โครงการอบรมระยะสั้ นประจาปี 2561 การรักษาโรคกระดูกด้ วยศาสตร์ การแพทย์ จนี
หัวข้ อ “การใช้ ยาสมุนไพรจีนและหัตถการในการรักษาโรคทางกระดูก”
โดย Prof. Wang He Ming ผู้เชี่ยวชาญด้ านการรักษาโรคกระดูก
๑. หลักการและเหตุผล
ในปั จจุบนั การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่ “สังคมผูส้ ู งอายุ” หรื อ “Aged Society”
ปั จจุบนั ได้กลายเป็ นประเด็นปั ญหาที่ทวั่ โลกต่างให้ความสนใจ และคาดว่าจะยิ่งมีอตั ราสู งมากขึ้นใน
อนาคต ในสังคมที่มีผสู ้ ูงอายุจานวนมากปั ญหาหนึ่งที่จะตามมาก็คือ ปั ญหาสุขภาพนัน่ เอง เมื่อมีอายุมาก
ขึ้นสุ ขภาพจะเริ่ มเสื่ อ มโทรมและมี โรคต่างๆ เช่น โรคกระดูกพรุ น หมอนรองกระดูกเสื่ อ ม โรคไขข้อ
ต่างๆ เป็ นต้น และในวิถีชีวติ ของคนเรามีความสัมพันธ์กบั โรคทางกระดูกและไขข้ออย่างชัดเจน นัน่ จึง
เป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ทาให้คนในปั จจุบนั เจ็บป่ วยเป็ นโรคทางไขข้อ เสื่ อม โรคทางกระดู กสันหลัง ภาวะ
บาดเจ็บที่ต่างจากปั ญหากระดู ก ซึ่ งปั ญหาเหล่านี้ มักเป็ นปั ญหาที่กระทบต่อ การใช้ชีวิตประจาวันของ
คนเราอย่างมาก แต่ในปั จจุบนั ยังขาดแคลนบุคคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู ้ทางด้านการรักษาโรค
กระดูก ทาให้ไม่เพียงพอต่อผูท้ ี่มีปัญหาสุขภาพด้านโรคกระดูกต่างๆที่มีเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ดังนั้นทางคลินิก
จึงได้เล็งเห็นถึงปั ญหาทางสุ ขภาพของคนในยุคปั จจุบนั จึงได้จดั โครงการอบรมวิชาการทางด้าน “การ
รักษาโรคกระดูกด้วยศาสตร์ การแพทย์จีน ” เพื่อให้แพทย์สามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้และพัฒนา
เทคนิ คการรักษาให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น และยังเป็ นการเผยแพร่ ศาสตร์ดา้ นการแพทย์แผนจีนให้
เป็ นที่รู้จกั มากยิง่ ขึ้น
การรั ก ษาโรคกระดู ก ด้ว ยการแพทย์จี น เป็ นวิช าที่ ว่า ด้ว ยการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ภาวะอาการที่
เกี่ยวเนื่องกับกระดูก เอ็น กล้ามเนื้ อ ที่มีการบาดเจ็บและรวมไปถึงโรคต่างๆที่เกิดขึ้น ซึ่ งแผนกออร์โธปิ
ดิกส์แผนจีนนั้นมีประวัติอนั ยาวนานสื บทอดต่อกันมา และเป็ นส่ วนสาคัญส่ วนหนึ่ งของการแพทย์แผน
จีน ซึ่งมีตน้ แบบในการรักษาทางออร์โธปิ ดิกทั้งในประเทศจีนและทัว่ โลก
เพื่อคานึ งถึงปั ญ หาการรักษาโรคทางกระดูกและไขข้อ ซึ่ งนับวันจะทวีความรุ นแรงและเป็ น
ปั ญหาสาธารณสุขของประเทศ คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวจึงได้พจิ ารณาเห็นควรจัดการอบรมครั้ง
นี้ข้ นึ เพือ่ เพิม่ ศักยะภาพการรักษาให้แก่แพทย์จีน ตลอดจนเพือ่ ให้เป็ นทางเลือกในการรักษาแก่ประชาชน
ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพือ่ ให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ ความเข้าใจในการรักษาโรคกระดูกด้วยการแพทย์จีน
๒.๒ เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมสามารถนาความรู ้ที่ไ ด้มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพใน
การรักษา ลดระยะเวลาในการรักษา
๓. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์จีนหัวเฉียว มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ
๔.๑ นาย อร่ าม เอี่ยมสุรีย ์
ที่ปรึ กษา
ผูอ้ านวยการคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์จีนหัวเฉียว

๔.๒ แพทย์จีนสมชาย จิรพินิจวงศ์
ที่ปรึ กษา
รองผูอ้ านวยการด้านการแพทย์
๔.๓ รองศาสตราจารย์แพทย์จีนสมฤดี คงคาวิทูร
หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าฝ่ ายพัฒนาวิชาการและการฝึ กอบรม
๔.๔ แพทย์จีนอรกช มหาดิลกรัตน์
ผูด้ ูแลโครงการ
ผูช้ ่วยฝ่ ายวิชาการและฝึ กอบรม
๔.๕ แพทย์จีนเซ็งจุน้ แซ่ลี
ผูป้ ระสานงาน
๔.๖ แพทย์จีนวรพงศ์ ชัยสิงหาญ
ผูป้ ระสานงาน
๔.๗ นางสาวจุฑาพัฒน์ ปรี ยานนท์
ผูป้ ระสานงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและฝึ กอบรม
๕. คุณสมบัติผู้เข้ าอบรม
๕.๑ แพทย์จีน นักศึกษาแพทย์จีนและแพทย์แผนจีนที่ยงั ไม่มีใบประกอบโรคศิลป์ และแพทย์
แผนปั จจุบนั ที่สนใจ จานวน ๕๐ คน
๖. ระยะเวลา และกาหนดการอบรม
ใช้เวลาการอบรม ๑ วันทาการ ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๗. สถานที่จัดการอบรม
๗.๑ ห้องประชุม ชั้น ๘ ณ คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์จีนหัวเฉียว
๘. วิทยากร และหัวข้ อการอบรม
- ศาสตราจารย์ Wang He Ming （王和鸣教授）
หัวข้อ “การใช้สมุนไพรจีนและหัตถการในการรักษาโรคกระดูก”
๙. ผลที่คาดว่ าได้ รับ
ผูเ้ ข้ารับการอบรมจะได้เพิม่ พูนความรู ้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการรักษาโรคกระดูกด้วย
การแพทย์จีน เพือ่ นาความรู ้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษาต่อไป

กาหนดการโครงการอบรมการใช้ สมุนไพรจีนและหัตถการในการรักษาโรคกระดูก
โดยศาสตราจารย์ แพทย์ จีนหวัง เหอ หมิง (Prof. Wang He Ming)
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561
ณ ห้ องประชุมใหญ่ ชั้น 8 คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์ แผนจีนหัวเฉียว กรุงเทพฯ
——————————————————————
08.30 - 09.00 น. พิธีเปิ ด ประธานในพิธี ท่านอร่ าม เอี่ยมสุรีย ์ ผูอ้ านวยการคลินิกการประกอบโรค
ศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
09.00 - 10.45 น. การรักษาโรคข้อต่อด้วยแพทย์แผนจีน และการรักษาโรคกระดูกสันหลังด้วยแพทย์
แผนจีน
10.45 - 11.00 น. พักทานอาหารว่าง
11.00 - 12.00 น. สาธิตการรักษาในผูป้ ่ วยจริ ง
12.00 - 13.30 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง (ไม่มีจดั เตรี ยมไว้ให้)
13.30 - 14.30 น. หัตถการการจัดกระดูกสันหลังแบบหนานเส้าหลิน
14.30 - 14.45 น. พักทานอาหารว่าง
14.45 - 16.00 น. สาธิตการรักษาในผูป้ ่ วยจริ ง
16.00 น.

พิธีปิด

ขั้นตอนการสมัคร วิธีที่ 1 ด้ วยวิธีการกรอกแบบฟอร์ มออนไลน์
1. กรอกข้อมูลในลิงค์ที่แนบมา https://goo.gl/forms/BTC1mTnyCgomDkls1
2. ค่าสมัครแพทย์แผนจีน แพทย์แผนปั จจุบนั คนละ 1,000 บาท
นักศึกษาในหลักสูตรแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนจีนที่ยงั ไม่มีใบประกอบโรคศิลป์ ไม่มี
ค่าใช้จ่าย
3. สมัครโดยการโอนเงินเข้าสู่บญั ชีเท่านั้น
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขาพลับพลาไชย
ชื่อบัญชี ：คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉี ยว
เลขที่บัญชี ：057 – 235311 - 7
4. หลักฐานเพิม่ เติม
- นักศึกษาในหลักสูตรแพทย์แผนจีน แนบรู ปถ่ายหรื อสาเนาบัตรนักศึกษา พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
- แพทย์แผนจีน แพทย์แผนปั จจุบนั และแพทย์แผนจีนที่ยงั ไม่มีใบประกอบโรคศิลป์
แนบรู ปถ่ายหรื อสาเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
5. เมื่อกรอกข้อมูลการสมัครเรี ยบร้อยแล้ว ให้รออีเมล์ตอบกลับภายใน 3 วัน
ขั้นตอนการสมัคร วิธีที่ 2 ด้ วยวิธีการกรอกใบสมัครทั่วไป
1. ค่าสมัครแพทย์แผนจีน แพทย์แผนปั จจุบนั คนละ 1,000 บาท
นักศึกษาในหลักสูตรแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนจีนที่ยงั ไม่มีใบประกอบโรคศิลป์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
2. สมัครโดยการโอนเงินเข้าสู่บญั ชีเท่านั้น
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขาพลับพลาไชย
ชื่อบัญชี ：คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉี ยว
เลขที่บัญชี ：057 – 235311 - 7
3. แฟกซ์ใบลงทะเบียนตอบรับเข้าร่ วมงาน ใบ PAY-IN และเอกสารเพิม่ เติมในข้อ 4
มาที่เบอร์ 02-223-1251 หรื อถ่ายรู ปส่งมาที่อีเมล์ huachiewac@gmail.com
4. หลักฐานเพิม่ เติม
- นักศึกษาในหลักสูตรแพทย์แผนจีน แนบรู ปถ่ายหรื อสาเนาบัตรนักศึกษา พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
- แพทย์แผนจีน แพทย์แผนปั จจุบนั และแพทย์แผนจีนที่ยงั ไม่มีใบประกอบโรคศิลป์
แนบรู ปถ่ายหรื อสาเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
5. รออีเมล์ตอบกลับภายใน 3 วัน

ใบลงทะเบียนตอบรับเข้ าร่ วมงาน(ด้ วยวิธีทวั่ ไป)
การเผยแพร่ ความรู้ เกี่ยวกับศาสตร์ การแพทย์ แผนจีน
เรื่อง “การใช้ สมุนไพรจีนและหัตถการในการรักษาโรคกระดูก”
โดย ศาสตราจารย์ แพทย์ จีนหวัง เหอ หมิง (Prof. Wang He Ming)
แพทย์ จีนผู้เชี่ยวชาญด้ านการรักษาโรคกระดูกด้วยหัตถการแบบแพทย์ แผนจีนและแบบหนานเส้ าหลิน
จากมหาวิทยาลัยแพทย์ แผนจีนฝูเจีย้ น สาธารณรัฐประชาชนจีน
ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
ณ ห้ องประชุมใหญ่ ชั้น 8 คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์ แผนจีนหัวเฉียว (กรุงเทพฯ)

(นาย/นาง/นางสาว/นพ./พญ./พจ.)...........................................นามสกุล....................................................
เพศ □หญิง □ ชาย
สถานภาพ

อายุ.............ปี

วุฒิการศึกษาสูงสุด...................................

□แพทย์แผนจีน

□ แพทย์แผนปั จจุบนั

□นักศึกษา

□ แพทย์แผนจีนที่ยงั ไม่มีใบประกอบโรคศิลป์

เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์ (ถ้ามี)......................................
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้
.........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
สถานที่ทางาน (ถ้ามี)
............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ.................................................
อีเมล์.........................................................................
เบอร์แฟกซ์หมายเลข................................................

ประวัติวทิ ยากร

ศาสตราจารย์แพทย์จีนหวัง เหอ หมิง (Prof. Wang He Ming) มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนฝูเจีย้ น

ประวัติการทางาน
 ศาสตราจารย์ประจามหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนฝูเจี้ยน
 ดารงตาแหน่งระดับหัวหน้าแผนก
 อาจารย์ที่ปรึ กษานักศึกษาปริ ญญาเอก
ตาแหน่ งปัจจุบัน
 ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั โรคกระดูกประจามณฑลฝูเจี้ยน
 ประธานสมาคมผูเ้ ชี่ยวชาญโรคกระดูกสังกัดสหพันธ์แพทย์แผนจีนโลก
 ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมหัตถการทางการแพทย์แห่งไฮ่เสียหนานเส้าหลิน (海峡南少林)
รางวัลเกียรติคุณและการดารงตาแหน่ งในอดีต





รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนฝูเจี้ยน
ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั แพทย์แผนจีนประจามณฑลฝูเจี้ยน
ปี 1994 ได้รับเงินรางวัลพิเศษจากคณะรัฐมนตรี แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ปี 1997 รางวัลผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีความสามารถและทาคุณูปการโดดเด่นแห่งมณฑลฝูเจี้ยน จาก
กระทรวงแรงงานของสาธารณรัฐประชาชนจีน
 ปี 2007 ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมแพทย์แผนจีนแห่งประเทศจีนให้เป็ นแพทย์แผนจีน
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านโรคกระดูกที่มีชื่อเสียง
 ปี 2012 ได้รับการอนุมตั ิจากกรมการแพทย์แผนจีน กระทรวงสาธารณสุขให้จดั ตั้ง ห้อง
ปฎิบตั ิงานและถ่ายทอดองค์ความรู ้ของแพทย์จีนอาวุโสที่มีชื่อเสียงแห่งชาติหวางเหอหมิง และ
ห้องปฎิบตั ิงานและถ่ายทอดองค์ความรู ้ดา้ นเทคนิคหัตถการหนานเส้าหลินในการรักษาโรคทาง
กระดูก
 ปี 2013 ได้รับเกียรติคดั เลือกให้เป็ นแพทย์แผนจีนที่มีชื่อเสียงแห่งมณฑลฝูเจี้ยน
ความเชี่ยวชาญ : การจัดกระดูก การใช้หตั ถการในการจัดกระดูกสันหลัง และการใช้ยา
สมุนไพรจีนในการรักษาโรคกระดูกรวมถึงข้อต่อต่างๆ

