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ค าน า 
 

 ชุดวชิา 55312 ประสบการณ์วชิาชีพการแพทยแ์ผนไทย เป็นชุดวชิาท่ีมุ่งเนน้ใหน้กัศึกษาได้
ฝึกปฎิบติัใหเ้กิดทกัษะทางดา้นวชิาชีพการแพทยแ์ผนไทย อาทิ เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การ
นวดไทย การผดุงครรภไ์ทย การประกอบธุรกิจและวชิาชีพอิสระ การพฒันาวชิาชีพและการพฒันา
การแพทยแ์ผนไทยสู่สากล ก ารประยกุตแ์นวคิด หลกัการ องคค์วามรู้ ทกัษะและประสบการณ์
ทางดา้นการแพทยแ์ผนไทยอยา่งเป็นระบบในการแกไ้ขปัญหา การปฏิบติังานในลกัษณะบูรณาการ 
ตลอดจนการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การพฒันาบุคลิกภาพ การบริหารองคก์าร การ
ท างานเป็นทีม และการปลูกฝังแนวคิดการอนุรักษภ์ูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทย  
 คู่มือการฝึกปฏิบติัชุดวชิา 55312 ประสบการณ์วชิาชีพการแพทยแ์ผนไทย จดัท าข้ึนเพื่อให้
นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวชิาน้ีไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการฝึกปฏิบติัตามมอบหมาย (ลกัษณะ
กรณีศึกษา) และจดัท ารายงานจากกรณีศึกษา (Case Study)จ านวนไม่ต ่ากวา่ 10 case นกัศึกษาจึง
ควรศึกษารายละเอียด ขั้นตอนการฝึกปฏิบติั และการวางแผนการฝึกปฏิบติั ภายใตก้ารควบคุมและ
ดูแลของอาจารยค์วบคุมการฝึกปฏิบติั ณ สถานบริการสุขภาพทางการแพทยแ์ผนไทย นอกจากน้ี
นกัศึกษาจะตอ้งฝึกปฏิบติัใหค้รอบคลุมถึงการฝึกดว้ยตนเอง และการฝึกอบรมเขม้ตามท่ี
มหาวทิยาลยัก าหนด  
 คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวชิาประสบการณ์วชิาชีพการแพทยแ์ผนไทย หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่
นกัศึกษาจะไดรั้บประโยชน์และแนวทางจากคู่มือการฝึกปฏิบติัฯ สามารถ ฝึกปฏิบติั จดัท ารายงาน
กรณีศึกษา มีทกัษะและประสบการณ์ทางดา้นวชิาชีพการแพทยแ์ผนไทย สอด คลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องชุดวชิาทุกประการ 
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ช่ือวชิา                         ประสบการณ์วชิาชีพการแพทยแ์ผนไทย 
รหัสวชิา                     55312 
จ านวนหน่วยกติ         6 หน่วยกิต 
ประธานชุดวชิา          อาจารยพ์วงผกา  ตนักิจจานนท์ 
 
1.     ค าอธิบาย วตัถุประสงค์ชุดวชิา 

1.1   ค าอธิบายชุดวชิา 55312 ประสบการณ์วชิาชีพการแพทยแ์ผนไทย 
การประยกุตห์ลกัการ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารองคก์าร และการท า 

งานเป็นทีมในการปฏิบติังานการแพทยแ์ผนไทย การสร้างเสริมคุณธรรมและจรรยาวชิาชีพ การใช้
กระบวนการแกปั้ญหาและพฒันาการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบตามกิจกรรมท่ีก าหนดใหใ้น
ลกัษณะบูรณการความรู้ทางการแพทยแ์ผนไทย 

1.2   วตัถุประสงค์ชุดวชิา 
1.2.1 เพื่อตระหนกัถึงความส าคญัของการท างานเป็นทีมและมีทกัษะในการบริหาร 

องคก์าร  
1.2.2 เพื่อการพฒันาบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกบัการปฏิบติังานทางการแพทย ์

แผนไทย 
1.2.3 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจรรยาวชิาชีพท่ีเหมาะสมกบัการปฏิบติังานทาง 

การแพทยแ์ผนไทย 
1.2.4 เพื่อใหส้ามารถประยกุตห์ลกัการและองคค์วามรู้ทางการแพทยแ์ผนไทย 

อยา่งเป็นระบบในการแกไ้ขปัญหา การปฏิบติังานในลกัษณะบูรณการ 
2.    ประเภท วธีิการฝึกปฏิบัติ จ านวนช่ัวโมงในการฝึกปฏิบัติ  

ส าหรับชุดวชิา55312 ประสบการณ์วชิาชีพการแพทยแ์ผนไทย ไดก้ าหนดใหน้กัศึกษาฝึก
ปฏิบติั ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ การฝึกดว้ยตนเอง การฝึกตามมอบหมายและการฝึกอบรมเขม้  
รวม 360 ชัว่โมง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1  การฝึกด้วยตนเอง หมายถึง การฝึกปฏิบติัของนกัศึกษาดว้ยตนเอง เพื่อเตรียมความ
พร้อมท่ีจะเขา้สู่การฝึกตามมอบหมายและการฝึกอบรมเขม้ โดยการศึกษาทบทวนและประยกุต์
ความรู้จากเอกสารการสอนชุดวชิา และส่ือการสอนอ่ืน ๆ ประจ าชุดวชิาท่ีเรียนผา่นมาทั้งหมดข อง
หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทย มสธ . จะตอ้งฝึกปฏิบติัดว้ยตนเองไม่นอ้ยกวา่ 200 ชัว่โมง ต่อภาค
การศึกษา  

2.2  การฝึกตามมอบหมายหรือการฝึกปฏิบัติลกัษณะกรณศึีกษา  เป็นการบูรณาการทฤษฎี 
องคค์วามรู้ ทกัษะและประสบการณ์ทางดา้นแพทยแ์ผนไทย โดยจดัท าcaseศึกษาจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 
10 case แบ่งเป็น เวชกรรม 5 case หตัถเวช 5 case   และผดุงครรภ ์ซ่ึงผดุงครรภอ์าจจะอยูใ่นการเก็บ



 

case เวชกรรมและ หตัถเวช ได ้   โดยcaseท่ีนกัศึกษาท าการรักษาจะตอ้งเป็นผูป่้วยท่ีมารับการรักษา 
ณ. สถานบริการสุขภาพทางดา้นการแพทยแ์ผนไทยและอยูภ่ายใตก้ารดูแลจากอาจารยป์ระจ าศูนย์
ฝึก  ระยะเวลาในการฝึกปฏิบติัไม่นอ้ยกวา่ 80 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา 

2.3   การฝึกอบรมเข้ม เป็นการบูรณาการองคค์วามรู้ ความสามารถ พฒันาทกัษะส่วน
บุคคลและการท างานเป็นทีม การวเิคราะห์สถานการณ์จ าลองเพื่อการแกไ้ขปัญหา การจดัการ
วางแผนด าเนินงานและพฒันางานอยา่งเป็นระบบภายใตก้ารดูแลของอาจารยค์วบคุมการฝึกอบรม
เขม้ ตามวนั เวลา ท่ีแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ ณ . มหาวทิยาลยัหรือสถานท่ีท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด  เป็น
ระยะเวลา 5 วนั 
3.    ส่ือประจ าชุดวชิา 

ประกอบดว้ยเอกสารการสอนและวซีีดีประกอบชุดวชิา 55312  ประสบการณ์วชิาชีพ
การแพทยแ์ผนไทย ดงัน้ี 

3.1   เอกสารสอนชุดวชิา 55312 ประสบการณ์วชิาชีพการแพทยแ์ผนไทย ประกอบดว้ย 
เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม การพฒันาบุคลิกภาพ การบริหารองคก์าร 
การท างานเป็นทีม การคน้ควา้และการแกปั้ญหาในวชิาชีพ แนวทางการประกอบวชิาชีพและการ
พฒันาวชิาชีพการแพทยแ์ผนไทย การอนุรักษภ์ูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทย และแนวทางการพฒันา
การแพทยแ์ผนไทยสู่สากล จ านวน 15 หน่วย 

3.2   ส่ือซีดีประกอบชุดวชิา 55312  ประสบการณ์วชิาชีพการแพทยแ์ผนไทย 9 รายการ 
รายการท่ี 1 การสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับแพทยแ์ผนไทย  
รายการท่ี 2 แนวทางการประกอบวชิาชีพเวชกรรมไทย 
รายการท่ี 3 แนวทางการประกอบวชิาชีพเภสัชกรรมไทย 
รายการท่ี 4 แนวทางการประกอบวชิาชีพการนวดไทย 
รายการท่ี 5 แนวทางการประกอบวชิาชีพผดุงครรภไ์ทย 
รายการท่ี 6 แนวทางการประกอบวชิาชีพการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ 
รายการท่ี 7 แนวทางการประกอบธุรกิจและวชิาชีพอิสระทางการแพทยแ์ผนไทย 
รายการท่ี 8 การศึกษาและอนุรักษภ์ูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทย 
รายการท่ี 9 แนวทางการพฒันาการแพทยแ์ผนไทยสู่สากล 

4.    การประเมินผลชุดวชิา  
การประเมินผลชุดวชิาประสบการณ์วชิาชีพการแพทยแ์ผนไทย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

การประเมินผลภาคทฤษฎีและการประเมินผลภาคปฏิบติั  
4.1   การประเมินผลภาคทฤษฎี เป็นการประเมินผลดว้ยการสอบลกัษณะขอ้สอบปรนยั  

5 ตวัเลือก คิดเป็นร้อยละ 40 ของคะแนนทั้งหมด นกัศึกษาตอ้งเขา้สอบไล่ตาม วนั เวลา ณ .  สนาม
สอบท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 



 

4.2  การประเมินผลภาคปฏิบัติ  คิดเป็นร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมด โดยประเมินผลจาก 
การฝึกปฏิบติัลกัษณะกรณีศึกษาท่ีไดรั้บมอบหมาย การจดัท ารายงาน กรณีศึกษา และการฝึกปฏิบติั
ตามกิจกรรมระหวา่งการเขา้รับการฝึกอบรมเขม้ประสบการณ์วชิาชีพการแพทยแ์ผนไทย  
 
5.   สถานทีฝึ่กปฏิบัติ 

เน่ืองจากก าหนดการฝึกปฏิบติัไวเ้ป็น 3 ประเภท คือ การฝึกดว้ยตนเอง การฝึกตามมอบ 
หมาย และการฝึกอบรมเขม้ ดงันั้นสถานท่ีฝึกปฏิบติัจึงถูกก าหนดข้ึนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการฝึก
ปฏิบติัในแต่ละประเภท 

5.1     การฝึกด้วยตนเอง การศึกษาและฝึกดว้ยตนเอง ณ. สถานท่ีพกั/ท่ีท างานของนกัศึกษา 
5.2    การฝึกตามมอบหมายหรือฝึกปฏิบัติลกัษณะกรณศึีกษา      ณ. สถานบริการสุขภาพ 

ทางการแพทยแ์ผนไทย ไดแ้ก่ โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือคลินิกท่ีใหบ้ริการทางการแพทย์
แผนไทยทั้งภาครัฐและเอกชน หรือศูนยบ์ริการการศึกษาเฉพาะกิจ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช หรือส านกังานสาธารณสุข จงัหวดั หรือสาธารณสุขอ าเภอ หรือ
สถานีอนามยัท่ีใหบ้ริการทางดา้นการแพทยแ์ผนไทย ทั้งน้ีสถานท่ีบริการสุขภาพทางดา้นการแพทย์
แผนไทยดงักล่าวตอ้งมีแพทยแ์ผนไทยหรือแพทยแ์ผนไทยประยกุตป์ระจ า (แพทยแ์ผนไทยคือ 
แพทยแ์ผนไทย  ท่ีมีใบประกอบโรคศิลปะ    สาขาการแพทยแ์ผนไทย      ประเภทเวชกรรมไทย  
แพทยแ์ผนไทยประยกุต ์คือ แพทยแ์ผนไทยประยกุต ์ท่ีมีใบประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์
แผนไทยประยกุต)์ 

5.3    การฝึกอบรมเข้ม การฝึกปฏิบติัภายใตก้ารดูแลของอาจารยส์าขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
ณ.มหาวทิยาลยัหรือสถานท่ีท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด ซ่ึงมหาวทิยาลยัจะแจง้ให้นกัศึกษาทราบโดยตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายละเอยีดการฝึกปฏิบตั ิ
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
การฝึกด้วยตนเอง 

1. วตัถุประสงค์  เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถ 
1.1   ศึกษาและทบทวนความรู้จากเอกสารการสอนและส่ือการสอนอ่ืนของชุดวชิา ตลอด

หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทย มสธ. 
1.2   ประยกุตแ์ละบูรณาการองคค์วามรู้ทางการแพทยแ์ผนไทยจากเอกสารการสอนและส่ือ

การสอนอ่ืนของชุดวชิา ตลอดหลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทย มสธ . กบัต าราและคมัภีร์ทางการแพทย์
แผนไทยไดอ้ยา่งเหมาะสมและถูกตอ้ง 
2. วธีิด าเนินการ 

2.1   ศึกษาเอกสารการสอนชุดท่ีมีทั้งหมดตลอดหลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทย มสธ. 
โดยเฉพาะชุดวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสบการณ์วชิาชีพการแพทยแ์ผนไทย และการฝึกปฏิบติัลกัษณะ
กรณีศึกษาก่อนเขา้รับการฝึกตามมอบหมายและการฝึกอบรมเขม้ ไดแ้ก่ 
 ชุดวชิา 55304 แนวคิดและทฤษฎีการแพทยแ์ผนไทย 
 ชุดวชิา 55305 ธรรมนามยั 
 ชุดวชิา 55307 การฝึกปฏิบติัเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย 
 ชุดวชิา 55308 เวชกรรมแผนไทย 
 ชุดวชิา 55310 นวดแผนไทย 
 ชุดวชิา 55311 การฝึกปฏิบติัเวชกรรมและนวดแผนไทย 
 ชุดวชิา 55312 ประสบการณ์วชิาชีพการแพทยแ์ผนไทย 

2.2 ศึกษาวซีีดีประจ าและประกอบชุดวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสบการณ์วชิาชีพการแพทย  ์
แผนไทย และการฝึกปฏิบติัลกัษณะกรณีศึกษาก่อนเขา้รับการฝึกตามมอบหมายและการฝึกอบรม
เขม้ ไดแ้ก่ 
 วซีีดีประจ าชุดวชิา 55307 การฝึกปฏิบติัเภสัชพฤกษศาสตร์ศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย  
 วซีีดีประจ าชุดวชิา 55308 เวชกรรมแผนไทย 
 วซีีดีประจ าชุดวชิา 55310 นวดแผนไทย 
 วซีีดีประจ าชุดวชิา 55311 การฝึกปฏิบติัเวชกรรมและนวดแผนไทย 
 วซีีดีประจ าชุดวชิา 55312 ประสบการณ์วชิาชีพการแพทยแ์ผนไทย 

2.3 การฝึกปฏิบติัดว้ยตนเองตามแนวทางการซกัประวติั การตรวจร่างกาย การวนิิจฉยั และ  
การบ าบดัรักษาโรค จากเอกสารการสอนและวซีีดีประจ าชุดวชิา 55308 เวชกรรมแผนไทย ชุดวชิา 
55310 นวดแผนไทย และชุดวชิา 55311 การฝึกปฏิบติัเวชกรรมและนวดแผนไทย 

2.4  การแสวงหาองคค์วามรู้อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแพทยแ์ผนไทย และการฝึกปฏิบติั 
ลกัษณะกรณีศึกษา ไดแ้ก่ ต าราทางการแพทยแ์ผนไทย และคมัภีร์แพทยแ์ผนไทย 



 

 
3. การประเมินผล 

ประเมินผลตนเองจากการฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง  
 

แบบประเมินผลการฝึกด้วยตนเอง 
 

กจิกรรมทีต้่องปฏิบัติ หมายเหตุ 
1. วางแผนการฝึกปฏิบติั  
2. ศึกษาเอกสารการสอนชุดวชิาท่ีเก่ียวขอ้งก่อนเขา้รับการฝึกปฏิบติั  
3. ดูวซีีดีประจ าชุดวชิาท่ีเก่ียวขอ้งก่อนเขา้รับการฝึกปฏิบติั  
4. ฝึกปฏิบติัดว้ยตนเองตามแนวทางท่ีก าหนดในเอกสารการสอนและวซีีดี
ประจ าชุดวชิา 

 

5. ศึกษาต าราและคมัภีร์ทางการแพทยแ์ผนไทย  
6. อ่ืนๆ……………………………………….  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
การฝึกตามมอบหมาย 

(การฝึกปฏิบัติลกัษณะกรณศึีกษา) 
1. วตัถุประสงค์ เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถ 

 1.1 มีทกัษะในการรักษาโรค ในกรณีศึกษาทางเวชกรรมไทย  หตัถเวชกรรมไทย และผดุง
ครรภไ์ทย   สามารถซกัประวติั ตรวจวนิิจฉยัโรค  วางแผนการรักษาโรค  รักษาโรคใน
สถานพยาบาล  มีการเลือกใชย้าไดถู้กตอ้งเหมาะสม และเลือกส่งผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  โดยยดึหลกั
คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณของแพทยแ์ผนไทย 
 1.2  ศึกษา วเิคราะห์ วนิิจฉยั ความเจบ็ป่วยเพื่อหาสมุฏฐานของโรค และแนวทางการ
บ าบดัรักษาโรคโดยทฤษฎีทางการแพทยแ์ผนไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมตามเอกสารการ
สอนชุดวชิาการแพทยแ์ผนไทยของ มสธ. และจากต าราหรือคมัภีร์ทางการแพทยแ์ผนไทย 

1.3  บูรณาการทฤษฎี องคค์วามรู้ ทกัษะและประสบการณ์ทางดา้นการแพทยแ์ผนไทย มา
ใชใ้นการฝึกปฏิบติัใน case study ท่ีศึกษา 
2. วธีิด าเนินการ 

2.1  จดัท าตารางเวลาส าหรับการฝึกตามมอบหมาย (การฝึกปฏิบติัลกัษณะกรณีศึกษา) โดย
จะตอ้งฝึกปฎิบติั ไม่นอ้ยกวา่ 80 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา ถา้กรณีฝึกปฎิบติั 8 ชัว่โมงต่อวนัจะตอ้ง
ใชเ้วลาในการฝึกปฎิบติัจ านวน 10 วนัต่อภาคการศึกษา ดงันั้นนกัศึกษาสามารถวางแผนการฝึก
ปฎิบติัดว้ยตนเองหรือร่วมกบัอาจารยค์วบคุมการฝึกปฎิบติัได้  

2.2 น าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาและทบทวนชุดวชิาตลอดหลกัสูตรแพทยแ์ผนไทย โดย  
เฉพาะชุดวชิาและส่ือวซีีดีประจ าชุดวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสบการณ์วชิาชีพการแพทยแ์ผนไทยและ
การฝึกปฎิบติัลกัษณะกรณีศึกษา น ามาประยกุตแ์ละบูรณาการกบัองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากต ารา
การแพทยแ์ผนไทยและคมัภีร์แพทยแ์ผนไทยท่ีเป็นท่ียอมรับในวชิาชีพการแพทยแ์ผนไทย 
(รายละเอียดต าราการแพทยแ์ผนไทยและคมัภีร์แพทยแ์ผนไทย สามารถศึกษาไดจ้ากเอกส ารการ
สอนชุดวชิา 55312 ประสบการณ์วชิาชีพการแพทยแ์ผนไทย หน่วยท่ี 14 การศึกษาและการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทย) เพื่อมาใชใ้นการฝึกปฎิบติั 

2.3 เขา้รับการฝึกตามมอบหมาย (การฝึกปฏิบติัลกัษณะกรณีศึกษา) ตาม วนั เวลา ท่ีนกั 
ศึกษาวางแผนไว ้ณ . สถานบริการสุขภาพทางการแพทยแ์ผนไทย ภายใตก้ารควบคุมดูแลของ
อาจารยค์วบคุมการฝึกปฎิบติั ซ่ึงตอ้งเป็นแพทยแ์ผนไทยท่ีมีใบประกอบโรคศิลปะเวชกรรมไทย 
หรือแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์ท่ีมีใบประกอบโรคศิลปะแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์และตอ้งไม่เป็น
นกัศึกษาแพทยแ์ผนไทยท่ีก าลงัศึกษาหลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทย มสธ . แมจ้ะมีใบประกอบโรค
ศิลปะก็ตาม ตลอดจนสถานท่ีฝึกปฎิบติัอาจเป็นสถานท่ีนกัศึกษาท างานอยูห่รือสถานท่ีฝึกงานอ่ืนก็
ไดท่ี้มีการบริการทางดา้นการแพทยแ์ผนไทย 



 

2.4  บนัทึกการฝึกปฏิบติัตามมอบหมายตามแบบการบนัทึกการฝึกปฎิบติั ตามแบบฟอร์ม  
ในภาคผนวก จ. 
 

2.5  การฝึกปฎิบติัใหน้กัศึกษาเนน้ทกัษะในการซกัประวติั การตรวจร่างกาย การตรวจ 
เฉพาะโรค การวนิิจฉยั และแนวทางการบ าบดัรักษาโรค ตามแบบบนัทึกผูป่้วยดา้นเวชกร รมแผน
ไทย ตามแบบฟอร์มในภาคผนวก ก . เพื่อใหเ้กิดทกัษะและประสบการณ์ตามกรรมวธีิของแพทย์
แผนไทยก่อนท่ีจะท าการศึกษาลกัษณะกรณีศึกษา 
 2.6  ใหน้กัศึกษาเก็บ case studyจ านวน 10 case ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดให ้ในภาคผนวก 
ก. ประกอบดว้ยการซกัประวติั ตามสมุฏฐานวนิิจฉยั  ประวติัส่วนตวั  อาการส าคญั  ประวติัปัจจุบนั 
ประวติัอดีต  ประวติัครอบครัว  ประวติัส่วนตวั  ประวติัประจ าเดือน (กรณีเพศหญิง) การตรวจ
ร่างกาย Vital  signs  การตรวจร่างกายตามระบบ การตรวจเฉพาะท่ี การวนิิจฉยัโรคตามธาตุ
สมุฏฐาน ตามหมอสมมุติ ตามคมัภีร์แพทยแ์ผนไทย     การวางแผนการรักษา  แนวทางการรักษาทั้ง
ทางเวชกรรมไทยและหตัถบ าบดัไทย  การติดตามผลการรักษาคร้ังท่ี 1- 3(ในกรณีท่ีติดตามได)้ สรุป
ผลการรักษา การวเิคราะห์วจิารณ์ ในแต่ละcase จะตอ้งท าใหค้รบทุกกระบวนการท่ีก าหนดให้  

 
2.7 จดัท ารายงานกรณีศึกษา ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดในคู่มือฝึกปฏิบติัจ านวน    1 ฉบบั
ส าเนาอีก 1 ฉบบั ส่งอาจารยค์วบคุมการฝึกอบรมเขม้ประสบการณ์วชิาชีพการแพทยแ์ผน
ไทย ก าหนดส่งในวนัแรกของการฝึกอบรมเขม้ประสบการณ์วชิาชีพการแพทยแ์ผนไทย 

 2.8   การเขา้รับการฝึกตามมอบหมาย (การฝึกลกัษณะกรณีศึกษา) นกัศึกษาจะตอ้งปฏิบติั
ดงัน้ี 

2.8.1      แต่งกายใหสุ้ขภาพเพื่อใหค้วามเคารพสถานท่ี 
2.8.2    รายงานตวัต่ออาจารยค์วบคุมการฝึกปฏิบติั ณ สถานท่ีบริการสุขภาพทาง 

การแพทยแ์ผนไทยท่ีนกัศึกษาเขา้รับการฝึกปฏิบติั 
2.8.3  ขอค าปรึกษาและค าแนะน าจากอาจารยค์วบคุมการฝึกปฏิบติั เม่ือพบ  

ปัญหาหรือขอ้ขดัขอ้งในการฝึกปฏิบติั 
2.8.4 ฝึกปฏิบติัใหค้รบตามจ านวนชัว่โมงท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด คือไม่นอ้ยกวา่  

80 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา 
2.8.5  ภายหลงัการฝึกปฏิบติัใหอ้าจารยค์วบคุมการฝึกปฏิบติัลงนามรับรองการ 

ฝึกปฏิบติัลกัษณะกรณีศึกษา ตามแบบฟอร์มภาคผนวก ง . และลงนามรับรองการบนัทึกการฝึก
ปฏิบติัของนกัศึกษาตามแบบฟอร์มภาคผนวก จ . ทั้งน้ีใหป้ระเมินผลการฝึกปฏิบติัลกัษณะ
กรณีศึกษาใหก้บันกัศึกษา เอกสารท่ีอาจารยค์วบคุมการฝึกปฏิบติัลงน ามรับรองและประเมินผล ให้
นกัศึกษาแนบในรายงานกรณีศึกษาตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดในคู่มือการฝึกปฏิบติัดว้ย  



 

2.9 แนวทางการเก็บcase  
 2.9.1 case เวชกรรมไทย ครอบคลุม : ระบบทางเดินอาหาร , ระบบทางเดิน
หายใจ ,ระบบผวิหนงั ,ระบบปัสสาวะ , โรคเก่ียวกบักระดูกและขอ้ ,โรคเด็ก , โรคสตรี , 
โรคบุรุษ , ไข ้ , โรคท่ีเก่ียวกบัลมต่างๆ และ หวัใจและหลอดเลือด เภสัชกรรมไทย การ
ฝึกงานในส่วนของเวชกรรมจะคลอบคลุม : การซกัประวติั ตรวจร่างกาย การวนิิจฉยัโรค
การจ่ายยา , การตั้งต ารับน ้ากระสายยา และ ยาสมุนไพรและยาต ารับท่ีใชใ้นโรงพยาบาล 
 2.9.2 case หตัถเวชกรรมไทย พยายามเก็บcaseทุกโรคท่ีตอ้งใชก้ารท าหตัถบ าบดัท่ี
พบในสถานท่ีฝึกงานโดยเฉพาะอยา่งยิง่case ท่ีพบบ่อย 10 อาการโรคยกตวัอยา่งเช่น 
จบัโปงเข่าแหง้ , จบัโปงเข่าน ้า , ไมเกรน , ลมปลายปัตคาดสัญญาณ 1หลงั , ลมปลาย
ปัตคาดสัญญาณ 3 หลงั ,ลมปลายปัตคาดสัญญาณ 4 หลงั ,ลมปลายปัตคาดสัญญาณ 5 
หลงั , อมัพฤกษ ์/ อมัพาต , ไหล่ติด และลมปลายปัตคาคบ่าและโคง้คอ 
  

3. การประเมินผล  
อาจารยค์วบคุมการฝึกปฏิบติัจะท าหนา้ท่ีในการดูแลและใหค้ าแนะน านกัศึกษา และประเมิน

ทกัษะการฝึกปฏิบติัของนกัศึกษาในช่วงระยะเวลาการฝึกตามมอบหมาย ตามแบบประเมินผลการ
ฝึกปฏิบติัลกัษณะกรณีศึกษา หนา้ท่ี 17 (การฝึกปฏิบติัลกัษณะกรณีศึกษา) โดยสัดส่วนคะแนนใน
การฝึกตามมอบหมายคิดเป็นร้อยละ 10 ของคะแนนทั้งหมด 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รูปแบบการเขียนรายงานกรณศึีกษา 

 
รูปแบบการเขียนรายงานกรณีศึกษา ประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัน้ี 
1.    ปกรายงาน (ภาคผนวก ก.) 
2.    แบบรับรองการฝึกปฏิบติัลกัษณะกรณีศึกษา (ภาคผนวก ง.) 
3.    ค าน า 
4.    สารบญั 
5.   สรุป case study ( ภาคผนวก ข. ) 
6.  case study 10 case ( ภาคผนวก ข. ) 
7.   แบบประเมินผลการฝึกปฏิบติัลกัษณะกรณีศึกษา (ตามตวัอยา่งหนา้ 16 ) 
8.   บรรณานุกรม 
9.  ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

รายละเอยีดหัวข้อรายงานกรณศึีกษา 
1.    ปกรายงาน (ภาคผนวก ก.) ประกอบดว้ย 

1.1  รายงานกรณีศึกษา 
1.2 ช่ือเร่ือง 
1.3 ช่ือนกัศึกษา และเลขประจ าตวันกัศึกษา 
1.4 เสนอสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
1.5 ภาคการศึกษา หมายถึง ภาคการศึกษาท่ีนกัศึกษาลงทะเบียน ชุดวชิา 55312 ประสบ 

การณ์วชิาชีพการแพทยแ์ผนไทย 
2.    แบบรับรองการฝึกปฏิบัติลกัษณะกรณศึีกษา (ภาคผนวก ง.) 
3.  ค าน า เป็นส่วนท่ีอธิบายถึงปัญหาและเหตุผลของการท่ีท าการศึกษาลกัษณะกรณีศึกษา (Case 
Study)  เนน้ความส าคญัของการศึกษา รวมถึงวตัถุประสงค ์ซ่ึงอธิ บายถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา
ใหช้ดัเจนและมีขอบเขตแน่นอน ใหล้งช่ือนกัศึกษาก ากบัดว้ย 
4. สารบัญ เป็นส่วนท่ีแสดงเลขหนา้ของเน้ือหาส่วนต่าง ๆ ทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นรายงานกรณีศึกษา  
5. สรุป case study  ประกอบดว้ยล าดบัท่ีของcase 10 case อาการส าคญัท่ีน าผูป่้วยมาพบหมอ  

การวนิิจฉยัตามธาตุสมุฏฐาน ตามหมอสมมุติ ตามคมัภีร์แพทยแ์ผนไทย    จ านวนคร้ังของการ
ติดตาม  แนวทางการรักษา จ่ายยา หรือ หตัถบ าบดั ( ตามแนวทางการสรุป case ภาคผนวก ก. ) 

 
6. case study : จ านวน 10 case ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดใหใ้นภาคผนวก ข . ประกอบดว้ยการซกั

ประวติั ตามสมุฏฐานวนิิจฉั ย  ประวติัส่วนตวั  อาการส าคญั  ประวติัปัจจุบนั  ประวติัอดีต  
ประวติัครอบครัว  ประวติัส่วนตวั  ประวติัประจ าเดือน (กรณีเพศหญิง) การตรวจร่างกาย Vital  
signs  การตรวจร่างกายตามระบบ การตรวจเฉพาะท่ี การวนิิจฉยัโรคตามธาตุสมุฏฐาน ตาม
หมอสมมุติ ตามคมัภีร์แพทยแ์ผนไทย     การวางแผนการรักษา  แนวทางการรักษาทั้งทางเวช
กรรมไทยและหตัถบ าบดัไทย  การติดตามผลการรักษาคร้ังท่ี 1- 3(ในกรณีท่ีติดตามได)้สรุป
ผลการรักษา การวเิคราะห์วจิารณ์ ในแต่ละcase จะตอ้งท าใหค้รบทุกกระบวนการท่ีก าหนดให้ 

รายละเอยีดแนวทางการวเิคราะห์วจิารณ์ :  
ในส่วนท่ีเป็นการวเิคราะห์หรือวจิารณ์เหตุปัจจยั หรือสมุฏฐานความเจบ็ป่วยของผูป่้วยวา่  

สมุฏฐานใดเป็นท่ีตั้งแรกเกิดของโรคในผูป่้วยท่ีท าการศึกษา สามารถวเิคราะห์อธิบายความสัมพนัธ์
ในแต่ละสมุฏฐาน ไดแ้ก่ ธาตุสมุฏฐาน อายสุมุฏฐาน อุตุสมุฏฐาน กาลสมุฏฐาน และประเทศ
สมุฏฐาน ยงัสาม ารถวเิคราะห์ความเช่ือมโยงสัมพนัธ์ในสมุฏฐานโรคกบัโรคตามคมัภีร์แพทยแ์ผน
ไทย สามารถวเิคราะห์ถึงปัญหาผูป่้วยท่ีมารับการรักษาวา่มีแนวทางหรือวธีิการรักษาหรือหลกัการ
รักษาผูป่้วย กรณีท่ีมีการรักษาดว้ยยาไทย หรือยาสมุนไพร สามารถอธิบายถึงหลกัของการตั้งยาใน
แต่ละต ารับไดว้า่ท าไมถึงตอ้งใชย้าตวันั้น ๆ ในการรักษาโรคของผูป่้วย ตวัยาใดเป็นตวัยาหลกั (ตวั



 

ยาตรง)  ตวัยารอง ตวัยาประกอบ หรือตวัยาแต่งกล่ินแต่งรสได ้หรือในกรณีรักษาผูป่้วยดว้ยการ
นวด ก็สามารถอธิบายถึงหลกัการหรือวธีิการนวดในผูป่้วยได ้วา่มีเหตุผลอยา่งไรในการนวดแต่ละ
จุดการนวดหรือแนวการนวด จุดนวดใดเป็นจุดนวดหลกัในการรักษาผูป่้วย และสามรถอธิบายถึง
เหตุผลของขั้นตอนการนวดได ้ในส่วนของการรักษาดว้ยวธีิการอ่ืนตามแนวทางการแพทยแ์ผนไทย
ก็ตอ้งวเิคราะห์หรืออธิบายหลกัการรักษาผูป่้วยได ้นอกจากน้ีในส่วนของการวเิคราะห์ตอ้งสามารถ
อธิบายความเช่ือมโยงสัมพนัธ์ของการวนิิจฉยัความเจบ็ป่วยทางการแพทยแ์ผนไทยกบัแนวทางการ
รักษาผูป่้วยกรณีศึกษานั้นได ้กล่าวโดยสรุปของการวเิคราะห์หรือวจิารณ์ นกัศึกษาตอ้งสามารถ
วเิคราะห์หรืออธิบายเหตุผลไดท้ั้ง 3 กรณี คือ 
 1.     การวเิคราะห์การวนิิจฉยัความเจบ็ผูป่้วยทางการแพทย์แผนไทย 

2.     การวเิคราะห์แนวทางการรักษาผูป่้วยทางการแพทยแ์ผนไทย 
3. การวเิคราะห์ความเช่ือมโยงสัมพนัธ์ระหวา่งการวนิิจฉยักบัแนวทางการรักษาผูป่้วย  

                    ทางการแพทยแ์ผนไทย 
 
7. แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติลกัษณะกรณศึีกษา (ตามตวัอยา่งหนา้ 17 ) 
8. บรรณานุกรม 

ในส่วนของการอา้งอิงเอกสารท่ีใชใ้นการคน้ควา้รายงานกรณีศึกษาใหใ้ชก้ารอา้งอิงตาม  
แบบฟอร์มบรรณานุกรมเอกสารการสอนชุดวชิาของ มสธ . 
9. ภาคผนวก 

เป็นส่วนท่ีใหร้ายละเอียดเพิ่มเติม ประกอบดว้ย 
9.1   แบบบนัทึกผูป่้วย ใชส้ าหรับบนัทึกขอ้มูลผูป่้วยท่ีมารับการรักษา ณ สถานท่ีฝึกปฏิบติั 
9.2  ส าเนาใบประกอบโรคศิลปะของอาจารยค์วบคุมการฝึกปฏิบติั 
9.3  แบบขออนุญาตเขา้รับการฝึกปฏิบติัลกัษณะกรณีศึกษา (ถา้มี) 
9.4 แบบบนัทึกการฝึกปฏิบติั ใหบ้นัทึกรายละเอียดของการฝึกปฏิบติั 
9.5  ขอ้มูลทางเภสัชพฤกษศาสตร์ของสมุนไพรแต่ละตวัในต ารับยาท่ีใชใ้นการรักษาหรือ 

ขอ้มูลทางกายวภิาคศาสตร์ สรีรวทิยาและพยาธิวทิยาของการนวดหรือขอ้มูลสนบัสนุนทางวชิาการ
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

9.6 ค าศพัทแ์พทยแ์ผนไทยท่ีมีปรากฏในการศึกษาลกัษณะกรณีศึกษา ไดแ้ก่ ค  าศพัทท่ี์ 
เก่ียวกบัอาการและโรค ค าศพัทท่ี์เก่ียวกบัลมและเส้น ค าศพัทท่ี์ปรากฏในคมัภีร์แพทยแ์ผนไทย หรือ
ค าศพัทอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้งในกรณีศึกษานั้น ๆ  
 
 
 



 

(ตัวอย่าง) 
แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติลกัษณะกรณศึีกษา 

ช่ือนกัศึกษา ………………………รหสัประจ าตวันกัศึกษา……………………………………… 
สถานท่ีฝึกปฏิบติั............................................................................................................................. 
 

หัวข้อประเมิน คะแนนเต็ม 
(100 คะแนน) 

คะแนนทีไ่ด้ หมายเหตุ 

1. การจดัท าตารางเวลาการฝึกปฏิบติั 10   
2. ปฏิบติัตามแผนการฝึกปฏิบติัตามจ านวนชัว่โมง
ทั้งหมดท่ีก าหนด 

10   

3. ความตั้งใจ/แสวงหาความรู้ระหวา่งการฝึกปฏิบติั 10   
4. ซกัประวติัผูป่้วยไดค้รบถว้น 10   
5. ตรวจรักษาผูป่้วยไดส้อดคลอ้งกบัปัญหา 10   
6. บนัทึกขอ้มูลผูป่้วยไดค้รบถว้น 10   
7. วนิิจฉยัโรคตามอาการ ตามสมุฏฐาน และคมัภีร์
แพทยไ์ดถู้กตอ้ง 

10   

8. มีแนวทางการรักษาโรคตามหลกัการแพทยแ์ผนไทย 10   
9. ใหค้  าแนะน าเพิ่มเติมแก่ผูป่้วยได ้ 10   
10. การแกปั้ญหาในระหวา่งการฝึกปฏิบติั 10   
 
คะแนนรวม (10 คะแนน)     =     คะแนนรวมท่ีได ้  =             ..............................คะแนน 
              10 
ขอ้เสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
   

                              ลงนามอาจารยค์วบคุมการฝึกปฏิบติั…………………………………………….. 
                                                                                                  (                                             ) 
                                                                เลขท่ีใบประกอบโรคศิลปะ.............................................. 
                                                                วนั/เดือน/ปี………………………… 

 
การฝึกอบรมเข้ม 

1.   วตัถุประสงค์ ภายหลงัการฝึกอบรมเขม้นกัศึกษาสามารถ 



 

1.1 บูรณาการความรู้ ความสามารถ ทกัษะและประสบการณ์และการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบติังานวชิาชีพการแพทยแ์ผนไทย 

1.2 เพิ่มพนูความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ทางดา้นการแพทยแ์ผนไทยจากผูท้รงคุณ 
วฒิุทางดา้นการแพทยแ์ผนไทย และไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนความรู้ ทกัษะและป ระสบการณ์จาก
อาจารยฝึ์กอบรมเขม้และเพื่อนนกัศึกษาในกลุ่ม 

1.3 พฒันาบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม ทกัษะการท างานเป็นทีม การวางแผนและการพฒันา  
การปฏิบติังานทางดา้นการแพทยแ์ผนไทยไดอ้ยา่งเป็นระบบ และยงัสามารถวเิคราะห์ประเด็น
ปัญหา และแนวโนม้ของสถานการณ์วชิาการวชิาชีพทางการแพทยแ์ผนไทย 
2.   วธีิด าเนินการ 

2.1 ศึกษาเอกสารการสอนชุดวชิาประสบการณ์วชิาชีพการแพทยแ์ผนไทย และเอกสาร 
การสอนและส่ือประจ า/ส่ือประกอบชุดวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งต าราและคมัภีร์ทางการแพทยแ์ผน
ไทย เพื่อใหมี้ความพร้อมในการเขา้รับการฝึกอบรมเขม้ประสบการณ์วชิาชีพการแพทยแ์ผนไทย  

2.2 เขา้รับการฝึกอบรมเขม้ประสบการณ์วชิาชีพการแพทยแ์ผนไทยและรายงานตวั  
ตามวนัเวลาและสถานท่ีท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดและแจง้ใหท้ราบ 

2.3 ปฏิบติัตามกิจกรรมการฝึกอบรมเขม้ตามตารางท่ีก าหนด ทั้งกิจกรรมกลาง กิจกรรม  
กลุ่มสัมพนัธ์ ฝึกวชิาการวชิาชีพ และการวจิารณ์วชิาชีพหรือการอภิปรายวชิาชีพ 

2.4 จดัท ารายงานการเก็บ case study ใหเ้สร็จสมบูรณ์ก่อนเขา้รับการฝึกอบรมเขม้และ 
จดัส่งรายงานกรณีศึกษาในวนัแรกของการฝึกอบรมเขม้และน าเสนอรายงานกรณีศึกษา ตามวนั 
เวลา ท่ีอาจารยค์วบคุมการฝึกอบรมเขม้ประสบการณ์วชิาชีพการแพทยแ์ผนไทยก าหนด 

2.5 เตรียมสัมภาระ เส้ือผา้ ของใชส่้วนตวัท่ีจ  าเป็นในการพกัคา้งคืนท่ีสถานท่ีจดัฝึก 
อบรมเขม้ การแต่งกายใหแ้ต่งตามระเบียบของมหาวทิยาลยัวา่ดว้ยการเขา้หอ้งสอบ 
3.   กจิกรรมการฝึกอบรมเข้ม 
 กิจกรรมประกอบดว้ย กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ และกิจกรรมวชิาการวชิาชีพ ในส่วนกิจกรรม
กลุ่มสัมพนัธ์เป็นไปตามก าหนดการของส านกัวชิาการ ฝ่ายประสบการณ์วชิาชีพ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช และกิจกรรมวชิาการวชิาชีพเป็นไปตามก าหนดของสาขาวชิา
วทิยาศาสตร์สุขภาพ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ประกอบดว้ย  

3.1 การท า Topic  discussion 
3.2 การปฏิบติัการตามฐานดา้นเภสัชกรรมไทย  
3.3 การปฏิบติัการตามฐานดา้นหตัถเวชกรรมไทย : 10 อาการโรคท่ีพบบ่อยทางหตัถเวช 
3.4  การปฏิบติัการตามฐานดา้นเวชกรรมไทย 

 3.5  ฟังบรรยายและวจิารณ์วชิาชีพจากผูท้รงคุณวฒิุการแพทยแ์ผนไทย  



 

3.6  การน าเสนอ Topic  discussion  และน าเสนอสรุปการปฏิบติัการตามฐานดา้นเวช
กรรมไทย เภสัชกรรมไทยและหตัถเวชกรรมไทย 

 การจดัฝึกอบรมเขม้ จดันกัศึกษากลุ่มละ 20-25 คนต่ออาจารยส์าขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
หรืออาจารยผ์ูท้รงคุณวฒิุการแพทยแ์ผนไทยหน่ึงคน เป็นวทิยากรประจ ากลุ่ม รายละเอียดตาราง  
การฝึกอบรมเขม้ นกัศึกษาจะไดรั้บในวนัท่ีเขา้รับการฝึกอบรมเขม้ประสบการณ์วชิาชีพกา รแพทย์
แผนไทย 
4.   การประเมินผล 

 การประเมินผลโดยอาจารยฝึ์กอบรมเขม้ทั้งจากสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ และอาจารย์ 
ผูท้รงคุณวฒิุการแพทยแ์ผนไทยจากภายนอก อาจารยป์ระเมินผลการฝึกอบรมเขม้ในระหวา่งการ
ฝึกอบรมเขม้ โดยสัดส่ วนการฝึกอบรมเขม้คิดเป็นร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมด ประกอบดว้ย 
คะแนนในส่วนของกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ รายง านกรณีศึกษา การท างานเป็นทีมในระหวา่งการเขา้
รับการฝึกอบรมเขม้ประสบการณ์วชิาชีพการแพทยแ์ผนไทย  การน าเสนอ Topic  discussion  และ
สรุปการปฏิบติัการตามฐานดา้นเวชกรรมไทย เภสั ชกรรมไทย  หตัถเวชกรรมไทย และคะแนนการ
ประเมินจากอาจารยป์ระจ าศูนยฝึ์ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ก. ปกรายงานการฝึกลกัษณะกรณีศึกษา 



 

(ตัวอย่าง) 
 
 

รายงานการเกบ็case กรณศึีกษา 
 

 
 
 
 

 
 
 

  ช่ือนักศึกษา...................................................... 
เลขประจ าตัวนักศึกษา................................................. 

 

 
 
 
 
 

รายงานนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของชุดวชิา 55312 ประสบการณ์วชิาชีพการแพทย์แผนไทย 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

ภาคการศึกษา.......................................... 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ข. แบบบนัทึกผูป่้วยดา้นเวชกรรมไทย 



 

 
แบบบันทกึผู้ป่วยด้านเวชกรรมไทยและหัตถเวชกรรมไทย 

นักศึกษาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 
 
ช่ือนกัศึกษา..............................................................................  เลขประจ าตวั....................................    
ภาคการศึกษา..........................................................  ปีการศึกษา ........................................................
สถานท่ีเก็บขอ้มูล.................................................................................................................................    

                                     วนัท่ี......................................................                                                                                     
                                     HN.......................................................     

ประวตัิส่วนตัว 
ช่ือ................................................................   สกุล.............................................................................    
เพศ...........  อาย.ุ.......ปี  เกิดวนัท่ี.......................การศึกษา.............................  สถานภาพ...................     
เช้ือชาติ........................  สัญชาติ........................  ศาสนา...................  อาชีพ......................................     
ภูมิล าเนาเดิม........................................................................................................................................ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั
.........................................................................................................................................   .................
.........................................................................  โทรศพัท.์.................................................     
ท่ีท างาน............................................................................................................................................... 
.........................................................................................   โทรศพัท.์................................................ 
สมุฏฐานวนิิจฉัย 

1. ธาตุสมุฏฐาน.......................................................................................................................... 
2. อุตุสมุฏฐาน.......................................................................................................................... 
3. อายสุมุฏฐาน.......................................................................................................................... 
4. กาลสมุฏฐาน.......................................................................................................................... 
5. ประเทศสมุฏฐาน................................................................................................................... 

 
 
 
ประวตัิการเจ็บป่วย 



 

อาการส าคญั........................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................   
ประวติัการเจบ็ป่วยในปัจจุบนั 
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
 
ประวติัการเจบ็ป่วยในอดีต 
 ............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
ประวติัครอบครัว 
 ............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................. 
ประวติัประจ าเดือน 
 ............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................. 
ประวติัอ่ืนๆ 
 ............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................. 
การตรวจร่างกาย 
 อุณหภูมิ( T ).....................องศาเซลเซียส  ความดนัโลหิต( BP ).......................มม./ปรอท 
 การหายใจ( R )..................คร้ัง/นาที   ชีพจร( P ).......................คร้ัง/นาที 
 น ้าหนกั..............................กิโลกรัม            ส่วนสูง...........................เซนติเมตร 
 BMI……………………………………. 
 
สภาพทัว่ไป 
1…………………………………………………………………………………………………. 
2…………………………………………………………………………………………………. 
3…………………………………………………………………………………………………. 
4…………………………………………………………………………………………………. 
5…………………………………………………………………………………………………. 



 

6…………………………………………………………………………………………………. 
 
การตอบสนองของกล้ามเนือ้(Reflex) 
          Rt         Lt 
 Biceps Jerk  ..................... ......................   
 Triceps Jerk  ..................... ...................... 
 Knee Jerk  ..................... ...................... 
 Ankle Jerk  ..................... ......................   

การตรวจเฉพาะที ่
  

 

ปัญหาทีพ่บ…………………………………………………………................................................. 

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

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

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

การตรวจทางหัตถเวชก่อนการรักษา 
 1. ...........................................................................................................................................  
 ปัญหาท่ีพบ............................................................................................................................  
   2.............................................................................................................................................  
  ปัญหาท่ีพบ............................................................................................................................  



 

 3. ...........................................................................................................................................  
 ปัญหาท่ีพบ............................................................................................................................  
 4. ...........................................................................................................................................  
 ปัญหาท่ีพบ............................................................................................................................ 
 5. ...........................................................................................................................................  
 ปัญหาท่ีพบ............................................................................................................................   
  
 

การวนิิจฉัย 

การวนิิจฉยัทางเวชกรรมไทย  ............................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................  
การวนิิจฉยัทางหตัถเวชกรรไทย  ........................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
การวนิิจฉยัโรคทางแผนปัจจุบนั.......................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................  
การรักษา ( ทางเวชกรรมไทย / ทางหตัถเวชกรรมไทย ) 
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................  
 

การตรวจหลงัการรักษา 
    1. ...........................................................................................................................................  
 ปัญหาท่ีพบ............................................................................................................................  
   2.............................................................................................................................................  
  ปัญหาท่ีพบ............................................................................................................................  



 

 3. ...........................................................................................................................................  
 ปัญหาท่ีพบ............................................................................................................................  
 4. ...........................................................................................................................................  
 ปัญหาท่ีพบ............................................................................................................................ 
 5. ...........................................................................................................................................  
 ปัญหาท่ีพบ............................................................................................................................   
  

การประเมินผลการรักษาก่อนและหลงัการรักษาทางหัตถเวชกรรมไทย(ผู้ป่วยเป็นผู้ประเมิน ) 
   
 
 
 
 
 

การให้ค าแนะน า 
 1. ..........................................................................................................................................  
 2. ..........................................................................................................................................  
 3. ..........................................................................................................................................   
 4. ...........................................................................................................................................  
 

การติดตามผลการรักษาคร้ังต่อไป 

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

การตดิตามผลการรักษาคร้ังที่........ 
 

วนัที.่.......................................................... 
      
  
 

ในกรณทีีม่ีการติดตามผลการรักษา 

ก่อนการรักษา 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
หลงัการรักษา 
 

อาจารย.์........................................................ผูดู้แล 
 (..................................................) 
  วนัท่ี.............เดือน........................พ.ศ............ 
      
         

ลงช่ือ.........................................................นกัศึกษา 
 (..................................................) 
  วนัท่ี.............เดือน........................พ.ศ............ 
      
         



 

วนัท่ี ................................................. 
อาการด าเนินโรค........................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
Vital signs 
……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………. 
ตรวจร่างกาย 
...................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
การวนิิจฉยั 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
การรักษา 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
อ่ืนๆ 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

 
การวเิคราะห์วจิารณ์ 
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สรุป case study 



 

 

ล าดับที ่ อาการส าคัญ วนิิจฉัย แนวทางการรักษา 
จ่ายยา / หัตถบ าบัด จ านวนคร้ังของการ

ติดตามอาการ 

1.  
 
 
 
 

  

2.  
 
 
 
 

  

3.  
 
 
 
 

  

4.  
 
 
 
 

  

5.  
 
 
 
 

  

 
 



 

สรุป case study 
 

ล าดับที ่ อาการส าคัญ วนิิจฉัย แนวทางการรักษา 
จ่ายยา / หัตถบ าบัด จ านวนคร้ังของการ

ติดตามอาการ 
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ภาคผนวก ค. แบบขออนุญาตเขา้รับการฝึกปฏิบติัลกัษณะกรณีศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ท่ี  ศธ 0522.20/                            มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
                                                ต าบลบางพดู   อ าเภอปากเกร็ด 

                                     จงัหวดันนทบุรี   11120 
วนัท่ี..................................... 

 

เร่ือง    ขอความอนุเคราะห์ใหน้กัศึกษาเขา้ศึกษาในลกัษณะกรณีศึกษา 
 

เรียน    ................................................................................................... 
 

ดว้ย  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ไดเ้ปิดสอน
หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทย  ระดับปริญญาตรี ต่อเน่ือง 2 ปี และในการจดัการเรียนการสอนใน
ภาคการศึกษาสุดทา้ย นกัศึกษาจะตอ้งศึกษาในชุดวชิาประสบการณ์วชิาชีพการแพทยแ์ผนไทย ซ่ึง
มีวตัถุประสงคใ์นการพฒันาความรู้ความสามารถ ทกัษะและประสบการณ์ในลกัษณะเชิงบูรณา
การทางวชิาชีพการแพทยแ์ผนไทย ในการน้ีนกัศึกษา จ าเป็นตอ้งฝึกปฏิบติัในลกัษ ณะกรณีศึกษา
กบัผูป่้วย 10 กรณี ดว้ยกรรมวธีิทางการแพทยแ์ผนไทย แลว้น ามาจดัท าเป็นรายงานกรณีศึกษา
เสนอต่ออาจารยค์วบคุมชุดวชิาประสบการณ์วชิาชีพการแพทยแ์ผนไทย 

สาขาวชิา ฯ จึ งขอความอนุเคราะห์จากท่านไดอ้นุญาตใหน้กัศึกษาหลกัสูตรแพทยแ์ผน
ไทยของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ไดรั้บการฝึกปฏิบติั ลกัษณะกรณีศึกษาดงักล่าว 
ณ....................….………………………………ตั้งแต่วนัท่ี….......เดือน...................พ. ศ. .............
ถึงวนัท่ี.........เดือน....................พ.ศ. .......... …เป็นเวลา...........วนั ทั้ งน้ีขอ้มูลท่ีนกัศึกษารวบรวม
นั้นน ามาใชเ้พื่อศึกษาในชุดวชิาน้ีเท่านั้น และหากท่านตอ้งการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
โดยตรง กบัอาจารยพ์วงผกา  ตนักิจจานนท์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  โทร. 02 - 5048053  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ในคร้ังน้ีด้วยจะเป็นพระคุณอยา่งยิง่ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

            (รองศาสตราจารย ์ดร. จกัรกฤษณ์  ศิวะเดชาเทพ ) 
ประธานกรรมการประจ าสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
โทร.(02) 503-3610, 504-7777 ต่อ 8031-3   โทรสาร. (02) 503-3570 



 

 
 
ภาคผนวก ง. แบบรับรองการฝึกปฏิบติัลกัษณะกรณีศึกษา 
 
ท่ี............................................    สถานท่ีฝึกปฏิบติั.............................. 
       ......................................................... 
       ......................................................... 

 
วนัท่ี  ............................................... 

 
เร่ือง ขอรับรองการฝึกปฏิบติัลกัษณะกรณีศึกษา  
 

เรียน ประธานชุดวชิาวชิาประสบการณ์วชิาชีพการแพทยแ์ผนไทย 
 
 ขา้พเจา้อาจารย.์....................................................................ผูป้ระกอบวชิาชีพการแพทย์
แผนไทย ประจ า................................................................................................ขอรับรองวา่นกัศึกษา 
..........................................................ไดรั้บการฝึกปฏิบติัลกัษณะกรณีศึกษา ของชุดวชิา 55312 วชิา
ประสบการณ์วชิาชีพการแพทยแ์ผนไทย ครบตามจ านวนชัว่โมงท่ีก าหนด รวม ...................ชัว่โมง 
โดยมีขา้พเจา้เป็นอาจารยค์วบคุมและแนะน าตลอดการฝึกปฏิบติั  
 
       ลงช่ือ.................................................. 
       (........................................................) 
       บ.ว. .................................................. 
      หรือ บ.ป. .................................................. 
       อาจารยค์วบคุมการฝึกปฏิบติั  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ภาคผนวก จ. แบบบนัทึกการฝึกปฏิบติั 
 

วนัท่ี เวลา หวัขอ้การฝึกปฏิบติั หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

           
  
       ลงช่ือ.................................................. 
       (........................................................) 
       อาจารยค์วบคุมการฝึกปฏิบติั 

      สถานท่ีฝึกปฏิบติั……………….............. 
     ………………………………………...... 

 



 

 
ภาคผนวก ฉ. ตวัอยา่งศูนยก์ารฝึกปฏิบติั 
 ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกจิ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช จ านวน 21 แห่ง 
ล าดบัท่ี รายช่ือศูนย ์ สถานท่ีตั้ง 

1 มูลนิธิการแพทยแ์ผนไทย มูลนิธิการแพทยแ์ผนไทย กระทรวง
สาธารณสุข อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 
โทร. 02 – 5902612 , 02 - 5912500 

2 ศูนยสุ์ขภาพแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์
มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 

ศูนยสุ์ขภาพแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์
มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ถ. อู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต  
กทม. 10300 
โทร. 02 – 2448908 , 02 – 2432240- 7 ต่อ 418 

3 โรงเรียนพิศิษฐเวชกรรมแผนไทย โรงเรียนพิศิษฐเวชกรรมแผนไทย 
35 ซ. ภาษี 1  ถ. เอกมยั 23   เขตวฒันา 
 กทม. 10110 
โทร. 02 – 3925596 , 02- 3082829 

4 สถานพยาบาลการแพทยแ์ผนไทย
ประยกุต ์

สถานพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขต
ปทุมธานี เลขท่ี 2  ซ. พหลโยธิน 87 
 ต. ประชาธิปัตย ์อ. ธญับุรี จ. ปทุมธานี 12130 
โทร. 02 - 5312988 

5 สหคลินิกการแพทยแ์ผนไทย สหคลินิกการแพทยแ์ผนไทย ศูนยพ์ฒันา
การแพทยแ์ผนไทย สมาคมการแพทยแ์ผน
ไทยแห่งประเทศไทย 129   ถ. นครชยัศรี  
อ. พุทธมณฑล  จ. นครปฐม 73170 
โทร. 02 – 4821191 - 2 

6 ศูนยศึ์กษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์
แผนไทย 

ศูนยศึ์กษาและส่งเสริมสุขภาพแพทยแ์ผนไทย 
วดัชีป่าสิตาราม  อ. เมือง  จ. ลพบุรี 15000 
โทร. 036 - 425221 

 



 

 
ล าดบัท่ี รายช่ือศูนย ์ สถานท่ีตั้ง 

7 โรงพยาบาลพนสันิคม โรงพยาบาลพนสันิคม   
68 ม. 6  ต. กุฏโงง้   อ. พนสันิคม  
จ. ชลบุรี 20140 
โทร. 038 – 630338 ,  038 – 461334 - 7 

8 โรงพยาบาลวงัน ้าเยน็ โรงพยาบาลวงัน ้าเยน็ 
อ. วงัน ้าเยน็   จ. สระแกว้ 27210 
โทร. 037 – 251108 – 9 ต่อ 110 

9 โรงพยาบาลบรรเทาทุกขโ์บราณ 
ภาคเหนือการแพทยแ์ผนไทย 

โรงพยาบาลบรรเทาทุกขโ์บราณภาคเหนือ 
การแพทยแ์ผนไทย 238 / 1 – 8   ถ. ววัลาย  
ต. หายยา  อ. เมือง  จ. เชียงใหม่  50100 
โทร. 053 – 275085 , 053 - 201663 

10 โรงพยาบาลประโคนชยั โรงพยาบาลประโคนชยั 
อ. ประโคนชยั   จ. บุรีรัมย ์31140 
โทร. 044 – 670103 – 7 ต่อ 138 

11 โรงเรียนส่งเสริมภูมิปัญญาไทย
อุดรธานี 

โรงเรียนส่งเสริมภูมิปัญญาไทยอุดรธานี 
115 ม. 5  ต. หนองบวั   อ. เมือง  
จ. อุดรธานี 41000 
โทร. 042 – 325089 , 042 - 322493 

12 โรงพยาบาลพนา โรงพยาบาลพนา 
อ. พนา  จ. อ านาจเจริญ 37180 
โทร. 045 – 463366 , 045 - 463102 

13 โรงพยาบาลหวัไทร โรงพยาบาลหวัไทร 
อ. หวัไทร จ. นครศรีธรรมราช 80170 
โทร. 075 – 337712 

14 สมาคมเภสัชและอายรุเวชแผนโบราณ สมาคมเภสัชและอายรุเวชแผนโบราณ 
161 / 1 ถ. ราชวถีิ  ต. บ่อยาง  อ. เมือง 
จ. สงขลา 90000 
โทร. 074 - 262713 

 
 



 

 
 
ล าดบัท่ี รายช่ือศูนย ์ สถานท่ีตั้ง 

15 โรงพยาบาลอู่ทอง โรงพยาบาลอู่ทอง 
อ. อู่ทอง  จ. สุพรรณบุรี 72106 
โทร. 035 – 565554 - 5 

16 โรงพยาบาลบางกระทุ่ม โรงพยาบาลบางกระทุ่ม 
อ. บางกระทุ่ม จ. พิษณุโลก 65110 
โทร. 055 – 391061 - 2 

17 โรงพยาบาลพล โรงพยาบาลพล 
275 ถ. มิตรภาพ อ. พล  จ. ขอนแก่น 40120 
โทร. 043 – 414710 - 2 

18 โรงพยาบาลกาบเชิง โรงพยาบาลกาบเชิง 
อ. กาบเชิง  จ. สุรินทร์ 32210 
โทร. 044 - 559002 

19 โรงพยาบาลวงัจนัทร์ โรงพยาบาลวงัจนัทร์ 
349 ม. 1  ต. ชุมแสง  อ. เวยีงจนัทร์ 
จ. ระยอง 21210 
โทร. 038 – 666174 - 5 

20 โรงพยาบาลทุ่งสง โรงพยาบาลทุ่งสง 
อ. ทุ่งสง  จ. นครศรีธรรมราช 80110 
โทร. 075 – 411384 ต่อ 741 

21 คลินิกสุวรรณแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ คลินิกสุวรรณแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ 
อาคาร PSP เขท่ี 140 / 7 ซ. พิบูลสงคราม 
ถ. พิบูลสงคราม  ต. สวนใหญ่  อ. เมือง  
จ. นนทบุรี 11000 
โทร. 02 – 9666431 ต่อ 5105 

 
 
 
 
 



 

 
การติดต่อกบัมหาวทิยาลยั 

 
ประธานชุดวชิาประสบการณ์วชิาชีพการแพทยแ์ผนไทย  (อาจารย ์พวงผกา  ตนักิจจานนท์) 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ม.สุโขทยัธรรมาธิราช 
โทร.02-5048053 , 02 – 5048031 – 3 , 02-5038077(หอ้งท างาน ) ,089-7145272 

ส านกัวชิาการ ฝ่ายประสบการณ์วชิาชีพ 
 โทร 02-5047531 - 4 
ศูนยบ์ริการการสอนทางไปรษณีย์ 
 โทร 02-5047623, 02-5047626, 02-5033592 
การติดต่อซ้ือวสัดุการศึกษา 
 โทร 02-5047671-4 , 02-5047678-9 
 

 


