outline) 
 

366 316  เภสัชวิทยา 1 สําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร   4 (3-3-6) 
   Pharmacology I for Pharmaceutical Science Students 

หัวขอที่สอน จํานวนชั่วโมง 
ภาคบรรยาย  
1. บทนํา                                       
    -ความหมายและขอบเขตของวิชาเภสัชวิทยา 
    -วิธีบริหารยา 
    -เภสัชจลนศาสตร 
    -เภสัชพลศาสตร 
    -การประเมินคุณคายาใหม 

7 

2. ยาท่ีออกฤทธ์ิตอระบบประสาทสวนปลาย  
   -หลักการท่ัวไปของยาท่ีออกฤทธ์ิตอระบบประสาทอัตโนวัต ิ
   -ยาท่ีออกฤทธ์ิตอระบบประสาทซิมพาเทติก 
   -ยาท่ีออกฤทธ์ิตอระบบประสาทพาราซิมพาเทติก 
   -ยาท่ีออกฤทธ์ิรบกวนการนําสงสัญญาณประสาทระหวางเสน 
     ประสาทกับกลามเนื้อลาย 

7 

3. ยาท่ีออกฤทธ์ิตอระบบทางเดินปสสาวะ 
    -ยาขับปสสาวะ 
    -สารน้ําและอิเล็กโทรไลต 

3 

4. ยาท่ีออกฤทธ์ิตอระบบหัวใจรวมหลอดเลือด 
   -ยาลดความดันเลือดสูง 
   -ยาตานภาวะหัวใจเสียจังหวะ 
   -ยาเพ่ิมแรงบีบตัวของหัวใจ 
   -ยารักษาโรคหัวใจขาดเลือด 
   -ยาตานภาวะไขมันในเลือดสูง 

9 

5. ยาท่ีออกฤทธ์ิตอระบบตอมไรทอ   
    -ยากลุมสเตียรอยด  
    -ยารักษาภาวะขาดไทรอยด และตอมไทรอยดทํางานเกิน 
    -ยารักษาโรคเบาหวาน 

4 

6. ยาท่ีออกฤทธ์ิตอระบบสืบพันธุ   
   -ฮอรโมนเพศและยาคุมกําเนิด 
   -ยาชักนําใหไขตก 
   -ยาท่ีมีผลตอการบีบตัวของมดลูก 
 

4 
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หัวขอที่สอน จํานวนชั่วโมง 

7. ยาท่ีออกฤทธ์ิตอระบบทางเดินหายใจ  
    -ยาตานฮีสตามีน 
    -ยารักษาโรคหอบหืด 
    -ยาแกไอและยาขับเสมหะ 
     

4 

8. ยาท่ีออกฤทธ์ิตอระบบการสรางเลือด  
    -ยารักษาภาวะโลหิตจาง 
    -ยาตานเกล็ดเลือด ตานล่ิมเลือด และสลายล่ิมเลือด 

3 

9. ยาท่ีออกฤทธ์ิตอระบบทางเดินอาหาร  
    -ยากระตุนและยาตานการอาเจียน 
    -ยาปรับการทํางานของทางเดินอาหาร 
    -ยารักษาโรคแผลในทางเดินอาหาร 
    -ยาระบายและยาถาย 
    -ยารักษาโรคทองรวง 

4 

รวม 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 65 

หัวขอที่สอน 
 

จํานวนชั่วโมง 
 

ภาคปฏิบัติการ 
1. แนะนําวิธีการเรียนปฏิบัติการและการเรียนแบบกลุมยอย  
2. ผลของการใหยาโดยวิธีตางๆ ตอระยะเวลาท่ีใชในการออกฤทธ์ิ 
(onset) และระยะเวลาการออกฤทธ์ิของยา (duration of action) 
3. หัวขออภิปรายกลุมยอยเรื่อง การใหยาโดยวิธีตางๆ 
4. เภสัชจลนศาสตร  
5. หัวขออภิปรายกลุมยอยเรื่อง เภสัชจลนศาสตร 
6. ยาท่ีออกฤทธ์ิรบกวนการนําสงสัญญาณประสาทระหวาง
เสนประสาทและกลามเนื้อลาย     
7. ยาท่ีออกฤทธ์ิตอระบบประสาทอัตโนวัต ิ
8. หัวขออภิปรายกลุมยอยเรื่อง การออกฤทธ์ิของยาท่ี รอยตอระหวาง
เสนประสาทกับกลามเนื้อลาย และตอระบบประสาทอัตโนวัต ิ
9. ผลของยาท่ีออกฤทธ์ิตอระบบหัวใจรวมหลอดเลือดในตัว
สัตวทดลอง 
10. ผลของยาท่ีออกฤทธ์ิตอหัวใจหองบนท่ีแยกออกจากตัว
สัตวทดลอง 
11. สัมมนากลุมยอยกรณีศึกษาเรื่อง ยาท่ีออกฤทธ์ิตอระบบหัวใจรวม
หลอดเลือด และยาท่ีออกฤทธ์ิตอระบบทางเดินปสสาวะ 
12. หัวขออภิปรายกลุมยอยเรื่อง ยาท่ีออกฤทธ์ิตอระบบหัวใจรวม
หลอดเลือดและระบบทางเดินปสสาวะ 
13. สัมมนากลุมยอยกรณีศึกษาเรื่อง ยารักษาโรคเบาหวาน 
14. สัมมนากลุมยอยกรณีศึกษาเรื่อง ยาคุมกําเนิด 
15. หัวขออภิปรายกลุมยอยเรื่อง ยาท่ีออกฤทธ์ิตอระบบตอมไรทอและ
ระบบสืบพันธุ  

 
3 
3 
 
3 
3 
3 
3 
 
3 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
3 
3 
 

รวม 45 
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          แบบ วช. 04 
รายละเอียดของรายวิชา 

 
1. รหัสและชื่อวิชา 
 366 326  เภสัชวิทยา 2 สําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร  4 (3-3-6) 
   Pharmacology II for Pharmaceutical Science Students 
2. จํานวนหนวยกิต 
 4 หนวยกิต  (บรรยาย 3 ชม.ตอสัปดาห ปฏิบัติการ 3 ชม.ตอสัปดาห  ศึกษาดวยตนเอง 6 ชม.
ตอสัปดาห)   
3. สังกัดวิชา 
 ภาควิชาเภสัชวิทยา  คณะแพทยศาสตร  
4. คําอธิบายรายวิชา (Course description) 
 กลไกการออกฤทธ์ิท่ีสัมพันธกับพยาธิสรีรวิทยาของโรค เภสัชจลนศาสตร ประโยชนทางคลินิก 
และอาการไมพึงประสงคของยาในกลุมตาง ๆ ไดแก ยาเคมีบําบัด ยาระงับปวด-ลดไข และยาแกอักเสบ 
ยาท่ีออกฤทธ์ิตอระบบประสาทกลาง ยาท่ีออกฤทธ์ิปรับเปล่ียนการทํางานของระบบภูมิคุมกัน รวมท้ัง
เภสัชพันธุศาสตร อันตรกิริยาระหวางยาและทางเลือกในการรักษาโรคโดยไมใชยาแผนปจจุบัน 
 Pharmacology regarding the mechanisms of action based on pathophysiology of diseases, 
pharmacokinetics, clinical uses and adverse effects of drugs in various classes: chemotherapeutic, 
analgesic - antipyretic and antiinflammatory agents, drugs acting on the central nervous system, 
immunomodulators.  Pharmacogenetics, drug interactions and alternatives to drug therapy are included. 
5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) 
 366 316# 
6. ประเภทวิชา 
  เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเร่ิมเปดสอน 
 เปดสอนประจําภาคการศึกษาปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2546  เปนตนไป 
8. อาจารยผูสอน 
 นายปณต ตั้งสุจริต และคณะ 
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                  แบบ วช. 05 
เคาโครงวิชา 

(Course Outline) 
 

366 326  เภสัชวิทยา 2 สําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร  4(3-3-6) 
  Pharmacology II for Pharmaceutical Science Students 

หัวขอที่สอน จํานวนชั่วโมง 
 บรรยาย 

1. เคมีบําบัด 
   -ยาตานเช้ือแบคทีเรีย 
   -ยารักษาวัณโรค 
   -ยารักษาโรคเรื้อน 
   -ยาตานเช้ือรา 
   -ยาตานเช้ือไวรัส 
   -ยารักษาโรคติดเช้ือปรสิต 
   -ยาตานโปรโตซัว 
   -ยารักษาโรคมาเลเรีย 
   -ยาตานมะเร็ง 

17 

2. ออตาคอยด 2 
3. ยาแกอักเสบ  
   -ยาระงับปวด ลดไข และแกอักเสบ 
    -ยารักษาโรคขออักเสบรูมาทอยด 
    -ยารักษาโรคเกาต 

4 

4. ยาท่ีออกฤทธ์ิตอระบบประสาทกลาง  
   -ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการออกฤทธ์ิของยาตอระบบประสาทกลาง 
   -ยาระงับปวดชนิดเสพติด 
   -ยาสลบและยาชาเฉพาะท่ี 
   -ยาสงบ-ระงับประสาทและยาคลายกังวล 
   -ยากันชัก 
   -ยารักษาโรคจิตประสาทและโรคซึมเศรา 
   -ยารักษาโรคปารกินสัน 
   -การเสพติดยาและการใชยาผิดวัตถุประสงค 

16 

5. เภสัชพันธุศาสตร 
6. อันตรกิริยาระหวางยา 

2 
2 

7. ยาท่ีมีฤทธ์ิปรับเปล่ียนการทํางานของระบบภูมิคุมกัน  1 
8. ทางเลือกในการรักษาโดยไมใชยาแผนปจจุบัน 1 

รวม 45 
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หัวขอที่สอน 
 

จํานวนชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 

1. การทดสอบฤทธ์ิระงับปวดของยาในสัตวทดลอง 3 
2. การทดสอบฤทธ์ิแกอักเสบของยาในสัตวทดลอง  3 
3. สัมมนากลุมยอยกรณีศึกษาเรื่อง ยาระงับปวด ลดไข และแก 
     อักเสบ 

3 

4. หัวขออภิปรายกลุมยอยเรื่อง ฤทธ์ิและการทดสอบฤทธ์ิยาระงับปวด    
      ลดไข และแกอักเสบ 

3 

5. สัมมนากลุมยอยกรณีศึกษาเรื่อง ยาตานเช้ือแบคทีเรีย 3 
6. สัมมนากลุมยอยกรณีศึกษาเรื่อง ยารักษาโรคติดเช้ือปรสิต 3 
7. หัวขออภิปรายกลุมยอยเรื่อง ยาตานเช้ือแบคทีเรียและยารักษาโรค  
      ติดเช้ือปรสิต 

3 

8. สัมมนากลุมยอยกรณีศึกษาเรื่อง ยากันชัก 3 
9. หัวขออภิปรายกลุมยอยเรื่อง ยากันชัก 3 
10. การทดสอบยาท่ีมีฤทธ์ิตอจิตประสาทในสัตวทดลอง   
      - แบบจําลองสําหรับทดสอบยารักษาโรคจิตประสาท   
      - แบบจําลองสําหรับทดสอบยารักษาโรคซึมเศรา  

3 

11. หัวขออภิปรายกลุมยอยเรื่อง ยาท่ีมีฤทธ์ิตอจิตประสาท 3 
12. สัมมนากลุมยอยกรณีศึกษาเรื่อง การใชยาในทางท่ีผิด 3 
13. หัวขออภิปรายกลุมยอยเรื่อง การใชยาในทางท่ีผิด 3 
14. สัมมนากลุมยอยกรณีศึกษาเรื่อง อันตรกิริยาระหวางยา 3 
15. หัวขออภิปรายกลุมยอยเรื่อง อันตรกิริยาระหวางยา 3 
                                               รวม    45 
 
 


