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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
หลักการและเหตุผล  
     จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดหน่ึงท่ีต้ังอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างหรือเขตอีสานใต้ 
เป็นบริเวณท่ีอุดมไปด้วยแหล่งของพืชพรรณนานาชนิด มีการใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านทางพืชสมุนไพร
รักษาโรคเป็นจํานวนมาก และรักษาโรคได้หลากหลาย ซ่ึงรวมถึงโรคท่ีเกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจด้วย 
โรคทางเดินหายใจท่ีสําคัญชนดิหน่ึง ได้แก่ ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดใหญ่เกิดจากกลุ่มไวรัสไข้หวัดใหญ่ 
(Influenza) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ตามชนิดของแอนติเจน (antigen) ได้แก่ กลุ่ม A, B และ C 
ไวรัสไข้หวัดใหญ่กลุ่ม A เป็นชนิดที่มีความสําคัญทําให้เกิดการระบาดอย่างกว้างขวางทั่วโลก ส่วน
ไวรัสไข้หวัดใหญ่กลุ่ม B ทําให้เกิดการระบาดในพื้นที่ระดับภูมิภาค แต่ไวรัสไข้หวัดใหญ่กลุ่ม C มักเป็น
การติดเช้ือที่แสดงอาการอย่างอ่อนหรือไม่แสดงอาการและไม่ทําให้เกิดการระบาด การระบาดของ
ไข้หวัดใหญ่กลุ่ม A ทั่วโลกเกิดมาแล้วหลายคร้ัง เช่น พ.ศ. 2461-2462 ไข้หวัดสเปน (Spanish flu) 
จากไวรัสไข้หวัดใหญ่กลุ่ม A (H1N1) ระบาดร้ายแรงท่ีสุดมีผลให้ประชากรท่ัวโลกป่วยร้อยละ 50 และ
ตายมากถึง 20 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2540 เกิดการระบาดของไข้หวัดนก (Avian flu) ซ่ึงเกิดจากไวรัส
ไข้หวัดใหญ่กลุ่ม A (H5N1)ซ่ึงปรากฏว่าเป็นไวรัสชนิดย่อยใหม่ที่อดีตเคยพบเฉพาะในนก แยกเช้ือได้
ในคนเป็นครั้งแรกจากผู้ป่วยในฮ่องกง 18 ราย เสียชีวิต 6 ราย มีการฆ่าไก่ 1.4 ล้านตัวท่ัวเกาะฮ่องกง
เพ่ือยุติการแพร่ระบาดของเช้ือ โดยพบว่าผู้ป่วยติดเช้ือจากไก่ ดังน้ันจึงเป็นการติดโรคจากสัตว์สู่คน 
แต่ไม่มีการแพร่เช้ือนี้จากคนสู่คน ในปีพ.ศ. 2542 พบการติดเช้ือไวรัสไข้หวัดใหญ่กลุ่ม A (H9N2) ท่ี
ฮ่องกงในผู้ป่วยเด็ก 2 ราย อายุ 1 ปี และ 4 ปี ท้ังสองรายหายเป็นปกติ ตามปกติไวรัสชนิดน้ีมักพบ
ทําให้ติดเช้ือในนกแต่ปรากฏว่ามีการข้ามพันธ์ุทําให้ติดเช้ือในคน ในพ.ศ. 2545 พบมีการระบาดของ
ไวรัสไข้หวัดใหญ่กลุ่ม A (H1N2) ทางแถบแอฟริกาใต้ สหรัฐอเมริกา อินโดนีเชีย ฝรั่งเศส เยอรมัน 
ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ ออสเตรเลีย แต่การระบาดไม่รุนแรงจนถือเป็นการระบาดทั่วโลก ใน
พ.ศ. 2546 พบไวรัสไข้หวัดใหญ่กลุ่ม A (H7N7) ในผู้ป่วยชาวเนเธอร์แลนด์กลุ่มหน่ึง ซ่ึงเช้ือนี้เป็นไวรัส
จากสัตว์ปีกติดเช้ือมาสู่คน ปัจจุบันปัญหาการระบาดของไวรัสไข้หวัดใหญ่กลุ่ม A สายพันธ์ุใหม่ ๆ 
ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมากท้ังทางสุขภาพและทางเศรษฐกิจ เนื่องจากสามารถติดต่อจากคนสู่คน 
หรือจากสัตว์สู่คน ทําให้ต้องมีการใช้ท้ังวัคซีนป้องกันจํานวนมากและใช้ยาเพ่ือรักษาอาการที่เกิดขึ้น 
ยารักษาที่อนุญาตให้จําหน่ายท่ัวโลกมีเพียง 2 ชนิด ได้แก่ oseltamivir และ zanamivir ซ่ึงเม่ือเกิด
การระบาดแล้ววัคซีนหรือยามักจะไม่เพียงพอ นอกจากน้ันเช้ือยังอาจเกิดการด้ือยาทําให้วัคซีน
ป้องกันหรือยาเดิมรักษาไม่ได้ผล การรักษาอาการหรือป้องกันการระบาดต้องการการวิจัยและพัฒนา
เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ท่ีจะนําไปสู่การป้องกนัและรักษา ท้ังจากการแพทยแ์ผนปัจจุบัน และการแพทย์
ตามภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน โดยเฉพาะพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพในการนํามาวิจัยและพัฒนาต่อยอด เพ่ือ
เป็นการรวบรวมองค์ความรู้และใช้การวิจัยเชิงวิทยาศาสต์สนับสนุนการใช้พืชสมุนไพรที่แสดงฤทธ์ิ
ยับย้ังเช้ือไวรัสไข้หวัดใหญ่ของจังหวัดอุบลราชธานี ดังน้ันในโครงการน้ี คณะผู้วิจัยจึงจะทําการสํารวจ 
รวบรวมข้อมูลพืชท่ีมีฤทธ์ิแก้ไข้ แก้หวัด จากตํารายาพื้นบ้านในจังหวัดอุบลราชธานี จัดทําเป็น
ฐานข้อมูล จากนั้นคัดเลือกพืชจํานวนหน่ึงท่ีมีศักยภาพ มาทดสอบฤทธ์ิยับย้ังเช้ือไวรัสไข้หวัดใหญ่     
เพ่ือเป็นการวิจัยต่อยอดจากองค์ความรู้พ้ืนบ้านและเป็นการพิสูจน์ฤทธ์ิการรักษาของพืชสมุนไพร
พ้ืนบ้านโดยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ นําไปสู่การได้องค์ความรู้ใหม่จากการต่อยอดจากภูมิ
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ปัญญาด้ังเดิม เป็นการเพ่ิมคุณค่า อนุรักษ์ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นการใช้
ประโยชน์อย่างย่ังยืนให้แก่พืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน 
 
วัตถุประสงค์  
1.เพ่ือจัดทําฐานข้อมูลภูมิปัญญาพ้ืนบ้านสมุนไพรจังหวัดอุบลราชธานี  
2.เพ่ือจัดทําตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงที่แสดงฤทธ์ิยับย้ังไวรัสไข้หวัดใหญ่ของพืชสมุนไพรจังหวัด
อุบลราชธานี  
3. เพ่ือศึกษาฤทธ์ิยับยั้งไวรัสไข้หวัดใหญ่ของพืชสมุนไพรจงัหวัดอุบลราชธานี 
 
ประเภทโครงการ  
    สํารวจ/รวบรวม/จัดทําฐานข้อมูล  
 
สถานท่ีจัดกิจกรรม/พืน้ท่ี  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตําบล เมืองศรีไค อําเภอ วารินชําราบ จังหวัด อุบลราชธานี 
 
ระยะเวลาดําเนินงาน 
1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับในการดําเนินโครงการฯ 
1. ได้ตัวอย่างพืชสมุนไพรแห้งท่ีแสดงฤทธ์ิยับย้ังไวรัสไข้หวัดใหญ่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์สมุนไพร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2. ได้ฐานข้อมูลภูมิปัญญาพ้ืนบ้านสมุนไพร จ.อุบลราชธานี  
3. เผยแพร่องค์ความรู้ท่ีมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านสมุนไพร จ.  
อุบลราชธานี โดยใช้แผ่นประชาสัมพันธ์หรือบทความ 
 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
 

ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย หน่วย

1. แผ่นประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)/บทความ เผยแพร่องค์ความรู้จากการศึกษา
ฤทธ์ิยับย้ังไวรัสไข้หวัดใหญ่ของพืชสมุนไพรพ้ืนบ้านจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 
1 ผลงาน 

1 ผลงาน

 
 
 
 
 



 

3 
 

ตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 
 

แผนการบูรณาการกับ 
การเรียนการสอน ลักษณะการบูรณาการ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

บูรณาการในหลักสูตรเภสัช
ศาสตร์บัณฑิต สําหรับนักศึกษา
ช้ันป่ีท่ี 3 รายวิชา 1503 211 
ปฏิบัติการเภสชัพฤกษศาสตร์ 

สอดแทรกการใช้ภูมิปัญญา
พ้ืนบ้านจังหวัดอุบลราชธานี เข้า
กับปฏิบัติการสํารวจพืชสมุนไพร
ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 

มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 90 
คน 

 
การติดตามการดําเนินงาน 
 รายงานผลการดําเนินงานทุก 3 เดือน ให้คณะ และมหาวิทยาลัยทราบ ตามระบบท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 
 
การประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 

- ส่งรายงานผลการดําเนินโครงการฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ให้กับ
คณะ 
และมหาวิทยาลัยทราบ จํานวน 1 เล่ม ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ 

- ส่งรายงานทางการเงินให้กบัคณะและมหาวิทยาลัยภายใน 45 วัน นับจากวันที่ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 
 
งบประมาณ 
1. ค่าใช้สอย รวม   55,000 บาท 

1.1 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 6,000 บาท 
1.2 ค่าจ้างเหมาจัดทํารายงาน 5,000 บาท 
1.3 ค่าจ้างเหมาจัดทําตัวอย่างพรรณไม้ 4,000 บาท 
1.4 ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ 40,000 บาท 

2. ค่าวัสดุ รวม   45,000 บาท 
2.1 ค่าวัสดุสํานักงาน 1,000 บาท 
2.2 ค่าวัสดุโฆษณาประชาสมัพันธ์ (ไวนิล ป้ายผ้า) 1,000 บาท 
2.3 ค่าพืชสมุนไพร 4,000 บาท 
2.4 ค่าวัสดุเช้ือเพลิง 4,000 บาท 
2.5 ค่ากระดาษและวัสดุสําหรับเย็บพรรณไม้ 1,000 บาท 
2.6 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,000 บาท 
2.7 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สารเคมี ตัวทําละลาย 
     เป็นต้น 

33,000 บาท 

 รวมงบประมาณ   100,000 บาท 

 

หมายเหตุ : ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ 
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บทท่ี 2 
วิธีการดําเนินการ 

 
1.การเตรียมการ 

1.1 ประชุมผู้รว่มโครงการในการวางแผนดําเนินการ 
1.2 ติดต่อประสานงาน 
1.3 เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ในโครงการ 
 

2.  วิธีการ   
2.1 สํารวจ รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้พืชสมุนไพร จ. อุบลราชธานีท่ีมีฤทธ์ิแก้ไข้ แก้หวัด   
 สํารวจ รวบรวม องค์ความรู้พืชสมุนไพรที่มีฤทธ์ิแก้ไข้ของหมอยาพ้ืนบ้าน จ. อุบลราชธานีท่ีมี

การใช้สอดคลอ้งกับอาการแสดงของไข้หวัดใหญ่ จากน้ันเก็บตัวอย่างพืชและจัดทําตัวอย่างพรรณไม้
อ้างอิง เก็บไว้ท่ีพิพิธภัณฑ์พืชสมุนไพร และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
2.2 การเก็บและสกัดพืชสมุนไพร 
  เก็บตัวอย่างพืชสมุนไพร  จําแนกชนิด จากน้ันทําความสะอาด อบให้แห้งท่ี 45 องศา

เซลเซียส  และนําไปสกัดด้วยตัวทําละลายเอธานอล A.R. grade 3 คร้ัง แต่ละคร้ังนําไประเหยแห้ง
ภายใต้เครื่องมือระเหยแหง้แบบสุญญากาศ เก็บรวบรวมสารสกัดที่ได้ช่ังนํ้าหนักคํานวณหาร้อยละ  
สารสกัดเทียบกับผงแห้ง  

 
2.3   การทดสอบฤทธ์ิยับย้ังไวรัสไข้หวัดใหญ่  
   นําสารตัวอย่างที่ต้องการทดสอบละลายดว้ย 1 % DMSO ให้ได้ความเข้มข้น 100 g/ml 

ใส่ลงในจานหลุม (well plate)  เติมเอนไซม์ neuramidase บ่มท่ี 37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 30 
นาที เติมสาร 2'-(4-Methylumbelliferyl)-α-D-N-acetylneuraminic acid (MUNANA) ลงไปบ่มท่ี 
37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 60 นาที จากน้ันวัดด้วย fluorescence spectrophotometer ที่ 365 
และ450 nm ตามลําดับ โดยใช้ oseltamivir carboxylate เป็น positive control  คํานวณหาร้อย
ละของการยับย้ังไวรัสไข้หวัดใหญ่  

 
2.4  การทดสอบความเข้มข้นท่ีมีฤทธ์ิยับย้ังไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้ร้อยละ 50 (IC50)  
     เตรียมสารตัวอย่างท่ีต้องการทดสอบ จํานวน 6 ความเข้มข้น ได้แก่ 100, 50, 25, 12.5, 

6.25, 3.13 g/ml  ใส่สารตัวอย่างแต่ละความเข้มข้นลงในจานหลมุ เติมเอนไซม์ neuramidaหe 
บ่มท่ี 37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 30 นาที 2'-(4-Methylumbelliferyl)- α-D-N-acetylneuraminic 
acid (MUNANA) ลงไปบ่มท่ี 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที จากน้ันวัดด้วย fluorescence 
spectrophotometer ท่ี 365 และ450 nm ตามลําดับ โดยใช้ oseltamivir carboxylate เป็น 
positive control  คํานวณความเข้มข้นท่ีมีฤทธ์ิยับยั้งไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้ร้อยละ 50 (IC50)  ทําการ
ทดสอบซํ้า 3 ครั้ง 
 
3.  สรุปผล จัดทํารายงาน และเผยแพร่ 
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บทท่ี 3  
ผลการดําเนินการ 

 
3.1 ผลการบูรณาการกับการเรียนการสอน 

มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา 1503 211 ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์        
ภาคการศึกษา1/2558 จํานวนนักศึกษา 98 คน  
 

แผนการสอน (Lesson plan) 
รหัสวิชา   1503 211 
ชื่อวิชาภาษาไทย  ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์  
ปีการศึกษา    1/2558  
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objective)  นักศึกษาสามารถอธิบาย 
1.1. สามารถอธิบายลักษณะที่สําคัญของเน้ือเย่ือพืช และรปูร่างภายนอกโดยใช้คําศัพท์ทาง
พฤกษศาสตร์ ที่เป็นมาตรฐานสากล 
1.2.  สามารถระบุช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ และประโยชน์ทางยาของพืชสมุนไพร กลุ่มใบเลี้ยงเด่ียว 
และใบเลี้ยงคู่ได้ 
1.3. บอกถึงคณุประโยชน์ของการเรียนรู้ด้านพืชสมุนไพรอันเป็นภูมิปัญญาของชาติ และการอนุรักษ์
พืชสมุนไพรให้คงอยู ่
1.4.  จําแนกพืช และจัดกลุ่มพืชสมุนไพร ได้จนถึงระดับวงศ์ โดยใช้การตรวจสอบทางอนุกรมวิธาน 
run key 
1.5.  ระบุชนิดของเซลล์และเน้ือเย่ือ ของพืชสมุนไพรท่ีพบจากกล้องจุลทรรศน์ได้ 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.  อาจารย์อธิบายวัตถุประสงค์ วิธีการทําปฏิบัติการ กิจกรรมท่ีต้องปฏิบัติ และสิง่ที่ต้องเรียนรู้  
                                                                                              30 นาที 
2. นักศึกษาลงมือปฎิบัติการและบันทึกผล      150นาที 
3. นักศึกษาแต่ละกลุ่มเขียนรายงานและ ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้  
ส่ือการเรียนการสอน 
1.   คอมพิวเตอร์และเคร่ืองฉายหนังสือ 
รายช่ือตํารา หนังสือ แหล่งค้นคว้าอ้างอิงเพ่ิมเติม    
1. ประนอม จันทรโณทัย 2544 อนุกรมวิธานพืช คลังนานาวิทยา 
2. ไซมอน การ์ดเนอร์, พินดา สิทธิสุนทร และวิไลวรรณ อนุสารสุนทร 2543 ต้นไม้เมืองเหนือ 
โครงการจัดพิมพ์คบไฟ 
3.  Moore, R., Clark, W.D. and Stern, K.R. 1995  ฺBotany Wm. C. Brown Publishers 
4.  เต็ม สมิตินันทน์ 2001 ช่ือพรรณไม้แห่งประเทศไทย บริษัท ประชาชน จํากัด 
5.  ราชบัณฑิตยสถาน 2546 ศัพท์พฤกษศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
อรุณการพิมพ์ 
6. ก่องกานดา ชยามฤต. 2541 คู่มือจําแนกพรรณไม้ ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สํานักวิชาการป่าไม้ หอ
พรรณไม้ กรมป่าไม้  
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ตารางเรียน 
วัน เวลา หัวข้อบรรยาย ชั่วโมง ผู้ควบคุมปฏิบัติการ

7 ส.ค. 58 13.00-16.00 น. 1. ศึกษาสมุนไพรในสวนสมุนไพร
คณะเภสัชศาสตร์ 

3 ผศ.ดร.สุดารัตน ์หอมหวล 
รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ 
ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธ์ุ 
อ.ดร.กุสุมา จิตแสง 
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล 
อ.ดร. บัญชา ย่ิงงาม 

4 ส.ค. 58 13.00-16.00น. 
 

2. ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาของพืช 
(1) รากและลําต้น 

3 ผศ.ดร.สุดารัตน ์หอมหวล 
รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ 
ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์ 
อ.ดร.กุสุมา จิตแสง 
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล 
อ.ดร. บัญชา ย่ิงงาม 

28 ส.ค. 
58 

13.00-16.00น. 
 

3. ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาของพืช 
(2) ใบ 

3 ผศ.ดร.สุดารัตน ์หอมหวล 
ผศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ 
ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์ 
อ.ดร.กุสุมา จิตแสง 
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล 
อ.ดร. บัญชา ย่ิงงาม 

เสาร์ 29 
ส.ค. 58 

4. โครงการในพระราชดําริ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ 
อ.ดร.กุสุมา จิตแสง 
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล 
อ.ดร. บัญชา ย่ิงงาม 
ผศ.ดร.สุดารัตน ์หอมหวล 

4 ก.ย. 58 
 

13.00-16.00น. 
 

5. ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาของพืช 
(3) ดอก ผล และ เมล็ด 

3 ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธ์ุ 
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล 
รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ 
อ.ดร.กุสุมา จิตแสง 
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล 
อ.ดร. บัญชา ย่ิงงาม 

 5ก.ย. 58  6. โครงการในพระราชดําริ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน   อ.ดร.กุสุมา จิตแสง 
ผศ.ดร.สุดารัตน ์หอมหวล 
รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ 
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล 
อ.ดร. บัญชา ย่ิงงาม 

11 ก.ย. 
58 

13.00-16.00 น. 
 

7. ปฏิบัติการสมุนไพรกลุ่มพืชช้ันต่ํา
และพืชเมล็ดเปลือย 

3 อ.ดร. บัญชา ย่ิงงาม 
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล 
รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ 
ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์ 
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล 
อ.ดร.กุสุมา จิตแสง 

22 ก.ย.-2 ต.ค. 58      สอบกลางภาค (ปฏิบัติการ 2-3,5,7) 
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วัน เวลา หัวข้อบรรยาย ชั่วโมง ผู้ควบคุมปฏิบัติการ 
9 ต.ค.58 13.00-16.00 น. 

 
8. ปฏิบัติการสมุนไพรกลุ่มพืชใบ
เล้ียงเด่ียว 

3 ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล 
รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ 
ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์ 
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล 
อ.ดร.กุสุมา จิตแสง 
อ.ดร. บัญชา ย่ิงงาม 

23-25 
ต.ค.58 

 9. ศึกษาพรรณไม้นอกสถานท่ี 
 

อ.ดร.กุสุมา จิตแสง 
อ.ดร. บัญชา ย่ิงงามผศ.ดร.ทวีศักดิ์ 
จึงวัฒนตระกูล 
รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ 
ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธ์ุ 
ผศ.ดร.สุดารัตน ์หอมหวล 

30 ต.ค.58 13.00-16.00น. 
 

10. ปฏิบัติการสมุนไพรกลุ่มพืชใบ
เล้ียงคู่ (ตอนท่ี1)  

3 รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ 
ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์ 
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล 
อ.ดร.กุสุมา จิตแสง 
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล 
อ.ดร. บัญชา ย่ิงงาม 

6  พ.ย. 
58 

 11. ปฏิบัติการสมุนไพรกลุ่มพืชใบ
เล้ียงคู่ (ตอนท่ี 2) 

3 อ.ดร.กุสุมา จิตแสง 
ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์ 
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล 
รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ 
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล 
อ.ดร. บัญชา ย่ิงงาม 

13 พ.ย. 
58 

13.00–16.00 
น. 

12. สมุนไพรกลุ่มพืชใบเล้ียงคู่ (ตอน
ท่ี3) 

3 ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธ์ุ 
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล 
รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ 
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล 
อ.ดร.กุสุมา จิตแสง 
อ.ดร. บัญชา ย่ิงงาม 

20 พ.ย. 
58 

13.00–16.00 
น. 

13.ปฏิบัติการการจําแนกพืช  รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ 
ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์ 
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล 
อ.ดร.กุสุมา จิตแสง 
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล 
อ.ดร. บัญชา ย่ิงงาม 

1 -19 ธ.ค. 58                สอบปลายภาค (หัวข้อ 8, 10-13) 
การวัดผลและการประเมินผลการเรียน 
1. สอบเก็บคะแนน 75% (ปฏิบัติการละ 8.33%) ประกอบด้วย  
1.1 สอบกลางภาคคร้ังท่ี 1 (หัวข้อ 2-3,5,7)    33.33% 
1.1.1 เนื้อเย่ือและสัณฐานวิทยา 
1.1.2 สมุนไพรกลุ่มพืชช้ันตํ่าและพืชเมล็ดเปลือย     
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1.2 สอบปลายภาค (หัวข้อ 8, 10-13)     41.66% 
 1.2.1 พืชสมุนไพรใบเลี้ยงเด่ียว       
 1.2.2 พืชสมุนไพรใบเลี้ยงคู่       
 1.2.3 การจําแนกพืชสมุนไพร  
2. รายงาน          10 % 
3. งานมอบหมายโครงการในพระราชดําริโรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดน  10 % 
4. ทดสอบย่อย          5 % 
 รวม          100 % 
 
3.2 ผลการสํารวจและเก็บตัวอย่างพืชสมนุไพรแก้ไข้ จ. อุบลราชธาน ีเพ่ือทดสอบฤทธิ์ยับยั้งไวรัส
ไข้หวัดใหญ ่ 

หลักการดูแลสขุภาพของคนอีสานให้ความสําคัญต่อการกินอยู่ท่ีสอดคล้องกับฤดูกาลท่ีเปลี่ยนไป 
เพ่ือปรับสมดุลภายในให้สอดคล้องกับสิง่แวดล้อมภายนอก การดูแลสุขภาพจึงเป็นไปในลักษณะที่เป็น
การพ่ึงตนเองก่อน เม่ือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้จึงหันไปพ่ึงหมอยาภายในชุมชน หรือ นอก
ชุมชน แนวปฏิบัติเช่นน้ียังพบเห็นได้ในชุมชนชนบทท่ัวไป ดังน้ันกรอบในการดูแลสุขภาพจึง
ประกอบด้วยเร่ืองของอาหาร การจัดภูมิทัศน์รอบบ้าน การบําบัดทางจิต ข้อคะลํา (ข้อห้าม) ต่าง ๆ ท่ี
จะทําให้สุขภาพเป็นปกติ สามารถจําแนกการดูแลสุขภาพของคนอีสานได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ การดูแล
แบบพึ่งพาตนเองและการพ่ึงพาผู้อ่ืน ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพ่ึงพาตนเองประกอบด้วยการกินอาหาร 
และการจัดภูมิทัศน์รอบบ้าน ซ่ึงความรู้ทางด้านน้ีเป็นการสืบทอดภายในครอบครัว จากรุ่นสู่รุ่น     
ส่วนการพ่ึงพาผู้อ่ืน ได้แก่ การรักษากับหมอพ้ืนบ้าน ซ่ึงมีท้ังการใช้สมุนไพรและพิธีกรรมบําบัด และ
สถานพยาบาลของรัฐ ภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้านอีสานมีท่ีมาเช่นเดียวกบัของภูมิปัญญาการแพทย์
พ้ืนบ้านในประเทศไทยโดยมาจาก 2 แหล่ง ได้แก่ องค์ความรู้ท่ีเกิดจากภายในชุมชน และองค์ความรู้
ท่ีเกิดจากภายนอกชุมชน เช่น การแพทย์จากอินเดีย หรือ การแพทย์จากจีน เป็นต้น พบว่านอกจาก
จะใช้ภูมิปัญญาของตนเองช่วยในการวินิจฉยัและรักษาโรคแล้ว เช่น การตรวจดูอวัยวะท่ีผิดปกติ  
ความเจ็บป่วยน้ันเกี่ยวกับฤดูกาลหรือไม่ หมอพ้ืนบ้านอีสานในอดีตส่วนใหญ่มักเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์
ในการบวชเรียนมาก่อน หรือยังดํารงสถานภาพเป็นภกิษุ ดังน้ันจึงมีความรู้ท่ีได้จากการศึกษา
พระไตรปิฎกในหมวดธาตุคาถา ทําให้มีพ้ืนความรู้เช่นเดียวกับแพทย์แผนไทยว่าโรคต่าง ๆ เกิดจาก
ความไม่สมดุลของธาตุในร่างกาย สุขภาพที่ดีเกิดจากความสมดุลของธาตุในร่างกายทัง้ท่ีเป็นรูปธรรม
และอรูปธรรม เม่ือไม่สมดุลกันจะสง่ผลเสยีต่อร่างกายทําให้เกิดโรคภัยขึ้น ในส่วนของรูปธรรม ได้แก่ 
ธาตุท้ังสี ่คือ ดิน นํ้า ลม ไฟ ส่วนอรูปธรรม คือ สิ่งท่ีมองเห็นด้วยตาเปล่าไม่ได้อีก 4 อย่าง คือ เวทนา
สัญญา สังขาร และวิญญาณ เม่ือรูปธรรมและอรูปธรรมมารวมกันเข้าจึงสมมุติให้เป็นคน ดังน้ันใน
ระบบการดูแลสุขภาพแบบตะวันออก จึงมีการวินิจฉัยสุขภาพทั้งในส่วนของรูปธรรมและอรูปธรรมไป
พร้อม ๆ กัน ถ้าส่วนใดส่วนหน่ึงผิดปกติไปย่อมหมายความว่าร่างกายไม่ปกติด้วย ดังน้ันการรักษาจึง
ต้องประกอบด้วยวิธีการ 2 สว่น ได้แก่ การรักษาส่วนท่ีเป็นอรูปธรรม โดยใช้พิธีกรรมต่างๆ และการ
รักษาทางรูปกายโดยใช้สมุนไพรเป็นหลัก 
 การถ่ายทอดภูมิปัญญาของหมอยาพ้ืนบ้านอีสานมักถ่ายทอดด้วยการสอน หรือการบอกเล่า 
จากนั้นจะจดบันทึก แต่การจดบันทึกองค์ความรู้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในชุมชนของพระสงฆ์ เน่ืองจากใน
อดีตการเรียนการสอนโดยใช้ตัวหนังสือมีปรากฏเฉพาะภายในวัดเท่าน้ัน การบันทึกอักษรในอดีต      
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เป็นการบันทึกโดยใช้อักษรธรรม และอักษรไทยน้อย วัสดุท่ีใช้ในการบันทึกเป็นหลัก ได้แก่ ใบลาน      
การบันทึกหรือการจาร  (เขียน) อักษรลงบนใบลาน ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติเพ่ือเป็นพุทธบูชา จึงเช่ือ
ว่าการบันทึกเกี่ยวกับตํารับยาบนใบลานน่าจะมีลักษณะทาํนองเดียวกัน โดยเป็นการลอกต่อ ๆ กันมา
เช่นเดียวกับเรื่องราวในพระไตรปิฎก ดังน้ันบันทึกตํารายาส่วนใหญ่เกิดในวัด สําหรับตํารายาที่อยู่  
นอกวัดหรือที่เป็นตํารายาส่วนบุคคลส่วนใหญ่จารโดยคนที่เคยบวชเรียนมาก่อน เม่ือลาสิกขาบท
ออกมามีครอบครัวและได้มีโอกาสใช้ความรู้ทางด้านสมุนไพร หรือได้รับความรู้จากผู้อ่ืนมาก็จะทําการ
บันทึกไว้เป็นส่วนตัว (รายงานการสาธารณสุขไทย ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และ
การแพทย์ทางเลือก, 2558) 
 ไข้ (Fever)  คือ ภาวะท่ีมีอุณหภูมิกายสูงกว่าช่วงปกติ อาจเกิดจากโรคติดเช้ือ โรคอักเสบ 
ไข้เกิดจาก สาร protein ท่ีร่างกายสร้างขึน้ หรือสารพิษ (toxin) จากเช้ือโรค มีผลปรับ set point 
ของจุดปรับอุณหภูมิท่ี hypothalamus ให้สูงกว่าปกติ จุดประสงค์เพ่ือทําลายเช้ือโรคที่แปลกปลอม 
หรือเพ่ือเร่งการทํางานของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน และเพิ่มปริมาณเลือดมาที่ตําแหน่งท่ีมีการสารเคมี
เหล่านั้น สารเหล่าน้ีเรียกว่า สารก่อไข้ (pyrogen) ดังนั้น ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลง เหมือนกับอยู่ใน
ภาวะท่ีมีอากาศเย็น จึงมีการลดการสูญเสยีความร้อน มีหนาวสั่น (shivering) มี เส้นเลือดท่ีผิวหนัง
หดตัว ทําให้อุณหภูมิกายเพ่ิมสูงกว่าปกติ เกิดเป็นไข้ (สรชัย ศรีสุมะ, 2559) 

ไข้ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) หมายถึง ความเจ็บป่วย ไข้เรื้อรัง เรียก ไข้ซําเฮ้ือ ไข้วัน
เว้นวัน เรียก ไข้บา ไข้บ๋า ไข้ม้ามหย่อน เรียก ไข้ป้าง ไข้ไทฟอยด์ เรียก ไข้หมากไม้ใหญ่ ไข้ดีซ่าน 
เรียก ไข้ออกเหลือง  ส่วนหวัด อาการท่ีเย่ือของอวัยวะหายใจอักเสบ มักทําให้เสียงแห้งและน้ํามูกไหล 
(ปรีชา พิณทอง, 2532) ดังน้ันไข้ทางอีสานจึงไม่มีอาการเฉพาะเจาะจงแล้วแต่การแสดงอาการผิดปกติ
ของร่างกายผูป่้วย คําว่าไข้อาจเรียกตามช่วงเวลาที่เกิดความเจ็บป่วยน้ัน เช่น ไข้ทับระดู ไข้จากการ
ติดเช้ือโรค  เช่น ไข้หมากไม้ ไข้จากความผิดปกติของอวัยวะ เช่น ไข้คางแขง็ หรือไข้เรียกตามอาการ
แสดง เช่น ไข้ออกร้อน ไข้ออกเย็น ไข้ออกดํา ไข้ออกแดง เป็นต้น (วาสินี มีเครือเอ่ียมและคณะ, 
2559)  

กลุ่มไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza) เป็นไวรัสจําพวกอาร์เอนเอที่มีเปลือกหุ้ม (enveloped RNA) 
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ตามชนิดของแอนติเจน ได้แก่ กลุ่ม A, B และ C  ไวรัสไข้หวัดใหญ่กลุ่ม A 
เป็นชนิดที่ทําให้เกิดการระบาดอย่างกว้างขวางทั่วโลก ขณะที่ไวรสัไข้หวัดใหญ่กลุ่ม B ทําให้เกิดการ
ระบาดในพ้ืนท่ีระดับภูมิภาค และส่วนไวรัสไข้หวัดใหญ่กลุ่ม C มักเป็นการติดเช้ือที่แสดงอาการอย่าง
อ่อนหรือไม่แสดงอาการและไม่ทําให้เกิดการระบาด ไวรัสไข้หวัดใหญ่แบ่งเป็นชนิดย่อยตามความ
แตกต่างของโปรตีนของไวรัส ได้แก่  hemagglutinin (H) หรือ neuramidase (N) โดยแบ่งย่อยได้
เป็น 16 ชนิด (H1-H16) และ neuramidase (N) จะแบ่งย่อยได้เป็น 9 ชนิด (N1-N9) (ทวีศักด์ิ 
ส่งเสริมและคณะ, 2547) จากการท่ีไวรัสไข้หวัดใหญ่มี genome เป็น RNA แยกเป็น 7-8 ช้ินทําให้ 
genome ของไวรัสเปลี่ยนแปลงได้ง่าย มีความหลากหลายทางพันธุกรรม (genetic variation) สูง 
การกลายพันธ์ุแบบท่ีเกิดจากการรวมตัวของรหัสพันธุกรรมระหว่างไวรัสสองสายพันธ์ุขึน้ไปที่อาศัยอยู่
ในเซลล์เจ้าบ้าน (host) เดียวกัน (antigen shift) ทําให้เกิดอนุภาคของไวรัสชนิดใหม่ มักพบในกรณีท่ี
ไวรัสสามารถแพร่กระจายระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกัน เช่น ระหว่างสตัว์สู่คน (vertical spread)       
เกิดการเปลี่ยนแปลงของ hemagglutinin และ neuramidase เกิดเป็นไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุ
ใหม่ ซ่ึงไม่สามารถควบคุมการติดไวรัสได้โดยระบบภูมิคุม้กันท่ีมีอยู่เดิมตามธรรมชาติ จากเดิมไวรัส
กลุ่ม A ชนิดย่อย H1N1 และ H3N2 พบติดเช้ือในคนบ่อย แต่การท่ีไวรัสกลุ่ม A สามารถเปลี่ยนแปลง
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พันธุกรรมได้ง่ายจึงทําให้เกิดไข้หวัดใหญ่ชนิดใหม่ระบาดเสมอ เช่น ในพ.ศ. 2461-2462 เกิด 
Spanish flu จากไวรัส A (H1N1) ระบาดร้ายแรงทีสุ่ด ทําให้ประชากรท่ัวโลกป่วยร้อยละ 50 และ
ตายมากถึง 20 ล้านคน ในปีพ.ศ. 2520-2521 ไข้หวัดใหญ่ A (H1N1) กลับมาระบาดใหญ่อีกคร้ัง 
และแยกได้จากผู้ป่วยในสหภาพโซเวียต จึงเรียก Russian flu แต่ไวรัสนี้มีถิ่นกําเนิดจากประเทศจีน 
ส่วนการระบาดเฉพาะภูมิภาคอีกหลายครั้ง เช่น พ.ศ. 2540 Avian flu จากไวรัส A (H5N1) เป็น
ไวรัสชนิดย่อยใหม่ที่อดีตเคยพบเฉพาะในนก แยกเช้ือได้ในคนเป็นครัง้แรกจากผู้ป่วยในฮ่องกง 18 
ราย มีคนเสียชีวิต 6 รายและทําให้ต้องฆ่าไก่ 1.4 ล้านตัวท่ัวเกาะฮ่องกงเพ่ือยุติการแพร่ระบาดของ
เช้ือ ในการระบาดครั้งน้ีพบการติดเช้ือจากไก่ไปสู่คน แต่ยังไม่มีการแพร่เช้ือน้ีจากคนสู่คน ในปี พ.ศ. 
2542 พบการติดเช้ือไวรัส A (H9N2) ท่ีฮ่องกงในผู้ป่วยเด็ก 2 ราย อายุ 1 ปี และ 4 ปี ท้ังสองราย
หายเปน็ปกติ ในคร้ังนี้ปรากฏว่ามีการข้ามพันธ์ุติดเช้ือจากนกสู่คนและพบการติดเช้ือไวรัส A (H9N2) 
นี้อีกที่ประเทศจีนแต่หลงัจากนั้นยังไม่พบ ปีพ.ศ. 2545 พบการระบาดของไวรัส A (H1N2) ในแถบ
แอฟริกาใต้ สหรัฐอเมริกา อินโดนีเชีย ฝรั่งเศส เยอรมัน ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ อังกฤษและ 
ออสเตรเลีย แต่การระบาดไม่รุนแรงจนถือเป็น pandemic เนื่องจากไวรัส A (H1N2) น้ีเกิดจากการ
รวมตัวของ H1 จากชนิดย่อย A (H1N1) และ N2 จากชนิดย่อย A (H3N2) ซ่ึงประชากรมีภูมิคุ้มกัน
ต่อทั้งสองชนิดย่อยแล้ว ส่วนในปีพ.ศ. 2546 พบการติดเช้ือไวรัส A (H7N7) ในผู้ป่วยเนเธอร์แลนด์
กลุ่มหนึ่งและเชื้อน้ีก็เป็นไวรัสจากสัตว์ปีก (avian) ท่ีข้ามมาติดเช้ือสู่คน (สํานักงานระบาดวิทยา กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2558)  

ปัญหาการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ ๆ ทําให้ต้องมีการใช้ท้ังวัคซีนป้องกันจํานวนมาก
และใช้ยาเพ่ือรักษาอาการที่เกิดขึ้น ปัจจุบันยารักษาที่อนุญาตให้จําหน่ายทั่วโลก ได้แก่ oseltamivir 
และ zanamivir กลไกการออกฤทธิ์ของยาทั้ง 2 ชนิดเป็นสารยับย้ัง neuramidase ซ่ึง 
neuramidase เป็นเอนไซม์ท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดพันธะนํ้าตาล (glycoside) ที่เช่ือมระหว่าง sialic 
acid ซ่ึงพบได้ในเน้ือเย่ือระบบทางเดินหายใจส่วนต้นของเซลล์เจ้าบ้านกับโปรตีนที่บริเวณผิวของ
เปลือกหุ้มอนุภาคไวรัส ทําให้ไวรัสสามารถเคลื่อนที่ออกจากเซลล์เจ้าบ้านได้ ดังน้ันการยับยั้งการ
ทํางานของเอนไซม์ชนิดน้ีจะทําให้ไวรัสไข้หวัดใหญ่หยุดการแพร่กระจายไปยังเซลล์ข้างเคียง ปัจจุบัน  
neuramidase ถือเป็นเป้าหมายสําคัญในการพัฒนายาเพ่ือรักษาและควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ เน่ืองจาก neuramidase ของไวรัสไขห้วัดใหญ่ทุกสายพันธ์ุจะมี active site ท่ี
เหมือนกัน ทําให้สามารถใช้ยาประเภทนีใ้นการรักษาไข้หวัดใหญ่ท่ีเกิดจากไวรัสได้ทุกสายพันธ์ุ รวมถึง
สายพันธ์ุกลายพันธ์ุและสายพันธ์ุท่ีด้ือยา (ศุภกาญจน์ ชํานิ, 2557)  

นอกจากสารสงัเคราะห์แล้ว สารจากธรรมชาติก็ถูกนํามาศึกษาฤทธ์ิยับย้ังไข้หวัดใหญ่เช่นกัน 
ได้แก่ ไบฟลาโวนอยด์ชนิด ginkgetin สามารถยับยั้งเอนไซม์ neuramidase ของไวรัสไขห้วัดใหญ่  
(Miki et al., 2007) ฟลาโวนอยด์หลายชนิดมีฤทธ์ิยับย้ังเอนไซม์ neuramidase ของไวรัสไข้หวัดใหญ่
หลายสายพันธ์ุ ได้แก่ A/PR/8/34 (H1N1), A/Jinan/15/90 (H3N2) และ B/Jiangshu/10/2003 
พบว่าฟลาโวนอยด์ที่ออกฤทธ์ิดี ได้แก่ apigenin, luteolin, dinatin, daidzein, sulfuretin, 2-((E)-
4'-hydroxyphenyllidene)-6-hydroxy-2,3-dihydrobenzofuran-3-one และ 2-((E)-4'-
hydroxyphenyllidene)-4,6-dihydroxy-2,3-dihydrobenzofuran-3-one (Liu et al., 2008) 
ฟลาโวนอยด์กลุ่ม C-methylated chalcones จาก Cleistocalyx operculatus (Roxb.) Merr. & 
Perry ก็แสดงฤทธ์ิยับย้ัง neuramidase ของไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุ H1N1 (Dao et al., 2010) 
สารกลุ่ม diarylheptanoids จากเมล็ดของพืชวงศ์ขิง Alpinia katsumadai แสดงฤทธ์ิต้านยับย้ัง 
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neuramidase (Grienke et al., 2010) ดังน้ันพืชก็เป็นแหล่งสําคัญของสารออกฤทธ์ิยับย้ังไวรัส
ไข้หวัดใหญ่ 

อาการและอาการแสดงของการติดเช้ือไวรัสไข้หวัดใหญ่เป็นดังนี้ คือ อาการจะเริ่มหลงัได้รับเช้ือ 
1-4 วัน ผู้ป่วยจะมีไข้แบบทันทีทันใด (38 องศาเซลเซียส ในผู้ใหญ่ ส่วนในเด็กมักจะสูงกว่านี้)        
ปวดศีรษะ หนาวส่ัน ปวดเม่ือยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลียมาก และอาจพบอาการคัดจมูก เจ็บคอ ถ้าป่วย
เป็นระยะเวลานานอาจจะมีอาการไอจากหลอดลมอักเสบ (post viral bronchitis) อาการจะรุนแรง
และป่วยนานกว่าไข้หวัดธรรมดา (common cold) ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะหายเป็นปกติภายใน 1-2 
สัปดาห์ แต่มีบางรายท่ีมีอาการรุนแรง เน่ืองจากมีภาวะแทรกซ้อนที่สําคัญคือ ปอดบวม ซ่ึงอาจทําให้
เสียชีวิตได้ (สํานักงานระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2558)    

เพ่ือทดสอบฤทธ์ิยับย้ังไวรัสไข้หวัดใหญ่  จึงการสํารวจ รวบรวม และคัดเลือกสมุนไพรบางชนิด
ของหมอยาพ้ืนบ้าน จ. อุบลราชธานี โดยหมอยาใช้สมุนไพรแก้ไข้เหลา่น้ีเพ่ือลดอาการตัวรอ้นและ
ปวดศรีษะ ซ่ึงเป็นอาการแสดงส่วนหน่ึงของการติดเช้ือไวรัสไข้หวัดใหญ่  แหล่งของสมุนไพรเหล่านี้ได้
จากพื้นท่ี ต.ศรี ไค อ. วารินชําราบ จ. อุบลราชธานี (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ไม่
ปรากฏปีท่ีพิมพ์; อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูลและคณะ, 2544) 
 
พืชสมนุไพรท่ีนํามาทดสอบฤทธิ์ยับยั้งไวรสัไข้หวัดใหญ่   
 
เหมือดโลด 
ช่ืออ่ืนๆ  กรม (ใต้) ด่าง แด่งพง (สุโขทัย)  ตีนครึน พลึง โลก (กลาง)  ประดงข้อ (พิจิตร) เหมือดควาย 
เหมือดตบ (เหนือ) เหมือดหลวง (เชียงใหม่) เหมือดใหญ่ โลด 
ช่ือวิทยาศาสตร์  Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. 
ช่ือพ้อง  Scepa villosa Wall. ex Lindl. 
ช่ือวงศ์  Euphorbiaceae 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร ์
             ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 6-15 เมตร เปลือกต้นสีเทาดํา หนา แตกเป็นร่องลึกตามยาว 
ยอดอ่อนและช่อดอกมีขนสีน้ําตาลอมเหลืองหม่นขึ้นหนาแน่น ใบเด่ียว เรียงเวียนสลับ แผ่นใบรูปขอบ
ขนานกว้าง หรือรูปรีแกมรูปไข่ กว้าง 6-10 เซนติเมตร ยาว 10-16 เซนติเมตร ปลายแหลมหรือเรียว
แหลม โคนมนหรือรูปหัวใจตื้น ขอบใบเรียบ หรือมีคลื่นเล็กน้อย ผิวด้านบนมีขนประปราย ผิวใบ
ด้านล่างมีขนสีนํ้าตาลแดงหนาแน่น ผิวใบด้านบนค่อนข้างสาก แผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนัง เส้นแขนง
ใบข้างละ 8-11 เส้น เส้นใบย่อยแบบร่างแหชัดเจนทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 1.2-1.8 เซนติเมตร หูใบ
รูปไข่ยาว 4-6 มิลลิเมตร ร่วงง่าย ดอกเล็ก สีเหลืองอ่อน แยกเพศ ออกเป็นช่อ แบบช่อหางกระรอก 
กระจุกตามซอกใบและกิง่หรอืเหนือรอยแผลใบตามก่ิง ดอกแยกเพศอยู่ต่างต้นกัน ช่อดอกเพศผู้
ออกเป็นแท่งยาว มีหลายช่ออยู่ด้วยกัน ไม่มีก้านช่อดอก ไม่มีกลีบดอก เป็นช่อเชิงลด 2-6 ช่อ ยาว 1-
5 เซนติเมตร มีขนสั้นหนานุ่ม เกสรเพศผู้มี 2 อัน ไม่มีกลีบดอก แต่ละดอกมีใบประดับขนาดเล็กรูป
สามเหลี่ยม ยาว 1-1.5 มิลลิเมตร ช่อดอกเพศเมียออกเป็นช่อเด่ียวสั้นๆ แบบช่อเชิงลด สั้นกว่าช่อ
ดอกเพศผู้ ออกที่ซอกใบหรือที่กิ่ง ติดลําต้น อยู่เป็นกระจุก 2-8 ดอก แต่ละดอกไม่มีก้าน และมีสี
เหลืองอ่อน ดอกเพศเมียยาว 2.5-4.5 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยงมี 3-6 กลีบ เช่ือมติดกันเป็นรูปถ้วย ปลาย
แยก เกสรเพศเมียมีรังไข่เหนือวงกลีบ มี 2 ช่อง แต่ละช่องมีออวุล 2 เม็ด มีขนสีน้ําตาลหนาแน่น ผล
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รูปไข่ แห้งแตกตามตะเข็บ 1-2 ด้าน มีขนสีนํ้าตาลปนเหลืองปกคลุม กว้างประมาณ 0.7 เซนติเมตร 
ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ปลายเป็นแฉก ผลแก่สีนํ้าตาลอมเหลือง ไม่มีก้านผล มีขนสั้นหนานุ่ม เม่ือ
แตกเห็นภายในมีเน้ือสีส้มแดง มี 1 เมล็ด เมล็ดมีเย่ือสีเหลืองหุ้ม เมล็ดรูปขอบขนาน กว้าง 6-7 
มิลลิเมตร ยาว 7-8 มิลลิเมตร ผิวเรียบ พบตามป่าเต็งรัง ปา่ดิบแล้ง ป่าสน ป่าเบญจพรรณ ขยายพันธ์ุ
ด้วยเมล็ด ออกดอกช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม เปลือกต้นมียางสีแดงใช้ทําสีย้อม 
 
 
 
 

  

  
  

ภาพท่ี 1  ลักษณะวิสัย ช่อดอกตัวเมีย ช่อดอกตัวผู้ และผลของเหมือดโลด 
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ภาพท่ี 2  ตัวอย่างพรรณไม้แห้งของเหมือดโลดท่ีมี 
            ดอกตัวเมีย 

ภาพท่ี 3 ตัวอย่างพรรณไม้แห้งของเหมือดโลดท่ีมีดอกตัวผู้ 

  
 

 

                               ภาพท่ี 4  ตัวอย่างพรรณไม้แห้งเหมือดโลดท่ีมีผล  
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เฉียงพร้านางแอ 
ช่ืออ่ืนๆ  สีฟันนางแอ (เหนือ)  นกข่อ  ส้มป้อง (เชียงใหม่)  บงคด (พร)  โองน่ัง (อุตรดิตถ์), แก็ก, วง
คด, องคต (ลําปาง), แคแห้ง, ต่อไส้, สันพร้านางแอ (กลาง), ร่มคมขวาน (กรุงเทพมหานคร), ขิงพร้า 
(ตราด, ประจวบคีรีขันธ์), บงมัง (ปราจีนบุรี, อุตรดิตถ์), ม่วงมัง, หมักมัง (ปราจีนบุรี), สีฟัน (ใต้), 
เขียงพร้านางแอ (ชุมพร) 
ช่ือวิทยาศาสตร์  Carallia brachiata (Lour.) Merr. 
ช่ือวงศ์  Rhizophoraceae 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร ์
             ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 25-30 เมตร ไม่ผลัดใบ ลําต้นต้ังตรง เรือนยอดทรง
พุ่มรูปกรวยกว้างทึบ เปลือกสีนํ้าตาลอมแดงถึงนํ้าตาลอมเทา ผิวเรียบ มีรูอากาศมาก หรืออาจพบ
เปลือกต้นหนาแตกเป็นร่องลกึตามยาว อาจพบลักษณะคลา้ยรากค้ําจุนแบบ prop root เป็นเส้นยาว 
หรือออกเป็นกระจุกตามลําต้น หรือส่วนโคนต้น ใบเด่ียว เรียงตรงข้ามสลับต้ังฉาก รูปวงรีแกมรูปขอบ
ขนาน กว้าง 4-7 เซนติเมตร ยาว 7-10 เซนติเมตร หลังใบสีเขียวเข้ม เป็นมันหนา ท้องใบสีอ่อนกว่า 
และมีจุดสีดํากระจาย ปลายใบมนมีต่ิงเล็ก ฐานใบสอบแหลม ขอบใบเรียบเป็นคลื่น มีหูใบหุ้มยอด
อ่อน เม่ือร่วงจะเห็นรอยแผล บริเวณข้อพองเล็กน้อย แผน่ใบเกลี้ยง หนาและเหนียว กา้นใบยาว 0.4-
1 เซนติเมตร ดอกช่อแยกแขนง ออกที่ซอกใบหรือปลายกิง่ แตกแขนงเป็น 4 กิ่ง ดอกย่อยจํานวนมาก
ขนาดเล็ก มักเรียงตัวแน่นเป็นช่อกลม ไม่มีก้านดอกย่อย กลีบดอก 5 กลีบ กลีบดอกขนาดเล็ก รูปร่าง
เป็นแผ่นกลม สีเขียวอมเหลือง เกสรเพศผูมี้ 10-16 อัน กลีบเลี้ยง 5 กลีบ เช่ือมติดกันเป็นรูประฆัง 
รูปร่างเกือบเป็นแผ่นตรง ผลสดแบบมีเน้ือ รูปทรงกลม ขนาดเลก็ ออกเป็นกระจุก เสน้ผ่านศูนย์กลาง 
0.5-1 เซนติเมตร มีกลีบเลี้ยงด้านบน คล้ายมงกุฎ ผิวผลเป็นมัน มีเน้ือบางสีเขียวห่อหุ้ม  ผลแก่สสี้ม
ปนแดง เมล็ดรูปไตสีน้ําตาลเข้มหรือดํา มีเย่ือหนาสีส้ม รับประทานได้ ออกดอกและติดผล ราวเดือน
เมษายนถึงสิงหาคม พบตามป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง 
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ภาพท่ี 5 ลักษณะวิสัย รากคํ้า ช่อดอก และผลของเฉียงพร้านางแอ  
 

 
ภาพท่ี 6  ตัวอย่างพรรณไม้แห้งของเฉียงพร้านางแอที่มีดอก ภาพท่ี 7 ตัวอย่างพรรณไม้แห้งของเฉียงพร้านางแอที่มีผล 
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เครือหมาน้อย 
ช่ืออ่ืน ๆ  กรุงเขมา (กลาง นครศรีธรรมราช) หมอน้อย (อุบลราชธานี)ก้นปิด (ตะวันตกเฉียง
ใต้) ขงเขมา พระพาย (ภาคกลาง) เปล้าเลือด (แม่ฮ่องสอน) สีฟัน (เพชรบุรี) 
ช่ือวิทยาศาสตร์  Cissampelos pareira L. var. hirsuta (Buch. ex DC.) Forman. 
ช่ือพ้อง  Cissampelos poilanei Gagnep. 
ช่ือวงศ์  Menispermaceae 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร ์
            ไม้เถาเลื้อย เน้ือไม้แข็ง มีขนนุ่มสั้นปกคลุมหนาแน่นตามเถา กิ่ง ช่อดอก และใบ ไม่มีมือ
เกาะ มีรากสะสมอาหารใต้ดิน ใบเป็นใบเด่ียว มีหลายรูป เช่น รูปหัวใจ รูปกลม รูปไต หรือรูปไข่กว้าง 
ก้นใบปิด ออกแบบสลับ กว้าง 4.5-12 เซนติเมตร ยาว 4.5-11 เซนติเมตร ปลายใบส่วนมากมนหรือ
เรียวแหลม โคนใบกลมตัด หรือเป็นรูปหัวใจ ขอบใบเรียบ เน้ือบางคล้ายกระดาษ มีขนนุ่มสั้นกระจาย 
ท้ังหลงัใบ และท้องใบ ใบเม่ือยังอ่อนจะมีขนอ่อนนุ่มปกคลุมอยู่ท้ังสองด้าน และตามขอบใบ แต่จะร่วง
ไปเมื่อใบแก่ เส้นใบออกจากโคนใบรูปฝ่ามือ ก้านใบยาว 2-9 เซนติเมตร ขนนุ่มสั้น หรือเกือบเกลี้ยง 
ติดที่โคนใบห่างจากขอบใบขึน้มา 1-18 มิลลิเมตร ปลายใบแหลมหรือเป็นต่ิงหนาม ดอกออกเป็นช่อ
กระจุกสีขาว ขนาดเล็กประมาณ 0.2-0.5 มิลลิเมตร ดอกแยกเพศ และอยู่ต่างต้นกัน เรียงแบบช่อเชิง
หลั่น มีขนาดเล็ก แต่ละช่อกระจุกมีก้านช่อดอกยาว 2-4 เซนติเมตร มีขนนุ่มสั้น ออกกระจุกเด่ียวๆ
หรือ 2-3 กระจุกในหนึ่งช่อ ช่อดอกเพศผู้ ออกตามง่ามใบ ก้านช่อกระจุกแตกแขนง ยืดยาว 
ประกอบด้วยกระจุกดอกอยู่ตามง่ามใบประดับ ใบประดับรูปกลม และขยายใหญ่ขึ้น ดอกเพศผู้ สี
เขียวหรือสีเหลอืง มีก้านดอกย่อยยาว 1-2 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยงมี 4 กลีบ รูปไข่กลับ ยาว 1.25-1.5 
มิลลิเมตร ด้านนอกมีขนยาวห่าง กลีบดอกเช่ือมติดกันเป็นรูปถ้วย ยาวประมาณ 0.5 มิลลิเมตร ด้าน
นอกมีขนประปราย เกสรเพศผู้เช่ือมติดกัน อับเรณูยาว 0.75 มิลลิเมตร ช่อดอกเพศเมีย เป็นช่อคล้าย
ช่อกระจุกแยกแขนง ทรงแคบ ยาวถึง 18 เซนติเมตร ประกอบด้วยช่อดอกท่ีเป็นกระจกุติดแบบคล้าย
เป็นช่อกระจะ แต่ละกระจุกอยู่ในง่ามของใบประดับ ใบประดับรูปกลม เม่ือขยายใหญ่ขึ้นยาวถึง 1.5 
เซนติเมตร มีขนประปรายหรือขนยาวนุ่ม ดอกเพศเมีย มีก้านดอกย่อยยาว 1-1.5 มิลลิเมตร กลีบ
เลี้ยงมี 1 กลบี รูปไข่กลับกว้าง ยาว 1.5 มิลลิเมตร กลีบดอกมี 1 กลีบ รูปไข่กลับกว้าง ยาว 0.75 
มิลลิเมตร โคนสอบแคบไม่มีเกสรเพศผู้ปลอม เกสรเพศเมียมี 1 อัน ขนาดประมาณ 0.5 มิลลิเมตร มี
ขนยาวห่าง ก้านเกสรเพศเมียเกลี้ยง ยอดเกสรเพศเมียแยกเป็น 3 พู กางออก ผลสด มีก้านอวบใหญ่ 
ขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร สีส้ม ผลทรงกลมรีอยู่ตรงปลาย เม่ือสุกสนํ้ีาตาลแดง เมล็ดโค้งงอรูป
พระจันทรค์รึ่งซีก ผิวขรุขระ มีรอยแผลเป็นของก้านเกสรเพศเมียติดอยู่ด้านข้าง มีขนสั้นนุ่ม ผนังผล
ช้ันในรูปไข่กลบั ยาว 5 มิลลิเมตร ด้านบนมีสันขวาง 9-11 สัน เรียงเป็น 2 แถว ชัดเจน ขยายพันธ์ุ
โดยการใช้เมล็ดหรือเหง้า พบในป่าดิบ ป่าผลัดใบ และป่าไผ่ ตามริมแม่นํ้าลําธาร ออกดอกช่วงเดือน
มีนาคมถงึธันวาคม เถาและใบคั้นเอานํ้าเม่ือผสมกับเครื่องปรุงอาหาร จะมีลักษณะเป็นวุ้น 
รับประทานเปน็อาหาร 
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ภาพท่ี 8 ลักษณะวิสัย   ช่อดอก และผลของเครือหมาน้อย  
 

ภาพท่ี 9  ตัวอย่างพรรณไม้แห้งของเครือหมาน้อยท่ีมีดอก ภาพท่ี 10 ตัวอย่างพรรณไม้แห้งของเครือหมาน้อยท่ีมีผล 
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กระโดน 
ช่ืออ่ืนๆ  กระโดนโคก กระโดนบก ปุย (ใต้ เหนือ) ปุยกระโดน (ใต้); ปุยขาว ผ้าฮาด (เหนือ); หูกวาง 
(จันทบุรี); ต้นจิก (ภาคกลาง) พุย (เชียงใหม่) ขุย กะนอน 
ช่ือวิทยาศาสตร์  Careya sphaerica Roxb. 
ช่ือพ้อง Careya arborea Roxb. 
ช่ือวงศ์  Lecythidaceae 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร ์
             ไม้ยืนต้น ขนาดกลาง ผลัดใบ สูง 10-20 เมตร เปลือกต้นสีดํา หรือสีน้ําตาลดําหนา แตก
ล่อนเป็นแผ่น มีกิ่งก้านสาขามาก เน้ือไม้สีแดงเข้มถึงสีน้ําตาลแกมแดง เรือนยอดเป็นพุ่มกลม แน่นทึบ 
เปลือกหนา แตกล่อน ใบเดี่ยว เรียงสลับเวียนเป็นกลุ่มตามปลายกิ่ง รูปไข่กลับ กว้าง15-25 
เซนติเมตร ยาว 30-35 เซนติเมตร ปลายใบมน มีต่ิงแหลมยื่น ฐานใบสอบเรียว ขอบใบหยักเล็กน้อย
ตลอดทั้งขอบใบ ผิวใบทั้งสองด้านเกลี้ยง เนื้อใบหนา ค่อนข้างน่ิม ก้านใบอวบ ยาว 2-3 เซนติเมตร 
หน้าแล้งใบแกท้่องใบเป็นสแีดง แล้วท้ิงใบเม่ือออกใบอ่อน ยอดอ่อนเป็นสีน้ําตาลแดง เส้นแขนงใบข้าง
ละ 8-15 เส้น เส้นใบย่อยแบบร่างแห ชัดเจนทางด้านลา่ง ก้านใบยาว 1.5-4 เซนติเมตร เกลี้ยง ใบ
ก่อนร่วงมีสีแดง ดอกขนาดใหญ่ ช่อแบบกระจะ สั้นมาก มี 2-6 ดอก ออกตามปลายกิ่งท่ีไม่มีใบ ดอก
ลักษณะคล้ายเป็นดอกเด่ียว กลีบดอก 4 กลีบ รูปขอบขนาน แยกกัน ปลายกลีบ และขอบกลีบสีเขียว
อ่อนโคนกลีบสีชมพู กลีบดอกยาวประมาณ 1-5 นิ้ว โคนกลีบดอกเชื่อมกันเป็นรูประฆัง ร่วงง่าย ดอก
บานกลางคืน และมักร่วงตอนเช้า ใบประดับกลม หรือรี 3 ใบ กลีบเลี้ยง 4 กลีบ แยกกัน ยาว 8-10 
มิลลิเมตร สีเขียวอ่อน หนา ค่อนข้างมน เกสรเพศผู้มีจํานวนมาก ยาว 4-5 เซนติเมตร สีขาว ก้าน
เกสรยาวเรียงตัวกันแน่นเป็นพู่ โคนก้านเกสรเช่ือมติดกันเป็นวงสีแดงอ่อน เกสรที่สมบูรณ์อยู่ข้างใน 
จานฐานดอกรูปวงแหวน ขอบนูนขึ้น เกสรเพศเมียมีรังไข่ใต้วงกลีบ รูปกระสวยกลับ มี 4 ช่อง แต่ละ
ช่องมีออวุลจํานวนมาก เกสรเพศเมียติดคงทน ก้านเกสรเพศเมียยาว 4-6 เซนติเมตร ผลรูปกลม หรือ
รูปไข่ มีเนื้อ สีเขียว ค่อนข้างแข็ง กว้างประมาณ 5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 6.5 เซนติเมตร ผิวเรียบ 
เปลือกหนา ท่ีปลายผลมีส่วนของกลีบเลี้ยงติดทน และก้านเกสรเพศเมียติดที่ปลายผล ผลสดมีสีเขียว
พอสุกเปลี่ยนเป็นสีนํ้าตาล ภายในผลมีเมล็ดเป็นจํานวนมาก เมล็ดแบน เป็นรูปไข่ สีน้ําตาลอ่อน กว้าง
ประมาณ 1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร พบขึ้นท่ัวไปตามป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง 
ออกดอกช่วงเดือนมกราคม ถึงเมษายน ออกผลราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายน  
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ภาพท่ี 11 ลักษณะวิสัย ใบ ดอก และผลของกระโดน  

 
 

ภาพท่ี 12  ตัวอย่างพรรณไม้แห้งของกระโดน 
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กระตัง  
ช่ืออ่ืนๆ  ต้างไก่ (อุบลราชธานี) คะนางใบ(ตราด) ตองจ้วม ตองต้อม(เหนือ) บ่ังบายต้น(ตรัง) ช้างเขิง 
ดังหวาย (นราธิวาส) เรือง 
ช่ือวิทยาศาสตร์ Lee indica (Burm.f.) Merr. 
ช่ือพ้อง L. javanica King 
ช่ือวงศ์ Leeaceae 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร ์
            ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูงประมาณ 1-3 เมตร แตกกิ่งก้านต้ังแต่โคนต้น ลําต้นเกลี้ยง 
หรือปกคลุมด้วยขนสั้นๆ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก 1-3 ช้ัน ใบย่อยมี 3-7 ใบ ถึงจํานวนมาก 
ปลายใบคี่ เรียงแบบสลับ ใบย่อยออกเป็นคู่ตรงข้าม หูใบรูปไข่กลับ แผ่เป็นแผ่น กว้างได้ถึง 4 
เซนติเมตร ยาว 6 เซนติเมตร มักจะเกลี้ยง หรือมีขนประปราย หูใบร่วงง่าย ทําให้เกิดรอยแผลเป็นรูป
สามเหลี่ยมกว้าง แกนกลางใบยาว 10-35 เซนติเมตร เกลี้ยง หรือมีขนสั้นปกคลุม ใบย่อยรูปขอบ
ขนานแกมรูปไข่ ถึงรูปหอกแกมรูปไข่ หรือรูปรี หรือรูปใบหอกแกมรี กว้าง 3-12 เซนติเมตร ยาว 10-
24 เซนติเมตร ปลายใบแหลมถึงเรียวแหลม โคนใบสอบ หรือกลม หรือเว้า เล็กน้อย ขอบใบจักมน 
หรือจักแบบฟันเลื่อย หรือแบบซ่ีฟันต้ืนๆเนื้อใบหนาปานกลาง ด้านล่างมีต่อมขนาดเล็กรูปเหลี่ยม 
หรือกลม เส้นใบมี 6-16 คู่ หลังใบและท้องใบเป็นลอนตามแนวเส้นใบ ก้านใบย่อยยาวได้ถึง 25 
มิลลิเมตร เกลี้ยง หรือมีขน ก้านใบรวมยาว 10-25 เซนติเมตร เกลี้ยง หรือมีขนเล็กน้อย ริ้วประดับมี
ต้ังแต่รูปสามเหลี่ยมค่อนข้างกว้าง ถึงรูปสามเหลี่ยมแคบ ยาวประมาณ 4 มิลลิเมตร ดอกออกเป็นช่อ
ต้ังขึ้น ตามซอกใบ ก้านช่อดอกยาวได้ถึง 15 เซนติเมตร ดอกย่อยสีเขียวอ่อน มีจํานวนมาก ดอกตูม
รูปทรงกลมสีแดงเข้มพอบานมีสีขาว กลีบเลี้ยงยาว 2-3 มิลลิเมตร เช่ือมติดกัน ท่ีโคน ปลายแยกเป็น
แฉกแหลม 5 แฉก กลีบดอก 5 กลีบ เช่ือมติดกันท่ีโคน เกสรเพศผู้มี 5 อัน ติดอยู่กับหลอดเกสรเพศผู ้
ปลายอับเรณูจะโผล่พ้นหลอดออกไปเป็นแฉกมนๆ ปลายแฉกเว้า เกสรเพศเมียมี 6 ช่อง แต่ละช่องมี
ไข่ 1 เมล็ด ก้านเกสรสั้น ปลายมน ผล กลม แป้น ผิวบาง มีเน้ือนุ่ม ผลอ่อนมีสีเขียวพอแก่จัดมีสีแดง
เข้มจนถึงสีม่วงดํา มี 6 เมล็ด ผลรับประทานได้ ออกดอกราวเดือนมิถุนายนถึงกันยายน พบตามป่า
เต็งรัง 
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ภาพท่ี 13 ลักษณะวิสัย ใบ ดอก และผลของกระตัง  

 

ภาพท่ี 14  ตัวอย่างพรรณไม้แห้งของกระตังท่ีมีดอก ภาพท่ี 15 ตัวอย่างพรรณไม้แห้งของของกระตังท่ีมีผล 
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พลองเหมือด 
ช่ืออ่ืนๆ  พลองดํา (ประจวบคีรีขันธ์) เหมียด (สุรินทร์) เหมือดแอ่ (มหาสารคาม) 
ช่ือวิทยาศาสตร์  Memecylon edule Roxb. 
ช่ือพ้อง  Memecylon edule var. scutellatum (Lour.) Triana, Memecylon scutellatum 
(Lour.) Hook. & Arn. 
ช่ือวงศ์  Melastomataceae 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร ์
             ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 12 เมตร เปลือกสีเทาอมนํ้าตาล แตกเป็นร่องลกึ 
และเห็นชัดเจนบริเวณโคนลําต้น กิ่งอ่อนแบน หรือเป็นสี่เหลี่ยมมีร่องตามยาว 2 ร่อง กิ่งแก่กลม ใบ
เด่ียวเรียงตรงข้าม รูปไข่ กว้าง 1.5-4 ซม. ยาว 2.5-6 ซม. ปลายทู่หรือแหลม โคนมนหรือสอบ ขอบ
เรียบ แผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนัง ผิวเกลี้ยงท้ังสองด้าน เส้นกลางใบเป็นร่อง ทางด้านบนนูน ทาง
ด้านล่างเส้นแขนงใบไม่ชัดเจน ก้านใบ ยาว 4-5 มม. เป็นร่องทางด้านบน ช่อดอกแบบช่อกระจุกออก
ตามซอกใบ หรือตามข้อที่ใบร่วงไปแล้ว ช่อยาว 1.5-2.5 ซม. ดอกในช่อ 2-8 ดอก เส้นผ่านศูนย์กลาง
ดอก 0.8-1 ซม. ก้านช่อดอก ยาว 1-5 มม. ก้านดอกย่อยยาว 1.5-2 มม. ใบประดับขนาดเล็กมาก 
ฐานรองดอกหนารูปถ้วยสีชมพู ยาว 2-4 มม. เกลี้ยง ปลายตัดหรือแยก กลีบเลี้ยง 4 แฉก เล็ก ๆ กลีบ
ดอก 4 กลีบ หนา สีขาวอมม่วงหรือสีนํ้าเงินเข้ม รูปไข่ถึงรูปขอบขนาน กว้างและยาว ประมาณ 3 มม. 
ปลายแหลม เกสรเพศผู้ 8 อัน ก้านชูอับเรณูสีม่วงอ่อน แกนอับเรณูหนา อับเรณูรูปจันทร์เสี้ยว มีต่อม
ตรงกลาง รังไข่อยู่ใต้วงกลีบ มี 1 ช่อง มี 2 ออวุล หรือมากกว่า ก้านเกสรเพศเมียสีม่วงอ่อน ยอดเกสร 
เพศเมียขนาดเล็ก ผลสดแบบผลมีเน้ือหน่ึงถงึหลายเมล็ด ทรงกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 6-7 มม. สีเขียว
อมเหลือง เม่ือสุกสีม่วงถึงดํา พบตามป่าเต็งรัง ชายป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแลง้ความสูงต้ังแต่ใกล้
ระดับนํ้าทะเล จนถึงประมาณ 700 เมตร ออกดอกและเป็นผลระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 
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ภาพที่ 16  ลักษณะวิสัย  ช่อดอก และผลของพลองเหมือด  
 

ภาพท่ี 17  ตัวอย่างพรรณไม้แห้งของพลองเหมือดท่ีมีดอก ภาพท่ี 18  ตัวอย่างพรรณไม้แห้งของพลองเหมือดท่ีมีผล 
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กระทุ่ม 
ช่ืออ่ืน ๆ  ตับเต่าต้น ตานควาย(อุบลราชธานี) กระทุ่มหูกวาง(ราชบุรี) หูกวาง(พิษณุโลก) ตุ้มหู
กวาง ตุ้มปึง ตุ้มโป่ง ตับควาย จับล่อ(เหนือ) ละลาย(นครราชสีมา) หลุมปัง(สุราษฎร์ธานี) ตับเต่าน้อย 
เต้าแล้ง ตองแล้ง 
ช่ือวิทยาศาสตร์  Neonauclea sessilifolia (Roxb.)Merr 
ช่ือวงศ์  Rubiaceae 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร ์
    ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 15-30 เมตร เปลือกลําต้นสีเทา แตกเป็นร่องตามยาว แตกกิ่ง
ก้านต้ังฉากกับลําต้น เปลือกรากมีสีดําอ่อนๆ ใบเป็นใบเด่ียว ออกเรียงตรงข้ามกัน ใบรูปรี กว้าง 7-17 
เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร ปลายใบเป็นต่ิงแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ หลังใบเรียบเป็นมัน 
ท้องใบมีขนหรอืบางคร้ังเกลี้ยง ก้านใบยาว 2-4 เซนติเมตร มีหูใบรูปสามเหลี่ยม ดอกออกเป็นช่อกลม
แน่น ออกที่ปลายกิ่ง ดอกย่อยมีขนาดเล็ก สีเหลืองอ่อน มีกลิ่นหอม กลีบดอกมี 5 กลีบอัดแน่นอยู่บน
แกนช่อดอก โคนกลีบดอกเช่ือมติดกันเป็นหลอด กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบ โคนเช่ือมติดกัน เกสรตัวผู้มี 5 
อัน เกสรตัวเมียยาวสีขาว ผลเป็นผลรวมท่ีเกิดจากวงกลีบเลี้ยงเช่ือมติดกัน รูปทรงกลม ผิวขรุขระ 
เมล็ดมีขนาดเล็กมาก พบตามป่าเบญจพรรณ และป่าดิบทั่วๆไป ชอบข้ึนตามที่ลุ่มตํ่าแฉะท่ัวไปตามป่า
ราบ 
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ภาพท่ี 19 ลักษณะวิสัย และช่อดอกของกระทุ่ม  
 
 

ภาพท่ี 20  ตัวอย่างพรรณไม้แห้งของกระทุ่ม 
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พริกนายพราน 
ช่ืออ่ืน ๆ  ช้าฮ่อม (ตาก) พุดน้อย (อุบลราชธานี) พุดป่า (เลย อุบลราชธานี) เข็มดง พริกป่า 
พริกป่าใหญ่ พริกป่าเล็ก (ชลบุรี) พริกพราน (ประจวบคีรีขนัธ์) พริกผี (ยโสธร) พุทธรักษา
(อุบลราชธานี) มะลิฝรั่ง (กรงุเทพมหานคร) 
ช่ือวิทยาศาสตร์  Tabernaemontana bufalina Lour. 
ช่ือวงศ์  Apocynaceae 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร ์
             ไม้พุ่มขนาดเลก็ สูง 1 เมตร ลําต้น เกลี้ยง ใบเด่ียว ออกตรงข้าม เนื้อใบบาง แผ่นใบรูปรี
แคบแกมรูปไข ่ยาว 8-15 ซม. กว้าง 2-4 ซม. โคนใบรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ ปลายใบเรียวแหลม ผิวใบ
เกลี้ยง ก้านใบสั้น ยาวประมาณ 3-7 มิลลิเมตร ช่อดอก แบบช่อกระจุก ออกที่ซอกใบหรือปลายยอด 
ก้านช่อดอก ยาว 4-7 ซม. ดอกย่อย 3-25 ดอกสีขาวแกมเหลืองอ่อน รูปดอกเข็ม กลีบเลี้ยง สีเขยีว
อ่อน มี 5 กลบี ยาวเกือบ 2 มิลลิเมตร รูปสามเหลี่ยม เรียงซ้อนกัน กลีบดอกเช่ือมกันเป็นหลอด ส่วน
หลอดยาว 12-17 มิลลิเมตร ส่วนปลายแยกเป็น 5 แฉก ยาว 7-9 มิลลิเมตร รูปไข่ เกสรตัวผู้มี 5 อัน 
ก้านเกสรสั้น อับเรณูรูปขอบขนาน ปลายเป็นต่ิงแหลม ท่อเกสรตัวเมียเรียวยาว 7 มิลลิเมตร ปลาย
เกสรแยกเป็น 2 แฉก รงัไข่ 2 ช่อง แยกจากกัน ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร ผล แบบฝักคู่ โค้ง รปูรี
ปลายเรียวแหลม คอดเว้าเป็นพูต้ืนๆ กว้างประมาณ 7 มิลลิเมตร ยาว 9-10 เซนติเมตร ผลย่อยแตก
แนวเดียว ผิวมันสีเขียว ผิวเกลี้ยง มีเมล็ด 6-8 เมล็ด เมล็ดแก่มีเย่ือหุ้มเมล็ดสีแดงสด พบตามป่าดงดิบ
แล้ง ป่าละเมาะท่ัวไป ขยายพันธ์ุด้วยเมล็ด 
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ภาพท่ี 21 ลักษณะวิสัย  ดอก ผลและเมล็ดท่ีติดบนผลของพริกนายพราน  
 

 
ภาพท่ี 22 ตัวอย่างพรรณไม้แห้งของพริกนายพรานท่ีมีดอก ภาพท่ี 23 ตัวอย่างพรรณไม้แห้งของพริกนายพรานท่ีมีผล 
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3.3  ผลการสกัดสารจากพืชสมุนไพร 
จากการสกัดพืชสมุนไพรแก้ไข้ จ. อุบลราชธานี ด้วยตัวทําละลายเอธานอล โดยแยกสกัดเป็นส่วน 

ซ่ึงนํ้าหนักสารสกัดดังแสดงในตารางที่ 1 
 

 
ภาพท่ี 24 สารสกัดส่วนต่าง ๆ ของพืชสมุนไพรแก้ไข้ จ. อุบลราชธานี  
 
ตารางที่ 1 ผลการสกัดสารจากพืชสมุนไพร 
  

ชื่อพืช ส่วนท่ีใช้ น้ําหนักสารสกัด 
(กรัม) 

ร้อยละน้ําหนักสารสกัดต่อพืชแห้ง 

เหมือดโลด ใบ 7.37 12.55 
 ลําต้น 10.48 4.74
 เปลือกต้น 0.71 1.72 
เฉียงพร้านางแอ ใบ 2.66 7.14 
 ลําต้น 15.13 4.44
เครือหมาน้อย ใบ 1.21 18.20 
 ลําต้น 0.93 12.74 
กระโดน ดอก 108.056 21.61 
กระตัง ใบ 7.96 23.73 
 ลําต้น 2.29 6.36 
พลองเหมือด  ใบ 2.4 7.40 
 ลําต้น 2.25 2.47 
กระทุ่ม ใบ 2.41 10.29 
 ลําต้น 2.22 5.44 
พริกนายพราน ใบ 5.46 9.81 

 ลําต้น 5.30 3.57 
 ราก 2.81 4.66
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3.4  ผลการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งไวรัสไข้หวัดใหญ่ของพืชสมุนไพร 
      เม่ือนําสารสกัดจากพืชสมุนไพรที่มีฤทธ์ิแก้ไข้จากตํารับยาพ้ืนบ้าน จ. อุบลราชธานี    มาทดสอบ
ฤทธ์ิยับย้ังไวรัสไข้หวัดใหญ่ พบว่าสารสกัดลําต้นของกะตังแสดงฤทธ์ิย้ังไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้ดีท่ีสุดโดย
ยับย้ังไวรัสได้ร้อยละ 91.05 กลุ่มสารสกัดพืชสมุนไพรที่แสดงร้อยละของฤทธ์ิยับย้ังไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้
มากกว่า 50 ชนิดอ่ืน ๆ ได้แก่ สารสกัดลําต้นของเหมือดโลด สารสกัดใบ และสารสกัดลําต้นของ   
พลองเหมือด กลุ่มสารสกัดพืชที่มีร้อยละฤทธ์ิยับย้ังช่วง 41-50 ได้แก่ สารสกัดดอกของกระโดน และ            
สารสกัดลําต้นของกระทุ่ม กลุ่มสารสกัดพืชท่ีมีร้อยละฤทธ์ิยับย้ังได้ในช่วง 30-40 ได้แก่ สารสกัด                
ใบของเหมือดโลด สารสกัดใบของกระตัง และสารสกัดใบของกระทุม่ กลุ่มสารสกัดพืชท่ีมีร้อยละ             
ฤทธ์ิยับย้ังได้ในช่วง 20-30 ได้แก่ สารสกัดเปลือกต้นของเหมือดโลด สารสกัดใบและสารสกัดลําต้น
ของเฉียงพร้านางแอ ส่วนสารสกัดใบและสารสกัดลําต้นของเครือหมาน้อย สารสกัดใบ สารสกัดลําต้น  
และสารสกัดรากของพริกนายพราย มีร้อยละฤทธ์ิยับย้ังไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้ตํ่ากว่า 10 ผลการทดสอบ
ท้ังหมดแสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 ร้อยละฤทธ์ิยับย้ังไวรัสไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ของพืชสมุนไพรท่ีความเข้มข้น 100 g/ml 
 

ชื่อพืช ส่วนท่ีใช ้ ร้อยละของฤทธ์ิยับยั้ง 
เหมือดโลด ใบ 38.74 
 ลําต้น 60. 33 
 เปลือกต้น 23.82 
เฉียงพร้านางแอ ใบ 27.08 
 ลําต้น 24.65 
เครือหมาน้อย ใบ 4.66 
 ลําต้น 0.552 
กระโดน ดอก 48.74 
กระตัง  ใบ 36.93 
 ลําต้น 91.05 
พลองเหมือด  ใบ 65.32 
 ลําต้น 63.35 
กระทุ่ม  ใบ 34.26 
 ลําต้น 42.12 
พริกนายพราน ใบ 4.64 
 ลําต้น 3.98 
 ราก 0.746 
Oseltamivir carboxylate  86.03 
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3.5  ผลการหาความเข้มขน้ท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งไข้หวัดใหญ่ไดร้้อยละ 50 (IC50) ของพืชสมุนไพร 
จากการนําสารสกัดพืชสมุนไพรที่แสดงร้อยละของฤทธ์ิยับยั้งได้มากกว่า 50 ได้แก ่ สารสกัด        

ลําต้นของกะตงั  สารสกัดลําต้นของเหมือดโลด สารสกัดใบ และสารสกัดลําต้นของพลองเหมือด         
มาเตรียมให้ได้ 6 ความเข้มข้นในช่วง 100-3.13 g/ml นําไปทดสอบฤทธ์ิยับยั้งไข้หวัดใหญ่ (ตาราง
ท่ี 3) จากนั้นหาความเข้มข้นที่มีฤทธ์ิยับย้ังไข้หวัดใหญ่ได้ร้อยละ 50 (IC50) พบว่าค่า IC50 เของพืช
สมุนไพรจะอยู่ในช่วง  47.68+4.59-79.80+5.99 g/ml โดยสารสกัดลําต้นของกะตังมีค่า  IC50             
ตํ่าท่ีสุด 47.68+4.59 g/ml ส่วนค่า IC50 ของพืชสมุนไพรท่ีเหลือดังแสดงในตารางท่ี 4 
 
ตารางที่ 3  ผลการหาร้อยละฤทธ์ิยับย้ังไขห้วัดใหญ่ของพืชสมุนไพรที่ความเข้มข้นต่าง ๆ 
 

ชื่อพืช ส่วนท่ีใช้ ความเข้มข้นท่ีใช้ทดสอบ 
(g/ml) 

ร้อยละของฤทธิ์ยับยั้ง+SD 
(g/ml) 

เหมือดโลด ลําต้น 100 57.90+3.21 
  50 36.46+3.68 
  25 19.83+3.39 
  12.5 8.89+3.40 
  6.25 2.08+2.36 
  3.13 -0.94+5.54 

กระตัง ใบ 100 81.44+4.53 
 50 51.76+5.04 
  25 22.52+7.40 
  12.5 7.52+6.39 
 6.25 5.79+4.24 
  3.13 0.85+3.69 

พลองเหมือด ใบ 100 60.46+6.00 
  50 41.38+1.87 
  25 30.14+2.68 
  12.5 17.06+3.98 
  6.25 10.79+5.26 
  3.13 4.60+8.72 
 ลําต้น 100 66.98+4.76 
  50 40.86+4.50 
  25 26.81+8.04 
  12.5 12.95+7.06 
 6.25 6.78+8.15 
  3.13 5.41+7.28 

Oseltamivir carboxylate  20 nM 85.99+3.58 
 6.67 nM 74.93+3.88 
  2.22 nM 62.91+4.56 
  0.74 nM 42.63+4.17 
  0.25 nM 19.55++7.43 
  0.082 nM 7.19+6.15 
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ตารางที่ 4 ค่าความเข้มข้นท่ีมีฤทธ์ิยับย้ังไข้หวัดใหญ่ได้ร้อยละ 50 (IC50) ของพืชสมุนไพร 
 

ชื่อพืช ส่วนท่ีใช้ IC50 (g/ml) IC50 + SD (g/ml) 
กระตัง  ลําต้น 46.99 47.68+4.59 
  42.43  
  53.61
พลองเหมือด  ลําต้น 66.05 63.81+6.25 
  55.28  
  70.10
พลองเหมือด ใบ 72.29 70.87+6.64 
  78.19  
  62.12  
เหมือดโลด ลําต้น 87.57 79.80+5.99 
  78.84  
  73.00  

 
จากการนําพืชสมุนไพรที่มีฤทธ์ิแก้ไข้ ลดความร้อนและปวดศรีษะตามที่ปรากฏในตํารบัของหมอ

ยาพ้ืนบ้าน จ. อบลราชธานี จํานวน 8 ชนิด มาแยกสกัดด้วยตัวทําละลายเอธานอลได้สารสกัดจํานวน 
17 ตัวอย่าง เม่ือนําสารสกัดมาทดสอบฤทธ์ิยับย้ังไวรัสไข้หวัดใหญ่พบว่าสารสกัดจากลําต้นของกระตัง
มีฤทธ์ิยับย้ังไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้ดีท่ีสุด ส่วนลําต้นของพลองเหมือดมีฤทธ์ิยับย้ังไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้
รองลงมา ตามด้วยสารสกัดจากใบพลองเหมือดและสารสกัดลําต้นเหมือดโลด  
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บทท่ี 4  
สรุปผลการดําเนินการ 

 
4.1 สรุปผลการบูรณาการกับการเรียนการสอน 

มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา 1503 211 ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์        
ภาคการศึกษา1/2558 จํานวนนักศึกษา 98 คน  
 
4.2 สรุปผลการสํารวจและเก็บตัวอย่างพืชสมุนไพรแก้ไข้ จ. อุบลราชธานี เพ่ือทดสอบฤทธิ์ยับย้ัง
ไวรัสไข้หวัดใหญ ่

ได้ตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงของพืชสมุนไพรแก้ไข้  จ. อุบลราชธานี เก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์พืชสมุนไพร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 ผลการสกัดสารและทดสอบฤทธิ์ยับยั้งไวรัสไข้หวัดใหญ่ของพืชสมุนไพรแก้ไข้บางชนิดจากตํารับ
ของหมอยาพ้ืนบ้าน จ. อุบลราชธานี ได้สารสกัดพืชสมุนไพรจํานวน 17 ตัวอย่าง พบว่าสารสกัดจาก
พืชจํานวน 4 ตัวอย่างมีฤทธ์ิยับยั้งไวรัสไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ได้ดี ได้แก่ สารสกัดลาํต้นของกะตัง 
สารสกัดลําต้นของเหมือดโลด สารสกัดใบและสารสกัดลาํต้นของพลองเหมือด    ซ่ึงพืชสมุนไพร
เหล่านี้มีศักยภาพควรนําไปศึกษาเชิงลึกเพ่ือพัฒนาเป็นสารออกฤทธ์ิต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ต่อไป 
 
4.3  สรุปผลการดําเนินการเผยแพร ่ 

4.3.1 จัดทํารายงานผลการดําเนินการ  
4.3.2 จัดแสดงตัวอย่างพรรณไม้แห้งของพืชสมุนไพรและโปสเตอร์ท่ีพิพิธภัณฑ์พืชสมุนไพร  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
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ภาพที่ 25 โปสเตอร์ท่ีจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์พืชสมุนไพร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
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1.  การอนุมัติดําเนินงานโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559        
เร่ือง โครงการการสํารวจและศึกษาพืชสมุนไพรพืน้บ้านจังหวัดอบุลราชธานีทีม่ีฤทธิ์ยับย้ังไวรัส
ไข้หวัดใหญ ่
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2. รายช่ือนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษา1/2558รายวิชา 1503 211 ปฏิบัติการเภสัชพฤษศาสตร์  
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3. กิจกรรมการสํารวจและเก็บพืชสมนุไพร 

  

 

 

  
ภาพท่ี 26 การสํารวจและเก็บตัวอย่างพืชสมุนไพร  
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4.  มคอ 3 รายวิชา 1503 211 ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ 

 
 
 

 
มคอ .3 รายละเอียดของรายวิชา 

(Course Specification) 
 
 
 

รหัสวิชา 1503 211 ปฏบัิติการเภสัชพฤกษศาสตร์  
(Pharmaceutical Botany Laboratory) 

 
  
 
 
 
 
 

รายวิชาน้ีเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต   
หลักสูตรปรบัปรุง   พ .ศ. 2559 

คณะเภสัชศาสตร์   
มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
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หมวดท่ี  1 ข้อมูลท่ัวไป       1 
หมวดท่ี  2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์     2 
หมวดท่ี  3 ลักษณะและการดําเนินการ     2 
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รายละเอียดของรายวิชา   
Course Specification 

 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา    :  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
คณะ/ภาควชิา    :  เภสัชศาสตร์  
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อวิชา :   1503 211 ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์   

                  (Pharmaceutical Botany Laboratory) 
2. จํานวนหนว่ยกิต :  1  ) 0 -3-0 (  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : 
    เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน  ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
4.  อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน :  
 4. 1  อาจารย์ผู้ร  ับผิดชอบรายวิชา 
  1)  ผศ .ดร.สุดารัตน์  หอมหวล  

สถานท่ีติดต่ออาจารย์  : ห้อง PH 40 8       
  โทร.  045-353630   E-mail.  pharmacom888@gmail.com 
 4. 2  อาจารย์ผู้สอนรายวิชา  
  1)  ผศ .ดร.สุดารัตน์  หอมหวล  

สถานท่ีติดต่ออาจารย์  : ห้อง PH 40 8       
  โทร.  045-353630   E-mail.  pharmacom888@gmail.com 
  2)  ผศ .ดร.ระวิวรรณ  แก้วอมตวงศ์  

สถานท่ีติดต่ออาจารย์  : ห้อง PH 40 7       
  โทร.  045-353630   E-mail.  rawiwun@yahoo.com 
  3)  ผศ .ดร.นิธิมา สุทธิพันธ์ุ  

สถานท่ีติดต่ออาจารย์  : ห้อง PH 40 7       
  โทร.  045-353630   E-mail.  phnitisu@mail2.ubu.ac.th 
  4  (ผศ .ดร.ทวีศักด์ิ จึงวัฒนะตระกูล  

สถานท่ีติดต่ออาจารย์  : ห้อง PH 40 6       
  โทร.  045-353630   E-mail.  thaweesakj@gmail.com 
  5  (ดร .กุสุมา จิตแสง  

สถานท่ีติดต่ออาจารย์  : ห้อง PH 40 6       
  โทร.  045-353630   E-mail.  kjitsaeng@yahoo.com 
 6  (ดร .บัญชา  ย่ิงงาม  

สถานท่ีติดต่ออาจารย์  : ห้อง PH 40 9      
  โทร.  045-353630   E-mail.  banchaying@yahoo.com 
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5. ภาคการศึกษา /ช้ันปีท่ีเรียนตามแผนการศึกษา  : ภาคการศึกษาต้น ชั้นปีท่ี  3  
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 1503 210 เภสัชพฤกษศาสตร์  
8. สถานที่เรียน : อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด : 1 เมษายน 2558 

 
    หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา : เม่ือนักศึกษาเรียนรายวิชาน้ีแล้ว นักศึกษาจะเกิดการเรียนรู้ /ความสามารถ/
สมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ ได้แก่  

1.1. สามารถอธิบายลักษณะท่ีสําคัญของเนื้อเย่ือพืช และรูปรา่งภายนอกโดยใช้คําศัพท์ทาง
พฤกษศาสตร์ ท่ีเป็นมาตรฐานสากล 

1.2. สามารถระบุช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ และประโยชน์ทางยาของพืชสมุนไพร กลุ่มใบเลี้ยงเด่ียว และ
ใบเลี้ยงคู่ได้ 

1.3. บอกถึงคุณประโยชน์ของการเรียนรู้ด้านพืชสมุนไพรอันเป็นภูมิปัญญาของชาติ และการอนุรักษ์พืช
สมุนไพรให้คงอยู่ 

1.4. จําแนกพืช และจัดกลุ่มพืชสมุนไพร ได้จนถึงระดับวงศ์ โดยใช้การตรวจสอบทางอนุกรมวิธาน run 
key 

1.5. ระบุชนิดของเซลล์และเน้ือเย่ือ ของพืชสมุนไพรท่ีพบจากกล้องจุลทรรศน์ได้ 
1.6. ความฉลาดและความสามารถในการเรียนรูค้วามจริง ได้แก่ ฉันทะและความสามารถใน 

การเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต ความสามารถในการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ความสามารถใน
การมองไปข้างหน้าและการตัดสินใจ 

1.7. ความฉลาดทางอารมณ์ ได้แก่ มีสติรู้ตัวรู้หน้าท่ี มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น มีความกตัญญู มีนํ้าใจ 
สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน และรู้จักกาลเทศะ 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา /ปรับปรุงรายวิชา  : การพัฒนามีการเพ่ิมตัวอย่างพืชท่ีจัดแสดงให้นักศกึษาได้
ศึกษา เพ่ิมชนิด และจํานวนมากข้ึน เพ่ือให้นักศึกษาได้เห็นตัวอย่างพืช ท่ีมีความหลากหลาย  
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา  

การสํารวจพืช   ลักษณะเนื้อเย่ือของพืช   สัณฐานวิทยาพืช   สมุนไพรกลุ่มเห็ดรา สาหร่าย เฟิน
และพืชเมล็ดเปลือย   พืชสมุนไพรใบเลี้ยงเดี่ยว   พืชสมุนไพรใบเลี้ยงคู่   การจําแนกพืช  

Plant surveying;  histology of plants;  morphology of plants;  medicinal fungi, 
ferns, gymnosperms;  medicinal monocotyledon plants; medicinal dicotyledon plants;  
plant classification 
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา   :   
    จํานวนช่ัวโมงบรรยาย           0     ช่ัวโมง /ภาคการศึกษา  
    จํานวนช่ัวโมงฝึกปฏิบัติการ   45    ช่ัวโมง /ภาคการศึกษา  
 จํานวนช่ัวโมงการศึกษาด้วยตนเอง   0     ช่ัวโมง /ภาคการศึกษา  
 จํานวนช่ัวโมงที่สอนเสริมในรายวิชา    0     ช่ัวโมง /ภาคการศึกษา  
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3. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 3.1  วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 13.00  – 14.30 น  .ห้อง PH 40 8  โทร 045-353630  
 3. 2  e-mail; pharmacom888@gmail.com เวลา 16.00-16.30 น  .ทุกวัน  
 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2. วิธีการสอน 3. วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics 
and Moral)  
 1.1 ตระหนักในคุณค่า คณุธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
เสียสละ มีจิตอาสา ซ่ือสัตย์ สุจริต 
มีระเบียบ วินัย และตรงต่อเวลา 
- 1.2 เคารพสิทธิ คุณค่าและ
ศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ และ 
รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
- 1.3 เคารพและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 
ภายในหลกัธรรมาภิบาลขององค์กร
และสังคม 

 
 
1. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา 
case study 
 

 
 
1. การสังเกต 

2 .นักศึกษ าประเมินตนเอง 
 

2. ด้านความรู ้(Knowledge) 
-  2 . 1 มีความรู้พ้ืนฐานเพ่ือศึกษาต่อ
ในวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ 
- 2.2 มีความรู้และเข้าใจทฤษฎี 
หลักการ ในวิชาพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 2.3 มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
เภสัชกรรม เกี่ยวกับเคมีทางยา  
การผลิต การควบคุมและประกัน
คุณภาพ การวิจัยและพัฒนายา  
ชีววัตถุสมุนไพรและผลิตภัณฑ์
สุขภาพอ่ืนๆ 
- 2.4 มีความรู้ด้านการบริบาลทาง
เภสัชกรรมเก่ียวกับการวางแผนการ
รักษาด้วยยา การใช้ยา  
การประเมินปัญหาด้านยาและ

 
1. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ 
(Performance Based 
Learning) 
2. ศึกษาด้วยตนเอง  
(Self Directed Learning) 
 
 

 
1. ข้อสอบอัตนัย 
2  .ข้อสอบปรนัย  
 
 
 



 

49 
 

1. การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2. วิธีการสอน 3. วิธีการวัดและประเมินผล 

สุขภาพ ความปลอดภัยในการใช้ยา 
และการบริหารจัดการเรื่องยา 
(Medication management) 
- 2.5 มีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหาร
คุณภาพ (Quality management 
system) ในด้านการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง (Risk management) 
และการปรับปรุงคุณภาพอย่าง
ต่อเน่ือง (Continuous quality 
improvement) 
- 2.6 มีความรู้ในระบบสุขภาพ 
ระบบยา การคุ้มครองผู้บริโภค 
กฎหมายหรือข้อตกลงท่ีเกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพและการบริหารเบ้ืองต้น
สําหรับการประกอบการด้านยา 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
(Cognitive Skills( 
- 3. 1 มีทักษะปฏิบัติ และ
ปฏิบัติงาน หรือใช้เครื่องมืออุปกรณ์
ได้อย่างคล่องแคล่ว 
3.2 สามารถคิด วิเคราะห์และ
แก้ไขปัญหา (Problem solving) 
ได้อย่างเหมาะสม มีเหตุผล และ
เป็นระบบ  
- 3.3 สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติงาน
ได้อย่างเหมาะสม 
- 3.4 มีทักษะการสรุปความคิด 
รวบยอด (Conceptualization) 
- 3.5 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การปฏิบัติงาน 
-3.6 มีทักษะในการรู้สารสนเทศ 
(Information literacy skills) 

 
 
1. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
หลัก Problem Based 
Learning 
 

 
 
1. การปฏิบัติ 
2. การตอบคําถาม 
3. การอภิปราย 
 
 
 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ (Interpersonal 
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1. การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2. วิธีการสอน 3. วิธีการวัดและประเมินผล 

Skills and Responsibility) 
 4.1 มีภาวะผู้นํา สามารถทํางาน
เป็นทีมแสดงและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
- 4.2 สามารถใช้ความรู้ในวิชาชีพ
มาบริการสังคมได้อย่างเหมาะสม 
- 4.3 มีทักษะการบริหารงานบุคคล 
มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถปรับตัวเข้า
กับสังคมได้ 

 
1. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ 
(Performance Based 
Learning) 
 

 
1. การสังเกต 

2 .นักศึกษาประเมินตนเอง  
 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร  และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Numerical  Analysis, 
Communicationand 
Information Technology 
Skills) 
- 5.1 มีทักษะการคํานวณ สามารถ
เลือกและประยุกต์เทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการ
แก้ปัญหาทางวิชาชีพ 
5.2 มีทักษะในการเขียนรายงาน
และการนําเสนอ โดยเลือกใช้
รูปแบบและวิธีการอย่างเหมาะสม- 
- 5.3 มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- 5.4 มีทักษะในการสื่อสารทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
และถ่ายทอดความรู้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ 
(Performance Based 
Learning) 
2.ศกึษาด้วยตนเอง  
(Self Directed Learning) 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. การนําเสนอ 
2. การรายงาน 
 

6. ด้านทักษะปฏิบัต ิ
(Psychomotor Skill) (ถ้ามี( 
- 6.1 สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การผลิต การควบคุมและ 
ประกันคุณภาพ การวิจัยและ
พัฒนายา ชีววัตถุ สมุนไพร และ

 
 

ไม่มี 

 
 

ไม่มี 
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1. การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2. วิธีการสอน 3. วิธีการวัดและประเมินผล 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพอ่ืนๆ 
- 6.2 สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การให้การบรบิาลทางเภสัชกรรม 
และบริหารจัดการเร่ืองยา 
- 6.3 สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ระบบสุขภาพ ระบบยา และ 
การคุ้มครองผูบ้ริโภค 
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1. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 
ผลการเรียนรู้ 

Learning Outcome 
วิธีการประเมินผล สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 
สัดส่วน 
ของการ

ประเมินผล 
2.3, 3.2 การทดสอบย่อย เตรียมความ

พร้อมก่อนทําปฏิบัติการ (Quiz)  
3-6, 10-13, 

16 
5% 

2.3, 3.2 การสอบกลางภาค 8 33.33% 
2.3, 3.2 การสอบปลายภาค 17 41.67% 
2.3, 3.2, 5.2 รายงานปฏิบัติการ 1-6, 9-16 10% 
4.1, 5.2 การทํางานกลุม่และผลงาน 7, 9 10% 

รวม 100% 
 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลักท่ีใช้ในการเรียนการสอน  
1) ก่องกานดา ชยามฤต  .คู่มือจําแนกพรรณไม้. กรุงเทพฯ : ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สํานักวิชาการ

ป่าไม้ หอพรรณไม้ กรมป่าไม้; 2541.  
2) เต็ม สมิตินันทน์  .ช่ือพรรณไม้แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : บริษัท ประชาชน จํากัด; 2001. 
3) ราชบัณฑิตยสถาน  .ศัพท์พฤกษศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ไทย -อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. 

กรุงเทพฯ:อรุณการพิมพ์; 2546.  
4) ไซมอน การ์ดเนอร์  ,พินดา สิทธิสุนทร และวิไลวรรณ อนุสารสุนทร. ต้นไม้เมืองเหนือ. 

กรุงเทพฯ:โครงการจัดพิมพ์คบไฟ; 2543.   
5) ประนอม จันทรโณทัย .อนุกรมวิธานพืช. ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา; 2544.  
6) ศัพท์พฤกษศาสตร์อังกฤษ -ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจํากัดอรุณการ

พิมพ์;2541. 
7) Moore, R., Clark, WD. Stern KR. Botany. Iowa: Wm. C. Brown Publishers; 1995.   

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญท่ีนักศึกษาจําเป็นต้องศึกษาเพ่ิมเตมิ  
 - ไม่มี  -    

3. เอกสารและข้อมูลแนะนําท่ีนักศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติม  
- ไม่มี  -    
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา : ให้นักศึกษาประเมินผู้สอนและ
ประเมินรายวิชา พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน : สังเกตการณ์เรียนของนักศึกษาในห้องเรียน พิจารณาผลการเรียน
ของนักศึกษา และสอบถามนักศึกษาในระหว่างการเรียน 
3. การปรับปรงุการสอน : นําผลการประเมินผู้สอนและประเมินรายวิชามาพิจารณาและหาแนวทาง
ปรับปรุงวิธีการสอนและการเรียนรู้ของนักศึกษา 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา : ในระหว่างการเรียน จะมีการสุ่ม
ถามนักศึกษาเป็นรายบุคคลเพ่ือดูว่านักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาท่ีเรยีนหรือไม่ มีการนํารายงาน
ปฏิบัติการและข้อสอบ quiz มาเฉลยในห้องเรียน พร้อมท้ังแจกรายงานปฏิบัติการคืนให้นักศึกษา 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา : มีการปรับปรุง
รายวิชาอย่างต่อเน่ือง นอกจากนี้ในแต่ละภาคการศึกษา จะมีการนําผลการประเมินการสอน มา
พิจารณาปรับปรุงเน้ือหาวิชาตัวอย่างและแนวทางการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


