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วทิยาลยัแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลอืก 

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
 



หลกัสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลกัสูตร 135 หน่วยกติ 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลกัสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที�สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน 

หลกัสูตรที�กาํหนดไวต้ามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี กองประกอบโรคศิลปะ

สาขาการแพทยแ์ผนไทย กระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ดงันี�  

ก. หมวดวิชาศึกษาทั�วไป  ไม่น้อยกว่า  30    หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่นอ้ยกว่า   6     หน่วยกติ 

2) กลุ่มวิชาภาษา   ไม่น้อยกว่า        9     หน่วยกติ 

3) กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์   ไม่นอ้ยกว่า   6     หน่วยกติ 

4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลย ี   ไม่นอ้ยกว่า       9     หน่วยกติ 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ    99             หน่วยกิต 

1) กลุ่มพื�นฐานวิชาชีพแพทยแ์ผนไทย  

(วิชาบงัคบัเพื�อเป็นพื�นฐานของวิชาชีพ)    37     หน่วยกติ 

2) กลุ่มวิชาชีพ (เวชกรรมไทย เภสชักรรมไทย  

การนวดไทย การผดุงครรภ์ไทย)      49     หน่วยกติ 

3) กลุ่มวิชาปฏิบติัและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  13     หน่วยกติ 

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี         6     หน่วยกิต 

 

หน่วยกิตรวม     ไม่น้อยกว่า                         135           หน่วยกิต 



วิทยาลยัแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลือก                                                                                                 มคอ. ๒ ๓ 
 

  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ           เรียน  99 หน่วยกิต 
 

 1)   กลุ่มพื�นฐานวิชาชีพแพทย์แผนไทย  

(วิชาบงัคับเพื�อเป็นพื�นฐานของวิชาชีพ)               37 หน่วยกิต                                                 

6013119 สุขภาพจิตและจิตวิทยาการดูแลสุขภาพ    2(1-2-3) 

  Mental  Health  and  Health Care Psychology 

6011101    การสาธารณสุขไทย            2(1-2-3) 

  Thai Public Health 

6011102   ระบบการแพทยพ์ื�นบา้น                  2(1-2-3) 

  Folk Medicine System 

6011118   สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย ์     2(1-2-3) 

  Medical Sociology and Anthropology 

6011104  เภสชัพฤกษศาสตร์และพฤกษศาสตร์พื�นบา้น     3(2-2-5) 

  Pharmaceutical Botany and Ethno-Botany 

6011114   กายวิภาคศาสตร์สาํหรับแพทยแ์ผนไทย      3(2-2-5) 

  Anatomy for Thai Traditional Medicine 

6011106    จุลชีววทิยาและปาราสิตวิทยาสาํหรับแพทยแ์ผนไทย   3(2-2-5) 

                      Microbiology and Parasitology for Thai Traditional Medicine                            

  6011117   ภาษาองักฤษสาํหรับผูใ้ห้บริการสุขภาพ    3(2-2-5) 

  English for Health Servicers 

6011115   สรีระวิทยาสาํหรับแพทยแ์ผนไทย     2(1-2-3)                

  Physiology for Thai Traditional Medicine 

6012116   พยาธิวิทยาสาํหรับแพทยแ์ผนไทย      2(1-2-3) 

  Pathology for Thai Traditional Medicine 

6012108  เคมีพื�นฐานสาํหรับแพทยแ์ผนไทย             2(1-2-3) 

  Basic Chemistry for Thai Traditional Medicine 

6012113  ระบาดวิทยาสาํหรับแพทยแ์ผนไทย           2(1-2-3) 

  Epidemiology for Thai Traditional Medicine 

6012120  อาการวิทยาสาํหรับแพทยแ์ผนไทย             3(2-2-5) 

  Symptomatology for Thai Traditional Medicine 

6013111   ระเบียบวิธีวิจยัทางการแพทยแ์ผนไทย    3(2-2-5)                          

  Research Methodology for Thai Traditional Medicine 

6014901   การสัมมนาทางการแพทยแ์ผนไทย             1(0-2-1) 

  Seminar on Thai Traditional Medicine 



วิทยาลยัแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลือก                                                                                                 มคอ. ๒ ๔ 
 

  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

 

6014902  ภาคนิพนธ์        2(90) 

  Term Project 
 

2) กลุ่มวิชาชีพ (เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย  

การนวดไทย และการผดุงครรภ์ไทย)                      49 หน่วยกิต  

6013309 กายภาพบาํบดัและการฟื� นฟูสุขภาพ    3(2-2-5) 

  Physical  Therapy  and  Rehabilitation 

6011201   เภสชัวิทยาเบื�องตน้สาํหรับแพทยแ์ผนไทย    2(1-2-3) 

  Basic Pharmacology for Thai Traditional Medicine 

6012202        เภสชักรรมไทย 1            3(2-2-5) 

  Thai Traditional Pharmacy I 

6012203         เภสชักรรมไทย 2           3(2-2-5) 

  Thai Traditional Pharmacy II 

6013204 เภสชักรรมไทย 3            3(2-2-5) 

  Thai Traditional Pharmacy III 

6013205 การผลิตและการควบคุมคุณภาพยาไทยและสมุนไพร   2(1-2-3)  

  Production and Quality Control of Thai Medicine and Herbs 

6012301  เวชกรรมไทย 1                3(2-2-5) 

  Thai Traditional Therapeutics I 

6013302 เวชกรรมไทย 2                  3(2-2-5) 

  Thai Traditional Therapeutics II 

6013303  เวชกรรมไทย 3                 3(2-2-5) 

  Thai Traditional Therapeutics III 

6014304  เวชกรรมไทย 4                 3(2-2-5) 

  Thai Traditional Therapeutics IV 

6012308 กฎหมายที�เก ี�ยวขอ้งกบัการแพทยแ์ผนไทย     2(2-0-4) 

  Thai Traditional Medicine Law 

6013306  การตรวจร่างกายและการวินิจฉัยโรค             3(2-2-5)  

  Physical  Examination and Diagnosis 

 

6013307  การดูแลผูป่้วยเบื�องตน้สาํหรับแพทยแ์ผนไทย    2(1-2-3) 

  Introduction to Patient Care for Thai Traditional Medicine 

6012401  การนวดไทย 1         3(1-4-4) 

  Thai Massage I 



วิทยาลยัแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลือก                                                                                                 มคอ. ๒ ๕ 
 

  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

 

6013402         การนวดไทย 2                3(1-4-4) 

  Thai Massage II 

6013403  การนวดไทย 3                3(1-4-4) 

  Thai Massage III 

6013501  การผดุงครรภไ์ทย 1      3(2-2-5) 

  Midwifery of Thai Traditional Medicine I 

6014502   การผดุงครรภไ์ทย 2      2(1-2-3) 

  Midwifery of Thai Traditional Medicine II 
 

3) กลุ่มวิชาปฏิบตักิารวิชาชีพ        13 หน่วยกิต 

 6014806        ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสชักรรมไทย      3(300) 

   Thai Traditional Pharmacy Practice 

 6014807  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการนวดไทย       4(400) 

   Thai Massage Practice 

 6014808        ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผดุงครรภ์ไทย      2(200)                  

   Thai Midwifery Practice 

 6014809        ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวชกรรมไทย                   4(400) 

   Thai Traditional  Medicine Practice 

 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี    เรียนไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 

เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลกัสูตรที�มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานีเปิดสอน โดยไม่ซํ� า

กบัรายวิชาที� เคยเรียนมาแล้วหรือรายวิชาที�สอดคล้องกบัความจําเป็นในการประกอบวิชาชีพ

ภายหลงัการสาํเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยไม่นับหน่วยกติรวมในเกณฑ์การสําเร็จ

หลกัสูตรของสาขาวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลยัแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลือก                                                                                                 มคอ. ๒ ๖ 
 

  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

พื �นฐานวิชาชีพ 

6013119               สุขภาพจิตและจิตวิทยาการดูแลสุขภาพ      2(1-2-3) 

                             Mental  Health  and  Health Care Psychology 

               แนวคิดทางดา้นจิตวิทยา  จิตวิทยาพฒันาการ จิตวิทยาการปฏิบติังาน สุขภาพจิต

กบัความเครียด อารมณ์ การปรับตวั การส่งเสริมบุคลิกภาพ การปฏิบติัธรรมและสมาธิ  กจิกรรม

นนัทนาการ 
 

6011101 การสาธารณสุขไทย    2(1-2-3) 

 Thai Public Health  

             โครงสร้างและระบบงานสาธารณสุขของประเทศไทย ทิศทางและนโยบายการ

ปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ แนวโนม้และนโยบายดา้นการบริหารสาธารณสุข ทั�งการสร้างสุขภาพ

และการซ่อมสุขภาพ บทบาทของการสาธารณสุขชุมชนต่อการพฒันาประเทศ การฝึกปฏิบัติในงาน

สาธารณสุขมูลฐาน 

 
 

6011102 ระบบการแพทย์พื�นบ้าน    2(1-2-3) 

 Folk Medicine System  

        ปรัชญา แนวคิดพื�นฐานและทฤษฎีเก ี�ยวข้องกบัการแพทยแ์ผนไทย ประวติัความ

เป็นมาและพฒันาการของการแพทยแ์ผนไทย การเปรียบเทียบระบบการดูแลสุขภาพซึ� งเป็นส่วน

หนึ� งของวฒันธรรมสุขภาพของคนไทยและประเทศอื�นๆ การศึกษาพฤติกรรมที�เก ี�ยวกบัสุขภาพ

แบบพื�นบา้นในทอ้งถิ�น ความเข้าใจเก ี�ยวกบัสาเหตุและกลไกโรคภยัไข้เจ็บ และบทบาทของหมอ

พื�นบา้นในสงัคมปัจจุบนั การดาํรงอยู ่ของระบบการแพทยพ์ื�นบา้นที�มีผลต่อแบบแผนการปฏิบัติตน

ของชาวบ้านในท้องถิ�นต่างๆ ความสัมพนัธ์ของการแพทย์พื�นบ้านในฐานะระบบวัฒนธรรม           

ที�เชื�อมโยงกบัระบบอื�นๆในสงัคม   
 

6011118 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์                     2(1-2-3)

  Medical Sociology and Anthropology 

  แนวคิดและทฤษฎีทางด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์ ระบบ

การแพทยว์ฒันธรรม ความเชื�อ และพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพและอาการเจ็บป่วยในมิติ    

ทางสงัคม วฒันธรรม การฝึกทกัษะการทําชาติพนัธุ์วรรณนา (Ethnography) ด้านสุขภาพในชุมชน

ของกลุ่มสงัคมต่างๆ 

 

 
 



วิทยาลยัแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลือก                                                                                                 มคอ. ๒ ๗ 
 

  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

 

6011104 เภสัชพฤกษศาสตร์และพฤกษศาสตร์พื�นบ้าน   3(2-2-5) 

 Pharmaceutical Botany and Ethno-Botany  

         แนวคิดเก ี�ยวกบัเภสชัพฤกษศาสตร์และพฤกษศาสตร์พื�นบา้น สัณฐานวิทยาของพืช  

ศพัท์ทางพฤกษศาสตร์ สารประกอบทุติยภูมิ พฤกษานุกรมวิธาน กระบวนการชีวสังเคราะห์

สารประกอบทุติยภูมิโดยเน้นพืชที�มีฤทธิ� และสรรพคุณเป็นยา ความหลากหลายทางชีวภาพและ   

ภูมิปัญญาพื�นบ้านในการอนุรักษ์ฟื� นฟู การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างย ั�งยืน         

การขยายพันธุ์และการเพาะปลูกพืชสมุนไพรท้องถิ�น การดํารงชีวิตของมนุษยใ์ห้สอดคลอ้งกบั

บริบททางสงัคม วฒันธรรม วิถีชีวิตและความเชื�อของคนในแต่ละสังคมที�สอดประสานสัมพนัธ์กบั

สิ�งแวดลอ้มและระบบนิเวศอยา่งกลมกลืน การฝึกปฏิบัติการจําแนกและตรวจสอบลกัษณะเฉพาะ

ของพืชที� ใช้เป็นอาหารและใช้เป็นสมุนไพรในภาคสนาม การจัดระบบข้อมูลและแหล่งเรียนรู้

เก ี�ยวกบัพืชทอ้งถิ�น 

 
 

6011114 กายวิภาคศาสตร์สําหรับแพทย์แผนไทย      3(2-2-5) 

 Anatomy for Thai Traditional Medicine  

         รูปร่างลกัษณะ ตําแหน่ง ของอวยัวะส่วนต่างๆ ของร่างกายในภาวะปกติ ระดับ

เซลล์ เนื�อเยื�อ และอวยัวะต่างๆ ของระบบโครงร่างกระดูกและกลา้มเนื�อ ระบบประสาท ระบบ

ไหลเวียนโลหิตและต่อมนํ� าเหลือง ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบ

ขบัถ่าย ระบบทางเดินปัสสาวะ และระบบสืบพนัธุ์   
 

6011115 สรีรวิทยาสําหรับแพทย์แผนไทย       2(1-2-3) 

 Physiology for Thai Traditional Medicine  

         บทบาทหนา้ที�และกลไกการทาํงานของอวยัวะส่วนต่างๆ ของร่างกายในภาวะปกติ 

ระดับเซลล์ เนื�อเยื�อ และอวยัวะต่างๆ ของระบบโครงร่างกระดูกและกลา้มเนื�อ ระบบประสาท 

ระบบไหลเวียนโลหิตและต่อมนํ� าเหลือง ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบ

ขบัถ่าย ระบบทางเดินปัสสาวะ และระบบสืบพนัธุ์   
 

6011106 จุลชีววิทยาและปาราสิตวิทยาสําหรับการแพทย์แผนไทย 

Microbiology and Parasitology for Thai Traditional 

Medicine 

 3(2-2-5) 

                        สัณฐานวิทยา การเจริญ ลกัษณะทางสรีรวิทยา พนัธุกรรมของจุลินทรียแ์ละปรสิต 

ความสมัพนัธ์ระหว่างจุลินทรียแ์ละปรสิตกบัมนุษย ์การเกดิโรค ภูมิคุม้กนัของร่างกายต่อการติดเชื�อ 

และโรคที�มีสาเหตุมาจากการติดเชื�อจุลินทรียแ์ละปรสิต 
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6011117 ภาษาอังกฤษสําหรับผู้ให้บริการด้านสุขภาพ                      3(2-2-5) 

  English for Health Servicers  

  ศพัท์ทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัที�ใช้บ่อย ความหมาย คําจํากดัความ ศพัท์เทคนิค

ต่าง ๆ สาํนวนภาษาองักฤษ ทกัษะในการฟังสื�อประเภทต่าง ๆ เก ี�ยวกบัสุขภาพ การใช้ภาษาองักฤษ

ในการสนทนา การสื�อสารกบับุคลากรทางการแพทย ์การสืบค้นประวติัและจดบันทึก สัมภาษณ์ 

การอ่านบทความวิชาการ วารสารทางการแพทย ์ การนาํเสนอขอ้มูลดา้นสุขภาพ 
 

6012116 พยาธิวิทยาสําหรับแพทย์แผนไทย   2(1-2-3) 

 Pathology for Thai Traditional Medicine  

         พยาธิสภาพ กลไกการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างและหน้าที�ของเซลล์ และอวยัวะใน

ระบบต่าง ๆ กลไกการปรับตวั ปฏิกริิยาการโตต้อบของร่างกายเมื�อเกดิพยาธิสภาพของระบบโครง

ร่าง ระบบกลา้มเนื�อ ระบบทางเดินอาหาร ระบบสืบพนัธุ์ ระบบต่อม ไร้ท่อ ระบบการไหลเวียน

โลหิตและนํ� าเหลือง ระบบหายใจและระบบประสาท 
 

6012108 เคมพีื �นฐานสําหรับการแพทย์แผนไทย   2(1-2-3) 

 Basic Chemistry for Thai Traditional Medicine  

         โครงสร้างและปฏิกริิยาของสารอินทรียต่์างๆ โครงสร้างและหน้าที�ของชีวโมเลกุล

ต่างๆ การแปรรูปและสังเคราะห์ชีวโมเลกุล ระบบการควบคุมกระบวนการเหล่านี� ในร่างกาย      

การประยกุต์ใชค้วามรู้พื�นฐานเคมีในดา้นการแพทยแ์ผนไทย 
 

6012120 อาการวิทยาสําหรับแพทย์แผนไทย      3(2-2-5) 

 Symptomatology for Thai Traditional Medicine  

          สาเหตุที�ทาํให้เกดิโรคในแต่ละระบบของร่างกายและกลไกการเกดิโรคตามทฤษฎี

การแพทยแ์ผนไทย อาการทางคลินิก กระบวนการทางพยาธิวิทยา ที� เน้นการผสมผสานในเชิง

หลกัการแพทยแ์ผนไทยกบัการแพทยแ์ผนปัจจุบนั 
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6013111 ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์แผนไทย 3(2-2-5) 

 Research Methodology for Thai Traditional Medicine  

          สถิติเบื�องตน้สาํหรับการวิจยั การวิจยัแบบสาํรวจ การวิจยัแบบปฏิบัติการ การวิจัย

แบบก ึ�งปฏิบติัการ ความสาํคญัของการวิจัยต่อการพฒันาการแพทยแ์ผนไทย จริยธรรมในการวิจัย 

กระบวนการทําวิจัยตั� งแต่การตั� งประเด็นคําถามของการวิจัย การตั� งปัญหาการวิจัย การทบทวน

วรรณกรรม วิธีการสร้างกรอบแนวคิด ทฤษฎี ตัวแปรและตัวชี� วดั การสุ่มตัวอย่าง การเกบ็ข้อมูล 

การประมวลผลและการวิ เคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัยการนําเสนอ

ผลงานวิจยัในรูปแบบต่างๆ 
 

6012113 ระบาดวิทยาสําหรับแพทย์แผนไทย   2(1-2-3) 

 Epidemiology for Thai Traditional Medicine  

          ความหมาย ขอบเขตหลักการและวิธีการทางระบาดวิทยา ธรรมชาติและ

องค์ประกอบของการเกดิโรค ลกัษณะการเกดิและการกระจายของโรคและอุบัติภยั การใช้เครื�องมือ

ทางระบาดวิทยา มาตรวดัการเกดิโรค การเฝ้าระวงั การระบาดและการสอบสวนโรค การศึกษาทาง

ระบาดวิทยา หลกัวิทยาการระบาดในการควบคุมและป้องกนัโรค การประเมินผลเครื�องมือและ

เครื�องทดลอง การนาํขอ้มูลทางวิทยาการระบาดมาใชใ้นการวางแผนงานดา้นสาธารณสุข 
 

6014901 การสัมมนาทางการแพทย์แผนไทย     1(0-2-1) 

 Seminar on Thai Traditional Medicine  

          การสมัมนาและวิเคราะห์ปัญหาทางการแพทย-์สาธารณสุขไทยและท้องถิ�นรวมทั� ง

การศึกษารวบรวมหลักฐานข้อมูลต่างๆ ด้านการแพทย์แผนไทย เพื�อให้เกดิการศึกษาวิจัยหรือ       

หาแนวทางแกปั้ญหาอยา่งสอดคลอ้งกบัระบบสาธารณสุขไทย 
 

6014902 ภาคนิพนธ์         2(90) 

 Term Project  

          ศึกษาคน้ควา้เชิงลึกในเรื�องราว ประเด็น ปัญหา ความเคลื�อนไหว การเปลี�ยนแปลง

หรือสถานการณ์ทางดา้นสุขภาพ ดา้นแพทยแ์ผนไทย  แพทยพ์ื�นบา้น และแพทยท์างเลือก ตามความ

สนใจของนกัศึกษา เพื�อให้เกดิความเข้าใจ โดยการศึกษาค้นควา้จากเอกสารข้อมูลและผูรู้้ แลว้นํา

ความรู้ ความเขา้ใจจากการศึกษาคน้ควา้มาเรียบเรียงเป็นภาคนิพนธ์ 
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กลุ่มวิชาชีพ  
 

 

6012308 กฎหมายที�เกี�ยวข้องกับแพทย์แผนไทย   2(2-0-4) 

 Thai Traditional Medicine Law  

          ความรู้เบื� องต้นเก ี�ยวกบักฎหมาย  จรรยาบรรณวิชาชีพ  พระราชบัญญัติการ

ประกอบโรคศิลปะ  พระราชบญัญติัยา  พระราชบญัญติัสถานพยาบาล พระราชบญัญติัคุ้มครองและ

ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทย  และกฎหมายและระเบียบอื�นๆ  ที�เก ี�ยวขอ้ง 
 

6012306 การตรวจร่างกายและการวินิจฉัยโรค  3(2-2-5) 

 Physical Examination and Diagnosis  

          แนวคิด หลกัการและฝึกปฏิบติั เก ี�ยวกบั การสืบคน้ประวติัผูป่้วย การตรวจร่างกาย 

การใชเ้ทคนิคและเครื�องมือทางการแพทยม์าประยกุต์ใช้ประกอบการตรวจโรคตามหลกัการแพทย์

แผนไทย การบนัทึกประวติัทางการแพทย ์การวินิจฉัยโรค การประเมินผลห้องปฏิบัติการเบื�องต้น

และการส่งต่อ การป้องกนั การรักษา การฟื� นฟูสภาพ และการส่งเสริมสุขภาพตามกรรมวิธี

การแพทยแ์ผนไทย 
 

6012301 เวชกรรมไทย 1  3(2-2-5) 

 Thai Traditional Therapeutics I  

          ทฤษฎีการแพทยแ์ผนไทย  การกาํเนิดมนุษย ์ เบญจขันธ์  มหาภูตรูป  สมุฏฐาน

แห่งโรคซึ�งสมัพนัธ์กบัธาตุ  ฤดูกาล  อายุ  เวลา  สถานที�  อาหาร และพฤติกรรม  การปรับสมดุล

ของวาตะ  ปิตตะ  เสมหะ   ตามหลกัคมัภีร์วรโยคสาร หลกัการตรวจโรค การวินิจฉัยโรค ตามคัมภีร์

สมุฏฐานวินิจฉัย  คมัภีร์โรคนิทาน  คมัภีร์ธาตุวิภงัค์  และคัมภีร์ธาตุวิวรณ์ การบันทึกประวติัผูป่้วย  

แนวทางการบาํบดั  การเลือกใชย้าแผนไทย  และการส่งต่อผูป่้วย  หลกัการและวิธีการในการตรวจ

วินิจฉัยแบบสมยัใหม่และแบบแผนปัจจุบนั 
 

6013302 เวชกรรมไทย 2  3(2-2-5) 

 Thai Traditional Therapeutics II  

         วิชาที�ตอ้งสอบผ่านมากอ่น : 6013305 เวชกรรมไทย 1 

                          โรคไข้ต่างๆที�บันทึกไว ้ในคัมภีร์ฉันทศาสตร์ คัมภีร์ตักศิลา คัมภีร์สิทธิสาระ

สงเคราะห์  โรคปาก คอ จมูก หูและตา ในคัมภีร์มุขโรค คัมภีร์อภยัสันตา แนวทางการวินิจฉัย  

บาํบดั  การเลือกใชย้าแผนไทยและการส่งต่อผูป่้วย 
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6013303 เวชกรรมไทย 3   3(2-2-5) 

 Thai Traditional Therapeutics III  

               วิชาที�ตอ้งสอบผ่านมากอ่น : 6013306 เวชกรรมไทย 2 

                           โรคที�เก ี�ยวกบัมารดาและเด็กในคัมภีร์ปฐมจินดา โรคโลหิตและระดูสตรีในคัมภีร์

มหาโชติรัต โรคในคัมภีร์กษยั โรคลมในคัมภีร์ชวดารและคัมภีร์มญัชุสาระวิเชียร แนวทางการ

วินิจฉัย  บาํบดั  การเลือกใชย้าแผนไทย  และการส่งต่อผูป่้วย 
   

6014304 เวชกรรมไทย  4  3(2-2-5) 

 Thai Traditional Therapeutics IV  

         วิชาที�ตอ้งสอบผ่านมากอ่น : 6013307 เวชกรรมไทย 3 

         โรคเก ี�ยวกบัอุจจาระธาตุพิการที�บนัทึกไวใ้นคมัภีร์ธาตุบรรจบ  คัมภีร์อติสาร  และ

คมัภีร์อุทรโรค โรคปัสสาวะพิการในคมัภีร์มุขฉาปักขันติกา  โรคผิวหนังในคัมภีร์ไพจิตรมหาวงศ ์ 

และคมัภีร์วิถีกุฏฐโรค โรคฝีในคมัภีร์อติสาร และคัมภีร์ทิพยม์าลา แนวทางการวินิจฉัย บําบัด การ

เลือกใชย้าแผนไทย  และการส่งต่อผูป่้วย 
   

6013307 การดูแลผู้ป่วยเบื�องต้นสําหรับแพทย์แผนไทย   2(1-2-3) 

 Introduction to Patient Care for Thai Traditional Medicine  

                        หลักการดูแลผูป่้วย การจัดท่านอน การอาบนํ� าผูป่้วยบนเตียง การสวนอุจจาระ     

การเคลื�อนไหวของผูป่้วย ลักษณะและชนิดของบาดแผล การดูแลบาดแผล เทคนิคการทําแผล 

เทคนิคการใชอุ้ปกรณ์และการทาํแผลให้ปลอดจากเชื�อ หลกัการและเทคนิคการทําให้ปลอดเชื�อโรค 

การฝึกปฏิบัติทําแผล การป้องกนัแผลกดทับการบริหารยา การพยาบาลเด็กเล็กและผู ้สูงอาย ุ         

การปฐมพยาบาล สุขศาสตร์ส่วนบุคคล การแนะนาํทางดา้นอาหาร การออกกาํลงักายและอื�นๆ 
 

6011201 เภสัชวิทยาเบื�องต้นสําหรับแพทย์แผนไทย   2(1-2-3) 

 Introduction to Pharmacology for Thai Traditional Medicine  

          เภสชัจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของยา กลไกการออกฤทธิ�  การตอบสนอง

ของร่างกาย ผลของยาและการเปลี�ยนแปลงของยาในร่างกาย ประโยชน์ การเกดิพิษหรือฤทธิ�

แทรกแซงของยาต่อร่างกาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิทยาลยัแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลือก                                                                                                 มคอ. ๒ ๑๒ 
 

  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

 

6012202 เภสัชกรรมไทย 1  3(2-2-5) 

 Thai Traditional Pharmacy I  

          หลกัเภสชั  4  ประการโดยสังเขป อนัได้แก ่เภสัชวตัถุ สรรพคุณเภสัช คณาเภสัช

และเภสัชกรรม หลกัและข้อควรระวงัในการใช้ยาสมุนไพร  ยาจากสมุนไพรตามบัญชียาหลัก

แห่งชาติ  บญัชียาสามญัประจาํบา้น  และสมุนไพรในการสาธารณสุขมูลฐาน  สมุนไพรที�มีพิษ 
 

6012203 เภสัชกรรมไทย 2  3(2-2-5) 

 Thai Traditional Pharmacy II  

         วิชาที�ตอ้งสอบผ่านมากอ่น : 6012202 เภสชักรรมไทย 1 

  เภสชัวตัถุ  หลกัการพิจารณาและจําแนกเภสัชวตัถุ  ประเภทของเภสัชวตัถุ  การ

รู้จกัพืชวตัถุ  สตัวว์ตัถุ  และธาตุวตัถุ  ชื�อสามญั  ชื�อทอ้งถิ�น  และชื�อวิทยาศาสตร์  ชื�อพอ้ง  ส่วนที�ใช ้ 

สารประกอบที�สาํคญั  สรรพคุณของตวัยา  ตวัยาที�ใช้แทนกนัได้  ช่วงเวลาของการเกบ็ยา  การเกบ็

รักษาตัวยา  สรรพคุณทางเภสัช  รสของตัวยา  รสยาประธาน ความสัมพันธ์ระหว่างรสยากบั

สรรพคุณ  ความสมัพนัธ์ระหว่างรสยากบัธาตุ  ฤดู  สีผิว  ส่วนของร่างกาย  และวยั  การเข้ากนัหรือ

การมีปฏิกริิยาต่อกนัระหว่างรสยากบัรสยา  และรสยากบัโรค 
   

6013204 เภสัชกรรมไทย 3  3(2-2-5) 

 Thai Traditional Pharmacy III  

         วิชาที�ตอ้งสอบผ่านมากอ่น : 6012203 เภสชักรรมไทย 2 

  คณาเภสัช  ประเภทของคณาเภสัช  จุลพิกดั  พิกดัยา  พิกดัพิเศษ  และมหาพิกดั  

ศึกษาการแบ่งกลุ่มยาสมุนไพรตามโรคและอาการป่วย  การวิเคราะห์ตํารับยา  การชั�ง – ตวง – วดั  

หลกัการและวิธีการปรุงยา  การใชก้ระสายยา  การแต่งสี  กลิ�น  และรส  สารปรุงแต่ง  การใช้ยาข่ม

หรือตวัยาคุมฤทธิ�   และการทําให้ตัวยามีพิษน้อยลง  การเกบ็รักษายาที�ปรุงแลว้การกาํหนดอายุยา  

การใชอุ้ปกรณ์  หรือเครื�องมือที�ใชป้รุงยาและการเกบ็รักษา  การจ่ายยาแผนไทย  การบริหารร้านยา

แผนไทย 
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6012205 การผลิตและการควบคุมคุณภาพยาไทยและสมุนไพร   2(1-2-3) 

 Production and Quality Control of Thai Medicine and Herbs  

                       ความรู้พื�นฐานของจุลินทรียแ์ละปาราสิต ที� เป็นเชื�อโรคและสารปนเปื� อนให้เกดิการ

บูดเน่า หลกัการพื�นฐานของการถนอม  การเกบ็รักษา  ขบวนการปนเปื� อน ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบ

และสืบคน้  การป้องกนัและการเกบ็รักษา หลกัการผลิต เทคโนโลยกีารผลิต สถานการณ์การใช้และ

การผลิตยาสมุนไพรในอุตสาหกรรม การแปรรูปและการแปรสภาพยาสมุนไพร ผลิตภณัฑ์แปรรูป

จากสมุนไพรและบรรจุภัณฑ์ มาตรฐานและคุณภาพยาสมุนไพร ภายใต้หลกั 5 G (GAP, GLP, 

GMP, GCP, GHP) และภายใตก้ฎระเบียบของคณะกรรมการอาหารและยา  
 

6012401 การนวดไทย 1   3(1-4-4) 

 Thai Massage I  

         ประวติัการนวดไทย  องค์ความรู้และทฤษฎีการนวดไทย  การประยุกต์ใช้การนวด

ไทย  การศึกษาวิจยัเก ี�ยวกบัการนวดไทย  หลกัพื�นฐานการนวดไทย  ขอ้บ่งชี�และขอ้ควรระวงัในการ

นวด  มารยาทของผูน้วด  การนวดไทยพื�นฐาน  การนวดไทยเพื�อส่งเสริมสุขภาพ การดดัตน 
 

6013402 การนวดไทย 2   3(1-4-4) 

 Thai Massage II  

         วิชาที�ตอ้งสอบผ่านมากอ่น : 6012401 การนวดไทย 1 

  เสน้ประธานสิบ  การตรวจวินิจฉัยเสน้และลม  การนวดไทยบาํบดั  การนวดไทย

เพื�อฟื� นฟูสมรรถภาพ  การนวดไทยสาํหรับแม่และเด็ก 
   

6013403 การนวดไทย 3   3(1-4-4) 

 Thai Massage III  

         วิชาที�ตอ้งสอบผ่านมากอ่น : 6013403 การนวดไทย 2 

  ขอ้บ่งชี�และฝึกปฏิบติัทกัษะในการวินิจฉัยและบําบัดด้วยวิธีการดัดตน  การนวด

ไทยสาํหรับนกักฬีา  การนวดประยกุต์  การนวดฝ่าเทา้  การนวดกดจุด  การนวดนํ� ามนั 

. 
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6013501 การผดุงครรภ์ไทย   1  3(2-2-5) 

 Midwifery of Thai Traditional Medicine  I  

         กายวิภาค สรีรวิทยาเก ี�ยวกบัการตั� งครรภ์  การปฏิสนธิและการตั� งครรภ์  วิธีการ

ดูแลมารดาและทารกกอ่นคลอด  วฒันธรรมและความเชื�อเก ี�ยวกบัการเกดิ  การอยู่ไฟ  และการ

ปฏิบติัตนของหญิงมีครรภ ์ วิธีการดูแลมารดาและทารกระหว่างตั�งครรภ์  ระยะกอ่นและหลงัคลอด  

การทําคลอดตามหลักการแพทย์แผนไทย  การวิเคราะห์หาความผิดปกติของมารดาและทารก  

รวมทั�งวิธีการแกปั้ญหา  การส่งต่อผูป่้วย 
 

6014502 ผดุงครรภ์ไทย  2  2 (1-2-3) 

 Midwifery of Thai Traditional Medicine  II  

         วิชาที�ตอ้งสอบผ่านมากอ่น : 6013501 การผดุงครรภไ์ทย 1 

  หลกัการและวิธีการในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของหญิงมีครรภ์และหลัง

คลอดโดยใชว้ิธีการแพทยแ์ผนไทยและวิธีการแพทยพ์ื�นบา้นไทย 
 

6013309        กายภาพบาํบดัและการฟื� นฟูสุขภาพ                                                              3(2-2-5) 

                        Physical Therapy and Rehabilitation  

                         เครื�องมือรักษาทางกายภาพบําบัด การออกกาํลงักายเบื�องต้น การออกกาํลงักายเพื�อ

การรักษา หลกัการกายภาพบาํบดัในระบบกระดูกกลา้มเนื�อและระบบประสาท รวมทั� งการฝึกปฏิบัติ

ทางกายภาพบาํบดั 

 

 

กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

 

6014806 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย         3(300) 

 Thai Traditional Pharmacy Practice  

         วิชาที�ตอ้งสอบผ่านมากอ่น : 6012204 เภสชักรรมไทย 3 

   ฝึกปฏิบติังานในสถานพยาบาล สถานประกอบการ สถานผลิตยา  และร้านขายยา 

การจดัทาํแผนการฝึกที�ครอบคลุมมาตรฐานเนื�อหาวิชาชีพด้านเภสัชกรรมไทย ภายใต้การแนะนํา

ของผูค้วบคุมงาน  การพฒันาทักษะในการสื�อสารและสัมพนัธภาพกบัผู ้ป่วยและบุคลากรทาง  

การแพทย ์
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6014807 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการนวดไทย       4(400) 

 Thai Traditional  Massage Practice  

         วิชาที�ตอ้งสอบผ่านมากอ่น : 6013403 การนวดไทย 3 

  ฝึกปฏิบัติงานในสถานพยาบาลและสถานประกอบการ การจัดทําแผนการฝึกที�

ครอบคลุมมาตรฐานเนื�อหาวิชาชีพดา้นการนวดไทย ภายใตก้ารแนะนาํของผูค้วบคุมงาน การพฒันา

ทกัษะในการสื�อสารและสมัพนัธภาพกบัผูป่้วยและบุคลากรทางการแพทย ์

  

  

6014808 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผดุงครรภ์ไทย        2(200) 

 Thai Midwifery Practice  

         วิชาที�ตอ้งสอบผ่านมากอ่น : 6013502 ผดุงครรภไ์ทย 2 

  ฝึกปฏิบัติงานในสถานพยาบาลและสถานประกอบการ การจัดทําแผนการฝึกที�

ครอบคลุมมาตรฐานเนื�อหาวิชาชีพด้านการผดุงครรภ์ไทย ภายใต้การแนะนําของผูค้วบคุมงาน    

การพฒันาทกัษะในการสื�อสารและสมัพนัธภาพกบัผูป่้วยและบุคลากรทางการแพทย ์

   

6014809 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวชกรรมไทย       4(400) 

 Thai Traditional  Medicine Practice  

         วิชาที�ตอ้งสอบผ่านมากอ่น : 6013308 เวชกรรมไทย 4 

  ฝึกปฏิบัติงานในสถานพยาบาลและสถานประกอบการ การจัดทําแผนการฝึกที�

ครอบคลุมมาตรฐานเนื�อหาวิชาชีพด้านเวชกรรมแผนไทย ภายใต้การแนะนําของผูค้วบคุมงาน     

การพฒันาทกัษะในการสื�อสารและสมัพนัธภาพกบัผูป่้วยและบุคลากรทางการแพทย ์
 


