
๘.ñ ประวัติความàปšนมา

การแพทย์แผนจีนเป็นศาสตร์การแพทย์ที่พัฒนามาจากประสบการณ์

การรักษาหรือการด้ินรนเพื่อความอยู่รอดจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ	 ของชาวจีนที่สะสม

กันมานานหลายพันปี	 และได้เข้ามามีบทบาทร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันและ

การแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพของคนไทย	 โดยเข้ามาพร้อมคนจีนที่อพยพ

เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ยุคกรุงสุโขทัย	 โดยมีหลักฐานที่ใช้อ้างอิง	 ดังนี้

๑.	 ความคล้ายคลึงกันระหว่างการแพทย์ล้านนาและการแพทย์แผนไต	

ซึง่เป็นการแพทยพ์ืน้บา้นของชนเผา่ไตในเขตสบิสองปนันา	มณฑลยนูนาน	สาธารณรฐั

ประชาชนจีน

๒.	 คัมภีร์โอสถพระนารายณ์ซ่ึงได้รวบรวมตำารับยาท่ีใช้ในวังหลวงของ

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช	เมื่อ	๔๐๐	ปีเศษที่ผ่านมา	ปรากฏมีตำารับยาจีนบรรจุอยู่

ในคัมภีร์ดังกล่าว

๓.	 โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ	 บนถนนเยาวราช	 กรุงเทพมหานคร	

เปิดให้บริการการแพทย์แผนจีน	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๔๔๖	 จนปัจจุบันมีอายุ	 ๑๑๐	ปี

๔.	 ห้างขายยาไต้อันตึ๊งซึ่งเป็นร้านขายยาจีนที่เปิดดำาเนินการบนถนน

วานิช	 ๑	 กรุงเทพมหานคร	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๔๔๙	 จนปัจจุบันมีอายุ	 ๑๐๗	ปี

บทที๘่
หนึ่งทศวรรษการแพทย�แผนจีน
ในประเทศไทย
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250 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

๕.	 สมาคมแพทย์จีนในประเทศไทยที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๔๖๘	 จนปัจจุบันมีอายุ	 ๘๘	ปี

๖.	 ได้พบหลักฐานแพทย์จีนซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ	 สาขาบำาบัด

โรคทางยา	 ชั้น	 ๒	 เมื่อวันที่	 ๑๘	 สิงหาคม	พ.ศ.	 ๒๔๗๓

สงัคมไทยกเ็หมอืนสงัคมอืน่ทัว่โลกทีไ่มส่ามารถแกไ้ขปญัหาสขุภาพอนามยัและความเจบ็ปว่ยของ

ประชาชนด้วยระบบการแพทย์แผนปัจจุบันเพียงระบบเดียวได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มอาการของโรคและ

ปัญหา	 แต่ต้องอาศัยวิธีการที่หลากหลายโดยเฉพาะการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกท่ีเหมาะสม	

เช่น	 การแพทย์แผนจีน	 ซึ่งสอดแทรกอยู่ในสังคมไทยมายาวนาน

เมื่อวันท่ี	 ๑	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๓๘	 กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์	 ได้จัดตั้ง	

ศูนย์ความร่วมมือการแพทย์ไทย-จีน	 เป็นหน่วยงานระดับกองเป็นการภายในโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา

ศาสตร์การแพทย์แผนจีนให้ได้คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม	 เพื่อเป็นการแพทย์ทางเลือกในการดูแล

สขุภาพของคนไทยรว่มกบัการแพทยแ์ผนปจัจบุนัและการแพทยแ์ผนไทย	และเปน็หนว่ยประสานความสมัพนัธ์

ระหว่างไทยและจีนของกระทรวงสาธารณสุขของท้ังสองประเทศ	 โดยมีนายแพทย์ชวลิต	 สันติกิจรุ่งเรืองเป็น	

ผู้อำานวยการคนแรก	ภายหลงัการจดัตัง้ศนูยค์วามรว่มมอืการแพทยไ์ทย-จนี	ไดม้เีหตกุารณส์ำาคญัเกดิขึน้	ดงันี้

๑.	 วันที่	๒๙	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๔๐	ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทาง

วิชาการระหว่างกระทรวงสาธารณสุขไทยและจีน	 ณ	 กรุงปักกิ่ง	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 ฝ่ายไทยลงนาม

โดย	 ฯพณฯ	มนตรี	 พงษ์พานิช	 และฝ่ายจีนลงนามโดย	 ฯพณฯ	 เฉิน	 หมิ่นจาง	

๒.	 วันที่	 ๒๗	 เมษายน-๒๔	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๑	 กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์	

ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร	 “การฝังเข็ม	 รมยา	 ๓	 เดือน”	 ให้กับแพทย์แผนปัจจุบันเป็นรุ่นแรก	 โดยมี		

รศ.เฉิง	 จื่อเฉิง	 ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝังเข็มจากโรงพยาบาลหลงหัว	 มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้		

มาเปน็วทิยากร	นบัเปน็อาจารยจ์นีทา่นแรกทีไ่ด้วางรากฐานการฝังเขม็ใหก้บัแพทยแ์ผนปจัจุบนัในประเทศไทย

๓.	 วันท่ี	 ๓	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๓	 ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือ	

ทางวิชาการระหว่างกระทรวงสาธารณสุขไทยและจีน	ฉบับที่	๒	ณ	กรุงเทพมหานคร	ประเทศไทย	ฝ่ายไทย

ลงนามโดย	 ฯพณฯ	 กร	 ทัพพะรังสี	 และฝ่ายจีนลงนามโดย	 ฯพณฯ	 จาง	 เหวินคัง	

๔.	 วันที่	 ๑๖	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๓	 ฯพณฯ	 กร	 ทัพพะรังสี	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสขุไทยโดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการการประกอบโรคศลิปะ	ไดอ้อกประกาศกระทรวงสาธารณสขุ	

ฉบับที่	 ๑	 พ.ศ.	 ๒๕๔๓	 เรื่อง	 “การอนุญาตให้บุคคลทำาการประกอบโรคศิลปะ	 โดยอาศัยศาสตร์การแพทย์

แผนจีนตามมาตรา	๓๑	แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ	พ.ศ.	๒๕๔๒”	 โดยมีผู้สำาเร็จการศึกษา

สาขาการแพทยแ์ผนจนีจากมหาวทิยาลยัในสาธารณรัฐประชาชนจีน	ผ่านการสอบประเมนิความรู้การแพทย์

แผนจนี	จำานวน	๑๑	คน	และมกีารสอบคดักรองผูม้คีวามรูก้ารแพทยแ์ผนจนีทีร่บัการถา่ยทอดจากบรรพบรุษุ	

เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนจีน	 ๑๔๔	 ชั่วโมง	 จำานวน	๒๓๘	 คน

๕.	 วันที่	 ๙	 มกราคม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 มีการมอบใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะชั่วคราวแก่	

แพทย์จีนที่สำาเร็จการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและผ่านการสอบประเมินความรู้แพทย์จีนรุ่นแรก	

จำานวน	๑๑	 คน
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๖.	 เดือนกันยายน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 เริ่มดำาเนินการสอบประเมินความรู้การแพทย์แผนจีนสำาหรับ	

ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้การแพทย์แผนจีนจากบรรพบุรุษและได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการแพทย์	

แผนจีน	 ๑๔๔	 ชั่วโมง	 การสอบประเมินความรู้ได้รับความร่วมมือจากศูนย์การสอบแพทย์แผนจีนนานาชาติ

จากสาธารณรัฐประชาชนจีน	 ปลายปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 มีผู้ผ่านการสอบประเมินความรู้และได้รับใบอนุญาต

ประกอบโรคศิลปะชั่วคราวเพิ่มอีก	 ๑๐๓	 คน	 รวมเป็น	 ๑๑๔	 คน	

๗.	 วันที่	๑๗	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๔๕	ได้มีการจัดตั้งสมาคมใหม่เป็นสมาคมที่สองชื่อว่า	“สมาคม

ศาสตร์การแพทย์แผนจีน”	

ต่อมาในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่	 ๒๖	 กุมภาพันธ์	

พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 ในข้อ	 ๑๐.๑	 ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบองค์ความรู้และมาตรฐานด้าน	

การแพทย์แผนไทย	 การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพร	 เพ่ือนำาไปใช้ในระบบสุขภาพของรัฐอย่างมีคุณภาพ	

และปลอดภัย	 ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจหลัก	 ๑	 ใน	 ๑๘	 ภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข	 อันจะนำาไปสู่	

การพัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ	ด้วยยุทธศาสตร์แห่งการพึ่งตนเอง	และต่อมา

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	๕	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๔๕	โดยกำาหนดให้มีการปฏิรูประบบราชการที่มีผลทำาให้

เกิดการปฏิรูปโครงสร้าง	 บทบาทภารกิจ	 อัตรากำาลังด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกขึ้น		

โดยโอนหน่วยงานสถาบันการแพทย์แผนไทย	 ศูนย์ความร่วมมือการแพทย์ไทย-จีน	 และศูนย์ประสานงาน	

การแพทย์ทางเลือก	 มาสังกัดกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 กระทรวงธารณสุข		

เมื่อวันที่	 ๙	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 โดยให้กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีอำานาจ

หน้าที่ดังต่อไปนี้

๑.	 ดำาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒.	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 วิจัย	 และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทย		

การแพทย์พื้นบ้านไทย	 และการแพทย์ทางเลือกอื่น

๓.	 กำาหนด	 พัฒนาคุณภาพ	 มาตรฐาน	 และเสนอแนะเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน	

การแพทย์แผนไทย	 การแพทย์พื้นบ้านไทย	 และการแพทย์ทางเลือกอื่น

๔.	 ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทย	 การแพทย์พื้นบ้านไทย	 และ	

การแพทย์ทางเลือกอื่น

๕.	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการด้านการแพทย์แผนไทย	 การแพทย์พื้นบ้านไทย	 และ

การแพทย์ทางเลือกอื่นในระบบบริการสุขภาพ

๖.	 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อให้มีการดำาเนินการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบให้

เกิดผลสำาเร็จแก่ราชการและประชาชนยิ่งขึ้น

๗.	 รวบรวม	 อนุรักษ์	 และคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	 การแพทย์พ้ืนบ้านไทยและ

สมุนไพร
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๘.	 ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าที่ของกรมพัฒนาการแพทย์	

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย	และให้แบ่งส่วนราชการ

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	ดังนี้	๑)	สำานักงานเลขานุการกรม	๒)	กองการแพทย์

ทางเลือก	 ๓)	 สถาบันการแพทย์แผนไทย	 โดยกำาหนดให้ศูนย์ความร่วมมือการแพทย์ไทย-จีน	 เป็นกลุ่มงาน

หนึ่งในกองการแพทย์ทางเลือก	 คือ	 กลุ่มงานความร่วมมือการแพทย์ไทย-จีน

ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 ประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

ซึ่งในมาตรา	 ๓	 บัญญัติไว้ว่า	 บริการสุขภาพ	 หมายถึง	 บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขซึ่งให้	

โดยตรงแก่บุคคลฯ	 ที่จำาเป็นต่อสุขภาพและการดำารงชีวิต	 ท้ังนี้	 ให้รวมถึงการบริการการแพทย์แผนไทย	

และการแพทย์ทางเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ

ภายหลังการจัดตั้งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 ได้มีเหตุการณ์สำาคัญ

เกิดขึ้น	 ดังนี้

๑.	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕-๒๕๔๖	 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก		

โดยนายแพทย์ชวลิต	 สันติกิจรุ่งเรือง	 ได้ผลักดันให้เกิดหลักสูตรการเรียนการสอนการแพทย์แผนจีนระดับ

ปริญญาตรีขึ้นในมหาวิทยาลัยของไทย	 โดยร่วมมือกับกลุ่มแพทย์จีน	 มูลนิธิป่อเต็กต๊ึง	 และมหาวิทยาลัย

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	 ต่อมาในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗	 ได้มีการจัดตั้งคณะการแพทย์แผนจีนขึ้นเป็นแห่งแรกใน

ประเทศไทย	ณ	 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	

๒.	 วันที่	 ๒๖	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๔๗	กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ได้ยกระดับให้	“ศูนย์ความร่วมมือการแพทย์ไทย-จีน”	เป็นสถาบันระดับกองเป็นการภายใน	และได้กำาหนด

ชื่อใหม่ว่า	“สถาบันการแพทย์ไทย-จีน	เอเชียตะวันออกเฉียงใต้”	ต่อมาวันที่	๒๗	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๔๘	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน	 ได้ร่วมกันเป็นประธาน	

ในการเปิด	 “สถาบันการแพทย์ไทย-จีน	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้”	 โดยเป็นกิจกรรมหนึ่งในการเฉลิมฉลอง

การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน	 ครบ	๓๐	ปี

๓.	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗-๒๕๔๘	 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดย	

นายแพทย์วิชัย	 โชควิวัฒน	 อธิบดี	 และนายแพทย์ชวลิต	 สันติกิจรุ่งเรือง	 ผู้อำานวยการสถาบันการแพทย์	

ไทย-จีน	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ได้ผลักดันให้เกิดหลักสูตรการเรียนการสอนการแพทย์แผนจีนระดับ	

ปริญญาตรีขึ้นเป็นแห่งที่สอง	 โดยร่วมมือกับกลุ่มแพทย์จีนและมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม	 ต่อมาในปี	

พ.ศ.	 ๒๕๔๙	มีการจัดตั้งวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก	 และได้เปิดสอนหลักสูตรการแพทย์แผนจีน

๔.	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๒	มีการสอบประเมินแพทย์จีนที่สืบทอดจากบรรพบุรุษรุ่นสุดท้าย	มีผู้ผ่าน

การสอบประเมนิความรูก้ารแพทยแ์ผนจนี	๑๐๙	คน	และในปเีดยีวกนั	ไดม้พีระราชกฤษฎกีากำาหนดใหส้าขา

การแพทย์แผนจีนเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ	พ.ศ.	๒๕๔๒	

ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	 ๒๓	 กรกฎาคม	พ.ศ.	 ๒๕๕๒

๕.	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๓	มีการสอบประเมินคุณสมบัติแพทย์จีนที่จบจากสาธารณรัฐประชาชนจีน	

และแพทย์จีนท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษเพื่อรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ	 สาขาการแพทย์แผนจีน		
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จำานวน	๒๙๘	คน	และในปีเดียวกัน	มีแพทย์จีนที่สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

รุ่นแรกผ่านการสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ	 สาขาการแพทย์แผนจีน	 จำานวน	 ๓๕	 คน		

รวมมีแพทย์จีนทั้งสิ้น	 ๓๓๓	 คน	

๖.	 เดือนมีนาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 มีการจัดตั้งสมาคมใหม่	 ชื่อ	 “สมาคมแพทย์วิชาชีพผู้ประกอบ

โรคศิลปะการแพทย์แผนจีน”

๗.	 เดือนกันยายน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 มีแพทย์จีนที่ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ	 สาขา	

การแพทย์แผนจีนรวม	 ๔๐๐	 คน	 เป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยในประเทศ	

และต่างประเทศ	 จำานวน	 ๘๘	 คน	 และเป็นผู้ศึกษาจากบรรพบุรุษ	 จำานวน	 ๓๑๒	 คน	 นอกจากนี้ยังมี	

แพทย์แผนปัจจุบันที่สำาเร็จการอบรมหลักสูตร	 “การฝังเข็ม	 รมยา	๓	 เดือน”	 รวม	๑,๐๐๔	 คน

๘.	 วันที่	๒๙	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๕๕	ได้มีการประชุมแพทย์จีนจากภาคส่วนต่าง	ๆ	และที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินการรวม	 ๓	 สมาคม	 ได้แก่	 สมาคมแพทย์จีนในประเทศไทย	

สมาคมศาสตร์การแพทย์แผนจีน	 และสมาคมแพทย์วิชาชีพผู้ประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนจีนให้เป็น	

หนึ่งเดียว	 โดยให้จัดตั้งเป็น	 “สมาคมแพทย์แผนจีนแห่งประเทศไทย”

๙.	 วันที่	 ๒๐	 สิงหาคม-๒๐	 กันยายน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 มีการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพสาขา	

การแพทย์แผนจีนจากแพทย์จีนเป็นครั้งแรก	 จำานวน	 ๑๐	 คน	 และกรรมการโดยการแต่งตั้ง	 ๑๑	 คน		

รวมเป็นคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน	 จำานวน	๒๑	 คน

๑๐.	 เดือนกันยายน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 มีแพทย์จีนท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ	 สาขา	

การแพทย์แผนจีนรวม	 ๔๙๖	 คน	 เป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยในประเทศ	

และต่างประเทศ	 จำานวน	 ๑๘๔	 คน	 และเป็นผู้ศึกษาจากบรรพบุรุษ	 จำานวน	 ๓๑๒	 คน	 นอกจากนี้ยังมี	

แพทย์แผนปัจจุบันที่สำาเร็จการอบรมหลักสูตร	 “การฝังเข็ม	 รมยา	 ๓	 เดือน”	 รวม	 ๑,๔๐๐	 คน	 และมี	

แนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในอนาคต

นับตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๓๘	 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน	 (พ.ศ.	๒๕๕๕)	วงการแพทย์จีนในประเทศไทย

ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานอันหลากหลายของแพทย์จีน	 ที่มีภูมิหลัง	 ประสบการณ์	 วัยวุฒิ		

คุณวุฒิ	 และวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกัน	 การรวมตัวของสมาคมต่างๆ	 ในช่วง	 ๑๐	 ปีที่ผ่านมา	 ได้สร้างทางเลือก

ใหม่ให้แก่วงการแพทย์จีน	 มีการจัดกิจกรรมเพื่อสมาชิกและสังคมในรูปแบบต่างๆ	 มากมาย	 สมาคมทั้ง	 ๓	

มีจุดแข็งที่แตกต่างกัน	การรวมตัวกันจัดตั้ง	“สมาคมแพทย์แผนจีนแห่งประเทศไทย”	ขึ้น	เป็นการผนึกกำาลัง

ความคิด	 แรงงาน	 และทุนทรัพย์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 โดยสถาบันการแพทย์ไทย-จีน		

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ได้ดำาเนินการพัฒนามาตรฐานการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย	 โดยแบ่งเป็น	 ๕		

ขั้นตอน	 ได้แก่	 (๑)	 การรวบรวมข้อมูลด้านการแพทย์แผนจีน	 (๒)	 การจัดการความรู้การแพทย์แผนจีน	

ในประเทศไทย	 (๓)	 การกำาหนดมาตรฐานการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย	 (๔)	 การบูรณาการเข้าสู่ระบบ

บริการสุขภาพ	 (๕)	 การผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนจีนและการแพทย์แผนปัจจุบัน	 รายละเอียด	

ตามภาพที่	 ๘.๑
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หลักสูตร

คําศัพท

แพทยจีนบัณฑิต

แพทยฝงเข็ม

อบรมระยะสั้น

ทฤษฎีการแพทย
แผนจีน

ยาสมุนไพรจีน

การตรวจวินิจฉัย
แยกโรค

การฝงเข็ม-รมยา

การนวดทุยหนา

สถานพยาบาล
การฝงเข็ม-รมยา

การแพทยแผนจีน

แนวปฏิบัติ
ทางคลินิก

อายุรกรรม

การฝงเข็ม-รมยา

การนวดทุยหนา

การครอบกระปุก

อื่นๆ

ยาสมุนไพร

เข็มที่ใชใน
การฝงเข็ม

วัสดุอื่นๆ

เครื่องมือที่ใชใน
การแพทยแผนจีน

สารสนเทศ

ตัวยาพรอมใช

สารสกัดสมุนไพร

ยาสมุนไพร
สําเร็จรูป

วัสดุและ
เครื่องมือแพทย

ขอมูลกําลังคน

ขอมูลองคความรู

ขอมูล
สถานพยาบาล

ขอมูล
สถาบันการศึกษา

ศาสตรการแพทย
แผนจีน

ศาสตรการฝงเข็ม

ศาสตรยาสมุนไพรจีน

การสรางเสริมสุขภาพ

การแพทยแผนจีน

การฝงเข็ม-รมยา

ยาสมุนไพรจีน

การแพทยผสมผสาน

การสรางเสริมสุขภาพ

การฝงเข็ม
(แพทยแผนปจจุบัน)

การแพทยแผนจีน

การวิจัยระดับ
พรีคลินิกและคลินิก
คาใชจายในการดูแล
สุขภาพ (ความคุมคา)

สถานพยาบาล
ตนแบบ

การพัฒนากําลังคน

การบริการที่ไดมาตรฐาน

การดูแลสุขภาพที่ยั่งยืน

ประชาชนมีสุขภาพดี

คนไทยแข็งแรง
เศรษฐกิจเขมแข็ง

การรวบรวมขอมูล
ดานการแพทยแผนจีน

การจัดการองคความรู
การแพทยแผนจีนในประเทศไทย

การกําหนดมาตรฐาน
การแพทยแผนจีนในประเทศไทย

การบูรณาการเขาสู
ระบบบริการสุขภาพ

การแพทยผสมผสานระหวาง
การแพทยแผนจีนและแผนปจจุบัน 
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๘.๒ การจัดการความรู้และการวิจัยและพัฒนาการแพทย์แผนจีน 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 ได้จัดตั้งสถาบันการแพทย์ไทย-จีน  

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ข้ึนเป็นหน่วยงานภายในกรมฯ	 มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาศาสตร์การแพทย์	

แผนจีนให้ได้คุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสม	 เพ่ือเป็นการแพทย์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพของ	

คนไทยร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย	 และเป็นหน่วยงานประสานความสัมพันธ์

ระหว่างไทยและจีนของกระทรวงสาธารณสุขของทั้งสองประเทศ	 โดยให้สถาบันการแพทย์ไทย-จีน	 เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	 มีหน้าที่ดังนี้

๑.	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 วิจัย	 พัฒนาความรู้และเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนจีน

๒.	 กำาหนด	พฒันาคณุภาพมาตรฐานการแพทยแ์ผนจนี	และเสนอแนะดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภค

๓.	 ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการแพทย์แผนจีน

๔.	 ประสานงานความรว่มมอืในการผลิตและพัฒนาสมรรถนะบคุลากร	การวจัิย	และการบรกิาร

การแพทย์แผนจีน

๕.	 ประสานงานความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขไทย-จีน	 และทบวงการแพทย์	

แผนจีนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

๖.	 สนับสนุนให้มีการผสมผสานการแพทย์แผนจีนที่เหมาะสมในระบบบริการสุขภาพไทย

๗.	 ปฏบิตังิานรว่มกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิติังานของหนว่ยงานอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแพทย์

แผนจีน

๘.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	 ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑) การรวบรวมข้อมูลและการจัดการความรู้

การแพทยแ์ผนจนีเปน็วธิกีารรักษาโรคท่ีถือกำาเนดิในสาธารณรัฐประชาชนจีนและได้รับความนยิม

แพร่หลายไปยังประเทศต่างๆ	 ทั่วโลก	 รวมทั้งในประเทศไทย	 ศาสตร์การแพทย์แผนจีนประกอบด้วย		

การใช้ยาสมุนไพรจีน	 การฝังเข็ม	 และการนวดทุยหนา	 เป็นหลัก	 ซึ่งเป็นศาสตร์ในด้านการรักษา	 มีทฤษฎี	

หลักการวินิจฉัยและรักษาโรคท่ีแตกต่างจากการแพทย์แผนปัจจุบัน	 โดยถือว่ามนุษย์มีความเป็นเอกภาพ	

กับธรรมชาติ	 กล่าวคือ	 เมื่อฤดูกาล	 เวลา	 สถานที่	 เปลี่ยนแปลง	 ก็จะมีผลกระทบต่อร่างกาย	 ทำาให้เกิดโรค

ต่างๆ	 ขึ้น	 นอกจากในด้านการรักษาแล้ว	 ศาสตร์การแพทย์แผนจีนยังเน้นในด้านสุขภาพจิตและกายที่	

แข็งแรง	 หลีกเลี่ยงความแปรปรวนของสภาพอากาศ	 และส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำาลังกายในรูปแบบ

ต่างๆ	 อาทิเช่น	 รำาไทเก็ก	 การฝึกพลังลมปราณ	 (ชี่กง)	 การรำาพัด	 การรำาดาบ	 เป็นต้น

เนื่องจากการแพทย์แผนจีนเป็นศาสตร์ที่มาจากต่างประเทศ	 จึงจำาเป็นต้องมีการรวบรวมข้อมูล

และจดัการความรูท้ัง้ในดา้นศาสตรก์ารแพทยแ์ผนจีน	การฝังเขม็-รมยา	ยาสมนุไพรจีน	การแพทยผ์สมผสาน	

และการสรา้งเสรมิสขุภาพ	เพือ่เปน็ขอ้มูลประกอบในการกำาหนดมาตรฐานการแพทยแ์ผนจีนในประเทศไทย

ต่อไป	 แพทย์จีนในประเทศไทยมี	 ๒	 กลุ่ม	 ได้แก่	 แพทย์จีนที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ	 และแพทย์จีนที่สำาเร็จ
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256 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

การศึกษาสาขาการแพทย์แผนจีนจากมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ	 แพทย์จีนทั้งสองกลุ่มนี้จะ	

มีจุดแข็งแตกต่างกัน	 โดยแพทย์จีนที่สืบทอดจากบรรพบุรุษมีประสบการณ์การรักษาโรคเฉพาะทางสูง	 แต่มี

จุดอ่อนด้านทฤษฎี	 ส่วนแพทย์จีนท่ีสำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมีจุดแข็งในด้านทฤษฎีแต่ขาด

ประสบการณ์การรักษา

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 โดยสถาบันการแพทย์ไทย-จีน		

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ได้ดำาเนินการรวบรวมข้อมูลและจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการแพทย์แผนจีนให้	

เข้มแข็งและเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อสังคมไทย	 ผลการดำาเนินงานด้านต่างๆ	 ระหว่างปีงบประมาณ	 พ.ศ.	

๒๕๕๑-๒๕๕๕	 สรุปได้	 ดังนี้	

๑) ศาสตร์การแพทย์แผนจีน ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการแพทย์แผนจีน	 ทฤษฎี	

การแพทย์แผนจีน	 การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน	 การวิเคราะห์กลุ่มอาการของโรค		

ศาสตร์การจับชีพจร	 พัฒนาการการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย	 รหัสโรคและรหัสหัตถการที่ใช้ใน	

การแพทย์แผนจีน	 และศัพท์การแพทย์แผนจีนที่ใช้บ่อยทางคลินิก	 นำามาวิเคราะห์	 จัดหมวดหมู่	 ประชุม	

คณะทำางานหลายสาขาวิชาชีพทั้งจากประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน	 ได้แก่	 แพทย์แผนปัจจุบัน	

แพทย์จีน	 เภสัชกรแผนปัจจุบัน	 เภสัชกรแผนโบราณ	 และนักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อระดมสมอง

แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จนได้จุดร่วมที่ลงตัว	 และนำามาจัดทำาเป็นรูปเล่มเพื่อการใช้ประโยชน์	

รวม	๔	เล่ม	ได้แก่	(๑)	ตำารา	“ศาสตร์การแพทย์แผนจีนเบื้องต้น”	(๒)	หนังสือ	“พัฒนาการการแพทย์แผน

จีนในประเทศไทย”	 (๓)	 หนังสือ	 “การตรวจชีพจร”	 (๔)	 หนังสือ	 “พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน	

(จีน-ไทย-อังกฤษ)”

๒) ศาสตร์การฝังเข็ม รมยา ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎีเส้นลมปราณและจุดฝังเข็ม		

วิถีการไหลเวียนของเส้นลมปราณ	 จุดฝังเข็มบนเส้นลมปราณ	 จุดฝังเข็มนอกระบบเส้นลมปราณ	 การรมยา

และการครอบกระปกุ	การจดัการและการปอ้งกนัอบุตัเิหตจุากการฝงัเขม็	เทคนคิการฝงัเขม็	การฝงัเขม็ระบบ

ศีรษะและใบหู	 การฝังเข็มรักษาโรคท่ีพบบ่อยในประเทศไทย	 การฝังเข็มรักษาอาการปวด	 และการฝังเข็ม

รักษาโรคหลอดเลือดสมอง	 นำามาวิเคราะห์	 จัดหมวดหมู่	 ประชุมคณะทำางานซึ่งประกอบด้วยแพทย์	

แผนปัจจุบันและแพทย์จีน	 นำามาจัดทำาเป็นรูปเล่มเพ่ือการเผยแพร่	 รวม	 ๕	 เล่ม	 ได้แก่	 (๑)	 หนังสือ		

“เรื่องควรรู้เกี่ยวกับการฝังเข็ม”	 (๒)	 ตำารา	 “การฝังเข็ม	 รมยา	 เล่ม	 ๑	 (ศาสตร์การฝังเข็ม)”	 (๓)	 ตำารา		

“การฝังเข็ม	 รมยา	 เล่ม	 ๒	 (การฝังเข็มรักษาโรคที่พบบ่อย	 ๑๑	 ระบบ)”	 (๔)	 ตำารา	 “การฝังเข็ม	 รมยา		

เล่ม	 ๓	 (การฝังเข็มรักษาอาการปวด)”	 (๕)	 ตำารา	 “การฝังเข็ม	 รมยา	 เล่ม	 ๔	 (การฝังเข็มรักษาโรค	

หลอดเลือดสมอง)”

๓) ศาสตร์ยาสมุนไพรจีน ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรจีน	 การต้ังตำารับยาจีน	

พฒันาการของตำารบัยาจนี	ศาสตรก์ารเตรียมตัวยาพร้อมใช	้ศาสตร์การปรับเปล่ียนสูตรตำารับยาจีน	สมนุไพร

มาตรฐานและการแปรรูป	 ตำารับยาจีนที่ใช้บ่อยในประเทศไทย	 จำานวน	 ๑๐๐	 ตำารับ	 ข้อมูลวิทยาศาสตร์	
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ของตัวยาและตำารับยา	 และสมุนไพรจีนที่ใช้บ่อยในประเทศไทยที่มีข้อมูลวิทยาศาสตร์สนับสนุนการใช้		

นำามาวิเคราะห์	 จัดหมวดหมู่	 ประชุมคณะทำางานหลายสาขาวิชาชีพ	 ได้แก่	 แพทย์แผนปัจจุบัน	 แพทย์จีน	

เภสัชกรแผนปัจจุบัน	 เภสัชกรแผนโบราณ	 และนักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อระดมสมองแลกเปลี่ยน

ความรู้และประสบการณ์จนได้จุดร่วมที่ลงตัว	 และนำามาจัดทำาเป็นรูปเล่มเพื่อการใช้ประโยชน์	 รวม	 ๗	 เล่ม	

ได้แก่	 (๑)	 คู่มือ	 “การใช้สมุนไพรไทย-จีน”	 (๒)	 ชุดตำารา	 “ตำารับยาจีนที่ใช้บ่อยในประเทศไทย	 เล่ม	 ๑,		

เล่ม	 ๒,	 เล่ม	 ๓”	 (๓)	 ตำารา	 “ตำารับยาจีนที่ใช้บ่อยในประเทศไทย	 ฉบับสมบูรณ์”	 (๔)	 หนังสือ	 “เห็ด	

หลินจือ...จากการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์”	 (๕)	 หนังสือ	 “ศาสตร์ยาสมุนไพรจีน”	

๔) ศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพ ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกชี่กง	 และการดูแลสุขภาพ

ด้วยการแพทย์แผนจีน	 และได้จัดทำาเอกสารเผยแพร่	 รวม	 ๒	 เล่ม	 ได้แก่	 (๑)	 คู่มือ	 “การดูแลสุขภาพด้วย

ศาสตร์การแพทย์แผนจีน”	 (๒)	 หนังสือ	 “เห็ดหลินจือกับการดูแลสุขภาพ”	

๒) การวิจัยและพัฒนา 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 โดยสถาบันการแพทย์ไทย-จีน		

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ได้เริ่มดำาเนินการวิจัยการผลิตและการแปรรูปสมุนไพรจีนเพื่อลดการนำาเข้า		

การวิจัยเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือในประเทศไทย	 และการศึกษาประสิทธิผลการรักษาอาการชา	

ปลายเท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดบีด้วยการฝังเข็ม	 ผลการดำาเนินงานด้านต่างๆ	 ระหว่างปีงบประมาณ		

พ.ศ.	 ๒๕๔๖-๒๕๕๕	 สรุปได้	 ดังนี้	

๑) การวิจัยการผลิตและการแปรรูปสมุนไพรจีนเพื่อลดการนำาเข้า จากการสำารวจผู้นำาเข้า

สมุนไพรจีนในประเทศไทย	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔	พบว่า	 สมุนไพรจีนที่มีการนำาเข้าในปริมาณสูงและสามารถ

นำามาปลูกในประเทศไทย	 ได้แก่	 โกฐสอ	 โกฐจุฬาลำาพา/ชิงเฮา	 โกฐเขมา	 โกฐเชียง	 โกฐหัวบัว	 อบเชยจีน	

และปญัจขนัธ	์ศนูยค์วามรว่มมอืการแพทยไ์ทย-จนี	กรมการแพทย	์จงึไดเ้สนอเรือ่งเขา้ทีป่ระชมุคณะกรรมการ

ความร่วมมือด้านสาธารณสุขไทย-จีน	 ในการประชุมครั้งที่	๕	 เมื่อวันที่	๑๗	ธันวาคม	๒๕๔๕	ณ	กระทรวง

สาธารณสุขไทย	 ท่ีประชุมซึ่งฝ่ายไทยนำาคณะโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 (พลตำารวจเอก

ประชา	พรหมนอก)	และฝ่ายจีนนำาคณะโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข	(ศาสตราจารย์ซือ	จิ้ง)	

ได้พิจารณาร่วมกัน	 และจากการประชุมฝ่ายจีนเห็นชอบท่ีจะมอบเมล็ดพันธุ์สมุนไพรดังกล่าวให้ฝ่ายไทยนำา

มาทดลองปลูกในประเทศไทย

การปลูกสมุนไพรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สามารถทดแทนการนำาเข้าได้นั้น	 สมุนไพรที่ผลิตได้ต้อง

สามารถแข่งขันได้ทั้งในเรื่องคุณภาพและราคา	 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	

กระทรวงสาธารณสุข	 จึงได้เป็นแกนจัดทำาโครงการวิจัยแบบบูรณาการขึ้นในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖-

๒๕๔๘	 จำานวน	 ๒	 โครงการ	 ได้แก่	 “โครงการสำารวจพื้นที่เพาะปลูกสมุนไพรจีนเพื่อลดการนำาเข้า”	 และ	

“โครงการการผลิตและการแปรรูปสมุนไพรจีนเพื่อลดการนำาเข้า”	 โดยคณะทำางานประกอบด้วยนักวิชาการ
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258 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

จากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	องค์การเภสัชกรรม	

กรมวิชาการเกษตร	กรมส่งเสริมการเกษตร	กรมพัฒนาที่ดิน	และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	 ได้ดำาเนินการ

สำารวจพื้นที่ทั้งสิ้นจำานวน	 ๓๕	 แห่งใน	 ๑๙	 จังหวัด	 ได้แก่	 แม่ฮ่องสอน	 เชียงราย	 เชียงใหม่	 พิจิตร		

ลำาปาง	 สุโขทัย	 อุตรดิตถ์	 แพร่	 น่าน	 พิษณุโลก	 เพชรบูรณ์	 เลย	 อุดรธานี	 หนองคาย	 ขอนแก่น	 กาฬสินธุ์	

กาญจนบุรี	 ชัยภูมิ	 และระยอง	 พบว่าพื้นที่สวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่เหมาะสมในการปลูก

สมุนไพรเป้าหมาย	 มีดังนี้	

(๑)	 ปัญจขันธ์	 จังหวัดเชียงใหม่	 เชียงราย

(๒)	 โกฐจุฬาลำาพา/ชิงเฮา	 จังหวัดเชียงราย	 แพร่	 พิษณุโลก	 อุตรดิตถ์	 ระยอง	 กาญจนบุรี

(๓)	 โกฐสอ	 จังหวัดเชียงราย	 แพร่

(๔)	 โกฐเขมา	 และโกฐหัวบัว	 จังหวัดเชียงราย	 แพร่	 พิษณุโลก	 ลำาปาง

(๕)	 ชะเอมเทศ	 จังหวัดอุดรธานี	 ชัยภูมิ	 ขอนแก่น	 กาฬสินธุ์

(๖)	 	อบเชยจีน	 จังหวัดเชียงราย	 เลย	 หนองคาย	 อุดรธานี

สำาหรับโกฐเชียงนั้น	 ไม่พบพื้นที่ที่เหมาะสม	 เนื่องจากไม่สามารถหาพื้นที่ที่สูงจากระดับนำ้าทะเล	

๒,๐๐๐-๒,๙๐๐	 เมตรได้

จากนัน้คณะทำางานไดม้กีารประชมุเพ่ือจัดลำาดับชนดิของสมนุไพรทีจ่ะดำาเนนิการศกึษากอ่นหลงั	

โดยพิจารณาจากข้อมูลท่ีได้และความพร้อมของสมุนไพรที่จะดำาเนินการ	 และได้คัดเลือกสมุนไพรปัญจขันธ์

ดำาเนินการเป็นอันดับแรก	 ตามด้วยโกฐจุฬาลำาพา/ชิงเฮา	 สำาหรับเมล็ดพันธุ์หรือต้นพันธุ์ปัญจขันธ์ที่นำามา

ศึกษานั้น	 ได้จากเขตปกครองตนเองสิบสองปันนาในมณฑลยูนนาน	 โดยศึกษาเปรียบเทียบกับพันธุ์พื้นเมือง

ของไทย	 เพื่อการคัดเลือกพันธุ์พืชที่เจริญเติบโตเร็ว	 ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดี	 คุ้มค่าต่อการลงทุน		

ผลการศึกษาเบ้ืองต้นพบว่าปัญจขันธ์พันธุ์จีนเจริญเติบโตเร็ว	 ให้ผลผลิตสูงกว่าปัญจขันธ์พันธุ์พื้นเมืองเฉลี่ย

ร้อยละ	๓๓.๓๓	 และมีคุณภาพดีเมื่อพืชมีอายุปลูก	 ๗๖-๗๘	 วัน	 ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้	

จากผลการดำาเนินงานดังกล่าว	คณะทำางานได้จัดทำาคู่มือ	“แนวทางการผลิตวัตถุดิบปัญจขันธ์ใน

ประเทศไทย”	 เพื่อให้เกษตรกรและผู้ผลิตวัตถุดิบปัญจขันธ์ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง	

นอกจากนัน้คณะทำางานยงัไดร้ว่มมอืกบัภาคเอกชนในการพฒันาปญัจขนัธส์ูเ่ชงิพาณชิย	์ทำาใหผู้ป้ระกอบการ

ได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตวัตถุดิบตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม	 และเป็นจุดเริ่มต้นใน

การนำาผู้ประกอบการมาพบกับผู้ผลิตวัตถุดิบในพื้นที่โดยไม่ต้องผ่านคนกลาง	 ซ่ึงอาจนำาไปสู่การปลูกแบบมี

สัญญาข้อตกลง	 หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสมต่อไป	 โดยสรุป	 โครงการนี้ประสบความสำาเร็จตามแผนที่วางไว้

สำาหรับการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรโกฐจุฬาลำาพา/ชิงเฮานั้น	 ใช้เมล็ดพันธุ์จากสถาบันพฤกษศาสตร์	

คุนหมิงมาทดลองปลูกเป็นการนำาร่อง	 ณ	 ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร	 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร		

(พืชสวน)	 จังหวัดเชียงใหม่	 และพื้นที่สวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	 ผลการดำาเนินงานดังกล่าว		

คณะทำางานไดจ้ดัทำาเอกสารเผยแพร	่“การผลิตวตัถดิุบโกฐจุฬาลำาพาตามแนวทางเกษตรดีทีเ่หมาะสม”	เพือ่

ให้เกษตรกรและผู้ผลิตโกศจุฬาลำาพาได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
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โดยสรุป	 การดำาเนินการ	 “โครงการผลิตวัตถุดิบและการแปรรูปสมุนไพรจีนเพื่อลดการนำาเข้า”	

นับเป็นรูปแบบตัวอย่างท่ีดีของการพัฒนาสมุนไพรแบบบูรณาการและครบวงจร	 โดยได้ใช้ศักยภาพของ	

คณะทำางานทุกคนอย่างเต็มที่	 ได้เรียนรู้สมุนไพรไทย-จีนในหลายมิติ	 ได้สร้างนักวิจัยในพื้นที่จำานวนมาก	

๒) การวิจัยเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือในประเทศไทย เห็ดหลินจือ	 [Ganoderma 

lucidum	(Fr.)	Karst.]	หรือชื่อไทย	“เห็ดหมื่นปี	เห็ดจวักงู”	ในประเทศไทยพบเห็ดหลินจือขึ้นอยู่บนต้นไม้

พวกคูน	ก้ามปู	หางนกยูงฝรั่ง	ยางนา	ยางพารา	เห็ดหลินจือเป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าทางยามาก	มีฤทธิ์กระตุ้น

ภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยมะเร็ง	 ระงับปวด	 ป้องกันเส้นประสาทเส่ือม	 ลดไขมันในเลือด	 และต้านการอักเสบ		

สารสำาคัญคือ	 สารกลุ่มพอลิแซ็กคาไรด์และสารกลุ่มไทรเทอร์พีน	 ซึ่งพบได้มากในส่วนสปอร์	 และสปอร์ที่

กะเทาะผนังหุ้มมีสารสำาคัญและฤทธิ์ทางยาดีกว่าสปอร์ที่ไม่กะเทาะผนังหุ้มหลายเท่า	 มีรายงานการศึกษา	

ในสาธารณรัฐประชาชนจีน	 ญี่ปุ่น	 และสหรัฐอเมริกาพบว่า	 สารสกัดเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือ	

สามารถยืดอายุและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งในระยะสุดท้าย	 ในประเทศไทยพบว่ามีผู้ป่วย	

โรคมะเร็งส่วนหนึ่งได้ใช้ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษา		

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องนำาเข้าจากต่างประเทศ	 ซึ่งมีราคาแพงมาก

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจึงได้จัดทำาชุดโครงการ	 “การวิจัย	

เห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือในประเทศไทย”	 ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑-๒๕๕๔	 ขึ้น	 ซึ่งเป็น	

โครงการบูรณาการ	 มีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นแกนจัดทำาโครงการ	

ดังกล่าว	 ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ	 รวมทั้งสิ้น	 ๑๒	 หน่วยงาน	 ได้แก่	 (๑)	 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก	 (๒)	 โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย	 ในพระองค์	 พระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ		

พระบรมราชินีนาถ	 อำาเภอเชียงดาว	 จังหวัดเชียงใหม่	 (๓)	 คณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล		

(๔)	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 (๕)	 คณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

(๖)	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 (๗)	 คณะเศรษฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้	 (๘)	 สถาบัน

บริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้	 (๙)	 สำานักวิชาการวิทยาศาสตร์	

การแพทย	์กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย	์(๑๐)	สำานกังานคณะกรรมการอาหารและยา	(๑๑)	องคก์ารเภสัชกรรม	

(๑๒)	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่	 สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	

ชุดโครงการ	 “การวิจัยเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือในประเทศไทย”	 ประกอบด้วย	 ๔	

โครงการ	 ได้แก่	 (๑)	 การผลิตเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม		

(๒)	 การวิจัยเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือในระดับพรีคลินิก	 (๓)	 การวิจัยเห็ดหลินจือและสปอร์	

เห็ดหลินจือในระดับคลินิก	 (๔)	 การพัฒนาผลงานวิจัยเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือสู่การใช้ประโยชน์	

โดยมีวัตถุประสงค์	 (๑)	 เพื่อคัดเลือกพันธุ์เห็ดหลินจือที่มีปริมาณสารสำาคัญและให้ผลผลิตสูง	 คุ้มค่าต่อ	

การลงทุนเชิงพาณิชย์	 (๒)	 เพื่อพัฒนาการผลิตเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือตามแนวทางเกษตรดีที่	

เหมาะสมให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีทดแทนการนำาเข้า	(๓)	เพื่อศึกษาวิจัยเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือ
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ในระดับพรีคลินิกและคลินิก	 (๔)	 เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือสู่การใช้ประโยชน์

ในวงกว้าง	 ผลการดำาเนินงานโครงการสรุปโดยสังเขปได้	 ดังนี้

(๑) การผลิตเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP)		

สรุปได้ดังนี้

	 |	 ได้ชนิดพันธุ์เห็ดหลินจือที่มีปริมาณสารสำาคัญและให้ผลผลิตสูง	 คุ้มค่าต่อการลงทุนเชิง

พาณิชย์	 คือ	 สายพันธุ์	 MG-2	 โดยมีอายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม	 คือ	 ๑๑๐	 วัน	 วิธีการเพาะเลี้ยงที่ดีที่สุด		

(ให้ผลผลิตสูง)	 คือ	 การเพาะเลี้ยงแบบเอเฟรม	 (A-Frame)	 ส่วนวิธีการเก็บสปอร์ที่ดีที่สุดคือการใช้พู่กัน	

หรือแปรงปัด

	 |	 ตน้ทนุการผลติดอกเหด็และสปอรเ์ทา่กบั	๕๖,๗๙๐.๖๖	บาท/โรงเรอืน	หรอื	๑,๑๘๓.๑๔	

บาท/ตารางเมตร	 หรือ	 ๑๑.๑๖	 บาท/ก้อน	 คิดเป็นต้นทุนการผลิตดอกและสปอร์เท่ากับ	 ๙๐๒.๙๙	 บาท/

กิโลกรัมสด	 หรือเท่ากับ	 ๒,๖๓๒.๒๔	บาท/กิโลกรัมแห้ง

	 |	 การศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอของเห็ดหลินจือสายพันธุ์	 MG-2	 ถึง	 MG-9	 ที่ผลิตได้ใน

โครงการพบว่า	 ลักษณะลายพิมพ์ดีเอ็นเอของเห็ดหลินจือทั้ง	๙	สายพันธุ์ที่ผลิตได้ในโครงการ	สามารถแบ่ง

ได้เป็น	๒	กลุ่ม	กลุ่มที่	๑	เป็นกลุ่มที่ได้สายพันธุ์จากจีน	อีกกลุ่มหนึ่งน่าจะเป็นพันธุ์พื้นเมืองไทยซึ่งมีลักษณะ	

เฉพาะตัว	 และเมื่อศึกษาเพิ่มเติมโดยนำาผลการศึกษาไปเทียบกับ	 gene	 bank	 ที่สหพันธรัฐเยอรมนีเพื่อ	

ระบุสายพันธุ์ให้ถูกต้องแม่นยำาพบว่า	 ชนิดของสายพันธุ์เห็ดหลินจือท่ีทำาการเพาะเล้ียงในโครงการมี	 ๒		

สายพันธุ์	 คือ	 สายพันธุ์สีม่วง	 (G. japonicum)	 และสายพันธุ์สีแดง	 (G. lucidum) สายพันธุ์สีแดงมี	 ๒	

ชนิด	 ได้แก่	MG-2	 และ	MG-8	 สายพันธุ์สีม่วงมี	 ๑	 ชนิด	 คือ	MG-3

	 |	 การศึกษาการใช้สูตรอาหารต่างๆ	รวมทั้งการเพาะเลี้ยงเห็ดหลินจือในท่อนไม้ชนิดต่างๆ	

พบว่า	 สูตรอาหารท่ีเหมาะสมคือ	 การผลิตก้อนเชื้อเห็ดบนขี้เลื่อยยางพารา	 ซ่ึงมีส่วนผสมของปลายข้าว		

รำาละเอียด	 ดีเกลือ	 ปูนขาว	 ภูไมต์	 ยิปซั่ม	 และขี้เลื่อยยางพารา	 ส่วนพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยง	

เห็ดหลินจือคือ	 ไม้ลำาไยและไม้สะเดา

(๒) การวิจัยเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือในระดับพรีคลินิก สรุปได้ดังนี้

	 |	 การศึกษาคุณภาพทางเคมีและฤทธิ์ทางยาของสปอร์เห็ดหลินจือสายพันธุ์	MG-1,	MG-2	

และ	 MG-5	 พบว่าสารสำาคัญหลักคือสารกลุ่มพอลิแซ็กคาไรด์และสารกลุ่มไทรเทอร์พีน	 โดยสารกลุ่ม	

ไทรเทอร์พีน	 พบมากในสปอร์	 และสปอร์ที่กะเทาะผนังหุ้มมีสารสำาคัญและมีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันดีกว่า	

สปอร์ที่ไม่กะเทาะผนังหุ้มหลายเท่า	 รวมทั้งการรับประทานสปอร์เห็ดหลินจือต้องกะเทาะผนังหุ้มก่อน

	 |	 การศึกษาความคงตัวของสารสำาคัญในดอกเห็ดและสปอร์เห็ดหลินจือเพื่อกำาหนดอายุ	

การเก็บรักษาและวิธีเก็บรักษา	พบว่าผลิตภัณฑ์สปอร์เห็ดหลินจือมีความคงสภาพอยู่ได้นานกว่า	 ๑	 ปี

	 |	 การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันและฤทธิ์ต้านมะเร็งของดอกเห็ดและสปอร์เห็ดหลินจือ		

พบว่าสารสกัดดอกเห็ดและสปอร์มีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน	 และไม่เป็นพิษต่อเซลล์ท่ีมีนิวเคลียสเดียวของ	

คนปกติ	 และการศึกษาฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งของสารสกัดจากเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือในหลอด	
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ทดลอง	 พบว่าสารสกัดนำ้าและสารสกัดเอทานอลของเห็ดหลินจือไม่มีฤทธิ์ทำาลายเซลล์มะเร็งโลหิต	 K562	

แบบ	 apoptosis	 ได้	 แต่ทำาให้เซลล์มะเร็งชนิด	 solid	 tumor	 SKBR3	 ตายแบบ	 apoptosis	 ได้

	 |	 การศึกษาความเป็นพิษแบบกึ่งเรื้อรังของสารสกัดดอกเห็ดและสปอร์เห็ดหลินจือในสัตว์

ทดลอง	พบว่ามีความปลอดภัย	 และไม่พบความเป็นพิษ

	 |	 การศึกษาปริมาณของ	 ganoderic	 acid	 A	 และ	 F	 ในผลิตภัณฑ์จากเห็ดหลินจือที่

จำาหนา่ยในประเทศไทย	พบวา่ผลติภณัฑจ์ากเหด็หลนิจอืทีจ่ำาหนา่ยในประเทศไทยมปีรมิาณของ	ganoderic	

acid	A	และ	F	มากน้อยแตกต่างกันไป	 โดยบางผลิตภัณฑ์มีปริมาณของสารสำาคัญดังกล่าวตำ่ากว่าค่า	LOQ	

ของการตรวจวัดด้วยวิธี	 HPLC

	 |	 การศึกษาหาค่าทางเภสัชจลนศาสตร์	 (pharmacokinetics)	 ของ	 ganoderic	 acid	 A	

และ	 F	 หลังรับประทานผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือในอาสาสมัครชายไทยสุขภาพดีจำานวน	 ๑๒	 ราย	 พบว่า	

ganoderic	 acid	 A	 และ	 F	 มีการดูดซึมอย่างรวดเร็วจากระบบทางเดินอาหารในขณะท้องว่าง	 โดยมีค่า	

Tmax	ประมาณ	๓๐	นาที	และมีค่า	t๑/๒	ของการขจัดออกจากร่างกายประมาณ	๓๐	นาทีเช่นกัน	อาหาร

มีผลชะลออัตราการดูดซึมโดยไม่มีผลกระทบต่อปริมาณการดูดซึมของ	 ganoderic	 acid	 A	 อย่างไรก็ตาม	

อาหารมีผลลดทั้งอัตราและปริมาณการดูดซึมของ	ganoderic	acid	F	ดังนั้นจึงไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์

เห็ดหลินจือหลังหรือพร้อมอาหาร

	 |	 การผลิตยาเพื่อการทดลองทางคลินิก	 โดยได้ผลิตยาจากสารสกัดดอกเห็ดและสปอร์	

เห็ดหลินจือให้ได้มาตรฐานการผลิตที่ดี	 (GMP)	 ในรูปแบบของยาแคปซูลและยาแกรนูล

(๓) การวจิยัเหด็หลนิจอืและสปอรเ์หด็หลนิจอืทางคลนิกิ	ไดศ้กึษาประสทิธผิลของเหด็หลนิจอื

และสปอร์เห็ดหลินจือในกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็ง	 และภูมิคุ้มกันบกพร่อง	 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำาเนินการ	 คาดว่า

จะทราบผลในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๖

(๔) การพัฒนาผลงานวิจัยเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือสู่การใช้ประโยชน์ สรุปได้ดังนี้

	 |	 เผยแพรผ่ลงานวจิยัทีไ่ด้ดำาเนนิการแลว้เสรจ็ในวารสารการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก	 และทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 นำาเสนอผลงานวิจัย

ในการประชุมวิชาการประจำาปี	 การแพทย์แผนไทย	 การแพทย์พื้นบ้านไทย	 การแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ		

ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ	 คร้ังท่ี	 ๖,	 ๗	 และ	 ๘	 จัดนิทรรศการและจัดประชุมสัมมนาเพื่อ	

เผยแพร่ความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ	 รวมทั้งจัดอบรมและศึกษาดูงานการผลิตเห็ดหลินจือและสปอร์	

เห็ดหลินจือตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม	ณ	 แหล่งปลูกให้กับกลุ่มเป้าหมาย

	 |	 โครงการพเิศษสวนเกษตรเมอืงงาย	ในพระองคส์มเด็จพระนางเจา้ฯ	พระบรมราชนินีาถฯ	

ได้ดำาเนินการขยายพันธุ์เห็ดหลินจือสายพันธุ์	 MG-2	 และนำาคู่มือ	 “การผลิตดอกเห็ดและสปอร์เห็ดหลินจือ

ตามแนวทาง	 GAP”	 ที่ผลิตได้จากโครงการไปเผยแพร่แก่เกษตรกรในพื้นที่เพื่อสร้างโอกาสและอาชีพให้

เกษตรกรในท้องถิ่น	 และเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตดอกเห็ดและสปอร์เห็ดหลินจือตามแนวทางเกษตรดีที่

เหมาะสมของประเทศ
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โดยสรุป	 การดำาเนินการ	 “โครงการการวิจัยเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือในประเทศไทย”	

ถือว่าประสบความสำาเร็จตามแผนที่วางไว้	 โดยมีผลผลิตที่ได้จากโครงการ	ดังนี้	 (๑)	ได้ชนิดพันธุ์เห็ดหลินจือ

ที่มีปริมาณสารสำาคัญและให้ผลผลิตสูง	 คุ้มค่าต่อการลงทุนเชิงพาณิชย์	 (๒)	 ได้คู่มือการผลิตดอกเห็ดและ	

สปอรเ์หด็หลนิจอืตามแนวทางเกษตรดทีีเ่หมาะสม	(๓)	ไดล้กัษณะลายพมิพด์เีอน็เอของเหด็หลนิจอืสายพนัธุ์

ต่างๆ	ที่ผลิตได้ในโครงการ	เพื่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	(๔)	ได้วิธีมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพ

ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือ	 (๕)	 ได้วิธีผลิตยาเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือตามมาตรฐาน	

การผลิตที่ดี	(๖)	ได้ข้อมูลประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือทางคลินิก	

เพื่อขยายผลการใช้ประโยชน์ทางยา	โดยผลผลิตที่ได้จากโครงการนี้ถือว่าเป็นประโยชน์	คือ	(๑)	สร้างโอกาส

และอาชพีใหเ้กษตรกร	(๒)	ประชาชนไดร้บัความรูท้ีถ่กูตอ้งเกีย่วกบัดอกเหด็และสปอรเ์หด็หลนิจอืเพือ่ใช้เป็น

ทางเลือกในการดูแลรักษาสุขภาพ	และได้บริโภคเห็ดหลินจือที่มีคุณภาพ	 (๓)	นักวิชาการสามารถนำาความรู้

ที่ได้มาศึกษาวิจัยต่อยอด	 พัฒนาการใช้ประโยชน์จากเห็ดหลินจือที่ผลิตได้ในประเทศอย่างคุ้มค่า	 เพื่อการ	

พึ่งตนเอง	 และทดแทนการนำาเข้าผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือ	 (๔)	 ผู้ป่วยที่ใช้ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น

๓) การศึกษาประสิทธิผลการรักษาอาการชาปลายเท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดบีด้วย 

การฝังเข็ม

เบาหวานเปน็โรคเรือ้รงัทีพ่บทัว่โลก	และเปน็โรคเร้ือรังทีบ่ัน่ทอนคณุภาพชวีติของผู้ปว่ยมากทีส่ดุ

โรคหนึ่ง	 องค์การอนามัยโลกได้สำารวจสถานการณ์โรคเบาหวานในปัจจุบันพบว่าอยู่ในภาวะวิกฤต	 โดย	

ระบุว่า	 ตั้งแต่ปี	 ค.ศ.	 ๒๐๐๓-๒๐๐๕	 มีประชากรที่เป็นเบาหวานเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ	 ๗๑	 โดยมีผู้ป่วย	

โรคนี้ถึง	 ๓๔๔	 ล้านคน	 ทั้งยังได้ประกาศว่าโรคเบาหวานเป็นโรคที่อันตรายสูงสุดยิ่งกว่าโรคเอดส์	 เพราะมี	

ผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานปีละประมาณ	๓.๒	 ล้านคน	 ในขณะที่โรคเอดส์เสียชีวิต	 ๓	 ล้านคนต่อปี	

การฝงัเขม็	(Acupuncture)	เปน็ศาสตร์การแพทยแ์ผนจีนทีม่คีณุสมบติัพิเศษในการรักษาอาการ

เจ็บปวดต่างๆ	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยทั่วไปผู้ป่วยที่มีอาการปวด	 เช่น	 ปวดศีรษะ	 ปวดประจำาเดือน	

ปวดหลัง	ปวดเอว	ปวดไหล่	มักรักษาได้ผลดีด้วยการฝังเข็ม	 เนื่องจากการฝังเข็มเป็นการปรับสภาพร่างกาย

ให้กลับสู่สภาพความสมดุลปกติ	 อาการเจ็บป่วยต่างๆ	 จึงทุเลาหรือหายได้	 มีรายงานการศึกษาการนำาวิธี	

ฝังเข็มมาใช้ในผู้ป่วย	 DPN	 พบว่า	 การฝังเข็มช่วยทำาให้ความเร็วการสื่อนำาประสาท	 (Nerve	 Conduction	

Velocity;	 NCV)	 ดีขึ้น	 บางการศึกษาพบว่า	 นอกจากทำาให้	 NCV	 ดีข้ึนแล้วยังทำาให้ความหนืดของเลือด	

ลดลง	 และอาการของปลายประสาทส่วนรอบลดลงด้วย	 หรือทำาให้เกิดการเพิ่มขึ้นของอินซูลินในพลาสมา	

การเพิ่มขึ้นของ	 c-peptide	 และ	 opioid	 peptide	 ด้วย	 ในกลุ่ม	 DPN	 ที่มีอาการรุนแรงยังพบว่า	 การ	

ฝังเข็มยังช่วยลดอาการปวดได้ผลดี	 นอกจากนี้ยังพบว่าสามารถทำาให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ปลอดจากอาการได้นาน	

ถึง	 ๖	 เดือนติดต่อกันหลังการฝังเข็ม

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 โดยสถาบันการแพทย์ไทย-จีน	 เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	 ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการวิจัยและพัฒนาการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย		
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จึงได้จัดทำาโครงการ	 “ประสิทธิผลการรักษาอาการชาปลายเท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดบีด้วยการฝังเข็ม”	

ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ขึ้น	 โดยความร่วมมือกับโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ	 ๘๐	 พรรษา		

จังหวัดสระบุรี	 และมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนหูเป่ย	 มณฑลหูเป่ย	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 โครงการ

นี้ได้รับการอนุมัติให้ดำาเนินการศึกษาวิจัยจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคนด้านการแพทย์	

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 ผลการดำาเนินงานโครงการสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้	

การศึกษาประสิทธิผลการรักษาอาการชาปลายเท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดบีด้วยการฝังเข็ม		

โดยใช้อาสาสมัครท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการชาบริเวณปลายเท้า	 โดยไม่มีโรค	

ประจำาตัวอื่นๆ	 จากคลินิกเบาหวานของโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ	 ๘๐	 พรรษา	 จังหวัดสระบุรี	

จำานวน	 ๕๐	 คน	 ทั้งเพศชายและเพศหญิง	 ที่มีอายุ	 ๕๐	 ปีขึ้นไป	 แบ่งเป็น	 ๒	 กลุ่ม	 กลุ่มละ	 ๒๕	 คน		

โดยวิธีสุ่มแบบง่าย	 (simple	 randomization)	 คือ	 แบ่งกลุ่มโดยสลับกันไประหว่างกลุ่มท่ีรักษาด้วยยา	

อย่างเดียว	 (กลุ่มควบคุม)	 และกลุ่มท่ีรักษาด้วยยาร่วมกับการฝังเข็ม	 (กลุ่มทดลอง)	 ครั้งละ	 ๑	 คน	 กลุ่ม

ควบคุมจะได้รับโปรแกรมการรักษาด้วยยาตามปกติ	 ๑	 ครั้ง	 รวม	 ๑๒	 สัปดาห์	 กลุ่มทดลองจะได้รับ	

โปรแกรมการรักษาโดยได้รับยา	๑	ครั้งใน	๑๒	สัปดาห์	ร่วมกับการฝังเข็มสัปดาห์ละ	๓	ครั้ง	รวม	๓๖	ครั้ง	

โดยอาสาสมัครทั้ง	 ๒	 กลุ่มจะได้รับการตรวจเลือด	 ๒	 ครั้ง	 ครั้งแรกเมื่อเริ่มโครงการ	 ครั้งที่	 ๒	 เมื่อสิ้นสุด

การรักษาครั้งสุดท้าย	 พร้อมทั้งมีการติดตามประเมินผลอาการชาปลายเท้าภายหลังการบำาบัด	 โดยในกลุ่ม

ควบคุมจะได้รับการติดตามและประเมินผลเดือนละ	 ๑	 ครั้ง	 ในระหว่างการรักษา	 (๑๒	 สัปดาห์	 หรือ		

๓	 เดือน)	 รวม	 ๓	 ครั้ง	 สำาหรับกลุ่มทดลองจะได้รับการติดตามและประเมินผลเดือนละ	 ๑	 ครั้ง	 (รวม		

๓	 ครั้ง)	 และต่ออีก	 ๒	 เดือน	 เดือนละ	๑	 ครั้ง	 รวมทั้งสิ้น	 ๕	 ครั้ง

หลังจากท่ีได้กลุ่มตัวอย่าง	 มีผู้ถอนตัวออกจากการรักษาเนื่องจากย้ายถิ่นฐาน	 ก่อนการรักษา	

กลุ่มละ	 ๑	 คน	 รวม	 ๒	 คน	 เหลืออาสาสมัครที่นำามาคำานวณผลทางสถิติกลุ่มละ	 ๒๔	 คน	 ในการวิจัย		

ยาที่ใช้	 ได้แก่	 Amitriptyline	 ๑๐	 มก./วัน	 และวิตามินบี	 ๑๒	 สำาหรับการฝังเข็ม	 จุดฝังเข็มหลักที่	

กำาหนดโดยผู้เชี่ยวชาญจีน	 จำานวน	 ๗	 จุด	 ได้แก่	 Quchi	 (Ll	 11)	 Weiwanxianshu	 (EX-B3)	 Shenshu	

(BL	 23)	 Guanyuan	 (CV	 4)	 Zusanli	 (ST	 36)	 Hegu	 (Ll	 4)	 และ	 Sanyinjiao	 (SP	 6)	

เมื่อสิ้นสุดการรักษาและติดตามผลการรักษา	 ๒	 เดือน	 พบว่าการฝังเข็มร่วมกับการให้ยา		

สามารถช่วยลดอาการชาปลายเท้าได้ดีกว่าการรับประทานยาเพียงอย่างเดียวอย่างชัดเจน	 [Relative	 Risk	

(RR)	 =	 ๐.๒๒๓,	 ๙๕%	 Confidence	 Limit	 (๙๕%	 CL)	 =	 ๐.๐๖๒	 –	 ๐.๗๙๔]	 และจากการประเมิน

อาการชาปลายเท้าของอาสาสมัครทั้ง	 ๒	 กลุ่มทุกเดือนด้วยแบบสำารวจ	๔	 แบบ	พบว่า

(๑)	 การประเมินด้วยแบบสอบถาม	 Neuropathy	 Disability	 Score	 (NDS)	 เพ่ือประเมิน

ปฏิกิริยาการสะท้อนของข้อเข่า	 จุดรับรู้การสะท้อนความรู้สึกสัมผัส	 การรับรู้ความรู้สึกเย็น	 พบว่าในกลุ่มที่

รกัษาด้วยยารว่มกบัการฝงัเข็มใหผ้ลการประเมนิดีขึน้รอ้ยละ	๙๑.๕๒	สว่นกลุม่ทีร่กัษาด้วยยาเพยีงอยา่งเดยีว

ได้ผลดีขึ้นร้อยละ	๘.๓๒

(๒)	 การประเมินด้วยแบบสอบถาม	 Neuropathy	 Symptom	 Score	 (NSS)	 เพ่ือประเมิน	

อาการชาบริเวณขา	เท้า	อาการสะดุ้งตื่นระหว่างตอนหลับ	อิริยาบถที่ช่วยลดอาการชาพบว่า	ในกลุ่มที่รักษา
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ด้วยยาร่วมกับการฝังเข็มให้ผลการประเมินดีข้ึนร้อยละ	 ๗๙.๑๗	 ส่วนกลุ่มท่ีรักษาด้วยยาเพียงอย่างเดียว	

ได้ผลดีขึ้นร้อยละ	๔๕.๘๓

(๓)	 การประเมินด้วยแบบสอบถาม	 Michigan	 Diabetes	 Neuropathy	 Score	 (MDNS)		

เพื่อประเมินปฏิกิริยาการรับรู้ความรู้สึกท่ีเท้า	 ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ	 และปฏิกิริยาสะท้อนกลับต่างๆ	

พบว่า	 ในกลุ่มที่รักษาด้วยยาเพียงอย่างเดียว	 ผู้ป่วยไม่มีผลการรักษาที่ดีขึ้นทั้งหมด	 ส่วนในกลุ่มที่รักษาด้วย

ยาร่วมกับการฝังเข็มให้ผลการประเมินดีขึ้นร้อยละ	๙๕.๘๓

(๔)	 การประเมินด้วยแบบสอบถาม	Score	Scale	of	Clinical	Symptom	for	DPN	(SS_DPN)	

เพื่อประเมินอาการแสดงออกต่างๆ	 เช่น	 ความรู้สึกกระหายหรืออยากนำ้า	 อารมณ์โมโหง่าย	 หิวบ่อย		

การพักผ่อน	 การขับถ่าย	ปริมาณและความถี่ในการขับปัสสาวะ	 การรับรู้ความรู้สึกร้อนที่ฝ่ามือฝ่าเท้าพบว่า	

ในกลุ่มที่รักษาด้วยยาร่วมกับการฝังเข็มให้ผลการประเมินดีขึ้นร้อยละ	 ๙๑.๖๖	 ส่วนกลุ่มที่รักษาด้วยยา	

เพียงอย่างเดียวได้ผลดีขึ้นร้อยละ	๓๗.๔๙

สำาหรับการสอบถามในเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยทั้ง	๒	กลุ่มพบว่า	มีความพึงพอใจในคุณภาพ

ชีวิตที่ไม่แตกต่างกัน

การศึกษาประสิทธิผลการรักษาอาการชาปลายเท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดบีด้วยการฝังเข็ม	

เปน็การวจิยันำารอ่ง	จงึควรมกีารขยายผลโดยการศกึษาวจิยัในหลายสถานบรกิาร	และเพิม่ขนาดของตวัอยา่ง

ให้มากขึ้น	 เพื่อยืนยันผลการรักษา	 เพราะนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาด้วยยาซึ่งอาจมีผล	

ข้างเคียงกับผู้ป่วยในระยะยาวได้แล้ว	 การรักษาด้วยการฝังเข็มยังจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาสำาหรับ	

ผู้ป่วยในชนบทและมีรายได้น้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๘.๓ มาตรฐานการแพทย์แผนจีน

การแพทย์แผนจีนเป็นการแพทย์ทางเลือกที่มีบทบาทสำาคัญทางเลือกหนึ่งในระบบสาธารณสุข

ของประเทศไทย	ปจัจบุนัการแพทยแ์ผนจีนได้รับการสนบัสนนุจากกระทรวงสาธารณสุขจนสามารถจัดตัง้ให้

มีคณะกรรมการวิชาชีพเพื่อควบคุมดูแลมาตรฐานผู้ให้บริการ	 มีการจัดสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบ	

โรคศิลปะด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนอย่างถาวร	 ทำาให้ผู้ท่ีมีใบประกอบโรคศิลปะดังกล่าวจะมีสิทธิและ	

ศักดิ์เท่าเทียมกับผู้ประกอบวิชาชีพอื่นๆ	

กระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลความปลอดภัยการให้บริการสุขภาพต่างๆ	

แกป่ระชาชน	ไดจ้ดัตัง้หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบระบบสาธารณสุขของประเทศในด้านต่างๆ	สำาหรับการใหบ้รกิาร

การแพทย์ทางเลือกต่างๆ	 ซึ่งรวมถึงการแพทย์แผนจีน	 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดตั้งกรมพัฒนาการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง	 พร้อมทั้งหน่วยงานในระดับกรมอื่นๆ	 ที่มี	

หน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพการให้บริการการแพทย์ทางเลือก

ในด้านการบริหารจัดการ	กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาระบบการแพทย์

ทางเลือกต่างๆ	 ที่จะนำามาใช้ในระบบสาธารณสุขของประเทศ	 โดยกำาหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ		
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การพัฒนาภูมิปัญญาไท	 สุขภาพวิถีไท	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐-๒๕๕๔	 โดยการแพทย์แผนจีนเป็นสาขาหนึ่งใน	

แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว	 นอกจากนั้น	 กระทรวงสาธารณสุขยังมอบให้หน่วยงานต่างๆ	 ในสังกัดรับผิดชอบ	

ดังนี้

๑. กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ จดัทำากฎกระทรวงและระเบยีบขอ้บงัคบัตา่งๆ	ในการควบคุม

คุณภาพ	 ดังนี้	 ๑)	 บุคลากรผู้ให้บริการต้องได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน	

๒)	สถานบริการ	๓)	ติดตามกำากับการให้บริการรักษาผู้ป่วยของแพทย์จีน	๔)	รับคำาร้องเรียนจากประชาชน

ที่ใช้บริการ	

๒. สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ควบคุมการออกทะเบียนยาจากสมุนไพร	 รวมทั้ง

กฎระเบียบที่ควบคุมในเรื่องอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์

๓. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ความร่วมมือในการพิสูจน์และตรวจสอบคุณภาพสมุนไพร

ในสูตรตำารับยาต่างๆ

๔. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีหน้าที่ดังนี้	๑)	พัฒนามาตรฐาน

วิชาชีพ	 มาตรฐานบริการ	 สถานพยาบาล	 และสมรรถนะบุคลากร	 ๒)	 พัฒนาฐานข้อมูลการแพทย์แผนจีน	

ข่าวสาร	 สื่อสุขภาพ	 และระบบรายงาน	 ๓)	 พัฒนาเครือข่ายการแพทย์แผนจีน	 ๔)	 ประสานความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ

กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก	ไดร้ว่มกบัภาคเีครอืขา่ยดำาเนนิการพัฒนา

มาตรฐานการแพทย์แผนจีนในด้านต่างๆ	 ได้แก่	 หลักสูตร	 คำาศัพท์	 สถานพยาบาล	 แนวปฏิบัติทางคลินิก		

ยาและสมุนไพร	 วัสดุและเครื่องมือแพทย์	 ตำารามาตรฐาน	 และสารสนเทศด้านการแพทย์แผนจีน		

ผลการดำาเนินงานระหว่างปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕-๒๕๕๕	 สรุปโดยสังเขปได้	 ดังนี้	

๑) มาตรฐานหลักสูตร 

๑. หลักสูตรฝึกอบรมการฝังเข็ม ระยะเวลา ๓ เดือน สำาหรับแพทย์แผนปัจจุบัน  

กระทรวงสาธารณสุข	 ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้	 และมหาวิทยาลัย

การแพทย์แผนจีนนานจิง	 จัดหลักสูตรฝึกอบรมการฝังเข็มระยะเวลา	 ๓	 เดือน	 สำาหรับแพทย์แผนปัจจุบัน	

โดยใช้หลักสูตรการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้	 ที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การ	

อนามัยโลกจัดการฝึกอบรมให้แก่แพทย์ต่างชาติ	 โดยวิทยากรท่านแรกคือ	 ศาสตราจารย์เฉิน	 จื่อ	 เฉิง		

(Prof.	Cheng	Zi	Cheng)	ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนจีนจากมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้	และเป็นผู้ที่มีบทบาท

สำาคัญในการเผยแพร่ความรู้ด้านการฝังเข็มให้แก่แพทย์แผนปัจจุบันจนสามารถจัดให้บริการแก่ประชาชน	

ทั่วประเทศได้ในขณะนี้
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หลักสูตรการอบรม	 รวม	๓๖๐	 ชั่วโมง	 แบ่งเป็นภาคทฤษฎี	 และปฏิบัติ	 ดังนี้

๑)	 การแพทย์แผนจีนพื้นฐาน	 ประกอบด้วย	 ทฤษฎีอิน-หยาง	 ทฤษฎีอู่สิง	 ทฤษฎีอู่จั้ง-ลิ่วฝู่	

ทฤษฎีชี่	 เลือด	 จินเย่	 เหตุแห่งโรค	 การวินิจฉัยโรค	 หลัก	 ๘	 ประการในการแยกโรค	 และการแยกโรคตาม

ระบบอวัยวะภายใน	 รวม	๖๓	 ชั่วโมง

๒)	 ระบบเส้นลมปราณและจุดฝังเข็ม	๕๑	ชั่วโมง	หลักการฝังเข็ม	 รมยา	๖	ชั่วโมง	การฝังเข็ม

รักษาโรค	๖๒	 ชั่วโมง	 รวม	๑๑๙	 ชั่วโมง

๓)	 ภาคปฏิบัติการตรวจร่างกายด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน	 ๑๘	 ชั่วโมง	 ภาคปฏิบัติการ	

ฝังเข็ม	 ๘๑	 ชั่วโมง	 รวม	๙๙	 ชั่วโมง

๔)	 การทุยหนา	๒๗	 ชั่วโมง

๕)	 ความรู้ทั่วไป	 และการศึกษาดูงาน	๓๓	 ชั่วโมง

๖)	 สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	 ๑๙	 ชั่วโมง

๒. หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต เมื่อวันที่	 ๙	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 ได้มี	

พระราชกฤษฎีกากำาหนดให้สาขาการแพทย์แผนจีนเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติ	

การประกอบโรคศิลปะ	พ.ศ.	๒๕๔๒	พ.ศ.	๒๕๕๒	ซึ่งได้ลงในราชกิจจานุเบกษา	 เล่ม	๑๒๖	ตอนที่	 ๔๖	ก	

๒๒	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๒	 และกำาหนดให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี	 ๒๒	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 ต่อมาในปี		

พ.ศ.	๒๕๕๓	กระทรวงสาธารณสุขได้มีการประกาศอนุญาตให้บุคคลทำาการประกอบโรคศิลปะโดยใช้ศาสตร์

การแพทย์แผนจีนได้	 โดยอาศัยมาตรา	 ๓๑	 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 และ

มาตรา	๓	แหง่พระราชบัญญตัหิลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๕	ได้บญัญติั	“การบรกิารสาธารณสขุ”	

ให้รวมถึงการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	

ประกาศคณะกรรมการวชิาชพีสาขาการแพทยแ์ผนจีน	ฉบบัที	่๒/๒๕๕๔	เร่ือง	“เกณฑ์มาตรฐาน

การรับรองสถาบันการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา	

สาขาการแพทย์แผนจีน	 พ.ศ.๒๕๕๔”	 ลงวันที่	 ๑๕	 มีนาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ซึ่งได้ลงในราชกิจจานุเบกษา		

เล่ม	 ๑๒๘	 ตอนพิเศษ	๗๘	 ง	 ๑๔	 กรกฎาคม	๒๕๕๔	มีรายละเอียดโดยสังเขป	 ดังนี้	

มหาวทิยาลยัหรอืสถาบนัอดุมศกึษา	ท่ีมคีวามประสงคจ์ะจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการแพทย์

แผนจีน	 ต้องมีคุณสมบัติ	 มีความพร้อมในการจัดการศึกษา	 และมีทรัพยากรด้านต่างๆ	 ครบถ้วนตามหัวข้อ

ต่อไปนี้	 ๑)	 คุณสมบัติของมหาวิทยาลัย	 หรือสถาบันอุดมศึกษาที่ขอเปิดดำาเนินการหลักสูตรการแพทย์	

แผนจีนบัณฑิต	 ๒)	 บุคลากรทางด้านครู-อาจารย์	 ๓)	 การรับนักศึกษา	 ๔)	 หลักสูตร	 ๕)	 ความพร้อมใน	

การจัดการศึกษา	๖)	ระบบการดูแลนักศึกษา/ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา	๗)	อาคารสถานที่สำาหรับการจัดการ

เรียนการสอน	 ๘)	 หอพักนักศึกษา/สวัสดิการ/สถานที่สำาหรับกีฬาและนันทนาการ	 ๙)	 ห้องสมุด/สื่อสาร

สนเทศ	 ๑๐)	 การบริหารจัดการ	 ๑๑)	 แหล่งเงินงบประมาณ	 ๑๒)	 การประเมินคุณภาพการจัดการเรียน	

การสอนและการประเมินสถาบัน
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ในส่วนของหลักสูตรมหาวิทยาลัย	 หรือสถาบันอุดมศึกษาที่จะขอเปิดดำาเนินการหลักสูตร	

การแพทย์แผนจีนบัณฑิต	 จะต้องจัดทำาหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต	 ดังนี้	

๒.๑ ปรัชญาและวัตถุประสงค์การศึกษาของหลักสูตรจะต้องสอดคล้องกับเกณฑ์ความรู้	

ความสามารถผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน	พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	

และปรัชญาของมหาวิทยาลัย	 หรือสถาบันการศึกษา

๒.๒ โครงสร้างหลักสูตร	 การจัดหมวดวิชาและหน่วยกิตของหมวดวิชาในหลักสูตรต้องเป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	

๒.๓ องค์ประกอบของหลักสูตร	 ระยะเวลาศึกษา	 ๕	 ปี	 และไม่เกิน	 ๑๐	 ปี	 โดยไม่รวมระยะ

เวลาเตรียมด้านภาษา	 จำานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร	 (ไม่น้อยกว่า)	 ๑๖๑	หน่วยกิต	 ประกอบด้วย

	 ๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 (ไม่น้อยกว่า)	 ๓๐	 หน่วยกิต	 ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่สำาคัญ	

ดงัตอ่ไปนี	้(๑)	กลุม่วชิาสงัคมศาสตร	์(๒)	กลุม่วชิามนษุยศาสตร	์(๓)	กลุม่วชิาภาษา	(๔)	กลุม่วชิาวทิยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์

 ๒) หมวดวิชาพื้นฐาน	 (วิทยาศาสตร์การแพทย์)	 ๔๕	 หน่วยกิต	 เพื่อให้เป็นพื้นฐานการ

ศึกษากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและให้สามารถติดตามผลงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทาง

ด้านการแพทย์แผนจีนได้

	 ๓) หมวดวิชาเฉพาะ (การแพทย์แผนจีน)	 ๖๐	 หน่วยกิต	 ต้องจัดให้ครอบคลุมความรู้ใน

กลุ่มดังนี้	 (๑)	กลุ่มหลักพื้นฐานวิชาชีพ	(Foundation	TCM)	(ไม่น้อยกว่า	๒๐	หน่วยกิต)	(๒)	กลุ่มวิชาการ

แพทย์แผนจีนที่	 ๑	 (TCM	 Classical	 Texts)	 (ไม่น้อยกว่า	 ๕	 หน่วยกิต)	 (๓)	 กลุ่มวิชาการแพทย์แผนจีนที่	

๒	 (Classical	 TCM)	 (ไม่น้อยกว่า	 ๓๕	หน่วยกิต)	 (๔)	 กลุ่มวิชาเลือก

 ๔) การฝึกเวชปฏิบัติ (ไม่น้อยกว่า	 ๒๐	หน่วยกิต)

	 ๕) หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า	 ๖	 หน่วยกิต)	

๒.๔ การจัดการเรียนการสอนและการประเมนิผล	มหาวทิยาลยั	หรอืสถาบนัอดุมศกึษาจะตอ้ง

จัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การศึกษาของหลักสูตร	 และสอดคล้อง

กับหลักการที่ถือว่าผู้เรียนสำาคัญที่สุด	ต้องใช้รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมและหลากหลาย	เพื่อส่งเสริมการ

พัฒนาทักษะเจตคติและคุณสมบัติที่จำาเป็นต่อการประกอบวิชาชีพแพทย์จีน

๒.๕ การจัดทำา Course syllabus การเรียนการสอนแต่ละรายวิชา	 มหาวิทยาลัย	 หรือ

สถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดทำา	 Course	 syllabus	 ที่ชัดเจนทุกรายวิชาของหลักสูตรซ่ึงประกอบด้วย

วัตถุประสงค์การศึกษา	 เนื้อหาวิชาโดยสังเขป	 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการประเมินผล

๒.๖ การจัดทำาระเบียบและข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษา การประเมินผลและการตัดสิน

ผล	 ต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่กำาหนดโดยสำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

๒.๗ อาจารย์ที่ปรึกษา	 เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน	

มีประสบการณ์การทำาเวชปฏิบัติไม่น้อยกว่า	๑๐	ปี	และสามารถรับฝึกปฏิบัติได้	อาจารย์	๑	คนต่อนักศึกษา

ไม่มากกว่า	 ๔	 คน	 (๑	 :	 ๔)
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๒.๘ ระยะเวลาฝึกปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า	 ๑,๐๐๐	 ชั่วโมง

๒.๙ หนังสือ ตำาราและเอกสารวิชาการ	 อิงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐาน

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา	พ.ศ.	 ๒๕๔๔

๓. หลักสูตรฝึกอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนจีน สำาหรับกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยที่ใช้ศาสตร์	

การแพทย์แผนจีนบำาบัดรักษาผู้ป่วยในชุมชน	 เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย	

ใหส้ามารถบำาบดัรกัษาผูป้ว่ยไดอ้ยา่งถกูต้องตามกฎหมาย	โดยสำานกัสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ	

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	 ได้จัดทำาหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนจีน	 ซ่ึงดำาเนินการตามพระราชบัญญัติการ

ประกอบโรคศิลปะ	 มาตราที่	 ๓๐	 (๕)	 หลักสูตรการอบรมรวม	๓๖๐	 ชั่วโมง	 โดยมีเนื้อหาหลักสูตร	 ดังนี้

๑)	 ทฤษฎีการแพทย์แผนจีน	ประกอบด้วย	ทฤษฎีอิน-หยาง	ทฤษฎีอู่สิง	ทฤษฎีอู่จั้ง-ลิ่วฝู่	และ

ทฤษฎีชี่	 เลือด	 จินเย่	 รวม	๓๐	 ชั่วโมง

๒)	 การตรวจและวินิจฉัยโรค	 ประกอบด้วย	 การตรวจทั้ง	 ๔	 การตรวจวินิจฉัยจำาแนกทั้ง	 ๘		

การตรวจวินิจฉัยจำาแนกชี่	 เลือด	 จินเย่	 และการตรวจวินิจฉัยอวัยวะ	 รวม	๓๐	 ชั่วโมง

๓)	 สมุนไพรจีน	 ประกอบด้วย	 ความรู้พื้นฐานสมุนไพรจีน	 สมุนไพรจีนที่ใช้บำาบัดโรคและ	

กลุ่มอาการที่กำาหนดในข้อ	 ๖	 รวม	๑๘	 ชั่วโมง

๔)	 การฝังเข็ม	ประกอบด้วย	ทฤษฎีพื้นฐานการฝังเข็ม	การกระตุ้นเข็ม-รมยา	จุดฝังเข็มเพื่อการ

บำาบัดรักษาโรคขั้นต้น	 ระบบเส้นลมปราณ	 เทคนิคการกระตุ้นเข็ม	 ข้อพึงระวัง	 (ผลข้างเคียงและอุบัติเหตุที่

เกิดจากการฝังเข็ม	 การแก้ไขและการป้องกัน)	 รวม	๖๐	 ชั่วโมง

๕)	 การทุยหนา	 ประกอบด้วย	 ทฤษฎีพื้นฐานการทุยหนา	 เทคนิคการทุยหนาต่าง	 ๆ	 หลักการ

ทุยหนาเพื่อการรักษาโรค	 และข้อพึงระวังในการทุยหนา	 รวม	๓๐	 ชั่วโมง

๖)	 กลุ่มอาการและโรคเพื่อการบำาบัดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน	 (เน้นการใช้ยาสำาเร็จรูป)	

รวม	 ๗๒	 ชั่วโมง	 ดังนี้	 (๑)	 กลุ่มอาการปวด	 ได้แก่	 ปวดศีรษะจากความเครียด	 ปวดเมื่อยทั่วไป	 ปวดคอ	

ปวดหลัง	 ปวดไหล่	 ปวดข้อ	 ปวดเอว	 ที่ไม่มีผลจากโครงสร้างกระดูกแตกหรือเคล่ือนที่อย่างร้ายแรง	 แต่

เป็นการเจ็บปวดอันเนื่องมาจากกล้ามเนื้อ	 เส้นเอ็นเกร็ง	 เมื่อยล้า	ฟกชำ้า	 ปวดประจำาเดือน	 (๒)	 กลุ่มอาการ

ทางเดินอาหาร	 ได้แก่	 ท้องอืด	 ท้องเสีย	 ท้องผูก	 อาหารไม่ย่อย	 (๓)	 กลุ่มอาการทางเดินหายใจ	 ได้แก่		

ไข้หวัด	 ไอเจ็บคอ	 (๔)	 กลุ่มอาการในระบบประสาท	 ได้แก่	 อัมพฤกษ์	 อัมพาตเรื้อรัง	

๔. หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ โดยแบ่งเป็น	๓	ระดับ	คือ	ระดับที่	๑	ภาคประชาชน	เน้นส่งเสริม

การดูแลสุขภาพในชีวิตประจำาวันและการป้องกันโรค	ระดับที่	๒	ภาควิชาการ	 เน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้

ที่เป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองผู้บริโภคและการต่อยอดวิจัย	 ระดับที่	 ๓	 ภาควิชาชีพ	 เน้นการเพิ่มทักษะ	

และประสบการณ์การรักษาทางคลินิกเพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ	 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก

สาธารณรัฐประชาชนจีน	
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๒) มาตรฐานคำาศัพท์

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 โดยสถาบันการแพทย์ไทย-จีน	 เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	 ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเฉิงตู	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 ดำาเนินการ

โครงการจัดทำาพจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน	 ระหว่างปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔-๒๕๕๖	 โดยจัดทำา

คำาศัพท์การแพทย์แผนจีนที่ใช้บ่อยทางคลินิก	 จำานวน	 ๔	 หมวด	 รวมคำาศัพท์	 ๓,๐๐๐	 คำา	 ได้แก่	 ทฤษฎี	

การแพทย์แผนจีน	 ยาสมุนไพรจีน	 การตรวจวินิจฉัยแยกโรคตามหลักการแพทย์แผนจีน	 และการฝังเข็ม		

รมยา	 เพื่อเสนอคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนรับรองให้เป็นตำาราอ้างอิงของประเทศ

๓) มาตรฐานสถานพยาบาล

สำานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะได้จัดทำา	 (ร่าง)	 มาตรฐานสถานพยาบาล	

สาขาการแพทย์แผนจีน	ภายใต้พระราชบัญญัติสถานพยาบาล	พ.ศ.	๒๕๔๑	โดยกำาหนดให้คลินิกการแพทย์

แผนจีนต้องมีเครื่องมือการตรวจวินิจฉัยให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์	

แผนจีน	 มียาจีน	 เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำาเป็นเพียงพอ	 มีอุปกรณ์การปรุงยาขั้นพื้นฐาน	 กรณีที่มีการนวด

และฝังเข็มต้องมีจำานวนเตียงให้บริการสัดส่วนไม่เกิน	๑๐	 เตียงต่อผู้ให้บริการ	๑	คน	สถานที่ให้บริการต้อง

เปิดเผย	 ปลอดภัย	 โดยร่างดังกล่าวจะเสนอคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนเพื่อพิจารณา

๔) แนวปฏิบัติทางคลินิก

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 โดยสถาบันการแพทย์ไทย-จีน	 เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	 ได้ร่วมกับเครือข่ายแพทย์ฝังเข็มจัดทำาแนวทางการฝังเข็มรักษาโรคที่พบบ่อย	 ๙๖	 โรค	

ดังนี้

๔.๑ การฝังเข็มรักษาอาการปวด	ได้แก่	(๑)	ปวดศีรษะ	(๒)	ปลายประสาทเสื่อมจากเบาหวาน	

(๓)	 ปวดประสาทใบหน้า	 (๔)	 ปวดประสาทจากเชื้องูสวัด	 (๕)	 ปวดฟัน	 (๖)	 กลุ่มอาการปวดจากพังผืด	

กล้ามเนื้อ	(๗)	เจ็บอกจากกล้ามเนื้อหัวใจ	(๘)	เจ็บคอ	(๙)	กระดูกคอเสื่อม	(๑๐)	ไหล่ติด	(๑๑)	ปวดข้อศอก	

(๑๒)	 พังผืดกดทับเส้นประสาทในโพรงข้อมือ	 (๑๓)	 ปวดประสาทไซแอติก	 (๑๔)	 ปวดหลังจากภาวะ	

กระดูกบางหรือพรุน	 (๑๕)	 ปวดหลังจากข้อสันหลังเสื่อม	 (๑๖)	 ข้อเข่าเสื่อม	 (๑๗)	 ปวดข้อสะโพก		

(๑๘)	 ปลายประสาทผิวหนังต้นขาอักเสบ	 (๑๙)	 ข้ออักเสบรูมาตอยด์	 (๒๐)	 โรคเกาต์	 (๒๑)	 ปวดบริเวณล้ินป่ี		

(๒๒)	 ท้องอืดแน่น	 (๒๓)	 ปัสสาวะตกค้าง	 (๒๔)	 แผลกระเพาะอาหาร	 (๒๕)	 กรดไหลย้อน	 (๒๖)	 ถุงนำ้าดี

อักเสบ	(๒๗)	นิว่ในถงุนำา้ดแีละถงุนำา้ดอีกัเสบ	(๒๘)	พยาธไิสเ้ดอืนในทางเดนินำา้ด	ี(๒๙)	ลำาไสอ้ดุตนัเฉยีบพลัน	

(๓๐)	 ไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน	 (๓๑)	นิ่วในไต	 (๓๒)	ปวดปัสสาวะและปัสสาวะผิดปกติ	 (๓๓)	ภาวะปวดท้อง

อย่างรุนแรง	 (๓๔)	 ปวดประจำาเดือน	 (๓๕)	 การบาดเจ็บจากเล่นกีฬา
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๔.๒ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่	 (๑)	 ใจสั่น	 (๒)	 ความดันโลหิตสูง	 (๓)	 ความดัน

โลหิตตำ่า	 (๔)	 โรคหลอดเลือดหัวใจ

๔.๓ โรคระบบการหายใจ	ได้แก่	(๑)	ไอ	(๒)	โรคหืด	(๓)	ไข้หวัด	(๔)	หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน

และเรื้อรัง

๔.๔ โรคระบบหู คอ จมูก	ได้แก่	 (๑)	อาการวิงเวียนศีรษะ	(๒)	โรคโพรงจมูกและไซนัสอักเสบ	

(๓)	โรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้	(๔)	กล่องเสียงและคออักเสบเฉียบพลันและเรื้อรัง	(๕)	หูอื้อและหูหนวก	

(๖)	 ความผิดปกติของข้อต่อกระดูกขากรรไกร

๔.๕ โรคระบบประสาท	 ได้แก่	 (๑)	 โรคหลอดเลือดสมอง	 (๒)	 อัมพาตใบหน้า	 (๓)	 ปวดศีรษะ	

(๔)	 ปวดประสาทใบหน้า	 (๕)	 ปวดประสาทด้านข้างลำาตัว	 (๖)	 ปวดเส้นประสาทไซแอติก	 (๗)	 นอนไม่หลับ	

(๘)	 โรคพาร์กินสัน

๔.๖ โรคระบบกระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหว	 ได้แก่	 (๑)	กลุ่มอาการกระดูกคอ

เสื่อม	 (๒)	 กล้ามเนื้อคออักเสบ	 (๓)	 คอแข็งเกร็ง	 (๔)	 ข้อไหล่อักเสบ	 (๕)	 เส้นเอ็นอักเสบของศอกด้านนอก	

(๖)	 กล้ามเนื้อหลังส่วนเอวอักเสบเฉียบพลัน	 (๗)	 กลุ่มอาการขัดคล่อง

๔.๗ โรคระบบต่อมไร้ท่อ	 ได้แก่	 (๑)	 โรคอ้วน	 (๒)	 เบาหวาน	 (๓)	 ภาวะต่อมไทรอยด์ทำางาน

มากเกิน	 (๔)	 ภาวะต่อมไทรอยด์ทำางานน้อยเกิน

๔.๘ โรคระบบทางเดินอาหาร	 ได้แก่	 (๑)	 โรคนิ่วนำ้าดีและทางเดินนำ้าดีอักเสบ	 (๒)	 โรคท้องผูก	

(๓)	 อุจจาระร่วง	 (๔)	 ปวดบริเวณลิ้นปี่

๔.๙ โรคระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ	 ได้แก่	 (๑)	 ปัสสาวะรดที่นอน	 (๒)	 ปัสสาวะค้าง	

(๓)	 นิ่วในทางเดินปัสสาวะ	 (๔)	 ต่อมลูกหมากอักเสบ	 (๕)	 ภาวะอสุจิเคลื่อน	 (๖)	 ภาวะเสื่อมสมรรถภาพ	

ทางเพศ

๔.๑๐ โรคระบบสูติ-นรีเวช ได้แก่	 (๑)	 ปวดประจำาเดือน	 (๒)	 ไม่มีรอบเดือน	 (๓)	 รอบเดือน	

ผิดปกติ	(๔)	เลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก	(๕)	กลุ่มอาการวัยใกล้หมดประจำาเดือน	(๖)	ภาวะมีบุตรยาก

ในสตรี	 (๗)	 แพ้ท้อง	 (๘)	 ทารกอยู่ในท่าผิดปกติ	 (๙)	 ภาวะนำ้านมไม่พอเพียง

๔.๑๑ โรคติดเชื้อ	 ได้แก่	 (๑)	 ตับอักเสบจากไวรัส	 (๒)	 ไข้หวัดใหญ่	 (๓)	 คางทูม	

๔.๑๒ โรคและปัญหาสุขภาพอื่นๆ	 ได้แก่	 (๑)	ลมพิษ	 (๒)	สะอึก	 (๓)	 ไข้สูง	 (๔)	พิษสุราเรื้อรัง	

(๕)	 การติดสารเสพติด	 (๖)	 การเสพติดบุหรี่	

๕) มาตรฐานยาและสมุนไพรจีน

การแพทย์แผนจีนเป็นวิธีการรักษาโรคภัยไข้เจ็บแบบหนึ่งของมนุษย์ซึ่งถือกำาเนิดในสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนมานานแล้ว	ปัจจุบันได้เผยแพร่สู่ประเทศต่างๆ	ประมาณ	๑๖๐	ประเทศทั่วโลก	และประมาณ	

๑๓๐	 ประเทศทั่วโลกมีองค์กรหรือหน่วยงานด้านการแพทย์แผนจีน	 ประชากรท่ัวโลก	 ๑	 ใน	 ๓	 ยอมรับ	

การบริการการแพทย์แผนจีนรวมทั้งประเทศไทยด้วย	 จากการที่การแพทย์แผนจีนมีการเผยแพร่ไปทั่วโลก
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โดยยังไม่มีมาตรฐานกลางทำาให้ยากที่จะควบคุมเร่ืองความปลอดภัย	 คุณภาพและมาตรฐาน	 ประกอบกับ

กฎหมายของแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกัน	 ดังนั้น	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	

จึงได้มีการจัดทำามาตรฐานการแพทย์แผนจีนระดับนานาชาติขึ้นใน	 ๕	 ด้าน	 คือ	 (๑)	 มาตรฐานสมุนไพร		

(๒)	 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร	 (๓)	 มาตรฐานเข็มท่ีใช้ในการฝังเข็ม	 (๔)	 มาตรฐานอุปกรณ์และ

เครื่องมืออื่นๆ	 ที่ใช้ในการแพทย์แผนจีน	 (๕)	 มาตรฐานการแพทย์แผนจีน	 เช่น	 คำานิยาม	 ศัพท์ที่ใช้ใน	

การแพทย์แผนจีน	การวินิจฉัยโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน	การรักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน	

ระบบรหัสยาสมุนไพร	 เป็นต้น	 โดยดำาเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการวิชาการด้านการแพทย์แผนจีน	

(ISO/TC	 ๒๔๙)	 มีประเทศต่างๆ	 สมัครเข้าเป็นสมาชิกรวม	 ๓๓	 ประเทศ	 เป็นสมาชิกร่วมทำางาน	 ๒๓		

ประเทศ	 ได้แก่	 ออสเตรเลีย	 ออสเตรีย	 แคนาดา	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 ฟินแลนด์	 สหพันธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนี	 กานา	 อินเดีย	 อิสราเอล	 อิตาลี	 ญี่ปุ่น	 สาธารณรัฐเกาหลี	 มองโกเลีย	 เนเธอร์แลนด์	 นอรเวย์		

สิงคโปร์	 แอฟริกาใต้	 สเปน	 สวิสเซอร์แลนด์	 ไทย	 ตูนีเซีย	 สหรัฐอเมริกา	 และเวียดนาม	 ประเทศสมาชิก

สังเกตการณ์	 ๑๐	 ประเทศ	 ได้แก่	 บาร์บาโดส	 ฝรั่งเศส	 ฮ่องกง	 ไอร์แลนด์	 ลิธัวเนีย	 นิวซีแลนด์	 โปแลนด์	

สาธารณรัฐเซเชลส์	สวีเดน	และ	สหราชอาณาจักร	โดยมีองค์กรนานาชาติที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	องค์การอนามัย

โลก	 (World	 Health	 Organization;	 WHO)	 สมาพันธ์การฝังเข็ม-รมยาโลก	 (World	 Federation	 of	

Acupuncture-Moxibustion	 Societies;	 WFAS)	 สมาพันธ์การแพทย์แผนจีนโลก	 (World	 Federation	

of	 Chinese	Medicine	 Societies;	WFCMS)	 และผู้แทนจากคณะกรรมการวิชาการ	 ISO/TC	 215

ในสว่นของมาตรฐานสมนุไพร	ทีป่ระชมุมมีตใิหส้าธารณรฐัประชาชนจนีเปน็ประธานคณะทำางาน	

สำาหรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร	 ที่ประชุมมีมติให้สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นประธาน	

คณะทำางาน	 และให้ประเทศญี่ปุ่นเป็นประธานร่วม	 และเพื่อให้การทำางานของทั้ง	 ๒	 คณะมีความชัดเจน	

คณะทำางานทั้ง	 ๒	 คณะจึงได้ร่วมกันกำาหนดความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานเฉพาะและมาตรฐานทั่วไป	

สำาหรับคุณภาพและความปลอดภัยของสมุนไพรและเครื่องยา	 กับมาตรฐานทั่วไปสำาหรับคุณภาพและความ

ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรในรูปแบบที่ทันสมัย	 โดยมีกรอบการทำางาน	 ดังนี้	 (๑)	 มาตรฐาน

สมุนไพร	 ซึ่งจะควบคุมตั้งแต่การคัดเลือกชนิดพันธุ์ที่ถูกต้อง	 การเพาะปลูกตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม	

การแปรรูปตามองค์ความรู้ภูมิปัญญา	 และการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและเครื่องยา	 (๒)	 มาตรฐาน	

ผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร	 จะควบคุมต้ังแต่คุณภาพวัตถุดิบ	 กระบวนการแปรรูปและการผลิตในระดับ

อุตสาหกรรม	และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาโดยการตรวจสอบเอกลักษณ์	สารออกฤทธิ์	การปนเปื้อน

ด้วยจุลินทรีย์	การปนเปื้อนด้วยสารพิษตกค้าง	การปนเปื้อนด้วยสารหนูและโลหะหนัก	สำาหรับประเทศไทย

ในฐานะประเทศสมาชกิรว่มทำางาน	โดยมสีำานกัมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม	กระทรวงอตุสาหกรรม	เปน็

องคก์รควบคมุมาตรฐาน	และมกีรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก	กระทรวงสาธารณสขุ	

เป็นองค์กรกำาหนดมาตรฐานด้านวิชาการ	ได้เป็นแกนหลักในการดำาเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข	 พิจารณามาตรฐานต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ยาจาก

สมุนไพร	และเสนอความเหน็ในคณะกรรมการวชิาการการแพทยแ์ผนจนีขององคก์ารระหวา่งประเทศวา่ดว้ย

การมาตรฐาน	 (ISO/TC	 249)
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272 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

ปัจจุบัน	 เภสัชตำารับของสาธารณรัฐประชาชนจีน	 (Pharmacopoeia	 of	 the	 People’s	

Republic	of	China)	ฉบับภาษาอังกฤษ	ปี	ค.ศ.	๒๐๑๐	 (พ.ศ.	๒๕๕๓)	 ได้บรรจุข้อกำาหนดมาตรฐานของ

สมุนไพรจีน	จำานวน	๖๑๖	ชนิด	สารสกัดสมุนไพรจีน	๔๗	ชนิด	และยาสำาเร็จรูปจากสมุนไพร	๓๗๖	ชนิด	

โดยมีเน้ือหาเน้นการตรวจสอบคุณภาพของสมุนไพร	 สรรพคุณ	 ขนาดและวิธีใช้	 และเนื่องจากวิธีการ	

ตรวจสอบคุณภาพของสมุนไพรบางชนิดที่ระบุไว้ในเภสัชตำารับของสาธารณรัฐประชาชนจีน	 เมื่อนำามา	

ปฏิบัติในประเทศไทยไม่สามารถให้ผลตามที่ระบุไว้	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหลายปัจจัย	 เช่น	 ความแตกต่าง	

ของอุณหภูมิห้องปฏิบัติการ	 ความชื้นสัมพัทธ์	 อัตราเร็วในการแยกสาร	 เป็นต้น	 ดังนั้น	 เพื่อให้การจัดทำา

มาตรฐานสมุนไพรจีนในประเทศไทยเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองผู้บริโภค	 และเป็นแนวทางในการพัฒนา

อุตสาหกรรมยาสมุนไพรในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล	 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก	 โดยสถาบันการแพทย์ไทย-จีน	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยการแพทย์	

แผนจีนเฉิงตู	สาธารณรัฐประชาชนจีน	ดำาเนินการโครงการจัดทำามาตรฐานคุณภาพของสมุนไพรจีนที่ใช้บ่อย

ในประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๕๔-๒๕๕๗	จำานวน	๓๑	ชนิด	จัดทำาเป็น	๓	ภาษา	(ไทย-จีน-อังกฤษ)	โดยในส่วน

ของการตรวจสอบเอกลักษณ์ของสมุนไพรเป้าหมายนั้น	 ได้ดำาเนินการ	 ณ	 ห้องปฏิบัติการทางเภสัชเวทและ

ทางเคมีในประเทศไทย	 โดยศึกษาตัวอย่างสมุนไพรจีนในท้องตลาดของไทย	 จำานวนชนิดละ	 ๓	 ตัวอย่าง		

(จากผู้ประกอบการนำาเข้า	 ร้านขายยา	และสถานพยาบาล)	 เปรียบเทียบกับตัวยาสมุนไพรมาตรฐานจากจีน	

นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมข้อมูล	 ชื่อไทย	 ลักษณะพืชโดยสังเขป	 แหล่งผลิตสมุนไพรที่สำาคัญในจีน	 มาตรฐาน

สินค้า	 สมุนไพรที่ไม่ใช่ของแท้	 การเตรียมตัวยาพร้อมใช้	 ลักษณะของตัวยาพร้อมใช้	 องค์ประกอบทางเคมีที่

สำาคัญ	 การหาปริมาณสารสำาคัญ/สารออกฤทธิ์	 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่สนับสนุนการใช้ตามภูมิปัญญา	 การ

ทดสอบความเป็นพิษ	 การประยุกต์ใช้ทางคลินิก	 เอกสารอ้างอิง	 และรูปภาพประกอบ	 สมุนไพรเป้าหมาย	

๓๑	 ชนิด	 ได้แก่	 (๑)	 ชวนซฺยง	 (โกฐหัวบัว)	 (๒)	 ชวนเลี่ยนจื่อ	 (ผลเลี่ยน)	 (๓)	 ชวนหนิวซี	 (๔)	 ชวนอู		

(รากแก้วของโหราเดือยไก่)	 (๕)	 จือจื่อ	 (ลูกพุด)	 (๖)	 ตันเซิน	 (๗)	 ไม่ตง	 (๘)	 กันเจียง	 (ขิงแห้ง)	 (๙)	 ตู้จ้ง	

(๑๐)	 หวงฉิน	 (๑๑)	 เซียนเหมา	 (ว่านพร้าว)	 (๑๒)	 หงฮวา	 (ดอกคำาฝอย)	 (๑๓)	 ซีเฉ่า	 (ข้าวเย็นเหนือเถา)	

(๑๔)	สื่อจฺวินจื่อ	 (ผลเล็บมือนาง)	 (๑๕)	 เจี๋ยเกิง	 (๑๖)	 ไป๋เสา	 (๑๗)	ปั้นเซี่ย	 (โหราข้าวโพด)	 (๑๘)	 เซี่ยคูเฉ่า	

(๑๙)	 ซู่ต้วน	 (๒๐)	 จือหมู่	 (๒๑)	 ชิงผี	 (ผิวส้มเขียวหวาน)	 (๒๒)	 ต้าชิงเยี่ย	 (๒๓)	 เทียนหมา	 (๒๔)	 ปู๋กู่จือ	

(๒๕)	 ฝอโส่ว	 (ส้มมือ)	 (๒๖)	 เหอโส่วอู	 (๒๗)	 ฟู่จื่อ	 (รากแขนงของโหราเดือยไก่ที่ผ่านการฆ่าฤทธิ์แล้ว)		

(๒๘)	 ชวนเซ่อกัน	 (๒๙)	 ชิงเฮา	 (โกฐจุฬาลำาพา)	 (๓๐)	 เจ๋อเซ่ีย	 (ลำาต้นใต้ดินของหญ้ากองลอย)		

(๓๑)	 สือชังผู่	 (ว่านนำ้า)	 โดยผลการตรวจสอบเอกลักษณ์ของสมุนไพรเป้าหมายที่ดำาเนินการ	 ณ	 ห้อง	

ปฏิบัติการในประเทศไทยได้แล้วเสร็จทั้ง	 ๓๑	 ชนิด	 และได้จัดทำาเป็นหนังสือชุด	 “มาตรฐานสมุนไพรจีน	

ในประเทศไทย”	 ซึ่งได้ตีพิมพ์เผยแพร่ไปแล้ว	 ๒	 ชนิด	 คือ	 ชวนซฺยง	 (โกฐหัวบัว)	 และจือจื่อ	 (ลูกพุด)		

คาดว่าในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๖	จะตีพิมพ์เผยแพร่จำานวน	๑๓	ชนิด	และในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗	

จะตีพิมพ์เผยแพร่จำานวน	 ๑๖	 ชนิด	 หนังสือชุดนี้จะเป็นประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพของสมุนไพรจีน	

สนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสมุนไพรจีน	 และการขึ้นทะเบียนยาจากสมุนไพรจีน	 รวมทั้งให้บริการ

ข้อมูลดังกล่าวแก่ประชาชนผู้สนใจและผู้ประกอบการ
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๖) มาตรฐานวัสดุและเครื่องมือแพทย์

คณะกรรมการวิชาการการแพทย์แผนจีนขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน		

(ISO/TC	 249)	 ได้บรรจุมาตรฐานวัสดุและเครื่องมือแพทย์อื่นๆ	 ที่ใช้ในการแพทย์แผนจีนไว้ในกรอบ	

การดำาเนินงาน	 โดยมีคณะทำางานที่เกี่ยวข้อง	๒	คณะ	คือ	 (๑)	มาตรฐานเข็มที่ใช้ในการฝังเข็ม	ซึ่งที่ประชุม

มีมติให้สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานคณะทำางาน	 (๒)	 มาตรฐานอุปกรณ์และเครื่องมืออื่นๆ	 ที่ใช้ใน

การแพทย์แผนจีน	 ที่ประชุมมีมติให้สาธารณรัฐเกาหลีเป็นประธานคณะทำางาน	 ประเทศไทยโดยกรมพัฒนา	

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 กระทรวงสาธารณสุข	 ในฐานะองค์กรกำาหนดมาตรฐาน	

ด้านวิชาการ	 ได้เป็นแกนหลักในการดำาเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกกระทรวง

สาธารณสุข	 พิจารณามาตรฐานเข็มที่ใช้ในการฝังเข็ม	 มาตรฐานอุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย์อื่นๆ	 ที่ใช้ใน	

การแพทย์แผนจีน	 และเสนอความเห็นในคณะกรรมการวิชาการการแพทย์แผนจีนขององค์การระหว่าง

ประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน	 (ISO/TC	 249)	 นอกจากนี้ยังได้จัดทำาข้อกำาหนดคุณภาพของเข็มฟิลิฟอร์ม		

(เข็มที่ใช้สำาหรับการฝังเข็มปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว)	 และเผยแพร่ให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆ	 ในประเทศ	

เพื่อให้ข้อคิดเห็นและนำามาปรับปรุงเป็นมาตรฐานต่อไปในอนาคต	 รวมทั้งได้จัดทำา	 (ร่าง)	 มาตรฐานหม้อ	

ต้มยาสมุนไพร

๗) มาตรฐานตำารา

	 ในระหว่างปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑-๒๕๕๕	 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	

โดยสถาบันการแพทย์ไทย-จีน	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ได้ดำาเนินการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการแพทย์	

แผนจีนให้เข้มแข็งและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย	 โดยได้ผลิตตำาราวิชาการที่เกี่ยวข้องและได้เสนอ	

คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนเพื่อพิจารณา	 คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน	

ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ตำาราที่ผลิตโดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก		

จำานวน	๑๖	 เล่ม	 (เป็นชุดตำารา	๒	 ชุด	 และเป็นหนังสือ	๙	 เล่ม)	 ให้เป็นตำาราอ้างอิงด้านการแพทย์แผนจีน	

และได้ออกประกาศเมื่อ	 วันที่	๑๕	มีนาคม	๒๕๕๔	และวันที่	๑๔	สิงหาคม	๒๕๕๔	 ให้การรับรองตำาราทั้ง	

๑๖	 เล่มว่าเป็นตำาราที่ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิชาการแพทย์แผนจีนสำาหรับผู้ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียน

และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน	 ตำาราดังกล่าว	 ได้แก่	 (๑)	 ศาสตร์	

การแพทย์แผนจีนเบื้องต้น	 (๒)	 คู่มือการใช้สมุนไพรไทย-จีน	 (๓)	 ชุดตำารา	 การฝังเข็ม	 รมยา	 เล่ม	 ๑,	 เล่ม	

๒,	 เล่ม	 ๓	 และเล่ม	 ๔	 (๔)	 ชุดตำารา	 ตำารับยาจีนที่ใช้บ่อยในประเทศไทย	 เล่ม	 ๑	 เล่ม	 ๒	 และเล่ม	 ๓		

(๕)	 ตำารับยาจีนที่ใช้บ่อยในประเทศไทย	 (ฉบับสมบูรณ์)	 (๖)	 พัฒนาการการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย	

(๗)	มาตรฐานสมุนไพรจีน	อันดับที่	 ๑	 ชวนซฺยง	 (โกฐหัวบัว)	 (๘)	 มาตรฐานสมุนไพรจีน	อันดับที่	 ๒	 จือจื่อ	

(ลูกพุด)	 (๙)	 การตรวจชีพจร	 (๑๐)	 ศาสตร์ยาสมุนไพรจีน	 (๑๑)	 พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน		

ตามภาพที่	 ๘.๒
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นอกจากตำาราที่ผลิตโดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแล้ว	 ยังมีตำารา	

อื่นๆ	 ที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนได้ให้การรับรอง	 ได้แก่	 (๑)	 ตำารามาตรฐานกลาง	

ศาสตร์การแพทย์แผนจีนของสาธารณรัฐประชาชนจีน	ชุดที่	๕,	ชุดที่	๖	และชุดที่	๗	ที่ผ่านการรับรองจาก

กระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐประชาชนจีน	 หรือทบวงการแพทย์แผนจีนแห่งชาติ	 (๒)	 สารานุกรม

สมุนไพรไทย-จีนที่ใช้บ่อยในประเทศไทย	โดยแพทย์จีนวิทยา	บุญวรพัฒน์	(๓)	พระราชบัญญัติการประกอบ

โรคศิลปะ	พ.ศ.	๒๕๔๒	พร้อมด้วยกฎกระทรวง	ระเบียบและประกาศกระทรวงสาธารณสุข	ที่ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 (๔)	 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล	 พ.ศ.	 ๒๕๔๑	

พร้อมด้วยกฎกระทรวง	 ระเบียบและประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ	

การประกอบโรคศิลปะ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 (๕)	 พระราชบัญญัติยา	 พ.ศ.	 ๒๕๑๐	 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโดย	

พระราชบัญญัติยา	 ฉบับที่	 ๒,	 ๓,	 ๔	 และ	 ๕	 กฎกระทรวง	 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 ที่ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติยา	 พ.ศ.	 ๒๕๑๐	

๘) สารสนเทศด้านการแพทย์แผนจีน 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 กระทรวงสาธารณสุข	 ได้ดำาเนินการ	

จัดทำาฐานข้อมูลด้านการแพทย์แผนจีน	 ได้แก่	 ข้อมูลองค์ความรู้	 ข้อมูลกำาลังคน	 ข้อมูลสถานพยาบาล		

และข้อมูลสถาบันการศึกษา	 โดยฐานข้อมูลแต่ละฐานจะมีรายละเอียดและมีเอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้	

และเป็นที่ยอมรับ	 รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	 รายละเอียดฐานข้อมูลต่างๆ	 สรุปโดยสังเขป

ได้	 ดังนี้

๑. ข้อมูลองค์ความรู้ โดยแบ่งองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนจีนออกเป็น	 ๓	 กลุ่มตาม

วัตถุประสงค์การใช้งานของกลุ่มเป้าหมาย	 ซึ่งสามารถสรุปโดยสังเขปได้	 ดังนี้	

	 ๑) กลุ่มประชาชน ประกอบด้วยองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ	 เช่น	การดูแล

สุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน	 การดูแลสุขภาพตามฤดูกาล	 การเตรียมตัวของผู้ป่วยก่อนและหลัง	

การรักษาด้วยการฝังเข็ม	 อาหารสมุนไพร	 เป็นต้น

 ๒) กลุ่มนักวิชาการ	 ประกอบด้วยองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ยาสมุนไพรจีน	 เช่น		

การแปรรูปสมุนไพรจีน	 สมุนไพรมาตรฐาน	 รูปแบบการใช้ยาสมุนไพรจีน	 ข้อห้ามในการใช้ยา	 วิธีต้มยา		

การตั้งตำารับยาจีน	 รูปแบบยาเตรียมตำารับยาจีน	 ข้อมูลวิทยาศาสตร์ของสมุนไพรจีน	 เป็นต้น

 ๓) กลุ่มวิชาชีพ	ประกอบด้วยองค์ความรู้ศาสตร์การแพทย์แผนจีน	เช่น	ทฤษฎีการแพทย์

แผนจีน	 การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน	 การวิเคราะห์กลุ่มอาการของโรค	 ศาสตร์การ	

จับชีพจร	 รหัสโรคและรหัสหัตถการที่ใช้ในการแพทย์แผนจีน	 ศัพท์การแพทย์แผนจีนท่ีใช้บ่อยทางคลินิก		

การฝังเข็มรักษาโรคที่พบบ่อย	 ประสบการณ์การรักษาทางคลินิก	 เป็นต้น	
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๒. ข้อมูลกำาลังคน กำาลังคนด้านการแพทย์แผนจีนแบ่งเป็น	 ๒	 กลุ่ม	 คือ	 กลุ่มแพทย์จีน		

และกลุ่มแพทย์ฝังเข็ม	 (แพทย์แผนปัจจุบัน)	 ให้ดูรายละเอียดในระบบบริการที่จะกล่าวต่อไป

๓. ข้อมูลสถานพยาบาล ปัจจุบันมีโรงพยาบาลการแพทย์แผนจีนเพียงแห่งเดียว	 คือ		

โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ	 (มีอายุ	 ๑๑๐	 ปี)	 และมีสถานพยาบาลที่ให้บริการการแพทย์แผนจีนครบวงจร

เพยีงแหง่เดยีว	คอื	คลนิกิหวัเฉยีวไทย-จนี	แพทยแ์ผนไทย	สำาหรับสถานพยาบาลในสังกดักระทรวงสาธารณสขุ

ที่ให้บริการฝังเข็มนั้น	 ให้ดูรายละเอียดในระบบบริการที่จะกล่าวต่อไป	

๔. ข้อมูลสถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน

ให้การรับรอง	 แบ่งเป็น	 สถาบันการศึกษาในประเทศ	 และสถาบันการศึกษาต่างประเทศ	 ดังนี้

	 ๑) สถาบันการศึกษาในประเทศ	 ที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี	 หรือประกาศนียบัตร	

เทียบเท่าปริญญาตรี	 สาขาการแพทย์แผนจีน	 ที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนให้การรับรอง

แล้วมี	 ๓	 แห่ง	 (ข้อมูล	 ณ	 กันยายน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕)	 ได้แก่	 (๑)	 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ		

(๒)	 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	 (๓)	 วิทยาลัยนครราชสีมา

	 ๒) สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ	 ที่ เปิดสอนหลักสูตรการแพทย์แผนจีน	 ที่ 	

คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนให้การรับรองมี	 ๓๑	 แห่ง	 ได้แก่

	 	 (๑)	 มหาวทิยาลยัการแพทยจี์นเปย่จิง	(Beijing	University	of	Chinese	Medicine)

	 	 (๒)	 มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนซั่งไห่	 (Shanghai	 University	 of	 TCM)

	 	 (๓)	 มหาวิทยาลัยการแพทย์จีนหนานจิง	

	 	 	 (Nanjing	 University	 of	 Chinese	Medicine)

	 	 (๔)	 มหาวิทยาลัยการแพทย์จีนกว่างโจว	

	 	 	 (Guangzhou	University	 of	 Chinese	Medicine)

	 	 (๕)	 มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเฉิงตู	 (Chengdu	University	 of	 TCM)

	 	 (๖)	 มหาวิทยาลัยการแพทย์จีนเฮยหลงเจียง	

	 	 	 (Heilongjiang	University	 of	 Chinese	Medicine)

	 	 (๗)	 มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนซานตง	 (Shandong	University	 of	 TCM)

	 	 (๘)	 มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน	 (Tianjin	University	 of	 TCM)

	 	 (๙)	 มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง	 (Liaoning	University	 of	 TCM)

	 	 (๑๐)	 มหาวิทยาลัยการแพทย์จีนฉางชุน	

	 	 	 (Changchun	University	 of	 Chinese	Medicine)	

	 	 (๑๑)	 มหาวิทยาลัยการแพทย์จีนเจ้อเจียง	(Zhejiang	Chinese	Medical	University)

	 	 (๑๒)	 มหาวทิยาลยัการแพทยจ์นีหหูนาน	(Hunan	University	of	Chinese	Medicine)

	 	 (๑๓)	 มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนฝูเจี้ยน	 (Fujian	University	 of	 TCM)
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	 	 (๑๔)	 มหาวิทยาลัยการแพทย์จีนหูเป่ย	(Hubei	University	of	Chinese	Medicine)

	 	 (๑๕)	 มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนซานซี	 (Shanxi	 University	 of	 TCM)

	 	 (๑๖)	 มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนอันฮุย	 (Anhui	 University	 of	 TCM)

	 	 (๑๗)	 มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเจียงซี	 (Jiangxi	 University	 of	 TCM)

	 	 (๑๘)	 มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหอหนาน	 (Henan	University	 of	 TCM)

	 	 (๑๙)	 มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกว่างซี	 (Guangxi	 TCM	University)

	 	 (๒๐)	 วิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกุ้ยหยาง	 (Guiyang	 College	 of	 TCM)

	 	 (๒๑)	 มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนหยุนหนาน	 (Yunnan	University	 of	 TCM)

	 	 (๒๒)	 มหาวทิยาลยัการแพทยจ์นีสา่นซี	(Shaanxi	University	of	Chinese	Medicine)

	 	 (๒๓)	 วิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกานซู่	 (Gansu	 College	 of	 TCM)

	 	 (๒๔)	 คณะการแพทย์แผนจีน	 มหาวิทยาลัยการแพทย์แคปิตอล	

	 	 	 (TCM	 School,	 Capital	Medical	 University)

	 	 (๒๕)	 คณะการแพทย์แผนจีน	 มหาวิทยาลัยการแพทย์เหอเป่ย	

	 	 	 	 (TCM	 School,	 Hebei	Medical	 University)

	 	 	 (๒๖)	 คณะการแพทย์แผนจีน	 มหาวิทยาลัยการแพทย์ซินเจียง	

	 	 	 	 (TCM	 School,	 Xinjiang	Medical	 University)

	 	 (๒๗)	 คณะการแพทย์แผนจีน	 มหาวิทยาลัยการแพทย์ฉงชิ่ง	

	 	 	 (TCM	 School,	 Chongqing	Medical	 University)

	 	 (๒๘)	 คณะการแพทย์แผนจีน	 มหาวิทยาลัยการแพทย์หนิงเซี่ย	

	 	 	 	 (TCM	 School,	 Ningxia	Medical	 University)

	 	 (๒๙)	 คณะการแพทย์แผนจีน	 มหาวิทยาลัยการแพทย์เซ้าท์เทิร์น	

	 	 	 	 (TCM	 School,	 Southern	Medical	 University)

	 	 (๓๐)	 คณะการแพทยแ์ผนจนี	มหาวทิยาลยัจีห้นาน	(TCM	School,	Jinan	University)

	 	 (๓๑)	 คณะการแพทย์แผนจีน	 มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน	

	 	 	 	 (TCM	 School,	 Xiamen	Medical	 University)

๘.๔ ระบบบริการการแพทย์แผนจีน

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 โดยสถาบันการแพทย์ไทย-จีน	 เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	 ได้รวบรวมข้อมูลการบริการการแพทย์แผนจีนที่กระจัดกระจายอยู่หลายแหล่ง	 มาจัดทำา

เป็นฐานข้อมูลระบบบริการการแพทย์แผนจีน	 เพื่อให้เห็นภาพรวมระดับประเทศ	 สรุปโดยสังเขปได้	 ดังนี้
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๑) กำาลังคนด้านการแพทย์แผนจีน

๑.๑ การผลิตกำาลังคน
จากกระแสความตอ้งการการบรกิารดา้นการแพทยแ์ผนจนีทีม่ากขึน้	ทำาใหม้คีวามตอ้งการบคุลากร

ที่เก่ียวข้องกับบริการการแพทย์แผนจีนมากยิ่งขึ้น	 สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเริ่มเปิดหลักสูตร

การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	รวมทั้งการอบรมระยะสั้น	ได้แก่	การฝังเข็มระยะเวลา	๓	เดือน	สำาหรับ

แพทย์แผนปัจจุบัน	 การฝังเข็มรักษาโรคเฉพาะทาง	 ฯลฯ	 กันมากขึ้น

ในป	ีพ.ศ.	๒๕๔๗-๒๕๕๕	มีสถาบนัการศกึษาท่ีเปดิสอนหลักสูตรปริญญาตรี	หรือประกาศนยีบตัร

เทียบเท่าปริญญาตรี	 สาขาการแพทย์แผนจีน	 ที่กรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนให้การรับรองแล้ว	

รวมทั้งสิ้น	๓	สถาบัน	ได้แก่	๑)	มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	๒)	มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	

๓)	 วิทยาลัยนครราชสีมา	 ได้ผลิตบุคลากรที่สำาเร็จการศึกษาแล้วทั้งสิ้น	 ๒๕๒	 คน	 ในจำานวนนี้มีผู้สอบขึ้น

ทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนแล้วทั้งสิ้น	 ๒๒๓	 คน	 คิดเป็น

ร้อยละ	๗๘.๕๒	 และอยู่ระหว่างการศึกษาจำานวน	๖๗๙	 คน	 รายละเอียดตามตารางที่	 ๑

ตาราง ๘.๑	 ข้อมูลสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนจีน	ระหว่างปี	พ.ศ.	๒๕๔๗-๒๕๕๕

สถาบัน
ปี พ.ศ. 

ที่เริ่มเปิด

นักศึกษา

จบทั้งสิ้น

(คน)

บัณฑิต

ที่สอบได้

ใบประกอบ

โรคศิลปะ 

(คน)

กำาลังศึกษา

อยู่

ทั้งสิ้น

(คน)

๑.	มหาวิทยาลัย	

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

๒๕๔๗ ๑๖๕ ๑๖๑ ๓๕๕

๒.	มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ๒๕๔๙ ๘๗ ๖๒ ๒๕๒

๓.	วิทยาลัยนครราชสีมา ๒๕๕๑ - - ๗๒

รวม  ๒๕๒ ๒๒๓ ๖๗๙

ที่มา: ข้อมูลจากการสำารวจสถาบันการศึกษา	ณ	เดือนเมษายน	พ.ศ.	๒๕๕๖

ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 กระทรวงสาธารณสุข	 โดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ	

การแพทย์ทางเลือก	 ได้ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	 ดำาเนินการจัดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์	

แผนจีน	สำาหรับกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยและผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้การแพทย์แผนจีนจากบรรพบุรุษ

ซึ่งได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนจีน	 ๑๒๐	 ชั่วโมง	 จากสำานักสถานพยาบาลและการประกอบ	

โรคศิลปะ	 รวมทั้งสิ้น	 ๓๔๐	 คน	 ซึ่งจะดำาเนินการแล้วเสร็จในปลายปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๖
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จากข้อมูลสำานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ	 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	 พบว่า

มีผู้ขึ้นทะเบียนไว้	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒-๒๕๕๕	 สาขาการแพทย์แผนจีนเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง	 โดยในปี		

พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 มีจำานวนแพทย์จีน	 ๓๑๒	 คน	 และในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓,	 ๒๕๕๔,	 ๒๕๕๕	 มีจำานวนแพทย์จีน	

เพิ่มขึ้นสะสมเป็น	 ๓๔๗	 คน,	 ๔๐๐	 คน,	 ๔๙๖	 คน	 ตามลำาดับ	 รวมยอดสะสมทั้งสิ้น	 ๑,๕๕๕	 คน	 เพิ่มขึ้น

จากปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	คิดเป็นร้อยละ	๑๑.๒๒,	๒๘.๒๑	และ	๕๘.๙๗	ตามลำาดับ	 รายละเอียดตามตาราง	๒

ตาราง ๘.๒	 จำานวนผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขาการแพทยแ์ผนจนีทีไ่ดข้ึน้ทะเบยีนไว้	ป	ีพ.ศ.	๒๕๕๒-๒๕๕๕

ประเภท
จำานวนผู้ประกอบโรคศิลปะที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ (คน)

พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕

แพทย์จีนที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ ๓๑๒ - - -

แพทย์จีนที่สำาเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ

- ๓๕ ๕๓ ๙๖

จำานวนแพทย์จีนสะสมรวม	(คน) ๓๑๒ ๓๔๗ ๔๐๐ ๔๙๖

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นจากปี	พ.ศ.	๒๕๕๒ ๒๕๒ ๑๑.๒๒ ๒๘.๒๑ ๕๘.๙๗

ที่มา: สำานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	ข้อมูล	ณ	เดือนกรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๕

	

นอกจากการผลิตบุคลากรแพทย์จีนและผู้ช่วยแพทย์แผนจีนแล้ว	 ยังมีแพทย์ฝังเข็มซึ่งเป็น	

แพทย์แผนปัจจุบันที่ผ่านการอบรมหลักสูตร	การฝังเข็ม	๓	เดือน	ซึ่งมีสถาบันที่จัดการอบรม	๓	แห่ง	ได้แก่	

สถาบันการแพทย์ไทย-จีน	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 และสถาบันพระบรมราชชนก	 กระทรวงสาธารณสุข		

กรมแพทย์ทหารบก	 กระทรวงกลาโหม	 สถาบันจัดการอบรมทั้ง	 ๓	 แห่งนี้ใช้หลักสูตรมาตรฐานการฝังเข็ม	

ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำาขึ้น	 โดยความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้		

สาธารณรัฐประชาชนจีน	 สำาหรับผู้เชี่ยวชาญที่มาเป็นวิทยากรนั้น	 เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน	 ได้แก่	 มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้

ให้การอบรมที่จัดโดยสถาบันการแพทย์ไทย-จีน	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีน

เซี่ยงไฮ้และมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเฉิงตูให้การอบรมที่จัดโดยสถาบันพระบรมราชชนก	 ส่วน

มหาวทิยาลยัการแพทยแ์ผนจนีเทยีนจนิใหก้ารอบรมทีจ่ดัโดยกรมแพทยท์หารบก	ปจัจบุนัมแีพทยแ์ผนปจัจุบัน

ผ่านการอบรมหลักสูตร	การฝังเข็ม	๓	 เดือน	จำานวนทั้งสิ้น	๑,๓๒๘	คน	รายละเอียดตามตาราง	๘.๓	และ

ภาพที่	 ๘.๓
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ตาราง ๘.๓	 จำานวนแพทย์ฝังเข็มที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการฝังเข็ม	๓	เดือน	ปี	พ.ศ.	๒๕๔๑-๒๕๕๕

ปี พ.ศ. รุ่นที่

จำานวนแพทย์ฝังเข็มที่ผ่านการอบรม (คน)

สถาบัน

การแพทย์ไทย-จีนฯ
สถาบันพระบรมราชชนก

กรมแพทย์

ทหารบก
รวม

๒๕๔๑ ๑ ๒๕ - - ๒๕

๒๕๔๒ ๒ ๒๘ - -
๖๘

๒๕๔๒ ๓ ๔๐ - -

๒๕๔๓ ๔ ๓๒ - -
๗๙

๒๕๔๓ ๕ ๔๗ - -

๒๕๔๔ ๖ ๓๖ - -
๗๗

๒๕๔๔ ๗ ๔๑ - -

๒๕๔๕ ๘ ๔๘ - -
๑๐๐

๒๕๔๕ ๙ ๕๒ - -

๒๕๔๖ ๑๐ ๓๗ - - ๓๗

๒๕๔๗ ๑๑ ๓๒ - -
๘๐

๒๕๔๗ ๑๒ ๔๘ - -

๒๕๔๘ ๑๓ - ๓๔ -
๖๗

๒๕๔๘ ๑๔ - ๓๓ -

๒๕๔๙ ๑๕ - ๓๒ -

๑๒๕๒๕๔๙ ๑๖ - ๕๕ -

๒๕๔๙ ท	๑ - - ๓๘

๒๕๕๐ ๑๗ - ๔๐ -

๑๐๕๒๕๕๐ ๑๘ - ๓๑ -

๒๕๕๐ ท	๒ - - ๓๔

๒๕๕๑ ๑๙ - ๓๗ -

๑๐๕๒๕๕๑ ๒๐ - ๓๐ -

๒๕๕๑ ท	๓ - - ๓๘

๒๕๕๒ ๒๑ - ๔๑ -

๑๓๐๒๕๕๒ ๒๒ - ๓๘ -

๒๕๕๒ ท	๔ - - ๕๑
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ปี พ.ศ. รุ่นที่

จำานวนแพทย์ฝังเข็มที่ผ่านการอบรม (คน)

สถาบัน

การแพทย์ไทย-จีนฯ
สถาบันพระบรมราชชนก

กรมแพทย์

ทหารบก
รวม

๒๕๕๓	 ๒๓ - ๒๕ - ๑๐๘

๒๕๕๓ ๒๔ - ๔๑ -

๒๕๕๓ ท	๕ - - ๔๒

๒๕๕๔ ๒๕ - ๓๙ -

๑๓๒๒๕๕๔ ๒๖ - ๕๓ -

๒๕๕๔ ท	๖ - - ๔๐

๒๕๕๕ ๒๗ - ๔๑ -
๙๐

๒๕๕๕ ท	๗ - - ๔๙

รวมทั้งสิ้น ๔๖๖ ๕๗๐ ๒๙๒ ๑,๓๒๘

ที่มา:	 สถาบันการแพทย์ไทย-จีน	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 ข้อมูล		

ณ	เดือนกันยายน	๒๕๕๕	

๑.๒ การกระจายกำาลังคน
จากการสำารวจข้อมูลการกระจายกำาลังคนด้านการแพทย์แผนจีนในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 และ	

กำาลังคนด้านผู้ช่วยแพทย์แผนจีนระหว่างปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕-๒๕๕๖	 ของสถาบันการแพทย์ไทย-จีน		

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 เมื่อพิจารณารายภาค	พบว่า	ภาคกลางมีจำานวนแพทย์จีนสูงสุด	จำานวน	๑๐๔	คน	

รองลงมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จำานวน	๓๐	คน	ภาคใต้	จำานวน	๒๖	คน	และตำ่าสุดเป็นภาคเหนือ	

จำานวน	 ๒๒	 คน	 ในส่วนของผู้ช่วยแพทย์แผนจีน	 ภาคเหนือมีจำานวนผู้ช่วยแพทย์แผนจีนสูงสุด	 ๑๐๑	 คน	

รองลงมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จำานวน	๗๒	คน	ภาคใต้	จำานวน	๖๕	คน	และตำ่าสุดเป็นภาคกลาง	

จำานวน	๓๕	 คน	

เมื่อพิจารณารายเครือข่ายบริการ	 พบว่า	 เครือข่ายบริการที่	 ๖	 (จันทบุรี	 ฉะเชิงเทรา	 ชลบุรี		

ตราด	ปราจีนบุรี	 ระยอง	สมุทรปราการ	สระแก้ว)	มีจำานวนแพทย์จีนสูงสุด	จำานวน	๕๑	คน	และตำ่าสุดใน

เครือข่ายบริการที่	๓	(กำาแพงเพชร	ชัยนาท	นครสวรรค์	พิจิตร	อุทัยธานี)	จำานวน	๓	คน	ในส่วนของผู้ช่วย

แพทย์แผนจีน	 เครือข่ายบริการที่	 ๒	 (ตาก	 พิษณุโลก	 เพชรบูรณ์	 สุโขทัย	 อุตรดิตถ์)	 มีจำานวนผู้ช่วยแพทย์

แผนจีน	 สูงสุด	 ๖๖	 คน	 และตำ่าสุดในเครือข่ายบริการที่	 ๓	 จำานวน	๑	 คน

ตาราง ๘.๓	 (ต่อ)
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เมื่อพิจารณารายจังหวัด	 พบว่า	 กรุงเทพมหานครมีแพทย์จีนสูงสุด	 จำานวน	 ๓๑๔	 คน	

รองลงมาเป็นสมุทรปราการ	 จำานวน	 ๒๒	 คน	 ส่วนจังหวัดที่ไม่มีแพทย์จีนมีทั้งสิ้น	 ๒๙	 จังหวัด	 ได้แก่	

น่าน	 พะเยา	 แพร่	 สุโขทัย	 อุตรดิตถ์	 กำาแพงเพชร	 ชัยนาท	 พิจิตร	 อุทัยธานี	 นครนายก	 อ่างทอง	

กาญจนบุรี	สมุทรสงคราม	ตราด	สระแก้ว	มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	บึงกาฬ	หนองบัวลำาภู	สุรินทร์	มุกดาหาร	

อำานาจเจริญ	 กระบี่	 ชุมพร	 นครศรีธรรมราช	 พังงา	 ระนอง	 ปัตตานี	 และพัทลุง	 ในส่วนของผู้ช่วยแพทย์

แผนจีน	 พบว่า	 กรุงเทพมหานครมีผู้ช่วยแพทย์แผนจีนสูงสุด	 จำานวน	 ๖๗	 คน	 รองลงมาเป็นเพชรบูรณ์	

จำานวน	 ๒๖	 คน	 ส่วนจังหวัดที่ไม่มีผู้ช่วยแพทย์แผนจีนมีทั้งสิ้น	 ๓๐	 จังหวัด	 ได้แก่	 เชียงใหม่	 แพร่	

ลำาปาง	 สุโขทัย	 อุตรดิตถ์	 ชัยนาท	 นครสวรรค์	 พิจิตร	 อุทัยธานี	 นครนายก	 ลพบุรี	 สระบุรี	 สิงห์บุรี	

อ่างทอง	 กาญจนบุรี	 สมุทรสาคร	 สมุทรสงคราม	 ฉะเชิงเทรา	 ตราด	 ปราจีนบุรี	 ระยอง	 มหาสารคาม	

ชัยภูมิ	 ยโสธร	 กระบี่	 พังงา	 ภูเก็ต	 ระนอง	 ปัตตานี	 และยะลา

รายละเอียดตามตาราง	 ๘.๔

ภาพที่ ๘.๓ จํานวนแพทย์ฝ�งเข็มที่ผ�านการอบรมหลักสูตรการฝ�งเข็ม ๓ เดือน ป� พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๕๕
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ตาราง ๘.๔ จำานวนแพทย์จีน	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 และผู้ช่วยแพทย์แผนจีน	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕-๒๕๕๖		

แยกตามรายภาค	รายเครือข่ายบริการ	รายจังหวัด	

เครือข่าย

บริการ
จังหวัด

จำานวน (คน)

แพทย์จีน ผู้ช่วยแพทย์แผนจีน

ภาคเหนือ ๒๒ ๑๐๑

๑ เชียงราย ๓ ๗

เชียงใหม่ ๘ -

น่าน - ๑๕

พะเยา - ๘

แพร่ - -

แม่ฮ่องสอน ๑ ๒

ลำาปาง ๑ -

ลำาพูน ๑ ๒

รวม เครือข่ายบริการที่ ๑ ๑๔ ๓๔

๒ ตาก ๑ ๑๙

พิษณุโลก ๑ ๒๑

เพชรบูรณ์ ๒ ๒๖

สุโขทัย - -

อุตรดิตถ์ - -

รวม เครือข่ายบริการที่ ๒ ๕ ๖๖

๓ กำาแพงเพชร - ๑

ชัยนาท - -

นครสวรรค์ ๓ -

พิจิตร - -

อุทัยธานี - -

รวม เครือข่ายบริการที่ ๓ ๓ ๑
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เครือข่าย

บริการ
จังหวัด

จำานวน (คน)

แพทย์จีน ผู้ช่วยแพทย์แผนจีน

ภาคกลาง ๑๐๔ ๓๕

๔ นครนายก - -

นนทบุรี ๑๘ ๗

ปทุมธานี ๔ ๗

พระนครศรีอยุธยา ๓ ๑

ลพบุรี ๑ -

สระบุรี ๑ -

สิงห์บุรี ๒ -

อ่างทอง - -

รวม เครือข่ายบริการที่ ๔ ๒๙ ๑๕

๕ กาญจนบุรี - -

นครปฐม ๑๐ ๒

ประจวบคีรีขันธ์ ๑ ๔

เพชรบุรี ๑ ๑

ราชบุรี ๒ ๑

สุพรรณบุรี ๕ ๑

สมุทรสงคราม - -

สมุทรสาคร ๕ -

รวม เครือข่ายบริการที่ ๕ ๒๔ ๙

๖ จันทบุรี ๔ ๑

ฉะเชิงเทรา ๔ -

ชลบุรี ๑๘ ๓

ตราด - -

ปราจีนบุรี ๑ -

ระยอง ๒ -

สมุทรปราการ ๒๒ ๖

ตาราง ๘.๔ (ต่อ)
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เครือข่าย

บริการ
จังหวัด

จำานวน (คน)

แพทย์จีน ผู้ช่วยแพทย์แผนจีน

สระแก้ว - ๑

รวม เครือข่ายบริการที่ ๖ ๕๑ ๑๑

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓๐ ๗๒

๗ กาฬสินธุ์ ๒ ๓

ขอนแก่น ๓ ๓

มหาสารคาม - -

ร้อยเอ็ด - ๑

รวม เครือข่ายบริการที่ ๗ ๕ ๗

๘ นครพนม ๑ ๓

บึงกาฬ - ๑

เลย ๑ ๔

สกลนคร - ๑๕

หนองคาย ๒ ๓

หนองบัวลำาภู - ๔

อุดรธานี ๒ ๑๑

รวม เครือข่ายบริการที่ ๘ ๖ ๔๑

๙ ชัยภูมิ ๓ -

นครราชสีมา ๖ ๗

บุรีรัมย์ ๑ ๖

สุรินทร์ - ๑

รวม เครือข่ายบริการที่ ๙ ๑๐ ๑๔

๑๐ มุกดาหาร - ๑

ยโสธร ๔ -

ศรีสะเกษ ๑ ๑

อำานาจเจริญ - ๓

อุบลราชธานี ๔ ๕

รวม เครือข่ายบริการที่ ๑๐ ๙ ๑๐

ตาราง ๘.๔ (ต่อ)
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เครือข่าย

บริการ
จังหวัด

จำานวน (คน)

แพทย์จีน ผู้ช่วยแพทย์แผนจีน

ภาคใต้ ๒๖ ๖๕

๑๑ กระบี่ - -

ชุมพร - ๑

นครศรีธรรมราช - ๒๐

พังงา - -

ภูเก็ต ๔ -

ระนอง - -

สุราษฎร์ธานี ๔ ๒๐

รวม เครือข่ายบริการที่ ๑๑ ๘ ๔๑

๑๒ ตรัง ๓ ๔

นราธิวาส ๓ ๑

ปัตตานี - -

พัทลุง - ๑๑

ยะลา ๒ -

สงขลา ๘ ๔

สตูล ๒ ๔

รวม เครือข่ายบริการที่ ๑๒ ๑๘ ๒๔

กรุงเทพมหานคร ๓๑๔ ๖๗

รวมทั้งประเทศ ๔๙๖ ๓๔๐

ที่มา: สถาบันการแพทย์ไทย-จีน	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 ข้อมูล		

ณ	เดือนกันยายน	๒๕๕๕	(แพทย์จีน)	และเดือนมิถุนายน	๒๕๕๖	(ผู้ช่วยแพทย์แผนจีน)

ตาราง ๘.๔ (ต่อ)
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เครือขาย
บริการ

 ภาพที่ ๘.๔ จํานวนแพทย์จีน ป� พ.ศ. ๒๕๕๕ และผู�ช�วยแพทย์แผนจีน ป� พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

แยกตามรายเครือข�ายบริการ

จากการสำารวจข้อมูลแพทย์แผนปัจจุบันที่ให้บริการฝังเข็มในสถานพยาบาลสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 ของสถาบันการแพทย์ไทย-จีน	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 เมื่อพิจารณา

รายภาค	 พบว่า	 ภาคกลางมีจำานวนแพทย์ฝังเข็มสูงสุด	 จำานวน	 ๑๑๒	 คน	 และตำ่าสุดเป็นภาคใต้	 จำานวน	

๓๙	 คน	

เมื่อพิจารณารายเครือข่ายบริการ	 พบว่า	 เครือข่ายบริการที่	 ๕	 (กาญจนบุรี	 นครปฐม	

ประจวบคีรีขันธ์	 เพชรบุรี	 ราชบุรี	 สุพรรณบุรี	 สมุทรสงคราม	 สมุทรสาคร)	 มีจำานวนแพทย์ฝังเข็มสูงสุด	

จำานวน	๕๕	คน	และตำา่สดุในเครอืขา่ยบรกิารที	่๘	(นครพนม	บงึกาฬ	เลย	สกลนคร	หนองคาย	หนองบวัลำาภ	ู

อุดรธานี)	 จำานวน	๑๐	 คน	

เมื่อพิจารณารายจังหวัด	 พบว่า	 จังหวัดนครปฐมมีแพทย์ฝังเข็มสูงสุด	 จำานวน	 ๒๑	 คน	 และ

รองลงมาเป็นจังหวัดเชียงใหม่	 จำานวน	 ๑๖	 คน	 ส่วนจังหวัดที่ไม่มีแพทย์ฝังเข็มมีทั้งสิ้น	 ๘	 จังหวัด	 ได้แก่	

น่าน	 เพชรบูรณ์	 สิงห์บุรี	 ตราด	 บึงกาฬ	 เลย	 หนองบัวลำาภู	 และสตูล

รายละเอียดตามตาราง	 ๘.๕
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288 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

ตาราง ๘. ๕ จำานวนแพทย์แผนปัจจุบันท่ีให้บริการฝังเข็มในสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข		

ปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	แยกตามระดับสถานบริการ	รายภาค	รายเครือข่ายบริการ	รายจังหวัด	

เครือข่าย

บริการ
จังหวัด

จำานวนแพทย์ฝังเข็มในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

(คน) รวม

รพศ. รพท. รพช.

ภาคเหนือ ๙ ๒๖ ๒๕ ๖๐

๑ เชียงราย ๓ - ๒ ๕

เชียงใหม่ - ๖ ๑๐ ๑๖

น่าน - - - -

พะเยา - ๒ ๒ ๔

แพร่ - ๑ ๑ ๒

แม่ฮ่องสอน - ๑ ๑ ๒

ลำาปาง ๑ - ๑ ๒

ลำาพูน - ๑ ๑ ๒

รวม เครือข่ายบริการที่ ๑ ๔ ๑๑ ๑๘ ๓๓

๒ ตาก - ๓ - ๓

พิษณุโลก ๒ ๔ - ๖

เพชรบูรณ์ - - - -

สุโขทัย - ๓ - ๓

อุตรดิตถ์ ๒ - - ๒

รวม เครือข่ายบริการที่ ๒ ๔ ๑๐ - ๑๔

๓ กำาแพงเพชร - ๓ - ๓

ชัยนาท - ๑ ๔ ๕

นครสวรรค์ ๑ - - ๑

พิจิตร - - ๒ ๒

อุทัยธานี - ๑ ๑ ๒

รวม เครือข่ายบริการที่ ๓ ๑ ๕ ๗ ๑๓

ภาคกลาง ๓๘ ๒๙ ๔๕ ๑๑๒

๔ นครนายก - ๒ ๑ ๓

นนทบุรี - ๒ ๔ ๖
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เครือข่าย

บริการ
จังหวัด

จำานวนแพทย์ฝังเข็มในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

(คน) รวม

รพศ. รพท. รพช.

ปทุมธานี - ๒ ๑ ๓

พระนครศรีอยุธยา ๑ ๒ ๒ ๕

ลพบุรี - ๑ ๒ ๓

สระบุรี ๑ ๒ ๒ ๕

สิงห์บุรี - - - -

อ่างทอง - - ๒ ๒

รวม เครือข่ายบริการที่ ๔ ๒ ๑๑ ๑๔ ๒๗

๕ กาญจนบุรี - ๒ ๘ ๑๐

นครปฐม ๑๗ - ๔ ๒๑

ประจวบคีรีขันธ์ - ๓ - ๓

เพชรบุรี - ๑ ๓ ๔

ราชบุรี ๑ ๓ - ๔

สุพรรณบุรี ๖ ๑ ๓ ๑๐

สมุทรสงคราม - ๑ ๑ ๒

สมุทรสาคร - ๑ - ๑

รวม เครือข่ายบริการที่ ๕ ๒๔ ๑๒ ๑๙ ๕๕

๖ จันทบุรี ๔ - - ๔

ฉะเชิงเทรา - ๔ ๘ ๑๒

ชลบุรี ๑ - - ๑

ตราด - - - -

ปราจีนบุรี ๔ - - ๔

ระยอง ๓ - - ๓

สมุทรปราการ - ๒ ๓ ๕

สระแก้ว - - ๑ ๑

รวม เครือข่ายบริการที่ ๖ ๑๒ ๖ ๑๒ ๓๐

ตาราง ๘.๕ (ต่อ)
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เครือข่าย

บริการ
จังหวัด

จำานวนแพทย์ฝังเข็มในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

(คน) รวม

รพศ. รพท. รพช.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๖ ๑๘ ๒๖ ๖๐

๗ กาฬสินธุ์ - ๓ - ๓

ขอนแก่น ๑ - ๑ ๒

มหาสารคาม - ๔ ๒ ๖

ร้อยเอ็ด - ๑ ๑ ๒

รวม เครือข่ายบริการที่ ๗ ๑ ๘ ๔ ๑๓

๘ นครพนม - ๑ - ๑

บึงกาฬ - - - -

เลย - - - -

สกลนคร - ๑ - ๑

หนองคาย - ๑ ๒ ๓

หนองบัวลำาภู - - - -

อุดรธานี ๔ - ๑ ๕

รวม เครือข่ายบริการที่ ๘ ๔ ๓ ๓ ๑๐

๙ ชัยภูมิ - ๑ - ๑

นครราชสีมา ๔ - ๗ ๑๑

บุรีรัมย์ ๒ - ๓ ๕

สุรินทร์ ๑ - ๗ ๘

รวม เครือข่ายบริการที่ ๙ ๗ ๑ ๑๗ ๒๕

๑๐ มุกดาหาร - ๑ - ๑

ยโสธร - ๑ - ๑

ศรีสะเกษ - ๓ ๑ ๔

อำานาจเจริญ - ๑ - ๑

อุบลราชธานี ๔ - ๑ ๕

รวม เครือข่ายบริการที่ ๑๐ ๔ ๖ ๒ ๑๒

ตาราง ๘.๕ (ต่อ)
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เครือข่าย

บริการ
จังหวัด

จำานวนแพทย์ฝังเข็มในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

(คน) รวม

รพศ. รพท. รพช.

ภาคใต้ ๗ ๑๔ ๑๘ ๓๙

๑๑ กระบี่ - ๑ ๑ ๒

ชุมพร - ๑ ๑ ๒

นครศรีธรรมราช ๑ - ๕ ๖

พังงา - ๑ - ๑

ภูเก็ต - ๒ - ๒

ระนอง - - ๒ ๒

สุราษฎร์ธานี ๑ ๑ - ๒

รวม เครือข่ายบริการที่ ๑๑ ๒ ๖ ๙ ๑๗

๑๒ ตรัง ๒ - ๓ ๕

นราธิวาส - ๒ ๑ ๓

ปัตตานี - ๒ - ๒

พัทลุง - ๑ ๒ ๓

ยะลา ๑ ๑ - ๒

สงขลา ๒ ๒ ๓ ๗

สตูล - - - -

รวม เครือข่ายบริการที่ ๑๒ ๕ ๘ ๙ ๒๒

รวมทั้งประเทศ ๗๐ ๘๗ ๑๑๔ ๒๗๑

ที่มา: สถาบันการแพทย์ไทย-จีน	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 ข้อมูล		

ณ	เดือนกันยายน	๒๕๕๕

ตาราง ๘.๕ (ต่อ)
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๒. สถานบริการด้านการแพทย์แผนจีน

จากการสำารวจข้อมูลการกระจายสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เปิดให้บริการ	

ด้านการแพทย์แผนจีน	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 ของสถาบันการแพทย์ไทย-จีน	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้		

พบว่า	 ยังไม่มีการให้บริการการแพทย์แผนจีนด้านการใช้ยาสมุนไพรจีนในสถานบริการที่สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข	 มีเพียงการให้บริการฝังเข็มโดยแพทย์แผนปัจจุบันเท่านั้น	 เมื่อพิจารณาแยกตามระดับ	

สถานบริการ	 พบว่า	 มีการให้บริการฝังเข็มในโรงพยาบาลศูนย์ทั้ง	 ๒๕	 แห่ง	 (ร้อยละ	 ๑๐๐)	 โรงพยาบาล

ทั่วไป	๕๖	 แห่ง	 (ร้อยละ	๘๑.๑๖)	 และโรงพยาบาลชุมชน	๘๕	 แห่ง	 (ร้อยละ	๑๑.๔๗)

เมื่อพิจารณารายภาค	พบว่า	ภาคกลางมีสถานบริการฝังเข็มในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสูงสุด	

จำานวน	 ๖๓	 แห่ง	 และตำ่าสุดเป็นภาคใต้	 จำานวน	 ๒๕	 แห่ง	 เมื่อพิจารณารายเครือข่ายบริการ	 พบว่า		

เครือข่ายบริการที่	 ๕	 (กาญจนบุรี	 นครปฐม	 ประจวบคีรีขันธ์	 เพชรบุรี	 ราชบุรี	 สุพรรณบุรี	 สมุทรสงคราม	

สมุทรสาคร)	 มีสถานบริการฝังเข็มสูงสุด	 จำานวน	 ๒๗	 แห่ง	 และตำ่าสุดเป็นเครือข่ายบริการที่	 ๘	 (นครพนม	

บึงกาฬ	 เลย	 สกลนคร	 หนองคาย	 หนองบัวลำาภู	 อุดรธานี)	 จำานวน	๖	 แห่ง

เมือ่พจิารณารายจงัหวดั	พบวา่	จงัหวดัเชยีงใหมม่สีถานบรกิารฝงัเขม็ในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ	

สูงสุด	จำานวน	๙	แห่ง	และจังหวัดที่ยังไม่มีการให้บริการฝังเข็ม	จำานวน	๘	จังหวัด	 ได้แก่	น่าน	 เพชรบูรณ์	

สิงห์บุรี	 ตราด	 บึงกาฬ	 เลย	 หนองบัวลำาภู	 และสตูล

รายละเอียดตามตาราง	 ๘.๖

ตาราง ๘.๖ จำานวนสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เปิดให้บริการฝังเข็ม	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕		

แยกตามระดับสถานบริการ	รายภาค	รายเครือข่ายบริการ	รายจังหวัด	

เครือข่าย

บริการ
จังหวัด

จำานวนสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

(แห่ง) รวม

รพศ. รพท. รพช.

ภาคเหนือ ๕ ๑๔ ๑๙ ๓๘

๑ เชียงราย ๑ - ๑ ๒

เชียงใหม่ - ๑ ๘ ๙

น่าน - - - -

พะเยา - ๒ ๑ ๓

แพร่ - ๑ ๑ ๒

แม่ฮ่องสอน - ๑ ๑ ๒

ลำาปาง ๑ - ๑ ๒

ลำาพูน - ๑ ๑ ๒

รวม เครือข่ายบริการที่ ๑ ๒ ๖ ๑๔ ๒๒
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เครือข่าย

บริการ
จังหวัด

จำานวนสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

(แห่ง) รวม

รพศ. รพท. รพช.

๒ ตาก - ๒ - ๒

พิษณุโลก ๑ ๑ - ๒

เพชรบูรณ์ - - - -

สุโขทัย - ๒ - ๒

อุตรดิตถ์ ๑ - - ๑

รวม เครือข่ายบริการที่ ๒ ๒ ๕ - ๗

๓ กำาแพงเพชร - ๑ - ๑

ชัยนาท - ๑ ๓ ๔

นครสวรรค์ ๑ - - ๑

พิจิตร - - ๑ ๑

อุทัยธานี - ๑ ๑ ๒

รวม เครือข่ายบริการที่ ๓ ๑ ๓ ๕ ๙

ภาคกลาง ๙ ๒๑ ๓๓ ๖๓

๔ นครนายก - ๒ ๑ ๓

นนทบุรี - ๑ ๓ ๔

ปทุมธานี - ๑ ๑ ๒

พระนครศรีอยุธยา ๑ ๒ ๒ ๕

ลพบุรี - ๑ ๒ ๓

สระบุรี ๑ ๑ ๒ ๔

สิงห์บุรี - - - -

อ่างทอง - - ๒ ๒

รวม เครือข่ายบริการที่ ๔ ๒ ๘ ๑๓ ๒๓

๕ กาญจนบุรี - ๒ ๔ ๖

นครปฐม ๑ - ๓ ๔

ประจวบคีรีขันธ์ - ๒ - ๒

เพชรบุรี - ๑ ๒ ๓

ตาราง ๘.๖ (ต่อ)
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เครือข่าย

บริการ
จังหวัด

จำานวนสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

(แห่ง) รวม

รพศ. รพท. รพช.

ราชบุรี ๑ ๓ - ๔

สุพรรณบุรี ๑ ๑ ๓ ๕

สมุทรสงคราม - ๑ ๑ ๒

สมุทรสาคร - ๑ - ๑

รวม เครือข่ายบริการที่ ๕ ๓ ๑๑ ๑๓ ๒๗

๖ จันทบุรี ๑ - - ๑

ฉะเชิงเทรา - ๑ ๔ ๕

ชลบุรี ๑ - - ๑

ตราด - - - -

ปราจีนบุรี ๑ - - ๑

ระยอง ๑ - - ๑

สมุทรปราการ - ๑ ๒ ๓

สระแก้ว - - ๑ ๑

รวม เครือข่ายบริการที่ ๖ ๔ ๒ ๗ ๑๓

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๖ ๑๑ ๒๓ ๔๐

๗ กาฬสินธุ์ - ๑ - ๑

ขอนแก่น ๑ - ๑ ๒

มหาสารคาม - ๑ ๒ ๓

ร้อยเอ็ด - ๑ ๑ ๒

รวม เครือข่ายบริการที่ ๗ ๑ ๓ ๔ ๘

๘ นครพนม - ๑ - ๑

บึงกาฬ - - - -

เลย - - - -

สกลนคร - ๑ - ๑

หนองคาย - ๑ ๑ ๒

หนองบัวลำาภู - - - -

ตาราง ๘.๖ (ต่อ)
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เครือข่าย

บริการ
จังหวัด

จำานวนสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

(แห่ง) รวม

รพศ. รพท. รพช.

อุดรธานี ๑ - ๑ ๒

รวม เครือข่ายบริการที่ ๘ ๑ ๓ ๒ ๖

๙ ชัยภูมิ - ๑ ๑ ๒

นครราชสีมา ๑ - ๗ ๘

บุรีรัมย์ ๑ - ๒ ๓

สุรินทร์ ๑ - ๕ ๖

รวม เครือข่ายบริการที่ ๙ ๓ ๑ ๑๕ ๑๙

๑๐ มุกดาหาร - ๑ - ๑

ยโสธร - ๑ - ๑

ศรีสะเกษ - ๑ ๑ ๒

อำานาจเจริญ - ๑ - ๑

อุบลราชธานี ๑ - ๑ ๒

รวม เครือข่ายบริการที่ ๑๐ ๑ ๔ ๒ ๗

ภาคใต้ ๕ ๑๐ ๑๐ ๒๕

๑๑ กระบี่ - ๑ ๑ ๒

ชุมพร - ๑ ๑ ๒

นครศรีธรรมราช ๑ - ๒ ๓

พังงา - ๑ - ๑

ภูเก็ต - ๑ - ๑

ระนอง - - ๑ ๑

สุราษฎร์ธานี ๑ ๑ - ๒

รวม เครือข่ายบริการที่ ๑๑ ๒ ๕ ๕ ๑๒

๑๒ ตรัง ๑ - ๒ ๓

นราธิวาส - ๑ ๑ ๒

ปัตตานี - ๑ - ๑

พัทลุง - ๑ ๑ ๒

ตาราง ๘.๖ (ต่อ)
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เครือขายบริการที่ 1
22

เครือขายบริการที่ 2
7

เครือขายบริการที่ 3
9

เครือขายบริการที่ 4
23

เครือขายบริการที่ 5
27

เครือขายบริการที่ 6
13

เครือขายบริการที่ 7
8

เครือขายบริการที่ 8
6

เครือขายบริการที่ 9
19

เครือขายบริการที่ 10
7

เครือขายบริการที่ 11
12

เครือขายบริการที่ 12
13

เครือข่าย

บริการ
จังหวัด

จำานวนสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

(แห่ง) รวม

รพศ. รพท. รพช.

ยะลา ๑ ๑ - ๒

สงขลา ๑ ๑ ๑ ๓

สตูล - - - -

รวม เครือข่ายบริการที่ ๑๒ ๓ ๕ ๕ ๑๓

รวมทั้งประเทศ ๒๕ ๕๖ ๘๕ ๑๖๖

ที่มา: สถาบันการแพทย์ไทย-จีน	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 ข้อมูล	

ณ	เดือนกันยายน	๒๕๕๕

ตาราง ๘.๖ (ต่อ)

ภาพที่ ๘.๕ จํานวนสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เป�ดให�บริการฝ�งเข็ม ป� พ.ศ. ๒๕๕๕

แยกตามรายเครือข�ายบริการ
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๓. งบประมาณด้านการแพทย์แผนจีนในระบบสุขภาพ

สำาหรับสถานพยาบาลภาครัฐ	 รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณในการจัดบริการการแพทย์ใน	
ภาพรวมของสถานพยาบาล	 จึงข้ึนกับการสนับสนุนของผู้บริหารของสถานพยาบาลที่จะจัดสรรงบประมาณ
เพื่อเป็นค่าอุปกรณ์เครื่องมือ	 หรือการจัดสรรบุคลากรมาช่วยในการให้บริการ

ในการให้บริการ	 ค่าใช้จ่ายในการรับบริการการแพทย์แผนจีนปกติผู้ใช้บริการต้องจ่ายค่าบริการ
เอง	 ยกเว้นการรับบริการฝังเข็มจากหน่วยงานภาครัฐ

๑)	 ด้วยระบบประกันสุขภาพจากสถานพยาบาลภาครัฐ	 รัฐบาลจะจ่ายค่ารักษาให้คนละ	 ๑๐๐	
บาท/ครั้ง	ส่วนเกินประชาชนผู้ใช้บริการจ่ายเอง	เงินส่วนเกินที่ผู้ใช้บริการจ่ายให้แก่สถานบริการ	จะนำาไปใช้
ในการจ้างบุคลากรอื่นๆ	 ที่มาช่วยให้บริการ	 เช่น	 พยาบาล	 เจ้าหน้าที่อื่นๆ

๒)	 ผู้ใช้แรงงานสามารถใช้บริการผ่านทางระบบประกันสังคม	 โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

๘.๔ สรุปและอนาคตการแพทย์แผนจีน

ในทศวรรษที่ผ่านมา	 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 โดยสถาบัน	
การแพทย์ไทย-จีน	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ได้ส่งเสริมและพัฒนาระบบองค์ความรู้และมาตรฐานด้าน	
การแพทย์แผนจีน	 เพื่อนำาไปใช้ในระบบสุขภาพของรัฐอย่างมีคุณภาพ	 ซ่ึงสอดคล้องกับภารกิจหลักของ
กระทรวงสาธารณสุข	 อันจะนำาไปสู่การพัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงท้ังร่างกายและจิตใจ	 ด้วย
ยุทธศาสตร์แห่งการพึ่งตนเอง

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 โดยสถาบันการแพทย์ไทย-จีน	 เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้	ได้ทำาหน้าที่พัฒนามาตรฐานวิชาชีพ	มาตรฐานบริการ	สถานพยาบาล	สมรรถนะบุคลากร	
และสารสนเทศด้านการแพทย์แผนจีน	 ได้สร้างผลงานมากมายท่ีเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์แผนจีนและ
สนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภค	 โดยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา	 สถาบันการแพทย์ไทย-จีน	 เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้	 ได้ปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่างๆ	 ดังนี้

๑. มาตรฐานหลักสูตร	 ได้เป็นแกนหลักในการดำาเนินการและสนับสนุนให้เกิดหลักสูตรต่างๆ	
ด้านการแพทย์แผนจีน	 เช่น	 หลักสูตรฝึกอบรมการฝังเข็มระยะเวลา	 ๓	 เดือนสำาหรับแพทย์แผนปัจจุบัน	
หลักสูตรแพทย์จีนบัณฑิต	 หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนจีน	 หลักสูตรการฝังเข็มรักษาโรคเฉพาะทาง	 หลักสูตร
ฝึกอบรมอื่นๆ	 เป็นต้น

๒. แนวปฏิบัติทางคลินิก	ได้ร่วมกับเครือข่ายแพทย์ฝังเข็มจัดทำาแนวทางการฝังเข็มรักษาโรคที่
พบบ่อยในประเทศไทย	 จำานวน	๙๖	 โรค

๓. มาตรฐานยาและสมุนไพร	 ในฐานะสมาชิกร่วมทำางานในคณะกรรมการวิชาการด้าน	
การแพทย์แผนจีนขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน	 (International	 Standard	
Organization/Technical	 Committee	 249;	 ISO/TC	 249)	 ได้เป็นแกนหลักในการดำาเนินงานร่วมกับ	
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข	 พิจารณามาตรฐานต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับ	
สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร	และเสนอความเห็นในคณะกรรมการวิชาการด้านการแพทย์แผนจีน
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298 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

ขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน	 นอกจากนี้	 ยังได้ร่วมกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
จดัทำามาตรฐานสมนุไพรจนีทีใ่ชบ้อ่ยในประเทศไทย	รวมทัง้ได้ศกึษาวจัิยการผลิตและการแปรรูปสมนุไพรจนี
ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจเพื่อลดการนำาเข้า	 และการวิจัยเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือในประเทศไทย	

๔. มาตรฐานวสัดแุละเคร่ืองมอืแพทย ์ได้เปน็แกนหลักในการดำาเนนิงานร่วมกบัภาคเีครอืขา่ย
ที่เกี่ยวข้องท้ังในและนอกกระทรวงสาธารณสุข	 พิจารณามาตรฐานต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุและเครื่องมือ
แพทย์ท่ีใช้ในการแพทย์แผนจีน	 และเสนอความเห็นในคณะกรรมการวิชาการด้านการแพทย์แผนจีน	
ขององคก์ารระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการมาตรฐาน	นอกจากนีย้งัไดจ้ดัทำาขอ้กำาหนดคณุภาพของเขม็ฟลิฟิอรม์	
และเผยแพร่ให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆ	 ในประเทศ	 เพื่อให้ข้อคิดเห็นและนำามาปรับปรุงเป็นมาตรฐานต่อไปใน
อนาคต	 รวมทั้งได้จัดทำา	 (ร่าง)	 มาตรฐานหม้อต้มยาสมุนไพร

๕. มาตรฐานตำารา	ไดด้ำาเนนิการจดัการความรูเ้พือ่พฒันาการแพทยแ์ผนจนีใหเ้ขม้แขง็และเปน็
ประโยชนต์อ่สงัคมไทย	โดยไดผ้ลติตำาราวชิาการทีเ่กีย่วขอ้ง	จำานวน	๑๖	เล่ม	ซ่ึงตำาราเหล่านีไ้ด้รับการรบัรอง
จากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนให้เป็นตำาราอ้างอิงด้านการแพทย์แผนจีนของประเทศ

๖. สารสนเทศด้านการแพทย์แผนจีน ได้ดำาเนินการจัดทำาฐานข้อมูลด้านการแพทย์แผนจีน	
ไดแ้ก่	ขอ้มลูองคค์วามรู	้ขอ้มลูกำาลงัคน	ขอ้มลูสถานพยาบาล	และขอ้มลูสถาบนัการศกึษา	โดยมกีารปรับปรงุ
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	 รวมทั้งให้บริการข้อมูลดังกล่าวแก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป

ผลการดำาเนินงานในทศวรรษที่ผ่านมา	 พบว่า	 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์	
ทางเลือก	 โดยสถาบันการแพทย์ไทย-จีน	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ได้ดำาเนินการครบถ้วนตามพันธกิจที่	
กำาหนดไว	้ในอนาคตภารกจิท่ีดำาเนนิการยงัไมส่มบรูณก์จ็ะพฒันาใหด้ขีึน้	ขณะทีภ่ารกจิทีด่อียูแ่ลว้กจ็ะปรบัปรงุ
ให้ดียิ่งขึ้น	รวมทั้งจะสนับสนุนให้เกิดงานใหม่	 เช่น	ผลักดันให้เกิดศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนจีนทางคลินิก	
เพือ่เพิม่ประสบการณ์การรกัษาและพฒันาวชิาชพีแพทยจ์นีใหเ้ขม้แขง็	พฒันาระบบฐานขอ้มลูด้านการแพทย์
แผนจนีใหส้มบรูณ	์พฒันาหลกัสตูรการแพทยแ์ผนจีนระดับปริญญาตรีในประเทศใหเ้ขม้แขง็	เพ่ือการพ่ึงตนเอง	
และผลักดันให้เกิดบัณฑิตศึกษา	 (ปริญญาโท/ปริญญาเอก)	 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนต่อไป	 ส่งเสริมให้มี
การทำาวิจัยทั้งพื้นฐานและประยุกต์	 พัฒนาเครือข่ายสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย
ใหม้เีอกภาพ	มคีวามเขม้แขง็	มคีวามสามคัค	ีรักษาผลประโยชนข์องสมาชกิ	คุม้ครองประชาชน	และสามารถ
ทำางานร่วมกับวิชาชีพอื่นได้	 และที่สำาคัญคือ	 สร้างจิตสำานึกให้แพทย์จีนมีคุณธรรมและจริยธรรม		
ดังพระราโชวาทของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม	 พระบรมราชชนก	 ซึ่งพระราชทานแก่	
คณะแพทยไ์ทย	แตย่อ่มเป็นหลกัจรยิธรรมในการประกอบวชิาชพีของแตล่ะบคุคลทีแ่พทยจ์นีทกุคนควรยดึถอื
เป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพ	 ดังนี้

“ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”
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