
วนัพธุที ่12 กมุภาพนัธ์ 2563 
08.40 น. - 9.00 น.        เฉลยการบา้นก่อนนอนชุดท่ี 2 

วทิยากร : นพ. วิเชียรชยั  ผดุงเกียรติวงษ ์
9.00 น. – 9.45 น. เรียนรู้ปรัชญาโฮมีโอพาธียเ์บ้ืองตน้ 70 บทแรก 
                                    แบบยอ่ ๆ จาก Organon of the medical art 6th edition 
  วทิยากร : นพ. วิเชียรชยั  ผดุงเกียรติวงษ ์
9.45 น. – 10.15 น. แนะน ามาตรฐานการเตรียมยาจากกระเป๋ายาท่ีได ้เทคนิค 
  การใชย้า  การเก็บยา  และการ label ยา 
  วทิยากร : นพ.วลัลภ ธนเกียรต์ิ  
10.15 น. - 10.30 น. พกัรับประทานอาหารว่าง  
10.30 น. – 11.00 น. เร่ืองเล่า เร้าพลัง 4 ...ประสบการณ์การใชย้าโฮมีโอพาธีย ์
  จากรุ่นพ่ี...- ประสบการณ์ตวัอยา่งท่ีไม่ควรท า ... 
  และตวัอยา่งท่ีควรท า 
  วทิยากร : นพ. กฤษฎา    พนัธ์ุเพง็ 
11.00 น. – 12.00 น. จะน าศาสตร์โฮมีโอพาธียไ์ปใชใ้นชีวิตจริงไดอ้ยา่งไร 
  ...หลงัจบการอบรมแลว้  
  - สรุปการน าไปใชก้ลา้คิดกลา้ใชภ้ายใตส้ติแห่งคุณธรรม 

วทิยากร : นพ. กฤษฎา    พนัธ์ุเพง็ 
12.00 น. – 13.00 น.     พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00  น. - 14.00  น. แนะน าสมาคมโฮมีโอพาธียป์ระเทศไทย และเคล็ดลบั 
  จากนายกฯ   
  - รายละเอียดสมาคมโฮมีโอพาธียป์ระเทศไทย และการเขา้
  เป็นสมาชิกของสมาคมโฮมีโอพาธียฯ์ 
  วทิยากร : ศ.นพ. อมร  เปรมกมล  

นายกสมาคมโฮมีโอพาธียป์ระเทศไทย 
14.00 น. – 15.00 น. ถาม -ตอบปัญหา    
 คณะวทิยากร  
15.00 น. - 15.15 น. พกัรับประทานอาหารว่าง  
15.15 น. – 16.00 น.     ทดสอบตนเองก่อนจบดว้ยการฝึกสมอง…- ลองรักษา 
  ผูป่้วยร่วมกนั 
  วทิยากร : นพ. วิเชียรชยั  ผดุงเกียรติวงษ ์
16.00 น. - 16.30 น. ปิดการอบรมฯ 
  นายแพทยเ์ทวญั    ธานีรัตน์ 

   ผูอ้  านวยการกองการแพทยท์างเลือก 
                    กรมการแพทยแ์ผนไทยฯ กระทรวงสาธารณสุข 

การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ 
: ทางเลือกดูแลตนเองและครอบครัว 

ระหว่างวนัที่ 10 - 12 กมุภาพนัธ์  2563 
 ณ ห้องประชุมบอลรูม ซี ช้ัน 2  

โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

จัดโดย 
สมาคมโฮมีโอพาธีย์ประเทศไทย 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข 

กลุ่มเป้าหมาย 

- แพทย ์ทนัตแพทย ์เภสัชกร พยาบาล แพทยแ์ผนไทย แพทย์
แผนจีน บุคลากรดา้นสาธารณสุข และประชาชนทัว่ไป      

การลงทะเบียน 

- กรอกใบสมคัรท่ีแนบส าเนาการโอนส่งมาท่ี  
E-mail :  chanamonxm0326@gmail.com หรือ Fax : 
021495637 หรือ ไปรษณียม์าท่ี คุณปราณี  ลิมป์วรวรรณ  กอง
การแพทยท์างเลือก กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 11000 

- รับสมัครตั้งแต่วนันี ้จนถึงวันที ่31 มกราคม 2563 รับจ านวน
จ ากดั 100 ท่าน สงวนสิทธ์ิส าหรับผูส้มคัรก่อน  

การช าระค่าลงทะเบียน 

 ค่าลงทะเบียน  ท่านละ 5,000  บาท   

- ช าระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินผา่นบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์
สาขา กระทรวงสาธารณสุข  ช่ือบญัชี  สมาคมโฮมีโอพาธีย์
ประเทศไทย เพือ่โครงการอบรมทัว่ไป  

เลขทีบ่ัญชี 340 - 218220 - 2   
- ค่าลงทะเบียนน้ีรวมอาหารกลางวนัและอาหารวา่ง  เอกสาร  
ประกอบการอบรม  3  เล่ม และชุดยาโฮมีโอพาธีย ์ 17 ต ารับ  
เพื่อการรักษาแบบปฐมภูมิ  

  (สงวนสิทธ์ิเฉพาะผู้เข้าร่วมการอบรม  3 วันเต็ม) 



 
โครงการประชุมวชิาการ 

การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ : ทางเลอืกดูแลตนเองและครอบครัว 

หลกัการ  และเหตุผล 
           ในปัจจุบนัการรักษาโรคโดยส่วนใหญ่แลว้มกัจะรู้จกัแต่การใช้
ยาและการรักษาทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนั แต่ในความเป็นจริงแลว้
ทางเลือกในการรักษาโรคนั้นมีหลายทาง ซ่ึงการแพทยท์างเลือกก็เป็น
ทางเลือกหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมากในขณะน้ี   ศาสตร์การแพทย์
โฮมีโอพาธีย ์(Homeopathy) จดัเป็นศาสตร์การแพทยท์างเลือกสาขา
หน่ึงของการรักษาโรคท่ีมีอายกุวา่ 200 ปี  ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมในแถบ
ทวปียโุรป  อเมริกาใต ้และเอเชียใต ้และไดรั้บการยอมรับจากองคก์าร
อนามยัโลกวา่เป็น  1 ใน 5 ศาสตร์การแพทยท์างเลือกท่ีมีผูนิ้ยมใชก้นั
มากทัว่โลก  

การพฒันาบุคลากรดา้นสุขภาพในประเทศไทยให้มีความรู้
ในการดูแลสุขภาพดว้ยศาสตร์การแพทยโ์ฮมีโอพาธียเ์ป็นหัวใจส าคญั
ในการพฒันาบุคลากรด้านสุขภาพให้เกิดประโยชน์ และสามารถ
น าไปใช้ในการดูแลสุขภาพของประชาชน ดังนั้น  เพ่ือให้บุคลากร
ด้านสุขภาพได้รับองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์โฮมีโอพาธีย์จากวิทยากรผู ้มากด้วยความ รู้   และ
ประสบการณ์จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีการจัดอบรมองค์ความรู้
ดงักล่าวโดยความร่วมมือระหว่างกองการแพทยท์างเลือก กรมการ
แพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก กระทรวงสาธารณสุข และ
สมาคมโฮมีโอพาธียป์ระเทศไทย  เพ่ือให้เกิดแนวทางดา้นการดูแล
สุขภาพดว้ยการแพทยโ์ฮมีโอพาธียใ์ห้กบัผูเ้ขา้อบรม  ตลอดจนน าไป
ประยกุตเ์พ่ือใชใ้นการแกไ้ขปัญหาสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานของประเทศ  
และพฒันาสมุนไพรในการผลิตยาโฮมีโอพาธีย์เพื่อการพึ่ งตนเอง
ต่อไป  

วตัถุประสงค์ 
เพ่ือพฒันาศกัยภาพ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ

เบ้ืองตน้ส าหรับแพทย ์ ทนัตแพทย ์ เภสชักร  พยาบาล  แพทยแ์ผน
ไทย  และบุคลากรดา้นสาธารณสุขอ่ืน ๆ รวมทั้งประชาชนท่ีสนใจใน
ศาสตร์การแพทยโ์ฮมีโอพาธียใ์นการดูแลสุขภาพพ้ืนฐานของตนเอง 
และครอบครัว 

ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 - สมาคมโฮมีโอพาธียป์ระเทศไทย 

- กองการแพทยท์างเลือก   กรมการแพทยแ์ผนไทยและ
การแพทยท์างเลือก  กระทรวงสาธารณสุข 

ก าหนดการประชุมวชิาการ  

เร่ือง การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ (Homeopathy) 
: ทางเลือกดูแลตนเองและครอบครัว คร้ังที ่15 

ระหว่างวนัที ่ 10 - 12  กุมภาพนัธ์  2563                                                   

วนัจนัทร์ที ่ 10  กมุภาพนัธ์  2563 
08.00  น. - 08.45 น. ลงทะเบียน  
08.45  น. - 09.00 น.    พิธีเปิด 
09.00 น. - 10.15  น. แนะน าการแพทยโ์ฮมีโอพาธียใ์นภาพรวม 
                                      (Introduction to Homeopathy) 

วทิยากร : นพ. วิเชียรชยั  ผดุงเกียรติวงษ ์
                   โรงพยาบาลพระจอมเกลา้เพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 
10.15 น. - 10.30  น. พกัรับประทานอาหารว่าง  
10.30  น. - 11.00  น. เร่ืองเล่า เร้าพลัง 1 ...ประสบการณ์การใชโ้ฮมีโอพาธีย ์
       จากรุ่นพ่ี 
                                    วทิยากร : นพ.วลัลภ ธนเกียรต์ิ   
  นกัวิชาการอิสระ 
11.00 น. – 12.00 น.    ประวติั พฒันาการ และสถานภาพปัจจุบนัในภูมิภาค 
                                    ต่าง ๆ ทัว่โลก 
  วทิยากร : นพ.วลัลภ ธนเกียรต์ิ  
  นกัวิชาการอิสระ  
12.00 น. - 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 น. - 15.15  น. หลกัการพ้ืนฐานของการแพทยโ์ฮมีโอพาธีย ์ 

วทิยากร : นพ. วิเชียรชยั  ผดุงเกียรติวงษ ์
15.15 น. - 15.30  น. พกัรับประทานอาหารว่าง  
15.30 น. - 16.30  น. หลกัการพ้ืนฐานของการแพทยโ์ฮมีโอพาธีย ์(ต่อ) 

วทิยากร : นพ. วิเชียรชยั  ผดุงเกียรติวงษ ์
16.30 น. – 17.00 น. การบา้นก่อนนอน ชุดท่ี 1 

วทิยากร : นพ. วิเชียรชยั  ผดุงเกียรติวงษ ์
 

วนัองัคารที ่11 กมุภาพนัธ์ 2563 
08.40 น. - 9.00 น.       เฉลยการบา้นก่อนนอนชุดท่ี 1 

วทิยากร : นพ. วิเชียรชยั  ผดุงเกียรติวงษ ์
9.00 น. – 10.00 น.      กระบวนการบ าบดัผูป่้วยโรคเฉียบพลนัดว้ยการแพทย ์
                                   โฮมีโอพาธีย ์

                 วทิยากร : นพ.กณัฑอ์เนก  แกว้ทวีทรัพย ์
  นกัวิชาการอิสระ 
10.00 น. – 10.20 น.    กระบวนการบ าบดัผูป่้วยโรคเร้ือรังดว้ยการแพทย ์
                                   โฮมีโอพาธีย ์

                 วทิยากร : นพ. กณัฑอ์เนก  แกว้ทวีทรัพย ์
10.20 น. - 10.35 น. พกัรับประทานอาหารว่าง  
10.35 น. - 12.00 น. สารานุกรมยา  (Materia Medica)   16  ตวัพ้ืนฐาน 

วทิยากร : นพ. วิเชียรชยั  ผดุงเกียรติวงษ ์
12.00 น. – 13.00 น.     พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 น. - 13.30 น. สารานุกรมยา  (Materia Medica)  16  ตวัพ้ืนฐาน (ต่อ) 

วทิยากร : นพ. วิเชียรชยั  ผดุงเกียรติวงษ ์
13.30 น. - 14.00 น. ดรรชนีต ารับยา (Repertory)   16   ตวัพ้ืนฐาน 

วทิยากร : นพ. วิเชียรชยั  ผดุงเกียรติวงษ ์
14.00 น. – 14.30 น.     เร่ืองเล่า เร้าพลัง.2..ประสบการณ์การใชโ้ฮมีโอพาธีย ์
       จากรุ่นพ่ี : ประสบการณ์อาการเฉียบพลนัท่ีหายอยา่ง 
                                    มหศัจรรยด์ว้ยยา 16 ตวัในกระเป๋าท่ีมี 

วทิยากร : เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลหนองกระเจด็  อ  าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี  

14.30 น. - 15.00 น. เทคนิคการเลือกยาโฮมีโอพาธียรั์กษาผูป่้วยโรคเฉียบพลนั 
                                     เบ้ืองตน้ ภาค 1 

 วทิยากร : นพ. วิเชียรชยั  ผดุงเกียรติวงษ ์
15.00 น. - 15.15 น. พกัรับประทานอาหารว่าง 
15.15 น. - 15.45 น.  เร่ืองเล่า เร้าพลงั.3..ประสบการณ์การใชโ้ฮมีโอพาธีย ์
        จากรุ่นพ่ี (ต่อ) 

วทิยากร : เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลพระจอมเกลา้เพชรบุรี       
จงัหวดัเพชรบุรี 

15.45 น. - 16.30 น.  เทคนิคการเลือกยาโฮมีโอพาธียรั์กษาผูป่้วยโรคเฉียบพลนั 
                                     เบ้ืองตน้ ภาค 2 

วทิยากร : นพ. วิเชียรชยั  ผดุงเกียรติวงษ ์
16.30 น. – 17.00 น. การบา้นก่อนนอน ชุดท่ี 2 


