
 บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การแพทยแผนจีน หมายถึง การกระทําตอมนุษยเก่ียวกับการตรวจ การวินิจฉัย การบําบัดโรค 
การปองกันโรค หรือการฟนฟูสมรรถภาพของรางกายตามศาสตรและความรูแบบแพทยแผนจีนท่ีถายทอด
และพัฒนาสืบตอกันมา หรือตามการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรการแพทย
แผนจีนไมต่ํากวา 5 ป ท่ีคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะใหการรับรอง 

ประวัติความเปนมาของสถาบันการแพทยไทย-จีน1 

วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย ไดจัดตั้งศูนยความ
รวมมือการแพทยไทย-จีน เปนหนวยงานระดับกองเปนการภายใน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศาสตร
การแพทยแผนจีนใหไดคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสม เพ่ือเปนการแพทยทางเลือก ในการดูแลสุขภาพ
ของคนไทยรวมกับการแพทยแผนปจจุบันและการแพทยแผนไทย และเปนหนวยประสานความสัมพันธ
ระหวางไทยและจีนของกระทรวงสาธารณสุขของท้ังสองประเทศ โดยมีนายแพทยชวลิต สันติกิจรุงเรือง 
เปนผูอํานวยการคนแรก ภายหลังการจัดตั้งศูนยความรวมมือการแพทยไทย-จีน ไดมีเหตุการณสําคัญ
เกิดข้ึน ดังนี้  

1. วันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 ไดมีการลงนามบันทึกความเขาใจดานความรวมมือทาง
วิชาการระหวางกระทรวงสาธารณสุขไทยและจีน ณ กรุงปกก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ฝายไทยลงนาม
โดย ฯพณฯ มนตรี พงษพานิช และฝายจีนลงนามโดย ฯพณฯ เฉิน หม่ินจาง 

2. วันท่ี 27 เมษายน – 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย ไดจัด
ใหมีการอบรมหลักสูตร “การฝงเข็ม รมยา 3 เดือน” ใหกับแพทยแผนปจจุบันเปนรุนแรก โดยมี         
รศ.เฉิงจื่อเฉิง ผูเชี่ยวชาญดานการฝงเข็มจากโรงพยาบาลหลงหัว มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเซ่ียงไฮ
มาเปนวิทยากร นับเปนอาจารยจีนทานแรกท่ีไดวางรากฐานการฝงเข็มใหกับแพทยแผนปจจุบันใน
ประเทศไทย 

3. วันท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 ไดมีการลงนามบันทึกความเขาใจดานความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางกระทรวงสาธารณสุขไทยและจีน ฉบับท่ี 2 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ฝายไทยลงนามโดย 
ฯพณฯ กร ทัพพะรังสี และฝายจีนลงนามโดย ฯพณฯ จาง เหวินคัง 

4. วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 ฯพณฯ กร ทัพพะรังสี รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ ไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข     
ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2543 เรื่อง “การอนุญาตใหบุคคลทําการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยศาสตรการแพทย
แผนจีน ตามมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542” โดยมีผูสําเร็จการศึกษา
สาขาการแพทยแผนจีนจากมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ผานการสอบประเมินความรู
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การแพทยแผนจีน จํานวน 11 คน และมีการสอบคัดกรองผูมีความรูการแพทยแผนจีนท่ีรับการถายทอด
จากบรรพบุรุษ เพ่ือเขารับการอบรมหลักสูตรการแพทยแผนจีน 144 ชั่วโมง จํานวน 238 คน 

5. วันท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2544 มีการมอบใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะชั่วคราวแกแพทยจีนท่ี
สําเร็จการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและผานการสอบประเมินความรูแพทยจีนรุนแรก จํานวน 
11 คน 

6. เดือนกันยายน พ.ศ. 2544 เริ่มดําเนินการสอบประเมินความรูการแพทยแผนจีนสําหรับผูท่ี
ไดรับการถายทอดความรูการแพทยแผนจีนจากบรรพบุรุษและไดผานการอบรมหลักสูตรการแพทยแผน
จีน 144 ชั่วโมง การสอบประเมินความรูไดรับความรวมมือจากศูนยการสอบแพทยแผนจีนนานาชาติ จาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน ปลายปพ.ศ. 2544 มีผูผานการสอบประเมินความรูและไดรับใบอนุญาตประกอบ
โรคศิลปะชั่วคราวเพ่ิมอีก 103 คน รวมเปน 114 คน 

7. วันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2545 ไดมีการจัดตั้งสมาคมใหมเปนสมาคมท่ีสองชื่อวา “สมาคม
ศาสตรการแพทยแผนจีน”  

ในป พ.ศ. 2544 รัฐบาลไดแถลงนโยบายตอสภาผูแทนราษฎร เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 
2544 ในขอ 10.1 วาดวยการสงเสริมและพัฒนาการจัดระบบองคความรูและมาตรฐานดานการแพทย
แผนไทย การแพทยทางเลือกและสมุนไพร เพ่ือนําไปใชในระบบสุขภาพของรัฐอยางมีคุณภาพและ
ปลอดภัย ซ่ึงสอดคลองกับภารกิจหลัก 1 ใน 18 ภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข อันจะนําไปสูการพัฒนา
ใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงท้ังรางกายและจิตใจ ดวยยุทธศาสตรแหงการพ่ึงตนเอง และตอมา
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2545 โดยกําหนดใหมีการปฏิรูประบบราชการท่ีมีผลทําให
เกิดการปฏิรูปโครงสราง บทบาทภารกิจอัตรากําลังดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกข้ึน 
โดยโอนหนวยงานสถาบันการแพทยแผนไทย ศูนยความรวมมือการแพทยไทย-จีน และศูนยประสานงาน
การแพทยทางเลือก มาสังกัดกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 
เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2545 โดยใหกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก มีอํานาจ
หนาท่ีดังตอไปนี้ 

1. ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

2. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีดานการแพทยแผนไทย การแพทย
พ้ืนบานไทย และการแพทยทางเลือกอ่ืน 

3. กําหนด พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และเสนอแนะเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภคดานการแพทย
แผนไทย การแพทยพ้ืนบานไทย และการแพทยทางเลือกอ่ืน 

4. ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบานไทย และ
การแพทยทางเลือกอ่ืน 

5. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการบริการดานการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบานไทย และ
การแพทยทางเลือกอ่ืนในระบบบริการสุขภาพ 
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6. พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือใหมีการดําเนินการบังคับใชกฎหมายท่ีอยูในความรับผิดชอบให
เกิดผลสําเร็จแกราชการและประชาชนยิ่งข้ึน รวบรวม อนุรักษ และคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 
การแพทยพ้ืนบานไทยและสมุนไพร 

7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรมพัฒนาการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก หรือตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย และใหแบงสวนราชการกรม
พัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ดังนี้ 

1) สํานักงานเลขานุการกรม 
2) กองการแพทยทางเลือก 
3) สถาบันการแพทยแผนไทย  

โดยกําหนดใหศูนยความรวมมือการแพทยไทย-จีน เปนกลุมงานหนึ่งในกองการแพทยทางเลือก คือ กลุม
งานความรวมมือการแพทยไทย-จีน 
 ในป พ.ศ. 2545 ประเทศไทยไดประกาศใชพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติซ่ึงใน
มาตรา 3 บัญญัติไววา บริการสุขภาพ หมายถึง บริการดานการแพทยและการสาธารณสุขซ่ึงใหโดยตรงแก
บุคคลฯ ท่ีจําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวิต ท้ังนี้  ใหรวมถึงการบริการการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือกตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ 

 สถาบันการแพทยไทย-จีน กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวง
สาธารณสุข มีวิสัยทัศน คือ เปนองคกรหลักในการพัฒนาการแพทยแผนจีนในประเทศไทยเพ่ือผสมผสาน
เขาสูระบบสุขภาพ และมีพันธกิจ 2 ขอ ไดแก พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการแพทยแผนจีนในประเทศไทย 
เพ่ือผสมผสานการแพทยแผนจีนท่ีเหมาะสมเขาสูระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทย และประสาน
ความรวมมือดานการแพทยและการสาธารณสุขระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี
บทบาทหนาท่ี ตามคําสั่งคําสั่งกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ท่ี 427/2556 ลง
วันท่ี 18 ธันวาคม 2556 ดังนี้ 

1) จัดทํายุทธศาสตร แผนงาน แผนปฏิบัติการ กํากับดูแลและประเมินผลเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของ
การพัฒนาการแพทยแผนจีน 

2) ศึกษา วิจัย วิเคราะห และสังเคราะหความรูดานการแพทยแผนจีน 
3) กําหนดมาตรฐาน รับรองมาตรฐาน กลไกการรับรองมาตรฐาน คุณภาพการบริการ บุคลากร 

เทคโนโลยี ผลิตภัณฑและใหการคุมครองผูบริโภคดานการแพทยแผนจีน 
4) ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานการแพทยแผนจีนทุกภาคสวนท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค 
5) พัฒนารูปแบบบริการสุขภาพและผลิตภัณฑสุขภาพดานการแพทยแผนจีนเพ่ือสนับสนุนระบบ

บริการสุขภาพทุกภาคสวนท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค 
6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 
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สถาบันการแพทยไทย-จีน ไดดําเนินงานตามพันธกิจ ไดแก พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการแพทย

แผนจีนในประเทศไทย เพ่ือผสมผสานการแพทยแผนจีนท่ีเหมาะสมเขาสูระบบบริการสาธารณสุขของ
ประเทศไทย และประสานความรวมมือดานการแพทยและการสาธารณสุขระหวางประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยแบงเปน 5 ข้ันตอน ไดแก 

1) การรวบรวมขอมูลดานการแพทยแผนจีน 
2) การจัดการความรูการแพทยแผนจีนในประเทศไทย 
3) การกําหนดมาตรฐานการแพทยแผนจีนในประเทศไทย 
4) การบูรณาการเขาสูระบบบริการสุขภาพ 
5) การผสมผสานระหวางการแพทยแผนจีนและการแพทยแผนปจจุบัน  
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ภาพประกอบท่ี 11 การพัฒนามาตรฐานการแพทยแผนจีนในประเทศไทย 

 

สืบเนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 สถาบันการแพทยไทย-จีน ไดริเริ่มดําเนินการจัดทํา
โครงการพัฒนาเครือขายการแพทยแผนจีนและการแพทยผสมผสาน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนา

การรวบรวมขอมูลดาน

การแพทยแผนจีน 

 

การจัดการองคความรู

การแพทยแผนจีนใน 

ประเทศไทย 

การแพทยผสมผสาน
ระหวางการแพทย
แผนจีนและแผน

ปจจุบัน 

การกําหนดมาตรฐาน

การแพทยแผนจีนใน

ประเทศไทย 

 

 

การบูรณาการเขาสู

ระบบบริการสุขภาพ 
 

ศาสตรการแพทยแผนจีน ศาสตรการ

ฝงเข็ม ศาสตรยาสมุนไพรจีน การ

สรางเสริมสุขภาพ 

การแพทยแผนจีน การฝงเข็ม-รมยา 

ยาสมุนไพรจีน การแพทยผสมผสาน

การสรางเสริมสุขภาพ 

การฝงเข็มการแพทยแผนจีน การวิจัย

ระดับพรีคลินิกคาใชจายในการดูแล

สุขภาพ สถานบริการตนแบบ การ

พัฒนากําลังคน 

การบริการไดมาตรฐานการดูแล

สุขภาพทีย่ั่งยืนประชาชนมีสุขภาพดี

คนไทยแข็งแรงเศรฐกิจเขมแข็ง 

หลักสูตร                     
(แพทยจีนบัณฑิต แพทย

ฝงเข็ม การอบรมระยะสั้น) 

 
คําศัพท                 

(ทฤษฎีการแพทยแผนจีน ยา

สมุนไพรจีน การตรวจวินิจฉยั) 

สถานพยาบาล                
(การฝังเข็ม-รมยา  
การนวดทยุหนา) 

แนวปฏิบัติทางคลินิก         
(อายุรกรรม การฝงเข็ม-รมยา 
การครอบกระปกุและอื่น ๆ  

การนวดทุยหนา) 

ยาสมุนไพร                        
(ตัวยาพรอมใช สารสกัด
สมุนไพร ยาจากสมุนไพร) 

วัสดุและเคร่ืองมือแพทย      
(เข็มที่ใชในการฝงเข็ม วัสดุอื่นๆ  

เคร่ืองมือที่ใชในการแพทย  

แผนจีน 

สารสนเทศ 
(ขอมูลองคความรู ขอมูล

กําลังคน ขอมูลสถานพยาบาล 
ขอมูลสถาบันการศึกษา 
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เครือขายการแพทยแผนจีนและการแพทยผสมผสานในประเทศไทยใหมีความเขมแข็งท่ีจะพัฒนาศาสตร
การแพทยแผนจีนใหมีมาตรฐาน ท้ังในดานองคความรู การบริการ การพัฒนากําลังคน และยาจาก
สมุนไพร รวมท้ังการบูรณาการระหวางการแพทยแผนจีนกับการแพทยแผนปจจุบันเขาสูระบบบริการ
สาธารณสุข ภายใตโครงการพัฒนาเครือขายการแพทยแผนจีนและการแพทยผสมผสาน สถาบัน
การแพทยไทย-จีน รวมกับเครือขายไดดําเนินการจัดทําตํารา รวบรวมองคความรูเพ่ือเปนคูมือใหกับ
บุคลากร แพทยจีน แพทยฝงเข็ม จัดประชุมวิชาการประจําป การถายทอดองคความรูใหแกบุคลากรและ
ประชาชนผูสนใจท่ัวไป รวมท้ังพัฒนาระบบฐานขอมูลดานตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการวางแผนการพัฒนา
การแพทยแผนจีนและรองรับการขยายตัวของการเขาถึงระบบบริการของประชาชน การพัฒนาเครือขาย
การแพทยแผนจีนและการแพทยผสมผสานในประเทศไทยใหมีความเขมแข็งโดยการพัฒนาศาสตร
การแพทยแผนจีนใหมีมาตรฐาน ท้ังในดานองคความรู การบริการ การพัฒนากําลังคน นําไปสูการสงเสริม
ใหเกิดการบูรณาการระหวางการแพทยแผนจีนกับการแพทยแผนปจจุบันในระบบบริการสาธารณสุขของ
ไทย 

ปจจุบันประเทศไทยมีแพทยแผนจีนท่ีไดรับหนังสือรับรองการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัย
ศาสตรการแพทยแผนจีน จํานวน 728 คน แพทยแผนปจจุบันท่ีสําเร็จหลักสูตรการฝงเข็ม 3 เดือน ของ
กระทรวงสาธารณสุขและกรมแพทยทหารบก กระทรวงกลาโหม รวมประมาณ 1,571 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 
30 กันยายน 2557) และมีแนวโนมจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต ปจจุบันมีสถาบันการศึกษาท่ีเปดหลักสูตร
ปริญญาตรี สาขาการแพทยแผนจีน 5 ป ในประเทศไทย ท่ีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนจีน
ใหการรับรองแลว 7 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 
วิทยาลัยนครราชสีมา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง วิทยาลัยเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัย
รังสิต นอกจากนี้ยังมีสถาบันฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น/เฉพาะทางอีกหลายแหง เชน ศูนยการแพทย
กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล คลินิกหัวเฉียวไทย-จีน แพทยแผนไทย  

โครงการพัฒนาเครือขายการแพทยแผนจีนและการแพทยผสมผสาน ท่ีจัดข้ึน ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 (โครงการตอเนื่อง) มีกิจกรรมท่ีสําคัญอยางหนึ่ง คือการเผยแพรองคความรูโดยการจัดอบรม
เพ่ือถายทอดองคความรูเรื่องการดูแลสุขภาพดวยศาสตรการแพทยแผนจีน ใหกลุมเปาหมายกลุมเดียว คือ 
กลุมประชาชน ในการนําองคความรูดังกลาวไปใชเพ่ือดูแลสุขภาพ มีผูผานการอบรม ฯ จํานวน 115 คน 
(ชาย 39 คน หญิง 76 คน) โดยพบวา ผูมารับบริการมีความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ยรอยละ 79.69 
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ภาพประกอบท่ี 2 ภาพบรรยากาศการอบรมเพ่ือถายทอดองคความรูเรื่องการดูแลสุขภาพดวยศาสตร
การแพทยแผนจีน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เปนการดําเนินโครงการ ปท่ี 2 จึงไดเพ่ิมกลุมเปาหมาย เปน 3 กลุม 

ประกอบดวย กลุมประชาชน กลุมนักวิชาการ และกลุมวิชาชีพ เพ่ือใหเกิดการตอยอดขยายองคความรู
บูรณาการเขาสูระบบบริการสุขภาพ ใหเกิดการผสมผสานระหวางการแพทยแผนจีนและการแพทยแผน
ปจจุบัน และเพ่ือใหเกิดการปรับปรุงการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาเครือขายการแพทยแผนจีนและ
การแพทยผสมผสาน ในกิจกรรมการถายทอดองคความรูเรื่องการดูแลสุขภาพดวยศาสตรการแพทยแผน
จีนและใหความสําคัญกับการปฏิบัติราชการท่ีมุงเนนการนําองคกรเปนไปอยางมีวิสัยทัศน มีความ
รับผิดชอบตอสังคมและใหความสําคัญกับประชาชนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยการประเมิน
ความพึงพอใจและความผูกพันของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และเปนการสรางความผูกพัน
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(ผลผลิต การบริการ และการสนับสนุนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การสรางความสัมพันธกับ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย) ในการนําขอมูลมาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการใหมีความยืดหยุน 
คลองตัว สงเสริมใหเกิดการพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่ม ตัดสินใจโดยอาศัยขอมูลสารสนเทศ และทํางาน
มุงเนนผลสัมฤทธิ์เปนสําคัญ จึงไดดําเนินการศึกษาวิจัยความพึงพอใจตอการอบรมถายทอดองคความรู
ดานการแพทยแผนจีนของสถาบันการแพทยแผนไทย-จีน กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือกข้ึน 
 

   
ภาพประกอบท่ี 3 ภาพบรรยากาศการอบรมเพ่ือถายทอดองคความรูเรื่องการดูแลสุขภาพดวยศาสตร
การแพทยแผนจีน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมถายทอดองคความรูเรื่องการดูแลสุขภาพดวยศาสตร
การแพทยแผนจีนของกลุมเปาหมาย ท้ัง 5 ดาน คือ 1) ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ           
2) เจาหนาท่ีผูใหบริการ 3) ดานวิทยากร 4) ดานเอกสาร/สิ่งอํานวยความสะดวก 5) ดานคุณภาพการ
ใหบริการ 
2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของกลุมเปาหมายท่ีไดรับการถายทอดองคความรูเรื่องการดูแลสุขภาพ
ดวยศาสตรการแพทยแผนจีนท่ีมีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน 
3. เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรคในการใหบริการ และขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาคุณภาพการใหบริการของ
สถาบันการแพทยไทย-จีน ในการถายทอดองคความรูเรื่องการดูแลสุขภาพดวยศาสตรการแพทยแผนจีน  

 
กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย   
 

           

1)   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรวบรวมขอมูลดาน

การแพทยแผนจีน 

การจัดการองค

ความรูการแพทย

แผนจีนใน 

ประเทศไทย 

การกําหนด

มาตรฐาน

การแพทยแผน

จีนในประเทศ  

การถายทอดองคความรูการแพทยแผนจีนแก

กลุมเปาหมายโดยการจัดอบรมระยะส้ัน 
 

การประเมินผลการถายทอดองคความรูการแพทยแผนจีน

ใหแกกลุมเปาหมายเพ่ือปรับปรุงใหเกิดการพัฒนา  

สารสนเทศ 
(ขอมูลองคความรู ขอมูล

กําลังคน ขอมูลสถานพยาบาล 
ขอมูลสถาบันการศึกษา) 
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จากกรอบแนวคิดขางตนทําใหได ตัวแปร ดังนี้ 

ตัวแปรอิสระ                          ตวัแปรตาม 
                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบท่ี 4 กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 

สมมติฐานการวิจัย  

1. ผูท่ีไดรับการถายทอดองคความรูท่ีมีเพศตางกัน มีความพึงพอใจในการเขารับการอบรมถายทอดองค
ความรูเรื่องการดูแลสุขภาพดวยศาสตรการแพทยแผนจีนแตกตางกัน  
2. ผูท่ีไดรับการถายทอดองคความรูท่ีมีอายุตางกัน มีความพึงพอใจในการเขารับการอบรมถายทอดองค
ความรูเรื่องการดูแลสุขภาพดวยศาสตรการแพทยแผนจีนแตกตางกัน  
3. ผูท่ีไดรับการถายทอดองคความรูท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจในการเขารับการอบรม
ถายทอดองคความรูเรื่องการดูแลสุขภาพดวยศาสตรการแพทยแผนจีนแตกตางกัน  
4. ผูท่ีไดรับการถายทอดองคความรูท่ีมีอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจในการเขารับการอบรมถายทอดองค
ความรูเรื่องการดูแลสุขภาพดวยศาสตรการแพทยแผนจีนแตกตางกัน 
 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตเนื้อหา มุงศึกษาความพึงพอใจในการอบรมการถายทอดองคความรูเรื่องการดูแลสุขภาพดวย
ศาสตรการแพทยแผนจีนใน 5 ดาน ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย มีดังตอไปนี้ 

1.1 ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยสวนบุคคลของผูใชบริการ ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
อาชีพ  

ปจจัยสวนบุคคล ไดแก  
- เพศ  
- อายุ  
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ  

 

ความพึงพอใจของของกลุมเปาหมายท่ี
ไดรับการถายทอดองคความรูเรื่องการดูแล
สุขภาพดวยศาสตรการแพทยแผนจีน ท้ัง 
5 ดาน ไดแก  
1) ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 
2) เจาหนาท่ีผูใหบริการ 
3) ดานวิทยากร  
4) ดานเอกสาร/สิ่งอํานวยความสะดวก  
5) ดานคุณภาพการใหบริการ  
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1.2 ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจในการอบรมการถายทอดองคความรู ประกอบดวย 5 ดาน คือ    
1) ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 2) เจาหนาท่ีผูใหบริการ 3) ดานวิทยากร 4) ดานเอกสาร/สิ่ง
อํานวยความสะดวก และ 5) ดานคุณภาพการใหบริการ 
2. ขอบเขตประชากร การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ ประชากรท่ีใชศึกษา ไดแก ผูเขารับการ
ถายทอดองคความรูเรื่องการดูแลสุขภาพดวยศาสตรการแพทยแผนจีน ประกอบดวย กลุมประชาชน กลุม
นักวิชาการ และกลุมวิชาชีพ  
3. ขอบเขตระยะเวลา ระหวางเดือน ตุลาคม 2556 ถึง กันยายน พ.ศ. 2557 

  
ความสําคัญของการวิจัย 

1. จากผลท่ีไดรับจะใชเปนฐานขอมูลผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียของสถาบันการแพทยไทย-จีน
สําหรับผูสนใจศึกษาเรื่องนี้ตอไปในอนาคต 
2. จากผลท่ีไดรับสถาบันการแพทยไทย-จีน หรือหนวยงานอ่ืน ๆ ของกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก สามารถนําขอมูลความพึงพอใจไปใชในการปรับปรุงและพัฒนางานดานการถายทอด
องคความรูได 
3. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเขารับการอบรมการถายทอดองคความรูเรื่องการดูแลสุขภาพดวย
ศาสตรการแพทยแผนจีน สามารถนําไปใชประโยชนในการปรับปรุงงานบริการอ่ืน ๆ ตอไป        
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. ไดทราบความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมถายทอดองคความรูเรื่องการดูแลสุขภาพดวยศาสตร
การแพทยแผนจีน ท้ัง 5 ดาน คือ 1) ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 2) เจาหนาท่ีผูใหบริการ   
3) ดานวิทยากร 4) ดานเอกสาร/สิ่งอํานวยความสะดวก 5) ดานคุณภาพการใหบริการ  
2. ไดทราบผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของกลุมเปาหมายท่ีไดรับการอบรมถายทอดองคความรูเรื่อง
การดูแลสุขภาพดวยศาสตรการแพทยแผนจีนท่ีมีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน 
3. ไดทราบปญหา อุปสรรคในการใหบริการ และไดขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาคุณภาพการใหบริการของ
สถาบันการแพทยไทย-จีน ในการถายทอดองคความรูเรื่องการดูแลสุขภาพดวยศาสตรการแพทยแผนจีน  
 
นิยามศัพท 

กลุมประชาชน หมายถึง กลุมประชาชนท่ัวไป นักเรียน และนักศึกษา ท่ีเขารับการอบรมถายทอดองค
ความรูเรื่องการดูแลสุขภาพดวยศาสตรการแพทยแผนจีน 

กลุมนักวิชาการ หมายถึง บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขท่ีเขารับการอบรมถายทอดองคความรู
เรื่องการดูแลสุขภาพดวยศาสตรการแพทยแผนจีน 

กลุมวิชาชีพ หมายถึง แพทยแผนปจจุบัน(ฝงเข็ม) แพทยแผนจีน และแพทยแผนไทย ท่ีเขารับอบรมการ
ถายทอดองคความรูเรื่องการดูแลสุขภาพดวยศาสตรการแพทยแผนจีน              
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ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกดี ความชอบ ความประทับใจหรือทัศนคติทางดานบวกของผูท่ีเขารับ
การอบรมถายทอดองคความรูเรื่องการดูแลสุขภาพดวยศาสตรการแพทยแผนจีน แบงออกเปน 5 ดาน คือ 
1) ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 2) เจาหนาท่ีผูใหบริการ 3) ดานวิทยากร 4) ดานเอกสาร/สิ่ง
อํานวยความสะดวก 5) ดานคุณภาพการใหบริการ 

กระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ หมายถึง แนวทาง วิธีการ ข้ันตอนในการใหบริการจัดอบรมถายทอด
องคความรูเรื่องการดูแลสุขภาพดวยศาสตรการแพทยแผนจีน 

เจาหนาท่ีผูใหบริการ หมายถึง เจาหนาท่ีของสถาบันการแพทยไทย-จีน กรมพัฒนาการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก 

วิทยากร หมายถึง ผูเชี่ยวชาญท่ีรับเชิญมาเปนผูถายทอดองคความรูเรื่องการดูแลสุขภาพดวยศาสตร
การแพทยแผนจีน  

ส่ิงอํานวยความสะดวก หมายถึง สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเก่ียวของในการจัดอบรมถายทอดองคความรู
เรื่องการดูแลสุขภาพดวยศาสตรการแพทยแผนจีน 

คุณภาพการใหบริการ หมายถึง คุณภาพการใหบริการในการจัดอบรมถายทอดองคความรูเรื่องการดูแล
สุขภาพดวยศาสตรการแพทยแผนจีน 

         
                                                                                                                                                   


