
 

 

ท่ี สนผ. ๘/๒๕๖๕-๐๐๑               สมาคมนวัตกรรมการแพทย/ผสมผสาน 

                  ๒๓๔ หมู7 ๕ ต.สนามจันทร/   

                  อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม   

 

๑  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

 

เร่ือง ประชาสัมพันธ/งานอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาทักษะทางเวชปฏิบัติของแพทย/แผนไทย 

ดOานกัญชาทางการแพทย/แผนไทยแบบผสมผสาน สำหรับผูOปRวยเฉพาะราย (รุ7นท่ี ๒) 

เรียน แพทย1เวชปฏิบัติ แพทย1แผนไทย เจ>าหน>าท่ีสาธารณสุข และผู>สนใจท่ัวไป 

ส่ิงท่ีส7งมาดOวย กำหนดการ จำนวน ๒ แผ7น  
 

       ดOวยสมาคมนวัตกรรมการแพทย/ผสมผสาน (INMA) ร7วมกับ ศูนย/บ7มเพาะดOานนวัตกรรม (ศูนย/ IIC) ไดOดำเนินโครงการ

เป_ดศูนย/ฝaกอบรมและศูนย/ถ7ายทอดนวัตกรรมการแพทย/ผสมผสาน ข้ึน ณ ช้ัน ๑ โรงแรมเฮอร/มิเทจ ถนนทOาวสุระ ตำบลในเมือง 

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีเปjาหมายท่ีจะเปkนศูนย/แห7งการยกระดับสมรรถนะและเพ่ิมขีดความสามารถใหO

บุคลากรทางการแพทย/ การสาธารณสุข นักวิจัยและผูOประกอบการ ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล7าง ควบคู7กับศูนย/ใน

ภูมิภาคอ่ืนๆ 

       การขOางตOน สมาคมฯ ไดOกำหนดจัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะทางเวชปฏิบัติของแพทย/แผนไทย 

ดOานกัญชาทางการแพทย/แผนไทยแบบผสมผสาน สำหรับผูOปRวยเฉพาะราย (รุ7นท่ี 2)  ระหวJางวันท่ี ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕  

ณ ศูนย1ฝPกอบรมและศูนย1ถJายทอดนวัตกรรมการแพทย1ผสมผสาน ช้ัน G โรงแรมเฮอร1มิเทจ ถนนท>าวสุระ ตำบลในเมือง อำเภอ

เมือง จังหวัดนครราชสีมา ตามกำหนดการแนบมาดOวยแลOว 

       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและขอเชิญร7วมกิจกรรมตามวันเวลาสถานท่ีดังกล7าวและขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

(นายแพทย/วินัย  วิริยกิจจา) 

นายกสมาคมนวัตกรรมการแพทย/ผสมผสาน 

 

 

ด"วนที่สุด 
 



 

 

กำหนดการอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาทักษะทางเวชปฏิบัติของแพทย@แผนไทย 

ดCานกัญชาทางการแพทย@แผนไทยแบบผสมผสาน สำหรับผูCปFวยเฉพาะราย (รุJนท่ี 2) 

ระหว%างวันท่ี 27-28 สิงหาคม 2565   

ณ  ศูนย<ถ%ายทอดนวัตกรรมการแพทย<ผสมผสาน Cannabiz One  โรงแรม เฮอร<มิเทจ จังหวัดนครราชสีมา 

โดยสมาคมนวัตกรรมการแพทย<ผสมผสาน INMA 

************************************************************* 

วันเสาร(ท่ี 27 สิงหาคม 2565   

08.00 - 08.30  ลงทะเบียน   

08.30 - 09.00 พิธีเป_ดงาน 

โดย  นายแพทย@วินัย วิริยกิจจา  

นายกสมาคมนวัตกรรมการแพทย<ผสมผสาน  

9.00 – 10.30 น. บรรยาย เร่ือง สารออกฤทธ์ิท่ีสำคัญในกัญชา และระบบเอนโดแคนนาบินอยด@ 

โดย นส.สุนิศา โสบกระโทก 

 เจbาพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

10.30 – 10.45 น. พัก รับประทานอาหารว%าง 

10.45 – 11.15 น. บรรยาย เร่ือง การเพาะปลูกและการเก็บเก่ียวกัญชาทางการแพทย@แผนไทย 

และ  การเก็บรักษาสมุนไพรสำหรับการปรุงยาใหCกับผูCปFวยเฉพาะราย 

โดย  อาจารย@ณัฐชรัตน@ กฤตธน  

ประธานกรรมการศูนย<บ%มเพาะดbานนวัตกรรม 

11.15 – 12.00 น. ศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนความคิดเห็น : เขCาเย่ียมชมแปลงกัญชา 

แปลงปลูกกัญชามาตรฐานการวิจัยและพัฒนาผลิตกัญชาคุณภาพ 

 คลินิกกัญชาทางการแพทย<ตbนแบบ และอาหารผลิตภัณฑ<จากกัญชา 

โดย นส.สุนิศา โสบกระโทก 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. บรรยาย เร่ือง ตำรับยาแผนไทยท่ีมีกัญชาผสมอยูJ 16 ตำรับ 

โดย  อาจารย@อำไพ ชัยชลทรัพย@ พท. และคณะ 

กรรมการสภาการแพทย<แผนไทย 2564  หัวหนbาสถาบันบbานมณีรินทร< 

14.00 – 15.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง แนวทางการปรุงยาสำหรับผูCปFวยเฉพาะราย ตำรับ ยาสุขไสยาศน@ 

ยาแกCนอนไมJหลับหรือยาแกCไขCผอมเหลือง ยาแกCโรคจิต  

โดย  ดร.ฐนโรจน@ โรจนกุลเสฏฐ@  

 กรรมการสภาการแพทย<แผนไทย 2564   
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15.00– 15.15 น.  พัก รับประทานอาหารว%าง 

15.15 –17.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง แนวทางการปรุงยา ขCอควรระวังและวิธีการแกCป_ญหา 

สำหรับผูCปFวยเฉพาะราย ตำรับน้ำมันสน่ันไตรภพ ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง 

โดย  อาจารย@อำไพ ชัยชลทรัพย@ พท. และคณะ 

กรรมการสภาการแพทย<แผนไทย 2564  หัวหนbาสถาบันบbานมณีรินทร< 

18.00 - 20.00 น. รับประทานอาหารเย็น และ กิจกรรมนันทนาการ 

ณ Cannabis Park  (ชุดเขียว/ธีมกัญชา) 

 

************************************************************* 

 

วันอาทิตย(ท่ี 28 สิงหาคม 2565   

09.00 – 10.30 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง แนวทางการปรุงยา ขCอควรระวังและวิธีการแกCป_ญหา 

สำหรับผูCปFวยเฉพาะราย ตำรับยาไพสาลี  ยาทัพยาธิคุณ ยาอไภยสาลี  

ยาไฟอาวุธ ยาแกCสัณฑฆาต กลJอนแหCง 

โดย  อาจารย@อำไพ ชัยชลทรัพย@ พท. และคณะ 

กรรมการสภาการแพทย<แผนไทย 2564  หัวหนbาสถาบันบbานมณีรินทร< 

10.30 – 10.45 น. พัก รับประทานอาหารว%าง 

10.45– 12.00น. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง แนวทางการปรุงยา ขCอควรระวังและวิธีการแกCป_ญหา 

สำหรับผูCปFวยเฉพาะราย ตำรับยาแกCลมแกCเสCน ยาแกCลมเนาวนารีวาโย ยาทำลายพระสุเมรุ 

โดย  ดร.ฐนโรจน@ โรจนกุลเสฏฐ@  

 กรรมการสภาการแพทย<แผนไทย 2564   

12.00 – 13.00 น.  พัก รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง แนวทางการปรุงยา ขCอควรระวังและวิธีการแกCป_ญหา 

สำหรับผูCปFวยเฉพาะราย ตำรับยาอัคคินีวคณะ ยาอัมฤตโอสถ ยาแกCลมข้ึนเบ้ืองสูง 

โดย  อาจารย@อำไพ ชัยชลทรัพย@ พท. และคณะ 

กรรมการสภาการแพทย<แผนไทย 2564  หัวหนbาสถาบันบbานมณีรินทร< 

14.00 – 15.00 น. บรรยายพิเศษหัวขCอ “การสรCางแผนธุรกิจจัดต้ังและเปgดใหCบริการคลินิกกัญชาทาง

การแพทย@”  โดย ศูนย@บJมเพาะดCานนวัตกรรม IIC และ เรเมด้ี แคนน@ 

15.00 – 15.15 น. พัก รับประทานอาหารว%าง 

15.15 – 16.00 น. ป_ดการอบรมเชิงปฎิบัติการ 

โดย  นายแพทย@เทวัญ  ธานีรัตน@ 

รองอธิบดีกรมการแพทย@แผนไทยและการแพทย@ทางเลือก  

 

 

================================== Farewell  ================================= 
ลงทะเบียน

SCAN  ME

ปรุงยาไทยที่มีกัญชาเปนสวนผสม
วิธีทำน้ำมันตำรับกัญชา
การสั่งจายน้ำมันกัญชาอยางถูกกฎหมาย

Now!


