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๑. หลักการและเหตุผล 
 การฝังเข็ม (Acupuncture) เป็นการรักษาโรคด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนจีนแขนงหนึ่งที่มีวิวัฒนาการและถ่ายทอดจากการสั่งสม
ประสบการณ์อันยาวนานกว่า 3,000 ปี มีการเผยแพร่ไปยังประเทศต่างๆ 
ทั่วทั้งเอเชีย ยุโรป และอเมริกา ส าหรับประเทศไทย การฝังเข็มเร่ิมมีมา
ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเมื่อ 700 ปีก่อน โดยเข้ามาพร้อมพ่อค้าชาวจีน 
หลังจากประเทศไทยและจีนเร่ิมมีสัมพันธภาพทางการทูต ในปี พ.ศ.
2518 ได้มีแพทย์ไทยไปศึกษาวิชาฝังเข็มจากสถาบันฝึกอบรมที่องค์การ
อนามัยโลกรับรองในประเทศจีน ประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกา  
อันเป็นจุดเร่ิมต้นที่แพทย์แผนปัจจุบันในประเทศไทยได้ให้ความสนใจใน
วิชาฝังเข็ม นอกจากนี้ ยังมีนักเรียนและผู้สนใจจากประเทศไทยส่วนหนึ่ง
ได้ไปศึกษาศาสตร์การแพทย์แผนจีนที่ประเทศจีน ท าให้การฝังเข็มเป็นที่
รู้จักแพร่หลายมากข้ึน 

กองการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนมณฑล
กานซู และแพทยสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรอบรมศาสตร์การแพทย์แผนจีนด้านการฝังเข็ม
ส าหรับทันตแพทย์ เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ส าหรับทันตแพทย์เสริมการรักษา
โรคทางทันตกรรม และเพ่ิมทางเลือกในการรักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยทาง
ทันตกรรม ซึ่งได้ก าหนดจัดอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ฝังเข็ม ในระหว่าง
วันที่ 11 พฤษภาคม – 3 กรกฎาคม 2563 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ทันตแพทย์ที่ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ 
และสามารถใช้หลักการแพทย์แผนจีนขั้นพ้ืนฐานในการตรวจวินิจฉัยโรค
ก่อนการฝังเข็ม ตามแนวทางการแพทย์แผนจีนเป็นการเผยแพร่ความรู้
ศาสตร์การฝังเข็มที่ได้มาตรฐาน  
 2.2 เพ่ือให้ทันตแพทย์ที่ผ่านการอบรมสามารถรักษาโรคด้วย
การฝังเข็ม สามารถใช้ศาสตร์การฝังเข็มมาเสริมการรักษาในโรคและ 
กลุ่มอาการทางทันตกรรม 
 

๓. เป้าหมาย 
 ทันตแพทย์ที่มีทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมจาก 
ทันตแพทยสภา และมีประสบการณ์ประกอบวิชาชีพทันตกรรมไม่น้อยกว่า 
1 ป ี
 
 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม – 3 กรกฎาคม 2563 

ภาคทฤษฎีจัดอบรม ณ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
ภาคปฏิบัติ ณ สถานที่ต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้ 
 

5. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 5.1 ขออนุมัติโครงการ 
 5.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 5.3 ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานทั้งในและนอกกระทรวง
สาธารณสุข เร่ือง การสมัครเข้ารับการอบรม 
 5.4 แจ้งผลการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการอบรม และรับโอน
เงินค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีธนาคาร 
 5.5 ด าเนินการจัดอบรม 
     5.6 สรุปผลการด าเนินงาน 
 

6. หน่วยงานผู้จัด  
 6.1 กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 
 6.2 แพทยสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
 6.3 มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนมณฑลกานซู 
 

7. คุณสมบัติและจ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
 ทันตแพทย์ จ านวน 25 คน ขึ้นไป 
 

8. หลักสูตรการอบรม 
 ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมไม่น้อยกว่า 258 ชั่วโมง 
ภาคทฤษฎี (167 ชั่วโมง) 
- ประวัติการแพทย์จีนโดยย่อ   3 ชั่วโมง 
(History of Chinese Traditional Medicine) 
- ทฤษฎีหยิน - หยาง    3 ชั่วโมง 
- ทฤษฎีเบญจธาตุ    3 ชั่วโมง 
- สาระส าคัญพ้ืนฐานแห่งชีวิต ซี่-เลือด-จินเย่  6 ชั่วโมง 
- ทฤษฎีระบบอวัยวะสรีระในทางการแพทย์จีน 12 ชั่วโมง 
- สาเหตุการเกิดโรคและกลไกการด าเนินของโรค 6 ชั่วโมง 
- หลักการป้องกันและรักษา    3 ชั่วโมง 
- การวินิจฉัยโรค-การมอง,การถาม,จับชีพจร  18 ชั่วโมง 
- การวิเคราะห์กลุ่มอาการโรค   6 ชั่วโมง 
- การวิเคราะห์กลุ่มอาการจากชี่-เลือด-จินเย่  6 ชั่วโมง 
 

- การวิเคราะห์กลุ่มอาการตามอวัยวะจ้างฝู่    12 ชั่วโมง 
- สมุนไพรจีน                                      6 ชั่วโมง 
- บทน าทฤษฎีเส้นลมปราณและจุดฝังเข็ม  6 ชั่วโมง 
- เส้นลมปราณและจุดฝังเข็มที่ใช้บ่อย  24 ชั่วโมง 
- การรักษาโรคและอาการต่างๆ   30 ชั่วโมง 
- วิธีการปักเข็มและเทคนิคการกระตุ้นเข็ม  6 ชั่วโมง 
- ข้อระวังและการแก้ไขความผิดปกติ  3 ชั่วโมง 
- วิธีการรมโกศจุฬาล าพาและการครอบแก้ว  3 ชั่วโมง 
- การใช้เข็มรูปแบบอื่นๆ – เข็มศีรษะและเข็มหู 9 ชั่วโมง 
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง    1 ชั่วโมง 
- มาตรการปลอดเชื้อ    1 ชั่วโมง 
ภาคปฏิบัติ (51 ชั่วโมง) 
- ตรวจร่างกายด้วยศาสตร์การแพทย์จีน        12 ชั่วโมง 
- การฝึกปฏิบัติการฝังเข็ม   39 ชั่วโมง 
สรุปผลและอภิปราย    3 ชั่วโมง 
ศึกษาดูงาน    30 ชั่วโมง 
สอบ      7 ชั่วโมง       
 

9. เงื่อนไขการจบหลักสูตรการอบรม  
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ ดังนี้ 

9.1 เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ทั้งทฤษฎี ปฏิบัติ และดูงาน
ตลอดหลักสูตร 

9.2 ผ่านการประเมินด้านจริยธรรมดี ประพฤติ เจตคติ ความ
ประพฤติ ทัศนคติ พฤติกรรมที่เหมาะสม โดยการพิจารณาจากอาจารย์
ประจ า (ต้องมีสมุดประเมินผล) 
 

10. เกณฑ์การประเมินผู้เข้ารับอบรม 
 ต้องผ่านการวัดประเมินผลไม่ต่ ากว่า 60% ทั้งภาคทฤษฎี 
ปฏิบัติ และการศึกษาดูงาน 
 

11. งบประมาณ  
 แพทยสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานเป็น
ผู้รับผิดชอบ โดยเก็บเงินจากค่าลงทะเบียนผู้เข้ารับการฝึกอบรม คนละ 
42,000 บาท  
 

๑2. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ทันตแพทย์ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ ความสามารถให้บริการ
รักษาผู้ป่วยด้วยศาสตร์การฝังเข็มมาเสริมการรักษาในโรคและกลุ่มอาการ
ทางทันตกรรมเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานสากล  


