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เรื่ อง “คีเลชั่นบาบัด Chelation Therapy Training” ครั้งที่ 21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ปัญหาสุขภาพของประชากรไทยและประชากรโลกที่กาลังทาสถิติการเสี ยชีวิตสูงขึ้น รวมถึงเป็ นภัย
เงียบใกล้ตวั ที่กาลังทวีความรุ นแรงมากขึ้นก็คือ
โรคหัวใจและหลอดเลือดและปัญหาการสะสมสารพิษใน
ร่ างกาย ซึ่งนอกจากคร่ าชีวิตของผูป้ ่ วยมากขึ้นทุกปี โรคหัวใจและหลอดเลือดและปัญหาการสะสมสารพิษใน
ร่ างกายยังเป็ นปั จจัยที่บนั่ ทอนทั้งสุขภาพ คุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจของผูท้ ี่เป็ นโรคนี้อย่างมาก หน่วยงานที่
ให้บริ การสุขภาพภาครัฐ
นอกจากจะให้การส่งเสริ มในด้านการดูแลสุขภาพการป้องกันโรคด้วยการตรวจ
สุขภาพประจาปี การให้ความรู้เรื่ องอาหารที่อาจทาให้ป่วยด้วยโรคดังกล่าว การส่งเสริ มพฤติกรรมด้านสุขภาพ
ของประชาชน เช่น การออกกาลังกาย การผ่อนคลายความเครี ยดแล้ว ทางเลือกที่จะช่วยลดปัญหาความรุ นแรง
ของโรคก็ยงั ถูกพัฒนาไปอย่างไม่สิ้นสุดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่พฒั นา
แล้ว ทางเลือกที่กาลังได้รับการยอมรับมากขึ้น คือการขับสารพิษโลหะหนักออกไปจากร่ างกายหรื อ "คีเลชั่น"
(Chelation) เป็ นต้น
ร่ างกายมนุษย์จะมีขบวนการกาจัดสารพิษโลหะหนักออกจากร่ างกายด้วยตัวเองอยูแ่ ล้วด้วยการสร้ าง
โปรตีนบางชนิ ดขึ้น มาเพื่อ จับ สารพิ ษโลหะหนักเอาไว้และขับออกจากร่ างกายเพื่ อ เป็ นการป้ อ งกัน ไม่ให้
ร่ างกายได้รับสารโลหะหนักบางชนิ ดมากเกินควร สารโลหะหนักที่สะสมในผนังหลอดเลือดและในร่ างกาย
นอกจากจะก่อ ให้เกิดการอักเสบที่ผนังหลอดเลือ ดและในบริ เวณที่เกิดการสะสม สารพิษโลหะหนักยังเป็ น
ตัวการสาคัญที่เหนี่ยวนาให้เกิดสารอนุมูลอิสระขึ้นในร่ างกายอันเป็ นสาเหตุสาคัญที่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อน
ขึ้น และเป็ นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคร้ายอีกหลายชนิดรวมไปถึงโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือดด้วย

-2“คีเลชั่น” คือการให้ยา หรื อสารเคมีเข้าไปในร่ างกาย เพื่อกาจัดสารโลหะหนัก เช่นสารตะกัว่ สาร
ปรอท สารหนู และสารโลหะที่เป็ นประโยชน์ต่อร่ างกายแต่ไม่อยูใ่ นตาแหน่งที่ควรจะเป็ น เช่น ธาตุเหล็ก
ทองแดง สังกะสี ที่จบั อยูใ่ นผนังหลอดเลือดและอวัยวะต่างๆให้ออกจากร่ างกาย ซึ่งสารเหล่านี้ได้รับเข้าสู่
ร่ างกายโดยผ่านทางช่องทางหลายช่องทาง ทั้งจากการบริ โภคเข้าไปกับอาหาร และการได้รับเข้าสู่ร่างกายจาก
สภาวะแวดล้อมที่เป็ นพิษด้วยแนวคิดดังกล่าวนักวิชาการแพทย์ทวั่ โลกจึงได้พฒั นาศาสตร์ที่เรี ยกว่า "คีเลชั่น
บาบัด" (Chelation Therapy) ขึ้น และให้บริ การในประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริ กา,สหภาพยุโรป
,ออสเตรเลีย เป็ นต้น
สมาคมการแพทย์คีเลชัน่ ไทย
ตระหนักถึงความสาคัญขององค์ความรู้ที่เป็ นทางเลือกและการ
ผสมผสานการดูแลผูป้ ่ วยทั้งในด้านการรักษาพยาบาล การป้องกันโรค จึงเห็นควรจัดฝึ กอบรมเรื่ อง “คีเลชั่น
บาบัด” (Chelation Therapy) เพื่อเผยแพร่ องค์ความรู้ดงั กล่าวให้กบั แพทย์ผสู ้ นใจ ที่จะนาไปประกอบการ
ดูแลผูป้ ่ วยด้วยการแพทย์ผสมผสานต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ องค์ความรู้เรื่ อง คีเลชัน่ บาบัด
2. เพื่อให้เกิดการพัฒนารู ปแบบการแพทย์ผสมผสานในการดูแลผูป้ ่ วยต่อไป
3. วิธีดาเนินการ
1. ประสานงานกับเครื อข่ายภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
2. ดาเนินการจัดฝึ กอบรม
3. สรุ ปและประเมินผลโครงการฝึ กอบรม

-34. กลุ่มเป้าหมาย
แพทย์ผสู ้ นใจและบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งสิ้นจานวน 100 คน
5. ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 18- 20 พฤษภาคม 2565
สอบวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 (แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์)
6. สถานที่ดาเนินการ
ณ ห้องฟอร์จูน1-3 ชั้น3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุ งเทพมหานคร

7. งบประมาณ
ค่าลงทะเบียนจากผูเ้ ข้าฝึ กอบรม จานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน
เป็ นค่าใช้จ่ายสาหรับผูเ้ ข้าฝึ กอบรม ดังนี้
- ค่าตอบแทน วิทยากรและบุคลากรดาเนินการฝึ กอบรม
- ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึ กอบรม
- ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการฝึ กอบรมอื่น ๆ

หมายเหตุ ค่าที่พกั ค่าพาหนะ ของผูเ้ ข้าฝึ กอบรม อาหารเช้าและอาหารเย็น ไม่ได้รวมอยูใ่ นค่าลงทะเบียน
8. ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับ
1. แพทย์ มีความรู้ และเข้าใจแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยด้วย “คีเลชัน่ บาบัด”
2. มีการพัฒนาศาสตร์การแพทย์ทางเลือกที่เป็ นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพของ
ประชาชน เสริ มกับการแพทย์แผนปัจจุบนั
3. เพิ่มประสิ ทธิผลของการรักษา และความพึงพอใจของผูป้ ่ วยและญาติ
4. มีเครื อข่ายการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์ผสมผสานด้านคีเลชัน่ บาบัด
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.................................................ผูเ้ สนอโครงการ
( นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ )
ประธานฝ่ ายการฝึ กอบรม

ลงชื่อ.......................................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
( นายแพทย์จกั รกฤษณ์ ภูมิสวัสดิ์ )
นายกสมาคมการแพทย์คีเลชัน่ ไทย

