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แบบ วช.04 
รายละเอียดของรายวิชา 

 
1. รหัสและชื่อวิชา 

367 216  สรีวิทยาสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร  4(3-4-0) 
   Physiology for Pharmaceutical Science Students 

2. จํานวนหนวยกิต 
4 หนวยกิต   (บรรยาย 3 ชม.ตอสัปดาห ปฏิบัติการ 4 ชม.ตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง-ชม.

ตอสัปดาห) 
3. สังกัดวิชา 

ภาควิชาสรีรวิทยา  คณะแพทยศาสตร 
4. คําอธิบายรายวิชา (Course description) 

เปนการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสรีรวิทยาของสัตวเล้ียงลูกดวยนม โดยเฉพาะอยางยิ่งสรีรวิทยา 
ของมนุษย ซ่ึงเนนถึงความสัมพันธระหวางกลุมเซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะและระบบตางๆ ของรางกาย 
นอกจากนี้ยังไดศึกษาถึงเซลลประสาทและจุดประสานประสาท กลามเนื้อ ปฏิกิริยารีเฟล็กซ ระบบ
ประสาทอัตวัต ิเลือด ระบบหัวใจและหลอดเลือด การหายใจ การยอยอาหาร ระบบขับถายปสสาวะ และ
ของเหลวในรางกาย ระบบตอมไรทอ ระบบสืบพันธุ ระบบประสาทสวนกลางสัมผัสพิเศษ พลังงานและ
เมแทบอลิซึม   รวมท้ังการควบคุมอุณหภูมิของรางกาย 
 การศึกษาวิชานี้ประกอบดวยภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ ซ่ึงภาคปฏิบัติการนี้จัดขึ้นเพ่ือให
นักศึกษาเขาใจหลักการพ้ืนฐานตางๆ ทางสรีรวิทยา และไดฝกฝนเทคนิคตางๆ ทางสรีรวิทยาดวย 
 A detailed study of mammalian, particularly of human physiology will be emphasized  on the 
interrelationship between large populations of cells, tissues, organs and organ systems of the body. The 
nerve cells and synapses, muscle, reflexes, autonomic nervous system, blood, cardiovascular system, 
respiration, digestion, urinary system and body fluids, endocrine system, reproductive system, central 
nervous system, special senses, energy and metabolism as well as temperature regulation are also included. 
 This course is accomplished by means of lectures  and laboratory experiments. The laboratory 
sections are designed for students  to understand the fundamental physiological principles and to 
provide them for training in physiological techniques. 
5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) 

ไมมี 
6. ประเภทวิชา 

เปนวิชาบังคับสําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน  และปการศึกษาที่จะเร่ิมเปดสอน 

เปดสอนประจําภาคการศึกษาปลาย   เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2527  เปนตนไป 
8. อาจารยผูสอน 

 ไพบูลย  บูรณรักษ  และคณะ 
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แบบ วช.05 
เคาโครงรายวิชา 

(Course Outline) 
 

367 216  สรีวิทยาสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร  4(3-4-0) 
   Physiology for Pharmaceutical Science Students 

หัวขอที่สอน จํานวนชั่วโมง 
บรรยาย 

1. บทนําสูสรีรวิทยา, ของเหลว และอิเล็กโทรไลต 
(Introduction to physiology, body fluids and electrolytes) 

2. การขนสงสารผานเยื่อหุมเซลล 
(Membrane transport) 

3. ศักยไฟฟาของเยื่อหุมเซลล, ศักยะเพ่ืองาน และการแพรกระจาย 
ในเซลลประสาท (Membrane potential, action potential and its 
propagation) 

4. การถายทอดพลังประสาทจากเซลลประสาทไปเซลลประสาท 
และไปเซลลกลามเนื้อ (Synaptic and neuromuscular transmission) 

5. สรีรวิทยาของกลามเนื้อ (Muscle Physiology) 
6. ปฏิกิริยารีเฟล็กซ (Reflexes) 
7. ระบบประสาทอัตโนมัต ิ (Autonomic Nervous System, ANS) 
8. การรับความรูสึกและกระบวนการแปลงสัญญาณตัวรับในระบบ

ประสาท (Sensory system and transduction process) 
9. ความเจ็บปวด, การปวดศีรษะ และการคัน 

(Pain, Headache and Itch) 
10. สรีรวิทยาของการมองเห็น, การไดยิน, ระบบเวสติบูลาร 

การรับรสและการดมกล่ิน (Physiology of vision, auditory, taste, 
semll and vestibular system) 

11. ระบบประสาทยนต (Motor system) 
12. หนาท่ีขั้นสูงของสมอง (Brain higher functions) 
13. ระบบไหลเวียนโลหิต (The cardiovascular system) 
14. ระบบหายใจ (The cardiovascular system) 
15. ระบบทางเดินอาหาร (The Gastrointestinal system) 
16. หนาท่ีของตับ (Liver) 
17. ระบบขับถายของเสีย (Excretory system) 
18. สมดุลกรด-เบสในรางกาย (Acid-base balance) 
19. ตอมใตสมอง (Pituitary gland) 
20. ตอมธัยรอยดและการควบคุมเมแทบอลิซึมของแคลเซียม 

(Thyroid gland and calcium homeostasis) 
21. ตอหมวกไต (Adrenal gland) 
22. ตับออนและการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด 

(Pancreatic hormones and blood glucose regulation) 
23. ระบบสืบพันธุ (Reproductive system) 
24. พลังงานและเมแทบอลิซึม (Energy and Metabolism) 
25. การควบคุมอุณหภูมิรางกาย (Body temperature regulation)  
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รวม 46 
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หัวขอที่สอน  จํานวนชั่วโมง 

ปฏิบัติการ 
1. การขนสงสารผานเยื่อหุมเซลล (Membrane transpot) 
2. การเราและการแพรพลังประสาท (Excitation and propagation of nerve 

impulse) 
3. การหดตัวของกลามเนื้อ (Muscular contraction) 
4. ปฏิกิริยารีเฟล็กซ (Reflexes) 
5. การทํางานของระบบรับความรูสึกพิเศษ (Special senses) 
6. การบันทึกคล่ืนไฟฟาหัวใจ (Electrocardiography) 
7. การวัดความดันโลหิต (Blood pressure) 
8. การควบคุมระบบไหลเวียนโลหิต (Control of cardiovascular system) 
9. การวัดปริมาตรปอด (Lung volume meassurement) 
10. การควบคุมการหายใจ (Control of respiration) 
11. กระบวนการการยอยอาหาร (Digestion of food) 
12. การควบคุมสมดุลน้ําในรางกายมนุษย (Control of water balance) 
13. ระบบตอมไรทอ (Endocrine system) 
14. ระบบสืบพันธุ (Reproductive system) 
15. การวัดอัตราการใชพลังงานในรางกาย (Cadorimetry) 
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รวม 60 
 
 


