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ค ำอธิบำยรำยวชิำหลกัสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิต  สำขำวชิำกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม 

 

ภำควชิำเภสัชกรรมคลนิิก 

  
560-201 1(1-0-2) 
เภสัชโภชนศำสตร์พืน้ฐำน  
(Basic Pharmaceutical Nutrition)  
รำยวชิำบังคบัก่อน: -  
 บทบาทและหน้าท่ีของสารอาหาร การประเมิน
ภาวะโภชนาการและความตอ้งการสารอาหาร ในผูป่้วย
ทั่วไปและผู ้ป่วยกลุ่มพิเศษ รูปแบบของภาวะทุพ
โภชนาการ หลักการทั่วไปในการให้  โภชนบ าบัด 
หลกัการเบ้ืองตน้ในการให้อาหารทางหลอดเลือด และ
การใหอ้าหารทางสาย 
 Role and function of nutrients; assessment of 
nutrition status and nutrient requirement in general and 
special patients; types of malnutrition; general 
principles of nutritional therapy; basic principle of 
parenteral nutrition and enteral nutrition 
 
560-202  2(1-3-2) 
บทน ำเภสัชบ ำบัด 
(Introduction to Pharmacotherapy)  
รำยวชิำบังคบัก่อน: 336-202 หรือเรียนควบคู่กนั  
 ความรู้พ้ืนฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการบริบาลทาง
เภสัชกรรมอยา่งเป็นระบบ มาตรฐานวชิาชีพเภสชักรรม  
ระบบยา การประกันคุณภาพของงานเภสัชกรรมใน
โรงพยาบาลและร้านยา ระบบการกระจายยา และ
กระบวนการจ่ายยาท่ีดีในโรงพยาบาลและร้านยา  ความ
ปลอดภยัดา้นยา ทกัษะการซกัประวติัโรคและการใชย้า 
การประเมินผูป่้วยทางคลินิกอย่างเป็นระบบ  แนวคิด
เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการทกัษะการให้ค  าแนะน าปรึกษาและ
การ ส่ื อส าร   ก ารป ฐมพ ยาบ าล เบ้ื อ งต้น   เภสั ช
จลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ในเด็ก ผูสู้งอายุ  สตรี
ตั้งครรภห์รือใหน้มบุตร 
 Essential 
foundation for systematic approach in pharmaceutical 
care provision; standards for pharmacy professional 
practice; drug systems, quality assurance in  

hospital pharmacy and community pharmacy; drug 
distribution systems and good dispensing process in 
hospital and community pharmacy settings; medication 
safety; skills for medical and medication history 
taking; systematic clinical assessment of patients; basic 
concepts of counseling and communication skills; 
basic first aids; pharmacokinetics and pharmaco-
dynamics in pediatric, geriatric, and pregnancy or 
lactating women 
 
560-301 3(3-0-6) 
เภสัชจลนศำสตร์ 
(Pharmacokinetics) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 322-103  
 องค์ประกอบท่ีมีผลต่อคุณค่าทางชีวภาพของ
ยาในร่างกาย เช่น การดูดซึม การกระจายตวัเมแทบอลิ
ซึม การขบัถ่ายของยา ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์และเภสัช
จลนศาสตร์ของกระบวนการเหล่าน้ี และการออกแบบ
แผนการใชย้าท่ีเหมาะสม 
 Components affecting biological value of 
drug in the body such as absorption, distribution, 
metabolism and excretion, mathematical theory and 
pharmacokinetics of these processes, optimization and 
design of dosage regimens 
 
560-302 4(4-0-8) 
เภสัชกรรมจ่ำยยำ 
(Dispensing Pharmacy)  
รำยวชิำบังคบัก่อน: 560-202  
 การซักประวติั และการจดัการโรคท่ีพบบ่อย
ในร้านยา และเภสชับ าบดัในโรคดงักล่าวตามมาตรฐาน
หรือแนวปฏิบติัการรักษาท่ีมาจากหลกัฐานเชิงประจกัษ์ 
ผลิตภัณฑ์ ท่ี เก่ียวข้องในรูปแบบพิเศษ ว ัคซีนและ
ผลิตภณัฑท์างชีวภาพ   
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 Patient interview and management of 
common diseases in community pharmacy; 
pharmacotherapy in these diseases based on 
evidenced-based standards or treatment guidelines; 
relevant products in special dosage forms; vaccine and 
biological products 
 
560-401 2(1-3-2) 
กำรประเมนิผู้ป่วยในร้ำนยำ 
(Patient Assessment in Community Pharmacy)  
รำยวชิำบังคบัก่อน: 560-302   
 การประเมินอาการของผูป่้วยท่ีพบบ่อยในร้าน
ยา  การประเมินผูป่้วยเพ่ือการตดัสินใจส่งต่อผูป่้วยไป
พบแพทยห์รือจ่ายยาในร้านยา  
 Patient assessment for symptoms that 
frequently encounter in community pharmacy; patient 
assessment for decision to refer or dispense 
medications in community pharmacy 
 
562-221 1(0-3-0)   
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม 1(0-3-0) 
(Experience in Pharmaceutical Care)  
รำยวชิำบังคบัก่อน : -  
 การสังเกตการปฏิบัติงานของเภสัชกรใน
สถานปฏิบัติงานต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล และร้านยา 
การสร้างความตระหนักถึงความส าคญั บทบาทหน้าท่ี
ข อ ง เภสั ช กร  ค วาม รับ ผิ ดชอบ ต่ อ วิ ช า ชีพ  และ
ความส าคญัขององคค์วามรู้และทกัษะต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นใน
การปฏิบติังานดูแลผูป่้วย    
 Observation of pharmacist working at the 
sites including hospitals and community pharmacies; 
creating of realization for important, roles and 
functions of pharmacists; professional responsibilities; 
need of knowledge and essential skills to provide 
patient care services 
 
 
 
 

562-222  1(0-3-0) 
สำรสนเทศทำงยำ 1   
(Drug Information I) 
รำยวชิำบังคบัก่อน : -  
 ฝึกปฏิบติัการคน้ควา้และการไดข้อ้มูลเก่ียวยา
และเภสัชบ าบัดจากแหล่งข้อมูลตติยภูมิท่ีอยู่ในรูป
หนังสือและอิเล็กทรอนิกส์  การน าข้อมูล ท่ี ได้มา
ประเมิน บูรณาการ และน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 
การเขียนเอกสารอา้งอิง 
 Practicing of searching and retrieving drug 
and pharmacotherapy information from the tertiary 
sources including textbooks and electronic; effectively 
evaluation, integration, presentation of the retrieved 
information; reference citation important, roles and 
functions of pharmacists; professional responsibilities; 
need of knowledge and essential skills to provide 
patient care services 
 
562-301  (3-0-6) 
เภสัชบ ำบัดและเภสัชกรรมปฏิบัต ิ1    
(Pharmacotherapy and Pharmacy Practice I) ๗ 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 336-306 และ 560-202   
 พยาธิสรีรวิทยาการเกิดโรค การวินิจฉัย เภสัช
บ าบัด และโภชนศาสตร์บ าบัดในผูป่้วยท่ีมีภาวะไม่
สมดุลของกรด-ด่างและอิเล็กโทรไลต์  ผูป่้วยโรคไต 
โรคระบบทางเดินปัสสาวะ โรคทางสูตินรีเวชและโรค
ระบบเลือด การประเมินผูป่้วยทางคลินิกอยา่งเป็นระบบ 
ตามมาตรฐานหรือแนวปฏิบั ติการรักษาท่ีมาจาก
หลกัฐานเชิงประจกัษ ์การติดตามการบ าบดัรักษาดว้ยยา  
การใหค้  าแนะน าปรึกษาแก่ผูป่้วยเฉพาะราย  
 Pathophysi
ology,  diagnosis, pharmaco-therapy, and nutrition 
therapy in patient with acid-base and electrolyte 
imbalances, kidney diseases, urologic diseases, 
gynecologic diseases, and hematologic diseases based 
on evidenced-based standards or treatment guidelines; 
drug therapy monitoring; individual patient counseling 
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562-302  3(3-0-6) 
เภสัชบ ำบัดและเภสัชกรรมปฏิบัต ิ2  
(Pharmacotherapy and Pharmacy Practice II)  
รำยวชิำบังคบัก่อน: 562-301  
 พยาธิสรีรวิทยาการเกิดโรค การวินิจฉัย และ
เภสัชบ าบดัในโรคติดเช้ือ และโรคระบบทางเดินหายใจ
ตามมาตรฐานหรือแนวปฏิบั ติการรักษาท่ีมาจาก
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ การติดตามการบ าบดัดว้ยยา การ
ให้ค  าแนะน าปรึกษาแก่ผูป่้วยเฉพาะราย ยาเทคนิคพิเศษ
ท่ีใชก้บัโรคดงักล่าว การประเมินการใชย้า 
 Pathophysiology, diagnosis and 
pharmacotherapy in infectious diseases and respiratory 
diseases based on evidenced-based standards or 
treatment guidelines; drug therapy monitoring; 
individual patient counseling; drug products in special 
dosage forms for these diseases; drug use evaluation 
 
562-321  1(0-3-0) 
ปฏิบัตกิำรเภสัชบ ำบัดและเภสัชกรรมปฏิบัติ 1     
(Pharmacotherapy and Pharmacy Practice 
Laboratory I)  
รำยวชิำบังคบัก่อน: 562-301 หรือเรียนควบคู่กนั 
 ปฏิบติัการฝึกสัมภาษณ์ผูป่้วย  การจ่ายยาตาม
กระบวนการจ่ายยาท่ีดี  การให้บริบาลทางเภสัชกรรม 
ในโรงพยาบาลและร้านยา อยา่งถูกตอ้ง ปลอดภยัและมี
ประสิทธิภาพส าหรับผู ้ป่วยโดยค านึงถึงสิทธิผู ้ป่วย 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ โดยหวัขอ้ปฏิบติัการ 
สอดคลอ้งกบัเน้ือหารายวชิาเภสชับ าบดัและเภสชักรรม 
ปฏิบติั 1 
 Laboratory practicing for patient interview; 
dispensing medications in accordance with good 
dispensing process; providing accurate, safe and 
effective pharmaceutical care to patients in hospital and 
community pharmacy setting with consideration of 
patient’s right, moral  and professional ethics; practice 
topics related to those in the course of 
pharmacotherapy and pharmacy practice I 
 
 

562-322  1(0-3-0) 
ปฏิบัตกิำรเภสัชบ ำบัดและเภสัชกรรมปฏิบัต ิ2      
(Pharmacotherapy and Pharmacy Practice 
Laboratory II)  
รำยวชิำบังคบัก่อน: 562-302 หรือเรียนควบคู่กนั 
 ปฏิบติัการฝึกสัมภาษณ์ผูป่้วย  การจ่ายยาตาม
กระบวนการจ่ายยาท่ีดี  การให้บริบาลทางเภสัชกรรม 
ในโรงพยาบาลและร้านยา อยา่งถูกตอ้ง ปลอดภยัและมี
ประสิทธิภาพส าหรับผู ้ป่วยโดยค านึงถึงสิทธิผู ้ป่วย 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ โดยหัวขอ้ปฏิบติัการ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหารายวชิาเภสัชบ าบดัและเภสชักรรม
ปฏิบติั 2 
 Laboratory practicing for patient interview, 
dispensing medications in accordance with good 
dispensing process; providing accurate, safe and 
effective pharmaceutical care to patients in hospital and 
community pharmacy setting with consideration of 
patient’s right, moral and professional ethics; practice 
topics related to those in the course of 
pharmacotherapy and pharmacy practice II 
 
562-323  1(0-3-0) 
ปฏิบัตกิำรเภสัชกรรมจ่ำยยำส ำหรับนักศึกษำสำขำวชิำ
กำรบริบำลทำงเภสัชกรรม  
(Dispensing Pharmacy Laboratory for 
Pharmaceutical Care Students) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 560-302 หรือเรียนควบคู่กนั  
 ปฏิบัติการฝึกสัมภาษณ์ผูป่้วย การจ่ายยาตาม
กระบวนการจ่ายยาท่ีดี การให้บริบาลทางเภสัชกรรมใน
ร้านยา อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ส าหรับผูป่้วยโดยค านึงถึงสิทธิผูป่้วย จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยหัวขอ้ปฏิบติัการสอดคลอ้งกบั
เน้ือหารายวชิาเภสชักรรมจ่ายยา 
 Laboratory practicing for patient interview, 
dispensing medications in accordance with good 
dispensing process; providing accurate, safe and 
effective pharmaceutical care to patients in community 
pharmacy setting with consideration of patient’s right, 
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moral and professional ethics; practice topics related to 
those in the course of dispensing pharmacy 
 
562-401  4(4-0-8)  
เภสัชบ ำบัดและเภสัชกรรมปฏิบัต ิ3  
(Pharmacotherapy and Pharmacy Practice III)  
รำยวชิำบังคบัก่อน: 562-302  
 พยาธิสรีรวิทยาการเกิดโรค การวินิจฉัย เภสัช
บ าบดั และโภชนศาสตร์บ าบดัในโรคระบบต่อมไร้ท่อ 
และโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ตามมาตรฐานหรือ
แนวปฏิบติัการรักษาท่ีมาจากหลกัฐานเชิงประจกัษ ์การ
ติดตามการบ าบัดด้วยยา การให้ค  าแนะน าปรึกษาแก่
ผูป่้วยเฉพาะราย อนัตรกิริยาระหวา่งยา 
 Pathophysiology, diagnosis, pharmaco-
therapy and nutrition therapy in endocrino-logic 
diseases and cardiovascular diseases based on 
evidenced-based standards or treatment guidelines; 
drug therapy monitoring; individual patient counseling; 
drug interaction 
 
562-402  4(4-0-8) 
เภสัชบ ำบัดและเภสัชกรรมปฏิบัต ิ4  
(Pharmacotherapy and Pharmacy Practice IV)  
รำยวชิำบังคบัก่อน: 562-401  
 พยาธิสรีรวิทยาการเกิดโรค การวินิจฉัย และ
เภสัชบ าบัดและโภชนศาสตร์บ าบัดในโรคระบบ
ทางเดินอาหาร โรคระบบประสาท โรคทางจิตเวช โรค
ระบบกระดูกและขอ้ ตามมาตรฐานหรือแนวปฏิบติัการ
รักษาท่ีมาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ การติดตามการ
บ าบัดด้วยยา การให้ค  าแนะน าปรึกษาแก่ผูป่้วยเฉพาะ
ราย 
 Pathophysiology, diagnosis, pharmaco-
therapy, and nutrition therapy in gastro-intestinal 
diseases, neurological diseases, psychiatric diseases 
and bone and joint diseases based on evidenced-based 
standards or treatment guidelines; drug therapy 
monitoring; individual patient counseling 
 
 

562-421   2(0-6-0) 
ปฏิบัตกิำรเภสัชบ ำบัดและเภสัชกรรมปฏิบัต ิ3    
(Pharmacotherapy and Pharmacy Practice 
Laboratory III)  
รำยวชิำบังคบัก่อน: 562-401 หรือเรียนควบคู่กนั 
 ปฏิบติัการฝึกสัมภาษณ์ผูป่้วย  การจ่ายยาตาม
กระบวนการจ่ายยาท่ีดี การใหบ้ริบาลทางเภสชักรรม ใน
โรงพยาบาลและร้านยา อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพโดยค านึงถึงสิทธิผู ้ป่วย จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  โดยหัวขอ้ปฏิบติัการสอดคลอ้งกบั
เน้ือหารายวชิาเภสชับ าบดัและเภสชักรรมปฏิบติั 3 
 Laboratory practicing for  patient interview, 
dispensing medications in accordance with good 
dispensing process; providing accurate, safe and 
effective pharmaceutical care to patients in hospital and 
community pharmacy setting with consideration of 
patient’s right, moral and professional ethics; practice 
topics related to those in the course of 
pharmacotherapy and pharmacy practice III 
 
562-422  2(0-6-0) 
ปฏิบัตกิำรเภสัชบ ำบัดและเภสัชกรรมปฏิบัต ิ4  
(Pharmacotherapy and Pharmacy Practice 
Laboratory IV) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 562-402 หรือเรียนควบคู่กนั 
 ปฏิบติัการฝึกสัมภาษณ์ผูป่้วย  การจ่ายยาตาม
กระบวนการจ่ายยาท่ีดี  การใหบ้ริบาลทางเภสชักรรมใน
โรงพยาบาลและร้านยา อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพโดยค านึงถึงสิทธิผู ้ป่วย จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  โดยหัวขอ้ปฏิบติัการสอดคลอ้งกบั
เน้ือหารายวชิาเภสชับ าบดัและเภสชักรรมปฏิบติั 4 
 Laboratory practicing for patient interview, 
dispensing medications in accordance with good 
dispensing process; providing accurate, safe and 
effective pharmaceutical care to patients in hospital and 
community pharmacy setting with consideration of 
patient’s right, moral and professional ethics; practice 
topics related to those in the course of 
pharmacotherapy and pharmacy practice IV 



5 
562-423 1(0-3-0) 
สำรสนเทศทำงยำ 2  
(Drug Information II) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 562-222 
 ปฏิบติัการคน้ควา้และการไดข้อ้มูลดา้นเภสัช
ศาสตร์ เช่น การคิดค้นยาใหม่ ระบบน าส่งยา เภสัช
เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภณัฑ์สมุนไพร  
จากแหล่งข้อมูลระดับ  ตติยภูมิ ทุติยภูมิและปฐมภูมิ 
หลักการต่าง ๆ ในการตอบค าถามเพ่ืองานบริการ
สารสนเทศทางยา ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ค าถาม การเลือก
และสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลระดบัต่าง ๆ อยา่งเป็น
ระบบ การประเมินข้อมูล ประมวลข้อมูลและการ
สังเคราะห์ขอ้มูลให้เป็นค าตอบ การส่ือสารค าตอบทั้ ง
ทางวาจาและการเขียน  
 Practice for systematic searching or 
retrieving pharmaceutical science information such as 
drug discovery, drug delivery systems, pharmaceutical 
chemical products, dietary supplements, and herbal 
products; systematic approach to answering pharmacy-
related questions including question analysis, searching 
and retrieving information, evaluating and integrating 
information; communicating the answer via written 
and verbal  
 
562-501 4(4-0-8) 
เภสัชบ ำบัดและเภสัชกรรมปฏิบัต ิ5  
(Pharmacotherapy and Pharmacy Practice V)  
รำยวชิำบังคบัก่อน: 562-402  
 พยาธิสรีรวิทยาการเกิดโรค การวินิจฉัย เภสัช
บ าบัด และโภชนศาสตร์บ าบัดในผูป่้วยวิกฤต ผูป่้วย
โรคมะเร็ง และผูป่้วยเปล่ียนถ่ายอวยัวะ ตามมาตรฐาน
หรือแนวปฏิบติัการรักษาท่ีมาจากหลกัฐานเชิงประจกัษ ์
การติดตามการบ าบัดด้วยยา  การให้ค  าแนะน าปรึกษา
แก่ผูป่้วยเฉพาะราย โภชนศาสตร์ส าหรับผูป่้วยท่ีนอน
โรงพยาบาลซ่ึงรับประทานไม่ได้  การปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้นและการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ  ยาท่ีใช้กับ
สตัว ์
 Pathophysiology, diagnosis, pharmaco-
therapy and nutrition therapy in critically–ill patients, 

cancer patients and organ-transplant patients based on 
evidenced-based standards or treatment guidelines; 
drug therapy monitoring; individual patient counseling; 
nutritional supports for hospitalized patients who 
cannot eat; basic first aids and cardiopulmonary 
resuscitation; veterinary drugs 
 
562-521 1(0-3-0) 
ปฏิบัตกิำรเภสัชบ ำบัดและเภสัชกรรมปฏิบัต ิ5  
(Pharmacotherapy and Pharmacy Practice 
Laboratory V)   
รำยวชิำบังคบัก่อน: 562-501 หรือเรียนควบคู่กนั 
 ปฏิบติัการฝึกสัมภาษณ์ผูป่้วย  การจ่ายยาตาม
กระบวนการจ่ายยาท่ีดี  การให้บริบาลทางเภสัชกรรม 
ในโรงพยาบาลและร้านยา อยา่งถูกตอ้ง ปลอดภยัและมี
ประสิทธิภาพโดยค านึงถึงสิทธิผู ้ป่วย จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  โดยหัวขอ้ปฏิบติัการสอดคลอ้งกบั
เน้ือหารายวชิาเภสชับ าบดัและเภสชักรรมปฏิบติั 5 
 Laboratory practicing for patient interview, 
dispensing medications in accordance with good 
dispensing process; providing accurate, safe and 
effective pharmaceutical care to patients in hospital and 
community pharmacy setting with consideration of 
patient’s right, moral and professional ethics; practice 
topics related to those in the course of 
pharmacotherapy and pharmacy practice V 
 
562-522 2(0-6-0) 
กำรประเมนิคุณค่ำวรรณกรรม 
(Literature Evaluation) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 562-423  
 ฝึกปฏิบัติประเมินคุณค่าบทความวิจัยทาง
คลินิกท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาและผลิตภณัฑ์สุขภาพ   ในดา้น
การออกแบบงานวิจัย วิธีการวิจัย และการแปลผล
การศึกษาทางสถิติ    
 Practicing to evaluate clinical research 
articles regarding medications and health products in 
various aspects including study design, methodology, 
statistical analysis and interpretation of results  
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562-523 2(0-6-0) 
กำรประยุกต์ใช้เภสัชสนเทศและกำรประเมนิ 
คุณค่ำวรรณกรรม 
(Drug Information Application and Literature 
Evaluation) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 562-522  
 ประยุกต์การสืบคน้ขอ้มูลยาจากแหล่งขอ้มูล
ทุกระดับอย่างเป็นระบบและการประเมิน คุณค่ า
วรรณกรรมเพื่อน ามาใช้ในการบริบาลผู ้ป่วย  การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลยาท่ีได้เพื่อตอบค าถาม
หรือน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑย์า ผลิตภณัฑเ์สริม
อาหาร เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑส์มุนไพร การส่ือสาร
ขอ้มูลถึงผูรั้บอย่างมีประสิทธิภาพ  การฝึกปฏิบัติผ่าน
กรณีศึกษา  การเตรียมเอกสารข้อมูลยาเพ่ือเผยแพร่
ส าหรับผูป่้วยและบุคลากรสาธารณสุข    
 Applying systematic literature search and 
literature evaluation to the patient care; analysis and 
synthesis information in responding to pharmaceutical 
queries involving medications, dietary supplements, 
cosmetics and herbal products; formulating and 
provision of the response effectively; case-based 
practicing; preparing a written document to 
communicate with patients and other healthcare 
providers  
 
562-531 3(1-6-2) 
ทกัษะด้ำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม   
(Skills in Pharmaceutical Care)  ๗ 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 562-501  
 ทกัษะทางคลินิกท่ีจ าเป็นในการใหก้ารบริบาล
ทางเภสัชกรรม  การสัมภาษณ์และซกัประวติั  การแปล
ผลทางห้องปฏิบติัการ การสร้างแบบบนัทึกขอ้มูล เพื่อ
รวบรวมขอ้มูลทางคลินิกท่ีจ าเป็นต่อการประเมินผูป่้วย 
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวอย่างเป็น
ระบบ เพื่อให้สามารถให้การบริบาลทางเภสัชกรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในเร่ืองของความ
เจ็บป่วยกบัการใชย้าบ าบดั รวมถึงการติดตามอาการไม่
พึงประสงคจ์ากยา การประเมินการใชย้า การให้บริการ
ค าแนะน าและปรึกษาในเร่ืองยาแก่ผูป่้วยโดยค านึงถึง

สิทธิผูป่้วย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการ
บริบาลทางเภสชักรรม  
 Essential clinical skills for pharmaceutical 
care provision; patient interview and history taking; 
laboratory interpretation; creating documentation form 
for compilation of clinical data necessary for assessing 
patient’s clinical status; systematic analysis and 
synthesis of the data to accomplish an effective 
pharmaceutical care focusing on pharmacotherapy, 
adverse drug reaction monitoring, drug use evaluation 
and patient drug counseling with consideration of 
patient’s right, moral and professional ethics 
 
562-532 3(1-6-2) 
แนะน ำกำรฝึกปฏิบัตงิำนด้ำนกำรบริบำลทำง     
เภสัชกรรม   
(Introduction to Pharmaceutical Care Clerkship)   
รำยวชิำบังคบัก่อน: 562-531  
 องคค์วามรู้ทางดา้นการบริบาลทางเภสชักรรม
ในหัวขอ้ท่ีจ าเป็นในการฝึกปฏิบัติงาน  จริยธรรมและ
การประพฤติตัวท่ี เหมาะสมกับผู ้ป่วยและบุคลากร
สาธารณสุขอ่ืน การทบทวนเวชระเบียนและบันทึก
ขอ้มูลผูป่้วย  การคน้หาปัญหาและเสนอแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหาท่ีมีความเก่ียวเน่ืองจากการใชย้า  การบนัทึก
ท่ี เก่ียวข้องกับการบริบาลทางเภสัชกรรม  การฝึก
ปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาลและร้านยาในการ
สัมภาษณ์ผูป่้วยเพ่ือเก็บประวติัการใชย้า ประเมินความ
ร่วมมือในการใช้ยาของผูป่้วย การร่วมดูแลผูป่้วยกับ
บุคลากรทางการแพทยอ่ื์น การใหค้  าแนะน าในการใชย้า
แก่ผูป่้วย และการน าเสนอกรณีศึกษาจากกรณีของผูป่้วย
จริง 
 Essential knowledge for pharma-ceutical care 
clerkship; ethical and appropriate professional 
conducts in dealing with patients and other healthcare 
providers; reviewing patient’s medical records and 
creating a patient profile; identifying and proposed 
solving method for drug related problems (DRPs); 
documentation in pharmaceutical care; practicing in 
hospital and community pharmacy settings for 
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medication-history taking, assessing patients’ 
adherence to medications, providing pharmaceutical 
care in collaboration with other health care providers; 
patient drug counseling; case study presentation  
 
562-561   1(0-3-0) 
สัมมนำกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม 
Seminar in Pharmaceutical Care  
รำยวชิำบังคบัก่อน: -  
 คน้ควา้ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบจากวรรณกรรม
ทางการแพทยแ์ละการบริบาลทางเภสัชกรรม ประเมิน
การศึกษาในหัวขอ้ท่ีสนใจอย่างวิเคราะห์วิจารณ์ การ
น าเสนอและอภิปรายส่ิงท่ีคน้ควา้ได ้
 Systematic medical and pharma-ceutical care 
literature searching; critical evaluation, presentation 
and discussion of research paper relevant to the topic 
of interest  
 
562-571   3(0-9-0) 
โครงกำรด้ำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม    
(Project in Pharmaceutical Care)   
รำยวชิำบังคบัก่อน: -  
 งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัหรือสนับสนุนงานบริบาล
ทางเภสชักรรมภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา การ
เขียนสรุปผลงานวิจยัเป็นรูปเล่ม การน าเสนอผลการวจิยั
ในการประชุมหรือตีพิมพเ์ผยแพร่ 
 Conducting a research in pharma-ceutical 
care or associated pharmaceutical care services under 
supervision of advisor; writing a research report; 
communicating the research findings either by 
academic meeting presentation or publication 
 
562-641   4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม 
ผู้ป่วยนอก 
(Pharmaceutical Care Clerkship in Ambulatory 
Care Patients)  
รำยวชิำบังคบัก่อน: 595-481  

 ฝึกปฏิบัติการให้บริบาลทางเภสัชกรรมใน
ผูป่้วยนอก การสัมภาษณ์ผูป่้วยและรวบรวมขอ้มูลผูป่้วย
เพ่ือหาประวติัการใช้ยาและปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับยา 
ร่วมมือกบับุคคลากรวิชาชีพสุขภาพอ่ืน และ/หรือผูป่้วย
เพ่ือแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาท่ีเกิดข้ึนจริงและ/หรือ
ป้องกนัปัญหาท่ีมีแนวโน้มจะเกิดข้ึนเพ่ือให้ไดผ้ลลพัธ์
สูงสุดในการรักษา การให้ความรู้และแนะน าปรึกษา
ด้านยาแก่ผู ้ป่วยแต่ละรายเก่ียวกับโรคและยา  โดยมี
จ านวนชัว่โมงการฝึกปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง 
 Practicing to provide pharmaceutical care in 
ambulatory care setting; interviewing patients and 
gathering patients’ information in order to identify 
drug histories and drug related problems (DRPs), 
collaboration with other health care professionals 
and/or patients to solve actual DRPs and/or to prevent 
potential DRPs in order to achieve optimal treatment 
outcome; educating and counseling individual patients 
regarding to diseases and medications; total clerkship 
hour is not less than 240 hours 
 
562-642   4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม 
ในสถำนปฏิบัตกิำรเภสัชกรรมชุมชน  
(Pharmaceutical Care Clerkship in Community 
Pharmacy) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 595-481  
 ฝึกปฏิบัติการให้บริบาลทางเภสัชกรรมใน
สถานปฏิบติัการเภสัชกรรมชุมชน การซกัประวติัความ
เจ็บป่วยเพื่อประเมินและหาสาเหตุของโรค การจ่ายยา
ตามความเหมาะสม และ/หรือส่งต่อผูป่้วยแต่ละรายไป
พบแพทยต์ามความจ าเป็น  การจ่ายยาตามใบสั่งแพทย ์
การสมัภาษณ์ผูป่้วยเพื่อหาประวติัการใชย้าและปัญหาท่ี
เก่ียวกับการยา การจัดท าแบบบันทึกประวติัปัญหา
สุขภาพและการใชย้าของผูป่้วยแต่ละราย การให้ความรู้
และแนะน าปรึกษาด้านยาแก่ผูป่้วยแต่ละรายเก่ียวกับ
โรคและยา โดยมีจ านวนชั่วโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่
นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง 
 Practicing to provide pharmaceutical care to 
patients in community pharmacy; obtaining patients’ 
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medical history to assess and identify health related 
problems; dispensing appropriate medications and/or 
referring individual patients to the doctors as needed 
according to their health related problems; filling 
prescription, interviewing patients for drug histories 
and drug related problems; preparing individual patient 
record to document health problems and medication 
history; educating and counseling individual patients 
regarding diseases and medications; total clerkship 
hour is not less than 240 hours 
 
562-643   4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม 
ด้ำนสำรสนเทศทำงยำ 
(Pharmaceutical Care Clerkship in Drug 
Information Service) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 595-481 
 ฝึกปฏิบัติตอบค าถามการให้บริการขอ้มูลยา
ให้แก่ผูป่้วย ประชาชน และบุคลากรสาธารณสุขการ
สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ แลว้น ามา
วิเคราะห์เพ่ือประเมินคุณค่าวรรณกรรม และประมวล
ค าตอบเพื่อตอบค าถามโดยค านึงถึงข้อมูลของผูป่้วย
เฉพาะราย  ฝึกการใชท้ักษะทางการส่ือสารทั้งดา้นการ
พูดและการเขียนเพื่อส่ือสารค าตอบไปยงับุคลากร
วิชาชีพสุขภาพ  หรือผูป่้วยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ฝึก
การท าสารสนเทศเพ่ือเผยแพร่ความรู้ดา้นยาแก่บุคลากร
วิชาชีพสุขภาพหรือผูป่้วย โดยมีจ านวนชัว่โมงการฝึก
ปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง   
 Practicing to answer drug information service 
questions to patients, public and health care 
professionals, systematical retrieving and critical 
evaluation of different types of drug literatures, 
communicating verbally and in written to answer drug 
information service questions; preparing drug 
monograph for pharmacy and therapeutic committee; 
preparing drug information materials e.g. letters, 
posters, pamphlets for health care professionals, public 
and patients; total clerkship hour is not less than 240 
hours 

562-644   4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม 
ด้ำนอำยุรศำสตร์ 
(Pharmaceutical Care Clerkship in Internal 
Medicine)  
รำยวชิำบังคบัก่อน: 595-481  
 ฝึกปฏิบัติการให้บริบาลทางเภสัชกรรมใน
ผูป่้วยอายรุกรรม รวบรวมและประเมินขอ้มูลของผูป่้วย
จากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือวเิคราะห์หาปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัยา  
ท าการแก้ไขปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาท่ีเกิดข้ึนจริงและ/
หรือป้องกันปัญหาท่ี มีแนวโน้มจะเกิดข้ึน ร่วมกับ
บุคลากรวชิาชีพสุขภาพอ่ืน และ/หรือตวัผูป่้วยเองเพื่อให้
ไดผ้ลลพัธ์สูงสุดในการรักษา การให้ความรู้และแนะน า
ปรึกษาด้านยาแก่ผู ้ป่วยแต่ละรายเก่ียวกับโรคและยา 
โดยมีจ านวนชัว่โมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 
ชัว่โมง 
 Practicing to provide pharmaceutical care to 
internal medicine patients, gathering and evaluating 
patients’ information from various sources to identify 
drug related problems (DRPs), collaboration with other 
health care professionals and/or patients to solve actual 
DRPs and/or to prevent potential DRPs in order to 
achieve optimal treatment outcome; educating and 
counseling individual patients regarding diseases and 
medications; total clerkship hour is not less than 240 
hours 
 
562-645   4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนกำรจดักำรด้ำนยำในโรงพยำบำล 
(Drug Management Clerkship in Hospital)  
รำยวชิำบังคบัก่อน: 595-481 
 การฝึกปฏิบติัวิชาชีพท่ีครอบคลุมการจัดการ
ทรัพยากร การจดัการคุณภาพ การจดัการความเส่ียง และ
การจดัการขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้าง กระบวนการ 
และผลลพัธ์ท่ีพึงได ้ของระบบยาในโรงพยาบาล ซ่ึงมี
องค์ประกอบหลกั 4 องค์ประกอบ คือ การคดัเลือกยา 
การจัดซ้ือจัดหา การกระจายยา และการใช้ยา ความ
เช่ือมโยงระหว่างองค์ประกอบเหล่าน้ี  และความ
เก่ียวเน่ืองกนัของระบบยากบัระบบอ่ืน ๆ ในการส่งมอบ
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บริการสุขภาพของโรงพยาบาล โดยมีจ านวนชัว่โมงการ
ฝึกปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง 
 Professional clerkship covering resources 
management, quality management, risk management 
and information management employed for structures, 
processes and outcomes of hospital drug system 
composing of 4 main components: selection, 
procurement, distribution and utilization; linkage 
among these components and relevance between drug 
system and other systems to deliver health care 
services; total clerkship hour is not less than 240 hours 
 
562-646   4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม 
ผู้ป่วยวกิฤต 
(Pharmaceutical Care Clerkship in Critical Care 
Patients)  
รำยวชิำบังคบัก่อน: 595-481 
 ฝึกปฏิบัติการให้บริบาลทางเภสัชกรรมใน
ผูป่้วยวิกฤต รวบรวมและประเมินขอ้มูลของผูป่้วยจาก
แหล่งต่าง ๆ เพ่ือวเิคราะห์หาปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัยา  ท า
การแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาท่ีเกิดข้ึนจริงและ/หรือ
ป้องกันปัญหาท่ีมีแนวโน้มจะเกิดข้ึนร่วมกับบุคลากร
วิชาชีพสุขภาพอ่ืน และ/หรือตัวผู ้ป่วยเองเพื่อให้ได้
ผลลพัธ์สูงสุดในการรักษา โดยมีจ านวนชัว่โมงการฝึก
ปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง 
 Practicing to provide pharmaceutical care to 
critically ill patients, gathering and evaluating patients’ 
information from various sources to identify drug 
related problems (DRPs), collaboration with other 
health care professionals and/or patients to solve actual 
DRPs and/or to prevent potential DRPs in order to 
achieve optimal treatment outcome; total clerkship 
hour is not less than 240 hours 
 
 
 
 
 

562-647   4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรมด้ำน 
โรคตดิเช้ือ  
(Pharmaceutical Care Clerkship in Infectious 
Diseases)  
รำยวชิำบังคบัก่อน: 595-481  
 ฝึกปฏิบัติการให้บริบาลทางเภสัชกรรมใน
ผูป่้วยโรคติดเช้ือ รวบรวมและประเมินขอ้มูลของผูป่้วย
จากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือวเิคราะห์หาปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัยา  
ท าการแก้ไขปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาท่ีเกิดข้ึนจริงและ/
หรือป้องกันปัญหาท่ี มีแนวโน้มจะเกิดข้ึน ร่วมกับ
บุคลากรวชิาชีพสุขภาพอ่ืนและ/หรือตวัผูป่้วยเองเพื่อให้
ไดผ้ลลพัธ์สูงสุดในการรักษา การให้ความรู้และแนะน า
ปรึกษาด้านยาแก่ผู ้ป่วยแต่ละรายเก่ียวกับโรคและยา 
โดยมีจ านวนชัว่โมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 
ชัว่โมง 
 Practicing to provide pharmaceutical care to 
patients with infectious diseases, gathering and 
evaluating patients’ information from various sources 
to identify drug related problems (DRPs), collaboration 
with other health care professionals and/or patients to 
solve actual DRPs and/or to prevent potential DRPs in 
order to achieve optimal treatment outcome; educating 
and counseling individual patients regarding diseases 
and medications; total clerkship hour is not less than 
240 hours 
 
562-648   4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัติงำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรมด้ำนเภสัช
จลนศำสตร์คลนิิก 
(Pharmaceutical Care Clerkship in Clinical 
Pharmacokinetics) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 595-481 
 ฝึกปฏิบัติน าความรู้ทางเภสัชจลนศาสตร์
คลินิกมาใชใ้นการบริบาลทางเภสัชกรรม  แนะน าขนาด
ยาและแผนการใหย้าท่ีเหมาะสมส าหรับผูป่้วยเฉพาะราย 
วางแผนการตรวจวดัระดบัยาในซีรัมและของเหลวใน
ร่างกาย แก้ไขและป้องกันปัญหาการใช้ยาของผูป่้วย 
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โดยมีจ านวนชัว่โมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 
ชัว่โมง 
 Practicing to apply clinical pharmacokinetic 
knowledge into pharmaceutical care practice, 
recommending appropriate drug dosing and regimen 
for individual patients, planning to obtain drug 
concentration in serum and body fluid, solving and 
preventing patients’ drug related problems; total 
clerkship hour is not less than 240 hours  
 
562-649   4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม 
ด้ำนโรคทำงระบบประสำท              
(Pharmaceutical Care Clerkship in Neurologic 
Diseases)   
รำยวชิำบังคบัก่อน: 595-481 
 ฝึกปฏิบติัการบริบาลทางเภสัชกรรมในผูป่้วย
โรคทางระบบประสาท รวบรวมและประเมินขอ้มูลของ
ผูป่้วยจากแหล่งตา่ง ๆ เพ่ือวเิคราะห์หาปัญหาท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัยา  ท าการแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาท่ีเกิดข้ึนจริง
และ/หรือป้องกนัปัญหาท่ีมีแนวโน้มจะเกิดข้ึนร่วมกับ
บุคลากรวชิาชีพสุขภาพอ่ืน และ/หรือตวัผูป่้วยเองเพื่อให้
ไดผ้ลลพัธ์สูงสุดในการรักษา การให้ความรู้และแนะน า
ปรึกษาด้านยาแก่ผู ้ป่วยแต่ละรายเก่ียวกับโรคและยา 
โดยมีจ านวนชัว่โมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 
ชัว่โมง 
 Practicing to provide pharmaceutical care to 
patients with neurologic diseases, gathering and 
evaluating patients’ information from various sources 
to identify drug related problems (DRPs), collaboration 
with other health care professionals and/or patients to 
solve actual DRPs and/or to prevent potential DRPs in 
order to achieve optimal treatment outcome educating 
and counseling individual patients regarding to 
diseases and medications; educating and counseling 
individual patients regarding to diseases and 
medications; total clerkship hour is not less than 240 
hours 
 

562-650   4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรมผู้ป่วยเดก็ 
(Pharmaceutical Care Clerkship in Pediatrics)  ๗ 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 595-481  
 ฝึกปฏิบัติการให้บริบาลทางเภสัชกรรมใน
ผูป่้วยเด็ก รวบรวมและประเมินข้อมูลของผูป่้วยจาก
แหล่งต่าง ๆ เพ่ือวเิคราะห์หาปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัยา  ท า
การแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาท่ีเกิดข้ึนจริงและ/หรือ
ป้องกันปัญหาท่ีมีแนวโน้มจะเกิดข้ึนร่วมกับบุคลากร
วิชาชีพสุขภาพอ่ืน และ/หรือตัวผู ้ป่วยเองเพื่อให้ได้
ผลลัพธ์สูงสุดในการรักษา การให้ความรู้และแนะน า
ปรึกษาด้านยาแก่ผู ้ป่วยแต่ละรายเก่ียวกับโรคและยา 
โดยมีจ านวนชัว่โมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 
ชัว่โมง 
 Practice to provide pharmaceutical care 
principle to pediatric patients, gathering and evaluating 
patients’ information from various sources to identify 
drug related problems (DRPs), collaboration with other 
health care professionals and/or patients to solve actual 
DRPs and/or to prevent potential DRPs in order to 
achieve optimal treatment outcome; educating and 
counseling individual patients regarding to diseases 
and medications; total clerkship hour is not less than 
240 hours 
 
562-651    4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม 
ด้ำนศัลยกรรม 
(Pharmaceutical Care Clerkship in Surgery)  
รำยวชิำบังคบัก่อน: 595-481  
 ฝึกปฏิบติัการบริบาลทางเภสัชกรรมในผูป่้วย
ศัลยกรรม รวบรวมและประเมินขอ้มูลของผูป่้วยจาก
แหล่งต่าง ๆ เพ่ือวเิคราะห์หาปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัยา  ท า
การแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาท่ีเกิดข้ึนจริงและ/หรือ
ป้องกันปัญหาท่ีมีแนวโน้มจะเกิดข้ึนร่วมกับบุคลากร
วิชาชีพสุขภาพอ่ืน และ/หรือตัวผู ้ป่วยเองเพื่อให้ได้
ผลลัพธ์สูงสุดในการรักษาการให้ความรู้และแนะน า
ปรึกษาด้านยาแก่ผู ้ป่วยแต่ละรายเก่ียวกับโรคและยา 
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โดยมีจ านวนชัว่โมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 
ชัว่โมง 
 Practicing to provide pharmaceutical care to 
surgical patients, gathering and evaluating patients’ 
information from various sources to identify drug 
related problems (DRPs), collaboration with other 
health care professionals and/or patients to solve actual 
DRPs and/or to prevent potential DRPs in order to 
achieve optimal treatment outcome, educating and 
counseling individual patients regarding to diseases 
and medications; educating and counseling individual 
patients regarding to diseases and medications; total 
clerkship hour is not less than 240 hours 
 
562-652   4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม 
ด้ำนโรคจติเวช 
(Pharmaceutical Care Clerkship in Psychiatric 
Diseases)  
รำยวชิำบังคบัก่อน: 595-481 
 ฝึกปฏิบัติการน าหลักการบริบาลทางเภสัช
กรรมมาใช้ในการดูแลผู ้ป่ วยจิตเวช รวบรวมและ
ประเมินขอ้มูลของผูป่้วยจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือวิเคราะห์
หาปัญหาท่ี เก่ียวข้องกับยา  ท าการแก้ไขปัญหาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัยาท่ีเกิดข้ึนจริงและ/หรือป้องกนัปัญหาท่ีมี
แนวโน้มจะเกิดข้ึนร่วมกับบุคลากรวิชาชีพสุขภาพอ่ืน 
และ/หรือตัวผูป่้วยเองเพื่อให้ได้ผลลพัธ์สูงสุดในการ
รักษา การให้ความรู้และแนะน าปรึกษาดา้นยาแก่ผูป่้วย
แต่ละรายเก่ียวกบัโรคและยา โดยมีจ านวนชัว่โมงการฝึก
ปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง 
 Practicing to provide pharmaceutical care to 
psychiatric patients, gathering and evaluating patients’ 
information from various sources to identify drug 
related problems (DRPs), collaboration with other 
health care professionals and/or patients to solve actual 
DRPs and/or to prevent potential DRPs in order to 
achieve optimal treatment outcome; educating and 
counseling individual patients regarding to diseases 

and medications; total clerkship hour is not less than 
240 hours 
 
562-653   4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม 
ด้ำนโรคมะเร็ง 
(Pharmaceutical Care Clerkship in Oncologic 
Diseases)  
รำยวชิำบังคบัก่อน: 595-481  
 ฝึกปฏิบัติการน าหลักการบริบาลทางเภสัช
กรรมมาใช้ในการดูแลผูป่้วยโรคมะเร็ง รวบรวมและ
ประเมินขอ้มูลของผูป่้วยจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือวิเคราะห์
หาปัญหาท่ี เก่ียวข้องกับยา  ท าการแก้ไขปัญหาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัยาท่ีเกิดข้ึนจริงและ/หรือป้องกนัปัญหาท่ีมี
แนวโน้มจะเกิดข้ึนร่วมกับบุคลากรวิชาชีพสุขภาพอ่ืน
และ/หรือตัวผูป่้วยเองเพื่อให้ได้ผลลพัธ์สูงสุดในการ
รักษาการให้ความรู้และแนะน าปรึกษาดา้นยาแก่ผูป่้วย
แต่ละรายเก่ียวกบัโรคและยา โดยมีจ านวนชัว่โมงการฝึก
ปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง 
 Practicing to provide pharmaceutical care to 
cancer patients, gathering and evaluating patients’ 
information from various sources to identify drug 
related problems (DRPs), collaboration with other 
health care professionals and/or patients to solve actual 
DRPs and/or to prevent potential DRPs in order to 
achieve optimal treatment outcome; educating and 
counseling individual patients regarding to diseases 
and medications; total clerkship hour is not less than 
240 hours 
 
562-654   4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนกำรเตรียมผสมยำเคมบี ำบัด 
(Chemotherapeutic Drug Preparation Clerkship) ๗๗ 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 595-481  
 ฝึกการเตรียมยาเคมีบ าบดัส าหรับผูป่้วยเฉพาะ
รายการ ทบทวนใบสั่งยาเคมีบ าบดัเพ่ือค านวณขนาดยา 
การตรวจสอบความคงตวั ความไม่เขา้กนักบัสารน ้ าอ่ืน
ท่ีใช้เป็นตัวท าละลาย การเก็บรักษา การขนส่งและ
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ท าลายยาเค มีบ าบัด  โดยมีจ านวนชั่วโมงการฝึก
ปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง 
 Practicing to prepare chemothera-peutic 
drugs for individual patients, reviewing 
chemotherapeutic drug prescription to calculate drug 
dose, examine drug stability and incompatibility with 
other intravenous fluid used as solvent; handling, 
transportation and discarding chemotherapeutic drugs; 
total clerkship hour is not less than 240 hours 
 
562-655   4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม 
ด้ำนโรคมะเร็งและกำรเตรียมยำเคมบี ำบัด 
(Pharmaceutical Care in Oncologic Disease and 
Chemotherapeutic Drug Preparation Clerkship)                 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 595-481 
 ฝึกการเตรียมยาเคมีบ าบดัส าหรับผูป่้วยเฉพาะ
ราย  ทบทวนใบสัง่ยาเคมีบ าบดัเพ่ือค านวณขนาดยา การ
ตรวจสอบความคงตวั ความไม่เขา้กนักบัสารน ้ าอ่ืนท่ีใช้
เป็นตัวท าละลาย  เก็บรักษา ขนส่งและท าลายยาเคมี
บ าบดั  น าหลกัการบริบาลทางเภสัชกรรมมาใช้ในการ
ดูแลผูป่้วยโรคมะเร็ง ร่วมกบับุคลากรวชิาชีพสุขภาพอ่ืน 
และ/หรือตวัผูป่้วยเองเพ่ือแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัยา
ท่ีเกิดข้ึนจริงและ/หรือป้องกันปัญหาท่ีมีแนวโน้มจะ
เกิดข้ึนเพ่ือให้ไดผ้ลลพัธ์สูงสุดในการรักษา  ให้ความรู้
และแนะน าปรึกษาด้านยาแก่ผูป่้วยแต่ละรายเก่ียวกับ
โรคและยา โดยมีจ านวนชั่วโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่
นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง 
 Practicing to prepare chemothera-peutic drug 
for individual patients; reviewing chemotherapeutic 
drug prescription to calculate drug dose, examine drug 
stability and incompatibility with other intravenous 
fluid used as solvent; handling, transportation and 
discarding chemotherapeutic drugs; providing 
pharmaceutical care to cancer patients, collaboration 
with other health care professionals and/or patients to 
solve actual drug related problems (DRPs) and/or to 
prevent potential DRPs in order to achieve optimal 
treatment outcome; educating and counseling 

individual patients regarding to diseases and 
medications; total clerkship hour is not less than 240 
hours 
 
562-656   4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม 
ด้ำนโภชนศำสตร์คลนิิก 
(Pharmaceutical Care Clerkship in Clinical 
Nutrition)  
รำยวชิำบังคบัก่อน: 595-481  
 การประยุกต์โดยน าความรู้ดา้นโภชนศาสตร์
คลินิกมาใช้ในการให้บริบาลทางเภสัชกรรม  ทบทวน
การสั่งให้อาหารทางหลอดเลือดเพ่ือค านวณหาปริมาณ
ของเหลวและพลังงาน ท่ีต้องการ รวมทั้ งโปรตีน 
คาร์โบไฮเดรต ไขมนั อิเล็กโทรไลต ์วิตามิน และเกลือ
แร่ท่ีผู ้ป่วยแต่ละรายต้องการ  ติดตามผู ้ป่วยท่ีได้รับ
สารอาหารโดยวิธีพิเศษ เช่น อาหารทางหลอดเลือดด า 
ห รือทางสายให้อาหาร  ทั้ งด้านประสิท ธิผลและ
ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดข้ึน  ร่วมมือกับบุคลากร
วิชาชีพสุขภาพอ่ืนเพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหาของ
ผู ้ป่วยท่ี เก่ียวกับอาหาร โดยมีจ านวนชั่วโมงการฝึก
ปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง 
 Applying clinical nutrition knowledge into 
pharmaceutical care practice; reviewing parenteral 
nutrition order to calculate fluid and caloric 
requirement, including protein, carbohydrate, lipid, 
electrolyte, vitamins and trace element requirement for 
individual patients support;  monitoring patients who 
receive specialized nutrition support such as  parenteral 
and enteral nutrition for efficacy and complications; 
collaborating with other health care professionals to 
solve and prevent patients’ problems regarding to 
nutrition; total clerkship hour is not less than 240 hours 
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562-657   4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนกำรเตรียมผสมสำรอำหำร 
ทำงหลอดเลอืด  
(Parenteral Nutrition Preparation Clerkship)   
รำยวชิำบังคบัก่อน: 595-481 
 ฝึกปฏิบติัเตรียมอาหารทางหลอดเลือดส าหรับ
ผูป่้วยเฉพาะราย ทบทวนการสั่งให้อาหารทางหลอด
เลือดเพื่อค านวณหาปริมาณของเหลวและพลังงานท่ี
ตอ้งการรวมทั้ง โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมนั อิเลก็โทร
ไลต์ วิตามิน และเกลือแร่ท่ีผู ้ป่วยแต่ละรายต้องการ 
รวมทั้งปริมาณสารอาหารแต่ละชนิดท่ีผูป่้วยควรไดรั้บ 
การตรวจสอบความคงตวั ความไม่เขา้กนักบัสารน ้ าอ่ืน
ท่ีใชใ้นการเตรียม โดยมีจ านวนชัว่โมงการฝึกปฏิบติังาน
ไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง 
 Practicing to prepare parenteral nutrition for 
individual patients; reviewing parenteral nutrition order 
to calculate fluid and caloric requirement, including 
protein, carbohydrate, lipid, electrolyte, vitamins and 
trace element requirement for individual patients; 
examining stability and incompatibility with other 
intravenous fluid used in the preparation; total 
clerkship hour is not less than 240 hours 
 
562-658   4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรมและ 
กำรเตรียมอำหำรทำงหลอดเลอืด  
(Pharmaceutical Care and Preparation in 
Parenteral Nutrition Clerkship) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 595-481 
 ฝึกปฏิบติัเตรียมอาหารทางหลอดเลือดส าหรับ
ผูป่้วยเฉพาะราย โดยทบทวนการสัง่ใหอ้าหารทางหลอด
เลือดเพื่อค านวณหาปริมาณของเหลวและพลังงานท่ี
ตอ้งการ  โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมนั อิเล็กโทรไลต ์
วิตามิน และเกลือแร่ท่ีผู ้ป่วยแต่ละรายต้องการ  การ
ตรวจสอบความคงตวั และความไม่เขา้กนักบัสารน ้ าอ่ืน
ท่ีใชใ้นการเตรียม การติดตามผูป่้วยท่ีไดรั้บสารอาหาร
โดยวธีิพิเศษ เช่นอาหารทางหลอดเลือดด า หรืออาหารท่ี
ให้ทางสายทั้งดา้นประสิทธิผล และภาวะแทรกซ้อนท่ี
อาจเกิดข้ึน ร่วมมือกบับุคลากรสาธารณสุขอ่ืนเพ่ือแกไ้ข

และป้องกันปัญหาของผูป่้วยท่ีเก่ียวกับการให้อาหาร 
โดยมีจ านวนชัว่โมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 
ชัว่โมง 
 Practicing to prepare parenteral nutrition for 
individual patients by reviewing parenteral nutrition 
order to calculate fluid and caloric requirement, 
including protein, carbohydrate, lipid, electrolyte, 
vitamins and trace element requirement for individual 
patients; examining stability and incompatibility with 
other intravenous fluid used in the preparation; 
monitoring patients who receive specialized nutrition 
support such as  parenteral and enteral nutrition for 
efficacy and complications; collaborating with other 
health care professionals to solve and prevent patients’ 
problems regarding to nutrition support; total clerkship 
hour is not less than 240 hours  
 
562-659   4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัติงำนกำรเตรียมยำเคมีบ ำบัดและสำรอำหำร
ทีใ่ห้ทำงหลอดเลอืด 
(Chemotherapeutic Drug and Parenteral Nutrition 
Preparation Clerkship) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 595-481  
 ฝึ กป ฏิ บั ติ ก าร เต รี ยม ยา เค มี บ าบั ด และ
สารอาหารท่ีให้ทางหลอดเลือดส าหรับผูป่้วยเฉพาะราย 
การทบทวนใบสั่งยาเคมีบ าบดัเพ่ือค านวณขนาดยา การ
ตรวจสอบความคงตวั ความไม่เขา้กนักบัสารน ้ าอ่ืนท่ีใช้
เป็นตวัท าละลาย การเก็บรักษา การขนส่งและท าลายยา
เคมีบ าบัด ฝึกปฏิบัติ เตรียมอาหารทางหลอดเลือด
ส าหรับผูป่้วยเฉพาะราย โดยทบทวนการสั่งให้อาหาร
ทางหลอดเลือดเพื่อค านวณหาปริมาณของเหลวและ
พลังงานท่ีต้องการ รวมทั้ ง โปรตีน คาร์โบไฮเดรต 
ไขมนั  อิเล็กโทรไลต ์วติามิน และเกลือแร่ท่ีผูป่้วยแต่ละ
รายตอ้งการ   ตรวจสอบความคงตวั และความไม่เขา้กนั
กบัสารน ้ าอ่ืนท่ีใชใ้นการเตรียม โดยมีจ านวนชัว่โมงการ
ฝึกปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง 
 Practicing to prepare chemothera-peutic drug 
and parenteral nutrition for individual patients, 
reviewing chemotherapeutic drug prescription to 
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calculate drug dose; handling, transportation and 
discarding chemotherapeutic drugs; preparing of 
parenteral nutrition for individual patients by 
reviewing parenteral nutrition order to calculate fluid 
and caloric requirement, including proteins, 
carbohydrates, lipids, electrolytes, vitamins and trace 
elements requirement for individual patient; examining 
stability and incompatibility of chemotherapeutic drugs 
and parenteral nutrition with other intravenous fluids 
used in the preparation; total clerkship hour is not less 
than 240 hours  
 
562-680   4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม 
ด้ำนอำยุรศำสตร์ขั้นสูง 
(Pharmaceutical Care Clerkship in Advanced 
Internal Medicine) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 595-481 
 ฝึกปฏิบติัการบริบาลทางเภสัชกรรมผูป่้วยใน
แผนกอายรุกรรม รวบรวมและประเมินขอ้มูลของผูป่้วย
จากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือหาประวติัการใช้ยาและปัญหาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัยา ร่วมกบับุคลากรวิชาชีพสุขภาพอ่ืน และ/
หรือตวัผูป่้วยเพ่ือแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาท่ีเกิดข้ึน
จริงและ/หรือป้องกันปัญหาท่ีมีแนวโน้มจะเกิดข้ึน
เพื่ อ ให้ ได้ผลลัพ ธ์ สู งสุดในการรักษ า ออกแบบ
กระบวนการเพ่ือป้องกนัและจดัการปัญหาท่ีเก่ียวกบัยา
และความคลาดเคล่ือนทางยาท่ีพบบ่อยในการใหบ้ริการ
บ ริบาลทางเภสัชกรรม  จัดท าแผน เพ่ือ ริ เร่ิมและ
ประเมินผลลัพธ์การบริบาลทางเภสัชกรรม โดยมี
จ านวนชัว่โมงการฝึกปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง 
 Practicing to provide pharmaceutical  care to 
patients in internal medicine, gathering and evaluating 
patients’ information from various sources to identify 
drug histories and drug related problems (DRPs); 
collaborating with other health care professionals 
and/or patients to solve actual DRPs and/or to prevent 
potential DRPs in order to achieve optimal treatment 
outcomes; design the process for preventing and 
managing drug related problems and medication errors 

frequently detected in pharmaceutical care service; 
developing plan to initiate and evaluate pharmaceutical 
care outcome; total clerkship hour is not less than 240 
hours  
 
562-681   4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม 
ด้ำนเภสัชกรรมชุมชนขั้นสูง 
(Pharmaceutical Care Clerkship in Advanced 
Community Pharmacy)  
รำยวชิำบังคบัก่อน: 595-481  
 ฝึกปฏิบติัโดยน าแนวคิดการบริบาลทางเภสัช
กรรมมาใช้ในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ให้
บริบาลทางเภสชักรรมแก่ผูป่้วย โดยการหาประวติัผูป่้วย 
ประเมินข้อมูลของผูป่้วย และตัดสินใจในการจ่ายยา
หรือส่งต่อผูป่้วยไปพบแพทย ์ การให้บริบาลทางเภสัช
กรรมในผูป่้วยท่ีมีโรคเร้ือรัง  การติดตามผูป่้วยในระยะ
ยาว  การจดัท าแฟ้มประวติัผูป่้วยเก่ียวกบัการใชย้า  การ
คดักรองผูป่้วยเพ่ือคน้หาปัจจยัเส่ียงส าหรับโรคเร้ือรัง  
ปัญหาจากการใชย้า  ตลอดจนการพิจารณาส่งต่อผูป่้วย
อย่างเป็นระบบ การให้บริการด้านการสร้างเสริม
สุขภาพ  การให้บริการเชิงรุกกบัชุมชน และการพฒันา
งานในรูปแบบโครงการในร้านยา โดยมีจ านวนชัว่โมง
การฝึกปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง 
 Practicing to provide pharmaceutical care 
concept in the community pharmacy; providing 
pharmaceutical care to patients by obtaining patients’ 
history, evaluating patients’ data and making decision 
to dispense medications or to refer patients to see the 
doctors; providing pharmaceutical care to patients with 
chronic patients; monitoring patients in long term; 
creating patient medication history profile; screening 
patients to identify risk factors for chronic disease, 
drug related problems and considering to refer patients 
to the doctors as systematic approach; providing health 
promotion and proactive service to community; 
developing mini-project for quality improvement in the 
community pharmacy; total clerkship hour is not less 
than 240 hours 
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562-682   4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม 
ด้ำนอำกำรไม่พงึประสงค์จำกกำรใช้ผลติภัณฑ์สุขภำพ  
(Pharmaceutical Care Clerkship in Adverse 
Product Reactions) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 595-481 
 ฝึกปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรมในการ
ประเมิน ติดตาม และรายงานอาการไม่พึงประสงค์จาก
การใช้ผลิตภณัฑ์สุขภาพในสถานบริการสาธารณสุข   
การรวบรวมข้อมูลผู ้ป่วยจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือน ามา
ประเมินหาสาเหตุและความรุนแรงของอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใชผ้ลิตภณัฑ์สุขภาพ การจดัการแกไ้ข
ปัญหาและวางแผนป้องกนัการเกิดอาการไม่พึงประสงค์
จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพซ ้ าแก่ผู ้ป่วยเฉพาะราย  
รายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์
สุขภาพท่ีเกิดข้ึน การจดัการฐานขอ้มูลและการให้ขอ้มูล
ดา้นความปลอดภยัในการใชย้าแก่ประชาชนทัว่ไป และ
บุคลากรวิชาชีพสุขภาพอ่ืน เพ่ือให้เกิดประโยชน์และ
ความปลอดภยัสูงสุดในการรักษาผูป่้วย โดยมีจ านวน
ชัว่โมงการฝึกปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง 
 Practicing to provide pharmaceutical care to 
evaluate, monitor and report the adverse product 
reactions (APRs) in health care institutes; gathering 
patients’ information in order to evaluate the causality 
and severity of APRs; planning to manage and prevent 
of APRs recurring in individual patient, reporting 
APRs; managing the database and providing drug 
safety information to people and/or other health care 
professionals to achieve the optimal and safety 
treatment outcome; total clerkship hour is not less than 
240 hours 
 
562-683    4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม 
ด้ำนโรคเอชไอว ี
(Pharmaceutical Care Clerkship in HIV Disease)   
รำยวชิำบังคบัก่อน: 595-481  
 ฝึกปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรมในการ
ดูแลผูป่้วยโรคติดเช้ือเอชไอวี  สัมภาษณ์ผูป่้วย รวบรวม

และประเมินขอ้มูลผูป่้วยจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือหาประวติั
การใช้ยาและปัญหาท่ี เก่ียวข้องกับยา  ร่วมมือกับ
บุคลากรวิชาชีพสุขภาพอ่ืนและ/หรือผูป่้วยในการเพื่อ
แก้ไขปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับยาท่ีเกิดข้ึนจริงและ/หรือ
ป้องกนัปัญหาท่ีมีแนวโน้มจะเกิดข้ึนเพ่ือให้ไดผ้ลลพัธ์
สูงสุดในการรักษา  การให้ความรู้และแนะน าปรึกษา
ด้านยาแก่ผู ้ป่วยแต่ละรายเก่ียวกับโรคและยา โดยมี
จ านวนชัว่โมงการฝึกปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง 
 Practicing to provide pharmaceutical care to 
HIV infected patients; interviewing patients, gathering 
and evaluating patients’ information from various 
sources in order to identify drug histories and drug 
related problems (DRPs), collaborating with other 
health care professionals and/or patients to solve actual 
DRPs and/or to prevent potential DRPs in order to 
achieve optimal treatment outcome; educating and 
counseling individual patients regarding to diseases 
and medications; total clerkship hour is not less than 
240 hours  
 
562-684   4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม 
ด้ำนคลนิิกยำวำร์ฟำริน 
(Pharmaceutical Care Clerkship in Warfarin Clinic)  
รำยวชิำบังคบัก่อน: 595-481  
 ฝึกปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรมในการ
ดูแลผู ้ป่ วยท่ี รับยาวาร์ฟาริน  สัมภาษณ์ผู ้ป่ วยและ
รวบรวมและประเมินขอ้มูลของผูป่้วยจากแหล่งต่าง ๆ 
เพื่อหาประวติัการใช้ยาและปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับยา  
ร่วมมือกบับุคลากรวชิาชีพสุขภาพอ่ืนและ/หรือตวัผูป่้วย
เองเพ่ือแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาท่ีเกิดข้ึนจริงและ/
หรือป้องกันปัญหาท่ีมีแนวโน้มจะเกิดข้ึนเพ่ือให้ได้
ผลลัพธ์สูงสุดในการรักษา การให้ความรู้และแนะน า
ปรึกษาด้านยาแก่ผู ้ป่วยแต่ละรายเก่ียวกับโรคและยา 
โดยมีจ านวนชัว่โมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 
ชัว่โมง 
 Practicing to provide pharmaceutical care to 
patients who received warfarin; interviewing patients, 
gathering and evaluating patients’ information from 
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various sources in order to identify drug histories and 
drug related problems (DRPs); collaborating with other 
health care professionals and/or patients to solve actual 
DRPs and/or to prevent potential DRPs in order to 
achieve optimal treatment outcome; educating and 
counseling individual patients regarding to diseases 
and medications; total clerkship hour is not less than 
240  hours  
 
562-685   4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนกำรให้บริบำลทำงเภสัชกรรม 
ด้ำนโรคเรื้อรัง 
(Pharmaceutical Care Clerkship in Chronic 
Diseases)  
รำยวชิำบังคบัก่อน: 595-481 
 ฝึกปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรมในการ
ดูแลผู ้ป่วยโรคเร้ือรัง  สัมภาษณ์ผู ้ป่วยรวบรวมและ
ประเมินขอ้มูลของผูป่้วยจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือหาประวติั
การใช้ยาและปัญหาท่ี เก่ียวข้องกับยา  ร่วมมือกับ
บุคลากรวิชาชีพสุขภาพอ่ืน และ/หรือตวัผูป่้วยเองเพื่อ
แก้ไขปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับยาท่ีเกิดข้ึนจริงและ/หรือ
ป้องกนัปัญหาท่ีมีแนวโน้มจะเกิดข้ึนเพ่ือให้ไดผ้ลลพัธ์
สูงสุดในการรักษา การให้ความรู้และแนะน าปรึกษา
ด้านยาแก่ผู ้ป่วยแต่ละรายเก่ียวกับโรคและยา โดยมี
จ านวนชัว่โมงการฝึกปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง 
 Practicing to provide pharmaceutical care to 
patients with chronic diseases; interviewing patients, 
gathering and evaluating patients’ information from 
various sources to identify drug histories and drug 
related problems (DRPs); collaborating with other 
health care professionals and/or patients to solve actual 
DRPs and/or to prevent potential DRPs in order to 
achieve optimal treatment outcome; educating and 
counseling individual patients regarding to diseases 
and medications; total clerkship hour is not less than 
240 hours 
 
 
 

562-686   4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนกำรท ำวจิยัทำงคลนิิก 
(Clinical Research Clerkship)   
รำยวชิำบังคบัก่อน:  575-432  
 บทบาทการเป็นผูป้ระสานงานในการท าวิจัย
ท างค ลิ นิ ก ใน บ ริษัท ย า  สั ง เกตและ เข้ า ร่ วม ใน
กระบวนการท าวิจยัทางคลินิก เช่น การตรวจสอบและ
ติดตามก ากับการท าวิจัยทางคลินิกของผู ้ร่วมวิจัยใน
แหล่งวิจัยทางคลินิกต่าง ๆ การปิดการท าวิจยัและการ
เขียนรายงานสรุปผลการวิจยั โดยมีจ านวนชั่วโมงการ
ฝึกปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง 
  Role of a clinical research coordinator in 
the drug company; observing and participating in the 
clinical research process such as audition and 
inspection of coordinating researchers in the clinical 
research sites; participating in clinical research close 
out and writing report conclusion; total clerkship hour 
is not less than 240 hours 
 
562-687   4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม 
ด้ำนโรงพยำบำลชุมชน 
(Pharmaceutical Care Clerkship in Community 
Hospital)  
รำยวชิำบังคบัก่อน: 595-481  
 ฝึกปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรมในการ
ดูแลผูป่้วยในโรงพยาบาลชุมชน รวบรวมและประเมิน
ขอ้มูลของผูป่้วยจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อวเิคราะห์หาปัญหา
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัยา ท าการแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาท่ี
เกิดข้ึนจริงและ/หรือป้องกันปัญหาท่ีมีแนวโน้มจะ
เกิดข้ึน  ร่วมมือกบับุคลากรวิชาชีพสุขภาพอ่ืนและ/หรือ
ตวัผูป่้วยเองเพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์สูงสุดในการรักษา การให้
ความรู้และแนะน าปรึกษาด้านยาแก่ผู ้ป่วยแต่ละราย
เก่ี ยวกับโรคและยา  โดยมีจ านวนชั่วโมงการฝึก
ปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง 
 Practicing to provide pharmaceutical care to 
patients in community hospital; gathering and 
evaluating patients’ information from various sources 
to identify drug related problems (DRPs); collaborating 
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with other health care professionals and/or patients to 
solve actual DRPs and/or to prevent potential DRPs in 
order to achieve optimal treatment outcome; educating 
and counseling individual patients regarding to 
diseases and medications; total clerkship hour is not 
less than 240 hours 
 
562-688   4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรมด้ำนโรคไต   
(Pharmaceutical Care Clerkship in Renal Disease)  
รำยวชิำบังคบัก่อน: 595-481 
 ฝึกปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรมในการ
ดูแลผู ้ป่วยโรคไต  รวบรวมและประเมินข้อมูลของ
ผูป่้วยจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือวเิคราะห์หาปัญหาท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัยา  ท าการแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาท่ีเกิดข้ึนจริง
และ/หรือป้องกนัปัญหาท่ีมีแนวโนม้จะเกิดข้ึน  ร่วมมือ
กับบุคลากรวิชาชีพสุขภาพอ่ืน และ/หรือตวัผูป่้วยเอง
เพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์สูงสุดในการรักษาการให้ความรู้และ
แนะน าปรึกษาด้านยาแก่ผูป่้วยแต่ละรายเก่ียวกับโรค
และยา โดยมีจ านวนชั่วโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อย
กวา่ 240 ชัว่โมง 
 Practicing to provide pharmaceutical care to 
patients with kidney diseases; gathering and evaluating 
patients’ information from various sources to identify 
drug related problems (DRPs); collaborating with other 
health care professionals and/or patients to solve actual 
DRPs and/or to prevent potential DRPs in order to 
achieve optimal treatment outcome; educating and 
counseling individual patients regarding to diseases 

and medications; total clerkship hour is not less than 
240 hours 
 
562-689   4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม 
ด้ำนศัลยกรรมประสำท                    
(Pharmaceutical Care Clerkship in Neurosurgery)  
รำยวชิำบังคบัก่อน: 595-481 
 ฝึกปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรมในการ
ดูแลผูป่้วยศัลยกรรมประสาท รวบรวมและประเมิน
ขอ้มูลของผูป่้วยจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือวเิคราะห์หาปัญหา
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัยา  ท าการแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาท่ี
เกิดข้ึนจริงและ/หรือป้องกันปัญหาท่ีมีแนวโน้มจะ
เกิดข้ึนร่วมกบับุคลากรวิชาชีพสุขภาพอ่ืนและ/หรือตวั
ผูป่้วยเองเพื่อให้ได้ผลลพัธ์สูงสุดในการรักษา การให้
ความรู้และแนะน าปรึกษาด้านยาแก่ผู ้ป่วยแต่ละราย
เก่ี ยวกับโรคและยา โดยมีจ านวนชั่วโมงการฝึก
ปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง 
 Practicing to provide pharmaceutical care to 
neurosurgical patients; gathering and evaluating 
patients’ information from various sources to identify 
drug related problems (DRPs); collaborating with other 
health care professionals and/or patients to solve actual 
DRPs and/or to prevent potential DRPs in order to 
achieve optimal treatment outcome; educating and 
counseling individual patients regarding to diseases 
and medications; total clerkship hour is not less than 
240 hours 
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565-101   4(4-0-8) 
เคมอีนิทรีย์ส ำหรับนักศึกษำเภสัชศำสตร์  
Organic Chemistry for Pharmacy Students  
รำยวชิำบังคบัก่อน: 324-104 
 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับการตั้ งช่ือ โครงสร้าง 
ปฏิกิริยา และคุณสมบัติของไฮโดรคาร์บอนชนิดแอ
ลิแฟ ติกและแอโรแม ติก  และอ นุพัน ธ์  รวมทั้ ง 
แอลกอฮอล ์เอสเทอร์ อีเทอร์ แอลดีไฮด์  คีโทน แอมีน  
แอไมด์  และ อ่ืน  ๆ   เน้น เค มีและคุณสมบั ติของ
สารประกอบและพอลิเมอร์ของสารธรรมชาติ เภสัช
สงัเคราะห์และทางการแพทยอ่ื์น ๆ  
 Basic knowledge of nomenclature, structures,  
reactions, and properties of aliphatic and aromatic 
hydrocarbons and their derivatives, including 
alcohols, esters, ethers, aldehydes, ketones, amines, 
amides and others, emphasis  on the chemistry and 
properties of natural and synthetic pharmaceuticals 
and other medically related compounds and polymers 
 
565-301   2(2-0-4) 
เภสัชวเิครำะห์ 1   
(Pharmaceutical Analysis I) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 565-101 
 ต าร าย า ท่ี ท างก าร รับ รอ ง  ข้อ ก าห น ด
มาตรฐานคุณภาพยาและเภสัชภณัฑ์ หลกัการพ้ืนฐาน
และสถิติของการตรวจวิเคราะห์ยาและเภสชัภณัฑ ์ การ
ตรวจวิเคราะห์ด้วยการไทเทรต การตรวจคุณสมบัติ
ทางสเตอริโอเคมีของยาและเภสัชภัณฑ์ การวิเคราะห์
เชิงความร้อนของยาและเภสัชภัณฑ์และการตรวจ
วเิคราะห์ตามขอ้ก าหนดในต ารายา  
 Official pharmacopoeias; standard quality 
requirement of pharmaceuticals; basic principles and 
statistics of pharmaceutical analysis; analysis by 
titrimetric analysis; stereochemistry of drugs and 
measurement of optical rotation; thermal behavior and 
thermal analysis according to pharmacopoeia standard 

 
565-302    2(2-0-4) 
เภสัชวเิครำะห์ 2  
(Pharmaceutical Analysis II) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 565-301 
 การใช้เค ร่ืองมือวิ เคราะห์   การค านวณ
ส าหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณยาและเภสัชภัณฑ ์ 
เทคนิคสเปกโทรโฟโตเมตรี และเทคนิคโครมาโทก
ราฟีส าห รับ เภสัชวิ เคราะห์   การตรวจวิ เคราะห์
เอกลกัษณ์ยาตามวิธีในต ารายา การจดัการคุณภาพและ
เอกสารส าหรับหอ้งปฎิบติัการเภสชัวเิคราะห์  
 Instrumental analysis and calculation in 
quantitative pharmaceutical analysis; 
spectrophotometry and chromatography for 
pharmaceutical analysis, drug identification according 
to pharmacopoeia standard; quality and document 
management in pharmaceutical analysis laboratory  
 
565-303 3(3-0-6) 
เคมยีำ 1   
(Medicinal Chemistry I) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 336-202, 328-302 และ 565-101   
 หลกัการออกแบบยา หลกัการทางเคมีและ
เภสั ช ท่ี มี ผลต่ อ ฤท ธ์ิท าง เภสั ช วิท ย า  โด ย เน้ น
ความสัมพนัธ์โครงสร้างและฤทธ์ิ การเกิดอนัตรกิริยา
กับตัวรับยา กลไกการออกฤทธ์ิ คุณสมบัติทางเคมี
ฟิสิกส์ซ่ึงสมัพนัธ์กบัการดูดซึม การกระจาย เมแทบอลิ
ซึม และการขบัออก ตลอดจนขอ้บ่งใชท้างเภสัชวิทยา
ของยาจากธรรมชาติ  ยาสั ง เค ราะ ห์  ห รือยาก่ึ ง
สังเคราะห์ ของยาในกลุ่มยาตา้นเบาหวาน ยาไทรอยด ์
สมดุลของแคลเซียม ยาในระบบประสาทอัตโนมัติ 
สเตียรอยดแ์ละฮอร์โมน 
 Principle of drug design; chemical and 
pharmaceutical principles influencing 
pharmacological activity with emphasis on structure 
activity relationship, receptor interaction and 

ภาควิชาเภสัชเคมี 
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mechanism of drug action, physicochemical 
properties in relation to absorption, distribution, 
metabolism and excretion, as well as pharmacological 
indication of natural-, synthesized-, or semi-
synthesized-drugs in different groups including anti-
diabetic drugs, thyroid drugs, calcium homeostasis, 
autonomic nervous system agents, steroids and 
hormones 
 
565-321   1(0-3-0) 
ปฏิบัตกิำรเภสัชวเิครำะห์ 1  
(Pharmaceutical Analysis Laboratory I) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 565-301 หรือเรียนควบคู่กนั  
 ปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับเน้ือหารายวิชา
เภสัชวิเคราะห์ 1 การศึกษาต ารายา โมโนกราฟ และ
ขอ้ก าหนดมาตรฐานคุณภาพ ฝึกปฏิบติัเทคนิคพ้ืนฐาน
ของการตรวจวิเคราะห์ยาและเภสัชภัณฑ์  การตรวจ
วิเคราะห์ด้วยการไทเทรต การตรวจวิเคราะห์ตาม
ขอ้ก าหนดในต ารายา และการเตรียมตวัอย่างเพ่ือการ
ตรวจวเิคราะห์เภสชัภณัฑ ์
 Laboratory correspond to pharmaceutical 
analysis 1 course, study of official pharmacopoeias, 
monograph and quality requirement of 
pharmaceuticals, basic techniques practice used in 
pharmaceutical analysis, titrimetric method, analysis 
according to the requirement of pharmacopoeia and 
sample preparation for pharmaceutical analysis   
 
565-322    1(0-3-0) 
ปฏิบัตกิำรเภสัชวเิครำะห์ 2  
(Pharmaceutical Analysis Laboratory II) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 565-302 หรือเรียนควบคู่กนั  
 ปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับเน้ือหารายวิชา
เภสัชวิ เคราะห์  2, การฝึกปฏิบั ติการใช้เค ร่ืองมือ
วิเคราะห์โดยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมตรี  และโคร
มาโทกราฟีส าหรับเภสัชวิเคราะห์  การตรวจวิเคราะห์
เอกลกัษณ์ยา  ฝึกทักษะการวิเคราะห์เภสัชภณัฑ์ การ
อ่านและแปลผลการวิ เคราะห์   และการก าหนด
คุณลกัษณะเฉพาะของเภสชัภณัฑ ์

 Laboratory correspond to pharmaceutical 
analysis 2 course, instrumental analysis practice using 
pectrophotometric and chromatographic techniques 
for pharmaceutical analysis, drug identification, 
practical skill in pharmaceuticals analysis, certificate 
of analysis interpretation and pharmaceuticals 
products specification definition 
 
565-401    3(3-0-6) 
เคมยีำ 2  
(Medicinal Chemistry II) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 565-303 
 หลกัการทางเคมีและเภสัชท่ีมีผลต่อฤทธ์ิทาง
เภสัชวิทยา โดยเนน้ความสัมพนัธ์โครงสร้างและฤทธ์ิ 
การเกิดอันตรกิริยากับตัวรับยา กลไกการออกฤทธ์ิ 
คุณสมบติัทางเคมีฟิสิกส์ซ่ึงสัมพนัธ์กบัการดูดซึม การ
กระจาย เมแทบอลิซึม และการขบัออก ตลอดจนขอ้บ่ง
ใชท้างเภสัชวิทยาของยาจากธรรมชาติ ยาสังเคราะห์ 
ยาก่ึงสังเคราะห์ ในกลุ่มยาในระบบหัวใจและหลอด
เลือด ยาตา้นฮีสตามีน ยารักษาโรคกระเพาะ วิตามิน
และสารท่ีเก่ียวข้อง ยาในระบบประสาทกลาง ยา
บรรเทาปวดในกลุ่มสารเสพติด ยาต้านอักเสบท่ี
ไม่ใช่สเตียรอยด ์
 Chemical and pharmaceutical principles 
influencing pharmacological activity with emphasis 
on structure activity relationship, receptor interaction 
and mechanism of drug action, physicochemical 
properties in relation to absorption, distribution, 
metabolism and excretion, as well as pharmacological 
indication of natural-, synthesized-, or semi-
synthesized-drugs in different groups including 
cardiovascular agents, antihistaminic agents, agents 
for the treatment of peptic ulcer, vitamins and related 
compounds, central nervous system agent, narcotic 
analgesic and non-steroidal anti-inflammatory agents   
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565-402 3(3-0-6) 
เคมยีำ 3   
(Medicinal Chemistry III) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 565-401 
 หลกัการทางเคมีและเภสัชท่ีมีผลต่อฤทธ์ิทาง
เภสัชวิทยา โดยเนน้ความสัมพนัธ์โครงสร้างและฤทธ์ิ 
การเกิดอันตรกิริยากับตัวรับยา กลไกการออกฤทธ์ิ 
คุณสมบติัทางเคมีฟิสิกส์ซ่ึงสัมพนัธ์กบัการดูดซึม การ
กระจาย เมแทบอลิซึม การขบัออก และอาการขา้งเคียง 
ตลอดจนขอ้บ่งใชท้างเภสัชวิทยาของยาจากธรรมชาติ 
ยาสังเคราะห์  ยาก่ึงสังเคราะห์ ในกลุ่มยาต้านเช้ือ
แบคทีเรีย ยาตา้นจุลชีพเฉพาะท่ี ยาตา้นปรสิต ยาตา้น
เช้ือรา ยาตา้นไวรัส ยาตา้นมะเร็ง ยากดภูมิคุม้กนั สาร
ช่วยวินิจฉัยโดยการถ่ายภาพอวยัวะ และการรักษาดว้ย
แสง 

 Chemical and pharmaceutical principles 
influencing pharmacological activity with emphasis 
on structure activity relationship, receptor interaction 
and mechanism of drug action, physicochemical 
properties in relation to absorption, distribution, 
metabolism, excretion, side effect as well as 
pharmacological indication of natural-, synthesized-, 
or semi-synthesized-drugs in different groups 
including antibiotic and antibacterial agents, local 
anti-infective agents, anti-parasitic agents, antifungal 
agents, antiviral agents, antineoplastic agents, 
immunosuppressive agent, organ imaging agents and 
photochemotherapy 
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570-201  2(2-0-4) 
เภสัชพฤกษศำสตร์ 
(Pharmaceutical Botany) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 330-106, 331-106 
 สัณฐานวิทยาของพืชมีดอก หลกัการจ าแนก
พืช การพิสูจน์เอกลกัษณ์ และอนุกรมวิธานของพืชมี
ดอกถึงระดับวงศ์  เน้นวงศ์พืชท่ี มีสมาชิกเป็นพืช
เศรษฐกิจ พืชสมุนไพรท่ีส าคัญในประเทศ และพืช
สมุนไพรท่ีเป็นแหล่งท่ีมาของยาแผนปัจจุบัน จุลกาย
วิภาคศาสตร์และเน้ือเยื่อวิทยาของพืชมีดอก พืช
สมุนไพรเพื่องานสาธารณสุขมูลฐาน 
 Morphology of flowering plants; 
classification, identification, and taxonomy to the 
families of flowering plants, particularly emphasizing 
families comprised of economic plants, Thai medicinal 
plants, and plants utilized as sources of currently used 
medicines; microanatomy and histology of flowering 
plants; medicinal plants for primary health cares  
 
570-221  1(0-3-0) 
ปฏิบัตกิำรเภสัชพฤกษศำสตร์   
(Pharmaceutical Botany Laboratory) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 570-201 หรือเรียนควบคู่กนั 
 ปฏิบัติการท่ีควบคู่ไปกับรายวิชา 570-201 
เภสัชพฤกษศาสตร์  สัณฐานวิทยาของพืชมีดอก การ
พิสูจน์เอกลักษณ์ และตัวอย่างพืชสมุนไพรหรือพืช
เศรษฐกิจเรียงตามอนุกรมวิธานของพืชมีดอกในระดบั
วงศ์ การเตรียมตัวอย่างเน้ือเยื่อเพ่ือการศึกษาจุลกาย
วิภาคของพืชมีดอก และเน้ือเยื่อวิทยาพืช ตวัอย่างพืช
สมุนไพรเพื่องานสาธารณสุขมูลฐาน 
 Laboratory study parallel to Pharmaceutical 
Botany (570-201); morphology of flowering plants; 
identification and selected specimens of medicinal 
plants and economic plants based on plant taxonomy 
to the level of families; specimen preparation for 

microscopic study of flowering plants; medicinal 
plants for primary health cares  
570-301  3(3-0-6) 
เภสัชเวท 1    
(Pharmacognosy I) 
รำยวิช ำบั งคั บ ก่ อน : 565-101, 570-201, 5 7 0 -221 
 ประวติัของวิทยาการด้านเภสัชเวทและเคมี
ของสมุนไพร ความรู้เบ้ืองต้นและเทคนิคพ้ืนฐานใน
การศึกษาด้านเภสัชเวทและพฤกษเคมี สมุนไพรและ
ผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร  ท่ีมีองค์ประกอบหลกัทางเคมี
เป็ น เม แทบอไลต์ป ฐม ภู มิ และ ทุ ติ ย ภู มิ ใน ก ลุ่ม
คาร์โบไฮเดรต โปรตีนและกรดอะมิโน เมแทบอไลต์
ทุติยภูมิจากวิถีชีวสังเคราะห์แบบโพลีคีไทด์  ชิกิเมต 
และเทอร์ปีนอยด ์
 Historical aspects in the disciplines of 
pharmacognosy and chemistry of medicinal plants; 
fundamentals and basic techniques for 
pharmacognostic and phytochemical studies; 
medicinal plants and natural products containing 
primary and secondary metabolites of carbohydrates, 
proteins and amino acids, and secondary metabolites 
from polyketide, shikimate, and terpenoid biosynthetic 
pathways 
 
570-302  2(2-0-4) 
เภสัชเวท 2 
(Pharmacognosy II)   
รำยวชิำบังคบัก่อน: 570-301, 570-321 
 พืชสมุนไพรและผลิตภณัฑ์จากสมุนไพรท่ีมี
องค์ประกอบหลักทางเคมี เป็นแอลคาลอยด์และ
สารประกอบไนโตรเจนอ่ืน ๆ นอกเหนือจากกรดอะมิ
โนและโปรตีน กระบวนการพฒันายาสมุนไพรสู่ยาแผน
ปัจจุบัน ขอ้ก าหนดสมุนไพรและผลิตภณัฑ์สมุนไพร 
ในเภสัชต ารับสมุนไพรไทย การประเมินและควบคุม
คุณภาพยาสมุนไพร  รายการบัญชียาจากสมุนไพรใน
บญัชียาหลกัแห่งชาติ  การข้ึนทะเบียนต ารับยาสมุนไพร 

ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ 
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 Medicinal plants and natural  products 
containing alkaloids and non-protein nitrogenous 
compounds; process in drug development from 
medicinal plants and natural products; specification of 
medicinal plants and herbal products in Thai Herbal 
Pharmacopoeia; quality controls for medicinal plants 
and herbal products; and list of herbal medicines in the 
National List of Essential Medicines, herbal medicine 
registration  
 
570-321  1(0-3-0) 
ปฏิบัตกิำรเภสัชเวท 1  
๖Pharmacognosy Laboratory I) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 570-301 หรือเรียนควบคู่กนั 
 ปฏิบติัการท่ีควบคู่ไปกบัวชิาเภสชัเวท 1 (570-
301) เทคนิคและปฏิบติัการทางเภสัชเวทและพฤกษเคมี 
ตัวอย่างพืชส มุนไพรและเค ร่ืองยาสมุนไพรท่ี มี
องค์ประกอบหลกัทางเคมีเป็นเมแทบอไลต์   ปฐมภูมิ
และทุติยภูมิกลุ่มคาร์โบไฮเดรต โปรตีนและกรดอะมิ
โน และเมแทบอไลต์ทุติยภูมิจากวิถีชีวสังเคราะห์แบบ
โพลีคีไทด์ ชิกิเมต และเทอร์ปีนอยด์ และการสกดัแยก
องคป์ระกอบหลกัทางเคมี และการทดสอบสารเมแทบอ
ไลตด์งักล่าว   
 Laboratory study parallel to Pharmacognosy 
I (570-301); lab techniques in pharmacognostic studies 
and phytochemistry ; medicinal plants and crude drugs 
containing  primary and secondary metabolites of  
carbohydrates, proteins and amino acids, and 
secondary metabolites of  polyketide, shikimate, and 
terpenoid biosynthetic pathways, extraction and 
chemical tests for metabolites as stated 

570-322 1(0-3-0) 
ปฏิบัตกิำรเภสัชเวท 2  
๖Pharmacognosy Laboratory II) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 570-302 หรือเรียนควบคู่กนั 
 ปฏิบติัการท่ีควบคู่ไปกบัวชิาเภสชัเวท 2 (570-
302) การทดสอบคุณสมบัติทางเคมีและการสกัดของ
สารก ลุ่มแอลคาลอยด์  ตัวอย่างพืชและเค ร่ืองยา
สมุนไพรท่ีมีแอลคาลอยด์เป็นส่วนประกอบ การสกัด
และทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพของสารสกดัจากสมุนไพร 
การเตรียมยาและเคร่ืองส าอางผสมสมุนไพร ปฏิบัติ
วิเคราะห์สมุนไพรตามข้อก าหนดของเภสัชต ารับ
สมุนไพรไทย ในการควบคุมคุณภาพวตัถุดิบสมุนไพร  
 Laboratory study parallel to Pharmacognosy 
II (570-302); testing and extraction and tests for 
alkaloid, and  medicinal plants and crude drugs 
containing alkaloids; biological activity test of herbal 
extract; preparations for traditional medicines and 
cosmetics with herbal products; standardization and 
quality control for medicinal plants  according to 
monograph in Thai Herbal Pharmacopoeia 
 
570-401 1(1-0-2) 
ผลติภัณฑ์เสริมอำหำร 
(Dietary Supplements) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: - 
ค าจ ากัดความ และการจดัแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร กฎหมายท่ีใช้ควบคุมผลิตภัณฑ์ เสริม
อาหาร แหล่งท่ีมาทางธรรมชาติของผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร ประโยชน์ การใช้และข้อควรระวงัในการใช้
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันตรกิริยาระหว่างสมุนไพร 
และยาแผนปัจจุบนั 
Definition and classification; legal regulation of 
dietary supplements, natural sources of dietary 
supplement; uses, usages and precautions of dietary 
supplements; herbal-drug interaction 
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575-121 1(0-3-0) 
นิเทศเภสัชศำสตร์ 
(Pharmaceutical Orientation) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -    
 ประวติัและพฒันาการดา้นเภสัชกรรมทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ   ความรับผิดชอบและ
ขอบข่ายของวิชาชีพเภสัชกรรมในสาขาต่าง ๆ  เภสัช
กรรมกับการพัฒนาประเทศ  เภสัชศาสตร์ศึกษา 
จรรยาบรรณของวิชาชีพ   องค์กรทางวิชาชีพและ
ความสมัพนัธ์ของวชิาชีพเภสชักรกบัสาขาวชิาชีพอ่ืน 
 National and international views of history 
and development of pharmacy; responsibilities and 
scopes of pharmacy in various professional fields and 
country development; pharmacy education; code of 
ethics for pharmacists; professional organizations and 
relationship between pharmacy profession and other 
related professions 
 
575-231  2(1-3-2)  
เภสัชสำธำรณสุข 
(Public Health Pharmacy)  
รำยวชิำบังคบัก่อน: -    
 แนวคิดเก่ียวกบัสุขภาพและการสาธารณสุข 
ระบบสุขภาพ ระบบสาธารณสุข ระบบยา บทบาท
หน้าท่ีของเภสัชกรในระบบสุขภาพ นโยบายท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานเภสชักรรม การสร้างเสริมสุขภาพ การ
คุม้ครองผูบ้ริโภคด้านอาหารและยา ปัญหาและแนว
ทางการแก้ปัญหาสาธารณสุข การประกันสุขภาพ 
เภสชัระบาดวทิยา  
 Concepts of health and public health; health 
systems, public health systems and drug system; roles 
and responsibilities of pharmacist in health systems; 
policies related to pharmacy; health promotion; food 
and drug consumer protection; public health problems 
and methods for solving; health insurance; 
pharmacoepidemiology 

575-331  3(2-3-4) 
บริหำรเภสัชกจิ   
(Pharmacy Administration) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -                   

 หลกัการบริหารขั้นพ้ืนฐานและทฤษฎีการ
จดัการ ความคิดรวบยอดและรูปแบบการจดัการเภสัช
กรรมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การเรียนรู้
บริบทและแนวทางเชิงระบบ การใชศ้าสตร์การจดัการ
และเคร่ืองมือการบริหารในทางเภสัชกรรม พ้ืนฐาน
ดา้นเภสัชเศรษฐศาสตร์  ภาวะผูน้ า และจริยธรรมการ
บริหารทางเภสชักรรม  

 Fundamental principles of administration 
and managerial theories, concepts and models of 
effective and efficient pharmacy management, 
learning the context and systemic approach, 
application of managerial sciences and managerial 
tools in pharmacy context, basic pharmacoeconomics, 
leadership and ethics of pharmacy administration 

 
575-403  2(2-0-4) 
กำรจดักำรร้ำนยำ 
(Drugstore Management)  
รำยวชิำบังคบัก่อน: -    
 บทบาทและหนา้ท่ีของเภสัชกรรมชุมชนใน
ระบบสุขภาพ เภสัชกรกับความเป็นผูป้ระกอบการ 
การประยุกต์เค ร่ืองมือการจัดการส าห รับกิจการ 
การเงินและการควบคุม กฎหมายและระเบียบ ท่ี
เก่ียวขอ้ง การพฒันาวชิาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวติ        
 Roles and functions of community 
pharmacy in health system; pharmacist and 
entrepreneurship; application of management tools to 
pharmacy business; finance and control, laws and 
relating regulations, professional development and 
lifelong learning  
 
 

ภำควชิำบริหำรเภสัชกจิ 
 



24 
575-404   3(3-0-6) 
กฎหมำยและจริยธรรมของเภสัชกร           
(Law and Ethics for Pharmacists)  
รำยวชิำบังคบัก่อน: -    
  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกับกฎหมายทั่วไป  และ
กฎหมายสาธารณสุขต่าง ๆ ได้แก่ พระราชบัญญัติ 
กฎกระทรวง และประกาศท่ีเก่ียวกับยา ยาเสพติดให้
โทษ วัตถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท อาหาร 
เค ร่ืองส าอาง เค ร่ืองมือแพทย์ และวัตถุอันตราย 
พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบวิชาชีพเภสัช -
กรรม  พระราชบัญญัติท่ี เก่ียวข้องกับการคุ้มครอง
ผูบ้ริโภค  พระราชบญัญติัสิทธิบตัร  และกฎหมายอ่ืน 
ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง; หลกัจริยธรรมในการปฏิบัติงานทาง
เภสชักรรม 
 Introduction to law, various public health 
laws including acts, rules and relevant declarations 
regarding drugs, narcotics, psychotropic drugs, food, 
cosmetics, medical devices, dangerous substances, 
laws regarding pharmacy profession, consumer 
protection, patent and related laws, ethics in 
pharmacy practice 
 
575-431   3(2-3-4)   
วทิยำระเบียบวธีิวจิยัทำงเภสัชศำสตร์  
(Research Methodology in Pharmacy) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 347-203    
 ความหมายและชนิดของการวิจยั การก าหนด
ประเด็นการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมและกรอบ
แนวคิดการวิจัย การออกแบบการวิจัย การวดั วิธีการ
เก็บข้อมูล การเลือกตัวอย่างและขนาดตัวอย่าง การ
ประเมินบทความวิจยัและการตดัสินใจเชิงวิชาชีพท่ีอิง
หลกัฐาน การเขียนโครงร่างการวิจยั การเขียนรายงาน
การวิจัย  การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ จริยธรรมการ
วจิยั  
 Definitions and classification of research; 
selection of research questions; literature review and 
conceptual framework; research design; 
measurement; data collection techniques; sampling 
and sample sizes; literature evaluation and evidence-

based decision making; proposal preparation; writing 
of research report; statistical data analysis; research 
ethics 
 
575-432  2(1-3-2) 
ทกัษะกำรให้บริกำรทำงเภสัชกรรม 
(Pharmacy Service Skills)  
รำยวชิำบังคบัก่อน: -    
 การส่ือสารขอ้มูลด้านเภสัชกรรมกับผูป่้วย
และบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ทักษะการคิด 
เทคนิคการเขียน การพดูและการฟังอยา่งมีประสิทธิผล  
ใชเ้ทคนิคในการน าเสนอความรู้ทางวิชาชีพโดยใชส่ื้อ
ต่าง ๆ เนน้การฝึกเพ่ือพฒันาทกัษะการส่ือสารท่ีจ าเป็น 
 Pharmacy communications with patients 
and health care professionals, thinking skill, writing 
skill, effective speaking and listening, presentation 
techniques to deliver pharmacy knowledge via 
various mediums; focus on practicing to develop 
essential communication skills 
 
575-433   3(1-6-2) 
เภสัชกรรมปฏิบัตใินหน่วยบริกำรปฐมภูมแิละชุมชน 
(Pharmacy Practice in Primary Care Unit and 
Community) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -  
 ความรู้ เคร่ืองมือ และทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับ
การท างานเภสัชกรรมปฐมภูมิและชุมชน หลักการ 
กระบวนการ และบทบาทของเภสัชกรในงานเภสัช
กรรมปฐมภูมิและชุมชน การจัดการระบบสุขภาพ
ชุมชน การท าแผนสุขภาวะชุมชน กระบวนการ
เสริมแรงให้กบัชุมชน การดูแลสุขภาพครอบครัวแบบ
องค์รวม หลักการเยี่ยมผูป่้วยท่ีบ้าน การค้นหาทุกข์
และปัญหาจากการใช้ยาและหาทางแก้ไข ป้องกัน
ปัญหาร่วมกบัผูป่้วย ครอบครัว บุคลากรทางการแพทย์
และชุมชน โดยมีจ านวนชัว่โมงการฝึกปฏิบติัไม่น้อย
กวา่ 90 ชัว่โมง 
 Essential knowledge, tools, and skills for 
primary care pharmacy and community; principle, 
process, and role of pharmacist in primary care unit 
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and community; community health system 
management; community health plan; community 
empowerment process; holistic family medicine; 
home health care; identification of suffering and drug 
related problems and solving with patient family 
and/or community; total practice hour is not less than 
90 hours 
 
575-681  4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนกำรจดักำรเภสัชกรรมชุมชน 1 
(Community Pharmacy Administration Clerkship I)  
รำยวชิำบังคบัก่อน: - 
 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการบริหาร
จัดการเภสัชกรรมชุมชนในท่ีตั้ ง ทักษะการจัดการ
ปฏิบติัการดา้นยาและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ทกัษะการ
ด าเนินธุรกิจในร้านยา  การเรียนรู้การปฏิบติัการเภสัช
กรรมชุมชนท่ีดีและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และทกัษะการ
แกปั้ญหาเพ่ือให้การบริการยาแก่ผูป่้วยอยา่งมีคุณภาพ 
โดยมีจ านวนชัว่โมงการฝึกปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 240 
ชัว่โมง 
 Practicing of community pharmacy 
management in settings; skills of operational 
management of drugs and related products; skill in 
drugstore business operation, learning good 
community pharmacy practice and related regulations, 
and problem solving skill for quality patient service; 
total clerkship hour is not less than 240  hours  
 
575-682  4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนกำรจดักำรเภสัชกรรมชุมชน 2 
(Community Pharmacy Administration 
Clerkship II) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: - 
 การฝึกปฏิบัติ เพื่ อพัฒนาสมรรถนะการ
บริหารจดัการเภสชักรชุมชนให้มีความสามารถในการ
ประกอบการ ประกอบดว้ย ทกัษะการเขียนแผนธุรกิจ
ร้านยา ให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและบริบทใน
สถานการณ์จริง ทกัษะการวเิคราะห์เพ่ือเลือกท าเลท่ีตั้ง  
การก าหนดกลยทุธ์ทางธุรกิจ ชุมชนสัมพนัธ์ การริเร่ิม

บริการในร้านยาท่ีเหมาะสม และการประเมินผล  โดย
มีจ านวนชั่วโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 
ชัว่โมง  
 Practicing for competency developing 
professional competency in community pharmacy 
settings, acquiring entrepreneurship including skills 
of business planning for community pharmacy, 
location analysis, strategy formulation, community 
relationship, initiation of professional services, and 
business evaluation; total clerkship hour is not less 
than 240  hours 
 
575-683   4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนเภสัชกรรมปฐมภูม ิ 
(Primary Care Pharmacy Clerkship) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -  
 ฝึกปฏิบติัวิชาชีพในการบริการปฐมภูมิ การ
ดูแลสุขภาพครอบครัวแบบองคร์วม การเยี่ยมผูป่้วยท่ี
บา้น การท าความเขา้ใจชีวติ ความเช่ือ พฤติกรรม ทุกข์
ของผูป่้วยและครอบครัว การดูแลผูป่้วยดว้ยหัวใจของ
ความเป็นมนุษย์ การส่ือสารกับผู ้ป่วย ผู ้ดูแล และ
ครอบครัว การหาปัญหาจากการใช้ยาและหาทาง
ป้องกัน แก้ไขปัญหาร่วมกับผูป่้วย ผูดู้แลและชุมชน 
การให้ค  าปรึกษาเร่ืองยา และติดตามการใช้ยาของ
ผูป่้วยและชุมชน การศึกษาชุมชน การจดัการระบบยา
ในชุมชน การสร้างเครือข่ายและการติดต่อประสาน
การท างานร่วมกับองค์กรท่ีเก่ียวข้องในชุมชน การ
วางแผนและจดัท าโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ของชุมชนและประเมินผลโครงการ โดยมีจ านวน
ชัว่โมงการฝึกปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง 
 Practicing in primary care services; holistic 
family medicine; home visit; learning to understand 
life, believe, behavior and suffering of patient and 
family; humanized care; communication with patient, 
caregiver, and family, identification of drug related 
problems and plan for prevention and problem 
solving with patient, care giver and community; drug 
counseling and monitoring for patient and 
community; community study; management of drug 
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system in community, network building and 
coordination with related facilities in community; 
planning, implementation and evaluation of project 
for solving community health problem; total 
clerkship hour is not less than 240 hours. 
 
577-401   2(2-0-4) 
เภสัชเศรษฐศำสตร์เบือ้งต้น 
(Basic Pharmacoeconomics)   
รำยวชิำบังคบัก่อน: -  
 หลักการเบ้ืองต้นทางเศรษฐศาสตร์ การ
ประเมินทางเศรษฐศาสตร์ท่ีใช้กับการใช้ยา และการ
ใหบ้ริการทางเภสชักรรม การวเิคราะห์ตน้ทุนต่อหน่วย 
ศาสตร์ส าหรับการตดัสินใจ และเภสชัเศรษฐศาสตร์ 
 Basic principles of economics, economic 
evaluation of drug use and pharmacy practice, unit 
cost analysis, decision making sciences and 
pharmacoeconomics 
 
577-402   2(2-0-4) 
เภสัชพฤตกิรรมศำสตร์ 
(Behavioral Pharmacy) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -         
 ปัจจัยทางสังคมท่ี มีผลต่อสุขภาพ ความ
เจ็บป่วย  พฤติกรรมสุขภาพและการใชย้าในสงัคมไทย  
ทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคมท่ีอธิบายพฤติกรรมสุขภาพ  
และการประยุกต์ใช้ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร
วิชาชีพด้านสุขภาพและผูป่้วย ตลอดจนผลกระทบท่ี
เกิดข้ึน 
 Social factors affecting health status, illness, 
health behaviors and drug use behaviors in Thai 
society; psychological theories explaining health 
behaviors and their application; the relationship 
between health professionals and patients and its 
consequences 
 

577-403  2(2-0-4) 
กำรจดักำรเภสัชกรรมโรงพยำบำล         
(Hospital Pharmacy Management) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -    
 ระบบการใชย้าในโรงพยาบาล บทบาทและ
หน้าท่ีของเภสัชกรรมโรงพยาบาล การจัดการเภสัช
ภณัฑ์และผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องในโรงพยาบาล การ
ประยุกต์แนวคิดและเคร่ืองมือการจัดการ การท างาน
เป็นทีมในการจดัการคุณภาพการใชย้าและการพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง         
 Drug use system in hospital; roles and 
functions of hospital pharmacy; management of 
pharmaceuticals and relating products in hospital; 
application of management concepts and tools; team 
working in quality management in medication use 
and continuous development 
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580-231  4(3-3-6) 
เทคโนโลยเีภสัชกรรม 1  
(Pharmaceutical Technology I) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: - 
 ทฤษฏีและปฏิบติัการเทคนิคพ้ืนฐานในการ
ตั้ ง ต า รั บ ย า เต รี ย ม  ป ร าก ฏ ก าร ณ์ ผิ ว ป ร ะ จัน  
วิทยาศาสตร์การไหล การบรรจุและเก็บรักษา แนะน า
รูปแบบยาเตรียมต่าง ๆ ส่วนประกอบของสูตรต ารับ 
หลกัเบ้ืองตน้ในการเตรียมยารูปแบบของเหลวใส ยา
น ้ ากระจายตวัและยาก่ึงแขง็ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความคงตวั
ทางเคมีกายภาพของยาในรูปแบบดงักล่าว 
 Theory and practice in basic techniques in 
formulation, interfacial phenomena, rheology, 
packaging; introduction to pharmaceutical dosage 
forms; principle of pharmaceutical preparations 
including solutions, dispersions and semisolids; 
factors influencing physical and chemical stabilities 
of these preparations  
 
580-232  4(3-3-6) 
เทคโนโลยเีภสัชกรรม 2  
(Pharmaceutical Technology II) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 580-231 
 ทฤษฎีและปฏิบติัการการเตรียมยาปราศจาก
เช้ือ ระบบอ านวยความสะดวกในการผลิต อาหารท่ีใช้
ทางหลอดเลือด เคมีบ าบัด ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เภสัช
ภณัฑรั์งสี ยาเตรียมท่ีใชก้บัตา หู คอ จมูก     แอโรซอล 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความคงตวัของต ารับ กระบวนการผลิต 
บรรจุภณัฑ ์การควบคุมคุณภาพของยาปราศจากเช้ือ  
  
 
 
 

 
 Theory and practice in preparation of sterile 
products, production facilities; total parenteral 
nutrition, chemotherapy, biological products, 
radiopharmaceuticals, ophthalmic, ear, throat, nose 
preparations and aerosols; factors influencing 
stabilities of these preparations; manufacturing 
process; packaging and quality control of sterile 
products 
 
580-331  4(3-3-6) 
เทคโนโลยเีภสัชกรรม 3 
(Pharmaceutical Technology III) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 580-232 
 ทฤษฎีและปฏิบติัการการเตรียมเภสัชภณัฑ์
ในรูปแบบยาผง  ยาเหน็บ  ยาเม็ดและแคปซูล  การ
ประเมินคุณภาพของยารูปแบบของแข็ง การเตรียมยา
ส าหรับผูป่้วยเฉพาะราย หลกัการและกระบวนการท่ีดี
ในการผลิต เช่น จีเอ็มพี-พีไอซีเอส   ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความคงตัวทางเคมีกายภาพของต ารับยาในรูปแบบ
ดงักล่าว ระบบน าส่งยารูปแบบต่าง ๆ และแนวโนม้ใน
อนาคต 
 Theory and practice in preparation of 
powders, suppositories, tablets and capsules; quality 
control of solid dosage forms; extemporaneous 
preparations; principle and good manufacturing 
process such as GMP-PIC/S (Good Manufacturing 
Practice - Pharmaceutical Inspection Co-operation 
Scheme); factors influencing physicochemical 
stabilities of these preparations; drug delivery 
systems and future trends 
  
 
 

 

ภำควชิำเทคโนโลยเีภสัชกรรม 
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596-301 2(2-0-4) 
บทน ำของเภสัชเทคโนโลยชีีวภำพ 
(Introduction to Pharmaceutical Biotechnology) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -  
 ความรู้พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเทคนิคพนัธุวศิวะการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช
และสัตว์ การประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัช
ศาสตร์ในการผลิตยา  และผลิตภัณฑ์ชีวสาร เช่น 
วคัซีน  เซรุ่ม  อิมมูโนกลอบูลิน    

Basic principle in biotechnology involving 
in genetic engineering, plant and animal cell tissue 
culture;  applications of biotechnology in 
pharmaceutical sciences for manufacturing of drug 
and biological product such as vaccine, serum, 
immunoglobulin 
 
595-421 1(0-3-0) 
ภำษำองักฤษส ำหรับวชิำชีพเภสัชกรรม 
(English for Pharmacy Professional) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -  
 การใชภ้าษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพเภสัช
กรรม  การเขียนรายงานฉบับย่อทางวิทยาศาสตร์ 
รายงานผู ้ป่วย รายงานการวิเคราะห์ และจดหมาย
โตต้อบส่ือสารท่ีเก่ียวกับด้านเภสัชกรรม    การอ่าน
และสรุปยอ่รายงานและคู่มือทางวทิยาศาสตร์ การอ่าน
กฎระเบียบขอ้บงัคบั และศพัท์เทคนิคในทางกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแพทย ์ การให้ค  าแนะน าปรึกษาดา้น
การดูแลสุขภาพและการใช้ยา การน าเสนอและการ
สัมภาษณ์  และภาคปฏิบั ติ ท่ีสัมพัน ธ์กับหัวข้อ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 English for pharmacy professional, preparing 
short scientific reports, case reports, analytical reports 
and corresponding letters, reading and  briefing 
scientific reports and manuals; terms used in laws and 
regulations for medical sciences; health care and 
pharmacy counseling; presentation and interview; 
practice sessions  for corresponding topics 
 
595-481  7(0-28-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนวชิำชีพเภสัชกรรม                   
(Pharmacy Clerkship) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 560-401, 561-401  
 การฝึกป ฏิบั ติ งาน เชิงวิชาชีพทั่วไป  ฝึก
ปฏิบติังานในโรงพยาบาลทั้งส่วนราชการและเอกชน 
ฝึกปฏิบัติงานในร้านยาแผนปัจจุบัน โดยมีจ านวน
ชัว่โมงการฝึกงานตลอดภาคไม่น้อยกวา่   420  ชัว่โมง   
เป็นการฝึกปฏิบติัในโรงพยาบาลไม่ต ่ากวา่ 200 ชัว่โมง 
และในร้านยาไม่ต ่ากวา่ 200 ชัว่โมง 
 General professional clerkship, practice in 
hospital including public and private sectors; practice  
in drug store and other place follow the professional 
clerkship committee suggestion; total clerkship hour 
is not less than 400 hours; practice in hospital not less 
than 200 hours and in community pharmacy not less 
than 200 hours  
 
 
 
 

 
 
  
 

รหัสกลำง 


