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ชื่อหลักสูตร 
ชื่อภาษาไทย  : หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Master of Pharmacy Program in Clinical Pharmacy 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย 
ชื่อเต็ม    : เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชกรรมคลินิก) 
ชื่อย่อ    : ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก) 
ภาษาอังกฤษ 
ชื่อเต็ม    : Master of Pharmacy (Clinical Pharmacy) 

 ชื่อย่อ    : M.Pharm (Clinical Pharmacy) 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา   
 หลักสูตรแบบ 1 (แผน ก แบบ ก 1) ระบบนอกเวลาราชการ 
  1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเภสัชศาสตรบัณฑิต 
  2) เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 3.25 หรือ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
  3) มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือ ฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่องที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง เป็นผลงานตีพิมพ์ที่สะท้อนความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัยสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ หรือมี
ประสบการณ์ในการท างานหรือวิจัยที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หลังส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงาน 
  4) เสนอเค้าโครงวิจัย (Research Proposal) ที่สอดคล้องกับทิศทางของสาขาวิชาและได้รับการ
ยอมรับจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ คณะกรรมการพิจารณาการอนุมัติเค้าโครงวิจัยที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะแต่งตั้ง 
  5) เป็นผู้ขึ้นทะเบียนและได้รับใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม 
  6) ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อ 1) หรือ 2) หรือ 5) ข้างต้น ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ในการพิจารณารับเข้าศึกษา 
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 หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) ระบบนอกเวลาราชการ 
  1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเภสัชศาสตรบัณฑิต โดยมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.50 และมีประสบการณ์การท างานโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ปีและ/หรือ 
  2) เป็นผู้ขึ้นทะเบียนและได้รับใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม และ/หรือ 
  3) ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับท่ีกล่าวในข้อ 1) อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครและเข้าศึกษาต่อได้
โดยมีประสบการณ์การปฏิบัติงานทางด้านเภสัชกรรมคลินิก ไม่ต่ ากว่า 2 ปีซึ่งได้รับการรับรองจากหัวหน้า
หน่วยงานต้นสังกัด และ/หรือ 
  4) ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อ 1) หรือ 2) หรือ 3) ข้างต้น ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ในการพิจารณารับเข้าศึกษา 

จุดเด่นหลักสูตร   
 1. เป็นหลักสูตรที่เรียนเสาร์-อาทิตย์และเรียนออนไลน์ 
 2. อาจารย์มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการท างานและการวิจัย 
 3. อาจารย์มีความเป็นกันเองและใส่ใจนิสิต 
 4. มีแหล่งฝึกและอาจารย์ประจ าแหล่งฝึกท่ีมีมาตรฐาน 
 5. มีแผนการเรียนให้เลือกท้ังแบบท าวิจัยเป็นหลัก และฝึกงานร่วมกับการท าวิจัยจากงานประจ า 
 6. มีวิชาเลือกที่หลากหลายและ มีวิชาใหม่ที่ทันสมัย เช่น สุขภาพดิจิทัล และ การแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์งานเภสัชกรรมคลินิกในต่างประเทศ 
 7.  มีระบบสะสมคลังหน่วยกิต สามารถเทียบโอนหน่วยกิตจากการฝึกอบรมมาแทนการเรียนใน 
บางรายวิชาได้ 
 
โครงสร้างหลักสูตร 
 

หมวดวิชา 
หลักสูตร 

แผน  ก  แบบ  ก 1 แผน  ก  แบบ  ก 2 
ก. หมวดวิชาแกน (ถ้ามี)  ไม่น้อยกว่า - 3 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ        ไม่น้อยกว่า 
       กลุ่มวิชาบังคับ 
       กลุ่มวิชาเลือก 

- 
- 
- 

24 
20 
4 

ค. หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย 
       วิทยานิพนธ์           ไม่น้อยกว่า 

 
36 

 
12 

     รวม (หน่วยกิต)         ไม่น้อยกว่า 36 39 
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รายวิชา 
 หมวดวิชาแกน ทั้ง 2 แผน ก าหนดให้เรียนวิชาแกน 3 หนว่ยกิต ดังต่อไปนี้ 
0703 721 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและระเบียบวิธีทางสถิติด้านเภสัชกรรมคลินิก               

Research Methodology and Statistical Methods in Clinical Pharmacy              
3(3-0-6) 

 
 หมวดวิชาเฉพาะ   

    แผน ก แบบ ก1   
  ไม่มีวิชาบังคับ 

    แผน ก แบบ ก2 
  กลุ่มวิชาบังคับ ก าหนดให้เรียนวิชาบังคับ จ านวน 20 หน่วยกิต 

0703 705    
  

เภสัชบ าบัดขั้นสูง 1  
 Advanced Pharmacotherapy 1 

3(3-0-6) 

0703 706     เภสัชบ าบัดขั้นสูง 2  
Advanced Pharmacotherapy 2  

3(3-0-6) 

0703 714 เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ประยุกต์ในคลินิกปฏิบัติ   
Applied Pharmacokinetics and Pharmacodynamics in Clinical Practices 

2(2-0-4) 

0703 723 การประยุกต์การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพส าหรับงานด้านเภสัชกรรม
คลินิก  
Applications of Health Sciences Research to Clinical Pharmacy Practice  

2(1-2-3) 

0703 724 หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ 
Evidence-Based Medicine  

2(2-0-4) 

0703 725 การเขียนเพ่ือการวิจัยด้านเภสัชกรรมคลินิก  
Writing for Clinical Pharmacy Research  

1(0-2-1) 

0703 816 สัมมนาทางเภสัชกรรมคลินิก 1 
Seminar in Clinical Pharmacy 1  

1(0-2-1) 

0703 817 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิก 
Clinical Pharmacy Clerkship  

5(0-15-0) 

0703 820 สัมมนาทางเภสัชกรรมคลินิก 2 
Seminar in Clinical Pharmacy 2 

1(0-2-1) 

 
    กลุ่มวิชาเลือก* ให้เลือกเรียนรายวิชาตามความสนใจ โดยเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
จากรายวิชาต่อไปนี้ 
0703 707 การให้สารอาหารทางปากและหลอดเลือดด า  

Enteral and Parenteral Nutrition   
2(1-2-3) 

0703 708 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด         
Pharmaceutical Care in Patients with Cardiovascular Diseases   

2(1-2-3) 

0703 709 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไต                                   
Pharmaceutical Care in Patients with Kidney Diseases  

2(1-2-3) 

0703 710 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคติดเชื้อ                        
Pharmaceutical Care in Patients with Infectious Diseases  

2(1-2-3) 

0703 711 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคมะเร็ง                    
Pharmaceutical Care in Patients with Oncologic Diseases  

2(1-2-3) 

0703 712 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยภาวะวิกฤต                       
Pharmaceutical Care in Patients with Critically Ill  
 

2(1-2-3) 
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0703 713 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยเด็ก  
Pharmaceutical Care in Pediatrics                            

2(2-0-4) 

0703 719 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยจิตเวช                                 
Pharmaceutical Care in Patients with Psychiatric Disorders  

2(2-0-4) 

0703 720 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคระบบประสาทส่วนกลาง                  
Pharmaceutical Care in Patients with Central Nervous System 
Disorders  

2(2-0-4) 

0703 726 การจัดการข้อมูลในการปฏิบัติด้านเภสัชกรรมคลินิก  
Data Management for Clinical Pharmacy Practice 

2(1-2-3) 
 

0703 727 เภสัชพันธุศาสตร์   
Pharmacogenomics 

2(2-0-4) 

0703 728 การจัดการและการเฝ้าระวังการใช้ยาชีววัตถุ 
Management and Surveillance of Biological Products 

2(2-0-4) 

0703 821 ระเบียบวิธีทางสถิติด้านเภสัชกรรมคลินิกขั้นสูง 
Advanced Statistical Methods in Clinical Pharmacy       

2(2-0-4) 

0703 822 การฝึกปฏิบัติงานเฉพาะเลือก  
Elective Clerkship  

4(0-12-0) 

0703 823 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานเภสัชกรรมคลินิกในต่างประเทศ 
Exchanging Program in Clinical Pharmacy Practice in Foreign Countries   

2(1-2-3) 

0703 824 สุขภาพดิจิทัล 
Digital Health 

2(2-0-4) 

0701 725 วิทยาการระบาดเชิงเภสัชศาสตร์  
Pharmacoepidemiology                                            

2(2-0-4) 

0701 726 เภสัชเศรษฐศาสตร์  
Pharmacoeconomics                                                

2(2-0-4) 

*หมายเหตุ ส าหรับนิสิตที่ต้องการลงทะเบียนในรายวิชาที่นอกเหนือที่หลักสูตรก าหนดให้นี้ สามารถลงทะเบียน
ได้ โดยไม่คิดหน่วยกิต และให้ได้ผลการศึกษาในระดับ S (จากผลการประเมินการศึกษาแบบ S กับ U) 
 
  หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย 
    แผน ก แบบ ก 1 ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ตามรายวิชาต่อไปนี้ 
0703 819 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
36 

    แผน ก แบบ ก 2 ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ตามรายวิชาต่อไปนี้ 
0703 818 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
12 
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แสดงแผนการศึกษา 
 แผน ก แบบ ก 1 

ปีท่ี 1 ภาคต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

0703 721 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและระเบียบวิธีทางสถิติด้านเภสัชกรรมคลินิก  
Research Methodology and Statistical Methods in Clinical Pharmacy 

0* 

0703 819 วิทยานิพนธ์  
Thesis 

3 

รวมหน่วยกิต 3 
หมายเหตุ: ต้องผ่านการสอบเทียบคุณสมบัติและสอบผ่านเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
*รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบไม่คิดหน่วยกิต แต่ต้องผ่านการประเมินในรายวิชาให้ได้ระดับ S 
 

ปีท่ี 1 ภาคปลาย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

0703 819 วิทยานิพนธ์  
Thesis 

9 

รวมหน่วยกิต 9 
 

ปีท่ี 2 ภาคต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

0703 819 วิทยานิพนธ์  
Thesis 

12 

0703 816 สัมมนาทางเภสัชกรรมคลินิก 1 
Seminar in Clinical Pharmacy 1 

0* 

รวมหน่วยกิต 12 
*รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบไม่คิดหน่วยกิต แต่ต้องผ่านการประเมินในรายวิชาให้ได้ระดับ S 
 

ปีท่ี 2 ภาคปลาย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

0703 819 วิทยานิพนธ์  
Thesis 

12 

0703 820 สัมมนาทางเภสัชกรรมคลินิก 2 
Seminar in Clinical Pharmacy 2 

0* 

รวมหน่วยกิต 12 
*รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบไม่คิดหน่วยกิต แต่ต้องผ่านการประเมินในรายวิชาให้ได้ระดับ S 
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 แผน ก แบบ ก 2 
ปีท่ี 1 ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
0703 705 เภสัชบ าบัดขั้นสูง 1 

Advanced Pharmacotherapy 1 
3(3-0-6) 

0703 721 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและระเบียบวิธีทางสถิติด้านเภสัชกรรมคลินิก  
Research Methodology and Statistical Methods in Clinical Pharmacy 

3(3-0-6) 

0703 724 หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ 
Evidence-Based Medicine 

2(2-0-4) 

xxxxxxx วิชาเลือก 2(2-0-4) 
รวมหน่วยกิต 10 

 
ปีท่ี 1 ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
0703 723 การประยุกต์การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพส าหรับงานด้านเภสัชกรรมคลินิก  

Applications of Health Sciences Research Methodologies to 
Clinical Pharmacy Practice 

2(1-2-3) 

0703 714 เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ประยุกต์ในคลินิกปฏิบัติ            
Applied Pharmacokinetics and Pharmacodynamics in Clinical 
Practices 

2(2-0-4)    

0703 706 เภสัชบ าบัดขั้นสูง 2  
Advanced Pharmacotherapy 2 

3(3-0-6) 

0703 816 สัมมนาทางเภสัชกรรมคลินิก 1 
Seminar in Clinical Pharmacy 1 

1(0-2-1) 

xxxxxxx วิชาเลือก 2(2-0-4) 
รวมหน่วยกิต 10 

 
ปีท่ี 2 ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
0703 820 สัมมนาทางเภสัชกรรมคลินิก 2 

Seminar in Clinical Pharmacy 2 
1(0-2-1) 

0703 725 การเขียนเพ่ือการวิจัยด้านเภสัชกรรมคลินิก  
Writing for Clinical Pharmacy Research 

1(0-2-1) 

0703 817 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิก 
Clinical Pharmacy Clerkship 

5(0-15-0) 

0703 818 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

3 

รวมหน่วยกิต 10 
 

ปีท่ี 2 ภาคปลาย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

0703 818 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

9 

รวมหน่วยกิต 9 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 หมวดวิชาแกน 
0703 721 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและระเบียบวิธีทางสถิติด้านเภสัชกรรมคลินิก              3(3-0-6) 
  Research Methodology and Statistical Methods in Clinical Pharmacy                 
     ปรัชญาและแนวคิดในการวิจัย ประเภทของงานวิจัย กระบวนการวิจัย การระบุหลักการและ
เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ การทบทวนวรรณกรรม ค าถามการวิจัย สมมติฐานงานวิจัย วัตถุประสงค์งานวิจัย 
กรอบแนวคิดและตัวแปรในการวิจัย การออกแบบการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การพิจารณาขนาด
ตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง การพัฒนาและการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวม
ข้อมูล จริยธรรมการวิจัยเบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเบื้องต้น การรายงานผลและการจัดการ
เอกสารอ้างอิง 
  Philosophy and concept of research, type of research, research process, scientific 
reasoning, literature review, research question, research hypothesis, research objective, 
research conceptual framework and variables, research design, population and sample, 
sample size determination, sampling methods, development and quality testing of research 
instruments, data collection, research ethics, data analysis, basic statistics, report writing and 
reference management 
 
 หมวดวิชาเฉพาะ 
  กลุ่มวิชาบังคับ  
0703 705 เภสัชบ าบัดขั้นสูง 1            3(3-0-6) 
  Advanced Pharmacotherapy 1  
        แนวคิดทางด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม วิธีการประเมินปัญหาที่เกี่ยวเนื่องจากการใช้ยา   
อย่างเป็นระบบและการวางแผนการให้บริบาลทางเภสัชกรรม การสื่ อสารและการให้ค าแนะน าปรึกษาแก่
ผู้ป่วย การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล การประยุกต์ใช้ข้อมูลสุขภาพด้านดิจิทัล กรณีศึกษาการให้บริบาลทางเภสัช
กรรมในโรคติดเชื้อ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคไต
และระบบทางเดินปัสสาวะ รวมถึงการใช้ยารักษาในผู้ป่วยเด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร 
  Pharmaceutical care concepts, systematic approach of drug-related problems and 
pharmaceutical care plan, communication skill and patient counseling, rational drug use, the 
application of digital health, case studies of pharmaceutical care in infectious diseases, 
respiratory system, gastrointestinal tract system, cardiovascular system, kidney and urinary 
system, as well as pharmacotherapy in pediatrics, geriatrics, and pregnant and lactating women 
 
0703 706  เภสัชบ าบัดขั้นสูง 2             3(3-0-6) 
    Advanced Pharmacotherapy 2  
  การคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและการเข้าถึงอย่างเป็นระบบเพ่ือแก้ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องจาก
การใช้ยา การวางแผนการให้บริบาลทางเภสัชกรรม การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล แนวทางการรักษาที่เป็น
มาตรฐาน และข้อมูลเชิงประจักษ์ในปัจจุบันทางอายุรศาสตร์ ส าหรับการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในโรค  
ต่อมไร้ท่อ โรคข้อและรูมาติสซั่ม โรคผิวหนัง โรคระบบประสาท โรคทางจิตเวช โรคระบบเลือด และโรคมะเร็ง 
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  Critical thinking and systematic approach to solving drug-related problems, 
pharmaceutical care plan, rational drug use, standard treatment guidelines and recent 
evidence-based medicine for pharmaceutical care practice in endocrine system, 
rheumatology, dermatology, neurology, psychiatry, hematology, and oncology 
 
0703 714 เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ประยุกต์ในคลินิกปฏิบัติ   2(2-0-4) 
     Applied Pharmacokinetics and Pharmacodynamics in Clinical Practices 
  หลักการของเภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ เภสัชพันธุศาสตร์และแนวคิดการใช้ยาเฉพาะ
บุคคล หลักการการติดตามวัดระดับยาในเลือดและการประยุกต์ใช้ในทางคลินิก เภสัชจลนศาสตร์ในผู้ป่วย 
กลุ่มเฉพาะ ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคอ้วน และผู้ป่วยภาวะวิกฤติ เภสัชจลนศาสตร์  
ในผู้ที่ได้รับการบ าบัดทดแทนไต ผลทางคลินิกจากอันตรกิริยาระหว่างยาที่เกี่ยวกับเภสัชจลนศาสตร์  
เภสัชจลนศาสตร์ประชากร ชีวสมมูลและชีววัตถุคล้ายคลึง เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของยา
ปฏิชีวนะ อภิปรายกรณีศึกษาในการติดตามวัดระดับยาในเลือดของยาปฏิชีวนะ ยากันชัก และยากดภูมิคุ้มกัน 
ประเมินบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องและประยุกต์ใช้ในทางคลินิก 
  Principles of pharmacokinetics, pharmacodynamics, pharmacogenomics and 
personalized medicine concepts, therapeutic drug monitoring principle and clinical 
application, pharmacokinetics in special population (elderly, children, pregnancy, obesity and 
critical ill patients), pharmacokinetics in dialysis, clinical relevant pharmacokinetic drug 
interactions, population pharmacokinetics, bioequivalence and biosimilar, pharmacokinetics 
and pharmacodynamics of antibiotics, case discussion for therapeutic drug monitoring of 
antibiotics, antiepileptic drugs and immunosuppressants, literature evaluation of related 
articles and clinical application 
 
0703 723  การประยุกต์การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพส าหรับงานด้านเภสัชกรรมคลินิก     2(1-2-3) 
  Applications of Health Sciences Research to Clinical Pharmacy Practice 
  การทบทวนและการประยุกต์หลักการท าวิจัยเชิงปริมาณและการท าวิจัยเชิงคุณภาพที่เกี่ยว  
ข้องกับงานด้านเภสัชกรรมคลินิก ให้สอดคล้องกับนโยบายด้านสุขภาพที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานและพัฒนา
งานด้านเภสัชกรรมคลินิก การฝึกทบทวนวรรณกรรม และการออกแบบวิธีวิจัย และวางแผนด าเนินงานวิจัย 
จากค าถามงานวิจัยจากงานประจ าทางด้านเภสัชกรรมคลินิก การเขียนขอจริยธรรมในการท าวิจัย การฝึกเก็บ
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้หลักการทางสถิติ เพ่ือการท าวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย และ  
การน าเสนอผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบโปสเตอร์ และการน าเสนอปากเปล่า    
  Reviews and application of core concepts in quantitative and qualitative research 
related to clinical pharmacy practice and in compliance with relevant health policy, practice 
of conducting literature reviews, designing proper research methods and planning for 
processing research to address research questions from clinical pharmacy practice (routine to 
research), writing research proposal for ethical approval, collecting research data, analyzing 
research information and using proper statistical analysis and writing a research report and 
practice of disseminating of  research report by delivering both oral and poster presentations  
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0703 724   หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์                  2(2-0-4)  
   Evidence-Based Medicine 
  การประยุกต์ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ส าหรับการวิจัย และการปฏิบัติงานทางคลินิก 
ความรู้ ทักษะการใช้เทคโนโลยีทางด้านสุขภาพ วิธีการค้นหาข้อมูล  และการอ่านงานวิจัยทางสุขภาพอย่างมี
วิจารณญาณ 
  Application of evidence-based medicine for research and clinical practice, knowledge, 
skill, using health technology, information search methods, and appraisals of health research 
articles 
 
0703 725  การเขียนเพื่อการวิจัยด้านเภสัชกรรมคลินิก     1(0-2-1) 
  Writing for Clinical Pharmacy Research  
  หลักการเขียนเชิงวิชาการ องค์ประกอบของรายงานการวิจัย การจัดรูปแบบรายงาน  
ด้วยไมโครซอฟท์เวิร์ด การเขียนบทน า การเขียนการทบทวนวรรณกรรม การเขียนวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ  
การเขียนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การเขียนรายงานผลการศึกษา การเลือกวารสารที่เหมาะกับหัวข้องานวิจัย 
การจัดท าเอกสารอ้างอิง แบบฝึกหัดการเขียนเพ่ืองานวิจัยด้านเภสัชกรรมคลินิก 
  Principles of academic writing, components of research report, managing report 
format by Microsoft Word, writing introduction, literature review, quantitative research 
methods, qualitative research methods, and research results; selection of appropriate journal 
for research topic, managing references, writing exercise for clinical pharmacy research 
 
0703 816   สัมมนาทางเภสัชกรรมคลินิก 1                    1(0-2-1) 
  Seminar in Clinical Pharmacy 1 
    การฝึกทักษะที่จ าเป็นในการประเมินบทความวิจัย การวิเคราะห์และสังเคราะห์  การทบทวน 
วรรณกรรม การอภิปราย การเขียนรายงานเพ่ือการทบทวนวรรณกรรมและการน าเสนอปากเปล่า  ในหัวข้อ 
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้มีองค์ความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการท างานวิจัย  วิทยานิพนธ์ของ
นิสิตได้อย่างลึกซึ้งและกว้างขวางขึ้น หรืองานวิจัยด้านเภสัชกรรมคลินิกที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือที่สอดคล้อง
กับนโยบายและระบบสุขภาพในปัจจุบัน  
  To practice essential skills of literature evaluation, analytical and synthesis, 
literature review, discussion, report writing for literature reviews, and oral presentation for the 
research topic related to master thesis or any topics related to an innovation of clinical 
pharmacy research or current health care practice and policy 
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0703 817 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิก                    5(0-15-0) 
  Clinical Pharmacy Clerkship  

  เงื่อนไขของรายวิชา (วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน):  
  0703 705 เภสัชบ าบัดขั้นสูง 1 
  0703 706 เภสัชบ าบัดขั้นสูง 2 
  Prerequisite:  
  0703 705 Advanced Pharmacotherapy 1 
           0703 706 Advanced Pharmacotherapy 2 
  การฝึกประสบการณ์การให้บริบาลทางเภสัชกรรมขั้นสูงเฉพาะทางอายุรศาสตร์ หรืองานดูแล
ผู้ป่วยนอก ในโรงพยาบาล เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไต โรคมะเร็ง โรคติดเชื้อ เป็นต้น การเข้าร่วม
ดูแลผู้ป่วยบนหอผู้ป่วยกับทีมสหสาขาวิชาชีพ การทบทวนเวชระเบียน การบันทึกแฟ้มข้อมูลผู้ป่วย  
การประเมินผู้ป่วย การวินิจฉัยเภสัชกรรม การจัดการการบ าบัดด้านยาแก่ผู้ป่วย ทักษะการสื่อสารกับบุคลากร
ทางการแพทย์ การฝึกปฏิบัติการให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ผู้ป่วย และผู้ดูแลผู้ป่วย การอภิปรายศึกษา  
การน าเสนอกรณีศึกษาอย่างเป็นทางการ การเขียนรายงานกรณีศึกษา การสโมสรวารสารและการให้บริการ
เภสัชสนเทศ 
  Advanced pharmaceutical care practice experiences in specific area of internal 
medicine or ambulatory care in hospital e.g., cardiovascular diseases, kidney diseases, 
oncologic diseases, infectious diseases, multidisciplinary ward rounds, medical chart review, 
patient documentation, patient assessment, pharmaceutical diagnosis, medication therapy 
management, communication skills with health care providers, counseling practice to patient 
and caregivers, case discussion, formal case presentations, case report writing, journal club 
and drug information services 
 
0703 820  สัมมนาทางเภสัชกรรมคลินิก 2                                         1(0-2-1) 
  Seminar in Clinical Pharmacy 2 
  การฝึกทักษะที่จ าเป็นในการประเมินบทความวิจัย การวิเคราะห์และการคิดวิเคราะห์ 
อย่างมีวิจารณญาณ การทบทวนวรรณกรรม การอภิปราย การเขียนรายงาน และการน าเสนอปากเปล่า  
ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยวิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัยด้านเภสัชกรรมคลินิกที่เป็นองค์ความรู้ ใหม่  
หรือที่สอดคล้องกับนโยบายและระบบสุขภาพในปัจจุบัน  รวมถึงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เพ่ือการน าเสนอ
ด้านวิชาการ โดยวาจา และการอภิปรายหัวข้อสัมนา และการเขียนเชิงวิชาการ  
  To practice essential skills of literature evaluation, analytical and critical thinking, 
discussion, including English skill for report writing and oral presentation of the research topic 
related to master thesis or any topics related to an innovation of clinical pharmacy research 
or current health care practice and policy and to practice the delivery of academic oral 
presentation and discussion and academic writing 
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  กลุ่มวิชาเลือก 
0703 707  การให้สารอาหารทางปากและหลอดเลือดด า                     2(1-2-3) 
  Enteral and Parenteral Nutrition 
  การประเมินภาวะโภชนาการ การเลือกวิถีการให้สารอาหาร การตั้งสูตรอาหาร และค านวณ 
ปริมาณสารอาหารที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยเฉพาะราย การเตรียมสารอาหารทางหลอดเลือดด า การติดตามผลลัพธ์ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหาร การให้ค าแนะน าปรึกษาและความรู้เกี่ยวกับ
สารอาหารและผลิตภัณฑ์สารอาหารทางปากและหลอดเลือดด า      
  Nutritional status assessment, nutritional route selection, nutritional formulation 
and calculation for individual patients, preparing parenteral nutrition, clinical outcome 
monitoring, preventing, and solving problems in patients receiving nutrition, counseling and 
educating enteral and parenteral nutrition and products 
 
0703 708 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 2(1-2-3) 
  Pharmaceutical Care in Patients with Cardiovascular Diseases 
  หลักการเภสัชกรรมบ าบัดในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด งานวิจัยร่วมสมัยทางด้านเภสัช
กรรมบ าบัดในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด และแนวทางการรักษาโรคหัวใจ และหลอดเลือดร่วมสมัย 
หลักการประเมินผู้ป่วยทางด้านกายภาพ การทบทวนแฟ้มประวัติผู้ป่วย การซักประวัติการใช้ยา และการให้
ค าแนะน าปรึกษาผู้ป่วย กระบวนการเลือกใช้ยาที่เหมาะสม กับลักษณะเฉพาะของผู้ป่วย รวมทั้งพิจารณา
ประโยชน์และความเสี่ยงของยาที่ใช้รักษาผู้ป่วย บทบาทของเภสัชกรในการเป็นผู้ให้ค าแนะน าการใช้ยา การ
ฝึกปฏิบัติและกรณีศึกษาในโรงพยาบาล 
  Principles of pharmacotherapy of cardiovascular diseases, recent research in 
pharmacotherapy and guideline treatment of cardiovascular diseases, principles of patient 
assessment; physical assessment, chart review, medication history and patient counseling; the 
process of choosing an appropriate drug therapy for individual patient characteristics, benefits, 
and risks, role of pharmacist as a drug advisor, practice and case studies in hospitals 
 
0703 709 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไต                       2(1-2-3) 
  Pharmaceutical Care in Patients with Kidney Diseases 
  การทบทวนพยาธิสรีรวิทยาของโรคไตที่พบบ่อยร่วมกับภาวะแทรกซ้อน เภสัชกรรมบ าบัดของ
แนวทางการรักษาที่เป็นมาตรฐานและข้อมูลเชิงประจักษ์ทางอายุรกรรมโรคไตที่พบบ่อย และภาวะแทรกซ้อน 
การก าหนดขนาดยาในผู้ป่วยโรคไต การป้องกันและแก้ไขพิษของยาต่อไต การให้บริบาลทางเภสัชกรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรคไตวายเรื้อรังและการรักษาด้วยการบ าบัดทดแทนไต ได้แก่ การฟอกเลือดด้วยเครื่อง 
ไตเทียม การล้างไตทางช่องท้อง และการปลูกถ่ายไต การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย การให้ 
ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการแก่ผู้ป่วยโรคไต 
  Pathophysiology review of common kidney diseases and its complications, 
pharmacotherapy with standard treatment guidelines and evidence-based medicine in common 
kidney diseases and its complications, and drug dosing, prevention and management of drug-
induced nephrotoxicity, particularly, pharmaceutical care in chronic kidney disease and renal 
replacement therapy including hemodialysis, peritoneal dialysis, and kidney transplantation, 
counseling for patients and caregivers, and nutritional education for kidney disease patients 
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0703 710 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคติดเชื้อ            2(1-2-3) 
  Pharmaceutical Care in Patients with Infectious Diseases 
  การทบทวนพยาธิสรีรวิทยาโรคติดเชื้อเนื่องจากเชื้อก่อโรคต่างๆ ในมนุษย์ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส 
ประยุกต์ความรู้ทางเภสัชวิทยา หลักการเภสัชกรรมบ าบัด การเลือกใช้ยาต้านจุลชีพในโรคติดเชื้อดื้อยา 
เป้าหมายของการรักษา การวางแผนการรักษาที่เหมาะสม การปรับขนาดยา การติดตามผลการรักษา  
และการให้ค าปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วย โดยฝึกทักษะผ่านทางการท ากรณีศึกษา 
  Pathophysiology review of infectious diseases, e.g., bacterial and viral origin in 
humans, application of pharmacologic knowledge, principle of pharmacotherapy, 
antimicrobial drugs selection in drug-resistant infectious diseases, therapeutic goals, optimal 
therapeutic plans, dosage adjustment, outcome monitoring, and patient counseling for 
patients with infectious diseases through case studies 
 
0703 711 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคมะเร็ง                   2(1-2-3) 
  Pharmaceutical Care in Patients with Oncologic Diseases 
  การทบทวนพยาธิสรีรวิทยาของโรคมะเร็งและภาวะแทรกซ้อน แนวทางการรักษาด้วยเคมีบ าบัด
มะเร็งที่เป็นมาตรฐานและข้อมูลเชิงประจักษ์ทางอายุรกรรมส าหรับโรคมะเร็งที่พบบ่อย  หลักการให้ยาเคมี
บ าบัด การติดตามประสิทธิผลการรักษาและพิษจากยาเคมีบ าบัดมะเร็ง การรักษาอาการปวดจากโรคมะเร็ง 
ผลสัมฤทธิ์ของการรักษามะเร็ง  หลักการเตรียมและการบริหารยาเคมีบ าบัดมะเร็ง   
  Pathophysiology review of cancer and complications, cancer chemotherapy with 
standard treatment guidelines and recent evidence-based medicine in common cancers, 
principle of chemotherapy, efficacy and toxicity of cancer chemotherapy monitoring, cancer 
pain management, outcome of cancer treatment, principle of preparation and administration 
of cancer chemotherapy 
 
0703 712 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยภาวะวิกฤต                      2(1-2-3) 
  Pharmaceutical Care in Patients with Critically Ill 
  การบริบาลทางเภสัชกรรมและการจัดการผู้ป่วยวิกฤติ ได้แก่ ไตวายเฉียบพลัน ภาวะหายใจ
ล าบากเฉียบพลัน ตับวาย ติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงและมีภาวะช็อก  ความผิดปกติของสมดุลกรดด่าง 
ภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ การบาดเจ็บที่ศีรษะ หัวใจเต้นเร็วผิดปกติและผิดจังหวะ ภาวะระบบอวัยวะ
ล้มเหลว เป็นต้น การประเมินทางเภสัชจลนศาสตร์ การประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและ  
อันตรกิริยาระหว่างยา การใช้เครื่องมือในการติดตามการรักษาและช่วยชีวิต และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการ
รักษา 
  Pharmaceutical care and management in critically ill patients including acute renal 
failure, acute respiratory distress syndrome, liver failure, severe sepsis/septic shock, acid-base 
disorders, thromboembolic disorders, head trauma, cardiac arrhythmia, multi-organ 
dysfunction syndrome, pharmacokinetic assessment, adverse drug reaction evaluation, 
recognition of drug-drug interactions, monitoring and life supporting tools, and new therapeutic 
technology 
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0703 713 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยเด็ก                           2(2-0-4) 
  Pharmaceutical Care in Pediatrics 
  ขั้นตอนการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก โรคที่พบบ่อยในเด็ก  การอ่านและแปลผล 
การตรวจร่างกายและค่าทางห้องปฏิบัติการในผู้ป่วยเด็ก  เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ในเด็ก   
ความรู้และทักษะในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยเด็กท้ังในส่วนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 
  Developmental stage of growth, common pediatric disease, reading and 
interpretation of physical examination and laboratory value in pediatric patients, 
pharmacokinetics and pharmacodynamics in pediatrics, the knowledge and skills to provide 
pharmaceutical care to pediatric patients in both ambulatory and inpatient settings 
 
0703 719   การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยจิตเวช     2(2-0-4)  
  Pharmaceutical Care in Patients with Psychiatric Disorders  
  เภสัชวิทยาของยาจิตเวชและพยาธิสรีรวิทยาของโรคทางจิตเวชที่พบบ่อย เภสัชบ าบัดด้วยแนว
ทางการรักษาที่ เป็นมาตรฐานในผู้ป่วยจิตเวชข้อมูลเชิงประจักษ์  และงานวิจัยร่วมสมัยทา งด้าน 
เภสัชบ าบัดในผู้ป่วยจิตเวช หลักการประเมินผู้ป่วยจิตเวช การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยจิตเวชและ
กรณีศึกษาในโรงพยาบาล 
  Pharmacology of psychiatric drugs and pathophysiology of common psychiatric 
disorders, pharmacotherapy with standard treatment guidelines of psychiatric disorders, 
evidence-based medicine, and recent research in pharmacotherapy of psychiatric disorders, 
principles of psychiatric disorders patient assessments, pharmaceutical care in patients with 
psychiatric disorders, and case studies in hospitals 
 
0703 720    การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคระบบประสาทส่วนกลาง 2(2-0-4)                         
                 Pharmaceutical Care in Patients with Central Nervous System Disorders  
                  หลักการเภสัชกรรมบ าบัดในผู้ป่วยโรคระบบประสาทส่วนกลาง งานวิจัยร่วมสมัย ทางด้าน
เภสัชกรรมบ าบัดในผู้ป่วยโรคระบบประสาทส่วนกลาง แนวทางการรักษาโรคระบบประสาทส่วนกลาง  ร่วม
สมัย หลักการประเมินผู้ป่วยทางด้านกายภาพ การทบทวนแฟ้มประวัติผู้ป่วย การซักประวัติการใช้ยา และการ
ให้ค าแนะน าปรึกษาผู้ป่วย กระบวนการเลือกใช้ยาที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของผู้ป่วย รวมทั้งพิจารณา
ประโยชน์และความเสี่ยงของยาที่ใช้รักษาผู้ป่วย บทบาทของเภสัชกรในการเป็นผู้ให้ค าแนะน าการใช้ยา  
การฝึกปฏิบัติและกรณีศึกษาในโรงพยาบาล 
  Principles of pharmacotherapy of central nervous system disorders, recent 
research in pharmacotherapy and guideline treatment of central nervous system disorders, 
principles of patient assessment, physical assessment, chart review, medication history taking, 
and patient counseling, the process of choosing an appropriate drug therapy based on 
individual patient characteristics, benefits, and risks, role of pharmacist as a drug advisor, 
practice and case studies in hospitals 
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0703 726  การจัดการข้อมูลในการปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิก  2(1-2-3) 
  Data Management for Clinical Pharmacy Practice              
  การเตรียมข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการขั้นพ้ืนฐานในการจัดการ  
ข้อมูลในงานเภสัชกรรมคลินิก เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูล การท าความสะอาดข้อมูล การบูรณาการข้อมูล 
วิธีการน าเสนอ ข้อมูลสารสนเทศ   
  Data preparation for effective analytical procedures, fundamental processes of 
data management in clinical pharmacy practice such as data collection, data cleansing and 
data integration; Data and information presentation method  
 
0703 727  เภสัชพันธุศาสตร ์               2(2-0-4) 
  Pharmacogenomics 
  พ้ืนฐานทางด้านพันธุกรรมในมนุษย์และเภสัชพันธุศาสตร์ เภสัชพันธุศาสตร์ของยาที่ใช้ใน  
โรคระบบหัวใจ และหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคทางจิตเวช โรคลมชัก โรคเอดส์ โรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน 
การแพ้ยาทางผิวหนัง วรรณกรรมทางการวิจัยที่เป็นปัจจุบัน การแพทย์เฉพาะบุคคล  
  Basic human genetics and pharmacogenomics, pharmacogenomics of drugs used 
in cardiovascular diseases, cancer, psychiatry disorders, epilepsy, AIDS, immune system 
disorders, skin drug allergy, current research literature, personalized medicine 
 
0703 728  การจัดการและการเฝ้าระวังการใช้ยาชีววัตถุ     2(2-0-4) 
  Management and Surveillance of Biological Products 
     ยาชีววัตถุและยาชีววัตถุคล้ายคลึง หลักการในการพิจารณาความคล้ายคลึงของยาชีววัตถุ
คล้ายคลึง ข้อก าหนดก่อนการศึกษาทางคลินิกส าหรับการพัฒนาและรับรองผลิตภัณฑ์ การออกแบบการศึกษา
ทางคลินิกของยาชีววัตถุคล้ายคลึง การขึ้นทะเบียนยาชีววัตถุ การเลือกยาชีววัตถุ  และยาชีววัตถุคล้ายคลึง 
ยาชีววัตถุที่ใช้บ่อย และหลักฐานทางคลินิก ประเด็นที่ควรค านึง  ถึงเมื่อสั่งจ่ายยาชีววัตถุ การเริ่มและ 
การเปลี่ยนชนิดผลิตภัณฑ์ การเฝ้าระวังความปลอดภัยและระบบการเฝ้าระวัง 
  Biological products and biosimilar, principles for considering similarity of biosimilar 
products, preclinical requirements for product approval and development, clinical study 
design of biosimilars, registration of biological products, selection of biological and biosimilar 
products, common biological product use and clinical evidence, topics to concern of 
biological product dispensing, start and transition of product, safety and monitoring system 
 
0703 821  ระเบียบวิธีทางสถิติด้านเภสัชกรรมคลินิกขั้นสูง                               2(2-0-4)                       
  Advanced Statistical Methods in Clinical Pharmacy        
  วิธีวิจัยทางสถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยทางด้านเภสัชกรรมคลินิกที่ซับซ้อน เช่น การทดสอบโมเดล 
ทฤษฎีที่ใช้ในการตัดสินใจและการใช้สถิติขั้นสูง สถิติข้ันสูงที่จ าเป็นส าหรับการวิจัย ตัวอย่างงานวิจัยและการ
ฝึกปฏิบัติ การเลือกใช้สถิติในการท าวิจัยได้อย่างเหมาะสม 
   Advanced statistical methods for complex clinical pharmacy research including 
model testing, decision theory, application of advanced statistical methods, essential advanced 
statistics for research, practical research examples and exercise, selection appropriated statistics 
for research 

คณ
ะเภ

สัช
ศา

สต
ร์ 

มห
าว

ิทย
าลั

ยม
หา

สา
รค

าม



0703 822  การฝึกปฏิบัติงานเฉพาะเลือก         4(0-12-0) 
  Elective Clerkship  

 ประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงานการให้บริบาลทางเภสัชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์ 
ในโรงพยาบาล หรืองานดูแลผู้ป่วยนอก เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไต โรคมะเร็ง โรคติดเชื้อ  
งานติดตาม อาการไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับยา คลินิกวาร์ฟาริน คลินิกเบาหวาน และคลินิกโรคติดเชื้อเอชไอวี 
เป็นต้น การตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วยกับบุคลากรทางการแพทย์อ่ืน ๆ การทบทวนเวชระเบียน การบันทึกข้อมูล
ผู้ป่วย การประเมินผู้ป่วย การวินิจฉัยทางเภสัชกรรม การจัดการการบ าบัดด้านยา ทักษะการสื่อสารกับ
บุคลากรทางการแพทย์ การฝึกปฏิบัติการให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ผู้ป่วย และผู้ดูแลผู้ป่วย การประชุม 
เพ่ือแก้ไขปัญหา แก่ผู้ป่วยเฉพาะราย การน าเสนอกรณีศึกษาอย่างเป็นทางการ การเขียนรายงานกรณีศึกษา 
การวิจารณ์วรรณกรรมปฐมภูมิ และการให้บริการเภสัชสนเทศ 

 Pharmaceutical care practice experiences in specific areas of internal medicine or 
ambulatory care in hospitals e.g., cardiovascular diseases, kidney diseases, oncologic diseases, 
infectious diseases, adverse drug reaction monitoring, warfarin clinic, diabetic clinic, and HIV 
clinic etc; attend ward round, medical chart review, patient documentation and assessment, 
pharmaceutical diagnosis and medication therapy management, communication skills with 
health care providers, counseling practice to patients and caregivers, case conferences, formal 
case presentations, case report writing, critical appraisal for primary research articles, and drug 
information services 
 
0703 823  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานเภสัชกรรมคลินิกในต่างประเทศ 2(1-2-3) 
  Exchanging Program in Clinical Pharmacy Practice in Foreign Countries   
        การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานเภสัชกรรมคลินิกในต่างประเทศ ภายใต้ความร่วมมือกับ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครอบคลุมบทบาทของเภสัชกร ในการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล 
ร้านยา และหน่วยงานอ่ืนที่ให้บริการในชุมชน การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ การท างานแบบสหวิชาชีพ  
การเรียนการสอนแบบสหวิชาชีพ การแลกเปลี่ยนงานวิจัยด้านเภสัชกรรมคลินิก และงานวิจัยด้านอ่ืนที่มีผลต่อ
การดูแลผู้ป่วย และระบบสุขภาพของแต่ละประเทศ 
         Exchanging experience in clinical pharmacy with foreign countries under cooperation 
with the Faculty of Pharmacy, Mahasarakham university in the area of pharmacist role in 
providing patient care in hospitals, community pharmacies, and other community organizations, 
medical technology, interprofessional work, interprofessional education, research in clinical 
pharmacy or in other areas that impact patient care, and health system for each country 
 
0703 824 สุขภาพดิจิทัล              2(2-0-4) 
  Digital Health 
  โปรแกรมการดูแลสุขภาพดิจิทัล เทคโนโลยีด้านสุขภาพ การดูแลสุขภาพ การด ารงชีวิต และ
สังคม เช่น การแพทย์ทางไกล การให้บริการเภสัชกรรมทางไกล เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการให้บริการ 
ในการดูแลสุขภาพ และท าให้การแพทย์มีความถูกต้องและเป็นส่วนบุคคลมากข้ึน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการสร้างเสริมสุขภาพ เพ่ือท าให้การเข้าใจปัญหาสุขภาพของประชาชน
ท าได้ง่ายขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับการรักษาที่เหมาะสม และการสั่งจ่ายยาด้วยกิจกรรมทางสังคมให้มี 
ความเป็นส่วนบุคคล และมีความถูกต้องมากขึ้น 
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  Digital health care programs, technologies with health, healthcare, living, and 
society, for example, telemedicine, and telepharmacy, to enhance the efficiency of healthcare 
delivery and to make medicine more personalized and precise, using information and 
communication technologies, and core competence for health promotion to facilitate 
understanding of people health problems resulting in people receiving appropriate medical 
treatment and social prescribing in more personalized and precise ways 
 
0701 725  วิทยาการระบาดเชิงเภสัชศาสตร์          2(2-0-4) 
  Pharmacoepidemiology 
  หลักการของระบาดวิทยาเบื้องต้น ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล การวัดเชิงระบาดวิทยา ความ
ผิดพลาดจากการวัด รูปแบบการศึกษาเภสัชระบาดวิทยาและการค านวณ ได้แก่ รูปแบบการศึกษาเชิง
พรรณนา ภาคตัดขวาง เคส-คอนโทรล โคฮอท การศึกษาเชิงทดลอง  การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
และการวิเคราะห์อภิมาน การเฝ้าระวังและสืบสวนปัญหาสุขภาพทางเภสัชศาสตร์ 
  Principle of epidemiology, causal relationship, epidemiological measurement, 
measurement error, pharmacoepidemiological study designs and calculations such as 
descriptive study, cross-sectional study, case-control study, cohort study, experimental study, 
systematic review and meta-analysis, surveillance and investigation 
  
 
0701 726   เภสัชเศรษฐศาสตร์                      2(2-0-4) 
    Pharmacoeconomics 
  หลักการทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์และอุปทาน ต้นทุน ผลลัพธ์ทางเศรษฐศาสตร์ ความเป็นธรรม
ทางสุขภาพ พ้ืนฐานหลักด้านเภสัชเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ต้นทุนและจุดคุ้มทุน  
การวิเคราะห์ต้นทุนผลลัพธ์ รูปแบบการวิเคราะห์แบบต้นทุนต่ าสุด แบบต้นทุน-ประสิทธิผล แบบต้นทุน-ผลได้ 
แบบต้นทุน-อรรถประโยชน์ การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ และงานวิจัยผลลัพธ์  
  Principle of economics, demand and supply, cost, economic outcomes, equity of 
health utilization, basics of pharmacoeconomics and applications, cost analysis and break 
even point analysis, cost-minimization analysis, cost-effectiveness analysis, cost-benefit 
analysis, cost-utility analysis, health technology assessment, and outcome research 
 
  3.1.5.3 หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย     
   แผน ก แบบ ก2 
0703 818  วิทยานิพนธ์                                                                        12 
  Thesis  
          โครงการปฏิบัติการวิจัยเน้นทางด้านเภสัชกรรมคลินิก การพัฒนาระบบในงานประจ า การฝึกฝน
ทักษะการเป็นนักวิจัย การค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ การเขียนโครงการวิจัย  
การวางแผนวิจัย การด าเนินการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการประยุกต์ ใช้สถิติในการวิจัย การเขียนเล่ม
วิทยานิพนธ์ 
  Research project focusing on clinical pharmacy areas, system development in 
routine practice, practicing being a researcher, searching and reviewing literature, proposal 
writing, research planning, collecting research data, analyzing research data by using proper 
statistical methods, writing up master thesis  
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   แผน ก แบบ ก1 
0703 819  วิทยานิพนธ์                                                                   36 
  Thesis  
  การท างานวิจัยเกี่ยวข้องกับเภสัชกรรมคลินิก งานบริบาลทางเภสัชกรรม เภสัชกรรมปฏิบัติ การ
พัฒนาระบบในงานประจ า และการทบทวนอย่างเป็นระบบ และการวิเคราะห์อภิมาน  การฝึกฝนทักษะการ
ค้นคว้าข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  การเขียนโครงการวิจัย การวางแผนวิจัย การด าเนินการวิจัยและการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยการประยุกต์ใช้สถิติในการวิจัย การเขียน และน าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ  
  Research project in the area of clinical pharmacy, pharmaceutical care, pharmacy 
practice, system development in routine practice, and systematic review and meta-analysis, 
practicing in information retrieval skill, article reviewing, proposal writing, planning, data 
analyzing by applying basic statistics, practices research presentations including research article 
preparation 

 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 

ค่าใช้จ่าย (บาท) หลักสูตร 
แผน ก แบบ ก1 และ ก2 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 37,000 
(4 ภาคการศึกษา) 

ค่าใช้จ่ายส าหรับนิสิต/คน/ปี 74,000 (2 ปี) 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรต่อนิสิต 148,000 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ที ่ ชื่อสกุล Research area Email 
1.* ผศ.ดร.รจเรศ นิธืไพจิตร 

(ประธานหลักสูตร) 
Clinical pharmacy, 
pharmaceutical care in 
chronic diseases, and TDM 

rodchares.n@msu.ac.th 
 

2.* รศ.ดร.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ Clinical pharmacy, 
pharmaceutical care in 
neurological diseases and 
TDM 

juntip.k@msu.ac.th 

3. รศ.ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว Quality control of medicinal 
plant, Thai Traditional 
medicine 

somsak.n@msu.ac.th 
 

4. รศ.ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ Health policy, health 
promotion, alcohol and 
drug system research as 

surasak.c@msu.ac.th 
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ที ่ ชื่อสกุล Research area Email 
well as methods and tools 
in pharmacoepidemiology, 
program evaluation, 
economic evaluation and 
social impact assessment 

5. รศ.วิระพล ภิมาลย์ Pharmacy practice and 
community pharmacy with 
a focus on developing 
pharmacy interventions and 
chronic disease screening 
including SRMA and meta-
analysis in herbal medicine 

wiraphol.p@msu.ac.th 
 

6. ผศ.ดร.กฤษณี สระมุณี Public health pharmacy, 
health service research and 
primary care pharmacy 

kritsanee.s@msu.ac.th 

7. ผศ.ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง Drug use in elderly, rational 
drug use, pharmacy 
education and community-
based learning. 

chanuttha.p@msu.ac.th 
 

8. ผศ.ดร.ณัฐวัฒน์  ตีระวัฒนพงษ์ Pharmaceutical care in 
infectious diseases and 
chronic diseases 

nattawat.t@msu.ac.th 

9. ผศ.ดร.ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช Outcome research tananan.r@msu.ac.th 
10. ผศ.ดร.ประสบอร รินทอง Pharmaceutical Botany and 

Pharmacognosy 
prasoborn.r@msu.ac.th 
 

11. ผศ.ดร.พยอม สุขเอนกนันท์ โอล์สัน Clinical pharmacy and 
pharmaceutical care in 
chronic diseases 

phayom.s@msu.ac.th 
 

12. ผศ.ดร.พรพรรณ เหล่าวชิระสวุรรณ Pharmaceutical, 
cosmeceutical, herbal 

pornpun.l@msu.ac.th 
 

13. ผศ.ดร.พีรยา ศรีผ่อง Pharmaceutical care and 
Pharmacokinetics 

peeraya.s@msu.ac.th 
 

14.* ผศ.ดร.ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ Clinical Pharmacy, 
pharmacokinetics, 
qualitative research, and 
routine to research. 

pattarin.k@msu.ac.th 
 

15. ผศ.ดร.เมธิน ผดุงกิจ Pharmaceutical Botany and 
Pharmacognosy 

methin.p@msu.ac.th 
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ที ่ ชื่อสกุล Research area Email 
16.* ผศ.ดร.ราตรี สว่างจิตร Clinical studies and 

evidence synthesis, 
especially meta-analysis, 
and network meta-analysis. 

ratree.m@msu.ac.th 
 

17. ผศ.ดร.รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์ Pharmaceutical Botany, 
Pharmacognosy 

rujiluk.r@msu.ac.th 
 

18. ผศ.ดร.วนิดา ไทรชมภู Pharmacognosy and Quality 
control of herbal medicines 
and formula 

wanida.c@msu.ac.th 
 

19. ผศ.ดร.สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล Social pharmacy and 
community-based research 

somsak.a@msu.ac.th 
 

20.* ผศ.ดร.สายทิพย์ สุทธิรักษา Clinical pharmacy and 
pharmaceutical care in 
chronic diseases and 
psychiatrics. 

saithip.s@msu.ac.th 

21. ผศ.ดร.สุรัชดา ชนโสภณ Pharmaceutical care and 
economic evaluation 

suratchada.k@msu.ac.th 
 

22. ผศ.ดร.อรอนงค์ วลีขจรเลิศ Outcome research ornanong.w@msu.ac.th 
23. อ.ดร. พรชนก ศรีมงคล  Mental illness, HIV 

infections and economics 
evaluation study. 

pornchanok.s@msu.ac.th 
 

24. อ.ดร.วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม Clinical pharmacy and 
pharmacogenomics 

wanarat.a@msu.ac.th 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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