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Pharm Science 

ภทภ 419  วิทยาการวิจยัดา้นเทคโนโลยเีภสชักรรม   2(2-0-4) 

PPT 419  Research Methodology in Pharmaceutical Technology   

   บุรพวิชา: ภภส 261   

          หลักเบื้องต้นแห่งการวิจัย กระบวนการวิจัยที่ควรทราบ การตั้งคาํถามการวิจัย การ

กาํหนดกรอบแนวคดิในการวิจัย ตัวแปรและการวัดค่า ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การออกแบบ

การวิจัย การออกแบบการทดลอง การเลือกใช้สถติิที่เหมาะสมในงานวิจัยทางวิทยาการเภสชักรรม 

การเขยีนโครงร่างงานวิจัย การประเมินความน่าเช่ือถอืของงานวิจัยอย่างเป็นระบบ โดยใช้งานวิจัย

เกี่ยวกบัผลิตภัณฑส์ขุภาพทั้งด้านการผลิต การนาํไปใช้ และระบบการกระจายผลิตภัณฑ ์ เป็น

กรณศีึกษา 

 

ภสก 501  โครงงานวิจยัทางเภสชัศาสตร ์1   2(0-6-0) 

PMD 501  Research Project in Pharmaceutical Sciences I    

   บุรพวิชา: ภทภ 419  

         การฝึกวางแผนโครงงานวิจัยทางเภสชัศาสตร์ เขยีนโครงงานวิจัย ดาํเนินงานวิจัย 

วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้ได้ผลการวิจัยออกมา สรปุรายงานผล สามารถนาํเสนอผลงานวิจัย และตอบ

คาํถามเกี่ยวกบังานวิจัยของตนเองได้ด้วยความเข้าใจ โดยเน้นหลักการมากกว่าผลการวิจัย 

ภสก 502  โครงงานวิจยัทางเภสชัศาสตร ์2   2(0-6-0) 

PMD 502  Research Project Pharmaceutical Sciences II     

         เป็นวิชาต่อเน่ืองจาก ภสก 501 โดยเน้นการดาํเนินงานวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้

ได้ผลการวิจัยออกมา สรปุรายงานผล สามารถนาํเสนอผลงานวิจัย และตอบคาํถามเกี่ยวกบังานวิจัย

ของตนเองได้ด้วยความเข้าใจ โดยเน้นหลักการมากกว่าผลการวิจัย 

 ภสก 504  สมัมนาทางเภสชัศาสตร ์1    1(1-0-2) 

PMD 504  Seminar in Pharmaceutical Sciences I     

   สมัมนาและการนาํเสนองานในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายด้านเภสชัศาสตร์ที่ทนัสมัย 

โดยเน้นความสามารถในการสบืค้นข้อมูล ค้นหาความรู้จากแหล่งข้อมูลทางการแพทย์ เพ่ือนาํมา

วิเคราะห์ สรปุนาํเสนอ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ เน้นการใช้เหตุผลในการถกแถลงทางวิชาการอย่างมี

ประสทิธภิาพ 

ภสก 505  สมัมนาทางเภสชัศาสตร ์2    1(1-0-2) 

PMD 505  Seminar in Pharmaceutical Sciences II     

          เป็นวิชาต่อเน่ืองจาก ภสก 504 โดยเน้นหัวข้อด้านเภสชัศาสตร์ที่ทนัสมัยและมีความ

เฉพาะย่ิงขึ้น 

 

 

 



รายวิชาทีเ่พิม่มาในหลกัสูตร 2555 ของ Pharm Science 

 

ภสก 508  การประเมินคุณค่าของผลิตภณัฑสุ์ขภาพ  3(2-3-4) 

PMD 508  Outcome Assessment of Health Products     

 การประเมินคุณค่าของผลิตภัณฑส์ขุภาพโดยอาศัยข้อมูลด้านต่าง ๆ การประเมินโดยอาศัย

งานวิจัยทางคลินิก การประเมินตามหลักความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลทาง

การตลาด  การประเมินจากข้อมูลด้านชีวภาพพร้อมใช้ (bioavailability, BA) และชีวสมมูล 

(bioequivalence, BE) การประเมินจากข้อมูลการทดสอบเสถยีรภาพของตาํรับยา 

 

ภทภ 515  หวัขอ้พเิศษทางเทคโนโลยเีภสชักรรม   1(1-0-2) 

PPT 515  Special Topics in Pharmaceutical Technology   

ฝึกการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ตาํรา วารสาร อนิเทอร์เนต็ และกรณศีึกษา 

รวบรวมและประสานองค์ความรู้จากสาขาต่าง ๆ ของวิชาชีพเภสชักรรม เพ่ือนาํเสนอ อภิปราย และ

ถกแถลงร่วมกนั ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pharm Care 

ภภน 541  ชีวสถติิและวิธีการวิจยัทางคลินกิ   3(3-0-6) 

PCP 541  Biostatistics & Methodology in Clinical Research     

บุรพวิชา: ภภส 261   

           ศึกษาการวิจัยรปูแบบต่าง ๆ เน้นรปูแบบการวิจัยทางคลินิกโดยเฉพาะการใช้ยาทั้ง

ในแง่การออกแบบ กระบวนการและขั้นตอนการปฏบิตัิเพ่ือศึกษาหรือทดลองในคน ระเบียบวิธวิีจัย 

การรวบรวมนาํเสนอข้อมูลและการประเมินวรรณกรรมทางคลินิก เพ่ือประเมินประสทิธภิาพและ

ความปลอดภยัในการใช้ยา ศึกษาสถติิที่ใช้มากในทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ หลักการทดสอบทางสถติิที่

เหมาะสมโดยใช้บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องและการฝึกปฏบิัติจริง 

 

ภภน 641  สมัมนาการบริบาลทางเภสชักรรม 1   1(1-0-2) 

PCP 641  Seminar in Pharmaceutical Care I        

   บุรพวิชา: ภภน 442, ภภน 443 

          การศกึษาในหัวข้อที่เกี่ยวกบัเภสชับาํบดัหรือการบริบาลทางเภสชักรรมที่ทนัสมัย 

โดยเน้นความสามารถในการสบืค้นข้อมูล ค้นหาความรู้จากแหล่งข้อมูลทางการแพทย์ และการ

ประเมินวรรณกรรมทางคลินิก เพ่ือนาํมาวิเคราะห์ สรปุนาํเสนอ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ เน้นการใช้

เหตุผลในการถกแถลงทางวิชาการอย่างมีประสทิธภิาพ 

ภภน 642  สมัมนาการบริบาลทางเภสชักรรม 2   1(1-0-2) 

PCP 642  Seminar in Pharmaceutical Care II        

บุรพวิชา: ภภน 641  

           เป็นวิชาต่อเน่ืองจากสมัมนาการบริบาลทางเภสชักรรม 1 โดยเน้นหัวข้อที่เกี่ยวกบั

เภสชับาํบัดหรือการบริบาลทางเภสชักรรมที่ทนัสมัยและมีความเฉพาะย่ิงขึ้น 

ภภน 643  โครงงานวิจยัดา้นการบริบาลทางเภสชักรรม 1  2(0-6-2) 

PCP 643  Special Project in Pharmaceutical Care I    

บุรพวิชา: ภภน 541 

           โครงงานวิจัยทางเภสชัศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกบัผู้ป่วย ซ่ึงเป็นผลเน่ืองจากการได้รับยา

ของผู้ป่วยในโรงพยาบาล ร้านยา หรือปัญหาที่มีผลกระทบต่อการใช้ยาของประชาชนทั้งทางตรงหรือ

ทางอ้อม หรืองานบริบาลทางเภสชักรรมในสถานบริการสาธารณสขุทุกระดับ เป็นการประยุกต์ความรู้

จากวิชาชีวสถติิและวิธกีารวิจัยทางคลินิก และการประเมินวรรณกรรมทางคลินิก   

ภภน 644  โครงงานวิจยัดา้นการบริบาลทางเภสชักรรม 2  2(0-6-2) 

PCP 644  Special Project in Pharmaceutical Care II    

บุรพวิชา: ภภน 643 

           โครงงานวิจัยทางเภสชัศาสตร์ต่อเน่ืองจากวิชาโครงงานวิจัยด้านการบริบาลทางเภสชั

กรรม 1  

 

 



ป.โท 

ภภม 702 ระเบียบวิธวิีจยัและสถติิทางเภสชัศาสตร์    2(2-0-4) 

 การวิเคราะห์กรอบแนวคดิ คาํถาม และสมมุติฐานการวิจัยเภสชัภัณฑ ์รปูแบบการวิจัย การออกแบบ

การวิจัยที่เน้นการวิจัยเชิงทดลองในการพัฒนาเภสชัภัณฑ ์ ชนิดของผลลัพทข์องการวิจัย การวัดตัวแปรที่

เหมาะสมกบัสมมุติฐานและรปูแบบการวิจยั การบนัทกึและจัดการข้อมูลโดยใช้หลักสถติิที่เหมาะสม การ

ประเมินและสรปุผลการวิจัย การเผยแพร่งานวิจัย 

 

ภภม 703 สมันาวิทยาการเภสชัภัณฑ ์1     1(0-2-1) 

การทบทวนและการประเมินวรรณกรรม เพ่ือนาํมาวิเคราะห์ สรปุ นาํเสนอ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

อภิปรายในประเดน็ใหม่ที่สนใจ  เน้นการใช้เหตุผลในการถกแถลงทางวิชาการอย่างมีประสทิธภิาพ 

 

ภภม 707 สมันาวิทยาการเภสชัภัณฑ ์2     1(0-2-1) 

การทบทวนและการประเมินวรรณกรรม เพ่ือนาํมาวิเคราะห์ สรปุ นาํเสนอ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

อภิปรายในประเดน็ใหม่ที่สนใจ  เน้นการใช้เหตุผลในการถกแถลงทางวิชาการอย่างมีประสทิธภิาพ 

 

ภภม 708 ปัญหาพิเศษทางวิทยาการเภสชัภัณฑ ์   2(0-4-2) 

 การเลือกหัวข้อเร่ืองวิทยาการเภสชัภัณฑ ์การออกแบบการทดลอง การทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล 

การนาํเสนอ และการรายงาน โดยมีการประยุกต์ใช้ภมิูปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑส์ขุภาพ ทั้งน้ีควร

ตระหนักถงึหลักคุณธรรมจริยธรรม และมีประโยชน์ต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม 

 

ภภม 706 ปริญญานิพนธ ์      12 หน่วยกติ 

 การค้นคว้าวิจยัทางเภสชัศาสตร์ในหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจภายใต้คาํแนะนาํของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา

นิพนธแ์ละได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

 

 

 

 

 

Clerkship 1: การฝึกปฏิบติังาน 1: การพฒันาตํารบัยา   5(0-20-5) 

 การฝึกปฏบิัตกิารพัฒนาตาํรับยาเตรียมรปูแบบต่างๆ ทั้งยาแผนปัจจุบันและยาสมุนไพร เช่น ยาเมด็ 

ยาแคปซลู ยานํา้ใส ยานํา้แขวนตะกอน ยาอมัีลชัน ครีม โลชัน ยาเมด็เคลือบ โดยเร่ิมจากการศึกษาหลักการ

ตั้งตาํรับยาเตรียมรปูแบบต่างๆ การศึกษาก่อนการตั้งตาํรับ การนาํหลักการออกแบบการทดลองมาใช้ในการ

ตั้งตาํรับ การทดสอบเสถยีรภาพของตาํรับ และการแก้ไขปัยหาเกี่ยวกบัการตั้งตาํรับ 


