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1. ค าอธิบายรายวิชา 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
2. มิติสมรรถนะร่วม  
  1. มิตดิ้านวิชาชีพ คุณธรรม จรรยาบรรณ     2. มิตดิ้านการท างานเป็นทมีและการจัดการระบบ 
  3. มิตดิ้านสารสนเทศ การสื่อสาร และการให้ความรู ้    4. มิตดิ้านเภสัชภณัฑ์ สมุนไพร เภสัชเคมีภณัฑ์และการควบคุมคุณภาพ 
  5. มิตดิ้านการจดัหายา และการเตรียมยาส าหรับผู้ป่วยเฉพาะราย   6. มิตดิ้านการบริบาลเภสัชกรรมเบื้องต้นและการใช้สมุนไพร 
  7. มิตดิ้านระบบการสาธารณสุขและระบบสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทส.3 
(ปรับปรุง 1 ก.ย. 63) 

 



3. ตารางทวนสอบ 

กรอบสมรรถนะร่วม 
การทวนสอบ 

ค าอธิบาย
รายวิชา 

ระบุหัวข้อในมคอ.3 การเพ่ิมเติม/ปรับปรุง 

มิติท่ี 1. มิติด้านวิชาชีพ คุณธรรม จรรยาบรรณ    
1.1-1.4 วัตถุประสงค์เชิงปัญญาด้านการเป็นผู้มีคุณธรรมพื้นฐาน การปฏิบัติวิชาชีพถูก
กฎหมาย ระเบียบ การให้บริการที่ค านึงถึงผู้รับบริการเป็นส าคัญ 

   

1. อธิบายหลักการและสารส าคัญของคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ    
2. อธิบายหลักการและสาระส าคญัของพรบ.ยา พรบ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท และพรบ.
สิ่งเสพตดิให้โทษ และพรบ.หรือกฎหมายที่เกีย่วข้องกับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

   

3. อธิบายหลักการและสาระส าคญัของพรบ.วิชาชีพเภสัชกรรมและข้อบังคับต่างๆ ท่ีออก
ตามพรบ.วิชาชีพฯ 

   

4. อธิบายและเข้าใจสิทธิผู้ป่วย/ผู้บริโภคทีส่ภาเภสัชกรรมรับรอง    
1.1-1.4 วัตถุประสงค์เชิงทักษะด้านการเป็นผู้มีคุณธรรมพื้นฐาน การปฏิบัติวิชาชีพถูก
กฎหมาย ระเบียบ การให้บริการที่ค านึงถึงผู้รับบริการเป็นส าคัญ 

   

1. สามารถวิเคราะห์ได้ว่าการปฏบิัติหน้าที่หรือกรณีศึกษา มคีวามเกี่ยวข้องกับข้อก าหนด
ของกฎหมายด้านยาและผลิตภณัฑ์สุขภาพอย่างไร 

   

2. สามารถวิเคราะห์ได้ว่าการปฏบิัติหน้าที่หรือกรณีศึกษา มคีวามเกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณ
วิชาชีพอย่างไร 

   

3. สามารถวิเคราะห์ได้ว่าการปฏบิัติหน้าที่หรือกรณีศึกษา มคีวามเกี่ยวข้องกับสิทธิผู้ป่วย
อย่างไร 

   

มิติท่ี 2. มิติด้านการท างานเป็นทีมและการจัดการระบบ    
2.1-2.3 วัตถุประสงค์เชิงปัญญาด้านการจัดการระบบที่มีประสิทธิภาพ การท างานเป็น
ทีม การแก้ไขปัญหา 

   

1. อธิบายองค์ประกอบของระบบทั่วไป ได้แก่ ปัจจยัน าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์    
2. อธิบายโครงสรา้งของระบบท่ีเกีย่วข้องกับงานเภสัชกรรมในองค์กร    
3. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการท างานเป็นทีม    



กรอบสมรรถนะร่วม 
การทวนสอบ 

ค าอธิบาย
รายวิชา 

ระบุหัวข้อในมคอ.3 การเพ่ิมเติม/ปรับปรุง 

4. อธิบายแนวทางการประกันคณุภาพของงานเภสัชกรรม    
5. อธิบายและเข้าใจแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ    
2.1-2.3 วัตถุประสงค์เชิงทักษะด้านการจัดการระบบที่มีประสิทธภิาพ การท างานเป็นทีม 
การแก้ไขปัญหา 

   

1. สามารถก าหนดเป้าประสงค์การพัฒนาคุณภาพในงานเภสัชกรรม    
2. สามารถก าหนดกระบวนการเพือ่ตอบเป้าประสงค์และสอดคล้องกับมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง    
3. สามารถก าหนดตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพในงานเภสัชกรรมและวิธีการวัด    
4. สามารถก าหนดเกณฑ์ เป้าหมายของตัวช้ีวัดที่ต้องการ    
5. สามารถอธิบายได้ว่าตัวช้ีวัดที่ตดิตามนั้นอยู่ในหรือนอกเกณฑ์ทีย่อมรับได้    
6. สามารถวิเคราะห์ปัญหาและวางแนวทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้น    
มิติท่ี 3. มิติด้านสารสนเทศ การสื่อสาร และการให้ความรู้    
3.1-3.3 วัตถุประสงค์เชิงปัญญาด้านการจัดการสารสนเทศ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
การให้ความรู้ 

   

1. สีบค้นข้อมูลและประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อตอบค าถาม
ที่เกี่ยวกับยา 

   

2. อธิบายแนวทางการสื่อสารทีม่ปีระสิทธิภาพ ท้ังโดยวาจาและไม่ใช่ว่าจา    
3. อธิบายประเภทของสื่อ ข้อดี ขอ้ด้อย ที่ใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้ และแนวทางการ
ด าเนินการอยา่งเหมาะสม 

   

3.1-3.3 วัตถุประสงค์เชิงทักษะด้านการจัดการสารสนเทศ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
การให้ความรู้ 

   

1. สามารถสืบค้นข้อมลูจากแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม    
2. สามารถประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ     
3. มีทักษะในการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแล    
4. สามารถสื่อสารกับผู้ป่วยในข้ันตอนการส่งมอบยาที่เหมาะสม    



กรอบสมรรถนะร่วม 
การทวนสอบ 

ค าอธิบาย
รายวิชา 

ระบุหัวข้อในมคอ.3 การเพ่ิมเติม/ปรับปรุง 

5. สามารถระบุแนวทางในการจัดการอุปสรรคตา่งๆ จากกรณีศึกษาด้านการสื่อสาร    
6. สามารถสื่อสารกับผู้ป่วยและผูร้ับบริการเพื่อให้ข้อมูลยา ท้ังทางวาจา โทรศัพท์และการ
เขียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

   

7. สามารถก าหนดวิธีการเผยแพรโ่ดยรูปแบบสื่อตา่งๆ ได้อยา่งเหมาะสม    
มิติท่ี 4. มิติด้านเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร เภสัชเคมีภัณฑ์และการควบคุมคุณภาพ    
4.1-4.2 วัตถุประสงค์เชิงปัญญาด้านเภสัชภัณฑ์และเคมีทางยา     
1. อธิบายลักษณะส าคญัของรูปแบบยาเตรียม (dosage form) และประเภทของยา    
2. อธิบายความสัมพันธ์ของคุณลักษณะทางเคมีกายภาพของตัวยา รปูแบบเภสัชภัณฑ์ และ
กระบวนการผลติยาต่อประสิทธิภาพและการออกฤทธ์ิของยา 

   

3. อธิบายการออกฤทธิ์หรือพิษของยาโดยอาศัยความรูด้้านเคมีทางยา    
4. อธิบายหลักการที่ส าคัญในกระบวนการผลิตและการวเิคราะห์คณุภาพยา    
5. อธิบายแนวทางการพัฒนาเภสชัภัณฑ์จนถึงการขึ้นทะเบียน    
4.1-4.2 วัตถุประสงค์เชิงทักษะด้านเภสัชภัณฑ์และเคมีทางยา     
1. สามารถระบุชนิด/รูปแบบของยาจากลักษณะภายนอก    
2. สามารเลือกบรรจุภณัฑ์ใหเ้หมาะกับชนิด/รูปแบบของยา    
3. สามารถเลือกรูปแบบผลิตภณัฑ์ยาที่เหมาะสมท่ีสอดคล้องกับเง่ือนไขของผู้ป่วย    
4. สามารถเลือกบรรจุภณัฑเ์พื่อป้องกันผลไม่พึงประสงคร์ะหว่างบรรจุภณัฑ์กับยา    
5. สามารถตอบค าถามหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางเคมีของยากับการออกฤทธ์ิ
และพิษของยา 

   

6. สามารถตรวจสอบความถูกต้องของช่ือยาทางเคมีให้ตรงกับโครงสร้างทางเคมีได้    
7. สามารถท าการเตรียมต ารับยาพื้นฐาน และต ารับยาในเภสัชต ารบัโรงพยาบาล    
4.3 วัตถุประสงค์เชิงปัญญาด้านการควบคุมคุณภาพของเภสัชภณัฑ์และเคมียา     
1. เข้าใจข้อก าหนดคุณภาพวัตถุดบิ วัสดุการบรรจุ ยาส าเร็จรูป และการเลือกสรรยา    
2. มีความรู้ในวิธีวิเคราะห์พื้นฐานที่ก าหนดในต ารับยา    



กรอบสมรรถนะร่วม 
การทวนสอบ 

ค าอธิบาย
รายวิชา 

ระบุหัวข้อในมคอ.3 การเพ่ิมเติม/ปรับปรุง 

3. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวิธีวิเคราะห์พื้นฐานกับเคมทีางยา    
4. มีความรู้ความเข้าใจหลักการประกันคณุภาพยา    
5. มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบของใบวิเคราะห์คุณภาพ    
6. มีความรู้เกี่ยวกับต ารายาต่างๆ ที่ทางการรับรอง    
7. มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมลู วิธีการในการสืบค้นข้อมูล ท่ีอยู่ในต ารายา    
4.3 วัตถุประสงค์เชิงทักษะด้านการควบคุมคุณภาพของเภสัชภัณฑ์และเคมียา     
1. สามารถท าการวิเคราะห์ด้วยวิธีพ้ืนฐานที่ก าหนดในต ารายา    
2. สามารถอ่าน และแปลผลใบวิเคราะห์คณุภาพได้อยา่งถูกต้อง    
3. สามารถสืบค้นข้อมลูที่ส าคญัต่างๆ ที่ต้องการจากต ารายาที่ทางการรับรอง    
4.4 วัตถุประสงค์เชิงปัญญาด้านสมุนไพรและการควบคุมคุณภาพ     
1. อธิบายแนวทาง หลักการ และขั้นตอนการขึ้นทะเบียนยาสมุนไพร    
2. อธิบายแนวทางการควบคุมคุณภาพสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพรในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ 

   

4.4 วัตถุประสงค์เชิงทักษะด้านสมุนไพรและการควบคุมคุณภาพ     
1. สืบค้นและให้ข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคณุภาพเภสัชผลติภัณฑส์มุนไพรตาม
ข้อก าหนดใน THP 

   

มิติท่ี 5. มิติด้านการจัดหายา และการเตรียมยาส าหรับผู้ป่วยเฉพาะราย    
5.1-5.2 วัตถุประสงค์เชิงปัญญาด้านการจัดหายา    
1. มีความรู้เรื่องการจัดซื้อ จัดหา ตามประเภทของยา สอดคล้องกับระเบียบพสัดฯุ    
2. สามารถประยุกต์ความรู้ทางเภสัชเคมี ชีวเภสัชกรรมและเภสัชกรรม ในการคัดเลือก
ผลิตภณัฑ์ยา 

   

3. สามารถวางแผน และการด าเนินการให้มียาไว้ให้บริการ การส ารองอย่างเหมาะสม    
4. มีความรู้ ความเข้าใจระบบการสนับสนุนยาในเครือข่าย    
5. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเงื่อนไขการจดัเก็บยาเพื่อคงคุณภาพแตล่ะชนิด    



กรอบสมรรถนะร่วม 
การทวนสอบ 

ค าอธิบาย
รายวิชา 

ระบุหัวข้อในมคอ.3 การเพ่ิมเติม/ปรับปรุง 

6. มีความรู้เรื่องแนวทางการควบคุมการเบิกจ่ายและกระจายยาในสถานพยาบาลและ
เครือข่าย 

   

7. สามารถค านวณทางเภสัชศาสตร์ที่จ าเป็น การประยุกต์ใช้สถิติที่ส าคัญ    
8. การเลือกบรรจุภณัฑ์ใหเ้หมาะกับชนิด/รูปแบบของยา    
5.1-5.2 วัตถุประสงค์เชิงทักษะด้านการจัดหายา     
1. สามารถระบุแนวทางการได้มาซึ่งปริมาณความต้องการใช้ และการก าหนดปริมาณการ
จัดหาที่เหมาะสม 

   

2. สามารถใช้ข้อมูลในใบวิเคราะหค์วบคุมคุณภาพเพื่อประกอบการตัดสินใจในการรับยา    
3. เลือกผลติภณัฑ์ยาทีเ่หมาะสมโดยใช้ข้อมูลทางเภสัชเคมี ชีวเภสัชกรรมและเภสัชกรรมได้    
4. สามารถระบุเงื่อนไข การควบคมุเก็บรักษาได ้    
5. สามารถระบุแนวทางการเบิกจา่ย หรือการกระจายยาที่เหมาะสมกับประเภทและกลุม่ยา    
6. สามารถวางระบบการติดตามอณุหภมูิ และ/หรือความชื้นของการส ารองยาในแหล่งต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม 

   

7. สามารถก าหนดอายุการใช้ของยา (beyond-use date) ได้อยา่งเหมาะสม    
5.3 วัตถุประสงค์เชิงปัญญาด้านการเตรียมยาส าหรับผู้ป่วยเฉพาะราย     
1. ประยุกต์ใช้ความรูด้้านคณุสมบตัิทางเคมีกายภาพที่ มีความส าคญัต่อการเตรยีม
ผลิตภณัฑ์ยาแต่ละรูปแบบ 

   

2. เลือกแหล่งข้อมูลเพื่อประกอบการเตรียมยาส าหรับผู้ป่วยเฉพาะราย    
3. เลือกสูตรต ารับพื้นฐานที่เหมาะสมกับตัวยาและผู้ป่วย    
4. เข้าใจความหมายของสดัส่วนทางเภสัชกรรม และการค านวณทางเภสัชกรรมได้อย่าง
ถูกต้อง 

   

5. อธิบายขั้นตอนการเตรียมผลติภัณฑย์าตามสูตรต ารับ และการบนัทึกการเตรยีมยาได้
อย่างเหมาะสม 

   



กรอบสมรรถนะร่วม 
การทวนสอบ 

ค าอธิบาย
รายวิชา 

ระบุหัวข้อในมคอ.3 การเพ่ิมเติม/ปรับปรุง 

6. เลือกใช้และอธิบายเทคนิคในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเตรียมผลติภณัฑ์ยาได้
อย่างเหมาะสม 

   

5.3 วัตถุประสงค์เชิงทักษะด้านการเตรียมยาส าหรับผู้ป่วยเฉพาะราย     
1. สามารถเตรยีมยาตามสูตรต ารบัท่ีก าหนดโดยใช้เทคนิคท่ีถูกต้อง    
2. สามารถระบุภาชนะและเงื่อนไขการเก็บรักษาท่ีเหมาะสม    
3. สามารถจดัท าฉลาก และก าหนดอายุการใช้ของยาได้อยา่งเหมาะสม    
มิติท่ี 6. มิติด้านการบริบาลเภสัชกรรมเบื้องต้นและการใช้สมนุไพร    
6.1-6.4 วัตถุประสงค์เชิงปัญญาด้านการดูแลผู้ป่วย การประเมินค าสั่งใช้ยา การจ่ายและ
ส่งมอบยา การส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสม  

   

1. อธิบายความเช่ือด้านสุขภาพ และปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ    
2. อธิบายกระบวนการและหลักการสืบค้น การประมวลและการวิเคราะห์ข้อมลูของ
ผู้รับบริการ 

   

3. อธิบายหลักการประเมินปัญหา และการคดักรองสุขภาพของผู้รับบริการ    
4. อธิบายแนวทางการได้มา หรือความส าคญัขององค์ประกอบของใบสั่งยา/ค าสั่งใช้ยาที่
เหมาะสม 

   

5. อธิบายหลักการวิเคราะห์ใบสั่งยาเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อน    
6. อธายและจ าแนกประเภทความคลาดเคลื่อนทางยาได้ ตลอดจนความเชื่อมโยงของ
กระบวนการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับความคลาดเคลื่อนทางยา 

   

7. อธิบายหลักการทบทวนความถกูต้องและความเหมาะสมของค าสัง่ใช้ยา โดยใช้องค์
ความรู้ด้านเภสัชวิทยาเภสัชภณัฑ์ หลักการใช้ยาในการบ าบัดโรคที่ก าหนด 

   

8. อธิบายแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นกรณีพบความคลาดเคลือ่นทางยา หรือปัญหาที่
เกี่ยวกับการใช้ยา (drug related problem) 

   

9. อธิบายแนวทางการเลือกใช้ยาที่เหมาะสมส าหรับผู้ป่วยแต่ละรายส าหรับปัญหาสุขภาพ
เบื้องต้น (ภาคผนวก ก.) 

   



กรอบสมรรถนะร่วม 
การทวนสอบ 

ค าอธิบาย
รายวิชา 

ระบุหัวข้อในมคอ.3 การเพ่ิมเติม/ปรับปรุง 

10. อธิบายหลักการให้ค าแนะน าหรือส่งต่อผูร้ับบริการไปยังสถานบริการสาธารณสุขระดับ
อื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ ์

   

6.1-6.4 วัตถุประสงค์เชิงทักษะด้านการดูแลผู้ป่วย การประเมินค าสั่งใช้ยา การจ่ายและ
ส่งมอบยา การส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสม  

   

1. สื่อสารในลักษณะการสมัภาษณ์เพื่อหาข้อมลูส าหรับวิเคราะห์อาการและค้นหาปญัหาทาง
สุขภาพของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม 

   

2. สามารถระบุความคลาดเคลื่อนทางยาได้    
3. สามารถใช้หลักการและแนวทางการจ าแนกปัญหาที่เกีย่วข้องกับการใช้ยามาประเมิน
ความถูกต้องใบสั่งยาเบื้องต้นได ้

   

4. จัด/เตรียม และส่งมอบยาได้อยา่งเหมาะสม    
5. เลือกใช้ยา และให้ค าแนะน าการดูแลสุขภาพ การใช้ยารวมทั้งการปฏิบัตติัว และให้
ค าแนะน าส าหรับการติดตามผลทางห้องปฏิบัติการที่ส าคัญแกผู่้รับบริการได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมกับผู้ป่วยแตล่ะราย (ภาคผนวก ก) 

   

6.5 วัตถุประสงค์เชิงปัญญาด้านการใช้สมุนไพร ยาจากสมนุไพร     
1. อธิบายประโยชน์ การประยุกตใ์ช้สมุนไพร ท่ีมีการใช้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ และ
สมุนไพรในสาธารณสุขมลูฐาน เพือ่การดูแลสุขภาพเบื้องต้น 

   

2. ระบุส่วนที่ใช้และวิธีใช้ของสมุนไพรและยาจากสมุนไพร ท่ีมีการใช้ในบัญชียาหลัก
แห่งชาติและสมุนไพรในสาธารณสขุมูลฐาน 

   

3. อธิบายถึงหลักการด้านการส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง    
6.5 วัตถุประสงค์เชิงทักษะด้านการใช้สมุนไพร ยาจากสมุนไพร     
1. สามารถระบุช่ือและส่วนของสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางการรักษา ตามที่ระบุในงานสมุนไพรใน
สาธารณสุขมูลฐานและบญัชียาหลักแห่งชาติฯ 

   



กรอบสมรรถนะร่วม 
การทวนสอบ 

ค าอธิบาย
รายวิชา 

ระบุหัวข้อในมคอ.3 การเพ่ิมเติม/ปรับปรุง 

2. ตอบค าถามหรือให้ข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับสารส าคญัที่ปรากฏในสมนุไพร และ/หรือสารสกัด
สมุนไพร และยาจากสมุนไพร ที่มกีารใช้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ และสมุนไพรในสาธารณสุข
มูลฐาน และฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาทีเ่กี่ยวข้องได ้

   

3. สามารถระบุชนิดและสรรพคณุ ข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้ ของสมุนไพรและยาจากสมุนไพร
ที่มีการใช้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ และสมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐาน 

   

6.6 วัตถุประสงค์เชิงปัญญาด้านการจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา     
1. อธิบายและระบุประเภทของอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา    
2. อธิบายแนวทางการจัดการเบื้องต้น และการส่งต่อ    
6.6 วัตถุประสงค์เชิงทักษะด้านการจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา    
1. สามารถสัมภาษณผ์ู้รับบริการ ผู้ป่วย เพื่อค้นหาประวัติการใช้ยา อาหาร หรือผลิตภณัฑ์
สุขภาพ 

   

2. สามารถประเมินความน่าจะเปน็ของอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการใช้ยา    
3. สามารถให้ค าแนะน าเบื้องต้น และการส่งต่อเพื่อการักษาอย่างเหมาะสมต่อไป    
มิติท่ี 7. มิติด้านระบบการสาธารณสุขและระบบสขุภาพ    
7.1-7.4 วัตถุประสงค์เชิงปัญญาด้านระบบสาธารณสุข ระบบยา ระบบการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ และการบริการปฐมภูมิและการสร้างเสริมสุขภาพ  

   

1. อธิบายและเข้าใจระบบสาธารณสุขของประเทศ หลักการการสาธารณสุข การวางแผน
แก้ไขปัญหาสาธารณสุข 

   

2. อธิบายและเข้าใจโครงสร้าง ความเชื่อมโยงของระบบยาประเทศ    
3. อธิบายและเข้าใจความเป็นมาของนโยบายแห่งชาติด้านยา และการพัฒนาระบบยาของ
ประเทศ 

   

4. อธิบายและเข้าใจโครงร้างระบบยาในสถานพยาบาล ปัจจัยท่ีมผีลกระทบ และแนวทางใน
การจัดการ 

   

5. อธิบายหลักการดา้นการคุม้ครองผู้บริโภค และระบบคุม้ครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ    



กรอบสมรรถนะร่วม 
การทวนสอบ 

ค าอธิบาย
รายวิชา 

ระบุหัวข้อในมคอ.3 การเพ่ิมเติม/ปรับปรุง 

6. อธิบายกระบวนการและหลักการด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ และการสรา้งเสริมสุขภาพ    
7. อธิบายหลักการจดักิจกรรมและรณรงค์ในชุมชนให้ห่างไกลจากสิง่ที่ท าลายสุขภาพ เช่น 
บุหรี่ เหล้า 

   

8. อธิบายหลักการให้ค าแนะน าหรือส่งต่อผู้ที่มปีัญหาจากการเฝ้าระวังและมีความเสี่ยงใน
ชุมชนไปยังบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ ์

   

7.1-7.4 วัตถุประสงค์เชิงทักษะด้านระบบสาธารณสุข ระบบยา ระบบการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ และการบริการปฐมภูมิและการสร้างเสริมสุขภาพ  

   

1. สามารถหาข้อมูลปญัหาสุขภาพได้อย่างมีเปา้หมายและเหมาะสม    
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุข ซึ่งจะน าไปสู่การวางแผนตามความส าคัญ    
3. สามารถวิเคราะห์ปัญหาระบบยาในสถานพยาบาล และการวางแผนแก้ไข    
4. สามารถระบุความเสีย่ง และระบาดวิทยาของปัญหายาในชุมชน    
5. สามารถให้ค าแนะนะหรือการพจิารณา ส าหรับยาและผลิตภัณฑ์สขุภาพท่ีไม่เหมาะสม    
6. ให้ค าแนะน าการสร้างเสริมสุขภาพและแนวทางการจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นในการพัฒนาปรับปรุงและข้อเสนอแนะ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
  ครบถ้วน   ไม่ครบถ้วน 
 การพัฒนาและปรับปรุง 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
2. หัวข้อในมคอ.3 
  ครบถ้วน   ไม่ครบถ้วน 
 การพัฒนาและปรับปรุง 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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