
 
จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

1. ส ำหรับผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำระดับปรญิญำโท  
ไม่น้อยกว่ำ   48  หน่วยกิต 

2. ส ำหรับผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำระดับปรญิญำตรี  
ไม่น้อยกว่ำ  72  หน่วยกิต 

 
(1) หมวดวิชาบังคับ 

- ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่น้อย
กว่า 8 หน่วยกิต 

561-801 กำรวิจัยด้ำนกำรบริบำลทำงเภสชักรรม 1 (3) 
 (Pharmaceutical Care Research I) 
561-802 กำรวิจัยด้ำนกำรบริบำลทำงเภสชักรรม 2 (3) 
 (Pharmaceutical Care Research II) 
561-891 สัมมนำทำงกำรบริบำลทำงเภสชักรรม 1  (1) 
 (Seminar in Pharmaceutical Care I) 
561-892 สัมมนำทำงกำรบริบำลทำงเภสชักรรม 2  (1) 
 (Seminar in Pharmaceutical Care II) 

 
- ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อย

กว่า 12 หน่วยกิต 
561-801 กำรวิจัยด้ำนกำรบริบำลทำงเภสชักรรม 1 (3) 
 (Pharmaceutical Care Research I) 
561-802 กำรวิจัยด้ำนกำรบริบำลทำงเภสชักรรม 2 (3) 
 (Pharmaceutical Care Research II) 
561-803 หลักฐำนเชิงประจักษ์ในกำรบริบำล        (4) 
  ทำงเภสัชกรรม  
  (Evidence-based in Pharmaceutical Care) 
561-891 สัมมนำทำงกำรบริบำลทำงเภสชักรรม 1 (1) 
 (Seminar in Pharmaceutical Care I) 
561-892 สัมมนำทำงกำรบริบำลทำงเภสชักรรม 2 (1) 
 (Seminar in Pharmaceutical Care II) 

 
(2) หมวดวิชาเลือก 

ส ำหรับผู้เรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทไม่
น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต ส ำหรับผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ปริญญำตรี ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต โดยเลือกจำก
รำยวิชำต่อไปนี้ 

 
 
 

560-862 กำรวิจัยด้ำนชีวเภสัชกรรมและเภสัช    (2) 
 จลนศำสตร์  
  (Reseacrh in Biopharmaceutics and  
  Pharmacokinetics) 
560-863 กำรประเมินคุณค่ำวรรณกรรมทำง (2) 
  กำรบริบำลทำงเภสัชกรรม  
 (Pharmaceutical Care Literature Evaluation) 
560-864  กำรบริบำลทำงเภสัชกรรมในผูป้่วยโรคติดเชื้อ (2) 
  (Pharmaceutical Care in Infectious Disease  
  Patients) 
560-865 กำรบริบำลทำงเภสัชกรรมในผูป้่วยโรคเร้ือรัง (2) 
  (Pharmaceutical Care in Chronic  
  Disease Patient) 
560-866 กำรบริบำลทำงเภสัชกรรมในผูป้่วยสูงวยั  (2) 
  (Pharmaceutical Care in Elderly Patients) 
560-867 ปฏิบัติงำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก 
 ส ำหรับดุษฎีบณัฑิต  (2) 

 (Pharmaceutical Care Clerkship in  
 Ambulatory Care for Doctorate Students) 

560-868 ปฏิบัติงำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรมผู้ป่วยใน 
  ส ำหรับดุษฎีบณัฑิต  (2) 
  (Pharmaceutical Care  Clerkship in  
  Acute Care for Doctorate Students ) 
560-869 ปฏิบัติงำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรมด้ำน 
  เภสัชกรรมชุมชนส ำหรับดุษฎบีณัฑิต  (2) 
  (Pharmaceutical Care Clerkship in  
  Community Pharmacy for Doctorate  
  Students) 
560-870 แบบจ ำลองเภสัชจลนศำสตร์/เภสัชพลศำสตร์ 
  ขั้นสูงส ำหรับกำรประยุกต์เพื่อกำรบริบำล 
  ทำงเภสัชกรรม   (2) 
  (Advanced Pharmacokinetics/ 
  Pharmacodynamics Modeling for the  
  Application to Pharmaceutical Care) 
 
 
 
 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 
ปร.ด.  (การบริบาลทางเภสัชกรรม)  Ph.D. (Pharmaceutical Care) 



(3) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 
แบบ 1.1 

561-881 วิทยำนพินธ ์ (48) 
 (Thesis) 

แบบ 1.2 
561-882 วิทยำนพินธ ์ (72) 
 (Thesis) 

แบบ 2.1 
561-883 วิทยำนพินธ์  (36) 
 (Thesis) 
 

แบบ 2.2 
561-884 วิทยำนพินธ ์ (48) 
 (Thesis) 
 
หมำยเหตุ   นอกเหนือจำกรำยวิชำเลือกที่เสนอในหลักสูตรนี้

แล้ว นักศึกษำสำมำรถเลือกลงทะเบียนเรียน
รำยวิชำอื่นๆ ที่สนใจ หรือสอดคล้องกับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์ ที่เปิดสอนภำยในมหำวิทยำลัย
สงขลำนครินทร์ หรือมหำวิทยำลัยอื่นทั้งใน
และต่ำงประเทศได้ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบ
ของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ หรือ
รำยวิชำอื่นที่จะเปิดเพิ่มเติมภำยหลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 

แบบ 1 
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (แบบ 1.1) 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
561-881 วิทยานิพนธ์                 8  หน่วยกิต 

รวม   8 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2  
561-881 วิทยานิพนธ์                   8  หน่วยกิต 

รวม   8 หน่วยกิต 
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
561-881 วิทยานิพนธ์               8  หน่วยกิต 

รวม   8 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2  
561-881 วิทยานิพนธ์      8  หน่วยกิต 

รวม   8 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
561-881 วิทยานิพนธ์                  8  หน่วยกิต 

รวม   8 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2  
561-881 วิทยานิพนธ์                 8  หน่วยกิต 

รวม   8 หน่วยกิต 
 

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (แบบ 1.2) 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
561-882  วิทยานิพนธ์                   9  หน่วยกิต 
561-891 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 1  1 (0-2-1) 
 (ไม่นับจ านวนหน่วยกติ) 
 

รวม   9 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2  
561-882  วิทยานิพนธ์                   9  หน่วยกิต 
561-892 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม  2   1 (0-2-
1) 
 (ไม่นับจ านวนหน่วยกติ) 

รวม   9 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
561-882  วิทยานิพนธ์                   9  หน่วยกิต 

รวม   9 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2  
561-882  วิทยานิพนธ์                    9  หน่วยกิต 

รวม   9 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
561-882  วิทยานิพนธ์                   9  หน่วยกิต 

รวม   9 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2  
561-882  วิทยานิพนธ์                  9  หน่วยกิต 

รวม   9 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 4 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
561-882  วิทยานิพนธ์                 9  หน่วยกิต 

รวม   9 หน่วยกิต 

ภาคการศกึษาที่ 2  
561-882  วิทยานิพนธ์                   9  หน่วยกิต 

รวม   9 หน่วยกิต 
 
 



แบบ 2 
ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (แบบ 2.1) 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
561-801 การวิจัยดา้นการบริบาลทางเภสัชกรรม 1 3 (3-0-6) 
561-891 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 1  1 (0-2-1) 
xxx-xxx วิชาเลือก                     ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
 

รวม ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
561–802 การวิจัยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 2  3 (3-0-6) 
561-892 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม  2  1 (0-2-1) 
561-883 วิทยานิพนธ์   5 หน่วยกิต  
 

รวม ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
561-883 วิทยานิพนธ์     8 หน่วยกิต     

รวม  8 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
561-883 วิทยานิพนธ์     8 หน่วยกิต     

รวม  8 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
561-883 วิทยานิพนธ์     8 หน่วยกิต     

รวม  8 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
561-883 วิทยานิพนธ์     7 หน่วยกิต     

รวม  7 หน่วยกิต 
 

ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (แบบ 2.2) 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
561-803 หลักฐานเชงิประจักษ์ในการบริบาล   4 (4-0-8) 
 ทางเภสัชกรรม                    
561-801 การวิจัยดา้นการบริบาลทางเภสัชกรรม 1 3 (3-0-6) 
561-891 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม  1 1 (0-2-1) 
xxx-xxx วิชาเลือก                       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 รวม ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
561-802 การวิจัยดา้นการบริบาลทางเภสัชกรรม 2 3 (3-0-6) 
561-792 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 2  1 (0-2-1) 
xxx-xxx วิชาเลือก                       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
 

รวม ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
561-881 วิทยานิพนธ์      8 หน่วยกิต     

รวม 8 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
561-881 วิทยานิพนธ์      8 หน่วยกิต     

รวม 8 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
561-881 วิทยานิพนธ์      8 หน่วยกิต     

รวม 8 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
561-881 วิทยานิพนธ์      8 หน่วยกิต     

รวม 8 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 4 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
561-881 วิทยานิพนธ์      8 หน่วยกิต     

รวม 8 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
561-881 วิทยานิพนธ์      8 หน่วยกิต     
รวม 8 หน่วยกิต 

  
  



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 

คณะเภสัชศำสตร ์
หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม 

 
560-862 กำรวิจัยด้ำนชีวเภสัชกรรมและเภสัช

จลนศำสตร์  2 (2-0-4)  
 (Research in Biopharmaceutics 

and Pharmacokinetics) 
 งานวิจัยด้านชีวเภสัชกรรมและเภสัช
จลนศาสตร์ รูปแบบของยาและการออกแบบ
รูปแบบของยา ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อค่าความ
เข้มข้นของยาในเลือดตามค่าการเปลี่ยนแปลงของ
เวลา ปัจจัยด้านเภสัชจลนศาสตร์ที่มีผลต่อการ
ตอบสนองในร่างกายต่อการบ าบัดด้วยยา การใช้
คณิตศาสตร์มาค านวณ และท านายปรากฏการณ์
ของยาที่จะเกิดขึ้นในร่างกาย  
 Research in biopharmaceutics 
and pharmacokinetics, drug dosage forms 
and their designs; factors affecting time 
concentration of drug in the body; factors 
in pharmacokinetics affecting time 
concentration of drug in the body; 
mathematics for calculation and 
prediction of drug behavior in the body 
 
560-863 กำรประเมินคุณค่ำวรรณกรรมทำงกำร

บริบำลทำงเภสัชกรรม  2 (1-3-2) 
 (Pharmaceutical Care 

Literature Evaluation) 
 การสืบค้นและสกัดข้อมูลอย่างเป็น
ระบบในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการบริบาลทางเภสัช
กรรม การประเมินคุณค่าของวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการบริบาลทางเภสัชกรรมตาม
รูปแบบการศึกษา การศึกษาแบบมีกลุ่มและมีการ
สุ่ม การศึกษาทางด้านระบาดวิทยา การวิเคราะห์
อภิมาน  บทความปริทัศน์อื่นๆ การประเมินแนว
ปฏิบัติ การประยุกต์ผลการประเมินวรรณกรรมกับ
กรณีผู้ป่วยจริง 
 Systematic searching and 
retrieving information in the area related 
to pharmaceutical care; literature 
evaluation according to type of study 
designs randomized control trial, 

epidemiological studies, meta-analysis, 
other systematic reviews; evaluation of 
practice guideline; application of literature 
evaluation to routine patient case 

 
560-864 กำรบริบำลทำงเภสชักรรมในผู้ป่วย

โรคติดเชื้อ    2 (1-3-2)  
 (Pharmaceutical Care in 

Infectious Disease Patient) 
 โรคติดเชื้อ และการใช้ยาบ าบัดในโรค
ติดเชื้อที่พบบ่อยในประเทศเขตร้อน เชื้อแบคทีเรีย
ก่อโรคที่มีความส าคัญ การดื้อต่อยาต้านจุลชีพ 
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อ การติดตาม
ผู้ป่วยที่ใช้ยาต้านจุลชีพในการบ าบัดโรคติดเชื้อ 
บทบาทของเภสัชกรในการให้บริบาลทางเภสัช
กรรมแก่ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ 
 Infectious diseases and 
pharmacotherapy for most commonly 
found diseases in tropical region; important 
pathogenic bacterias; antimicrobial 
resistance; immunization for infectious 
diseases; drug therapy monitoring in 
patients with infectious diseases; 
pharmacists’ roles in providing 
pharmaceutical care to patients with 
infectious diseases 

 
560-865 กำรบริบำลทำงเภสชักรรมในผู้ป่วย

โรคเรื้อรัง  2 (1-3-2) 
 (Pharmaceutical Care in 

Chronic Disease Patients) 
 บทบาทของเภสัชกร และขอบเขตการ
บริบาลทางเภสัชกรรมส าหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เน้น
กลุ่มโรคที่เก่ียวกับระบบหัวใจและหลอดเลือด และ
โรคที่สัมพันธ์กับกลุ่มโรคดังกล่าว ซึ่งต้องใช้ยาใน
ระยะยาวหรือตลอดชีวิต องค์ความรู้ปัจจุบันที่
จ าเป็นต่อการให้บริบาลทางเภสัชกรรม การ
วินิจฉัยโรค เภสัชบ าบัด โภชนบ าบัด และการปรับ
วิถีชีวิต การให้ค าปรึกษาการใช้ยาแก่ผู้ป่วย การ



ติดตามประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการ
บ าบัดด้วยยา 
 Pharmacist role and scope in 
providing pharmaceutical care to patients 
with chronic diseases focus on 
cardiovascular and their related diseases 
needed long term or lifelong 
pharmacotherapy; current knowledge 
essential for providing pharmaceutical care 
including diagnosis, pharmacotherapy, 
nutrition therapy and lifestyle modifications; 
patient counseling; monitoring for efficacy 
and safety of drug therapy 
 
560-866 กำรบริบำลทำงเภสชักรรมใน 
 ผู้ป่วยสูงวัย  2 (1-3-2) 
 (Pharmaceutical Care in Elderly 

Patients) 
 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วย
สูงอายุ บทบาทของเภสัชกรและขอบเขตในการ
บริบาลทางเภสัชกรรมส าหรับผู้ป่วยสูงอายุ ความ
ผิดปกติที่พบบ่อยในผู้ป่วยสูงอายุและเภสัชบ าบัด 
การตรวจติดตามการใช้ยาและให้ค าปรึกษาในการ
ใช้ยาแก่ผู้ป่วยสูงอายุ  
 Pharmaceutical care  in elderly 
patients, pharmacist role and scope in 
providing pharmaceutical care to elderly 
patients; common disorders in geriatric 
patients and pharmacotherapy; drug 
therapy monitoring and counseling  

 
560-867 ปฏิบัติงำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม 
 ผู้ป่วยนอกส ำหรับดุษฎีบัณฑิต  
  2 (0-4-2) 
 (Pharmaceutical Care Clerkship 
 in Ambulatory Care for  Doctorate Students) 
 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านบริบาลทางเภสัช
กรรมผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลและหน่วยบริการปฐม
ภูมิ การจ่ายยา การให้ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วย การ
ประสานรายการยา การประเมินผู้ป่วยและการ
ตรวจติดตามการใช้ยา การค้นหา การป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาจากการใช้ยาร่วมกับทีมสุขภาพและ
ผู้ป่วยการน าเสนอกรณีศึกษา สิทธิผู้ป่วย การ
ประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 Professional practices in hospital 
ambulatory setting and primary care unit, 
dispensing, patient counseling, medication 
reconciliation, patient assessment and 
drug therapy monitoring, identifying, 
preventing and solving drug related 
problems with health care team and 
patients, case presentation, patient rights, 
ethical professional conducts 

 
560-868 ปฏิบัติงำนกำรบรบิำลทำงเภสัชกรรม 
 ผู้ป่วยในส ำหรับดษุฎีบัณฑติ  
  2 (0-4-2) 
 (Pharmaceutical Care Clerkship  
 in Acute Care for Doctorate  
 Students) 
 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านบริบาลทางเภสัช
กรรมผู้ป่วยใน การประสานรายการยา การประเมิน
ผู้ป่วยและการติดตามการใช้ยา การค้นหา การ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาจากการใช้ยาร่วมกับทีม
สุขภาพและผู้ป่วย การให้ค าปรึกษาการใช้ยาก่อน
กลับบ้าน การน าเสนอกรณีศึกษา สิทธิผู้ป่วย การ
ประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 Professional practices in acute 
care, medication reconciliation, patient 
assessment and drug therapy monitoring, 
identifying, preventing and solving drug 
related problems with healthcare team 
and patients, discharge drug counseling, 
case presentation, patient rights, ethical 
professional conducts 
 
560-869 ปฏิบัติงำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม 
 ด้ำนเภสัชกรรมชุมชนส ำหรับ 
 ดุษฎีบัณฑติ  2 (0-4-2) 
 (Pharmaceutical Care Clerkship 
 in Community Pharmacy for  
 Doctorate Students) 
 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชุมชนที่ได้รับการรับรองคุณภาพ การ
ทบทวนโรคและประวัติการใช้ยาของผู้ป่วย การ
เลือกยา การจ่ายยา การให้ค าปรึกษาการใช้ยา
และวิถีชีวิต การท าบันทึกประวัติการใช้ยาผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง การประเมินและติดตามผล การค้นหา 



การป้องกัน และแก้ไขปัญหาจากการใช้ยา การคัด
กรองโรคเรื้อรัง เบาหวานและความดันโลหิตสูง 
การส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรค การน าเสนอ
กรณีศึกษา สิทธิผู้ป่วย การประพฤติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 Professional practices in 
accredited-quality community pharmacy, 
medical and medication history review, 
drug selection, dispensing, patient 
counseling on drug therapy and lifestyle, 
writing drug profile for patient with chronic 
diseases, assessment and follow up, 
identifying, preventing and solving drug 
related problems, screening for chronic 
diseases diabetes and hypertension, health 
promotion for disease prevention, case 
presentation, patient rights, ethical 
professional conducts  
 
560-870 แบบจ ำลองเภสัชจลนศำสตร์/เภสัช 
 พลศำสตร์ขั้นสูงส ำหรับกำรประยุกต ์
 เพื่อกำรบริบำลเภสัชกรรม 2 (1-3-2)  
 (Advanced Pharmacokinetics/ 
 Pharmacodynamics Modeling for 
 the Application to  
 Pharmaceutical Care) 
 แบบจ าลองเภสัชจลนศาสตร์/เภสัช
พลศาสตร์ขั้นสูง สหสัมพันธ์เชิงประสบการณ์ของ
ก า รออกฤทธิ์ ข อ ง ย า และข้ อมู ล ท า ง เภสั ช
จลนศาสตร์ การตั้งแบบจ าลองเชิงทฤษฎีและเชิง
ประสบการณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมของยา เพื่อการ
ประยุกต์ในการบริบาลทางเภสัชกรรม กรอบคิด
ทางทฤษฎีและการจ าลองในคอมพิวเตอร์เพื่อการ
ออกแบบรูปแบบการใช้ยาเพื่อให้ได้ผลการรักษา
สูงสุดและมีผลไม่พึงประสงค์น้อยที่สุด กรณีศึกษา
ในการประยุกต์ทางคลินิก 
 Advanced 
pharmacokinetics/pharmacodynamics 
modeling, empirical correlation of drug 
effects and its pharmacokinetic data; 
empirical and theoretical modeling of drug 
behavior for the application to 
pharmaceutical care; theoretical 
framework and computer simulation 

approach for designing an optimum drug 
dosage regimen to maximize therapeutic 
effects and to minimize adverse effects, 
case studies in its clinical application 

 
561-801 กำรวิจัยด้ำนกำรบริบำลทำง 
 เภสัชกรรม 1 3 (3-0-6) 
 (Pharmaceutical Care Research I) 
 การวิจัยทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับการ
บริบาลทางเภสัชกรรม จริยธรรม ข้อบังคับ 
กฎหมาย และสิทธิของมนุษย์ในด้านการวิจัย การ
ปฏิบัติทางคลินิกที่ดีในการวิจัย สถิติกับความมี
นัยส าคัญทางคลินิก  การวิจัยทางคลินิก มุมมอง
ด้านเภสัชวิทยาคลินิก พิษวิทยาคลินิก เภสัช
จลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ในการท าวิจัยเพื่อ
ทดลองยา การออกแบบ การจัดการและวิเคราะห์
ข้อมูลทางคลินิก หลักการในการประเมินการวิจัย
ทางคลินิก 
 Clinical research in 
pharmaceutical care; ethics, regulations, 
law and human rights in research; good 
clinical practice in research; statistics and 
clinical significance; clinical drug trial; 
clinical pharmacology and toxicology; 
pharmacokinetics and pharmacodynamics 
in clinical drug trial; design, data 
management and analysis of clinical data; 
principle of clinical research evaluation   

 
561-802 กำรวิจัยด้ำนกำรบริบำลทำง 
 เภสัชกรรม 2  3 (3-0-6) 
  (Pharmaceutical Care Research II) 
 การออกแบบงานวิจัยทางระบาดวิทยา
และการวิจัยทางสังคมเพื่อประยุกต์ใช้ในการ
บริบาลทางเภสัชกรรม  การวิจัยเชิงตัดขวาง การ
ศึกษาวิจัยเชิงวิเคราะห์ชนิดย้อนหลัง  การ
ศึกษาวิจัยเชิงวิเคราะห์ชนิดไปข้างหน้า การศึกษา
เชิงทดลอง การศึกษาแบบการวิเคราะห์อภิมาน
และการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจ อคติ องค์ประกอบ
ร่วม และ ปฏิสัมพันธ์ การเตรียมงานภาคสนาม 
และการสร้ า งแบบสอบถาม วิ ธี การที่ ใช้ ใน
การศึกษาวิจัยทางด้านเภสัชระบาดวิทยา เภสัช
กรรมสังคม เภสัช-เศรษฐศาสตร์ การประเมิน



คุณภาพชีวิต และการวัดผลลัพธ์ด้านที่เก่ียวกับการ
เป็นมนุษย์อื่น ๆ 
 Research design in epidemiology 
and social sciences in application to 
pharmaceutical care; cross sectional 
research; case control study; cohort study; 
experimental study; study of meta-
analysis and decision analysis; biases 
confounding and interaction; preparation 
for field work; questionnaire designs; 
methodologies in 
pharmacoepidemiological study; social 
pharmacy; pharmacoeconomics; assessing 
quality of life and other humanistic 
outcomes 

 
561-803 หลักฐำนเชิงประจักษ์ในกำรบริบำล 
 ทำงเภสัชกรรม  4 (4-0-8) 
 (Evidence-based in  
 Pharmaceutical Care) 
 การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการ
ปฏิบัติงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม โดยใช้
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในการเพิ่มผลลัพธ์การ
รักษาด้วยยา การตั้งประเด็นปัญหา การค้นข้อมูล
และการประเมินหลักฐานอย่างวิเคราะห์วิชาการ 
น าหลักฐานทางวิชาการไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วย
โดยค านึงถึงสถานการณ์ของผู้ป่วย การทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ โดยใช้กรณีศึกษาเป็น
ฐาน 
 Employing evidence-based data 
in pharmaceutical care practice; use of 
scientific evidences to improve 
therapeutic outcome; defining questions; 
data retrieval and critical appraisal of the 
data; considering patient circumstances in 
implementing the evidence-based data; 
systemic literature review based on case 
study 

 
 
 
 
 
 

561-891 สัมมนำทำงกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม 1  
  1 (0-2-1)  

(Seminar in Pharmaceutical 
Care I) 

 การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการบริบาล
ทางเภสัชกรรมที่ได้จากการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล
ระดับต่าง ๆ ภายหลังจากการวิ เคราะห์และ
ประเมินข้อมูลนั้น ๆ 
 Presentation of data relevant to 
pharmaceutical care service, as a result of 
systematic literature search and its critical 
appraisal 

 
561-892 สัมมนำทำงกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม 2  
  1 (0-2-1)  
 (Seminar in Pharmaceutical  
 Care II) 
 การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการบริบาล
ทางเภสัชกรรมที่ได้จากการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล
ระดับต่างๆ ภายหลังจากการวิ เคราะห์และ
ประเมินข้อมูลนั้น ๆ 
 Presentation of data relevant to 
pharmaceutical care service, as a result of 
systematic literature search and its critical 
appraisal 
 
561-881 วิทยำนิพนธ์  48 (0-144-0) 
 (Thesis) 
 งานวิจัยทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 
ซึ่งน าไปสู่องค์ความรู้ใหม่ หรือการพัฒนาทางการ
บริบาลทางเภสัชกรรม ภายใต้การดูแลอย่าง
ใกล้ชิดของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
ควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ รวมถึงการเขียน
วิทยานิพนธ์ ฉบับสมบู รณ์ และสอบป้องกั น
วิทยานิพนธ์ โดยอยู่ในกรอบคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณของการวิจัย 
 Research in pharmaceutical care 
leading to new generalizable knowledge 
or development of pharmaceutical care, 
within ethical or moral and codes of 
conducts in doing research, under 
supervision of supervisory teams and 
advisory committee of thesis; thesis writing 
and thesis defense 



561-882 วิทยำนิพนธ์             72 (0-216-0) 
 (Thesis) 
 งานวิจัยทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 
ซึ่งน าไปสู่องค์ความรู้ใหม่ หรือการพัฒนาทางการ
บริบาลทางเภสัชกรรม ภายใต้การดูแลอย่าง
ใกล้ชิดของ อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
ควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ รวมถึงการเขียน
วิทยานิพนธ์ ฉบับสมบู รณ์ และสอบป้ องกั น
วิทยานิพนธ์ โดยอยู่ในกรอบคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณของการวิจัย 
 Research in pharmaceutical care 
leading to new generalizable knowledge 
or development of pharmaceutical care, 
within ethical or moral and codes of 
conducts in doing research, under 
supervision of supervisory teams and 
advisory committee of thesis; thesis writing 
and thesis defense 

 
561-883 วิทยำนิพนธ์              36 (0-108-0) 
 (Thesis) 
 งานวิจัยทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 
ซึ่งน าไปสู่องค์ความรู้ใหม่ หรือการพัฒนาทางการ
บริบาลทางเภสัชกรรม ภายใต้การดู แลอย่าง
ใกล้ชิดของ อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
ควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ รวมถึงการเขียน
วิทยานิพนธ์ ฉบับสมบู รณ์ และสอบป้องกั น
วิทยานิพนธ์ โดยอยู่ในกรอบคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณของการวิจัย 
 Research in pharmaceutical care 
leading to new generalizable knowledge 
or development of pharmaceutical care, 
within ethical or moral and codes of 
conducts in doing research, under 
supervision of supervisory teams and 
advisory committee of thesis; thesis writing 
and thesis defense 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

561-884 วิทยำนิพนธ์             48 (0-144-0) 
 (Thesis) 
 งานวิจัยทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 
ซึ่งน าไปสู่องค์ความรู้ใหม่ หรือการพัฒนาทางการ
บริบาลทางเภสัชกรรม ภายใต้การดูแลอย่าง
ใกล้ชิดของ อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
ควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ รวมถึงการเขียน
วิทยานิพนธ์ ฉบับสมบู รณ์ และสอบป้องกั น
วิทยานิพนธ์ โดยอยู่ในกรอบคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณของการวิจัย 
 Research in pharmaceutical care 
leading to new generalizable knowledge 
or development of pharmaceutical care, 
within ethical or moral and codes of 
conducts in doing research, under 
supervision of supervisory teams and 
advisory committee of thesis; thesis writing 
and thesis defense 
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