
โครงการอบรมวชิาการศาสตร์การแพทย์แผนจนีทางคลนิิก   มหาวทิยาลยัหัวเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ  คร้ังที ่4 
เร่ือง  “การรักษาโรคผวิหนัง และการเสริมความงาม ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจนี” 

ณ  ห้องสิริธารา   ศูนย์ปฏิบตักิารโรงแรม ศรีวารีพาวลิเลยีน 
มหาวทิยาลยัหัวเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ อ.บางพล ี จงัหวดัสมุทรปราการ 

 
หลกัการและเหตุผล 
 การแพทยแ์ผนจีนเป็นศาสตร์หน่ึงของการแพทยท์างเลือกในประเทศไทยท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก มีก าเนิดท่ี
ประเทศจีนมานานกวา่ 5,000 ปี   โดยมีหลกัฐานยนืยนัในการสืบทอดทฤษฎีต่างๆ  ทางการแพทยแ์ผนจีน ต่อเน่ืองกนัมาเป็น
เวลานาน  ในปัจจุบนัการแพทยแ์ผนจีนไดรั้บการยอมรับอยา่งแพร่หลาย ในประเทศจีนมีการสร้างโรงพยาบาลท่ีใหก้ารรักษา
ทางดา้นการแพทยแ์ผนจีนอยา่งเดียว และโรงพยาบาลท่ีมีการผสมผสานระหวา่งแพทยแ์ผนจีนกบัแพทยแ์ผนปัจจุบนั ทัง่ทุกเมือง
ของประเทศจีน ส าหรับในประเทศทางตะวนัตก แพทยแ์ผนจีนก็เป็นศาสตร์ท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งสูง เน่ืองจากเห็น
ผลการรักษาไดอ้ยา่งรวดเร็ว และปราศจากสารเคมีตกคา้งในร่างกาย  จนองคก์ารอนามยัโรคใหก้ารยอมรับผลการรักษาของ
ศาสตร์การแพทยแ์ผนจีน เช่นการฝังเขม็ วา่สามารถรักษาโรคไดเ้ห็นผลอยา่งชดัเจน ส่วนในประเทศไทยการแพทยแ์ผนจีนได้
ผสมผสานอยูก่บัวฒันธรรมไทย ตามการอพยพของคนจีนมาสู่เมืองไทย ตั้งแต่สมยัสุโขทยัจนถึงปัจจุบนั มีการถ่ายทอดความรู้สืบ
ต่อกนัมาโดยบรรพบุรุษ จนปัจจุบนัมีแพทยจี์นท่ีข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตใหท้ าการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแ์ผนจีน
แลว้ประมาณ 1,000 คน  

ระบบผิวหนงัของมนุษย ์มีหนา้ท่ีในการห่อหุม้ร่างกาย เพ่ือรักษาสมดุลน ้ า  อุณหภูมิในร่างกาย และป้องกนัอนัตรายจาก
สภาพแวดลอ้ม ระบบผิวหนงันั้นยงัรวมถึง ขน ผม เลบ็ ต่อมไขมนั และ ต่อมเหง่ือท่ีอยูใ่นผิวหนงั  ซ่ึงอวยัวะต่างๆน้ี ลว้นมีหนา้ท่ี
ในการรักษาสมดุล และ ปกป้องร่างกายจากสภาพแวดลอ้มท่ีไม่พึงประสงค ์ โรคผิวหนงั หมายถึง โรคท่ีเกิดข้ึนกบัผิวหนงัของ
มนุษย ์ เช่น อาการมีผื่น ตุ่ม หรือเป็นกอ้นข้ึนตามผิวหนงัของร่างกาย ซ่ึงนอกจากอาการท่ีเห็นไดช้ดัเจน ยงัมีอาการปวดหรือคนั
ร่วมดว้ย โดยสาเหตุทางแพทยแ์ผนปัจจุบนัของโรคผิวหนงันั้นมาจากหลายปัจจยั เช่น การติดเช้ือ การใชย้า ปรสิต อาการภูมิแพ ้
เป็นตน้ โรคผิวหนงัเป็นปัญหาส าคญั และเป็นโรคท่ีพบมากเป็นอนัดบัส่ีของประเทศ จากสถิติของสถาบนัโรคผิวหนงั กรมการ
แพทย ์ กระทรวงสาธารณสุข มีผูม้ารับบริการระหวา่งปี 2557,2558และ 2559 จ านวน 185,946 ราย จ านวน 183,683 ราย และ 
186,854 รายตามล าดบั ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองจากปัจจุบนัมีการใชว้สัดุและสารเคมีท่ีท าใหเ้กิดโรคผิวหนงัอยา่งแพร่หลาย จากภาวะ
อากาศและสภาพแวดลอ้มของประเทศไทยท่ีเปล่ียนแปลง รวมถึงการด ารงชีวติท่ีเร่งรีบขาดการดูแลเอาใจใส่สุขภาพและ
สุขอนามยัของตนเอง ท าใหเ้กิดอาการป่วย ระคายเคืองและภูมิแพท่ี้ผิวหนงัเพ่ิมมากข้ึน อาการทางผิวหนงัลกัษณะน้ีมกัเป็น ๆ หาย 
ๆ ท าใหเ้กิดปัญหาดา้นร่างกายและจิตใจของผูท่ี้เป็นโรคเป็นอยา่งยิง่ 

การรักษาทางดา้นผิวหนงัและความงามดว้ยศาสตร์แพทยแ์ผนจีน แพทยแ์ผนจีนมองวา่ข้ึนอยูก่บัสภาพร่างกาย ลกัษณะ
ผิวหนงัของแต่ละคน โดยเช่ือวา่สาเหตุหลกัในการเกิดโรคผิวหนงั เกิดจากลมปราน เลือด หยนิ หยาง และอวยัวะภายในเกิดความ
ไม่สมดุล และมกัเกิดจากปัจจยัก่อโรคทางแพทยแ์ผนจีนอีกสองชนิดคือความช้ืนและความร้อน โดยเม่ือความร้อนในร่างกาย
มนุษยก่์อตวัมากข้ึน จะมีผลท าใหอ้ารมณ์แปรปวน เกิดความเครียด และท าใหเ้กิดการกระตุน้การหลัง่ฮอร์โมนต่างๆมากเกินไป 
ท าใหก้ระบวนการขจดัของเสียหรือสารพิษในร่างกายท่ีเกิดจากการผลิตฮอร์โมนท่ีมากเกินไปท างานไม่เพียงพอ เกิดการตกคา้งใน
ร่างกาย รวมถึงขบวนการรักษาสมดุลน ้ าในร่างกายท่ีเสียสมดุล การรับความช้ืนจากอากาศภายนอกท่ีท าใหเ้กิดความช้ืนสะสมใน
ร่างกาย ท าใหแ้สดงออกมาเป็นอาการทางโรคผิวหนงัเกิดข้ึน การรักษาโรคผิวหนงัทางแพทยแ์ผนจีนนั้นเร่ิมมีมาตั้งแต่ 1,100ปี
ก่อนคริสตกาล โดยท าการวนิิจฉยัและรักษาจากโรคและอาการแสดง วธีิท่ีนิยมน ามาท าการรักษาหลกัๆคือการใชส้มุนไพรจีน 
และการฝังเขม็ ซ่ึงจะท าการรักษาทั้งอาการท่ีแสดงออกมาทางผิวหนงัและรักษาอาการอ่ืนๆจากสาเหตุภายในท่ีแทจ้ริงร่วมดว้ย  



ดว้ยเหตุน้ี ทางคณะการแพทยแ์ผนจีนมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จึงเห็นควรใหมี้การจดัการอบรมทางวชิาการ
ศาสตร์การแพทยแ์ผนจีน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาโรคทางผิวหนงัและการเสริมความงาม เพื่อใหแ้พทยจี์นและผูท่ี้สนใจ ได้
ทบทวน เพ่ิมพนูความรู้โรคทางผิวหนงัทั้งเร่ืองการวนิิจฉยั การรักษา การติดตามความกา้วหนา้และการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง
ประสบการณ์ในการรักษาโรคทางผิวหนงัและการเสริมความงามดว้ยศาสตร์การแพทยแ์ผนจีน ของแพทยจี์นท่ีมีช่ือเสียงและมี
ประสบการณ์การรักษา จากประเทศจีน และน ามาประยกุตใ์ชใ้นการรักษาและดูแลผูป่้วยโรคทางผิวหนงัและการรักษาดา้นความ
งามในประเทศไทยใหเ้กิดผลดีข้ึนในการรักษาต่อไป 
 
ประวตัวิทิยากร 
 1. ศาสตราจารย์วัน่ หวา 

ศาสตราจารย ์ว ัน่ หวา (万华)  ด ารงต าแหน่งเป็น อาจารยท่ี์ปรึกษานกัศึกษาปริญญาเอก หวัหนา้แผนกอายกุรรม
ภายนอกแพทยแ์ผนจีน โรงพยาบาลสู่กวง ในสงักดัมหาวทิยาลยัการแพทยแ์ผนจีนเซ่ียงไฮ ้หวัหนา้ภาควชิาอายรุกรรมภายนอก  
(เตา้นมและตอ่มไร้ท่อ) ประธานคณะกรรมการ สมาคมโรคเตา้นมการแพทยผ์สมผสานแพทยแ์ผนจีนและปัจจุบนั นครเซ่ียงไฮ ้ 
กรรมาธิการสามญัสมาคมแพทยแ์ผนจีนดา้นโรคเตา้นม สาธารณรัฐประชาชนจีน แพทยผ์สมผสานแพทยแ์ผนจีนกบัแพทยแ์ผน
ปัจจุบนั  รองประธานคณะกรรมการสมาคมแพทยแ์ผนจีนดา้นโรคเตา้นม นครเซ่ียงไฮ ้ รองประธานคณะกรรมการสมาคมเวช
ศาสตร์ฟ้ืนฟดูา้นการฟ้ืนฟผููป่้วยโรคมะเร็ง นครเซ่ียงไฮ ้ กรรมาธิการแพทยอ์ายรุกรรมภายนอก สมาพนัธ์แพทยแ์ผนจีนโลก   
กรรมธิการการวจิยัการศึกษาโรคทางคลินิกแห่งสมาคมแพทยแ์ผนจีนศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาแห่งประเทศจีน    กรรมการ
สมาคมต่อตา้นโรคมะเร็งเตา้นม นครเซ่ียงไฮ ้กรรมการสมาคมแพทยแ์ผนจีนดา้นอายรุกรรมภายนอก นครเซ่ียงไฮ ้ กรรมการ
สมาคมแพทยแ์ผนจีน ดา้นโรคมะเร็ง นครเซ่ียงไฮ ้

 
2. แพทย์จนี เหอ ชวน ตี ้
ส าเร็จการศึกษาจากมหาวทิยาลยัแพทยแ์ผนจีนเซ่ียงไฮ ้มีประสบการณ์ดา้นการรักษามากกวา่ 40 ปี จากโรงพยาบาลหลง

หวั เป็นรองหวัหนา้แผนกโรคผิวหนงั  ไดรั้บรางวลัผูพ้ฒันาความกา้วหนา้ของคลินิก โรงพยาบาลหลงหวั เป็นผูร่้วมแตง่หนงัสือ 
การตรวจรักษาโรคผิวหนงัและโรคเพศสมัพนัธ์ุ ของการแพทยแ์ผนจีน ฉบบัสมบูรณ์ ท่ีเซ่ียงไฮ ้ ปัจจุบนัเป็นแพทยจี์นประจ าท่ี
คลินิกหวัเฉียวไทยจีน แพทยแ์ผนไทย เช่ียวชาญการรักษาโรคติดเช้ือทางผิวหนงั หูด แผลพพุอง โรคหลอดเลือดผิวหนงั ผื่น
ผิวหนงัอกัเสบ ลมพิษ สะเก็ดเงิน โรคผิวหนงัต่างๆ  

 
เวลาและสถานที ่

 วนัพฤหสับดี ท่ี 22 กมุภาพนัธ์  2561 และ วนัศุกร์ ท่ี 23 กมุภาพนัธ์  2561  เวลา 8.30-16.30น. ณ  หอ้งสิริธารา 
ศูนยป์ฏิบติัการโรงแรม ศรีวารีพาวลิเลียน มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2  อ.บางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการ 
 
การสมคัร        

เปิดรับสมคัรตั้งแต่วนัท่ี  16 พฤศจิกายน 2560  ราคาค่าเขา้ร่วมสมัมนา  
-  ศิษยเ์ก่า คณะการแพทยแ์ผนจีน ม.หวัเฉียวฯ และนกัศึกษาทุกสถาบนั   2,500 บาท 
-  แพทยจี์นและบุคคลทัว่ไป   3,000 บาท  
           สมคัรก่อนวนัท่ี  12 มกราคม 2561 ลดราคาเป็น 
-  ศิษยเ์ก่า คณะการแพทยแ์ผนจีน ม.หวัเฉียวฯ และนกัศึกษาทุกสถาบนั   2,000 บาท 



-  แพทยจี์นและบุคคลทัว่ไป   2,500 บาท  
 
บญัชีการโอนเงินสามารถดูไดท่ี้ใบสมคัร  โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมคัรจาก  http://cmed.hcu.ac.th/   พร้อมกรอกใบสมคัร  
ส่งกลบั พร้อมใบ PAY-IN หลกัฐานการโอนเงินมาใหค้ณะการแพทยแ์ผนจีน มหาวทิยาลยั    หวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ทางหมาย
เลยโทรสาร  02-312-6479 หรือทาง อีเมล ์: tcmhcu@gmail.com หากมีขอ้สงสยัโปรดติดต่อ คุณกลุนนัทร์  โทร. 02-312-6300 ต่อ 
1108 หรือ 02-312-6479  หรือท่ีอีเมล ์tcmhcu@gmail.com   
 

ก าหนดการ 学程安排 
 
วนัพฤหัสบด ีที ่22  กมุภาพนัธ์ 2561  
8.30 น. – 9.00 น.  ลงทะเบียน ณ หอ้งสิริธารา ศูนยป์ฏิบติัการโรงแรม ศรีวารีพาวลิเลียน มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2   
9.00 น.                   -  คณบดีคณะการแพทยแ์ผนจีน   มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  กล่าวรายงาน 
                               -  พิธีเปิดการอบรมวชิาการศาสตร์การแพทยแ์ผนจีนทางคลินิก   คร้ังท่ี 4  

    เร่ือง  “การรักษาโรคผิวหนงั และการเสริมความงาม ดว้ยศาสตร์การแพทยแ์ผนจีน” 
      โดย    อธิการบดี มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

9.30 น.   การบรรยายเร่ือง การรักษาโรคงูสวดั 带状疱疹 โดย  ศาสตราจารย์วัน่ หวา 
10.15 น.  อาหารวา่ง  
10.30 น.  การบรรยาย เร่ืองการรักษาโรค ผื่นผิวหนงั SLE  系统性红斑狼疮 โดย  ศาสตราจารย์วัน่ หวา 
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00น.  การบรรยายเร่ืองการรักษาโรคกลาก เกล้ือน โรคน ้ ากดัเทา้白瘢风、脚气病（香港脚） 

โดย ศาสตราจารย์วัน่ หวา 
14.30น.  อาหารวา่ง 
14.45น  การบรรยายเร่ืองการรักษาโรคผมร่วงและรังแค 斑秃、头皮屑 โดย ศาสตราจารย์วัน่ หวา 
16.15น.  จบการอบรมวนัท่ี 1 
 
วนัศุกร์ ที ่23  กมุภาพนัธ์ 2561 
8.00 น.-8.30น. ลงทะเบียน  
8.45 น.                   การบรรยายเร่ือง  การรักษาโรคสะเก็ดเงิน 牛皮癣（银屑病）โดย  แพทย์จนี เหอ ชวน ตี ้
10.15น.  อาหารวา่ง  
10.30 น.   การบรรยายเร่ือง  โรคมะเร็งผิวหนงั 皮肤癌 โดย  แพทย์จนี เหอ ชวน ตี ้
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 น.  การบรรยาย  เร่ือง   การรักษาสิว ฝ้า กระ 痤疮、黄褐斑、雀斑 โดย  แพทย์จนี เหอ ชวน ตี ้
14.30 น.  อาหารวา่ง 
14.45 น.  การบรรยาย เร่ือง   การรักษาผด ผื่นแพ ้และลมพิษ 湿疹、荨麻疹 โดย  แพทย์จนี เหอ ชวน ตี ้
16.15 น.  จบการอบรม 
 



แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการอบรมวชิาการศาสตร์การแพทย์แผนจนีทางคลนิิก   คร้ังที ่4 
เร่ือง  “การรักษาการรักษาโรคผวิหนัง และการเสริมความงาม ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจนี” 
      วนัพฤหัสบด ีที ่22 กมุภาพนัธ์  2561  และ วนัศุกร์ ที ่23 กมุภาพนัธ์  2561 

เวลา 8.30- 16.30น.  ณ ห้องสิริธารา   ศูนย์ปฏิบัตกิารโรงแรม ศรีวารีพาวลิเลยีน มหาวทิยาลยัหัวเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ2  
                                                      อ.บางพล ี จงัหวดัสมุทรปราการ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. ช่ือ – นามสกลุ  ผูเ้ขา้อบรม ( นาย/นาง/นางสาว)  ........................................................................................................................... 
    (กรุณาเขียนใหช้ดัเจน  เพื่อการจดัท าประกาศนียบตัร) 
2. เลขท่ีใบประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยแ์ผนจีน ...................................................................................................................... 
3. ท่ีอยู ่(ท่ีตอ้งการใหอ้อกใบเสร็จ)...................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................
โทรศพัท/์โทรศพัทมื์อถือ ............................................................................................โทรสาร ......................................................... 
4. อีเมลล ์........................................................................................................................................ 
5.  ไดช้ าระเงิน   
                ก่อนวนัท่ี 12 ม.ค. 61 จ านวน      2,500 บาท  ส าหรับแพทยจี์นและบุคคลทัว่ไป 
                      2,000  บาท ส าหรับศิษยเ์ก่า คณะการแพทยแ์ผนจีน ม.หวัเฉียวฯ 
                                                                  และนกัศึกษาทุกสถาบนั (โปรดแนบส าเนาบตัรนกัศึกษา) 
                หลงัวนัท่ี 12 ม.ค. 61 จ านวน      3,000 บาท  ส าหรับแพทยจี์นและบุคคลทัว่ไป 
                    2,500  บาท ส าหรับศิษยเ์ก่า คณะการแพทยแ์ผนจีน ม.หวัเฉียวฯ 
                                                                   และนกัศึกษาทุกสถาบนั (โปรดแนบส าเนาบตัรนกัศึกษา) 
โดยไดโ้อนผา่นบญัชีธนาคารของมหาวทิยาลยั (โปรดเลือก) 

  ธนาคารธนชาต  ช่ือบญัชีมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สาขายอ่ยมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
บญัชีออมทรัพย ์เลขที ่168-2-00999-7 

 ธนาคารกสิกรไทย  ช่ือบญัชีมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สาขาถนนบางนา – ตราด กม.18  บญัชีออม
ทรัพย ์เลขที ่450-2-05411-8 

6. ประเภทอาหาร          ปกติ    มงัสวรัิติ   อิสลาม 
กรุณาส่งแบบตอบรับน้ี    พร้อมใบ PAY-IN หลกัฐานการโอนเงินมาใหค้ณะการแพทยแ์ผนจีน มหาวทิยาลยั    หวัเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ ทางหมายเลยโทรสาร  02-312-6479 หรือทาง อีเมล ์: tcmhcu@gmail.com   
หากมีขอ้สงสยัโปรดติดต่อ คุณกลุนนัทร์  โทร. 02-312-6300 ต่อ 1108 หรือ 02-312-6479  หรือท่ีอีเมล ์tcmhcu@gmail.com   
หมายเหต ุ  
*  รับสมคัรจ านวนจ ากดัเพยีง  80  ทีน่ั่ง  สงวนสิทธ์ิส าหรับผู้สมคัรก่อน 
*  ทีน่ั่งจะได้รับการยืนยนัหลงัจากท่านได้ส่งใบตอบรับและหลกัฐานการโอนเงนิจากธนาคารแล้วเท่านั้น 
*  ประกาศนียบัตรจะมอบให้กบัผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวชิาชีพ สาขาการแพทย์แผนจนีเท่านั้น 




