
สรุปผลการดําเนินงาน 

โครงการอบรมหลักสตูรแพทยฝงเข็ม (3 เดือน) 

รุนที่ 31  ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ระหวางวันที่ 9 กุมภาพันธ ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 

 

 

จัดโดย สถาบันการแพทยไทย-จีน กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  

ณ หองอเนกประสงค ช้ัน 2 สถาบันเวชศาสตรสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือผูสูงอายุ  

กรมการแพทยกระทรวงสาธารณสุข 
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โครงการอบรมหลักสตูรแพทยฝงเข็ม (3 เดือน) รุนที่ 31 
ระหวางวันที่ 9 กุมภาพันธ ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 

 
ความเปนมาของหลักสูตร 
 เปนหลักสูตรท่ีพัฒนาจากหลักสูตร Basic Acupuncture Training Course ท่ีองคการอนามัยโลก
รับรองสําหรับมหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเซ่ียงไฮและ Guideline for basic Training in Acupuncture 
1995 ขององคการอนามัยโลก โดยปรับใหเขากับสภาพปญหาทางการแพทยและสาธารณสุขของประเทศไทย 
 การฝงเข็ม เปนศาสตรการรักษาสุขภาพอนามัยอีกวิธีหนึ่งท่ีกอกําเนิดในระบบการแพทยแผนจีน
มากกวาสี่พันป ชาวจีนโบราณไดคนพบวิชานี้จากการบาดเจ็บดวยของท่ิมแทงขณะทํางานหรือตอสู เม่ือ
บาดแผลทุเลาลง โรคประจําตัวบางอยางก็หายไปดวย ท่ีพบในคัมภีรแพทยจีนโบราณ มักกลาวถึงการใชของ
แหลมแทงตามจุดเพ่ือระงับความเจ็บปวด ความเม่ือยลา จากการคนพบทางประวัติศาสตรของจีนพบเข็มท่ีทํา
จากหิน กระดูกสัตวในยุคหินตอนปลาย และตอมาไดคนพบเข็มไมไผ เข็มโลหะตาง ๆ เชน เข็มทอง เข็มเงิน 
ฯลฯ มาจนกระท่ังเข็มเหล็กสแตนเลสในปจจุบัน ในคัมภีรแพทยจีนยุคสมัยตางๆไดกลาวถึงการแทงเข็ม และ
ลนยาในการรักษาโรค และไดมีการพัฒนามาโดยตลอดจนไดกลายเปนระบบเสนลมปราณ 12 เสนหลัก และ
จุดฝงเข็มท่ัวไป 361 จุด ในปจจุบัน ไมรวมเสนลมปราณและจุดฝงเข็มพิเศษอ่ืนๆอีกมากมาย 
 วิชาการฝงเข็มไดเผยแพรไปในประเทศตาง ๆ เปนเวลาหลายรอยป แตละประเทศไดนําไปศึกษา   
และพัฒนาจนกลายเปนการแพทยทางเลือกของแตละประเทศท่ีสําคัญไดแก สหรัฐอเมริกา เยอรมัน เกาหลี 
ญี่ปุน ฯลฯ  
 องคการอนามัยโลก ไดใหความสนใจ และไดเชิญประชุมผูเชี่ยวชาญดานการฝงเข็ม จากนานาประเทศ
ประชุมครั้งแรกของโลก เม่ือป พ.ศ. ๒๕๒๒ ณ กรุงปกก่ิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงท่ีประชุมได
กําหนดรายชื่อโรค ท่ีอาจใชการฝงเข็มเปนทางเลือกในการรักษาไว จํานวน 43 โรค และในป พ.ศ. ๒๕๓๘ 
องคการอนามัยโลกไดจัดประชุมนานาชาติเปนครั้งท่ี 2 และไดเพ่ิมรายชื่อโรคเปน 57 โรค พรอมนี้ไดมีการ
กําหนดมาตรฐานความปลอดภัยและแนวทางการฝกอบรมอยางเปนระบบ นอกจากนี้องคการอนามัยโลกยังได
รวมกับสถาบันการศึกษาตางๆ จัดตั้งสถาบันฝกอบรมการฝงเข็มนานาชาติข้ึนหลายแหงท่ัวโลก และเปนท่ีรูจัก
ของแพทยไทยเปนอยางดี ไดแกสถาบันการฝกอบรมการฝงเข็มนานาชาติ มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเซ่ียง
ไฮ นานกิง กวางเจา และปกก่ิง โดยจัดเปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ป หลักสูตรปริญญาโท-เอก ตลอดจน
มีหลักสูตร 2 ป สําหรับแพทยชาวตางประเทศ 

 
หลักการและเหตุผล 
 การฝงเข็ม (Acupuncture) เปนวิธีการรักษาโรคดวยศาสตรการแพทยแผนจีนอีกแขนงหนึ่ง ท่ีมี
วิวัฒนาการและถายทอดจากการสั่งสมประสบการณอันยาวนานกวา 3,000 ป มีการเผยแพรไปยังประเทศ
ตางๆ ท่ัวโลก ท้ังเอเชีย ยุโรป และอเมริกา สําหรับประเทศไทยการฝงเข็มเริ่มมีมาตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยเม่ือ 
700 ปกอน โดยเขามาพรอมกับพอคาชาวจีน หลังจากประเทศไทยและจีนเริ่มมีสัมพันธภาพทางการทูต      
ในป 2518 ไดมีแพทยไทยไปศึกษาวิชาฝงเข็มจากสถาบันฝกอบรมท่ีองคการอนามัยโลกรับรองในประเทศจีน 
ประเทศในยุโรป และสหรัฐอเมริกา อันเปนจุดเริ่มตนท่ีแพทยแผนปจจุบันในประเทศไทยไดใหความสนใจวิชา
ฝงเข็ม นอกจากนี้ยังมีนักเรียนและผูสนใจจากประเทศไทยสวนหนึ่งไดไปศึกษาศาสตรการแพทยแผนจีนท่ี
ประเทศจีน ทําใหการฝงเข็มเปนท่ีรูจักแพรหลายมากข้ึน 
 ในป พ.ศ. 2540 การฝงเข็มเปนวิธีท่ีนิยมใชในการลดน้ําหนักในกลุมวัยรุน นักแสดง และประชาชน
ท่ัวไป กระทรวงสาธารณสุขซ่ึงมีหนาท่ีดูแลรักษาสุขภาพประชาชนและคุมครองผูบริโภค มีความหวงใยถึง



-3- 
 

ปญหาการใหบริการท่ีไมไดมาตรฐาน และผลขางเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากผูใหบริการท่ีขาดความรูและ
ประสบการณ อาทิเชน การติดเชื้อ การฝงเข็มถูกหรือทะลุอวัยวะภายในท่ีสําคัญ สถาบันการแพทยไทย-จีน 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกรวมกับสถาบันพระบรมราช
ชนก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสมาคมแพทยฝงเข็มและสมุนไพร ไดจัดอบรมหลักสูตรแพทย
ฝงเข็ม (3 เดือน) สําหรับแพทยแผนปจจุบันอยางตอเนื่องตั้งแตปพ.ศ. 2541 เพ่ือเปนการเผยแพรความรู
ศาสตรการฝงเข็มท่ีไดมาตรฐาน และสามารถนําไปประยุกตใชดูแลรักษาผูปวยรวมกับการแพทยแผนปจจุบัน 
 ในปงบประมาณ 2557 กระทรวงสาธารณสุขมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางภารกิจการพัฒนาบุคลากร
ดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก เปนผูรับผิดชอบจัดการอบรมในโครงการดังกลาวตอไป 
สถาบันการแพทยไทย-จีนและแพทยสมาคมการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน โดยความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงไดจัดทําโครงการอบรมหลักสูตรแพทยฝงเข็ม
ตอเปนรุนท่ี 31  
 
หลักการของหลักสูตร  
 1. เปนหลักสูตรท่ีมุงฝกอบรมใหแพทยท่ีไดรับอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทยไดมี
ความรู ทักษะ และประสบการณ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาการฝงเข็มพ้ืนฐาน 
 2. เปนหลักสูตรท่ีเปดโอกาสใหผูสําเร็จการอบรมสามารถหาความรู และประสบการณจากแหลง
วิทยากรอ่ืนๆ ได ในการศึกษาการฝงเข็มในระดับสูงข้ึนไป เชน การฝงเข็มหู การฝงเข็มตา การฝงเข็มรักษาโรค
เฉพาะทางตางๆ  

3. เปนหลักสูตรท่ีมุงสรางผูชํานาญการระดับอาจารยสอน และพัฒนาการฝงเข็มสําหรับประเทศไทย 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร  
 ๑. เพ่ือใหแพทยท่ีผานการอบรมเขาใจและสามารถใชหลักการแพทยแผนจีนข้ันพ้ืนฐานในการ
วินิจฉัยโรคกอนการฝงเข็ม 
 ๒. เพ่ือใหแพทยท่ีผานการอบรมสามารถรักษาโรคดวยการฝงเข็ม โดยใชจุดฝงเข็ม ๑๕๐ จุดในการ
รักษาอาการและโรคท่ีพบบอย ๒๕ โรคไดอยางปลอดภัย ไดมาตรฐานและประหยัด 
 เม่ือผูเขารับการอบรมสําเร็จหลักสูตรแลว จะสามารถรักษาบรรเทาโรคและอาการท่ัวไปท่ีเปนปญหา
ทางการแพทยและสาธารณสุข ตามการรับรองของ WHOจํานวนอยางนอย 25 โรค/อาการ ซ่ึงพบบอยใน
ประเทศไทย เรียงลําดับ 3 กลุม โดยจะตองมีทักษะในการใชจุดฝงเข็มอยางนอย 150 จุด ดังนี้ 
 1. กลุมโรคท่ีเก่ียวกับอาการเจ็บปวดของกลามเนื้อ เอ็น และขอท่ัวไป 

2. กลุมโรคอายุรกรรมท่ัวไป 
3. กลุมโรคเฉพาะทางบางโรค 
 

หนวยงานผูจัด 
1. สถาบันการแพทยไทย-จีน 
2. แพทยสมาคมการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน 
3. มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเทียนจิน 
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ระยะเวลาและสถานท่ีในการฝกอบรม 

 วันท่ี 9 กุมภาพันธ – 10 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕9 

เรียนวันจันทร – วันศุกร เวนวันหยุดราชการ เวลาเรียน ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. วันละ ๖ ชั่วโมง 
ภาคทฤษฎี ณ หองอเนกประสงคชั้น 2 สถาบันเวชศาสตรสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือผูสูงอายุ กรมการ
แพทย กระทรวงสาธารณสุข 
 
คุณสมบัติและจํานวนผูเขารับการอบรม 
       เปนแพทยท่ีไดรับอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย ภาครัฐและเอกชน จํานวน 32 คน 
 
หลักสูตรการอบรม 
 ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวม ๓40 ชั่วโมง  
 ภาคทฤษฎ ี

-  นโยบายการพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน  1 ชม. 
-  การอานและเขียนพินยิน      3 ชม. 
-  กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการฝงเข็ม     ๑ ชม. 
-  การแพทยแผนจีนพ้ืนฐาน      ๙0 ชม. 

  -  ทฤษฎีการฝงเข็มและการสาธิต      ๑55 ชม. 
 ภาคปฏิบัติ 
  -  การศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ             ๓๐ ชม. 
  -  การฝกภาคปฏิบัติในแหลงฝก               ๓๐ ชม. 
 สอบภาคทฤษฎี / ปฏิบัติ                 ๓๐ ชม.
    
เง่ือนไขการจบหลักสูตรการอบรม 
ผูเขารับการอบรมจะไดรับประกาศนียบัตรเม่ือผานเกณฑดังนี้ 
    1.  มีเวลาเขาอบรมไมนอยกวารอยละ ๘๕  
    2.  ตองสงรายงานกลุมสรุปคําบรรยาย 
    3  ตองสงรายงานการใหบริการรักษาผูปวยดวยการฝงเข็ม คนละ ๑๐ ราย 
    4.  ตองผานการศึกษาดูงานท่ีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเทียนจิน 
 
เกณฑการประเมินผลผูเขารับอบรม 
    1.  สอบครั้งท่ี ๑  ระบบเสนลมปราณ และจุดฝงเข็ม (ขอเขียน) 
    2.  สอบครั้งท่ี ๒  ทฤษฎีการแพทยแผนจีน (ขอเขียนและปฎิบัติ) 
    3.  สอบครั้งท่ี ๓  ภาคปฏิบัติการฝงเข็ม 
 คะแนนสอบตองไดรอยละ ๖๐ ข้ึนไปในการสอบแตละครั้ง (ทฤษฎี/ปฏิบัติ) จึงถือวาผาน 
ประกาศนียบัตร 
 ประกาศนียบัตรการฝงเข็มออกใหโดยกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก          
กระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเทียนจิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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งบประมาณ 
 จากเงินคาลงทะเบียน 

- ผูอบรมภาครัฐ    25 คน x 50,000        =  1,250,000  บาท 
- ผูอบรมภาคเอกชน   7 คน x 55,000        =     385,000  บาท 

รวม     = 1,635,000  บาท 
-  คาลงทะเบียนจัดเก็บและเบิกจายผานแพทยสมาคมการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน 

หมายเหตุ - ผูเขารับการอบรมเม่ือไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา สามารถเบิกคาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง ท่ีพัก และ
คาใชจายตาง ๆ ในการเขารับการอบรมภายในประเทศจากตนสังกัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
 
เนื้อหาหลักสูตร 

1. การอานพินยิน 
2. กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการฝงเข็ม 
3. บทนําทฤษฎีเสนลมปราณและจุดฝงเข็ม(1), (2) 
4. เสนลมปราณและจุดฝงเข็มท่ีใชบอย ประกอบดวย LU,LI, ST,SP, BL, SI, HT, KI, PC, RN, DU, GB, 

LR, SJ 
5. เสนลมปราณและจุดฝงเข็มพิเศษ 
6. ทฤษฎยีิน-หยาง, ทฤษฎีปญจธาตุ, ทฤษฎีอวัยวะภายใน 
7. สารสําคัญ ชี่ เลือด จินเย 
8. สาเหตุการเกิดโรคและกลไกการดําเนินโรค  
9. การตรวจวินิจฉัยโรค  
10. การวิเคราะหกลุมอาการ ประกอบดวย การวิเคราะหกลุมอาการโรคออกเปน 8 หมวด, การวิเคราะห

กลุมอาการจากชี่ เลือด จินเย,การวิเคราะหกลุมอาการตามอวัยวะภายใน, การวิเคราะหกลุมอาการ
แบบอ่ืนๆ 

11. หลักการปองกันและรักษาโรค 
12. ทฤษฎีเก่ียวกับการฝงเข็ม 
13. วิธีการฝงเข็มและเทคนิคการกระตุนเข็ม 
14. ขอควรระวังและการแกไขความผิดปกติจากการฝงเข็ม 
15. การใชเข็มในรูปแบบอ่ืนๆ 
16. การรมโกฏ 
17. การครอบแกว 
18. การใชเข็มศีรษะ 
19. การใชเข็มหู 
20. บทนําการรักษาโรคดวยการฝงเข็ม  
21. การรักษาโรคตางๆดวยการฝงเข็ม 
22. การดูแลสุขภาพกับแพทยจีน 
23. ประสบการณการวิจัยและการรักษาผูปวยดานการฝงเข็ม  
24. ประสบการณการรักษาผูปวยดานการฝงเข็ม 
25. เทคนิคการฝงเข็มแบบอาจารยถงจิ่งฉาง 
26. การฝงเข็มรักษาโรคทางระบบประสาท 
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 การศึกษาดูงาน แบงเปนการศึกษาดูงานภายในประเทศ และการศึกษาดูงานในตางประเทศ  
การศึกษาดูงานภายในประเทศ 
วัตถุประสงค 

เพ่ือใหผูอบรมไดรับความรู แนวคิด และแนวทางในการศึกษาโรคตางๆ ดวยการฝงเข็ม 
ประเด็นการศึกษาดูงาน 

- ศึกษาดูงานคลินิกฝงเข็มในการรักษา 
- ศึกษาดูงานคลินิกฝงเข็มในการปองกันโรค 
- ศึกษาดูงานคลินิกฝงเข็มในการฟนฟูสภาพ 
- ศึกษาดูงานคลินิกฝงเข็มเพ่ือการศึกษาคนควาวิจัย 

 
ข้ันตอนการศึกษาดูงาน 
ดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 

- ฟงการบรรยายสรุปโดยวิทยากรของแตละหนวยงาน 
- ศึกษาดูงานในแผนกของฝงเข็มและแผนกอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
- แลกเปลี่ยนเรียนรูและซักถามขอสงสัยกับวิทยากร 

 
สถานท่ีศึกษาดูงานในประเทศ  

  คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล 
  คลินิกหัวเฉียวไทย-จีน แพทยแผนไทย 
  กรมแพทยทหารบก 
  สถาบันเวชศาสตรสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือผูสูงอายุ  
 
การศึกษาดูงานในตางประเทศ 

มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขาอบรมไดรับการถายทอดความรูอยางกวางขวางจากผูเชี่ยวชาญ ดูตัวอยาง
และแนวทางการทํางาน ตลอดจนการศึกษาอยางตอเนื่องและการคนควาวิจัยดวยตัวเอง 
 
ประเด็นการศึกษาดูงาน 

- ศึกษาดูงานดานการบริการและการใหบริการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเทียนจิน 
- ศึกษาดูงานดานคลินิกฝงเข็ม 
-  

ระยะเวลาในการศึกษาดูงาน 
 ผูเขารับการฝกอบรมเดินทางไปศึกษาดูงานดานการฝงเข็ม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน สัปดาห
สุดทายของหลักสูตรการอบรม ระยะเวลา 3 วัน (18 ชั่วโมง) วันท่ี ๒ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 
สถานท่ีศึกษาดูงาน 
 ผูเขารับการฝกอบรมไดไปศึกษาดูงานดานการฝงเข็ม ณ โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยการแพทย
แผนจีนเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน  
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ข้ันตอนการศึกษาดูงาน 
 ดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 

- ศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการและการบริการในโรงพยาบาล 
- ศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการและการบริการในแผนกฝงเข็ม 
- เยี่ยมชมผลิตภัณฑดานการแพทยแผนจีน 
- ฟงการบรรยายพิเศษ/ศึกษาดูงานในแผนกวิจัย 
- รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรแพทยฝงเข็ม (3 เดือน) 

 
สถานท่ีฝกปฏิบัติ 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเขาอบรมไดนําความรูภาคทฤษฎี หลักการตางๆ ไปฝกปฏิบัติใหเกิดทักษะและแนวทางการ
ปฏิบัติการฝงเข็มท่ีถูกตอง ตลอดจนการใหการรักษาผูปวย 
ประเด็นการฝกภาคปฏิบัติ 
 ผูเขาอบรมแตละคนจะตองตรวจวินิจฉัย ใหการรักษาผูปวยและตองสงรายงานอยางนอย 10 ราย 

- การตรวจวินิจฉัยโรค 
- การตรวจรางกายแบบการแพทยแผนจีน 
- การเปยนเจิ้ง 
- หลักการรักษาและจุดท่ีใชในการฝงเข็ม 

ระยะเวลาในการฝกปฏิบัติ 
 ผูเขารับการอบรมจะตองเขารับการฝกภาคปฏิบัติดานการฝงเข็มในหนวยงาน/สถานพยาบาลของรัฐท่ี
เปนแหลงฝกปฏิบัติ จํานวน 9 ครั้ง ระยะเวลา 30 ชั่วโมง จํานวน 7 แหง ดังนี้ 

- โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ   จังหวัดนครปฐม 
- โรงพยาบาลเสาไห    จังหวัดสระบุรี 
- โรงพยาบาลบางปะกง    จังหวัดฉะเชิงเทรา 
- โรงพยาบาลบางบางน้ําเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
- โรงพยาบาลราชพิพัฒน    กรุงเทพมหานคร 
- โรงพยาบาลบางปลามา    จังหวัดสุพรรณบุรี 
- โรงพยาบาลเจาพระยายมราช   จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
ข้ันตอนการฝกภาคปฏิบัติ 
 ดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 

- ในการฝกภาคปฏิบัติแตละครั้งจะมีวิทยากรพ่ีเลี้ยงซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิหรือแพทยประจําคลินิกฝงเข็ม
ของแหลงฝกเปนผูใหคําแนะนําในการรักษาผูปวย จํานวน 2-4 คน/ครั้ง โดยมีวิทยากรหลัก คือ 
อาจารยประจําหลักสูตรจากประเทศจีนเปนผูควบคุมการฝกปฏิบัติ 

- ผูเขาอบรมแตละคนไดตรวจวินิจฉัยและใหการรักษาผูปวยอยางนอย 10 ราย และบันทึกผลการรักษา
ตามแบบฟอรมรายงานการฝกภาคปฏิบัติ โดยเริ่มจากการสอบถามอาการเจ็บปวยปจจุบัน ประวัติการ
เจ็บปวยในอดีต การตรวจรางกายตางแบบการแพทยแผนจีน ผลการวินิจฉัย การเปยนเจิ้ง หลักการ
รักษาและจุดท่ีใชฝงเข็ม  

- สงแบบฟอรมรายงานผลการฝกภาคปฏิบัติใหอาจารยผูสอนเปนผูประเมิน 
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วิทยากรการอบรม ประกอบดวย 

1. นายแพทยสุริยะ   วงศคงคาเทพ 
อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

2. นายแพทยธวัช  บูรณถาวรสม 
ผูอํานวยการสถาบันการแพทยไทย-จีน 

3. Prof. Li Guilan 
มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเทียนจิน 

4. พันเอกทักษิณ  เจียมทอง 
กรมแพทยทหารบก 

5. นายแพทยวิรัตน  เตชะอาภรณกุล 
สถาบันเวชศาสตรสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือผูสูงอายุ 

6. นายแพทยวิชัย  สุภนรานนท 
คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล 

7. อาจารยธเนตร   บัวแยม 
นักวิชาการอิสระ 

8. นายแพทยศิริยศ  วนิชชานนท 
อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยรังสิต 

9. นายแพทยสุทัศน  ภัทรวรธรรม 
โรงพยาบาลกลาง 

10. แพทยหญิงสุชาดา  อโณทยานนท 
โรงพยาบาลชลบุร ี

11. นายแพทยกิตติศักดิ์ เกงสกุล 
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 

12. นายแพทยโสภณ  เอ่ียมศิรินุกูล 
The skin clinic 

13. ศาสตรตราจารยแพทยจีน เหยียน  ลี่ 
คลินิกหัวเฉียวไทย-จีน แพทยแผนไทย 

14. นายแพทยกิตติ  องคคุณารักษ 
โรงพยาบาลลําลูกกา 

15. แพทยจีนมานพ    เลิศสุทธิรักษ 
นักวิชาการอิสระ 

16. นายแพทยโกสินทร ตรีรัตนวีรพงษ 
โรงพยาบาลพระนั่งเกลา 

17. นายแพทยกิตติ  องคคุณารักษ 
โรงพยาบาลลําลูกกา 

18. เภสัชกรหญิงสินีพร ดอนนาป 
สถาบันการแพทยไทย-จีน 
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วิทยากรในการศึกษาดูงาน ประกอบดวย 
1. นายแพทยวิชัย   สุภนรานนท 

คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล 
2. นายแพทยวิรัตน  เตชะอาภรณกุล 

สถาบันเวชศาสตรสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือผูสูงอายุ 
3. พลตรฐีิติภูมิ  เอ้ืออํานวย 

กรมแพทยทหารบก 
4. ศาสตรตราจารยแพทยจีน เหยียน  ลี่ 

คลินิกหัวเฉียวไทย-จีน แพทยแผนไทย 
 

วิทยากรในการฝกภาคปฏิบัติ ประกอบดวย 
1. นายแพทยธวัช  บูรณถาวรสม 

ผูอํานวยการสถาบันการแพทยไทย-จีน 
2. นายแพทยสมคิด  ปยะมาน 

โรงพยาบาลพระนั่งเกลา 
3. นายแพทยศิริยศ  วนิชชานนท 

อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยรังสิต 
4. แพทยหญิงสุชาดา อโณทยานนท 

โรงพยาบาลชลบุร ี
5. นายแพทยกิตติ  องคคุณารักษ 

โรงพยาบาลลําลูกกา 
6. นายแพทยมนะชัย อิงสุรารักษ 

โรงพยาบาลดอนตูม 
7. แพทยจีนพรพรรณ ลิ้มพิพัฒนชัย 

นักวิชาการอิสระ (69สหคลินิก) 
8. แพทยหญิงธนันต  ศุภศิริ 

คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
9. แพทยจีนนภษร  แสงศิวะฤทธิ์ 

คณะการแพทยแผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
10. นายแพทยภูริทัต  แสงทองพานิชกุล 

โรงพยาบาลราชพิพัฒน 
11. นายแพทยโสภณ  เอ่ียมศิรินุกูล 

The skin clinic 
12. นายแพทยวสุ  ปยะศิริศิลป 

โรงพยาบาลราชพิพัฒน 
13. แพทยหญิงสุนิสา  เฮงศิริ 

โรงพยาบาลราชพิพัฒน 
14. นายแพทยดิเรก  ภาคกุล 

โรงพยาบาลบางคลา 
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15. แพทยจีนดรุณี  กิจนิกร 
โรงพยาบาลบางคลา 

 
ลามแปลภาษา 

1. นายแพทยธวัช  บูรณถาวรสม 
2. แพทยหญิงธนันต  ศุภศิริ 
3. แพทยจีนนภษร  แสงศิวะฤทธิ์ 
4. แพทยจีนหวัง  เสี่ยวเทา 
5. แพทยจีนลิขิตา  ทองแยม 
6. แพทยจีนอัจฉราภรณ สุริเมือง 

 
ปฐมนิเทศ โดย 

1. นายแพทยธวัช  บูรณถาวรสม 
2. นายแพทยสมคิด  ปยะมาน 
3. นายแพทยวิรัตน  เตชะอาภรณกุล 
4. แพทยจีนสมชาย  จิรพินิจวงศ 

 
รายช่ือผูผานการอบรม ฯ จํานวน 32 คน ดังนี้ 

1. แพทยหญิงกมลวรรณ  เดชะวรวุฒิ  โรงพยาบาลลาดยาว 

2. แพทยหญิงกอบกาญจน  กุลสุจริต   โรงพยาบาลคําชะอี 

3. แพทยหญิงกัลยาณี  อัครชิโนเรศ  โรงพยาบาลปาซาง 

4. นายแพทยไกรฤกษ  ไพรสนิท   รพ.พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 

5. นายแพทยคณิต  ตันติชัยวนิช  โรงพยาบาลระยอง 

6. นายแพทยคณินทร  กีรติพงคไพบูลย  รพ.ปาตอง 

7. แพทยหญิงจุฬานี  ฟกแฟง   รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย 

8. นายแพทยชวกิจ  ดีอวม   รพ.พยุหะคีรี 

9. แพทยหญิงณิชารีย  จักรแกว   รพ.ฝาง 

10. แพทยหญิงดวงพร  ขัตตินานนท  รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแกว 

11. แพทยหญิงนฤมล  สวรรคปญญาเลิศ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

12. แพทยหญิงบุษราลักษณ  ธนวัฒนาเจริญ  add life anti aging center 

13. นายแพทยปรมะ  ประทุมมาศ  absolute health clinic 

14. แพทยหญิงปานขวัญ  ธรรมสกุลศิริ  รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ จ.ชลบุรี 

15. แพทยหญิงปยะรัฐ  บุญเหลือ  สุขเจริญคลินิก 

16. ดร.นพ.ปยะวงศ  เศรษฐวงศ  สมวงศการแพทย 

17. แพทยหญิงพรทิพย  เพชรมณี  รพ.เทพา 

18. แพทยหญิงพัชรีภรณ  จันทอุตสาห  รพ.กลาง 

19. แพทยหญิงพิมพชนก  สุนทร   รพ.รองกวาง 
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20. แพทยหญิงแพรวพรรณ  พรมยศ   รพ.ศรีสมเด็จ 

21. แพทยหญิงรัชฎาพร  สีลา   รพ.เกษตรวิสัย 

22. แพทยหญิงวรรณิศา  สุขอุม   รพ.สังขะ 

23. แพทยหญิงวาสิฏฐี  คุรุชาคร   - 

24. แพทยหญิงวิภา  สุวรรณชีวะศิริ  รพ.ไชยปราการ 

25. นายแพทยสรศักดิ์  ศุภผล   รพ.รามาธิบดี 

26. แพทยหญิงสิริกานต  เอกอภิวงศ  รพ.พัทลุง 

27. แพทยหญิงสุพิชชา  แสงทองพราว  รพ.สายไหม 

28. แพทยหญิงสุภัทรา  คันติโต   ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก ม.มหิดล 

29. นายแพทยสุรศักด  สุขสงวน   รพ.ชะอํา 

30. นายแพทยอนันต  ชาติศิริพัฒนา  รพ.บึงกาฬ 

31. แพทยหญิงอาภา  สัตยสัณยสกุล  รพ.ราชพิพัฒน 

32. แพทยหญิงฉันทนา  หมอกเจริญพงศ  สถาบันมะเร็งแหงชาติ   

ผลการดําเนินงาน 
 แพทยท่ีผานการอบรมจํานวน 32 คน เขาใจและใชหลักการแพทยแผนจีนในการวินิจฉัยโรคกอนการ
ฝงเข็มและรักษาโรคดวยการฝงเข็ม โดยใชจุดฝงเข็ม 150 จุด ในการรักษาอาการและโรคท่ีพบบอย 25 โรค 
ไดอยางปลอดภัย ไดมาตรฐานและประหยัด ซ่ึงบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ ผูเขาอบรมไดมีการศึกษาดู
งาน 4 ครั้ง ฝกภาคปฏิบัติ และสอบภาคปฏิบัติในสถานพยาบาลตางๆ ท้ังในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ
ตางจังหวัด จํานวน 12 ครั้ง โดยอยูในความควบคุมของวิทยากรท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญดานการฝงเข็ม 
หลังการอบรมมีการประเมินผูเขาอบรมโดยการสอบภาคปฏิบัติ ผูเขาอบรมผานเกณฑการประเมินและสอบ
ผานภาคทฤษฎีรอยละ 78.96 สอบผานภาคปฏิบัติรอยละ 95.6 และสรุปการเขาเรียนเฉลี่ยรอยละ 91.06
ซ่ึงผานเกณฑการประเมินตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจ  

ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ รอยละ 80.13 ดานผูใหบริการ(วิทยากร) รอยละ 
95.61 ดานอํานวยความสะดวก(เอกสารและตําราประกอบการเรียน) รอยละ 82.6 ดานคุณภาพการ
ใหบริการรอยละ 80.65 ความพึงพอใจเฉลี่ยคิดเปนรอยละ ๘๔.๗๕ สวนดานการนําความรูท่ีไดรับจากการ
อบรมไปปฏิบัติไดตามมาตรฐาน/ประโยชน คิดเปนรอยละ 84.12 
 
ปญหา อุปสรรค และเง่ือนไขความสําเร็จ 

1. การสื่อสารกับอาจารยผูสอนเปนไปดวยความลําบาก การเรียนการสอนของไทยและจีนตางกันบาง 
ภาษาไทยและภาษาจีนก็มีท่ีมาตางกัน คําบางคําของภาษาจีนก็ยากท่ีจะอธิบายเปนภาษาไทยเพราะแตกตาง
กันท่ีวัฒนธรรม 
 
 
 
 



-12- 
 

ขอเสนอแนะ 
1. ลําดับการสอนอยากใหปรับเนื้อหา สอนหลักการพ้ืนฐานแผนจีนใหเขาใจกอนแลวคอยเริ่มสอน

เรื่องจุด 
2. การสอบ เนื้อหาเก่ียวกับจุดบางเรื่องลึกมาก เอาไปใชไมได การสอบซอมไมควรออกขอสอบยาก 
3. การอบรมตางประเทศ ทางหนวยงานควรเปนผูเลือกบริษัททัวร และจัดโปรแกรมท่ีจะไปอบรมดู

งาน รวมท้ังเสนอราคามาเลย ไมควรใหนักเรียนมาจัดการเพราะความตองการของนักเรียนแตละคนไมตรงกัน 
และการประสานงานตองตลอดเวลา บางครั้งรบกวนเวลาเรียนและเวลาพักคอนขางมาก 

4. ควรมีความเด็ดขาดในการบังคับใหนักเรียนตองไปศึกษาดูงานท่ีตางประเทศ 
5. ครั้งแรกท่ีออกฝกภาคปฏิบัติ ควรเลือก case มาเพ่ือเปนตัวอยาง และใหอาจารยสอนกอนตั้งแต

ซักประวัติ ตรวจรางกาย เปยนเจิ้ง ฝงเข็มใหดู ลนยาใหดู เจาะปลอยเลือดใหดู ใหนักเรียนฝกทําเองใหท่ัวถึง 
ครอบแกวใหดูและใหทําเอง เพราะวา case ยังไมเคยดู เชน การเจาะปลอยเลือดตาจุย 

6. การอบรมเห็นควรเปนทฤษฎี จุดฝงเข็ม การปฏิบัติ นาจะดีกวา 
7. ควรถายเอกสารหนังสือเรียนแจกใหฟรี 
8. ควรมีการแนะนําสถานท่ีพัก สําหรับผูท่ีอยูตางจังหวัด/เดินทางไกล เพ่ือความสะดวกในการ

เดินทาง 
9. การเรียน ชั่วโมงเรียนอัดแนนเกินไป ทําใหนักเรียนรูสึกลาและรับไมทัน เครียดระหวางเรียนและ

สอบเพราะไมเขาใจ 
10. อยากใหมีการสง power point ใหผูแปลรับทราบหัวขอกันกอน คิดวาจะทําใหการแปลราบรื่น

และเขาใจมากข้ึน 
11. อยากใหเพ่ิมชั่วโมงในคาบปฏิบัติ 
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ภาพกิจกรรม 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 



-14- 
 

ศึกษาดูงาน 
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ฝกภาคปฏิบัติ 
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สอบภาคปฏิบัติ 
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ศึกษาดูงานท่ีมหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเทียนจิน 
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