รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
366 316

เภสัชวิทยา 1 สําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร
Pharmacology I for Pharmaceutical Science Students

แบบ วช. 04

4 (3-3-6)

2. จํานวนหนวยกิต
4 หนวยกิต
(บรรยาย 3 ชม.ตอสัปดาห ปฏิบัติการ 3 ชม.ตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง 6 ชม.
ตอสัปดาห)
3. สังกัดวิชา
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร
4. คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับยา ประกอบดวย วิธีบริหารยา หลักการเกี่ยวกับเภสัชจลนศาสตร ซึ่งเปน
กระบวนการที่รางกายจัดการกับยา รวมทั้งปจจัยที่มีอิทธิพลตอกระบวนการเหลานี้ หลักการทั่วไป
เกี่ยวกับการออกฤทธิ์ของยาในเชิงเภสัชพลศาสตร เชนกลไกการออกฤทธิ์ของยาในระดับชีวโมเลกุล
การศึกษายาในแตละกลุมจะครอบคลุมถึงกลไกการออกฤทธิ์ที่สัมพันธกับพยาธิสรีรวิทยาของโรค เภสัช
จลนศาสตร ประโยชนทางคลินิก และอาการไมพึงประสงค กลุมยาที่จะศึกษา ไดแกยาที่ออกฤทธิ์ตอ
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 และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาตน เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2546 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน
นายปณต ตั้งสุจริต และคณะ
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เคาโครงวิชา
(Course Outline)
366 316

เภสัชวิทยา 1 สําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร
Pharmacology I for Pharmaceutical Science Students
หัวขอที่สอน
ภาคบรรยาย
1. บทนํา
-ความหมายและขอบเขตของวิชาเภสัชวิทยา
-วิธีบริหารยา
-เภสัชจลนศาสตร
-เภสัชพลศาสตร
-การประเมินคุณคายาใหม
2. ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบประสาทสวนปลาย
-หลักการทั่วไปของยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบประสาทอัตโนวัติ
-ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบประสาทซิมพาเทติก
-ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบประสาทพาราซิมพาเทติก
-ยาที่ออกฤทธิ์รบกวนการนําสงสัญญาณประสาทระหวางเสน
ประสาทกับกลามเนื้อลาย
3. ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบทางเดินปสสาวะ
-ยาขับปสสาวะ
-สารน้ําและอิเล็กโทรไลต
4. ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบหัวใจรวมหลอดเลือด
-ยาลดความดันเลือดสูง
-ยาตานภาวะหัวใจเสียจังหวะ
-ยาเพิ่มแรงบีบตัวของหัวใจ
-ยารักษาโรคหัวใจขาดเลือด
-ยาตานภาวะไขมันในเลือดสูง
5. ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบตอมไรทอ
-ยากลุมสเตียรอยด
-ยารักษาภาวะขาดไทรอยด และตอมไทรอยดทํางานเกิน
-ยารักษาโรคเบาหวาน
6. ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบสืบพันธุ
-ฮอรโมนเพศและยาคุมกําเนิด
-ยาชักนําใหไขตก
-ยาที่มีผลตอการบีบตัวของมดลูก
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แบบ วช. 05

4 (3-3-6)
จํานวนชั่วโมง
7

7

3
9

4

4

หัวขอที่สอน
7. ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบทางเดินหายใจ
-ยาตานฮีสตามีน
-ยารักษาโรคหอบหืด
-ยาแกไอและยาขับเสมหะ
8. ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบการสรางเลือด
-ยารักษาภาวะโลหิตจาง
-ยาตานเกล็ดเลือด ตานลิ่มเลือด และสลายลิ่มเลือด
9. ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบทางเดินอาหาร
-ยากระตุนและยาตานการอาเจียน
-ยาปรับการทํางานของทางเดินอาหาร
-ยารักษาโรคแผลในทางเดินอาหาร
-ยาระบายและยาถาย
-ยารักษาโรคทองรวง
รวม
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จํานวนชั่วโมง
4

3
4

45

หัวขอที่สอน

จํานวนชั่วโมง

ภาคปฏิบัติการ
1. แนะนําวิธีการเรียนปฏิบัติการและการเรียนแบบกลุมยอย
2. ผลของการใหยาโดยวิธีตางๆ ตอระยะเวลาที่ใชในการออกฤทธิ์
(onset) และระยะเวลาการออกฤทธิ์ของยา (duration of action)
3. หัวขออภิปรายกลุมยอยเรื่อง การใหยาโดยวิธีตางๆ
4. เภสัชจลนศาสตร
5. หัวขออภิปรายกลุมยอยเรื่อง เภสัชจลนศาสตร
6. ยาที่ออกฤทธิ์รบกวนการนําสงสัญญาณประสาทระหวาง
เสนประสาทและกลามเนื้อลาย
7. ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบประสาทอัตโนวัติ
8. หัวขออภิปรายกลุมยอยเรื่อง การออกฤทธิ์ของยาที่ รอยตอระหวาง
เสนประสาทกับกลามเนื้อลาย และตอระบบประสาทอัตโนวัติ
9. ผลของยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบหัวใจรวมหลอดเลือดในตัว
สัตวทดลอง
10. ผลของยาที่ออกฤทธิ์ตอหัวใจหองบนที่แยกออกจากตัว
สัตวทดลอง
11. สัมมนากลุมยอยกรณีศึกษาเรื่อง ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบหัวใจรวม
หลอดเลือด และยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบทางเดินปสสาวะ
12. หัวขออภิปรายกลุมยอยเรื่อง ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบหัวใจรวม
หลอดเลือดและระบบทางเดินปสสาวะ
13. สัมมนากลุมยอยกรณีศึกษาเรื่อง ยารักษาโรคเบาหวาน
14. สัมมนากลุมยอยกรณีศึกษาเรื่อง ยาคุมกําเนิด
15. หัวขออภิปรายกลุมยอยเรื่อง ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบตอมไรทอและ
ระบบสืบพันธุ
รวม
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รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
366 326

แบบ วช. 04

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)
กลไกการออกฤทธิ์ที่สัมพันธกับพยาธิสรีรวิทยาของโรค เภสัชจลนศาสตร ประโยชนทางคลินิก
และอาการไมพึงประสงคของยาในกลุมตาง ๆ ไดแก ยาเคมีบําบัด ยาระงับปวด-ลดไข และยาแกอักเสบ
ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบประสาทกลาง ยาที่ออกฤทธิ์ปรับเปลี่ยนการทํางานของระบบภูมิคุมกัน รวมทั้ง
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 และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
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
17

1. เคมีบําบัด
-ยาตานเชื้อแบคทีเรีย
-ยารักษาวัณโรค
-ยารักษาโรคเรื้อน
-ยาตานเชื้อรา
-ยาตานเชื้อไวรัส
-ยารักษาโรคติดเชื้อปรสิต
-ยาตานโปรโตซัว
-ยารักษาโรคมาเลเรีย
-ยาตานมะเร็ง
2. ออตาคอยด
3. ยาแกอักเสบ
-ยาระงับปวด ลดไข และแกอักเสบ
-ยารักษาโรคขออักเสบรูมาทอยด
-ยารักษาโรคเกาต
4. ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบประสาทกลาง
-ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกฤทธิ์ของยาตอระบบประสาทกลาง
-ยาระงับปวดชนิดเสพติด
-ยาสลบและยาชาเฉพาะที่
-ยาสงบ-ระงับประสาทและยาคลายกังวล
-ยากันชัก
-ยารักษาโรคจิตประสาทและโรคซึมเศรา
-ยารักษาโรคปารกินสัน
-การเสพติดยาและการใชยาผิดวัตถุประสงค
5. เภสัชพันธุศาสตร
6. อันตรกิริยาระหวางยา
7. ยาที่มีฤทธิ์ปรับเปลี่ยนการทํางานของระบบภูมิคุมกัน
8. ทางเลือกในการรักษาโดยไมใชยาแผนปจจุบัน
รวม
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4

16

2
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1
1
45

หัวขอที่สอน
1. การทดสอบฤทธิ์ระงับปวดของยาในสัตวทดลอง
2. การทดสอบฤทธิ์แกอักเสบของยาในสัตวทดลอง
3. สัมมนากลุมยอยกรณีศึกษาเรื่อง ยาระงับปวด ลดไข และแก
อักเสบ
4. หัวขออภิปรายกลุมยอยเรื่อง ฤทธิ์และการทดสอบฤทธิ์ยาระงับปวด
ลดไข และแกอักเสบ
5. สัมมนากลุมยอยกรณีศึกษาเรื่อง ยาตานเชื้อแบคทีเรีย
6. สัมมนากลุมยอยกรณีศึกษาเรื่อง ยารักษาโรคติดเชื้อปรสิต
7. หัวขออภิปรายกลุมยอยเรื่อง ยาตานเชื้อแบคทีเรียและยารักษาโรค
ติดเชื้อปรสิต
8. สัมมนากลุมยอยกรณีศึกษาเรื่อง ยากันชัก
9. หัวขออภิปรายกลุมยอยเรื่อง ยากันชัก
10. การทดสอบยาที่มีฤทธิ์ตอจิตประสาทในสัตวทดลอง
- แบบจําลองสําหรับทดสอบยารักษาโรคจิตประสาท
- แบบจําลองสําหรับทดสอบยารักษาโรคซึมเศรา
11. หัวขออภิปรายกลุมยอยเรื่อง ยาที่มีฤทธิ์ตอจิตประสาท
12. สัมมนากลุมยอยกรณีศึกษาเรื่อง การใชยาในทางที่ผิด
13. หัวขออภิปรายกลุมยอยเรื่อง การใชยาในทางที่ผิด
14. สัมมนากลุมยอยกรณีศึกษาเรื่อง อันตรกิริยาระหวางยา
15. หัวขออภิปรายกลุมยอยเรื่อง อันตรกิริยาระหวางยา
รวม
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จํานวนชั่วโมง
ปฏิบัติการ
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