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รำยละเอียดของรำยวิชำ
ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต

วิทยำเขต / ภำควิชำ /คณะ

สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.

2.
3.

4.

รหัสและชื่อรำยวิชำ
ภาษาไทย
ผท.395 พืชสมุนไพรในชีวิตประจาวัน
ภาษาอังกฤษ TA 395 Medicinal Plants in daily life
จำนวนหน่วยกิต
3 (2-3-6) หน่วยกิต
หลักสูตรและประเภทของรำยวิชำ
3.1 หลักสูตร
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
3.2 ประเภทของรำยวิชำ
วิชาเลือก
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำและอำจำรย์ผู้สอน
4.1 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
(1) อาจารย์ ดร.สุมาลี ปานทอง
สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
4.2 อำจำรย์ผู้สอน
อาจารย์ภายในคณะ
(1) รศ.ดร.อรุณพร อิฐรัตน์
สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
(2) ผศ.ดร.นวลจันทร์ ใจอารีย์
สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
(3) อาจารย์ ดร.จุไรรัตน์ บุญรวบ
สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
(4) อาจารย์ ดร.สุมาลี ปานทอง
สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
(5) อาจารย์ ดร.ปรรณณวัชญ์ ไชยวัฒนนันทน์ สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
(6) อาจารย์ ดร.ผกากรอง ทองดียงิ่
สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
(7) อาจารย์ปฐมพงษ์ เผือกลี
สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
(8) อาจารย์ภาณัฐ เดชะยนต์
สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
(9) อาจารย์จิตพิสทุ ธิ์ จันทร์ทองอ่อน
สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
(10) อาจารย์ปิยะพล พูลสุข
สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
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5.
6.
7.
8.

9.

(11) อาจารย์เบญจพล แตงบัว
สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
(12) อาจารย์จกั รพรรณพงษ์ ธีรปณิธาน
สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
(13) อาจารย์มารียล์ ักษณ์ อมรรังสรรค์
สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ภำคกำรศึกษำ / ชั้นปีที่เรียน
ภาคฤดูร้อน
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน (Pre-requisite) (ถ้ำมี)
ไม่มี
รำยวิชำที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ำมี)
ไม่มี
สถำนที่เรียน
ห้องบรรยาย 248 อาคารปิยะชาติ ชั้น 2
ห้องบรรยาย อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จ.ระยอง
วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรำยละเอียดของรำยวิชำครั้งล่ำสุด
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ
รายวิชานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษา
(1) ทราบหลักการใช้สมุนไพรและประโยชน์ของสมุนไพรทีเ่ ป็นยา อาหาร และเครื่องสาอาง
(2) สามารถดูแลสุขภาพตนเองและให้คาแนะนากับผู้อื่นได้ในเรื่องการใช้สมุนไพร
(3) สามารถนาสมุนไพรและยาไทยเพื่อมาใช้ป้องกันและรักษาโรคได้
(4) มีความรู้เรื่องพิษจากสมุนไพร และข้อควรระวังต่าง ๆ จากสมุนไพร
(5) สามารถค้นคว้าความรู้ต่าง ๆ จากพืชสมุนไพรได้ถูกต้อง
2. วัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำ/ปรับปรุงรำยวิชำ
เพื่อให้นกั ศึกษาได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการนาสมุนไพรมาใช้ในการดูแลสุขภาพและรักษา
โรคง่ายๆ
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หมวดที่ 3 ลักษณะและกำรดำเนินกำร
1.

คำอธิบำยรำยวิชำ
หลักการใช้สมุนไพรทั่วไป สมุนไพรที่ใช้รักษาโรคในโรคระบบต่างๆของร่างกาย และยาที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวันที่ได้จากสมุนไพร สมุนไพรทีเ่ ป็นอาหารเสริมสุขภาพและเครื่องสาอาง พืชพิษ สมุนไพรในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน ตาหรับยาสามัญประจาบ้านที่ได้จากสมุนไพรไทย การเตรียมยาสมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพ
ตนเอง
2.

3.

จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภำคกำรศึกษำ
(1) บรรยาย
(2) การฝึกปฏิบัติ
(3) ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

32
48
96

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงต่อสัปดำห์ที่อำจำรย์ให้คำปรึกษำและแนะนำทำงวิชำกำรแก่นักศึกษำเป็นรำยบุคคล
ไม่มี
หมวดที่ 4 กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ

รายวิชากาหนดให้นักศึกษามีผลการเรียนรูเ้ มื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน โดยมีวิธีการสอนและ
วิธีการประเมินผลดังนี้
1. คุณธรรมจริยธรรม
1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนำ
1.1.1 แสดงออกซึง่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
มีความตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อการนัดหมาย
1.1.2 แสดงออกถึงคุณธรรมจริยธรรมทีเ่ หมาะสมต่อวิชาชีพ
1.1.3 สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์/ ปัญหาทั่วไป ทางวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม
และสังเคราะห์แนวปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
1.2 วิธีกำรสอน
2.1.1 สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพและตระหนักในสิทธิผู้ป่วยและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
2.1.2 การอภิปรายกลุม่ (group discussion)
2.1.3 การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง (simulated situation)
2.1.4 การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง (role model)
3
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1.3 วิธีกำรประเมินผล
1.3.1 วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
1.3.2 การประเมินโดยกลุ่มเพื่อน
1.3.3 การประเมินผลงานที่ได้รบั มอบหมาย
2. ควำมรู้
2.1 ควำมรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 วิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับพื้นฐาน (ตามเกณฑ์มาตรฐานผูป้ ระกอบวิชาชีพแพทย์แผน
ไทยประยุกต์)
2.1.2 วิชาชีพและทักษะทางคลินกิ (ตามเกณฑ์มาตรฐานผูป้ ระกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์)
2.1.3 มีความสามารถในการติดตามงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่
2.2 วิธีกำรสอน
2.2.1 จัดการเรียนการสอนทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลการเรียนรู้
2.2.2 จัดให้มีการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
2.2.3 มีการเรียนการสอนโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2.2.4 มีการเรียนการสอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
2.3 วิธีกำรประเมินผล
2.3.1 มีการประเมินความรู้ในระดับความเข้าใจ(comprehension)และระดับการประยุกต์ (application)
2.3.2 มีการสอบวัดความรู้โดยใช้ข้อสอบ การสอบปากเปล่า การสอบภาคปฏิบัติ และการ
ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย
3. ทักษะทำงปัญญำ
3.1 ทักษะทำงปัญญำที่ต้องพัฒนำ
3.1.1 สามารถค้นหา รวบรวม ประเมินข้อมูล แนวคิด และหลักฐาน เพือ่ ใช้ในการแก้ปญ
ั หา
3.1.2 สามารถประยุกต์ความรู้และประสบการณ์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา และสังเคราะห์แนวทาง
หรือวิธีการเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องทั่วไปและด้านวิชาการ / วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ได้อย่างสร้างสรรค์
3.2 วิธีกำรสอน
3.2.1 การอภิปรายกลุ่ม (group discussion)
3.2.2 การเรียนรู้โดยการกากับตนเอง (self-directed learning)
3.2.3 การฝึกปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการ (laboratory study)
3.2.4 การฝึกทาโครงการ/วิจัย (project)
4
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3.2.5 การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง (simulated situation)
3.2.6 การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย (clinical practice)
3.2.7 การฝึกประสบการณ์ในชุมชน (community experience)
3.3 วิธีกำรประเมินผล
3.3.1 การสอบแบบปรนัย
3.3.2 การสอบอัตนัย
3.3.3 การสอบปากเปล่า
3.3.4 การสอบปฏิบัติ
3.3.5 การวัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์
3.3.6 การวัดและประเมินจาการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม
3.3.7 การประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
4.1 ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบที่ต้องพัฒนำ
4.1.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วย ญาติ และผู้ร่วมงาน โดยตระหนักในคุณค่าและความรู้สึกของ
ความเป็นมนุษย์
4.1.2 สามารถทางานกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ทั้งในฐานะผู้นาหรือสมาชิกของกลุ่ม มีความคิดริเริ่มใน
การวิเคราะห์ปัญหาและมีส่วนช่วยและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่ม
4.1.3 สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจน
4.1.4 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
4.2 วิธีกำรสอน
4.2.1 การเรียนแบบกลุ่มย่อย (small group learning)
4.2.2 การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย (clinical practice)
4.2.3 การฝึกประสบการณ์ในชุมชน (community experience)
4.2.4 การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง (role model)
4.3 วิธีกำรประเมินผล
4.3.1 การสังเกตพฤติกรรม
4.3.2 การประเมินตนเอง
4.3.3 การประเมินโดยกลุ่มเพื่อน
4.3.4 การประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย
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5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
5.1 ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่ต้องพัฒนำ
5.1.1 สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมใน
การศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปญ
ั หา
5.1.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และการ
นาเสนอข้อมูลสารสนเทศ
5.1.3 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน รวมทั้งสามารถเลือกใช้รูปแบบ
ของการนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้
5.2 วิธีกำรสอน
5.2.1 การเรียนรู้โดยการกากับตนเอง (self-directed learning)
5.2.2 การฝึกทาโครงการ/วิจัย (project)
5.2.3 การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง (simulated situation)
5.2.4 การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย (clinical practice)
5.2.5 การสืบค้นและนาเสนอรายงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิธีกำรประเมินผล
5.3.1 การสอบปฏิบัติ
5.3.2 การสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม
5.3.3 การประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย
5.3.4 การนาเสนอ
6 ทักษะพิสัย (หัตถกำรวิชำชีพ)
6.1 ทักษะพิสัยที่ต้องพัฒนำ
6.1.1 มีความสามารถในการทาหัตถการทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ตามมาตรฐานวิชาชีพ
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
6.2 วิธีกำรสอน
6.2.1 การฝึกปฏิบัตกิ ับผู้ป่วย (clinical practice)
6.2.2 การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง (simulated situation)
6.3 วิธีกำรประเมินผล
6.3.1 การสอบปฏิบัติ
6.3.2 การสังเกตพฤติกรรม
6.3.3 ประเมินการปฏิบัติงานทางคลินิก
6

มคอ.3 ผท.395 2560

หมวดที่ 5 แผนกำรสอนและกำรประเมินผล
1. แผนกำรสอนวิชำ ผท.395 พืชสมุนไพรในชีวิตประจำวัน 3(2-3-6) หน่วยกิต
วิธีสอน

1 - การค้นข้อมูลสมุนไพรจากฐานข้อมูลต่างๆ

บรรยาย

-สืบค้นข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย

ปฏิบัติ

2 - ความหมาย และหลักการทั่วไปของการ
ใช้สมุนไพร เพื่อให้มีประสิทธิภาพดี และ
คุณภาพสมุนไพร
3 - สมุนไพรที่ใช้ในโรคระบบทางเดินอาหาร
- ศึกษาสมุนไพรที่ใช้ในโรคระบบทางเดิน
อาหาร

4 - สมุนไพรที่ใช้ในโรคระบบทางเดินปัสสาวะ
- สมุนไพรที่ใช้ในโรคหัวใจและหลอดเลือด

5

6

3
2

อำจำรย์ผู้สอน

สถำนที่

อ.ดร.สุมาลี

ห้องบรรยาย

ห้องบรรยาย

บรรยาย

4

อ.ดร.สุมาลี
อ.เบญจพล/
อ.มารีย์ลักษณ์
รศ.ดร.อรุณพร

บรรยาย

2

รศ.ดร. อรุณพร

ห้องบรรยาย

รศ.ดร. อรุณพร
อ.ปิยะพล/ อ.เบญจพล/
อ.มารีย์ลักษณ์/
อ.จักรพรรณพงษ์
รศ.ดร. อรุณพร

ห้องบรรยาย

รศ.ดร. อรุณพร
อ.ปิยะพล/ อ.เบญจพล/
อ.มารีย์ลักษณ์/
อ.จักรพรรณพงษ์
รศ.ดร. อรุณพร

ห้องบรรยาย

ปฏิบัติ

บรรยาย

- ศึกษาสมุนไพรที่ใช้ในโรคระบบทางเดิน
ปัสสาวะและโรคหัวใจและหลอดเลือด

ปฎิบัติ

- สมุนไพรที่ใช้ในโรคระบบทางเดินหายใจ
- สมุนไพรที่ใช้ในโรคระบบประสาท
- ศึกษาสมุนไพรที่ใช้ในโรคระบบทางเดิน
หายใจและโรคระบบประสาท

บรรยาย

3

2
3

2

ปฎิบัติ

- สมุนไพรในธุรกิจสปา
บรรยาย
- ศึกษาตัวอย่างพืชสมุนไพรที่ใช้ในธุรกิจสปา ปฎิบัติ

7 - การแพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพ

ปฏิบัติ
ศึกษำด้วย
ตนเอง

หัวข้อ

บรรยำย

ครั้งที่

จำนวนชั่วโมง

บรรยาย

3

2
2

4

7

รศ.ดร. อรุณพร
อ.ปิยะพล/ อ.เบญจพล/
อ.มารีย์ลักษณ์/
อ.จักรพรรณพงษ์
ผศ.ดร.นวลจันทร์
ผศ.ดร.นวลจันทร์
อ.ปิยะพล/ อ.เบญจพล/
อ.มารีย์ลักษณ์
อ.ดร.จุไรรัตน์

ห้องบรรยาย

ห้องบรรยาย
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8 - พืชพิษ และการแก้พิษ
- ศึกษาตัวอย่างพืชที่มีพิษ
9 -สมุนไพรในโรคผิวหนัง และอื่นๆ
(อาการเคล็ดขัดยอก, นอนไม่หลับ ไข้
และโรคเหา)
-ศึกษาสมุนไพรที่ใช้ในโรคผิวหนัง และอื่นๆ
(อาการเคล็ดขัดยอก, นอนไม่หลับ ไข้
และโรคเหา)
10 -สมุนไพรกับการนวดไทยและหญิงหลังคลอด

11

วิธีสอน
บรรยาย
ปฎิบัติ
บรรยาย

2
3
2

ปฏิบัติ

บรรยาย

- ศึกษาตัวอย่างสมุนไพรที่ใช้กับการนวดไทย
และหญิงหลังคลอด

ปฏิบัติ

- ยาสามัญประจาบ้านจากสมุนไพรไทย
ที่ใช้บ่อย
- ศึกษาตัวอย่างสมุนไพรที่พบในยาสามัญ
ประจาบ้าน

บรรยาย

ปฏิบัติ
ศึกษำด้วย
ตนเอง

หัวข้อ

บรรยำย

ครั้งที่

จำนวนชั่วโมง

2

2
2

2

ปฏิบัติ

2

12 - ศึกษาสมุนไพรในระบบสาธารณสุขมูลฐาน 1 ปฎิบัติ

6

13 - อาหารเสริมจากสมุนไพร
- ศึกษาตัวอย่างสมุนไพรที่ใช้ในอาหารเสริม

บรรยาย
ปฏิบัติ

3

อำจำรย์ผู้สอน

อ.ดร.ผกากรอง
อ.ดร.ผกากรอง
อ.ปฐมพงษ์

อ.จิตพิสุทธิ์
อ.ปิยะพล/ อ.เบญจพล/
อ.มารีย์ลักษณ์
อ.ภาณัฐ

ห้องบรรยาย

อ.ภาณัฐ
อ.ปิยะพล/ อ.เบญจพล/
อ.มารีย์ลักษณ์
คณาจารย์

ห้องบรรยาย

- ศึกษาสมุนไพรในระบบสาธารณสุขมูลฐาน 2 ปฏิบัติ

6

15

- การศึกษาสมุนไพร ที่สวนสมุนไพร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จ.ระยอง

ปฏิบัติ

12

คณาจารย์

16

สรุป

บรรยาย

8

ห้องบรรยาย

ห้องบรรยาย

14

2

ห้องบรรยาย

อ.ปฐมพงษ์
อ.ปิยะพล/อ.เบญจพล/
อ.มารีย์ลักษณ์
อ.จิตพิสุทธิ์

อ.ดร.สุมาลี
อ.ดร.สุมาลี
อ.เบญจพล/
อ.มารีย์ลักษณ์
คณาจารย์

2

สถำนที่

อ.ดร.สุมาลี

ห้องบรรยาย

สวนสมุนไพร
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดา
จ.ระยอง

ห้องบรรยาย
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ตำรำงเรียนวิชำผท.395 พืชสมุนไพรในชีวิตประจำวัน
ปีกำรศึกษำ 2560

ครั้ง
ที่

วันที่

เวลำ

ประเภท

เรื่อง

1

จ.18 มิ.ย. 2561 13.00-13.15 น.
13.15-16.15 น.
16.15-18.15 น.

บรรยาย
บรรยาย
ปฎิบัติ

- การชี้แจง และทาความเข้าใจเรื่องการเรียน
- การค้นข้อมูลสมุนไพรจากฐานข้อมูลต่างๆ
- สืบค้นข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย

2

อ.19 มิ.ย. 2561 13.00-17.00 น.

บรรยาย

3

พ.20 มิ.ย. 2561 13.00-15.00 น.

บรรยาย

- ความหมาย และหลักการทั่วไปของการ
ใช้สมุนไพร เพื่อให้มีประสิทธิภาพดี และ
คุณภาพสมุนไพร
- สมุนไพรที่ใช้ในโรคระบบทางเดินอาหาร

15.00-18.00 น.

4

จ.25 มิ.ย. 2561 13.00-15.00 น.
15.00-18.00 น.

5

อ.26 มิ.ย. 2561 13.00-15.00 น.
15.00-18.00 น.

ปฎิบัติ

- ศึกษาสมุนไพรที่ใช้ในโรคระบบทางเดิน
อาหาร

บรรยาย

- สมุนไพรที่ใช้ในโรคระบบทางเดินปัสสาวะ
- สมุนไพรที่ใช้ในโรคหัวใจและหลอดเลือด
- ศึกษาสมุนไพรที่ใช้ในโรคระบบทางเดิน
ปัสสาวะและโรคหัวใจและหลอดเลือด

ปฎิบัติ

บรรยาย
ปฎิบัติ

- สมุนไพรที่ใช้ในโรคระบบทางเดินหายใจ
- สมุนไพรที่ใช้ในโรคระบบประสาท
- ศึกษาสมุนไพรที่ใช้ในโรคระบบทางเดิน
หายใจและโรคระบบประสาท

9

อำจำรย์ผสู้ อน
อ.ดร.สุมาลี
ห้อง 248
อ.ดร.สุมาลี
อ.เบญจพล/
อ.มารีย์ลักษณ์
ห้อง 248
รศ.ดร. อรุณพร
ห้อง 248
รศ.ดร. อรุณพร
ห้อง 248
รศ.ดร. อรุณพร
อ.ปิยะพล/ อ.เบญจพล/
อ.มารีย์ลักษณ์/
อ.จักรพรรณพงษ์
ห้อง 248
รศ.ดร. อรุณพร
ห้อง 248
รศ.ดร. อรุณพร
อ.ปิยะพล/ อ.เบญจพล/
อ.มารีย์ลักษณ์/
อ.จักรพรรณพงษ์
ห้อง 248
รศ.ดร. อรุณพร
ห้อง 248
รศ.ดร. อรุณพร
อ.ปิยะพล/ อ.เบญจพล/
อ.มารีย์ลักษณ์/
อ.จักรพรรณพงษ์
ห้อง 248
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ครั้ง
ที่
6

วันที่

เวลำ

พ.27 มิ.ย. 2561 13.00-15.00 น.
15.00-17.00 น.

ประเภท
บรรยาย
ปฎิบัติ

7

จ.2 ก.ค. 2561 13.00-17.00 น.

บรรยาย

8

อ.3 ก.ค. 2561

13.00-15.00 น.

บรรยาย

15.00-18.00 น.

ปฎิบัติ

13.00-15.00 น.

บรรยาย

15.00-17.00 น.

ปฎิบัติ

13.00-15.00 น.

บรรยาย

15.00-17.00 น.

ปฎิบัติ

9

10

11

12

พ.4 ก.ค. 2561

จ.9 ก.ค. 2561

อ.10 ก.ค. 2561 13.00-15.00 น.

บรรยาย

15.00-17.00 น.

ปฎิบัติ

พ.11 ก.ค. 2561 12.00-18.00 น.

ปฎิบัติ

เรื่อง
- สมุนไพรในธุรกิจสปา

อำจำรย์ผสู้ อน

ผศ.ดร.นวลจันทร์
ห้อง 248
- ศึกษาตัวอย่างพืชสมุนไพรที่ใช้ในธุรกิจสปา ผศ.ดร.นวลจันทร์
อ.ปิยะพล/อ.เบญจพล/
อ.มารีย์ลักษณ์
ห้อง 248
- การแพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพ
อ.ดร.จุไรรัตน์
ห้อง 248
- พืชพิษ และการแก้พิษ
อ.ดร.ผกากรอง
ห้อง 248
- ศึกษาตัวอย่างพืชที่มีพิษ
อ.ดร.ผกากรอง
อ.เบญจพล/
อ.มารีย์ลักษณ์
ห้อง 248
- สมุนไพรในโรคผิวหนัง และอื่นๆ (อาการ
อ.ปฐมพงษ์
เคล็ดขัดยอก, นอนไม่หลับ ไข้ และโรคเหา)
ห้อง 248
- ศึกษาสมุนไพรที่ใช้ในโรคผิวหนัง และอื่นๆ อ.ปฐมพงษ์
(อาการเคล็ดขัดยอก, นอนไม่หลับ ไข้
อ.ปิยะพล/อ.เบญจพล/
และโรคเหา)
อ.มารีย์ลักษณ์
ห้อง 248
- สมุนไพรกับการนวดไทยและหญิงหลังคลอด อ.จิตพิสุทธิ์
ห้อง 248
- ศึกษาตัวอย่างสมุนไพรที่ใช้กับการนวดไทย อ.จิตพิสุทธิ์
และหญิงหลังคลอด
อ.ปิยะพล/อ.เบญจพล/
อ.มารีย์ลักษณ์
ห้อง 248
- ยาสามัญประจาบ้านจากสมุนไพรไทย
อ.ภาณัฐ
ที่ใช้บ่อย
ห้อง 248
- ศึกษาตัวอย่างสมุนไพรที่พบในยาสามัญ
อ.ภาณัฐ
อ.ปิยะพล/อ.เบญจพล/
ประจาบ้าน
อ.มารีย์ลักษณ์
ห้อง 248
- ศึกษาสมุนไพรในระบบสาธารณสุขมูลฐาน 1 คณาจารย์
ห้องบรรยาย
อาคารคุณากร ชั้น 9

10
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ครั้ง
ที่

วันที่

เวลำ

ประเภท

เรื่อง

อำจำรย์ผสู้ อน

13

จ.16 ก.ค. 2561 12.00-18.00 น.

ปฎิบัติ

- ศึกษาสมุนไพรในระบบสาธารณสุขมูลฐาน 2 คณาจารย์
ห้องบรรยาย
อาคารคุณากร ชั้น 3

14

อ. 17 ก.ค.2561 13.00-15.00 น.
จ.23 ก.ค. 2561 13.00-16.00 น.

SDL
บรรยาย

ศึกษาด้วยตนเอง
- อาหารเสริมจากสมุนไพร

ปฎิบัติ

- ศึกษาตัวอย่างสมุนไพรที่ใช้ในอาหารเสริม

อ.24 ก.ค. 2561 7.00-19.00 น.

ปฎิบัติ

- การศึกษาสมุนไพร ที่สวนสมุนไพรสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา จ.ระยอง (กลุ่มที่ 1)

พ.25 ก.ค. 2561 7.00-19.00 น.

ปฎิบัติ

16

อ.31 ก.ค.2561 13.00-15.00 น.

บรรยาย

- การศึกษาสมุนไพร ที่สวนสมุนไพรสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา จ.ระยอง (กลุ่มที่ 2)
สรุป

17

พ.1 ส.ค. 2561

ประเมินผล สอบปลายภาค

16.00-18.00 น.

15

ห้องเรียน :

13.00-16.00 น.

ห้อง 248 อาคารปิยะชาติ ชั้น 2
ห้องบรรยาย อาคารคุณากร ชั้น3/ชั้น9

11

อ.ดร.สุมาลี
ห้อง 248
อ.ดร.สุมาลี
อ.เบญจพล/
อ.มารีย์ลักษณ์
ห้อง 248
คณาจารย์
คณาจารย์
อ.ดร.สุมาลี
ห้อง 248
คณาจารย์
ห้องสโมสร ชั้น 4
ห้องบรรยาย ชัน้ 9
อาคารคุณากร
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2.แผนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้
ผลกำรเรียนรู้
วิธีกำรประเมินผลนักศึกษำ
(กำรประเมินที่)

1.
2.

ภาคบรรยาย
สอบข้อเขียนปลายภาค MCQ (110 ข้อ)
ภาคปฏิบัติ
คะแนนปฏิบัติการในห้องเรียน 20%
คะแนนภาคปฎิบัติในการศึกษาสวนสมุนไพร 20%
คะแนนสอบย่อยปฎิบัตกิ าร 30%

เกณฑ์กำรประเมิน
กำรให้เกรดแบ่งเป็น 8 ระดับ คือ A,,B+, B, C+, C, D และ F
A = 80.00
คะแนนขึ้นไป
B+ = 75.00-79.99
คะแนน
B = 70.00-74.99
คะแนน
C+ = 65.00-69.99
คะแนน
C = 60.00-64.99
คะแนน
D+ = 55.00-59.99
คะแนน
D = 50.00-54.99
คะแนน
F
= ต่ากว่า 50
คะแนน
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หมวดที่ 6 ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน
1.

ตำรำและเอกสำรหลัก
(1) จุไรรัตน์ รักวาทิน (2538) การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพของยาแบบเร่งและ
แบบระยะยาว. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์นิยมวิทยา.
(2) อรุณพร อิฐรัตน์ สมุนไพรไทยเทศ เล่ม 1 และ 2

2.

เอกสำรและข้อมูลสำคัญ
(1) กองวิจัย และพัฒนายายาจากสมุนไพร (2539) การผลิตยาจากสมุนไพร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพฯ
(2) คณะทางานเพื่อการศึกษาวิเคราะห์ระบบยาของประเทศไทย (2537) ระบบยาของ
ประเทศไทย สถาบันวิจัยสาธารณสุขไทยมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ร่วมกับ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์
(3) ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย (2534) ยาและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ. กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
(4) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 2543 คู่มือผลิตภัณฑ์ยาจาก
สมุนไพรเพือ่ เศรษฐกิจชุมชน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ทหารผ่านศึก
(5) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 2543 คู่มือผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอางค์เพื่อเศรษฐกิจชุมชน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ทหารผ่านศึก

3.

เอกสำรและข้อมูลแนะนำ
ไม่มี
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หมวดที่ 7 กำรประเมินและปรับปรุงกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ
1. กลยุทธ์กำรประเมินประสิทธิผลของรำยวิชำโดยนักศึกษำ
1.1 จัดให้มีการสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
1.2 แบบประเมินผูส้ อนและรายวิชา
2. กลยุทธ์กำรประเมินกำรสอน
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ผู้รบั ผิดชอบรายวิชาให้นักศึกษาประเมินการการสอนโดยใช้แบบประเมิน
การจัดการเรียนการสอนในส่วนของรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน แบบประเมินจากส่วนกลางของ
บัณฑิตศึกษา
3. กำรปรับปรุงกำรสอน
นาผลการประเมินการสอนจากนักศึกษา มาวิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนาการสอน โดยนาเสนอต่อที่
ประชุมของอาจารย์ในสาขาวิชาฯ และแจ้งผลย้อนกลับไปทีอ่ าจารย์ผู้สอนเพื่อทราบและปรับให้เหมาะสม
กับหัวข้อการสอน
4. กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำในรำยวิชำ
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยหารือร่วมกันกับอาจารย์ทสี่ อนใน
สาขาวิชาฯ และสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา
5. กำรดำเนินกำรทบทวนและกำรวำงแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรำยวิชำ
เมื่อสิ้นสุดทุกปีการศึกษา อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชาจะจัดประชุม / ติดต่อขอความคิดเห็นจาก
อาจารย์ทรี่ ่วมสอน รวมทัง้ พิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เพื่อกาหนด
ประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในการศึกษาต่อไป ทั้งเนื้อหา ลาดับการสอน วิธีการสอนและการ
ประเมินผล
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แผนกำรสอน
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แผนกำรสอน
ครั้งที่
เรื่อง

1
(บรรยาย) การค้นข้อมูลสมุนไพรไทยจากฐานข้อมูลต่างๆ
(ปฏิบัติ) สืบค้นข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย

อำจำรย์ผู้สอน

(บรรยาย) อ.ดร.สุมาลี ปานทอง
(ปฏิบัติ) อ.ดร.สุมาลี ปานทอง
อ.เบญจพล แตงบัว
อ.มารียล์ ักษณ์ อมรรังสรรค์
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. เข้าใจวิธีการหาชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพรที่นามาใช้หาข้อมูลทางสากล
2. เข้าใจวิธีการค้นคว้าข้อมูลจากฐานข้อมูล
1. การใช้ระบบชื่อวิทยาศาสตร์เพื่อนาไปค้นคว้า
2. วิธีการค้นคว้าข้อมูล แหล่งการค้นคว้า
3. การให้งานการค้นคว้าข้อมูล
4. ตัวอย่างการเขียนรายงานการค้นคว้าข้อมูล

วัตถุประสงค์

เนื้อหำ

ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
1. แนะนาวิชาและเข้าสูบ่ ทเรียน
10 นาที
2. บรรยายประกอบสไลด์
170 นาที
3. พัก
10 นาที
4. สาธิตการประยุกต์ใช้
110 นาที
5. ซักถามและสรุป
10 นาที
สื่อกำรสอน
1. เอกสารประกอบคาสอน
2. powerpoint presentation
3. คอมพิวเตอร์
4. เครื่องและจอฉายภาพ
กำรประเมินผล การเขียนรายงานการค้นคว้า
หนังสืออ้ำงอิง
อรุณพร อิฐรัตน์ สมุนไพรไทยเทศ เล่ม 1 2 สงขลา : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อรุณพร อิฐรัตน์ เภสัชเวทแผนใหม่ 2540 สงขลา : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เต็ม สมิตินันทน์ ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กรุงเทพมหานคร ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้
สานักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 2544
16
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แผนกำรสอน
ครั้งที่
เรื่อง
อำจำรย์ผู้สอน
วัตถุประสงค์

เนื้อหำ

2
1. ความหมายและหลักการทั่วไปของการใช้สมุนไพรเพื่อให้มีประสิทธิภาพดี
2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของสมุนไพร
รศ.ดร.อรุณพร อิฐรัตน์
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. เข้าใจความหมายคาว่าสมุนไพร
2. เข้าใจหลักการทั่วไปของการใช้สมุนไพร การคัดเลือกสมุนไพร เพือ่ ให้
ประสิทธิผลดี
3. เข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของสมุนไพร
1. ความหมายของสมุนไพรตามหลักสากล
2. หลักการคัดเลือกวัตถุดิบสมุนไพร ที่มผี ลต่อประสิทธิภาพของสมุนไพร เช่น
ฤดูกาล แหล่งกาเนิด เวลาการเก็บ ส่วนที่ใช้ การแปรรูป เป็นต้น
3. ตัวอย่างของการคัดเลือกและวิธีการที่ทาให้ประสิทธิภาพของสมุนไพรได้ผลดี
4. ปัจจัยในการทาให้คุณภาพของสมุนไพรเสื่อมหรือไม่ได้ผล และหลักการ
คัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรในมุมมองผูบ้ ริโภค

ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
บรรยาย 1. แนะนาวิชาและเข้าสู่บทเรียน
2. บรรยายประกอบสไลด์
3. พัก
4. สาธิตการประยุกต์ใช้
5. ซักถามและสรุป
สื่อกำรสอน

30 นาที
150 นาที
10 นาที
90 นาที
20 นาที

1. เอกสารประกอบคาสอน
2. powerpoint presentation
3. คอมพิวเตอร์
4. เครื่องและจอฉายภาพ
5. พืชสมุนไพรสด สมุนไพรแห้ง และภาพประกอบ
6. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพร
กำรประเมินผล สอบทฤษฎีข้อสอบ MCQ 5 ตัวเลือก
17
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หนังสืออ้ำงอิง
กองวิจัย และพัฒนายาจากสมุนไพร (2539) การผลิตยาจากสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข กรุงเทพฯ
คณะทางานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ระบบยาของประเทศไทย (2537) ระบบยาของประเทศไทย สถาบันวิจัย
สาธารณสุขไทยมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข กรุงเทพ ฯ : อรุณการพิมพ์
จุไรรัตน์ รักวาทิน (2538) การวิเคราะห์ข้อมูลการศึก ษาความคงสภาพของยาแบบเร่งและแบบระยะยาว.
กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์นิยมวิทยา.
ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย (2534) ยาและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ. กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 2543 คู่มือผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรเพื่อ
เศรษฐกิจชุมชน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ทหารผ่านศึก
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 2543 คู่มือผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางเพื่อ
เศรษฐกิจชุมชน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ทหารผ่านศึก
อรุณพร อิฐรัตน์ สมุนไพรไทยเทศ เล่ม 1 และ 2
บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ. 2554 กลุม่ งานพัฒนาวิชาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร สถาบันการแพทย์แผนไทย
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แผนกำรสอน
ครั้งที่
เรื่อง

อำจำรย์ผู้สอน

วัตถุประสงค์

เนื้อหำ

3
(บรรยาย) สมุนไพรที่ใช้ในโรคระบบทางเดินอาหาร
(ปฎิบัติ) ศึกษาสมุนไพรที่ใช้ในโรคระบบทางเดินอาหาร
(บรรยาย) รศ.ดร.อรุณพร อิฐรัตน์
(ปฎิบัติ) รศ.ดร.อรุณพร อิฐรัตน์
อ.ปิยะพล พูลสุข
อ.เบญจพล แตงบัว
อ.มารีย์ลกั ษณ์ อมรรังสรรค์
อ.จักรพรรณพงษ์ ธีรปณิธาน
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. เข้าใจระบบการศึกษายาแผนปัจจุบันที่ได้จากจากสมุนไพรและตัวอย่างยา
แผนปัจจุบันที่ได้จากสมุนไพร
2. เข้าใจหลักการทั่วไปของการใช้สมุนไพร ที่มีผลต่อโรคทางเดินอาหาร
3. เข้าใจเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรมาทดแทนยาแผนปัจจุบันที่ใช้ในโรคระบบ
ทางเดินอาหาร
1. แนวทางการวิจัยและพัฒนายาสมุนไพรให้เป็นยาแผนปัจจุบัน
2. โรคระบบทางเดินอาหาร ในเรื่องอาการ การใช้สมุนไพร และสารเคมีทอี่ อกฤทธิ์
ต่อการรักษาโรคต่างๆ
3. ตัวอย่างของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันจากสมุนไพร

ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.

แนะนาวิชาและเข้าสูบ่ ทเรียน
บรรยายประกอบสไลด์
พัก
สาธิตการประยุกต์ใช้
ซักถามและสรุป

19

10
110
10
160
10

นาที
นาที
นาที
นาที
นาที
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สื่อกำรสอน

1. เอกสารประกอบคาสอน
2. powerpoint presentation
3. คอมพิวเตอร์
4. เครื่องและจอฉายภาพ
5. พืชสมุนไพรสด สมุนไพรแห้ง และภาพประกอบ
6. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพร

กำรประเมินผล สอบทฤษฎีข้อสอบ MCQ 5 ตัวเลือก
หนังสืออ้ำงอิง
กองวิจัย และพัฒนายาจากสมุนไพร (2539) การผลิตยาจากสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข กรุงเทพฯ
คณะทางานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ระบบยาของประเทศไทย (2537) ระบบยาของประเทศไทย สถาบันวิจัย
สาธารณสุขไทยมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข กรุงเทพ ฯ : อรุณการพิมพ์
จุไรรัตน์ รักวาทิน (2538) การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพของยาแบบเร่งและแบบระยะยาว.
กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์นิยมวิทยา.
ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย (2534) ยาและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ. กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 2543 คู่มือผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรเพื่อ
เศรษฐกิจชุมชน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ทหารผ่านศึก
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 2543 คู่มือผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางเพื่อ
เศรษฐกิจชุมชน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ทหารผ่านศึก
อรุณพร อิฐรัตน์ สมุนไพรไทยเทศ เล่ม 1 และ 2
อรุณพร อิฐรัตน์ เภสัชเวทแผนใหม่ 2540 สงขลา : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ. 2554 กลุม่ งานพัฒนาวิชาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร สถาบันการแพทย์แผนไทย
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แผนกำรสอน
ครั้งที่
เรื่อง

4
(บรรยาย) - สมุนไพรที่ใช้ในโรคระบบทางเดินปัสสาวะ
- สมุนไพรที่ใช้ในโรคหัวใจและหลอดเลือด
(ปฏิบัติ) - ศึกษาสมุนไพรที่ใช้ในโรคระบบทางเดินปัสสาวะและโรคหัวใจและ
หลอดเลือด

อำจำรย์ผู้สอน

(บรรยาย) รศ.ดร.อรุณพร อิฐรัตน์
(ปฎิบัติ) รศ.ดร.อรุณพร อิฐรัตน์
อ.ปิยะพล พูลสุข
อ.เบญจพล แตงบัว
อ.มารีย์ลกั ษณ์ อมรรังสรรค์
อ.จักรพรรณพงษ์ ธีรปณิธาน

วัตถุประสงค์

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. เข้าใจโรคและอาการของโรคระบบทางเดินปัสสาวะและสมุนไพรที่ใช้
2. เข้าใจโรคและอาการของโรคโรคหัวใจและหลอดเลือดและสมุนไพรที่ใช้

เนื้อหำ

1. โรคระบบทางเดินปัสสาวะในเรื่องอาการ การใช้สมุนไพร และสารเคมีที่ออกฤทธิ์
ต่อการรักษาโรคต่างๆ
2. โรคหัวใจและหลอดเลือดในเรื่องอาการ การใช้สมุนไพร และสารเคมีที่ออกฤทธิ์
ต่อการรักษาโรคต่างๆ
3. ตัวอย่างของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันจากสมุนไพร

ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.

แนะนาวิชาและเข้าสูบ่ ทเรียน
บรรยายประกอบสไลด์
พัก
สาธิตการประยุกต์ใช้
ซักถามและสรุป
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สื่อกำรสอน

1. เอกสารประกอบคาสอน
2. powerpoint presentation
3. คอมพิวเตอร์
4. เครื่องและจอฉายภาพ
5. พืชสมุนไพรสด สมุนไพรแห้ง และภาพประกอบ
6. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพร

กำรประเมินผล สอบทฤษฎีข้อสอบ MCQ 5 ตัวเลือก
หนังสืออ้ำงอิง
ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย (2534) ยาและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ. กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 2543 คู่มือผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรเพื่อ
เศรษฐกิจชุมชน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ทหารผ่านศึก
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 2543 คู่มือผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางค์เพื่อ
เศรษฐกิจชุมชน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ทหารผ่านศึก
อรุณพร อิฐรัตน์ สมุนไพรไทยเทศ เล่ม 1 และ 2
อรุณพร อิฐรัตน์ เภสัชเวทแผนใหม่ 2540 สงขลา : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ. 2554 กลุม่ งานพัฒนาวิชาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร สถาบันการแพทย์แผนไทย
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แผนกำรสอน
ครั้งที่
เรื่อง

5
(บรรยาย) - สมุนไพรที่ใช้ในโรคระบบทางเดินหายใจ
- สมุนไพรที่ใช้ในโรคระบบประสาท
(ปฏิบัติ) - ศึกษาสมุนไพรที่ใช้ในโรคระบบทางเดินหายใจและโรคระบบประสาท

อำจำรย์ผู้สอน

(บรรยาย) รศ.ดร.อรุณพร อิฐรัตน์
(ปฎิบัติ) รศ.ดร.อรุณพร อิฐรัตน์
อ.ปิยะพล พูลสุข
อ.เบญจพล แตงบัว
อ.มารีย์ลกั ษณ์ อมรรังสรรค์
อ.จักรพรรณพงษ์ ธีรปณิธาน

วัตถุประสงค์

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. เข้าใจโรคและอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ และสมุนไพรที่ใช้
2. เข้าใจโรคและอาการของโรคระบบประสาทและสมุนไพรที่ใช้

เนื้อหำ

1. โรคระบบทางเดินหายใจ ในเรื่องอาการ การใช้สมุนไพร และสารเคมีที่ออกฤทธิ์
ต่อการรักษาโรคต่างๆ
2. โรคระบบประสาทในเรื่องอาการ การใช้สมุนไพร และสารเคมีที่ออกฤทธิ์
ต่อการรักษาโรคต่างๆ
3. ตัวอย่างของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันจากสมุนไพร

ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
1.
2.
3
4.
5.

แนะนาวิชาและเข้าสูบ่ ทเรียน
บรรยายประกอบสไลด์
พัก
สาธิตการประยุกต์ใช้
ซักถามและสรุป
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สื่อกำรสอน

1. เอกสารประกอบคาสอน
2. powerpoint presentation
3. คอมพิวเตอร์
4. เครื่องและจอฉายภาพ
5. พืชสมุนไพรสด สมุนไพรแห้ง และภาพประกอบ
6. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพร

กำรประเมินผล สอบทฤษฎีข้อสอบ MCQ 5 ตัวเลือก
หนังสืออ้ำงอิง
ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย (2534) ยาและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ. กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 2543 คู่มือผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรเพื่อ
เศรษฐกิจชุมชน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ทหารผ่านศึก
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 2543 คู่มือผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางค์เพื่อ
เศรษฐกิจชุมชน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ทหารผ่านศึก
อรุณพร อิฐรัตน์ สมุนไพรไทยเทศ เล่ม 1 และ 2
อรุณพร อิฐรัตน์ เภสัชเวทแผนใหม่ 2540 สงขลา : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ. 2554 กลุม่ งานพัฒนาวิชาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร สถาบันการแพทย์แผนไทย
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แผนกำรสอน
ครั้งที่
เรื่อง

6
(บรรยาย) สมุนไพรในธุรกิจสปา
(ปฏิบัติ) ศึกษาตัวอย่างพืชสมุนไพรที่ใช้ในธุรกิจสปา

อำจำรย์ผู้สอน

(บรรยาย) ผศ.ดร.นวลจันทร์ ใจอารีย์
(ปฏิบัติ) ผศ.ดร.นวลจันทร์ ใจอารีย์
อ.ปิยะพล พูลสุข
อ.เบญจพล แตงบัว
อ.มารีย์ลกั ษณ์ อมรรังสรรค์

วัตถุประสงค์

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. เข้าใจธุรกิจสปา โดยสังเขป
2. รู้จักพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นสีธรรมชาติและนามาประยุกต์ใช้ได้

เนื้อหำ

1. ความหมายสปา และคาทีเ่ กี่ยวข้อง
2. ชนิดสมุนไพรแบ่งตามสารสาคัญและหน้าที่การออกฤทธิ์ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์สปา
3. ตัวอย่างการประยุกต์ใช้พืชสมุนไพรดังกล่าว พร้อมสาธิตตัวอย่างที่นักศึกษาสามารถ
ทาได้เอง
4. ศึกษาสมุนไพรที่ใช้ในสปา ในเนื้อหาของสารสาคัญ การสกัดเพือ่ นามาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ในแง่ medical spa aromatherapy

ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
1. แนะนาวิชาและเข้าสูบ่ ทเรียน
2. บรรยายประกอบสไลด์
3. พัก
4. สาธิตการประยุกต์ใช้
5. ซักถามและสรุป
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สื่อกำรสอน

1. เอกสารประกอบคาสอน
2. powerpoint presentation
3. คอมพิวเตอร์
4. เครื่องและจอฉายภาพ
5. พืชสมุนไพรสด สมุนไพรแห้ง และภาพประกอบ
6. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพร

กำรประเมินผล สอบทฤษฎีข้อสอบ MCQ 5 ตัวเลือก
หนังสืออ้ำงอิง
1. พิมพร ลีลาพรพิสิฐ. เครื่องสาอางธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์สาหรับผิวหนัง .โอเดียนสโตร์ กรุงเทพ. 2550
2. สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 2543 คู่มือผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางเพื่อ
เศรษฐกิจชุมชน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ทหารผ่านศึก
3. สถาบันการแพทย์แผนไทย คู่มือฝึกอบรมสปาไทยเพื่อสุขภาพ 2551โรงพิมพ์ทหารผ่านศึก กรุงเทพ
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แผนกำรสอน
ครั้งที่
เรื่อง

7
(บรรยาย) แพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพ

อำจำรย์ผู้สอน

(บรรยาย) อ.ดร.จุไรรัตน์ บุญรวบ

วัตถุประสงค์

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. เข้าใจหลักการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย
2. เข้าใจการใช้สมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพ หรือปรับธาตุให้ร่างกายเกิดสมดุล

เนื้อหำ

1. หลักการแพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพ
2. การเลือกสมุนไพรปรับธาตุในร่างกาย
3. แนวคิดกับรสยากับฤทธิ์ที่ใช้รักษาโรค

ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
1. แนะนาวิชาและเข้าสู่บทเรียน 10 นาที
2. บรรยายประกอบสไลด์
110 นาที
3. พัก
10 นาที
4. สาธิตการประยุกต์ใช้
100 นาที
5. ซักถามและสรุป
10 นาที
สื่อกำรสอน

1. เอกสารประกอบคาสอน
2. powerpoint presentation
3. คอมพิวเตอร์
4. เครื่องและจอฉายภาพ
5. พืชสมุนไพรสด สมุนไพรแห้ง และภาพประกอบ
6. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพร

กำรประเมินผล สอบทฤษฎีข้อสอบ MCQ 5 ตัวเลือก
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หนังสืออ้ำงอิง
1.
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ (2544) ประชาสังคมกับสุขภาพ นนทบุรี แผนงานวิจัยสังคมและ
สุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
2.
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ นงลักษณ์ ตรงศีลสัตย์ และพจน์ กริชไกรวรรณ (2545) มิติสุขภาพ
กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อสร้างสุขภาวะ นนทบุรี แผนงานวิจัยสังคมและสุขภาพ สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข
3.
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ (2547) ทิศทางภูมปิ ัญญาสุขภาพวิถีไทย แนวคิดและยุทธศาสตร์
การสร้างและกาจัดการองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์
ทางเลือก บทความวิชาการนาเสนอในการประชุมวิชาการเรือ่ งภูมิปัญญาไทย สุขภาพวิถีไท
เพื่อชาวไทยและชาวโลก ณ.ศูนย์นิทรรศการและการประชุม อิมเพค เมืองทองธานี นนทบุรี
วันที่ 1-3 กันยายน 2547
4.
เฉก ธนะศิริ (2544) ทาอย่างไรชีวิตจะยืนยาวและมีความสุข บริษัทดอกหญ้ากรุ๊ป กรุงเทพฯ
5.

เฉลียว ปิยะชน (2534) อายุรเวทศาสตร์แห่งชีวิต โรงพิมพ์สงเคราะห์องค์การทหารผ่านศึก
กรุงเทพฯ

6.

เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ (2544) กำรแพทย์แผนไทยกำรแพทย์แบบองค์รวม โรงพิมพ์
สงเคราะห์องค์การทหารผ่านศึก กรุงเทพฯ

7.

พระยาพิศณุประสาทเวช ซ(2529) เวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สงั เขป เล่ม 1-3 ดวงดีการพิมพ์
กรุงเทพฯ

8.

มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิม (2535) ตำรำกำรแพทย์ไทยเดิม (แพทย์ศาสตร์
สงเคราะห์) ฉบับอนุรักษ์ โรงพิมพ์สามเจริญพานิช กรุงเทพฯ

9.

ไมตรี สุทธิจิตต์ (2543) กำรดูแลสุขภำพแบบองค์รวม สำหรับผู้ติดเชื้อ เอชไอวี เอกสาร
ประกอบการสัมมนา เรื่อง การใช้สมุนไพรสาหรับผู้ติดเชื้อ เอชไอวี สถาบันการแพทย์แผน
ไทย และ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 17-19 เมษายน 2543 ณ ห้อง
ตะกั่วป่า โรงแรมเจบี หาดใหญ่ สงขลา

10.

Lad, V. (1985) Ayuraveda, The Science of Self-healing, Lotus Press Santa Fe ,
New Maxico, USA.
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แผนกำรสอน
ครั้งที่
เรื่อง

8
(บรรยาย) พืชพิษและการแก้พษิ
(ปฏิบัติ) ตัวอย่างพืชที่มีพิษ

อำจำรย์ผู้สอน

(บรรยาย) อ.ดร.ผกากรอง ทองดียิ่ง
(ปฏิบัติ) อ.ดร.ผกากรอง ทองดียิ่ง
อ.เบญจพล แตงบัว
อ.มารีย์ลกั ษณ์ อมรรังสรรค์

วัตถุประสงค์

เนื้อหำ

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายสมุนไพรในเชิงวิทยาศาสตร์ สามารถนาฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ไป
เปรียบเทียบกับยาแผนปัจจุบันทีเ่ ป็นพิษของพืชในระบบต่างๆ
2. รู้จักสมุนไพรที่มีพิษ ในแง่สารสาคัญ ฤทธิ์ กลไกการออกฤทธิ์ วงศ์ ตัวอย่าง
สมุนไพร
1. สารเคมีที่ทาให้เกิดอันตรายต่อระบบของร่างกาย
2. ตัวอย่างพืชพิษและพิษที่เกิด
3. หลักการและ วิธีการแก้พิษ

ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
1. แนะนาวิชาและเข้าสูบ่ ทเรียน
2. บรรยายประกอบสไลด์
3. พัก
4. สาธิตการประยุกต์ใช้
5. ซักถามและสรุป
สื่อกำรสอน

10
110
10
100
10

1. เอกสารประกอบคาสอน
2. powerpoint presentation
3. คอมพิวเตอร์
4. เครื่องและจอฉายภาพ
5. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากสมุนไพร
29
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กำรประเมินผล สอบทฤษฎีข้อสอบ MCQ 5 ตัวเลือก
หนังสืออ้ำงอิง
1. ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย (2534) ยำและผลิตภัณฑ์จำกธรรมชำติ. กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
2. Frohne Pfander. A color Atlas of Poisonous Plants . Stuttgart, 1983.
3. รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กลุ . พืชพิษ. ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ และเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล 2530
4. Web site พืชพิษของกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
5. เต็ม สมิตินันทน์. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กรุงเทพมหานคร ส่วน
พฤกษศาสตร์ป่าไม้ สานักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 2544
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แผนกำรสอน
ครั้งที่
เรื่อง

9
(บรรยาย) สมุนไพรในโรคผิวหนัง และอื่นๆ (อาการเคล็ดขัดยอก, นอนไม่หลับ ไข้
และโรคเหา)
(ปฏิบัติ) ดูตัวอย่างสมุนไพรในโรคผิวหนัง และอื่นๆ (อาการเคล็ดขัดยอก,
นอนไม่หลับ ไข้ และโรคเหา)

อำจำรย์ผู้สอน

(บรรยาย) อ.ปฐมพงษ์ เผือกลี
(ปฏิบัติ) อ.ปฐมพงษ์ เผือกลี
อ.ปิยะพล พูนสุข
อ.เบญจพล แตงบัว
อ.มารียล์ ักษณ์ อมรรังสรรค์

วัตถุประสงค์

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. เข้าใจโรคและอาการของโรคผิวหนังและสมุนไพรที่ใช้รกั ษา
2. เข้าใจอาการเคล็ดขัดยอก นอนไม่หลับและไข้ และสมุนไพรที่ใช้รักษา
3. เข้าใจโรคและอาการของโรคเหาและสมุนไพรที่ใช้รักษา

เนื้อหำ
1. โรคระบบผิวหนัง ในเรื่องอาการ การใช้สมุนไพร และสารเคมีที่ออกฤทธิ์ต่อการรักษา
โรคต่างๆ
2. เรื่องอาการเคล็ดขัดยอก นอนไม่หลับและไข้ การใช้สมุนไพรและสารเคมีที่ออกฤทธิ์
ต่อการรักษาโรคต่างๆ
3. โรคเหา ในเรื่องอาการ การใช้สมุนไพร และสารเคมีที่ออกฤทธิ์ต่อการรักษาโรคต่างๆ
4. ตัวอย่างของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันจากสมุนไพร
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
1. แนะนาวิชาและเข้าสู่บทเรียน 10 นาที
2. บรรยายประกอบสไลด์
110 นาที
3 พัก
10 นาที
4. สาธิตการประยุกต์ใช้
100 นาที
5. ซักถามและสรุป
10 นาที
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สื่อกำรสอน

กำรประเมินผล

1. เอกสารประกอบคาสอน
2. powerpoint presentation
3. คอมพิวเตอร์
4. เครื่องและจอฉายภาพ
5. พืชสมุนไพรสด สมุนไพรแห้ง และภาพประกอบ
6. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สอบทฤษฎีข้อสอบ MCQ 5 ตัวเลือก

หนังสืออ้ำงอิง
ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย (2534) ยาและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ. กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 2543 คู่มือผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรเพื่อ
เศรษฐกิจชุมชน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ทหารผ่านศึก
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 2543 คู่มือผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางเพื่อ
เศรษฐกิจชุมชน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ทหารผ่านศึก
อรุณพร อิฐรัตน์ สมุนไพรไทยเทศ เล่ม 1 และ 2
อรุณพร อิฐรัตน์ เภสัชเวทแผนใหม่ 2540 สงขลา : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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แผนกำรสอน
ครั้งที่
เรื่อง

10
(บรรยาย) สมุนไพรกับการนวดไทยและหญิงหลังคลอด
(ปฏิบัติ) ดูตัวอย่างสมุนไพรที่ใช้กับการนวดไทยและหญิงหลังคลอด
(บรรยาย) อ.จิตพิสทุ ธิ์ จันทร์ทองอ่อน
(ปฏิบัติ) อ.จิตพิสุทธิ์ จันทร์ทองอ่อน
อ.ปิยะพล พูลสุข
อ.เบญจพล แตงบัว
อ.มารียล์ ักษณ์ อมรรังสรรค์
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. รู้จักแนวคิดการนวดแผนไทย
2. รู้จักแนวคิดการใช้แพทย์แผนไทยในหญิงหลังคลอด
3. รู้จักยาสมุนไพรที่ใช้ในการนวดไทย
4. รู้จักพืชสมุนไพรและตารับยาสมุนไพรที่ใช้ในหญิงหลังคลอด
1. แนวคิดการนวดไทย และการดูแลหญิงหลังคลอดด้วยแพทย์แผนไทย
2. สมุนไพรที่ใช้ในการนวดไทย รูปแบบ และการนาไปใช้ประโยชน์
3. สมุนไพรและตารับยาที่ใช้ในหญิงหลังคลอดและวิธีการใช้

อำจำรย์ผู้สอน

วัตถุประสงค์

เนื้อหำ

ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้

สื่อกำรสอน

กำรประเมินผล
หนังสืออ้ำงอิง

1. แนะนาวิชาและเข้าสู่บทเรียน
10 นาที
2. บรรยายประกอบสไลด์
110 นาที
3. พัก
10 นาที
4. สาธิตการประยุกต์ใช้
100 นาที
5. ซักถามและสรุป
10 นาที
1. เอกสารประกอบคาสอน
2. powerpoint presentation
3. คอมพิวเตอร์
4. เครื่องและจอฉายภาพ
5. พืชสมุนไพรสด สมุนไพรแห้ง และภาพประกอบ
6. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สอบทฤษฎีข้อสอบ MCQ 5 ตัวเลือก
อยู่ในเอกสารประกอบการบรรยาย
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แผนกำรสอน
ครั้งที่
เรื่อง
อำจำรย์ผู้สอน

วัตถุประสงค์

เนื้อหำ

11
(บรรยาย) ยาสามัญประจาบ้านจากสมุนไพรไทยที่ใช้บ่อย
(ปฏิบัติ) ศึกษาตัวอย่างสมุนไพรทีพ่ บในยาสามัญประจาบ้าน
(บรรยาย) อ. ภาณัฐ เดชะยนต์
(ปฏิบัติ) อ. ภาณัฐ เดชะยนต์
อ.ปิยะพล พูลสุข
อ.เบญจพล แตงบัว
อ.มารีย์ลกั ษณ์ อมรรังสรรค์
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. หลักคิดการตัง้ ตารับยารักษาโรคตามหลักแพทย์แผนไทย
2. ยาสามัญประจาบ้านจากแพทย์แผนไทยที่นิยมใช้
1. การตั้งตารับยาไทยกับการักษาโรคในแนวแพทย์แผนไทย
2. ยาสามัญประจาบ้านที่ใช้บอ่ ย ประโยชน์และวิธีการใช้

ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
1. แนะนาวิชาและเข้าสู่บทเรียน 10 นาที
2. บรรยายประกอบสไลด์
110 นาที
3. พัก
10 นาที
4. สาธิตการประยุกต์ใช้
100 นาที
5. ซักถามและสรุป
10 นาที
สื่อกำรสอน

1. เอกสารประกอบคาสอน
2. powerpoint presentation
3. คอมพิวเตอร์
4. เครื่องและจอฉายภาพ
5. พืชสมุนไพรสด สมุนไพรแห้ง และภาพประกอบ
สอบทฤษฎีข้อสอบ MCQ 5 ตัวเลือก

กำรประเมินผล
หนังสืออ้ำงอิง
อรุณพร อิฐรัตน์ เอกสารประกอบการสอน เภสัชกรรมแผนไทยกับการประยุกต์ใช้
กองประกอบโรคศิลป์ เภสัชกรรมไทย องค์การทหารผ่านศึก กรุงเทพฯ
34
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แผนกำรสอน
ครั้งที่
เรื่อง

13
(บรรยาย) อาหารเสริมจากสมุนไพร
(ปฏิบัติ) ตัวอย่างสมุนไพรและอาหารเสริม

อำจำรย์ผู้สอน

(บรรยาย) อ.ดร.สุมาลี ปานทอง
(ปฏิบัติ) อ.ดร.สุมาลี ปานทอง
อ.เบญจพล แตงบัว
อ.มารียล์ ักษณ์ อมรรังสรรค์

วัตถุประสงค์

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. เข้าใจคาว่าอาหารเสริมจากสมุนไพร Nutraceutical Functional Food
2. เข้าใจอาหารเสริมจากสมุนไพรที่มีในท้องตลาด

เนื้อหำ

1. ความหมายอาหารเสริมจากสมุนไพร Nutraceutical Functional Food
2. ศึกษาอาหารเสริมจากสมุนไพรที่มีในท้องตลาดในส่วนการเลือกซื้อ การใช้
ประโยชน์ ข้อควรระวัง
3. ตัวอย่างของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากสมุนไพร

ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
1. แนะนาวิชาและเข้าสูบ่ ทเรียน
2. บรรยายประกอบสไลด์
3. พัก
4. สาธิตการประยุกต์ใช้
5. ซักถามและสรุป
สื่อกำรสอน

10
110
10
100
10

1. เอกสารประกอบคาสอน
2. powerpoint presentation
3. คอมพิวเตอร์
4. เครื่องและจอฉายภาพ
5. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากสมุนไพร
35
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กำรประเมินผล สอบทฤษฎีข้อสอบ MCQ 5 ตัวเลือก
หนังสืออ้ำงอิง
ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย (2534) ยาและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ. กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 2543 คู่มือผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรเพื่อ
เศรษฐกิจชุมชน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ทหารผ่านศึก
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 2543 คู่มือผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางเพื่อ
เศรษฐกิจชุมชน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ทหารผ่านศึก
อรุณพร อิฐรัตน์ สมุนไพรไทยเทศ เล่ม 1 และ 2
อรุณพร อิฐรัตน์ เภสัชเวทแผนใหม่ 2540 สงขลา : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ตำรำงกำหนดคุณลักษณะของข้อสอบ (Table of Specification)
รำยวิชำพืชสมุนไพรในชีวิตประจำวัน (ผท.395)
ประจำภำคกำรศึกษำที่ 3/2560 สำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี
สอบวันที่ 1 สิงหำคม 2561
ลำดับ

1

เนื้อหำ

ผู้สอน

ความหมาย และหลักการทั่วไปของการใช้
สมุนไพร เพื่อให้มีประสิทธิภาพดี และ

รศ.ดร. อรุณพร

จำนวนข้อสอบปรนัย (ข้อ)
รวม ควำม ควำม กำร
จำ เข้ำใจ ประยุกต์
10 5
3
2

คุณภาพสมุนไพร
2
3

สมุนไพรที่ใช้ในโรคระบบทางเดินอาหาร
- สมุนไพรที่ใช้ในโรคระบบทางเดินปัสสาวะ
- สมุนไพรที่ใช้ในโรคหัวใจและหลอดเลือด

รศ.ดร. อรุณพร
รศ.ดร. อรุณพร

10
10

5
5

3
3

2
2

4

- สมุนไพรที่ใช้ในโรคระบบทางเดินหายใจ
- สมุนไพรที่ใช้ในโรคระบบประสาท

รศ.ดร. อรุณพร

10

5

3

2

5

สมุนไพรในธุรกิจสปา

ผศ.ดร.นวลจันทร์

10

5

3

2

6

การแพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพ

อ.ดร.จุไรรัตน์

10

6

2

2

7

พืชพิษ และการแก้พิษ

อ.ดร.ผกากรอง

10

5

3

2

8

สมุนไพรในโรคผิวหนัง และอื่นๆ (อาการ

อ.ปฐมพงษ์

10

5

3

2

เคล็ดขัดยอก, นอนไม่หลับ ไข้ และโรคเหา)
9

สมุนไพรกับการนวดไทยและหญิงหลังคลอด

อ.จิตพิสุทธิ์

10

5

3

2

10

ยาสามัญประจาบ้านจากสมุนไพรไทย
ที่ใช้บ่อย

อ.ภาณัฐ

10

5

3

2

11

อาหารเสริมจากสมุนไพร

อ.ดร.สุมาลี

10

5

3

2

110 56
ข้อ

32

22

รวมข้อสอบ
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