
                                                                                  

 

 
      จัดโดย 

สมาคมโฮมโีอพาธีย์ประเทศไทย 

   กองการแพทย์ทางเลือก 

กรมการแพทย์แผนไทย 

และการแพทย์ทางเลือก 

กระทรวงสาธารณสุข 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการอบรม 

การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ : ทางเลือกดูแลตนเองและครอบครัว 
 

หลกัการ  และเหตุผล 

           ในปัจจุบนัการรักษาโรคโดยส่วนใหญ่แลว้มกัจะรู้จกัแต่การใช้ยา

และการรักษาทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนั แต่ในความเป็นจริงแล้วทางเลือกใน

การรักษาโรคนั้นมีหลายทางเลือก ซ่ึงการแพทยท์างเลือกก็เป็นทางเลือกหน่ึงท่ี

ได้ รับ ความ นิ ยม อย่างม าก ใน ข ณ ะน้ี    ศาส ตร์ก ารแ พ ท ย์โฮมี โอพ าธี ย ์

(Homeopathy) จดัเป็นศาสตร์การแพทยท์างเลือกสาขาหน่ึงของการรักษาโรคท่ีมี

อายุกว่า 200 ปี  ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมในแถบทวีปยุโรป  อเมริกาใต ้และเอเชียใต ้

และได้รับการยอมรับจากองค์การอนามยัโลกว่าเป็น  1 ใน 5 ศาสตร์การแพทย์

ทางเลือกท่ีมีผูนิ้ยมใชก้นัมากทัว่โลก  

การพฒันาบุคลากรดา้นสุขภาพในประเทศไทยให้มีความรู้ด้านการ

รักษาดว้ยศาสตร์การแพทยโ์ฮมีโอพาธียเ์ป็นหัวใจสําคญัในการพฒันาบุคลากร

ด้านสุขภาพให้เกิดประโยชน์ และสามารถนําไปใช้ในการดูแลสุขภาพของ

ประชาชน  ดงันั้น  เพ่ือให้บุคลากรด้านสุขภาพได้รับองคค์วามรู้ดา้นการรักษา

ด้วยศาสตร์การแพท ย์โฮมีโอพาธีย์จาก วิทยากรผู ้มากด้วยความรู้   แล ะ

ประสบการณ์จึงจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งมีการจดัอบรมองคค์วามรู้ดงักล่าวโดยความ

ร่วมมือระหว่างสํานักการแพทยท์างเลือก กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและ

การแพทยท์างเลือก กระทรวงสาธารณสุข  และสมาคมโฮมีโอพาธียป์ระเทศไทย  

เพ่ือให้เกิดแนวทางด้านการรักษาดว้ยการแพทยโ์ฮมีโอพาธียใ์ห้กบัผูเ้ขา้อบรม  
ตลอดจนนําไปประยุกต์เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ   

รวมทั้งต่อยอดดา้นการวิจยั  และพฒันาสมุนไพรในการผลิตยาโฮมีโอพาธียเ์พ่ือ

การพ่ึงตนเองต่อไป        
 

วตัถุประสงค์ 

1. สร้างความเขา้ใจในการแพทยอ์งคร์วม   

2.  สร้างความเขา้ใจในการแพทยโ์ฮมีโอพาธีย ์ไม่ใช่การแทนท่ีการแพทย์

อ่ืน ๆ  ใชใ้นรูปแบบการแพทยผ์สมผสาน integrative medicine  (Not 

Homeopathy which conquer the word, but Homeopathy as integration 

to the world)  

3. สามารถใชก้ารแพทยโ์ฮมีโอพาธียใ์นการบรรเทาอาการเฉียบพลนั 

(Acute) สาํหรับตนเองและครอบครัว 

ผู้รับผดิชอบโครงการ 

• สมาคมโฮมีโอพาธียป์ระเทศไทย 

• กองการแพทยท์างเลือก   กรมการแพทยแ์ผนไทยฯ 

การรับสมคัร : รับสมคัรล่วงหนา้ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

จนถึงวนัท่ี  10 กมุภาพนัธ์ 2564   รับจาํนวน 100 ท่าน   

สงวนสิทธ์ิสาํหรับผูส้มคัรก่อน 

กรอกใบสมคัรที่แนบและสําเนาการโอนส่งมาที่ 

 E – mail : chanamonxm0326@gmail.com 

 คุณชนมน หนองนา   

 (มือถือ 063 – 412 - 6825)   โทร :   02 - 591 - 7007  ต่อ  2603   

     

         

 

 

 

การแพทยโ์ฮมีโอพาธีย ์
 

: ทางเลอืกดูแลตนเองและครอบครวั 

วนัที่ 15 - 17  กมุภาพนัธ์  2564 

 ณ โรงแรม Maruay Garden Hotel  
 

กลุ่มเป้าหมาย 

- แพทย ์  ทนัตแพทย ์ เภสชักร   พยาบาล  และบุคลากร

ดา้นสาธารณสุข  แพทยแ์ผนไทย   และประชาชนทัว่ไป      
 

อตัราค่าลงทะเบียน  ท่านละ 5,000  บาท   

- ลงทะเบียนโดยโอนเงินผา่นบญัชี  ช่ือ  สมาคมโฮมโีอพาธีย์

ประเทศไทย เพ่ือโครงการอบรมทัว่ไป   

     .....เลขที่บัญชี ...340 – 218220 - 2..... 

ธนาคารไทยพาณชิย์   สาขากระทรวงสาธารณสุข 

- ค่าลงทะเบียน  ท่านละ 5,000  บาท   

   หมดเขตในวนัท่ี  10 กมุภาพนัธ์ 2564   

- ค่าลงทะเบียนน้ีรวมอาหารกลางวนัและอาหารวา่ง  เอกสาร 

  ประกอบการอบรม  3 เล่ม ชุดยาโฮมีโอพาธีย ์ 17 ตาํรับ  เพ่ือการ

รักษาแบบปฐมภูมิ  ชุดยาโฮมีโอพาทยดู์แลแผลเร้ือรัง และยาโฮมี

โอพาธียป้์องกนัไขเ้ลือดออก 

  (สงวนสิทธ์ิเฉพาะผู้เข้าร่วมการอบรม  3 วนัเตม็) 

 



 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

วนัจันทร์ที่  15  กมุภาพนัธ์  2564  

08.00  น. - 08.45  น. ลงทะเบียน  

08.45  น. - 09.00  น.   พิธีเปิด 

09.00 น. - 10.15  น. แนะนาํการแพทยโ์ฮมีโอพาธียใ์นภาพรวม 
                                      (Introduction to Homeopathy) 

วทิยากร : นายแพทยวิ์เชียรชยั  ผดุงเกียรติวงษ ์

                   โรงพยาบาลพระจอมเกลา้เพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 

10.15  น. - 10.30  น. พกัรับประทานอาหารว่าง  

10.30  น. - 11.00  น. ชีวประวตัิโดยสังเขปของ Samuel Hahnemann  / 

                          โฮมีโอพาธียในประเทศไทย ตอนที่ 1 /  โฮมีโอพาธียใน 
                          ประเทศไทย ตอนที่ 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                    วทิยากร : นายแพทยว์ลัลภ    ธนเกียรต์ิ 
นายแพทยอิ์สระ 

11.00 น. – 12.00 น.    แนวคิดและขอบเขตของการ แพทยโ์ฮมีโอพาธีย ์และ 

ความหมายของคาํวา่ “พลงัชีวิต”  /  Dr.Hahnemann's 

Homeopathic Model of  Health (Classical View)   

  วทิยากร : นายแพทยว์ลัลภ    ธนเกียรต์ิ  

12.00  น. - 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00  น. - 15.15  น. หลกัการพ้ืนฐานของการแพทยโ์ฮมีโอพาธีย ์ 

วทิยากร : นายแพทยวิ์เชียรชยั  ผดุงเกียรติวงษ ์

15.15  น. - 15.30  น. พกัรับประทานอาหารว่าง  

15.30  น. - 16.30  น. หลกัการพ้ืนฐานของการแพทยโ์ฮมีโอพาธีย ์ (ต่อ) 

วทิยากร : นายแพทยวิ์เชียรชยั  ผดุงเกียรติวงษ ์

16.30 น. – 17.00 น. การบา้นก่อนนอน ชุดท่ี  1 

 

วนัพุธที่  17  กมุภาพนัธ์   2564 

08.40 น. - 9.00 น.        เฉลยการบา้นก่อนนอนชุดท่ี 2 

วทิยากร : นายแพทยวิ์เชียรชยั  ผดุงเกียรติวงษ ์

9.00 น. – 9.30 น. - ตวัอยา่งท่ีไม่ควรทาํ...และตวัอยา่งท่ีควรทาํ 

  วทิยากร : นายแพทยว์ลัลภ   ธนเกียรต์ิ 

9.30 น. – 10.00 น. แนะนาํมาตรฐานการเตรียมยาจากกระเป๋ายาท่ีได ้เทคนิค 

  การใชย้า  การเก็บยา  และการ label ยา 

  วทิยากร : นายแพทยว์ลัลภ   ธนเกียรต์ิ  

10.00 น. - 10.15 น. พกัรับประทานอาหารว่าง  

10.15 น. – 11.00 น. เรียนรู้ปรัชญาโฮมีโอพาธียเ์บ้ืองตน้ 70 บทแรก 

                                    แบบยอ่ ๆ จาก  Organon of the medical art 6th edition 

วทิยากร : นายแพทยก์ฤษฎา    พนัธุ์เพง็ 

10.30 น.  – 11.00 น. ประสบการณ์ตวัอยา่งท่ีไม่ควรทาํ ... 

  และตวัอยา่งท่ีควรทาํ 

  วทิยากร : นายแพทยว์ลัลภ   ธนเกียรต์ิ 

11.00 น. – 12.00 น. จะนาํศาสตร์โฮมีโอพาธียไ์ปใชใ้นชีวิตจริงไดอ้ยา่งไร 

  ...หลงัจบการอบรมแลว้  

  - สรุปการนาํไปใช ้กลา้คิด กลา้ใช ้ภายใตส้ติแห่งคุณธรรม 

วทิยากร : นายแพทยก์ฤษฎา    พนัธุ์เพง็ 

12.00 น. – 13.00 น.     พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00  น. - 14.00  น. แนะนาํสมาคมโฮมีโอพาธียป์ระเทศไทย และเคล็ดลบั 

  จากนายกฯ   

  วทิยากร : ศ.นายแพทยอ์มร  เปรมกมล  

นายกสมาคมโฮมีโอพาธียป์ระเทศไทย 

14.00 น. – 14.45 น. ทดสอบตนเองก่อนจบดว้ยการฝึกสมอง…- ลองรักษา 

  ผูป่้วยร่วมกนั 

  วทิยากร : นายแพทยวิ์เชียรชยั  ผดุงเกียรติวงษ ์

14.45 น. - 15.00 น. พกัรับประทานอาหารว่าง  

15.15 น. – 16.00 น.     ถาม -ตอบปัญหา    

 คณะวทิยากร  

16.00 น. - 16.30 น. ปิดการอบรมฯ 

  นายแพทย์เทวญั    ธานีรัตน์ 

    ผู้อาํนวยการกองการแพทย์ทางเลือก 

                        กรมการแพทย์แผนไทยฯ กระทรวงสาธารณสุข 

กาํหนดการประชุมวชิาการ  คร้ังที ่ 16 

เร่ือง การแพทย์โฮมโีอพาธีย์  (Homeopathy) 

: ทางเลือกดูแลตนเองและครอบครัว 

ระหว่างวนัที ่ 15 - 17  กมุภาพนัธ์  2564                                                   

ณ โรงแรม  Maruay  Garden  Hotel 

วนัองัคารที ่ 16  กมุภาพนัธ์ 2564  

08.40 น. - 9.00 น.       เฉลยการบา้นก่อนนอนชุดท่ี 1 

วทิยากร : นายแพทยวิ์เชียรชยั  ผดุงเกียรติวงษ ์

9.00 น. – 10.00 น.      กระบวนการบาํบดัผูป่้วยโรคเฉียบพลนัและโรคเร้ือรังดว้ย 

  การแพทยโ์ฮมีโอพาธีย ์

                  วทิยากร : นายแพทยว์ลัลภ    ธนเกียรต์ิ   

10.00 น. – 10.20 น.    การใชย้า Silicea รักษาแผลเร้ือรังในคนไขเ้บาหวาน 

                  วทิยากร : นายแพทยว์ลัลภ    ธนเกียรต์ิ 

10.20 น. - 10.35 น. พกัรับประทานอาหารว่าง  

10.35 น. - 12.05 น. งานวิจยัทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานของการแพทยโ์ฮมีโอพาธีย ์ 

 / การบรรยายของ Prof. Vladimir Voeikov จากประเทศ 

รัสเซีย  / สถาบนัท่ีทาํการวิจยัเร่ืองของศาสตร์การแพทย ์

โฮมีโอพาธีย ์/ Dr.Hahnemann's Homeopathic Model of  

 Health (Modern View) / The concept of “homeostasis” /  

The alternative Pathways /  Correlation between clinical  

phenomenon and fundamental research in homeopathy / 

 WHO’S DOCUMENTS ON HOMEOPATHY 

12.05 น. – 13.05 น.     พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.05 น. - 14.35 น. สารานุกรมยา  (Materia Medica)  16  ตวัพ้ืนฐาน  

วทิยากร : นายแพทยวิ์เชียรชยั  ผดุงเกียรติวงษ ์

14.35 น. - 15.20 น. ดรรชนีตาํรับยา  (Repertory)   16   ตวัพ้ืนฐาน 

วทิยากร : นายแพทยวิ์เชียรชยั  ผดุงเกียรติวงษ ์

15.20 น. - 15.35 น. พกัรับประทานอาหารว่าง 

15.35 น. - 16.45 น. เทคนิคการเลือกยาโฮมีโอพาธียรั์กษาผูป่้วยโรคเฉียบพลนั 

                                     เบ้ืองตน้ ภาค 1 / ภาค 2 

 วทิยากร : นายแพทยวิ์เชียรชยั  ผดุงเกียรติวงษ ์

 16.45 น. – 17.00 น. การบา้นก่อนนอน ชุดท่ี 2 
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