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ประวัติการศึกษา 

 

2560 - 2563  
กุมารเวชศาสตรแผนจีน (ปริญญาโท) มหาวิทยาลัย
แพทยแผนจีนเมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

 

2555 - 2560  
แพทยแผนจีนบัณทิต (ปริญญาตรี) มหาวิทยาลัย
แพทยแผนจีนกรุงปกก่ิง สาธารณรฐัประชาชนจีน 
 

2554 – 2555  
Preparatory course for TCM undergraduate 
program Beijing University of Chinese Medicine, 
Beijing, China 
 

2553 – 2554  
Chinese for foreign students Beijing Jiaotong 
University and Beijing Language and Culture 
University, Beijing, China 
 

ความเช่ียวชาญและความสนใจ 
 

• ยาจีน ฝงเข็ม นวดทุยหนาเด็ก ครอบแกวรักษาและ
ปองกันโรคในเด็ก 
  

แพทยจีน ธนานนัต แสงวณิช  
อาจารย 

mailto:tananan.san@mahidol.ac.th


 

 

ประสบการณทางคลินิก  
 

1. อาการและโรคในเด็ก ยาจีน ฝงเข็ม นวดทุยหนาเด็ก  

• โรคสมาธิสั้น กลามเนื้อกระตุก (tic disorders) 
• จมูกอักเสบภูมิแพ หอบหืด เปนหวัดงาย (RRTI) 
• ภาวะปวดทองโดยไรโรค (FAP) ไมเจริญอาหาร ทองผูกเรื้อรัง 
• ปญหาการนอนหลับ รองไหกลางคืน ปสสาวะรดท่ีนอน 

2. อาการและโรคในผูใหญ ยาจีน ฝงเข็ม 

• กลุมอาการปวดกลามเนื้อและอาการชา  
• ปวดศีรษะไมเกรน ปวดประจําเดือน 
• ภูมิแพจมูกอักเสบ ผื่นลมพิษเรื้อรัง 
• กลุมอาการระบบทางเดินอาหาร ทองผูก ทองอืด ปวดทองงาย 
• นอนไมหลับ ออนเพลียเรื้อรัง 
• ความงาม 

 

ประสบการณการทํางาน 
 
2557 - 2558   ฝกงานในคลินิกประจํามหาวิทยาลัยแพทยแผนจีนกรุงปกก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
2559 – 2560  ฝกงานในโรงพยาบาลแพทยจีนในสังกัด มหาวิทยาลัยแพทยแผนจีน กรุงปกก่ิง  

สาธารณรฐัประชาชนจีน 
2560 - 2563   ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลแพทยแผนจีน มณฑลเจียงซู ในสังกัดมหาวิทยาลัยแพทยแผนจีน 

เมืองหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในแผนกกุมารเวชศาสตร (ผูปวยในและผูปวยนอก)  
แผนกฝงเข็ม และแผนกอายุรกรรมท่ัวไป 

2562  ฝกงานแผนกกุมารเวชศาสตร (ผูปวยนอก) โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศลานภาลัย 
สมุทรสงคราม 

2563 – ปจจุบัน  แพทยแผนจีนและผูชวยอาจารย  สถาบันแหงชาติ เ พ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
 
 
 



 

 

ผลงานดานวิชาการ 
 

1. รายงานผลงานวิชาการ หัวขอ “ประสบการณการใชการฝงเข็มและยาจีนในการรักษาโรคติกส (tic disorders) 
ในเด็กของ ศ.ดร.พจ. หันซินหมิน” (ภาษาจีน) ณ งานการประชุมวิชาการแพทยแผนจีนอาเซียน ครั้งท่ี 12 
กรุงเทพมหานคร 

2. รายงานผลงานวิชาการ เรื่องประสบการณการรักษาโรคสมาธิสั้นในเด็กของ ศจ.ดร .พจ. หันซินหมิน 
(ภาษาอังกฤษ) ณ งานการประชุมวิชาการการแพทยบูรณาการ ครั้งท่ี 1 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เชียงราย 

3. งานวิจัยระดับปริญญาโท หัวขอ: ประเมินผลการรักษาทางคลินิกของการใชตํารับยาจีนของ ศ.ดร.พจ.หันซินหมิน
รักษาภาวะปวดทองโดยไรโรคในเด็ก (Clinical observation on therapeutic effect of Removing 
Dampness and Regulating Qi-Flowing for Relieving Pain Decoction in Treatment of Childhood 
Functional Abdominal Pain) 

4. บทความตีพิมพ เรื่อง: ประสบการณการรักษาโรคสมาธิสั้นในเด็กของ ศ.ดร.พจ. หันซินหมิน (ภาษาจีน) วารสาร
กุมารเวชศาสตรแผนจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน  

5. บรรยายในหัวขอ “ประสบการณกุมารแพทยแผนจีนกับสังคมไทย” สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

งานในตําแหนงผูชวยอาจารยประจําสถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
มหาวิทยาลัยมหดิล 
 

1. บรรยายในหัวขอ “การใชองคความรูทางกุมารเวชศาสตรแผนจีนในคลินิก” ใหกับแพทยประจําบานสาขากุมาร
เวชและนักศึกษาแพทยของโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. หลักสูตรออนไลนการพัฒนาและคุมครองเด็กท่ีไดรับประสบการณเลวรายในชีวิต หัวขอ: ศาสตรพลังงานชีวิตแผน
จีน นวดทุยหนาเด็กดูแลสุขภาพสําหรับเด็กปฐมวัย 

3. รวมบรรยายในหลักสูตรออนไลนสําหรับเยาวชน โครงการวิทยาศาสตรเพ่ือการปองกันอุบัติภัยและโรคระบาดโค
วิด-19 

4. งานคลินิกเด็กและวัยรุน NICFD เปดใหบริการดานการแพทยแผนจีน คลินิกแพทยแผนจีนรักษาโรคเฉพาะทาง
กุมารเวช และโรคท่ัวไปในวัยรุน ผูใหญ และผูสูงอายุ 

5. บรรยายในหัวขอ “มองรางกายเด็กเปนธรรมชาติ ใหธรรมชาติชวยดูแลสุขภาพเด็ก” งานประชุมวิชาการ 2564: 
เด็กกับโรคขาดธรรมชาติ 

6. หลักสูตรอบรมออนไลน “ใสใจสุขภาพลูกนอย สรางสายสัมพันธครอบครัว ผานการนวดทุยหนาเด็กสําหรับเด็ก
ปฐมวัย” สําหรับพอแม/ผูปกครอง 

7. หลักสูตรอบรมออนไลนผาน zoom “ศาสตรแพทยแผนจีนเพ่ือการสงเสริมสุขภาพสําหรับเด็กปฐมวัยและเด็กวัย
เรียนชวงอายุ 2-12 ป” 

 

 



 

 

งานในตําแหนงผูชวยอาจารยประจําสถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
มหาวิทยาลัยมหดิล 
 

8. หลักสูตรนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาและคุมครองเด็ก รายวิชาการเรียนรูโดยนักปฏิบัติการการเลน หัวขอ: ฟนฟู
พลังงานชีวิตดวยการออกกําลังกายชี่กง(Qigong)สําหรับเด็ก และรายวิชานักปฏิบัติการดานการเรียนรูและการ
ดูแลเด็กปฐมวัย (ECLC provider) หัวขอ: การดูแลและสงเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยดวยศาสตรแพทยแผนจีน 

9. หลักสูตรอบรมผูดูแลเด็กในศตวรรษท่ี 21 หัวขอ: ศาสตรสุขภาพแผนจีนเพ่ือการดูแลเด็กปฐมวัย และการสงเสริม
การเรียนรูผานสุนทรียศาสตร หัวขอ: ศาสตรแพทยแผนจีนเพ่ือสงเสริมการเรียนรูในเด็กปฐมวัย 


