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ปรัชญาของหลกัสูตร 
ผลิตบณัฑิตแพทยแ์ผนไทย ท่ีมีทกัษะปฏิบติัดา้นส่งเสริม ป้องกนั รักษา และฟ้ืนฟู สุขภาพ

ของประชาชนแบบองค์รวม ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ ใฝ่เรียนรู้และเปิดรับการเปล่ียนแปลง 
สามารถคิดวิเคราะห์ ประยุกต์ความรู้วิชาชีพกับศาสตร์อ่ืนเพื่อแก้ไขปัญหาในการบริการผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางพิพฒันาการนิยม 

ผลลพัท์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO 1 TTM Health service - บริการวชิาชีพการแพทยแ์ผนไทยตามมาตรฐานวชิาชีพ อยา่งมี
ประสิทธิภาพและ 
ปลอดภยั โดยประยกุตใ์ชค้วามรู้ดา้นวทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์และศาสตร์อ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้ง 
 Sub PLO 1.1  Applying knowledge and skills – ประยกุตใ์ชค้วามรู้ดา้นการแพทยแ์ผนไทยกบั
วทิยาศาสตร์    วทิยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ และศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการ    บริการทางวชิาชีพ 
 Sub PLO 1.2  Health service – ใหบ้ริการทางการแพทยแ์ผนไทยแบบองคร์วมแก่ผูรั้บบริการตา
มาตรฐาน    วชิาชีพ อยา่งมีประสิทธิภาพและปลอดภยั 
PLO 2 NCDs & Elderly care - ใชก้ระบวนการดูแลสุขภาพแก่ผูป่้วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง และส่งเสริม
สุขภาพผูสู้งอาย ุแบบองคร์วมตามศาสตร์การแพทยแ์ผนไทย 
PLO 3 TTM Ethics & Personalities - ยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชีพ และมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม 
 Sub-PLO 3.1  TTM ethics - ยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชีพ ปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชน สิทธิ
เด็ก สิทธิ   ผูบ้ริโภค และสิทธิผูป่้วย 

Sub-PLO 3.2 Good personalities - แสดงออกถึงความเป็นผูน้ า ความรับผดิชอบ ซ่ือสัตย ์มีวนิยั 
และจิต   สาธารณะ 
PLO 4 Research & Innovation – สร้างสรรคผ์ลงานวจิยัหรือนวตักรรมทางการแพทยแ์ผนไทยเพื่อ
พฒันาบริการ ทางวชิาชีพ 



PLO 5 Communication - ส่ือสารกบัผูป่้วย ญาติผูป่้วย และทีมสหวชิาชีพ เพื่อวางแผนการรักษาท่ี
เหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีปฏิสัมพนัธ์อยา่งสร้างสรรคก์บัผูร่้วมงาน 
 Sub PLO 5.1 Clinical communication - ส่ือสารกบัผูป่้วย ญาติผูป่้วย และทีมสหวชิาชีพ เพื่อวาง
แผนการรักษา  ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 Sub PLO 5.2 General communication, relationships & teamwork - ส่ือสาร แสดงออกถึง
ปฏิสัมพนัธ์อยา่ง   สร้างสรรคก์บับุคคลทัว่ไปและผูร่้วมงาน และท างานเป็นทีมได ้
PLO 6 Lifelong learning - เรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อแกไ้ขปัญหาทางบริการวชิาชีพอยา่งสร้างสรรคแ์ละ
ทนัต่อสถานการณ์ ตลอดจนปรับตวัด ารงชีวิตอยา่งผาสุกในสังคมอนาคตท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 Sub PLO 6.1 Thinking skill - มีทกัษะการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ ทกัษะการคิดค านวณ และ
ทกัษะการคิด   แกปั้ญหา 
 Sub PLO 6.2 IT - เลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการแสวงหาความรู้ วิเคราะห์ หรือน าเสนอ
ขอ้มูลได ้   ถูกตอ้งและเหมาะสม 
 Sub PLO 6.3 Entrepreneurship - มีแนวคิดความเป็นผูป้ระกอบการภายใตบ้ริบทของความ
พอเพียง 
                                                           
                                           
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  146  หน่วยกิต 
1.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      จ  านวน   30  หน่วยกิต 
สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย ์      4 หน่วยกิต 
 001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื        2((2)-0-4) 
 190-306 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์          1((1)-0-2) 
  388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์            1((1)-0-2)   
สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตท่ีสันติ       5 หน่วยกิต 
  950-102 ชีวติท่ีดี                  3((3)-0-6)  
  895-001 พลเมืองท่ีดี                   2((2)-0-4)  
สาระที่ 3 การเป็นผูป้ระกอบการ         1 หน่วยกิต  
  001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ       1((1)-0-2)   
สาระที่ 4 การอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนัและการรู้ดิจิทลั       4 หน่วยกิต 
   315-201  ชีวติแห่งอนาคต          2((2)-0-4) 
  345-104 รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั            2((2)-0-4)  
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข      6 หน่วยกิต 
  315-202 การคิดกบัการใชเ้หตุผล            2((2)-0-4)  
  895-010 การคิดกบัพฤติกรรมพยากรณ์        2((2)-0-4) 
  895-011  การคิดเพื่อสร้างสุข            2((2)-0-4) 
สาระที่ 6  ภาษาและการส่ือสาร        4 หน่วยกิต 
  890-001 สรรสาระภาษาองักฤษ            2((2)-0-4) 
  890-002 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั        2((2)-0-4) 
  890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้           2((2)-0-4) 
  890-004 ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั           2((2)-0-4) 
  890-005 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ           2((2)-0-4) 
(หมายเหตุ : ก าหนดกลุ่มผูเ้รียนตามศกัยภาพทางดา้นภาษาองักฤษของนกัศึกษา) 
สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา  บงัคบั จ  านวน 2 หน่วยกิต 
  เลือกเรียนจากสาระต่อไปน้ี 
  895-020 ขิมไทย       1((1)-0-2) 
  895-021 ร้อง เล่น เตน้ร า       1((1)-0-2) 
  895-022 จงัหวะจะเพลง       1((1)-0-2) 
  895-023 กีตาร์        1((1)-0-2) 
  895-024 อคููเลเล่        1((1)-0-2) 
  895-025 ฮาร์โมนิกา        1((1)-0-2) 
  895-026 ดูหนงัดูละครยอ้นดูตน       1((1-0-2) 
  895-027 อรรถรสภาษาไทย       1((1)-0-2) 
  895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค ์       1((1)-0-2) 
  895-030 วา่ยน ้า       1((1)-0-2) 
  895-031 เทนนิส        1((1)-0-2) 
  895-032 บาสเกตบอล        1((1)-0-2) 
  895-033 กรีฑา        1((1)-0-2) 
  895-034 ลีลาศ        1((1)-0-2) 
  895-035 เปตอง       1((1)-0-2) 



  895-036 ค่ายพกัแรม        1((1)-0-2) 
  895-037 แบดมินตนั        1((1)-0-2) 
  895-038 เทเบิลเทนนิส       1((1)-0-2) 
  895-039 การออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ        1((1)-0-2) 
  340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ        1((1)-0-2) 
  061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย         1((1)-0-2) 
  472-116 ถกัทอเส้นใย เขา้ใจทอ้งถ่ิน*        1((1)-0-2) 
  472-117 สุขภาพดี ชีวมีีสุข*       1((1)-0-2) 
  142-234 โลกสวย*       1((1)-0-2) 
  142-135 พบัเพียบเรียบร้อย*       1((1)-0-2) 
  142-136 ป้ันดินใหเ้ป็นดาว*       1((1)-0-2) 
  142-137 ใคร ๆ ก็วาดได*้       1((1)-0-2) 
  142-138 มนตรั์กเสียงดนตรี*       1((1)-0-2) 
  142-139 ท่องโลกศิลปะ*       1((1)-0-2) 
  142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดด า*       1((1)-0-2)  
            * จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
 
 วิชาเลือก 4 หน่วยกิต ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มสาระท่ีก าหนดหรือจากรายวิชาเลือกของหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ไปท่ีเปิดสอนในคณะ/วทิยาเขตต่าง ๆ ตามท่ีหลกัสูตรก าหนด ทั้งน้ีตอ้งตรงตามปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปซ่ึงผ่าน
ความเห็นชอบจากศูนยศึ์กษาทัว่ไป  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์   
 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ  จ  านวน 110 หน่วยกิต 
 
      2.1  วิชาพืน้ฐานวชิาชีพ   จ  านวน  48  หน่วยกิต  
    1)  วิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์  (14 หน่วยกิต) 
  190-101  ชีววทิยาส าหรับการแพทยแ์ผนไทย                                                                   2((2-0-4)               
  190-302  ระเบียบวธีิวจิยัทางการแพทยแ์ผนไทย     3((2)-2-5) 
  192-202   เคมีเภสัชวตัถุ              3((2)-3-4) 
  328-152  ชีวเคมีมลูฐาน       2((2)-0-4) 
  324-106  เคมีทัว่ไปและเคมีอินทรีย ์       3((3)-0-6) 
  325-104  ปฏิบติัการเคมีทัว่ไปและเคมีอินทรีย ์     1(0-3-0) 
             2)  ปรีคลนิิก  (11 หน่วยกิต) 
  191-101   พยาธิสรีรวทิยาส าหรับการแพทยแ์ผนไทย                 3((3-0-6)             
  320-113   กายวภิาคการเคล่ือนไหว            1((1)-0-2) 
  320-153   ปฏิบติัการกายวภิาคการเคล่ือนไหว     1(0-3-0) 
  320-114   กายวภิาคเชิงหนา้ท่ี       1((1)-0-2) 
  320-154   ปฏิบติัการกายวภิาคเชิงหนา้ท่ี      1(0-3-0)  
  326-102   จุลชีววทิยา ปรสิตวทิยา และวทิยาภูมิคุม้กนั                   3((3)-0-6)               
  327-102 ปฏิบติัการจุลชีววทิยา ปรสิตวทิยา และวทิยาภูมิคุม้กนั   1(0-3-0)     
 3)   วิชาพืน้ฐานการแพทย์แผนไทย  (23 หน่วยกิต) 
  190-303 การแพทยแ์ผนไทยในระบบสุขภาพ     1((1)-0-2) 



  190-201   กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชีพการแพทยแ์ผนไทย    3((3)-0-6)   
  190-301    การส่ือสารทางการแพทยแ์ผนไทย     1(0-2-1) 
  190-304    การส่ือสารภาษาองักฤษทางการแพทยแ์ผนไทย    1(0-2-1)   
  190-305   การบริหารทางการแพทยแ์ผนไทย                              2((2)-0-4) 
  190-307  โครงงานพิเศษทางดา้นการแพทยแ์ผนไทย    3(0-9-0) 
  191-202  การซกัประวติั การตรวจร่างกาย และการแปลผลทางหอ้งปฏิบติัการทางการแพทย ์ 2((1)-3-2) 
  191-307  สุขภาวะองคร์วมส าหรับการแพทยแ์ผนไทย      3((2)-3-4)   
  191-315  สังคมวทิยา มานุษยวทิยาการแพทย ์และการแพทยพ้ื์นบา้น    2((2)-0-4) 
  191-316  วทิยาการระบาดส าหรับการแพทยแ์ผนไทย         2((2)-0-4) 
  192-101  เภสัชพฤกษศาสตร์และพฤกษศาสตร์พ้ืนบา้น        2((2)-0-4) 
  192-102  ปฏิบติัการเภสัชพฤกษศาสตร์และพฤกษศาสตร์พ้ืนบา้น   1(0-3-0) 
 2.2  วิชาชีพ                62   หน่วยกติ 
      1)  เวชกรรมไทย          26 หน่วยกติ 
   191-201    พ้ืนฐานเวชกรรมไทย                3((2)-3-4)                                      
  191-203    เวชกรรมไทยโรคในระบบทางเดินอาหาร            2((2)-0-4) 
  191-204   ฝึกปฏิบติัเวชกรรมไทยโรคในระบบทางเดินอาหาร      1(0-3-0) 
  191-205    เวชกรรมไทยโรคในระบบสืบพนัธุ์                      2((2)-0-4) 
  191-206  ฝึกปฏิบติัเวชกรรมไทยโรคในระบบสืบพนัธุ์          1(0-3-0) 
  191-301    เวชกรรมไทยโรคไข ้        2((2)-0-4)  
  191-302  ฝึกปฏิบติัเวชกรรมไทยโรคไข ้       1(0-3-0)  
  191-303    เวชกรรมไทยโรคในระบบทางเดินปัสสาวะ                1((1)-0-2)       
  191-304  ฝึกปฏิบติัเวชกรรมไทยโรคในระบบทางเดินปัสสาวะ    1(0-3-0)   
  191-305  เวชกรรมไทยโรคในระบบหู คอ จมกู ตา                 2((2)-0-4)        
  191-306   ฝึกปฏิบติัเวชกรรมไทยโรคในระบบหู คอ  จมกู ตา       1(0-3-0)  
  191-308   เวชกรรมไทยโรคในระบบผวิหนงั               1((1)-0-2) 
  191-309 ฝึกปฏิบติัเวชกรรมไทยโรคในระบบผวิหนงั     1(0-3-0) 
  191-310   เวชกรรมไทยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 1               2((2)-0-4) 
  191-311   ฝึกปฏิบติัเวชกรรมไทยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 1          1(0-3-0) 
  191-312   เวชกรรมไทยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 2                                 1((1)-0-2) 
  191-313   ฝึกปฏิบติัเวชกรรมไทยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 2          1(0-3-0) 
  191-314   การส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุ                2((1)-2-3) 
      2)  เภสัชกรรมไทย          7 หน่วยกิต 
 192-201  พ้ืนฐานเภสัชกรรมไทย            2((1)-3-2)    
 192-203   การปรุงยาไทย 1                      2((2)-0-4) 
 192-204   ปฏิบติัการปรุงยาไทย 1            1(0-3-0) 
 192-301   การปรุงยาไทย 2                       1((1)-0-2)  
 192-302   ปฏิบติัการปรุงยาไทย 2             1(0-3-0)       
  3)  การนวดไทย            9 หน่วยกิต 
 193-201  พ้ืนฐานการนวดไทย                  3((1)-5-3)                                                    
 193-202  เวชกรรมไทยโรคในระบบกลา้มเน้ือและกระดูก                   1((1)-0-2) 
 193-203   ฝึกปฏิบติัเวชกรรมไทยโรคในระบบกลา้มเน้ือและกระดูก             2(0-6-0)  
 193-208   หตัถเวชกรรมทางเลือกส่งเสริมสุขภาพ                      1((1)-0-2)  
 193-209  ฝึกปฏิบติัหตัถเวชกรรมทางเลือกส่งเสริมสุขภาพ                     2(0-5-0) 



  4)  การผดุงครรภ์ไทย   (5 หน่วยกิต) 
          193-204   การผดุงครรภไ์ทย 1                   2((2)-0-4) 
     193-205   ฝึกปฏิบติัการผดุงครรภไ์ทย 1       1(0-3-0)   
           193-206   การผดุงครรภไ์ทย 2                      1((1)-0-2)        
     193-207   ฝึกปฏิบติัการผดุงครรภไ์ทย 2       1(0-3-0)                                            
     5)  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   (15 หน่วยกิต) 
  191-491   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวชกรรมไทย              4(0-24-0)                     
  191-492   ฝึกบูรณาการประสบการณ์วชิาชีพการแพทยแ์ผนไทย     3(0-18-0) 
  192-491  ฝึกประสบการณ์วชิาชีพเภสัชกรรมไทย     3(0-18-0) 
  193-491   ฝึกประสบการณ์วชิาชีพการนวดไทย     3(0-18-0) 
  193-492   ฝึกประสบการณ์วชิาชีพการผดุงครรภไ์ทย     2(0-12-0) 
  หมายเหตุ : ในหมวดวชิาชีพ หลกัสูตรไดบู้รณาการเน้ือหาของวชิาชีพไวใ้นรายวชิาต่าง ๆ 
 
  เพื่อให้นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา มีทักษะและประสบการณ์ท่ีจะประกอบวิชาชีพ คณะกรรมการวิชาชีพสาขา
การแพทยแ์ผนไทย ไดก้ าหนดเกณฑม์าตรฐานขั้นต ่าของการฝึกประสบการณ์ทางวชิาชีพ ทั้ง 4 ดา้น ของการประกอบวิชาชีพ
การแพทยแ์ผนไทย กล่าวคือ   
             ฝึกประสบการณ์วชิาชีพเวชกรรมไทย   ไม่ต ่ากวา่ 400 ชัว่โมง 
  ฝึกประสบการณ์เภสัชกรรมไทย  ไม่ต ่ากวา่ 300 ชัว่โมง 
  ฝึกประสบการณ์ทางวชิาชีพการนวดไทย  ไม่ต ่ากวา่ 300 ชัว่โมง 
  ฝึกประสบการณ์ทางวชิาชีพการผดุงครรภไ์ทย  ไม่ต ่ากวา่ 200 ชัว่โมง 
 คณะฯ ไดจ้ดัใหมี้การฝึกประสบการณ์วชิาชีพใหก้บันกัศึกษาตามเกณฑม์าตรฐานท่ีสภาการแพทยแ์ผนไทย ก าหนด 
3.  หมวดวิชาเลอืกเสรี                6   หน่วยกิต 
    นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ท่ีสนใจ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลยัอ่ืน ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลกัสูตร หรือเลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปน้ี      
 191-331  โหราศาสตร์ไทยเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ 2((2)-0-4) 
 192-331   การพฒันาผลิตภณัฑส์มุนไพรเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 2((2)-0-4)  
 192-131   เภสัชวทิยาส าหรับการแพทยแ์ผนไทย 2((2)-0-4) 
 193-331   การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ         2((2)-0-4) 
 
  
   
 
 
 
                      
       
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1  
190-101  ชีววทิยาส าหรับการแพทยแ์ผนไทย         2((2)-0-4) 
192-101    เภสัชพฤกษศาสตร์และพฤกษศาสตร์พ้ืนบา้น      2((2)-0-4) 
192-102   ปฏิบติัการเภสัชพฤกษศาสตร์และพฤกษศาสตร์พ้ืนบา้น     1(0-3-0) 
315-201   ชีวติแห่งอนาคต      2((2-0-4) 
320-113 กายวภิาคการเคล่ือนไหว              1((1)-0-2)  
320-153 ปฏิบติัการกายวภิาคการเคล่ือนไหว        1(0-3-0)  
324-106 เคมีทัว่ไปและเคมีอินทรีย ์               3((3)-0-6) 
325-104 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไปและเคมีอินทรีย ์      1(0-3-0) 
388-100   สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์                    1((1)-0-2)   
345-104 รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั               2((2)-0-4)  
895-001 พลเมืองท่ีดี                2((2)-0-4) 
895-011  การคิดเพื่อสร้างสุข                               2((2)-0-4)   
xxx-xxx  รายวชิาในสาระภาษาและการส่ือสาร       2((x)-y-z)                                    
        รวม   22 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื      2((2)-0-4)  
950-102  ชีวติท่ีดี      3((3)-0-6)  
191-101  พยาธิสรีรวทิยาส าหรับการแพทยแ์ผนไทย                    3((3)-0-6)  
320-114  กายวภิาคเชิงหนา้ท่ี      1((1)-0-2)  
320-154  ปฏิบติัการกายวภิาคเชิงหนา้ท่ี      1(0-3-0)  
326-102  จุลชีววทิยา ปรสิตวทิยา และวทิยาภูมิคุม้กนั    3((3)-0-6)  
327-102  ปฏิบติัการจุลชีววทิยา ปรสิตวทิยา และวทิยาภูมิคุม้กนั      1(0-3-0)  
328-152 ชีวเคมีมลูฐาน      2((2)-0-4)  
895-010   การคิดกบัพฤติกรรมพยากรณ์                  2((2)-0-4)  
xxx-xxx รายวชิาในสาระภาษาและการส่ือสาร      2((x)-y-z)  
xxx-xxx    วชิาเลือกเสรี      2(x-y-z)                                      
       รวม 22  
 

 
 

 
ปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1  
190-201    กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชีพการแพทยแ์ผนไทย                 3((3)-0-6)    
191-201  พ้ืนฐานเวชกรรมไทย             3((2)-3-4) 
191-202  การซกัประวติั การตรวจร่างกาย และการแปลผลทางหอ้งปฏิบติัการทางการแพทย ์ 2((1)-3-2)  
192-201   พ้ืนฐานเภสัชกรรมไทย            2((1)-3-2)  
192-202   เคมีเภสัชวตัถุ              3((2)-3-4)  
193-201   พ้ืนฐานการนวดไทย           3((1)-5-3)  
193-202   เวชกรรมไทยโรคในระบบกลา้มเน้ือและกระดูก           1((1)-0-2)  
193-203    ฝึกปฏิบติัเวชกรรมไทยโรคในระบบกลา้มเน้ือและกระดูก       2(0-6-0)  

หมายเหตุ   นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนภาษาองักฤษต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนด ใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีจดัโดยคณะหรือมหาวทิยาลยั 
 



xxx-xxx    เลือกเรียนรายวชิาในกลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา                    1((x)-y-z)                 
      รวม       20     
 
           
ภาคการศึกษาที่ 2 
191-203   เวชกรรมไทยโรคในระบบทางเดินอาหาร             2((2)-0-4) 
191-204   ฝึกปฏิบติัเวชกรรมไทยโรคในระบบทางเดินอาหาร                1(0-3-0) 
191-205  เวชกรรมไทยโรคในระบบสืบพนัธุ์            2((2)-0-4) 
191-206  ฝึกปฏิบติัเวชกรรมไทยโรคในระบบสืบพนัธุ์                       1(0-3-0) 
192-203  การปรุงยาไทย 1                 2((2)-0-4) 
192-204   ปฏิบติัการปรุงยาไทย 1                 1(0-3-0) 
193-204   การผดุงครรภไ์ทย 1              2((2)-0-4) 
193-205   ฝึกปฏิบติัการผดุงครรภไ์ทย 1        1(0-3-0) 
193-206  การผดุงครรภไ์ทย 2              1((1)-0-2) 
193-207  ฝึกปฏิบติัการผดุงครรภไ์ทย 2                    1(0-3-0)       
193-208  หัตถเวชกรรมทางเลือกส่งเสริมสุขภาพ        1((1)-0-2)            
193-209  ฝึกปฏิบติัหตัถเวชกรรมทางเลือกส่งเสริมสุขภาพ                            2(0-5-0)   
315-202  การคิดกบัการใชเ้หตุผล                             2((2)-0-4) 
xxx-xxx วชิาเลือกในกลุ่มสาระวชิาศึกษาทัว่ไป        2((x)-y-z) 
     รวม           21 

 
ปีที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 1  
001-103   ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ                1((1)-0-2 
190-301  การส่ือสารทางการแพทยแ์ผนไทย 1(0-2-1) 
190-302    ระเบียบวธีิวจิยัทางการแพทยแ์ผนไทย       3((2)-2-5) 
190-303   การแพทยแ์ผนไทยในระบบสุขภาพ          1((1)-0-2) 
191-301    เวชกรรมไทยโรคไข ้         2((2)-0-4) 
191-302 ฝึกปฏิบติัเวชกรรมไทยโรคไข ้                   1(0-3-0)  
191-303    เวชกรรมไทยโรคในระบบทางเดินปัสสาวะ               1((1)-0-2) 
 191-304 ฝึกปฏิบติัเวชกรรมไทยโรคในระบบทางเดินปัสสาวะ                         1(0-3-0) 
191-305    เวชกรรมไทยโรคในระบบหู คอ จมูก ตา       2((2)-0-4) 
191-306   ฝึกปฏิบติัเวชกรรมไทยโรคในระบบหู คอ จมกู ตา                1(0-3-0) 
191-307    สุขภาวะองคร์วมส าหรับการแพทยแ์ผนไทย      3((2)-3-4) 
192-301    การปรุงยาไทย 2               1((1)-0-2)  
192-302    ปฏิบติัการปรุงยาไทย 2                            1(0-3-0)                                 
 xxx-xxx   เลือกเรียนรายวชิาในกลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา                    1((x)-y-z) 
xxx-xxx    วชิาเลือกเสรี      2(x-y-z) 
       รวม 22 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
190-304   การส่ือสารภาษาองักฤษทางการแพทยแ์ผนไทย    1(0-2-1)   
190-305  การบริหารทางการแพทยแ์ผนไทย      2((2)-0-4) 
190-306  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์      1((1)-0-2) 
191-308   เวชกรรมไทยโรคในระบบผวิหนงั      1((1)-0-2)               



191-309   ฝึกปฏิบติัเวชกรรมไทยโรคในระบบผวิหนงั                       1(0-3-0) 
191-310  เวชกรรมไทยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 1       2((2)-0-4) 
191-311  ฝึกปฏิบติัเวชกรรมไทยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 1                     1(0-3-0) 
191-312  เวชกรรมไทยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 2      1((1)-0-2) 
191-313  ฝึกปฏิบติัเวชกรรมไทยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 2                       1(0-3-0) 
191-314  การส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุ      2((1)-2-3)  
191-315  สังคมวทิยา มานุษยวทิยาการแพทย ์และการแพทยพ้ื์นบา้น           2((2)-0-4) 
191-316  วทิยาการระบาดส าหรับการแพทยแ์ผนไทย     2((2)-0-4) 
xxx-xxx   วชิาเลือกในกลุ่มสาระวชิาศึกษาทัว่ไป       2((x)-y-z) 
xxx-xxx   วชิาเลือกเสรี      2((x)-y-z)                        
     รวม      21      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

  
 

ภาคฤดูร้อน 

190-307  โครงงานพิเศษทางดา้นการแพทยแ์ผนไทย    3(0-9-0)  
      รวม 3 

ปีที่ 4 
193-491   ฝึกประสบการณ์วชิาชีพการนวดไทย             3(0-18-0)        
193-492   ฝึกประสบการณ์วชิาชีพการผดุงครรภไ์ทย      2(0-12-0)             
191-491  ฝึกประสบการณ์วชิาชีพเวชกรรมไทย          4(0-24-0)        
192-491  ฝึกประสบการณ์วชิาชีพเภสัชกรรมไทย        3(0-18-0) 
191-492  ฝึกบูรณาการประสบการณ์วชิาชีพการแพทยแ์ผนไทย    3(0-18-0)  
                 รวม      15 
 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมินผล 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร กลยุทธ์/วธีิการสอน 
กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 

การประเมนิผล 
PLO 1  บริการวชิาชีพการแพทยแ์ผนไทยตามมาตรฐานวชิาชีพ 
อยา่งมีประสิทธิภาพและปลอดภยั โดยประยกุตใ์ชค้วามรู้ดา้น
วทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์สุขภาพ สงัคมศาสตร์และศาสตร์อ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง 
Sub PLO 1.1 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ดา้นการแพทยแ์ผนไทยกบั
วทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์สุขภาพ สงัคมศาสตร์ และศาสตร์อ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งเพ่ือใหเ้กิดประโยชนต์่อการบริการทางวชิาชีพ 

1. การบรรยายแบบปฏิสมัพนัธ์กบัผูเ้รียน
2. การฝึกปฏิบติัในหอ้งปฏิบติัการ และกบัผูป่้วยจ าลอง
3. การเรียนรู้จากกรณีปัญหา ส่ือต่างๆ
4. การอภิปรายกลุ่ม
5. การฝึกประสบการณ์ภาคสนามร่วมกบับริการวชิาการ
วชิาชีพ

1. การสอบขอ้เขียน (MCQ, MEQ)
2. การสอบปฏิบติั (OSCE)
3. รายงานผลงาน
4. การสงัเกตทกัษะการใหบ้ริการ
5. การน าเสนอ

Sub PLO 1.2 ใหบ้ริการทางการแพทยแ์ผนไทยแบบองคร์วมแก่
ผูรั้บบริการตามมาตรฐานวชิาชีพ อยา่งมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภยั 

1. ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ ณ คลินิกการแพทยแ์ผนไทย 1. สอบก่อน-หลงัฝึกประสบการณ์ แบบ OSCE
2. การสงัเกตทกัษะการใหบ้ริการ
3. การสอบขอ้เขียน (MEQ)
4. รายงานและการน าเสนอกรณีศึกษาผูป่้วย

PLO 2  ใชก้ระบวนการดูแลสุขภาพแก่ผูป่้วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 
และส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุแบบองคร์วมตามศาสตร์การแพทย์
แผนไทย 

1. การบรรยายแบบปฏิสมัพนัธ์กบัผูเ้รียน
2. การฝึกปฏิบติัในหอ้งปฏิบติัการ และกบัผูป่้วยจ าลอง
3. การเรียนรู้จากกรณีปัญหา ส่ือต่างๆ
4. การอภิปรายกลุ่ม

1. การสอบขอ้เขียน (MCQ, MEQ)
2. การสอบปฏิบติั (OSCE)
3. รายงานผลงาน
4. การสงัเกตทกัษะการใหบ้ริการ



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร กลยุทธ์/วธีิการสอน 
กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 

การประเมนิผล 
5. การฝึกประสบการณ์ภาคสนามร่วมกบับริการวชิาการ
วชิาชีพ 

5. การน าเสนอกรณีศึกษาผูป่้วย 
 

PLO 3  ยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชีพ และมีบุคลิกภาพท่ี

เหมาะสม 

 

Sub PLO 3.1 ยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชีพ ปฏิบติัตามหลกัสิทธิ

มนุษยชน สิทธิเด็ก สิทธิผูบ้ริโภค และสิทธิผูป่้วย 

1. การอภิปรายกรณีศึกษาเก่ียวกบัจริยธรรม และ

จรรยาบรรณทางวชิาชีพ 

2. จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัจริงดา้นจรรยาบรรณ

ทางวชิาชีพ 

1. ประเมินจากแนวคิด ทศันคติ ท่ีมีต่อกรณีศึกษา 

2. ประเมินจากสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริงโดย

อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรและอาจารยแ์หล่งฝึก 

3. การสงัเกต-ขอ้ร้องเรียนจากผูรั้บบริการ 

Sub PLO 3.2 แสดงออกถึงความเป็นผูน้ า ความรับผิดชอบ 

ซ่ือสตัย ์มีวนิยั และจิตสาธารณะ 

1. การอภิปรายกรณีศึกษาเก่ียวกบัจริยธรรมทัว่ไป 

(ซ่ือสตัย ์มีวนิยั) จรรยาบรรณทางวชิาการและทางการ

วจิยั 

2. จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัจริงดา้นจริยธรรมทัว่ไป

จรรยาบรรณทางวชิาการและทางการวจิยั 

3. จดักิจกรรมท่ีผูเ้รียนไดแ้สดงออกถึงบุคลิกความเป็น

ผูน้ า ความรับผดิชอบ และจิตสาธารณะ 

1. ประเมินจากแนวคิด ทศันคติ ท่ีมีต่อกรณีศึกษา 

2. ประเมินจากสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง 

3. เพื่อน อาจารย ์ประเมินความเป็นผูน้ า ความรับผิดชอบ และ

จิตสาธารณะ 

4. ผูรั้บบริการประเมินความเป็นจิตสาธารณะของกิจกรรมท่ีจดั

โดยนกัศึกษา 

 

PLO 4  สร้างสรรคผ์ลงานวจิยัหรือนวตักรรมทางการแพทยแ์ผน
ไทยเพื่อพฒันาบริการทางวชิาชีพ 

การวจิยั 1. ประเมินความเขา้ใจในกระบวนการวจิยั  
2. ประเมินคุณภาพของผลงานวจิยั  



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร กลยุทธ์/วธีิการสอน 
กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 

การประเมนิผล 
PLO 5  ส่ือสารกบัผูป่้วย ญาติผูป่้วย และทีมสหวชิาชีพ เพ่ือวาง
แผนการรักษาท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมี
ปฏิสมัพนัธ์อยา่งสร้างสรรคก์บัผูร่้วมงาน 

 

Sub PLO 5.1 ส่ือสารกบัผูป่้วย ญาติผูป่้วย และทีมสหวชิาชีพ 
เพื่อวางแผนการรักษาท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

1. การฝึกปฏิบติัในหอ้งปฏิบติัการ 
2. การฝึกปฏิบติัในสถานการณ์จริง 
 

1. การสงัเกตจากอาจารยผ์ูส้อนในชั้นเรียน 
2. การสงัเกตจากอาจารยแ์หล่งฝึกฯ 
3. การสงัเกต-ขอ้ร้องเรียนจากผูรั้บบริการ 

Sub PLO 5.2 ส่ือสาร แสดงออกถึงปฏิสมัพนัธ์อยา่งสร้างสรรค์
กบับุคคลทัว่ไปและผูร่้วมงาน  และท างานเป็นทีมได ้

1. จดักิจกรรมการส่ือสารดว้ยการท างานเป็นทีม ในชั้น
เรียน ชุมชน หรือในสถานการณ์ทัว่ไป 

1. อาจารย ์เพ่ือนร่วมกลุ่ม ชุมชนท่ีติดต่อดว้ย เป็นผูส้งัเกตจุาก
การแสดงออกของนกัศึกษา 

PLO 6   เรียนรู้ตลอดชีวติเพ่ือแกไ้ขปัญหาทางบริการวชิาชีพ
อยา่งสร้างสรรคแ์ละทนัต่อสถานการณ์ ตลอดจนปรับตวั
ด ารงชีวติอยา่งผาสุกในสงัคมอนาคตท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 

Sub PLO 6.1 มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทกัษะการคิด
ค านวณ และทกัษะการคิดแกปั้ญหา 

1. จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมีกิจกรรมใหใ้ชค้วามคิด
ในระดบัสูง 

1. ประเมินความรู้ความสามารถในการคิดวเิคราะห์สงัเคราะห์
ความรู้ เพ่ือแกไ้ขปัญหาทางวชิาชีพ 

Sub PLO 6.2 เลือกใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการแสวงหา
ความรู้ วเิคราะห์ หรือน าเสนอขอ้มูลไดถู้กตอ้งและเหมาะสม 

1. จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนไดใ้ช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. ประเมินความสามารถในการเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ทั้งการวเิคราะห์และการน าเสนอขอ้มูลอยา่งเหมาะสม 
2. ประเมินคุณภาพของขอ้มูลสารสนเทศท่ีน าเสนอ 

Sub PLO 6.3 มีแนวคิดความเป็นผูป้ระกอบการภายใตบ้ริบทของ
ความพอเพียง 

1. จดัประสบการณ์การเรียนรู้ใหผู้เ้รียนมีแนวคิดเก่ียวกบั
การเป็นผูป้ระกอบการ 

1. ประเมินคุณภาพผลงาน 
2. รายงาน  
3. การน าเสนอ 
4. การสอบขอ้เขียน 

 



ค าอธิบายรายวชิา 
คณะการแพทย์แผนไทย 

190-101 2((2)-0-4) 
ชีววิทยาส าหรับการแพทย์แผนไทย
(Biology for Traditional Thai Medicine)

โครงสร้างเซลล์โปรคารีโอตและยูคารีโอต การ
แบ่งเซลล ์วิวฒันาการและการจดัหมวดหมู่ของส่ิงมีชีวิต 
ความหลากหลายทาง ชีวภาพ ก าร เจ ริญเ ติบโต ท่ี
ตอบสนองต่อส่ิงแวดล้อม การถ่ายทอดทางพนัธุกรรม 
และโรคทางพนัธุกรรม 

Prokaryotic and eukaryotic cell structures; 
cell division; evolution and classification of organisms; 
biodiversity;growth corresponding to environment;genetic 
inheritance and genetic diseases 

190-201 3((3)-0-6) 
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการแพทย์แผนไทย   
(Laws and Ethics in Traditional Thai Medicine 
Profession) 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกับกฎหมาย มาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ    สิทธิผูป่้วย
และการตัดสินใจเชิงจริยธรรม กฎหมายเพ่งลักษณะ
ละเมิด พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์ แผนไทย 
พระราชบัญญัติยา  พระราชบัญญัติสถานพยาบาล 
กฎหมายและระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการแพทยแ์ผนไทย 
เช่น พระราชบัญญติัสุขภาพแห่งชาติ  พระราชบัญญัติ
คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช พระราชบัญญัติการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค และพระราชบญัญติัอาหาร กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา 

Fundamental knowledge in law; moral and 
ethical standards, professional ethics; patient rights and 
ethical decision; transgressed laws of private rights; 
professional act of Traditional Thai Medicine; drug act; 
nursing home act; other laws and regulations related to 
traditional Thai medicines, eg., national health act, act 
for protecting and promoting traditional Thai medicine 
wisdom, act for protecting plant species, consumer 

protection act, food act, law for protecting intellectual 
property 

190-301 1(0-2-1) 
การส่ือสารทางการแพทย์แผนไทย (Communication for Traditional Thai Medicine) 

หลักการส่ือสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับ
ประชาชนและบุคลากรสาธารณสุข การส่ือสารในทีมสห
สาขาวชิาชีพ ทกัษะการส่ือสารกบัผูป่้วยเร้ือรังและผูป่้วย
ระยะสุดท้าย ทักษะการส่ือสารกับผูป่้วยและญาติ การ
แจ้งข่าวร้าย การส่ือสารเพ่ือป้องกันการร้องเรียน การ
ส่ือสารเม่ือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน การให้ค  าปรึกษาและ
ใหค้วามรู้ทางการแพทยแ์ผนไทย 

Principle of communication, making a relationship 
to people and health officers;  interdisciplinary team 
communication; communication skills for NCDs' 
patients and pallitive care; communication skills for 
patients and relatives; breaking bad news, communication for 
avoiding any complaints; communication in uexpected 
events; consulting and enlightening in Traditional Thai 
Medicine  

190-302 3((2)-2-5) 
ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์แผนไทย
(Research Methodology in Traditional Thai
Medicine)

การวจิยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ กระบวนการ
ท าวจิยั การเขียนโครงการวิจยั การวางแผนวิจยั สถิติท่ีใช้
ในงานวิจัย การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูล   การ
เผยแพร่งานวิจัย  จริยธรรมในงานวิจัย  การสืบค้น
บทความวิจัยท่ีทันสมยั ประเมินคุณค่าวรรณกรรมและ
การน าเสนอ 

Qualitative and quantitative researches; research 
process; research proposal writing; research planning, 
statistics for research, data analysis and interpretation, 
research publication, research ethic, search for current 
and up-to-date research articles, article evaluation and 
presentation 



190-303     1((1)-0-2) 
การแพทย์แผนไทยในระบบสุขภาพ   (Traditional Thai Medicine in Health System) 
 ระบบสุขภาพ ความหมายและองค์ประกอบของ
ระบบสุขภาพ แนวคิดสุขภาพ นโยบายการสาธารณสุข 
และนโยบายของรัฐเก่ียวกับสุขภาพ แผนการพัฒนา
ระบบสุขภาพและการสาธารณสุขของประเทศ บทบาท
ของแพทยแ์ผนไทยและการประยุกตใ์ชใ้นระบบสุขภาพ
และการพฒันาระบบสุขภาพ 
 Health system; definition and composition of 
health system; concept of health; public health policy 
and government policy related to health; developing  
plan for health system and Thai public health; role of 
traditional Thai medicine and its application for health 
system and health system development 
 
190-304    1(0-2-1) 
การส่ือสารภาษาองักฤษทางการแพทย์แผนไทย    
(English Communication in Traditional Thai 
Medicine) 
 ฝึกทกัษะการซกัประวติั ตรวจร่างกาย การบนัทึก
ประวัติผูป่้วย การบันทึกและแปลผลข้อมูลการตรวจ
ร่างกายตามหลักการแพทยแ์ผนไทยท่ีถูกต้องตามหลัก
ภาษาองักฤษ การใชค้  าศพัทภ์าษาองักฤษทางวทิยาศาสตร์
ท่ีเก่ียวข้องกับเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การนวด
ไทยและการผดุง-ครรภไ์ทย 
 Training skills for history taking, physical 
examination, recording patient history; data recording 
and interpretation of physical examination according to 
traditional Thai medicine concept by using English 
communication; English terminology for traditional 
Thai medicine, Thai pharmaceutical, Thai massage, and 
Thai midwifery 
 
190-305    2((2)-0-4) 
การบริหารทางการแพทย์แผนไทย    (Administration in Traditional Thai Medicine ) 
 หลักการบริหารจัดการ ส่ิงแวดล้อมทางธุรกิจ 
การตลาดออนไลน์ -ออฟไลน์  การบัญชี  การ เ งิน
งบประมาณ การเขียนแผนธุรกิจตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้ทางธุรกิจท่ี
เก่ียวข้องกับการแพทยแ์ผนไทย เช่น คลินิกการแพทย์
แผนไทย ร้านขายยาสมุนไพรไทย ธุรกิจสุขภาพและ
ความงาม  

 Principle of management, business environment, 
online & offline marketing, accountancy, financial and 
budget, business plan based on philosophy of 
sufficiency economy; application in any business related 
to Traditional Thai Medicine, e.g., traditional Thai 
medicine clinics, herbal drug dispensaries, health and 
beauty businesses  
 
190-306    1((1)-0-2) 
ประโยชน์เพือ่นมนุษย์   (Benefit of Mankinds)           
 การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้  เน้น
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน 
หลกัการเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์
เป็นกิจท่ีหน่ึง 
 The Integrative activities emphasizing the 
philosophy of sufficiency economy, work principles, 
understanding and development of King’s philosophy 
for the benefits of mankind 
 
190-307    3(0-9-0)   
โครงงานพเิศษทางด้านการแพทย์แผนไทย  
(Special Project in Traditional Thai Medicine) 
 หลกัการ และวธีิการพ้ืนฐานของการวิจยั  ฝึกการ
ท าโครงงานทางดา้นเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การ
นวดไทย หรือการผดุงครรภ์ไทย หรือด้านอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการแพทยแ์ผนไทย 
 Principle and fundamental methodology of 
research; practice for researching in traditional Thai 
medicine, pharmacy, massage, midwifery or other 
works related to traditional Thai medicine 
 
191-101    3((3)-0-6) 
พยาธิสรีรวิทยาส าหรับการแพทย์แผนไทย  
  Pathophysiology for Traditional Thai Medicine  
 บทน าพยาธิสรีรวิทยา กลไกควบคุมการท างาน
และการประสานงานของระบบประสาท ระบบสัมผสั
พิเศษ ระบบหายใจ ระบบขับปัสสาวะและสมดุลกรด -
ด่าง ระบบสืบพันธ์ุ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบกล้ามเน้ือ 
ระบบไหลเวยีนเลือด ระบบยอ่ยอาหาร ในภาวะปกติและ
ภาวะท่ีมีพยาธิสภาพ 
 Introduction to pathophysiology; regulatory 
mechanisms of functions and coordination of the 



nervous system, special sensory system, respiratory 
system, urinary system and acid-base balance, 
reproductive system, endocrine system, muscular 
system, cardiovascular system and digestive system; in 
normal and pathological condition 
 
191-201     3((2)-3-4) 
พืน้ฐานเวชกรรมไทย 
(Basic of Thai Medicine) 
 ประวติั และปรัชญาการแพทยแ์ผนไทย หลกัการ
สร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมตามแนวทางทางการ
แพทยแ์ผนไทย มหาภูตรูปห้า และองคป์ระกอบของธาตุ 
42 ทฤษฎีตรีธาตุ สมุฏฐานวินิจฉัย  รสยาและสรรพคุณ 
การซกัประวติั ตรวจร่างกาย และการบนัทึกประวติัผูป่้วย 
การตรวจวินิจฉัยโรคตามต าราเวชศึกษา คมัภีร์สมุฏฐาน
วินิจฉัย คัมภีร์โรคนิทาน คัมภีร์ธาตุวิภังค์  คัมภีร์ธาตุ
วิวรณ์ และคัมภีร์วรโยคสาร แนวทางการรักษา การส่ัง
จ่ายยาและเลือกใช้ยาแผนไทย การให้ค  าแนะน า ท่ี
เหมาะสม การส่งต่อผูป่้วย และการบูรณาการความรู้กับ
วทิยาศาสตร์การแพทย ์
 History and philosophy of Traditional Thai 
Medicine; principles of holistic healthcare along to 
Traditional Thai Medicine; maha-bhutarupa and 
composition of dhatu42; tri- dhatu theory; 
Samutthanavinicchaya; tastes of drugs and their 
property; history taking, physical examination & 
medical records; diagnosis following Vejasiksa 
textbook, Samutthanavinicchaya scripture, Roganidana 
scripture, Dhatuvibanga scripture, Dhatuvivarana 
scripture &Varayogasara scripture; treatment methods, 
drug prescription, appropriate suggestions & patient 
referral;  integration of Tradtional Thai medicine with 
modern medicine 
 
191-202    2((1)-3-2) 
การซักประวัติ การตรวจร่างกาย และการแปลผลทาง
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  
(History Taking, Physical Examination and 
Interpretation of Medical Laboratory  Examination) 
 หลักการและวิธีการซักประวติั ตรวจร่างกาย 
เทคนิคการใชอุ้ปกรณ์ทางการแพทยพ้ื์นฐาน  การบนัทึก
ประวติัผูป่้วย การบนัทึกและแปลผลขอ้มูลจากการตรวจ

ร่างกาย การแปลผลข้อมูลทางห้องปฏิบัติการทางการ
แพทย์ และการวิ เคราะห์สมุฏฐานตามหลักคัมภี ร์
สมุฏฐานวนิิจฉยั 
 Principle and methods of history taking, 
physical examination; techniques for using basic 
medical instruments; recording data of patient’s history; 
recording and interpreting data from physical 
examinations; interpretation of medical laboratory 
results; analysing the causes of diseases according to 
Thai medical scripture for causes and diagnosis of  
diseases 
 
191-203    2((2)-0-4) 
เวชกรรมไทยโรคในระบบทางเดนิอาหาร                                                                   
(Thai Medicine for Gastrointestinal Diseases) 
 พยาธิสรีรวิทยาเก่ียวกับระบบทางเดินอาหาร 
สมุฏฐานโรคและการวนิิจฉยั กลุ่มยาสมุนไพร ยาในบญัชี
ยาหลกัและในสาธารณสุขมูลฐาน  ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา
และพิษวทิยาของสมุนไพร และการตั้งต ารับยา การตรวจ
ร่างกาย แนวทางในการรักษา หัตถการท่ีใช้ในการ
ส่งเสริม ป้องกัน ดูแล รักษา และฟ้ืนฟูผูป่้วยท่ีมีความ
ผิดปกติในระบบทางเดินอาหารตามแนวทางการแพทย์
แผนไทยและบูรณาการกบัการแพทยแ์ผนปัจจุบนั 
 Pathophysiology of gastrointestinal diseases; 
causes of disorders and diagnosis; groups of 
materiamedica, herbal medicines in  Thailand National 
List of Essential Medicines and primary health care; 
pharmacology and toxicology; drug prescription; 
physical examination; methods of treatment; medical 
procedures for promotion, prevention, care, treating and  
rehabilitation, based on Thai Taditional medicine and 
integration to modern medicine 
 
191-204    1(0-3-0) 
 ฝึกปฏิบัติเวชกรรมไทยโรคในระบบทางเดนิอาหาร          
(Practice in Thai Medicine for Gastrointestinal 
Diseases) 
 ฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการความรู้ทางการแพทย์
แผนไทยและวิทยาศาสตร์สุขภาพในการรักษาผูป่้วยโรค
ในระบบทางเดินอาหาร โดยการซักประวติั ตรวจร่างกาย 
วเิคราะห์ความผิดปกติ วินิจฉัยโรค วางแผนการรักษากบั



กรณีศึกษา ตั้งต ารับยา-จ่ายยาสมุนไพร และให้หัตถการ  
กบัผูป่้วยจ าลอง หรือผูป่้วยจริง 
 Practice based on Thai Traditional medicine 
integrated with medical sciences in treatment of patients 
with gastrointestinal diseases: history and physical 
examination, disorder analysis, diagnosis, treatment 
planning for case studies, herbal prescription & 
dispensation and therapeutic massages for simulated or 
actual patients 
 
191-205    2((2)-0-4) 
เวชกรรมไทยโรคในระบบสืบพนัธ์ุ   
 (Thai Medicine for Reproductive System Diseases) 
 พยาธิสรีรวิทยาเก่ียวกบัระบบสืบพนัธ์ุ สมุฏฐาน
โรคและการวินิจฉัย กลุ่มยาสมุนไพร ยาในบญัชียาหลกั
และในสาธารณสุขมูลฐาน  ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาและ
พิษวิทยาของสมุนไพร และการตั้ งต ารับยา การตรวจ
ร่างกาย แนวทางในการรักษา หัตถการท่ีใช้ในการ
ส่งเสริม ป้องกัน ดูแล รักษา และฟ้ืนฟูผูป่้วยท่ีมีความ
ผดิปกติในระบบสืบพนัธุ์ตามแนวทางการแพทยแ์ผนไทย
และบูรณาการกบัการแพทยแ์ผนปัจจุบนั 
 Pathophysiology of reproductive system 
diseases; causes of disorders and diagnosis; groups of 
materiamedica, herbal medicines in  Thailand National 
List of Essential Medicines and primary health care; 
pharmacology and toxicology; drug prescription; 
physical examination; methods of treatment; medical 
procedures for promotion, prevention, care, treating and  
rehabilitation, based 
 on Thai Taditional medicine and integration to modern 
medicine 
 
191-206  1(0-3-0) 
ฝึกปฏิบัติเวชกรรมไทยโรคในระบบสืบพนัธ์ุ                  
(Practice in Thai Medicine for Reproductive System 
Diseases) 
 ฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการความรู้ทางการแพทย์
แผนไทยและวิทยาศาสตร์สุขภาพในการรักษาผูป่้วยโรค
ในระบบโรคสืบพนัธ์ุ โดยการซักประวติั ตรวจร่างกาย 
วเิคราะห์ความผิดปกติ วินิจฉัยโรค วางแผนการรักษากบั
กรณีศึกษา ตั้งต ารับยา-จ่ายยาสมุนไพร และให้หัตถการ
กบัผูป่้วยจ าลอง หรือผูป่้วยจริง 

 Practice based on Thai Traditional medicine 
integrated with medical sciences in treatment of patients 
with reproductive system diseases: history and physical 
examination, disorder analysis, diagnosis, treatment 
planning for case studies, herbal prescription & 
dispensation and therapeutic massages for simulated or 
actual patients 
 
191-301     2((2)-0-4) 
เวชกรรมไทยโรคไข้ 
(Thai Medicine for Khai) 
 พยาธิสรีรวทิยาเก่ียวกบัไข ้สมุฏฐานโรคและการ
วินิจฉัย กลุ่มยาสมุนไพร ยาในบัญชียาหลักและใน
สาธารณสุขมลูฐาน ฤทธ์ิทางเภสัชวทิยาและพิษวทิยาของ
สมุนไพร และการตั้ งต ารับยา         การตรวจร่างกาย 
แนวทางในการรักษา หัตถการท่ีใช้ในการส่งเสริม 
ป้องกัน ดูแล รักษา และฟ้ืนฟูผูป่้วยท่ีมีไขต้ามแนวทาง
การแพทย์แผนไทยและบูรณาการกับการแพทย์แผน
ปัจจุบนั 
 Pathophysiology of khai; causes of disorders 
and diagnosis; groups of materiamedica, herbal 
medicines in  Thailand National List of Essential 
Medicines and primary health care; pharmacology and 
toxicology; drug prescription; physical examination; 
methods of treatment; medical procedures for 
promotion, prevention, care, treating and  rehabilitation, 
based on Thai Taditional medicine and integration to 
modernmedicine 
 
191-302  1(0-3-0) 
ฝึกปฏิบัติเวชกรรมไทยโรคไข้  
(Practice in Thai Medicine for Khai) 
 ฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการความรู้ทางการแพทย์
แผนไทยและวิทยาศาสตร์สุขภาพในการรักษาผูป่้วยโรค
ไข้ โดยการซักประวัติ ตรวจร่างกาย วิเคราะห์ความ
ผิดปกติ วินิจฉัยโรค วางแผนการรักษากบักรณีศึกษา ตั้ง
ต ารับยา-จ่ายยาสมุนไพร และให้หัตถการ กับผู ้ป่วย
จ าลอง หรือผูป่้วยจริง 
 Practice based on Thai Traditional medicine 
integrated with medical sciences in treatment of patients 
with Khai: history and physical examination, disorder 
analysis, diagnosis, treatment planning for case studies, 



herbal prescription & dispensation and therapeutic 
massages for simulated or actual patients 
 
191-303    1((1)-0-2) 
 เวชกรรมไทยโรคในระบบทางเดนิปัสสาวะ  
(Thai Medicine for Urinary System Diseases) 
 พยาธิสรีรวทิยาเก่ียวกบัระบบปัสสาวะ สมุฏฐาน
โรคและการวินิจฉัย กลุ่มยาสมุนไพร ยาในบญัชียาหลกั
และในสาธารณสุขมูลฐาน  ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาและ
พิษวิทยาของสมุนไพร และการตั้ งต ารับยา การตรวจ
ร่างกาย แนวทางในการรักษา หัตถการท่ีใช้ในการ
ส่งเสริม ป้องกัน ดูแล รักษา และฟ้ืนฟูผูป่้วยท่ีมีความ
ผิดปกติในระบบปัสสาวะตามแนวทางการแพทยแ์ผน
ไทยและบูรณาการกบัการแพทยแ์ผนปัจจุบนั 
 Pathophysiology of urinary system diseases; 
causes of disorders and diagnosis; groups of 
materiamedica, herbal medicines in  Thailand National 
List of Essential Medicines and primary health care; 
pharmacology and toxicology; drug prescription; 
physical examination; methods of treatment; medical 
procedures for promotion, prevention, care, treating and  
rehabilitation, based on Thai Taditional medicine and 
integration to modern medicine 
 
191-304  1(0-3-0) 
ฝึกปฏิบัติเวชกรรมไทยโรคในระบบทางเดนิปัสสาวะ       
(Practice in Thai Medicine for Urinary System 
Diseases) 
 ฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการความรู้ทางการแพทย์
แผนไทยและวิทยาศาสตร์สุขภาพในการรักษาผูป่้วยโรค
ในระบบทางเดินปัสสาวะ โดยการซักประวัติ ตรวจ
ร่างกาย วิเคราะห์ความผดิปกติ วินิจฉัยโรค วางแผนการ
รักษากบักรณีศึกษา ตั้งต ารับยา-จ่ายยาสมุนไพร และให้
หตัถการ  กบัผูป่้วยจ าลอง หรือผูป่้วยจริง 
 Practice based on Thai Traditional medicine 
integrated with medical sciences in treatment of patients 
with urinary system diseases: history and physical 
examination, disorder analysis, diagnosis, treatment 
planning for case studies, herbal prescription & 
dispensation and therapeutic massages for simulated or 
actual patients 
 

191-305  เวชกรรมไทยโรคในระบบหู คอ จมูก ตา  
   2((2)-0-4) 
(Thai Medicine for Otorhinolaryngology and 
Ophthalmology System Diseases) 
 พยาธิสรีรวิทยาเก่ียวกับระบบหู คอ จมูก ตา 
สมุฏฐานโรคและการวนิิจฉยั กลุ่มยาสมุนไพร ยาในบญัชี
ยาหลกัและในสาธารณสุขมูลฐาน  ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา
และพิษวทิยาของสมุนไพร และการตั้งต ารับยา การตรวจ
ร่างกาย แนวทางในการรักษา หัตถการท่ีใช้ในการ
ส่งเสริม ป้องกัน ดูแล รักษา และฟ้ืนฟูผูป่้วยท่ีมีความ
ผิดปกติในระบบปัสสาวะตามแนวทางการแพทยแ์ผน
ไทยและบูรณาการกบัการแพทยแ์ผนปัจจุบนั 
 Pathophysiology of otorhinolaryngology and 
ophthalmology system diseases; causes of disorders and 
diagnosis; groups of materiamedica, herbal medicines in  
Thailand National List of Essential Medicines and 
primary health care; pharmacology and toxicology; drug 
prescription; physical examination; methods of 
treatment; medical procedures for promotion, 
prevention, care, treating and  rehabilitation, based on 
Thai Taditional medicine and integration to modern 
medicine 
 
191-306     1(0-3-0) 
ฝึกปฏิบัติเวชกรรมไทยโรคในระบบหู คอ จมูก ตา             
(Practice in Thai Medicine for Otorhinolaryngology 
and Ophthalmology System Diseases) 
 ฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการความรู้ทางการแพทย์
แผนไทยและวิทยาศาสตร์สุขภาพในการรักษาผูป่้วยโรค
ในระบบหู คอ จมูก ตา โดยการซักประวติั ตรวจร่างกาย 
วเิคราะห์ความผิดปกติ วินิจฉัยโรค วางแผนการรักษากบั
กรณีศึกษา ตั้งต ารับยา-จ่ายยาสมุนไพร และให้หัตถการ  
กบัผูป่้วยจ าลอง หรือผูป่้วยจริง 
 Practice based on Thai Traditional medicine 
integrated with medical sciences in treatment of patients 
with otorhinolaryngology and ophthalmology system 
diseases: history and physical examination, disorder 
analysis, diagnosis, treatment planning for case studies, 
herbal prescription & dispensation and therapeutic 
massages for simulated or actual patients 
 
 



191-307    3((2)-3-4) 
สุขภาวะองค์รวมส าหรับการแพทย์แผนไทย   
(Holistic Healthcare For Traditional Thai Medicine) 
 การดูแลและส่งเสริมสุขภาวะองคร์วม 4 ดา้น คือ 
สุขภาวะทางกาย เช่น การพกัผ่อน กายบริหาร อาหาร
สมุนไพร การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นและสมุนไพรท่ี
เก่ียวข้อง สุขภาวะทางจิต เช่น สมาธิและการปฏิบัติ
ทางดา้นสุขภาพจิตอ่ืนๆ บุคลิกภาพและการปรับตวั โรค
ทางจิตเวชและการป้องกนัรักษา จิตวิทยาคลินิก สุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณ เช่น การเข้าถึงศาสนา การท าความดี 
ความมีเมตตา และสุขภาวะทางสังคม  
 Holistic healthcare and health promotion in 4 
facets; physical wellbeing by relaxing, exercising, 
herbal foods, first aid and related herbs, etc.; mental 
wellbeing by meditation and other practices in mental 
health, personality and adaptation, psychiatric disorders 
and their prevention and treatment, clinical psychology, 
etc.; spiritual wellbeing by accessing to religion and 
good deeds, merciful, etc. and social wellbeing 
 
191-308    1((1)-0-2) 
เวชกรรมไทยโรคในระบบผิวหนัง  
(Thai Medicine for Integumentary System Diseases) 
 พยาธิสรีรวิทยาเก่ียวกับระบบผิวหนัง สมุฏฐาน
โรคและการวินิจฉัย กลุ่มยาสมุนไพร ยาในบญัชียาหลกั
และในสาธารณสุขมูลฐาน ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาและ
พิษวิทยาของสมุนไพร และการตั้ งต ารับยา การตรวจ
ร่างกาย แนวทางในการรักษา หัตถการท่ีใช้ในการ
ส่งเสริม ป้องกนั ดูแล รักษา และฟ้ืนฟูผูป่้วยตามแนวทาง
การแพทย์แผนไทยและบูรณาการกับการแพทย์แผน
ปัจจุบนั 
 Pathophysiology of  integumentary system 
diseases; causes of disorders and diagnosis; groups of 
materiamedica, herbal medicines in  Thailand National 
List of Essential Medicines and primary health care; 
pharmacology and toxicology; drug prescription; 
physical examination; methods of treatment; medical 
procedures for promotion, prevention, care, treating and  
rehabilitation, based on Thai Taditional medicine and 
integration to modern medicine 
 
 

 
191-309      1(0-3-0) 
ฝึกปฏิบัติเวชกรรมไทยโรคในระบบผิวหนัง                     
(Practice in Thai Medicine for Integumentary 
System Diseases) 
 ฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการความรู้ทางการแพทย์
แผนไทยและวิทยาศาสตร์สุขภาพในการรักษาผูป่้วยโรค
ในระบบผิวหนัง  โดยการซักประวัติ  ตรวจร่างกาย 
วเิคราะห์ความผิดปกติ วินิจฉัยโรค วางแผนการรักษากบั
กรณีศึกษา ตั้งต ารับยา-จ่ายยาสมุนไพร และให้หัตถการ
กบัผูป่้วยจ าลอง หรือผูป่้วยจริง 
 Practice based on Thai Traditional medicine 
integrated with medical sciences in treatment of patients 
with integumentary system diseases: history and 
physical examination, disorder analysis, diagnosis, 
treatment planning for case studies, herbal prescription 
& dispensation and therapeutic massages for simulated 
or actual patients 
 
191-310    2((2)-0-4) 
 เวชกรรมไทยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 1    
(Thai Medicine for NCDs I) 
 พยาธิสรีรวิทยาเก่ียวกบัโรคไม่ติดต่อเร้ือรังกลุ่ม
อาการทางเมตาบอลิก เช่น ไขมัน ความดันโลหิตสูง 
หลอดเลือดสมอง เบาหวาน สมุฏฐานโรคและการวนิิจฉัย 
กลุ่มยาสมุนไพร ยาในบญัชียาหลกัและในสาธารณสุขมูล
ฐาน  ฤทธ์ิทางเภสัชวทิยาและพิษวทิยาของสมุนไพร และ
การตั้ งต ารับยา        การตรวจร่างกาย แนวทางในการ
รักษา หัตถการท่ีใช้ในการส่งเสริม ป้องกัน ดูแล รักษา 
และฟ้ืนฟูผู ้ป่วยตามแนวทางการแพทย์แผนไทยและ
บูรณาการกบัการแพทยแ์ผนปัจจุบนั 
 Pathophysiology of NCDs, e.g., obesity, high 
blood pressure, stroke, diabetes; causes of disorders and 
diagnosis; groups of materiamedica, herbal medicines in  
Thailand National List of Essential Medicines and 
primary health care; pharmacology and toxicology; drug 
prescription; physical examination; methods of 
treatment; medical procedures for promotion, 
prevention, care, treating and  rehabilitation, based on 
Thai Taditional medicine and integration to modern 
medicine 
 



191-311    1(0-3-0) 
ฝึกปฏิบัติเวชกรรมไทยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 1  
(Practice in Thai Medicine for NCDs 1) 
 ฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการความรู้ทางการแพทย์
แผนไทยและวิทยาศาสตร์สุขภาพในการรักษาผูป่้วยโรค
ในไม่ติดต่อเร้ือรัง (ไขมนัสูง ความดันโลหิตสูง หลอด
เลือดสมอง เบาหวาน) โดยการซักประวติั ตรวจร่างกาย 
วเิคราะห์ความผิดปกติ วินิจฉัยโรค วางแผนการรักษากบั
กรณีศึกษา ตั้งต ารับยา-จ่ายยาสมุนไพร และให้หัตถการ
กบัผูป่้วยจ าลองหรือผูป่้วยจริง 
 Practice based on Thai Traditional medicine 
integrated with medical sciences in treatment of patients 
with NCDs (fatty, hypertension, stroke, diabetes): 
history and physical examination, disorder analysis, 
diagnosis, treatment planning for case studies, herbal 
prescription & dispensation and therapeutic massages 
for simulated or actual patients 
 
191-312      1((1)-0-2) 
เวชกรรมไทยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 2 
(Thai Medicine for NCDs II) 
 พยาธิสรีรวิทยาเก่ียวกบัมะเร็ง สมุฏฐานโรคและ
การวินิจฉัย กลุ่มยาสมุนไพร ยาในบญัชียาหลกัและใน
สาธารณสุขมูลฐาน  ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
ของสมุนไพร และการตั้ งต ารับยา การตรวจร่างกาย 
แนวทางในการรักษา หัตถการท่ีใช้ในการส่งเสริม 
ป้องกัน ดูแล รักษา และฟ้ืนฟูผูป่้วยมะเร็งตามแนวทาง
การแพทย์แผนไทยและบูรณาการกับการแพทย์แผน
ปัจจุบนั 
 Pathophysiology of NCD ; causes of disorders 
and diagnosis; groups of materiamedica, herbal 
medicines in  Thailand National List of Essential 
Medicines and primary health care; pharmacology and 
toxicology; drug prescription; physical examination; 
methods of treatment; medical procedures for 
promotion, prevention, care, treating and  rehabilitation, 
based on Thai Taditional medicine and integration to 
modern medicine 
 
191-313        1(0-3-0) 
ฝึกปฏิบัติเวชกรรมไทยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 2  
(Practice in Thai Medicine for NCDs 2) 

 ฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการความรู้ทางการแพทย์
แผนไทยและวิทยาศาสตร์สุขภาพในการรักษาผู้ป่วย
โรคมะเร็ง โดยการซักประวติั ตรวจร่างกาย วิเคราะห์
ความผิดปกติ  วิ นิ จฉัยโรค  วางแผนการ รักษากับ
กรณีศึกษา ตั้งต ารับยา-จ่ายยาสมุนไพร และให้หัตถการ
กบัผูป่้วยจ าลองหรือผูป่้วยจริง 
 Practice based on Thai Traditional medicine 
integrated with medical sciences in treatment of patients 
with cancers: history and physical examination, disorder 
analysis, diagnosis, treatment planning for case studies, 
herbal prescription & dispensation and therapeutic 
massages for simulated or actual patients 
 
191-314     2((1)-2-3) 
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ                2((1)-2-3) 
(Health Promotion for Older People) 
 ความหมายของผูสู้งอายุ การเปล่ียนแปลงทาง
สรีรวิทยาของผูสู้งอายุ ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อสภาวะ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุแนวปฏิบติัเพ่ือส่งเสริมสุขภาพแบบ
องคร์วมใหแ้ก่ผสููงอายใุนระดบับุคคลและชุมชน 
 Definition of older people, physiological 
adaptations in the olders, factors affecting  health 
condition in older people, health promotion guideline as 
holistic care for the olders both in individual and 
community levels 
 
191-315     2((2)-0-4) 
สังคมวิทยา มานุษยวิทยาการแพทย์ และการแพทย์
พืน้บ้าน      
(Sociology Medical Anthropology and Folk 
Medicine) 
 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาพ้ืนฐาน ความ
แตกต่าง ความเช่ือมโยง และการประยุกต์กับการแพทย์
แผนไทย ความเช่ือ จิต และจิตวิญญาณเก่ียวกับสุขภาพ 
ความเจ็บป่วย การดูแลสุขภาพและการใชบ้ริการสุขภาพ
ตามแนวทางการแพทยแ์ผนไทย การสืบทอดภูมิปัญญา
การแพทย์พ้ืนบ้านไทย การแพทย์พ้ืนบ้านในภาคใต ้
แนวคิดและกระบวนการรักษา การตั้งต ารับยาและการ
รักษาดว้ยการแพทยพ้ื์นบา้นภาคใต ้
 Foundation of sociology and anthropology; 
difference-relationship and application for traditional 
Thai Medicine; beliefs, mind and soul concerning 



health, illness, health care and health services based on 
traditional Thai medicine theory; wisdom inheritance of 
Thai folk medicine; folk medicine in southern Thailand, 
concept and practice, drug prescription and treatment 
according to southern medicine 
 
191-316    2((2)-0-4) 
วิทยาการระบาดส าหรับการแพทย์แผนไทย 
 (Epidemiology for Traditional Thai Medicine) 
 แนวคิดและสาเหตุการเกิดโรคแบบแพทยแ์ผน
ไทย อุตุ กาล และประเทศ แนวคิดและหลักการของ
วิทยาการระบาด แนวคิดเก่ียวกับโรค การกระจายของ
โรคในชุมชน เคร่ืองวดัสภาวะอนามยัชุมชน การศึกษา
ทางวิทยาการระบาด การเฝ้าระวงัโรค การสอบสวนทาง
วทิยาการระบาด     การป้องกนัและการควบคุมโรค 
 Concepts and causes of diseases in traditional 
Thai medicine, seasons, time and country; conceptand 
principle of epidemiology; concept of diseases; 
distribution of diseases in community; measurement of 
community health; epidemiological studies; disease 
surveillance; epidemiological investigation; prevention 
and control of diseases 
 
191-331    2((2)-0-4) 
โหราศาสตร์ไทยเพือ่การส่งเสริมสุขภาพ  
(Thai Astrology for Health Promotion) 
 หลั ก ก า ร พ้ื น ฐ า นข อ ง โหร า ศ า สต ร์ ไ ท ย 
ความสัมพนัธ์กบัธาตุเจา้เรือน และการประยุกตใ์ชใ้นการ
ดูแลสุขภาพดว้ยศาสตร์การแพทยแ์ผนไทย 
 Principle of Thai astrology, its relation to basic 
components in human body and application for health 
promotion according to Thai Traditional Medicine 
 
191-491  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวชกรรมไทย   
  4(0-24-0) 
(Internship in Thai Medicine) 
 ฝึกปฏิบัติงานในสถานพยาบาลและสถาน
ประกอบการให้ครอบคลุมมาตรฐานเน้ือหาวิชาชีพดา้น
เวชกรรมไทยภายใต้การแนะน าของผูค้วบคุมงาน การ
พฒันาทักษะในการส่ือสารและสัมพนัธภาพกับผูป่้วย
และบุคลากรทางการแพทย ์

 Practice in hospital and clinics and health 
establishments covering standard content in traditional 
Thai medicine under the guidance of supervisors; 
development of communication skill and relationship 
between the patients and health care teams 
 
191-492    3(0-18-0) 
ฝึกบูรณาการประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย    
(Integrated Internship in Traditional Thai Medicine) 
 น าความรู้ทักษะท่ีได้จากการศึกษาปฏิบติัมาใช้
ในการฝึกปฏิบติังานดา้นการแพทยแ์ผนไทยดว้ยการบูร
ณาการความรู้เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การนวดไทย 
และการผดุงครรภ์ไทยแก่ผูป่้วยจริง ภายใต้การควบคุม
ของอาจารยแ์หล่งฝึก ให้การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษา 
และค าแนะน าในการดูแลสุขภาพ และบูรณาการการ
รักษาร่วมกบัวชิาชีพอ่ืนในสถานพยาบาล   
 Application of knowledge and skill from the 
studies to practice in traditional Thai medicine by 
integrating the knowledge in Thai medicine, Thai 
pharmaceuticals, Thai massage and Thai midwifery, for 
patients’care under supervision of authorized 
practitioners; giving diagnosis, treatment, and advice for 
health care;integrating treatment with allied health 
sciences professions in health center 
 
192-101    2((2)-0-4) 
เภสัชพฤกษศาสตร์และพฤกษศาสตร์พืน้บ้าน  
(Pharmaceutical Botany and Ethnobotany) 
 โครงสร้างของเซลล์พืช สัณฐานวิทยาและกาย
วิภาคของพืช เ น้ือเยื่อพืชและผงยา อนุกรมวิธานพืช 
ตัวอย่างพืชอ้างอิงและพิพิธภัณฑ์พืช พฤกษศาสตร์
พ้ืนบ้าน ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพร 
และการน าไปใชป้ระโยชน์ทางยา 
 Structure of plant cells, plant morphology and 
anatomy; plant tissue and drug powders; plant 
taxonomy, voucher specimens and herbarium 
management; ethnobotany, biodiversity of herbal plants 
and their medicinal utilization 
 
 
 
 



192-102    1(0-3-0) 
ปฎิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์และพฤกษศาสตร์พืน้บ้าน  
(Pharmaceutical Botany and Ethnobotany :  
Laboratory) 
 การใช้กลอ้งจุลทรรศน์ จ  าแนกเน้ือเยื่อพืช ผงยา 
และสัณฐานวิทยาของพืช ปฏิบัติการอนุกรมวิธานพืช 
รู้จกัตวัอยา่งจริงพืชสมุนไพรในวงศต่์างๆ 
 Using the microscope; categorize plant tissues, 
drug powders and  plant morphology; practice in plant 
taxonomy; recognize medicinal plant specimens 
 
192-131     2((2)-0-4) 
เภสัชวิทยาส าหรับการแพทย์แผนไทย               2((2)-0-4) 
(Pharmacology for Traditional Thai Medicine) 
  หลกัการทัว่ไปทางเภสัชวิทยา เภสัชจลนศาสตร์ 
รูปแบบยาเตรียม ผลอนัไม่พึงประสงคจ์ากยา ยาท่ีมีผลต่อ
ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ยาตา้นจุลชีพและ
ปรสิต ปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยา พืชสมุนไพร พิษวิทยา 
และการรักษา ผูป่้วยท่ีไดรั้บสารพิษ 
  General principles of pharmacology; 
pharmacokinetics; drug dosage forms; adverse drug 
reaction; drugs affecting central nervous system, 
cardiovascular system, gastrointestinal system, 
endocrine system; antimicrobial and antiparasitic drugs; 
drug interactions; medicinal plants; toxicology and 
management of poisoning 
 
192-201    2((1)-3-2) 
พืน้ฐานเภสัชกรรมไทย   
(Basic of Thai Pharmacy) 
 หลักการพิจารณาตัวยา การจ าแนกเภสัชวตัถุ 
ประเภทของเภสัชวตัถุ ช่ือสามัญและช่ือวิทยาศาสตร์ 
สรรพคุณทางยา สมุนไพรท่ีใชแ้ทนกนั คณาเภสัช ขอ้มูล
วิจัยทางเภสัชวิทยาและคลินิก สมุนไพรท่ีมีพิษ การ
น าไปใชป้ระโยชน์ ขอ้ควรระวงัและขอ้หา้มในการใช้ 
 Principle of medicinal material identification 
and classification; types of medicinal materials, 
common names and scientific names, folk medicinal 
properties; substitutional uses of allied drugs, groups of 
materia medica; pharmacological and clinical evidences; 

poisonous herbs,  their utilization, precautions and 
contraindications 
 
192-202     3((2)-3-4) 
เคมีเภสัชวัตถุ   
(Chemicals in Materia Medica) 
 การแบ่งกลุ่มเภสัชวตัถุตามองคป์ระกอบทางเคมี 
การศึกษาเทคนิคการสกัดและการทดสอบเบ้ืองตน้ของ
เภสัชวตัถุตามกลุ่มสารต่อไปน้ี คาร์โบไฮเดรต ไขมัน 
กรดอะมิโนและโปรตีน กลยัโคไซด ์ฟลาโวนอยด์เทอร์
ปีน กลุ่มกรดอินทรีย ์เรซิน บาลซั่ม และแอลคาลอยด ์
รวมทั้งการกระจายตวัในเภสัชวตัถุแต่ละชนิด ตวัอย่างยา
แผนปัจจุบนัท่ีคน้พบจากสารกลุ่มดงักล่าว ประโยชน์การ
น าไปใชใ้นทางการแพทยแ์ผนไทย 
 Classification of materiamedica according to 
chemical constituent; study of extraction technique and 
primary screening of chemical constituents (e.g. 
carbohydrate, fat, amino acid, protein, glycoside, 
flavonoid, terpene, organic acid, resin, balsam, and 
alkaloid); chemical distribution in materiamedica; 
examples of modern drugs modified from natural 
chemical groups; use of chemical constituents in 
traditional Thai medicine 
 
192-203  การปรุงยาไทย 1  2((2)-0-4) 
(Thai Pharmaceutics I) 
 หลกัการและวิธีการปรุงยาแผนไทย การชั่ง การ
ตวง การค านวณทางเภสัชกรรมแผนไทย วิธีการเตรียม
และการใช้ตัวยาอันตรายและกระสายยา  การคัดเลือก
และการเก็บสมุนไพร การสกัดตัวยาจากสมุนไพร การ
เตรียมยาสมุนไพรประเภทยาน ้ า  ยา ก่ึงแข็ง และยา
ของแขง็ การควบคุมคุณภาพและการเก็บรักษาผลิตภณัฑ ์
 Principles and methods for preparing traditional 
Thai medicines; weighing, measuring and calculating in 
Thai pharmaceutics; methods of preparation and use for 
toxic substances and traditional drug vehicles; selecting 
and harvesting herbs; herbal extraction; preparation of 
liquid, semi-solid and solid herbal drugs;  qualitative 
control and restoration of herbal products 
 
 
 



192-204        1(0-3-0) 
ปฏิบัติการปรุงยาไทย 1 
(Thai Pharmaceutics Laboratory I) 
 ฝึกชั่ง ตวง และค านวณทางเภสัชกรรมแผนไทย 
เตรียมตัวยาอันตรายและกระสายยา สกัดตัวยาจาก
สมุนไพร เตรียมยาสมุนไพรประเภทยาน ้ า ยาก่ึงแข็ง และ
ยาของแข็ง ควบคุมคุณภาพและเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
สมุนไพร 
 Practice in weighing, measuring and calculating 
in Thai pharmaceutics; preparing of toxic substances 
and traditional drug vehicles; herbal extraction; 
preparation of liquid, semi-solid and solid herbal drugs;  
qualitative control and restoration of herbal products 
 
192-301  การปรุงยาไทย 2  1((1)-0-2) 
(Thai Pharmaceutics II) 
 การเตรียมและการวิเคราะห์ต ารับยาแผนไทยใน
บญัชียาหลกัแห่งชาติและต ารับยาสามญัประจ าบา้นแผน
โบราณ การเตรียมยาสมุนไพรในระดบัก่ึงอุตสาหกรรม 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแผนปัจจุบนัในการเตรียมยา
แผนโบราณ การเตรียมเคร่ืองส าอางจากสมุนไพร ข้อ
ปฏิบติัท่ีดีในการผลิตยา การข้ึนทะเบียนต ารับยา การขอ
อนุญาตสถานท่ีผลิตยา 
 Preparation and analysis of herbal remedies 
used in national drug list and traditional household 
medicines; preparation of herbal medicines in semi-
industrial scale; application of modern technology in 
traditional Thai medicine preparation; preparation of 
herbal cosmetics; good manufacturing practices for 
producing herbal drugs; registration system for herbal 
medicines; requesting permission to establish the herbal 
factories 
 
192-302      1(0-3-0) 
ปฏิบัติการปรุงยาไทย 2 
(Thai Pharmaceutics Laboratory II) 
 ฝึกเตรียมต า รับยาแผนไทยในบัญชียาหลัก
แห่งชาติและต ารับยาสามญัประจ าบ้านแผนโบราณ ใช้
เทคโนโลยีแผนปัจจุบันในการเตรียมยาแผนโบราณ 
เตรียมยาสมุนไพรในระดับ ก่ึงอุตสาหกรรม เตรียม
เคร่ืองส าอางจากสมุนไพร 

 Practice in preparaing herbal remedies used in 
national drug list and traditional household medicines; 
applying modern technology in preparing traditional 
Thai medicines; preparing herbal medicines in semi-
industrial scale; preparing herbal cosmetics 
 
192-331    2((2)-0-4) 
การพฒันาผลติภัณฑ์สมุนไพรเพือ่ส่งเสริมสุขภาพ 
(Herbal product development for health promotion) 
 ประเภทของผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือส่งเสริม
สุขภาพ สารส าคญั สรรพคุณ และการพฒันาผลิตภณัฑ์
สมุนไพร 
 Types of herbal products for health promotion;  
active ingredients, properties and herbal product 
development 
 
192-491    3(0-18-0) 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย 
(Internship in Thai Pharmacy) 
 ฝึกปฏิบติังานการผลิตยาในสถานท่ีผลิตยา การ
จ่ายยาสมุนไพร ตลอดจนการให้ค  าแนะน าในการใช้ยา
สมุนไพร 
 Clerkship in herbal drug factories, herbal drug 
prescription and giving instruction for herbal drug use 
 
193-201     3((1)-5-3) 
พืน้ฐานการนวดไทย 
(Basic of Thai Massage) 
 ประวัติและพัฒนาการการนวดในสังคมไทย  
หลกัพ้ืนฐานแนวคิดการนวดไทย ทฤษฎีเส้นสิบและการ
วนิิจฉยัเส้นและลม การฝึกก าลงัน้ิวมือและแต่งรสมือ การ
นวดไทยแบบราชส านัก การประคบและอบสมุนไพร 
ประโยชน์ของการนวด การน าไปใชใ้นระดบัสาธารณสุข
มูลฐานและระดบัสถานพยาบาล ศึกษาเหตุแห่งโรค การ
ซกัประวติั การตรวจวินิจฉัยโรคเบ้ืองตน้ และการบนัทึก
แบบบันทึกการซักประวติัและตรวจรักษา  ข้อห้าม ข้อ
ควรระวงัในการนวด และการส่งต่อผูป่้วย 
 History and development of Thai massage; 
foundation and concept of Thai massage; Sen Sib (10 
energy lines) theory and diagnosis of any disorders 
caused by energy lines and wind element; finger 
strength training and taste of hands; royal Thai massage; 



herbal pressing and steaming; benefits of massage; Thai 
massage applied for primary public health and 
infirmary; studying causes of diseases, history taking, 
principles of disease diagnosis, recording the patient 
history, and treatment form; contraindications and 
precautions in massage; patient referral 
 
193-202     1((1)-0-2) 
เวชกรรมไทยโรคในระบบกล้ามเนื้อและกระดูก 
(Thai Medicine for Musculoskeletal Disorders) 
 พยาธิสรีรวิทยาเก่ียวกับระบบกล้ามเน้ือและ
กระดูก สมุฏฐานโรคและการวนิิจฉยั กลุ่มยาสมุนไพร ยา
ในบัญชียาหลักและในสาธารณสุขมูลฐาน  ฤทธ์ิทาง
เภสัชวิทยาและพิษวิทยาของสมุนไพร และการตั้งต ารับ
ยา การตรวจร่างกาย แนวทางในการรักษา หัตถการท่ีใช้
ในการส่งเสริม ป้องกัน ดูแล รักษา และฟ้ืนฟูผูป่้วยท่ีมี
ความผดิปกติในระบบกลา้มเน้ือและกระดูกตามแนวทาง
การแพทย์แผนไทยและบูรณาการกับการแพทย์แผน
ปัจจุบนั 
 Pathophysiology of musculoskeletal disorders; 
causes of disorders and diagnosis; groups of 
materiamedica, herbal medicines in  Thailand National 
List of Essential Medicines and primary health care; 
pharmacology and toxicology; drug prescription; 
physical examination; methods of treatment; medical 
procedures for promotion, prevention, care, treating and  
rehabilitation, based on Thai Taditional medicine and 
integration to modern medicine 
 
193-203    2(0-6-0) 
ฝึกปฏิบัติเวชกรรมไทยโรคในระบบกล้ามเนื้อและกระดูก 
(Practice in Thai Medicine for Musculoskeletal 
Disorders) 
 ฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการความรู้ทางการแพทย์
แผนไทยและวิทยาศาสตร์สุขภาพในการรักษาผูป่้วยโรค
ในระบบกลา้มเน้ือและกระดูก โดยการซักประวติั ตรวจ
ร่างกาย วิเคราะห์ความผิดปกติ วินิจฉัยโรค วางแผนการ
รักษากบักรณีศึกษา ตั้งต ารับยา-จ่ายยาสมุนไพร และให้
หตัถการกบัผูป่้วยจ าลอง หรือผูป่้วยจริง 
 Practice based on Thai Traditional medicine 
integrated with medical sciences in treatment of patients 
with musculoskeletal disorders: history and physical 

examination, disorder analysis, diagnosis, treatment 
planning for case studies, herbal prescription & 
dispensation and therapeutic massages for simulated or 
actual patients 
 
193-204      2((2)-0-4)  
การผดุงครรภ์ไทย 1 
(Thai Midwifery I) 
 บูรณาการองคค์วามรู้ทางการแพทยแ์ผนไทยและ
การแพทยแ์ผนปัจจุบนัในประเด็นต่อไปน้ี สรีระร่างกาย
ของหญิงและชายวัยเจริญพันธ์ุ การปฏิสนธิและการ
ตั้งครรภ ์การส่งเสริมสุขภาพ การปฏิบติัตน ขอ้ควรระวงั
และข้อห้ามของหญิงตั้ งครรภ์ วิธีการดูแลมารดาและ
ทารกระยะก่อนคลอด ระหว่างการคลอด วิธีการช่วย
คลอดปกติ ความผิดปกติของมารดาและทารกและแนว
ทางการส่งต่อ 
 Integration of knowledge on traditional Thai 
Medicine and modern medicine in the following issues: 
physiology of male and female in reproductive age; 
fertilization and pregnancy; health promotion, self-care 
practice, precautions and contraindications in pregnant 
women; antepartum and intrapartum care; normal 
delivery; abnormalities in pregnant women & fetuses 
and patient referral guideline 
 
193-205        1(0-3-0) 
ฝึกปฏิบัติการผดุงครรภ์ไทย 1 
(Practice in Thai Midwifery I) 
 ฝึกทกัษะปฏิบติัการผดุงครรภไ์ทยโดยบูรณาการ
ความรู้กับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในประเด็นการวินิจฉัย
การตั้ งครรภ์ การฝากครรภ์  ตรวจครรภ์ หัตถการและ
สมุนไพรในการดูแลสุขภาพมารดาและทารกระหว่างการ
ตั้งครรภถึ์งระยะคลอด โดยฝึกปฏิบติักบัหุ่น ผูป่้วยจ าลอง
หรือผูป่้วยจริง 
 Practice in Thai Midwifery by integrating 
knowledge with medical sciences in following issues: 
pregnancy diagnosis, antenatal care, pregnancy test, 
therapeutic techniques and herbs for antepartum and 
intrapartum care; practised by model, simulated or 
actual patients 
 
 



193-206     1((1)-0-2)  
การผดุงครรภ์ไทย 2 
(Thai Midwifery II) 
 บูรณาการองค์ความรู้และทักษะทางการแพทย์
แผนไทยและการแพทยแ์ผนปัจจุบนัในประเด็นต่อไปน้ี 
การเปล่ียนแปลงทางสรีระวทิยา และจิตสังคมของมารดา
หลงัคลอด การประเมินสุขภาพ และการดูแลมารดาหลงั
คลอดและทารก ขอ้ควรระวงัและขอ้ห้ามในมารดาหลงั
คลอด       ความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนหลังคลอดและแนว
ทางการส่งต่อ 
 Integration of knowledge & skill on traditional 
Thai Medicine and modern medicine in the following 
issues: physiological and psychosocial adaptation in 
postpartum women; health evaluation, postpartum 
women and baby care; precautions and 
contraindications in postpartum period, abnormalities in 
pregnant women and patient referral guideline 
 
193-207       1(0-3-0) 
ฝึกปฏิบัติการผดุงครรภ์ไทย 2 
(Practice in Thai Midwifery II) 
 ฝึกทกัษะปฏิบติัการผดุงครรภไ์ทยโดยบูรณาการ
ความรู้กับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในประเด็นการประเมิน
สุขภาพ หตัถการและยาสมุนไพรเพื่อการดูแลมารดาหลงั
คลอดและทารก โดยฝึกปฏิบติักบัผูป่้วยจ าลองหรือผูป่้วยจริง 
 Practice in Thai Midwifery by integrating 
knowledge with medical sciences in following issues: 
health evaluation, therapeutic techniques and herbs for 
postpartum women and baby care; practised by 
simulated or actual patients 
 
193-208    1((1)-0-2) 
หัตถเวชกรรมทางเลอืกส่งเสริมสุขภาพ 
(Alternative Therapeutic Massages for Health 
Promotion) 
 หลักการพ้ืนฐานและทฤษฎีการนวดไทยแบบ
เชลยศกัด์ิ กลไกการเกิดโรค อาการ การวินิจฉัย วิธีการ
รักษาโรคท่ีพบบ่อยหรือโรคซับซ้อนด้วยการนวดไทย
แบบเชลยศักด์ิ การให้ค  าแนะน าและการส่งต่อผูป่้วย  
การแพทย์ทางเลือก เช่น การบ าบัดด้วยการดัดดึง การ
นวดฝ่าเทา้   การนวดน ้ ามนั การนวดนักกีฬา การนวดกด
จุด และการนวดไทยประยกุต ์

 Foundation and theory of rural Thai massage; 
pathogenesis of diseases, symptoms, diagnosis, treating 
methods of common and multifactorial disorders 
following rural Thai massage; suggestion for taking care 
of patient’s health and suitable referral; alternative 
health therapies such as musculoskeletal manipulation, 
foot massage, oil massage, sport massage, acupressure 
as well as applied Thai massage 
 
193-209    2(0-5-0) 
ฝึกปฏิบัติหัตถเวชกรรมทางเลอืกส่งเสริมสุขภาพ 
(Practice in Alternative Therapeutic Massages for 
Health Promotion) 
 ฝึกก าลังน้ิวมือ ฝึกซักประวัติ  ตรวจร่างกาย 
วินิจฉัย และท าหัตถการแก่ผูป่้วยโรคท่ีพบบ่อยหรือโรค
ซับซ้อนด้วยการนวดไทยแบบเชลยศักด์ิ ตลอดจนให้
ค  าแนะน าและส่งต่อผูป่้วย  ฝึกท าหัตถการดว้ยการแพทย์
ทางเลือก เช่น การบ าบัดด้วยการดดัดึง การนวดฝ่าเท้า 
การนวดน ้ ามนั การนวดนักกีฬา การนวดกดจุด และการ
นวดไทยประยกุต ์
 strengthening fingers;  practice in history and 
physical examination, diagnosis and therapeutic 
massage to patients with common and multifactorial 
disorders following rural Thai massage, giving advice 
and suitable referral; alternative health therapies such as 
musculoskeletal manipulation, foot massage, oil 
massage, sport massage, acupressure and applied Thai 
massage 
 
193-331     2((2)-0-4) 
การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
(Health Tourism) 
 รูปแบบและจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพท่ีสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวแต่ละ
กลุ่ม (วยั เพศ เช้ือชาติ) นโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียว
ของรัฐ ผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขภาพและกิจกรรมการท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพ การพฒันารูปแบบการท่องเท่ียวเพ่ือส่งเสริม
สุขภาพโดยประยกุตใ์ชแ้นวทางการรักษาโรคตามศาสตร์
การแพทยแ์ผนไทย 
 Pattern and goal of health tourism related to 
each group of tourist behavior (age, sex, nationality), 
Thailand policy for tourism promotion, health products 



and health tourism activities, pattern development for 
health tourism by applying therapeutic methods in 
Traditional Thai Medicine 
 
193-491    3(0-18-0) 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการนวดไทย 
(Internship in Thai Massage) 
 การน าความรู้และทักษะท่ีได้จากวิชาการนวด
ไทยมาใชใ้นสถานการณ์จริง เพ่ือการนวดรักษาและฟ้ืนฟู
สุขภาพของผู้ป่วยตามหลักการแพทย์แผนไทย การ
วิเคราะห์โรคทางการนวดไทยเทียบเคียงกับการแพทย์
แผนปัจจุบนั ตลอดจนการส่งต่อผูป่้วย 
 Applying the knowledge and experience of Thai 
massage to practice in real life situations for treating and 
restoring patient health base on traditional Thai 
medicine; analysis of diseases in Thai traditional 
massage and comparison with those in Western 
medicine; patient referral 
 
193-492    2(0-12-0)    
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผดุงครรภ์ไทย 
(Internship in Thai Midwifery) 
 การน าความรู้และทักษะท่ีได้จากวิชาการผดุง
ครรภไ์ทยมาใชใ้นสถานการณ์จริง เพื่อดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวมแก่มารดาและทารก ในระยะตั้ งครรภ์ ระยะ
คลอด และระยะหลังคลอดในภาวะปกติตามหลักการ
แพทย์แผนไทยโดยค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และ
กฎหมายแห่งวิชาชีพการผดุงครรภไ์ทย การพฒันาทกัษะ
ในการส่ือสารและสัมพนัธภาพกับผูป่้วยและบุคลากร
ทางการแพทย ์
 Applying the knowledge and experience of Thai 
midwifery to practice in real life situations for holistic 
health care to pregnant women and baby in ante partum, 
intra partum, as well as postpartum period according to 
Thai traditional medicine under moral, ethical and 
professional law of Thai midwifery; development of 
communication skill and relationship between the 
patients and health care teams 
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