
กำหนดการฝึกอบรมเรื่อง  
“คีเลชั่นบำบัด Chelation Therapy Training” ครั้งท่ี 17 

ระหว่างวันท่ี 9-11 พฤษภาคม 2561 

ณ  โรงแรม อวานี เอเทรียม กรุงเทพมหานคร

 

วันพุธท่ี 9 พฤษภาคม 2561 

 
08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน 

08.30 – 08.45 น.  พิธีเปิดงานฝึกอบรม  
   โดย นายแพทย์จักรกฤษณ์ ภูมิสวัสดิ์  
   นายกสมาคมการแพทย์คีเลชั่น ไทย 

08.45 – 09.30 น.  บรรยายเรื่อง “The Evidence of Chelation Therapy” 
   โดย พลอากาศตรีนายแพทย์ขวัญชัย เศรษฐนันท์  
   กรรมการสมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย 

09.30 – 10.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

10.00 – 12.00 น.  บรรยายเรื่อง “Introduction to Chelation Therapy”  
   (Why Chelation Therapy & Historical Perspective) 
   AND  Atherosclerotic Disease in Evidence-Based Medicine Aspect  
   โดย นายแพทย์ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต  
   สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย 

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น.  บรรยายเรื่อง“ Nutrition and Lifestyle Modification” 
   โดย นายแพทย์บรรจบ  ชุณหสวัสดิกุล  
   คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ  
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

14.00 – 15.00 น.  บรรยายเรื่อง “Incidence of Heavy Metal Toxicity: Laboratory Issues” 
   โดย นาวาอากาศเอกพงษ์เพ็ชร คงพ่วง  
   รองผู้อำนวยการ กองพยาธิกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช, นักเทคนิคการแพทย์ 

15.00 - 15.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

15.30 - 16.30 น.  บรรยายเรื่อง “Heavy Metal in Dysfunctional Heath” 
   โดย นายแพทย์มาศ  ไม้ประเสริฐ  
   ผู้อำนวยการโครงการ สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ  
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

16.30– 18.00 น.   บรรยายเรื่อง “Clinical Diagnosis: How to Manage Heavy Metal Toxicity” 
   โดย นายแพทย์พัฒนา เต็งอำนวย  
   กรรมการโครงการ สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ  
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ , ที่ปรึกษาสมาคมการแพทย์คีเลชั่น ไทย 
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วันพฤหัสบดีท่ี 10  พฤษภาคม  2561 

08.30 – 09.15น.   บรรยายเรื่อง แนวคิดในด้านปรัชญาทางการแพทย์ทางเลือก 
   โดย นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์  
   ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ทางเลือก  
   กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

09.15 – 10.15 น.  บรรยายเรื่อง “Biochemistry of Chelating Agents,  
   Mechanism of Action and Side- Effects” 
   โดย เภสัชกรหญิงภัทร พีระพันธุ์ หินเมืองเก่า  
   MPharm (UK), C/CMT (IBCMT) 
   ที่ปรึกษาสมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย 

10.15 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.00 น.  บรรยายเรื่อง “Protocol for Chelation Therapy and Practical Issues” 
   โดย นายแพทย์บัญชา แดงเนียม 
   อุปนายกสมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย 

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น.  บรรยายเรื่อง “Vitamin and Mineral Supplements in  
   Chelation Therapy” (Pharmacodynamics) 
   โดย นายแพทย์พัฒนา เต็งอำนวย  
   กรรมการโครงการ สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ  
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ , ที่ปรึกษาสมาคมการแพทย์คีเลชั่น ไทย 

14.00 – 14.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

14.30- 15.30น.   10th Anniversary CMAT “หน่ึงทศวรรษคีเลชั่น กับการแพทย์ไทย” 

   โดย นายแพทย์บัญชา แดงเนียม 

   อุปนายกสมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย 

15.30– 16.30 น.   บรรยายเรื่อง “Holistic Screening test of Heavy Metal” 
   โดย  ร.ต.ต. นายแพทย์อัญวุฒิ ช่วยวงษ์ญาติ  
   กรรมการสมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย 

16.30 – 17.30 น.  Case Presentation 
   โดยสมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย 
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วันศุกร์ท่ี  11  พฤษภาคม  2561 

 
09.00 – 10.00 น.  บรรยายเรื่อง “New Paradigm in Chelation Therapy” 
   โดย นายแพทย์ศิต  เธียรฐิติ  
   กรรมการสมาคมเซลล์บำบัดไทย 

10.00 – 11.00 น.  บรรยายเรื่อง “Workshop for Practicing : 
   How to Run a Chelation Clinic & Clinical Experience in Thailand” 
   โดย นายแพทย์บัญชา แดงเนียม 
   อุปนายกสมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย 

11.00 – 11.15 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

11.15 – 12.30 น.  บรรยายเรื่อง “Law and Regulations Related to Medical Issues” 
   โดย ดร. สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ  
   ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สมาคมการแพทย์คีเลชั่น ไทย 

12.30 – 13.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 – 14.30 น.  Panel Discussion (เตรียมตัวสอบ) 

14.30 – 15.30 น.  EXAMINATION 

15.30 – 16.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

16.00 – 16.30 น.  พิธีประกาศผล และมอบใบประกาศนียบัตร  
   โดย นายแพทย์จอน ยังพิชิต  
   ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย
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