
คำอธิบายรายวิชา 

AN 2113 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 1  3(3/3-0-0)

 Anatomy and Physiology I

วิชาบังคับกอน: BI 1052พฤกษศาสตรเบื้องตนและชีววิทยาเซลล

 จุลกายวิภาคศาสตร มหกายวิภาคศาสตร และสรีรวิทยาของรางกาย

มนุษย โครงสรางการทำงานและการควบคุมของอวัยวะและระบบตางๆ ความ

สัมพันธของสวนตางๆ ของรางกาย  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการทำ

หนาที่การงานของแตละระบบในสภาวะปกติไดแก ระบบประสาท ระบบกลาม

เนื้อ ระบบโครงกระดูกและการเคลื่อนไหว ระบบตอมไรทอ และระบบ

สืบพันธุ

AN 2123 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 2  3(3/3-0-0)

 Anatomy and Physiology II

วิชาบังคับกอน: AN 2113กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 1

 จุลกายวิภาคศาสตร มหกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของรางกาย

มนุษย โครงสรางการทำงานและการควบคุมของอวัยวะและระบบตางๆ ความ

สัมพันธของสวนตางๆ ของรางกาย การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการทำหนาที่

การงานของแตละระบบในสภาวะปกติ ไดแก ระบบไหลเวียน ระบบหายใจ 

ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถาย และสรีรวิทยาของการปรับตัว

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

 Anatomy and Physiology Laboratory I

วิชาบังคับรวม:AN 2113 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 1

 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของเซลลเนื้อเยื่ออวัยวะ

ตางๆ ระบบประสาท ระบบโครงกระดูก ระบบกลามเนื้อ ระบบตอมไรทอและ

ระบบสืบพันธุ

  

AN 2161 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 2     1(0-1/3-0)

 Anatomy and Physiology Laboratory II

วิชาบังคับรวม: AN 2123กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 2

 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของเซลลเน้ือเย่ืออวัยวะ

ตางๆ ของระบบไหลเวียน ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหารและระบบขับถาย

BH 2333 ชีวเคมีพื้นฐาน              3(3/3-0-0)

 Basic Biochemistry

วิชาบังคับกอน: BI 1052 พฤกษศาสตรเบื้องตนและชีววิทยาเซลลและCH 1383อินทรียเคมีเบื้องตน

 สวนประกอบ โครงสราง คุณสมบัติทางเคมีของสารชีวโมเลกุลรวม

ถึงบทบาท หนาที่ และกระบวนการเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล จำพวก

คารโบไฮเดรต ลิพิด กรดอะมีโน โปรตีน กรดนิวคลีอิค เอนไซม โคเอนไซม 

จลนศาสตรของเอนไซมตลอดจนความผิดปกติของเมแทบอลิซึมของสารชีว

โมเลกุล การควบคุมรางกายใหอยูในภาวะสมดุล พันธุศาสตรชีวเคมี การ

แสดงออกของสารพันธุกรรม และหลักของพันธุวิศวกรรม

22
คูมือการศึกษา  ปการศึกษา 2564

BI 1052 พฤกษศาสตรเบื้องตนและชีววิทยาเซลล               2(2/2-0-0)

 Fundamental Botany and Cell Biology

วิชาบังคับกอน: ไมมี

 สัณฐานวิทยาเบื้องตน อนุกรมวิธาน และการตรวจสอบเอกลักษณ

ของพืช วัฎจักรของเซลล การเกิดเซลล การเจริญเติบโตของเซลล การตายของ

เซลลกับมะเร็ง กิจกรรมของเซลล รวมถึงศักยไฟฟาของเยื่อหุมเซลล สัญญาณ

และการสื่อสารของเซลล โครงรางเซลลและการเคลื่อนที่ของเซลล การลำเลียง

โปรตีน และการระบุปลายทางของการลำเลียง

CH 1383 อินทรียเคมีเบื้องตน    3(3/3-0-0)

 Introduction to Organic Chemistry

วิชาบังคับกอน: ไมมี

 โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี การจำแนกและการเรียกชื่อ

สารประกอบอินทรีย สมบัติทางกายภาพและปฏิกิริยาของสารประกอบ

อินทรียประเภทตางๆ ไดแก สารประกอบไฮโดรคารบอน แอลกอฮอล ฟนอล 

อีเธอร อัลดีไฮด คีโตน กรดคารบอกซิลิกและอนุพันธ เอมีน และสารชีว

โมเลกุล

CH 2263 อินทรียเคมี           3(3/3-0-0)

 Organic Chemistry

วิชาบังคับกอน:CH 1383อินทรียเคมีเบื้องตน

 ศึกษาสเตอริโอเคมี ปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรียประเภทตางๆ และ

กลไกการเกิดปฏิกิริยา สารประกอบพอลินิวเคลียรอะโรเมติก สารประกอบเฮท

เทอโรไซคลิก สารผลิตภัณฑธรรมชาติ พอลิเมอรสังเคราะห

CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป  1(0-1/2-0)

 ในชีวิตประจำวัน

 Application ofSoftware in Daily Life

วิชาบังคับกอน:ไมมี

 วิธีการใชงานโปรแกรมสำเร็จรูปประเภทตางๆ อาทิ  โปรแกรม

ประมวลผลคำ โปรแกรมตารางการคำนวณ  โปรแกรมเพื่อการนำเสนองาน 

โปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล โปรแกรมสำหรับการพัฒนาเว็บเพจ การ

ประยุกตใชงานในชีวิตประจำวัน หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการใชงาน

EG 5273 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร 1 3(3/3-0-0)

 English for Pharmacy Students I

วิชาบังคับกอน: GE 1063ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

 ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ การอานจับใจความในภาษาอังกฤษ 

ทักษะการเขียนงาน โดยใชคำศัพทและสำนวนที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของ

นักศึกษา ทักษะในการเขียนเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพที่เกี่ยวของกับ

สาขาวิชาชีพ

คำจำกัดความของเงื่อนไขรายวิชา*

: วิชาบังคับกอน (Prerequisite) หมายถึง รายวิชาที่ตองเรียนมากอนและตองสอบผาน 

: วิชาบังคับรวม (Corequisite) หมายถึง รายวิชาที่ตองเรียนกอนหรือเรียนพรอมกับรายวิชานั้น 

 (ในกรณีที่ตองเรียนกอน นักศึกษาตองผานการเรียนและการประเมินผล โดยไมมีความจำเปนตองสอบผาน ซึ่งตางจาก Prerequisite)

:  วิชาเคยเรียน (Attained Course/s) หมายถึง รายวิชาท่ีนักศึกษาตองผานการเรียนและไดรับการประเมินผล โดยไมจำเปนตองสอบผาน [ไดรับเกรดใด ๆ (A ถึง F)]



EG 5283 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร 2  3(3/3-0-0)

 English for Pharmacy Students II

วิชาบังคับกอน: EG 5273ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร 1

 ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจเนื้อหาสาระจากสื่อประเภทตางๆ 

ทักษะการสนทนา การนำเสนอในที่ประชุมและการอภิปรายเปนภาษาอังกฤษ

ในหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา

GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร   3(3/3-0-0)

 Thai Language and Communication

วิชาบังคับกอน: ไมมี

 ฝกทักษะการใชภาษาไทยในชีวิตและสังคม ดานการฟง การพูด การ

อานและการเขียน การฟงและการอานจับใจความ การพูดในที่ประชุม การ

เขียนรูปแบบตางๆ การใชภาษาสื่อมวลชน การอานสิ่งพิมพประเภทตางๆ เพื่อ

เปนเครื่องมือในการศึกษาหาความรู และการใชภาษาไทยในการสื่อสารในชีวิต

ประจำวัน การรูเทาทันความเปลี่ยนแปลงทางภาษาไทยที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้ง

ฐานะผูรับสารและผูสงสาร

GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1           3(2/2-1/2-0)

 English for Communication I

วิชาบังคับกอน: ไมมี

 การใชทักษะภาษาทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอานและการ

เขียน โดยเนนการฟงและการพูดในชีวิตประจำวัน

GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2              3(2/2-1/2-0)

 English for Communication II

วิชาบังคับกอน: GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

 การใชทักษะภาษาทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอาน และการ

เขียนในระดับที่สูงขึ้น โดยเนนการฟงและการพูดในชีวิตประจำวัน

GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต   2(2/2-0-0)

 Worldviews and Ways of Life

วิชาบังคับกอน: ไมมี

 ความหมายและความสำคัญของโลกทัศน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอโลก

ทัศน โลกทัศนกับการดำเนินชีวิตที่ดีงามเพื่อเขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง 

ผูอื่น สังคมและสิ่งแวดลอม ทามกลางพหุวัฒนธรรม โลกทัศนที่มีตอการอุทิศ

ตนเพื่อสวนรวม และการเปนพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมและของโลก

GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต   2(2/2-0-0)

 Psychology for Living

วิชาบังคับกอน: ไมมี

 ศาสตรเกี่ยวกับความเขาใจตนเอง การตระหนักในคุณคาของตน 

ความเขาใจผูอื่น การสรางความสัมพันธ การมีสุขภาพจิตที่ดีในการดำรงชีวิต 

เสริมสรางการทำงานรวมกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการกับปญหา

และการพัฒนาศักยภาพแหงตน

GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก   2(2/2-0-0)

 Thailand in Contemporary World Events

วิชาบังคับกอน: ไมมี

 การปรับตัวของไทยดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและ

สิ่งแวดลอม การสื่อสารและ เทคโนโลยียุคดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม

ทางธุรกิจ โอกาสและผลกระทบจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ  แนวโนมของ

ภูมิภาคเอเซียและสถานการณโลกในอนาคต ตลอดจนความรวมมือในการแก

ปญหาของประชาคมโลก เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน

GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง           2(2/2-0-0)

 Life and Sufficiency Economy

วิชาบังคับกอน: ไมมี

 ความเปนมา และความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ การ

ประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน 

แนวทางการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติตนตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง  

ความสัมพันธระหวางเกษตรทฤษฎีใหมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณี

ศึกษาในโครงการพระราชดำริ การประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ

อุตสาหกรรม การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจพอเพียงกับการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กรณีตัวอยางเศรษฐกิจพอเพียงและการรวมเปน

พลังขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู  2(2/2-0-0)

 Information Technology and Learning

วิชาบังคับกอน: ไมมี

 การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันและโปรแกรม

ประยุกตในการสืบคนขอมูล การแสวงหาความรู การสื่อสารและการแลก

เปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายคอมพิวเตอร ฐานขอมูลและแหลง

ขอมูลเพื่อการเรียนรู คุณธรรม จริยธรรมในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

GE 1142 จีนศึกษา                             2(2/2-0-0)

 Chinese Studies

วิชาบังคับกอน: ไมมี

 ลักษณะภูมิประเทศ เหตุการณสำคัญทางประวัติศาสตร การ

ปกครอง ชนชาติ ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาและวิถีแหงจีน

GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม       2(1/1-1/2-0)

 Holistic Health Care

วิชาบังคับกอน: ไมมี

 การดูแลสุขภาพแบบองครวม องคประกอบของสุขภาพองครวม 

การดูแลสุขภาพและการดำเนินชีวิตแบบองครวม โครงสรางและหนาที่การ

ทำงานของรางกายมนุษย ชีวิตกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพการ

ปฐมพยาบาลและการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐานการเลือกบริโภคอาหารเพื่อ

สุขภาพ การนำความรู และทักษะการออกกำลังกายไปประยุกตใชในชีวิต

ประจำวันไดอยางเหมาะสม การฝกภาคปฏิบัติที่เนนการเสริมสรางสุขภาพแบบ

องครวม
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GE 2102 เพศวิถีศึกษา    2(2/2-0-0)

 Sexuality Education

วิชาบังคับกอน: ไมมี

 ความรู ความเขาใจในเรื่องเพศที่ครอบคลุมถึงพัฒนาการในแตละ

ชวงวัยของนักศึกษา การมีความสัมพันธกับผูอื่น การพัฒนาทักษะสวนบุคคล 

พฤติกรรมทางเพศ สุขภาวะทางเพศ มิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่สงผลกระ

ทบตอเรื่องเพศ รวมทั้งสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารและความรูเกี่ยวกับอนามัย

เจริญพันธุที่ใหความสำคัญกับความหลากหลายและความเสมอภาคทางเพศ 

ทางเลือกในการดำเนินชีวิตทางเพศไดอยางปลอดภัย

  

GE 2122 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   2(2/2-0-0)

 Chinese for Communication

วิชาบังคับกอน: ไมมี

 สัทอักษรพินอิน โดยเนนการฟง พูดคำศัพท รูปประโยคภาษาจีนใน

สถานการณประจำวันและวิชาชีพพื้นฐาน  ความรูดานไวยากรณเบื้องตน

GE 2142 อาเซียนศึกษา    2(2/2-0-0)

 Asean Studies

วิชาบังคับกอน: ไมมี

 พัฒนาการของอาเซียน  ความเปนมาของชาติสมาชิกอาเซียน  

โอกาส  ผลกระทบ  และความรวมมือระหวางประชาคมอาเซียนใน 3 เสา

หลัก  ดานความมั่นคง  ดานเศรษฐกิจ  ดานสังคมและวัฒนธรรม

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

 Modern Entrepreneurship

วิชาบังคับกอน: ไมมี

 แนวคิดในการจัดการธุรกิจ  ความสำคัญของธุรกิจ  พื้นฐานความรู

ทางธุรกิจ  ที่สามารถนำไปใชในการเปนผูประกอบการ การวางแผนธุรกิจเพื่อ

ใชในการดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม  สิ่งแวดลอม  โดยการใช

หลักธรรมาภิบาลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศใหยั่งยืน

GE 2162 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา    2(2/2-0-0)

 Learning Skills in Higher Education

วิชาบังคับกอน: ไมมี

 ความสำคัญของทักษะการเรียน คุณลักษณะของผูที่ประสบผลสำเร็จ

ในการเรียน เตรียมพรอมที่จะเรียนดวยการสรางแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีตอ

การเรียน การตั้งเปาหมายในการเรียน การวางแผนการเรียนและการบริหาร

เวลา การสรางสมาธิในการเรียน การจดบันทึกคำบรรยาย การอาน การเตรียม

ตัวสอบ การทำขอสอบและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต   2(2/2-0-0) 

 Aesthetics for Life

วิชาบังคับกอน: ไมมี

 ความหมาย ประวัติและพัฒนาการแนวคิดทางสุนทรียศาสตร ความ

สัมพันธระหวางความงาม ความดีและความจริง ความซาบซึ้งในคุณคาแหง

ความงามตามธรรมชาติและความงามที่มนุษยสรางขึ้น ศิลปะกับศีลธรรม 

คุณคาแหงความงามของชีวิต

GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย   2(2/2-0-0)

 Thai Culture and Wisdom

วิชาบังคับกอน: ไมมี

 ความหมาย ความสำคัญ ลักษณะสังคม วัฒนธรรมและภูมิปญญา

ไทย บทบาทหนาที่ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย ความหลาก

หลายและลักษณะรวมทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย วิถีชีวิตและแบบแผน

ความคิดความเชื่อทางวัฒนธรรมในปจจุบัน การเห็นคุณคา การอนุรักษ พัฒนา

และสรางสรรควัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยกับการแกไขปญหาสังคมอยาง

สรางสรรคในยุคโลกาภิวัตน

 

GE 2202 กฎหมายกับสังคม    2(2/2-0-0)

 Law and Society

วิชาบังคับกอน: ไมมี

 ความสัมพันธระหวางสังคม รัฐกับกฎหมาย ทฤษฎีและแนวคิดทาง

สังคมวิทยาทางกฎหมาย ปฏิสัมพันธระหวางกฎหมายกับสังคมตอการสรางกฎ

เกณฑแหงกฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย และการปฏิบัติตามกฎหมายใน

สภาพความจริงของสังคม กรณีศึกษาและสถานการณจำลอง บทบาทของ

กฎหมายกับสังคมในมิติทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและสิ่ง

แวดลอม 

GE 2212 ภาวะผูนำกับการจัดการ   2(2/2-0-0)

 Leadership and Management

วิชาบังคับกอน: ไมมี

 ลักษณะของผูนำและภาวะความเปนผูนำ การพัฒนาและบูรณ

าการ กระบวนการทางการจัดการเพื่อพัฒนาทักษะทางความคิดและทักษะทาง

ดานการทำงานรวมกับผูอื่น

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

 Humans and Environments

วิชาบังคับกอน: ไมมี

 ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ปญหาและ

ผลกระทบจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  แนวทางการ

แกปญหาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนและ

สรางความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดลอม
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GE 2242 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม   2(2/2-0-0)

 Intercultural Communication

วิชาบังคับกอน: ไมมี

 วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี คานิยม ความเชื่อและการ

ดำเนินชีวิตของบุคคลตางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอการสื่อสาร กระบวนการ

สื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธ ความสำคัญการตระหนักถึงวัฒนธรรมที่แตก

ตาง การเลือกใชสื่อและเตรียมสารใหเหมาะกับผูรับสาร

GE 2292 การคิดเชิงระบบกับการแกปญหา  2(2/2-0-0)

 ในชีวิตประจำวัน  

 Systematic Thinking and Problem Solving 

 in Daily Life

วิชาบังคับกอน: ไมมี

 ความหมายและคุณคาของการคิด การคิดเชิงวิเคราะหกับการคิดเชิง

ระบบ หลักและวิธีการคิดเชิงระบบ การใชปญญาหาเหตุผลและการวิเคราะห

การใชเหตุผลผิดที่ปรากฏในชีวิตประจำวัน

MA 1012 แคลคูลัสเบื้องตน           2(2/2-0-0)

 Basic Calculus

วิชาบังคับกอน: ไมมี

 การแกระบบสมการเชิงเสนโดยใชกฎของเครเมอร เวกเตอรในปริภูมิ 

3 มิติ  ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชัน การอินทิเกรต

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

 Microbiology Laboratory

วิชาบังคับรวม: MI 2133จุลชีววิทยา

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคทางจุลชีววิทยา ไดแก การศึกษา

จุลินทรียภายใตกลองจุลทรรศน เทคนิคการแยกเชื้อบริสุทธิ์ การวัดปริมาณ

จุลินทรีย การกำจัดและยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย การพิสูจนเอกลักษณและ

สมบัติเฉพาะของจุลชีพ การตรวจวิเคราะหคุณภาพอาหาร น้ำ นม เครื่อง

สำอางและเภสัชภัณฑ

MI 2133 จุลชีววิทยา    3(3/3-0-0)

 Microbiology

วิชาบังคับกอน: BI 1052 พฤกษศาสตรเบื้องตนและชีววิทยาเซลล

 ศึกษาจุลินทรียจำพวกแบคทีเรีย รา ไวรัส และปรสิต  ในดาน

สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา เมแทบอลิซึมและพันธุกรรม การเจริญและการแพร

พันธุของจุลินทรีย การควบคุมจุลินทรีย ความสัมพันธระหวางจุลินทรียกับโฮ

สท จุลินทรียที่กอใหเกิดโรคในคน ยาปฏิชีวนะและจุลชีววิทยาประยุกตทาง

เภสัชกรรม

MT 3412 วิทยาภูมิคุมกันทางการแพทย            2(2/2-0-0)
 Medical Immunology

วิชาบังคับกอน: MI 2133 จุลชีววิทยาและ AN 2123 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 2

 กลไกชนิดและลักษณะจำเพาะของปฏิกิริยาโตตอบของรางกายตอ

สิ่งแปลกปลอมเพื่อสรางภูมิตานทานซึ่งอาจเปนประโยชนหรือโทษตอรางกาย 

เซลลที่รับผิดชอบโดยตรงหรือเกี่ยวของกับระบบภูมิตานทาน วิธีการและหลัก

การของการตรวจสอบและการวัดปฏิกิริยาตอบสนองนั้น การวัดระดับภูมิ

ตานทาน การพยากรณความกาวหนาของโรคโดยอาศัยปฏิกิริยาระหวาง

แอนติเจนกับแอนติบอดีและแอนติเจนกับเซลลที่เกิดขึ้นในหลอดทดลองและใน

รางกายระบบภูมิคุมกันที่เกี่ยวของกับการปลูกถายอวัยวะ การเกิดโรคมะเร็ง 

ภูมิคุมกันตอตนเอง ภูมิคุมกันบกพรอง หลักการเอนไซมอิมมูโนแอสเสและเท

คนิคใหมๆ ทางวิทยาภูมิคุมกันที่ประยุกตใชในวงการแพทย

PV 1601 บทนำสูวิชาชีพเภสัชกรรม   1(1/1-0-0)          

 Pharmacy Orientation

วิชาบังคับกอน: ไมมี

 บทนำเขาสูวิชาชีพเภสัชกรรม ประวัติ และความเปนมาของวิชาชีพ 

ปรัชญาแหงวิชาชีพและจรรยาบรรณ ขอบขายงาน เภสัชกรรม เภสัชศาสตร

ศึกษาในประเทศไทย การประยุกตใชตำราหลักและการคนควา องคกรวิชาชีพ

ตางๆ บทบาทของเภสัชกรในสาขาวิชาชีพตางๆแนวโนมของวิชาชีพ

เภสัชกรรม

PV 2003 พยาธิวิทยาคลินิก 3(3/3-0-0)

 Clinical Pathology

วิชาบังคับรวม: AN 2123 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 2 และ MT 3412วิทยาภูมิคุมกันทางการแพทย

 ความรูพื้นฐานของการเกิดโรคตอระบบตางๆ ของรางกายและการ

ตอบสนองของรางกายตอความผิดปกติที่เกิดขึ้น สาเหตุและพยาธิสภาพ

ลักษณะอาการของโรคตางๆ รวมถึงโรคที่เกิดจากสิ่งแวดลอม โรคที่เกี่ยว

เนื่องจากพันธุกรรม การควบคุมการทำงานของรางกายในภาวะปกติและภาวะ

ที่เปนโรค เมตาบอลิสมของสารชีวเคมีในภาวะปกติและผิดปกติ การ

เปลี่ยนแปลงของสารชีวเคมีในเลือดและของเหลวในรางกายเมื่อเกิดพยาธิ

สภาพของอวัยวะตางๆ การแปลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัย 

ติดตามการรักษาและพยากรณโรค

 

PV 2013 เภสัชวิทยา 1        3(3/3-0-0)

 Pharmacology I

วิชาบังคับรวม: PV 2023เภสัชวิทยา 2และ PV 2031ปฏิบัติการเภสัชวิทยา

วิชาเคยเรียน: PV 2003 พยาธิวิทยาคลินิก

 หลักการทั่วไปการออกฤทธิ์ยา กลวิธานการออกฤทธิ์ของยาตนแบบ

ในระดับโมเลกุล ระดับเซลล และระดับอวัยวะ ปจจัยที่มีผลกระทบตอระดับยา

ในรางกาย การดูดซึมยา การแพรกระจายยา การเปลี่ยนสภาพของยาและการ

ขับถายยา การออกฤทธิ์ของยาตอระบบประสาทสวนกลาง  ระบบประสาท

อัตโนมัติ ระบบหลอดเลือดและหัวใจ ยาที่มีผลตอเม็ดเลือดและไขมันในเลือด
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PV 2023 เภสัชวิทยา 2    3(3/3-0-0)

 Pharmacology II

วิชาบังคับรวม: PV 2013เภสัชวิทยา 1

 การศึกษาการออกฤทธิ์ของยาตอระบบตอมไรทอ ระบบทางเดิน

อาหาร ระบบขับถาย ยาที่ใชบำบัดโรคติดเชื้อ ยาที่เปนเคมีบำบัด ยาบำบัดการ

อักเสบ ยาระงับปวด ยาแกแพและยาที่มีผลตอระบบภูมิคุมกัน

PV 2031 ปฏิบัติการเภสัชวิทยา   1(0-1/3-0)

 Pharmacology Laboratory

วิชาบังคับรวม: PV 2023เภสัชวิทยา 2

 ศึกษาและทดลองวิธีการประเมินฤทธิ์ยา ตำแหนงการออกฤทธิ์ยาตอ

ระบบตอมไรทอ ระบบขับถาย การศึกษาฤทธิ์ของยาที่สำคัญในสัตวทดลองหรือ

ในอวัยวะแยกสวน การดูดซึม การกระจายตัวและการขับถายของยา ผลของยา

ตอระบบประสาทสวนกลางและระบบประสาทอัตโนมัติ

PV 2203 ชีวเภสัชศาสตรและเภสัชจลนศาสตร   3(3/3-0-0)

 Biopharmaceutics and Pharmacokinetics

วิชาบังคับกอน: MA 1012 แคลคูลัสเบื้องตน และ AN 2123กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 2

 เภสัชจลนศาสตรของการบริหารยาในรูปแบบตางๆ การคำนวณหา

คาพารามิเตอรทางเภสัชจลนศาสตรที่อธิบายกระบวนการดูดซึม การกระจาย 

เมทาบอลิซึมและการกำจัดยา ปจจัยตางๆ ที่มีผลตอกระบวนการดังกลาว 

ไดแก ดานสรีรวิทยา คุณสมบัติทางเคมีฟสิกสวิธีการบริหารยา รูปแบบยาและ

ลักษณะเฉพาะของผูปวย เชน เพศ อายุ น้ำหนักตัวและความแปรปรวน

ระหวางบุคคล การปรับขนาดยาในผูปวยโรคไต การศึกษาชีวสมมูลและการ

แปลผล การคัดเลือกผลิตภัณฑยาโดยใชขอมูลดานชีวเภสัชกรรมและเภสัช

จลนศาสตร  

  

PV 2212 พื้นฐานการปฏิบัติทางเภสัชกรรม           2(1/1-1/3-0)      

 Fundamentals of Pharmacy Practice

วิชาบังคับกอน: ไมมี

 การใชอุปกรณเครื่องมือและเทคนิคพื้นฐานในทางเภสัชกรรม บทนำ

เภสัชภัณฑรูปแบบตางๆ การคำนวณทางเภสัชกรรม คาความเปนกรดดางและ

ระบบบัฟเฟอร การสืบคนขอมูลจากเภสัชตำรับและหนังสือทางเภสัชศาสตร 

คำยอภาษาละตินที่เกี่ยวของกับใบสั่งยาและการอานใบสั่งยา

PV 2603 ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร          3(2/2-1/3-0)

 Research Methodology 

 for Pharmaceutical Sciences

วิชาบังคับกอน: PV 1601 บทนำสูวิชาชีพเภสัชกรรม

 ความหมายและความสำคัญของงานวิจัย กระบวนการวิจัย การตั้ง

ประเด็นปญหา การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การตั้งสมมติฐาน

และวัตถุประสงค การเลือกกำหนดขนาดตัวอยางการสุมตัวอยาง การสราง

เครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ เชิงพรรณนาและ

เชิงอนุมานเบื้องตน การแปลผล การนำเสนอขอมูล การเขียนรายงานการวิจัย 

การนำเสนอผลงานวิจัย การเขียนโครงงานวิจัย การประเมินวรรณกรรมและ

จริยธรรมในการวิจัย

PV 2612 เภสัชสาธารณสุข    2(2/2-0-0)

 Public Health Pharmacy

วิชาบังคับกอน: ไมมี

 หลักการเบื้องตนเกี่ยวกับการสาธารณสุข นโยบายดานสาธารณสุข

และระบบสุขภาพของประเทศไทย เชน บัญชียาหลักแหงชาติ นโยบายดาน

ความปลอดภัยของผูปวย ระบบยาของประเทศไทย การวางแผนดำเนินงาน

ดานสาธารณสุข บทบาทและความรับผิดชอบของวิชาชีพเภสัชกรในงาน

สาธารณสุข ปจจัยเกี่ยวของกับระบบสาธารณสุข

PV 3003 เภสัชบำบัด 1           3(2/2-1/3-0)

 Pharmacotherapy I

วิชาเคยเรียน: PV 2023เภสัชวิทยา 2

 หลักการรักษาโรคดวยยา โดยคำนึงถึงผลกระทบจากลักษณะ

พันธุกรรม ปฏิกิริยาระหวางยาฯลฯ หลักความสัมพันธของพยาธิวิทยากับเภสัช

บำบัดในมนุษย กลไกการเกิดโรค สาเหตุ อาการและพยาธิสภาพของโรค  เปา

หมายของการรักษา การวางแผนการรักษา การเลือกใชยาตามแนวทางการ

รักษามาตรฐานไดอยางถูกตองในโรคตอไปนี้ ความดันโลหิตสูง หลอดเลือด

หัวใจตีบ หัวใจลมเหลว ไขมันในเลือดผิดปกติ โรคเบาหวาน ภาวะเสียสมดุล

กรดดาง น้ำและอิเล็กโตรไลต โรคไตและโรคอื่นๆ

 ฝกปฏิบัติ คิดวิเคราะห รวมอภิปรายและนำเสนอกรณีศึกษาผูปวย 

ที่สอดคลองกับทฤษฎีที่เรียน

PV 3012 พิษวิทยาคลินิก    2(2/2-0-0)

 Clinical Toxicology 

วิชาเคยเรียน:PV 2013เภสัชวิทยา 1และ PV 2023เภสัชวิทยา 2

 หลักการพื้นฐานทางพิษวิทยา การวินิจฉัยและการรักษาผูปวยที่ได

รับสารพิษ การจัดการผูปวยเมื่อไดรับสารพิษ การไดรับยาเกินขนาด การใชยา

ในทางที่ผิด สารเคมีที่ใชในครัวเรือน สารเคมีในการเกษตร การรักษาโดยใชยา

แกพิษ พิษจากสัตวและการรักษา

PV 3023 เภสัชบำบัด 2           3(2/2-1/3-0) 

 Pharmacotherapy II 

วิชาเคยเรียน: PV 3003เภสัชบำบัด 1

 หลักความสัมพันธของพยาธิวิทยากับเภสัชบำบัดในมนุษย กลไกการ

เกิดโรค สาเหตุ อาการและพยาธิสภาพของโรคและการเลือกใชยาตามแนวทาง

การรักษามาตรฐานไดอยางถูกตองในโรคหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคจมูก

อักเสบภูมิแพ ความผิดปกติของระบบตา การแพทางผิวหนัง หลักการใชยาตาน

จุลชีพ การปองกันการดื้อยาของเชื้อ การแกไขปญหาการดื้อยาในโรคติดเชื้อตอ

ไปนี้ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ โรควัณโรค โรคติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะ

และระบบสืบพันธุ โรคติดเชื้อบนผิวหนัง โรคติดเชื้อระบบตา โรคติดเชื้อเอช

ไอวี โรคพยาธิและโรคอื่นๆ รวมถึงการใชวัคซีนปองกันโรค  

 ฝกปฏิบัติวิเคราะห นำเสนอและรวมอภิปรายกรณีศึกษาผูปวย ที่

สอดคลองกับทฤษฎีที่เรียน
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PV 3031 การจายยาและการใหคำปรึกษาดานยา 1 1(0-1/3-0)

 Dispensing &Counseling I 

วิชาบังคับรวม:PV 3033เภสัชบำบัด 2

 ฝกปฏิบัติการ การซักประวัติอาการและการใชยาของผูปวย การ

เลือกจายยา การแนะนำขนาดยาและวิธีใชที่ถูกตอง เหมาะสมใหแกผูปวย โดย

เนนย้ำดานการจายยา ผลิตภัณฑยาเทคนิคพิเศษ รวมถึงการวิเคราะหใบสั่งยา 

อันตรกิริยาของยา รูปแบบยาเตรียม การระมัดระวังในการจายยาชื่อพองมอง

คลาย เปนตน การใหความรูผูปวยในการดูแลสุขภาพเบื้องตนและการประเมิน

ความรวมมือของผูปวย โดยตามเนื้อหาที่สอดคลองกับในวิชาเภสัชบำบัด 1 

และ 2

PV 3203 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1            3(3/3-0-0) 

 Pharmaceutical Technology I

วิชาเคยเรียน: PV 2212พื้นฐานการปฏิบัติทางเภสัชกรรม

 เภสัชภัณฑรูปแบบตางๆ คุณสมบัติฟสิกสเคมีพื้นฐานในทาง

เภสัชกรรม ปรากฎการณระหวางผิว วิทยาศาสตรการไหล สารปรุงแตงยา 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการละลาย การเตรียมผลิตภัณฑยาในรูปแบบสารละลาย 

เชน ยาน้ำใสสารละลายอิเล็กโตรไลต สารละลายสภาพตึง เภสัชบรรจุภัณฑ 

จลนศาสตรการเสื่อมสลายของผลิตภัณฑรูปแบบของเหลว

PV 3211 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1  1(0-1/3-0)

 Pharmaceutical Technology LaboratoryI

วิชาบังคับรวม: PV 3203เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1

 การระบุชนิดรูปแบบเภสัชภัณฑ การเตรียมผลิตภัณฑรูปแบบ

ของเหลวชนิดตางๆ ดวยเทคนิคทางเภสัชกรรมที่ถูกตองและสารปรุงแตงทาง

เภสัชกรรมที่เหมาะสม เทคนิคการเพิ่มการละลาย การเตรียมสารละลายสภาพ

ตึง การประเมินคุณสมบัติทางกายภาพของของเหลว เชนการวัดแรงตึงผิวและ

แรงตึงระหวางผิว ความหนืด การศึกษาความคงตัวของสารละลายยา 

PV 3223 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2   3(3/3-0-0)

 Pharmaceutical Technology II

วิชาเคยเรียน: PV 3203เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1

 ทฤษฎีคอลลอยดและเภสัชภัณฑรูปแบบคอลลอยด เชน แมกมา มิ

ลค ยาเจลและยาละอองลอย ทฤษฎีการเตรียมและการประเมินคุณสมบัติทาง

กายภาพของเภสัชภัณฑรูปแบบกระจายตัวชนิดอื่น ไดแก ยาน้ำแขวนตะกอน 

ยาอิมัลชัน ยาขี้ผึ้ง ยาเพสต ยาเหน็บ เปนตน ระบบนำสงยาทางผิวหนังและการ

ซึมผานยา  เทคโนโลยีนาโนทางเภสัชผลิตภัณฑ

PV 3231 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2    1(0-1/3-0)

 Pharmaceutical Technology Laboratory II

วิชาบังคับรวม: PV 3223เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2

 การเตรียมผลิตภัณฑรูปแบบคอลลอยดและเภสัชภัณฑรูปแบบ

กระจายตัวชนิดอื่น เชน  มิลค แมกมา ยาน้ำแขวนตะกอน ยาอิมัลชัน ยาโล

ชัน ยาขี้ผึ้ง ยาเพสต ยาเจล และยาเหน็บ การศึกษาการปลดปลอยยาจากเภสัช

ภัณฑรูปแบบกระจายตัว การเตรียมผลิตภัณฑยาสำหรับผูปวยเฉพาะราย

PV 3402 เภสัชวิเคราะห 1    2(2/2-0-0)

 Pharmaceutical Analysis I

วิชาบังคับกอน: CH 1383อินทรียเคมีเบื้องตน

 หลักการเทคนิคและความรูทั่วไปในการวิเคราะหเภสัชภัณฑตาม

ตำรายาดวยวิธีทางเคมี โดยใชปฏิกิริยากรด-เบส ทั้งในตัวทำละลายที่เปนน้ำ

และไมใชน้ำปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบเชิงซอน ปฏิกิริยาออกซิเดชัน

-รีดักชัน ปฏิกิริยาการเกิดตะกอนและการวิเคราะหโดยวิธีวัดมวล รวมทั้งความ

รูเบื้องตนในการวิเคราะหขอมูลและการประเมินผลการวิเคราะห

PV 3411 ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห 1   1(0-1/3-0)

 Pharmaceutical Analysis Laboratory I

วิชาบังคับรวม: PV 3402 เภสัชวิเคราะห 1

 ฝกปฏิบัติเทคนิคการไทเทรตเพื่อการวิเคราะหหาปริมาณตัวยาสำคัญ

ในเภสัชภัณฑที่สอดคลองกับเนื้อหาในภาคบรรยายวิชาเภสัชวิเคราะห 1

PV 3423 เคมีของยา 1    3(3/3-0-0)

 Medicinal Chemistry I

วิชาเคยเรียน: PV 2013 เภสัชวิทยา 1 

 คุณสมบัติทางเคมีฟสิกสและสเตอริโอเคมี โครงสรางทางเคมีของ

ยา การเกิดอันตรกิริยาระหวางยากับตัวรับ การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของยาใน

รางกาย ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการคนพบและพัฒนาตัวยา ความสัมพันธ

ระหวางสูตรโครงสรางเคมีกับการออกฤทธิ์ของยาและกลไกการออกฤทธิ์ของ

ยาในกลุมที่ออกฤทธิ์ตอระบบประสาทสวนกลาง ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบ

ประสาทอัตโนมัติ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ยาชาเฉพาะที่และสารชวย

วินิจฉัย

PV 3433 เคมีของยา2                     3(3/3-0-0)

 Medicinal Chemistry II

วิชาบังคับกอน:PV 3423Medicinal Chemistry I

 คุณสมบัติทางเคมีฟสิกสและสเตอริโอเคมี โครงสรางทางเคมีของ

ยา ความสัมพันธระหวางสูตรโครงสรางเคมีกับการออกฤทธิ์ของยาและกลไก

การออกฤทธิ์ของยาในกลุมที่ออกฤทธิ์ตอระบบทางเดินอาหาร ตอมไรทอ 

ฮอรโมน สเตียรอยด วิตามิน ยาระงับปวดและตานอักเสบ ยาตานมะเร็ง ยา

ตานไวรัส ยาตานแบคทีเรียและปรสิต

PV 3443 เภสัชวิเคราะห 2     3(3/3-0-0)

 Pharmaceutical Analysis II

วิชาบังคับกอน:PV 3402 เภสัชวิเคราะห 1

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการ และการประยุกตใชเครื่องมือใน

การตรวจวิเคราะหเภสัชภัณฑไดแกหลักการทางเคมีไฟฟา สเปกโตรสโคปโค

รมาโตกราฟ รวมทั้งวิธีการตรวจสอบความถูกตองของเครื่องมือและวิธี

วิเคราะห
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PV 3451 ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห 2   1(0-1/3-0)  

 Pharmaceutical Analysis Laboratory II

วิชาบังคับกอน:PV 3411 ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห 1   

วิชาบังคับรวม: PV 3443 เภสัชวิเคราะห 2

 เทคนิคการวิเคราะหเภสัชผลิตภัณฑและตรวจสอบความถูกตองของ

เครื่องมือที่สอดคลองกับเนื้อหาในภาคบรรยายวิชาเภสัชวิเคราะห 2 เชนเครื่อง

โพเทนทิโอมิเตอร เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร เครื่องสเปกโตรฟลูออโรมิเตอร

และเครื่องมือทางโครมาโทกราฟ เปนตน

PV 3502 เภสัชเวท 1       2(2/2-0-0)

 Pharmacognosy I  

วิชาบังคับกอน:CH 2263อินทรียเคมี

 สมุนไพรที่ไดจากพืช สัตวและแรธาตุโดยเนนถึงแหลงที่มา ลักษณะ

ทางกายภาพ สารสำคัญ สมบัติทางเคมีและฟสิกสของสาร การสกัดแยก การ

ตรวจสอบเบื้องตน ฤทธิ์และประโยชนทางยา โดยการจัดแบงกลุมตามโครงสราง

พื้นฐานทางเคมีของสารสำคัญ    

PV 3511 ปฏิบัติการเภสัชเวท 1   1(0-1/3-0)

 Pharmacognosy Laboratory I

วิชาบังคับรวม : PV 3502เภสัชเวท 1

 ปฏิบัติการเพื่อหาประสบการณและฝกทักษะในเนื้อหาที่สอดคลอง

กับภาคบรรยายวิชาเภสัชเวท 1

 

PV 3523 เภสัชเวท 2    3(3/3-0-0)

 Pharmacognosy II

วิชาบังคับกอน: PV 3502เภสัชเวท 1

 ศึกษาการนำสมุนไพรจากแหลงธรรมชาติตางๆ มาใชเปนยา 

อาหาร และเครื่องสำอาง เพื่อการปองกันโรค รักษาโรคและเสริมสุขภาพ

PV 3602 การบริหารเภสัชกิจ    2(2/2-0-0)

 Pharmacy Administration

วิชาบังคับกอน: PV 2612 เภสัชสาธารณสุข

 หลักการและทฤษฎีพื้นฐานทางการบริหารที่เกี่ยวของกับงาน

เภสัชกรรม เภสัชกรรมชุมชน พฤติกรรมองคการ การบริหารทรัพยากรมนุษย 

หลักการตลาด การบัญชี การเงิน และภาษี

PV 4003 การบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานพยาบาล       3(2/2-1/3-0)

 Pharmaceutical Care in Hospital

วิชาเคยเรียน: PV 3031การจายยาและการใหคำปรึกษาดานยา 1

 การประยุกตความรูทางยาดานตางๆ ความรูทางจิตวิทยาและความ

รูทางการบริหารมาใชในการดูแลผูปวยในสถานพยาบาล เพื่อใหการใชยาในผู

ปวยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุด การเตรียมการดานตางๆ

เพื่องานเภสัชกรรมคลินิกและบริบาลทางเภสัชกรรม เทคนิคการทำงานเปนทีม

รวมกับแพทยและบุคลากรทางการแพทยตางๆ กระบวนการประสานรายการ

ยา การใหคำปรึกษาการใชยากอนจำหนายออก การประเมินและรายงาน

อาการไมพึงประสงคจากยา การประเมินการใชยา การใหการบริบาลทาง

เภสัชกรรมแกผูปวยแตละรายอยางเปนระบบโดยละเอียด 

 ฝกปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะในประเด็นที่สอดคลองกับภาค

ทฤษฎี

PV 4013 เภสัชบำบัด 3            3(2/2-1/3-0)

 Pharmacotherapy III

วิชาเคยเรียน: PV 3003เภสัชบำบัด 1

 หลักความสัมพันธของพยาธิวิทยากับเภสัชบำบัดในมนุษย กลไกการ

เกิดโรค  สาเหตุ อาการและพยาธิสภาพของโรค เปาหมายของการรักษา การ

วางแผนการรักษา การเลือกใชยาตามแนวทางการรักษามาตรฐานไดอยางถูก

ตองในโรคตอไปนี้ โรคระบบทางเดินอาหาร เชน โรคกรดไหลยอน โรค

กระเพาะอาหารและอาการไมสบายทอง อาหารไมยอยโรคแผลในทางเดิน

อาหาร อาการคลื่นไสอาเจียน ความผิดปกติของระบบขับถาย โรคริดสีดวง

ทวาร โรคระบบกระดูกและขอตอ เชน โรคขอเสื่อม ขออักเสบรูมาตอยด โรค

เกาต โรคกระดูกพรุน อาการปวดศีรษะปฐมภูมิ โรคจิตเวช เชน โรคซึมเศรา

และวิตกกังวล โรคอารมณแปรปรวน โรคจิตเภท โรคทางสูตินรีเวช ความผิด

ปกติของตอมหมวกไตและตอมไทรอยด โรคโลหิตจางและโรคอื่นๆ รวมถึงการ

ดูแลสุขภาพเชิงรุก

 ฝกปฏิบัติวิเคราะห นำเสนอและรวมอภิปรายกรณีศึกษาผูปวยที่

สอดคลองกับทฤษฎีที่เรียน

PV 4021 การจายยาและการใหคำปรึกษาดานยา 2  1(0-1/3-0)

 Dispensing &Counseling II

วิชาบังคับรวม:PV 4013เภสัชบำบัด 3

 ฝกปฏิบัติการ การซักประวัติอาการและการใชยาของผูปวย การ

เลือกจายยา การแนะนำขนาดยาและวิธีใชที่ถูกตอง เหมาะสมใหแกผูปวย โดย

เนนย้ำดานการจายยา ผลิตภัณฑ ยาเทคนิคพิเศษ รวมถึงการวิเคราะหใบสั่ง

ยา อันตรกิริยาของยา รูปแบบยาเตรียม การระมัดระวังในการจายยาชื่อพอง

มองคลาย เปนตน การใหความรูผูปวยในการดูแลสุขภาพเบื้องตน และการ

ประเมินความรวมมือของผูปวย โดยตามเนื้อหาที่สอดคลองกับในวิชาเภสัช

บำบัด 3
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PV 4032 งานบริการเภสัชสนเทศ                      2(2/2-0-0)

 Drug information service 

วิชาเคยเรียน: PV 2603ระเบียบวิธีวิจัย และ PV 4013 เภสัชบำบัด 3

 ประเภทวรรณกรรมทางคลินิกชนิดตางๆ ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 

และตติยภูมิ การอานงานวิจัยทางสุขภาพอยางมีวิจารณญาณเพื่องานบริการ

เภสัชสนเทศ หลักการใหคำปรึกษาดานยาในรูปแบบตางๆ ใหสอดคลองกับผูรับ

บริการ การประยุกตเทคโนโลยีการสื่อสาร และบริการเภสัชกรรมทางไกลเพื่อ

การบริการเภสัชสนเทศ

PV 4042 ทักษะการวิเคราะหอาการเพื่อการบริบาล        2(1/1-1/2-0)

 ทางเภสัชกรรม

 Symptomatic Analytical Skills 

 for Pharmaceutical Care

วิชาเคยเรียน: PV 4013เภสัชบำบัด 3

 การวิเคราะหอาการเจ็บปวยเบื้องตนที่พบบอยในชุมชนและรานยา 

อาการผิดปกติทางเดินอาหาร รอยโรคบนผิวหนัง บาดแผลสะอาด บาดแผลติด

เชื้อเรื้อรัง อาการผิดปกติของทางเดินหายใจ ปวดขอและกลามเนื้อ หัวใจเตน

ผิดจังหวะ  อาการผิดปกติของการขับปสสาวะ ปวดศีรษะ ไข ความผิดปกติ

ของตาและหู การซักประวัติผูปวย เพื่อประเมินใหคำแนะนำการดูแลตนเองโดย

ไมใชยาและการบริบาลดานยาเบื้องตนอยางสมเหตุผล ปลอดภัย คุมคา 

ประเมินความรุนแรงอาการของผูปวยเพื่อการสงตอสถานพยาบาล และการ

ติดตามอาการเมื่อผูปวยกลับสูชุมชน

 ฝกปฏิบัติเพิ่มพูนทักษะการวิเคราะหอาการเจ็บปวยเบื้องตนที่พบ

บอยในชุมชนและรานยาที่สอดคลองกับภาคบรรยาย

PV 4052 โภชนศาสตรคลินิก    2(2/2-0-0)

 Clinical Nutrition

วิชาเคยเรียน: PV 3003เภสัชบำบัด 1

 หลักการใหอาหารทางสายยางและหลักการใหสารอาหารทางหลอด

เลือดดำ บทบาทของอาหารและพฤติกรรมการใชชีวิตกับการเกิดโรคเรื้อรัง 

หลักการใหอาหารสำหรับผูปวยโรคตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคที่พบบอย เชน

โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวาน โรคไต โรคแผลใน

กระเพาะอาหาร โรคตับ โรคมะเร็ง เปนตน ตลอดจนการรักษาโดยไมใชยาที่

ไมยุงยากซับซอน เนื้อหาวิชาทั้งหมดมีหลักฐานการวิจัยทางวิทยาศาสตร

รองรับ

PV 4062 โรคที่เกิดจากยา    2(2/2-0-0)

 Drug Induced Diseases 

วิชาเคยเรียน: PV 4013 เภสัชบำบัด 3 และ PV 4003การบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานพยาบาล

 โรคที่เกิดจากยา กลไกการเกิดพิษจากยา ความชุกของการเกิดโรค

จากยาแตละชนิด ยกตัวอยางกรณีศึกษาประกอบ สัมมนาขอมูลใหมในเรื่องโรค

ที่เกิดจากยา 

PV 4073 การบริบาลทางเภสัชกรรมในชุมชนและรานยา    3(2/2-1/3-0)

 Pharmaceutical Care in Community 

 and Pharmacy

วิชาเคยเรียน: PV 3023 เภสัชบำบัด 2 และ PV 4013เภสัชบำบัด 3

 หลักการบริบาลทางเภสัชกรรมระดับปฐมภูมิในชุมชนและรานยาใน

ปจเจกบุคคลและครอบครัว การสงเสริมสุขภาพ การลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิด

โรค การใหคำปรึกษาเรื่องยาและการใชยาอยางสมเหตุผล อุปกรณทางการ

แพทยที่ใชในระดับครัวเรือน การดูแลบาดแผล ขอมูลผลิตภัณฑเสริมอาหาร

และสมุนไพรตามหลักฐานเชิงประจักษหลักการจัดการโรคดานยา การสงตอผู

ปวย การทำงานรวมกับสหวิชาชีพดานสาธารณสุขเพื่อสงเสริมสุขภาพและเฝา

ระวังปญหาการใชยาไมเหมาะสมในชุมชน

 ฝกทักษะในหัวขอดังตอไปนี้ การคัดกรองความเสี่ยงตอการเกิดโรค

เรื้อรัง การสัมภาษณผูปวยเพื่อใหคำแนะนำในการใชยา การจัดทำประวัติผูปวย

ในรานยา การติดตามและสงตอผูปวย การควบคุมน้ำหนัก การบริการเลิก

บุหรี่ การใหความรูเพื่อปองกันโรคติดเชื้อ ทักษะการใชอุปกรณการแพทยระดับ

ครัวเรือน อุปกรณตกแตงบาดแผล การเยี่ยมชมการปฏิบัติงานเภสัชกรรมระดับ

ปฐมภูมิในรานยา และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล

PV 4303 เภสัชกรรมอุตสาหการ 1          3(3/3-0-0)

 Industrial Pharmacy I

วิชาบังคับกอน: PV 3223เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2

 ศึกษาหลักการของอนุภาคศาสตรรวมถึงการบดลดขนาด เทคนิค

การผสมและเทคนิคการทำใหแหง รวมถึงทฤษฏี และเทคนิควิธีการในการเตรี

ยมเภสัชภัณฑในรูปแบบของแข็งในรูปแบบตางๆ ไดแก แกรนูล ยาเม็ด ยาเม็ด

เคลือบน้ำตาล ยาเม็ดเคลือบฟลม ยาแคปซูล และยาเม็ดรูปแบบพิเศษ รวมถึง

ปญหาและแนวทางแกไขในระหวางกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพของ

เภสัชภัณฑรูปแบบของแข็ง และหลักเกณฑวิธีการที่ดีในกระบวนการผลิตเภสัช

ภัณฑที่ไมใชยาปราศจากเชื้อ (ทั้งยาสำหรับมนุษยและสัตว)   

PV 4311 ปฏิบัติการเภสัชกรรมอุตสาหการ 1  1(0-1/3-0)

 Industrial Pharmacy Laboratory I

วิชาบังคับรวม: PV 4303 เภสัชกรรมอุตสาหการ 1

 ศึกษาหลักการพื้นฐาน เครื่องมือและเครื่องจักรที่เกี่ยวของในการ

ผลิตเภสัชภัณฑรูปแบบของแข็งในขั้นอุตสาหกรรม ปฏิบัติการผลิตและควบคุม

คุณภาพของยาเม็ด ยาเม็ดเคลือบน้ำตาล ยาเม็ดเคลือบฟลม ยาแคปซูล และ

ยาเม็ดรูปแบบพิเศษ เรียนรูถึงหลักเกณฑวิธีการที่ดีรวมถึงมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการผลิตเภสัชภัณฑที่ไมใชยาปราศจากเชื้อ
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PV 4322 เภสัชกรรมอุตสาหการ 2   2(2/2-0-0)

 Industrial Pharmacy II

วิชาบังคับกอน: PV 4303 เภสัชกรรมอุตสาหการ 1

 ศึกษาหลักการและวิธีการผลิตตลอดจนสถานที่ที่ใชในการผลิตยา

ปราศจากเชื้อและยาตา หูจมูก และคอ การเตรียมยาฉีดผสมที่ใหทางหลอด

เลือดดำ การควบคุมคุณภาพของยาปราศจากเชื้อ การตรวจสอบความถูกตอง

ของกระบวนการทำใหปราศจากเชื้อ หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตเภสัช

ภัณฑรูปแบบยาปราศจากเชื้อ เขาใจถึงหลักการควบคุมการปลดปลอยยาในรูป

แบบตางๆ และรูปแบบระบบการนำสงยา การบรรจุและการเก็บรักษา

ผลิตภัณฑยาสำเร็จรูป การศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑนำไปสูการขยายการ

ผลิต รวมทั้งเขาใจถึงหลักการเบื้องตนในการวิจัยพัฒนาตำรับจนถึงการขึ้น

ทะเบียนตำรับยา (ทั้งยาสำหรับมนุษยและสัตว)

PV 4331 ปฏิบัติการเภสัชกรรมอุตสาหการ 2  1(0-1/3-0)

 Industrial Pharmacy Laboratory II

วิชาบังคับรวม: PV 4322 เภสัชกรรมอุตสาหการ 2

 ปฏิบัติการเตรียมยาปราศจากเชื้อ ยาตา หู คอ จมูก รวมถึง สาร

อาหารที่ใหทางหลอดเลือดดำ โดยใชเทคนิคที่ถูกตองภายใตสภาพแวดลอมที่

เหมาะสม การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑปราศจากเชื้อ การเรียนรูการปฏิบัติ

งานในสถานที่ผลิตยาปราศจากเชื้อตามหลักเกณฑวิธีการที่ดี เขาใจถึงรูปแบบ

หลักการของควบคุมการปลดปลอยยาในรูปแบบตางๆ รวมถึงการศึกษาความ

คงตัวของผลิตภัณฑยา

PV 4402 การประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ 1   2(2/2-0-0)

 Pharmaceutical Quality Assurance I

วิชาบังคับกอน: PV 3443 เภสัชวิเคราะห 2 และ PV 4303 เภสัชกรรมอุตสาหการ 1

 หลักการของระบบบริหารจัดการประกันคุณภาพสำหรับเภสัช

ภัณฑ โดยใชมาตรฐาน PIC/S-GMP เชน การจัดการดานคุณภาพของวัตถุดิบ 

บรรจุภัณฑ และเภสัชภัณฑ การสุมตัวอยาง ชีวสมมูลของผลิตภัณฑ การ

จัดการขอรองเรียน ระบบเอกสารที่ใชในการประกันคุณภาพและแนวทางการ

ขึ้นทะเบียนยา สมุนไพร กฎระเบียบที่เกี่ยวของและขอตกลงระหวางประเทศ

PV 4501 เภสัชเวท 3            1(1/1-0-0)

 Pharmacognosy III

วิชาบังคับกอน: PV 3523เภสัชเวท 2

 หลักการใชสมุนไพร การจัดหมวดหมูตามประโยชนของการรักษา 

หลักและวิธีการจัดทำมาตรฐานยาสมุนไพรทั้งปริมาณและคุณภาพ การ

ประยุกตยาพื้นบานสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานและบัญชียาจากสมุนไพร

ในบัญชียาหลักแหงชาติ 

PV 4602 เภสัชเศรษฐศาสตร    2(2/2-0-0)

 Pharmacoeconomics

วิชาบังคับกอน: PV 3602 การบริหารเภสัชกิจ

 หลักการเศรษฐศาสตรเบื้องตน การประยุกตหลักการ

เศรษฐศาสตรเพื่อใชในงานเภสัชกรรม การศึกษาวิจัยดานเภสัชเศรษฐศาสตร 

การวิเคราะหศึกษาเปรียบเทียบตนทุนหรือทรัพยากรกับผลกระทบทางคลินิก 

ทางเศรษฐศาสตร และทางมนุษยธรรม

PV 4612 เภสัชระบาดวิทยา    2(2/2-0-0)

 Pharmacoepidemiology

วิชาบังคับกอน: PV 3602 การบริหารเภสัชกิจ

 การศึกษาผลของยาในกลุมประชากรโดยนำหลักการระบาดวิทยา

และรูปแบบวิธีการศึกษาทางระบาดวิทยามาประยุกต ขอจำกัดของการศึกษา

ทางคลินิกเพื่อขึ้นทะเบียนยาใหมเนื่องจากการตรวจพบอาการไมพึงประสงค

จากการใชยาในมนุษย การเฝาระวังและการรายงานอาการที่ไมพึงประสงคที่

เกิดจากยาหลังยาออกสูตลาด

PV 4622 นิติเภสัชและจรรยาบรรณ   2(2/2-0-0)

 Pharmaceutical Jurisprudence andEthics

วิชาบังคับกอน: PV 2013เภสัชวิทยา 1

 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ขอจำกัดและเงื่อนไขใน

การประกอบวิชาชีพ จริยธรรม จรรยาบรรณและปรัชญาในการประกอบ

วิชาชีพเภสัชกรรม สิทธิและหนาที่และความรับผิดชอบของเภสัชกรตาม

กฎหมาย

PV 4632 การบริหารเภสัชกรรมชุมชน   2(2/2-0-0)

 Community Pharmacy Administration

วิชาบังคับกอน: PV 3602 การบริหารเภสัชกิจ

 การบริหารจัดการที่เกี่ยวของกับการทำธุรกิจรานยา การวางแผน

เปดราน การขออนุญาตดำเนินกิจการ กฎหมายที่เกี่ยวของระบบคุณภาพใน

รานยาการเลือกทำเลและรูปแบบการดำเนินธุรกิจรานยา การบริหาร

เวชภัณฑ การตลาด ความไดเปรียบทางการแขงขัน การสรางความแตกตาง 

การบริการผูปวยและขอมูลดานยา ปญหาและอุปสรรคในการบริหารรานยา

PV 4642 การพัฒนาคุณภาพในองคกรสุขภาพ  2(2/2-0-0)

 Quality Improvement

 in Health Care Organization

วิชาบังคับกอน: PV 3602 การบริหารเภสัชกิจ

 การจัดการระบบคุณภาพ การประเมินและจัดการความเสี่ยง การ

ประเมินผลลัพธ และการประยุกตนำกระบวนการพัฒนาคุณภาพใชในองคกร

สุขภาพ อาทิ การจัดการระบบยา, HA, JCI และ มาตรฐานรานยาคุณภาพ 

เปนตน การพัฒนาและรับรองคุณภาพในสถานพยาบาลโดยใชเครื่องมือ

คุณภาพ
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PV 4652 การคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ  2(2/2-0-0)

 Consumer Protection in Health Products

วิชาบังคับกอน: PV 4622นิติเภสัชและจรรยาบรรณ

 แนวคิดพื้นฐาน วิวัฒนาการของการคุมครองผูบริโภคดาน

ผลิตภัณฑสุขภาพกลวิธีในการดำเนินงาน มาตรการในการคุมครองผูบริโภค 

นโยบายและการดำเนินงานในการคุมครองผูบริโภคของภาครัฐและเอกชน 

บทบาทของเภสัชกรตองานคุมครองผูบริโภค การพัฒนางานคุมครองผูบริโภค

PV 4706 การฝกงานวิชาชีพเภสัชกรรม                       6(0-0-6/28)

 PharmacyPractice

วิชาเคยเรียน: PV4003(การบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานพยาบาล) 

      และ PV4073(การบริบาลทางเภสัชกรรมในชุมชนและรานยา)

 ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาลและเภสัชกรรมชุมชน 

การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาลในงานท่ัวไป ไดแกงานบริการ

เภสัชกรรมผูปวยนอกและผูปวยใน ศึกษาระบบงานสนับสนุนการบริการทาง

เภสัชกรรม การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน ประกอบดวยการเรียนรู

ข้ันตอนการดำเนินกิจการรานยาและการบริหารเวชภัณฑ ฝกปฏิบัติงานบริการ

เภสัชกรรม รวมท้ังการศึกษาแนวทางในการดำเนินงานบริบาลทางเภสัชกรรมใน

รานยา โดยมีจำนวนช่ัวโมงฝกงานรวมท้ังส้ินไมต่ำกวา 400 ช่ัวโมง     

PV 5001 สังสรรควรรณกรรม               1(0-1/3-0)

 Journal Club

วิชาเคยเรียน:PV 4032 งานบริการเภสัชสนเทศ

 เพิ่มพูนทักษะการอานบทความวิจัยอยางมีวิจารณญาณ การคิด

วิเคราะหและประเมินใหทราบถึงจุดแข็ง จุดออน สังสรรควรรณกรรมตามความ

หลากหลายของรูปแบบงานวิจัย และการรักษาโรคตาง ๆ แลกเปลี่ยนความรู 

เพื่อนำสาระความรูและขอสรุปจากงานวิจัยนั้นมาประยุกตใชรักษาผูปวย

PV 5013 โครงการพิเศษดานการบริบาลทางเภสัชกรรม 3(0-3/9-0)

 และเภสัชวิทยา    

 Special Project in Pharmaceutical Care 

 and Pharmacology

วิชาเคยเรียน: PV 4032 งานบริการเภสัชสนเทศ

 กระบวนการคนควาและปฏิบัติการในหัวขอเฉพาะดานบริบาลทาง

เภสัชกรรมและเภสัชวิทยา ระเบียบวิธีการวิจัย การฝกฝนทักษะในการคนควา

ขอมูลจากฐานขอมูลตางๆ การวางแผนการวิจัย  การเขียนโครงการการดำเนิน

การวิจัย การวิเคราะหขอมูล การประยุกตสถิติในการวิจัย การเขียนและนำ

เสนอผลงานการวิจัย โดยเนนการศึกษาและคนควาดวยตนเองภายใตการ

ควบคุมของอาจารยที่ปรึกษา

PV 5023 เภสัชบำบัด 4             3(2/2-1/3-0)

 Pharmacotherapy IV

วิชาเคยเรียน: PV 3023เภสัชบำบัด 2 และ PV 4013 เภสัชบำบัด 3 

 หลักความสัมพันธของพยาธิวิทยากับเภสัชบำบัดในมนุษย กลไกการ

เกิดโรค สาเหตุ อาการและพยาธิสภาพของโรค เปาหมายของการรักษา การ

วางแผนการรักษา การเลือกใชยาตามแนวทางการรักษามาตรฐานไดอยางถูก

ตองในโรคตางๆ เพิ่มเติมจากที่เรียนในวิชาเภสัชบำบัด 1, 2 และ 3 ไดแกโรค

ของระบบหัวใจและหลอดเลือด (ภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ ลิ่มเลือดอุดตัน โรค

ที่เกิดจากการขาดปจจัยที่เกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด โรคหัวใจลมเหลว

เฉียบพลัน โรคระบบไหลเวียนโลหิตลมเหลวจากการทำงานของหัวใจที่ผิด

ปกติ โรคของหลอดเลือดสมองโรคของหลอดเลือดสวนปลาย) โรคของระบบ

ประสาท(การใชยาบรรเทาปวด โรคระบบประสาทสวนปลาย โรคลมชัก โรค

พารกินสัน โรคสมองเสื่อมโรคทางจิตเวช (โรคสมาธิส้ัน ภาวะสับสนเฉียบพลัน) 

โรคของระบบทางเดินอาหาร(โรคตับแข็งและภาวะแทรกซอน โรคตับออน

อักเสบ โรคถุงน้ำดีอักเสบ)โรคของระบบทางเดินปสสาวะและระบบสืบพันธุ 

(โรคตอมลูกหมากโต ภาวะกล้ันปสสาวะไมอยู ภาวะเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ) 

โรคกลามเนื้ออักเสบ โรคหนังแข็ง โรคสะเก็ดเงิน โรคเอสแอลอี 1 โรคที่พบบอย

ในเด็ก สตรีมีครรภ หลักการใชยาในผูสูงอายุ 

 ฝกปฏิบัติวิเคราะห นำเสนอและอภิปรายกรณีศึกษาผูปวยที่

สอดคลองกับทฤษฎีที่เรียน

PV 5033 เภสัชบำบัด 5            3(2/2-1/3-0)

 Pharmacotherapy V

วิชาเคยเรียน: PV 3023 เภสัชบำบัด 2 และ PV 4013 เภสัชบำบัด 3 

 หลักความสัมพันธของพยาธิวิทยากับเภสัชบำบัดในมนุษย กลไกการ

เกิดโรค สาเหตุ อาการและพยาธิสภาพของโรค เปาหมายของการรักษา การ

วางแผนการรักษา การเลือกใชยาเพื่อการรักษาอยางถูกตองในโรคตางๆ เพิ่ม

เติมจากที่เรียนในวิชาเภสัชบำบัด 1, 2, 3 และ 4 ไดแก โรคระบบทางเดิน

ปสสาวะ โรคมะเร็งและการรักษาดวยยาเคมีบำบัดเบื้องตน โรคติดเชื้อที่อวัยวะ

ตางๆ โรคกระดูกและขอตอ โรคไตและโรคอื่นๆ หลักการใชยาดูแลผูปวยปลูก

ถายอวัยวะและวิเคราะห นำเสนอและอภิปรายกรณีศึกษาผูปวย บทความทาง

วิชาการที่สอดคลองกับทฤษฎีที่เรียน

PV 5042 เภสัชจลนศาสตรคลินิก           2(1/1-1/2-0)

 Clinical Pharmacokinetics

วิชาบังคับกอน:PV 2203 ชีวเภสัชศาสตรและเภสัชจลนศาสตร

 การนำหลักการทางเภสัชจลนศาสตรของยาแตละตัวมาใชในการ

กำหนดขนาดและความถี่ของการใหยาในผูปวยแตละราย การวัดและการแปล

ผลระดับยาในเลือดและในของเหลวอื่นๆ ในรางกายผูปวย แลวปรับขนาดและ

ความถี่ของการใหยาเพื่อใหเกิดผลการรักษาที่ดี มีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

ฝกปฏิบัติการโดยใชกรณีศึกษาผูปวยตางๆ
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PV 5052 การบริบาลทางเภสัชกรรมในโรคพบบอย  2(0-2/6-0)

 Pharmaceutical Care in Common Diseases

วิชาเคยเรียน: PV 5023 เภสัชบำบัด 4 และ PV 5033 เภสัชบำบัด 5

 ฝกปฏิบัติรวบรวมขอมูลผูปวย เพื่อวิเคราะหปญหาการใชยาและ

จัดการปญหาการใชยาจากผูปวยในสถานพยาบาลในระดับตางๆ รวมถึงสถาน

ปฏิบัติการชุมชน ฝกปฏิบัติการสัมภาษณผูปวยและบุคลากรทางการแพทย 

การอานเวชระเบียน การประเมินการใชยา วางแผนการรักษาดวยยา การ

ติดตามการใชยาของผูปวย และการใหคำปรึกษาดานยาแกผูปวย

PV 5061 แนะนำการฝกงานดานการบริบาลทางเภสัชกรรม 1(0-1/3-0) 

 Introduction to Pharmaceutical Care Clerkships

วิชาเคยเรียน: PV 5023 เภสัชบำบัด 4 และ PV 5033 เภสัชบำบัด 5

 เตรียมนักศึกษาสำหรับการฝกงานดานการบริบาลทางเภสัชกรรม 

การทำงานกับผูปวย รวมทั้งการดูแลผูปวยเบื้องตนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

/เหตุฉุกเฉิน ฝกการวางแผนดูแลผูปวยโรคตางๆโดยนำความรูทางทฤษฎีมา

ประยุกตใช 

PV 5072 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวยวิกฤต         2(1/1-1/3-0)

 Pharmaceutical Care in Critically Ill Patients

วิชาเคยเรียน: PV 5023 เภสัชบำบัด 4 และ PV 5033 เภสัชบำบัด 5

 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวยวิกฤต ผูปวยฉุกเฉิน การรักษา

ภาวะการหายใจลมเหลว การไหลเวียนโลหิตลมเหลว ฝกวิเคราะห นำเสนอ

และอภิปรายกรณีศึกษาที่สอดคลองกับภาคบรรยายและศึกษาดูงานในสถาน

พยาบาล สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณจากการศึกษาดูงานในสถาน

พยาบาล

PV 5082 เภสัชวิทยาของยาใหม           2(1/1-1/3-0)

 Pharmacology of New Drugs

วิชาบังคับกอน: PV 2023 เภสัชวิทยา 2

 การศึกษายาใหมที่มีการนำมาใชในประเทศไทย โดยเนนเรื่อง

เภสัชวิทยา เภสัชกรรมคลินิก และรวมถึงรูปแบบผลิตภัณฑใหมๆ ดวย

 สัมมนาในหัวขอเรื่องที่สอดคลองกับภาคบรรยาย 

PV 5092 เภสัชกรครอบครัว     2(2/2-0-0)

 Family Pharmacists

วิชาเคยเรียน: PV 4073การบริบาลทางเภสัชกรรมในชุมชนและรานยา

 หลักการการบริบาลเภสัชกรรมในระดับปฐมภูมิ บทบาท และ

หนาที่ของเภสัชกรครอบครัว การคนหาปญหาการใชยา วิเคราะห หาแนวทาง

แกไข เพื่อสงเสริมการใชยาที่เหมาะสมและ สงเสริมสุขภาพในชุมชน

PV 5102 เวชสำอางและโภชนเภสัชภัณฑ  2(2/2-0-0)

 Cosmeceuticals and Nutraceuticals

วิชาเคยเรียน: PV 2023 เภสัชวิทยา 2            

 การออกฤทธิ์ของสารสำคัญตางๆ ในผลิตภัณฑเสริมอาหาร และ

ผลิตภัณฑเครื่องสำอาง กลไกการแสดงฤทธิ์ ประโยชนทางคลินิกและฐานขอมูล

การวิจัยทางคลินิกที่เกี่ยวของ ปฏิกิริยาระหวางสารสำคัญในผลิตภัณฑกับยา 

สุคนธบำบัด เครื่องมือที่ใชในเวชศาสตรความงาม การเลือกใชโภชนเภสัชภัณฑ

และเวชสำอางโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 

PV 5112 การเตรียมยาปราศจากเชื้อ           2(1/1-1/2-0)

 สำหรับผูปวยเฉพาะราย

 Sterile Pharmaceutical Preparation 

 for Individual Patients

วิชาเคยเรียน: PV 5033 เภสัชบำบัด 5 

 ศึกษาวิธีเตรียมยาน้ำผสมที่ใหทางหลอดเลือดดำ (IV admixture) 

การเตรียมยาเคมีบำบัดรักษาโรคมะเร็ง (cytotoxic chemotherapy) และ

สารอาหารที่ใหทางหลอดเลือดดำ (parenteral nutrition) สำหรับผูปวย

เฉพาะราย เพื่อใหน้ำยาผสมและสารอาหารที่ใหทางหลอดเลือดดำมีความคง

สภาพ ศึกษาปญหาในการเตรียมน้ำยาผสมที่ใหทางหลอดเลือดดำโดยเฉพาะ

ความคงสภาพและอันตรกริยาระหวางยาในผูปวยที่ไดรับสารอาหารทางหลอด

เลือดดำจะศึกษาครอบคลุมถึงปญหาที่เกี่ยวกับการเลือกตัวยา รูปแบบยา และ

วิธีการใหยาที่เหมาะสมเมื่อผูปวยตองใชยา และการประเมินวรรณกรรมทาง

คลินิก เพื่อใหไดประโยชนและมีความปลอดภัยจากยาสูงสุด

PV 5122 การเลือกใชยาตานจุลชีพอยางเหมาะสม  2(2/2-0-0)

 Antimicrobial Stewardship Program

วิชาเคยเรียน: PV 5023 เภสัชบำบัด 4 และ PV 5033 เภสัชบำบัด 5

 หลักการเลือกใชยาตานจุลชีพใหเหมาะสมในผูปวยเฉพาะราย การ

รวบรวมอาการผิดปกติของอวัยวะจากการติดเชื้อ เกณฑการวินิจฉัย เชื้อกอ

โรค ปจจัยที่ทำใหเชื้อกอโรคดื้อยา การเลือกใชหลักฐานเชิงประจักษในการแก

ปญหาการติดเชื้อ การกำหนดขนาดยาในผูปวยอวัยวะลมเหลวและการติดตาม

การรักษา

PV 5132 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวย  2(2/2-0-0)

 แบบประคับประคอง 

 Pharmaceutical Care in Palliative Patient

วิชาเคยเรียน: PV 5023 เภสัชบำบัด 4 และ PV 5033 เภสัชบำบัด 5

 การบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวยแบบประคับประคองการคนหา 

ปองกันและแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับยาแบบองครวม การประเมินการใชยา

และการรักษา การจัดการความปวด โรคหรืออาการทางผิวหนัง ความผิดปกติ

ทางจิตและอารมณ และอาการอื่น ๆการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูปวยและผู

ดูแล การใหคำปรึกษาการใชยา สมุนไพรและผลิตภัณฑสุขภาพที่บูรณาการ

ครอบคลุมทุกมิติทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณรวมถึงการจัดการ

ดานโภชนาการและการรักษาโดยใชการแพทยทางเลือก
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PV 5142 การติดตามความปลอดภัยจากการใชยา  2(2/2-0-0)

 และการปองกันเหตุการณไมพึงประสงคจากยา

 Drug Safety Vigilance 

 and Adverse Drug Event Prevention

วิชาเคยเรียน : PV 2023 เภสัชวิทยา 2            

 ประยุกตความรูการบริบาลทางเภสัชกรรมในการติดตามความ

ปลอดภัยจากการใชยาอยางเปนระบบ บทบาท ของเภสัชกรผูใหบริบาล

/เภสัชกรภาคธุรกิจ/และภาครัฐในการติดความปลอดภัยจากการใชยา ศูนย

ขอมูล ติดตามความ ปลอดภัยของยาทั้งในประเทศและองคการอนามัยโลก 

วิธีการติดตามอาการไมพึ่งประสงค วิธีการสืบคนสาเหตุ การประเมิน การจัด

ทำรายงาน การตรวจจับสัญญาณ สรุปความสัมพันธของคูยาและอาการ 

แนวทางปองกันเหตุการณไมพึงประสงคจากยา

PV 5152 การประเมินการใชยา   2(2/2-0-0)

 Drug Use Evaluation

วิชาเคยเรียน: PV 5023 เภสัชบำบัด 4 และ PV 5033 เภสัชบำบัด 5

 ประยุกตกระบวนการประเมินและประกันคุณภาพการใชยารักษา

โรคอยางเปนระบบเพื่อความปลอดภัยของผูปวย ประสิทธิภาพในการรักษา 

ความคุมคาในทางคลินิกและอรรถประโยชนอื่นๆ ในกรณีศึกษาที่เกี่ยวของ 

และแนวทางการจัดการแกไข

PV 5162 การสื่อสารสุขภาพ       2(2/2-0-0)

 Health Communication

วิชาเคยเรียน: PV 4013เภสัชบำบัด 3

 แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกตใชการสื่อสารสุขภาพ เพื่อการเสริม

สรางความรอบรูดานสุขภาพ

PV 5172 การพัฒนาสุขภาพโดยสหสาขาวิชาชีพ     2(0-2/6-0)

 Multidisciplinary Health Improvement 

วิชาบังคับกอน: ไมมี  

 การประยุกตทักษะดานการบริบาลทางเภสัชกรรม ภายใตรูปแบบ

การทำงานเปนทีมรวมกับสหสาขาวิชาชีพ เพื่อสงเสริมสุขภาพและ

/หรือแกไขปญหาดานสุขภาพ

PV 5202 วิทยาศาสตรเครื่องสำอาง           2(1/1-1/3-0)

 Cosmetic Science

วิชาบังคับกอน:PV 3223 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2

 ความรูเบื้องตนที่เกี่ยวกับเครื่องสำอาง โดยมุงเนนถึงคุณสมบัติทาง

เคมีและกายภาพของสวนประกอบของเครื่องสำอาง หลักการและเทคนิคใน

การตั้งสูตร วิธีการเลือกสารที่เปนสวนประกอบของสูตร รวมถึงการฝกปฏิบัติ

การตั้งสูตร กฎหมายเครื่องสำอางและหลักการในการผลิตที่ดี การควบคุม

คุณภาพ ความปลอดภัยในการใชเครื่องสำอาง และการประเมินเครื่องสำอาง

PV 5212 ชีวเภสัชภัณฑ    2(2/2-0-0)

 Biopharmaceutical Products

วิชาบังคับกอน:MI 2133 จุลชีววิทยาและ BH 2333ชีวเคมีพื้นฐาน 

 ความหมายและการจำแนกประเภทของชีวเภสัชภัณฑ หลักการและ

การประยุกตใชชีวโมเลกุลและเทคโนโลยีชีวภาพ สำหรับการผลิตชีวเภสัช

ภัณฑ การตั้งตำรับยาที่ผลิตจากเทคโนโลยีชีวภาพ การเก็บรักษาและการจาย

ชีวเภสัชภัณฑ และวิทยาการใหมในปจจุบันที่เกี่ยวของกับรายวิชา

PV 5222 ระบบนำสงยาขั้นสูง    2(2/2-0-0) 

 Advanced Drug Delivery System 

วิชาบังคับกอน:PV 4322 เภสัชอุตสาหกรรม 2   

 หลักการพัฒนาระบบนำสงยาในรูปแบบตางๆ จลนศาสตรการปลด

ปลอยยาจากระบบนำสงยา ปจจัยที่มีผลตอชีวประสิทธิผลของระบบนำสงยา 

พอลิเมอรในระบบนำสงยา การนำสงยาที่เปนโปรตีนและเปปไทด และประเด็น

ความรูในปจจุบันที่เกี่ยวของกับรายวิชา

PV 5232 ความคงตัวของยา            2(1/1-1/3-0)

 Drug stability

วิชาบังคับกอน:PV 4322 เภสัชอุตสาหกรรม 2   

 ความไมคงตัวของยา และการรักษาความคงตัวของยา; การศึกษา

ความคงสภาพของเภสัชภัณฑรูปแบบตางๆ ไดแก ดานฟสิกส เคมี และจุลชีพ 

การกำหนดอายุของยา การทดสอบสารกันเสีย ผลของภาชนะบรรจุตอความ

คงตัวของยา ขอกำหนดการทดสอบความคงสภาพของยาและประเด็นความรูใน

ปจจุบันที่เกี่ยวของกับรายวิชา

PV 5242 การพัฒนาตำรับจากผลิตภัณฑธรรมชาติ        2(1/1-1/3-0)

 Natural Product Formulation Development

วิชาบังคับกอน:PV 4322 เภสัชอุตสาหกรรม 2 และ PV 4501เภสัชเวท 3 

 การพัฒนาตำรับจากผลิตภัณฑจากธรรมชาติ การเลือกวัตถุดิบ การ

ควบคุมคุณภาพระหวางการผลิต และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑสำเร็จรูป 

การศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ และประเด็นความรูในปจจุบันที่เกี่ยวของ

กับรายวิชา

PV 5303 การพัฒนาตำรับเภสัชภัณฑ          3(2/2-1/3-0)

 Development of Pharmaceutical Products

วิชาบังคับกอน:PV 4322 เภสัชกรรมอุตสาหการ 2

 ศึกษาและฝกปฎิบัติถึงหลักการและวิธีการตั้งตำรับเภสัชภัณฑและ

ยาชีววัตถุ การสืบคนขอมูล การศึกษากอนการตั้งตำรับ การออกแบบการ

ทดลองเพื่อใหไดสูตรตำรับที่เหมาะสม การศึกษาความคงตัวของสูตรตำรับที่

พัฒนาขึ้นและการศึกษาชีวประสิทธิผลของสูตรตำรับ การทดลองผลิตในขั้นกึ่ง

อุตสาหกรรม รวมถึงการตรวจสอบความถูกตองของกระบวนการการผลิตเพื่อ

ใหไดตำรับผลิตภัณฑสำเร็จรูปที่พรอมขึ้นทะเบียนตำรับยาและเขาสู

กระบวนการผลิตไดจริง
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PV 5313 การจัดการดานเภสัชอุตสาหกรรม   3(3/3-0-0) 

 Industrial Pharmacy Management

วิชาบังคับกอน: PV 4322 เภสัชกรรมอุตสาหการ 2    

 การศึกษาและเขาใจถึงระบบการจัดการและความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ

ขอกำหนดตางๆในโรงงานผลิตยาในระดับอุตสาหกรรมการผลิตในภาพรวมที่

สอดคลองตามขอกำหนดและระบบคุณภาพตางๆ เชน การจัดการดานการ

ผลิต การวางผังโรงงาน การวางแผนการผลิต การควบคุมคลังสินคา การคิด

คำนวณตนทุนการผลิต การจัดการดานทรัพยากรมนุษย ระบบจัดการดาน

พลังงานและทรัพยากร ความปลอดภัยในการทำงาน 

PV 5323 การตรวจสอบความถูกตองในอุตสาหกรรมยา   3(2/2-1/3-0) 

 Validation in Pharmaceutical Industry

วิชาบังคับกอน: PV 4322 เภสัชอุตสาหกรรม 2  

 เขาใจถึงหลักการของการตรวจสอบความถูกตองในอุตสาหกรรมยา 

ทั้งในดานอุปกรณ เครื่องมือ กระบวนการผลิต การทำความสะอาด สถานที่

และสิ่งอำนวยความสะดวกในดานการผลิต เชน ระบบน้ำ ระบบอากาศ รวมถึง

ระบบคอมพิวเตอร ตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตยาที่เกี่ยวของกับ

อุตสาหกรรมการผลิตยาในรูปแบบยาตางๆ

PV 5333 บูรณาการทางเทคโนโลยีการผลิต         3(2/2-1/3-0)

 และพัฒนาเภสัชภัณฑ 

 Integration of Pharmaceutical Technology 

 and Product Development

วิชาบังคับกอน: PV 4322 เภสัชอุตสาหกรรม 2  

 เพื่อใหนักศึกษามีความรูความสามารถในการประยุกตและบูรณา

การความรูทางดานเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑ รวมกับการมี

ทักษะทางวิชาชีพ ทักษะทางปญญา และทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 

เพื่อใหนักศึกษาพรอมนำความรูที่มีประยุกตใชในการเขาสูการปฏิบัติงานใน

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตยาและผลิตภัณฑสุขภาพอื่นๆ ใหสอดคลองกับ

สถานการณปจจุบัน

PV 5342 เภสัชวิศวกรรม    2(2/2-0-0)

 Pharmaceutical Engineering   

วิชาบังคับกอน: PV 4322 เภสัชอุตสาหกรรม 2     

 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและการประยุกตใชความรูเบื้องตนทางดาน

วิศวกรรมที่เกี่ยวของกับระบบงานดานเภสัชอุตสาหกรรม ทั้งการออกแบบและ

โครงสรางอาคาร ระบบสนับสนุนดานการผลิต ระบบออกแบบและดูแล

เครื่องจักร การวิเคราะหถึงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือและระบบ

งาน และการแกปญหาเชิงระบบในเบื้องตน 

PV 5402 การประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ 2         2(1/1-1/2-0) 

 Pharmaceutical Quality Assurance II

วิชาบังคับกอน: PV 4402 การประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ 1

 การบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพ เชน ระบบการแกไขและ

ปองกัน การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง การบริหารความเสี่ยง การทบทวน

คุณภาพผลิตภัณฑ การตรวจสอบตนเอง ปจจัยตอคุณภาพผลิตภัณฑ ระบบ

บริหารจัดการดานเอกสาร

PV 5412 เภสัชวิเคราะห 3          2(1/1-1/3-0)

 Pharmaceutical Analysis III

วิชาบังคับกอน: PV 3443 เภสัชวิเคราะห 2 และ PV 3451 ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห 2

 ความรูเกี่ยวกับขอกำหนดและการตั้งขอกำหนดมาตรฐานของ

วัตถุดิบ และผลิตภัณฑสำเร็จรูปตามตำรายา การประยุกตใชเครื่องมือ เชน 

UV-Vis  spectrophotometer, high-performance liquid chromato-

graph ในการวิเคราะหทดสอบและควบคุมคุณภาพ ไดแก การตรวจ

เอกลักษณการหาปริมาณตัวยาสำคัญสารปนเปอนสารสลายตัวการละลายของ

ตัวยา และความสม่ำเสมอของตัวยา รวมทั้งการพัฒนาวิธีวิเคราะหและการ

ตรวจสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะห การจัดเตรียมเอกสารดานการควบคุม

คุณภาพ เพื่อการขึ้นทะเบียนยา ความรูเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ

ผลิตภัณฑชีววัตถุในภาพรวมปฏิบัติการสอดคลองกับเนื้อหาในภาคบรรยาย

PV 5422 การคนพบและพัฒนาตัวยา   2(2/2-0-0)

 Drug Discovery and Development

วิชาบังคับกอน: PV 3433เคมีของยา 2                  

 หลักการและขั้นตอนการคนหาและพัฒนาตัวยา ความรูเบื้องตน

เกี่ยวกับการออกแบบตัวยา การสราง แบบจำลองโมเลกุล การศึกษาความ

สัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์ การดัดแปลงโครงสรางของยา การ

หาสูตร โครงสรางเคมี การสังเคราะหยาและปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวของ

PV 5432 ชีววิเคราะห    2(2/2-0-0)

 Bioassay

วิชาบังคับกอน:PV 3443 เภสัชวิเคราะห 2  

 หลักการตรวจวิเคราะหระดับยาในของเหลวในรางกาย เชน เลือด, 

ปสสาวะ รวมไปถึงข้ันตอนตางๆ ในการสุมตัวอยางและการเตรียมสารตัวอยาง 

ภาพรวมของวิธีการท่ีใชในการประเมินความแรงเชิงสัมพัทธของสารประกอบ

ตัวอยางกับสารประกอบมาตรฐานในหลอดทดลองและในรางกาย
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PV 5503 โครงการพิเศษดานเทคโนโลยีการผลิต  3(0-3/9-0)

 และพัฒนาเภสัชภัณฑ 

 Special Project in Pharmaceutical Technology 

 and Product Development

วิชาบังคับกอน:PV 4322 เภสัชอุตสาหกรรม 2, PV 3443 เภสัชวิเคราะห 2 

       และPV 4501 เภสัชเวท 3

 การฝกปฎิบัติกระบวนการวิจัยดานเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนา

เภสัชภัณฑภายใตความควบคุมของอาจารยที่ปรึกษาเพื่อฝกฝนทักษะการเรียน

รูดวยตนเอง ในการสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ การวางแผนและดำเนิน

การวิจัยการวิเคราะหและประมวลผลวิจัย การเขียนและนำเสนองานวิจัย 

PV 5512 การเตรียมและการควบคุมคุณภาพ          2(1/1-1/3-0)

 ผลิตภัณฑธรรมชาติ      

 Preparation and Quality Control 

 of Natural products 

วิชาบังคับกอน:PV 4501 เภสัชเวท 3และPV 3443 เภสัชวิเคราะห 2

 เรียนรูกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑธรรมชาติจากสมุนไพร การคัด

เลือกและการเตรียมวัตถุดิบสมุนไพร การสกัดและตรวจสอบสารสำคัญ การ

ควบคุมคุณภาพตัวยาสำคัญในวัตถุดิบและผลิตภัณฑรวมทั้งสารเจือปน การ

วิเคราะหเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณผลิตภัณฑธรรมชาติดวยเทคนิคตางๆ การ

ประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑธรรมชาติตางๆ  

PV 5522 การประเมินเครื่องยาสมุนไพร          2(1/1-1/3-0)

 ดวยกลองจุลทรรศน 

 Indigenous Drugs Evaluation with Microscope

วิชาบังคับกอน:PV 4501 เภสัชเวท 3

 ศึกษาพรอมท้ังปฏิบัติการเก่ียวกับเคร่ืองยาสมุนไพรแหงท่ีไดจากสวน

ตางๆ ของพืช เชน ใบ ดอก ผล เปลือก แกน เหงา และราก เปนตน ท่ีใชเปน

วัตถุดิบในการผลิตยาหรือผลิตภัณฑท่ีไดจากผงยาสมุนไพรดวยกลองจุลทรรศน 

เพ่ือพิสูจนเอกลักษณของพืชสมุนไพรน้ันๆ และตรวจสอบการปนเปอนและปน

ปลอมของยาสมุนไพรในวัตถุดิบและผลิตภัณฑท่ีไดจากผงยาสมุนไพร

PV 5602 การจัดการธุรกิจรูปแบบใหมในสถานปฏิบัติการ 2(2/2-0-0)

 เภสัชกรรมชุมชน

 New Model of Business Management 

 in Community Pharmacy

วิชาบังคับกอน: PV 4632 การบริหารเภสัชกรรมชุมชน

 การจัดการธุรกิจรูปแบบใหมมาประยุกตใชในสถานปฏิบัติการ

เภสัชกรรมชุมชน รูปแบบของธุรกิจสมัยใหมแนวโนมธุรกิจยาและสุขภาพใน

ไทยและตลาดโลก พฤติกรรมผูบริโภคยุคใหม การพัฒนาศักยภาพแหงการ

แขงขัน การสรางพลังเครือขาย นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค การสราง

ตราสินคา การสื่อสารการตลาดแบบองครวมการจัดการสรางความสัมพันธกับ

ลูกคา การตลาดดิจิทัล การจัดการโซคุณคา การบริหารกลุมผลิตภัณฑโดย

รวม การวัดและประเมินผลงาน เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอัตโนมัติ การ

จัดการภาษีอากร การเชื่อมโยงธุรกิจยากับระบบราชการและรูปแบบอื่นๆ ของ

รานขายยา

PV 5612 จิตวิทยาองคการและการทำงานสำหรับเภสัชกร 2(2/2-0-0)

 Work and Organizational Psychology 

 for Pharmacists

วิชาบังคับกอน: PV 3602 การบริหารเภสัชกิจ  

 ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาที่ใชในการทำงาน ปจจัยทาง

จิตวิทยาที่มีผลตอพฤติกรรมของมนุษย และประสิทธิภาพการทำงานปจจัยดาน

จิตวิทยาสังคมวิทยาและสภาพแวดลอมที่มีผลตอสุขภาพกายและจิตใจของผู

ปฏิบัติงาน การจัดการความสัมพันธระหวางเภสัชกรและบุคลากรอื่นๆ ใน

องคการทางเภสัชกรรม 

PV 5622 ความเปนผูนำในวิชาชีพ                      2(2/2-0-0)

 Professional Leadership

วิชาบังคับกอน: PV 3602 การบริหารเภสัชกิจ

 ภาวะผูนำและทฤษฎีที่เกี่ยวของ บุคลิกภาพ พฤติกรรม ทัศนคติ คา

นิยม คุณธรรม การสรางแรงจูงใจ การสื่อสาร หลักการทำงานรวมกัน การ

สรางวิสัยทัศน พันธกิจและกลยุทธ การสรางคานิยมภายในองคการ

PV 5632 การตลาดและการเสนอขายเภสัชภัณฑ   2(2/2-0-0)

 Drug Marketing and Detailing

วิชาบังคับกอน: PV 3602 การบริหารเภสัชกิจ

 หลักการพื้นฐานของการตลาด ตัวอยางกรณีศึกษาการนำไปใชกับ

ธุรกิจดานการนำเสนอเภสัชภัณฑและผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ

PV 5642 ทักษะการสื่อสารทางเภสัชกรรม  2(2/2-0-0)

 Communication Skills in Pharmacy

วิชาบังคับกอน: PV 3602 การบริหารเภสัชกิจ

 หลักและทฤษฎีการสื่อสาร การสื่อความหมายระหวางเภสัชกรกับ

บุคลากรสาธารณสุขและผูมารับบริการ เทคนิคการใหคำปรึกษา การสื่อสาร

ประเภทตางๆ ที่ใชในงานเภสัชกรรม จิตวิทยาและพฤติกรรมในการสื่อสารเพื่อ

การดูแลผูปวยเกี่ยวกับเรื่องยาและสุขภาพ

PV5652 การเปนผูประกอบการสำหรับเภสัชกร  2(2/2-0-0)

 Entrepreneurship for Pharmacist

วิชาบังคับกอน: PV 3602 การบริหารเภสัชกิจ

 การออกแบบ จัดตั้ง และดำเนินธุรกิจใหมดานยาและสุขภาพ การ

วางแผนกอตั้งธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ และการสราง

ความไดเปรียบในการแขงขัน
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PV 5662 การจัดการระบบยาเพื่อการรับรองคุณภาพ 2(2/2-0-0)

 และความปลอดภัยโรงพยาบาล 

 Medication System Management forSafety 

 and Accreditation in Hospital

วิชาบังคับกอน: PV 4706 การฝกงานวิชาชีพ

 กระบวนการดูแลผูปวย การจัดการระบบยา ระบบยาที่พึงประสงค 

การจัดการเหตุการณไมพึงประสงค การจัดการยาที่ตองระมัดระวังสูง 

ความคลาดเคลื่อนทางยา การประสานรายการยา การวางแผนการจัดการเชิง

ระบบตามหลักแนวคิดการจัดการคุณภาพ การประยุกตใชแนวคิดการจัดการ

ระบบยาในสถานพยาบาลทุกระดับผานหลักคิดการพัฒนาคุณภาพ

PV 5702 เภสัชศาสตรเชิงบูรณาการ           2(1/1-1/3-0)

 Integrated Pharmaceutical Sciences 

วิชาบังคับกอน: PV 4073 การบริบาลทางเภสัชกรรมในชุมชนและรานยา

        และPV 4322 เภสัชกรรมอุตสาหการ2

 การบูรณาการองคความรูทางเภสัชศาสตรทั้งทางดานการบริบาล

ทางเภสัชกรรม ดานเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑและดานเภสัช

สังคมและการบริหาร โดยมุงเนนใหมีความรูรอบ สามารถเชื่อมโยงความรูตางๆ

เขาดวยกัน เตรียมความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดดีขึ้น

PV 6004 การฝกงานบริบาลทางเภสัชกรรม           4(0-0-4/16)

 ในสถานปฏิบัติการชุมชน   

 Pharmaceutical Care Clerkship 

 in Community Pharmacy 

วิชาบังคับกอน: PV 4706 การฝกงานวิชาชีพ

 ฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานปฏิบัติการชุมชน

ตั้งแตการซักประวัติ การบันทึกประวัติอยางเปนระบบ การคัดกรอง การสงตอ

ผูปวยการวินิจฉัยและรักษาเบื้องตน การรวมกับแพทยในการดูแลผูปวยโรค

เรื้อรัง คนหาปญหาการใชยาแลวหาวิธีแกไข การสงเสริมสุขภาพ ลดปจจัยเสี่ยง

ที่ทำใหเกิดโรคในชุมชน ฝกนำเสนอกรณีผูปวย ฝกการบรรยายความรูดานยา

แกบุคลากรทางการแพทยตางๆโดยมีจำนวนชั่วโมงฝกงานรวมทั้งสิ้นไมต่ำกวา 

240 ชั่วโมง

PV 6014 การฝกงานบริบาลทางเภสัชกรรม          4(0-0-4/16)

 ในผูปวยนอก 1

 Pharmaceutical Care Clerkship 

 in Ambulatory Care Patients I

วิชาบังคับกอน: PV 4706 การฝกงานวิชาชีพ 

วิชาเคยเรียน: PV 5061แนะนำการฝกงานดานการบริบาลทางเภสัชกรรม

 ฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในแผนกผูปวยนอกของสถาน

พยาบาล ตั้งแตการซักประวัติ การอานเวชระเบียนการบันทึกประวัติอยางเปน

ระบบ การคัดกรอง การสงตอผูปวย การรวมกับแพทยในการดูแลผูปวยโรค

เรื้อรังโดยเนนโรคในระบบทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร และโรคติดเชื้อ

เรื้อรัง คนหาปญหาการใชยาแลวหาวิธีแกไข ติดตามการใชยา ใหคำแนะนำการ

ใชยาและการสงเสริมสุขภาพ โดยมีการบันทึกการดำเนินงานอยางเปนระบบ 

ฝกนำเสนอกรณีผูปวย ฝกการบรรยายความรูดานยาแกบุคลากรทางการ

แพทยตางๆ โดยมีจำนวนชั่วโมงฝกงานรวมทั้งสิ้นไมต่ำกวา 240 ชั่วโมง

PV 6024 การจัดการระบบยาในโรงพยาบาล           4(0-0-4/16)

 Hospital Medication Management System

วิชาบังคับกอน: PV 4706 การฝกงานวิชาชีพ 

วิชาเคยเรียน: PV 4642 การพัฒนาคุณภาพในองคกรสุขภาพ

 ฝกปฏิบัติงานในการประยุกตหลักการจัดการ ครอบคลุม

กระบวนการหลักในระบบการจัดการดานยาสำหรับสถานพยาบาล มุงเนนการ

พัฒนาคุณภาพ สอดคลองกับมาตรฐานงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลและ

มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพอื่นๆ การจัดการความเสี่ยง การประเมินตนเอง  

ความเชื่อมโยงการทำงานเปนทีม การสื่อสารและสัมพันธภาพกับบุคลากร

ทางการแพทยอื่นๆโดยมีจำนวนชั่วโมงฝกงานรวมทั้งสิ้นไมต่ำกวา 240 ชั่วโมง

PV 6034 การฝกงานบริบาลทางเภสัชกรรม           4(0-0-4/16)

 ในผูปวยอายุรกรรม  1 

 Pharmaceutical Care Clerkship 

 in Medicine Patients I

วิชาบังคับกอน: PV 4706 การฝกงานวิชาชีพ

วิชาเคยเรียน:PV 5061 แนะนำการฝกงานดานการบริบาลทางเภสัชกรรม  

ฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในแผนกผูปวยใน ตั้งแตการอานเวช

ระเบียน การซักประวัติ การบันทึกประวัติอยางเปนระบบ การคนหาปญหา

การใชยาแลวหาวิธีแกไข การวางแผนการรักษารวมกับแพทยและผูปวย การ

ติดตามการบริหารยา และผลการใชยา ฝกนำเสนอกรณีผูปวย ฝกการบรรยาย

ความรูดานยาแกบุคลากรทางการแพทยตางๆ โดยมีจำนวนชั่วโมงฝกงานรวม

ทั้งสิ้นไมต่ำกวา 240 ชั่วโมง

PV6044  การฝกงานบริบาลทางเภสัชกรรม          4(0-0-4/16)

 ในผูปวยนอก 2

 Pharmaceutical Care Clerkship 

 in Ambulatory Care Patients II

วิชาบังคับกอน: PV 4706 การฝกงานวิชาชีพ

วิชาเคยเรียน:PV 5061 แนะนำการฝกงานดานการบริบาลทางเภสัชกรรม  

 ฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในแผนกผูปวยนอกของสถาน

พยาบาลโดยมีการฝกปฏิบัติงานตั้งแตการซักประวัติ การอานเวชระเบียนการ

บันทึกประวัติอยางเปนระบบ การคัดกรอง การสงตอผูปวย การรวมกับ

แพทยในการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังโดยเนนโรคในระบบหลอดเลือดและหัวใจ โรค

ทางเมแทบอลิสม คนหาปญหา การใชยาแลวหาวิธีแกไข ติดตามการใชยา ให

คำแนะนำการใชยาและการสงเสริมสุขภาพ ฝกนำเสนอกรณีผูปวย ฝกการ

บรรยายความรูดานยาแกบุคลากรทางการแพทยตางๆ โดยมีจำนวนชั่วโมง

ฝกงานรวมทั้งสิ้นไมต่ำกวา 240 ชั่วโมง 
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PV 6054 การฝกงานบริการเภสัชสนเทศ           4(0-0-4/16)

            Drug Information Service Clerkship

วิชาบังคับกอน: PV 4706 การฝกงานวิชาชีพ

วิชาเคยเรียน:PV 5061 แนะนำการฝกงานดานการบริบาลทางเภสัชกรรม    

 ฝกปฏิบัติงานบริการเภสัชสนเทศอยางเปนระบบ ตั้งแตการรับคำ

ถาม ซักถามขอมูลเพิ่มเติมจากผูถาม คนหาขอมูล วิเคราะห รวบรวม เรียบ

เรียงคำตอบใหรัดกุมและเขาใจงาย ติดตามผลการใหบริการและหาแนวทาง

พัฒนาการบริการ ฝกทำรายงานเพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการเภสัชกรรมและ

การบำบัดของโรงพยาบาล ฝกนำเสนอกรณีผูปวย ฝกการบรรยายความรูดาน

ยาแกบุคลากรทางการแพทยตางๆ โดยมีจำนวนชั่วโมงฝกงานรวมทั้งสิ้นไมต่ำ

กวา 240 ชั่วโมง

PV 6064 การฝกงานบริบาลทางเภสัชกรรม           4(0-0-4/16)

 ในผูปวยวิกฤต

 Pharmaceutical Care Clerkship 

 in CriticalCare Patients 

วิชาบังคับกอน: PV 4706 การฝกงานวิชาชีพ

วิชาเคยเรียน: PV 5072 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวยวิกฤต

 ฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในแผนกผูปวยวิกฤตของสถาน

พยาบาล ตั้งแตการอานเวชระเบียน การบันทึกประวัติอยางเปนระบบ คนหา

ปญหาการใชยาแลวหาวิธีแกไข การวางแผนการรักษารวมกับแพทย การ

ติดตามการบริหารยาและผลการใชยา ฝกนำเสนอกรณีผูปวย ฝกการบรรยาย

ความรูดานยาแกบุคลากรทางการแพทยตางๆ โดยมีจำนวนชั่วโมงฝกงานรวม

ทั้งสิ้นไมต่ำกวา 240 ชั่วโมง

PV 6074 การฝกงานบริบาลทางเภสัชกรรม           4(0-0-4/16)

 ในผูปวยมะเร็ง

 Pharmaceutical Care Clerkship 

 in Cancer Patients

วิชาบังคับกอน: PV 4706 การฝกงานวิชาชีพ

วิชาเคยเรียน: PV 5112การเตรียมยาปราศจากเชื้อสำหรับผูปวยเฉพาะราย

 ฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวยมะเร็งของสถาน

พยาบาล ตั้งแตการอานเวชระเบียน การซักประวัติ การบันทึกประวัติอยางเปน

ระบบ คนหาปญหาการใชยาแลวหาวิธีแกไข การวางแผนการรักษารวมกับ

แพทย การเตรียมยาเคมีบำบัดและขอควรระวังที่เกี่ยวของกับกระบวนการ

เตรียมยาการติดตามการบริหารยาและผลการใชยา ฝกนำเสนอกรณีผูปวย ฝก

การบรรยายความรูดานยาแกบุคลากรทางการแพทยตางๆ โดยมีจำนวนชั่วโมง

ฝกงานรวมทั้งสิ้นไมต่ำกวา 240 ชั่วโมง

PV 6084 การฝกงานบริบาลทางเภสัชกรรม           4(0-0-4/16)

 ในผูปวยทารกและเด็ก

 Pharmaceutical Care Clerkship 

 in Pediatric Patients 

วิชาบังคับกอน : PV 4706 การฝกงานวิชาชีพ

วิชาเคยเรียน: PV 5072 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวยวิกฤต

 ฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในแผนกผูปวยทารกและเด็ก

ของสถานพยาบาล ตั้งแตการอานเวชระเบียน การซักประวัติ การบันทึก

ประวัติอยางเปนระบบ คนหาปญหาการใชยาแลวหาวิธีแกไข การวางแผนการ

รักษารวมกับแพทย การเตรียมยาและการบริหารยาสำหรับเด็ก การติดตาม

การบริหารยาและผลการใชยา ฝกนำเสนอกรณีผูปวย ฝกการบรรยายความรู

ดานยาแกบุคลากรทางการแพทยตางๆ  โดยมีจำนวนชั่วโมงฝกงานรวมทั้งสิ้น

ไมต่ำกวา 240 ชั่วโมง

PV 6094 การฝกงานติดตามและดูแลสุขภาพผูปวยที่บาน   4(0-0-4/16)

 Home Health Care Clerkship

วิชาบังคับกอน: PV 4706 การฝกงานวิชาชีพ

วิชาเคยเรียน: PV 6014 การฝกงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวยนอก 1        

 การฝกปฏิบัติงานดูแลผูปวยโรคเรื้อรังที่บาน ทบทวนการใชยา เพื่อ

ใหคำแนะนำ หรือสงตอ วางแผนการใชยาอยางเหมาะสมเพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใชยา ติดตามเพื่อแกไข ปองกันปญหา

อันเกิดจากการใชยา สงเสริม สนับสนุน การปองกันโรค รวมกับบุคลากรสาขา

อื่นๆ ไดอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพโดยมีจำนวนชั่วโมงฝกงานรวมทั้ง

สิ้นไมต่ำกวา 240 ชั่วโมง

PV 6104 การฝกงานบริบาลทางเภสัชกรรม         4(0-0-4/16)

 ดานโภชนศาสตรคลินิก

 Pharmaceutical Care Clerkship 

 in Clinical Nutrition

วิชาบังคับกอน: PV 4706 การฝกงานวิชาชีพ

วิชาเคยเรียน: PV 4052 โภชนศาสตรคลินิก

 ฝกนักศึกษาใหสามารถประเมินความตองการสารอาหารและวิธีการ

ใหสารอาหารของผูปวยในสภาวะตางๆ  รูขอควรระวังและขอจำกัดในการให

สารอาหารดวยวิธีพิเศษ ไดแก การใหอาหารทางหลอดเลือดดำ การใหอาหาร

ทางสายใหอาหาร เปนตน สามารถเตรียมสูตรอาหารทางหลอดเลือดดำ เลือก

ใชผลิตภัณฑสำเร็จรูปทั้งที่เปนอาหารทางหลอดเลือดดำและอาหารเหลวทาง

สายใหอาหาร โดยมีจำนวนชั่วโมงฝกงานรวมทั้งสิ้นไมต่ำกวา 240 ชั่วโมง  
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PV 6114 การฝกงานบริบาลทางเภสัชกรรม           4(0-0-4/16)

 ในผูปวยอายุรกรรม 2                               

 Pharmaceutical Care Clerkship 

 in Medicine Patients II

วิชาบังคับกอน: PV 4706 การฝกงานวิชาชีพ

วิชาเคยเรียน: PV 5061 แนะนำการฝกงานดานการบริบาลทางเภสัชกรรม  

 ฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในแผนกผูปวยในอยางเปน

ระบบ ในผูปวยโรคทางอายุรศาสตรที่พบบอยในเวชปฏิบัติ เชน โรคระบบหัวใจ

และหลอดเลือด โรคระบบตอมไรทอ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบทาง

เดินหายใจ รวมกับสหสาขาวิชาชีพ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดจากการใชยา

ของผูปวยแตละราย ฝกการนำเสนอกรณีศึกษา การใหความรูแกบุคลากร

ทางการแพทย โดยมีจำนวนชั่วโมงฝกปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้นไมต่ำกวา 240 

ชั่วโมง

PV 6124 การฝกงานการวิจัยยาทางคลินิก           4(0-0-4/16)

 Clinical Research Clerkship

วิชาบังคับกอน: PV 4706 การฝกงานวิชาชีพ

 ฝกปฎิบัติการงานวิจัยคลินิกทั้งในสถานบริการรักษาพยาบาลและใน

ชุมชน การเขียนโครงราง การออกรูปแบบงานวิจัยที่เหมาะสมกับโจทยงาน

วิจัย ยื่นขอทุนสนับสนุนโครงการ การขอรับการพิจารณาตอคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย การบริหารและการดำเนินโครงการ การเขียน

รายงานและการเผยแพรผลงานผานวารสารวิชาการและนำเสนอในที่ประชุม

วิชาการโดยมีจำนวนชั่วโมงฝกปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้นไมต่ำกวา 240 ชั่วโมง

PV 6134 การฝกงานคุมครองผูบริโภค            4(0-0-4/16)

 Consumer Protection Clerkship

วิชาบังคับกอน: PV 4706 การฝกงานวิชาชีพ 

 การฝกปฎิบัติงานดานการคุมครองผูบริโภค โดยเขารวมฝกปฏิบัติ

งานจริงกับพนักงานเจาหนาที่ในหนวยงานที่เปนแหลงฝก ทั้งงานกำกับตรวจ

สอบผลิตภัณฑสุขภาพ กอนออกสูทองตลาด งานกำกับตรวจสอบผลิตภัณฑ

สุขภาพ หลังออกสูทองตลาด ดานกฎหมาย ดานการเฝาระวังความปลอดภัย 

ดานการพัฒนามาตรฐานการผลิตและดานการพัฒนาศักยภาพผูบริโภคและผู

ประกอบการโดยมีจำนวนชั่วโมงฝกงานรวมทั้งสิ้นไมต่ำกวา 240 ชั่วโมง

PV 6144 การฝกงานบริบาลเภสัชกรรมชุมชนเชิงลึ           4(0-0-4/16)

 Advance Community 

 Pharmaceutical Care Clerkship

วิชาบังคับกอน: PV 4706 การฝกงานวิชาชีพ

วิชาเคยเรียน:PV 6004 การฝกงานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานปฏิบัติการชุมชน         

 ฝกปฏิบัติงานดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง ที่มีการใชงานอยางตอเนื่อง โดย

อาศัยหลักการบริหารการใชยาเพื่อบำบัดโรค (Medication Therapy 

Management: MTM) คนหาและทบทวนการใชยา จดบันทึกรายงาน วางแผน

การแกไขปญหา และการสงตอผูปวยไปยังสถานพยาบาล จัดทำเอกสาร 

ติดตามการใชยา และประเมินผลลัพธตอผูปวยโดยมีจำนวนชั่วโมงฝกงานรวม

ทั้งสิ้นไมต่ำกวา 240 ชั่วโมง

PV 6304 การฝกงานดานการผลิตเภสัชภัณฑ 1          4(0-0-4/16)

 Pharmaceutical Production ClerkshipI

วิชาบังคับกอน: PV 4706 การฝกงานวิชาชีพ

 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพดานการผลิต เพื่อใหเกิดการฝกปฏิบัติเสริม

สรางทักษะกระบวนการคิดและการแกปญหาเบื้องตนที่เกี่ยวกับการผลิตยาใน

ระดับอุตสาหกรรม หรือหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของ รวมถึงเขาใจบทบาทหนาที่

ของเภสัชกรดานการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตยา โดยมีจำนวนชั่วโมงฝกงาน

รวมทั้งสิ้นไมต่ำกวา 240 ชั่วโมง

PV 6314 การฝกงานดานการผลิตเภสัชภัณฑ 2           4(0-0-4/16)

 Pharmaceutical Production Clerkship II 

วิชาบังคับกอน: PV 4706 การฝกงานวิชาชีพ

 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพดานการผลิต เพื่อใหเกิดการฝกปฏิบัติเสริม

สรางทักษะกระบวนการคิดและการแกปญหาเบื้องตนที่เกี่ยวกับการผลิตยาใน

ระดับอุตสาหกรรม หรือหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของ รวมถึงเขาใจบทบาทหนาที่

ของเภสัชกรดานการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตยาหรือกิจกรรมอื่นๆที่สอดคลอง

กับสถานการณ โดยมีจำนวนชั่วโมงฝกงานรวมทั้งสิ้นไมต่ำกวา 240 ชั่วโมง

PV 6324 การฝกงานดานการควบคุมคุณภาพ         4(0-0-4/16)

 และการประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ1

 Pharmaceutical Quality Control 

 and Quality Assurance Clerkship I

วิชาบังคับกอน: PV 4706 การฝกงานวิชาชีพ  

 ฝกปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพ การวิเคราะหและการควบคุม

คุณภาพเภสัชภัณฑ และ/หรือผลิตภัณฑสุขภาพ การตรวจสอบความถูกตอง

ของวิธีวิเคราะห ระบบ GMP ระบบขนสงและคลังสินคา ระบบมาตรฐานอื่นๆ 

และงานดานเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของในงานดานอุตสาหกรรมในโรงงานยา 

โรงงานเครื่องสำอาง หนวยผลิตในโรงพยาบาล หรือหนวยงานอื่นๆ ที่

เกี่ยวของ โดยมีจำนวนชั่วโมงฝกงานรวมทั้งสิ้นไมต่ำกวา 240 ชั่วโมง

PV 6334 การฝกงานดานการควบคุมคุณภาพ           4(0-0-4/16)

 และการประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ 2

 Pharmaceutical Quality Control 

 and Quality Assurance Clerkship II

วิชาบังคับกอน: PV 4706 การฝกงานวิชาชีพ  

 ฝกปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพ การวิเคราะหและการควบคุม

คุณภาพเภสัชภัณฑ และ/หรือผลิตภัณฑสุขภาพ การตรวจสอบความถูกตอง

ของวิธีวิเคราะห ระบบ GMP ระบบขนสงและคลังสินคา ระบบมาตรฐานอื่นๆ 

และงานดานเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของในงานดานอุตสาหกรรมในโรงงานยา 

โรงงานเครื่องสำอาง หนวยผลิตในโรงพยาบาล หรือหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

หรือกิจกรรมอื่นๆที่สอดคลองกับสถานการณ โดยมีจำนวนชั่วโมงฝกงานรวม

ทั้งสิ้นไมต่ำกวา 240 ชั่วโมง
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PV 6344 การฝกงานดานการวิจัย           4(0-0-4/16)

 และพัฒนาเภสัชภัณฑ1 

 Pharmaceutical Research 

 and Development Clerkship I 

วิชาบังคับกอน: PV 4706 การฝกงานวิชาชีพ  

 ฝกงานดานการวิจัยและพัฒนาสูตรตำรับ เพื่อฝกทักษะดาน

กระบวนการคิดและแกปญหาเบื้องตนที่เกี่ยวกับ การวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ ใหเขาใจถึงระบบการวางแผนในงานวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑและ

ผลิตภัณฑสุขภาพ รวมทั้งเขาใจถึงบทบาทและหนาที่ของเภสัชกรผูควบคุมดูแล

ในหนวยงานดังกลาวในโรงงานผลิตยา โรงงานผลิตเครื่องสำอาง หนวยผลิตใน

โรงพยาบาล หรือหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือกิจกรรมอื่นๆที่สอดคลองกับ

สถานการณโดยมีจำนวนชั่วโมงฝกงานรวมทั้งสิ้นไมต่ำกวา 240 ชั่วโมง

PV 6354 การฝกงานดานการวิจัย           4(0-0-4/16)

 และพัฒนาเภสัชภัณฑ 2 

 Pharmaceutical Research 

 and Development Clerkship II

วิชาบังคับกอน: PV 4706 การฝกงานวิชาชีพ

 ฝกงานดานการวิจัยและพัฒนาสูตรตำรับ เพื่อฝกทักษะดาน

กระบวนการคิดและแกปญหาเบื้องตนที่เกี่ยวกับ การวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ ใหเขาใจถึงระบบการวางแผนในงานวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑและ

ผลิตภัณฑสุขภาพ รวมทั้งเขาใจถึงบทบาทและหนาที่ของเภสัชกรผูควบคุมดูแล

ในหนวยงานดังกลาวในโรงงานผลิตยา โรงงานผลิตเครื่องสำอาง หนวยผลิตใน

โรงพยาบาล หรือหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ หรือกิจกรรมอื่นๆที่สอดคลองกับ

สถานการณ โดยมีจำนวนชั่วโมงฝกงานรวมทั้งสิ้นไมต่ำกวา 240 ชั่วโมง

PV 6364 การฝกงานดานการขึ้นทะเบียนเภสัชภัณฑ        4(0-0-4/16)

 Pharmaceutical Registration Affair Clerkship

วิชาบังคับกอน: PV 4706 การฝกงานวิชาชีพ

 ฝกปฏิบัติงานดานการขึ้นทะเบียนยาและผลิตภัณฑสุขภาพ 

กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลยาและผลิตภัณฑสุขภาพ 

กระบวนการขึ้นทะเบียน การจัดทำเอกสารสำหรับการขึ้นทะเบียน และการ

ประเมินความถูกตองของขอมูลในเอกสารดานคุณภาพของผลิตภัณฑหรือกิจ

กรรมอื่นๆที่สอดคลองกับสถานการณ โดยมีจำนวนชั่วโมงฝกงานรวมทั้งสิ้นไม

ต่ำกวา 240 ชั่วโมง

PV 6374 การฝกงานดานวิทยาศาสตรเครื่องสำอาง         4(0-0-4/16)

 Cosmetic Sciences Clerkship

วิชาบังคับกอน: PV 4706 การฝกงานวิชาชีพ

 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพดานวิจัยและพัฒนา การผลิต การควบคุม

คุณภาพ การประเมินประสิทธิภาพ และการทดสอบความปลอดภัยของเครื่อง

สำอาง การจดแจงเครื่องสำอาง การตลาด หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ในโรงงาน

เครื่องสำอางหรือกิจกรรมอื่นๆที่สอดคลองกับสถานการณ โดยมีจำนวนชั่วโมง

การฝกงานรวมทั้งสิ้นไมต่ำกวา 240 ชั่วโมง

PV 6384 การฝกงานดานยาสมุนไพร             4(0-0-4/16)

 และผลิตภัณฑธรรมชาติ     

 Herbal Medicines and Natural ProductsClerkship

วิชาบังคับกอน: PV 4706 การฝกงานวิชาชีพ

 ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพดานการวิจัยและพัฒนายาสมุนไพรและ

ผลิตภัณฑธรรมชาติ ที่เกี่ยวของกับการวางแผนการวิจัย การเตรียมวัตถุดิบ 

กระบวนการผลิต การประกันและควบคุมคุณภาพ การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ

สมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติ ฝกพัฒนากระบวนการคิดเชิงวิเคราะหอยาง

เปนระบบในการวิจัยและพัฒนา หรือกิจกรรมอื่นๆที่สอดคลองกับ

สถานการณ โดยมีจำนวนชั่วโมงฝกงานรวมทั้งสิ้นไมต่ำกวา 240 ชั่วโมง

PV 6394 การฝกงานดานวิทยาศาสตรเภสัชกรรม          4(0-0-4/16)

 Pharmaceutical Sciences Clerkship

วิชาบังคับกอน: PV 4706 การฝกงานวิชาชีพ 

 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพตามความสนใจของนักศึกษา เชน งานดาน

ระบบขนสงและคลังสินคา งานวิจัยและพัฒนา งานวิเคราะห หรืองานอื่นๆ ใน

หนวยงานเชน หนวยผลิตในโรงพยาบาล บริษัทยา สถาบันวิจัย กรม

วิทยาศาสตรการแพทย หรือหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ หรือกิจกรรมอื่นๆที่

สอดคลองกับสถานการณ โดยมีจำนวนชั่วโมงการฝกงานรวมทั้งสิ้นไมต่ำกวา 

240 ชั่วโมง

PV 6604 การฝกงานการจัดการธุรกิจรูปแบบใหม            4(0-0-4/16)

 ในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

 New Model of Business Management 

 in Community PharmacyClerkship

วิชาบังคับกอน: PV 5602 การจัดการธุรกิจรูปแบบใหมในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

 การฝกปฏิบัติงานการจัดการธุรกิจรูปแบบใหมในสถานปฏิบัติการ

เภสัชกรรมชุมชน ไดแก รูปแบบของธุรกิจสมัยใหม แนวโนมธุรกิจยาและ

สุขภาพในไทยและตลาดโลก พฤติกรรมผูบริโภคยุคใหม การพัฒนาศักยภาพ

แหงการแขงขัน การสรางพลังเครือขาย การสรางตราสินคา นวัตกรรมและ

ความคิดสรางสรรคการสื่อสารการตลาดแบบองครวม การจัดการสรางความ

สัมพันธกับลูกคา การตลาดดิจิทัล การจัดการโซคุณคา การบริหารกลุม

ผลิตภัณฑโดยรวม การวัดและประเมินผลงาน เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ

อัตโนมัติ และการจัดการภาษีอากร 
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