แบบ วช.04
1. รหัสและชื่อวิชา
361 216

รายละเอียดของรายวิชา
กายวิภาคของมนุษย
Human Anatomy

4(3-4-0)

2. จํานวนหนวยกิต
4 หนวยกิต
(บรรยาย 3 ชม.ตอสัปดาห ปฏิบัติการ 4 ชม.ตอสัปดาหศึกษาดวยตนเอง - ชม.
ตอสัปดาห)
3. สังกัดวิชา
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะแพทยศาสตร
4. คําอธิบายรายวิชา (Course description)
เนื้อเยื่อของรางกาย ระบบปกคลุมรางกาย ระบบกระดูก ระบบกลามเนื้อ ระบบประสาท อวัยวะ
สัมผัสพิเศษ เลือดและเม็ดเลือด อวัยวะในระบบน้ําเหลือง ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบน้ําเหลือ ระบบ
หายใจ ระบบยอยอาหาร ระบบขับถายปสสาวะ ระบบสืบพันธุเพศชาย ระบบสืบพันธุหญิง และระบบ
ตอมไรทอ เนนมหกกายวิภาคศาสตร
Cells, body tissues, integumentary system, skeletal system, muscular system, nervous system,
respiratory system, digestive system, urinary system, reproductive system, and the endocrine system.
Emphasis on gross anatomy.
5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)
ไมมี
6. ประเภทวิชา
เปนวิชาบังคับสําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคฤดูรอน เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2546 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน
มาลี บูรณรักษ และคณะ
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แบบ วช.05
เคาโครงรายวิชา
(Course Outline)
361 216

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

กายวิภาคศาสตร
Human Anatomy
หัวขอที่สอน

บทนําสูวิชากายวิภาคศาสตร (Introduction to Anatomy)
เซลลและเนื้อเยื่อ (Cell and tissues)
ระบบปกคลุมรางกาย (Integumentary system)
ระบบกระดูก (Skeletal system)
ระบบกลามเนื้อ (Muscular system)
ระบบประสาท (Nervous system)
อวัยวะรับความรูสึกพิเศษ (Special sense organs)
เลือดและหลอดเลือด (Blood and blood vessels)
ระบบน้ําเหลือง (Lymphatic system)
ระบบไหลเวียนโลหิต (Circulatory system)
ระบบหายใจ (Respiratory system)
ระบบยอยอาหาร (Digestive system)
ระบบขับถายปสสาวะ (Urinary system)
ระบบสืบพันธุเพศชาย (Male reproductive system)
ระบบสืบพันธเพศหญิง (Female reproductive system)
ระบบตอมไรทอ (Endocrine system)
รวม
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4(3-4-0)
จํานวนชั่วโมง
บรรยาย ปฏิบัติการ
1
4
3
4
1
4
4
4
4
4
4
4
2
4
2
4
2
4
4
4
2
4
5
4
2
4
3
4
3
4
3
45
60

แบบ วช.04
รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
362 216 จุลชีววิทยาสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร
4(3-3-1)
Microbiology for Pharmaceutical Science Students
2. จํานวนหนวยกิต
4 หนวยกิต (บรรยาย 3 ชม.ตอสัปดาห, ปฏิบัติการ 3 ชม.ตอสัปดาห, ศึกษาดวยตนเอง 1 ชม.ตอ
สัปดาห)
3. สังกัดวิชา
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร
4. คําอธิบายรายวิชา(Course Description)
ความรูพื้นฐานดานจุลชีวิทยา วิทยาภูมิคุมกัน การควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย
เชื้อจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคไดแก แบคทีเรีย รา และไวรัส กลไกการทําใหเกิดโรคของเชื้อจุลินทรียและ
โรคติดเชื้อ ความเกี่ยวของของจุลชีววิทยากับสิ่งแวดลอม อุตสาหกรรม และเภสัชกรรม
Basic knowledge in microbiology, immunology, microbial growth control, pathogenic
microorganisms including bacteria, fungi and viruses, mechanisms of pathogenesis, infectious diseases,
correlation of microbiology to environment, industrial and pharmacy.
5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
311 101, 311 102
6. ประเภทวิชา
เปนวิชาบังคับสําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาตน เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2546 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน
ผศ.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร และคณะ
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แบบ วช.04
รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
365 316
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
สัปดาห

พยาธิวิทยาสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร
Pathology for pharmaceutical Science students

3(3-0-0)

(บรรยาย 3 ชม.ตอสัปดาห ปฏิบัติการ- ชม.ตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง- ชม.ตอ

3. สังกัดวิชา
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร
4. คําอธิบายรายวิชา (course description)
เปนการศึกษาสาเหตุกลไกการเกิดโรคในระดับเซลล เนื้อเยื่ออวัยวะหรือกลุมอวัยวะ และการ
เปลี่ยนแปลงการทํางานของระบบตาง ๆ เมื่อเกิดพยาธิสภาพ
Pathologic principles of human diseases. Emphasis on the causes and mechanigms of disease
processes, including pathophysiology of the affected systems.
5. เงื่อนไขของรายวิชา (prerequisite)
361 216, 362 216, 363 216, 364 216, 367 216
6. ประเภทวิชา
เปนวิชาบังคับสําหรับหลักสูตรคณะเภสัชศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุงใหม 2546) คณะเภสัชศาสตร
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาตน เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2548 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน
รองศาสตราจารยดรุณี จินตกานนท และคณะ
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แบบ วช.05
เคาโครงวิชา
(course outline)
พยาธิวิทยาสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร
3(3-0-0)
Pathology for pharmaceutical Science students
หัวขอที่สอน
จํานวนชั่วโมง
บรรยาย
แนะนําวิชาและนําเขาสูบทเรียน
1
1.1 ความหมายและบทบาทของวิชาพยาธิวิทยา
1.2 กระบวนการทางพยาธิวิทยา
1.3 สิ่งสงตรวจทางพยาธิวิทยา
1.4 หลักการศึกษากระบวนการเกิดโรค
1.5 คําศัพทพื้นฐานทางพยาธิวิทยา
3
การบาดเจ็บและตายของเซลล
2.1 อันตรายตอเซลล เซลลตายและการเนาแบบตาง ๆ
2.2 สาเหตุที่ทําใหเกิดการบาดเจ็บของเซลล
2.3 กลไกการเกิดพยาธิสภาพเมื่อเซลลไดรับอันตราย
2.4 การเปลี่ยนแปลงของเซลลเมื่อไดรับอันตราย
2.5 ผลกระทบตอรางกายเมื่อเซลลบาดเจ็บ
2
การปรับตัวของเซลล
3.1 การปรับโครงสรางภายในเซลล
3.2 การสะสมสารและรงควัตถุ
3.3 การปรับจํานวนและขนาด
3.4 การปรับเปลี่ยนชนิดและ defferentiation
4
การอักเสบและการซอมแซม
4.1 คําจํากัดความ
4.2 สาเหตุของการอักเสบ
4.3 กลไกของการอักเสบ
4.4 การอักเสบเฉียบพลัน
- องคประกอบหลักของการอักเสบเฉียบพลัน
- สารเคมีสื่อกลางของการอักเสบ (Chemical mediator)
- ผลพวงของการอักเสบเฉียบพลัน
365 316

1.

2.

3.

4.
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หัวขอที่สอน
4.5 การอักเสบเรื้อรังและการอักเสบเรื้อรังแบบจําเพาะ
4.6 การซอมแซม
5 เนื้องอกและมะเร็ง
5.1 คําจํากัดความ
5.2 การจัดหมูและการเรียกชื่อ
5.3 คุณสมบัติของเนื้องอกชนิดธรรมดาและมะเร็ง
5.4 การแพรกระจายของมะเร็ง
5.5 สาเหตุและกลไกการเกิดมะเร็ง
5.6 ปฏิกิริยายาของรางกายตอมะเร็ง
5.7 การกําหนดและแยกระดับมะเร็ง
5.8 วิธีวินิจฉัยมะเร็ง
5.9 หลักการรักษามะเร็ง
5.10
ตัวอยางเนื้องอกและมะเร็งที่พบบอย
6 ความผิดปกติของระบบสมดุลน้ําและการไหลเวียนเลือด
6.1 สารน้ําในรางกายและการควบคุมสมดุลของสารน้ํา
6.2 การบวมน้ํา
6.3 เลือดคั่ง
6.4 เลือดออก
6.5 การควบคุมเลือดออก (hemostasis)
6.6 ภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือด (thrombosis)
6.7 ภาวะสิ่งหลุดอุดหลอดเลือด (embolism)
6.8 ความผิดปกติของกลไกการแข็งตัวของเลือด
6.9 ภาวะขาดเลือด
6.10 ภาวะช็อค
7 พยาธิสรีรวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือด
7.1 แนะนําโครงสรางและหนาที่ของหลอดเลือด หัวใจ
7.2 กลไกการเปลี่ยนแปลงความดันโลหิต
7.3 กลไกการเปลี่ยนแปลงในภาวะหัวใจลมเหลว
7.4 ภาวะช็อค
7.5 การเสียสมดุลของรางกายจากพยาธิสภาพในระบบหัวใจและ
หลอดเลือด
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จํานวนชั่วโมง
บรรยาย

4

4

3

หัวขอที่สอน
8 พยาธิสรีรวิทยาของระบบหายใจ
8.1 สรีรวิทยาของการหายใจ
8.2 พยาธิสภาพในระบบ Ventilation
8.3 พยาธิสภาพในระบบ Diffusion
8.4 ความลมเหลวของระบบหายใจ
8.5 การเสียสมดุลของรางกายจากพยาธิสภาพในระบบหายใจ
9. พยาธิสรีรวิทยาของระบบทางเดินปสสาวะ
9.1 สรีรวิทยาของไต
9.2 ภาวะไตวายเฉียบพลัน
9.3 ภาวะไตวายเรื้อรัง
9.4 การเสียสมดุลของรางกายเมื่อไตวาย
10. พยาธิสรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหาร และอวัยวะชวยยอย
10.1 โครงสรางและสรีรวิทยา
10.2 พยาธิสภาพของสวนตาง ๆ ในระบบทางเดินอาหารและ
อวัยวะชวยยอย
10.3 การเสียสมดุลของรางกายจากพยาธิสภาพในระบบทางเดิน
อาหาร และอวัยวะชวยยอย
11. พยาธิสรีรวิทยาของระบบประสาท
11.1 โครงสรางและสรีรวิทยา
11.2 พยาธิวิทยาของระบบประสาท
11.3 การเสียสมดุลของรางกายจากพยาธิสภาพในระบบประสาท
12. พยาธิสรีรวิทยาของระบบตอมไรทอ
12.1 โครงสรางและสรีรวิทยา
12.2 พยาธิวิทยาของระบบตอมไรทอ
12.3 การเสียสมดุลของรางกายจากพยาธิสภาพในระบบตอมไร
ทอ
13. พยาธิสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ
13.1 โครงสรางและสรีรวิทยา
13.2 พยาธิวิทยาของระบบสืบพันธุ
14. พยาธิสรีรวิทยาของกระดูกและขอ
14.1 โครงสรางและสรีรวิทยา
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จํานวนชั่วโมง
บรรยาย
3

3

4

3

3

3

2

หัวขอที่สอน
14.2 การอักเสบและติดเชื้อ
14.3 กระดูกหักและขอเลื่อน
15. พยาธิสรีรวิทยาของระบบเม็ดเลือดและตอมน้ําเหลือง
15.1 ภาวะเลือดจาง
15.2 ความผิดปกติในการแข็งตัวของเลือดฃ
15.3 ความผิดปกติของจํานวนเม็ดเลือดขาว
15.4 มะเร็งของเม็ดเลือดขาวและตอมน้ําเหลือง
รวม
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จํานวนชั่วโมง
บรรยาย

3

45

** อาจารยอาจแกไข วช.04 ในกรณีที่มีผูทวงวา ภาษาไทยและอังกฤษไมตรงกันได โดยเสนอทางแกไข
มาให **
Option (ขอ 4)
1) ถาเลือก ยึดตามภาษาอังกฤษ ภาษาไทยจะเปนดังนี้
หลักการทางพยาธิวิทยาของโรคในมนุษย เนนถึงสาเหตุ กลไกของขบวนการของโรค
รวมถึงพยาธิสรีรวิทยาของระบบตาง ๆ
2) ถาเลือกยึดตามภาษาไทย ภาษาอังกฤษจะเปนดังนี้
Study of mechanisms of diseases at the cellular level, tissue, organs or organ systems
including pathophysiology of the affected system.
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แบบ วช.04
รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
363 216

ชีวเคมีสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร
Biochemistry for Pharmaceutical Science Students

4(3-3-2)

2. จํานวนหนวยกิต
4 หนวยกิต
(บรรยาย 3 ชม.ตอสัปดาห ปฏิบัติการ 3 ชม.ตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง 2 ชม.
ตอสัปดาห)
3. สังกัดวิชา
ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร
4. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
องคประกอบทางเคมีของเซลลที่มีชีวิต ระบบบัฟเฟอรในรางกาย โครงสรางเคมี คุณสมบัติและ
หนาที่ที่สําคัญของสารชีวโมเลกุลตางๆ เชน คารโบไฮเดรต ลิพิด กรดอะมิโน โปรตีน เอนไซม วิตามิน
โคเอนไซม ฮอรโมน กรดนิวคลิอิก และพอรไฟริน เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล ดังกลาว การควบคุม
กระบวนการเมแทบอลิซึมที่เกิดขึ้น การถายทอดขอมูลทางพันธุกรรม การควบคุมการแสดงออกของจีน
ชีวเคมีของเลือดหลักการเฉพาะอยางและเทคนิคที่ใชทั่วไปในทางชีวเคมี
Chemical composition of living cells, biological buffer system, chemical structure, properties
and functions of biomolecules such as carbohydrates, lipids, amino acid, proteins, enzymes, vitamins,
coenzymes, hormones, nucleic acid and porphyrins, the metabolism of these biomolecules, the
regulation of metabolic processes, the flow of genetic information, regulation of gene expression,
biochemistry of blood, certain principles and techniques commonly used in biochemistry.
5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)
311 101#, 311 102#, 312 112#, 312 113#
6. ประเภทวิชา
เปนวิชาบังคับสําหรับหลักสูตรเภสัชบัณฑิต
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2546 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน
รศ.เสาวลักษณ จิรกุลสมโชค, ผศ.นภา หลิมรัตน และคณะ
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แบบ วช.05
เคาโครงรายวิชา
(Course Outline)
363 216

ชีวเคมีสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร
4(3-3-2)
Biochemistry for Pharmaceutical Science Students
หัวขอที่สอน
จํานวนชั่วโมง
บรรยาย
1. บทนํา
1
1.1 ประวัติความเปนมาและความเจริญกาวหนาของวิชาชีวเคมี
1.2 ขอบขายของวิชาชีวเคมี
1.3 การนําไปใชและการประยุกตใช
1
2. เซลลและสวนประกอบทางเคมีของเซลลที่มีชีวิต
2.1 ลักษณะทั่วไปของเซลล
2.2 เซลลออรแกเนลลและหนาที่
2.3 ความแตกตางระหวางเซลลโปรคาริโอตและยูคาริโอต
2.4 สวนประกอบพื้นฐานของเซลล
2.5 สวนประกอบของเซลลสิ่งมีชีวิตในระดับโมเลกุล
1
3. ระบบบัฟเฟอรในรางกาย
3.1 บัฟเฟอรระบบไบคารบอเนต
3.2 บัฟเฟอรระบบโปรตีน
3.3 บัฟเฟอรฟอสเฟต
3
4. กรดอะมิโนและโปรตีน
4.1 ชนิดของกรดอะมิโนและโปรตีน
4.2 โครงสรางทางเคมี
4.3 คุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมี
4.4 หนาที่ในรางกาย
3
5. เอนไซม
5.1 คุณสมบัติทั่วไปของเอนไซม
5.2 การจําแนกชนิดและการเรียกชื่อเอนไซม
5.3 การทํางานของเอนไซม
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6. วิตามินและโคเอนไซม
6.1 นิยามและการจําแนกชนิด
6.2 โครงสรางทางเคมี
6.3 หนาที่ในกระบวนการเมแทบอลิซึม
6.4 ภาวะขาดวิตามินและการมีวิตามินเกิน
7. เมแทบอลิซึมเบื้องตน
7.1 แคทาบอลิซึมและอนาลิซึม
7.2 วิถีเมแทบอลิซึม
7.3 การควบคุมเมแทบอลิซึม
7.4 ชีวพลังงานในเซลล
8. ฮอรโมน
8.1 ความหมายและความสําคัญของฮอรโมน
8.2 ชนิดของฮอรโมนตามโครงสรางทางเคมี
8.3 เมแทบอลิซึมของฮอรโมนและปจจัยที่มีผลตอการทํางานของฮอรโมน
8.4 กลไกการทํางานของฮอรโมน
8.5 การตรวจวัดระดับฮอรโมน
9. คารโบไฮเดรต
9.1 นิยามและการจําแนกชนิด
9.2 โครงสรางการทางเคมี
9.3 คุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมี
9.4 บทบาทและหนาที่ในรางกาย
10. เมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต
10.1 กระบวนการเมแทบอลิซึมทั่วไปของคารโบไฮเดรต
10.2 วิถีไกลโคไลซิส
10.3 วัฏจักรเคร็บส
10.4 ลูกโซวการหายใจ
10.5 วิถีเพนโทสฟอสเฟต
10.6 วิถีโพลีออล ( Polyol pathway )
10.7 การสังเคราะหกลูโคส
10.8 การสังเคราะหและสลายไกลโคเจน
11. ลิพิด
11.1 นิยามและการจําแนกชนิด
11.2 โครงสรางทางเคมี
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11.3 คุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมี
11.4 หนาที่ของลิพิดชนิดตาง ๆ ในรางกาย
12. เมมเบรนของสิ่งมีชีวิต
12.1 โครงสรางและคุณสมบัติทางเคมี
12.2 การขนสงผานเมมเบรน
12.3 ความสําคัญของเมมเบรน
13. เมแทบอลิซึมของลิพิด
13.1 กระบวนการเมแทบอลิซึมทั่วไปของลิพิด
13.2 กระบวนการออกซิเดชั่นเบตาของกรดไขมันอิสระ
13.3 กระบวนการเมแทบอลิซึมของคีโตนบอดี้
13.4 การสังเคราะหกรดไขมัน ไตรเอซิลกลีเซอรอลและคอเลสเทอรอล
14. เมแทบอลิซึมของกรดอะมิโนและโปรตีน
14.1 เมแทบอลิซึมทั่วไปของกรดอะมิโนและโปรตีน
14.2 การสลายกรดอะมิโน
14.3 การขนถายและการกําจัดแอมโมเนีย
14.4 สมดุลของไนโตรเจน
15. การเกี่ยวโยงของกระบวนการเมแทบอลิซึม
15.1 พลังงานทางชีวเคมี
15.2 ปฏิสัมพันธระหวางวิถีเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต โปรตีนและ
ไขมัน
15.3 ความสามารถเฉพาะทางในการใชพลังงานของเนื้อเยื่อ
15.4 การปรับตัวของกระบวนการเมแทบอลิซึมของเนื้อเยื่อในสภาวะตาง ๆ
ของรางกาย
16. กรดนิวคลีอิก
16.1 โครงสรางทั่วไปและองคประกอบ
16.2 คุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีของเบส
16.3 องคประกอบของนิวคลีโอไทด
17. เมแทบอลิซึมของกรดนิวคลีอิก
17.1 การสลายนิวคลีโอไทม
17.2 การสังเคราะหนิวคลีโอไทม
17.3 การสังเคราะหกรดนิวคลีอิก
18. การสังเคราะหดีเอ็นเอ
18.1 องคประกอบในกระบวนการสังเคราะหดีเอ็นเอ
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18.2 กระบวนการสังเคราะหดีเอ็นเอ
19. การสังเคราะหอารเอ็นเอ
19.1 องคประกอบในกระบวนการสังเคราะหอารเอ็นเอ
19.2 กระบวนการสังเคราะหอารเอ็นเอ
19.3 ตัวยับยั้งการสังเคราะหอารเอ็นเอ
20. การสังเคราะหโปรตีน
20.1 องคประกอบในกระบวนการสังเคราะหโปรตีน
20.2 กระบวนการสังเคราะโปรตีน
20.3 ตัวยับยั้งการสังเคราะหโปรตีน
21. การควบคุมการแสดงออกของจีน
21.1 ชนิดของวการควบคุม
21.2 การควบคุมการแสดงออกของจีนในเซลลโปรคาริโอต
21.3 การควบคุมการแสดงออกของจีนในเซลลยูคาริโอต
22. พอรไฟรินและสารประกอบพอรไฟริน
22.1 โครงสรางและองคประกอบ
22.2 เมแทบอลิซึมของฮีม
22.3 เมแทบอลิซึมของบิลิรูบิน
23. เลือด
23.1 ลักษณะทั่วไปและสวนประกอบของเลือด
23.2 การสรางเลือดและการทําลายเม็ดเลือด
23.3 องคประกอบและกระบวนการเมแทบอลิซึมของเซลลเม็ดเลือดแดง
23.4 กลไกการหามเลือด
รวม
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หัวขอที่สอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

จํานวนชั่วโมง
ปฏิบัติการ
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
12
45

แนะนําปฏิบัติการชีวเคมีและเครื่องแกว
เทคนิคทางชีวเคมี
สภาวะกรดเบสและสารละลายบัฟเฟอร
โปรตีน
เอนไซม
คารโบไอเดรต
กระบวนการหมัก
ลิพิด
กรดนิวคลีอิก
การตรวจวัดระดับของเสียในเลือด
การทดสอบหนาที่ของตับทางชีวเคมี
อภิปรายรายกรณีศึกษา
รวม
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แบบ วช.04
รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
364 216

ปรสิตวิทยา สําหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร
Parasitology for Pharmaceutical Science Students

2(1.5-2-0)

2. จํานวนหนวยกิต
2 หนวยกิต
(บรรยาย 1.5 ชม.ตอสัปดาห
ปฏิบัติการ 2 ชม.ตอสัปดาห ศึกษาดวย
ตนเอง - ชม.ตอสัปดาห)
3. สังกัดวิชา
ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร
4. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
การกระจายทางภูมิศาสตร รูปรางลักษณะ วงจรชีวิต วิทยาการระบาด กลไกการเกิดโรค พยาธิ
วิทยา อาการวิทยา การวินิจฉัย การรักษา การปองกันและควบคุมโรคที่เกิดของปรสิตทางการแพทยที่
กอให เกิดหรือเปนพาหนะนํ าโรคที่สํ าคั ญๆ ในประเทศไทย สาธิต ระยะตางๆ ของปรสิต และโฮลต
ตัวกลาง : วิธีเก็บ การรักษาสภาพและการตวจหาปรสิตจากสิ่งสงตรวจตางๆ
Geographical distribution, morphology, life cycle, epidemiology, pathogenesis, pathology,
symptomatology, diagnosis, treatment, prevention and control of medical parasites those cause or
transmit important diseases in Thailand. Demonstration of various stages of parasites and their
intermediate hosts. Practical techniques on collection, preservation and examination of parasitological
specimens.
5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)
เปนนักศึกษาเภสัชศาสตรไมต่ํากวา ชั้นปที่ 2
6. ประเภทวิชา
เปนวิชาบังคับสําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2546 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน
1. ศ.วันชัย
มาลีวงษ
2. รศ.วิชิต
พิพิธกุล
3. รศ.เตือนใจ ศรีสวางวงศ
4. รศ.ศศิธร แกวเกษ
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5. รศ.ไพบูลย สิทธิถาวร
6. รศ.สมาน เทศนา
7. ผศ.วิภาภรณ เรืองจิระชูพร
8. ผศ.จิราภรณ ประสงควัฒนา
9. รศ.วีรยุทธ แดนสีแกว
10. ผศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ
11. อ.วุฒิพงศ ลิมปวิโรจน
12. อ.เทวราช หลาหา
13. อ.สมชาย ปนละออ
14. อ.ธิดารัตน บุญมาศ
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เคาโครงรายวิชา
(Course Outline)
364 216

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

แบบ วช.05

ปรสิตวิทยา สําหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร
2(1.5-2-0)
Parasitology for Pharmaceutical Science Students
หัวขอที่สอน
จํานวนชั่วโมง
บรรยาย
ปฏิบัติ
แนะนําการเรียน
0.5
บทนําปรสิตวิทยาทางการแพทย
1
โปรโตซัวทางการแพทย
5
4
3.1 บทนํา
3.2 โปรโตซัวในลําไส
3.3 โปรโตซัวในระบบสืบพันธุ
3.4 โปรโตซัวในเลือดและเนื้อเยื่อ
หนอนพยาธิใบไมทางการแพทย
5
4
4.1 บทนํา
4.2 พยาธิใบไมลําไส
4.3 พยาธิใบไมตับ
4.4 พยาธิใบไมปอด
4.5 พยาธิใบไมเลือด
หนอนพยาธิตืดทางการแพทย
3
4
5.1 บทนํา
5.2 พยาธิตืดในลําไสและเนื้อเยื่อ
หนอนพยาธิตัวกลมทางการแพทย
5
4
6.1 บทนํา
6.2 พยาธิตัวกลมในลําไส
6.3 พยาธิตัวกลมในเลือดและเนื้อเยื่อ
เห็บไรและแมลงทางการแพทย
3
4
7.1 บทนํา
7.2 เห็บและไร
7.3 แมลง
เทคนิคตางๆ ในหองปฏิบัติการ
10
8.1 วิธีการเก็บ, การเก็บรักษาสิ่งสงตรวจเพื่อตรวจหาปรสิตจากผู
ปวยและการตรวจอุจจาระเพื่อหาปรสิต
8.2 การตรวจเลือดเพื่อหาปรสิต
รวม
22.5
30
56

รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
366 316

เภสัชวิทยา 1 สําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร
Pharmacology I for Pharmaceutical Science Students

แบบ วช. 04

4 (3-3-6)

2. จํานวนหนวยกิต
4 หนวยกิต
(บรรยาย 3 ชม.ตอสัปดาห ปฏิบัติการ 3 ชม.ตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง 6 ชม.
ตอสัปดาห)
3. สังกัดวิชา
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร
4. คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับยา ประกอบดวย วิธีบริหารยา หลักการเกี่ยวกับเภสัชจลนศาสตร ซึ่งเปน
กระบวนการที่รางกายจัดการกับยา รวมทั้งปจจัยที่มีอิทธิพลตอกระบวนการเหลานี้ หลักการทั่วไป
เกี่ยวกับการออกฤทธิ์ของยาในเชิงเภสัชพลศาสตร เชนกลไกการออกฤทธิ์ของยาในระดับชีวโมเลกุล
การศึกษายาในแตละกลุมจะครอบคลุมถึงกลไกการออกฤทธิ์ที่สัมพันธกับพยาธิสรีรวิทยาของโรค เภสัช
จลนศาสตร ประโยชนทางคลินิก และอาการไมพึงประสงค กลุมยาที่จะศึกษา ไดแกยาที่ออกฤทธิ์ตอ
ประสาทสวนปลาย ระบบทางเดินปสสาวะ ระบบหัวใจรวมหลอดเลือด ระบบตอมไรทอ ระบบสืบพันธุ
ระบบเลือด ระบบทางเดินอาหาร และระบบทางเดินหายใจ
General aspects of drugs consisting of routes of administration, principles of drug disposition
and pharmacokinetic factors influencing drug disposition and general principles of drug action in term
of pharmacodynamics emphasizing the mechanism of actions at biomolecular levels. Pharmacology
regarding the mechanisms of action based on pathophysiology of diseases, kinetic properties, clinical
uses and adverse effects of drugs in various classes : drugs acting on peripheral synapses, renal,
cardiovascular, endocrine, reproductive, blood, gastrointestinal and respiratory systems.
5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)
367 216#
6. ประเภทวิชา
เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาตน เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2546 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน
นายปณต ตั้งสุจริต และคณะ
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เคาโครงวิชา
(Course Outline)
366 316

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

4 (3-3-6)
จํานวนชั่วโมง
7

7

3
9

4

4

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

3
4

45

หัวขอที่สอน

จํานวนชั่วโมง

ภาคปฏิบัติการ
1. แนะนําวิธีการเรียนปฏิบัติการและการเรียนแบบกลุมยอย
2. ผลของการใหยาโดยวิธีตางๆ ตอระยะเวลาที่ใชในการออกฤทธิ์
(onset) และระยะเวลาการออกฤทธิ์ของยา (duration of action)
3. หัวขออภิปรายกลุมยอยเรื่อง การใหยาโดยวิธีตางๆ
4. เภสัชจลนศาสตร
5. หัวขออภิปรายกลุมยอยเรื่อง เภสัชจลนศาสตร
6. ยาที่ออกฤทธิ์รบกวนการนําสงสัญญาณประสาทระหวาง
เสนประสาทและกลามเนื้อลาย
7. ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบประสาทอัตโนวัติ
8. หัวขออภิปรายกลุมยอยเรื่อง การออกฤทธิ์ของยาที่ รอยตอระหวาง
เสนประสาทกับกลามเนื้อลาย และตอระบบประสาทอัตโนวัติ
9. ผลของยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบหัวใจรวมหลอดเลือดในตัว
สัตวทดลอง
10. ผลของยาที่ออกฤทธิ์ตอหัวใจหองบนที่แยกออกจากตัว
สัตวทดลอง
11. สัมมนากลุมยอยกรณีศึกษาเรื่อง ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบหัวใจรวม
หลอดเลือด และยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบทางเดินปสสาวะ
12. หัวขออภิปรายกลุมยอยเรื่อง ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบหัวใจรวม
หลอดเลือดและระบบทางเดินปสสาวะ
13. สัมมนากลุมยอยกรณีศึกษาเรื่อง ยารักษาโรคเบาหวาน
14. สัมมนากลุมยอยกรณีศึกษาเรื่อง ยาคุมกําเนิด
15. หัวขออภิปรายกลุมยอยเรื่อง ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบตอมไรทอและ
ระบบสืบพันธุ
รวม
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3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
45

รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
366 326

แบบ วช. 04

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

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

เคาโครงวิชา
(Course Outline)
366 326

เภสัชวิทยา 2 สําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร
4(3-3-6)
Pharmacology II for Pharmaceutical Science Students
หัวขอที่สอน
จํานวนชั่วโมง
บรรยาย
17

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

16

2
2
1
1
45

หัวขอที่สอน
1. การทดสอบฤทธิ์ระงับปวดของยาในสัตวทดลอง
2. การทดสอบฤทธิ์แกอักเสบของยาในสัตวทดลอง
3. สัมมนากลุมยอยกรณีศึกษาเรื่อง ยาระงับปวด ลดไข และแก
อักเสบ
4. หัวขออภิปรายกลุมยอยเรื่อง ฤทธิ์และการทดสอบฤทธิ์ยาระงับปวด
ลดไข และแกอักเสบ
5. สัมมนากลุมยอยกรณีศึกษาเรื่อง ยาตานเชื้อแบคทีเรีย
6. สัมมนากลุมยอยกรณีศึกษาเรื่อง ยารักษาโรคติดเชื้อปรสิต
7. หัวขออภิปรายกลุมยอยเรื่อง ยาตานเชื้อแบคทีเรียและยารักษาโรค
ติดเชื้อปรสิต
8. สัมมนากลุมยอยกรณีศึกษาเรื่อง ยากันชัก
9. หัวขออภิปรายกลุมยอยเรื่อง ยากันชัก
10. การทดสอบยาที่มีฤทธิ์ตอจิตประสาทในสัตวทดลอง
- แบบจําลองสําหรับทดสอบยารักษาโรคจิตประสาท
- แบบจําลองสําหรับทดสอบยารักษาโรคซึมเศรา
11. หัวขออภิปรายกลุมยอยเรื่อง ยาที่มีฤทธิ์ตอจิตประสาท
12. สัมมนากลุมยอยกรณีศึกษาเรื่อง การใชยาในทางที่ผิด
13. หัวขออภิปรายกลุมยอยเรื่อง การใชยาในทางที่ผิด
14. สัมมนากลุมยอยกรณีศึกษาเรื่อง อันตรกิริยาระหวางยา
15. หัวขออภิปรายกลุมยอยเรื่อง อันตรกิริยาระหวางยา
รวม
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จํานวนชั่วโมง
ปฏิบัติการ
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
45

รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
367 216

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

แบบ วช.04

2. จํานวนหนวยกิต
4 หนวยกิต
(บรรยาย 3 ชม.ตอสัปดาห ปฏิบัติการ 4 ชม.ตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง-ชม.
ตอสัปดาห)
3. สังกัดวิชา
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร
4. คําอธิบายรายวิชา (Course description)
เปนการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม โดยเฉพาะอยางยิ่งสรีรวิทยา
ของมนุษย ซึ่ง เนนถึ งความสั มพั นธ ระหวางกลุ มเซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะและระบบตางๆ ของรางกาย
นอกจากนี้ ยัง ไดศึก ษาถึง เซลลป ระสาทและจุดประสานประสาท กลามเนื้อ ปฏิ กิริยารีเฟล็กซ ระบบ
ประสาทอัตวัติ เลือด ระบบหัวใจและหลอดเลือด การหายใจ การยอยอาหาร ระบบขับถายปสสาวะ และ
ของเหลวในรางกาย ระบบตอมไรทอ ระบบสืบพันธุ ระบบประสาทสวนกลางสัมผัสพิเศษ พลังงานและ
เมแทบอลิซึม รวมทั้งการควบคุมอุณหภูมิของรางกาย
การศึกษาวิ ชานี้ประกอบดวยภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ ซึ่งภาคปฏิบัติก ารนี้จัดขึ้นเพื่ อให
นักศึกษาเขาใจหลักการพื้นฐานตางๆ ทางสรีรวิทยา และไดฝกฝนเทคนิคตางๆ ทางสรีรวิทยาดวย
A detailed study of mammalian, particularly of human physiology will be emphasized on the
interrelationship between large populations of cells, tissues, organs and organ systems of the body. The
nerve cells and synapses, muscle, reflexes, autonomic nervous system, blood, cardiovascular system,
respiration, digestion, urinary system and body fluids, endocrine system, reproductive system, central
nervous system, special senses, energy and metabolism as well as temperature regulation are also included.
This course is accomplished by means of lectures and laboratory experiments. The laboratory
sections are designed for students to understand the fundamental physiological principles and to
provide them for training in physiological techniques.
5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)
ไมมี
6. ประเภทวิชา
เปนวิชาบังคับสําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2527 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน
ไพบูลย บูรณรักษ และคณะ
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เคาโครงรายวิชา
(Course Outline)

สรีวิทยาสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร
4(3-4-0)
Physiology for Pharmaceutical Science Students
หัวขอที่สอน
จํานวนชั่วโมง
บรรยาย
บทนําสูสรีรวิทยา, ของเหลว และอิเล็กโทรไลต
1
(Introduction to physiology, body fluids and electrolytes)
การขนสงสารผานเยื่อหุมเซลล
1
(Membrane transport)
ศักยไฟฟาของเยื่อหุมเซลล, ศักยะเพื่องาน และการแพรกระจาย
2
ในเซลลประสาท (Membrane potential, action potential and its
propagation)
การถายทอดพลังประสาทจากเซลลประสาทไปเซลลประสาท
2
และไปเซลลกลามเนื้อ (Synaptic and neuromuscular transmission)
สรีรวิทยาของกลามเนื้อ (Muscle Physiology)
2
ปฏิกิริยารีเฟล็กซ (Reflexes)
11
2
ระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic Nervous System, ANS)
การรับความรูสึกและกระบวนการแปลงสัญญาณตัวรับในระบบ
1
ประสาท (Sensory system and transduction process)
ความเจ็บปวด, การปวดศีรษะ และการคัน
11
(Pain, Headache and Itch)
สรีรวิทยาของการมองเห็น, การไดยิน, ระบบเวสติบูลาร
3
การรับรสและการดมกลิ่น (Physiology of vision, auditory, taste,
semll and vestibular system)
2
ระบบประสาทยนต (Motor system)
3
หนาที่ขั้นสูงของสมอง (Brain higher functions)
5
ระบบไหลเวียนโลหิต (The cardiovascular system)
3
ระบบหายใจ (The cardiovascular system)
3
ระบบทางเดินอาหาร (The Gastrointestinal system)
1
หนาที่ของตับ (Liver)
3
ระบบขับถายของเสีย (Excretory system)
1
สมดุลกรด-เบสในรางกาย (Acid-base balance)
1
ตอมใตสมอง (Pituitary gland)
1
ตอมธัยรอยดและการควบคุมเมแทบอลิซึมของแคลเซียม
(Thyroid gland and calcium homeostasis)
1
ตอหมวกไต (Adrenal gland)
1
ตับออนและการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
(Pancreatic hormones and blood glucose regulation)
2
ระบบสืบพันธุ (Reproductive system)
1
พลังงานและเมแทบอลิซึม (Energy and Metabolism)
1
การควบคุมอุณหภูมิรางกาย (Body temperature regulation)
รวม
46
367 216

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

แบบ วช.05
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หัวขอที่สอน
1. การขนสงสารผานเยื่อหุมเซลล (Membrane transpot)
2. การเราและการแพรพลังประสาท (Excitation and propagation of nerve
impulse)
3. การหดตัวของกลามเนื้อ (Muscular contraction)
4. ปฏิกิริยารีเฟล็กซ (Reflexes)
5. การทํางานของระบบรับความรูสึกพิเศษ (Special senses)
6. การบันทึกคลื่นไฟฟาหัวใจ (Electrocardiography)
7. การวัดความดันโลหิต (Blood pressure)
8. การควบคุมระบบไหลเวียนโลหิต (Control of cardiovascular system)
9. การวัดปริมาตรปอด (Lung volume meassurement)
10. การควบคุมการหายใจ (Control of respiration)
11. กระบวนการการยอยอาหาร (Digestion of food)
12. การควบคุมสมดุลน้ําในรางกายมนุษย (Control of water balance)
13. ระบบตอมไรทอ (Endocrine system)
14. ระบบสืบพันธุ (Reproductive system)
15. การวัดอัตราการใชพลังงานในรางกาย (Cadorimetry)
รวม
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จํานวนชั่วโมง
ปฏิบัติการ
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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