โครงการอบรมอาจารยแพทยจีน ปการศึกษา 2559
หลักการและเหตุผล
การแพทยแผนจีนไดเขามาสูประเทศไทยพรอมการเดินทางอพยพของชาวจีนโพนทะเลมาหลายรอยปแลว
จนใน
ปจจุบนั การแพทยแผนจีน ไดเปนที่นิยมและแพรหลายไปทั่วประเทศไทย เนื่องจากเห็นผลการรักษาไดอยางรวดเร็ว ปราศจาก
สารเคมีและใชตนทุนในการรักษานอย จนกระทั่งป พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติไดดําเนินการเปดหลักสูตร
การแพทยแผนจีน ระดับปริญญาตรีขึ้นเปนแหงแรกของประเทศไทย โดยรวมมือกับมหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเซี่ยงไฮ รับ
นักศึกษาเขาศึกษาวิชาทางการแพทยแผนจีน จนถึงปจจุบนั มีสถาบันทีเ่ ปดสอนหลักสูตรทางการแพทยแผนจีนในประเทศไทยถึง
8 สถาบัน โดยที่อาจารยผูสอนวิชาทางการแพทยแผนจีนตองนําเขาจากประเทศจีนเปนสวนใหญ เนื่องจากยังขาดบุคลากรอาจารย
แพทยแผนจีนทีเ่ ปนชาวไทย ซึ่งมีอยูเปนจํานวนนอย และยังขาดประสบการณในการเรียนการสอนดานการแพทยแผนจีน ดวย
เหตุนี้ ตามความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเทียนจินและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเปนการเพิ่ม
ขีดความสามารถของอาจารยแพทยจีนที่สอนอยูตามสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
และการศึกษาตอเนื่องทางวิชาชีพของ
บุคคลากรทางการแพทยแผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและมหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเทียนจิน ภายใตการ
ดําเนินการของสถาบันขงจื่อการแพทยแผนจีน จึงไดจัดตัง้ โครงการอบรมอาจารยแพทยจีนในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
อบรมอาจารยแพทยจีนและผูประกอบวิชาชีพแพทยจีนในประเทศไทย ใหมคี วามรูในเรื่องของหลักการสอนวิชาทางการแพทย
แผนจีนใหกบั นักศึกษาและเขาใจในหลักการแพทยแผนจีนใหมากยิ่งขึ้น โดยวิทยากรรับเชิญจากมหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีน
เทียนจิน เนื้อหาการอบรม ประกอบดวยการแนะนําพื้นฐานความรูทางทฤษฎีศาสตรการแพทยแผนจีน แนวคิดและปรัชญาของ
ศาสตรการแพทยแผนจีน หลักการวินิจฉัยโรคของศาสตรการแพทยแผนจีน ลักษณะพิเศษของศาสตรการแพทยแผนจีน ระบบ
แนวคิดและหัวใจหลักของศาสตรการแพทยจีน ระบบการวินิจฉัยทางคลินิกของศาสตรการแพทยแผนจีน เปนตน
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อเสริมสรางความรูและทักษะการสอนใหแกอาจารยแพทยจนี
2. เพื่อกระตุนใหอาจารยสามารถดึงศักยภาพที่มีอยูมาปรับใชในการเรียนการสอน
3. เพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนสอนศาสตรการแพทยแผนจีนในวงการศึกษาไทย
4. เพื่อเผยแพรศาสตรความรูดานการแพทยแผนจีนใหเปนที่รูจักมากขึ้น
หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ
1. สถาบันขงจื่อการแพทยแผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2. คณะการแพทยแผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ประเภทของโครงการ
เปนโครงการทีด่ ําเนินการทุกป เปนโครงการบริการวิชาการแบบไมมีรายได
วิธีดําเนินการ
1. กําหนดวันจัดการอบรมความรูดานศาสตรการแพทยแผนจีน
2. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติและงบประมาณในการจัด

3. ประสานงานกับมหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีนในการเชิญวิทยากร
4. ประชาสัมพันธใหผูสนใจทราบและเปดรับสมัคร ทราบถึงกําหนดการอบรมและความจําเปนที่ตอ งเขารับการอบรม
5. จัดเตรียมเอกสารที่ใชในการอบรมและติดตอสถานที่
6. ดําเนินการจัดการบรรยายตามเนื้อหาและกรอบระยะเวลา
7. สรุปและประเมินผลการดําเนินการโครงการ
คุณสมบัตขิ องผูเขารับการอบรม
1. เปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ ของสถาบันการศึกษาที่เปดสอนในหลักสูตรการแพทยแผนจีน หรือ เปนผูท ี่
เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในหลักสูตรการแพทยแผนจีน
2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3. มีพื้นฐานความรูดานศาสตรการแพทยแผนจีน
4. มีความรูภาษาจีนในระดับดี
กลุมเปาหมาย
อาจารยแพทยจีนที่สอนอยูในสถาบันที่เปดสอนหลักสูตรการแพทยแผนจีน ในประเทศไทย
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1. จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนที่ตงั้ เปาหมายไว
2. แบบประเมินผลจากการสอบถามจากผูเขารวมโครงการ ดานการไดรับความรูท ี่ไดจากอบรม ไมนอยกวา รอยละ 3.51
3. คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอภาพรวมของจัดโครงการ คาเฉลี่ย ไมนอ ยกวา 3.51
ประวัติวิทยากร
1. ศาสตราจารย จง เฉียงเหวย
ศาสตราจารย จง เฉียงเหวย เขารับการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการแพทยแผนจีน ที่มหาวิทยาลัยการแพทยแผน
จีนเทียนจินในป ค.ศ.1978 และสําเร็จการศึกษาในป ค.ศ. 1983 จากนั้นไดเขาทํางานเปนอาจารยที่แผนกฝงเข็มและรมยา
มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเทียนจิน และไดเขาศึกษาตอระดับปริญญาโทในป ค.ศ. 1985-1988 ในสาขาการฝงเข็มและรมยา
กับอาจารยผูมีชื่อเสียงโดงดังมากในประเทศจีน ณ ขณะนั้น จากนั้นทานไดรับตําแหนงอาจารยประจําวิทยาลัยนานาชาติและ
อาจารยประจําภาควิชาพื้นฐานการแพทยแผนจีนตามลําดับ ในระหวางที่ทําหนาที่เปนอาจารยสอนหนังสือนั้น ทานไดให
ความสําคัญกับการพัฒนาระบบการเรียนการสอนเปนอยางมาก มีการวิจัยแบงระดับองคความรูท างการแพทยแผนจีน เพื่อนําไปสู
แนวทางการพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เขาถึงและเขาใจไดงา ย นอกจากนี้ ทานยังใหความสําคัญกับงานวิจัยเกี่ยวกับพื้นฐาน
การแพทยแผนจีนอีกดวย ปจจุบัน ศาสตราจารย จง เฉียงเหวย ดํารงตําแหนงเปนอาจารยทปี่ รึกษาใหกับนักศึกษาปริญญาโท
และดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันขงจื่อการแพทยแผนจีนฝายจีน ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2. ศาสตราจารย ดร. เมิ้ง จิ่ง เหยียน
ปจจุบนั ดํารงตําแหนงคณบดีคณะการแพทยแผนจีน มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเทียนจิน ศ.ดร.เมิ้ง สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเทียนจิน ในป ค.ศ.1986 และ ค.ศ.1989 ตามลําดับ
ภายใตการดูแลของ ศาสตราจารย เกา จิน เลี่ยง ศาสตราจารยผเู ชี่ยวชาญในการรักษาโรคทีเ่ กี่ยวกับทางเดินอาหาร ทางการแพทย

แผนจีน จากนั้นเดินทางไปศึกษาตอในระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยมิยาซากิ ประเทศญี่ปนุ และสําเร็จการศึกษาปริญญาเอก
ดาน oncomolecularbiology หลังจากนั้นกลับมาทํางานที่มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเทียนจิน ทั้งดานงานสอนและงานวิจัย
ทางศาสตรการแพทยแผนจีน ดานทฤษฎีศาสตรการแพทยแผนจีน และการรักษาโรคทางเดินอาหารดวยศาสตรการแพทยแผนจีน
ศาสตราจารย ดร. เมิ้ง จิ่ง เหยียน ไดรับทุนวิจัยมากมาย อาทิเชน จาก the Major State Basic Research Developmnet
Program of China 2 โครงการ, จาก National Natural Science Foundation of China 2 โครงการ และ จาก Ministry of Education
of China or Tianjin province มากกวา 10 โครงการ โดย ศ.เมิ้งและลูกศิษย มีงานวิจัยที่ลงตีพิมพในวารสารการแพทยแผนจีนแลว
มากกวา 85 เรื่อง ใน 5 ปทผี่ านมา
ในดานการรักษาโรค ศาสตราจารย ดร. เมิ้ง จิ่ง เหยียน มีประสบการณในการรักษาผูปวยมาแลว 26 ป โดยมีความ
ชํานาญในการรักษาโรคทีเ่ กี่ยวกับระบบทางเดินอาหารหลากหลายโรค
เวลาและสถานที่
วันจันทรที่ 19 มิถุนายน 2560 ถึง วันศุกรที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30-16.30น. ณ บรรยาย 3 ชั้น 3 อาคารอํานวยการ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
การสมัคร
เปดรับสมัครตัง้ แตวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560 โดยไมเสียคาใชจายใดๆ ยกเวนคาที่พักขณะการ
อบรมที่ผอู บรมจะตองรับผิดชอบเอง
กําหนดการ
วันจันทร ที่ 19 มิถุนายน 2560
8.30 น. – 9.00 น. ลงทะเบียน
9.00 น.
- ผูอํานวยการสถาบันขงจื่อการแพทยแผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กลาวรายงาน
- พิธีเปดการอบรมอาจารยแพทยจีน ปการศึกษา 2559
โดย คณบดีคณะการแพทยแผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
9.30 น.
การบรรยายเรื่อง พื้นฐานความรูทางทฤษฎีศาสตรการแพทยแผนจีน（中医学导论）
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.
การบรรยายเรื่อง แนวคิดและปรัชญาของศาสตรการแพทยแผนจีน （中医学的哲学思想）
16.00 น.
จบการอบรม
วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2560
8.30 น. – 9.00 น. ลงทะเบียน
9.00 น.
การบรรยายเรื่อง หลักการวินิจฉัยโรคของศาสตรการแพทยแผนจีน 1 中医学的辩证思维方法 1）
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.
การบรรยายเรื่องหลักการวินิจฉัยโรคของศาสตรการแพทยแผนจีน 2 （中医学的辩证思维方法 2)
16.00 น.
จบการอบรม

วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2560
8.30 น. – 9.00 น. ลงทะเบียน
9.00 น.
การบรรยายเรื่อง ลักษณะพิเศษของศาสตรการแพทยแผนจีน 1 （中医学的基本特点 1）
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.
การบรรยายเรื่อง ลักษณะพิเศษของศาสตรการแพทยแผนจีน 2 （中医学的基本特点 2）
16.00 น.
จบการอบรม
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560
8.30 น. – 9.00 น. ลงทะเบียน
9.00 น.
การบรรยายเรื่อง ระบบแนวคิดและหัวใจหลักของศาสตรการแพทยจีน 1 （中医学的核心思想体
系 1）
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.
การบรรยายเรื่อง ระบบแนวคิดและหัวใจหลักของศาสตรการแพทยจีน 2 （中医学的核心思想体
系 2）
16.00 น.
จบการอบรม
วันศุกร ที่ 23 มิถุนายน 2560
8.30 น. – 9.00 น. ลงทะเบียน
9.00 น.
การบรรยายเรื่อง ระบบการวินจิ ฉัยทางคลินิกของศาสตรการแพทยแผนจีน 1 （中医学的临床辨
证体系 1）
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.
การบรรยายเรื่อง ระบบการวินจิ ฉัยทางคลินิกของศาสตรการแพทยแผนจีน 2 （中医学的临床辨
证体系 2）
16.00 น.
จบการอบรม

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูเขารวมไดเรียนรูทักษะและเทคนิคในการสอนศาสตรการแพทยแผนจีน
2. ผูเขารวมนําความรูที่ไดรับไปพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
3. สถาบันขงจื่อการแพทยแผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเปนที่รจู ักมากขึ้น

แบบตอบรับการเขารวมโครงการอบรมอาจารยแพทยจีน ปการศึกษา 2559
วันจันทรที่ 19 มิถุนายน 2560 ถึง วันศุกรที่ 23 มิถุนายน 2560
เวลา 8.30-16.30น. ณ บรรยาย 3 ชั้น 3 อาคารอํานวยการ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่อ – นามสกุล ผูเขาอบรม (นาย/นาง/นางสาว) ..............................................................................................
2. สังกัด..................................................................................................................................................................
3. เลขทีใ่ บประกอบวิชาชีพฯ พจ............
(กรุณาเขียนใหชดั เจน เพื่อการจัดทําประกาศนียบัตร)
ที่อยู ....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
โทรศัพท/โทรศัพทมือถือ ............................................................................................โทรสาร .............................
4. ประเภทอาหาร  ปกติ
 มังสวิรัติ
 อิสลาม
5. ที่พัก
 ไมประสงคจะพักแรม/หาทีพ่ ักเอง
 โรงแรมศรีวารี พาวิลเลี่ยน
โรงแรมศรีวารี พาวิลเลี่ยน เปนโรงแรมของมหาวิทยาลัย อยูภายในสวนตอขยายของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ ไมไกลจากสถานที่อบรม มีคาใชจายสําหรับคาที่พักตอ 1 คืน รวมอาหารเชา ดังนี้
 พัก 1 คน/หอง ราคา 1,300 บาท
 พัก 2 คน/หอง ราคา 650 บาท/คน
หากทานมีความประสงคจะพักทีโ่ รงแรมศรีวารี พาวิลเลี่ยน ทานสามารถโทรจองหรือสอบถามรายละเอียดของ
โรงแรมไดทหี่ มายเลข 02-713-8181
กรุณาสงแบบตอบรับนี้ มาใหคณะการแพทยแผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ทางหมายเลยโทรสาร

02-312-6479 หรือทาง อีเมล : tcmhcu@gmail.com
หากมีขอสงสัยโปรดติดตอ คุณกุลนันทร โทร. 02-312-6300 ตอ 1108 หรือ 02-312-6479 หรือที่อีเมล
tcmhcu@gmail.com
หมายเหตุ
* รับสมัครจํานวนจํากัดเพียง 40 ที่นั่ง สงวนสิทธิ์สําหรับผูสมัครกอน
* ประกาศนียบัตรจะมอบใหกบั ผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ สาขาการแพทยแผนจีนเทานัน้

