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แบบ วช.04
รายละเอียดของรายวิชา

1.รหัสและชื่อวิชา 
               *633 101 แนะนําวิชาชีพเภสัชกรรม                                                              2(2-0-4)

Pharmacy Profession Orientation

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

ชม.ตอสัปดาห) 
3. สังกัดวิชา 

สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ  คณะเภสัชศาสตร 

4. คําอธิบายรายวิชา  (Course description) 
แนวคิดเรื่องวิชาชีพเภสัชกรรม วิวัฒนาการของวิชาชีพเภสัชกรรม แนวคิดเรื่องสุขภาพ 

ระบบสุขภาพและระบบสุขภาพของโลก การศึกษาระบบดูแลสุขภาพเชิงเปรียบเทียบ องคกร
วิชาชีพเภสัชกรรมในระดับนานาชาติ บทบาทของเภสัชกรในระบบสุขภาพ จรรยาบรรณของเภสัช
กรในการปฏิบัติวิชาชีพ

Concept of pharmacy professional; evolution of pharmacy profession, concepts 
of health, health system and global health; comparative health care systems; international 
pharmacy organizations;  roles of pharmacists in the health system; ethics for pharmacists in 
professional practices.
5. เงื่อนไขรายวิชา  (Prerequisite)

ไมมี 

6.  ประเภทรายวิชา 
เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)   

7.  ภาคการศึกษาที่เปดสอนและปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน 
เปดสอนประจําภาคการศึกษาปลาย    เริ่มตั้งแตปการศึกษา  2552 เปนตนไป 

8. อาจารยผูสอน 
รศ.ดร.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย
ผศ.รักษวร   ใจสะอาด
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แบบ  วช. 05
เคาโครงรายวิชา

(Course outline)

*633 101   แนะนําวิชาชีพเภสัชกรรม                                          2(2-0-4)
Pharmacy Profession Orientation

Topic Lecture  Hours
1. Pharmacy profession

a. definition 
b. history and evolution  

2

2. Health and health system
a. definition of health, determinants of health, health system and 

global health
b. pattern of health problems in Thailand and the global level
c. international health organizations

6

3. Comparative health care systems
a. concept of health care reform
b. international experiences of health care reform

4

2. Qualification of pharmacists
a. definition and characteristic of pharmacist 
b. career paths 
d. supply and demand for pharmacist 

2

3. Roles and responsibility of pharmacists 
a. pharmaceutical care
b. health promotion and prevention
c. self – medication 
d. health consumer protection 
e. industrial production 
f. research and development areas (R&D) 

              g. drug registered pharmacist and marketing

10

4. International pharmacy organizations 2
5. Practice the altruistic activity 
- To inculcate the “altruism” principle and to practice working as a team

2

6. Summarization of pharmacists’ roles in health care system 2
รวม 30
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                                                                                                                    แบบ วช.04
รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสและชื่อวิชา
**633 102 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพสําหรับเภสัชกร 3(2-3-6)

Professional English for Pharmacist
2. จํานวนหนวยกิต

3  หนวยกิต  (บรรยาย 2 ชม.ตอสัปดาห   ปฏิบัติการ 3 ชม.ตอสัปดาห   ศึกษาดวยตนเอง  
6   ชม.ตอสัปดาห) 

3. สังกัดวิชา
สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ  คณะเภสัชศาสตร 

4. คําอธิบายรายวิชา (Course description)
องคประกอบและทักษะสําคัญดานภาษาอังกฤษ ที่จําเปนตอความสามารถในการ

สื่อสารและการปฏิบัติงาน ดานวิชาชีพเภสัชกรรมอยางมีประสิทธิภาพในยุคปจจุบัน การฟงเนื้อหา
สาระทางวิชาการทั้งเชิงธุรกิจ และเชิงวิชาการ การอานบทความวิจัย เอกสารวิชาการ การเขียน
จดหมายโตตอบเพื่อการสมัครงาน การเขียนโครงการวิจัย การเขียนรายงาน การนําเสนอขอมูลทาง
ผลิตภัณฑหรือผลงานทั้งที่เปนบทความและเปนโปสเตอรรวมทั้งการนําเสนอในรูปแบบสื่อ
สารสนเทศอื่นๆ การพูดในที่ชุมชน

Essential English components and skills for effective communication and 
professional pharmacy work in modern time. Listening experience to business and academic 
presentation. Reading research articles and relevant health-related documents. Writing for a job, 
research proposal, reports. Presentation of pharmaceutical products or research work as printed
papers, posters or other means of information. Speaking in public.  

5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)
ไมมี

6. ประเภทวิชา
เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)   

7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน  และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาปลาย  เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2555 เปนตนไป

8. อาจารยผูสอน
ผศ.มณีรัตน   เลยตัน  และคณะ
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                                                                                                                                         แบบ วช. 05
    (เคาโครงรายวิชา)
    Course outline  

**633 102 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพสําหรับเภสัชกร 3(2-3-6)
Professional English for Pharmacist

Topic   Hours
Lecture Laboratory

1. Introduction to the origin of English use in health 
sciences
- Pharmacy terminology
- Medical terminology

2 3

2. Essential English for Communication in pharmacy 
practice
- Dispensing
- Patient counseling
- Patient education

4 6

3. Professional reading and critical appraisal 4 6
4. Academic Writing in Pharmaceutical Science and 
Practice

 Scientific reports and laboratory records
 Manuscripts

6 9

5. Business Writing 
 Business Correspondence
 Writing Employment Messages

4 6

6. Speeches and  Oral Presentations 4 6
7. Poster Presentations 2 3
8. Key Success Factors for Job Interviews 4 6

Total 30 45
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แบบ วช. 04

รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสและชื่อวิชา
*633 201    การศึกษาปญหาสุขภาพชุมชนสําหรับเภสัชศาสตร                         2 (1-3-4)

Investigation of Community Health Problems for Pharmacy Profession      

2. จํานวนหนวยกิต
2 หนวยกิต (บรรยาย 1 ชม.ตอสัปดาห ปฏิบัติการ 3 ชม.ตอสัปดาห  ศึกษาดวยตนเอง 4 ชม.

ตอสัปดาห)     
3. สังกัดวิชา

สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ  คณะเภสัชศาสตร 
4. คําอธิบายรายวิชา (Course description)

แนวคิดเรื่องการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรคและการดูแลสุขภาพตนเอง แนวคิด
และรูปแบบการสาธารณสุข มูลฐานในประเทศตางๆ การวินิจฉัยและจัดลําดับความสําคัญของ
ปญหาที่เกี่ยวของกับงานเภสัชกรรมในชุมชน แนวคิดเรื่องการดําเนินโครงการแบบยั่งยืน การ
วางแผน ควบคุมกํากับ และประเมินโครงการเพื่อแกปญหาที่เกี่ยวของกับเภสัชกรรมในชุมชน

Concept of health promotion, disease prevention and self reliance, concept of primary 
health care and models in different countries, diagnosis and prioritization of pharmacy-related 
community health problems, concepts of sustainable interventions, how to plan, monitor and 
evaluate projects conducted to solve pharmacy-related health problems.
5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)

ไมมี
6. ประเภทวิชา

เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

7. ภาคการศึกษาที่เปดสอนและปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน

เปดสอนประจําภาคการศึกษาตน  เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2554   เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน

ดร.ทิพาพร  กาญจนราช   และคณะ
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แบบ วช. 05
เคาโครงรายวิชา

(Course outline)

**633 201  การศึกษาปญหาสุขภาพชุมชนสําหรับเภสัชศาสตร    2 (1-3-4)
Investigation of Community Health Problems for Pharmacy Profession      

Topic   Hours
Lecture Lab

1. Significance of community oriented primary Health care 
a.  Concept of health promotion, disease prevention 
b.  Concept and significance of self reliance health care 
c.  Concept of primary health care and models of primary health care in

different countries
d. defining communities – conventional vs  modern communities 

1 3

2.  Diagnosis and prioritization of pharmacy-related community health 
Problems
a.  Preliminary examination
b.  Justification of pharmacy-related health problems 
c.  Prioritization of pharmacy-related health problem
d.  Community diagnosis through qualitative and quantitative tools 
e.   Option appraisal 

7 21

3.  Interventions to solve pharmacy-related health problems
a.  Plan of intervention project 
b.  Community participation and the sustainability of interventions
c.  Issue to be concerned in project implementation
d.  Project monitoring 
e.  Project evaluation  

7 21

Total 15 45
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แบบ วช.04
รายละเอียดของรายวิชา

1.รหัสและชื่อวิชา 
* 633 202    นิติเภสัชศาสตร และจรรยาบรรณ 2(2-0-4)

Pharmacy Law and Ethics

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

ชม.ตอสัปดาห) 
3. สังกัดวิชา 

สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ  คณะเภสัชศาสตร 

4. คําอธิบายรายวิชา  (Course description) 
หลักการของกฎหมายและการเปรียบเทียบระบบกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับ

การควบคุมยา ทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวของกับเภสัชภัณฑ ประเภทของยาเสพติดและวัตถุออก
ฤทธิ์ตอจิตประสาท  สิทธิผูบริโภคและสิทธิผูปวย  จรรยาบรรณสําหรับเภสัชกร

Principle of law and comparative legal system; comparative regulation of drug 
control; Intellectual property related to pharmaceuticals; category of narcotics and psychological 
substances; consumer’s rights and patient’s rights; code of ethics for pharmacist.  

5. เงื่อนไขรายวิชา  (Prerequisite)
ไมมี 

6.  ประเภทรายวิชา 
เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  

7.  ภาคการศึกษาที่เปดสอนและปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน 
เปดสอนประจําภาคการศึกษาตน    เริ่มตั้งแตปการศึกษา  2555 เปนตนไป 

8. อาจารยผูสอน 
ผศ.รักษวร  ใจสะอาด  
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แบบ  วช. 05
เคาโครงรายวิชา

(Course Outline)

**633 202 นิติเภสัชศาสตร และจรรยาบรรณ 2 (2–0 4)
Pharmacy Law and Ethics

หัวขอ ชั่วโมงบรรยาย
1. Principle of law and comparative legal system

a. definition, form ,and classification of law 
b. legal system 

2

2. Comparative regulation of drug control
a. drug definition and classification 
b. drug registration 
c. drug labelling and drug advertising 
d. prescription drug and non-prescription (OTC) drug
e. pharmacist and drug control 

6

3. Intellectual property related to pharmaceuticals  
a. background of Intellectual property system
b. example of IP ; patent, trademark ,trade secret, copyright.
c. profit and impact 

4

4. Category of narcotics and psychological substances
              a. category of narcotics and psychological substances
              b. pharmacist and narcotics / psychological substances

2

5. Consumer’s rights and patient’s rights 4
6. Pharmacists and Unethical Sell of Drugs and Health 4

7. Pharmacists and advertisements of  drugs, health products and 
health service

6

8. ethics 1
9. Current issues on law related to pharmacy profession 1

รวม 30
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แบบ วช.04
รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสและชื่อวิชา
**633 302  การบริบาลทางเภสัชกรรม 2(2-0-4)

Pharmaceutical Care
2. จํานวนหนวยกิต

2  หนวยกิต  (บรรยาย 2 ชม.ตอสัปดาห   ปฏิบัติการ- ชม.ตอสัปดาห       ศึกษาดวยตนเอง  
4   ชม.ตอสัปดาห) 

3. สังกัดวิชา
สาขาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร

4. คําอธิบายรายวิชา (Course description)
บทบาท หนาที่ของเภสัชกรในการใหการบริบาลทางเภสัชกรรม กระบวนการทางการ

บริบาลทางเภสัชกรรม ทักษะที่จําเปนสําหรับการใหการบริบาลทางเภสัชกรรม การบันทึกและการ
ดึงขอมูลจากบันทึกทางการแพทยเพื่อการบริบาลทางเภสัชกรรม กิจกรรมในการใหการบริบาลทาง
เภสัชกรรม

Role and function of pharmacist in provision of pharmaceutical care, processes of 
providing pharmaceutical care, Essential skills for the provision of pharmaceutical care, medical 
information and medical retrieval, pharmaceutical care activities.
5. เงื่อนไขรายวิชา (prerequisite)

ไมมี
6. ประเภทวิชา

เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
7. ภาคการศึกษาที่จะเปดสอนและปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน

เปดสอนประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2555 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน

รศ.ดร.วิวรรธน อัครวิเชียร และคณะ
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แบบ วช.05
เคาโครงวิชา

(Course outline)

**633 302  การบริบาลทางเภสัชกรรม 2(2-0-4)
Pharmaceutical Care

หัวขอ ชั่วโมง
บรรยาย

1. Introduction pharmaceutical care, Role, function and significance of 
pharmacist in providing pharmaceutical care
(บทนําสูการบริบาลทางเภสัชกรรม และบทบาท หนาที่และ
ความสําคัญของการใหการบริบาลทางเภสัชกรรม)

2. Drug distribution in a hospital 
(การกระจายยาในโรงพยาบาล)

3. Communication skills and Pharmacy counseling
(ทักษะการสื่อสารและการใหคําแนะนําปรึกษาเรื่องยา)

4. Systematic approach to provide pharmaceutical care to a patient
(การใหการบริบาลแกผูปวยอยางเปนระบบ)

5. Physical exam, medical record and drug reconciliation
(การตรวจรางกาย การบันทึกทางการแพทย และการตรวจสอบประวัติ
การใชยา)

6. Medical terminology and medical abbreviation
(เทอมทางการแพทย และคํายอทางการแพทย)

7. Diagnostic lab and the use of lab value for the provision of 
pharmaceutical care
(คาตรวจทางหองปฏิบัติการและการนําคามาใชเพื่อการใหการบริบาล
ทางเภสัชกรรม)

8. Evidence based medicine
(หลักฐานเชิงประจักษทางการแพทย)

2

2

2

2

2

2

2

2
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หัวขอ ชั่วโมง
บรรยาย

9. Pharmaceutical care activities (กิจกรรมในการใหการบริบาลทาง
เภสัชกรรม)
Drug use evaluation (การประเมินการใชยา)
Adverse drug reaction monitoring(การประเมินผลไมพึงประสงคจาก
ยา)
Drug interaction monitoring(การประเมินอันตรกิริยาระหวางยา)
Therapeutic drug monitoring(การตรวจติดตามวัดระดับยา)
Aseptic dispensary(การเตรียมและจายยาปราศจากเชื้อแกผูปวย
รายบุคคล)
Drug information service(การบริการเภสัชสนเทศ)

10. Pharmacy assurance and hospital accreditation(การประกันคุณภาพ
งานเภสัชกรรม และ การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล)

2
2

2

2
2

2
2

รวม 30
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แบบ วช.04
รายละเอียดของรายวิชา

1.รหัสและชื่อวิชา
**633 303 การบริบาลทางเภสัชกรรมในรานยา 1(1-0-2)

Pharmaceutical Care in Community Pharmacy
2.   จํานวนหนวยกิต

1  หนวยกิต  (บรรยาย 1 ชม.ตอสัปดาห   ปฏิบัติการ- ชม.ตอสัปดาห       ศึกษาดวยตนเอง  
2   ชม.ตอสัปดาห) 

3.สังกัดวิชา
สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร

4.คําอธิบายรายวิชา (Course description)
บทบาทความสําคัญของรานยาตอสังคมไทย บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของเภสัช

กรชุมชน หลักการปฏิบัติที่ดีของเภสัชกรชุมชน การใหการบริบาลทางเภสัชกรรมในฐานะของการ
เปนหนวยบริการปฐมภูมิ การใหการบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูที่เจ็บปวยดวยอาการ-โรคที่พบ
บอยๆในชุมชน การใหการบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูที่ปวยดวยโรคเรื้อรัง การใหการสงเสริม
สุขภาพและปองกันโรค การเยี่ยมบานโดยเภสัชกรชุมชน และจรรยาบรรณเภสัชกรชุมชน

Role and significance of community pharmacy to the society in Thai context, role 
function and significance of community pharmacist, good pharmacy practice, community 
pharmacy as a primary care unit, provision of pharmaceutical care for common illness, provision 
of pharmaceutical care for patient with chronic disease, provision of health promotion and disease 
prevention by community pharmacist, pharmacy home visit and ethic for community pharmacist.
5.เงื่อนไขรายวิชา (prerequisite)

ไมมี
6.ประเภทวิชา

เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)    
7.ภาคการศึกษาที่จะเปดสอนและปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน

เปดสอนประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2555 เปนตนไป
8.อาจารยผูสอน

รศ.ดร.วิวรรธน อัครวิเชียร และคณะ
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แบบ วช.05
เคาโครงวิชา

(Course outline)

**633 303 การบริบาลทางเภสัชกรรมในรานยา 1(1-0-2)
Pharmaceutical Care in Community Pharmacy

หัวขอ ชั่วโมง
บรรยาย

1. Role and significance of community pharmacy and of community
pharmacist in Thai context
(บทบาทความสําคัญของรานยาและของเภสัชกรชุมชนในบริบทของ
ประเทศไทย)

2. Good pharmacy practice
(หลักการปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรม)

3. Community pharmacy as a primary care unit
(เภสัชกรรมชุมชนในฐานะหนวยบริการปฐมภูมิ)

4. Pharmaceutical care for common illness
(การใหการบริบาลทางเภสัชกรรมสําหรับการเจ็บปวย-โรคที่พบบอยใน
ชุมชน)

5. Pharmaceutical care for patient with chronic disease by community 
pharmacist
(การใหการบริบาลทางเภสัชกรรมสําหรับผูปวยโรคเรื้อรัง โดยเภสัชกร
ชุมชน)

6. Health promotion and disease prevention by community pharmacist
(การสงเสริมสุขภาพ และการปองกันโรคโดยเภสัชกรชุมชน)

7. Pharmacy home visit
(การเยี่ยมบานโดยเภสัชกรชุมชน)

8. Ethical issue in community pharmacy
(จรรยาบรรณของเภสัชกรชุมชน)

2

2

2

2

2

2

1

2

รวม 15
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            แบบ วช.04
รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสและชื่อวิชา
**633 304  การจายยาและการใหคําแนะนํา 1         1(0-3-2)

 Dispensing and Counseling I
2. จํานวนหนวยกิต

1  หนวยกิต  (บรรยาย - ชม.ตอสัปดาห   ปฏิบัติการ3 ชม.ตอสัปดาห       ศึกษาดวยตนเอง  2   
ชม.ตอสัปดาห) 

3.   สังกัดวิชา
สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร

4.   คําอธิบายรายวิชา (Course description)
บทบาทเภสัชกรในการบริบาลทางเภสัชกรรมอยางเปนระบบในโรงพยาบาล รานยา ฝก

ปฏิบัติการซักประวัติเพื่อคนหาปญหาของผูปวย เลือกใชยาที่เหมาะสม จายยาและใหคําแนะนําการใชยา
Pharmacist role on pharmaceutical care in hospital and community pharmacy by using 

systematic approach. Training in patient interview to identify problem, select proper medication, 
dispensing and counseling.    
5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)

ไมมี
6. ประเภทวิชา

เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)       
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอนและปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน

เปดสอนประจําภาคการศึกษาปลาย  เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2554 เปนตนไป
8. อาจารยประจําวิชา

อ.สุณี เลิศสินอุดม 
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แบบ วช.05
เคาโครงรายวิชา

(Course Outline)

**633 304  การจายยาและการใหคําแนะนํา 1  1(0-3-2)
Dispensing and Counseling I

หัวขอ ชั่วโมง
ปฏิบัติการ

ฝกปฏิบัติการใหบริการทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลและรานยา
-   การซักประวัติ
-   การคนปญหาดานสุขภาพและเลือกยาที่เหมาะสม
-   การจัดเตรียมยา และการสงมอบยา
-   การใหคําแนะนําการใชยาและการปฏิบัติตัวแกผูปวย

45

                                                                          รวม 45
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            แบบ วช.04
รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสและชื่อวิชา
**633 305  การจายยาและการใหคําแนะนํา 2  1(0-3-2)

 Dispensing and Counseling II
2.จํานวนหนวยกิต

1  หนวยกิต  (บรรยาย - ชม.ตอสัปดาห   ปฏิบัติการ3 ชม.ตอสัปดาห       ศึกษาดวยตนเอง  2  ชม.
ตอสัปดาห) 

3.สังกัดวิชา
สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ  คณะเภสัชศาสตร

4.คําอธิบายรายวิชา  (Course description)
บทบาทเภสัชกรในการบริบาลทางเภสัชกรรมอยางเปนระบบในโรงพยาบาล รานยา ฝก

ปฏิบัติการซักประวัติเพื่อคนหาปญหาของผูปวย เลือกใชยาที่เหมาะสม จายยาและใหคําแนะนําการใชยา
Pharmacist role on pharmaceutical care in hospital and community pharmacy by using 

systematic approach. Training in patient interview to identify problem, select proper medication, 
dispensing and counseling.    
9. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)

ไมมี
10. ประเภทวิชา

เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรนานาชาติ)     
11. ภาคการศึกษาที่เปดสอนและปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน

เปดสอนประจําภาคการศึกษาตน  เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2555 เปนตนไป
12. อาจารยประจําวิชา

อ.สุณี เลิศสินอุดม 
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แบบ วช.05
เคาโครงรายวิชา

(Course Outline)

**633 305  การจายยาและการใหคําแนะนํา 2  1(0-3-2)
Dispensing and Counseling II

หัวขอ ชั่วโมง
ปฏิบัติการ

ฝกปฏิบัติการใหบริการทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลและรานยา
-   การซักประวัติ
-   การคนปญหาดานสุขภาพและเลือกยาที่เหมาะสม
-   การจัดเตรียมยา และการสงมอบยา
-   การใหคําแนะนําการใชยาและการปฏิบัติตัวแกผูปวย

45

                                                                          รวม 45
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         แบบ วช.04
รายละเอียดของรายวิชา

1.รหัสและชื่อวิชา
**633 306 การจายยาและการใหคําแนะนํา 3  1(0-3-2)

 Dispensing and Counseling III
2.จํานวนหนวยกิต

 1  หนวยกิต  (บรรยาย - ชม.ตอสัปดาห   ปฏิบัติการ3 ชม.ตอสัปดาห       ศึกษาดวยตนเอง  2  
ชม.ตอสัปดาห) 

3.สังกัดวิชา
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ  คณะเภสัชศาสตร

4.คําอธิบายรายวิชา  (Course description)
บทบาทเภสัชกรในการบริบาลทางเภสัชกรรมอยางเปนระบบในโรงพยาบาล รานยา ฝก

ปฏิบัติการซักประวัติเพื่อคนหาปญหาของผูปวย เลือกใชยาที่เหมาะสม จายยาและใหคําแนะนําการใชยา
Pharmacist role on pharmaceutical care in hospital and community pharmacy by using 

systematic approach. Training in patient interview to identify problem, select proper medication, 
dispensing and counseling.    
13. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)

ไมมี
14. ประเภทวิชา

เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)      
15. ภาคการศึกษาที่เปดสอนและปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน

เปดสอนประจําภาคการศึกษาปลาย  เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2556 เปนตนไป
16. อาจารยประจําวิชา

อ.สุณี เลิศสินอุดม 
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แบบ วช.05
เคาโครงรายวิชา
(Course outline)

**633 306 การจายยาและการใหคําแนะนํา 3  1(0-3-2)
Dispensing and Counseling III

หัวขอ ชั่วโมง
ปฏิบัติการ

ฝกปฏิบัติการใหบริการทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลและรานยา
-   การซักประวัติ
-   การคนปญหาดานสุขภาพและเลือกยาที่เหมาะสม
-   การจัดเตรียมยา และการสงมอบยา
-   การใหคําแนะนําการใชยาและการปฏิบัติตัวแกผูปวย

45

                                                                          รวม 45
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แบบ วช. 04

รายละเอียดของรายวิชา

1. ระหัสและชื่อวิชา
         **633 307 การจัดการทางเภสัชกรรม 2(2-0-4)

Management Issues in Pharmacy
2. จํานวนหนวยกิต

2  หนวยกิต  (บรรยาย 2 ชม.ตอสัปดาห   ปฏิบัติการ- ชม.ตอสัปดาห       ศึกษาดวยตนเอง  4   
ชม.ตอสัปดาห) 

3. สังกัดวิชา
สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ   คณะเภสัชศาสตร

4. คําอธิบายรายวิชา (Course description)
แนวคิดเรื่องการบริหารทั่วไปสําหรับเภสัชกร การบริหารทรัพยากรมนุษยและพฤติกรรมองคกร 

ความสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการโครงการ ระบบขอมูลในการ
จัดการดานยาและการบริหารเวชภัณฑ

General management concepts for pharmacists, human resource management and 
organizational behavior, interpersonal relationships and effective communication, proposal and project 
management, information systems in drug management and procurement.

5. เงื่อนไขของรายวิชา (prerequisite) 
ไมมี

6. ประเภทรายวิชา
เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)      

7. ภาคการศึกษาที่เปดสอนและปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาปลาย  เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2555 เปนตนไป

8. อาจารยผูสอน
ดร.วรรณี  ชัยเฉลิมพงษ  และคณะ
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แบบ วช. 05

เคาโครงรายวิชา

(Course outline)

         **633 307 การจัดการทางเภสัชกรรม 2(2-0-4)
Management Issues in Pharmacy

หัวขอ
ชั่วโมงบรรยาย

1. General management concepts for pharmacists
a. Roles and functions of management
b. Managing man, money and time – the Deming cycle, 

planning, organizing, directing, controlling
c. Good governance

4

2. Human resource management and organizational behaviour
a. Right man-right job: JD/JS/competencies
b. Managing the human resource - recruiting, orientation, 

development, evaluation, promotion, firing, retirement
c. Motivation – factors affecting job satisfaction

6

3.  Interpersonal relationships and effective communication 4

4. Proposal and project management 2

5.  Comparative drug management in different countries
a. National drug policies, Essential Drug Lists
b. Drug selection
c. Drug procurement
d. Drug distribution and use
e. Tools for drug management – ABC, VEN, EOQ etc.

10

6. Information systems in drug management and procurement 4

รวม 30
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แบบ วช.04
รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสและชื่อวิชา
**633 308  วิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร 1 2(2-0-4)

Research Methods in Pharmaceutical Sciences I
2. จํานวนหนวยกิต

 2  หนวยกิต  (บรรยาย 2 ชม.ตอสัปดาห   ปฏิบัติการ- ชม.ตอสัปดาห       ศึกษาดวยตนเอง  4   
ชม.ตอสัปดาห) 

3. สังกัดวิชา

สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ   คณะเภสัชศาสตร
4. คําอธิบายรายวิชา (Course description)

มูลฐานการทําวิจัยทางเภสัชศาสตร การสืบคนขอมูลในการทบทวนวรรณกรรม  สถิติ
พรรณนาเบื้องตน  ลักษณะของขอมูลและตัวแปร ระดับการวัดของตัวแปร  แนวคิดของความนาจะเปน
และสถิติที่เกี่ยวของการกับวิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณ  สถิติอนุมาน การทดสอบสมมติฐานและ
การประมาณคา   ระเบียบการวิจัยและการออกแบบการวิจัยทางหองปฏิบัติการ และสถิติที่ใชการวิจัยทาง
หองปฏิบัติการเบื้องตน   หลักฐานเชิงประจักษทางการแพทย การแปลผลของสถิติที่พบบอยในงานวิจัย
ทางเภสัชกรรมปฏิบัติ 

Fundamentals of conducting research in pharmaceutical sciences, literature searching, 
descriptive statistics, characteristics of data and variables, level of measurement; concepts of probability 
and statistics for data analysis in quantitative research, inferential statistics, estimation and hypothesis 
testing, research methods and designs in laboratory research, statistics in laboratory research, evidence 
based medicine, interpretation of statistics in pharmacy practice research.

5. เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite)
ไมมี

6. ประเภทวิชา
เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)      

7. ภาคการศึกษาที่เปดสอนและปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป

8. อาจารยผูสอน
รศ.ดร.สุพล   ลิมวัฒนานนท  และคณะ
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แบบ วช.05

เคาโครงรายวิชา

(Course outline)

**633 308 วิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร 1 2(2-0-4)
                                        Research Methods in Pharmaceutical Sciences I

หัวขอ
ชั่วโมง

บรรยาย
หลักการวิจัยเบื้องตนทางเภสัชศาสตร 2
การสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ  ในการทบทวนวรรณกรรม 4
การวัดตัวแปร ระดับการวัด ในการวิจัยเชิงปริมาณ สถิติพรรณนา และการนําเสนอ
ขอมูลโดย Microsoft Excel

4

ระเบียบการวิจัยและการออกแบบการวิจัยทางหองปฏิบัติการ 4
แนวคิดของสถิติที่เกี่ยวของการกับวิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณ  สถิติอนุมาน 
การทดสอบสมมติฐานและการประมาณคา

4

การอานรายงานการวิจัยเบื้องตน สถิติที่ใชการวิจัยทางหองปฏิบัติการเบื้องตน 4
การอานรายงานการวิจัยเบื้องตน การแปลผลของสถิติที่พบบอยในงานวิจัยทางเภสัช
กรรมปฏิบัติเบื้องตน

4

หลักฐานเชิงประจักษทางการแพทย 4
รวม 30
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แบบ วช.04
รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสและชื่อวิชา
**633 309  วิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร 2 2(1-3-4)

Research Methods in Pharmaceutical Sciences II
2. จํานวนหนวยกิต

2  หนวยกิต  (บรรยาย  1 ชม.ตอสัปดาห  ปฏิบัติการ 3 ชม.ตอสัปดาห  ศึกษาดวยตนเอง  4  ชม.
ตอสัปดาห)     
3.    สังกัดวิชา

สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร
4.    คําอธิบายรายวิชา (Course description)

การนําเขาและการจัดการขอมูลในการวิจัย โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  การวิเคราะหและแปล
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ กรณีขอมูลที่เปนคาตอเนื่อง โดยใชสถิติ t-test, paired t-test, analysis of variance 
(ANOVA), factorial ANOVA, repeated measured ANOVA  กรณีขอมูลเปนนามเสกลและอันดับสเกล 
โดยใชสถิติ chi-square, non-parametric tests  กรณีที่วิเคราะหโดยควบคุมตัวแปรรวมดวยสถิติ multiple 
linear regression, ANCOVA, multiple logistic regression  การแปลรายงานการวิจัยทางคลินิกที่ใชสถิติ
ขั้นสูง ไดแก survival analysis, cox proportional hazard regression  การคํานวณขนาดตัวอยางที่ใชในการ
วิจัยทางเภสัชศาสตร

Data enter and data management by using computer, data analysis and interpretation in cases of 
continuous data by using t-test, paired t-test, analysis of variance (ANOVA), factorial ANOVA, 
repeated measured ANOVA, data analysis and interpretation in cases of nominal and ordinal data by 
using chi-square, non-parametric tests, data analysis and interpretation in cases of covariates by using 
multiple linear regression, ANCOVA, multiple logistic regression; interpretation of advanced statistics 
in clinical research, survival analysis, cox proportional hazard regression; sample size calculation in 
pharmaceutical science research.
3. เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite)

633 308  

4. ประเภทวิชา
เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)      

5. ภาคการศึกษาที่เปดสอนและปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาปลาย  เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2555  เปนตนไป

6. อาจารยผูสอน
ดร.ทิพาพร   กาญจนราช   และคณะ
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แบบ วช.05

เคาโครงรายวิชา

(Course outline)

**633 309  วิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร 2 2(1-3-4)
 Research Methods in Pharmaceutical Sciences II

จํานวนชั่วโมง
หัวขอ

บรรยาย ปฏิบัติการ
การนําเขาขอมูลในการวิจัยและการจัดการขอมูลในการวิจัย  โดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร

2 6

การวิเคราะหขอมูลและแปลผลการวิจัยเชิงปริมาณ กรณีการเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยของประชากร 2 กลุม โดยใชสถิติ t-test และ paired t-test

2 6

การวิเคราะหขอมูลและแปผลการวิจัยเชิงปริมาณ กรณีการเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยของประชากร 2 กลุมขึ้นไป โดยใชสถิติ ANOVA, Factorial 
ANOVA และ Repeated measured ANOVA

3 9

การวิเคราะหขอมูลและแปผลการวิจัยเชิงปริมาณ กรณีการเปรียบเทียบคา
สัดสวน โดยใชสถิติ Chi square test

1 3

การวิเคราะหขอมูลและแปลผลการวิจัยเชิงปริมาณ กรณีตัวแปรตามเปน
อันดับเสกล หรือไมเปนการแจกแจงปกติ โดยใช Non-parametric tests

1 3

การวิเคราะหขอมูลและแปลผลการวิจัยเชิงปริมาณ กรณีตัวแปรตามเปน 
dichotomous outcome และตองการควบคุมปจจัยรวม โดยใชสถิติ Multiple 
logistic regression

1 3

การวิเคราะหขอมูลและแปลผลการวิจัยเชิงปริมาณ กรณีตัวแปรตามเปนคา
ตอเนื่อง และตองการควบคุมปจจัยรวม โดยใชสถิติ Multiple linear 
regression

1 3

การวิเคราะหขอมูลและแปลผลการวิจัยเชิงปริมาณ กรณีตัวแปรตามเปนคา
ตอเนื่อง และตองการควบคุมปจจัยรวม โดยใชสถิติ ANCOVA

1 3

การแปลผลการวิจัยทางคลินิกที่ใชสถิติขั้นสูง ไดแก survival analysis และ 
cox proportional hazard regression

1 3

การคํานวณขนาดตัวอยางที่ใชในการวิจัยทางเภสัชศาสตร 2 6
รวม 15 45
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แบบ วช.04
รายละเอียดของรายวิชา

1.รหัสและชื่อวิชา
**633 310  วิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร 3 2(1-3-4)

Research Methods in Pharmaceutical Sciences III
2.จํานวนหนวยกิต

 2  หนวยกิต  (บรรยาย 1 ชม.ตอสัปดาห   ปฏิบัติการ 3 ชม.ตอสัปดาห       ศึกษาดวยตนเอง  4   
ชม.ตอสัปดาห) 

3.สังกัดวิชา

สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ    คณะเภสัชศาสตร
4.คําอธิบายรายวิชา (Course description)

หลักปรัชญาในการวิจัย  การวิจัยที่ประเมินผลลัพธทางการแพทยและเภสัชศาสตร  การวิจัยเชิง
คุณภาพ  กระบวนการวิจัยและจริยธรรมในการวิจัย  

Scientific inquiry and Philosophy of  research, outcome research, qualitative research, research 
process and ethical considerations in conducting a research project.
5.เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite)

633 309

6.ประเภทวิชา

เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)      
7.ภาคการศึกษาที่เปดสอนและปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน

เปดสอนประจําภาคการศึกษาตน   เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2556 เปนตนไป

8.อาจารยผูสอน

ดร.อารีวรรณ   เชี่ยวชาญวัฒนา  และคณะ
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แบบ วช.05

เคาโครงรายวิชา

(Course outline)

**633 310 วิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร  3 2(1-3-4)
 Research Methods in Pharmaceutical Sciences III

จํานวนชั่วโมง
หัวขอ

บรรยาย ปฏิบัติการ

หลักปรัชญาในการวิจัย 1 3

การวิจัยที่ประเมินผลลัพธทางการแพทยและเภสัชศาสตร 3 9

การวิจัยเชิงคุณภาพ
- หลักการของการวิจัยเชิงคุณภาพ
- การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ
- การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ
- การตรวจสอบความเที่ยงตรงของขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ

4 12

กระบวนการวิจัยและจริยธรรมในการวิจัย
- การเขียนโครงรางของการวิจัย
- การกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย
- การทบทวนวรรณกรรม
- การกําหนดกรอบในการวิจัย
- การเลือกรูปแบบของการวิจัย
- การสุมตัวอยางในการวิจัย การประเมินการเปนตัวแทน

ประชากรของกลุมตัวอยาง
- เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
- การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย
- อัตราการตอบกลับในการวิจัย  อคติและขอจํากัดของการวิจัย  

แนวทางในการลดอคติในการวิจัย  ขอจํากัดของรูปแบบการวิจัย
ตางๆ 

- การจัดการขอมูล  การแปลผลการวิจัย  การเขียนวิจารณและ
สรุปผลการวิจัย

7 21

รวม 15 45
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แบบ วช.04
รายละเอียดของรายวิชา

1.รหัสและชื่อวิชา
*633 311 เภสัชจลนศาสตรคลินิก 2(2-0-4)

Clinical Pharmacokinetics
2.จํานวนหนวยกิต

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

สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ    คณะเภสัชศาสตร
4.คําอธิบายรายวิชา (Course description)

ความสําคัญของเภสัชจลนศาสตรและเภสัชพลศาสตรตอการรักษาดวยยา, ความแตกตางดานเภสัช
จลนศาสตรและขนาดยาสําหรับผูปวยเฉพาะราย,เภสัชจลนศาสตรสําหรับผูปวยเฉพาะกรณี,หลักการพิจารณา
ขนาด ระยะหาง และวิธีบริหารยา, เภสัชจลนศาสตรประชากร, การคํานวณขนาดยาในผูปวยเฉพาะกรณี ใน
ผูปวยที่มีภาวะตับ/ไตบกพรอง ในผูปวยที่มีการลางไต ในผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว ในผูปวยที่มีปญหาเรื่อง
อันตรกิริยาระหวางยา, การเตรียมตัวเพื่อเปนสวนหนึ่งของทีมสหสาขา, และการเขียนเชิงคลินิก 

Significance of Pharmacokinetics/pharmacodynamics in drug therapy, concepts in pharmacokinetic 
variability and individualization of drug dosage regimen, pharmacokinetics in special populations, concepts in 
determination and designing of dose, dosing interval and route of administration, population pharmacokinetics, 
drug dosing in special populations, renal and hepatic diseases, dialysis, heart failure, drug interactions, clinical 
consult preparation and clinical writing.
5.เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite)

366 316, 366 326, 633 302, 634 401

6.ประเภทวิชา

เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)      
7.ภาคการศึกษาที่เปดสอนและปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน

เปดสอนประจําภาคการศึกษาตน   เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2555 เปนตนไป

8.อาจารยผูสอน

รศ.อาภรณี  ไชยาคํา
ดร.อัจฉราวรรณ  โตภาคงาม
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แบบ วช.05
เคาโครงวิชา

(Course outline)

*633 311 เภสัชจลนศาสตรคลินิก 2(2-0-4)
Clinical Pharmacokinetics

หัวขอ ชั่วโมง
บรรยาย

1. Review of Pharmacokinetic/Pharmacodynamic Principles (Significance 
of Pharmacokinetics/Pharmacodynamics in Drug Therapy)

2. Concepts in Pharmacokinetic Variability and Individualization of Drug 
Dosage Regimen

3. Pharmacokinetics in Special Populations
4. Concepts in Determination and Designing of Dose, Dosing Interval and 

Route of Administration
5. Population Pharmacokinetics
6. Drug Dosing in Special Populations, Renal and Hepatic Diseases, 

Dialysis, Heart Failure, Drug Interactions
7. Clinical Consult Preparation and Clinical Writing
8. Workshop on Case Studies

2

2

4
3

5
6

4
4

รวม 30
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แบบ วช 04

รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสและชื่อวิชา
*633 401     เภสัชบําบัด 1 3 (2-3-6)

    Pharmacotherapeutics I
2. จํานวนหนวยกิต

 3  หนวยกิต  (บรรยาย 2 ชม.ตอสัปดาห   ปฏิบัติการ3 ชม.ตอสัปดาห  ศึกษาดวยตนเอง  6   ชม.
ตอสัปดาห) 

3. สังกัดวิชา
สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร

4. คําอธิบายรายวิชา (Course description)
สาเหตุ อาการและพยาธิสภาพของโรค  เปาหมายของการรักษา การวางแผนการรักษา  เทคนิค

การจายยาและการใหคําปรึกษาดานยาแกผูปวย การใชยาเพื่อบําบัดรักษาโรคตามอาการและพยาธิสภาพ
ของโรค เภสัชจลนศาสตรคลินิก โภชนบําบัด การติดตามอาการไมพึงประสงค การใหบริการเภสัช
สนเทศ และการประเมินการใชยาในโรคทางตา หูคอ จมูก โรคติดเชื้อ (ตอนที่ 1) โรคผิวหนัง โรคทางสูติ
นรีเวช โรคทางเดินอาหาร (ตอนที่ 1) และโรคระบบประสาท (ตอนที่ 1)

Etiology, clinical features, management, dispensing techniques and patient’s counseling,  drug 
treatment, clinical pharmacokinetics, diet therapy, adverse drug reaction monitoring, drug information 
service, and drug use evaluation in EENT disorder, Infectious diseases (part 1), dermatologic disorders, 
gynecologic and obstetric disorders, gastrointestinal tract disorders (part 1), and neurologic disorders 
(part 1).

5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)
365 316#, 366 316#, 633 302#

6. ประเภทวิชา
เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)       

7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน  และปการศึกษาที่เริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาตน  เริ่มตั้งแตปการศึกษา  2555 เปนตนไป

8. อาจารยผูสอน
รศ. ดร. นฤมล  เจริญศิริพรกุล  และ ผศ.ดร.เชิดชัย  สุนทรภาส
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แบบ วช. 05
เคาโครงวิชา

(Course outline)

*633 401     เภสัชบําบัด  1 3 (2-3-6)
        Pharmacotherapeutics  I

  HoursTopic
Lecture Lab

1. Introduction to pharmacotherapeutics
- Understanding concept and process of pharmacotherapeutic 

service
- Basic skill for pharmacy dispensing
- Systematic approach to performed pharmaceutical care

2 6

2. Drug used in Special Populations
- Pediatric and Geriatric
- Pregnancy and Lactation

2 0

3. EENT disorder
- Otitis media, Conjunctivitis, Hordeolum, Glaucoma, 

Cataract, Pingueculae, Allergic rhinitis

4 6

4. Infectious diseases (part 1)
- Introduction to pharmacotherapy of infection
- Upper respiratory tract infection, common cold, sinusitis, 

Pharyngitis, Bronchitis, Laryngitis, Tonsilitis
- Viral infection : Herpes, Mumps, Measles, Rubella, Rota 

virus
- UTI & STD

8 12

5. Dermatologic disorders
- Acne and seborrhic dermatitis
- Eczema, Dermatitis, Psoriasis
- Skin infection
- Antiseptics and disinfectants

4 6
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  HoursTopic
Lecture Lab

6. Gynecologic and obstetric disorders
- Contraception
- Menstrual-related disorders, Endometriosis
- Hormone therapy

4 6

7. Gastrointestinal tract disorders (part 1)
- GERD, PUD, NUD, N/V
- Hemorrhoids
- Diarrhea, Constipation
- Gastrointestinal tract infection, helminthes

4 6

8. Neurologic disorders (part 1)
- Headache and Migraine
- Vertigo and Dizziness
- Pain management (Narcotic)

2 3

Total 30 45
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แบบ วช 04

รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสและชื่อวิชา
* 633 402     เภสัชบําบัด 2 3 (2-3-6)

     Pharmacotherapeutics II
2. จํานวนหนวยกิต

 3  หนวยกิต  (บรรยาย 2 ชม.ตอสัปดาห   ปฏิบัติการ 3 ชม.ตอสัปดาห   ศึกษาดวยตนเอง  6   ชม.
ตอสัปดาห) 

3.   สังกัดวิชา
สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร

4.   คําอธิบายรายวิชา (Course description)
สาเหตุ อาการและพยาธิสภาพของโรค  เปาหมายของการรักษา การวางแผนการรักษา  เทคนิค

การจายยาและการใหคําปรึกษาดานยาแกผูปวย การใชยาเพื่อบําบัดรักษาโรคตามอาการและพยาธิสภาพ
ของโรค เภสัชจลนศาสตรคลินิก โภชนบําบัด การติดตามอาการไมพึงประสงค การใหบริการเภสัช
สนเทศ และการประเมินการใชยาในโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง, โรคกระดูกและขอ, โรคระบบตอม
ไรทอ, โรคหัวใจและหลอดเลือด (ตอนที่ 1) โรคระบบประสาท (ตอนที่ 2)  การกอภูมิคุมกัน และ โภชน
บําบัด

Etiology, clinical features, management, dispensing techniques and patient’s counseling,  drug 
treatment, clinical pharmacokinetics, diet therapy, adverse drug reaction monitoring, drug information 
service,  and drug use evaluation in chronic respiratory tract disorder, bone and joint disorders, 
endocrinologic disorders, cardiovascular disorders (part 1), neurologic disorders (part 2), immunization, 
and diet therapy.

3. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)
365 316#, 366 316#, 633 302#

4. ประเภทวิชา
เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรนานาชาติ)        

5. ภาคการศึกษาที่เปดสอน  และปการศึกษาที่เริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาปลาย   เริ่มตั้งแตปการศึกษา  2555 เปนตนไป

6. อาจารยผูสอน
รองศาสตราจารย ดร. วิวรรธน  อัครวิเชียร และอาจารยดร. วีรวรรณ อุชายภิชาติ
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แบบ วช. 05
เคาโครงวิชา

(Course outline)

*633  402     เภสัชบําบัด  2 3 (2-3-6)
      Pharmacotherapeutics  II

  HoursTopic
Lecture Lab

1.    Supplementary Food and Aspects on Drug Interactions 4 6
2. Chronic respiratory tract disorder

- Asthma
- Chronic obstructive lung disease (COPD)
- Smoking cessation
- TDM of Theophylline

4 6

3. Bone and joint disorders
- Osteoarthritis
- Rheumatoid arthritis
- Gout and hyperuricemia 
- Osteoporosis
- Nonpharmacologically management of Bone and joint 

disorders

4 6

 4. Endocrinologic disorders
- Metabolic syndrome/ Diabetes mellitus (DM)
- Nonpharmacologically management of DM
- Thyroid disorders
- Adrenal gland disorders

4 6

 5. Cardiovascular disorders (CVS) (part 1)
- Hypertension
- Chronic Heart failure (CHF)
- Dyslipidemia
- Nonpharmacologically management of CVS disorders
- TDM of digoxin

6 9
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  HoursTopic
Lecture Lab

6. Neurologic disorders (part 2)
- Seizures (Epilepsy)
- Parkinson’s disease
- Others : Trigeminal neuralgia and Facial palsy, Neuritis and 

neuropathy
- TDM of Antiepileptic drugs

4 6

7. Immunization
- Vaccine/ Active and passive immunization 
- Toxoid , antitoxin, Immunoglobulin
- Storage and handling of biological product

2 3

8. Diet therapy
- Principle of diet therapy
- Energy / Nutrition requirement, Assessment of nutritional 

status
- Enteral, Parenteral Nutrition

2 3

                                                                         Total 30 45
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แบบ วช 04

รายละเอียดของรายวิชา

1.รหัสและชื่อวิชา
**633  403     เภสัชบําบัด   3 3 (2-3-6)

     Pharmacotherapeutics  III
2.จํานวนหนวยกิต

 3  หนวยกิต  (บรรยาย 2 ชม.ตอสัปดาห   ปฏิบัติการ3 ชม.ตอสัปดาห  ศึกษาดวยตนเอง  6   ชม.
ตอสัปดาห) 

3.สังกัดวิชา
สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร

4. คําอธิบายรายวิชา  (Course description)
สาเหตุ อาการและพยาธิสภาพของโรค  เปาหมายของการรักษา การวางแผนการรักษา  เทคนิค

การจายยาและการใหคําปรึกษาดานยาแกผูปวย การใชยาเพื่อบําบัดรักษาโรคตามอาการและพยาธิสภาพ
ของโรค เภสัชจลนศาสตรคลินิก โภชนบําบัด การติดตามอาการไมพึงประสงค  การใหบริการเภสัช
สนเทศ และการประเมินการใชยาในโรคติดเชื้อ (ตอนที่ 2) โรคของระบบเลือด โรคระบบหัวใจและ
หลอดเลือด (ตอนที่ 2) โรคไต (ตอนที่ 1) โรคระบบภูมิคุมกัน (ตอนที่ 1) โรคจิตเวช (ตอนที่ 1)

Etiology, clinical features, management, management of pharmaceutical products available in 
the market, dispensing techniques and patient’s counseling,  drug treatment, clinical pharmacokinetics, 
diet therapy, adverse drug reaction monitoring, drug information service, and drug use evaluation in 
infectious diseases (part 2), hematologic disorders, cardiovascular disorders (part 2), renal disorders 
(part 1), immunologic disorders (part 1), and psychiatric disorders (part 1).

5.เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)
 365 316#, 366 326#,  633 302#

6.ประเภทวิชา
เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรนานาชาติ)        

7.ภาคการศึกษาที่เปดสอน  และปการศึกษาที่เริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาตน  เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2556   เปนตนไป

8.อาจารยผูสอน
อาจารย ดร. เดนพงศ  พัฒนเศรษฐานนท และอาจารย ดร. อัจฉราวรรณ โตภาคงาม
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แบบ วช. 05
เคาโครงวิชา

(Course outline)

**633  403     เภสัชบําบัด   3 3 (2-3-6)
         Pharmacotherapeutics   III

  HoursTopic
Lecture Lab

1. Infectious diseases (part 2)
- Lower respiratory tract infection, pneumonia 
- HIV and Opportunistic infections
- Tuberculosis
- TDM of Aminoglycosides and Vancomycin

6 9

2. Hematologic disorders
- Anemia, thalassemia, G-6PD deficiency
- Bleeding disorders

2 3

3. Cardiovascular disorders (part 2)
- Arrhythmia
- Acute coronary syndrome 
- Stroke
- Valvular heart disease
- Thromboembolism and anticoagulant

6 9

4. Renal disorders (part 1)
- Fluid replacement therapy, plasma expander, and blood 

product
- Electrolyte and Acid-base disorders
- Acute Renal Failure (ARF), Chronic Kidney Disease (CKD)
- RRT: Hemodialysis,  Peritoneal dialysis
- Dosage adjustment in renal insufficiency

8 12

5. Immunologic disorders (part 1)
- SLE, connective tissue disease
- Allergic- Pseudoallergic reaction
- Use of Immunomodulators

4 6

8. Psychiatric disorders (part 1)
- Anxiety
- Moos disorders
- TDM of Lithium

4 6

                                                                               Total 30 45
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แบบ วช 04
รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสและชื่อวิชา
**633 404 เภสัชบําบัด   4 3 (2-3-6)

Pharmacotherapeutics  IV
2. จํานวนหนวยกิต

 3  หนวยกิต  (บรรยาย 2 ชม.ตอสัปดาห   ปฏิบัติการ3 ชม.ตอสัปดาห   ศึกษาดวยตนเอง  6  ชม.
ตอสัปดาห) 

3.    สังกัดวิชา
สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร

4.    คําอธิบายรายวิชา (Course description)
สาเหตุ อาการและพยาธิสภาพของโรค  เปาหมายของการรักษา การวางแผนการรักษา  เทคนิค

การจายยาและการใหคําปรึกษาดานยาแกผูปวย การใชยาเพื่อบําบัดรักษาโรคตามอาการและพยาธิสภาพ
ของโรค เภสัชจลนศาสตรคลินิก โภชนบําบัด การติดตามอาการไมพึงประสงค การใหบริการเภสัช
สนเทศ และการประเมินการใชยาในโรคติดเชื้อ (ตอนที่ 3) โรคระบบทางเดินอาหาร (ตอนที่ 2) โรคระบบ
ประสาท (ตอนที่ 3) โรคจิตเวช (ตอนที่ 2) โรคไต (ตอนที่ 2)

Etiology, clinical features, management, management of pharmaceutical products available in 

the market, dispensing techniques and patient’s counseling,  drug treatment, clinical pharmacokinetics, 
diet therapy, adverse drug reaction monitoring,  drug information service,  and drug use evaluation in 
Infectious diseases (part 3), oncologic disorders , gastrointestinal tract disorders (part 2), neurologic 
disorders (part 3), psychiatric disorder (part 2), renal disorders (part 2)

3. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)
365 316#, 366 326#,  633 302#

6.   ประเภทวิชา
เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)         

7.     ภาคการศึกษาที่เปดสอน  และปการศึกษาที่เริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาปลาย  เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2556

8.อาจารยผูสอน
อาจารย ดร. สมชาย  สุริยะไกร และผูชวยศาสตราจารยสุภัสร สุบงกช
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แบบ วช. 05
เคาโครงวิชา

(Course outline)

**633  404  เภสัชบําบัด   4 3 (2-3-6)
Pharmacotherapeutics   IV

  HoursTopic

Lecture Lab
1.    Infectious diseases (part 3)

- Endemic infection  (Melioidosis, Leptospirosis, Typhus, 
Dengue, Bird flu, Malaria, HFM)

- Systemic fungal infection
- Sepsis, CNS infection, Intraabdominal infection, 
- Principal of surgical prophylaxis

8 12

2. Oncologic disorders (part 1)
- Common solid cancers
- Hematologic cancers
- Supportive care
- Principle of chemotherapy
- Aseptic dispensary and cytotoxic preparation
- Cancer Pain management
- Management of toxicities associated with chemotherapy
- Oncologic emergencies

10 15

3. Gastrointestinal tract disorders (part 2)
- Hepatitis / cirrhosis, hepatic encephalopathy, Portal 

hypertension, variceal bleeding
- Cholelithiasis
- IBD, IBS
- pancreatitis
- Drug-induced liver disease

4 6

4. Neurologic disorders (part 3)
- Alzheimer’s Disease, Dementia

2 3
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  HoursTopic

Lecture Lab
5. Psychiatric disorder (part 2)

- Schizophrenia
- Sleep disorders

2 3

6. Renal disorders (part 2)
- Drug-induced nephrotoxicity
- Nephrolithiasis, Glomerular disease 
- Renal Transplantation and Immunosuppressive agents
- TDM of Immunosuppressive agents

4 6

                                                                      Total 30 45



173

แบบ วช. 04

รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสและชื่อวิชา
**633 405 วิธีการประเมินคายาใหม 2(1-3-4)

Methods  for  Evaluation  of  New  Drug 
2. จํานวนหนวยกิต

2  หนวยกิต  (บรรยาย 1 ชม.ตอสัปดาห   ปฏิบัติการ3 ชม.ตอสัปดาห       ศึกษาดวยตนเอง  4   
ชม.ตอสัปดาห) 

3.   สังกัดวิชา
สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร

4.   คําอธิบายรายวิชา (Course description)
การสืบคนขอมูล การประเมินวรรณกรรม เทคนิคในการทํารายงานและการนําเสนอรายงาน 

การแปลผลการวิเคราะหโดยใชสถิติขั้นสูงในดานเภสัชจลนศาสตร เภสัชวิทยา งานวิจัยทางคลินิกที่เปน
การทดลองแบบสุม อภิธานวิเคราะห  การแปลผลวิธีทางชีวสถิติขั้นสูงของรายงานการวิจัยที่ตีพิมพ
เกี่ยวกับการรักษาดวยยา การแปลผลการวิเคราะหงานวิจัยดานคุณภาพชีวิต วิธีการประเมินสิ่งพิมพ  
โฆษณา แนวคิดใหมของการรักษาดวยยา นักศึกษาจะไดรับมอบหมายใหไปศึกษาคนควาแงมุมตาง ๆ  
ของยาใหมตัวใดตัวหนึ่ง นักศึกษาจะตองประมวลรวบรวมความรู เพื่อนําเสนออภิปรายและวิจารณโดยใช
เหตุผลประกอบ 

Data searching, literature evaluation, writing report and presentation, interpretation of 
analysis using advanced statistics in pharmacokinetic and pharmacology studies, randomized  controlled  
trial, meta-analysis, interpretation of analysis using advanced biostatistics to evaluate drug  therapy, 
interpretation of results of quality of life studies, methods to evaluate drug advertisement, new concepts 
in drug therapy, student  will  be assigned to study  all aspects of a new drug and present it with  
reasonable  discussion. 

3. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)
ไมมี

4. ประเภทวิชา
เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)            

5. ภาคการศึกษาที่เปดสอนและปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาปลาย  เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2556 เปนตนไป 

6. อาจารยผูสอน
รศ.ดร.จุฬาภรณ   ลิมวัฒนานนท  ดร. อัจฉราวรรณ โตภาคงาม และคณะ
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แบบ วช. 05
เคาโครงรายวิชา
(Course outline)

**633 405 วิธีการประเมินคายาใหม 2(1-3-4)
Methods  for  Evaluation  of  New  Drug 

หัวขอ ชั่วโมง
บรรยาย

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ

การสืบคนขอมูล 1 3
การประเมินวรรณกรรม 1 3
เทคนิคในการทํารายงานและการนําเสนอรายงาน 1 3
การแปลผลสถิติขั้นสูงดานเภสัชจลนศาสตร 2 6
การแปลผลสถิติดานเภสัชวิทยา 2 6
งานวิจัยทางคลินิกที่เปนการทดลองแบบสุม 1 3
อภิธานวิเคราะห 1 3
การแปลผลวิธีทางชีวสถิติขั้นสูงดานการรักษาดวยยา 2 6
   - การเปลี่ยนแปลงของผลจากตัวแปรที่สงเสริมหรือตานกัน
   - ผลจากตัวแปรกวน
   - การวิเคราะหโดยปรับดวยกลุมยอย
   - การทดสอบแนวโนม
   - การวิเคราะหการรอดชีพ
   - การวิเคราะหถดถอยสัดสวนความเสี่ยงคอกซ
   - การวิเคราะหถดถอยลอจิสติค

วิธีการประเมินสิ่งพิมพโฆษณา 1 3
การแปลผลการวิเคราะหงานวิจัยดานคุณภาพชีวิต 1 3
แนวคิดใหมของการรักษาดวยยา 2 3
นําเสนอรายงานยาใหม 3

รวม 15 45
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แบบ วช. 04

รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสและชื่อวิชา
**633 406 เภสัชเศรษฐศาสตรขั้นแนะนํา 2(2-0-4)

Introduction to Pharmacoeconomics
2. จํานวนหนวยกิต

2  หนวยกิต  (บรรยาย 2 ชม.ตอสัปดาห   ปฏิบัติการ- ชม.ตอสัปดาห   ศึกษาดวยตนเอง  4   ชม.
ตอสัปดาห) 

3. สังกัดวิชา
สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ   คณะเภสัชศาสตร

4. คําอธิบายรายวิชา (Course description)
การใชยาและการบริการสุขภาพในทัศนะทางเศรษฐศาสตร  การเงินดานบริการสุขภาพ  การ

ประเมินทางเศรษฐศาสตรของการใชยา    
Drug utilization and health care services under the economic perspective; health care financing; 

economic evaluation of drug therapy.

5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)
ไมมี

6. ประเภทวิชา
เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)         

7. ภาคการศึกษาที่เปดสอนและปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2556 เปนตนไป

8. อาจารยผูสอน
ผศ.ดร.นุศราพร  เกษสมบูรณ  และ รศ.ดร.สุพล  ลิมวัฒนานนท 
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แบบ วช. 05
เคาโครงรายวิชา

(Course Outline)

**633 406 เภสัชเศรษฐศาสตรขั้นแนะนํา 2(2-0-4)
         Introduction to Pharmacoeconomics

หัวขอ ชั่วโมงบรรยาย

ตอนที่ 1  เศรษฐศาสตรของระบบสุขภาพ และระบบยา (Economics of health and 
drug systems)
1. ความสําคัญของระบบการเงินการคลังสุขภาพ (Concept of health care financing)
2. พัฒนาการของระบบการเงินการคลังสุขภาพไทย (Development of health care 
financing in Thailand)
4. ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับความยั่งยืนของระบบการเงินสุขภาพไทย (Issues 
currently under debate that could affect the health care financial sustainability)

2

6. ระบบบัญชีรายจายยาแหงชาติ (National drug system)
7. แนวโนมคาใชจายดานยาของประเทศ (Drug consumption trend)
9.แนวทางการควบคุมคาใชจายดานยา (Drug cost containment strategies)

2

ตอนที่ 2  การบริหารเงิน (Financial Management)
1.บทบาทของเภสัชกรในฐานะผูจัดการดานการเงิน (Principle of financial 
management for pharmacist)
2.การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน (Meaning of financial reports and indices)

2

4. ระบบบัญชีตนทุนเบื้องตน (Introduction of cost accounting system)
5. การวิเคราะหจุดคุมทุน (Break even analysis)
6.หลักการวิเคราะหตนทุนความเจ็บปวย (Cost of illness)

2

7. หลักการวิเคราะหตนทุนตอหนวยตามแนวทาง IHPP (IHPP cost accounting 
system)
8. หลักการวิเคราะหตนทุนฐานกิจกรรม (Activity-based costing)

2

ตอนที่ 3 การวัดผลลัพธทางสุขภาพในมิติเศรษฐศาสตร (Measures of preference-
based  health outcomes)
1. วิธีการประเมินคุณภาพชีวิต (Concepts of utility based on quality of life) 
2. วิธีการประเมินความเต็มใจที่จะจาย (Willingness to pay measurement)

2
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หัวขอ ชั่วโมงบรรยาย

ตอนที่ 4 การประเมินความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของการรักษาดวยยา (Principle 
of economic evaluation of drug therapy) 
1. ระบบสุขภาพกับแนวโนมทางเศรษฐศาสตรของการใชยา (Health systems and 
economic trend in drug utilization)
2. การประเมินความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของการรักษาดวยยา (Types of 
economic evaluation)
3. หลักการของ marginal analysis กับการประเมินความคุมคาทางเศรษฐศาสตร
(Marginal analysis paradigm of economic evaluation)
4. ความคุมคาแบบ economic dominance และ extended dominance (Economic 
dominance and extended dominance in cost-effective therapy)
5. การใชตัวแบบทางคณิตศาสตรเพื่อวิเคราะหตนทุน-ประสิทธิผล (Use of 
mathematical models for cost-effectiveness analysis) 

2

การสรางตัวแบบวิเคราะหการตัดสินใจ (Decision Analysis Modeling)
6. การตัดสินใจที่ไมอาศัยความนาจะเปน (Use of non-probabilistic decision 
analysis)
7. การตัดสินใจที่อาศัยความนาจะเปน (Use of probabilistic decision analysis)
7.1 การสรางตัวแบบวิเคราะหการตัดสินใจ (Decision analysis modeling technique)
7.2 ลักษณะพิเศษของการสราง decision tree (Special characteristics of decision tree)
7.3การคํานวณตนทุน-ประสิทธิผลจากตัวแบบวิเคราะหการตัดสินใจ (Cost-
effectiveness analysis from decision analysis model) 

2

การสรางตัวแบบมารคอฟ (Markov Modeling)
8. ตัวแบบมารคอฟ (Characteristics of Markov model)
9. การจําลองการเปลี่ยนสถานะสุขภาพ (Modeling of health state transitions)
10. การคํานวณคาผลตอบแทนที่คาด (expected value) ของประสิทธิผลและตนทุน
(Determination of life expectancy and lifetime cost) 

2

การวิเคราะหความไมแนนอน (Sensitivity analysis)
1. วิธีการวิเคราะหความไวของการเปลี่ยนแปลงผลการศึกษา (Methods for analysis 
of sensitivity of study results)  
2. Deterministic sensitivity analysis
3. Probabilistic uncertainty analysis

2
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หัวขอ ชั่วโมงบรรยาย

การวิเคราะหตนทุน-ประสิทธิผลในการศึกษาทางคลินิก (Cost-effectiveness 
analysis in clinical trials)
14.ลักษณะของการวิเคราะหตนทุน-ประสิทธิผลในระหวางการศึกษาทางคลินิก
(Characteristics of cost-effectiveness analysis in clinical trials)
15.วิธีการคํานวณตนทุนแบบ bottom up approach (Cost analysis using bottom-up 
approach)
16. การพยากรณตนทุนดวยขอมูลระดับรายบุคคล(Prediction of cost using 
individual level data)

2

การประเมินคุณภาพของบทความทางเภสัชเศรษฐศาสตร (Critical reading on 
pharmacoeconomic literatures)

8

รวม 30
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แบบ วช. 04

รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสและชื่อวิชา
**633 407   เภสัชระบาดวิทยาขั้นแนะนํา 2(2-0-4)

  Introduction to Pharmacoepidemiology
2. จํานวนหนวยกิต

2  หนวยกิต  (บรรยาย 2 ชม.ตอสัปดาห   ปฏิบัติการ- ชม.ตอสัปดาห       ศึกษาดวยตนเอง  4   
ชม.ตอสัปดาห) 

3. สังกัดวิชา
สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ  คณะเภสัชศาสตร

4. คําอธิบายรายวิชา (Course description)
               ศึกษาหลักการ ขอบเขต รูปแบบวิธีการศึกษา ของระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร   การวัดและ
วิเคราะหปญหาทางเภสัชระบาดวิทยา  การประเมินความสัมพันธทางเภสัชระบาดวิทยาระหวางปญหากับ
ปจจัยที่เกี่ยวของ การประยุกตความรูดานเภสัชระบาดวิทยาในการดําเนินงานดานเภสัชสาธารณสุข การ
จัดการความเสี่ยง และการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข
                Principle, scope, and design of pharmacoepidemiology, measurement and analysis magnitude 
of the problems in pharmacoepidemiology, assessment of association between risk factors and the 
problem, application of knowledge in pharmacoepidemiology for public health pharmacy, health risk 
management, and  health consumer protection.
5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)

ไมมี
6. ประเภทวิชา

เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)         
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอนและปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน

เปดสอนประจําภาคการศึกษาปลาย  เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2556 เปนตนไป  
8. อาจารยผูสอน

ผศ.ดร.ไพบูลย  ดาวสดใส และ ดร.ทิพาพร  กาญจนราช
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แบบ วช. 05
เคาโครงรายวิชา
(Course outline)

** 633 407  เภสัชระบาดวิทยาขั้นแนะนํา 2(2-0-4)
  Introduction to Pharmacoepidemiology

Topic Lecture
Introduction

     -Objective
     -Scope of study
     -Principle of  Pharmacoepidemiology

2

 Designs
          - Case  Report

- Case  Series
- Cross-sectional  Study 
- Case -control  Studies
- Cohort Studies  
- Intervention  Studies

4

Measurements  in  Pharmacoepidimiology
     -Measures  of  Frequency
      Measures  of  Association

            Measures  of  Impact

6

Statistical  Associations and judgment  of  cause-effect  relationship in 
Pharmacoepidimiology      

4

Randomized control trial (RCT) and Meta-analysis for clinical outcome 4
Application of Pharmacoepidemiology for public health pharmacy, health risk 
management, and  health consumer protection.

2

Case study and application of  Pharmacoepidemiology 8
Total 30
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แบบ วช. 04

รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสและชื่อวิชา
* 633 408 การจัดการเภสัชกรรมชุมชน 2(2-0-4)

Community Pharmacy Management   
2. จํานวนหนวยกิต

2  หนวยกิต  (บรรยาย 2 ชม.ตอสัปดาห   ปฏิบัติการ- ชม.ตอสัปดาห       ศึกษาดวยตนเอง  4   
ชม.ตอสัปดาห) 

3. สังกัดวิชา
สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ  คณะเภสัชศาสตร

4. คําอธิบายรายวิชา (Course description)
รูปแบบของรานยาในประเทศตางๆ  บทบาทของเภสัชกรชุมชนในประเทศตางๆ 

จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ การตัดสินใจประกอบการรานยาคุณภาพ การบริหารคุณภาพการ
ใหบริการทางเภสัชกรรม  การบริหารจัดการแกไขปญหาการใชยาในชุมชน

 Model of community pharmacies in various countries, role of pharmacists in community 
pharmacy in various counties and ethics for community pharmacist, decision analysis for the opening of 
a quality community pharmacy, quality management professional practice in community pharmacy, 
managing drug related problems in community pharmacy setting.

 

5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)

633 307
6. ประเภทวิชา

เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต   
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอนและปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน

เปดสอนประจําภาคการศึกษาปลาย  เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2555 เปนตนไป  
8. อาจารยผูสอน

ผศ.ดร.กรแกว  จันทรภาษา
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แบบ วช. 05
เคาโครงรายวิชา
(Course outline)

* 633 408 การจัดการเภสัชกรรมชุมชน 2(2-0-4)
Community Pharmacy Management   

Topic Lecture

1. Model of community pharmacies in various countries
- Community pharmacy and it context 
- Comparing model of community pharmacies in various  

countries 

4

2. Role of pharmacists in community pharmacy in various counties 
and ethics for community pharmacist  

6

3. Decision analysis for the opening of a quality community pharmacy
- Drug management in community pharmacy 

pricing determinant
drug selection and drug procurement 
contacting pharmaceutical company 
Inventory control in community pharmacy 

- Financing and accounting for community pharmacy
- Managing the human resource in community pharmacy

12

4. Quality management professional practice in community pharmacy
- Health behavior and Consumer behavior  

       - Communication techniques and the building of relations with  
         customers  

6

5. Managing drug related problems in community pharmacy setting 2
Total 30
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แบบ วช. 04
รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสและชื่อวิชา
**634 101 พื้นฐานทางเภสัชกรรมและเภสัชเคมี 4(3-3-8)

Basic in Pharmaceutics and Pharmaceutical Chemistry
2. จํานวนหนวยกิต

4 หนวยกิต (บรรยาย  3  ชม.ตอสัปดาห  ปฏิบัติการ  3  ชม.ตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง  8 
ชม.ตอสัปดาห)    

        
3. สังกัดวิชา

สาขาวิชาเภสัชศาสตร  คณะเภสัชศาสตร
4. คําอธิบายรายวิชา  (Course description)

บทนําสูเภสัชกรรมและเภสัชเคมี ตํารายาและเภสัชตํารับ ใบสั่งยาและศัพททางเภสัช
กรรม การเก็บรักษาและการเขียนฉลากยา การคํานวณทางเภสัชกรรม เทคนิคพื้นฐานทางเภสัช
กรรม ไดแก การชั่งและการตวง การลดขนาดผงยา การผสมและการเจือจาง การกรอง เทอรโมได
นามิก และสถานะของสาร ไดแก คุณสมบัติของสารในสถานะของแข็ง ของเหลว และกาซ 
โครงสรางและคุณสมบัติของโมเลกุล ไดแก พันธะไอออนิกและโควาเลนท พันธะไฮโดรเจน 
สมดุลเคมี จลนศาสตรเคมีและปฏิกิริยา ไดแกทฤษฏีจลนศาสตรเคมี สมดุลเคมีและคาคงที่ อัตรา
การเกิดปฏิกิริยา ปฏิกิริยาการแตกตัว ปฏิกิริยารีด็อกซ ปฏิกิริยาการแทนที่ ปฏิกิริยาการเพิ่ม 
ปฏิกิริยาการกําจัด 

Introduction to Pharmaceutics and pharmaceutical chemistry; textbook and 
pharmacopoeia; prescription and terminology; storage and labeling; pharmaceutical calculation; 
basic technique in pharmacy:- weighing and measuring, comminution; mixing and dilution, 
filtration; thermodynamic and state of matter:- properties of solid, liquid and gas states; structure 
and properties of molecule:- ionic and covalent bonding, hydrogen bonding; equilibrium, 
chemical kinetics and reaction:- theory of chemical kinetics, equilibrium and its constant, rate of 
reaction, ionization reaction, redox reaction, substitution reaction, addition reaction, elimination 
reaction.
5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)

ไมมี
6. ประเภทวิชา

เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน

เปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2553  เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน

ดร.เพลินทิพย    ภูทองกิ่ง และ ดร.เอกพล  ลิ้มพงษา
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แบบ วช.05
เคาโครงรายวิชา
(Course outline)

**634 101  พื้นฐานทางเภสัชกรรมและเภสัชเคมี 4(3-3-8)
Basic in Pharmaceutics and Pharmaceutical Chemistry

Topic Lecture
1. Introduction to pharmaceutics and pharmaceutical chemistry
2. Textbook and pharmacopoeia
3. Prescription and terminology
4. Storage and labeling
5. Pharmaceutical calculation and related statistic
6. Basic technique in pharmaceutical sciences
               - Weighing and measuring
               - Comminution
               - Mixing and dilution
               - Filtration
               - Extraction
6. Type of bonding and chemical properties
                -Ionic and covalent bonding
                -Hydrogen bonding
                - Acid-Base and ionization
                - Polarity
                 - Stereochemistry
7. Thermodynamic and state of matter
               - Properties of solid, liquid and gas states
8. Equilibrium, chemical kinetics and reaction
                -Theory of chemical kinetics
                - Equilibrium and its constant
                - Rate of reaction
                -Ionization reaction
               - Redox reaction
9. Chemical  reaction
               - Substitution reaction
               - Addition reaction
               - Elimination and pericyclic reaction

2
3
2
1
6
6

6

3

6

10

Total 45
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Topic Lab
1. Textbook, pharmacopoeia and type of dosage form 3
2. Product labeling and prescription 3

3. Pharmaceutical calculation 1 3
4. Pharmaceutical calculation 2 3
5. Case practice on Pharmaceutical calculation 3

6. Basic Techniques in Pharmaceutical Sciences 1 3
7. Basic Techniques in Pharmaceutical Sciences 2 3
8. Ionization constant determination 3
9. Factors affecting the rate of reaction 3
10. Preparation and purification of pharmaceutical substance 3
11. Basic molecular modeling 3
12. Preparation of Pharmaceutical substance by chemical reaction 1 3
13. Preparation of Pharmaceutical substance by chemical reaction 2 3
14. Preparation of Pharmaceutical substance from natural product 3
15. Identification of compound by using physical method and spectroscopy 3

Total 45



206

แบบวช. 04
รายละเอียดของรายวิชา

1.  รหัสและชื่อวิชา   
           * 634 201  การวิเคราะหทางเภสัชศาสตร 1 3(2-3-6)

Pharmaceutical analysis I
2.  จํานวนหนวยกิต

3 หนวยกิต (บรรยาย  2  ชม.ตอสัปดาห ปฏิบัติการ  3  ชม.ตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง  6  
ชม.ตอสัปดาห)            
3.  สังกัดวิชา
           สาขาวิชาเภสัชศาสตร
4.  คําอธิบายรายวิชา  (Course description)

หลักการของการวิเคราะหทางเภสัชภัณฑ:- การวิเคราะหเชิงเคมี การวิเคราะหเชิงกายภาพ 
การวิเคราะหเชิงชีวภาพ; ความปลอดภัยทางเคมี; การคํานวณและการตีความขอมูลที่วิเคราะห; 
อุปกรณเครื่องแกวในงานวิเคราะหทางเภสัชศาสตร; การไตเตรทระหวางกรดและดาง การไตเตรท
แบบออกซิเดชั่นรีดักชั่น การไตเตรทแบบสารประกอบเชิงซอน การไตเตรทแบบเกิดตะกอนและ
การวิเคราะหหาปริมาณน้ํา

Concept of pharmaceutical analysis: chemical analysis, physical analysis, biological 
analysis; chemical safety; calculation and intepretation of analytical data ; glassware in 
pharmaceutical analysis; titration:- acid-base, oxidation-reduction, complexometric, precipitation; 
water determination
5.  เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)
             634 101 #
6.  ประเภทวิชา

เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
7.  ภาคการศึกษาที่เปดสอนและปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
             เปดสอนภาคการศึกษาปลาย  เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2553  เปนตนไป
8.  อาจารยผูสอน
             รศ.ดร.วิรัช   เรืองศรีตระกูล  และคณะ
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แบบ วช. 05
เคาโครงวิชา

(Course  outline)

           * 634 201  การวิเคราะหทางเภสัชศาสตร 1 3(2-3-6)
Pharmaceutical analysis I

Topic Lecture
1. Chemical safety
2 Concept of pharmaceutical analysis
                     -Chemical analysis
                     -Physical analysis
                     -Biological analysis
3. Glassware in pharmaceutical analysis
4. Calculation and interpretation in pharmaceutical analysis
5. Titration
                      - Basic technique
                      - Acid-base
                      - Oxidation-reduction
                      - Complexometric
                      - Precipitation
                      - Potentiometric titration 
6. Water determination

2
2

1
3

21

1

Total 30

Topic Lab
1. Chemical safety and glassware
2. Basic analytical techniques
3. Calculation and interpretation of analytical data
4. standardization of volumetric  titration
5. Acid Base (direct titration)
6. Acid Base (back titration)
7. Redox titration
8. Complexometric  titration
9.  Precipitation titration
10. Potentiometric titration
11. Case study

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

15
Total 45 
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แบบ วช.04
รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสและชื่อ
* 634 202 การวิเคราะหทางเภสัชศาสตร 2 3(2-3-6)

Pharmaceutical analysis II

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

ตอสัปดาห)            
3. สังกัดวิชา

สาขาวิชาเภสัชศาสตร  คณะเภสัชศาสตร
4.  คําอธิบายรายวิชา  (Course description)

หลักการและเทคนิคการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑและเคมีภัณฑที่ตองใชเครื่องมือ
วิเคราะหที่เปนเทคโนโลยีขั้นสูง เชน เครื่องสเปกโตโฟโตมิเตอร ชนิดแสดงอุลตราไวโอเลท ชนิด
แสงอินฟาเรด และชนิดอะตอมมิกแอบซอบชั่น เครื่องสเปคโตฟลูโอโรมิเตอร เครื่องอิเลคโตรฟอลิ
ซิส เครื่องโพลาริมิเตอร เครื่องรีแฟรคโตมิเตอร เครื่องทินเลเยอรโครมาโตรกราฟฟ เครื่องกาซโคร
มาโตกราฟฟ เครื่องไฮเพอรฟอรมานซลิควิดโครมาโตกราฟฟ

Principles and quality control techniques of pharmaceutical and chemical products using 
high technology analytical instruments, UV-Spectrophotometer, infrared spectrophotometer, 
atomic absorption spectrophotometer, spectrofluorometer, electrophoresis, thin layer 
chromatography, polarimeter, refractometer, gas chromatography and high performance liquid 
chromatography.
5. เงื่อนไขของรายวิชา  (Prerequisite)

634 201 #
6. ประเภทวิชา

เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน

เปดสอนประจําภาคการศึกษาปลาย  เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2553  เปนตนไป
8.  อาจารยผูสอน

รศ.ดร.จินดา  หวังบุญสกุล  และคณะ
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แบบ วช.05
เคาโครงรายวิชา
(Course outline)

* 634 202 การวิเคราะหทางเภสัชศาสตร 2 3(2-3-6)
Pharmaceutical analysis II

Topic Lecture
1. Good laboratory practice
2. Optical Spectroscopic method and UV-Spectrophotometry
3. Spectrofluorometry
4. Atomic absorption spectrophotometry
5. Refractometry
6. Polarimetry
7. Chromatography:
                  - Thin-layer chromatography
                  -Column chromatography
                  - High performance liquid chromatography
                  - Gas chromatography
8. Electrochemical method
9. Radiochemical method
10. Infrared-spectrophotometry
11. Mass spectrophotometry
12. Nuclear magnetic resonance spectroscopy
13. Method validation

1
4
2
2
1
1
6

2
2
2
2
3
2

Total 30
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Topic Lab
1. Calibration and Standard Operation Procedure (SOP) of instruments
2. UV-Spectrophotometry 1
3. UV-Spectrophotometry 2
4. Spectrofluorometry
5. Atomic absorption spectrophotometry
6. Refractometer/ polarimeter
7. Thin-layer chromatography 
8. Column chromatography
9. High performance liquid chromatography 1
10. High performance liquid chromatography 2
11. Gas chromatography 
12. Structure elucidation using spectroscopic data 1
13. Structure elucidation using spectroscopic data 2
14. laboratory conference on hyphenated techniques
15. Measurement of some clinical parameters

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

Total 45
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แบบ วช.04
รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสและชื่อวิชา
*634 203 การคนพบและพัฒนายา 2(2-0-4)

Drug Discovery and Development  
2. จํานวนหนวยกิต

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

สาขาวิชาเภสัชศาสตร  คณะเภสัชศาสตร
4.  คําอธิบายรายวิชา  (Course description)

ภาพรวมของแนวทางและขั้นตอนในการคนพบและพัฒนายา  การศึกษาขั้นพรีคลินิกและ
คลินิก  การพัฒนาจากผลิตภัณฑสูผูปวย  การพัฒนาจากหองทดลองสูการใชขางเตียง  การตลาด
และการติดตามผล  การควบคุมและกฎหมายที่เกี่ยวของ  กรณีศึกษา

Overview of approaches and steps involving in the discovery of medicines, preclinical 
and clinical studies, drug development from product to patient and from bench to bedside, 
marketing and surveillance, regulations and legislation issues concerning the overall discovery 
and developments, case studies. 
5. เงื่อนไขของรายวิชา  (Prerequisite)

ไมมี
6. ประเภทวิชา

เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน

เปดสอนประจําภาคการศึกษาตน  เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2554  เปนตนไป
8.  อาจารยผูสอน

ผศ.ดร.วริมา  วงศพาณิชย
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แบบ วช.05
เคาโครงรายวิชาเคาโครงรายวิชา

(Course Outline)

*634 203 การคนพบและพัฒนายา 2(2-0-4)
Drug Discovery and Development  

Topic Lecture
1.  Overview: approaches and steps involving in the discovery of medicines
2.  Preclinical and clinical studies 
     2.1 source of materials from historical to current point of view
     2.2  preclinical studies  
     2.2 clinical studies
3. Case studies on preclinical and clinical studies
4. The supply issues on drug discovery and development
5. Drug development from product to patient   
6.  Drug development from bench to bedside
7.  Marketing and surveillance 
8.  Regulations and legislation issues concerning the overall discovery and  
     developments
9.  Case studies on new drug release
10. Impact of globalization on drug discovery and development
11.Case studies on international drug discovery and development program

1
6

2
6
2
2
2
2

1
4
2

Total 30
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แบบ วช.04
รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสและชื่อวิชา
*634 204 เภสัชวัตถุและโอสถสาร      4(3-3-8)

Pharmaceutical and Medicinal Substances 
2. จํานวนหนวยกิต

4 หนวยกิต (บรรยาย 3 ชม.ตอสัปดาห ปฏิบัติการ 3 ชม.ตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง 8  ชม.
ตอสัปดาห)            
3. สังกัดวิชา

สาขาวิชาเภสัชศาสตร  คณะเภสัชศาสตร
4.  คําอธิบายรายวิชา  (Course description)

ยา ตัวยาและสารปรุงยา  แหลงกําเนิด  หลักพื้นฐานและขอกําหนดในการพิจารณา  ตัวยา
และสารปรุงยาจากแรธาตุ  ชีวเคมีกําเนิดของตัวยาและสารปรุงยาที่ไดจากสิ่งมีชีวิต  ยาและสารที่
เกี่ยวของที่ไดจากสัตว พืช และจุลินทรีย  และสารกัมมันตในงานเภสัชกรรม 

Medicines, medicinal and pharmaceutical substances; the origin, fundamental 
consideration and requirements, medicinal and pharmaceutical substances of mineral origins, 
biochemical genesis of medicinal and pharmaceutical substances of biological origins, the animal-
, plant-, and microbial-derived drugs and related substances, and radioisotope in pharmacy.
5. เงื่อนไขของรายวิชา  (Prerequisite)

-
6. ประเภทวิชา

เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน

เปดสอนประจําภาคการศึกษาปลาย  เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2553  เปนตนไป
8.  อาจารยผูสอน

ดร.นาฎศจี  นวลแกว



214

แบบ วช. 05
เคาโครงรายวิชาเคาโครงรายวิชา

(Course Outline)

*634 204 เภสัชวัตถุและโอสถสาร 4(3-3-8)
Pharmaceutical and Medicinal Substances 

Topic Lecture
1.  Introduction: Medicines, medicinal and pharmaceutical substances  
2.  The origin, fundamental considerations and requirements
     2.1 abiotic and biotic sources of ingredients 
     2.2 general guidelines and requirements 
3. Medicinal and pharmaceutical substances of mineral origins
   3.1 properties and applications  
   3.2 production and commercial products  
4. Biochemical genesis of medicinal and pharmaceutical substances of biological 
origins
    4.1 basic metabolic pathways and the primary metabolites  
    4.2 specific biogenetic pathways and the secondary metabolites  
5. Animal drugs and related substances 
6. Plant drugs and related substances 
7. Microbial-derived and other biological products 
8. Radioisotope in pharmacy 

1
2

4

4

4
24
4
2

Total 45

Topic Lab

1.  Medicines, medicinal and pharmaceutical substances: The origin, fundamental 
considerations and requirements
2. Medicinal and pharmaceutical substances of mineral origins
3. Biochemical category of naturally-derived medicinal and pharmaceutical 
substances of biological origins
4. Animal drugs and related substances 
5. Plant drugs and related substances 
6. Microbial-derived and other biological products 

1

1
2

1
8
1

Total 14 
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แบบ วช. 04
รายละเอียดของรายวิชารายละเอียดของรายวิชา

1.  รหัสและชื่อวิชา  
*634 301 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 4(3-3-8) 

  Pharmaceutical  Technology I 
2.จํานวนหนวยกิต

3 หนวยกิต (บรรยาย 3 ชม.ตอสัปดาห ปฏิบัติการ 3  ชม.ตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง  8  
ชม.ตอสัปดาห)            

3.  สังกัดวิชา
      สาขาวิชาเภสัชศาสตร  คณะเภสัชศาสตร

4. คําอธิบายรายวิชา (Course description) 
สารละลายและคาการละลาย สัมประสิทธิ์การแบงภาค การเพิ่มการละลาย 

ปรากฏการณที่ผิวประจัน โพลิเมอรและวิทยาศาสตรการไหล คอลลอยด สารปรุงแตงในทางเภสัช
กรรม การตั้งตํารับและประเมินตํารับยาน้ําสารละลาย ยาน้ําแขวนตะกอน และยาน้ําอิมัลชัน

Solution and solubility; partition coefficient; solubility enhancement; interfacial 
phenomena; polymer and rheology; colloids; pharmaceutical necessity; formulation and 
evaluation of solution, suspension and emulsion dosage form.
5.  เงื่อนไขของรายวิชา  (Prerequisite)   

634 101#
6.  ประเภทวิชา

เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
7.  ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน

เปดสอนประจําภาคการศึกษาปลาย   เริ่มตั้งแตปการศึกษา  2553 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน
     อาจารยดร.เสาวนีย  จรัสเวคิน, อาจารยดร.รติยา  คูเขตพิทักษวงศ และคณะ
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แบบ วช. 05

เคาโครงรายวิชาเคาโครงรายวิชา
(Course outline)

*634 301 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 4(3-3-8) 
  Pharmaceutical  Technology I 

Topic Lecture
1. Solution and solubility 
            - Solubility Expression
            - Solvent-solute interaction
            - Solubility of gases in liquid (Effect of temperature and pressure)
            - Solubility of liquid in liquid (Miscibility and dielectric constant)
            - Solubility of solid in liquid (Electrolyte, non-electrolyte, factors                 

influence solubility)
            - Ideal and real solution
            - Properties of solution (focus colligative property)
            - Distribution phenomena (partition coefficient)

10

2. Solubility enhancement 
            - Cosolvency
            - Complexation
            - Micellar solubilization
            - pH-controlling

4

3. Pharmaceutical Necessity in liquid dosage forms
            - Preservatives
            - Antioxidants
           - Sweetening agents
            - Flavoring and Coloring agents

3

4. Formulation and evaluation of solution dosage forms
           - Solvent for liquid preparations
           - Solution dosage forms (Aromatic water, syrup, elixir, spirit, 

tincture, fluid extract)
           - The preparation method for solutions  
           - Formulation of solutions
           - Evaluation of solutions     

6

5. Polymer in drug formulation 2
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6. Rheology
          -Newtonion and non-newtonion systems
          - Thixotropy
          - Determination of rheologic properties
          - Application of rheology to pharmacy

3

7. Interfacial phenomena
           - Liquid interface
           - Solid interface
           - Surface active agents and their application
          - Electric properties of interface

3

8. Colloids
          - Types of colloidal systems
          - Kinetic properties of colloids
          - Electrical properties of colloids
          - Application of colloids to pharmacy

4

9. Formulation and evaluation of suspension dosage form
          - Sedimentation rate
          - Flocculated and deflocculated systems
          - Micellar dispersions and coarse dispersions 
          - Formulation of suspension
          - Evaluation of suspension (physical properties and stability)

5

10. Formulation and evaluation of emulsion dosage form
          - Theories of emulsification
          - The HLB system
          - Methods of emulsion preparation
          - Formulation of emulsions
          - Evaluation of emulsions (physical properties and stability)

5

Total 45

Topic Lab

1. Solution and solubility
2. Cosolvency and complexation
3. Flavor, color and other pharmaceutical necessity
4. Formulation of solution
5. Rheology
6. Characteristic of colloids
7. Formulation of suspension
8. Formulation of emulsion
9. Conference and Discussion 
10. Assessment

3
3
3
6
3
3
6
6
6
6

Total 45



218

แบบ วช. 04
รายละเอียดของรายวิชารายละเอียดของรายวิชา

1.  รหัสและชื่อวิชา  

*634 302 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 3(2-3-6) 
  Pharmaceutical  Technology II
2.  จํานวนหนวยกิต

3 หนวยกิต (บรรยาย  2  ชม.ตอสัปดาห  ปฏิบัติการ  3  ชม.ตอสัปดาห ศึกษาดวย
ตนเอง  6  ชม.ตอสัปดาห)            

3.  สังกัดวิชา
      สาขาวิชาเภสัชศาสตร  คณะเภสัชศาสตร

4. คําอธิบายรายวิชา (Course description) 
การพัฒนาตํารับและการประเมินรูปแบบยาเตรียมกึ่งแข็ง ไดแกยาขี้ผึ้ง ครีม เจล ยาเหน็บ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของอนุภาคขนาดเล็ก การพัฒนาตํารับและการประเมินรูปแบบยา
เตรียมของแข็ง ไดแกแคปซูล ยาเม็ด ยาเม็ดเคลือบ บรรจุภัณฑ และรูปแบบยาเตรียมอื่นๆ ความไม
พึงผสมของยาเตรียม

Formulation and Evaluation of semisolid dosage form:-ointment, cream, gel, suppository; 
Micromeristics; formulation and evaluation of solid dosage forms:- capsule, tablet, tablet coating; 
packaging; other dosage forms; incompatibility.                     
5.  เงื่อนไขของรายวิชา  (Prerequisite)   

634 301#
6.  ประเภทวิชา

เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
7.  ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน

เปดสอนประจําภาคการศึกษาตน   เริ่มตั้งแตปการศึกษา  2554 เปนตนไป
9. อาจารยผูสอน
     รศ.ดร.เดชพล   ปรีชากุล , ผศ.ดร.มานิตา  หาญพานิชเจริญและคณะ
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แบบ วช. 05

เคาโครงรายวิชาเคาโครงรายวิชา
(Course Outline)

                    
*634 302 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 3(2-3-6) 

  Pharmaceutical  Technology II

Topic Lecture
1. Formulation and Evaluation of semisolid dosage form
             -Ointment
             -Cream
             -Gel,
             -Suppository
2. Micromeristics
3. Formulation and Evaluation of solid dosage forms
                - Powder and granules
                - Capsule
                - Tablet
                - Tablet coating
4. Packaging
5. Other dosage forms (Miscellaneous preparations)
     such as lozenges, paste, plaster, liniment, collodion, special    

mouth wash, gargle, film etc
6. Incompatibility

7

4
13

2
2

2
Total 30

Topic Lab
1. Ointment
2. Creams and gel
3. Formulation of semisolid
4. suppository
5. Properties of powder
6. Capsule
7. Tablet
8. Coated tablet
9. Conference and Discussion
10 Assessment

3
3
3
3
3
3

12
3
6
6

Total 45
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             แบบ วช. 04
รายละเอียดของรายวิชารายละเอียดของรายวิชา

1.  รหัสและชื่อวิชา
*634 303 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 3(2-3-6) 

  Pharmaceutical  Technology III
2.  จํานวนหนวยกิต

3 หนวยกิต (บรรยาย  2  ชม.ตอสัปดาห  ปฏิบัติการ  3  ชม.ตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง  4  
ชม.ตอสัปดาห)            

3.  สังกัดวิชา
     สาขาวิชาเภสัชศาสตร  คณะเภสัชศาสตร

4. คําอธิบายรายวิชา (Course description)  
คุณลักษณะของยาปราศจากเชื้อ น้ําที่ใชในยาปราศจากเชื้อ สภาพแวดลอมของหอง

ปราศจากเชื้อ ยาเตรียมปราศจากเชื้อปริมาตรสูง และปริมาตรต่ํา ผลิตภัณฑที่ใชกับตาหูจมูกและคอ 
การทําปราศจากเชื้อ การควบคุมจุลชีพ เทคนิคและขบวนการปราศเชื้อ ยาเตรียมสําหรับผูปวย
เฉพาะราย อาหารที่ใหทางหลอดเลือดดํา ยาผสมที่ใหทางหลอดเลือดดําและการเตรียมยามะเร็ง

Characteristics of sterile products; water for sterile product; environment for sterility and 
clean room; large volume and small volume parenteral preparations; ear, eye, nose, throat 
products; sterility; microbial control; aseptic technique and processing; extemporaneous 
preparations; total parenteral nutrition, intravenous-admixture and cytotoxic preparation.
5.  เงื่อนไขของรายวิชา  (Prerequisite)   

 634 302 #
6.  ประเภทวิชา

เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
   7.  ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน

เริ่มตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2554 เปนตนไป
8.  อาจารยผูสอน
     รศ.ดร.เจนจิรา  เรืองชยจตุพร ,อาจารยดร.รติยา  คูเขตพิทักษวงศ และคณะ
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แบบ วช. 05
เคาโครงรายวิชาเคาโครงรายวิชา

(Course outline)

*634 303 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 3(2-3-6) 
  Pharmaceutical  Technology III

Topic Lecture
1. Characteristics of sterile products
2. Water for sterile product
3. Buffer and isotonic solutions
4. Environment for sterility and clean room
5. Large volume and small volume parenteral preparations (LVP 
& SVP)
6. Ear, eye, nose, throat products (EENT)
7. Sterility
8.  Microbial control
9.  Aseptic technique and processing
10. Extemporaneous preparations
11. Total parenteral nutrition, intravenous -admixture and 
cytotoxic preparation

2
2
2
3
5

2
3
3
2
3
3

Total 30
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Topic Lab
1. Clean room operation
2. Large volume parenteral
3. Small volume parenteral
4. Sterility test
5. Microbial testing
6. Quality control of parenteral preparation
7. Extemporaneous preparations: Oral
8. Extemporaneous preparation: Non-oral
8. Total parenteral nutrition, intravenous -admixture preparations
9. Cytotoxic preparations
10. Conference and Discussion
11. Assessment

6
3
3
3
3
6
3
3
3
3
3
6

Total 45
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แบบ วช. 04
รายละเอียดของรายวิชารายละเอียดของรายวิชา

1.  รหัสและชื่อวิชา    
*634 304 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4 4(3-3-8) 

Pharmaceutical  Technology IV
2.  จํานวนหนวยกิต

3 หนวยกิต (บรรยาย  3  ชม.ตอสัปดาห  ปฏิบัติการ  3  ชม.ตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง  8  
ชม.ตอสัปดาห)            
3.  สังกัดวิชา

สาขาวิชาเภสัชศาสตร  คณะเภสัชศาสตร

4.  คําอธิบายรายวิชา (Course description)  
วิธีการผลิตยาในอุตสาหกรรม เครื่องมือที่ใชในการผลิตยา วิธีปฏิบัติตามมาตรฐานและการ

ตรวจสอบความถูกตอง คุณภาพและลักษณะของเภสัชภัณฑไดแก ความบริสุทธิ์และอัตลักษณของ
ตัวยา ความสม่ําเสมอของตํารับ ความคงตัวทางเคมีและทางกายภาพ การจัดการเกี่ยวกับคุณภาพ
ไดแกขอปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติการ ขอปฏิบัติที่ดีในการผลิต และมาตรฐานคุณภาพอื่นๆ การ
ควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ สถิติในการประกันคุณภาพ ความเชื่อถือของผูผลิต ไดแกการ
ออกแบบอาคารผลิต สิ่งแวดลอม เอกสาร การจัดการและตรวจสอบคุณภาพ การประกันคุณภาพ
และการตรวจสอบความถูกตองของกระบวนการผลิต วัตถุดิบ อุปกรณ ขั้นตอน และการตรวจสอบ 
เภสัชภัณฑและฉลาก การเฝาระวังผลิตภัณฑยาหลังจากวางจําหนาย

The manufacturing procedure; facilities in manufacturing:- standard operation 
procedure and validation; quality and performance of pharmaceutical products:-purity and 
identity of drug substance, content uniformity; chemical and physical stability; quality 
management:- good laboratory practice, good manufacturing practice, others quality standard, 
quality control, quality assurance; statistic in quality assurance; manufacturer’s reliability:-
building design, environment, documents, quality management and audition; quality assurance
and validation in manufacturing procedure, raw material, equipment, processing and inspection, 
packaging and labeling; drug surveillance.
5.  เงื่อนไขของรายวิชา  (Prerequisite)   

634 303#
6.  ประเภทวิชา

เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
   7.  ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน

เริ่มตั้งแตภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2555 เปนตนไป
8.  อาจารยผูสอน

รศ.ดร.จอมใจ  พีรพัฒนา, รศ.ดร.ฉันทนา  อารมยดีและคณะ
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แบบ วช. 05
เคาโครงรายวิชาเคาโครงรายวิชา

(Course outline)

*634 304 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4 4(3-3-8) 
Pharmaceutical  Technology IV

Topic Lecture

1. The manufacturing process 
2. Facilities in manufacturing
              - Standard operation procedure
               -Validation
3.  Quality and performance of pharmaceutical products
              -Purity and identity of drug substance
              -Content uniformity
4. Chemical and physical stability
5. Quality management
               - Good laboratory practice
               - Good manufacturing practice
               - Others quality standard
              - Quality Control
              - Quality assurance
6. Statistic in quality assurance
7. Manufacturer’s reliability
                - Building design
                - Environment
                - Documents
                - Quality management and audition
8. Quality Assurance and validation in manufacturing process
                - Raw material
                - Equipment
                - Processing and inspection
                - Packaging and labeling
9. Drug surveillance

2
5

2

6
12

4
4

8

2
Total 45
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Topic Lab

1. Plant layout
2. General specifications and standard of raw materials
3. General specification and standard of instruments 
4. General specification and standard of pharmaceutical products
5. In-process quality control 
6. Documentation
7. Stability of pharmaceutical products
8. Good manufacturing practice
9. Statistic in quality assurance
10. Environmental control and cleaning validation
11. Production planning
12. Assessment

3
3
3
3
3
3
3
6
3
3
6
6

Total 45
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แบบ วช. 04
รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสและชื่อวิชา
*634 305  เคมีเชิงเภสัชศาสตร 1 2(2-0-4)

Pharmaceutical Chemistry I
2. จํานวนหนวยกิต
 2 หนวยกิต (บรรยาย  2  ชม.ตอสัปดาห  ปฏิบัติการ  -  ชม.ตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง  4  
ชม.ตอสัปดาห)            
3. สังกัดวิชา

สาขาวิชาเภสัชศาสตร  คณะเภสัชศาสตร

4. คําอธิบายรายวิชา  (Course Description)
หลักการของเภสัชเคมี หมูฟงกชั่นและสเตอริโอเคมี ที่จําเปนตอสิ่งมีชีวิต 

โครงสรางและคุณสมบัติโมเลกุลของยา ไดแก ไกลโคไซด ฟลาโวนอยด อัลคาลอยด ฟโนลิค เทอ
ปนอยด ซาโปนิน สเตียรอยด เปนตน การออกแบบโมเลกุลยาอยางเหมาะสม ไดแก การแกปญหา
ทางเภสัชวิทยาการแกปญหาทางเภสัชจลนศาสตร การแกปญหาทางดานความคงตัว การออกแบบ
ตัวยาในแงมุมตางๆ ไดแก การหาฟารมาโคฟอร การดัดแปรสารสําคัญ การหาความสัมพันธ
ระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์ ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณ 
การสรางแบบจําลองโมเลกุล และการนําคอมพิวเตอรมาใชในการออกแบบตัวยา การสังเคราะตัวยา 
และหลักการออกแบบบรรพเภสัช

Fundamental of medicinal chemistry; functional groups and stereochemistry essential to 
biology; structure and properties of drug molecules:- glycoside, Flavonoids, alkaloid, phenolic, 
terpenoids, saponin, steroids, etc.; the rational design of molecules :- pharmacology problem 
solving, pharmacokinetic problem solving, stability problem solving; aspects of drug design:-
identification of pharmacophore, lead modification, structure activity relationship, quantitative 
structure activity relationship, molecular modeling and computer aided drug design; drug 
Synthesis; rational of prodrug design.
5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)

634 101 #
6. ประเภทวิชา

เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน

เปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษา 2554  เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน

รศ.ดร.นาถธิดา วีระปรียากูร และคณะ
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แบบ วช.05
เคาโครงรายวิชา
(Course outline)

**634 305  เคมีเชิงเภสัชศาสตร 1 2(2-0-4)
Pharmaceutical Chemistry I

Topic Lecture

1. Fundamental of medicinal chemistry
2. Functional groups and stereochemistry essential to biology
3. The rational design of molecules 
                -Pharmacology problem solving
                - Pharmacokinetic problem solving (Drug distribution and metabolism)
               - Stability problem solving
4. Physiochemical Principle of Drug Action
5. Receptor-Effecter Theory (include method of receptor characterization)
6. Aspects of drug design
                 - Identification of pharmacophore
                  - Lead modification
                  - SAR, QSAR
                 - Molecular modeling and computer aided drug design
7. Drug Synthesis
8. Rational of prodrug design

2
3
4

3
3
9

3
3

Total 30
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แบบ วช. 04
รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสและชื่อวิชา
**634 306  เคมีเชิงเภสัชศาสตร 2 3(2-3-6)

Pharmaceutical Chemistry II
2. จํานวนหนวยกิต

3 หนวยกิต (บรรยาย  2  ชม.ตอสัปดาห  ปฏิบัติการ  3  ชม.ตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง  6  
ชม.ตอสัปดาห)            
3. สังกัดวิชา

สาขาวิชาเภสัชศาสตร  คณะเภสัชศาสตร

4. คําอธิบายรายวิชา  (Course Description)
ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของยา ไดแก ยาตานการติดเชื้อ ยาแกปวดและแก

อักเสบ ยาที่ใชในระบบประสาทสวนกลาง ระบบตอมไรทอ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบ
ทางเดินหายใจ ระบบไต ระบบทางเดินอาหาร ระบบภูมิคุมกัน และยาตานมะเร็ง 

Structural and functional relationships of :-ฟnti-infective drugs, ฟnalgesic and anti-
inflammatory drugs, กrugs used in nervous systems, endocrine systems, cardiovascular systems, 
respiratory systems, renal systems, gastrointestinal systems, immunological systems and 
anticancer drugs.
5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)

634 305 #
6. ประเภทวิชา

เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน

เปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2555  เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน

ดร.จันทนา บุญยะรัตนและคณะ



229

แบบ วช.05
เคาโครงรายวิชา
(Course outline)

**634 306  เคมีเชิงเภสัชศาสตร 2 3(2-3-6)
Pharmaceutical Chemistry II
Topic Lecture

Structural and functional relationships of :-
     1. Anti-infective drugs
     2. Analgesic and anti-inflammatory drugs
     3. Local anaesthetics
     4. Drugs used in nervous systems
        - Antipsychotics
        - Antidepressants
        - Anxiolytics
        - Hypnotics and seductive
        - Anticonvulsants
        - Neurodegenerative disease drugs
     5. Drugs used in Endocrine systems
     6. Drugs used in Cardiovascular systems
         - Antihypertensive drugs
           : ACE-inhibitors
           : Beta- blockers
           : Calcium-channel blocker
           : Angiotensin II antagonists

- Antidiuretics
- Anti-anginal Drugs
- Antihyperlipidaemic agents  

     7. Drugs used in Respiratory systems
     8. Drugs used in Renal systems
     9. Drugs used in Gastrointestinal systems
     10. Anticancer drugs
     11. Drugs used in immunological systems
     12. Genetic disease

3
2
1
5

4
5

3
2
2
1
1
1

Total 30
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Topic Lab

     1. Anti-infective drugs
     2. Analgesic and anti-inflammatory drugs
     3. Drugs used in nervous systems
     4. Drugs used in Endocrine systems
     5. Drugs used in Cardiovascular systems
     6. Drugs used in Respiratory systems
     7. Drugs used in Renal systems
     8. Drugs used in Gastrointestinal systems
     9. Anticancer and drugs used in immunological systems

6
6
9
3
6
6
3
3
3

Total 45
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แบบ วช. 04
รายละเอียดของรายวิชา

23. รหัสและชื่อวิชา
*634 401  ชีวเภสัชกรรมและระบบนําสงยา                  3(3-0-6)

Biopharmaceutics and Drug Delivery System
2. จํานวนหนวยกิต
 3 หนวยกิต (บรรยาย 3 ชม.ตอสัปดาห ปฏิบัติการ -  ชม.ตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง 6  ชม.
ตอสัปดาห)            
3. สังกัดวิชา

สาขาวิชาเภสัชศาสตร  คณะเภสัชศาสตร

4. คําอธิบายรายวิชา  (Course description)
หลักการของชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร การแบงประเภทของตัวยา ตัวแปรทาง

เภสัชจลนศาสตร ความสัมพันธของตัวแปรทางเภสัชจลนศาสตรกับระยะเวลาออกฤทธิ์และฤทธิ์
ทางเภสัชวิทยา การวิเคราะหเภสัชจลนศาสตรทั้งคอมพารทเมนทและนอนคอมพารทเมนท การ
ละลายและปลดปลอยยา การดูดซึม การกระจาย การเมตาบอลิซึมและการกําจัดตัวยาจากรางกาย 
ชีวประสิทธิผลและชีวสมมูล ความสัมพันธของการละลายและการปลดปลอยยากับปริมาณยาใน
รางกาย บทนําสูระบบนําสงยารูปแบบใหม การออกแบบระบบนําสงยาเพื่อควบคุมการปลดปลอย
และการนําสงยาสูเปาหมายอยางสมเหตุผล ระบบนําสงยาโดยการรับประทาน การฉีด การนําสง
ทางผิวหนังและระบบหายใจ การประยุกตระบบนําสงยาสูการนําไปใชทางคลีนิค

The principle of biopharmaceutics and pharmacokinetics; classification of drug 
substances; pharmacokinetic parameters; correlation of pharmacokinetic parameters and duration 
of action and pharmacological activity, pharmacokinetic analysis:- noncompartmental and 
compartmental analysis; drug dissolution and release; absorption, distribution, metabolism and 
elimination of drug; bioavailability and bioequivalence; correlation of in vitro dissolution/release 
and availability; Introduction to novel drug delivery systems; rational design of controlled release 
and targeted drug delivery systems; oral, parenteral, transdermal and pulmonary drug delivery 
systems; the application of drug delivery systems to clinical setting. 
5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)

366 316#
6. ประเภทวิชา

เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน

เปดสอนประจําภาคตนปลาย  เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2555  เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน

ดร.นรินทร  จันทรศรี และ รศ.ดร.ยุพาพร  ปรีชากุล และคณะ
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แบบ วช.05
เคาโครงรายวิชา
(Course outline)

*634 401  ชีวเภสัชกรรมและระบบนําสงยา                  3(3-0-6)
Biopharmaceutics and Drug Delivery System

Topic Lecture
1. The principle of biopharmaceutics and pharmacokinetics
        - Fate of drugs:- Absorption, distribution, metabolism and excretion
        - Major Organs in biopharmaceutics
2. Biopharmaceutic classification of drug substances
3. Pharmacokinetic parameter
          - Tmax, Cmax, AUC, Therapeutic index

           - Correlation of pharmacokinetic parameters and duration of action 
           - Correlation of pharmacokinetic parameters and pharmacological activity
          - Pharmacokinetic analysis:-
                        - Noncompartmental analysis
                        - Compartmental analysis
4. Drug dissolution and release
           - Principles of dissolution and release
           -Factors affecting dissolution rate
           -Dissolution testing and apparatus
5. Absorption of drug
         -Route of administration
        - Anatomy and physiology of biological membrane
        - Mechanism of transportation across membrane 
        -Gastrointestinal/mucosal/percutaneous absorption              
6. Distribution of drug
        - Physiological factors on drug distribution
        - Volume of distribution
7. Metabolism of drug

2

1
6

3

3

1

1
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        - Major enzyme and pathway on Phase I and Phase II metabolism
        - Factors affecting drug metabolism
8. Elimination of drug
       - Mechanism of drug elimination
      - Elimination rate
      - Biological half-life
9. Bioavailability and Bioequivalence 
         -Rate and extent of availability 
         -Factors influencing drug absorption and availability
        -Bioequivalence determination
10. Correlation of in vitro dissolution/release and availability
11. Introduction to novel drug delivery systems
             - Definition and aspect of 
                     - Controlled release (sustained-, extended-) delivery system
                     - Targeted delivery system
                     - Enteric-coated dosage form
             - Advantage, disadvantage and consideration of drug delivery systems
12. Rational design of controlled release drug delivery systems         
13. Rational design of targeted drug delivery systems
14. Oral drug delivery systems
               - such as microspheres, microencapsulations, pellets, bead
15. Parenteral drug delivery systems
                - such as liposomes, microemulsions
16. Transdermal drug delivery systems:- transdermal patch
17. Pulmonary drug delivery system
               - such as aerosol, inhaler
18. The application of drug delivery systems to clinical setting (Case study)

1

6

2
2

3
2
2

2

2
2

4

Total 45
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แบบ วช. 04
รายละเอียดของรายวิชารายละเอียดของรายวิชา

1.  รหัสและชื่อวิชา    
**634 402 เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร 2(2-0-4) 

Pharmaceutical Biotechnology     
2.  จํานวนหนวยกิต

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

สาขาวิชาเภสัชศาสตร  คณะเภสัชศาสตร

4. คําอธิบายรายวิชา (Course description)  
ชีววิทยาเทคโนโลยีระดับโมเลกุล เทคโนโลยีสารสนเทศทางเภสัชศาสตร หลักการ

พื้นฐานการตั้งตํารับเภสัชภัณฑทางเทคโนโลยีชีวภาพ เภสัชภัณฑโมโนคลอนอลแอนติบอดีและ
วิศวกรรมเนื้อเยื่อ หลักการการรักษาดวยยีนและเซลลตนกําเนิด ขอพิจารณาจรรยาบรรณเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑดัดแปรพันธุกรรม การตรวจวิเคราะหโดยชีววิทยาโมเลกุลและเทคโนโลยีชีวภาพ การ
ตรวจลายพิมพดีเอ็นเอทางเภสัชศาสตร ตลอดจนหัวขอความกาวหนาปจจุบันทางเทคโนโลยี 
ชีวภาพทางเภสัชศาสตร

Molecular biotechnology, pharmaceutical bioinformatics, basic principle in 
formulation of biotechnological products, monoclonal antibody and tissue engineering as 
pharmaceutical applications, biopharmaceutical products, somatic gene therapy and stem cell, 
ethical issues of GMO products, diagnostic lab, DNA fingerprint for pharmaceutical sciences 
including recent topics in pharmaceutical biotechnology. 
5.  เงื่อนไขของรายวิชา  (Prerequisite)   

ไมมี
6.  ประเภทวิชา

เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
7.  ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน

เปดสอนประจําภาคการศึกษาปลาย  เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2554 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน

รศ.ดร. กนกวรรณ จารุกําจรและ คณะ
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แบบ วช. 05
เคาโครงรายวิชาเคาโครงรายวิชา

(Course outline)

**634 402 เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร        2(2-0-4)
Pharmaceutical Biotechnology         

Topic Lecture
1. Introduction to Molecular Biology and Molecular Biotechnology

1.1 Molecular and Biotechnological Timeline
1.2 Nucleic acid
1.3 Synthesis of DNA, RNA, and Protein

(2)
0.5
0.5
1

2. Molecular Biotechnology
2.1 DNA Technology
2.1.1 Enzymes used in Molecular Biotechnology
2.1.2 Vectors
2.1.3 Recombinant DNA
2.1.4 Electrophoresis and Electroblotting
2.1.5 Conventional and Real-Time Polymerase Chain Reaction
2.2 Protein Technology
2.2.1 Post Translation & Hydrophobic Properties
2.2.2 Purification & Characterization
2.2.3       Proteomics

(5)
1
1
1
1
1

(3)
1
1
1

3. Pharmaceutical Bioinformatics 2
4. Basic Principle in Formulation of Biotechnological Products 2
5. Monoclonal Antibody as Pharmaceutical Applications 2
6. Biopharmaceutical Products 2
7. Tissue Engineering for Pharmaceutical Applications 2
8. Somatic Gene Therapy and Stem Cell 2
9. Ethical issues of GMO products 2
10. Biotechnology Related Diagnostic Lab 2
11. DNA Fingerprint for Pharmaceutical Sciences 2
12. Recent Topics in Pharmaceutical Biotechnology 2

Total 30
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แบบ วช. 04
รายละเอียดของรายวิชารายละเอียดของรายวิชา

23. รหัสและชื่อวิชา    
* 634 403  ผลิตภัณฑจากเทคโนโลยีชีวภาพ 2(2-0-4)

Biotechnology Products
2.  จํานวนหนวยกิต

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

สาขาวิชาเภสัชศาสตร  คณะเภสัชศาสตร

4. คําอธิบายรายวิชา (Course description)  
บทนําเขาสูผลิตภัณฑดานเทคโนโลยีชีวภาพ, การพัฒนาและขั้นตอนทางคลินิกสําหรับ

ผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพ, การควบคุมและการประกันคุณภาพ, การขึ้นทะเบียน, ชนิดของ
ผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพ ไดแก เซลลและยีนบําบัด, โมโนโคลนอลแอนติบอดี้, สารที่ใชปรับ
ภูมิคุมกันของรางกาย, ไซโตไคน และสารโมเลกุลขนาดเล็ก, สารทดแทนเลือด, สารโมเลกุลและดี
เอนเอที่ใชสําหรับการวินิจฉัย, วัคซีนชนิดรีคอมบิแนนท, และผลิตภัณฑอื่นๆ , การเก็บรักษา การ
เตรียม ความคงตัว ความเสี่ยงในการใชผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพ, ขอพิจารณาดานจริยธรรม/
เศรษฐศาสตร/วิชาชีพ และการตื่นตัวของสังคมตอผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพ

Introduction to biotechnology products, Development and Clinical Processes for 
biotechnology products, quality control and quality assurance of biotechnology products, global 
biotechnology product registration, types of biotechnology products including cell and gene 
therapies, monoclonal antibodies and immunomodulators, cytokines and small molecules, blood 
substitutes, molecular and DNA based diagnostics, recombinant vaccines, etc., storage, 
reconstitution and stability, risks of using biotechnology products, ethical/economic/professional  
issues and public awareness.
5.  เงื่อนไขของรายวิชา  (Prerequisite)   

634 402 #
6.  ประเภทวิชา

เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
7.  ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน

เปดสอนประจําภาคการศึกษาปลาย  เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2555 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน

รศ.ดร.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย  และ ดร.อัจฉราวรรณ  โตภาคงาม
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แบบ วช. 05
เคาโครงรายวิชาเคาโครงรายวิชา

(Course outline)

* 634 403  ผลิตภัณฑจากเทคโนโลยีชีวภาพ 2(2-0-4)
Biotechnology Products

Topic Lecture
1. Introduction to Biotechnology Products
2. Development and Clinical Processes for Biotechnology Products
3. Biotechnology Product Registration
4. Quality Control and Quality Assurance of Biotechnology Products
5. Types of Biotechnology Products

- Cell and gene therapies 
- monoclonal antibodies and immunomodulators
- cytokines and small molecules
- blood substitutes
- molecular and DNA based diagnostics
- recombinant vaccines

6. Storage, Reconstitution and Stability 
7. Risks of Using Biotechnology Products
8. Ethical/Economic/Professional  issues and Public awareness

1
4
3
3
2
2

2
2
2
2
3
2
2

Total 30
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แบบ วช.04
รายละเอียดของรายวิชา

1.  รหัสและชื่อวิชา
**634 404       พิษวิทยา                                                                                         4(3-3-8)

Toxicology

2.  จํานวนหนวยกิต
4 หนวยกิต (บรรยาย  3  ชม.ตอสัปดาห  ปฏิบัติการ  3  ชม.ตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง  8  

ชม.ตอสัปดาห)            

3.  สังกัดวิชา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร  คณะเภสัชศาสตร

4. คําอธิบายรายวิชา  (Course description)

หลักการเบื้องตนของพิษวิทยา และกลไกการกอพิษตอสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากยา และ สารเคมี
ปฏิกิริยาการตอบสนองของรางกายทั้งแบบไมจํากัดอวัยวะและแบบเฉพาะระบบอวัยวะหลังการรับ
สัมผัสสารพิษชนิดตางๆ กลุมสารที่มีผลตอระบบอวัยวะและกลไกหลักของการกอพิษจากสาร
เหลานี้ ฝกปฏิบัติการพื้นฐานเพื่อตรวจสอบการเกิดพิษและการตรวจหาสารพิษในตัวอยางชีวะวัตถุ

Basic principles of toxicology and mechanisms by which drugs and chemicals cause 
adverse effects and damages to living organisms.  Body responses of both non organ directed and 
specific target organ systems following exposure to various classes of toxicants.  Major classes of 
compounds that affect organ systems as well as primary mechanisms of toxicity of these agents.  
A practical foundation for analysis of toxic responses and toxicants in biological samples.

5.  เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)

366 316 #

6.  ประเภทวิชา
เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)

7.  ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน

เปดสอนประจําภาคการศึกษาปลาย   เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2555 เปนตนไป

 8.  อาจารยผูสอน
รศ.ดร.วงศวิวัฒน ทัศนียกุล และคณะ
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 แบบ วช. 05

เคาโครงรายวิชา
(Course outline)

**634 404  พิษวิทยา                                                                      4(3-3-8)
Toxicology

TOPICS Hours
Lecture Laboratory

PART 1 GENERAL PRINCIPLES
1.1 History and Scope of Toxicology 
1.2 Descriptive Toxicology
1.3 Risk Assessment
1.4 Toxicokinetics
1.5 Metabolism of Toxicants
PART 2 NON-ORGAN DIRECTED TOXICITY
2.1 Free Radicals and Cell Injury 
2.2 Chemical Carcinogenesis
2.3 Genetic Toxicology and Toxicogenomics
2.4 Developmental Toxicology
PART 3 TARGET-ORGAN TOXICITY
3.1 Toxic Responses of the Blood
3.2 Toxic Responses of the Immune System
3.3 Toxic Responses of the Cardiovascular System
3.4 Toxic Responses of the GI tract and Liver 
3.5 Toxic Responses of the Kidneys
3.6 Toxic Responses of the Respiratory System
3.7 Toxic Responses of the Nervous System 
3.8 Toxic Responses of the Skin
3.9 Toxic Responses of the Reproductive System
3.10 Toxic Responses of the Endocrine System
PART 4  COMMON TOXIC AGENTS
4.1 Toxic Effects of Pesticides
4.2 Toxic Effects of Therapeutic Drugs 
4.3 Toxic Effects of Metals
4.4 Toxic Effects of Natural Toxins
4.5 Toxic Effects of Substance Abuse
4.6 Toxic Effects of Radioactive Materials
PART 5  APPLICATIONS OF TOXICOLOGY
5.1 Environmental Toxicology
5.2 Food Toxicology and Safety
5.3 Analytical/Forensic Toxicology
5.4 Occupational Toxicology
5.5 Clinical Toxicology
5.6 Regulatory Toxicology

6

7

12

9

10

6

6

9

12

12

TOTAL 45 45
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