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3. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
สภาเภสัชกรรม
4. ปรัชญาของหลักสูตร
ส่งเสริ ม ฝึ กฝน และวิจยั องค์ความรู้ ทักษะและเจตคติในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการบริ บาลทาง
เภสัชกรรม เพื่อเพิ่มคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการให้ บริ การเภสัชกรรม สาขาการบริ บาลทางเภสัชกรรมใน
ระดับสูง
ทาให้ ประชาชนที่ใช้ ยาฃึง่ อยูใ่ นความรับผิดชอบของเภสัชกรได้ รับการบริ บาลทางเภสัชกรรมอย่าง
ครบถ้ วน สามารถใช้ ยาได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม บนพื ้นฐานของข้ อมูลที่ทนั สมัย และเชื่อถือได้ เพื่อผลประโยชน์
สูงสุดจากการใช้ ยาและมีคณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ ี
5. คาอธิบาย
การบริ บาลทางเภสัชกรรม
เป็ นศาสตร์ และศิลป์ในการให้ บริ การทางเภสัชกรรมทีจ่ าเป็ นแก่ผ้ ปู ่ วยทุกกลุม่
อย่างครบถ้ วน ทังผู
้ ้ ป่วยที่มีโรคทางระบบต่างๆ เช่น ผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบต่อมไร้ ทอ่
เป็ นต้ น ผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยตังครรภ์
้
และผู้พิการทางกายและจิต โดยมุง่ เน้ นให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับประโยชน์
สูงสุดจากการใช้ ยาบนพื ้นฐานของข้ อมูลที่ทนั สมัย เภสัชกรมีหน้ าที่ในการสืบค้ น และวางแผนการแก้ ไข ติดตาม
และป้องกันปั ญหา ที่เกี่ยวกับการใช้ ยาเพื่อให้ เกิดการใช้ ยาอย่างเหมาะสมทุกด้ าน รวมทังข้
้ อบ่งใช้ ประสิทธิภาพ
อาการไม่พงึ ประสงค์ ความสะดวกของผู้ป่วยในการใช้ ยาเพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยปฏิบตั ิตามสัง่ ได้ โดยง่าย และราคายา
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พอสมควรตามเศรษฐฐานะของผู้ป่วย นอกจากนี ้ยังส่งเสริ ม สนับสนุนในการให้ ข้อมูลและการให้ คาปรึกษาเรื่ อง
การใช้ ยาที่ถกู ต้ องเหมาะสม และปลอดภัย แก่ผ้ ปู ่ วยและแก่บคุ ลากรทางสาธารณสุขอื่นๆ โดยมีลกั ษณะการ
ผสมผสานกิจกรรมในการบริ บาลทางเภสัชกรรมต่างๆ เช่น การติดตามอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ ยาหรื อ
โอสถกรรมานุบาล (pharmacovigilance) โอสถกรรมศาสตร์ หรื อเภสัชบาบัด (pharmacotherapy) การ
ประเมินการใช้ ยา (drug use evaluation) เภสัชสนเทศ (drug information) โภชนศาสตร์ คลินิก (clinical
nutrition) การติดตามตรวจวัดระดับยาในเลือดและเภสัชจลนพลศาสตร์ (therapeutic drug monitoring and
pharmacokinetics) การให้ คาแนะนาปรึกษาการใช้ ยาแก่ผ้ ปู ่ วย (patient counseling) การวิเคราะห์ ใบสัง่
ยา (prescription analysis) ตลอดจนงานวิจยั ทางการบริ บาลทางเภสัชกรรม (pharmaceutical care research)
การฝึ กปฏิบตั ิวชิ าชีพตามหลักสูตรนี ้ เน้ นด้ าน Pharmacotherapy ซึง่ เป็ นพื ้นฐานในการขยายบทบาทไปสู่
กิจกรรมด้ านอื่นๆ
6. วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรมมีความรู้ และความชานาญในสาขาบริ บาลทางเภสัชกรรมระดับสูง โดย
เฉพาะในด้ าน Pharmacotherapy อย่างครบถ้ วนและมีความสามารถในการทาการวิจยั ในเชิงลึกโดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
6.1 มีความรู้ความชานาญในการประเมินปั ญหาทีเ่ กี่ยวกับการใช้ ยาการวางแผนการติดตามแก้ ไขและ
ป้องกันปั ญหาทีเ่ กี่ยวกับการใช้ ยา ซึง่ ได้ แก่ข้อบ่งใช้ ของการใช้ ยา ประสิทธิภาพของยาทีใ่ ช้ ความ
ปลอดภัยของยาที่ใช้ ความสะดวกของผู้ป่วยในการใช้ ยาตามสัง่ และราคายาที่เหมาะสมกับเศรษฐฐานะ
ของผู้ป่วย
6.2 มีความรู้ความชานาญในการส่งเสริ มสนับสนุนและให้ ข้อมูลการใช้ ยาทีถ่ กู ต้ องเหมาะสมและปลอดภัย
แก่ผ้ ปู ่ วยและแก่บคุ ลากรทางสาธารณสุขสาขาอื่นๆ
6.3 มีความรู้ ความชานาญในการผสมผสานกิจกรรมต่างๆ ในการให้ บริ บาลทางเภสัชกรรมอย่างครบถ้ วน
6.4 มีความสามารถในการทางานวิจยั ทางการบริ บาลทางเภสัชกรรมและสามารถนางานวิจยั ไปพัฒนาเพื่อ
นาไปสูค่ ณ
ุ ภาพชีวติ ที่ดีของผู้ป่วย
6.5 มีความสามารถในการประสานงานกับบุคลากรทางสาธารณสุขสาขาอื่นๆอย่างเป็ นระบบ
ในการ
วิเคราะห์ปัญหาการวางแผนและการส่งต่ออย่างมีประสิทธิภาพ
6.6 เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ผู้สาเร็ จการศึกษาตามหลักสูตรนี ้ จะมีความชานาญในการประกอบวิชาชีพในด้ าน Pharmacotherapy ซึง่
เป็ นส่วนหนึง่ ของการบริ บาลทางเภสัชกรรม ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เทียบได้ กบั Board Certified in Pharmacotherapy
Specialists ของระบบในประเทศสหรัฐอเมริ กา
7. ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
7.1 คุณสมบัติ
7.1.1 เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมและ
7.1.2 สาเร็ จการศึกษาระดับ Doctor of Pharmacy (PharmD) จากสถาบันการศึกษา ซึง่ สภา
เภสัชกรรมรับรองหรื อ
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7.1.3

สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทหรื อปริ ญญาเอกในสาขาเภสัชกรรมคลินิกหรื อใน
สาขาวิชาทีใ่ ช้ ชื่ออื่น ซึง่ สภาเภสัชกรรมเทียบเท่ากับเภสัชกรรมคลินิก
ทังนี
้ ้จาก
สถาบันการศึกษาซึง่ สภาเภสัชกรรมรับรองหรื อ
7.1.4 สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทหรื อปริ ญญาเอกในสาขาอื่นๆ จากสถาบันการศึกษาที่
สภาเภสัชกรรมรับรองและมีประสบการณ์ในการให้ บริ การทางวิชาชีพที่เกี่ ยวข้ องอย่าง
น้ อยอีก 2 ปี หรื อ
7.1.5 มีประสบการณ์ในการให้ บริ การทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้ องอย่างน้ อย 2 ปี
8.2 วิธีการคัดเลือก
สอบข้ อเขียนและ/หรื อสอบสัมภาษณ์โดยสถาบันหลักเมื่อผ่านการคัดเลือกและเข้ าฝึ กอบรมตาม
หลักสูตรแล้ วผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมนันๆ
้ เรี ยกว่าเภสัชกรประจาบ้ าน
8. หลักสูตรการฝึ กอบรม
8.1 ระยะเวลาหลักสูตร 4 ปี
8.2 หลักสูตรการฝึ กอบรมมีจานวนหน่วยกิตรวมเท่ากับ 128 หน่วยกิต ประกอบด้ วย
8.2.1 ภาคทฤษฏี จานวน 10 หน่วยกิต
8.2.2 ภาคปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิการและฝึ กปฏิบตั ิงานในสาขาการบริ บาลทางเภสัชกรรมในสถาบัน
หลักและ/หรื อสถาบันสมทบ จานวน 86 หน่วยกิต
8.2.3 การฝึ กปฏิบตั ิงานเน้ นด้ านการวิจยั จานวน 32 หน่วยกิต
หลักเกณฑ์ในการเทียบจานวนชัว่ โมงเป็ นจานวนหน่วยกิตในแต่ละลักษณะของกิจกรรมตามหลักสูตร อนุโลม
โดยใช้ เกณฑ์ตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยกาหนดสาหรับการจัดการเรี ยนการสอนในระดับอุดมศึกษา และกาหนดให้
ระยะเวลาการอบรมตามหลักสูตร 1 ปี เท่ากับ 30 สัปดาห์ และ 1 สัปดาห์ มีระยะเวลาการ อบรมไม่น้อยกว่า 5
วัน
9. การประเมินผล
9.1 ให้ มีการประเมินผลเภสัชกรประจาบ้ านเป็ นระยะอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ โดยประเมินในด้ านผลสาเร็ จ
ของกิจกรรมที่ได้ มอบหมาย, ทักษะของเภสัชกรประจาบ้ าน และความรู้ความชานาญโดยรวมหลังจาก
สิ ้นสุดการฝึ กอบรมในแต่ละปี โดยใช้ เกณฑ์ตามที่สภาเภสัชกรรมกาหนด
9.2 ให้ มีการประเมินผลเภสัชกรประจาบ้ านหลังจากสิ ้นสุดจากการฝึ กอบรมทัง้ 4 ปี โดยการสอบ
ข้ อเขียนและปากเปล่า
และ/หรื อวิธีการอื่นโดยคณะอนุกรรมการสอบซึง่ สภาเภสัชกรรมแต่งตังเป็
้ น
ผู้ดาเนินการสอบ
9.3 เภสัชกรประจาบ้ านที่ผา่ นการประเมินตามข้ อ 11.2 และมีคณ
ุ สมบัติอื่นๆ ครบถ้ วนตามที่สภา
เภสัชกรรมกาหนดจะได้ รับการเสนอชื่อต่อสภาเภสัชกรรมเพื่ออนุมตั ิวฒ
ุ ิบตั รแสดงความรู้ ความ
ชานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการบริ บาลทางเภสัชกรรม
9.4 เภสัชกรประจาบ้ านที่ประเมินไม่ผา่ นให้ มีสทิ ธิเข้ ารับการประเมินได้ อีกตามระยะเวลาที่
คณะ อนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบกาหนด
9.5 ผู้ที่สิ ้นสุดสภาพเภสัชกรประจาบ้ านไม่มีสทิ ธิเข้ ารับการประเมินเพื่อวุฒิบตั ร
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10. โครงสร้ างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
128 หน่วยกิต
ภาคทฤษฎี
10
หน่วยกิต
ภาคปฏิบตั ิการ
6
หน่วยกิต
การฝึ กปฏิบตั ิงานเน้ นด้ านการปฏิบตั ิการวิชาชีพ 80
หน่วยกิต
การฝึ กปฏิบตั ิงานเน้ นด้ านการวิจยั
32
หน่วยกิต
รวม
128 หน่วยกิต
วิชาของการฝึ กอบรม
วิชาบังคับพื ้นฐาน
5 (3-2) หน่วยกิต
วิชาพื ้นฐานวิชาชีพ
2 (1-1) หน่วยกิต
วิชาเฉพาะ
9 ( 6-3) หน่วยกิต
การฝึ กปฏิบตั ิงานวิชาชีพ
80 (0-80) หน่วยกิต
การฝึ กปฏิบตั ิการวิจยั
32 (0-32) หน่วยกิต
รวม
128 (10-1118) หน่วยกิต
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10.1 รายวิชา ประกอบด้ วย
รายละเอียดวิชา

จานวนหน่วยกิต

หมวดที่ 1: วิชาบังคับพืน้ ฐาน
1.1 Biostatistics for resident
1.2 Research Methodology for resident

2 (1-1)
3 (2-1)

หมวดที่ 2: วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
2.1 Communication Skills in Pharmaceutical Care

2 (1-1)

15

45

3 (2-1)
3 (2-1)
2 (1-1)

30
30
15

45
45
45

1(1-0)

15

-

16 (0-16)

-

-

4.2 Residency training เลือกฝึ กปฏิบตั ิจากด้ าน
64 (0-64)
ต่อไปนี ้
Internal Medicine
Pediatrics
Nutrition Support
Therapeutic Drug Monitoring
Infectious Diseases
Psychiatric Diseases
Community Pharmacy
Neurologic Diseases
หรื ออื่น ๆ ตามที่คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมเห็นสมควร โดย
เมื่อฝึ กด้ านใดแล้ วต้ องฝึ กด้ านนันตลอดทั
้
ง้ ปี 2 และ ปี 3
หมวดที่ 5 การปฏิบตั ิการวิจัย
32 (0-32)
5.1 Research Fellowship (ปฏิบตั ิงานร่วมกับวิจยั )

-

-

-

-

1,440

150

270

5,040

หมวดที่ 3: วิชาเฉพาะ
3.1 Current Topics in Pharmacotherapy 1
3.2 Current Topics in Pharmacotherapy 2
3.3 Systematic Approach for Patient
Assessment
3.4 Clinical Skills in Pharmaceutical Care
หมวดที่ 4: การฝึ กปฏิบตั ิงาน
4.1 Pharmacy Practice

รวม

128(10-118)

ทฤษฎี
15
30

จานวนชัว่ โมง
ปฏิบตั ิ ฝึ กปฏิบตั ิงาน
45
45

720
(24 สัปดาห์)
2,880
(96 สัปดาห์)

หมายเหตุ
ตามเกณฑ์ทบวงฯ 1 หน่วยกิตการฝึ กปฏิบตั ิงานไม่น้อยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษา
(การฝึ กปฏิบตั ิ 1 วัน = 6 ชัว่ โมง ดังนัน้ 1 สัปดาห์ (5 วัน) ฝึ ก 30 ชัว่ โมง หากฝึ กปี ละ 48 สัปดาห์ คิดเป็ น 1,440 ชัว่ โมง
ซึง่ คิดเป็ นหน่วยกิตได้ เป็ น 32 หน่วยกิต
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10.2 แผนการศึกษา
รายละเอียดวิชา

หมวดที่ 1: วิชาบังคับพื ้นฐาน
ความรู้พื ้นฐานวิทยาศาสตร์
1.1 Biostatistics for resident
1.2 Research Methodology for
resident
หมวดที่ 2: วิชาพื ้นฐานวิชาชีพ
2.1 Communication Skills in
Pharmaceutical Care
หมวดที่ 3: วิชาเฉพาะ
3.1 Current Topics in
Pharmacotherapy 1
3.2 Current Topics in
Pharmacotherapy 2
3.3 Systematic Approach for
Patient Assessment
3.4 Clinical Skills in
Pharmaceutical Care

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปี 1 (ชัว่ โมง)
ปี ที่ 2 (ชัว่ โมง)
ปฏิบตั ิก ฝึ ก
ทฤษฎี ปฏิบตั ิ ฝึ ก
าร
ปฏิบตั ิงา
การ
ปฏิบตั ิงา
น
น

ทฤษฎี

ปี ที่ 3 (ชัว่ โมง)
ปฏิบตั ิก ฝึ ก
าร
ปฏิบตั ิงา
น

ทฤษฎี

ปี ที่ 4 (ชัว่ โมง)
ปฏิบตั ิก ฝึ ก
าร
ปฏิบตั ิงา
น

2(1-1)
3(2-1)

15
30

45
45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 (1-1)

15

45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3(2-1)

30

45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3(2-1)

30

45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2(1-1)

15

45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1(1-0)

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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หมวดที่ 4: การฝึ กปฏิบตั ิงาน
4.1 Pharmacy Practice
4.2 Residency training โดย
เลือกจากด้ านใดด้ านหนึง่ ต่อไปนี ้
Internal Medicine
Pediatrics
Nutrition Support
Therapeutic Drug
Monitoring
Infectious Diseases
Psychiatric Diseases
Neurologic Diseases
Community Pharmacy
หรื ออื่น ๆ ตามที่คณะอนุกรรมการ
ฝึ กอบรมเห็นสมควร โดยเมื่อฝึ ก
ด้ านใดแล้ วต้ องฝึ กด้ านนันตลอด
้
ทัง้ ปี 2 และ ปี 3
หมวดที่ 5: การฝึ กปฏิบตั ิการวิจยั
5.1 Research Fellowship
รวม

16
(0-16)
64
(0-64)

-

-

720

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,440

-

-

1,440

-

-

-

32
(0-32)
128
(10-128)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,440

150

270

720

-

-

1,440

-

-

1,440

-

-

1,440
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11. รายละเอียดการฝึ กอบรม
ปี ที่ 1 General residency training ในระหว่างการฝึ กอบรมในปี ที่ 1 ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมต้ องมีกิจกรรม
อย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(1) การนาเสนอการสัมมนาอย่างน้ อย 1 ครัง้
(2) การนาเสนอ Journal Club อย่างน้ อย 3 ครัง้
(3) การนาเสนอกรณีศกึ ษา อย่างน้ อย 3 ครัง้
(4) สอนและหรื อดูแลการฝึ กปฏิบตั ิงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์
ปี ที่ 2 Specialized Residency Training ในระหว่างฝึ กอบรมในปี ที่ 2 ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม จะต้ องมีกิจกรรม
อย่างน้ อย ดังต่อไปนี ้
(1) การนาเสนอการสัมมนาอย่างน้ อย 1 ครัง้ ต่อปี
(2) การนาเสนอ Journal Club อย่างน้ อย 6 ครัง้ ต่อปี
(3) การนาเสนอกรณีศกึ ษาอย่างน้ อย 6 ครัง้ ต่อปี
(4) มีการตีพมิ พ์ผลงานในวารสารภายในประเทศ 1 เรื่ อง
(5) ดูแลผู้ป่วย 5 คน ในลักษณะต่อเนื่อง ตลอดปี (Family Pharmacist)
(6) สอนและดูแล การฝึ กปฏิบตั ิของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ บุคลากรทางการแพทย์และผู้เข้ ารับการ
อบรมหลักสูตรวุฒิบตั รฯ ปี ที่ 1
ปี ที่ 3 Specialized Residency Training ในระหว่างการฝึ กอบรมในปี ที่ 3 ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม จะต้ องมี
กิจกรรมอย่างน้ อย ดังต่อไปนี ้
(1) การนาเสนอการสัมมนาอย่างน้ อย 1 ครัง้ ต่อปี
(2) การนาเสนอ Journal Club อย่างน้ อย 6 ครัง้ ต่อปี
(3) การนาเสนอกรณีศกึ ษา อย่างน้ อย 6 ครัง้ ต่อปี
(4) จัดทาโครงงานด้ านวิชาชีพ 1 โครงงาน (Professional Project)
(5) จัดทาการประเมินการใช้ ยา (Drug Use Evaluation) หรื อการจัดทา Critical Pathway หรื อ
Disease Management 1 เรื่ อง
(6) มีการตีพมิ พ์ผลงานในวารสารนานาชาติหรื อต่างประเทศ 1 เรื่ อง หรื อ ตีพิมพ์ผลงานในวารสาร
ภายในประเทศ 2 เรื่ อง
(7) ดูแลผู้ป่วย 10 คน ในลักษณะต่อเนื่องตลอดปี (Family Pharmacist)
(8) สอนและดูแลการฝึ กปฏิบตั ิงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้เข้ ารับการ
อบรมหลักสูตรวุฒิบตั รฯ ปี ที่ 1 และ 2
ปี ที่ 4 Research Fellowship ในระหว่างการฝึ กอบรมในปี ที่ 4 ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม จะต้ องมีกิจกรรมอย่างน้ อย
ดังต่อไปนี ้
(1) การนาเสนอการสัมมนาอย่างน้ อย 1 ครัง้ ต่อปี
(2) การนาเสนอ Journal Club อย่างน้ อย 6 ครัง้ ต่อปี
(3) การนาเสนอกรณีศกึ ษา อย่างน้ อย 6 ครัง้ ต่อปี
(4) มีการตีพมิ พ์ผลงานทีเ่ ป็ นปฐมนิพนธ์ในวารสารนานาชาติหรื อต่างประเทศ 1 เรื่ อง
(5) ดูแลผู้ป่วย 15 คน ในลักษณะต่อเนื่องตลอดปี (Family Pharmacist)
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(6) สอนและดูแลการฝึ กอบรมนักศึกษาเภสัชศาสตร์ บุคลากรทางการแพทย์และผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
หลักสูตรวุฒิบตั ร ปี ที่ 1, 2 และ 3
12. คาอธิบายรายวิชา
(1) ชีวสถิติสาหรับเภสัชกรประจาบ้ าน (Biostatistics for Pharmacy Resident)
การรวบรวม วิเคราะห์ แปรผลของข้ อมูลทางสุขภาพและบริ บาลทางเภสัชกรรมและการตัดสินใจในการ
ให้ บริ การทางสุขภาพ วิธีการทดสอบสมมติฐาน การประยุกต์ใช้ การทดสอบนัยสาคัญทางสถิติและเทคนิคขันสู
้ ง
ในการวิเคราะห์ตวั แปรชนิดต่างๆในทางสุขภาพและการพัฒนา
Retrieval, analysis, and interpretation of data related to health, pharmaceutical care, and
health care decision. Hypothesis testing, statistical inference, and advanced analysis technique in
health sciences.
(2) ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับเภสัชกรประจาบ้ าน (Research Methodology for Pharmacy Resident)
การทบทวนหลักการเบื ้องต้ นของระเบี ยบวิธีวิจัย โดยจะเรี ยนรู้ เพื่อออกแบบการทดลองการกาหนด
ขนาดตัวอย่างและการวางแผนการศึกษาวิจยั แบบแนวนอน รวมทังการศึ
้
กษาความเชื่อมัน่ มาตรวัดการทดสอบ
มาตรฐานการศึกษาและ สาเหตุ
Introduction to research methodology including study design, design experiment, sample
size estimation, and research planning. Longitudinal study design. Determination of reliability and
validity of study measures and testing scales.
(3) ทักษะการสื่อสารในการบริบาลทางเภสัชกรรม (Communication Skills in Pharmaceutical
Care)
หลักการของทักษะการสือ่ สารระหว่างบุคคล
การสือ่ สารทางวิชาชีพกับผู้ป่วยและบุคลากรทาง
วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ เทคนิคการเขียน การพูด การสัมภาษณ์ เทคนิคการสือ่ สารกับผู้ป่วยในสถานการณ์พเิ ศษ
และ
จริ ยธรรมในการสือ่ สารเพื่อดูแลผู้ป่วย
Principles of interpersonal communication. Professional communication with patients and
health care practitioners. Techniques for written and oral communication, interviewing. Techniques
for patient communication under special situation. Ethics in communication for patient care.
(4) หัวข้ อปั จจุบนั ในโอสถกรรมศาสตร์ 1(Current topics in Pharmacotherapy 1)
การใช้ ยารักษาโรคของระบบต่าง ๆ คือ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจ ระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบไต ระบบประสาท จิตเวชศาสตร์ ระบบต่อมไร้ ทอ่ สูตินรี เวชวิทยา, หญิงตังครรภ์
้
, ระบบ
ภูมิค้ มุ กันโรค, โสต-ศอ-นาสิก-จักษุ, ระบบผิวหนัง, ระบบเลือด, โรคติดเชื ้อ, โรคมะเร็ ง, โภชนาการ, เด็ก และ
ผู้สงู อายุ โดยมุง่ เน้ นไปที่การใช้ ยาอย่างสมเหตุสมผล, การใช้ ยาอย่างมีหลักฐานรองรับ, การวางแผนการรักษา
ผู้ป่วยด้ วยยา, การวางแผนการติดตามผลการรักษา และอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ ยา, พารามิเตอร์ เชิง
วัตถุวิสยั และจิตวิสยั ในการติดตามผลการใช้ ยา และการให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ ยาของผู้ป่วย
Drug therapies in the following areas: cardiovascular, respiratory, gastrointestinal, renal,
neurology, psychiatry, endocrine system, obstetric-gynecology, pregnancy, immunology, eye-ear9

nose-throat, dermatology, hematology, infectious diseases, neoplasm, nutrition, pediatrics, and
gerontology. Emphasis is on rational drug therapy and evidence-based medicine. Work up on drug
therapy, monitoring for treatment outcomes and adverse drug reaction. Objective and subjective
parameterization in drug monitoring. Drug counseling for patients.
(5) หัวข้ อปั จจุบนั ในโอสถกรรมศาสตร์ 2(Current topics in Pharmacotherapy 2)
การศึกษาต่อเนื่องจาก หัวข้ อปั จจุบนั ในโอสถกรรมศาสตร์ 1
Continued from Current Topics in Pharmacotherapy 1.
(6) การประเมินผู้ป่วยอย่ างเป็ นระบบ (Systematic approach in patient assessment)
หลักการให้ บริ การการบริ บาลทางเภสัชกรรมแก่ผ้ ปู ่ วยทั่ว ๆ ไป เน้ นถึงการประยุกต์ ใช้ องค์ ความรู้
เกี่ยวกับ กระบวนการคิดที่เป็ นระบบ, ทักษะในการแก้ ไขปั ญหา, การคิดแบบความน่าจะเป็ น และการตัดสินใจ
ทางคลินิก, การประเมินข้ อมูลทางคลินิก ทังนี
้ ้เพื่อให้ สามารถให้ การบริ บาลทางเภสัชกรรมอย่างเป็ นระบบ
Principles of pharmaceutical care services. Emphasis is on application of knowledge for
systematic thinking, problem-solving skill, probabilistic approach, and clinical decision making.
Appraisal of clinical information for systematic approach in pharmaceutical care.
(7) ทักษะทางคลินิกในการบริบาลทางเภสัชกรรม (Clinical Skills in Pharmaceutical Care)
ทักษะทางคลินิกที่จาเป็ นในการให้ บริ บาลทางเภสัชกรรม โดยมุ่งเน้ นที่บทบาทและความรับผิดชอบ
ของเภสัชกรต่อผู้ป่วย จริ ยธรรมในการให้ บริ บาลทางเภสัชกรรม การบันทึกข้ อมูลการบริ บาลทางเภสัชกรรม การ
บันทึกข้ อมูลของผู้ป่วยโดยใช้ ปัญหาเป็ นหลัก การสัมภาษณ์ผ้ ปู ่ วยและการซักประวัติ การตรวจร่ างกาย และการ
ประเมินผลทางห้ องปฏิบตั ิการ
Essence of clinical skills for pharmaceutical care. Emphasis is on roles and responsibilities
of pharmacists for patients. Ethics in pharmaceutical care. Documentation in pharmaceutical care.
Problem-based patient profiling, patient interviewing and history taking, physical examination and
laboratory investigation.
(8) เภสัชกรรมปฏิบัติ (Pharmacy Practice)
การฝึ กอบรมในปี ที่ 1 โดยฝึ กปฏิบตั ิงานบริ บาลทางเภสัชกรรมในหอผู้ป่วยอายุรกรรม อาการและ
อาการแสดงของผู้ป่วย การใช้ ยาและการประเมินการใช้ ยา การติดตามการรักษา อาการไม่พงึ ประสงค์จากการ
ใช้ ยาและการป้องกัน การให้ คาปรึกษาแก่ผ้ ปู ่ วยและบุคคลากรทางการแพทย์
First-year residency training in pharmaceutical care for patients in internal medicine wards.
Observation of signs and symptoms, drug therapy and assessment. Monitoring of treatment
outcomes and adverse drug reactions. Patient counseling and health care practitioner consultation.
(9) การฝึ กอบรมเภสัชกรประจาบ้ านด้ านอายุรกรรม (Pharmacy Residency Training in Internal
Medicine)
การฝึ กอบรมในปี ที่ 2 และ 3 โดยฝึ กปฏิบตั ิงานบริ บาลทางเภสัชกรรมในหอผู้ป่วยอายุรกรรม ในด้ าน
ระบาดวิทยา พยาธิสรี รวิทยา สาเหตุการเกิดโรค อาการและอาการแสดง การรักษา การใช้ ยา การติดตามการ
รักษา อาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ ยาและการป้องกัน การให้ คาปรึกษาแก่ผ้ ปู ่ วยและบุคลากรทางการแพทย์
เกี่ยวกับการใช้ ยาในโรคทางอายุรศาสตร์ ระบบต่างๆ ทังในผู
้ ้ ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
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Second and third-year residency training in pharmaceutical care for patients in internal
medicine wards. Topics include epidemiology, pathophysiology, and etiology of diseases.
Observation of signs and symptoms, drug therapy and assessment. Monitoring of treatment
outcomes and adverse drug reactions. Patient counseling and health care practitioner consultation in
the area of internal medicine for both outpatients and inpatients.
(10) การฝึ กอบรมเภสัชกรประจาบ้ านด้ านกุมารเวชกรรม (Pharmacy Residency Training in
Pediatrics)
การฝึ กอบรมในปี ที่ 2 และ 3 โดยฝึ กปฏิบตั ิงานบริ บาลทางเภสัชกรรมในหอผู้ป่วยเด็ก ในด้ านระบาด
วิทยา พยาธิ สรี รวิทยา สาเหตุการเกิดโรค อาการและอาการแสดง การรักษา การใช้ ยา การติดตามการรักษา
อาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ ยาและการป้องกัน การให้ คาปรึกษาแก่ผ้ ปู ่ วยเด็ก ผู้ดแู ลผู้ป่วยเด็ก และบุคลากร
ทางการแพทย์เกี่ยวกับการใช้ ยาในโรคระบบต่างๆ
Second and third-year residency training in pharmaceutical care for patients in pediatric
wards. Topics include epidemiology, pathophysiology, and etiology of diseases. Observation of
signs and symptoms, drug therapy and assessment. Monitoring of treatment outcomes and adverse
drug reactions. Patient counseling and health care practitioner consultation in the area of pediatrics.
(11) การฝึ กอบรมเภสัชกรประจาบ้ านด้ านโภชนศาสตร์ คลินิก (Pharmacy Residency Training in
Clinical Nutrition)
การฝึ กอบรมในปี ที่ 2 และ 3 โดยฝึ กปฏิบตั ิงานบริ บาลทางเภสัชกรรมด้ านการใช้ สารอาหารในผู้ป่วย
การประเมินสภาวะทางโภชนาการ การคานวณปริ มาณสารอาหาร การติดตามการรักษา อาการไม่พึงประสงค์
จากการใช้ สารอาหารและการป้องกัน การให้ คาปรึ กษาแก่ผ้ ปู ่ วยและบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับการใช้
สารอาหารในโรคระบบต่าง ๆ
Second and third-year residency training in pharmaceutical care in parenteral and enteral
nutrition. Nutritional assessment and calculation of nutrition substances requirement. Monitoring of
outcomes and adverse reaction from nutritional therapy. Patient counseling and health care
practitioner consultation in the area of nutrition.
(12) การฝึ กอบรมเภสัชกรประจาบ้ านด้ านเภสัชจลนพลศาสตร์ คลินิก (Pharmacy Residency
Training in Clinical Pharmacokinetics)
การฝึ กอบรมในปี ที่ 2 และ 3 โดยฝึ กปฏิบตั ิงานการให้ บริ บาลทางเภสัชกรรมโดยเน้ นการใช้ เภสัช
จลนพลศาสตร์ คลินิกมาติดตามดูแลและปรับขนาดการใช้ ยาในผู้ป่วย ทักษะในการให้ บริ การ การประเมิน
สภาวะของผู้ป่วย การประเมินผลของยาที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเภสัชจลนพลศาสตร์ ในผู้ป่วยแต่ละราย การ
สัมภาษณ์ ผ้ ูป่วย การหาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงทางเภสัชจลนพลศาสตร์ การออกแบบการส่ง
ตรวจวัดระดับยาในเลือด การคานวณพารามิเตอร์ ทางเภสัชจลนพลศาสตร์ การแปลผลระดั บยาที่วดั ได้ การ
เสนอแนะแนวทางการปรับขนาดการใช้ ยา การติดตามประสิทธิผลของการให้ บริ การในผู้ป่วย
Second and third-year residency training in pharmaceutical care in clinical
pharmacokinetics and pharmacodynamics for drug monitoring and dosage regimens. Skills for
service provision. Assessment of patient conditions. Assessment of drugs with individual
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pharmacokinetic and pharmacodynamic profiles. Patient interviewing. Retrieval of information on
variations in pharmacokinetics and pharmacodynamics. Scheduling of therapeutic drug monitoring.
Calculation of pharmacokinetic parameters. Interpretation of drug monitoring results. Individualized
dosage regimen. Patient follow up.
(13) การฝึ กอบรมเภสัชกรประจาบ้ านด้ านโรคติดเชือ้ (Pharmacy Residency Training in
Infectious Diseases)
การฝึ กอบรมในปี ที่ 2 และ 3 โดยฝึ กปฏิบตั ิงานบริ บาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคติดเชื ้อ ในด้ าน
ระบาดวิทยา พยาธิสรี รวิทยา สาเหตุการเกิดโรค อาการและอาการแสดง การรักษา การใช้ ยา การติดตามการ
รักษา อาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ ยาและการป้องกัน การให้ คาปรึ กษาแก่ผ้ ปู ่ วยและบุคลากรทางการแพทย์
เกี่ยวกับการใช้ ยาในโรคติดเชื ้อในระบบต่าง ๆ
Second and third-year residency training in pharmaceutical care in patients with infectious
diseases. Topics include epidemiology, pathophysiology, and etiology of the diseases. Assessment
of signs and symptoms. Planning of drug therapy and its assessment. Monitoring of treatment
outcomes and adverse drug reactions. Patients counseling and health care provider consultation in
the area of pharmacotherapy of infectious disease.
(14) การฝึ กอบรมเภสัชกรประจาบ้ านด้ านโรคทางจิตเวช (Pharmacy Residency Training in
Psychiatric Diseases)
การฝึ กอบรมในปี ที่ 2 และ 3 โดยฝึ กปฏิบตั ิงานบริ บาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคทางจิตเวช ในด้ าน
ระบาดวิทยา พยาธิสรี รวิทยา สาเหตุการเกิดโรค อาการและอาการแสดง การรักษา การใช้ ยา การติดตามการ
รักษา อาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ ยาและการป้องกัน การให้ คาปรึ กษาแก่ผ้ ปู ่ วยและบุคลากรทางการแพทย์
เกี่ยวกับการใช้ ยาในโรคทางจิตเวช
Second and third-year residency training in pharmaceutical care in psychiatric patients.
Epidemiology, pathophysiology, and etiology of psychiatric disorders are covered. Assessment of
signs and symptoms of the disorders. Topics also include drug therapy and assessment. Monitoring
of treatment outcomes and adverse drug reactions. Patient counseling and health care practitioner
consultation in field of psychiatric disorders.
(15) การฝึ กอบรมเภสัชกรประจาบ้ านด้ านเภสัชกรรมชุมชน (Pharmacy Residency Training in
Community Pharmacy)
การฝึ กอบรมในปี ที่ 2 และ 3 โดยฝึ กปฏิบตั ิงานบริ บาลทางเภสัชกรรมในร้ านขายยา ในด้ านระบาด
วิทยา พยาธิสรี รวิทยา สาเหตุการเกิดโรค อาการและอาการแสดง การรักษา การใช้ ยาในโรคทีพ่ บบ่อย การ
ติดตามการรักษา อาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ ยาและการป้องกัน การให้ คาปรึกษาแก่ผ้ มู ารับบริ การ
Second and third-year residency training in pharmaceutical care in community pharmacy.
Emphasis on epidemiology, pathophysiology, etiology, and signs and symptoms of diseases
commonly found in community pharmacy. Assessment of drug therapy and monitoring adverse drug
reactions. Providing patient counseling.
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(16) การฝึ กอบรมเภสัชกรประจาบ้ านด้ านโรคทางระบบประสาท (Pharmacy Residency Training
in Nerologic Diseases)
การฝึ กอบรมในปี ที่ 2 และ 3 โดยฝึ กปฏิบตั ิงานบริ บาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท
ในด้ านระบาดวิทยา พยาธิสรี รวิทยา สาเหตุการเกิดโรค อาการและอาการแสดง การรักษา การใช้ ยา การติดตาม
การรักษา อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ ยาและการป้องกัน การให้ คาปรึ กษาแก่ผ้ ปู ่ วยและบุคลากรทางการ
แพทย์เกี่ยวกับการใช้ ยาในโรคทางระบบประสาท
Second and third-year residency training in pharmaceutical care in patients with neurologic
diseases. Topics include epidemiology, pathophysiology, and etiology of neurologic disorders.
Assessment of signs and symptoms of the disorders. Topics also include drug therapy and
assessment. Monitoring of treatment outcomes and adverse drug reactions. Patient counseling and
health care practitioner consultation in field of neurologic diseases.
(17) การฝึ กอบรมด้ านการปฏิบัติการทาวิจัย (Pharmacy Research FellowshipTraining)
การฝึ กอบรมในปี ที่ 4โดยฝึ กปฏิบตั ิการทาวิจยั ในเชิงลึกในสาขาเฉพาะทางที่เลือกในปี ที่ 2 และ 3
พร้ อมกับการฝึ กปฏิบตั งิ านบริ บาลทางเภสัชกรรมต่อเนื่องจากที่ฝึกปฏิบตั ิในปี ที่ 2 และ 3
In the fourth year of pharmaceutical care residency training, in depth research in the area
associated with the specialization chosen in years two and three will be conducted along with the
continued pharmaceutical care practice.
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