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สถาบันการแพทยไทย-จนี  

Institute of Thai - Chinese Medicine 

คําจํากัดความ 

การแพทยแผนจีน หมายถึง การกระทําตอมนุษยเก่ียวกับการตรวจ การวินิจฉัย การบําบัดโรค การ
ปองกันโรค หรือการฟนฟูสมรรถภาพของรางกายตามศาสตรและความรูแบบแพทยแผนจีนท่ีถายทอดและ
พัฒนาสืบตอกันมา หรือตามการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรการแพทยแผนจีน
ไมต่ํากวา ๕ ป ท่ีคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะใหการรับรอง 

พ.ศ. ๒๕๔๓ อนุญาตใหบุคคลท่ีผานการประเมินใหสามารถประกอบโรคศิลปะดวยศาสตร
การแพทยแผนจีนในประเทศไทย ตามมาตรา ๓๑ แหง พระราชบัญญัติการประกอบ
โรคศิลปะ 

พ.ศ. ๒๕๔๘ เริ่มผลักดันการรับรองสาขาการแพทยแผนจีน โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา
การแพทยแผนจีน ตามมาตรา ๕ (๕) แหงพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศพระราชกฤษฎีกา ณ วันท่ี ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดใหสาขา
การแพทยแผนจีน เปนสาขาการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติการประกอบ
โรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีผลบังคับใชวันท่ี ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับท่ี ๔) ณ วันท่ี ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. 
๒๕๕๖ แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕ 

 

ประวัติความเปนมา 

• วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๘  

•            จัดตั้ง “ศูนยความรวมมือการแพทยไทย-จีน” สังกัดกรมการแพทย เพ่ือพัฒนาศาสตรการแพทยแผน
จีนใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสม เพ่ือเปนทางเลือกในการดูแลสุขภาพของคนไทยรวมกับการแพทย
แผนปจจุบันและการแพทยแผนไทย และเปนหนวยงานประสานความสัมพันธระหวางไทยและจีนของกระทรวง
สาธารณสุขท้ังสองประเทศ 

• วันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕  
 ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ใหศูนยความ
รวมมือไทย-จีน เปนกลุมหนึ่งในกองการแพทยทางเลือก 

• วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗  
 มีคําสั่งกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ท่ี ๑๕๘/๒๕๔๗ ใหศูนยความรวมมือ
การแพทยไทย-จีน เปนสถาบันระดับกอง ในสังกัดกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก และ
ไดกําหนดชื่อใหมวา “สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต”  

  

 

 

๑.๑ ขอมูลพ้ืนฐานของสถาบันการแพทยไทย-จีน  
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 วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖  
            มีคําสั่งกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ท่ี ๔๑๔/๒๕๕๖ ใหสถาบันการแพทย
ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนหนวยงานภายในมีฐานะเทียบเทากอง ในสังกัดกรมพัฒนาการแพทยแผน
ไทยและการแพทยทางเลือก และไดกําหนดชื่อใหมวา “สถาบันการแพทยไทย-จีน” อักษรยอ “สทจ” 

           วันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘  
           มีคําสั่งกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ท่ี ๔๘๒/๒๕๕๘ ใหสถาบันการแพทย
ไทย-จีน เปนหนวยงานภายในมีฐานะเทียบเทากอง ในสังกัดกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก อักษรยอ “สพจ”และกําหนดเลขหนังสือของหนวยงาน “ท่ี สธ ๐๕๐๕” 

 
วิสัยทัศน  

เปนองคกรหลักในการพัฒนาการแพทยแผนจีนในประเทศไทยเพ่ือผสมผสานเขาสูระบบสุขภาพ 
 
พันธกิจ 

๑. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการแพทยแผนจีนในประเทศไทย เพ่ือผสมผสานการแพทยแผนจีน      
ท่ีเหมาะสมเขาสูระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทย 

๒. ประสานความรวมมือดานการแพทยและการสาธารณสุขระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

บทบาทหนาท่ี  (คําสั่งกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ท่ี ๔๘๔/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๒๙    
กันยายน ๒๕๕๘) 

1. ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนาและถายทอดองคความรูเทคโนโลยีดานการแพทยแผนจีนใหแก
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน  

2. กําหนด พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน และเสนอแนะเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภคดานการแพทย
แผนจีน 

3. พัฒนารูปแบบ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดใหมีบริการสุขภาพดานการแพทย
แผนจีนท่ีเหมาะสมเพ่ือผสมผสานเขาสูระบบบริการสุขภาพ  

4. จัดทําตําราเอกสารวิชาการรวมกับมหาวิทยาลัย สนับสนุนสมาคมวิชาชีพในการประชุมวิชาการ 
สนับสนุนผูประกอบการดานผลิตภัณฑ และประสานความรวมมือระหวางประเทศดานการแพทย
แผนจีน 

5. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ
มอบหมาย  

ประเด็นยุทธศาสตร ป ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 
๑. ศึกษาวิจัย และพัฒนาองคความรูศาสตรการแพทยแผนจีนในประเทศไทยใหไดมาตรฐานสากล 
๒. กําหนด พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการใหบริการการแพทยแผนจีน เพ่ือใหไดรูปแบบท่ี

เหมาะสมในการผสมผสานเขาสูระบบสุขภาพไทย 
๓. ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานการแพทยแผนจีนในประเทศไทย 
๔. ประสานความรวมมือดานการแพทยแผนจีนท้ังในและตางประเทศ 
๕. เรงรัดพัฒนาระบบสารสนเทศดานการแพทยแผนจีนในประเทศไทย 
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โครงสรางขององคกรและอัตรากําลัง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
สถาบันการแพทยไทย-จีน ไดมีการจัดแบงโครงสรางการบริหารงานออกเปน 3 กลุม คือ กลุมงาน

บริหาร กลุมงานบริการ และกลุมงานวิชาการ โดยมีอัตรากําลัง จํานวน ๒๐ คน ประกอบดวย ขาราชการ 
จํานวน ๙ อัตรา พนักงานราชการ จํานวน ๓ อัตรา และลูกจางเหมาบริการ จํานวน ๘ อัตรา ดังนี้ 

ขาราชการ  

๑. นายแพทยชํานาญการพิเศษ   ๑  อัตรา  

๒. นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ ๑  อัตรา 

๓. นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  ๓  อัตรา 

๔. นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  ๑  อัตรา 

๕. เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน   ๑  อัตรา 

๖. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  ๑  อัตรา 

๗. เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   ๑  อัตรา 

พนักงานราชการ   
๑. นักวิชาการสาธารณสุข   ๑  อัตรา 
๒. เจาหนาท่ีวิเทศสัมพันธ   ๑  อัตรา 
๓. เจาพนักงานธุรการ    ๑  อัตรา 

ลูกจางเหมาบริการ   
๑. เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป   ๕  อัตรา 
๒.   เจาหนาท่ีคอมพิวเตอร   ๑  อัตรา 
๒. เจาหนาท่ีธุรการ    ๑  อัตรา 
๓. พนักงานขับรถยนต    ๑  อัตรา 

 

 

สถาบันการแพทยไทย-จีน  

กลุมงานบริหาร กลุมงานบริการ 

ฝายแผนงานงบประมาณและประเมินผล 

ฝายบริหารงานท่ัวไป 

กลุมงานวิชาการ 
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ท่ีตั้งสํานักงาน 

 อาคาร ๒ ชั้น ๕ ตึกกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข           
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐  โทรศัพท ๐๒-๑๔๙-๕๖๗๖ และ ๐๒-๑๔๙-๕๖๗๗   
โทรสาร ๐๒-๑๔๙-๕๖๗๗ 

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

E-mail Address:  

 thaichinesemedicine@gmail.com 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สถาบันการแพทยไทย-จีน ไดรับงบประมาณจากกรมพัฒนา

การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก จํานวน 3,787,143.99 บาท (สามลานเจ็ดแสนแปดหม่ืน

เจ็ดพันหนึ่งรอยสี่สิบสามบาทเกาสิบเกาสตางค) แบงเปน  

- งบเงินอุดหนุน       ๑๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
- งบดําเนินงาน    2,841,380.00 บาท 
- งบรายจายอ่ืน      735,763.99  บาท  
- งบกองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย ๙๐,๐๐๐.00  บาท 
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ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สถาบันการแพทยไทย-จีน ไดจัดทําแผนการดําเนินงาน รวม        

จํานวน ๖ โครงการรวม Fixed cost โดยไดรับงบประมาณจัดสรรหมวดงบดําเนินงาน รวมท้ังสิ้น จํานวน 

2,841,380.00 บาท (สองลานแปดแสนสี่หม่ืนหนึ่งพันสามรอยแปดสิบบาทถวน)  

   

๑.๒ แผนปฏิบัติราชการของสถาบันการแพทยไทย-จีน  
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  แผนปฏิบัติการปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ สถาบันการแพทยไทย-จีน 

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
 

รหัส 
โครงการ 

กลุมงาน 
  

ลําดับ 
โครง 

การ 

 
แผนงาน/โครงการ / 

กิจกรรม 

จํานวน 
โครงการ 

หมวด 
งบประมาณ รวมท้ังส้ิน 

  
จําแนกรายไตรมาส (บาท) 

  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

    

  Service Hub 
(Country Strategy ) 

2             

082121102 

  

1 โครงการพัฒนา

คุณภาพมาตรฐานและ

คุมครองผูบริโภคดาน

การแพทยแผนจีน  

   งบดําเนินงาน 700,000.00 81,820.00 385,000.00 149,180.00 84,000.00 

 งบรายจายอ่ืน          

    
  Academic  Hub ๔             

083121401 

  

๒ โครงการจัดทํา
พจนานุกรมศัพท
การแพทยแผนจีน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

  งบดําเนินงาน 416,280.00 30,000.00 168,300.00 45,000.00 172,980.00 

 
 
 

 

          

083121402 

  

๓ โครงการจัดการความรู
การฝงเข็มรวมรักษา
โรค ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   งบดําเนินงาน 370,000.00 15,000.00 223,280.00 45,000.00 86,720.00 

งบรายจายอ่ืน          
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รหัส 
โครงการ 

กลุมงาน 
  

ลําดับ 
โครง 

การ 

 
แผนงาน/โครงการ / 

กิจกรรม 

จํานวน 
โครงการ 

หมวด 
งบประมาณ รวมท้ังส้ิน 

  
จําแนกรายไตรมาส (บาท) 

  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

083121403 
  

  

๔ โครงการพัฒนา
เครือขายการแพทย
แผนจีนและการแพทย
ผสมผสาน 

   งบดําเนินงาน 
  

560,000.00 
  

70,000.00 
  

190,000.00 
  

217,000.00 
  

83,000.00 
  

083121404 

  

๕ โครงการประชุม
วิชาการไทย-เซ่ียงไฮ 
ครั้งท่ี 8 และการ
ประชุมคณะกรรมการ
ความรวมมือดาน
วิชาการไทย-เซ่ียงไฮ 
ครั้งท่ี 8 

   งบดําเนินงาน 315,100.00 7,000.00 19,000.00 289,100.00 0.00 

   
Support function ๑ 

      

082121201   
๖  Fixed cost    งบดําเนินงาน 480,000.00 117,449.90 120,849.90 120,849.90 120,850.30 

    
  รวม     2,841,380.00 321,269.90 1,106,429.90 866,129.90 547,550.30 

หมายเหตุ งบรายจายอ่ืน จํานวน  735,763.99 บาท เบิกจายจากสํานักยุทธศาสตร  กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

 

 



สถาบันการแพทยไทย-จีน / รายงานผลการดําเนินงานประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  หนา  ๘ 

โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ของสถาบันการแพทยไทย-จีน 

 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
โครงการตามแผนปฏิบัติการ    

1. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและคุมครองผูบริโภค
ดานการแพทยแผนจีน 

700,000.00 บุญใจ  
ลักขณา 

 

2. โครงการจัดทําพจนานุกรมศัพทการแพทยแผนจีน 416,280.00 นพ.ธวัช, ฐิตารัตน  
3. โครงการจัดการความรูการฝงเข็มรวมรักษาโรค 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
370,000.00 นพ.ธวัช, ยุพาวดี  

อรุณี, ฐิตารัตน 
 

4. โครงการพัฒนาเครือขายการแพทยแผนจีนและการแพทย
ผสมผสาน 

560,000.00 
 

วลัยลักษณ  

5. โครงการประชุมวิชาการไทย-เซ่ียงไฮ ครั้งท่ี 8 และการ
ประชุมคณะกรรมการความรวมมือดานวิชาการไทย-เซ่ียง
ไฮ ครั้งท่ี 8 

315,100.00 ลักขณา  

๖. โครงการพัฒนาหนวยงาน (Fixed cost) 480,000.00 ยุพาวดี,  อรุณี    
 ฐิตารัตน       
อุทัยทิพย      

 

รวม 2,841,380.00   
 


