เร�่อง คีเลชั่นบำบัด “Chelation Therapy Training” รุนที่ 20
ระหวางวันที่ 8-10 กันยายน 2564
ผานระบบออนไลน ZOOM Meeting

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564
08.00 – 08.30 น.
08.30 – 08.45 น.

ลงทะเบียน : ZOOM Meeting
พิธีเ ดงาน กอบรม
โดย นายแพท จักรกฤษ ภูมิสวัสดิ์, MD., MPH.
นายกสมาคมการแพท คีเลชั่น ไทย
บรรยายเรื่อง แนวคิดใน านปรัชญาทางการแพท ทางเลือก
โดย นายแพท เทวัญ ธานีรัต
อำนวยการกองการแพท ทางเลือก
กรมการแพท แผนไทยและการแพท ทางเลือก
พักเบรกภาคเ า 15 นาที
บรรยายเรื่อง “Introduction to Chelation Therapy”
(Why Chelation Therapy & Historical Perspective)
AND Atherosclerotic Disease in Evidence-Based Medicine Aspect
โดย นายแพท ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต
สมาคมการแพท คีเลชั่นไทย
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยายเรื่อง“ Nutrition and Lifestyle Modi cation”
โดย นายแพท ทีปทัศ ชุณหสวัสดิกุล
อุปนายกสมาคมการแพท มนุษยปรัชญาไทย
(Anthroposophic Medicine Association Thailand)
บรรยายเรื่อง “Incidence of Heavy Metal Toxicity: Laboratory Issues”
โดย นาวาอากาศเอกพง เพ็ชร คง วง
นักเทคนิคการแพท ที่ปรึกษาวิชาการ บริษัท สเปเชียลแล็บเซ็นเตอ จำกัด
พักเบรกภาค าย 15 นาที
บรรยายเรื่อง “Heavy Metal in Dysfunctional Heath”
โดย นายแพท มาศ ไ ประเสริฐ
อำนวยการโครงการ สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและ นฟูสุขภาพ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
บรรยายเรื่อง “Clinical Diagnosis: How to Manage Heavy Metal Toxicity”
โดย นายแพท พัฒนา เต็งอำนวย
คณบดีวิทยาลัยการแพท บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ที่ปรึกษาสมาคมการแพท คีเลชั่น ไทย

08.45 – 09.45 น.

09.45 – 10.00 น.
10.00 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.00 น.

14.00 – 15.00 น.
15.00 - 15.15 น.
15.15 - 16.45 น.

16.45– 18.15 น.
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เร�่อง คีเลชั่นบำบัด “Chelation Therapy Training” รุนที่ 20
ระหวางวันที่ 8-10 กันยายน 2564
ผานระบบออนไลน ZOOM Meeting

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564
07.30 – 08.30 น.
08.30 – 09.15น.

Open Room : ZOOM Meeting
บรรยายเรื่อง “The Evidence of Chelation Therapy”
โดย พลอากาศตรีนายแพท ขวัญชัย เศรษฐนัน
กรรมการสมาคมการแพท คีเลชั่นไทย

09.15 – 10.45 น.

บรรยายเรื่อง “Vitamin and Mineral Supplements in
Chelation Therapy” (Pharmacodynamics)
โดย นายแพท พัฒนา เต็งอำนวย
กรรมการโครงการ สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและ นฟูสุขภาพ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต , ที่ปรึกษาสมาคมการแพท คีเลชั่น ไทย

10.45 – 11.00 น.

พักเบรกภาคเ า 15 นาที

11.00 – 12.00 น.

บรรยายเรื่อง “Holistic Screening test of Heavy Metal”
โดย ร.ต.ต. นายแพท อัญวุฒิ วยวง ญาติ
กรรมการสมาคมการแพท คีเลชั่นไทย

12.00 – 13.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 14.30 น.

บรรยายเรื่อง “Biochemistry of Chelating Agents,
Mechanism of Action and Side- Effects”
โดย นายแพท บัญชา แดงเนียม
อุปนายกสมาคมการแพท คีเลชั่นไทย

14.30- 15.30น.

บรรยายเรื่อง “Protocol for Chelation Therapy and Practical Issues”
โดย นายแพท บัญชา แดงเนียม
อุปนายกสมาคมการแพท คีเลชั่นไทย

15.30– 16.30 น.

บรรยายเรื่อง The Application of Chelation Therapy
โดย นายแพท วัสสะ วัชรากร
หัวห าแพท ศูน างลำไ โรงพยาบาลยันฮี

16.30 – 17.30 น.

How to Run a Chelation Clinic & Clinical Experience in Thailand”
โดย นายแพท บัญชา แดงเนียม
อุปนายกสมาคมการแพท คีเลชั่นไทย
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เร�่อง คีเลชั่นบำบัด “Chelation Therapy Training” รุนที่ 20
ระหวางวันที่ 8-10 กันยายน 2564
ผานระบบออนไลน ZOOM Meeting

วันศุก ที่ 10 กันยายน 2564
08.30 – 09.00 น.

Open Room : ZOOM Meeting

09.00 – 10.00 น.

บรรยายเรื่อง New Paradigm in Chelation Therapy
โดย นายแพท ศิต เธียรฐิติ
กรรมการสมาคมเซล บำบัดไทย

10.00 – 10.15 น.

พักเบรกภาคเ า 15 นาที

10.15 – 11.00 น.

บรรยายเรื่อง Workshop for Practical
โดย นายแพท บัญชา แดงเนียม
อุปนายกสมาคมการแพท คีเลชั่นไทย

11.00 – 12.30 น.

บรรยายเรื่อง Law and Regulations Related to Medical Issues
โดย ดร. สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ
ที่ปรึกษา านกฎหมาย สมาคมการแพท คีเลชั่น ไทย

12.30 – 13.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 14.00 น.

Panel Discussion (เตรียมตัวสอบ)

14.00 – 15.30 น.

EXAMINATION ONLINE : MCQ 40

15.30 – 16.00 น.

พักเบรกภาค าย 15 นาที

16.00 – 16.30 น.

ประกาศผลสอบ ดการอบรม
โดย นายแพท เทวัญ ธานีรัต
อำนวยการกองการแพท ทางเลือก
กรมการแพท แผนไทยและการแพท ทางเลือก

ลงทะเบียนออนไลน
สมาคมการแพทยคีเลชั่นไทย
Chelation Medical Association, Thai

WWW.CMAT.OR.TH
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