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ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรการแพทยแผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรู
ความเขาใจในศาสตรการแพทยแผนจีน สามารถนำความรูไปใชในการดูแลสุขภาพของประชาชน
ไดอยางถูกตองโดยยึดหลักจริยธรรมทางการแพทย

ความสำคัญของหลักสูตร

ในการปฏิรูปสุขภาพแหงชาติ ไดกำหนดใหกระทรวงสาธารณสุขมีหนาที่ดูแล สงเสริมสุขภาพใหแกประชาชนโดยการ
สนับสนุนใหประชาชนไดใชศักยภาพของตนเองในการสรางเสริมสุขภาพ ใหสามารถดำรงชีวิตไดอยางมีคุณภาพใหประชาชน
ไดทราบแนวทางการดูแลสุขภาพทั้งทางการแพทยแผนตะวันตก การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานไทย
และการแพทยทางเลือกตาง ๆ ตลอดจนมีการเปลี่ยนโครงสราง บทบาท และภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิรูประบบราชการ สงเสริมใหมีการใชศาสตรการดูแล
สุขภาพตาง ๆ ที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ประหยัดและสอดคลองกับวิถีชีวิต เศรษฐกิจและสังคมไทย อาทิเชน
การแพทยแผนไทย การแพทยแผนไทยประยุกต การแพทยแผนจีนและอื่น ๆ ผสมผสานกันในการดูแลสุขภาพ
ศาสตรการแพทยแผนจีนมีประวัติการพัฒนาและการสืบทอดกันมากวา 5,000 ป ใน 50 ปที่ผานมาไดรับการประยุกต
ผสมผสานกับการแพทยแผนตะวันตกและกลายเปนกระแสหลักในการดูแลสุขภาพประชาชนในประเทศจีน และยังเปนที่นิยม
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และไดรับการยอมรับจากประเทศที่พัฒนาแลว อาทิ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมันนี ออสเตรเลีย ญี่ปุน เกาหลี และสิงคโปร
สำหรับประเทศไทยมีการนำศาสตรการแพทยแผนจีนเขามาตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัย โดยมีหลักฐานที่ปรากฏพบวามีรานยาจีน
จำนวนมากในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองใหญทั่วประเทศไทย รวมถึงไดมีการกอตั้งสมาคมแพทยแผนจีนในประเทศไทย
เมื่อกวา 80 ปที่ผานมาเมื่อประเทศไทยมีประกาศใชพระราชบัญญัติการแพทย พ.ศ. 2466 แพทยแผนจีนจำนวนหนึ่ง
ไดขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาแผนโบราณ ตอมาไดมีการประกาศพระราชบัญญัติควบคุม
การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2479 ซึ่งไดกำหนดการประกอบโรคศิลปะในสาขาเวชกรรมคือ การตรวจโรค การปองกันโรค
การบำบัดโรคมนุษยดว ยกรรมวิธขี องการประกอบโรคศิลปะตามแผนนัน้ ๆ โดยมีคณะอนุกรรมการวิชาชีพแผนโบราณเปนผูก ำกับ
ดูแลผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ ตอมา พ.ศ. 2542 ไดมีประกาศพระราชบัญญัติประกอบโรคศิลปะ ซึ่งไดเปลี่ยนชื่อ
สาขาการแพทยแผนโบราณเปนการแพทยแผนไทย ดังนั้นกลุมแพทยจีนที่เคยไดรับอนุญาตประกอบโรคศิลปะภายใต
สาขาการแพทยแผนโบราณ รวมกับศูนยความรวมมือการแพทยไทย-จีน กรมการแพทย สถานพยาบาลหัวเฉียวแผนโบราณ
มูลนิธปิ อ เต็กตึง๊ ไดเสนอคณะกรรมการประกอบโรคศิลปะพิจารณาศาสตรการแพทยแผนจีนและคณะกรรมการประกอบโรคศิลปะ
ไดเห็นชอบใหใชมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัตปิ ระกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 โดยใชศาสตรการแพทยแผนจีนตามมาตราดังกลาว
เมื่อ พ.ศ. 2543 การดำเนินการสอบประเมินจรรยาบรรณและความรูศาสตรการแพทยแผนจีนในระหวางป 2543 - 2545
ไดมีบุคคลผานการประเมินและไดรับหนังสือรับรองการประกอบโรคศิลปะดวยศาสตรการแพทยแผนจีน จำนวน 175 คน
เมื่อศาสตรการแพทยแผนจีนไดเขาเปนสวนหนึ่งของระบบสุขภาพสำหรับประชาชนไทย มีการคาดการณวาระบบบริการ
การแพทยและสาธารณสุขจะมีความตองการบุคลากรทีม่ คี วามรูใ นศาสตรการแพทยแผนจีนในโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน
อยางนอย 4 คนตอแหง สวนในศูนยบริการปฐมภูมิ (Primary Care Unit - PCU) จะมีความตองการบุคลากรดานการแพทย
ที่ไดรับการอบรมตอยอดใหมีความรูความสามารถดานการแพทยแผนจีน อาทิเชน การนวด การกดจุด การฝงเข็ม การใชสมุนไพร
แบบประยุกต ฯลฯ ซึ่งรวมบุคคล 2 กลุมจะมีมากกวา 1 หมื่นคน เมื่อประเมินความตองการบุคลากรดังกลาวแลวเห็นวา
หากตองสงไปเรียนหรือไปรับการอบรมในตางประเทศจะเปนการสูญเสียคาใชจายอยางมาก จึงเห็นควรใหมีการผลิตบุคลากร
ดังกลาวขึน้ ภายในประเทศไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทีเ่ ปดดำเนินการโดยมีรากฐาน
จากโรงเรียนผดุงครรภอนามัย วิทยาลัยหัวเฉียวและพัฒนามาเปนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จึงเปนสถาบันที่มี
ความพรอมของบุคลากรทัง้ ในสาขาวิชาภาษาจีนและสาขาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ ตลอดจนทรัพยากรสนเทศ และอาคารสถานทีต่ า ง ๆ
ที่เอื้ออำนวยตอการจัดการศึกษา ประกอบกับความตองการผลิตบุคลากรทางแพทยแผนจีน ดังนั้นจึงเห็นควรกำหนดใหมีหลักสูตร
การแพทยแผนจีนขึน้ ในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยเพือ่ ผลิตและฝกอบรมบุคลากรทางการแพทยแผนจีน เพือ่ สนองความตองการ
ของสังคมและเพื่อพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการเรียนการสอนแพทยแผนจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใตตอไป

หลักสูตรการแพทยแผนจีนบัณฑิตจึงมีวัตถุประสงค ดังนี้

1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางการแพทยแผนจีน ใหมีความรู ความเขาใจ โดยใชแนวคิด หลักการ ทฤษฎีการแพทยแผนจีน
กระบวนการสรางเสริมสุขภาพ และศาสตรสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ มีความสามารถดูแลยาสมุนไพรจีน และปรุงยาตามสูตรตำรับ
มาตรฐานได เพื่อใหบริการดูแลสุขภาพของประชาชน สรางศักยภาพการดูแลตนเองของบุคคล ครอบครัว และชุมชน
2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถพรอมดวยจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพใหบริการแกสังคม
โดยยึดมั่นและสนับสนุนหลักการประชาธิปไตย และดำรงตนเปนพลเมืองดีของสังคม
3. เพื่อผลิตบัณฑิตทางการแพทยแผนจีนใหสามารถปฏิบัติงานรวมกับทีมสุขภาพและบุคลากรหนวยงานที่เกี่ยวของในการใหบริการ
สาธารณสุขทุกระดับ
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถพัฒนาตนเองไดตลอดชีวิต
5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูภาษาจีนทางศาสตรการแพทยแผนจีนในระดับที่สามารถศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นได
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โครงสรางหลักสูตรการแพทยแผนจีนบัณฑิต

นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 199 หนวยกิต

1. วิชาพื้นฐานภาษาจีน
ไมนับหนวยกิต 1,365 ชั่วโมง
รหัสวิชา
รายวิชา
Prerequisite Co-requisite
CN 0011
ภาษาจีนพื้นฐาน 1
450 ชั่วโมง
CN 0012
ภาษาจีนพื้นฐาน 2
450 ชั่วโมง
CN 0011
CN 0013
ภาษาจีนพื้นฐาน 3
240 ชั่วโมง
CN 0012
CN 0017
ภาษาจีนโบราณ 1
45 ชั่วโมง
CN 0024
ภาษาจีนสำหรับการแพทยแผนจีน 1
60 ชั่วโมง
CN 0025
ภาษาจีนสำหรับการแพทยแผนจีน 2
60 ชั่วโมง
CN 0026
ภาษาจีนทางการแพทย 1
30 ชั่วโมง
CN 0027
ภาษาจีนทางการแพทย 2
30 ชั่วโมง
รวม
1,365 ชั่วโมง
2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
1.1 วิชาบังคับ
23 หนวยกิต
ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร
6 หนวยกิต
รหัสวิชา
รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
GE 1172
การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม
2(1/1-1/2-0)
GE 1082
โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต
2(2/2-0-0)
GE 1092
จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต
2(2/2-0-0)
ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร
6 หนวยกิต
GE 1102
ไทยกับสภาวการณโลก
2(2/2-0-0)
GE 1112
ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
2(2/2-0-0)
GE1142
จีนศึกษา
2(2/2-0-0)
ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2 หนวยกิต
GE 1122
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
2(2/2-0-0)
ง. กลุมวิชาภาษา
9 หนวยกิต
GE 1043
ภาษาไทยกับการสื่อสาร
3(3/3-0-0)
GE 1053
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(2/2-1/2-0)
GE 1063
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(2/2-1/2-0)
GE 1053
1.2 วิชาเลือก
7 หนวยกิต
ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร
GE 2182
สุนทรียภาพแหงชีวิต
2(2/2-0-0)
GE 2192
วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
2(2/2-0-0)
GE 2242
การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
2(2/2-0-0)
GE 2292
การคิดเชิงระบบกับการแกปญหาในชีวิตประจำวัน 2(2/2-0-0)
-
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ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา
รายวิชา
GE 2202
กฎหมายกับสังคม
GE 2212
ภาวะผูนำกับการจัดการ
GE 2142
อาเซียนศึกษา
GE 2152
ผูประกอบการยุคใหม
GE 2162
ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา
ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
CS 1001
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป
ในชีวิตประจำวัน
GE 2232
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
ก. กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
BI 1012
ชีววิทยา
BI 1041
ปฏิบัติการชีววิทยา
BH 2333
ชีวเคมีพื้นฐาน
BH 2341
ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
CH 1233
หลักเคมี
CH 1241
ปฏิบัติการเคมี
CH 2233
อินทรียเคมีพื้นฐาน
CH 2241
ปฏิบัติการอินทรียเคมีพื้นฐาน
CM 2162
กฎหมายทางการแพทยและการสาธารณสุขไทย
CM 2172
ความคิดเชิงวิพากยและเวชจริยศาสตร
CM 3141
จิตวิทยาทางการแพทย
EG 5133
การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
EG 5143
การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
ST 1053
สถิติเบื้องตน
CM 4221
กายบริหารพื้นฐานแบบจีน
ข. กลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
AN 1203
กายวิภาคศาสตรพื้นฐาน
CM 2184
การตรวจวินิจฉัยทางการแพทยแผนปจจุบัน
CM 3043
อายุรศาสตรทางการแพทยแผนปจจุบัน
MI 2134
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
MT 3412
วิทยาภูมิคุมกันทางการแพทย
PA 2233
พยาธิวิทยาสำหรับนักศึกษาการแพทยแผนจีน
PM 3013
เภสัชวิทยา
PS 2323
สรีรวิทยา

หนวยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
1(0-1/2-0)

Prerequisite Co-requisite
-

-

2(2/2-0-0)
163 หนวยกิต
30 หนวยกิต
2(2/2-0-0)
1(0-1/3-0)
BI 1012
3(3/3-0-0)
BI 1012 และ CH 2233
1(0-1/3-0)
BH 2333
3(3/3-0-0)
1(0-1/3-0)
CH 1233
3(3/3-0-0)
CH 1233 และ CH1241
1(0-1/3-0)
CH 2233
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
1(1/1-0-0)
3(3/3-0-0)
GE 1063
3(3/3-0-0)
GE 1063
3(3/3-0-0)
1(0-1/3-0)
25 หนวยกิต
3(2/2-1/3-0)
BI 1012
4(3/3-1/3-0)
3(3/3-0-0)
PA 2233และCM 2184
4(3/3-1/3-0) BI 1012และBI 1041
2(2/2-0-0)
MI 2134 หรือ MI 2134
3(3/3-0-0)
AN 1203และPS 2323
3(3/3-0-0)
BH 2333
3(2/2-1/3-0)
BI 1012
-

คูมือการศึกษา ปการศึกษา 2563
ค. กลุมวิชาชีพแพทยแผนจีน 108หนวยกิต
- วิชาทฤษฎีและปฏิบัติ
78 หนวยกิต
รหัสวิชา
รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
CM 1035
ทฤษฎีพื้นฐานศาสตรการแพทยแผนจีน
5(5/5-0-0)
CM 1043
เสนลมปราณและจุดฝงเข็ม
3(2/2-1/2-0)
CM 2014
CM 1052
เทคนิคการทำหัตถการนวดทุยหนา
2(1/1-1/2-0)
CM 1035
CM 1063
การรักษาโรคดวยการนวดทุยหนา
3(2/2-1/2-0) CM 2014 และ CM 1052
CM 2014
การตรวจวินิจฉัยทางการแพทยแผนจีน
4(3/3-1/3-0)
CM 1035
CM 2103
สมุนไพรจีน 1
3(3/3-0-0)
CM 2014
CM 2113
สมุนไพรจีน 2
3(3/3-0-0)
CM 2014
CM 2122
พื้นฐานการแปรรูปยาสมุนไพรจีน
2(1/1-1/2-0) CM 3013 และCM 3023
CM 2132
เทคนิคการทำหัตถการฝงเข็มและรมยา
2(1/1-1/2-0)
CM 1043
CM 2143
การรักษาโรคดวยการฝงเข็มและรมยา
3(2/2-1/3-0)
CM 2132
CM 3013
ตำรับยาจีน 1
3(3/3-0-0)
CM 2103 และCM 2113
CM 3023
ตำรับยาจีน 2
3(3/3-0-0)
CM 2103 และ CM 2113
CM 3132
สัมมนาทางการแพทยแผนจีน
2(2/2-0-0)
CM 3152
การอานบทคัดสรรหวงตี้เนยจิง
2(2/2-0-0)
CM 3013 และCM 3023
CM 3162
ทฤษฎีเวินปง
2(2/2-0-0)
CM 3013 และCM 3023
CM 3172
การอานบทคัดสรรซางหานลุน
2(2/2-0-0)
CM 3013 และCM 3023
CM 3182
การอานบทคัดสรรจินคุยเยาเลว
2(2/2-0-0)
CM 3013 และCM 3023
CM 3195
อายุรศาสตรทางการแพทยแผนจีน 1
5(4/4-0-1/3) CM 3013 และ CM 3023
CM 3201
เวชปฏิบัติการฝงเข็มและรมยา
1(0-1/3-0)
CM 2143
CM 3211
เวชปฏิบัติการนวดทุยหนา
1(0-1/3-0)
CM 1063
CM 4142
ทฤษฎีการแพทยแผนจีนในสำนักตางๆ
2(2/2-0-0)
CM 3013 และCM 3023
CM 4155
อายุรศาสตรทางการแพทยแผนจีน 2
5(4/4-0-1/3) CM 3013 และCM 3023
CM 4164
นรีเวชศาสตรทางการแพทยแผนจีน
4(3/3-0-1/3) CM 3013 และCM 3023
CM 4173
กุมารเวชศาสตรทางการแพทยแผนจีน
3(2/2-0-1/3) CM 3013 และCM 3023
CM 4183
โรคกระดูกทางการแพทยแผนจีน
3(2/2-0-1/3) CM 3013 และCM 3023
CM 4193
อายุรศาสตรภายนอกทางการแพทยแผนจีน
3(2/2-0-1/3) CM 3013 และCM 3023
CM 4203
จักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยาทางการแพทยแผนจีน 3(3/3-0-0)
CM 3013 และ CM 3023
CM 4212
อายุรศาสตรผูสูงอายุทางการแพทยแผนจีน
2(2/2-0-0)
CM 3013 และCM 3023

-

7

8

คูมือการศึกษา ปการศึกษา 2563
- การฝกงานทางคลินิก 30 หนวยกิต
รหัสวิชา
รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
CM 5025
ฝกงานทางคลินิก 1
15(0-0-15/40) ศึกษาครบทุกรายวิชาในกลุมวิชาชีพแพทยแผนจีน
CM 5035
ฝกงานทางคลินิก 2
15(0-0-15/40) ศึกษาครบทุกรายวิชาในกลุมวิชาชีพแพทยแผนจีน
4) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติตามความสนใจ
และเปดรายวิชาสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่นที่สนใจเลือกเปนรายวิชาเลือกเสรี โดยนักศึกษาคณะการแพทยแผนจีน
หามเลือกเปนวิชาเลือกเสรี
รหัสวิชา
รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
CM 1023
การดูแลสุขภาพดวยศาสตร
3(3/3-0-0)
การแพทยแผนจีน

คูมือการศึกษา ปการศึกษา 2563

แผนการศึกษาคณะการแพทยแผนจีน

แผนการศึกษาชั้นปปรับพื้นฐาน ภาค 1
รหัสวิชา

รายวิชา

CN 0011

ภาษาจีนพื้นฐาน 1
ไมมีหนวยกิต จำนวน 30 ชั่วโมง/สัปดาห

Pre

Co

-

-

Pre

Co

CN 0011

-

แผนการศึกษาชั้นปปรับพื้นฐาน ภาค 2
รหัสวิชา

รายวิชา

CN 0012

ภาษาจีนพื้นฐาน 2
ไมมีหนวยกิต จำนวน 30 ชั่วโมง/สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปปรับพื้นฐาน ภาคฤดูรอน
รหัสวิชา

รายวิชา

CN 0013

ภาษาจีนพื้นฐาน 3
ไมมีหนวยกิต จำนวน 30 ชั่วโมง/สัปดาห

Pre

Co

CN 0012

-
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แผนการศึกษาชั้นปที่ 1 ภาค 1

รหัสวิชา

รายวิชา

ST 1053
GE 1142
GE 1172

สถิติเบื้องตน
3(3/3-0-0)
จีนศึกษา
2(2/2-0-0)
การดูแลและสรางเสริมสุขภาพ
2(1/1-1/2-0)
แบบองครวม
โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต
2(2/2-0-0)
ชีววิทยา
2(2/2-0-0)
ปฏิบัติการชีววิทยา
1(0-1/3-0)
หลักเคมี
3(3/3-0-0)
ปฏิบัติการเคมี
1(0-1/3-0)
ทฤษฎีพื้นฐานศาสตรการแพทยแผนจีน
5(5/5-0-0)
ภาษาจีนสำหรับการแพทยแผนจีน 1
0(0/4-0-0)
รวม
21(18/22-3/8-0)

GE 1082
BI 1012
BI 1041
CH 1233
CH 1241
CM 1035
CN 0024

รหัสวิชา
GE 1043
GE 1053
GE 1112
AN 1203
CH 2233
CH 2241
CM 2014
CM 1052
CN 0025

-

รายวิชา

หนวยกิต

แผนการศึกษาชั้นปที่ 1 ภาค 2

หนวยกิต

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
กายวิภาคศาสตรพื้นฐาน
อินทรียเคมีพื้นฐาน

Pre

Co

-

-

-

BI 1012
CH 1233
-

Pre

Co

3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
2(2/2-0-0)
3(2/2-1/3-0)
3(3/3-0-0)

BI 1012
CH 1233
และCH 1241
ปฏิบัติการอินทรียเคมีพื้นฐาน
1(0-1/3-0)
CH 2233
การตรวจวินิจฉัยทางการแพทยแผนจีน
4(3/3-1/3-0) CM 1035
เทคนิคการทำหัตถการนวดทุยหนา
2(1/1-1/2-0) CM 1035
ภาษาจีนสำหรับการแพทยแผนจีน 2
0(0/4-0-0)
รวม
21(17/20-4/13-0)

แผนการศึกษาชั้นปที่ 1 ภาคฤดูรอน

รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

CM 1043
CM 1063

เสนลมปราณและจุดฝงเข็ม
การรักษาโรคดวยการนวดทุยหนา

..............

วิชาเลือกเสรี

รวม

3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(3/3-0-0)
9(7/7-2/4-0)

Pre
CM 2014
CM 2014 และ
CM 1052
-

Co
-

คูมือการศึกษา ปการศึกษา 2563

แผนการศึกษาชั้นปที่ 2 ภาค 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

PS 2323
BH 2333
BH 2341
CM 2103
CM 2113
CM 2132
CM 2184
CN 0017
CN 0026

สรีรวิทยา
3(2/2-1/3-0) BI 1012
ชีวเคมีพื้นฐาน
3(3/3-0-0) BI 1012และCH 2233 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
1(0-1/3-0)
BH 2333
สมุนไพรจีน 1
3(3/3-0-0)
CM 2014
สมุนไพรจีน 2
3(3/3-0-0)
CM 2014
เทคนิคการทำหัตถการฝงเข็มและรมยา
2(1/1-1/2-0) CM 1043
การตรวจวินิจฉัยทางการแพทยแผนปจจุบัน 4(3/3-1/3-0)
ภาษาจีนโบราณ 1
0(0/3-0-0)
ภาษาจีนทางการแพทย 1
0(0/2-0-0)
รวม 19(15/20-4/11-0)

แผนการศึกษาชั้นปที่ 2 ภาค 2

รหัสวิชา

รายวิชา

GE 1063
GE 1092
PA 2233

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(2/2-1/2-0) GE 1053
จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต
2(2/2-0-0)
พยาธิวิทยาสำหรับนักศึกษา
3(3/3-0-0) AN 1203และ
การแพทยแผนจีน
PS 2323
เภสัชวิทยา
3(3/3-0-0)
BH 2333
ตำรับยาจีน 1
3(3/3-0-0) CM 2103และCM 2113
ตำรับยาจีน 2
3(3/3-0-0) CM 2103และCM 2113
การรักษาโรคดวยการฝงเข็มและรมยา
3(2/2-1/3-0) CM 2132
กฎหมายทางการแพทย
2(2/2-0-0)
และการสาธารณสุขไทย
ภาษาจีนทางการแพทย 2
0(0/2-0-0)
รวม 22(21/22-1/5-0)

PM 3013
CM 3013
CM 3023
CM 2143
CM 2162
CN 0027

หนวยกิต

Pre

Pre

Co

Co
-

แผนการศึกษาชั้นปที่ 2 ภาคฤดูรอน
รหัสวิชา
CM 2122
CM 3132
CM 2172
...............

รายวิชา
พื้นฐานการแปรรูปยาสมุนไพรจีน
สัมมนาทางการแพทยแผนจีน
ความคิดเชิงวิพากยและเวชจริยศาสตร
วิชาเลือกเสรี
รวม 9(8/8-1/2-0)

หนวยกิต
Pre
Co
2(1/1-1/2-0) CM3013และCM3023 2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
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แผนการศึกษาชั้นปที่ 3 ภาค 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

GE..........
GE 1102
GE 1122
EG 5133
MT 3412
MI 2134
CM 3152
CM 3162
CM 3201

วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป
ไทยกับสภาวการณโลก
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
วิทยาภูมิคุมกันทางการแพทย
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
การอานบทคัดสรรหวงตี้เนยจิง
ทฤษฎีเวินปง
เวชปฏิบัติการฝงเข็มและรมยา
รวม 21 (19/19-2/6-0)

Pre

3(3/3-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
GE 1063
2(2/2-0-0)
MI 2134 หรือMI 2134
4(3/3-1/3-0) BI1012และBI1041 2(2/2-0-0) CM3013และCM3023 2(2/2-0-0) CM3013และCM3023 1(0-1/3-0)
CM 2143
-

แผนการศึกษาชั้นปที่ 3 ภาค 2

รหัสวิชา

รายวิชา

GE..........
GE..........
CM 3043
EG 5143

วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป
2(2/2-0-0)
วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป
2(2/2-0-0)
อายุรศาสตรทางการแพทยแผนปจจุบัน 3(3/3-0-0) PA 2233และCM 2184
การอาน - การเขียนภาษาอังกฤษ
3(3/3-0-0)
GE 1063
เพื่อวิชาชีพ
จิตวิทยาทางการแพทย
1(1/1-0-0)
การอานบทคัดสรรซางหานลุน
2(2/2-0-0) CM3013และCM3023
การอานบทคัดสรรจินคุยเยาเลว
2(2/2-0-0) CM3013และCM3023
อายุรศาสตรทางการแพทยแผนจีน 1
5(4/4-0-1/3) CM3013และCM3023
เวชปฏิบัติการนวดทุยหนา
1(0-1/3-0)
CM 1063
รวม 21 (19/19-1/3-1/3)

CM 3141
CM 3172
CM 3182
CM 3195
CM 3211

Co

หนวยกิต

Pre

Co

-
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แผนการศึกษาชั้นปที่ 4 ภาค 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

CM 4155
CM 4173
CM 4164
CM 4203

อายุรศาสตรทางการแพทยแผนจีน 2
กุมารเวชศาสตรทางการแพทยแผนจีน
นรีเวชศาสตรทางการแพทยแผนจีน
จักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา
ทางการแพทยแผนจีน
รวม 15 (12/12-0-3/9)

รายวิชา

CM 4142
CM 4183
CM 4193
CM 4221
CM 4212

ทฤษฎีการแพทยแผนจีนในสำนักตาง ๆ
โรคกระดูกทางการแพทยแผนจีน
อายุรศาสตรภายนอกทางการแพทยแผนจีน
กายบริหารพื้นฐานแบบจีน
อายุรศาสตรผูสูงอายุทางการแพทยแผนจีน
รวม 11 (8/8-1/3-2/6)

Co

5(4/4-0-1/3) CM3013และCM3023
3(2/2-0-1/3) CM3013และCM3023
4(3/3-0-1/3) CM3013และCM3023
3(3/3-0-0) CM3013และCM3023

แผนการศึกษาชั้นปที่ 4 ภาค 2

รหัสวิชา

Pre

หนวยกิต

Pre

2(2/2-0-0) CM3013และCM3023
3(2/2-0-1/3) CM3013และCM3023
3(2/2-0-1/3) CM3013และCM3023
1(0-1/3-0)
2(2/2-0-0) CM3013และCM3023

-

Co
-
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แผนการศึกษาชั้นปที่ 5 ภาค 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

Pre

CM 5025

ฝกงานทางคลินิก 1
15(0-0-15/40) ศึกษาครบทุกรายวิชาในกลุมวิชาชีพแพทยแผนจีน
รวม 15(0-0-15/40)

แผนการศึกษาชั้นปที่ 5 ภาค 2
หนวยกิต

Pre

Co

รหัสวิชา

รายวิชา

Co

CM 5035

ฝกงานทางคลินิก 2
15(0-0-15/40) ศึกษาครบทุกรายวิชาในกลุมวิชาชีพแพทยแผนจีน
รวม 15(0-0-15/40)

หมายเหตุ

• การฝกงานทางคลินิก 1 ระยะเวลา 6 เดือน (24 สัปดาห) ไดแก
1. วิชาบังคับ
9 หนวยกิต
12 สัปดาห
- อายุรกรรมผูปวยในและผูปวยนอก
- ฝงเข็ม – รมยา

2. วิชาบังคับเลือก
กลุม 1
กลุม 2

7 หนวยกิต 8 สัปดาห
2 หนวยกิต 4 สัปดาห

วิชาทุยหนา หรือ วิชาโรคกระดูก
วิชากุมารเวชศาสตร หรือวิชาสูตินรีเวช

3. วิชาเลือกตามความถนัด

4 หนวยกิต

8 สัปดาห

2 หนวยกิต

4 สัปดาห

2 หนวยกิต 4 สัปดาห
2 หนวยกิต 4 สัปดาห

1. วิชาตามความชำนาญของโรงพยาบาลที่ไปฝกงาน
2. วิชาอายุรกรรม, ฝงเข็มและรมยา, ทุยหนา, โรคกระดูก, กุมารเวชศาสตร, สูตินรีเวช ตามแตนักศึกษาสนใจ

• การฝกงานทางคลินิก 2 ระยะเวลา 6 เดือน (24 สัปดาห) ไดแก
1. อายุรกรรม
2. ฝงเข็ม – รมยา
3. หองยา
4. ทุยหนา
5. โรคกระดูก

5 หนวยกิต 5(0-0-5/18)
4 หนวยกิต 4(0-0-4/10)
2 หนวยกิต 2(0-0-2/4)
2 หนวยกิต 2(0-0-2/4)
2 หนวยกิต 2(0-0-2/4)

9 สัปดาห
6 สัปดาห
3 สัปดาห
3 สัปดาห
3 สัปดาห

คูมือการศึกษา ปการศึกษา 2563
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คณาจารยคณะการแพทยแผนจีน
ผูบริหาร
1. อาจารยปวินท สุวรรณกุล
คณบดี
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาทางทะเล)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• M.Sc. (Applied Fish Biology) University of Plymouth, U.K.
2. อาจารยแพทยจีน อรภา ศิลมัฐ
รองคณบดี
• การแพทยแผนจีนบัณฑิต (กุมารเวชศาสตรการแพทยแผนจีน)
มหาวิทยาลัยการแพทยศาสตรเซี่ยงไฮ
• การแพทยแผนจีนบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญเงิน)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อาจารย
1. อาจารย ทพ. แพทยจีนวีรชัย สุทธิธารธวัช
• การแพทยแผนจีนมหาบัณฑิต (สมุนไพรจีน)
มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเซี่ยงไฮ
• วิทยาศาสตรบัณฑิต ( การแพทยแผนจีน )
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.)
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. อาจารยแพทยจีน บุญเกียรติ เบญจเลิศ
• แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยการแพทยศาสตรเซี่ยงไฮ
3. อาจารยแพทยจีน โก ซึงเท็ก
• การแพทยแผนจีนมหาบัณฑิต ( การแพทยแผนจีน)
มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเซี่ยงไฮ
• การแพทยแผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเซี่ยงไฮ
4. อาจารยแพทยจีน ดร.หลิว อี้หลง
• การแพทยแผนจีนดุษฎีบัณฑิต (พื้นฐานศาสตรทางการแพทยแผนจีน)
มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนหนานจิง
• การแพทยแผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนหนานจิง
5. อาจารยแพทยจีน ดร.เสาวลักษณ มีศิลป
• การแพทยแผนจีนดุษฎีบัณฑิต ( ตำรับยาจีน )
มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเซี่ยงไฮ
• การแพทยแผนจีนมหาบัณฑิต ( อายุรกรรมทางการแพทยแผนจีน )
มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเซี่ยงไฮ
• วิทยาศาสตรบัณฑิต ( การแพทยแผนจีน )
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
6. อาจารยแพทยจีน นภษร แสงศิวะฤทธิ์
• การแพทยแผนจีนมหาบัณฑิต ( ฝงเข็มและรมยา )
มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเทียนจิน
• วิทยาศาสตรบัณฑิต ( การแพทยแผนจีน )
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
7. อาจารยแพทยจีน วรพงษ ปะดุกา
• การแพทยแผนจีนมหาบัณฑิต ( ฝงเข็มและรมยา )
มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเทียนจิน
• วิทยาศาสตรบัณฑิต ( การแพทยแผนจีน)
เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
8. อาจารยแพทยจีน อัจฉราภรณ สุริเมือง
• การแพทยแผนจีนมหาบัณฑิต ( นรีเวชศาสตรการแพทยแผนจีน )
มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเซี่ยงไฮ
• การแพทยแผนจีนบัณฑิต ( ฝงเข็มและรมยา )
มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเทียนจิน

9. อาจารยแพทยจีน สุวิมล ผลชารี
• การแพทยแผนจีนมหาบัณฑิต ( ตำรับยาจีน )
มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเทียนจิน
• การแพทยแผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนปกกิ่ง
10. อาจารยแพทยจีน หยาง เจิ้นหลิน
• การแพทยแผนจีนมหาบัณฑิต ( ตำรับยาจีน )
มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนยูนนาน
• การแพทยแผนจีนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเทียนจิน
11. อาจารยแพทยจีน ซือ หงเยี่ยน
• การแพทยแผนจีนมหาบัณฑิต ( โรคกระดูก )
มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนปกกิ่ง
• การแพทยแผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนปกกิ่ง
12. อาจารยหลิน ยูว-เซิง
• การแพทยแผนจีนมหาบัณฑิต ( ฝงเข็มและทุยหนา )
มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนกวางโจว
• การแพทยแผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซี่ยะเหมิน
13. อาจารยแพทยจีน ธรรมธัช เชี่ยวพรหมคุณ
• การแพทยแผนจีนมหาบัณฑิต ( พื้นฐานศาสตรการแพทยแผนจีน )
มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเซี่ยงไฮ
• การแพทยแผนจีนบัณฑิต (พจ.บ.)
เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
14. อาจารยแพทยจีน ภารวี ขวัญแกว
• การแพทยแผนจีนมหาบัณฑิต ( พื้นฐานศาสตรการแพทยแผนจีน)
มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเซี่ยงไฮ
• การแพทยแผนจีนบัณฑิต ( พจ.บ.)
เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
15. อาจารยแพทยจีน พรพรรณ กิตติคุณาภรณ
• การแพทยแผนจีนมหาบัณฑิต ( พื้นฐานศาสตรการแพทยแผนจีน )
มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเซี่ยงไฮ
• การแพทยแผนจีนบัณฑิต (พจ.บ.)
เกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญทอง) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
16. อาจารยแพทยจีน ธนกร ชาญนุวงค
• การแพทยแผนจีนมหาบัณฑิต
( อายุรกรรมภายนอก ระบบทางเดินปสสาวะและบุรุษเวช )
มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเซี่ยงไฮ
• การแพทยแผนจีนบัณฑิต ( พจ.บ.)
เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
17. อาจารยแพทยจีน จารุพรรณ โพธิ์สัตย
• การแพทยแผนจีนมหาบัณฑิต
( อายุรกรรมตอมไรทอ ) มหาวิทยาลัยแพทยแผนจีนกวางซี
• การแพทยแผนจีนบัณฑิต ( พจ.บ.)
เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18. อาจารยยอดหทัย จีรพงษอุดม
• Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery
(MBBS) Guangxi Medical University (GXMU)
19. อาจารย จุติพงศ ผังนิรันดร
• Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery
(MBBS) Guangxi Medical University (GXMU)
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20. อาจารยแพทยจีน บุญญาภา โฆวิไลกูล
• การแพทยแผนจีนบัณฑิต ( พจ.บ.)
เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อาจารยพิเศษ
1. ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยไพศาล ลีละชัยกุล
• Certiﬁcate of Proﬁciency in Anatomical Pathology
2. นายแพทยพนัส เฉลิมแสนยากร
• Certiﬁcate of Proﬁciency in Anatomical Pathology
3. ผูชวยศาสตราจารยแพทยหญิงอัจฉราพร พงษทิพพันธ
• Certiﬁcate of Proﬁciency in Anatomical Pathology
4. อาจารยภัทระ แจงศิริเจริญ
• น.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ศศ.ม. (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
5. อาจารยอรรณพ มิ่งขวัญ
• วท.บ. (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
• วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล
6. ผูชวยศาสตราจารยแพทยหญิง ยุพิน ลีละชัยกุล
• Doctor of Medicine Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital.
• Graduate Diploma Faculty of Graduate Study, in Clinical Science,
Faculty of Medicine, Ramathibodi
• Certiﬁcate of Proﬁciency Department of Ophthalmology,
Faculty of Medicine, Ramathibodi

7. ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยบุญมี สถาปตยวงศ
• พบ.(เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
• วทบ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล
• MRCP (UK) United Kingdom
• Certiﬁcate of Fellowship Training in Infectious Diseases,
Indiana University USA
8. อาจารยนายแพทยสุบรรณ สุวัฒนะพงศเชฏ
• พบ. ศิริราชพยาบาล
• วว.กุมารเวชศาสตร รามาธิบดี
• วว. กุมารเวชศาสตรโรคระบบทางเดินหายใจ รามาธิบดี
9. ผูชวยศาสตราจายนายแพทยเฉง นิลบุหงา
• ปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
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คำอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาพื้นฐานภาษาจีน
CN 0011 ภาษาจีนพื้นฐาน 1
450 ชั่วโมง
(Foundation Chinese Languages 1)
Prerequisite : None
หลักและวิธีการสะกดเสียงอานภาษาจีนดวยระบบพินอิน
การอานออกเสียงที่ถูกวิธีและไดมาตรฐาน การเขียนตัวอักษรจีนตาม
อักขรวิธี รูปประโยคพืน้ ฐานภาษาจีน รวมถึงทักษะการอาน การฟงและ
การพูดภาษาจีนขั้นพื้นฐาน เนนการทองจำเนื้อหาแตละบท การอาน
และเขียนสลับกันระหวางตัวอักษรจีนกับระบบเสียงอานพินอิน
CN 0012 ภาษาจีนพื้นฐาน 2
450 ชั่วโมง
(Foundation Chinese Languages 2)
Prerequisite : CN 0011
รูปประโยคภาษาจีน เนื้อเรื่องที่มีความยาวขึ้น การขยาย
ลด แปลงรูปประโยคตาง ๆ การอานและการเขียนสลับกันระหวางตัว
อักษรจีนกับอักษรเสียงอานพินอิน ศึกษาคำศัพทใหมของแตละบท
ประมาณ 25-30 คำ ทักษะการอาน การฟง และการพูดภาษาจีนใน
ระดับที่สูงขึ้น โดยเนื้อหาตอเนื่องจากภาษาจีนพื้นฐาน 1
CN 0013 ภาษาจีนพื้นฐาน 3
240 ชั่วโมง
(Foundation Chinese Languages 3)
Prerequisite : CN 0012
ศัพท สำนวนจีนและวิธกี ารใชจำนวน 40 - 50 คำในแตละบท
ศึกษารูปประโยค ไวยากรณ และเนื้อหาที่มีความยาวและซับซอนขึ้น
สามารถจับใจความสำคัญ และสรุ ป ความสำคั ญ ของเนื ้ อ หาแต ล ะ
บทได ทักษะการอาน การฟง การพูดภาษาจีน โดยเนนการทำความ
เขาใจทักษะแตละดาน สามารถโตตอบไดอยางรวดเร็วและถูกตอง
เนื้อหาตอเนื่องจากภาษาจีนพื้นฐาน 2
CN 0024 ภาษาจีนสำหรับการแพทยแผนจีน 1 60 ชั่วโมง
(Chinese Languages For Chinese Medicine 1)
Prerequisite : None
ศัพท สำนวนภาษาจีนในวงการแพทยแผนจีน ฝกทักษะ
ทางภาษาฟง พูด อาน เขียน ในดานการแพทยแผนจีน
CN 0025 ภาษาจีนสำหรับการแพทยแผนจีน 2 60 ชั่วโมง
(Chinese Languages For Chinese Medicine 2)
Prerequisite : None
ศัพท สำนวนภาษาจีนในวงการแพทยแผนจีน ฝกทักษะ
ทางการฟง พูด อาน เขียน ในดานการแพทยแผนจีนตอจากวิชาภาษาจีน
สำหรับการแพทยแผนจีน 1

17

CN 0025 ภาษาจีนสำหรับการแพทยแผนจีน 2 60 ชั่วโมง
(Chinese Languages For Chinese Medicine 2)
Prerequisite : None
ศัพท สำนวนภาษาจีนในวงการแพทยแผนจีน ฝกทักษะทางการ
ฟง พูด อาน เขียน ในดานการแพทยแผนจีนตอจากวิชาภาษาจีนสำหรับการ
แพทยแผนจีน 1
CN 0026 ภาษาจีนทางการแพทย 1
30 ชั่วโมง
(Medical Chinese Languages 1)
Prerequisite : None
ศัพท สำนวนภาษาจีนทางวิทยาศาสตรการแพทยเบื้องตน
ฝกทักษะทางภาษา ฟง พูด อาน เขียน ทางการแพทยดวยภาษาจีน
CN 0027 ภาษาจีนทางการแพทย 2
30 ชั่วโมง
(Medical Chinese Languages 2)
Prerequisite : None
ศัพท สำนวนภาษาจีนทางการแพทยแผนปจจุบันระดับคลินิก
ฝกทักษะทางภาษา ฟงพูด อาน เขียน ทางการแพทยดวยภาษาจีน
CN 0017 ภาษาจีนโบราณ 1
45 ชั่วโมง
(Classical Chinese 1)
Prerequisite : None
ศึกษาคำศัพท สำนวนไทย ไวยากรณ และโครงสรางพื้นฐานของ
ภาษาจีนโบราณ จากบทคัดสรรดานปรัชญา การเมือง การปกครอง และ
การศึกษาของจีนในยุคสมัยตางๆ โดยเฉพาะลักษณะทางภาษาที่ยังคงมี
อิทธิพลตอภาษาจีนในปจจุบัน การแปลและเปรียบเทียบหลักภาษาและ
การใชศัพทระหวางภาษาจีนโบราณกับภาษาจีนปจจุบัน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาบังคับ
ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร
GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพ
2(1/1-1/2-0)
แบบองครวม
(Holistic Health Care)
Prerequisite : None
การดูแลสุขภาพแบบองครวม องคประกอบของสุขภาพองครวม
การดูแลสุขภาพและการดำเนินชีวิตแบบองครวม โครงสรางและหนาที่
การทำงานของรางกายมนุษย ชีวิตกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
การปฐมพยาบาลและการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน การเลือกบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพ การนำความรูและทักษะการออกกำลังกายไปประยุกต
ใชในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม การฝกภาคปฏิบัติที่เนนการเสริม
สรางสุขภาพแบบองครวม
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คูมือการศึกษา ปการศึกษา 2563
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต
2(2/2-0-0)
(Worldviews and Ways of Life)
Prerequisite : None
ความหมายและความสำคัญของโลกทัศน ปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอโลกทัศน โลกทัศนกับการดำเนินชีวิตที่ดีงามเพื่อเขาใจและเห็นคุณคา
ของตนเอง ผูอื่น สังคมและสิ่งแวดลอม บนพื้นฐานจริยธรรมทางปรัชญา
และศาสนา โลกทัศนที่มีตอการอุทิศตนเพื่อสวนรวม และการเปนพลเมือง
ที่มีคุณภาพของสังคมและของโลก
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต
2(2/2-0-0)
(Psychology for Living)
Prerequisite : None
ศาสตรเกี่ยวกับความเขาใจตนเอง การตระหนักในคุณคาของ
ตน ความเขาใจผูอื่น การสรางความสัมพันธ การมีสุขภาพจิตที่ดีในการ
ดำรงชีวิต เสริมสรางการทำงานรวมกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ การ
จัดการกับปญหา และการพัฒนาศักยภาพแหงตน
ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก
2(2/2-0-0)
(Thailand in Contemporary World Events)
Prerequisite : None
การปรับตัวของไทยดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม การสื่อสารและเทคโนโลยี โอกาสและผลกระ
ทบจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ แนวคิดการคาเสรี ไทยกับเขตการคา
เสรีสำคัญ แนวโนมของภูมิภาคเอเชียและสถานการณโลกใน
อนาคต ตลอดจนความรวมมือในการแกปญหาของประชาคมโลกเพื่อ
ใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
2(2/2-0-0)
(Life and Sufﬁciency Economy)
Prerequisite : None
ความเปนมา และความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชฯ
การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน แนวทางการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติตนตามแนวทางของ
เศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธระหวางเกษตรทฤษฎีใหมและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาในโครงการพระราชดำริ การประยุกต
เศรษฐกิจพอเพียง ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กรณี
ตัวอยางเศรษฐกิจพอเพียงและการรวมเปนพลังขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

GE 1142 จีนศึกษา
2(2/2-0-0)
(Chinese Studies)
Prerequisite : None
ลักษณะภูมิประเทศ เหตุการณสำคัญทางประวัติศาสตร การ
ปกครอง ชนชาติ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาและวิถีแหงจีน
ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
2(2/2-0-0)
(Information Technology and Learning)
Prerequisite : None
การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันและโปรแกรม
ประยุกตในการสืบคนขอมูล การแสวงหาความรู การสื่อสารและการแลก
เปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายคอมพิวเตอร ฐานขอมูลและแหลง
ขอมูล เพื่อการเรียนรู คุณธรรม จริยธรรมในการใชร ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ง. กลุมวิชาภาษา
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร
3(3/3-0-0)
(Thai Language and Communication)
Prerequisite : None
ฝกทักษะการใชภาษาไทยในชีวิตและสังคม ดานการฟง การพูด
การอานและการเขียน การฟงและการอาน จับใจความ การพูดในที่
ประชุม การเขียนรูปแบบตาง ๆ การใชภาษาสื่อมวลชน การอานสิ่งพิมพ
ประเภทตาง ๆ เพื่อเปนเครื่องมือในการศึกษาหาความรู และการใชภาษา
ไทยในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การรูเทาทันความเปลี่ยนแปลงทาง
ภาษาไทยที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้งฐานะผูรับสารและผูสงสาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(2/2-1/2-0)
(English for Communication I)
Prerequisite :None
การใชทักษะภาษาทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอาน
และการเขียน โดยเนนการฟงและการพูดในชีวิตประจำวัน
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(2/2-1/2-0)
(English for Communication II)
Prerequisite : GE 1053
การใชทักษะภาษาทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอานและ
การเขียนในระดับที่สูงขึ้น โดยเนนการฟงและการพูดในชีวิตประจำวัน
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วิชาเลือก
ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร
GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต
2(2/2-0-0)
(Aesthetic for Life)
Prerequisite : None
ความหมาย ประวัตแิ ละพัฒนาการแนวคิดทางสุนทรียศาสตร
ความสัมพันธระหวางความงาม ความดีและความจริง ความซาบซึ้งใน
คุณคาแหงความงามตามธรรมชาติและความงามที่มนุษยสรางขึ้น ศิลปะ
กับศีลธรรม คุณคาแหงความงามของชีวิต
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
2(2/2-0-0)
(Thai Culture and wisdom)
Prerequisite : None
ความหมาย ความสำคัญ ลักษณะสังคม วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาไทย บทบาทหนาที่การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ไทย ความหลากหลายและลักษณะรวมทางวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ไทย วิถีชีวิตและแบบแผนความคิดความเชื่อทางวัฒนธรรมในปจจุบัน
การเห็นคุณคา การอนุรักษ พัฒนา และสรางสรรควัฒนธรรมและ
ภูมปิ ญ
 ญาไทยกับการแกไขปญหาสังคมอยางสรางสรรคในยุคโลกาภิวตั น
GE 2242 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
2(2/2-0-0)
(Intercultural Communication)
Prerequisite : None
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี คานิยม ความเชื่อและ
การดำเนินชีวิตของบุคคลตางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอการสื่อสาร
กระบวนการสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธ ความสำคัญการตระหนักถึง
วัฒนธรรมทีแ่ ตกตาง การเลือกใชสอ่ื และเตรียมสารใหเหมาะกับผูร บั สาร
GE 2292 การคิดเชิงระบบกับการแกปญหา
2(2/2-0-0)
ในชีวิตประจำวัน
(Systematic Thinking and
Problem Solving in Daily Life)
Prerequisite : None
ความหมายและคุณคาของการคิด การคิดเชิงวิเคราะหกับ
การคิดเชิงระบบ หลักและวิธีการคิดเชิงระบบ การใชปญญาหาเหตุผล
และการวิเคราะหการใชเหตุผลผิดที่ปรากฏในชีวิตประจำวัน
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ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร
GE 2202 กฎหมายกับสังคม
2(2/2-0-0)
(Law and Society)
Prerequisite : None
ความสัมพันธระหวางสังคม รัฐกับกฎหมาย ทฤษฎีและแนวคิด
ทางสังคมวิทยาทางกฎหมาย ปฏิสัมพันธ ระหวางกฎหมายกับสังคมตอการ
สรางกฎเกณฑแหงกฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย และการปฏิบัติตาม
กฎหมายในสภาพความจริงของสังคม กรณีศึกษาและสถานการณจำลอง
บทบาทของกฎหมายกับสังคมในมิติทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
GE 2212 ภาวะผูนำกับการจัดการ
2(2/2-0-0)
(Leadership and Management)
Prerequisite : None
ลักษณะของผูนำและภาวะความเปนผูนำ การพัฒนาและบูรณ
าการ กระบวนการทางการจัดการเพื่อพัฒนาทักษะทางความคิดและทักษะ
ทางดานการทำงานรวมกับผูอื่น
GE 2142 อาเซียนศึกษา
2(2/2-0-0)
(Asean Studies)
Prerequisite : None
พัฒนาการของอาเซียน ความเปนมาของชาติสมาชิกอาเซียน
โอกาสผลกระทบ และความรวมมือระหวางประชาคมอาเซียนใน 3 เสา
หลัก ดานความมั่นคง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม
GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม
2(2/2-0-0)
(Modern Entrepreneurship)
Prerequisite : None
แนวคิดในการจัดการธุรกิจ ความสำคัญของธุรกิจ พื้นฐานความ
รูทางธุรกิจ ที่สามารถนำไปใชในการเปนผูประกอบการ การวางแผนธุรกิจ
เพื่อใชในการดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม โดย
การใชหลักธรรมาภิบาลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศใหยั่งยืน
GE 2162 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา
2(2/2-0-0)
(Learning Skills in Higher Education)
Prerequisite : None
ความสำคัญของทักษะการเรียน คุณลักษณะของผูที่ประสบผล
สำเร็จในการเรียนเตรียมพรอมที่จะเรียนดวยการสรางแรงจูงใจและ
ทัศนคติที่ดีตอการเรียน การตั้งเปาหมายในการเรียน การวางแผนการเรียน
และการบริหารเวลา การสรางสมาธิในการเรียน การจดบันทึกคำบรรยาย
การอ า น การเตรี ย มตั ว สอบ การทำข อ สอบและทั ก ษะการเรี ย นรู  ใ น
ศตวรรษที่ 21
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ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป 1(0-1/2-0)
ในชีวิตประจำวัน
(Application of Software in Daily Life)
Prerequisite : None
วิธีการใชงานโปรแกรมสำเร็จรูปประเภทตาง ๆ อาทิ
โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางการคำนวณ โปรแกรมเพื่อ
การนำเสนองาน โปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล โปรแกรมสำหรับ
การพัฒนาเว็บเพจการประยุกตใชงานในชีวิตประจำวัน หลักคุณธรรม
และจริยธรรมในการใชงาน
GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
2(2/2-0-0)
(Humans and Environment)
Prerequisite : None
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ
ปญหาและผลกระทบจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอม แนวทางการแกปญหาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนและสรางความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดลอม
หมวดวิชาเฉพาะ
ก.กลุมพื้นฐานวิชาชีพ
BI 1012 ชีววิทยา
2(2/2-0-0)
(Biology)
Prerequisite : None
การรวมเขาดวยกันและการจัดระเบียบในการดำรงชีวิตใน
เซลล ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสสาร พลั ง งาน การดำรงอยู  การ
เปลี่ยนแปลงพลังงานและมโนมติพื้นฐานของประชากร อิทธิพลของ
ชุมชน การถายทอดพันธุกรรม การขยายพันธุ และกระบวนการ
วิวัฒนาการทางพื้นฐานพันธุกรรม
BI 1041 ปฏิบัติการชีววิทยา
1(0-1/3-0)
(Biology Laboratory)
Corequisite : BI 1012
ปฏิบัติทดลองเพื่อใหนักศึกษามีประสบการณ และทักษะใน
การใชกลองจุลทรรศน เพื่อกระตุนใหมีนิสัยเปนผูชางสังเกต ซึ่งเปนสิ่ง
จำเปนในการกอใหเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
BH 2333 ชีวเคมีพื้นฐาน
3(3/3-0-0)
(Basic Biochemistry)
Prerequisite : BI 1012 และ CH 2233
สวนประกอบ โครงสราง คุณสมบัตทิ างเคมีของสารชีวโมเลกุล
รวมถึงบทบาท หนาที่ และกระบวนการ เมแทบอลิซมึ ของสารชีวโมเลกุล
จำพวกคารโบไฮเดรต ลิพิด กรดอะมิโน โปรตีน กรดนิวคลีอิก เอนไซม
โคเอนไซม จลนศาสตรของเอนไซม ตลอดจนความผิดปกติของเมแทบอ
ลิซึมของสารชีวโมเลกุล การควบคุมรางกายใหอยูในสภาวะสมดุล พันธุ
ศาสตรชีวเคมี การแสดงออกของสารพันธุกรรม และหลักของพันธุ
วิศวกรรม

BH 2341 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
1(0-1/3-0)
(Basic Biochemistry Laboratory)
Corequisite : BH 2333
เทคนิคการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
สุขภาพ การวิเคราะหชีวโมเลกุล คุณสมบัติของโปรตีน ปฏิกิริยาของ
เอนไซม และเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต
CH 1233 หลักเคมี
3(3/3-0-0)
(Principles of Chemistry)
Prerequisite : None
เรื่องมวลสารสัมพันธ โครงสรางของอะตอมและพันธะเคมี
จลนศาสตรเคมี สมดุลเคมี ปฏิกิริยารีดอกซ เคมีไฟฟา ตารางธาตุ
ธาตุเรพรีเซนเททีฟ ธาตุแทรนซิซัน เคมีนิวเคลียร เคมีกับสิ่งแวดลอม
CH 1241 ปฏิบัติการเคมี
1(0-1/3-0)
(Chemistry Laboratory)
Corequisite : CH 1233
การทดลองเรื่องปริมาณสารสัมพันธ การวิเคราะหแบบคุณภาพ
แอนไอออนและแคตไอออน สมดุลเคมี การวัด pH และสมบัตขิ องสารละลาย
บัฟเฟอร การไทเทรตกรด-เบส จลนศาสตรเคมี ปฏิกริ ยิ ารีดอกซ และการ
ไทเทรตแบบรีดอกซ
CH 2233 อินทรียเคมีพื้นฐาน
3(3/3-0-0)
(Basic Organic Chemistry)
Prerequisite : CH 1233 และ CH 1241 ป
จำแนก และการเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย คุณสมบัติทั่วไป
สเตอริโอเคมี และปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรียประเภทตาง ๆ
ไดแก สารประกอบไฮโดรคารบอนชนิดตางๆ แอลกอฮอล ฟนอล อีเทอร
อัลดีไฮด และคีโตน กรดคารบอกซิลิกและอนุพันธกรดอะมิโน สารที่
ประกอบดวยหมูฟงกชันหลายหมู สารพอลิเมอร สารประกอบที่เปน
ผลิตภัณฑธรรมชาติ เชน คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และกรดนิวคลิอิก
CH 2241 ปฏิบัติการอินทรียเคมีพื้นฐาน
1(0-1/3-0)
(Basic Organic Chemistry Laboratory)
Corequisite : CH 2233
ปฏิบัติการเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพ จุดหลอมเหลว การ
ตกผลึกซ้ำ จุดเดือดและการกลั่น การละลาย และปฏิกิริยาเคมีของ
สารประกอบไฮโดรคารบอน แอลกอฮอล ฟนอล อัลดีไฮด คีโตน กรดคาร
บอกซิลิก เอมีน ปฏิกิริยาการควบแนนแบบอัลดอล และการวิเคราะหหมู
ฟงกชันของสารประกอบอินทรีย
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CM 2162 กฎหมายทางการแพทย
2(2/2-0-0)
และการสาธารณสุขไทย
(Medical Law and Public Health)
Prerequisite : None
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พระราชบัญญัติสถาน
พยาบาล พระราชบัญญัติยา จรรยาบรรณและจริยธรรมแหงวิชาชีพ
หลักการเกี่ยวกับสิทธิของผูปวย ศึกษาประวัติและความสำคัญของงาน
สาธารณสุข บทบาทของกระทรวงสาธารณสุข ระบบหลักประกันสุขภาพ
และการสาธารณสุขในประเทศไทย บทบาทของแพทยแผนจีนตอระบบ
สาธารณสุขไทย
CM 2172ความคิดเชิงวิพากย
2(2/2-0-0)
และเวชจริยศาสตร
(Critical Thinking and Medical Ethics)
Prerequisite : None
ความหมาย ความสำคัญ ขอบเขต และแนวคิดของจริยธรรม
ทางการแพทย หลักการคิดเชิงวิพากษและการประยุกตสำหรับวิชาชีพ
แพทยแผนจีน การฝกปฏิบัติการตั้งคำถาม การใหเหตุผลและการโต
แยง หลักเวชจริยศาสตร ประเด็นทางจริยศาสตรทั่วไป วิธีการปฏิบัติตน
ตอเพื่อนรวมวิชาชีพ ผูปวย ญาติผูปวย และบุคคลทั่วไปในสังคม
CM 3141 จิตวิทยาทางการแพทย
1(1/1-0-0)
(Medical Psychology)
Prerequisite : None
หลักทฤษฎีพื้นฐาน ทางจิตวิทยาทางการแพทย ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอสุขภาพจิต ความสัมพันธระหวางสุขภาพจิตกับการเกิดโรค
การวิเคราะหดูแลสุขภาพและบำบัดโรคโดยหลักจิตวิทยา
EG 5133 การฟง – การพูดภาษาอังกฤษเพือ่ วิชาชีพ 3(3/3-0-0)
(English Listening – Speaking
for Professional Purposes)
Prerequisite : GE 1063
การฟง การพูด การสนทนาโตตอบสื่อสาร เพื่อความเขาใจ
ในเนื้อหาสาระสื่อประเภทตาง ๆ ทักษะการสนทนา การนำเสนอตอที่
ประชุม การถายทอดขอมูลอยางถูกตอง ทั้งในดานเนื้อหาและการใช
ภาษา ศัพทและสำนวนทางการแพทยและศาสตรที่เกี่ยวของ
EG 5143 การอาน – การเขียนภาษาอังกฤษเพือ่ วิชาชีพ 3(3/3-0-0)
(English Reading – Writing
for Professional Purposes)
Prerequisite : GE 1063
ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ การจับใจความจากตำรา
วารสาร และบทความทางวิชาการ ทักษะการเขียนรายงาน ทักษะการ
เสนอและอภิปรายผลงานโดยใชศัพท สำนวน และหัวขอที่เกี่ยวของ
กับสาขาวิชาของนักศึกษา ทักษะในการสื่อสารอยางมีประสิทธิผลที่
เกี่ยวของในการดำเนินวิชาชีพในสาขาวิชาดังกลาว
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ST 1053 สถิติเบื้องตน
3(3/3-0-0)
(Introduction to Statistics)
Prerequisite : None
ความสำคัญและประโยชนของวิชาสถิติ การเก็บรวบรวมขอมูล
ประเภทของขอมูล การสุมตัวอยางการนำเสนอขอมูลดวยสถิติเชิง
พรรณนา ความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุมแบบ
ตอเนื่อง และแบบไมตอเนื่อง การแจกแจงของฟงกชั่นจากตัวอยางสุม การ
ประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน
CM 4221 กายบริหารพื้นฐานแบบจีน
1(0-1/3-0)
(Traditional Chinese Exercise)
Prerequisite : None
ศึกษาประวัติความเปนมา จุดมุงหมาย คุณประโยชน หลักการ
ขั้นตอนของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแบบจีน และขอควรระวัง
ข. กลุมวิชาวิทยาศาสตรการแพทย
AN 1203 กายวิภาคศาสตรพื้นฐาน
3(2/2-1/3-0)
(Basic Anatomy)
Prerequisite : BI 1012
คำศัพทพื้นฐานทางกายวิภาค เนื้อเยื่อวิทยาของรางกายมนุษย
ลักษณะทางมหกายวิภาคศาสตรและจุลกายวิภาคศาสตรของอวัยวะ ใน
ระบบตางๆ ภายในรางกายประกอบดวยระบบปกคลุมรางกาย ระบบโครง
ราง ระบบกลามเนื้อ ระบบประสาท ระบบรับความรูสึก ระบบตอมไรทอ
ระบบหายใจและระบบหลอดเลือด ระบบหัวใจ ระบบยอยอาหาร ระบบ
สืบพันธุ และการพัฒนาของมนุษยในครรภ พรอมทั้งหนาที่การทำงาน
พยาธิสภาพ และการประยุกตใชพอสังเขป
CM 2184 การตรวจวินิจฉัย
4(3/3-1/3-0)
ทางการแพทยแผนปจจุบัน
(Basic Diagnosis for Western Medicine)
Prerequisite : None
การซักประวัติ การตรวจรางกาย การตรวจวินิจฉัยทางหอง
ปฏิบัติการ การเขียนรายงานผูปวย พยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง
ของโรคในระบบตาง ๆ การตรวจวินิจฉัยโรค การฝกปฏิบัติในการตรวจ
รางกายในภาวะปกติและภาวะที่เกิดพยาธิสภาพโดยยึดหลักจรรยาบรรณ
และจริยธรรมทางการแพทย

22

คูมือการศึกษา ปการศึกษา 2563

CM 3043 อายุรศาสตรทางการแพทยแผนปจจุบัน 3(3/3-0-0)
(Internal Medicine)
Prerequisite : PA 2233 และ CM 2184
นิยาม ทัศนะความเขาใจ สาเหตุ ปจจัยเสี่ยง พยาธิกำเนิด
พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพอาการ อาการแสดง การสัมภาษณประวัติ
การอานผลตรวจทางหองปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค
การรักษา การใหคำแนะนำแกผูปวยและญาติอยางสมเหตุสมผล สำหรับ
โรคทางอายุรกรรมแพทยแผนปจจุบันที่พบบอย

PM 3013 เภสัชวิทยา
3(3/3-0-0)
(Pharmacology)
Prerequisite : BH 2333 ชีวเคมีพื้นฐาน
หลักการทั่วไปการออกฤทธิ์ยา กลวิธานการออกฤทธิ์ของยา
ตนแบบในระดับโมเลกุลระดับเซลลและระดับอวัยวะ ปจจัยที่มีผลกระทบ
ตอระดับยาในรางกาย การดูดซึมยา การแพรกระจายยา การเปลี่ยนแปลง
ของตัวยาและการขับถายยา

MI 2134 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
4(3/3-1/3-0)
(Microbiology and Parasitology)
Prerequisite : BI 1012 และ BI 1041
การจำแนกชนิดของจุลชีพและปรสิต ปฏิกิริยาของมนุษยตอ
การรุกรานของสิ่งที่ทำใหเกิดโรคการแพรกระจายของเชื้อโรค การ
ทำลายเชื้อโรค การตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ

PS 2323 สรีรวิทยา
3(2/2-1/3-0)
(Physiology)
Prerequisite : BI 1012 ชีววิทยา
ศึกษาหนาที่และกลไกการทำงานของเซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะ
และระบบตาง ๆ ของรางกายมนุษย การทรงตัวและการเคลื่อนไหว
การควบคุมความสมดุลของรางกาย การเผาผลาญ การรักษาความเปนกรด
เปนดางของของเหลว และอิเล็กทรอไลทในสภาวะปกติและผิดปกติ ตลอด
จนการสืบพันธุ

MT 3412 วิทยาภูมิคุมกันทางการแพทย
2(2/2-0-0)
(Medical Immunology)
Prerequisite /Corequisite : MI 2134
กลไก ชนิด และลักษณะจำเพาะของปฏิกิริยาโตตอบของ
รางกายตอสิ่งแปลกปลอมเพื่อสรางภูมิตานทาน ซึ่งอาจเปนประโยชน
หรือโทษตอรางกาย เซลลที่รับผิดชอบโดยตรง หรือเกี่ยวของกับระบบ
ภูมิตานทาน วิธีการและหลักการของการตรวจสอบและการวัดปฏิกิริยา
ตอบสนองนั้น การวัดระดับภูมิตานทาน การพยากรณความกาวหนา
ของโรคโดยอาศัยปฏิกิริยาระหวางแอนติเจนกับแอนติบอดี และ
แอนติเจนกับเซลลที่เกิดขึ้นในหลอดทดลองและในรางกาย ระบบ
ภูมิคุมกันที่เกี่ยวของกับการปลูกถายอวัยวะ การเกิดโรคมะเร็ง ภูมิคุมกัน
ตอตนเอง ภูมิคุมกันบกพรอง หลักการเอนไซมอิมมูโนแอสเส และเท
คนิคใหมๆ ทางวิทยาภูมิคุมกันที่ประยุกตใชในวงการแพทย

ค. กลุมวิชาชีพแพทยจีน
CM 1023 การดูแลสุขภาพดวยศาสตร
3(3/3-0-0)
การแพทยแผนจีน
(Healthcare and Traditional Chinese Medicine)
Prerequisite : None
ศึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพดวยศาสตรการแพทยแผนจีน
ความแตกตางของพื้นฐานรางกายกับการดูแลสุขภาพ แนวความคิดเรื่อง
มนุษยกับธรรมชาติในทางการแพทยแผนจีน การดูแลสุขภาพในชีวิตประจำ
วัน ยาสมุนไพรและโภชนาการบำบัด ทฤษฎีเสนลมปราณและจุดฝงเข็ม
เบื้องตน พื้นฐานการนวดทุยหนา การกวาซา ครอบแกว สุขภาพกับความ
สวยงาม การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ และการดูแลสุขภาพทั้งใน
บุรุษและสตรี

PA 2233 พยาธิวิทยาสำหรับนักศึกษา
3(3/3-0-0)
การแพทยแผนจีน
(Pathology for Chinese Medicine Students)
Prerequisite : AN 1203 และ PS 2323
การศึกษาถึงหลักเบื้องตนของวิชาพยาธิวิทยาทั่วไปสำหรับ
นักศึกษาการแพทยแผนจีน สาเหตุ กลไกของกระบวนการเกิดโรคและ
การเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดพยาธิสภาพ ทำใหเกิดความผิดปกติทางอาการ
และอาการแสดงในรางกาย

CM 1035 ทฤษฎีพื้นฐานศาสตรการแพทยแผนจีน 5(5/5-0-0)
(Fundamental Theory of TCM)
Prerequisite : None
พื้นฐานปรัชญาของศาสตรการแพทยแผนจีน ทฤษฎียินหยาง
ทฤษฎีปญจธาตุ สารจำเปนพื้นฐานแหงชีวิต ชี่ เลือด สารน้ำ ทฤษฎี
ระบบอวัยวะภายในทางการแพทยแผนจีน ทฤษฎีระบบเสนลมปราณ
ปจจัยกอโรค การเกิดโรค กลไกการดำเนินโรค หลักการปองกันและรักษา
ดวยศาสตรการแพทยแผนจีน
CM 1043 เสนลมปราณและจุดฝงเข็ม
3(2/2-1/2-0)
(Meridians and Acupoint)
Prerequisite : CM 2014 การตรวจวินิจฉัยทางการแพทยแผนจีน
ทฤษฎีเสนลมปราณ เสนลมปราณปกติ 12 เสน เสนลมปราณ
พิเศษ 8 เสน ทิศทางการเคลื่อนที่ของพลังลมปราณในแตละเสน รวมถึง
ตำแหนงจุดฝงเข็มบนเสนลมปราณ จุดพิเศษตางๆ และหนาที่ คุณสมบัติขอ
ควรระวังและขอบงใชในการรักษาโรค
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CM 1052 เทคนิคการทำหัตถการนวดทุยหนา
2(1/1-1/2-0)
(Tuina Procedure Techniques)
Prerequisite : CM 1035
ศึกษาประวัติความเปนมา หลักการและทฤษฎีพื้นฐานของ
การนวดทุยหนา วิธีการนวด ทาทางการนวด เทคนิคการนวด การนวด
รักษาโรค จุดที่ใชในการนวดทุยหนา ขอควรระวังในการนวด และฝก
ปฏิบัติวิธีการนวดเบื้องตนในบริเวณตาง ๆ ของรางกาย
CM 1063 การรักษาโรคดวยการนวดทุยหนา
3(2/2-1/2-0)
(Tuina Therapy)
Prerequisite : CM 2014 และ CM 1052
การนำเทคนิคการนวดทุยหนามาใชในการรักษาโรคทางอายุร
กรรม นรีเวช กุมารเวชและโรคกระดูก การฝกปฏิบัตินวดทุยหนารักษา
โรคตาง ๆ
CM 2014 การตรวจวินิจฉัยทางการแพทยแผนจีน 4(3/3-1/3-0)
(Diagnosis of Chinese Medicine)
Prerequisite : CM 1035
หลักการตรวจวินิจฉัย โดยการมอง การดม การฟง การถาม
และการสัมผัส หลักการวินิจฉัยแยกโรคทั้ง 8 การวินิจฉัยโรคจากสาร
จำเปนพื้นฐานแหงชีวิต ชี่ เลือด จินเยี่ย ระบบอวัยวะ เสนลมปราณทั้ง
6 และการวินิจฉัยแยกโรคแบบตาง ๆ การฝกปฏิบัติการตรวจวินิจฉัย
ทางการแพทยแผนจีน โดยยึดหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมทางการ
แพทย
CM 2103 สมุนไพรจีน 1
3(3/3-0-0)
(Chinese Meteria Medica I)
Prerequisite : CM 2014
ความรูเกี่ยวกับสมุนไพรจีน ประวัติความเปนมาของยา
สมุนไพร การจำแนกยา วิธีการเตรียมยา คุณสมบัติของยา ทิศทางการ
ออกฤทธิ์ พิษของยา การปรุงยารวมกัน ขอหามการใชยา ขนาดยาและ
วิธีการใชยา การศึกษาเกี่ยวกับยาที่รักษาภาวะโรคภายนอก ยาดับรอน
ยาระบาย ยาไลลมและความชื้น ยาขับและสลายความชื้น ยาขับ
ปสสาวะเพื่อระบายความชื้น ยาอุนภายใน ยาปรับการไหลเวียนของชี่
ยาชวยยอยอาหาร ยาขับพยาธิและยาหามเลือด
CM 2113 สมุนไพรจีน 2
3(3/3-0-0)
(Chinese Meteria Medica II)
Prerequisite : CM 2014
ศึกษาเกี่ยวกับยาสลายเลือดคั่งและชวยใหเลือดหมุนเวียน
ยาสลายเสมหะ ระงับอาการไอและหอบ ยาสงบจิตประสาท ยาสงบลม
ตับ ยาเปดทวาร ยาบำรุง ยาฝาดสมาน ยาขับพิษฆาพยาธิลดอาการ
คัน กลุมยาที่ใชดูดพิษ รักษาแผลเนาเปอยและเรียกเนื้อ
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CM 2122พื้นฐานการแปรรูปยาสมุนไพรจีน
2(1/1-1/2-0)
(Basic Processing Methods
of Chinese Meteria Medica)
Prerequisite : CM 3013และ CM 3023
ทฤษฎีพื้นฐานของการแปรรูปยาสมุนไพรจีน ผลของการแปรรูป
ตอสรรพคุณทางคลินิก จุดประสงคของการแปรรูปและผลกระทบตอยา
สมุนไพรจีน ประเภทของการแปรรูปและสารปรุงแตง การเก็บรักษาและ
ควบคุมคุณภาพยาสมุนไพรจีน การจัดเตรียมเครื่องมือในการแปรรูปยา
สมุนไพรจีน กระบวนการแปรรูปชนิดตาง ๆ เชน การลาง การหั่น การคั่ว
การผัด การเผา การนึ่ง การหมัก เปนตน
CM 2132เทคนิคการทำหัตถการฝงเข็มและรมยา 2(1/1-1/2-0)
(Acupuncture and Moxibustion
Procedure Techniques)
Prerequisite : CM 1043
ทฤษฎีและหลักในการฝกปฏิบัติ การฝงเข็มและรมยา ที่ประกอบ
ดวย ประวัติความเปนมาของเข็มและวัสดุในการรมยาชนิดตาง ๆ การเลือก
ใชเข็ม การทำความสะอาดกอนการลงเข็ม เทคนิคและวิธีการของการลง
เข็ม เทคนิคการกระตุนเข็ม การคาเข็มและถอนเข็ม การปองกันและแกไข
ภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้นในขณะการฝงเข็มและรมยา การครอบแกว รวม
ถึงการฝงเข็มโดยอาศัยเทคนิคสมัยใหม เชน การใชเข็มสามเหลี่ยม เข็ม
ผิวหนัง การใชเครื่องกระตุนไฟฟา และเข็มศีรษะ โดยใหนักศึกษาไดการฝง
เข็ม รมยา และครอบแกว เพื่อใหเกิดทักษะและความชำนาญในวิชาชีพ
CM 2143การรักษาโรคดวยการฝงเข็มและรมยา 3(2/2-1/3-0)
(Acupuncture and Moxibustion Therapy)
Prerequisite : CM 2132
การนำความรูตาง ๆ เชน การวินิจฉัยโรคทางการแพทยแผนจีน
ทฤษฎีเสนลมปราณ จุดฝงเข็ม หลักการในการฝงเข็มและรมยา มาใชในการ
ปองกันรักษาโรคที่พบบอย การนำจุดฝงเข็มตาง ๆ ไปใชในการฝงเข็ม
การรักษาโรคตาง ๆ ที่พบบอย ประกอบดวย โรคบริเวณศีรษะใบหนาและ
ลำตัว โรคทางอายุรกรรม โรคทางนรีเวชและกุมารเวช โรคผิวหนังและ
กระดูก โรคหู ตา คอจมูก และกลุมอาการโรคเฉียบพลัน โรคที่มีความซับ
ซอนตาง ๆ
CM 3013 ตำรับยาจีน 1
3(3/3-0-0)
(Prescription I)
Prerequisite : CM 2103 CM 2113
ความหมายของตำรั บ ยาจี น ความสำคั ญ ของตำรั บ ยาจี น
สวนประกอบของตำรับยาจีน วิธีการตั้งตำรับยาจีน การปรับยา รูปแบบ
ตาง ๆ ของตำรับยา วิธีตมยา การรับประทานยา ตำรับยากระทุงพิษไขขับ
เหงื่อ ตำรับยาระบาย ตำรับยาปรับประสาน ตำรับยาขับความรอน ตำรับยา
ขจัดความรอนอบอาว ตำรับยาอบอุนภายใน ตำรับยาบำรุง
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CM 3023ตำรับยาจีน 2
3(3/3-0-0)
(Prescription II)
Prerequisite : CM 2103 และ CM 2113
ศึกษาตำรับยาฝาดสมาน ยาบำรุงหัวใจคลายอารมณ ตำรับ
เปดทวารกระตุนประสาท ตำรับปรับระบบพลังชี่ ตำรับปรับระบเลือด
ตำรับยาขับลม ตำรับยาขับความชื้น ตำรับยาขับเสมหะ ของเสียภายใน
ตำรับยาชวยยอยอาหาร ตำรับยาถายพยาธิ การฝกเขียนตำรับยา
CM 3132สัมมนาทางการแพทยแผนจีน
2(2/2-0-0)
(Seminar in TCM)
Prerequisite : None
การคนควาวารสารทางวิชาการ การอานบทความจาก
วารสารทางวิชาการ การวิเคราะหบทความการนำเสนอบทความทาง
วิชาการในที่ประชุม หลักเกณฑและวิธีการตาง ๆ ที่ใชในการวิจัยตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร การอางเหตุผลและ การตั้งสมมุติฐาน
ทางการวิจัย
CM 3152 การอานบทคัดสรรหวงตี้เนยจิง
2(2/2-0-0)
(Selected Reading of HuangDiNeiJing)
Prerequisite : CM 3013 และ CM 3023
ประวัติความเปนมาของคัมภีรหวงตี้เนยจิง การเกิดขึ้นของ
ทฤษฎี เนื้อหาสำคัญและลักษณะเดนของเนื้อหาในหวงตี้เนยจิง วิธีการ
ศึกษาหวงตี้เนยจิง บทคัดสรรจากหวงตี้เนยจิงในหัวขอตางๆ ดังนี้ การ
ดูแลรักษาสุขภาพและสรีรวิทยาของมนุษย ยินหยาง ทฤษฎีระบบ
อวัยวะภายใน เลือดชี่สารจำเปนในรางกาย เสนลมปราณ การตรวจ
วินิจฉัยทางการแพทยแผนจีน ปจจัยกอโรคและการเกิดโรค โรคและ
ภาวะโรคที่พบบอย หลักการปองกันและการรักษาโรค
CM 3162 ทฤษฎีเวินปง
2(2/2-0-0)
(Wenbing Theory)
Prerequisite : CM 3013 และ CM 3023
นิ ย ามของทฤษฎีเวินปง การพัฒ นาของทฤษฎีเวิน ปง
ลักษณะเดนของทฤษฎีเวินปง วิธีการศึกษาทฤษฎีเวินปง ปจจัยกอโรค
และการเกิดโรคตามทฤษฎีเวินปง การวินิจฉัยแยกแยะภาวะโรคของ
ทฤษฎีเวินปง วิธีการตรวจโรคที่ใชบอยในทฤษฎีเวินปง หลักการรักษา
และการกำหนดวิธีรักษาตามทฤษฎีเวินปง การปองกันและดูแลผูปวย
ตามหลักเวินปง โรคที่พบบอยตามทฤษฎีเวินปง

CM 3172 การอานบทคัดสรรซางหานลุน
2(2/2-0-0)
(Selected Reading of ShangHanLun)
Prerequisite : CM 3013 และ CM 3023
นิยามของซางหานและเสนลมปราณทั้งหก การวินิจฉัยโรคดวยเสน
ลมปราณทั้งหก บทคัดสรรซางหานลุนในหัวขอตางๆดังนี้ การตรวจรักษา
ภาวะโรคเสนลมปราณไทหยาง การตรวจรักษาภาวะโรคเสนลมปราณหยาง
หมิง การตรวจรักษาภาวะโรคเสนลมปราณเสาหยาง การตรวจรักษาภาวะ
โรคเสนลมปราณไทยิน การตรวจรักษาภาวะโรคเสนลมปราณเสายิน การ
ตรวจรักษาภาวะโรคเสนลมปราณเจวยิน เปนตน
CM 3182 การอานบทคัดสรรจินคุยเยาเลว
2(2/2-0-0)
(Selected Reading of JinKuiYaoLue)
Prerequisite : CM 3013 และ CM 3023
การศึกษาทฤษฎีทางการแพทยแผนจีน การตรวจวินิจฉัย
สาเหตุการกอโรค กลไกการเกิดโรค การปองกันโรค ตัวยาและตำรับยาที่
ใชรักษาโรคทางอายุรกรรมภายใน โรคทางอายุรกรรมภายนอก โรคทาง
นรีเวช และโรคที่รักษายาก ผานคัมภีรโบราณ“จินคุยเยาเลว”
CM 3195 อายุรศาสตรทางการแพทยแผนจีน 1 5(4/4-0-1/3)
(Internal Medicine in TCM I)
Prerequisite : CM 3013 และ CM 3023
การพัฒนาของทฤษฎีศาสตรอายุรกรรมทางการแพทยแผนจีน
การจัดหมวดหมูโรคและลักษณะเดน การวินิจฉัยแยกแยะภาวะโรคดวยวิธี
ตาง ๆ และหลักการรักษาในภาพรวม โรคที่พบบอยในระบบตางๆ ไดแก
โรคระบบปอด เชน ไขหวัด ไอ หอบ หืด เปนตน โรคระบบหัวใจ เชน ใจ
สั่น เจ็บหนาอก นอนไมหลับ เปนตน โรคระบบมามและกระเพาะอาหาร
เชน ปวดทอง อาเจียน ทองเสีย บิด ทองผูก เปนตน และการฝกปฏิบัติทาง
คลินิกในการรักษาโรคทางอายุรกรรม
CM 3201 เวชปฏิบัติการฝงเข็มและรมยา
1(0-1/3-0)
(Clinical Performance in Acupuncture
and Moxibustion)
Prerequisite : CM 2143
การรักษาโรคดวยการฝงเข็มและรมยาในผูปวยจริงภายใต
การควบคุมดูแลของอาจารยผูสอน โดยยึดหลักจรรยาบรรณและจริยธรรม
ทางการแพทย
CM 3211 เวชปฏิบัติการนวดทุยหนา
1(0-1/3-0)
(Clinical Performance in Tuina)
Prerequisite : CM 1063
การรักษาโรคดวยการนวดทุยหนาในผูปวยจริงภายใตการ
ควบคุมดูแลของอาจารยผูสอน โดยยึดหลักจรรยาบรรณและจริยธรรม
ทางการแพทย

คูมือการศึกษา ปการศึกษา 2563
CM 4142 ทฤษฎีการแพทยแผนจีนในสำนักตางๆ 2(2/2-0-0)
(Theories of Various Schools and
Academic Ideology History)
Prerequisite : CM 3013 และ CM 3023
ศึกษาการกำเนิดและการพัฒนาทฤษฎีทางการแพทยแผนจีน
ในแตละชวงยุคสมัยตาง ๆ ของจีน หลักทฤษฎีการแพทยแผนจีน
การวินิจฉัยโรค หลักการการเกิดโรค การรักษาโรคดวยตำรับยา และ
ประสบการณการรักษาโรคของแพทยจีนในสำนักตาง ๆ ที่สำคัญ
CM 4155อายุรศาสตรทางการแพทยแผนจีน 2 5(4/4-0-1/3)
(Internal Medicine in TCM II)
Prerequisite : CM 3013 และ CM 3023
โรคที่พบบอยในระบบตางๆ ไดแก โรคระบบตับ เชน เจ็บชาย
โครง ดีซาน เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ อัมพฤกษ อัมพาต เปนตน โรคระบบ
ไต เช น บวมน้ ำ โรคทางเดิ น ป ส สาวะ หย อ นสมรรถภาพทางเพศ
เปนตน โรคระบบชี่เลือดและสารน้ำ เชน เบาหวาน ภาวะเสมหะสารน้ำ
อุดกั้น เปนตน โรคระบบกลามเนื้อเสนลมปราณ เชน อาการปวดตางๆ
กลามเนื้อออนแรง เปนตน และการฝกปฏิบัติทางคลินิกในการรักษาโรค
ทางอายุรกรรม
CM 4164 นรีเวชศาสตรทางการแพทยแผนจีน 4(3/3-0-1/3)
(Gynecology in TCM)
Prerequisite : CM 3013 และ CM 3023
ลักษณะพิเศษของโรคสตรี สาเหตุ กลไกการเกิดโรค หลักการ
วินิจฉัย แยกแยะสภาวะโรค การรักษาโรคเกี่ยวกับประจำเดือน ตกขาว
โดยยึดหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมทางการแพทย อาการตางๆ และ
การรักษาระหวางตั้งครรภ หลังคลอด ภาวะมีบุตรยาก มดลูกหยอน
กอนในทองนอย อารมณแปรปรวนในสตรี อาการคันชองคลอด อาการ
ลมออกชองคลอด และการดูงานทางคลินิกในการรักษาโรคทางสูติ
นรีเวช
CM 4173 กุมารเวชศาสตรทางการแพทยแผนจีน 3(2/2-0-1/3)
(Pediatric in TCM)
Prerequisite : CM 3013 และ CM 3023
พัฒนาการวิชากุมารเวชศาสตร การแบงอายุ การพัฒนาการ
เหตุแหงโรค พยาธิสภาพ การตรวจวินิจฉัย แยกแยะสภาวะของโรคและ
การรักษาโดยยึดหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมทางการแพทย โรคและ
การรักษาเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ไขหวัด ไอ ปอดอักเสบ หอบหืด โรค
ทางเดินอาหาร ทองเสีย อาหารไมยอย เบื่ออาหาร แผลในปาก อาการ
ชักในเด็ก ปวดทอง พัฒนาการผิดปกติ ปสสาวะรดที่นอน ไขตัวรอน
หัดอีสุกอีใส รวมถึงโรคตางๆ ในเด็กแรกเกิด และการดูงานทางคลินิก
ในการรักษาโรคทางกุมารเวชศาสตร
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CM 4183 โรคกระดูกทางการแพทยแผนจีน
3(2/2-0-1/3)
(Osteopathy in TCM)
Prerequisite : CM 3013 และ CM 3023
ความเปนมาของการบาดเจ็บ กลไกการบาดเจ็บ หลักการ
วินิจฉัย การแยกแยะอาการ หลักการรักษา การบาดเจ็บของกระดูก เอ็น
ขอตอ กลามเนื้อ เชนกระดูกหัก กระดูกหรือขอเคลื่อน อาการเคล็ดยอก
ฟกช้ำภายนอกและภายในดวยการแพทยแผนจีน โดยยึดหลักจรรยาบรรณ
และจริยธรรมทางการแพทย ปฏิบัติการทางคลินิกในการรักษาโรคที่พบ
บอย เกี่ยวกับโรคกระดูก เอ็น ขอตอ และกลามเนื้อทางการแพทยแผนจีน
CM 4193 อายุรศาสตรภายนอก
3(2/2-0-1/3)
ทางการแพทยเผนจีน
(External Medicine in TCM)
Prerequisite : CM 3013 และ CM 3023
นิยามขอบเขตของเนื้อหาอายุรกรรมภายนอก สาเหตุ กลไกการ
เกิดโรค หลักการวินิจฉัย แยกแยะสภาวะโรค หลักการรักษาโรคเกี่ยวกับ
แผลเปอย โรคทรวงอก โรคตอมไทรอยด โรคผิวหนัง กามโรค ริดสีดวง โรค
บุรุษ โดยยึดหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมทางการแพทย
CM 4203 จักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา
3(3/3-0-0)
ทางการแพทยแผนจีน
(Ophthalmology and Otolaryngology in TCM)
Prerequisite : CM 3013 และ CM 3023
นิยามขอบเขตของเนื้อหาของโรคตา หู คอ จมูก ประวัติความ
เปนมา สรีรวิทยา ความสัมพันธระหวางอวัยวะภายในและเสนลมปราณ
สาเหตุ กลไกการเกิดโรค หลักการวินิจฉัยแยกแยะภาวะโรค หลักการรักษา
ทางการแพทยแผนจีนในโรคที่เกี่ยวกับโรคตา หู คอ จมูก เชน หูอื้อ หู
หนวก หูชั้นกลางอักเสบ เยื่อบุตาอักเสบ ตอกระจก ตอหิน คออักเสบ
ตอมทอมซิลอักเสบ โพรงจมูกอักเสบ ไซนัส เปนตน
CM 4212 อายุรศาสตรผูสูงอายุ
2(2/2-0-0)
ทางการแพทยแผนจีน
(Geriatrics in TCM)
Prerequisite : None
นิยาม ขอบเขตเนื้อหาของโรคในผูสูงอายุ ลักษณะเดนทาง
สรีรวิทยาและพยาธิวิทยาในผูสูงอายุ ลักษณะการใชยาในผูสูงอายุ ลักษณะ
ทางคลินิกรวมถึงปจจัยกอโรคและกลไกโรคในผูสูงอายุ พื้นฐานการตรวจ
รักษา การบำบัดฟนฟูในผูสูงอายุ โรคระบบทางเดินหายใจ เชน โรคปอดอุด
กั้นเรื้อรัง โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด เชน ความดันโลหิตสูง หลอด
เลือดแดงหัวใจแข็ง หัวใจเตนผิดจังหวะ เปนตน โรคระบบตอมไรทอ เชน
เบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดสูง เกาท เปนตน โรคระบบทางเดินปสสาวะ
และระบบสื บ พั น ธุ  เช น โรคไตเรื ้ อ รั ง ต อ มลู ก หมากโต เป น ต น
โรคระบบประสาท เชน นอนไมหลับ เสนเลือดสมองตีบ อัลไซเมอร พารกิน
สัน เปนตน และโรคอื่น ๆ
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คูมือการศึกษา ปการศึกษา 2563
CM 5025 ฝกงานทางคลินิก 1
15(0-0-15/40)
(Clinical Work Practice I)
Prerequisite : ศึกษาครบทุกรายวิชาในกลุมวิชาชีพแพทยแผนจีน
การฝกภาคสนาม การดูแลผูปวยทางคลินิกดานอายุรกรรม
การฝงเข็ม - รมยา สูตินรีเวช กุมารเวชศาสตร ทุยหนา กระดูก โดยยึด
หลักจรรยาบรรณและจริยธรรมทางการแพทย

CM 5035 ฝกงานทางคลินิก 2
15(0-0-15/40)
(Clinical Work Practice II)
Prerequisite : ศึกษาครบทุกรายวิชาในกลุมวิชาชีพแพทยแผนจีน
การฝกภาคสนาม ดานอายุรกรรม การบริหารจัดการยา การ
ผลิตยา ตำรับยา และการเลือกฝกตามความถนัดดานการรักษาที่ไมเนนการ
ใชยา หรือการรักษาที่เนนการใชยา โดยยึดหลักจรรยาบรรณ และ
จริยธรรมทางการแพทย

