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กำหนดกำร
โครงกำร พลิกโฉมเชียงใหม่สู่กำรเป็นเมืองอัจฉริยะ เมืองแห่งไมซ์ เมืองแห่งสตำร์ทอัพ
และเมืองนวัตกรรมกำรแพทย์ และสุขภำพ
งบพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
กิจกรรมหลักที่ 1 เชียงใหม่เมืองสุขภำพภูมิปัญญำไทย Chiang Mai Thai Wisdom Medicopolis
กิจกรรมที่ 1.1 กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนคลินิกกำรแพทย์แผนไทย 100 คน
ระหว่ำงวันที่ 27 – 31 สิงหำคม 2564
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (สำหรับวิทยำกร และคณะทำงำน)
ผ่ำนระบบ Zoom Cloud Meeting (ผู้เข้ำรับกำรอบรม)
วันที่ 27 สิงหำคม 2564
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-09.00 น. แนะนำวิธีจัดอบรมผ่ำนระบบ Zoom Cloud Meeting
โดย ภก. พลแก้ว วัชระชัยสุรพล
หัวหน้ำกลุ่มงำนกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ภญ. อัญชญำ ดุจจำนุทัศน์
กลุ่มงำนกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงใหม่
09.00-10.30 น. อภิปรำย หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อกำรพัฒนำคลินิกกำรแพทย์แผนไทยให้ยั่งยืน
โดย 1. อำจำรย์โจน จันได พันพรรณ บ้ำนดิน โจน จันได (วิทยำกรคนที่ 1)
2. อำจำรย์พิเชษฐ โตนิติวงศ์ บริษัท ธรรมธุรกิจ วิสำหกิจเพื่อสังคมจำกัด (วิทยำกรคนที่ 2)
ผู้ดำเนินกำรอภิปรำย อำจำรย์วัลลภ เผ่ำพนัส สมำพันธ์กำรแพทย์แผนไทยล้ำนนำ (วิทยำกรคนที่ 3
10.45-12.15 น. อภิปรำย โคกหนองนำโมเดล สำหรับคลินิกกำรแพทย์แผนไทยตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง
โดย 1. อำจำรย์โจน จันได พันพรรณ บ้ำนดิน โจน จันได (วิทยำกรคนที่ 1)
2. อำจำรย์พิเชษฐ โตนิติวงศ์ บริษัท ธรรมธุรกิจ วิสำหกิจเพื่อสังคมจำกัด (วิทยำกรคนที่ 2)
ผู้ดำเนินกำรอภิปรำย อำจำรย์วัลลภ เผ่ำพนัส สมำพันธ์กำรแพทย์แผนไทยล้ำนนำ (วิทยำกรคนที่ 3)
12.15-13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-14.00 น. พิธีเปิดกำรอบรมฯ
โดย นำยชัชวำลย์ ฉำยะบุตร รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ ประธำนในพิธี
ภก.พลแก้ว วัชระชัยสุรพล ผู้แทนนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กล่ำวรำยงำน
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14.00-15.30 น. ประชุมกลุ่ม กำรนำโคกหนองนำโมเดล ประยุกต์กับองค์ควำมรู้แพทย์แผนไทย ในกำรจัดบริกำรคลินิก
กำรแพทย์แผนไทย (แบ่งเป็น 5 กลุ่ม)
กลุ่ม 1 โดย
1. อำจำรย์กิตติ กิตติจำรุวงศ์ สมำคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่ (วิทยำกรคนที่ 4)
2. อำจำรย์ทิฐิกร ลำเจียกหอม วิทยำลัยเทคโนโลยีเมโทร (วิทยำกรคนที่ 5)
กลุ่ม 2 โดย
1. อำจำรย์วัลลภ เผ่ำพนัส สมำพันธ์กำรแพทย์แผนไทยล้ำนนำ (วิทยำกรคนที่ 3)
2. อำจำรย์พงษ์วิภำ เทวีลำภรณ์ วิทยำลัยเทคโนโลยีเมโทร (วิทยำกรคนที่ 6)
กลุ่ม 3 โดย
1. นำยรักศักดิ์ อิทธิเดช แพทย์แผนไทย เตชสิทธิ์คลินิกกำรแพทย์แผนไทย (วิทยำกรคนที่ 7)
2. อำจำรย์ชญำญ์รัฏฐ์ คุณยศยิ่ง วิทยำลัยเทคโนโลยีเมโทร (วิทยำกรคนที่ 8)
กลุ่ม 4 โดย
1. รศ.ดร. พำณี ศิริสะอำด คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (วิทยำกรคนที่ 9)
2. นำงสำวศิรินภำ สุขสำรำญ วิทยำลัยเทคโนโลยีเมโทร (วิทยำกรคนที่ 10)
กลุ่ม 5 โดย
1. รศ.ดร. ไชยวัฒน์ ไชยสุต คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (วิทยำกรคนที่ 11)
2. นำยธีรดำ ลุงวิ วิทยำลัยเทคโนโลยีเมโทร(วิทยำกรคนที่ 12)
15.30-17.00 น. ประชุมกลุ่ ม กำรน ำโคกหนองนำโมเดล ประยุกต์กับองค์ควำมรู้แพทย์แผนไทย ในกำรจัดบริกำรคลิ นิก
กำรแพทย์แผนไทย (ต่อ) (แบ่งเป็น 5 กลุ่ม)
กลุ่ม 1 โดย
1. อำจำรย์กิตติ กิตติจำรุวงศ์ สมำคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่(วิทยำกรคนที่ 4)
2. อำจำรย์สมบัติ ลุงติ วิทยำลัยเทคโนโลยีเมโทร (วิทยำกรคนที่ 13)
กลุ่ม 2 โดย
1. อำจำรย์วัลลภ เผ่ำพนัส สมำพันธ์กำรแพทย์แผนไทยล้ำนนำ (วิทยำกรคนที่ 3)
2. อำจำรย์พงษ์วิภำ เทวีลำภรณ์ วิทยำลัยเทคโนโลยีเมโทร (วิทยำกรคนที่ 6)
กลุ่ม 3 โดย
1. นำยรักศักดิ์ อิทธิเดช แพทย์แผนไทย เตชสิทธิ์คลินิกกำรแพทย์แผนไทย(วิทยำกรคนที่ 7)
2. อำจำรย์ชญำญ์รัฏฐ์ คุณยศยิ่ง วิทยำลัยเทคโนโลยีเมโทร (วิทยำกรคนที่ 8)
กลุ่ม 4 โดย
1. รศ.ดร. พำณี ศิริสะอำด คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (วิทยำกรคนที่ 8)
2. นำงสำวศิรินภำ สุขสำรำญ วิทยำลัยเทคโนโลยีเมโทร (วิทยำกรคนที่ 10)
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กลุ่ม 5 โดย
1. รศ.ดร. ไชยวัฒน์ ไชยสุต คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่(วิทยำกรคนที่ 11)
2. นำยธีรดำ ลุงวิ วิทยำลัยเทคโนโลยีเมโทร (วิทยำกรคนที่ 12)
17.00-17.45 น. นำเสนอผลกำรประชุมกลุ่ม กำรนำโคกหนองนำโมเดล ประยุกต์กับองค์ควำมรู้แพทย์แผนไทย ในกำร
จัดบริกำรคลินิกกำรแพทย์แผนไทย
วันที่ 28 สิงหำคม 2564
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.30 น. บรรยำย หลักกำรแพทย์แผนไทยสำหรับภำวะกำรระบำดของโรคโควิด 19
โดย นำยแพทย์จักรำวุธ เผือกคง ผู้อำนวยกำรสถำบันกำรแพทย์แผนไทย(วิทยำกรคนที่ 14)
10.45-12.15 น. บรรยำย หลักกำรแพทย์แผนไทยสำหรับภำวะกำรระบำดของโรคโควิด 19
โดย นำยแพทย์จักรำวุธ เผือกคง ผู้อำนวยกำรสถำบันกำรแพทย์แผนไทย (วิทยำกรคนที่ 14)
12.15-13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-13.30 น. บรรยำย สมุนไพรในตำรับยำแผนไทยตำมคัมภีร์ตักศิลำสำหรับภำวะกำรระบำดของโรคโควิด 19
เรื่องยำกระทุ้งพิษไข้
โดย อำจำรย์กิตติ กิตติจำรุวงศ์ สมำคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่ (วิทยำกรคนที่ 4)
13.30 -14.00 น. บรรยำย สมุนไพรในตำรับยำแผนไทยตำมคัมภีร์ตักศิลำสำหรับภำวะกำรระบำดของโรคโควิด 19
เรื่อง ยำแปรไข้
โดย อำจำรย์กิตติ กิตติจำรุวงศ์ สมำคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่ (วิทยำกรคนที่ 4)
14.00-14.30 น. บรรยำย สมุนไพรในตำรับยำแผนไทยตำมคัมภีร์ตักศิลำสำหรับภำวะกำรระบำดของโรคโควิด 19
เรื่อง ยำครอบไข้
โดย อำจำรย์วัลลภ เผ่ำพนัส สมำพันธ์กำรแพทย์แผนไทยล้ำนนำ (วิทยำกรคนที่ 3)
14.30-15.00 น. บรรยำย สมุนไพรในตำรับยำแผนไทยตำมคัมภีร์ตักศิลำสำหรับภำวะกำรระบำดของโรคโควิด 19
เรื่อง ยำประสะผิว
โดย นำยรักศักดิ์ อิทธิเดช แพทย์แผนไทย เตชสิทธิ์คลินิกกำรแพทย์แผนไทย (วิทยำกรคนที่ 7)
15.00-15.30 น. บรรยำย สมุนไพรในตำรับยำแผนไทยสำหรับภำวะกำรระบำดของโรคโควิด 19
เรื่อง ยำแก้ไขอื่นๆ
โดย อำจำรย์กิตติ กิตติจำรุวงศ์ สมำคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่(วิทยำกรคนที่ 4)
15.45-17.15 น. ฝึกปฏิบัติกำร กำรใช้ตำรับยำแผนไทยตำมคัมภีร์ตักศิลำสำหรับภำวะกำรระบำดของโรคโควิด 19 (แบ่งเป็น 5
กลุ่ม โดยมี case study)
กลุ่มที่ 1 โดย 1. รศ. ดร. พำณี ศิริสะอำด คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่(วิทยำกรคนที่ 9)
2.นำงสำวเรณุกำ เลำวือ แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร โรงพยำบำลสันป่ำตอง
(วิทยำกรคนที่ 15)
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กลุ่มที่ 2 โดย 1. อำจำรย์วัลลภ เผ่ำพนัส สมำพันธ์กำรแพทย์แผนไทยล้ำนนำ(วิทยำกรคนที่ 3)
2. นำงสำวสิตำนัน หน่อไชยวงค์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร โรงพยำบำลสำรภี
(วิทยำกรคนที่ 16)
กลุ่มที่ 3 โดย 1. นำย พิสิษฐ์ จินำติ แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร รพ.สต.บ้ำนป่ำแดง(วิทยำกรคนที่ 17)
2. นำงสำวสุพรรณษำ ไชยภำพ แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร โรงพยำบำลแม่แตง
(วิทยำกรคนที่ 18)
กลุ่มที่ 4 โดย 1. นำยรักศักดิ์ อิทธิเดช แพทย์แผนไทย เตชสิทธิ์คลินิกกำรแพทย์แผนไทย(วิทยำกรคนที่ 7)
2. นำงสำวศรีพรรณ เลำหำง แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร โรงพยำบำลแม่อำย
(วิทยำกรคนที่ 19)
กลุ่มที่ 5 โดย 1. อำจำรย์กิตติ กิตติจำรุวงศ์ สมำคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่(วิทยำกรคนที่ 4)
2. นำงสำวกัญญ์นัทนันท์ ยอดเรือน แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร(วิทยำกรคนที่ 20)
โรงพยำบำลไชยปรำกำร
วันที่ 29 สิงหำคม 2564
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.30 น. บรรยำย กำรใช้กัญชำทำงกำรแพทย์แผนไทย
โดย นำยแพทย์จักรำวุธ เผือกคง ผู้อำนวยกำรสถำบันกำรแพทย์แผนไทย(วิทยำกรคนที่ 14)
10.45-12.15 น. บรรยำย กำรใช้กัญชำทำงกำรแพทย์แผนไทย
โดย นำยแพทย์จักรำวุธ เผือกคง ผู้อำนวยกำรสถำบันกำรแพทย์แผนไทย(วิทยำกรคนที่ 14)
12.15-13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-13.30 น. บรรยำย สมุนไพรในตำรับยำที่เข้ำกัญชำตำมแนวทำงกำรแพทย์แผนไทย ตำรับศุขไสยำศน์
โดย อำจำรย์กิตติ กิตติจำรุวงศ์ สมำคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่ (วิทยำกรคนที่ 4)
13.30-14.00 น. บรรยำย สมุนไพรในตำรับยำที่เข้ำกัญชำตำมแนวทำงกำรแพทย์แผนไทย ตำรับริดสีดวงหนัก และโรคผิวหนัง
โดย นำยกิตติ กิตติจำรุวงค์ สมำคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่ (วิทยำกรคนที่ 4)
14.00-14.30 น. บรรยำย สมุนไพรในตำรับยำที่เข้ำกัญชำตำมแนวทำงกำรแพทย์แผนไทย ตำรับไพสำลี
โดย นำยกิตติ กิตติจำรุวงค์ สมำคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่ (วิทยำกรคนที่ 4)
14.30-15.00 น. บรรยำย สมุนไพรในตำรับยำที่เข้ำกัญชำตำมแนวทำงกำรแพทย์แผนไทย ตำรับแก้ลมแก้เส้น
โดย อำจำรย์วัลลภ เผ่ำพนัส สมำพันธ์กำรแพทย์แผนไทยล้ำนนำ(วิทยำกรคนที่ 3)
15.00-15.30 น. บรรยำย สมุนไพรในตำรับยำที่เข้ำกัญชำตำมแนวทำงกำรแพทย์แผนไทย ตำรับ นำมันกัญชำ
(ตำรับหมอเดชำ)
โดย นำยรักศักดิ์ อิทธิเดช แพทย์แผนไทย เตชสิทธิ์คลินิกกำรแพทย์แผนไทย (วิทยำกรคนที่ 7)
15.45-17.15 น. ฝึกปฏิบัติกำร กำรใช้ตำรับยำที่เข้ำกัญชำตำมแนวทำงกำรแพทย์แผนไทย
(แบ่งเป็น 5 กลุ่ม โดยมี case study)
กลุ่มที่ 1 โดย 1. รศ. ดร. พำณี ศิริสะอำด คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่(วิทยำกรคนที่ 9)
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กลุ่มที่ 2 โดย

กลุ่มที่ 3 โดย
กลุ่มที่ 4 โดย

กลุ่มที่ 5 โดย

2.นำงสำวเรณุกำ เลำวือ แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร โรงพยำบำลสันป่ำตอง
(วิทยำกรคนที่ 15)
1. นำงสำวสิตำนัน หน่อไชยวงค์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร โรงพยำบำลสำรภี
(วิทยำกรคนที่ 16)
2. นำงสำวสุพรรณษำ ไชยภำพ แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร โรงพยำบำลแม่แตง
(วิทยำกรคนที่ 18)
1. อำจำรย์วัลลภ เผ่ำพนัส สมำพันธ์กำรแพทย์แผนไทยล้ำนนำ(วิทยำกรคนที่ 3)
2. นำย พิสิษฐ์ จินำติ แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร รพ.สต.บ้ำนป่ำแดง(วิทยำกรคนที่ 17)
1. นำยรักศักดิ์ อิทธิเดช แพทย์แผนไทย เตชสิทธิ์คลินิกกำรแพทย์แผนไทย(วิทยำกรคนที่ 7)
2. นำงสำวศรีพรรณ เลำหำง แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร โรงพยำบำลแม่อำย
(วิทยำกรคนที่ 19)
1. อำจำรย์กิตติ กิตติจำรุวงศ์ สมำคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่(วิทยำกรคนที่ 4)
2. นำงสำวกัญญ์นัทนันท์ ยอดเรือน แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร(วิทยำกรคนที่ 20)
โรงพยำบำลไชยปรำกำร

วันที่ 30 สิงหำคม 2564
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.30 น. อภิปรำย หลักกำรวินิจฉัยโรคและตรวจสุขภำพผู้สูงอำยุตำมแนวทำงกำรแพทย์แผนไทย
โดย 1. อำจำรย์เนตรดำว ยวงศรี ผู้ดำเนินกำรสถำนพยำบำล คลินิกกำรแพทย์แผนไทยเนตรดำว
(วิทยำกรคนที่ 21)
2. นำงสำวพรพิมล เจริญสุข คลินิกกำรแพทย์แผนไทยเนตรดำว (วิทยำกรคนที่ 22)
ผู้ดำเนินกำรอภิปรำย นำงสำวสุจิรำ เกลื่อนถนอม คลินิกกำรแพทย์แผนไทยเนตรดำว (วิทยำกรคนที่ 23)
10.45-12.15 น. อภิปรำย หลักกำรวินิจฉัยโรคและตรวจสุขภำพผู้สูงอำยุตำมแนวทำงกำรแพทย์แผนไทย (ต่อ)
โดย 1. อำจำรย์เนตรดำว ยวงศรี ผู้ดำเนินกำรสถำนพยำบำล คลินิกกำรแพทย์แผนไทยเนตรดำว
(วิทยำกรคนที่ 21)
2. นำงสำวพรพิมล เจริญสุข คลินิกกำรแพทย์แผนไทยเนตรดำว (วิทยำกรคนที่ 22)
ผู้ดำเนินกำรอภิปรำย นำงสำวสุจิรำ เกลื่อนถนอม คลินิกกำรแพทย์แผนไทยเนตรดำว (วิทยำกรคนที่ 23)
12.15-13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-14.30 น. อภิปรำย หลักกำรวินิจฉัยโรคและตรวจสุขภำพผู้สูงอำยุตำมแนวทำงกำรแพทย์แผนไทย
โดย 1. อำจำรย์เนตรดำว ยวงศรี ผู้ดำเนินกำรสถำนพยำบำล คลินิกกำรแพทย์แผนไทยเนตรดำว
(วิทยำกรคนที่ 21)
2. นำงสำวพรพิมล เจริญสุข คลินิกกำรแพทย์แผนไทยเนตรดำว (วิทยำกรคนที่ 22)
ผู้ดำเนินกำรอภิปรำย นำงสำวสุจิรำ เกลื่อนถนอม คลินิกกำรแพทย์แผนไทยเนตรดำว (วิทยำกรคนที่ 23)
14.45-16.45 น.อภิปรำย หลักกำรวินิจฉัยโรคและตรวจสุขภำพผู้สูงอำยุตำมแนวทำงกำรแพทย์แผนไทย
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โดย 1. อำจำรย์เนตรดำว ยวงศรี ผู้ดำเนินกำรสถำนพยำบำล คลินิกกำรแพทย์แผนไทยเนตรดำว
(วิทยำกรคนที่ 21)
2. นำงสำวพรพิมล เจริญสุข คลินิกกำรแพทย์แผนไทยเนตรดำว (วิทยำกรคนที่ 22)
ผู้ดำเนินกำรอภิปรำย นำงสำวสุจิรำ เกลื่อนถนอม คลินิกกำรแพทย์แผนไทยเนตรดำว (วิทยำกรคนที่ 23)
วันที่ 31 สิงหำคม 2564
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.00 น. ชมวิดิทัศน์ ตำรับยำแผนไทยที่ควรมีไว้ประจำคลินิก สำหรับใช้รักษำโรคในกลุ่มผู้สูงอำยุ
1. กลุ่มเสริมภูมิคุ้มกัน ต้ำนไวรัส (มหำพิกัดแก้ในกองเสมหะ, นำมะขำมป้อม ฝำง)
2. กลุ่มทำงเดินทำงอำหำร (ยำระบำยเนือในฝักคูน, ยำธำตุนำแดง สูตร 1-2, ยำต้มกรดไหลย้อน, นำผึง ขมิน
รักษำโรคกระเพำะอำหำร)
3. กลุ่มแก้ปวดเมื่อย (คูนคำดข้อ)
4. กลุ่มโรคผิวหนัง (นำมันแก้แก้ แมลงกัดต่อย ยำทำริดสีดวงและโรคผิวหนัง)
5.กลุ่มเบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง (ใบสักลดนำตำล)
10.15-11.15 น. ประชุมกลุ่ม
11.15 -12.15 น. อภิปรำย สรุปองค์ควำมรู้แพทย์แผนไทยกับคลินิกแพทย์แผนไทย
โดย 1. อำจำรย์กิตติ กิตติจำรุวงค์ สมำคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่ (วิทยำกรคนที่ 4)
2. อำจำรย์วัลลภ เผ่ำพนัส สมำพันธ์กำรแพทย์แผนไทยล้ำนนำ (วิทยำกรคนที่ 3)
3. รศ. ดร. พำณี ศิริสะอำด คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่(วิทยำกรคนที่ 9)
ผู้ดำเนินกำรอภิปรำย ภก.พลแก้ว วัชระชัยสุรพล สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงใหม่
12.15-13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-14.30 น. อภิปรำย กำรใช้ตำรับยำแผนไทยที่ควรมีไว้ประจำคลินิกสำหรับใช้รักษำโรคในกลุ่มผู้สูงอำยุ
โดย 1. อำจำรย์เนตรดำว ยวงศรี ผู้ดำเนินกำรสถำนพยำบำล คลินิกกำรแพทย์แผนไทยเนตรดำว
(วิทยำกรคนที่ 21)
2. นำงสำวพรพิมล เจริญสุข คลินิกกำรแพทย์แผนไทยเนตรดำว (วิทยำกรคนที่ 22)
ผู้ดำเนินกำรอภิปรำย นำงสำวสุจิรำ เกลื่อนถนอม คลินิกกำรแพทย์แผนไทยเนตรดำว (วิทยำกรคนที่ 23)
14.45-16.45 น.อภิปรำย หลักกำรวินิจฉัยโรคและตรวจสุขภำพผู้สูงอำยุตำมแนวทำงกำรแพทย์แผนไทย
โดย 1. อำจำรย์เนตรดำว ยวงศรี ผู้ดำเนินกำรสถำนพยำบำล คลินิกกำรแพทย์แผนไทยเนตรดำว
(วิทยำกรคนที่ 21)
2. นำงสำวพรพิมล เจริญสุข คลินิกกำรแพทย์แผนไทยเนตรดำว (วิทยำกรคนที่ 22)
ผู้ดำเนินกำรอภิปรำย นำงสำวสุจิรำ เกลื่อนถนอม คลินิกกำรแพทย์แผนไทยเนตรดำว (วิทยำกรคนที่ 23)
14.45-16.45 น. อภิปรำย กำรใช้ตำรับยำแผนไทยที่ควรมีไว้ประจำคลินิกสำหรับใช้รักษำโรคในกลุ่มผู้สูงอำยุ (ต่อ)
โดย 1. อำจำรย์เนตรดำว ยวงศรี ผู้ดำเนินกำรสถำนพยำบำล คลินิกกำรแพทย์แผนไทยเนตรดำว
(วิทยำกรคนที่ 21)
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2. นำงสำวพรพิมล เจริญสุข คลินิกกำรแพทย์แผนไทยเนตรดำว (วิทยำกรคนที่ 22)
ผู้ดำเนินกำรอภิปรำย นำงสำวสุจิรำ เกลื่อนถนอม คลินิกกำรแพทย์แผนไทยเนตรดำว (วิทยำกรคนที่ 23)
14.45-16.45 น.อภิปรำย หลักกำรวินิจฉัยโรคและตรวจสุขภำพผู้สูงอำยุตำมแนวทำงกำรแพทย์แผนไทย
โดย 1. อำจำรย์เนตรดำว ยวงศรี ผู้ดำเนินกำรสถำนพยำบำล คลินิกกำรแพทย์แผนไทยเนตรดำว
(วิทยำกรคนที่ 21)
2. นำงสำวพรพิมล เจริญสุข คลินิกกำรแพทย์แผนไทยเนตรดำว (วิทยำกรคนที่ 22)
ผู้ดำเนินกำรอภิปรำย นำงสำวสุจิรำ เกลื่อนถนอม คลินิกกำรแพทย์แผนไทยเนตรดำว (วิทยำกรคนที่ 23)
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โครงกำร พลิกโฉมเชียงใหม่สู่กำรเป็นเมืองอัจฉริยะ เมืองแห่งไมซ์ เมืองแห่งสตำร์ทอัพ
และเมืองนวัตกรรมกำรแพทย์ และสุขภำพ
งบพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
กิจกรรมที่ 1.2 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรรูปแบบกำรแพทย์ภูมิปัญญำไทยที่ใช้ในกำรบริกำรคลินิกแพทย์แผนไทย
ระหว่ำงวันที่ 6 -8 กันยำยน 2564 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (สำหรับวิทยำกร และคณะทำงำน)
ผ่ำนระบบ Zoom Cloud Meeting (ผู้เข้ำรับกำรอบรม)
วันที่ 6 กันยำยน 2564
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.30 น. อภิปรำย กำรประยุกต์องค์ควำมรู้ตำมรสยำเพื่อพัฒนำเป็นเมนูอำหำรตำมแนวทำงกำรแพทย์แผนไทย
โดย 1. อำจำรย์วัลลภ เผ่ำพนัส สมำพันธ์กำรแพทย์แผนไทยล้ำนนำ (วิทยำกรคนที่ 3)
2. อำจำรย์กิตติ กิตติจำรุวงศ์ สมำคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่ (วิทยำกรคนที่ 4)
ผู้ดำเนินกำรอภิปรำย รศ. ดร. ไชยวัฒน์ ไชยสุต คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่(วิทยำกรคนที่ 11)
10.45-12.15 น. อภิปรำย กำรจัดเมนูอำหำรต้ำนโรคในกลุ่ม NCD ตำมแนวทำงกำรแพทย์แผนไทย
โดย 1. อำจำรย์วัลลภ เผ่ำพนัส สมำพันธ์กำรแพทย์แผนไทยล้ำนนำ (วิทยำกรคนที่ 3)
2. อำจำรย์กิตติ กิตติจำรุวงศ์ สมำคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่ (วิทยำกรคนที่ 4)
ผู้ดำเนินกำรอภิปรำย รศ. ดร. ไชยวัฒน์ ไชยสุต คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่(วิทยำกรคนที่ 11)
12.15-13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-15.30 น. ประชุมกลุ่ม กำรจัดเมนูอำหำรต้ำนโรคในกลุ่ม NCD ตำมแนวทำงกำรแพทย์แผนไทย
โดยมี 5 ฐำน เวียนฐำนๆละ 30 นำที
เสนอตำรับอำหำรต้ำนโรคโดยใช้พืชผักสมุนไพรในท้องถิ่นมำทำอำหำรต้ำนโรคที่สำมำรถหำได้ง่ำย
(โดยใช้รสและสรรพคุณของพืชผักเป็นหลัก)
ฐำนที่ 1 กลุ่มโรคควำมดันโลหิตสูง กลุ่มโรคไขมันในเลือดสูง
โดย 1.นำงสำววัชรำภรณ์ ไชยมณเฑียร สมำพันธ์กำรแพทย์แผนไทยล้ำนนำ (วิทยำกรคนที่ 24)
2.นำงสำวนีรนุช ทองเลำะ แพทย์แผนไทย โรงพยำบำลแม่วำง(วิทยำกรคนที่ 25)
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ฐำนที่ 2 กลุ่มโรคกรดไหลย้อน กลุ่มโรคริดสีดวงทวำร/ท้องผูก
โดย 1.นำยรักศักดิ์ อิทธิเดช แพทย์แผนไทย เตชสิทธิ์คลินิกกำรแพทย์แผนไทย (วิทยำกรคนที่ 7)
2.นำงสำวปวีณำ จันทำพูน แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร โรงพยำบำลเชียงดำว (วิทยำกรคนที่ 26)
ฐำนที่ 3 กลุ่มโรคเบำหวำน กลุ่มโรคไตเสื่อม
โดย 1.นำยสุพจน์ บุตรวัตร สมำคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่ (วิทยำกรคนที่ 27)
2.นำย พิสิษฐ์ จินำติ แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร รพ.สต.บ้ำนป่ำแดง (วิทยำกรคนที่ 17)
ฐำนที่ 4 กลุ่มโรคภูมิแพ้อำกำศ กลุ่มโรคไข้หวัด/ไข้หัวลม
โดย 1.นำงเยำวลักษณ์ รมหิรัญ สมำคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่ (วิทยำกรคนที่ 28)
2.นำยณัฐพล ขันแข่งบุญ แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร (วิทยำกรคนที่ 29)
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนต้นเกว๋น
ฐำนที่ 5 กลุ่มโรคเก๊ำท์ กลุ่มโรคมะเร็ง
โดย 1.นำยวิษณุ แก้ววิชัย สมำคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่ (วิทยำกรคนที่ 30)
2.นำงสำวกัญญ์นัทนันท์ ยอดเรือน แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร โรงพยำบำลไชยปรำกำร
(วิทยำกรคนที่ 20)
15.30-15.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
15.45-16.45 น. บรรยำยสรุปอภิปรำยสรุป กำรประยุกต์องค์ควำมรู้ตำมรสยำเพื่อพัฒนำเป็นเมนูอำหำร และกำรจัด
เมนูอำหำรต้ำนโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อตำมแนวทำงกำรแพทย์แผนไทย
โดย 1. นำงสำววัชรำภรณ์ ไชยมณเฑียร สมำพันธ์กำรแพทย์แผนไทยล้ำนนำ (วิทยำกรคนที่ 24)
2. อำจำรย์กิตติ กิตติจำรุวงค์ สมำคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่ (วิทยำกรคนที่ 4)
3. อำจำรย์วัลลภ เผ่ำพนัส สมำพันธ์กำรแพทย์แผนไทยล้ำนนำ (วิทยำกรคนที่ 3)
ผู้ดำเนินกำรอภิปรำย ภก.พลแก้ว วัชระชัยสุรพล สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 7 กันยำยน 2564
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.30 น. อภิปรำย หลักกำรปรุงยำตำมแนวทำงกำรแพทย์แผนไทย
โดย 1. อำจำรย์วัลลภ เผ่ำพนัส สมำพันธ์กำรแพทย์แผนไทยล้ำนนำ (วิทยำกรคนที่ 3)
2. อำจำรย์กิตติ กิตติจำรุวงศ์ สมำคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่ (วิทยำกรคนที่ 4)
ผู้ดำเนินกำรอภิปรำย รศ.ดร. ไชยวัฒน์ ไชยสุต คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่(วิทยำกรคนที่ 11)
10.45-12.15 น. อภิปรำย กำรวิเครำะห์รสของตำรับยำตำมแนวทำงกำรแพทย์แผนไทย
โดย 1. อำจำรย์วัลลภ เผ่ำพนัส สมำพันธ์กำรแพทย์แผนไทยล้ำนนำ (วิทยำกรคนที่ 3)
2. อำจำรย์กิตติ กิตติจำรุวงศ์ สมำคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่ (วิทยำกรคนที่ 4)
ผู้ดำเนินกำรอภิปรำย รศ.ดร. ไชยวัฒน์ ไชยสุต คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (วิทยำกรคนที่ 11)
12.00-13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-15.30 น. ฝึกปฏิบัติกำร กำรวิเครำะห์รสของตำรับยำแผนไทย
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ฝึกปฏิบัติกำร 5 ฐำน เวียนฐำนๆละ 40 นำที
รสยำ 9 รสส่งผลต่อรสประธำน 3 รส
ฐำนที่ 1 รสสมุนไพรเดี่ยว รสขม คือ ขมร้อน ขมเย็น ขมสุขุม และ รสเผ็ดร้อน คือ เผ็ดร้อนร้อน เผ็ดร้อน
เย็น เผ็ดร้อนสุขุม
โดย
1.นำงสำววัชรำภรณ์ ไชยมณเฑียร สมำพันธ์กำรแพทย์แผนไทยล้ำนนำ (วิทยำกรคนที่ 24)
2.นำงสำวนีรนุช ทองเลำะ แพทย์แผนไทย โรงพยำบำลแม่วำง (วิทยำกรคนที่ 25)
ฐำนที่ 2 รสสมุนไพรเดี่ยว รสหวำนคือ หวำนร้อน หวำนเย็น หวำนสุขุม และรสฝำด คือ ฝำดร้อน
ฝำดเย็น ฝำดสุขุม
โดย 1.นำยรักศักดิ์ อิทธิเดช แพทย์แผนไทย เตชสิทธิ์คลินิกกำรแพทย์แผนไทย (วิทยำกรคนที่ 7)
2.นำงสำวปวีณำ จันทำพูน แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร โรงพยำบำลเชียงดำว (วิทยำกรคนที่ 26)
ฐำนที่ 3 รสสมุนไพรเดี่ยว รสเปรี้ยว เปรี้ยวร้อน เปรี้ยวเย็น เปรี้ยวสุขุม และรสเค็ม คือ เค็มร้อน
เค็มเย็น เค็มสุขุม
โดย 1.นำยสุพจน์ บุตรวัตร สมำคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่ (วิทยำกรคนที่ 27)
2.นำย พิสิษฐ์ จินำติ แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร รพ.สต.บ้ำนป่ำแดง (วิทยำกรคนที่ 17)
ฐำนที่ 4 รสสมุนไพรเดี่ยว รสมัน คือ มันร้อน มันเย็น มันสุขุม และรสเมำเบื่อ คือ เมำเบื่อร้อน
เมำเบื่อเย็น เมำเบื่อสุขุม
โดย 1.นำงเยำวลักษณ์ รมหิรัญ สมำคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่ (วิทยำกรคนที่ 28)
2.นำยณัฐพล ขันแข่งบุญ แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร (วิทยำกรคนที่ 29)
ฐำนที่ 5 รสสมุนไพรเดี่ยว รสหอมเย็น คือ หอมร้อน หอมเย็น หอมสุขุม และรสยำตำมตำรับยำไทย
โดย 1.นำยวิษณุ แก้ววิชัย สมำคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่ (วิทยำกรคนที่ 30)
2.นำงสำวกัญญ์นัทนันท์ ยอดเรือน แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร โรงพยำบำลไชยปรำกำร
(วิทยำกรคนที่ 20)
15.30-15.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
15.45-16.45 น. อภิปรำยซักถำมทั่วไป
วันที่ 8 กันยำยน 2564
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.30น. อภิปรำย องค์ควำมรู้ในกำรดูแลผู้สูงอำยุตำมแนวทำงกำรแพทย์แผนไทย
โดย 1. อำจำรย์วัลลภ เผ่ำพนัส สมำพันธ์กำรแพทย์แผนไทยล้ำนนำ(วิทยำกรคนที่ 3)
2. อำจำรย์กิตติ กิตติจำรุวงศ์ สมำคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่ (วิทยำกรคนที่ 4)
ผู้ดำเนินกำรอภิปรำย รศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (วิทยำกรคนที่ 11)
10.30-10.45 น. สันทนำกำร
10.45-11.00 น. เผยแพร่ควำมรู้รสยำ
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11.00–12.00น. อภิปรำย องค์ควำมรู้ในกำรดูแลผู้สูงอำยุตำมแนวทำงกำรแพทย์แผนไทย
โดย 1. อำจำรย์วัลลภ เผ่ำพนัส สมำพันธ์กำรแพทย์แผนไทยล้ำนนำ(วิทยำกรคนที่ 3)
2. อำจำรย์กิตติ กิตติจำรุวงศ์ สมำคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่ (วิทยำกรคนที่ 4)
ผู้ดำเนินกำรอภิปรำย รศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (วิทยำกรคนที่ 11)
12.15-13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-15.30 น. กำรเวียนฐำน 5 ฐำน ๆละ 30 นำที
ฐำนที่ 1 บรรยำย หัตถเวชในกำรดูแลผู้สูงอำยุตำมแนวทำงกำรแพทย์แผนไทย
กำรย่ำงยำ และ กำรสุมยำ ร้อน/เย็น
โดย
นำยวิษณุ แก้ววิชัย สมำคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่(วิทยำกรคนที่ 30)
ฐำนที่ 2 บรรยำย หัตถเวชในกำรดูแลผู้สูงอำยุตำมแนวทำงกำรแพทย์แผนไทยกำรทับหม้อเกลือ
นวดโกยมดลูก และกำรอบสมุนไพร
โดย
นำงเยำวลักษณ์ รมหิรัญ สมำคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่(วิทยำกรคนที่ 28)
ฐำนที่ 3 บรรยำย หัตถเวชในกำรดูแลผู้สูงอำยุตำมแนวทำงกำรแพทย์แผนไทย
กำรนั่งถ่ำน และและกำรเช็ดแหก
โดย นำยณัชพล เต๋จ๊ะ โรงพยำบำลอมก๋อย(วิทยำกรคนที่ 31)
ฐำนที่ 4 บรรยำย หัตถเวชในกำรดูแลผู้สูงอำยุตำมแนวทำงกำรแพทย์แผนไทย
กำรพอกตำ และกำรพอกเข่ำ ร้อน/เย็น
โดย
นำงสำวกนกนุช ทวีวงศ์ สมำคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่ (วิทยำกรคนที่ 32)
ฐำนที่ 5 บรรยำย หัตถเวชในกำรดูแลผู้สูงอำยุตำมแนวทำงกำรแพทย์แผนไทย
กำรเผำยำ และกำรตอกเส้น
โดย นำยสุพจน์ บุตรวัตร สมำคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่(วิทยำกรคนที่ 33)
15.30-15.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
15.45-16.45 น. อภิปรำยซักถำมทั่วไป

