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โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา 
หลักสูตร 

แผน  ก  แบบ  ก 2 
1.  หมวดวิชาแกน   
2.  หมวดวิชาบังคับ                        ไม่น้อยกว่า 
3.  หมวดวิชาเลือก                         ไม่น้อยกว่า 
4.  หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย          ไม่น้อยกว่า   
     วิทยานิพนธ ์

3 
17 
4 
 

12 
    รวม                             ไม่น้อยกว่า 36 

 

รายวิชา 

 หมวดวิชาแกน ก าหนดให้เรียนวิชาแกน 3 หน่วยกิต ดังรายวิชาต่อไปนี้ 
0701 705 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 

Research Methodology for Pharmaceutical Research 
3(3-0-6) 

 
 
 หมวดวิชาบงัคับ ก าหนดให้เรียนวิชาบังคับ 17 หน่วยกิต 
0701 707 เภสัชกรรมปฐมภูมิ 

Primary Care Pharmacy 
3(3-0-6) 

0701 708 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
Health Consumer Protection 
 

3(2-1-6) 

0701 710 การจัดการงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ 
Primary Care Pharmacy Management 

3(3-0-4) 

0701 711 หัวข้อเรื่องปัจจุบันในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ 
Current Topics in Primary Care Pharmacy 

1(0-3-2) 
 

0703 724 การจัดการโรคและการสร้างเสริมสุขภาพในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ 
Disease Management and Health Promotion in Primary Care 
Pharmacy 

3(3-0-6) 
 

0702 728 การประยุกต์ใช้สมุนไพรและการแพทย์พ้ืนบ้านในเภสัชกรรมปฐมภูมิ 
Application of Herbal and Folk Medicine in Primary Care Pharmacy 

2(2-0-4) 

0701 729 การเขียนเพ่ือการวิจัยด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ 
Writing for Primary Care Pharmacy Research 

2(1-3-2) 

 
หมวดวิชาเลือก ก าหนดให้เลือกเรียนวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

0701 713 วิทยาการระบาดเชิงเภสัชวิทยาประยุกต์ส าหรับงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ 
Applied Pharmacoepidemiology for Primary Care Pharmacy 
 

2(2-0-4) 
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0701 714 การวิจัยเชิงคุณภาพในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ 
Qualitative Research in Primary Care Pharmacy 

2(2-0-4) 
 

0701 715 เศรษฐศาสตร์สุขภาพประยุกต์ส าหรับงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ 
Applied Health Economics for Primary Care Pharmacy 

2(2-0-4) 

0701 716 ทิศทางงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ 
Trends in Primary Care Pharmacy 

2(2-0-4) 

0701 717 สถิติขั้นสูงส าหรับงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ 
Advanced Statistics for Primary Care Pharmacy 

2(1-3-3) 

0701 718 การออกแบบและการวิเคราะห์ส าหรับการวิจัยเภสัชกรรมปฐมภูมิ 
Design and Analysis for Primary Care Pharmacy Research 

2(2-0-4) 

0701 719 การประเมินโครงการในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ 
Program Evaluation for Primary Care Pharmacy 

2(2-0-4) 

0701 720 การวิจัยงานบริการสุขภาพทางเภสัชกรรม 
Pharmaceutical Health Service Research 

2(2-0-4) 

0701 721 นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ 
Healthy Public Policy 

2(2-0-4) 

หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย 
0701 822 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
12 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา 
ปีท่ี 1 ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
0701 705 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 

Research Methodology for Pharmaceutical Research 
3(3-0-6) 

 
0701 707 เภสัชกรรมปฐมภูมิ 

Primary Care Pharmacy 
3(3-0-6) 

0701 711 หัวข้อเรื่องปัจจุบันในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ 
Current Topics in Primary Care Pharmacy 

1(0-3-2) 
 

0703 724 การจัดการโรคและการสร้างเสริมสุขภาพในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ 
Disease Management and Health Promotion in Primary Care 
Pharmacy 

3(3-0-6) 
 

รวม 10 
 

ปีที่ 1 ภาคปลาย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

0701 708 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
Health Consumer Protection 

3(2-1-6) 

0701 710 การจัดการงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ 
Primary Care Pharmacy Management 

3(3-0-4) 

0702 728 การประยุกต์ใช้สมุนไพรและการแพทย์พ้ืนบ้านในเภสัชกรรมปฐมภูมิ 
Application of Herbal and Folk Medicine in Primary Care 
Pharmacy 

2(2-0-4) 

0701 729 การเขียนเพ่ือการวิจัยด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ 
Writing for Primary Care Pharmacy Research 

2(1-3-2) 

รวม 10 
 

ปีท่ี 2 ภาคต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4 
0701 822 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
3 

รวม 7 
 

ปีท่ี 2 ภาคปลาย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

0701 822 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

9 

รวม 9 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 หมวดวิชาแกน 
0701  705  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการวิจัยทางเภสัชศาสตร์   3(3-0-6) 

Research Methodology for Pharmaceutical Research 
   แนวคิดในการวิจัยและกระบวนการท าวิจัย ประเภทของงานวิจัยและรูปแบบงานวิจัยต่างๆ  
การทบทวนวรรณกรรม การตั้งค าถามและสมมติฐานการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย การออกแบบกรอบ
แนวคิด การก าหนดตัวแปรในการวิจัย ประชากรและตัวอย่าง การก าหนดขนาดตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง การ
พัฒนาและการทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล หลักการเบื้องต้นทางสถิติ และการ
วิเคราะห์ข้อมูล จริยธรรมการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย และข้อเสนอโครงการวิจัย การน าเสนอผลงานวิจัยใน
รูปแบบต่างๆ (การน าเสนอปากเปล่า โปสเตอร์ และบทความวิจัย) 
   Concept of research and research process, type of research and research 
designs, literature review, research question and hypothesis, research objective, design of 
conceptual framework, determine variables, population and sample, sample size calculation, 
sampling method, development and quality testing of research instruments, data collection, 
basic statistics, data analysis, research ethics, report and proposal writing, dissemination of 
research results (poster and oral presentation and research article) 
 
 หมวดวิชาบังคับ 
0701 707  เภสัชกรรมปฐมภูมิ       3(3-0-6) 
   Primary Care Pharmacy 
   แนวคิดเบื้องต้นในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ได้แก่ แนวคิดระบบสุขภาพปฐมภูมิ แนวคิดเวช
ศาสตร์ครอบครัวและชุมชน ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ได้แก่ นโยบายสุขภาพปฐมภูมิ บริการปฐมภูมิ ระบบยาใน
ชุมชน และบทบาทเภสัชกรปฐมภูมิ ทฤษฎีส าคัญเพ่ือการจัดการสุขภาพในชุมชน ได้แก่ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมสุขภาพ การแสวงหาสุขภาพ และปัจจัยก าหนดสุขภาพ หลักการการดูแลสุขภาพระดับบุคคลและ
ครอบครัว ได้แก่ การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน เครื่องมือประเมินผู้ป่วยและครอบครัว การดูแลโดยเน้นผู้ป่วยเป็น
ศูนย์กลาง การสื่อสารกับผู้ป่วยและครอบครัว การท างานในทีมสหวิชาชีพ การวางแผนดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง 
นวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยในระดับปฐมภูมิ หลักการเบื้องต้นของการท างานในชุมชน ได้แก่ การท าความรู้จัก
ชุมชน เครื่องมือเรียนรู้ชุมชน การสร้างความผูกพันกับชุมชน 
   Basic concepts for primary care pharmacy: concept of primary care system, 
concept of family and community medicine; Primary care system: primary health care policy, 
primary care services, drug system in community, roles of primary care pharmacist; Principal 
theories for health management in community: theories related to health behaviour, 
determinants of health; Principles of individual and family health care: patient care at home, 
tools for patient and family assessment, patient-centred care, communication with patient 
and family, home care, working in inter-professional team, planning for continuity of care, 
innovative tools for patient care in primary care; Basic principles for working in community: 
knowing community, tools for learning community, community engagement 
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0701 708  การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ      3(2-1-6) 
   Health Consumer Protection 
   แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ในการคุ้มครองผู้บริโภค พฤติกรรมการบริโภค การ
จัดการความเสี่ยงด้านยาและสุขภาพ การสื่อสารเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค การเสริมพลังผู้บริโภคระดับบุคคล
และระดับชุมชน มาตรการทางสังคม การบังคับใช้กฎหมาย การมีส่วนร่วมของชุมชน บทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ นวัตกรรมการจัดการปัญหายาในชุมชน กรณีศึกษา  
การประยุกต์ใช้ในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ 
   Concepts and theories in social sciences for consumer protection, consumer 
behaviour, risk management in medicine and health, communication for consumer 
protection, consumer empowerment for individual and community levels, social measures, 
law enforcement, community participatory, roles of local authorities on health consumer 
protection, innovative tools for managing drug problems in community case studies, 
applications in primary care pharmacy 
 
0701 710  การจัดการงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ      3(3-0-4) 
   Primary Care Pharmacy Management 
   หลักการบริหารจัดการเบื้องต้น การจัดการองค์กร การสร้างภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม  
การวางแผนกลยุทธ์ส าหรับงานปฐมภูมิ การจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการคลังเวชภัณฑ์ในหน่วยบริการ 
ปฐมภูมิ การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพส าหรับงานปฐมภูมิ มาตรฐานงานเภสัชกรรมในหน่วยบริการ 
ปฐมภูมิ การประยุกต์ใช้ในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ 
   Principles of management, organisational management, leadership and 
teamwork, strategic plan for primary care, human resource management, inventory 
management in primary care, health information management for primary care, standards of 
pharmacy services in primary care unit, applications in primary care pharmacy 
 
0703 724  การจัดการโรคและการสร้างเสริมสุขภาพในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ  3(3-0-6) 
   Disease Management and Health Promotion in Primary Care Pharmacy 
   แนวคิดการจัดการโรค ความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการจัดการโรคในระดับปฐมภูมิ  
การใช้ยาในกรณีฉุกเฉิน การดูแลผู้ป่วยตามหลักฐานเชิงประจักษ์ กรณีศึกษาการจัดการโรคในประเด็นการ
เข้าถึงบริการสุขภาพ ได้แก่ จิตเวช มะเร็ง ผู้ป่วยระยะท้าย และโรคเรื้อรัง กรณีศึกษาการจัดการความร่วมมือ 
ในการใช้ยาในผู้สูงอายุและโรคเรื้อรัง แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การออกแบบโครงการ 
ในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค กรณีศึกษาการใช้ยุทธศาสตร์เพื่อจัดการพฤติกรรมเสี่ยงด้าน
สุขภาพที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การสูบบุหรี่ เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ อาหารและโภชนาการ กิจกรรมทางกาย  
การคัดกรองโรค การให้วัคซีน การประยุกต์ใช้ในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ 
   Concepts of diseases management, essential knowledge and skills in 
managing diseases in primary care, drug use in emergency, evidence-based medicine for 
patient care, case studies of accessibility to healthcare; psychological disorder and cancer, 
case studies of managing medication adherence in elderly and chronic diseases, project 
designed for health promotion and disease prevention, case studies of strategies effectively 
overcome risky behaviour; cigarette smoking, alcohol drinking, food and nutrition, physical 
activity, disease screening, vaccination, applications in primary care pharmacy 
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0702 728  การประยุกต์ใช้สมุนไพรและการแพทย์พื้นบ้านในเภสัชกรรมปฐมภูมิ  2(2-0-4) 
   Application of Herbal and Folk Medicines in Primary Care Pharmacy 
   ประเภทของการแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้านอีสาน และพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
สมุนไพร ในการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้านอีสาน สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ สมุนไพรในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน อันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรและยาแผนปัจจุบัน การศึกษาวิจัยสมุนไพรและการแพทย์
พ้ืนบ้าน การสืบค้นข้อมูลและการประยุกต์ใช้สมุนไพรและการแพทย์พ้ืนบ้านในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ 
   Types of traditional medicine, Thai traditional medicine, traditional medicine 
in Isan and other regions, herbals commonly used in Thai traditional medicine and Isan 
traditional medicine, herbals in National List of Essential Medicines, herbals in primary health 
care, herb and drug interaction, research in herbal and traditional medicine, information 
retrieval and application of herbal and traditional medicine in Primary Care Pharmacy 
 
0701 711  หัวข้อเรื่องปัจจุบันในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ    1(0-3-2) 
   Current Topics in Primary Care Pharmacy 
   ประเด็นส าคัญในปัจจุบันด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ 
   Current issues in primary care pharmacy, national and international aspects 
 
0701 729  การเขียนเพื่อการวิจัยด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ    2(1-3-2) 
   Writing for Primary Care Pharmacy Research 

หลักการเขียนเชิงวิชาการ องค์ประกอบของโครงร่างและรายงานการวิจัย การจัดรูปแบบ
รายงานด้วยไมโครซอฟท์เวิร์ด การเขียนบทน า การเขียนการทบทวนวรรณกรรม การเขียนวิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณ การเขียนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การจัดท าเอกสารอ้างอิง ลิขสิทธิ์และการสร้างสรรค์ผลงาน 
กรณีศึกษาการเขียนเพ่ืองานวิจัยด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ 
   Principles of academic writing, components of research proposal and report, 
managing report format by Microsoft Word, writing introduction, writing literature review, 
writing quantitative research methods, writing qualitative research methods, managing 
references, case studies of writing for primary care pharmacy research 
  
 หมวดวิชาเลือก 
0701 713  วิทยาการระบาดเชิงเภสัชวิทยาประยุกต์ส าหรับงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ 2(2-0-4) 

Applied Pharmacoepidemiology for Primary Care Pharmacy 
   หลักการระบาดวิทยา การวัดทางระบาดวิทยา รูปแบบการศึกษาเภสัชระบาดวิทยา  
แบบภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่างและกลุ่มควบคุม แบบตามไปข้างหน้า การทดลอง อคติและปัจจัยกวน  
การคัดกรองโรค การเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและการสร้างสัญญาณ การประยุกต์ใช้วิธีการ 
ทางระบาดวิทยาในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ 
   Principle of epidemiology, measurement inepidemiology, epidemiological 
study designs, cross-sectional study, case-control study, cohort study, experimental study, 
bias and confounding factors, health screening, surveillance of adverse events and signal 
generation, application of epidemiological approaches in primary care pharmacy 
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0701 714  การวิจัยเชิงคุณภาพในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ    2(2-0-4) 
   Qualitative Research in Primary Care Pharmacy 
   หลักการของการวิจัยเชิงคุณภาพ การก าหนดกรอบแนวคิด วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ในงาน
เภสัชกรรมปฐมภูมิ การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง การก าหนดประเด็น ในการเก็บ
ข้อมูล การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ประเด็นจริยธรรม และการเขียนรายงานการ
วิจัยเชิงคุณภาพ 
   Principles of qualitative research, framework, qualitative research methods in 
primary care pharmacy; interview, focus group discussion, recruitment of participants, 
interview guide development, qualitative data collection, qualitative analysis, ethical issue, 
and writing qualitative report   
 
0701 715  เศรษฐศาสตร์สุขภาพประยุกต์ส าหรับงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ  2(2-0-4) 
   Applied Health Economics for Primary Care Pharmacy 
   หลักการทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ อุปสงค์และอุปทานในระบบริการสุขภาพ ประสิทธิภาพ 
และความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรสุขภาพ การประกันสุขภาพและการเงินการคลัง การควบคุม
ค่าใช้จ่ายและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์ต้นทุน การวิเคราะห์
ต้นทุน-ผลได้ การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผล การประยุกต์เศรษฐศาสตร์สุขภาพในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ 
   Principle of health economics, demand and supply in healthcare services, 
efficiency and equity in health resource allocation, health insurance and financing, cost 
containment and rational drug use, economic evaluation, cost analysis, cost-benefit analysis, 
cost-effectiveness analysis, application of health economics in primary care pharmacy 
 
0701 716  ทิศทางงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ      2(2-0-4) 
   Trends in Primary Care Pharmacy 
   สถานการณ์งานบริการเภสัชกรรมในระดับปฐมภูมิในประเทศไทยและนานาชาติ เช่น  
การคัดกรองและดูแลโรคเรื้อรัง การให้ค าปรึกษาเรื่องการดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์และการเลิกบุหรี่  
การลดน้ าหนัก เป็นต้น 
   Situation of pharmaceutical service in primary care both national and 
international aspects for examples health screening and care for chronic diseases, advice on 
alcohol consumption and smoking cessation, weight management, etc. 
 

0701 717  สถิติขั้นสูงส าหรับงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ     2(1-3-3) 
   Advanced Statistics for Primary Care Pharmacy 

การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ การวิเคราะห์การถดถอยโลจีสติกส์ การวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ 
การวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม 
   Analysis of Variance, Analysis of Covariance, Multiple regression, Logistic 
regression, Factor analysis, Multivariate Analysis of Variance, Discriminant Analysis 
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0701 718  การออกแบบและการวิเคราะห์ส าหรับการวิจัยเภสัชกรรมปฐมภูมิ  2(2-0-4) 
Design and Analysis for Primary Care Pharmacy Research  
การวิจัยและพัฒนาในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ รูปแบบและอคติในการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 

และสุขภาพ ชุดข้อมูลด้านยาและสุขภาพ การวัด การจัดการข้อมูล วิธีการทางสถิติและการวิเคราะห์แบบ
ถดถอยส าหรับการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 

Research and development in primary care pharmacy, designs and biases in 
pharmacy and health research, drug and health dataset, measurement, data management, 
statistical methods and regression analysis for pharmacy research 
 
0701 719  การประเมินโครงการในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ    2(2-0-4) 

Program Evaluation for Primary Care Pharmacy 
แนวคิดและทฤษฎีในการประเมินโครงการ ประเภทของการประเมิน การประเมินความ

ต้องการ การประเมินกระบวนการ การประเมินผลลัพธ์ กรอบและตัวชี้วัดในการประเมิน เครื่องมือและวิธีการ
ประเมิน การออกแบบและการวัดในการประเมิน การถอดบทเรียนและวิธีการถอดบทเรียน การเขียนข้อเสนอ
โครงการและรายงานการประเมิน การประยุกต์ใช้ในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ 

Concepts and theories of program evaluation, types of evaluation, need 
assessment, process evaluation, outcome evaluation, evaluation framework and indicator, 
tools and methods for evaluation, designing and measuring in evaluation studies, lesson 
learned and its methods, writing evaluation proposal and report, applications for primary 
care pharmacy  
 
0701 720  การวิจัยงานบริการสุขภาพทางเภสัชกรรม     2(2-0-4) 
   Pharmaceutical Health Service Research 
   ประเภทของงานบริการเภสัชกรรม รูปแบบการวิจัยที่ใช้ในงานบริการเภสัชกรรม การวิจัย 
แบบผสมผสาน ผลลัพธ์ของบริการเภสัชกรรม การศึกษาเชิงส ารวจ การออกแบบแบบสอบถาม วิธีการเก็บ
ข้อมูลเชิงส ารวจ การก าหนดประเด็นเชิงคุณภาพ การคัดเลือกตัวอย่างในการศึกษาเชิงคุณภาพ การเก็บข้อมูล 
เชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิจัยแบบมีส่วนร่วม ตัวอย่างวิจัยงานบริการเภสัชกรรม 
   Types of pharmaceutical health service research, research designs in 
pharmaceutical health service, mixed-methods research, outcomes of pharmaceutical health 
service, survey research, questionnaire design, survey data collection, design qualitative 
agenda, recruitment of sample for qualitative research, qualitative data collection, action 
research, participatory research, examples of pharmaceutical health service research 
 
0701 721  นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ      2(2-0-4) 

Healthy Public Policy 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ กระบวนการสร้างนโยบาย

สาธารณะแบบมีส่วนร่วม  การก าหนดนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ การน านโยบายไปปฏิบัติ การวิเคราะห์
นโยบาย การขับเคลื่อนนโยบาย การประเมินนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ 

Concepts and theories of healthy public policy, processof healthy public 
policy with participatory approach, creation of healthy public policy, implementation of 
healthy public policy, policy analysis, policy advocacy, policy evaluation,healthy public 
policy in primary care pharmacy 
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 หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย 
0701 822  วิทยานิพนธ์          12 หน่วยกิต 

Thesis 
   การหาปัญหา การออกแบบงานวิจัยและพัฒนาเค้าโครงงานวิจัย การด าเนินการวิจัย  
การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนวิทยานิพนธ์ โดยงานวิจัยต้องเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือแก้ไขปัญหา
สุขภาพชุมชนหรือพัฒนาระบบงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษา 
   Identifying research problem, research design and proposal development, 
undertaking research project, data analysis and writing thesis. Research designed must be 
original and novel in order to solve health problem in community or improve  primary care 
pharmacy system. Conducting research must be under a close supervision of advisory 
committee 
 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 

ค่าใช้จ่าย (บาท) หลักสูตร 
แผน ก แบบ 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.กฤษณี สระมุณี 

(ประธานหลักสูตร) 
Public health pharmacy, 
health service research and 
primary care pharmacy 

kritsanee.s@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.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ Health policy, health 
promotion, alcohol and 
drug system research as 
well as methods and tools 
in pharmacoepidemiology, 
program evaluation, 
economic evaluation and 
social impact assessment 

surasak.c@msu.ac.th 
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ที ่ ชื่อสกุล Research area Email 
4. ผศ.ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง Drug use in elderly, rational 

drug use, pharmacy 
education and community-
based learning. 

chanuttha.p@msu.ac.th 
 

5.* ผศ.ดร.ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช Outcome research tananan.r@msu.ac.th 
6. ผศ.ดร.ประสบอร รินทอง Pharmaceutical Botany and 

Pharmacognosy 
prasoborn.r@msu.ac.th 
 

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

phayom.s@msu.ac.th 
 

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

peeraya.s@msu.ac.th 
 

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

pattarin.k@msu.ac.th 
 

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

methin.p@msu.ac.th 
 

11. ผศ.ดร.รจเรศ นิธืไพจิตร Clinical pharmacy, 
pharmaceutical care in 
chronic diseases, and TDM 

rodchares.n@msu.ac.th 
 

12. ผศ.ดร.ราตรี สว่างจิตร Clinical studies and 
evidence synthesis, 
especially meta-analysis, 
and network meta-analysis. 

ratree.m@msu.ac.th 
 

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

rujiluk.r@msu.ac.th 
 

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

somsak.a@msu.ac.th 
 

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

saithip.s@msu.ac.th 

16.* ผศ.ดร.สุรัชดา  ชนโสภณ Pharmaceutical care and 
economic evaluation 

suratchada.k@msu.ac.th 
 

17. ผศ.ดร.อรอนงค์  วลีขจรเลิศ Outcome research ornanong.w@msu.ac.th 
18. ผศ.ดร.อิสรา  จุมมาลี Social pharmacy and 

community-based research 
itsara.c@msu.ac.th 
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