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คำอธิบำยรำยวิชำหลักสู ตรเภสัชศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม
ภำควิชำเภสัชกรรมคลินิก
560-201
1(1-0-2)
เภสัชโภชนศำสตร์ พนื้ ฐำน
(Basic Pharmaceutical Nutrition)
รำยวิชำบังคับก่ อน: บทบาทและหน้าที่ ของสารอาหาร การประเมิน
ภาวะโภชนาการและความต้องการสารอาหาร ในผูป้ ่ วย
ทั่ ว ไปและผู ้ป่ วยกลุ่ ม พิ เ ศษ รู ป แบบของภาวะทุ พ
โภชนาการ หลัก การทั่ว ไปในการให้ โภชนบ าบั ด
หลักการเบื้ องต้นในการให้อาหารทางหลอดเลือด และ
การให้อาหารทางสาย
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)
บทนำเภสัชบำบัด
(Introduction to Pharmacotherapy)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 336-202 หรือเรียนควบคู่กนั
ความรู ้ พ้ืน ฐานที่ จาเป็ นส าหรั บการบริ บาลทาง
เภสัชกรรมอย่างเป็ นระบบ มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม
ระบบยา การประกัน คุ ณ ภาพของงานเภสั ช กรรมใน
โรงพยาบาลและร้ า นยา ระบบการกระจายยา และ
กระบวนการจ่ายยาที่ดีในโรงพยาบาลและร้านยา ความ
ปลอดภัยด้านยา ทักษะการซักประวัติโรคและการใช้ยา
การประเมิ น ผูป้ ่ วยทางคลิ นิกอย่างเป็ นระบบ แนวคิ ด
เบื้องต้นเกี่ยวกับการทักษะการให้คาแนะนาปรึ กษาและ
การสื่ อ ส าร การป ฐม พ ยาบ าล เบื้ อ งต้ น เภ สั ช
จลนศาสตร์ และเภสัชพลศาสตร์ ในเด็ก ผูส้ ู งอายุ สตรี
ตั้งครรภ์หรื อให้นมบุตร
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 pharmacodynamics in pediatric, geriatric, and pregnancy or
lactating women
560-301
3(3-0-6)
เภสัชจลนศำสตร์
(Pharmacokinetics)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 322-103
องค์ประกอบที่ มีผลต่อคุณค่าทางชี วภาพของ
ยาในร่ างกาย เช่น การดูดซึ ม การกระจายตัวเมแทบอลิ
ซึ ม การขับถ่ายของยา ทฤษฎีทางคณิ ตศาสตร์และเภสัช
จลนศาสตร์ ของกระบวนการเหล่านี้ และการออกแบบ
แผนการใช้ยาที่เหมาะสม
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)
เภสัชกรรมจ่ ำยยำ
(Dispensing Pharmacy)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 560-202
การซักประวัติ และการจัดการโรคที่ พบบ่อย
ในร้านยา และเภสัชบาบัดในโรคดังกล่าวตามมาตรฐาน
หรื อแนวปฏิบตั ิการรักษาที่มาจากหลักฐานเชิงประจักษ์
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เกี่ ย วข้อ งในรู ป แบบพิ เศษ วัค ซี น และ
ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ
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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)
กำรประเมินผู้ป่วยในร้ ำนยำ
(Patient Assessment in Community Pharmacy)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 560-302
การประเมินอาการของผูป้ ่ วยที่พบบ่อยในร้าน
ยา การประเมิ นผูป้ ่ วยเพื่อการตัดสิ นใจส่ งต่อผูป้ ่ วยไป
พบแพทย์หรื อจ่ายยาในร้านยา
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)
ประสบกำรณ์ ด้ำนกำรบริบำลทำงเภสั ชกรรม
(Experience in Pharmaceutical Care)
รำยวิชำบังคับก่ อน : การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง านของเภสั ช กรใน
สถานปฏิ บัติ ง านต่ าง ๆ เช่ น โรงพยาบาล และร้ านยา
การสร้างความตระหนักถึงความสาคัญ บทบาทหน้าที่
ข อ งเภสั ช กร ค วาม รั บ ผิ ด ชอ บ ต่ อ วิ ช าชี พ แ ล ะ
ความสาคัญขององค์ความรู ้และทักษะต่าง ๆ ที่จาเป็ นใน
การปฏิบตั ิงานดูแลผูป้ ่ วย
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)
รำยวิชำบังคับก่ อน : ฝึ กปฏิบตั ิการค้นคว้าและการได้ขอ้ มูลเกี่ ยวยา
และเภสั ช บ าบั ด จากแหล่ ง ข้อ มู ล ตติ ย ภู มิ ที่ อ ยู่ใ นรู ป
หนั ง สื อและอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ การน าข้ อ มู ล ที่ ได้ ม า
ประเมิ น บู รณาการ และน าเสนออย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
การเขียนเอกสารอ้างอิง
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)
เภสัชบำบัดและเภสัชกรรมปฏิบัติ 1
(Pharmacotherapy and Pharmacy Practice1(0-3-0)
I)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 336-306 และ 560-202
พยาธิ สรี รวิทยาการเกิ ดโรค การวินิจฉัย เภสัช
บ าบัด และโภชนศาสตร์ บ าบัด ในผูป้ ่ วยที่ มี ภ าวะไม่
สมดุ ล ของกรด-ด่ างและอิ เล็กโทรไลต์ ผูป้ ่ วยโรคไต
โรคระบบทางเดินปั สสาวะ โรคทางสู ตินรี เวชและโรค
ระบบเลือด การประเมินผูป้ ่ วยทางคลินิกอย่างเป็ นระบบ
ตามมาตรฐานหรื อแนวปฏิ บั ติ ก ารรั ก ษาที่ มาจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ การติดตามการบาบัดรักษาด้วยยา
การให้คาแนะนาปรึ กษาแก่ผปู ้ ่ วยเฉพาะราย
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)
เภสัชบำบัดและเภสัชกรรมปฏิบัติ 2
(Pharmacotherapy and Pharmacy Practice II)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 562-301
พยาธิ สรี รวิทยาการเกิ ดโรค การวินิจฉัย และ
เภสัชบาบัดในโรคติดเชื้อ และโรคระบบทางเดินหายใจ
ตามมาตรฐานหรื อแนวปฏิ บั ติ ก ารรั ก ษาที่ มาจาก
หลักฐานเชิ งประจักษ์ การติ ดตามการบาบัดด้วยยา การ
ให้คาแนะนาปรึ กษาแก่ผปู ้ ่ วยเฉพาะราย ยาเทคนิ คพิเศษ
ที่ใช้กบั โรคดังกล่าว การประเมินการใช้ยา
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)
ปฏิบัตกิ ำรเภสัชบำบัดและเภสัชกรรมปฏิบัติ 1
(Pharmacotherapy and Pharmacy Practice
Laboratory I)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 562-301 หรือเรียนควบคู่กนั
ปฏิ บตั ิการฝึ กสัมภาษณ์ ผปู ้ ่ วย การจ่ายยาตาม
กระบวนการจ่ ายยาที่ ดี การให้บริ บ าลทางเภสัชกรรม
ในโรงพยาบาลและร้านยา อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพส าหรั บ ผู ้ป่ วยโดยค านึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ผู ้ป่ วย
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยหัวข้อปฏิบตั ิการ
สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาเภสัชบาบัดและเภสัชกรรม
ปฏิบตั ิ 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)
ปฏิบัตกิ ำรเภสัชบำบัดและเภสัชกรรมปฏิบัติ 2
(Pharmacotherapy and Pharmacy Practice
Laboratory II)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 562-302 หรือเรียนควบคู่กนั
ปฏิ บตั ิการฝึ กสัมภาษณ์ ผปู ้ ่ วย การจ่ายยาตาม
กระบวนการจ่ ายยาที่ ดี การให้บริ บ าลทางเภสัชกรรม
ในโรงพยาบาลและร้านยา อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพส าหรั บ ผู ้ป่ วยโดยค านึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ผู ้ป่ วย
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยหัวข้อปฏิบตั ิการ
สอดคล้องกับเนื้ อหารายวิชาเภสัชบาบัดและเภสัชกรรม
ปฏิบตั ิ 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)
ปฏิบัตกิ ำรเภสัชกรรมจ่ ำยยำสำหรับนักศึกษำสำขำวิชำ
กำรบริบำลทำงเภสัชกรรม
(Dispensing Pharmacy Laboratory for
Pharmaceutical Care Students)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 560-302 หรือเรียนควบคู่กนั
ปฏิ บัติการฝึ กสัมภาษณ์ ผูป้ ่ วย การจ่ายยาตาม
กระบวนการจ่ายยาที่ดี การให้บริ บาลทางเภสัชกรรมใน
ร้ า นยา อย่ า งถู ก ต้อ ง ปลอดภัย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สาหรั บ ผูป้ ่ วยโดยค านึ งถึ งสิ ท ธิ ผูป้ ่ วย จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยหัวข้อปฏิบตั ิการสอดคล้องกับ
เนื้อหารายวิชาเภสัชกรรมจ่ายยา
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)
เภสัชบำบัดและเภสัชกรรมปฏิบัติ 3
(Pharmacotherapy and Pharmacy Practice III)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 562-302
พยาธิ สรี รวิทยาการเกิ ดโรค การวินิจฉัย เภสัช
บาบัด และโภชนศาสตร์ บาบัดในโรคระบบต่อมไร้ท่อ
และโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ตามมาตรฐานหรื อ
แนวปฏิบตั ิการรักษาที่ มาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ การ
ติ ด ตามการบ าบัด ด้วยยา การให้ค าแนะน าปรึ ก ษาแก่
ผูป้ ่ วยเฉพาะราย อันตรกิริยาระหว่างยา
Pathophysiology, diagnosis, pharmacotherapy 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)
เภสัชบำบัดและเภสัชกรรมปฏิบัติ 4
(Pharmacotherapy and Pharmacy Practice IV)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 562-401
พยาธิ สรี รวิทยาการเกิ ดโรค การวินิจฉัย และ
เภสั ช บ าบั ด และโภชนศาสตร์ บ าบั ด ในโรคระบบ
ทางเดินอาหาร โรคระบบประสาท โรคทางจิตเวช โรค
ระบบกระดูกและข้อ ตามมาตรฐานหรื อแนวปฏิบตั ิการ
รั ก ษาที่ ม าจากหลักฐานเชิ ง ประจัก ษ์ การติ ด ตามการ
บาบัดด้วยยา การให้คาแนะนาปรึ กษาแก่ ผูป้ ่ วยเฉพาะ
ราย
Pathophysiology, diagnosis, pharmacotherapy, 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)
ปฏิบัตกิ ำรเภสัชบำบัดและเภสัชกรรมปฏิบัติ 3
(Pharmacotherapy and Pharmacy Practice
Laboratory III)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 562-401 หรือเรียนควบคู่กนั
ปฏิ บตั ิการฝึ กสัมภาษณ์ ผปู ้ ่ วย การจ่ายยาตาม
กระบวนการจ่ายยาที่ดี การให้บริ บาลทางเภสัชกรรม ใน
โรงพยาบาลและร้ านยา อย่างถู ก ต้อ ง ปลอดภัยและมี
ประสิ ท ธิ ภาพโดยค านึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ผู ้ป่ วย จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยหัวข้อปฏิบตั ิการสอดคล้องกับ
เนื้อหารายวิชาเภสัชบาบัดและเภสัชกรรมปฏิบตั ิ 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)
ปฏิบัตกิ ำรเภสัชบำบัดและเภสัชกรรมปฏิบัติ 4
(Pharmacotherapy and Pharmacy Practice
Laboratory IV)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 562-402 หรือเรียนควบคู่กนั
ปฏิ บตั ิการฝึ กสัมภาษณ์ ผปู ้ ่ วย การจ่ายยาตาม
กระบวนการจ่ายยาที่ดี การให้บริ บาลทางเภสัชกรรมใน
โรงพยาบาลและร้ านยา อย่างถู กต้อ ง ปลอดภัยและมี
ประสิ ท ธิ ภาพโดยค านึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ผู ้ป่ วย จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยหัวข้อปฏิบตั ิการสอดคล้องกับ
เนื้อหารายวิชาเภสัชบาบัดและเภสัชกรรมปฏิบตั ิ 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

562-423
1(0-3-0)
สำรสนเทศทำงยำ 2
(Drug Information II)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 562-222
ปฏิ บตั ิการค้นคว้าและการได้ขอ้ มูลด้านเภสัช
ศาสตร์ เช่ น การคิ ด ค้น ยาใหม่ ระบบน าส่ ง ยา เภสั ช
เคมี ภัณฑ์ ผลิ ตภัณฑ์เสริ ม อาหาร ผลิ ต ภัณ ฑ์สมุ น ไพร
จากแหล่ ง ข้อ มู ล ระดับ ตติ ยภู มิ ทุ ติ ย ภู มิ แ ละปฐมภู มิ
หลัก การต่ า ง ๆ ในการตอบค าถามเพื่ อ งานบริ การ
สารสนเทศทางยา ได้แก่ การวิเคราะห์คาถาม การเลือก
และสื บค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลระดับต่าง ๆ อย่างเป็ น
ระบบ การประเมิ น ข้อ มู ล ประมวลข้อ มู ล และการ
สังเคราะห์ขอ้ มูลให้เป็ นคาตอบ การสื่ อสารคาตอบทั้ง
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 pharmacyrelated 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)
เภสัชบำบัดและเภสัชกรรมปฏิบัติ 5
(Pharmacotherapy and Pharmacy Practice V)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 562-402
พยาธิ สรี รวิทยาการเกิ ดโรค การวินิจฉัย เภสัช
บ าบัด และโภชนศาสตร์ บ าบัด ในผูป้ ่ วยวิกฤต ผูป้ ่ วย
โรคมะเร็ ง และผูป้ ่ วยเปลี่ ยนถ่ายอวัยวะ ตามมาตรฐาน
หรื อแนวปฏิบตั ิการรักษาที่มาจากหลักฐานเชิงประจักษ์
การติ ดตามการบาบัดด้วยยา การให้คาแนะนาปรึ กษา
แก่ ผูป้ ่ วยเฉพาะราย โภชนศาสตร์ สาหรั บผูป้ ่ วยที่ นอน
โรงพยาบาลซึ่ งรั บ ประทานไม่ ไ ด้ การปฐมพยาบาล
เบื้ อ งต้น และการนวดหั วใจผายปอดกู้ชี พ ยาที่ ใช้กับ
สัตว์
Pathophysiology, diagnosis, pharmacotherapy and nutrition therapy in critically–ill patients,
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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)
ปฏิบัตกิ ำรเภสัชบำบัดและเภสัชกรรมปฏิบัติ 5
(Pharmacotherapy and Pharmacy Practice
Laboratory V)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 562-501 หรือเรียนควบคู่กนั
ปฏิ บตั ิการฝึ กสัมภาษณ์ ผปู ้ ่ วย การจ่ายยาตาม
กระบวนการจ่ ายยาที่ ดี การให้บริ บ าลทางเภสัชกรรม
ในโรงพยาบาลและร้านยา อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและมี
ประสิ ท ธิ ภาพโดยค านึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ผู ้ป่ วย จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยหัวข้อปฏิบตั ิการสอดคล้องกับ
เนื้อหารายวิชาเภสัชบาบัดและเภสัชกรรมปฏิบตั ิ 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)
กำรประเมินคุณค่ ำวรรณกรรม
(Literature Evaluation)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 562-423
ฝึ กปฏิ บั ติ ป ระเมิ น คุ ณ ค่ า บทความวิ จัย ทาง
คลินิกที่ เกี่ ยวข้องกับยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในด้าน
การออกแบบงานวิ จัย วิ ธี ก ารวิ จัย 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

562-523
2(0-6-0)
กำรประยุกต์ ใช้ เภสัชสนเทศและกำรประเมิน
คุณค่ ำวรรณกรรม
(Drug Information Application and Literature
Evaluation)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 562-522
ประยุกต์การสื บค้นข้อมูลยาจากแหล่งข้อมูล
ทุ ก ระดั บ อย่ า งเป็ นระบบและการประเมิ น คุ ณ ค่ า
วรรณกรรมเพื่ อ น ามาใช้ใ นการบริ บาลผู ้ป่ วย การ
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ขอ้ มูล ยาที่ ได้เพื่ อตอบคาถาม
หรื อนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหาร เครื่ องสาอางและผลิตภัณฑ์สมุนไพร การสื่ อสาร
ข้อมูลถึ งผูร้ ั บอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ การฝึ กปฏิ บัติผ่าน
กรณี ศึ ก ษา การเตรี ย มเอกสารข้อ มู ล ยาเพื่ อ เผยแพร่
สาหรับผูป้ ่ วยและบุคลากรสาธารณสุข
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)
ทักษะด้ ำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม
(Skills in Pharmaceutical Care)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 562-501
ทักษะทางคลินิกที่จาเป็ นในการให้การบริ บาล
ทางเภสัชกรรม การสัมภาษณ์และซักประวัติ การแปล
ผลทางห้องปฏิ บตั ิการ การสร้างแบบบันทึ กข้อมูล เพื่อ
รวบรวมข้อมูลทางคลินิกที่ จาเป็ นต่อการประเมินผูป้ ่ วย
การวิเคราะห์ แ ละสั งเคราะห์ ข ้อ มู ล ดังกล่ าวอย่างเป็ น
ระบบ เพื่อให้สามารถให้การบริ บาลทางเภสัชกรรมได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยเฉพาะในเรื่ องของความ
เจ็บป่ วยกับการใช้ยาบาบัด รวมถึงการติดตามอาการไม่
พึงประสงค์จากยา การประเมินการใช้ยา การให้บริ ก าร
คาแนะนาและปรึ กษาในเรื่ องยาแก่ ผูป้ ่ วยโดยคานึ งถึ ง
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สิ ท ธิ ผูป้ ่ วย จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พ ในการ
บริ บาลทางเภสัชกรรม
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)
แนะนำกำรฝึ กปฏิบัตงิ ำนด้ ำนกำรบริบำลทำง
เภสัชกรรม
(Introduction to Pharmaceutical Care Clerkship)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 562-531
องค์ความรู ้ทางด้านการบริ บาลทางเภสัชกรรม
ในหัวข้อที่ จาเป็ นในการฝึ กปฏิ บัติงาน จริ ยธรรมและ
การประพฤติ ต ัว ที่ เหมาะสมกับ ผู ้ป่ วยและบุ ค ลากร
สาธารณสุ ข อื่ น การทบทวนเวชระเบี ย นและบัน ทึ ก
ข้อมูลผูป้ ่ วย การค้นหาปั ญหาและเสนอแนวทางในการ
แก้ไขปั ญหาที่มีความเกี่ยวเนื่องจากการใช้ยา การบันทึก
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ บาลทางเภสั ช กรรม การฝึ ก
ปฏิ บั ติ ง านจริ งในโรงพยาบาลและร้ า นยาในการ
สัมภาษณ์ผปู ้ ่ วยเพื่อเก็บประวัติการใช้ยา ประเมินความ
ร่ วมมื อ ในการใช้ยาของผูป้ ่ วย การร่ วมดู แ ลผู
๗ ป้ ่ วยกับ
บุคลากรทางการแพทย์อื่น การให้คาแนะนาในการใช้ยา
แก่ผปู ้ ่ วย และการนาเสนอกรณี ศึกษาจากกรณี ของผูป้ ่ วย
จริ ง
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

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
รำยวิชำบังคับก่ อน: ค้นคว้าข้อมูลอย่างเป็ นระบบจากวรรณกรรม
ทางการแพทย์และการบริ บาลทางเภสัชกรรม ประเมิน
การศึ กษาในหัวข้อที่ ส นใจอย่างวิเคราะห์ วิจารณ์ การ
นาเสนอและอภิปรายสิ่ งที่คน้ คว้าได้
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)
โครงกำรด้ ำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม
(Project in Pharmaceutical Care)
รำยวิชำบังคับก่ อน: งานวิจยั ที่ เกี่ ยวกับหรื อสนับสนุ นงานบริ บาล
ทางเภสัชกรรมภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษา การ
เขียนสรุ ปผลงานวิจยั เป็ นรู ปเล่ม การนาเสนอผลการวิจยั
ในการประชุมหรื อตีพิมพ์เผยแพร่
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)
กำรฝึ กปฏิบัตงิ ำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม
ผู้ป่วยนอก
(Pharmaceutical Care Clerkship in Ambulatory
Care Patients)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 595-481
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ฝึ กปฏิ บัติ ก ารให้ บ ริ บ าลทางเภสั ช กรรมใน
ผูป้ ่ วยนอก การสัมภาษณ์ผปู ้ ่ วยและรวบรวมข้อมูลผูป้ ่ วย
เพื่ อ หาประวัติ ก ารใช้ย าและปั ญ หาที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ยา
ร่ วมมือกับบุคคลากรวิชาชีพสุ ขภาพอื่น และ/หรื อผูป้ ่ วย
เพื่อแก้ไขปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับยาที่เกิดขึ้นจริ งและ/หรื อ
ป้ องกันปั ญหาที่ มีแนวโน้มจะเกิ ดขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์
สู งสุ ด ในการรั กษา การให้ ค วามรู ้ แ ละแนะน าปรึ กษา
ด้า นยาแก่ ผู ้ป่ วยแต่ ล ะรายเกี่ ย วกับ โรคและยา โดยมี
จานวนชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 240 ชัว่ โมง
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)
กำรฝึ กปฏิบัตงิ ำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม
ในสถำนปฏิบัตกิ ำรเภสัชกรรมชุมชน
(Pharmaceutical Care Clerkship in Community
Pharmacy)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 595-481
ฝึ กปฏิ บัติ ก ารให้ บ ริ บ าลทางเภสั ช กรรมใน
สถานปฏิบตั ิการเภสัชกรรมชุมชน การซักประวัติความ
เจ็บป่ วยเพื่อประเมิ นและหาสาเหตุของโรค การจ่ายยา
ตามความเหมาะสม และ/หรื อส่ งต่อผูป้ ่ วยแต่ละรายไป
พบแพทย์ตามความจาเป็ น การจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์
การสัมภาษณ์ผปู ้ ่ วยเพื่อหาประวัติการใช้ยาและปั ญหาที่
เกี่ ย วกับ การยา การจัด ท าแบบบั น ทึ ก ประวัติ ปั ญ หา
สุ ขภาพและการใช้ยาของผูป้ ่ วยแต่ละราย การให้ความรู ้
และแนะน าปรึ กษาด้านยาแก่ ผูป้ ่ วยแต่ ละรายเกี่ ยวกับ
โรคและยา โดยมี จานวนชั่วโมงการฝึ กปฏิ บัติงานไม่
น้อยกว่า 240 ชัว่ โมง
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)
กำรฝึ กปฏิบัตงิ ำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม
ด้ ำนสำรสนเทศทำงยำ
(Pharmaceutical Care Clerkship in Drug
Information Service)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 595-481
ฝึ กปฏิ บัติตอบคาถามการให้บ ริ การข้อมูลยา
ให้ แก่ ผูป้ ่ วย ประชาชน และบุ ค ลากรสาธารณสุ ขการ
สื บค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ แล้วนามา
วิเคราะห์ เพื่ อประเมิ นคุ ณค่าวรรณกรรม และประมวล
ค าตอบเพื่ อ ตอบค าถามโดยค านึ ง ถึ งข้อ มู ล ของผูป้ ่ วย
เฉพาะราย ฝึ กการใช้ทักษะทางการสื่ อสารทั้งด้านการ
พู ด และการเขี ย นเพื่ อ สื่ อ สารค าตอบไปยัง บุ ค ลากร
วิชาชี พสุ ขภาพ หรื อผูป้ ่ วยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ฝึ ก
การทาสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ ความรู ้ดา้ นยาแก่บุคลากร
วิชาชี พสุ ขภาพหรื อผูป้ ่ วย โดยมี จานวนชัว่ โมงการฝึ ก
ปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 240 ชัว่ โมง
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)
กำรฝึ กปฏิบัตงิ ำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม
ด้ ำนอำยุรศำสตร์
(Pharmaceutical Care Clerkship in Internal
Medicine)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 595-481
ฝึ กปฏิ บัติ ก ารให้ บ ริ บ าลทางเภสั ช กรรมใน
ผูป้ ่ วยอายุรกรรม รวบรวมและประเมินข้อมูลของผูป้ ่ วย
จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์หาปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับยา
ทาการแก้ไขปั ญหาที่ เกี่ ยวข้องกับยาที่ เกิ ดขึ้นจริ งและ/
หรื อป้ องกั น ปั ญหาที่ มี แ นวโน้ ม จะเกิ ด ขึ้ นร่ ว มกั บ
บุคลากรวิชาชีพสุขภาพอื่น และ/หรื อตัวผูป้ ่ วยเองเพื่อให้
ได้ผลลัพธ์สูงสุ ดในการรักษา การให้ความรู ้และแนะนา
ปรึ ก ษาด้านยาแก่ ผู ้ป่ วยแต่ ล ะรายเกี่ ยวกับ โรคและยา
โดยมี จานวนชัว่ โมงการฝึ กปฏิ บัติงานไม่น้อยกว่า 240
ชัว่ โมง
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)
กำรฝึ กปฏิบัตงิ ำนกำรจัดกำรด้ ำนยำในโรงพยำบำล
(Drug Management Clerkship in Hospital)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 595-481
การฝึ กปฏิ บตั ิ วิชาชี พที่ ครอบคลุมการจัดการ
ทรัพยากร การจัดการคุณภาพ การจัดการความเสี่ ยง และ
การจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง กระบวนการ
และผลลัพธ์ที่พึงได้ ของระบบยาในโรงพยาบาล ซึ่ งมี
องค์ประกอบหลัก 4 องค์ป ระกอบ คื อ การคัดเลื อกยา
การจัด ซื้ อ จัด หา การกระจายยา และการใช้ย า ความ
เชื่ อ มโยงระหว่ า งองค์ ป ระกอบเหล่ า นี้ และความ
เกี่ยวเนื่องกันของระบบยากับระบบอื่น ๆ ในการส่งมอบ
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บริ การสุขภาพของโรงพยาบาล โดยมีจานวนชัว่ โมงการ
ฝึ กปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 240 ชัว่ โมง
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)
กำรฝึ กปฏิบัตงิ ำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม
ผู้ป่วยวิกฤต
(Pharmaceutical Care Clerkship in Critical Care
Patients)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 595-481
ฝึ กปฏิ บัติ ก ารให้ บ ริ บ าลทางเภสั ช กรรมใน
ผูป้ ่ วยวิกฤต รวบรวมและประเมินข้อมูลของผูป้ ่ วยจาก
แหล่งต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์หาปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับยา ทา
การแก้ไขปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับยาที่เกิดขึ้นจริ งและ/หรื อ
ป้ องกัน ปั ญ หาที่ มีแนวโน้มจะเกิ ดขึ้ นร่ วมกับบุ คลากร
วิช าชี พ สุ ข ภาพอื่ น และ/หรื อ ตัว ผู ้ป่ วยเองเพื่ อ ให้ ไ ด้
ผลลัพธ์สูงสุ ดในการรักษา โดยมีจานวนชัว่ โมงการฝึ ก
ปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 240 ชัว่ โมง
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)
กำรฝึ กปฏิบัตงิ ำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรมด้ ำน
โรคติดเชื้อ
(Pharmaceutical Care Clerkship in Infectious
Diseases)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 595-481
ฝึ กปฏิ บัติ ก ารให้ บ ริ บ าลทางเภสั ช กรรมใน
ผูป้ ่ วยโรคติดเชื้อ รวบรวมและประเมินข้อมูลของผูป้ ่ วย
จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์หาปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับยา
ทาการแก้ไขปั ญหาที่ เกี่ ยวข้องกับยาที่ เกิ ดขึ้นจริ งและ/
หรื อป้ องกั น ปั ญหาที่ มี แ นวโน้ ม จะเกิ ด ขึ้ นร่ ว มกั บ
บุคลากรวิชาชีพสุ ขภาพอื่นและ/หรื อตัวผูป้ ่ วยเองเพื่อให้
ได้ผลลัพธ์สูงสุ ดในการรักษา การให้ความรู ้และแนะนา
ปรึ ก ษาด้านยาแก่ ผู ้ป่ วยแต่ ล ะรายเกี่ ยวกับ โรคและยา
โดยมี จานวนชัว่ โมงการฝึ กปฏิ บัติงานไม่น้อยกว่า 240
ชัว่ โมง
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)
กำรฝึ กปฏิบัติงำนกำรบริ บำลทำงเภสั ชกรรมด้ ำนเภสั ช
จลนศำสตร์ คลินิก
(Pharmaceutical Care Clerkship in Clinical
Pharmacokinetics)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 595-481
ฝึ กปฏิ บั ติ น าความรู ้ ท างเภสั ช จลนศาสตร์
คลินิกมาใช้ในการบริ บาลทางเภสัชกรรม แนะนาขนาด
ยาและแผนการให้ยาที่เหมาะสมสาหรับผูป้ ่ วยเฉพาะราย
วางแผนการตรวจวัดระดับยาในซี รัมและของเหลวใน
ร่ างกาย แก้ไ ขและป้ องกัน ปั ญ หาการใช้ย าของผูป้ ่ วย

โดยมี จานวนชัว่ โมงการฝึ กปฏิ บัติงานไม่น้อยกว่า 240
ชัว่ โมง
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)
กำรฝึ กปฏิบัตงิ ำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม
ด้ ำนโรคทำงระบบประสำท
(Pharmaceutical Care Clerkship in Neurologic
Diseases)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 595-481
ฝึ กปฏิ บตั ิการบริ บาลทางเภสัชกรรมในผูป้ ่ วย
โรคทางระบบประสาท รวบรวมและประเมินข้อมูลของ
ผูป้ ่ วยจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์หาปั ญหาที่เกี่ยวข้อง
กับยา ทาการแก้ไขปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับยาที่ เกิดขึ้นจริ ง
และ/หรื อป้ องกันปั ญหาที่ มีแนวโน้มจะเกิ ดขึ้นร่ วมกับ
บุคลากรวิชาชีพสุขภาพอื่น และ/หรื อตัวผูป้ ่ วยเองเพื่อให้
ได้ผลลัพธ์สูงสุ ดในการรักษา การให้ความรู ้และแนะนา
ปรึ ก ษาด้านยาแก่ ผู ้ป่ วยแต่ ล ะรายเกี่ ยวกับ โรคและยา
โดยมี จานวนชัว่ โมงการฝึ กปฏิ บัติงานไม่น้อยกว่า 240
ชัว่ โมง
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
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562-650
4(0-16-0)
กำรฝึ กปฏิบัตงิ ำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรมผู้ป่วยเด็ก
(Pharmaceutical Care Clerkship in Pediatrics)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 595-481
ฝึ กปฏิ บัติ ก ารให้ บ ริ บ าลทางเภสั ช กรรมใน
ผูป้ ่ วยเด็ ก รวบรวมและประเมิ น ข้อ มู ล ของผูป้ ่ วยจาก
แหล่งต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์หาปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับยา ทา
การแก้ไขปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับยาที่เกิดขึ้นจริ งและ/หรื อ
ป้ องกัน ปั ญ หาที่ มีแนวโน้มจะเกิ ดขึ้ นร่ วมกับบุ คลากร
วิช าชี พ สุ ข ภาพอื่ น และ/หรื อ ตัว ผู ้ป่ วยเองเพื่ อ ให้ ไ ด้
ผลลัพ ธ์สูงสุ ดในการรั กษา การให้ค วามรู ้ และแนะน า
ปรึ ก ษาด้านยาแก่ ผู ้ป่ วยแต่ ล ะรายเกี่ ยวกับ โรคและยา
โดยมี จานวนชัว่ โมงการฝึ กปฏิ บัติงานไม่น้อยกว่า 240
ชัว่ โมง
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)
กำรฝึ กปฏิบัตงิ ำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม
ด้ ำนศัลยกรรม
(Pharmaceutical Care Clerkship in Surgery)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 595-481
ฝึ กปฏิ บตั ิการบริ บาลทางเภสัชกรรมในผูป้ ่ วย
ศัลยกรรม รวบรวมและประเมิ น ข้อ มูล ของผูป้ ่ วยจาก
แหล่งต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์หาปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับยา ทา
การแก้ไขปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับยาที่เกิดขึ้นจริ งและ/หรื อ
ป้ องกัน ปั ญ หาที่ มีแนวโน้มจะเกิ ดขึ้ นร่ วมกับบุ คลากร
วิช าชี พ สุ ข ภาพอื่ น และ/หรื อ ตัว ผู ้ป่ วยเองเพื่ อ ให้ ไ ด้
ผลลัพ ธ์ สูง สุ ด ในการรั กษาการให้ ค วามรู ้ แ ละแนะน า
ปรึ ก ษาด้านยาแก่ ผู ้ป่ วยแต่ ล ะรายเกี่ ยวกับ โรคและยา

โดยมี จานวนชัว่ โมงการฝึ กปฏิ บัติงานไม่น้อยกว่า 240
ชัว่ โมง
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)
กำรฝึ กปฏิบัตงิ ำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม
ด้ ำนโรคจิตเวช
(Pharmaceutical Care Clerkship in Psychiatric
Diseases)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 595-481
ฝึ กปฏิ บัติ ก ารน าหลัก การบริ บ าลทางเภสั ช
กรรมมาใช้ ใ นการดู แ ลผู ้ป่ วยจิ ต เวช รวบรวมและ
ประเมินข้อมูลของผูป้ ่ วยจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์
หาปั ญหาที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ยา ท าการแก้ ไ ขปั ญหาที่
เกี่ยวข้องกับยาที่ เกิดขึ้นจริ งและ/หรื อป้ องกันปั ญหาที่ มี
แนวโน้มจะเกิ ดขึ้นร่ วมกับบุ คลากรวิชาชี พสุ ขภาพอื่ น
และ/หรื อตัวผูป้ ่ วยเองเพื่ อ ให้ ได้ผ ลลัพ ธ์ สูงสุ ดในการ
รักษา การให้ความรู ้และแนะนาปรึ กษาด้านยาแก่ผปู ้ ่ วย
แต่ละรายเกี่ยวกับโรคและยา โดยมีจานวนชัว่ โมงการฝึ ก
ปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 240 ชัว่ โมง
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
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and medications; total clerkship hour is not less than
240 hours
562-653
4(0-16-0)
กำรฝึ กปฏิบัตงิ ำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม
ด้ ำนโรคมะเร็ง
(Pharmaceutical Care Clerkship in Oncologic
Diseases)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 595-481
ฝึ กปฏิ บัติ ก ารน าหลัก การบริ บ าลทางเภสั ช
กรรมมาใช้ในการดู แ ลผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง รวบรวมและ
ประเมินข้อมูลของผูป้ ่ วยจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์
หาปั ญหาที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ยา ท าการแก้ ไ ขปั ญหาที่
เกี่ยวข้องกับยาที่ เกิดขึ้นจริ งและ/หรื อป้ องกันปั ญหาที่ มี
แนวโน้มจะเกิ ดขึ้นร่ วมกับบุ คลากรวิชาชี พสุ ขภาพอื่ น
และ/หรื อตัวผูป้ ่ วยเองเพื่ อ ให้ ได้ผ ลลัพ ธ์ สูงสุ ดในการ
รักษาการให้ความรู ้และแนะนาปรึ กษาด้านยาแก่ผูป้ ่ วย
แต่ละรายเกี่ยวกับโรคและยา โดยมีจานวนชัว่ โมงการฝึ ก
ปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 240 ชัว่ โมง
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)
กำรฝึ กปฏิบัตงิ ำนกำรเตรียมผสมยำเคมีบำบัด
(Chemotherapeutic Drug Preparation Clerkship)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 595-481
ฝึ กการเตรี ยมยาเคมีบาบัดสาหรับผูป้ ่ วยเฉพาะ
รายการ ทบทวนใบสั่งยาเคมีบาบัดเพื่อคานวณขนาดยา
การตรวจสอบความคงตัว ความไม่เข้ากันกับสารน้ าอื่น
ที่ ใ ช้เป็ นตัว ท าละลาย การเก็ บ รั ก ษา การขนส่ ง และ

ท าลายยาเคมี บ าบั ด โดยมี จ านวนชั่ ว โมงการฝึ ก
ปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 240 ชัว่ โมง
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)
กำรฝึ กปฏิบัตงิ ำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม
ด้ ำนโรคมะเร็งและกำรเตรียมยำเคมีบำบัด
(Pharmaceutical Care in Oncologic Disease and
Chemotherapeutic Drug Preparation Clerkship)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 595-481
ฝึ กการเตรี ยมยาเคมีบาบัดสาหรับผูป้ ่ วยเฉพาะ
ราย ทบทวนใบสัง่ ยาเคมีบาบัดเพื่อคานวณขนาดยา การ
ตรวจสอบความคงตัว ความไม่เข้ากันกับสารน้ าอื่นที่ใช้
เป็ นตัว ท าละลาย เก็ บ รั ก ษา ขนส่ ง และท าลายยาเคมี
บาบัด นาหลักการบริ บาลทางเภสัชกรรมมาใช้ในการ
ดูแลผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง ร่ วมกับบุคลากรวิชาชีพสุขภาพอื่น
และ/หรื อตัวผูป้ ่ วยเองเพื่อแก้ไขปั ญหาที่ เกี่ยวข้องกับยา
ที่ เกิ ด ขึ้ น จริ งและ/หรื อ ป้ องกัน ปั ญ หาที่ มี แ นวโน้ม จะ
เกิ ดขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุ ดในการรักษา ให้ความรู ้
และแนะน าปรึ กษาด้านยาแก่ ผูป้ ่ วยแต่ ละรายเกี่ ยวกับ
โรคและยา โดยมี จานวนชั่วโมงการฝึ กปฏิ บัติงานไม่
น้อยกว่า 240 ชัว่ โมง
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

12
individual patients regarding to diseases and
medications; total clerkship hour is not less than 240
hours
562-656
4(0-16-0)
กำรฝึ กปฏิบัตงิ ำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม
ด้ ำนโภชนศำสตร์ คลินิก
(Pharmaceutical Care Clerkship in Clinical
Nutrition)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 595-481
การประยุกต์โดยนาความรู ้ดา้ นโภชนศาสตร์
คลินิกมาใช้ในการให้บริ บาลทางเภสัชกรรม ทบทวน
การสั่งให้อาหารทางหลอดเลือดเพื่อคานวณหาปริ มาณ
ของเหลวและพลั ง งานที่ ต ้ อ งการ รวมทั้ งโปรตี น
คาร์ โบไฮเดรต ไขมัน อิเล็กโทรไลต์ วิตามิน และเกลือ
แร่ ที่ ผู ้ป่ วยแต่ ล ะรายต้อ งการ ติ ด ตามผู ้ป่ วยที่ ไ ด้รั บ
สารอาหารโดยวิธีพิเศษ เช่น อาหารทางหลอดเลื อดดา
หรื อทางสายให้ อ าหาร ทั้ งด้ า นประสิ ทธิ ผ ลและ
ภาวะแทรกซ้ อ นที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ร่ ว มมื อ กับ บุ ค ลากร
วิช าชี พ สุ ข ภาพอื่ น เพื่ อ แก้ไ ขและป้ องกัน ปั ญ หาของ
ผู ้ป่ วยที่ เกี่ ย วกับ อาหาร โดยมี จ านวนชั่ว โมงการฝึ ก
ปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 240 ชัว่ โมง
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

562-657
4(0-16-0)
กำรฝึ กปฏิบัตงิ ำนกำรเตรียมผสมสำรอำหำร
ทำงหลอดเลือด
(Parenteral Nutrition Preparation Clerkship)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 595-481
ฝึ กปฏิบตั ิเตรี ยมอาหารทางหลอดเลือดสาหรับ
ผูป้ ่ วยเฉพาะราย ทบทวนการสั่งให้ อ าหารทางหลอด
เลื อ ดเพื่ อ ค านวณหาปริ ม าณของเหลวและพลังงานที่
ต้องการรวมทั้ง โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน อิเล็กโทร
ไลต์ วิ ต ามิ น และเกลื อ แร่ ที่ ผู ้ป่ วยแต่ ล ะรายต้อ งการ
รวมทั้งปริ มาณสารอาหารแต่ละชนิ ดที่ผูป้ ่ วยควรได้รับ
การตรวจสอบความคงตัว ความไม่เข้ากันกับสารน้ าอื่น
ที่ใช้ในการเตรี ยม โดยมีจานวนชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิงาน
ไม่นอ้ ยกว่า 240 ชัว่ โมง
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)
กำรฝึ กปฏิบัตงิ ำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรมและ
กำรเตรียมอำหำรทำงหลอดเลือด
(Pharmaceutical Care and Preparation in
Parenteral Nutrition Clerkship)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 595-481
ฝึ กปฏิบตั ิเตรี ยมอาหารทางหลอดเลือดสาหรับ
ผูป้ ่ วยเฉพาะราย โดยทบทวนการสัง่ ให้อาหารทางหลอด
เลื อ ดเพื่ อ ค านวณหาปริ ม าณของเหลวและพลังงานที่
ต้องการ โปรตีน คาร์ โบไฮเดรต ไขมัน อิเล็กโทรไลต์
วิต ามิ น และเกลื อ แร่ ที่ ผู ้ป่ วยแต่ ล ะรายต้อ งการ การ
ตรวจสอบความคงตัว และความไม่เข้ากันกับสารน้ าอื่น
ที่ ใช้ในการเตรี ยม การติดตามผูป้ ่ วยที่ ได้รับสารอาหาร
โดยวิธีพิเศษ เช่นอาหารทางหลอดเลือดดา หรื ออาหารที่
ให้ทางสายทั้งด้านประสิ ทธิ ผล และภาวะแทรกซ้อนที่
อาจเกิดขึ้น ร่ วมมือกับบุคลากรสาธารณสุขอื่นเพื่อแก้ไข
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และป้ องกัน ปั ญ หาของผูป้ ่ วยที่ เกี่ ยวกับ การให้อาหาร
โดยมี จานวนชัว่ โมงการฝึ กปฏิ บัติงานไม่น้อยกว่า 240
ชัว่ โมง
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)
กำรฝึ กปฏิบัติงำนกำรเตรียมยำเคมีบำบัดและสำรอำหำร
ทีใ่ ห้ ทำงหลอดเลือด
(Chemotherapeutic Drug and Parenteral Nutrition
Preparation Clerkship)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 595-481
ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ก ารเต รี ยม ยาเค มี บ าบั ด แ ล ะ
สารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดสาหรับผูป้ ่ วยเฉพาะราย
การทบทวนใบสั่งยาเคมีบาบัดเพื่อคานวณขนาดยา การ
ตรวจสอบความคงตัว ความไม่เข้ากันกับสารน้ าอื่นที่ใช้
เป็ นตัวทาละลาย การเก็บรักษา การขนส่ งและทาลายยา
เคมี บ าบั ด ฝึ กปฏิ บั ติ เตรี ยมอาหารทางหลอดเลื อ ด
สาหรับผูป้ ่ วยเฉพาะราย โดยทบทวนการสั่งให้อาหาร
ทางหลอดเลื อ ดเพื่ อ ค านวณหาปริ ม าณของเหลวและ
พลัง งานที่ ต ้อ งการ รวมทั้ง โปรตี น คาร์ โ บไฮเดรต
ไขมัน อิเล็กโทรไลต์ วิตามิน และเกลือแร่ ที่ผปู ้ ่ วยแต่ละ
รายต้องการ ตรวจสอบความคงตัว และความไม่เข้ากัน
กับสารน้ าอื่นที่ใช้ในการเตรี ยม โดยมีจานวนชัว่ โมงการ
ฝึ กปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 240 ชัว่ โมง
Practicing to prepare chemothera-peutic drug
and parenteral nutrition for individual patients,
reviewing chemotherapeutic drug prescription to

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)
กำรฝึ กปฏิบัตงิ ำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม
ด้ ำนอำยุรศำสตร์ ข้นั สู ง
(Pharmaceutical Care Clerkship in Advanced
Internal Medicine)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 595-481
ฝึ กปฏิ บตั ิการบริ บาลทางเภสัชกรรมผูป้ ่ วยใน
แผนกอายุรกรรม รวบรวมและประเมินข้อมูลของผูป้ ่ วย
จากแหล่งต่าง ๆ เพื่ อ หาประวัติ การใช้ยาและปั ญ หาที่
เกี่ยวข้องกับยา ร่ วมกับบุคลากรวิชาชีพสุ ขภาพอื่น และ/
หรื อตัวผูป้ ่ วยเพื่อแก้ไขปั ญหาที่เกี่ ยวข้องกับยาที่เกิดขึ้น
จริ ง และ/หรื อ ป้ องกัน ปั ญ หาที่ มี แ นวโน้ ม จะเกิ ด ขึ้ น
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลลั พ ธ์ สู งสุ ดใน การรั ก ษ า ออกแบ บ
กระบวนการเพื่อป้ องกันและจัดการปั ญหาที่ เกี่ ยวกับยา
และความคลาดเคลื่อนทางยาที่พบบ่อยในการให้บริ การ
บริ บาลทางเภสั ช กรรม จั ด ท าแผนเพื่ อ ริ เริ่ มและ
ประเมิ น ผลลัพ ธ์ ก ารบริ บาลทางเภสั ช กรรม โดยมี
จานวนชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 240 ชัว่ โมง
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
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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)
กำรฝึ กปฏิบัตงิ ำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม
ด้ ำนเภสัชกรรมชุมชนขั้นสู ง
(Pharmaceutical Care Clerkship in Advanced
Community Pharmacy)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 595-481
ฝึ กปฏิบตั ิโดยนาแนวคิดการบริ บาลทางเภสัช
กรรมมาใช้ในสถานปฏิ บัติ การเภสัชกรรมชุ ม ชน ให้
บริ บาลทางเภสัชกรรมแก่ผปู ้ ่ วย โดยการหาประวัติผปู ้ ่ วย
ประเมิ น ข้อ มู ล ของผูป้ ่ วย และตัด สิ น ใจในการจ่ ายยา
หรื อส่ งต่อผูป้ ่ วยไปพบแพทย์ การให้บริ บาลทางเภสัช
กรรมในผูป้ ่ วยที่มีโรคเรื้ อรัง การติดตามผูป้ ่ วยในระยะ
ยาว การจัดทาแฟ้ มประวัติผปู ้ ่ วยเกี่ยวกับการใช้ยา การ
คัดกรองผูป้ ่ วยเพื่อค้นหาปั จจัยเสี่ ยงสาหรั บโรคเรื้ อรั ง
ปั ญหาจากการใช้ยา ตลอดจนการพิจารณาส่ งต่อผูป้ ่ วย
อย่ า งเป็ นระบบ การให้ บ ริ การด้ า นการสร้ า งเสริ ม
สุ ขภาพ การให้บริ การเชิ งรุ กกับชุมชน และการพัฒนา
งานในรู ปแบบโครงการในร้านยา โดยมีจานวนชัว่ โมง
การฝึ กปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 240 ชัว่ โมง
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

562-682
4(0-16-0)
กำรฝึ กปฏิบัตงิ ำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม
ด้ ำนอำกำรไม่ พงึ ประสงค์ จำกกำรใช้ ผลิตภัณฑ์ สุขภำพ
(Pharmaceutical Care Clerkship in Adverse
Product Reactions)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 595-481
ฝึ กปฏิ บัติการบริ บ าลทางเภสัชกรรมในการ
ประเมิน ติดตาม และรายงานอาการไม่พึงประสงค์จาก
การใช้ผลิ ต ภัณ ฑ์สุข ภาพในสถานบริ การสาธารณสุ ข
การรวบรวมข้อ มู ล ผู ้ป่ วยจากแหล่ ง ต่ า ง ๆ เพื่ อ น ามา
ประเมิ น หาสาเหตุ แ ละความรุ น แรงของอาการไม่ พึ ง
ประสงค์จากการใช้ผลิ ตภัณฑ์สุขภาพ การจัดการแก้ไข
ปั ญหาและวางแผนป้ องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์
จากการใช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ สุ ข ภาพซ้ าแก่ ผู ้ป่ วยเฉพาะราย
รายงานอาการไม่ พึ ง ประสงค์ จ ากการใช้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์
สุขภาพที่เกิดขึ้น การจัดการฐานข้อมูลและการให้ขอ้ มูล
ด้านความปลอดภัยในการใช้ยาแก่ประชาชนทัว่ ไป และ
บุ คลากรวิชาชี พ สุ ขภาพอื่ น เพื่ อให้เกิ ด ประโยชน์ และ
ความปลอดภัยสู งสุ ดในการรักษาผูป้ ่ วย โดยมี จานวน
ชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 240 ชัว่ โมง
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)
กำรฝึ กปฏิบัตงิ ำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม
ด้ ำนโรคเอชไอวี
(Pharmaceutical Care Clerkship in HIV Disease)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 595-481
ฝึ กปฏิ บัติการบริ บ าลทางเภสัชกรรมในการ
ดูแลผูป้ ่ วยโรคติดเชื้อเอชไอวี สัมภาษณ์ผปู ้ ่ วย รวบรวม
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และประเมินข้อมูลผูป้ ่ วยจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อหาประวัติ
การใช้ ย าและปั ญหาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ยา ร่ วมมื อ กั บ
บุ คลากรวิชาชี พสุ ขภาพอื่ นและ/หรื อผูป้ ่ วยในการเพื่ อ
แก้ไ ขปั ญ หาที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ยาที่ เกิ ด ขึ้ น จริ ง และ/หรื อ
ป้ องกันปั ญหาที่ มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์
สู งสุ ดในการรักษา การให้ค วามรู ้ และแนะน าปรึ กษา
ด้า นยาแก่ ผู ้ป่ วยแต่ ล ะรายเกี่ ย วกับ โรคและยา โดยมี
จานวนชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 240 ชัว่ โมง
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)
กำรฝึ กปฏิบัตงิ ำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม
ด้ ำนคลินิกยำวำร์ ฟำริน
(Pharmaceutical Care Clerkship in Warfarin Clinic)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 595-481
ฝึ กปฏิ บัติการบริ บ าลทางเภสัชกรรมในการ
ดู แ ลผู ้ ป่ วยที่ รั บ ยาวาร์ ฟ าริ น สั ม ภาษณ์ ผู ้ ป่ วยและ
รวบรวมและประเมินข้อมูลของผูป้ ่ วยจากแหล่งต่าง ๆ
เพื่ อ หาประวัติ ก ารใช้ย าและปั ญ หาที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ยา
ร่ วมมือกับบุคลากรวิชาชีพสุขภาพอื่นและ/หรื อตัวผูป้ ่ วย
เองเพื่อแก้ไขปั ญหาที่ เกี่ ยวข้องกับยาที่ เกิ ดขึ้นจริ งและ/
หรื อ ป้ องกัน ปั ญ หาที่ มี แ นวโน้ ม จะเกิ ด ขึ้ น เพื่ อ ให้ ไ ด้
ผลลัพ ธ์สูงสุ ดในการรั กษา การให้ค วามรู ้ และแนะน า
ปรึ ก ษาด้านยาแก่ ผู ้ป่ วยแต่ ล ะรายเกี่ ยวกับ โรคและยา
โดยมี จานวนชัว่ โมงการฝึ กปฏิ บัติงานไม่น้อยกว่า 240
ชัว่ โมง
Practicing to provide pharmaceutical care to
patients who received warfarin; 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
562-685
4(0-16-0)
กำรฝึ กปฏิบัตงิ ำนกำรให้ บริบำลทำงเภสัชกรรม
ด้ ำนโรคเรื้อรัง
(Pharmaceutical Care Clerkship in Chronic
Diseases)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 595-481
ฝึ กปฏิ บัติการบริ บ าลทางเภสัชกรรมในการ
ดู แ ลผู ้ป่ วยโรคเรื้ อรั ง สั ม ภาษณ์ ผู ้ป่ วยรวบรวมและ
ประเมินข้อมูลของผูป้ ่ วยจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อหาประวัติ
การใช้ ย าและปั ญหาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ยา ร่ วมมื อ กั บ
บุ คลากรวิชาชี พ สุ ขภาพอื่ น และ/หรื อตัวผูป้ ่ วยเองเพื่ อ
แก้ไ ขปั ญ หาที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ยาที่ เกิ ด ขึ้ น จริ ง และ/หรื อ
ป้ องกันปั ญหาที่ มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์
สู งสุ ด ในการรั กษา การให้ค วามรู ้ และแนะน าปรึ กษา
ด้า นยาแก่ ผู ้ป่ วยแต่ ล ะรายเกี่ ย วกับ โรคและยา โดยมี
จานวนชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 240 ชัว่ โมง
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
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4(0-16-0)

562-686
กำรฝึ กปฏิบัตงิ ำนกำรทำวิจยั ทำงคลินิก
(Clinical Research Clerkship)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 575-432
บทบาทการเป็ นผูป้ ระสานงานในการทาวิจัย
ท างค ลิ นิ กใน บ ริ ษั ท ยา สั งเกต แ ล ะเข้ า ร่ วม ใน
กระบวนการทาวิจยั ทางคลินิก เช่น การตรวจสอบและ
ติ ด ตามก ากับ การท าวิจัย ทางคลิ นิ ก ของผู ้ร่ ว มวิจัย ใน
แหล่งวิจัยทางคลินิ กต่าง ๆ การปิ ดการทาวิจยั และการ
เขียนรายงานสรุ ปผลการวิจยั โดยมี จานวนชั่วโมงการ
ฝึ กปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 240 ชัว่ โมง
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)
กำรฝึ กปฏิบัตงิ ำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม
ด้ ำนโรงพยำบำลชุมชน
(Pharmaceutical Care Clerkship in Community
Hospital)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 595-481
ฝึ กปฏิ บัติการบริ บ าลทางเภสัชกรรมในการ
ดูแลผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลชุมชน รวบรวมและประเมิน
ข้อมูลของผูป้ ่ วยจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์หาปั ญหา
ที่เกี่ ยวข้องกับยา ทาการแก้ไขปั ญหาที่ เกี่ยวข้องกับยาที่
เกิ ด ขึ้ นจริ ง และ/หรื อ ป้ องกัน ปั ญ หาที่ มี แ นวโน้ ม จะ
เกิดขึ้น ร่ วมมือกับบุคลากรวิชาชีพสุขภาพอื่นและ/หรื อ
ตัวผูป้ ่ วยเองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุดในการรักษา การให้
ความรู ้ แ ละแนะน าปรึ ก ษาด้านยาแก่ ผู ้ป่ วยแต่ ล ะราย
เกี่ ยวกั บ โรคและยา โดยมี จ าน วน ชั่ ว โมงการฝึ ก
ปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 240 ชัว่ โมง
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

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)
กำรฝึ กปฏิบัตงิ ำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรมด้ ำนโรคไต
(Pharmaceutical Care Clerkship in Renal Disease)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 595-481
ฝึ กปฏิ บัติการบริ บ าลทางเภสัชกรรมในการ
ดู แ ลผู ้ป่ วยโรคไต รวบรวมและประเมิ น ข้อ มู ล ของ
ผูป้ ่ วยจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์หาปั ญหาที่เกี่ยวข้อง
กับยา ทาการแก้ไขปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับยาที่ เกิดขึ้นจริ ง
และ/หรื อป้ องกันปั ญหาที่ มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น ร่ วมมือ
กับ บุ ค ลากรวิช าชี พสุ ขภาพอื่ น และ/หรื อ ตัวผูป้ ่ วยเอง
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุ ดในการรักษาการให้ความรู ้และ
แนะน าปรึ กษาด้านยาแก่ ผูป้ ่ วยแต่ ล ะรายเกี่ ยวกับ โรค
และยา โดยมี จานวนชั่วโมงการฝึ กปฏิ บัติ งานไม่น้อ ย
กว่า 240 ชัว่ โมง
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
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and medications; total clerkship hour is not less than
240 hours
562-689
4(0-16-0)
กำรฝึ กปฏิบัตงิ ำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม
ด้ ำนศัลยกรรมประสำท
(Pharmaceutical Care Clerkship in Neurosurgery)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 595-481
ฝึ กปฏิ บัติการบริ บ าลทางเภสัชกรรมในการ
ดู แ ลผูป้ ่ วยศัล ยกรรมประสาท รวบรวมและประเมิ น
ข้อมูลของผูป้ ่ วยจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์หาปั ญหา
ที่เกี่ยวข้องกับยา ทาการแก้ไขปั ญหาที่ เกี่ยวข้องกับยาที่
เกิ ด ขึ้ นจริ ง และ/หรื อ ป้ องกัน ปั ญ หาที่ มี แ นวโน้ ม จะ
เกิ ดขึ้นร่ วมกับบุคลากรวิชาชี พสุ ขภาพอื่นและ/หรื อตัว
ผูป้ ่ วยเองเพื่อให้ได้ผลลัพ ธ์สูงสุ ดในการรักษา การให้
ความรู ้ แ ละแนะน าปรึ ก ษาด้านยาแก่ ผู ้ป่ วยแต่ ล ะราย
เกี่ ยวกั บ โรคและยา โดยมี จ าน วน ชั่ ว โมงการฝึ ก
ปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 240 ชัว่ โมง
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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ภาควิชาเภสัชเคมี
565-101
4(4-0-8)
เคมีอนิ ทรีย์สำหรับนักศึกษำเภสัชศำสตร์
Organic Chemistry for Pharmacy Students
รำยวิชำบังคับก่ อน: 324-104
ความรู ้ พ้ื น ฐานเกี่ ย วกับ การตั้ง ชื่ อ โครงสร้ า ง
ปฏิ กิริยา และคุ ณ สมบัติของไฮโดรคาร์ บอนชนิ ดแอ
ลิ แ ฟ ติ กและแอโรแมติ ก และอนุ พั น ธ์ รวมทั้ ง
แอลกอฮอล์ เอสเทอร์ อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโทน แอมีน
แอไมด์ และอื่ น ๆ เน้ น เคมี แ ละคุ ณ สมบั ติ ข อง
สารประกอบและพอลิ เมอร์ ของสารธรรมชาติ เภสัช
สังเคราะห์และทางการแพทย์อื่น 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)
เภสัชวิเครำะห์ 1
(Pharmaceutical Analysis I)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 565-101
ต าร ายาที่ ท างก าร รั บ ร อ ง ข้ อ ก าห น ด
มาตรฐานคุณภาพยาและเภสัชภัณฑ์ หลักการพื้นฐาน
และสถิติของการตรวจวิเคราะห์ยาและเภสัชภัณฑ์ การ
ตรวจวิเคราะห์ ด้วยการไทเทรต การตรวจคุ ณ สมบัติ
ทางสเตอริ โอเคมีของยาและเภสัชภัณฑ์ การวิเคราะห์
เชิ ง ความร้ อ นของยาและเภสั ช ภัณ ฑ์ แ ละการตรวจ
วิเคราะห์ตามข้อกาหนดในตารายา
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)
เภสัชวิเครำะห์ 2
(Pharmaceutical Analysis II)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 565-301
การใช้ เ ครื่ องมื อ วิ เ คราะห์ การค านวณ
ส าหรั บ การวิ เคราะห์ เชิ ง ปริ ม าณยาและเภสั ช ภัณ ฑ์
เทคนิ คสเปกโทรโฟโตเมตรี และเทคนิ คโครมาโทก
ราฟี ส าหรั บ เภสั ช วิ เ คราะห์ การตรวจวิ เ คราะห์
เอกลักษณ์ยาตามวิธีในตารายา การจัดการคุณภาพและ
เอกสารสาหรับห้องปฎิบตั ิการเภสัชวิเคราะห์
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)
เคมียำ 1
(Medicinal Chemistry I)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 336-202, 328-302 และ 565-101
หลักการออกแบบยา หลักการทางเคมี และ
เภ สั ชที่ มี ผ ล ต่ อ ฤ ท ธิ์ ท างเภ สั ช วิ ท ยา โด ยเน้ น
ความสัมพันธ์โครงสร้างและฤทธิ์ การเกิดอันตรกิริยา
กับ ตัว รั บ ยา กลไกการออกฤทธิ์ คุ ณ สมบัติ ท างเคมี
ฟิ สิ กส์ซ่ ึงสัมพันธ์กบั การดูดซึม การกระจาย เมแทบอลิ
ซึ ม และการขับออก ตลอดจนข้อบ่งใช้ทางเภสัชวิทยา
ของยาจากธรรม ชาติ ยาสั ง เคราะห์ ห รื อยากึ่ ง
สังเคราะห์ ของยาในกลุ่มยาต้านเบาหวาน ยาไทรอยด์
สมดุ ลของแคลเซี ย ม ยาในระบบประสาทอัต โนมัติ
สเตียรอยด์และฮอร์โมน
Principle of drug design; 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 semisynthesized-drugs in different groups including antidiabetic drugs, thyroid drugs, calcium homeostasis,
autonomic nervous system agents, steroids and
hormones
565-321
1(0-3-0)
ปฏิบัตกิ ำรเภสัชวิเครำะห์ 1
(Pharmaceutical Analysis Laboratory I)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 565-301 หรือเรียนควบคู่กนั
ปฏิ บัติ ก ารที่ ส อดคล้อ งกับ เนื้ อ หารายวิ ช า
เภสัชวิเคราะห์ 1 การศึ กษาต ารายา โมโนกราฟ และ
ข้อกาหนดมาตรฐานคุณภาพ ฝึ กปฏิบตั ิเทคนิ คพื้นฐาน
ของการตรวจวิเคราะห์ ย าและเภสัชภัณ ฑ์ การตรวจ
วิ เคราะห์ ด้ว ยการไทเทรต การตรวจวิ เคราะห์ ต าม
ข้อกาหนดในตารายา และการเตรี ยมตัวอย่างเพื่อการ
ตรวจวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์
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)
ปฏิบัตกิ ำรเภสัชวิเครำะห์ 2
(Pharmaceutical Analysis Laboratory II)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 565-302 หรือเรียนควบคู่กนั
ปฏิ บัติ ก ารที่ ส อดคล้อ งกับ เนื้ อหารายวิ ช า
เภสั ช วิ เ คราะห์ 2, การฝึ กปฏิ บั ติ ก ารใช้ เ ครื่ องมื อ
วิเคราะห์ โดยเทคนิ คสเปกโทรโฟโตเมตรี และโคร
มาโทกราฟี สาหรับเภสัชวิเคราะห์ การตรวจวิเคราะห์
เอกลักษณ์ ยา ฝึ กทักษะการวิเคราะห์ เภสัชภัณฑ์ การ
อ่ า นและแปลผลการวิ เ คราะห์ และการก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะของเภสัชภัณฑ์
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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)
เคมียำ 2
(Medicinal Chemistry II)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 565-303
หลักการทางเคมีและเภสัชที่มีผลต่อฤทธิ์ ทาง
เภสัชวิทยา โดยเน้นความสัมพันธ์โครงสร้างและฤทธิ์
การเกิ ด อัน ตรกิ ริย ากับ ตัว รั บ ยา กลไกการออกฤทธิ์
คุณสมบัติทางเคมีฟิสิ กส์ซ่ ึ งสัมพันธ์กบั การดูดซึ ม การ
กระจาย เมแทบอลิซึม และการขับออก ตลอดจนข้อบ่ง
ใช้ทางเภสัชวิทยาของยาจากธรรมชาติ ยาสังเคราะห์
ยากึ่ งสังเคราะห์ ในกลุ่มยาในระบบหัวใจและหลอด
เลื อด ยาต้านฮี สตามี น ยารักษาโรคกระเพาะ วิตามิ น
และสารที่ เกี่ ย วข้อ ง ยาในระบบประสาทกลาง ยา
บรรเทาปวดในกลุ่ ม สารเสพติ ด ยาต้ า นอั ก เสบที่
ไม่ใช่สเตียรอยด์
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 semisynthesized-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

565-402
3(3-0-6)
เคมียำ 3
(Medicinal Chemistry III)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 565-401
หลักการทางเคมีและเภสัชที่มีผลต่อฤทธิ์ ทาง
เภสัชวิทยา โดยเน้นความสัมพันธ์โครงสร้างและฤทธิ์
การเกิ ด อัน ตรกิ ริย ากับ ตัว รั บ ยา กลไกการออกฤทธิ์
คุณสมบัติทางเคมีฟิสิ กส์ซ่ ึ งสัมพันธ์กบั การดูดซึ ม การ
กระจาย เมแทบอลิซึม การขับออก และอาการข้างเคียง
ตลอดจนข้อบ่งใช้ทางเภสัชวิทยาของยาจากธรรมชาติ
ยาสั ง เคราะห์ ยากึ่ งสั ง เคราะห์ ในกลุ่ ม ยาต้า นเชื้ อ
แบคที เรี ย ยาต้านจุลชี พเฉพาะที่ ยาต้านปรสิ ต ยาต้าน
เชื้ อรา ยาต้านไวรัส ยาต้านมะเร็ ง ยากดภูมิคุม้ กัน สาร
ช่วยวินิจฉัยโดยการถ่ายภาพอวัยวะ และการรักษาด้วย
แสง
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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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ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
570-201
2(2-0-4)
เภสัชพฤกษศำสตร์
(Pharmaceutical Botany)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 330-106, 331-106
สัณฐานวิทยาของพืชมี ดอก หลักการจาแนก
พืช การพิ สูจน์ เอกลักษณ์ และอนุ กรมวิธานของพื ชมี
ดอกถึ ง ระดั บ วงศ์ เน้ น วงศ์ พื ช ที่ มี ส มาชิ ก เป็ นพื ช
เศรษฐกิ จ พื ช สมุ น ไพรที่ ส าคัญ ในประเทศ และพื ช
สมุน ไพรที่ เป็ นแหล่งที่ ม าของยาแผนปั จจุ บัน จุ ลกาย
วิ ภ าคศาสตร์ แ ละเนื้ อเยื่ อ วิ ท ยาของพื ช มี ด อก พื ช
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)
ปฏิบัตกิ ำรเภสัชพฤกษศำสตร์
(Pharmaceutical Botany Laboratory)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 570-201 หรือเรียนควบคู่กนั
ปฏิ บั ติ ก ารที่ ค วบคู่ ไ ปกั บ รายวิ ช า 570-201
เภสัชพฤกษศาสตร์ สัณ ฐานวิท ยาของพื ชมี ด อก การ
พิ สู จ น์ เอกลัก ษณ์ และตัว อย่า งพื ช สมุ น ไพรหรื อ พื ช
เศรษฐกิ จเรี ยงตามอนุ กรมวิธานของพืชมีดอกในระดับ
วงศ์ การเตรี ย มตัว อย่า งเนื้ อ เยื่อ เพื่ อ การศึ ก ษาจุ ล กาย
วิภ าคของพืช มี ดอก และเนื้ อเยื่อวิท ยาพื ช ตัวอย่างพื ช
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)
รำยวิ ช ำบั งคั บ ก่ อ น : 565-101, 570-201, 570 -221
ประวัติ ข องวิท ยาการด้านเภสัชเวทและเคมี
ของสมุ น ไพร ความรู ้ เบื้ อ งต้น และเทคนิ ค พื้ น ฐานใน
การศึ กษาด้านเภสัชเวทและพฤกษเคมี สมุ นไพรและ
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ที่มีองค์ประกอบหลักทางเคมี
เป็ น เม แท บ อ ไล ต์ ป ฐม ภู มิ แ ละทุ ติ ยภู มิ ใน กลุ่ ม
คาร์ โบไฮเดรต โปรตี นและกรดอะมิ โน เมแทบอไลต์
ทุ ติ ยภู มิ จากวิถีชี ว สังเคราะห์ แบบโพลี คี ไทด์ ชิ กิ เมต
และเทอร์ปีนอยด์
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)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 570-301, 570-321
พืชสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่ มี
องค์ ป ระกอบหลั ก ทางเคมี เ ป็ นแอลคาลอยด์ แ ละ
สารประกอบไนโตรเจนอื่น ๆ นอกเหนื อจากกรดอะมิ
โนและโปรตีน กระบวนการพัฒนายาสมุนไพรสู่ยาแผน
ปั จจุ บัน ข้อกาหนดสมุน ไพรและผลิ ตภัณฑ์สมุน ไพร
ในเภสัชตารับสมุนไพรไทย การประเมิ นและควบคุ ม
คุณภาพยาสมุนไพร รายการบัญ ชี ยาจากสมุน ไพรใน
บัญชียาหลักแห่งชาติ การขึ้นทะเบียนตารับยาสมุนไพร
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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)
ปฏิบัตกิ ำรเภสัชเวท 1
๖Pharmacognosy Laboratory I)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 570-301 หรือเรียนควบคู่กนั
ปฏิบตั ิการที่ควบคู่ไปกับวิชาเภสัชเวท 1 (570301) เทคนิ คและปฏิบตั ิการทางเภสัชเวทและพฤกษเคมี
ตั ว อย่ า งพื ช สมุ น ไพรและเครื่ องยาสมุ น ไพรที่ มี
องค์ประกอบหลักทางเคมี เป็ นเมแทบอไลต์ ปฐมภูมิ
และทุ ติยภูมิกลุ่มคาร์ โบไฮเดรต โปรตี นและกรดอะมิ
โน และเมแทบอไลต์ทุติยภูมิจากวิถีชีวสังเคราะห์แบบ
โพลีคีไทด์ ชิกิเมต และเทอร์ ปีนอยด์ และการสกัดแยก
องค์ประกอบหลักทางเคมี และการทดสอบสารเมแทบอ
ไลต์ดงั กล่าว
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)
ปฏิบัตกิ ำรเภสัชเวท 2
๖Pharmacognosy Laboratory II)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 570-302 หรือเรียนควบคู่กนั
ปฏิบตั ิการที่ควบคู่ไปกับวิชาเภสัชเวท 2 (570302) การทดสอบคุ ณ สมบัติท างเคมี และการสกัดของ
สารกลุ่ ม แอลคาลอยด์ ตั ว อย่ า งพื ช และเครื่ องยา
สมุนไพรที่ มีแอลคาลอยด์เป็ นส่ วนประกอบ การสกัด
และทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากสมุนไพร
การเตรี ย มยาและเครื่ อ งส าอางผสมสมุ น ไพร ปฏิ บัติ
วิ เคราะห์ ส มุ น ไพรตามข้อ ก าหนดของเภสั ช ต ารั บ
สมุนไพรไทย ในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร
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)
ผลิตภัณฑ์ เสริมอำหำร
(Dietary Supplements)
รำยวิชำบังคับก่ อน: คาจากัดความ และการจัดแบ่ งประเภทของผลิตภัณ ฑ์
เสริ ม อาหาร กฎหมายที่ ใ ช้ ค วบคุ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ เสริ ม
อาหาร แหล่ งที่ ม าทางธรรมชาติ ข องผลิ ต ภัณ ฑ์เสริ ม
อาหาร ประโยชน์ การใช้แ ละข้อ ควรระวังในการใช้
ผลิ ต ภัณ ฑ์เสริ ม อาหาร อัน ตรกิ ริยาระหว่างสมุ น ไพร
และยาแผนปั จจุบนั
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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ภำควิชำบริหำรเภสัชกิจ

575-121
1(0-3-0)
นิเทศเภสัชศำสตร์
(Pharmaceutical Orientation)
รำยวิชำบังคับก่ อน: ประวัติและพัฒนาการด้านเภสัชกรรมทั้งใน
ประเทศและต่ า งประเทศ ความรั บ ผิ ด ชอบและ
ขอบข่ายของวิชาชี พเภสัชกรรมในสาขาต่าง ๆ เภสัช
กรรมกั บ การพั ฒ นาประเทศ เภสั ช ศาสตร์ ศึ ก ษา
จรรยาบรรณของวิ ช าชี พ องค์ ก รทางวิ ช าชี พ และ
ความสัมพันธ์ของวิชาชีพเภสัชกรกับสาขาวิชาชีพอื่น
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)
เภสัชสำธำรณสุ ข
(Public Health Pharmacy)
รำยวิชำบังคับก่ อน: แนวคิดเกี่ ยวกับสุ ขภาพและการสาธารณสุ ข
ระบบสุ ข ภาพ ระบบสาธารณสุ ข ระบบยา บทบาท
หน้ า ที่ ของเภสั ช กรในระบบสุ ขภาพ นโยบายที่
เกี่ยวข้องกับงานเภสัชกรรม การสร้างเสริ มสุขภาพ การ
คุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านอาหารและยา ปั ญ หาและแนว
ทางการแก้ปั ญ หาสาธารณสุ ข การประกัน สุ ข ภาพ
เภสัชระบาดวิทยา
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)
บริหำรเภสัชกิจ
(Pharmacy Administration)
รำยวิชำบังคับก่ อน: หลักการบริ ห ารขั้น พื้ น ฐานและทฤษฎี การ
จัดการ ความคิดรวบยอดและรู ปแบบการจัดการเภสัช
กรรมที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผ ล การเรี ย นรู ้
บริ บทและแนวทางเชิงระบบ การใช้ศาสตร์การจัดการ
และเครื่ องมื อการบริ ห ารในทางเภสัชกรรม พื้ นฐาน
ด้านเภสัชเศรษฐศาสตร์ ภาวะผูน้ า และจริ ยธรรมการ
บริ หารทางเภสัชกรรม
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)
กำรจัดกำรร้ ำนยำ
(Drugstore Management)
รำยวิชำบังคับก่ อน: บทบาทและหน้าที่ ของเภสัชกรรมชุมชนใน
ระบบสุ ข ภาพ เภสัช กรกับ ความเป็ นผูป้ ระกอบการ
การประยุ ก ต์ เ ครื่ องมื อ การจั ด การส าหรั บ กิ จ การ
การเงิ น และการควบคุ ม กฎหมายและระเบี ย บที่
เกี่ยวข้อง การพัฒนาวิชาชีพและการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
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

575-404
3(3-0-6)
กฎหมำยและจริยธรรมของเภสัชกร
(Law and Ethics for Pharmacists)
รำยวิชำบังคับก่ อน: ความรู ้ เบื้ องต้น เกี่ ยวกับ กฎหมายทั่วไป และ
กฎหมายสาธารณสุ ข ต่ า ง ๆ ได้แ ก่ พระราชบัญ ญัติ
กฎกระทรวง และประกาศที่ เกี่ ยวกับยา ยาเสพติ ดให้
โทษ วัต ถุ ที่ อ อกฤทธิ์ ต่ อ จิ ต และประสาท อาหาร
เครื่ องส าอาง เครื่ องมื อ แพทย์ และวัต ถุ อ ั น ตราย
พระราชบัญ ญัติ ค วบคุ ม การประกอบวิชาชี พ เภสั ช กรรม พระราชบัญ ญัติ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การคุ ้ม ครอง
ผูบ้ ริ โภค พระราชบัญญัติสิทธิ บตั ร และกฎหมายอื่น
ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง; หลักจริ ยธรรมในการปฏิ บัติงานทาง
เภสัชกรรม
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)
วิทยำระเบียบวิธีวจิ ยั ทำงเภสัชศำสตร์
(Research Methodology in Pharmacy)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 347-203
ความหมายและชนิดของการวิจยั การกาหนด
ประเด็ น การวิจัย การทบทวนวรรณกรรมและกรอบ
แนวคิ ดการวิจัย การออกแบบการวิจัย การวัด วิธีการ
เก็ บ ข้อ มู ล การเลื อ กตัว อย่างและขนาดตัว อย่าง การ
ประเมินบทความวิจยั และการตัดสิ นใจเชิงวิชาชีพที่อิง
หลักฐาน การเขียนโครงร่ างการวิจยั การเขียนรายงาน
การวิจัย การวิเคราะห์ ขอ้ มูล ทางสถิ ติ จริ ยธรรมการ
วิจยั
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-
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based decision making; proposal preparation; writing
of research report; statistical data analysis; research
ethics
575-432
2(1-3-2)
ทักษะกำรให้ บริกำรทำงเภสัชกรรม
(Pharmacy Service Skills)
รำยวิชำบังคับก่ อน: การสื่ อสารข้อ มู ลด้านเภสัช กรรมกับ ผูป้ ่ วย
และบุ คลากรทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ทักษะการคิ ด
เทคนิคการเขียน การพูดและการฟังอย่างมีประสิ ทธิผล
ใช้เทคนิ คในการนาเสนอความรู ้ทางวิชาชี พโดยใช้สื่อ
ต่าง ๆ เน้นการฝึ กเพื่อพัฒนาทักษะการสื่ อสารที่จาเป็ น
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)
เภสัชกรรมปฏิบัตใิ นหน่ วยบริกำรปฐมภูมแิ ละชุมชน
(Pharmacy Practice in Primary Care Unit and
Community)
รำยวิชำบังคับก่ อน: ความรู ้ เครื่ องมือ และทักษะที่จาเป็ นสาหรับ
การท างานเภสั ช กรรมปฐมภู มิ แ ละชุ ม ชน หลักการ
กระบวนการ และบทบาทของเภสัชกรในงานเภสัช
กรรมปฐมภู มิ แ ละชุ ม ชน การจัด การระบบสุ ข ภาพ
ชุ ม ชน การท าแผนสุ ข ภาวะชุ ม ชน กระบวนการ
เสริ มแรงให้กบั ชุมชน การดูแลสุ ขภาพครอบครัวแบบ
องค์รวม หลักการเยี่ยมผูป้ ่ วยที่ บ้าน การค้น หาทุ กข์
และปั ญ หาจากการใช้ย าและหาทางแก้ไ ข ป้ องกัน
ปั ญหาร่ วมกับผูป้ ่ วย ครอบครัว บุคลากรทางการแพทย์
และชุมชน โดยมีจานวนชัว่ โมงการฝึ กปฏิ บตั ิไม่น้อย
กว่า 90 ชัว่ โมง
Essential knowledge, tools, and skills for
primary care pharmacy and community; principle,
process, and role of pharmacist in primary care unit

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)
กำรฝึ กปฏิบัตงิ ำนกำรจัดกำรเภสัชกรรมชุมชน 1
(Community Pharmacy Administration Clerkship I)
รำยวิชำบังคับก่ อน: การฝึ กปฏิ บัติ ง านวิ ช าชี พ ด้านการบริ ห าร
จัด การเภสั ช กรรมชุ ม ชนในที่ ต้ ัง ทัก ษะการจัด การ
ปฏิบตั ิการด้านยาและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทักษะการ
ดาเนิ นธุรกิจในร้านยา การเรี ยนรู ้การปฏิ บตั ิการเภสัช
กรรมชุมชนที่ดีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และทักษะการ
แก้ปัญหาเพื่อให้การบริ การยาแก่ผปู ้ ่ วยอย่างมีคุณภาพ
โดยมีจานวนชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 240
ชัว่ โมง
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)
กำรฝึ กปฏิบัตงิ ำนกำรจัดกำรเภสัชกรรมชุมชน 2
(Community Pharmacy Administration
Clerkship II)
รำยวิชำบังคับก่ อน: การฝึ กปฏิ บั ติ เ พื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะการ
บริ หารจัดการเภสัชกรชุมชนให้มีความสามารถในการ
ประกอบการ ประกอบด้วย ทักษะการเขียนแผนธุรกิ จ
ร้านยา ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริ บทใน
สถานการณ์จริ ง ทักษะการวิเคราะห์เพื่อเลือกทาเลที่ต้ งั
การกาหนดกลยุทธ์ทางธุรกิ จ ชุมชนสัมพันธ์ การริ เริ่ ม
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บริ การในร้านยาที่เหมาะสม และการประเมินผล โดย
มี จ านวนชั่ว โมงการฝึ กปฏิ บัติ ง านไม่ น้ อ ยกว่า 240
ชัว่ โมง
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)
กำรฝึ กปฏิบัตงิ ำนเภสัชกรรมปฐมภูมิ
(Primary Care Pharmacy Clerkship)
รำยวิชำบังคับก่ อน: ฝึ กปฏิ บตั ิวิชาชี พในการบริ การปฐมภูมิ การ
ดูแลสุ ขภาพครอบครัวแบบองค์รวม การเยี่ยมผูป้ ่ วยที่
บ้าน การทาความเข้าใจชีวติ ความเชื่อ พฤติกรรม ทุกข์
ของผูป้ ่ วยและครอบครัว การดูแลผูป้ ่ วยด้วยหัวใจของ
ความเป็ นมนุ ษ ย์ การสื่ อ สารกับ ผู ้ป่ วย ผู ้ดู แ ล และ
ครอบครั ว การหาปั ญ หาจากการใช้ย าและหาทาง
ป้ องกัน แก้ไขปั ญ หาร่ วมกับผูป้ ่ วย ผูด้ ู แลและชุ มชน
การให้ ค าปรึ ก ษาเรื่ อ งยา และติ ด ตามการใช้ย าของ
ผูป้ ่ วยและชุมชน การศึกษาชุมชน การจัดการระบบยา
ในชุ ม ชน การสร้างเครื อข่ายและการติ ดต่อประสาน
การท างานร่ ว มกับ องค์ก รที่ เกี่ ย วข้อ งในชุ ม ชน การ
วางแผนและจัดทาโครงการเพื่อแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพ
ของชุ ม ชนและประเมิ น ผลโครงการ โดยมี จ านวน
ชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 240 ชัว่ โมง
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

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)
เภสัชเศรษฐศำสตร์ เบือ้ งต้ น
(Basic Pharmacoeconomics)
รำยวิชำบังคับก่ อน: หลัก การเบื้ องต้น ทางเศรษฐศาสตร์ การ
ประเมิ น ทางเศรษฐศาสตร์ ที่ ใช้กับการใช้ยา และการ
ให้บริ การทางเภสัชกรรม การวิเคราะห์ตน้ ทุนต่อหน่วย
ศาสตร์สาหรับการตัดสิ นใจ และเภสัชเศรษฐศาสตร์
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)
เภสัชพฤติกรรมศำสตร์
(Behavioral Pharmacy)
รำยวิชำบังคับก่ อน: ปั จจั ย ทางสั ง คมที่ มี ผ ลต่ อ สุ ข ภาพ ความ
เจ็บป่ วย พฤติกรรมสุขภาพและการใช้ยาในสังคมไทย
ทฤษฎี ท างจิ ตวิท ยาสังคมที่ อธิ บายพฤติกรรมสุ ขภาพ
และการประยุกต์ใช้ ความสัม พัน ธ์ร ะหว่างบุ คลากร
วิชาชี พ ด้านสุ ขภาพและผูป้ ่ วย ตลอดจนผลกระทบที่
เกิดขึ้น
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
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2(2-0-4)

577-403
กำรจัดกำรเภสัชกรรมโรงพยำบำล
(Hospital Pharmacy Management)
รำยวิชำบังคับก่ อน: ระบบการใช้ยาในโรงพยาบาล บทบาทและ
หน้าที่ ข องเภสัชกรรมโรงพยาบาล การจัดการเภสัช
ภัณ ฑ์แ ละผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ เกี่ ยวข้อ งในโรงพยาบาล การ
ประยุกต์แนวคิดและเครื่ องมื อการจัดการ การทางาน
เป็ นทีมในการจัดการคุณภาพการใช้ยาและการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
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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ภำควิชำเทคโนโลยีเภสั ชกรรม
580-231
4(3-3-6)
เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1
(Pharmaceutical Technology I)
รำยวิชำบังคับก่ อน: ทฤษฏี และปฏิ บตั ิการเทคนิ คพื้นฐานในการ
ตั้ ง ต ารั บ ย าเต รี ย ม ป ร าก ฏ ก าร ณ์ ผิ ว ป ร ะ จั น
วิทยาศาสตร์ การไหล การบรรจุและเก็บรักษา แนะนา
รู ปแบบยาเตรี ยมต่าง ๆ ส่ วนประกอบของสู ตรตารั บ
หลักเบื้ องต้นในการเตรี ยมยารู ปแบบของเหลวใส ยา
น้ ากระจายตัวและยากึ่งแข็ง ปั จจัยที่มีผลต่อความคงตัว
ทางเคมีกายภาพของยาในรู ปแบบดังกล่าว
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)
เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2
(Pharmaceutical Technology II)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 580-231
ทฤษฎี และปฏิบตั ิการการเตรี ยมยาปราศจาก
เชื้อ ระบบอานวยความสะดวกในการผลิต อาหารที่ใช้
ทางหลอดเลื อ ด เคมี บ าบัด ผลิ ต ภัณ ฑ์ ชีวภาพ เภสั ช
ภัณฑ์รังสี ยาเตรี ยมที่ใช้กบั ตา หู คอ จมูก แอโรซอล
ปั จจัยที่มีผลต่อความคงตัวของตารับ กระบวนการผลิต
บรรจุภณั ฑ์ การควบคุมคุณภาพของยาปราศจากเชื้อ

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)
เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3
(Pharmaceutical Technology III)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 580-232
ทฤษฎี และปฏิ บตั ิ การการเตรี ยมเภสัชภัณฑ์
ในรู ป แบบยาผง ยาเหน็ บ ยาเม็ ด และแคปซู ล การ
ประเมินคุณภาพของยารู ปแบบของแข็ง การเตรี ยมยา
สาหรับผูป้ ่ วยเฉพาะราย หลักการและกระบวนการที่ ดี
ในการผลิ ต เช่ น จี เอ็มพี-พี ไอซี เอส ปั จจัยที่ มี ผลต่ อ
ความคงตัวทางเคมี กายภาพของต ารั บ ยาในรู ป แบบ
ดังกล่าว ระบบนาส่งยารู ปแบบต่าง ๆ และแนวโน้มใน
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

28

รหัสกลำง
596-301
2(2-0-4)
บทนำของเภสัชเทคโนโลยีชีวภำพ
(Introduction to Pharmaceutical Biotechnology)
รำยวิชำบังคับก่ อน: ความรู ้ พ้ื น ฐานทางเทคโนโลยี ชี ว ภาพที่
เกี่ยวข้องกับเทคนิ คพันธุวศิ วะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
และสั ต ว์ การประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสั ช
ศาสตร์ ใ นการผลิ ต ยา และผลิ ต ภัณ ฑ์ ชี ว สาร เช่ น
วัคซีน เซรุ่ ม 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)
ภำษำอังกฤษสำหรับวิชำชีพเภสัชกรรม
(English for Pharmacy Professional)
รำยวิชำบังคับก่ อน: การใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเภสัช
กรรม การเขี ย นรายงานฉบั บ ย่ อ ทางวิ ท ยาศาสตร์
รายงานผู ้ป่ วย รายงานการวิ เคราะห์ และจดหมาย
โต้ต อบสื่ อสารที่ เกี่ ยวกับ ด้านเภสัช กรรม การอ่าน
และสรุ ปย่อรายงานและคู่มือทางวิทยาศาสตร์ การอ่าน
กฎระเบียบข้อบังคับ และศัพท์เทคนิ คในทางกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ การให้คาแนะนาปรึ กษาด้าน
การดู แ ลสุ ข ภาพและการใช้ย า การน าเสนอและการ
สั ม ภาษณ์ และภาคปฏิ บั ติ ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ หั ว ข้ อ ที่
เกี่ยวข้อง

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)
กำรฝึ กปฏิบัตงิ ำนวิชำชีพเภสัชกรรม
(Pharmacy Clerkship)
รำยวิชำบังคับก่ อน: 560-401, 561-401
การฝึ กปฏิ บั ติ ง านเชิ ง วิ ช าชี พ ทั่ ว ไป ฝึ ก
ปฏิ บตั ิงานในโรงพยาบาลทั้งส่ วนราชการและเอกชน
ฝึ กปฏิ บัติ ง านในร้ านยาแผนปั จ จุ บัน โดยมี จ านวน
ชัว่ โมงการฝึ กงานตลอดภาคไม่น้อยกว่า 420 ชัว่ โมง
เป็ นการฝึ กปฏิบตั ิในโรงพยาบาลไม่ต่ากว่า 200 ชัว่ โมง
และในร้านยาไม่ต่ากว่า 200 ชัว่ โมง
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

