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ก าหนดการประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 12 

หัวข้อ “สมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ (Chinese and Thai Herbs for Health Promotion)” 
ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562  

ณ ห้องประชุมสานใจ ๑/๑ ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี 
................................................. 

วันพฤหัสบดีท่ี 25 กรกฎาคม 2562 

ประธาน  ฝ่ายไทย : อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ฝ่ายจีน  : ผู้แทนคณะกรรมาธิการสุขภาพเทศบาลนครเซี่ยงไฮส้าธารณรัฐประชาชนจีน 

พิธีกร   1. อ.ดร.พจ.ภารดี แสงวัฒนกุล  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
2. อ.พจ.จักรี ตั้งเทียนชัยชนะ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

เวลา กิจกรรม ผู้แปล/สรุปการบรรยาย 
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน  
09.00 - 10.00 น. พิธีเปิดการประชุม 

- กล่าวรายงาน โดย ผู้อ านวยสถาบันการแพทย์ไทย-จีน  
- กล่าวเปดิการประชุม  โดย อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลือก 
- ประธานฝ่ายจีน          กล่าวปราศรัย 
- มอบโล่ให้ประธาน และวิทยากรฝ่ายจีน 
- เสร็จสิ้นพิธีเปิด และถ่ายภาพหมูร่่วมกัน 

 

10.00 - 10.20 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม  
10.20 - 11.05 น. บรรยายเรื่อง ทฤษฎีการส่งเสริมสขุภาพตามศาสตร์การแพทย์แผนจนีด้วย

สมนุไพร (Traditional Chinese medicine theory on health 
promotion and the use of Chinese Materia Medica) 
     โดย Dr.Shu Qin, Deputy-Director of Shanghai TCM-Integrated Hospital  

ภาคเช้า 
ประธาน : พจ.กฐญา ปิ่นฐาวร 
รองนายกสมาคมแพทย์จนีประเทศไทย 
รองประธาน : พจ.เชน ปรีชาวณิชวงศ์ 
กรรมการบริหารสมาคมแพทยจ์ีน   
ประเทศไทย 

11.10 - 11.55 น. บรรยายเรื่อง สมุนไพรเพ่ือส่งเสรมิสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน 
(Chinese Materia Medica for health promotion in diabetic and 
pre-diabetic patients) 
     โดย Dr.Lei Tao, Director of Endocrinology Department, Putuo Hospital 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 13.45 น. บรรยายเรื่อง สมนุไพรเพ่ือส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยความดันโลหิตสูง (Chinese 

Materia Medica for health promotion in hypertensive patients) 
     โดย Dr.Xia Ming, Deputy-Director of TCM and Integrated Routine Endemic 
Area and Deputy-Director of TCM Development Office, Putuo Hospital 

ภาคบ่าย  
สมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร 
ประธาน : พล.อ.บุญเลิศ จันทราภาส 
รองประธาน :  
นพ.ประพันธ์ พงศ์คณิตานนท ์13.50 - 14.35 น. บรรยายเรื่อง สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตามกลุ่ม (เช่น หญิงหลังคลอด ผู้สูงวัย) 

      โดย อ.ดร.พจ.ภารดี แสงวัฒนกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
14.35 - 14.50 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม  
14.50 - 16.20 น. อภิปรายเรื่อง สมุนไพรเพ่ือส่งเสรมิสุขภาพภาวะไขมันในเลือดสูงในมุมมอง 

ของแพทย์แผนจีน แพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์แผนไทย 
 

 ผู้ด าเนินการอภิปราย : ศ.คลินิก พจ.นพ. ภาสกิจ  วัณนาวิบูล  มหาวิทยาลัยรังสิต  
 แพทย์แผนจีน : อ.พจ.พีรนันท ์ พัฒนมงคล  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
 แพทย์แผนปัจจุบัน : ผศ.พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร  โรงพยาบาลรามาธิบด ี  
 แพทย์แผนไทย : พทป.ฉัตร์วนิชย์  พวงมาลัย  พวงมาลัยติกิจฉา สหคลินิก  
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วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 

 
เวลา กิจกรรม ผู้แปล/สรุปการบรรยาย 

09.00 - 09.45 น. “เจาะลึกสมุนไพรจีนยอดฮิต และแนวโน้มการใชส้มุนไพรดูแลสขุภาพในประเทศไทย
และประเทศจีน” (A close-up look at popular Chinese herbs in Thailand 
and China) 
โดย Dr.Zhong Yi, Director of Oncology Department of Shanghai TCM-
Integrated Hospital  

ภาคเช้า 
ประธาน : พจ.สมชาย จิรพินิจวงศ์
รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ 
คลินิกการประกอบโรคศลิปะ 
สาขาการแพทย์แผนจีนหวัเฉียว 
รองประธาน : พจ.ธนภร ตันสกลุ 
แพทย์จีนแผนกอายรุกรรมนรเีวช 
คลินิกการประกอบโรคศลิปะ 
สาขาการแพทย์แผนจีนหวัเฉียว 

09.45 - 10.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม  
10.00 - 11.30 น. อภิปรายเรื่อง เจาะลึกสมุนไพรจนียอดฮิต (ถั่งเช่า หลิงจือ)  
 ผู้ด าเนินการ : ศ.คลินิก พจ.นพ.ภาสกิจ  วัณนาวิบลู  มหาวิทยาลัยรงัสิต  
 แพทย์แผนจีน : พจ.มานพ  เลิศสทุธิรักษ์  สมาคมแพทยแ์ผนจีนประเทศไทย                                                
 เภสัชกร : รศ.ดร.ภญ.นพมาศ  สุนทรเจรญินนท ์ มหาวิทยาลยัมหดิล  
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 14.40 น. อภิปรายเรื่อง สมุนไพรไทยและต ารับยาไทยที่ใช้ในการดูแลรักษาโรค ภาคบ่าย 

ประธาน :  
พทป.จิตรณญิาณ์  ฐิติปัญญรัตน ์
อุปนายกสภาการแพทย์แผนไทย 
รองประธาน : 
พทป.สุภาวดี  ตั้งจิตรเจริญ 
รองเลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย 

13.00 –13.40 น. 
 
13.40– 14.20 น. 
 
14.20– 14.40  น. 

“งานวิจัยต ารับยา” โดย รศ.ดร.ภญ.อรณุพร  อิฐรัตน ์
                    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
“การใช้ต ารับยาไทยทางคลินิก” โดย อ.วุฒ ิ วุฒิธรรมเวช  
                        คลินิกธรรมเวชแพทย์แผนไทย 

14.40 - 14.50 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม  
14.50 - 15.50 น. น าเสนอผลงานวิชาการ  
15.50 - 16.30 น. มอบประกาศนยีบัตรการน าเสนอผลงานวิชาการ  
16.30 น. ปิดการประชุม  
 
หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 


