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เริ่มการประชุม เวลา ๐๙.00 น. 1 

 นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2 

ประธานการประชุมกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้  3 

 4 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 5 

 1.1 การจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งแพทย์แผนจีนที่ได้ด าเนินการมาแล้ว อาจต้องขอความ6 

ร่วมมือคณะกรรมการชุดนี้ช่วยพิจารณาและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 7 

 1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศตามแผนการปฏิรูปประเทศ ได้มีการถ่ายโอนภารกิจ8 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตามแผนการกระจายอ านาจ 9 

เป็นช่องทางหนึ่งให้มีแพทย์แผนจีนเพิ่มขึ้น และควรผลักดันให้มีต าแหน่งแพทย์แผนจีนในหน่วยบริการสุขภาพทั้งใน10 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด กรุงเทพมหานคร เทศบาลนคร ท าให้แพทย์แผนจีนมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมมากขึ้น  11 
 12 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 13 

 14 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้าน15 

การแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 1 เมษายน ๒๕๖2 ณ ห้องประชุมกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิ16 

ปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทยอาคาร 2 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์17 

ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข โดยประธานการประชุมมอบหมายให้นางสาวฐิตารัตน์  ศุทธะชัยอนันต์  ฝ่าย18 

ผู้ช่วยเลขานุการน าเสนอรายงานการประชุมให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไข ทั้งนี้ขอให้ปรับแก้ไขรายละเอียดเพ่ือความ19 

สมบูรณ์ถูกต้อง ดังนี้ 20 

1. หลักสูตรแพทย์แผนจีน แก้ไขเป็น หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต  21 

2. สมาคมศาสตร์การแพทย์แผนจีนในประเทศไทย แก้ไขเป็น สมาคมแพทย์แผนจีนประเทศไทย 22 

3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ส่งหลักสูตรให้ สกอ. พิจารณารับทราบหลักสูตรแล้ว แก้ไขเป็น 23 

สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว 24 

4. วิทยาลัยนครราชสีมา แก้ไขและเพ่ิมเติมรายละเอียดเป็น ปรับปรุงหลักสูตรแล้ว ตั้งแต่25 

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 26 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ 27 

 28 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง/เพื่อพิจารณา 29 

 3.1 (ร่าง) หลักการและเหตุผลในการจัดท าเอกสารประกอบการก าหนดต าแหน่งแพทย์30 

แผนจีน   31 

 นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ประธานการประชุมขอให้คณะกรรมการร่วมพิจารณา32 

หลักการและเหตุผลในการจัดท าเอกสารประกอบก าหนดต าแหน่งแพทย์แผนจีน  33 

 ความคิดเห็นในที่ประชุม 34 

1. การขอก าหนดต าแหน่งแพทย์แผนจีน ไม่สามารถก าหนดในกรมการแพทย์แผนไทยและ35 

การแพทย์ทางเลือกได้ เนื่องจากภารกิจหลักของกรมเป็นงานด้านวิชาการ ท าให้ไม่เห็นค่างานของแพทย์แผนจีนที่36 

ชัดเจน จึงขอให้ทบทวน 37 

2. การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงการปฏิบัติติงานของแพทย์แผนจีนกับสหวิชาชีพ ควรวิเคราะห์38 

ในแต่ละสายงานที่แพทย์แผนจีนมีความเกี่ยวข้อง โดยข้อมูลสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องควรเป็นไปตามโครงสร้างของ39 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพราะมีหน่วยงานให้บริการเป็นหลัก 40 
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 3. หลักการและเหตุผลในการจัดท าเอกสารประกอบการก าหนดต าแหน่งแพทย์แผนจีน 1 

วัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน ข้อมูลไม่มีการวิเคราะห์ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงและประโยชน์ที่ได้รับจากข้อมูลดังกล่าว 2 

ควรเพิ่มเติมรายละเอียดด้านการบูรณาการร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย และน าเสนอมุมมอง3 

ด้านการแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) ระดับโลก จะท าให้การขอก าหนดต าแหน่งแพทย์แผนจีนมี4 

ความหนักแน่นมากขึ้น 5 

 4. การจัดท าเอกสารประกอบการก าหนดต าแหน่งแพทย์แผนจีนด้านการบูรณาการร่วมกัน6 

ระหว่างแพทย์แผนจีน แพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย ควรให้แพทย์แผนจีนที่ปฏิบัติจริงในโรงพยาบาลเป็น         7 

ผู้รวบรวมและขอข้อมูลเพ่ิมเติมจากนางสาวณัฐฐา ใจสมุทร แพทย์แผนจีนปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลเจริญกรุง8 

ประชารักษ ์กรุงเทพมหานคร  9 

 5. ควรจัดให้มีการศึกษาดูงานการให้บริการด้านการแพทย์แผนจีนทั้งในและต่างประเทศ10 

ให้กับส านักงาน ก.พ. เพ่ือประเมินค่างานในการขอก าหนดต าแหน่งแพทย์แผนจีน 11 

 มติที่ประชุม รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการแก้ไขและรวบรวมข้อมูลตามข้อเสนอใน        12 

ที่ประชุม และส่งให้คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านการแพทย์แผนจีน เพ่ิมเติมเนื้อหารายละเอียด13 

ของหลักการและเหตุผลในการจัดท าเอกสารประกอบการก าหนดต าแหน่งแพทย์แผนจีน ตามหัวข้อดังนี้ 14 

1. สถานการณ์การแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) ในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้ม15 

ในอนาคต ในประเทศต่าง ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ประเทศในทวีปยุโรป 16 

2. การรับรองการแพทย์แผนจีน โดย WHO  17 

3. สถานการณ์การแพทย์แผนจีนในประเทศไทย เช่น ปริมาณผู้เข้ารับบริการ สถาบันที่เปิด18 

สอนหลักสูตร จ านวนแพทย์แผนปัจจุบันที่สนใจศึกษาในด้านการฝังเข็ม จ านวนโรงพยาบาลที่มีการให้บริการ19 

การแพทย์แผนจีน การจัดอบรม หรือประชุมวิชาการด้านการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย  20 

 4. สถานการณ์ระบบสาธารณสุขในปัจจุบัน (ปัญหาที่แพทย์แผนจีนมีบทบาทในการรักษา) 21 

อาทิเช่น การขาดแคลนแพทย์ในประเทศไทย ซึ่งแพทย์แผนจีนสามารถดูแลผู้ป่วยได้ 22 

 5. การเปรียบเทียบแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของประเทศ ที่การแพทย์แผนจีนมีส่วนเกี่ยวข้อง23 

และสามารถตอบโจทย์ได้ เช่น แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทสมุนไพรแห่งชาติ Medical Hub  24 

 6. บทบาทการท างานการแพทย์แผนจีนในภาพรวมกับสหวิชาชีพทางการแพทย์ที่ปฏิบัติจริง25 

ในโรงพยาบาลรัฐ ตามแผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงการปฏิบัติติงานของแพทย์แผนจีนกับสหวิชาชีพ  26 

 7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากบริการด้านการแพทย์แผนจีน  27 

 ๘. กฎหมายที่เกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก 28 

 ๙. ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกสมุนไพรในประเทศไทยที่สามารถใช้ทดแทนการน าเข้าวัตถุดิบจาก29 

ประเทศจีน เช่น เห็ดหลินจือ ฟ้าทะลายโจร (การส่งออก) 30 

 1๐. การอ้างอิงข้อมูลที่ชัดเจนในประเด็นการลดรายจ่ายในโรงพยาบาลด้วยการแพทย์แผนจีน 31 

โดยการเปรียบเทียบมูลค่าของยาที่ใช้ในผู้ป่วย 32 

 3.2 (ร่าง) แบบส ารวจข้อมูลด้านการแพทย์แผนจีนในหน่วยงานและหน่วยบริการสุขภาพ 33 

กระทรวงสาธารณสุข  34 

 ประธานการประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการน าเสนอแบบส ารวจข้อมูลด้านการแพทย์ 35 

แผนจีนและขอให้คณะกรรมการร่วมพิจารณา นางสาวฐิตารัตน์ ศุทธะชัยอนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการน าเสนอแบบ36 

ส ารวจข้อมูลด้านการแพทย์แผนจีนปรับแก้ไขตามข้อเสนอในที่ประชุมครั้งที่ 1/2562 ซึ่งได้แบ่งแบบส ารวจ37 

ออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 แบบส ารวจข้อมูลบุคลากรด้านการแพทย์แผนจีน ในหน่วยงานและหน่วยบริการ38 
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สุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ แพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนจีน ผู้ช่วยแพทย์แผนจีน ส่วนที่ 2 แบบ1 

ส ารวจข้อมูลภาระงาน สายงานแพทย์แผนจีน ในหน่วยงานและหน่วยบริการสุขภาพ  2 

 ความคิดเห็นในที่ประชุม 3 

 1. การส ารวจข้อมูลด้านการแพทย์แผนจีนในหน่วยงานและหน่วยบริการสุขภาพ สังกัด4 

กระทรวงสาธารณสุข ควรท าในรูปแบบของงานวิจัยเพราะจะท าให้ข้อมูลที่ได้มามีความน่าเชื่อถือ และแบบส ารวจ5 

ส่วนที่ 2 ให้แก้ไขเป็น แบบส ารวจข้อมูลภาระงาน เสนอต่อส านักงาน ก.พ.สายงานแพทย์แผนจีน ในหน่วยงาน6 

และหน่วยบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 7 

 2. การจัดท าแบบส ารวจข้อมูลบุคลากรด้านการแพทย์แผนจีนและแบบส ารวจข้อมูลภาระงาน8 

เสนอต่อส านักงาน ก.พ. สายงานแพทย์แผนจีน ในหน่วยงานและหน่วยบริการสุขภาพ ต้องเป็นแพทย์แผนจีนที่9 

ปฏิบัติจริงในโรงพยาบาลเป็นผู้รวบรวมและให้ข้อมูล แล้วจึงเสนอขอความเห็นจากสถาบันการศึกษาด้าน10 

การแพทย์แผนจีน 9 แห่ง  11 

 3. การส ารวจข้อมูลบุคลากรด้านการแพทย์แผนจีนและข้อมูลภาระงานเสนอต่อส านักงาน 12 

ก.พ. สายงานแพทย์แผนจีน ในหน่วยงานและหน่วยบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ควรให้ส านักงาน 13 

ก.พ.  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิจารณาก่อนส่งส ารวจและควรส ารวจไปพร้อมกัน 14 

 4. การส ารวจข้อมูลด้านการแพทย์แผนจีนในหน่วยงานและหน่วยบริการสุขภาพ สังกัด15 

กระทรวงสาธารณสุขที่มีแพทย์ฝังเข็ม แพทย์แผนจีน และผู้ช่วยแพทย์แผนจีน ปฏิบั ติงานอยู่นั้นต้องมี16 

กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน โดยสอบถามและขอข้อมูลจากส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากส านักงาน17 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อยู่ระหว่างการด าเนินการส ารวจความต้องการการก าหนดต าแหน่งแพทย์แผนจีน ซึ่งจะ18 

แล้วเสร็จประมาณเดือนกรกฎาคม 2562  19 

 มติที่ประชุม  รับทราบ และด าเนินการตามข้อเสนอ 20 

           21 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ  22 

 4.1 แผนการด าเนินงานของเครือข่ายสถาบันการศึกษาและกรมการแพทย์แผนไทยและ23 

การแพทย์ทางเลือก ปงีบประมาณ พ.ศ.2563    24 

 นางสาวฐิตารัตน์ ศุทธะชัยอนันต์ น าเสนอแผนการด าเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่าย25 

การแพทย์แผนจีนและการแพทย์ผสมผสาน ปีงบประมาณพ.ศ.2563 และขอให้เครือข่ายสถาบันการศึกษาด้าน26 

การแพทย์แผนจีนให้ข้อมูลแผนการด าเนินงานของแต่ละสถาบันการศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลการด าเนินการร่วมกัน27 

ระหว่างเครือข่ายสถาบันการศึกษาและกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 28 

และปีต่อ ๆ ไป 29 
  30 

ล าดับ สถาบันเครือข่าย กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินการ 
1 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  1.โครงการ mini TCM ด้านการแพทย์แผนจีน

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เดือนกรกฎาคม 
 

2.โครงการ CICM International elective 
program (TU-CDUTCM)  

เดือนพฤษภาคม- 
กรกฎาคม 

2 
 
 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ 
จันทรเกษม 

1.แพทย์จีนเคลื่อนที่บริการวชิาการเพื่อชุมชน ให้
ความรู้ การป้องกัน การรักษา ในพื้นทีชุ่มชนใน
เขตรับผิดชอบตามราโชบาย 

เดือนมกราคม-
มิถุนายน 
 

2.การอบรมความรู้ทางศาสตร์แพทย์แผนจนี 
หัวข้อการอบรมก าหนดโดยอาจารย์จาก

เดือนกรกฎาคม-
กันยายน 
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มหาวิทยาลยัเหลียวหนิง  
3.แพทย์จีนรวมใจภักดิ์ จิตอาสาเพื่อประชาพ้น
โรคในงานฉลองพระราชสมภพ ร.10 

เดือนกรกฎาคม-
กันยายน 

  4.เสริมสร้างสมรรถนะร่างกาย เช่น ร าพัด ไท่เก็ก 
และให้ค าแนะน าแก่ชุมชนในการออกก าลังกาย 

เดือนเมษายน-
มิถุนายน 

5.สวยใสสุขภาพดีด้วยวิถีการแพทย์แผนจนีในงาน
วันสถาปนา ม.ราชภัฏจนัทรเกษม 

เดือนกรกฎาคม-
กันยายน 

6.ประชุมวิชาการทางการแพทย์แผนจีน
ระดับประเทศ จัดร่วมกบั ม.เหลียวหนิง มี
ข้อตกลงจัดสลับกนัทุกปี (ปีงบประมาณ 2563 
ม.เหลียวหนิง เป็นเจ้าภาพ) 

เดือนตุลาคม-ธันวาคม  
 

7.ให้ความรู้ด้านการป้องกัน และรักษา MRT เป็น
ประจ าทุกปี ร่วมออกบูทบริการสุขภาพ 

เดือนพฤศจิกายนและ
กุมภาพันธ ์

8.ให้ความรู้การป้องกัน และรักษา ของสมาคม  
ไลอ้อน 

เดือนตุลาคม  
 

9.บริการด้านวชิาการทางการแพทย์แผนจนี (ท าดี
เพื่อพ่อที่พุทธมณฑล พจ.ชรัส งามศรัทธา 

เดือนธันวาคม 2562 
 

3 มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 1.งานรับประเมินเพื่อรองรับหลักสูตรและ
สถาบนัการศึกษาจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขา
การแพทย์แผนจนี  

เดือนมิถุนายน 2562 
 

2.โครงการอบรมทักษะความสามารถสู่การเป็น
แพทย์แผนจนีในระดบัสากล  

เดือนมิถุนายน-
กรกฎาคม 2562 

3.โครงการ How to live and learn   เดือนกรกฎาคม 2562 
4.โครงการสานสัมพันธน์ักศึกษาแพทย์แผนจีน  
 

เดือนมกราคม-มีนาคม 
2563 

4 มหาวิทยาลยัราชภัฏ 
สวนสุนันทา 

1. ประชุมวิชาการนานาชาติ ปทีี่ 2 - 3 เดือนพฤศจิกายน-
ธันวาคม 2562 

 1 

  ความคิดเห็นในที่ประชุม 2 

  1. ควรหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านการแพทย์แผนจีน 3 

  2. ควรเพ่ิมคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว อยู่ในแผนการ4 

ด าเนินงานร่วมกัน  5 

  มติที่ประชุม  รับทราบ มอบฝ่ายเลขาฯ ประสานขอข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนต่อไป 6 

 7 

ปิดการประชุมเวลา ๑3.3๐ น. 8 

 9 

 10 

    นางสาวนารีรัตน์  ทับทอง          ผู้จดรายงานการประชุม 11 

                               นางสาวฐิตารัตน์  ศุทธะชยัอนันต์ ผู้จดรายงานการประชุม 12 
 13 


