รายงานผลการดําเนินงานโครงการประชุมวิชาการไทย - เซี่ยงไฮ ครั้งที่ ๘ และการประชุม
คณะกรรมการความรวมมือดานการแพทยไทย-จีน
ระหวางกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
และคณะกรรมาธิการสาธารณสุขและการวางแผนครอบครัวเทศบาลนครเซี่ยงไฮ ครั้งที่ ๘
ระหวางวันที่ ๑๗-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท กรุงเทพ ฯ

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ไดลงนามขอตกลงความรวมมือกับคณะกรรมาธิการ
สาธารณสุขและการวางแผนครอบครัวเทศบาลนครเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน วาดวยความรวมมือดานการวิจัย
และพัฒนาการแพทยแผนดั้งเดิม เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งขอตกลงดังกลาวมีอายุ ๕ ป
และมีผลจนถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้ไดมีการประชุมเพื่อตออายุความรวมมือทางวิชาการตาง ๆ ครั้งที่ ๒
เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ในขอตกลงความรวมมือทางวิชาการดังกลาว จะดําเนินการ
ในดาน การฝกอบรม การแลกเปลี่ยนผูเชี่ยวชาญ การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตสมุนไพร ความรวมมือดานการ
วิจัยและพัฒนาการแพทยแผนดั้งเดิม และสลับกันเปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการประจําป
การประชุมวิชาการไทย - เซี่ยงไฮ ครั้งที่ ๘ และการประชุมคณะกรรมการความรวมมือดานการแพทยไทยจีน ระหวางกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก และคณะกรรมาธิการสาธารณสุขและการวางแผน
ครอบครัวเทศบาลนครเซี่ยงไฮ ครั้งที่ ๘ จัดขึ้นระหวางวันที่ ๑๗-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร
สุขุมวิท กรุงเทพ ฯ ประเทศไทย
การประชุมรวมกับคณะกรรมาธิการสาธารณสุขและการวางแผนครอบครัวเทศบาลนครเซี่ยงไฮ ครั้งที่ ๘ ใน
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยหัวหนาคณะผูแทนฝายไทย คือ ผศ.(พิเศษ)ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรม
พัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก หัวหนาคณะผูแทนฝายจีน คือ Mr.Yao Xiaofeng Deputy
Director, Academic Development Office, Shanghai University of TCM สรุปผลการประชุม หัวขอที่จะ
ดําเนินการจัดประชุมวิชาการในป พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดแก
๑) โรคหูที่เปนปญหาการไดยินและการทรงตัว
๒) โรคทางสูตินรีเวช

-๒สําหรับการประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ ครั้งที่ ๘ วันที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร
สุขุมวิท กรุงเทพ ฯ ประเทศไทย มีผูเขารวมประชุม รวม ๒๑๒ คน แบงเปน ผูลงทะเบียน ๙๕ คน (แพทยจีน ๕๔
คน แพทยแผนปจจุบัน ๔ คน นักศึกษา ๓๑ คน และนักวิชาการผูสนใจ ๖ คน) และคณะทํางาน เครือขายดาน
การแพทยแผนจีนและแผนไทย จํานวน ๑๑๗ คน การประชุมเปนการบรรยายโดยผูเชี่ยวชาญจากเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน บรรยายและนําเสนอประสบการณการรักษาในเรื่องทุยหนา การสรางเสริมสุขภาพดวยการแพทยแผน
จีน และภาวะสมองเสื่อม
๑) The Clinical Experience and Research Advance of Tuina Therapy
โดย Mr.Wang Jianwei Shuguang Hospital, Shanghai University of TCM
๒) Health Reservation and Comprehensive Treatment in Traditional Chinese Medicine
โดย Mr.Chen Wei Longhua Hospital, Shanghai University of TCM
๓) The Etiology, Prevention and Treatment for Alzheimer’s disease
โดย Mr.Li Jing Yueyang Hospital, Shanghai University of TCM
การบรรยาย นําเสนอผลงานทางวิชาการ และการอภิปรายจากผูเชี่ยวชาญฝายไทย ไดแก
๑) การนวดไทยเพื่อการรักษา
โดย รศ.นพ.ทวี เลาหพันธ สถานการแพทยแผนไทยประยุกต คณะแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
๒) การรักษาโรคทางขอมือดวยการนวดทุยหนา
โดย แพทยจีนหลินซี หยวน (พจ.ธีรา อารีย) คลินิกหัวเฉียวไทย-จีน แพทยแผนไทย
๓) การดูแลผูปวยภาวะสมองเสื่อมดวยศาสตรการแพทยแผนจีน
โดย แพทยจีนซุนซื่อจิ้ง คลินิกหัวเฉียวไทย-จีน แพทยแผนไทย
๔) การอภิปราย เรื่อง การปองกัน รักษา และฟนฟูอัลไซเมอรดวยการแพทยผสมผสาน
โดย ดร.ภญ.สุภาภรณ
ปติพร
รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร
นางเสาวณีย
กุลสมบูรณ
สํานักการแพทยแพทยพื้นบานไทย
แพทยจีนมานพ
เลิศสุทธิรักษ
ศ.(พิเศษ) ดร.อิทธิกร วัฒนะ
มหาวิทยาลัยรังสิต
นพ.สมชัย
โกวิทเจริญกุล
นายกสมาคมแพทยฝงเข็มและสมุนไพร
ผูดําเนินการอภิปราย นพ.ภาสกิจ วัณนาวิบูล สมาคมแพทยแผนจีนประเทศไทย

-๓การจัดนิทรรศการจากเครือขายดานการแพทยแผนจีน และการแพทยแผนไทย ไดแก
๑) บูธนิทรรศการและการสาธิต
๑.๑) ดานการนวดไทย : สถานการแพทยแผนไทยประยุกต คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล และ โครงการดอยน้ําซับ
๑.๒) ดานการแพทยพื้นบาน : สํานักการแพทยพื้นบานไทย กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก
๑.๓) ดานการแพทยแผนจีน : คลินิกหัวเฉียวไทย-จีน แพทยแผนไทย

๒) บูธเครือขายดานการศึกษา
๒.๑) วิทยาลัยการแพทยทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
๒.๒) สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
๒.๓) คณะการแพทยแผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

การประเมินผลการจัดประชุมวิชาการ ฯ ในครั้งนี้พบวาผูเขารวมประชุม ฯ มีความพึงพอใจในภาพรวมคิดเปน
รอยละ ๘๕.๔๒ และขอขอบคุณภาคีเครือขายดานการแพทยแผนจีนและแพทยแผนไทยในประเทศไทยทุกหนวยงาน
ที่ใหความรวมมือเปนอยางดี

