หลักสู ตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

วิทยาลัยแพทย์ แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หลักสู ตรการแพทย์ แผนไทยบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์ แผนไทย
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็ นหมวดวิชาทีสอดคล้องกับมาตรฐาน
หลักสูตรทีก ําหนดไว้ตามข้อบังคับของมหาวิ ทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กองประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุขและสํา นักงานการอุด มศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ
ดังนี
ก. หมวดวิชาศึกษาทัวไป ไม่น้อยกว่ า
30
หน่ วยกิต
1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ไม่นอ้ ยกว่า
6
หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาภาษา
ไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่นอ้ ยกว่า
6
หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ไม่นอ้ ยกว่า
9
หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
99
หน่ วยกิต
1) กลุ่มพืนฐานวิชาชีพแพทย์แผนไทย
(วิชาบังคับเพือเป็ นพืนฐานของวิชาชีพ)
37
หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาชีพ (เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย
การนวดไทย การผดุงครรภ์ไทย)
49
หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาปฏิบตั ิและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
13
หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่ วยกิต
หน่ วยกิตรวม ไม่น้อยกว่ า

135

หน่ วยกิต

วิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

มคอ. ๒ ๓

เรียน 99 หน่ วยกิต

1) กลุ่มพืนฐานวิชาชีพแพทย์แผนไทย
(วิชาบังคับเพือเป็ นพืนฐานของวิชาชีพ)
37 หน่ วยกิต
6013119 สุขภาพจิตและจิตวิทยาการดูแลสุขภาพ
2(1-2-3)
Mental Health and Health Care Psychology
6011101 การสาธารณสุขไทย
2(1-2-3)
Thai Public Health
6011102 ระบบการแพทย์พนบ้
ื าน
2(1-2-3)
Folk Medicine System
6011118 สังคมวิทยาและมานุ ษยวิทยาการแพทย์
2(1-2-3)
Medical Sociology and Anthropology
6011104 เภสัชพฤกษศาสตร์แ ละพฤกษศาสตร์ พืนบ้าน
3(2-2-5)
Pharmaceutical Botany and Ethno-Botany
6011114 กายวิภาคศาสตร์สาํ หรับแพทย์แผนไทย
3(2-2-5)
Anatomy for Thai Traditional Medicine
3(2-2-5)
6011106 จุลชีววิทยาและปาราสิตวิทยาสําหรับแพทย์แผนไทย
Microbiology and Parasitology for Thai Traditional Medicine
6011117 ภาษาอังกฤษสําหรับผูใ้ ห้บริ การสุขภาพ
3(2-2-5)
English for Health Servicers
6011115 สรี ระวิทยาสําหรับแพทย์แผนไทย
2(1-2-3)
Physiology for Thai Traditional Medicine
6012116 พยาธิวิทยาสําหรับแพทย์แผนไทย
2(1-2-3)
Pathology for Thai Traditional Medicine
6012108 เคมีพืนฐานสําหรับแพทย์แผนไทย
2(1-2-3)
Basic Chemistry for Thai Traditional Medicine
6012113 ระบาดวิทยาสําหรับแพทย์แผนไทย
2(1-2-3)
Epidemiology for Thai Traditional Medicine
6012120 อาการวิทยาสําหรับแพทย์แผนไทย
3(2-2-5)
Symptomatology for Thai Traditional Medicine
6013111 ระเบียบวิธีวิจยั ทางการแพทย์แผนไทย
3(2-2-5)
Research Methodology for Thai Traditional Medicine
6014901 การสัมมนาทางการแพทย์แผนไทย
1(0-2-1)
Seminar on Thai Traditional Medicine
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

6014902

ภาคนิพนธ์
Term Project

มคอ. ๒ ๔

2(90)

2) กลุ่มวิชาชีพ (เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย
การนวดไทย และการผดุงครรภ์ ไทย)
49 หน่ วยกิต
6013309 กายภาพบําบัดและการฟื นฟูสุขภาพ
3(2-2-5)
Physical Therapy and Rehabilitation
6011201 เภสัชวิทยาเบืองต้นสําหรับแพทย์แผนไทย
2(1-2-3)
Basic Pharmacology for Thai Traditional Medicine
6012202 เภสัชกรรมไทย 1
3(2-2-5)
Thai Traditional Pharmacy I
6012203 เภสัชกรรมไทย 2
3(2-2-5)
Thai Traditional Pharmacy II
6013204 เภสัชกรรมไทย 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 กฎหมายทีเกียวข้องกับการแพทย์แ ผนไทย
2(2-0-4)
Thai Traditional Medicine Law
6013306 การตรวจร่ างกายและการวินิจฉัยโรค
3(2-2-5)
Physical Examination and Diagnosis
6013307
6012401

การดูแลผูป้ ่ วยเบื องต้นสําหรับแพทย์แผนไทย
2(1-2-3)
Introduction to Patient Care for Thai Traditional Medicine
การนวดไทย 1
3(1-4-4)
Thai Massage I
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

6013402
6013403
6013501
6014502

การนวดไทย 2
Thai Massage II
การนวดไทย 3
Thai Massage III
การผดุงครรภ์ไทย 1
Midwifery of Thai Traditional Medicine I
การผดุงครรภ์ไทย 2
Midwifery of Thai Traditional Medicine II

3) กลุ่มวิชาปฏิบตั กิ ารวิชาชีพ
6014806 ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย
Thai Traditional Pharmacy Practice
6014807 ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพการนวดไทย
Thai Massage Practice
6014808 ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพการผดุงครรภ์ไทย
Thai Midwifery Practice
6014809 ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพเวชกรรมไทย
Thai Traditional Medicine Practice

มคอ. ๒ ๕

3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
13 หน่ วยกิต
3(300)
4(400)
2(200)
4(400)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
เรียนไม่ น้อยกว่ า
6 หน่ วยกิต
เลือกเรี ยนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรทีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิ ดสอน โดยไม่ซาํ
กบั รายวิ ชาที เคยเรี ย นมาแล้ว หรื อ รายวิ ช าที สอดคล้องกบั ความจํา เป็ นในการประกอบวิ ชาชี พ
ภายหลังการสําเร็จการศึกษา ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต โดยไม่นับหน่ ว ยกิต รวมในเกณฑ์การสํา เร็ จ
หลักสูตรของสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

มคอ. ๒ ๖

หมวดวิชาเฉพาะ
พืนฐานวิชาชีพ
6013119
สุ ขภาพจิตและจิตวิทยาการดูแลสุ ขภาพ
2(1-2-3)
Mental Health and Health Care Psychology
แนวคิดทางด้านจิตวิทยา จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการปฏิบตั ิงาน สุขภาพจิ ต
ก ับความเครี ยด อารมณ์ การปรับตัว การส่งเสริ มบุคลิกภาพ การปฏิบตั ิธรรมและสมาธิ กิจกรรม
นันทนาการ
6011101

การสาธารณสุ ขไทย
2(1-2-3)
Thai Public Health
โครงสร้า งและระบบงานสาธารณสุ ข ของประเทศไทย ทิ ศทางและนโยบายการ
ปฏิรูประบบสุขภาพแห่ งชาติ แนวโน้มและนโยบายด้านการบริ หารสาธารณสุข ทังการสร้า งสุ ข ภาพ
และการซ่อมสุขภาพ บทบาทของการสาธารณสุขชุมชนต่อการพัฒนาประเทศ การฝึ กปฏิ บัติ ในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน
6011102

ระบบการแพทย์พืนบ้าน
2(1-2-3)
Folk Medicine System
ปรัชญา แนวคิ ด พืนฐานและทฤษฎีเกียวข้องกบั การแพทย์แ ผนไทย ประวัติ ค วาม
เป็ นมาและพัฒนาการของการแพทย์แ ผนไทย การเปรี ยบเที ยบระบบการดู แ ลสุ ข ภาพซึ งเป็ นส่ ว น
หนึ งของวัฒนธรรมสุ ข ภาพของคนไทยและประเทศอืนๆ การศึกษาพฤติ กรรมที เกียวกบั สุ ข ภาพ
แบบพืนบ้านในท้องถิน ความเข้า ใจเกียวกบั สาเหตุ แ ละกลไกโรคภัยไข้เจ็ บ และบทบาทของหมอ
พืนบ้านในสังคมปั จจุบนั การดํารงอยู่ ของระบบการแพทย์พนบ้
ื านทีมีผลต่อแบบแผนการปฏิ บัติ ต น
ของชาวบ้า นในท้อ งถิ นต่ า งๆ ความสัม พัน ธ์ข องการแพทย์พืนบ้า นในฐานะระบบวัฒนธรรม
ทีเชือมโยงก ับระบบอืนๆในสังคม
6011118

สังคมวิท ยาและมานุ ษยวิทยาการแพทย์
2(1-2-3)
Medical Sociology and Anthropology
แนวคิ ด และทฤษฎี ท างด้า นสั ง คมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยาการแพทย์ ระบบ
การแพทย์ว ฒั นธรรม ความเชื อ และพฤติ กรรมการดู แ ลรั กษาสุ ข ภาพและอาการเจ็ บป่ วยในมิ ติ
ทางสังคม วัฒนธรรม การฝึ กทักษะการทํา ชาติ พนั ธุ์ว รรณนา (Ethnography) ด้า นสุ ข ภาพในชุ มชน
ของกลุ่มสังคมต่างๆ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

มคอ. ๒ ๗

6011104

เภสัชพฤกษศาสตร์ และพฤกษศาสตร์ พืนบ้าน
3(2-2-5)
Pharmaceutical Botany and Ethno-Botany
แนวคิดเกียวก ับเภสัชพฤกษศาสตร์และพฤกษศาสตร์พนบ้
ื า น สัณ ฐานวิ ทยาของพืช
ศัพ ท์ ทางพฤกษศาสตร์ สารประกอบทุ ติ ย ภูมิ พฤกษานุ ก รมวิ ธ าน กระบวนการชี ว สัง เคราะห์
สารประกอบทุ ติ ยภูมิโดยเน้นพืช ที มีฤทธิ และสรรพคุ ณ เป็ นยา ความหลากหลายทางชี ว ภาพและ
ภู มิ ปั ญ ญาพื นบ้า นในการอนุ รั ก ษ์ฟื นฟู การใช้ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่า งยังยื น
การขยายพันธุ์แ ละการเพาะปลูกพื ชสมุน ไพรท้องถิน การดํา รงชี วิ ต ของมนุ ษย์ให้ สอดคล้องก บั
บริ บททางสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตและความเชือของคนในแต่ละสังคมที สอดประสานสัมพันธ์กบั
สิงแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างกลมกลืน การฝึ กปฏิ บัติ การจํา แนกและตรวจสอบลักษณะเฉพาะ
ของพืชที ใช้เป็ นอาหารและใช้เ ป็ นสมุน ไพรในภาคสนาม การจัด ระบบข้อ มูลและแหล่ งเรี ยนรู ้
เกียวก ับพืชท้องถิน
6011114

กายวิภาคศาสตร์ สํา หรับแพทย์แผนไทย
3(2-2-5)
Anatomy for Thai Traditional Medicine
รู ปร่ า งลักษณะ ตํา แหน่ ง ของอวัยวะส่ ว นต่ า งๆ ของร่ า งกายในภาวะปกติ ระดับ
เซลล์ เนื อเยือ และอวัยวะต่ า งๆ ของระบบโครงร่ า งกระดู กและกล้า มเนื อ ระบบประสาท ระบบ
ไหลเวี ยนโลหิ ต และต่ อมนําเหลือง ระบบต่ อมไร้ท่อ ระบบหายใจ ระบบทางเดิ นอาหาร ระบบ
ขับถ่าย ระบบทางเดินปั สสาวะ และระบบสืบพันธุ์
6011115

สรีรวิทยาสําหรับแพทย์แผนไทย
2(1-2-3)
Physiology for Thai Traditional Medicine
บทบาทหน้าทีและกลไกการทํางานของอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่ า งกายในภาวะปกติ
ระดับเซลล์ เนื อเยือ และอวัยวะต่ า งๆ ของระบบโครงร่ า งกระดู กและกล้า มเนื อ ระบบประสาท
ระบบไหลเวียนโลหิ ตและต่อมนําเหลือง ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบ
ขับถ่าย ระบบทางเดินปั สสาวะ และระบบสืบพันธุ์
3(2-2-5)
จุลชีววิทยาและปาราสิตวิทยาสํา หรับการแพทย์แผนไทย
Microbiology and Parasitology for Thai Traditional
Medicine
สัณ ฐานวิ ทยา การเจริ ญ ลักษณะทางสรี รวิ ทยา พันธุ กรรมของจุ ลินทรี ยแ์ ละปรสิ ต
ความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรี ยแ์ ละปรสิตก ับมนุษย์ การเกิดโรค ภูมิคุม้ กันของร่ า งกายต่ อการติ ด เชื อ
และโรคทีมีสาเหตุมาจากการติดเชือจุลินทรี ยแ์ ละปรสิต
6011106

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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มคอ. ๒ ๘

6011117

ภาษาอังกฤษสําหรับผู้ให้ บริการด้านสุ ขภาพ
3(2-2-5)
English for Health Servicers
ศัพท์ทางการแพทย์แผนปั จจุบนั ทีใช้บ่อย ความหมาย คํา จํา กดั ความ ศัพท์เทคนิ ค
ต่าง ๆ สํานวนภาษาอังกฤษ ทักษะในการฟังสือประเภทต่ า ง ๆ เกียวกบั สุ ข ภาพ การใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสนทนา การสื อสารกบั บุ ค ลากรทางการแพทย์ การสื บค้นประวัติ แ ละจดบันทึ ก สัมภาษณ์
การอ่านบทความวิชาการ วารสารทางการแพทย์ การนําเสนอข้อมูลด้านสุขภาพ

6012116

พยาธิวิทยาสําหรับแพทย์แผนไทย
2(1-2-3)
Pathology for Thai Traditional Medicine
พยาธิสภาพ กลไกการเปลียนแปลงโครงสร้า งและหน้า ที ของเซลล์ และอวัยวะใน
ระบบต่าง ๆ กลไกการปรับตัว ปฏิกริ ิ ยาการโต้ตอบของร่ า งกายเมือเกิด พยาธิ สภาพของระบบโครง
ร่ าง ระบบกล้า มเนื อ ระบบทางเดิ นอาหาร ระบบสื บพันธุ์ ระบบต่ อม ไร้ท่อ ระบบการไหลเวี ยน
โลหิ ตและนําเหลือง ระบบหายใจและระบบประสาท
6012108

เคมีพืนฐานสําหรับการแพทย์แผนไทย
2(1-2-3)
Basic Chemistry for Thai Traditional Medicine
โครงสร้างและปฏิกริ ิ ยาของสารอินทรี ยต์ ่างๆ โครงสร้างและหน้า ที ของชี ว โมเลกุล
ต่ า งๆ การแปรรู ปและสัง เคราะห์ ชีว โมเลกุล ระบบการควบคุ ม กระบวนการเหล่ า นี ในร่ า งกาย
การประยุกต์ใช้ความรู ้พนฐานเคมี
ื
ในด้านการแพทย์แผนไทย
6012120

อาการวิทยาสําหรับแพทย์แผนไทย
3(2-2-5)
Symptomatology for Thai Traditional Medicine
สาเหตุทีทําให้เกิดโรคในแต่ละระบบของร่ างกายและกลไกการเกิด โรคตามทฤษฎี
การแพทย์แ ผนไทย อาการทางคลินิก กระบวนการทางพยาธิ วิ ทยา ที เน้น การผสมผสานในเชิ ง
หลักการแพทย์แผนไทยก ับการแพทย์แผนปั จจุบนั

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

มคอ. ๒ ๙

6013111

ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์แผนไทย
3(2-2-5)
Research Methodology for Thai Traditional Medicine
สถิติเบืองต้นสําหรับการวิจยั การวิจยั แบบสํารวจ การวิจยั แบบปฏิ บัติ การ การวิ จ ัย
แบบกึงปฏิบตั ิการ ความสําคัญของการวิ จ ัยต่ อการพัฒนาการแพทย์แ ผนไทย จริ ยธรรมในการวิ จ ัย
กระบวนการทํา วิ จ ัยตังแต่ การตังประเด็ นคํา ถามของการวิ จ ัย การตังปั ญหาการวิ จ ัย การทบทวน
วรรณกรรม วิธีการสร้า งกรอบแนวคิ ด ทฤษฎี ตัว แปรและตัว ชี วัด การสุ่ มตัว อย่า ง การเก็บข้อมูล
การประมวลผลและการวิ เคราะห์ ข ้อมู ล การเขี ย นโครงร่ า งและรายงานการวิ จ ัย การนํา เสนอ
ผลงานวิจยั ในรู ปแบบต่างๆ
6012113

ระบาดวิทยาสําหรับแพทย์แผนไทย
2(1-2-3)
Epidemiology for Thai Traditional Medicine
ความหมาย ขอบเขตหลัก การและวิ ธี ก ารทางระบาดวิ ท ยา ธรรมชาติ แ ละ
องค์ประกอบของการเกิดโรค ลักษณะการเกิดและการกระจายของโรคและอุบัติ ภยั การใช้เครื องมือ
ทางระบาดวิทยา มาตรวัดการเกิดโรค การเฝ้ าระวัง การระบาดและการสอบสวนโรค การศึกษาทาง
ระบาดวิ ทยา หลักวิ ทยาการระบาดในการควบคุ มและป้ องกนั โรค การประเมินผลเครื องมือและ
เครื องทดลอง การนําข้อมูลทางวิทยาการระบาดมาใช้ในการวางแผนงานด้านสาธารณสุข
6014901

การสัมมนาทางการแพทย์แผนไทย
1(0-2-1)
Seminar on Thai Traditional Medicine
การสัมมนาและวิเคราะห์ปัญหาทางการแพทย์-สาธารณสุขไทยและท้องถินรวมทัง
การศึ กษารวบรวมหลักฐานข้อมูล ต่ า งๆ ด้า นการแพทย์แ ผนไทย เพื อให้ เ กิด การศึก ษาวิ จ ัยหรื อ
หาแนวทางแก ้ปั ญหาอย่างสอดคล้องกับระบบสาธารณสุขไทย
6014902

ภาคนิพนธ์
2(90)
Term Project
ศึกษาค้นคว้าเชิงลึกในเรื องราว ประเด็น ปั ญหา ความเคลือนไหว การเปลียนแปลง
หรื อสถานการณ์ทางด้านสุขภาพ ด้านแพทย์แผนไทย แพทย์พนบ้
ื าน และแพทย์ทางเลือก ตามความ
สนใจของนักศึกษา เพือให้เกิด ความเข้า ใจ โดยการศึกษาค้นคว้า จากเอกสารข้อมูลและผูร้ ู ้ แล้ว นํา
ความรู ้ ความเข้าใจจากการศึกษาค้นคว้ามาเรี ยบเรี ยงเป็ นภาคนิพนธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

มคอ. ๒ ๑๐

กลุ่มวิชาชีพ
6012308

กฎหมายทีเกียวข้องกับแพทย์แ ผนไทย
2(2-0-4)
Thai Traditional Medicine Law
ความรู ้ เ บื องต้น เกียวก บั กฎหมาย จรรยาบรรณวิ ชาชี พ พระราชบัญ ญัติ ก าร
ประกอบโรคศิลปะ พระราชบัญญัติยา พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พระราชบัญญัติ คุ ้มครองและ
ส่งเสริ มภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และกฎหมายและระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้อง
6012306

การตรวจร่ างกายและการวินิจฉัยโรค
3(2-2-5)
Physical Examination and Diagnosis
แนวคิด หลักการและฝึ กปฏิบตั ิ เกียวก ับ การสืบค้นประวัติผปู ้ ่ วย การตรวจร่ า งกาย
การใช้เทคนิคและเครื องมือทางการแพทย์มาประยุกต์ใช้ประกอบการตรวจโรคตามหลักการแพทย์
แผนไทย การบันทึกประวัติทางการแพทย์ การวิ นิจ ฉัยโรค การประเมินผลห้ องปฏิ บัติ การเบื องต้น
และการส่ ง ต่ อ การป้ องก นั การรั ก ษา การฟื นฟู ส ภาพ และการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตามกรรมวิ ธี
การแพทย์แผนไทย
6012301

เวชกรรมไทย 1
3(2-2-5)
Thai Traditional Therapeutics I
ทฤษฎีการแพทย์แ ผนไทย การกาํ เนิ ด มนุ ษย์ เบญจขันธ์ มหาภูต รู ป สมุฏฐาน
แห่ งโรคซึงสัมพันธ์กบั ธาตุ ฤดู กาล อายุ เวลา สถานที อาหาร และพฤติ กรรม การปรับสมดุ ล
ของวาตะ ปิ ตตะ เสมหะ ตามหลักคัมภีร์วรโยคสาร หลักการตรวจโรค การวินิจฉัยโรค ตามคัมภีร์
สมุฏฐานวินิจฉัย คัมภีร์โรคนิทาน คัมภีร์ธาตุวิภงั ค์ และคัมภีร์ธาตุ วิ ว รณ์ การบันทึ กประวัติ ผูป้ ่ วย
แนวทางการบําบัด การเลือกใช้ยาแผนไทย และการส่งต่ อผูป้ ่ วย หลักการและวิ ธีการในการตรวจ
วินิจฉัยแบบสมัยใหม่และแบบแผนปั จจุบนั

6013302

เวชกรรมไทย 2
3(2-2-5)
Thai Traditional Therapeutics II
วิชาทีต้องสอบผ่านมาก่อน : 6013305 เวชกรรมไทย 1
โรคไข้ต่ า งๆที บัน ทึ ก ไว้ใ นคัม ภี ร์ ฉั น ทศาสตร์ คัม ภี ร์ ต ัก ศิ ล า คัม ภี ร์ สิ ท ธิ ส าระ
สงเคราะห์ โรคปาก คอ จมูก หู แ ละตา ในคัมภีร์มุ ข โรค คัมภี ร์อภัย สันตา แนวทางการวิ นิจ ฉั ย
บําบัด การเลือกใช้ยาแผนไทยและการส่งต่อผูป้ ่ วย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

มคอ. ๒ ๑๑

6013303

เวชกรรมไทย 3
3(2-2-5)
Thai Traditional Therapeutics III
วิชาทีต้องสอบผ่านมาก่อน : 6013306 เวชกรรมไทย 2
โรคทีเกียวก ับมารดาและเด็กในคัมภีร์ปฐมจิ นดา โรคโลหิ ต และระดู สตรี ในคัมภีร์
มหาโชติ รัต โรคในคัมภีร์ กษัย โรคลมในคัมภีร์ชวดารและคัมภีร์มญั ชุ สาระวิ เ ชี ยร แนวทางการ
วินิจฉัย บําบัด การเลือกใช้ยาแผนไทย และการส่งต่อผูป้ ่ วย
6014304

เวชกรรมไทย 4
3(2-2-5)
Thai Traditional Therapeutics IV
วิชาทีต้องสอบผ่านมาก่อน : 6013307 เวชกรรมไทย 3
โรคเกียวก ับอุจจาระธาตุพิการทีบันทึกไว้ในคัมภีร์ธาตุ บรรจบ คัมภีร์อติ สาร และ
คัมภีร์อุทรโรค โรคปั สสาวะพิการในคัมภีร์มุขฉาปั กขันติ กา โรคผิว หนังในคัมภีร์ไพจิ ต รมหาวงศ์
และคัมภีร์วิถีกุฏฐโรค โรคฝี ในคัมภีร์อติสาร และคัมภีร์ทิพย์มาลา แนวทางการวิ นิจ ฉัย บํา บัด การ
เลือกใช้ยาแผนไทย และการส่งต่อผูป้ ่ วย

6013307

การดูแลผู้ป่วยเบืองต้ นสําหรับแพทย์แผนไทย
2(1-2-3)
Introduction to Patient Care for Thai Traditional Medicine
หลักการดู แ ลผูป้ ่ วย การจัด ท่ า นอน การอาบนําผูป้ ่ วยบนเตี ย ง การสวนอุจ จาระ
การเคลือนไหวของผูป้ ่ วย ลักษณะและชนิ ด ของบาดแผล การดู แ ลบาดแผล เทคนิ ค การทํา แผล
เทคนิคการใช้อุปกรณ์และการทําแผลให้ปลอดจากเชือ หลักการและเทคนิค การทํา ให้ ปลอดเชื อโรค
การฝึ กปฏิ บัติ ทํา แผล การป้ องกนั แผลกดทับ การบริ ห ารยา การพยาบาลเด็ ก เล็ก และผู ้สู ง อายุ
การปฐมพยาบาล สุขศาสตร์ส่วนบุคคล การแนะนําทางด้านอาหาร การออกกําลังกายและอืนๆ
6011201

เภสัชวิทยาเบืองต้นสําหรับแพทย์แ ผนไทย
2(1-2-3)
Introduction to Pharmacology for Thai Traditional Medicine
เภสัชจลนศาสตร์ แ ละเภสัชพลศาสตร์ ข องยา กลไกการออกฤทธิ การตอบสนอง
ของร่ า งกาย ผลของยาและการเปลียนแปลงของยาในร่ า งกาย ประโยชน์ การเกิด พิษ หรื อ ฤทธิ
แทรกแซงของยาต่อร่ างกาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

มคอ. ๒ ๑๒

6012202

เภสัชกรรมไทย 1
3(2-2-5)
Thai Traditional Pharmacy I
หลักเภสัช 4 ประการโดยสังเขป อันได้แ ก่ เภสัชวัต ถุ สรรพคุ ณ เภสัช คณาเภสัช
และเภสัชกรรม หลัก และข้อ ควรระวังในการใช้ย าสมุ นไพร ยาจากสมุนไพรตามบัญ ชี ยาหลัก
แห่ งชาติ บัญชียาสามัญประจําบ้าน และสมุนไพรในการสาธารณสุขมูลฐาน สมุนไพรทีมีพิษ

6012203

เภสัชกรรมไทย 2
3(2-2-5)
Thai Traditional Pharmacy II
วิชาทีต้องสอบผ่านมาก่อน : 6012202 เภสัชกรรมไทย 1
เภสัชวัตถุ หลักการพิจ ารณาและจํา แนกเภสัชวัต ถุ ประเภทของเภสัชวัต ถุ การ
รู ้จกั พืชวัตถุ สัตว์วตั ถุ และธาตุวตั ถุ ชือสามัญ ชือท้องถิน และชือวิทยาศาสตร์ ชื อพ้อง ส่ ว นที ใช้
สารประกอบทีสําคัญ สรรพคุณของตัวยา ตัวยาที ใช้แ ทนกนั ได้ ช่ ว งเวลาของการเก็บยา การเก็บ
รัก ษาตัว ยา สรรพคุ ณ ทางเภสัช รสของตัว ยา รสยาประธาน ความสัมพันธ์ ระหว่ า งรสยาก บั
สรรพคุณ ความสัมพันธ์ระหว่างรสยาก ับธาตุ ฤดู สีผิว ส่วนของร่ า งกาย และวัย การเข้า กนั หรื อ
การมีปฏิกริ ิ ยาต่อกันระหว่างรสยาก ับรสยา และรสยาก ับโรค

6013204

เภสัชกรรมไทย 3
3(2-2-5)
Thai Traditional Pharmacy III
วิชาทีต้องสอบผ่านมาก่อน : 6012203 เภสัชกรรมไทย 2
คณาเภสัช ประเภทของคณาเภสัช จุ ล พิกดั พิกดั ยา พิกดั พิเศษ และมหาพิก ดั
ศึกษาการแบ่งกลุ่มยาสมุนไพรตามโรคและอาการป่ วย การวิ เคราะห์ ต ํา รับยา การชัง – ตวง – วัด
หลักการและวิธีการปรุ งยา การใช้กระสายยา การแต่งสี กลิน และรส สารปรุ งแต่ ง การใช้ยาข่ ม
หรื อตัวยาคุมฤทธิ และการทํา ให้ ต ัว ยามีพิษน้อยลง การเก็บรักษายาที ปรุ งแล้ว การกาํ หนดอายุยา
การใช้อุปกรณ์ หรื อเครื องมือทีใช้ปรุ งยาและการเก็บรักษา การจ่ า ยยาแผนไทย การบริ ห ารร้า นยา
แผนไทย
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6012205

การผลิตและการควบคุ มคุณภาพยาไทยและสมุนไพร
2(1-2-3)
Production and Quality Control of Thai Medicine and Herbs
ความรู ้พนฐานของจุ
ื
ลินทรี ยแ์ ละปาราสิ ต ที เป็ นเชื อโรคและสารปนเปื อนให้ เกิด การ
บูดเน่า หลักการพืนฐานของการถนอม การเก็บรักษา ขบวนการปนเปื อน ฝึ กปฏิ บัติ การตรวจสอบ
และสืบค้น การป้ องกันและการเก็บรักษา หลักการผลิต เทคโนโลยีการผลิต สถานการณ์ การใช้แ ละ
การผลิตยาสมุนไพรในอุตสาหกรรม การแปรรู ปและการแปรสภาพยาสมุนไพร ผลิต ภัณ ฑ์แ ปรรู ป
จากสมุนไพรและบรรจุ ภ ัณ ฑ์ มาตรฐานและคุ ณ ภาพยาสมุนไพร ภายใต้ห ลัก 5 G (GAP, GLP,
GMP, GCP, GHP) และภายใต้กฎระเบียบของคณะกรรมการอาหารและยา

6012401

การนวดไทย 1
3(1-4-4)
Thai Massage I
ประวัติการนวดไทย องค์ความรู ้และทฤษฎีการนวดไทย การประยุกต์ ใช้การนวด
ไทย การศึกษาวิจยั เกียวก ับการนวดไทย หลักพืนฐานการนวดไทย ข้อบ่งชีและข้อควรระวังในการ
นวด มารยาทของผูน้ วด การนวดไทยพืนฐาน การนวดไทยเพือส่งเสริ มสุขภาพ การดัดตน

6013402

การนวดไทย 2
3(1-4-4)
Thai Massage II
วิชาทีต้องสอบผ่านมาก่อน : 6012401 การนวดไทย 1
เส้นประธานสิบ การตรวจวินิจฉัยเส้นและลม การนวดไทยบําบัด การนวดไทย
เพือฟื นฟูสมรรถภาพ การนวดไทยสําหรับแม่และเด็ก
6013403

การนวดไทย 3
3(1-4-4)
Thai Massage III
วิชาทีต้องสอบผ่านมาก่อน : 6013403 การนวดไทย 2
ข้อบ่งชีและฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะในการวิ นิจ ฉัยและบํา บัด ด้ว ยวิ ธีการดัด ตน การนวด
ไทยสําหรับนักกีฬา การนวดประยุกต์ การนวดฝ่ าเท้า การนวดกดจุด การนวดนํามัน
.
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6013501

การผดุงครรภ์ ไทย 1
3(2-2-5)
Midwifery of Thai Traditional Medicine I
กายวิ ภาค สรี รวิ ทยาเกียวกบั การตังครรภ์ การปฏิ สนธิ แ ละการตังครรภ์ วิ ธีการ
ดู แ ลมารดาและทารกก่อนคลอด วัฒ นธรรมและความเชื อเกียวกบั การเกิด การอยู่ไฟ และการ
ปฏิบตั ิตนของหญิงมีครรภ์ วิธีการดูแลมารดาและทารกระหว่างตังครรภ์ ระยะก่อนและหลังคลอด
การทํา คลอดตามหลักการแพทย์แ ผนไทย การวิ เคราะห์ ห าความผิ ด ปกติ ข องมารดาและทารก
รวมทังวิธีการแก ้ปั ญหา การส่งต่อผูป้ ่ วย
6014502

ผดุงครรภ์ ไทย 2
2 (1-2-3)
Midwifery of Thai Traditional Medicine II
วิชาทีต้องสอบผ่านมาก่อน : 6013501 การผดุงครรภ์ไทย 1
หลัก การและวิ ธี การในการส่ งเสริ มและดู แ ลสุ ข ภาพของหญิง มีค รรภ์แ ละหลัง
คลอดโดยใช้วิธีการแพทย์แผนไทยและวิธีการแพทย์พนบ้
ื านไทย

6013309

กายภาพบําบัดและการฟื นฟู สุขภาพ
3(2-2-5)
Physical Therapy and Rehabilitation
เครื องมือรักษาทางกายภาพบํา บัด การออกกาํ ลังกายเบื องต้น การออกกาํ ลังกายเพือ
การรักษา หลักการกายภาพบําบัดในระบบกระดูกกล้ามเนือและระบบประสาท รวมทังการฝึ กปฏิ บัติ
ทางกายภาพบําบัด
กลุ่มฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ
6014806

ฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพเภสัชกรรมไทย
3(300)
Thai Traditional Pharmacy Practice
วิชาทีต้องสอบผ่านมาก่อน : 6012204 เภสัชกรรมไทย 3
ฝึ กปฏิบตั ิงานในสถานพยาบาล สถานประกอบการ สถานผลิต ยา และร้า นขายยา
การจัดทําแผนการฝึ กทีครอบคลุมมาตรฐานเนื อหาวิ ชาชี พด้า นเภสัชกรรมไทย ภายใต้การแนะนํา
ของผูค้ วบคุ มงาน การพัฒนาทักษะในการสื อสารและสัมพัน ธภาพก บั ผู ้ป่วยและบุ ค ลากรทาง
การแพทย์
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6014807

ฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพการนวดไทย
4(400)
Thai Traditional Massage Practice
วิชาทีต้องสอบผ่านมาก่อน : 6013403 การนวดไทย 3
ฝึ กปฏิ บัติ งานในสถานพยาบาลและสถานประกอบการ การจัด ทํา แผนการฝึ กที
ครอบคลุมมาตรฐานเนือหาวิชาชีพด้านการนวดไทย ภายใต้การแนะนําของผูค้ วบคุมงาน การพัฒนา
ทักษะในการสือสารและสัมพันธภาพก ับผูป้ ่ วยและบุคลากรทางการแพทย์
6014808

ฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพการผดุงครรภ์ ไทย
2(200)
Thai Midwifery Practice
วิชาทีต้องสอบผ่านมาก่อน : 6013502 ผดุงครรภ์ไทย 2
ฝึ กปฏิ บัติ งานในสถานพยาบาลและสถานประกอบการ การจัด ทํา แผนการฝึ กที
ครอบคลุมมาตรฐานเนื อหาวิ ช าชี พด้า นการผดุ งครรภ์ไทย ภายใต้การแนะนํา ของผูค้ วบคุ มงาน
การพัฒนาทักษะในการสือสารและสัมพันธภาพก ับผูป้ ่ วยและบุคลากรทางการแพทย์
6014809

ฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพเวชกรรมไทย
4(400)
Thai Traditional Medicine Practice
วิชาทีต้องสอบผ่านมาก่อน : 6013308 เวชกรรมไทย 4
ฝึ กปฏิ บัติ งานในสถานพยาบาลและสถานประกอบการ การจัด ทํา แผนการฝึ กที
ครอบคลุมมาตรฐานเนื อหาวิ ช าชี พด้า นเวชกรรมแผนไทย ภายใต้การแนะนํา ของผูค้ วบคุ มงาน
การพัฒนาทักษะในการสือสารและสัมพันธภาพก ับผูป้ ่ วยและบุคลากรทางการแพทย์
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