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 สถำนกำรณ์ ปัจจุบนั /อนำคต
การศึกษาเภสัชศาสตร์ และวิชาชีพเภสัชกรรมได้ กาเนิดขึ ้นตังแต่
้ ปี 2457 มีการพัฒนามาเป็ นเวลาครบ 100 ปี ใน
ปี 2557 การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในระยะแรกนัน้ แบ่งออกเป็ น 2 สาขา คือ การปรุ งยา (ผลิตยา) และการขายยา
ต่อมามีการพัฒนาบทบาทและหน้ าที่ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมออกไปอีกหลายสาขา เพื่อสนองตอบต่อความ
ต้ องการของสังคม ได้ แก่ สาขาเภสัชกรรมโรงพยาบาล สาขาเภสัชกรรมชุมชน สาขาเภสัชอุตสาหกรรม สาขาการเภสัชกร
การตลาด สาขาการคุ้มครองผู้บริ โภค สาขาเภสัชศาสตร์ ศึกษา จากการศึกษาความต้ องการกาลังคนด้ านเภสัชกรรม ใน
10 ปี ข้ างหน้ า (พ.ศ. 2562) 1, 2 พบว่า อัตราส่วนเภสัชกรต่อประชากรของประเทศมีแนวโน้ มที่ดีขึ ้นคือ ในปี 2545 คิดเป็ น
1:9,948 ในปี 2547 คิดเป็ น 1:8,432 และในปี 2550 คิดเป็ น 1:7,348 สาหรับการกระจายตัวของเภสัชกรในการประกอบ
วิชาชี พในสาขาต่างๆ พบว่า ในปี 2551 มี เภสัชกรปฏิบัติ งานในวิชาชี พ 17,685 คน เป็ นเภสัชกรสาขาเภสัชกรรม
โรงพยาบาลมากที่สดุ คือ ร้ อยละ 40.4 รองลงมาคือเภสัชกรการตลาด ร้ อยละ 21.9 เภสัชกรชุมชน (ร้ านยา) ร้ อยละ 17.0
และเภสัชกรอุตสาหกรรม ร้ อยละ 9.6 เภสัชกรคุ้มครองผู้บริ โภค ร้ อยละ 5.7 และเภสัชกรการศึกษา ร้ อยละ 5.4
ในภาคการผลิตยาและเภสัชภัณฑ์ ได้ ดาเนินการโดยโรงงานผลิตยาแผนปั จจุบนั ซึ่งจานวนทังหมดในประเทศ
้
ไทยมี 158 โรงงาน 3 ภายใต้ การกากับดูแลโดยเภสัชกรอุตสาหกรรม ซึง่ มีบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1) การควบคุมการผลิตยาและเภสัชภัณฑ์ต่างๆ ตามข้ อกาหนดภายใต้ กฎหมาย และวิธีการที่ดีในการผลิตยา
(Good Manufacturing Practice – GMP) หรื อเกณฑ์มาตรฐาน PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation
Scheme)
2) การประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ และระบบของ
โรงงานยา ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล เช่น GMP หรื อ ISO เป็ นต้ น
3) การวิจยั และพัฒนา ทาการวิจยั การผลิตตัวยาใหม่ ตารับยา และระบบนาส่งยาใหม่ รวมทังการศึ
้
กษาการออก
ฤทธิ์และความเป็ นพิษของยา
อย่างไรก็ดี สถานการณ์ ทางเศรษฐกิจในปั จจุบนั พบว่าประชาชนไม่สามารถเข้ าถึงยาและเภสัชภัณฑ์ได้ อย่าง
ทัว่ ถึง เพราะมีราคาแพง เนื่องจากยาและเภสัชภัณฑ์สว่ นใหญ่ ที่มีใช้ อยู่ในปั จจุบนั ต้ องพึ่งพาการนาเข้ าจากต่างประเทศ
ยาใหม่หลายชนิดยังอยู่ภายใต้ การคุ้มครองของสิทธิ บตั ร และยังไม่สามารถผลิตขึ ้นใช้ เองในประเทศ แนวทางในการ
แก้ ปัญหาดังกล่าว คือ การพัฒนายาสามัญขึ ้นมาทดแทน รวมถึงการพัฒนายาและเภสัชภัณฑ์ใหม่ ซึ่งจะมีสว่ นช่วยอย่าง
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มากต่อการเข้ าถึงยาและเภสัชภัณฑ์ และการมียารักษาโรคที่มีประสิทธิภาพอย่างพอเพียงของประชาชน อีกทังสามารถ
้
ประหยัดเงินตราที่ต้องสูญเสียไปเป็ นจานวนมหาศาลจากการนาเข้ ายาและเภสัชภัณฑ์ จากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม
อุตสาหกรรมการผลิตยาและเภสัชภัณฑ์ ของประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างล่าช้ า เพราะการวิจัยและพัฒนาที่มีอยู่น้อย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนายาและเภสัชภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งถูกประเมินว่าประเทศไทยไม่มีศกั ยภาพเพียงพอทังในด้
้ านเงิน
ลงทุน เทคโนโลยี และที่สาคัญคือการขาดบุคลากรในการทาวิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์หรื อการพัฒนา
ทางสังคมในปั จจุบนั จึงมีแนวโน้ มการพัฒนายกระดับมาตรฐานการผลิต และการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตยา
และเภสัชภัณฑ์ รวมทังผลิ
้ ตภัณฑ์สขุ ภาพ เพื่อทดแทนการนาเข้ าจากต่างประเทศ ซึง่ จะช่วยให้ ประชาชนสามารถเข้ าถึงยา
และเภสัชภัณฑ์ได้ อย่างทัว่ ถึง อนึ่ง การวิจยั และพัฒนา การผลิตและการประกันคุณภาพยา เภสัชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์
สุขภาพให้ ได้ มาตรฐานสากล เพื่อให้ มีประสิทธิ ภาพในการรักษา และความปลอดภัยต่อ ผู้ป่วยและผู้บริ โภค จาเป็ นต้ อง
อาศัยบุคลากรที่มีความรู้ และทักษะทางด้ านการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ ซึ่งยังมีจานวนจากัดอยู่มาก ในปี
2552 มีเภสัชกรสาขาอุตสาหกรรมประมาณ 1,700 คน ซึ่งคาดว่าในปี 2562 จะต้ องการเพิ่มเป็ นประมาณ 3,000 คน 1,2
นอกจากนี ้ การเปิ ดเขตเศรษฐกิจอาเซียน หรื อ AEC ในปี 2558 จะเกิดการแข่งขันอย่างสูงด้ านตลาดการผลิตยาและเภสัช
ภัณฑ์ ทังในแง่
้
ของราคา การพัฒนาเทคโนโลยี และบุคลากรในสายการผลิต
จากสถานการณ์ดงั กล่าว การออกแบบหลักสูตรที่สร้ างบุคลากรที่มีองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญ มีทกั ษะการ
ปฏิบตั ิการด้ านการวิจยั และพัฒนา การผลิตและประกันคุณภาพยา เภสัชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมเป็ นสิง่ ที่มีความจาเป็ น ส่งผลให้ เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยัง่ ยืนในการผลิตยา เภสัช
ภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีประสิทธิ ภาพในการรักษาโรคอย่างเพียงพอ โดย
สามารถทดแทนการนาเข้ ายาจากต่างประเทศ ทาให้ ประชาชนทัว่ ไปสามารถเข้ าถึงยาและผลิตภัณฑ์เหล่านี ้ได้ อย่างทั่วถึง
ยังประโยชน์ให้ คณ
ุ ภาพชีวิตของประชาชนดีขึ ้น รวมถึงลดภาระการขาดดุลจากการนาเข้ ายาจากต่างประเทศ และสามารถ
แข่งขันกับประเทศอื่นในภูมิภาคนี ้ได้
 คุณลักษณะบัณฑิต และตำแหน่ งงำน/อำชีพ
เมื่อสิ ้นสุดการเรี ยนการสอนตามหลักสูตรแล้ ว มหาบัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม จริ ยธรรม ดังนี ้
1. มีความรู้ความสามารถทางวิชาการด้ านวิทยาศาสตร์ เภสัชกรรม
2. สามารถปฏิบตั งิ านด้ านการวิจยั และพัฒนา และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับการผลิตยา เภสัชภัณฑ์ และ
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
3. มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ
4. สร้ างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ เป็ นผู้นาและผู้ตามที่ดี
5. สามารถสืบค้ น สือ่ สาร และนาเสนอความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เภสัชกรรม โดยใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ อย่างเหมาะสม
ตาแหน่งงาน/อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
1. นักวิจยั ระดับปฏิบตั ิการในหน่วยงาน และสถาบันของรัฐและเอกชน
2. ผู้ปฏิบตั ิงานในอุตสาหกรรมผลิตยา เภสัชภัณฑ์ เครื่ องสาอาง และผลิตภัณฑ์สขุ ภาพอื่นๆ
3. ผู้ปฏิบตั ิงานในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
4. อาจารย์ นักวิจยั ในมหาวิทยาลัยและ/หรื อสถาบันต่างๆ
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 จุดเด่ นหลักสูตร/กำรพัฒนำบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เภสัชกรรม เป็ นหลักสูตรที่สร้ างขึ ้นเพื่อผลิตนักวิชาการ
และนักวิจยั ที่มีความสามารถขันสู
้ ง เพียบพร้ อมด้ วยความรอบรู้ ทักษะทางการวิจยั และกระบวนความคิดที่เป็ นระบบ มี
จริ ยธรรม ใฝ่ รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถบุกเบิกสร้ างองค์ความรู้ ใหม่ และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ เภสัช
กรรม ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลีย่ นแปลง และตระหนักถึงการนาทรัพยากรของประเทศมาประยุกต์ใช้ หรื อวิจยั พัฒนาเพื่อให้
เกิดมูลค่า โดยดาเนินการผลิตบัณฑิตผ่านกระบวนการเรี ยนรู้จากการวิจยั ที่เป็ นระบบ
เนื ้อหาหลักสูตรประกอบด้ วยองค์ความรู้ และการเสริ มสร้ างทักษะที่ทาให้ ผ้ สู าเร็ จการศึกษามี ความคิดริ เริ่ ม และ
เป็ นผู้นาทางวิชาการ สามารถถ่ายทอดความรู้ และวิจยั ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เภสัชกรรม ซึ่งเป็ นศาสตร์ ด้านการวิจัย
และพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ ยา เภสัชภัณ ฑ์ และผลิตภัณ ฑ์ สุข ภาพอื่ นๆ นาผลการวิ จัย หรื อประยุก ต์ ผลการวิ จัย ที่ ได้ จ าก
การศึกษาด้ วยตนเอง หรื อค้ นคว้ าได้ จากการศึกษาของผู้อื่น ไปใช้ ในการวิจยั และพัฒนา การผลิตและการประกันคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ยา เภสัชภัณฑ์ เครื่ องสาอาง และผลิตภัณฑ์สขุ ภาพอื่นๆ ให้ ได้ ตามคุณภาพมาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพ
และความปลอดภัย อย่า งเพี ยงพอ ซึ่ง ไม่เ พีย งเป็ นประโยชน์ ต่อ สัง คมไทย แต่ยัง เอื อ้ ประโยชน์ ต่อ สังคมโลกอี ก ด้ ว ย
นอกจากนี ้ ในระหว่างการศึกษา นักศึกษายังได้ รับการปลูกฝั ง แนวคิดแนวปฏิบตั ิด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ
หลักสูตรนี ้จึงผลิตมหาบัณฑิตที่เป็ นบุคลากรทางสาธารณสุขที่เป็ นเลิศทังองค์
้ ความรู้ ทักษะ และ มีจริ ยธรรมจรรยาบรรณ
การปฏิบตั ิงานในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เภสัชกรรม
หลักสูตรจัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2548 หลักสูตรปริ ญญาโท แผน ก แบบ ก 2 เนื ้อหารายวิชา รวมทังหมดไม่
้
น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ประกอบด้ วย
หมวดวิชาบังคับ 10 หน่วยกิต
ระเบียบวิธีวิจยั เชิงทดลองและสถิติ
2 (2-0-4)
(Experimental Research Methodology and Statistics)
เทคนิคเครื่ องมือวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ เภสัชกรรม
1 (0-3-1)
(Instrumental Research Techniques in Pharmaceutical Sciences)
วิทยาศาสตร์ เภสัชกรรมขันสู
้ ง1
2 (2-0-4)
(Advanced Pharmaceutical Sciences 1)
วิทยาศาสตร์ เภสัชกรรมขันสู
้ ง2
2 (2-0-4)
(Advanced Pharmaceutical Sciences 2)
ปั ญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ เภสัชกรรม
1 (0-3-1)
(Special Problem in Pharmaceutical Sciences)
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ เภสัชกรรม 1
1 (1-0-2)
(Seminar in Pharmaceutical Sciences 1)
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ เภสัชกรรม 2
1 (1-0-2)
(Seminar in Pharmaceutical Sciences 2)
หมวดวิชาเลือก 14 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
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จุดแข็ง/ทรัพยำกร/ควำมเข้ มแข็งของบุคลำกร หน่ วยงำน ที่มีในปั จจุบัน และที่ต้องกำรเพิ่มเติมในอนำคต
ปั จจุบนั คณะเภสัชศาสตร์ มีอาจารย์ประจารวมทังสิ
้ ้น 16 คน มีวฒ
ุ ิปริ ญญาเอกทังหมด
้
มีตาแหน่งทางวิชาการ
ศาสตราจารย์ 1 คน รองศาสตราจารย์ 5 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน คณะจัดเตรี ยมสถานที่และเครื่ องมืออุปกรณ์
การเรี ยนภาคปฏิบตั ิการวิชาชีพเภสัชศาสตร์ โดยในส่วนของเครื่ องมืออุปกรณ์การเรี ยนภาคปฏิบตั ิการเป็ นงบประมาณใน
วงเงินกว่า 60 ล้ านบาท และใช้ ห้องเรี ยนทังบรรยายและปฏิ
้
บตั ิการที่อาคาร บร. 5 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ในช่วงก่อนการก่อสร้ างอาคารเรี ยนและปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ (ปิ ยชาติ ระยะที่ 2) ซึ่งเป็ นอาคารสูง 10 ชัน้ ใน
วงเงิน 650 ล้ านบาท เป็ นสถานที่สาหรับการเรี ยนการสอนของ 3 คณะใหม่ คือ คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์ และวิทยาลัยโลกคดีศึกษา ในด้ านการวิจยั คณะได้ สง่ เสริ มสนับสนุนให้ คณาจารย์ขอรับทุนวิจยั ทัง้
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยในปี งบประมาณ 2556 คณะได้ รับทุนสนับสนุนการวิจัย รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น
4,348,550 บาท จากภายในมหาวิทยาลัยจานวน 4 โครงการ รวม 1,115,000 บาท และจากภายนอกมหาวิทยาลัย คือ
จากสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ และสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั จานวน 8 โครงการ รวม 3,233,550
บาท มีบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ รวมทังสิ
้ ้น 10 เรื่ อง ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 5 เรื่ องระดับชาติ 3 เรื่ อง และ
เสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2 เรื่ อง นอกจากนี ้ คณะได้ สง่ เสริ มและสนับสนุนงบประมาณ ให้ คณาจารย์และ
บุคลากรเข้ าร่วมการอบรมสัมมนาทางวิชาการภายในประเทศ และได้ รับงบสนับสนุนด้ านพัฒนาบุค ลากร จากเงินกองทุน
ดอกผลของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อไปประชุมวิชาการและเสนอผลงานในต่างประเทศ คณะยังได้
เข้ าไปมีสว่ นร่ วมบริ การวิชาการแก่ประชาชนในโครงการต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัย รวมทังได้
้ ดาเนินการจัดตังสถาน
้
ปฏิบตั ิการเภสัชกรรมชุมชน ภายใต้ ชื่อ ”โอสถโดม” เพื่อเป็ นแหล่งฝึ กปฏิบตั ิงานวิชาชีพสาหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
พันธมิตรที่มีในปั จจุบนั และที่จะเพิ่มเติมในอนำคต
คณะเภสัชศาสตร์ ได้ มีความร่ วมมือทังด้
้ านการเรี ยนการสอนและการวิจยั เป็ นอย่างดีกบั คณะทางสุขศาสตร์ ใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทังโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
้
เฉลิมพระเกียรติ คณะยังได้ รับ
ความอนุเ คราะห์ ทัง้ ด้ า นการเรี ย นการสอนและการวิ จั ย เป็ นอย่ า งดี จ าก คณะเภสัช ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ นอกจากนี ้ คณะยังมีบันทึก
ข้ อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการกับโรงงานผลิตยาภายในประเทศ 5 แห่ง ได้ แก่ บริ ษัท มิลลิเมด จากัด บริ ษัท สยาม
เภสัช จากัด บริ ษัท เยเนรัล ฮอสปิ ตัล โปรดัคส์ จากัด บริ ษัท อาร์ เอ๊ กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ ง จากัด และบริ ษัท กิฟฟารี น สกาย
ไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จากัด กับสถาบันด้ านการวิจยั ของรัฐ 2 แห่ง ได้ แก่ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ และศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่ 7 จ. อุบลราชธานี เพื่อเป็ นแหล่ง
ฝึ กปฏิบัติและการวิจัยของนักศึกษา คณะยัง ได้ ทาบันทึก ข้ อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการไปแล้ ว กับ Faculty of
Pharmacy, University Kebangsaan Malaysia ประเทศมาเลเซีย และมีแผนที่จะพัฒนาความร่ วมมือทางวิชาการกับ
Shenyang Pharmaceutical University ประเทศจีน, Faculty of Pharmacy, University of Braunschweig ประเทศ
เยอรมนี ในปี 2558 และกับ Faculty of Pharmacy, University of Hiroshima ประเทศญี่ปนุ่ ในปี 2559

