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BH 2371 ปฏิบัติการชีวเคมี    1(0-1/3-0)

 (Biochemistry Laboratory)

Prerequisite  :  BH 2354

 เทคนิคการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสุขภาพ

การวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมีและเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล ปฏิกิริยาของ

เอนไซมและการสกัดสารพันธุกรรม

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

BI 1071 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล 1(0-1/3-0)

 (Laboratory of General Biologyand Cell Biology)

Corequisite   :  BI 1053

 ปฏิบัติการเก่ียวกับเทคนิคเบ้ืองตนทางชีววิทยา การใชกลองจุลทรรศน 

โครงสรางและกลไกการทํางานของเซลลการเจริญและพัฒนาของตัวออนโครงสราง

ของเน้ือเย่ือพืชและสัตวพันธุกรรมและระบบนิเวศ

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

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

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

AN 2123 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา2  3(3/3-0-0)

 (Anatomy and Physiology II)

Prerequisite : AN 2113

 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของระบบไหลเวียนระบบหายใจระบบ

ทางเดินอาหาร ระบบขับถายปสสาวะ และสรีรวิทยาของการปรับตัว

AN 2151 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา1 1(0-1/3-0)

 (Anatomy and Physiology Laboratory I)

Corequisite : AN 2113

 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของเซลลเนื้อเยื่ออวัยวะ

ตางๆ ระบบประสาท ระบบโครงกระดูก ระบบกลามเนื้อ ระบบตอมไรทอ และ

ระบบสืบพันธุ

AN 2161 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตและสรีรวิทยา2 1(0-1/3-0)

 (Anatomy and Physiology Laboratory II)

Corequisite : AN 2123

 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของ ระบบไหลเวียน ระบบ

หายใจ ระบบทางเดินอาหาร และระบบขับถายปสสาวะ

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



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 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอโลกทัศน โลก
ทัศนกับการดำเนินชีวิตท่ีดีงามเพ่ือเขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอ่ืน สังคมและส่ิง
แวดลอม บนพ้ืนฐานจริยธรรมทางปรัชญาและศาสนา โลกทัศนท่ีมีตอการอุทิศตนเพ่ือสวน
รวม และการเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพของสังคมและของโลก

GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต   2(2/2-0-0)
 (Psychology  for  Living)
Prerequisite : None
 ศาสตรเก่ียวกับความเขาใจตนเอง การตระหนักในคุณคาของตน ความเขาใจ
ผูอ่ืน การสรางความสัมพันธ การมีสุขภาพจิตท่ีดีในการดำรงชีวิตเสริมสรางการทำงานรวม
กับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการกับปญหา และการพัฒนาศักยภาพแหงตน
 
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก   2(2/2-0-0)
 (Thailand in Contemporary World Events)
Prerequisite : None
 การปรับตัวของไทยดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและส่ิง
แวดลอม การส่ือสารและเทคโนโลยี โอกาสและผลกระทบจากการรวมกลุมทาง
เศรษฐกิจ แนวคิดการคาเสรี ไทยกับเขตการคาเสรีสำคัญ แนวโนมของภูมิภาคเอเซียและ
สถานการณโลกในอนาคต  ตลอดจนความรวมมือในการแกปญหาของประชาคมโลก
เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน

GE 1112  ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง   2(2/2-0-0)
             (Life and Sufficiency Economy)
Prerequisite :  None
 ความเปนมาและความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ
ทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ การประยุกตใชปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน แนวทางการดำเนินชีวิตและ
การปฏิบัติตนตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธระหวางเกษตรทฤษฎี
ใหมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาในโครงการพระราชดำริ การประยุกต
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม 
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กรณีตัวอยางเศรษฐกิจพอเพียง
และการรวมเปนพลังขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

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

 ฝกทักษะการใชภาษาไทยในชีวิตและสังคม ดานการฟง พูด การอานและ

การเขียน การฟงและการอาน จับใจความ การพูดในท่ีประชุม การเขียนความเรียง

ตางๆ การใชภาษาส่ือมวลชน การอานส่ิงพิมพประเภทตางๆ เพ่ือเปนเคร่ืองมือในการ

ศึกษาหาความรู และการใชภาษาในการส่ือสารในชีวิตประจำวัน การรูเทาทันความ

เปล่ียนแปลงทางภาษาไทยท่ีเกิดข้ึนในสังคม ท้ังฐานะผูรับสารและผูสงสาร

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

20
คูมือการศึกษา  ปการศึกษา 2563



GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม   2(2/2-0-0)

 (Modern Entrepreneurship)

Prerequisite : None (ไมเปดสำหรับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา)

 แนวคิดในการจัดการธุรกิจ ความสำคัญของธุรกิจ พื้นฐานความรูทาง

ธุรกิจ ที่สามารถนำไปใชในการเปนผูประกอบการ การวางแผนธุรกิจเพื่อใชในการ

ดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม ส่ิงแวดลอม 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 

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

 การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันและโปรแกรมประยุกตในการ

สืบคนขอมูล การแสวงหาความรู การส่ือสารและการแลกเปล่ียนขอมูลอิเล็กทรอนิกส

บนเครือขายคอมพิวเตอร ฐานขอมูลและแหลงขอมูลเพ่ือการเรียนรู คุณธรรม 

จริยธรรมในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

GE 1132 ทักษะและกระบวนการคิด    2(2/2-0-0)

 (Thinking Skills and Processes)

Prerequisite : None

 ลักษณะและขอบขายของแนวคิด หลักของเหตุผล วิธีการสรางทักษะ

การคิด การคิดอยางเปนระบบ การคิดอยางมีเหตุผลการคิดในเชิงวิพากษวิจารณ 

การคิดสรางสรรค การคิดแกปญหาและการเขียนแผนผังความคิด การตรวจสอบ

ขอความคิดการวิเคราะห สังเคราะหและแกไขในสถานการณ และประยุกตใชใน

การดำเนินชีวิต

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 เรียนรูคำศัพทท่ัวไปในชีวิตประจำวัน และระบบ

ไวยากรณพ้ืนฐานงายๆ การเขียนตัวอักษรจีนตลอดจนการฝกหัดเขียนเรียงความส้ันๆ
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MA 1043 แคลคูลัสประยุกต    3(3/3-0-0)

 (Applied Calculus)

Prerequisite : None

 เวกเตอรในปริภูมิ  3  มิติการบวกการลบผลคูณเชิงสเกลารและผลคูณ

เชิงเวกเตอรฟงกชันลิมิตและความตอเนื่องอนุพันธและการประยุกตการอินทิเกรต

และการประยุกตเทคนิคของการอินทิเกรตสมการเชิงอนุพันธการแกระบบสมการ

โดยใชเมทริกซและดีเทอรมิแนนต

MI 2131 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา   1(0-1/3-0)

 (Microbiology Laboratory)

Corequisite   :  MI 2133

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคทางจุลชีววิทยา ลักษณะ  ชนิดวิธีการแยก

เชื้อใหบริสุทธิ์ การพิสูจนเอกลักษณและสมบัติเฉพาะของจุลชีพที่มักกอใหเกิดโรค

การทดสอบความไวของสารในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ

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

 บทนําเขาสูวิชาชีพเภสัชกรรม ประวัติ และความเปนมาของวิชาชีพ

ปรัชญาแหงวิชาชีพและจรรยาบรรณขอบขายงานเภสัชกรรม เภสัชศาสตรศึกษาใน

ประเทศไทย รายวิชาตางๆในหลักสูตรความตอเน่ือง และการประยุกตใชตําราหลัก

และการคนควา องคกรวิชาชีพตางๆบทบาทของเภสัชกรในสาขาวิชาชีพตางๆ

GE 2222 ตรรกวิทยา : การใชเหตุผลในชีวิตประจำวัน 2(2/2-0-0)

 (Logic : Reasoning for Daily Life) 

Prerequisite : None 

 ความหมายและขอบเขตของตรรกวิทยา  ภาษากับการอางเหตุผล 

ประโยคตรรกวิทยาและการตีความประโยคไวยากรณใหเปนประโยคตรรกวิทยา 

การอางเหตุผลทางตรรกวิทยา เกณฑตัดสินการอางเหตุผล  ขอบกพรองในการ

อางเหตุผลและการวิเคราะหการอางเหตุผลที่ปรากฏในชีวิตประจำวัน

GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม   2(2/2-0-0)

 (Humans and Environments)

Prerequisite : None

 ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ปญหาและ

ผลกระทบจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางการแก

ปญหาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนและสราง

ความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดลอม

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
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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

PP 2113 พยาธิวิทยาคลินิก    3(3/3-0-0)

 (Clinical Pathology)

Prerequisite  :  AN  2123

Corequisite   :  BH 2354 และ MT 3412

 ความรูพ้ืนฐานของการเกิดโรคตอระบบตางๆ ของรางกายและการตอบ

สนองของรางกายตอความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนสาเหตุและพยาธิสภาพลักษณะอาการ

ของโรคตางๆ รวมถึงโรคท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอม โรคท่ีเก่ียวเน่ืองจากพันธุกรรมการ

ควบคุมการทํางานของรางกายในภาวะปกติและภาวะท่ีเปนโรค  เมตาบอลิสมของ

สารชีวเคมีในภาวะปกติและผิดปกติการเปล่ียนแปลงของสารชีวเคมีในเลือดและ

ของเหลวในรางกายเม่ือเกิดพยาธิสภาพของอวัยวะตางๆการแปลผลการตรวจทาง

หองปฏิบัติการเพ่ือวินิจฉัยติดตามการรักษาและพยากรณโรค

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

23
คูมือการศึกษา  ปการศึกษา 2563



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

วิธีทางเคมี โดยใชปฏิกิริยากรด-เบสท้ังในตัวทําละลายท่ีเปนน้ำและไมใชน้ำ ปฏิกิริยา

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 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2  1(0-1/3-0)

 (Pharmaceutical TechnologyLaboratory II)

Corequisite:  PP 3743

 ปฏิบัติการเนนการศึกษาคุณสมบัติของผงยาการวัดคุณสมบัติทางฟสิกส

ของของไหล เชน แรงตึงผิว ความหนืด การดูดซับทางเภสัชกรรม ศึกษาคุณสมบัติ

และลักษณะการกระจายตัวของสารประเภทคอลลอยดหลักการเตรียมยาประเภท

คอลลอยด เชน แมกมา มิวซิเลจ ศึกษาหลักการเตรียมตํารับยานาํแขวนตะกอนและ

ปรากฏการณการแบงภาค

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 (biopharma-

ceutics) เภสัชจลศาสตร (pharmacokinetics) และเภสัชกรรม  (pharmaceu-

tics)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
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PP 4112 เภสัชบําบัด 3    2(2/2-0-0)

 (Pharmacotherapy III)

Corequisite : PP 3123 และ PP 3162

 หลักความสัมพันธของพยาธิวิทยากับเภสัชบําบัดในมนุษย กลไกการเกิดโรค

ลักษณะ ทางคลินิก การวินิจฉัย การเลือกใชยาเพ่ือการรักษาอยาง ถูกตองในโรคติดเช้ือของ

อวัยวะตาง  ๆหลักการใชยาตานจุลชีพ การปองกันการด้ือยาของเช้ือการแกไขการด้ือยา

PP 4122 เภสัชบําบัด 4    2(2/2-0-0)

 (Pharmacotherapy IV)

Corequisite : PP 4112

 หลักความสัมพันธของพยาธิวิทยา กับเภสัชบําบัดในมนุษย  กลไกการเกิด

โรค ลักษณะทางคลินิก การวินิจฉัยการเลือกใชยาเพ่ือการรักษาอยางถูกตองในโรค

ผิวหนัง โรคตอ โรคกระดูกขอตอ โรค SLE  โรคระบบทางเดินอาหาร โรคไต

PP 4131 ปฏิบัติการเภสัชบําบัด 2   1(0-1/3-0)

 (Pharmacotherapy Laboratory  II)

Corequisite : PP 4112 และ PP 4122

 วิเคราะห นําเสนอและอภิปรายกรณีศึกษาผูปวยบทความทางวิชาการท่ี

สอดคลองกับทฤษฎีท่ีเรียนในวิชาเภสัชบําบัด 3 และ 4

PP 4142 เภสัชบําบัด5    2(2/2-0-0)

 (Pharmacotherapy V)

Corequisite   :  PP 4122

 หลักความสัมพันธของพยาธิวิทยา กับเภสัชบําบัดในมนุษย กลไกการเกิด

โรค ลักษณะทางคลินิก การวินิจฉัยการเลือกใชยาเพ่ือการรักษาอยางถูกตองใน

โรคประสาทอาการปวดศีรษะขางเดียวโรคจิตการใชยาในผูสูงอายุสตรีมีครรภและ

ใหนมบุตรทารกแรกเกิดเด็ก

PP 4151 ปฏิบัติการเภสัชบําบัด 3   1(0-1/3-0)

 (Pharmacotherapy Laboratory III)

Corequisite : PP 4142

 วิเคราะห นําเสนอและอภิปรายกรณีศึกษาผูปวยบทความทางวิชาการท่ี

สอดคลองกับทฤษฎีท่ีเรียนในวิชาเภสัชบําบัด 5

PP 4163 การบริบาลทางเภสัชกรรม 1   3(3/3-0-0)

 (Pharmaceutical Care I)

Prerequisite  :  PP 4122

Corequisite   :  PP 4142 และ PP 4182

 หลักการจายยาการแนะนําและใหคําปรึกษา การใชยาการซักประวัติผู

ปวยการสงตอผูปวย การวิเคราะหใบส่ังยา การดูแลผูปวย การสอนผูปวยใหสามารถ

ดูแลสุขภาพตนเองและใชยาอยางถูกตอง การใชยารักษาโรคท่ีพบบอยในชุมชนและ

ไมซับซอน การปฐมพยาบาลการรับวัคซีน การใชเวชอุปกรณเวชสําอางและนาํยา

เลนสสัมผัส การปองกันและแกไขปญหาการใชยาผิดการอดบุหร่ี

PP 3753 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3   3(3/3-0-0)
 (Pharmaceutical Technology III)
Prerequisite  :  PP 3743
 เรียนรูทฤษฏีและเทคโนโลยีในการเตรียมและผลิตยาในรูปแบบ  dispersed  
system  ไดแก ยาน้ำอีมัลชันสําหรับรับประทาน โลชัน อีมัลชัน ลินิเมนท ครีม ยาข้ีผ้ึง
เพสทและยาเหน็บ ระบบนําสงผลิตภัณฑยาน้ี ศึกษาทฤษฎีการเตรียมนาโนพารติเคิ
ลบางชนิดทฤษฎี การเตรียมวัคซีนและยาอินซูลินทฤษฎี การเปล่ียนสภาพสารละลาย
ยาของเหลวใหเปนของแข็งดวยเทคนิค การทําแหงแบบเยือกแข็ง และการทําแหงแบบ
พนฝอย และหลักเกณฑวิธีท่ีดีในการผลิตของเภสัชศาสตรท่ีไมปราศจากเช้ือ การศึกษา
การเส่ือมสลายและชะลอการสลายของตัวยาในผลิตภัณฑยาท้ังหมดในเน้ือหาวิชา

PP 3761 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3  1(0-1/3-0)
 (Pharmaceutical Technology Laboratory III)
Corequisite   :  PP 3753
 ปฏิบัติการเตรียมเภสัชภัณฑ ประเภทยาเตรียมชนิดอีมัลชันรับประทาน ยา
เตรียมประเภทก่ึงแข็ง ไดแก ยาครีม ยาข้ีผ้ึง ยาเพสต ยาเหน็บ ศึกษาการเตรียมนาโน
พารติเคิลบางชนิด การเตรียมวัคซีนและอินซูลิน รวมท้ังศึกษาการเปล่ียนสภาพ
สารละลายยาของเหลวใหเปนของแข็งดวยเทคนิคการทําแหง แบบเยือกแข็งและแบบ
พนฝอย ศึกษาการวางแผนการทดลอง เพ่ือพัฒนาตํารับ และปรับปรุงแกไขปญหาของ
ตํารับยา ประเภทตางๆ ขางตน รวมท้ังรูจักใชเคร่ืองมือในการเตรียม

PP 3922 เภสัชเวท 1    2(2/2-0-0)
 (Pharmacognosy I)
Prerequisite : CH 2263
 สมุนไพรท่ีไดจากพืช สัตวและแรธาตุ  โดยเนนถึงแหลงท่ีมา ลักษณะทาง
กายภาพ สารสําคัญ สมบัติทางเคมีและฟสิกสของสาร การสกัดแยก การตรวจสอบเบ้ืองตน
ฤทธ์ิและประโยชนทางยาโดยการจัดแบงกลุมตามโครงสรางพ้ืนฐานทางเคมีของสารสําคัญ

PP 3941 ปฏิบัติการเภสัชเวท 1   1(0-1/3-0)
 (Pharmacognosy Laboratory I)
Corequisite:  PP 3922
 ปฏิบัติการเพ่ือหาประสบการณและฝกทักษะในเน้ือหาท่ีสอดคลองกับภาค
บรรยายวิชาเภสัชเวท 1

PP 4016 การฝกงานวิชาชีพ    6(0-0-6/28)
 (Professional Training)
Prerequisite: สอบประมวลความรูสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตรช้ันปท่ี 4 หรือไดรับ
      อนุมัติจากคณะกรรมการวิชาการคณะเง่ือนไขการสอบประมวลความรู
      นศภ. ช้ันป 4 คือ ตองสอบผาน PP 4752, PP 4613  และPP 4191
 ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล และเภสัชกรรมชุมชน การฝก
ปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาลในงานท่ัวไป  ไดแก  งานบริการเภสัชกรรมผู
ปวยนอกและผูปวยในศึกษาระบบงานสนับสนุนการบริการทางเภสัชกรรม การฝก
ปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน  ประกอบดวยการเรียนรูข้ันตอนการดําเนินกิจการ
รานยาและการบริหารเวชภัณฑฝกปฏิบัติงานบริการเภสัชกรรม รวมท้ังการศึกษา
แนวทางในการดําเนินงานบริบาลทางเภสัชกรรมในรานยาโดยมีจํานวนช่ัวโมงไมตาํ
กวา  400  ช่ัวโมง การฝกปฏิบัติงานในรานยาประกอบดวยความรูความเขาใจเก่ียวกับ
การจัดต้ังและการบริหารรานยา  ฝกทักษะการส่ือสารกับผูปวยหรือญาติของผูปวยเก่ียว
กับการใชยาฝกทักษะการสืบคนเพ่ือหาปญหาท่ีเกิดจากการใชยาอุปกรณทางการแพทย
ท่ีมีจําหนายในรานยา  ฝกทักษะการคัดกรองโรค  การสงตอผูปวยและการสงเสริมสุข
ภาพในชุมชน

25
คูมือการศึกษา  ปการศึกษา 2563



PP 4412 นิติเภสัชและจรรยาบรรณ   3(3/3-0-0)

 (Pharmaceutical Jurisprudence,and Ethics)

Prerequisite  :  PP 3432

 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับกฎหมายพระราชบัญญัติกฎกระทรวงกฎหมายท่ี

เก่ียวของกับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ขอจํากัดและเง่ือนไขในการประกอบ

วิชาชีพจริยธรรมจรรยาบรรณและปรัชญาในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม การ

คุมครองสิทธิประโยชนของผูบริโภคสิทธิและหนาท่ีความรับผิดชอบของเภสัชกรตาม

กฎหมายและกรณีศึกษาของผูท่ีเคยกระทําความผิด

PP 4422 การคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ 2(2/2-0-0)

 (Consumer Protection in Health Products)

Prerequisite  :  PP 4412

 แนวคิดพ้ืนฐานวิวัฒนาการของการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ

สุขภาพ กลวิธีในการดําเนินงานมาตรการในการคุมครองผูบริโภคนโยบายและการดําเนิน

งานในการคุมครองผูบริโภคของภาครัฐและเอกชน บทบาทของเภสัชกรตองาน

คุมครองผูบริโภคการพัฒนางานคุมครองผูบริโภค

PP 4432 ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร   2(2/2-0-0)

 (Research Methodology forPharmaceutical Sciences)

Prerequisite  :  ST 1053

 ความหมายและความสําคัญของงานวิจัยกระบวนการวิจัยการต้ังประเด็น

ปญหาการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของการต้ังสมมุติฐานและ

วัตถุประสงคการเลือกกําหนดขนาดตัวอยาง การสุมตัวอยางการสรางเคร่ืองมือ การ

เก็บรวบรวมขอมูลการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ การแปลผลการนําเสนอขอมูล การ

เขียนรายงานการวิจัยการนําเสนอผลงานวิจัยการเขียนโครงงานวิจัยและการประเมิน

วรรณกรรมและจริยธรรมในการวิจัย

PP 4613 เภสัชวิเคราะห 2    3(3/3-0-0)

 (Pharmaceutical Analysis II)

Prerequisite  :  PP 3622

 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับหลักการการใชเคร่ืองมือในการตรวจวิเคราะห

เภสัชภัณฑ ไดแก หลักการทางเคมีไฟฟา สเปกโตรโฟโตเมตรี โครมาโตกราฟ รวมท้ัง

วิธีการตรวจสอบความถูกตองของเคร่ืองมือ

PP 4621 ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห 2   1(0-1/3-0)

 (Pharmaceutical Analysis Laboratory II)

Prerequisite  :  PP 3631

Corequisite   :  PP 4613

 เทคนิคการวิเคราะหเภสัชผลิตภัณฑและตรวจสอบความถูกตองของ

เคร่ืองมือ ท่ีสอดคลองกับเน้ือหาในภาคบรรยายวิชาเภสัชวิเคราะห 2 ไดแก เคร่ือง

มือทางดานไฟฟาเคมี เคร่ืองมือโครมาโตกราฟ และเคร่ืองสเปกโตรโฟโตเมตรี

PP 4171 ปฏิบัติการการบริบาลทางเภสัชกรรม 1  1(0-1/3-0)

 (Pharmaceutical Care Laboratory I)

Corequisite   :  PP 4163

 ฝกปฏิบัติการตามเน้ือหาท่ีสอดคลองกับภาคบรรยายในวิชา PP 4163 

การบริบาลทางเภสัชกรรม 1 การซักประวัติอาการและการใชยาของผูปวยการเลือก

จายยา และการแนะนําขนาดยา และวิธีใชท่ีถูกตองเหมาะสมใหแกผูปวยเปนโรคท่ี

พบบอยในชุมชนการ ใหความรูผูปวยในการดูแลสุขภาพเบ้ืองตนการตัดสินใจสงตอ

หรือแนะนําผูปวยไปพบแพทยการจายยาตามใบส่ัง การวิเคราะหปญหาท่ีอาจเกิด

ข้ึนและการประเมินความรวมมือของผูปวย

PP 4182 การบริบาลทางเภสัชกรรม 2   2(2/2-0-0)

 (Pharmaceutical Care II)

Prerequisite  :  PP 4122

Corequisite   :  PP 4142 และ PP 4163

 การประยุกตความรูทางยา ดานตางๆ มาใชกับผูปวยในสถานพยาบาล 

การนําความรูทางพยาธิสรีรวิทยาของโรค การวินิจฉัยโรคของแพทยผลการตรวจใน

หองปฏิบัติการคาพารามิเตอรทางเภสัชจลนศาสตรของยาในผูปวย มาประมวลเพ่ือ

ใหการใชยาในผูปวยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมท่ีสุด ปฏิกิริยาของ

ยาความคลาดเคล่ือนในการใชยา การอานและบันทึกประวัติการใชยาของผูปวย 

การวัดผลและการติดตามผลการใชยาปญหา การใชยาในผูปวยการคนหาประเมิน

ประมวลขอมูลยา การบริการเภสัชสนเทศ

PP 4191 ปฏิบัติการการบริบาลทางเภสัชกรรม 2  1(0-1/3-0)

 (Pharmaceutical Care Laboratory II)

Corequisite   :  PP 4182

 ฝกปฏิบัติการอานเวชระเบียน แปลผลคาชีวเคมีคลินิกวิเคราะหผล การ

รักษาจากกรณีศึกษาจริงการจัดทําบันทึกการใชยาของผูปวยประเมินปญหาอันเกิด

จากการใชยาของผูปวย กําหนดแนวทางเพ่ือการแกปญหาฝกทักษะการใหคํา

ปรึกษาแนะนําการใชยาแกผูปวยโดยจําลองสถานการณ ฝกคนหาประเมินประมวล

ขอมูลยาการบริการเภสัชสนเทศ

PP 4232 เภสัชกรรมโรงพยาบาล   2(2/2-0-0)

 (Hospital Pharmacy)

Prerequisite  :  PP 3432

 การจัดองคกรในโรงพยาบาลและฝายเภสัชกรรม บทบาทหนาท่ีความรับ

ผิดชอบฝายเภสัชกรรมท่ีมีความสัมพันธกับฝายอ่ืนๆของโรงพยาบาล ระบบการทํา

งานของฝายเภสัชกรรมการบริหารเวชภัณฑระบบกระจายยา การจายยาและการ

ใหคําแนะนําผูปวยนอกการเตรียมยาปราศจากเช้ือ การเตรียมยาพิเศษระบบการ

จายยาระบบคลังขอมูลยาระบบการประกันคุณภาพท่ีเช่ือมโยงกับการรับรอง

คุณภาพจากองคกรภายนอก
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PP 4791 ปฏิบัติการเภสัชอุตสาหกรรม 2   1(0-1/3-0)

 (Industrial Pharmacy Laboratory II)

Corequisite   :  PP 4772

 ปฏิบัติการเตรียมยาปราศจากเช้ือ ยาตา สารอาหารท่ีใหทางหลอดเลือด

ดํา การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑปราศจากเช้ือ การเรียนรูการปฏิบัติงานในสถาน

ท่ีผลิตยาปราศจากเช้ือ ตามหลักเกณฑวิธีการท่ีดีการตรวจสอบความถูกตองของกระ

บวนการทําใหปราศจากเช้ือ

PP 4903 เภสัชเวท 2    3(3/3-0-0)

 (Pharmacognosy II)

Prerequisite  :  PP 3922

 ศึกษาการนําสมุนไพรจากแหลงธรรมชาติตางๆ มาใชเปนยาอาหารและ

เคร่ืองสําอาง เพ่ือการปองกันโรครักษาโรคและเสริมสุขภาพ

PP 4911 เภสัชเวท 3    1(1/1-0-0)

 (Pharmacognosy III)

Prerequisite  :  PP  4903

 หลักการใชสมุนไพร การจัดหมวดหมูตามประโยชนของการรักษาหลัก

และวิธีการจัดทํามาตรฐานยาสมุนไพร ท้ังปริมาณและคุณภาพการประยุกตยาพ้ืน

บาน และสมุนไพร ในงานสาธารณสุขมูลฐาน

PP 5002 สัมมนาการบริบาลทางเภสัชกรรม  2(0-2/6-0)

 (Seminar in Pharmaceutical Care)

Prerequisite  :  PP 4151, PP 4191

 การศึกษาคนควาดานเภสัชศาสตรท่ีสนใจจากวรรณกรรมการแพทย ท้ัง

ชนิดปฐมภูมิ และทุติยภูมิ การวางแผนงานการแกไขปญหา การฝกและพัฒนาทักษะ

การนําเสนอผลงานทางวิชาการ ท้ังการเขียนและการพูด อยางมีประสิทธิภาพ

PP 5012 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและการใหการศึกษา 2(1/1-1/3-0)

 เพ่ือปองกันและควบคุมโรค

 (Developing Health Behaviorsand Education 

 for Disease preventionand Control)

Prerequisite  : None

 การปองกันโรคระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ เวชศาสตรครอบครัวและสังคม

สถานการณโรคเร้ือรัง ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมสุขภาพ กับอุบัติการณเกิดโรครูป

แบบการจัดการโรคเร้ือรัง ความสําคัญของการจัดการสุขภาพดวยตนเองทฤษฎีและรูป

แบบท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมสุขภาพในระดับบุคคล และชุมชนการเช่ือมโยง ทฤษฎี

พฤติกรรมสุขภาพ สูแนวทางปฏิบัติเพ่ือพัฒนาสุขภาพและการใหความรูดานสุขภาพ 

 สัมมนางานวิจัยท่ีเก่ียวกับการพัฒนาสุขภาพกรณีศึกษา การพัฒนา

พฤติกรรมการใชยา โภชนาการ การควบคุมน้ำหนัก การเลิกบุหร่ี การเลิกเหลา การ

หลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงตอการติดเช้ือทางเพศสัมพันธ

PP 4642 การประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ 1  3(3/3-0-0)

 (Pharmaceutical Quality Assurance I)

Prerequisite  :  PP 4613 และ PP 4752

 หลักการของระบบการจัดการประกันคุณภาพสําหรับเภสัชภัณฑและ

สวนประกอบท่ีสําคัญ ในการประกันคุณภาพ เชน การจัดการดานคุณภาพของ

วัตถุดิบบรรจุภัณฑ ผลิตภัณฑก่ึงสําเร็จรูป ชีวสมมูลของผลิตภัณฑ การตรวจสอบ

คุณภาพผลิตภัณฑระหวางกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑสําเร็จรูป การสุม

ตัวอยางการผานผลิตภัณฑกอนการจําหนาย การตรวจสอบคุณภาพหลังการผลิต

และการจําหนายเคร่ืองมือ และการบํารุงรักษา และระบบการจัดการดานคุณภาพ 

การบริหารจัดการขอรองเรียนระบบการควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการระบบ

เอกสารท่ีใชในงานประกันคุณภาพ กฎระเบียบท่ีเก่ียวของแนวทางการข้ึนทะเบียน 

ยาสมุนไพรและขอตกลงระหวางประเทศ

PP 4752 เภสัชอุตสาหกรรม 1    2(2/2-0-0)

 (Industrial Pharmacy I)

Prerequisite : PP 3753

 ศึกษาทฤษฎีและเทคนิควิธีการในการเตรียมเภสัชภัณฑในรูปแบบของ

ของแข็ง ไดแก แกรนูล ยาเม็ด ยาเม็ดเคลือบน้ำตาล ยาเม็ดเคลือบฟลม ยา

แคปซูล รวมถึงยาเม็ดรูปแบบพิเศษอ่ืนๆ และการควบคุมคุณภาพของเภสัชภัณฑรูป

แบบของแข็ง รวมถึงการจัดทํามาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน

PP 4771 ปฏิบัติการเภสัชอุตสาหกรรม 1   1(0-1/3-0)

 (Industrial Pharmacy Laboratory I)

Corequisite   :  PP 4752

 ศึกษาหลักการและวิธีการตลอดจนเรียนรูเก่ียวกับเคร่ืองมือ และ

เคร่ืองจักร ท่ีเก่ียวของในการผลิตเภสัชภัณฑรูปแบบของแข็งในข้ันอุตสาหกรรม

ปฏิบัติการผลิตและควบคุมคุณภาพของยาเม็ด ยาเม็ดเคลือบแคปซูล ยาเม็ดรูปแบบ

พิเศษ เรียนรูการปฏิบัติงานในการผลิตเภสัชภัณฑรูปแบบของแข็งตามหลักเกณฑ

วิธีการท่ีดีรวมถึงการเขียนมาตรฐานการปฏิบัติงาน

PP 4772 เภสัชอุตสาหกรรม 2    2(2/2-0-0)

 (Industrial Pharmacy II)

Prerequisite  :  PP 4752

 ศึกษาหลักการและวิธีการ ตลอดจนสถานท่ีท่ีใชในการผลิตยาปราศจาก

เช้ือและยาตา หู จมูกและคอ และกระบวนการผลิตน้ำเพ่ือใชในการเตรียมยาฉีด

การเตรียมและการผสมสารอาหาร และยาเตรียมท่ีใหทางหลอดเลือดดํา ราย

ละเอียดวิธีการและมาตรฐานในการควบคุมและประกันคุณภาพ การตรวจสอบ

ความถูกตองของกระบวนการทําใหปราศจากเช้ือ หลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิต

ของเภสัชภัณฑรูป แบบยาปราศจากเช้ือศึกษาผลิตภัณฑควบคุมการปลดปลอยยา

ในรูปแบบตางๆและระบบการนําสงยารวมท้ังศึกษาความหมายและความสําคัญ

ของชีวปริมาณออกฤทธ์ิและชีวสมมูล
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PP 5111 เภสัชบําบัด 6    1(1/1-0-0)

 (Pharmacotherapy VI)

Prerequisite  :  PP 4182

Corequisite   :  PP 4142

 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับเลือด ผลตรวจทางหองปฏิบัติการเพ่ือการวินิจฉัย

และการตรวจติดตามโรคมะเร็งและการรักษาดวยยาเคมีบําบัดเภสัชจลนศาสตรและ

เภสัชพลศาสตรของยาเคมีบําบัด อาการไมพึงประสงคและการปองกันหรือบรรเทา

ความรุนแรงของอาการดังกลาว ความปลอดภัยและความสําคัญของการกําจัดยา

เคมีบําบัด รวมถึงอุปกรณและวิธีปฏิบัติท่ีถูกตองในกระบวนการดังกลาวเพ่ือปองกัน

การแพรกระจายของยาเคมีบําบัด และการปฏิบัติตนเม่ือสัมผัสกับยาเคมีบําบัด

โดยตรง ความรูดังกลาวขางตนเปนความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับโรคมะเร็ง กลวิธีและกฎ

ขอบังคับใน การปฏิบัติการมาตรฐานในการบําบัดรักษา การเลือกใชยาฆามะเร็ง

แตละชนิดและเตรียมความพรอมในการศึกษาการฝกงานบริบาลทางเภสัชกรรมใน

ผูปวยมะเร็งตอไป อีกท้ังยังสามารถนําความรูดังกลาวไปใชในการพัฒนาการปฏิบัติ

การเก่ียวกับยาฆามะเร็ง และเปนพ้ืนฐานการศึกษาตอเน่ืองในระดับท่ีสูงข้ึน

PP 5112 ชีวเภสัชภัณฑ    2(2/2-0-0)

 (Biopharmaceutical Products)

Prerequisite  :  MI 2133 และ BH 2354

 ความหมายและประเภทของชีวเภสัชภัณฑ หลักการและการประยุกตใช

ชีวโมเลกุลและเทคโนโลยี ชีวภาพสําหรับการผลิตชีวเภสัชภัณฑ การต้ังตํารับยาท่ี

ผลิตจากเทคโนโลยีชีวภาพการเก็บรักษาและการจายชีวเภสัชภัณฑในโรงพยาบาล

PP 5121 การใหคําปรึกษาทางเภสัชสนเทศ  1(0-1/3-0)

 (Drug Information Consults)

Prerequisite  :  PP 4182

 เรียนรูการปฏิบัติงานใหคําปรึกษาทางเภสัชสนเทศ อยางเปนระบบต้ังแต

การคนหาขอมูล ประเมินความนาเช่ือถือของขอมูลงานวิจัย สรุปยองานวิจัยวิเคราะห 

รวบรวม เรียบเรียงคําตอบใหรัดกุมและเขาใจงาย  รวมท้ังการเขียนบทความรวบรวม

และวิจารณ (review) ความรูดานยาสําหรับบุคลากรทางการแพทย

PP 5122 โภชนศาสตรคลินิก    2(1/1-1/3-0)

 (Clinical Nutrition)

Corequisite : PP 4142

 หลักการใหอาหารทางสายยางและหลักการใหสารอาหารทางหลอดเลือด

ดํา บทบาทของอาหารและพฤติกรรมการใชชีวิตกับการเกิดโรคเร้ือรัง  หลักการให 

อาหารสําหรับผูปวยโรคตางๆโดยเฉพาะอยางย่ิงโรคท่ีพบบอย เชน โรคไขมันในเลือด

สูงโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไต โรคแผลในกระเพาะอาหาร โรคตับ โรค

มะเร็ง เปนตน ตลอดจนการรักษาโดยไมใชยาท่ีไมยุงยากซับซอน เน้ือหาวิชาท้ังหมด

มีหลักฐานการวิจัยทางวิทยาศาสตรรองรับ

PP 5014 การฝกงานบริบาลทางเภสัชกรรม  4(0-0-4/16)

 ในสถานปฏิบัติการชุมชน

 (Community Pharmacy Clerkship)

Prerequisite  :  สอบประมวลความรูสำหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 5 

 ฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานปฏิบัติการชุมชน ต้ังแตการ

ซักประวัติ การบันทึกประวัติอยางเปนระบบ การคัดกรอง การสงตอผูปวยการ

วินิจฉัยและการรักษาเบ้ือตน การรวมกับแพทยในการดูแลผูปวยโรคเร้ือรัง คนหา

ปญหาการใชยาแลวหาวิธีแกไข การสงเสริมสุขภาพ ลดปจจัยเส่ียงท่ีทำใหเกิดโรคใน

ชุมชน ฝกนำเสนอกรณีผูปวย ฝกการบรรยายความรูดานยาแกบุคคลากรทางการ

แพทยตางๆ โดยมี จำนวนช่ัวโมงฝกงานรวมท้ังส้ินไมต่ำกวา 240 ช่ัวโมง
(**เง่ือนไขการสอบประมวลความรูสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตรช้ันปท่ี 5 คือตองสอบผาน PP 4016)

PP 5022 การส่ือสารเชิงวิชาชีพ   2(1/1-1/3-0)

 ในงานบริบาลทางเภสัชกรรม

 (Professional Communicationin Pharmaceutical Care)

Prerequisite  :  PP 4151, PP 4191

 หลักการและทักษะในการส่ือสารระหวางบุคคล เนนการปฏิบัติเพ่ือกา

รนําไปใชจริงสําหรับเภสัชกร เพ่ือการส่ือสารดานการบริบาลผูปวยและการส่ือสาร

กับบุคลากรสายงานดานสุขภาพอ่ืนๆ

PP 5032 ทักษะการใหคําปรึกษาการใชยา   2(1/1-1/3-0)

 และการนําเสนอความรูดานยาดวยภาษาอังกฤษ

 (Patient Counseling andPresentation Skills in English)

Prerequisite  : None

 หลักการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษเพ่ือสืบคนปญหาการใชยาจากผูปวย

การใหคําปรึกษา การเตรียมการนําเสนอขอมูลความรูเก่ียวกับยา และฝกปฏิบัติดวย

ภาษาอังกฤษ เชน การใหคําปรึกษาการใชยารักษาโรคติดเช้ือทางเดินหายใจและ

ทางเดินปสสวะอักเสบ การใชยาคุมกําเนิดการใชยาบรรเทาปวดกลามเน้ือและ

ไมเกรนการใช ยาลดความดันโลหิตยาลดไขมัน การนําเสนอขอมูลยาการนําเสนอ

งานวิจัยเก่ียวกับยาในท่ีประชุม

PP 5042 การบริบาลทางเภสัชกรรมในการเย่ียมบาน  2(1/1-1/3-0)

 (Pharmaceutical Care in Home Visit)

Prerequisite  :  PP 4151, PP 4191

 วิธีการติดตามเย่ียมผูปวยท่ีบาน เพ่ือปญหาท่ีเก่ียวกับยา(drug related 

problems) ผลิตภัณฑสุขภาพและปญหาสุขภาพเปนรายบุคคล การใหความรูแก

ผูปวย ผูดูแลและครอบครัวท้ังทางดานทฤษฎี และการฝกปฏิบัติงานจริง เพ่ือให

สามารถแกปญหาเก่ียวกับยาของผูปวยใหเขากับการใชชีวิตประจําวันหรือบริบทใน

การดําเนินชีวิตของผูปวยได

BH 2371 ปฏิบัติการชีวเคมี    1(0-1/3-0)

 (Biochemistry Laboratory)

Prerequisite  :  BH 2354

 เทคนิคการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสุขภาพ

การวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมีและเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล ปฏิกิริยาของ

เอนไซมและการสกัดสารพันธุกรรม

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

BI 1071 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล 1(0-1/3-0)

 (Laboratory of General Biologyand Cell Biology)

Corequisite   :  BI 1053

 ปฏิบัติการเก่ียวกับเทคนิคเบ้ืองตนทางชีววิทยา การใชกลองจุลทรรศน 

โครงสรางและกลไกการทํางานของเซลลการเจริญและพัฒนาของตัวออนโครงสราง

ของเน้ือเย่ือพืชและสัตวพันธุกรรมและระบบนิเวศ

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

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



PP 5183 โครงการพิเศษการบริบาล   3(0-3/9-0)

 ทางเภสัชกรรมและเภสัชวิทยา

 (Special Project in PharmaceuticalCare and 

 Pharmacology)

Prerequisite  :  PP 3123 และ PP 4182

 กระบวนการคนควาและปฏิบัติการในหัวขอเฉพาะทางชีวเภสัชศาสตร

ดานบริบาลทางเภสัชกรรมและเภสัชวิทยาระเบียบวิธีการวิจัย การฝกฝนทักษะใน

การคนควาขอมูลจากฐานขอมูลตางๆ การวางแผนการวิจัย การเขียนโครงการกา

รดําเนินการวิจัยการวิเคราะหขอมูลการประยุกตสถิติในการวิจัย การเขียนและนํา

เสนอผลงานการวิจัย โดยเนนการศึกษาและคนควาดวยตนเองภายใตการควบคุม

ของอาจารยท่ีปรึกษา

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

 การวินิจฉัยการทางคลินิก การปองกัน การรักษา ฝกปฏิบัติเก็บขอมูลผู

ปวย วิเคราะหการใชยาและวางแผนการใชยาจากกรณีศึกษาดูงานในสถานพยาบาล

และสถานปฏิบัติการชุมชนในชุมชน

PP 5202 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวยวิกฤต  2(1/1-1/3-0)

 (Pharmaceutical Care inCritically Ill Patients)

Prerequisite : PP 4182

Corequisite  : PP 4142

 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวยวิกฤต ผูปวยฉุกเฉินการรักษาภาว

การณหายใจลมเหลว การไหลเวียนโลหิตลมเหลวฝกวิเคราะห นําเสนอและอภิปราย

กรณีศึกษาท่ีสอดคลองกับภาคบรรยายและศึกษาดูงานในสถานพยาบาล สัมมนา

แลกเปล่ียนประสบการณจากการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี

PP 5212 เภสัชวิทยาของโภชนเภสัชภัณฑและเวชสําอาง 2(2/2-0-0)

 (Pharmacology of Nutraceuticalsand Cosmeceuticals)

Prerequisite  :  PP 3123

 ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาของสารสําคัญตางๆในผลิตภัณฑเสริมอาหาร และ

ผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง กลไกการแสดงฤทธ์ิประโยชนทางคลินิก และฐานขอมูลการ

วิจัยทางคลินิกท่ีเก่ียวของ ปฏิกิริยาระหวางสารสําคัญในผลิตภัณฑกับยาขอควร

ระวัง การใชผลิตภัณฑในผูปวยเด็ก หญิงต้ังครรภ หญิงใหนมบุตรผูสูงอายุผูปวยโรค

ตับ ไตและโรคเร้ือรังตางๆ และหลักการเลือกผลิตภัณฑ

PP 5222 เภสัชศาสตรเชิงบูรณาการ   2(1/1-1/3-0)

 (Integrated Pharmaceutical Sciences)

Prerequisite : PP 4182 และ PP 4772

 การบูรณาการองคความรูทางเภสัชศาสตรท้ังทางดานการบริบาลทาง

เภสัชกรรมดานเทคโนโลยีการผลิตและผลิตภัณฑ และดานเภสัชศาสตรสังคม และ

การบริหาร โดยมุงเนนใหมีความรูรอบสามารถเช่ือมโยงความรูตางๆเขาดวยกัน เพ่ือ

เตรียมความพรอมท่ีจะปฎิบัติงาน

PP 5132 เภสัชจลนศาสตรคลินิก   2(1/1-1/2-0)

 (Clinical Pharmacokineties)

Prerequisite  :  PP 3423

Corequisite   :  PP 4142

 การนําหลักการทางเภสัชจลนศาสตรของยาแตละตัวมาใชในการกําหนด

ขนาดและความถ่ีของการใหยาในผูปวยแตละราย การวัดและการแปลผลระดับยา

ในเลือดและในของเหลวอ่ืนๆ ในรางกายผูปวย แลวปรับขนาดและความถ่ีของการ

ใหยาเพ่ือใหเกิดผลการรักษาท่ีดี มีประสิทธิภาพและปลอดภัยฝกปฏิบัติการโดยใช

กรณีศึกษาผูปวยตางๆ

PP 5142 พิษวิทยาคลินิก    2(2/2-0-0)

 (Clinical Toxicology)

Prerequisite  :  PP 3123

 หลักการพ้ืนฐานทางพิษวิทยา การวินิจฉัยและการรักษาผูปวยท่ีไดรับ

สารพิษ การจัดการผูปวยเม่ือไดรับสารพิษ การไดรับยาเกินขนาด การใชยาในทาง

ท่ีผิด สารเคมีท่ีใชในครัวเรือนสารเคมีในการเกษตร การรักษาโดยใชยาแกพิษพิษ

จากสัตวและการรักษา

PP 5151 บูรณาการการบริบาลทางเภสัชกรรม  1(0-1/3-0)

 (Integrated Pharmaceutical Care)

Corequisite  :  PP 5172 และ PP 4191

 วิเคราะห นําเสนอ และอภิปรายกรณีศึกษาผูปวยท่ีมีโรคซับซอนหลาย

โรค สืบคนขอมูล วิเคราะห รวบรวมและเรียบเรียงเปนคําตอบเพ่ือการบริบาลทาง

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 ทดลองปฏิบัติการเพ่ือ

สงเสริมการใชยาท่ีเหมาะสมและสงเสริมสุขภาพในชุมชน

PP 5172 โรคท่ีเกิดจากยา    2(1/1-1/3-0)

 (Drug Induced Diseases)

Corequisite : PP 4142

 โรคท่ีเกิดจากยา กลไกการเกิดพิษจากยา ความชุกของการเกิดโรคจาก

ยาแตละชนิด ยกตัวอยางกรณีศึกษาประกอบสัมมนาขอมูลใหมในเร่ืองโรคท่ีเกิดจาก

ยา ฝกประเมินวาอาการไมพึงประสงคในผูปวยตัวอยางมาจากยาหรือไม

29
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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 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอโลกทัศน โลก
ทัศนกับการดำเนินชีวิตท่ีดีงามเพ่ือเขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอ่ืน สังคมและส่ิง
แวดลอม บนพ้ืนฐานจริยธรรมทางปรัชญาและศาสนา โลกทัศนท่ีมีตอการอุทิศตนเพ่ือสวน
รวม และการเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพของสังคมและของโลก

GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต   2(2/2-0-0)
 (Psychology  for  Living)
Prerequisite : None
 ศาสตรเก่ียวกับความเขาใจตนเอง การตระหนักในคุณคาของตน ความเขาใจ
ผูอ่ืน การสรางความสัมพันธ การมีสุขภาพจิตท่ีดีในการดำรงชีวิตเสริมสรางการทำงานรวม
กับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการกับปญหา และการพัฒนาศักยภาพแหงตน
 
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก   2(2/2-0-0)
 (Thailand in Contemporary World Events)
Prerequisite : None
 การปรับตัวของไทยดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและส่ิง
แวดลอม การส่ือสารและเทคโนโลยี โอกาสและผลกระทบจากการรวมกลุมทาง
เศรษฐกิจ แนวคิดการคาเสรี ไทยกับเขตการคาเสรีสำคัญ แนวโนมของภูมิภาคเอเซียและ
สถานการณโลกในอนาคต  ตลอดจนความรวมมือในการแกปญหาของประชาคมโลก
เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน

GE 1112  ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง   2(2/2-0-0)
             (Life and Sufficiency Economy)
Prerequisite :  None
 ความเปนมาและความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ
ทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ การประยุกตใชปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน แนวทางการดำเนินชีวิตและ
การปฏิบัติตนตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธระหวางเกษตรทฤษฎี
ใหมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาในโครงการพระราชดำริ การประยุกต
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม 
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กรณีตัวอยางเศรษฐกิจพอเพียง
และการรวมเปนพลังขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

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

 ฝกทักษะการใชภาษาไทยในชีวิตและสังคม ดานการฟง พูด การอานและ

การเขียน การฟงและการอาน จับใจความ การพูดในท่ีประชุม การเขียนความเรียง

ตางๆ การใชภาษาส่ือมวลชน การอานส่ิงพิมพประเภทตางๆ เพ่ือเปนเคร่ืองมือในการ

ศึกษาหาความรู และการใชภาษาในการส่ือสารในชีวิตประจำวัน การรูเทาทันความ

เปล่ียนแปลงทางภาษาไทยท่ีเกิดข้ึนในสังคม ท้ังฐานะผูรับสารและผูสงสาร

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



PP 5302 ทักษะการประเมินอาการไมพึงประสงคของยา 2(0-2/6-0)

 (Adverse Drugs ReactionAssessment  Skills)

Prerequisite : PP 5172

 วิเคราะหและประเมินอาการไมพึงประสงคการใชยาในผูปวยจริงในโรง

พยาบาลและสถานปฏิบัติการชุมชน กําหนดแนวทางแกไขปญหาและปองกันการจัด

เก็บขอมูลและการรายงานขอมูลตอศูนยติดตามอาการไมพึงประสงคของผลิตภัณฑ

สุขภาพแหงชาติ

PP  5312 ทักษะการใหคําปรึกษาสําหรับเภสัชกร  2(1/1-1/2-0)

 (Counseling Skills for Pharmacists)

Prerequisite : PP 4191

 หลักจิตวิทยาและทฤษฎี การส่ือสารเทคนิค การส่ือความหมายระหวาง

เภสัชกรกับผูปวยต้ังแต การซักประวัติการใหคําแนะนําปรึกษาเทคนิค การติดตอ

ส่ือสารกับแพทยและบุคลากรสาธารณสุขตางๆเพ่ือการดูแลผูปวยท้ังในดานการใชยา

และการสรางเสริมสุขภาพ ฝกปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับภาคบรรยาย

PP 5322 การบริบาลทางเภสัชกรรม   2(2/2-0-0)

 ในผูปวยทารกเด็กและผูสูงอายุ

 (Pediatric and GeriatricPharmaceutical Care)

Prerequisite : PP 4142

 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวยกลุมพิเศษโดยเนนผูปวย  2  กลุม

ใหญ ไดแก ผูสูงอายุและเด็กในผูสูงอายุ จะคํานึงถึงสรีระท่ีเปล่ียนแปลงเพราะความ

ชรา เชน การเปล่ียนแปลงทางเภสัชจลนศาสตร การเส่ือมของประสาทตางๆสภาวะ

โรคเร้ือรังและซับซอนหลายโรค คํานึงถึงการชะลอความชราในทารกและเด็กจะคํา

นึงถึงรางกายท่ียังไมพัฒนาเต็มท่ี เชน ผูใหญมีความแตกตางจากผูใหญในดานสรีระ

ดานเภสัชจลนศาสตรตองคํานึงถึงการสงเสริมพัฒนาการของเด็กวิเคราะหปญหาจาก

กรณีศึกษา

PP 5332 แนะนําการฝกงานดานการบริบาลทางเภสัชกรรม 2(1/1-1/3-0)

 (Introduction to PharmaceuticalCare  Clerkships)

Prerequisite  :  PP 4016

Corequisite   :  PP 5151

 เตรียมนักศึกษาสําหรับการฝกงานดานการบริบาลทางเภสัชกรรม การทํา

งานกับผูปวยรวมท้ังการดูแลผูปวยเบ้ืองตนเม่ือเกิดอุบัติเหตุ/เหตุฉุกเฉิน ฝกการวางแผน

ดูแลผูปวยโรคตางๆ โดยนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตใช

PP 5412 การบริหารเภสัชกรรมชุมชน   2(2/2-0-0)

 (Community Pharmacy Administration)

Prerequisite  :  PP 3432

 การบริหารจัดการท่ีเก่ียวของกับการทําธุรกิจรานยา การวางแผนเปดราน

การเลือกทําเลการเลือกรูปแบบรานยา การขออนุญาตดําเนินกิจการการตกแตง

ภายนอก-ภายในรานยา การบริหารเวชภัณฑการบริหารงานบุคคลการบัญชีและ

ภาษีการตลาดปญหาและอุปสรรคในการบริหารรานยา การใหบริการผูปวยและ

ขอมูลดานยา

PP 5232 อาหารและยาในการกีฬาและการออกกําลังกาย 2(2/2-0-0)

 (Food and Drug in Sport and Exercise)

Prerequisite : PP 3123

 เภสัชวิทยาของอาหารและยาตอรางกายสภาวะปกติและเม่ือออกกําลัง

กายโภชนาการท่ีควรใชในนักกีฬายาและสารเพ่ิมสมรรถภาพในการกีฬาความ

สัมพันธระหวางยาอาหารและการออกกําลังกายในผูปวยโรคเบาหวานความดัน

โลหิตสูงโรคหัวใจขาดเลือดโรคหอบหืด

PP 5252 การบริบาลทางเภสัชกรรม   2(0-2/6-0)

 ในสถานปฏิบัติการชุมชน

 (Community Pharmaceutical Care 

 in Community Pharmacy)

Corequisite : PP 5162

 ประยุกตความรูการบริบาลทางเภสัชกรรมตอผูปวยในสถานปฏิบัติการ

เภสัชชุมชน เนนกิจกรรมการแนะนําการใชยา สมุนไพร ผลิตภัณฑเสริมอาหาร การ

ดูแลสุขภาพ เบ้ืองตน การดูแลผูปวยเร้ือรัง การบริการขอมูลเภสัชผลิตภัณฑการ

รวมมือกับองคกรสาธารณสุข รวบรวมขอมูล วิเคราะหปญหาแนวทางแกไขและนํา

เสนอกรณีศึกษาท่ีไดจากประสบการณ

PP 5262 เภสัชวิทยาของยาใหม   2(1/1-1/3-0)

 (Pharmacology of New Drugs)

Prerequisite  :  PP 3123

 การศึกษายาใหมท่ีมีการนํามาใชในประเทศไทย โดยเนนเร่ืองเภสัชวิทยา

เภสัชกรรมคลินิกและรวมถึงรูปแบบผลิตภัณฑใหมๆ ดวย

 สัมมนาในหัวขอเร่ืองท่ีสอดคลองกับภาคบรรยาย

 

PP 5282 เภสัชพันธุศาสตร    2(2/2-0-0)

 (Pharmacogenetics)

Prerequisite : PP 3123 และ PP 2113

 ลักษณะและหนาท่ีของหนวยพันธุกรรมมนุษย การผิดแผกหนวย

พันธุกรรมของแตละเช้ือชาติ หลักเบ้ืองตนของความผิดแผกพันธุกรรมตอเภสัช

จลนศาสตรและเภสัชพลศาสตรของยา กรณีศึกษาอิทธิพลของความผิดแผกทาง

พันธุกรรมตอการแสดงฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาของยาแตละชนิดผลกระทบจากความ

ผิดแผกทางพันธุกรรมตอการรักษาการปรับขนาดยา การเฝาระวังอาการไมพึง

ประสงคในกลุมผูปวยท่ีมีความผิดแผกทางพันธุกรรม

PP 5292 เภสัชกรรมคลินิคโรคมะเร็ง   2(2/2-0-0)

 (Clinical Oncology Pharmacy)

Prerequisite : PP 5111

 ความรูตอเน่ืองจากรายวิชาเภสัชบําบัด 6 โดยมุงศึกษาเก่ียวกับโรค

มะเร็งท่ีพบบอยท้ังในเด็กและผูใหญ ลักษณะทางคลินิค การวินิจฉัย และแนวทาง

การรักษาโดยเนนรายละเอียดเก่ียวกับการรักษาดวยยาเคมีบําบัด การใหความรู

และใหคําปรึกษาแกผูปวย และผูดูแลเก่ียวกับการปฏิบัติตนระหวางรับการรักษา

รวมถึงการบริบาลผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทาย

30
คูมือการศึกษา  ปการศึกษา 2563

GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม   2(2/2-0-0)

 (Modern Entrepreneurship)

Prerequisite : None (ไมเปดสำหรับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา)

 แนวคิดในการจัดการธุรกิจ ความสำคัญของธุรกิจ พื้นฐานความรูทาง

ธุรกิจ ที่สามารถนำไปใชในการเปนผูประกอบการ การวางแผนธุรกิจเพื่อใชในการ

ดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม ส่ิงแวดลอม 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 

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

 การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันและโปรแกรมประยุกตในการ

สืบคนขอมูล การแสวงหาความรู การส่ือสารและการแลกเปล่ียนขอมูลอิเล็กทรอนิกส

บนเครือขายคอมพิวเตอร ฐานขอมูลและแหลงขอมูลเพ่ือการเรียนรู คุณธรรม 

จริยธรรมในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

GE 1132 ทักษะและกระบวนการคิด    2(2/2-0-0)

 (Thinking Skills and Processes)

Prerequisite : None

 ลักษณะและขอบขายของแนวคิด หลักของเหตุผล วิธีการสรางทักษะ

การคิด การคิดอยางเปนระบบ การคิดอยางมีเหตุผลการคิดในเชิงวิพากษวิจารณ 

การคิดสรางสรรค การคิดแกปญหาและการเขียนแผนผังความคิด การตรวจสอบ

ขอความคิดการวิเคราะห สังเคราะหและแกไขในสถานการณ และประยุกตใชใน

การดำเนินชีวิต

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 เรียนรูคำศัพทท่ัวไปในชีวิตประจำวัน และระบบ

ไวยากรณพ้ืนฐานงายๆ การเขียนตัวอักษรจีนตลอดจนการฝกหัดเขียนเรียงความส้ันๆ



PP 5492 การตลาดและการเสนอขายเภสัชภัณฑ  2(2/2-0-0)

 (Drug Marketing and Detailing)

Prerequisite  :  PP 3432

 หลักการพ้ืนฐานของการตลาดในยุคปจจุบัน การสัมมนาอภิปรายเน้ือหา

ตัวอยางกรณีศึกษาการนําไปใชกับธุรกิจดานการนําเสนอเภสัชภัณฑ และผลิตภัณฑ

เพ่ือสุขภาพตลอดจนการวางแผนกลยุทธทางการตลาด

PP 5522 ทักษะการส่ือสารทางเภสัชกรรม   2(2/2-0-0)

 (Communication Skills in Pharmacy)

Prerequisite  :  PP 3432

 หลักและทฤษฎีการส่ือสาร การส่ือความหมายระหวางเภสัชกรกับ

บุคลากรสาธารณสุขและผูมารับบริการ เทคนิคการใหคําปรึกษาการส่ือสารประเภท

ตางๆ ท่ีใชในงานเภสัชกรรมจิตวิทยาและพฤติกรรมในการส่ือสารเพ่ือการดูแลผูปวย

เก่ียวกับเร่ืองยาและสุขภาพ

PP 5532 การบริหารเชิงธุรกิจสําหรับเภสัชกร  2(2/2-0-0)

 (Business Management for Pharmacist)

Prerequisite  :  PP 3432

 การประยุกตความรูจากการบริหารเภสัชกิจ เพ่ือจัดต้ังองคกรธุรกิจยา

และสุขภาพ การวางแผนกอต้ังธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การสรางความไดเปรียบใน

การแขงขัน การวางแผนกลยุทธ การบริหารความเส่ียง การประกันภัยการบริหาร

จัดการทางบัญชีและภาษีการนําเขาการสงออก

PP 5542 เภสัชระบาดวิทยา    2(2/2-0-0)

 (Pharmacepidemiology)

Prerequisite  :  PP 2412

 การศึกษา ผลของยาในกลุมประชากรโดยนําหลักการระบาดวิทยาและรูป

แบบวิธีการศึกษาทางระบาดวิทยามาประยุกต ขอจํากัดของการศึกษาทางคลินิกเพ่ือ

ข้ึนทะเบียนยาใหมในการตรวจพบ อาการไมพึงประสงคจากการใชยาในมนุษย การ

เฝาระวังและการรายงานอาการท่ีไมพึงประสงคท่ีเกิดจากยาหลังยาออกสูตลาด

PP 5552 จิตวิทยาสุขภาพสําหรับเภสัชกร   2(2/2-0-0)

 (Health Psychology for Pharmacists)

Prerequisite  :  PP 3432

 พฤติกรรมสุขภาพ ความเช่ือทางดานสุขภาพ ทฤษฎีและหลักการทาง

จิตวิทยาท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมสุขภาพ ปจจัยท่ีมีผลกับพฤติกรรมนิสัยและวิถีชีวิต

ของบุคคลท่ีมีผลกับสุขภาพในดานตางๆ ความเครียดและการจัดการความเครียด

คุณภาพชีวิตของผูปวย การปรับพฤติกรรมสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพและการ

ปองกันการเจ็บปวย การประยุกตใชทฤษฎี และหลักการทางจิตวิทยาสุขภาพในงาน

เภสัชกรรม

PP 5422 เภสัชเศรษฐศาสตร    2(2/2-0-0)

 (Pharmacoeconomics)

Prerequisite  :  PP 3432

 การประยุกตหลักการทางเศรษฐศาสตรในงานเภสัชกรรม การศึกษาวิจัย

ดานเภสัชเศรษฐศาสตร การวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุนหรือทรัพยากรกับผลกระ

ทบทางคลินิกทางเศรษฐศาสตรและทางมนุษยธรรมอันเปนผลเน่ืองจากการใชยา

หรือการใหบริการทางเภสัชกรรม

PP 5432 การใชคอมพิวเตอรในวิชาชีพ   2(1/1-1/3-0)

 (Computer Application in Pharmacy)

Prerequisite : PP 3432

 คอมพิวเตอรและระบบการทํางานระบบปฏิบัติการโปรแกรมประยุกต

ทางเภสัชศาสตรระบบเครือขายอินเตอรเน็ต การจัดการฐานขอมูลคอมพิวเตอรกับ

ระบบงานบริการขอมูลยาและการบริหารเวชภัณฑ

PP 5442 การบริการเภสัชสนเทศ   2(1/1-1/2-0)

 (Drug Information Service)

Prerequisite  :  PP 4182, PP 4191 และ EG 5273

 การจัดต้ังศูนยบริการเภสัชสนเทศ การตอบคําถามและใหขอมูลดานยา

และสุขภาพ การสนับสนุนงานของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัดของโรง

พยาบาลในดานการจัดการตํารับยา การจัดทํานโยบายการใชยา การใหการศึกษา

ตอเน่ืองการจัดเตรียมและนําเสนอเภสัชสนเทศ

PP 5452 จิตวิทยาองคการ    2(2/2-0-0)

 (Organizational Psychology)

Prerequisite  :  PP  3432

 ทฤษฎีองคการ โครงสรางและระบบการบริหารองคการทางเภสัชกรรม

กลุมในองคการ การเปล่ียนแปลง และพัฒนาองคการ การจัดการความสัมพันธ

ระหวางเภสัชกรและบุคลากรในองคการ การปฏิสัมพันธระหวางคนกับกลุมงาน

ปจจัยดานสังคมวิทยา จิตวิทยาและสภาพแวดลอมท่ีมีผลตอสุขภาพกายและจิตใจ

ของผูปฏิบัติงาน การเรียนรูและการตัดสินใจของบุคคลและกลุมในองคการ การ

จัดการและการประสานงานระหวางพนักงานกับผูบริหารในองคการทาง

เภสัชกรรม

PP 5462 ความเปนผูนําในวิชาชีพ   2(2/2-0-0)

 (Professional Leadership)

Prerequisite  :  PP 3432

 ภาวะผูนําและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับบุคลิกภาพ พฤติกรรม ทัศนคติ คา

นิยม คุณธรรม การสรางแรงจูงใจ การส่ือสารหลักการทํางานรวมกัน การสรางวิสัย

ทัศน และกลยุทธการสรางคานิยมและคุณคาภายในองคการ

31
คูมือการศึกษา  ปการศึกษา 2563

MA 1043 แคลคูลัสประยุกต    3(3/3-0-0)

 (Applied Calculus)

Prerequisite : None

 เวกเตอรในปริภูมิ  3  มิติการบวกการลบผลคูณเชิงสเกลารและผลคูณ

เชิงเวกเตอรฟงกชันลิมิตและความตอเนื่องอนุพันธและการประยุกตการอินทิเกรต

และการประยุกตเทคนิคของการอินทิเกรตสมการเชิงอนุพันธการแกระบบสมการ

โดยใชเมทริกซและดีเทอรมิแนนต

MI 2131 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา   1(0-1/3-0)

 (Microbiology Laboratory)

Corequisite   :  MI 2133

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคทางจุลชีววิทยา ลักษณะ  ชนิดวิธีการแยก

เชื้อใหบริสุทธิ์ การพิสูจนเอกลักษณและสมบัติเฉพาะของจุลชีพที่มักกอใหเกิดโรค

การทดสอบความไวของสารในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ

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

 บทนําเขาสูวิชาชีพเภสัชกรรม ประวัติ และความเปนมาของวิชาชีพ

ปรัชญาแหงวิชาชีพและจรรยาบรรณขอบขายงานเภสัชกรรม เภสัชศาสตรศึกษาใน

ประเทศไทย รายวิชาตางๆในหลักสูตรความตอเน่ือง และการประยุกตใชตําราหลัก

และการคนควา องคกรวิชาชีพตางๆบทบาทของเภสัชกรในสาขาวิชาชีพตางๆ

GE 2222 ตรรกวิทยา : การใชเหตุผลในชีวิตประจำวัน 2(2/2-0-0)

 (Logic : Reasoning for Daily Life) 

Prerequisite : None 

 ความหมายและขอบเขตของตรรกวิทยา  ภาษากับการอางเหตุผล 

ประโยคตรรกวิทยาและการตีความประโยคไวยากรณใหเปนประโยคตรรกวิทยา 

การอางเหตุผลทางตรรกวิทยา เกณฑตัดสินการอางเหตุผล  ขอบกพรองในการ

อางเหตุผลและการวิเคราะหการอางเหตุผลที่ปรากฏในชีวิตประจำวัน

GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม   2(2/2-0-0)

 (Humans and Environments)

Prerequisite : None

 ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ปญหาและ

ผลกระทบจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางการแก

ปญหาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนและสราง

ความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดลอม

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



PP 5713 การพัฒนาตํารับเภสัชภัณฑ   3(2/2-1/3-0)

 (Development of Pharmaceutical  Products)

Prerequisite  :  PP 4782

Corequisite   :  PP 4791

 ศึกษาวิธีการต้ังตํารับเภสัชภัณฑและผลิตภัณฑสมุนไพรในรูปแบบตางๆ

อยางเปนระบบ การศึกษากอน การต้ังตํารับการออกแบบการทดลองเพ่ือใหไดสูตร

ตํารับท่ีเหมาะสม การศึกษาความคงตัวของสูตรตํารับท่ีพัฒนาข้ึนและการศึกษาชีว

ประสิทธิผลของสูตรตํารับ การทดลองผลิตในข้ันก่ึงอุตสาหกรรม 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

 กระบวนการคนควาและปฎิบัติการในหัวขอเฉพาะทางเภสัชเวทหรือ

เภสัชเคมีหรือเภสัชผลิตภัณฑระเบียบวิธีการวิจัย การฝกฝนทักษะในการคนควาขอมูล

จากฐานขอมูลตางๆการวางแผนการวิจัย การเขียนโครงการ การดําเนินการวิจัยการ

วิเคราะหขอมูล การประยุกตสถิติในการวิจัยการเขียนและนําเสนอผลงานการวิจัย 

โดยเนนการศึกษาและคนควาดวยตนเองภายใตความควบคุมของอาจารยท่ีปรึกษา

PP 5732 การพัฒนาตํารับจากผลิตภัณฑธรรมชาติ  2(1/1-1/3-0)

 (Natural  Product  Development)

Prerequisite  :  PP 4772 และ PP 4911

 ศึกษาเก่ียวกับการนําผลิตภัณฑจากธรรมชาติ ไดแก สมุนไพร มาพัฒนา

เปนตํารับยาในรูปแบบตางๆ ในระดับนํารองการเลือกวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพ

ระหวางการผลิตและผลิตภัณฑสําเร็จรูป การศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑศึกษา

ปญหาและแนวทางแกไข

PP 5772 ความคงตัวของยา    2(1/1-1/3-0)

 (Drug Stability)

Prerequisite  :  PP  4772

 วิถีความไมคงตัวของยากลุมตางๆ และการรักษาความคงตัว วิธีทดสอบ

ความคงสภาพของเภสัชภัณฑรูปแบบตางๆ ทางดานฟสิกสเคมีและจุลชีพ การ

วางแผนการทดลองเพ่ือหาอายุของยา การทดสอบสารกันเสียการทดสอบภาชนะ

บรรจุ ศึกษาขอกําหนดการทดสอบความคงสภาพท่ีใชในการข้ึนทะเบียนตํารับยา

PP 5792 วิทยาศาสตรเคร่ืองสําอาง   2(1/1-1/3-0)

 (Cosmetic Science)

Prerequisite  :  PP  3753

 ความรูเบ้ืองตนท่ีเก่ียวกับเคร่ืองสําอาง โดยเน้ือหาของวิชาจะมุงเนนถึง

คุณสมบัติทางเคมี และกายภาพของสวนประกอบของเคร่ืองสําอางชนิดตางๆ หลัก

การและเทคนิคในการต้ังสูตร การเลือกใชสารท่ีเปนสวนประกอบของสูตร รวมถึง

การฝกปฏิบัติ การต้ังสูตรกฎหมายเคร่ืองสําอางและหลักการในการผลิตท่ีดี การ

ควบคุมคุณภาพความปลอดภัยในการใชเคร่ืองสําอางและการประเมินเคร่ืองสําอาง

PP 5612 เภสัชวิเคราะห 3    2(1/1-1/3-0)

 (Pharmaceutical Analysis III)

Prerequisite  :  PP 4613 และ PP 4621

 ความรูเก่ียวกับขอกําหนด  (specification)  และการต้ังขอกําหน

ดมาตรฐานของวัตถุดิบวัสดุการบรรจุและผลิตภัณฑสําเร็จรูปการประยุกตใชเคร่ือง

มือในการวิเคราะหทดสอบและควบคุมคุณภาพของเภสัชภัณฑรูปแบบตางๆตามขอ

กําหนดในเภสัชตํารับเชนการตรวจสอบสารปนเปอนสารสลายตัวการละลายของตัว

ยา (dissolution) ความสมาํเสมอของตัวยา  (uniformity  of  dosage  unit)  

และการทดสอบความคงสภาพของยารวมท้ังหลักการพัฒนาวิธีวิเคราะหและการ

ตรวจสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะหการจัดเตรียมเอกสารดานการควบคุม

คุณภาพเพ่ือการข้ึนทะเบียนยาปฏิบัติการสอดคลองกับเน้ือหาในภาคบรรยาย

PP 5672 เภสัชวิศวกรรม    2(2/2-0-0)

 (Pharmaceutical Engineering)

Prerequisite  :  PP 4772

 ศึกษาเก่ียวกับปจจัยสําคัญเพ่ือเสริมการผลิตยาใหมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม

รูสัญลักษณท่ัวไปทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรม เชน แบบกอสราง แบบเคร่ืองจักร 

ไฟฟา แบบทอ การเพ่ิมผลผลิต การศึกษางาน การทํางานใหงายและไดประสิทธิภาพ การ

วิเคราะหแบบงาน การทํางานอยางปลอดภัยและการประหยัดพลังงาน

PP 5682 ระบบนําสงยาข้ันสูง    2(2/2-0-0)

 (Advanced Drug Delivery Systems)

Prerequisite  :  PP 4772

 หลักการพ้ืนฐานในการพัฒนาระบบนําสงยาในรูปแบบตางๆจลนศาสตร

การปลดปลอยยาจากระบบนําสงยา ปจจัยท่ีมีผลตอชีวประสิทธิผลของระบบนําสง

ยารูปแบบตางๆพอลิเมอรท่ีใชในการเตรียมระบบนําสงยา การนําสงยาท่ีเปนโปรตีน

และเปปไทด

PP 5692 การตรวจสอบความถูกตองในอุตสาหกรรมยา 2(2/2-0-0)

 (Validation in Pharmaceutical Industry)

Prerequisite  :  PP 4782

 ศึกษาหลักการและขอปฏิบัติของการตรวจสอบความถูกตองใน

อุตสาหกรรมยาท้ังในดานอุปกรณเคร่ืองมือกระบวนการผลิต การทําความสะอาด

สถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวกในดานการผลิต เชนระบบน้ำ ระบบอากาศโดย

มุงเนนท่ีการผลิตยาปราศจากเช้ือเปนหลัก

PP 5702 การประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ 2  2(2/2-0-0)

 (Pharmaceutical Quality Assurance II)

Prerequisite  :  PP 4642

 หลักการของการประกันคุณภาพและการบริหารคุณภาพ เชน ระบบ

การแกไขและปองกัน การบริหารการเปล่ียนแปลงการบริหารความเส่ียง การ

จัดการความรู การทบทวนคุณภาพผลิตภัณฑ การตรวจสอบตนเองระบบติดตาม

คุณภาพยา ปจจัยตอคุณภาพผลิตภัณฑ ระบบบริหารจัดการดานเอกสารการ

ประกันคุณภาพการศึกษาชีวสมมูล

32
คูมือการศึกษา  ปการศึกษา 2563

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

PP 2113 พยาธิวิทยาคลินิก    3(3/3-0-0)

 (Clinical Pathology)

Prerequisite  :  AN  2123

Corequisite   :  BH 2354 และ MT 3412

 ความรูพ้ืนฐานของการเกิดโรคตอระบบตางๆ ของรางกายและการตอบ

สนองของรางกายตอความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนสาเหตุและพยาธิสภาพลักษณะอาการ

ของโรคตางๆ รวมถึงโรคท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอม โรคท่ีเก่ียวเน่ืองจากพันธุกรรมการ

ควบคุมการทํางานของรางกายในภาวะปกติและภาวะท่ีเปนโรค  เมตาบอลิสมของ

สารชีวเคมีในภาวะปกติและผิดปกติการเปล่ียนแปลงของสารชีวเคมีในเลือดและ

ของเหลวในรางกายเม่ือเกิดพยาธิสภาพของอวัยวะตางๆการแปลผลการตรวจทาง

หองปฏิบัติการเพ่ือวินิจฉัยติดตามการรักษาและพยากรณโรค

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



PP 5922 การควบคุมมาตรฐานสมุนไพร   2(1/1/-1/3-0)

 (Herbal Standard Control)

Prerequisite  :  PP 4911

 หลักการและวิธีการจัดทําขอกําหนดมาตรฐานสมุนไพรท้ังดานเชิงปริมาณ

และคุณภาพ การควบคุมคุณภาพสมุนไพรท้ังในรูปเคร่ืองยาและผลิตภัณฑยาเตรียม

 ปฏิบัติการสอดคลองกับเน้ือหาในภาคบรรยาย

PP 5942 วิธีการทางพฤกษเคมี    2(1/1-1/3-0)

 (Phytochemical Methodology)

Prerequisite  :  PP 4911 และ PP 4613

 การสํารวจและการตรวจหาสารสําคัญในพืชสมุนไพรวิธีการท่ัวไปในการ

สกัด การแยก การทําใหบริสุทธ์ิ หลักการและวิธีการใชเคร่ืองมือท่ีเก่ียวของกับงาน

วิจัยทางเภสัชเวทการวิเคราะหขอมูล เทคนิคท่ีใชในการอานผลเพ่ือบงช้ีหรือพิสูจน

เอกลักษณของสาร

 ปฏิบัติการสอดคลองกับเน้ือหาในภาคบรรยาย

PP 5952 การประเมินเคร่ืองยาสมุนไพรดวยกลองจุลทรรศน 2(1/1-1/3-0)

 (Indigenous Drugs Evaluationwith Microscope)

Prerequisite  :  PP 4911

 ศึกษา พรอมท้ังปฏิบัติการเก่ียวกับเคร่ืองยาสมุนไพรแหงท่ีไดจากสวน

ตางๆของพืช เชน ใบ ดอก ผล เปลือก แกน เหงา และราก เปนตน ท่ีใชเปนวัตถุดิบ

ในการผลิตยาหรือผลิตภัณฑท่ีไดจากผงยาสมุนไพรดวยกลองจุลทรรศน เพ่ือพิสูจน

เอกลักษณของพืชสมุนไพรน้ันๆ และตรวจสอบการปนเปอนและปนปลอมของยา

สมุนไพรในวัตถุดิบและผลิตภัณฑท่ีไดจากผงยาสมุนไพร

PP 6004 การฝกงานบริบาล    4(0-0-4/16)

 ทางเภสัชกรรมในผูปวยนอก 1

 (Ambulatory Care Clerkship I)

Prerequisite  :  PP 4016 สอบประมวลความรูสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตรช้ันปท่ี 5

Corequisite   :  PP 5151

 ฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในแผนกผูปวยนอกของสถาน

พยาบาล ต้ังแตการซักประวัติ การอานเวชระเบียนการบันทึกประวัติอยางเปนระบบ

การคัดกรอง การสงตอผูปวย การรวมกับแพทยในการดูแลผูปวยโรคเร้ือรังโดยเนน

โรคในระบบทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร และโรคติดเช้ือเร้ือรัง คนหาปญหาการ

ใชยาแลวหาวิธีแกไข ติดตามการใชยา ใหคําแนะนําการใชยาและการสงเสริมสุขภาพ

ฝกนําเสนอกรณีผูปวยฝกการบรรยายความรูดานยาแกบุคลากรทางการแพทยตางๆ

โดยมีจํานวนช่ัวโมงฝกงานรวมท้ังส้ินไมตาํกวา 240 ช่ัวโมง

PP 5822 การจัดการดานเภสัชอุตสาหกรรม  2(2/2-0-0)

 (Industrial Pharmacy Management)

Prerequisite  :  PP 4772

 การศึกษาการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตยาภายในประเทศ การ

จัดการโรงงานอุตสาหกรรมโดยรวม การจัดการการผลิต การวางผังโรงงานการ

วางแผน การผลิตการออกแบบงานการคิดคํานวณตนทุนการผลิต การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย การเลือกใชเคร่ืองมือเคร่ืองจักรและการบํารุงรักษาการใชพลังงาน

อยางประหยัด ความปลอดภัยในงานและการควบคุมมลภาวะตลอดจนมาตรฐาน

ของระบบงานตางๆ เชน PICS GMP, ISO KAISEN การบริหารความเส่ียงและการ

ควบคุมคลังสินคา

PP 5832 ชีววิเคราะห    2(2/2-0-0)

 (Bioassay)

Prerequisite  :  PP 3123 และ PP 2123

 การตรวจสอบความปลอดภัยและการตรวจวิเคราะหคุณภาพของยา  

อาหาร เคร่ืองสําอาง และชีววัตถุ การตรวจวัดชีวสารในรางกายโดยใชสัตวทดลอง

การเพาะเล้ียงเซลลและเน้ือเย่ือ และวิธีวิเคราะหทางระบบภูมิคุมกัน

PP 5842 การวิเคราะหยาในตัวอยางทางชีวภาพ  2(2/2-0-0)

 (Analysis of Drug in  Biological  Specimens)

Prerequisite  :  PP 4613 และ PP 4621

 ความรูเก่ียวกับเทคนิคการวิเคราะหยาในเลือดหรือปสสาวะ ซ่ึงรวมถึงวิธี

การเก็บตัวอยาง การเตรียมตัวอยางวิธีวิเคราะหและการเลือกวิเคราะหท่ีเหมาะสม

เชน  TLC, HPLC,GC เปนตน

PP 5852 การคนพบและพัฒนาตัวยา   2(2/2-0-0)

 (Drug  Discovery and  Development)

Prerequisite  :  PP 3613

 หลักการและข้ันตอนการคนหาและพัฒนาตัวยา ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับ

การออกแบบตัวยา การสรางแบบจําลองโมเลกุล การศึกษาความสัมพันธระหวาง

โครงสรางและการออกฤทธ์ิ การดัดแปลงโครงสรางของยาการหาสูตรโครงสราง

เคมี ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการสังเคราะหยาและปฏิกิริยาเคมีท่ีเก่ียวของ

PP 5862 เคโมเมทริกซทางเภสัชเคมี   2(2/2-0-0)

 (Chemometrics in PharmaceuticalChemistry)

Prerequisite  :  PP  4613

 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับเคโมเมทริกซ การวิเคราะหขอมูลหลายตัวแปร

การสรางแบบจําลองมาตรฐานดวยวิธี  MLR, PCR และ  PLS  การใชโปรแกรมเค

โมเมทริกซสําเร็จรูปและการนํามาประยุกตใชทางเภสัชเคมีในการวิเคราะหเชิง

คุณภาพและเชิงปริมาณ
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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

วิธีทางเคมี โดยใชปฏิกิริยากรด-เบสท้ังในตัวทําละลายท่ีเปนน้ำและไมใชน้ำ ปฏิกิริยา

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 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2  1(0-1/3-0)

 (Pharmaceutical TechnologyLaboratory II)

Corequisite:  PP 3743

 ปฏิบัติการเนนการศึกษาคุณสมบัติของผงยาการวัดคุณสมบัติทางฟสิกส

ของของไหล เชน แรงตึงผิว ความหนืด การดูดซับทางเภสัชกรรม ศึกษาคุณสมบัติ

และลักษณะการกระจายตัวของสารประเภทคอลลอยดหลักการเตรียมยาประเภท

คอลลอยด เชน แมกมา มิวซิเลจ ศึกษาหลักการเตรียมตํารับยานาํแขวนตะกอนและ

ปรากฏการณการแบงภาค

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 (biopharma-

ceutics) เภสัชจลศาสตร (pharmacokinetics) และเภสัชกรรม  (pharmaceu-

tics)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 6064 การฝกงานบริบาล    4(0-0-4/16)

 ทางเภสัชกรรมในผูปวยทารกและเด็ก

 (Pediatric Care Clerkship)

Prerequisite : สอบประมวลความรูสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตรช้ันปท่ี 5

Corequisite :  PP 4142

 การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในแผนกผูปวยทารกและเด็กของ

สถานพยาบาล ต้ังแตการอานเวชระเบียนการซักประวัติ การบันทึกประวัติอยางเปน

ระบบ คนหาปญหาการใชยาแลวหาวิธีแกไข การวางแผนการรักษารวมกับแพทย

การติดตามการบริหารยาและผลการใชยา ฝกนําเสนอกรณีผูปวยฝกการบรรยายความ

รูดานยาแกบุคลากรทางการแพทยตางๆโดยมีจํานวนช่ัวโมงฝกงานรวมท้ังส้ินไมตาํ

กวา  240 ช่ัวโมง

PP 6134 การฝกงานบริบาลเภสัชกรรมชุมชนเชิงลึก  4(0-0-4/16)

 (Advance Community PharmaceuticalCare  Clerkship)

Prerequisite  :  PP 4016 สอบประมวลความรูสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตรช้ันปท่ี 5

Corequisite   :  PP  5014

 ฝกปฏิบัติงานดูแลผูปวยโรคเร้ือรัง ท่ีมีการใชงานอยางตอเน่ือง โดยอาศัย

หลักการบริหารการใชยาเพ่ือบําบัดโรค (Medication Therapy Management: 

MTM) คนหาและทบทวนการใชยาจดบันทึกรายงานวางแผนการแกไขปญหาและ

การสงตอผูปวยไปยังสถานพยาบาล จัดทําเอกสาร ติดตามการใชยา และประเมิน

ผลลัพธตอผูปวย

PP 6144 การฝกงานติดตามและ   4(0-0-4/16)

 ดูแลสุขภาพผูปวยท่ีบาน

 (Home Health Care Clerkship)

Prerequisite  :สอบประมวลความรูสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตรช้ันปท่ี 5

Corequisite   :  PP 5014

 การฝกปฏิบัติงานดูแลผูปวยโรคเร้ือรังท่ีบานทบทวนการใชยาเพ่ือใหคํา

แนะนําหรือสงตอวางแผนการใชยาอยางเหมาะสมเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและความ

ปลอดภัยในการใชยา ติดตามเพ่ือแกไข ปองกันปญหาอันเกิดจากการใชยา สงเสริม

สนับสนุน การปองกันโรค รวมกับบุคลากรสาขาอ่ืนๆ ไดอยางเปนระบบ และมี

ประสิทธิภาพ

PP 6154 การฝกงานบริบาล    4(0-0-4/16)

 ทางเภสัชกรรมดานโภชนศาสตรคลินิก

 (Pharmaceutical Care Clerkshipin Clinical Nutrition)

Prerequisite  :สอบประมวลความรูสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตรช้ันปท่ี 5

Corequisite   :  PP  5122

 การฝกนักศึกษาใหสามารถประเมินความตองการสารอาหารและวิธีการ

ใหสารอาหารของผูปวยในสภาวะตางๆรูขอควรระวังและขอจํากัดในการใหสาร

อาหารดวยวิธีพิเศษ ไดแก การใหอาหารทางหลอดเลือดดํา การใหอาหารทางสาย

ใหอาหาร เปนตน สามารถเตรียมสูตรอาหารทางหลอดเลือดดําเลือกใชผลิตภัณฑ

สําเร็จรูปท้ังท่ีเปนอาหารทางหลอดเลือดดําและอาหารเหลวทางสายใหอาหาร

PP 6014 การฝกงานบริบาล    4(0-0-4/16)

 ทางเภสัชกรรมในผูปวยนอก 2

 (Ambulatory Care Clerkship II)

Prerequisite : สอบประมวลความรูสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตรช้ันปท่ี 5

Corequisite   :  PP 5151

 ฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในแผนกผูปวยนอกของสถาน

พยาบาล โดยมีการฝกปฏิบัติงานต้ังแตการซักประวัติ การอานเวชระเบียน การ

บันทึกประวัติอยางเปนระบบ การคัดกรอง การสงตอผูปวย การรวมกับแพทยใน

การดูแลผูปวยโรคเร้ือรัง โดยเนนโรคในระบบหลอดเลือดและหัวใจโรคทางเมแทบอ

ลิสม คนหาปญหา การใชยาแลวหาวิธีแกไขติดตามการใชยา ใหคําแนะนําการใชยา

และการสงเสริมสุขภาพ ฝกนําเสนอกรณีผูปวยฝกการบรรยายความรูดานยาแก

บุคลากรทางการแพทยตางๆ โดยมีจํานวนช่ัวโมงฝกงานรวมท้ังส้ินไมตาํกวา 240 

ช่ัวโมง

PP 6034 การฝกงานบริการเภสัชสนเทศ   4(0-0-4/16)

 (Drug Information Service Clerkship)

Prerequisite  :สอบประมวลความรูสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตรช้ันปท่ี 5

Corequisite   :  PP 5151

 ฝกปฏิบัติงานบริการเภสัชสนเทศอยางเปนระบบ ต้ังแตการรับคําถาม 

ซักถามขอมูลเพ่ิมเติมจากผูถาม คนหาขอมูลวิเคราะห รวบรวม เรียบเรียงคําตอบ

ใหรัดกุมและเขาใจงาย ติดตามผลการใหบริการและหาแนวทางพัฒนาการบริการ

ฝกทํารายงานเพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการเภสัชกรรม และการบําบัดของโรง

พยาบาล ฝกนําเสนอกรณีผูปวย ฝกการบรรยายความรูดานยาแกบุคลากรทางการ

แพทยตางๆ โดยมีจํานวนช่ัวโมงฝกงานรวมท้ังส้ินไมตาํกวา 240 ช่ัวโมง

PP 6044 การฝกงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวยวิกฤต 4(0-0-4/16)

 (Critical Care Clerkship)

Prerequisite  : สอบประมวลความรูสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตรช้ันปท่ี 5

Corequisite   :  PP  5202

 การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในแผนกผูปวยวิกฤตของสถาน

พยาบาล ต้ังแตการอานเวชระเบียน การบันทึกประวัติอยางเปนระบบ คนหาปญหา

การใชยาแลวหาวิธีแกไขการวางแผนการรักษารวมกับแพทย การติดตามการบริหาร

ยาและผลการใชยา ฝกนําเสนอกรณีผูปวยฝกการบรรยายความรูดานยาแกบุคลากร

ทางการแพทยตางๆ โดยมีจํานวนช่ัวโมงฝกงานรวมท้ังส้ินไมตาํกวา 240 ช่ัวโมง

PP 6054 การฝกงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวยมะเร็ง 4(0-0-4/16)

 (Cancer Care Clerkship)

Prerequisite : สอบประมวลความรูสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตรช้ันปท่ี 5

Corequisite  :  PP 5292

 การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวยมะเร็งของสถาน

พยาบาล ต้ังแตการอานเวชระเบียน การซักประวัติ การบันทึกประวัติอยางเปน

ระบบ คนหาปญหาการใชยาแลวหาวิธีแกไข การวางแผนการรักษารวมกับแพทย 

การติดตามการบริหารยาและผลการใชยา ฝกนําเสนอกรณีผูปวยฝกการบรรยาย

ความรูดานยาแกบุคลากรทางการแพทยตางๆ โดยมีจํานวนช่ัวโมงฝกงานรวมท้ังส้ิน

ไมต่ำกวา 240 ช่ัวโมง

34
คูมือการศึกษา  ปการศึกษา 2563

PP 4112 เภสัชบําบัด 3    2(2/2-0-0)

 (Pharmacotherapy III)

Corequisite : PP 3123 และ PP 3162

 หลักความสัมพันธของพยาธิวิทยากับเภสัชบําบัดในมนุษย กลไกการเกิดโรค

ลักษณะ ทางคลินิก การวินิจฉัย การเลือกใชยาเพ่ือการรักษาอยาง ถูกตองในโรคติดเช้ือของ

อวัยวะตาง  ๆหลักการใชยาตานจุลชีพ การปองกันการด้ือยาของเช้ือการแกไขการด้ือยา

PP 4122 เภสัชบําบัด 4    2(2/2-0-0)

 (Pharmacotherapy IV)

Corequisite : PP 4112

 หลักความสัมพันธของพยาธิวิทยา กับเภสัชบําบัดในมนุษย  กลไกการเกิด

โรค ลักษณะทางคลินิก การวินิจฉัยการเลือกใชยาเพ่ือการรักษาอยางถูกตองในโรค

ผิวหนัง โรคตอ โรคกระดูกขอตอ โรค SLE  โรคระบบทางเดินอาหาร โรคไต

PP 4131 ปฏิบัติการเภสัชบําบัด 2   1(0-1/3-0)

 (Pharmacotherapy Laboratory  II)

Corequisite : PP 4112 และ PP 4122

 วิเคราะห นําเสนอและอภิปรายกรณีศึกษาผูปวยบทความทางวิชาการท่ี

สอดคลองกับทฤษฎีท่ีเรียนในวิชาเภสัชบําบัด 3 และ 4

PP 4142 เภสัชบําบัด5    2(2/2-0-0)

 (Pharmacotherapy V)

Corequisite   :  PP 4122

 หลักความสัมพันธของพยาธิวิทยา กับเภสัชบําบัดในมนุษย กลไกการเกิด

โรค ลักษณะทางคลินิก การวินิจฉัยการเลือกใชยาเพ่ือการรักษาอยางถูกตองใน

โรคประสาทอาการปวดศีรษะขางเดียวโรคจิตการใชยาในผูสูงอายุสตรีมีครรภและ

ใหนมบุตรทารกแรกเกิดเด็ก

PP 4151 ปฏิบัติการเภสัชบําบัด 3   1(0-1/3-0)

 (Pharmacotherapy Laboratory III)

Corequisite : PP 4142

 วิเคราะห นําเสนอและอภิปรายกรณีศึกษาผูปวยบทความทางวิชาการท่ี

สอดคลองกับทฤษฎีท่ีเรียนในวิชาเภสัชบําบัด 5

PP 4163 การบริบาลทางเภสัชกรรม 1   3(3/3-0-0)

 (Pharmaceutical Care I)

Prerequisite  :  PP 4122

Corequisite   :  PP 4142 และ PP 4182

 หลักการจายยาการแนะนําและใหคําปรึกษา การใชยาการซักประวัติผู

ปวยการสงตอผูปวย การวิเคราะหใบส่ังยา การดูแลผูปวย การสอนผูปวยใหสามารถ

ดูแลสุขภาพตนเองและใชยาอยางถูกตอง การใชยารักษาโรคท่ีพบบอยในชุมชนและ

ไมซับซอน การปฐมพยาบาลการรับวัคซีน การใชเวชอุปกรณเวชสําอางและนาํยา

เลนสสัมผัส การปองกันและแกไขปญหาการใชยาผิดการอดบุหร่ี

PP 3753 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3   3(3/3-0-0)
 (Pharmaceutical Technology III)
Prerequisite  :  PP 3743
 เรียนรูทฤษฏีและเทคโนโลยีในการเตรียมและผลิตยาในรูปแบบ  dispersed  
system  ไดแก ยาน้ำอีมัลชันสําหรับรับประทาน โลชัน อีมัลชัน ลินิเมนท ครีม ยาข้ีผ้ึง
เพสทและยาเหน็บ ระบบนําสงผลิตภัณฑยาน้ี ศึกษาทฤษฎีการเตรียมนาโนพารติเคิ
ลบางชนิดทฤษฎี การเตรียมวัคซีนและยาอินซูลินทฤษฎี การเปล่ียนสภาพสารละลาย
ยาของเหลวใหเปนของแข็งดวยเทคนิค การทําแหงแบบเยือกแข็ง และการทําแหงแบบ
พนฝอย และหลักเกณฑวิธีท่ีดีในการผลิตของเภสัชศาสตรท่ีไมปราศจากเช้ือ การศึกษา
การเส่ือมสลายและชะลอการสลายของตัวยาในผลิตภัณฑยาท้ังหมดในเน้ือหาวิชา

PP 3761 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3  1(0-1/3-0)
 (Pharmaceutical Technology Laboratory III)
Corequisite   :  PP 3753
 ปฏิบัติการเตรียมเภสัชภัณฑ ประเภทยาเตรียมชนิดอีมัลชันรับประทาน ยา
เตรียมประเภทก่ึงแข็ง ไดแก ยาครีม ยาข้ีผ้ึง ยาเพสต ยาเหน็บ ศึกษาการเตรียมนาโน
พารติเคิลบางชนิด การเตรียมวัคซีนและอินซูลิน รวมท้ังศึกษาการเปล่ียนสภาพ
สารละลายยาของเหลวใหเปนของแข็งดวยเทคนิคการทําแหง แบบเยือกแข็งและแบบ
พนฝอย ศึกษาการวางแผนการทดลอง เพ่ือพัฒนาตํารับ และปรับปรุงแกไขปญหาของ
ตํารับยา ประเภทตางๆ ขางตน รวมท้ังรูจักใชเคร่ืองมือในการเตรียม

PP 3922 เภสัชเวท 1    2(2/2-0-0)
 (Pharmacognosy I)
Prerequisite : CH 2263
 สมุนไพรท่ีไดจากพืช สัตวและแรธาตุ  โดยเนนถึงแหลงท่ีมา ลักษณะทาง
กายภาพ สารสําคัญ สมบัติทางเคมีและฟสิกสของสาร การสกัดแยก การตรวจสอบเบ้ืองตน
ฤทธ์ิและประโยชนทางยาโดยการจัดแบงกลุมตามโครงสรางพ้ืนฐานทางเคมีของสารสําคัญ

PP 3941 ปฏิบัติการเภสัชเวท 1   1(0-1/3-0)
 (Pharmacognosy Laboratory I)
Corequisite:  PP 3922
 ปฏิบัติการเพ่ือหาประสบการณและฝกทักษะในเน้ือหาท่ีสอดคลองกับภาค
บรรยายวิชาเภสัชเวท 1

PP 4016 การฝกงานวิชาชีพ    6(0-0-6/28)
 (Professional Training)
Prerequisite: สอบประมวลความรูสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตรช้ันปท่ี 4 หรือไดรับ
      อนุมัติจากคณะกรรมการวิชาการคณะเง่ือนไขการสอบประมวลความรู
      นศภ. ช้ันป 4 คือ ตองสอบผาน PP 4752, PP 4613  และPP 4191
 ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล และเภสัชกรรมชุมชน การฝก
ปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาลในงานท่ัวไป  ไดแก  งานบริการเภสัชกรรมผู
ปวยนอกและผูปวยในศึกษาระบบงานสนับสนุนการบริการทางเภสัชกรรม การฝก
ปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน  ประกอบดวยการเรียนรูข้ันตอนการดําเนินกิจการ
รานยาและการบริหารเวชภัณฑฝกปฏิบัติงานบริการเภสัชกรรม รวมท้ังการศึกษา
แนวทางในการดําเนินงานบริบาลทางเภสัชกรรมในรานยาโดยมีจํานวนช่ัวโมงไมตาํ
กวา  400  ช่ัวโมง การฝกปฏิบัติงานในรานยาประกอบดวยความรูความเขาใจเก่ียวกับ
การจัดต้ังและการบริหารรานยา  ฝกทักษะการส่ือสารกับผูปวยหรือญาติของผูปวยเก่ียว
กับการใชยาฝกทักษะการสืบคนเพ่ือหาปญหาท่ีเกิดจากการใชยาอุปกรณทางการแพทย
ท่ีมีจําหนายในรานยา  ฝกทักษะการคัดกรองโรค  การสงตอผูปวยและการสงเสริมสุข
ภาพในชุมชน



PP 6244 การฝกงานการวิจัยยาทางคลินิค  4(0-0-4/16)

 (Clinical  Research  Clerkship)

Prerequisite  : สอบประมวลความรูสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตรช้ันปท่ี 5

 ฝกปฏิบัติการงานวิจัยคลินิค ท้ังในสถานบริการรักษาพยาบาลและใน

ชุมชน การเขียนโครงรางการออกรูปแบบงานวิจัยท่ีเหมาะสมกับโจทยงานวิจัย ย่ืนขอ

ทุนสนับสนุนโครงการการขอรับการพิจารณาตอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษยการบริหารและการดําเนินโครงการการเขียนรายงาน และการเผยแพรผลงาน

ผานวารสารวิชาการ และนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการ

PP 6304 การฝกงานสายเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนา 4(0-0-4/16)

 เภสัชภัณฑดานการวิจัยและพัฒนา 2

 (Professional Training in Pharmaceutical

 Industry - Research and Development II)

Prerequisite  : สอบประมวลความรูสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตรช้ันปท่ี 5

 ฝกงานดานวิจัยและพัฒนาสูตรตำรับ เพ่ือฝกทักษาะดานกระบวนการคิด

และแกไขปญหาเบ้ือตนท่ีเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนา และใหเขาใจถึงระบบวางแผน

ในงานวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑและผลิตภัณฑสุขภาพ รวมท้ังเขาใจถึงบทบาทและ

หนาท่ีของเภสัชกรผูควบคุมดูแลในหนวยงานดังกลาวในโรงงานยา โรงงานเคร่ือง

สำอาง หนวยผลิตในโรงพยาบาลหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ โดยมีจำนวนช่ัวโมง

ฝกงานรวมท้ังส้ินไมต่ำกวา 240 ช่ัวโมง

PP 6314 การฝกงานสายเทคโนโลยี  4(0-0-4/16)

 การผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑดานการผลิต 2

 (Professional Training in 

 PharmaceuticalIndustry - Production II)

Prerequisite  : สอบประมวลความรูสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตรช้ันปท่ี 5

 ฝกงานดานการผลิตเพ่ือฝกทักษะดานกระบวนการคิด และแกปญหา

เบ้ืองตนท่ีเก่ียวกับการผลิตและใหเขาใจถึงระบบวางแผนการผลิต การควบคุมและ

ตรวจสอบความถูกตองในกระบวนการผลิต รวมท้ังเขาใจถึงบทบาทและหนาท่ีของ

เภสัชกรผูควบคุมดูแลในหนวยงานดังกลาวในโรงงานยา โรงงานเคร่ืองสําอาง หนวย

ผลิตในโรงพยาบาลหรือหนวยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ โดยมีจํานวนช่ัวโมงฝกงานรวมท้ัง

ส้ินไมตาํกวา  240  ช่ัวโมง

PP 6324 การฝกงานสายเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนา 4(0-0-4/16)

 เภสัชภัณฑดานการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ 2

 (Professional Training in PharmaceuticalIndustry - Quality 

 Control and QualityAssurance II)

Prerequisite  : สอบประมวลความรูสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตรช้ันปท่ี 5

 ฝกปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการวิเคราะหและการควบคุม

คุณภาพระบบ  GMP  ระบบขนสงและคลังสินคาระบบมาตรฐานอ่ืนๆและงานดาน

เอกสารตางๆท่ีเก่ียวของในงานดานอุตสาหกรรมในโรงงานยาโรงงานเคร่ืองสําอาง

หนวยผลิตในโรงพยาบาลหรือหนวยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของโดยมีจํานวนช่ัวโมงฝกงาน

รวมท้ังส้ินไมตาํกวา 240 ช่ัวโมง

PP 6164 การฝกงานคุมครองผูบริโภค   4(0-0-4/16)

 (Consumer Protection Clerkship)

Prerequisite : สอบประมวลความรูสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตรช้ันปท่ี 5

 การฝกปฏิบัติงานดานนโยบายดานสุขภาพท่ีเก่ียวของกับงานคุมครองผู

บริโภค กระบวนการคุมครองผูบริโภคอันประกอบดวยการวิเคราะหพฤติกรรมผู

บริโภค การรณรงคใหความรูจริยธรรมและการบังคับใชกฎหมายการเสริมพลังอํานาจ 

และการจัดการความเส่ียงดานยาและสุขภาพโดยมีจํานวนช่ัวโมงรวมท้ังส้ินไมตาํ

กวา 240 ช่ัวโมง

PP 6214 การจัดการระบบยาในโรงพยาบาล  4(0-0-4/16)

 (Hospital Medication ManagementSystem)

Prerequisite : PP 4016 และสอบประมวลความรูสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตรช้ันปท่ี 5

Corequisite   :  PP  4232

 การฝกปฏิบัติงานในการประยุกตหลักการจัดการครอบคลุมกระบวน 

การหลักในระบบการจัดการดานยาสําหรับสถานพยาบาลมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ

สอดคลองกับมาตรฐานงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลและมาตรฐานการพัฒนาคุณภา

พอ่ืนๆ การจัดการความเส่ียงการประเมินตนเองความเช่ือมโยงการทํางานเปนทีม

การส่ือสารและสัมพันธภาพกับบุคลากรทางการแพทยอ่ืนๆ

PP 6224 การฝกงานบริบาล    4(0-0-4/16)

 ทางเภสัชกรรมในผูปวยอายุรกรรม 1

 (Medicine Clerkship I)

Prerequisite  :  PP 4016 สอบประมวลความรูสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตรช้ันปท่ี 5

Corequisite   :  PP  5151

 ฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในแผนกผูปวยในต้ังแตการอานเวช

ระเบียน การซักประวัติ การบันทึกประวัติอยางเปนระบบ การคนหาปญหาการใชยา

แลวหาวิธีแกไขการวางแผนการรักษารวมกับแพทยและผูปวย การติดตามการบริหาร

ยา และผลการใชยา ฝกนําเสนอกรณีผูปวยฝกการบรรยายความรูดานยาแกบุคลากร

ทางการแพทยตางๆโดยมีจํานวนช่ัวโมงฝกงานรวมท้ังส้ินไมตาํกวา 240 ช่ัวโมง

PP 6234 การฝกงานบริบาล    4(0-0-4/16)

 ทางเภสัชกรรมในผูปวยอายุรกรรม 2

 (Medicine Clerkship II)

Prerequisite  :  PP 4016 สอบประมวลความรูสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตรช้ันปท่ี 5

Corequisite   :  PP  5151

 ฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในแผนกผูปวยในอยางเปนระบบ ใน

ผูปวยโรคทางอายุรศาสตรท่ีพบบอยในเวชปฏิบัติ เชน โรคระบบหัวใจและหลอด

เลือด โรคระบบตอมไรทอโรคระบบทางเดินอาหารโรคระบบทางเดินหายใจรวมกับ

สหสาขาวิชาชีพ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดจากการใชยาของผูปวยแตละราย     

ฝกการนําเสนอกรณีศึกษา การใหความรูแกบุคลากรทางการแพทยโดยมีจํานวน

ช่ัวโมงฝกปฏิบัติงานรวมท้ังส้ินไมตาํกวา 240 ช่ัวโมง
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PP 4412 นิติเภสัชและจรรยาบรรณ   3(3/3-0-0)

 (Pharmaceutical Jurisprudence,and Ethics)

Prerequisite  :  PP 3432

 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับกฎหมายพระราชบัญญัติกฎกระทรวงกฎหมายท่ี

เก่ียวของกับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ขอจํากัดและเง่ือนไขในการประกอบ

วิชาชีพจริยธรรมจรรยาบรรณและปรัชญาในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม การ

คุมครองสิทธิประโยชนของผูบริโภคสิทธิและหนาท่ีความรับผิดชอบของเภสัชกรตาม

กฎหมายและกรณีศึกษาของผูท่ีเคยกระทําความผิด

PP 4422 การคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ 2(2/2-0-0)

 (Consumer Protection in Health Products)

Prerequisite  :  PP 4412

 แนวคิดพ้ืนฐานวิวัฒนาการของการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ

สุขภาพ กลวิธีในการดําเนินงานมาตรการในการคุมครองผูบริโภคนโยบายและการดําเนิน

งานในการคุมครองผูบริโภคของภาครัฐและเอกชน บทบาทของเภสัชกรตองาน

คุมครองผูบริโภคการพัฒนางานคุมครองผูบริโภค

PP 4432 ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร   2(2/2-0-0)

 (Research Methodology forPharmaceutical Sciences)

Prerequisite  :  ST 1053

 ความหมายและความสําคัญของงานวิจัยกระบวนการวิจัยการต้ังประเด็น

ปญหาการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของการต้ังสมมุติฐานและ

วัตถุประสงคการเลือกกําหนดขนาดตัวอยาง การสุมตัวอยางการสรางเคร่ืองมือ การ

เก็บรวบรวมขอมูลการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ การแปลผลการนําเสนอขอมูล การ

เขียนรายงานการวิจัยการนําเสนอผลงานวิจัยการเขียนโครงงานวิจัยและการประเมิน

วรรณกรรมและจริยธรรมในการวิจัย

PP 4613 เภสัชวิเคราะห 2    3(3/3-0-0)

 (Pharmaceutical Analysis II)

Prerequisite  :  PP 3622

 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับหลักการการใชเคร่ืองมือในการตรวจวิเคราะห

เภสัชภัณฑ ไดแก หลักการทางเคมีไฟฟา สเปกโตรโฟโตเมตรี โครมาโตกราฟ รวมท้ัง

วิธีการตรวจสอบความถูกตองของเคร่ืองมือ

PP 4621 ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห 2   1(0-1/3-0)

 (Pharmaceutical Analysis Laboratory II)

Prerequisite  :  PP 3631

Corequisite   :  PP 4613

 เทคนิคการวิเคราะหเภสัชผลิตภัณฑและตรวจสอบความถูกตองของ

เคร่ืองมือ ท่ีสอดคลองกับเน้ือหาในภาคบรรยายวิชาเภสัชวิเคราะห 2 ไดแก เคร่ือง

มือทางดานไฟฟาเคมี เคร่ืองมือโครมาโตกราฟ และเคร่ืองสเปกโตรโฟโตเมตรี

PP 4171 ปฏิบัติการการบริบาลทางเภสัชกรรม 1  1(0-1/3-0)

 (Pharmaceutical Care Laboratory I)

Corequisite   :  PP 4163

 ฝกปฏิบัติการตามเน้ือหาท่ีสอดคลองกับภาคบรรยายในวิชา PP 4163 

การบริบาลทางเภสัชกรรม 1 การซักประวัติอาการและการใชยาของผูปวยการเลือก

จายยา และการแนะนําขนาดยา และวิธีใชท่ีถูกตองเหมาะสมใหแกผูปวยเปนโรคท่ี

พบบอยในชุมชนการ ใหความรูผูปวยในการดูแลสุขภาพเบ้ืองตนการตัดสินใจสงตอ

หรือแนะนําผูปวยไปพบแพทยการจายยาตามใบส่ัง การวิเคราะหปญหาท่ีอาจเกิด

ข้ึนและการประเมินความรวมมือของผูปวย

PP 4182 การบริบาลทางเภสัชกรรม 2   2(2/2-0-0)

 (Pharmaceutical Care II)

Prerequisite  :  PP 4122

Corequisite   :  PP 4142 และ PP 4163

 การประยุกตความรูทางยา ดานตางๆ มาใชกับผูปวยในสถานพยาบาล 

การนําความรูทางพยาธิสรีรวิทยาของโรค การวินิจฉัยโรคของแพทยผลการตรวจใน

หองปฏิบัติการคาพารามิเตอรทางเภสัชจลนศาสตรของยาในผูปวย มาประมวลเพ่ือ

ใหการใชยาในผูปวยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมท่ีสุด ปฏิกิริยาของ

ยาความคลาดเคล่ือนในการใชยา การอานและบันทึกประวัติการใชยาของผูปวย 

การวัดผลและการติดตามผลการใชยาปญหา การใชยาในผูปวยการคนหาประเมิน

ประมวลขอมูลยา การบริการเภสัชสนเทศ

PP 4191 ปฏิบัติการการบริบาลทางเภสัชกรรม 2  1(0-1/3-0)

 (Pharmaceutical Care Laboratory II)

Corequisite   :  PP 4182

 ฝกปฏิบัติการอานเวชระเบียน แปลผลคาชีวเคมีคลินิกวิเคราะหผล การ

รักษาจากกรณีศึกษาจริงการจัดทําบันทึกการใชยาของผูปวยประเมินปญหาอันเกิด

จากการใชยาของผูปวย กําหนดแนวทางเพ่ือการแกปญหาฝกทักษะการใหคํา

ปรึกษาแนะนําการใชยาแกผูปวยโดยจําลองสถานการณ ฝกคนหาประเมินประมวล

ขอมูลยาการบริการเภสัชสนเทศ

PP 4232 เภสัชกรรมโรงพยาบาล   2(2/2-0-0)

 (Hospital Pharmacy)

Prerequisite  :  PP 3432

 การจัดองคกรในโรงพยาบาลและฝายเภสัชกรรม บทบาทหนาท่ีความรับ

ผิดชอบฝายเภสัชกรรมท่ีมีความสัมพันธกับฝายอ่ืนๆของโรงพยาบาล ระบบการทํา

งานของฝายเภสัชกรรมการบริหารเวชภัณฑระบบกระจายยา การจายยาและการ

ใหคําแนะนําผูปวยนอกการเตรียมยาปราศจากเช้ือ การเตรียมยาพิเศษระบบการ

จายยาระบบคลังขอมูลยาระบบการประกันคุณภาพท่ีเช่ือมโยงกับการรับรอง

คุณภาพจากองคกรภายนอก
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PP 6594 การฝกงานสายเทคโนโลยี   4(0-0-4/16)

 การผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑดานวิทยาศาสตรเภสัชกรรม

 (Professional Training in 

 PharmaceuticalIndustry-Pharmaceutical Sciences)

Prerequisite : สอบประมวลความรูสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตรช้ันปท่ี 5

 ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพตามความสนใจของนักศึกษาเพ่ิมเติมจากการฝกงาน

วิชาชีพในสายเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑดานวิจัยและพัฒนาดานการ

ผลิตและดานการควบคุมคุณภาพและการประกันคุรภาพ  1  และ  2  ในโรงงานยา

โรงงานเคร่ืองสําอางหรือหนวยผลิตในโรงพยาบาลหรือหนวยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของโด

ยมีจํานวนช่ัวโมงฝกงานรวมท้ังส้ินไมตาํกวา 240 ช่ัวโมง

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

  

PP 6564 การฝกงานสายเทคโนโลยี   4(0-0-4/16)

 การผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑดานการวิจัยและพัฒนา 1

 (Professional Training inPharmaceutical 

 Industry-Researchand Development I)

Prerequisite  : สอบประมวลความรูสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตรช้ันปท่ี 5

 ฝกงานดวยการวิจัยและพัฒนาสูตรตํารับเพ่ือฝกทักษะดานกระบวนการ

คิด และแกไขปญหาเบ้ืองตน ท่ีเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนาและใหเขาใจถึงระบบ

วางแผนในงานวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑและผลิตภัณฑสุขภาพ รวมท้ังเขาใจถึง

บทบาทและหนาท่ีของเภสัชกรผูควบคุมดูแลในหนวยงานดังกลาวในโรงงานยาโรง

งานเคร่ืองสําอาง หนวยผลิตในโรงพยาบาลหรือหนวยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของโดย มีจํา

นวนช่ัวโมงฝกงานรวมท้ังส้ิน ไมตาํกวา 240 ช่ัวโมง

PP  6574 การฝกงานสายเทคโนโลยี   4(0-0-4/16)

 การผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑดานการผลิต 1

 (Professional Training inPharmaceutical 

 Industry-Production I)

Prerequisite : สอบประมวลความรูสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตรช้ันปท่ี 5

 ฝกงานดานการผลิตเพ่ือฝกทักษะดานกระบวนการคิดและแกไขปญหาเบ้ือง

ตนท่ีเก่ียวกับการผลิตและใหเขาใจถึงระบบวางแผนการผลิต การควบคุมและตรวจสอบ

ความถูกตองในกระบวนการผลิตรวมท้ังเขาใจถึงบทบาทและหนาท่ีของเภสัชกร

PP 6584 การฝกงานสายเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนา 4(0-0-4/16)

 เภสัชภัณฑดานการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ 1

 (Professional Training inPharmaceutical 

 Industry-QualityControl and Quality Assurance I)

Prerequisite : สอบประมวลความรูสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตรช้ันปท่ี 5

 ฝกปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการวิเคราะหและการควบคุม

คุณภาพระบบ  GMP  ระบบขนสงและคลังสินคาระบบมาตรฐานอ่ืนๆและงานดาน

เอกสารตางๆท่ีเก่ียวของในงานดานอุตสาหกรรมในโรงงานยาโรงงานเคร่ืองสําอาง

หนวยผลิตในโรงพยาบาลหรือหนวยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของโดยมีจํานวนช่ัวโมงการ

ฝกงานรวมท้ังส้ินไมตาํกวา 240 ช่ัวโมง

PP 4791 ปฏิบัติการเภสัชอุตสาหกรรม 2   1(0-1/3-0)

 (Industrial Pharmacy Laboratory II)

Corequisite   :  PP 4772

 ปฏิบัติการเตรียมยาปราศจากเช้ือ ยาตา สารอาหารท่ีใหทางหลอดเลือด

ดํา การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑปราศจากเช้ือ การเรียนรูการปฏิบัติงานในสถาน

ท่ีผลิตยาปราศจากเช้ือ ตามหลักเกณฑวิธีการท่ีดีการตรวจสอบความถูกตองของกระ

บวนการทําใหปราศจากเช้ือ

PP 4903 เภสัชเวท 2    3(3/3-0-0)

 (Pharmacognosy II)

Prerequisite  :  PP 3922

 ศึกษาการนําสมุนไพรจากแหลงธรรมชาติตางๆ มาใชเปนยาอาหารและ

เคร่ืองสําอาง เพ่ือการปองกันโรครักษาโรคและเสริมสุขภาพ

PP 4911 เภสัชเวท 3    1(1/1-0-0)

 (Pharmacognosy III)

Prerequisite  :  PP  4903

 หลักการใชสมุนไพร การจัดหมวดหมูตามประโยชนของการรักษาหลัก

และวิธีการจัดทํามาตรฐานยาสมุนไพร ท้ังปริมาณและคุณภาพการประยุกตยาพ้ืน

บาน และสมุนไพร ในงานสาธารณสุขมูลฐาน

PP 5002 สัมมนาการบริบาลทางเภสัชกรรม  2(0-2/6-0)

 (Seminar in Pharmaceutical Care)

Prerequisite  :  PP 4151, PP 4191

 การศึกษาคนควาดานเภสัชศาสตรท่ีสนใจจากวรรณกรรมการแพทย ท้ัง

ชนิดปฐมภูมิ และทุติยภูมิ การวางแผนงานการแกไขปญหา การฝกและพัฒนาทักษะ

การนําเสนอผลงานทางวิชาการ ท้ังการเขียนและการพูด อยางมีประสิทธิภาพ

PP 5012 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและการใหการศึกษา 2(1/1-1/3-0)

 เพ่ือปองกันและควบคุมโรค

 (Developing Health Behaviorsand Education 

 for Disease preventionand Control)

Prerequisite  : None

 การปองกันโรคระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ เวชศาสตรครอบครัวและสังคม

สถานการณโรคเร้ือรัง ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมสุขภาพ กับอุบัติการณเกิดโรครูป

แบบการจัดการโรคเร้ือรัง ความสําคัญของการจัดการสุขภาพดวยตนเองทฤษฎีและรูป

แบบท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมสุขภาพในระดับบุคคล และชุมชนการเช่ือมโยง ทฤษฎี

พฤติกรรมสุขภาพ สูแนวทางปฏิบัติเพ่ือพัฒนาสุขภาพและการใหความรูดานสุขภาพ 

 สัมมนางานวิจัยท่ีเก่ียวกับการพัฒนาสุขภาพกรณีศึกษา การพัฒนา

พฤติกรรมการใชยา โภชนาการ การควบคุมน้ำหนัก การเลิกบุหร่ี การเลิกเหลา การ

หลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงตอการติดเช้ือทางเพศสัมพันธ

PP 4642 การประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ 1  3(3/3-0-0)

 (Pharmaceutical Quality Assurance I)

Prerequisite  :  PP 4613 และ PP 4752

 หลักการของระบบการจัดการประกันคุณภาพสําหรับเภสัชภัณฑและ

สวนประกอบท่ีสําคัญ ในการประกันคุณภาพ เชน การจัดการดานคุณภาพของ

วัตถุดิบบรรจุภัณฑ ผลิตภัณฑก่ึงสําเร็จรูป ชีวสมมูลของผลิตภัณฑ การตรวจสอบ

คุณภาพผลิตภัณฑระหวางกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑสําเร็จรูป การสุม

ตัวอยางการผานผลิตภัณฑกอนการจําหนาย การตรวจสอบคุณภาพหลังการผลิต

และการจําหนายเคร่ืองมือ และการบํารุงรักษา และระบบการจัดการดานคุณภาพ 

การบริหารจัดการขอรองเรียนระบบการควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการระบบ

เอกสารท่ีใชในงานประกันคุณภาพ กฎระเบียบท่ีเก่ียวของแนวทางการข้ึนทะเบียน 

ยาสมุนไพรและขอตกลงระหวางประเทศ

PP 4752 เภสัชอุตสาหกรรม 1    2(2/2-0-0)

 (Industrial Pharmacy I)

Prerequisite : PP 3753

 ศึกษาทฤษฎีและเทคนิควิธีการในการเตรียมเภสัชภัณฑในรูปแบบของ

ของแข็ง ไดแก แกรนูล ยาเม็ด ยาเม็ดเคลือบน้ำตาล ยาเม็ดเคลือบฟลม ยา

แคปซูล รวมถึงยาเม็ดรูปแบบพิเศษอ่ืนๆ และการควบคุมคุณภาพของเภสัชภัณฑรูป

แบบของแข็ง รวมถึงการจัดทํามาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน

PP 4771 ปฏิบัติการเภสัชอุตสาหกรรม 1   1(0-1/3-0)

 (Industrial Pharmacy Laboratory I)

Corequisite   :  PP 4752

 ศึกษาหลักการและวิธีการตลอดจนเรียนรูเก่ียวกับเคร่ืองมือ และ

เคร่ืองจักร ท่ีเก่ียวของในการผลิตเภสัชภัณฑรูปแบบของแข็งในข้ันอุตสาหกรรม

ปฏิบัติการผลิตและควบคุมคุณภาพของยาเม็ด ยาเม็ดเคลือบแคปซูล ยาเม็ดรูปแบบ

พิเศษ เรียนรูการปฏิบัติงานในการผลิตเภสัชภัณฑรูปแบบของแข็งตามหลักเกณฑ

วิธีการท่ีดีรวมถึงการเขียนมาตรฐานการปฏิบัติงาน

PP 4772 เภสัชอุตสาหกรรม 2    2(2/2-0-0)

 (Industrial Pharmacy II)

Prerequisite  :  PP 4752

 ศึกษาหลักการและวิธีการ ตลอดจนสถานท่ีท่ีใชในการผลิตยาปราศจาก

เช้ือและยาตา หู จมูกและคอ และกระบวนการผลิตน้ำเพ่ือใชในการเตรียมยาฉีด

การเตรียมและการผสมสารอาหาร และยาเตรียมท่ีใหทางหลอดเลือดดํา ราย

ละเอียดวิธีการและมาตรฐานในการควบคุมและประกันคุณภาพ การตรวจสอบ

ความถูกตองของกระบวนการทําใหปราศจากเช้ือ หลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิต

ของเภสัชภัณฑรูป แบบยาปราศจากเช้ือศึกษาผลิตภัณฑควบคุมการปลดปลอยยา

ในรูปแบบตางๆและระบบการนําสงยารวมท้ังศึกษาความหมายและความสําคัญ

ของชีวปริมาณออกฤทธ์ิและชีวสมมูล
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