โครงการอบรมวิชาการศาสตร์ การแพทย์ แผนจีนทางคลินิก มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4
เรื่ อง “การรักษาโรคผิวหนัง และการเสริมความงาม ด้ วยศาสตร์ การแพทย์ แผนจีน”
ณ ห้ องสิริธารา ศู นย์ ปฏิบตั กิ ารโรงแรม ศรีวารีพาวิลเลียน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
หลักการและเหตุผล
การแพทย์แผนจีนเป็ นศาสตร์หนึ่งของการแพทย์ทางเลือกในประเทศไทยที่ได้รับความนิยมเป็ นอย่างมาก มีกาเนิดที่
ประเทศจีนมานานกว่า 5,000 ปี โดยมีหลักฐานยืนยันในการสื บทอดทฤษฎีต่างๆ ทางการแพทย์แผนจีน ต่อเนื่องกันมาเป็ น
เวลานาน ในปั จจุบนั การแพทย์แผนจีนได้รับการยอมรับอย่างแพร่ หลาย ในประเทศจีนมีการสร้างโรงพยาบาลที่ให้การรักษา
ทางด้านการแพทย์แผนจีนอย่างเดียว และโรงพยาบาลที่มีการผสมผสานระหว่างแพทย์แผนจีนกับแพทย์แผนปั จจุบนั ทัง่ ทุกเมือง
ของประเทศจีน สาหรับในประเทศทางตะวันตก แพทย์แผนจีนก็เป็ นศาสตร์ที่ได้รับความนิยมเป็ นอย่างสูง เนื่องจากเห็น
ผลการรักษาได้อย่างรวดเร็ ว และปราศจากสารเคมีตกค้างในร่ างกาย
จนองค์การอนามัยโรคให้การยอมรับผลการรักษาของ
ศาสตร์การแพทย์แผนจีน เช่นการฝังเข็ม ว่าสามารถรักษาโรคได้เห็นผลอย่างชัดเจน ส่วนในประเทศไทยการแพทย์แผนจีนได้
ผสมผสานอยูก่ บั วัฒนธรรมไทย ตามการอพยพของคนจีนมาสู่เมืองไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปั จจุบนั มีการถ่ายทอดความรู ้สืบ
ต่อกันมาโดยบรรพบุรุษ จนปัจจุบนั มีแพทย์จีนที่ข้ นึ ทะเบียนรับใบอนุญาตให้ทาการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน
แล้วประมาณ 1,000 คน
ระบบผิวหนังของมนุษย์ มีหน้าที่ในการห่อหุม้ ร่ างกาย เพื่อรักษาสมดุลน้ า อุณหภูมิในร่ างกาย และป้ องกันอันตรายจาก
สภาพแวดล้อม ระบบผิวหนังนั้นยังรวมถึง ขน ผม เล็บ ต่อมไขมัน และ ต่อมเหงื่อที่อยูใ่ นผิวหนัง ซึ่งอวัยวะต่างๆนี้ ล้วนมีหน้าที่
ในการรักษาสมดุล และ ปกป้องร่ างกายจากสภาพแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์ โรคผิวหนัง หมายถึง โรคที่เกิดขึ้นกับผิวหนังของ
มนุษย์ เช่น อาการมีผื่น ตุ่ม หรื อเป็ นก้อนขึ้นตามผิวหนังของร่ างกาย ซึ่งนอกจากอาการที่เห็นได้ชดั เจน ยังมีอาการปวดหรื อคัน
ร่ วมด้วย โดยสาเหตุทางแพทย์แผนปัจจุบนั ของโรคผิวหนังนั้นมาจากหลายปั จจัย เช่น การติดเชื้อ การใช้ยา ปรสิ ต อาการภูมิแพ้
เป็ นต้น โรคผิวหนังเป็ นปั ญหาสาคัญ และเป็ นโรคที่พบมากเป็ นอันดับสี่ ของประเทศ จากสถิติของสถาบันโรคผิวหนัง กรมการ
แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีผมู ้ ารับบริ การระหว่างปี 2557,2558และ 2559 จานวน 185,946 ราย จานวน 183,683 ราย และ
186,854 รายตามลาดับ ซึ่งเป็ นผลสื บเนื่องจากปัจจุบนั มีการใช้วสั ดุและสารเคมีที่ทาให้เกิดโรคผิวหนังอย่างแพร่ หลาย จากภาวะ
อากาศและสภาพแวดล้อมของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลง
รวมถึงการดารงชีวติ ที่เร่ งรี บขาดการดูแลเอาใจใส่สุขภาพและ
สุขอนามัยของตนเอง ทาให้เกิดอาการป่ วย ระคายเคืองและภูมิแพ้ที่ผิวหนังเพิ่มมากขึ้น อาการทางผิวหนังลักษณะนี้มกั เป็ น ๆ หาย
ๆ ทาให้เกิดปั ญหาด้านร่ างกายและจิตใจของผูท้ ี่เป็ นโรคเป็ นอย่างยิง่
การรักษาทางด้านผิวหนังและความงามด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีน แพทย์แผนจีนมองว่าขึ้นอยูก่ บั สภาพร่ างกาย ลักษณะ
ผิวหนังของแต่ละคน โดยเชื่อว่าสาเหตุหลักในการเกิดโรคผิวหนัง เกิดจากลมปราน เลือด หยิน หยาง และอวัยวะภายในเกิดความ
ไม่สมดุล และมักเกิดจากปั จจัยก่อโรคทางแพทย์แผนจีนอีกสองชนิดคือความชื้นและความร้อน โดยเมื่อความร้อนในร่ างกาย
มนุษย์ก่อตัวมากขึ้น จะมีผลทาให้อารมณ์แปรปวน เกิดความเครี ยด และทาให้เกิดการกระตุน้ การหลัง่ ฮอร์โมนต่างๆมากเกินไป
ทาให้กระบวนการขจัดของเสี ยหรื อสารพิษในร่ างกายที่เกิดจากการผลิตฮอร์โมนที่มากเกินไปทางานไม่เพียงพอ เกิดการตกค้างใน
ร่ างกาย รวมถึงขบวนการรักษาสมดุลน้ าในร่ างกายที่เสี ยสมดุล การรับความชื้นจากอากาศภายนอกที่ทาให้เกิดความชื้นสะสมใน
ร่ างกาย ทาให้แสดงออกมาเป็ นอาการทางโรคผิวหนังเกิดขึ้น การรักษาโรคผิวหนังทางแพทย์แผนจีนนั้นเริ่ มมีมาตั้งแต่ 1,100ปี
ก่อนคริ สตกาล โดยทาการวินิจฉัยและรักษาจากโรคและอาการแสดง วิธีที่นิยมนามาทาการรักษาหลักๆคือการใช้สมุนไพรจีน
และการฝังเข็ม ซึ่งจะทาการรักษาทั้งอาการที่แสดงออกมาทางผิวหนังและรักษาอาการอื่นๆจากสาเหตุภายในที่แท้จริ งร่ วมด้วย

ด้วยเหตุน้ ี ทางคณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ จึงเห็นควรให้มีการจัดการอบรมทางวิชาการ
ศาสตร์การแพทย์แผนจีน ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคทางผิวหนังและการเสริ มความงาม เพื่อให้แพทย์จีนและผูท้ ี่สนใจ ได้
ทบทวน เพิ่มพูนความรู ้โรคทางผิวหนังทั้งเรื่ องการวินิจฉัย การรักษา การติดตามความก้าวหน้าและการวิจยั ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ประสบการณ์ในการรักษาโรคทางผิวหนังและการเสริ มความงามด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน ของแพทย์จีนที่มีชื่อเสี ยงและมี
ประสบการณ์การรักษา จากประเทศจีน และนามาประยุกต์ใช้ในการรักษาและดูแลผูป้ ่ วยโรคทางผิวหนังและการรักษาด้านความ
งามในประเทศไทยให้เกิดผลดีข้ นึ ในการรักษาต่อไป
ประวัตวิ ทิ ยากร
1. ศาสตราจารย์ วนั่ หวา
ศาสตราจารย์ วัน่ หวา (万华) ดารงตาแหน่งเป็ น อาจารย์ที่ปรึ กษานักศึกษาปริ ญญาเอก หัวหน้าแผนกอายุกรรม
ภายนอกแพทย์แผนจีน โรงพยาบาลสู่กวง ในสังกัดมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ หัวหน้าภาควิชาอายุรกรรมภายนอก
(เต้านมและต่อมไร้ท่อ) ประธานคณะกรรมการ สมาคมโรคเต้านมการแพทย์ผสมผสานแพทย์แผนจีนและปัจจุบนั นครเซี่ยงไฮ้
กรรมาธิการสามัญสมาคมแพทย์แผนจีนด้านโรคเต้านม สาธารณรัฐประชาชนจีน แพทย์ผสมผสานแพทย์แผนจีนกับแพทย์แผน
ปั จจุบนั รองประธานคณะกรรมการสมาคมแพทย์แผนจีนด้านโรคเต้านม นครเซี่ยงไฮ้ รองประธานคณะกรรมการสมาคมเวช
ศาสตร์ฟ้ื นฟูดา้ นการฟื้ นฟูผปู ้ ่ วยโรคมะเร็ง นครเซี่ยงไฮ้ กรรมาธิการแพทย์อายุรกรรมภายนอก สมาพันธ์แพทย์แผนจีนโลก
กรรมธิการการวิจยั การศึกษาโรคทางคลินิกแห่งสมาคมแพทย์แผนจีนศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศจีน กรรมการ
สมาคมต่อต้านโรคมะเร็ งเต้านม นครเซี่ยงไฮ้ กรรมการสมาคมแพทย์แผนจีนด้านอายุรกรรมภายนอก นครเซี่ยงไฮ้ กรรมการ
สมาคมแพทย์แผนจีน ด้านโรคมะเร็ ง นครเซี่ยงไฮ้
2. แพทย์ จนี เหอ ชวน ตี้
สาเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ มีประสบการณ์ดา้ นการรักษามากกว่า 40 ปี จากโรงพยาบาลหลง
หัว เป็ นรองหัวหน้าแผนกโรคผิวหนัง ได้รับรางวัลผูพ้ ฒั นาความก้าวหน้าของคลินิก โรงพยาบาลหลงหัว เป็ นผูร้ ่ วมแต่งหนังสื อ
การตรวจรักษาโรคผิวหนังและโรคเพศสัมพันธุ์ ของการแพทย์แผนจีน ฉบับสมบูรณ์ ที่เซี่ยงไฮ้ ปั จจุบนั เป็ นแพทย์จีนประจาที่
คลินิกหัวเฉี ยวไทยจีน แพทย์แผนไทย เชี่ยวชาญการรักษาโรคติดเชื้อทางผิวหนัง หูด แผลพุพอง โรคหลอดเลือดผิวหนัง ผื่น
ผิวหนังอักเสบ ลมพิษ สะเก็ดเงิน โรคผิวหนังต่างๆ
เวลาและสถานที่
วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 และ วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30-16.30น. ณ ห้องสิ ริธารา
ศูนย์ปฏิบตั ิการโรงแรม ศรี วารี พาวิลเลียน มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ 2 อ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
การสมัคร
เปิ ดรับสมัครตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ราคาค่าเข้าร่ วมสัมมนา
- ศิษย์เก่า คณะการแพทย์แผนจีน ม.หัวเฉี ยวฯ และนักศึกษาทุกสถาบัน 2,500 บาท
- แพทย์จีนและบุคคลทัว่ ไป 3,000 บาท
สมัครก่อนวันที่ 12 มกราคม 2561 ลดราคาเป็ น
- ศิษย์เก่า คณะการแพทย์แผนจีน ม.หัวเฉี ยวฯ และนักศึกษาทุกสถาบัน 2,000 บาท

- แพทย์จีนและบุคคลทัว่ ไป 2,500 บาท
บัญชีการโอนเงินสามารถดูได้ที่ใบสมัคร โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจาก http://cmed.hcu.ac.th/ พร้อมกรอกใบสมัคร
ส่งกลับ พร้อมใบ PAY-IN หลักฐานการโอนเงินมาให้คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัย หัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ ทางหมาย
เลยโทรสาร 02-312-6479 หรื อทาง อีเมล์ : tcmhcu@gmail.com หากมีขอ้ สงสัยโปรดติดต่อ คุณกุลนันทร์ โทร. 02-312-6300 ต่อ
1108 หรื อ 02-312-6479 หรื อที่อีเมล์ tcmhcu@gmail.com
กาหนดการ 学程安排
วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
8.30 น. – 9.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้องสิ ริธารา ศูนย์ปฏิบตั ิการโรงแรม ศรี วารี พาวิลเลียน มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ 2
9.00 น.
- คณบดีคณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ กล่าวรายงาน
- พิธีเปิ ดการอบรมวิชาการศาสตร์การแพทย์แผนจีนทางคลินิก ครั้งที่ 4
เรื่ อง “การรักษาโรคผิวหนัง และการเสริ มความงาม ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน”
โดย อธิ การบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
9.30 น.
การบรรยายเรื่ อง การรักษาโรคงูสวัด 带状疱疹 โดย ศาสตราจารย์ วนั่ หวา
10.15 น.
อาหารว่าง
10.30 น.
การบรรยาย เรื่ องการรักษาโรค ผื่นผิวหนัง SLE 系统性红斑狼疮 โดย ศาสตราจารย์ วนั่ หวา
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00น.
การบรรยายเรื่ องการรักษาโรคกลาก เกลื้อน โรคน้ ากัดเท้า 白瘢风、脚气病（香港脚）
โดย ศาสตราจารย์ วนั่ หวา
14.30น.
อาหารว่าง
14.45น
การบรรยายเรื่ องการรักษาโรคผมร่ วงและรังแค 斑秃、头皮屑 โดย ศาสตราจารย์ วนั่ หวา
16.15น.
จบการอบรมวันที่ 1
วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
8.00 น.-8.30น. ลงทะเบียน
8.45 น.
การบรรยายเรื่ อง การรักษาโรคสะเก็ดเงิน 牛皮癣（银屑病）โดย แพทย์ จนี เหอ ชวน ตี้
10.15น.
อาหารว่าง
10.30 น.
การบรรยายเรื่ อง โรคมะเร็ งผิวหนัง 皮肤癌 โดย แพทย์ จนี เหอ ชวน ตี้
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.
การบรรยาย เรื่ อง การรักษาสิ ว ฝ้า กระ 痤疮、黄褐斑、雀斑 โดย แพทย์ จนี เหอ ชวน ตี้
14.30 น.
อาหารว่าง
14.45 น.
การบรรยาย เรื่ อง การรักษาผด ผื่นแพ้ และลมพิษ 湿疹、荨麻疹 โดย แพทย์ จนี เหอ ชวน ตี้
16.15 น.
จบการอบรม

แบบตอบรับการเข้ าร่ วมโครงการอบรมวิชาการศาสตร์ การแพทย์ แผนจีนทางคลินิก ครั้งที่ 4
เรื่ อง “การรักษาการรักษาโรคผิวหนัง และการเสริมความงาม ด้ วยศาสตร์ การแพทย์ แผนจีน”
วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 และ วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 8.30- 16.30น. ณ ห้ องสิริธารา ศู นย์ ปฏิบัตกิ ารโรงแรม ศรีวารีพาวิลเลียน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2
อ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ ข้าอบรม ( นาย/นาง/นางสาว) ...........................................................................................................................
(กรุ ณาเขียนให้ชดั เจน เพื่อการจัดทาประกาศนียบัตร)
2. เลขที่ใบประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน ......................................................................................................................
3. ที่อยู่ (ที่ตอ้ งการให้ออกใบเสร็จ)......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือ ............................................................................................โทรสาร .........................................................
4. อีเมลล์ ........................................................................................................................................
5. ได้ชาระเงิน
 ก่อนวันที่ 12 ม.ค. 61 จานวน
 2,500 บาท สาหรับแพทย์จีนและบุคคลทัว่ ไป
 2,000 บาท สาหรับศิษย์เก่า คณะการแพทย์แผนจีน ม.หัวเฉี ยวฯ
และนักศึกษาทุกสถาบัน (โปรดแนบสาเนาบัตรนักศึกษา)
 หลังวันที่ 12 ม.ค. 61 จานวน
 3,000 บาท สาหรับแพทย์จีนและบุคคลทัว่ ไป
 2,500 บาท สาหรับศิษย์เก่า คณะการแพทย์แผนจีน ม.หัวเฉี ยวฯ
และนักศึกษาทุกสถาบัน (โปรดแนบสาเนาบัตรนักศึกษา)
โดยได้โอนผ่านบัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัย (โปรดเลือก)
 ธนาคารธนชาต ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ สาขาย่อยมหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 168-2-00999-7
 ธนาคารกสิ กรไทย ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ สาขาถนนบางนา – ตราด กม.18 บัญชีออม
ทรัพย์ เลขที่ 450-2-05411-8
6. ประเภทอาหาร  ปกติ
 มังสวิรัติ
 อิสลาม
กรุ ณาส่งแบบตอบรับนี้ พร้อมใบ PAY-IN หลักฐานการโอนเงินมาให้คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัย หัวเฉี ยวเฉลิมพระ
เกียรติ ทางหมายเลยโทรสาร 02-312-6479 หรื อทาง อีเมล์ : tcmhcu@gmail.com
หากมีขอ้ สงสัยโปรดติดต่อ คุณกุลนันทร์ โทร. 02-312-6300 ต่อ 1108 หรื อ 02-312-6479 หรื อที่อีเมล์ tcmhcu@gmail.com
หมายเหตุ
* รับสมัครจานวนจากัดเพียง 80 ทีน่ ั่ง สงวนสิทธิ์สาหรับผู้สมัครก่ อน
* ทีน่ ั่งจะได้ รับการยืนยันหลังจากท่ านได้ ส่งใบตอบรับและหลักฐานการโอนเงินจากธนาคารแล้ วเท่ านั้น
* ประกาศนียบัตรจะมอบให้ กบั ผู้ได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบวิชาชีพ สาขาการแพทย์ แผนจีนเท่ านั้น

