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โครงการอบรมหลักสูตรการอบรมแพทยฝงเข็ม รุนที่ ๑๔
๑.หลักการและเหตุผล
การฝ ง เข็ ม (Acupuncture) เป น การใช เ ข็ ม รั ก ษาโรค โดยใช
หลักการรักษาของแพทยแผนจีนแขนงหนึ่งที่มีวิวัฒนาการและถายทอด สั่งสม
ประสบการณอันยาวนานกวา ๓๐๐๐ ป มีการเผยแพรไปยังประเทศตางๆทั่วทั้ง
เอเชีย ยุโรป และอเมริกา สําหรับประเทศไทย การฝงเข็มเริ่มเขามาตั้งแตสมัยกรุง
สุโขทัย พรอมกับพอคาชาวจีน จนมีแพทยชาวไทยไดศึกษาวิชาฝงเข็มและนํามาใช
ฝงเข็มรักษาโรค เปนทางเลือกหนึ่งในการรักษาใหกับผูปวย จนเปนที่ยอมรับและ
แพรหลาย ปจจุบันองคการอนามัยโลกไดประกาศรับรองขอบงชี้ในการฝงเข็ม
รักษาพรอมกับยืนยันการรักษาที่ไดผลเดนชัดเปนพิเศษไวหลายโรค
จากความสําคัญดังกลาว มูลนิธิกรมแพทยทหารบก โดย โรงเรียน
เสนารักษ กรมแพทยทหารบก จึงพิจารณาจัดการอบรมการฝงเข็มใหแกแ พทย
ทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหมตลอดจนแพทยจากหนวยงานอื่น ที่สนใจ เพื่อ
เพิ่มองคความรูดานศาสตรการแพทยแผนจีนดานการฝงเข็ม เปนประโยชนตอการ
รักษาผูปวยแบบผสมผสาน และเพิ่มทางเลือกหนึ่งในการรักษาของผูปวย
๒. หนวยงานที่รับผิดชอบ
๒.๑ มูลนิธิกรมแพทยทหารบก โดยโรงเรียนเสนารักษ กรมแพทย
ทหารบก
๒.๒ มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีน เทียนจิน
๒.๓ คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยแผนจี น หัว
เฉียว
๓.วัตถุประสงค
๔.๑ เพื่อใหแพทยที่ผานการอบรมแลวมีความรู ความเขาใจ และใช
หลักการแพทยแผนจีนขั้นพื้นฐานในการวินิจฉัยโรคกอนการฝงเข็ม
๔.๒ เพื่อใหแพทยที่ ผา นการอบรมแลว ให ก ารรั ก ษาโรคดว ยการ
ฝงเข็ม โดยใชจุดฝงเข็ม ๑๖๑ จุด ในการรักษาอาการและโรคที่พบบอย ๒๕ โรค
ไดอยางปลอดภัย ไดมาตรฐานและประหยัด
๔.๓ เพื่อเปนทางเลือกในการรักษาพยาบาลของผูปวย

๔. คุณสมบัติผูเขาอบรม : สําเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต
๕. ระยะเวลาในการฝกอบรม
๕.๑ ระยะเวลาการอบรม ๑๓ สัปดาห ตั้งแต ๖ ม.ค. ๖๓ – ๕
เม.ย. ๖๓เรียนเต็มเวลา วันจันทร - วันศุกร สัปดาหละ ๕ วัน ๆ ละ ๖ ชั่วโมง
๕.๒ ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ๗ วัน
๖. ขั้นตอนการดําเนินงาน
๖.๑ ขออนุมัติโครงการ
๖.๒ ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
๖.๓ ประชาสั ม พั น ธ ใ ห ห น ว ยงานสั ง กั ด กองทั พ บก นอกสั ง กั ด
กองทัพบก สาธารณสุข เอกชน เรื่องการสมัครเขาอบรม
๖.๔ แจ ง ผลการคั ด เลื อ กผู ส มั ค รเข า อบรม และการชํ า ระ
คาลงทะเบียน
๖.๕ ดําเนินการอบรม
๖.๖ สรุปผลการดําเนินงาน
๗. หลักสูตรการอบรม
ภาคทฤษฎี และปฏิบัติรวมไมนอยกวา ๒๘๐ ชั่วโมง
ภาคทฤษฎี ๒๖๔ ชั่วโมง
การแพทยแผนจีนพื้นฐาน
๓๖ ชั่วโมง
ทฤษฎีเบญจธาตุ
๓ ชั่วโมง
ทฤษฎียิน –หยาง
๓ ชั่วโมง
สาระสําคัญแหงชีวิต ชี่-เลือด-จินเย
๖ ชั่วโมง
ทฤษฎีระบบอวัยวะสรีระในทางการแพทยจีน
๑๘ ชั่วโมง
การวินิจฉัยโรคทางการแพทยแผนจีน
๕๑ ชั่วโมง
ระบบเสนลมปราณและจุดฝงเข็ม
๗๒ ชั่วโมง
การฝงเข็มรักษาโรค
๘๑ ชั่วโมง
การใชเข็มหูและเข็มศีรษะ
๖ ชั่วโมง
การใชยาสมุนไพรจีน
๖ ชั่วโมง
ความรูทั่วไป
๑๒ ชั่วโมง

ภาคปฏิบัติ ๑๑๖ ชั่วโมง
การฝกปฏิบัติฝงเข็ม
๓๖ ชั่วโมง
การศึกษาดูงานสถานพยาบาลในกรุงเทพมหานคร
๑๕ ชั่วโมง
การสอบภาคปฏิบัติ
๓๐ ชั่วโมง
การศึกษาดูงานและรับใบประกาศนียบั ตร ณ.มหาวิทยาลัยการแพทย แ ผนจี น
เทียนจิน
๓๐ ชั่วโมง
๘. จํานวนผูที่รับสมัคร
จํานวน ๕๐ นาย
๙. เงื่อนไขการจบหลักสูตรการอบรม
ผูเขารับการอบรมจะไดรับประกาศนียบัตรเมื่อผานเกณฑ ดังนี้
๑๑.๑ เขารับการอบรมไมนอยกวา ๘๐% ทั้งภาคทฤษฎีและ ปฏิบัติ
และดูงานตลอดหลักสูตร
๑๑.๒ ตองศึกษาดูงานและรับใบประกาศนียบัตร ณ.มหาวิทยาลัย
การแพทยแผนจีน เทียนจิน
๑๐. งบประมาณ
๑๓.๑ คาใชจายในการฝ กอบรมเก็บ จากผูเ ข าอบรม ขาราชการ
๕๐,๐๐๐ บาท และ เอกชน ๖๐,๐๐๐ บาท
๑๓.๒ คาลงทะเบียนจัดเก็บโดยมูลนิธิกรมแพทยทหารบก
๑๓.๓ ค า ใช จ า ยในการเดิ น ทางไปศึ ก ษา ดู ง าน ณ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ผูเขาอบรมจะตองจายเงินเอง
๑๑. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
แพทยผูผานการอบรม มีความรู ความสามารถใหบริการรักษาผูปว ย
ดวยการฝงเข็มเสริมในการรักษาโรค ในกลุมอาการ ไดถูกตอง ตามมาตรฐาน

