
จัดโดย 
สมาคมโฮมีโอพาธีย์ประเทศไทย 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือพฒันาศกัยภาพ รวมถึงเสริมสร้างความรู้และทกัษะปฏิบติัส าหรับแพทย ์ 
ทนัตแพทย ์ เภสัชกร  พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรทางสาธารณสุข ในด้าน
การแพทยโ์ฮมีโอพาธีย ์
2. เพ่ือเป็นพ้ืนฐานความรู้ส าหรับการศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต 
สาขาการแพทยโ์ฮมีโอพาธีย ์ท่ีจะเปิดสอนในอนาคต 
3. เพ่ือการพฒันาศาสตร์การแพทยท์างเลือกท่ีเป็นประโยชน์ในการแกไ้ขปัญหา
ทางดา้นสุขภาพของประชาชนเสริมกบัการแพทยแ์ผนปัจจุบนั 
 

ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 สมาคมโฮมีโอพาธียป์ระเทศไทย 
 ส านกัการแพทยท์างเลือก 

        กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก    
        กระทรวงสาธารณสุข 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
            แพทย์  ทันตแพทย์  เภสัชกร  พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรทาง
สาธารณสุขท่ีสนใจ 
 
 

 

การสมัคร 

 รับสมคัรตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป  จนถึงวนัท่ี  6  มกราคม 2556  
 รับจ านวนจ ากดั 100 ท่าน  สงวนสิทธ์ิส าหรับผูส้มคัรก่อน 
 การสมคัร 
 กรอกใบสมคัรท่ีแนบมา หรือ Download ใบสมคัรจาก  
 http://www.thaicam.go.th/index.php    หรือ    
        www.dtam.moph.go.th/alternative        หรือ 
         www.Thaihomeopathy.org 

 
 FAX ใบสมัครและส าเนาการโอนเงนิมาที่ 

คุณกรรณกิาร์  แก้วสุยะ 
 ส านักการแพทย์ทางเลือก   กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
 และการแพทย์ทางเลอืก  กระทรวงสาธารณสุข   ถ.ติวานนท์ 
 อ.เมือง  จ.นนทบุรี  11000 
 โทรศัพท์   02-9659194  ต่อ 134  
 โทรสาร    02-9659195 

สามารถส ารองที่พกัได้ที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  
โทรศัพท์   02-2900125 
 

 
 

Homeopathy 
ทางเลือกรักษาโรค 

 

 
 

           

 

 

 

 

วันที่ 7 – 11 มกราคม  2556 

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

 

อตัราค่าลงทะเบียน 

 ลงทะเบียนโดยโอนเงินผ่านบญัชี   
                  ช่ือบญัชี สมาคมโฮมีโอพาธีย์ประเทศไทย เพือ่โครงการอบรม  
                  ทั่วไป      เลขที่บัญชี ...340-218220-2..... 
                  ธนาคารไทยพาณิชย์   สาขาย่อยกระทรวงสาธารณสุข 

 ค่าลงทะเบียน ท่านละ 5,000  บาท  เม่ือลงทะเบียนภายในวนัท่ี   
10ธนัวาคม 2555  หลงัจากวนัท่ี 10 ธนัวาคม 2555 จนถึงวนัท่ี  6 
มกราคม  2556   ค่าลงทะเบียน  ท่านละ 5,500  บาท 

 ค่าลงทะเบียนน้ีรวมอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 ม้ือ  
เอกสารประกอบการอบรม และชุดยาโฮมีโอพาธีย ์16 ต  ารับ  
เพ่ือการรักษาแบบปฐมภูมิ (สงวนสิทธ์ิเฉพาะผู ้เข้าร่วมการ
อบรมไม่นอ้ยกวา่  4 วนั) 

 

http://www.thaicam.go.th/index.php
http://www.dtam.moph.go.th/alternative
http://www.thaihomeopathy.org/


 

 

 

วนัจันทร์ที ่ 7  มกราคม  2556  
08.00 น. - 08.30 น. ลงทะเบียน  
08.30 น. - 09.00 น. พิธีเปิด  
09.00 น. - 09.15 น. คุณรู้จกัโฮมีโอพาธียม์ากแค่ไหน 
09.15 น. - 10.30 น. ท าไมตอ้งโฮมีโอพาธีย ์   
                                    วิทยากร : นพ. วิเชียรชยั  ผดุงเกียรติวงษ ์
                   โรงพยาบาลพระจอมเกลา้เพชรบุรี จ.เพชรบุรี 
10.30 น. - 10.45 น. พกัรับประทานอาหารว่าง  
10.45 น. - 12.00 น. ประวติั พฒันาการ และสถานภาพปัจจุบนัในภูมิภาค 
                                    ต่างๆ ทัว่โลก 
  วิทยากร : นพ. กฤษดา  พนัธ์ุเพง็ 
  โรงพยาบาลแม่ลาว  จ.เชียงราย 
12.00 น. - 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 น. - 15.00 น. เขา้ใจหลกัการพ้ืนฐานของการแพทยโ์ฮมีโอพาธีย ์ 
  วิทยากร : ภญ.ดร. มณฑกา ธีรชยัสกุล 
  ส านกัการแพทยท์างเลือก  
                                    กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก 
15.00 น. - 15.15 น. พกัรับประทานอาหารว่าง  
15.15 น. - 16.30 น. เขา้ใจหลกัการพ้ืนฐานของการแพทยโ์ฮมีโอพาธีย ์(ต่อ) 

                  วิทยากร : ภญ.ดร. มณฑกา ธีรชยัสกุล 
  

วนัพุธที่    9  มกราคม   2556  
08.30 น. - 10.30 น. เร่ืองเล่าเร้าพลงัจากเพ่ือนสู่เพ่ือน (ประสบการณ์การ 

บ าบดัในห้องเรียน) และจากศิษยรุ่์นพ่ีสู่รุ่นนอ้ง...... 
ช่วงท่ี  1 

  วิทยากร : นพ. กฤษดา  พนัธ์ุเพง็ 
                  นพ. วิเชียรชยั ผดุงเกียรติวงษ ์
                  นพ. วลัลภ  ธนเกียรต์ิ และคณะ 
10.30 น. - 10.45 น. พกัรับประทานอาหารว่าง  
10.45 น. - 12.00 น. ดรรชนีต ารับยา  16  ต  ารับพ้ืนฐาน (Repertory) 
  วิทยากร : นพ. กฤษดา  พนัธ์ุเพง็ 
12.00 น. - 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 น. - 15.00 น. ดรรชนีต ารับยา 16 ต  ารับพ้ืนฐาน (Repertory)  
  วิทยากร : นพ. วิเชียรชยั  ผดุงเกียรติวงษ ์
15.00 น. - 15.15 น. พกัรับประทานอาหารว่าง 
15.15 น. - 16.30 น.    เร่ืองเล่าเร้าพลงัจากจากเพ่ือนสู่เพ่ือน (ประสบการณ์ 

บ าบดัในห้องเรียน) และจากศิษยรุ่์นพ่ีสู่รุ่นนอ้ง..... 
ช่วงท่ี  2 (ต่อ) 
วิทยากร : นพ. กฤษดา  พนัธ์ุเพง็ 

                  นพ. วิเชียรชยั ผดุงเกียรติวงษ ์
                  นพ. วลัลภ  ธนเกียรต์ิ และคณะ 
 

วนัศุกร์ที่   11  มกราคม   2556 
08.30 น. – 09.30 น.     ทดสอบสมอง-ทดลองท าจริง กบั Case ตวัอยา่ง 
               รายท่ี  11-20  

                   วิทยากร : นพ. วิเชียรชยั  ผดุงเกียรติวงษ ์
09.30 น. – 10.30 น.      ท  าความรู้จกักบัโฮมีโอพาธียท่ี์ไม่ใช่   

                   Classical  Homeopathy 
            วิทยากร : นพ. พลวิช  กลา้หาญ 
10.30 น. – 10.45 น.      พกัรับประทานอาหารวา่ง  
10.45 น. – 12.00 น.      เฉลยแบบทดสอบก่อนและขณะเรียน 
            วิทยากร : นพ. วิเชียรชยั  ผดุงเกียรติวงษ ์
12.00 น. – 13.00 น.      พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 น. – 15.00 น.      เม่ือท่านจบโมดุล 0 ...... กลบัไปท าอะไรไดบ้า้ง? 
            วิทยากร : รศ. นพ.อมร  เปรมกมล  
             คณะแพทยศ์าสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
                                     นายกสมาคมโฮมีโอพาธียแ์ห่งประเทศไทย 

                   และคณะกรรมการสมาคมฯ       
15.00 น. – 15.15 น.      พกัรับประทานอาหารวา่ง 
15.15 น. – 16.30 น.      ท่านถาม เราตอบ 

16.30 น.                        ปิดการประชุม 
 

ก าหนดการประชุมวชิาการโฮมีโอพาธีย์  คร้ังที่  6 
เร่ือง โฮมีโอพาธีย์ : ทางเลือกรักษาโรค 
ระหว่างวนัที่  7 - 11 มกราคม  2556 

ณ   โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค   จังหวดักรุงเทพมหานคร 
 

วนัองัคารที่  8  มกราคม 2556  
08.30 น. - 10.30 น. เรียนรู้กระบวนการบ าบดัผูป่้วยโรคเฉียบพลนั  

                 วิทยากร : ภญ.ดร. มณฑกา ธีรชยัสกุล 
10.30 น. - 10.45 น. พกัรับประทานอาหารว่าง  
10.45 น. - 12.00 น. เรียนรู้กระบวนการบ าบดัผูป่้วยโรคเฉียบพลนั (ต่อ) 
                                    วิทยากร : ภญ.ดร. มณฑกา ธีรชยัสกุล 

    12.00 น. - 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
 

13.00 น. - 15.00 น. สารานุกรมยา 16 ต  ารับพ้ืนฐาน (Materia Medica) 
  วิทยากร : นพ. กฤษดา  พนัธ์ุเพง็ 
                   นพ. วิเชียรชยั  ผดุงเกียรติวงษ ์   
15.00 น. - 15.15 น. พกัรับประทานอาหารว่าง  
15.15 น. - 16.30 น. สารานุกรมยา 16 ต  ารับพ้ืนฐาน (Materia Medica) 

(ต่อ) 
วิทยากร : นพ. กฤษดา  พนัธ์ุเพง็ 

                   นพ. วิเชียรชยั  ผดุงเกียรติวงษ ์   
 

วนัพฤหัสบดทีี่   10  มกราคม  2556 
08.30 น. – 10.30 น. สรุป การรักษาโรคเฉียบพลนั 10 กลุ่มโรค 

ดว้ยยาโฮมีโอพาธีย ์ 16  ต ารับ 
  วิทยากร : นพ. วิเชียรชยั  ผดุงเกียรติวงษ ์
 

      10.30 น. – 10.45 น.      พกัรับประทานอาหารว่าง  
      10.45 น. – 12.00 น.      สรุป การรักษาโรคเฉียบพลนั 10 กลุ่มโรค  

                 ดว้ยยาโฮมีโอพาธีย ์ 16  ต  ารับ (ต่อ) 
                 วิทยากร : นพ. วิเชียรชยั  ผดุงเกียรติวงษ ์

      12.00 น. – 13.00 น.       พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
      13.00 น. – 15.00 น.       เร่ืองเล่าเร้าพลงัจากจากเพ่ือนสู่เพ่ือน(ประสบการณ์ 

        การบ าบดัในห้องเรียน) และจากศิษยรุ่์นพ่ีสู่รุ่นน้อง....ช่วงท่ี  3   (ต่อ) 
                  วิทยากร : นพ. กฤษดา  พนัธ์ุเพง็ 

                           นพ. วิเชียรชยั ผดุงเกียรติวงษ ์
                           นพ. วลัลภ  ธนเกียรต์ิ และคณะ 

      15.00 น. – 15.15 น.        พกัรับประทานอาหารวา่ง 
      15.15 น. – 16.30 น.        ทดสอบสมอง-ทดลองท าจริง กบัCase   ตวัอยา่ง  

                  รายท่ี 1-10 
                  วิทยากร : นพ. วิเชียรชยั  ผดุงเกียรติวงษ ์

 


