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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะพยาบาลศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

6012708 เภสัชวิทยา (Pharmacology)

2. จํานวนหนวยกิต

3(3-0-6)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ประเภทรายวิชา
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หมวดวิชาเฉพาะ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยชรริน ขวัญเนตร
อาจารยผูสอน
อาจารยชรริน ขวัญเนตร และวิทยากรจากภายนอก
5. ภาคเรียน/ชั้นปที่เรียน

ภาคเรียนที่ 1/ ชั้นปที่ 2

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)

ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 204/3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.10700
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด ธันวาคม 2554

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 อธิ บ ายหลั ก การทางเภสั ช วิ ท ยา กระบวนการออกฤทธิ์ ข องยา ข อ บ ง ชี้ ใ นการใช ย า โทษและ
ผลขางเคียงของยาได
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1.2
1.3
1.4
1.5

อธิบายยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบตางๆ ของรางกายได
อธิบายหลักในการเลือกใชยาใหเหมาะสมกับโรคของผูปวยได
วิเคราะหปญหาการใชยาในการรักษาในระบบตางๆ ได
อธิบายขอบเขตและความรับผิดชอบของพยาบาลในการบริหารยาได

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหเกิดความรูในดานเภสัชวิทยา ซึ่งความรูดานนี้จําเปนตองนําไปใชประโยชนในการประกอบ
วิชาชีพ ในการใหยา แนะนะการใชยาแกผูรับบริการไดเกิดประโยชน และปลอดภัยสูงสุด
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
กลไกการออกฤทธิ์ของยาตางๆ ในบัญชียาหลักแหงชาติและยาสําคัญอื่นๆ ที่ใชในการรักษาโรค ขอ
บงชี้ในการใชยา โทษและผลขางเคียงของยา หลักในการเลือกใชยาใหเหมาะสมกับโรคของผูปวยและการ
ประยุกตทฤษฎีทางเภสัชวิทยามาวิเคราะหปญหาการใชยาในการรักษาในระบบตางๆ ขอบเขตและความ
รับผิดชอบของพยาบาลในการบริหารยา
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
48 ชั่วโมง
8 ชั่วโมง

การฝกทดลอง
-

การศึกษาดวยตนเอง
6 ชั่วโมง/สัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนกั ศึกษาเปนรายบุคคล
1 ชั่วโมง / สัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
ผลการเรียนรู

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล
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ผลการเรียนรู
1. คุณธรรม จริยธรรม
4.1.1 มีความรูความเขาใจในหลัก
ศาสนา ทฤษฎีจริยศาสตร และ
หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
4.1.2. สามารถควบคุมตนเอง
แยกแยะความ ถูกตองความดี
และความชั่วได
4.1.3.เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย และตระหนัก
ในความแตกตางทางวัฒนธรรม
4.1.4. มีความรับผิดชอบตอตนเอง
และผลการปฏิบัติงาน
4.1.5.มีความกตัญู เสียสละ
ซื่อสัตย และมีวินัย

2. ความรู
4.2.1 มีความรูความเขาใจในสาระ
สําคัญของศาสตรที่เปนพื้นฐานชีวิต
และทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
4.2.2 มีความรูความเขาใจในสาระ
สําคัญของศาสตรและศิลปะ
ทางการพยาบาล
4.2.6 มีความรูความเขาใจใน
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงของ
ประเทศและโลก
3. ทักษะทางปญญา
4.3.4. สามารถสืบคนและวิเคราะห
ขอมูลจากแหลงขอมูลที่
หลากหลาย
4.3.6. สามารถแกไขปญหาอยาง
เปนระบบและสรางสรรค

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. การปฐมนิเทศรายวิชากอน
การเรียน
2. การบรรยายแบบมีสวนรวม
สอดแทรกจริยธรรมขณะบรรยาย
และยกตัวอยางสถานการณ
เกี่ยวกับการซื้อ- ขาย หรือใชยา
เพื่อใหนักศึกษาแยกแยะความ
ความซื่อสัตย ความถูกตองความดี
และความชั่วได
3. การอภิปรายกลุมยอย
4. มอบหมายนักศึกษาเปนรายกลุม
ใหศึกษาคนควาขอมูลจากขาวสาร
วารสารฯกรณีศึกษา/เอกสาร/
เหตุการณ/ขอมูล/รายงานวิจัย
นํามาวิเคราะหหาประเด็นและ
แนวโนมทางวิชาชีพและเผยแพร
องคความรูหนาชั้นเรียนกอนการ
เรียนจํานวน 1ครั้ง/คน
7. มอบหมายงานศึกษาคนควาดวย
ตนเองทั้งรายบุคคลและรายกลุม

1. คุณภาพของรายงานทั้ง
กระบวนการผลิตและผลผลิต
ของรายงาน
2. ความรับผิดชอบตองานกลุม
และรายบุคคล
3. การเขาเรียนตามเวลาที่
กําหนด
4. การสงงานตามเวลาที่กําหนด
5. การถาม – ตอบในหองเรียน

1. การปฐมนิเทศรายวิชากอน
การเรียน
2. การบรรยายแบบมีสวนรวม
สอดแทรกศาสตรและศิลปะ
ทางการพยาบาลเกี่ยวกับปญหา
การใชยา รวมทั้งสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงของประเทศและโลก
เกี่ยวกับยา และปญหาการใชยา

1. การถาม – ตอบใน
หองเรียน
2. จากคะแนนการสอบกลาง
ภาคและปลายภาค

1. การบรรยายแบบมีสวนรวม
2. มอบหมายนักศึกษาเปนราย
กลุมใหศึกษาคนควาขอมูลจาก
ขาวสาร วารสารฯกรณีศึกษา/
เอกสาร/เหตุการณ/ขอมูล/

1. จากการอภิปรายใน
ชั้นเรียนของนักศึกษา โดย
ประเมินจากการออกความ
คิดเห็นของนักศึกษา
2. จากรายงานที่ไดจากการ
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ผลการเรียนรู

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.2. สามารถทํางานเปนทีมใน
บทบาทผูนําและผูตามอยางมี
ความสุข
4.4.3. สามารถแสดงภาวะผูน ําใน
การตัดสินใจเฉพาะหนาและในการ
ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ทางบวก
4.4.4. มีความรับผิดชอบในการ
เรียนรู และพัฒนาตนเองวิชาชีพ
และ สังคมอยางตอเนื่อง
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.5.1 สามารถประยุกตใช
หลักตรรกะคณิตศาสตร และสถิติ
ในการวิเคราะหขอมูล
4.5.2 สามารแปลงขอมูลใหเปน
ขาวสารที่มีคุณภาพ และเหมาะสม
ตอการสื่อสาร และถายทอดแก
บุคคลและกลุมคน รวมทั้งสามารถ
แปลความหมายขอมูล ทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ
4.5.3 สามารสื่อสารภาษาไทย
ภาษาอังกฤษทั้งการพูด การอาน
การเขียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.5.4 สามารถใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรพื้นฐานที่จําเปน
4.5.5 รูจักเลือกใชเทคโนโลยี
สารสนเทศคอมพิวเตอร
อินเทอรเน็ตในการสืบคน

วิธีการสอน
รายงานวิจัย นํามาวิเคราะหหา
ประเด็นและแนวโนมทางวิชาชีพ
และเผยแพรองคความรูหนาชั้น
เรียนกอนการเรียนจํานวน 1 ครั้ง
/คน

วิธีการประเมินผล
คนควาหาขอมูลของนักศึกษา

1. การมอบหมายงานกลุม
2. ใหนักศึกษารวมกันอภิปราย
โดยแบงหัวขอจากเรื่องที่นักศึกษา
ไปคนความา

1. ประเมินพฤติกรรมในชั้น
เรียน โดยตนเอง เพื่อน และ
อาจารย

1. บรรยาย
2. สรางตัวอยางโจทยหรือ
สถานการณการคํานวณ
3. มอบหมายเรื่องใหนักศึกษา
คนควาทํารายงาน โดยขอมูลจาก
แหลงอางอิงที่เชื่อถือไดและ
นําเสนอในชั้นเรียน

1. จากการนําเสนอรายงานใน
ชั้นเรียน
2. การสอบ การคิดคํานวณ
ตัวเลขเกี่ยวกับยา สารน้ํา
สารอาหาร และขอมูลตัวเลขอื่น

272
ผลการเรียนรู
ขอมูลและจัดการขอมูล

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1 แนะนําการเรียนการสอนใน
รายวิชา
1

2

3

4

บทนํา
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับวิชา
เภสัชวิทยา แหลงกําเนิดยา การ
เรียกชื่อยา และรูปแบบของยา
วิธีการใหยา
หนวยที่ 2 พระราชบัญญัติ
ควบคุมยาและนโยบายหลัก
แหงชาติดานยา
หนวยที่ 1 หลักการทางเภสัช
วิทยา
กระบวนการ ออกฤทธิ์ของยา
ขอบงชี้ในการใชยาโทษ และ
ผลขางเคียงของยา
3.4 ยาตานการอักเสบ
- Nonsteroidal AntiInflamatory drugs
- Corticosteroids
3.5 ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบ
ประสาทสวนกลาง
- Opioid analgesics and
Opioid antagonists
- Analgesic-Antipyretic
drugs
หนวยที่ 3 ยาที่ออกฤทธิ์ตอ
ระบบตางๆ ของรางกาย

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)
15 - อาจารยผูรับผิดชอบแนะนํา
นาที ลักษณะวิชา วิธีการเรียนการสอน
และการวัดประเมินผล
2 ชม - บรรยายโดยใช PowerPoint
- แบง นศ. 7 กลุม อภิปราย
เกี่ยวกับขอบงชี้ โทษ และ
ผลขางเคียงของยา

ผูสอน

รศ.ดร. ชวนี

3 ชม - บรรยายโดยใช PowerPoint
อ. วินิต
- www.ecombotthailand.com
(พรบ.ยา)
- www.phartherst.org
(บัญชียาหลักแหงชาติ)
1.5 ชม http://cpharm.vetmed.vt.edu ผศ.ดร.นริศา
/vm8784/KINETICS/models
.htm
3 ชม - บรรยายโดยใช PowerPoint
- แสดงตัวอยางยา
- แบงกลุม นศ. โดยมอบหมายงาน
ใหคนควา และนํามาอภิปรายเรื่อง
ยาที่ใชระงับอาการปวด และยา
ตานการอักเสบที่ใชในปจจุบัน

3 ชม - บรรยายโดยใช PowerPoint
- แสดงตัวอยางยา

ดร. พนิดา
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สัปดาห
ที่
5

6

7

8
9

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)
- http://en.wikipedia.org/wiki/
Antibiotic
3 ชม - บรรยายโดยใช PowerPoint
- แสดงตัวอยางยา

ผูสอน

3.3 ยาทีใ่ ชรักษาการติดเชื้อ
- Antibiotics
3.1 ยาตานมะเร็ง
ผศ. ดร. วัชรี
3.2 ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบ
ภูมิคุมกัน
- Immunizing agents
- Immunostimulant
drugs
- Immunosuppressants
หนวยที่ 3 ยาที่ออกฤทธิ์ตอ
3 ชม - บรรยายโดยใช PowerPoint
ผศ. ดร. วัชรี
ระบบตางๆ ของรางกาย (ตอ)
- แสดงตัวอยางยา
3.3 ยาที่ใชรักษาการติดเชื้อ
- แบงกลุม นศ. โดยมอบหมายงาน
(ตอ)
ใหคนควา และนํามาอภิปรายเรื่อง
- Antitubercular drugs
ยาที่ใชรักษาการติดเชื้อในปจจุบัน
- Antiviral drugs
- Antifungal drugs
- Antiparasitics
3.5 ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบ
3 ชม - บรรยายโดยใช PowerPoint
อ. พงศธร
ประสาทสวนกลาง (ตอ)
- แสดงตัวอยางยา
- Antianxiety and
Sedative-Hypnotic drugs
- Antipsychotic drugs
- Antidepressants and
Mood stabilizers
- Antiepileptic drugs
สอบกลางภาค (บทนํา-หนวยที่ 3.5 (สัปดาหที่ 6))
13.00-15.30 น.
3.5 ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบ 3 ชม - บรรยายโดยใช PowerPoint
รศ. ดร. ชวนี
ประสาทสวนกลาง (ตอ)
- แสดงตัวอยางยา
- Antiparkinson drugs
- Skeletal Muscle
Relaxants
- Central Nervous
system stimulants
- General and Local
Anesthetics
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สัปดาห
จํานวน
กิจกรรมการเรียน
หัวขอ/รายละเอียด
ผูสอน
ที่
ชัว่ โมง
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)
10 หนวยที่ 3 ยาที่ออกฤทธิ์ตอ
3 ชม - บรรยายโดยใช PowerPoint
ผศ.ดร.นริศา
ระบบตางๆ ของรางกาย (ตอ)
- แบงกลุม นศ. โดยมอบหมายงาน
3.7 ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบ
ใหคนควา และนํามาอภิปรายเรื่อง
หายใจ
ยาทีใ่ ชบอยในการรักษาโรคระบบ
- Drugs for asthma and
ทางเดินหายใจ
bronchoconstrictive
disorders
- Antihistamines
- Nasal decongestants,
Antitussive, and
Expectorants
3.8 ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบ
เลือด
- Hematopoeitic drugs
11
3.6 ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบ 3 ชม - บรรยายโดยใช PowerPoint
อ. ชรริน
ประสาทอัตโนมัติ
- แสดงตัวอยางยา
- Adrenergic drugs
- แบงกลุม นศ. โดยมอบหมายงาน
- Antiadrenergic drugs
ใหคนควา และนํามาอภิปรายเรื่อง
- Cholinergic drugs
ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบประสาท
- Anticholinergic drugs
อัตโนมัติ
12
3.9. ยาทีอ่ อกฤทธิ์ตอระบบ 3 ชม - บรรยายโดยใช PowerPoint
ดร. อมรทัศน
หัวใจและ
- แสดงตัวอยางยา
13.00 หลอดเลือด
-16.00
- Drugs therapy for
น. heart failure
- Antidysrysthmic drugs
- Antianginal drugs
13

3.9 ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบ
หัวใจและหลอดเลือด (ตอ)
- Drugs used in
hypotension/shock
- Antihypertensive
drugs
- Drugs that effect
blood coagulation

2 ชม - บรรยายโดยใช PowerPoint
- แสดงตัวอยางยา
- http://www.geocities.com

ผศ.ดร.นริศา
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน

- Drugs for dyslipidemia
14

15

16

17

17

3.10 ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบ
ทางเดินอาหาร
- Antiulcer drugs
- Laxatives and
Cathartics
- Antidiarrheals
- Antiemetics
หนวยที่ 3 ยาที่ออกฤทธิ์ตอ
ระบบตางๆ ของรางกาย (ตอ)
3.11 ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบ
ตอมไรทอ
- Thyroid and
antithyroid drugs
- Estrogen, Progestins,
and hormonal
contraceptives
- Androgens
- Antidiabetic drugs
- Hypothalamic and
Pituitary hormones
3.12 ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบ
ผิวหนัง และตา
3.13 ยาที่ออกฤทธิต์ อระบบ
ทางเดินปสสาวะ
- Diuretics
หนวยที่ 4 พิษวิทยา
4.1 พิษวิทยา
4.2 พิษจากโลหะหนัก และ
ยาแกพิษ

หนวยที่ 5 ขอบเขตและความ

3 ชม - บรรยายโดยใช PowerPoint
- แสดงตัวอยางยา

รศ. สุพีชา

3 ชม - บรรยายโดยใช PowerPoint
- แสดงตัวอยางยา

รศ. พญ.สุมนา

2 ชม - บรรยายโดยใช PowerPoint
- แสดงตัวอยางยา
2 ชม

รศ. ดร. ชวนี

2 ชม - บรรยายโดยใช PowerPoint
- http://th.wikipedia.org
http://msds.pcd.go.th/index
.asp
- แบงกลุมนศ. นําเสนอหนาชั้น
เรียนเรื่องพิษจากโลหะหนัก และ
รวมกันอภิปรายในชั้นเรียน
1/2 - บรรยายโดยใช PowerPoint

ผศ. ดร. วิมล
อ. อมรทัศน

อ. ชรริน
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด
รับผิดชอบของพยาบาลในการ
บริหารยา
5.1 ขอบเขตและความ
รับผิดชอบของพยาบาลในการ
บริหารยา
5.2 การคํานวณยา
5.3 การใช Mims

18

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)
ชม - นศ. ฝกการคํานวณขนาดยาตาม
โจทยแบบฝกหัด
- แบงกลุม นศ. เพื่อคนหายาโดย
การใชหนังสือ Mims
- http://www.mims.com

ผูสอน

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

1

4.2.1, 4.2.2, 4.2.6,

สอบกลางภาค

2

4.2.1, 4.2.2, 4.2.6,
4.3.4, 4.3.6,
4.5.1, 4.5.2, 4.5.3,
4.5.5
4.2.1, 4.2.2, 4.2.6,

สอบยอยทุกหนวย

4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,
4.1.4, 4.1.5,
4.3.4, 4.3.6
4.4.2, 4.4.3, 4.4.4

สังเกต ประเมิน
พฤติกรรม
และคุณภาพของงานที่
ไดรับมอบหมาย

3
4

สอบปลายภาค

สัปดาหที่
ประเมิน
7

สัดสวนของ
การประเมินผล
35 %

3, 5, 9, 12 และ 15

20 %

17

40 %

ตลอดภาคเรียน

5%

3. แนวทางการชวยเหลือผูเรียนที่เรียนออน
3.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาติดตามผลการเรียนและรับทราบปญหาและแนวทางแกไขรวมกัน
3.2 ใหนักศึกษาพบอาจารยผูสอนเพื่อใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนและงานที่ไดรับมอบหมาย
3.3 มีการเฉลยแนวคิดของขอสอบกลางภาคและการสอบยอยเพื่อใหนักศึกษาเกิดความกระจางวาตัวเลือก
ตัวนั้นๆ ถูกหรือผิดอยางไร
3.4 ใชกระบวนการกลุมที่คละผูเรียน ที่มีผลการเรียนดีกับผูเรียนที่มีผลการเรียนออน ในการทํากิจกรรมที่
มอบหมาย
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
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3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
3.1 http://th.wikipedia.org
3.2 http://msds.pcd.go.th/index.asp
3.3 http://www.mims.com
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การประเมินผูสอน และการประเมินรายวิชาตามแบบประเมิน
1.2 การประเมินผลผานเว็บไซตของคณะฯ และมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
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2.1 การสังเกตการณการสอนภายในทีมผูสอน หรือคณาจารยในคณะฯ
2.2 ผลการสอบแตละหัวขอของรายวิชา
2.3 การประเมินผูสอน และการประเมินรายวิชาตามแบบประเมิน
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 ประชุม และปรึกษารวมกันในการจัดการเรียนการสอน
3.2 การจัดทบทวนการเรียนโดยมีนักศึกษาเปนผูนํา และมีอาจารยเขารวมฟงพรอมกับใหคําแนะนํา ชวย
ใหนักศึกษามีการเตรียมตัวอานทบทวนกอนนําเสนอใหเพื่อนรวมชั้นเรียนฟง
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 ระหวางเรียนมีการสอบถามนักศึกษา
4.2 พิจารณาทบทวนผลการสอบยอย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
4.3 มีกรรรมการตรวจประเมินขอสอบ การใหคะแนน และการตัดเกรด
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 มีการทบทวน และปรับปรุงรายวิชาหลังจากไดรับผลการประเมิน
5.2 แจงผลการประเมินรายวิชาใหอาจารยผูสอน และวิทยากรทราบ ทําใหเกิดการแกปญหารวมกัน
5.3 จัดเสริมความรูใหอาจารยเปนประจําตามหัวขอที่รับผิดชอบ

