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หลักสูตรการแพทย์พื้นบ้านไทย : การตอกเส้น 
 

1. ชื่อหลักสูตร  
(ภาษาไทย)  หลักสูตรการแพทย์พื้นบ้านไทย : การตอกเส้นเพื่อการบ าบัด 
(ภาษาอังกฤษ)   Thai folk medicine programe (tok sen for therapy) 

2. ชื่อประกาศนียบัตร  หลักสูตรการแพทย์พื้นบ้านไทย : การตอกเส้น 
 ป.กพท : การตอกเส้น 

3.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สภาการแพทย์แผนไทย 

4.  หลักการและเหตุผล 
ด้วยสภาการแพทย์แผนไทย ได้เล็งเห็นความส าคัญของการดูแลสุขภาพด้วยวิธีการแพทย์พื้นบ้านไทย 

ซึ่งการแพทย์พ้ืนบ้านไทยมีบทบาทในการด ารงชีวิตประจ าวันของคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่นับวันจะมี
ความส าคัญต่อชีวิตและสังคมของคนไทยมากขึ้น จึงมีความจ าเป็นในการร่วมมือเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการแพทย์
พ้ืนบ้านไทย : การตอกเส้น ให้ผู้ที่สนใจน าไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการอบรม ให้ความรู้ส าหรับผู้ที่สนใจด้าน
การแพทย์พ้ืนบ้านไทยและเมื่อผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่ก าหนดผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความสามารถและ
สร้างความเชื่อม่ันที่จะเป็นผู้ให้บริการตอกเส้น ภายใต้ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้เพ่ืออนุรักษ์ไว้ซึ่งการดูแล รักษาผู้ป่วยตามกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย และลด
ดุลการค้าในการสั่งยาจากต่างประเทศ โดยใช้กรรมวิธีการแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพ สภาการแพทย์แผน
ไทย จึงได้จัดท าหลักสูตรการแพทย์พ้ืนบ้านไทย : การตอกเส้น เพ่ือเป็นแนวทางและต้นแบบในการปฏิบัติด้าน
การแพทยพ้ื์นบ้านไทยเพ่ือพัฒนาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยต่อไป 

หลักสูตรนี้ได้เน้นความส าคัญในการพัฒนางานด้านบริการทางการแพทย์แผนไทย โดยเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และตอบสนองต่อความต้องการของผู้มารับบริการในระบบสุขภาพ
ของประเทศ โดยจัดให้มีการฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานสถานบริการด้านการแพทย์แผนไทยของรัฐบาลและเอกชน
ที่มีองค์ความรู้ ความช านาญ มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในการบ าบัดรักษาด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย 
เพ่ือให้ผู้ฝึกปฏิบัติเกิดการเรียนรู้ มีประสบการณ์ ความช านาญสามารถน าไปใช้ในการบ าบัดรักษาภายใต้ผู้ประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ได้จริง 

5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
5.1 สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีการตอกเส้นเ พ่ือการส่ ง เสริม ป้องกัน บ าบัดรักษา                     

และการฟื้นฟูสุขภาพ  
5.2 มีความรู้ความเข้าใจการบ าบัดรักษาและทักษะการตอกเส้น สามารถปฏิบัติการตอกเส้น                  

ได้อย่างถูกวิธี  
5.3 มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถอธิบายเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข้อง

กับการตอกเส้น  
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 หน้า 2 
 

5.4 สามารถเป็นผู้ให้บริการตอกเส้นภายใต้ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  
5.5 มีทัศนคติที่ดีเก่ียวกับการตอกเส้น  
5.6 มีคุณธรรม จริยธรรม มารยาทในการประกอบอาชีพด้านการ ตอกเส้น 

 
6. สถานศึกษา 

เป็นสถานที่ สถาบัน สถานพยาบาลหรือหน่วยงานทีส่ภาการแพทย์แผนไทยให้การรับรอง  

7. คุณสมบัตคิณาจารย์ผู้ท าการสอน (ตามเอกสารแนบท้ายหลักสูตร) 
จ านวนผู้เข้าเรียน/ครั้ง -->  จ านวนผู้เข้าเรียนไม่เกิน 40 คน 
สัดส่วนวิทยากรต่อผู้เรียน --> ทฤษฎี ๑ : ๔๐ และปฏิบัติ ๑ : ๑๐ 

8. คุณสมบัติของผู้เรียน 
8.1 เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปี 
8.2 เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมและการปฏิบัติงาน  
8.3 ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

หรือส าเร็จการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทย      
ด้านเวชกรรมไทย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทย 800 ชั่วโมง หรือเทียบเท่า   
ที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง 

9. การจัดเวลาและตารางสอน  
ให้เป็นไปตามสถานที่/ สถานพยาบาล/ หน่วยงานที่ขอรับรองหลักสูตรก าหนดและเป็นการจัดการเรียน

การสอนต่อเนื่อง ตามล าดับ ในภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ภาคสนาม ทั้งนี้โดยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือน 

10. ระยะเวลาการศึกษา 
ระยะเวลาการศึกษารวมทั้งสิ้น 100 ชั่วโมง จ าแนกเป็น 

ภาคทฤษฎี    จ านวนไม่น้อยกว่า  18  ชั่วโมง 
ภาคปฏิบัติ     จ านวนไม่น้อยกว่า  42  ชั่วโมง 
การฝึกปฏิบัติภาคสนาม  จ านวนไม่น้อยกว่า  40     ชั่วโมง 
    รวม            100 (18-82) ชั่วโมง 
กรณีศึกษา   จ านวน  1   ราย 
การฝึกปฏิบัติภาคสนาม  จ านวนไม่น้อยกว่า  20 ราย 

11. ต ารา/หนังสือ ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน  
11.1 ดารณี อ่อนชมจันทร์ รายงานฉบับสมบูรณ์ คู่มือหลักสูตรการนวดพ้ืนบ้านล้านนา ส าหรับผู้ช่วย

แพทย์แผนไทย นนทบุรี : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข; 2560. 
11.2 อรุณศรี ละม่อมพร้อม. คัมภีร์ตอกเส้นล้านนาขั้นพ้ืนฐาน. เชียงใหม่ : ตอกเส้นบ้านพ่อครูดาว; 2562 
11.3 กัญจนา ดีวิเศษ. (2542).คู่มืออบรมการนวดไทย.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การทหารผ่านศึก.  
11.4 อาจารย์ส าลี  ใจดี  และคณะฯ ต าราการนวดไทย เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่4. กรุงเทพฯ : มูลนิธิ

สาธารณสุขกับการพัฒนา  
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11.5 กลุ่มงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย            
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข. (2551) คู่มือการฝึกอบรมด้าน
การแพทย์แผนไทย. พิมพ์ครั้งที ่3. กรุงเทพฯ  

11.6 ณรงค์ชัย เพ็ญภีระกุล. (2552). ตอกเส้นล้านนาบ้านพ่อครูดาว.  
11.7 สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวง

สาธารณสุข. (2551). คู่มือดูแลสุขภาพด้วยวิถีการแพทย์แผนไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก  

11.8  สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลื อก                
กระทรวงสาธารณสุข. (2551). การแพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  

11.9 สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก       กระทรวง
สาธารณสุข. (๒๕๓๙). คู่มือปฏิบัติงานการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข.กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก.  

11.10 อภิชาติ ลิมติยะโยธิน. (๒๕๔๕). คู่มืออบรมการนวดไทยแบบราชส านัก ภาคเทคนิคการนวด
รักษาโรคที่พบบ่อย.กรุงเทพฯ : พิฆเนศพริ้นติ้งเซ็นเตอร์.  

11.11 มูลนิธิฟ้ืนฟูส่งเสริมการแพทย์แผนไทยเดิมในพระราชูปถัมภ์. (๒๕55) หัตถเวชกรรมแผนไทย 
(นวดแบบราชส านัก).กรุงเทพฯ : อุษาการพิมพ์  

11.12 ชาคริยา หลิน, นิกรณ์ จันทร์แสง และสุรพจน์ วงศ์ใหญ่. (2554). การนวดรักษาโรคด้วยหลัก
เส้นประธานสิบ. กรุงเทพมหานคร : บริษัท สปีด เพรส จากัด.  
12. อุปกรณ์และสื่อการสอน 

 สื่อหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน ได้แก่ อุปกรณ์การตอกเส้น โปสเตอร์, สไลด์, วีดิทัศน์, หุ่น
การศึกษา  เป็นต้น  
13. การประเมินผลการศึกษา 

13.1 ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ประเมินผลรายวิชาด้วยข้อสอบอัตนัย และ/หรือปรนัย  
13.2 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประเมินตามแบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติ และการเขียนรายงาน

กรณีศึกษา 
14. การส าเร็จการศึกษา 

14.1 จะต้องมีเวลาเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน  
14.2 เกณฑ์การตัดสินต้องผ่ านการทดสอบภาคทฤษฎีด้ วยคะแนนไม่น้ อยกว่ าร้ อยละ  60                  

และภาคปฏิบัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
14.3 ผ่านการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 20 ราย   
        1. บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อท่ัวไป  ไม่น้อยกว่า  จ านวน  5  ราย 

 2. อาการปวดกล้ามเนื้อจากการท างาน  ไม่น้อยกว่า  จ านวน  3  ราย 
 3. อาการไหล่ติด      ไม่น้อยกว่า  จ านวน  3  ราย 
 4. อาการกระดูกทับเส้น     ไม่น้อยกว่า  จ านวน  3  ราย 
 5. ลมปะกัง (อาการไมเกรน)    ไม่น้อยกว่า  จ านวน  3  ราย 
 6. นิ้วไกปืน (อาการนิ้วล็อค)   ไม่น้อยกว่า  จ านวน  3  ราย 
 7. กรณีศึกษา     ไม่น้อยกว่า  จ านวน  ๑ ราย 

/15… 
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15. โครงสร้างหลักสูตร 
15.1 หมวดวิชาความรู้พื้นฐาน    12(9-3)    ชั่วโมง 

15.2 หมวดวิชาความรู้เฉพาะสาขา   48(9-39)  ชั่วโมง 

15.3 หมวดการฝึกปฏิบัติภาคสนาม   40(0-40)  ชั่วโมง 

   รวมทั้งหมด           100(18-82)* ชั่วโมง 

16. แนวสังเขปรายวิชา 
 16.1  หมวดวิชาความรู้พื้นฐาน             12(9-3)     ชั่วโมง 

  1) กายวิภาคศาสตร์ส าหรับการตอกเส้น      6(6-0)     ชั่วโมง 

รูปร่าง ลักษณะ ท่ีตั้ง หน้าที่ วิธีการท างาน ของอวัยวะต่าง ๆ ตามระบบของร่างกาย ได้แก่ ระบบกระดูก ข้อต่อ และ
กล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบทางเดินอาหาร ระบบสืบพันธุ์ การท างานของอวัยวะในระบบต่างๆ 
ของร่างกาย ตามความสัมพันธ์ในแต่ละส่วนที่สอดคล้องกับต าแหน่งการตอกเส้น ข้อควรระวังในการตอกเส้น 

 2) กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ               1(1-0)     ชั่วโมง 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ การสร้างเสริมคุณธรรม ประวัติกฎหมาย
ควบคุมวิชาชีพที่เกี่ยวกับการแพทย์ สาระส าคัญของพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องและบทก าหนดโทษของกฎหมาย หลักจริยธรรม ศีลธรรมและกิริยามารยาทที่เกี่ยวข้องกับด้านการตอก
เส้น พระราชบัญญัติยา พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร กฎกระทรวง ประกาศและระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

  3) ธรรมะกับสมาธิเพ่ือสุขภาพและการปฏิบัติงาน (สวดมนต์, ท าสมาธิ) 4(1-3)     ชั่วโมง 

การฝึกปฏิบัติธรรมด้วยการสวดมนต์และนั่งสมาธิ เพ่ือการเรียนรู้ถึงวิธีการน าเข้าสู่สมาธิที่มีผลต่อสุขภาพ 
และการปฏิบัติงาน ฝึกปฏิบัติกายบริหารแบบไทยด้วยท่าฤาษีดัดตน 

4) แนวคิดทฤษฎีการแพทย์พ้ืนบ้าน 1(1-0)     ชั่วโมง 

การวิเคราะห์ธาตุสมุฏฐานการเกิดโรค กับความสัมพันธ์ระหว่างฤดูกาล อายุ เวลา สถานที่ อาหารและ
พฤติกรรม การเกิดโรค และพิธีกรรมท้องถิ่น  

 16.2 หมวดวิชาความรู้เฉพาะสาขา     48(9-38)   ชั่วโมง 

1) ประวัติความเป็นมาของการตอกเส้น       1(1-0)     ชั่วโมง 

ที่มาของการสืบทอดองค์ความรู้การตอกเส้นตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน 

2) ความรู้พ้ืนฐานของการตอกเส้น                                           14(2-12)   ชั่วโมง 

 

 

หมายถึง... ภาคทฤษฎ ี 18 ช่ัวโมง  ภาคปฏิบัติ  82  ช่ัวโมง 
/การเรียน... 
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การเรียนรู้วิธีการตรวจร่างกายก่อนและหลังการตอกเส้น พ้ืนฐานการตอกเส้นและเทคนิคการลงน้ าหนัก 

ตามล าดับขั้นตอน การตอกเส้น เพ่ือบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อทั่วไป ในท่านอนหงาย นอนตะแคง นอน
คว่ า และท่านั่ง การยืดเส้น เพ่ือคลายเครียด คลายปวดเมื่อย รู้จักอุปกรณ์และวิธีการใช้  ข้อห้ามและข้อควรระวัง
ในการตอกเส้น รวมถึงประโยชน์ของการตอกเส้น  

3) การตอกเส้นและการลงน้ าหนักเพ่ือการบ าบัดโรคที่พบบ่อย 30(5-25)   ชั่วโมง  

การตอกเส้นเพ่ือบ าบัด อาการปวดเมื่อยจากการท างาน อาการอัมพฤกษ์อัมพาต อาการกระดูกทับเส้น    
ลมปะกัง (อาการไมเกรน) นิ้วไกปืน (อาการนิ้วล็อค) ปวดเมื่อยทั่วไป ปวดคอ ปวดหลัง ปวดไหล่ ปวดบ่า ปวดข้อ 
ตะคริว ตกหมอน สะบักจม ที่ไม่มีผลจากโครงสร้างกระดูกแตกหรือเคลื่อนที่อย่างร้ายแรงแต่เป็นการเจ็บปวดอัน
เนื่องมาจากกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเกร็ง เมื่อยล้า  การใช้ยาประกอบการตอกเส้น  วิธีการใช้ยาสมุนไพรประกอบการ
ตอกเส้น เช่น การประคบสมุนไพร การใช้น้ ามันงา น้ ามันไพล เป็นต้น 

4) การบันทึกผลการตอกเส้น และสรุปผลการรักษา         3(1-2) ชั่วโมง 

บันทึกการซักประวัติ  การตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น การให้การรักษา การให้ค าแนะน า โดยใช้ แบบบันทึกผลก่อนและ
หลังการตอกเส้นท่ีก าหนด และการท ารายงานกรณีศึกษา 

16.3 หมวดการฝึกปฏิบัติภาคสนาม 40(0-40) ชั่วโมง 

การฝึกปฏิบัติใน สถานที่ สถาบัน สถานพยาบาล (รพ./รพ.สต.) หรือหน่วยงานที่สภาการแพทย์แผนไทย
และกรมการแพทย์แผนไทยฯ เห็นชอบ จ านวนไม่น้อยกว่า ๒๐ ราย การท ารายงานเสนอผลการรักษาผู้ป่วย หลังการ
ฝึกปฏิบัติ 1 ราย 
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โครงสร้างหลักสูตรการแพทย์พ้ืนบ้านไทย (การตอกเส้น) 

 

รายวิชา 
จ านวนชั่วโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม 

๑. หมวดวิชาความรู้พื้นฐาน 
 

9 3 12 

๑.1 กายวิภาคศาสตร์ส าหรับการตอกเส้น 6 -  

1.2 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 1 -  

1.3 ธรรมะกับสมาธิเพื่อสุขภาพ (สวดมนต์, ท าสมาธิ) 1 3  

1.4 แนวคิดทฤษฎีการแพทย์พ้ืนบ้าน 1 -  

๒. หมวดวิชาความรู้เฉพาะสาขา 9 39 48 

2.1 ประวัติความเป็นมาของการตอกเส้น 1 -  

2.2 ความรู้พื้นฐานของการตอกเส้น 2 12  

2.3 การตอกเส้นเพื่อการบ าบัดโรคที่พบบ่อย  5 25  

2.4 การบันทึกผลการตอกเส้น และสรุปผลการรักษา 1 2  

3. หมวดการฝึกปฏิบัติ - 40 40 

รวมทั้งสิ้น 18 82 100 

 

หมายเหตุ... 

1. จัดให้มีพิธีครอบครูก่อนการฝึกอบรมเพ่ือสืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้าน 
2. จัดให้มีการฝึกฤาษีดัดตน 
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คุณสมบัติวิทยากรหลักสูตรการแพทย์พื้นบ้านไทย (การตอกเส้น) 

 

รายวิชา 
จ านวนชั่วโมง ผู้สอนภาคทฤษฎี ผู้สอนภาคปฏิบัติ 

ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม คุณวุฒิ 
1.หมวดวิชาความรู้พื้นฐาน 8 5 13   
๑.1 กายวิภาคศาสตร์
ส าหรับการตอกเส้น 

6 -  - ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต - ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต 
- ปริญญาพยาบาลศาสตร์ หรือ
เทียบเท่า 

- ปริญญาพยาบาลศาสตร์ หรือ
เทียบเท่า 

- ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต 
(กายภาพบาบัด) 

- ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต 
(กายภาพบาบัด) 

- ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต 
(สาขาท่ีเกี่ยวกับสุขภาพ) 

- ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต 
(สาขาท่ีเกี่ยวกับสุขภาพ) 

- ปริญญาสาธารณสุขศาสตร์
บัณฑิต 

- ปริญญาสาธารณสุขศาสตร์
บัณฑิต 

- ปริญญาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์บัณฑิต 

- ปริญญาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์บัณฑิต 

- ปริญญาการแพทย์แผนไทย
บัณฑิต 

- ปริญญาการแพทย์แผนไทย
บัณฑิต 

- หมอพ้ืนบ้านที่เชี่ยวชาญด้าน
การตอกเส้นและผ่านการอบรม
ด้านการกายวิภาคศาสตร์ 

- หมอพ้ืนบ้านที่เชี่ยวชาญด้าน
การตอกเส้นและผ่านการอบรม
ด้านการกายวิภาคศาสตร์ 

1.2 กฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

1 -  - ปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต  
- ปริญญาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์บัณฑิต 

 

- ปริญญาการแพทย์แผนไทย
บัณฑิต 

 

- ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์แผน
ไทยประยุกต์  
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รายวิชา 
จ านวนชั่วโมง ผู้สอนภาคทฤษฎี ผู้สอนภาคปฏิบัติ 

ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม คุณวุฒิ 
1.3 ธรรมะกับสมาธิเพ่ือ
สุขภาพ (สวดมนต์,ท าสมาธิ) 

1 3  ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับธรรมะและ
สมาธิ 
 

ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับธรรมะและ
สมาธิ 

1.4 แนวคิดและทฤษฎี
การแพทย์พื้นบ้าน 
 

1 -  - ปริญญาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์บัณฑิต    
(ต้องมีเอกสารหลักฐานแสดง
ความรู้และประสบการณ์
การแพทย์พื้นบ้าน) 

 

- ปริญญาการแพทย์แผนไทย
บัณฑิต  (ต้องมีเอกสาร
หลักฐานแสดงความรู้และ
ประสบการณ์การแพทย์
พ้ืนบ้าน) 

 

- ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย ด้านการนวดไทย  
(ต้องมีเอกสารหลักฐานแสดง
ความรู้และประสบการณ์
การแพทย์พื้นบ้าน) 

 

- ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย  
(ต้องมีเอกสารหลักฐานแสดง
ความรู้และประสบการณ์
การแพทย์พื้นบ้าน) 

 

๒. หมวดวิชาความรู้เฉพาะ
สาขา 

9 39 49   

2.1 ประวัติความเป็นมา
ของการตอกเส้น 

1 -  - ปริญญาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์บัณฑิต (ต้องมีเอกสาร
หลักฐานแสดงความรู้และ
ประสบการณ์การแพทย์
พ้ืนบ้าน) 

 
 

- ปริญญาการแพทย์แผนไทย
บัณฑิต(ต้องมีเอกสารหลักฐาน
แสดงความรู้และประสบการณ์
การแพทย์พื้นบ้าน) 
 - ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย ด้านการนวดไทย 
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รายวิชา 
จ านวนชั่วโมง ผู้สอนภาคทฤษฎี ผู้สอนภาคปฏิบัติ 

ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม คุณวุฒิ 
(ต้องมีเอกสารหลักฐานแสดง
ความรู้และประสบการณ์
การแพทย์พื้นบ้าน) 
- ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย
(ต้องมีเอกสารหลักฐานแสดง
ความรู้และประสบการณ์
การแพทย์พื้นบ้าน) 
- หมอพ้ืนบ้านหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกหรือสภา
การแพทย์แผนไทย ความ
เห็นชอบ 

2.2 ความรู้พื้นฐานของการ
ตอกเส้น 
 

2 
 

12  - ปริญญาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์บัณฑิต ที่มี
ประสบการณ์หรือได้รับการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอก
เส้น 

- ปริญญาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์บัณฑิต ที่มี
ประสบการณ์หรือได้รับการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกเส้น 
 
- ปริญญาการแพทย์แผนไทย
บัณฑิตที่มีประสบการณ์หรือ
ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญา
การตอกเส้น 
- ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย ด้านการนวดไทยที่มี
ประสบการณ์หรือได้รับการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกเส้น 
 
- ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย ด้านเวชกรรมไทยที่มี
ประสบการณ์หรือได้รับการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกเส้น 
 

- ปริญญาการแพทย์แผนไทย
บัณฑิตที่มีประสบการณ์หรือ
ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญา
การตอกเส้น 
- ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย ด้านการนวดไทยที่มี
ประสบการณ์หรือได้รับการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอก
เส้น 
- ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย ด้านเวชกรรมไทยที่มี
ประสบการณ์หรือได้รับการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอก
เส้น 
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รายวิชา 
จ านวนชั่วโมง ผู้สอนภาคทฤษฎี ผู้สอนภาคปฏิบัติ 

ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม คุณวุฒิ 
-หมอพ้ืนบ้านหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกหรือสภา
การแพทย์แผนไทย ความ
เห็นชอบ  

- หมอพ้ืนบ้านหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกหรือสภา
การแพทย์แผนไทย ความ
เห็นชอบ  

 2.3 การตอกเส้นเพ่ือการ
บ าบัดโรคที่พบบ่อย  
 
 
 

 

 

5 25  - ปริญญาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์บัณฑิต ที่มี
ประสบการณ์หรือได้รับการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอก
เส้น 
- ปริญญาการแพทย์แผนไทย
บัณฑิตที่มีประสบการณ์หรือ
ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญา
การตอกเส้น 
 
- ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย ด้านการนวดไทยที่มี
ประสบการณ์หรือได้รับการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอก
เส้น 
 
- ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย ด้านเวชกรรมไทยที่มี
ประสบการณ์หรือได้รับการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอก
เส้น 
 
- หมอพ้ืนบ้านหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกหรือสภา
การแพทย์แผนไทย ความ
เห็นชอบ 

- ปริญญาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์บัณฑิต ที่มี
ประสบการณ์หรือได้รับการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกเส้น 
- ปริญญาการแพทย์แผนไทย
บัณฑิตที่มีประสบการณ์หรือ
ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญา
การตอกเส้น 
 
 
- ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย ด้านการนวดไทยที่มี
ประสบการณ์หรือได้รับการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกเส้น 
 
 
- ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย ด้านเวชกรรมไทยที่มี
ประสบการหรือได้รับการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกเส้น 
 
 
- หมอพ้ืนบ้านหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกหรือสภา
การแพทย์แผนไทย ความ
เห็นชอบ  



 หน้า 11 
 

รายวิชา 
จ านวนชั่วโมง ผู้สอนภาคทฤษฎี ผู้สอนภาคปฏิบัติ 

ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม คุณวุฒิ 
 2.4 การบันทึกผลการตอก
เส้น และสรุปผลการรักษา 

1 2  - ปริญญาการแพทย์แผนไทย
ป ร ะ ยุ ก ต์ บั ณ ฑิ ต  ที่ มี
ประสบการณ์หรือได้รับการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอก
เส้น 

- ปริญญาการแพทย์แผนไทย
ป ร ะ ยุ ก ต์ บั ณ ฑิ ต  ที่ มี
ประสบการณ์หรือได้รับการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกเส้น 
 
- ปริญญาการแพทย์แผนไทย
บัณฑิตที่มีประสบการณ์หรือ
ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญา
การตอกเส้น 
 
- ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย ด้านการนวดไทยที่มี
ประสบการณ์หรือได้รับการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกเส้น 
 
- ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย ด้านเวชกรรมไทยที่มี
ประสบการณ์หรือได้รับการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกเส้น 
 
 
- หมอพ้ืนบ้านหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกหรือสภา
การแพทย์ แผน ไทย  คว าม
เห็นชอบ  

- ปริญญาการแพทย์แผนไทย
บัณฑิตที่มีประสบการณ์หรือ
ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญา
การตอกเส้น 
 
- ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย ด้านการนวดไทยที่มี
ประสบการณ์หรือได้รับการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอก
เส้น 
- ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย ด้านเวชกรรมไทยที่มี
ประสบการณ์หรือได้รับการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอก
เส้น 
- หมอพ้ืนบ้านหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกหรือสภา
การแพทย์ แผนไทย  ความ
เห็นชอบ  

3.หมวดการฝึกปฏิบัติ 
(ฝึกภาคสนาม) 

- 40    

     - ปริญญาการแพทย์แผนไทย
ป ร ะ ยุ ก ต์ บั ณ ฑิ ต  ที่ มี
ประสบการณ์หรือได้รับการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกเส้น 

     - ปริญญาการแพทย์แผนไทย
บัณฑิตที่มีประสบการหรือได้รับ
การถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอก
เส้น 



 หน้า 12 
 

รายวิชา 
จ านวนชั่วโมง ผู้สอนภาคทฤษฎี ผู้สอนภาคปฏิบัติ 

ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม คุณวุฒิ 
     - ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์

แผนไทย ด้านการนวดไทยที่มี
ประสบการณ์หรือได้รับการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกเส้น 

     - ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย ด้านเวชกรรมไทยที่มี
ประสบการณ์หรือได้รับการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกเส้น 

     - หมอพ้ืนบ้านหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกหรือสภา
การแพทย์ แผน ไทย  คว าม
เห็นชอบ 

รวมทั้งสิ้น 18 
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หมายเหตุ... 

เอกสารหลักฐานแสดงความรู้และประสบการณ์การแพทย์พื้นบ้าน หมายถึง  
1. ค าสั่งการท างานเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ทีไ่ด้ก าหนดเกี่ยวข้องกับงานด้านการแพทย์พื้นบ้าน  
2.  ผลงานด้านวิชาการหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน  
3.  ผ่านการเรียนการสอน การอบรมทางด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน  
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