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ณ หองสัมมนา 1
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อ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
หลักการและเหตุผล
การแพทยแผนจีนเปนศาสตรหนึง่ ของการแพทยทางเลือกในประเทศไทยที่ไดรบั ความนิยมเปนอยางมาก มีกําเนิดที่
ประเทศจีนมานานกวา 5,000 ป โดยมีหลักฐานยืนยันในการสืบทอดทฤษฎีตางๆ ทางการแพทยแผนจีน ตอเนื่องกันมาเปน
เวลานาน ในปจจุบนั การแพทยแผนจีนไดรบั การยอมรับอยางแพรหลาย ในประเทศจีนมีการสรางโรงพยาบาลที่ใหการรักษา
ทางดานการแพทยแผนจีนอยางเดียว และโรงพยาบาลที่มีการผสมผสานระหวางแพทยแผนจีนกับแพทยแผนปจจุบนั ทั่งทุกเมือง
ของประเทศจีน สําหรับในประเทศทางตะวันตก แพทยแผนจีนก็เปนศาสตรที่ไดรบั ความนิยมเปนอยางสูง เนื่องจากเห็น
ผลการรักษาไดอยางรวดเร็ว และปราศจากสารเคมีตกคางในรางกาย
จนองคการอนามัยโรคใหการยอมรับผลการรักษาของ
ศาสตรการแพทยแผนจีน เชนการฝงเข็ม วาสามารถรักษาโรคไดเห็นผลอยางชัดเจน สวนในประเทศไทยการแพทยแผนจีนได
ผสมผสานอยูกับวัฒนธรรมไทย ตามการอพยพของคนจีนมาสูเมืองไทย ตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบัน มีการถายทอดความรูสืบ
ตอกันมาโดยบรรพบุรุษ จนปจจุบันมีแพทยจีนที่ขนึ้ ทะเบียนรับใบอนุญาตใหทําการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนจีน
แลวประมาณ 900 คน
ตับ เปนอวัยวะที่มีขนาดใหญที่สุดภายในรางกาย ทําหนาที่ควบคุมสภาพรางกายใหอยูดมี ีสุข และทําหนาที่หลายอยาง
เชน ขจัดสารพิษออกจากเลือด สรางภูมิคุมกันบางอยางขึน้ มาเพือ่ ตอสูโรคติดเชื้อ ตลอดจนกําจัดเชื้อโรคตาง ๆ ออกจากเลือด
นอกจากนี้ยังทําหนาที่สรางโปรตีนที่เปนสวนประกอบในการทําใหเลือดแข็งตัว ตลอดจนสรางน้าํ ดี ซึ่งทําหนาที่ในการดูดซึม
ไขมันและวิตามินชนิดละลายในน้ํามัน สําหรับโรครายที่เกิดกับอวัยวะชนิดนี้มีหลายโรคดวยกัน เชนโรคตับแข็ง โรคตับอักเสบ
โรคไขมันพอกตับ รวมทั้งโรคนิว่ ในถุงน้ําดี ซึ่งมีความเกี่ยวของกับตับ โรคเหลานีจ้ ะนําไปสูการเปนมะเร็งที่ตบั ซึ่งเปนมะเร็งทีท่ ํา
ใหผปู วยเสียชีวิตเปนจํานวนมาก โรคมะเร็งตับ (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) ซึ่งโรคมะเร็งตับจัดเปนโรคที่รนุ แรง ในปพ.ศ. 2551 มี
รายงานการเสียชีวิตจากโรคนี้ทั่วโลก 700,000 ราย เปนการตายอันดับ 3 จากโรคมะเร็งทัง้ หมด อันดับ 1 คือ โรคมะเร็งปอด (1.4
ลานราย) สวนอันดับสอง คือ โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร (740,000 ราย)
ในทางการแพทยแผนจีน ตับเปนอวัยวะที่มีหนาทีค่ วบคุมการไหลเวียนของลมปราณใหแผซานใหเปนไปอยางราบรื่น
และอยูในความสมดุล เชน การควบคุมสภาวะจิตใจและอารมณ ถาลมปราณของตับทํางานปกติ จะสงผลตอจิตใจ ทําใหผอนคลาย
มีความสุข แตถาลมปราณของตับติดขัด จะทําใหเกิดความเครียด ซึมเศรา ชอบถอนหายใจ แนนหนาอกและสีขาง ถาลมปราณตับ
ไหลเวียนรุนแรงเกินไป จะมีอาการตื่นเตน กระวนกระวายใจ หงุดหงิด นอนไมหลับ ฝนบอย ปวดศีรษะ ตาแดง เปนตน ตับยัง
ชวยในการยอยและดูดซึมอาหาร มีหนาทีค่ วบคุมการไหลเวียนของลมปราณมามและกระเพาะอาหารใหไปในทางที่ถูกตอง ถาตับ

ทํางานผิดปกติ ลมปราณตับติดขัด ตับกับมามทํางานไมสัมพันธกนั จะทําใหลมปราณของมามไมลอยขึ้น ทําใหเกิดอาการทองอืด
และถาตับกับกระเพาะอาหารทํางานไมสมดุลกัน ก็จะทําใหมีอาการเรอ แนนทอง คลื่นไส อาเจียน หรือเบือ่ อาหาร เปนตน
นอกจากนี้ ตับยังมีหนาที่สะสมเลือด แพทยจีนมองวา มามดูดซึมสารอาหารสงไปสรางเลือดทีป่ อดและหัวใจ แลวนํามาสะสมไวที่
ตับ ควบคุมลมปราณหยางของตับใหอยูใ นความสมดุล ถาตับไมสะสมเลือดจะทําใหเกิดอาการเลือดในตับพรอง มีไมเพียงพอทีจ่ ะ
ไปหลอเลี้ยงอวัยวะตางๆ ทําใหมีอาการตามัว ตาแหง ตาบอดกลางคืน แขนขาชา แขนขายืดหดไมสะดวก เนื่องจากเสนเอ็นแลว
เสนเลือดหดเกร็ง รวมไปถึงประจําเดือนมานอย หรือขาดประจําเดือดได
ดวยเหตุนี้ ทางคณะการแพทยแผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จึงเห็นควรใหมีการจัดการอบรมทางวิชาการ
ศาสตรการแพทยแผนจีน ทีเ่ กี่ยวของกับการรักษาโรคตับและถุงน้าํ ดี เพื่อใหแพทยจนี และผูท ี่สนใจ ไดติดตามความกาวหนาและ
การวิจัยที่เกี่ยวของ รวมทั้งประสบการณในการรักษาโรคตับและถุงน้ําดีดวยศาสตรการแพทยแผนจีน ของแพทยจนี ที่มีชื่อเสียง
และมีประสบการณการรักษา จากประเทศจีน และนํามาประยุกตใชในการรักษาและดูแลผูป วยโรคตับและถุงน้ําดีในประเทศไทย
ใหเกิดผลดีขึ้นในการรักษาตอไป
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อใหผเู ขาอบรมเขาใจถึงการรักษาโรคตับและถุงน้ําดีดวยศาสตรการแพทยแผนจีน
2. เพื่อใหผเู ขาอบรมทราบถึงความกาวหนาและงานวิจัยของโรคตับและถุงน้ําดีทางศาสตรการแพทยแผนจีน
3. เพื่อใหผเู ขาอบรมสามารถนําประสบการณการรักษาไปใชประโยชนได
ประเภทของโครงการ
เปนโครงการทีด่ ําเนินการทุกป เปนโครงการบริการวิชาการแบบมีรายได
วิธีดําเนินการ
1. กําหนดวันจัดการอบรมความรูดานศาสตรการแพทยแผนจีน
2. ประชาสัมพันธให นักศึกษาแพทยจีน แพทยจีนและแพทยแผนปจจุบนั ที่สนใจ ทราบถึงกําหนดการอบรมและ
ความจําเปนที่ตองเขารับการอบรม
3. จัดการอบรมความรูดานศาสตรการแพทยแผนจีนทางคลินกิ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 3
เรื่อง “การรักษาโรคตับและถุงน้ําดีดวยการแพทยแผนจีน”
กลุมเปาหมาย
1. แพทยจีนในประเทศไทย
2. แพทยแผนปจจุบนั ที่สนใจ
3. ศิษยเกาคณะการแพทยแผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4. นักศึกษาในหลักสูตรการแพทยแผนจีน
5. บุคคลทั่วไปที่สนใจ
ประวัติวิทยากร
1. ศาสตราจารย เกา เยวฉิว

ศาสตราจารย เกา เยว ฉิว เปนหัวหนาแพทย ที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาโทและเอก เปนนักวิจัยผูมีความสามารถแถว
หนาของเซี่ยงไฮ เปนผูเชี่ยวชาญทางดานการรักษาและการปองกันโรคตับชนิดเรื้อรัง โดยมีตําแหนงในปจจุบนั คือ
1.รองหัวหนากลุมโรคตับของสมาคมการแพทยแผนจีนเซี่ยงไฮ
2.กรรมการสมาคมการแพทยผสมผสานแผนจีนและแผนตะวันตกเพื่อการรักษาโรคตับแหงเซี่ยงไฮ
3.ผูอํานวยการสมาคมสหภาพการประเมินผลการรักษาทางคลินิกทางการแพทยแผนจีนระดับโลก
4.กรรมการกลุมโรคทางระบบทางเดินอาหารของสมาคมการแพทยผสมผสานแผนจีนกับแผนตะวันตกแหงประเทศจีน
ในป ค.ศ.1993 ไดติดตามศาสตราจารย หวัง หลิง ไถ ซึ่งเปนแพทยจีนผูมีชื่อเสียงของเซี่ยงไฮ โดยไดทํางานวิจัยดานการ
ใชยาจีนรักษาโรคตับชนิดเรื้อรัง ทั้งในเชิงทดลองและเชิงคลินิก จนจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการแพทยแบบ
ผสมผสานแผนจีนกับแผนตะวันตก และจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกดานคลินิก สาขาอายุรกรรมทางการแพทยแผนจีน ใน
ป ค.ศ.2002-2004 ไดทํางานวิจัยดานการรักษาและปองกันโรคตับอักเสบ ที่เกิดจากระบบภูมิตานทานทําลายเซลลของตับโดยตรง
Autoimmune hepatitis ,AIH ที่มหาวิทยาลัยออสโล นอรเวย ปจจุบัน มุงการวิจัยดานการรักษาโรคตับชนิดเรื้อรัง ทีเ่ กิดจากการติด
เชื้อไวรัส และ AIH ดวยวิธีการใชยาจีนและวิธีการรักษาแบบผสมผสานแพทยจีนกับแผนตะวันตก
เปนผูรับผิดชอบหลักโครงการวิจยั สําคัญสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ โครงการสนับสนุนดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ “สิบเอ็ดหา” (十一五) เปนผูร ับผิดชอบงานวิจัยดานวิทยาศาสตรธรรมชาติระดับชาติกวาสิบ
เรื่อง มีผลงานวิชาการที่ตีพิมพแลวกวา 100 เรื่อง ในฐานะทีเ่ ปนผูวิจัยหลัก ไดรับรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกาวหนา
อันดับสอง จากกระทรวงศึกษาธิการแหงประเทศจีน และจากเมืองเซี่ยงไฮ รางวัลผลงานวิจัยดีเดนดานการรักษาแบบผสมผสาน
แพทยแผนจีนกับแผนปจจุบนั และรางวัลอื่นๆ
2. ศาสตราจารย จง เฉียงเหวย
ศาสตราจารย จง เฉียงเหวย เขารับการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการแพทยแผนจีน ที่มหาวิทยาลัยการแพทยแผน
จีนเทียนจินในป ค.ศ.1978 และสําเร็จการศึกษาในป ค.ศ. 1983 จากนั้นไดเขาทํางานเปนอาจารยที่แผนกฝงเข็มและรมยา
มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเทียนจิน และไดเขาศึกษาตอระดับปริญญาโทในป ค.ศ. 1985-1988 ในสาขาการฝงเข็มและรมยา
กับอาจารยผูมีชื่อเสียงโดงดังมากในประเทศจีน ณ ขณะนั้น จากนั้นทานไดรับตําแหนงอาจารยประจําวิทยาลัยนานาชาติและ
อาจารยประจําภาควิชาพื้นฐานการแพทยแผนจีนตามลําดับ ในระหวางที่ทําหนาที่เปนอาจารยสอนหนังสือนั้น ทานไดให
ความสําคัญกับการพัฒนาระบบการเรียนการสอนเปนอยางมาก มีการวิจัยแบงระดับองคความรูท างการแพทยแผนจีน เพื่อนําไปสู
แนวทางการพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เขาถึงและเขาใจไดงา ย นอกจากนี้ ทานยังใหความสําคัญกับงานวิจัยเกี่ยวกับพื้นฐาน
การแพทยแผนจีนอีกดวย ปจจุบัน ศาสตราจารย จง เฉียงเหวย ดํารงตําแหนงเปนอาจารยทปี่ รึกษาใหกับนักศึกษาปริญญาโท
และดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันขงจื่อการแพทยแผนจีนฝายจีน ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3. ศาสตราจารย ดร. จู กวอฝู
ศาสตราจารย ดร.จู กวอ ฝู จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีน
เซี่ยงไฮ ปจจุบันเปนอาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอกและนักวิจัยหลังปริญญาเอก ศาสตราจารย ดร.จู กวอ
ฝู เปนนักวิจัยผูมคี วามสามารถแถวหนาของเซี่ยงไฮ มีความเชี่ยวชาญดานการใชยาสมุนไพรจีนตานมะเร็ง ปจจุบันดํารงดําแหนง
หัวหนาภาควิชาเภสัชกรรม(สมุนไพรจีน) มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเซี่ยงไฮและรับผิดชอบการสรางหลักสูตรการเรียนการ
สอนวิชาเภสัชกรรม (สมุนไพรจีน) ในเมืองเซี่ยงไฮ
ศาสตราจารย ดร.จูกัวฝู ไดเคยติดตามศาสตราจารย ถาง ซง แพทยจีนผูมีชื่อเสียงในประเทศจีนและศาสตรจารย เฉียน
ปอ เหวิน ผูมคี วามเชี่ยวชาญดานการรักษาเนื้องอกและมะเร็ง และจบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา เภสัชกรรม (สมุนไพรจีน)

จากมหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเซี่ยงไฮ ในป ค.ศ 1999 ปจจุบนั เปนอาจารยผูสอนวิชายาจีน วิชาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
สมุนไพรที่ใชตานมะเร็งและการประยุกตใชในทางคลินิก และวิชาวรรณกรรมสมุนไพรจีน
5 ปทผี่ านมาเปนผูรบั ผิดชอบหลักโครงการวิจัยสําคัญหลายเรื่อง เชน โครงการวิจัยของหนวยควบคุมจัดการดานยาจีนแหงชาติ
โครงการวิจัยของหนวยสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงเมืองเซี่ยงไฮ และโครงการวิจัยสําคัญๆของคณะกรรมการ
การศึกษาแหงเมืองเซี่ยงไฮ นอกจากนี้ยังเปนผูรบั ผิดชอบรวมในการวิจัย ดวยทุนวิทยาศาสตรธรรมชาติแหงชาติ และยังเปนกําลัง
สําคัญในการวิจัยแนวคิดและประสบการณการรักษาของแพทยจีนผูมีชีอเสียง ศาสรตราจารย เฉียน ปอ เหวิน และเปนผูเ ขียน
ตํารายาจีน ที่ใชในการเรียนการสอนแพทยแผนจีนในปจจุบัน และเปนผูรวมเขียนหนังสือสําคัญดานการใชยาจีนตานมะเร็งอีก
หลายเรื่อง เชน หนังสือยาจีนตานมะเร็งทีใ่ ชบอย ปจจุบันศาสตราจารย ดร.จูกัวฝู ยังคงมุงงานวิจัยเกีย่ วกับการใชยาจีนตานมะเร็ง
และมีผลงานวิจัยทีต่ ีพิมพแลวกวา 40 เรื่อง
เวลาและสถานที่
วันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ 2560 และ วันศุกร ที่ 10 กุมภาพันธ 2560 เวลา 8.30-16.30น. ณ หองสัมมนา 1 โรงแรม
ศรีวารีพาวิลเลี่ยน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2 อ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
การสมัคร
เปดรับสมัครตัง้ แตวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ราคาคาเขารวมสัมมนา
- ศิษยเกา คณะการแพทยแผนจีน ม.หัวเฉียวฯ และนักศึกษาทุกสถาบัน 2,500 บาท
- แพทยจีนและบุคคลทั่วไป 3,000 บาท
สมัครกอนวันที่ 13 มกราคม 2560 ลดราคาเปน
- ศิษยเกา คณะการแพทยแผนจีน 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 หรือที่อเี มล tcmhcu@gmail.com
หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ
คณะการแพทยแผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กําหนดการ
วันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ 2560
8.30 น. – 9.00 น.
ลงทะเบียน
9.00 น.
- คณบดีคณะการแพทยแผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กลาวรายงาน
- พิธีเปดการอบรมวิชาการศาสตรการแพทยแผนจีนทางคลินิก ครั้งที่ 3
เรื่อง “การรักษาโรคตับและถุงน้ําดีดวยการแพทยแผนจีน”
โดย

9.30 น.
10.15 น.
10.30 น.
12.00 น.
13.00น.
14.30น.
14.45น
16.15น.

อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
การบรรยายเรื่อง โรคตับและถุงน้ําดีทางการแพทยแผนจีน
โดย ศาสตราจารย เกา เยวฉิว
อาหารวาง
การบรรยาย เรื่องการรักษาโรคนิว่ ในถุงน้ําดี
โดย ศาสตราจารย เกา เยวฉิว
รับประทานอาหารกลางวัน
การบรรยายเรื่องการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ, ไขมันพอกตับ และ ตับแข็ง
โดย ศาสตราจารย เกา เยวฉิว
อาหารวาง
การบรรยายเรื่องการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ, ไขมันพอกตับ และ ตับแข็ง (ตอ)
โดย ศาสตราจารย เกา เยวฉิว
จบการอบรมวันที่ 1

วันศุกร ที่ 10 กุมภาพันธ 2560
8.00 น.-8.30น.
ลงทะเบียน
8.45 น.
การบรรยายเรื่อง การฝงเข็มในการรักษาโรคตับและถุงน้ําดี
โดย ศาสตราจารย จง เฉียง เหวย
10.15น.
อาหารวาง
10.30 น.
การบรรยายเรื่อง การฝงเข็มในการรักษาโรคตับและถุงน้ําดี (ตอ)
โดย ศาสตราจารย จง เฉียง เหวย
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.
การบรรยาย เรื่อง มะเร็งตับ
โดย ศาสตราจารย ดร. จู กวอ ฝู
14.30 น.
อาหารวาง
14.45 น.
การบรรยาย เรื่อง แนวทางการรักษาโรคมะเร็งตับ
โดย ศาสตราจารย ดร. จู กวอ ฝู
16.15 น.
จบการอบรม

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูเขาอบรมเขาใจถึงวิธีการรักษาโรคตับและถุงน้ําดีทางการแพทยแผนจีน
2. ผูเขาอบรมทราบถึงความกาวหนาและงานวิจัยของโรคตับและถุงน้ําดีทางการแพทยแผนจีน
3. ผูเขาอบรมสามารถนําประสบการณการรักษาไปใชประโยชนได

