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รายวชิา หลกัการทางเภสชัวิทยา 

มคอ.3 

ภาควิชา เภสชัวิทยา 

คณะ แพทยศาสตร์   มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ภาคเรียนที่ 2  ประจาํปีการศึกษา 2557 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

  ภส  601 หลกัการทางเภสชัวิทยา  

2. จาํนวนหน่วยกติ 

  1(1-0-2) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลกัสตูร วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  

ประเภทรายวิชา  วิชาบงัคบั 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา ลีว้นิช      ประธาน 

อาจารย์ผู้สอน 

ลาํดับท่ี รายช่ือ สังกัดภาควิชา 

1.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา  ลีว้นิช          เภสชัวิทยา 

2.  รองศาสตราจารย์ ดร.สวุรา    วฒันพิทยกลุ เภสชัวิทยา 

3.  ดร.ยามาระตี    จยัสนิ                  เภสชัวิทยา 

 

5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน  

ภาคการศกึษาท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 1 

6. รายวชิาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

  ไมมี่ 

7. รายวชิาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 

  ไมมี่ 

8. สถานท่ีเรียน 

  ห้องเรียน 15-803 คณะแพทยศาสตร์  

9. วันท่ีจัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 

22 ธนัวาคม 2557 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. วัตถุประสงค์ (หรือจุดมุ่งหมาย) ของรายวชิา 

วตัถปุระสงค์เชงิความรู้  ผู้ เรียนสามารถ 

 1)  อธิบายข้อดีข้อเสียของวิธีการบริหารยาแบบตา่งๆ 

 2)  อธิบายลกัษณะท่ีสําคญัในกระบวนการพฒันายา 

  3)  อธิบายหลกัการทางเภสชัจลนศาสตร์และพลศาสตร์ 

4)  อธิบายความแตกตา่งของการออกฤทธ์ิของยาในผู้ ป่วยกลุม่พเิศษ  

5)  อธิบายผลท่ีเกิดจากการเกิดปฏิกิริยาระหวา่งกนัของยา 

6)  อธิบายสาเหตแุละกลไกการเกิดอาการไมพ่งึประสงค์จากการใช้ยา 

7)  อธิบายความสําคญัของความแตกตา่งทางพนัธกุรรมตอ่การออกฤทธ์ิของยา 

วตัถปุระสงค์เชงิพฤตกิรรม ผู้ เรียนสามารถ 

         8)  ความรับผดิชอบ ความซ่ือสตัย์และการตรงตอ่เวลา 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

ยงัไมมี่การปรับปรุงเน่ืองจากเปิดสอนปีแรก 

 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดาํเนินการ 

1. คาํอธิบายรายวิชา 

หลกัการทางเภสชัจลนศาสตร์และเภสชัพลศาสตร์พืน้ฐาน รวมทัง้การหาคา่พารามเิตอร์ทางเภสชั
จลนศาสตร์ และกลไกการออกฤทธ์ิของยา เป้าหมายการออกฤทธ์ิของยาท่ีเป็นรีเซพเตอร์ชนดิตา่งๆ การ
ประเมินประสิทธิภาพและความแรงในการออกฤทธ์ิของยา รวมทัง้การคํานวณคา่ความปลอดภยัในการใช้
ยา 

2. จาํนวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศกึษา  

บรรยาย 
การฝึกปฏิบัต/ิ 

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง (SDL) 

15 0 30 

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง   
 

 

 

 

 

4. จาํนวนชั่วโมงต่อสปัดาห์ที่อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

อาจารย์จดัเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบคุคล หรือ รายกลุม่ตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสปัดาห์ 

 

○○○○○○○○○●○●●●○○●หลักการทางเภสัชวิทยาภส601

43213213214321321

5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื�อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่าง

บุคคลและ

ผู้รับผิดชอบ

3.ทักษะทาง

ปัญญา

2.ความรู้1.คุณธรรม 

จริยธรรม
รายวิชา

○○○○○○○○○●○●●●○○●หลักการทางเภสัชวิทยาภส601

43213213214321321

5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื�อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่าง

บุคคลและ

ผู้รับผิดชอบ

3.ทักษะทาง

ปัญญา

2.ความรู้1.คุณธรรม 

จริยธรรม
รายวิชา
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คณุธรรมจริยธรรม 

1.1 คณุธรรมจริยธรรมท่ีต้องพฒันา 1.2 วธีิการสอน 1.3 วธีิการประเมนิผล 

1. มีความรับผิดชอบในการเรียน 

(ซือ่สตัย์ ตรงตอ่เวลา ถกูกาลเทศะ ใฝ่

รู้ใฝ่เรียน เข้ากบัผู้ อ่ืนได้) 

1.  กําหนดข้อควรปฏิบตัใินการเข้า

ชัน้เรียน  

2. อาจารย์ปฏิบตัิเป็นตวัอยา่ง ด้าน

ระเบียบวนิยั  

1. สงัเกตพุฤติกรรมในการเข้าชัน้

เรียน  

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ท่ีต ้องได้รับ 2.2 วธีิการสอน 2.3 วธีิการประเมนิผล 

1. มีความรู้เข้าใจในเนือ้หาหลกัของ

สาขาวิชาเภสชัวิทยา เป็นอยา่งด ี

2. มีความรู้เข้าใจในศาสตร์ชีวภาพ

การแพทย์แบบบรูณาการ 

3. สามารถนําความรู้ มาประยกุต์ใช้ใน

การศกึษาค้นคว้า  

การบรรยาย มีการซกัถามเพื่อ 

แลกเปลีย่นความคิดเห็น และ

อภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน 

การสอบภาคทฤษฏี  

 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญา 5.2 วธีิการสอน 5.3 วธีิการประเมนิผล 

1. สามารถใช้ความรู้ทางทฤษฎีนํามา

ประยกุต์ใช้ในการวเิคราะห์ประเด็น

ปัญหา 

ระหวา่งบรรยาย มีการซกัถามเพื่อ

เช่ือมโยงความรู้ทางทฤษฎี ไป

ประยกุต์ใช้ในงานวจิยั 

การสอบภาคทฤษฏี  

 

 

 

 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน 

สปัดาห์ท่ี 

(วนั เดอืน 

ปี) 

หวัข้อ/รายละเอียด จํานวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการ

เรียนการสอน 

สือ่ท่ีใช้ ผู้สอน 

1  Introduction to pharmacology  

 Terminology 

 Drug nomenclature 

 Sources of drugs 

 Drug formulation  

2 บรรยาย 

 

Power point 

e-learning 

ปัทมา ลีว้นิช 

1 Basic Pharmacokinetics     

 Pharmacokinetic processes 

- Absorption 

- Distribution  

1 บรรยาย 

 

Power point 

e-learning 

ปัทมา ลีว้นิช 
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- Metabolism  

- Excretion  

 Factors affecting pharmacokinetics 

1 Clinical Pharmacokinetics     

 Pharmacokinetic parameters  

- Volume of distribution 

- Bioavailability 

- Clearance  

- Elimination half-life 

 Dosage regimens  

-  Loading dose 

-  Maintenance dose  

-  Dose adjustment 

2 บรรยาย 

 

Power point 

e-learning 

ปัทมา ลีว้นิช 

1 Basic pharmacodynamics    

 Target sites for drug action           

 Drug-receptor interaction 

 Pharmacodynamic parameters: 

Efficacy & Potency 

 Agonists and antagonists  

 Receptor classification  

 Chemical structure and 

pharmacological effect relationship 

2 บรรยาย 

 

Power point 

e-learning 

ปัทมา ลีว้นิช 

1 Clinical pharmacodynamics   

 Drug dose and clinical response   

 Therapeutic index   

 Clinical selectivity: Beneficial vs 

toxic effects of drugs                                   

 Factors affecting pharmacodynamics 

1 บรรยาย 

 

Power point 

e-learning 

ปัทมา ลีว้นิช 

1 Pharmacology for special population  

 Pharmacology for pregnant 

 Pharmacology for breast-feeding 

patients 

 Pharmacology for children 

 Pharmacology for elderly 

1 บรรยาย 

 

Power point 

e-learning 

ปัทมา ลีว้นิช 

1 Adverse drug reactions  

 Types of ADRs 

 Pregnacy categories 

    (contraindication, warning, 

1.5 บรรยาย 

 

Power point 

e-learning 

ยามาระตี จยัสนิ 
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precautions, overdose and toxicity) 

1 Drug interactions 

 Drug-drug interaction  

 Drug-food interaction  

 Drug-herb interaction  

1.5 บรรยาย 

 

Power point 

e-learning 

ยามาระตี จยัสนิ 

1 Pharmacogenetics 2 บรรยาย 

 

Power point 

e-learning 

สวุรา วฒันพิทยกลุ 

1 Drug development and regulatory issues 1 บรรยาย 

 

Power point 

e-learning 

ปัทมา ลีว้นิช 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน 
สัดส่วนของการ 

ประเมินผล 

ภาคบรรยาย  - ความรู้ 

- ทกัษะทางปัญญา 

- คณุธรรมจริยธรรม

ความรับผิดชอบ 

ความซื่อสตัย์และ

การตรงตอ่เวลา 

- ข้อสอบอตันยั 

- ข้อสอบอตันยั 

- สงัเกตพุฤติกรรมในการเข้าชัน้เรียนอตันยั 

95% 

 

5 % 

 

 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ตาํราและเอกสารหลัก 

1. Katzung BG: Basic & Clinical Pharmacology. 10th

2. Brunton LL. Lazo JS, Parker KL: Goodman & Gilman’s The Pharmacological Basis of 

Therapeutics. 11

 edition: http://www.accessmedicine.com  

th

3. Walker R. Clinical pharmacy and therapeutics. 5

 edition: http://www.accessmedicine.com  
th

4. David ST. Drug interaction Facts 2011. Wolters  Kluwer heaths, 2011 

 ed.  Churchill Livingstone, 2012 

5. Roden DM. Chapter 5. Principles of Clinical Pharmacology. In: Longo DL, Fauci AS, 

Kasper DL, Hauser SL, Jameson J, Loscalzo J. eds. Harrison's Principles of Internal 

Medicine, 18e. New York: McGraw-Hill; 2012. http://accessmedicine.mhmedical.com 

2.  เอกสารและข้อมูลสาํคัญ 

e-learning: A-tutor 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

ไมมี่ 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธ์การประเมนิประสทิธิผลของรายวชิาโดยนิสิต  

    รายวิชามีกลยทุธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต ดงันี ้

 - ให้นิสิตประเมินรายวิชาโดยแบบประเมิน พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะ  

 -  การพดูคยุ ซกัถามระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียน 

  - การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผู้ เรียน 

2.  กลยุทธ์การประเมนิการสอน  

     รายวิชามีวิธีการประเมินท่ีจะได้ข้อมลูการสอน ดงันี ้

  - การประเมินการสอนโดยนิสิตโดยใช้แบบประเมนิ  พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะ  

3.  การปรับปรุงการสอน 

      รายวิชามีการกําหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้ดงันี ้

- นําผลการประเมินผู้สอนและประเมินรายวิชามาพิจารณาและหาแนวทางปรับปรุงวิธีการสอนและ

การเรียนรู้ของนิสิต  

-  เข้าร่วมประชมุสมันาพรีคลินิกประจําปี   

4.  การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศกึษาในรายวชิา 

รายวิชามีกระบวนการท่ีใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

ของรายวิชา ดงันี ้

 -  ตรวจสอบข้อสอบวา่สอดคล้องตามวตัถปุระสงค์การเรียนรู้  

 - ตรวจสอบวิธีการให้คะแนน ความเท่ียง และการตดัเกรด  

5.  การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวชิา 

     รายวิชามีกระบวนการในการนําข้อมลูท่ีได้จากการประเมนิจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพ่ือ 

ปรับปรุงคณุภาพ ดงันี ้

- ทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาทกุปี   

 

 

 

 

 

 

 

 


	การฝึกปฏิบัติ/
	 Drug-drug interaction 
	 Drug-food interaction 


