แบบ วช.04
รายละเอียดของรายวิชา
1.รหัสและชื่อวิชา
**631 101

นิเทศเภสัชศาสตร
Pharmacy Orientation

2. จํานวนหนวยกิต
2 หนวยกิต (บรรยาย 2 ชม.ตอสัปดาห ปฏิบัติการ- ชม.ตอสัปดาห
4 ชม.ตอสัปดาห)
3. สังกัดวิชา
สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร

2(2-0-4)

ศึกษาดวยตนเอง

4. คําอธิบายรายวิชา (Course description)
แนวคิดของวิชาชีพเภสัชกรรม ความเปนมาของวิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาเภสัช
ศาสตร แนวคิดเบื้องตนของการสาธารณสุข ระบบสาธารณสุขมูลฐาน ปญหาสาธารณสุขของ
ประเทศไทย นโยบายและแผนพัฒนาสาธารณสุข บทบาทของเภสัชกรที่สอดคลองกับการ
สาธารณสุขของประเทศไทย จรรยาบรรณเภสัชกรในการประกอบวิชาชีพ
Concepts of pharmacy profession, history of the pharmacy profession and pharmacy
education, basic concepts of public health system, primary health care system, problems in Thai
public health system, policy and plan for public health development, roles of pharmacists
according to health system of Thailand, ethics for pharmacists in professional practices.
5. เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite)
ไมมี
6. ประเภทรายวิชา
เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอนและปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2552 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน
ดร.วรรณี ชัยเฉลิมพงษ และ อ.รักษวร ใจสะอาด
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แบบ วช. 05
เคาโครงรายวิชา
(Course outline)
**631 101

นิเทศเภสัชศาสตร
Pharmacy Orientation
หัวขอ

แนวคิดของวิชาชีพเภสัชกรรม ความเปนมาของวิชาชีพเภสัชกรรม
การศึกษาเภสัชศาสตรทั้งในประเทศไทย และตางประเทศ
แนวคิดเบื้องตนของการสาธารณสุข แหลงบริการการแพทยและ
สาธารณสุข งานสาธารณสุขมูลฐาน ปญหาสาธารณสุขของประเทศ
ไทย แผนพัฒนาสาธารณสุข นโยบายสาธาณสุขที่เกี่ยวของกับงาน
เภสัชกรรม
บทบาทของเภสัชกรในระบบสุขภาพที่สอดคลองกับการสาธารณสุข
ของประเทศไทย
จรรยาบรรณเภสัชกรในการประกอบวิชาชีพ
รวม
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2 (2–0–4)
ชั่วโมง
บรรยาย
2
2
6

14
6
30

แบบ วช.04
1. รหัสและชื่อวิชา
*631 102

รายละเอียดของรายวิชา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพสําหรับเภสัชกร
Professional English for Pharmacist

3(2-3-6)

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 ที่จําเปนตอความสามารถในการสื่อสาร
และการปฏิบัติงาน ดานวิชาชีพเภสัชกรรมอยางมีประสิทธิภาพในยุคปจจุบัน การฟงเนื้อหาสาระ
ทางวิชาการทั้งเชิงธุรกิจ และเชิงวิชาการ การอานบทความวิจัย เอกสารวิชาการ การเขียนจดหมาย
โตตอบเพื่อการสมัครงาน 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
เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2555 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน
มณีรัตน เลยตัน และคณะ
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แบบ วช. 05
(เคาโครงรายวิชา)
Course outline
*631 102

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพสําหรับเภสัชกร
3(2-3-6)
Professional English for Pharmacist
Topic
Hours
Lecture Laboratory
1. Introduction to the origin of English use in health
2
3
sciences
- Pharmacy terminology
- Medical terminology
2. Essential English for Communication in pharmacy
4
6
practice
- Dispensing
- Patient counseling
- Patient education
3. Professional reading and critical appraisal
4
6
4. Academic Writing in Pharmaceutical Science and
6
9
Practice
 Scientific reports and laboratory records
 Manuscripts
5. Business Writing
4
6
 Business Correspondence
 Writing Employment Messages
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
**631 201

การศึกษาชุมชนสําหรับเภสัชศาสตร
Community Study for Pharmacy

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)
การศึ ก ษา เรี ย นรู ชุ ม ชน ต อ ป ญ หาทางสุ ข ภาพ การใช ย าและผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพของ
ประชากร การศึกษาบริบทและปจจัยตางๆ ที่สงผลตอวิธีคิดและพฤติกรรมที่สัมพันธตอสุขภาพ
Study and learning community about of health problem, drug and health products use in
community, study context and factors affecting to the way of thinking related to health.
5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)
ไมมี
6. ประเภทวิชา
เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอนและปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2554 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน
ผศ.วิบูลย วัฒนนามกุล และคณะ
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แบบ วช. 05

เคาโครงรายวิชา
(Course outline)
**631 201

1.
2.
3.
4.
5.

การศึกษาชุมชนสําหรับเภสัชศาสตร
Community Study for Pharmacy
หัวขอ

ศึกษาและเรียนรูบริบทของชุมชน
ศึกษาและเรียนรูพื้นฐานวิธีคิดตอสุขภาพ
ศึกษาและเรียนรูการใชยาของชุมชน
ศึกษาและเรียนรูการใชผลิตภัณฑสุขภาพของชุมชน
วิเคราะหปญหาและศักยภาพที่สัมพันธตอยาและผลิตภัณฑ
สุขภาพ
รวม
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2(1-3-4)
จํานวนชั่วโมง
บรรยาย ปฏิบัติ
3
9
3
9
3
9
3
9
3
9
15

45

แบบ วช.04
รายละเอียดของรายวิชา
1.รหัสและชื่อวิชา
**631 202

นิติเภสัชศาสตร
Pharmacy Jurisprudence

2. จํานวนหนวยกิต
2 หนวยกิต (บรรยาย 2 ชม.ตอสัปดาห ปฏิบัติการ- ชม.ตอสัปดาห
4 ชม.ตอสัปดาห)
3. สังกัดวิชา
สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร

2 (2–0–4)

ศึกษาดวยตนเอง

4. คําอธิบายรายวิชา (Course description)
หลักการของกฎหมายและกระบวนการออกกฎหมาย การบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ยา ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท อาหาร เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑสุขภาพ การบริการ
ดานสุขภาพ การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม กฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภค สิทธิ
ผูบริโภคและสิทธิผูปวย ความตกลงระหวางประเทศที่มีผลกระทบกับกฎหมายที่ควบคุมผลิตภัณฑ
สุขภาพ และการบริการสุขภาพในประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพ
กฎหมายใหมที่เกี่ยวของกับระบบสุขภาพ
Principles of laws and legislation process, law enforcement related to pharmaceuticals,
narcotic drugpsychotropic substances, food, cosmetics, health products, health services, practice
of pharmacy profession. Laws related to consumer protection, consumer rights and patient rights.
The international agreements which affect health products and health services laws in Thailand.
Laws related to health promotion. New legislations which is related to health system.
5. เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite)
ไมมี
6. ประเภทรายวิชา
เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอนและปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาตน เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2555 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน
ผศ.รักษวร ใจสะอาด
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แบบ วช. 05
เคาโครงรายวิชา
(Course Outline)
นิติเภสัชศาสตร
Pharmacy Jurisprudence
หัวขอ
หลักการของกฎหมายและกระบวนการออกกฎหมาย
การบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับ ยา ยาเสพติด และวัตถุออกฤทธ
ตอจิตและประสาท อาหาร เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑสุขภาพ การ
บริการดานสุขภาพ การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภค สิทธิผูบริโภคและสิทธิ
ผูปวย
กรณีศึกษาความตกลงระหวางประเทศที่มีผลกระทบกับกฎหมายที่
ควบคุมผลิตภัณฑสุขภาพ และการบริการสุขภาพในประเทศไทย
กฎหมายใหมที่เกี่ยวของกับระบบสุขภาพ
รวม

**631 202
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2 (2–0 4)
ชั่วโมงบรรยาย
2
22

2
2
2
30

แบบ วช. 04
รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
**631 203

พฤติกรรมสุขภาพและการสื่อสารทางเภสัชกรรม
Health Behavior and Communication in Pharmacy

2(2-0-4)

2. จํานวนหนวยกิต
2 หนวยกิต (บรรยาย 2 ชม.ตอสัปดาห ปฏิบัติการ- ชม.ตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง 4
ชม.ตอสัปดาห)
3. สังกัดวิชา
สาขาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร
4. คําอธิบายรายวิชา(Course description)
ระบบการแพทยพหุลักษณ ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลตอสุขภาพ ความ
เจ็บปวย พฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมการใชยา ทฤษฎีทางสังคมศาสตรที่อธิบายพฤติกรรมสุขภาพ
พฤติกรรมการแสวงหาการรักษาเยียวยา พฤติกรรมการใชยา ความสัมพันธระหวางบุคลากรทาง
การแพทยและผูปวย ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้น หลักเบื้องตนในการสื่อสาร การสื่อสารเพื่อการ
ดูแลผูปวย การสื่อสารในองคกรกับบุคลากรทางการแพทย อุปสรรคในการสื่อสารและวิธีการแกไข
รูปแบบและวิธีการใหคําปรึกษาดานยา
Pluralistic Medical System, social and cultural factors influencing health, illness,
health seeking behavior, drug use behavior, social theory with related health, illness, health
seeking behavior, drug use behavior, concept of health communication, communication in the
context of patient care, communicated with health care provider, barriers control in health
communication, patient counseling model.
5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)
ไมมี
6. ประเภทวิชา
เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอนและปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2555 เปนตนไป
8. อาจารยผูรับผิดชอบ
ผศ.ดร.กรแกว จันทภาษา และคณะ
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แบบ วช. 05
เคาโครงรายวิชา
(Course Outline)
**631 203

พฤติกรรมสุขภาพและการสื่อสารทางเภสัชกรรม
Health Behavior and Communication in Pharmacy

2(2-0-4)

หัวขอ

ชั่วโมง
บรรยาย

1. ระบบการแพทยพหุลักษณ
2. ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลตอสุขภาพ ความเจ็บปวย พฤติกรรม
สุขภาพ พฤติกรรมการใชยา
3. ทฤษฎีทางสังคมศาสตรที่อธิบาย
 พฤติกรรมสุขภาพ
 พฤติกรรมการแสวงหาการดูแลสุขภาพ
 พฤติกรรมการใชยา
- ความหมายของ “ยา”
- ปจจัยที่มีผลตอการใชยา
- กระบวนการตัดสินใจในการใชยา
4. ความสัมพันธระหวางบุคลากรทางการแพทยและผูปวย
ตลอดจน
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
3. หลักเบื้องตนในการสื่อสาร
4. การสื่อสารเพื่อการดูแลผูปวย
5. การสื่อสารในองคกรกับบุคลากรทางการแพทย
6. อุปสรรคในการสื่อสารและวิธีการแกไข
7. รูปแบบและวิธีการใหคําปรึกษาดานยา
รวม

2
2
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6

2
2
6
2
2
6
30

แบบ วช. 04
รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
**631 301

ชีวเภสัชกรรม
Biopharmaceutics

3(3-0-6)

2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (บรรยาย 3 ชม.ตอสัปดาห ปฏิบัติการ- ชม.ตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง
6 ชม.ตอสัปดาห)
3. สังกัดวิชา
สาขาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร
4. คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ชีวเภสัชกรรม เภสัชจลนศาสตร (การดูดซึม การกระจายตัว เมแทบอลิซึม และการกําจัด
ยา) ผลกระทบของคุณสมบัติทางดานเคมีฟสิกส สูตรตํารับ ตอเภสัชจลนศาสตร เภสัชพลศาสตร
ชีวประสิทธิผลของยา การกําหนดความถี่และขนาดการใหยา การประเมินความเทาเทียมทางการ
รักษาและชีวประสิทธิผลของยา
อันตรกิริยาระหวางยากับยาและยากับอาหารทางเภสัช
จลนศาสตรและเภสัชพลศาสตร
Biopharmaceutics. Pharmacokinetics (absorption distribution metabolism
elimination/excretion). Effects of drug physiochemical properties and dosage forms on their
pharmacokinetics, pharmacodynamics, bioavailability and dosing regimen. Therapeutic
equivalence and bioequivalence. Drug-drug interaction and dug-food interaction.
5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)
366 316
6. ประเภทของวิชา
เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน
ผศ.ดร. จุลรัตน คนศิลป และคณะ
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แบบ วช. 05
เคาโครงรายวิชา
(Course outline)
**631 301

ชีวเภสัชกรรม
Biopharmaceutics

3(3-0-6)

Topics

Hours
Lecture

1. Introduction to biopharmaceutics and pharmacokinetics (PK)
 Mathematical fundamentals in PK
 Physiological drug absorption
 Physiological drug distribution and protein binding
 Hepatic elimination of drugs
 Drug elimination and clearance
2. Concept: Compartmental PK model
3. One compartment open model: intravenous bolus administration
4. Multiple compartmental models: intravenous bolus administration
 Intravenous infusion and PK of oral absorption
 Physiological pharmacokinetic models, mean residence time and statistical moment
theory
5. Compartmental PK parameter estimation using Computer Software: Method of
residual and least square method
6. Nonlinear pharmacokinetics
7. Relationship between pharmacokinetics/pharmacodynamics (PK/PD)
8. Application of PK/PD in clinical situation
9. Understand and apply PK in designing appropriate dosage regimen
10. Bioavailability, therapeutic equivalence and bioequivalence
11. Biopharmaceutic considerations in drug product design & modified release products
12. Pharmacogenetics in biopharmaceutics
13. Drug and food interaction
Total

1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
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1
2
3
3
9
5
3
1
3
45

แบบ วช.04
1. รหัสและชื่อวิชา
*631 302

รายละเอียดของรายวิชา
การบริบาลทางเภสัชกรรม
Pharmaceutical Care

2(2-0-4)

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
7. ภาคการศึกษาที่จะเปดสอนและปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2555 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน
รศ.ดร.วิวรรธน อัครวิเชียร และคณะ
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แบบ วช.05
เคาโครงวิชา
(Course outline)
*631 302

การบริบาลทางเภสัชกรรม
Pharmaceutical Care
หัวขอ

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)
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2(2-0-4)
ชั่วโมง
บรรยาย
2

2
2
2

2

2
2

2

หัวขอ
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)

รวม
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ชั่วโมง
บรรยาย
2
2
2
2
2
2
2
30

แบบ วช.04
รายละเอียดของรายวิชา
1.รหัสและชื่อวิชา
*631 303

การบริบาลทางเภสัชกรรมในรานยา
Pharmaceutical Care in Community Pharmacy

1(1-0-2)

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
7.ภาคการศึกษาที่จะเปดสอนและปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2555 เปนตนไป
8.อาจารยผูสอน
รศ.ดร.วิวรรธน อัครวิเชียร และคณะ
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แบบ วช.05
เคาโครงวิชา
(Course outline)
*631 303

การบริบาลทางเภสัชกรรมในรานยา
Pharmaceutical Care in Community Pharmacy
หัวขอ

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
(เภสัชกรชุมชนในฐานะหนวยบริการปฐมภูมิ)
4. Provision of pharmaceutical care for common illness
(การใหการบริบาลทางเภสัชกรรมสําหรับการเจ็บปวย-โรคที่พบบอยใน
ชุมชน)
5. Provision of pharmaceutical care for patient with chronic disease by
community pharmacist
(การใหการบริบาลทางเภสัชกรรมสําหรับผูปวยโรคเรื้อรัง โดยเภสัชกร
ชุมชน)
6. Provision of health promotion and disease prevention by community
pharmacist
(การสงเสริมสุขภาพ และการปองกันโรคโดยเภสัชกรชุมชน)
7. Pharmacy home visit
(การเยี่ยมบานโดยเภสัชกรชุมชน)
8. Ethical issue in community pharmacy
(จรรยาบรรณของเภสัชกรชุมชน)

รวม
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1(1-0-2)
ชั่วโมง
บรรยาย
2

2
2
2

2

2

1
2
15

แบบ วช.04
รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
*631 304

การจายยาและการใหคําแนะนํา 1
Dispensing and Counseling I

1(0-3-2)

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
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอนและปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2554 เปนตนไป
8. อาจารยประจําวิชา
อ.สุณี เลิศสินอุดม
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แบบ วช.05
เคาโครงรายวิชา
(Course Outline)
*631 304

การจายยาและการใหคําแนะนํา 1
Dispensing and Counseling I
หัวขอ

ฝกปฏิบัติการใหบริการทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลและรานยา
- การซักประวัติ
- การคนปญหาดานสุขภาพและเลือกยาที่เหมาะสม
- การจัดเตรียมยา และการสงมอบยา
- การใหคําแนะนําการใชยาและการปฏิบัติตัวแกผูปวย
รวม

144

1(0-3-2)
ชั่วโมง
ปฏิบัติการ
45

45

แบบ วช.04
รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
*631 305

การจายยาและการใหคําแนะนํา 2
Dispensing and Counseling II

1(0-3-2)

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
11. ภาคการศึกษาที่เปดสอนและปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาตน เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2555 เปนตนไป
12. อาจารยประจําวิชา
อ.สุณี เลิศสินอุดม

145

แบบ วช.05
เคาโครงรายวิชา
(Course Outline)
*631 305

การจายยาและการใหคําแนะนํา 2
Dispensing and Counseling II
หัวขอ

ฝกปฏิบัติการใหบริการทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลและรานยา
- การซักประวัติ
- การคนปญหาดานสุขภาพและเลือกยาที่เหมาะสม
- การจัดเตรียมยา และการสงมอบยา
- การใหคําแนะนําการใชยาและการปฏิบัติตัวแกผูปวย
รวม

146

1(0-3-2)
ชั่วโมง
ปฏิบัติการ
45

45

แบบ วช.04
รายละเอียดของรายวิชา
1.รหัสและชื่อวิชา
*631 306

การจายยาและการใหคําแนะนํา 3
Dispensing and Counseling III

1(0-3-2)

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
15. ภาคการศึกษาที่เปดสอนและปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2556 เปนตนไป
16. อาจารยประจําวิชา
อ.สุณี เลิศสินอุดม

147

แบบ วช.05
เคาโครงรายวิชา
(Course outline)
*631 306

การจายยาและการใหคําแนะนํา 3
Dispensing and Counseling III
หัวขอ

ฝกปฏิบัติการใหบริการทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลและรานยา
- การซักประวัติ
- การคนปญหาดานสุขภาพและเลือกยาที่เหมาะสม
- การจัดเตรียมยา และการสงมอบยา
- การใหคําแนะนําการใชยาและการปฏิบัติตัวแกผูปวย
รวม

148

1(0-3-2)
ชั่วโมง
ปฏิบัติการ
45

45

แบบ วช. 04
รายละเอียดของรายวิชา
1. ระหัสและชื่อวิชา
**631 307

การจัดการเภสัชกิจขั้นแนะนํา
Introduction to Pharmacy Management

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)
หลั กการพื้นฐานในการจั ดการเภสั ชกิ จ หลั กการบริหารระบบยาระดับ ประเทศและชุม ชน
นโยบายยาหลักแห งชาติ การจั ดซื้อและการบริห ารเวชภัณฑ คงคลั ง การจั ดทําและประเมิ นโครงการ
เบื้องตน การจัดการทรัพยากรมนุษยและพฤติกรรมองคการในการจัดการเภสัชกิจ การประยุกตใชระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการเภสัชกิจ คุณธรรมและจริยธรรมในการจัดการ
Basic principle of pharmacy management, concept of drug management in national and
community level, national drug policy, drug procurement and drug inventory management, basic of
project planning and evaluation, human resource management and organization behavior in pharmacy
management, information application in pharmacy management, ethics and moral in management.
5. เงื่อนไขของรายวิชา (prerequisite)
ไมมี
6. ประเภทรายวิชา
เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอนและปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2555 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน
ดร.วรรณี ชัยเฉลิมพงษ และคณะ

149

แบบ วช. 05
เคาโครงรายวิชา
(Course outline)
**631 307

การจัดการเภสัชกิจขั้นแนะนํา
Introduction to Pharmacy management
หัวขอ

กระบวนการพื้นฐานในการจัดการเภสัชกิจ
หลักการบริหารระบบยาระดับประเทศและชุมชน และ
นโยบายยาหลักแหงชาติ
การจัดซื้อและการบริหารเวชภัณฑ
การจัดทําและการประเมินโครงการเบื้องตน
การจัดการทรัพยากรมนุษยและพฤติกรรมองคการในการ
จัดการเภสัชกิจ
การประยุกตใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเภสัชกิจ
คุณธรรมและจริยธรรมในการจัดการ
กรณีศึกษา/ศึกษาดูงาน
รวม

150

2(2-0-4)
ชั่วโมงบรรยาย
2
6
6
4
4
4
2
2
30

แบบ วช.04
1. รหัสและชื่อวิชา
*631 308

รายละเอียดของรายวิชา
วิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร 1
Research Methods in Pharmaceutical Sciences I

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)
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
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอนและปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน
รศ.ดร.สุพล ลิมวัฒนานนท และคณะ

151

แบบ วช.05
เคาโครงรายวิชา
(Course outline)
*631 308

วิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร 1
Research Methods in Pharmaceutical Sciences I
หัวขอ

หลักการวิจัยเบื้องตนทางเภสัชศาสตร
การสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ในการทบทวนวรรณกรรม
การวัดตัวแปร ระดับการวัด ในการวิจัยเชิงปริมาณ สถิติพรรณนา และการนําเสนอ
ขอมูลโดย Microsoft Excel
ระเบียบการวิจัยและการออกแบบการวิจัยทางหองปฏิบัติการ
แนวคิดของสถิติที่เกี่ยวของการกับวิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณ สถิติอนุมาน
การทดสอบสมมติฐานและการประมาณคา
การอานรายงานการวิจัยเบื้องตน สถิติที่ใชการวิจัยทางหองปฏิบัติการเบื้องตน
การอานรายงานการวิจัยเบื้องตน การแปลผลของสถิติที่พบบอยในงานวิจัยทางเภสัช
กรรมปฏิบัติเบื้องตน
หลักฐานเชิงประจักษทางการแพทย
รวม

152

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

แบบ วช.04
รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
**631 309

วิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร 2
Research Methods in Pharmaceutical Sciences II

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)
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)
631 308
4. ประเภทวิชา
เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
5. ภาคการศึกษาที่เปดสอนและปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2554 เปนตนไป
6. อาจารยผูสอน
ดร.ทิพาพร กาญจนราช และคณะ

153

แบบ วช.05
เคาโครงรายวิชา
(Course outline)
*631 309

วิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร 2
Research Methods in Pharmaceutical Sciences II
หัวขอ

การนําเขาขอมูลในการวิจัยและการจัดการขอมูลในการวิจัย โดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร
การวิเคราะหขอมูลและแปลผลการวิจัยเชิงปริมาณ กรณีการเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยของประชากร 2 กลุม โดยใชสถิติ t-test และ paired t-test
การวิเคราะหขอมูลและแปผลการวิจัยเชิงปริมาณ กรณีการเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยของประชากร 2 กลุมขึ้นไป โดยใชสถิติ ANOVA, Factorial
ANOVA และ Repeated measured ANOVA
การวิเคราะหขอมูลและแปผลการวิจัยเชิงปริมาณ กรณีการเปรียบเทียบคา
สัดสวน โดยใชสถิติ Chi square test
การวิเคราะหขอมูลและแปลผลการวิจัยเชิงปริมาณ กรณีตัวแปรตามเปน
อันดับเสกล หรือไมเปนการแจกแจงปกติ โดยใช Non-parametric tests
การวิเคราะหขอมูลและแปลผลการวิจัยเชิงปริมาณ กรณีตัวแปรตามเปน
dichotomous outcome และตองการควบคุมปจจัยรวม โดยใชสถิติ Multiple
logistic regression
การวิเคราะหขอมูลและแปลผลการวิจัยเชิงปริมาณ กรณีตัวแปรตามเปนคา
ตอเนื่อง และตองการควบคุมปจจัยรวม โดยใชสถิติ Multiple linear
regression
การวิเคราะหขอมูลและแปลผลการวิจัยเชิงปริมาณ กรณีตัวแปรตามเปนคา
ตอเนื่อง และตองการควบคุมปจจัยรวม โดยใชสถิติ ANCOVA
การแปลผลการวิจัยทางคลินิกที่ใชสถิติขั้นสูง ไดแก survival analysis และ
cox proportional hazard regression
การคํานวณขนาดตัวอยางที่ใชในการวิจัยทางเภสัชศาสตร
รวม

154

2(1-3-4)
จํานวนชั่วโมง
บรรยาย ปฏิบัติการ
2
6
2

6

3

9

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

2
15

6
45

แบบ วช.04
รายละเอียดของรายวิชา
1.รหัสและชื่อวิชา
*631 310

วิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร 3
Research Methods in Pharmaceutical Sciences III

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)
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)
631 309
6.ประเภทวิชา
เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
7.ภาคการศึกษาที่เปดสอนและปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาตน เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2556 เปนตนไป
8.อาจารยผูสอน
ดร.อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา และคณะ
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แบบ วช.05
เคาโครงรายวิชา
(Course outline)
*631 310

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
กระบวนการวิจัยและจริยธรรมในการวิจัย
- การเขียนโครงรางของการวิจัย
- การกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย
- การทบทวนวรรณกรรม
- การกําหนดกรอบในการวิจัย
- การเลือกรูปแบบของการวิจัย
- การสุมตัวอยางในการวิจัย การประเมินการเปนตัวแทน
ประชากรของกลุมตัวอยาง
- เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
- การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย
- อัตราการตอบกลับในการวิจัย อคติและขอจํากัดของการวิจัย
แนวทางในการลดอคติในการวิจัย ขอจํากัดของรูปแบบการวิจัย
ตางๆ
- การจัดการขอมูล การแปลผลการวิจัย การเขียนวิจารณและ
สรุปผลการวิจัย

4

12

7

21

รวม

15

45
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แบบ วช 04
รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
**631 401

เภสัชบําบัด 1
Pharmacotherapeutics I

3 (2-3-6)

2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (บรรยาย 2 ชม.ตอสัปดาห ปฏิบัติการ3 ชม.ตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง 6 ชม.ตอ
สัปดาห)
3. สังกัดวิชา
สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร
4. คําอธิบายรายวิชา (Course description)
สาเหตุ อาการและพยาธิสภาพของโรค เปาหมายของการรักษา การวางแผนการรักษา การ
จัดการเวชภัณฑที่มีจําหนายในทองตลาด เทคนิคการจายยาและการใหคําปรึกษาดานยาแกผูปวย การใชยา
เพื่อบําบัดรักษาโรคตามอาการและพยาธิสภาพของโรค เภสัชจลนศาสตรคลินิก โภชนบําบัด การติดตาม
อาการไมพึงประสงค การใหบริการเภสัชสนเทศ และการประเมินการใชยาในโรคทางตา หูคอ จมูก โรค
ติดเชื้อ (ตอนที่ 1) โรคผิวหนัง โรคทางสูตินรีเวช โรคทางเดินอาหาร (ตอนที่ 1) และโรคระบบประสาท
(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
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#, 631 302#
6. ประเภทวิชา
เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่เริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาตน เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2555 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน
รศ. ดร. นุจรี ประทีปะวณิช และคณะ
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แบบ วช. 05

เคาโครงวิชา
(Course outline)
**631 401 เภสัชบําบัด 1
Pharmacotherapeutics I
Topics

3 (2-3-6)
Hours

1. Introduction to pharmacotherapeutics
- Understanding concept and process of pharmacotherapeutic
service
- Basic skill for pharmacy dispensing
- Systematic approach to performed pharmaceutical care
2. Drug used in Special Populations
- Pediatric and Geriatric
- Pregnancy and Lactation
3. EENT disorder
- Otitis media, Conjunctivitis, Hordeolum, Glaucoma,
Cataract, Pingueculae, Allergic rhinitis
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
5. Dermatologic disorders
- Acne and seborrhic dermatitis
- Eczema, Dermatitis, Psoriasis
- Skin infection
- Antiseptics and disinfectants
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Lecture

Laboratory

2

6

2

0

4

6

8

12

4

6

Topics

Hours

6. Gynecologic and obstetric disorders
- Contraception
- Menstrual-related disorders, Endometriosis
- Hormone therapy
7. Gastrointestinal tract disorders (part 1)
- GERD, PUD, NUD, N/V
- Hemorrhoids
- Diarrhea, Constipation
- Gastrointestinal tract infection, helminthes
8. Neurologic disorders (part 1)
- Headache and Migraine
- Vertigo and Dizziness
- Pain management (Narcotic)
Total

159

Lecture

Laboratory

4

6

4

6

2

3

30

45

แบบ วช 04

รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
** 631 402

เภสัชบําบัด 2
Pharmacotherapeutics II

3 (2-3-6)

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 การ
จัดการเวชภัณฑที่มีจําหนายในทองตลาด เทคนิคการจายยาและการใหคําปรึกษาดานยาแกผูปวย การใชยา
เพื่อบําบัดรักษาโรคตามอาการและพยาธิสภาพของโรค เภสัชจลนศาสตรคลินิก โภชนบําบัด การติดตาม
อาการไมพึงประสงค การใหบริการเภสัชสนเทศ และการประเมินการใชยาในโรคระบบทางเดินหายใจ
เรื้อรัง, โรคกระดูกและขอ, โรคระบบตอมไรทอ, โรคหัวใจและหลอดเลือด (ตอนที่ 1) โรคระบบประสาท
(ตอนที่ 2) การกอภูมิคุมกัน และ โภชนบําบัด
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
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#, 631 302#
4. ประเภทวิชา
เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
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)
631 402 เภสัชบําบัด 2
Pharmacotherapeutics II
Topics

3 (2-3-6)
Hours

1. Clinical pharmacokinetic
- Application of clinical pharmacokinetics in TDM (linear and
non- linear pharmacokinetics)
- Pharmacokinetics in special population
- Pharmacokinetic variability
- Population pharmacokinetics
2. Chronic respiratory tract disorder
- Asthma
- Chronic obstructive lung disease (COPD)
- Smoking cessation
- TDM of Theophylline
3. Bone and joint disorders
- Osteoarthritis
- Rheumatoid arthritis
- Gout and hyperuricemia
- Osteoporosis
- Nonpharmacologically management of Bone and joint
disorders
4. Endocrinologic disorders
- Metabolic syndrome/ Diabetes mellitus (DM)
- Nonpharmacologically management of DM
- Thyroid disorders
- Adrenal gland disorders

161

Lecture

Laboratory

4

6

4

6

4

6

4

6

5. Cardiovascular disorders (CVS) (part 1)
- Hypertension
- Chronic Heart failure (CHF)
- Dyslipidemia
- Nonpharmacologically management of CVS disorders
- TDM of digoxin
6. Neurologic disorders (part 2)
- Seizures (Epilepsy)
- Parkinson’s disease
- Others : Trigeminal neuralgia and Facial palsy, Neuritis and
neuropathy
- TDM of Antiepileptic drugs
7. Immunization
- Vaccine/ Active and passive immunization
- Toxoid , antitoxin, Immunoglobulin
- Storage and handling of biological product
8. Diet therapy
- Principle of diet therapy
- Energy / Nutrition requirement, Assessment of nutritional
status
- Enteral, Parenteral Nutrition
Total

162

6

9

4

6

2

3

2

3

30

45

แบบ วช 04

รายละเอียดของรายวิชา
1.รหัสและชื่อวิชา
**631 403

เภสัชบําบัด 3
Pharmacotherapeutics III

3 (2-3-6)

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 การจัดการ
เวชภัณฑที่มีจําหนายในทองตลาด เทคนิคการจายยาและการใหคําปรึกษาดานยาแกผูปวย การใชยา
เพื่อบําบัดรักษาโรคตามอาการและพยาธิสภาพของโรค เภสัชจลนศาสตรคลินิก โภชนบําบัด การ
ติดตามอาการไมพึงประสงค การใหบริการเภสัชสนเทศ และการประเมินการใชยาในโรคติดเชื้อ
(ตอนที่ 2) โรคของระบบเลือด โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด (ตอนที่ 2) โรคไต (ตอนที่ 1) โรค
ระบบภูมิคุมกัน (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#, 631 302#
6.ประเภทวิชา
เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
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)
**631 403 เภสัชบําบัด 3
Pharmacotherapeutics III
Topics

1. Infectious diseases (part 2)

2.
3.

4.

5.

8.

- Lower respiratory tract infection, pneumonia
- HIV and Opportunistic infections
- Tuberculosis
- TDM of Aminoglycosides and Vancomycin
Hematologic disorders
- Anemia, thalassemia, G-6PD deficiency
- Bleeding disorders
Cardiovascular disorders (part 2)
- Arrhythmia
- Acute coronary syndrome
- Stroke
- Valvular heart disease
- Thromboembolism and anticoagulant
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
Immunologic disorders (part 1)
- SLE, connective tissue disease
- Allergic- Pseudoallergic reaction
- Use of Immunomodulators
Psychiatric disorders (part 1)
- Anxiety
- Moos disorders
- TDM of Lithium
Total
164

3 (2-3-6)
Hours
Lecture

Laboratory

6

9

2

3

6

9

8

12

4

6

4

6

30

45

แบบ วช 04
รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
**631 404

เภสัชบําบัด 4
Pharmacotherapeutics IV

3 (2-3-6)

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 การ
จัดการเวชภัณฑที่มีจําหนายในทองตลาด เทคนิคการจายยาและการใหคําปรึกษาดานยาแกผูปวย การใชยา
เพื่อบําบัดรักษาโรคตามอาการและพยาธิสภาพของโรค เภสัชจลนศาสตรคลินิก โภชนบําบัด การติดตาม
อาการไมพึงประสงค การใหบริการเภสัชสนเทศ และการประเมินการใชยาในโรคติดเชื้อ (ตอนที่ 3) โรค
ระบบทางเดินอาหาร (ตอนที่ 2) โรคระบบประสาท (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#, 631 302#
6. ประเภทวิชา
เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่เริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2556
8.อาจารยผูสอน
อาจารย ดร. สมชาย สุริยะไกร และผูชวยศาสตราจารยสุภัสร สุบงกช
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แบบ วช. 05

เคาโครงวิชา
(Course outline)
**631 404

เภสัชบําบัด 4
Pharmacotherapeutics IV
Topics

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
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
3. Gastrointestinal tract disorders (part 2)
- Hepatitis / cirrhosis, hepatic encephalopathy, Portal
hypertension, variceal bleeding
- Cholelithiasis
- IBD, IBS
- pancreatitis
- Drug-induced liver disease
4. Neurologic disorders(part 3)
- Alzheimer’s Disease, Dementia
5. Psychiatric disorder (part 2)
- Schizophrenia
- Sleep disorders

166

3 (2-3-6)
Hours
Lecture

Laboratory

8

12

10

15

4

6

2

3

2

3

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

167

4

6

30

45

แบบ วช. 04
รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
* 631 405

วิธีการประเมินคายาใหม
Methods for Evaluation of New Drug

2(1-3-4)

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
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)
* 631 405

วิธีการประเมินคายาใหม
Methods for Evaluation of New Drug
หัวขอ

การสืบคนขอมูล
การประเมินวรรณกรรม
เทคนิคในการทํารายงานและการนําเสนอรายงาน
การแปลผลสถิติขั้นสูงดานเภสัชจลนศาสตร
การแปลผลสถิติดานเภสัชวิทยา
งานวิจัยทางคลินิกที่เปนการทดลองแบบสุม
อภิธานวิเคราะห
การแปลผลวิธีทางชีวสถิติขั้นสูงดานการรักษาดวยยา
- การเปลี่ยนแปลงของผลจากตัวแปรที่สงเสริมหรือตานกัน
- ผลจากตัวแปรกวน
- การวิเคราะหโดยปรับดวยกลุมยอย
- การทดสอบแนวโนม
- การวิเคราะหการรอดชีพ
- การวิเคราะหถดถอยสัดสวนความเสี่ยงคอกซ
- การวิเคราะหถดถอยลอจิสติค
วิธีการประเมินสิ่งพิมพโฆษณา
การแปลผลการวิเคราะหงานวิจัยดานคุณภาพชีวิต
แนวคิดใหมของการรักษาดวยยา
นําเสนอรายงานยาใหม
รวม
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2(1-3-4)
ชั่วโมง
บรรยาย
1
1
1
2
2
1
1
2

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ
3
3
3
6
6
3
3
6

1
1
2

3
3
3
3
45

15

แบบ วช. 04
รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
**631 406

เภสัชเศรษฐศาสตรขั้นแนะนํา
Introduction to Pharmacoeconomics

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)
การประเมินความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของการใชยาและบริการสุขภาพ การวิเคราะหตนทุนประสิทธิผล และการวิเคราะหตนทุน-อรรถประโยชน การเงินการคลังสุขภาพและระบบยา
Economic evaluation of drug use and health care services, cost analysis, analysis of costeffectiveness and cost-utility, health care financing and financing of drug system.
5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)
ไมมี
6. ประเภทวิชา
เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
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)
**631 406

เภสัชเศรษฐศาสตรขั้นแนะนํา
Introduction to Pharmacoeconomics

2(2-0-4)

หัวขอ

ชั่วโมงบรรยาย

หลักการประเมินความคุมคาทางเศรษฐศาสตร II
(Principle of economic evaluation of drug therapy)
การสรางตัวแบบวิเคราะหการตัดสินใจ
(Decision analysis modeling)
การอานพิจารณาการวิเคราะหตนทุน-ประสิทธิผลดวยตัวแบบวิเคราะหการตัดสินใจ
(Critical reading of cost-effectiveness analysis based on decision analysis model)
การสรางตัวแบบมารคอฟ
(Markov modeling)
การอานพิจารณาการวิเคราะหตนทุน-ประสิทธิผลดวยตัวแบบมารคอฟ
(Critical reading of cost-effectiveness analysis based on Markov model)
การวิเคราะหความไว
(Sensitivity analysis)
หลักการวิเคราะหตนทุนจากการใชทรัพยากรสุขภาพ
(Determination of costs of resource use)
การคํานวณตนทุนตอหนวย
(Unit cost calculation)
การวัดผลลัพธดานคุณภาพชีวิตในรูปอรรถประโยชน
(Measures of preference-based outcomes)
การประเมินคุณภาพชีวิต
การเงินการคลังสุขภาพและระบบยา: Payment mechanism, Pharmacy benefit
management
รวม

4
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2
2
2
2
2
2
4
2

2
6
30

แบบ วช. 04
รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
**631 407

เภสัชระบาดวิทยาขั้นแนะนํา
Introduction to Pharmacoepidemiology

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)
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
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)
** 631 407

เภสัชระบาดวิทยาขั้นแนะนํา
Introduction to Pharmacoepidemiology
Topics

Introduction
-Objective
-Scope of study
-Principle of Pharmacoepidemiology
Designs
- Case Report
- Case Series
- Cross-sectional Study
- Case -control Studies
- Cohort Studies
- Intervention Studies
Measurements in Pharmacoepidimiology
-Measures of Frequency
Measures of Association
Measures of Impact
Statistical Associations and judgment of cause-effect relationship in
Pharmacoepidimiology
Randomized control trial (RCT) and Meta-analysis for clinical outcome
Application of Pharmacoepidemiology for public health pharmacy, health risk
management, and health consumer protection.
Case study and application of Pharmacoepidemiology
Total

173

2(2-0-4)
Hours
Lecture
2

4

6

4
4
2
8
30

แบบ วช. 04
รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
**632 101

เคมีเชิงเภสัชศาสตรขั้นพื้นฐาน
Basic Pharmaceutical 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)
พื้นฐานของวิชาเคมีเชิงเภสัชศาสตร ธาตุ การแบงหมวดหมูตามตารางธาตุ คุณสมบัติ
เฉพาะตัวตางๆ ความเปนกรด-ดาง ความเปนขั้วประจุ การละลายและการแตกตัวของสารประกอบ
รวมทั้งลักษณะการจับกันของโมเลกุล ชนิดของพันธะของสารประกอบเคมี รูปรางการจัดเรียง
โมเลกุลของยาในสเตอริโอเคมิสตรี (Stereochemistry)แบบตางๆ ศึกษาถึงปฏิกิริยาเคมีชนิดตางๆ
โดยแบงตามกลไกของการเกิดปฏิกิริยารวมทั้งศึกษาพื้นฐานของเฮทเทอโรชัยคลิกเคมิสตรี
(Heterocyclic Chemistry)
Basic Pharmaceutical Chemistry, periodic table, properties of the elements and bonding,
dissolving and distribution of solution compounds, separation and purification, ionization
reaction, structural and properties of molecule, stereochemistry and chemical reaction including
mechanism of reaction.
5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)
312 112#
6. ประเภทวิชา
เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2553 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน
ดร.เพลินทิพย ภูทองกิ่ง และคณะ

192

แบบ วช.05
เคาโครงรายวิชา
(Course outline)
เคมีเชิงเภสัชศาสตรขั้นพื้นฐาน
Basic Pharmaceutical Chemistry
หัวขอ
1. - ตารางธาตุ การแบงหมวดหมู และคุณสมบัติ พันธะเคมี
พันธะอิออนิก, โควาเลนต, โลหะ
2. - ปรากฎการณการละลายและการกระจายตัว
- สารละลายและการละลายของสาร
- สัมประสิทธิ์การกระจายตัว (Partition Coefficient)
3. - การแยกและทําใหสารบริสุทธิ์
- การกรอง, การฟอกสี, การสกัด
- การทําใหบริสุทธิ์ โดยเทคนิคโครมาโทรกราฟฟ
4. - สมดุลเคมีและจลนศาสตรเคมี
- คาคงที่สมดุล
- ทฤษฎีของจลนศาสตรเคมี
- กลไกของปฏิกิริยา
- ปจจัยที่มีผลตอสมดุลและอัตราการเกิดปฏิกิริยา
5. - ปฏิกิริยาไอออนไนเซชั่น
- ปฏิกิริยารีดอกซ
6. - โครงสรางและคุณสมบัติของโมเลกุล
- พันธะไฮโดรเจนของสารอินทรียเคมี
7. - สเตอริโอเคมี
- Structural isomer
- Stereoisomer
8. - ปฏิกิริยานิวคลีโอฟลลิค สับสติติวชั่น (Nucleophilic Substitutions)
9. - ปฏิกิริยานิวคลีโอฟลลิค แอดดิชันและอิเล็กโตรฟลลิค
แอดดิชั่น (Nucleophilic Additions and Electrophilic Additions)
10. - ปฏิกิริยาอิลิมิเนชั่น และเพอริไซคลิก
(Elimination Reactions and Pericyclic Reactions)
11. - ปฏิกิริยาการแทนที่ของสารประกอบอะโรมาติก
(Substitutions Reaction at Aromatic Compounds)
รวม
**632 101

193

3(2-3-6)
ชั่วโมงบรรยาย
2
3
3

3

3
2
2
3
3
3
3
30

หัวขอ
- แนะนํากฎระเบียบ, ขอปฏิบัติในการทําปฏิบัติการ

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ
3

- การเตรียม Pure Sodium Chloride
- การเตรียม Dried Aluminum Hydroxide Gel

3

- การตรวจขีดจํากัดสารปนเปอนของ Sodium Chloride
- Partition Coefficint

3

3

- การหาคาคงที่ของการแตกตัวของกรด โดยวิธีสเปคโตรโฟโตเมตริค
- ปจจัยที่มีผลตออัตราเร็วของการเกิดปฏิกิริยา
- การศึกษาโครงสรางโมเลกุล โดยใชแบบจําลองและใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรอยางงาย
- การเตรียม Methylsalicylate

3
3
3
3
3

- การเตรียม Benzil

3

- การเตรียม 5,5 -diphenyl hydantoin

3

- การสกัดคาเฟอีนจากใบชา
- การพิสูจนเอกลักษณของสารโดยวิธีทางกายภาพ และ
Spectroscopy
- การอภิปราย
-สอบปฏิบัติการ
รวม

194

3
3
3
3
45

แบบ วช. 04
รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
*632 102

พื้นฐานทางเภสัชการ
Basic in Pharmaceutics

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)
ทฤษฎี และหลั ก การเบื้ องตนเพื่ อเตรีย มยา คํา ศั พ ท ที่ ใ ช ท างการเตรี ย มยา การค นข อมู ล
เบื้องตน เพื่อใชใ นการเตรี ย มยาจากเภสัชตํารับ ใบสั่งยา การเขี ย นและการอ านฉลากยา การ
คํา นวณทางเภสัช กรรม เทคนิค เบื้อ งตน ทางเภสัช กรรม การเก็บรัก ษาเภสัชภั ณฑและภาชนะ
บรรจุ และทําความรูจักยาเตรียมรูปแบบตาง ๆ
Theory and principles applicable for drug preparation, terminology, searching the drug
information from pharmacopoeias, prescription, labeling, pharmaceutical calculation, basic
technique, storage and containers, and introduction to various pharmaceutical dosage forms.
5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)
ไมมี
6. ประเภทวิชา
เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2553 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน
ดร.เอกพล ลิ้มพงษาและคณะ

195

แบบ วช.05
เคาโครงรายวิชา
(Course outline)
พื้นฐานทางเภสัชการ
Basic in Pharmaceutics
หัวขอ
1. บทนําสูเภสัชกรรม (Introduction to Pharmaceutics)
2. การคนขอมูลสําหรับเตรียมยาจากเภสัชตํารับ(Pharmacopoeia)
3. คําศัพทที่ใชทางเภสัชกรรม (Termnology)
4. ใบสั่งยา (Presciption)
5. การเขียนและอานฉลากยา (Labeling and Label Reading)
6. การคํานวณทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Calculation)
7. การชั่งและการตวง (Weighing and Measuring)
8. เทคนิคเบื้องตนทางเภสัชกรรม (Basic Technique in Pharmacy)
9. การเก็บรักษาเภสัชภัณฑ (Pharmaceutical Product Storage)
10. บทนําสูรูปแบบยาเตรียม (Introduction to Dosage Forms)
รวม

2(1-3-4)

หัวขอ
1. การเตรียมความพรอมสําหรับเตรียมยา (Introduction to Pharmaceutics)
2. การคนขอมูลสําหรับเตรียมยาจากเภสัชตํารับ (Pharmacopoeia)
3. คําศัพทที่ใชทางเภสัชกรรมและใบสั่งยา (Terminology and Prescription)
4. การเขียนและอานฉลากยา (Labeling and Label Reading)

ชั่วโมงปฏิบัติการ
3
6
3
3

*632 102

5. การคํานวณทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Calculation)
6. การชั่งและการตวง (Weighing and Measuring)
7. เทคนิคเบื้องตนทางเภสัชกรรม (Basic Technique in Pharmacy)
8. รูปแบบยาเตรียม(Dosage Forms)
9. การอภิปราย (Discussion)
10. สอบปฏิบัติการ
รวม
196

ชั่วโมงบรรยาย
1
/2
1
1
1
2
1
3
1
2
15

3
3
9
9
3
3
45

แบบ วช. 04
รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
* 632 103

ชีววิทยาเชิงเภสัชศาสตร
Pharmaceutical Biology

4(3-3-8)

2. จํานวนหนวยกิต
4 หนวยกิต (บรรยาย 3 ชม.ตอสัปดาห ปฏิบัติการ 3 ชม.ตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง 8
ชม.ตอสัปดาห)
3. สังกัดวิชา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร
4. คําอธิบายรายวิชา (Course description)
เปนรายวิชาที่เกี่ยวของกับแหลงของยาจากธรรมชาติที่ใชรักษาโรค ยาที่ไดจากพืช โดย
กลาวถึงกายวิภาคและเนื้อเยื่อพืช สัณฐานวิทยาของพืชและนิยามศัพทที่ใชเรียก พฤกษศาสตร
จําแนกพวก ชีวเคมีของพืช พืชสมุนไพรชนิดตางๆ ทีไดจากเฟรนและกลุมพืชที่คลายเฟรน จิ
มโนสเปอรม พืชชั้นต่ํา พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู ยาจากสัตว แรธาตุและยาจากจุลชีพ ยาแผน
ปจจุบันและยาแผนโบราณจากพืชสมุนไพร
การควบคุมคุณภาพเครื่องยาและเภสัชภัณฑจาก
สมุนไพร
Sources of drug from natural origins. Drug from plant according to plant anatomy,
histology, morphology and terminology, plant taxonomy, plant biology, drug use from
gymnosperms, fern and fernallies and other lowering plants, monocotyledons and dicotyledons,
animal, mineral and microbial. Modern medicines and Thai traditional medical products from
herbal medicine, quality control for crude drug and herbal product.
5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)
ไมมี
6. ประเภทวิชา
เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน
ผศ.ดร. ศรีสมพร ปรีเปรมและ คณะ

197

แบบ วช. 05
เคาโครงรายวิชา
(Course outline)
*632 103

ชีววิทยาเชิงเภสัชศาสตร
Pharmaceutical Biology
หัวขอ

1.
2.
3.
4.
5.

แนะนํารายวิชาชีววิทยาเชิงเภสัชศาสตร
ยาที่ไดจากจุลชีพ
ยาที่ไดจากสัตวและแรธาตุ
ชีวเคมีของพืช
ชีววิทยาของพืช
5.1 กายวิภาคศาสตรและเนื้อเยื่อพืช
5.2 สัณฐานวิทยาของพืชและนิยามศัพทที่ใชเรียก
4. อนุกรมวิธานพืชสมุนไพร
5. สมุนไพรในกลุมเฟรนและจิมโนสเปอรมที่ใชทางยา
6. สมุนไพรในกลุมพืชชั้นต่ํา
7. สมุนไพรที่ไดจากพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
8. สมุนไพรที่ไดจากพืชใบเลี้ยงคู
8.1 สมุนไพรจากพืชใบเลี้ยงคูตอนที่ 1
8.2 สมุนไพรจากพืชใบเลี้ยงคูตอนที่ 2
8.3 สมุนไพรจากพืชใบเลี้ยงคูตอนที่ 3
8.4 สมุนไพรจากพืชใบเลี้ยงคูตอนที่ 4
8.5 สมุนไพรจากพืชใบเลี้ยงคูตอนที่ 5
8.6 สมุนไพรจากพืชใบเลี้ยงคูตอนที่ 6
9. สมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ
10. ยาแผนปจจุบันและยาแผนโบราณจากพืชสมุนไพร
11. การควบคุมคุณภาพเครื่องยาและเภสัชภัณฑจากธรรมชาติ
12. การศึกษาทางคลินิกของสมุนไพร
รวม

198

4(3-3-8)
ชั่วโมง
บรรยาย
1
2
3
4
2
3
3
2
2
4
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
45

หัวขอ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ยาที่ไดจากจุลชีพ สัตวและแรธาตุ
กายวิภาคศาสตรและเนื้อเยื่อพืช
สัณฐานวิทยาและนิยามศัพทที่ใชเรียก
อนุกรมวิธานพืชสมุนไพร
สมุนไพรในกลุมเฟรนและจิมโนสเปอรมที่ใชทางยา
สมุนไพรในกลุมพืชชั้นต่ํา
สมุนไพรที่ไดจากพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
สมุนไพรที่ไดจากพืชใบเลี้ยงคู
8.1 สมุนไพรจากพืชใบเลี้ยงคูตอนที่ 1-2
8.2 สมุนไพรจากพืชใบเลี้ยงคูตอนที่ 3-4
8.3 สมุนไพรจากพืชใบเลี้ยงคูตอนที่ 5-6
9. ยาแผนปจจุบันและยาแผนโบราณจากพืชสมุนไพร
10. การควบคุมคุณภาพเครื่องยาและเภสัชภัณฑจากธรรมชาติ
11. ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่
รวม

199

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

แบบวช. 04
1. รหัสและชื่อวิชา
** 632 201

รายละเอียดของรายวิชา
การวิเคราะหยา 1
Pharmaceutical Analysis I

3(2-3-6)

2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (บรรยาย 2 ชม.ตอสัปดาห ปฏิบัติการ 3 ชม.ตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง 6
ชม.ตอสัปดาห)
3. สังกัดวิชา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร
4. คําอธิบายรายวิชา (Course description)
หลักการและเทคนิคการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑและเคมีภัณฑ
ปริมาณวิเคราะหตัวยา
โดยวิธีไตเตรทแบบตางๆ การไตเตรทระหวางกรดและดาง ทั้งในตัวกลางที่เปนน้ําและในตัวกลาง
ที่ไมใชน้ํา การไตเตรทแบบการวัดการเกิดสารประกอบเชิงซอน การไตเตรทแบบออกซิเดชั่น รีดักชั่น การไตเตรทแบบเกิดตะกอน การหาปริมาณโดยวิธีการชั่ง การไตเตรทรวมกับการวัด
ศักยไฟฟา และการวิเคราะหหาปริมาณน้ํา
Principle and quality control techniques of pharmaceutical and chemical products, the
quantitative analysis by using titrimetric methods, acid–base titration in aqueous and non-aqueous
medium, complexometric titration, oxidation-reduction titration, precipitation titration,
gravimetric analysis, potentiometric titration and water determination
5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)
632 101 #
6. ประเภทวิชา
เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอนและปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนภาคการศึกษาปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน
รศ.ดร.วิรัช เรืองศรีตระกูล และคณะ

200

แบบ วช. 05
เคาโครงวิชา
(Course outline)
** 632 201

การวิเคราะหยา 1
Pharmaceutical Analysis I
หัวขอ

1. การใชและคนควาตํารายา
2. เครื่องแกวที่ใชในการวิเคราะห เทคนิคทั่วไปที่ใชในการหาปริมาณ
เครื่องชั่งชนิดวิคราะหและเทคนิคการใชเครื่องชั่ง
3. การสุมตัวอยาง การจัดการขอมูล การรายงาน และการคํานวณ
ผลการวิเคราะหที่เกี่ยวของการการไตเตรท
4. การวิเคราะหโดยการไตเตรท กรด-ดาง
- การไตเตรท กรด-ดางในตัวทําละลายที่เปนน้ํา
- การไตเตรท กรด-ดางในตัวทําละลายที่ไมใชน้ํา
5 การวิเคราะหโดยการไตเตรทออกซิเดชั่น-รีดักชั่น (รีดอกซ)
6. การวิเคราะหโดยการไตเตรทสารประกอบเชิงซอน
7. การวิเคราะหโดยการไตเตรทแบบตกตะกอนและการวิเคราะหโดย
เทคนิคการชั่งน้ําหนัก
8. การวิเคราะหเชิงเคมีไฟฟา การวัดคาความเปนกรดดาง การดูแล
รักษาเครื่องวัดความเปนกรดดาง
การไตเตรทรวมกับการวัดคาศักยไฟฟา การตรวจสอบความบริสุทธิ์ของน้ํา การประยุกตใชงาน
9. การวิเคราะหปริมาณน้ําในเภสัชภัณฑ
10. การวิเคราะหยาจากพืชและผัก
11. การประมวลความรูเพื่อแกปญหาในการวิเคราะหตัวอยาง
รวม

201

3(2-3-6)
ชั่วโมง
บรรยาย ปฏิบัติการ
1
6
2
2

6

4
4
4
4

12
3
3
3
3

5

3

1
1
2
30

6
45

แบบ วช.04
รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อ
**632 202

การวิเคราะหยา 2
Pharmaceutical Analysis II

4(3-3-8)

2. จํานวนหนวยกิต
4 หนวยกิต (บรรยาย 3 ชม.ตอสัปดาห ปฏิบัติการ 3 ชม.ตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง 8
ชม.ตอสัปดาห)
3. สังกัดวิชา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร
4. คําอธิบายรายวิชา (Course description)
หลักการและเทคนิคการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑและเคมีภัณฑที่ตองใชเครื่องมือ
วิเคราะหที่เปนเทคโนโลยีขั้นสูง เชน เครื่องสเปคโตโฟโตมิเตอร ชนิดแสดงอุลตราไวโอเลท ชนิด
แสงอินฟาเรด และชนิดอะตอมมิกแอบซอบชั่น เครื่องสเปคโตฟลูโอโรมิเตอร เครื่องอิเลคโตรฟอลิ
ซิส เครื่องโพลาริมิเตอร เครื่อรีแฟรคโตมิเตอร 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, spectroflluorometer, electrophoresis, thin Layer
chromatography, polarimeter, refractometer, gas chromatography and high performance liquid
chromatography.
5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)
632 201 #
6. ประเภทวิชา
เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน
รศ.ดร.จินดา หวังบุญสกุล และคณะ

202

แบบ วช.05
เคาโครงรายวิชา
(Course outline)
**632 202

การวิเคราะหยา 2
Pharmaceutical Analysis II
Topics

1. References and Journals in Pharmaceutical analysis
2. Introduction to optical Spectroscopic method and UV-VIS
Spectrophotometry
3. Spectrofluorometry
4. IR Spectrophotometry
5. Atomic adsorption spectrophotometry and AA Flame photometry (3)
6. Mass Spectroscopy
7. Refractometry
8. Polarimetry
9. NMR
10. Radiochemical method
11. Chromatography
12. Gas Chromatography
13. Validation of analytical method
14. Good Laboratory practice
15. Discussion
Total

203

4(3-3-8)
Hours
Lecture
1
4
2
3
3
3
1
2
4
3
9
2
3
1
4
45

Topics

Hours

1. UV spectrophotometry
2. Spectrofluorometry
3. IR Spectrophotometry
4. Atomic adsorption spectrophotometry and AA Flame photometry
5. Mass Spectroscopy
6. Polarimetry and Refractometry
7. Discussion I
8. Thin Layer Chromatography
9. Column Chromatography
10. High Performance Liquid Chromatography
11. Gas Chromatography
12. Discussion II
Total

204

Laboratory
9
3
3
3
3
1
3
3
3
9
2
3
45

แบบ วช. 04
รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
*632 301

เภสัชการ 1
Pharmaceutics I

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)
ทฤษฎีและหลักการเบื้องตนเพื่อนําไปสูการตั้งตํารับยาเตรียน้ําใส บทนําเขาสูรูปแบบ
ยาเตรียมยาน้ําใสชนิดตาง ๆ ไดแก คําจํากัดความ คุณสมบัติ วิธีเตรียมและสวนประกอบในตํารับ
น้ําสําหรับการเตรียมเภสัชภัณฑ ความรูพื้นฐานในดานสภาวะของสาร หลักการและเทคโนโลยีที่
เกี่ยวของกับยาเตรียมในรูปแบบน้ําใส ไดแก ทฤษฎีการละลายของสาร การเพิ่มการละลาย สาร
ชวยทางเภสัชกรรม การตั้งตํารับและการประเมินตํารับยาเตรียมน้ําใส รูปแบบยาเตรียมสําหรับตา
หู จมูก คอ และรูปแบบยาเตรียมอื่น ๆ ความไมพึงผสมทางเภสัชกรรม และการควบคุม
เชื้อจุลินทรีย
Theory and principles applicable for solution dosage forms, introduction to various
dosage forms in solution, i.e., definitions, properties, preparation and components, water for
pharmaceutical products, state of matter, principle and technology related to solution dosage
forms including theory of solution, solubility enhancement, pharmaceutical necessities,
formulation and evaluation of solution dosage forms, eye ear nose throat preparations,
miscellaneous preparations and incompatibility microbial control.
5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)
ไมมี
6. ประเภทวิชา
เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน
ดร.เสาวนีย จรัสเวคิน และคณะ
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แบบ วช. 05

เคาโครงรายวิชา
(Course outline)
*632 301

เภสัชการ 1
Pharmaceutics I
หัวขอ

1. บทนําเขาสูรูปแบบยาเตรียมยาน้ําใสชนิดตางๆ
(Introduction to various dosage in solution)
- Aromatic watera
- Solutions
- Syrups
- Elixirs
- Spirits
- Tinctures
- Fluidextracts
- Extracts
2. น้ําที่ใชในทางเภสัชกรรม (Water in Pharmaceutics)
3. สภาวะของสาร(State of matter)
4. ทฤษฎีการละลายและคาการละลาย (Theory of solution &
solubility)
5. การเพิ่มการละลาย (solubility enhancement)
6. สารชวยทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical necessities)
- Antioxidants
- Preservatives
- Coloring & Flavoring agents
- Pharmaceutical solvents
7. ยาเตรียมน้ําใส (Formulation of solution DFs)
- Preformulation
- การตั้งตํารับ(formulation)
- การประเมินตํารับยาน้ําใส(Evaluation)
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3(2-3-6)
ชั่วโมง
บรรยาย
2

2
2
6
3
4

3

หัวขอ
8. Eye Ear Nose Throat preparations
- คุณลักษณะเฉพาะของยาเตรียม
- รูปแบบยาเตรียม Eye Ear Nose Throat
9. รูปแบบยาเตรียมอื่นๆ(Miscellaneous preparations)
10. ความไมพึงผสมทางเภสัชกรรม(Incompatibility)
11. การควบคุมเชื้อจุลินทรีย(Microbial control)
รวม

หัวขอ

1. ตํารับยาเตรียมน้ําใส-เทคนิคการเตรียมตํารับ(Solution dosage
forms-Preparation techniques)
2. หลักการละลาย(Principle of solution)
3. การเพิ่มการละลาย(Solubility enhancement)
4. สารชวยทางเภสัชกรรม(Pharmaceutical necessities)
5. การตั้งตํารับยาเตรียมน้ําใส และการควบคุมคุณภาพ
(Formulation and quality control of solutions)
6.EENT and Miscellaneous preparations
7. การควบคุมเชื้อจุลินทรีย(Microbial control)
8. การอภิปราย (Discussion)
9. สอบปฏิบัติการ-ตํารับยาเตรียมน้ําใส
รวม
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ชั่วโมง
บรรยาย
2

2
2
2
30

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ

6
6
6
3
9
3
3
6
3
45

แบบ วช. 04
รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
*632 302

เภสัชการ 2
Pharmaceutics II

3(2-3-6)

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)
บทนําสูรูปแบบยากระจายตัว พอลีเมอรในทางเภสัชกรรม วิทยาการการไหล คอลลอยด
ปรากฏการณที่ผิวประจัน การตั้งตํารับและการประเมินยาน้ําแขวนตะกอน ยาอิมัลชัน ยาเตรียม
สําหรับใชทางผิวหนัง และยาเหน็บ ทั้งภาคบรรยายและปฏิบัติการ
Introduction to various dosage form in dispersion; Pharmaceutical polymer , Rheology,
Colloid; Interfacial phenomena, Formulation and evaluation of suspension, emulsion,
Dermatological preparation and Suppository, Lecture and laboratory.
5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)
632 301#
6. ประเภทวิชา
เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาตน เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2554 เปนตนไป
9. อาจารยผูสอน
ดร.นรินทร จันทรศรี และ รศ.ดร.ธเนศ พงษจรรยากุล
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แบบ วช. 05

เคาโครงรายวิชา
(Course outline)
*632 302

เภสัชการ 2
Pharmaceutics II
หัวขอ

1. บทนําสูรูปแบบยากระจายตัว
2. พอลีเมอร (Polymer)
3. วิทยาการการไหล (Rheology)
4. คอลลอยด (Colloid)
5. ปรากฏการณที่ผิวประจัน (Interfacial phenomena)
6. การตั้งตํารับและการประเมินยาน้ําแขวนตะกอน
7. การตั้งตํารับและการประเมินยาอิมัลชัน
8. การตั้งตํารับและการประเมินยาเตรียมสําหรับใชทางผิวหนัง
9. ยาเหน็บ

รวม

3(2-3-6)
ชั่วโมง
บรรยาย
1
2
2
4
4
5
5
5
2

30

Topics

1. Polymer
2. Rheology
3. Colloids
4. Interfacial Phenomena
5. Dispersion I: Collodal dispersion
6. Dispersion II: Coarse dispersion
7. Dispersion III: Emulsion
8. Dispersion IV: Evaluation of dispersion
9. Semisolid I: Ointment
10. Semisolid II: Cream and Gel
11. Formulation of dispersion and semisolid
12. Suppository
13. Quality control of semisolid
14. Discussion
15. Practice Examination
Total
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Hour
Laboratory
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
45

แบบ วช. 04
รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
*632 303 เภสัชการ 3
3(2-3-6)
Pharmaceutics III
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (บรรยาย 2 ชม.ตอสัปดาห ปฏิบัติการ 3 ชม.ตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง 6
ชม.ตอสัปดาห)
3. สังกัดวิชา

สาขาวิชาเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร

4. คําอธิบายรายวิชา (Course description)
เปนรายวิชาที่เกี่ยวของกับหลักการเตรียมเภสัชภัณฑและการประเมินเภสัชภัณฑ โดยมี
เนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของอนุภาคขนาดเล็ก การเตรียมยาและการประเมินยา
รูปแบบยาผง ยาแคปซูล ยาเม็ด และยาเม็ดเคลือบ การละลาย การปลดปลอย และการดูดซึมยา
รวมทั้งระบบนําสงยา ยาพน และบรรจุภัณฑ
Principle of micromeritics. Principle of preparations and evaluations of
pharmaceutical products i.e. powders, capsules, tablets, tablet coatings. Evaluations of
dissolution, drug release and absorption. Principle of drug delivery systems, aerosol and
packaging.
5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)
632 302 #
6. ประเภทวิชา
เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เริ่มตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2554 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน
ผศ.ดร. ผดุงขวัญ จิตโรภาส และ รศ.ดร. จอมใจ พีรพัฒนา และคณะ
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แบบ วช. 05
เคาโครงรายวิชา
(Course outline)
*632 303

เภสัชการ 3
Pharmaceutics III
หัวขอ
1.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของอนุภาคขนาดเล็ก
(Micromeritics)
2. ยาผง (Powders)
3. ยาแคปซูล (Capsules)
4. ยาเม็ด (Tablets)
5. ปญหาในการผลิตยาเม็ด (Tablet production problem)
6. ยาเม็ดเคลือบ (Tablet coating)
7. การประเมินเภสัชภัณฑรูปแบบของแข็ง
(Evaluation of Pharmaceutical solid dosage forms)
8. การดูดซึม การละลายและการปลดปลอยยา
(Absorption, dissolution and drug release)
9. ระบบนําสงยา (Drug Delivery Systems)
10. ยาพน (Aerosol)
11. บรรจุภัณฑ (Packaging)
รวม

211

3(2-3-6)
ชั่วโมงบรรยาย
3
1
2
6
2
2
3
5
4
1
1
30

หัวขอ
1. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของอนุภาคขนาดเล็ก
(Micromeritics)
2. เครื่องมือที่เกี่ยวของในการผลิตและการประเมินคุณภาพยาเม็ด
3. การเตรียมยาแคปซูล
4. การเตรียมยาเม็ดโดยวิธีการตอกโดยตรง
5. การเตรียมยาเม็ดโดยวิธีแกรนูลเปยก
6. อภิปราย (Discussion) 1
7. การตั้งตํารับยาเม็ด
8. อภิปราย (Discussion) 2
9. การเตรียมยาเม็ดเคลือบ
10. การละลายและการปลดปลอยยา
11. ระบบนําสงยา
12. อภิปราย (Discussion) 3
13. สอบปฏิบัติการ
รวม
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ชั่วโมง
ปฏิบัติการ
3
3
3
3
3
3
6
3
3
6
3
3
3
46

แบบ วช. 04
รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
* 632 304

เภสัชการ 4
Pharmaceutics IV

3(2-3-6)

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)
เทคโนโลยีการเตรียมยาปราศจากเชื้อ
สวนประกอบของยาเตรียมปราศจากเชื้อ
คุณสมบัติของน้ําที่ใชในการเตรียมยาปราศจากเชื้อ ตลอดจนกระบวนการผลิต และการทําให
ปราศจากเชื้อ การคํานวณความเปนกรด-ดาง tonicity และ osmolality การควมคุมคุณภาพยาเตรียม
ปราศจากเชื้อ การทดสอบความปราศจากเชื้อ ความคงตัวของยา การเตรียมยาสําหรับผูปวยเฉพาะ
ราย
Pharmaceutical technology of sterile dosage form, component of sterile product,
water for sterile product, facilities and environment control, sterilization, calculation of buffer
capacity, tonicity and osmolality. Quality control of sterile product, sterility test, drug stability
and extemporaneous preparation.
5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)
632 303#
6. ประเภทวิชา
เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เริ่มตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2555 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน
รศ.เจนจิรา เรืองชยจตุพร และ รศ.เดชพล ปรีชากุล และ คณะ
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แบบ วช. 05
เคาโครงรายวิชา
(Course outline)
*632 304

เภสัชการ 4
Pharmaceutics IV
หัวขอ

1.

3(2-3-6)

Sterile Product (Introduction to various dosage form of sterile
product)
2. Characteristic of sterile dosage form
3. Component of sterile dosage form
4. Water used in pharmaceutical industry
5. Facility and environmental control
6. Buffer capacity, tonicity and osmolality calculation
7. Formulation of small volume parenteral
8. Formulation of large volume parenteral
9. กระบวนการทําใหปราศจากเชื้อ (Sterilization)
10 การประเมินเภสัชภัณฑปราศจากเชื้อ (Evaluation of sterile product)
11. ความคงตัวของยา (Drug stability)
12. การเตรียมยาฉีดสําหรับผูปวยเฉพาะราย (TPN, IV-admixture,
Cytotoxic preparation)
13. ยาเตรียมสําหรับผูปวยเฉพาะราย (Extemporaneous preparation)
รวม
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ชั่วโมง
บรรยาย
1
1
1
3
2
3
2
1
2
3
6
3
2
30

หัวขอ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Introduction and equipment used in sterile preparation
Environmental control
Formulation of small volume parenteral
Formulation of large volume parenteral
การทดสอบความปราศจากเชื้อ (Sterility test)
การประเมินเภสัชภัณฑปราศจากเชื้อ (Evaluation of sterile product)
การทดสอบไพโรเจน (Pyrogen test or LAL test)
อภิปราย (Discussion) 1
การตั้งตํารับยาเตรียมปราศจากเชื้อ และการคํานวน tonicity, osmolality
ความคงตัวของยาและความเขากันไมไดของยา
การเตรียมยาฉีดสําหรับผูปวยเฉพาะราย (TPN, IV-admixture,
Cytotoxic preparation)
12. ยาเตรียมสําหรับผูปวยเฉพาะราย (Extemporaneous preparation)
13. อภิปราย (Discussion) 2
14. สอบปฏิบัติการ
รวม
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ชั่วโมง
ปฏิบัติการ
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
3
3
45

แบบ วช. 04
รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
*632 305
เคมีเชิงเภสัชศาสตร 1
2(2-0-4)
Pharmaceutical Chemistry I
2. จํานวนหนวยกิต
2 หนวยกิต
(บรรยาย 2 ชม.ตอสัปดาห ปฏิบัติการ - ชม.ตอสัปดาห ศึกษาดวย
ตนเอง 4 ชม.ตอสัปดาห)
3. สังกัดวิชา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร
4. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของยาที่สัมพันธกับการออกฤทธิ์
การเปลี่ยนแปลง
โครงสรางของยาในรางกาย
และผลทางเภสัชวิทยาของเมตาบอไลท
ลักษณะโครงสราง
ความสัมพันธระหวางสูตรโครงสรางกับคุณสมบัติชีวภาพของยากลุมตาง ๆ กรณีศึกษา
Physicochemical properties of Drugs in relation to biological; structural changes of
drugs in vivo and the pharmacological effects of their metabolites; structural characteristics,
structure-activity relationships of some prototype groups. Case studies.
5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)
632 101 #
6. ประเภทวิชา
เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2554 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน
รศ.ดร.นาถธิดา วีระปรียากูร และคณะ
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แบบ วช.05
เคาโครงรายวิชา
(Course outline)
*632 305

เคมีเชิงเภสัชศาสตร 1
Pharmaceutical Chemistry I
Topics

1. Introduction to drug discovery, design and development
2.Physico-chemical properties in relation to biological activity
3.Drug- Target interactions and receptor theory
4.Stereo chemistry feature of drug and pharmacological activity
5.Structural influence on drug metabolism
6.Drug design and relationship of functional groups to pharmacological
activity
7.Structure activity relationship of some prototype groups and case study
Analgesic Drugs
Narcotic Analgesics
Non-narcotic Anagesics (NSAIDS)
Anti-infective drugs
Anibiotic
Antiviral
Antiparasit & antimalarials
Antineoplastic
Histamine & antihistamines
รวม
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2(2-0-4)
Hours
Lecture
1
3
4
2
5
3

4

8

30

แบบ วช. 04
รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
*632 306
เคมีเชิงเภสัชศาสตร 2
3(2-3-6)
Pharmaceutical Chemistry 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)
อิทธิพลของโครงสรางทางเคมี และคุณสมบัติทางเคมีฟสิกสที่มีผลตอการออกฤทธิ์ และ
เภสัชจลนศาสตรของยา ความสัมพันธระหวางสูตรโครงสรางกับคุณสมบัติชีวภาพของยากลุมตาง
ๆ กรณีศึกษา
Influcnce of chemical structure and physico-chemistry propertics on drug action
pharmacokinetic character structure activity relationships of some prototype groups. Case studies.
5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)
632 305 #
6. ประเภทวิชา
เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2555 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน
ดร.จันทนา บุญยะรัตนและคณะ
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แบบ วช.05
เคาโครงรายวิชา
(Course outline)
*632 306

เคมีเชิงเภสัชศาสตร 2
Pharmaceutical Chemistry II
Topics

1. Introduction
2.ANS Drugs
- Adrenagics
- Cholinergics
3.CNS Drugs
- CNS stimulant
- CNS depressant
- Neuroleptics
- Neurogenerative Drugs
- Anticonvulsant
4.CVS Drugs
- Cardiac Drugs
- Antihypertensive Drugs
- Diuretics
- Antilipedemic Drugs
- Anticoagulants/Antiplatelates
5.Gastrointestinal agent
6.Hormone & steroids
- Hormone & steroids
- Antihyperglycemics
7.Clinical Application
8.Pharmaceutic Application

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

7

7

3
4

2
2
30

Total

219

Topics

Hours
Laboratory
3
3
3
3
3
3
21

1. Drug instabilily in compatibilities
2.Drug metabolism
3.Drug interaction
4.Toxicity of Drug
5.Drug design by molecular docking
6. Drug design by QSAR
7.Drug discovery
- NSIAD
- antibiotic
- Antifungal
- CNS
- ANS
- GI
- CVS
- เบาหวาน
8.Clinical Application
9.Pharmaceutic Application
รวม

3
3
45
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แบบ วช. 04
รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
* 632 307

เภสัชเวท
Pharmacognosy

4(3-3-8)

2. จํานวนหนวยกิต
4 หนวยกิต
(บรรยาย 3 ชม.ตอสัปดาห ปฏิบัติการ 3 ชม.ตอสัปดาห ศึกษาดวย
ตนเอง 8 ชม.ตอสัปดาห)
3. สังกัดวิชา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร
23. คําอธิบายรายวิชา (Course description)
หลักการของยาหรือเภสัชภัณฑที่ไดจากธรรมชาติ ทั้งที่ไดจาก พืช สัตว จุลชีพ แรธาตุ สาร
องคประกอบที่เปนยาซึ่งไดจากธรรมชาติ
โดยแบงการศึกษาตามเคมีของสารประกอบเหลานั้น
ผลิตภัณฑยาจากธรรมชาติ ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ผลิตภัณฑเวชสําอาง โภชนภัณฑ ผลิตภัณฑที่ใช
ในการบําบัดทางเลือกอื่นๆ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
Principle of drug natural or pharmaceutical natural products from plant, animal microbial
and mineral origins. Plant drug constituents classified according to their chemical natures
pharmaceutical natural products, health food supplements, medical cosmetics, nutraceutical,
products used in other alternative therapies and medicinal plant tissue culture
5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)
632 103#
6. ประเภทวิชา
เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2554 เปนตนไป
23. อาจารยผูสอน
ผศ.ศุภชัย ติยวรนันท และ คณะ
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เคาโครงรายวิชา
(Course Outline)
*632 307

เภสัชเวท
Pharmacognosy

แบบ วช. 05

4(3-3-8)

หัวขอ
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

แนะนํารายวิชาเภสัชเวท
สารประกอบปฐมภูมิที่ใชทางยา
2.1 สารประกอบโปรตีนและอนุพันธที่เกี่ยวของ
2.2 สารประกอบไขมันและอนุพันธที่เกี่ยวของ
2.3 สารประกอบคารโบไฮเดรทและอนุพันธที่เกี่ยวของ
สารประกอบทุติยภูมิที่ใชทางยา
3.1 เภสัชผลิตภัณฑธรรมชาติในกลุมกลัยโคไซด
3.2 เภสัชผลิตภัณฑธรรมชาติในกลุมฟลาโวนอยด
3.3 เภสัชผลิตภัณฑธรรมชาติในกลุมซาโปนิน สเตียรอยด และไตรเทอรป
นอยด
3.4 เภสัชผลิตภัณฑธรรมชาติในกลุมฟโนลิค
3.5 เภสัชผลิตภัณฑธรรมชาติในกลุมเทอรปนอยดและน้ํามันระเหยงาย
3.6 ชันและสารประกอบที่มีชันเปนองคประกอบ
3.7 เภสัชผลิตภัณฑธรรมชาติในกลุมแอลคาลอยด
เทคนิคการสกัด แยกสารใหบริสุทธิ์และการหาสูตรโครงสราง
4.1 แนวคิดและหลักการพื้นฐานในการสกัดแยกสาร
4.2 หลักการทางโครมาโตรกราฟ
4.3 การตรวจหาสูตรโครงสรางทางเคมี
ผลิตภัณฑเสริมอาหารและโภชนภัณฑ
ผลิตภัณฑเวชสําอาง
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร
ผลิตภัณฑที่ใชในการบําบัดทางเลือกอื่นๆ
รวม

222

ชั่วโมงบรรยาย
1
3
2
3
3
3
3
3
3
3
2
4
1
3
4
2
2
2
1
45

หัวขอ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สารประกอบปฐมภูมิที่ใชทางยา
อภิปราย (Discussion) 1
การตรวจสอบเบื้องตนของพฤกษเคมี
อภิปราย (Discussion) 2
การแยกสกัดสารใหบริสุทธิ์
ผลิตภัณฑเสริมอาหารและโภชนภัณฑ
ผลิตภัณฑเวชสําอาง
กรณีศึกษาทางเภสัชเวท
รวม

223

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ
9
3
15
3
6
3
3
3
45

แบบ วช. 04
รายละเอียดของรายวิชา
23. รหัสและชื่อวิชา
**632 401
การพัฒนายา
2(2-0-4)
Drug Development
2. จํานวนหนวยกิต
2 หนวยกิต
(บรรยาย 2 ชม.ตอสัปดาห ปฏิบัติการ - ชม.ตอสัปดาห ศึกษาดวย
ตนเอง 4 ชม.ตอสัปดาห)
3. สังกัดวิชา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร
4. คําอธิบายรายวิชา (Course description)
วิธีการและกระบวนการในการพัฒนาวัตถุดิบ แนวคิดการออกแบบ และพัฒนายา ระเบียบ
วิธีและเทคนิคในการออกแบบยา เชน ความสัมพันธเชิงปริมาณ ระหวางสูตรโครงสรางและฤทธิ์
ทางชีวภาพ วิธีจัดหมูเคมี การคัดกรองฤทธิ์ดวยกระบวนการที่เร็ว การศึกษาทางคลินิก, การศึกษา
หลังคลินิก, ขั้นตอนทางกฎหมาย และการศึกษาระยะหลังคลินิก กรณีศึกษา
Methods and processes of raw material development. Concept of drug design and
development. Methods and techniques for drug design such as quantitative structure and activity
relationship, combinatorial chemistry, high throughput screening methods. Clinical studies law
process and post clinical studies. Case studies.
5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)
632 101
6. ประเภทวิชา
เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคตนปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2555 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน
อ.ดร.อรวรรณ มนทกานติรัตน และคณะ
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แบบ วช.05
เคาโครงรายวิชา
(Course outline)
**632 401

การพัฒนายา
Drug development
หัวขอ
1. แนวคิดในการพัฒนาแหลงวัตถุดิบ
1.1 การคัดเลือกแหลงวัตถุดิบ
1.2 การปรับปรุง และพัฒนาสายพันธุ
2. การปรับปรุงโครงสรางสารที่มีศักยภาพ
2.1 แนวคิดและเทคนิคในการหาสูตรโครงสรางของสารทางยา
2.2 แนวคิดการออกแบบยา (Drug Design Concept)
2.3 ขั้นตอนการออกแบบยา (Process of Drug Design)
2.4 วิธีการ และเทคนิคในการออกแบบยา
(Methods and Techniques for Drug Design)
2.5 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบยา (Factors Affecting Drug Design)
2.5.1 คุณลักษณความชอบไขมัน (Lipophilic Character)
2.5.2 คุณลักษณะทางไฟฟา (Electronic Character)
2.5.3 คุณลักษณะการบดบัง (Steric Character)
2.6 ความสัมพันธเชิงปริมาณระหวางโครงสรางทางเคมี และชีวภาพ
(Quantitative Structure Activity Relationship)
3. Combinatorial Chemistry library
4. High throughput screening method
5. Preclinical and Clinical study and case study
6. ขั้นตอนทางกฎหมาย ไดแกการขึ้นทะเบียนยา และจดสิทธิบัตรยา
7. Post clinical study
8. กรณีศึกษา
รวม

225

2(2-0-4)
ชั่วโมงบรรยาย
3

14

2
1
6
2
1
4
30

แบบ วช. 04
รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
*632 402

เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร
Pharmaceutical Biotechnology

2(2-0-4)

2. จํานวนหนวยกิต
2 หนวยกิต
(บรรยาย 2 ชม.ตอสัปดาห ปฏิบัติการ - ชม.ตอสัปดาห ศึกษาดวย
ตนเอง 4 ชม.ตอสัปดาห)
3. สังกัดวิชา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร
23. คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ชีววิทยาเทคโนโลยีระดับโมเลกุล เทคโนโลยีสารสนเทศนทางเภสัชศาสตร หลักการ
พื้นฐานการตั้งตํารับเภสัชภัณฑทางเทคโนโลยีชีวภาพ เภสัชภัณฑโมโนคลอนอลแอนติบอดีและ
วิศวกรรมเนื้อเยื่อ หลักการการรักษาดวยยีนและเซลลตนกําเนิด ขอพิจารณาจรรยาบรรณเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑดัดแปรพันธุกรรม การตรวจวิเคราะหโดยชีววิทยาโมเลกุลและเทคโนโลยีชีวภาพ การ
ตรวจลายพิมพดีเอ็นเอทางเภสัชศาสตร
ตลอดจนหัวขอความกาวหนาปจจุบันทาง
เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร
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
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2554 เปนตนไป
23. อาจารยผูสอน
รศ.ดร. กนกวรรณ จารุกําจรและ คณะ
226

แบบ วช. 05
เคาโครงรายวิชา
(Course outline)
*632 402

เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร
Pharmaceutical Biotechnology

2(2-0-4)
ชั่วโมง
บรรยาย
(2)
0.5
0.5
1

หัวขอ
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. 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
3. Pharmaceutical Bioinformatics
4. Basic Principle in Formulation of Biotechnological Products
5. Monoclonal Antibody as Pharmaceutical Applications
6. Biopharmaceutical Products
7. Tissue Engineering for Pharmaceutical Applications
8. Somatic Gene Therapy and Stem Cell
9. Ethical issues of GMO products
10. Biotechnology Related Diagnostic Lab
11. DNA Fingerprint for Pharmaceutical Sciences
12. Recent Topics in Pharmaceutical Biotechnology
1.

รวม
227

(5)
1
1
1
1
1
(3)
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30

แบบ วช. 04
รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
**632 403

การประกันคุณภาพทางเภสัชศาสตร
Quality Assurance in Pharmaceutical Products

4(3-3-8)

2. จํานวนหนวยกิต
4 หนวยกิต (บรรยาย 3 ชม.ตอสัปดาห ปฏิบัติการ 3 ชม.ตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง 8
ชม.ตอสัปดาห)
3. สังกัดวิชา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร
23. คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ระบบการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมยาตามหลักการและหลักเกณฑ วิธีการผลิต
ยาที่ดี
หองปฏิบัติการที่ดี
และตามกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กฎกระทรวงสาธารณสุข และขอกําหนดนานาชาติ ซึ่งจะประกอบไปดวยระบบการบริหารจัดการ
ระบบเอกสาร ระบบตรวจสอบภายใน โครงสรางของโรงงาน ความปลอดภัย การใชสถิติในการ
ประกันคุณภาพ การควบคุมสิ่งแวดลอม
Quality assurance systems of pharmaceutical manufacturing complying with the
Good Manufacturing Practice (GMP), Good Laboratory Practice (GLP) and Thailand Food and
Drug Administration and International Regulations composes of managing system, quality control
system, auditing system, documentation system and statistical method assuring pharmaceutical
products and environmental control.
5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)

632 202 #, 632 304 #

6. ประเภทวิชา

เปนวิชาบังคับในกลุมวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2554 เปนตนไป
8.อาจารยผูสอน

รศ.ฉันทนา อารมณดี และ รศ.จอมใจ พีรพัฒนา
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แบบ วช. 05
เคาโครงรายวิชา
(Course outline)
**632 403

การประกันคุณภาพทางเภสัชศาสตร
Quality Assurance in Pharmaceutical Products
หัวขอ

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

เกริ่นนํา(1)
ที่มาของวิชา QA
QC,QA และGMP คืออะไรและเกี่ยวของอยางไร
Total quality management TQM and ISO 90000
Self-inspection and quality audit
GMP and PICs
Environmental Monitoring
Waste Management
SOP and Validation 1
Plant layout
Industrial safety 2
QA of raw material (including Validation and SOP)
Pharmaceutical Process (Validation and SOP)
Labeling and packaging (including Validation and SOP)(2)
Good laboratory practice and ISO system
QA in Chemical Measurement and Instrumental Calibration (including
Validation and SOP
Tracebility and uncertainty
Statistically Process control and HACCP(1)
บทนําในการใชสถิติในการประกันคุณภาพ(1)
การวางแผนการสุมตัวอยาง
การควบคุ มคุณภาพการผลิตดวยสถิติ แผนภาพควบคุมและความสามารถ
ของกระบวนการ การทํา control chart
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4(3-3-8)
ชั่วโมง
บรรยาย

1

3
3
3
1
2
1
3
2
2
3
2
2
2
2
1
1
1
2

20.
21.
22.
23.

Drug Surveillance(2)
Bioequivalence
Guidelines for Biological Products
Guidelines for Herbal Products
รวม

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

Introduction
Documentation for Quality auditing
SOP for Analytical Instruments
Instrument and equipment calibration
Validation Protocol
SOP for Drug Production Operating
Quality assurance of Raw material
Quality assurance of Finish Product
Statistics in Quality Assurance
Statistics in Quality Assurance
Quality assurance of Labelling and Packaging
Stability
Plant layout
Discussion
Total
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2
3
2
1
45
Hours
Laboratory
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
45

รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
**632 404

พิษวิทยา
Toxicology

แบบ วช.04

4(3-3-8)

2. จํานวนหนวยกิต
4 หนวยกิต
(บรรยาย 3 ชม.ตอสัปดาห ปฏิบัติการ 3 ชม.ตอสัปดาห ศึกษาดวย
ตนเอง 8 ชม.ตอสัปดาห)
3. สังกัดวิชา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร
4. คําอธิบายรายวิชา (Course description)
หลักการเบื้องตนของพิษวิทยา และกลไกการกอพิษตอสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากยา และ สารเคมี
ปฏิกิริยาการตอบสนองของรางกายทั้งแบบไมจํากัดอวัยวะและแบบเฉพาะระบบอวัย วะหลังการรับ
สัม ผัสสารพิษชนิดตางๆ กลุม สารที่มีผ ลตอระบบอวัยวะและกลไกหลั กของการกอพิษจากสาร
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
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2555 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน
รศ.ดร.วงศวิวัฒน ทัศนียกุล และคณะ
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แบบ วช. 05
เคาโครงรายวิชา
(Course outline)
**632 404

พิษวิทยา
Toxicology

TOPICS

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
TOTAL
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4(3-3-8)
Hours
Lecture
Laboratory
6

6

7

6

12

9

9

12

10

12

45

45

