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๑. ยุทธศาสตรกรม Service hub  

๒. รหัสโครงการ  08121102  

๓. แผนปฏิบัติราชการ 
   ในแผนปฏิบัติราชการ     ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   นอกแผนปฏิบัติราชการ   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๔. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สถาบันการแพทยไทย-จีน  

๕. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร           1,607,363.28   บาท      
 แบงเปน  - งบดําเนินงาน  1,105,089.29 บาท     

- งบรายจายอ่ืน     502,273.99  บาท   
    งบประมาณท่ีใชจริง           1,607,363.28 บาท  
 แบงเปน  - งบดําเนินงาน  1,105,089.29 บาท     

- งบรายจายอ่ืน     502,273.99  บาท   
   คงเหลือเงินในโครงการ        0.00 บาท 
 แบงเปน  - งบดําเนินงาน       0.00 บาท 

- งบรายจายอ่ืน                0.00 บาท        
แหลงท่ีมาของงบประมาณ         งบประมาณปกติกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

๖. หลักการและเหตุผล 
 

สาธารณรัฐประชาชนจีนไดจัดทํามาตรฐานการแพทยแผนจีนในระดับนานาชาติข้ึน โดยดําเนินการใน
รูปแบบของคณะกรรมการ ISO/TC 249 ซ่ึงประเทศไทยไดสมัครเขารวมเปนสมาชิกองคการระหวางประเทศวา
ดวยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization, ISO) และไดเขารวมเปนสมาชิกในการ
ทํางานท่ีสามารถแสดงความคิดเห็นไดในท่ีประชุม (Participating member หรือ P-member) โดย
คณะกรรมการวิชาการ ISO/TC 249 ไดกําหนดกรอบในการดําเนินการจัดทํามาตรฐานการแพทยแผนจีน ISO/TC 
249 ไว ๖ ดาน  ไดแก ๑) ดานคุณภาพและความปลอดภัย ๒) ดานขอมูลขาวสาร ๓) ดานการฝกอบรม ๔) ดาน
หลักสูตรการศึกษา ๕) ดานการพัฒนาบุคลากร และ ๖) ดานการศึกษาวิจัย ตามลําดับ โดยจะดําเนินการดาน
คุณภาพและความปลอดภัยกอนเปนลําดับแรก ซ่ึงในการดําเนินการดานคุณภาพและความปลอดภัยนั้นทาง
คณะกรรมการวิชาการ ISO/TC 249  ไดดําเนินการในรูปของคณะทํางานยอย ๕ คณะ (WG1- WG5) ไดแก  
๑. คุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพรและการแปรรูปแบบดั้งเดิม (Quality and safety of raw 
material and traditional processing ) ๒. คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ (Quality and 
safety of manufactured TCM product) ๓. คุณภาพและความปลอดภัยของเข็มท่ีใชในการฝงเข็ม (Quality 
and safety of acupuncture needles ) ๔. คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑอ่ืนๆ ท่ีไมใชเข็ม 
(Quality and safety medical devices other than acupuncture needles) และ ๕. คุณภาพและความ
ปลอดภัยเรื่องขอมูลขาวสารดานการแพทยแผนจีน (Informatics of TCM) โดยใหประเทศท่ีเปนสมาชิกตางๆ
หมุนเวียนกันเปนเจาภาพในการจัดประชุม ซ่ึงไดมีการประชุมไปแลวท้ังหมด ๕ ครั้ง ในปนี้จะเปนการประชุมครั้งท่ี 
๖ ซ่ึงในการประชุมท้ัง ๕ ครั้งท่ีผานมา มีการดําเนินการพัฒนาการแพทยแผนจีนในดานตางๆ และประกาศเปน

โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและคุมครองผูบริโภคดานการแพทยแผนจีน 
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มาตรฐานการแพทยแผนจีนในระดับนานาชาติไปแลว ๒ เรื่องคือ ๑) Traditional Chinese medicine -- 
Ginseng seeds and seedlings -- Part 1: Panax ginseng  ๒) Sterile acupuncture needles for single 
use  และอยูระหวางการดําเนินการพัฒนาอีกหลายเรื่อง ใน ๕ คณะทํางานยอย  

 

การพัฒนามาตรฐานการแพทยแผนจีนในประเทศไทย ถือเปนหนึ่งใน ๘ ของบทบาทหนาท่ีสถาบัน

การแพทยไทย-จีน กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก โดยสถาบันฯ ไดดําเนินการพัฒนา

มาตรฐานการแพทยแผนจีนในประเทศไทย มาเปนลําดับ โดยแบงเปน ๕ ข้ันตอน คือ ๑) การรวบรวมขอมูลดาน

การแพทยแผนจีน ๒) การจัดการความรูดานการแพทยแผนจีนในประเทศไทย ๓) การกําหนดมาตรฐานการแพทย

แผนจีนในประเทศไทย ๔) การบูรณาการเขาสูระบบสุขภาพ ๕) การผสมผสานระหวางการแพทยแผนจีนและ

การแพทยแผนปจจุบัน ในสวนของการกําหนดมาตรฐานการแพทยแผนจีนในประเทศไทย จัดแบงเปนมาตรฐาน 

๑) มาตรฐานดานหลักสูตร การเรียนการสอน และการอบรม ๒) มาตรฐานคําศัพทท่ีใชบอยในทางคลินิก 

๓) มาตรฐานสถานพยาบาลการแพทยแผนจีน ๔) มาตรฐานการตรวจรักษาทางการแพทยแผนจีน ๕) มาตรฐาน

สมุนไพรจีน  และผลิตภัณฑจากสมุนไพรจีน  ๖) มาตรฐานเข็มฝงเข็ม วัสดุและ เครื่องมือท่ีใชในการแพทยแผนจีน 

๗) มาตรฐานดานสารสนเทศ  ดานการแพทยแผนจีน  ซ่ึงท่ีผานมาสถาบันฯ ไดจัดทํามาตรฐานการแพทยแผนจีน

ในประเทศไทยในดานตาง ๆ ท่ีกลาวมา ไดแก การจัดทําตําราการเรียนการสอนดานการแพทยแผนจีน (ตํารา

ศาสตรการแพทยแผนจีน ตําราฝงเข็ม รมยา และตํารับยาสมุนไพรจีนท่ีใชบอยในประเทศไทยฯลฯ) มาตรฐาน

หลักสูตรการอบรมการฝงเข็ม ๓ เดือนสําหรับแพทยแผนปจจุบัน มาตรฐานหลักสูตรผูชวยแพทยแผนจีนสําหรับ

กลุมผูรวมพัฒนาชาติ การจัดทําพจนานุกรมศัพทการแพทยแผนจีน เลม ๑ ตําราฝงเข็มรวมรักษาในกลุมโรคตาง ๆ  

แนวทางการจัดบริการฝงเข็มในสถานบริการของรัฐ และมาตรฐานสมุนไพรจีนท่ีใชบอยในประเทศไทย เลม ๑ 

ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินงานพัฒนามาตรฐานการแพทยแผนจีนในประเทศไทย เปนไปอยางตอเนื่องสถาบัน

การแพทยไทย-จีน  จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน และคุมครองผูบริโภคดานการแพทยแผนจีนข้ึน  

เพ่ือพัฒนาการแพทยแผนจีนในประเทศไทยใหสอดคลองกับมาตรฐานการแพทยแผนจีนในระดับสากล  สําหรับ

โครงการนี้ตอบประเด็นยุทธศาสตรของกรม ฯ ในเรื่องพัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือก ใหมีคุณภาพและมาตรฐาน และเสริมสรางศักยภาพของเครือขายผูใหบริการดานการแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือก และสอดคลองกับหลักการ ทิศทาง และแนวทางสําคัญของการปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใต

การปฏิรูปประเทศไทย ของสมัชชาสุขภาพครั้งท่ี ๖ เม่ือวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ขอท่ี ๒.๔ สงเสริมการพัฒนา

และการใชการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และภูมิปญญาทองถ่ินดานสุขภาพในการบริการสุขภาพให

เขมแข็ง มีคุณภาพและแพรหลาย และสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุขในการ

สนับสนุนการบูรณาการการแพทยแผนไทยและสมุนไพรเขาสูระบบบริการสุขภาพอยางครบวงจร โดยการสงเสริม 

สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนในการพัฒนาสุขภาพ ท่ีเนนการปองกันมากกวาการรักษา   

๗. วัตถุประสงค 

7.1 เพ่ือพัฒนามาตรฐานการแพทยแผนจีนดานตาง ๆ ในประเทศไทยใหสอดคลองกับมาตรฐาน

การแพทยแผนจีนในระดับสากล  

7.2 เพ่ือจัดทํามาตรฐานการแพทยแผนจีนในประเทศไทยดานสมุนไพร และผลิตภัณฑจากสมุนไพร  

7.3 เพ่ือคุมครองผูบริโภคดานการแพทยแผนจีน ในประเทศไทย 

7.4 เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการดานการแพทยแผนจีน  
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๘. เปาหมาย 

๘.๑ การเขารวมพัฒนามาตรฐานการแพทยแผนจีนในระดับนานาชาติในดานตาง ๆ จํานวนไมนอยกวา 

๑๐ เรื่อง  

๘.๒ มาตรฐานการแพทยแผนจีนในประเทศไทยดานสมุนไพร และผลิตภัณฑจากสมุนไพร จํานวน ๑ 

เรื่อง ( มาตรฐานสมุนไพรจีนท่ีใชบอยในประเทศไทย เลม ๒)  

๙. ผลการดําเนินงาน 
9.1 จัดทําโครงการฯ ตามหนังสือท่ี สธ ๐๕๐๕.๐๑/๑๑๗๑ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ และไดแตงตั้ง

คณะทํางานจัดทําพจนานุกรมศัพทการแพทยแผนจีน ตามคําสั่งกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก ท่ี 513/2557 ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2557 

9.2 จัดประชุมคณะกรรมการ /คณะทํางานเพ่ือพิจารณามาตรฐานการแพทยแผนจีนในระดับนานาชาติ
ในดานตางๆ  ๕ ดาน จํานวน ๔  ครั้ง ครั้งท่ี ๑ วันท่ี  ๙  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ  
๒๕๕๘  ครั้งท่ี ๓ วันท่ี ๑๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ และครั้งท่ี ๔ ในวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘   

9.3 ประสานงานและจัดสงผลการเขารวมพัฒนามาตรฐานการแพทยแผนจีนในระดับนานาชาติแก
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เพ่ือสงตอไปยังสํานักงานเลขาธิการ ISO/TC 249 สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน  จํานวน ๑๑ เรื่อง ดังนี้  
9.3.1 N247 Test Method for acupuncture needles for single use on electrical stimulation   

9.3.2 N 248 Infrared moxibustion-like instrument   

9.3.3 N 251 Electrical resistance detector at acupuncture points 

9.3.4 N 252 Facial imaging device - face  information acquisition  instrument 

9.3.5 N 253 Computerised tongue image analysis system Part 2: Light environment   

9.3.6 N 254 Computerized tongue image analysis system – Part 1 : General requirements  

9.3.7 N 256 Infection control for acupuncture treatment   

9.3.8 N 264 Abdominal Physiological Parameter Detector  

9.3.9 ISO/DIS 18665 Herbal decoction apparatus       

9.3.10 ISO/DIS 18666 General requirements of  moxibustion  devices  

9.3.11 N265 Artemisiae Argyi Folium — Part 1: Artemisia argyi Lévl. et Vant.  

9.4 เขารวมประชุมคณะกรรมการวิชาการ ISO /TC 249 ระหวางประเทศสมาชิก ครั้งที่ ๖ 
เ ม่ือ วันท่ี ๑ – ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘  ณ กรุงปกก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

9.5 ประชุมคณะทํางานเพื่อจัดทําขอกําหนดมาตรฐานสมุนไพรจีนในประเทศไทย  จํานวน 
๑๖ ชนิด จํานวน ๒๑ ครั้ง 

9.6 ไดตนฉบับหนังสือมาตรฐานสมุนไพรจีน จํานวน 16 ชนิด  
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๑๐. ปญหา อุปสรรค 

 ขาดนักวิเทศสัมพันธในการติดตอประสานงานกับทางฝายจีน 

๑๑. ขอเสนอแนะ 

 ขอรับจัดสรรนักวิเทศสัมพันธ (ภาษาจีน) 
 
 

ภาพกิจกรรม 

 

 
 

 
 
 
  



สถาบันการแพทยไทย-จีน / ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  หนา ๑๓ 

 
 
 
๑. ยุทธศาสตรกรม Academic hub  

๒. รหัสโครงการ         083121401 

๓. แผนปฏิบัติราชการ      
   ในแผนปฏิบัติราชการ   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   นอกแผนปฏิบัติราชการ   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๔. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สถาบันการแพทยไทย-จีน  

๕. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร   452,049.๐๐    บาท  

    งบประมาณท่ีใชจริง    452,049.๐๐    บาท  

    คงเหลือเงินในโครงการ                      0  บาท 

 แหลงท่ีมาของงบประมาณ งบปกติกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

๖. หลักการและเหตุผล 
  

การแพทยแผนจีนไดเขามามีบทบาทรวมกับการแพทยแผนปจจุบันและการแพทยแผนไทยในการดูแล

สุขภาพของคนไทยมากวา ๒๐๐ ป กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการพัฒนาการแพทยทางเลือกสาขาตาง ๆ 

ท่ีจะนํามาใชในระบบสาธารณสุขของประเทศโดยปจจุบันการแพทยแผนจีนเปนวิชาชีพสาขาหนึ่งของการประกอบ

โรคศิลปะ 
 

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกเปนหนวยงานหลักของกระทรวงสาธารณสุข 
ในการพัฒนาการแพทยแผนจีนในประเทศไทยใหไดมาตรฐานสากล โดยพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานการ
ใหบริการ มาตรฐานสถานพยาบาล ฐานขอมูล และเครือขายการแพทยแผนจีนตลอดจนการผสมผสานการแพทย
แผนจีนเขาสู ระบบสุขภาพไทย ปจจุบันประเทศไทยมีแพทยจีนท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบโรคศิลปะ 
สาขาการแพทยแผนจีน ประมาณจํานวน ๖๐๐ คน มีแพทยแผนปจจุบันท่ีสําเร็จการอบรมหลักสูตรการฝงเข็ม     
๓ เดือน จากกระทรวงสาธารณสุขและกรมแพทยทหารบก ประมาณ ๑,๔๕๐ คน มีมหาวิทยาลัยท่ีเปดการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีหลักสูตรการแพทยแผนจีน จํานวน ๗ แหง(ขอมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) 

 

ศาสตรการแพทยแผนจีนประกอบดวยการใชยาจีน การฝงเข็มและการนวดทุยหนาเปนหลัก มีทฤษฎี 

หลักการวินิจฉัยและรักษาโรคท่ีแตกตางจากการแพทยแผนปจจุบัน โดยถือวามนุษยมีความเปนเอกภาพกับ

ธรรมชาติ กลาวคือ เม่ือฤดูกาล เวลา สถานท่ีเปลี่ยนแปลง ก็จะมีผลกระทบตอรางกาย ทําใหเกิดโรคตางๆ ข้ึน 

ศัพทการแพทยจีนเปนศัพทเฉพาะท่ีมีความลึกซ้ึงเนื่องจากมีพ้ืนฐานจากหลักปรัชญา วัฒนธรรมและศาสนา 

เปนศัพทท่ีมีรากฐานจากภาษาโบราณเปนสวนใหญ 
 

มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน เปนสถาบันวิชาชีพท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

ในดานการศึกษา การวิจัย และการรักษาโรคโดยใชการแพทยแผนจีนมาเปนเวลากวา ๕๙ ป กรมพัฒนา

การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกไดมีขอตกลงความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนาการแพทยแผนดั้งเดิม

โครงการจัดทําพจนานุกรมศัพทการแพทยแผนจีน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สถาบันการแพทยไทย-จีน / ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  หนา ๑๔ 

กับมหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเฉิงตู โดยสถาบันการแพทยไทย-จีน ในฐานะหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการพัฒนา

มาตรฐานศาสตรการแพทยแผนจีนในประเทศไทยไดรวมมือกับมหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเฉิงตูจัดทํา

โครงการ “การจัดทําพจนานุกรมศัพทการแพทยแผนจีน” ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้ึนเปนปแรก โดยได

จัดพิมพพจนานุกรมฉบับท่ี ๑ แลวปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เกิดภาวะวิกฤตน้ําทวมใหญ ทรัพยากรตางๆ  

ถูกนําไปใชในภารกิจเรงดวนเปนสวนใหญทําใหโครงการลาชาออกไปจนไมสามารถพิจารณาศัพทไดทัน

กําหนดเวลา จึงตองขยายระยะเวลาในการดําเนินการจากโครงการตอเนื่อง ๓ ป เปน ๕ ป โดยเม่ือสิ้นสุดโครงการ

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จะไดจํานวนศัพทรวมตั้งแตตน ๒,๕๐๐ คํา 

๗. วัตถุประสงค  

เพ่ือจัดทําพจนานุกรมศัพทการแพทยแผนจีน ใหเปนตําราอางอิงมาตรฐานในประเทศไทย 

๘. เปาหมาย 

 ไดรางตนฉบับพจนานุกรมศัพทการแพทยแผนจีนเลมท่ี ๒ จํานวน ๓๐๐ คํา 

๙. ผลการดําเนินงาน 
 9.1 ไดรับอนุมัติโครงการตามหนังสือท่ี สธ ๐๕๐๕.๐๑/๑๑๗๑ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ และได
แตงตั้งคณะทํางานจัดทําพจนานุกรมศัพทการแพทยแผนจีน ตามคําสั่งกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก ท่ี 513/2557 ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2557 โดยมี นายแพทยธวัช  บูรณถาวรสม 
ผูอํานวยการสถาบันการแพทยไทย-จีน เปนประธานคณะทํางาน ฯ  

 9.๒ จัดประชุมคณะทํางานจัดทําพจนานุกรมศัพทการแพทยแผนจีน จํานวน 16 ครั้ง  
 9.๓ จัดพิมพหนังสือพจนานุกรมศัพทการแพทยแผนจีน เลม ๒ จํานวน 1,500 เลม 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



สถาบันการแพทยไทย-จีน / ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  หนา ๑๕ 

๑๐. ปญหา อุปสรรค และเง่ือนไขความสําเร็จ 
 ไมมี 

๑๑. ขอเสนอแนะ 
          ไมมี  

 
 
 

ภาพกิจกรรม 
 



สถาบันการแพทยไทย-จีน / ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  หนา ๑๖ 

 
 
 
๑. ยุทธศาสตรกรม Academic hub 

๒. รหัสโครงการ         083121402   

๓. แผนปฏิบัติราชการ     
   ในแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   นอกแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๔. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สถาบันการแพทยไทย-จีน  

๕. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร           578,550.00   บาท      
 แบงเปน  - งบดําเนินงาน    345,060.00  บาท     

- งบรายจายอ่ืน    233,490.00  บาท   
    งบประมาณท่ีใชจริง            578,550.00   บาท     
 แบงเปน  - งบดําเนินงาน    345,060.00  บาท     

- งบรายจายอ่ืน    233,490.00  บาท   
   คงเหลือเงินในโครงการ       0.00  บาท 
 แบงเปน  - งบดําเนินงาน      0.00  บาท 

- งบรายจายอ่ืน               0.00  บาท       

แหลงท่ีมาของงบประมาณ งบปกติกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

๖. หลักการและเหตุผล  
 

การแพทยแผนจีนไดเขามามีบทบาทรวมกับการแพทยแผนปจจุบันในการดูแลสุขภาพของคนไทยมากวา

๒๐๐ ป ศาสตรการแพทยแผนจีนประกอบดวยการใชยาจีน การฝงเข็ม และการนวดทุยหนาเปนหลัก มีทฤษฎี 

หลักการวินิจฉัย และรักษาโรคท่ีแตกตางจากการแพทยแผนปจจุบัน โดยถือวามนุษยมีความเปนเอกภาพกับ

ธรรมชาติ กลาวคือ เม่ือฤดูกาล เวลา สถานท่ีเปลี่ยนแปลง ก็จะมีผลกระทบตอรางกาย ทําใหเกิดโรคตาง ๆ ข้ึน 

การฝงเข็มรมยาเปนศาสตรท่ีมีมาหลายพันป ไดรับความนิยมในประเทศจีนและประเทศตาง ๆ ท่ัวโลกในปจจุบัน 

โดยองคการอนามัยโลกไดจัดประเภทของโรคท่ีฝงเข็มรักษาไดเปน ๔ กลุม เฉพาะกลุมแรกท่ีมีหลักฐานเชิง

ประจักษวารักษาไดผลดีก็มีถึง ๒๘ โรค จึงเปนท่ีศรัทธาของผูปวยในการเลือกวิธีการรักษาท่ีเหมาะกับตนเอง  
 

ประเทศไทยมีการจัดหลักสูตรอบรมวิชาฝงเข็มรมยาใหกับแพทยตั้งแตป ๒๕๔๐ มีการจัดอบรมทุกป

จนถึงปจจุบันสามารถผลิตแพทยฝงเข็มเพ่ือใหการรักษาอยูท่ัวประเทศ ขณะเดียวกันไดเริ่มมีการเปดการเรียนการ

สอนปริญญาตรีหลักสูตรแพทยแผนจีนในสถาบันอุดมศึกษาตั้งแตป ๒๕๔๗ ประเทศไทยจึงมีการเรียนการสอนวิชา

ฝงเข็มอยางเปนระบบมาสิบกวาป ถือเปนศาสตรท่ีปฏิบัติไดไมยาก ถาไดรับการสอนและฝกภาคปฏิบัติมาอยางดี 

ใหผลการรักษาเปนท่ีนาพอใจ  

 

โครงการจัดการความรูการฝงเข็มรวมรักษาโรค ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สถาบันการแพทยไทย-จีน / ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  หนา ๑๗ 

ปจจุบันตําราฝงเข็มมีท้ังภาษาไทย อังกฤษและจีน โดยตําราภาษาไทยและอังกฤษสวนใหญอางอิงมาจาก

ตําราภาษาจีนเปนหลัก อีกท้ังตําราแทบท้ังหมดจะมีเนื้อหาท่ีกลาวถึงการแพทยแผนปจจุบันนอยมาก ในบทท่ี

กลาวถึงการรักษาพบวามีหลายโรคท่ีไมเปนท่ีนิยมในการรักษาดวยการฝงเข็ม แมจะมีชื่อจัดประเภทอยูใน

คําแนะนําขององคการอนามัยโลกวาเปนโรคท่ีรักษาไดดวยการฝงเข็ม สวนหนึ่งเนื่องจากเปนโรคท่ีพบไมบอย หรือ

เปนโรคท่ีสามารถรักษาไดดีดวยการแพทยแผนปจจุบันอยูแลว ประกอบกับงานวิจัยมีนอยมาก และไมไดรับการ

สอนโดยอาจารย ประสบการณของแพทยในประเทศไทยในการรักษาโรคเหลานี้จึงคอนขางนอยเนื่องจากขาด

ความม่ันใจ คณะผูจัดทําจึงเห็นควรท่ีจะมีหนังสือท่ีนําไปใชไดจริงสําหรับผูท่ีเรียนฝงเข็ม โดยมีเนื้อหาท้ังการแพทย

แผนปจจุบันและการแพทยแผนจีน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดเลือกเนื้อหาโรคท่ีพบบอยและแพทย

คอนขางมีประสบการณจํานวน ๘  โรคเพ่ือตีพิมพเผยแพรเปนเลมแรกเพ่ือใหผูท่ีเรียนวิชาฝงเข็มมีความเขาใจใน

โรคนั้น ๆ กอนท่ีจะพิจารณารักษาดวยการฝงเข็ม อันจะเปนประโยชนตอผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผูปวยใน

การตัดสินใจเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษา  

มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เปนสถาบันวิชาชีพท่ีมีความเชี่ยวชาญ

ในดานการศึกษา การวิจัย และการรักษาโรคโดยใชการแพทยแผนจีนมาเปนเวลากวา ๕๙ ป เปนมหาวิทยาลัยท่ีมี

โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงดานการฝงเข็มลนยามากท่ีสุดในประเทศจีนกรมพัฒนาการแพทยแผน

ไทยและการแพทยทางเลือกโดยสถาบันการแพทยไทย-จีน ในฐานะหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการพัฒนามาตรฐาน

ศาสตรการแพทยแผนจีนในประเทศไทยเห็นวาการจัดใหมีการแลกเปลี่ยนองคความรูและประสบการณซึ่งกันและ

กันระหวางผูเชี่ยวชาญจากประเทศไทยกับผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเทียนจินจะเกิดองค

ความรูท่ีไดจากการคนควางานวิจัยและจากประสบการณของท้ังสองฝาย จึงไดรวมมือกับมหาวิทยาลัยการแพทย

แผนจีนเทียนจินจัดทําโครงการ “การจัดการความรูดานการฝงเข็มรวมรักษาโรค” ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ข้ึนโดยเนนโรคท่ีพบบอย โรคท่ีองคการอนามัยโลกแนะนําวาการฝงเข็มไดผลดี โรคท่ีเปนปญหาสาธารณสุขของ

ประเทศ และโรคท่ีการแพทยแผนปจจุบันรักษาไมคอยไดผล เพ่ือตีพิมพเผยแพรใชประโยชนตอไป 

๗.  วัตถุประสงค 

เพ่ือจัดทําหนังสือ “ฝงเข็มรวมรักษาโรค เลมท่ี ๒” ใหเปนคูมือท่ีใชประโยชนไดจริงในประเทศไทย 

๘.  เปาหมาย 

ไดตนฉบับหนังสือ “ฝงเข็มรวมรักษาโรค เลมท่ี ๒” จํานวน ๘ โรค  

๙. ผลการดําเนินงาน 

9.1 ไดรับอนุมัติโครงการตามหนังสือท่ี สธ ๐๕๐๕.๐๑/๑๑๗๑ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ และได
แตงตั้งคณะทํางานจัดทําโครงการจัดการความรูการฝงเข็มรวมรักษาโรคปงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามคําสั่งกรม
พัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ท่ี 512/2557 ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2557 โดยมี
นายแพทยธวัช บูรณถาวรสม ผูอํานวยการสถาบันการแพทยไทย-จีน เปนประธานคณะทํางาน ฯ 

9.2 ดําเนินการจัดประชุมคณะทํางานจัดการความรูการฝงเข็มรวมรักษาโรคปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
จํานวน 13 ครั้ง 

9.๓ ได (ราง) หนังสือฝงเข็มรวมรักษาโรค เลมท่ี ๒ 
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10. ปญหา อุปสรรค และเง่ือนไขความสําเร็จ 
       ความยากลําบากในการแปลภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ศัพทมีความยากและบางคําหาคําภาษาไทยแทน
ไดยาก 
  
11. ขอเสนอแนะ 
 ไมมี 
 

ภาพกิจกรรม 
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๑. ยุทธศาสตรกรม Academic hub  

๒. รหัสโครงการ         083121403  

๓. แผนปฏิบัติราชการ     
   ในแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   นอกแผนปฏิบัติราชการ   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๔. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สถาบันการแพทยไทย-จีน  

๕. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร (งบดําเนินงาน) 518,748.11    บาท  

    งบประมาณท่ีใชจริง    517,748.11    บาท 

    คงเหลือเงินในโครงการ          1,000.00  บาท 

 แหลงท่ีมาของงบประมาณ งบปกติกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

๖. หลักการและเหตุผล  
 

การแพทยแผนจีนไดเขามามีบทบาทรวมกับการแพทยแผนปจจุบันและการแพทยแผนไทยในการดูแล
สุขภาพของคนไทยมากวา ๒๐๐ ป และมีแนวโนมสูงข้ึน ศาสตรการแพทยแผนจีนประกอบดวย การฝงเข็ม การใช
ยาจีน และการนวดทุยหนาเปนหลัก ซ่ึงมีทฤษฎี หลักการวินิจฉัยและรักษาโรคท่ีแตกตางจากการแพทยแผน
ปจจุบัน  ขอดีของการรักษาดวยการแพทยแผนปจจุบันคือ ไดผลเร็วและมีขอมูลวิทยาศาสตรสนับสนุนการใช  แต
มีขอเสียคือ อาจมีผลขางเคียงหรืออาการไมพึงประสงค  สวนการรักษาดวยศาสตรการแพทยแผนจีนมีขอดีคือ มี
ความปลอดภัยเพราะผานการใชในคนมานาน มีขอมูลเชิงประจักษ สามารถรักษาโรคเรื้อรังไดผลดี และมี
ผลขางเคียงนอย แตมีขอเสียคือ ขาดขอมูลวิทยาศาสตรสนับสนุนการใช อีกท้ังรูปแบบการใชไมสะดวก ขนาด
รับประทานสูงเพราะเปนสารจากธรรมชาติและไดผลชาดังนั้นหากสามารถใชจุดเดนของศาสตรแผนปจจุบันและ
แผนจีนมาผสมผสานในการรักษาโรค จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอระบบบริการสาธารณสุขของไทย 

 

ปจจุบันประเทศไทยมีแพทยแผนจีนท่ีไดรับหนังสือรับรองการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร
การแพทยแผนจีน จํานวน ๗๑๕ คน (ขอมูล ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)  แพทยแผนปจจุบันท่ีสําเร็จหลักสูตร
การฝงเข็ม ๓ เดือน ของกระทรวงสาธารณสุขและกรมแพทยทหารบก กระทรวงกลาโหม รวมประมาณ ๑,๓๐๐ 
คน (ขอมูล ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) และมีแนวโนมจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต ในดานผลิตบุคลากรแพทยจีน 
ปจจุบันมีสถาบันการศึกษาท่ีเปดหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการแพทยแผนจีน ๕ ป ในประเทศไทย ท่ี
คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนจีนใหการรับรองแลว ๗ แหง (ขอมูล ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)
ไดแก มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม วิทยาลัยนครราชสีมา มหาวิทยาลัย
แมฟาหลวง มหาวิทยาลัยเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยรังสิต นอกจากนี้ยังมีสถาบันฝกอบรม
หลักสูตรระยะสั้น/เฉพาะทางอีกหลายแหง เชน ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล คลินิกหัวเฉียว
ไทย-จีน แพทยแผนไทย เปนตน สําหรับสถานพยาบาลท่ีเปดใหบริการฝงเข็มในประเทศไทยมีท้ังสิ้น ๓๓๓ แหง 
ไดแก กรุงเทพมหานคร จํานวน ๓๗ แหง ภาคเหนือ (๙ จังหวัด) จํานวน ๔๒ แหง ภาคกลาง (๒๒ จังหวัด) จํานวน 

โครงการพัฒนาเครือขายการแพทยแผนจีนและการแพทยผสมผสาน 
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๙๕ แหง ภาคตะวันออก (๗ จังหวัด) จํานวน ๒๘ แหง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๑๙ จังหวัด) จํานวน ๗๕ แหง
ภาคใต (๑๔ จังหวัด) จํานวน ๓๙ แหง และภาคตะวันตก (๕ จังหวัด) จํานวน ๑๗ แหง (ขอมูล ณ วันท่ี ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๕ ) และในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ กระทรวงสาธารณสุข โดยกลุมเศรษฐกิจสุขภาพ 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สนับสนุนใหมีการแพทยผสมผสานระหวางการแพทยแผนจีนและการแพทยแผน
ปจจุบัน ในโรงพยาบาลนํารอง จํานวน ๓ แหง ไดแก โรงพยาบาลพระนั่งเกลา จังหวัดนนทบุรี โรงพยาบาล
นครปฐม จังหวัดนครปฐม และโรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี และจะขยายผลไปยังโรงพยาบาลท่ีมีความพรอม
ในจังหวัดอ่ืนๆ ในอนาคต 

สถาบันการแพทยไทย-จีนเปนหนวยงานระดับกองเปนการภายใน สังกัดกรมพัฒนาการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทหนาท่ีรับผิดชอบในการพัฒนามาตรฐานการแพทยแผน
จีนในประเทศไทย เพ่ือผสมผสานการแพทยแผนจีนท่ีเหมาะสมเขาสูระบบบริการสุขภาพไทย โดยมุงเนนถึงความ
ปลอดภัย มีประสิทธิผลและประหยัด และประสานความรวมมือดานการแพทยและการสาธารณสุขระหวางประเทศ
ไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนดังนั้นเพ่ือใหระบบบริการการแพทยแผนจีนและการแพทยผสมผสานของประเทศ
มีมาตรฐานองคความรูในดานวิชาการ การบริการ การวิจัย การพัฒนาบุคลากร และยาจากสมุนไพร และนําองค
ความรูท่ีไดไปสนับสนุนการบูรณาการระหวางการแพทยแผนจีนกับการแพทยแผนปจจุบันเพ่ือพัฒนารูปแบบใหม
ของการดูแลสุขภาพและการใหบริการดานสุขภาพจึงไดจัดทํา “โครงการพัฒนาเครือขายการแพทยแผนจีนและ
การแพทยผสมผสาน” ข้ึน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ ไดดําเนินการพัฒนาศักยภาพของ
เครือขายโดยการจัดมหกรรมฝงเข็มรองรับ Medical Hub ใน ๔ ภูมิภาคและเผยแพรความรูดานการแพทยแผน
จีน ใหแกกลุมเปาหมายตาง ๆ และในปงบประมาณ ๒๕๕๘ จะเปนการพัฒนางานวิจัยดานการแพทยผสมผสาน
เผยเพ่ือลดคาใชจายในการดูแลสุขภาพ  และพัฒนาระบบขอมูลขาวสารดานการแพทยแผนจีนในประเทศไทยเพ่ือ
นําขอมูลไปใชในการพัฒนาการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน รวมท้ังจัดบริการและเผยแพรความรู
ดานการฝงเข็มใหกับกลุมเปาหมายตางๆ 

๗. วัตถุประสงค 

     พัฒนาเครือขายการแพทยแผนจีนและการแพทยผสมผสานใหมีความเขมแข็งในดานวิชาการและบริการ  

๘.  เปาหมาย 
 8.1 จํานวนโรงพยาบาลและหนวยงานท่ีเขารวมโครงการ ไมนอยกวา ๕ แหง 

8.2 ระบบขอมูลการใหบริการการแพทยแผนจีนจํานวน ๑ เรื่อง (รหัสโรคดานการแพทยแผนจีน) 
8.3 หัวของานวิจัยและโครงรางงานวิจัยดานการแพทยผสมผสานในการรักษาฟนฟู ผูปวยในระบบ

สุขภาพจํานวน ๒ เรื่อง 
8.4 ผูรับบริการฝงเข็มในงานมหกรรมสมุนไพรใน ๑๒ เขตบริการสุขภาพไมนอยกวา ๕๐๐ ราย 

๙. ผลการดําเนินงาน  
 9.1 ประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบฐานขอมูลใหบริการการแพทยแผนจีน ครั้งท่ี ๑ วันท่ี  ๑๑ ธันวาคม
๒๕๕๗ ณ หองประชุมสํานักการแพทยพ้ืนบานไทย อาคาร ๒ ชั้น ๔ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก 
 9.2 ประชุมคณะทํางานพัฒนาหัวขอและโครงรางงานวิจัยดานการแพทยผสมผสาน ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๙ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หองประชุมสํานักการแพทยพ้ืนบานไทย อาคาร ๒ ชั้น ๔ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก 
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 9.3 ประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบฐานขอมูลใหบริการการแพทยแผนจีน ครั้งท่ี ๒  วันท่ี  ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๕๗ ณ หองประชุมสํานักการแพทยพ้ืนบานไทย อาคาร ๒ ชั้น ๔ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก 
 9.4 ประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบฐานขอมูลใหบริการการแพทยแผนจีน ครั้งท่ี ๓ วันท่ี  ๑๖ มกราคม 
๒๕๕๗ ณ หองประชุมสํานักการแพทยพ้ืนบานไทย อาคาร ๒ ชั้น ๔ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก 
 9.5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทดลองใชรหัสและโปรแกรมขอมูลสุขภาพดานการแพทยแผนจีน (ICD-10-
TM) ระหวางวันท่ี ๑๙ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ หองประชุมชั้น ๓ อาคาร ๓ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก 

 9.6 ออกหนวยใหบริการฝงเข็มรักษาโรคโดยไมคิดคาบริการ ในเขตบริการสุขภาพจํานวน ๗ เขต ดังนี้ 
- ครั้งท่ี 1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีในระหวางวันท่ี ๙ – ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๘  
- ครั้งท่ี 2 เขตบริการสุขภาพท่ี 5 ระหวางวันท่ี 19 - 22 มีนาคม 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
จังหวัดเพชรบุรี  
- ครั้งท่ี 3 เขตบริการสุขภาพท่ี 4 ระหวางวันท่ี 25 - 27 มีนาคม 2558 ณ วัดพระนอน จังหวัด
สิงหบุรี  
- ครั้งท่ี 4 เขตบริการสุขภาพท่ี 2 ระหวางวันท่ี 8 - 12 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม จังหวัดพิษณุโลก  
- ครั้งท่ี ๕  เขตบริการสุขภาพท่ี 3 ระหวางวันท่ี 6 - 8 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมพิมาน จังหวัด
นครสวรรค โดยใชงบประมาณของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค 
- ครั้งท่ี ๖ เขตบริการสุขภาพท่ี 11 และ 12 ระหวางวันท่ี 26-28 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย
ประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดพัทลุง (วังโนรา) จังหวัดพัทลุง  
 

มีผูสนใจเขารับบริการฝงเข็มท้ัง ๗ เขตบริการสุขภาพ ท้ังสิ้น 726 ราย มีผลการประเมินระดับความพึง
พอใจในการจัดนิทรรศการและการบริการดานการแพทยแผนจีน เฉลี่ยรอยละ ๙๐.๘๒ 
         9.7 ได (ราง) หนังสือบัญชีกลุมรหัสโรค อาการ และหัตถการดานการแพทยแผนจีน เพ่ือนํามาใชพัฒนา
ระบบฐานขอมูลการแพทยแผนจีนในระบบบริการสุขภาพ 

๑๐. ปญหา อุปสรรค และเง่ือนไขความสําเร็จ 
ไมมี 

๑๑. ขอเสนอแนะ 

ไมมี 
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ภาพกิจกรรม 

 

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบตักิารทดลองใชรหัสและโปรแกรมขอมูลสุขภาพดานการแพทยแผนจีน (ICD-10-TM) 
 

 

 
 

 
 

กิจกรรมออกหนวยใหบริการฝงเข็มรักษาโรคโดยไมคดิคาบริการ ในเขตบริการสุขภาพ 
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๑. ยุทธศาสตรกรม Academic hub  

๒. รหัสโครงการ         083121404  

๓. แผนปฏิบัติราชการ     
   ในแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   นอกแผนปฏิบัติราชการ   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๔. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สถาบันการแพทยไทย-จีน  

๕. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร   314,620.๐๐  บาท    
    งบประมาณท่ีใชจริง    314,620.๐๐  บาท 
    โอนคืนงบกลางกรม           0  บาท 
    คงเหลือเงินในโครงการ                   ๐  บาท 

แหลงท่ีมาของงบประมาณ         งบประมาณปกติกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

๖. หลักการและเหตุผล 
 

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ไดลงนามขอตกลงความรวมมือกับ
คณะกรรมาธิการสาธารณสุขและการวางแผนครอบครัวเทศบาลนครเซ่ียงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน วาดวย
ความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนาการแพทยแผนดั้งเดิม เม่ือวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ ณ กรุงเทพมหานคร  
ซ่ึงขอตกลงดังกลาวมีอายุ ๕ ป และมีผลจนถึงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕  ท้ังนี้ไดมีการประชุมเพ่ือตออายุความ
รวมมือทางวิชาการตาง ๆ ครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงเทพมหานคร  ท้ังนี้ในขอตกลงความ
รวมมือทางวิชาการดังกลาว จะดําเนินการในดาน การฝกอบรม การแลกเปลี่ยนผูเชี่ยวชาญ การแลกเปลี่ยน
เทคโนโลยีการผลิตสมุนไพร  และสลับกันเปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการประจําป  

 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  เม่ือวันท่ี ๒๒ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗  คณะผูแทนจากประเทศไทย นํา
โดย ผศ. (พิเศษ) ดร.นายแพทยธวัชชัย  กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
เดินทางไปนครเซ่ียงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือเขารวมประชุมวิชาการไทย-เซ่ียงไฮ ครั้งท่ี ๗ และประชุม
คณะกรรมการความรวมมือดานการแพทยไทย-จีน ระหวางกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการการแพทย
ทางเลือกและคณะกรรมาธิการสาธารณสุขและการวางแผนครอบครัวเทศบาลนครเซ่ียงไฮ ครั้งท่ี ๗ โดยภาคีท้ัง
สองฝายไดกําหนดหัวขอการประชุมวิชาการ ครั้งท่ี ๘ ณ ประเทศไทย ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ไดแก 
ประสิทธิผลการรักษาโรค ดวยการนวดทุยหนา ประสิทธิผลการรักษาโรคดวยการนวดไทย และการรักษาโรคสมอง
เสื่อมดวยการแพทยแผนจีนและแผนไทย  

 

ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่อง สถาบันการแพทยไทย-จีน จึงไดจัดทําโครงการประชุม
วิชาการไทย - เซ่ียงไฮ ครั้งท่ี ๘ และการประชุมคณะกรรมการความรวมมือดานการแพทยไทย-จีน ระหวางกรม
พัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก และคณะกรรมาธิการสาธารณสุขและการวางแผนครอบครัว
เทศบาลนครเซ่ียงไฮครั้งท่ี ๘ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณดานการรักษาผูปวยดวยโรคท่ีเปน
ปญหาสาธารณสุขดวยศาสตรการแพทยแผนจีนและการแพทยแผนดั้งเดิม และเพ่ือสรางเครือขายความรวมมือดาน

โครงการประชุมวิชาการไทย-เซ่ียงไฮ ครั้งท่ี 8  

และการประชุมคณะกรรมการความรวมมือดานวิชาการไทย-เซ่ียงไฮ ครั้งท่ี 8 
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วิชาการระหวางไทยและจีน  สําหรับโครงการนี้สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของกรม ฯ ขอท่ี ๔ พัฒนา
การศึกษาและวิจัยการแพทยแผนไทย (Academic Hub) และสอดคลองกับหลักการ ทิศทาง และแนวทางสําคัญ
ของการปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใตการปฏิรูปประเทศไทย ของสมัชชาสุขภาพครั้งท่ี ๖ เม่ือวันท่ี ๑๘ มิถุนายน 
๒๕๕๗ ขอท่ี ๒.๔ สงเสริมการพัฒนาและการใชการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และภูมิปญญาทองถ่ินดาน
สุขภาพในการบริการสุขภาพใหเขมแข็ง มีคุณภาพและแพรหลาย และสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร
กระทรวงสาธารณสุขในการสนับสนุนการบูรณาการการแพทยแผนไทยและสมุนไพรเขาสูระบบบริการสุขภาพอยาง
ครบวงจร โดยการสงเสริม สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนในการพัฒนาสุขภาพ ท่ีเนนการ
ปองกันมากกวาการรักษา 

๗. วัตถุประสงค 

      ๗.๑ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณดานการรักษาผูปวยดวยโรคท่ีเปนปญหาสาธารณสุข

ดวยศาสตรการแพทยแผนจีนและการแพทยแผนดั้งเดิม ระหวางนักวิชาการไทยและจีน 

    7.2 เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือดานวิชาการระหวางไทยและจีน 

๘.  เปาหมาย 

      8.1 การประชุมวิชาการไทย-เซ่ียงไฮ  ครั้งท่ี ๘  โดยมีผูเขารวมประชุม จํานวน ๓๐๐ คน ประกอบดวย 

แพทยจีนท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะดวยศาสตรการแพทยแผนจีน  แพทยฝงเข็ม  นักศึกษาหลักสูตร

แพทยจีน และนักวิชาการท่ีดําเนินงานดานการแพทยแผนจีน 

      8.2 การประชุมคณะกรรมการความรวมมือดานการแพทยไทย-จีน ระหวางกรมพัฒนาการแพทยแผน

ไทยและการแพทยทางเลือกและคณะกรรมาธิการสาธารณสุขและการวางแผนครอบครัวเทศบาลนครเซ่ียงไฮ   

ครั้งท่ี ๘ 

๙. ผลการดําเนินงาน  
 การประชุมวิชาการไทย - เซ่ียงไฮ ครั้งท่ี ๘ และการประชุมคณะกรรมการความรวมมือดานการแพทย
ไทย-จีน ระหวางกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก และคณะกรรมาธิการสาธารณสุขและการ
วางแผนครอบครัวเทศบาลนครเซ่ียงไฮ ครั้งท่ี ๘ จัดข้ึนระหวางวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมแอม
บาสซาเดอร สุขุมวิท กรุงเทพ ฯ ประเทศไทย 
 การประชุมรวมกับคณะกรรมาธิการสาธารณสุขและการวางแผนครอบครัวเทศบาลนครเซ่ียงไฮ ครั้งท่ี ๘ 
ในวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยหัวหนาคณะผูแทนฝายไทย คือ ผศ.(พิเศษ)ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม       
อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  หัวหนาคณะผูแทนฝายจีน คือ Mr.Yao Xiaofeng  
Deputy Director, Academic Development Office, Shanghai University of TCM  สรุปผลการประชุม 
หัวขอท่ีจะดําเนินการจัดประชุมวิชาการในป พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดแก 
 ๑) โรคหูท่ีเปนปญหาการไดยินและการทรงตัว 
 ๒) โรคทางสูตินรีเวช 
 

การประชุมวิชาการไทย-เซ่ียงไฮ ครั้งท่ี ๘ วันท่ี ๑๘ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร 
สุขุมวิท กรุงเทพ ฯ มีผูเขารวมประชุม รวม ๒๑๒ คน แบงเปน ผูลงทะเบียน จํานวน ๙๕ คน (แพทยจีน จํานวน 
๕๔ คน แพทยแผนปจจุบัน จํานวน ๔ คน นักศึกษา จํานวน ๓๑ คน และนักวิชาการผูสนใจ จํานวน ๖ คน) และ
คณะทํางาน เครือขายดานการแพทยแผนจีนและแผนไทย จํานวน ๑๑๗ คน  
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การประชุมเปนการบรรยายโดยผูเชี่ยวชาญจากเซ่ียงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน บรรยายและนําเสนอ
ประสบการณการรักษาในเรื่องทุยหนา การสรางเสริมสุขภาพดวยการแพทยแผนจีน และภาวะสมองเสื่อม  

๑) The Clinical Experience and Research Advance of Tuina Therapy  
โดย Mr.Wang Jianwei Shuguang Hospital, Shanghai University of TCM 

๒) Health Reservation and Comprehensive Treatment in Traditional Chinese  Medicine 
โดย  Mr.Chen Wei Longhua  Hospital, Shanghai University of TCM 

๓) The Etiology, Prevention and Treatment for Alzheimer’s disease 
โดย  Mr.Li  Jing Yueyang Hospital, Shanghai University of TCM 
 

การบรรยาย นําเสนอผลงานทางวิชาการ และการอภิปรายจากผูเชี่ยวชาญฝายไทย ไดแก 
๑) การนวดไทยเพ่ือการรักษา   
     โดย รศ.นพ.ทวี   เลาหพันธ   สถานการแพทยแผนไทยประยุกต  คณะแพทยศาสตร  

ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล 
๒) การรักษาโรคทางขอมือดวยการนวดทุยหนา       

โดย  แพทยจีนหลินซี หยวน (พจ.ธีรา อารีย) คลินิกหัวเฉียวไทย-จีน แพทยแผนไทย 
๓) การดูแลผูปวยภาวะสมองเสื่อมดวยศาสตรการแพทยแผนจีน 

โดย  แพทยจีนซุนซ่ือจิ้ง   คลินิกหัวเฉียวไทย-จีน แพทยแผนไทย 
๔) การอภิปราย เรื่อง การปองกัน รักษา และฟนฟูอัลไซเมอรดวยการแพทยผสมผสาน 

โดย  ดร.ภญ.สภุาภรณ ปติพร      โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร  
   นางเสาวณีย          กุลสมบูรณ  สํานักการแพทยแพทยพ้ืนบานไทย 

           แพทยจีนมานพ   เลิศสุทธิรักษ 
 ศ.(พิเศษ) ดร.อิทธิกร   วัฒนะ     มหาวิทยาลัยรังสิต 
 นพ.สมชัย           โกวิทเจริญกุล  นายกสมาคมแพทยฝงเข็มและสมุนไพร 
 ผูดําเนินการอภิปราย    นพ.ภาสกิจ วัณนาวิบูล สมาคมแพทยแผนจีนประเทศไทย 

การจัดนิทรรศการจากเครือขายดานการแพทยแผนจีน และการแพทยแผนไทย ไดแก 
๑) บูธนิทรรศการและการสาธิต 

๑.๑) ดานการนวดไทย : สถานการแพทยแผนไทยประยุกต คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล         
       มหาวิทยาลัยมหิดล และ โครงการดอยน้ําซับ 
๑.๒) ดานการแพทยพ้ืนบาน : สํานักการแพทยพ้ืนบานไทย กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือก 
๑.๓) ดานการแพทยแผนจีน : คลินิกหัวเฉียวไทย-จีน แพทยแผนไทย 

๒) บูธเครือขายดานการศึกษา 
๒.๑) วิทยาลัยการแพทยทางเลือก  มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 
๒.๒) สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
๒.๓) คณะการแพทยแผนตะวันออก  มหาวิทยาลัยรังสิต 

การประเมินผลการจัดประชุมวิชาการ ฯ ในครั้งนี้พบวาผูเขารวมประชุม ฯ มีความพึงพอใจในภาพรวม 
คิดเปนรอยละ ๘๕.๔๒ และขอขอบคุณภาคีเครือขายดานการแพทยแผนจีนและแพทยแผนไทยในประเทศไทยทุก
หนวยงาน ท่ีใหความรวมมือเปนอยางดี   
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10. ปญหา อุปสรรค และเง่ือนไขความสําเร็จ 
ไมมี 

๑๑. ขอเสนอแนะ 
ไมมี 

 

 

ภาพกิจกรรม 
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๑. ยุทธศาสตรกรม Academic hub 

๒. รหัสโครงการ          

๓. แผนปฏิบัติราชการ     
   ในแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   นอกแผนปฏิบัติราชการ   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๔. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ        สถาบันการแพทยไทย-จนี  

๕. งบประมาณท่ีไดรับเงินลงทะเบียน      1,935,000  บาท 
    งบประมาณท่ีใชจริง     1,935,000  บาท 
    เงินเหลือคืน                    0  บาท 

แหลงท่ีมาของงบประมาณ    เงินลงทะเบียน 

๖. หลักการและเหตุผล 
 

การฝ ง เ ข็ม  (Acupuncture)  เปนวิ ธี การรั กษาโรคด วยศาสตรการแพทยแผนจีนแขนงหนึ่ ง                           
ท่ีมีวิวัฒนาการและถายทอดจากการสั่งสมประสบการณอันยาวนานกวา ๓,๐๐๐ ปมีการเผยแพรไปยังประเทศ
ตางๆ ท่ัวท้ังเอเชีย ยุโรป และอเมริกา สําหรับประเทศไทย การฝงเข็มเริ่มมีมาตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยเม่ือ ๗๐๐ ป        
กอน โดยเขามาพรอมกับพอคาชาวจีน หลังจากประเทศไทยและจีนเริ่มมีสัมพันธภาพทางการทูต ในป พ.ศ. 
๒๕๑๘ ไดมีแพทยไทยไปศึกษาวิชาฝงเข็มจากสถาบันฝกอบรมท่ีองคการอนามัยโลกรับรองในประเทศจีน ประเทศ
ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา อันเปนจุดเริ่มตนท่ีแพทยแผนปจจุบันในประเทศไทยไดใหความสนใจวิชาฝงเข็ม 
นอกจากนี้ ยังมีนักเรียนและผูสนใจจากประเทศไทยสวนหนึ่งไดไปศึกษาศาสตรการแพทยแผนจีนท่ีประเทศจีน ทํา
ใหการฝงเข็มเปนท่ีรูจักแพรหลายมากข้ึน 

 

 ในป พ.ศ. ๒๕๔๐ การฝงเข็มเปนวิธีท่ีนิยมใชในการลดน้ําหนักในกลุมวัยรุน นักแสดง และประชาชนท่ัวไป 
กระทรวงสาธารณสุขซ่ึงมีหนาท่ีดูแลรักษาสุขภาพประชาชนและคุมครองผูบริโภค มีความหวงใย ถึงปญหาการ
ใหบริการท่ีไมไดมาตรฐาน และผลขางเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากผูใหบริการท่ีขาดความรูและประสบการณ อาทิเชน  
การติดเชื้อ การฝงเข็มถูกหรือทะลุอวัยวะภายในท่ีสําคัญ  สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรม
พัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก รวมกับสถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขและสมาคมแพทยฝงเข็มและสมุนไพร ไดจัดอบรมหลักสูตรแพทยฝงเข็ม (๓ เดือน) สําหรับแพทยแผน
ปจจุบันอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๑ เพ่ือเปนการเผยแพรความรูศาสตร การฝงเข็มท่ีไดมาตรฐาน และ
สามารถนําไปประยุกตใชดูแลรักษาผูปวยรวมกับการแพทยแผนปจจุบัน 
 

ในปงบประมาณ ๒๕๕๗ กระทรวงสาธารณสุขมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางภารกิจการพัฒนาบุคลากรดาน
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเห็นควรถายโอนงาน  ดานการจัด
อบรมหลักสูตรแพทยฝงเข็ม (๓ เดือน) ใหสถาบันการแพทยไทย-จีน กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก เปนผูรับผิดชอบจัดการอบรมในโครงการดังกลาวตอไป สถาบันการแพทยไทย-จีนและมูลนิธิ
โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน โดยความรวมมือกับมหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเฉิงตู 
จึงไดจัดทําโครงการอบรมหลักสูตรแพทยฝงเข็มตอเปนรุนท่ี ๓๐ 
 

โครงการอบรมหลักสตูรแพทยฝงเข็ม (3 เดือน) รุนที่ ๓๐ 
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๗. วัตถุประสงค  
      ๗.๑ เพ่ือใหแพทยท่ีผานการอบรมเขาใจและสามารถใชหลักการแพทยแผนจีนข้ันพ้ืนฐานในการ
วินิจฉัยโรคกอนการฝงเข็ม 
      ๗.๒ เพ่ือใหแพทยท่ีผานการอบรมสามารถรักษาโรคดวยการฝงเข็ม โดยใชจุดฝงเข็ม ๑๕๐ จุดในการ
รักษาอาการและโรคท่ีพบบอย ๒๕ โรคไดอยางปลอดภัย ไดมาตรฐานและประหยัด 

หนวยงานผูจัด 
๑. สถาบันการแพทยไทย-จีน 

    ๒. มูลนิธิโรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน 
    ๓. มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเฉิงตู 

ระยะเวลาและสถานท่ีในการฝกอบรม 

วันท่ี ๒๐ สิงหาคม – ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เวลาเรียน ๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. วันละ ๖ ชั่วโมง วันจันทร – วันศุกร เวนวันหยุดราชการ 

     ๑.  ภาคทฤษฎี ณ หองประชุม กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
     ๒.  สถานท่ีศึกษาดูงานในประเทศ กลุมละ  ๔ ครั้ง 

2.๑ ศูนยสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ  
2.๒ คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล 
2.๓ กรมแพทยทหารบก กระทรวงกลาโหม 
2.๔ โรงพยาบาลพระนั่งเกลา จังหวัดนนทบุรี 
2.๕ คลินิกมูลนิธิเทียนฟา 
2.๖ คลินิกหัวเฉียวไทย-จีน แพทยแผนไทย 
2.๗ โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน ยศเส 

     ๓.  สถานท่ีฝกภาคปฏิบัติ ๑๔ ครั้ง ตามโรงพยาบาลตาง ๆ คือ 
   3.1 โรงพยาบาลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

3.2 โรงพยาบาลบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
   3.3 โรงพยาบาลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  
   3.4 โรงพยาบาลชลบุรี  จังหวัดชลบุร ี
   3.5 โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง  
   3.6 โรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม 

3.7 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ จังหวัดนครปฐม 
3.8 โรงพยาบาลเสาไห จังหวัดสระบุรี 
3.9 โรงพยาบาลบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี 
3.10 โรงพยาบาลพระนั่งเกลา จังหวัดนนทบุรี 
3.11 โรงพยาบาลราชพิพัฒน  กรุงเทพมหานคร 

      ๔.  ฟงการบรรยายและศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเฉิงตู  
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

๘. เปาหมาย 
        เปนแพทยท่ีไดรับอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย ภาครัฐและเอกชนจํานวน 38 คน 
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หลักสูตรการอบรม 
 ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวม ๓๗๘ ชั่วโมง  
 ภาคทฤษฎ ี

-  บทบาทและนโยบายการพัฒนาการแพทยแผนจีน   ๓   ชั่วโมง 
-  การอานและเขียนพินอิน     ๓ ชั่วโมง 
-  กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการฝงเข็ม    ๑ ชั่วโมง 
-  การแพทยแผนจีนพ้ืนฐาน             ๙๙ ชั่วโมง 

  -  ทฤษฎีการฝงเข็มและการสาธิต            ๑๘๒  ชั่วโมง 
 ภาคปฏิบัติ 
  -  การศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ            ๓๐  ชั่วโมง 
  -  การฝกภาคปฏิบัติในแหลงฝก              ๓๐  ชั่วโมง 
 สอบภาคทฤษฎี / ปฏิบัติ                ๓๐  ชั่วโมง 
  
เง่ือนไขการจบหลักสูตรการอบรม 
 ผูเขารับการอบรมจะไดรับประกาศนียบัตร  เม่ือผานเกณฑดังนี้ 

1.  มีเวลาเขาอบรมไมนอยกวารอยละ ๘๕  
     2.  ตองสงรายงานกลุมสรุปคําบรรยาย 
     3.  ตองสงรายงานการใหบริการรักษาผูปวยดวยการฝงเข็ม คนละ ๑๐ ราย 
     4.  ตองผานการศึกษาดูงานท่ีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเฉิงตู 
 
เกณฑการประเมินผลผูเขารับอบรม 
     1.  สอบครั้งท่ี ๑  ระบบเสนลมปราณ และจุดฝงเข็ม (ขอเขียนและปฎิบัติ) 
     2.  สอบครั้งท่ี ๒  ทฤษฎีการแพทยแผนจีน (ขอเขียนและปฎิบัติ) 
     3.  สอบครั้งท่ี ๓  ภาคปฏิบัติการฝงเข็ม 
 คะแนนสอบตองไดรอยละ ๖๐ ข้ึนไปในการสอบแตละครั้ง (ทฤษฎี/ปฏิบัติ) จึงถือวาผาน 
 
งบประมาณ 
 จากเงินคาลงทะเบียน 

- ผูอบรมภาครัฐ    3๑ คน x 50,000      =  1,5๕0,000  บาท 
- ผูอบรมภาคเอกชน     ๗ คน x 55,000      =     ๓๘๕,000  บาท 

  รวม       =  1,935,000  บาท 
- คาลงทะเบียนจัดเก็บและเบิกจายผานมูลนิธิโรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน  

หมายเหตุ - ผูเขารับการอบรมเม่ือไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา สามารถเบิกคาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง ท่ีพัก และ
คาใชจายตางๆ ในการเขารับการอบรมภายในประเทศจากตนสังกัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
 
เกณฑการประเมินผลผูเขาอบรม 

1.  การสอบภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติ   
     2.  ประเมินผลหลังจากจบการฝกอบรมและหลังการฝกอบรม ๖ เดือน 
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เนื้อหาหลักสูตร 
1. การอานพินอิน 
2. กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการฝงเข็ม 
3. บทนําทฤษฎีเสนลมปราณและจุดฝงเข็ม (1), (2) 
4. เสนลมปราณและจุดฝงเข็มท่ีใชบอย ประกอบดวย LU(11), LI(20), ST(45), SP(21), BL(67), SI(19), 

HT(9), KI(27), PC(9), RN(24), DU(28), GB(44), LR(14), SJ(23), GB (44) 
5. เสนลมปราณและจุดฝงเข็มพิเศษ 
6. ทฤษฎี ประกอบดวย ทฤษฎีอิน-หยาง, ทฤษฎีปญจธาตุ (1), (2) ทฤษฎีอวัยวะภายใน (1) (2) (3) (4) 

ทฤษฎีเก่ียวกับการฝงเข็ม 
7. สาระสําคัญ ชี่ เลือด จินเย (1) (2) 
8. สาเหตุการเกิดโรคและกลไกการดําเนินโรค (1) (2) (3) (4)  
9. การตรวจวินิจฉัยโรค (1) (2) (3) (4)  
10.  การวิเคราะหกลุมอาการ ประกอบดวย การวิเคราะหกลุมอาการโรคออกเปน 8 หมวด (1) (2) การ

วิเคราะหกลุมอาการจากชี่ เลือด จินเย (1) (2) การวิเคราะหกลุมอาการตามอวัยวะภายใน (1) (2) (3) 
(4) การวิเคราะหกลุมอาการแบบอ่ืนๆ 

11.  หลักการปองกันและรักษาโรค 
12.  วิธีการฝงเข็มและเทคนิคการกระตุนเข็ม 
13.  ขอควรระวังและการแกไขความผิดปกติจากการฝงเข็ม 
14.  การใชเข็มในรูปแบบอ่ืนๆ 
15.  การรมโกฏ 
16.  การครอบแกว 
17.  การใชเข็มศีรษะ 
18.  การใชเข็มหู 
19.  บทนําการรักษาโรคดวยการฝงเข็ม ประกอบดวย การรักษาโรคตางๆดวยการฝงเข็ม (1) (2) (3) (4) (5) 

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) 
(25) (26) (27) (28) 

20.  ประสบการณการวิจัยและการรักษาผูปวยดานการฝงเข็ม วิทยากร คือ 
1. นายแพทยวิรัตน  เตชะอาภรณกุล 
2. นายแพทยกิตติศักดิ์ เกงสกุล 
3. นายแพทยสมนึก  ศิริพานทอง 
4. นายแพทยกิตติ  องคคุณารักษ 
5. นายแพทยวิชัย  ศุภนรานนท 
6. นายแพทยสุทัศน ภัทรวรธรรม 

21.  เทคนิคการฝงเข็มแบบอาจารยถงจิ่งฉาง 
    22.  การฝงเข็มรักษาโรคทางระบบประสาท 
 

การศึกษาดูงานและการฝกภาคปฏิบัติ 
 ในการอบรมหลักสูตรแพทยฝงเข็ม (3 เดือน) นั้น นอกจากผูเขาอบรมจะตองศึกษาในทางทฤษฎีแลว ยัง
ตองศึกษาดูงานและฝกภาคปฏิบัติภายในประเทศ และศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเฉิงตู 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนดวย โดยการศึกษาดูงานและการฝกภาคปฏิบัติ จะแบงผูเขาอบรมเปน 4 กลุม 
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ซ่ึงแตละกลุมจะมีแพทยพ่ีเลี้ยงคอยดูแลใหคําปรึกษาและสอนเสริมไปพรอมกับวิทยากรหลัก โดยมีข้ันตอนและ
รายละเอียดหลัก ดังนี้ 

1. การศึกษาดูงาน แบงเปนการศึกษาดูงานภายในประเทศ และการศึกษาดูงานในตางประเทศ  
1.1 การศึกษาดูงานภายในประเทศ 

 วัตถุประสงค 
เพ่ือใหผูอบรมไดรับความรู แนวคิด และแนวทางในการศึกษาโรคตางๆ ดวยการฝงเข็ม 

ประเด็นการศึกษาดูงาน 
- ศึกษาดูงานคลินิกฝงเข็มในการรักษา 
- ศึกษาดูงานคลินิกฝงเข็มในการปองกันโรค 
- ศึกษาดูงานคลินิกฝงเข็มในการฟนฟูสภาพ 
- ศึกษาดูงานคลินิกฝงเข็มเพ่ือการศึกษาคนควาวิจัย 

ระยะเวลาในการศึกษาดูงาน    
 ศึกษาดูงานดานการฝงเข็มในหนวยงาน/สถานพยาบาลของรัฐและเอกชน 4 แหง โดยจะแบงผูเขารับการ
อบรมหมุนเวียนไปดูงาน ดังนี้ 

- ศูนยสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ  
- คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล 
- กรมแพทยทหารบก กระทรวงกลาโหม 
- โรงพยาบาลพระนั่งเกลา จังหวัดนนทบุรี 
- คลินิกหัวเฉียวไทย-จีน แพทยแผนไทย 

ข้ันตอนการศึกษาดูงาน 
ดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 

- ฟงการบรรยายสรุปโดยวิทยากรของแตละหนวยงาน 
- ศึกษาดูงานในแผนกของฝงเข็มและแผนกอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
- แลกเปลี่ยนเรียนรูและซักถามขอสงสัยกับวิทยากร 

การศึกษาดูงานในตางประเทศ 
วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหผูเขาอบรมไดรับการถายทอดความรูอยางกวางขวางจากผูเชี่ยวชาญ ดูตัวอยางและแนวทางการ
ทํางาน ตลอดจนการศึกษาอยางตอเนื่องและการคนควาวิจัยดวยตัวเอง 
ประเด็นการศึกษาดูงาน 

- ศึกษาดูงานดานการบริการและการใหบริการของโรงพยาบาล (intergrated hospital) 
- ศึกษาดูงานดานคลินิกฝงเข็ม 

ระยะเวลาในการศึกษาดูงาน 
 ผูเขารับการฝกอบรมจะไดไปศึกษาดูงานดานการฝงเข็ม ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สัปดาห
สุดทายของหลักสูตรการอบรม ระยะเวลา 3 วัน (18 ชั่วโมง) 
 

สถานท่ีศึกษาดูงาน 
 ผูเขารับการฝกอบรมจะไดไปศึกษาดูงานดานการฝงเข็ม ณ โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยการแพทยแผน
จีนเฉิงตู ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
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ข้ันตอนการศึกษาดูงาน 
 ดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 

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

วิธีการฝกภาคปฏิบัติ 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเขาอบรมไดนําความรูภาคทฤษฎี หลักการตาง ๆ ไปฝกปฏิบัติใหเกิดทักษะและแนวทางการ
ปฏิบัติการฝงเข็มท่ีถูกตอง ตลอดจนการใหการรักษาผูปวย 
ประเด็นการฝกภาคปฏิบัติ 
 ผูเขาอบรมแตละคนจะตองตรวจวินิจฉัย ใหการรักษาผูปวยและตองสงรายงานอยางนอย 10 ราย 

- การตรวจวินิจฉัยโรค 
- การตรวจรางกายแบบการแพทยแผนจีน 
- การเปยนเจิ้ง 
- หลักการรักษาและจุดท่ีใชฝงเข็ม 

ระยะเวลาในการฝกปฏิบัติ 
 ผูเขารับการอบรมจะตองเขารับการฝกภาคปฏิบัติดานการฝงเข็มในหนวยงาน/สถานพยาบาลของรัฐท่ี
เปนแหลงฝกปฏิบัติ จํานวน 9 ครั้ง ระยะเวลา 30 ชั่วโมง 
 

สถานท่ีฝกปฏิบัติ 
 ผูเขารับการอบรมจะตองเขารับการฝกภาคปฏิบัติดานการฝงเข็มในหนวยงาน/สถานพยาบาลของรัฐท่ี
เปนแหลงฝกปฏิบัติ จํานวน 6 แหง ดังนี้ 

- โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ จังหวัดนครปฐม 
- โรงพยาบาลเสาไห จังหวัดสระบุรี 
- โรงพยาบาลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
- โรงพยาบาลบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
- โรงพยาบาลราชพิพัฒน กรุงเทพมหานคร 
- โรงพยาบาลบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี 

ข้ันตอนการฝกภาคปฏิบัติ 
 ดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ แบงกลุมผูเขาอบรมออกเปน 4 กลุม  
 - แตละกลุมจะมีวิทยากรพ่ีเลี้ยงประจํากลุมซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิหรือแพทยประจําคลินิกฝงเข็มของแหลง
ฝกเปนผูใหคําแนะนําในการรักษาผูปวย จํานวน 1-2 คน/ กลุม โดยมีวิทยากรหลัก คือ อาจารยประจําหลักสูตร
จากประเทศจีนเปนผูควบคุมการฝกปฏิบัติ 
 - ผูเขาอบรมแตละคนจะตองตรวจวินิจฉัยและใหการรักษาผูปวยอยางนอย 10 ราย และบันทึก
ผลการรักษาตามแบบฟอรมรายงานการฝกภาคปฏิบัติ โดยเริ่มจากการสอบถามอาการเจ็บปวยปจจุบัน ประวัติ
การเจ็บปวยในอดีต การตรวจรางกายตางแบบการแพทยแผนจีน ผลการวินิจฉัย การเปยนเจิ้ง หลักการรักษาและ
จุดท่ีใชฝงเข็ม  
 - สงแบบฟอรมรายงานผลการฝกภาคปฏิบัติใหอาจารยผูสอนเปนผูประเมิน 
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วิทยากรการอบรม ประกอบดวย 
1. ผศ.ดร.นพ. ธวัชชัย  กมลธรรม 
2. นายแพทยพรเทพ  ศิริวนารังสรรค 
3. นายแพทยธวัช  บูรณถาวรสม 
4. Prof. Zhu   YiHui 
5. นายแพทยสมคิด  ปยะมาน 
6. พันเอกทักษิณ  เจียมทอง 
7. นายแพทยวิรัตน  เตชะอาภรณกุล 
8. นายแพทยวิชัย  ศุภนรานนท 
9. อาจารยธเนตร   บัวแยม 
10.  นายแพทยศิริยศ  วนิชชานนท 
11.  นายแพทยสุทัศน  ภัทรวรธรรม 
12.  แพทยหญิงสุชาดา อโณทยานนท 
13.  นายแพทยกิตติศักดิ์ เกงสกุล 
14.  นายแพทยโสภณ  เอ่ียมศิรินุกูล 
15.  ศาสตรตราจารย แพทยจีน เหยียน  ลี่ 
16.  แพทยจีนมานพ    เลิศสุทธิรักษ 
17.  นายแพทยโกสินทร ตรีรัตนวีรพงษ 
18.  แพทยจีนโสรัจ  นิโรธสมาบัติ 
19.  นายแพทยกิตติ  องคคุณารักษ 

วิทยากรในการศึกษาดูงานประกอบดวย 
1. นายแพทยวิชัย   ศุภนรานนท 
2. นายแพทยวิรัตน  เตชะอาภรณกุล 
3. พันเอกทักษิณ   เจียมทอง 
4. นายแพทยสมคิด  ปยะมาน 

วิทยากรในการฝกภาคปฏิบัติ ประกอบดวย 
1. นายแพทยธวัช  บูรณถาวรสม 
2. นายแพทยสมคิด  ปยะมาน 
3. พันเอกทักษิณ  เจียมทอง 
4. นายแพทยสุทัศน  ภทรวรธรรม 
5. นายแพทยศิริยศ  วนิชชานนท 
6. นายแพทยรุงวิทย  เหราปตย 
7. แพทยหญิงสุชาดา  อโณทยานนท 
8. นายแพทยสามารถ เกตุอราม 
9. แพทยหญิงอุษา  ศิริบุญฤทธิ์ 
10. นายแพทยกิตติ  องคคุณารักษ 
11. นายแพทยมนะชัย อิงสุรารักษ 
12. แพทยจีนพรพรรณ ลิ้มพิพัฒนชัย 
13. แพทยหญิงมยุร ี  พิทักษศิลป 
14. แพทยหญิงธนันต ศุภศิริ 
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15. แพทยจีนโสรัจ  นิโรธสมาบัติ 
16. แพทยหญิงแกวใจ ทิพยรัตนสุนทร 
17. นายแพทยภูริทัต แสงทองพานิชกุล 
18. นายแพทยโสภณ เอ่ียมศิรินุกูล 

ลามแปลภาษา 
 แพทยจีนกฐญา  ปนถาวร 

ปฐมนิเทศ 
1. นายแพทยธวัช  บูรณถาวรสม 
2. นายแพทยสมคิด  ปยะมาน 
3. นายแพทยวิศรุต  เจริญพันธ 
4. แพทยหญิงกาณตรวี กมลรัตนวิบูล 

ผูเขาอบรมจํานวน 38 คน ดังนี้ 
1. แพทยหญิงกนกวรรณ เตชะกุลวิโรจน 
2. นายแพทยจตุพนธ  กอนสัมฤทธิ์ 
3. แพทยหญิงจริญญา  สุทธิตันตยาภรณ 
4. นายแพทยจักรพงษ  แกวบุญเรือง 
5. แพทยหญิงฉัตรชนก รุงรัตนมณีมาศ 
6. แพทยหญิงชนมรัตน กาญธนะบัตร 
7. นายแพทยชานนท  สมเจตนารมณ 
8. แพทยหญิงชุติมา  ชุณหะวิจิตร 
9. แพทยหญิงชุลีกร  วรยิ่งยง 
10.  นายแพทยไชยา  อุปติศฤงค 
11.  แพทยหญิงณัฏฐา  พลับพลา 
12.  แพทยหญิงณัฐธนภัทร เวชการณ 
13.  นายแพทยธนะวัฒ  วงศผัน 
14.  นายแพทยธนาลักษณ ลิ้มศิริลักษณ 
15.  นายแพทยนพดล  บุญเฉลย 
16.  นายแพทยนรุตม  อภิชาตอํามฤต 
17.  นายแพทยนิจพงษ  ชัยนาม 
18.  แพทยหญิงเบ็ญจมาศ สลิลปราโมทย 
19.  นายแพทยพรรษ  โนนจุย 
20.  นายแพทยพอใจ  เศรษฐกําเนิด 
21.  นายแพทยยศกร  เนตรแสงทิพย 
22.  แพทยหญิงริรนธร  ธัญญานุวัติ 
23.  แพทยหญงิรุจิรา  พันธุวิทยากูล 
24.  แพทยหญิงวราภรณ ศิวะพรพันธ 
25.  นายแพทยวสุ  ปยะศิริศิลป 
26.  รอยเอกหญิงวันวิสา ปริญยานุภาพ 
27.  นายแพทยวิษณุ  ภัทรพฤกษา 
28.  พันตํารวจโทศักดา  ชาญวณิชยชัย 
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29.  นายแพทยสังเกต  เผากันทะ 
30.  นายแพทยสิทธิ์  ภคไพบูลย 
31.  แพทยหญิงสิรินทิพย สิตานนท 
32.  แพทยหญิงสุบงกช  คือประโคน 
33.  แพทยหญิงแสงโสม สีนะวัฒน 
34.  นายแพทยอดิศักดิ์  สุทธการ 
35.  นายแพทยอนุชิต  สงสม 
36.  นายแพทยอภิรัตน  อนุสราภรณ 
37.  แพทยหญิงอรสา  พุฒโสม 
38.  นายแพทยเอกภาพ ไพบูลยยิ่ง 

 

๙. ผลการดําเนินงาน 
 อธิบดีเห็นชอบอนุมัติใหดําเนินโครงการอบรมหลักสูตรแพทยฝงเข็ม (3 เดือน) รุนท่ี 30 ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ตามหนังสือท่ี สธ 0505.01/1151 ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2557 สถาบันการแพทยไทย-จีน ได
กําหนดใหมีการอบรมแพทยฝงเข็ม รุนท่ี 30 โครงการอบรมหลักสูตรแพทยฝงเข็ม (3 เดือน) ปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ใชระยะเวลาอบรม 3 เดือน เริ่มอบรมตั้งแตวันท่ี 8 มิถุนายน ถึงวันท่ี 11 กันยายน ณ หองสมุดอาคาร 2 
ชั้น 7 ตึกกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก โดยผูเขาอบรมจํานวน 38 คน ไดมีการฝก
ภาคปฏิบัติในโรงพยาบาลตางๆ ท้ังในกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตางจังหวัดจํานวน 14 ครั้ง โดยอยูในความควบคุม
ของวิทยากรท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญดานการฝงเข็ม โดยหลังการอบรมมีการประเมินโดยการสอบภาคปฏิบัติมีผู
ผานการอบรมจํานวน 38 คน ผลการประเมินความพึงพอใจ ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจรอยละ 83.21 โดย
แบงเปน กอนการอบรมรอยละ 48.92 หลังการอบรมรอยละ 84.24 ดานกระบวนการและข้ันตอนการ
ใหบริการรอยละ 84 ดานวิทยากรรอยละ 90.52 ดานเอกสารและตําราประกอบการเรียนรอยละ 80.4 ดาน
คุณภาพการใหบริการรอยละ 81.46 ดานการนําความรู ท่ีไดรับจากการอบรมไปปฏิบัติไดตามมาตรฐาน/
ประโยชนรอยละ 86.31 
 

10. ปญหา อุปสรรค และเง่ือนไขความสําเร็จ 
1. สถานท่ีในการอบรมคับแคบ  
2. การสื่อสารกับอาจารยเปนไปดวยความลําบาก การเรียนการสอนของไทยและจีนตางกันบาง 

ภาษาไทยและภาษาจีนก็มีท่ีมาตางกัน คําบางคําของภาษาจีนก็ยากท่ีจะอธิบายเปนภาษาไทยเพราะ
แตกตางกันท่ีวัฒนธรรม 

 

11. ขอเสนอแนะ 
1. ควรจัดสถานท่ีและอุปกรณใหเตรียมพรอมมากข้ึน 
2. อยากใหเปนอาจารยสอนคนเดียวตลอดหลักสูตร 
3. ควรแบงจุดของเสนลมปราณนอยกวานี้ เชน แบงเปนสอบ 6 เสนแรกกอนและ 6 เสนหลังตอมา 
4. ภาพรวมดีมาก แตคิดวาถาอาจารยสอนเรื่องจุดดวยนาจะไดประเด็นเพ่ิมเติมท่ีนาสนใจอีก 
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ภาพกิจกรรม 
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๑. ยุทธศาสตรกรม Service hub 
๒. รหัสโครงการ           
๓. แผนปฏิบัติราชการ     

   ในแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   นอกแผนปฏิบัติราชการ   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๔. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ        สถาบันการแพทยไทย-จนี  
๕. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร หมวดงบอุดหนุน   ๑๒๐,๐๐๐.๐๐    บาท  

แหลงท่ีมาของงบประมาณ งบกลางกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
๖. หลักการและเหตุผล 

 

กระทรวงสาธารณสุข อนุมัติโครงการมหกรรมสมุนไพรแหงชาติ โดยมีวัตถุประสงค เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพ่ือเปน
เวทีในการพัฒนาองคความรู เปนเวทีในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรระดับชาติและพ้ืนท่ี เปนเวทีในการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานสุขภาพ ผูประกอบการและประชาชน และเปนเวทีสนับสนุนการขับเคลื่อนเชิง
วัฒนธรรมภูมิปญญาไท สุขภาพวิถีไท 

 

 การจัดงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติ ไดพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการอยางตอเนื่อง รวมท้ังหมด 11 
ครั้ง ไดกอใหเกิดผลลัพธตอการพัฒนาการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน และการแพทยทางเลือก เชน การ
เกิดแผนยุทธศาสตรชาติการพัฒนาภูมิปญญาไท สุขภาพวิถีไท (พ.ศ. 2550 – 2554) และแผนยุทธศาสตรชาติ
การพัฒนาภูมิปญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2555 – 2559) การเกิดหมวดภูมิปญญาทองถ่ินดาน
สุขภาพแหงชาติในธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2552 การจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือนําเขาสู
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพทางดานวิชาการ โดยมีการนําเสนอผลงานวิจัยและชุด
ประสบการณปละ 85 เรื่องตอป มีการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนักวิจัยเชิงระบบ เกิดการนําความรูไปใชในการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว มีองคกรรวมจัดงาน 18 องคกร และองคกรภาคเครือขายจากหนวยงานตาง ๆ 
ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มากวา 100 องคกร มีประชาชนรวมงานกวา 250,000 คน มี
ผูเขารวมประชุมวิชาการจํานวนกวา 2,500 กวาคน ผูเขารวมอบรมเพ่ือการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว
ประมาณ 3,000 คน ในแตละป 
 

 เพ่ือใหการดําเนินงานจัดนิทรรศการการใหบริการดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกของ
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกดําเนินการไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงไดจัดทํา
โครงการจัดนิทรรศการการแพทยแผนจีน ครั้งท่ี 12 ข้ึน โดยมีรายละเอียดการจัดนิทรรศการไดแก การใหบริการ
ตรวจรักษาดานการแพทยแผนจีน การแสดงผลงานวิชาการดานการแพทยแผนจีน และใหคําปรึกษาดาน
การแพทยแผนจีน 

๗.  วัตถุประสงค 
     ๗.๑ เพ่ือเผยแพรความรูดานการแพทยแผนจีน ใหแกประชาชนและนักวิชาการท่ีสนใจนําความรูท่ีไดไปใช
ในการพ่ึงตนเองดานสุขภาพ และเปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับประชาชนในการรับบริการทางการแพทย 

โครงการจัดนิทรรศการการแพทยแผนจีนในงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติเฉลิมพระเกียรต ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ  

๒ เมษายน ๒๕๕๘  
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       ๗.2 เพ่ือใหคําแนะนําปรึกษาดานสุขภาพ และใหบริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคดวยศาสตรการแพทย
แผนจีน 

๘.  เปาหมาย 
     ๘.๑ ใหคําแนะนําปรึกษาดานสุขภาพและใหบริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคดวยศาสตรการแพทยแผน
จีนอยางนอย 100 คนตอวัน 
      ๘.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการฝงเข็มไมนอยกวา รอยละ 85 

๙. ผลการดําเนินงาน  

    ๙.๑ อธิบดีลงนาม อนุมัติโครงการจัดนิทรรศการการแพทยแผนจีนในงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติเฉลิม
พรเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน 
๒๕๕๘ ในวันท่ี ๒ – ๖ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ตามบันทึก
ขอความท่ี สธ ๐๕๐๕.๐๒/๓๙๑ ลงวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
    ๙.๒ จัดนิทรรศการการแพทยแผนจีน ในงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติ ฯ เพ่ือใหความรูกับประชาชน
และนักวิชาการท่ีสนใจ พรอมท้ังใหคําแนะนําปรึกษาดานสุขภาพและใหบริการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคดวยศาสตร
การแพทยแผนจีน ไดแก การฝงเข็ม การนวดทุยหนา และอายุรกรรม (การแมะ) รวมกับคลินิกหัวเฉียว ไทย-จีน 
แพทยแผนไทย มีผูสนใจเขารวมชมนิทรรศการ ฯ มากกวา ๑,๐๐๐ คน และรับบริการดานการแพทยแผนจีน 
จํานวน ๖๘๐ คน ผลการประเมินระดับความพึงพอใจจากผูรับบริการ โดยมีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน ๖๒๐ 
ราย ไดเฉลี่ยรอยละ ๘๙.๖๗  
 

ภาพกิจกรรม 
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๑. ยุทธศาสตรกรม Academic hub 
๒. รหัสโครงการ           
๓. แผนปฏิบัติราชการ     

   ในแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   นอกแผนปฏิบัติราชการ   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๔. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ        สถาบันการแพทยไทย-จนี  
๕. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร หมวดงบอุดหนุน   ๙๐,๐๐๐.๐๐    บาท  

แหลงท่ีมาของงบประมาณ กองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 
๖. หลักการและเหตุผล 
 

การแพทยแผนจีนไดเขามามีบทบาทรวมกับการแพทยแผนปจจุบันและการแพทยแผนไทยในการดูแล
สุขภาพของคนไทยมากวา ๒๐๐ ป กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการพัฒนาการแพทยทางเลือกสาขาตาง ๆ    
ท่ีจะนํามาใชในระบบสาธารณสุขของประเทศ โดยปจจุบันการแพทยแผนจีนเปนสาขาหนึ่งของการประกอบโรค
ศิลปะ ขณะเดียวกันรัฐบาลไดมีการสงเสริมการแพทยแผนไทยอยางจริงจังเปนเวลากวาสิบป จนปจจุบันมีแพทย
แผนไทยไดรับการบรรจุเขาทํางานในหนวยงานภาครัฐถึงระดับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

 

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก เปนหนวยงานหลักของกระทรวงสาธารณสุข ใน
การพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกในประเทศไทยใหไดมาตรฐานสากล โดยพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพ มาตรฐานบริการ ฐานขอมูล และเครือขายการแพทย ตลอดจนการผสมผสานเขาสูระบบสุขภาพไทย 
ปจจุบันประเทศไทยมีการสั่งการรักษาดวยสมุนไพรตํารับมากข้ึนเรื่อย ๆ โดยแพทยแผนไทย แพทยแผนจีน แพทย
แผนปจจุบันท่ีมีความรูเรื่องสมุนไพร และหมอพ้ืนบาน ขณะเดียวกัน สมุนไพรจํานวนมากตองนําเขาจาก
ตางประเทศโดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีนท้ังท่ีประเทศไทยมีสมุนไพรท่ีเปนชนิดเดียวกับประเทศผูสงออก
จํานวนมาก จากการศึกษาท่ีผานมาพบวามีสมุนไพรจีนหลายตัวท่ีปลูกไดดีในประเทศไทย โดยมีสารสําคัญท่ี
ใกลเคียงหรือมากกวาในประเทศจีน แตประเทศไทยยังไมมีขอมูลชนิดสมุนไพรท่ีสามารถใชทดแทนสมุนไพรจีนท่ีมี
การนําเขาและมุนไพรท่ีมีการสงออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ความสามารถในการเพาะปลูกและแปรรูปของ
วงการอุตสาหกรรมยาสมุนไพร  

 สถาบันการแพทยไทย-จีน จึงไดจัดทําโครงการศึกษาขอมูลเรื่องสมุนไพรท่ีมีการสงออกและนําเขา เพ่ือ
ระดมความคิดผูเชี่ยวชาญท่ีเก่ียวของ ในการใหขอคิดเห็นและเสนอแนะถึงชนิดสมุนไพรท่ีมีศักยภาพในการ
เพาะปลูกเพ่ือการสงออกและลดการนําเขาได อันเปนการกระตุนใหเกิดอุตสาหกรรมการเพาะปลูก การแปรรูป 
การตลาดดานสมุนไพรใหมีความเจริญกาวหนา เปนการสงเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศสวนหนึ่ง 

๗.  วัตถุประสงค 
      ๗.๑ เพ่ือศึกษาหาขอมูลชนิดสมุนไพรไทยท่ีสามารถทดแทนสมุนไพรจีนได 

      7.2 เพ่ือศึกษาหาขอมูลชนิดสมุนไพรท่ีมีปริมาณการใชมาก 

 7.3 เพ่ือศึกษาหาขอมูลสถานการณการเพาะปลูก การแปรรูป สมุนไพรชนิดท่ีมีการสงออกและนําเขาใน

พ้ืนท่ีเปาหมายในปจจุบัน 

 

โครงการศึกษาขอมูลสมุนไพรไทย-จีน ที่มีศักยภาพทางเศรฐกิจ 
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๘. เปาหมาย 
แพทยจีน แพทยแผนไทย โรงพยาบาลแพทยแผนจีน ผูประกอบการ ผูผลิตยา ผูนําเขาและสงออกยา 

นักวิชาการกรมสงเสริมการสงออก นักวิชาการเกษตร เกษตรกรผูปลูกในพ้ืนท่ี 

๙. ผลการดําเนินงาน 
วางแผนการดําเนินงานและแตงตั้งคณะทํางาน และประสานผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยแพทยจีน แพทย

แผนไทย โรงพยาบาลแพทยแผนจีน ผูนําเขา สมุนไพร โรงงานผลิตยาสมุนไพร นักวิชาการเกษตรท่ีวิจัยดานสมุนไพร 

และบริษัทสงออกสมุนไพรในการใหขอมูล ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูล หาขอมูล

เพ่ิมเติมหาขอสรุป และดําเนินการสรุปองคความรูจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญไดตนฉบับหนังสือเรื่อง

สมุนไพรไทย-จีน ท่ีมีศักยภาพทางเศรฐกิจ และจัดพิมพเพ่ือเผยแพรครั้งแรก จํานวน ๑,๐๐๐ เลม 
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โครงการวิจัยและพัฒนารวมภายใตความรวมมือทางวิทยาศาสตรและวิชาการไทย-จีน 
Clinical Training and Exchange on the Common Diseases Treatment Combining WM and 

TCM Acupuncture (หมายเลข 21-RD-09) 

ระหวางวันท่ี 5-10 กรกฏาคม 2558  
ณ มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเทียนจิน  

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

๑. ยุทธศาสตรกรม Academic hub 
๒. รหัสโครงการ           
๓. แผนปฏิบัติราชการ     

   ในแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   นอกแผนปฏิบัติราชการ   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๔. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ        สถาบันการแพทยไทย-จนี  
๕. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร    

แหลงท่ีมาของงบประมาณ กระทรวงการตางประเทศ 
 
๖. วัตถุประสงคในการไปปฏิบัติงานวิจัยในครั้งนี้ 

ประชุมคณะทํางาน 2 ฝายเพ่ือพิจารณาเนื้อหา และรูปแบบท่ีจะจัดทําเปนหนังสือเก่ียวกับการแพทยแผน

จีนผสมผสานกับการแพทยแผนปจจุบันของแตเเละโรค 

๗. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
2 ป (ตุลาคม 2557-กันยายน 2559) 

๘. ผลการการศึกษาดูงาน 
 เขาเยี่ยมและรับฟงคําบรรยายจากคุณ GAO xiumei รองอธิการบดี TUTCM โดยกลาวตอนรับและ
แนะนําทีมงานของท้ังสองฝาย 

ภูมิศาสตรและประชากร 
 เทียนจินอยูหางจากปกก่ิง 120 กิโลเมตร (ราว 2 ชั่วโมงโดยรถยนต) ปกครองโดยเทศบาลนครเทียนจิน 
ซ่ึงสถาปนาเปนมหานครข้ึนตรงตอรัฐบาลกลาง มีนายกเทศมนตรีนครเทียนจิน เปนผูบริหารสูงสุด มีฐานะ
เทียบเทากับผูวาการมณฑล ทําใหเมืองหลวงของมลฑลเหอเปยตองยายไปเปนเมืองปาวติ้ง ทางรัฐบาลมีนโยบายท่ี
จะพัฒนามลฑลเหอเปย ปกก่ิง และเทียนจินไปพรอม ๆ กัน โดยเฉพาะดานสิ่งแวดลอม สมัยปลายราชวงศชิง 
ประเทศจีนมีความออนแอทําใหถูกรุกรานจากประเทศลาอาณานิคมตางๆ เขามาเชาหรือใชพ้ืนท่ีในเขตเมืองเทียน
จิน ซ่ึงยังคงเหลือหลักฐานจากสถาปตยกรรมแบบตาง ๆ เชน อิตาเลี่ยนหรือวิคตอเรียในเขต "อูตาตาว" ปจจุบัน
เปนรานคา ภัตตาคารและบริษัทตาง ๆ เทียนจินมีประชากรตามทะเบียนบานประมาณ 13 ลานคน แตท่ีอยูอาศัย
จริงประมาณ 20 ลานคน โดยสวนใหญอาศัยในเขตเมือง เทียนจินอยูใกลกับปกก่ิงมาก ทําใหการพัฒนาและลงทุน
ในดานการแพทยแผนจีนตองอาศัยกลยุทธท่ีตางกันเพ่ือดึงดูดผูเรียนหลักสูตรปริญาตรี (5 ป) ปริญญาตรี-โท (7 
ป) ปริญญาโท (3 ป) และปริญญาเอก (3 ป)  

 ในปนี้มีการปรับเปลี่ยนใหเรียนปริญญาตรี-โทเปน 8 ป เม่ือสําเร็จการศึกษาจะไดใบรับรองจบ
การศึกษาใบปริญญาบัตร ใบประกอบโรคศิลปะ และใบวุฒิบัตร สําหรับ internship/residency training 
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ปจจุบันมีนักศึกษาท้ังสิ้นจํานวน 12,000 คน เปนระดับปริญญาตรีจํานวน 8,000 คน ปริญญาโท-เอกจํานวน 
3,000 คน และนักศึกษาตางชาติจํานวน 1,000 คน มีอาจารยจํานวน 5,400 คน ประจําท่ีมหาวิทยาลัย
จํานวน 900 คน โรงพยาบาลหมายเลข 1 และ 2 จํานวน 3,000 และ 1,500 คน ตามลําดับ โดยจัดการเรียน
การสอนในสาขาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการแพทยแผนจีน ไดแก การแพทยแผนจีน (TCM) สมุนไพรจีน การ
พยาบาล การตลาด (เก่ียวกับยาจีน) กายภาพบําบัด ภาษาจีนโบราณ และภาษาจีนสําหรับชาวตางชาติ เปดการ
เรียนการสอนใหแกนักศึกษาตางชาติเรื่อง TCM ฝงเข็ม เภสัชกรรมแผนจีน สวนปริญญาโท-เอก เปดการสอนTCM 
ฝงเข็ม และสมุนไพรจีน สี่ปแรกเรียนท่ีมหาวิทยาลัย เริ่มเขาศึกษาในชั้นคลินิกป 5 จนถึงปริญญาเอก มี
โรงพยาบาลท่ีจัดการศึกษารวมกัน 4 แหง ดังนี้ 

1. โรงพยาบาลหมายเลข 1 มี 2 แหง คือ เขตเกา จํานวน 1,800 เตียง แตเนื่องจากมีผูมารับบริการ
เกินกวาท่ีจะรองรับได จึงขยายเพ่ิมอีก 1 แหงท่ีเขตปนหาย จํานวน 2,200 เตียง 

2. โรงพยาบาลหมายเลข 2 จากเดิม 600 เตียง ขยายเพ่ิมเปน 1,200 เตียง 
3. คลินิกใหบริการผูปวยนอก (OPD) ตั้งอยูหลังมหาวิทยาลัย สําหรับใหอาจารยไดออกตรวจ

ใหบริการ 
4. โรงพยาบาล Binhai อยูใกลทาเรือ ขนาดประมาณ 500 เตียง ใหบริการดานศัลยกรรมกระดูก

และ   เวชศาสตรฟนฟูแบบผสมผสานระหวางแผนปจจุบันและแผนจีน มหาวิทยาลัยกําลังเตรียมยายไปพ้ืนท่ีใหม
ซ่ึงหางจากท่ีเดิมประมาณ 20 กิโลเมตรท่ีอําเภอจิ้งหาย มีเนื้อท่ี 2,300 หมู (ประมาณ 1,000 ไร) มีรถไฟใตดิน
ไปถึง โดยจะเปดใหบริการแบบผสมผสานระหวางแผนปจจุบันและแผนจีนในเดือนกันยายน 2559 ฝงตรงขาม
เปนโรงพยาบาลแผนปจจุบัน โดยแพทยแผนปจจุบันจะใหการรักษา เชน การผาตัด สวนแพทยแผนจีนจะชวยการ
ปรับพ้ืนฐานสภาพรางกายทําใหผูปวยฟนตัวโดยเร็วเนื่องจากแพทยจีนสามารถสั่งการรักษาท้ังยาแผนปจจุบันและ
แผนจีนได ในขณะท่ีแพทยแผนปจจุบันไมสามารถสั่งยาจีนได จึงมีแพทยแผนปจจุบันหันมาเรียนแพทยแผนจีน
มากข้ึน รายละเอียดคาเทอม คือ นักศึกษาปริญญาตรี  5,000 หยวน/คน/ป (เพ่ิมข้ึนจากเดิม 500 หยวน) แต
ตนทุนในการผลิตนักศึกษาเทากับ 28,000 หยวน/คน/ป รัฐบาลจึงสนับสนุนการศึกษาในสวนตาง 23,000 
หยวน/คน/ป และสนับสนุนทุนการศึกษาแกนักศึกษาตางชาติอีกเปนจํานวนมาก นักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยเทียนจิน
เปนผูท่ีผานการสอบคัดเลือกเพ่ือเขามาเรียน โดยไดคะแนนระดับตนๆ ของประเทศ ทําใหเรียนจบการศึกษาได
กวารอยละ 90 มีเพียงรอยละ 5-6 ท่ีถูกใหออกจากการศึกษา บัณฑิตรอยละ 50 ศึกษาตอปริญญาโท และรอย
ละ 10ไปเปนผูแทนยาหรืออาชีพอ่ืน ๆ 
 

       

 ดูงานท่ี Affiliated No 1 Hospital of TUTCM เขตใหม หางจากมหาวิทยาลัยโดยทางรถยนตใชเวลา
ประมาณ 25 นาที เปนโรงพยาบาลขนาด 2,200 เตียงท่ีทันสมัย สะอาด มีท้ังบริการการแพทยแผนปจจุบันและ
แผนจีนทุกแผนก  
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เยี่ยมชมพิพิธภัณฑประวัติของโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัย เดิมโรงพยาบาลตั้งข้ึนในป ค.ศ.1954 เปน
รูปแบบของคลินิกรักษาโรค ตอมาป ค.ศ. 1955 ไดรับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลจัดตั้งเปนโรงพยาบาลเต็มรูปแบบ
และเปดเปนทางการใน ป ค.ศ. 1958 พรอมกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยโดยมี ศาสตราจารยนายแพทย Lu  
Guanhu เปนผูกอตั้งและเปนผูอํานวยการคนแรกระหวางป ค.ศ. 1954-1962 อาจารยเปนแพทยจีนท่ีมี
ชื่อเสียงอันดับ 1 ของเทียนจินและติดอันดับ 1 ใน 8 ของประเทศเปนแพทยท่ีมีความรูความสามารถและมี
คุณธรรม เสียสละไมเปดคลินิกสวนตัวแตใหการรักษาประชากรผูยากไรในโรงพยาบาล บัณฑิตแพทยรุนแรกท่ีได
ใบประกาศนียบัตรสําเร็จการศึกษาในป ค.ศ. 1961 และรุนแรกท่ีไดปริญญาบัตรสําเร็จการศึกษาในป ค.ศ. 
1962 
             

     
 

     
 

                             

 
          ในป ค.ศ. 1970 เกิดแผนดินไหวรุนแรงทําใหโรงพยาบาลเสียหายจนตองจัดทีมแพทยพยาบาลไปดูแล
ผูปวยท่ีบานและดําเนินการตอมาจนถึง ค.ศ. 1999 ซ่ึงไดสรางโรงพยาบาลเพียงพอตอการใหบริการผูปวยแลว จึง
ปรับโครงการเยี่ยมบานเปนบริการเชิงรุกสําหรับผูปวยท่ีมาโรงพยาบาลไมสะดวก โรงพยาบาลมีผูอํานวยการรวม
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แลว 5 ทาน โดยผูท่ีดํารงตําแหนงผูอํานวยการนานท่ีสุดเกือบ 20 ป คือ ศาสตราจารยนายแพทย Shi Xuemin 
ซ่ึงเปนแพทยฝงเข็มท่ีมีชื่อเสียงไดคิดวิธี “Xing Nao Kai Qiao” ซ่ึงเปนวิธีใหมในการรักษาผูปวย stroke ท่ีไดผล
ชวยเพ่ิมอัตราการหายและลดอัตราความพิการและจัดตั้ง stroke unit therapy ใชการฝงเข็มรวมกับยา anti 
cerebral thrombosis และ Danqi Piantan Capsule ในการปองกันอัมพาตซํ้าในผูปวย stroke นับเปนศักราช
ใหมในการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง นอกจากนี้ยังไดประดิษฐเครื่องอุนเข็มไฟฟาตนแบบดวย คณะฯ ไดเยี่ยมชม
สวนตางๆ ของโรงพยาบาล ไดแก 
1. แผนกยาจีน มีบรรยากาศท่ีสงบ ตกแตงแบบรานยาจีนโบราณ มีการจัดแสดงเครื่องยาจีนท่ีหายาก เชน   

ชะมดเช็ด มาน้ํา ถ่ังเชา เขากุย ตะพาบน้ํา หลงกู โสมคน เปนตน 
2. แผนก orthopedic และ rehabilitation มีเครื่อง osteoporosis  unit  
3. แผนกฝงเข็มซ่ึงแยกเปนสองฝง คือ ฝงสําหรับ VIP และ interventional radiology มีเนื้อท่ีกวางขวาง สะอาด 
เปนสัดสวนชัดเจน มีหองตรวจรักษาหลายหอง แตละหองตรวจมีหองแยกเปนสัดสวนชัดเจน ภายในมีเตียง โตะ
ขางเตียง และเครื่องกระตุนไฟฟาเก็บในลิ้นชักโตะ หนาหองมีนาฬิกาจับเวลาติดไวทุกหองทําใหสะดวกในการ
กําหนดเวลาถอดเข็ม  
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ผลการประชุมปรึกษาหารือเรื่องการจัดทําหนังสือ ฝงเข็มรวมรักษาโรคเลม 2 
สรุปรูปแบบหนังสือ ฝงเข็มรวมรักษาโรคเลม 2 

1. เปนหนังสือท่ีประกอบดวยสวนหลัก ๆ 3 สวน ไดแก แพทยแผนปจจุบัน (modern medicine)      
แพทยแผนจีน และงานวิจัย 

2. พ้ืนฐานของหนังสือตองครบถวน รายละเอียดสามารถนําไปใชอางอิงไดเลยโดยไมตองยอนกลับไป
อานตนฉบับจากภาษาจีน  

3. เลือกงานวิจัยท่ีอยูในวารสารสําคัญและใชกันอยางแพรหลายเทานั้น สวนวิธีการรักษาท่ีโดดเดนและ
ไดผลแตไมไดใชท่ัวไปท่ีอยูในวารสารชั้นนํา ใหระบุไวโดยไมตองใหรายละเอียดมาก 

4. มีสรุปผลการรักษาไวตอนทาย เนนการรักษาทางคลินิก มีเอกสารอางอิงท่ีเปนภาษาอังกฤษ (ถามี)  
5. หนังสือเลมนี้ ตองจําหนายตามรานขายหนังสือท่ัวไป 

     

             

ศึกษาดูงาน Tianjin Beichen Hospital of TCM  

 

 เปยเฉิน อยูทางดานทิศเหนือของเทียนจิน มีเนื้อท่ี 447 ตารางกิโลเมตร ประชากร 6 แสนถึง 1 ลานคน    
เขตเปยเฉินมีโรงพยาบาล 3 แหง คือ 1) โรงพยาบาลเปยเฉิน 2) โรงพยาบาลแพทยแผนจีน และ 3) โรงพยาบาล
เด็ก ซ่ึงปลายป 2558 จะมีโรงพยาบาลระดับ 3A (ระดับยอดเยี่ยม) อีก 1 แหง  

โรงพยาบาลเปยเฉิน เปนโรงพยาบาลระดับ 3A (ระดับยอดเยี่ยม) มีเนื้อท่ีประมาณ 36,000 ตารางเมตร 
เปนโรงพยาบาลท่ีมีชื่อเสียงดานการแพทยแผนจีน ใหการรักษาแบบบูรณาการระหวางการแพทยแผนปจจุบันและ
แผนจีน มีบุคลากรจํานวน 730 คน ผูปวยนอกเฉลี่ยจํานวน 2,000 คน/วัน มีผูปวยในจํานวน 500 เตียง ไดรับ
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การสนับสนุนงบประมาณท้ังหมดจากสํานักสาธารณสุขเทียนจินประมาณ 50 ลานหยวน ผูปวยสวนใหญเปน
ประกันสังคม มีเพียงสวนหนึ่งตองจายเอง (รอยละ15) ซ่ึงโรงพยาบาลไดรับเงินจากบริษัทประกัน 300 ลาน
หยวน (รอยละ 85) ปจจุบันมีผูรับบริการเพ่ิมข้ึนปละรอยละ 10   

โรคท่ีพบบอย ไดแก เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และมะเร็ง โรงพยาบาลมีชื่อเสียงในการรักษาโรคหัวใจ 
สมองและกระดูก มีความโดดเดนเรื่องการฝงเข็มในระดับประเทศ ท้ังเข็มศีรษะ เข็มหู ฝงเข็มตามระบบเสน
ลมปราณ รวมวิธีการรักษาท้ังสิ้น 11 วิธี มีการจายยาสมุนไพรรอยละ 30 ของยาท่ีมีท้ังหมดในโรงพยาบาล และมี
แผนการใชยาสมุนไพรเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 50 โดยจายยาใหเหมาะกับผูปวยแตละคน มียาตํารับท่ีใชเฉพาะใน
โรงพยาบาลจํานวน 30 ตํารับ  

 

   

ยาจีนของโรงพยาบาลเปยเฉินมีการพัฒนาเปน 3 รูปแบบ คือ 
1) ผูปวยนําเครื่องยากลับไปตมเอง โดยเครื่องยาจะบรรจุในซองพลาสติกใสระบุชื่อสมุนไพร เพ่ือใหผูปวย

นํากลับไปตมไดอยางถูกวิธี  
2) โรงพยาบาลใหบริการตมและบรรจุในซองยาพรอมดื่ม ใชเวลารอยา 1.5-2 ชั่วโมงหลังพบแพทย  
3) ชนิดชงดื่ม โดยในนครเทียนจินมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีสามารถสกัดตัวยาท่ีสําคัญจากสมุนไพรจีน        

ในระดับมาตรฐาน FDA ของสหรัฐอเมริกา จะทําการสกัดตัวยาในรูปผงบรรจุขวด เม่ือแพทยสั่งยา ท่ีหองยาจะสง
ขอมูลชื่อยาตามใบสั่งยา เจาหนาท่ีจะนําขวดตัวยาสมุนไพรสแกนบารโคดท่ีกนขวดเพ่ือปองกันการหยิบยาผิด แลว
ครอบใสเครื่องจายยา เครื่องจะกรอกปริมาณยาแตละตัวตามใบสั่งยา เม่ือบรรจุครบแลวจะปดผนึกซอง รวมเวลา
รอยาประมาณ 20 นาทีหลังพบแพทย 

 

    
         

ศึกษาดูงาน Tianyan Medical Education Group  

เยี่ยมชมบริษัท Tell Yes Scientific Co.Ltd. เมืองเทียนจิน ซ่ึงมีพนักงานจํานวน 400 คน รอยละ 25 
อยูในหนวยวิจัยและพัฒนา เนื่องจากบริษัทมีเปาหมายในการผลิตอุปกรณสื่อการสอนสําหรับแพทยแผนปจจุบัน
และแพทยแผนจีน โดยเฉพาะหุนจําลองท้ังชนิดพ้ืนฐานและหุนแบบเสมือนจริง (simulation) เพ่ือตอบสนอง
ลูกคาท้ังในและตางประเทศเปนจํานวนมาก  
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ชมการสาธิตอุปกรณท่ีชวยในการฝกเจาะหลัง bronchoscope และ arthroscope ซ่ึงมีลักษณะเปน 
simulation test สามารถใชฝกและสอบนักเรียน โดยระบุข้ันตอนท่ีผูฝกทําไดวาถูกตองหรือไม อยางไรก็ตามยังมี
จุดออนในสวนของการฝกดาน attitude ความนุมนวล และทาทางท่ีถูกตอง นอกจากนี้ยังไดชมการจัดหองสอบ 
OSCE (Objective Structured Clinical Examination) โดยใชหุนจําลองท่ีทางบริษัทผลิตจากโทรทัศนวงจรปด  
โดยมีหองควบคุมอยูสวนกลาง สามารถจัดสอบไดประมาณ 8 สถานีพรอมๆกัน  

สําหรับการเรียนการสอนแพทยแผนจีน เยี่ยมชมหุนท่ีใชในการฝกหาจุดฝงเข็ม หุนฝกการคลําชีพจรแบบ
ตางๆ หุนฝกการใชมือในการกระตุนเข็ม โดยมีจอภาพแสดงใหเห็นความลึกและความถ่ีท่ีเปนมาตรฐาน ผูเรียน
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติของตนเองเปรียบเทียบกับมาตรฐานและปรับปรุงแกไขใหดียิ่งข้ึน ฝกการเรียนรู
สมุนไพรจีน โดยเม่ือเปดลิ้นชักตูยาจะแสดงชนิดและสรรพคุณของสมุนไพรในจอคอมพิวเตอร 

 

      

เขาเยี่ยมชมสถาบันวิจัยสมุนไพรของคณะเภสัชศาสตรมหาวิทยาลัยแผนจีนเทียนจิน(Tienjin Key 
Laboratory of Traditional Chinese Medicine Pharmacology) เปนสถาบันวิจัยท่ีมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ 
สามารถทําการวิจัยเก่ียวกับสมุนไพรท่ีเปนยาทางแพทยแผนจีนไดอยางครบวงจร ตั้งแตการวิเคราะหปริมาณ
สารสําคัญในสมุนไพร การสกัดหาสารออกฤทธิ์ ศึกษาpharmacokinetics, pharmacodynamics ของสารออก
ฤทธิ์ คนหายาใหม ศึกษาจนถึงphase III และ IV ศึกษาผลของสารออกฤทธิ์ในเซลลและในสัตวทดลอง เชน หนู
แฮมสเตอร กระตาย เปนตน โดยสามารถทดสอบแยกเฉพาะอวัยวะหรือท้ังตัว มีการผาตัดทําใหเกิดรอยโรคท่ี
สมองหนู และดูผลของยาตอการฟนตัว มีเครื่องมือท่ีทันสมัย เชน เครื่องตรวจ echo cardiogram ของหัวใจ
สัตวทดลอง เครื่อง bone scan เพ่ือวัดความหนาแนนของกระดูกสัตวทดลอง เปนตน 

สถาบัน ฯ สามารถทําการวิจัยและมีผลงานตีพิมพปละหลายสิบเรื่อง โดยมีท้ังนักศึกษาจีนและตางชาติ
ทํางานวิจัย เปนสถาบันท่ีรวมกับคณะแพทยแผนจีนในการทําวิจัยทางคลินิก ผลงานเดน ๆ มีงานวิจัยท่ีตีพิมพใน
วารสารท่ีมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ไดแก การใชยาสมุนไพรในการรักษา Alzheimer’s disease, Danhong 
Injecton Attenuates Ischemic/Reperfusion–Induced Brain Damage which is associated with Nrf2 
levels In vivo and in vitro สารสกัดจากสมุนไพรท่ีมีผลตอการเพ่ิมการไหลเวียนของหลอดเลือดสมอง หลอด
เลือดหัวใจ เชน Tanshi, Shenfu, Danshen, Duzhong, Buguzhi เปนตน 

 
ดูงานหนวยผลิตยาของมหาวิทยาลัย 

มีกระบวนการตั้งแตการผลิตน้ําบริสุทธิ์ ใชหมอตมยาขนาดใหญหลายตัน สงเปนยาน้ําเขาสูหมอ 
condense ซ่ึงจะเค่ียวใหเขมขนและปริมาตรลดลงประมาณ 6 เทา หมอ condense มีขนาด 3 ลิตร และ 6 
ลิตร ไดเปนตัวยาเหนียวขนท่ีเรียกวา “กาว” แตไมไดผลิตยาแบบผงแหง 
 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินกิจกรรมในครั้งนี ้

ไดตนฉบับหนังสือ  “ฝงเข็มรวมรักษาโรค เลมท่ี 2” 



สถาบันการแพทยไทย-จีน / ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  หนา ๔๘ 

 
๑๐. กิจกรรมท่ีปฏิบัติรวมกับฝายจีนมีประโยชนตอโครงการในดานใดบาง 

๑) ไดแนวทางวิธีการทํางานรวมกันระหวางผูเชี่ยวชาญดานการแพทยแผนจีนในไทยและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

๒)  สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการแพทยแผนจีนในประเทศไทย 
 
๑๑. เปรียบเทียบศักยภาพของฝายไทยและจีนในดานเทคโนโลยี ความรู ประสบการณ ความชํานาญใน
กิจกรรมท่ีรวมปฏิบัติ 

จีน มีประสบการณดานการแพทยแผนจีนมากกวาเพราะถือวาเปนการแพทยแผนหลักของประเทศ
จีน มีจํานวนสถานพยาบาลท่ีมากกวา มีจํานวนคนไขท่ีสามารถรายงานเปนขอมูลหรือสถิติในการใชเปน
ขอมูลอางอิงได มีจุดเดนดานการรักษาแบบผสมผสานศาสตรการแพทยแผนจีนและการแพทยแผน
ตะวันตก 
ไทย มีการผสมผสานการรักษาดวยการแพทยแผนจีนบนพ้ืนฐานความรูทางการแพทยแผนปจจุบัน  

 
๑๒. ขอมูลอ่ืนๆ ซ่ึงจะเปนประโยชนในการรวมมือระหวางประเทศไทยและจีนในอนาคต 

เปนโครงการท่ีอาศัยจุดเดนของผูเชี่ยวชาญแตละฝายในการสรางผลงาน 
 
๑๓. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการในครั้งตอไป  

การประชุม 2 ฝาย ท่ีประเทศไทยเพ่ือตรวจสอบเนื้อหา ซักถามขอสงสัย และจัดรูปแบบการพิมพ 
ประมาณเดือนมกราคม 255๙ 
 

 

 

 
-------------------- 
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