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ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
โครงการพัฒนาเครือข่ายการแพทย์แผนจนีและการแพทย์ผสมผสาน ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๑. หล ักการและเหตุผล 
สถาบันการแพทย์ไทย-จีน มีภารกิจหลักในการศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์

ความรู้เทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนจีนให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพ่ือน ามาใช้ในการ
ดูแลสุขภาพ บทบาทหน้าที่ดังกล่าวได้มีการด าเนินงานเรื่อยมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้
อนุมัติจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือการแพทย์ไทย-จีน และเมื่อทางรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนจนได้มีการลงนามใน
บันทึกความเข้าใจในกรอบความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขไทยและกระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ท าให้การแพทย์แผนจีนได้รับความนิยมและมีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น 
จนในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ กระทรวงสาธารณสุขได้มีการประกาศอนุญาตให้บุคคลท าการประกอบโรคศิลปะโดยใช้
ศาสตร์การแพทย์แผนจีนได้ โดยอาศัยมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติ "การบริการสาธารณสุข" ให้
รวมถึงการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปัจจุบันการแพทย์แผนจีนได้รับการสนับสนุนจากกระทรวง
สาธารณสุขจนสามารถจัดตั้งให้มีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน เพ่ือควบคุมดูแลมาตรฐานผู้
ให้บริการ โดยการน าศาสตร์การแพทย์แผนจีนเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพไทย ซึ่งมุ่งเน้นถึงความปลอดภั ย มี
ประสิทธิผล ประหยัด และมีความเหมาะสม ประเทศไทยมีแพทย์แผนจีนที่ได้รับหนังสือรับรองการประกอบโรค
ศิลปะโดยอาศัยศาสตร์การแพทย์แผนจีน จ านวน ๑,285 คน (ข้อมูล 22 พฤษภาคม 2562 ส านัก
สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) แพทย์แผนปัจจุบันที่ส าเร็จหลักสูตร
การฝังเข็ม 3 เดือน ของกระทรวงสาธารณสุขและกรมแพทย์ทหารบก กระทรวงกลาโหม รวมประมาณ 1,863 
คน (ข้อมูล 13 มิถุนายน 2561 สถาบันการแพทย์ไทย-จีน) และมีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นในอนาคต ปัจจุบันมี
สถาบันการศึกษาที่เปิดหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนจีน 5 ปี ในประเทศไทย ที่คณะกรรมการ
วิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนให้การรับรองแล้ว ๙ แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาลัยเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม่
ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา นอกจากนี้ยังมี
หน่วยงานที่มีการจัดอบรมระยะสั้ นเฉพาะทางอีกหลายแห่ง  เช่น ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิ เษก 
มหาวิทยาลัยมหิดล คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว  

ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของการแพทย์ฝังเข็มและแพทย์แผนจีน ในการดูแลสุขภาพของประชาชน 
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ สนับสนุนการบูรณาการระหว่างการแพทย์แผนจีนกับการแพทย์แผนปัจจุบัน 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยสถาบันการแพทย์ไทย-จีน จึงได้จัดท า “โครงการพัฒนา
เครือข่ายการแพทย์แผนจีนและการแพทย์ผสมผสานเพ่ือพัฒนาเครือข่ายการแพทย์แผนจีนและการแพทย์
ผสมผสานและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนจีน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒” ขึ้น 
๒. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือพัฒนาเครือข่ายการแพทย์แผนจีนและการแพทย์ผสมผสานให้มีความเข้มแข็ง 
๓. เป  าหมาย 
 3.1 เครือข่ายมหาวิทยาลัย สถานบริการภาครัฐที่เปิดให้บริการด้านการแพทย์แผนจีนและสมาคมด้าน
การแพทย์แผนจีนที่เข้าร่วมโครงการ  
 3.2 แพทย์ฝังเข็ม และแพทย์แผนจีนในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ได้รับ
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การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนจีน ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน/หลักสูตร 
 3.3 บุคลากรทางการแพทย์อ่ืน ๆ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
๔ ผลการด าเนนิงาน  
 4.1 จัดท าโครงการฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านการแพทย์แผนจีน 
/คณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนจีนละการแพทย์ผสมผสาน และเสนอขออนุมัติ 
 4.2 จัดประชุมคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนจีนและการแพทย์ผสมผสาน เมื่อวันที่
6 ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้หัวข้อการอบรม กลุ่มเป้าหมาย วัน เวลา สถานที่ รูปแบบการอบรม เอกสารและหนังสือ
ในการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนจีน 
 4.3 จัดอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีน เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้อง
ประชุม 4 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 140 คน 
 4.4 สรุปผลการอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีน และน าเสนอการประชุมผู้บริหาร
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562  
 4.5 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านการแพทย์แผนจีน 
     4.5.1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 เมษายน ๒๕๖2  ณ ห้องประชุมกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้านไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
     4.5.2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ๒๕๖2 ณ ห้องประชุมกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิ
ปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
      4.5.3 การศึกษาดูงานการให้บริการด้านการแพทย์แผนจีนของส านักงาน ก.พ. เมื่อวันที่             
30 พฤษภาคม 2562 เพ่ือประกอบการพิจารณาการปฏิบัติติงานของแพทย์แผนจีนและการขอก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการต าแหน่งแพทย์แผนจีน  
 4.6 จัดท าสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านการแพทย์แผนจีน
ทั้ง 2 ครั้ง และสรุปการด าเนินงานการขอก าหนดต าแหน่งแพทย์แผนจีนเพ่ือตอบการด าเนินงานและแนว
ทางการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ ในการประชุม D-TAM Morning talk ทุกวันจันทร์ 
 4.7 สรุปผลการด าเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายการแพทยแ์ผนจนีและการแพทยผ์สมผสาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๕๖๒ 
๕. ผลผลิตโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖2 

 5.1 กรอบแนวทางการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนจีน 
 5.2 ผลการจัดอบรมเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนจีน ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวนรวม
ทั้งสิ้น 140 คน ความพึงพอใจหลังการอบรมเฉลี่ยร้อยละ 88.73 ความรู้ความเข้าใจก่อนการอบรมฯ ร้อยละ 
54.02 หลังการอบรมฯ มีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 82.53 การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์
ร้อยละ 88.16  
 5.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านการแพทย์แผนจีน  
6. ผลลัพธ์ 
 6.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 6.2 ผู้ผ่านการอบรมน าความรู้ความรู้ด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีนไปใช้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นใน
ชีวิตประจ าวันได้  
 6.3 กิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกับเครือข่ายด้านการแพทย์แผนจีนไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง 
7. งบประมาณที่ใช ไป  
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 7.๑ งบด าเนินงาน   ...... 231,691.10...บาท  (จากงบประมาณที่ได้รับ ..283,125......... บาท) 
 7.๒ งบรายจ่ายอื่น  ................-..................บาท  (จากงบประมาณที่ได้รับ .....................-....... บาท)   
 
 

8. รูปกิจกรรม  
 

      
 

       
 

   


