แบบ วช. 04
รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
**631 601

การบริการเภสัชสนเทศทางคลินิก
Clinical Drug Information Services

2(1-3-4)

2. จํานวนหนวยกิต
2 หนวยกิต ( บรรยาย 1 ชม. ตอสัปดาห ปฏิบัติการ 3 ชม. ตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง
4 ชม. ตอสัปดาห)
3. สังกัดวิชา
สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร
4. คําอธิบายรายวิชา (Course description)
การแบงประเภทของคําถาม การวิเคราะหเกี่ยวกับการประวัติและภูมิหลังของคําถาม แหลง
ขอมูลและการประเมินแหลงขอมูล การตอบคําถามและใหขอมูล สถานการณและปญหาของการ
จัดเตรียมขอมูลขาวสารทางยา ระบบขอมูลขาวสารทางยาโดยใชคอมพิวเตอร การบริหารจัดการใน
การตอบคําถาม
Classification of question, analyze background of question, drug database and evaluation
of information sources, answer and give information, situation and problem in prepare drug
information, drug database by computer, management of drug information service system.
5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)
631 302
6. ประเภทวิชา
เปนวิชาเลือกในกลุมวิชาทางดานเภสัชกรรมปฏิบัติ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาตนและปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน
คณาจารยในสาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ และคณาจารยพิเศษ

178

แบบ วช. 05
เคาโครงวิชา
(Course outline)
**631 601

การบริการเภสัชสนเทศทางคลินิก
Clinical Drug Information Services

2(1-3-4)

หัวขอ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชั่วโมง

บทนํา
การจัดการแบงประเภทของคําถาม
การวิเคราะหเกี่ยวกับการประวัติและภูมิหลังของคําถาม
แหลงขอมูลและการประเมินแหลงขอมูล
การตอบคําถามและใหขอมูลแกผูรับบริการ
สถานการณและปญหาของการจัดเตรียมขอมูลขาวสารทางยา
ระบบขอมูลขาวสารทางยาโดยใชคอมพิวเตอรพรอมกรณีศึกษา
การบริหารจัดการในการตอบคําถามพรอมกรณีศึกษา
รวม

179

บรรยาย
1
1
1
4
2
2
2
2
15

ปฏิบัติการ
3
3
9
3
6
9
12
45

แบบ วช. 04
รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
631 602

การประเมินการใชยา
Drug Use Evaluation

2(1-3-4)

2. จํานวนหนวยกิต
2 หนวยกิต ( บรรยาย 1 ชม. ตอสัปดาห ปฏิบัติการ 3 ชม. ตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง
4 ชม. ตอสัปดาห)
3. สังกัดวิชา
สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร
4. คําอธิบายรายวิชา (Course description)
แนวคิด หลักการ และระเบียบวิธีการประเมินการใชยากลุมตางๆ ในผูปวยทั้งในแงของ
ความเหมาะสมทางการรักษา และความเหมาะสมในดานเศรษฐกิจ
การประเมินผลอันไมพึง
ประสงคของการใชยา ปจจัยที่มีผลกระทบตอประสิทธิผลของการใชยา ฝกทักษะในการประเมิน
การใชยาในผูปวย
Concept, principle and methodologies of drug use evaluation in rational therapy and
economics, assessment of adverse drug reaction and factors affecting efficacy of drug therapy.
Students will practice in the evaluation of drug used in patient.
5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)
631 401, 631 402, 631 403, 631 404
6. ประเภทวิชา
เปนวิชาเลือกในกลุมวิชาทางดานเภสัชกรรมปฏิบัติ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาตนและปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน
คณาจารยสาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ และคณาจารยพิเศษ

180

แบบ วช. 05
เคาโครงวิชา
(Course outline)
**631 602

การประเมินการใชยา
Drug Use Evaluation

2(1-3-4)
ชั่วโมง
บรรยาย

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ

1. บทนําและความสําคัญ

1

-

2. บทบาทของเภสัชกรในการประเมินการใชยา

1

-

3. แนวคิดและหลักการในการประเมินการใชยา

2

3

4. วิธีการประเมินการใชยา

2

3

5. การกําหนดเกณฑในการประเมินการใชยา

2

6

6. แนวทางการพัฒนารูปแบบการประเมินการใชยา

2

3

7. หลักการและขั้นตอนการประเมินการใชยาในโรงพยาบาล

2

6

8. ตัวอยางการประเมินการใชยา

3

6

9. การประเมินการใชยาบนหอผูปวย

-

18

15

45

หัวขอ

รวม
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แบบ วช. 04
รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและวิชา
**631 603

การประเมินอาการไมพึงประสงคจากการใชยา
Adverse Drug Reaction Evaluation

2(1-3-4)

2. จํานวนหนวยกิต
2 หนวยกิต ( บรรยาย 1 ชม. ตอสัปดาห ปฏิบัติการ 3 ชม. ตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง
4 ชม. ตอสัปดาห)
3. สังกัดวิชา
สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร
4. สังเขปวิชา (Course description)
ประเภทของอาการไมพึงประสงคจากการใชยา ระบบการติดตามอาการไมพึง
ประสงคจากการใชยา การออกแบบการติดตาม การบันทึกขอมูลและรายงานผล การประเมิน
แนวทางการควบคุมอาการไมพึงประสงคจากการใชยา ยาที่ทําใหเกิดความผิดปกติตอระบบ
ตางๆ ของรางกาย
Classification of adverse drug reaction, adverse drug reaction monitoring system,
monitoring design, recording and reporting, assessment of guidelines in regulation of adverse
drug reaction, drug-induced specific disorders.
5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)
631 302
6. ประเภทวิชา
เปนวิชาเลือกในกลุมวิชาทางดานเภสัชกรรมปฏิบัติ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาตนและปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน
คณาจารยในภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

182

แบบ วช. 05
เคาโครงวิชา
(Course outline)
**631 603

การประเมินอาการไมพึงประสงคจากการใชยา
Adverse Drug Reaction Evaluation

Hours
Lecture laboratory

Topics
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

2(1-3-4)

Definition and Classification of ADR
Mechanism of ADR and epidemiology
Pre-marketing establishment and post-marketing syrveillance
ADR monitoring system
- intensive hospital monitoring
- AD HOC studies : retrospective / prospective studies
- National and international monitoring
Causality assessment of suspected ADR
Detection and investigation of ADR
Management of ADR
The regulation concerning adverse reaction
The involvement of pharmacy on ADR monitoring
Drug –induced skin disorders
Drug – induced blood disorders
Drug-induced respiratory disorders
Drug-induced metabolic disorders
Drug-induced gastrointestinal disorders
Total

183

2

-

1
2
2
1
1
2
1
1
1
1

6
3
3
6
6
6
6
6
6

15

45

แบบ วช.04
รายละเอียดของรายวิชา
1.รหัสและชื่อวิชา
**631 604 การคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและการบริการสุขภาพ 2(2-0-4)
Consumer Protection in Health Products and Health Services
2. จํานวนหนวยกิต
2 หนวยกิต ( บรรยาย 2 ชม. ตอสัปดาห ปฏิบัติการ - ชม. ตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง
4 ชม. ตอสัปดาห)
3. สังกัดวิชา
สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร
4. คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ความเปนมา ทิศทางและแนวโนมงานคุมครองผูบริโภคดานยา อาหาร เครื่องสําอาง
ผลิตภัณฑสุขภาพ และการบริการสุขภาพ ทั้งในและตางประเทศ บริโภคศึกษา บทบาทหนาที่ของ
องคกรภาครัฐ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและการ
บริการสุขภาพ การพัฒนาบทบาทหนาที่ของเภสัชกรในการคุมครองผูบริโภค การประยุกตใชองค
ความรูดานบริหาร มานุษยวิทยา สังคมวิทยา พฤติกรรมสุขภาพ ระบาดวิทยา เภสัชเศรษฐศาสตร
กฎหมายการแพทยและสาธารณสุข ในการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและ
การบริการสุขภาพ
History, direction and trend of consumer protection in both national and international
context in the areas of, drugs, food, cosmetic, health products and health services. Consumer
study. Roles and responsibilities of government organizations and non-government organizations
in the area of consumer protection. Development of roles and responsibilities of pharmacist in the
areas of health products and health services. Application of knowledge in the following areas in
conduction consumer protection activities, management; anthropology, social sciences, health
behavior, epidemiology, pharmacoeconomics, and medical and public health laws.
5. เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite)
631 202
6. ประเภทรายวิชา
เปนวิชาเลือกในกลุมวิชาทางดานเภสัชกรรมปฏิบัติ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอนและปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาตนและปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน
ผศ.รักษวร ใจสะอาด และคณะ

184

แบบ วช. 05
เคาโครงรายวิชา
(Course outline)
การคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและการบริการสุขภาพ 2(2-0-4)
Consumer Protection in Health Products and Health Services
หัวขอ
ชั่วโมง
บรรยาย
ความเปนมา ทิศทางและแนวโนมงานคุมครองผูบริโภคดานยา อาหาร
4
เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑสุขภาพ และการบริการสุขภาพ ทั้งในและตางประเทศ
บริโภคศึกษาดานผลิตภัณฑสุขภาพและการบริการสุขภาพ
4
บทบาทหนาที่ขององคกรภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เกี่ยวของกับการคุมครอง
4
ผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและการบริการสุขภาพ
การพัฒนาบทบาทหนาที่เภสัชกรในงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ
6
สุขภาพและการบริการสุขภาพ
- ปญหา และอุปสรรคในการดําเนินงาน
- แนวทางแกไขปญหาและพัฒนาบทบาท
การประยุกตใชองคความรูดานการบริหารและการจัดการ มานุษยวิทยา สังคม
12
วิทยา พฤติกรรมสุขภาพ ระบาดวิทยา เภสัชเศรษฐศาสตร กฎหมายการแพทย
และสาธารณสุข ในการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและ
การบริการสุขภาพ
- กรณีศึกษา และแนวทางการดําเนินการแกไขปญหา
- ยาและผลิตภัณฑสุขภาพ
- การบริการสุขภาพ
รวม
30

** 631 604
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แบบ วช.04
รายละเอียดรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
**631 605 การคุมครองผูบริโภคดานการโฆษณา
2(2-0-4)
Health Consumer Protection in Advertising
2. จํานวนหนวยกิต
2 หนวยกิต ( บรรยาย 2 ชม. ตอสัปดาห ปฏิบัติการ - ชม. ตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง
4 ชม. ตอสัปดาห)
3. สังกัดวิชา
สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร
4. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
หลั ก การพื้ น ฐานการโฆษณา หลั ก การพื้ น ฐานและกระบวนการควบคุ ม การ
โฆษณาต อ ยา อาหาร เครื่ อ งสํ า อาง เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล บุ ห รี่ และผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพอื่ น ๆ
สถานการณปจจุบั นของการโฆษณาผลิ ตภั ณฑ สุ ข ภาพตา งๆ การโฆษณาโดยตรงตอผู บ ริโภค
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการโฆษณา กรณีศึกษาการโฆษณา
Basic concepts of advertising, basic concepts and processes of regulation of drug,
food, cosmetic, alcohol, tobacco, and other health product advertising, update situation of health
product advertising, direct to consumer advertising, theories and concepts about advertising, case
study of advertising.
5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)
ไมมี
6. ประเภทวิชา
เปนวิชาเลือกในกลุมวิชาทางดานเภสัชกรรมปฏิบัติ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอนและปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาตนและปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน
ผศ.ดร.วิบูลย วัฒนนามกุล และคณะ
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แบบ วช. 05
เคาโครงรายวิชา
(Course outline)
**631 605 การคุมครองผูบริโภคดานการโฆษณา
Health Consumer Protection in Advertising
หัวขอ
- หลักการพื้นฐานการโฆษณา
- หลั ก การพื้ น ฐานและกระบวนการควบคุ ม การโฆษณาต อ ยา อาหาร
เครื่ อ งสํ า อาง เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล บุ ห รี่ และผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพอื่ น ๆ
วิชาชีพทางดานสุขภาพ
- สถานการณปจจุบันของการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพตางๆ
- การโฆษณาโดยตรงตอผูบริโภค
- แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการโฆษณา
- กรณีศึกษาการโฆษณา
- ยา
- ผลิตภัณฑเสริมอาหาร
- อาหาร
- เครื่องสําอาง
- อื่น ๆ
รวม
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2(2-0-4)
ชั่วโมง
บรรยาย
2
2

4
4
6
12

30

แบบ วช.04
รายละเอียดของรายวิชา
1.รหัสและชื่อวิชา
**631 606

การบริหารเภสัชกรรมในรานยา
Management in Community Pharmacy

2(2-0-4)

2. จํานวนหนวยกิต
2 หนวยกิต ( บรรยาย 2 ชม. ตอสัปดาห ปฏิบัติการ - ชม. ตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง
4 ชม. ตอสัปดาห)
3. สังกัดวิชา
สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร
4. คําอธิบายรายวิชา (Course description)
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของเภสัชกรรานยา การตัดสินใจประกอบการ
การเปดรานยาคุณภาพ กฎหมายที่เกี่ยวของกับรานยา การบริหารคุณภาพการใหบริการ การบริการ
ทางเภสัชกรรมในชุมชน การวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับยา การปองกันและแกไขปญหาการใชยาใน
ชุมชน จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
Role of pharmacist in drug store, decision analysis, pricing determinant, drug
selection, drug procurement, financing, accounting and law related in pharmacy, quality
management professional practice in community pharmacy, identifying, preventing and
solving drug related problems and ethics of pharmacist.
5. เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite)
631 307
6. ประเภทรายวิชา
เปนวิชาเลือกในกลุมวิชาทางดานเภสัชกรรมปฏิบัติ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอนและปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาตนและปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน
ดร.กรแกว จันทภาษา และคณะ
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แบบ วช. 05

เคาโครงรายวิชา
(Course outline)
**631 606 การบริหารเภสัชกรรมในรานยา
Management in Community Pharmacy
หัวขอ
1. รูปแบบของรานยาในประเทศไทยและตางประเทศ
- รานยาและบริบทระบบสุขภาพไทย
- รานยาและระบบประกันสุขภาพถวนหนา
2. บทบาท ความรับผิดชอบของเภสัชกรรานยา จรรยาบรรณในการ
ประกอบวิชาชีพ
3. การเปดรานยาคุณภาพ
 การบริหารเวชภัณฑ
- การกําหนดราคา
- การคัดเลือกและจัดซื้อยาและเวชภัณฑ
- การติดตอกับบริษัทยา และผูแทนจําหนาย
- การบริหารเวชภัณฑคงคลัง
 การบริหารการเงินและการทําบัญชี
 การบริหารบุคคล
4. กฎหมายที่เกี่ยวของกับรานยา
5. การบริหารคุณภาพการใหบริการ
 พฤติกรรมผูบริโภค
 เทคนิคการสื่อสารและการสรางความสัมพันธกับผูบริโภค
 การวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับยา การปองกันและแกไขปญหา
การใชยาในชุมชน
รวม
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2(2-0-4)
ชั่วโมง
บรรยาย
4
2
10

4
10

30

แบบ วช.04
รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
**631 607

การตลาดสําหรับเภสัชกร
Marketing for Pharmacists

2 (2-0-4)

2. จํานวนหนวยกิต
2 หนวยกิต ( บรรยาย 2 ชม. ตอสัปดาห ปฏิบัติการ - ชม. ตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง
4 ชม. ตอสัปดาห)
3. สังกัดวิชา
สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร
4. คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ปรัชญาและแนวคิดทางการตลาด การวิเคราะหโอกาสทางการตลาด ส วนประสมการตลาด
บริการ การดําเนิน งาน การควบคุม และ การประเมินผลกระบวนการทางการตลาด การประยุก ต
แนวคิ ดทางการตลาดในการประกอบวิช าชีพ เภสัช กรรม จริย ธรรม และจรรยาบรรณของนักการ
ตลาดที่เกี่ยวของกับวิชาชีพเภสัชศาสตร
Philosophy and concepts of marketing, analyzing marketing opportunities, service
marketing mix, implementing, controlling and evaluating marketing processes, application of
marketing concepts for pharmacy professional practice, morals and ethics of marketers related to
pharmacy profession.
5. เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite)
ไมมี
6. ประเภทรายวิชา
เปนวิชาเลือกในกลุมวิชาทางดานเภสัชกรรมปฏิบัติ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอนและปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาตนและปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน
มณีรัตน เลยตัน และคณะ
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แบบวช.05
เคาโครงรายวิชา
(Course outline)
**631 607 การตลาดสําหรับเภสัชกร
Marketing for Pharmacists
หัวขอ
1. ปรัชญาและแนวคิดทางการตลาด
2 การวิเคราะหหาโอกาสทางการตลาด
- การวิเคราะหพฤติกรรมและอุปสงคทางการตลาด
- การวิจัยทางการตลาด
3. การกําหนดกลยุทธทางการตลาด
- การประเมินสภาวะแวดลอมภายในและภายนอกองคกร
- การวางแผนกลยุทธทางการตลาด
- การประเมินผลและการกํากับกระบวนการทางการตลาด
4. สวนประสมการตลาดบริการ
- การกําหนดตําแหนงและการบริหารผลิตภัณฑ
- การกําหนดราคา
- การบริหารชองทางการตลาด
- การสงเสริมการตลาด
- บุคลากร
- กระบวนการ
- ปจจัยทางกายภาพ
5. ตัวอยางการประยุกตแนวคิดทางการตลาดในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมใน
งานตางๆ
6.จริยธรรม จรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับเภสัชกรรมการตลาด
รวม
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2 (2-0-4)
ชั่วโมง
บรรยาย
2
2

4

10

10
2
30

แบบ วช. 04
รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
**632 601

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร
Tissue Culture of Medicinal Plant

2(1-3-4)

2. จํานวนหนวยกิต
2 หนวยกิต (บรรยาย 1 ชม.ตอสัปดาห ปฏิบัติการ 3 ชม.ตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง 4 ชม.ตอ
สัปดาห)
3. สังกัดวิชา
สาขาเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร
4. คําอธิบายรายวิชา (Course description)
เทคนิคในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร โดยใชเทคนิคปราศจากเชื้อ ชนิดอาหาร และ
การเตรียมอาหารสําหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ชนิดและประโยชนของฮอรโมนพืช การประยุกตพันธุ
วิศวกรรมในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสมุนไพรใหผลิตสารสําคัญมากขึ้น การถายเทพันธุกรรมในพืชโดย
อาศัยอโกรแบคทีเรียม การปลูกพืชสมุนไพรดวยอาหารเหลวและการเพาะเลี้ยงรากลอย
Techniques for medicinal plants tissue culture. aseptic technique, types and preparation
of media for plant tissue culture, types and uses of plant hormones, the application of genetic
engineering in medicinal plant tissue culture to increase production yield of active constituents,
genetic transformation with Agro bacterium, medicinal plant tissue culture in liquid media and hairy
root culture.
5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)
ไมมี
6. ประเภทวิชา
เปนวิชาเลือกในกลุมวิชาทางดานเภสัชศาสตร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาตนและปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน
รศ.ดร. วราภรณ ภูตะลุน และ คณะ
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แบบ วช. 05
เคาโครงรายวิชา
(Course outline)
**632 601

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร
Tissue Culture of Medicinal Plant

2(1-3-4)

หัวขอ
1.
2.
3.
4.
5.
4.

แนะนํารายวิชา: ประวัติความเปนมาและนิยามศัพทที่เกี่ยวของ
การจัดหองปฏิบัติการ:อุปกรณและเครื่องมือที่จําเปนตอการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช
สูตรอาหารสําหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและวิธีการเตรียม
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพรรูปแบบตางๆ
การผลิตสารประกอบทุติยภูมิโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
รายงานกรณีศึกษา เรื่อง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
รวม

หัวขอ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การเตรียมอาหารสําหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
การเตรียมชิ้นสวนของพืชที่จะนํามาเลี้ยง
การเพาะเลี้ยงแคลลัส
การเพาะเลี้ยงเซลล
การเพาะเลี้ยงอวัยวะของพืช
การถายเทพันธุกรรมในพืชโดยอาศัยอโกรแบคทีเรียม
การตรวจหาสารประกอบทุติยภูมิในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
รวม

238

ชั่วโมง
บรรยาย
1
2
2
4
3
3
15

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ
3
3
9
9
6
9
6
45

แบบ วช. 04
รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
**632 602

การควบคุมคุณภาพยาสมุนไพร
Quality Control of Herbal Medicine

2(2-0-4)

2. จํานวนหนวยกิต
2 หนวยกิต (บรรยาย 2 ชม.ตอสัปดาห ปฏิบัติการ - ชม.ตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง 4 ชม.
ตอสัปดาห)
3. สังกัดวิชา
สาขาเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร
4. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
แนวทางการควบคุมคุณภาพยาสมุนไพร โดยอาศัยวิทยาศาสตรสมัยใหม โดยการควบคุม
ปริมาณสารสําคัญในยาสมุนไพร ขอกําหนดตาง ๆ ซึ่งเปนคุณสมบัติทางเคมีและฟสิกสของพืชที่ใชเปน
ยาสมุนไพร ตลอดจนสารปนเปอน เชน ยาฆาแมลง เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย โลหะหนัก เปนตน
Quality control of herbal medicine base on scientific information regarding the amount of
active ingredients, regulation on the chemical and physical properties of herbal medicine plant, and
contamination such as insecticide, fungi, bacteria, heavy metal etc.
5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)
632 202 #
6. ประเภทวิชา
เปนวิชาเลือกในกลุมวิชาทางดานเภสัชศาสตร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาตนและปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน
รศ.ดร.ฉันทนา อารมยดี และคณะ
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แบบ วช.05
เคาโครงรายวิชา
(Course outline)
**632 602

การควบคุมคุณภาพยาสมุนไพร
Quality Control of Herbal Medicine
หัวขอ

1. บทนํา และขอบเขตของรายวิชา
2. ชนิดของยาแผนโบราณ แบงประเภทตามฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
3. การเตรียมยาแผนโบราณ
3.1 ความรูพื้นฐานเภสัชกรรมเทคโนโลยี
3.2 รูปแบบยาเตรียม
3.3 การจัดหาสมุนไพร
3.4 การบริหารกระบวนการผลิต
4. การตรวจสอบคุณภาพ และการตรวจสอบเอกลักษณของวัตถุดิบ
4.1 Organoleptic method (macroscopy)
4.2 Microscopic method (microscopy)
4.3 Biological method
4.4 Chemical method
4.5 physical method
5. การควบคุมคุณภาพ
5.1 Weight variation
5.2 การแตกตัว การกระจายตัวของยาแผนโบราณ
5.3 การตรวจสอบเอกลักษณ และปริมาณของสารกันเสีย
5.4 การตรวจสอบเอกลักษณ และปริมาณของตัวยาสําคัญ
5.5 การตรวจสอบปริมาณโลหะหนัก
5.6 การตรวจสอบสภาวะความเปนกรด-ดาง
5.7 การตรวจสอบชนิดและปริมาณของ alcohol
5.8 การตรวจสอบปริมาณขัณฑศกร, บอแรกซ
5.9 การตรวจสอบปริมาณเชื้อจุลินทรีย (เชื้อรา, bacteria)
5.10 การตรวจสอบชนิดและปริมาณของยาฆาแมลงและสารตกคาง
5.11 การตรวจสอบปริมาณความชื้น
รวม
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2(2-0-4)
ชั่วโมงบรรยาย
1
3
2

8

16

30

แบบ วช. 04
รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
**632 603

การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอาหาร
Quality Control of Food Product

3(2-3-6)

2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (บรรยาย 2 ชม.ตอสัปดาห ปฏิบัติการ 3 ชม.ตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง 6 ชม.
ตอสัปดาห)
3. สังกัดวิชา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร
4. คําอธิบายรายวิชา (Course description)
การควบคุมคุณภาพของทั้งอาหารสด และอาหารสําเร็จรูป โดยเนนในเรื่องสิ่งปรุงแตงที่ใสเขา
ไปในอาหาร สิ่งปนเปอนในอาหาร รวมทั้งศึกษาถึงขอกําหนดตามกฎหมาย
Quality control of both fresh food and finished food products an emphasis on food additives
and contaminants, including involved regulations.
5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)
632 202 #
6. ประเภทวิชา
เปนวิชาเลือกในกลุมวิชาทางดานเภสัชศาสตร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาตนและปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน
รศ.ดร.ฉันทนา อารมยดี และคณะ
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แบบ วช.05
เคาโครงรายวิชา
(Course outline)
**632 603

การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอาหาร
Quality Control of Food Product
หัวขอ

1. บทนํา
2. กฎหมายควบคุมอาหารและมาตรฐานอาหาร
3. สารปรุงแตงอาหาร (Food additives)
3.1 สารแตงสี
3.2 สารแตงกลิ่น
3.3 สารที่ใชสําหรับถนอมอาหาร
4. วัตถุปรุงรสตาง ๆ
4.1 น้ําปลา
4.2 ซอสปรุงรส
4.3 ผงชูรส
4.4 น้ําสมสายชู
4.5 น้ําตาลเทียม
4.6 อื่น ๆ
5. สารปนเปอนในอาหาร
5.1 ยาปราบศัตรูพืช
5.2 โลหะหนัก
5.3 ยาตานจุลชีพ
6. สารพิษจากเชื้อราในอาหาร (Mycotoxin)
7. น้ําดื่มบริสุทธิ์ น้ําดื่มในภาชนะปดสนิทและน้ําแข็ง
8. ผลิตภัณฑน้ํามันและไขมัน
9. เนื้อสัตวและผลิตภัณฑเนื้อสัตว
10. ธัญพืช แปง และอาหารคารโบไฮเดรตอื่น ๆ
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3(2-3-6)
ชั่วโมง
บรรยาย
1
1
3

2

1

2
1
2
2
3

หัวขอ

ชั่วโมง
บรรยาย
1
4
2
2
1
2
30

11. แยม เยลลี่ และผลไม
12. น้ํานม และผลิตภัณฑนม
13. พืชผัก และผลิตภัณฑ
14. ชา-กาแฟ เครื่องดื่มที่มีและไมมีแอลกอฮอล
15. อาหารกึ่งสําเร็จรูป
16. อาหารกระปอง
รวม

หัวขอ
1. บทนําภาคปฏิบัติการและการเตรียมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากผลไม
2. การวิเคราะหหาปริมาณเบนโซเอท, แซ็กคาริน และคาเฟอีนในเครื่องดื่ม
3. การหาปริมาณไนเตรทในผลิตภัณฑเนื้อสัตว
4. การวิเคราะหคุณภาพน้ําปลา
5. การวิเคราะหคุณภาพซอสปรุงรส
6. การวิเคราะหคุณภาพน้ําสมสายชู
7. การวิเคราะหวิตามินในขนมปง
8. การหาสารตกคางประเภทซัลโฟนาไมดในเนื้อสัตว
9. การวิเคราะหสารตานออกซิเดชันในผลิตภัณฑน้ํามัน
10. การวิเคราะหคุณภาพผลิตภัณฑจากแปง
11. การวิเคราะหหาแอลกอฮอลในเครื่องดื่ม
12. ทัศนศึกษาเยี่ยมชมโรงานผลิต ผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม
รวม
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ชั่วโมง
ปฏิบัติการ
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
12
45

แบบ วช. 04
รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
**632 604

เคมีของอาหาร
Food Chemistry

3(2-3-6)

2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (บรรยาย 2 ชม.ตอสัปดาห ปฏิบัติการ 3 ชม.ตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง 6 ชม.
ตอสัปดาห)
3. สังกัดวิชา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร
4. คําอธิบายรายวิชา (Course description)
องคประกอบของอาหารจากธรรมชาติ อาหารสําเร็จรูป อาหารเสริม และอาหารที่อางวาใช
บํารุงกําลังชนิดตาง ๆ ที่มีจําหนายในทองตลาด องคประกอบของอาหาร เชน โปรตีน คารโบไฮเดรท
ไขมัน วิตามิน เกลือแร และองคประกอบเฉพาะในอาหารชนิดนั้น
Constituents of natural food, finished food-products, supplement food-products, foodproducts, which refer to tonic that distribute in the market, includes food nutrients eg. Protein,
carbohydrate, fat, vitamin, mineral and specific components.
5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)
632 202#
6. ประเภทวิชา
เปนวิชาเลือกในกลุมวิชาทางดานเภสัชศาสตร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาตนและปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน
รศ.ดร.วิรัช เรืองศรีตระกูล
และคณะ
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แบบ วช.05
เคาโครงรายวิชา
(Course outline)
**632 604

เคมีของอาหาร
Food Chemistry
หัวขอ

1. บทนํา
2. น้ําในอาหาร
3. คารโบไฮเดรตในอาหาร
4. โปรตีนในอาหาร
5. น้ํามันและไขมันในอาหาร
6. วิตามินและเกลือแรและผลิตภัณฑ
7. Enzymes and reaction in food system
8. Nutrient requirement
9. อาหารมังสวิรัติ
10. อาหารและผลิตภัณฑสําหรับผูปวยโรคตาง ๆ
11. ความเคลื่อนไหวของตลาดอาหารเสริมสุขภาพ
รวม
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3(2-3-6)
ชั่วโมง
บรรยาย
1
1
5
5
5
5
3
4
1
3
1
30

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ
3
3
3
3
12
9
3
3
3
3
45

แบบ วช.04
รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
**632 605

การแยกสกัดตัวยา
Drug Extraction and Separation

3 (2-3-6)

2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (บรรยาย 2 ชม.ตอสัปดาห ปฏิบัติการ 3 ชม.ตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง 6 ชม.
ตอสัปดาห)
3. สังกัดวิชา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร
4. คําอธิบายรายวิชา (Course description)
หลักการและเทคนิคของการแยกยาออกจากกัน (Isolation) และการทําใหยาที่แยกออกจากกัน
แลวนั้นบริสุทธิ์ (Purification) ศึกษาถึงการแยกสกัดตัวยา โดยเทคนิคทางโครมาโตรกราฟฟเฟสตาง ๆ
คือ ของเหลว-ของเหลว ของเหลว-ของแข็ง ของแข็ง-ของแข็ง กาซ-ของเหลว กาซ-ของแข็ง โดยการ
แยกสกัดนั้นจะเปนการพิสูจนเอกลักษณ และวิเคราะหหาปริมาณดวย
Principles and techniques of drug isolation and purification. To study drug separation by
using various phases of chromatographic techniques eg. Liquid-liquid, liquid-solid, solid-solid, gasliquid, gas-solid that used for drug identification and determination.
5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)
632 202#
6. ประเภทวิชา
เปนวิชาเลือกในกลุมวิชาทางดานเภสัชศาสตร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอนและปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาตนและปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน
รศ.ดร.จินดา หวังบุญสกุล และคณะ
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แบบ วช.05
เคาโครงรายวิชา
(Course outline)
**632 605

การแยกสกัดตัวยา
Drug Extraction and Separation
หัวขอ

1. บทนํา
2. เทคนิคทางกายภาพที่ใชในการแยกยา (Isolation) และการทําใหยาที่แยกออก
จากกันนั้นบริสุทธิ์
2.1 การกรอง
2.2 การกลั่น
2.3 การตกผลึก
2.4 การตกตะกอน
2.5 การทําใหแหง
3. การแยกสารโดยการสกัดดวยตัวทําละลาย
3.1 บทนํา
3.2 Distribution Law
3.3 กระบวนการแยกสาร
3.3.1 single stage process
3.3.2 multiple stage process
3.3.3 multiple stage fractionation technique
3.3.4 ความผิดพลาดเนื่องจากกระบวนการแยกสาร
3.4 Solid-Liquid Extraction
3.5 Liquid-Liquid Extraction
3.6 Gas-Liquid Extraction
3.7 Ion-paired Extraction
4. การแยกสกัดยาโดยเทคนิคทางโครมาโตรกราฟฟ
4.1 บทนํา
4.2 Paper chromatography
4.3 Column chromatography
4.4 Thin-layer chromatography
4.5 High-Performance Liquid chromatography
4.6 Gas chromatography, GC/MS
5. การแยกสกัดตัวยาโดยเทคนิคพิเศษอื่น ๆ
5.1 Electrophoresis, HPCE
5.2 Solid-Phase Extraction
รวม
247

3 (2-3-6)
ชั่วโมงบรรยาย
1
3

8

14

4
30

Topics
1. Introduction to drug extraction and separation
2. Extraction by using pH adjustment
3. Extraction by using distillation principle
4. Separation and Identification by using CC and TLC
5. Basic HPLC Principle : Determination of Theoretical Plates
6. Optimization HPLC system : Selection of Mobile Phase Composition 1
7. Optimization HPLC system : Selection of Mobile Phase Composition 2
8. Optimization HPLC system : Effect of pH
9.Optimization HPLC system : Effect of flow rate
10. Discussion
11. Optimization GC system : Selection of column packing material
12. Optimization GC system : Effect of flow rate
13. Optimization GC system : Effect of temperature
14. Sample Pretreatment Techniques
15. Discussion
Total

248

Hours
Laboratory
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
45

แบบ วช. 04
รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
**632 606

การวิเคราะหเชิงเภสัชศาสตรขั้นสูง
Advanced Pharmaceutical Analysis

3(2-3-6)

2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (บรรยาย 2 ชม.ตอสัปดาห ปฏิบัติการ 3 ชม.ตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง 6 ชม.
ตอสัปดาห)
3. สังกัดวิชา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร
4. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
ขบวนการซึมผานและนําสงยา การเปลี่ยนแปลงยาในรางกาย การวิเคราะหยาโดยวิธีอิมมู
โน รวมทั้งศึกษาถึงวิธีการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ และเภสัชวิทยาของสารสกัดจากพืชสมุนไพร หรือ
สารสังเคราะหในแบบจําลองตาง ๆ ทั้งในหลอดทดลอง, ในเซลลเพาะเลี้ยง และในสัตวทดลอง ฤทธิ์
ตานออกซิเดชั่น ฤทธิ์ตานมะเร็ง ฤทธิ์ตานเชื้อไวรัส ฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซมบางชนิด ฤทธิ์
เอสโตรเจน และฤทธิ์ตอระบบประสาทสวนกลาง
Process of drug transportation, metabolism and drug interaction with metabolized
enzymes including drug analysis using microbial assay and immunoassay method, method for
determination of the biological activities and pharmacological activities of the synthetic compounds
and herbal extracted in vitro, in cell culture and in vivo , antioxidative activities, anti-inflammatory,
anticancer, antiviral, and enzyme inhibitory effect, estrogenicity and effect on central nervous system.
5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)
632 202#
6. ประเภทวิชา
เปนวิชาเลือกในกลุมวิชาทางดานเภสัชศาสตร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาตนและปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน
อ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต และคณะ
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แบบ วช.05
เคาโครงรายวิชา
(Course outline)
**632 606

การวิเคราะหเชิงเภสัชศาสตรขั้นสูง
Advanced Pharmaceutical Analysis
Topics

1. Fundamental technique in biological activity assay
2. Enzyme assay
3. Anticancer
4. Oxidative stress and antioxidant
5. Immunoassay and radioassay
6. Cell culture base assay
7. Membrane diffusion
8. In vivo pharmacological assay
- behavior and neuropharmacological assay
9. Estrogenicity
10. Drug Metabolism and interaction with cytochrome P450
11. Virtual screening in molecular modeling
12. Drug receptor binding by molecular docking
13. Tutorial
Total

250

3(2-3-6)
Hours
Lecture
1
2
2
2
3
3
2
4
2
4
2
2
2
30

Topics
1. Biological and Chemical safety
2. Antityroxinase activity
3. Alkylating activity assay
4. Antioxidant assay
5. Immunoassay and radioassay
6. Cell culture assay
7. Membrane Diffusion
8. Behavioral and neuropharmacological experiments in animal model
9. Estrogenicity
10. Drug metabolism and interaction assay (1)
11. Drug metabolism and interaction assay (2)
12. Virtual screening in molecular modeling
13. Drug receptor binding
14. Discussion and Presentation
15. Practice Examination
รวม

251

Hours
Laboratory
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
45

แบบ วช. 04
รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
**632 607

เทคนิคการใชเครื่องมือดานวิเคราะห
Techniques in the Application of Instrumental Analysis

2(1-3-4)

2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (บรรยาย 2 ชม.ตอสัปดาห ปฏิบัติการ 3 ชม.ตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง 4 ชม.
ตอสัปดาห)
3. สังกัดวิชา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร
4. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
ศึกษาถึงหลักการวิเคราะหยา การประเมินความถูกตองของวิธีวิเคราะหยา ฝกทักษะการใช
เครื่องมือสมรรถนะสูง สําหรับการวิเคราะหยา เชน เครื่อง UV สเปคโทรโฟโตมิเตอร เครื่องสเปคโทร
ฟลูโอโรมิเตอร เครื่องอะตอมมิกแอบซอบชั่นสเปคโตโฟโตมิเตอร เครื่องโครมาโทรกราฟฟชนิดตางๆ
โดยจะเนนเรื่องเทคนิคการใช ขอควรระวังตาง ๆ รวมถึงการดูแลรักษาเครื่องใหมีประสิทธิภาพในการ
ใชงาน
Study the principle of drug analysis. Evaluation of drug analysis methods. Practice the drug
analysis using high performance instrument such as UV spectrophotometer, spectrofluorometer,
Atomic absorption spectrophotometer and various types of chromatography .This consideron
techniques, proceeding, precaution and maintenance.
5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)
632 202 #
6. ประเภทวิชา
เปนวิชาเลือกในกลุมวิชาทางดานเภสัชศาสตร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาตนและปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน
ผศ.ดร.สุภาวดี ดาวดี

252

แบบ วช.05
เคาโครงรายวิชา
(Course outline)
**632 607

เทคนิคการใชเครื่องมือดานวิเคราะห
2(1-3-4)
Techniques in the Application of Instrumental Analysis
หัวขอ
ชั่วโมง
บรรยาย
1. Introduction to technique in instrumental analysis
1
2. Quality control of raw materials
2
3. การสกัด
1
4. การประเมินวิธีวิเคราะห (Method validation)
2
5. Atomic Absorption and Emission Spectroscopy
1
6. UV-VIS Spectroscopy
1
7. Spectrofluorometery
1
8. Gas chromatography
1
9. High Pressure Liquid Chromatography
1
10. LC-MS
1
11. Capillar Electrophoresis
1
12. Potentiometry
1
13. Strategy in Pharmaceutical Analysis
1
รวม
15

253

หัวขอ
1. แนะนําอุปกรณและการดูแลรักษาเครื่องมือทางสเปคโทรโฟโตเมตรี (UV-VIS, SF,
AAS/AES)
2. การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ โดยวิธี TLC
3. การสกัดสารโดยการปรับ pH
4. การวิเคราะหโลหะหนักในน้ําหมักธรรมชาติ โดยวิธี Atomic absorption
5. การวิเคราะหหาปริมาณตัวยาผสมดวยเครื่อง UV-VIS Spectrophotometry
6. การวิเคราะหหาปริมาณวิตามินบี 2 ดวยเครื่อง Spectrofluorometry
7. การวิเคราะหหาปริมาณเมนทอล และแคมเฟอรในยาธาตุน้ําแดง ดวยเครื่อง GC
8. การวิเคราะหหาปริมาณ Tretinoin ในตัวอยางยากําจัดสิว ดวยเครื่อง HPLC
9. การวิเคราะหหาปริมาณตัวยาผสมโดยวิธี HPLC
10. การวิเคราะหหาปริมาณ Iodide และ Fluoride โดยใช Ion-Selective Electrode
11. Method Validation
รวม

254

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
15
45

แบบ วช. 04
รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
**632 608

หนวยการผลิตในอุตสาหกรรมยา
Unit Operation

2 (2-0-4)

2. จํานวนหนวยกิต
2 หนวยกิต (บรรยาย 2 ชม.ตอสัปดาห ปฏิบัติการ - ชม.ตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง 4 ชม.
ตอสัปดาห)
3. สังกัดวิชา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร
4. คําอธิบายรายวิชา(Course description)
แนวคิดและกระบวนการในการผลิตยาระดับอุตสาหกรรม การเตรียมวัตถุดิบ การยอย
ขนาด การผสม การทําใหแหง การตอกอัดเม็ด การเคลือบ การบรรจุ และการทําใหยาปราศจากเชื้อ
กรณีศึกษาการใชอุปกรณและเครื่องมือตางๆ ที่เหมาะสม
Concept and process for drug manufacturing, the process of raw material preparation,
mixing, granulation, drying, compression, coating, filtration, filling and sterilization, case studies of
using appropriate equipment in drug production
5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)
632 304 #
6. ประเภทวิชา
เปนวิชาเลือกในกลุมวิชาทางดานเภสัชศาสตร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาตนและปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน/อาจารยที่ปรึกษา
รศ.ดร. เดชพล ปรีชากุล และคณะ
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แบบ วช. 05
เคาโครงรายวิชา
(Course outline)
**632 608

หนวยการผลิตในอุตสาหกรรมยา
Unit Operation
หัวขอ

1. บทนํา (Introduction)
2. หลักการและขั้นตอนในการผลิตยาระดับอุตสาหกรรม
2.1. การเตรียมวัตถุดิบ
2.2. การยอยขนาด
2.3. การผสม
2.4. การทําใหแหง
2.5. การตอกอัดเม็ด
2.6. การเคลือบ
2.7. แคปซูล
2.8. การบรรจุ
2.9. การแยกของแข็งและของเหลว
2.10. การทําใหปราศจากเชื้อ
3. กรณีศึกษาการใชเครื่องมือตางๆ
รวม

256

2 (2-0-4)
ชั่วโมง
บรรยาย
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
8
30

แบบ วช. 04
รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
*632 609

การตั้งตํารับยารูปแบบของเหลว
Formulation of Liquid Dosage Forms

2(1-3-4)

2. จํานวนหนวยกิต
2 หนวยกิต (บรรยาย 1 ชม.ตอสัปดาห ปฏิบัติการ 3 ชม.ตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง 4 ชม.
ตอสัปดาห)
3. สังกัดวิชา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร
4. คําอธิบายรายวิชา(Course description)
การนําความรูทางดานเภสัชกรรมดานตางๆ มาประยุกตใชในการตั้งตํารับยาเตรียมรูปแบบ
ของเหลว ไดแก ยาน้ําใสและยาน้ําแขวนตะกอน การฝกทักษะดานการตั้งตํารับ การปรับปรุงแกไขและ
การประเมินคุณภาพตํารับ รวมทั้งความสามารถในการวิเคราะหเปรียบเทียบตํารับตางๆ
The application of pharmaceutics and technology in the formulation of liquid dosage forms
in particular of solutions and suspensions. The skill in drug formulation, development and evaluation
as well as the capability of comparative analysis in drug formulations.
5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
632 302 #
6. ประเภทวิชา
เปนวิชาเลือกในกลุมวิชาทางดานเภสัชศาสตร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาตนและปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน/อาจารยที่ปรึกษา
ดร.เสาวนีย จรัสเวคิน และคณะ
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แบบ วช. 05
เคาโครงรายวิชา
(Course outline)
*632 609

1.
2.
3.
4.

การตั้งตํารับยารูปแบบของเหลว
Formulation of Liquid Dosage Forms
หัวขอ

การศึกษากอนการตั้งตํารับ (Per formulation study)
สารชวยทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical necessities)
รูปแบบยาเตรียมยาน้ําใส (Solutions dosage forms)
รูปแบบยาเตรียมน้ําแขวนตะกอน (Suspensions dosage forms)
Total

หัวขอ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2(1-3-4)
ชั่วโมง
บรรยาย
3
4
4
4
15

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ
12
6
3
9
6
3
6
45

ยาน้ําใส I: การตั้งตํารับ
ยาน้ําใส II: การประเมินตํารับ
Conference and discussion
ยาน้ําแขวนตะกอน I: การตั้งตํารับ
ยาน้ําแขวนตะกอน II: การประเมินตํารับ
Conference and discussion
Assessment
Total

258

แบบ วช. 04
รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
*632 610

การตั้งตํารับยารูปแบบของแข็ง
Formulation of Solid Dosage Forms

2(1-3-4)

2. จํานวนหนวยกิต
2 หนวยกิต (บรรยาย 1 ชม.ตอสัปดาห ปฏิบัติการ 3 ชม.ตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง 4 ชม.
ตอสัปดาห)
3. สังกัดวิชา
คณะเภสัชศาสตร
4. คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตั้งตํารับยาเตรียมรูปแบบของแข็ง หลักการเลือกใชสารชวยทางเภสัช
กรรม และกระบวนการผลิตในการเตรียมยารูปของแข็งโดยพิจารณาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีที่
เกี่ยวของ การพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพของสารชวยทางเภสัชกรรมสําหรับใชในสูตรตํารับรูปแบบ
ของแข็ง รวมทั้งการนําสถิติมาใชในการออกแบบการทดลองเพื่อใหไดตํารับยาเตรียมที่ดี
Factor affecting solid dosage form design and preformulation, principles of pharmaceutical
excipient selection, properties and evaluation of pharmaceutical excipients, evaluation of
pharmaceutical excipients interaction, statistical design in formulation development and modification
of Pharmaceutical excipients.
5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)
632 303 #
6. ประเภทวิชา
เปนวิชาเลือกในกลุมวิชาทางดานเภสัชศาสตร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาทีจะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาตนและปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน
รศ.เจนจิรา เรืองชยจตุพร และคณะ
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แบบ วช. 05
เคาโครงรายวิชา
(Course outline)
*632 610

การตั้งตํารับยารูปแบบของแข็ง
Formulation of Solid Dosage Forms
Topics

1. Factor affection solid dosage form design and reformulation
2. Principles of pharmaceutical excipient selection in preformulation study
used in solid dosage forms
3. Properties and evaluation of Pharmaceutical excipients used in Solid
dosage forms
4. Evaluation of Pharmaceutical excipients interaction
5. Statistical design in formulation development
6. Modification of Pharmaceutical excipients
7. Case study
Total
Topics
1.
2.
3.
4.
5.

Preformulation study
Evaluation of excipents used in Solid dosage forms
Formulation of immediate released solid dosage form and evaluation
Formulation of sustained release soled dosage form and evaluation
Presentation and discussion
Total

260

2(1-3-4)
Hours
Lecture
3
2
2
1
3
2
2
15
Hours
Laboratory
6
6
15
15
3
45

แบบ วช. 04
1. รหัสและชื่อวิชา
*632 611

รายละเอียดของรายวิชา
การตั้งตํารับยารูปแบบกึ่งแข็ง
Formulation of Semi-Solid Dosage Forms

2(1-3-4)

2. จํานวนหนวยกิต
2 หนวยกิต (บรรยาย 1 ชม.ตอสัปดาห ปฏิบัติการ 3 ชม.ตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง 4 ชม.
ตอสัปดาห)
3. สังกัดวิชา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร
4. คําอธิบายรายวิชา (Course description)
การนําความรูทางดานเภสัชกรรมและเทคโนโลยีตาง ๆ มาประยุกตใชในการตั้งตํารับยาเตรียม
ในรูปแบบยากึ่งแข็ง
การประยุกตใชความรูในการหาสาเหตุและการแกปญหาของแตละรูปแบบยา
เตรียมตลอดจนการปรับปรุงแกไขและการประเมินคุณภาพตํารับ
The application of pharmaceutics and technology in the formulation of semi-solid dosage
forms. The application of knowledge in drug formulation sciences for searching and finding the
methodology to solve the problems as developing and evaluation of the dosage forms.
5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)
632 302 #
6. ประเภทวิชา
เปนวิชาเลือกในกลุมวิชาทางดานเภสัชศาสตร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาทีจะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาตนและปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน
ดร.รติยา คูเขตพิทักษวงศ, ดร.นรินทร จันทรศรี และคณะ
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แบบ วช. 05
เคาโครงรายวิชา
(Course Outline)
*632 611 การตั้งตํารับยารูปแบบกึ่งแข็ง
Formulation of Semi-solid Dosage Forms
Topics

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hours
Lecture
1
1
6
3
2
2
15

Formulation Considerations
Pharmaceutical Necessities
Emulsions
Creams
Ointments
Gels
Total
Topics

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2(1-3-4)

Hours
Laboratory

Preformulation of Emulsion
Formulation of Oral Emulsion
Evaluation of Physical Properties of the preparation
Formulation of Topical and Parenteral Emulsion
Evaluation of Physical Properties of the preparation
Examination in Formulation of Emulsion
Formulation of Cream
Formulation of Ointment
Formulation of Gel
Examination Formulation of creams, gels & ointments
Total
262

3
6
3
9
3
3
6
6
3
3
45

รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
*632 612

ระบบนําสงยาขั้นสูง
Advanced Drug Delivery System

แบบ วช. 04

2(2-0-4)

2. จํานวนหนวยกิต
2 หนวยกิต (บรรยาย 2 ชม.ตอสัปดาห ปฏิบัติการ - ชม.ตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง 4 ชม.
ตอสัปดาห)
3. สังกัดวิชา
คณะเภสัชศาสตร
4. คําอธิบายรายวิชา (Course description)
เทคโนโลยีการควบคุมการปลดปลอยและการนําสงยา
เทคโนโลยีใหมในการนําสงยาทาง
ระบบทางเดินอาหาร ผิวหนัง เยื่อบุและการนําสงยาและยีนเขาสูอวัยวะเปาหมาย
Controlled release and drug delivery technology, novel technology of drug delivery for
gastrointestinal tract, skin, mucosa and drug and gene delivery to target organ.
5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)
ไมมี
6. ประเภทวิชา
เปนวิชาเลือกในกลุมวิชาทางดานเภสัชศาสตร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาทีจะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาตนและปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน
ผูรับผิดชอบวิชา รศ.ดร.ธเนศ พงศจรรยากุล
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แบบ วช. 05
เคาโครงรายวิชา
(Course outline)
*632 612

ระบบนําสงยาขั้นสูง
Advanced Drug Delivery System
หัวขอ

1. บทนําสูเทคโนโลยีเภสัชกรรมขั้นสูง
1.1. หลักการและคําจํากัดความ
1.2. วิวัฒนาการทางเภสัชกรรม
1.3. ขอดีและขอเสีย
1.4. การออกแบบยาออกฤทธิ์นาน
2. เทคโนโลยีการควบคุมการปลดปลอยยา
2.1. ระบบนําสงยาแบบหนวยเดียว
2.1.1. Matrix Controlled
2.1.2. Membrane controlled
2.1.3. Osmotic pump
2.2. ระบบนําสงยาแบบหลายหนวย
2.2.1. Polymer beads
2.2.2. Icon exchange resins
2.2.3. Pellets
2.2.4. Micro and Nanoparticles
2.3. Liposomes and Niosomes
3. เทคโนโลยีการนําสง
3.1. Prodrug
3.2. Transdermal delivery
3.3. Mucosal delivery
3.4 Protein delivery
3.5 Targeting drug delivery
3.6 Gene delivery
รวม

2(2-0-4)
ชั่วโมง
บรรยาย
2

13
4

7

2
15
2
2
4
2
3
2
30
264

แบบ วช. 04
รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
*632 613

เครื่องสําอางและเวชสําอาง
Cosmetics and Cosmeceuticals

2(1-3-4)

2. จํานวนหนวยกิต
2 หนวยกิต (บรรยาย 1 ชม.ตอสัปดาห ปฏิบัติการ 3 ชม.ตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง 4 ชม.
ตอสัปดาห)
3. สังกัดวิชา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร
4. คําอธิบายรายวิชา (Course description)
นิยามและขอควรคํานึงในการพัฒนาเครื่องสําอางและเวชสําอาง, แหลงและการเตรียมวัตถุดิบ,
การตลาด กฎหมายขอกําหนด และการขึ้นทะเบียน, ฉลากบรรจุภัณฑ, การประเมินและควบคุมคุณภาพ,
ผลิตภัณฑสําหรับผิวหนัง, กายวิภาค และสรีระของผิวหนัง, ผลิตภัณฑทําความสะอาด, ผลิตภัณฑบํารุง
ผิวและชะลอความแก, ผลิตภัณฑปองกันแสงแดด, ผลิตภัณฑกําจัดฝา และผลิตภัณฑทําใหผิวขาว,
ผลิตภัณฑระงับเหงื่อ และขจัดกลิ่นตัว, เครื่องสําอางแตงสี, ผลิตภัณฑสําหรับเสนผม, กายวิภาค และ
สรีระของเสนผม, แชมพูและครีมนวดผม, ผลิตภัณฑดัดผม และยืดผม ผลิตภัณฑเปลี่ยนสีผม ผลิตภัณฑ
อื่นๆ ผลิตภัณฑสําหรับเล็บ, ผลิตภัณฑเพื่อสุขอนามัย
Definition and consideration in the development of cosmetic and cosme-ceuticals, source and
preparation of raw materials, marketing, laws and regulations, registration, label and package,
evaluation and quality control, skin preparations, anatomy and physiology of skin, cleansing products,
Nourishing and anti-aging products, sunscreen products, anti-melasma and whitening products,
antiperspirant and duoderants, color cosmetics, Hair products, anatomy and physiology of hair,
shampoos and conditioners, permiry and straighteniy hair products, Hair coloring, products for nails,
hygiene products.
5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)
ไมมี
6. ประเภทวิชา
เปนวิชาเลือกในกลุมวิชาทางดานเภสัชศาสตร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาทีจะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาตนและปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน
รศ.ดร.อรุณศรี ปรีเปรม และ ดร.นาฏศจี นวลแกว
265

แบบ วช. 04
เคาโครงรายวิชา
(Course outline)
*632 613

เครื่องสําอางและเวชสําอาง
Cosmetics and Cosmeceuticals
หัวขอ

1. นิยามและขอควรคํานึงในการพัฒนาเครื่องสําอางและเวชสําอาง
1.1. แหลงและการเตรียมวัตถุดิบ
1.2. การตลาด กฎหมาย ขอกําหนด และการขึ้นทะเบียน
1.3. ฉลาก บรรจุภัณฑ
2. การประเมินและควบคุมคุณภาพ
3. ผลิตภัณฑสําหรับผิวหนัง
3.1. กายวิภาคและสรีระของผิวหนัง
3.2. ผลิตภัณฑทําความสะอาด
3.3. ผลิตภัณฑบํารุงผิว และชะลอความแก
3.4. ผลิตภัณฑปองกันแสงแดด
3.5. ผลิตภัณฑกําจัดฝา และผลิตภัณฑทําใหผิวขาว
3.6. ผลิตภัณฑระงับเหงื่อ และกําจัดกลิ่นตัว
3.7. เครื่องสําอางแตงสี
3.8. อื่นๆ
4. ผลิตภัณฑสําหรับเสนผม
4.1. กายวิภาค และสรีระของเสนผม
4.2. แชมพูและครีมนวดผม
4.3. ผลิตภัณฑดัดผม และยืดผม
4.4. ผลิตภัณฑเปลี่ยนสีผม
4.5. อื่นๆ
5. ผลิตภัณฑอื่นๆ
5.1 ผลิตภัณฑสําหรับเล็บ
5.2 ผลิตภัณฑเพื่อสุขอนามัย
รวม
266

2(1-3-4)
ชั่วโมง
บรรยาย
4

1
4

4

2

15

หัวขอ
1. การประเมินผลิตภัณฑเครื่องสําอางและ/หรือเวชสําอาง 1,2
2. การเตรียมเวชสําอางและเตรียมผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
2.1. บํารุงผิว
2.2. ทําความสะอาดผิวหนา
2.3. กันแดด รองพื้น แตงสี
2.4. ชองปาก
2.5. สบู
2.6. ระงับกลิ่น/เหงื่อ
2.7. แชมพู
2.8. ครีมนวดผม
2.9. น้ํายายอมผม
2.10.น้ํายาทาเล็บ
3. การจัดทําเอกสารสําหรับขึ้นทะเบียน
4. สอบปฏิบัติการ
รวม

267

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ
6
3
3
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
45

แบบ วช. 04
รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
*632 614

นาโนเทคโนโลยีในเภสัชภัณฑและความเปนพิษ
Nanotechnology in Pharmaceuticals and its Toxicity

1(1-0-2)

2. จํานวนหนวยกิต
1 หนวยกิต (บรรยาย 1 ชม.ตอสัปดาห ปฏิบัติการ - ชม.ตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง 2 ชม.
ตอสัปดาห)
3. สังกัดวิชา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร
4. คําอธิบายรายวิชา (Course description)
บทนํา นิยามและพัฒนาการของนาโนเทคโนโลยี ที่ใชในการผลิตวัสดุนาโนและอนุภาคนา
โน คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุนาโนและ/หรืออนุภาคนาโน การเพิ่มศักยภาพของยาและวัคซีน
ดวยวัสดุนาโนและ/หรืออนุภาคนาโน การซึมผาน, การนําสง, การออกฤทธิ์, ความเปนพิษจากวัสดุ
นาโน บริเวณที่มีโอกาสสัมผัส กลไกการเกิดพิษ การปองกันอันตรายจากวัสดุนาโน
Introduction, definition and development, technologies used in the production of nanomaterials and nano-particles, physical properties of nanomaterials and nanoparticles, enhancement of
drug potentials and vaccines through production of nanomaterials and nanoparticles, permeation,
delivery and action, nano-toxicity, potential sites of exposure, mechanisms of toxicity of nanomaterials, prevention of hazardous from nano-materials.
5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)
ไมมี
6. ประเภทวิชา
เปนวิชาเลือกในกลุมวิชาทางดานเภสัชศาสตร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาทีจะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาตนและปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน
รศ.ดร.อรุณศรี ปรีเปรม และ ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา
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แบบ วช. 05
เคาโครงรายวิชา
(Course outline)
*632 614

นาโนเทคโนโลยีในเภสัชภัณฑและความเปนพิษ
Nanotechnology in Pharmaceuticals and its Toxicity
หัวขอ

บทนํา (Introduction) นิยามและพัฒนาการเทคโนโลยีที่ใชในการผลิตวัสดุนาโนและ
อนุภาคนาโนวัสดุนาโนและ/หรืออนุภาคนาโน: คุณสมบัติทางกายภาพการเพิ่ม
ศักยภาพของยาดวยวัสดุนาโนและ/หรืออนุภาคนาโน
1. การซึมผาน
2. การนําสง
3. การออกฤทธิ์
ความเปนพิษจากวัสดุนาโน (Nano-toxicity)
1. potential sites of exposure
2. mechanisms of toxicity of nano-materials
3. prevention of hazardous from nano-materials
รวม

269

1(1-0-2)
ชั่วโมง
บรรยาย
1
2
2
5

2
2
1
15

รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
*632 615

แบบ วช. 04

เภสัชเวททางทะเล
Marine Pharmacognosy

2(2-0-4)

2. จํานวนหนวยกิต
2 หนวยกิต (บรรยาย 2 ชม.ตอสัปดาห ปฏิบัติการ - ชม.ตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง 4 ชม.
ตอสัปดาห)
3. สังกัดวิชา
สาขาเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร
4. คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ทรัพยากรทางทะเลกับการคนควาพัฒนายาใหมและสุขภาพ ความรูทั่วไปทางสมุทรศาสตร
เบื้องตน สภาพแวดลอมทางกายภาพและชีวภาพของทองทะเล ชีววิทยาจําแนกพวกของพืชและสัตว
ทะเล ระบบนิเวศที่สําคัญ ผลิตภัณฑจากทะเลและพื้นที่ชายฝงในงานเภสัชกรรมไทย สารชีวพิษจาก
แหลงทางทะเล การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนายาและผลิตภัณฑจากทะเลโดยวิทยาการปจจุบัน เคมีของ
ผลิตภัณฑธรรมชาติจากทะเล ผลิตภัณฑจากทะเลในงานพัฒนาเภสัชภัณฑ และการประยุกตใชเปนยา
และสารที่มีศักยภาพเปนยาใหม เวชสําอางและผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงาม รวมทั้งผลิตภัณฑ
ทางการแพทย และวัสดุวิทยาศาสตร การบริหารจัดการเชิงอนุรักษเพื่อการใชประโยชนทรัพยากรอยาง
ยั่งยืน และกรณีศึกษาตามอัธยาศัย
Marine resource and drug development and health research, general oceanography
relevant to the physical and biological aspects of marine environment, biological classification of
marine organisms and their ecosystems of interest, marine and shorelines products in Thai traditional
medicines, marine biotoxins, research and marine product development by modern technology,
chemistry of marine natural products, development and application of marine-based products as
medicines and potential candidates, cosmeceuticals, health and aesthetic products, medical and
laboratory supplies, resource management for conservation and sustain ably use , and case studies
based on class interest.
5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)
ไมมี
6. ประเภทวิชา
เปนวิชาเลือกในกลุมวิชาทางดานเภสัชศาสตร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาทีจะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาตนและปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป
8. อาจารยประจําวิชา/ผูสอน
วริมา วงศพาณิชย และคณะ
270

เคาโครงรายวิชา
(Course outline)
*632 615

เภสัชเวททางทะเล
Marine Pharmacognosy
หัวขอ

1. ทรัพยากรทางทะเลกับการคนควาพัฒนายาใหมและสุขภาพ
2. ความรูทั่วไปทางสมุทรศาสตรเบื้องตน
: สภาพแวดลอมทางกายภาพและชีวภาพของทองทะเล
3. ชีววิทยาจําแนกพวกของพืชและสัตวทะเล
3.1 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง
3.2 สัตวมีกระดูกสันหลัง
3.3 สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก และพืช
3.4 ระบบนิเวศที่สําคัญ
4. ผลิตภัณฑจากทะเลและพื้นที่ชายฝงในงานเภสัชกรรมไทย
5. สารชีวพิษจากแหลงทางทะเล
5.1 การเกิดพิษ และที่มาของสารพิษ
5.2 อาการแสดง สารที่ทําใหเกิดพิษ และกลวิธานของการเกิดพิษ
5.3 การปองกัน บําบัดและบรรเทาอาการพิษ
6. การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนายาและผลิตภัณฑจากทะเลโดยวิทยาการปจจุบัน
7. เคมีของผลิตภัณฑธรรมชาติจากทะเล
7.1 การจําแนกประเภทตามชีวกําเนิดและลักษณะโครงสราง
7.2 การศึกษาคุณสมบัติและประเมินคาทางชีวภาพ
7.3 การดัดแปลงทางเคมีเพื่อพัฒนาคุณสมบัติและผลทางชีวภาพ
8. ผลิตภัณฑจากทะเลในงานพัฒนาเภสัชภัณฑ และการประยุกตใช
8.1 ยาและสารที่มีศักยภาพเปนยาใหม
8.2 เวชสําอางและผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงาม
8.3 ผลิตภัณฑทางการแพทย และวัสดุวิทยาศาสตร
9. การบริหารจัดการเชิงอนุรักษเพื่อการใชประโยชนทรัพยากรอยางยั่งยืน
10. กรณีศึกษาตามอัธยาศัย

รวม

271

แบบ วช. 05

2(2-0-4)
ชั่วโมงบรรยาย
1
1
6

2
4

2
4

6

2
2

30

แบบ วช. 04
รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
*632 616

วิทยาศาสตรเภสัชกรรมในระดับโมเลกุล
Molecular Pharmaceutical Science

2(2-0-4)

2. จํานวนหนวยกิต
2 หนวยกิต (บรรยาย 2 ชม.ตอสัปดาห ปฏิบัติการ - ชม.ตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง 4 ชม.
ตอสัปดาห)
3. สังกัดวิชา
สาขาเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร
4. คําอธิบายรายวิชา (Course description)
แนะนําวิทยาศาสตรระดับโมเลกุลที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรทางเภสัชศาสตร ขอบเขตหัวขอ
ประกอบดวยวิทยาการระดับนาโน, วิทยาการตรวจวัดที่ไดผลลัพธในปริมาณมาก, เภสัชวิทยาและ
พิษวิทยาในระดับโมเลกุล รวมทั้งหัวขอขั้นกาวหนาอื่น ๆ อีกดวย
Introduction to molecular science associating to pharmaceutical science. The scope of topics
are technology at nano level, high throughput technology, molecular pharmacology and toxicology.
Various other advance topics are also included.
5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)
ไมมี
6. ประเภทวิชา
เปนวิชาเลือกในกลุมวิชาทางดานเภสัชศาสตร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาตนและปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน
อาจารยสุพล บุญเสนอ

272

แบบ วช. 05
เคาโครงรายวิชา
(Course outline)
*632 616

วิทยาศาสตรเภสัชกรรมในระดับโมเลกุล
Molecular Pharmaceutical Science
หัวขอ

ภาคบรรยาย
Molecular technology
Nanotechnology
Nanotoxicology
Nanomedicine
Molecular tools
High throughput technology: Gene chip and protein chip
Tissue microarrays
Dye-doped nanoparticles
An ' -omics'
Genomic and Transcriptomic
Proteomic
Metabonomic
Epigenomics
Chemical genomics
Nutrigenomics
Molecular Applications
Role of telomeres and telomerase
Antisense
Ribozyme and siRNA
Molecular toxicology
A Molecular Basis for Cellular Addiction
Toxicogenomics inform risk assessment
Toxicogenetics in drug development
Molecular pharmacology
Molecular Targets for Antiviral Agents
Molecular cancer therapy
Molecular biomarkers
Pharmacokinetics and Biodistribution of Nanoparticles
Molecular pharmaceutics
Assessing drug-likeness
Making drug discovery a SN(i)P
The past, present and future of HIVvaccine development
Stem cells as screening tools in drug discovery
รวม

2(2-0-4)
ชั่วโมง
บรรยาย
4
2
1
1
4
2
1
1
7
2
1
1
1
1
1
4
1
1
2
4
1
1
1
4
1
1
1
1
4
1
1
1
1
30
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แบบ วช. 04
รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
**633 617

การควบคุมคุณภาพเครื่องสําอาง
Quality Control of Cosmetics

3(2-3-6)

2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (บรรยาย 2 ชม.ตอสัปดาห ปฏิบัติการ 3 ชม.ตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง 6 ชม.
ตอสัปดาห)
3. สังกัดวิชา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร
4. สังเขปวิชา (Course description)
การควบคุมคุณภาพเครื่องสําอางชนิดตาง ๆ เชน แปง โลชั่น แชมพู น้ํายาดัดผม ลิปสติก สบู ฯลฯ
ทั้งในดานความคงตัวของผลิตภัณฑ และคุณภาพของสวนผสมที่ใชในผลิตภัณฑ
Quality control of cosmetic preparation such as powders, lotions, shampoos, hair-styling
preparations, lipsticks, soap, etc., stability of products and quality control of ingredient used in
preparations.
5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)
632 202#
6. ประเภทวิชา
เปนวิชาเลือกในกลุมวิชาทางดานเภสัชศาสตร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอนและปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาตนและปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน
ผศ.ดร.สุธาสินี ทัพสารพงศ และคณะ
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แบบ วช.05
เคาโครงวิชา
Course outline
**633 617

การควบคุมคุณภาพเครื่องสําอาง
Quality Control of Cosmetics
หัวขอ

1. บทนํา
2. ขอกําหนดและมาตรฐานสากลในการควบคุมคุณภาพเครื่องสําอาง
3. อาการแพและการทดสอบการแพเครื่องสําอาง
4. การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑสําหรับเสนผม และขน
5. การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑสําหรับผิวหนัง
6. การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑประทินโฉม (Make-up cosmetics)
7. การควบคุมคุณภาพน้ําหอม
8. การควบคุมคุณภาพเครื่องสําอางกันแดด, ระงับกลิ่นตัว, น้ํายาทําความ
สะอาดเฉพาะที่
9. การควบคุมคุณภาพเครื่องสําอางจากสมุนไพร
10. เสวนาปญหาคุณภาพเครื่องสําอางที่เปนปจจุบัน
รวม
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3 (2-3-6)

ชั่วโมง
บรรยาย
1
2
3
3
3
4
2
4
3
28

แบบ วช 04
รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
**632 618

สารโมเลกุลใหญในงานเภสัชกรรม
Macromolecules in Pharmacy

2 (2-0-4)

2. จํานวนหนวยกิต
2 หนวยกิต (บรรยาย 2 ชม.ตอสัปดาห ปฏิบัติการ - ชม.ตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง 4 ชม.
ตอสัปดาห)
3. สังกัดวิชา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร
4. คําอธิบายรายวิชา (Course deseription)
นิยาม ประเภท ลักษณะเฉพาะ และคุณสมบัติของสารโมเลกุลใหญที่ใชในทางเภสัชกรรม
กระบวนการสําคัญในการเตรียมสารโมเลกุลใหญ การใชสารโมเลกุลใหญในทางเภสัชกรรมและ
ทางการแพทย
Definitions, types, characteristics and properties of macromolecules, polymer and
biopolymers,used in pharmacy, key process in the preparation of macromolecules, pharmaceutical
and medicalapplication of macromolecules.
5. เงื่อนไขของรายวิชา (prerequisite)
632 302, 632 303
6. ประเภทวิชา
เปนวิชาเลือกในกลุมวิชาทางดานเภสัชศาสตร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาตนและปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป
8. คณาจารยผูสอน
ดร.เสาวนีย จรัสเวคิน และคณะ
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เคาโครงวิชา
(Course outline)
**632 618

สารโมเลกุลใหญในงานเภสัชกรรม
Macromolecules in Pharmacy
หัวขอ

1. บทนํา (Introduction)
- นิยามของสารโมเลกุลใหญ
1.1 โครงสรางและคุณสมบัติพื้นฐานของพอลิเมอร
- โครงสรางและชนิด
- ลักษณะ และ คุณสมบัติ
- กระบวนการสําคัญในการเตรียม
1.2 โครงสรางและคุณสมบัติพื้นฐานของเปปไทดและ โปรตีน
- โครงสราง
- ลักษณะ และ คุณสมบัติเฉพาะ
- กระบวนการสําคัญในการเตรียม
2. สารโมเลกุลใหญที่ใชในทางเภสัชกรรม และในทางการแพทย
2.1 พอลิเมอร (Polymer)
- พอลิเมอรชนิดไมสลายตัวในรางกาย (Non-degradable polymers)
- พอลิเมอรชนิดสลายตัวไดในรางกาย (Biodegradable polymers)
- พอลิเมอรชนิดละลายน้ําได (Water-soluble polymers)
2.2 Biopolymers
- Oligonucleotide
- Peptides and Protein
รวม

แบบ วช 05

2 (2-0-4)
ชั่วโมง
บรรยาย
10

20

30
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