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ฉบับนี้มีอะไร ฉบับนี้มีอะไร 
๒ กฐินพระราชทาน โดยเสด็จพระราชกุศล โดยจังหวัด

อุบลราชธานี รวมกับ มลูนธิโิรงพยาบาล ๕๐ พรรษา 
มหาวชริาลงกรณ และโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา 
มหาวชริาลงกรณ ในพระสังฆราชูปถัมภฯ 
มูลนิธิฯ จัดรายการพิเศษฯ ชอง ๑๑  
ร.พ.๕๐ พรรษาฯ ไดรับงบประมาณจัดสรางอาคาร 
คสล.9 ชั้น 
ความกาวหนาในการกอสรางสถาบันวิจัยและพัฒนา
สมุนไพรไทยฯ 
มูลนิธิฯ จัดตั้งศูนยสุขภาพแพทยแผนไทยฯ 
เลขาธิการมูลนิธิฯ ไดรับหนังสืออนุญาตใหทำการ
ประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตรการแพทยแผนจีน 
ประจำป ๒๕๕๒ 
สาระขาว 
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Best wishes for a happy 
And Prosperous New year

(¾ÃÐ¾ÃËÁÇªÔÃÞÒ³) 
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 วนัเสารที ่๓๑ ตลุาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ พทุธสถาน 
พรหมวชริญาณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชริาลงกรณ บานปลาดกุ 
ตำบลไรนอย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยจงัหวดัอบุลราชธาน ี
รวมกบัมลูนธิโิรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชริาลงกรณ และโรงพยาบาล 
๕๐ พรรษา มหาวชริาลงกรณ ในพระสังฆราชูปถัมภฯ จัดพิธีทอดกฐิน
พระราชทานโดยเสด็จพระราชกุศลขึ้น มีวัตถุประสงค เพื่อ
ประชาสัมพันธและเผยแพรโครงการกอสรางโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ สถานพำนักพักฟนพระสงฆอาพาธ เฉลิม
พระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชริาลงกรณ และสถาบนัวจิยัและพฒันา
สมุนไพรไทย เฉลิมพระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ 
พรรษา ใหประชาชนไดรบัทราบและมสีวนรวมในการจดัสรางโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ เพื่อจัดหาทุนซื้ออุปกรณและครุภัณฑทางการ
แพทยที่จำเปนแกโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
สำหรับพระสงฆอาพาธ  
 การทอดกฐินพระราชทาน โดยเสด็จพระราชกุศล ถือเปน
ประเพณีของมูลนิธิฯ ที่มีการทอดกฐินพระราชทานฯ เปนประจำทุกป 
และในปนี้มี นายชวน ศิรินันทพร ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
เปนประธานในพิธีทอดกฐิน ตลอดจนขาราชการ กรรมการมูลนิธิฯ 
เจาหนาทีโ่รงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชริาลงกรณ และประชาชนใน 
พืน้ทีม่ารวมทอดกฐนิพระราชทาน โดยเสดจ็พระราชกศุล เปนจำนวนมาก 

 มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จัดรายการ
พิเศษ “รวมน้ำใจอุปถัมภบำรุงโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิรา 
ลงกรณ” ขึน้เมือ่วนัจนัทรที ่๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลา ๒๒.๐๐ น. 
- ๒๔.๐๐ น. โดยมี ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค องคมนตรี ประธาน
อำนวยการรายการพิเศษฯ, นายวิทยา แกวภราดัย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข ประธานดำเนินงานรายการพิเศษฯ, นายแพทย
ปราชญ บุณยวงศวิโรจน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองประธาน
ดำเนินงานรายการพิเศษฯ และนายชวน ศิรินันทพร ผูวาราชการ
จังหวัดอุบลราชธานี รองประธานดำเนินงานรายการพิเศษฯ ซึ่ง
รายการพิเศษฯ ดังกลาว มีวัตถุประสงค เพื่อเปนการเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ ๕๗ พรรษา ในวันที่ ๒๘  
(อานตอหนา ๓) 
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(ตอจากหนา ๒ รายการพิเศษฯ) 
กรกฎาคม ๒๕๕๒ เพื่อเผยแพรโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่ง
โครงการฯ ดังกลาวแบงออกเปน ๓ สวน  
 - โครงการสวนที่ ๑ เปนโครงการจัดสรางโรงพยาบาล ๕๐ 
พรรษา มหาวชิราลงกรณ ขนาด ๔๐๐ เตียง เพื่อดูแลสุขภาพพระ
ภกิษ ุสามเณร และประชาชนในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ๑๙ จงัหวดั 
และยังเปนประโยชนแกประชาชนในชนบทตลอดทั้งประชาชนใน
ประเทศเพื่อนบานที่ใกลเคียง เชน ลาว กัมพูชา เวียดนาม 
 - โครงการสวนที่ ๒ โครงการจัดสรางสถานพำนักพักฟน
เฉลิมพระเกียรติ บนพื้นที่ ๓๔ ไร โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเปน
สถานที่ปฏิบัติธรรมของภิกษุ สามเณร ที่อาพาธ และประชาชน
ทั่วไป เปนสถานที่ใหคำปรึกษาและอบรมทางดานจิตใจของผูปวย
และประชาชน 
 - โครงการสวนที่ ๓ เปนโครงการจัดสรางสถาบันวิจัยและ
พัฒนาสมนุไพรไทย “เฉลมิพระเกยีรตมิหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 
๘๐ พรรษา” โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา 
และ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อเปนแหลงตนแบบ
ตัวอยางดานการเกษตรพอเพียง ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เพื่อ
เปนแหลงรวบรวมและอนุรักษพันธุไมสมุนไพรที่หายาก สมุนไพรที่มี
ประวัติรักษาโรค สมุนไพรที่ใชในทางสาธารณสุขมูลฐาน และ
สมุนไพรที่ประชาชนนิยมใชเปนสถานที่สำหรับปลูกเพาะพันธุกลาไม
สมุนไพรไทย และเปนที่สาธิตการทดลองใชสมุนไพรพื้นบาน เพื่อใช
ในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทยเพื่อบำบัดโรค และ
เปนแหลงทัศนศึกษาและเผยแพรแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการ
เกี่ยวกับประโยชนและโทษที่ควรระวังของสมุนไพรไทยตลอดจนการ
ใชสมุนไพรไทยใหถูกตองและปลอดภัยแกผูปวยและประชาชน บน
พื้นที่ ๓๒๐ ไร ที่สาธารณะหมูบานกระโสบ หมู ๔ ตำบลกระโสบ 
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และที่สำคัญใหประชาชนไดรับ
ทราบและมีสวนรวมในการจัดสรางโครงการเฉลิมพระเกียรติ และ
เพื่อจัดหาทุนซื้ออุปกรณและครุภัณฑทางการแพทยสำหรับพระภิกษุ
และสามเณรอาพาธ  
 รายการพิเศษฯ มีผูมีจิตศรัทธาสนใจโทรเขามารวมบริจาคใน
รายการพเิศษฯ เปนจำนวนมากแมวาจะอยูในชวงภาวะเศรษฐกจิตกตำ่

กต็าม โดยภายในรายการพเิศษฯ ประกอบดวย  
- สารคดีตางๆ  
 - คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิรา- 
ลงกรณ ถวายพระพร  
 - ประวัติความเปนมาและกิจกรรมมูลนิธิฯ 
 - สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร (ดานการแพทย)  
- ประธานอำนวยการ กลาวเปดงาน 
 - ฯพณฯ องคมนตรี (นายอำพล เสนาณรงค) 
- ประธานดำเนนิงานกลาวเชญิชวนประชาชนชมรายการพเิศษฯ 
 - นายวทิยา แกวภราดยั รฐัมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสขุ 
- รายการสัมภาษณ โดยจัดทำเปนวิดีทัศน ดังนี้ ;- 
 - กิจกรรมและผลงานมูลนิธิฯ 
 - พระพรหมวชิรญาณ ประธานมูลนิธิฯ กลาวถึงความ
กาวหนาโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
 - คุณชิดจันทร รุจิพรรณ นักแสดงชอง ๓ บอกถึงสรรพคุณ
สมุนไพร 
 - คุณอารยา เอฮารเกต นักแสดงชอง ๓ บอกถึงสรรพคุณ
สมุนไพร 
 - คุณพัชรินทร จัดกระบวนพล นักแสดงชอง ๓ บอกถึง
สรรพคุณสมุนไพร 
 - คุณฐากูร การทิพ นักแสดงชอง ๓ เชิญชวนรวมบริจาค 
 - คุณธนิดา กาญจนวัฒน นักแสดงชอง ๓ กลาวถึงสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ 
 - คุณการิน สตายุส นักแสดงชอง ๓ บอกถึงสรรพคุณ
สมุนไพร 
 - คุณธีรศักดิ์ พันธุจริยา นักแสดงชอง ๓ เชิญชวนรวม
บริจาค 
 - คุณสรินทร คารวุตม นักแสดงชอง 3 บอกถึงสรรพคุณ
สมุนไพร 
- รายการสัมภาษณสด 
 - ปลดักระทรวงสาธารณสขุ (นายแพทยปราชญ บณุยวงศวโิรจน 
 - ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายชวน ศิรินันทพร) 
(อานตอหนา ๔) 
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(ตอจากหนา ๓ รายการพิเศษฯ) 
- รายการแสดง 
 - นักรองกิตติมศักดิ์ประสานเสียง เพลงถวายพระพรชัย
มงคลแดพระองคสยามมกุฎราชกุมารและเพลงเจาฟาวชิราลงกรณ 
 - นักรองกิตติมศักดิ์ประสานเสียง เพลง สมุนไพรไทย 
 - การแสดงถวายพระพร จาก มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 
 - การแสดงถวายพระจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 - การแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 - นักรองกิตติมศักดิ์ ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศดีพรอม 
เพลงอาลัยรัก 
 - นักรองกิตติมศักดิ์ นายแพทยทนงสรรค สุธาธรรม เพลง
เสนหนาง 
 - นักรองกิตติมศักดิ์ ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา เพลง
นางฟายังอาย 

 โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ไดรับจัดสรร
งบประมาณจากกระทรวงสาธารณสขุในวงเงนิ ๓๒๐,๒๘๔,๐๐๐ บาท 
สำหรบัการกอสรางอาคารรกัษาพยาบาลผูปวย เปนอาคาร คสล. ๙ ชัน้ 
พื้นที่ใชสอยประมาณ ๒๑,๑๕๐ ตารางเมตร พรอมอุปกรณอาคาร 
ตามแบบเลขที่ ๑๐๒๒๐ จำนวน ๑ หลัง ภายในประกอบดวย  
 - หองประชุมใหญ หองสมุด หองทรงงาน หองพักขาราชการ 
(อานตอหนา ๕) 

âÃ§¾ÂÒºÒÅ õð ¾ÃÃÉÒ ÁËÒÇªÔÃÒÅ§¡Ã³ 
ä Œ́ÃÑº§º»ÃÐÁÒ³¨Ñ´ÊÃŒÒ§ÍÒ¤ÒÃÃÑ¡ÉÒ¼ÙŒ»†ÇÂ 
ÍÒ¤ÒÃ ¤ÊÅ. ù ªÑé¹ÊÓËÃÑº¾ÃÐÊ§¦ �ÍÒ¾Ò¸ 
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(ตอจากหนา ๔ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ) 
 - หอผูปวยใน ประกอบดวย หนวยอายุรกรรมชาย -หญิง -
สงฆ-หองพิเศษ, หนวยเครือขายบริการปฐมภูมิ, หนวยหองตรวจ
พิเศษเฉพาะโรคฯ, หนวยหองผาตัด จำนวน ๔ หอง, หนวย
ศลัยกรรมกระดกูชาย-หญงิ-สงฆ-หองพเิศษ, หนวยศลัยกรรมโรคไต
ชาย-หญงิ-สงฆ-หองพเิศษ, หนวยชนัสตูร-โลหติวทิยาตรวจเฉพาะทาง, 
หนวยกายภาพบำบัดชาย-หญิง-สงฆ-หองพิเศษ  
 ขณะนี้ไดมีการทำสัญญากอสรางตึก คสล. ๙ ชั้น กับ
หางหุนสวนจำกัด อุบลวรสิทธิ์กอสราง ตั้งแตวันที่ ๒๘ สิงหาคม 
๒๕๕๒ และกำลังดำเนินงานกอสรางอาคารดังกลาวและในวันที่  
๓ กันยายน ๒๕๕๒ ไดมีการปรับพื้นที่บริเวณงานกอสราง ถมดิน 
ยายเสาไฟฟา ตอกเสาเข็ม โดยเปนเสาเข็มเจาะ พรอมวางฐานราก
อาคาร ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการตอกเสาเข็ม  

¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒã¹¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ Ñ̈ÂáÅÐ
¾Ñ²¹ÒÊÁØ¹ä¾Ãä·Â “à©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃμ Ô  

ÁËÒÁ§¤Åà©ÅÔÁ¾ÃÐª¹Á¾ÃÃÉÒ øð ¾ÃÃÉÒ” 
 

 มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ไดดำเนิน
การกอสรางสถาบันวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทย “เฉลิมพระเกียรติ 
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา” บนพื้นที่สาธารณะ
กระโสบ ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 
๓๒๐ ไร โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา  
ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และมีพระชนมายุครบ ๘๕ พรรษา ในป 
๒๕๕๕ ซึ่งเปนปที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
มีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เพื่อ
เปนแหลงตนแบบตัวอยางดานการเกษตรพอเพียง ตามรอยเบื้อง
ยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เพื่อเปนแหลงรวบรวมและ
อนุรักษพันธุไมสมุนไพรที่หายาก สมุนไพรที่มีประวัติรักษาโรค
สมนุไพรทีใ่ชในทางสาธารณสขุมลูฐาน และสมนุไพรทีป่ระชาชนนยิมใช 
เปนสถานที่สำหรับปลูกเพาะพันธุกลาไมสมุนไพรไทย และเปนที่
สาธิตการทดลองใชสมุนไพรพื้นบาน เพื่อใชในโครงการศึกษาวิจัย
และพัฒนาสมุนไพรไทยเพื่อบำบัดโรค และเปนแหลงทัศนศึกษาและ
เผยแพรแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการเกี่ยวกับประโยชนและโทษที่
ควรระวังของสมุนไพรไทยตลอดจนการใชสมุนไพรไทยใหถูกตอง
และปลอดภัยแกผูปวยและประชาชน 
 ขณะนี้ไดมีการดำเนินการปรับปรุงถนนดินกวาง ๘ เมตร 
ไหลทาง ๒ เมตร ระยะทางยาวโดยรวมประมาณ ๓ กิโลเมตร และ
เตรยีมปรบัเปนถนน คสล. โดยไดรบัการสนบัสนนุจากนายกองคการ
บรหิารสวนจงัหวดัอบุลราชธาน ี สนบัสนนุงบประมาณป ๒๕๕๑-๒๕๕๓ 
และไดรับความอนุเคราะหจากหนวยพัฒนาเคลื่อนที่ ๕๖ ขุดสระ 
เก็บน้ำ จำนวน ๕ สระ กำลังดำเนินการขุดสระสวนหนาที่จะวาง
ศิลาฤกษ จำนวน ๒ สระ เพื่อเตรียมพื้นที่ในการวางศิลาฤกษ 
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 มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ไดจัดตั้ง
ศนูยสขุภาพแพทยแผนไทยพฒันาและแพทยทางเลอืกขึน้ ณ มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหบริการการตรวจวินิจฉัย
และการบำบดัรกัษาแกประชาชน โดยใชหลกัวทิยาศาสตรมาประยกุต
กบัแพทยแผนไทย และศาสตรแพทยแผนจนี ศนูยสขุภาพฯ ไดใหการ
บรกิารในการบำบดัรกัษา ทัง้การแพทยแผนไทยและศาสตรการแพทย
แผนจีน ดังนี้ 
 ๑. การบำบัดรักษา 
 เปนการบำบัดรักษาโดยใชวิทยาศาสตรการแพทยแผนไทย 
และ/หรือศาสตรการแพทยแผนจีน บำบัดตามอาการตางๆ เชน ปวด
ศีรษะ ปวดหลัง ปวดกลามเนื้อ คอ บา ไหล ปวดขา ปวดสะโพก 
อัมพฤกษ อมัพาต ขอแพลง หรือขอเขา (เขาเคล็ด) ฯลฯ โดยแพทย
แผนไทยและแพทยทางเลอืกทีม่คีวามชำนาญการและมปีระสบการณสงู 
 ๒. การนวดเพื่อสุขภาพ 
 เปนการนวดเพือ่บรรเทาอาการปวดเมือ่ยตามรางกาย ไดอยาง
ประสิทธิภาพ ลดอาการเกร็งของกลามเนื้อ ชวยกระตุนกลามเนื้อให
แข็งแรง ลดการติดขัดของกลามเนื้อขอกระดูกและการเพิ่มการไหล
เวียนของโลหิต 

ÁÙÅ¹Ô¸Ô Ñ̈´μ Ñé§ÈÙ¹Â�ÊØ¢ÀÒ¾ 
á¾·Â�á¼¹ä·Â¾Ñ²¹ÒáÅÐá¾·Â�·Ò§àÅ×Í¡ 

 ๓. การนวดประคบ 
 ลูกประคบซึ่งประกอบดวยสมุนไพรไทย ๙ ชนิด เชน ไพล 
ขมิ้น ตะไคร ใบมะขาม ใบสมปอย ไดถูกนำมาใชรวมกับการนวด
แผนไทย สมุนไพรที่ใชมีสรรพคุณลดอาการปวดตามขอ บรรเทา
อาการกลามเนื้อตึงตัว ลดอาการเคล็ดขัดยอกและลดอาการเหน็บชา 
เนื่องจากความรอนจะกระตุนทำใหระบบการไหลเวียนของโลหิตดี 
 ๔. การนวดประคบอโรมาปรับสมดุลหยินหยาง 
 การนวดอโรมา -ลูกประคบเปนการผสมผสานภูมิปญญาไทย
กับเทคนิคการนวดจากตางประเทศ ประกอบดวย การผอนคลาย
ดวยกลิ่นน้ำมันหอมระเหย ลดอาการกลามเนื้อตึงตัว ผอนคลาย
ความเมื่อยลา ชวยใหการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น บำรุงผิวพรรณ
และชวยใหผิวสดใส 
 ๕. การนวดศีรษะ คอ หลัง ไหล 
 ศีรษะ คอ หลัง และไหล เปนบริเวณที่ใชงานมาก ดังนั้น การ
นวดเนนเฉพาะบริเวณดังกลาว ซึ่งเหมาะสำหรับทานที่ขับรถ หรือนั่ง
ทำงานหนาคอมพิวเตอรเปนเวลานาน ซึ่งอาจสงผลทำใหเกิดการ
เจ็บปวดบริเวณคอ หลัง และไหลรวมถึงอาการปวดศีรษะได ดังนั้น 
การนวดเนนเฉพาะจุดจะชวยบรรเทาอาการตึงเครียด สงผลทำให
รูสึกผอนคลายยิ่งขึ้น 
 ๖. การนวดฝามือ 
 การใชมือเปนเวลานานๆ เชน การเขียนหนังสือ การพิมพ 
การวาด การแกะสลัก หิ้วของหนักๆ กวาดบานหรือเลนกีฬา เชน  
ตีเทนนิส ตีแบดมินตัน เปนตน การใชมือเปนเวลานานๆ ดังกลาว 
อาจสงผลทำใหเกิดการเจ็บปวดบริเวณมือหรือขอมือ ทำใหขอเคล็ด 
เสนเอ็นอักเสบ นิ้มมือซน นิ้วมือติด นิ้วชา ขอศอกอักเสบ การนวด
ฝามือจะชวยบังคับเลือดและความรอนเขาขอมือออกนิ้วมือกระตุน
การไหลเวียนโลหิต และลดอาการตึงของกลามเนื้อ (อานตอหนา ๗) 
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(ตอจากหนา ๖ มูลนิธิฯจัดตั้งศุนยสุขภาพฯ) 
 ๗. การนวดฝาเทา 
 ฝาเทาเปนสวนที่สำคัญโดยมีศูนยรวมของปลายเสนประสาท
ทัว่รางกาย การนวดฝาเทาดวยวธิกีารกดจดุจะชวยสะทอนพลงัทีส่วน
ตางๆ ของอวัยวะภายในรางกาย ชวยในการกระตุนการไหลเวียนของ
โลหติ และลดการตงึของกลามเนือ้ขารวมทัง้ทำใหเกดิสมดลุธรรมชาติ 
 ๘. การนวดตัวอโรมา (นวดน้ำมันหอมระเหย) 
 ศาสตรบำบัดดวยกลิ่นโดยใชน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจาก
ธรรมชาติ ผสมกับเทคนิคการนวด ชวยใหรางกายและจิตใจ
ผอนคลาย บรรเทาอาการเครียด ปรับสมดุล การทำงานของระบบ
ขจัดของเสียภายในรางกาย กระตุนการไหลเวียนโลหิตและเสริม
สรางภูมิตานทาน 
 ๙. สปาเพื่อสุขภาพ 
 เปนการนวดเพื่อบำบัดดวยสมุนไพรธรรมชาติ ชวยกระตุน
ระบบประสาทและระบบการไหลเวียนของรางกายบรรเทาความ
ตงึเครยีดของกลามเนือ้สวนตางๆ และความปวดเมือ่ยลาของรางกาย 
 ๑๐. การฝงเข็ม 
 

àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃÁÙÅ¹Ô¸ÔâÃ§¾ÂÒºÒÅ õð ¾ÃÃÉÒ 
ÁËÒÇªÔÃÒÅ§¡Ã³ ä Œ́ÃÑºË¹Ñ§Ê×ÍÍ¹ØÞÒμ 
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 การฝงเข็มเปนวิธีการแทงเข็มเพื่อรักษาโรคดวยการใชเข็ม  
ซึ่งมีหลายขนาด แทงลงไปตรงตำแหนงของจุดฝงเข็มตามอวัยวะ
ตางๆ ของรางกาย โดยใชหลักการรักษาดวยศาสตรการแพทย
แผนจีน เข็มที่ใชในการฝงมีขนาดเล็กและบางมาก ไมมีสารหรือ
ยาชนิดใดเคลือบเข็มอยู เข็มที่ใชเปนเข็มใหมจะใชเพียงครั้งเดียว
แลวทิ้งไมนำกลับมาใชใหม 

 สมาคมแพทยแผนจีนในประเทศไทยและสมาคมศาสตรการ
แพทยแผนจนีรวมกบักองการประกอบโรคศลิปะ กรมสนบัสนนุบรกิาร
สขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ จดัทำโครงการสมัมนาการสงเสรมิจรรยา 
บรรณวชิาชพี ผูขอรบัหนงัสอือนญุาตใหบคุคลทำการประกอบโรคศลิปะ 
โดยอาศัยศาสตรการแพทยแผนจีนและพิธีมอบหนังสืออนุญาต โดย
มีวัตถุประสงค เพื่อใหแพทยแผนจีนที่ไดศึกษาจากบรรพบุรุษหรือมี
ประสบการณดวยการแพทยแผนจีนมาอยางยาวนาน ซึ่งมีความรู
หลากหลายไดเขาใจในจรรยาบรรณของการเปนแพทยจีน และใช
หลักการแพทยแผนจีนที่ถูกตอง เพื่อนำไปประยุกตใชในการรักษา
อยางมีคุณภาพ เพื่อใหผูขอรับหนังสืออนุญาตมีความพรอมในการที่
จะขอเขารับการประเมินความรูเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เปนผูประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยแผนจีน เพื่อใหแพทยแผน
จีนมีแนวทางการใหบริการที่ถูกตอง และมีจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
ในการใหบริการ เพื่อใหแพทยแผนจีนมีความรูดานกฎหมายและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ ในการนี้แพทยจีนสุขใจ พนิชศักดิ์พัฒนา 
เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เปนผูที่
สอบผานการทดสอบความรูผูขอหนังสืออนุญาตใหทำการประกอบ
โรคศิลปะโดยอาศัยศาสตรการแพทยแผนจีน ประจำป พ.ศ.๒๕๕๒ 
และไดเขารับหนังสืออนุญาตใบประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยศาสตร
การแพทยแผนจีนในครั้งนี้ดวย เลขที่ พจ.๓๑๓/๒๕๕๒ ผูที่ไดรับ
หนังสืออนุญาตใหทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตรการ
แพทยแผนจีนในประเทศไทย มีจำนวนทั้งสิ้น ๓๒๘ คน 



 มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
เลขที่ ๑๖๔๘ อาคารมหาเจษฎาบดินทร วัดยานนาวา  
ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐  โทร/โทรสาร ๐-๒๖๗๓-๙๙๔๐-๓ 

ชำระคาฝากสงเปนรายเดือน 
ใบอนุญาตพิเศษที่ 107/2547 

ปณจ.ยานนาวา 

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¡ÒÃºÃÔ¨Ò¤à§Ô¹ 
 

มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
ขอเชิญเปนเจาภาพสมทบทุนสรางสถาบันวิจัย และพัฒนาสมุนไพรไทย 

“เฉลิมพระเกียรติ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา”  
มีรายละเอียดดังนี้:  

พระพุทธเจาตรัสวา  
โย ภิกฺขเว มํ   อุปฏฐเหยฺย 
โส คิลานํ    อุปฏฐเหยฺย 

“ใครตองการอุปฏฐากตถาคต 
พึงกำหนดพยาบาลภิกษุไข” 
โดยพระพุทธพจนนี้ชี้ใหเห็นวา 

การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไขเจ็บ
ของพระสงฆเปนบุญกุศลยิ่ง คือ  

เทากับการไดอุปฏฐากพระองคทีเดียว 

 

 ๑. อาคารพิพิธภัณฑสมุนไพรแหงชาติ (๒ ชั้น) ใชงบประมาณดำเนินการ ๑๐ ลานบาท 
 ๒. อาคารวิจัยสมุนไพร (๓ ชั้น) ใชงบประมาณดำเนินการ ๑๕ ลานบาท ประกอบดวย 
  - วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพและเวชศาสตร - ผลิตและแปรรูปสมุนไพร ระดับอุตสาหกรรม 
 ๓. อาคารพัฒนาแพทยแผนไทย (๒ ชั้น) ใชงบประมาณดำเนินการ ๑๐ ลานบาท 
 ๔. อาคารพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพร (๒ ชั้น) ใชงบประมาณดำเนินการ ๑๐ ลานบาท 
 ๕. อาคารแสดง/จำหนายยาไทยและผลิตภัณฑสุขภาพ (๒ ชั้น) ใชงบประมาณดำเนินการ ๑๐ ลานบาท ประกอบดวย 
  - แสดงและจำหนายสินคา - เก็บสตอกสินคาสำเร็จรูป 
 ๖. อาคารพักเจาหนาที่ (๒ หลัง) ใชงบประมาณดำเนินการ ๕ ลานบาท 
 ๗. เตียงนอนลม ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

สนใจบริจาคไดที่ 
สำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

โทร.๐-๒๖๗๓-๙๙๔๐-๓   www.50amfh.org 

 ÍÒâÃ¤ÚÂ»ÃÁÒ ÅÒÀÒ   ¤ÇÒÁäÁ‹ÁÕâÃ¤à»š¹ÅÒÀÍÑ¹»ÃÐàÊÃÔ° 
 

ÊÒÃÐ¢‹ÒÇ 
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