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บทท่ี 1 

 

บทน ำ 

 

ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำ 

หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

จัดการเรียนการสอนมาตั้ งแต่ปี  พ .ศ. 2557 โดยหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต                       

เป็นหลักสูตรคู่ขนานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน โดยมุ่งสร้างองค์ความรู้               

ทักษะ ประสบการณ์ความเช่ียวชาญในการแพทย์แผนจีน  เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้

ความสามารถ และมีจรรยาบรรณพร้อมให้บริการแก่ชุมชน และสังคม (คู่มือการด าเนินการ

หลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา (ปรับปรุงครั้งที่ 4), 2559) หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต มีการ

จั ด ก าร เรี ย น ก ารส อ น ใน ภ าคป ฏิ บั ติ  จึ งมี ค ว าม จ า เป็ น ต้ อ งมี นั ก วิ ท ย าศ าส ต ร์                           

ประจ าห้องปฏิบัติการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทั้งในส่วนของการบ ารุงรักษา การเตรียมความพร้อม            

ของห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ สารเคมี วัสดุ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งให้การสนับสนุน                       

แก่อาจารย์และนิสติ เพื่อส่งเสริมให้การด าเนนิการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

รายวิชา 328321 เภสัชวิทยาจีน 1 (Chinese Pharmacology I) เป็นรายวิชาส าหรับนิสิต

หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ช้ันปีที่ 4 มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับทฤษฎี วิวัฒนาการ

ทางคลินิกของยาสมุนไพรจีน รูปร่างลักษณะของยาสมุนไพรจีน รสชาติ กลิ่น แหล่งปลูก                 

และการเก็บเกี่ยวการปรุงยา คุณสมบัติ สรรพคุณ การออกฤทธิ์ การใช้ยาสมุนไพรจีนร่วมกัน 

ปริมาณการใช้ ข้อห้าม และข้อบ่งใช้ของกลุ่มยาสมุนไพรจีน ส าหรับการรักษา กลุ่มอาการต่าง ๆ 

(หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง, 2557) จึงมีภาคปฏิบัติ โดยก่อนการ

ปฏิบัตินั้น การจัดเตรียมอุปกรณ์และวิธีการใช้อุปกรณ์ ถือว่ามีความส าคัญอย่างมากส าหรับการ

เรียนการสอน เนื่องจากที่ผ่านมายังไม่มีรายละเอียดขั้นตอนในการปฏิบัติงานในแต่ละบทปฏิบัติการ 

ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ผู้ดูแลการเรียนภาคปฏิบัติของรายวิชานี้                

ต้องทราบถึงรายละเอียดของยาสมุนไพรจีน วัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการ

ปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนอาจารย์และนิสิตให้เป็นไปอย่างมีระบบ บรรลุวัตถุประสงค์               

และเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด จึงน ามาสู่แนวคิดในการพัฒนางานตนเอง โดยการจัดท าคู่มือ

บทปฏิบัติการรายวิชาเภสัชวทิยาจนี 1   

ส าหรับบทปฏิบัติการรายวิชาเภสัชวิทยาจีน 1 นักวิทยาศาสตร์มีหน้าที่รับผิดชอบในการ

จัดเตรียมยาสมุนไพรจีน วัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามบทปฏิบัติการในแต่ละบท 



2 

ควบคุมดูแลระหว่างปฏิบัติการ การจัดการหลังจากเสร็จสิ้นบทปฏิบัติการ ตลอดจนการ

จัดเตรียมห้องสอบและข้อสอบส าหรับการสอบในภาคปฏิบัติการ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพจึงจ าเป็นต้องมีคูม่อืบทปฏิบัติการในรายวิชาดังกล่าว 

 

วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำคู่มือ 

1. เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ มีความเข้าใจในการบริหารจัดการ หลักเกณฑ์ วิธีการ

ปฏิบัติ และรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานในบทปฏิบัติการ ของรายวิชาเภสัชวทิยาจนี 1 
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานบทปฏิบัติการของรายวิชาเภสัชวิทยาจีน 1 สามารถปฏิบัติงาน

แทนกันได้ 

3. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกปีการศึกษา 

 

ขอบเขตกำรจัดท ำคู่มือ 

คู่มือปฏิบัติงาน บทปฏิบัติการรายวิชาเภสัชวิทยาจีน 1 ส าหรับนักวิทยาศาสตร์

หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นคู่มือ                

บทปฏิบัติการในภาคปฏิบัติ ให้บริการกับนิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิตช้ันปีที่ 4                 

ในภาคการศึกษาที่  1  ซึ่ งครอบคลุมถึ งขั้ นตอนการจัด เตรียมยาสมุ น ไพรจีน  วัสดุ                        

และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การจัดการหลังจากจบบทปฏิบัติการ และการจัดเตรียมห้องสอบ

ส าหรับการสอบในภาคปฏิบัติ โดยการด าเนินการต่าง ๆ จะอยู่ในการควบคุม ดูแลของอาจารย์

ผูร้ับผิดชอบรายวิชา 

 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. นักวิทยาศาสตร์ที่รับผิดชอบบทปฏิบัติการรายวิชาเภสัชวิทยาจีน 1 มีความเข้าใจ      

ในการบริหารจัดการ หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติ และรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานในบท

ปฏิบัติการ ของรายวิชาเภสัชวทิยาจนี 1 

2. นักวิทยาศาสตร์มีแนวทาง ขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และเป็น

มาตรฐานเดียวกันทุกปีการศึกษา 

 

นิยำมศัพท์เฉพำะ/ค ำจ ำกัดควำม 

นักวิทยาศาสตร์ หมายถึง เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการ ที่ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน

การจัดการเรียนการสอนให้แก่อาจารย์ 
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การแพทย์แผนจีน หมายถึง การกระท าต่อมนุษย์หรือมุ่งหมายจะกระท าต่อมนุษย์

เกี่ยวกับการตรวจโรค การวินจิฉัยโรค การบ าบัดโรค การป้องกันโรค การสง่เสริมและการฟื้นฟู

สุขภาพโดยใช้ความรู้แบบแพทย์แผนจนี (ต ารับยาจนีที่ใช้บ่อยในประเทศไทย, 2554) 

เภสัชวิทยาจีน หมายถึง รายวิชาที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับทฤษฎี วิวัฒนาการ              

ทางคลินิกของยาสมุนไพรจีน รูปร่างลักษณะของยาสมุนไพรจีน รสชาติ กลิ่น แหล่งปลูก                   

และการเก็บเกี่ยว การปรุงยา คุณสมบัติ สรรพคุณ การออกฤทธิ์ การใช้ยาสมุนไพรจีนร่วมกัน 

ปริมาณการใช้ ข้อห้าม และข้อบ่งใช้ของกลุ่มยาสมุนไพรจีน ส าหรับการรักษากลุ่มอาการต่าง ๆ 

(หลักสูตรการแพทย์แผนจนีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง, 2557) 

ยาสมุนไพรจีน หมายถึง ยาที่ได้จากพืช สัตว์ ธาตุ และอื่น ๆ (ศาสตร์ยาสมุนไพรจีน, 

2554) 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หมายถึง ขอ้มูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ 

ของแต่ละรายวิชา เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้                  

ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ซึ่งแต่ละรายวิชาจะก าาหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับ

วัตถุประสงค์และรายละเอียดของเนื้อหาความรู้ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝังทักษะต่าง ๆ 

ตลอดจนคุณลักษณะอื่น ๆ ที่นิสิตจะได้รับการพัฒนาให้ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย

ของรายวิชา มีการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน วิธีการเรียนการสอน 

การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสื่อทางวิชาการอื่น ๆ ที่จ าเป็นส าหรับ

การเรียนรู้ นอกจากนี้ยังก าหนดยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

และจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จอย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา                      

ให้ครบทุกรายวิชา ซึ่งประกอบด้วย 7 หมวด ดังนี้ (หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑติ หลักสูตร

ปรับปรุง, 2557) 

 1. หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 2. หมวดที่ 2 จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค์ 

 3. หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 4. หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสติ 

 5. หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

 6. หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 7. หมวดที่ 7 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนนิการของรายวิชา 

 

 



 บทท่ี 4  

 

เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

 

แผนการปฏิบัติงาน 

 คู่มือปฏิบัติงาน บทปฏิบัติการ รายวิชาเภสัชวิทยาจีน 1 ส าหรับการเรียนการสอน          

ของหลักสูตรการแพทย์แผนจนีบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา มีแผนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 1. การรับรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 

 2. การตรวจสอบความพร้อมการจัดการบทปฏิบัตกิาร 

 3. การจัดซือ้จัดจ้างวัสดุหรือครุภัณฑ์การศึกษา 

 4. การด าเนนิงานบทปฏิบัติการแตล่ะสัปดาห์ 

 5. การตรวจสอบความเรียบรอ้ยและจัดเก็บ 

 มีขัน้ตอนในการด าเนนิงานแต่ละแผนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 

ตาราง 2 แผนการปฏิบัตงิานบทปฏิบัตกิาร รายวิชาเภสัชวิทยาจนี 1 

แผนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนนิการ 

การรับรายละเอียด

รายวิชา (มคอ.3) 

รับรายละเอียดของรายวิชาเภสัชวิทยาจีน 1 

(มคอ.3) จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

พร้อมน ามาศึกษาและท าความเข้าใจ เพ่ือ

เตรียมพร้อมในการจัดการบทปฏิบัติการ 

กอ่นเปิดภาคเรียน

อย่างน้อย 3 สัปดาห ์

การตรวจสอบความ

พร้อมการจัดการบท

ปฏิบัตกิาร 

นักวิทยาศาสตร์ด าเนินการตรวจสอบ

ราย ล ะ เอี ย ด ข อ ง ร า ย วิ ช า  (ม ค อ .3 ) 

ตรวจสอบวันและเวลาที่มีบทปฏิบั ติการ 

ตรวจสอบจ านวนนิสิต ตรวจสอบความ

พร้อมวัสดุ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการให้อยู่ใน

สภาพพร้อมใช้งาน  

ก่อนเร่ิมเรยีน

ปฏิบัตกิารอย่างน้อย 

2 สัปดาห์ 

การจัดซือ้จัดจ้างวัสดุ

ห รื อ ค รุ ภั ณ ฑ์

การศึกษา 

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุหรือครุภัณฑ์ 

ถ้าหากมีไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ 

ก่อนเร่ิมเรยีน

ปฏิบัตกิารอย่างน้อย 

2 สัปดาห์ 
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ตาราง 2 แผนการปฏิบัติงานบทปฏิบัตกิาร รายวิชาเภสัชวิทยาจนี 1 (ต่อ) 

แผนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนนิการ 

การด า เนินงานบท

ป ฏิ บั ติ ก า ร แ ต่ ล ะ

สัปดาห์ 

ก่อนเรียนภาคปฏิบัติ นักวิทยาศาสตร์เตรียม

วัสดุ  อุ ปกรณ์  แ ล ะห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารให้

เรียบร้อย โดยนักวิทยาศาสตร์ช่วยดูแล 

ระหว่างการท าปฏิบัติการให้เป็นไปได้ด้วย

ความเรียบรอ้ย  

จัดเตรียมก่อนเร่ิมเรยีน

ปฏิบัตกิารอย่างน้อย 

3 วัน 

ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม

เรียบรอ้ยและจัดเก็บ 

เมื่อสิ้นสุดภาคปฏิบั ติการในแต่ละค ร้ัง                    

ท าการตรวจสอบความเรียบ ร้อยของ

ห้องปฏิบั ติการ วัสดุ และอุปกรณ์พร้อม

จัดเก็บให้เรยีบรอ้ย 

หลังจบปฏิบัติการ 

 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน ประกอบไปด้วย การรับรายละเอียดรายวิชา

เภสัชวิทยาจีน 1 จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา เพ่ือศึกษาและท าความเข้าใจก่อนเร่ิมการ

จัดการบทปฏิบัติการ เพ่ือน าไปสูข่ั้นตอนการตรวจสอบความพร้อมการจัดการบทปฏิบัติการ ว่า

พร้อมหรือไม ่หากไม่พร้อมใช้งาน นักวิทยาศาสตร์จะปรึกษากับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาใน

การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุหรือครุภัณฑ์การศึกษาเพ่ือให้เพียงพ่อต่อการใช้งาน เมื่อวัสดุ อุปกรณ์

ต่าง ๆ พร้อม ก็สามารถด าเนินงานบทปฏิบัติการในแต่ละสัปดาห์ เมื่อเสร็จสิ้นบทปฏิบัติการ

นักวิทยาศาสตร์จะตรวจสอบความเรียบร้อยและจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ  โดยขั้นตอน

ทั้งหมดได้รวบรวมเป็นค าบรรยาย รวมทั้งรูปภาพประกอบ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถมอง

ภาพรวมได้เข้าใจมากขึน้ โดยมีขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน ดังนี้ 
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พร้อม 

ไม่พร้อม 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพ 5 ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

 

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการรับรายละเอียดของรายวิชาเภสัชวิทยาจนี 1 (มคอ.3) 

 1. รับรายละเอียดของรายวิชาเภสัชวิทยาจีน 1 (มคอ.3) จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

เป็นไฟลเ์อกสารฉบับสมบูรณ์ หรือเป็นเอกสาร ก่อนเปิดภาคเรียน อย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

 2. ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ของรายวิชาเภสัชวิทยาจีน 1 (มคอ.3) โดยในเอกสาร                   

มีข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของรายวิชาเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน

สอดคล้องและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ของหลักสูตร มีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของเนื้อหา

ความรูใ้นรายวิชา ตลอดจนทักษะในดา้นต่าง ๆ ที่นิสิตจะได้รับการพัฒนาให้ประสบความส าเร็จ

ตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา มีการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน

การรับรายละเอียดรายวชิาเภสัชวทิยาจีน 1   

ความพร้อมการจัดการ

บทปฏิบัติการ 

ข้ันตอนการด าเนินงานในแต่ละบทปฏิบัติการ 

การจัดการหลังจบบทปฏิบัติการ 

สรุปผลการเรียนรู ้

ความปลอดภัยขณะปฏิบัติบทปฏิบัติการ 

 

จัดซือ้/จัดหา 
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วิธีการเรียนการสอน การประเมินผลในรายวิชา ต าราและเอกสารหลักที่นิสิตจะสามารถค้นคว้า

เพ่ิมเตมิได้ ตลอดจนการด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวิชา  

 3. ท าความเข้าใจการจัดการ การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ของรายวิชา               

เภสัชวิทยาจีน 1 โดยเฉพาะแผนการสอนในช่ัวโมงภาคปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งหมด 13 บทปฏิบัติการ 

เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้แก่อาจารย์ ส่งเสริมให้การด าเนินการเรียนการสอน

เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

 

ขั้นตอนการตรวจสอบความพร้อมการจัดการบทปฏิบัตกิาร 

 1. ตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เภสัชวิทยาจีน 1 ส ารวจแผนการสอนใน

แตล่ะสัปดาห์ว่าสัปดาห์ใดที่มีภาคปฏิบัติ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสอดคลอ้งและเป็นไป

ตามที่วางแผนไว้ ก่อนเปิดภาคเรียนอย่างน้อย 3 สัปดาห์ 

 2. ตรวจสอบวัน และเวลา ที่มีการจัดการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ หากมีสัปดาห์ใด

ที่ตรงกับวันหยุด ท าการปรึกษาอาจารย์ผู้สอนในสัปดาห์น้ันว่าจะมีแนวทางการจัดการเรียนการ

สอนอยา่งไร 

 3 . ตรวจสอบจ าน วน นิสิ ต  ที่ เ รียนภาคปฏิ บั ติ ในรายวิ ช า เภสั ชวิท ยาจี น  1                                  

ในภาคการศึกษาน้ัน ๆ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์กองบริการการศึกษา                        

มหาวิทาลัยพะเยา https://does.up.ac.th/ หรือ โทรไปสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 

ต่อ 1029 เพ่ือที่ทราบจ านวนนิสติแล้ว จะไดเ้ตรียมจ านวนยาสมุนไพรจีน วัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง ให้เพียงพอกับการใช้จัดการเรียนการสอน 

 4. ตรวจสอบความพร้อมของยาสมุนไพรจีน Dressing forceps ถุงมือแพทยไ์ซซ์ S และ M 

กล่องพลาสติกใสพร้อมฝาปิดส าหรับใส่ยาสมุนไพรจีน ขนาด 10.9 x10.9x6 (กxยxส) 

เซนติเมตร ว่ามีเพียงพอหรือไม่ โดยต้องปรึกษากับอาจารย์ผู้สอนว่าจะใช้ยาสมุนไพรจีน                   

ชนิดใดบ้าง ในแต่ละสัปดาห์  โดยยาสมุนไพรจีนทั้งหมด จัดเก็บอยู่ที่ห้องเรียน CE07302                     

และวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ จัดเก็บอยู่ที่ห้องเรียน CE07301 

 5 . ตรวจสอบความพ ร้อมของห้ อ งส าห รับ ใช้ ในการจั ดการเรียนการสอน                              

ทั้งในภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ ในรายวิชาเภสัชวิทยาจีน 1 ซึ่งหลักสูตรการแพทย์แผนจีน

บัณฑิต มีห้องประจ าส าหรับรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับยาสมุนไพรจีนคืออาคารเรียนรวมหลังใหม่ 

ห้องเรียน CE07302 โดยจะต้องท าการตรวจสอบอุปกรณ์ สนับสนุนภายในห้อง  เช่น 

โสตทัศนูปกรณ์ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ อ่างล้างมอื โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ 

 

https://does.up.ac.th/%20หรือ
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ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจัดจ้างวัสดุหรอืครุภัณฑ์การศึกษา 

 1. วางแผนร่วมกับอาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา ว่ามีรายการวัสดุหรือครุภัณฑ์

การศึกษาใดที่จะท าการจัดซือ้จัดจ้าง พร้อมก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรายการ

วัสดุหรือครุภัณฑ์การศึกษาที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้าง 

 2. ประสานงานกับหัวหน้างานห้องปฏิบัติการ เพ่ือตรวจสอบงบประมาณที่หลักสูตร

ได้รับ 

 3. ประสานงานกับบริษัท เพ่ือขอใบเสนอราคา จ านวน 3 บรษิัท 

 4. ด า เนินการจัดท าใบขออนุมั ติจั ดซื้ อ /จ้าง (มพ .กค .01) ในระบบ E-Budget 

มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อกรอกข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้ว ให้จัดพิมพ์เอกสารใบขออนุมัติ

จัดซื้อ/จ้าง พร้อมใบเสนอราคา ใบเสนอราคาคู่เทียบ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ

วัสดุหรือครุภัณฑ์การศึกษา ส่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุคณะ เพ่ือให้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป                        

งานพัสดุคณะจะท าการแจ้งกลับมาหากรายการที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีข้อมูลรายการ

วัสดุคงคลังในโปรแกรม Microsoft Dynamics Ax 2009 นักวิทยาศาสตร์จะต้องท าเร่ือง                    

ขอเพ่ิม เติมรายการวัสดุคงคลังในโปรแกรม  Microsoft Dynamics Ax 2009 โดยจัดท า

เอกสารแนบท้ายการขอเพ่ิมรายการวัสดุสง่ให้งานพัสดุคณะก่อน 

 5. เมื่อขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างได้รับการอนุมัติแล้ว อาจารย์หรือนักวิทยาศาสตร์ท า

การตรวจสอบวัสดุหรือครุภัณฑ์การศึกษาที่ไดรั้บ เมื่อตรวจสอบครบถ้วนแล้ว นักวิทยาศาสตร์

ท าการจัดเก็บเข้าที่ให้เรยีบรอ้ย 

 

ขั้นตอนการด าเนนิงานบทปฏิบัตกิารแต่ละสัปดาห์  

 การด าเนินงานในแต่ละสัปดาห์ของรายวิชาเภสัชวิทยาจีน 1 นี้ มีทั้งหมด 17 สัปดาห์              

ซึ่ งประกอบไปด้วย ภาคบรรยายโดยอาจารย์ผู้สอน จ านวน 2 สัปดาห์  ภาคปฏิบั ติ                     

จ าน วน  13  สั ป ด าห์  แล ะภาคก ารสอบบ รรยายและปฏิ บั ติ  จ าน วน  2  สั ป ด าห์                                  

โดยนักวิทยาศาสตร์จะให้บริการในภาคปฏิบัติในสัปดาห์ที่ 3 – 17 นักวิทยาศาสตร์มีหน้าที่                    

ในการจัดเตรียมยาสมุนไพรจีน วัสดุและอุปกรณ์ ต่าง ๆ ในส่วนของการบรรยายเนื้อหา 

รายละเอียดต่าง ๆ ระหว่างการปฏิบั ติการน้ัน อาจารย์จะเป็นผู้ด า เนินการทั้ งหมด                        

โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
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 สัปดาห์ที ่1 ภาคบรรยาย เรื่อง บทน า ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 

  - การวิวัฒนาการทางคลินิกของยาจีน 

  - แหลง่ปลูกยาและการเก็บเกี่ยวยาจีน 

  - การปรุงยาจีน 

  - ทฤษฎียาจีน 

 ในสัปดาห์ที่ 1 จะเป็นภาคบรรยายทั้งหมด โดยอาจารย์ผู้สอนจะบรรยายตามแผนการสอน                  

ผ่านสื่อภาพน่ิง PowerPoint  

 

 สัปดาห์ที่ 2 ภาคบรรยาย เรื่อง บทน า ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 

  - การใช้ยาจีนร่วมกัน 

  - ข้อห้ามของการใช้ยาจีน 

  - ปรมิาณและการใช้ยาจีน 

 ในสัปดาห์ที่ 2 จะเป็นภาคบรรยายทั้งหมด โดยอาจารย์ผู้สอนจะบรรยายตามแผนการสอน 

ผ่านสื่อภาพน่ิง PowerPoint  

 

 สัปดาห์ที่ 3 ภาคปฏิบัติ บทปฏิบัติการที่ 1 เรื่อง กลุ่มยาขจัดอาการภายนอก 

ประเภทกระจายลมหนาว 

  บทปฏิบัติการที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตรู้จักรูปร่างลักษณะ กลิ่น รสชาติ 

ของยาสมุนไพรจีนในกลุ่มยาขจัดอาการภายนอก ประเภทกระจายลมหนาว 

  ก่อนเรยีนภาคปฏิบัต ิ 

  1) นักวิทยาศาสตร์จัดเตรียมยาสมุนไพรจีนและวัสดุอุปกรณ์ ดังนี ้ 

   1.1) หมาหวง (麻黄) 

   1.2) กุ้ยจือ (กิ่งอบเชย) (桂枝) 

   1.3) จื่อซูเย่ (紫苏叶) 

   1.4) จิง้เจียซุ้ย (荆芥/荆芥穗) 

   1.5) ฝางเฟิง (防风) 

   1.6) เชียงหัว (羌活) 

   1.7) ไป๋จื่อ (白芷)  

   1.8) ชังเอ๋อจื่อ (苍耳子) 

   1.9) ซินอี๋ (辛夷) 
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   1.10) เกาเปิ่น (藁本) 

   1.11) ซี่ซนิ (细辛) 

   1.12) จื่อซูเกิ่ง (紫苏梗) 

   1.13) กล่องพลาสติกสี่ เหลี่ยมใสพร้อมฝาปิด ขนาด 10.9x10.9x6 

เซนติเมตร จ านวน 12 ใบ/กลุ่ม  

   1.14) Dressing Forceps ขนาด 13 เซนติเมตร จ านวน 3 ชิน้/กลุม่ 

   1.15) ถุงมอืแพทย์ไซซ ์S หรือ M 1 คู่/คน 

  2) บรรจุยาสมุนไพรจีนลงในกล่องพลาสติกใสขนาด 10.9x10.9x6 เซนติเมตร 

โดยบรรจุลงชนิดละกลอ่ง ก าหนดปริมาณยาสมุนไพรจีนให้พอดต่ีอกลอ่ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 6 ยาสมุนไพรจีน วัสดุและอุปกรณท์ี่ใช้ในบทปฏิบัตกิารที่ 1 

(3) จื่อซูเย่ (4) จิง้เจียซุ้ย (1) หมาหวง (2) กุย้จือ (กิ่งอบเชย) 

(5) ฝางเฟิง (6) เชียงหัว (7) ไป๋จื่อ (8) ชังเอ๋อจื่อ 

(9) ซินอี ๋ (10) เกาเปิ่น (11) ซี่ซนิ (12) จื่อซูเกิ่ง 

(13) กล่องพลาสติกใส                    (14) Dressing Forceps                         (15) ถุงมอืแพทย์ 
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  ระหว่างเรยีนภาคปฏิบัต ิ 

  อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้บรรยายรายละเอียดต่าง ๆ ของยาสมุนไพรจีน รูปร่าง

ลักษณะ รสชาติ กลิ่น แหล่งปลูกและการเก็บเกี่ยว การปรุงยา คุณสมบั ติ สรรพคุณ                           

การออกฤทธิ์ การใช้ยาสมุนไพรจีนร่วมกัน ปริมาณการใช้ ข้อห้าม และข้อบ่งใช้ของกลุ่มยา

สมุนไพรจีน ส าหรับการรักษากลุ่มอาการต่าง ๆ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ ควบคุมปฏิบัติการ ดูแล

นิสิตในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ให้นิสิตสวมถุงมือแพทย์ตลอดเวลา และดูแลความเรียบร้อยใน

ขณะที่มกีารจัดการเรียนการสอนแต่ละบทปฏิบัติการ 

  หลังเรียนภาคปฏิบัต ิ 

  - นักวิทยาศาสตร์จัดเก็บยาสมุนไพรจีนแตล่ะชนิดลงขวดโหล/กลอ่งพลาสติกเดิม 

แล้วปิดฝาขวดโหล/กล่องพลาสติกให้เรยีบรอ้ย  

  - นักวิทยาศาสตร์เช็คจ านวน Dressing Forceps ให้ครบตามจ านวน แล้วล้าง

ท าความสะอาด ตากให้แห้งแลว้เก็บเข้าที่ให้เรยีบรอ้ย 

  - นักวิทยาศาสตร์ตรวจเช็คความเรียบร้อยห้องปฏิบั ติการ ปิดอุปกรณ์

สนับสนุนภายในห้อง เช่น โสตทัศนูปกรณ์ หลอดไฟ  เครื่องปรับอากาศ 

 

 สัปดาห์ที่ 4 ภาคปฏิบัติ บทปฏิบัติการที่ 2 เรื่อง กลุ่มยาขจัดอาการภายนอก 

ประเภทกระจายลมร้อน 

  บทปฏิบัติการที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสติรู้จักรูปร่างลักษณะ กลิ่น รสชาติ 

ของยาสมุนไพรจีนในกลุ่มยาขจัดอาการภายนอก ประเภทกระจายลมร้อน 

  ก่อนเรยีนภาคปฏิบัต ิ 

  1) นักวิทยาศาสตร์จัดเตรียมยาสมุนไพรจีนและวัสดุอุปกรณ์ ดังนี้   

   1.1) ปัวเหอ (薄荷) 

   1.2) หนิวป้างจื่อ (牛蒡子) 

   1.3) ฉานทุ้ย (蝉蜕) 

   1.4) ซางเย่ (桑叶) 

   1.5) จย๋ีฮัว (菊花) 

   1.6) ต้านโต้ฉื่อ (淡豆豉) 

   1.7) ไฉหู (柴胡) 

   1.8) เซิงหมา (升麻) 

   1.9) เก่อเกิน (葛根) 



37 

 

   1.10) กล่องพลาสติกสี่ เหลี่ยมใสพร้อมฝาปิด ขนาด 10.9x10.9x6 

เซนติเมตร จ านวน 9 ใบ/กลุ่ม 

   1.11) Dressing Forceps ขนาด 13 เซนติเมตร จ านวน 3 ชิน้/กลุม่ 

   1.12) ถุงมอืแพทย์ไซซ ์S หรือ M 1 คู่/คน 

  2) บรรจุยาสมุนไพรจีนลงในกล่องพลาสติกใสขนาด 10.9x10.9x6 เซนติเมตร 

โดยบรรจุลงชนิดละกลอ่ง ก าหนดปริมาณยาสมุนไพรจีนให้พอดีต่อกลอ่ง          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 7 ยาสมุนไพรจีน วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในบทปฏิบัตกิารที่ 2 

 

  ระหว่างเรยีนภาคปฏิบัต ิ 

  อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้บรรยายรายละเอียดต่าง ๆ ของยาสมุนไพรจีน รูปร่าง

ลักษณะ รสชาติ กลิ่น แหล่งปลูกและการเก็บเกี่ยว การปรุงยา คุณสมบัติ สรรพคุณ                           

การออกฤทธิ์ การใช้ยาสมุนไพรจีนร่วมกัน ปริมาณการใช้ ข้อห้าม และข้อบ่งใช้ของกลุ่มยา

(1) ปัวเหอ  (2) หนิวป้างจื่อ (3) ฉานทุ้ย (4) ซางเย่ 

(5) จย๋ีฮัว  (6) ต้านโต้ฉื่อ  (7) ไฉหู  (8) เซิงหมา 

(9) เก่อเกิน (10) กล่องพลาสติกใส                     (11) Dressing Forceps                         (12) ถุงมอืแพทย์ 
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สมุนไพรจีน ส าหรับการรักษากลุ่มอาการต่าง ๆ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ ควบคุมปฏิบัติการ ดูแล

นิสิตในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ให้นิสิตสวมถุงมือแพทย์ตลอดเวลา และดูแลความเรียบร้อยใน

ขณะที่มกีารจัดการเรียนการสอนแต่ละบทปฏิบัติการ 

   

  หลังเรียนภาคปฏิบัต ิ 

  - นักวิทยาศาสตร์จัดเก็บยาสมุนไพรจีนแตล่ะชนิดลงขวดโหล/กลอ่งพลาสติกเดิม 

แล้วปิดฝาขวดโหล/กล่องพลาสติกให้เรยีบรอ้ย  

  - นักวิทยาศาสตร์เช็คจ านวน Dressing Forceps ให้ครบตามจ านวน แล้วล้าง

ท าความสะอาด ตากให้แห้งแลว้เก็บเข้าที่ให้เรยีบรอ้ย 

  - นักวิทยาศาสตร์ตรวจเช็คความเรียบร้อยห้องปฏิบั ติการ ปิดอุปกรณ์

สนับสนุนภายในห้อง เช่น โสตทัศนูปกรณ์ หลอดไฟ  เครื่องปรับอากาศ 

 

 สัปดาห์ที่ 5 ภาคปฏิบัติ บทปฏิบัติการที่ 3 เรื่อง กลุ่มยาดับความร้อน ประเภท

ดับร้อนระบายไฟ และประเภทดับร้อนและความชื้น 

  บทปฏิบัติการที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตรู้จักรูปร่างลักษณะ กลิ่น รสชาติ 

ของยาสมุนไพรจีนในกลุม่ยาดับความร้อน ประเภทดับร้อนระบายไฟ และประเภทดับร้อนและความชื้น 

  ก่อนเรยีนภาคปฏิบัต ิ 

  1) นักวิทยาศาสตร์จัดเตรียมยาสมุนไพรจีนและวัสดุอุปกรณ์ ดังนี ้ 

   1.1) สอืเกา (石膏)  

   1.2) จือหมู่ (知母) 

   1.3) หรูเกิน (芦根)  

   1.4) เทียนฮวาเฟ่ิน (天花粉) 

   1.5) จื่อจือ (栀子)  

   1.6) เจวี๋ยหมิงจึ (决明子) 

   1.7) ต้านจู๋เย ่(淡竹叶)  

   1.8) ซานฉ่ือกู (山慈菇) 

   1.9) หวงฉิน (黄芩)  

   1.10) หวงเหลยีน (黄连) 

   1.11) หวงไป๋ (黄柏)  

   1.12) หลงต๋ันเฉ่า (龙胆草)   
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   1.13) ขู่เซิน (苦参) 

   1.14) กล่องพลาสติกสี่ เหลี่ยมใสพร้อมฝาปิด ขนาด 10.9x10.9x6 

เซนติเมตร จ านวน 13 ใบ/กลุ่ม  

   1.15) Dressing Forceps ขนาด 13 เซนติเมตร จ านวน 3 ชิน้/กลุม่ 

   1.16) ถุงมอืแพทย์ไซซ ์S หรือ M 1 คู่/คน 

  2) บรรจุยาสมุนไพรจีนลงในกล่องพลาสติกใสขนาด 10.9x10.9x6 เซนติเมตร 

โดยบรรจุลงชนิดละกลอ่ง ก าหนดปริมาณยาสมุนไพรจีนให้พอดต่ีอกลอ่ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 8 ยาสมุนไพรจีน วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในบทปฏิบัตกิารที่ 3 

(1) สอืเกา (2) จือหมู่  (3) หรูเกิน  (4) เทียนฮวาเฟ่ิน  

(5) จื่อจือ (6) เจวี๋ยหมิงจ ึ (7) ต้านจู๋เย ่ (8) ซานฉื่อกู 

(9) หวงฉิน (10) หวงเหลยีน (11) หวงไป ๋ (12) หลงต๋ันเฉ่า  

(13) ขู่เซิน (14) กล่องพลาสติกใส                     (15) Dressing Forceps                         (16) ถุงมือแพทย์ 
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ระหว่างเรยีนภาคปฏิบัต ิ 

  อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้บรรยายรายละเอียดต่าง ๆ ของยาสมุนไพรจีน รูปร่าง

ลักษณะ รสชาติ กลิ่น แหล่งปลูกและการเก็บเกี่ยว การปรุงยา คุณสมบัติ สรรพคุณ                           

การออกฤทธิ์ การใช้ยาสมุนไพรจีนร่วมกัน ปริมาณการใช้ ข้อห้าม และข้อบ่งใช้ของกลุ่มยา

สมุนไพรจีน ส าหรับการรักษากลุ่มอาการต่าง ๆ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ ควบคุมปฏิบัติการ ดูแล

นิสิตในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ให้นิสิตสวมถุงมือแพทย์ตลอดเวลา และดูแลความเรียบร้อยใน

ขณะที่มกีารจัดการเรียนการสอนแต่ละบทปฏิบัติการ 

  หลังเรียนภาคปฏิบัต ิ 

  - นักวิทยาศาสตร์จัดเก็บยาสมุนไพรจีนแตล่ะชนิดลงขวดโหล/กลอ่งพลาสติกเดิม 

แล้วปิดฝาขวดโหล/กล่องพลาสติกให้เรยีบรอ้ย  

  - นักวิทยาศาสตร์เช็คจ านวน Dressing Forceps ให้ครบตามจ านวน แล้วล้าง

ท าความสะอาด ตากให้แห้งแล้วเก็บเข้าที่ให้เรยีบรอ้ย 

  - นักวิทยาศาสตร์ตรวจเช็คความเรียบร้อยห้องปฏิบั ติการ ปิดอุปกรณ์

สนับสนุนภายในห้อง เช่น โสตทัศนูปกรณ์ หลอดไฟ  เครื่องปรับอากาศ 

 

 สัปดาห์ที่ 6 ภาคปฏิบัติ บทปฏิบัตกิารที่ 4 เรื่อง กลุ่มยาดับความร้อน ประเภทดับ

ร้อนลดพษิ 

  บทปฏิบัติการที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตรู้จักรูปร่างลักษณะ กลิ่น รสชาติ 

ของยาสมุนไพรจีนในกลุ่มยาดับความรอ้น ประเภทดับร้อนลดพิษ 

  ก่อนเรยีนภาคปฏิบัต ิ 

  1) นักวิทยาศาสตร์จัดเตรียมยาสมุนไพรจีนและวัสดุอุปกรณ์ ดังนี ้  

   1.1) จินหยินฮวา (金银花)   

   1.2) เหลยีนเช่ียว (连翘)  

   1.3) ซวนซนิเหลยีน (穿心莲)  

   1.4) กวั้นจ้ง (贯众)  

   1.5) ถู่ฝูหลงิ (土茯苓)   

   1.6) หยูซิงเฉ่า (鱼腥草)  

   1.7) กล่องพลาสติกสี่ เหลี่ยมใสพร้อมฝาปิด ขนาด 10.9x10.9x6 

เซนติเมตร จ านวน 6 ใบ/กลุ่ม 

   1.8) Dressing Forceps ขนาด 13 เซนติเมตร จ านวน 3 ชิน้/กลุม่ 
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   1.9) ถุงมอืแพทย์ไซซ ์S หรือ M 1 คู่/คน 

  2) บรรจุยาสมุนไพรจีนลงในกล่องพลาสติกใสขนาด 10.9x10.9x6 เซนติเมตร 

โดยบรรจุลงชนิดละกลอ่ง ก าหนดปริมาณยาสมุนไพรจีนให้พอดต่ีอกลอ่ง  

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 9 ยาสมุนไพรจีน วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในบทปฏิบัติการที่ 4 

 

  ระหว่างเรยีนภาคปฏิบัต ิ 

  อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้บรรยายรายละเอียดต่าง ๆ ของยาสมุนไพรจีน รูปร่าง

ลักษณะ รสชาติ กลิ่น แหล่งปลูกและการเก็บเกี่ยว การปรุงยา คุณสมบัติ สรรพคุณ                           

การออกฤทธิ์ การใช้ยาสมุนไพรจีนร่วมกัน ปริมาณการใช้ ข้อห้าม และข้อบ่งใช้ของกลุ่มยา

สมุนไพรจีน ส าหรับการรักษากลุ่มอาการต่าง ๆ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ ควบคุมปฏิบัติการ ดูแล

นิสิตในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ให้นิสิตสวมถุงมือแพทย์ตลอดเวลา และดูแลความเรียบร้อยใน

ขณะที่มกีารจัดการเรียนการสอนแต่ละบทปฏิบัติการ 

   

(1) ยินฮวา  (2) เหลยีนเช่ียว  (3) ซวนซนิเหลยีน  (4) กวั้นจ้ง 

(5) ถู่ฝูหลงิ  (6) หยูซิงเฉ่า  (7) กล่องพลาสติกใส                     

(8) Dressing Forceps                         (9) ถุงมอืแพทย์ 
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หลังเรียนภาคปฏิบัต ิ 

  - นักวิทยาศาสตร์จัดเก็บยาสมุนไพรจีนแตล่ะชนิดลงขวดโหล/กลอ่งพลาสติกเดิม 

แล้วปิดฝาขวดโหล/กล่องพลาสติกให้เรยีบรอ้ย  

  - นักวิทยาศาสตร์เช็คจ านวน Dressing Forceps ให้ครบตามจ านวน แล้วล้าง

ท าความสะอาด ตากให้แห้งแลว้เก็บเข้าที่ให้เรยีบรอ้ย 

  - นักวิทยาศาสตร์ตรวจเช็คความเรียบร้อยห้องปฏิบั ติการ ปิดอุปกรณ์

สนับสนุนภายในห้อง เช่น โสตทัศนูปกรณ์ หลอดไฟ  เครื่องปรับอากาศ 

 

 สัปดาห์ที่ 7 ภาคปฏิบัติ บทปฏิบัติการที่ 5 เรื่อง กลุ่มยาดับความร้อน ประเภท

ดับร้อนลดพษิ ประเภทขจัดความร้อนท าให้เลือดเย็น และประเภทขจัดความร้อนพร่อง 

  บทปฏิบัติการที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตรู้จักรูปร่างลักษณะ กลิ่น รสชาติ 

ของยาสมุนไพรจีนในกลุ่มยาดับความร้อน ประเภทดับร้อนลดพิษ ประเภทขจัดความร้อนท าให้

เลอืดเย็น และประเภทขจัดความร้อนพร่อง 

  ก่อนเรยีนภาคปฏิบัติ 

  1) นักวิทยาศาสตร์จัดเตรียมยาสมุนไพรจีนและวัสดุอุปกรณ์ ดังนี ้ 

   1.1) ไป๋เจีย้งเฉ่า (败酱草)  

   1.2) ไป๋โถวเวิง (白头翁)  

   1.3) เซิงต้ีหวง (生地黄)  

   1.4) หมู่ตันผี (牡丹皮)   

   1.5) ซื่อเสา (赤芍)  

   1.6) ชิงเฮา (青蒿)   

   1.7) ต้ีกู่ผ ี(地骨皮)  

   1.8) กล่องพลาสติกสี่ เหลี่ยมใสพร้อมฝาปิด ขนาด 10.9x10.9x6 

เซนติเมตร จ านวน 7 ใบ/กลุ่ม  

   1.9) Dressing Forceps ขนาด 13 เซนติเมตร จ านวน 3 ชิน้/กลุม่ 

   1.10) ถุงมอืแพทย์ไซซ ์S หรือ M 1 คู่/คน 

  2) บรรจุยาสมุนไพรจีนลงในกล่องพลาสติกใสขนาด 10.9x10.9x6 เซนติเมตร 

โดยบรรจุลงชนิดละกลอ่ง ก าหนดปริมาณยาสมุนไพรจีนให้พอดต่ีอกลอ่ง  
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ภาพ 10 ยาสมุนไพรจีน วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในบทปฏิบัตกิารที่ 5 

 

  ระหว่างเรยีนภาคปฏิบัต ิ 

  อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้บรรยายรายละเอียดต่าง ๆ ของยาสมุนไพรจีน รูปร่าง

ลักษณะ รสชาติ กลิ่น แหล่งปลูกและการเก็บเกี่ ยว การปรุงยา คุณสมบัติ สรรพคุณ                           

การออกฤทธิ์ การใช้ยาสมุนไพรจีนร่วมกัน ปริมาณการใช้ ข้อห้าม และข้อบ่งใช้ของกลุ่มยา

สมุนไพรจีน ส าหรับการรักษากลุ่มอาการต่าง ๆ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ ควบคุมปฏิบัติการ ดูแล

นิสิตในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ให้นิสิตสวมถุงมือแพทย์ตลอดเวลา และดูแลความเรียบร้อยใน

ขณะที่มกีารจัดการเรียนการสอนแต่ละบทปฏิบัติการ 

  หลังเรียนภาคปฏิบัต ิ 

  - นักวิทยาศาสตร์จัดเก็บยาสมุนไพรจีนแตล่ะชนิดลงขวดโหล/กลอ่งพลาสติกเดิม 

แล้วปิดฝาขวดโหล/กล่องพลาสติกให้เรยีบรอ้ย  

  - นักวิทยาศาสตร์เช็คจ านวน Dressing Forceps ให้ครบตามจ านวน แล้วล้าง

ท าความสะอาด ตากให้แห้งแลว้เก็บเข้าที่ให้เรยีบรอ้ย 

(1) ไป๋เจีย้งเฉ่า  (2) ไป๋โถวเวิง  (3) เซิงต้ีหวง  (4) หมู่ตันผี  

(5) ซื่อเสา  (6) ชิงเฮา (7) ตีกู้่ผ ี (8) กล่องพลาสติกใส                    

(9) Dressing Forceps                         (10) ถุงมอืแพทย์ 



44 

 

  - นักวิทยาศาสตร์ตรวจเช็คความเรียบร้อยห้องปฏิบั ติการ ปิดอุปกรณ์

สนับสนุนภายในห้อง เช่น โสตทัศนูปกรณ์ หลอดไฟ เครื่องปรับอากาศ 

 

สัปดาห์ที่ 8 ภาคปฏิบัติ บทปฏิบัติการที่ 6 เรื่อง กลุ่มยาระบาย ประเภทยา

ระบายโดยตรง ประเภทยาเพิ่มความชุ่มชื้นเพื่อช่วยให้ระบาย 

  บทปฏิบัติการที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตรู้จักรูปร่างลักษณะ กลิ่น รสชาติ 

ของยาสมุนไพรจีนในกลุม่ยาระบาย ประเภทยาระบายโดยตรง ประเภทยาเพ่ิมความชุ่มชื้นเพ่ือ

ช่วยให้ระบาย 

  ก่อนเรยีนภาคปฏิบัต ิ 

   1.1) ต้าหวง (大黄)   

   1.2) หมางเซียว (芒硝)  

   1.3) ฮั่วหมาเหริน (火麻仁)   

   1.4) กล่องพลาสติกสี่ เหลี่ยมใสพร้อมฝาปิด ขนาด 10.9x10.9x6 

เซนติเมตร จ านวน 3 ใบ/กลุ่ม  

   1.5) Dressing Forceps ขนาด 13 เซนติเมตร จ านวน 3 ชิน้/กลุม่ 

   1.6) ถุงมอืแพทย์ไซซ ์S หรือ M 1 คู่/คน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 11 ยาสมุนไพรจีน วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในบทปฏิบัตกิารที่ 6 

   

(1) ต้าหวง (2) หมางเซียว  (3) ฮั่วหมาเหริน (4) กล่องพลาสติกใส                    

(5) Dressing Forceps                         (6) ถุงมอืแพทย์ 
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  ระหว่างเรยีนภาคปฏิบัต ิ 

  อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้บรรยายรายละเอียดต่าง ๆ ของยาสมุนไพรจีน รูปร่าง

ลักษณะ รสชาติ กลิ่น แหล่งปลูกและการเก็บเกี่ยว การปรุงยา คุณสมบัติ สรรพคุณ                           

การออกฤทธิ์ การใช้ยาสมุนไพรจีนร่วมกัน ปริมาณการใช้ ข้อห้าม และข้อบ่งใช้ของกลุ่มยา

สมุนไพรจีน ส าหรับการรักษากลุ่มอาการต่าง ๆ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ ควบคุมปฏิบัติการ ดูแล

นิสิตในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ให้นิสิตสวมถุงมือแพทย์ตลอดเวลา และดูแลความเรียบร้อยใน

ขณะที่มกีารจัดการเรียนการสอนแต่ละบทปฏิบัติการ 

  หลังเรียนภาคปฏิบัต ิ 

  - นักวิทยาศาสตร์จัดเก็บยาสมุนไพรจีนแตล่ะชนิดลงขวดโหล/กลอ่งพลาสติกเดิม 

แล้วปิดฝาขวดโหล/กล่องพลาสติกให้เรยีบรอ้ย  

  - นักวิทยาศาสตร์เช็คจ านวน Dressing Forceps ให้ครบตามจ านวน แล้วล้าง

ท าความสะอาด ตากให้แห้งแลว้เก็บเข้าที่ให้เรยีบรอ้ย 

  - นักวิทยาศาสตร์ตรวจเช็คความเรียบร้อยห้องปฏิบั ติการ ปิดอุปกรณ์

สนับสนุนภายในห้อง เช่น โสตทัศนูปกรณ์ หลอดไฟ  เครื่องปรับอากาศ 

 

สัปดาห์ที่ 9 สอบกลางภาค 

 - สอบภาคบรรยาย 

 - สอบภาคปฏิบัติ (สอบแล็บกร๊ิง) เป็นการสอบโดยให้ระบุช่ือ ประเภทของกลุ่ม และ

สรรพคุณของยาสมุนไพรจีนหรือแลว้แต่อาจารย์ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ก าหนด โดยให้สอบในเวลาที่

ก าหนด นักวิทยาศาสตร์จัดเตรียมยาสมุนไพรจีนในกลุ่มยาต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์จะแจ้งให้ทราบก่อนวันท าการสอบ 3 วัน ว่าจะต้องใช้ยาสมุนไพร

จีนชนิดใดบ้าง โดยมีวิธกีารสอบ คือ  

  1) จัดโต๊ะเป็นรูปวงกลม โดย 1 โต๊ะ จะวางยาสมุนไพรจีนไว้ 1 ชนิด ต่อโต๊ะ 1 ตัว 

ซึ่งแต่ละโต๊ะ จะระบุหมายเลขข้อของข้อสอบ พร้อมวางยาสมุนไพรจีนไว้ โดยอาจารย์จะเป็นผู้

ก าหนดยาสมุนไพรจีนในแต่ละโต๊ะ 

  2) นิสติยืนประจ าโต๊ะแต่ละตัวเพ่ือเร่ิมสอบ โดยจะจับเวลาในการท าข้อสอบแต่

ละขอ้ ซึ่งเวลาในการสอบแล้วแตอ่าจารย์จะป็นผู้ก าหนด  

  3) เมื่อนิสิตเร่ิมท าข้อสอบข้อแรก นิสิตจะได้ยินเสียงสัญญาณกร่ิงดังขึ้น และ

เมื่อมีสัญญาณกร่ิงดังคร้ังถัดไป ให้นิสิตเปลี่ยนไปโต๊ะถัดไป ท าแบบนี้ไปจนกว่าจะครบจ านวน

ข้อสอบ 
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 โดยนักวิทยาศาสตร์ดูแลห้องปฏิบัติการในขณะที่มีการใช้ห้องในการสอบ ต้ังแต่เร่ิมท า

การสอบจนสิ้นสุดการสอบ เมื่อสิ้นสุดการสอบให้ท าการจัดเก็บยาสมุนไพรจีน และจัดโต๊ะเข้าที่

ตามเดมิ 

 

สัปดาห์ที่ 10 ภาคปฏิบัติ บทปฏิบัตกิารที่ 7 เรื่อง กลุ่มยาขับลมชื้น ประเภทยาขับ

ลมหนาวชื้น และประเภทยาขับลมร้อนชื้น 

  บทปฏิบัติการที่ 7 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตรู้จักรูปร่างลักษณะ กลิ่น รสชาติ 

ของยาสมุนไพรจีนในกลุ่มยาขับลมชืน้ ประเภทยาขับลมหนาวชืน้ และประเภทยาขับลมร้อนช้ืน 

  ก่อนเรยีนภาคปฏิบัต ิ 

  1) นักวิทยาศาสตร์จัดเตรียมยาสมุนไพรจีนและวัสดุอุปกรณ์ ดังนี ้ 

   1.1) ตู๋หัว (独活)   

   1.2) เวยหลงิเซียน (威灵仙) 

   1.3) ชวนอู (川乌)    

   1.4) มู่กัว (木瓜)    

   1.5) ชินจินเฉ่า (伸筋草)  

   1.6) ฉินเจียว (秦艽)  

   1.7) ฝางจี่ (防己)  

   1.8) ซ่างจอื (桑枝)  

   1.9) ไห่ถงผี (海桐皮)  

   1.10) กล่องพลาสติกสี่ เหลี่ยมใสพร้อมฝาปิด ขนาด 10.9x10.9x6 

เซนติเมตร จ านวน 9 ใบ/กลุ่ม  

   1.11) Dressing Forceps ขนาด 13 เซนติเมตร จ านวน 3 ชิน้/กลุม่ 

   1.12) ถุงมอืแพทย์ไซซ ์S หรือ M 1 คู่/คน 

  2) บรรจุยาสมุนไพรจีนลงในกล่องพลาสติกใสขนาด 10.9x10.9x6 เซนติเมตร 

โดยบรรจุลงชนิดละกลอ่ง ก าหนดปริมาณยาสมุนไพรจีนให้พอดต่ีอกลอ่ง  
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ภาพ 12 ยาสมุนไพรจีน วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในบทปฏิบัตกิารที่ 7 

 

  ระหว่างเรยีนภาคปฏิบัต ิ 

  อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้บรรยายรายละเอียดต่าง ๆ ของยาสมุนไพรจีน รูปร่าง

ลักษณะ รสชาติ กลิ่น แหล่งปลูกและการเก็บเกี่ยว การปรุงยา คุณสมบัติ สรรพคุณ                           

การออกฤทธิ์ การใช้ยาสมุนไพรจีนร่วมกัน ปริมาณการใช้ ข้อห้าม และข้อบ่งใช้ของกลุ่มยา

สมุนไพรจีน ส าหรับการรักษากลุ่มอาการต่าง ๆ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ ควบคุมปฏิบัติการ ดูแล

นิสิตในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ให้นิสิตสวมถุงมือแพทย์ตลอดเวลา และดูแลความเรียบร้อยใน

ขณะที่มกีารจัดการเรียนการสอนแต่ละบทปฏิบัติการ 

  หลังเรียนภาคปฏิบัต ิ 

  - นักวิทยาศาสตร์จัดเก็บยาสมุนไพรจีนแตล่ะชนิดลงขวดโหล/กลอ่งพลาสติกเดิม 

แล้วปิดฝาขวดโหล/กล่องพลาสติกให้เรยีบรอ้ย  

(1) ตู๋หัว (2) เวยหลงิเซียน (3) ชวนอู  (4) มู่กัว  

(5) ชินจินเฉ่า (6) ฉินเจียว (7) ฝางจี่  (8) ซ่างจอื  

(9) ไห่ถงผี (10) กล่องพลาสติกใส                    (11) Dressing Forceps                         (12) ถุงมอืแพทย์ 



48 

 

  - นักวิทยาศาสตร์เช็คจ านวน Dressing Forceps ให้ครบตามจ านวน แล้วล้าง

ท าความสะอาด ตากให้แห้งแลว้เก็บเข้าที่ให้เรยีบรอ้ย 

  - นักวิทยาศาสตร์ตรวจเช็คความเรียบร้อยห้องปฏิบั ติการ ปิดอุปกรณ์

สนับสนุนภายในห้อง เช่น โสตทัศนูปกรณ์ หลอดไฟ  เครื่องปรับอากาศ 

 

สัปดาห์ที่ 11 ภาคปฏิบัติ บทปฏิบัตกิารที่ 8 เรื่อง กลุ่มยาขับลมชื้น ประเภทยาขับ

ลมชื้นเพิ่มความแข็งแรงให้กับเส้นเอ็นและกระดูก และกลุ่มยาสลายความชื้น 

  บทปฏิบัติการที่ 8 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตรู้จักรูปร่างลักษณะ กลิ่น รสชาติ 

ของยาสมุนไพรจีนในกลุม่ยาขับลมชืน้ ประเภทยาขับลมชื้นเพ่ิมความแข็งแรงให้กับเส้นเอ็นและ

กระดูก และกลุ่มยาสลายความชื้น 

  ก่อนเรยีนภาคปฏิบัต ิ 

  1) นักวิทยาศาสตร์จัดเตรียมยาสมุนไพรจีนและวัสดุอุปกรณ์ ดังนี ้  

   1.1) อู่เจียผี (五加皮)  

   1.2) ซ่างจี้เชงิ (桑寄生)   

1.3) โก่วจี ๋(狗脊)  

   1.4) ฮั่วเซียง (藿香)   

   1.5) เพ่ยหลาน (佩兰)   

1.6) ชางจู๋ (苍术)   

1.7) โฮ่วผุ (厚朴)    

1.8) ชาเหริน (砂仁) 

1.9) ป๋ายโต้วโค่ว (白豆蔻)  

   1.10) กล่องพลาสติกสี่ เหลี่ยมใสพร้อมฝาปิด ขนาด 10.9x10.9x6 

เซนติเมตร จ านวน 9 ใบ/กลุ่ม 

   1.11) Dressing Forceps ขนาด 13 เซนติเมตร จ านวน 3 ชิน้/กลุม่ 

   1.12) ถุงมอืแพทย์ไซซ ์S หรือ M 1 คู่/คน 

  2) บรรจุยาสมุนไพรจีนลงในกล่องพลาสติกใสขนาด 10.9x10.9x6 เซนติเมตร 

โดยบรรจุลงชนิดละกลอ่ง ก าหนดปริมาณยาสมุนไพรจีนให้พอดต่ีอกลอ่ง         
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ภาพ 13 ยาสมุนไพรจีน วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในบทปฏิบัตกิารที่ 8 

 

  ระหว่างเรยีนภาคปฏิบัต ิ 

  อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้บรรยายรายละเอียดต่าง ๆ ของยาสมุนไพรจีน รูปร่าง

ลักษณะ รสชาติ กลิ่น แหล่งปลูกและการเก็บเกี่ยว การปรุงยา คุณสมบัติ สรรพคุณ                           

การออกฤทธิ์ การใช้ยาสมุนไพรจีนร่วมกัน ปริมาณการใช้ ข้อห้าม และข้อบ่งใช้ของกลุ่มยา

สมุนไพรจีน ส าหรับการรักษากลุ่มอาการต่าง ๆ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ ควบคุมปฏิบัติการ ดูแล

นิสิตในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ให้นิสิตสวมถุงมือแพทย์ตลอดเวลา และดูแลความเรียบร้อยใน

ขณะที่มกีารจัดการเรียนการสอนแต่ละบทปฏิบัติการ 

  หลังเรียนภาคปฏิบัต ิ 

  - นักวิทยาศาสตร์จัดเก็บยาสมุนไพรจีนแตล่ะชนิดลงขวดโหล/กลอ่งพลาสติกเดิม 

แล้วปิดฝาขวดโหล/กล่องพลาสติกให้เรยีบรอ้ย  

(1) อู่เจียผี   (2) ซ่างจี้เชงิ (3) โก่วจี ๋  (4) ฮั่วเซียง 

(5) เพ่ยหลาน  (6) ชางจู๋  (7) โฮ่วผุ  (8) ชาเหริน 

(9) ป๋ายโต้วโค่ว (10) กล่องพลาสติกใส                     (11) Dressing Forceps                         (12) ถุงมอืแพทย์ 
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  - นักวิทยาศาสตร์เช็คจ านวน Dressing Forceps ให้ครบตามจ านวน แล้วล้าง

ท าความสะอาด ตากให้แห้งแลว้เก็บเข้าที่ให้เรยีบรอ้ย 

  - นักวิทยาศาสตร์ตรวจเช็คความเรียบร้อยห้องปฏิบั ติการ ปิดอุปกรณ์

สนับสนุนภายในห้อง เช่น โสตทัศนูปกรณ์ หลอดไฟ  เครื่องปรับอากาศ 

 

สัปดาห์ที่ 12 ภาคปฏิบัติ บทปฏิบัติการที่ 9 เรื่อง กลุ่มยาขับน้ าขจัดชื้น ประเภท

ยาขับปัสสาวะลดบวม ประเภทยาขับปัสสาวะทะลวงลิ่น และประเภทยาขับชื้นขจัดเหลือง 

  บทปฏิบัติการที่ 9 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตรู้จักรูปร่างลักษณะ กลิ่น รสชาติ 

ของยาสมุนไพรจีนในกลุ่มยาขับน้ าขจัดชื้น ประเภทยาขับปัสสาวะลดบวม ประเภทยาขับ

ปัสสาวะทะลวงลิ่น และประเภทยาขับชืน้ขจัดเหลอืง 

  ก่อนเรยีนภาคปฏิบัต ิ 

  1) นักวิทยาศาสตร์จัดเตรียมยาสมุนไพรจีนและวัสดุอุปกรณ์ ดังนี ้ 

   1.1) ฝูหลงิ (茯苓)   

   1.2) อีอ้ี่เหลนิ (薏苡仁)  

   1.3) จูหลงิ (猪苓)   

   1.4) เจ๋อเซี่ย (泽泻)  

   1.5) เชอเฉียนจึ (车前子)  

   1.6) หัวฉือ (滑石)   

   1.7) มู่ทง (木通)     

   1.8) ทงเฉ่า (通草)    

   1.9) ฉวีม่าย (瞿麦)   

   1.10) เปี่ยนชวี่ (萹蓄)  

   1.11) สอืเว่ย (石伟)   

   1.12) เติงซนิเฉ่า (灯心草)   

   1.13) เหมียนปี้เซี่ย (萆薢)  

   1.14) อินเฉิน (茵陈)   

   1.15) จินเฉียนฉ่าว (金钱草)   

   1.16) กล่องพลาสติกสี่ เหลี่ยมใสพร้อมฝาปิด ขนาด 10.9x10.9x6 

เซนติเมตร จ านวน 15 ใบ/กลุ่ม  

   1.17) Dressing Forceps ขนาด 13 เซนติเมตร จ านวน 3 ชิน้/กลุม่ 
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   1.18) ถุงมอืแพทย์ไซซ ์S หรือ M 1 คู่/คน 

  2) บรรจุยาสมุนไพรจีนลงในกล่องพลาสติกใสขนาด 10.9x10.9x6 เซนติเมตร 

โดยบรรจุลงชนิดละกลอ่ง ก าหนดปริมาณยาสมุนไพรจีนให้พอดต่ีอกลอ่ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 14 ยาสมุนไพรจีน วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในบทปฏิบัตกิารที่ 9 

(1) ฝูหลงิ (2) อีอ้ี่เหลนิ (3) จูหลงิ (4) เจ๋อเซี่ย  

(5) เชอเฉียนจึ (6) หัวฉือ (7) มู่ทง (8) ทงเฉ่า 

(9) ฉวีม่าย (10) เปี่ยนชวี่  (11) สอืเว่ย (12) เติงซนิเฉ่า  

(13) เหมียนปี้เซี่ย (14) อินเฉิน (15) จินเฉียนฉ่าว (16) กล่องพลาสติกใส                     

(17) Dressing Forceps                         (18) ถุงมอืแพทย์ 
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  ระหว่างเรยีนภาคปฏิบัต ิ 

  อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้บรรยายรายละเอียดต่าง ๆ ของยาสมุนไพรจีน รูปร่าง

ลักษณะ รสชาติ กลิ่น แหล่งปลูกและการเก็บเกี่ยว การปรุงยา คุณสมบัติ สรรพคุณ                           

การออกฤทธิ์ การใช้ยาสมุนไพรจีนร่วมกัน ปริมาณการใช้ ข้อห้าม และข้อบ่งใช้ของกลุ่มยา

สมุนไพรจีน ส าหรับการรักษากลุ่มอาการต่าง ๆ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ ควบคุมปฏิบัติการ ดูแล

นิสิตในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ให้นิสิตสวมถุงมือแพทย์ตลอดเวลา และดูแลความเรียบร้อยใน

ขณะที่มกีารจัดการเรียนการสอนแต่ละบทปฏิบัติการ 

  หลังเรียนภาคปฏิบัติ  

  - นักวิทยาศาสตร์จัดเก็บยาสมุนไพรจีนแตล่ะชนิดลงขวดโหล/กลอ่งพลาสติกเดิม 

แล้วปิดฝาขวดโหล/กล่องพลาสติกให้เรยีบรอ้ย  

  - นักวิทยาศาสตร์เช็คจ านวน Dressing Forceps ให้ครบตามจ านวน แล้วล้าง

ท าความสะอาด ตากให้แห้งแลว้เก็บเข้าที่ให้เรยีบรอ้ย 

  - นักวิทยาศาสตร์ตรวจเช็คความเรียบร้อยห้องปฏิบั ติการ ปิดอุปกรณ์

สนับสนุนภายในห้อง เช่น โสตทัศนูปกรณ์ หลอดไฟ  เครื่องปรับอากาศ 

 

สัปดาห์ที่ 13 ภาคปฏิบัติ บทปฏิบัตกิารที่ 10 เรื่อง กลุ่มยาอบอุ่นภายใน 

  บทปฏิบัติการที่ 10 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตรู้จักรูปร่างลักษณะ กล่ิน รสชาติ 

ของยาสมุนไพรจีนในกลุ่มยาอบอุ่นภายใน 

  ก่อนเรยีนภาคปฏิบัต ิ  

  1) นักวิทยาศาสตร์จัดเตรียมยาสมุนไพรจีนและวัสดุอุปกรณ์ ดังนี ้  

   1.1) ฟู่จ ึ(附子)   

   1.2) กานเจียง (干姜) 

   1.3) โร่วกุ้ย (肉桂)    

   1.4) อู๋จูหยู (吴茱萸)  

   1.5) เสี่ยวหุยเซียง (小茴香)   

   1.6) ติงเซียง (丁香)  

   1.7) เกาเหลยีงเจียง (高良姜)  

   1.8) ฮัวเจียว (花椒)  

   1.9) กล่องพลาสติกสี่ เหลี่ยมใสพร้อมฝาปิด ขนาด 10.9x10.9x6 

เซนติเมตร จ านวน 8 ใบ/กลุ่ม 
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   1.10) Dressing Forceps ขนาด 13 เซนติเมตร จ านวน 3 ชิน้/กลุม่ 

   1.12) ถุงมอืแพทย์ไซซ ์S หรือ M 1 คู่/คน 

  2) บรรจุยาสมุนไพรจีนลงในกล่องพลาสติกใสขนาด 10.9x10.9x6 เซนติเมตร 

โดยบรรจุลงชนิดละกลอ่ง ก าหนดปริมาณยาสมุนไพรจีนให้พอดต่ีอกลอ่ง         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 15 ยาสมุนไพรจีน วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในบทปฏิบัตกิารที่ 10 

   

  ระหว่างเรยีนภาคปฏิบัต ิ 

  อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้บรรยายรายละเอียดต่าง ๆ ของยาสมุนไพรจีน รูปร่าง

ลักษณะ รสชาติ กลิ่น แหล่งปลูกและการเก็บเกี่ยว การปรุงยา คุณสมบัติ สรรพคุณ                           

การออกฤทธิ์ การใช้ยาสมุนไพรจีนร่วมกัน ปริมาณการใช้ ข้อห้าม และข้อบ่งใ ช้ของกลุ่มยา

สมุนไพรจีน ส าหรับการรักษากลุ่มอาการต่าง ๆ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ ควบคุมปฏิบัติการ ดูแล

(1) ฟู่จ ึ  (2) กานเจียง (3) โร่วกุ้ย (4) อู๋จูหยู 

(5) เสี่ยวหุยเซียง  (6) ติงเซียง   (7) เกาเหลยีงเจียง   (8) ฮัวเจียว  

(9) กล่องพลาสติกใส                     (10) Dressing Forceps                         (11) ถุงมอืแพทย์ 
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นิสิตในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ให้นิสิตสวมถุงมือแพทย์ตลอดเวลา และดูแลความเรียบร้อยใน

ขณะที่มกีารจัดการเรียนการสอนแต่ละบทปฏิบัติการ 

  หลังเรียนภาคปฏิบัต ิ 

  - นักวิทยาศาสตร์จัดเก็บยาสมุนไพรจีนแตล่ะชนิดลงขวดโหล/กลอ่งพลาสติกเดิม 

แล้วปิดฝาขวดโหล/กล่องพลาสติกให้เรยีบรอ้ย  

  - นักวิทยาศาสตร์เช็คจ านวน Dressing Forceps ให้ครบตามจ านวน แล้วล้าง

ท าความสะอาด ตากให้แห้งแลว้เก็บเข้าที่ให้เรยีบรอ้ย 

  - นักวิทยาศาสตร์ตรวจเช็คความเรียบร้อยห้องปฏิบั ติการ ปิดอุปกรณ์

สนับสนุนภายในห้อง เช่น โสตทัศนูปกรณ์ หลอดไฟ  เครื่องปรับอากาศ 

 

สัปดาห์ที่ 14 ภาคปฏิบัติ บทปฏิบัตกิารที่ 11 เรื่อง กลุ่มยาปรับชี ่

  บทปฏิบัติการที่ 11 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตรู้จักรูปร่างลักษณะ กลิ่น รสชาติ 

ของยาสมุนไพรจีนในกลุ่มยาปรับชี่ 

  ก่อนเรยีนภาคปฏิบัต ิ 

  1) นักวิทยาศาสตร์จัดเตรียมยาสมุนไพรจีนและวัสดุอุปกรณ์ ดังนี ้ 

   1.1) เฉินผี (陈皮)  

   1.2) ชิงผี (青皮)   

   1.3) จือสอื (枳实)     

   1.4) จื่อเช่ียว (枳壳) 

   1.5) ชวนเลี่ยนจึ (川楝子)  

   1.6) เซียงหยวน (香橼)  

   1.7) เซี่ยป๋าย (薤白)  

   1.8) ต้าฝู่ผี (大腹皮)   

   1.9) เซียงฟู่ (香附) 

   1.10) กล่องพลาสติกสี่ เหลี่ยมใสพร้อมฝาปิด ขนาด 10.9x10.9x6 

เซนติเมตร จ านวน 9 ใบ/กลุ่ม  

   1.11) Dressing Forceps ขนาด 13 เซนติเมตร จ านวน 3 ชิน้/กลุม่ 

   1.12) ถุงมอืแพทย์ไซซ ์S หรือ M 1 คู่/คน 

  2) บรรจุยาสมุนไพรจีนลงในกล่องพลาสติกใสขนาด 10.9x10.9x6 เซนติเมตร 

โดยบรรจุลงชนิดละกลอ่ง ก าหนดปริมาณยาสมุนไพรจีนให้พอดต่ีอกลอ่ง  
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ภาพ 16 ยาสมุนไพรจีน วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในบทปฏิบัตกิารที่ 11 

 

  ระหว่างเรยีนภาคปฏิบัติ  

  อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้บรรยายรายละเอียดต่าง ๆ ของยาสมุนไพรจีน รูปร่าง

ลักษณะ รสชาติ กลิ่น แหล่งปลูกและการเก็บเกี่ยว การปรุงยา คุณสมบัติ สรรพคุณ                           

การออกฤทธิ์ การใช้ยาสมุนไพรจีนร่วมกัน ปริมาณการใช้ ข้อห้าม และข้อบ่งใช้ของกลุ่มยา

สมุนไพรจีน ส าหรับการรักษากลุ่มอาการต่าง ๆ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ ควบคุมปฏิบัติการ ดูแล

นิสิตในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ให้นิสิตสวมถุงมือแพทย์ตลอดเวลา และดูแลความเรียบร้อยใน

ขณะที่มกีารจัดการเรียนการสอนแต่ละบทปฏิบัติการ 

   

 

 

(1) เฉินผ ี (2) ชิงผ ี (3) จือสอื  (4) จื่อเช่ียว  

(5) ชวนเลี่ยนจึ (6) เซียงหยวน (7) เซี่ยป๋าย (8) ต้าฝู่ผี 

(9) เซียงฟู่ (10) กล่องพลาสติกใส                     (11) Dressing Forceps                         (12) ถุงมอืแพทย์ 
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  หลังเรียนภาคปฏิบัต ิ 

  - นักวิทยาศาสตร์จัดเก็บยาสมุนไพรจีนแตล่ะชนิดลงขวดโหล/กลอ่งพลาสติกเดิม 

แล้วปิดฝาขวดโหล/กล่องพลาสติกให้เรยีบรอ้ย  

  - นักวิทยาศาสตร์เช็คจ านวน Dressing Forceps ให้ครบตามจ านวน แล้วล้าง

ท าความสะอาด ตากให้แห้งแลว้เก็บเข้าที่ให้เรยีบรอ้ย 

  - นักวิทยาศาสตร์ตรวจเช็คความเรียบร้อยห้องปฏิบั ติการ ปิดอุปกรณ์

สนับสนุนภายในห้อง เช่น โสตทัศนูปกรณ์ หลอดไฟ  เครื่องปรับอากาศ 

 

สัปดาห์ที่ 15 ภาคปฏิบัติ บทปฏิบัติการที่ 12 เรื่อง กลุ่มยาย่อยอาหาร และกลุ่ม

ยาขับพยาธ ิ

  บทปฏิบัติการที่ 12 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตรู้จักรูปรา่งลักษณะ กลิ่น รสชาติ 

ของยาสมนุไพรจีนในกลุ่มยาย่อยอาหาร และกลุ่มยาขับพยาธิ 

  ก่อนเรยีนภาคปฏิบัต ิ 

  1) นักวิทยาศาสตร์จัดเตรียมยาสมุนไพรจีนและวัสดุอุปกรณ์ ดังนี ้ 

   1.1) ชานจา (山楂)   

   1.2) เสนิชวี่ (神曲)   

   1.3)  ม่ายหยา (麦芽)    

   1.4) หลายฝูจึ (莱菔子)   

   1.5)  จีเนย่จิน (鸡内金)  

   1.6) สื่อจวินจึ (使君子)  

   1.7) ขู่เหลยีนผี (苦楝皮)   

   1.8) ปิงหลัง (槟榔)  

   1.9) กล่องพลาสติกสี่ เหลี่ยมใสพร้อมฝาปิด ขนาด 10.9x10.9x6 

เซนติเมตร จ านวน 8 ใบ/กลุ่ม  

   1.10) Dressing Forceps ขนาด 13 เซนติเมตร จ านวน 3 ชิน้/กลุม่ 

   1.11) ถุงมอืแพทย์ไซซ ์S หรือ M 1 คู่/คน 

  2) บรรจุยาสมุนไพรจีนลงในกล่องพลาสติกใสขนาด 10.9x10.9x6 เซนติเมตร 

โดยบรรจุลงชนิดละกลอ่ง ก าหนดปริมาณยาสมุนไพรจีนให้พอดต่ีอกลอ่ง  
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ภาพ 17 ยาสมุนไพรจีน วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในบทปฏิบัตกิารที่ 12 

 

  ระหว่างเรยีนภาคปฏิบัต ิ 

  อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้บรรยายรายละเอียดต่าง ๆ ของยาสมุนไพรจีน รูปร่าง

ลักษณะ รสชาติ กลิ่น แหล่งปลูกและการเก็บเกี่ยว การปรุงยา คุณสมบัติ สรรพคุณ                           

การออกฤทธิ์ การใช้ยาสมุนไพรจีนร่วมกัน ปริมาณการใช้ ข้อห้าม และข้อบ่งใช้ของกลุ่มยา

สมุนไพรจีน ส าหรับการรักษากลุ่มอาการต่าง ๆ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ ควบคุมปฏิบัติการ ดูแล

นิสิตในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ให้นิสิตสวมถุงมือแพทย์ตลอดเวลา และดูแลความเรียบร้อยใน

ขณะที่มกีารจัดการเรียนการสอนแต่ละบทปฏิบัติการ 

   

 

 

(1) ชานจา  (2) เสนิชวี่ (3) ม่ายหยา (4) หลายฝูจึ 

(5) จีเนย่จิน (6) สื่อจวินจึ (7) ขู่เหลยีนผี (8) ปิงหลัง  

(9) กล่องพลาสติกใส                     (10) Dressing Forceps                         (11) ถุงมอืแพทย์ 
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หลังเรียนภาคปฏิบัต ิ 

  - นักวิทยาศาสตร์จัดเก็บยาสมุนไพรจีนแตล่ะชนิดลงขวดโหล/กลอ่งพลาสติกเดิม 

แล้วปิดฝาขวดโหล/กล่องพลาสติกให้เรยีบรอ้ย  

  - นักวิทยาศาสตร์เช็คจ านวน Dressing Forceps ให้ครบตามจ านวน แล้วล้าง

ท าความสะอาด ตากให้แห้งแลว้เก็บเข้าที่ให้เรยีบรอ้ย 

  - นักวิทยาศาสตร์ตรวจเช็คความเรียบร้อยห้องปฏิบั ติการ ปิดอุปกรณ์

สนับสนุนภายในห้อง เช่น โสตทัศนูปกรณ์ หลอดไฟ  เครื่องปรับอากาศ 

 

สัปดาห์ที่ 16 ภาคปฏิบัติ บทปฏิบัติการที่ 13 เรื่อง กลุ่มยาห้ามเลือด ประเภทยา

ห้ามเลือดที่มีฤทธ์ิเย็น ประเภทยาสลายลิ่มเลือดเพื่อห้ามเลือด ประเภทยาสมานเพื่อห้าม

เลือด และประเภทยาอบอุ่นเส้นลมปราณเพื่อห้ามเลือด 

 บทปฏิบัติการที่ 13 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตรู้จักรูปร่างลักษณะ กล่ิน รสชาติ ของยา

สมุนไพรจีนในกลุ่มยาห้ามเลอืด ประเภทยาห้ามเลอืดที่มีฤทธิ์เย็น ประเภทยาสลายลิ่มเลอืดเพ่ือ

ห้ามเลอืด ประเภทยาสมานเพ่ือห้ามเลือด และประเภทยาอบอุ่นเสน้ลมปราณเพ่ือห้ามเลอืด 

 ก่อนเรยีนภาคปฏิบัติ  

  1) นักวิทยาศาสตร์จัดเตรียมยาสมุนไพรจีนและวัสดุอุปกรณ์ ดังนี ้ 

   1.1) เสี่ยวจี้ (小蓟)   

   1.2) หวยฮัว (槐花)   

   1.3) เช่อไป๋เย่ (侧柏叶)    

   1.4) ไป๋เหมาเกิน (白茅根)  

   1.5) ซานชี (三七)   

   1.6) ผู่หวง (蒲黄)  

   1.7) ไป๋จี๋ (白及)   

   1.8) เซียนเฮ่าเฉ่า (仙鹤草)   

   1.9) จงลวี่ถ้าน (棕榈炭)    

   1.10) เผ้าเจียง (炮姜)  

   1.11) อ้ายเย่ (艾叶)  

   1.12) กล่องพลาสติกสี่ เหลี่ยมใสพร้อมฝาปิด ขนาด 10.9x10.9x6 

เซนติเมตร จ านวน 11 ใบ/กลุ่ม  

   1.13) Dressing Forceps ขนาด 13 เซนติเมตร จ านวน 3 ชิน้/กลุม่ 
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   1.14) ถุงมอืแพทย์ไซซ ์S หรือ M 1 คู่/คน 

  2) บรรจุยาสมุนไพรจีนลงในกล่องพลาสติกใสขนาด 10.9x10.9x6 เซนติเมตร 

โดยบรรจุลงชนิดละกลอ่ง ก าหนดปริมาณยาสมุนไพรจีนให้พอดต่ีอกลอ่ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ภาพ 18 ยาสมุนไพรจีน วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในบทปฏิบัตกิารที่ 13 

 

 

(11) อ้ายเย่  (9) จงลวี่ถ้าน (10) เผา้เจียง 

(7) ไป๋จี ๋ (8) เซียนเฮ่าเฉ่า (5) ซานชี  (6) ผู่หวง 

(3) เช่อไป๋เย ่ (4) ไป๋เหมาเกิน (1) เสี่ยวจี้  (2) หวยฮัว   

(12) กล่องพลาสติกใส                     

(13) Dressing Forceps                         (14) ถุงมอืแพทย์ 
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  ระหว่างเรยีนภาคปฏิบัต ิ 

  อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้บรรยายรายละเอียดต่าง ๆ ของยาสมุนไพรจีน รูปร่าง

ลักษณะ รสชาติ กลิ่น แหล่งปลูกและการเก็บเกี่ยว การปรุงยา คุณสมบัติ สรรพคุณ                           

การออกฤทธิ์ การใช้ยาสมุนไพรจีนร่วมกัน ปริมาณการใช้ ข้อห้าม และข้อบ่งใช้ของกลุ่มยา

สมุนไพรจีน ส าหรับการรักษากลุ่มอาการต่าง ๆ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ ควบคุมปฏิบัติการ ดูแล

นิสิตในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ให้นิสิตสวมถุงมือแพทย์ตลอดเวลา และดูแลความเรียบร้อยใน

ขณะที่มกีารจัดการเรียนการสอนแต่ละบทปฏิบัติการ 

  หลังเรียนภาคปฏิบัต ิ 

  - นักวิทยาศาสตร์จัดเก็บยาสมุนไพรจีนแตล่ะชนิดลงขวดโหล/กลอ่งพลาสติกเดิม 

แล้วปิดฝาขวดโหล/กล่องพลาสติกให้เรยีบรอ้ย  

  - นักวิทยาศาสตร์เช็คจ านวน Dressing Forceps ให้ครบตามจ านวน แล้วล้าง

ท าความสะอาด ตากให้แห้งแลว้เก็บเข้าที่ให้เรยีบรอ้ย 

  - นักวิทยาศาสตร์ตรวจเช็คความเรียบร้อยห้องปฏิบั ติการ ปิดอุปกรณ์

สนับสนุนภายในห้อง เช่น โสตทัศนูปกรณ์ หลอดไฟ  เครื่องปรับอากาศ 

 

สัปดาห์ที ่17 สอบปลายภาค 

 - สอบภาคบรรยาย 

 - สอบภาคปฏิบัติ (สอบแล็บกร๊ิง) เป็นการสอบโดยให้ระบุช่ือ ประเภทของกลุ่ม และ

สรรพคุณของยาสมุนไพรจีน ในเวลาที่ก าหนด นักวิทยาศาสตร์จัดเตรียมยาสมุนไพรจีนในกลุ่ม

ยาต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์จะแจ้งให้ทราบก่อนวันท า

การสอบ 3 วัน ว่าจะตอ้งใช้ยาสมุนไพรจีนชนิดใดบ้าง โดยมีวิธกีารสอบ คือ  

  1) จัดโต๊ะเป็นรูปวงกลม โดย 1 โต๊ะ จะวางยาสมุนไพรจีนไว้ 1 ชนิด ต่อโต๊ะ 1 

ตัว ซึ่งแต่ละโต๊ะ จะระบุหมายเลขข้อของข้อสอบ พร้อมวางยาสมุนไพรจีนไว้ โดยอาจารย์จะเป็น

ผู้ก าหนดยาสมุนไพรจีนในแตล่ะโต๊ะ 

  2) นิสติยืนประจ าโต๊ะแต่ละตัวเพ่ือเร่ิมสอบ โดยจะจับเวลาในการท าข้อสอบแต่

ละขอ้ ซึ่งเวลาในการสอบแล้วแตอ่าจารย์จะป็นผู้ก าหนด  

  3) เมื่อนิสิตเร่ิมท าข้อสอบข้อแรก นิสิตจะได้ยินเสียงสัญญาณกร่ิงดังขึ้น และ

เมื่อมีสัญญาณกร่ิงดังคร้ังถัดไป ให้นิสิตเปลี่ยนไปโต๊ะถัดไป ท าแบบนี้ไปจนกว่าจะครบจ านวน

ข้อสอบ 
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 โดยนักวิทยาศาสตร์ดูแลห้องปฏิบัติการในขณะที่มีการใช้ห้องในการสอบ ต้ังแต่เร่ิมท า

การสอบจนสิ้นสุดการสอบ เมื่อสิ้นสุดการสอบให้ท าการจัดเก็บยาสมุนไพรจีน และจัดโต๊ะเข้าที่

ตามเดมิ 

 

ความปลอดภัยของห้องปฏิบัตกิาร 

 ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (ศุภวรรณ ตันตยานนท์. เคมีกับ

ความปลอดภัย ตอนที่ 1 อุบัตเิหตุและการป้องกันอันตรายในห้องปฏิบัติการ : แนวปฏิบัติทั่วไป)  

 1. ศึกษาแผนผังของห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้รู้ต าแหน่งที่ต้ังของอุปกรณ์และส่ิงของต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ได้แก่ สัญญาณเตือนภัย เครื่องดับเพลิง ผ้าห่มคลุมเพลิง ทราย 

ฝักบัวฉุกเฉิน อ่างล้างตาฉุกเฉิน และชุดปฐมพยาบาล รวมทั้งต้องรู้วัตถุประสงค์และท าความ

เข้าใจวิธีการใช้อุปกรณ์เหลา่นี้ 

 2. ต้องรู้เสน้ทางที่สัน้ที่สุดที่สามารถออกสู่ภายนอกอาคารจากห้องปฏิบัติการได้อย่าง

รวดเร็ว และควรศึกษาหาทางออกจากห้องปฏิบัติการอย่างน้อย 2 ทาง เพ่ือเตรียมไว้ในกรณี

เกิดเหตุฉุกเฉิน ถ้าจ าเป็นต้องอพยพผู้คนออกจากอาคารให้ปิด และถอดปลั๊กเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่

ก าลังใช้อยู ่เดนิลงทางบันได ห้ามใช้ลิฟต์ ควบคุมสติระหว่างการอพยพ ควรเดนิเร็วแต่ห้ามวิ่ง 

 3. ห้ามสวมรองเท้าแตะหรือรองเท้าเปิดดา้นหน้าและเปิดส้น ควรสวมรองเท้าส้นเตีย้ที่

หุ้มเท้าโดยรอบเพ่ือป้องกัน สารเคมีที่บังเอิญหกรดไม่ให้ถูกเท้าโดยทันที 

 4. แต่งกายให้เหมาะสม อย่าสวมเสื้อที่ รัดรูปหรือหลวมจนเกินไป  ไม่ควรสวม

เครื่องประดับหรือผูกเน็คไท ให้รวบและผูกผมยาวไว้หลังศีรษะ เพ่ือป้องกันการเกี่ยวหรือเหน่ียว

ร้ังสิ่งของต่างๆขณะท าการทดลอง ซึ่งจะท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ อีกทั้งควรสวมกางเกงขายาว               

แตถ่้าเป็นกางเกงขาส้ันหรือกระโปรง จะต้องมีความยาวคลุมเข่า 

 5. ให้น าเอาเฉพาะสิ่งของจ าเป็นเข้ามาในห้องปฏิบัติการ ไดแ้ก่ หนังสือ สมุดจดบันทึก

หรือสมุดเขียนรายงาน และเคร่ืองเขียน เป็นต้น กระเป๋าและสิ่งของอื่น ๆ ควรเก็บไว้ในล็อก

เกอร์หรือบริเวณที่จัดไว้ให้ส าหรับวางของหน้าห้องปฏิบัติการ 

 6. เมื่อเข้ามาในห้องปฏิบัติการต้องส ารวม อย่าจับอุปกรณ์ เคร่ืองมือและสารเคมีใด ๆ

จนกระทั่งให้เร่ิมท าการทดลองได้ 

 7. อย่าหยอกล้อหรือวิ่งเลน่ในห้องปฏิบัตกิาร เพราะอาจเกี่ยวหรือแกว่งถูกภาชนะบรรจุ 

สารเคมีตกแตก หรืออาจวิ่งชนผู้อื่นที่ก าลังถือภาชนะบรรจุสารเคมี ท าให้หกรดตนเองหรือผู้อื่น 

หรือท าให้เกิดอุบัตเิหตุอื่น ๆ ได้ 
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 8. อย่ารับประทานอาหารและของคบเคี้ยวต่าง ๆ หรือดื่มเคร่ืองดื่มในห้องปฏิบัติการ 

และห้ามใช้อุปกรณ์หรือ เคร่ืองแก้วใดใส่อาหารและเคร่ืองดื่ม เพราะอาจมีสารเคมีปนเปื้อนอยู่ 

ซึ่งท าให้สารเคมีเข้าสู่ร่างกายได้ 

 9. อย่าสูดดม และสัมผัสสารเคมีโดยตรง ถ้าบังเอิญสูดดมเข้าไปให้รีบออกจาก

ห้องปฏิบัติการ เพ่ือหายใจเอาอากาศ บรสิุทธิ์เข้าสู่ร่างกายโดยเร็ว 

 10. ห้ามท าการทดลองนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ และให้ท าตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในแต่

ละการทดลองเท่านัน้ เพ่ือป้องกันการเกิดอันตรายหรืออุบัตเิหตุจากปฏิกิริยารุนแรงที่คาดไม่ถงึ 

 11. ห้ามท าการทดลองโดยล าพังในห้องปฏิบัติการ เพราะหากเกิดอุบัตเิหตุอาจจะอยู่ใน 

สภาพที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ถ้ามีความจ าเป็นต้องท าการทดลองนอกเวลาที่ก าหนดให้ขอ

อนุญาตอาจารย์ผู้ควบคุมปฏิบัติการหรือหัวหน้าห้องปฏิบัติการ เพ่ือพิจารณาว่าสมควรท า

หรือไม ่

 12. ห้ามจุดตะเกียง เทียนไขหรือไมข้ีดไฟในห้องปฏิบัติการ 

 13. เมื่อพบเห็นอุบัตเิหตุหรือเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอุบติัเหตุได้ แม้ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ

ขนาดเล็ก ต้องรายงานให้ผู้ควบคุมปฏิบัติการ หรือหัวหน้าห้องปฏิบัติการทราบทันที เพ่ือรีบ

แก้ไขอย่างรวดเร็ว 

 14. ควรล้างมือทุกคร้ังหลังจากท าการทดลองแต่ละขั้นตอนเสร็จ และต้องล้างด้วยสบู่

ให้สะอาดก่อนออกจากห้องปฏิบัติการ เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมี ถึงแม้ว่าจะสวมถุง

มือขณะท าการทดลองตลอดเวลา เมื่อถอดถุงมือออกแลว้ ควรลา้งมือให้สะอาดทุกครัง้ 

 

 ข้อแนะน าการท าปฏิบัติการ 

 1. ก่อนเร่ิมเรยีนภาคปฏิบัติ  

  - สวมเสื้อคลุมปฏิบัติการ หรือเสื้อกาวน์ ทับชุดปกติ ควรติดประดุมเสื้อ                   

ให้ครบเรียบรอ้ย ไมใ่ส่เสื้อคลุมปฏิบัตกิารที่หลวมหรือรัดแน่นเกินไป และไมค่วรสวมใส่เสื้อคลุม

ปฏิบัตกิารที่มีรอยฉีกขาด 

  - นิสิตที่ผมยาว ควรรวบผมให้รัดกุม หรือสวมคลุมผมหมวกอนามัย 

  - สวมใส่หน้ากากอนามัย เพ่ือป้องกันฝุ่นละอองจากยาสมุนไพรจีน และก่อน

สวมใสค่วรตรวจสภาพก่อนทุกคร้ัง 

  - สวมถุงมือยาง เพ่ือป้องกันการจับยาสมุนไพรจีนโดยตรง และก่อนสวมใส่

ควรตรวจสภาพก่อนทุกคร้ัง 

  - ห้ามเร่ิมบทปฏิบัติการก่อนไดรั้บอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน 
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  - ควรจัดวางอุปกรณ์  และเคร่ืองมือบนโต๊ะปฏิบัติการอย่างเป็นระเบียบ                        

ไมว่างส่ิงของที่ไม่เกี่ยวข้องบนโต๊ะปฏิบัตกิาร  

 2. ระหว่างเรียนภาคปฏิบัติ 

  - สวมเสื้อคลุมปฏิบั ติการตลอดเวลาขณะท าบทปฏิบั ติการ หรืออยู่ใน

ห้องปฏิบัติการ 

  - ควรสวมใสห่น้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะท าบทปฏิบัติการ 

  - สวมถุงมอืทางการแพทย์ ขณะปฏิบัติบทปฏิบัติการตลอดเวลา 

  - ขณะท าปฏิบัติการควรท าด้วยความระมัดระวัง เน่ืองจากยาสมุนไพรจีน                  

บางชนิด มีลักษณะเป็นผง อาจเกิดการฟุ้งกระจายไดง้่าย  

  - ไมท่ ากิจกรรมอื่น ๆ ที่ไมเ่กี่ยวข้องกับบทปฏิบัติการ 

  - ไมป่ฏิบัตกิารใด ๆ นอกเหนือจากที่ไดรั้บมอบหมายจากอาจารย์ผู้ควบคุม 

  - หากเกิดเหตุฉุกเฉินใด ๆ ระหว่างปฏิบัติบทปฏิบัติการ ให้รีบแจ้งอาจารย์

ผู้สอนทันที 

 3. หลังเรียนภาคปฏิบัติ 

  - ถอดเสื้อคลุมปฏิบัติการทุกคร้ังเมื่อออกจากห้องปฏิบัติการ 

  - ถอดถุงมือ และลา้งมือให้สะอาดก่อนออกจากห้องปฏิบัติการ 

  - อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดที่ไมไ่ด้ใช้งานต้องปิดสวิตช์และ ดงึปลั๊กไฟออก 

  - ตรวจเช็คระบบน้ าปะปาให้อยูใ่นสภาพด ีและปิดกอ๊กน้ าทุกครัง้หลังใช้งาน 
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วิธีการตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นส่วนส าคัญที่สามารถตรวจสอบการ

ปฏิบัติที่ได้รับมอบหมาย ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ เพ่ือที่จะได้ทราบถึง

ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น จะได้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา มีวิธีการติดตามและประเมินผล

การปฏิบัตงิาน ดังน้ี 

 

ตาราง 3 วิ ธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานบทปฏิบัติการรายวิชา               

เภสัชวิทยาจนี 1 

การปฏิบัติงาน วิธีการติดตามและประเมินผล 

1. การรับรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)  เป็นไปตามขั้นตอนและแผนการปฏิบัติงาน ที่

ไ ด้ ร ะ บุ ไ ว้ ใ น  ร า ย ล ะ เอี ย ด ร า ย วิ ช า                      

เภสัชวิทยาจีน 1 (มคอ.3) 

2. การตรวจสอบความพร้อมการจัดการบท

ปฏิบัตกิาร 

มีการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลความพร้อม

ใช้งาน จ านวนของวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้อง

ใช้ในบทปฏิบัตกิาร 

3 . ก ารจั ดซื้ อ จั ด จ้ างวั ส ดุ ห รือ ค รุภัณ ฑ์

การศึกษา 

การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดต้ัง

งบประมาณในแต่ละปี  วัสดุหรือครุภัณ ฑ์

การศึกษามีความเพียงพอต่อการใช้งาน 

4. การด าเนนิงานบทปฏิบัติการแตล่ะสัปดาห์ จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจการใช้การใช้

ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก า ร ด้ า น ต่ า ง  ๆ  เ ช่ น  ด้ า น

ห้องปฏิบัติการ ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์การศึกษา 

ดา้นเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

5. การตรวจสอบความเรียบรอ้ยและจัดเก็บ มีการบันทึกข้อมูล ตรวจสอบจ านวน สถานที่

จัดเก็บ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ  
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จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

จรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานในต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์               

มีหลักการปฏิบัติงานด้วยคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส โดยยึด

หลักระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร (มหาวิทยาลัย

พะเยา, 2554 : 1-7) และประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 (ประมวลจริยธรรม

มหาวิทยาลัยพะเยา, 2564 : 1-9) ดังนี ้ 

1) หมวด 1 มาตรฐานจรรยาบรรณ และคุณธรรม  

 - สว่นที่ 1 มาตรฐานจรรยาบรรณ และคุณธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก บุคลากร

ของมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม               

เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

โดยจะต้องยดึมั่นในมาตรฐานทางจรรยาบรรณ และคุณธรรมอันเป็นค่านยิมหลัก 

 - ส่ วนที่  2 มาตรฐานทางจรรยาบรรณ  และคุณ ธรรมของบุคลากร                      

ของมหาวิทยาลัย บุคลการของมหาวิทยาลัยต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี                  

ปฏิบัติตามกฎหมาย ต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อื่น ปฏิบัติหน้าที่อย่าง เต็ม

ความสามารถด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสยีสละ ไมเ่ลอืกปฏิบัติ 

  - ส่วนที่  3 จรรยาบรรณพนักงานสายวิชาการมหาวิทยาลัย พนักงาน                      

สายวิชาการต้องยึดมั่น ปฏิบัติตามนโยบาย ปณิธานของมหาวิทยาลัย ประพฤติตนอยู่ใน

ศีลธรรมอันดี ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้จากนิสิต ปฏิบั ติตนเป็นกัลยาณมิตร                     

ต่อผู้ร่วมงาน หมั่นศึกษาค้นคว้า ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 

2) หมวด 2 กลไกและระบบบังคับใช้จรรยาบรรณ และคุณธรรม ให้อธิการบดีแต่งต้ัง

คณะกรรมการจรรยาบรรณ และคุณธรรม โดยมีอ านาจหน้าที่ ในการด าเนินการเผยแพร่ 

ปลูกฝัง ส่งเสริม ให้ค าแนะน า ควบคุม และก ากับดูแล ให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ                   

และคุณธรรม 

3) หมวด 3 ขั้นตอนการลงโทษ การปฏิบั ติฝ่าฝืนจรรยาบรรณ และคุณธรรมน้ี                     

ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณี เพ่ือให้มีการแก้ไขหรือด า เนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน                   

หรือน าไปประกอบการพิจารณาในการเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง หรือการสั่งให้

ผู้ฝ่าฝืนน้ันปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแลว้แต่กรณี 



บทท่ี 2 

 

บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

 

บทบาทหน้าที่ความรับผดิชอบของต าแหน่ง 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 

(ก.พ.อ.) (มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา , 2553)      

ในระดับต าแห น่งปฏิ บั ติการ ห น้าที่ ความ รับผิ ดชอบหลัก คือ  ปฏิบั ติ งานระดับ ต้น                  

ที่ ต้อ งใช้ความ รู้ความสามารถทางวิ ชาการในการท างาน ปฏิ บั ติ งานเกี่ ยวกับ งาน                            

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบั ติงานอื่น                      

ตามที่ไดรั้บมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ดา้นการปฏิบัติการ 

  1) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ข้อมูล และร่วมด าเนินการวิจัย เผยแพร่

ผลงานดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือสร้างองค์ความรู้และพัฒนาอุตสาหกรรม 

  2 ) วิ เค ราะห์  ท ดสอบ  ตรวจสอบ  ตรวจวัด  ต รวจ พิ สู จ น์  วิ นิ จ ฉั ย                          

ทางวิทยาศาสตร์ของวัตถุตัวอย่าง สอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์วัด เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์

ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดท าฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ ส่งเสริมพัฒนาห้องปฏิบัติการ                  

เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขัน 

  3) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงาน      

แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเร่ืองต่าง ๆ 

เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติ

หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. ดา้นการวางแผน              

     1) วางแผนท างานที่ รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงาน                   

หรือโครงการ เพ่ือให้การด าเนนิงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3. ดา้นการประสานงาน 

  1) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายใน                  

และภายนอก เพ่ือให้เกิดความรว่มมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

  2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือวามรว่มมือในการด าเนนิงานตามที่ไดรั้บมอบหมาย 
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4. ดา้นการบริการ 

  1) ให้ค าป รึกษา แนะน าเบื้ องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเร่ืองต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 

เพ่ือให้ผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลความรูต่้าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 

  2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา 

ตลอดจนผู้ รับบ ริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่ เป็ นประโยชน์ สอดคล้อง                          

และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน 

หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 

 ซึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของนักวิทยาศาสตร์หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต                  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปฏิบัติงานในฐานะนักวิทยาศาสตร์ โดยการ

เตรียมความพร้อมทางด้านปฏิบั ติการทั้งหมดของหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต                      

เพ่ือสนับสนุนการเรียนภาคปฏิบัติของอาจารย์และนิสิต ให้เป็นไปอย่างมีระบบ อีกทั้งพัฒนา

ตนเองในเร่ืองความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน จากการท าคู่มือปฏิบัติงานและการท าวิจัย

จากงานประจ า (R2R) โดยการน าปัญหาที่ได้จากการท างานมาคิดวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการ

แก้ไขปัญหา ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับ

มอบหมาย เช่น  การท าโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับอาจารย์ในหลักสูตร                             

ในเร่ืองของการจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ต่าง ๆ และการติดต่อประสานงาน 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 นักวิทยาศาสตร์ ประจ าห้องปฏิบัติการยาสมุนไพรจีน หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน                 

ให้ แก่อาจารย์  ส่ งเส ริมให้การด า เนินการ เรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบ ร้อย                      

เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดของลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้ 

 1. ดา้นการปฏิบัติการ 

  นักวิทยาศาสตร์จะต้องมีการจัดเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการ วัสดุ 

สารเคมี ครุภัณฑ์การศึกษา และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

  1) ส ารวจรายวิชาที่จะมีการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ ก่อนจะมีการเปิดภาคเรียน 

  2) ประสานงานกับอาจารย์ในหลักสูตร ที่มีการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ 

เพ่ือขอรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  
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  3) ตรวจสอบวัน และเวลา ที่มีการเรียนภาคปฏิบัติ เพ่ือเตรียมความพร้อม

ส าหรับการจัดการเรียนการสอน  

  4) ตรวจสอบจ านวนนิสิตที่ เรียนภาคปฏิบั ติ  เพ่ือ เต รียมความพร้อม                        

ของห้องปฏิบัติการ วัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  5) จัดเตรียมยาสมุนไพรจีน วัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้พร้อม

ส าหรับการจัดการเรียนการสอน ในแตล่ะบทปฏิบัติการ 

  6) จัดเก็บยาสมุนไพรจีน วัสดุ และอุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่มีในห้องปฏิบัติการ                   

ให้เป็นระเบียบเรียบรอ้ย เพ่ือให้งา่ยต่อการใช้งานในครัง้ถัดไป 

  7) ตรวจเช็คและบ ารุงรักษายาสมุนไพรจีน วัสดุ สารเคมี ครุภัณฑ์การศึกษา 

และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีในห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

  8) ให้บริการในการขอใช้ห้องปฏิบัติการส าหรับการจัดการเรียนการสอน                

การจัดท าโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ 

  9) ให้บริการการเบิก - ยืม ยาสมุนไพรจีน วัสดุ สารเคมี ครุภัณฑ์การศึกษา 

และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของห้องปฏิบัติการ  

10) ควบคุมขณะท าบทปฏิบั ติการ ดูแลความเรียบร้อยนิสิตในขณะที่มี                   

การจัดการเรียนการสอนแต่ละบทปฏิบัติการ 

  11) แนะน าการใช้วัสดุ สารเคมี และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของห้องปฏิบัติการ 

  12) จัดเตรียมข้อสอบภาคปฏิบัติและการสอบแล็บกร๊ิง ดูแลห้องปฏิบัติการ     

ในขณะที่มกีารใช้ห้องในการสอบ ต้ังแต่เริ่มท าการสอบจนสิ้นสุดการสอบ  

 2. ดา้นงานพัสดุห้องปฏิบัติการ 

  1) รายงานวัสดุคงเหลอืประจ าเดอืน ในระบบสารสนเทศการบริหารวัสดุคงคลัง (IMS) 

               2) ตรวจเช็ควัสดุส้ินเปลอืงคงเหลอื เพ่ือสง่รายงานประจ าเดอืน ตามแบบฟอร์ม L – 010 

  3) ตรวจเช็ควัสดุสารเคมี เพ่ือสง่รายงานประจ าเดอืน ตามแบบฟอร์ม L – 011 

  4) ตรวจเช็ควัสดุคงเหลือ เพ่ือสง่รายงานประจ าเดอืน ตามแบบฟอร์ม L - 012 

  5) ตรวจเช็คครุภัณ ฑ์การศึกษา เพ่ือรายงานส รุปครุภัณ ฑ์การศึกษา

ประจ าเดอืน ตามแบบฟอร์ม L - 013 

  6) ตรวจเช็คครุภัณฑ์ประกอบอาคาร เพ่ือรายงานสรุปครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

ประจ าเดอืน ตามแบบฟอร์ม L - 014 

  7) ด าเนนิการจัดซือ้ครุภัณฑ์ วัสดุ และสารเคมีที่ใช้ประกอบการเรยีนการสอน 
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  8) จัดท าเอกสารประกอบค าขอ ต้ังงบประมาณค่าครุภัณ ฑ์การศึกษา 

งบประมาณแผ่นดิน ทุกประจ าปีงบประมาณ โดยท าการส ารวจความต้องการใช้ครุภัณฑ์                

จากอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  9) เขียนหมายเลขครุภัณฑ์ ที่ได้รับมาใหม่ในแตล่ะปีงบประมาณ 

  10) จัดท าคู่มือการใช้งานของแตล่ะเคร่ืองมือที่ไดรั้บการจัดสรรมาใหม่ 

  11) จัดเตรียมข้อมูลเอกสารต่าง ๆ และอ านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบภายในที่เข้าตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ 

 3. ดา้นการบริการ 

  1) ให้บรกิารการขอใช้ห้องปฏิบัติการ ตามแบบฟอร์ม (L-001) 

  2) ให้บริการเบิก ยืม - คืน สารเคมี/ยา วัสดุ เคร่ืองแก้ว ตามแบบฟอร์ม (L-002) 

  3) ให้บรกิารขอยืม – คืนครุภัณฑ์การศึกษา (L-003) 

  4) ใหค าปรึกษา ค าแนะน า ตอบปญหาแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ใหแก่ผู้รับบริการ 

ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ืออ านวยความสะดวกและเสริมสร้างความรูความเขาใจ 

  5) งานเวชระเบียนคลินิกแพทยแ์ผนจีน มหาวิทยาลัยพะเยา 
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โครงสร้างองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 โครงสร้างองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วยทั้ งหมด 4 ส่ วนงาน                              

คือ  1) ส านักงานสภาวิทยาลัย 2) ส่วนงานบริหาร 3) ส่วนงานวิชาการ 4) ส่วนงานอื่น                      

โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์อยูใ่นสว่นงานวิชาการ ดังภาพ 

 

 
 

ภาพ 1 โครงสร้างองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ที่มา: มหาวิทยาลัยพะเยา, 2564 

 

 

 

 

 



9 

โครงสร้างองค์กรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นคณะสังกัดของมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา

มีอธิการบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด ในระดับคณะมีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด ระดับคณะแบ่งเป็น                 

1) สายวิชาการ มีจ านวน 8 หลักสูตร 2) สายสนับสนุน โดยในแต่ละฝ่ายจะแบ่งแยกย่อยออกเป็นงาน 

ประกอบไปด้วยงานย่อย ๆ ตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของแตล่ะงาน ดังภาพต่อไปนี ้
 

 
 

ภาพ 2 โครงสร้างองค์กรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

ที่มา: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, 2564 
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โครงสร้างการบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตร์  

 โครงสร้างการบริหารงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด                

การบริหารงาน ประกอบด้วย รองคณบดี 3 ฝ่าย คือ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน                  

เป็นรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ 2) ดร.ศศิวิมล บุตรเขียว เป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคุณภาพ

นิสิต 3) ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ เป็นรองคณบดีฝ่ายวิจัย และนวัตกรรม                              

มีผู้ ช่วยคณบดี  3 ท่ าน ประกอบด้วย 1) ดร.อรัณย์ภั  พิทักษ์พงษ์  2) นายพงศธร ศิลาเงิน                              

3) ผศ.ดร.ปฏิพัทธ์ วงค์เรือง ในสว่นของส านักงานคณะ มีนายภาณุวัฒน์ ทวีกุล เป็นหัวหน้าส านักงาน 

การบริหารสว่นส านักงาน มีส านักงานคณะเป็นหน่วยงานสนับสนุนการบรกิารหน่วยงานภายใน 

ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานย่อย ระดับงาน 4 งาน ได้แก่ 1) งานบริหารทั่วไป 2) งานวิชาการ                  

3) งานแผนงาน 4) งานห้องปฏิบัตกิาร 

 
 

ภาพ 3 โครงสร้างการบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 

ที่มา: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, 2564 
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โครงสร้างการปฏิบัติงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 โครงสร้างการปฏิบัติงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีคณบดี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์                    

ดร.สมคิด จูหว้า เป็ นผู้ บริหารสู งสุด ในส่วนของส านักงานคณะ มี นายภาณุ วัฒ น์  ทวีกุล                             

เป็นหัวหน้าส านักงาน ประกอบดว้ยหน่วยงานย่อย ระดับงาน 4 งาน ได้แก่ 1) นางจริยา วงค์ตุ้ย                       

เป็นหัวหน้างานบริหารทั่วไป 2) นางสาวเมทินี หล้านามวงศ์ เป็นหัวหน้างานวิชาการ                         

3) นางรัฏิกาล ศรีชัยอินทร์ เป็นหัวหน้างานแผนงาน 4) นางจิราพร ข าจันทร์ เป็นหัวหน้างาน

ห้องปฏิบัติการ 

 งานห้องปฏิบัติการ มีนักวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 คน ประจ าห้องปฏิบัติการ ดังนี้ 

1. นางจิราพร ข าจันทร ์ประจ าห้องปฏิบัติการอนามัยส่ิงแวดล้อม 

2. นายจาตุรนต์ กัณทะธง ประจ าห้องปฏิบัตกิารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

3. นางสาวสริิมา วงษ์พล ประจ าห้องปฏิบัติการการแพทย์แผนจนี 

4. นางแสงเทียน กระภูฤทธิ์ ประจ าห้องปฏิบัติการการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

5. นายณรงค์ศักด์ิ ใจเที่ยงธรรม ประจ าห้องปฏิบัติการการสง่เสริมสุขภาพ 

6. นางสาวปิยะพร พิมพาแสง ประจ าห้องปฏิบัติการอนามัยชุมชน 
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ภาพ 4 โครงสร้างการปฏิบัติงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 

ที่มา: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, 2564 

 



บทท่ี 3 

 

หลักเกณฑ์วธิีการปฏิบติังานและเงื่อนไข 

หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 

 หลักเกณฑร์ายละเอียดของรายวิชาเภสัชวิทยาจนี 1   

 1) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เภสัชวิทยาจีน 1 มีแนวทางการบริหารจัดการของ

แต่ละรายวิชา เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่ วางแผนไว้ใน

รายละเอียดของหลักสูตร โดยการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดท าโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

และอาจารย์ผู้สอน ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ (หลักสูตรการแพทย์แผนจนีบัณฑติ หลักสูตร

ปรับปรุง, 2557) 

 หมวดที่  1  ข้ อมู ลทั่ ว ไป  (รหั ส และชื่ อ รายวิ ชา จ าน วนหน่ วยกิ ต  หลั กสู ต ร                    

แ ล ะป ร ะ เภ ท ข อ งร าย วิ ช า  อ าจ า รย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ร าย วิ ช า แ ล ะอ าจ า ร ย์ ผู้ ส อ น                                     

ภาคการศึกษา/ช้ันปีที่เรียน รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (ถ้ามี) รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน                

(ถ้ามี) สถานที่เรียน) 

 หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ (จุดมุ่งหมายของรายวิชา วันที่จัดท าหรือ

ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา) 

 หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ (ค าอธิบายรายวิชา จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาค

การศึกษา จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็น

รายบุคคล) 

 หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต (คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง

ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ ทักษาะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สุนทรียศิลป์ ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา

บุคลิกภาพ ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ (ถ้ามี) ที่ต้องพัฒนา) 

 หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล (แผนการสอน แผนการประเมินผลการ

เรียนรู้) 

 หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ต าราและเอกสารหลัก เอกสารและ

ข้อมูลแนะน า) 

 หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา (กลยุทธ์การประเมิน

ประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต กลยุทธ์การประเมินการสอน การปรับปรุงการสอน  
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การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา การด าเนินการทบทวนและการวางแผน

ปรับปรุงประสทิธิผลของรายวิชา) 

แผนการสอนที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เภสัชวิทยาจนี 1 มีดังนี ้

 

ตาราง 1 แผนการสอนรายวิชาเภสัชวิทยาจนี 1 

สัปดาห์

ที่ 

หัวข้อ/

รายละเอียด 

จ านวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรยีน 

1 บทน ารายวิชา 

เภสัชวิทยาจนี 1 

 

4 อาจารย์ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอน ทั้งในภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ 

รวมถึงวิธีการประเมินผลการเรียนรู้  พร้อม

บรรยายบทน า ถึงวิวัฒนาการทางคลินิกของยา

จีน แหล่งปลูกยา การเก็บเกี่ยวยาจีน การปรุงยา

จีน และทฤษฎียาจนี 

2 บทน ารายวิชา 

เภสัชวทิยาจนี 1 

4 อาจารย์บรรยายบทน าการใช้ยาจีนร่วมกัน ข้อห้าม

ของการใช้ยาจนี ปริมาณ และการใชย้าจนี 

3 บทปฏิบัติการที่ 1 

กลุ่มยาขจัดอาการ

ภายนอก  

- ประเภทกระจาย

ลมหนาว 

4 - อาจารย์บรรยายรูปร่างลักษณะ กลิ่น รสชาติ 

ของยาสมุนไพรจีนกลุ่มยาขจัดอาการภายนอก 

ประเภทกระจายลมหนาว 

- นิสิตศกึษารูปร่างลักษณะ กลิ่น รสชาติ ของยา

สมุนไพรจีนกลุ่มยาขจัดอาการภายนอก ประเภท

กระจายลมหนาว 

4 บทปฏิบัติการที่ 2 

กลุ่มยาขจัดอาการ

ภายนอก 

- ประเภทกระจาย

ลมร้อน 

4 - อาจารย์บรรยายรูปร่างลักษณะ กลิ่น รสชาติ 

ของยาสมุนไพรจีน กลุ่มยาขจัดอาการภายนอก

ประเภทกระจายลมร้อน 

- นิสิตศกึษารูปร่างลักษณะ กลิ่น รสชาติ ของยา

สมุ น ไพ รจีน  กลุ่ มยาขจัดอาการภายนอก 

ประเภทกระจายลมร้อน 
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ตาราง 1 แผนการสอนรายวิชาเภสัชวิทยาจนี 1 (ต่อ) 

สัปดาห์

ที่ 

หัวข้อ/

รายละเอียด 

จ านวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรยีน 

5 บทปฏิบัติการที่ 3 

กลุ่มยาดับความร้อน 

- ประเภทดับร้อน

ระบายไฟ 

- ประเภทดับร้อน

และความช้ืน 

4 - อาจารย์บรรยายรูปร่างลักษณะ กลิ่น รสชาติ 

ของยาสมุนไพรจีน กลุ่มยาดับความร้อน ประเภท

ดับร้อนระบายไฟ ประเภทดับร้อนและความชืน้ 

- นิสติศกึษารูปร่างลักษณะ กลิ่น รสชาติ ของยา

สมุนไพรจนี กลุ่มยาดับความรอ้น ประเภทดับ

รอ้นระบายไฟ ประเภทดับร้อนและความชืน้ 

6 บทปฏิบัติการที่ 4  

กลุ่มยาดับความร้อน 

- ประเภทดับร้อน

ลดพิษ 

4 - อาจารย์บรรยายรูปร่างลักษณะ กลิ่น รสชาติ 

ของยาสมุนไพรจีน กลุ่มยาดับความร้อน ประเภท

ดับร้อนลดพิษ 

- นิสิตศึกษารูปร่างลักษณะ กลิ่น รสชาติ  ของยา

สมุนไพรจนี กลุ่มยาดับความร้อน ประเภทดับร้อนลดพิษ 

7 บทปฏิบัติการที่ 5 

กลุ่มยาดับความร้อน 

- ประเภทดับร้อน

ลดพิษ 

- ประเภทขจัดความ

ร้อนท าใหเ้ลือดเย็น 

- ป ร ะ เภ ท ข จั ด

ความรอ้นพร่อง 

4 - อาจารย์บรรยายรูปร่างลักษณะ กลิ่น รสชาติ 

ของยาสมุนไพรจีน กลุ่มยาดับความร้อน ประเภท

ดับร้อนลดพิษ  ประเภทขจัดความร้อนท าให้

เลือดเย็น ประเภทขจัดความรอ้นพร่อง 

- นิสิตศกึษารูปร่างลักษณะ กลิ่น รสชาติ ของยา

สมุนไพรจีน กลุ่มยาดับความร้อน ประเภทดับ

ร้อนลดพิษ ประเภทขจัดความร้อนท าให้เลือดเย็น 

ประเภทขจัดความรอ้นพร่อง 

8 บทปฏิบัติการที่ 6 

กลุ่มยาระบาย 

- ประเภทยาระบาย

โดยตรง  

- ประเภทยาเพิ่ ม

ค ว าม ชุ่ม ชื้น เพื ่อ

ช่วยให้ระบาย  

4 - อาจารย์บรรยายรูปร่างลักษณะ กลิ่น รสชาติ 

ของยาสมุนไพรจีน กลุ่มยาระบาย ประเภทยา

ระบายโดยตรง  ประเภทยาเพิ่มค ว าม ชุ่ม ชื ้น

เพื่อ ช่วยให้ระบาย  

- นิสิตศกึษารูปร่างลักษณะ กลิ่น รสชาติ ของยา

สมุนไพรจีน กลุ่มยาระบาย ประเภทยาระบายโดยตรง 

ประเภทยาเพิ่มความชุ่มช้ืนเพื่อช่วยใหร้ะบาย 
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ตาราง 1 แผนการสอนรายวิชาเภสัชวิทยาจนี 1 (ต่อ) 

สัปดาห์

ที่ 

หัวข้อ/

รายละเอียด 

จ านวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรยีน 

9 สอบกลางภาค 4 - สอบภาคบรรยาย 

- สอบภาคปฏิบัติ (สอบแล็บกริ๊ง)  

10 บทปฏิบัติการที่ 7  

กลุ่มยาขับลมชื้น 

- ประเภทยาขับลม

หนาวชื้น 

- ประเภทยาขับลม

ร้อนช้ืน 

4 - อาจารย์บรรยายรูปร่างลักษณะ กลิ่น รสชาติ 

ของยาสมุนไพรจีน กลุ่มยาขับลมชื้น ประเภทยา

ขับลมหนาวชื้น ประเภทยาขับลมร้อนชืน้ 

- นิสิตศกึษารูปร่างลักษณะ กลิ่น รสชาติ ของยา

สมุนไพรจีน กลุ่มยาขับลมชื้น ประเภทยาขับลม

หนาวชื้น ประเภทยาขับลมร้อนชืน้ 

11 บทปฏิบัติการที่ 8 

กลุ่มยาขับลมชืน้  

- ประเภทยาขับลม

ชื้ น เ พิ่ ม ค ว า ม

แข็งแรง ให้กับเส้น

เอ็นและกระดูก  

ก ลุ่ ม ย า ส ล า ย

ความช้ืน 

4 - อาจารย์บรรยายรูปร่างลักษณะ กลิ่น รสชาติ 

ของยาสมุนไพรจีน กลุ่มยาขับลมชื้น  ประเภทยา

ขับลมชื้นเพิ่มความแข็งแรง ให้กับเส้นเอ็นและ

กระดูก กลุ่มยาสลายความช้ืน 

- นิสิตศกึษารูปร่างลักษณะ กลิ่น รสชาติ ของยา

สมุนไพรจีน กลุ่มยาขับลมชื้น  ประเภทยาขับลม

ชื้นเพิ่มความแข็งแรง ให้กับเส้นเอ็นและกระดูก 

กลุ่มยาสลายความช้ืน 

12 บทปฏิบัติการที่ 9  

กลุ่มยาขับน้ าขจัดชื้น  

- ป ร ะ เภ ท ย าขั บ

ปัสสาวะลดบวม 

- ป ร ะ เภ ท ย าขั บ

ปัสสาวะทะลวงลิ่น 

- ประเภทยาขับชื้น

ขจัดเหลอืง 

4 - อาจารย์บรรยายรูปร่างลักษณะ กลิ่น รสชาติ 

ของยาสมุ น ไพ รจีน  กลุ่ ม ย าขับ น้ าขจั ด ชื้ น  

ประเภทยาขับปัสสาวะลดบวม ประเภทยาขับ

ปัสสาวะทะลวงลิ่น ประเภทยาขับชืน้ขจัดเหลอืง 

- นิสิตศกึษารูปร่างลักษณะ กลิ่น รสชาติ ของยา

สมุนไพรจีน กลุ่มยาขับน้ าขจัดชืน้  ประเภทยาขับ

ปั สสาวะลดบวม  ป ระ เภท ยาขั บ ปั สส าวะ              

ทะลวงลิ่น ประเภทยาขับชืน้ขจัดเหลอืง 
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ตาราง 1 แผนการสอนรายวิชาเภสัชวิทยาจนี 1 (ต่อ) 

สัปดาห์

ที่ 

หัวข้อ/

รายละเอียด 

จ านวน

ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรยีน 

13 บทปฏิบัติการที่ 10  

ก ลุ่ ม ย า อ บ อุ่ น

ภายใน 

4 - อาจารย์บรรยายรูปร่างลักษณะ กลิ่น รสชาติ 

ของยาสมุนไพรจนี กลุ่มยาอบอุ่นภายใน 

- นิสิตศกึษารูปร่างลักษณะ กลิ่น รสชาติ ของยา

สมุนไพรจนี กลุ่มยาอบอุ่นภายใน 

14 บทปฏิบัติการที่ 11  

กลุ่มยาปรับชี่ 

4 - อาจารย์บรรยายรูปร่างลักษณะ กลิ่น รสชาติ 

ของยาสมุนไพรจนี กลุ่มยาปรับชี่ 

- นิสิตศกึษารูปร่างลักษณะ กลิ่น รสชาติ ของยา

สมุนไพรจนี กลุ่มยาปรับชี่ 

15 บทปฏิบัติการที่ 12  

กลุ่มยาย่อยอาหาร  

กลุ่มยาขับพยาธิ 

4 - อาจารย์บรรยายรูปร่างลักษณะ กลิ่น รสชาติ 

ของยาสมุนไพรจีน กลุ่มยาย่อยอาหาร กลุ่มยาขับพยาธิ 

- นิสิตศกึษารูปร่างลักษณะ กลิ่น รสชาติ ของยา

สมุนไพรจนี กลุ่มยาย่อยอาหาร กลุ่มยาขับพยาธิ 

16 บทปฏิบัติการที่ 13  

กลุ่มยาหา้มเลือด 

- ประเภทยาห้าม

เลือดที่มีฤทธิ์เย็น  

- ประเภทยาสลาย

ลิ่มเลือดเพื่อหา้มเลือด 

- ประเภทยาสมาน

เพื่อห้ามเลือด  

- ประเภทยาอบอุ่น

เส้นลมปราณเพื่ อ

หา้มเลือด 

4 - อาจารย์บรรยายรูปร่างลักษณะ กลิ่น รสชาติ 

ของยาสมุนไพรจนี กลุ่มยาหา้มเลือด 

 ประเภทยาห้ามเลือดที่มีฤทธิ์เย็น ประเภทยา

สลายลิ่มเลือดเพื่อห้ามเลือด ประเภทยาสมาน

เพื่อห้ามเลือด ประเภทยาอบอุ่นเส้นลมปราณ

เพื่อหา้มเลือด 

- นิสิตศกึษารูปร่างลักษณะ กลิ่น รสชาติ ของยา

สมุนไพรจีน กลุ่มยาห้ามเลือด ประเภทยาห้าม

เลือดที่มีฤทธิ์เย็น  ประเภทยาสลายลิ่มเลือดเพื่อ

ห้ามเลือด  ประเภทยาสมานเพื่ อห้ ามเลือด  

ประเภทยาอบอุ่นเส้นลมปราณเพื่อหา้มเลือด 

17 สอบปลายภาค 4 - สอบภาคบรรยาย 

- สอบภาคปฏิบัติ (สอบแล็บกริ๊ง) 
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 หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ หรอืครุภัณฑ์การศึกษา 

 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 เป็นระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  เพื่อก าหนดหลักเกณฑ ์

วิธีการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ การจัดซื้อจัดจ้าง

พัสดุท าได้โดยวิธี ดังต่อไปนี้ 

 1) วิธีประกาศเชญิชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชญิชวนผูป้ระกอบการทั่วไป

ที่มคีุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดให้เข้ายื่นขอ้เสนอ 

 2) วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มี

คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่น

ข้อเสนอ เว้นแตใ่นงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดนอ้ยกว่าสามราย 

 3) วธิีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หนว่ยงานของรัฐเชิญชวนผูป้ระกอบการที่มีคุณสมบัติ 

ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรอืให้เข้ามาเจรจา

ต่อรองราคารวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่

ก าหนดในกฎกระทรวง 

 การจัดซือ้จัดจา้งพัสดุ ต้องให้เลือกใช้วธิีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน เว้นแต่ 

 1) วธิีคัดเลือก ให้ใชใ้นกรณีตอ่ไปนี้ 

  1. ประกาศเชญิชวนแลว้ แตไ่ม่มผีูเ้สนอ หรอืไม่ได้รับการคัดเลือก 

  2. เป็นพัสดุที่มคีุณลักษณะพิเศษหรือซับซ้อน หรอืต้องผลิต ก่อสร้าง หรือที่มฝีมีือ

 โดยเฉพาะหรอืมีความช านาญพิเศษ หรอืมีทักษะสูง และผูป้ระกอบการมจี านวนจ ากัด 

  3. จ าป็นเร่งด่วน หากใช้วธิีประกาศเชิญชวนแล้วไม่ได้ผล 

  4. มีขอ้จ ากัดที่จ าเป็นต้องระบุยี่หอ้ 

  5. จ าเป็นต้องซือ้จากต่างประเทศ 

  6. พัสดุที่ตอ้งปกปิดหรอืใช้ในราชการลับ 

  7. งานซ่อมที่จ าเป็นต้องถอดตรวจ 

  8. กรณีอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 2) วธิีเฉพาะเจาะจง ให้ใชใ้นกรณีตอ่ไปนี้ 

  1. ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้

 ยื่นเสนอ หรอืข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก 

  2. การจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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  3. มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือเป็นตัวแทน

 จ าหน่ายโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศและไม่มีพัสดุอื่นใดที่จะใช้

 ทดแทนได้ 

  4. มีความจ าเป็นเร่งด่วน เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเกิดโรคติดต่อร้ายแรง 

 และใช้วธิีประกาศเชิญชวนหรือวิธีคัดเลือกอาจล่าช้าก่อใหเ้กิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 

  5. เป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ซื้อจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจ าเป็นต้อง

 เพิ่มเติม โดยมูลค่าพัสดุที่เพิ่มเตมิ ต้องไม่สูงกว่ามูลค่าพัสดุที่ได้ซื้อจ้างไว้ก่อนแล้ว 

  6. เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหนว่ยงานภาครัฐ 

  7. เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจ าเป็นต้องซือ้เฉพาะแหง่ 

  8. กรณีอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

 หลักเกณฑก์ารใช้ห้องปฏิบัติการ 

 ตามประกาศคณะแพทยศาสร์ เรื่องแนวปฏิบัติการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์                  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ออกประกาศแนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติการใช้

หอ้งปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

 ข้อที่ 1 ขั้นตอนการขอใชห้อ้งปฏิบัติการส าหรับอาจารย์ 

  1. อาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับบทปฏิบัติการ 

ขอให้แจ้งรายวิชา ที่มีบทปฏิบัติการ Course Syllabus และคู่มือปฏิบัติการ(ทั้งภาคการศึกษา) 

ให้กับนักวิทยาศาสตร์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนมีบทปฏิบัติการ โดยกรอกแบบฟอร์ม

การขอใชห้อ้งปฏิบัติการ (L-001) 

  2. อาจารย์ผู้สอนแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับครุภัณฑ์ วัสดุ เครื่องแก้ว และ

สารเคมีที่ใช้แต่ละบทปฏิบัติการอย่างละเอียด โดยกรอกใบเบิก ยืม – คืน สารเคมี วัสดุ เครื่อง

แก้ว (L-002) และใบยืม – คืนครุภัณฑ์ และวัสดุคงทนถาวร (L-003) ส่งที่นักวิทยาศาสตร์หรือ

เลขานุการประจ าสาขาวิชา ล่วงหน้าอย่างนอ้ย 7 วัน ก่อนมบีทปฏิบัติการ 

  3. อาจารย์ผู้สอนแจ้งจ านวนนิสิต การแบ่งกลุ่มการทดลอง และจ านวนวัสดุ 

อุปกรณ์ต่อกลุ่มให้ชัดเจน 

  4. อาจารย์ผูส้อนตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนวันที่มบีทปฏิบัติการอย่างน้อย 1 วัน 

  5. หากมีการเปลี่ยนแปลงบทปฏิบัติการ วัน และเวลา ให้แจง้นักวิทยาศาสตร์ก่อน

ล่วงหน้า 3 วัน  



20 

  6. กรณีที่อาจารย์มีความต้องการใช้ห้องปฏิบัติการ และครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ 

ฯลฯ นอกเหนือจากการเรียนการสอน ให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการ

ขอใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

 ข้อที่ 2 ขั้นตอนการขอใช้หอ้งปฏิบัติการส าหรับนักวิจัยหรือนิสิต 

  1. กรอกแบบหอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการ (L-001) ส่งนักวิทยาศาสตร์หรือ

เลขานุการประจ าสาขาวิชา ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนใช้ห้อง 

  2. แจ้งรายละเอียดเกี่ ยวกับครุภัณฑ์  วัสดุ  เครื่องแก้ว และสารเคมี  ที่ ใช้                       

แต่ละบทปฏิบัติการ อย่างละเอียด โดยกรอกใบเบิก ยืม-คืน สารเคมี วัสดุ เครื่องแก้ว (L-002)                

และใบยืม – คืนครุภัณฑ์ และวัสดุคงทนถาวร (L-003) ส่งที่นักวิทยาศาสตร์ประจ าสาขาวิชา 

ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 

  3. ปฏิบัติตามระเบียบการใช้หอ้งปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อย่างเคร่งครัด 

 ข้อที ่3 ขั้นตอนการด าเนินงานบทปฏิบัติการส าหรับนักวิทยาศาสตร์ 

  1. รับแจ้งรายวิชา ที่มีบทปฏิบัติการ Course Syllabus และคู่มือปฏิบัติการ               

ในแต่ละภาค การศกึษาจากอาจารย์ผู้สอน ล่วงหน้าอย่างนอ้ย 7 วัน 

  2. ตรวจสอบวัน เวลา จ านวนนิสิต  และห้องเรียน ที่ มีบทปฏิบัติจาก                 

Course Syllabus ล่วงหน้าอย่างนอ้ย 7 วัน ก่อนมบีทปฏิบัติการ 

  3. ศกึษารายละเอียดบทปฏิบัติการจากคู่มอืปฏิบัติการ 

  4 . จั ด เต รี ย ม ส า ร เค มี  วั ส ดุ  อุ ป ก รณ์  เค รื่ อ ง แ ก้ ว  แ ล ะ ค รุ ภั ณ ฑ ์                                 

ตามความต้องการใชข้องแต่ละบทปฏิบัติการ ให้แลว้เสร็จก่อนมบีทปฏิบัติการ 1 วัน 

  5. ให้บริการเบิก ยืม คนื สาเคมี วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องแก้ว และครุภัณฑ์ 

  6 ควบคุมดูแลนิสิตในการใช้อุปกรณ์และสารเคมีในขณะท าการทดลอง                         

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หรอืแล้งแตอ่าจารย์ผู้สอนมอบหมาย 

  7. ตรวจเช็ควัสดุ ครุภัณฑ ์และสารเคมีหลังจากที่นสิิตปฏิบัติการแล้วเสร็จ 

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย                      

ในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562 นั้น มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ตระหนักถึง

ความส าคัญในเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทั้งของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ผู้มา

ปฏิบัติงาน และผู้มารับบริการทุกคน รวมไปถึงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย และชุมชนโดยรอบ 

โดยก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในห้องปฏิ บัติการของมหาวิทยาลัย
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และส่วนงาน ดังนี้ (นโยบายแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยพะเยา, 

2562 : 1-3) 

 1) สนับสนุนให้ห้องปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

ห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in 

Thailand “ESPReL”) 

 2) สนับสนุนการออกประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติการ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานทางกฎหมายและข้อก าหนดต่าง ๆ อย่าง

เคร่งครัด 

 3) สนับสนุนให้มีการรักษาสภาพแวดล้อม ปรับปรุงสภาพการปฏิบัติงาน สิ่งอ านวยความ

สะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งระบบบริหาร

จัดการความปลอดภัยใหม้ีความเหมาะสม 

 4) สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนผู้ที่ เกี่ยวข้องปฏิบัติตามประกาศ กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

 5) สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมให้เกิดความตระหนักและให้ความส าคัญกับความปลอดภัย

ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติงาน รวมถึงการสนับสนุนการเสริมสร้างจิตส านึกและ

ความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และส่งเสริมการจัดอบรมกิจกรรมสร้าง

เสริมวัฒนธรรมสุขภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

 6) สนับสนุนให้มีระบบการประเมิน การจัดการ และการควบคุมความเสี่งภัยในทุกระดับ 

ทั้งด้านการเรียน การสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ และการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและ

ต่อเนื่อง 

 7) มหาวิทยาลัยและส่วนงานต้องมีความรับผิดชอบและมีการปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีตาม

ประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย รวมทั้งอบรม ฝึกสอน จูงใจ

แก่ผูป้ฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

 8) ส่วนงานต้องปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้ถูกสุขลักษณะและมี

ความปลอดภัย 

 9) มหาวิทยาลัย และส่วนงานต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ 

มาตรการ แนวปฏิบัติดา้นความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ตามแนวทางของมหาวิทยาลัย 

 10) ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทุกคนต้องปฏิบัติตามประกาศ กฎ ระเบียบ มาตรฐาน

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และให้ความร่วมมือในโครงการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยใน
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หอ้งปฏิบัติการ ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และมีสิทธิเสนอความเห็นข้อเสนอแนะใน

การปรับปรุงสภาพการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงานใหป้ลอดภัย 

 

 หลักเกณฑ์การจัดการของเสียของห้องปฏิบัติการ 

 การจัดการของเสียอันตรายภายในห้องปฏิบัติการ ได้จัดการให้ เป็นไปตามค าสั่ ง

มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2441/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานการบริหารจัดการสารเคมีและขยะ

อันตรายในห้องปฏิบัติการ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อ

ทั้งบุคลากรผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยเองและชุมชนที่อยู่โดยรอบมหาวิทยาลัย โดยมี

รายละเอียด ขั้นตอน ดังนี้ (แต่งตั้งคณะท างานการบริหารจัดการสารเคมีและขยะอันตรายใน

หอ้งปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัยพะเยา, 2562) 

  1) เผยแพร่แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การแยกของเสียอันตราย 

  2) จัดเก็บสารเคมีอันตรายไว้ในภาชนะที่ได้มาตรฐาน โดยแบ่งประเภทของขยะ

สารเคมีและของเสียอันตราย ภายในหอ้งปฏิบัติการ 

  3) ติดฉลากบอกประเภทสารเคมีอันตรายให้แน่นหนาและชัดเจน โดยระบุ

ประเภทสารเคมีในฉลาก 

  4) เมื่อมีปริมาณที่เหมาะสมต้องท าการขนย้ายไปยังสถานที่จัดเก็บ 

 

วิธีการปฏิบัติงาน 

 การรับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เภสัชวิทยาจนี 1 

 นักวิทยาศาสตร์ประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา ในการรับรายละเอียดของ

รายวิชา (มคอ.3) เภสัชวิทยาจีน 1 น ามาศึกษาและท าความเข้าใจในรายละเอียดของหัวข้อ             

การเรียนการสอน รายละเอียดกิจกรรมการเรียน และสัปดาห์ที่มีบทปฏิบัติการ เพื่อที่จะได้

น าไปวางแผนในการด าเนินการการจัดการบทปฏิบัติการ 

 

 การตรวจสอบความพร้อมการจัดการบทปฏิบัติการ 

 การตรวจสอบความพร้อมการจัดการบทปฏิบัติการ เพื่อให้การด าเนินงานในขั้นตอน

ต่าง ๆ มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ให้นักวิทยาศาสตร์ท าการตรวจสอบความ

พร้อมในรายละเอียด ดังนี้ 

 1. ตรวจสอบวัน เวลา จ านวนช่ัวโมง และสัปดาห์ที่มบีทปฏิบัติการ  

 2. ตรวจสอบจ านวนนิสิตที่เรียนภาคปฏิบัติ
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 3. ตรวจสอบความพร้อมของห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์สนับสนุนภายในห้อง เช่น 

โสตทัศนูปกรณ์ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ อา่งลา้งมอื โต๊ะ เก้าอี ้เครื่องปรับอากาศ 

 4. ตรวจสอบความพร้อมของวัสดุหรือครุภัณฑส์ าหรับใช้ในบทปฏิบัติการ  

 

 การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุหรอืครุภัณฑ์การศึกษา 

 การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุหรือครุภัณฑ์การศึกษา ในกรณีที่มีไม่เพียงพอหรือต้องการ

เพิ่มเติม มีขัน้ตอน ดังนี้ 

 1. รวบรวมรายการที่จะด าเนินการจัดซื้อ และจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ

วัสดุหรือครุภัณฑก์ารศกึษา 

 2. เสนอไปยังบริษัท เพื่อขอใบเสนอราคา จ านวน 3 บริษัท 

 3. ด าเนินการจัดซื้อโดยเข้าไปท าในระบบ E-Budget มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อจัดท าใบ

ขออนุมัตจิัดซื้อ/จา้ง (มพ.กค.01) 

 4. รวบรวมเอกสารส่งให้งานพัสดุของคณะ ดังนี้ 

  1) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุหรอืครุภัณฑก์ารศกึษา 

  2) ใบเสนอราคา จ านวน 3 บริษัท 

  3) ใบขออนุมัตจิัดซื้อ/จา้ง (มพ.กค.01) 

 

 การด าเนินงานบทปฏิบัติการ 

 การด าเนินงานในแต่ละบทปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์จะให้บริการในแต่ละบท

ปฏิบัติการ ดังนี้ 

 1) ก่อนเริ่มเรียนปฏิบัติการ 

  1.1 แจง้แม่บ้านหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจ าตึก เพื่อขอให้

เปิดห้องเรียน นักิทยาศาสตร์ท าการเปิดอุปกรณ์สนับสนุนภายในห้อง เช่น โสตทัศนูปกรณ์ 

หลอดไฟ  เครื่องปรับอากาศ 

  1.2 เตรียมยาสมุนไพรจีน วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในบท

ปฏิบัติการ  

  1.3 แนะน าการใช้งาน การท าความสะอาด การจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ

ต่าง ๆ และอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 

 2) ระหว่างเรียนปฏิบัติการ 
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  2.1 นักวิทยาศาสตร์ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่อาจารย์และนิสิต

ตลอดบทปฏิบัติการ 

  2.2 ให้ค าปรึกษา ข้อแนะน าแก่นสิิตระหว่างปฏิบัติการ 

 3) หลังเรียนปฏิบัติการ 

  3.1 ตรวจเช็ควัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ ใหค้รบตามจ านวนเดิม 

  3.2 จัดเก็บ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ โดยแยกเป็นหมวดหมู่ ให้เป็น

ระเบียบ 

  3.3 ปิดอุปกรณ์ สนับสนุนภายในห้อง เช่น โสตทัศนูปกรณ์  หลอดไฟ  

เครื่องปรับอากาศ 

 

 ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 

 นักวิทยาศาสตร์ชี้แจงเรื่องความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ นิสิตจ าเป็นต้องรู้               

ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ               

ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้อื่น และความเสียหายต่อทรัพย์สินอื่น ๆ มขี้อปฏิบัติ ดังนี้ 

 1) ขอ้ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

 2) ข้อแนะน าการท าปฏิบัติการ 

 

เงื่อนไข ข้อสังเกต ข้อควรระวัง สิ่งท่ีควรค านึงในการปฏิบัติงาน 

 การปฏิบัติงานของรายวิชาเภสัชวิทยาจีน 1 ที่ผ่านมาจากการด าเนินงานตามที่ได้รับ

มอบหมาย พบว่ามีประเด็นข้อสังเกตุ และข้อควรค านึงถึงในการปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนการ

ปฏิบัติได้ดังนี้ 

 1. การรับรายละเอยีดรายวิชา (มคอ.3) เภสัชวทิยาจนี 1 

  1.1 จะต้องศึกษาและมีความเข้าใจใน หัวข้อ/รายละเอียด และกิจกรรมการ

เรียน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้ 

 2. การเตรียมความพร้อมการจัดการบทปฏิบัติการ 

  2.1 จัดเตรียมยาสมุนไพรจนี วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ ใหเ้พียงพอกับ

จ านวนที่แบ่งกลุ่มนิสติไว้ 

  2.2 ตรวจสอบวันและเวลาในการใช้ห้องปฏิบัติการของรายวิชาเภสัชวิทยาจีน 1 

เพื่อไม่ให้ทับซ้อนกับรายวิชาอื่น 

 3. การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุหรือครุภัณฑก์ารศกึษา
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  3.1 ตรวจสอบรายละเอียดของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน หน่วยนับ ราคา

ต่อหน่วย ราคารวม ที่จัดท าในใบขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง (มพ.กค.01) ในใบเสนอราคา และ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุหรอืครุภัณฑก์ารศกึษาให้ตรงกัน 

  3.2 ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ - สกุล ที่ต้องระบุในใบขออนุมัติจัดซื้อ/จา้ง 

(มพ.กค.01) ให้ถูกต้องก่อนที่จะจัดพิมพ์เอกสาร 

 4. การด าเนินงานบทปฏิบัติการ 

  4.1 ตรวจเช็คยาสมุนไพรจีนให้ถูกต้อง ตรงตามที่อาจารย์ต้องการใช้ในบท

ปฏิบัติการ เนื่องจากสมุนไพรบางชนิดมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมาก 

  4.2 ตรวจเช็คยาสมุนไพรจีนก่อนเริ่มบทปฏิบัติการ เพื่อให้แน่ใจว่ายาสมุนไพรจีน

ไม่มมีดหรอืแมลงกัดกิน ไม่มเีชื้อราเกิดขึ้นจนท าให้เสียหาย 

 5. ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 

  5.1 ก าชับให้นิสิตปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

อย่างเคร่งครัด 

   

แนวคดิ/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 จากข้อมูลของหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา พบว่าก่อนที่นิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ช้ันปีที่ 4 จะเข้าสู่การ

เรียนในเนื้อหาของรายวิชาต ารับยาจีน 1 และ 2 ในภาคการศึกษาปลายซึ่งเป็นรายวิชาที่นิสิต

ต้องมีการบูรณาการความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาจีนตามต ารับยาเพื่อน ามาใช้รักษากลุ่มอาการต่าง ๆ 

นิสิตจะต้องผ่านการเรียนในรายวิชา 328321 เภสัชวิทยาจีน 1 (Chinese Pharmacology I) ที่มี

การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต้นของช้ันปีที่ 4 ซึ่งเนื้อหาของรายวิชานี้นิสิตจะได้

เรียนรู้ในเรื่องทฤษฎี วิวัฒนาการทางคลินิกของยาสมุนไพรจีน รูปร่างลักษณะของยาสมุนไพรจีน 

รสชาติ กลิ่น แหล่งปลูกและการเก็บเกี่ยวการปรุงยา คุณสมบัติ สรรพคุณ การออกฤทธิ์                  

การใช้ยาสมุนไพรจีนร่วมกัน ปริมาณการใช้ ข้อห้าม และข้อบ่งใช้ของกลุ่มยาสมุนไพรจีน 

ส าหรับการรักษากลุ่มอาการต่าง ๆ นอกจากนิสิตจะต้องทราบพื้นฐานของยาสมุนไพรจีนแต่ละ

ชนิดแล้ว นิสิตต้องทราบด้วยว่ายาสมุนไพรจีนแต่ละชนิดจัดอยู่ในกลุ่มยาเพื่อรักษาอาการใด 

เชน่ ยาสือเกา จัดอยู่ในกลุ่มยาที่ดับร้อนระบายไฟ หรอืยาชวนอู จัดอยู่ในกลุ่มยาขับลมหนาวชื้น 

เป็นต้น โดยรายวิชานีถ้ือเป็นพื้นฐานความรู้เรื่องยาจนีที่นสิิตหลักสูตรแพทย์แผนจนีต้องรู้ เข้าใจ 

และสามารถน าไปใช้ในทางคลินกิได้อย่างถูกต้อง 
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 รายวิชาเภสัชวิทยาจีน 1 มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ส าหรับ

การเรียนการสอนในภาคปฏิบัตินั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับนักวิทยาศาสตร์ของหลักสูตร

การแพทย์แผนจีนคือ นักวิทยาศาสตร์มีหน้าที่ในการช่วยจัดเตรียมยาสมุนไพรจีน วัสดุอุปกรณ์

ต่าง ๆ ส าหรับการเรียนภาคปฏิบัติในแต่ละบท รวมทั้งช่วยควบคุมดูแลระหว่างนิสิตเรียน

ปฏิบัติการ ดังนั้นการให้บริการทางด้านต่าง ๆ ของห้องปฏิบัติการต้องมีความสะดวก รวดเร็ว 

และก่อให้ เกิดความพึงพอใจต่อนิสิตแพทย์แผนจีนให้มากที่ สุด  ส าหรับการประเมิน

ประสิทธิภาพของการบริการห้องปฏิบัติการจากงานวิจัยที่ผ่านมาประเมินผลจากการสอบถาม

ความพึงพอใจทางด้านต่าง ๆ จากผู้ใช้บริการ จากการศึกษาของ รัชนี อัศวรุ่งนิรันทร์ และคณะ 

(2557 : 4-11) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับและผู้ให้บริการห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา โดย

แบ่งการศึกษา ดังนี้ 1) ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการภายนอกต่องานห้องเจาะเลือดและ

งานธนาคารเลือด ซึ่งหัวข้อประเมิน ได้แก่ บรรยากาศในห้อง ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง 

ความรวดเร็วทันเวลาของการบริการ ความเอาใจใส่และรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ กระบวนการ

และขั้นตอนการให้บริการ และประโยชน์ที่ได้รับ ผลการศึกษาพบว่ า ความพึงพอใจของ

ผูร้ับบริการภายนอกต่องานหอ้งเจาะเลือดร้อยละ 71.08 งานธนาคารเลือดรอ้ยละ 90.38 และ 

มีข้อเสนอแนะควรปรับปรุงด้านความเอาใจใส่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รวมถึงความ

รวดเร็วในการบริการ 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการภายในต่อห้องปฏิบัติการพยาธิ

วิทยา หัวข้อประเมินประกอบด้วย ความถูกต้องแม่นย าของการทดสอบ ความรวดเร็วทันเวลาที่

ได้รับผลการทดสอบ ราคาของการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ การให้บริการของเจ้าหน้าที่

ห้องปฏิบัติการ ความหลากหลายที่มีให้เลือกตรวจ ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง และ 

ประโยชน์ที่ได้รับจากห้องปฏิบัติการ ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการภายใน

ต่อภาพรวมของการบริการงานห้องปฏิบัติการกลางร้อยละ 70.17 งานธนาคารเลือดร้อยละ

72.53 งานพยาธิวิทยากายวิภาคร้อยละ 72.35 และงานปฏิบัติการกลางนอกเวลาราชการร้อย

ละ 70.90 ผู้ใช้บริการมีข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุงความรวดเร็วในการออกผลการทดสอบและ

ควรมีการเปิดการตรวจวิเคราะห์เพิ่มขึ้น จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสิ่งส าคัญในการ

ให้บริการทางห้องปฏิบัติการคือ ความเอาใจใส่ ความรับผิดชอบ และความรวดเร็วของ

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ดังนั้นการให้บริการทางห้องปฏิบัติการจะมีประสิทธิภาพมากน้อย

เพียงใด นักวิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏิบัติการต้องมีการประเมินความพึงพอใจทางด้านต่าง ๆ 

จากนิสิตแพทย์แผนจีนซึ่งถือเป็นผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการโดยตรง เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการ

ประเมินมาพัฒนางานตนเองให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 
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ส าหรับการท าคู่มอืบทปฏิบัติการเรื่องนี้ จึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ต้อง

ทราบรายละเอียดของยาสมุนไพรจีน วัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการเรียนการสอน

ภาคปฏิบัติของรายวิชานี้ จากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการท าคู่มือปฏิบัติงานในครั้งนี้ที่

ประกอบไปด้วยข้อมูลของยาสมุนไพรจีนชนิดต่าง ๆ รวมทั้งงานวิจัยเกี่ยวกับยาสมุนไพรจีน ซึ่ง

นักวิทยาศาสตร์ได้ท าการสรุปเนื้อหาของยาสมุนไพรจีนชนิดต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับเนื้อหาของ

รายวิชานีล้งในคู่มอืปฏิบัติงานเล่มนี้ 

 จากการสืบค้นงานวิจัยเกี่ยวกับการรักษาด้วยยาสมุนไพรจีนตามฐานข้อมูลวิจัยต่าง ๆ 

ในประเทศไทยพบว่า การศึกษาเกี่ยวกับผลของการรักษาด้วยยาสมุนไพรจีนในภาวะโรคหรือ

อาการต่าง ๆ ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย อย่างไรก็ตามมีบทความทางวิชาการของ สุธาสินี และคณะ 

(2562 : 120-131) ได้กล่าวถึงการศึกษางานวิจัยในประเทศจีนเกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรจีนใน

การรักษาซีสต์เต้านม ซึ่งวัตถุประสงค์ของการเขียนบทความวิชาการนี้คือ เพื่อน าความรู้ที่ได้                 

มาประยุกต์ใช้ส าหรับการรักษาซีสต์เต้านมในประเทศไทย และเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือก                   

ในการรักษาให้แก่ผู้ป่วยโรคซีสต์เต้านมเนื่องจากโรคซีสต์เต้านมเป็นโรคที่พบมากที่สุด                  

ทางคลินิกโรคทรวงอก มักพบในผู้หญิ งที่มี ช่วงอายุ 35-50 ปี  ซึ่งเป็นช่วงอายุที่มีการ

เปลี่ยนแปลงฮอร์โมนของร่างกายมากที่สุด จึงส่งผลต่อโครงสร้างและท่อล าเลียงในทรวงอก                

จนน าไปสู่การเกิดก้อนซีสต์ จากเนื้อหาในบทความวิชาการนี้พบว่า ผู้แต่งบทความได้รวบรวม

และสรุปผลงานวิจัยยาสมุนไพรจีนต่าง ๆ ที่ใช้รักษาโรคซีสต์เต้านม จากหลาย ๆ การศึกษา

พบว่า ยาสมุนไพรจีน สามารถลดอาการปวดในผู้ป่วยโรคซีสต์เต้านมได้เป็นอย่างดี และจาก

การอ่านบทความนี้พบว่า ตัวยาสมุนไพรจนีที่ส าคัญในการรักษาซีสตเ์ต้านม 3 อันดับแรก ได้แก่ 

ไฉหู (柴胡) เซียงฟู่ (香附) และตังกุย (当归) จากข้อมูลของตัวยาเหล่านี้พบว่า ในรายวิชาเภสัช

วิทยา 1 มีตัวยาไฉหู (柴胡) และเซียงฟู่ (香附) ที่นิสิตจะได้ศึกษาข้อมูลของตัวยาทั้ง 2 ชนิด                

ในรายวิชานี้ด้วย ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าชนิดของยาสมุนไพรจีนในรายวิชาเภสัชวิทยา 1 มีความ

สอดคล้องกั บ งานวิจัยยาสมุ น ไพรจีนส าหรับการรักษาซีสต์ เต้ านมในประเทศจีน                             

และจากบทความปริทัศน์ของ ภาสกิจ วัณนาวิบูล (2559 : 124-137) เรื่อง แนวคิดการรักษาโรค 

8 วิธีของการแพทย์แผนจนี ได้กล่าวถึงการรักษาโรคด้วยการปรับสมดุลตามต ารับยาจีนมี 8 วิธี 

ได้แก่ วิธีขับเหงื่อ วิธีระบาย วิธีปรับประสานให้สมดุล วิธีการให้ความอบอุ่น วิธีขับความร้อน 

วิธีบ ารุง วิธีสลาย และวิธีท าให้อาเจียน ซึ่งวิธีการรักษาโรค 8 วิธีนี้จะเป็นประโยชน์ในการน าไป

ประยุกต์ใช้ในการรักษาสุขภาพเพื่อสร้างสมดุลแก่ร่างกายได้อย่างถูกต้อง จากข้อมูลใน

บทความปริทัศน์นี้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชาเภสัชวิทยา 1 ที่ได้มีการจัดการเรียน

การสอน ซึ่งเนือ้หาจะน าไปสู่การเรยีนต ารับยาจนีที่ครอบคลุมวิธีการรักษาทั้ง 8 วธิีนี้ 



28 

นอกจากนี้การเผยแพร่ความรู้ทางด้านยาสมุนไพรจีนในประเทศไทยยังมีในรูปแบบ

ของหนั งสือ ชื่อว่า ศาสตร์ยาสมุนไพรจีนที่ จัดท าขึ้น โดยสถาบันการแพทย์ ไทย -จีน                          

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  กรมการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลื อก                    

กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554 (ศาสตร์ยาสมุนไพรจีน, 2554) โดยมีวัตถุประสงค์รวบรวม

องค์ความรู้ด้านศาสตร์ยาสมุนไพรจนี เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการแพทย์แผนจนีในประเทศ

ไทยให้ได้มาตรฐานสากล ซึ่งในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ครอบคลุมศาสตร์ยาสมุนไพรจีนที่ควรรู้ใน

เบื้องต้น เช่น ยาชิงเฮา (青蒿) มีสรรพคุณรักษาโรคมาลาเรีย ยาฟู่จึ (附子) มีฤทธิ์กระตุ้นหัวใจ 

ลดไข้ ระงับปวด เป็นต้น ซึ่งตัวยาที่กล่าวมาได้มีรายละเอียดการเรียนการสอนบรรจุไว้ในรายวิชา

เภสัชวิทยาจนี 1 เช่นเดียวกัน 

 



 บทท่ี 4  

 

เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

 

แผนการปฏิบัติงาน 

 คู่มือปฏิบัติงาน บทปฏิบัติการ รายวิชาเภสัชวิทยาจีน 1 ส าหรับการเรียนการสอน          

ของหลักสูตรการแพทย์แผนจนีบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา มีแผนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 1. การรับรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 

 2. การตรวจสอบความพร้อมการจัดการบทปฏิบัตกิาร 

 3. การจัดซือ้จัดจ้างวัสดุหรือครุภัณฑ์การศึกษา 

 4. การด าเนนิงานบทปฏิบัติการแตล่ะสัปดาห์ 

 5. การตรวจสอบความเรียบรอ้ยและจัดเก็บ 

 มีขัน้ตอนในการด าเนนิงานแต่ละแผนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 

ตาราง 2 แผนการปฏิบัตงิานบทปฏิบัตกิาร รายวิชาเภสัชวิทยาจนี 1 

แผนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนนิการ 

การรับรายละเอียด

รายวิชา (มคอ.3) 

รับรายละเอียดของรายวิชาเภสัชวิทยาจีน 1 

(มคอ.3) จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

พร้อมน ามาศึกษาและท าความเข้าใจ เพ่ือ

เตรียมพร้อมในการจัดการบทปฏิบัติการ 

กอ่นเปิดภาคเรียน

อย่างน้อย 3 สัปดาห ์

การตรวจสอบความ

พร้อมการจัดการบท

ปฏิบัตกิาร 

นักวิทยาศาสตร์ด าเนินการตรวจสอบ

ราย ล ะ เอี ย ด ข อ ง ร า ย วิ ช า  (ม ค อ .3 ) 

ตรวจสอบวันและเวลาที่มีบทปฏิบั ติการ 

ตรวจสอบจ านวนนิสิต ตรวจสอบความ

พร้อมวัสดุ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการให้อยู่ใน

สภาพพร้อมใช้งาน  

ก่อนเร่ิมเรยีน

ปฏิบัตกิารอย่างน้อย 

2 สัปดาห์ 

การจัดซือ้จัดจ้างวัสดุ

ห รื อ ค รุ ภั ณ ฑ์

การศึกษา 

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุหรือครุภัณฑ์ 

ถ้าหากมีไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ 

ก่อนเร่ิมเรยีน

ปฏิบัตกิารอย่างน้อย 

2 สัปดาห์ 
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ตาราง 2 แผนการปฏิบัติงานบทปฏิบัตกิาร รายวิชาเภสัชวิทยาจนี 1 (ต่อ) 

แผนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนนิการ 

การด า เนินงานบท

ป ฏิ บั ติ ก า ร แ ต่ ล ะ

สัปดาห์ 

ก่อนเรียนภาคปฏิบัติ นักวิทยาศาสตร์เตรียม

วัสดุ  อุ ปกรณ์  แ ล ะห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารให้

เรียบร้อย โดยนักวิทยาศาสตร์ช่วยดูแล 

ระหว่างการท าปฏิบัติการให้เป็นไปได้ด้วย

ความเรียบรอ้ย  

จัดเตรียมก่อนเร่ิมเรยีน

ปฏิบัตกิารอย่างน้อย 

3 วัน 

ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม

เรียบรอ้ยและจัดเก็บ 

เมื่อสิ้นสุดภาคปฏิบั ติการในแต่ละค ร้ัง                    

ท าการตรวจสอบความเรียบ ร้อยของ

ห้องปฏิบั ติการ วัสดุ และอุปกรณ์พร้อม

จัดเก็บให้เรยีบรอ้ย 

หลังจบปฏิบัติการ 

 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน ประกอบไปด้วย การรับรายละเอียดรายวิชา

เภสัชวิทยาจีน 1 จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา เพ่ือศึกษาและท าความเข้าใจก่อนเร่ิมการ

จัดการบทปฏิบัติการ เพ่ือน าไปสูข่ั้นตอนการตรวจสอบความพร้อมการจัดการบทปฏิบัติการ ว่า

พร้อมหรือไม ่หากไม่พร้อมใช้งาน นักวิทยาศาสตร์จะปรึกษากับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาใน

การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุหรือครุภัณฑ์การศึกษาเพ่ือให้เพียงพ่อต่อการใช้งาน เมื่อวัสดุ อุปกรณ์

ต่าง ๆ พร้อม ก็สามารถด าเนินงานบทปฏิบัติการในแต่ละสัปดาห์ เมื่อเสร็จสิ้นบทปฏิบัติการ

นักวิทยาศาสตร์จะตรวจสอบความเรียบร้อยและจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ  โดยขั้นตอน

ทั้งหมดได้รวบรวมเป็นค าบรรยาย รวมทั้งรูปภาพประกอบ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถมอง

ภาพรวมได้เข้าใจมากขึน้ โดยมีขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน ดังนี้ 
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พร้อม 

ไม่พร้อม 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพ 5 ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

 

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการรับรายละเอียดของรายวิชาเภสัชวิทยาจนี 1 (มคอ.3) 

 1. รับรายละเอียดของรายวิชาเภสัชวิทยาจีน 1 (มคอ.3) จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

เป็นไฟลเ์อกสารฉบับสมบูรณ์ หรือเป็นเอกสาร ก่อนเปิดภาคเรียน อย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

 2. ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ของรายวิชาเภสัชวิทยาจีน 1 (มคอ.3) โดยในเอกสาร                   

มีข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของรายวิชาเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน

สอดคล้องและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ของหลักสูตร มีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของเนื้อหา

ความรูใ้นรายวิชา ตลอดจนทักษะในดา้นต่าง ๆ ที่นิสิตจะได้รับการพัฒนาให้ประสบความส าเร็จ

ตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา มีการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน

การรับรายละเอียดรายวชิาเภสัชวทิยาจีน 1   

ความพร้อมการจัดการ

บทปฏิบัติการ 

ข้ันตอนการด าเนินงานในแต่ละบทปฏิบัติการ 

การจัดการหลังจบบทปฏิบัติการ 

สรุปผลการเรียนรู ้

ความปลอดภัยขณะปฏิบัติบทปฏิบัติการ 

 

จัดซือ้/จัดหา 
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วิธีการเรียนการสอน การประเมินผลในรายวิชา ต าราและเอกสารหลักที่นิสิตจะสามารถค้นคว้า

เพ่ิมเตมิได้ ตลอดจนการด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวิชา  

 3. ท าความเข้าใจการจัดการ การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ของรายวิชา               

เภสัชวิทยาจีน 1 โดยเฉพาะแผนการสอนในช่ัวโมงภาคปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งหมด 13 บทปฏิบัติการ 

เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้แก่อาจารย์ ส่งเสริมให้การด าเนินการเรียนการสอน

เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

 

ขั้นตอนการตรวจสอบความพร้อมการจัดการบทปฏิบัตกิาร 

 1. ตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เภสัชวิทยาจีน 1 ส ารวจแผนการสอนใน

แตล่ะสัปดาห์ว่าสัปดาห์ใดที่มีภาคปฏิบัติ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสอดคลอ้งและเป็นไป

ตามที่วางแผนไว้ ก่อนเปิดภาคเรียนอย่างน้อย 3 สัปดาห์ 

 2. ตรวจสอบวัน และเวลา ที่มีการจัดการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ หากมีสัปดาห์ใด

ที่ตรงกับวันหยุด ท าการปรึกษาอาจารย์ผู้สอนในสัปดาห์น้ันว่าจะมีแนวทางการจัดการเรียนการ

สอนอยา่งไร 

 3 . ตรวจสอบจ าน วน นิสิ ต  ที่ เ รียนภาคปฏิ บั ติ ในรายวิ ช า เภสั ชวิท ยาจี น  1                                  

ในภาคการศึกษาน้ัน ๆ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์กองบริการการศึกษา                        

มหาวิทาลัยพะเยา https://does.up.ac.th/ หรือ โทรไปสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 

ต่อ 1029 เพ่ือที่ทราบจ านวนนิสติแล้ว จะไดเ้ตรียมจ านวนยาสมุนไพรจีน วัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง ให้เพียงพอกับการใช้จัดการเรียนการสอน 

 4. ตรวจสอบความพร้อมของยาสมุนไพรจีน Dressing forceps ถุงมือแพทยไ์ซซ์ S และ M 

กล่องพลาสติกใสพร้อมฝาปิดส าหรับใส่ยาสมุนไพรจีน ขนาด 10.9 x10.9x6 (กxยxส) 

เซนติเมตร ว่ามีเพียงพอหรือไม่ โดยต้องปรึกษากับอาจารย์ผู้สอนว่าจะใช้ยาสมุนไพรจีน                   

ชนิดใดบ้าง ในแต่ละสัปดาห์  โดยยาสมุนไพรจีนทั้งหมด จัดเก็บอยู่ที่ห้องเรียน CE07302                     

และวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ จัดเก็บอยู่ที่ห้องเรียน CE07301 

 5 . ตรวจสอบความพ ร้อมของห้ อ งส าห รับ ใช้ ในการจั ดการเรียนการสอน                              

ทั้งในภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ ในรายวิชาเภสัชวิทยาจีน 1 ซึ่งหลักสูตรการแพทย์แผนจีน

บัณฑิต มีห้องประจ าส าหรับรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับยาสมุนไพรจีนคืออาคารเรียนรวมหลังใหม่ 

ห้องเรียน CE07302 โดยจะต้องท าการตรวจสอบอุปกรณ์ สนับสนุนภายในห้อง  เช่น 

โสตทัศนูปกรณ์ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ อ่างล้างมอื โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ 

 

https://does.up.ac.th/%20หรือ
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ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจัดจ้างวัสดุหรอืครุภัณฑ์การศึกษา 

 1. วางแผนร่วมกับอาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา ว่ามีรายการวัสดุหรือครุภัณฑ์

การศึกษาใดที่จะท าการจัดซือ้จัดจ้าง พร้อมก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรายการ

วัสดุหรือครุภัณฑ์การศึกษาที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้าง 

 2. ประสานงานกับหัวหน้างานห้องปฏิบัติการ เพ่ือตรวจสอบงบประมาณที่หลักสูตร

ได้รับ 

 3. ประสานงานกับบริษัท เพ่ือขอใบเสนอราคา จ านวน 3 บรษิัท 

 4. ด า เนินการจัดท าใบขออนุมั ติจั ดซื้ อ /จ้าง (มพ .กค .01) ในระบบ E-Budget 

มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อกรอกข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้ว ให้จัดพิมพ์เอกสารใบขออนุมัติ

จัดซื้อ/จ้าง พร้อมใบเสนอราคา ใบเสนอราคาคู่เทียบ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ

วัสดุหรือครุภัณฑ์การศึกษา ส่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุคณะ เพ่ือให้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป                        

งานพัสดุคณะจะท าการแจ้งกลับมาหากรายการที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีข้อมูลรายการ

วัสดุคงคลังในโปรแกรม Microsoft Dynamics Ax 2009 นักวิทยาศาสตร์จะต้องท าเร่ือง                    

ขอเพ่ิม เติมรายการวัสดุคงคลังในโปรแกรม  Microsoft Dynamics Ax 2009 โดยจัดท า

เอกสารแนบท้ายการขอเพ่ิมรายการวัสดุสง่ให้งานพัสดุคณะก่อน 

 5. เมื่อขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างได้รับการอนุมัติแล้ว อาจารย์หรือนักวิทยาศาสตร์ท า

การตรวจสอบวัสดุหรือครุภัณฑ์การศึกษาที่ไดรั้บ เมื่อตรวจสอบครบถ้วนแล้ว นักวิทยาศาสตร์

ท าการจัดเก็บเข้าที่ให้เรยีบรอ้ย 

 

ขั้นตอนการด าเนนิงานบทปฏิบัตกิารแต่ละสัปดาห์  

 การด าเนินงานในแต่ละสัปดาห์ของรายวิชาเภสัชวิทยาจีน 1 นี้ มีทั้งหมด 17 สัปดาห์              

ซึ่ งประกอบไปด้วย ภาคบรรยายโดยอาจารย์ผู้สอน จ านวน 2 สัปดาห์  ภาคปฏิบั ติ                     

จ าน วน  13  สั ป ด าห์  แล ะภาคก ารสอบบ รรยายและปฏิ บั ติ  จ าน วน  2  สั ป ด าห์                                  

โดยนักวิทยาศาสตร์จะให้บริการในภาคปฏิบัติในสัปดาห์ที่ 3 – 17 นักวิทยาศาสตร์มีหน้าที่                    

ในการจัดเตรียมยาสมุนไพรจีน วัสดุและอุปกรณ์ ต่าง ๆ ในส่วนของการบรรยายเนื้อหา 

รายละเอียดต่าง ๆ ระหว่างการปฏิบั ติการน้ัน อาจารย์จะเป็นผู้ด า เนินการทั้ งหมด                        

โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
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 สัปดาห์ที ่1 ภาคบรรยาย เรื่อง บทน า ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 

  - การวิวัฒนาการทางคลินิกของยาจีน 

  - แหลง่ปลูกยาและการเก็บเกี่ยวยาจีน 

  - การปรุงยาจีน 

  - ทฤษฎียาจีน 

 ในสัปดาห์ที่ 1 จะเป็นภาคบรรยายทั้งหมด โดยอาจารย์ผู้สอนจะบรรยายตามแผนการสอน                  

ผ่านสื่อภาพน่ิง PowerPoint  

 

 สัปดาห์ที่ 2 ภาคบรรยาย เรื่อง บทน า ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 

  - การใช้ยาจีนร่วมกัน 

  - ข้อห้ามของการใช้ยาจีน 

  - ปรมิาณและการใช้ยาจีน 

 ในสัปดาห์ที่ 2 จะเป็นภาคบรรยายทั้งหมด โดยอาจารย์ผู้สอนจะบรรยายตามแผนการสอน 

ผ่านสื่อภาพน่ิง PowerPoint  

 

 สัปดาห์ที่ 3 ภาคปฏิบัติ บทปฏิบัติการที่ 1 เรื่อง กลุ่มยาขจัดอาการภายนอก 

ประเภทกระจายลมหนาว 

  บทปฏิบัติการที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตรู้จักรูปร่างลักษณะ กลิ่น รสชาติ 

ของยาสมุนไพรจีนในกลุ่มยาขจัดอาการภายนอก ประเภทกระจายลมหนาว 

  ก่อนเรยีนภาคปฏิบัต ิ 

  1) นักวิทยาศาสตร์จัดเตรียมยาสมุนไพรจีนและวัสดุอุปกรณ์ ดังนี ้ 

   1.1) หมาหวง (麻黄) 

   1.2) กุ้ยจือ (กิ่งอบเชย) (桂枝) 

   1.3) จื่อซูเย่ (紫苏叶) 

   1.4) จิง้เจียซุ้ย (荆芥/荆芥穗) 

   1.5) ฝางเฟิง (防风) 

   1.6) เชียงหัว (羌活) 

   1.7) ไป๋จื่อ (白芷)  

   1.8) ชังเอ๋อจื่อ (苍耳子) 

   1.9) ซินอี๋ (辛夷) 
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   1.10) เกาเปิ่น (藁本) 

   1.11) ซี่ซนิ (细辛) 

   1.12) จื่อซูเกิ่ง (紫苏梗) 

   1.13) กล่องพลาสติกสี่ เหลี่ยมใสพร้อมฝาปิด ขนาด 10.9x10.9x6 

เซนติเมตร จ านวน 12 ใบ/กลุ่ม  

   1.14) Dressing Forceps ขนาด 13 เซนติเมตร จ านวน 3 ชิน้/กลุม่ 

   1.15) ถุงมอืแพทย์ไซซ ์S หรือ M 1 คู่/คน 

  2) บรรจุยาสมุนไพรจีนลงในกล่องพลาสติกใสขนาด 10.9x10.9x6 เซนติเมตร 

โดยบรรจุลงชนิดละกลอ่ง ก าหนดปริมาณยาสมุนไพรจีนให้พอดต่ีอกลอ่ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 6 ยาสมุนไพรจีน วัสดุและอุปกรณท์ี่ใช้ในบทปฏิบัตกิารที่ 1 

(3) จื่อซูเย่ (4) จิง้เจียซุ้ย (1) หมาหวง (2) กุย้จือ (กิ่งอบเชย) 

(5) ฝางเฟิง (6) เชียงหัว (7) ไป๋จื่อ (8) ชังเอ๋อจื่อ 

(9) ซินอี ๋ (10) เกาเปิ่น (11) ซี่ซนิ (12) จื่อซูเกิ่ง 

(13) กล่องพลาสติกใส                    (14) Dressing Forceps                         (15) ถุงมอืแพทย์ 
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  ระหว่างเรยีนภาคปฏิบัต ิ 

  อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้บรรยายรายละเอียดต่าง ๆ ของยาสมุนไพรจีน รูปร่าง

ลักษณะ รสชาติ กลิ่น แหล่งปลูกและการเก็บเกี่ยว การปรุงยา คุณสมบั ติ สรรพคุณ                           

การออกฤทธิ์ การใช้ยาสมุนไพรจีนร่วมกัน ปริมาณการใช้ ข้อห้าม และข้อบ่งใช้ของกลุ่มยา

สมุนไพรจีน ส าหรับการรักษากลุ่มอาการต่าง ๆ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ ควบคุมปฏิบัติการ ดูแล

นิสิตในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ให้นิสิตสวมถุงมือแพทย์ตลอดเวลา และดูแลความเรียบร้อยใน

ขณะที่มกีารจัดการเรียนการสอนแต่ละบทปฏิบัติการ 

  หลังเรียนภาคปฏิบัต ิ 

  - นักวิทยาศาสตร์จัดเก็บยาสมุนไพรจีนแตล่ะชนิดลงขวดโหล/กลอ่งพลาสติกเดิม 

แล้วปิดฝาขวดโหล/กล่องพลาสติกให้เรยีบรอ้ย  

  - นักวิทยาศาสตร์เช็คจ านวน Dressing Forceps ให้ครบตามจ านวน แล้วล้าง

ท าความสะอาด ตากให้แห้งแลว้เก็บเข้าที่ให้เรยีบรอ้ย 

  - นักวิทยาศาสตร์ตรวจเช็คความเรียบร้อยห้องปฏิบั ติการ ปิดอุปกรณ์

สนับสนุนภายในห้อง เช่น โสตทัศนูปกรณ์ หลอดไฟ  เครื่องปรับอากาศ 

 

 สัปดาห์ที่ 4 ภาคปฏิบัติ บทปฏิบัติการที่ 2 เรื่อง กลุ่มยาขจัดอาการภายนอก 

ประเภทกระจายลมร้อน 

  บทปฏิบัติการที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสติรู้จักรูปร่างลักษณะ กลิ่น รสชาติ 

ของยาสมุนไพรจีนในกลุ่มยาขจัดอาการภายนอก ประเภทกระจายลมร้อน 

  ก่อนเรยีนภาคปฏิบัต ิ 

  1) นักวิทยาศาสตร์จัดเตรียมยาสมุนไพรจีนและวัสดุอุปกรณ์ ดังนี้   

   1.1) ปัวเหอ (薄荷) 

   1.2) หนิวป้างจื่อ (牛蒡子) 

   1.3) ฉานทุ้ย (蝉蜕) 

   1.4) ซางเย่ (桑叶) 

   1.5) จย๋ีฮัว (菊花) 

   1.6) ต้านโต้ฉื่อ (淡豆豉) 

   1.7) ไฉหู (柴胡) 

   1.8) เซิงหมา (升麻) 

   1.9) เก่อเกิน (葛根) 
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   1.10) กล่องพลาสติกสี่ เหลี่ยมใสพร้อมฝาปิด ขนาด 10.9x10.9x6 

เซนติเมตร จ านวน 9 ใบ/กลุ่ม 

   1.11) Dressing Forceps ขนาด 13 เซนติเมตร จ านวน 3 ชิน้/กลุม่ 

   1.12) ถุงมอืแพทย์ไซซ ์S หรือ M 1 คู่/คน 

  2) บรรจุยาสมุนไพรจีนลงในกล่องพลาสติกใสขนาด 10.9x10.9x6 เซนติเมตร 

โดยบรรจุลงชนิดละกลอ่ง ก าหนดปริมาณยาสมุนไพรจีนให้พอดีต่อกลอ่ง          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 7 ยาสมุนไพรจีน วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในบทปฏิบัตกิารที่ 2 

 

  ระหว่างเรยีนภาคปฏิบัต ิ 

  อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้บรรยายรายละเอียดต่าง ๆ ของยาสมุนไพรจีน รูปร่าง

ลักษณะ รสชาติ กลิ่น แหล่งปลูกและการเก็บเกี่ยว การปรุงยา คุณสมบัติ สรรพคุณ                           

การออกฤทธิ์ การใช้ยาสมุนไพรจีนร่วมกัน ปริมาณการใช้ ข้อห้าม และข้อบ่งใช้ของกลุ่มยา

(1) ปัวเหอ  (2) หนิวป้างจื่อ (3) ฉานทุ้ย (4) ซางเย่ 

(5) จย๋ีฮัว  (6) ต้านโต้ฉื่อ  (7) ไฉหู  (8) เซิงหมา 

(9) เก่อเกิน (10) กล่องพลาสติกใส                     (11) Dressing Forceps                         (12) ถุงมอืแพทย์ 
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สมุนไพรจีน ส าหรับการรักษากลุ่มอาการต่าง ๆ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ ควบคุมปฏิบัติการ ดูแล

นิสิตในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ให้นิสิตสวมถุงมือแพทย์ตลอดเวลา และดูแลความเรียบร้อยใน

ขณะที่มกีารจัดการเรียนการสอนแต่ละบทปฏิบัติการ 

   

  หลังเรียนภาคปฏิบัต ิ 

  - นักวิทยาศาสตร์จัดเก็บยาสมุนไพรจีนแตล่ะชนิดลงขวดโหล/กลอ่งพลาสติกเดิม 

แล้วปิดฝาขวดโหล/กล่องพลาสติกให้เรยีบรอ้ย  

  - นักวิทยาศาสตร์เช็คจ านวน Dressing Forceps ให้ครบตามจ านวน แล้วล้าง

ท าความสะอาด ตากให้แห้งแลว้เก็บเข้าที่ให้เรยีบรอ้ย 

  - นักวิทยาศาสตร์ตรวจเช็คความเรียบร้อยห้องปฏิบั ติการ ปิดอุปกรณ์

สนับสนุนภายในห้อง เช่น โสตทัศนูปกรณ์ หลอดไฟ  เครื่องปรับอากาศ 

 

 สัปดาห์ที่ 5 ภาคปฏิบัติ บทปฏิบัติการที่ 3 เรื่อง กลุ่มยาดับความร้อน ประเภท

ดับร้อนระบายไฟ และประเภทดับร้อนและความชื้น 

  บทปฏิบัติการที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตรู้จักรูปร่างลักษณะ กลิ่น รสชาติ 

ของยาสมุนไพรจีนในกลุม่ยาดับความร้อน ประเภทดับร้อนระบายไฟ และประเภทดับร้อนและความชื้น 

  ก่อนเรยีนภาคปฏิบัต ิ 

  1) นักวิทยาศาสตร์จัดเตรียมยาสมุนไพรจีนและวัสดุอุปกรณ์ ดังนี ้ 

   1.1) สอืเกา (石膏)  

   1.2) จือหมู่ (知母) 

   1.3) หรูเกิน (芦根)  

   1.4) เทียนฮวาเฟ่ิน (天花粉) 

   1.5) จื่อจือ (栀子)  

   1.6) เจวี๋ยหมิงจึ (决明子) 

   1.7) ต้านจู๋เย ่(淡竹叶)  

   1.8) ซานฉ่ือกู (山慈菇) 

   1.9) หวงฉิน (黄芩)  

   1.10) หวงเหลยีน (黄连) 

   1.11) หวงไป๋ (黄柏)  

   1.12) หลงต๋ันเฉ่า (龙胆草)   
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   1.13) ขู่เซิน (苦参) 

   1.14) กล่องพลาสติกสี่ เหลี่ยมใสพร้อมฝาปิด ขนาด 10.9x10.9x6 

เซนติเมตร จ านวน 13 ใบ/กลุ่ม  

   1.15) Dressing Forceps ขนาด 13 เซนติเมตร จ านวน 3 ชิน้/กลุม่ 

   1.16) ถุงมอืแพทย์ไซซ ์S หรือ M 1 คู่/คน 

  2) บรรจุยาสมุนไพรจีนลงในกล่องพลาสติกใสขนาด 10.9x10.9x6 เซนติเมตร 

โดยบรรจุลงชนิดละกลอ่ง ก าหนดปริมาณยาสมุนไพรจีนให้พอดต่ีอกลอ่ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 8 ยาสมุนไพรจีน วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในบทปฏิบัตกิารที่ 3 

(1) สอืเกา (2) จือหมู่  (3) หรูเกิน  (4) เทียนฮวาเฟ่ิน  

(5) จื่อจือ (6) เจวี๋ยหมิงจ ึ (7) ต้านจู๋เย ่ (8) ซานฉื่อกู 

(9) หวงฉิน (10) หวงเหลยีน (11) หวงไป ๋ (12) หลงต๋ันเฉ่า  

(13) ขู่เซิน (14) กล่องพลาสติกใส                     (15) Dressing Forceps                         (16) ถุงมือแพทย์ 



40 

 

ระหว่างเรยีนภาคปฏิบัต ิ 

  อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้บรรยายรายละเอียดต่าง ๆ ของยาสมุนไพรจีน รูปร่าง

ลักษณะ รสชาติ กลิ่น แหล่งปลูกและการเก็บเกี่ยว การปรุงยา คุณสมบัติ สรรพคุณ                           

การออกฤทธิ์ การใช้ยาสมุนไพรจีนร่วมกัน ปริมาณการใช้ ข้อห้าม และข้อบ่งใช้ของกลุ่มยา

สมุนไพรจีน ส าหรับการรักษากลุ่มอาการต่าง ๆ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ ควบคุมปฏิบัติการ ดูแล

นิสิตในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ให้นิสิตสวมถุงมือแพทย์ตลอดเวลา และดูแลความเรียบร้อยใน

ขณะที่มกีารจัดการเรียนการสอนแต่ละบทปฏิบัติการ 

  หลังเรียนภาคปฏิบัต ิ 

  - นักวิทยาศาสตร์จัดเก็บยาสมุนไพรจีนแตล่ะชนิดลงขวดโหล/กลอ่งพลาสติกเดิม 

แล้วปิดฝาขวดโหล/กล่องพลาสติกให้เรยีบรอ้ย  

  - นักวิทยาศาสตร์เช็คจ านวน Dressing Forceps ให้ครบตามจ านวน แล้วล้าง

ท าความสะอาด ตากให้แห้งแล้วเก็บเข้าที่ให้เรยีบรอ้ย 

  - นักวิทยาศาสตร์ตรวจเช็คความเรียบร้อยห้องปฏิบั ติการ ปิดอุปกรณ์

สนับสนุนภายในห้อง เช่น โสตทัศนูปกรณ์ หลอดไฟ  เครื่องปรับอากาศ 

 

 สัปดาห์ที่ 6 ภาคปฏิบัติ บทปฏิบัตกิารที่ 4 เรื่อง กลุ่มยาดับความร้อน ประเภทดับ

ร้อนลดพษิ 

  บทปฏิบัติการที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตรู้จักรูปร่างลักษณะ กลิ่น รสชาติ 

ของยาสมุนไพรจีนในกลุ่มยาดับความรอ้น ประเภทดับร้อนลดพิษ 

  ก่อนเรยีนภาคปฏิบัต ิ 

  1) นักวิทยาศาสตร์จัดเตรียมยาสมุนไพรจีนและวัสดุอุปกรณ์ ดังนี ้  

   1.1) จินหยินฮวา (金银花)   

   1.2) เหลยีนเช่ียว (连翘)  

   1.3) ซวนซนิเหลยีน (穿心莲)  

   1.4) กวั้นจ้ง (贯众)  

   1.5) ถู่ฝูหลงิ (土茯苓)   

   1.6) หยูซิงเฉ่า (鱼腥草)  

   1.7) กล่องพลาสติกสี่ เหลี่ยมใสพร้อมฝาปิด ขนาด 10.9x10.9x6 

เซนติเมตร จ านวน 6 ใบ/กลุ่ม 

   1.8) Dressing Forceps ขนาด 13 เซนติเมตร จ านวน 3 ชิน้/กลุม่ 
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   1.9) ถุงมอืแพทย์ไซซ ์S หรือ M 1 คู่/คน 

  2) บรรจุยาสมุนไพรจีนลงในกล่องพลาสติกใสขนาด 10.9x10.9x6 เซนติเมตร 

โดยบรรจุลงชนิดละกลอ่ง ก าหนดปริมาณยาสมุนไพรจีนให้พอดต่ีอกลอ่ง  

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 9 ยาสมุนไพรจีน วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในบทปฏิบัติการที่ 4 

 

  ระหว่างเรยีนภาคปฏิบัต ิ 

  อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้บรรยายรายละเอียดต่าง ๆ ของยาสมุนไพรจีน รูปร่าง

ลักษณะ รสชาติ กลิ่น แหล่งปลูกและการเก็บเกี่ยว การปรุงยา คุณสมบัติ สรรพคุณ                           

การออกฤทธิ์ การใช้ยาสมุนไพรจีนร่วมกัน ปริมาณการใช้ ข้อห้าม และข้อบ่งใช้ของกลุ่มยา

สมุนไพรจีน ส าหรับการรักษากลุ่มอาการต่าง ๆ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ ควบคุมปฏิบัติการ ดูแล

นิสิตในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ให้นิสิตสวมถุงมือแพทย์ตลอดเวลา และดูแลความเรียบร้อยใน

ขณะที่มกีารจัดการเรียนการสอนแต่ละบทปฏิบัติการ 

   

(1) ยินฮวา  (2) เหลยีนเช่ียว  (3) ซวนซนิเหลยีน  (4) กวั้นจ้ง 

(5) ถู่ฝูหลงิ  (6) หยูซิงเฉ่า  (7) กล่องพลาสติกใส                     

(8) Dressing Forceps                         (9) ถุงมอืแพทย์ 
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หลังเรียนภาคปฏิบัต ิ 

  - นักวิทยาศาสตร์จัดเก็บยาสมุนไพรจีนแตล่ะชนิดลงขวดโหล/กลอ่งพลาสติกเดิม 

แล้วปิดฝาขวดโหล/กล่องพลาสติกให้เรยีบรอ้ย  

  - นักวิทยาศาสตร์เช็คจ านวน Dressing Forceps ให้ครบตามจ านวน แล้วล้าง

ท าความสะอาด ตากให้แห้งแลว้เก็บเข้าที่ให้เรยีบรอ้ย 

  - นักวิทยาศาสตร์ตรวจเช็คความเรียบร้อยห้องปฏิบั ติการ ปิดอุปกรณ์

สนับสนุนภายในห้อง เช่น โสตทัศนูปกรณ์ หลอดไฟ  เครื่องปรับอากาศ 

 

 สัปดาห์ที่ 7 ภาคปฏิบัติ บทปฏิบัติการที่ 5 เรื่อง กลุ่มยาดับความร้อน ประเภท

ดับร้อนลดพษิ ประเภทขจัดความร้อนท าให้เลือดเย็น และประเภทขจัดความร้อนพร่อง 

  บทปฏิบัติการที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตรู้จักรูปร่างลักษณะ กลิ่น รสชาติ 

ของยาสมุนไพรจีนในกลุ่มยาดับความร้อน ประเภทดับร้อนลดพิษ ประเภทขจัดความร้อนท าให้

เลอืดเย็น และประเภทขจัดความร้อนพร่อง 

  ก่อนเรยีนภาคปฏิบัติ 

  1) นักวิทยาศาสตร์จัดเตรียมยาสมุนไพรจีนและวัสดุอุปกรณ์ ดังนี ้ 

   1.1) ไป๋เจีย้งเฉ่า (败酱草)  

   1.2) ไป๋โถวเวิง (白头翁)  

   1.3) เซิงต้ีหวง (生地黄)  

   1.4) หมู่ตันผี (牡丹皮)   

   1.5) ซื่อเสา (赤芍)  

   1.6) ชิงเฮา (青蒿)   

   1.7) ต้ีกู่ผ ี(地骨皮)  

   1.8) กล่องพลาสติกสี่ เหลี่ยมใสพร้อมฝาปิด ขนาด 10.9x10.9x6 

เซนติเมตร จ านวน 7 ใบ/กลุ่ม  

   1.9) Dressing Forceps ขนาด 13 เซนติเมตร จ านวน 3 ชิน้/กลุม่ 

   1.10) ถุงมอืแพทย์ไซซ ์S หรือ M 1 คู่/คน 

  2) บรรจุยาสมุนไพรจีนลงในกล่องพลาสติกใสขนาด 10.9x10.9x6 เซนติเมตร 

โดยบรรจุลงชนิดละกลอ่ง ก าหนดปริมาณยาสมุนไพรจีนให้พอดต่ีอกลอ่ง  
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ภาพ 10 ยาสมุนไพรจีน วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในบทปฏิบัตกิารที่ 5 

 

  ระหว่างเรยีนภาคปฏิบัต ิ 

  อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้บรรยายรายละเอียดต่าง ๆ ของยาสมุนไพรจีน รูปร่าง

ลักษณะ รสชาติ กลิ่น แหล่งปลูกและการเก็บเกี่ ยว การปรุงยา คุณสมบัติ สรรพคุณ                           

การออกฤทธิ์ การใช้ยาสมุนไพรจีนร่วมกัน ปริมาณการใช้ ข้อห้าม และข้อบ่งใช้ของกลุ่มยา

สมุนไพรจีน ส าหรับการรักษากลุ่มอาการต่าง ๆ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ ควบคุมปฏิบัติการ ดูแล

นิสิตในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ให้นิสิตสวมถุงมือแพทย์ตลอดเวลา และดูแลความเรียบร้อยใน

ขณะที่มกีารจัดการเรียนการสอนแต่ละบทปฏิบัติการ 

  หลังเรียนภาคปฏิบัต ิ 

  - นักวิทยาศาสตร์จัดเก็บยาสมุนไพรจีนแตล่ะชนิดลงขวดโหล/กลอ่งพลาสติกเดิม 

แล้วปิดฝาขวดโหล/กล่องพลาสติกให้เรยีบรอ้ย  

  - นักวิทยาศาสตร์เช็คจ านวน Dressing Forceps ให้ครบตามจ านวน แล้วล้าง

ท าความสะอาด ตากให้แห้งแลว้เก็บเข้าที่ให้เรยีบรอ้ย 

(1) ไป๋เจีย้งเฉ่า  (2) ไป๋โถวเวิง  (3) เซิงต้ีหวง  (4) หมู่ตันผี  

(5) ซื่อเสา  (6) ชิงเฮา (7) ตีกู้่ผ ี (8) กล่องพลาสติกใส                    

(9) Dressing Forceps                         (10) ถุงมอืแพทย์ 
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  - นักวิทยาศาสตร์ตรวจเช็คความเรียบร้อยห้องปฏิบั ติการ ปิดอุปกรณ์

สนับสนุนภายในห้อง เช่น โสตทัศนูปกรณ์ หลอดไฟ เครื่องปรับอากาศ 

 

สัปดาห์ที่ 8 ภาคปฏิบัติ บทปฏิบัติการที่ 6 เรื่อง กลุ่มยาระบาย ประเภทยา

ระบายโดยตรง ประเภทยาเพิ่มความชุ่มชื้นเพื่อช่วยให้ระบาย 

  บทปฏิบัติการที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตรู้จักรูปร่างลักษณะ กลิ่น รสชาติ 

ของยาสมุนไพรจีนในกลุม่ยาระบาย ประเภทยาระบายโดยตรง ประเภทยาเพ่ิมความชุ่มชื้นเพ่ือ

ช่วยให้ระบาย 

  ก่อนเรยีนภาคปฏิบัต ิ 

   1.1) ต้าหวง (大黄)   

   1.2) หมางเซียว (芒硝)  

   1.3) ฮั่วหมาเหริน (火麻仁)   

   1.4) กล่องพลาสติกสี่ เหลี่ยมใสพร้อมฝาปิด ขนาด 10.9x10.9x6 

เซนติเมตร จ านวน 3 ใบ/กลุ่ม  

   1.5) Dressing Forceps ขนาด 13 เซนติเมตร จ านวน 3 ชิน้/กลุม่ 

   1.6) ถุงมอืแพทย์ไซซ ์S หรือ M 1 คู่/คน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 11 ยาสมุนไพรจีน วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในบทปฏิบัตกิารที่ 6 

   

(1) ต้าหวง (2) หมางเซียว  (3) ฮั่วหมาเหริน (4) กล่องพลาสติกใส                    

(5) Dressing Forceps                         (6) ถุงมอืแพทย์ 
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  ระหว่างเรยีนภาคปฏิบัต ิ 

  อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้บรรยายรายละเอียดต่าง ๆ ของยาสมุนไพรจีน รูปร่าง

ลักษณะ รสชาติ กลิ่น แหล่งปลูกและการเก็บเกี่ยว การปรุงยา คุณสมบัติ สรรพคุณ                           

การออกฤทธิ์ การใช้ยาสมุนไพรจีนร่วมกัน ปริมาณการใช้ ข้อห้าม และข้อบ่งใช้ของกลุ่มยา

สมุนไพรจีน ส าหรับการรักษากลุ่มอาการต่าง ๆ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ ควบคุมปฏิบัติการ ดูแล

นิสิตในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ให้นิสิตสวมถุงมือแพทย์ตลอดเวลา และดูแลความเรียบร้อยใน

ขณะที่มกีารจัดการเรียนการสอนแต่ละบทปฏิบัติการ 

  หลังเรียนภาคปฏิบัต ิ 

  - นักวิทยาศาสตร์จัดเก็บยาสมุนไพรจีนแตล่ะชนิดลงขวดโหล/กลอ่งพลาสติกเดิม 

แล้วปิดฝาขวดโหล/กล่องพลาสติกให้เรยีบรอ้ย  

  - นักวิทยาศาสตร์เช็คจ านวน Dressing Forceps ให้ครบตามจ านวน แล้วล้าง

ท าความสะอาด ตากให้แห้งแลว้เก็บเข้าที่ให้เรยีบรอ้ย 

  - นักวิทยาศาสตร์ตรวจเช็คความเรียบร้อยห้องปฏิบั ติการ ปิดอุปกรณ์

สนับสนุนภายในห้อง เช่น โสตทัศนูปกรณ์ หลอดไฟ  เครื่องปรับอากาศ 

 

สัปดาห์ที่ 9 สอบกลางภาค 

 - สอบภาคบรรยาย 

 - สอบภาคปฏิบัติ (สอบแล็บกร๊ิง) เป็นการสอบโดยให้ระบุช่ือ ประเภทของกลุ่ม และ

สรรพคุณของยาสมุนไพรจีนหรือแลว้แต่อาจารย์ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ก าหนด โดยให้สอบในเวลาที่

ก าหนด นักวิทยาศาสตร์จัดเตรียมยาสมุนไพรจีนในกลุ่มยาต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์จะแจ้งให้ทราบก่อนวันท าการสอบ 3 วัน ว่าจะต้องใช้ยาสมุนไพร

จีนชนิดใดบ้าง โดยมีวิธกีารสอบ คือ  

  1) จัดโต๊ะเป็นรูปวงกลม โดย 1 โต๊ะ จะวางยาสมุนไพรจีนไว้ 1 ชนิด ต่อโต๊ะ 1 ตัว 

ซึ่งแต่ละโต๊ะ จะระบุหมายเลขข้อของข้อสอบ พร้อมวางยาสมุนไพรจีนไว้ โดยอาจารย์จะเป็นผู้

ก าหนดยาสมุนไพรจีนในแต่ละโต๊ะ 

  2) นิสติยืนประจ าโต๊ะแต่ละตัวเพ่ือเร่ิมสอบ โดยจะจับเวลาในการท าข้อสอบแต่

ละขอ้ ซึ่งเวลาในการสอบแล้วแตอ่าจารย์จะป็นผู้ก าหนด  

  3) เมื่อนิสิตเร่ิมท าข้อสอบข้อแรก นิสิตจะได้ยินเสียงสัญญาณกร่ิงดังขึ้น และ

เมื่อมีสัญญาณกร่ิงดังคร้ังถัดไป ให้นิสิตเปลี่ยนไปโต๊ะถัดไป ท าแบบนี้ไปจนกว่าจะครบจ านวน

ข้อสอบ 
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 โดยนักวิทยาศาสตร์ดูแลห้องปฏิบัติการในขณะที่มีการใช้ห้องในการสอบ ต้ังแต่เร่ิมท า

การสอบจนสิ้นสุดการสอบ เมื่อสิ้นสุดการสอบให้ท าการจัดเก็บยาสมุนไพรจีน และจัดโต๊ะเข้าที่

ตามเดมิ 

 

สัปดาห์ที่ 10 ภาคปฏิบัติ บทปฏิบัตกิารที่ 7 เรื่อง กลุ่มยาขับลมชื้น ประเภทยาขับ

ลมหนาวชื้น และประเภทยาขับลมร้อนชื้น 

  บทปฏิบัติการที่ 7 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตรู้จักรูปร่างลักษณะ กลิ่น รสชาติ 

ของยาสมุนไพรจีนในกลุ่มยาขับลมชืน้ ประเภทยาขับลมหนาวชืน้ และประเภทยาขับลมร้อนช้ืน 

  ก่อนเรยีนภาคปฏิบัต ิ 

  1) นักวิทยาศาสตร์จัดเตรียมยาสมุนไพรจีนและวัสดุอุปกรณ์ ดังนี ้ 

   1.1) ตู๋หัว (独活)   

   1.2) เวยหลงิเซียน (威灵仙) 

   1.3) ชวนอู (川乌)    

   1.4) มู่กัว (木瓜)    

   1.5) ชินจินเฉ่า (伸筋草)  

   1.6) ฉินเจียว (秦艽)  

   1.7) ฝางจี่ (防己)  

   1.8) ซ่างจอื (桑枝)  

   1.9) ไห่ถงผี (海桐皮)  

   1.10) กล่องพลาสติกสี่ เหลี่ยมใสพร้อมฝาปิด ขนาด 10.9x10.9x6 

เซนติเมตร จ านวน 9 ใบ/กลุ่ม  

   1.11) Dressing Forceps ขนาด 13 เซนติเมตร จ านวน 3 ชิน้/กลุม่ 

   1.12) ถุงมอืแพทย์ไซซ ์S หรือ M 1 คู่/คน 

  2) บรรจุยาสมุนไพรจีนลงในกล่องพลาสติกใสขนาด 10.9x10.9x6 เซนติเมตร 

โดยบรรจุลงชนิดละกลอ่ง ก าหนดปริมาณยาสมุนไพรจีนให้พอดต่ีอกลอ่ง  
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ภาพ 12 ยาสมุนไพรจีน วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในบทปฏิบัตกิารที่ 7 

 

  ระหว่างเรยีนภาคปฏิบัต ิ 

  อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้บรรยายรายละเอียดต่าง ๆ ของยาสมุนไพรจีน รูปร่าง

ลักษณะ รสชาติ กลิ่น แหล่งปลูกและการเก็บเกี่ยว การปรุงยา คุณสมบัติ สรรพคุณ                           

การออกฤทธิ์ การใช้ยาสมุนไพรจีนร่วมกัน ปริมาณการใช้ ข้อห้าม และข้อบ่งใช้ของกลุ่มยา

สมุนไพรจีน ส าหรับการรักษากลุ่มอาการต่าง ๆ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ ควบคุมปฏิบัติการ ดูแล

นิสิตในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ให้นิสิตสวมถุงมือแพทย์ตลอดเวลา และดูแลความเรียบร้อยใน

ขณะที่มกีารจัดการเรียนการสอนแต่ละบทปฏิบัติการ 

  หลังเรียนภาคปฏิบัต ิ 

  - นักวิทยาศาสตร์จัดเก็บยาสมุนไพรจีนแตล่ะชนิดลงขวดโหล/กลอ่งพลาสติกเดิม 

แล้วปิดฝาขวดโหล/กล่องพลาสติกให้เรยีบรอ้ย  

(1) ตู๋หัว (2) เวยหลงิเซียน (3) ชวนอู  (4) มู่กัว  

(5) ชินจินเฉ่า (6) ฉินเจียว (7) ฝางจี่  (8) ซ่างจอื  

(9) ไห่ถงผี (10) กล่องพลาสติกใส                    (11) Dressing Forceps                         (12) ถุงมอืแพทย์ 
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  - นักวิทยาศาสตร์เช็คจ านวน Dressing Forceps ให้ครบตามจ านวน แล้วล้าง

ท าความสะอาด ตากให้แห้งแลว้เก็บเข้าที่ให้เรยีบรอ้ย 

  - นักวิทยาศาสตร์ตรวจเช็คความเรียบร้อยห้องปฏิบั ติการ ปิดอุปกรณ์

สนับสนุนภายในห้อง เช่น โสตทัศนูปกรณ์ หลอดไฟ  เครื่องปรับอากาศ 

 

สัปดาห์ที่ 11 ภาคปฏิบัติ บทปฏิบัตกิารที่ 8 เรื่อง กลุ่มยาขับลมชื้น ประเภทยาขับ

ลมชื้นเพิ่มความแข็งแรงให้กับเส้นเอ็นและกระดูก และกลุ่มยาสลายความชื้น 

  บทปฏิบัติการที่ 8 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตรู้จักรูปร่างลักษณะ กลิ่น รสชาติ 

ของยาสมุนไพรจีนในกลุม่ยาขับลมชืน้ ประเภทยาขับลมชื้นเพ่ิมความแข็งแรงให้กับเส้นเอ็นและ

กระดูก และกลุ่มยาสลายความชื้น 

  ก่อนเรยีนภาคปฏิบัต ิ 

  1) นักวิทยาศาสตร์จัดเตรียมยาสมุนไพรจีนและวัสดุอุปกรณ์ ดังนี ้  

   1.1) อู่เจียผี (五加皮)  

   1.2) ซ่างจี้เชงิ (桑寄生)   

1.3) โก่วจี ๋(狗脊)  

   1.4) ฮั่วเซียง (藿香)   

   1.5) เพ่ยหลาน (佩兰)   

1.6) ชางจู๋ (苍术)   

1.7) โฮ่วผุ (厚朴)    

1.8) ชาเหริน (砂仁) 

1.9) ป๋ายโต้วโค่ว (白豆蔻)  

   1.10) กล่องพลาสติกสี่ เหลี่ยมใสพร้อมฝาปิด ขนาด 10.9x10.9x6 

เซนติเมตร จ านวน 9 ใบ/กลุ่ม 

   1.11) Dressing Forceps ขนาด 13 เซนติเมตร จ านวน 3 ชิน้/กลุม่ 

   1.12) ถุงมอืแพทย์ไซซ ์S หรือ M 1 คู่/คน 

  2) บรรจุยาสมุนไพรจีนลงในกล่องพลาสติกใสขนาด 10.9x10.9x6 เซนติเมตร 

โดยบรรจุลงชนิดละกลอ่ง ก าหนดปริมาณยาสมุนไพรจีนให้พอดต่ีอกลอ่ง         
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ภาพ 13 ยาสมุนไพรจีน วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในบทปฏิบัตกิารที่ 8 

 

  ระหว่างเรยีนภาคปฏิบัต ิ 

  อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้บรรยายรายละเอียดต่าง ๆ ของยาสมุนไพรจีน รูปร่าง

ลักษณะ รสชาติ กลิ่น แหล่งปลูกและการเก็บเกี่ยว การปรุงยา คุณสมบัติ สรรพคุณ                           

การออกฤทธิ์ การใช้ยาสมุนไพรจีนร่วมกัน ปริมาณการใช้ ข้อห้าม และข้อบ่งใช้ของกลุ่มยา

สมุนไพรจีน ส าหรับการรักษากลุ่มอาการต่าง ๆ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ ควบคุมปฏิบัติการ ดูแล

นิสิตในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ให้นิสิตสวมถุงมือแพทย์ตลอดเวลา และดูแลความเรียบร้อยใน

ขณะที่มกีารจัดการเรียนการสอนแต่ละบทปฏิบัติการ 

  หลังเรียนภาคปฏิบัต ิ 

  - นักวิทยาศาสตร์จัดเก็บยาสมุนไพรจีนแตล่ะชนิดลงขวดโหล/กลอ่งพลาสติกเดิม 

แล้วปิดฝาขวดโหล/กล่องพลาสติกให้เรยีบรอ้ย  

(1) อู่เจียผี   (2) ซ่างจี้เชงิ (3) โก่วจี ๋  (4) ฮั่วเซียง 

(5) เพ่ยหลาน  (6) ชางจู๋  (7) โฮ่วผุ  (8) ชาเหริน 

(9) ป๋ายโต้วโค่ว (10) กล่องพลาสติกใส                     (11) Dressing Forceps                         (12) ถุงมอืแพทย์ 
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  - นักวิทยาศาสตร์เช็คจ านวน Dressing Forceps ให้ครบตามจ านวน แล้วล้าง

ท าความสะอาด ตากให้แห้งแลว้เก็บเข้าที่ให้เรยีบรอ้ย 

  - นักวิทยาศาสตร์ตรวจเช็คความเรียบร้อยห้องปฏิบั ติการ ปิดอุปกรณ์

สนับสนุนภายในห้อง เช่น โสตทัศนูปกรณ์ หลอดไฟ  เครื่องปรับอากาศ 

 

สัปดาห์ที่ 12 ภาคปฏิบัติ บทปฏิบัติการที่ 9 เรื่อง กลุ่มยาขับน้ าขจัดชื้น ประเภท

ยาขับปัสสาวะลดบวม ประเภทยาขับปัสสาวะทะลวงลิ่น และประเภทยาขับชื้นขจัดเหลือง 

  บทปฏิบัติการที่ 9 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตรู้จักรูปร่างลักษณะ กลิ่น รสชาติ 

ของยาสมุนไพรจีนในกลุ่มยาขับน้ าขจัดชื้น ประเภทยาขับปัสสาวะลดบวม ประเภทยาขับ

ปัสสาวะทะลวงลิ่น และประเภทยาขับชืน้ขจัดเหลอืง 

  ก่อนเรยีนภาคปฏิบัต ิ 

  1) นักวิทยาศาสตร์จัดเตรียมยาสมุนไพรจีนและวัสดุอุปกรณ์ ดังนี ้ 

   1.1) ฝูหลงิ (茯苓)   

   1.2) อีอ้ี่เหลนิ (薏苡仁)  

   1.3) จูหลงิ (猪苓)   

   1.4) เจ๋อเซี่ย (泽泻)  

   1.5) เชอเฉียนจึ (车前子)  

   1.6) หัวฉือ (滑石)   

   1.7) มู่ทง (木通)     

   1.8) ทงเฉ่า (通草)    

   1.9) ฉวีม่าย (瞿麦)   

   1.10) เปี่ยนชวี่ (萹蓄)  

   1.11) สอืเว่ย (石伟)   

   1.12) เติงซนิเฉ่า (灯心草)   

   1.13) เหมียนปี้เซี่ย (萆薢)  

   1.14) อินเฉิน (茵陈)   

   1.15) จินเฉียนฉ่าว (金钱草)   

   1.16) กล่องพลาสติกสี่ เหลี่ยมใสพร้อมฝาปิด ขนาด 10.9x10.9x6 

เซนติเมตร จ านวน 15 ใบ/กลุ่ม  

   1.17) Dressing Forceps ขนาด 13 เซนติเมตร จ านวน 3 ชิน้/กลุม่ 
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   1.18) ถุงมอืแพทย์ไซซ ์S หรือ M 1 คู่/คน 

  2) บรรจุยาสมุนไพรจีนลงในกล่องพลาสติกใสขนาด 10.9x10.9x6 เซนติเมตร 

โดยบรรจุลงชนิดละกลอ่ง ก าหนดปริมาณยาสมุนไพรจีนให้พอดต่ีอกลอ่ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 14 ยาสมุนไพรจีน วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในบทปฏิบัตกิารที่ 9 

(1) ฝูหลงิ (2) อีอ้ี่เหลนิ (3) จูหลงิ (4) เจ๋อเซี่ย  

(5) เชอเฉียนจึ (6) หัวฉือ (7) มู่ทง (8) ทงเฉ่า 

(9) ฉวีม่าย (10) เปี่ยนชวี่  (11) สอืเว่ย (12) เติงซนิเฉ่า  

(13) เหมียนปี้เซี่ย (14) อินเฉิน (15) จินเฉียนฉ่าว (16) กล่องพลาสติกใส                     

(17) Dressing Forceps                         (18) ถุงมอืแพทย์ 
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  ระหว่างเรยีนภาคปฏิบัต ิ 

  อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้บรรยายรายละเอียดต่าง ๆ ของยาสมุนไพรจีน รูปร่าง

ลักษณะ รสชาติ กลิ่น แหล่งปลูกและการเก็บเกี่ยว การปรุงยา คุณสมบัติ สรรพคุณ                           

การออกฤทธิ์ การใช้ยาสมุนไพรจีนร่วมกัน ปริมาณการใช้ ข้อห้าม และข้อบ่งใช้ของกลุ่มยา

สมุนไพรจีน ส าหรับการรักษากลุ่มอาการต่าง ๆ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ ควบคุมปฏิบัติการ ดูแล

นิสิตในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ให้นิสิตสวมถุงมือแพทย์ตลอดเวลา และดูแลความเรียบร้อยใน

ขณะที่มกีารจัดการเรียนการสอนแต่ละบทปฏิบัติการ 

  หลังเรียนภาคปฏิบัติ  

  - นักวิทยาศาสตร์จัดเก็บยาสมุนไพรจีนแตล่ะชนิดลงขวดโหล/กลอ่งพลาสติกเดิม 

แล้วปิดฝาขวดโหล/กล่องพลาสติกให้เรยีบรอ้ย  

  - นักวิทยาศาสตร์เช็คจ านวน Dressing Forceps ให้ครบตามจ านวน แล้วล้าง

ท าความสะอาด ตากให้แห้งแลว้เก็บเข้าที่ให้เรยีบรอ้ย 

  - นักวิทยาศาสตร์ตรวจเช็คความเรียบร้อยห้องปฏิบั ติการ ปิดอุปกรณ์

สนับสนุนภายในห้อง เช่น โสตทัศนูปกรณ์ หลอดไฟ  เครื่องปรับอากาศ 

 

สัปดาห์ที่ 13 ภาคปฏิบัติ บทปฏิบัตกิารที่ 10 เรื่อง กลุ่มยาอบอุ่นภายใน 

  บทปฏิบัติการที่ 10 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตรู้จักรูปร่างลักษณะ กล่ิน รสชาติ 

ของยาสมุนไพรจีนในกลุ่มยาอบอุ่นภายใน 

  ก่อนเรยีนภาคปฏิบัต ิ  

  1) นักวิทยาศาสตร์จัดเตรียมยาสมุนไพรจีนและวัสดุอุปกรณ์ ดังนี ้  

   1.1) ฟู่จ ึ(附子)   

   1.2) กานเจียง (干姜) 

   1.3) โร่วกุ้ย (肉桂)    

   1.4) อู๋จูหยู (吴茱萸)  

   1.5) เสี่ยวหุยเซียง (小茴香)   

   1.6) ติงเซียง (丁香)  

   1.7) เกาเหลยีงเจียง (高良姜)  

   1.8) ฮัวเจียว (花椒)  

   1.9) กล่องพลาสติกสี่ เหลี่ยมใสพร้อมฝาปิด ขนาด 10.9x10.9x6 

เซนติเมตร จ านวน 8 ใบ/กลุ่ม 
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   1.10) Dressing Forceps ขนาด 13 เซนติเมตร จ านวน 3 ชิน้/กลุม่ 

   1.12) ถุงมอืแพทย์ไซซ ์S หรือ M 1 คู่/คน 

  2) บรรจุยาสมุนไพรจีนลงในกล่องพลาสติกใสขนาด 10.9x10.9x6 เซนติเมตร 

โดยบรรจุลงชนิดละกลอ่ง ก าหนดปริมาณยาสมุนไพรจีนให้พอดต่ีอกลอ่ง         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 15 ยาสมุนไพรจีน วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในบทปฏิบัตกิารที่ 10 

   

  ระหว่างเรยีนภาคปฏิบัต ิ 

  อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้บรรยายรายละเอียดต่าง ๆ ของยาสมุนไพรจีน รูปร่าง

ลักษณะ รสชาติ กลิ่น แหล่งปลูกและการเก็บเกี่ยว การปรุงยา คุณสมบัติ สรรพคุณ                           

การออกฤทธิ์ การใช้ยาสมุนไพรจีนร่วมกัน ปริมาณการใช้ ข้อห้าม และข้อบ่งใ ช้ของกลุ่มยา

สมุนไพรจีน ส าหรับการรักษากลุ่มอาการต่าง ๆ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ ควบคุมปฏิบัติการ ดูแล

(1) ฟู่จ ึ  (2) กานเจียง (3) โร่วกุ้ย (4) อู๋จูหยู 

(5) เสี่ยวหุยเซียง  (6) ติงเซียง   (7) เกาเหลยีงเจียง   (8) ฮัวเจียว  

(9) กล่องพลาสติกใส                     (10) Dressing Forceps                         (11) ถุงมอืแพทย์ 
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นิสิตในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ให้นิสิตสวมถุงมือแพทย์ตลอดเวลา และดูแลความเรียบร้อยใน

ขณะที่มกีารจัดการเรียนการสอนแต่ละบทปฏิบัติการ 

  หลังเรียนภาคปฏิบัต ิ 

  - นักวิทยาศาสตร์จัดเก็บยาสมุนไพรจีนแตล่ะชนิดลงขวดโหล/กลอ่งพลาสติกเดิม 

แล้วปิดฝาขวดโหล/กล่องพลาสติกให้เรยีบรอ้ย  

  - นักวิทยาศาสตร์เช็คจ านวน Dressing Forceps ให้ครบตามจ านวน แล้วล้าง

ท าความสะอาด ตากให้แห้งแลว้เก็บเข้าที่ให้เรยีบรอ้ย 

  - นักวิทยาศาสตร์ตรวจเช็คความเรียบร้อยห้องปฏิบั ติการ ปิดอุปกรณ์

สนับสนุนภายในห้อง เช่น โสตทัศนูปกรณ์ หลอดไฟ  เครื่องปรับอากาศ 

 

สัปดาห์ที่ 14 ภาคปฏิบัติ บทปฏิบัตกิารที่ 11 เรื่อง กลุ่มยาปรับชี ่

  บทปฏิบัติการที่ 11 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตรู้จักรูปร่างลักษณะ กลิ่น รสชาติ 

ของยาสมุนไพรจีนในกลุ่มยาปรับชี่ 

  ก่อนเรยีนภาคปฏิบัต ิ 

  1) นักวิทยาศาสตร์จัดเตรียมยาสมุนไพรจีนและวัสดุอุปกรณ์ ดังนี ้ 

   1.1) เฉินผี (陈皮)  

   1.2) ชิงผี (青皮)   

   1.3) จือสอื (枳实)     

   1.4) จื่อเช่ียว (枳壳) 

   1.5) ชวนเลี่ยนจึ (川楝子)  

   1.6) เซียงหยวน (香橼)  

   1.7) เซี่ยป๋าย (薤白)  

   1.8) ต้าฝู่ผี (大腹皮)   

   1.9) เซียงฟู่ (香附) 

   1.10) กล่องพลาสติกสี่ เหลี่ยมใสพร้อมฝาปิด ขนาด 10.9x10.9x6 

เซนติเมตร จ านวน 9 ใบ/กลุ่ม  

   1.11) Dressing Forceps ขนาด 13 เซนติเมตร จ านวน 3 ชิน้/กลุม่ 

   1.12) ถุงมอืแพทย์ไซซ ์S หรือ M 1 คู่/คน 

  2) บรรจุยาสมุนไพรจีนลงในกล่องพลาสติกใสขนาด 10.9x10.9x6 เซนติเมตร 

โดยบรรจุลงชนิดละกลอ่ง ก าหนดปริมาณยาสมุนไพรจีนให้พอดต่ีอกลอ่ง  
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ภาพ 16 ยาสมุนไพรจีน วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในบทปฏิบัตกิารที่ 11 

 

  ระหว่างเรยีนภาคปฏิบัติ  

  อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้บรรยายรายละเอียดต่าง ๆ ของยาสมุนไพรจีน รูปร่าง

ลักษณะ รสชาติ กลิ่น แหล่งปลูกและการเก็บเกี่ยว การปรุงยา คุณสมบัติ สรรพคุณ                           

การออกฤทธิ์ การใช้ยาสมุนไพรจีนร่วมกัน ปริมาณการใช้ ข้อห้าม และข้อบ่งใช้ของกลุ่มยา

สมุนไพรจีน ส าหรับการรักษากลุ่มอาการต่าง ๆ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ ควบคุมปฏิบัติการ ดูแล

นิสิตในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ให้นิสิตสวมถุงมือแพทย์ตลอดเวลา และดูแลความเรียบร้อยใน

ขณะที่มกีารจัดการเรียนการสอนแต่ละบทปฏิบัติการ 

   

 

 

(1) เฉินผ ี (2) ชิงผ ี (3) จือสอื  (4) จื่อเช่ียว  

(5) ชวนเลี่ยนจึ (6) เซียงหยวน (7) เซี่ยป๋าย (8) ต้าฝู่ผี 

(9) เซียงฟู่ (10) กล่องพลาสติกใส                     (11) Dressing Forceps                         (12) ถุงมอืแพทย์ 
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  หลังเรียนภาคปฏิบัต ิ 

  - นักวิทยาศาสตร์จัดเก็บยาสมุนไพรจีนแตล่ะชนิดลงขวดโหล/กลอ่งพลาสติกเดิม 

แล้วปิดฝาขวดโหล/กล่องพลาสติกให้เรยีบรอ้ย  

  - นักวิทยาศาสตร์เช็คจ านวน Dressing Forceps ให้ครบตามจ านวน แล้วล้าง

ท าความสะอาด ตากให้แห้งแลว้เก็บเข้าที่ให้เรยีบรอ้ย 

  - นักวิทยาศาสตร์ตรวจเช็คความเรียบร้อยห้องปฏิบั ติการ ปิดอุปกรณ์

สนับสนุนภายในห้อง เช่น โสตทัศนูปกรณ์ หลอดไฟ  เครื่องปรับอากาศ 

 

สัปดาห์ที่ 15 ภาคปฏิบัติ บทปฏิบัติการที่ 12 เรื่อง กลุ่มยาย่อยอาหาร และกลุ่ม

ยาขับพยาธ ิ

  บทปฏิบัติการที่ 12 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตรู้จักรูปรา่งลักษณะ กลิ่น รสชาติ 

ของยาสมนุไพรจีนในกลุ่มยาย่อยอาหาร และกลุ่มยาขับพยาธิ 

  ก่อนเรยีนภาคปฏิบัต ิ 

  1) นักวิทยาศาสตร์จัดเตรียมยาสมุนไพรจีนและวัสดุอุปกรณ์ ดังนี ้ 

   1.1) ชานจา (山楂)   

   1.2) เสนิชวี่ (神曲)   

   1.3)  ม่ายหยา (麦芽)    

   1.4) หลายฝูจึ (莱菔子)   

   1.5)  จีเนย่จิน (鸡内金)  

   1.6) สื่อจวินจึ (使君子)  

   1.7) ขู่เหลยีนผี (苦楝皮)   

   1.8) ปิงหลัง (槟榔)  

   1.9) กล่องพลาสติกสี่ เหลี่ยมใสพร้อมฝาปิด ขนาด 10.9x10.9x6 

เซนติเมตร จ านวน 8 ใบ/กลุ่ม  

   1.10) Dressing Forceps ขนาด 13 เซนติเมตร จ านวน 3 ชิน้/กลุม่ 

   1.11) ถุงมอืแพทย์ไซซ ์S หรือ M 1 คู่/คน 

  2) บรรจุยาสมุนไพรจีนลงในกล่องพลาสติกใสขนาด 10.9x10.9x6 เซนติเมตร 

โดยบรรจุลงชนิดละกลอ่ง ก าหนดปริมาณยาสมุนไพรจีนให้พอดต่ีอกลอ่ง  
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ภาพ 17 ยาสมุนไพรจีน วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในบทปฏิบัตกิารที่ 12 

 

  ระหว่างเรยีนภาคปฏิบัต ิ 

  อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้บรรยายรายละเอียดต่าง ๆ ของยาสมุนไพรจีน รูปร่าง

ลักษณะ รสชาติ กลิ่น แหล่งปลูกและการเก็บเกี่ยว การปรุงยา คุณสมบัติ สรรพคุณ                           

การออกฤทธิ์ การใช้ยาสมุนไพรจีนร่วมกัน ปริมาณการใช้ ข้อห้าม และข้อบ่งใช้ของกลุ่มยา

สมุนไพรจีน ส าหรับการรักษากลุ่มอาการต่าง ๆ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ ควบคุมปฏิบัติการ ดูแล

นิสิตในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ให้นิสิตสวมถุงมือแพทย์ตลอดเวลา และดูแลความเรียบร้อยใน

ขณะที่มกีารจัดการเรียนการสอนแต่ละบทปฏิบัติการ 

   

 

 

(1) ชานจา  (2) เสนิชวี่ (3) ม่ายหยา (4) หลายฝูจึ 

(5) จีเนย่จิน (6) สื่อจวินจึ (7) ขู่เหลยีนผี (8) ปิงหลัง  

(9) กล่องพลาสติกใส                     (10) Dressing Forceps                         (11) ถุงมอืแพทย์ 
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หลังเรียนภาคปฏิบัต ิ 

  - นักวิทยาศาสตร์จัดเก็บยาสมุนไพรจีนแตล่ะชนิดลงขวดโหล/กลอ่งพลาสติกเดิม 

แล้วปิดฝาขวดโหล/กล่องพลาสติกให้เรยีบรอ้ย  

  - นักวิทยาศาสตร์เช็คจ านวน Dressing Forceps ให้ครบตามจ านวน แล้วล้าง

ท าความสะอาด ตากให้แห้งแลว้เก็บเข้าที่ให้เรยีบรอ้ย 

  - นักวิทยาศาสตร์ตรวจเช็คความเรียบร้อยห้องปฏิบั ติการ ปิดอุปกรณ์

สนับสนุนภายในห้อง เช่น โสตทัศนูปกรณ์ หลอดไฟ  เครื่องปรับอากาศ 

 

สัปดาห์ที่ 16 ภาคปฏิบัติ บทปฏิบัติการที่ 13 เรื่อง กลุ่มยาห้ามเลือด ประเภทยา

ห้ามเลือดที่มีฤทธ์ิเย็น ประเภทยาสลายลิ่มเลือดเพื่อห้ามเลือด ประเภทยาสมานเพื่อห้าม

เลือด และประเภทยาอบอุ่นเส้นลมปราณเพื่อห้ามเลือด 

 บทปฏิบัติการที่ 13 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตรู้จักรูปร่างลักษณะ กล่ิน รสชาติ ของยา

สมุนไพรจีนในกลุ่มยาห้ามเลอืด ประเภทยาห้ามเลอืดที่มีฤทธิ์เย็น ประเภทยาสลายลิ่มเลอืดเพ่ือ

ห้ามเลอืด ประเภทยาสมานเพ่ือห้ามเลือด และประเภทยาอบอุ่นเสน้ลมปราณเพ่ือห้ามเลอืด 

 ก่อนเรยีนภาคปฏิบัติ  

  1) นักวิทยาศาสตร์จัดเตรียมยาสมุนไพรจีนและวัสดุอุปกรณ์ ดังนี ้ 

   1.1) เสี่ยวจี้ (小蓟)   

   1.2) หวยฮัว (槐花)   

   1.3) เช่อไป๋เย่ (侧柏叶)    

   1.4) ไป๋เหมาเกิน (白茅根)  

   1.5) ซานชี (三七)   

   1.6) ผู่หวง (蒲黄)  

   1.7) ไป๋จี๋ (白及)   

   1.8) เซียนเฮ่าเฉ่า (仙鹤草)   

   1.9) จงลวี่ถ้าน (棕榈炭)    

   1.10) เผ้าเจียง (炮姜)  

   1.11) อ้ายเย่ (艾叶)  

   1.12) กล่องพลาสติกสี่ เหลี่ยมใสพร้อมฝาปิด ขนาด 10.9x10.9x6 

เซนติเมตร จ านวน 11 ใบ/กลุ่ม  

   1.13) Dressing Forceps ขนาด 13 เซนติเมตร จ านวน 3 ชิน้/กลุม่ 
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   1.14) ถุงมอืแพทย์ไซซ ์S หรือ M 1 คู่/คน 

  2) บรรจุยาสมุนไพรจีนลงในกล่องพลาสติกใสขนาด 10.9x10.9x6 เซนติเมตร 

โดยบรรจุลงชนิดละกลอ่ง ก าหนดปริมาณยาสมุนไพรจีนให้พอดต่ีอกลอ่ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ภาพ 18 ยาสมุนไพรจีน วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในบทปฏิบัตกิารที่ 13 

 

 

(11) อ้ายเย่  (9) จงลวี่ถ้าน (10) เผา้เจียง 

(7) ไป๋จี ๋ (8) เซียนเฮ่าเฉ่า (5) ซานชี  (6) ผู่หวง 

(3) เช่อไป๋เย ่ (4) ไป๋เหมาเกิน (1) เสี่ยวจี้  (2) หวยฮัว   

(12) กล่องพลาสติกใส                     

(13) Dressing Forceps                         (14) ถุงมอืแพทย์ 
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  ระหว่างเรยีนภาคปฏิบัต ิ 

  อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้บรรยายรายละเอียดต่าง ๆ ของยาสมุนไพรจีน รูปร่าง

ลักษณะ รสชาติ กลิ่น แหล่งปลูกและการเก็บเกี่ยว การปรุงยา คุณสมบัติ สรรพคุณ                           

การออกฤทธิ์ การใช้ยาสมุนไพรจีนร่วมกัน ปริมาณการใช้ ข้อห้าม และข้อบ่งใช้ของกลุ่มยา

สมุนไพรจีน ส าหรับการรักษากลุ่มอาการต่าง ๆ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ ควบคุมปฏิบัติการ ดูแล

นิสิตในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ให้นิสิตสวมถุงมือแพทย์ตลอดเวลา และดูแลความเรียบร้อยใน

ขณะที่มกีารจัดการเรียนการสอนแต่ละบทปฏิบัติการ 

  หลังเรียนภาคปฏิบัต ิ 

  - นักวิทยาศาสตร์จัดเก็บยาสมุนไพรจีนแตล่ะชนิดลงขวดโหล/กลอ่งพลาสติกเดิม 

แล้วปิดฝาขวดโหล/กล่องพลาสติกให้เรยีบรอ้ย  

  - นักวิทยาศาสตร์เช็คจ านวน Dressing Forceps ให้ครบตามจ านวน แล้วล้าง

ท าความสะอาด ตากให้แห้งแลว้เก็บเข้าที่ให้เรยีบรอ้ย 

  - นักวิทยาศาสตร์ตรวจเช็คความเรียบร้อยห้องปฏิบั ติการ ปิดอุปกรณ์

สนับสนุนภายในห้อง เช่น โสตทัศนูปกรณ์ หลอดไฟ  เครื่องปรับอากาศ 

 

สัปดาห์ที ่17 สอบปลายภาค 

 - สอบภาคบรรยาย 

 - สอบภาคปฏิบัติ (สอบแล็บกร๊ิง) เป็นการสอบโดยให้ระบุช่ือ ประเภทของกลุ่ม และ

สรรพคุณของยาสมุนไพรจีน ในเวลาที่ก าหนด นักวิทยาศาสตร์จัดเตรียมยาสมุนไพรจีนในกลุ่ม

ยาต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์จะแจ้งให้ทราบก่อนวันท า

การสอบ 3 วัน ว่าจะตอ้งใช้ยาสมุนไพรจีนชนิดใดบ้าง โดยมีวิธกีารสอบ คือ  

  1) จัดโต๊ะเป็นรูปวงกลม โดย 1 โต๊ะ จะวางยาสมุนไพรจีนไว้ 1 ชนิด ต่อโต๊ะ 1 

ตัว ซึ่งแต่ละโต๊ะ จะระบุหมายเลขข้อของข้อสอบ พร้อมวางยาสมุนไพรจีนไว้ โดยอาจารย์จะเป็น

ผู้ก าหนดยาสมุนไพรจีนในแตล่ะโต๊ะ 

  2) นิสติยืนประจ าโต๊ะแต่ละตัวเพ่ือเร่ิมสอบ โดยจะจับเวลาในการท าข้อสอบแต่

ละขอ้ ซึ่งเวลาในการสอบแล้วแตอ่าจารย์จะป็นผู้ก าหนด  

  3) เมื่อนิสิตเร่ิมท าข้อสอบข้อแรก นิสิตจะได้ยินเสียงสัญญาณกร่ิงดังขึ้น และ

เมื่อมีสัญญาณกร่ิงดังคร้ังถัดไป ให้นิสิตเปลี่ยนไปโต๊ะถัดไป ท าแบบนี้ไปจนกว่าจะครบจ านวน

ข้อสอบ 
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 โดยนักวิทยาศาสตร์ดูแลห้องปฏิบัติการในขณะที่มีการใช้ห้องในการสอบ ต้ังแต่เร่ิมท า

การสอบจนสิ้นสุดการสอบ เมื่อสิ้นสุดการสอบให้ท าการจัดเก็บยาสมุนไพรจีน และจัดโต๊ะเข้าที่

ตามเดมิ 

 

ความปลอดภัยของห้องปฏิบัตกิาร 

 ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (ศุภวรรณ ตันตยานนท์. เคมีกับ

ความปลอดภัย ตอนที่ 1 อุบัตเิหตุและการป้องกันอันตรายในห้องปฏิบัติการ : แนวปฏิบัติทั่วไป)  

 1. ศึกษาแผนผังของห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้รู้ต าแหน่งที่ต้ังของอุปกรณ์และส่ิงของต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ได้แก่ สัญญาณเตือนภัย เครื่องดับเพลิง ผ้าห่มคลุมเพลิง ทราย 

ฝักบัวฉุกเฉิน อ่างล้างตาฉุกเฉิน และชุดปฐมพยาบาล รวมทั้งต้องรู้วัตถุประสงค์และท าความ

เข้าใจวิธีการใช้อุปกรณ์เหลา่นี้ 

 2. ต้องรู้เสน้ทางที่สัน้ที่สุดที่สามารถออกสู่ภายนอกอาคารจากห้องปฏิบัติการได้อย่าง

รวดเร็ว และควรศึกษาหาทางออกจากห้องปฏิบัติการอย่างน้อย 2 ทาง เพ่ือเตรียมไว้ในกรณี

เกิดเหตุฉุกเฉิน ถ้าจ าเป็นต้องอพยพผู้คนออกจากอาคารให้ปิด และถอดปลั๊กเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่

ก าลังใช้อยู ่เดนิลงทางบันได ห้ามใช้ลิฟต์ ควบคุมสติระหว่างการอพยพ ควรเดนิเร็วแต่ห้ามวิ่ง 

 3. ห้ามสวมรองเท้าแตะหรือรองเท้าเปิดดา้นหน้าและเปิดส้น ควรสวมรองเท้าส้นเตีย้ที่

หุ้มเท้าโดยรอบเพ่ือป้องกัน สารเคมีที่บังเอิญหกรดไม่ให้ถูกเท้าโดยทันที 

 4. แต่งกายให้เหมาะสม อย่าสวมเสื้อที่ รัดรูปหรือหลวมจนเกินไป  ไม่ควรสวม

เครื่องประดับหรือผูกเน็คไท ให้รวบและผูกผมยาวไว้หลังศีรษะ เพ่ือป้องกันการเกี่ยวหรือเหน่ียว

ร้ังสิ่งของต่างๆขณะท าการทดลอง ซึ่งจะท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ อีกทั้งควรสวมกางเกงขายาว               

แตถ่้าเป็นกางเกงขาส้ันหรือกระโปรง จะต้องมีความยาวคลุมเข่า 

 5. ให้น าเอาเฉพาะสิ่งของจ าเป็นเข้ามาในห้องปฏิบัติการ ไดแ้ก่ หนังสือ สมุดจดบันทึก

หรือสมุดเขียนรายงาน และเคร่ืองเขียน เป็นต้น กระเป๋าและสิ่งของอื่น ๆ ควรเก็บไว้ในล็อก

เกอร์หรือบริเวณที่จัดไว้ให้ส าหรับวางของหน้าห้องปฏิบัติการ 

 6. เมื่อเข้ามาในห้องปฏิบัติการต้องส ารวม อย่าจับอุปกรณ์ เคร่ืองมือและสารเคมีใด ๆ

จนกระทั่งให้เร่ิมท าการทดลองได้ 

 7. อย่าหยอกล้อหรือวิ่งเลน่ในห้องปฏิบัตกิาร เพราะอาจเกี่ยวหรือแกว่งถูกภาชนะบรรจุ 

สารเคมีตกแตก หรืออาจวิ่งชนผู้อื่นที่ก าลังถือภาชนะบรรจุสารเคมี ท าให้หกรดตนเองหรือผู้อื่น 

หรือท าให้เกิดอุบัตเิหตุอื่น ๆ ได้ 
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 8. อย่ารับประทานอาหารและของคบเคี้ยวต่าง ๆ หรือดื่มเคร่ืองดื่มในห้องปฏิบัติการ 

และห้ามใช้อุปกรณ์หรือ เคร่ืองแก้วใดใส่อาหารและเคร่ืองดื่ม เพราะอาจมีสารเคมีปนเปื้อนอยู่ 

ซึ่งท าให้สารเคมีเข้าสู่ร่างกายได้ 

 9. อย่าสูดดม และสัมผัสสารเคมีโดยตรง ถ้าบังเอิญสูดดมเข้าไปให้รีบออกจาก

ห้องปฏิบัติการ เพ่ือหายใจเอาอากาศ บรสิุทธิ์เข้าสู่ร่างกายโดยเร็ว 

 10. ห้ามท าการทดลองนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ และให้ท าตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในแต่

ละการทดลองเท่านัน้ เพ่ือป้องกันการเกิดอันตรายหรืออุบัตเิหตุจากปฏิกิริยารุนแรงที่คาดไม่ถงึ 

 11. ห้ามท าการทดลองโดยล าพังในห้องปฏิบัติการ เพราะหากเกิดอุบัตเิหตุอาจจะอยู่ใน 

สภาพที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ถ้ามีความจ าเป็นต้องท าการทดลองนอกเวลาที่ก าหนดให้ขอ

อนุญาตอาจารย์ผู้ควบคุมปฏิบัติการหรือหัวหน้าห้องปฏิบัติการ เพ่ือพิจารณาว่าสมควรท า

หรือไม ่

 12. ห้ามจุดตะเกียง เทียนไขหรือไมข้ีดไฟในห้องปฏิบัติการ 

 13. เมื่อพบเห็นอุบัตเิหตุหรือเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอุบติัเหตุได้ แม้ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ

ขนาดเล็ก ต้องรายงานให้ผู้ควบคุมปฏิบัติการ หรือหัวหน้าห้องปฏิบัติการทราบทันที เพ่ือรีบ

แก้ไขอย่างรวดเร็ว 

 14. ควรล้างมือทุกคร้ังหลังจากท าการทดลองแต่ละขั้นตอนเสร็จ และต้องล้างด้วยสบู่

ให้สะอาดก่อนออกจากห้องปฏิบัติการ เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมี ถึงแม้ว่าจะสวมถุง

มือขณะท าการทดลองตลอดเวลา เมื่อถอดถุงมือออกแลว้ ควรลา้งมือให้สะอาดทุกครัง้ 

 

 ข้อแนะน าการท าปฏิบัติการ 

 1. ก่อนเร่ิมเรยีนภาคปฏิบัติ  

  - สวมเสื้อคลุมปฏิบัติการ หรือเสื้อกาวน์ ทับชุดปกติ ควรติดประดุมเสื้อ                   

ให้ครบเรียบรอ้ย ไมใ่ส่เสื้อคลุมปฏิบัตกิารที่หลวมหรือรัดแน่นเกินไป และไมค่วรสวมใส่เสื้อคลุม

ปฏิบัตกิารที่มีรอยฉีกขาด 

  - นิสิตที่ผมยาว ควรรวบผมให้รัดกุม หรือสวมคลุมผมหมวกอนามัย 

  - สวมใส่หน้ากากอนามัย เพ่ือป้องกันฝุ่นละอองจากยาสมุนไพรจีน และก่อน

สวมใสค่วรตรวจสภาพก่อนทุกคร้ัง 

  - สวมถุงมือยาง เพ่ือป้องกันการจับยาสมุนไพรจีนโดยตรง และก่อนสวมใส่

ควรตรวจสภาพก่อนทุกคร้ัง 

  - ห้ามเร่ิมบทปฏิบัติการก่อนไดรั้บอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน 
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  - ควรจัดวางอุปกรณ์  และเคร่ืองมือบนโต๊ะปฏิบัติการอย่างเป็นระเบียบ                        

ไมว่างส่ิงของที่ไม่เกี่ยวข้องบนโต๊ะปฏิบัตกิาร  

 2. ระหว่างเรียนภาคปฏิบัติ 

  - สวมเสื้อคลุมปฏิบั ติการตลอดเวลาขณะท าบทปฏิบั ติการ หรืออยู่ใน

ห้องปฏิบัติการ 

  - ควรสวมใสห่น้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะท าบทปฏิบัติการ 

  - สวมถุงมอืทางการแพทย์ ขณะปฏิบัติบทปฏิบัติการตลอดเวลา 

  - ขณะท าปฏิบัติการควรท าด้วยความระมัดระวัง เน่ืองจากยาสมุนไพรจีน                  

บางชนิด มีลักษณะเป็นผง อาจเกิดการฟุ้งกระจายไดง้่าย  

  - ไมท่ ากิจกรรมอื่น ๆ ที่ไมเ่กี่ยวข้องกับบทปฏิบัติการ 

  - ไมป่ฏิบัตกิารใด ๆ นอกเหนือจากที่ไดรั้บมอบหมายจากอาจารย์ผู้ควบคุม 

  - หากเกิดเหตุฉุกเฉินใด ๆ ระหว่างปฏิบัติบทปฏิบัติการ ให้รีบแจ้งอาจารย์

ผู้สอนทันที 

 3. หลังเรียนภาคปฏิบัติ 

  - ถอดเสื้อคลุมปฏิบัติการทุกคร้ังเมื่อออกจากห้องปฏิบัติการ 

  - ถอดถุงมือ และลา้งมือให้สะอาดก่อนออกจากห้องปฏิบัติการ 

  - อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดที่ไมไ่ด้ใช้งานต้องปิดสวิตช์และ ดงึปลั๊กไฟออก 

  - ตรวจเช็คระบบน้ าปะปาให้อยูใ่นสภาพด ีและปิดกอ๊กน้ าทุกครัง้หลังใช้งาน 
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วิธีการตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นส่วนส าคัญที่สามารถตรวจสอบการ

ปฏิบัติที่ได้รับมอบหมาย ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ เพ่ือที่จะได้ทราบถึง

ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น จะได้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา มีวิธีการติดตามและประเมินผล

การปฏิบัตงิาน ดังน้ี 

 

ตาราง 3 วิ ธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานบทปฏิบัติการรายวิชา               

เภสัชวิทยาจนี 1 

การปฏิบัติงาน วิธีการติดตามและประเมินผล 

1. การรับรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)  เป็นไปตามขั้นตอนและแผนการปฏิบัติงาน ที่

ไ ด้ ร ะ บุ ไ ว้ ใ น  ร า ย ล ะ เอี ย ด ร า ย วิ ช า                      

เภสัชวิทยาจีน 1 (มคอ.3) 

2. การตรวจสอบความพร้อมการจัดการบท

ปฏิบัตกิาร 

มีการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลความพร้อม

ใช้งาน จ านวนของวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้อง

ใช้ในบทปฏิบัตกิาร 

3 . ก ารจั ดซื้ อ จั ด จ้ างวั ส ดุ ห รือ ค รุภัณ ฑ์

การศึกษา 

การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดต้ัง

งบประมาณในแต่ละปี  วัสดุหรือครุภัณ ฑ์

การศึกษามีความเพียงพอต่อการใช้งาน 

4. การด าเนนิงานบทปฏิบัติการแตล่ะสัปดาห์ จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจการใช้การใช้

ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก า ร ด้ า น ต่ า ง  ๆ  เ ช่ น  ด้ า น

ห้องปฏิบัติการ ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์การศึกษา 

ดา้นเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

5. การตรวจสอบความเรียบรอ้ยและจัดเก็บ มีการบันทึกข้อมูล ตรวจสอบจ านวน สถานที่

จัดเก็บ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ  
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จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

จรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานในต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์               

มีหลักการปฏิบัติงานด้วยคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส โดยยึด

หลักระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร (มหาวิทยาลัย

พะเยา, 2554 : 1-7) และประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 (ประมวลจริยธรรม

มหาวิทยาลัยพะเยา, 2564 : 1-9) ดังนี ้ 

1) หมวด 1 มาตรฐานจรรยาบรรณ และคุณธรรม  

 - สว่นที่ 1 มาตรฐานจรรยาบรรณ และคุณธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก บุคลากร

ของมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม               

เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

โดยจะต้องยดึมั่นในมาตรฐานทางจรรยาบรรณ และคุณธรรมอันเป็นค่านยิมหลัก 

 - ส่ วนที่  2 มาตรฐานทางจรรยาบรรณ  และคุณ ธรรมของบุคลากร                      

ของมหาวิทยาลัย บุคลการของมหาวิทยาลัยต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี                  

ปฏิบัติตามกฎหมาย ต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อื่น ปฏิบัติหน้าที่อย่าง เต็ม

ความสามารถด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสยีสละ ไมเ่ลอืกปฏิบัติ 

  - ส่วนที่  3 จรรยาบรรณพนักงานสายวิชาการมหาวิทยาลัย พนักงาน                      

สายวิชาการต้องยึดมั่น ปฏิบัติตามนโยบาย ปณิธานของมหาวิทยาลัย ประพฤติตนอยู่ใน

ศีลธรรมอันดี ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้จากนิสิต ปฏิบั ติตนเป็นกัลยาณมิตร                     

ต่อผู้ร่วมงาน หมั่นศึกษาค้นคว้า ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 

2) หมวด 2 กลไกและระบบบังคับใช้จรรยาบรรณ และคุณธรรม ให้อธิการบดีแต่งต้ัง

คณะกรรมการจรรยาบรรณ และคุณธรรม โดยมีอ านาจหน้าที่ ในการด าเนินการเผยแพร่ 

ปลูกฝัง ส่งเสริม ให้ค าแนะน า ควบคุม และก ากับดูแล ให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ                   

และคุณธรรม 

3) หมวด 3 ขั้นตอนการลงโทษ การปฏิบั ติฝ่าฝืนจรรยาบรรณ และคุณธรรมน้ี                     

ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณี เพ่ือให้มีการแก้ไขหรือด า เนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน                   

หรือน าไปประกอบการพิจารณาในการเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง หรือการสั่งให้

ผู้ฝ่าฝืนน้ันปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแลว้แต่กรณี 



บทท่ี 5 

 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน 

 

ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 ปัญหา อุปสรรค แนวทางในการแก้ไขการปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิทยาศาสตร์               

ประจ าห้องปฏิบัติการแพทย์แผนจีน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา                     

ในรายวิชาเภสัชวทิยาจนี 1 จ าแนกออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 

1) ด้านรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  

2) ด้านการดูแลเครื่องมอื วัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ                               

3) ด้านการจัดซือ้จัดจา้งวัสดุหรอืครุภัณฑก์ารศกึษา 

4) ด้านการด าเนินงานบทปฏิบัติการแตล่ะสัปดาห์ 

5) ด้านความปลอดภัยของหอ้งปฏิบัติการ 

ซึ่งมีรายละเอียดดังตาราง 3 ปัญหาอุปสรรค แนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน 

  

ตาราง 4 ปัญหาอุปสรรค แนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไขและพัฒนา 

1. ด้านรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

1.1 ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เภสัช

วิ ท ย าจี น  1  ไม่ ร ะบุ ชื่ อ แ ล ะห น้ าที่ ข อ ง

นักวิทยาศาสตร์ 

 

1) ชี้แจงอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ขอให้

พิจารณาระบุชื่อและหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์

ลงในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เภสัช

วิทยาจนี 1 

2. ด้านการตรวจสอบความพร้อมการจัดการบทปฏิบัติการ 

2.1 วัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เสื่อมสภาพจาก

การใชง้าน 

1) จัดเก็บฐานข้อมูลการใช้งานวัสดุ  และ

อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นสถิติการใช้งานเสนอ

ต่อหลักสูตรให้ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางใน

การแก้ไขปัญหาดังกล่าว                        

2) หมั่นตรวจสอบวัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ก่อนจัดเตรียมในแตล่ะบทปฏิบัติการให้พร้อม 
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ตาราง 4 ปัญหาอุปสรรค แนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน (ต่อ) 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไขและพัฒนา 

 ใช้งานอยู่เสมอ  

3) หลังจากใช้งานควรท าความสะอาดให้

เรียบร้อย และเก็บเข้าที่ตามเดิม 

4) นักวิทยาศาสตร์ด าเนินการซ่อมแซมเอง 

หากไม่สามารถท าได้  ให้เร่งด าเนินการส่ง

ซ่อมแซมโดยเร็วที่สุด 

2.2 ยาสมุนไพรจีนถูกมดหรือแมลงกัดกินท า

ให้เสียหาย 

1) น าสมุนไพรจีนส่วนที่ถูกมดหรือแมลงกัดกิน                   

แยกออกจากภาชนะที่จัดเก็บ 

2) ตรวจเช็คให้แน่ใจว่าฝาปิดขวดโหล ปิดแน่น

สนิทหรือ ไม่  หากปิ ด ไม่ สนิท  ควรปิ ด ให้

เรียบร้อย 

3) ตรวจเช็คขวดโหล และฝาขวดโหลที่บรรจุ

ยาสมุนไพรจีนว่าช ารุดหรือไม่  หากช ารุด                

ให้เปลี่ยนที่บรรจุใหมใ่ห้มดิชดิ 

2.3 ครุภัณฑ์การศึกษาทางการแพทย์แผนจีน  

หัวปลั๊กไฟจะมีลักษณะเป็นปลั๊กไฟหัวแบน

เฉียง 3 ตา ไม่สามารถใช้ได้กับเต้ารับปลั๊กไฟ

ทั่วไปในหอ้งปฏิบัติการได้ 

1) จัดหาหัวแปลงปลั๊กไฟหัวแบนเฉียง 3 ตา 

ประจ าไว้ในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้พร้อมใช้

งานอยู่เสมอ 

2.4 ครุภัณฑ์การศึกษาบางเครื่องช ารุด แต่ไม่

อยู่ ในระยะเวลารับประกัน  หรือไม่อยู่ ใน

เงื่อนไขการรับประกัน 

1) ด าเนินการติดต่อบริษัท เพื่ อจ้างเหมา

บริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์

การศกึษา 

3. ด้านการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุหรอืครุภัณฑ์การศึกษา 

3.1 ความต้องการใช้ยาสมุนไพรจีน วัสดุ 

อุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในบทปฏิบัติการ

ค่ อนข้างมาก  บางครั้ งมี งบประมาณ ไม่

เพียงพอ 

1) ขอค าปรึกษาและร่วมวางแผนกับอาจารย์

ผู้ รั บ ผิ ด ชอ บ ร าย วิ ช า  ถึ ง ค ว าม จ า เป็ น 

เรี ย งล าดั บ ค วามส าคัญ ขอ งรายก ารที่

จ าเป็นต้องด าเนนิการจัดซือ้ 

2) ส ารวจความต้องการใช้ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 

มีวัสดุใดบ้างที่สามารถใช้รว่มกันได้  
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ตาราง 4 ปัญหาอุปสรรค แนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน (ต่อ) 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไขและพัฒนา 

3 .2  ขั้ น ตอนการจั ดซื้ อจัด จ้ างวั สดุ ห รือ

ครุภัณ ฑ์ ก ารศึกษา มี ก ารเปลี่ ยนแปลง

บ่อยครั้งและบางขัน้ตอนมคีวามซับซ้อน 

1) แลกเปลี่ยนความรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้

จากผู้มีประสบการณ์ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด

จ้าง เพื่ อ ให้ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อ ง

เกี่ยวกับขั้นตอน กฎระเบียบ ข้อบังคับการ

จัดซื้อจัดจ้าง  

3.3 การจัดหาวัสดุบางรายการมีความล่าช้า 

เนื่องจากมีคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุที่มี

ความซับซ้อนมาก  

1) ด าเนินการ วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่

ต้นปีงบประมาณ 

4. ด้านการด าเนินงานบทปฏิบัติการแต่ละสัปดาห์ 

4.1 นิสิตมีการปฏิบัติงานและเลือกใช้เครื่องมือ 

วัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ถูกต้องและไม่

เหมาะสม 

1) คอยแนะน าใหค้ าปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติ

และการใช้เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ให้ถูกต้องและเหมาะสม 

4.2 ห้องปฏิบัติการไม่มีตู้เย็นส าหรับจัดเก็บ     

ยาสมุนไพรจีนบางชนิด ที่จะต้องจัดเก็บใน

อุณหภูมิ 0-4 องศา และยาสมุนไพรจีนขึ้นรา 

เนื่องจากไม่มีเครื่องอบยาจีน ส าหรับอบยา

สมุนไพรจีนให้แห้งเพื่อท าให้ยาสมุนไพรจีน

แหง้และยดือายุการใชง้าน 

1) วางแผนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ชี้แจง

ความส าคัญ ที่ จ า เป็ นต้ องท าการจัดซื้ อ

ครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อการเก็บ รักษายา

สมุนไพรจีนที่เหมาะสมและเป็นการยืดอายุ

การใชง้านของยาสมุนไพรจนี 

4.3 นักวิทยาศาสตร์ไม่มีความรูด้้านภาษาจนี 1) ภาชนะเก็บตัวยาสมุนไพรจีน ขอความ

อนุ เคราะห์ อาจารย์ วงเล็ บ ชื่ อตั วยาเป็ น

ภาษาไทย หรอืจัดท ารหัสที่บ่งบอกถึงตัวยา 

4.4 ยาสมุนไพรจีน วัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ 

บางครัง้ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของนิสติ 

1) แบ่งนิสติต่อกลุ่มให้มจี านวนมากขึ้น หรอืยุบ

รวมกลุ่มในการท าปฏิบัติการ  

2) วางแผนในการด าเนินการจัดซือ้จัดจา้ง 

4.5 ยางสมุนไพรจีนบางชนิด มีลักษณะเป็นใบ 

มีขนาดค่อนข้างใหญ่และบาง ท าให้แตกขาด

ได้ง่าย หรอืบางชนิดมีลักษณะเป็นผงท าให้เกิด

การฟุ้งกระจายได้ง่าย  

1) จัดหาภาชนะใส่ให้เหมาะสม ทั้งในขั้นตอน

การจัดเก็บ และระหว่างปฏิบัติบทปฏิบัติการ 
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ตาราง 4 ปัญหาอุปสรรค แนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน (ต่อ) 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไขและพัฒนา 

4 .6  ย าสมุ น ไพ รจี นบ างชนิ ดมี ลั กษณ ะ

คล้ายคลึงกันมาก ไม่สามารถแยกชนิดได้ 

1) ปรึกษาอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา เพื่อขอ

ค าแนะน าถึ งวิธีการการแยกลักษณะยา

สมุนไพรจนีที่คล้ายคลึงกัน 

5. ด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 

5.1 นิสิตน าขยะทั่วไปเช่น ขวดน้ า ซองขนม

พลาสติก เศษกระดาษ ทิ้งลงในถังขยะทิ้งของ

เสียอันตราย 

1) ช้ีแจงถึงวธิีการจ าแนกประเภทของขยะ 

2) ติดสัญลักษณ์ของประเภทขยะไว้หน้าถัง

ขยะแต่ละชนิดให้ชัดเจน 

5.2 นิสิตบางคนไม่สวมถุงมือทางการแพทย์

ขณะปฏิบัติบทปฏิบัติการ 

1) เน้นย้ า ให้ นิ สิ ตปฏิบั ติ ต ามกฎระเบี ยบ 

อธิบายให้นิสิตเข้าใจถึงความส าคัญของการ

ปฏิบัติตามกฎ 

5.3 นิสิตขาดความระมัดระวังขณะปฏิบัติ               

บทปฏิบัติการ 

1) ให้นิสิตตระหนักถึงความปลอดภัย และ

ทราบถึงอันตรายหากไม่ระมัดระวัง 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. น าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการปฏิบัติงาน เช่น การใช้ระบบคิวอาร์โค้ด                 

(QR Code) ในการยืม-คืน วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการใช้เพื่ออธิบายละเอียด วิธีการใช้ของ

วัสดุ อุปกรณ์แตล่ะชนิด 

 2. เสริมสร้างจิตส านึกและให้นิสิตตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ

มากขึ้น 

 3. จัดอบรมการใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ในห้องปฏิบัติการ แก่นิสิต ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่

เกี่ยวข้อง 

 4. ควรมีการวางแผนความต้องการใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ให้เพียงพอ

ต่อการใช้งาน เวลาที่ตอ้งการใช้ จะได้มีทันใช้และเป็นไปตามความต้องการ  

 5. นักวิทยาศาสตร์ควรได้รับการอบรมการใช้ภาษาจีนพื้นฐานที่จ าเป็น และที่มีความ

เกี่ยวข้องกับงานที่รับผดิชอบ 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 

 

ศาสตร์ยาสมุนไพรจีน. สถาบันการแพทย์ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรมการพัฒนา

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554. 

ศุภวรรณ ตันตยานนท์. เคมีกับความปลอดภัย ตอนที่ 1 อุบัติเหตุและการป้องกันอันตรายใน

ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก า ร  : แ น วป ฏิ บั ติ ทั่ ว ไป . สื บ ค้ น เมื่ อ  1  พ .ค . 2 5 6 5 , จ าก : 

http://www.chemsafety.research.chula.ac.th/html/content.html 

สุธาสินี สายวดี ปติชา อะมริต และศลิษา เจริญสุข. การศึกษางานวิจัยในประเทศจีนเกี่ยวกับ

การใชยาสมุนไพรจีนในการรักษาซีสตเตานม. วารสาร มฉก.วิชาการ. ปีที่ 23 ฉบับที่ 

1. 2562. 120-131. 

หลักสูตรการแพทย์แผนจนีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557. 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

ภาคผนวก ก แบบฟอร์มที่ใช้ในการด าเนนิงานห้องปฏิบัตกิาร 

 

1. แบบฟอรม์ L – 010 รายงานวัสดุส้ินเปลอืงคงเหลอื) 
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2. แบบฟอร์ม L – 011 รายงานสารเคมีคงเหลอื        
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3. แบบฟอรม์ L – 012 รายงานวัสดุคงเหลอื 
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4.  แบบฟอร์ม L – 013 รายงานสรุปครุภัณฑ์การศึกษาประจ าเดือน      
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5. แบบฟอร์ม L – 014 รายงานสรุปครุภัณฑ์การศึกษาประจ าเดอืน         
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6. แบบฟอรม์การขอใช้ห้องปฏิบัติการ (L-001) 

  

ล าดับที…่............ 

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการ 

ห้องปฏิบัติการ........................................................... 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

         วันที ่………………………… 

ข้าพเจ้า………………………………………………………………………เบอร์โทร………………………………………………………….. 

 บุคคลากรมหาวทิยาลัย  ต าแหนง่ …………………………………………………………………………………………. 

 นิสติปริญญาตรี        นิสติปริญญาโท         นิสติปริญญาเอก  รหัสนิสติ...….....

หลักสูตร……………… อ่ืน ๆ ……………………………………….. 

มีความประสงค์จะขอใช้ห้องปฏิบัตกิารใน 

วัตถุประสงค์         

 การเรียนการสอนรายวชิา.......………………........….……….หัวข้อเรื่อง ………………………………........... 

 งานวิจัย หัวข้อเรื่อง ……….…………………………..……………………………………….…………........................ 

 อ่ืน ๆ  (โปรดระบุงาน และหัวข้อ) ……...……………………………………………………..………...……………… 

 โดยมีอาจารย์ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน คือ ……………………………….....................................................  
 

ลงชื่อ .........................................................              ลงชื่อ ................................................. 

          (…………..……..………………………..……)                             (……………………………………..………..……. 

               ผู้ใช้งาน             อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ท่ีปรึกษา  

ลงชื่อ            

        (…………………….……………………..……)                  

       นักวิทยาศาสตร์                               

______________________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ : 1. กรณีต้องการใช้สารเคมี วัสดุ เคร่ืองแก้ว ต้องแนบใบเบิก ยืม-คนื  สารเคมี วัสดุ เคร่ืองแก้ว (L-002) ด้วย 

    2. กรณีต้องการใช้ครุภัณฑ์ ต้องแนบใบยืม – คนื ครุภัณฑ์และวัสดุคงทนถาวร (L-003) ด้วย 

    3. กรณีนิสิตขอใช้ห้องปฏบิัติการนอกเวลาท าการ จะต้องมีอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษาดูแลควบคุมด้วย 

                 4. กรณีที่เป็นการจัดการเรียนการสอน ให้แนบ Course Syllabus และคู่มือปฏบิัติการด้วย 
    5. ย่ืนแบบฟอร์มก่อนใช้ห้อง ก่อน 3 วัน  

วัน/เดือน/ปี เร่ิมเวลา ถึงเวลา หมายเหตุ 

    

    

    

L-001 
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รายละเอียดในการปฏิบัตงิาน (โปรดระบุรายการและจ านวนที่ต้องการใช้) 

 
1. รายละเอียดการใช้งานโดยย่อ

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

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

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

2. สารเคมี 

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

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

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

3. เครื่องแก้ว/วัสดุ/อุปกรณ์ 

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

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

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

4. วัสดุสิ้นเปลอืง 

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

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

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

5. ครุภัณฑ์ 

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

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

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

 
     

 การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 ในระหว่างปฏิบัติงานประสบปัญหาบางประการ ดังนี้ 

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

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

       ลงชื่อ……………….………………..………ผู้ใช้งาน 

      ลงชื่อ……………….………..……………นักวิทยาศาสตร์

       ลงวันท่ี……..…../….....……/…..…..… 

     

 

รายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อการปฏิบัติงานส้ินสุด

ห้องปฏิบัติการ 
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7. ใบเบิก ยืม - คืน สารเคมี/ยา วัสดุ เครื่องแก้ว (L-002) 
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L-003 

8. ใบยืม – คืนครุภัณฑ์การศึกษาและวัสดุคงทนถาวร (L-003) 
    
 

                                         ล าดับท่ี............................... 

      ใบยืม – คืน ครุภัณฑ์และวัสดุคงทนถาวร 
  

ห้องปฏิบัตกิาร....................... 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประวัติผู้เขียน 

 

ชื่อ นามสกุล นางสาวสิรมิา วงษ์พล 

วัน เดือน ปี เกิด  26 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 

ที่อยู่ปัจจุบัน  40 หมู่ 6 ต าบลแม่กา อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

ที่ท างานปัจจุบัน  หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา 

อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 

ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน  นักวิทยาศาสตร์ 

ประสบการณ์การท างาน  

 พ.ศ. 2563-ถึงปัจจุบัน ต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร ์ 

  หลักสูตรการแพทย์แผนจนีบัณฑติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 พ.ศ. 2558-2563 ต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 

  หลักสูตรการแพทย์แผนจนีบัณฑติ คณะแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2557 วิทยาศาสตรบัณฑติ (กายภาพบ าบัด) มหาวิทยาลัยพะเยา 
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