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หลกัสตูรการแพทยแ์ผนไทยบณัฑติ 

สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

10103 ทกัษะชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Life Skills 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการสือ่สาร การแสวงหาความรู ้และการใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนนิชวีติ 

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการคดิ วเิคราะห ์และการแกปั้ญหาในสถานการณ์ตา่งๆ 

 3. เพือ่พัฒนาตนใหม้คีณุธรรม จรยิธรรมและมนุษยสมัพันธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทักษะในการด าเนนิชวีติในสงัคม ความใฝ่รู ้การแสวงหาและพัฒนาความรู ้การใชเ้ทคโนโลย ีการใชเ้หตผุล 

การคดิวเิคราะห ์การแกปั้ญหา การเจรจาตอ่รอง การบรหิารตนเอง การจัดการอารมณ์และความเครยีด ความเขา้ใจตนเอง 

คณุธรรม จรยิธรรม มนุษยสมัพันธ ์มารยาท และการสมาคม 

10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 English for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่ศกึษาโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีส่ าคญั 

 3. เพือ่สามารถใชท้กัษะฟัง พูด อา่น เขยีนภาษาองักฤษใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมในสถานการณ์ตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนภาษาอังกฤษ

เพือ่การสือ่สาร 

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Science, Technology and Environment for Life 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับแนวคดิ กฎเกณฑ์ และพัฒนาการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีม่ี

อทิธพิลตอ่ความคดิ และความเป็นอยูข่องมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัววิฒันาการของสิง่มชีวีติและมนุษย ์

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความสมัพันธร์ะหวา่งมนุษยก์ับสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ทีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั 

 5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติส านกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎี ความคดิเชงิวเิคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ธรรมชาตวิทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับมนุษย ์องคป์ระกอบของร่างกายมนุษย ์มนุษยก์ับสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและ

โภชนาการ การประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นการด ารงชวีติ 
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10151 ไทยศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวฒันธรรม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชวีติ 

 3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและเกดิความภาคภมูใิจในความเป็นไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์การตัง้ถิน่ฐาน การเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม ศาสนา

และพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรมและวฒันธรรม 

10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Thai for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาไทยเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่พัฒนาทกัษะภาษาในการสือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาในการด าเนนิชวีติและแสวงหาความรู ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความส าคญัของภาษา ความคดิ และการสือ่สาร ศลิปะการใชถ้อ้ยค า ประโยค ส านวน โวหาร การพัฒนา

ทักษะการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนเพือ่สือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์การใชภ้าษาในการด าเนนิชวีติ 

การแสวงหาความรู ้และการถา่ยทอดความรู ้

50102 วทิยาศาสตรช์วีภาพ (6 หนว่ยกติ) 

 Life Sciences 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัสว่นประกอบ และการท างานของระบบตา่งๆ ของร่างกาย จลุนิทรยี์

และปรสติทีม่ผีลตอ่สขุภาพของมนุษย ์

 2. วเิคราะหก์ารท างานของระบบตา่งๆ ในร่างกายในภาวะปกตแิละภาวะทีม่กีารเกดิพยาธสิภาพ 

 3. ประยกุตค์วามรูไ้ปใชใ้นการปฏบิตังิานทางวชิาชพีตามหนา้ทีค่วามรับผดิชอบไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 พืน้ฐานทางโครงสรา้งของร่างกายทีป่ระกอบดว้ยกายวภิาคศาสตรร์ะดับมหภาค และจุลภาค สรรีวทิยา

ของระบบตา่งๆ ในร่างกาย การประสานงานและการตอบสนองของระบบตา่งๆ ทัง้ในภาวะปกตแิละภาวะทีเ่กดิพยาธิ

สภาพ รวมถงึคณุสมบตัแิละความส าคญัของจุลนิทรยีแ์ละปรสติทีม่ผีลตอ่สขุภาพของมนุษย ์
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55302 วทิยาศาสตรใ์นการแพทยแ์ผนไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Related Sciences in Thai Traditional Medicine 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับโครงสรา้ง หนา้ทีข่องระบบตา่งๆ ของร่างกาย ตามทฤษฎกีารแพทย ์

แผนไทยอยา่งเป็นวทิยาศาสตร ์

 2. สามารถใชท้ฤษฎทีางวทิยาศาสตรอ์ธบิาย อาการ อาการแสดงของโรคหรอืความผดิปกต ิตลอดจน

การวนิจิฉัย การรักษา การสง่เสรมิสขุภาพ และการฟ้ืนฟสูภาพดว้ยการแพทยแ์ผนไทย 

 3. สามารถใชท้ฤษฎทีางวทิยาศาสตรอ์ธบิายองคค์วามรูอ้ ืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกับการแพทยแ์ผนไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 องคค์วามรูท้างวทิยาศาสตร์ทีใ่ชอ้ธิบายความเป็นเหตุเป็นผลของการแพทย์แผนไทยในการตรวจ

วนิจิฉัย ใหก้ารรักษา การสง่เสรมิสขุภาพ การควบคมุป้องกนัโรค และการฟ้ืนฟสูภาพ 

55303 สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาการแพทย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Medical Sociology and Anthropology 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เขา้ใจสภาพสงัคมและวฒันธรรมทีเ่กีย่วกบัการดแูลสขุภาพของมนุษย ์

 2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจการสบืทอดภมูปัิญญาการแพทยพ์ืน้บา้นไทย 

 3. มคีวามรูค้วามเขา้ใจววิฒันาการการใชภ้าษาและสือ่ในการสบืทอดภมูปัิญญาการแพทยพ์ืน้บา้น 

 4. มคีวามรูค้วามเขา้ใจการแพทยพ์ืน้บา้นนานาชาตทิีเ่ป็นทางเลอืกในการดแูลสขุภาพ 

 5. สามารถประยุกตค์วามรูท้างสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาการแพทยเ์พื่อการอนุรักษ์และสง่เสรมิภูมิ

ปัญญาการแพทยแ์ผนไทย  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิพื้นฐานเกีย่วกับสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา ระบบความเชือ่เกีย่วกับสขุภาพ ความเจ็บป่วย 

และการใชบ้รกิารสขุภาพ แบบแผนพฤตกิรรมทีม่ผีลตอ่การเจ็บป่วยเป็นโรคและวัฒนธรรมการดแูลสขุภาพ การสบื

ทอดภูมปัิญญาการแพทยพ์ืน้บา้นไทย ววิัฒนาการการใชภ้าษาและสือ่ในการสบืทอดภูมปัิญญาการแพทยพ์ื้นบา้น

นานาชาติที่เป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพ วิธีการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบา้นโดย  

การประยกุตค์วามรูท้างสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาการแพทย ์ 

55305 ธรรมานามยั (6 หนว่ยกติ) 

 Dhamanamai 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัและวธิกีารใชธ้รรมะในการสง่เสรมิสขุภาพ 

 2. สามารถประยกุตห์ลกัและวธิกีารธรรมานามัยเพือ่ใชใ้นการปฏบิตังิานสาธารณสขุมูลฐาน 

 3. มคีวามรู ้และเขา้ใจวธิกีารดแูลหญงิมคีรรภก์อ่นคลอด ขณะคลอดและหลงัคลอดตามหลักธรรมานามัย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิธรรมานามัย หรอืการสง่เสรมิสขุภาพแบบองคร์วม โดยเนน้กาย จติ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม การ

ประยกุตห์ลกัการดแูลสขุภาพแบบธรรมชาต ิประกอบดว้ย กายานามัย ชวีติานามัย จติตานามัยเพือ่การดแูลสขุภาพ

ในงานสาธารณสขุมลูฐาน และการผดงุครรภแ์ผนไทย 
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55309 จรรยาวชิาชพีและกฎหมายเกีย่วกบัการแพทยแ์ผนไทย  (6 หนว่ยกติ) 

 Ethics and Laws Related to Thai Traditional Medicine  

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เขา้ใจและเห็นความส าคญัของคณุธรรมและจรยิธรรมในงานการแพทยแ์ผนไทย 

 2. เขา้ใจหลกักฎหมายและเจตนารมณ์ของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแพทยแ์ผนไทย 

 3. สามารถน าสาระส าคัญของจรรยาวชิาชพีและหลักกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการแพทย์แผนไทยไป

ประยกุตก์บัการประกอบวชิาชพีไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวชิาชพีการแพทย์แผนไทย ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับกฎหมาย 

กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับการแพทย์แผนไทยในการประกอบโรคศิลปะ การคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นยา อาหาร 

เครือ่งส าอาง สถานพยาบาล วัตถุมพีษิและสิง่เสพตดิ พ.ร.บ. คุม้ครองและสง่เสรมิภูมปัิญญาการแพทยแ์ผนไทย 

และกฎหมายอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบวชิาชพีการแพทยแ์ผนไทย  

55322 รา่งกายมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Anatomy and Physiology  

วตัถปุระสงค ์

1. มคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบักายวภิาค สรรีวทิยา ของระบบตา่งๆ ของร่างกาย ในคนปกต ิ

2. มคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบักายวภิาค สรรีวทิยา ของระบบตา่งๆ ของร่างกาย ในภาวะเกดิพยาธสิภาพ 

3. สามารถตรวจประเมนิ การปฐมพยาบาล และใหค้ าแนะน าเพือ่ป้องกนัการเกดิโรคในระบบตา่ง  ๆของร่างกาย 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 ศกึษากายวภิาค สรรีวทิยาในคนปกตแิละในภาวะเกดิพยาธสิภาพ การตรวจประเมนิ การปฐมพยาบาล 

และการใหค้ าแนะน าเพือ่ป้องกันการเกดิโรคของระบบกระดกู ขอ้ตอ่ ระบบกลา้มเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวยีนโลหติ 

ระบบหายใจ ระบบยอ่ยอาหาร ระบบขบัถา่ย ระบบสบืพันธุ ์ระบบตอ่มไรท้อ่ และระบบภมูคิุม้กนั 

55323 เภสชัพฤกษศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Pharmaceutical Botany 

 วตัถปุระสงค ์

1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจหลักการจ าแนกพชืเป็นหมวดหมู่ 

2. มคีวามรู ้ความเขา้ใจการจ าแนกสว่นของพชื 

3. มคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัสารเคมทีีอ่อกฤทธิใ์นการบ าบดัโรค 

4. มคีวามรูเ้กีย่วกับการเพาะปลกู การขยายพันธุพ์ชืสมนุไพร 

5. มคีวามรูเ้กีย่วกับเครือ่งยาไทยและเทศ 

6. มคีวามรูแ้ละเขา้ใจวธิกีารท าพพิธิภัณฑพ์ชื 

ค าอธบิายชุดวชิา 

สัณฐานวิทยาของพืช พฤกษานุกรมวิธาน การเพาะปลูก การขยายพันธุ์พืชสมุนไพร สมุนไพรในงาน

สาธารณสขุมลูฐาน เภสชัพฤกษเคม ีสารส าคญัในพชืสมนุไพร พพิธิภัณฑพ์ชื เครือ่งยาไทยและเทศ ขอ้มลูการวจิัย

ทางเภสชัพฤกษศาสตรท์ีส่ าคญั 
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55324 การฝึกปฏบิตัเิภสชัพฤกษศาสตรแ์ละเภสชักรรมแผนไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Practice in Pharmaceutical Botany and Thai Traditional Pharmacy 

วตัถปุระสงค ์

1. มทีกัษะในการจ าแนกพชืและเครือ่งยาไทยและเทศ 

2. มทีกัษะในการจัดท าพพิธิภัณฑพ์ชืและการขยายพันธุพ์ชืสมนุไพร 

3. มทีกัษะในการใช ้และการดแูลรักษาเครือ่งมอืปรุงยา 

4. มทีกัษะในการปรุงยาจากเภสชัวตัถใุนรูปแบบตา่งๆและการควบคมุคณุภาพยา 

ค าอธบิายชุดวชิา 

การฝึกปฏบิตัทิางเภสชัพฤกษศาสตร ์การดเูอกลกัษณ์ทางมหาทศัน์ทัง้พชืสดและแหง้ การส ารวจป่าศกึษา

พืชสมุนไพร การเก็บตัวอย่างพืชสมุนไพร การจัดท าพิพิธภัณฑพ์ืช การขยายพันธุ์พืชสมุนไพร การใช ้การดูแลรักษา

เครือ่งมอืปรุงยา การควบคมุคณุภาพยา การเตรยีมเภสชัวัตถ ุศลิปะในการปรุงยารูปแบบตา่งๆ การแตง่ส ีกลิน่ และรส  

55325 นวดแผนไทย 1 (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Traditional Massage I 

วตัถปุระสงค ์

1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจและจ าแนกความแตกตา่งหลกัและวธิกีารนวดแผนไทย 

2. มคีวามรู ้ความเขา้ใจทฤษฎพีืน้ฐานการนวดไทย 

3. มคีวามรู ้ความเขา้ใจหลักการนวดเพือ่การสง่เสรมิสขุภาพ และการนวดเพือ่การรักษาโรค 

ค าอธบิายชุดวชิา 

ประวตัคิวามเป็นมาของการนวด กายวภิาคศาสตรแ์ละสรรีวทิยาส าหรับการนวด ทฤษฎพีืน้ฐานการนวดไทย 

หลักและวธิีการนวดแผนไทย แบบราชส านัก แบบเชลยศักดิ ์ภูมปัิญญาพื้นบา้น การนวดส่วนต่างๆของร่างกาย  

การนวดเพือ่การสง่เสรมิสขุภาพ การนวดเพือ่การบ าบดัโรค 

55326 ประสบการณว์ชิาชพีการแพทยแ์ผนไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Thai Traditional Medicine  

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหต้ระหนักในความส าคญัและมทีกัษะในการบรหิารองคก์ารและการท างานเป็นทมี 

2. เพือ่ใหม้กีารพัฒนาบคุลกิภาพทีเ่หมาะสมกบัการปฏบิตังิานทางการแพทยแ์ผนไทย 

3. เพือ่ปลกูฝังคณุธรรมและจรรยาวชิาชพีทีเ่หมาะสมกับการปฏบิตังิานทางการแพทยแ์ผนไทย 

4. เพื่อใหส้ามารถประยุกต์หลักการและองค์ความรูท้างการแพทย์แผนไทยในการแกไ้ขปัญหาการ

ปฏบิตังิานในลกัษณะบรูณาการอยา่งเป็นระบบ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

การประยุกตแ์นวคดิทฤษฎแีละหลักการเกีย่วกับการบรหิารองคก์ารและการท างานเป็นทมี ในการปฏบิัตงิาน

การแพทยแ์ผนไทย การสรา้งเสรมิคณุธรรมและจรรยาวชิาชพี การใชก้ระบวนการแกไ้ขปัญหาและพัฒนาการปฏบิัตงิาน

อยา่งเป็นระบบ ตามกจิกรรมทีก่ าหนดใหใ้นลกัษณะบรูณาการความรูท้างการแพทยแ์ผนไทย 
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55327 ผดงุครรภแ์ผนไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Traditional Midwifery 

วตัถปุระสงค ์

1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจ กายวภิาคศาสตร ์สรรีวทิยาของการตัง้ครรภ ์

2. สามารถประยุกต์องคค์วามรูด้า้นผดุงครรภ์แผนไทย ในการวนิิจฉัยการตัง้ครรภ์ การท าคลอดปกต ิ  

การดแูลมารดาและทารกระหวา่งตัง้ครรภ ์ระยะกอ่นและหลงัคลอด 

ค าอธบิายชุดวชิา 

กายวภิาคศาสตร์และสรีรวทิยาของการตัง้ครรภ ์การปฏิสนธแิละการตัง้ครรภ ์การวนิิจฉัยการตัง้ครรภ์ 

การปฏบิัตตินของหญงิมคีรรภ ์การท าคลอดปกตติามหลักการแพทยแ์ผนไทย วธิกีารดแูลมารดาและทารกระหวา่ง

ตัง้ครรภ ์ระยะกอ่นและหลังคลอด และวฒันธรรมความเชือ่เกีย่วกับการเกดิ การอยูไ่ฟ และการปฏบิัตตินของมารดา

หลงัคลอด 

55328 เภสชักรรมแผนไทย 1 (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Traditional Pharmacy I 

วตัถปุระสงค ์

1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจหลักเภสชักรรมแผนไทย 

2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจหลักเภสชัวตัถ ุ

3. มคีวามรูค้วามเขา้ใจหลักสรรพคณุเภสชั 

ค าอธบิายชุดวชิา 

จรรยาเภสชั หลักเภสชักรรม 4 ประการ การใชย้าสมนุไพร ยาจากสมนุไพร บญัชยีาหลักแหง่ชาต ิบัญชี

ยาสามัญประจ าบา้น สมนุไพรในการสาธารณสขุมลูฐาน สมนุไพรทีม่พีษิ เภสชัวตัถุสรรพคณุเภสชั รสของตัวยาและ 

รสยาประธาน ความสมัพันธร์ะหวา่งรสยากับธาต ุอตุ ุอาย ุและกาล  

55329 นวดแผนไทย 2 (6 หนว่ยกติ) 

Thai Traditional Massage II 

วตัถปุระสงค ์

1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจ หลักการและทฤษฎกีารนวดเพือ่การบ าบดัโรค 

2. สามารถนวดเพือ่การบ าบดั ตามกรรมวธิหีรอืศาสตรท์างดา้นการนวดแผนไทยได  ้

3. สามารถเทยีบเคยีงอาการและโรคกบัศาสตรก์ารแพทยแ์ผนปัจจบุนัหรอืการแพทยท์างเลอืก 

ค าอธบิายชุดวชิา 

หลกัการและทฤษฎกีารนวดเพือ่การบ าบดัโรค การตรวจ การวนิจิฉัย การวเิคราะหส์มฏุฐาน การเทยีบเคยีง

อาการและโรคกับศาสตรก์ารแพทยแ์ผนปัจจุบนัหรอืการแพทยท์างเลอืก วธิกีารรักษา การฟ้ืนฟ ูการใหค้ าแนะน า 

การสง่ตอ่ผูป่้วย การใชย้าสมนุไพรประกอบการนวด 
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55330 การฝึกปฏบิตันิวดแผนไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Practice in Thai Traditional Massage 

วตัถปุระสงค ์

1. มทีกัษะในการซกัประวตั ิการตรวจร่างกาย การตรวจประเมนิ การวนิจิฉัยและการบ าบดัโรคดว้ย

ศาสตรท์างการนวดแผนไทย 

2. มีทักษะในการป้องกันโรค การฟ้ืนฟู การใหค้ าแนะน า การบันทึกขอ้มูล และการส่งต่อผูป่้วยใน

สถานพยาบาลและสถานบรกิารสขุภาพทางการแพทยแ์ผนไทย 

ค าอธบิายชุดวชิา 

การฝึกปฏบิัตดิว้ยศาสตร์ทางการนวดแผนไทย เกีย่วกับการซักประวัต ิการตรวจร่างกาย การตรวจ

ประเมนิทางดา้นการนวด การวนิจิฉัย การบ าบดัโรค การป้องกันโรค การฟ้ืนฟ ูการใหค้ าแนะน า การบนัทกึขอ้มูล งานเวช

ระเบยีน การสง่ตอ่ผูป่้วย ทัง้ในสถานพยาบาลและสถานบรกิารสขุภาพทางการแพทยแ์ผนไทย 

55331 เวชกรรมแผนไทย 1 (6 หนว่ยกติ)

 Thai Traditional Therapy I 

วตัถปุระสงค ์

1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจปรัชญา แนวคดิและทฤษฎกีารแพทยแ์ผนไทย 

2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจจรรยาแพทยแ์ละศพัทท์างการแพทยแ์ผนไทย 

3. สามารถประยกุตอ์งคค์วามรู ้และทฤษฎกีารแพทยแ์ผนไทยตามคมัภรีแ์พทยแ์ผนไทยได  ้

ค าอธบิายชุดวชิา 

 ปรัชญา แนวคดิและทฤษฎกีารแพทยแ์ผนไทย จรรยาแพทย ์องคค์วามรูแ้ละสาระส าคญัในคัมภรีแ์พทย์

แผนไทย และศพัทท์างการแพทยแ์ผนไทย 

55332 เวชกรรมแผนไทย 2 (6 หนว่ยกติ)

 Thai Traditional Therapy II 

วตัถปุระสงค ์

1. สามารถประมวลและบรูณาการองคค์วามรู ้จากคมัภรีแ์พทยแ์ผนไทย 

2. สามารถเขา้ใจหลักการรักษาดว้ยศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทย 

3. สามารถเทยีบเคยีงอาการและโรคกบัศาสตรก์ารแพทยแ์ผนปัจจบุนัหรอืการแพทยท์างเลอืก 

ค าอธบิายชุดวชิา 

การประมวลองคค์วามรู ้และบรูณาการจากคมัภรีแ์พทยแ์ผนไทย หลกัการรักษาดว้ยศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทย 

การตรวจ การวนิิจฉัย การวเิคราะหส์มุฏฐาน การบ าบัดโรค การป้องกันโรค การฟ้ืนฟู การใหค้ าแนะน า การสง่ต่อผูป่้วย 

และการเทยีบเคยีงอาการและโรคกบัศาสตรก์ารแพทยแ์ผนปัจจบุนัหรอืการแพทยท์างเลอืก 

55333 การฝึกปฏบิตัเิวชกรรมแผนไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Practice in Thai Traditional Therapy 

วตัถปุระสงค ์

1. มทีกัษะในการซกัประวตั ิการตรวจร่างกาย การวนิจิฉัย และการบ าบดัโรคดว้ยศาสตรท์างการแพทยแ์ผนไทย 

2. มทีกัษะในการป้องกนัโรค การฟ้ืนฟ ูการใหค้ าแนะน า การบนัทกึขอ้มลู และการสง่ตอ่ผูป่้วยในสถานพยาบาล

และสถานบรกิารสขุภาพทางการแพทยแ์ผนไทย 
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ค าอธบิายชุดวชิา 

การฝึกปฏบิัตดิว้ยศาสตร์ทางเวชกรรมแผนไทย เกีย่วกับการซักประวัต ิการตรวจร่างกาย การวนิิจฉัย  

การบ าบัดโรค การป้องกันโรค การฟ้ืนฟ ูการใหค้ าแนะน า การบันทกึขอ้มูล งานเวชระเบยีน การสง่ตอ่ผูป่้วย ทัง้ใน

สถานพยาบาลและสถานบรกิารสขุภาพทางการแพทยแ์ผนไทย 

55334 เภสชักรรมแผนไทย 2 (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Traditional Pharmacy II 

วตัถปุระสงค ์

1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจหลักคณาเภสชั 

2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจหลักเภสชักรรม 

3. มคีวามรูค้วามเขา้ใจการจัดการรา้นยา 

4. มคีวามรูค้วามเขา้ใจหลักการและวธิกีารผลติยาแผนไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

คณาเภสชั จลุพกิดั พกิดัยา มหาพกิดั และพกิดัพเิศษโครงสรา้งต ารับยาและการวเิคราะหย์าไทย มาตรา

ชัง่ตวง วดั หลกัเภสชักรรม หลกัการปรุงยาใหม้สีรรพคณุด ีการท าใหต้ัวยามพีษินอ้ยลง (การสะต ุประสะ และฆา่ฤทธิ)์ 

การเก็บรักษายาทีป่รุงแลว้ การก าหนดอายุยา เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการผลติและการปรุงยา การใชอ้ปุกรณ์หรอืเครือ่งมอืทีใ่ช ้

ปรุงยาและการเก็บรักษา การจ่ายยาแผนไทย การบริหารรา้นยาแผนไทย  การขึน้ทะเบียนต ารับยาแผนไทย 

หลักการและวธิกีารผลติยาแผนไทยในระดับอตุสาหกรรม การควบคมุคณุภาพวัตถดุบิ การควบคมุคณุภาพกระบวน

การผลติยาส าเร็จรูป กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมนุไพร การวจัิยทางดา้นเภสชักรรมแผนไทย 
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