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ทําไมตองจัดการเรียนการสอนแบบสายปฏิบัติ  
 เปนที่ทราบกันดีวาระบบการศึกษาแบบสากลนั้น 
จัดแบงลักษณะของการเรียนเปน 2 ลักษณะคือ การเรียนการ
สอนสายวิทยาศาสตร (sciences) โดยมีวุฒิการศึกษาเปน
ปริญญาตรี โท และเอก    และการเรียนการสอนสายปฏิบัติ 
(practice) ที่มีวุฒิการศึกษาเปนปริญญาวิชาชีพ  และ
วุฒิบัตรผูชํานาญการแตละสาขาวิชาชีพ   
 สําหรับวิชาชีพเภสัชกรรม  ระบบการเรียนสวน
ใหญมีลักษณะการเรียนเปนแบบสายวิทยาศาสตร มีวุฒิ
การศึกษาเปนเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภบ.)  เภสัชศาสตรมหา
บัณฑิต (ภม.)  และเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภด.)  ซึ่งเนน
การเรียนการสอนในหองเรียนและหองปฎิบัติการเปนสําคัญ 
ในระดับปริญญาตรีมีการกําหนดจํานวนชั่วโมงการฝก
ปฏิบัติงานขั้นต่ํา 500-1,000 ชั่วโมง  และไมมีการจัดแบงการ
เรียนเปนระดับพรีคลินิก (preclinic)  คลินิก (clinic)  และการ
ฝกปฏิบัติงาน (clerkship)  เหมือนเชนการเรียนสายปฏิบัติ
ของคณะแพทยศาสตร 
 ขอบังคับสภาเภสัชกรรมวาดวยการรับรองปริญญา 
ประกาศนียบัตรในวิชาเภสัชศาสตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพ
เภสัชกรรมของสถาบันตาง ๆ เพ่ือประโยชนในการสมัครเปน
สมาชิก พ.ศ. 2551 (1) กําหนดใหหลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิตตองมีระยะเวลาการศึกษาเพิ่มขึ้นเปนหลักสูตร 6 ป  
ประกาศดังกลาวไดกอใหเกิดคําถามตาง ๆ มากมายเชน
ประสิทธิผลของหลักสูตร นั่นคือการเรียนในระยะเวลาที่มาก
ขึ้นจะทําใหคุณภาพบัณฑิตสูงขึ้นจริงหรือ  ลักษณะการเรียน
การสอนเปนการเปลี่ยนเพียงแคระยะเวลาการฝกปฏิบัติงาน
ที่เพ่ิมขึ้นตลอดทั้งปในชั้นปที่ 6 เทานั้นหรือ   จํานวนและ
คุณภาพของแหลงฝกปฏิบัติงานควรเปนอยางไร   ทั้งนี้สภา
เภสัชกรรมก็ไมไดมีการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการ
เปล่ียนแปลงไวแตอยางใด นอกจากการกําหนดมาตรฐานใหมี
แหลงฝกปฏิบัติงานที่มีคุณภาพเทานั้น 
 การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตให
เปน 6 ปนั้นมีทั้งในสาขาการบริบาลเภสัชกรรมท่ีเนนในเรื่อง
การดูแลรักษาผูปวย และในสาขาเภสัชศาสตรที่เนนเรื่อง
ผลิตภัณฑยา อยางไรก็ตามบทความจะกลาวถึงแนวคิดการ
จัดการเรียนการสอนในสาขาการบริบาลเภสัชกรรมเทานั้น 

ในทางปฏิ บัติแลว  การเปล่ียนแปลงหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิตในปจจุบันใหเปนหลักสูตรในสาขาการ
บริบาลเภสัชกรรม 6 ปนั้น สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง

วิชาชีพอยางมาก เปนการยกระดับมาตรฐานทางวิชาชีพให
เทียบเทากับแพทยหรือทันตแพทย  แตในความเปนจริงนั้น 
คณะเภสัชศาสตรยังไมไดมีการปรับตัวมากนักเพ่ือรองรับตอ
การเปลี่ ยนแปลงดั งกลาว   ส่ิ ง สําคัญที่ พึ ง เข า ใจและ
เปล่ียนแปลงคือการปรับเปล่ียนลักษณะการเรียนการสอน
จากสายวิทยาศาสตร (pharmaceutical science) มาเปนสาย
ปฏิบัติ (pharmaceutical practice) ควรทําเพ่ือใหสอดคลอง
กับปริญญาบัตรใหมเมื่อจบการศึกษา (Doctor of 
Pharmacy) และการศึกษาหลังปริญญาในหลักสูตรวุฒิบัตร
ผูชํานาญการ ที่จัดการเรียนการสอนสําหรับเภสัชกรประจํา
บาน (residency)   

การเปล่ียนแปลงเชนนี้เปนการมองเชิงวิสัยทัศน ซึ่ง
อาจมีผูไมเห็นดวยเพราะมีความเคยชินกับส่ิงที่เปนอยู  การ
ปรับหลักสูตรในปจจุบันก็เปนเพียงแตจัดหลักสูตรใหดีขึ้น
กวาเดิม โดยปรับใหมีการสอนทางคลินิกที่เกี่ยวของกับ
ผูปวยใหมากขึ้น  เชน  เ พ่ิมรายวิชาเภสัชกรรมบําบัด 
(pharmacotherapy)  และปรับใหมีการฝกปฏิบัติงานใน
ลักษณะเดิมแตเพ่ิมจํานวนชั่วโมงมากขึ้น สําหรับผูที่ตองดูแล
ในการจัดหาแหลงฝกปฏิบัติงานใหกับนิสิตแลว อาจตั้งขอ
สงสัยวาการฝกปฏิบัติงานแบบเดิมจะมีคุณภาพที่เพ่ิมขึ้นได
อยางไร เพราะการฝกปฏิบัติงานของนิสิตเภสัชศาสตรจะเกิดขึ้น
ในเวลาเดียวกันและพรอมกันทั่วประเทศ  ซึ่งปจจุบันตองมี
แหลงฝกรองรับนิสิตถึง 1,800-2,000 คนตอป    ทั้งนี้เพราะ
ระบบการเรียนการสอนยังเปนแบบเดิมคือ เรียนเทอมตนและ
เทอมปลาย มีการสอบ 2 ครั้งแบงเปนการสอบกลางภาคและ
ปลายภาคการศึกษา  นิสิตจึงตองฝกงานในชวงปดภาคฤดู
รอนพรอมกันทั้งหมด ลักษณะการเรียนเชนนี้ยากที่จะ
เปล่ียนแปลงได     
 ผูเขียนเห็นวาควรใชโอกาสนี้ในการเปลี่ยนแปลง
การเรียนการสอนของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการ
บริบาลเภสัชกรรมใหเปนแบบสายปฏิบัติ โดยแบงการเรียน
การสอนใหมีระดับชั้นเปนพรีคลินิก (preclinic) ในชั้นปที่ 1, 
2 และ 3 คลินิก (clinic) ในชั้นปที่ 4 และ 5 และการฝก
ปฏิบัติงาน (clerkship) ในชั้นปที่ 6   การเรียนการสอนจะมี
การจัดแบงใหเปนไปตามโปรแกรมที่กําหนดไว และใหนิสิต
หมุนเวียนไปเรียนและฝกปฏิ บัติงานทั้ งป ในแหลงฝก
ปฏิบัติงานเฉพาะของแตละสถาบันเทานั้น  แหลงฝกก็จะมี
นิสิตฝกปฏิบัติงานไดตลอดทั้งป ทําใหสามารถพัฒนางาน
เภสัชกรรมไดอยางตอเนื่องโดยไมหยุดชะงัก  
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การเปรียบเทียบการเรียนการสอนในชั้นคลินิก
กับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

3. การบาดเจ็บและอุบัติเหตุ (traumatology and surgical 
emergency) 10 สัปดาห 
4. โรคเรื้อรังและการแพทยในชวงวิกฤติ (care for critical, chronic 
and terminal illness) 10 สัปดาห 

การเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
แบงการเรียนการสอนเปน 3 ระดับคือ พรีคลินิก (preclinic) 
ในชั้นปที่ 1, 2 และ 3       คลินิก (clinic) ในชั้นปที่ 4 และ 5   
และ ฝกปฏิบัติงาน (clerkship) ในชั้นปที่ 6  การเรียนการ
สอนในชั้น “คลินิก” นั้นประกอบไปดวยภาคทฤษฎี  วิชา
ท

ชั้นปที่ 6: 
1. การเตรียมความพรอม (introduction to clinical 
clerkship) 2 สัปดาห 
2. อายุรกรรม (medicine) 10 สัปดาห ักษะ และเวชปฏิบัติ ซึ่งทั้งหมดนี้มีการจัดใหมีการเรียนการ

สอนและการปฏิบัติจริง รวมท้ังการวัดผลการเรียนที่ตอเนื่อง
และบูรณาการสิ่งที่เรียนไปฝกปฏิบัติใชจริง และในชั้นปที่ 6 
หรือ “clinical clerkship”   จะมีเฉพาะวิชาทักษะและเวช
ปฏิบัติที่นิส

3. เวชปฏิบัติทั่วไป (general practice) 10 สัปดาห 
4 .  กุมารเวชศาสตรและสูตินรี เวชศาสตร  (pediatrics, 
obstetrics) 10 สัปดาห 
5. ศัลยศาสตรและกระดูก (surgery and orthopedics) 10 
สัปดาห 

ิตแพทยสามารถตัดสินใจในการรักษาไดภายใต
การควบคุมดูแลของอาจารยแพทย  การเรียนการสอนใน
ระดับชั้น ”คลินิก” (ป 4-5) จะจัดแบงเปน 4 กลุม (module)  
กลุมละ 10 สัปดาหรวม 40 สัปดาห โดยไมมีการปดเทอม  
ไมมีการสอบกลางภาคและปลายภาคเหมือนปกติ  แตจะมี
การสอบและประเมินผลของแตละรายวิชาในขณะที่เรียนใน
แตละ module ควบคูกันไปดวย และเมื่อจบภาคการศึกษา
ตามกรอบของมหาวิทยาลัยก็สามารถมีคะแนนในแตละ
รายวิชาสงตามกําหนดเวลาได  

6. เลือกเสรี (elective) 4 สัปดาห 
 

ขอเสนอตอการจัดหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
6 ปแนวใหมบนพื้นฐานของการเรียนสายปฏิบัติ 

เมื่อเปรียบเทียบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและ
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปในสาขาการบริบาลเภสัช
กรรม  จึงมีขอเสนอแนะในการเปลี่ยนแปลงการเรียนการ
สอนใหสอดคลองกับการเรียนสายปฏิบัติ โดยมีแนวคิดใน
การปรับปรุงดังนี้ 

การเรียนการสอนสําหรับนิสิตเภสัชศาสตรชั้นปที่ 4 
ในหลักสูตรปจจุบัน มีชวงเวลาการเรียนปกติเปน 2 ภาค
การศึกษา ภาคละ 15 สัปดาห  และฝกปฏิบัติงานในชวงปด
เทอมอีก 10 สัปดาห รวมเปน 40 สัปดาหเชนกันเหมือนใน
หลักสูตรแพทยศาสตร เพียงแตมีวิธีการเรียนและการสอบที่
แตกตางกัน    

1.  กําหนดใหมีระดับชวงชั้นการเรียนที่ชัดเจน เปน
ระดับพรีคลินิก (preclinic) ในชั้นปที่ 1, 2 และ 3 คลินิก 
(clinic) ในชั้นปที่ 4 และ 5 และ ฝกปฏิบัติงาน (clerkship) ใน
ชั้นปที่ 6 

ตัวอยางการจัดแบง module ในหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในชั้นปที่ 4-6 มีดังนี้ (2) 

2. การเรียนในระดับ พรีคลินิกในชั้นปที่ 1, 2 และ 3    
เปนการจัดการเรียนพ้ืนฐานตามระบบเดิมที่จัดแบงเปนภาค
การศึกษาตนและปลาย             ชั้นปที่ 4:  

1. สํารวจอนามัยชุมชน (community medicine) 1  สัปดาห 3. การเรียนในระดับคลินิกในชั้นปที่ 4 และ 5   และการ
ฝกปฏ2. สูตินรีเวชศาสตร (obstetrics-gynaecology) 10  สัปดาห ิ บัติงานในชั้นปที่ 6 ควรจัดการเรียนเปนแบบ module 
ตลอดทั้งป module ละ 10 สัปดาห โดยการบูรณาการรายวิชา
ตาง ๆ ที่ เกี่ยวของเขาดวยกัน และมีระบบการเรียน การ
ประเมินผล รายวิชาตาง ๆ  เปนการเฉพาะในแตละ module 

3. ศัลยกรรม (surgery) 10 สัปดาห 
4. อายุรกรรม (medicine) 10 สัปดาห 
5. กุมารเวชศาสตร (pediatrics) 10 สัปดาห 
            ชั้นปที่ 5: 4. การเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิกจะอยู ณ 

แหลงฝกปฏิบัติงานเปนสําคัญ 1. เวชศาสตรปองกัน (community medicine and 
psychiatry) 10 สัปดาห 5.   การจัดแบง module ของหลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิตนั้นจะแบงตามกลุมโรคหรือผูปวยเปนสําคัญ แตสําหรับ
การจัดแบง module ของคณะเภสัชศาสตร จะตองพิจารณา

2. ผูปวยนอกและการแพทยฉุกเฉิน (ambulatory care and 
medical emergency) 10 สัปดาห 
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ความเหมาะสมตามบทบาทหนาที่ที่เนนในเร่ืองของยา ซึ่ง
สามารถจัดแบงไดดังเชน เภสัชกรรมชุมชน (community 
pharmacy) เภสัชกรรมดานอายุศาสตร (general medicine 
pharmacy) เภสัชกรรมดานการดูแลผูปวยนอก (ambulatory 
pharmaceutical care) เภสัชกรรมดานสารสนเทศทางยา 
(drug information system) และอื่น ๆ  เชน  บริบาลเภสัช
กรรมดานกุมารเวชศาสตร  ดานผูสูงอายุ  ดานมะเร็งวิทยา  ดาน
ผูปวยโรคไต ดานโรคติดเชื้อ  ดานจิตเวช ดานศัลยศาสตร  
ดานผูปวยหนัก ดานประสาทวิทยา  ดานเภสัชจลศาสตร
คลินิก  ดานโภชนศาสตรคลินิก  ดานสงเสริมสุขภาพ  เปน
ตน 

 

ตัวอยางแนวคิดการจัดการสอนแบบ module : 
กรณีศึ กษา  คณะเภสัชศาสตร  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  (3) 
ชั้นปที่  4:  หลักสูตรอาจจัดวิชาที่มีความเกี่ยวของกับการ
จัดการระบบสาธารณสุขเขาไวดวยกัน หรือวิชาที่มีความ

เกี่ยวของกับเทคโนโลยีทางชีวภาพก็สามารถจัดไวดวยกัน 
โดยจัดแบงกลุมเรียนเปน 4 modules เพ่ือฝกทักษะพ้ืนฐาน
การบริบาลใน 4 ดานคือ   ดานผูปวยนอก (ambulatory 
pharmaceutical care)  ดานผูปวยใน (general medicine 
pharmacy)  ดานเภสัชกรรมชุมชน (community pharmacy)  และ
ดานการสงเสริมสุขภาพในชุมชน  ซึ่งเปรียบเสมือนการเรียน
ในชั้นคลินิกของนิสิตแพทย  รายวิชาที่ประกอบเปน module 
ทั้งส่ีแสดงในรูปที่ 1 
ชั้นปที่ 5:   เนื้อหาของหลักสูตรจะมีความตอเนื่องจากชั้นปที่ 
4 ในเรื่องของการดูแลผูปวยที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น มี
ทักษะในการบริหารจัดการโรคเฉพาะราย   (disease 
management)   เชน โรคเรื้องรัง  การใชยาในเด็กและ
ผูสูงอายุ    การใชยาในภาวะวิกฤติ   การดูแลผูปวยที่บาน 
(การเยี่ยมบาน)  การแพทยทางเลือก เปนตน   โดยจัดแบง
กลุมเรียนเปน 4 modules เชนเดียวกัน รายวิชาที่ประกอบ
เปน module ดังกลาวแสดงอยูในรูปที่ 2 

ช่ือวิชา  Module 1 หนวยกิต

ระบบยาและสุขภาพ 3

เครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจทางเภสัชศาสตร 3

ระบบบริการทางเภสัชกรรม 2

การจัดการทางเภสัชศาสตร 3

รูปท่ีรูปท่ี  11  ตัวอยางรายวิชาท่ีประกอบเปนตัวอยางรายวิชาที่ประกอบเปน  module module ในชั้นปที่ในชั้นปท่ี  44
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  สาขาการบริบาลเภสัชกรรมสาขาการบริบาลเภสัชกรรม

การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม 1

รวม 12

ช่ือวิชา     Module 2 หนวยกิต

เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร 1

วัคซีนและผลิตภัณฑชีวภาพ 1

เภสัชวิทยา 3 2

เภสัชกรรมปฏิบัติ 2 3

ปฏิบัติการเภสัชกรรมปฏิบัติ 2 1

รวม 9

การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม 2 1

ชื่อวิชา Module 3 หนวยกิต

Integrated clinical science (เสนอแนะ) 1

การบริการยาฉีดผสมที่ใหทางหลอดเลือดดํา 2

การประยุกตเภสัชจลนศาสตรในคลินิกปฏิบัต ิ1 1

พิษวิทยาคลินิก 2

การบริการเภสัชสนเทศในการบริบาลทางเภสัชกรรม 2

รวม 9

การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม 3 1

ช่ือวิชา     Module 4 หนวย

การประยุกตเภสัชจลนศาสตรในคลินิกปฏิบัต ิ2 2

เภสัชบําบัด 1 3
เภสัชบําบัด 2 3
ปฏิบัติการเภสัชบําบัด 1 1

รวม 10

การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม 4 1
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รูปท่ีรูปที่  22  ตัวอยางรายวิชาท่ีประกอบเปนตัวอยางรายวิชาท่ีประกอบเปน  module module ในชั้นปท่ีในชั้นปท่ี  55
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  สาขาการบริบาลเภสัชกรรมสาขาการบริบาลเภสัชกรรม

ชื่อวิชา Module 1 หนวยกิต

สมุนไพรเพื่อการบําบัดโรคและเสริมสุขภาพ 3
ปฏิบัติการสมุนไพรเพื่อการบําบัดโรคและเสริมสุขภาพ 1
การบริบาลเภสัชกรรมผูปวยไปกลับ 2
ปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมผูปวยไปกลับ 1

การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม 5 (Ambu) 1
4วิชาเลือกสายวิชาชีพ

รวม 12

ช่ือวิชา     Module 2 หนวยกิต

เภสัชบําบัด 3 3
เภสัชบําบัด 4 3
ปฏิบัติการเภสัชบําบัด 2 1

รวม 8
การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม 6 1

ช่ือวิชา Module 3 (แบงเปน 2 สวน) หนวยกิต

นิติเภสัชและจริยธรรม 3

วิธีวิทยาการวิจัยการบริบาลทางเภสัชกรรม 1

โครงงานเภสัชศาสตรสาขาบริบาลทางเภสัชกรรม 3

รวม 8

การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม 7  (รานยา) 1

ช่ือวิชา     Module 4 หนวยกิต

เภสัชบําบัด 5 3

เภสัชบําบัด 6 3

ปฏิบัติการเภสัชบําบัด 3 1

รวม 12

การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม 8 1

4วิชาเลือกสายวิชาชีพ

 
ชั้นปที่ 6: การเรียนเปนการปฏิบัติงานในฐานะนิสิตฝกหัดมี
บทบาทในการทํางานเทียบเทากับเภสัชกร แตตองอยูภายใต
การกํากับดูแลของเภสัชกรแหลงฝก  ลักษณะของการจัด 
module ก็เปนการฝกปฏิบัติงานเชนเดียวกับหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิตสาขาการบริบาลเภสัชกรรมที่กําหนดไว
เดิม     ลักษณะของ module ดังกลาวแสดงไวในรูปที่ 3   

1. เภสัชกรที่จบสายบริบาลเภสัชกรรม มีทักษะและ

ความรูที่มีความชํานาญการเพิ่มขึ้น 

2. การผลิตเภสัชกรสาขาการบริบาลเภสัชกรรมมี

ความชั ด เ จนว า  เป นการ เ รี ยนการสอนสายปฏิ บั ติ 

(pharmaceutical practice) ไมใชสายวิทยาศาสตร 

(pharmaceutical science) และสอดคลองกับการศึกษา

ตอเนื่องในหลักสูตรวุฒิบัตรเพื่ออบรมเปนผูชํานาญการใน

เร่ืองตาง ๆ 

 

บทสรุป 

การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 

สาขาการบริบาลเภสัชกรรมเปน 6 ปนี้  เปนโอกาสอันดีที่

ทางคณะเภสัชศาสตร จะไดมีการปฏิรูประบบการเรียนการ

สอนใหอยูบนฐานของผูปวยอยางแทจริง  โดยจัดใหมีการ

เรียนการสอนแบบสายปฏิบัติ ที่มีการเรียนในชั้นคลินิกเปน 

module หมุนเวียนทั้งปนับแตชั้นปที่ 4 เปนตนไป  หากทํา

ไดจริงก็จะเปนจุดเปล่ียนที่สําคัญตอการพัฒนาวิชาชีพ ดังนี้ 

3. การเปล่ียนแปลงดังกลาวจะสงผลกระทบอยาง

มากโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องจํานวนอาจารยที่ตองเพ่ิมขึ้น 

คณะเภสัชศาสตรตองมีแผนงานลงทุนในการสรางคณาจารย

สายปฏิบัติที่ผานการอบรมในหลักสูตรวุฒิบัตรสาขาตาง ๆ  

ใหเพียงพอตอการเปลี่ยนแปลง 

4. การจัดการสอนแบบ module จะอาศัยแหลงฝก 
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Internal 
Medicine 2

Community 
Pharmacy 1

Ambulatory 
Patients 1

Ambulatory 
Patients 2

Internal 
Medicine 1

Introduction to 
Clinical Clerkship 

(1 week)

รูปที่ 3 ลักษณะของ module การฝกปฏิบัติงานในชั้นปที ่6

 
 

เอกสารอางอิง คูสัญญาเพียงไมกี่แหง เชนเดียวกับการศึกษาในลักษณะ

ดังกลาวของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จึงสามารถแกไข

ปญหาใน เรื่องของการหาแหลงฝกปฏิบัติงานซึ่งเปนปญหา

อยางมากในขณะนี้    แหลงฝกปฏิบัติงานกับคณะเภสัช

ศาสตรจะมีความแนบแนนที่จะตองลงทุนและพัฒนาไปพรอม 

ๆ กัน 

1)  สภาเภสัชกรรม. ขอบังคับสภาเภสัชกรรมวาดวยการ

รับรองปริญญาประกาศนียบัตรในวิชาเภสัชศาสตรหรือ

วุฒิบัตรในวิชาชีพเภสัชกรรมของสถาบันตางๆ เพ่ือ

ประโยชนในการสมัครเปนสมาชิก พ.ศ. 2551. ราช

กิจจานุเบกษา 2551; เลมที่ 125 ตอนพิเศษ 67ง: 53-9. 
5. แหลงฝกปฏิบัติงานจะมีนิสิตฝกปฏิบัติงานสับเปล่ียน

หมุนเวียนกันตลอดทั้งป  ซึ่งจะสงผลใหเกิดโอกาสในการ

พัฒนางานใหม  ๆ  ของแหลงฝกไดอย างตอเนื่ อง  ไม

หยุดชะงักเมื่อไมมีนิสิตมาฝกปฏิบัติงาน 

2) คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. หลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุ ง  พ .ศ .  2546. 

ก รุ ง เ ท พ ฯ :  คณ ะ แพท ย ศ า ส ต ร  จุ ฬ า ล ง ก รณ

มหาวิทยาลัย; 2546. 
6. การจัดการเรียนเปน module จะทําใหการกําหนด 

competency ตาง ๆ ของนิสิตเภสัชศาสตรสาขาการบริบาล

เภสัชกรรม ทําไดชัดเจนไมเล่ือนลอย โดยเมื่อจบการเรียนใน

แตละ module นิสิตจะตองมีความรูและทักษะตามที่ได

กําหนดไว ซึ่งชี้วัดไดโดยการตองสอบผานใหไดในแตละ 

module 

3) คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. หลักสูตร

เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลเภสัชกรรมฉบับ 

พ.ศ.2552. กรุงเทพฯ: คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย; 2552. 
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Abstract 
Owing to the Pharmacy Council, pharmacy curriculum has to be changed to 6 year studying. The change will 

have a great impact and will also elevate the standard of pharmacy practice.   It is a good opportunity to reform 
students’ learning process to be more patient-oriented.  This paper proposes the curriculum with 3 levels; preclinic (in the 
first, second and third years), clinic  (the fourth and fifth years),   and clerkship (the sixth year) .  The clinical level 
consists of  4 modules per year. Each module lasts about 10 weeks. Students will take turn to participate in each 
module. This change will be a turning point of pharmacy profession development. 
 
Keywords: practice based-teaching, pharmacy education, faculty of pharmaceutical sciences. 

 
  
 
 
       

 

 




