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รหัสวิชา 00070713 ชื่อวิชา การดูแลสุขภาพแบบพึ่งตน ตามหลักแพทยทางเลือกวิถีธรรม
เวลาเรียนรู 50 ชั่วโมง สาขาวิชา วิทยาศาสตรสุขภาพ
หมวดวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผลลัพธการเรียนรู
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการออกกําลังกาย การปรับสมดุลรางกายดวยอาหารและสมุนไพร
การนําพิษออกจากรางกาย และการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
2. สามารถปฏิบัติตนเกี่ยวกับการออกกําลังกาย การปรับสมดุลรางกายดวยอาหารและสมุนไพร การ
นําพิษออกจากรางกาย และการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
3. มีวินัย มีเหตุผล มีความพอประมาณ รูจักพึ่งตนเอง ตื่นตัวอยูเสมอ มีภูมิคุมกัน ใฝผลสัมฤทธิ์
เปนสมาชิกที่ดใี นการอยูรวมกันเปนกลุม(คาย) และมีความสุขในการเรียนรูและปฏิบัติตนที่มีคุณคาตอตัวเอง
และชุมชน
คําอธิบายหลักสูตร (รายวิชา)
เรียนรูและฝกประสบการณในการออกกําลังกาย การปรับสมดุลรางกายดวยอาหารและสมุนไพร การ
นําพิษออกจากรางกาย และการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาได
ความรูพื้นฐานของผูเรียน
ไมจํากัดความรูข องผูเรียน
สมรรถนะผูจบการฝกอบรมที่พึงประสงค
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
1.1 การบริหารรางกายใหถูกตองสมดุล
1.2 การกดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหาร และกระบวนการทํางาน
1.3 การปรับสมดุลรางกายดวยอาหารและสมุนไพร
1.4 การนําพิษออกจากรางกาย โดยการกัวซา สวนลางลําไสใหญ แชมือ-แชเทาและอวัยวะ
ที่ไมสบายในน้ําสมุนไพร และพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ด ดวยสมุนไพรที่ถูกตอง
1.5 การปฏิบัติตามหลัก 8 อ. (อิทธิบาท 4 อารมณ อาหาร อากาศ ออกกําลังกายและ
อริยบท เอนกาย เอาพิษภัยออก อาชีพที่เหมาะสม)
1.6 การรูเพียร รูพัก ใหพอดี
2. มีคุณลักษณะดังนี้
3.1 มีวินัย มีเหตุผล มีความพอประมาณ มีภูมิคุมกัน ตื่นตัวอยูเสมอ รูจักพึ่งตนเอง เปน
สมาชิกที่ดีในการอยูรวมกันเปนกลุม ใฝผลสัมฤทธิ์
3.2 ปฏิบัติตนดวยวิธีการที่ถูกตอง รอบคอบ ปลอดภัย สะอาด
3.3 มีความสุขในการเรียนรูและการปฏิบัติ
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แผนการจัดการเรียนรู
รหัสวิชา 00070713 ชื่อวิชา การดูแลสุขภาพแบบพึ่งตน ตามหลักแพทยทางเลือกวิถีธรรม
เวลาเรียนรู 50 ชั่วโมง สาขาวิชา วิทยาศาสตรสุขภาพ
หมวดวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หนวยการเรียนรูที่
1
2
3
4

เนื้อหา
การออกกําลังกาย
การปรับสมดุลรางกายดวยอาหารและสมุนไพร
การนําพิษออกจากรางกาย
การพัฒนาจิตเพื่อสุขภาวะที่ดี
รวม

เวลาในการฝกอบรม
(ท – ป)
10 ( 2 – 8 )
14 ( 5 – 9 )
17 ( 5 – 12 )
9(3–6)
50 ( 15 – 35 )
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แผนการจัดการเรียนรู
รหัสวิชา 00070713 ชื่อวิชา การดูแลสุขภาพแบบพึ่งตน ตามหลักแพทยทางเลือกวิถีธรรมเวลาเรียนรู 50 ชั่วโมง
หนวยการเรียนรูที่ 1 การออกกําลังกาย เวลาในการฝกอบรม 10 ( 2 – 8 ) ชั่วโมง
ผลลัพธการเรียนรู
สาระการเรียนรู
กระบวนการเรียนรู
ผูเรียนสามารถ
1. ความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกายดวย ผูสอนแนะนําหนวยการเรียนรูเรื่องการออกกําลังกาย
1. เดินเร็วติดตอกันหรือกาย
1.1 การเดินเร็วหรือกายบริหาร
และแนะนําผลลัพธการเรียนรูสาระ วิธีการเรียนการ
บริหารใหเหมาะกับวัย ติดตอกัน
1.2 การโยคะ
สอน และการประเมินผลการเรียนรูในหนวยการ
ครั้งละ 15-45 นาทีหรือเทาที่พลัง
1.3 การกดจุดเสนลมปราณ
เรียนรู
ชีวิตเต็ม
2. วิธีออกกําลังกายดวย
1. ผูสอนบรรยาย ความหมายของการออกกําลัง
2. กดจุดเสนลมปราณได
2.1 การเดินเร็วหรือกายบริหาร
กายดวยกายบริหารโยคะ การกดจุดเสน
3. ออกกําลังกายโดยวิธีโยคะได
2.2 การโยคะ
ลมปราณ
ถูกตอง
3.3 การกดจุดเสนลมปราณ
2. ผูสอนสาธิตวิธีออกกําลังกายดวย
4. สังเกตอาการเปลี่ยนแปลงของ 3 .อาการเปลี่ยนแปลงของรางกายหลัง
2.1 กายบริหาร
รางกายหลังออกกําลังกายได
ออกกําลังกาย
2.2 โยคะ
2.3 การกดจุดเสนลมปราณ
3. ผูเรียนแบงกลุมฝกปฏิบัติตามวิธีการออก
กําลังกาย
4. ผูสอนบรรยายอาการเปลี่ยนแปลงของ
รางกายหลังออกกําลังกาย
5. ผูสอนและผูเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันถึง
ผลการฝกปฏิบัติออกกําลังกายโดยวิธีกาย
บริหาร
5.1 กายบริหาร
5.2 โยคะ
5.3 การกดจุดเสนลมปราณ

การประเมินผล
1.สังเกตและบันทึกผล
1.1 การเดินเร็วหรือกายบริหาร
1.2 วิธีการกดจุดลมปราณ
1.3 ทาทางการโยคะและกายบริหาร
2. ทดสอบจากการทําโยคะ การกดจุด
ลมปราณ และกายบริหาร
3. การมีสวนรวมและการเสนอ
ความคิดในการนําเสนอผลการฝก
ปฏิบัติการออกกําลังกายดวยกาย
บริหาร โยคะ และการกดจุดเสน
ลมปราณ
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หนวยการเรียนรูที่ 2 การปรับสมดุลรางกายดวยอาหารและสมุนไพร เวลาในการฝกอบรม 14 ( 5 – 9) ชั่วโมง
ผลลัพธการเรียนรู
สาระการเรียนรู
กระบวนการเรียนรู
การประเมินผล
การปรับสมดุลรางกายดวย
ผูสอนแนะนําหนวยการเรียนรูเรื่องการปรับสมดุล
1.สังเกตและบันทึกผล
อาหารและสมุนไพร
1. อาหารฤทธิ์เย็นและประโยชน
รางกายดวยอาหารและสมุนไพร และแนะนําผลลัพธ 1.1 ขั้นตอนขณะปรุงอาหารและ
ผูเรียนสามารถ
2. อาหารฤทธิ์รอนและประโยชน
การเรียนรูสาระ วิธีการเรียนการสอน และการ
รสชาติอาหาร
1.เลือกชนิดอาหารฤทธิ์รอน-เย็น 3. การปรับสมดุลรางกายดวยอาหาร ประเมินผลการเรียนรูในหนวยการเรียนรู
1.2 การรับประทานอาหารและการ
เพื่อปรับสมดุลรางกาย
(ความสําคัญ,ขอควรปฏิบัติเมื่อรางกาย
เคี้ยว
1. ตรวจและวินิจฉัยอาการรอน
มีสภาวะรอน/เย็นเกิน ทั้งรอนและเย็น 1. วิทยากรบรรยายและสาธิตการเลือกอาหารฤทธิ์เย็น 2. ทดสอบโดยใหผูเรียนเลือกอาหาร
เกิน- เย็นเกิน อาการทั้งรอนและ และอาการรอนตีกลับเปน/เย็นตีกลับ อาหารฤทธิ์รอน
ฤทธิ์เย็น, อาหารฤทธิ์รอน
เย็นเกิน และอาการรอนตีกลับ
เปนรอน
2. วิทยากรบรรยายและสาธิตวิธีปรับสมดุลรางกาย
และแนวทางการแกไขเมื่อรางกายมี
เปน/เย็นตีกลับเปนรอนไดถูกตอง 4. การเลือกวัตถุดิบในการปรุงอาหาร/ ดวยอาหารและสมุนไพร
สภาวะรอน/เย็นเกิน ทั้งรอนและเย็น
2. วินิจฉัยวิธีปรับสมดุลรางกาย
การลดพิษของสารเคมีในอาหาร
3. วิทยากรบรรยายและสาธิตการปรุงอาหารโดยใช
และอาการรอนตีกลับเปน/เย็นตีกลับ
ดวยอาหารและสมุนไพร
5. วิธีปรุง
เทคนิคตางๆ
เปนรอน
3. เลือกวัตถุดิบในการปรุงอาหาร - การเลือกภาชนะ ในการประกอบ
- การเลือกภาชนะในการประกอบอาหาร-- การเลือก 3. การมีสวนรวมและการเสนอ
/ใชกรรมวิธีการลดพิษของสารเคมี อาหาร
เชื้อเพลิง/ความแรงของเชื้อเพลิงในการปรุงอาหาร
ความคิดในการปรับสมดุลรางกายดวย
ในอาหาร
- การเลือกเชื้อเพลิง/ความแรงของ
- การหั่นผัก-ผลไม
อาหารและสมุนไพร
4. ปรุงอาหารโดยใชเทคนิคตางๆ เชื้อเพลิงในการปรุงอาหาร
- ระยะเวลาในการปรุง ความสุกพอประมาณ
5.รับประทานอาหารไดถูกตอง
- การหั่นผัก-ผลไม
- การเลือกเครื่องปรุง
เหมาะสม
- ระยะเวลาในการปรุง, ความสุก
- การเก็บรักษาวัตถุดิบและอาหาร
6.สังเกตอาการเปลี่ยนแปลงของ พอประมาณ
รางกายหลังรับประทานอาหาร
- การเลือกเครื่องปรุง
- การเก็บรักษาวัตถุดิบและอาหาร
6. การรับประทานอาหารที่ถูกตอง
6. วิทยากรบรรยายและสาธิตการ
- ขั้นตอนการรับประทานอาหาร
- ขั้นตอนการรับประทานอาหาร(ลําดับของการ
(ลําดับของการรับประทานอาหาร)
รับประทานอาหาร)
- การเคี้ยวอาหาร
- การเคี้ยวอาหาร
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ผลลัพธการเรียนรู

สาระการเรียนรู
- การรับประทานอาหารในปริมาณที่
พอเหมาะ
- เทคนิคการรับประทานอาหาร
สุขภาพอยางผาสุก
7.อาการเปลี่ยนแปลงของรางกายหลัง
รับประทานอาหาร

กระบวนการเรียนรู
- การรับประทานอาหารในปริมาณที่พอเหมาะ
- เทคนิคการรับประทานอาหารสุขภาพอยางผาสุก
7. ผูสอนและผูเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันถึงผล
การสังเกตและตรวจสอบอาการเปลี่ยนแปลงของ
รางกายหลังรับประทานอาหาร

การประเมินผล
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ผลลัพธการเรียนรู
ผูเรียนสามารถ
1. มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับ กัวซา/การขูด
พิษ/ขูดลม สวนลางลําไส
ใหญ การแชมือแชเทา
และอวัยวะที่ไมสบายใน
น้ําสมุนไพร และการพอก
ทา หยอด ประคบ อบ
อาบ เช็ด ดวยสมุนไพรให
เหมาะกับสภาวะของ
รางกาย
2. ฝกทักษะปฏิบัติในการใช
วิธีการตางๆ เพื่อนําพิษ
ออกจากรางกาย
3. มีความรับผิดชอบ
บริหารเวลา และซื่อสัตย
ในการทํางาน

หนวยการเรียนรูที่ 3 การนําพิษออกจากรางกาย เวลาในการฝกอบรม 17 (5-12) ชั่วโมง
สาระการเรียนรู
กระบวนการเรียนรู
1. ความหมายของพิษ การเขาสู
ผูสอนแนะนําหนวยการเรียนรูเรื่องการนําพิษออกจาก
รางกายของพิษ
รางกาย และแนะนําผลลัพธการเรียนรูสาระ วิธีการ
2. การนําพิษออกจากรางกาย
เรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรูในหนวย
การกัวซา/ขูดพิษ/ขูดลม สวนลางลําไส การเรียนรู
ใหญ การแชมือแชเทาและอวัยวะที่ไม
6. ผูสอนบรรยาย ความหมายของพิษ การเขาสู
สบายในน้ําสมุนไพร การพอก การทา
รางกายของพิษ หลักการนําพิษออกจาก
การหยอด การประคบ การอบ
รางกาย อุปกรณที่ใช และขั้นตอนและวิธีการ
การอาบ การเช็ด ดวยสมุนไพร
นําพิษออกจากรางกาย ดังนี้
ใหเหมาะสมกับสภาวะของรางกาย
6.1 การกัวซา การขูดพิษ ขูดลม
3. อาการเปลี่ยนแปลงของรางกายหลัง
6.2 การสวนลางลําไสใหญดวยสมุนไพร ให
การนําพิษออกจากรางกาย
เหมาะสมกับสภาวะของรางกาย
6.3 การแชมือแชเทาและอวัยวะที่ไมสบายใน
น้ําสมุนไพร
6.4 การพอก การทา การหยอด การประคบ
การอบ การอาบ การเช็ด ดวยสมุนไพร
ใหเหมาะสมกับสภาวะของรางกาย
7. ผูเรียนแบงกลุมฝกปฏิบัติตามวิธีการนําพิษ
ออกจากรางกายแบบตางๆ
8. ผูสอนและผูเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันถึง
ผลการฝกปฏิบัติการนําพิษออกจากรางกาย
โดยวิธีการตางๆ

การประเมินผล
1. บันทึกผลการปฏิบัติการนํา
พิษออกจากรางกาย
2. การมีสวนรวมและการเสนอ
ความคิดในการนําเสนอผล
การฝกปฏิบัติการนําพิษออก
จากรางกาย
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หนวยการเรียนรูที่ 4 การพัฒนาจิตเพื่อสุขภาวะที่ดี เวลาในการฝกอบรม 9 (3-6) ชั่วโมง
ผลลัพธการเรียนรู
สาระการเรียนรู
กระบวนการเรียนรู
ผูเรียนสามารถ
1. การพัฒนาจิตเพื่อสุขภาวะที่ดี
ผูสอนแนะนําหนวยการเรียนรูเรื่องการพัฒนาจิตเพื่อ
1. มีความรูความเขาใจ
- หลักปฏิบัติที่เปนตนเหตุใหสุขภาพ สุขภาวะที่ดี และแนะนําผลลัพธการเรียนรูสาระ
เกี่ยวกับการพัฒนาจิต
แข็งแรงอายุยืน 7 ประการ
วิธีการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรูใน
เพื่อสุขภาวะที่ดี ฝก
- หลักการดําเนินชีวิต “รูเพียร รูพัก” หนวยการเรียนรู
ทักษะปฏิบัติในการ
เพื่อสุขภาวะที่ดี
1. วิทยากร/ผูสอนบรรยาย หลักการและวิธี
พัฒนาจิต มาใชในการ
- เวลาที่เหมาะสมของการทํางานและ
ปฏิบัติการพัฒนาจิตเพื่อสุขภาวะที่ดี
ดําเนินชีวิตอยางเปนปกติ การพักตามหลักการพื้นฐานการดําเนิน
2. วิทยากร/ผูสอน/ผูเรียนแบงกลุมฝก
สุข
ชีวิต “รูเพียร รูพัก”
ปฏิบัติการพัฒนาจิตเพื่อสุขภาวะที่ดี
2. มีความรับผิดชอบ
3. ผูสอนและผูเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันถึง
บริหารเวลา และซื่อสัตย
การนําหลักการ “รูเพียร รูพัก” มาปรับใชกับ
ในการทํางาน
การดําเนินชีวิตของคนเพื่อกอใหเกิดสุขภาวะ
ที่ดี

การประเมินผล
1. บันทึกผลการปฏิบัติการใช
หลักการและวิธีปฏิบัติการ
พัฒนาจิตเพื่อสุขภาวะที่ดี
2. การมีสว นรวมและการเสนอ
ความคิดในการนําเสนอผล
การฝกปฏิบัติตามหลักการ “รู
เพียร รูพัก”
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สรุปชั่วโมงหนวยการเรียนรู
ที่
1
2

หนวยการเรียนรู
ทฤษฎี
การออกกําลังกาย
2
การปรับสมดุลรางกายดวยอาหารและ
5
สมุนไพร
3 การนําพิษออกจากรางกาย
5
4 การพัฒนาจิตเพื่อสุขภาวะที่ดี
3
รวม
15
***หมายเหตุ: ระยะเวลา (ท-ป) ปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม
เกณฑการประเมิน
1. ประเมินจากเกณฑการใหคะแนนในแตละหนวย
หนวยที่ 1
25
คะแนน
หนวยที่ 2
25
คะแนน
หนวยที่ 3
25
คะแนน
หนวยที่ 4
25
คะแนน
รวม
100
คะแนน
เกณฑการตัดสิน
ชวงคะแนน
เกรด
คะแนน 80-100
4
คะแนน 70-79
3
คะแนน 60-69
2
คะแนน 50-59
1
คะแนน
0-49
0
หมายเหตุ เวลาการเขาฝกอบรมตองไมนอยกวา 80 %

ปฏิบัติ
8
9

รวม
10
14

12
6
35

17
9
50
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วัสดุ – อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
-

วัสดุ-อุปกรณ
พืชผัก ผลไม อาหารปรับสมดุล
ไมกัวซา
น้ํามันเขียว
ยาหมอง
ซีดี
บรรยาย
ออกกําลังกาย
หนังสือ
เทคนิคการดูแลสุขภาพ
ถอดรหัสสุขภาพ เลม 1 (รอน-เย็นไม
สมดุล)
ถอดรหัสสุขภาพ เลม 2 (ความลับฟา)
ถอดรหัสสุขภาพ เลม 3 (มาเปนหมอ
ดูแลตัวเองกันเถอะ)
ยอดยาดี สุขภาพวิถีพุทธ
รวม

จํานวนผูเรียนที่รับ
ปงบประมาณ 2555 ไตรมาสที่ 1

ราคาประมาณ (บาท)
3 มื้อ 5 วัน /คน
30
70
35
200
100
20
40
110
150
70
825
จํานวน

300

งบประมาณ
1. คาตอบแทนวิทยากร
200 บาท X 50 ช.ม.
2 คาวัสดุที่ใชประกอบการเรียนการสอน 25 คน X 825 บาท
3. คาเอกสารประกอบการฝกอบรม 25 คน X 25 บาท
รวม
คาใชจายรายหัว(เฉลี่ย)
คาใชจาย/คน = 31,250/25
บาท
= 1,250
บาท

คน
= 10,000
= 20,625
= 625
31,250

บาท
บาท
บาท
บาท
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ศักยภาพในการฝกอบรม
 แหลงศึกษาคนควา
- หองสมุด (ระบุรายชื่อหนังสือ)
- อินเตอรเน็ต (ระบุรายชื่อเว็ปไซด)
- ศูนยเรียนรูพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 สถานที่และอุปกรณการฝกอบรม
- วิทยาลัยชุมชน
- อุปกรณที่ใช (ระบุรายชื่ออุปกรณ)
 ศักยภาพผูสอน
- ครูผูสอน ระบุชื่อ วุฒิการศึกษา ประสบการณ (ควรมีประสบการณในการเขา
รับการฝกอบรมเรื่องการดูแลสุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ
ศูนยเรียนรูสุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดมุกดาหาร)
- วิทยากรจากศูนยเรียนรูพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

