
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

โครงการประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ ้ครั้งที่ ๑๒ และการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านการแพทย์ไทย-จีน
ระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และคณะกรรมาธิการสาธารณสุข 

และการวางแผนครอบครัวเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ ๑๒ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการ
วิจัยและพัฒนาการแพทย์แผนดั้งเดิมระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 
กับคณะกรรมาธิการสาธารณสุขและการวางแผนครอบครัวเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 1 
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่ออายุบันทึกความเข้าใจ ฯ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงเทพมหานคร และลงนามต่ออายุครั้งที่  ๓ เมื่อวันที่  25 เมษายน 2561             
ซึ่งในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการ ในด้านการแลกเปลี่ยน         
ด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนด้านเทคโนโลยี และการจัดตั้งกลไกความร่วมมือโดยสลับกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุม
วิชาการประจ าปี  

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการไทย - เซี่ยงไฮ้ ครั้ง
ที่ ๑๒ ในหัวข้อ “สมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ” และก าหนดให้มกีารประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้าน
การแพทย์ไทย-จีน ระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและคณะกรรมาธิการสาธารณสุขและ
การวางแผนครอบครัวเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สถาบันการแพทย์
ไทย-จีน จึงได้จัดท าโครงการจัดประชุมดังกล่าวขึ้นเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
ด้านการรักษาผู้ป่วยในโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนและการแพทย์แผนดั้งเดิม เพ่ือ
เป็นแนวทางในการพัฒนาการแพทย์แผนจีนในการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการรักษาโรคต่าง ๆ และเพ่ือสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างไทยและจีน โดยโครงการนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 ภูมิปัญญาเป็นเลิศ 
(Wisdom Excellence) กลยุทธ์ที่ 3 สร้างบทบาทเชิงรุกในเวทีต่างประเทศ 

๒. วัตถุประสงค์  
๒.๑ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการรักษาผู้ป่วยด้วยโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข 

ระหว่างนักวิชาการไทยและจีน 
๒.๒ เพ่ือวางแผนกิจกรรมความร่วมมือในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ  

    ๒.๓ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาแพทย์จีนในการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการรักษาโรคต่าง ๆ 
    ๒.๔ เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างไทยและจีน  

๓. เป้าหมาย จ านวน 1๐๐ คน  ประกอบด้วย   
    ๓.๑ ผู้แทนจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และองค์กรภาคีอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    ๓.๒ ผู้แทนจากส านักงานสาธารณสุขและการวางแผนครอบครัวเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

๓.๓ แพทย์แผนจีน แพทย์ฝังเข็ม นักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนจีน    
๓.๔ นักวิชาการ นักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทยและ บุคคลทั่วไปที่สนใจ 
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4. ผลการด าเนินการ 
๔.๑ การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านการแพทย์ไทย–จีน ระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก และคณะกรรมาธิการสาธารณสุขและการวางแผนครอบครัวเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 12  
จัดขึ้นในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก  

ประธานฝ่ายไทย คือ นายแพทยม์รุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
ประธานฝ่ายจีน คือ แพทย์หญิงชูฉิน (Dr. Shu Qin) รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลการแพทย์ผสมผสาน เซี่ยงไฮ้ ใน

เครือมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้   
สรุปผลการประชุมฯ  ทั้ง 2 ฝ่าย ได้หารือรายละเอียดกิจกรรมความร่วมมือตาม MOU ที่ได้ด าเนินร่วมกัน

แล้ว และมีกิจกรรมที่จะขยายความร่วมมือในอนาคต ดังนี้  
1) การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ กิจกรรมที่ด าเนินร่วมกันแล้ว คือ การสลับกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุม

วิชาการประจ าปี ในชื่อการประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ้ ซึ่งจัดมาแล้วจ านวน 12 ครั้ง กิจกรรมที่
เสนอเพ่ือขยายความร่วมมือ คือ การเชิญผู้เชี่ยวชาญมาประเทศไทย เพ่ือบรรยายทางวิชาการ 
หรือสอนหลักสูตรต่อยอดจากหลักสูตรฝังเข็มพ้ืนฐาน (advance course)  

2) การแลกเปลี่ยนด้านเทคโนโลยี ยังไม่มีกิจกรรมความร่วมมือที่ด าเนินการร่วมกันในสาขานี้ จึง
เสนอกิจกรรมความร่วมที่จะด าเนินการร่วมกันในอนาคต ได้แก่ (1) การแลกเปลี่ยนบุคลากรใน
การศึกษาวิจัย/พัฒนาต ารับยาเพ่ือน าเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ (2)การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี/
เทคนิคระดับสูงในการศึกษาวิจัยยา เช่น Omics science  และ (3) การแลกเปลี่ยนข้อมูลการ
พัฒนาต ารับยาที่มีในคัมภีร์โบราณจากรูปแบบเดิมมาเป็นแกรนูล  

3) การพัฒนากลไกความร่วมมือ กิจกรรมที่ด าเนินร่วมกันแล้ว  คือ ประชุมคณะกรรมการความ
ร่วมมือด้านการแพทย์ ไทย-จีน 2 ฝ่าย 1 ครั้ง/ปี ณ ประเทศไทย หรือ นครเซี่ยงไฮ้ 

ทั้งนี้ มติที่ประชุมเห็นชอบให้จัดประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ้ครั้งที่ 1๓ ในหัวข้อ “Non-Communicable 
diseases (NCDs)” ซึ่ง โรงพยาบาลพู่ถัว  (Putuo Hospital)  เทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเจ้าภาพ 
จัดประชุม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

๔.๒ การประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 12  ในหัวข้อ สมุนไพรเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ จัดขึ้นระหว่าง
วันที่     2๕ - 2๖ กรกฎาคม 256๒ ณ ห้องประชุมสานใจ อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรูปแบบ
ของการประชุม ประกอบด้วยการบรรยาย อภิปราย โดยผู้เชี่ยวชาญจากฝ่ายไทยและฝ่ายจีน และมีการ
น าเสนอผลงานวิชาการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

    ๑) การบรรยาย  โดยวิทยากรจาก เทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนี้  
๑.๑) ทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนด้วยสมุนไพร โดย Dr. Shu Qin 
โรงพยาบาลการแพทย์ผสมผสานเซี่ยงไฮ้ ในเครือมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้  

  ๑.๒) สมุนไพรเพ่ือส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน โดย Dr. Lei Tao โรงพยาบาลพู่ถัวใน
เครือมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้  

                     ๑.๓) สมุนไพรเพ่ือส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยความดันโลหิตสูง  โดย Dr. Xia Ming โรงพยาบาลพู่ถัวใน
เครือมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้   
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๑.๔) เจาะลึกสมุนไพรจีนยอดฮิต และแนวโน้มการใช้สมุนไพรดูแลสุขภาพในประเทศไทยและ
ประเทศจีน โดย Dr. Zhong Yi โรงพยาบาลการแพทย์ผสมผสานเซี่ยงไฮ้ ในเครือมหาวิทยาลัย
การแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ 

โดยวิทยากรฝ่ายไทย 
          ๑.๑) สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตามกลุ่ม (เช่น หญิงหลังคลอด ผู้สูงวัย) โดย ดร. พจ. ภารดี แสงวัฒ
นกุล อาจารย์ประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
๒) การอภิปราย 

๒.๑) สมุนไพรเพ่ือส่งเสริมสุขภาพภาวะไขมันในเลือดสูงในมุมมอง ของแพทย์แผนจีน แพทย์แผนปัจจุบัน  
และแพทย์แผนไทย โดย (1) พจ. พีรนันท์ พัฒนมงคล อาจารย์ประจ าส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่
ฟ้าหลวง   (2) ดร. ฉัตร์วนิชย์ พวงมาลัย พวงมาลัยติกิจฉาสหคลินิก (3) ผศ. พญ. ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร 
โรงพยาบาลรามาธิบดี และ ผู้ด าเนินการอภิปราย คือ  ศ. คลินิก พจ. นพ. ภาสกิจ วัณนาวิบูล อาจารย์ประจ าวิทยาลัย
การแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต 

๒.๒) เจาะลึกสมุนไพรจีนยอดฮิต (ถั่งเช่า หลิงจือ) โดย (1) รศ. ดร. ภญ. นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ คณะเภสัช 
ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล (2) พจ. มานพ  เลิศสุทธิรักษ์ สมาคมแพทย์แผนจีนประเทศไทย และ ผู้ด าเนินการอภิปราย 
คือ ศ. คลินิก พจ. นพ. ภาสกิจ  วัณนาวิบูล อาจารย์ประจ าวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต 

๒.๓) สมุนไพรไทยและต ารับยาไทยที่ใช้ในการดูแลรักษาโรค โดย (1) รศ. ดร. ภญ. อรุณพร อิฐรัตน์   
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2) ดร. วุฒิ วุฒิธรรมเวช คลินิกธรรมเวชแพทย์แผนไทย (3) พทป. 
จิตรณิญาณ์  ฐิติปัญญรัตน์ อุปนายกสภาการแพทย์แผนไทย และ (4) พทป. สุภาวดี ตั้งจิตรเจริญ รองเลขาธิการสภา
การแพทย์แผนไทย 

๓) การน าเสนอผลงานวิชาการ  
๓.๑) นวัตกรรมต ารับสมุนไพรสูตรใหม่ในการดูแลไขมันในเลือดด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีนและแผน 

ปัจจุบัน  โดย ศ. คลินิก พจ. นพ. ภาสกิจ วัณนาวิบูล อาจารย์ประจ าวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 
มหาวิทยาลัยรังสิต  

๓.๒) การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการฝังเข็มแบบกระตุ้นด้วยมือกับการฝังเข็มแบบกระตุ้นด้วยไฟฟ้าในผู้ป่วย   
ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง โดย ศ. คลินิก พจ. นพ. ภาสกิจ วัณนาวิบูล อาจารย์ประจ าวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 
มหาวิทยาลัยรังสิต  

๓.๓) Efficacy of Rtsa-byugs Massage Oil Versus Diclofenac Gel in Relieving Knee Pain in 
Osteoarthritis Patients โดย Mr. Dorji Nidup วิทยาลยัแพทยศาสตรน์านาชาติจุฬาภรณ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
  

 ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย แพทย์ แพทย์แผนจีน แพทย์แผนไทย เภสัชกร พยาบาล และผู้สนใจ 
จ านวน 140 คน(เป้าหมาย 100 คน) ความรู้ความเข้าใจก่อนการประชุมฯ ร้อยละ 56.60 เพ่ิมขึ้นหลังการ
ประชุมฯ คิดเป็นร้อยละ 78.11 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 84.53 (เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕) 
การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 82.05   
 

๕. งบประมาณ  
    ๕.1 งบด าเนินงาน 194,517.20 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่ พันห้าร้อยสิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์) จาก
งบประมาณที่ได้รับ 196,537.93 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสามสตางค์)  
    ๕.๒ เงินลงทะเบียน 183,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)  
หมายเหตุ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเริ่มต้น จ านวน 260,000 บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ปรับลด 
จ านวน 63,462.07 บาท (หกหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบสองบาทเจ็ดสตางค์)  



-๔- 
 

7. ผลลัพธ์  ได้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนางานด้านการแพทย์แผนดั้งเดิมทั้งในประเทศ 

      และต่างประเทศ  

 

รูปกิจกรรมในโครงการ 

   

  

 


