
โครงการอบรมวชิาการศาสตร์การแพทย์แผนจนีทางคลินิก   มหาวทิยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   คร้ังที่ 5 
เร่ือง  “การรักษาโรคนรีเวช และโรคบุรุษเวช ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจนี” 

ณ  ห้องสิริธารา   ศูนย์ปฏบัิตกิารโรงแรม ศรีวารีพาวลิเลยีน 
มหาวทิยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ อ.บางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการ 

 
หลักการและเหตุผล 
 การแพทยแ์ผนจีนเป็นศาสตร์หน่ึงของการแพทยท์างเลือกในประเทศไทยท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก มีกาํเนิดท่ี
ประเทศจีนมานานกวา่ 5,000 ปี   โดยมีหลกัฐานยนืยนัในการสืบทอดทฤษฎีต่างๆ  ทางการแพทยแ์ผนจีน ต่อเน่ืองกนัมาเป็น
เวลานาน  ในปัจจุบนัการแพทยแ์ผนจีนไดรั้บการยอมรับอยา่งแพร่หลาย ในประเทศจีนมีการสร้างโรงพยาบาลท่ีใหก้ารรักษา
ทางดา้นการแพทยแ์ผนจีนอยา่งเดียว และโรงพยาบาลท่ีมีการผสมผสานระหว่างแพทยแ์ผนจีนกบัแพทยแ์ผนปัจจุบนั ทัง่ทุกเมือง
ของประเทศจีน สาํหรับในประเทศทางตะวนัตก แพทยแ์ผนจีนกเ็ป็นศาสตร์ท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งสูง เน่ืองจากเห็น
ผลการรักษาไดอ้ยา่งรวดเร็ว และปราศจากสารเคมีตกคา้งในร่างกาย  จนองคก์ารอนามยัโรคใหก้ารยอมรับผลการรักษาของ
ศาสตร์การแพทยแ์ผนจีน เช่นการฝังเขม็ วา่สามารถรักษาโรคไดเ้ห็นผลอยา่งชดัเจน ส่วนในประเทศไทยการแพทยแ์ผนจีนได้
ผสมผสานอยูก่บัวฒันธรรมไทย ตามการอพยพของคนจีนมาสู่เมืองไทย ตั้งแต่สมยัสุโขทยัจนถึงปัจจุบนั มีการถ่ายทอดความรู้สืบ
ต่อกนัมาโดยบรรพบุรุษ จนปัจจุบนัมีแพทยจี์นท่ีข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตใหท้าํการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแ์ผนจีน
แลว้ประมาณ 1,000 คน  
 โรคทางนรีเวชและบุรุษเวชเป็นโรคท่ีพบไดบ่้อยและยงัคงเป็นปัญหาสุขภาพท่ีสาํคญัของประชากรไทย  โรคทางนรีเวช
ท่ีพบบ่อย ไดแ้ก่ ประจาํเดือนมาผดิปกติ โรคปวดประจาํเดือน กอ้นเน้ือในมดลูก ภาวะมีบุตรยาก ฯลฯ โรคทางบุรุษเวชท่ีพบบ่อย 
ไดแ้ก่ โรคต่อมลูกหมาก อสุจิไม่แขง็แรง การเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ และโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ ซ่ึงการรักษาโรคเหล่าน้ีใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่จะใชก้ารรักษาดว้ยการแพทยแ์ผนตะวนัตกเป็นหลกั และเป็นกลุ่มโรคท่ียงัคงพบปัญหาดา้นการรักษาและ
ผลขา้งเคียงของการใชย้าอยู ่ 
 การรักษาโรคทางนรีเวชดว้ยศาสตร์การแพทยแ์ผนจีน มีประวติัความเป็นมาท่ียาวนาน มีการจดบนัทึกเก่ียวกบัการรักษา
โรคทางนรีเวช ดว้ยวธีิใชย้าจีน เช่น การปรับประจาํเดือนใหม้าปกติ การรักษาโรคปวดประจาํเดือน  ภาวะมีบุตรยาก หรือ
แมก้ระทัง่ในปัจจุบนัมีการใชแ้พทยแ์ผนจีนร่วมกบัเทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธ์ุในผูป่้วยมีบุตรยาก  ซ่ึงมีการใชอ้ยา่งแพร่หลาย
ในประเทศจีน   วธีิการรักษามีทั้งการรักษาดว้ยการแพทยแ์ผนจีนเพียงอยา่งเดียว และการรักษาร่วมกบัการแพทยแ์ผนตะวนัตก ซ่ึง
ความรู้เก่ียวกบัการใชย้าทางคลินิกเหล่าน้ี เป็นความรู้ท่ีมีความละเอียดอ่อนและซบัซอ้น และอาศยัความชาํนาญในการใชย้าจีน 
องคค์วามรู้มกัจะอยูใ่นตวับุคคล ดงันั้นการจดัการบรรยายความรู้เก่ียวกบัการรักษาโรคทางนรีเวชทางคลินิก โดยเชิญวทิยากร
ผูเ้ช่ียวชาญและมีประสบการณ์ จึงเป็นส่ิงจาํเป็นในการเพ่ิมพนูความรู้ของแพทยจี์น เพื่อการนาํไปใชใ้นการรักษาผูป่้วยทางนรีเวช 
หรือใชผ้สมผสานกบัการรักษาดว้ยการแพทยแ์ผนตะวนัตก เพ่ือใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อผูป่้วยต่อไป  
 โรคทางบุรุษเวชเป็นปัญหาสุขภาพท่ีสาํคญั เน่ืองจากมีผลกระทบต่อการใชชี้วิตประจาํวนั คุณภาพชีวิต และ
ความสัมพนัธใ์นครอบครัว จากการสืบคน้ขอ้มูลความชุกของโรคทางบุรุษเวชในประเทศไทยสามารถคาดคะเนไดว้า่อตัราความ
ชุกของผูป่้วยจะเพิม่จาํนวนมากข้ึน โรคท่ีพบบ่อยไดแ้ก่ โรคต่อมลูกหมาก อสุจิไม่แขง็แรง การเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ ซ่ึงสาเหตุการเกิดโรคสามารถแบ่งได ้2 สาเหตุ คือ โรคทางกาย เช่น โรคหวัใจ เบาหวาน โรคระบบ
ทางเดินปัสสาวะ โรคความดนัโลหิตสูง โรคอว้น รวมถึงโรคมะเร็ง และโรคทางจิตใจ เช่น ความเครียด ความกงัวล เน่ืองดว้ย
สาเหตุเหล่าน้ีทาํใหปั้จจุบนัปัญหาเก่ียวกบัโรคทางบุรุษเวชจึงเป็นอีกหน่ึงปัญหาท่ีจะตอ้งพบมากข้ึนอยา่งปฏิเสธไม่ได ้ในประเทศ
ไทยการรักษาโรคเหล่าน้ีจะใชว้ธีิการผา่ตดั และการรักษาดว้ยยาเป็นหลกั ซ่ึงจะมีผลขา้งเคียงค่อนขา้งมาก และมีค่าใชจ่้ายค่อนขา้ง
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สูง การแพทยแ์ผนจีนมีประวติัเร่ืองการรักษาโรคทางบุรุษเวชท่ียาวนาน และที่ประเทศจีนไดมี้การรักษาโรคทางบุรุษเวชดว้ย
ศาสตร์การแพทยแ์ผนจีนอยา่งแพร่หลาย ไดแ้ก่ การฝังเขม็ การใชย้าจีน รวมไปถึงการดูแลร่างกายตามศาสตร์การแพทยแ์ผนจีน 
อีกทั้งยงัมีงานวิจยัเพื่อคิดคน้แนวทางการรักษาใหม่ๆ อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงหากแพทยแ์ผนจีนในประเทศไทยไดมี้ความรู้ความเขา้ใจ
ในการรักษาโรคทางบุรุษเวชดว้ยศาสตร์การแพทยแ์ผนจีน จะสามารถช่วยใหผู้ป่้วยมีคุณภาพชีวติ และครอบครัวท่ีมีความสุข อีก
ทั้งสามารถนาํความรู้มาพฒันาการแพทยแ์ผนจีนในประเทศไทยต่อไป     
 ดว้ยเหตุน้ี ทางคณะการแพทยแ์ผนจีนมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จึงเห็นควรใหมี้การจดัการอบรมทางวิชาการ
ศาสตร์การแพทยแ์ผนจีน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาโรคทางนรีเวชและบุรุษเวชเพื่อใหแ้พทยจี์นและผูท่ี้สนใจ ไดท้บทวน เพิ่มพนู
ความรู้เก่ียวกบัโรคทางนรีเวชและโรคทางบุรุษเวช ทั้งเร่ืองการวินิจฉยั การรักษา การติดตามความกา้วหนา้และการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมทั้งประสบการณ์ในการรักษาโรคทางนรีเวชและบุรุษเวชดว้ยศาสตร์การแพทยแ์ผนจีน ของแพทยจี์นท่ีมีช่ือเสียงและมี
ประสบการณ์การรักษา จากประเทศจีน และนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการรักษาและดูแลผูป่้วยโรคทางนรีเวชและบุรุษเวชในประเทศ
ไทยใหเ้กิดผลดีข้ึนในการรักษาต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจถึงการรักษาโรคนรีเวช และโรคบุรุษเวช ดว้ยศาสตร์การแพทยแ์ผนจีน 

2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมทราบถึงความกา้วหนา้และงานวิจยัของโรคนรีเวช และโรคบุรุษเวช ดว้ยศาสตร์การแพทยแ์ผนจีน 
3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนาํประสบการณ์การรักษาไปใชป้ระโยชน์ได ้

 
ประเภทของโครงการ    

เป็นโครงการท่ีดาํเนินการทุกปี  เป็นโครงการบริการวิชาการแบบมีรายได ้
 
แผนการดําเนินการ 

วนั/เดือน/ปี แผนการดาํเนินงาน 
3 พ.ย. 61 กาํหนดวนัจดัการอบรมความรู้ดา้นศาสตร์การแพทยแ์ผนจีนและหวัขอ้การอบรม หาวิทยากร 

พร้อมเชิญวทิยากร  
21 พ.ย.61 ส่งโครงการเพ่ือขออนุมติั 
28 พ.ย. 61  ประชาสัมพนัธ์โครงการ และเปิดรับสมคัร 
1 ก.พ. 62 ปิดรับสมคัร 
21-22 ก.พ. 62 จดัการอบรมความรู้ดา้นศาสตร์การแพทยแ์ผนจีนทางคลินิก มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระ

เกียรติ   คร้ังท่ี 5 
 

 
ประวตัิวทิยากร 

1. ศาสตราจารย์ ดร.ฉี ชง 

ศาสตราจารย  ์ ดร. ฉี ชง ( Qi Cong) เป็นแพทยแ์ผนจีนท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังของนครเซ่ียงไฮ้ หัวหน้าแผนสูตินรี

เวช โรงพยาบาลสู่กวง อาจารยท่ี์ปรึกษานักศึกษาปริญญาเอกค.ศ.1982 สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีมหาวิทยาลัย

การแพทยแ์ผนจีนเจ้อเจียง  ค.ศ.1991  สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ท่ีมหาวิทยาลยัการแพทยแ์ผนจีนเซ่ียงไฮ้  
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ปัจจุบันเป็นหัวหน้าแผนกสูตินรีเวชและรักษาการหัวหน้าแผนกศูนยก์ารเจริญพนัธุ์ รักษาผูมี้บุตรยาก โรงพยาบาลสู่กวง 

เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษานักศึกษาปริญญาเอก เป็นหัวหน้าคณะทาํงานด้านงานวิจัยเก่ียวกับสูตินรีเวชของนครเซ่ียงไฮ้ เป็น

ผูรั้บผิดชอบด้านการเรียนวิชาสูตินรีเวช ของนครเซ่ียงไฮ้ ศาสตราจารย  ์ ดร.ฉีชง ทาํงานด้านการดูแลรักษาผูป่้วย การ

สอนและการวิจัยเก่ียวสูตินรีเวชมากว่า 30 ปี 

 ตลอดเวลาท่ีทาํงานเก่ียวกับสูตินรีเวชกว่า 30 ปี ศาตราจารยฉี์ ชง ได้พฒันาการแพทยแ์ผนจีน ซ่ึงมีจุดเด่นในการ

วินิจฉัยโรคตามกลุ่มอาการ  โดยมีผลการรักษาทางคลินิกเป็นพื้นฐาน เป็นผูริ้เร่ิมรูปแบบ “ มะเร็งรังไข่กลุ่มอาการช่ี

พร่องเลือดคลั่ง” วิจัยกลไกการเกิดเน้ืองอกในสตรี ตลอดจนวิธีการรักษาและยาสมุนไพรจีนท่ีช่วยต่อตา้นกลไกการเกิด

โรคเน้ืองอก เกิดเป็นแนวคิดการรักษาโรคเน้ืองอกในสตรีท่ีมีลกัษณะเฉพาะตน ศึกษาอาการของผูป่้วยหลงัการผ่าตดั

มะเร็งรังไข่ เกิดเป็นทฤษฎี “ รักษาเจ้ิงช่ีขบัเสียช่ี “  เป็นผูก่้อตั้ ง หน่วยงานวิจัยการรักษาโรคทางสูตินรีเวชระดับประเทศ 

โดยได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลจีนจาํนวน 2 โครงการ และได้รับรางวลัด้านความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์จาํนวน 2 

รางวลั จากการคิดคน้ยาท่ีสามารถช่วยสร้างภูมิคุม้กันของร่างกายและต้านการเกิดมะเร็ง นอกจากน้ี ศาสตราจารยฉี์ชง ยงั

เช่ียวชาญในด้านการรักษาผูท่ี้มีบุตรยาก โดยมีสถิติการศึกษาผูป่้วยกว่า 1 หม่ืนคนในแต่ละปี และมีบทความเก่ียวกับการ

รักษาผูมี้บุตรยาก ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้วกว่า 30 บทความ 
 

2. รองศาสตราจารย์ ดร. ยวี ่เชา 
รองศาสตราจารย ์ดร. ยวี่ เชา ( Yu Chao)  สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกดา้นระบบทางเดินปัสสาวะ มหาวิทยาลยั

การแพทยแ์ผนจีนเซ่ียงไฮ ้  เป็นเหลนของปรจารยแ์พทยจี์นช่ือดงั ส่ีวชุ์นหยาง เป็นศิษยข์องปรจารยแ์พทยจี์น ศาสตราจารย ์
โจวจ้ือเหิง และ ศาสตราจารย ์จูเพย่ถิง   

ปัจจุบนัเป็นรองหวัหนา้แผนกระบบทางเดินปัสสาวะโรงพยาบาลหลงหวา นครเซ่ียงไฮ ้เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาของ
นกัศึกษาปริญญาโท ไดรั้บคดัเลือกเป็นแพทยแ์ผนจีนผสมผสานแพทยแ์ผนปัจจุบนัดาวรุ่งดีเด่น รุ่นท่ี 2 ของแถบมณฑลเจียงซี 
มณฑลเจอ้เจียงและนครเซ่ียงไฮ ้  นอกจากน้ียงัเป็นรองเลขาธิการในอนุกรรมการโรคบุรุษและกรรมการโรคระบบทางเดิน
ปัสสาวะ ของสมาคมแพทยจี์นผสมผสานแพทยแ์ผนปัจจุบนัแห่งประเทศจีน อนุกรรมการโรคบุรุษและระบบสืบพนัธ์ุ สมาคม
เภสัชวิทยาจีน   ผูเ้ช่ียวชาญดา้นโรคบุรุษและระบบสืบพนัธ์ุ ของสมาพนัธ์แพทยแ์ผนจีนโลก คณะอนุกรรมโรคบุรุษของสมาคม
แพทยแ์ผนจีนนครเซ่ียงไฮ ้ คณะอนุกรรมการโรคบุรุษของสมาคมแพทยแ์ผนจีนประเทศจีน   

เช่ียวชาญดา้นการใชศ้าสตร์การแพทยแ์ผนจีน ผสมผสานกบัแพทยแ์ผนปัจจุบนั ในการรักษาภาวะการมีบุตรยาก อาการ
เส่ือมสมรรถภาพทางเพศ อาการหลัง่เร็ว โรคท่ีเก่ียวกบัต่อมลูกหมาก เช่น ต่อมลูกหมากอกัเสบ ต่อมลูกหมากโต มะเร็งต่อม
ลูกหมาก โรคเก่ียวกบัระบบทางเดินปัสสาวะต่างๆ เช่น โรคน่ิวในระบบทางเดินปัสสาวะ เน้ืองอก การติดเช้ือ ตลอดจนการมี
เลือดออก รวมทั้งการดูแลสุขภาพทัว่ไปสาํหรับเพศชาย  

นอกจากจะเป็นแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นการรักษาโรคระบบทางเดินปัสสาวะและโรคต่างๆท่ีมกัเกิดกบัเพศชายแลว้ รอง
ศาสตราจารย ์ดร. ยวี ่เชา ยงัเช่ียวชาญดา้นการสอนและงานวิจยัดา้นการรักษาโรคระบบทางเดินทางปัสสาวะดว้ยศาสตร์การแพทย์
แผนจีนผสมผสานกบัศาสตร์การแพทยแ์ผนปัจจุบนั โดยไดรั้บเชิญเป็นวทิยากรบรรยายในการประชุมวชิาการระดบัประเทศกวา่ 
10 รายการ มีผลงานตีพิมพใ์นวารสารท่ีไดรั้บการยอมรับในระบบฐานขอ้มูล SCI กวา่ 30 บทความ เป็นผูแ้ต่งร่วม 8 บทความ ท่ี
ผา่นมาเคยไดรั้บรางวลัต่างๆรวม 7 รางวลั.     
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เวลาและสถานที่ 
 วนัพฤหสับดี ท่ี 21 กมุภาพนัธ์  2562 และ วนัศุกร์ ท่ี 22 กุมภาพนัธ์  2562  เวลา 8.30-16.30น. ณ  หอ้งสิริธารา 

ศูนยป์ฏิบติัการโรงแรม ศรีวารีพาวลิเลียน มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2  อ.บางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการ 
 
การสมคัร        

เปิดรับสมคัรตั้งแต่วนัท่ี  29 พฤศจิกายน 2561  ราคาค่าเขา้ร่วมสัมมนา  
-  ศิษยเ์ก่า คณะการแพทยแ์ผนจีน ม.หวัเฉียวฯ และนกัศึกษาทุกสถาบนั   2,700 บาท 
-  แพทยจี์นและบุคคลทัว่ไป   3,300 บาท  
           สมคัรก่อนวนัท่ี  15 มกราคม 2562 ลดราคาเป็น 
-  ศิษยเ์ก่า คณะการแพทยแ์ผนจีน ม.หวัเฉียวฯ และนกัศึกษาทุกสถาบนั   2,200 บาท 
-  แพทยจี์นและบุคคลทัว่ไป   2,800 บาท  
 
บญัชีการโอนเงินสามารถดูไดท่ี้ใบสมคัร  โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมคัรจาก  http://cmed.hcu.ac.th/   พร้อมกรอกใบสมคัร  
ส่งกลบั พร้อมใบ PAY-IN หลกัฐานการโอนเงินมาใหค้ณะการแพทยแ์ผนจีน มหาวิทยาลยั    หวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ทางหมาย
เลยโทรสาร  02-312-6479 หรือทาง อีเมล ์: tcm2hcu@gmail.com หากมีขอ้สงสัยโปรดติดต่อ คุณกุลนนัทร์  โทร. 02-312-6300 
ต่อ 1108 หรือ 02-312-6479  หรือท่ีอีเมล ์tcmhcu@gmail.com   
 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
 คณะการแพทยแ์ผนจีน   มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 
กําหนดการ  
 
วนัพฤหัสบด ีที่ 21  กุมภาพนัธ์ 2562  
8.30 น. – 9.00 น.   ลงทะเบียน ณ หอ้งสิริธารา ศนูยป์ฏิบติัการโรงแรม ศรีวารีพาวลิเลียน  

มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2   
9.00 น. -  คณบดีคณะการแพทยแ์ผนจีน   มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  กล่าวรายงาน 

-  พธีิเปิดการอบรมวิชาการศาสตร์การแพทยแ์ผนจีนทางคลินิก   คร้ังท่ี 5 
    เร่ือง  “การรักษาโรคนรีเวช และโรคบุรุษเวช ดว้ยศาสตร์การแพทยแ์ผนจีน” 

      โดย    อธิการบดี มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
9.30 น.    การบรรยายเร่ือง แนวทางและขอ้ไดเ้ปรียบของการรักษาและป้องกนัโรคเยือ่บุมดลูกเจริญผิดท่ี 

ดว้ยศาสตร์การแพทยแ์ผนจีน 
โดย  ศาสตราจารย์ ดร.ฉี ชง 

10.30 น.   อาหารวา่ง  
10.45 น.   การบรรยาย เร่ือง การรักษาถุงนํ้ าในรังไข่ (PCOS) ดว้ยการแพทยแ์ผนจีนในปัจจุบนั 

โดย  ศาสตราจารย์ ดร.ฉี ชง 
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนั 
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13.00น.   การบรรยายเร่ือง ปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดการยา้ยตวัอ่อนคุณภาพดีหลายคร้ัง แต่ไม่มีการฝังตวั  
(Recurrent implantation failure, RIF) และแนวทางการรักษาดว้ยการแพทยแ์ผนจีน 

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ฉี ชง 
14.30 น.   อาหารวา่ง 
14.45 น   การบรรยายเร่ือง แนวทางการรักษาโรคเน้ืองอกทางนรีเวชดว้ยศาสตร์การแพทยแ์ผนจีน 

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ฉี ชง 
16.15 น.   จบการอบรมวนัท่ี 1 
 
 
 
วนัศุกร์ ท่ี 22  กุมภาพนัธ์ 2562 
8.00 น.-8.30น.  ลงทะเบียน  
8.30 น.                                 การบรรยายเร่ือง  โรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัต่อมลูกหมาก 
    - ต่อมลูกหมากอกัเสบ 
    - ต่อมลูกหมากโต 
    - มะเร็งต่อมลูกหมาก 

     โดย  รองศาสตราจารย์ ดร. ยวี ่เชา 
10.15น.   อาหารวา่ง  
10.30 น.    การบรรยายเร่ือง  ความผิดปกติของการหลัง่อสุจิ 
    - ฝันเปียก 
    - อสุจิไหลยอ้นกลบั 
    - อาการหลัง่เร็ว 
    - อาการไม่หลัง่นํ้ าอสุจิ 

โดย  รองศาสตราจารย์ ดร. ยวี ่เชา 
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 น.   การบรรยาย  เร่ือง   ความผดิปกติของอสุจิ 
    - อสุจินอ้ย 
    - อสุจิไม่แขง็แรง 
    - ไม่มีอสุจิ 
    - อสุจิมีเลือดปน 

โดย  รองศาสตราจารย์ ดร. ยวี ่เชา 
14.30 น.   อาหารวา่ง 
14.45 น.   การบรรยาย เร่ือง   ภาวะเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ 
    - อารมณ์ทางเพศสูง 
    - อารมณ์ทางเพศตํ่า 
    - ภาวะวยัทองในเพศชาย  
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โดย  รองศาสตราจารย์ ดร. ยวี ่เชา 
16.15 น.   จบการอบรม 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1.     ผูเ้ขา้อบรมเขา้ใจถึงวธีิการรักษาโรคนรีเวช และโรคบุรุษเวช ดว้ยศาสตร์การแพทยแ์ผนจีน 
2.     ผูเ้ขา้อบรมทราบถึงความกา้วหนา้และงานวิจยัของโรคนรีเวช และโรคบุรุษเวช ดว้ยศาสตร์การแพทยแ์ผนจีน 
3.     ผูเ้ขา้อบรมสามารถนาํประสบการณ์การรักษาไปใชป้ระโยชนไ์ด ้

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


