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สถาบันการแพทย์ไทย-จนี  

Institute of Thai - Chinese Medicine 

ค าจ ากัดความ 

การแพทย์แผนจีน หมายถึง การกระท าต่อมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจ การวินิจฉัย การบ าบัดโรค การ
ป้องกันโรค หรือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของร่างกายตามศาสตร์และความรู้แบบแพทย์แผนจีนที่ถ่ายทอดและ
พัฒนาสืบต่อกันมา หรือตามการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรการแพทย์แผนจีน
ไม่ต่ ากว่า ๕ ปี ที่คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะให้การรับรอง 

พ.ศ. ๒๕๔๓ อนุญาตให้บุคคลที่ผ่านการประเมินให้สามารถประกอบโรคศิลปะด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนจีนในประเทศไทย ตามมาตรา ๓๑ แห่ง พระราชบัญญัติการประกอบ
โรคศิลปะ 

พ.ศ. ๒๕๔๘ เริ่มผลักดันการรับรองสาขาการแพทย์แผนจีน โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
การแพทย์แผนจีน ตามมาตรา ๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศพระราชกฤษฎีกา ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดให้สาขา
การแพทย์แผนจีน เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติการประกอบ
โรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีผลบังคับใช้วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๔) ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕ 

 

ประวัติความเป็นมา 

 ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๘  
             จัดตั้ง “ศูนย์ความร่วมมือการแพทย์ไทย-จีน” สังกัดกรมการแพทย์ เพ่ือพัฒนาศาสตร์

การแพทย์แผนจีนให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม เพ่ือเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพของคนไทย
ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย และเป็นหน่วยงานประสานความสัมพันธ์ระหว่างไทย
และจีนของกระทรวงสาธารณสุขทั้งสองประเทศ 

 ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕  
   ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้
ศูนย์ความร่วมมือไทย-จีน เป็นกลุ่มหนึ่งในกองการแพทย์ทางเลือก 

 ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗  
   มีค าสั่งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ ๑๕๘/๒๕๔๗ ให้ศูนย์ความ
ร่วมมือการแพทย์ไทย-จีน เป็นสถาบันระดับกอง ในสังกัดกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก และได้ก าหนดชื่อใหม่ว่า “สถาบันการแพทย์ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้”  

  

 

 

๑.๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถาบันการแพทย์ไทย-จีน  
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 ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖  
              มีค าสั่งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ ๔๑๔/๒๕๕๖ ให้สถาบัน
การแพทย์ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหน่วยงานภายในมีฐานะเทียบเท่ากอง ในสังกัดกรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และได้ก าหนดชื่อใหม่ว่า “สถาบันการแพทย์ไทย-จีน” อักษรย่อ 
“สทจ” 

           ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘  
             มีค าสั่งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ ๔๘๒/๒๕๕๘ ให้สถาบัน
การแพทย์ไทย-จีน เป็นหน่วยงานภายในมีฐานะเทียบเท่ากอง ในสังกัดกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก อักษรย่อ “สพจ”และก าหนดเลขหนังสือของหน่วยงาน “ที่ สธ ๐๕๐๕” 

 
วิสัยทัศน์  

เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยเพ่ือผสมผสานเข้าสู่ระบบสุขภาพ 
 
พันธกิจ 

๑. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย เพ่ือผสมผสานการแพทย์แผนจีน      
ที่เหมาะสมเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทย 

๒. ประสานความร่วมมือด้านการแพทย์และการสาธารณสุขระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

บทบาทหน้าที ่ (ค าสั่งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ ๔๘๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙    
กันยายน ๒๕๕๘) 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนจีนให้แก่
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน  

2. ก าหนด พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน และเสนอแนะเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการแพทย์
แผนจีน 

3. พัฒนารูปแบบ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดให้มีบริการสุขภาพด้านการแพทย์
แผนจีนที่เหมาะสมเพื่อผสมผสานเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ  

4. จัดท าต าราเอกสารวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัย สนับสนุนสมาคมวิชาชีพในการประชุมวิชาการ 
สนับสนุนผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์ และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการแพทย์
แผนจีน 

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย  

ประเด็นยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 
๑. ศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ศาสตร์การแพทย์แผนจีนในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล 
๒. ก าหนด พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการให้บริการการแพทย์แผนจีน เพ่ือให้ได้รูปแบบที่

เหมาะสมในการผสมผสานเข้าสู่ระบบสุขภาพไทย 
๓. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย 
๔. ประสานความร่วมมือด้านการแพทย์แผนจีนทั้งในและต่างประเทศ 
๕. เร่งรัดพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย 
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โครงสร้างขององค์กรและอัตราก าลัง (ค าสั่งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ ๖๗๙/
๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
สถาบันการแพทย์ไทย-จีน ได้มีการจัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มงาน

บริหาร กลุ่มงานบริการด้านการแพทย์แผนจีน กลุ่มงานวิชาการด้านการแพทย์แผนจีน และกลุ่มงานพัฒนา
เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการแพทย์แผนจีน 

โดยมีอัตราก าลัง จ านวน ๒๓ คน ประกอบด้วย ข้าราชการ จ านวน ๑๒ อัตรา พนักงานราชการ 
จ านวน ๓ อัตรา และลูกจ้างเหมาบริการ จ านวน ๘ อัตรา ดังนี้ 

ข้าราชการ  
๑. นายแพทย์ช านาญการพิเศษ   ๒  อัตรา  
๒. นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ๑  อัตรา 
๓. พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   ๑  อัตรา 
๔. นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  ๓  อัตรา 
๕. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  ๑  อัตรา 
๖. เภสัชกรปฏิบัติการ     ๑  อัตรา 
๗. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   ๑  อัตรา 
๘. เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   ๑  อัตรา 
๙. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   ๑  อัตรา 

พนักงานราชการ   
๑. นักวิชาการสาธารณสุข   ๑  อัตรา 
๒. เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์   ๑  อัตรา(ว่างอยู่ระหว่างสรรหา) 
๓. เจ้าพนักงานธุรการ    ๑  อัตรา 

ลูกจ้างเหมาบริการ   
๑. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ๕  อัตรา 
๒.   เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์   ๑  อัตรา 

สถาบันการแพทย์ไทย-จีน  

กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานวิชาการด้าน
การแพทย์แผนจีน 

ฝ่ายแผนงานงบประมาณและประเมินผล 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

กลุ่มงานพัฒนาเครือข่าย
และความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านการแพทย์

แผนจีน 

กลุ่มงานบริการด้าน
การแพทย์แผนจีน 
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๓. เจ้าหน้าที่ธุรการ    ๑  อัตรา 
๔. พนักงานขับรถยนต์    ๑  อัตรา 

ที่ตั้งส านักงาน 
 อาคาร ๒ ชั้น ๕ ตึกกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข           
ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐  โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๙-๕๖๗๖ โทรสาร ๐๒-๑๔๙-๕๖๗๗ 

Website 
 http://tcm.dtam.moph.go.th/ 

E-mail Address:  

 thaichinesemedicine@gmail.com 
 
 

 
 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 สถาบันการแพทย์ไทย -จีน ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน รวม        
จ านวน 4 โครงการและ Fixed cost สพจ. โดยได้รับงบประมาณจัดสรร รวมทั้งสิ้น จ านวน 1,783,654.88 
บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบสี่บาทแปดสิบแปดสตางค์) ประกอบด้วย  

 - งบด าเนินงาน    1,183,625.00 บาท 
- งบรายจ่ายอ่ืน      600,029.๘๘  บาท  (เบิกจ่ายที่สย.) 

  

๑.๒ แผนปฏิบัติราชการของสถาบันการแพทย์ไทย-จีน  
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  แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสถาบันการแพทย์ไทย-จีน 
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 

รหัส 
โครงการ 

 
กลุ่ม
งาน 

 

ล าดับ 
ที ่

 
แผนงาน/โครงการ / 

กิจกรรม 
จ านวน 
โครงการ 

หมวด 
งบประมาณ 

 
ได้รับจัดสรร

(บาท) 
 

จ าแนกรายไตรมาส (บาท) 

  
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

    

  แผนพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสานสู่
ภูมิภาค 

1             

0821214102 วิชาการ 1 โครงการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานและ
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
การแพทย์แผนจีน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.  
2559 

   งบด าเนินงาน 340,000 0 82,790 81,000 176,210 

 งบรายจา่ยอื่น 298,716.88  0  0 298,716.88
  

0  

    

  แผนประชาสัมพันธ์
และสื่อสารสาธารณะ 

1             

0821214603 

  

๒ โครงการจัดการความรู้
การฝังเข็มร่วมรักษา
โรค ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 (โครงการ
ต่อเนื่อง 2 ปี ปีที ่2) 

  งบด าเนินงาน 200,000 15,010 89,390 30,000 65,600 
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รหัส 
โครงการ 

 
กลุ่ม
งาน 

 

ล าดับ 
ที ่

 
แผนงาน/โครงการ / 

กิจกรรม 
จ านวน 
โครงการ 

หมวด 
งบประมาณ 

 
ได้รับจัดสรร

(บาท) 
 

จ าแนกรายไตรมาส (บาท) 

  
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

   
แผนงานสนับสนุน 2       

0821214704 

  

3 โครงการประชุม
วิชาการไทย-เซี่ยงไฮ้
ครั้งที ่9 และการ
ประชุมคณะกรรมการ
ความร่วมมือด้าน
การแพทย์ไทย-จีน
ระหว่างกรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือกกับส านักงาน
สาธารณสุขเทศบาล
นครเซี่ยงไฮ้ครั้งที่ 9 

   งบด าเนินงาน 70,000 0 50,000 20,000 0 

 งบรายจา่ยอื่น 301,313 0 0 301,313 0 

0821224005 

 

4 โครงการพัฒนา
เครือข่าย
สถาบันการศึกษาด้าน
การแพทย์แผนจีน 
 
 

 งบด าเนินงาน
(งบกลางกรม) 

113,885 0 14,950 170,100 14,950 



สถาบันการแพทยไ์ทย-จีน / รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  หน้า  ๘ 

รหัส 
โครงการ 

 
กลุ่ม
งาน 

 

ล าดับ 
ที ่

 
แผนงาน/โครงการ / 

กิจกรรม 
จ านวน 
โครงการ 

หมวด 
งบประมาณ 

 
ได้รับจัดสรร

(บาท) 
 

จ าแนกรายไตรมาส (บาท) 

  
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

   
fixed cost สพจ ๑       

 
  

๕  Fixed cost    งบด าเนินงาน 450,000.00 112,500 112,500 112,500 112,500 

      รวม     1,060,000.00     

 

 



สถาบันการแพทยไ์ทย-จีน / รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  หน้า  ๘ 

สรปุโครงการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร-เบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของสถาบันการแพทย์ไทย-จีน 

 

โครงการ/กิจกรรม ได้รับจัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่ายจริง 
(บาท) 

ร้อยละ
(%) 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ     

1. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านการแพทย์แผนจีน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559(โอนคืนเข้างบกลางกรม 26,000 บาท) 

314,000 311,958.19 99.35 บุญใจ  
ลักขณา 

2. โครงการจัดการความรู้การฝังเข็มร่วมรักษาโรค 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (โครงการต่อเนื่อง 2 ปี ปีที ่
2) (ขอรับจัดสรรเพ่ิม 79,250 บาท) 

279,250 274,340 98.24 นพ.ธวัช 
ฐิตารัตน์ 

3. โครงการประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ้ครั้งที่ 9 และ
การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านการแพทย์
ไทย-จีน ระหว่างกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกกับส านักงานสาธารณสุขเทศบาล
นครเซี่ยงไฮ้ครั้งที่ 9 (โอนคืนเข้างบกลางกรม 63,510 
บาท) 

6,490 6,490 100 ภญ.สินีพร 
ฐิตารัตน์ 

4. โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้าน
การแพทย์แผนจีน(โอนคืนเข้างบกลางกรม 86,115 
บาท) 

113,885 88,965.50 78.12 ภญ.สินีพร 
ฐิตารัตน์ 
ณัทพิมล 

 ๕. Fixed cost (ขอรับจัดสรรเพิ่ม 20,000 บาท) 470,000 458,348.14 97.52 สมรัฐ       
อุทัยทิพย์      

รวม 1,783,654.88 1,140,101.83 96.32  
โครงการนอกแผนปฏิบัติการ     

๖. โครงการอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม (๓ เดือน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

 เงินลงทะเบียน  
พญ.รุ่งนภา 

วรวัน 
๗. โครงการศึกษาการน าไปใช้ประโยชน์ตามโครงการ
อบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม (3 เดือน) 

 Fixed cost  พญ.รุ่งนภา 
ฐิตารัตน์ 

๘.โครงการภายใต้ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-จีน(คกร.) สมัยที่ 21 
๘.1 Clinical Training and Exchange on the 
Common Diseases Treatment Combining WM 
and TCM Acupuncture (เลขที่โครงการ: 21-RD-09) 

 
งบประมาณจาก 
กรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

(สพร.) 

 
นพ.ธวัช 
ฐิตารัตน์ 
อุทัยทิพย์ 

๘.๒ Acupuncture as Adjunctive Therapy to 
Anesthesia in surgical Operation (เลขที่โครงการ 
21-SV-12T) 

 
 

นพ.ธวัช 
 

 


