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กําหนดการฝึกอบรมเรื่อง “คีเลชั่นบําบัด  Chelation  Therapy Training”  ครั้งที่ 12 

ระหว่างวันที่ 13-15  สิงหาคม  2557 

ณ ห้องนุสา 1 โรงแรมดีวารี จอมเทียน บีช พัทยา  
  

วันพุธที่ 13 สิงหาคม  2557 

08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน 

08.30 – 08.45 น.  พิธีเปิดงานฝึกอบรม 

   โดย    นายแพทย์จักรกฤษณ์  ภูมิสวัสดิ์  

          นายกสมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย       

08.45 – 09.45 น.  บรรยายเรื่อง “ Nutrition and Lifestyle Modification” 

โดย     นายแพทย์บรรจบ   ชุณหสวัสดิกุล   

            แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ทางเลือก   

09.45 – 10.30 น.  บรรยายเรื่อง “The Evidence for Chelation Therapy” 

โดย     พลอากาศตรีนายแพทย์ขวัญชัย   เศรษฐนันท์  

            สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย           

10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง    

10.45 – 12.15 น.  บรรยายเรื่อง “Introduction to Chelation Therapy” 

   (Why Chelation Therapy & Historical Perspective) 

   โดย   นายแพทย์ฉัตรชัย  ศรีบัณฑิต 

    สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย  

12.15 – 13.15 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน   

13.15 – 14.15 น.  บรรยายเรื่อง “Incidence of Heavy Metal Toxicity:  Laboratory Issues” 

   โดย      นาวาอากาศเอกพงษ์เพ็ชร  คงพ่วง 

                นักเทคนิคการแพทย์,รองผู้อํานวยการ กองพยาธิกรรม  

โรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช 

14.15 – 14.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง  

14.30 - 15.00 น.  Symposium  ( Topic .........................) 

16.00 – 18.00 น.  บรรยายเรื่อง “Clinical Diagnosis: How to Manage Heavy Metal Toxicity” 

   โดย       นายแพทย์สุจินต์  ชวิตรานุรักษ์ 

                 อายุรแพทย์โรคไต   
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วันพฤหัสบดีที่ 14  สิงหาคม 2557 

08.30 – 10.00 น.  บรรยายเรื่อง “Atherosclerotic Disease in Evidence-Based Medicine Aspect” 

   โดย      นายแพทย์ชัชดนัย  มุกสิกไชย 

             สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย 

10.00 – 10.30 น. บรรยายเรื่อง “Biochemistry of Chelating Agents, Mechanism of Action and    

Side- Effects” 

   โดย  นายแพทย์บัญชา แดงเนียม  

    สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย 

10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง        

10.45 – 12.30 น.  บรรยายเรื่อง “Protocol for Chelation Therapy and Practical Issues” 

   โดย  นายแพทย์บัญชา แดงเนียม  

    สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย 

12.30 – 13.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.30 – 14 .00 น. บรรยายเรื่อง  แนวคิดในด้านปรัชญาทางการแพทย์ทางเลือก 

โดย     นายแพทย์เทวัญ   ธานีรัตน์ 

            สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย           

14.00 – 15.00 น. บรรยายเรื่อง  “ Vitamin and Mineral Supplements in Chelation Therapy”  

โดย นายแพทยพ์ัฒนา เต็งอํานวย 

 สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย 

15.00 – 15.15 น.  พักรับประทานอาหารว่าง  

15.15 - 16.15น.  Symposium  ( Topic .........................) 

16.15 – 17.00 น.  บรรยายเรื่อง “ Introduction to Live Blood Analysis” 

   โดย  ร.ต.ต. นายแพทย์อัญวุฒิ  ช่วยวงษ์ญาติ 

    สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย 

17.00 – 18.00 น.  Case Presentation และ การนําเสนองานวิจัย 
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วันศุกร์ที่ 15  สิงหาคม 2557 
 

08.30 – 09.15 น.  บรรยายเรื่อง “New Paradigm in Chelation  Therapy” 

   โดย   นายแพทย์บัญชา   แดงเนียม     

                         สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย 

09.15 – 10.45 บรรยายเรื่อง “Workshop for Practicing : How to Run a Chelation Clinic & 

Clinical Experience in Thailand” 

                โดย    นายแพทย์บัญชา   แดงเนียม  

                                                    สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย                                  

10.45 – 11.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง  

11.00 – 12.30 น.  การอภิปรายร่วมภายใต้หัวข้อ “Law and Regulations Related to Medical Issues” 

   โดย คุณสฤษดิ์  ธัญกิจจานุกิจ  

    ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย 

    

12.30 – 13.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 

13.30 – 14.45 น.  Panel Discussion (เตรียมตัวสอบ) 

14.45 – 16.00 น.  EXAMINATION 

16.00 – 16.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

16.30 – 17.30 น.  ประกาศผล และพิธีมอบใบประกาศนียบัตร  

   โดย   นายแพทย์จอน  ยังพิชิต 

             ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา  

          สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย                           

 

 

 

 

 

----------- --------------------------------------------FAREWELL------------------------------------------------------------- 
 

 หน้า    3    จาก   3 



แบบตอบรับเข้าร่วมฝึกอบรม 
 

ฝึกอบรมเรื่อง “คีเลชั่นบําบัด Chelation Therapy”  ครั้งที่ 12 

ระหว่างวันที่ 13 - 15  สิงหาคม  2557 

               ณ ห้องนุสา 1 โรงแรมดีวารี จอมเทียน บีช พัทยา  
 

1.  ข้อมูลผู้สมัคร          (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน) 
 

ชื่อ (นาย / นาง / น.ส.) ........................................................ นามสกุล..................................................................... 

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………..………………....... 

อาย.ุ...........ปี อาชีพ....................................................ตําแหน่ง................................................................................... 

หน่วยงาน.........................................................................ใบประกอบวิชาชีพเลขที่...................................................... 

ชื่อในการออกใบเสร็จ.................................................................................................................................................... 

ที่อยู่ออกใบเสร็จ เลขที่............................ถนน.......................................แขวง/ตําบล................................................... 

เขต/อําเภอ.................................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์...........................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

โทรศัพท์มือถือ....................................โทรศัพท์...........................................โทรสาร..................................................... 

E-Mail: ......................................................................................................................................................................... 

2.  ค่าลงทะเบียน 
!    ค่าลงทะเบียนนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

                            	       ชําระเงินก่อนวันที่  30 มิถุนายน  2557  เป็นจํานวนเงิน 8,500 บาท 
!    ค่าลงทะเบียนแพทยเ์วชปฏิบัติทั่วไปและผู้สนใจ 

                                 	         ชําระเงินก่อนวันที่  30 มิถุนายน  2557  เป็นจํานวนเงิน 9,000 บาท   

	    ชําระเงินหลังวันที่  30 มิถุนายน  2557  เป็นจํานวนเงิน 10,000 บาท   
3.  ที่พัก   สามารถจองผ่านสมาคมฯ (ชําระเงินกับทางโรงแรมโดยตรง) 

    ห้อง Superior room (	   เตียงคู่  1,800 บาท /	    เตียงเดียว 1,800 บาท ) 
 

                เข้าพักวันที่ ......................เวลา....................น.    ออกวันที่ ........................เวลา.................น. 
 

          ห้องพักเดี่ยวจํานวน......................ห้อง    จํานวน.........................คืน 

            ห้องพักคู่ จํานวน......................ห้อง    จํานวน.........................คืน 
 

4. วิธีการชําระเงิน : กรุณาโอนเงินล่วงหน้าก่อนการสัมมนา  7   วัน    

                   ชื่อบัญชี “สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย” 

       เลขที่บัญชี 091-0-14031-6  / ธนาคารกรุงไทย/ สาขารัชดาภิเษก-ห้วยขวาง/ออมทรัพย์ 

       กรุณาแฟกซ์ Pay-in  พร้อมระบุชื่อ -นามสกุล  (ผู้ร่วมสัมมนา) 

5.  กรุณาส่งแบบตอบรับที่   
สํานักงานสาขาลาดพร้าว  302/53  ซอยลาดพร้าว 71 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์  เขตวังทองหลาง   

    กรุงเทพมหานคร  10320 

      ติดต่อสอบถาม    :  คุณออย ( 086-330-0309) 

       E-mail        :  oil_Chelation@hotmail.com 

      ***หมดเขตรับสมัครเข้าร่วมสัมมนา ณ วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2557*** 

 สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย     โทรศัพท์./โทรสาร. 02-931-2246   
 

 

 รับจํานวนจํากัด 

      เท่านั้น !! 




