โครงการอบรมวิชาการศาสตร์ การแพทย์ แผนจีนทางคลินิก มหาวิทยาลัยหัวเฉีย วเฉลิมพระเกีย รติ ครั้งที่ 5
เรื่ อง “การรักษาโรคนรีเวช และโรคบุรุษเวช ด้ วยศาสตร์ การแพทย์ แผนจีน”
ณ ห้ องสิ ริธารา ศูนย์ ปฏิบัตกิ ารโรงแรม ศรีวารีพาวิลเลีย น
มหาวิทยาลัย หัวเฉีย วเฉลิมพระเกีย รติ อ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
หลักการและเหตุผล
การแพทย์แผนจีนเป็ นศาสตร์หนึ่งของการแพทย์ทางเลือกในประเทศไทยที่ได้รับความนิยมเป็ นอย่างมาก มีกาํ เนิดที่
ประเทศจีนมานานกว่า 5,000 ปี โดยมีหลักฐานยืนยันในการสื บทอดทฤษฎีต่างๆ ทางการแพทย์แผนจีน ต่อเนื่องกันมาเป็ น
เวลานาน ในปั จจุบนั การแพทย์แผนจีนได้รับการยอมรับอย่างแพร่ หลาย ในประเทศจีนมีการสร้างโรงพยาบาลที่ให้การรักษา
ทางด้านการแพทย์แผนจีนอย่างเดียว และโรงพยาบาลที่มีการผสมผสานระหว่างแพทย์แผนจีนกับแพทย์แผนปั จจุบนั ทัง่ ทุกเมือง
ของประเทศจีน สําหรับในประเทศทางตะวันตก แพทย์แผนจีนก็เป็ นศาสตร์ที่ได้รับความนิยมเป็ นอย่างสู ง เนื่องจากเห็น
ผลการรักษาได้อย่างรวดเร็ ว และปราศจากสารเคมีตกค้างในร่ างกาย
จนองค์การอนามัยโรคให้การยอมรับผลการรักษาของ
ศาสตร์การแพทย์แผนจีน เช่นการฝังเข็ม ว่าสามารถรักษาโรคได้เห็นผลอย่างชัดเจน ส่วนในประเทศไทยการแพทย์แผนจีนได้
ผสมผสานอยูก่ บั วัฒนธรรมไทย ตามการอพยพของคนจีนมาสู่เมืองไทย ตั้งแต่สมัยสุ โขทัยจนถึงปั จจุบนั มีการถ่ายทอดความรู ้สืบ
ต่อกันมาโดยบรรพบุรุษ จนปั จจุบนั มีแพทย์จีนที่ข้ ึนทะเบียนรับใบอนุญาตให้ทาํ การประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน
แล้วประมาณ 1,000 คน
โรคทางนรี เวชและบุรุษเวชเป็ นโรคที่พบได้บ่อยและยังคงเป็ นปั ญหาสุ ขภาพที่สาํ คัญของประชากรไทย โรคทางนรี เวช
ที่พบบ่อย ได้แก่ ประจําเดือนมาผิดปกติ โรคปวดประจําเดือน ก้อนเนื้อในมดลูก ภาวะมีบุตรยาก ฯลฯ โรคทางบุรุษเวชที่พบบ่อย
ได้แก่ โรคต่อมลูกหมาก อสุ จิไม่แข็งแรง การเสื่ อมสมรรถภาพทางเพศ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่ งการรักษาโรคเหล่านี้ใน
ประเทศไทยส่ วนใหญ่จะใช้การรักษาด้วยการแพทย์แผนตะวันตกเป็ นหลัก และเป็ นกลุ่มโรคที่ยงั คงพบปั ญหาด้านการรักษาและ
ผลข้างเคียงของการใช้ยาอยู่
การรักษาโรคทางนรี เวชด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน มีประวัติความเป็ นมาที่ยาวนาน มีการจดบันทึกเกี่ยวกับการรักษา
โรคทางนรี เวช ด้วยวิธีใช้ยาจีน เช่น การปรับประจําเดือนให้มาปกติ การรักษาโรคปวดประจําเดือน ภาวะมีบุตรยาก หรื อ
แม้กระทัง่ ในปั จจุบนั มีการใช้แพทย์แผนจีนร่ วมกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ในผูป้ ่ วยมีบุตรยาก ซึ่งมีการใช้อย่างแพร่ หลาย
ในประเทศจีน วิธีการรักษามีท้ งั การรักษาด้วยการแพทย์แผนจีนเพียงอย่างเดียว และการรักษาร่ วมกับการแพทย์แผนตะวันตก ซึ่ง
ความรู ้เกี่ยวกับการใช้ยาทางคลินิกเหล่านี้ เป็ นความรู ้ที่มีความละเอียดอ่อนและซับซ้อน และอาศัยความชํานาญในการใช้ยาจีน
องค์ความรู ้มกั จะอยูใ่ นตัวบุคคล ดังนั้นการจัดการบรรยายความรู ้เกี่ยวกับการรักษาโรคทางนรี เวชทางคลินิก โดยเชิญวิทยากร
ผูเ้ ชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ จึงเป็ นสิ่ งจําเป็ นในการเพิ่มพูนความรู ้ของแพทย์จีน เพื่อการนําไปใช้ในการรักษาผูป้ ่ วยทางนรี เวช
หรื อใช้ผสมผสานกับการรักษาด้วยการแพทย์แผนตะวันตก เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูป้ ่ วยต่อไป
โรคทางบุรุษเวชเป็ นปัญหาสุ ขภาพที่สาํ คัญ เนื่องจากมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวัน คุณภาพชีวิต และ
ความสัมพันธ์ในครอบครัว จากการสื บค้นข้อมูลความชุกของโรคทางบุรุษเวชในประเทศไทยสามารถคาดคะเนได้วา่ อัตราความ
ชุกของผูป้ ่ วยจะเพิม่ จํานวนมากขึ้น โรคที่พบบ่อยได้แก่ โรคต่อมลูกหมาก อสุ จิไม่แข็งแรง การเสื่ อมสมรรถภาพทางเพศ และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งสาเหตุการเกิดโรคสามารถแบ่งได้ 2 สาเหตุ คือ โรคทางกาย เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน โรคระบบ
ทางเดินปัสสาวะ โรคความดันโลหิตสู ง โรคอ้วน รวมถึงโรคมะเร็ง และโรคทางจิตใจ เช่น ความเครี ยด ความกังวล เนื่องด้วย
สาเหตุเหล่านี้ทาํ ให้ปัจจุบนั ปั ญหาเกี่ยวกับโรคทางบุรุษเวชจึงเป็ นอีกหนึ่งปั ญหาที่จะต้องพบมากขึ้นอย่างปฏิเสธไม่ได้ ในประเทศ
ไทยการรักษาโรคเหล่านี้จะใช้วธิ ี การผ่าตัด และการรักษาด้วยยาเป็ นหลัก ซึ่งจะมีผลข้างเคียงค่อนข้างมาก และมีค่าใช้จ่ายค่อนข้าง

สู ง การแพทย์แผนจีนมีประวัติเรื่ องการรักษาโรคทางบุรุษเวชที่ยาวนาน และที่ประเทศจีนได้มีการรักษาโรคทางบุรุษเวชด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนจีนอย่างแพร่ หลาย ได้แก่ การฝังเข็ม การใช้ยาจีน รวมไปถึงการดูแลร่ างกายตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน
อีกทั้งยังมีงานวิจยั เพื่อคิดค้นแนวทางการรักษาใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากแพทย์แผนจีนในประเทศไทยได้มีความรู ้ความเข้าใจ
ในการรักษาโรคทางบุรุษเวชด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน จะสามารถช่วยให้ผปู ้ ่ วยมีคุณภาพชีวติ และครอบครัวที่มีความสุ ข อีก
ทั้งสามารถนําความรู ้มาพัฒนาการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยต่อไป
ด้วยเหตุน้ ี ทางคณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ จึงเห็นควรให้มีการจัดการอบรมทางวิชาการ
ศาสตร์การแพทย์แผนจีน ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคทางนรี เวชและบุรุษเวชเพื่อให้แพทย์จีนและผูท้ ี่สนใจ ได้ทบทวน เพิ่มพูน
ความรู ้เกี่ยวกับโรคทางนรี เวชและโรคทางบุรุษเวช ทั้งเรื่ องการวินิจฉัย การรักษา การติดตามความก้าวหน้าและการวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งประสบการณ์ในการรักษาโรคทางนรี เวชและบุรุษเวชด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน ของแพทย์จีนที่มีชื่อเสี ยงและมี
ประสบการณ์การรักษา จากประเทศจีน และนํามาประยุกต์ใช้ในการรักษาและดูแลผูป้ ่ วยโรคทางนรี เวชและบุรุษเวชในประเทศ
ไทยให้เกิดผลดีข้ ึนในการรักษาต่อไป
วัตถุประสงค์ ของโครงการ
1. เพือ่ ให้ผเู ้ ข้าอบรมเข้าใจถึงการรักษาโรคนรี เวช และโรคบุรุษเวช ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน
2. เพือ่ ให้ผเู ้ ข้าอบรมทราบถึงความก้าวหน้าและงานวิจยั ของโรคนรี เวช และโรคบุรุษเวช ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน
3. เพือ่ ให้ผเู ้ ข้าอบรมสามารถนําประสบการณ์การรักษาไปใช้ประโยชน์ได้
ประเภทของโครงการ
เป็ นโครงการที่ดาํ เนินการทุกปี เป็ นโครงการบริ การวิชาการแบบมีรายได้
แผนการดําเนินการ
วัน/เดือน/ปี
3 พ.ย. 61
21 พ.ย.61
28 พ.ย. 61
1 ก.พ. 62
21-22 ก.พ. 62

แผนการดําเนินงาน
กําหนดวันจัดการอบรมความรู ้ดา้ นศาสตร์การแพทย์แผนจีนและหัวข้อการอบรม หาวิทยากร
พร้อมเชิญวิทยากร
ส่ งโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
ประชาสัมพันธ์โครงการ และเปิ ดรับสมัคร
ปิ ดรับสมัคร
จัดการอบรมความรู ้ดา้ นศาสตร์การแพทย์แผนจีนทางคลินิก มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระ
เกียรติ ครั้งที่ 5

ประวัติวทิ ยากร
1. ศาสตราจารย์ ดร.ฉี ชง
ศาสตราจารย์ ดร. ฉี ชง ( Qi Cong) เป็ นแพทย์แผนจี น ที่ มีชื่อเสี ยงโด่ งดัง ของนครเซี่ ยงไฮ้ หัวหน้าแผนสู ตินรี
เวช โรงพยาบาลสู่ กวง อาจารย์ที่ป รึ กษานัก ศึ กษาปริ ญ ญาเอกค.ศ.1982 สําเร็ จการศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี ที่ มหาวิทยาลัย
การแพทย์แผนจี น เจ้อ เจี ยง ค.ศ.1991 สําเร็ จ การศึ กษาระดับปริ ญ ญาเอก ที่ มหาวิท ยาลัยการแพทย์แผนจี น เซี่ ยงไฮ้
2

ปั จจุ บัน เป็ นหัวหน้าแผนกสู ติ นรี เวชและรั กษาการหัวหน้าแผนกศูน ย์การเจริ ญพันธุ์ รั กษาผูม้ ี บุ ตรยาก โรงพยาบาลสู่ กวง
เป็ นอาจารย์ที่ป รึ กษานักศึ กษาปริ ญญาเอก เป็ นหัวหน้าคณะทํางานด้านงานวิ จัยเกี่ ยวกับสู ตินรี เวชของนครเซี่ ยงไฮ้ เป็ น
ผูร้ ั บ ผิดชอบด้านการเรี ยนวิช าสู ติน รี เวช ของนครเซี่ ยงไฮ้ ศาสตราจารย์ ดร.ฉี ชง ทํา งานด้านการดู แ ลรั กษาผูป้ ่ วย การ
สอนและการวิจัยเกี่ ยวสู ตินรี เ วชมากว่า 30 ปี
ตลอดเวลาที่ ทาํ งานเกี่ ย วกับสู ติน รี เวชกว่า 30 ปี ศาตราจารย์ฉี ชง ได้พ ฒ
ั นาการแพทย์แผนจี น ซึ่ งมี จุดเด่ น ในการ
วินิจ ฉัยโรคตามกลุ่ ม อาการ

โดยมี ผ ลการรั กษาทางคลิ นิก เป็ นพื้นฐาน เป็ นผูร้ ิ เริ่ ม รู ป แบบ “ มะเร็ งรั งไข่กลุ่ มอาการชี่

พร่ องเลื อดคลั่ง ” วิ จัยกลไกการเกิ ดเนื้ องอกในสตรี ตลอดจนวิธีก ารรั กษาและยาสมุ น ไพรจี นที่ ช่ วยต่อ ต้า นกลไกการเกิ ด
โรคเนื้ อ งอก เกิ ดเป็ นแนวคิ ด การรั กษาโรคเนื้ อ งอกในสตรี ที่มีลกั ษณะเฉพาะตน ศึ กษาอาการของผูป้ ่ วยหลังการผ่าตัด
มะเร็ ง รั ง ไข่ เกิ ดเป็ นทฤษฎี “ รั กษาเจิ้ งชี่ ขบั เสี ย ชี่ “ เป็ นผูก้ ่อ ตั้ง หน่ ว ยงานวิจัย การรั กษาโรคทางสู ตินรี เวชระดับ ประเทศ
โดยได้รับทุ น สนับสนุ นจากรั ฐ บาลจี น จํานวน 2 โครงการ และได้รับรางวัล ด้านความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ จาํ นวน 2
รางวัล จากการคิดค้น ยาที่ สามารถช่ ว ยสร้ างภู มิคุ ม้ กัน ของร่ างกายและต้านการเกิ ดมะเร็ ง นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ฉีชง ยัง
เชี่ ยวชาญในด้านการรั กษาผูท้ ี่ มีบุ ตรยาก โดยมี สถิ ติก ารศึ กษาผูป้ ่ วยกว่า 1 หมื่ นคนในแต่ ละปี และมี บทความเกี่ ยวกับการ
รั กษาผูม้ ี บุ ตรยาก ที่ ได้รับการตี พิมพ์เ ผยแพร่ แล้วกว่า 30 บทความ
2. รองศาสตราจารย์ ดร. ยวี่ เชา
รองศาสตราจารย์ ดร. ยวี่ เชา ( Yu Chao) สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอกด้านระบบทางเดินปั สสาวะ มหาวิทยาลัย
การแพทย์แผนจีนเซี่ ยงไฮ้ เป็ นเหลนของปรจารย์แพทย์จีนชื่อดัง สี่ วช์ ุนหยาง เป็ นศิษย์ของปรจารย์แพทย์จีน ศาสตราจารย์
โจวจื้อเหิง และ ศาสตราจารย์ จูเพ่ยถิง
ปัจจุบนั เป็ นรองหัวหน้าแผนกระบบทางเดินปัสสาวะโรงพยาบาลหลงหวา นครเซี่ ยงไฮ้ เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาของ
นักศึกษาปริ ญญาโท ได้รับคัดเลือกเป็ นแพทย์แผนจีนผสมผสานแพทย์แผนปั จจุบนั ดาวรุ่ งดีเด่น รุ่ นที่ 2 ของแถบมณฑลเจียงซี
มณฑลเจ้อเจียงและนครเซี่ ยงไฮ้ นอกจากนี้ยงั เป็ นรองเลขาธิการในอนุกรรมการโรคบุรุษและกรรมการโรคระบบทางเดิน
ปั สสาวะ ของสมาคมแพทย์จีนผสมผสานแพทย์แผนปั จจุบนั แห่งประเทศจีน อนุกรรมการโรคบุรุษและระบบสื บพันธุ์ สมาคม
เภสัชวิทยาจีน ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านโรคบุรุษและระบบสื บพันธุ์ ของสมาพันธ์แพทย์แผนจีนโลก คณะอนุกรรมโรคบุรุษของสมาคม
แพทย์แผนจีนนครเซี่ยงไฮ้ คณะอนุกรรมการโรคบุรุษของสมาคมแพทย์แผนจีนประเทศจีน
เชี่ยวชาญด้านการใช้ศาสตร์การแพทย์แผนจีน ผสมผสานกับแพทย์แผนปัจจุบนั ในการรักษาภาวะการมีบุตรยาก อาการ
เสื่ อมสมรรถภาพทางเพศ อาการหลัง่ เร็ ว โรคที่เกี่ยวกับต่อมลูกหมาก เช่น ต่อมลูกหมากอักเสบ ต่อมลูกหมากโต มะเร็ งต่อม
ลูกหมาก โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะต่างๆ เช่น โรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ เนื้องอก การติดเชื้อ ตลอดจนการมี
เลือดออก รวมทั้งการดูแลสุขภาพทัว่ ไปสําหรับเพศชาย
นอกจากจะเป็ นแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคระบบทางเดินปั สสาวะและโรคต่างๆที่มกั เกิดกับเพศชายแล้ว รอง
ศาสตราจารย์ ดร. ยวี่ เชา ยังเชี่ยวชาญด้านการสอนและงานวิจยั ด้านการรักษาโรคระบบทางเดินทางปั สสาวะด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนจีนผสมผสานกับศาสตร์การแพทย์แผนปั จจุบนั โดยได้รับเชิญเป็ นวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการระดับประเทศกว่า
10 รายการ มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการยอมรับในระบบฐานข้อมูล SCI กว่า 30 บทความ เป็ นผูแ้ ต่งร่ วม 8 บทความ ที่
ผ่านมาเคยได้รับรางวัลต่างๆรวม 7 รางวัล.
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เวลาและสถานที่
วันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 และ วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30-16.30น. ณ ห้องสิ ริธารา
ศูนย์ปฏิบตั ิการโรงแรม ศรี วารี พาวิลเลียน มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ 2 อ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
การสมัคร
เปิ ดรับสมัครตั้งแต่วนั ที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ราคาค่าเข้าร่ วมสัมมนา
- ศิษย์เก่า คณะการแพทย์แผนจีน ม.หัวเฉี ยวฯ และนักศึกษาทุกสถาบัน 2,700 บาท
- แพทย์จีนและบุคคลทัว่ ไป 3,300 บาท
สมัครก่อนวันที่ 15 มกราคม 2562 ลดราคาเป็ น
- ศิษย์เก่า คณะการแพทย์แผนจีน ม.หัวเฉี ยวฯ และนักศึกษาทุกสถาบัน 2,200 บาท
- แพทย์จีนและบุคคลทัว่ ไป 2,800 บาท
บัญชีการโอนเงินสามารถดูได้ที่ใบสมัคร โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจาก http://cmed.hcu.ac.th/ พร้อมกรอกใบสมัคร
ส่ งกลับ พร้อมใบ PAY-IN หลักฐานการโอนเงินมาให้คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ทางหมาย
เลยโทรสาร 02-312-6479 หรื อทาง อีเมล์ : tcm2hcu@gmail.com หากมีขอ้ สงสัยโปรดติดต่อ คุณกุลนันทร์ โทร. 02-312-6300
ต่อ 1108 หรื อ 02-312-6479 หรื อที่อีเมล์ tcmhcu@gmail.com
หน่ วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กําหนดการ
วันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
8.30 น. – 9.00 น.
ลงทะเบียน ณ ห้องสิ ริธารา ศูนย์ปฏิบตั ิการโรงแรม ศรี วารี พาวิลเลียน
มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ 2
9.00 น.
- คณบดีคณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กล่าวรายงาน
- พิธีเปิ ดการอบรมวิชาการศาสตร์การแพทย์แผนจีนทางคลินิก ครั้งที่ 5
เรื่ อง “การรักษาโรคนรี เวช และโรคบุรุษเวช ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน”
โดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
9.30 น.
การบรรยายเรื่ อง แนวทางและข้อได้เปรี ยบของการรักษาและป้ องกันโรคเยือ่ บุมดลูกเจริ ญผิดที่
ด้วยศาสตร์ การแพทย์แผนจีน
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ฉี ชง
อาหารว่าง
10.30 น.
10.45 น.
การบรรยาย เรื่ อง การรักษาถุงนํ้าในรังไข่ (PCOS) ด้วยการแพทย์แผนจีนในปั จจุบนั
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ฉี ชง
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
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13.00น.

14.30 น.
14.45 น
16.15 น.

การบรรยายเรื่ อง ปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดการย้ายตัวอ่อนคุณภาพดีหลายครั้ง แต่ไม่มีการฝังตัว
(Recurrent implantation failure, RIF) และแนวทางการรักษาด้วยการแพทย์แผนจีน
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ฉี ชง
อาหารว่าง
การบรรยายเรื่ อง แนวทางการรักษาโรคเนื้องอกทางนรี เวชด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ฉี ชง
จบการอบรมวันที่ 1

วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
8.00 น.-8.30น.
ลงทะเบียน
8.30 น.
การบรรยายเรื่ อง โรคที่เกี่ยวข้องกับต่อมลูกหมาก
- ต่อมลูกหมากอักเสบ
- ต่อมลูกหมากโต
- มะเร็ งต่อมลูกหมาก
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ยวี่ เชา
10.15น.
อาหารว่าง
10.30 น.
การบรรยายเรื่ อง ความผิดปกติของการหลัง่ อสุ จิ
- ฝันเปี ยก
- อสุ จิไหลย้อนกลับ
- อาการหลัง่ เร็ ว
- อาการไม่หลัง่ นํ้าอสุ จิ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ยวี่ เชา
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.
การบรรยาย เรื่ อง ความผิดปกติของอสุ จิ
- อสุ จินอ้ ย
- อสุ จิไม่แข็งแรง
- ไม่มีอสุ จิ
- อสุ จิมีเลือดปน
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ยวี่ เชา
14.30 น.
อาหารว่าง
14.45 น.
การบรรยาย เรื่ อง ภาวะเสื่ อมสมรรถภาพทางเพศ
- อารมณ์ทางเพศสู ง
- อารมณ์ทางเพศตํ่า
- ภาวะวัยทองในเพศชาย
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16.15 น.

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ยวี่ เชา
จบการอบรม

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. ผูเ้ ข้าอบรมเข้าใจถึงวิธีการรักษาโรคนรี เวช และโรคบุรุษเวช ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน
2. ผูเ้ ข้าอบรมทราบถึงความก้าวหน้าและงานวิจยั ของโรคนรี เวช และโรคบุรุษเวช ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน
3. ผูเ้ ข้าอบรมสามารถนําประสบการณ์การรักษาไปใช้ประโยชน์ได้
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