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ประมวลการสอนรายวิชา
(Course syllabus)
คณะเภสัชศาสตร์
รหัสวิชา
PHM473 / PHC573
จานวนหน่วยกิต 2(2-0-4)
ชื่อวิชา
นิติเภสัช (Pharmacy Jurisprudence)
กลุ่มเรียน 01, 02
ภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2560
ผู้เรียน
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
อาจารย์ผู้สอน
1. อ.ดร.ภญ.ยุพิน ลาวัณย์ประเสริฐ
2. อ.ภก.สิกขวัฒน์ นักร้อง
3. อาจารย์คณะนิติศาสตร์
4. รศ.(พิเศษ)ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ (อาจารย์พิเศษ)
5. อ.ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี (อาจารย์พิเศษ) 6. ดร.สุมาลี พรกิจประสาน (อาจารย์พิเศษ)
7. อ.ภก.ประสาท ลิ่มดุล (อาจารย์พิเศษ)
8. อ.ภญ.สุกัญญา เจียระพงษ์ (อาจารย์พิเศษ)
9. อ.ภญ. อรัญญา เทพพิทักษ์ (อาจารย์พิเศษ) 10. อ.ภก.สุชาติ ถนอมวราภรณ์ (อาจารย์พิเศษ)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ.ภก.สิกขวัฒน์ นักร้อง และ อ.ดร.ภญ.ยุพิน ลาวัณย์ประเสริฐ
วัน/เวลา/สถานที่สอน
วันพุธ เวลา 13.00 – 15.00 น. ห้อง 6-604
วิชาบังคับก่อน
วิชาบังคับร่วม
PHM 472 การบริหารงานเภสัชกรรมชุมชน
คาอธิบายรายวิชา
หลักการและเหตุผล รายละเอียดและสาระสาคัญของกฎหมายลักษณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิ ชาชีพเภสัช
กรรมและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ ความรับผิดชอบของเภสัชกรในกฎหมายแต่ละฉบับ วิธีการและขั้นตอนการ
ปฏิบัติให้เกิดผลในวิชาชีพโดยชอบด้วยกฎหมาย กฎหมายยาเสพติดให้โทษ พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทพระราชบัญญัติเกี่ยวข้องกับการจัดการ
ธุรกิจอุตสาหกรรมยา เช่น เทศบัญญัติ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายควบคุมโรงงาน กฎหมายศุลกากร
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรมสิทธิบัตรยา ทรัพย์สินทางปัญญาและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจอุตสาหกรรมยา
Basic principles and rationale of general legislation, various aspects concerning
pharmacy career, the important details of each law concerning the process and procedures of
performing the professional practice of pharmacists; the important concerning laws, include
the professional practice code and related amendments; narcotic drug code; public health and
environmental act; psychotropic act; key provisions of various acts concerning pharmaceutical
administration and management such as municipal bye-laws, civil and commercial code,
factory control regulations, customs regulations, regulations on investment promotional
privileges for manufacturing business, pharmaceutical product patent, intellectual property,
important provisions relating to pharmaceutical industry.
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วัตถุประสงค์ หลังจากศึกษาแล้วนักศึกษาสามารถ
1. อธิบายกฎหมายสาคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเภสัชกรรม ได้แก่ กฎหมายทั่วไป,
พระราชบัญญัติยา, พระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท, พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พระราชบัญญัติอาหาร,พระราชบัญญัติเครื่องสาอาง,พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม,
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค และพระราชบัญญัติทรัพย์สิน
ทางปัญญา(สิทธิบัตรยา)
2. อธิบายแนวทางการปฏิบัติงานในการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
จรรยาบรรณ
เนื้อหารายวิชา (ตามตารางแนบ)
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย
2. อภิปรายกรณีศึกษา และ นาเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
การประเมินผล
- สอบข้อเขียน 95% แบ่งสอบ 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 สอบกลางภาค (หัวข้อ 1-7)
51%
ครั้งที่ 2 สอบปลายภาค (หัวข้อ 8-13)
44%
- รายงาน
5%
- เกณฑ์ผ่านคือ ได้คะแนนไม่ต่ากว่า 50%
- ระดับคะแนนต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะกรรมการ
กากับมาตรฐานวิชาการคณะเภสัชศาสตร์
หมายเหตุ
กาหนดเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ตาราและเอกสารหลัก
1. สานักยาสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. รวมบทบัญญัติกฎหมายด้านยา. กรุงเทพมหานคร. โรง
พิมพ์สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2556
เอกสารและข้อมูลสาคัญ
เอกสารและข้อมูลแนะนา
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แผนการสอน
(Course outline)
รหัสวิชา ชื่อวิชา
PHM473/ PHC573 นิติเภสัช
ภาคการศึกษาที่
2
เวลาและสถานที่เรียน วันพุธ เวลา 13.00 – 15.00 ห้อง 6-604
ครั้งที่
1

วันที่
17 ม.ค. 61

2

24 ม.ค. 61

3

31 ม.ค. 61

4
5
6
7

7 ก.พ. 61
14 ก.พ. 61
21 ก.พ. 61
28 ก.พ. 61

8

14 มี.ค. 61

9

21 มี.ค. 61

10

28 มี.ค. 61

11

4 เม.ย. 61

12
13

11 เม.ย. 61
18 เม.ย. 61

14

25 เม.ย. 61

จานวนหน่วยกิต 2(2-0-4)
ปีการศึกษา 2560
กลุ่มเรียน 01, 02

หัวข้อสอน
อาจารย์ผู้สอน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจในเชิงพาณิชย์ด้าน
อาจารย์คณะนิติศาสตร์
การภาษี และ เอกสารสัญญา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจในเชิงพาณิชย์ด้าน
อาจารย์คณะนิติศาสตร์
การภาษี และ เอกสารสัญญา
พ.ร.บ.วิชาชีพเภสัชกรรมและสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
รศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์
จริยธรรมและศีลธรรมของวิชาชีพเภสัชกรรม
พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 และ พ.ร.บ.ยาฉบับแก้ไขปรับปรุง
ภญ.สุกัญญา เจียระพงษ์
พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 และ พ.ร.บ.ยาฉบับแก้ไขปรับปรุง (ต่อ) ภญ.สุกัญญา เจียระพงษ์
กรณีศึกษาของการฝ่าฝืน พ.ร.บ.ยาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภก.ประสาท ลิ่มดุลย์
พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา(สิทธิบัตรยา)
อ.ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี
สอบกลางภาค วันที่ 5 - 9 มีนาคม 2561 (ครั้งที่ 1 – 7)
หนังสือสัญญาการดาเนินธุรกิจในด้านการต่างประเทศกับ
อ.ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี
วิชาชีพเภสัชกรรม
พ.ร.บ. เครื่องสาอางและตัวอย่างของการฝ่าฝืนและการ
ดร.สุมาลี พรกิจประสาน
ดาเนินการตามกฎหมาย
พ.ร.บ.ยาเสพติดให้และ พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตใจและ ภญ. อรัญญา เทพพิทักษ์
ประสาท และตัวอย่างของการฝ่าฝืนและการดาเนินการตาม
กฎหมาย
พ.ร.บ.อาหาร และตัวอย่างของการฝ่าฝืนและการดาเนินการ ภก.สุชาติ ถนอมวราภรณ์
ตามกฎหมาย
- ประเภทของอาหาร
- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสาร
ดร.สุมาลี พรกิจประสาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
อ.ดร.ภญ.ยุพิน ลาวัณย์ประเสริฐ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการชดเชยความเสียหาย
นาเสนอกรณีศึกษาด้านกฎหมายและจริยธรรม
คณาจารย์
- การฝีกทาและนาเสนอกรณีศึกษาเกี่ยวกับการกระทาผิด
กฎหมายและจริยธรรม เป็นกลุ่ม
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ครั้งที่
15

วันที่
2 พ.ค. 61

หัวข้อสอน
อาจารย์ผู้สอน
นาเสนอกรณีศึกษาด้านกฎหมายและจริยธรรม (ต่อ)
คณาจารย์
- การฝีกทาและนาเสนอกรณีศึกษาเกี่ยวกับการกระทาผิด
กฎหมายและจริยธรรม เป็นกลุ่ม
สอบปลายภาค วันที่ 8 – 18 พฤษภาคม 2561 (ครั้งที่ 8 – 13)
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ข้อมูลอาจารย์พิเศษ
1. อาจารย์คณะนิติศาสตร์
ตาแหน่ง : อาจารย์
สถานที่ทางาน : มหาวิทยาลัยรังสิต
2. รศ.(พิเศษ)ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์
ตาแหน่ง : ที่ปรึกษาสภาเภสัชกรรม
สถานที่ทางาน : สภาเภสัชกรรม
3. อ.ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี
ตาแหน่ง : นายกสภาเภสัชกรรม
สถานที่ทางาน : สภาเภสัชกรรม
4. ดร.สุมาลี พรกิจประสาน
ตาแหน่ง : อดีตผู้อานวยการสานักควบคุมเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย(พ.ศ.2556-2559)
สถานที่ทางาน : สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
5. อ.ภก.ประสาท ลิ่มดุล
ตาแหน่ง : เภสัชกรเชี่ยวชาญ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) อ่างทอง
สถานที่ทางาน : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
6. อ.ภญ.สุกัญญา เจียระพงษ์
ตาแหน่ง : ผู้อานวยการสานักยา สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
สถานที่ทางาน : สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
7. อ.ภญ. อรัญญา เทพพิทักษ์
ตาแหน่ง : เภสัชกรชานาญการ
สถานที่ทางาน : สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
8. อ.ภก.สุชาติ ถนอมวราภรณ์
ตาแหน่ง : เภสัชกรชานาญการ กลุ่มงาน คบส. เภสัช สสจ.
สถานที่ทางาน : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

