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คำอธิบายรายวิชา
AN 2113 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา1
3(3/3-0-0)
(Anatomy and Physiology I)
Prerequisite : BI 1012 or BI 1053
จุลกายวิภาคศาสตรมหกายวิภาคศาสตร และสรีรวิทยาของรางกาย
มนุษย โครงสราง การทํางาน และการควบคุมของอวัยวะและระบบตางๆความ
สัมพันธของสวนตางๆ ของรางกาย การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการทําหนาที่การ
ทํางานของแตละระบบในสภาวะปกติ ไดแก ระบบประสาท ระบบกลามเนื้อ
ระบบโครงกระดูกและการเคลื่อนไหว ระบบตอมไรทอ และระบบสืบพันธุ
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BH 2371 ปฏิบัติการชีวเคมี
1(0-1/3-0)
(Biochemistry Laboratory)
Prerequisite : BH 2354
เทคนิคการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
การวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมีและเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล ปฏิกิริยาของ
เอนไซมและการสกัดสารพันธุกรรม

AN 2123 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา2
3(3/3-0-0)
(Anatomy and Physiology II)
Prerequisite : AN 2113
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของระบบไหลเวียนระบบหายใจระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบขับถายปสสาวะ และสรีรวิทยาของการปรับตัว

BI 1053 ชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล
3(3/3-0-0)
(General Biology and Cell Biology)
Prerequisite : None
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับชีววิทยา องคประกอบเคมีของสิ่งมีชีวิต สารชีว
โมเลกุล โครงสรางของเซลล หนาที่ขององคประกอบและชีวโมเลกุลของเซลล เม
แทบอลิซึมการสังเคราะหแสง การแบงเซลล ยีนและกลไกการทํางานของยีนการ
พัฒนาการและเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต

AN 2151 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา1
1(0-1/3-0)
(Anatomy and Physiology Laboratory I)
Corequisite : AN 2113
ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของเซลลเนื้อเยื่ออวัยวะ
ตางๆ ระบบประสาท ระบบโครงกระดูก ระบบกลามเนื้อ ระบบตอมไรทอ และ
ระบบสืบพันธุ

BI 1071 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล
1(0-1/3-0)
(Laboratory of General Biologyand Cell Biology)
Corequisite : BI 1053
ปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับเทคนิคเบือ้ งตนทางชีววิทยา การใชกลองจุลทรรศน
โครงสรางและกลไกการทํางานของเซลลการเจริญและพัฒนาของตัวออนโครงสราง
ของเนือ้ เยือ่ พืชและสัตวพนั ธุกรรมและระบบนิเวศ

AN 2161 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตและสรีรวิทยา2
1(0-1/3-0)
(Anatomy and Physiology Laboratory II)
Corequisite : AN 2123
ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของ ระบบไหลเวียน ระบบ
หายใจ ระบบทางเดินอาหาร และระบบขับถายปสสาวะ

CH 1383 อินทรียเคมีเบื้องตน
3(3/3-0-0)
(Introduction to Organic Chemistry)
Prerequisite : None
โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี การจําแนกและการเรียกชื่อ
สารประกอบอินทรีย สมบัติทางกายภาพและปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย
ประเภทตางๆ ไดแก สารประกอบไฮโดรคารบอน อัลกอฮอล ฟนอล อีเธอรอัลดี
ไฮดคีโตนกรดคารบอกซิลิกและอนุพันธ เอมีน และสารชีวโมเลกุล

BH 2354 ชีวเคมี
4(4/4-0-0)
(Biochemistry)
Prerequisite : BI 1053 and CH 1383
สวนประกอบ โครงสราง คุณสมบัติทางเคมีของสารชีวโมเลกุล จําพวก
คารโบไฮเดรต ลิพิด กรดอะมิโน โปรตีน กรดนิวคลีอิกการรวมตัวของสารชีว
โมเลกุล เอนไซม โคเอนไซม จลนศาสตรของเอนไซมและการยับยั้งเอนไซมความ
สมดุลของของเหลวในรางกาย ชีวโมเลกุลและอนุพันธที่นํามาใชทางยา
หลักการ บทบาท หนาที่ และกระบวนการเมแทบอลิซึมของสารชีวโม
เลกุลจําพวก คารโบไฮเดรต ลิพิด กรดอะมิโน โปรตีน กรดนิวคลีอิก พยาธิ
สภาพ เนื่องจากความผิดปกติของเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล หลักการของ
พันธุวิศวกรรม การแสดงออกของสารพันธุกรรมการควบคุมการทํางานของยีน
และการนํายีนไปใชในการรักษาโรค

CH 2263 อินทรียเคมี
3(3/3-0-0)
(Organic Chemistry)
Prerequisite : CH 2233 or CH 1383
ศึกษาสเตอริโอเคมี ปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรียประเภทตางๆ และ
กลไกการเกิดปฏิกิริยา สารประกอบ พอลินิวเคลียร อะโรเมติก สารประกอบเฮท
เทอโรไซคลิก สารผลิตภัณฑธรรมชาติพอลิเมอรสังเคราะห
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CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป
1(0-1/2-0)
ในชีวิตประจำวัน
(Application of Software in Daily Life)
Prerequisite : None
วิธีการใชงานโปรแกรมสำเร็จรูปประเภทตาง ๆ อาทิ โปรแกรม
ประมวลผลคำ โปรแกรมตารางการคำนวณ โปรแกรมเพื่อการนำเสนองาน
โปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล โปรแกรมสำหรับการพัฒนาเว็บเพจ การ
ประยุกตใชงานในชีวิตประจำวัน หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการใชงาน
EG 5273 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร 1
3(3/3-0-0)
(English for Pharmacy Students I)
Prerequisite : GE 1063
ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ การจับความจากตําราวารสารและ
บทความวิชาการทางการแพทยและเภสัชศาสตรทักษะการเขียนรายงานบทความ
ทางวิชาการ การถายทอดขอมูลอยางถูกตองทั้งดานเนื้อหาและการใชภาษา
ศัพทและสํานวนทางการแพทยและเภสัชศาสตร
EG 5283 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร 2
3(3/3-0-0)
(English for Pharmacy Students II)
Prerequisite : EG 5273
การฟง การพูด การสนทนาโตตอบสื่อสาร การจับใจความในการฟง
และการนําเสนอ ทักษะการอาน การเขียน จดหมายธุรกิจ โทรสารจดหมายอิเล็ก
โทรนิกส บันทึกชวยจํา บันทึกยอเพื่อใชในการสื่อสารธุรกิจดานยา การจัดเตรียม
เอกสารทางธุรกิจยาเชน ฉลากยา เอกสารกํากับยา แผนพับ
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร
3(3/3-0-0)
(Thai Language and Communication)
Prerequisite : None
ฝกทักษะการใชภาษาไทยในชีวติ และสังคม ดานการฟง พูด การอานและ
การเขียน การฟงและการอาน จับใจความ การพูดในทีป่ ระชุม การเขียนความเรียง
ตางๆ การใชภาษาสือ่ มวลชน การอานสิง่ พิมพประเภทตางๆ เพือ่ เปนเครือ่ งมือในการ
ศึกษาหาความรู และการใชภาษาในการสือ่ สารในชีวติ ประจำวัน การรูเ ทาทันความ
เปลีย่ นแปลงทางภาษาไทยทีเ่ กิดขึน้ ในสังคม ทัง้ ฐานะผูร บั สารและผูส ง สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(2/2-1/2-0)
(English for Communication I)
Prerequisite : None
การใชทักษะภาษาทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอานและการ
เขียน โดยเนนการฟงและการพูดในชีวิตประจำวัน
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(2/2-1/2-0)
(English for Communication II)
Prerequisite : GE 1053
การใชทักษะภาษาทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอาน
และการเขียนในระดับที่สูงขึ้น โดยเนนการฟงและการพูดในชีวิตประจำวัน

GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1/1-1/2-0)
(Health and Development of Quality of Life)
Prerequisite : None
ความจำเปนและความตองการของมนุษยในการออกกำลังกาย การ
พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิต โครงสรางและหนาที่การทำงานของรางกาย
มนุษย หลักการและวิธีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย การ
ปองกันการบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและออกกำลังกาย นันทนาการเพื่อสุขภาพ
การเปนผูนำและผูตามที่ดี การนำความรูและทักษะการออกกำลังกายไป
ประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม การฝกภาคปฏิบัติ
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต
2(2/2-0-0)
(Worldviews and Ways of Life)
Prerequisite : None
ความหมายและความสำคัญของโลกทัศน ปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอโลกทัศน โลก
ทัศนกบั การดำเนินชีวติ ทีด่ งี ามเพือ่ เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอ น่ื สังคมและสิง่
แวดลอม บนพืน้ ฐานจริยธรรมทางปรัชญาและศาสนา โลกทัศนทม่ี ตี อ การอุทศิ ตนเพือ่ สวน
รวม และการเปนพลเมืองทีม่ คี ณ
ุ ภาพของสังคมและของโลก
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต
2(2/2-0-0)
(Psychology for Living)
Prerequisite : None
ศาสตรเกีย่ วกับความเขาใจตนเอง การตระหนักในคุณคาของตน ความเขาใจ
ผูอ น่ื การสรางความสัมพันธ การมีสขุ ภาพจิตทีด่ ใี นการดำรงชีวติ เสริมสรางการทำงานรวม
กับผูอ น่ื อยางมีประสิทธิภาพ การจัดการกับปญหา และการพัฒนาศักยภาพแหงตน
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก
2(2/2-0-0)
(Thailand in Contemporary World Events)
Prerequisite : None
การปรับตัวของไทยดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและสิง่
แวดลอม การสือ่ สารและเทคโนโลยี โอกาสและผลกระทบจากการรวมกลุม ทาง
เศรษฐกิจ แนวคิดการคาเสรี ไทยกับเขตการคาเสรีสำคัญ แนวโนมของภูมภิ าคเอเซียและ
สถานการณโลกในอนาคต ตลอดจนความรวมมือในการแกปญ
 หาของประชาคมโลก
เพือ่ ใหเกิดการพัฒนาอยางยัง่ ยืน
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
2(2/2-0-0)
(Life and Sufﬁciency Economy)
Prerequisite : None
ความเปนมาและความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ
ทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชฯ การประยุกตใชปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน แนวทางการดำเนินชีวติ และ
การปฏิบตั ติ นตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธระหวางเกษตรทฤษฎี
ใหมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศกึ ษาในโครงการพระราชดำริ การประยุกต
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การอนุรกั ษพลังงานและสิง่ แวดลอม
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กรณีตวั อยางเศรษฐกิจพอเพียง
และการรวมเปนพลังขับเคลือ่ นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คูมือการศึกษา ปการศึกษา 2563
GE 1113 จีนศึกษา
3(3/3-0-0)
(Chinese Studies)
Prerequisite : None
ลักษณะภูมิประเทศ ประวัติศาสตร การเมืองการปกครอง ประชากร
ชนชาติ ศาสนา เศรษฐกิจ การคาระหวางประเทศ การศึกษา การกีฬา ศิลป
วัฒนธรรม ความสัมพันธไทย-จีน
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
2(2/2-0-0)
(Information Technology and Learning)
Prerequisite : None
การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบนั และโปรแกรมประยุกตในการ
สืบคนขอมูล การแสวงหาความรู การสือ่ สารและการแลกเปลีย่ นขอมูลอิเล็กทรอนิกส
บนเครือขายคอมพิวเตอร ฐานขอมูลและแหลงขอมูลเพือ่ การเรียนรู คุณธรรม
จริยธรรมในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
GE 1132 ทักษะและกระบวนการคิด
2(2/2-0-0)
(Thinking Skills and Processes)
Prerequisite : None
ลักษณะและขอบขายของแนวคิด หลักของเหตุผล วิธกี ารสรางทักษะ
การคิด การคิดอยางเปนระบบ การคิดอยางมีเหตุผลการคิดในเชิงวิพากษวจิ ารณ
การคิดสรางสรรค การคิดแกปญ
 หาและการเขียนแผนผังความคิด การตรวจสอบ
ขอความคิดการวิเคราะห สังเคราะหและแกไขในสถานการณ และประยุกตใชใน
การดำเนินชีวติ
GE 2133 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2/2-1/2-0)
(Chinese for Communication I)
Prerequisite : None
สัทอักษรจีนและการผสมสัทอักษรจีนเพื่อใหเกิดเสียงอาน ตัวอักษร
จีนตามระบบสัทศาสตรจีน การฟง พูด อาน เขียนภาษาจีน เรียนรูคำศัพททั่วไป
ที่ใชในชีวิตประจำวันและระบบไวยากรณพื้นฐานงายๆ
GE 2142 อาเซียนศึกษา
2(2/2-0-0)
(Asean Studies)
Prerequisite : None
พัฒนาการของอาเซียน ความเปนมาของชาติสมาชิกอาเซียนโอกาส
ผลกระทบ และความรวมมือระหวางประชาคมอาเซียนใน 3 เสาหลัก ดานความ
มั่นคง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม
GE 2143 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2/2-1/2-0)
(Chinese for Communication II)
Prerequisite : GE 2133
การฟง พูด อานภาษาจีน เรียนรูค ำศัพททว่ั ไปในชีวติ ประจำวัน และระบบ
ไวยากรณพน้ื ฐานงายๆ การเขียนตัวอักษรจีนตลอดจนการฝกหัดเขียนเรียงความสัน้ ๆ
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GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม
2(2/2-0-0)
(Modern Entrepreneurship)
Prerequisite : None (ไมเปดสำหรับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา)
แนวคิดในการจัดการธุรกิจ ความสำคัญของธุรกิจ พื้นฐานความรูทาง
ธุรกิจ ที่สามารถนำไปใชในการเปนผูประกอบการ การวางแผนธุรกิจเพื่อใชในการ
ดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม สิง่ แวดลอม โดยการใชหลักธรรมาภิบาลเพื่อขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศใหยั่งยืน
GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต
2(2/2-0-0)
(Aesthetics for Life)
Prerequisite : None
ความหมาย ประวัติและพัฒนาการแนวคิดทางสุนทรียศาสตร ความ
สัมพันธระหวางความงาม ความดีและความจริง ความซาบซึ้งในคุณคาแหงความ
งามตามธรรมชาติและความงามที่มนุษยสรางขึ้น ศิลปะกับศีลธรรม คุณคาแหง
ความงามของชีวิต
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
2(2/2-0-0)
(Thai Culture and wisdom)
Prerequisite : None
ความหมาย ความสำคัญ ลักษณะสังคม วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
บทบาทหนาที่ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย ความหลากหลาย
และลักษณะรวมทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย วิถีชีวิตและแบบแผนความคิด
ความเชื่อทางวัฒนธรรมในปจจุบัน การเห็นคุณคา การอนุรักษ พัฒนา และ
สรางสรรควัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยกับการแกไขปญหาสังคมอยาง
สรางสรรคในยุคโลกาภิวัตน
GE 2202 กฎหมายกับสังคม
2(2/2-0-0)
(Law and Society)
Prerequisite : None
ความสัมพันธระหวางสังคม รัฐกับกฎหมาย ทฤษฎีและแนวคิดทาง
สังคมวิทยาทางกฎหมาย ปฏิสัมพันธระหวางกฎหมายกับสังคมตอการสรางกฎ
เกณฑแหงกฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย และการปฏิบัติตามกฎหมายในสภาพ
ความจริงของสังคม กรณีศึกษาและสถานการณจำลอง บทบาทของกฎหมายกับ
สังคมในมิติทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
GE 2212 ภาวะผูนำกับการจัดการ
2(2/2-0-0)
(Leadership and Management)
Prerequisite : None
ลักษณะของผูนำและภาวะความเปนผูนำ การพัฒนาและบูรณาการ
กระบวนการทางการจัดการเพื่อพัฒนาทักษะทางความคิดและทักษะทางดานการ
ทำงานรวมกับผูอื่น

22

คูมือการศึกษา ปการศึกษา 2563

GE 2222 ตรรกวิทยา : การใชเหตุผลในชีวิตประจำวัน
2(2/2-0-0)
(Logic : Reasoning for Daily Life)
Prerequisite : None
ความหมายและขอบเขตของตรรกวิทยา ภาษากับการอางเหตุผล
ประโยคตรรกวิทยาและการตีความประโยคไวยากรณใหเปนประโยคตรรกวิทยา
การอางเหตุผลทางตรรกวิทยา เกณฑตัดสินการอางเหตุผล ขอบกพรองในการ
อางเหตุผลและการวิเคราะหการอางเหตุผลที่ปรากฏในชีวิตประจำวัน

MA 1043 แคลคูลัสประยุกต
3(3/3-0-0)
(Applied Calculus)
Prerequisite : None
เวกเตอรในปริภูมิ 3 มิติการบวกการลบผลคูณเชิงสเกลารและผลคูณ
เชิงเวกเตอรฟงกชันลิมิตและความตอเนื่องอนุพันธและการประยุกตการอินทิเกรต
และการประยุกตเทคนิคของการอินทิเกรตสมการเชิงอนุพันธการแกระบบสมการ
โดยใชเมทริกซและดีเทอรมิแนนต

GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
2(2/2-0-0)
(Humans and Environments)
Prerequisite : None
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ปญหาและ
ผลกระทบจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางการแก
ปญหาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนและสราง
ความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดลอม

MI 2131 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1(0-1/3-0)
(Microbiology Laboratory)
Corequisite : MI 2133
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคทางจุลชีววิทยา ลักษณะ ชนิดวิธีการแยก
เชื้อใหบริสุทธิ์ การพิสูจนเอกลักษณและสมบัติเฉพาะของจุลชีพที่มักกอใหเกิดโรค
การทดสอบความไวของสารในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ

GE 2241 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา
1(1/1-0-0)
(Learning Skills in Higher Education)
Prerequisite : None
ระบบการศึกษาและหลักสูตรระดับอุดมศึกษา คุณลักษณะของผูที่
ประสบผลสำเร็จในการเรียน การสรางแรงจูงใจและการตั้งเปาหมายในการ
เรียน แนวปฏิบัติที่ดีของทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา และการสรางสมาธิ
ในการเรียน การเรียนรูผานกิจกรรมนักศึกษา
GE 2242 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
2(2/2-0-0)
(Intercultural Communication)
Prerequisite : None
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี คานิยม ความเชื่อและ
การดำเนินชีวิตของบุคคลตางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอการสื่อสาร
กระบวนการสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธ ความสำคัญการตระหนักถึง
วัฒนธรรมที่แตกตาง การเลือกใชสื่อและเตรียมสารใหเหมาะกับผูรับสาร
MA 1003 คณิตศาสตร
3(3/3-0-0)
(Mathematics)
Prerequisite: None
การแกระบบสมการเชิงเสนโดยใชเมทริกซและดีเทอรมิแนนต ความ
หมายของเวกเตอรในปริภูมิ 3 มิติ การบวก การลบ ผลคูณเชิงสเกลารและผลคูณ
เชิงเวกเตอร ฟงกชัน ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธและการประยุกต การอินติ
เกรตและการประยุกต

MI 2133 จุลชีววิทยา
3(3/3-0-0)
(Microbiology)
Prerequisite : BI 1053
ศึกษาจุลินทรียจําพวกแบคทีเรีย รา ไวรัสและปรสิตในดานการดํารง
ชีวิต สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา เมตาบอลิซึม การเจริญและการแพรพันธุการ
ควบคุมและการกําจัดจุลินทรียโดยเนนความสัมพันธของโฮสท และเชื้อจุลินทรีย
ที่กอใหเกิดโรคในคนต ลอดจนกลไกของการเกิดโรคติดเชื้อ
MT 3412 วิทยาภูมิคุมกันทางการแพทย
2(2/2-0-0)
(Medical Immunology)
Prerequisite / Corequisite : MI 2134
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา กลไกชนิดและลักษณะจําเพาะของ
ปฏิกิริยาโตตอบของรางกายตอสิ่งแปลกปลอม เพื่อสรางภูมิตานทาน ซึ่งอาจเปน
ประโยชนหรือโทษตอรางกายเซลลที่รับผิดชอบโดยตรง หรือเกี่ยวของกับระบบ
ภูมิตานทานวิธีการ และหลักการของการตรวจสอบและการวัดปฏิกิริยาตอบสนอง
นั้น การวัดระดับภูมิตานทานการพยากรณ ความกาวหนาของโรค โดยอาศัย
ปฏิกิริยาระหวางแอนติเจนกับแอนติบอดี และแอนติเจนกับเซลล ที่เกิดขึ้นใน
หลอดทดลองและในรางกายระบบภูมิคุมกัน ที่เกี่ยวของกับการปลูกถายอวัยวะ
การเกิดโรคมะเร็ง ภูมิคุมกันตอตนเอง ภูมิคุมกันบกพรอง หลักการเอนไซมอิมมูโน
แอสเสและเทคนิคใหมๆ ทางวิทยาภูมิคุมกันที่ประยุกตใช ในวงการแพทย
PP 1411 เภสัชศาสตรสัมพันธ
1(1/1-0-0)
(Pharmacy Orientation)
Prerequisite :None
บทนําเขาสูว ชิ าชีพเภสัชกรรม ประวัติ และความเปนมาของวิชาชีพ
ปรัชญาแหงวิชาชีพและจรรยาบรรณขอบขายงานเภสัชกรรม เภสัชศาสตรศกึ ษาใน
ประเทศไทย รายวิชาตางๆในหลักสูตรความตอเนือ่ ง และการประยุกตใชตาํ ราหลัก
และการคนควา องคกรวิชาชีพตางๆบทบาทของเภสัชกรในสาขาวิชาชีพตางๆ
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PP 2113 พยาธิวิทยาคลินิก
3(3/3-0-0)
(Clinical Pathology)
Prerequisite : AN 2123
Corequisite : BH 2354 และ MT 3412
ความรูพ น้ื ฐานของการเกิดโรคตอระบบตางๆ ของรางกายและการตอบ
สนองของรางกายตอความผิดปกติทเ่ี กิดขึน้ สาเหตุและพยาธิสภาพลักษณะอาการ
ของโรคตางๆ รวมถึงโรคทีเ่ กิดจากสิง่ แวดลอม โรคทีเ่ กีย่ วเนือ่ งจากพันธุกรรมการ
ควบคุมการทํางานของรางกายในภาวะปกติและภาวะทีเ่ ปนโรค เมตาบอลิสมของ
สารชีวเคมีในภาวะปกติและผิดปกติการเปลีย่ นแปลงของสารชีวเคมีในเลือดและ
ของเหลวในรางกายเมือ่ เกิดพยาธิสภาพของอวัยวะตางๆการแปลผลการตรวจทาง
หองปฏิบตั กิ ารเพือ่ วินจิ ฉัยติดตามการรักษาและพยากรณโรค
PP 2412 เภสัชสาธารณสุข
2(2/2-0-0)
(Public Health Pharmacy)
Prerequisite : None
ระบบสาธารณสุข การสาธารณสุขมูลฐาน ระบบประกันสังคม ประกัน
สุขภาพบัญชียาหลักแหงชาติ ระบาดวิทยาโรคที่เปนปญหาดานสาธารณสุขการ
เพิ่มของประชากรและการคุมกําเนิดอุบัติเหตุและอุบัติภัย อาชีวอนามัยการ
คุมครองผูบริโภคบทบาทความรับผิดชอบของเภสัชกรในระบบยา
PP 2713 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1
3(3/3-0-0)
(Pharmaceutical Technology I)
Prerequisite : CH 1383
การชั่งการตวงและเทคนิคอื่นๆ ในทางเภสัชกรรมรูปแบบยาในทาง
เภสัชกรรม ประเภทของภาชนะบรรจุและการเลือกภาชนะบรรจุใหเหมาะสมกับ
เภสัชผลิตภัณฑรูปแบบตางๆ ศัพทลาตินและความหมายของคํายอที่ใชในใบสั่ง
ยาการคํานวณทางเภสัชกรรม สารละลาย และสมบัติของสารละลายเทคนิคใน
การเพิ่มการละลาย สารปรุงแตงทางเภสัชกรรมการตรึงขีดความเปนกรดดาง
การเตรียมเภสัชผลิตภัณฑรูปแบบยาน้ำใสการเตรียมสารละลายไอโซโทนิคการ
เสื่อมสลายของยาน้ำและวิธีชะลอความเสื่อม
PP 2721 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1
1(0-1/3-0)
(Pharmaceutical Technology Laboratory I)
Corequisite : PP 2743
ฝกการสืบคนขอมูลในหนังสือตําราและเภสัชตํารับปฏิบัติการเพื่อฝก
การชั่ง การตวงและเทคนิคพื้นฐานในการเตรียมตํารับยา ศึกษาการหาคาการ
ละลาย การเตรียมสารละลายบัฟเฟอรและไอโซโทนิคปฏิบัติการเตรียมยาน้ำ
สารละลายรูปแบบตางๆ ไดแก ยาน้ำใส ยาน้ำาเชื่อม ยาเหลาหวานหอมและ
เหลายา จลนศาสตรการเสื่อมสลายของยาน้ำ
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PP 3113 เภสัชวิทยา 1
3(3/3-0-0)
(Pharmacology I)
Prerequisite : AN 2123 และ BH 2354
Corequisite : PP 2113 และ PP 3423
หลักการทั่วไปการออกฤทธิ์ยา กลวิธานการออกฤทธิ์ของยาตนแบบใน
ระดับโมเลกุล ระดับเซลลและระดับอวัยวะปจจัยที่มีผลกระทบตอระดับยาใน
รางกาย การดูดซึมยาการแพรกระจายยา การเปลี่ยนสภาพของยาและการขับ
ถายยาการออกฤทธิ์ของยาตอระบบประสาทสวนกลางระบบประสาทอัตโนมัติ
ระบบหลอดเลือดและหัวใจ ยาที่มีผลตอเม็ดเลือดและไขมันในเลือด
PP 3123 เภสัชวิทยา 2
3(3/3-0-0)
(Pharmacology II)
Prerequisite : None
Corequisite : PP 3113
เนนการศึกษาการออกฤทธิ์ของยาตอระบบตอมไรทอระบบทางเดิน
อาหาร ระบบขับถาย ยาที่ใชบําบัดโรคติดเชื้อยาที่เปนเคมีบําบัดยาบําบัดการ
อักเสบยาระงับปวดยาแกแพและยาที่มีผลตอระบบภูมิคุมกัน
PP 3131 ปฏิบัติการเภสัชวิทยา
1(0-1/3-0)
(Pharmacology Laboratory)
Corequisite : PP 3123
ศึกษาและทดลองวิธีการประเมินฤทธิ์ยา ตําแหนงการออกฤทธิ์ยาตอ
ระบบตอมไรทอ ระบบขับถาย การศึกษาฤทธิ์ของยาที่สําคัญในสัตวทดลองหรือใน
อวัยวะแยกสวนการดูดซึมการกระจายตัวและการขับถายของยา ผลของยาตอ
ระบบประสาทสวนกลางและระบบประสาทอัตโนมัติ
PP 3152 เภสัชบําบัด 1
2(2/2-0-0)
(Pharmacotherapy I)
Prerequisite : PP 3113 และ PP 2113
หลักการรักษาดวยยา โดยคํานึงถึงผลกระทบจากลักษณะพันธุกรรม
ปฏิกิริยาระหวางยา ฯลฯ หลักความสัมพันธของพยาธิวิทยากับเภสัชบําบัดใน
มนุษยกลไกการเกิดโรค ลักษณะทางคลินิก การวินิจฉัย การเลือกใชยาเพื่อการ
รักษาอยางถูกตองในโรคหัวใจและหลอดเลือดความผิดปกติของการสรางเม็ดเลือด
การแข็งตัวของเลือด
PP 3162 เภสัชบําบัด 2
2(2/2-0-0)
(Pharmacotherapy II)
Corequisite : PP 3152 และ PP 3123
หลักความสัมพันธของ พยาธิวิทยากับเภสัชบําบัดในมนุษย กลไกการ
เกิดโรคลักษณะ ทางคลินิก การวินิจฉัยการเลือกใชยาเพื่อการรักษาอยางถูกตอง
ในโรคระบบทางเดินหายใจ ภาวะเสียสมดุลกรดดางน้ำและอิเล็กโตรไลท โรคตอม
ไรทอโรคความผิดปกติของเมตาบอลิซึม
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PP 3171 ปฏิบัติการเภสัชบําบัด 1
1(0-1/3-0)
(Pharmacotherapy Laboratory I)
Corequisite : PP 3152 และ PP 3162
วิเคราะห นําเสนอและอภิปรายกรณีศึกษาผูปวยบทความทางวิชาการ
ที่สอดคลองกับทฤษฎีที่เรียนในวิชาเภสัชบําบัด 1 และ 2
PP 3423 ชีวเภสัชศาสตรและเภสัชจลนศาสตร
3(3/3-0-0)
(Bipharmaceutices and Pharmacokinetics)
Prerequisite : MA 1043 และ AN 2123
แบบจําลองทางเภสัชจลนศาสตรของการใหยาแบบตางๆ การคํานวณ
หาคาพารามิเตอรทางเภสัชจลนศาสตรกระบวนการดูดซึม การกระจาย เมทาบอ
ลิซึมและการกําจัดยาปจจัยตางๆ ที่มีผลตอกระบวนการดังกลาว ทั้งทางดาน
สรีรวิทยาคุณสมบัติของตัวยาออกฤทธิ์สูตรตํารับยารูปแบบยาวิถีการใหยา รวม
ถึง ลักษณะจําเพาะของผูปวยที่มีผลตอเภสัชจลนศาสตรของยา เชน เพศ อายุ
เชื้อชาติ น้ำหนักตัว สภาวะโรคที่ผูปวยเปนและความแปรปรวนระหวางบุคคล
การประยุกตในทางคลินิก เชน การปรับขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยโรคไตการ
ประยุกตในการปรับปรุงตํารับยาการใชขอมูลดานชีวเภสัชกรรม (biopharmaceutics) เภสัชจลศาสตร (pharmacokinetics) และเภสัชกรรม (pharmaceutics)ในการคัดเลือกผลิตภัณฑยาอธิบายและแปลผล invitrodissolution test,
bioavailobility, bioequivalence pharma-cokinetic parameters
PP 3432 การบริหารเภสัชกิจ
2(2/2-0-0)
(Pharmacy Administration)
Prerequisite : PP 2412
หลักการและทฤษฎีพื้นฐานดานการบริหารที่เกี่ยวของกับงาน
เภสัชกรรม การวางแผน การจัดองคการ พฤติกรรมองคการ ความเปนผูนําใน
วิชาชีพ การบริหารงานบุคคลและทรัพยากรมนุษย การอํานวยการและการควบ
คุมกํากับดูแลการสั่งการ การตัดสินใจการสื่อสารและการทํางานเปนทีมหลักการ
บัญชีการเงินและภาษี
PP 3603 เคมีของยา 1
3(3/3-0-0)
(Medicinal Chemistry I)
Prerequisite : BH 2354
คุณสมบัติทางเคมีฟสิกสและสเตอริโอเคมี โครงสรางทางเคมีของยา
การเกิดอันตรกิริยาระหวางยากับตัวรับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของยา ใน
รางกาย ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการคนพบและพัฒนาตัวยาความสัมพันธ
ระหวางสูตรโครงสรางเคมีกับการออกฤทธิ์ของยาและกลไกการออกฤทธิ์ของยา
ในกลุมที่ออกฤทธิ์ตอระบบประสาทสวนกลางยาชาเฉพาะที่ยาที่ออกฤทธิ์ตอ
ระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบหัวใจและหลอดเลือดและสารชวยวินิจฉัย

PP 3613 เคมีของยา 2
3(3/3-0-0)
(Medicinal Chemistry II)
Prerequisite : PP 3603
คุณสมบัติทางเคมีฟสิกสและสเตอริโอเคมี โครงสรางทางเคมีของยาค
วามสัมพันธระหวางสูตรโครงสรางเคมีกับการออกฤทธิ์ของยา และกลไกการออก
ฤทธิ์ของยาในกลุมที่ออกฤทธิ์ตอระบบทางเดินอาหารตอมไรทอ ฮอรโมนสเตียรอย
ดวิตามิน ยาระงับปวดและตานอักเสบยาตานมะเร็ง ยาตานไวรัส ยาตานแบคทีเรีย
และปาราสิต
PP 3622 เภสัชวิเคราะห 1
2(2/2-0-0)
(Pharmaceutical Analysis I)
Prerequisite : CH 1383
หลักการและเทคนิคการวิเคราะหหาปริมาณยาในเภสัชผลิตภัณฑดวย
วิธที างเคมี โดยใชปฏิกริ ยิ ากรด-เบสทัง้ ในตัวทําละลายทีเ่ ปนน้ำและไมใชนำ้ ปฏิกริ ยิ า
สารประกอบเชิงซอน ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชันปฏิกิริยาการเกิดตะกอน
และการวิเคราะหโดยน้ำหนักรวมทั้งหลักการเบื้องตน ในการวิเคราะหขอมูลและ
ประเมินผลการวิเคราะห
PP 3631 ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห 1
1(0-1/3-0)
(Pharmaceutical Analysis Laboratory I)
Corequisite : PP 3622
เทคนิคพื้นฐานในการวิเคราะหเภสัชภัณฑที่สอดคลองกับเนื้อหาในภาค
บรรยายวิชาเภสัชวิเคราะห 1
PP 3743 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2
3(3/3-0-0)
(Pharmaceutical Technology II)
Prerequisite : PP 2713
ศึกษาคุณสมบัติของผงยา ทฤษฎีการไหลของของไหลปรากฏการณที่
ผิวประจัน ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับคอลลอยดและการกระจายตัวของสารประเภท
คอลลอยด ศึกษาทฤษฎี การเตรียมยาประเภทคอลลอยด ทฤษฎีการเตรียมยาน้ำ
แขวนตะกอน ศึกษาทฤษฎียาฉีดพนในทางเภสัชกรรมพอลิเมอรที่ใชในทาง
เภสัชกรรมศึกษาปรากฏการณ การแบงภาคสารประกอบเชิงซอนทางเภสัชกรรม
และความไมเทากันทางเภสัชกรรม
PP 3751 ปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2
1(0-1/3-0)
(Pharmaceutical TechnologyLaboratory II)
Corequisite: PP 3743
ปฏิบตั กิ ารเนนการศึกษาคุณสมบัตขิ องผงยาการวัดคุณสมบัตทิ างฟสกิ ส
ของของไหล เชน แรงตึงผิว ความหนืด การดูดซับทางเภสัชกรรม ศึกษาคุณสมบัติ
และลักษณะการกระจายตัวของสารประเภทคอลลอยดหลักการเตรียมยาประเภท
คอลลอยด เชน แมกมา มิวซิเลจ ศึกษาหลักการเตรียมตํารับยานาํ แขวนตะกอนและ
ปรากฏการณการแบงภาค
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PP 3753 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3
3(3/3-0-0)
(Pharmaceutical Technology III)
Prerequisite : PP 3743
เรียนรูท ฤษฏีและเทคโนโลยีในการเตรียมและผลิตยาในรูปแบบ dispersed
system ไดแก ยาน้ำอีมลั ชันสําหรับรับประทาน โลชัน อีมลั ชัน ลินเิ มนท ครีม ยาขีผ้ ง้ึ
เพสทและยาเหน็บ ระบบนําสงผลิตภัณฑยานี้ ศึกษาทฤษฎีการเตรียมนาโนพารตเิ คิ
ลบางชนิดทฤษฎี การเตรียมวัคซีนและยาอินซูลนิ ทฤษฎี การเปลีย่ นสภาพสารละลาย
ยาของเหลวใหเปนของแข็งดวยเทคนิค การทําแหงแบบเยือกแข็ง และการทําแหงแบบ
พนฝอย และหลักเกณฑวธิ ที ด่ี ใี นการผลิตของเภสัชศาสตรทไ่ี มปราศจากเชือ้ การศึกษา
การเสือ่ มสลายและชะลอการสลายของตัวยาในผลิตภัณฑยาทัง้ หมดในเนือ้ หาวิชา
PP 3761 ปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3
1(0-1/3-0)
(Pharmaceutical Technology Laboratory III)
Corequisite : PP 3753
ปฏิบตั กิ ารเตรียมเภสัชภัณฑ ประเภทยาเตรียมชนิดอีมลั ชันรับประทาน ยา
เตรียมประเภทกึง่ แข็ง ไดแก ยาครีม ยาขีผ้ ง้ึ ยาเพสต ยาเหน็บ ศึกษาการเตรียมนาโน
พารตเิ คิลบางชนิด การเตรียมวัคซีนและอินซูลนิ รวมทัง้ ศึกษาการเปลีย่ นสภาพ
สารละลายยาของเหลวใหเปนของแข็งดวยเทคนิคการทําแหง แบบเยือกแข็งและแบบ
พนฝอย ศึกษาการวางแผนการทดลอง เพือ่ พัฒนาตํารับ และปรับปรุงแกไขปญหาของ
ตํารับยา ประเภทตางๆ ขางตน รวมทัง้ รูจ กั ใชเครือ่ งมือในการเตรียม
PP 3922 เภสัชเวท 1
2(2/2-0-0)
(Pharmacognosy I)
Prerequisite : CH 2263
สมุนไพรทีไ่ ดจากพืช สัตวและแรธาตุ โดยเนนถึงแหลงทีม่ า ลักษณะทาง
กายภาพ สารสําคัญ สมบัตทิ างเคมีและฟสกิ สของสาร การสกัดแยก การตรวจสอบเบือ้ งตน
ฤทธิแ์ ละประโยชนทางยาโดยการจัดแบงกลุม ตามโครงสรางพืน้ ฐานทางเคมีของสารสําคัญ
PP 3941 ปฏิบตั กิ ารเภสัชเวท 1
1(0-1/3-0)
(Pharmacognosy Laboratory I)
Corequisite: PP 3922
ปฏิบตั กิ ารเพือ่ หาประสบการณและฝกทักษะในเนือ้ หาทีส่ อดคลองกับภาค
บรรยายวิชาเภสัชเวท 1
PP 4016 การฝกงานวิชาชีพ
6(0-0-6/28)
(Professional Training)
Prerequisite: สอบประมวลความรูส าํ หรับนักศึกษาเภสัชศาสตรชน้ ั ปท่ ี 4 หรือไดรบั
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการวิชาการคณะเงือ่ นไขการสอบประมวลความรู
นศภ. ชัน้ ป 4 คือ ตองสอบผาน PP 4752, PP 4613 และPP 4191
ฝกปฏิบตั งิ านวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล และเภสัชกรรมชุมชน การฝก
ปฏิบตั งิ านวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาลในงานทัว่ ไป ไดแก งานบริการเภสัชกรรมผู
ปวยนอกและผูป ว ยในศึกษาระบบงานสนับสนุนการบริการทางเภสัชกรรม การฝก
ปฏิบตั งิ านวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน ประกอบดวยการเรียนรูข น้ั ตอนการดําเนินกิจการ
รานยาและการบริหารเวชภัณฑฝก ปฏิบตั งิ านบริการเภสัชกรรม รวมทัง้ การศึกษา
แนวทางในการดําเนินงานบริบาลทางเภสัชกรรมในรานยาโดยมีจาํ นวนชัว่ โมงไมตาํ
กวา 400 ชัว่ โมง การฝกปฏิบตั งิ านในรานยาประกอบดวยความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับ
การจัดตัง้ และการบริหารรานยา ฝกทักษะการสือ่ สารกับผูป ว ยหรือญาติของผูป ว ยเกีย่ ว
กับการใชยาฝกทักษะการสืบคนเพือ่ หาปญหาทีเ่ กิดจากการใชยาอุปกรณทางการแพทย
ทีม่ จี าํ หนายในรานยา ฝกทักษะการคัดกรองโรค การสงตอผูป ว ยและการสงเสริมสุข
ภาพในชุมชน
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PP 4112 เภสัชบําบัด 3
2(2/2-0-0)
(Pharmacotherapy III)
Corequisite : PP 3123 และ PP 3162
หลักความสัมพันธของพยาธิวทิ ยากับเภสัชบําบัดในมนุษย กลไกการเกิดโรค
ลักษณะ ทางคลินกิ การวินจิ ฉัย การเลือกใชยาเพือ่ การรักษาอยาง ถูกตองในโรคติดเชือ้ ของ
อวัยวะตางๆ หลักการใชยาตานจุลชีพ การปองกันการดือ้ ยาของเชือ้ การแกไขการดือ้ ยา
PP 4122 เภสัชบําบัด 4
2(2/2-0-0)
(Pharmacotherapy IV)
Corequisite : PP 4112
หลักความสัมพันธของพยาธิวทิ ยา กับเภสัชบําบัดในมนุษย กลไกการเกิด
โรค ลักษณะทางคลินกิ การวินจิ ฉัยการเลือกใชยาเพือ่ การรักษาอยางถูกตองในโรค
ผิวหนัง โรคตอ โรคกระดูกขอตอ โรค SLE โรคระบบทางเดินอาหาร โรคไต
PP 4131 ปฏิบตั กิ ารเภสัชบําบัด 2
1(0-1/3-0)
(Pharmacotherapy Laboratory II)
Corequisite : PP 4112 และ PP 4122
วิเคราะห นําเสนอและอภิปรายกรณีศกึ ษาผูป ว ยบทความทางวิชาการที่
สอดคลองกับทฤษฎีทเ่ี รียนในวิชาเภสัชบําบัด 3 และ 4
PP 4142 เภสัชบําบัด5
2(2/2-0-0)
(Pharmacotherapy V)
Corequisite : PP 4122
หลักความสัมพันธของพยาธิวทิ ยา กับเภสัชบําบัดในมนุษย กลไกการเกิด
โรค ลักษณะทางคลินกิ การวินจิ ฉัยการเลือกใชยาเพือ่ การรักษาอยางถูกตองใน
โรคประสาทอาการปวดศีรษะขางเดียวโรคจิตการใชยาในผูส งู อายุสตรีมคี รรภและ
ใหนมบุตรทารกแรกเกิดเด็ก
PP 4151 ปฏิบตั กิ ารเภสัชบําบัด 3
1(0-1/3-0)
(Pharmacotherapy Laboratory III)
Corequisite : PP 4142
วิเคราะห นําเสนอและอภิปรายกรณีศกึ ษาผูป ว ยบทความทางวิชาการที่
สอดคลองกับทฤษฎีทเ่ี รียนในวิชาเภสัชบําบัด 5
PP 4163 การบริบาลทางเภสัชกรรม 1
3(3/3-0-0)
(Pharmaceutical Care I)
Prerequisite : PP 4122
Corequisite : PP 4142 และ PP 4182
หลักการจายยาการแนะนําและใหคาํ ปรึกษา การใชยาการซักประวัตผิ ู
ปวยการสงตอผูป ว ย การวิเคราะหใบสัง่ ยา การดูแลผูป ว ย การสอนผูป ว ยใหสามารถ
ดูแลสุขภาพตนเองและใชยาอยางถูกตอง การใชยารักษาโรคทีพ่ บบอยในชุมชนและ
ไมซบั ซอน การปฐมพยาบาลการรับวัคซีน การใชเวชอุปกรณเวชสําอางและนาํ ยา
เลนสสมั ผัส การปองกันและแกไขปญหาการใชยาผิดการอดบุหรี่
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PP 4171 ปฏิบตั กิ ารการบริบาลทางเภสัชกรรม 1
1(0-1/3-0)
(Pharmaceutical Care Laboratory I)
Corequisite : PP 4163
ฝกปฏิบตั กิ ารตามเนือ้ หาทีส่ อดคลองกับภาคบรรยายในวิชา PP 4163
การบริบาลทางเภสัชกรรม 1 การซักประวัตอิ าการและการใชยาของผูป ว ยการเลือก
จายยา และการแนะนําขนาดยา และวิธใี ชทถ่ี กู ตองเหมาะสมใหแกผปู ว ยเปนโรคที่
พบบอยในชุมชนการ ใหความรูผ ปู ว ยในการดูแลสุขภาพเบือ้ งตนการตัดสินใจสงตอ
หรือแนะนําผูป ว ยไปพบแพทยการจายยาตามใบสัง่ การวิเคราะหปญ
 หาทีอ่ าจเกิด
ขึน้ และการประเมินความรวมมือของผูป ว ย
PP 4182 การบริบาลทางเภสัชกรรม 2
2(2/2-0-0)
(Pharmaceutical Care II)
Prerequisite : PP 4122
Corequisite : PP 4142 และ PP 4163
การประยุกตความรูท างยา ดานตางๆ มาใชกบั ผูป ว ยในสถานพยาบาล
การนําความรูท างพยาธิสรีรวิทยาของโรค การวินจิ ฉัยโรคของแพทยผลการตรวจใน
หองปฏิบตั กิ ารคาพารามิเตอรทางเภสัชจลนศาสตรของยาในผูป ว ย มาประมวลเพือ่
ใหการใชยาในผูป ว ยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมทีส่ ดุ ปฏิกริ ยิ าของ
ยาความคลาดเคลือ่ นในการใชยา การอานและบันทึกประวัตกิ ารใชยาของผูป ว ย
การวัดผลและการติดตามผลการใชยาปญหา การใชยาในผูป ว ยการคนหาประเมิน
ประมวลขอมูลยา การบริการเภสัชสนเทศ
PP 4191 ปฏิบตั กิ ารการบริบาลทางเภสัชกรรม 2
1(0-1/3-0)
(Pharmaceutical Care Laboratory II)
Corequisite : PP 4182
ฝกปฏิบตั กิ ารอานเวชระเบียน แปลผลคาชีวเคมีคลินกิ วิเคราะหผล การ
รักษาจากกรณีศกึ ษาจริงการจัดทําบันทึกการใชยาของผูป ว ยประเมินปญหาอันเกิด
จากการใชยาของผูป ว ย กําหนดแนวทางเพือ่ การแกปญ
 หาฝกทักษะการใหคาํ
ปรึกษาแนะนําการใชยาแกผปู ว ยโดยจําลองสถานการณ ฝกคนหาประเมินประมวล
ขอมูลยาการบริการเภสัชสนเทศ
PP 4232 เภสัชกรรมโรงพยาบาล
2(2/2-0-0)
(Hospital Pharmacy)
Prerequisite : PP 3432
การจัดองคกรในโรงพยาบาลและฝายเภสัชกรรม บทบาทหนาทีค่ วามรับ
ผิดชอบฝายเภสัชกรรมทีม่ คี วามสัมพันธกบั ฝายอืน่ ๆของโรงพยาบาล ระบบการทํา
งานของฝายเภสัชกรรมการบริหารเวชภัณฑระบบกระจายยา การจายยาและการ
ใหคาํ แนะนําผูป ว ยนอกการเตรียมยาปราศจากเชือ้ การเตรียมยาพิเศษระบบการ
จายยาระบบคลังขอมูลยาระบบการประกันคุณภาพทีเ่ ชือ่ มโยงกับการรับรอง
คุณภาพจากองคกรภายนอก

PP 4412 นิตเิ ภสัชและจรรยาบรรณ
3(3/3-0-0)
(Pharmaceutical Jurisprudence,and Ethics)
Prerequisite : PP 3432
ความรูพ น้ื ฐานเกีย่ วกับกฎหมายพระราชบัญญัตกิ ฎกระทรวงกฎหมายที่
เกีย่ วของกับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ขอจํากัดและเงือ่ นไขในการประกอบ
วิชาชีพจริยธรรมจรรยาบรรณและปรัชญาในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม การ
คุม ครองสิทธิประโยชนของผูบ ริโภคสิทธิและหนาทีค่ วามรับผิดชอบของเภสัชกรตาม
กฎหมายและกรณีศกึ ษาของผูท เ่ี คยกระทําความผิด
PP 4422 การคุม ครองผูบ ริโภคดานผลิตภัณฑสขุ ภาพ
2(2/2-0-0)
(Consumer Protection in Health Products)
Prerequisite : PP 4412
แนวคิดพืน้ ฐานวิวฒ
ั นาการของการคุม ครองผูบ ริโภคดานผลิตภัณฑ
สุขภาพ กลวิธใี นการดําเนินงานมาตรการในการคุม ครองผูบ ริโภคนโยบายและการดําเนิน
งานในการคุม ครองผูบ ริโภคของภาครัฐและเอกชน บทบาทของเภสัชกรตองาน
คุม ครองผูบ ริโภคการพัฒนางานคุม ครองผูบ ริโภค
PP 4432 ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางเภสัชศาสตร
2(2/2-0-0)
(Research Methodology forPharmaceutical Sciences)
Prerequisite : ST 1053
ความหมายและความสําคัญของงานวิจยั กระบวนการวิจยั การตัง้ ประเด็น
ปญหาการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของการตัง้ สมมุตฐิ านและ
วัตถุประสงคการเลือกกําหนดขนาดตัวอยาง การสุม ตัวอยางการสรางเครือ่ งมือ การ
เก็บรวบรวมขอมูลการวิเคราะหขอ มูลเชิงสถิติ การแปลผลการนําเสนอขอมูล การ
เขียนรายงานการวิจยั การนําเสนอผลงานวิจยั การเขียนโครงงานวิจยั และการประเมิน
วรรณกรรมและจริยธรรมในการวิจยั
PP 4613 เภสัชวิเคราะห 2
3(3/3-0-0)
(Pharmaceutical Analysis II)
Prerequisite : PP 3622
ความรูเ บือ้ งตนเกีย่ วกับหลักการการใชเครือ่ งมือในการตรวจวิเคราะห
เภสัชภัณฑ ไดแก หลักการทางเคมีไฟฟา สเปกโตรโฟโตเมตรี โครมาโตกราฟ รวมทัง้
วิธกี ารตรวจสอบความถูกตองของเครือ่ งมือ
PP 4621 ปฏิบตั กิ ารเภสัชวิเคราะห 2
1(0-1/3-0)
(Pharmaceutical Analysis Laboratory II)
Prerequisite : PP 3631
Corequisite : PP 4613
เทคนิคการวิเคราะหเภสัชผลิตภัณฑและตรวจสอบความถูกตองของ
เครือ่ งมือ ทีส่ อดคลองกับเนือ้ หาในภาคบรรยายวิชาเภสัชวิเคราะห 2 ไดแก เครือ่ ง
มือทางดานไฟฟาเคมี เครือ่ งมือโครมาโตกราฟ และเครือ่ งสเปกโตรโฟโตเมตรี
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PP 4642 การประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ 1
3(3/3-0-0)
(Pharmaceutical Quality Assurance I)
Prerequisite : PP 4613 และ PP 4752
หลักการของระบบการจัดการประกันคุณภาพสําหรับเภสัชภัณฑและ
สวนประกอบทีส่ าํ คัญ ในการประกันคุณภาพ เชน การจัดการดานคุณภาพของ
วัตถุดบิ บรรจุภณ
ั ฑ ผลิตภัณฑกง่ึ สําเร็จรูป ชีวสมมูลของผลิตภัณฑ การตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑระหวางกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑสาํ เร็จรูป การสุม
ตัวอยางการผานผลิตภัณฑกอ นการจําหนาย การตรวจสอบคุณภาพหลังการผลิต
และการจําหนายเครือ่ งมือ และการบํารุงรักษา และระบบการจัดการดานคุณภาพ
การบริหารจัดการขอรองเรียนระบบการควบคุมคุณภาพหองปฏิบตั กิ ารระบบ
เอกสารทีใ่ ชในงานประกันคุณภาพ กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วของแนวทางการขึน้ ทะเบียน
ยาสมุนไพรและขอตกลงระหวางประเทศ
PP 4752 เภสัชอุตสาหกรรม 1
2(2/2-0-0)
(Industrial Pharmacy I)
Prerequisite : PP 3753
ศึกษาทฤษฎีและเทคนิควิธกี ารในการเตรียมเภสัชภัณฑในรูปแบบของ
ของแข็ง ไดแก แกรนูล ยาเม็ด ยาเม็ดเคลือบน้ำตาล ยาเม็ดเคลือบฟลม ยา
แคปซูล รวมถึงยาเม็ดรูปแบบพิเศษอืน่ ๆ และการควบคุมคุณภาพของเภสัชภัณฑรปู
แบบของแข็ง รวมถึงการจัดทํามาตรฐานวิธกี ารปฏิบตั งิ าน
PP 4771 ปฏิบตั กิ ารเภสัชอุตสาหกรรม 1
1(0-1/3-0)
(Industrial Pharmacy Laboratory I)
Corequisite : PP 4752
ศึกษาหลักการและวิธกี ารตลอดจนเรียนรูเ กีย่ วกับเครือ่ งมือ และ
เครือ่ งจักร ทีเ่ กีย่ วของในการผลิตเภสัชภัณฑรปู แบบของแข็งในขัน้ อุตสาหกรรม
ปฏิบตั กิ ารผลิตและควบคุมคุณภาพของยาเม็ด ยาเม็ดเคลือบแคปซูล ยาเม็ดรูปแบบ
พิเศษ เรียนรูก ารปฏิบตั งิ านในการผลิตเภสัชภัณฑรปู แบบของแข็งตามหลักเกณฑ
วิธกี ารทีด่ รี วมถึงการเขียนมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
PP 4772 เภสัชอุตสาหกรรม 2
2(2/2-0-0)
(Industrial Pharmacy II)
Prerequisite : PP 4752
ศึกษาหลักการและวิธกี าร ตลอดจนสถานทีท่ ใ่ี ชในการผลิตยาปราศจาก
เชือ้ และยาตา หู จมูกและคอ และกระบวนการผลิตน้ำเพือ่ ใชในการเตรียมยาฉีด
การเตรียมและการผสมสารอาหาร และยาเตรียมทีใ่ หทางหลอดเลือดดํา ราย
ละเอียดวิธกี ารและมาตรฐานในการควบคุมและประกันคุณภาพ การตรวจสอบ
ความถูกตองของกระบวนการทําใหปราศจากเชือ้ หลักเกณฑวธิ กี ารทีด่ ใี นการผลิต
ของเภสัชภัณฑรปู แบบยาปราศจากเชือ้ ศึกษาผลิตภัณฑควบคุมการปลดปลอยยา
ในรูปแบบตางๆและระบบการนําสงยารวมทัง้ ศึกษาความหมายและความสําคัญ
ของชีวปริมาณออกฤทธิแ์ ละชีวสมมูล
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PP 4791 ปฏิบตั กิ ารเภสัชอุตสาหกรรม 2
1(0-1/3-0)
(Industrial Pharmacy Laboratory II)
Corequisite : PP 4772
ปฏิบตั กิ ารเตรียมยาปราศจากเชือ้ ยาตา สารอาหารทีใ่ หทางหลอดเลือด
ดํา การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑปราศจากเชือ้ การเรียนรูก ารปฏิบตั งิ านในสถาน
ทีผ่ ลิตยาปราศจากเชือ้ ตามหลักเกณฑวธิ กี ารทีด่ กี ารตรวจสอบความถูกตองของกระ
บวนการทําใหปราศจากเชือ้
PP 4903 เภสัชเวท 2
3(3/3-0-0)
(Pharmacognosy II)
Prerequisite : PP 3922
ศึกษาการนําสมุนไพรจากแหลงธรรมชาติตา งๆ มาใชเปนยาอาหารและ
เครือ่ งสําอาง เพือ่ การปองกันโรครักษาโรคและเสริมสุขภาพ
PP 4911 เภสัชเวท 3
1(1/1-0-0)
(Pharmacognosy III)
Prerequisite : PP 4903
หลักการใชสมุนไพร การจัดหมวดหมูต ามประโยชนของการรักษาหลัก
และวิธกี ารจัดทํามาตรฐานยาสมุนไพร ทัง้ ปริมาณและคุณภาพการประยุกตยาพืน้
บาน และสมุนไพร ในงานสาธารณสุขมูลฐาน
PP 5002 สัมมนาการบริบาลทางเภสัชกรรม
2(0-2/6-0)
(Seminar in Pharmaceutical Care)
Prerequisite : PP 4151, PP 4191
การศึกษาคนควาดานเภสัชศาสตรทส่ี นใจจากวรรณกรรมการแพทย ทัง้
ชนิดปฐมภูมิ และทุตยิ ภูมิ การวางแผนงานการแกไขปญหา การฝกและพัฒนาทักษะ
การนําเสนอผลงานทางวิชาการ ทัง้ การเขียนและการพูด อยางมีประสิทธิภาพ
PP 5012 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและการใหการศึกษา 2(1/1-1/3-0)
เพือ่ ปองกันและควบคุมโรค
(Developing Health Behaviorsand Education
for Disease preventionand Control)
Prerequisite : None
การปองกันโรคระดับปฐมภูมแิ ละทุตยิ ภูมิ เวชศาสตรครอบครัวและสังคม
สถานการณโรคเรือ้ รัง ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมสุขภาพ กับอุบตั กิ ารณเกิดโรครูป
แบบการจัดการโรคเรือ้ รัง ความสําคัญของการจัดการสุขภาพดวยตนเองทฤษฎีและรูป
แบบทีเ่ กีย่ วของกับพฤติกรรมสุขภาพในระดับบุคคล และชุมชนการเชือ่ มโยง ทฤษฎี
พฤติกรรมสุขภาพ สูแ นวทางปฏิบตั เิ พือ่ พัฒนาสุขภาพและการใหความรูด า นสุขภาพ
สัมมนางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาสุขภาพกรณีศกึ ษา การพัฒนา
พฤติกรรมการใชยา โภชนาการ การควบคุมน้ำหนัก การเลิกบุหรี่ การเลิกเหลา การ
หลีกเลีย่ งพฤติกรรมเสีย่ งตอการติดเชือ้ ทางเพศสัมพันธ
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PP 5014 การฝกงานบริบาลทางเภสัชกรรม
4(0-0-4/16)
ในสถานปฏิบตั กิ ารชุมชน
(Community Pharmacy Clerkship)
Prerequisite : สอบประมวลความรูส ำหรับนักศึกษาชัน้ ปท่ี 5
ฝกปฏิบตั งิ านบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานปฏิบตั กิ ารชุมชน ตัง้ แตการ
ซักประวัติ การบันทึกประวัตอิ ยางเปนระบบ การคัดกรอง การสงตอผูป ว ยการ
วินจิ ฉัยและการรักษาเบือ้ ตน การรวมกับแพทยในการดูแลผูป ว ยโรคเรือ้ รัง คนหา
ปญหาการใชยาแลวหาวิธแี กไข การสงเสริมสุขภาพ ลดปจจัยเสีย่ งทีท่ ำใหเกิดโรคใน
ชุมชน ฝกนำเสนอกรณีผปู ว ย ฝกการบรรยายความรูด า นยาแกบคุ คลากรทางการ
แพทยตา งๆ โดยมี จำนวนชัว่ โมงฝกงานรวมทัง้ สิน้ ไมตำ่ กวา 240 ชัว่ โมง
(**เงือ่ นไขการสอบประมวลความรูส าํ หรับนักศึกษาเภสัชศาสตรชน้ั ปท่ี 5 คือตองสอบผาน PP 4016)

PP 5022 การสือ่ สารเชิงวิชาชีพ
2(1/1-1/3-0)
ในงานบริบาลทางเภสัชกรรม
(Professional Communicationin Pharmaceutical Care)
Prerequisite : PP 4151, PP 4191
หลักการและทักษะในการสือ่ สารระหวางบุคคล เนนการปฏิบตั เิ พือ่ กา
รนําไปใชจริงสําหรับเภสัชกร เพือ่ การสือ่ สารดานการบริบาลผูป ว ยและการสือ่ สาร
กับบุคลากรสายงานดานสุขภาพอืน่ ๆ
PP 5032 ทักษะการใหคาํ ปรึกษาการใชยา
2(1/1-1/3-0)
และการนําเสนอความรูด า นยาดวยภาษาอังกฤษ
(Patient Counseling andPresentation Skills in English)
Prerequisite : None
หลักการสือ่ สารดวยภาษาอังกฤษเพือ่ สืบคนปญหาการใชยาจากผูป ว ย
การใหคาํ ปรึกษา การเตรียมการนําเสนอขอมูลความรูเ กีย่ วกับยา และฝกปฏิบตั ดิ ว ย
ภาษาอังกฤษ เชน การใหคาํ ปรึกษาการใชยารักษาโรคติดเชือ้ ทางเดินหายใจและ
ทางเดินปสสวะอักเสบ การใชยาคุมกําเนิดการใชยาบรรเทาปวดกลามเนือ้ และ
ไมเกรนการใช ยาลดความดันโลหิตยาลดไขมัน การนําเสนอขอมูลยาการนําเสนอ
งานวิจยั เกีย่ วกับยาในทีป่ ระชุม
PP 5042 การบริบาลทางเภสัชกรรมในการเยีย่ มบาน
2(1/1-1/3-0)
(Pharmaceutical Care in Home Visit)
Prerequisite : PP 4151, PP 4191
วิธกี ารติดตามเยีย่ มผูป ว ยทีบ่ า น เพือ่ ปญหาทีเ่ กีย่ วกับยา(drug related
problems) ผลิตภัณฑสขุ ภาพและปญหาสุขภาพเปนรายบุคคล การใหความรูแ ก
ผูป ว ย ผูด แู ลและครอบครัวทัง้ ทางดานทฤษฎี และการฝกปฏิบตั งิ านจริง เพือ่ ให
สามารถแกปญ
 หาเกีย่ วกับยาของผูป ว ยใหเขากับการใชชวี ติ ประจําวันหรือบริบทใน
การดําเนินชีวติ ของผูป ว ยได

PP 5111 เภสัชบําบัด 6
1(1/1-0-0)
(Pharmacotherapy VI)
Prerequisite : PP 4182
Corequisite : PP 4142
ความรูเ บือ้ งตนเกีย่ วกับเลือด ผลตรวจทางหองปฏิบตั กิ ารเพือ่ การวินจิ ฉัย
และการตรวจติดตามโรคมะเร็งและการรักษาดวยยาเคมีบาํ บัดเภสัชจลนศาสตรและ
เภสัชพลศาสตรของยาเคมีบาํ บัด อาการไมพงึ ประสงคและการปองกันหรือบรรเทา
ความรุนแรงของอาการดังกลาว ความปลอดภัยและความสําคัญของการกําจัดยา
เคมีบาํ บัด รวมถึงอุปกรณและวิธปี ฏิบตั ทิ ถ่ี กู ตองในกระบวนการดังกลาวเพือ่ ปองกัน
การแพรกระจายของยาเคมีบาํ บัด และการปฏิบตั ติ นเมือ่ สัมผัสกับยาเคมีบาํ บัด
โดยตรง ความรูด งั กลาวขางตนเปนความรูเ บือ้ งตนเกีย่ วกับโรคมะเร็ง กลวิธแี ละกฎ
ขอบังคับใน การปฏิบตั กิ ารมาตรฐานในการบําบัดรักษา การเลือกใชยาฆามะเร็ง
แตละชนิดและเตรียมความพรอมในการศึกษาการฝกงานบริบาลทางเภสัชกรรมใน
ผูป ว ยมะเร็งตอไป อีกทัง้ ยังสามารถนําความรูด งั กลาวไปใชในการพัฒนาการปฏิบตั ิ
การเกีย่ วกับยาฆามะเร็ง และเปนพืน้ ฐานการศึกษาตอเนือ่ งในระดับทีส่ งู ขึน้
PP 5112 ชีวเภสัชภัณฑ
2(2/2-0-0)
(Biopharmaceutical Products)
Prerequisite : MI 2133 และ BH 2354
ความหมายและประเภทของชีวเภสัชภัณฑ หลักการและการประยุกตใช
ชีวโมเลกุลและเทคโนโลยี ชีวภาพสําหรับการผลิตชีวเภสัชภัณฑ การตัง้ ตํารับยาที่
ผลิตจากเทคโนโลยีชวี ภาพการเก็บรักษาและการจายชีวเภสัชภัณฑในโรงพยาบาล
PP 5121 การใหคาํ ปรึกษาทางเภสัชสนเทศ
1(0-1/3-0)
(Drug Information Consults)
Prerequisite : PP 4182
เรียนรูก ารปฏิบตั งิ านใหคาํ ปรึกษาทางเภสัชสนเทศ อยางเปนระบบตัง้ แต
การคนหาขอมูล ประเมินความนาเชือ่ ถือของขอมูลงานวิจยั สรุปยองานวิจยั วิเคราะห
รวบรวม เรียบเรียงคําตอบใหรดั กุมและเขาใจงาย รวมทัง้ การเขียนบทความรวบรวม
และวิจารณ (review) ความรูด า นยาสําหรับบุคลากรทางการแพทย
PP 5122 โภชนศาสตรคลินกิ
2(1/1-1/3-0)
(Clinical Nutrition)
Corequisite : PP 4142
หลักการใหอาหารทางสายยางและหลักการใหสารอาหารทางหลอดเลือด
ดํา บทบาทของอาหารและพฤติกรรมการใชชวี ติ กับการเกิดโรคเรือ้ รัง หลักการให
อาหารสําหรับผูป ว ยโรคตางๆโดยเฉพาะอยางยิง่ โรคทีพ่ บบอย เชน โรคไขมันในเลือด
สูงโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไต โรคแผลในกระเพาะอาหาร โรคตับ โรค
มะเร็ง เปนตน ตลอดจนการรักษาโดยไมใชยาทีไ่ มยงุ ยากซับซอน เนือ้ หาวิชาทัง้ หมด
มีหลักฐานการวิจยั ทางวิทยาศาสตรรองรับ
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PP 5132 เภสัชจลนศาสตรคลินกิ
2(1/1-1/2-0)
(Clinical Pharmacokineties)
Prerequisite : PP 3423
Corequisite : PP 4142
การนําหลักการทางเภสัชจลนศาสตรของยาแตละตัวมาใชในการกําหนด
ขนาดและความถีข่ องการใหยาในผูป ว ยแตละราย การวัดและการแปลผลระดับยา
ในเลือดและในของเหลวอืน่ ๆ ในรางกายผูป ว ย แลวปรับขนาดและความถีข่ องการ
ใหยาเพือ่ ใหเกิดผลการรักษาทีด่ ี มีประสิทธิภาพและปลอดภัยฝกปฏิบตั กิ ารโดยใช
กรณีศกึ ษาผูป ว ยตางๆ
PP 5142 พิษวิทยาคลินกิ
2(2/2-0-0)
(Clinical Toxicology)
Prerequisite : PP 3123
หลักการพืน้ ฐานทางพิษวิทยา การวินจิ ฉัยและการรักษาผูป ว ยทีไ่ ดรบั
สารพิษ การจัดการผูป ว ยเมือ่ ไดรบั สารพิษ การไดรบั ยาเกินขนาด การใชยาในทาง
ทีผ่ ดิ สารเคมีทใ่ี ชในครัวเรือนสารเคมีในการเกษตร การรักษาโดยใชยาแกพษิ พิษ
จากสัตวและการรักษา
PP 5151 บูรณาการการบริบาลทางเภสัชกรรม
1(0-1/3-0)
(Integrated Pharmaceutical Care)
Corequisite : PP 5172 และ PP 4191
วิเคราะห นําเสนอ และอภิปรายกรณีศกึ ษาผูป ว ยทีม่ โี รคซับซอนหลาย
โรค สืบคนขอมูล วิเคราะห รวบรวมและเรียบเรียงเปนคําตอบเพือ่ การบริบาลทาง
เภสัชกรรม
PP 5162 การจัดการรักษาโรคดวยยา
2(1/1-1/3-0)
และการสงเสริมสุขภาพในชุมชน
(Medication Therapy Managementand
Health Promotion in Community)
Prerequisite : PP 4163
Corequisite : PP 4142
คนหาปญหาการใชยา วิเคราะห หาแนวทางแกไข ทดลองปฏิบตั กิ ารเพือ่
สงเสริมการใชยาทีเ่ หมาะสมและสงเสริมสุขภาพในชุมชน
PP 5172 โรคทีเ่ กิดจากยา
2(1/1-1/3-0)
(Drug Induced Diseases)
Corequisite : PP 4142
โรคทีเ่ กิดจากยา กลไกการเกิดพิษจากยา ความชุกของการเกิดโรคจาก
ยาแตละชนิด ยกตัวอยางกรณีศกึ ษาประกอบสัมมนาขอมูลใหมในเรือ่ งโรคทีเ่ กิดจาก
ยา ฝกประเมินวาอาการไมพงึ ประสงคในผูป ว ยตัวอยางมาจากยาหรือไม
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PP 5183 โครงการพิเศษการบริบาล
3(0-3/9-0)
ทางเภสัชกรรมและเภสัชวิทยา
(Special Project in PharmaceuticalCare and
Pharmacology)
Prerequisite : PP 3123 และ PP 4182
กระบวนการคนควาและปฏิบตั กิ ารในหัวขอเฉพาะทางชีวเภสัชศาสตร
ดานบริบาลทางเภสัชกรรมและเภสัชวิทยาระเบียบวิธกี ารวิจยั การฝกฝนทักษะใน
การคนควาขอมูลจากฐานขอมูลตางๆ การวางแผนการวิจยั การเขียนโครงการกา
รดําเนินการวิจยั การวิเคราะหขอ มูลการประยุกตสถิตใิ นการวิจยั การเขียนและนํา
เสนอผลงานการวิจยั โดยเนนการศึกษาและคนควาดวยตนเองภายใตการควบคุม
ของอาจารยทป่ี รึกษา
PP 5192 การบริบาลทางเภสัชกรรม 3
2(0-2/6-0)
(Pharmaceutical Care III)
Prerequisite : PP 4142, PP 4163 และ PP 4182
Corequisite : PP 5122 และ PP 5172
การวินจิ ฉัยการทางคลินกิ การปองกัน การรักษา ฝกปฏิบตั เิ ก็บขอมูลผู
ปวย วิเคราะหการใชยาและวางแผนการใชยาจากกรณีศกึ ษาดูงานในสถานพยาบาล
และสถานปฏิบตั กิ ารชุมชนในชุมชน
PP 5202 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผูป ว ยวิกฤต
2(1/1-1/3-0)
(Pharmaceutical Care inCritically Ill Patients)
Prerequisite : PP 4182
Corequisite : PP 4142
การบริบาลทางเภสัชกรรมในผูป ว ยวิกฤต ผูป ว ยฉุกเฉินการรักษาภาว
การณหายใจลมเหลว การไหลเวียนโลหิตลมเหลวฝกวิเคราะห นําเสนอและอภิปราย
กรณีศกึ ษาทีส่ อดคลองกับภาคบรรยายและศึกษาดูงานในสถานพยาบาล สัมมนา
แลกเปลีย่ นประสบการณจากการศึกษาดูงานนอกสถานที่
PP 5212 เภสัชวิทยาของโภชนเภสัชภัณฑและเวชสําอาง
2(2/2-0-0)
(Pharmacology of Nutraceuticalsand Cosmeceuticals)
Prerequisite : PP 3123
ฤทธิท์ างเภสัชวิทยาของสารสําคัญตางๆในผลิตภัณฑเสริมอาหาร และ
ผลิตภัณฑเครือ่ งสําอาง กลไกการแสดงฤทธิป์ ระโยชนทางคลินกิ และฐานขอมูลการ
วิจยั ทางคลินกิ ทีเ่ กีย่ วของ ปฏิกริ ยิ าระหวางสารสําคัญในผลิตภัณฑกบั ยาขอควร
ระวัง การใชผลิตภัณฑในผูป ว ยเด็ก หญิงตัง้ ครรภ หญิงใหนมบุตรผูส งู อายุผปู ว ยโรค
ตับ ไตและโรคเรือ้ รังตางๆ และหลักการเลือกผลิตภัณฑ
PP 5222 เภสัชศาสตรเชิงบูรณาการ
2(1/1-1/3-0)
(Integrated Pharmaceutical Sciences)
Prerequisite : PP 4182 และ PP 4772
การบูรณาการองคความรูท างเภสัชศาสตรทง้ั ทางดานการบริบาลทาง
เภสัชกรรมดานเทคโนโลยีการผลิตและผลิตภัณฑ และดานเภสัชศาสตรสงั คม และ
การบริหาร โดยมุง เนนใหมคี วามรูร อบสามารถเชือ่ มโยงความรูต า งๆเขาดวยกัน เพือ่
เตรียมความพรอมทีจ่ ะปฎิบตั งิ าน
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PP 5232 อาหารและยาในการกีฬาและการออกกําลังกาย
2(2/2-0-0)
(Food and Drug in Sport and Exercise)
Prerequisite : PP 3123
เภสัชวิทยาของอาหารและยาตอรางกายสภาวะปกติและเมือ่ ออกกําลัง
กายโภชนาการทีค่ วรใชในนักกีฬายาและสารเพิม่ สมรรถภาพในการกีฬาความ
สัมพันธระหวางยาอาหารและการออกกําลังกายในผูป ว ยโรคเบาหวานความดัน
โลหิตสูงโรคหัวใจขาดเลือดโรคหอบหืด

PP 5302 ทักษะการประเมินอาการไมพงึ ประสงคของยา
2(0-2/6-0)
(Adverse Drugs ReactionAssessment Skills)
Prerequisite : PP 5172
วิเคราะหและประเมินอาการไมพงึ ประสงคการใชยาในผูป ว ยจริงในโรง
พยาบาลและสถานปฏิบตั กิ ารชุมชน กําหนดแนวทางแกไขปญหาและปองกันการจัด
เก็บขอมูลและการรายงานขอมูลตอศูนยตดิ ตามอาการไมพงึ ประสงคของผลิตภัณฑ
สุขภาพแหงชาติ

PP 5252 การบริบาลทางเภสัชกรรม
2(0-2/6-0)
ในสถานปฏิบตั กิ ารชุมชน
(Community Pharmaceutical Care
in Community Pharmacy)
Corequisite : PP 5162
ประยุกตความรูก ารบริบาลทางเภสัชกรรมตอผูป ว ยในสถานปฏิบตั กิ าร
เภสัชชุมชน เนนกิจกรรมการแนะนําการใชยา สมุนไพร ผลิตภัณฑเสริมอาหาร การ
ดูแลสุขภาพ เบือ้ งตน การดูแลผูป ว ยเรือ้ รัง การบริการขอมูลเภสัชผลิตภัณฑการ
รวมมือกับองคกรสาธารณสุข รวบรวมขอมูล วิเคราะหปญ
 หาแนวทางแกไขและนํา
เสนอกรณีศกึ ษาทีไ่ ดจากประสบการณ

PP 5312 ทักษะการใหคาํ ปรึกษาสําหรับเภสัชกร
2(1/1-1/2-0)
(Counseling Skills for Pharmacists)
Prerequisite : PP 4191
หลักจิตวิทยาและทฤษฎี การสือ่ สารเทคนิค การสือ่ ความหมายระหวาง
เภสัชกรกับผูป ว ยตัง้ แต การซักประวัตกิ ารใหคาํ แนะนําปรึกษาเทคนิค การติดตอ
สือ่ สารกับแพทยและบุคลากรสาธารณสุขตางๆเพือ่ การดูแลผูป ว ยทัง้ ในดานการใชยา
และการสรางเสริมสุขภาพ ฝกปฏิบตั กิ ารทีส่ อดคลองกับภาคบรรยาย

PP 5262 เภสัชวิทยาของยาใหม
2(1/1-1/3-0)
(Pharmacology of New Drugs)
Prerequisite : PP 3123
การศึกษายาใหมทม่ี กี ารนํามาใชในประเทศไทย โดยเนนเรือ่ งเภสัชวิทยา
เภสัชกรรมคลินกิ และรวมถึงรูปแบบผลิตภัณฑใหมๆดวย
สัมมนาในหัวขอเรือ่ งทีส่ อดคลองกับภาคบรรยาย
PP 5282 เภสัชพันธุศาสตร
2(2/2-0-0)
(Pharmacogenetics)
Prerequisite : PP 3123 และ PP 2113
ลักษณะและหนาทีข่ องหนวยพันธุกรรมมนุษย การผิดแผกหนวย
พันธุกรรมของแตละเชือ้ ชาติ หลักเบือ้ งตนของความผิดแผกพันธุกรรมตอเภสัช
จลนศาสตรและเภสัชพลศาสตรของยา กรณีศกึ ษาอิทธิพลของความผิดแผกทาง
พันธุกรรมตอการแสดงฤทธิท์ างเภสัชวิทยาของยาแตละชนิดผลกระทบจากความ
ผิดแผกทางพันธุกรรมตอการรักษาการปรับขนาดยา การเฝาระวังอาการไมพงึ
ประสงคในกลุม ผูป ว ยทีม่ คี วามผิดแผกทางพันธุกรรม
PP 5292 เภสัชกรรมคลินคิ โรคมะเร็ง
2(2/2-0-0)
(Clinical Oncology Pharmacy)
Prerequisite : PP 5111
ความรูต อ เนือ่ งจากรายวิชาเภสัชบําบัด 6 โดยมุง ศึกษาเกีย่ วกับโรค
มะเร็งทีพ่ บบอยทัง้ ในเด็กและผูใ หญ ลักษณะทางคลินคิ การวินจิ ฉัย และแนวทาง
การรักษาโดยเนนรายละเอียดเกีย่ วกับการรักษาดวยยาเคมีบาํ บัด การใหความรู
และใหคาํ ปรึกษาแกผปู ว ย และผูด แู ลเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ นระหวางรับการรักษา
รวมถึงการบริบาลผูป ว ยโรคมะเร็งระยะสุดทาย

PP 5322 การบริบาลทางเภสัชกรรม
2(2/2-0-0)
ในผูป ว ยทารกเด็กและผูส งู อายุ
(Pediatric and GeriatricPharmaceutical Care)
Prerequisite : PP 4142
การบริบาลทางเภสัชกรรมในผูป ว ยกลุม พิเศษโดยเนนผูป ว ย 2 กลุม
ใหญ ไดแก ผูส งู อายุและเด็กในผูส งู อายุ จะคํานึงถึงสรีระทีเ่ ปลีย่ นแปลงเพราะความ
ชรา เชน การเปลีย่ นแปลงทางเภสัชจลนศาสตร การเสือ่ มของประสาทตางๆสภาวะ
โรคเรือ้ รังและซับซอนหลายโรค คํานึงถึงการชะลอความชราในทารกและเด็กจะคํา
นึงถึงรางกายทีย่ งั ไมพฒ
ั นาเต็มที่ เชน ผูใ หญมคี วามแตกตางจากผูใ หญในดานสรีระ
ดานเภสัชจลนศาสตรตอ งคํานึงถึงการสงเสริมพัฒนาการของเด็กวิเคราะหปญ
 หาจาก
กรณีศกึ ษา
PP 5332 แนะนําการฝกงานดานการบริบาลทางเภสัชกรรม 2(1/1-1/3-0)
(Introduction to PharmaceuticalCare Clerkships)
Prerequisite : PP 4016
Corequisite : PP 5151
เตรียมนักศึกษาสําหรับการฝกงานดานการบริบาลทางเภสัชกรรม การทํา
งานกับผูป ว ยรวมทัง้ การดูแลผูป ว ยเบือ้ งตนเมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุ/เหตุฉกุ เฉิน ฝกการวางแผน
ดูแลผูป ว ยโรคตางๆ โดยนําความรูท างทฤษฎีมาประยุกตใช
PP 5412 การบริหารเภสัชกรรมชุมชน
2(2/2-0-0)
(Community Pharmacy Administration)
Prerequisite : PP 3432
การบริหารจัดการทีเ่ กีย่ วของกับการทําธุรกิจรานยา การวางแผนเปดราน
การเลือกทําเลการเลือกรูปแบบรานยา การขออนุญาตดําเนินกิจการการตกแตง
ภายนอก-ภายในรานยา การบริหารเวชภัณฑการบริหารงานบุคคลการบัญชีและ
ภาษีการตลาดปญหาและอุปสรรคในการบริหารรานยา การใหบริการผูป ว ยและ
ขอมูลดานยา
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PP 5422 เภสัชเศรษฐศาสตร
2(2/2-0-0)
(Pharmacoeconomics)
Prerequisite : PP 3432
การประยุกตหลักการทางเศรษฐศาสตรในงานเภสัชกรรม การศึกษาวิจยั
ดานเภสัชเศรษฐศาสตร การวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุนหรือทรัพยากรกับผลกระ
ทบทางคลินกิ ทางเศรษฐศาสตรและทางมนุษยธรรมอันเปนผลเนือ่ งจากการใชยา
หรือการใหบริการทางเภสัชกรรม

PP 5492 การตลาดและการเสนอขายเภสัชภัณฑ
2(2/2-0-0)
(Drug Marketing and Detailing)
Prerequisite : PP 3432
หลักการพืน้ ฐานของการตลาดในยุคปจจุบนั การสัมมนาอภิปรายเนือ้ หา
ตัวอยางกรณีศกึ ษาการนําไปใชกบั ธุรกิจดานการนําเสนอเภสัชภัณฑ และผลิตภัณฑ
เพือ่ สุขภาพตลอดจนการวางแผนกลยุทธทางการตลาด

PP 5432 การใชคอมพิวเตอรในวิชาชีพ
2(1/1-1/3-0)
(Computer Application in Pharmacy)
Prerequisite : PP 3432
คอมพิวเตอรและระบบการทํางานระบบปฏิบตั กิ ารโปรแกรมประยุกต
ทางเภสัชศาสตรระบบเครือขายอินเตอรเน็ต การจัดการฐานขอมูลคอมพิวเตอรกบั
ระบบงานบริการขอมูลยาและการบริหารเวชภัณฑ

PP 5522 ทักษะการสือ่ สารทางเภสัชกรรม
2(2/2-0-0)
(Communication Skills in Pharmacy)
Prerequisite : PP 3432
หลักและทฤษฎีการสือ่ สาร การสือ่ ความหมายระหวางเภสัชกรกับ
บุคลากรสาธารณสุขและผูม ารับบริการ เทคนิคการใหคาํ ปรึกษาการสือ่ สารประเภท
ตางๆ ทีใ่ ชในงานเภสัชกรรมจิตวิทยาและพฤติกรรมในการสือ่ สารเพือ่ การดูแลผูป ว ย
เกีย่ วกับเรือ่ งยาและสุขภาพ

PP 5442 การบริการเภสัชสนเทศ
2(1/1-1/2-0)
(Drug Information Service)
Prerequisite : PP 4182, PP 4191 และ EG 5273
การจัดตัง้ ศูนยบริการเภสัชสนเทศ การตอบคําถามและใหขอ มูลดานยา
และสุขภาพ การสนับสนุนงานของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัดของโรง
พยาบาลในดานการจัดการตํารับยา การจัดทํานโยบายการใชยา การใหการศึกษา
ตอเนือ่ งการจัดเตรียมและนําเสนอเภสัชสนเทศ

PP 5532 การบริหารเชิงธุรกิจสําหรับเภสัชกร
2(2/2-0-0)
(Business Management for Pharmacist)
Prerequisite : PP 3432
การประยุกตความรูจ ากการบริหารเภสัชกิจ เพือ่ จัดตัง้ องคกรธุรกิจยา
และสุขภาพ การวางแผนกอตัง้ ธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การสรางความไดเปรียบใน
การแขงขัน การวางแผนกลยุทธ การบริหารความเสีย่ ง การประกันภัยการบริหาร
จัดการทางบัญชีและภาษีการนําเขาการสงออก

PP 5452 จิตวิทยาองคการ
2(2/2-0-0)
(Organizational Psychology)
Prerequisite : PP 3432
ทฤษฎีองคการ โครงสรางและระบบการบริหารองคการทางเภสัชกรรม
กลุม ในองคการ การเปลีย่ นแปลง และพัฒนาองคการ การจัดการความสัมพันธ
ระหวางเภสัชกรและบุคลากรในองคการ การปฏิสมั พันธระหวางคนกับกลุม งาน
ปจจัยดานสังคมวิทยา จิตวิทยาและสภาพแวดลอมทีม่ ผี ลตอสุขภาพกายและจิตใจ
ของผูป ฏิบตั งิ าน การเรียนรูแ ละการตัดสินใจของบุคคลและกลุม ในองคการ การ
จัดการและการประสานงานระหวางพนักงานกับผูบ ริหารในองคการทาง
เภสัชกรรม

PP 5542 เภสัชระบาดวิทยา
2(2/2-0-0)
(Pharmacepidemiology)
Prerequisite : PP 2412
การศึกษา ผลของยาในกลุม ประชากรโดยนําหลักการระบาดวิทยาและรูป
แบบวิธกี ารศึกษาทางระบาดวิทยามาประยุกต ขอจํากัดของการศึกษาทางคลินกิ เพือ่
ขึน้ ทะเบียนยาใหมในการตรวจพบ อาการไมพงึ ประสงคจากการใชยาในมนุษย การ
เฝาระวังและการรายงานอาการทีไ่ มพงึ ประสงคทเ่ี กิดจากยาหลังยาออกสูต ลาด

PP 5462 ความเปนผูน าํ ในวิชาชีพ
2(2/2-0-0)
(Professional Leadership)
Prerequisite : PP 3432
ภาวะผูน าํ และทฤษฎีทเ่ี กีย่ วของกับบุคลิกภาพ พฤติกรรม ทัศนคติ คา
นิยม คุณธรรม การสรางแรงจูงใจ การสือ่ สารหลักการทํางานรวมกัน การสรางวิสยั
ทัศน และกลยุทธการสรางคานิยมและคุณคาภายในองคการ

PP 5552 จิตวิทยาสุขภาพสําหรับเภสัชกร
2(2/2-0-0)
(Health Psychology for Pharmacists)
Prerequisite : PP 3432
พฤติกรรมสุขภาพ ความเชือ่ ทางดานสุขภาพ ทฤษฎีและหลักการทาง
จิตวิทยาทีเ่ กีย่ วของกับพฤติกรรมสุขภาพ ปจจัยทีม่ ผี ลกับพฤติกรรมนิสยั และวิถชี วี ติ
ของบุคคลทีม่ ผี ลกับสุขภาพในดานตางๆ ความเครียดและการจัดการความเครียด
คุณภาพชีวติ ของผูป ว ย การปรับพฤติกรรมสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพและการ
ปองกันการเจ็บปวย การประยุกตใชทฤษฎี และหลักการทางจิตวิทยาสุขภาพในงาน
เภสัชกรรม
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PP 5612 เภสัชวิเคราะห 3
2(1/1-1/3-0)
(Pharmaceutical Analysis III)
Prerequisite : PP 4613 และ PP 4621
ความรูเ กีย่ วกับขอกําหนด (speciﬁcation) และการตัง้ ขอกําหน
ดมาตรฐานของวัตถุดบิ วัสดุการบรรจุและผลิตภัณฑสาํ เร็จรูปการประยุกตใชเครือ่ ง
มือในการวิเคราะหทดสอบและควบคุมคุณภาพของเภสัชภัณฑรปู แบบตางๆตามขอ
กําหนดในเภสัชตํารับเชนการตรวจสอบสารปนเปอ นสารสลายตัวการละลายของตัว
ยา (dissolution) ความสมาํ เสมอของตัวยา (uniformity of dosage unit)
และการทดสอบความคงสภาพของยารวมทัง้ หลักการพัฒนาวิธวี เิ คราะหและการ
ตรวจสอบความถูกตองของวิธวี เิ คราะหการจัดเตรียมเอกสารดานการควบคุม
คุณภาพเพือ่ การขึน้ ทะเบียนยาปฏิบตั กิ ารสอดคลองกับเนือ้ หาในภาคบรรยาย
PP 5672 เภสัชวิศวกรรม
2(2/2-0-0)
(Pharmaceutical Engineering)
Prerequisite : PP 4772
ศึกษาเกีย่ วกับปจจัยสําคัญเพือ่ เสริมการผลิตยาใหมคี ณ
ุ ภาพตามหลักวิศวกรรม
รูส ญั ลักษณทว่ ั ไปทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรม เชน แบบกอสราง แบบเครือ่ งจักร
ไฟฟา แบบทอ การเพิม่ ผลผลิต การศึกษางาน การทํางานใหงา ยและไดประสิทธิภาพ การ
วิเคราะหแบบงาน การทํางานอยางปลอดภัยและการประหยัดพลังงาน
PP 5682 ระบบนําสงยาขัน้ สูง
2(2/2-0-0)
(Advanced Drug Delivery Systems)
Prerequisite : PP 4772
หลักการพืน้ ฐานในการพัฒนาระบบนําสงยาในรูปแบบตางๆจลนศาสตร
การปลดปลอยยาจากระบบนําสงยา ปจจัยทีม่ ผี ลตอชีวประสิทธิผลของระบบนําสง
ยารูปแบบตางๆพอลิเมอรทใ่ี ชในการเตรียมระบบนําสงยา การนําสงยาทีเ่ ปนโปรตีน
และเปปไทด
PP 5692 การตรวจสอบความถูกตองในอุตสาหกรรมยา
2(2/2-0-0)
(Validation in Pharmaceutical Industry)
Prerequisite : PP 4782
ศึกษาหลักการและขอปฏิบตั ขิ องการตรวจสอบความถูกตองใน
อุตสาหกรรมยาทัง้ ในดานอุปกรณเครือ่ งมือกระบวนการผลิต การทําความสะอาด
สถานทีแ่ ละสิง่ อํานวยความสะดวกในดานการผลิต เชนระบบน้ำ ระบบอากาศโดย
มุง เนนทีก่ ารผลิตยาปราศจากเชือ้ เปนหลัก
PP 5702 การประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ 2
2(2/2-0-0)
(Pharmaceutical Quality Assurance II)
Prerequisite : PP 4642
หลักการของการประกันคุณภาพและการบริหารคุณภาพ เชน ระบบ
การแกไขและปองกัน การบริหารการเปลีย่ นแปลงการบริหารความเสีย่ ง การ
จัดการความรู การทบทวนคุณภาพผลิตภัณฑ การตรวจสอบตนเองระบบติดตาม
คุณภาพยา ปจจัยตอคุณภาพผลิตภัณฑ ระบบบริหารจัดการดานเอกสารการ
ประกันคุณภาพการศึกษาชีวสมมูล

PP 5713 การพัฒนาตํารับเภสัชภัณฑ
3(2/2-1/3-0)
(Development of Pharmaceutical Products)
Prerequisite : PP 4782
Corequisite : PP 4791
ศึกษาวิธกี ารตัง้ ตํารับเภสัชภัณฑและผลิตภัณฑสมุนไพรในรูปแบบตางๆ
อยางเปนระบบ การศึกษากอน การตัง้ ตํารับการออกแบบการทดลองเพือ่ ใหไดสตู ร
ตํารับทีเ่ หมาะสม การศึกษาความคงตัวของสูตรตํารับทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ และการศึกษาชีว
ประสิทธิผลของสูตรตํารับ การทดลองผลิตในขัน้ กึง่ อุตสาหกรรม รวมถึงการตรวจ
สอบความถูกตองของกระบวนการผลิต
PP 5723 โครงการพิเศษในสาย
3(0-3/9-0)
เทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑ
(Speacial Project in PharmaceuticalTechnology
and Product Development)
Prerequisite : PP 4613, PP 4911 และ PP 4772
กระบวนการคนควาและปฎิบตั กิ ารในหัวขอเฉพาะทางเภสัชเวทหรือ
เภสัชเคมีหรือเภสัชผลิตภัณฑระเบียบวิธกี ารวิจยั การฝกฝนทักษะในการคนควาขอมูล
จากฐานขอมูลตางๆการวางแผนการวิจยั การเขียนโครงการ การดําเนินการวิจยั การ
วิเคราะหขอ มูล การประยุกตสถิตใิ นการวิจยั การเขียนและนําเสนอผลงานการวิจยั
โดยเนนการศึกษาและคนควาดวยตนเองภายใตความควบคุมของอาจารยทป่ี รึกษา
PP 5732 การพัฒนาตํารับจากผลิตภัณฑธรรมชาติ
2(1/1-1/3-0)
(Natural Product Development)
Prerequisite : PP 4772 และ PP 4911
ศึกษาเกีย่ วกับการนําผลิตภัณฑจากธรรมชาติ ไดแก สมุนไพร มาพัฒนา
เปนตํารับยาในรูปแบบตางๆ ในระดับนํารองการเลือกวัตถุดบิ การควบคุมคุณภาพ
ระหวางการผลิตและผลิตภัณฑสาํ เร็จรูป การศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑศกึ ษา
ปญหาและแนวทางแกไข
PP 5772 ความคงตัวของยา
2(1/1-1/3-0)
(Drug Stability)
Prerequisite : PP 4772
วิถคี วามไมคงตัวของยากลุม ตางๆ และการรักษาความคงตัว วิธที ดสอบ
ความคงสภาพของเภสัชภัณฑรปู แบบตางๆ ทางดานฟสกิ สเคมีและจุลชีพ การ
วางแผนการทดลองเพือ่ หาอายุของยา การทดสอบสารกันเสียการทดสอบภาชนะ
บรรจุ ศึกษาขอกําหนดการทดสอบความคงสภาพทีใ่ ชในการขึน้ ทะเบียนตํารับยา
PP 5792 วิทยาศาสตรเครือ่ งสําอาง
2(1/1-1/3-0)
(Cosmetic Science)
Prerequisite : PP 3753
ความรูเ บือ้ งตนทีเ่ กีย่ วกับเครือ่ งสําอาง โดยเนือ้ หาของวิชาจะมุง เนนถึง
คุณสมบัตทิ างเคมี และกายภาพของสวนประกอบของเครือ่ งสําอางชนิดตางๆ หลัก
การและเทคนิคในการตัง้ สูตร การเลือกใชสารทีเ่ ปนสวนประกอบของสูตร รวมถึง
การฝกปฏิบตั ิ การตัง้ สูตรกฎหมายเครือ่ งสําอางและหลักการในการผลิตทีด่ ี การ
ควบคุมคุณภาพความปลอดภัยในการใชเครือ่ งสําอางและการประเมินเครือ่ งสําอาง
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PP 5822 การจัดการดานเภสัชอุตสาหกรรม
2(2/2-0-0)
(Industrial Pharmacy Management)
Prerequisite : PP 4772
การศึกษาการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตยาภายในประเทศ การ
จัดการโรงงานอุตสาหกรรมโดยรวม การจัดการการผลิต การวางผังโรงงานการ
วางแผน การผลิตการออกแบบงานการคิดคํานวณตนทุนการผลิต การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย การเลือกใชเครือ่ งมือเครือ่ งจักรและการบํารุงรักษาการใชพลังงาน
อยางประหยัด ความปลอดภัยในงานและการควบคุมมลภาวะตลอดจนมาตรฐาน
ของระบบงานตางๆ เชน PICS GMP, ISO KAISEN การบริหารความเสีย่ งและการ
ควบคุมคลังสินคา
PP 5832 ชีววิเคราะห
2(2/2-0-0)
(Bioassay)
Prerequisite : PP 3123 และ PP 2123
การตรวจสอบความปลอดภัยและการตรวจวิเคราะหคณ
ุ ภาพของยา
อาหาร เครือ่ งสําอาง และชีววัตถุ การตรวจวัดชีวสารในรางกายโดยใชสตั วทดลอง
การเพาะเลีย้ งเซลลและเนือ้ เยือ่ และวิธวี เิ คราะหทางระบบภูมคิ มุ กัน
PP 5842 การวิเคราะหยาในตัวอยางทางชีวภาพ
2(2/2-0-0)
(Analysis of Drug in Biological Specimens)
Prerequisite : PP 4613 และ PP 4621
ความรูเ กีย่ วกับเทคนิคการวิเคราะหยาในเลือดหรือปสสาวะ ซึง่ รวมถึงวิธี
การเก็บตัวอยาง การเตรียมตัวอยางวิธวี เิ คราะหและการเลือกวิเคราะหทเ่ี หมาะสม
เชน TLC, HPLC,GC เปนตน
PP 5852 การคนพบและพัฒนาตัวยา
2(2/2-0-0)
(Drug Discovery and Development)
Prerequisite : PP 3613
หลักการและขัน้ ตอนการคนหาและพัฒนาตัวยา ความรูเ บือ้ งตนเกีย่ วกับ
การออกแบบตัวยา การสรางแบบจําลองโมเลกุล การศึกษาความสัมพันธระหวาง
โครงสรางและการออกฤทธิ์ การดัดแปลงโครงสรางของยาการหาสูตรโครงสราง
เคมี ความรูเ บือ้ งตนเกีย่ วกับการสังเคราะหยาและปฏิกริ ยิ าเคมีทเ่ี กีย่ วของ
PP 5862 เคโมเมทริกซทางเภสัชเคมี
2(2/2-0-0)
(Chemometrics in PharmaceuticalChemistry)
Prerequisite : PP 4613
ความรูเ บือ้ งตนเกีย่ วกับเคโมเมทริกซ การวิเคราะหขอ มูลหลายตัวแปร
การสรางแบบจําลองมาตรฐานดวยวิธี MLR, PCR และ PLS การใชโปรแกรมเค
โมเมทริกซสาํ เร็จรูปและการนํามาประยุกตใชทางเภสัชเคมีในการวิเคราะหเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ
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PP 5922 การควบคุมมาตรฐานสมุนไพร
2(1/1/-1/3-0)
(Herbal Standard Control)
Prerequisite : PP 4911
หลักการและวิธกี ารจัดทําขอกําหนดมาตรฐานสมุนไพรทัง้ ดานเชิงปริมาณ
และคุณภาพ การควบคุมคุณภาพสมุนไพรทัง้ ในรูปเครือ่ งยาและผลิตภัณฑยาเตรียม
ปฏิบตั กิ ารสอดคลองกับเนือ้ หาในภาคบรรยาย
PP 5942 วิธกี ารทางพฤกษเคมี
2(1/1-1/3-0)
(Phytochemical Methodology)
Prerequisite : PP 4911 และ PP 4613
การสํารวจและการตรวจหาสารสําคัญในพืชสมุนไพรวิธกี ารทัว่ ไปในการ
สกัด การแยก การทําใหบริสทุ ธิ์ หลักการและวิธกี ารใชเครือ่ งมือทีเ่ กีย่ วของกับงาน
วิจยั ทางเภสัชเวทการวิเคราะหขอ มูล เทคนิคทีใ่ ชในการอานผลเพือ่ บงชีห้ รือพิสจู น
เอกลักษณของสาร
ปฏิบตั กิ ารสอดคลองกับเนือ้ หาในภาคบรรยาย
PP 5952 การประเมินเครือ่ งยาสมุนไพรดวยกลองจุลทรรศน 2(1/1-1/3-0)
(Indigenous Drugs Evaluationwith Microscope)
Prerequisite : PP 4911
ศึกษา พรอมทัง้ ปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับเครือ่ งยาสมุนไพรแหงทีไ่ ดจากสวน
ตางๆของพืช เชน ใบ ดอก ผล เปลือก แกน เหงา และราก เปนตน ทีใ่ ชเปนวัตถุดบิ
ในการผลิตยาหรือผลิตภัณฑทไ่ี ดจากผงยาสมุนไพรดวยกลองจุลทรรศน เพือ่ พิสจู น
เอกลักษณของพืชสมุนไพรนัน้ ๆ และตรวจสอบการปนเปอ นและปนปลอมของยา
สมุนไพรในวัตถุดบิ และผลิตภัณฑทไ่ี ดจากผงยาสมุนไพร
PP 6004 การฝกงานบริบาล
4(0-0-4/16)
ทางเภสัชกรรมในผูป ว ยนอก 1
(Ambulatory Care Clerkship I)
Prerequisite : PP 4016 สอบประมวลความรูส าํ หรับนักศึกษาเภสัชศาสตรชน้ ั ปท่ ี 5
Corequisite : PP 5151
ฝกปฏิบตั งิ านบริบาลทางเภสัชกรรมในแผนกผูป ว ยนอกของสถาน
พยาบาล ตัง้ แตการซักประวัติ การอานเวชระเบียนการบันทึกประวัตอิ ยางเปนระบบ
การคัดกรอง การสงตอผูป ว ย การรวมกับแพทยในการดูแลผูป ว ยโรคเรือ้ รังโดยเนน
โรคในระบบทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร และโรคติดเชือ้ เรือ้ รัง คนหาปญหาการ
ใชยาแลวหาวิธแี กไข ติดตามการใชยา ใหคาํ แนะนําการใชยาและการสงเสริมสุขภาพ
ฝกนําเสนอกรณีผปู ว ยฝกการบรรยายความรูด า นยาแกบคุ ลากรทางการแพทยตา งๆ
โดยมีจาํ นวนชัว่ โมงฝกงานรวมทัง้ สิน้ ไมตาํ กวา 240 ชัว่ โมง
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PP 6014 การฝกงานบริบาล
4(0-0-4/16)
ทางเภสัชกรรมในผูป ว ยนอก 2
(Ambulatory Care Clerkship II)
Prerequisite : สอบประมวลความรูส าํ หรับนักศึกษาเภสัชศาสตรชน้ั ปท่ี 5
Corequisite : PP 5151
ฝกปฏิบตั งิ านบริบาลทางเภสัชกรรมในแผนกผูป ว ยนอกของสถาน
พยาบาล โดยมีการฝกปฏิบตั งิ านตัง้ แตการซักประวัติ การอานเวชระเบียน การ
บันทึกประวัตอิ ยางเปนระบบ การคัดกรอง การสงตอผูป ว ย การรวมกับแพทยใน
การดูแลผูป ว ยโรคเรือ้ รัง โดยเนนโรคในระบบหลอดเลือดและหัวใจโรคทางเมแทบอ
ลิสม คนหาปญหา การใชยาแลวหาวิธแี กไขติดตามการใชยา ใหคาํ แนะนําการใชยา
และการสงเสริมสุขภาพ ฝกนําเสนอกรณีผปู ว ยฝกการบรรยายความรูด า นยาแก
บุคลากรทางการแพทยตา งๆ โดยมีจาํ นวนชัว่ โมงฝกงานรวมทัง้ สิน้ ไมตาํ กวา 240
ชัว่ โมง
PP 6034 การฝกงานบริการเภสัชสนเทศ
4(0-0-4/16)
(Drug Information Service Clerkship)
Prerequisite :สอบประมวลความรูส าํ หรับนักศึกษาเภสัชศาสตรชน้ั ปท่ี 5
Corequisite : PP 5151
ฝกปฏิบตั งิ านบริการเภสัชสนเทศอยางเปนระบบ ตัง้ แตการรับคําถาม
ซักถามขอมูลเพิม่ เติมจากผูถ าม คนหาขอมูลวิเคราะห รวบรวม เรียบเรียงคําตอบ
ใหรดั กุมและเขาใจงาย ติดตามผลการใหบริการและหาแนวทางพัฒนาการบริการ
ฝกทํารายงานเพือ่ นําเสนอตอคณะกรรมการเภสัชกรรม และการบําบัดของโรง
พยาบาล ฝกนําเสนอกรณีผปู ว ย ฝกการบรรยายความรูด า นยาแกบคุ ลากรทางการ
แพทยตา งๆ โดยมีจาํ นวนชัว่ โมงฝกงานรวมทัง้ สิน้ ไมตาํ กวา 240 ชัว่ โมง
PP 6044 การฝกงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผูป ว ยวิกฤต 4(0-0-4/16)
(Critical Care Clerkship)
Prerequisite : สอบประมวลความรูส าํ หรับนักศึกษาเภสัชศาสตรชน้ั ปท่ี 5
Corequisite : PP 5202
การฝกปฏิบตั งิ านบริบาลทางเภสัชกรรมในแผนกผูป ว ยวิกฤตของสถาน
พยาบาล ตัง้ แตการอานเวชระเบียน การบันทึกประวัตอิ ยางเปนระบบ คนหาปญหา
การใชยาแลวหาวิธแี กไขการวางแผนการรักษารวมกับแพทย การติดตามการบริหาร
ยาและผลการใชยา ฝกนําเสนอกรณีผปู ว ยฝกการบรรยายความรูด า นยาแกบคุ ลากร
ทางการแพทยตา งๆ โดยมีจาํ นวนชัว่ โมงฝกงานรวมทัง้ สิน้ ไมตาํ กวา 240 ชัว่ โมง
PP 6054 การฝกงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผูป ว ยมะเร็ง 4(0-0-4/16)
(Cancer Care Clerkship)
Prerequisite : สอบประมวลความรูส าํ หรับนักศึกษาเภสัชศาสตรชน้ั ปท่ี 5
Corequisite : PP 5292
การฝกปฏิบตั งิ านบริบาลทางเภสัชกรรมในผูป ว ยมะเร็งของสถาน
พยาบาล ตัง้ แตการอานเวชระเบียน การซักประวัติ การบันทึกประวัตอิ ยางเปน
ระบบ คนหาปญหาการใชยาแลวหาวิธแี กไข การวางแผนการรักษารวมกับแพทย
การติดตามการบริหารยาและผลการใชยา ฝกนําเสนอกรณีผปู ว ยฝกการบรรยาย
ความรูด า นยาแกบคุ ลากรทางการแพทยตา งๆ โดยมีจาํ นวนชัว่ โมงฝกงานรวมทัง้ สิน้
ไมตำ่ กวา 240 ชัว่ โมง

PP 6064 การฝกงานบริบาล
4(0-0-4/16)
ทางเภสัชกรรมในผูป ว ยทารกและเด็ก
(Pediatric Care Clerkship)
Prerequisite : สอบประมวลความรูส าํ หรับนักศึกษาเภสัชศาสตรชน้ั ปท่ี 5
Corequisite : PP 4142
การฝกปฏิบตั งิ านบริบาลทางเภสัชกรรมในแผนกผูป ว ยทารกและเด็กของ
สถานพยาบาล ตัง้ แตการอานเวชระเบียนการซักประวัติ การบันทึกประวัตอิ ยางเปน
ระบบ คนหาปญหาการใชยาแลวหาวิธแี กไข การวางแผนการรักษารวมกับแพทย
การติดตามการบริหารยาและผลการใชยา ฝกนําเสนอกรณีผปู ว ยฝกการบรรยายความ
รูด า นยาแกบคุ ลากรทางการแพทยตา งๆโดยมีจาํ นวนชัว่ โมงฝกงานรวมทัง้ สิน้ ไมตาํ
กวา 240 ชัว่ โมง
PP 6134 การฝกงานบริบาลเภสัชกรรมชุมชนเชิงลึก
4(0-0-4/16)
(Advance Community PharmaceuticalCare Clerkship)
Prerequisite : PP 4016 สอบประมวลความรูส าํ หรับนักศึกษาเภสัชศาสตรชน้ั ปท่ี 5
Corequisite : PP 5014
ฝกปฏิบตั งิ านดูแลผูป ว ยโรคเรือ้ รัง ทีม่ กี ารใชงานอยางตอเนือ่ ง โดยอาศัย
หลักการบริหารการใชยาเพือ่ บําบัดโรค (Medication Therapy Management:
MTM) คนหาและทบทวนการใชยาจดบันทึกรายงานวางแผนการแกไขปญหาและ
การสงตอผูป ว ยไปยังสถานพยาบาล จัดทําเอกสาร ติดตามการใชยา และประเมิน
ผลลัพธตอ ผูป ว ย
PP 6144 การฝกงานติดตามและ
4(0-0-4/16)
ดูแลสุขภาพผูป ว ยทีบ่ า น
(Home Health Care Clerkship)
Prerequisite :สอบประมวลความรูส าํ หรับนักศึกษาเภสัชศาสตรชน้ั ปท่ี 5
Corequisite : PP 5014
การฝกปฏิบตั งิ านดูแลผูป ว ยโรคเรือ้ รังทีบ่ า นทบทวนการใชยาเพือ่ ใหคาํ
แนะนําหรือสงตอวางแผนการใชยาอยางเหมาะสมเพือ่ ใหเกิดประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยในการใชยา ติดตามเพือ่ แกไข ปองกันปญหาอันเกิดจากการใชยา สงเสริม
สนับสนุน การปองกันโรค รวมกับบุคลากรสาขาอืน่ ๆ ไดอยางเปนระบบ และมี
ประสิทธิภาพ
PP 6154 การฝกงานบริบาล
4(0-0-4/16)
ทางเภสัชกรรมดานโภชนศาสตรคลินกิ
(Pharmaceutical Care Clerkshipin Clinical Nutrition)
Prerequisite :สอบประมวลความรูส าํ หรับนักศึกษาเภสัชศาสตรชน้ั ปท่ี 5
Corequisite : PP 5122
การฝกนักศึกษาใหสามารถประเมินความตองการสารอาหารและวิธกี าร
ใหสารอาหารของผูป ว ยในสภาวะตางๆรูข อ ควรระวังและขอจํากัดในการใหสาร
อาหารดวยวิธพี เิ ศษ ไดแก การใหอาหารทางหลอดเลือดดํา การใหอาหารทางสาย
ใหอาหาร เปนตน สามารถเตรียมสูตรอาหารทางหลอดเลือดดําเลือกใชผลิตภัณฑ
สําเร็จรูปทัง้ ทีเ่ ปนอาหารทางหลอดเลือดดําและอาหารเหลวทางสายใหอาหาร
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PP 6164 การฝกงานคุม ครองผูบ ริโภค
4(0-0-4/16)
(Consumer Protection Clerkship)
Prerequisite : สอบประมวลความรูส าํ หรับนักศึกษาเภสัชศาสตรชน้ั ปท่ี 5
การฝกปฏิบตั งิ านดานนโยบายดานสุขภาพทีเ่ กีย่ วของกับงานคุม ครองผู
บริโภค กระบวนการคุม ครองผูบ ริโภคอันประกอบดวยการวิเคราะหพฤติกรรมผู
บริโภค การรณรงคใหความรูจ ริยธรรมและการบังคับใชกฎหมายการเสริมพลังอํานาจ
และการจัดการความเสีย่ งดานยาและสุขภาพโดยมีจาํ นวนชัว่ โมงรวมทัง้ สิน้ ไมตาํ
กวา 240 ชัว่ โมง

PP 6244 การฝกงานการวิจยั ยาทางคลินคิ
4(0-0-4/16)
(Clinical Research Clerkship)
Prerequisite : สอบประมวลความรูส าํ หรับนักศึกษาเภสัชศาสตรชน้ั ปท่ี 5
ฝกปฏิบตั กิ ารงานวิจยั คลินคิ ทัง้ ในสถานบริการรักษาพยาบาลและใน
ชุมชน การเขียนโครงรางการออกรูปแบบงานวิจยั ทีเ่ หมาะสมกับโจทยงานวิจยั ยืน่ ขอ
ทุนสนับสนุนโครงการการขอรับการพิจารณาตอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ใน
มนุษยการบริหารและการดําเนินโครงการการเขียนรายงาน และการเผยแพรผลงาน
ผานวารสารวิชาการ และนําเสนอในทีป่ ระชุมวิชาการ

PP 6214 การจัดการระบบยาในโรงพยาบาล
4(0-0-4/16)
(Hospital Medication ManagementSystem)
Prerequisite : PP 4016 และสอบประมวลความรูส าํ หรับนักศึกษาเภสัชศาสตรชน้ ั ปท่ ี 5
Corequisite : PP 4232
การฝกปฏิบตั งิ านในการประยุกตหลักการจัดการครอบคลุมกระบวน
การหลักในระบบการจัดการดานยาสําหรับสถานพยาบาลมุง เนนการพัฒนาคุณภาพ
สอดคลองกับมาตรฐานงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลและมาตรฐานการพัฒนาคุณภา
พอืน่ ๆ การจัดการความเสีย่ งการประเมินตนเองความเชือ่ มโยงการทํางานเปนทีม
การสือ่ สารและสัมพันธภาพกับบุคลากรทางการแพทยอน่ื ๆ

PP 6304 การฝกงานสายเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนา
4(0-0-4/16)
เภสัชภัณฑดา นการวิจยั และพัฒนา 2
(Professional Training in Pharmaceutical
Industry - Research and Development II)
Prerequisite : สอบประมวลความรูส าํ หรับนักศึกษาเภสัชศาสตรชน้ั ปท่ี 5
ฝกงานดานวิจยั และพัฒนาสูตรตำรับ เพือ่ ฝกทักษาะดานกระบวนการคิด
และแกไขปญหาเบือ้ ตนทีเ่ กีย่ วกับการวิจยั และพัฒนา และใหเขาใจถึงระบบวางแผน
ในงานวิจยั และพัฒนาเภสัชภัณฑและผลิตภัณฑสขุ ภาพ รวมทัง้ เขาใจถึงบทบาทและ
หนาทีข่ องเภสัชกรผูค วบคุมดูแลในหนวยงานดังกลาวในโรงงานยา โรงงานเครือ่ ง
สำอาง หนวยผลิตในโรงพยาบาลหรือหนวยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ โดยมีจำนวนชัว่ โมง
ฝกงานรวมทัง้ สิน้ ไมตำ่ กวา 240 ชัว่ โมง

PP 6224 การฝกงานบริบาล
4(0-0-4/16)
ทางเภสัชกรรมในผูป ว ยอายุรกรรม 1
(Medicine Clerkship I)
Prerequisite : PP 4016 สอบประมวลความรูส าํ หรับนักศึกษาเภสัชศาสตรชน้ั ปท่ี 5
Corequisite : PP 5151
ฝกปฏิบตั งิ านบริบาลทางเภสัชกรรมในแผนกผูป ว ยในตัง้ แตการอานเวช
ระเบียน การซักประวัติ การบันทึกประวัตอิ ยางเปนระบบ การคนหาปญหาการใชยา
แลวหาวิธแี กไขการวางแผนการรักษารวมกับแพทยและผูป ว ย การติดตามการบริหาร
ยา และผลการใชยา ฝกนําเสนอกรณีผปู ว ยฝกการบรรยายความรูด า นยาแกบคุ ลากร
ทางการแพทยตา งๆโดยมีจาํ นวนชัว่ โมงฝกงานรวมทัง้ สิน้ ไมตาํ กวา 240 ชัว่ โมง
PP 6234 การฝกงานบริบาล
4(0-0-4/16)
ทางเภสัชกรรมในผูป ว ยอายุรกรรม 2
(Medicine Clerkship II)
Prerequisite : PP 4016 สอบประมวลความรูส าํ หรับนักศึกษาเภสัชศาสตรชน้ั ปท่ี 5
Corequisite : PP 5151
ฝกปฏิบตั งิ านบริบาลทางเภสัชกรรมในแผนกผูป ว ยในอยางเปนระบบ ใน
ผูป ว ยโรคทางอายุรศาสตรทพ่ี บบอยในเวชปฏิบตั ิ เชน โรคระบบหัวใจและหลอด
เลือด โรคระบบตอมไรทอ โรคระบบทางเดินอาหารโรคระบบทางเดินหายใจรวมกับ
สหสาขาวิชาชีพ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดจากการใชยาของผูปวยแตละราย
ฝกการนําเสนอกรณีศกึ ษา การใหความรูแ กบคุ ลากรทางการแพทยโดยมีจาํ นวน
ชัว่ โมงฝกปฏิบตั งิ านรวมทัง้ สิน้ ไมตาํ กวา 240 ชัว่ โมง

PP 6314 การฝกงานสายเทคโนโลยี
4(0-0-4/16)
การผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑดา นการผลิต 2
(Professional Training in
PharmaceuticalIndustry - Production II)
Prerequisite : สอบประมวลความรูส าํ หรับนักศึกษาเภสัชศาสตรชน้ั ปท่ี 5
ฝกงานดานการผลิตเพือ่ ฝกทักษะดานกระบวนการคิด และแกปญ
 หา
เบือ้ งตนทีเ่ กีย่ วกับการผลิตและใหเขาใจถึงระบบวางแผนการผลิต การควบคุมและ
ตรวจสอบความถูกตองในกระบวนการผลิต รวมทัง้ เขาใจถึงบทบาทและหนาทีข่ อง
เภสัชกรผูค วบคุมดูแลในหนวยงานดังกลาวในโรงงานยา โรงงานเครือ่ งสําอาง หนวย
ผลิตในโรงพยาบาลหรือหนวยงานอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วของ โดยมีจาํ นวนชัว่ โมงฝกงานรวมทัง้
สิน้ ไมตาํ กวา 240 ชัว่ โมง
PP 6324 การฝกงานสายเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนา
4(0-0-4/16)
เภสัชภัณฑดา นการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ 2
(Professional Training in PharmaceuticalIndustry - Quality
Control and QualityAssurance II)
Prerequisite : สอบประมวลความรูส าํ หรับนักศึกษาเภสัชศาสตรชน้ั ปท่ี 5
ฝกปฏิบตั งิ านดานการประกันคุณภาพการวิเคราะหและการควบคุม
คุณภาพระบบ GMP ระบบขนสงและคลังสินคาระบบมาตรฐานอืน่ ๆและงานดาน
เอกสารตางๆทีเ่ กีย่ วของในงานดานอุตสาหกรรมในโรงงานยาโรงงานเครือ่ งสําอาง
หนวยผลิตในโรงพยาบาลหรือหนวยงานอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วของโดยมีจาํ นวนชัว่ โมงฝกงาน
รวมทัง้ สิน้ ไมตาํ กวา 240 ชัว่ โมง
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PP 6564 การฝกงานสายเทคโนโลยี
4(0-0-4/16)
การผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑดา นการวิจยั และพัฒนา 1
(Professional Training inPharmaceutical
Industry-Researchand Development I)
Prerequisite : สอบประมวลความรูส าํ หรับนักศึกษาเภสัชศาสตรชน้ั ปท่ี 5
ฝกงานดวยการวิจยั และพัฒนาสูตรตํารับเพือ่ ฝกทักษะดานกระบวนการ
คิด และแกไขปญหาเบือ้ งตน ทีเ่ กีย่ วกับการวิจยั และพัฒนาและใหเขาใจถึงระบบ
วางแผนในงานวิจยั และพัฒนาเภสัชภัณฑและผลิตภัณฑสขุ ภาพ รวมทัง้ เขาใจถึง
บทบาทและหนาทีข่ องเภสัชกรผูค วบคุมดูแลในหนวยงานดังกลาวในโรงงานยาโรง
งานเครือ่ งสําอาง หนวยผลิตในโรงพยาบาลหรือหนวยงานอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วของโดย มีจาํ
นวนชัว่ โมงฝกงานรวมทัง้ สิน้ ไมตาํ กวา 240 ชัว่ โมง
PP 6574 การฝกงานสายเทคโนโลยี
4(0-0-4/16)
การผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑดา นการผลิต 1
(Professional Training inPharmaceutical
Industry-Production I)
Prerequisite : สอบประมวลความรูส าํ หรับนักศึกษาเภสัชศาสตรชน้ั ปท่ี 5
ฝกงานดานการผลิตเพือ่ ฝกทักษะดานกระบวนการคิดและแกไขปญหาเบือ้ ง
ตนทีเ่ กีย่ วกับการผลิตและใหเขาใจถึงระบบวางแผนการผลิต การควบคุมและตรวจสอบ
ความถูกตองในกระบวนการผลิตรวมทัง้ เขาใจถึงบทบาทและหนาทีข่ องเภสัชกร
PP 6584 การฝกงานสายเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนา
4(0-0-4/16)
เภสัชภัณฑดา นการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ 1
(Professional Training inPharmaceutical
Industry-QualityControl and Quality Assurance I)
Prerequisite : สอบประมวลความรูส าํ หรับนักศึกษาเภสัชศาสตรชน้ั ปท่ี 5
ฝกปฏิบตั งิ านดานการประกันคุณภาพการวิเคราะหและการควบคุม
คุณภาพระบบ GMP ระบบขนสงและคลังสินคาระบบมาตรฐานอืน่ ๆและงานดาน
เอกสารตางๆทีเ่ กีย่ วของในงานดานอุตสาหกรรมในโรงงานยาโรงงานเครือ่ งสําอาง
หนวยผลิตในโรงพยาบาลหรือหนวยงานอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วของโดยมีจาํ นวนชัว่ โมงการ
ฝกงานรวมทัง้ สิน้ ไมตาํ กวา 240 ชัว่ โมง

PP 6594 การฝกงานสายเทคโนโลยี
4(0-0-4/16)
การผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑดา นวิทยาศาสตรเภสัชกรรม
(Professional Training in
PharmaceuticalIndustry-Pharmaceutical Sciences)
Prerequisite : สอบประมวลความรูส าํ หรับนักศึกษาเภสัชศาสตรชน้ั ปท่ี 5
ฝกปฏิบตั งิ านวิชาชีพตามความสนใจของนักศึกษาเพิม่ เติมจากการฝกงาน
วิชาชีพในสายเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑดา นวิจยั และพัฒนาดานการ
ผลิตและดานการควบคุมคุณภาพและการประกันคุรภาพ 1 และ 2 ในโรงงานยา
โรงงานเครือ่ งสําอางหรือหนวยผลิตในโรงพยาบาลหรือหนวยงานอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วของโด
ยมีจาํ นวนชัว่ โมงฝกงานรวมทัง้ สิน้ ไมตาํ กวา 240 ชัว่ โมง
PY 1302 สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
2(2/2-0-0)
(Herbs for Health)
Prerequisite : None
ความสำคัญและประโยชนของวิชาสถิติ การเก็บรวบรวมขอมูล
ประเภทของขอมูล การสุมตัวอยาง การนำเสนอขอมูลดวยสถิติ
เชิงพรรณนา ความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม
แบบตอเนื่องและแบบไมตอเนื่อง การแจกแจงของฟงกชันจากตัวอยางสุม
การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน
ST 1053 สถิติเบื้องตน
3(3/3-0-0)
(Introduction to Statistics)
Prerequisite : None
ศึกษารายละเอียดของสมุนไพรที่ใชในผลิตภัณฑเสริมอาหาร เครื่อง
ดื่ม และเครื่องสำอาง รวมถึงผลของสมุนไพรที่มีตอสุขภาพ โดยเนนถึงผลิตภัณฑ
ธรรมชาติที่มีอยูในประเทศ

