คณะเภสั ชศาสตร์
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสั ชกรรม
ภาควิชาเภสั ชกรรมคลินิก
560-201
1(1-0-2)
เภสั ชโภชนศาสตร์ พนื้ ฐาน
(Basic Pharmaceutical Nutrition)
รายวิชาบังคับก่อน: บทบาทและหน้าที่ของสารอาหาร การประเมินภาวะ
โภชนาการและความต้องการสารอาหารในผูป้ ่ วยทัว่ ไปและ
ผูป้ ่ วยกลุ่มพิ เศษ รู ปแบบของภาวะทุ พโภชนาการ หลักการ
ทัว่ ไปในการให้ โภชนบําบัด หลักการเบื้ องต้นในการให้
อาหารทางหลอดเลือดและการให้อาหารทางสาย
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)
บทนําเภสั ชบําบัด
(Introduction to Pharmacotherapy)
รายวิชาบังคับก่ อน: 336-206 หรือเรียนควบคู่กนั
ความรู้พ้ืนฐานที่จาํ เป็ นสําหรับการบริ บาลทางเภสัช
กรรมอย่างเป็ นระบบ มาตรฐานวิชาชี พเภสัชกรรม ระบบยา
การประกันคุ ณภาพของงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลและ
ร้ านยา ระบบการกระจายยา และกระบวนการจ่ ายยาที่ ดีใ น
โรงพยาบาลและร้านยา ความปลอดภัยด้านยา ทักษะการ
ซักประวัติโรคและการใช้ยา การประเมินผูป้ ่ วยทางคลินิกอย่าง
เป็ นระบบ แนวคิ ดเบื้ องต้นเกี่ ยวกับทักษะการให้คาํ แนะนํา
ปรึ ก ษาและการสื่ อ สาร การปฐมพยาบาลเบื้ อ งต้น เภสั ช
จลนศาสตร์ และเภสัชพลศาสตร์ ในเด็ก ผูส้ ู งอายุ สตรี ต้ งั ครรภ์
หรื 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)
เภสั ชจลนศาสตร์
(Pharmacokinetics)
รายวิชาบังคับก่อน: 322-103
องค์ประกอบที่ มีผลต่อคุ ณค่าทางชี วภาพของยาใน
ร่ างกาย เช่น การดูดซึ ม การกระจายตัว เมแทบอลิซึม และ
การขั บ ถ่ า ยของยา ทฤษฎี ท างคณิ ตศาสตร์ และเภสั ช
จลนศาสตร์ ของกระบวนการเหล่านี้ และการออกแบบแผนการ
ใช้ยาที่เหมาะสม
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)
เภสั ชกรรมจ่ ายยา
(Dispensing Pharmacy)
รายวิชาบังคับก่ อน: 560-202
การซักประวัติ และการจัดการโรคที่พบบ่อยในร้าน
ยา เภสั ช บํา บั ด ในโรคดั ง กล่ า วตามมาตรฐานหรื อแนว

ปฏิ บตั ิการรั กษาที่ มาจากหลักฐานเชิ งประจักษ์ ผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้องในรู ปแบบพิเศษ วัคซี นและผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ
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)
การประเมินผู้ป่วยในร้ านยา
(Patient Assessment in Community Pharmacy)
รายวิชาบังคับก่อน: 560-302
การประเมิ น อาการของผูป้ ่ วยที่ พ บบ่ อ ยในร้ า นยา
การประเมินผูป้ ่ วยเพื่อการตัดสิ นใจส่ งต่อผูป้ ่ วยไปพบแพทย์
หรื 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)
ประสบการณ์ ด้านการบริบาลทางเภสั ชกรรม
(Experience in Pharmaceutical Care)
รายวิชาบังคับก่อน : การสั ง เกตการปฏิ บ ัติ ง านของเภสั ช กรในสถาน
ปฏิบตั ิงานต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล และร้านยา การสร้างความ
ตระหนัก ถึ ง ความสํา คัญ บทบาทหน้า ที่ ข องเภสั ช กร ความ
รั บ ผิด ชอบต่ อ วิช าชี พ และความสํา คัญ ขององค์ค วามรู้ แ ละ
ทักษะต่าง ๆ ที่จาํ เป็ นในการปฏิบตั ิ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
สารสนเทศทางยา 1
(Drug Information I)

1(0-3-0)

รายวิชาบังคับก่อน : ฝึ กปฏิ บตั ิ การค้นคว้าและการได้ขอ้ มูลเกี่ ยวยาและ
เภสัช บํา บัด จากแหล่ งข้อ มู ล ตติ ย ภูมิ ที่ อ ยู่ใ นรู ป หนังสื อ และ
อิเล็กทรอนิ กส์ การนําข้อมูลที่ ได้มาประเมิ น บูรณาการ และ
นําเสนออย่างมีประสิ ทธิภาพ 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
562-301
3(3-0-6)
เภสั ชบําบัดและเภสั ชกรรมปฏิบัติ 1
(Pharmacotherapy and Pharmacy Practice I)
รายวิชาบังคับก่อน: 336-306 และ 560-202
พยาธิ สรี รวิทยาการเกิดโรค การวินิจฉัย เภสัชบําบัด
และโภชนศาสตร์ บาํ บัดในผูป้ ่ วยที่มีภาวะไม่สมดุลของกรดด่ า งและอิ เ ล็ ก โทรไลต์ ผู้ป่ วยโรคไต โรคระบบทางเดิ น
ปั สสาวะ โรคทางสู ตินรี เวชและโรคระบบเลือด การประเมิน
ผู ้ป่ วยทางคลิ นิ ก อย่ า งเป็ นระบบ ตามมาตรฐานหรื อแนว
ปฏิบตั ิการรักษาที่มาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ การติดตามการ
บําบัดรั กษาด้วยยา การให้คาํ แนะนําปรึ กษาแก่ผูป้ ่ วยเฉพาะ
ราย
Pathophysiology, diagnosis, pharmacotherapy, 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
562-302
3(3-0-6)
เภสั ชบําบัดและเภสั ชกรรมปฏิบัติ 2
(Pharmacotherapy and Pharmacy Practice II)
รายวิชาบังคับก่อน: 562-301
พยาธิ สรี รวิทยาการเกิ ดโรค การวินิจฉัย และเภสัช
บํา บัด ในโรคติ ด เชื้ อ และโรคระบบทางเดิ น หายใจตาม
มาตรฐานหรื อ แนวปฏิ บ ัติ ก ารรั ก ษาที่ ม าจากหลัก ฐานเชิ ง
ประจักษ์ การติดตามการบําบัดด้วยยา การให้คาํ แนะนําปรึ กษา

แก่ผปู ้ ่ วยเฉพาะราย ยาเทคนิ คพิเศษที่ ใช้กบั โรคดังกล่าว การ
ประเมินการใช้ยา
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 ารเภสั ชบําบัดและเภสั ชกรรมปฏิบัติ 1
(Pharmacotherapy and Pharmacy Practice Laboratory I)
รายวิชาบังคับก่อน: 562-301 หรือเรียนควบคู่กนั
ปฏิ บ ั ติ ก ารฝึ กสั ม ภาษณ์ ผู้ป่ วย การจ่ า ยยาตาม
กระบวนการจ่ า ยยาที่ ดี การให้บ ริ บ าลทางเภสั ช กรรม ใน
โรงพยาบาลและร้ า นยา อย่ า งถู ก ต้ อ ง ปลอดภั ย และมี
ประสิ ทธิ ภาพสําหรับผูป้ ่ วยโดยคํานึ งถึงสิ ทธิ ผปู ้ ่ วย จริ ยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชี พ โดยหัวข้อปฏิบตั ิการสอดคล้องกับ
เนื้อหารายวิชาเภสัชบําบัดและเภสัชกรรมปฏิบตั ิ 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 ารเภสั ชบําบัดและเภสั ชกรรมปฏิบัติ 2
(Pharmacotherapy and Pharmacy Practice Laboratory
II)
รายวิชาบังคับก่อน: 562-302 หรือเรียนควบคู่กนั
ปฏิ บ ั ติ ก ารฝึ กสั ม ภาษณ์ ผู้ป่ วย การจ่ า ยยาตาม
กระบวนการจ่ า ยยาที่ ดี การให้บ ริ บ าลทางเภสั ช กรรม ใน
โรงพยาบาลและร้ า นยา อย่ า งถู ก ต้ อ ง ปลอดภั ย และมี
ประสิ ทธิ ภาพสําหรับผูป้ ่ วยโดยคํานึ งถึงสิ ทธิ ผปู้ ่ วย จริ ยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชี พ โดยหัวข้อปฏิบตั ิการสอดคล้องกับ
เนื้อหารายวิชาเภสัชบําบัดและเภสัชกรรมปฏิบตั ิ 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)
ปฏิบัติการเภสั ชกรรมจ่ ายยาสํ า หรั บนั กศึ กษาสาขาวิชาการ
บริบาลทางเภสั ชกรรม
(Dispensing Pharmacy Laboratory for Pharmaceutical
Care Students)
รายวิชาบังคับก่อน: 560-302 หรือเรียนควบคู่กนั
ปฏิ บ ัติ ก ารฝึ กสั ม ภาษณ์ ผู้ป่ วย การจ่ า ยยาตาม
กระบวนการจ่ายยาที่ดี การให้บริ บาลทางเภสัชกรรมในร้าน
ยา อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและมีประสิ ทธิภาพสําหรับผูป้ ่ วยโดย
คํานึ งถึ งสิ ทธิ ผูป้ ่ วย จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พ โดย
หัวข้อปฏิบตั ิการสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาเภสัชกรรมจ่ายยา
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, moral and
professional ethics; practice topics related to those in the
course of dispensing pharmacy
562-401
4(4-0-8)
เภสั ชบําบัดและเภสั ชกรรมปฏิบัติ 3
(Pharmacotherapy and Pharmacy Practice III)
รายวิชาบังคับก่อน: 562-302
พยาธิ สรี รวิทยาการเกิดโรค การวินิจฉัย เภสัชบําบัด
และโภชนศาสตร์ บ ํา บัด ในโรคระบบต่ อ มไร้ ท่ อ และโรค
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ตามมาตรฐานหรื อแนวปฏิบตั ิการ
รักษาที่มาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ การติดตามการบําบัดด้วย
ยา การให้ค าํ แนะนําปรึ กษาแก่ผูป้ ่ วยเฉพาะราย อันตรกิ ริย า
ระหว่างยา

Pathophysiology, diagnosis, pharmacotherapy and
nutrition therapy in endocrinologic 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)
เภสั ชบําบัดและเภสั ชกรรมปฏิบัติ 4
(Pharmacotherapy and Pharmacy Practice IV)
รายวิชาบังคับก่ อน: 562-401
พยาธิ สรี รวิทยาการเกิ ดโรค การวินิจฉัย และเภสัช
บําบัดและโภชนศาสตร์บาํ บัดในโรคระบบทางเดินอาหาร โรค
ระบบประสาท โรคทางจิตเวช โรคระบบกระดูกและข้อ ตาม
มาตรฐานหรื อ แนวปฏิ บ ัติ ก ารรั ก ษาที่ ม าจากหลัก ฐานเชิ ง
ประจักษ์ การติดตามการบําบัดด้วยยา การให้คาํ แนะนําปรึ กษา
แก่ผปู้ ่ วยเฉพาะราย
Pathophysiology, diagnosis, pharmacotherapy, and
nutrition therapy in gastrointestinal 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 ารเภสั ชบําบัดและเภสั ชกรรมปฏิบัติ 3
(Pharmacotherapy and Pharmacy Practice Laboratory
III)
รายวิชาบังคับก่อน: 562-401 หรือเรียนควบคู่กนั
ปฏิ บ ัติ ก ารฝึ กสั ม ภาษณ์ ผู้ป่ วย การจ่ า ยยาตาม
กระบวนการจ่ า ยยาที่ ดี การให้ บ ริ บ าลทางเภสั ช กรรม ใน
โรงพยาบาลและร้ า นยา อย่ า งถู ก ต้ อ ง ปลอดภั ย และมี
ประสิ ทธิ ภาพโดยคํ า นึ งถึ ง สิ ทธิ ผู้ ป่ วย จริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ โดยหั ว ข้อ ปฏิ บ ัติ ก ารสอดคล้อ งกับ
เนื้อหารายวิชาเภสัชบําบัดและเภสัชกรรมปฏิบตั ิ 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 ารเภสั ชบําบัดและเภสั ชกรรมปฏิบัติ 4
(Pharmacotherapy and Pharmacy Practice Laboratory
IV)
รายวิชาบังคับก่อน: 562-402 หรือเรียนควบคู่กนั
ปฏิ บ ั ติ ก ารฝึ กสั ม ภาษณ์ ผู ้ป่ วย การจ่ า ยยาตาม
กระบวนการจ่ า ยยาที่ ดี การให้ บ ริ บ าลทางเภสั ช กรรมใน
โรงพยาบาลและร้ า นยา อย่ า งถู ก ต้ อ ง ปลอดภั ย และมี
ประสิ ทธิ ภาพโดยคํ า นึ งถึ ง สิ ทธิ ผู ้ ป่ วย จริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ โดยหั ว ข้อ ปฏิ บ ัติ ก ารสอดคล้อ งกับ
เนื้อหารายวิชาเภสัชบําบัดและเภสัชกรรมปฏิบตั ิ 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)
สารสนเทศทางยา 2
(Drug Information II )
รายวิชาบังคับก่อน: 562-222
ปฏิบตั ิการค้นคว้าและการได้ขอ้ มูลด้านเภสัชศาสตร์
เช่ น การคิ ด ค้ น ยาใหม่ ระบบนํ า ส่ งยา เภสั ช เคมี ภ ั ณ ฑ์
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร จากแหล่งข้อมูล
ระดับ ตติ ยภูมิ ทุ ติยภูมิ และปฐมภูมิ หลักการต่าง ๆ ในการ
ตอบคํา ถามเพื่ อ งานบริ การสารสนเทศทางยา ได้แ ก่ การ
วิเคราะห์ คาํ ถาม การเลือกและสื บค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ระดับ ต่ า ง ๆ อย่า งเป็ นระบบ การประเมิ น ข้อ มู ล ประมวล
ข้อ มู ล และการสั ง เคราะห์ ข ้อ มู ล ให้เป็ นคํา ตอบ การสื่ อ สาร
คําตอบทั้งทางวาจาและการเขียน
Practice for systematic searching or retrieving
pharmaceutical science information such as drug discovery,
drug delivery systems, pharmaceutical chemical products,

dietary supplements, and herbal products; systematic
approach to answering pharmacy-related questions including
question analysis, searching and retrieving information,
evaluating and integrating information; communicating the
answer via written and verbal
562-501
4(4-0-8)
เภสั ชบําบัดและเภสั ชกรรมปฏิบัติ 5
(Pharmacotherapy and Pharmacy Practice V)
รายวิชาบังคับก่ อน: 562-402
พยาธิ สรี รวิทยาการเกิดโรค การวินิจฉัย เภสัชบําบัด
และโภชนศาสตร์ บาํ บัดในผูป้ ่ วยวิกฤต ผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง และ
ผูป้ ่ วยเปลี่ ยนถ่ า ยอวัยวะ ตามมาตรฐานหรื อ แนวปฏิ บ ัติก าร
รักษาที่มาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ การติดตามการบําบัดด้วย
ยา การให้คาํ แนะนําปรึ กษาแก่ผปู้ ่ วยเฉพาะราย โภชนศาสตร์
สําหรั บ ผูป้ ่ วยที่ นอนโรงพยาบาลซึ่ งรั บประทานไม่ ได้ การ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการนวดหัวใจผายปอดกูช้ ีพ ยาที่ใช้
กับสัตว์
Pathophysiology, diagnosis, pharmacotherapy and
nutrition therapy in critically–ill patients, cancer patients and
organ-transplant patients based on evidenced-based standards
or treatment guidelines; drug therapy monitoring; individual
patient counseling; nutritional supports for hospitalized
patients who cannot eat; basic first aids and cardiopulmonary
resuscitation; veterinary drugs
562-521
1(0-3-0)
ปฏิบัตกิ ารเภสั ชบําบัดและเภสั ชกรรมปฏิบัติ 5
(Pharmacotherapy and Pharmacy Practice Laboratory
V)
รายวิชาบังคับก่อน: 562-501 หรือเรียนควบคู่กนั
ปฏิ บ ั ติ ก ารฝึ กสั ม ภาษณ์ ผู้ป่ วย การจ่ า ยยาตาม
กระบวนการจ่ า ยยาที่ ดี การให้บ ริ บ าลทางเภสั ช กรรม ใน
โรงพยาบาลและร้ า นยา อย่ า งถู ก ต้ อ ง ปลอดภั ย และมี
ประสิ ทธิ ภาพโดยคํ า นึ งถึ ง สิ ทธิ ผู้ ป่ วย จริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ โดยหั ว ข้อ ปฏิ บ ัติ ก ารสอดคล้อ งกับ
เนื้อหารายวิชาเภสัชบําบัดและเภสัชกรรมปฏิบตั ิ 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)
การประเมินคุณค่ าวรรณกรรม
(Literature Evaluation)
รายวิชาบังคับก่อน: 562-423
ฝึ กปฏิ บ ัติป ระเมิ นคุ ณค่าบทความวิจัยทางคลิ นิกที่
เกี่ ยวข้องกับยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในด้านการออกแบบ
งานวิจยั วิธีการวิจยั และการแปลผลการศึกษาทางสถิติ
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)
การประยุ ก ต์ ใช้ เภสั ชสนเทศและการประเมิ น คุ ณ ค่ า
วรรณกรรม
(Drug Information Application and Literature
Evaluation) รายวิชาบังคับก่ อน: 562-522
ประยุ ก ต์ก ารสื บ ค้น ข้อ มู ล ยาจากแหล่ ง ข้อ มู ล ทุ ก
ระดับอย่างเป็ นระบบและการประเมิ นคุณค่าวรรณกรรมเพื่อ
นํามาใช้ใ นการบริ บ าลผูป้ ่ วย การวิเ คราะห์ แ ละสั งเคราะห์
ข้อ มู ล ยาที่ ไ ด้เ พื่ อ ตอบคํา ถามหรื อ นํา เสนอข้อ มู ล เกี่ ย วกับ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ย า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ มอาหาร เครื่ องสํ า อางและ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร การสื่ อสารข้ อ มู ล ถึ ง ผู้ รั บ อย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ การฝึ กปฏิ บ ัติ ผ่ า นกรณี ศึ ก ษา การเตรี ยม
เอกสารข้อ มู ล ยาเพื่ อ เผยแพร่ สํ า หรั บ ผู้ป่ วยและบุ ค ลากร
สาธารณสุ ข
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 านการบริบาลทางเภสั ชกรรม
(Skills in Pharmaceutical Care)
รายวิชาบังคับก่อน: 562-501
ทักษะทางคลินิกที่ จาํ เป็ นในการให้การบริ บาลทาง
เภสัช กรรม การสั ม ภาษณ์ แ ละซัก ประวัติ การแปลผลทาง
ห้องปฏิบตั ิการ การสร้างแบบบันทึกข้อมูล เพื่อรวบรวมข้อมูล
ทางคลิ นิ กที่ จ าํ เป็ นต่อ การประเมิ นผูป้ ่ วย การวิเคราะห์ แ ละ
สังเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าวอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้สามารถให้
การบริ บาลทางเภสัชกรรมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยเฉพาะ
ในเรื่ องของความเจ็ บ ป่ วยกับ การใช้ย าบํา บัด รวมถึ ง การ
ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยา การประเมินการใช้ยา การ
ให้ บ ริ การคํา แนะนํา และปรึ กษาในเรื่ องยาแก่ ผู้ป่ วยโดย
คํานึ งถึงสิ ทธิ ผปู้ ่ วย จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการ
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)
แนะนําการฝึ กปฏิบัตงิ านด้ านการบริบาลทางเภสั ชกรรม
(Introduction to Pharmaceutical Care Clerkship)
รายวิชาบังคับก่อน: 562-531
องค์ความรู้ ทางด้านการบริ บาลทางเภสัชกรรมใน
หั ว ข้อ ที่ จ ํา เป็ นในการฝึ กปฏิ บ ัติ ง าน จริ ยธรรมและการ
ประพฤติตวั ที่เหมาะสมกับผูป้ ่ วยและบุคลากรสาธารณสุ ขอื่น
การทบทวนเวชระเบี ยนและบันทึ กข้อ มูลผูป้ ่ วย การค้น หา

ปั ญ หาและเสนอแนวทางในการแก้ ไ ขปั ญหาที่ มี ค วาม
เกี่ยวเนื่ องจากการใช้ยา การบันทึกที่เกี่ ยวข้องกับการบริ บาล
ทางเภสัชกรรม การฝึ กปฏิบตั ิงานจริ งในโรงพยาบาลและร้าน
ยาในการสัมภาษณ์ ผูป้ ่ วยเพื่อ เก็บประวัติการใช้ย า ประเมิ น
ความร่ ว มมื อ ในการใช้ย าของผูป้ ่ วย การร่ วมดู แ ลผูป้ ่ วยกับ
บุ คลากรทางการแพทย์อื่น การให้คาํ แนะนําในการใช้ยาแก่
ผูป้ ่ วย และการนําเสนอกรณี ศึกษาจากกรณี ของผูป้ ่ วยจริ ง
Essential knowledge for pharmaceutical 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)
สั มมนาการบริบาลทางเภสั ชกรรม
(Seminar in Pharmaceutical Care)
รายวิชาบังคับก่อน: ค้น คว้า ข้อ มู ลอย่า งเป็ นระบบจากวรรณกรรมทาง
การแพทย์และการบริ บาลทางเภสัชกรรม ประเมินการศึกษา
ในหั ว ข้อ ที่ ส นใจอย่ า งวิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์ การนํา เสนอและ
อภิปรายสิ่ งที่คน้ คว้าได้
Systematic medical and pharmaceutical care
literature searching; critical evaluation, presentation and
discussion of research paper relevant to the topic of interest
562-571
3(0-9-0)
โครงการด้ านการบริบาลทางเภสั ชกรรม
(Project in Pharmaceutical Care)
รายวิชาบังคับก่อน: งานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วกับ หรื อ สนับ สนุ น งานบริ บ าลทาง
เภสั ช กรรมภายใต้ก ารดู แ ลของอาจารย์ที่ ป รึ ก ษา การเขี ย น

สรุ ป ผลงานวิจัย เป็ นรู ป เล่ ม การนําเสนอผลการวิจัย ในการ
ประชุมหรื อตีพิมพ์เผยแพร่
Conducting a research in pharmaceutical 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)
การฝึ กปฏิบัตงิ านการบริบาลทางเภสั ชกรรมผู้ป่วยนอก
(Pharmaceutical Care Clerkship in Ambulatory Care
Patients)
รายวิชาบังคับก่อน: 595-481
ฝึ กปฏิ บตั ิการให้บริ บาลทางเภสัชกรรมในผูป้ ่ วย
นอก การสั ม ภาษณ์ ผูป้ ่ วยและรวบรวมข้อ มู ล ผูป้ ่ วยเพื่ อ หา
ประวัติ ก ารใช้ย าและปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ยา ร่ ว มมื อ กับ
บุคคลากรวิชาชีพสุ ขภาพอื่น และ/หรื อผูป้ ่ วยเพื่อแก้ไขปั ญหา
ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ยาที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง และ/หรื อ ป้ องกัน ปั ญ หาที่ มี
แนวโน้มจะเกิดขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุ ดในการรักษา การให้
ความรู้ และแนะนําปรึ กษาด้านยาแก่ผูป้ ่ วยแต่ละรายเกี่ ยวกับ
โรคและยา โดยมีจาํ นวนชัว่ 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)
การฝึ กปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสั ชกรรมใน
สถานปฏิบัติการเภสั ชกรรมชุมชน
(Pharmaceutical Care Clerkship in Community
Pharmacy)
รายวิชาบังคับก่อน: 595-481

ฝึ กปฏิ บ ัติ ก ารให้บ ริ บ าลทางเภสั ช กรรมในสถาน
ปฏิบตั ิการเภสัชกรรมชุมชน การซักประวัติความเจ็บป่ วยเพื่อ
ประเมินและหาสาเหตุของโรค การจ่ายยาตามความเหมาะสม
และ/หรื อส่ งต่อผูป้ ่ วยแต่ละรายไปพบแพทย์ตามความจําเป็ น
การจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ การสัมภาษณ์ผปู้ ่ วยเพื่อหาประวัติ
การใช้ย าและปั ญ หาที่ เกี่ ย วกับ การยา การจัด ทําแบบบันทึ ก
ประวัติปัญหาสุ ขภาพและการใช้ยาของผูป้ ่ วยแต่ละราย การให้
ความรู้ และแนะนําปรึ กษาด้านยาแก่ผูป้ ่ วยแต่ละรายเกี่ ยวกับ
โรคและยา โดยมีจาํ นวนชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า
240 ชัว่ โมง
Practicing to provide pharmaceutical care to
patients in community pharmacy; obtaining patients’ 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)
การฝึ กปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสั ชกรรมด้ านสารสนเทศ
ทางยา
(Pharmaceutical Care Clerkship in Drug Information
Service)
รายวิชาบังคับก่อน: 595-481
ฝึ กปฏิ บตั ิ ตอบคําถามการให้บริ การข้อมูลยาให้แ ก่
ผูป้ ่ วย ประชาชน และบุคลากรสาธารณสุ ขการสื บค้นข้อมูล
จากแหล่ ง ต่ า ง ๆ อย่า งเป็ นระบบ แล้ว นํา มาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ
ประเมิ น คุ ณ ค่ า วรรณกรรม และประมวลคํา ตอบเพื่ อ ตอบ
คํา ถามโดยคํา นึ ง ถึ ง ข้อ มู ล ของผูป้ ่ วยเฉพาะราย ฝึ กการใช้
ทักษะทางการสื่ อสารทั้งด้านการพูดและการเขียนเพื่อสื่ อสาร
คําตอบไปยังบุ ค ลากรวิชาชี พ สุ ข ภาพ หรื อ ผูป้ ่ วยได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ฝึ กการทําสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ ความรู้ดา้ นยา
แก่บุคลากรวิชาชีพสุ ขภาพหรื อผูป้ ่ วย โดยมีจาํ นวนชัว่ โมงการ
ฝึ กปฏิบตั ิ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)
การฝึ กปฏิบัตงิ านการบริบาลทางเภสั ชกรรมด้ านอายุรศาสตร์
(Pharmaceutical Care Clerkship in Internal Medicine)
รายวิชาบังคับก่อน: 595-481
ฝึ กปฏิบตั ิการให้บริ บาลทางเภสัชกรรมในผูป้ ่ วยอายุ
รกรรม รวบรวมและประเมินข้อมูลของผูป้ ่ วยจากแหล่งต่าง ๆ
เพื่อวิเคราะห์หาปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับยา ทําการแก้ไขปั ญหาที่
เกี่ ย วข้อ งกับ ยาที่ เ กิ ด ขึ้ นจริ งและ/หรื อป้ องกั น ปั ญ หาที่ มี
แนวโน้มจะเกิ ดขึ้ นร่ วมกับบุ คลากรวิชาชี พสุ ขภาพอื่ น และ/
หรื อตัวผูป้ ่ วยเองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุ ดในการรักษา การให้
ความรู้ และแนะนําปรึ กษาด้านยาแก่ผูป้ ่ วยแต่ละรายเกี่ ยวกับ
โรคและยา โดยมีจาํ นวนชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า
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)
การฝึ กปฏิบัตงิ านการจัดการด้ านยาในโรงพยาบาล
(Drug Management Clerkship in Hospital)
รายวิชาบังคับก่อน: 595-481

การฝึ กปฏิ บ ั ติ วิ ช าชี พ ที่ ค รอบคลุ ม การจั ด การ
ทรัพยากร การจัดการคุณภาพ การจัดการความเสี่ ยง และการ
จัด การข้อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ โครงสร้ า ง กระบวนการ และ
ผลลัพธ์ที่พึงได้ ของระบบยาในโรงพยาบาล ซึ่ งมีองค์ประกอบ
หลัก 4 องค์ประกอบ คือ การคัดเลือกยา การจัดซื้ อจัดหา การ
กระจายยา และการใช้ยา ความเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบ
เหล่านี้ และความเกี่ยวเนื่องกันของระบบยากับระบบอื่น ๆ ใน
การส่ งมอบบริ การสุ ขภาพของโรงพยาบาล โดยมี จาํ นวน
ชัว่ โมงการฝึ 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)
การฝึ กปฏิบัตงิ านการบริบาลทางเภสั ชกรรมผู้ป่วยวิกฤต
(Pharmaceutical Care Clerkship in Critical Care
Patients)
รายวิชาบังคับก่อน: 595-481
ฝึ กปฏิ บ ัติ ก ารให้บ ริ บ าลทางเภสั ช กรรมในผูป้ ่ วย
วิกฤต รวบรวมและประเมินข้อมูลของผูป้ ่ วยจากแหล่งต่าง ๆ
เพื่อวิเคราะห์หาปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับยา ทําการแก้ไขปั ญหาที่
เกี่ ย วข้อ งกับ ยาที่ เ กิ ด ขึ้ นจริ งและ/หรื อป้ องกัน ปั ญ หาที่ มี
แนวโน้มจะเกิ ดขึ้ นร่ วมกับบุ คลากรวิชาชี พสุ ขภาพอื่ น และ/
หรื อตัวผูป้ ่ วยเองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุ ดในการรักษา โดยมี
จํานวนชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิ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)
การฝึ กปฏิบัตงิ านการบริบาลทางเภสั ชกรรมด้ านโรคติดเชื้อ
(Pharmaceutical Care Clerkship in Infectious Diseases)
รายวิชาบังคับก่อน: 595-481
ฝึ กปฏิบตั ิการให้บริ บาลทางเภสัชกรรมในผูป้ ่ วยโรค
ติดเชื้อ รวบรวมและประเมินข้อมูลของผูป้ ่ วยจากแหล่งต่าง ๆ
เพื่อวิเคราะห์หาปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับยา ทําการแก้ไขปั ญหาที่
เกี่ ย วข้อ งกับ ยาที่ เ กิ ด ขึ้ นจริ งและ/หรื อป้ องกัน ปั ญ หาที่ มี
แนวโน้มจะเกิ ดขึ้ นร่ วมกับ บุ ค ลากรวิชาชี พสุ ขภาพอื่ นและ/
หรื อตัวผูป้ ่ วยเองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุ ดในการรักษา การให้
ความรู ้ และแนะนําปรึ กษาด้านยาแก่ผูป้ ่ วยแต่ละรายเกี่ ยวกับ
โรคและยา โดยมีจาํ นวนชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า
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)
การฝึ กปฏิ บั ติ ง านการบริ บ าลทางเภสั ช กรรมด้ า นเภสั ช
จลนศาสตร์ คลินิก
(Pharmaceutical Care Clerkship in Clinical
Pharmacokinetics)
รายวิชาบังคับก่อน: 595-481
ฝึ กปฏิบตั ินาํ ความรู้ทางเภสัชจลนศาสตร์ คลินิกมาใช้
ในการบริ บาลทางเภสัชกรรม แนะนําขนาดยาและแผนการให้
ยาที่ เหมาะสมสําหรั บผูป้ ่ วยเฉพาะราย วางแผนการตรวจวัด
ระดับยาในซี รัมและของเหลวในร่ างกาย แก้ไขและป้ องกัน
ปั ญ หาการใช้ย าของผูป้ ่ วย โดยมี จ าํ นวนชั่วโมงการฝึ ก
ปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 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)
การฝึ กปฏิ บั ติ ง านการบริ บ าลทางเภสั ช กรรมด้ า นโรคทาง
ระบบประสาท
(Pharmaceutical Care Clerkship in Neurologic Diseases)
รายวิชาบังคับก่อน: 595-481
ฝึ กปฏิ บ ัติการบริ บาลทางเภสัชกรรมในผูป้ ่ วยโรค
ทางระบบประสาท รวบรวมและประเมินข้อมูลของผูป้ ่ วยจาก
แหล่งต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์หาปั ญหาที่ เกี่ยวข้องกับยา ทําการ
แก้ไขปั ญหาที่ เกี่ ยวข้องกับยาที่ เกิ ดขึ้ นจริ งและ/หรื อป้ องกัน
ปั ญหาที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นร่ วมกับบุคลากรวิชาชี พสุ ขภาพ
อื่น และ/หรื อตัวผูป้ ่ วยเองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุ ดในการรักษา
การให้ความรู้ แ ละแนะนําปรึ กษาด้านยาแก่ ผูป้ ่ วยแต่ล ะราย
เกี่ยวกับโรคและยา โดยมีจาํ นวนชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิงาน
ไม่นอ้ ยกว่า 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
562-650
4(0-16-0)
การฝึ กปฏิบัตงิ านการบริบาลทางเภสั ชกรรมผู้ป่วยเด็ก
(Pharmaceutical Care Clerkship in Pediatrics)
รายวิชาบังคับก่อน: 595-481
ฝึ กปฏิบตั ิการให้บริ บาลทางเภสัชกรรมในผูป้ ่ วยเด็ก
รวบรวมและประเมิ นข้อมูลของผูป้ ่ วยจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อ
วิเ คราะห์ ห าปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ยา ทํา การแก้ไ ขปั ญ หาที่
เกี่ ย วข้อ งกับ ยาที่ เ กิ ด ขึ้ นจริ งและ/หรื อป้ องกัน ปั ญ หาที่ มี
แนวโน้มจะเกิ ดขึ้ นร่ วมกับบุ คลากรวิชาชี พสุ ขภาพอื่ น และ/

หรื อตัวผูป้ ่ วยเองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุ ดในการรักษา การให้
ความรู้ และแนะนําปรึ กษาด้านยาแก่ผูป้ ่ วยแต่ละรายเกี่ ยวกับ
โรคและยา โดยมีจาํ นวนชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า
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)
การฝึ กปฏิบัตงิ านการบริบาลทางเภสั ชกรรมด้ านศัลยกรรม
(Pharmaceutical Care Clerkship in Surgery)
รายวิชาบังคับก่อน: 595-481
ฝึ กปฏิ บ ั ติ ก ารบริ บาลทางเภสั ช กรรมในผู้ป่ วย
ศัลยกรรม รวบรวมและประเมินข้อมูลของผูป้ ่ วยจากแหล่งต่าง
ๆ เพื่อวิเคราะห์หาปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับยา ทําการแก้ไขปั ญหา
ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ยาที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ งและ/หรื อ ป้ องกัน ปั ญ หาที่ มี
แนวโน้มจะเกิ ดขึ้ นร่ วมกับบุ คลากรวิชาชี พสุ ขภาพอื่ น และ/
หรื อตัวผูป้ ่ วยเองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุ ดในการรักษาการให้
ความรู้ และแนะนําปรึ กษาด้านยาแก่ผูป้ ่ วยแต่ละรายเกี่ ยวกับ
โรคและยา โดยมีจาํ นวนชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า
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)
การฝึ กปฏิบัตงิ านการบริบาลทางเภสั ชกรรมด้ านโรคจิตเวช
(Pharmaceutical Care Clerkship in Psychiatric Diseases)
รายวิชาบังคับก่อน: 595-481
ฝึ กปฏิ บตั ิการนําหลักการบริ บาลทางเภสัชกรรมมา
ใช้ในการดูแลผูป้ ่ วยจิ ตเวช รวบรวมและประเมิ นข้อมูลของ
ผูป้ ่ วยจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์หาปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับยา
ทํา การแก้ไขปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ยาที่ เกิ ดขึ้ น จริ งและ/หรื อ
ป้ องกันปั ญหาที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นร่ วมกับบุคลากรวิชาชี พ
สุ ขภาพอื่น และ/หรื อตัวผูป้ ่ วยเองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุ ดใน
การรักษา การให้ความรู้และแนะนําปรึ กษาด้านยาแก่ผปู้ ่ วยแต่
ละรายเกี่ ย วกับ โรคและยา โดยมี จ าํ นวนชั่ว 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 and medications; total clerkship hour is
not less than 240 hours
562-653
4(0-16-0)
การฝึ กปฏิบัตงิ านการบริบาลทางเภสั ชกรรมด้ านโรคมะเร็ง
(Pharmaceutical Care Clerkship in Oncologic Diseases)
รายวิชาบังคับก่อน: 595-481
ฝึ กปฏิ บตั ิการนําหลักการบริ บาลทางเภสัชกรรมมา
ใช้ในการดูแลผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง รวบรวมและประเมิ นข้อมูล
ของผูป้ ่ วยจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์หาปั ญหาที่เกี่ยวข้อง
กับยา ทําการแก้ไขปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับยาที่เกิดขึ้นจริ งและ/
หรื อ ป้ องกัน ปั ญ หาที่ มี แ นวโน้ม จะเกิ ด ขึ้ น ร่ ว มกับ บุ ค ลากร
วิช าชี พ สุ ข ภาพอื่ น และ/หรื อ ตัว ผูป้ ่ วยเองเพื่ อ ให้ไ ด้ผ ลลัพ ธ์
สู งสุ ดในการรักษาการให้ความรู้และแนะนําปรึ กษาด้านยาแก่
ผูป้ ่ วยแต่ละรายเกี่ยวกับโรคและยา โดยมีจาํ นวนชัว่ 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)
การฝึ กปฏิบัติงานการเตรียมผสมยาเคมีบําบัด
(Chemotherapeutic Drug Preparation Clerkship)
รายวิชาบังคับก่อน: 595-481
ฝึ กการเตรี ยมยาเคมี บ ํา บัด สํ า หรั บ ผู้ป่ วยเฉพาะ
รายการ ทบทวนใบสั่งยาเคมี บาํ บัดเพื่อคํานวณขนาดยา การ
ตรวจสอบความคงตัว ความไม่เข้ากันกับสารนํ้าอื่นที่ใช้เป็ นตัว
ทําละลาย การเก็บรักษา การขนส่ งและทําลายยาเคมีบาํ บัด โดย
มีจาํ นวนชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 240 ชัว่ โมง
Practicing to prepare chemotherapeutic 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)
การฝึ กปฏิบัติงานการบริ บาลทางเภสั ชกรรมด้ านโรคมะเร็ ง
และการเตรียมยาเคมีบําบัด
(Pharmaceutical Care in Oncologic Disease and
Chemotherapeutic Drug Preparation Clerkship)
รายวิชาบังคับก่อน: 595-481
ฝึ กการเตรี ยมยาเคมี บาํ บัดสําหรั บ ผูป้ ่ วยเฉพาะราย
ทบทวนใบสั่งยาเคมีบาํ บัดเพื่อคํานวณขนาดยา การตรวจสอบ
ความคงตัว ความไม่เข้ากันกับสารนํ้าอื่นที่ใช้เป็ นตัวทําละลาย
เก็บรักษา ขนส่ งและทําลายยาเคมีบาํ บัด นําหลักการบริ บาล
ทางเภสั ช กรรมมาใช้ใ นการดู แ ลผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง ร่ ว มกับ
บุ คลากรวิชาชี พสุ ขภาพอื่น และ/หรื อตัวผูป้ ่ วยเองเพื่อแก้ไข
ปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับยาที่เกิดขึ้นจริ งและ/หรื อป้ องกันปั ญหาที่

มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุ ดในการรักษา ให้
ความรู้ และแนะนําปรึ กษาด้านยาแก่ผูป้ ่ วยแต่ละรายเกี่ ยวกับ
โรคและยา โดยมีจาํ นวนชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า
240 ชัว่ โมง
Practicing to prepare chemotherapeutic drug for
individual patients; reviewing chemotherapeutic drug
prescription to calculate drug dose, examine drug stability
and incompatibility with other intravenous fluid used as
solvent; handling, transportation and discarding
chemotherapeutic drugs; providing pharmaceutical care to
cancer patients, collaboration with other health care
professionals and/or patients to solve actual drug related
problems (DRPs) and/or to prevent potential DRPs in order
to achieve optimal treatment outcome; educating and
counseling individual patients regarding to diseases and
medications; total clerkship hour is not less than 240 hours
562-656
4(0-16-0)
การฝึ กปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสั ชกรรมด้ านโภชนศาสตร์
คลินิก
(Pharmaceutical Care Clerkship in Clinical Nutrition)
รายวิชาบังคับก่อน: 595-481
การประยุกต์โดยนําความรู้ดา้ นโภชนศาสตร์ คลินิก
มาใช้ในการให้บ ริ บ าลทางเภสัช กรรม ทบทวนการสั่ ง ให้
อาหารทางหลอดเลื อ ดเพื่อ คํานวณหาปริ มาณของเหลวและ
พลัง งานที่ ต ้อ งการ รวมทั้ง โปรตี น คาร์ โ บไฮเดรต ไขมัน
อิเล็กโทรไลต์ วิตามิน และเกลือแร่ ที่ผปู้ ่ วยแต่ละรายต้องการ
ติดตามผูป้ ่ วยที่ได้รับสารอาหารโดยวิธีพิเศษ เช่น อาหารทาง
หลอดเลือดดํา หรื อทางสายให้อาหาร ทั้งด้านประสิ ทธิ ผลและ
ภาวะแทรกซ้ อ นที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ร่ ว มมื อ กับ บุ ค ลากรวิ ช าชี พ
สุ ขภาพอื่ นเพื่อแก้ไขและป้ องกันปั ญหาของผูป้ ่ วยที่ เกี่ ยวกับ
อาหาร โดยมีจาํ นวนชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิ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)
การฝึ กปฏิบัตงิ านการเตรียมผสมสารอาหารทางหลอดเลือด
(Parenteral Nutrition Preparation Clerkship)
รายวิชาบังคับก่อน: 595-481
ฝึ กปฏิบตั ิเตรี ยมอาหารทางหลอดเลือดสําหรับผูป้ ่ วย
เฉพาะราย ทบทวนการสั่ ง ให้ อ าหารทางหลอดเลื อ ดเพื่ อ
คํา นวณหาปริ ม าณของเหลวและพลังงานที่ ตอ้ งการรวมทั้ง
โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน อิเล็กโทรไลต์ วิตามิน และเกลือ
แร่ ที่ผปู้ ่ วยแต่ละรายต้องการ รวมทั้งปริ มาณสารอาหารแต่ละ
ชนิ ดที่ผปู้ ่ วยควรได้รับ การตรวจสอบความคงตัว ความไม่เข้า
กันกับสารนํ้าอื่นที่ใช้ในการเตรี ยม โดยมีจาํ นวนชัว่ โมงการฝึ ก
ปฏิบตั ิงานไม่นอ้ 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)
การฝึ กปฏิบัติงานการบริ บาลทางเภสั ชกรรมและการเตรี ยม
อาหารทางหลอดเลือด
(Pharmaceutical Care and Preparation in Parenteral
Nutrition Clerkship)
รายวิชาบังคับก่อน: 595-481
ฝึ กปฏิบตั ิเตรี ยมอาหารทางหลอดเลือดสําหรับผูป้ ่ วย
เฉพาะราย โดยทบทวนการสั่งให้อาหารทางหลอดเลือดเพื่อ
คํานวณหาปริ มาณของเหลวและพลังงานที่ ตอ้ งการ โปรตีน
คาร์ โบไฮเดรต ไขมัน อิ เล็กโทรไลต์ วิตามิ น และเกลือแร่ ที่
ผูป้ ่ วยแต่ละรายต้องการ การตรวจสอบความคงตัว และความ

ไม่เข้ากันกับสารนํ้าอื่นที่ ใช้ในการเตรี ยม การติดตามผูป้ ่ วยที่
ได้รับสารอาหารโดยวิธีพิเศษ เช่ นอาหารทางหลอดเลือดดํา
ห รื อ อ า ห า ร ที่ ใ ห้ ท า ง ส า ย ทั้ ง ด้ า น ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล แ ล ะ
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ร่ วมมือกับบุคลากรสาธารณสุ ข
อื่ นเพื่อแก้ไขและป้ องกันปั ญหาของผูป้ ่ วยที่ เกี่ ยวกับการให้
อาหาร โดยมีจาํ นวนชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 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)
การฝึ กปฏิบัติงานการเตรี ยมยาเคมีบําบัดและสารอาหารที่ให้
ทางหลอดเลือด
(Chemotherapeutic Drug and Parenteral Nutrition
Preparation Clerkship)
รายวิชาบังคับก่อน: 595-481
ฝึ กปฏิบตั ิการเตรี ยมยาเคมีบาํ บัดและสารอาหารที่ให้
ทางหลอดเลือดสําหรับผูป้ ่ วยเฉพาะราย การทบทวนใบสั่งยา
เคมีบาํ บัดเพื่อคํานวณขนาดยา การตรวจสอบความคงตัว ความ
ไม่ เข้ากันกับ สารนํ้าอื่ นที่ ใช้เป็ นตัวทําละลาย การเก็บ รั ก ษา
การขนส่ งและทําลายยาเคมีบาํ บัด ฝึ กปฏิบตั ิเตรี ยมอาหารทาง
หลอดเลื อ ดสําหรั บ ผูป้ ่ วยเฉพาะราย โดยทบทวนการสั่งให้
อาหารทางหลอดเลื อ ดเพื่อ คํานวณหาปริ มาณของเหลวและ
พลัง งานที่ ต ้อ งการ รวมทั้ง โปรตี น คาร์ โ บไฮเดรต ไขมัน
อิเล็กโทรไลต์ วิตามิ น และเกลือแร่ ที่ผปู้ ่ วยแต่ละรายต้องการ
ตรวจสอบความคงตัว และความไม่เข้ากันกับสารนํ้าอื่นที่ใช้ใน
การเตรี ยม โดยมีจาํ นวนชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า
240 ชัว่ โมง

Practicing to prepare chemotherapeutic 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)
การฝึ กปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสั ชกรรมด้ านอายุรศาสตร์
ขั้นสู ง
(Pharmaceutical Care Clerkship in Advanced Internal
Medicine)
รายวิชาบังคับก่อน: 595-481
ฝึ กปฏิบตั ิการบริ บาลทางเภสัชกรรมผูป้ ่ วยในแผนก
อายุรกรรม รวบรวมและประเมิ นข้อมูลของผูป้ ่ วยจากแหล่ง
ต่ า ง ๆ เพื่ อ หาประวัติ ก ารใช้ย าและปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ยา
ร่ ว มกับ บุ ค ลากรวิช าชี พ สุ ข ภาพอื่ น และ/หรื อ ตัว ผูป้ ่ วยเพื่ อ
แก้ไขปั ญหาที่ เกี่ ยวข้องกับยาที่ เกิ ดขึ้ นจริ งและ/หรื อป้ องกัน
ปั ญหาที่ มีแนวโน้มจะเกิ ดขึ้ นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุ ดในการ
รักษา ออกแบบกระบวนการเพื่อป้ องกันและจัดการปั ญหาที่
เกี่ ย วกับ ยาและความคลาดเคลื่ อ นทางยาที่ พ บบ่ อ ยในการ
ให้บ ริ ก ารบริ บ าลทางเภสั ช กรรม จัด ทํา แผนเพื่ อ ริ เ ริ่ ม และ
ประเมิ น ผลลัพ ธ์ ก ารบริ บ าลทางเภสั ช กรรม โดยมี จ ํา นวน
ชัว่ 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 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)
การฝึ กปฏิบัติงานการบริ บาลทางเภสั ชกรรมด้ านเภสั ชกรรม
ชุมชนขั้นสู ง
(Pharmaceutical Care Clerkship in Advanced
Community Pharmacy)
รายวิชาบังคับก่อน: 595-481
ฝึ กปฏิบตั ิโดยนําแนวคิดการบริ บาลทางเภสัชกรรม
มาใช้ใ นสถานปฏิ บ ัติ ก ารเภสั ช กรรมชุ ม ชน ให้บ ริ บ าลทาง
เภสัชกรรมแก่ผปู้ ่ วย โดยการหาประวัติผปู้ ่ วย ประเมินข้อมูล
ของผูป้ ่ วย และตัดสิ นใจในการจ่ายยาหรื อส่ งต่อผูป้ ่ วยไปพบ
แพทย์ การให้บริ บาลทางเภสัชกรรมในผูป้ ่ วยที่ มีโรคเรื้ อรั ง
การติ ดตามผูป้ ่ วยในระยะยาว การจัดทําแฟ้ มประวัติผูป้ ่ วย
เกี่ ย วกับ การใช้ย า การคัด กรองผูป้ ่ วยเพื่ อ ค้น หาปั จ จัย เสี่ ย ง
สําหรับโรคเรื้ อรัง ปั ญหาจากการใช้ยา ตลอดจนการพิจารณา
ส่ งต่อผูป้ ่ วยอย่างเป็ นระบบ การให้บริ การด้านการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ การให้บริ การเชิงรุ กกับชุมชน และการพัฒนางานใน
รู ป แบบโครงการในร้ า นยา โดยมี จ ํา นวนชั่ว โมงการฝึ ก
ปฏิบตั ิ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)
การฝึ กปฏิบัติงานการบริ บาลทางเภสั ชกรรมด้ านอาการไม่ พึง
ประสงค์ จากการใช้ ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ
(Pharmaceutical Care Clerkship in Adverse Product
Reactions)
รายวิชาบังคับก่ อน: 595-481
ฝึ กปฏิบตั ิการบริ บาลทางเภสัชกรรมในการประเมิน
ติดตาม และรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์
สุ ขภาพในสถานบริ การสาธารณสุ ข การรวบรวมข้อมูลผูป้ ่ วย
จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อนํามาประเมินหาสาเหตุและความรุ นแรง
ของอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิ ตภัณฑ์สุขภาพ การ
จัดการแก้ไขปั ญหาและวางแผนป้ องกันการเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ผลิ ตภัณฑ์สุขภาพซํ้าแก่ผูป้ ่ วยเฉพาะราย
รายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
เกิ ด ขึ้ น การจัด การฐานข้อ มู ล และการให้ ข ้อ มู ล ด้า นความ
ปลอดภัยในการใช้ยาแก่ประชาชนทัว่ ไป และบุคลากรวิชาชีพ
สุ ขภาพอื่น เพื่อให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยสู งสุ ดใน
การรักษาผูป้ ่ วย โดยมีจาํ นวนชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ย
กว่า 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)
การฝึ กปฏิบัตงิ านการบริบาลทางเภสั ชกรรมด้ านโรคเอชไอวี
(Pharmaceutical Care Clerkship in HIV Disease)
รายวิชาบังคับก่อน: 595-481
ฝึ กปฏิ บ ัติ ก ารบริ บาลทางเภสั ช กรรมในการดู แ ล
ผู ้ป่ วยโรคติ ด เชื้ อ เอชไอวี สั ม ภาษณ์ ผู้ป่ วย รวบรวมและ
ประเมินข้อมูลผูป้ ่ วยจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อหาประวัติการใช้ยา
และปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ยา ร่ ว มมื อ กับ บุ ค ลากรวิ ช าชี พ

สุ ขภาพอื่นและ/หรื อผูป้ ่ วยในการเพื่อแก้ไขปั ญหาที่เกี่ยวข้อง
กับ ยาที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง และ/หรื อ ป้ องกัน ปั ญ หาที่ มี แ นวโน้ม จะ
เกิดขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุ ดในการรักษา การให้ความรู้และ
แนะนําปรึ กษาด้านยาแก่ผูป้ ่ วยแต่ละรายเกี่ ยวกับโรคและยา
โดยมีจาํ นวนชัว่ 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)
การฝึ กปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสั ชกรรมด้ านคลินิกยาวาร์
ฟาริน
(Pharmaceutical Care Clerkship in Warfarin Clinic)
รายวิชาบังคับก่อน: 595-481
ฝึ กปฏิ บ ัติ ก ารบริ บาลทางเภสั ช กรรมในการดู แ ล
ผูป้ ่ วยที่ รั บ ยาวาร์ ฟ าริ น สั ม ภาษณ์ ผูป้ ่ วยและรวบรวมและ
ประเมินข้อมูลของผูป้ ่ วยจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อหาประวัติการใช้
ยาและปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ยา ร่ วมมื อ กับ บุ ค ลากรวิช าชี พ
สุ ขภาพอื่นและ/หรื อตัวผูป้ ่ วยเองเพื่อแก้ไขปั ญหาที่เกี่ ยวข้อง
กับ ยาที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง และ/หรื อ ป้ องกัน ปั ญ หาที่ มี แ นวโน้ม จะ
เกิดขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุ ดในการรักษา การให้ความรู้และ
แนะนําปรึ กษาด้านยาแก่ผูป้ ่ วยแต่ละรายเกี่ ยวกับโรคและยา
โดยมีจาํ นวนชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 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)
การฝึ กปฏิบัตงิ านการบริบาลทางเภสั ชกรรมด้ านโรคเรื้อรัง
(Pharmaceutical Care Clerkship in Chronic Diseases)
รายวิชาบังคับก่อน: 595-481
ฝึ กปฏิบตั ิการบริ บาลทางเภสัชกรรมในการดูแลผูป้ ่ วย
โรคเรื้ อรั ง สัมภาษณ์ ผูป้ ่ วยรวบรวมและประเมิ นข้อมูลของ
ผูป้ ่ วยจากแหล่ งต่ าง ๆ เพื่อหาประวัติการใช้ยาและปั ญหาที่
เกี่ ยวข้องกับยา ร่ วมมื อกับบุ คลากรวิชาชี พสุ ขภาพอื่น และ/
หรื อตัวผูป้ ่ วยเองเพื่อแก้ไขปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับยาที่เกิดขึ้นจริ ง
และ/หรื อป้ องกัน ปั ญ หาที่ มี แ นวโน้ ม จะเกิ ด ขึ้ น เพื่ อ ให้ ไ ด้
ผลลัพธ์สูงสุ ดในการรักษา การให้ความรู ้และแนะนําปรึ กษา
ด้านยาแก่ผปู้ ่ วยแต่ละรายเกี่ยวกับโรคและยา โดยมีจาํ นวน
ชัว่ 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
562-686
4(0-16-0)
การฝึ กปฏิบัติงานการทําวิจัยทางคลินิก
(Clinical Research Clerkship)
รายวิชาบังคับก่อน: 575-432
บทบาทการเป็ นผูป้ ระสานงานในการทํา วิ จัย ทาง
คลินิกในบริ ษทั ยา สังเกตและเข้าร่ วมในกระบวนการทําวิจยั
ทางคลินิก เช่น การตรวจสอบและติดตามกํากับการทําวิจยั ทาง
คลินิกของผูร้ ่ วมวิจยั ในแหล่งวิจยั ทางคลินิกต่าง ๆ การปิ ดการ
ทําวิจยั และการเขียนรายงานสรุ ปผลการวิจยั โดยมีจาํ นวน
ชัว่ โมงการฝึ 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)
การฝึ กปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสั ชกรรมด้ านโรงพยาบาล
ชุมชน
(Pharmaceutical Care Clerkship in Community Hospital)
รายวิชาบังคับก่อน: 595-481
ฝึ กปฏิ บ ัติ ก ารบริ บาลทางเภสั ช กรรมในการดู แ ล
ผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลชุมชน รวบรวมและประเมินข้อมูลของ
ผูป้ ่ วยจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์หาปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับยา
ทํา การแก้ไขปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ยาที่ เกิ ดขึ้ น จริ งและ/หรื อ
ป้ องกัน ปั ญ หาที่ มี แ นวโน้ม จะเกิ ด ขึ้ น ร่ ว มมื อ กับ บุ ค ลากร
วิ ช าชี พ สุ ข ภาพอื่ น และ/หรื อ ตัว ผูป้ ่ วยเองเพื่ อ ให้ไ ด้ผ ลลัพ ธ์
สู งสุ ดในการรักษา การให้ความรู้และแนะนําปรึ กษาด้านยาแก่
ผูป้ ่ วยแต่ละรายเกี่ยวกับโรคและยา โดยมีจาํ นวนชัว่ 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)
การฝึ กปฏิบัตงิ านการบริบาลทางเภสั ชกรรมด้ านโรคไต
(Pharmaceutical Care Clerkship in Renal Disease)
รายวิชาบังคับก่อน: 595-481
ฝึ กปฏิ บ ัติ ก ารบริ บาลทางเภสั ช กรรมในการดู แ ล
ผูป้ ่ วยโรคไต รวบรวมและประเมินข้อมูลของผูป้ ่ วยจากแหล่ง
ต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์หาปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับยา ทําการแก้ไข

ปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับยาที่เกิดขึ้นจริ งและ/หรื อป้ องกันปั ญหาที่
มี แนวโน้มจะเกิ ดขึ้ น ร่ วมมื อกับบุคลากรวิชาชี พสุ ขภาพอื่ น
และ/หรื อตัวผูป้ ่ วยเองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุ ดในการรักษาการ
ให้ความรู้และแนะนําปรึ กษาด้านยาแก่ผปู้ ่ วยแต่ละรายเกี่ยวกับ
โรคและยา โดยมีจาํ นวนชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า
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 and medications; total clerkship hour is
not less than 240 hours
562-689
4(0-16-0)
การฝึ กปฏิบัตงิ านการบริบาลทางเภสั ชกรรมด้ านศัลยกรรม
ประสาท
(Pharmaceutical Care Clerkship in Neurosurgery)
รายวิชาบังคับก่อน: 595-481
ฝึ กปฏิ บ ัติ ก ารบริ บาลทางเภสั ช กรรมในการดู แ ล
ผูป้ ่ วยศัล ยกรรมประสาท รวบรวมและประเมิ น ข้อ มู ล ของ
ผูป้ ่ วยจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์หาปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับยา
ทํา การแก้ไขปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ยาที่ เกิ ดขึ้ น จริ งและ/หรื อ
ป้ องกันปั ญหาที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นร่ วมกับบุคลากรวิชาชี พ
สุ ขภาพอื่นและ/หรื อตัวผูป้ ่ วยเองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุ ดใน
การรักษา การให้ความรู้และแนะนําปรึ กษาด้านยาแก่ผปู้ ่ วยแต่
ละรายเกี่ ย วกั บ โรคและยา โดยมี จ ํา นวนชั่ 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

ภาควิชาเภสั ชเคมี
565-101
4(4-0-8)
เคมีอนิ ทรีย์สําหรับนักศึกษาเภสั ชศาสตร์
(Organic Chemistry for Pharmacy Students)
รายวิชาบังคับก่อน: 324-104
ความรู้ พ้ื น ฐานเกี่ ย วกับ การตั้ง ชื่ อ โครงสร้ า ง
ปฏิ กิริยา และคุ ณสมบัติของไฮโดรคาร์ บอนชนิ ดแอลิ แฟติ ก
และแอโรแมติก และอนุ พนั ธ์ รวมทั้ง แอลกอฮอล์ เอสเทอร์
อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโทน แอมีน แอไมด์ และอื่น ๆ เน้นเคมี
และคุ ณ สมบั ติ ข องสารประกอบและพอลิ เ มอร์ ข องสาร
ธรรมชาติ เภสัชสังเคราะห์และทางการแพทย์อื่น ๆ
Basic knowledge of nomenclature, structures,
reactions, and properties of aliphatic and aromatic
hydrocarbons and their derivatives, including alcohol, 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)
เภสั ชวิเคราะห์ 1
(Pharmaceutical Analysis I)
รายวิชาบังคับก่ อน: 565-101
ตํา รายาที่ ท างการรั บ รอง ข้อ กํา หนดมาตรฐาน
คุณภาพยาและเภสัชภัณฑ์ หลักการพื้นฐานและสถิติของการ
ตรวจวิเคราะห์ยาและเภสัชภัณฑ์ การตรวจวิเคราะห์ดว้ ยการ
ไทเทรต การตรวจคุณสมบัติทางสเตอริ โอเคมีของยาและเภสัช
ภัณฑ์ การวิเคราะห์ เชิ งความร้ อนของยาและเภสัชภัณฑ์และ
การตรวจวิเคราะห์ตามข้อกําหนดในตํารายา
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)
เภสั ชวิเคราะห์ 2
(Pharmaceutical Analysis II)
รายวิชาบังคับก่อน: 565-301
การใช้เครื่ องมื อวิเคราะห์ การคํานวณสําหรั บการ
วิเคราะห์เชิงปริ มาณยาและเภสัชภัณฑ์ เทคนิคสเปกโทรโฟโต
เมตรี และเทคนิ คโครมาโทกราฟี สําหรับเภสัชวิเคราะห์ การ
ตรวจวิ เ คราะห์ เ อกลัก ษณ์ ย าตามวิ ธี ใ นตํา รายา การจัด การ
คุณภาพและเอกสารสําหรับห้องปฎิบตั ิ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)
เคมียา 1
(Medicinal Chemistry I)
รายวิชาบังคับก่อน: 328-302, 336-206, 565-101
หลักการออกแบบยา หลักการทางเคมีและเภสัชที่มี
ผลต่อฤทธิ์ ทางเภสัชวิทยา โดยเน้นความสัมพันธ์โครงสร้ าง
และฤทธิ์ การเกิดอันตรกิ ริยากับตัวรั บยา และกลไกการออก
ฤทธิ์ คุ ณสมบัติทางเคมี ฟิสิ กส์ ซ่ ึ งสัมพันธ์กบั การดูดซึ ม การ
กระจาย เมแทบอลิซึม และการขับออก ตลอดจนข้อบ่งใช้ทาง
เภสั ช วิ ท ยาของยาจากธรรมชาติ ยาสั ง เคราะห์ หรื อ ยากึ่ ง
สังเคราะห์ ของยาในกลุ่มยาต้านเบาหวาน ยาไทรอยด์ สมดุล
ของแคลเซี ยม ยาในระบบประสาทอัตโนมัติ สเตียรอยด์ และ
ฮอร์โมน
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 anti-diabetic
drugs, thyroid drugs, calcium homeostasis, autonomic
nervous system agents, steroids and hormones
565-321
1(0-3-0)
ปฏิบัตกิ ารเภสั ชวิเคราะห์ 1
(Pharmaceutical Analysis Laboratory I)
รายวิชาบังคับก่อน: 565-301 หรือเรียนควบคู่กนั
ปฏิ บ ัติ ก ารที่ ส อดคล้อ งกับ เนื้ อ หารายวิ ช าเภสั ช
วิเคราะห์ 1 การศึกษาตํารายา โมโนกราฟ และข้อกําหนด
มาตรฐานคุ ณ ภาพ ฝึ กปฏิ บ ัติ เ ทคนิ ค พื้ น ฐานของการตรวจ
วิเคราะห์ยาและเภสัชภัณฑ์ การตรวจวิเคราะห์ดว้ ยการไทเทรต
การตรวจวิเคราะห์ตามข้อกําหนดในตํารายา และการเตรี ยม
ตัวอย่างเพื่อการตรวจวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์
Laboratory correspond to pharmaceutical analysis I
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 ารเภสั ชวิเคราะห์ 2
(Pharmaceutical Analysis Laboratory II)
รายวิชาบังคับก่อน: 565-302 หรือเรียนควบคู่กนั
ปฏิ บ ัติ ก ารที่ ส อดคล้อ งกับ เนื้ อ หารายวิ ช าเภสั ช
วิเคราะห์ 2, การฝึ กปฏิ บตั ิ การใช้เครื่ องมื อวิเคราะห์ โดย
เทคนิคสเปกโทรโฟโตเมตรี และโครมาโทกราฟี สําหรับเภสัช
วิ เ คราะห์ การตรวจวิ เ คราะห์ เ อกลัก ษณ์ ย า ฝึ กทัก ษะการ
วิเคราะห์เภสัชภัณฑ์ การอ่านและแปลผลการวิเคราะห์ และ
การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเภสัชภัณฑ์
Laboratory correspond to pharmaceutical analysis
II course, instrumental analysis practice using
spectrophotometric 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)
เคมียา 2
(Medicinal Chemistry II)
รายวิชาบังคับก่อน: 565-303
หลักการทางเคมี และเภสัชที่ มีผลต่อฤทธิ์ ทางเภสัช
วิ ท ยา โดยเน้น ความสั ม พัน ธ์ โ ครงสร้ า งและฤทธิ์ การเกิ ด
อันตรกิริยากับตัวรับยา และกลไกการออกฤทธิ์ คุณสมบัติทาง
เคมีฟิสิ กส์ซ่ ึ งสัมพันธ์กบั การดูดซึ ม การกระจาย เมแทบอลิซึม
และการขับออก ตลอดจนข้อบ่งใช้ทางเภสัชวิทยาของยาจาก
ธรรมชาติ ยาสังเคราะห์ ยากึ่ งสังเคราะห์ ในกลุ่มยาในระบบ
หัวใจและหลอดเลือด ยาต้านฮีสตามีน ยารักษาโรคกระเพาะ
วิ ต ามิ น และสารที่ เ กี่ ย วข้อ ง ยาในระบบประสาทกลาง ยา
บรรเทาปวดในกลุ่ ม สารเสพติ ด ยาต้า นอัก เสบที่ ไ ม่ ใ ช่ ส
เตียรอยด์
Chemical and pharmaceutical principles
influencing pharmacological activity with emphasis on
structure activity relationship, receptor interaction and
mechanism of drug action; physicochemical properties in
relation to absorption, distribution, metabolism and excretion,
as well as pharmacological indication of natural-,
synthesized-, or semi-synthesized-drugs in different groups
including cardiovascular agents, antihistaminic agents, agents
for the treatment of peptic ulcer, vitamins and related
compounds, central nervous system agent, narcotic analgesic
and non-steroidal anti-inflammatory agents

ภาควิชาเภสั ชเวทและเภสั ชพฤกษศาสตร์
570-201
2(2-0-4)
เภสั ชพฤกษศาสตร์
(Pharmaceutical Botany)
รายวิชาบังคับก่อน: 330-106, 331-106
สัณฐานวิทยาของพืชมีดอก หลักการจําแนกพืช การ
พิสูจน์เอกลักษณ์ และอนุ กรมวิธานของพืชมีดอกถึงระดับวงศ์
เน้นวงศ์พืชที่มีสมาชิกเป็ นพืชเศรษฐกิจพืชสมุนไพรที่สาํ คัญ
ในประเทศ และพื ช สมุ น ไพรที่ เ ป็ นแหล่ ง ที่ ม าของยาแผน
ปั จจุ บนั จุ ลกายวิภาคศาสตร์ และเนื้ อเยื่อวิทยาของพืชมี ดอก
พืชสมุนไพรเพื่องานสาธารณสุ ขมูลฐาน
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
565-402
3(3-0-6)
เคมียา 3
(Medicinal Chemistry III)
รายวิชาบังคับก่อน: 565-401
หลักการทางเคมี และเภสัชที่ มีผลต่อฤทธิ์ ทางเภสัช
วิทยา โดยเน้นความสัมพันธ์โครงสร้างและฤทธิ์ การเกิดอันตร
กิ ริยากับตัวรั บยา และกลไกการออกฤทธิ์ คุณสมบัติทางเคมี
ฟิ สิ กส์ซ่ ึ งสัมพันธ์กบั การดูดซึ ม การกระจาย เมแทบอลิซึม การ
ขับออก และอาการข้างเคียง ตลอดจนข้อบ่งใช้ทางเภสัชวิทยา
ของยาจากธรรมชาติ ยาสังเคราะห์ ยากึ่งสังเคราะห์ ในกลุ่มยา
ต้านเชื้อแบคทีเรี ย ยาต้านจุลชีพเฉพาะที่ ยาต้านปรสิ ต ยาต้าน
เชื้ อ รา ยาต้า นไวรั ส ยาต้า นมะเร็ ง ยากดภูมิ คุ ้ม กัน สารช่ ว ย
วินิจฉัยโดยการถ่ายภาพอวัยวะ และการรักษาด้วยแสง

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 antiinfective agents, anti-parasitic agents, antifungal agents,
antiviral agents, antineoplastic agents, immunosuppressive
agent, organ imaging agents and photochemotherapy
570-221
1(0-3-0)
ปฏิบัตกิ ารเภสั ชพฤกษศาสตร์
(Pharmaceutical Botany Laboratory)
รายวิชาบังคับก่อน: 570-201 หรือเรียนควบคู่กนั
ปฏิบตั ิการที่ควบคู่ไปกับรายวิชาเภสัชพฤกษศาสตร์
(570-201) สัณฐานวิทยาของพืชมี ดอก การพิสูจน์เอกลักษณ์
และตั ว อย่ า งพื ช สมุ น ไพรหรื อพื ช เศรษฐกิ จ เรี ยงตาม
อนุ กรมวิธานของพืชมี ดอกในระดับวงศ์ การเตรี ยมตัวอย่าง
เนื้ อเยื่อเพื่อการศึกษาจุลกายวิภาคของพืชมี ดอก และเนื้ อเยื่อ
วิทยาพืช ตัวอย่างพืชสมุนไพรเพื่องานสาธารณสุ ขมูลฐาน
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)
เภสั ชเวท 1
(Pharmacognosy I)
รายวิชาบังคับก่อน: 565-101, 570-201, 570-221
ประวัติ ข องวิ ท ยาการด้า นเภสั ช เวทและเคมี ข อง
สมุนไพร ความรู้เบื้องต้นและเทคนิคพื้นฐานในการศึกษาด้าน
เภสัชเวทและพฤกษเคมี สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

ที่ มีองค์ประกอบหลักทางเคมี เป็ นเมแทบอไลต์ปฐมภูมิและ
ทุ ติ ย ภู มิ ใ นกลุ่ ม คาร์ โ บไฮเดรต โปรตี น และกรดอะมิ โ น เม
แทบอไลต์ทุติยภูมิจากวิถีชีวสังเคราะห์แบบโพลีคีไทด์ ชิกิเมต
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)
เภสั ชเวท 2
(Pharmacognosy II)
รายวิชาบังคับก่อน: 570-301, 570-321
พื ช สมุ น ไพรและผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากสมุ น ไพรที่ มี
องค์ประกอบหลักทางเคมีเป็ นแอลคาลอยด์และสารประกอบ
ไนโตรเจนอื่ น ๆ นอกเหนื อ จากกรดอะมิ โ นและโปรตี น
กระบวนการพัฒนายาสมุนไพรสู่ ยาแผนปั จจุ บนั ข้อกําหนด
สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในเภสัชตํารับสมุนไพรไทย
การประเมินและควบคุมคุณภาพยาสมุนไพร และรายการบัญชี
ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ การขึ้นทะเบียนตํารับ
ยาสมุนไพร
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 ารเภสั ชเวท 1
(Pharmacognosy Laboratory I)
รายวิชาบังคับก่อน: 570-301 หรือเรียนควบคู่กนั
ปฏิบตั ิการที่ควบคู่ไปกับวิชาเภสัชเวท 1 (570-301)
เทคนิ คและปฏิบตั ิการทางเภสัชเวทและพฤกษเคมี ตัวอย่างพืช
สมุนไพรและเครื่ องยาสมุนไพรที่มีองค์ประกอบหลักทางเคมี
เป็ นเมแทบอไลต์ ปฐมภูมิ แ ละทุ ติ ย ภู มิ ก ลุ่ ม คาร์ โ บไฮเดรต
โปรตีนและกรดอะมิโน และเมแทบอไลต์ทุติยภูมิจากวิถี ชี ว
สังเคราะห์แบบโพลีคีไทด์ ชิกิเมต และเทอร์ ปีนอยด์ การสกัด
แยกองค์ประกอบหลักทางเคมี และการทดสอบสารเมแทบอ
ไลต์ดงั กล่าว
Laboratory study parallel to Pharmacognosy I (570301); 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 ารเภสั ชเวท 2
(Pharmacognosy Laboratory II)
รายวิชาบังคับก่อน: 570-302 หรือเรียนควบคู่กนั
ปฏิ บตั ิ การที่ ควบคู่ไปกับวิชาเภสัชเวท 2 (570302) การทดสอบคุณสมบัติทางเคมีและการสกัดของสารกลุ่ม
แอลคาลอยด์ ตัวอย่า งพื ชและเครื่ อ งยาสมุ น ไพรที่ มี แ อลคา
ลอยด์เป็ นส่ วนประกอบ การสกัดและทดสอบฤทธิ์ ทางชีวภาพ
ของสารสกัดจากสมุนไพร การเตรี ยมยาและเครื่ องสําอางผสม
สมุนไพร ปฏิ บตั ิวิเคราะห์สมุนไพรตามข้อกําหนดของเภสัช
ตํารับสมุนไพรไทยในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร
Laboratory study parallel to Pharmacognosy II
(570-302); testing and extraction and tests for alkaloid;
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

ภาควิชาบริหารเภสั ชกิจ
575-121
1(0-3-0)
นิเทศเภสั ชศาสตร์
(Pharmaceutical Orientation)
รายวิชาบังคับก่อน: ประวัติและพัฒนาการด้านเภสัชกรรมทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ความรับผิดชอบและขอบข่ายของวิชาชีพ
เภสัชกรรมในสาขาต่าง ๆ เภสัชกรรมกับการพัฒนาประเทศ
เภสัชศาสตร์ ศึกษา จรรยาบรรณของวิชาชีพ องค์กรทาง
วิชาชีพและความสัมพันธ์ของวิชาชีพเภสัชกรกับสาขาวิชาชีพ
อื่น
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)
เภสั ชสาธารณสุ ข
(Public Health Pharmacy)
รายวิชาบังคับก่อน: แนวคิดเกี่ยวกับสุ ขภาพและการสาธารณสุ ข ระบบ
สุ ขภาพ ระบบสาธารณสุ ข ระบบยา บทบาทหน้าที่ของเภสัช
กรในระบบสุ ขภาพ นโยบายที่เกี่ ยวข้องกับงานเภสัชกรรม
การสร้างเสริ มสุ ขภาพ การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านอาหารและยา
ปั ญ หาและแนวทางการแก้ปั ญ หาสาธารณสุ ข การประกัน
สุ ขภาพ 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

570-401
1(1-0-2)
ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร
Dietary Supplements
รายวิชาบังคับก่อน: คํา จํา กัด ความ และการจั ด แบ่ ง ประเภทของ
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร กฎหมายที่ ใช้ควบคุมผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหาร แหล่งที่ มาทางธรรมชาติ ของผลิ ตภัณฑ์เ สริ มอาหาร
ประโยชน์ การใช้และข้อควรระวังในการใช้ผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหาร อันตรกิริยาระหว่างสมุนไพร และยาแผนปัจจุบนั
Definition and classification; legal regulation of
dietary supplements, natural sources of dietary supplement;
uses, usages and precautions of dietary supplements; herbaldrug interaction

575-331
3(2-3-4)
บริหารเภสั ชกิจ
(Pharmacy Administration)
รายวิชาบังคับก่อน: หลักการบริ หารขั้นพื้นฐานและทฤษฎีการจัดการ
ความคิ ด รวบยอดและรู ป แบบการจัด การเภสั ช กรรมที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล การเรี ยนรู้บริ บทและแนวทาง
เชิงระบบ การใช้ศาสตร์ การจัดการและเครื่ องมือการบริ หาร
ในทางเภสัชกรรม พื้นฐานด้านเภสัชเศรษฐศาสตร์ ภาวะผูน้ าํ
และจริ ยธรรมการบริ 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)
การจัดการร้ านยา
(Drugstore Management)
รายวิชาบังคับก่อน: บทบาทและหน้าที่ ของเภสัชกรรมชุ มชนในระบบ
สุ ข ภาพ เภสั ช กรกับ ความเป็ นผูป้ ระกอบการ การประยุก ต์
เครื่ องมื อการจัดการสําหรั บกิ จการ การเงิ นและการควบคุ ม
กฎหมายและระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้อง การพัฒนาวิชาชี พและการ
เรี ยนรู้ตลอดชีวติ
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

ความหมายและชนิ ด ของการวิ จั ย การกํา หนด
ประเด็นการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิ ด
การวิจยั การออกแบบการวิจยั การวัด วิธีการเก็บข้อมูล การ
เลือกตัวอย่างและขนาดตัวอย่าง การประเมินบทความวิจยั และ
การตัดสิ นใจเชิ งวิชาชี พที่ อิงหลักฐาน การเขียนโครงร่ างการ
วิจยั การเขียนรายงานการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
จริ ยธรรมการวิจยั
Definitions and classification of research; selection
of research questions; literature review and conceptual
framework; research design; measurement; data collection
techniques; sampling and sample sizes; literature evaluation
and evidence-based decision making; proposal preparation;
writing of research report; statistical data analysis; research
ethics

575-404
3(3-0-6)
กฎหมายและจริยธรรมของเภสั ชกร
(Law and Ethics for Pharmacists)
รายวิชาบังคับก่อน: ความรู ้ เ บื้ องต้ น เกี่ ย วกั บ กฎหมายทั่ ว ไป และ
กฎห มาย สาธ ารณสุ ขต่ าง ๆ ได้ แ ก่ พ ระร าชบั ญ ญั ติ
กฎกระทรวง และประกาศที่เกี่ยวกับยา ยาเสพติดให้โทษ วัตถุ
ที่ออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสาท อาหาร เครื่ องสําอาง เครื่ องมือ
แพทย์ และวัตถุอนั ตราย พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค พระราชบัญ ญัติสิ ทธิ บตั ร และกฎหมายอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง; หลักจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงานทางเภสัชกรรม
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

575-432
2(1-3-2)
ทักษะการให้ บริการทางเภสั ชกรรม
(Pharmacy Service Skills)
รายวิชาบังคับก่อน: การสื่ อ สารข้อ มู ล ด้า นเภสั ช กรรมกับ ผู้ป่ วยและ
บุคลากรทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ทักษะการคิด เทคนิ คการ
เขียน การพูดและการฟั งอย่างมีประสิ ทธิ ผล ใช้เทคนิ คในการ
นําเสนอความรู้ ทางวิชาชี พโดยใช้สื่อต่าง ๆ เน้นการฝึ กเพื่อ
พัฒนาทักษะการสื่ อสารที่จาํ เป็ 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

575-431
วิทยาระเบียบวิธีวจิ ัยทางเภสั ชศาสตร์
(Research Methodology in Pharmacy)
รายวิชาบังคับก่ อน: 347-203

3(2-3-4)

575-433
3(1-6-2)
เภสั ชกรรมปฏิบัตใิ นหน่ วยบริการปฐมภูมแิ ละชุ มชน
(Pharmacy Practice in Primary Care Unit and
Community)
รายวิชาบังคับก่อน: ความรู้ เครื่ อ งมื อ และทัก ษะที่ จ ํา เป็ นสํา หรั บ การ
ทํางานเภสัชกรรมปฐมภูมิและชุมชน หลักการ กระบวนการ
และบทบาทของเภสัชกรในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิและชุมชน

การจัด การระบบสุ ขภาพชุ ม ชน การทําแผนสุ ขภาวะชุ ม ชน
กระบวนการเสริ มแรงให้กบั ชุมชน การดูแลสุ ขภาพครอบครัว
แบบองค์รวม หลักการเยี่ยมผูป้ ่ วยที่บา้ น การค้นหาทุกข์และ
ปั ญหาจากการใช้ยาและหาทางแก้ไข ป้ องกันปั ญหาร่ วมกับ
ผูป้ ่ วย ครอบครั ว บุ ค ลากรทางการแพทย์แ ละชุ ม ชน โดยมี
จํานวนชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิไม่นอ้ ยกว่า 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)
การฝึ กปฏิบัตงิ านการจัดการเภสั ชกรรมชุมชน 1
(Community Pharmacy Administration Clerkship I)
รายวิชาบังคับก่ อน: ฝึ กปฏิ บ ัติง านวิช าชี พด้า นการบริ ห ารจัด การเภสั ช
กรรมชุ มชนในที่ ต้ งั ทักษะการจัดการปฏิ บตั ิ การด้านยาและ
ผลิ ตภัณฑ์ที่ เกี่ ยวข้อง ทักษะการดําเนิ นธุ รกิ จ ในร้ านยา การ
เรี ย นรู ้ ก ารปฏิ บ ัติ ก ารเภสั ช -กรรมชุ ม ชนที่ ดี แ ละกฎหมายที่
เกี่ ย วข้อ ง และทัก ษะการแก้ปั ญ หาเพื่ อ ให้ก ารบริ ก ารยาแก่
ผูป้ ่ วยอย่างมีคุณภาพ โดยมีจาํ นวนชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิงานไม่
น้อยกว่า 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)
การฝึ กปฏิบัตงิ านการจัดการเภสั ชกรรมชุมชน 2
(Community Pharmacy Administration Clerkship II)
รายวิชาบังคับก่อน: -

ฝึ กปฏิ บ ัติ เพื่ อ พัฒ นาสมรรถนะการบริ ห ารจัด การ
เภสั ช กรชุ ม ชนให้ มี ค วามสามารถในการประกอบการ
ประกอบด้วย ทักษะการเขียนแผนธุ รกิ จร้านยา ให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมและบริ บทในสถานการณ์ จริ ง ทักษะการ
วิเคราะห์ เพื่อ เลื อ กทําเลที่ ต้ งั การกํา หนดกลยุท ธ์ ท างธุ ร กิ จ
ชุมชนสัมพันธ์ การริ เริ่ มบริ การในร้านยาที่เหมาะสม และการ
ประเมินผล โดยมีจาํ นวนชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิงานไม่นอ้ 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)
การฝึ กปฏิบัตงิ านเภสั ชกรรมปฐมภูมิ
(Primary Care Pharmacy Clerkship)
รายวิชาบังคับก่อน: ฝึ กปฏิ บ ัติ วิ ช าชี พ ในการบริ ก ารปฐมภู มิ การดู แ ล
สุ ขภาพครอบครัวแบบองค์รวม การเยี่ยมผูป้ ่ วยที่บา้ น การทํา
ความเข้า ใจชี วิ ต ความเชื่ อ พฤติ ก รรม ทุ ก ข์ข องผูป้ ่ วยและ
ครอบครัว การดูแลผูป้ ่ วยด้วยหัวใจของความเป็ นมนุ ษย์ การ
สื่ อสารกับผูป้ ่ วย ผูด้ ูแล และครอบครัว การหาปั ญหาจากการ
ใช้ยาและหาทางป้ องกัน แก้ไขปั ญหาร่ วมกับผูป้ ่ วย ผูด้ ูแลและ
ชุมชน การให้คาํ ปรึ กษาเรื่ องยาและติดตามการใช้ยาของผูป้ ่ วย
และชุมชน การศึกษาชุมชน การจัดการระบบยาในชุมชน การ
สร้ า งเครื อข่ า ยและการติ ด ต่ อ ประสานการทํา งานร่ ว มกับ
องค์กรที่ เกี่ยวข้องในชุ มชน การวางแผนและจัดทําโครงการ
เพื่อแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพของชุมชนและประเมินผลโครงการ
โดยมีจาํ นวนชัว่ 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)
เภสั ชเศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น
(Basic Pharmacoeconomics)
รายวิชาบังคับก่ อน: หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ การประเมินทาง
เศรษฐศาสตร์ ที่ใช้กบั การใช้ยา และการให้บริ การทางเภสัช
กรรม การวิ เ คราะห์ ต ้น ทุ น ต่ อ หน่ ว ย ศาสตร์ สํ า หรั บ การ
ตัดสิ 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)
เภสั ชพฤติกรรมศาสตร์
(Behavioral Pharmacy)
รายวิชาบังคับก่อน: ปั จ จัย ทางสั ง คมที่ มี ผ ลต่ อ สุ ข ภาพ ความเจ็ บ ป่ วย
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพและการใช้ย าในสั ง คมไทย ทฤษฎี ท าง
จิตวิทยาสังคมที่อธิบายพฤติกรรมสุ ขภาพ และการประยุกต์ใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรวิชาชีพด้านสุ ขภาพและผูป้ ่ วย
ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้น
Social factors affecting health status, illness, health
behaviors and drug use behaviors in Thai society;
psychological theories explaining health behaviors and their
application; the relationship between health professionals and
patients and its consequences

577-403
2(2-0-4)
การจัดการเภสั ชกรรมโรงพยาบาล
Hospital Pharmacy Management
รายวิชาบังคับก่อน: ระบบการใช้ยาในโรงพยาบาล บทบาทและหน้าที่
ของเภสั ช กรรมโรงพยาบาล การจัด การเภสั ช ภัณ ฑ์ แ ละ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล การประยุกต์แนวคิดและ
เครื่ องมือการจัดการ การทํางานเป็ นทีมในการจัดการคุณภาพ
การใช้ยาและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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

ภาควิชาเทคโนโลยีเภสั ชกรรม
580-231
4(3-3-6)
เทคโนโลยีเภสั ชกรรม 1
(Pharmaceutical Technology I)
รายวิชาบังคับก่อน: ทฤษฏีและปฏิบตั ิการเทคนิ คพื้นฐานในการตั้งตํารับ
ยาเตรี ยม ปรากฏการณ์ผิวประจัน วิทยาศาสตร์ การไหล การ
บรรจุ แ ละเก็ บ รั ก ษา แนะนํ า รู ปแบบยาเตรี ยม ต่ า ง ๆ
ส่ วนประกอบของสู ตรตํารั บ หลักเบื้องต้นในการเตรี ยมยา
รู ปแบบของเหลวใส ยานํ้ากระจายตัวและยากึ่งแข็ง ปั จจัยที่มี
ผลต่อความคงตัวทางเคมีกายภาพของยาในรู 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)
เทคโนโลยีเภสั ชกรรม 2
Pharmaceutical Technology II
รายวิชาบังคับก่อน: 580-231
ทฤษฎี แ ละปฏิ บ ัติ ก ารการเตรี ย มยาปราศจากเชื้ อ
ระบบอํานวยความสะดวกในการผลิต อาหารที่ให้ทางหลอด
เลือด เคมีบาํ บัด ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เภสัชภัณฑ์รังสี ยาเตรี ยมที่
ใช้กบั ตา หู คอ จมูก แอโรซอล ปัจจัยที่มีผลต่อความคงตัว
ของตํารับ กระบวนการผลิต บรรจุภณ
ั ฑ์ การควบคุมคุณภาพ
ของยาปราศจากเชื้อ
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)
เทคโนโลยีเภสั ชกรรม 3
(Pharmaceutical Technology III)
รายวิชาบังคับก่อน: 580-232
ทฤษฎี แ ละปฏิ บ ัติ ก ารการเตรี ยมเภสั ช ภัณ ฑ์ ใ น
รู ปแบบยาผง ยาเหน็บ ยาเม็ดและแคปซูล การประเมินคุณภาพ
ของยารู ปแบบของแข็ง การเตรี ยมยาสําหรับผูป้ ่ วยเฉพาะราย
หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิต ปั จจัยที่มีผลต่อความคงตัวทางเคมี
กายภาพของตํารั บยาในรู ปแบบดังกล่าว ระบบนําส่ งยา
รู ปแบบต่าง ๆ และแนวโน้มในอนาคต
Theory and practice in preparation of powders,
suppositories, tablets and capsules; quality control of solid
dosage forms; extemporaneous preparations; good
manufacturing practice; factors influencing physicochemical
stabilities of these preparations; drug delivery systems and
future trends

รหัสกลาง
595-171
1(0-0-3)
กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
Co–Curricular Activities
รายวิชาบังคับก่อน: การทํา กิ จ กรรมเชิ ง บู ร ณาการองค์ ค วามรู้ เน้ น
ประโยชน์ สั ง คมและประโยชน์ เ พื่ อ นมนุ ษ ย์เ ป็ นกิ จ ที่ ห นึ่ ง
ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม จิตสํานึกสาธารณะ การทํางานเป็ น
ที ม ทั้ งในสาขาวิ ช าและหรื อระหว่ า งสาขาวิ ช า ภายใต้
คําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึ กษา
Activities integrating body of knowledge
emphasizing those activities for the benefits of society and
mankind as first priority; cultivating morals, ethics and public
mind, team working within and/or across disciplines under
the supervision of advisors
595-421
1(0-3-0)
ภาษาอังกฤษสํ าหรับวิชาชีพเภสั ชกรรม
(English for Pharmacy Professional)
รายวิชาบังคับก่อน: การใช้ภาษาอังกฤษที่ เกี่ ยวข้องกับวิชาชี พเภสัช
กรรม การเขียนรายงานฉบับย่อทางวิทยาศาสตร์ รายงานผูป้ ่ วย
รายงานการวิเคราะห์ และจดหมายโต้ตอบสื่ อสารที่ เกี่ ยวกับ
ด้า นเภสั ช กรรม การอ่ า นและสรุ ป ย่อ รายงานและคู่ มื อ ทาง
วิทยาศาสตร์ การอ่านกฎระเบี ยบข้อบังคับ และศัพท์เทคนิ ค
ในทางกฎหมายที่ เกี่ ย วข้องกับการแพทย์ การให้คาํ แนะนํา
ปรึ กษาด้านการดูแลสุ ขภาพและการใช้ยา การนําเสนอและการ
สัมภาษณ์ และภาคปฏิบตั ิที่สัมพันธ์กบั
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
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)
การฝึ กปฏิบัตงิ านวิชาชีพเภสั ชกรรม
(Pharmacy Clerkship)
รายวิชาบังคับก่อน: 560-302, 562-401
การฝึ กปฏิบตั ิงานเชิงวิชาชีพทัว่ ไป ฝึ กปฏิบตั ิงานใน
โรงพยาบาลทั้งส่ วนราชการและเอกชน ฝึ กปฏิบตั ิงานในร้าน
ยาแผนปั จจุบนั โดยมีจาํ นวนชัว่ โมงการฝึ กงานตลอดภาคไม่
น้อยกว่า 400 ชัว่ โมง เป็ นการฝึ กปฏิบตั ิในโรงพยาบาลไม่ต่าํ
กว่า 200 ชัว่ โมง และในร้านยาไม่ต่าํ กว่า 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

