
 
 
 
 
 

โครงการอบรมวิชาการศาสตรการแพทยแผนจีนทางคลนิิก   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ  ครั้งท่ี 3 

เรื่อง  “การรักษาโรคตบัและถุงน้าํดีดวยการแพทยแผนจีน” 

ณ  หองสัมมนา 1 

โรงแรม ศรีวารีพาวิลเลี่ยน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   

อ.บางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 

 

หลักการและเหตุผล 

 การแพทยแผนจนีเปนศาสตรหนึง่ของการแพทยทางเลือกในประเทศไทยที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก มีกําเนิดที่

ประเทศจีนมานานกวา 5,000 ป   โดยมีหลักฐานยืนยันในการสืบทอดทฤษฎีตางๆ  ทางการแพทยแผนจีน ตอเนื่องกันมาเปน

เวลานาน  ในปจจุบนัการแพทยแผนจีนไดรับการยอมรับอยางแพรหลาย ในประเทศจนีมีการสรางโรงพยาบาลที่ใหการรักษา

ทางดานการแพทยแผนจนีอยางเดียว และโรงพยาบาลที่มีการผสมผสานระหวางแพทยแผนจนีกับแพทยแผนปจจุบนั ทั่งทุกเมือง

ของประเทศจีน สําหรับในประเทศทางตะวันตก แพทยแผนจีนก็เปนศาสตรที่ไดรับความนิยมเปนอยางสูง เนื่องจากเห็น

ผลการรักษาไดอยางรวดเร็ว และปราศจากสารเคมีตกคางในรางกาย  จนองคการอนามัยโรคใหการยอมรับผลการรักษาของ

ศาสตรการแพทยแผนจีน เชนการฝงเข็ม วาสามารถรักษาโรคไดเหน็ผลอยางชัดเจน สวนในประเทศไทยการแพทยแผนจนีได

ผสมผสานอยูกับวัฒนธรรมไทย ตามการอพยพของคนจีนมาสูเมืองไทย ตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบัน มีการถายทอดความรูสืบ

ตอกันมาโดยบรรพบุรุษ จนปจจบุันมีแพทยจีนที่ขึน้ทะเบียนรับใบอนุญาตใหทําการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนจีน

แลวประมาณ 900 คน  

                 ตับ เปนอวัยวะที่มีขนาดใหญที่สุดภายในรางกาย ทําหนาที่ควบคุมสภาพรางกายใหอยูดมีีสุข และทําหนาที่หลายอยาง 

เชน ขจัดสารพิษออกจากเลือด สรางภูมิคุมกันบางอยางขึน้มาเพ่ือตอสูโรคติดเช้ือ ตลอดจนกําจดัเช้ือโรคตาง ๆ ออกจากเลือด 

นอกจากนี้ยังทําหนาที่สรางโปรตนีที่เปนสวนประกอบในการทําใหเลือดแข็งตัว ตลอดจนสรางน้าํดี ซ่ึงทําหนาที่ในการดูดซึม

ไขมันและวิตามินชนิดละลายในน้ํามัน สําหรับโรครายที่เกิดกับอวัยวะชนิดนี้มีหลายโรคดวยกัน เชนโรคตบัแข็ง โรคตบัอักเสบ 

โรคไขมันพอกตับ รวมทั้งโรคนิว่ในถุงน้ําดี ซ่ึงมีความเก่ียวของกับตับ โรคเหลานีจ้ะนําไปสูการเปนมะเร็งที่ตบัซ่ึงเปนมะเร็งทีท่ํา

ใหผูปวยเสียชีวิตเปนจํานวนมาก โรคมะเร็งตบั (liver cancer) เปนโรคมะเร็งพบบอยของชายและหญิงไทย และของทั่วโลก เปน

โรคของผูใหญ แตอาจพบในเด็กไดบาง โดยทั่วโลกในป พ.ศ. 2543 มีรายงานโรคนี้ 564,000 ราย เปนผูหญิง 166,000 ราย ผูชาย 

398,000 ราย สวนประเทศไทย ชวงปพ.ศ. 2554-2546 มีรายงานโรคนี้ ในผูหญิง 14,126 ราย (14.6 ราย ตอประชากรหญิง100,000 

คน) และในผูชาย 33,313 ราย (38.6 ราย ตอประชากรชาย 100,000 คน) ซ่ึงโรคมะเร็งตับจัดเปนโรคที่รุนแรง ในปพ.ศ. 2551 มี

รายงานการเสียชีวิตจากโรคนี้ทั่วโลก 700,000 ราย เปนการตายอันดับ 3 จากโรคมะเร็งทัง้หมด อันดับ 1 คือ โรคมะเร็งปอด (1.4 

ลานราย) สวนอันดับสอง คือ โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร (740,000 ราย) 

ในทางการแพทยแผนจนี ตบัเปนอวัยวะที่มีหนาทีค่วบคุมการไหลเวียนของลมปราณใหแผซานใหเปนไปอยางราบร่ืน 

และอยูในความสมดุล เชน การควบคุมสภาวะจิตใจและอารมณ ถาลมปราณของตับทํางานปกติ จะสงผลตอจิตใจ ทําใหผอนคลาย 

มีความสุข  แตถาลมปราณของตับติดขัด จะทําใหเกิดความเครียด ซึมเศรา ชอบถอนหายใจ แนนหนาอกและสีขาง ถาลมปราณตับ

ไหลเวียนรุนแรงเกินไป จะมีอาการตื่นเตน กระวนกระวายใจ หงดุหงิด นอนไมหลับ ฝนบอย ปวดศีรษะ ตาแดง เปนตน ตับยัง

ชวยในการยอยและดูดซึมอาหาร มีหนาทีค่วบคุมการไหลเวียนของลมปราณมามและกระเพาะอาหารใหไปในทางที่ถูกตอง ถาตับ

http://haamor.com/th/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%9A
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%9A/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%9A
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87
http://haamor.com/th/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%94
http://haamor.com/th/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3


ทํางานผิดปกติ ลมปราณตับตดิขดั ตับกับมามทํางานไมสัมพันธกัน จะทําใหลมปราณของมามไมลอยขึ้น ทําใหเกิดอาการทองอืด 

และถาตับกับกระเพาะอาหารทํางานไมสมดุลกัน ก็จะทําใหมีอาการเรอ แนนทอง คล่ืนไส อาเจยีน หรือเบือ่อาหาร เปนตน 

นอกจากนี้ ตับยังมีหนาที่สะสมเลือด แพทยจีนมองวา มามดูดซึมสารอาหารสงไปสรางเลือดทีป่อดและหัวใจ แลวนํามาสะสมไวที่

ตับ ควบคุมลมปราณหยางของตบัใหอยูในความสมดุล ถาตับไมสะสมเลือดจะทําใหเกิดอาการเลือดในตบัพรอง มีไมเพียงพอทีจ่ะ

ไปหลอเล้ียงอวัยวะตางๆ  ทําใหมีอาการตามัว ตาแหง ตาบอดกลางคืน แขนขาชา แขนขายืดหดไมสะดวก เนื่องจากเสนเอ็นแลว

เสนเลือดหดเกร็ง รวมไปถึงประจําเดือนมานอย หรือขาดประจําเดือดได   

 ดวยเหตุนี้ ทางคณะการแพทยแผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จงึเหน็ควรใหมีการจดัการอบรมทางวิชาการ

ศาสตรการแพทยแผนจีน ทีเ่ก่ียวของกับการรักษาโรคตับและถุงน้าํด ี เพ่ือใหแพทยจนีและผูที่สนใจ ไดติดตามความกาวหนาและ

การวิจัยที่เก่ียวของ รวมทั้งประสบการณในการรักษาโรคตับและถุงน้ําดดีวยศาสตรการแพทยแผนจีน ของแพทยจนีที่มีช่ือเสียง

และมีประสบการณการรักษา จากประเทศจีน และนํามาประยุกตใชในการรักษาและดูแลผูปวยโรคตับและถุงน้ําดีในประเทศไทย

ใหเกิดผลดขีึ้นในการรักษาตอไป 

 

วัตถุประสงคของโครงการ 

 1. เพ่ือใหผูเขาอบรมเขาใจถึงการรักษาโรคตบัและถุงน้ําดดีวยศาสตรการแพทยแผนจีน 

2. เพ่ือใหผูเขาอบรมทราบถึงความกาวหนาและงานวิจัยของโรคตบัและถุงน้ําดทีางศาสตรการแพทยแผนจนี 

3. เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถนําประสบการณการรักษาไปใชประโยชนได 

 

ประเภทของโครงการ    

เปนโครงการทีด่ําเนนิการทุกป  เปนโครงการบริการวิชาการแบบมีรายได 

 

วิธีดําเนินการ 

1.   กําหนดวันจดัการอบรมความรูดานศาสตรการแพทยแผนจีน 

2.  ประชาสัมพันธให นักศึกษาแพทยจีน แพทยจีนและแพทยแผนปจจุบนัที่สนใจ ทราบถึงกําหนดการอบรมและ 

     ความจําเปนที่ตองเขารับการอบรม 

        3. จัดการอบรมความรูดานศาสตรการแพทยแผนจีนทางคลินกิ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   คร้ังที่ 3 

           เร่ือง  “การรักษาโรคตับและถุงน้ําดดีวยการแพทยแผนจีน” 

 

กลุมเปาหมาย 

1. แพทยจีนในประเทศไทย 

2. แพทยแผนปจจุบนัที่สนใจ 

3. ศิษยเกาคณะการแพทยแผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

4. นักศึกษาในหลักสูตรการแพทยแผนจนี 

5. บุคคลทั่วไปที่สนใจ 

 

ประวัติวิทยากร 

1. ศาสตราจารย เกา เยวฉิว   



ศาสตราจารย เกา เยว ฉิว เปนหัวหนาแพทย  ที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาโทและเอก เปนนักวิจัยผูมีความสามารถแถว 

หนาของเซ่ียงไฮ เปนผูเช่ียวชาญทางดานการรักษาและการปองกันโรคตบัชนิดเร้ือรัง โดยมีตําแหนงในปจจุบนั คือ 

1.รองหัวหนากลุมโรคตบัของสมาคมการแพทยแผนจีนเซ่ียงไฮ  

2.กรรมการสมาคมการแพทยผสมผสานแผนจนีและแผนตะวันตกเพ่ือการรักษาโรคตบัแหงเซ่ียงไฮ   

3.ผูอํานวยการสมาคมสหภาพการประเมินผลการรักษาทางคลินิกทางการแพทยแผนจีนระดับโลก  

4.กรรมการกลุมโรคทางระบบทางเดินอาหารของสมาคมการแพทยผสมผสานแผนจนีกับแผนตะวันตกแหงประเทศจีน  

 ในป ค.ศ.1993 ไดติดตามศาสตราจารย หวัง หลิง ไถ ซ่ึงเปนแพทยจีนผูมีช่ือเสียงของเซ่ียงไฮ โดยไดทํางานวิจัยดานการ

ใชยาจีนรักษาโรคตับชนดิเร้ือรัง  ทั้งในเชิงทดลองและเชิงคลินิก จนจบการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาการแพทยแบบ

ผสมผสานแผนจนีกับแผนตะวันตก  และจบการศึกษาในระดบัปริญญาเอกดานคลินิก สาขาอายุรกรรมทางการแพทยแผนจีน ใน

ป ค.ศ.2002-2004  ไดทํางานวิจัยดานการรักษาและปองกันโรคตบัอักเสบ ที่เกิดจากระบบภูมิตานทานทําลายเซลลของตับโดยตรง 

Autoimmune hepatitis ,AIH ที่มหาวิทยาลัยออสโล นอรเวย  ปจจบุัน มุงการวิจัยดานการรักษาโรคตับชนิดเร้ือรัง ทีเ่กิดจากการติด

เช้ือไวรัส และ AIH ดวยวิธีการใชยาจีนและวิธีการรักษาแบบผสมผสานแพทยจีนกับแผนตะวันตก   

 เปนผูรับผิดชอบหลักโครงการวิจยัสําคัญสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ โครงการสนับสนุนดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ “สิบเอ็ดหา” (十一五)  เปนผูรับผิดชอบงานวิจัยดานวิทยาศาสตรธรรมชาติระดับชาติกวาสิบ

เร่ือง  มีผลงานวิชาการที่ตีพิมพแลวกวา 100 เร่ือง  ในฐานะทีเ่ปนผูวิจัยหลัก ไดรับรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกาวหนา 

อันดับสอง จากกระทรวงศึกษาธิการแหงประเทศจนี และจากเมืองเซ่ียงไฮ รางวัลผลงานวิจัยดีเดนดานการรักษาแบบผสมผสาน

แพทยแผนจีนกับแผนปจจุบนั และรางวัลอ่ืนๆ 

2.    ศาสตราจารย จง เฉียงเหวย 

   ศาสตราจารย จง เฉียงเหวย    เขารับการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการแพทยแผนจีน ที่มหาวิทยาลัยการแพทยแผน

จีนเทียนจินในป ค.ศ.1978  และสําเร็จการศึกษาในป ค.ศ. 1983 จากนั้นไดเขาทํางานเปนอาจารยที่แผนกฝงเข็มและรมยา 

มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจนีเทยีนจิน และไดเขาศึกษาตอระดับปริญญาโทในป ค.ศ. 1985-1988  ในสาขาการฝงเข็มและรมยา 

กับอาจารยผูมีช่ือเสียงโดงดังมากในประเทศจนี ณ ขณะนั้น     จากนั้นทานไดรับตําแหนงอาจารยประจําวิทยาลัยนานาชาติและ

อาจารยประจําภาควิชาพ้ืนฐานการแพทยแผนจีนตามลําดบั  ในระหวางที่ทําหนาที่เปนอาจารยสอนหนังสือนั้น ทานไดให

ความสําคัญกับการพัฒนาระบบการเรียนการสอนเปนอยางมาก มีการวิจัยแบงระดับองคความรูทางการแพทยแผนจนี เพ่ือนําไปสู

แนวทางการพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เขาถึงและเขาใจไดงาย นอกจากนี้ ทานยังใหความสําคัญกับงานวิจัยเก่ียวกับพ้ืนฐาน

การแพทยแผนจนีอีกดวย    ปจจบุัน ศาสตราจารย จง เฉียงเหวย ดาํรงตําแหนงเปนอาจารยทีป่รึกษาใหกับนักศึกษาปริญญาโท 

และดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันขงจื่อการแพทยแผนจนีฝายจีน ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

3.   ศาสตราจารย ดร. จู กวอฝู 

 ศาสตราจารย ดร.จู กวอ ฝู  จบการศึกษาระดบัปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีน 

เซ่ียงไฮ  ปจจบุันเปนอาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอกและนักวิจัยหลังปริญญาเอก  ศาสตราจารย ดร.จ ูกวอ

ฝู เปนนักวิจัยผูมีความสามารถแถวหนาของเซ่ียงไฮ  มีความเช่ียวชาญดานการใชยาสมุนไพรจีนตานมะเร็ง  ปจจบุันดํารงดําแหนง 

หัวหนาภาควิชาเภสัชกรรม(สมุนไพรจีน) มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจนีเซ่ียงไฮและรับผิดชอบการสรางหลักสูตรการเรียนการ

สอนวิชาเภสัชกรรม (สมุนไพรจีน) ในเมืองเซ่ียงไฮ 

 ศาสตราจารย ดร.จูกัวฝู ไดเคยติดตามศาสตราจารย ถาง ซง แพทยจีนผูมีช่ือเสียงในประเทศจีนและศาสตรจารย เฉียน 

ปอ เหวิน ผูมีความเช่ียวชาญดานการรักษาเนื้องอกและมะเร็ง และจบการศึกษาระดบัปริญญาเอก สาขา เภสัชกรรม (สมุนไพรจีน) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81


จากมหาวิทยาลัยการแพทยแผนจนีเซ่ียงไฮ  ในป ค.ศ 1999  ปจจบุนัเปนอาจารยผูสอนวิชายาจีน วิชาการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ

สมุนไพรที่ใชตานมะเร็งและการประยุกตใชในทางคลินิก และวิชาวรรณกรรมสมุนไพรจีน  

5 ปทีผ่านมาเปนผูรับผิดชอบหลักโครงการวิจัยสําคัญหลายเร่ือง เชน โครงการวิจัยของหนวยควบคุมจัดการดานยาจีนแหงชาติ   

โครงการวิจัยของหนวยสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงเมืองเซ่ียงไฮ และโครงการวิจัยสําคญัๆของคณะกรรมการ

การศึกษาแหงเมืองเซ่ียงไฮ  นอกจากนี้ยังเปนผูรับผดิชอบรวมในการวิจัย ดวยทุนวิทยาศาสตรธรรมชาติแหงชาติ  และยังเปนกําลัง

สําคัญในการวิจัยแนวคดิและประสบการณการรักษาของแพทยจีนผูมีชีอเสียง ศาสรตราจารย เฉียน ปอ เหวิน  และเปนผูเขียน 

ตํารายาจีน ที่ใชในการเรียนการสอนแพทยแผนจีนในปจจุบัน  และเปนผูรวมเขียนหนังสือสําคัญดานการใชยาจีนตานมะเร็งอีก

หลายเร่ือง เชน หนังสือยาจีนตานมะเร็งทีใ่ชบอย ปจจบุันศาสตราจารย ดร.จูกัวฝู ยังคงมุงงานวิจัยเก่ียวกับการใชยาจีนตานมะเร็ง 

และมีผลงานวิจัยทีต่ีพิมพแลวกวา 40 เร่ือง 

 

เวลาและสถานท่ี 

 วันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ  2560 และ วันศุกร ที่ 10 กุมภาพันธ  2560  เวลา 8.30-16.30น. ณ  หองสัมมนา 1 โรงแรม 

ศรีวารีพาวิลเล่ียน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2  อ.บางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 

 

การสมัคร        

เปดรับสมัครตัง้แตวันที่  16 พฤศจิกายน 2559  ราคาคาเขารวมสัมมนา  

-  ศิษยเกา คณะการแพทยแผนจนี ม.หัวเฉียวฯ และนักศึกษาทุกสถาบัน   2,500 บาท 

-  แพทยจีนและบุคคลทั่วไป   3,000 บาท  

           สมัครกอนวันที่  13 มกราคม 2560 ลดราคาเปน 

-  ศิษยเกา คณะการแพทยแผนจนี ม.หัวเฉียวฯ และนักศึกษาทุกสถาบัน   2,000 บาท 

-  แพทยจีนและบุคคลทั่วไป   2,500 บาท  

 

บัญชีการโอนเงินสามารถดูไดที่ใบสมัคร  โดยสามารถดาวนโหลดใบสมัครจาก  http://cmed.hcu.ac.th/   พรอมกรอกใบสมัคร  

สงกลับ พรอมใบ PAY-IN หลักฐานการโอนเงินมาใหคณะการแพทยแผนจีน มหาวิทยาลัย    หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ทางหมาย

เลยโทรสาร  02-312-6479 หรือทาง อีเมล : tcmhcu@gmail.com หากมีขอสงสัยโปรดติดตอ คุณกุลนันทร  โทร. 02-312-6300 ตอ 

1108 หรือ 02-312-6479  หรือที่อีเมล tcmhcu@gmail.com   

 

หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ 

 คณะการแพทยแผนจีน   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ
 

กําหนดการ  

วันพฤหัสบดี ท่ี 9  กุมภาพันธ 2560 

8.30 น. – 9.00 น.   ลงทะเบียน 

9.00 น. -  คณบดคีณะการแพทยแผนจีน   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  กลาวรายงาน 

-  พิธีเปดการอบรมวิชาการศาสตรการแพทยแผนจนีทางคลินิก   คร้ังที่ 3  

   เร่ือง  “การรักษาโรคตับและถุงน้ําดีดวยการแพทยแผนจีน” 

    โดย    



 อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

9.30 น.    การบรรยายเร่ือง   โรคตบัและถุงน้ําดีทางการแพทยแผนจนี   

โดย  ศาสตราจารย เกา เยวฉิว   

10.15 น.   อาหารวาง 

10.30 น.   การบรรยาย เร่ืองการรักษาโรคนิว่ในถุงน้ําด ี

โดย  ศาสตราจารย เกา เยวฉิว   

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00น.   การบรรยายเร่ืองการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ,  ไขมันพอกตับ และ ตับแขง็ 

โดย ศาสตราจารย เกา เยวฉิว   

14.30น.   อาหารวาง 

14.45น   การบรรยายเร่ืองการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ,  ไขมันพอกตับ และ ตับแขง็ (ตอ) 

โดย ศาสตราจารย เกา เยวฉิว   

16.15น.   จบการอบรมวันที่ 1 

 

วันศุกร ท่ี 10  กุมภาพนัธ 2560 

8.00 น.-8.30น.  ลงทะเบียน 

8.45 น.                                 การบรรยายเร่ือง  การฝงเข็มในการรักษาโรคตบัและถุงน้ําด ี

     โดย  ศาสตราจารย จง เฉียง เหวย   

10.15น.   อาหารวาง 

10.30 น.    การบรรยายเร่ือง  การฝงเข็มในการรักษาโรคตบัและถุงน้ําดี (ตอ) 

โดย  ศาสตราจารย จง เฉียง เหวย   

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น.   การบรรยาย  เร่ือง   มะเร็งตับ 

โดย  ศาสตราจารย ดร. จู กวอ ฝู   

14.30 น.   อาหารวาง 

14.45 น.   การบรรยาย เร่ือง   แนวทางการรักษาโรคมะเร็งตบั 

โดย  ศาสตราจารย ดร. จู กวอ ฝู   

16.15 น.   จบการอบรม 

 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1.     ผูเขาอบรมเขาใจถึงวิธีการรักษาโรคตบัและถุงน้ําดทีางการแพทยแผนจีน   

2.     ผูเขาอบรมทราบถึงความกาวหนาและงานวิจัยของโรคตับและถุงน้ําดีทางการแพทยแผนจีน   

3.     ผูเขาอบรมสามารถนําประสบการณการรักษาไปใชประโยชนได 




