ประมวลการสอนรายวิชา
(course syllabus)
คณะเภสัชศาสตร์
รหัสวิชา
PHM457
จำนวนหน่วยกิต 1(0-3-2)
ชื่อวิชา
ปฏิบัติกำรเภสัชกรรมบำบัด 3
กลุ่มเรียน
11,12
Pharmacotherapy Laboratory III
ภาคการศึกษาที่ 2
ปีกำรศึกษำ
2560
ผู้เรียน
นักศึกษำเภสัชศำสตร์ ชั้นปีที่ 4
อาจารย์ผู้สอน
1. อ.ดร.ภญ.ดวงใจ ดวงฤทธิ์
9. อ.ภก.ยงยุทธ เลิศศรีสถิต
2. อ.ดร.ภญ.สุคนธำ หำสำส์นศรี
10. อ.ภก.ชัยณรงค์ ศรีละคร
3. อ.ภก.ชัยวัฒน์ ลิ้มประเสริฐ
11. อ.ภญ.ภัทริน สุกำญจนำเศรษฐ์
4. อ.ภญ.อังคณำ พูลทอง
12. อ.ภก.พงศ์ศิริ กุลชนะวิเชียร
5. อ.ภญ.ธัชปภำ ตรีมิ่งมิตร
13. อ.ภก.เจษฎำ เลิศสิริมั่นคง
6. อ.ภญ.กมลำ สดับพจน์
14. อ.ภก.อิฏฐปรัชญ์ ยิ้มสุข
7. อ.ภญ.ธิดำรัตน์ มำนะพัฒนเสถียร
15. อ.ภก.อนุภำพ ปิติรัตนวรนำท
8. อ.ภญ.วจนกร ชีวะปรีชำ
16. อ.ภก.สุทธิพันธ์ สุริยะ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ.ภญ.ธิดำรัตน์ มำนะพัฒนเสถียร และ อ.ภก.อิฏฐปรัชญ์ ยิ้มสุข
วัน/เวลา/สถานที่สอน
เวลำชี้แจงปฏิบัติกำร: วันจันทร์ เวลำ 16.00 – 16.30 น. ห้อง 6-604
เวลำปฏิบัติกำร:
PHM457 กลุ่มเรียน 11 วันศุกร์ เวลำ 9.00-12.00 น. ห้อง 4/1-401
PHM457 กลุ่มเรียน 12 วันศุกร์ เวลำ 13.00-16.00 น. ห้อง 4/1-401
PHC459 กลุ่มเรียน 11 วันศุกร์ เวลำ 13.00-16.00 น. ห้อง 4/1-401
วิชาบังคับก่อน
PHM451 เภสัชกรรมบำบัด 1
PHM452 ปฏิบัติกำรเภสัชกรรมบำบัด 1
วิชาบังคับร่วม
PHM454 เภสัชกรรมบำบัด 2
PHM455 ปฏิบัติกำรเภสัชกรรมบำบัด 2
PHM456 เภสัชกรรมบำบัด 3
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คาอธิบายรายวิชา
กำรฝึ ก ปฏิ บั ติ โ ดยใช้ ก รณี ศึ ก ษำซึ่ ง เป็ น สถำนกำรณ์ จ ำลองของกลุ่ ม โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด
โรคเบำหวำน ควำมผิดปกติของต่อมไทรอยด์ ควำมผิดปกติทำงระบบเลือด ควำมผิดปกติของสมดุลของน้ำ
เกลื อแร่ ควำมเป็ น กรดด่ำงในร่ ำงกำย โรคไตและควำมผิ ดปกติทำงระบบประสำท เพื่อพัฒ นำทักษะกำร
แก้ปัญหำทำงคลินิกเน้นหลักกำรให้บริบำลทำงเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย ได้แก่ กำรซักประวัติผู้ป่วย กำรแปลผล
ตรวจร่ำงกำยและผลตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรตำมหลักพยำธิสรีรวิทยำ กำรตรวจสอบยำที่ผู้ ป่วยได้รับ กำรให้
คำแนะนำด้ำนยำและกำรปฏิบัติตนที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วย กำรติดตำมประสิทธิผลและควำมปลอดภัยจำกกำรใช้ยำ
Laboratory practice involves case simulating for development of clinical problem
solving skills; emphasizing on principles of pharmaceutical care, including patient history
interview, basic physical examination, laboratory examination, basic pathophysiology, clinical
signs and symptoms, diagnosis, drug checking, prescription, drug effectiveness and safety
monitoring, principles of drug counseling, pharmaceutical care activity.
วัตถุประสงค์ หลังจำกศึกษำแล้วนักศึกษำสำมำรถ
1. ประยุกต์ใช้ควำมรู้ทำงเภสัชกรรมบำบัดในกำรบริบำลเภสัชกรรมผู้ป่วยเฉพำะรำย
2. ซักประวัติในร้ำนยำ กำรให้คำแนะนำด้ำนยำ กำรปฏิบัติตัวที่เกี่ยวข้องและกำรส่งต่อผู้ป่วย
เนื้อหารายวิชา (ตำมตำรำงแนบ)
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แบ่งนักศึกษำเป็นกลุ่มย่อย 10 กลุ่ม
2. มอบหมำยกรณีศึกษำแก่นั กศึกษำล่ ว งหน้ำ 1 สั ปดำห์ เพื่อศึกษำรำยละเอียด ตอบคำถำมและวำง
แผนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม
3. ฝึกทักษะซักประวัติผู้ป่วยจำลอง ในสถำนกำรณ์ร้ำนขำยยำหรือโรงพยำบำล
4. อภิปรำยแผนกำรให้กำรบริบำลผู้ป่วยจำกกรณีศึกษำและปัญหำที่เกี่ยวข้องร่วมกับอำจำรย์ประจำกลุ่ม
นำเสนอกรณีศึกษำ อภิปรำยทั้งชั้นเรียน และตอบคำถำม
5. วิชำนี้มีกำรใช้นวัตกรรมในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและกำรประเมินผล
การประเมินผล
- สอบข้อเขียน 55 % แบ่งสอบ 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 สอบกลำงภำค
30%
ครั้งที่ 2 สอบปลำยภำค
25%
- สอบปฏิบัติกำรทักษะทำงเภสัชกรรม 15%
- ซักประวัติ ส่งมอบยำ แนะนำยำเทคนิคพิเศษ
- Drug information service
- Drug identification
- รำยงำนปฏิบัติกำร
15%
- กำรทดสอบย่อย
15%
- เกณฑ์ผ่ำนคือ ได้คะแนนไม่ต่ำกว่ำ 50%
- ระดับคะแนนต้องผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรวิชำกำร คณะเภสัชศำสตร์ และคณะกรรมกำรกำกับ
มำตรฐำนวิชำกำรคณะเภสัชศำสตร์
หมายเหตุ
กำหนดเวลำเรียนไม่น้อยกว่ำ 80% ของเวลำเรียนทั้งหมด ตำมระเบียบของมหำวิทยำลัย
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ตาราและเอกสารหลัก
1. Dipiro JT, Talbert RL, Yee GC, Matzke GR, Wells BG, Posey LM. Pharmacotherapy A
Pathophysiologic Approach. 10th ed. New York: McGraw – Hill; 2017.
2. Kasper D, Fauci A, Hauser S, Longo D, Jameson JL, Loscalzo J. Harrison’ s Principles of
Internal medicine. 19th ed. New York: McGraw – Hill; 2015.
3. Erwin K., et al. Drug Fact and Comparisons. Missouri: A Wolters Kluwer Health Inc; 2016.
4. Brunton L, Lazo J, Parker K. Goodman and Gilman’ s The Pharmaceutical basis of
therapeutics. 12st ed. New York: McGraw – Hill; 2011.
5. Lacy CF, Armstrong LL, Goldman MP, Lance LL. Drug information handbook. 24rd ed.
Hudson: Lexi – Comp; 2015-2016.
เอกสารและข้อมูลสาคัญ
1. Ping NH, Lim C, Dela Pena LA, Palay MJB, Solivet ZJN, De Castro CEL, et al. MIMS
Thailand. Bangkok: TIMS (Thailand); 2016.
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รหัสวิชา ชื่อวิชา
ภาคการศึกษาที่
เวลาและสถานที่เรียน
ครั้งที่
1

วันที่
19 ม.ค. 61

2
3
4

26 ม.ค. 61
2 ก.พ. 61
9 ก.พ. 61

5

16 ก.พ. 61

6

23 ก.พ. 61

7

2 มี.ค. 61

8
9
10

16 มี.ค. 61
23 มี.ค. 61
30 มี.ค. 61

11

6 เม.ย. 61

12
13

แผนการสอน
(course outline)
PHM457 ปฏิบัติกำรเภสัชกรรมบำบัด 3
จำนวนหน่วยกิต 1(0-3-2)
2
ปีการศึกษา 2560
PHM457 กลุ่มเรียน 11 วันศุกร์ เวลำ 9.00-12.00 น. ห้อง 4/1-401
PHM457 กลุ่มเรียน 12 วันศุกร์ เวลำ 13.00-16.00 น. ห้อง 4/1-401
หัวข้อสอน
อาจารย์ผู้สอน
- Introduction to course
อ.ภญ.ธิดำรัตน์ มำนะพัฒนเสถียร
- Metabolic syndrome
Thyroid disorders
อ.ภญ.อังคณำ พูลทอง
Counseling diabetes patients
อ.ภก.เจษฎำ เลิศสิริมั่นคง
Managing diabetes complications
อ.ภก.ชัยวัฒน์ ลิ้มประเสริฐ
อ.ภก.พงศ์ศิริ กุลชนะวิเชียร
Epilepsy
อ.ภญ.วจนกร ชีวะปรีชำ
อ.ภก.สุทธิพันธ์ สุริยะ
Parkinson's disease and dementia
อ.ภญ.วจนกร ชีวะปรีชำ
อ.ภก.สุทธิพันธ์ สุริยะ
- Headaches
อ.ภญ.วจนกร ชีวะปรีชำ
- Vertigo
อ.ภก.สุทธิพันธ์ สุริยะ
สอบกลางภาควันที่ 5-10 มีนาคม 2561 (ครั้งที่ 2 – 7)
Hematologic disorders
อ.ภญ.ภัทริน สุกำญจนำเศรษฐ์
Hypertension
อ.ภก.อนุภำพ ปิติรตั นวรนำท
Integrated case study
คณำจำรย์ผสู้ อน

Dyslipidemia , Coronary artery diseases and
heart failure
13 เม.ย. 2561 หยุดวันมหาสงกรานต์
ส.21 เม.ย. 61 SOAP notes : cardiovascular diseases
27 เม.ย. 61 Fluid, electrolytes, and acid-base balance
disorders
4 พ.ค. 61
Acute kidney injury and chronic kidney disease

อ.ภก.พงศ์ศิริ กุลชนะวิเชียร

อ.ภญ.ธิดำรัตน์ มำนะพัฒนเสถียร
อ.ภญ.อังคณำ พูลทอง
อ.ภก.อิฏฐปรัชญ์ ยิม้ สุข
14
อ.ภก.ชัยวัฒน์ ลิ้มประเสริฐ
อ.ดร.ภญ.สุคนธำ หำสำสน์ศรี
อ.ภก.อิฏฐปรัชญ์ ยิม้ สุข
สอบปลายภาควันที่ 8 - 18 พฤษภาคม 2561 (ครั้งที่ 8-9, 11,13-14)
หมายเหตุ : * วันศุกร์ที่ 20 เมษำยน 2561 งดกำรเรียนกำรสอน เนื่องจำกจัดสอบทักษะทำงวิชำชีพเภสัชกรรมของนักศึกษำ
เภสัชศำสตร์ชั้นปีที่ 6 จึงต้องเลื่อนกำรปฏิบัติกำรครั้งที่ 12 เป็นวันเสำร์ที่ 21 เมษำยน 2561
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