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 10103 ทกัษะชวีติ 
  Life Skills 

 ทกัษะในการด าเนนิชวีติในสงัคมสมัยใหม ่ ความใฝ่รู ้ การแสวงหาและพัฒนาความรูใ้หม่ ความสามารถในดา้นการจัดการ 

การใชเ้ทคโนโลย ีการใชเ้หตผุล การคดิวเิคราะห ์การแกปั้ญหา การเจรจาตอ่รอง การประนปีระนอม การขจัดความเครยีด  คณุธรรม  
จรยิธรรม  มนุษยสมัพันธ ์ มารยาท  และการสมาคม 

  
 10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

  English for Communication 
 โครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นการฟัง  การพูด  การอา่น  และการเขยีนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

  

 10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ              
  Science, Technology and Environment for Life 

 แนวคดิ  ทฤษฎ ี ความคดิเชงิวเิคราะห ์ กฎเกณฑแ์ละพัฒนาการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ธรรมชาตวิทิยาที่
เกีย่วขอ้งกับมนุษย ์ องคป์ระกอบของร่างกายมนุษย ์ มนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม  สขุภาพอนามัยและโภชนาการ  การประยุกต ์  

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนการด ารงชวีติ 

  
 10151 ไทยศกึษา 

  Thai Studies 
 ความเป็นมาของวฒันธรรมไทย  การตัง้ถิน่ฐาน การรับวัฒนธรรมจากภายนอก  และการประยกุตผ์สมผสาน  การจัด

ระเบยีบสงัคม  การเมอืง  เศรษฐกจิ  การศกึษา  วฒันธรรม  ศาสนาและพธิกีรรม  ภาษาและวรรณคด ี ศลิปกรรม    
  

 10152 ไทยกบัสงัคมโลก 

  Thailand and the World Community 
 สภาวการณ์ แนวโนม้ และลักษณะความสมัพันธท์างเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืงในสงัคมโลก สถานะของประเทศไทยใน

สงัคมโลก พลวตัของการเปลีย่นแปลงในสงัคมโลกและผลกระทบตอ่ประเทศไทย สภาพปัญหาและสาเหตขุองปัญหาทีเ่กดิขึน้ใน
ประเทศไทยอนัเป็นผลจากระแสโลกาภวิตัน์ รูปแบบและวธิกีารในการเผชญิปัญหาและผลกระทบ  

  

 10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 
  Thai for Communication 

 ภาษากับการสือ่สาร  บทบาทหนา้ทีข่องภาษาในสงัคม ความสมัพันธร์ะหวา่งความคดิกบัภาษา หลกัการใชภ้าษาในการ
สือ่สารทัง้ในดา้นทักษะการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีน การพัฒนาทกัษะ ภาษาเพือ่การสือ่สารในสถานการณ์ตา่งๆ 

  

 50101 วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน 
  Integrated Basic Sciences 

   ความรูท้างคณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์เพือ่อธบิายปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ในธรรมชาต ิ โดยการน าเอาคณิตศาสตรไ์ป
อธบิายการเปลีย่นแปลงเชงิปรมิาณและแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร ์ หลักการทางฟิสกิสเ์พือ่อธบิายรูปแบบของพลงังานและการ

เปลีย่นแปลงทางกายภาพ หลักการทางเคมทีีเ่ป็นพืน้ฐานระดับอะตอมและโมเลกลุทีม่อีทิธพิลตอ่การเปลีย่นแปลงตา่งๆ รวมทัง้
ชวีเคมซีึง่เป็นการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในระดับโมเลกลุของสิง่มชีวีติ และกระบวนการด ารงชวีติ 

  

 50102 วทิยาศาสตรช์วีภาพ 
  Integrated Basic Life Sciences 

 พืน้ฐานทางโครงสรา้งของร่างกาย โดยกลา่วถงึกายวภิาคศาสตรร์ะดับมหภาคและจุลภาค สรรีวทิยาของระบบตา่งๆ ใน
ร่างกาย และการประสานงานของระบบตา่งๆ ในการป้องกนัโรค ความตา้นทานตามธรรมชาต ิภมูคิุม้กนัโรค ตลอดจนคณุสมบตั ิและ

ความเกีย่วขอ้งของแบคทเีรยี ไวรัส รา โปรโตซวั และหนอนพยาธทิีม่ปัีญหาสขุภาพ 

  
 50103 สถติแิละการวจิยัส าหรบัวทิยาศาสตรส์ุขภาพ 

  Statistics and Research in Health Sciences 
 คณติศาสตรพ์ืน้ฐานและความรูท้ัว่ไปทางสถติ ิการแจกแจงความถี ่การวัดแนวโนม้เขา้สูส่ว่นกลาง และการวดัการกระจาย 

ความน่าจะเป็นและการสุม่ตวัอยา่ง การทดสอบสมมตฐิาน สหสมัพันธ ์และสมการถดถอย สถติชิพี หลกัการวจิัยเบือ้งตน้และ
กระบวนการวจิัย การประยุกตส์ถติแิละการวจิัยในดา้นวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

  

 50301 การรกัษาพยาบาลเบือ้งตน้ 
  Primary Medical Care 

 การซักถามและบนัทกึประวตัผิูป่้วย การตรวจร่างกาย การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารเพือ่การวนิจิฉัยโรค การปฐมพยาบาล
เบือ้งตน้ การชว่ยเหลอืผูป่้วยกรณีฉุกเฉนิ การรักษาโรคตามขอบเขตทีก่ฎหมายและระเบยีบของกระทรวงสาธารณสขุก าหนดไว ้การ

ใชย้าอยา่งถกูวธิ ีการใหค้วามรูเ้พือ่การดแูลสขุภาพอนามัยดว้ยตนเองแกผู่ป่้วยและครอบครัว ระบบสง่ตอ่ผูป่้วยเพือ่รับการรักษาที่

เหมาะสมเพือ่ป้องกนัโรคแทรกซอ้น การป่วยซ ้าและความพกิารตา่งๆ 

 
  

 



 52203 อนามยัสิง่แวดลอ้ม 

  Environmental Health 
 การจัดหาน ้าสะอาดใหเ้พยีงพอตอ่การใชบ้รโิภคและอปุโภคของประชาชนในเมอืงใหญ่และชนบททีห่า่งไกล วธิกีารก าจัด

ขยะมลูฝอย สิง่ปฏกิลูและน ้าโสโครกจากทีอ่ยู่อาศยั ชมุชนและโรงงานอตุสาหกรรมตา่งๆ ในการสขุาภบิาลทัว่ไป สระอาบน ้าและ
แหลง่เลน่น ้า การสขุาภบิาลอาหาร การควบคมุแมลงและสตัวแ์ทะ การก าจัดและป้องกนัอบุตัเิหต ุรวมทัง้อนัตรายทีเ่กดิจากยาฆา่

แมลงและกมัมันตภาพรังสตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

  
 52204 กฎหมายเกีย่วกบัสาธารณสุข  ส ิง่แวดลอ้ม และนติเิวชศาสตร ์ 

  Law Related to Public Health, Environmental Health and Forensic Medicine 
 กฎหมาย พระราชบญัญัต ิพระราชก าหนด และกฎกระทรวงสาธารณสขุโดยทั่วไปทีใ่ชใ้นการบรหิารงานสาธารณสขุ และ

สิง่แวดลอ้ม  รวมถงึการเรยีนรูก้ารชนัสตูรบาดแผล ชนัสตูรพลกิศพ วธิกีารเขยีนรายงานชนัสตูรบาดแผล และรายงานชนัสตูรพลกิ
ศพ  ตลอดจนการเป็นพยานทางการแพทย ์ 

  

 52302 วทิยาการระบาดและการควบคมุโรค 
  Epidemiology and Disease Control 

 แนวคดิพืน้ฐานของวทิยาการระบาด ธรรมชาตขิองการเกดิโรคภัยไขเ้จ็บในแงน่เิวศนว์ทิยาลกัษณะและการกระจายของ
โรคภัยไขเ้จ็บตามลักษณะของบคุคล สถานที ่และเวลา วธิวีนิจิฉัยปัญหาสาธารณสขุในชมุชน โรงพยาบาลและสถานประกอบการ 

การศกึษาหาสาเหตขุองโรคภัยไขเ้จ็บ และปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การเกดิโรคภัยไขเ้จ็บ วทิยาการระบาดกับการป้องกนัและควบคมุ

โรคตดิเชือ้ โรคไรเ้ชือ้ โรคจากการประกอบอาชพีและภัย รวมทัง้การประยุกตว์ทิยาการระบาดในการพัฒนาคณุภาพชวีติ  
  

 52303 สขุศกึษาและการประชาสมัพนัธง์านสาธารณสขุ 
  Health Education and Public Relations for Public Health Work 

 แนวคดิและทฤษฎพีืน้ฐานทางพฤตกิรรม แนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการและกระบวนการด าเนนิงานสขุศกึษาและการ  
ประชาสมัพันธง์านสาธารณสขุ การวางแผนและประเมนิผลงานสขุศกึษาและการประชาสมัพันธง์านสาธารณสขุเพือ่การพัฒนา

พฤตกิรรมสขุภาพในกลุม่เป้าหมายตา่งๆ การเฝ้าระวงัพฤตกิรรมสขุภาพและการวจัิยทางสขุศกึษาและการประชาสมัพันธง์าน

สาธารณสขุ  
  

 52304   โภชนาศาสตรส์าธารณสขุ 
  Nutrition in Health 

 ความรูด้า้นอาหารและโภชนาการในเชงิแกปั้ญหาแบบผสมผสานและเป็นระบบ การใชอ้าหารในการรักษาโรค ป้องกนัโรค 

และสง่เสรมิสขุภาพของทัง้บคุคล ครอบครัว และชมุชนใหด้ขี ึน้ 
  

 52305 อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
  Occupational Health and Safety 

 ความหมาย ความส าคญั องคป์ระกอบและแนวคดิของานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย การตระหนัก การประเมนิ 

และการควบคมุสิง่แวดลอ้มในการท างาน พษิวทิยาและเออรก์อนมิคิส ์สาเหตขุองการเกดิอบุตัเิหตุ ความสญูเสยีจากอบุตัเิหต ุ 
การป้องกนัอบุตัเิหต ุ อัคคภีัย การป้องกนัอนัตรายจากเครือ่งจักรและไฟฟ้า การเฝ้าระวงัสขุภาพและสิง่แวดลอ้ม การประเมนิ 

ความเสีย่ง มาตรการระบบการจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 
  

 52306 การท างานชุมชนดา้นสาธารณสขุ 
  Public Health Work in the Community 

 แนวคดิและหลักการท างานในชมุชนทีเ่กีย่วขอ้งกับการระดมความร่วมมอืระหวา่งองคก์ร ภาครัฐ เอกชนและชมุชน  

การสง่เสรมิบทบาทขององคก์รชมุชนในการพัฒนาสขุภาพของประชาชน การพัฒนาทักษะทีจ่ าเป็นส าหรับการท างานชมุชน  
ทัง้ในดา้นความเป็นผูน้ า การวเิคราะหช์มุชน การเขา้ถงึชมุชน การปรับใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมในชมุชนและมนุษยสมัพันธ ์ 

เพือ่การพัฒนาสาธารณสขุทีย่ั่งยนืของประชาชนและชมุชน 
  

 52308 พฒันาการของมนุษยแ์ละสุขภาพ 

  Human Development and Health 
 แนวคดิพืน้ฐาน ความสมัพันธร์ะหวา่งสขุภาพของบคุคล ครอบครัวและชมุชน การประยุกตท์ฤษฎ ีและหลักการ 

ดแูลสขุภาพตนเอง ทัง้ทางดา้นสง่เสรมิสขุภาพการป้องกนัโรค การรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟสูภาพ มทีกัษะการใหค้ าแนะน า 
และปรกึษาดา้นสขุภาพ การใหบ้รกิารสขุภาพทีบ่า้น การดแูลสขุภาพแบบองคร์วม การเปลีย่นแปลงจากอทิธพิลของสงัคม  

เศรษฐกจิ การเมอืง เทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งทีส่ง่ผลกระทบตอ่การพัฒนาสขุภาพ รูปแบบบรกิารสขุภาพทีป่รับเปลีย่นพฤตกิรรม 
สขุภาพเพือ่ตอบสนองความตอ้งการทางสขุภาพของประชาชน การพัฒนาบคุคล ชมุชนในการดแูลสขุภาพอนามัยของตน 

ใหเ้หมาะสมกับการเปลีย่นแปลงทางสงัคม 

  
 52309 การสง่เสรมิสขุภาพและการป้องกนัโรค 

  Health Promotion and Disease Prevention 
 แนวคดิ ทฤษฎ ีและหลักการการสง่เสรมิสขุภาพและการป้องกนัโรค ปัจจัยทางพฤตกิรรม สงัคม สภาพแวดลอ้ม  

และองคก์าร ซึง่สง่เสรมิหรอืบั่นทอนสขุภาพ แบบแผนการเจ็บป่วยของประชากร พฤตกิรรมสขุภาพทีเ่ป็นปัญหาในโรคตดิเชือ้ 

และโรคไรเ้ชือ้ กลวธิกีารสง่เสรมิสขุภาพและการป้องกนัโรค สรา้งความเป็นหุน้สว่น ทักษะทีจ่ าเป็นในการด าเนนิการสง่เสรมิ 
สขุภาพและป้องกนัโรค การใชป้ระโยชนจ์ากบทความงานวจัิยเกีย่วกบัการสง่เสรมิสขุภาพและการป้องกนัโรค การระดมพลงั 

ชมุชนและการเสรมิสรา้งสมรรถนะของชมุชนในการแกไ้ขปัญหาสขุภาพ การวางแผนงานโครงการสง่เสรมิสขุภาพและ 
การป้องกนัโรค 



 52402   ประสบการณว์ชิาชพีสาธารณสุข 

  Professional Experience in Public Health 
 การประยกุตแ์นวคดิและหลักการทางการสาธารณสขุสูภ่าคปฏบิตั ิการใชก้รณีศกึษาและสถานการณ์จ าลองเพือ่วเิคราะห์

สถานการณ์และปัญหาทางการสาธารณสขุในการยกระดบัสขุภาพของประชากร การบรูณาการความรูแ้ละประสบการณ์ทางการสาธารณสขุ
เพือ่พัฒนาวชิาชพีสาธารณสขุ จรรยาวชิาชพีสาธารณสขุ การจัดกจิกรรมกลุม่สมัพันธเ์พือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรม  

และภาวะการเป็นผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพ 

  
 53407 การบรหิารงานสาธารณสุข                                   

  Public Health Management 
 ทฤษฎ ีหลักการ และกระบวนการบรหิารงานสาธารณสขุ การวางแผนการจัดองคก์ร การบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษย ์

การสัง่การ การประสานงาน การรายงานผลการด าเนนิงานและการจัดท างบประมาณ การควบคมุงาน รูปแบบและเทคนคิในการ
บรหิารงานสาธารณสขุ ระบบขอ้มลูขา่วสารสาธารณสขุ การประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบรหิารและแนวโนม้การ

บรหิารงานสาธารณสขุ การประยกุตใ์ช ้แนวคดิ หลกัการ และทฤษฎทีางเศรษฐศาสตร ์ทีส่ง่ผลกระทบทางดา้นสาธารณสขุและ

สขุภาพอนามัยในการบรหิารพัฒนางานสาธารณสขุตามการเปลีย่นแปลงทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 
  

 53408 การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน 
  Community  Health  Planning 

 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับการวางแผนงานสาธารณสขุ แนวคดิ หลกัการและกระบวนการวางแผนพัฒนาสาธารณสขุของ

ประเทศไทย ปัจจัยทีใ่ชใ้นการวางแผนงานสาธารณสขุ การวเิคราะหส์ถานการณ์ การก าหนดปัญหา การก าหนดวัตถปุระสงค ์ 
เป้าหมายและกลวธิขีองแผนพัฒนาสาธารณสขุ การวางแผนโครงการสาธารณสขุ การวางแผนเพือ่การปรับปรุงการปฏบิตังิาน

สาธารณสขุ การวางแผนงานสาธารณสขุชมุชน การปรับแผนงานสาธารณสขุเมือ่สถานการณ์เปลีย่นแปลง หลักการด าเนนิงาน 
ตามแผนงานสาธารณสขุ การควบคมุก ากบังาน การนเิทศงาน และการประเมนิผลแผนงาน/โครงการสาธารณสขุ 

  
 55301 การวจิยัส าหรบัการแพทยแ์ผนไทย 

  Research in Thai Traditional Medicine 

 หลกัและวธิกีารวจิัยเบือ้งตน้ ทัง้ในเชงิปรมิาณ และคณุภาพ การประยุกตส์ถติแิละระเบยีบวธิกีารวจัิยไปใชเ้ป็นแนวทาง 
ในการวจิัยทางดา้นการแพทยแ์ผนไทยทีก่อ่ใหเ้กดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง การประยุกตผ์ลงานวจัิยทางการแพทยแ์ผนไทยไปใชใ้น

การปฏบิตังิาน หลกัและวธิกีารสบืคน้สารสนเทศทางการแพทยแ์ผนไทย 
  

 55302 วทิยาศาสตรใ์นการแพทยแ์ผนไทย 

  Related Sciences in Thai Traditional Medicine 
 องคค์วามรูท้างวทิยาศาสตรท์ีใ่ชอ้ธบิายความเป็นเหตเุป็นผลของการแพทยแ์ผนไทยในการตรวจวนิจิฉัย ใหก้ารรักษา 

การสง่เสรมิสขุภาพ การควบคมุป้องกนัโรค และการฟ้ืนฟสูภาพ 
  

 

 55303 สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาการแพทย ์
  Social Science and Medical Anthropology 

 แนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา ระบบความเชือ่เกีย่วกับสขุภาพ ความเจ็บป่วย และการใชบ้รกิาร
สขุภาพ แบบแผนพฤตกิรรมทีม่ผีลตอ่การเจ็บป่วยเป็นโรคและวฒันธรรมการดแูลสขุภาพ การสบืทอดภมูปัิญญาการแพทย ์

พืน้บา้นไทย ววิัฒนาการการใชภ้าษาและสือ่ในการสบืทอดภมูปัิญญาการแพทยพ์ืน้บา้นนานาชาต ิทีเ่ป็นทางเลอืกในการดแูล
สขุภาพ วธิกีารอนุรักษ์และสง่เสรมิภมูปัิญญาการแพทยพ์ืน้บา้นโดยการประยุกตค์วามรูท้างสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาการแพทย ์

  

 55305   ธรรมานามยั 
  Dhamanamai 

            แนวคดิธรรมมานามัย หรอืการสง่เสรมิสขุภาพแบบองคร์วมโดยเนน้กาย จติ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม การประยุกตห์ลกัการ
ดแูลสขุภาพแบบธรรมชาต ิประกอบดว้ยกายานามัย ชวีติานามัย จติตานามัยเพือ่การดแูลสขุภาพในงานสาธารณสขุมลูฐาน และ 

การผดงุครรภแ์ผนไทย 

  
 55306 เภสชัพฤกษศาสตร ์

  Pharmaceutical Botany 
 สณัฐานวทิยาของพชื พฤกษานุกรมวธิาน การเพาะปลกู การขยายพันธุพ์ชืสมนุไพร สมนุไพรในงานสาธารณสขุมลูฐาน   

เภสชัพฤกษเคม ีสารส าคัญในพชืสมนุไพร พพิธิภัณฑพ์ชื เครือ่งยาไทยและเทศ ขอ้มลูการวจัิยทางเภสชัพฤกษศาสตรท์ีส่ าคญั 
  

 55307 การฝึกปฏบิตัเิภสชัพฤกษศาสตรแ์ละเภสชักรรมแผนไทย 

  Practice in Pharmaceutical Botany and Thai Traditional Pharmacy 
 การฝึกปฏบิตัทิางเภสชัพฤกษศาสตร ์การดเูอกลกัษณ์ทางมหาทศัน์ทัง้พชืสดและแหง้ การส ารวจป่าศกึษาพชืสมนุไพร  

การเก็บตวัอย่างพชืสมนุไพร  การจัดท าพพิธิภัณฑพ์ชื การขยายพันธุพ์ชืสมนุไพร การใช ้การดแูลรักษาเครือ่งมอืปรุงยา  
การควบคมุคณุภาพยา การเตรยีมเภสชัวตัถุ  ศลิปะในการปรุงยารูปแบบตา่งๆ  การแตง่ส ีกลิน่ และรส 

  

 55309 จรรยาวชิาชพีและกฎหมายเกีย่วกบัการแพทยแ์ผนไทย 
  Ethics and Laws Related to Thai Traditional Medicine 

 คณุธรรมและจรยิธรรมในการประกอบวชิาชพีการแพทยแ์ผนไทย ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับกฎหมาย กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการแพทยแ์ผนไทยในการประกอบโรคศลิปะ การคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นยา อาหาร เครือ่งส าอาง สถานพยาบาล วตัถมุพีษิและ 



สิง่เสพยต์ดิ พ.ร.บ. คุม้ครองและสง่เสรมิภมูปัิญญาการแพทยแ์ผนไทย และกฎหมายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบวชิาชพี

การแพทยแ์ผนไทย 
  

 55310 นวดแผนไทย 1 
  Thai Traditional Massage 1 

 ประวตัคิวามเป็นมาของการนวด กายวภิาคศาสตรแ์ละสรรีวทิยาส าหรับการนวด ทฤษฎพีืน้ฐานการนวดไทย หลกัและ
วธิกีารนวดแผนไทย แบบราชส านัก แบบเชลยศักดิ ์ภมูปัิญญาพืน้บา้น การนวดสว่นตา่งๆ ของร่างกาย  การนวดเพือ่การสง่เสรมิ

สขุภาพ   การนวดเพือ่การบ าบัดโรค 
  

 55312 ประสบการณว์ชิาชพีการแพทยแ์ผนไทย                                                   

  Professional Experience in Thai Traditional Medicine 
 การประยกุตแ์นวคดิทฤษฎแีละหลกัการเกีย่วกับการบรหิารองคก์ารและการท างานเป็นทมีในการปฏบิตังิานการแพทย์ 

แผนไทย การสรา้งเสรมิคณุธรรมและจรรยาวชิาชพี การใชก้ระบวนการแกไ้ขปัญหาและพัฒนาการปฏบิตังิานอย่างเป็นระบบ  
ตามกจิกรรมทีก่ าหนดใหใ้นลักษณะบรูณาการความรูท้างการแพทยแ์ผนไทย 

  

 55313 ผดงุครรภแ์ผนไทย 

  Thai Traditional Midwifery 

 กายวภิาคศาสตรแ์ละสรรีวทิยาของการตัง้ครรภ ์การปฏสินธแิละการตัง้ครรภ ์การวนิจิฉัยการตัง้ครรภ ์การปฏบิัตติน 
ของหญงิมคีรรภ ์การท าคลอดปกตติามหลักการแพทยแ์ผนไทย วธิกีารดแูลมารดาและทารกระหวา่งตัง้ครรภ ์ระยะกอ่นและ 

หลงัคลอด และวัฒนธรรมความเชือ่เกีย่วกับการเกดิ การอยูไ่ฟ และการปฏบิตัตินของมารดาหลงัคลอด 
  

 55314 เภสชักรรมแผนไทย 
  Thai Traditional Pharmacy 

 จรรยาเภสชั หลักเภสชักรรมแผนไทย เภสชัวตัถ ุสรรพคณุเภสชั คณาเภสชั และเภสชักรรมไทย โครงสรา้ง 

ต ารับยาไทย การตัง้ต ารับยา การวเิคราะหต์ ารับยา การปรุงยาและจ่ายยาตามใบสัง่ ยาจากสมนุไพรตามบัญชยีาหลกัแหง่ชาต ิ 
ยาสามัญประจ าบา้น สมนุไพรในงานสาธารณสขุมูลฐาน การขึน้ทะเบยีนต ารับยาของไทย หลักและวธิกีารผลติยาแผนไทย 

ในระดบัครัวเรอืนและอตุสาหกรรม 
 

 55315 นวดแผนไทย 2 
  Thai Traditional Massage 2 

 หลกัการและทฤษฎกีารนวดเพือ่การบ าบดัโรค การตรวจ การวนิจิฉัย การวเิคราะหส์มฏุฐาน การเทยีบเคยีงอาการและ 

โรคกบัศาสตรก์ารแพทยแ์ผนปัจจบุนัหรอืการแพทยท์างเลอืก วธิกีารรักษา การฟ้ืนฟ ูการใหค้ าแนะน า การสง่ตอ่ผูป่้วย การใชย้า
สมนุไพรประกอบการนวด 

  
 55316 การฝึกปฏบิตันิวดแผนไทย                                                                                            

  Practice in Thai Traditional Massage 

 การฝึกปฏบิตัดิว้ยศาสตรท์างการนวดแผนไทย เกีย่วกบัการซักประวตั ิการตรวจร่างกาย การตรวจประเมนิทางดา้น 
การนวด การวนิจิฉัย การบ าบดัโรค การป้องกนัโรค การฟ้ืนฟ ูการใหค้ าแนะน า การบนัทกึขอ้มลู งานเวชระเบยีน การสง่ตอ่ผูป่้วย  

ทัง้ในสถานพยาบาลและสถานบรกิารสขุภาพทางการแพทยแ์ผนไทย 
  

 55317 เวชกรรมแผนไทย 1 
  Thai Traditional Therapy 1 

 ปรัชญา แนวคดิและทฤษฎกีารแพทยแ์ผนไทย จรรยาแพทย ์องคค์วามรูแ้ละสาระส าคัญในคัมภรีแ์พทยแ์ผนไทย  

และศพัทท์างการแพทยแ์ผนไทย 
 

 55318 เวชกรรมแผนไทย 2                                                                                                 
  Thai Traditional Therapy 2 

 การประมวลองคค์วามรู ้และบรูณาการจากคมัภรีแ์พทยแ์ผนไทย หลักการรักษาดว้ยศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทย การตรวจ 

การวนิจิฉัย การวเิคราะหส์มฏุฐาน การบ าบดัโรค การป้องกนัโรค การฟ้ืนฟ ูการใหค้ าแนะน า การสง่ตอ่ผูป่้วย และการเทยีบเคยีง
อาการและโรคกับศาสตรก์ารแพทยแ์ผนปัจจุบนัหรอืการแพทยท์างเลอืก 

  
 55319 การฝึกปฏบิตัเิวชกรรมแผนไทย                                                                                          

  Practice in Thai Traditional Therapy 
 การฝึกปฏบิตัดิว้ยศาสตรท์างเวชกรรมแผนไทย เกีย่วกับการซักประวตั ิการตรวจร่างกาย การวนิจิฉัย การบ าบดัโรค  

การป้องกนัโรค การฟ้ืนฟ ูการใหค้ าแนะน า การบนัทกึขอ้มลู งานเวชระเบยีน การสง่ตอ่ผูป่้วย ทัง้ในสถานพยาบาลและ 

สถานบรกิารสขุภาพทางการแพทยแ์ผนไทย 
  

 55320 รา่งกายมนุษย ์
  Anatomy and Physiology 

 ศกึษากายวภิาค สรรีวทิยาในคนปกตแิละในภาวะเกดิพยาธสิภาพ การตรวจประเมนิ การปฐมพยาบาล และการให ้

ค าแนะน าเพือ่ป้องกนัการเกดิโรคของระบบกระดกู ขอ้ตอ่ ระบบกลา้มเนือ้ ระบบประสาท ระบบไหลเวยีนโลหติ ระบบหายใจ ระบบ
ยอ่ยอาหาร ระบบขับถา่ย ระบบสบืพันธุ ์ระบบตอ่มไรท้อ่ และระบบภมูคิุม้กนั 

 


