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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 

10131 สงัคมมนุษย ์  (6 หนว่ยกติ) 

 Human Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ชมุชน และสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์

 3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลกัษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตวัเป็นชมุชนและสงัคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของ

มนุษย์ องค์ประกอบของสังคม พฤตกิรรมมนุษย์ในสังคม กลไกทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกจิและสังคม 

ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี
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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 

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 

55101 ชวีวทิยา เคมแีละชวีเคมสี าหรบัการแพทยแ์ผนไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Biology, Chemistry and Biochemistry for Thai Traditional Medicine 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับชีววิทยาของสิง่มีชีว ิต แนวคิดทางวิวัฒนาการและอนุกรมวิธาน                  

การเจรญิเตบิโตทีต่อบสนองต่อสิง่แวดลอ้ม โครงสรา้ง องคป์ระกอบและหนา้ทีข่องเซลล ์การจัด

ระเบยีบเนื้อเยือ่และอวัยวะกลไกควบคมุการท างานของร่างกายมนุษย ์พันธศุาสตรแ์ละการถ่ายทอด

ลกัษณะและโรคทางพันธกุรรม 

 2. มีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับโครงสรา้งอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์                   

  การจ าแนกประเภทและการเรยีกชือ่สารอนิทรยี ์สมบัตทิางกายภาพและปฏกิริยิาเคมขีัน้พืน้ฐานของ                       

  สารอนิทรยี ์สารอนิทรยีท์ีพ่บในธรรมชาต ิการวเิคราะหโ์ดยปรมิาตรจะเนน้เกีย่วกับการไทเทรตกรด-

  เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การใชเ้ครือ่งมอืเพือ่การวเิคราะหเ์บือ้งตน้และเทคนคิการแยก 

 3. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับความหมายของชวีเคม ีองคป์ระกอบทางเคมขีองสิง่ทีม่ชีวีติ โครงสรา้ง              

  สมบัต ิและหนา้ที่ของสารชีวโมเลกุล การสลายและการสังเคราะห์สารชีวโมเลกุลในร่างกาย      

  ความสมัพันธแ์ละระบบการควบคมุกระบวนการเมแทบอลซิมึ การถา่ยทอดพลงังานในร่างกาย 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ชวีวทิยาของสิง่มชีวีติ แนวคดิทางววิัฒนาการและอนุกรมวธิาน การเจรญิเตบิโตทีต่อบสนองตอ่สิง่แวดลอ้ม 

โครงสรา้ง องคป์ระกอบและหนา้ทีข่องเซลล ์การจัดระเบยีบเนื้อเยื่อและอวัยวะกลไกควบคุม การท างานของ

ร่างกายมนุษย ์พันธศุาสตรแ์ละการถา่ยทอดลักษณะและโรคทางพันธุกรรม  

 โครงสรา้งอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ การจ าแนกประเภทและการเรียกชือ่

สารอินทรีย์ สมบัติทางกายภาพและปฏิกิริยาเคมีขัน้พื้นฐานของสารอินทรีย์ สารอินทรีย์ที่พบในธรรมชาติ                                          

การวเิคราะห์โดยปริมาตรจะเนน้เกี่ยวกับการไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การใชเ้ครื่องมือ                 

เพือ่การวเิคราะหเ์บือ้งตน้และเทคนคิการแยก  

 ความหมายของชวีเคมี องคป์ระกอบทางเคมีของสิง่ทีม่ีชวีติ โครงสรา้ง สมบัต ิและหนา้ทีข่องสาร                 

ชวีโมเลกุล ไดแ้ก่ คาร์โบไฮเดรต ลปิิด โปรตีน กรดนิวคลีอคิ เอนไซม์ วติามิน และฮอร์โมน การสลายและ                       

การสังเคราะห์สารชวีโมเลกุลในร่างกาย ความสัมพันธ์และระบบการควบคุมกระบวนการเมแทบอลซิมึ การถ่ายทอด

พลงังานในร่างกาย 

55203 จลุชวีวทิยา ปรสติวทิยาและพยาธสิรรีวทิยาส าหรบัการแพทยแ์ผนไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Microbiology, Parasitology and Pathophysiology for Thai Traditional Medicine 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับรูปร่าง ลักษณะ และคุณสมบัตติ่าง ๆ ของแบคทเีรีย ไวรัส รา และปรสติ            

ทีท่ าใหเ้กดิโรคในคน ภมูคิุม้กนัวทิยา การวนิจิฉัยโรค การป้องกนั และการรักษา 

 2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัพยาธสิรรีวทิยา กระบวนการ กลไกความผดิปกตใินการท างานของเซลล ์

เนือ้เยือ่และอวยัวะตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 รูปร่าง ลกัษณะ และคณุสมบตัติา่ง ๆ ของแบคทเีรยี ไวรัส รา และปรสติ ทีท่ าใหเ้กดิโรคในคน ภมูคิุม้กนั

วทิยา การวนิจิฉัยโรค การป้องกนั และการรักษา 

 สาเหตแุละกลไกการเกดิโรค กระบวนการกลไกทีท่ าใหร้่างกายเปลีย่นแปลงจนเกดิโรค ของเซลล ์เนื้อ

เยื้อและอวัยวะต่าง ๆ  ความผดิปกตขิองระบบโครงร่างกระดูกและกลา้มเนื้อ ความผดิปกตขิองระบบประสาท                  

ความผดิปกตขิองระบบไหลเวยีนโลหติและตอ่มน ้าเหลอืง ความผดิปกตขิองระบบภมูคิุม้กัน ความผดิปกตขิองระบบ

ตอ่มไรท้อ่ ความผดิปกตขิองระบบหายใจ ความผดิปกตขิองระบบทางเดนิอาหาร ความผดิปกตขิองระบบขับถ่าย 

ความผดิปกตขิองระบบทางเดนิปัสสาวะและความผดิปกตขิองระบบสบืพันธุ ์การวเิคราะหโ์รค ลักษณะทางคลนิิก

และการวนิจิฉัยโรคหรอืภาวะผดิปกตทิีพ่บบอ่ย และการสง่ตอ่ผูป่้วย 

55204 เคมเีภสชัวตัถุ เภสชัวทิยาและพษิวทิยาส าหรบัการแพทยแ์ผนไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Chemistry of Materia Medica, Pharmacology and  

 Toxicology for Thai Traditional Medicine 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มีความรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกับการแบ่งกลุ่มเภสัชวัตถุตามองค์ประกอบทางเคมี ชีวสังเคราะห์ของ      

  สารส าคัญ เทคนคิการสกัด การทดสอบเบือ้งตน้ การกระจายตัวของสารกลุม่คารโ์บไฮเดรต ไขมัน 

  กรดอะมโินและโปรตนี กลยัโคไซด ์ฟลาโวนอยด ์เทอรปี์น กรดอนิทรยี ์เรซนิ บาลซมัและแอลคาลอยด ์

  ในเภสชัวัตถุแตล่ะชนดิ ตวัอยา่งยาแผนปัจจบุันทีค่น้พบจากสารกลุม่ดังกลา่ว ประโยชน์และการน าไปใช ้

  ทางการแพทยแ์ผนไทย 
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 2. มคีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิพืน้ฐานทางเภสชัวทิยา จลนศาสตรแ์ละพลศาสตรข์องยา ประโยชน์ของยา

  ในการป้องกนัและรักษาโรค 

 3. มคีวามรูเ้กีย่วกับพษิวทิยา หลักการทั่วไปของการเกดิพษิ กลไกการเกดิพษิ ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การเกดิพษิ 

  ความเป็นพษิตอ่เซลล ์การระคายเคอืง อาการแพจ้ากพชืบางชนดิ ปฏกิริยิาตอ่กันของยา การเทยีบเคยีง

  ฤทธิข์องยาสมนุไพรกบัยาแผนปัจจุบนั  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การแบ่งกลุ่มเภสัชวัตถุตามองค์ประกอบทางเคมี ชีวสังเคราะห์ของสารส าคัญ เทคนิคการสกัด                         

การทดสอบเบือ้งตน้ การกระจายตัวของสารกลุม่คารโ์บไฮเดรต ไขมัน กรดอะมโินและโปรตนี กลยัโคไซด ์ฟลาโวนอยด ์

เทอรปี์น กรดอนิทรยี ์เรซนิ บาลซัมและแอลคาลอยด ์ในเภสชัวัตถุแตล่ะชนดิ ตัวอย่างยาแผนปัจจุบันทีค่น้พบจาก

สารกลุม่ดงักลา่ว ประโยชนแ์ละการน าไปใชท้างการแพทยแ์ผนไทย  

 แนวคดิพืน้ฐานทางเภสัชวทิยา จลนศาสตร์และพลศาสตรข์องยา ประโยชน์ของยาในการป้องกันและ

รักษาโรค พษิวทิยา หลกัการทั่วไปของการเกดิพษิ กลไกการเกดิพษิ ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การเกดิพษิ ความเป็นพษิตอ่เซลล ์

การระคายเคอืง อาการแพจ้ากพชืบางชนดิ ปฏกิริยิาตอ่กนัของยา การเทยีบเคยีงฤทธิข์องยาสมนุไพรกบัยาแผนปัจจบุนั 

55309 ปรชัญาและกฎหมายเกีย่วกบัการแพทยแ์ผนไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Philosophy and Laws Related to Thai Traditional Medicine 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเบือ้งตน้เกีย่วกบักฎหมาย จรรยาบรรณวชิาชพี พระราชบญัญัตวิชิาชพีการแพทย์

  แผนไทย พระราชบัญญัตยิา พระราชบัญญัตสิถานพยาบาล พระราชบัญญัตคิุม้ครองและสง่เสริม 

  ภมูปัิญญาการแพทยแ์ผนไทย กฎหมาย กฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกับการแพทยแ์ผนไทย 

 2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจความหมาย องคป์ระกอบของระบบสขุภาพ นโยบายสาธารณะและนโยบายรัฐ 

  ทีเ่กีย่วกับสขุภาพ แผนพัฒนาการสาธารณสขุของประเทศ การปฏริูประบบสขุภาพ สถานภาพของ

  การแพทยแ์ผนไทย การแพทยพ์ืน้บา้นและการแพทยท์างเลอืกในระบบสขุภาพ 

 3. มคีวามรูค้วามเขา้ใจหลักการ แนวคดิ และการปฏบิัตทิางดา้นสขุภาพจติ ปัจจัยทีม่ผีลตอ่สขุภาพจติ

และพัฒนาการของมนุษย ์บคุลกิภาพและการปรับตัว ปัญหาสขุภาพจติในสงัคม โรคทางจติเวชและ

แนวทางในการป้องกันรักษา จติวทิยาคลนิกิ บทบาทของแพทยแ์ผนไทยในการสง่เสรมิสขุภาพจติ

ในกลุม่เป้าหมายตา่งๆ 

 4. มคีวามรูค้วามเขา้ใจววิัฒนาการทีเ่กีย่วกับการแพทยแ์ผนไทย ปรัชญา ศาสนา วัฒนธรรม ความเชือ่

ดา้นสขุภาพ หลกัการและวธิสีรา้งเสรมิสขุภาพแบบองคร์วมตามกระบวนการทางการแพทยแ์ผนไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกับกฎหมาย จรรยาบรรณวชิาชพี พระราชบัญญัตวิชิาชพีการแพทย์แผนไทย 

พระราชบัญญัตยิา พระราชบัญญัตสิถานพยาบาล พระราชบัญญัตคิุม้ครองและสง่เสรมิภูมปัิญญาการแพทยแ์ผน

ไทย กฎหมาย กฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแพทยแ์ผนไทย     

     ความหมาย องค์ประกอบของระบบสุขภาพ นโยบายสาธารณะและนโยบายรัฐที่เกี่ยวกับสุขภาพ 

แผนพัฒนาการสาธารณสุขของประเทศ การปฏริูประบบสุขภาพ สถานภาพของการแพทย์แผนไทย การแพทย์

พืน้บา้นและการแพทยท์างเลอืกในระบบสขุภาพ       

     หลักการ แนวคดิ และการปฏบิัตทิางดา้นสุขภาพจติ ปัจจัยทีม่ีผลต่อสุขภาพจติและพัฒนาการของ

มนุษย์ บุคลกิภาพและการปรับตัว ปัญหาสุขภาพจติในสังคม โรคทางจติเวชและแนวทางในการป้องกันรักษา 

จติวทิยาคลนิกิ บทบาทของแพทยแ์ผนไทยในการสง่เสรมิสขุภาพจติในกลุม่เป้าหมายตา่งๆ   
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     ววิัฒนาการทีเ่กีย่วกับการแพทยแ์ผนไทย ปรัชญา ศาสนา วัฒนธรรม ความเชือ่ดา้นสขุภาพ หลักการ

และวธิสีรา้งเสรมิสขุภาพแบบองคร์วมตามกระบวนการทางการแพทยแ์ผนไทย 

55322 รา่งกายมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Body 

วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. มคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบักายวภิาค สรรีวทิยาของระบบตา่งๆ ของร่างกายในคนปกต ิ

2.  มคีวามรูค้วามเขา้ใจพยาธวิทิยา ปฏกิริยิาการโตต้อบของร่างกายเมือ่เกดิพยาธสิภาพ 

3.  สามารถตรวจประเมนิ การปฐมพยาบาล และใหค้ าแนะน าเพือ่ป้องกันการเกดิโรคในระบบตา่งๆ ของ

 ร่างกาย 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 ศกึษากายวภิาค สรรีวทิยาในคนปกตแิละในภาวะเกดิพยาธสิภาพ การตรวจประเมนิ การปฐมพยาบาล

และการใหค้ าแนะน าเพือ่ป้องกนัการเกดิโรคของระบบกระดกู ขอ้ตอ่ ระบบกลา้มเนือ้ ระบบประสาท ระบบไหลเวยีน

โลหติ ระบบหายใจ ระบบยอ่ยอาหาร ระบบขบัถา่ย ระบบสบืพันธุ ์ระบบตอ่มไรท้อ่ และระบบภมูคิุม้กนั  

 ศึกษาพยาธิว ิทยา ปฏิกิริยาการโตต้อบของร่างกายเมื่อเกิดพยาธิสภาพ กลไกการเปลี่ยนแปลง

โครงสรา้งหนา้ที ่และการปรับตัวของอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตัง้แต่ระดับเซลลแ์ละเนื้อเยื่อ โดยศกึษาใน

ระบบโครงร่างกระดกูและกลา้มเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวยีนโลหติและตอ่มน ้าเหลอืง ระบบตอ่มไรท้อ่ ระบบ

หายใจ ระบบทางเดนิอาหาร ระบบขบัถา่ย ระบบทางเดนิปัสสาวะและระบบสบืพันธุ ์

55324 การฝึกปฏบิตัเิภสชัพฤกษศาสตรแ์ละเภสชักรรมแผนไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Practice in Pharmaceutical Botany and Thai Traditional Pharmacy 

วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. มทีกัษะในการจ าแนกพชืและเครือ่งยาไทยและเทศ 

2. มทีกัษะในการจัดท าพพิธิภัณฑพ์ชืและการขยายพันธุพ์ชืสมนุไพร 

3. มทีกัษะในการใช ้และการดแูลรักษาเครือ่งมอืปรุงยา 

4. มทีกัษะในการปรุงยาจากเภสชัวตัถใุนรูปแบบตา่งๆ และการควบคมุคณุภาพยา 

ค าอธบิายชุดวชิา 

การฝึกปฏบิตัทิางเภสชัพฤกษศาสตร ์สณัฐานวทิยาของพชื หลกัการทางอนุกรมวธิานพชื การดเูอกลักษณ์

ทางมหาทัศน์ทัง้พืชสดและแหง้ การส ารวจป่าศกึษา ความหลากหลายทางชวีภาพและการใชป้ระโยชน์พชืสมุนไพร 

การเก็บตัวอย่างพืชสมุนไพร การจัดท าพพิธิภัณฑพ์ืช การขยายพันธุพ์ืชสมุนไพรและพืชทอ้งถิน่ การใช ้การดูแล

รักษาเครือ่งมอืปรุงยา การควบคุมคุณภาพยา การเตรยีมเภสัชวัตถุ ศลิปะในการปรุงยารูปแบบต่าง ๆ การแตง่ส ีกลิน่ 

และรส การจ่ายยาสมุนไพร ตลอดจนการใหค้ าแนะน าในการใชย้าสมุนไพร และการฝึกปฏิบัติงาน การผลิตยา 

ในสถานทีผ่ลติยา  
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55325 นวดแผนไทย 1 (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Traditional Massage I 

วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับประวัตคิวามเป็นมาของการนวดไทย มารยาทและจรรยาบรรณวชิาชพี

  การนวดไทย ความรูเ้บือ้งตน้ของการนวดไทย ทฤษฎเีสน้ประธานสบิ กายวภิาคศาสตรแ์ละสรรีวทิยา

  ส าหรับการนวดไทย การฝึกก าลังนิว้มอื ความรูพ้ืน้ฐานการนวดไทยแบบเชลยศักดิแ์ละการนวดไทย

  แบบราชส านัก เสน้พืน้ฐานและจุดสัญญาณ กายบรหิารฤๅษีดัดตน การอบและการประคบสมุนไพร

  เพือ่สง่เสรมิสขุภาพ 

2. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับการซกัประวตั ิตรวจร่างกาย วเิคราะหส์าเหต ุวนิจิฉัยโรคทางการแพทย์

  แผนไทยเทยีบเคยีงแผนปัจจบุัน การนวดรักษาอาการโรคทีพ่บบอ่ย การใหค้ าแนะน าเกีย่วกับอาหาร

  แสลงและการสง่ตอ่อยา่งเหมาะสม 

3. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัมาตรฐานงานบรกิารดา้นนวดไทยในระบบโรงพยาบาล 

ค าอธบิายชุดวชิา 

ประวัตคิวามเป็นมาของการนวด กายวภิาคศาสตร์และสรีรวทิยาส าหรับการนวด มารยาทและจรรยาบรรณ

วชิาชพีการนวดไทย ความรูเ้บือ้งตน้ของการนวดไทย ทฤษฎเีสน้ประธานสบิ การฝึกก าลังนิ้วมือและการแต่งรสมือ 

ความรูพ้ืน้ฐานการนวดไทยแบบเชลยศักดิแ์ละการนวดไทยแบบราชส านัก เสน้พืน้ฐานและจุดสญัญาณ กายบรหิารฤๅษี

ดดัตน การใชย้าสมนุไพร การอบและการประคบสมนุไพรเพือ่สง่เสรมิสขุภาพ     

การซักประวัต ิตรวจร่างกาย วเิคราะหส์าเหตุ วนิิจฉัยโรคทางการแพทย์แผนไทย การนวดรักษาอาการ 

โรคทีพ่บบ่อย การใหค้ าแนะน าเกีย่วกับอาหารแสลงและการสง่ต่อผูป่้วยอย่างเหมาะสม รวมทัง้มาตรฐานงานบรกิาร

ดา้นนวดไทยในระบบโรงพยาบาล 

55326 ประสบการณว์ชิาชพีการแพทยแ์ผนไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Thai Traditional Medicine  

วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. น าความรูแ้ละทักษะมาใชใ้นการฝึกปฏบิัตงิานดา้นการแพทย์แผนไทยดว้ยการบูรณาการความรู ้

เวชกรรมไทย เภสชักรรมไทย และการนวดไทยมาใชก้บัผูป่้วยจรงิ 

2. น าความรูแ้ละทกัษะทีไ่ดจ้ากวชิาผดงุครรภไ์ทยมาใชใ้นสถานการณ์จรงิ 

3. มทีกัษะในการตรวจวนิจิฉัยโรค การรักษา และค าแนะน าในการดแูลสขุภาพ   

4. มคีณุธรรม จรยิธรรม และกฎหมายแห่งวชิาชพีทีเ่หมาะสมกับการปฏบิัตงิานทางการแพทยแ์ผนไทย 

5. สามารถประยุกตห์ลักการและองคค์วามรูท้างการแพทยแ์ผนไทยในการแกไ้ขปัญหาการปฏบิัตงิาน

ในลกัษณะบรูณาการอยา่งเป็นระบบ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

การน าความรูท้ักษะที่ไดจ้ากการศึกษาปฏิบัติมาใชใ้นการฝึกปฏิบัติงานดา้นการแพทย์แผนไทย 

ดว้ยการ บรูณาการความรูเ้วชกรรมไทย เภสชักรรมไทย การนวดไทย และการผดุงครรภไ์ทยมาใชก้ับผูป่้วยจรงิภายใต ้

การควบคมุของอาจารยแ์หลง่ฝึก การใหก้ารตรวจวนิจิฉัยโรค การรักษาและค าแนะน าในการดแูลสขุภาพ และบรูณาการ

การรักษาร่วมกับวชิาชพีอืน่ในสถานพยาบาล การน าความรูแ้ละทักษะทีไ่ดจ้ากวชิาผดุงครรภไ์ทยมาใชใ้นสถานการณ์

จรงิ 
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55328 เภสชักรรมแผนไทย 1 (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Traditional Pharmacy I 

วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจประวัตแิละววิัฒนาการของการแพทยแ์ผนไทยดา้นเภสัชกรรมแผนไทยและ 

ยาเบญจกลู จรรยาเภสชัมคีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัเภสชัวตัถ ุ

2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจหลักเภสชักรรมแผนไทย 

3. มคีวามรูค้วามเขา้ใจหลักเภสชัวตัถ ุ

4. มคีวามรูค้วามเขา้ใจหลักสรรพคณุเภสชั รสของตัวยาและรสยาประธาน ความสมัพันธร์ะหวา่งรสยา

กบัธาต ุอตุ ุอาย ุและกาล ตวัยาใชแ้ทนกนั 

5. มคีวามรูค้วามเขา้ใจการใชย้าสมุนไพร ยาจากสมุนไพร บัญชยีาหลักแห่งชาตจิากสมุนไพร บัญช ี

ยาสามัญประจ าบา้นแผนโบราณ สมุนไพรในงานสาธารณสขุมูลฐาน สมุนไพรทีม่พีษิ ขอ้ควรระวัง

และขอ้หา้มในการใชต้วัยา 

ค าอธบิายชุดวชิา 

ประวัตแิละววิัฒนาการของการแพทย์แผนไทยดา้นเภสัชกรรมแผนไทยและยาเบญจกูล จรรยาเภสัช 

หลักเภสชักรรม 4 ประการ การใชย้าสมุนไพร ยาจากสมุนไพร บัญชยีาหลักแห่งชาตจิากสมุนไพร บัญชยีาสามัญ

ประจ าบา้นแผนโบราณ สมนุไพรในงานสาธารณสขุมูลฐาน สมนุไพรทีม่พีษิ ขอ้ควรระวงัและขอ้หา้มในการใชต้ัวยา 

สารส าคญัหลักและความปลอดภัยของผลติภัณฑจ์ากสมนุไพร ความส าคัญและการประยุกตใ์ชเ้ภสชัวัตถ ุสรรพคณุ

เภสชั รสของตวัยาและรสยาประธาน ความสมัพันธร์ะหวา่งรสยากบัธาต ุอตุ ุอาย ุและกาล ตวัยาใชแ้ทนกนั  

55329 นวดแผนไทย 2 (6 หนว่ยกติ) 

Thai Traditional Massage II 

วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับหลักการและทฤษฎกีารนวดเพือ่การบ าบัดโรค การซักประวัต ิตรวจร่างกาย 

วนิจิฉัยโรคตามทฤษฎกีารแพทยแ์ผนไทย 

2. สามารถนวดเพื่อการบ าบัดตามศาสตร์ทางดา้นการนวดแผนไทยและสามารถใหค้ าแนะน าหลังการนวด

และสง่ตอ่ผูป่้วยได ้

3. สามารถเทยีบเคยีงอาการและโรคกบัศาสตรก์ารแพทยแ์ผนปัจจบุนัหรอืการแพทยท์างเลอืก 

4. สามารถนวดรักษาโรคทีพ่บบอ่ย โรคทางระบบกระดกูและกลา้มเนือ้ เทคนคิเฉพาะโรคได  ้

5. สามารถนวดสง่เสรมิสขุภาพ การนวดน ้ามัน การนวดนักกฬีา การดดัดงึ และการนวดฝ่าเทา้ได ้

ค าอธบิายชุดวชิา 

หลักการและทฤษฎกีารนวดเพือ่การบ าบัดโรค การซักประวัต ิการตรวจร่างกาย การวนิจิฉัยโรคตามทฤษฎี

การแพทย์แผนไทย การวเิคราะห์สมุฏฐาน การเทยีบเคียงอาการและโรคกับศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันหรือ

การแพทยท์างเลอืก วธิกีารนวดรักษาโรคทีพ่บบ่อย โรคทางระบบกระดูกและกลา้มเนื้อ เทคนิคเฉพาะโรค การให ้

ค าแนะน าหลังการนวด การสง่ต่อผูป่้วย การใชย้าสมุนไพรประกอบการนวด การนวดสง่เสรมิสขุภาพ การนวดน ้ามัน 

การนวดนักกฬีา การดดัดงึ และการนวดฝ่าเทา้ 
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55330 การฝึกปฏบิตันิวดแผนไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Practice in Thai Traditional Massage 

วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. มีทักษะในการซักประวัต ิการตรวจร่างกาย การตรวจประเมนิ การวนิิจฉัยและการบ าบัดโรคดว้ย

ศาสตรท์างการนวดแผนไทย 

2. มีทักษะในการป้องกันโรค การฟ้ืนฟู การใหค้ าแนะน า การบันทึกขอ้มูลและการส่งต่อผู ป่้วยใน

สถานพยาบาลและสถานบรกิารสขุภาพทางการแพทยแ์ผนไทย 

ค าอธบิายชุดวชิา 

การน าความรูแ้ละทักษะทีไ่ดจ้ากวชิาการนวดไทยมาใชใ้นสถานการณ์จรงิ การฝึกปฏบิัตดิว้ยศาสตร์

ทางการนวดแผนไทยเกีย่วกับการซักประวัต ิการตรวจร่างกาย การตรวจประเมนิทางดา้นการนวด การวนิิจฉัย  

การบ าบัดโรค การป้องกันโรค การฟ้ืนฟู การใหค้ าแนะน า การบันทกึขอ้มูล งานเวชระเบียน การส่งต่อผูป่้วย 

ทัง้ในสถานพยาบาลและสถานบรกิารสขุภาพทางการแพทยแ์ผนไทย 

55331 เวชกรรมแผนไทย 1 (6 หนว่ยกติ)

 Thai Traditional Therapy I 

วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจปรัชญา จรรยาแพทย ์ แนวคดิทฤษฎกีารแพทยแ์ผนไทย คมัภรีท์างการแพทย์

 และศพัทท์างการแพทยแ์ผนไทย 

2. สามารถประยุกตอ์งคค์วามรู ้และทฤษฎกีารแพทยแ์ผนไทยตามคัมภรี์แพทยแ์ผนไทย เพื่อใชเ้ป็น

 หลักการตรวจวนิิจฉัยแบบแผนไทยและแผนปัจจุบัน หลักการแปลผลเบื้องตน้ของผลการตรวจ 

 ทางหอ้งปฏบิัตกิารการเปรยีบเทยีบความสมัพันธข์องสมุฏฐานการเกดิโรค อาการและพยาธสิภาพ

 ของโรคตามหลักการแพทยแ์ผนไทยและแผนปัจจุบัน แนวทางการรักษา การเลอืกใชย้าแผนไทย

 หรือการตัง้ต ารับยาแผนไทยเพื่อการรักษา การส่งต่อผูป่้วยไดส้ามารถประยุกต์องคค์วามรู ้และ

 ทฤษฎกีารแพทยแ์ผนไทยตามคมัภรีแ์พทยแ์ผนไทยได ้

ค าอธบิายชุดวชิา 

 ปรัชญา แนวคดิและทฤษฎกีารแพทยแ์ผนไทย จรรยาแพทย ์องคค์วามรูแ้ละสาระส าคญัในคัมภรีแ์พทย์

แผนไทย ประกอบดว้ย ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย การก าเนิดมนุษย์ เบญจขันธ์ มหาภูตรูป สมุฏฐานแห่งโรค 

ซึง่สัมพันธ์กับธาตุ ฤดูกาล อายุ เวลา สถานที ่อาหาร และพฤตกิรรม การปรับสมดุลของวาตะ ปิตตะ เสมหะ           

ตามหลักคัมภีร์วรโยคสาร หลักการตรวจโรค การวนิิจฉัยโรคตามต าราเวชศกึษา คัมภีร์สมุฏฐานวนิิจฉัย คัมภีร ์

โรคนทิาน คมัภรีธ์าตวุภิังค ์และคมัภรีธ์าตวุวิรณ์ คมัภรีป์ฐมจนิดา คมัภรีม์หาโชตรัต คมัภรีฉั์นทศาสตร ์คมัภรีต์กัศลิา 

คัมภีร์สทิธสิารสงเคราะห์ คัมภีร์มุขโรค คัมภีร์อภัยสันตา คัมภีร์ธาตุบรรจบ คัมภีร์มุจฉาปักขันทกิา คัมภีร์อุทร 

โรค คัมภรี์ไพจติร์มหาวงศ ์คัมภรี์วถิกีุฏฐโรค คัมภรี์อตสิาร คัมภรี์ทพิยมาลา คัมภรี์กษัย คัมภรี์ชวดาร คัมภรี์มัญชุ

สาระวเิชยีร การวเิคราะหแ์ละตคีวามในแตล่ะคัมภรี ์หลักการตรวจโรคในแต่ละคัมภรีแ์ละศัพทท์างการแพทยแ์ผน

ไทยในแตล่ะคมัภรี ์ 

 การบนัทกึประวัตผิูป่้วย แนวทางการบ าบดั การสัง่จา่ยยาและเลอืกใชย้าแผนไทย การปฐมพยาบาลและ

การส่งต่อผู ป่้วย หลักการตรวจวินิจฉัยแบบแผนไทยและแผนปัจจุบัน หลักการแปลผลเบื้องตน้ของผล                    

การตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิาร การเปรยีบเทยีบความสมัพันธข์องสมุฏฐานการเกดิโรค อาการและพยาธสิภาพของ

โรคตามหลักการแพทยแ์ผนไทยและแผนปัจจุบัน แนวทางการรักษา การเลอืกใชย้าแผนไทยหรือการตัง้ต ารับยา

แผนไทยเพือ่การรักษา การสง่ตอ่ผูป่้วย 
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55332 เวชกรรมแผนไทย 2 (6 หนว่ยกติ)

 Thai Traditional Therapy II 

วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. สามารถประมวลและบรูณาการองคค์วามรูจ้ากคมัภรีแ์พทยแ์ผนไทย 

2. สามารถเขา้ใจหลักการรักษาดว้ยศาสตร์การแพทย์แผนไทย สามารถเทยีบเคยีงอาการและโรค 

กับศาสตรก์ารแพทยแ์ผนปัจจุบันหรอืการแพทยท์างเลอืก การเลอืกใชย้าแผนไทยและการตัง้ต ารับ

ยาแผนไทย 

3. สามารถปฐมพยาบาลและการสง่ตอ่ผูป่้วย 

ค าอธบิายชุดวชิา 

การประมวลองคค์วามรู ้และบูรณาการคัมภรี์แพทยแ์ผนไทยเพื่อใชเ้ป็นหลักการตรวจวนิิจฉัย การวเิคราะห์

สมุฏฐาน การบ าบัดรักษาดว้ยศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทย ตลอดจนการป้องกันโรค การฟ้ืนฟ ูการใหค้ าแนะน า การสง่ต่อ

ผูป่้วย และการเทยีบเคยีงอาการและโรคกับศาสตรก์ารแพทยแ์ผนปัจจุบันหรอืการแพทยท์างเลอืก การปฐมพยาบาลและ

การสง่ตอ่ผูป่้วย หลักการแปลผลเบือ้งตน้ของผลการตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิาร การเลอืกใชย้าแผนไทยและการตัง้ต ารับ 

ยาแผนไทยเพือ่การรักษา แนวทางการสง่ตอ่ผูป่้วย 

55333 การฝึกปฏบิตัเิวชกรรมแผนไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Practice in Thai Traditional Therapy 

วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. มทีกัษะในการซกัประวตั ิการตรวจร่างกาย การวนิจิฉัยและการบ าบดัโรคดว้ยศาสตรท์างการแพทยแ์ผนไทย 

2. มทีกัษะในการป้องกนัโรค การฟ้ืนฟ ูการใหค้ าแนะน า การบนัทกึขอ้มลู และการสง่ตอ่ผูป่้วยในสถานพยาบาล

และสถานบรกิารสขุภาพทางการแพทยแ์ผนไทย 

ค าอธบิายชุดวชิา 

การฝึกปฏบิัตดิว้ยศาสตร์ทางเวชกรรมแผนไทยเกีย่วกับการซักประวัต ิการตรวจร่างกาย การวนิิจฉัย    

การบ าบัดโรค การป้องกันโรค การฟ้ืนฟ ูการใหค้ าแนะน า การบันทกึขอ้มูล งานเวชระเบยีน การสง่ตอ่ผูป่้วย ทัง้ใน

สถานพยาบาลและสถานบรกิารสขุภาพทางการแพทยแ์ผนไทย ภายใตก้ารแนะน าของผูค้วบคุมงาน การพัฒนา

ทกัษะในการสือ่สารและสมัพันธภาพกบัผูป่้วยและบคุลากรทางการแพทย ์

55334 เภสชักรรมแผนไทย 2 (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Traditional Pharmacy II 

วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1.  มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักคณาเภสชั กระสายยา การใชต้ัวยาอันตราย การเก็บและการสกัด 

 ตวัยาจากสมนุไพร การเตรยีมยาสมนุไพร 

2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจหลักเภสชักรรม 

3.  มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการและขอ้ควรระวงัในการใชย้าสมนุไพร 

4.  มคีวามรูค้วามเขา้ใจหลักการและวธิกีารผลติยาแผนไทย การขึน้ทะเบยีนต ารับยา การขออนุญาต

 ผลติและขายยา การควบคมุคณุภาพและการเก็บรักษาผลติภัณฑย์าสมนุไพร 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

คณาเภสัช จุลพิกัด พิกัดยา มหาพิกัด และพิกัดพิเศษ โครงสรา้งต ารับยาและการวเิคราะห์ยาไทย 

มาตราชั่งตวง วัด หลักเภสัชกรรม หลักการปรุงยาใหม้สีรรพคุณด ีหลักการและขอ้ควรระวังในการใชย้าสมุนไพร 

วธิกีารใชต้ัวยาอันตราย การท าใหต้ัวยามพีษินอ้ยลง (การสะตุ ประสะ และฆ่าฤทธิ)์ การเก็บรักษายาทีป่รุงแลว้  

การก าหนดอายยุา เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการผลติและการปรุงยา การสกดัตวัยาจากสมนุไพร กระสายยา  การใชอ้ปุกรณ์

หรือเครื่องมอืทีใ่ชป้รุงยาและการเก็บรักษา การจ่ายยาแผนไทย การบรหิารรา้นยาแผนไทย การขออนุญาตผลติ

และขายยา การขึน้ทะเบยีนต ารับยาแผนไทย หลักการและวธิกีารทีด่ใีนการผลติยาแผนไทยในระดับอตุสาหกรรม 

การควบคมุคณุภาพวัตถุดบิ การควบคมุคณุภาพกระบวนการผลติยาส าเร็จรูป การเตรยีมยาสมุนไพรประเภทยาน ้า 

ยากึง่แข็ง และยาของแข็ง การเก็บรักษาผลติภัณฑย์าสมุนไพร กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับสมุนไพร การวจิัยทางดา้น

เภสชักรรมแผนไทย 

55335 สงัคมวทิยา มานุษยวทิยาการแพทยแ์ละระบาดวทิยาส าหรบัการแพทยแ์ผนไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Sociology, Anthropology and Epidemiology for Thai Traditional Medicine 

วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1.  เขา้ใจสภาพสงัคมและวัฒนธรรมทีเ่กีย่วกบัการดแูลสขุภาพของมนุษย ์และการใชบ้รกิารสขุภาพตาม

 แนวทางการแพทยแ์ผนไทย 

2.  เขา้ใจขอบเขตและวธิีการทางระบาดวทิยา ธรรมชาตขิองการเกดิโรคและสามารถประยุกต์ใช ้

 หลกัการทางระบาดวทิยากับงานทางการแพทยแ์ผนไทยได ้

3.  มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการแพทยพ์ืน้บา้นกบัการดแูลสขุภาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาพื้นฐาน การประยุกต์กับการแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับสุขภาพ                        

ความเจ็บป่วย การดแูลสขุภาพ และการใชบ้รกิารสขุภาพตามแนวทางการแพทยแ์ผนไทย  

แนวคดิพื้นฐาน ความหมาย ขอบเขตและวธิกีารทางระบาดวทิยา ธรรมชาตขิองการเกดิโรค หลักการ

ควบคุมป้องกันโรค การใชเ้ครื่องมอืทางระบาดวทิยาวัดการเกดิโรคและปัญหาสขุภาพ วธิกีารศกึษาทางระบาด

วทิยา การเฝ้าระวงัและการสอบสวนโรค การประยกุตค์วามรูท้างระบาดวทิยาในการปฏบิตังิานการแพทยแ์ผนไทย  

การสบืทอดภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบา้นไทย แนวคดิและกระบวนการรักษา การตัง้ต ารับยาและ 

การรักษาดว้ยการแพทยพ์ืน้บา้นประจ าทอ้งถิน่ 

55401 การวจิยัทางการแพทยแ์ผนไทย  (6 หนว่ยกติ) 

 Research in Thai Traditional Medicine 

วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1.  มคีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ หลักการและความส าคัญของการวจัิยตอ่การพัฒนาการแพทยแ์ผนไทย 

 จรรยาบรรณนักวจิัย กระบวนการท าวจิัย 

2.  สามารถจัดท าโครงร่างการวจัิย การวจัิยเชงิคณุภาพ การวจัิยเชงิปรมิาณ การวจัิยในหลอดทดลอง  

 การวจัิยในสัตว์ทดลอง การวจัิยทางคลนิิก การวจัิยภูมิปัญญาและพฤกษศาสตร์พื้นบา้น สถิติ

 วเิคราะหใ์นการวจิัย การเขยีนรายงานการวจิัย การน าเสนอผลงานวจิัยได ้

3.  สามารถประยุกตร์ะเบยีบวธิกีารวจัิยไปใชเ้ป็นแนวทางในการวจัิยทางดา้นการแพทยแ์ผนไทยไดท้ัง้   

 การพัฒนาโครงการวจัิยใหมแ่ละการน ากระบวนการวจัิยไปใชใ้นการพัฒนางานประจ า 

4.  สามารถคน้ควา้ขอ้มลูการแพทยแ์ผนไทยอยา่งเป็นระบบจากต ารา วารสาร สิง่พมิพ ์และแหลง่ขอ้มูล

 อืน่ได ้
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5.  สามารถจัดท าโครงงานวจิัยทางดา้นการแพทย์แผนไทยได ้และสามารถวเิคราะห์ประเมนิคุณค่า

 งานวจิัยได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

แนวคดิ หลักการและความส าคัญของการวจัิยต่อการพัฒนาการแพทย์แผนไทย จรรยาบรรณนักวจัิย 

กระบวนการท าวจิัย การจัดท าโครงร่างการวจิัย การวจัิยเชงิคณุภาพ การวจัิยเชงิปรมิาณ การวจัิยในหลอดทดลอง 

การวจัิยในสัตวท์ดลอง การวจัิยทางคลนิิก การวจัิยภูมปัิญญาและพฤกษศาสตรพ์ื้นบา้น สถติวิเิคราะหใ์นการวจัิย 

การเขยีนรายงานการวจิัย การน าเสนอผลงานวจิัย การคน้ควา้ขอ้มูลการแพทยแ์ผนไทยอย่างเป็นระบบจากต ารา 

วารสาร สิง่พิมพ์ และแหล่งขอ้มูลอืน่ การจัดท าโครงงานวจัิยทางดา้นการแพทย์แผนไทยในการเสนอขอทุน

สนับสนุนการวจิัย รวมถงึหลกัการจรยิธรรมการวจิัยในมนุษย ์

55402 ผดงุครรภแ์ผนไทยและการฝึกปฏบิตัผิดงุครรภแ์ผนไทย  (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Traditional Midwifery and Practice in Thai Traditional Midwifery 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจ กายวภิาคศาสตร์ สรีรวทิยาของการตัง้ครรภ ์กลไกการคลอด การปฏบิัตเิพื่อ 

  ชว่ยเหลอืการคลอด 

 2. มีความรูเ้กี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกของผดุงครรภ์ไทยตามคติความเชื่อและ 

  การปฏิบัติตามองค์ความรูต้ามคัมภีร์ทางการแพทย์แผนไทยทั ้งระยะตั ้งครรภ์ ก่อนคลอดและ 

  หลงัคลอด 

 3. สามารถประยุกต์องค์ความรูด้า้นผดุงครรภ์แผนไทยในการวนิิจฉัยการตัง้ครรภ์ การท าคลอดปกต ิ  

  การดแูลมารดาและทารกระหวา่งตัง้ครรภ ์ระยะกอ่นและหลงัคลอด 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

  แนวคดิและหลักการของการผดงุครรภไ์ทย หนา้ทีแ่ละบทบาท จรรยาบรรณและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับ

ผดุงครรภ์ไทย ความหมายและความส าคัญของการผดุงครรภ์ไทย กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา การตัง้ครรภ์  

การสง่เสรมิสขุภาพและการดูแลมารดาและทารกระยะก่อนคลอด ระหวา่งคลอดและหลังคลอดตามแนวทางการแพทย์

แผนไทย ความผดิปกตขิองมารดาและทารก การสง่ตอ่ผูป่้วย วธิกีารท าคลอดในรายปกตทิีไ่มม่ภีาวะแทรกซอ้น  

        การดูแลมารดาหลังคลอดดว้ยวิธีการแพทย์แผนไทยในสถานการณ์จริง ไดแ้ก่ การนวดไทย  

การประคบสมุนไพร การทับหมอ้เกลือ การน่ังถ่าน การเขา้กระโจม การอาบน ้าสมุนไพร การพันผา้หนา้ทอ้ง  

และการใหค้ าแนะน า ขอ้หา้มและขอ้ควรปฏิบัต ิโดยค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายแห่งวิชาชพี  

การผดงุครรภไ์ทย รวมทัง้การพัฒนาทกัษะในการสือ่สารและสมัพันธภาพกับผูป่้วยและบคุลากรทางการแพทยไ์ด ้
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