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                       Global Wellness Day Thailand 
                                                    รว่มฉลอง 

Global Wellness Day 2020 

กิจกรรมสุขภาวะดีออนไลน ์

เสารท์ี ่13 มถิุนายน 2563 
เวลา 09.00 – 15.00 น.  

www.facebook.com/globalwellnessdayTH 

www.instagram.com/globalwellnessday_thailand 

พรอ้มรบัสิทธิพิเศษและของที่ระลกึ (Special Wellness Offers and Give-Aways) 

09.00 – 09.08  Global Wellness Day คือวันอะไร  ทิพยส์คุนธ ์อึง้พงษ์พนัธ ์(สเตลา่) 

ผูห้ลงรกัการดแูลสขุภาพและเป็นผูร้ว่มก่อตัง้ตลาดเกษตรกรอของไทย มีความความรกัในดา้น

โภชนาการ การท าเกษตรอินทรีย ์และการบ าบดัตามธรรมชาติ มีความปรารถนาและมุ่งมั่นต่อ

การมีชีวิตที่มีสุขภาพดี นอกจากนีย้ังเป็นผู้เชื่อมั่นในพลังของการบ าบัดและการใชช้ีวิตให้

สอดคลอ้งกับธรรมชาติ มีความตัง้ใจที่จะกระตุน้ใหผู้ค้นเลือกสิ่งที่เป็นประโยชนใ์นแต่ละวนั

เพ่ือสขุภาพที่ดีขึน้ 

09.08 – 09.10 กล่าวเปิด แอนดรู แจ็คกา GWD Ambassador ประเทศไทย (ภาษาองักฤษ) 

09. 10 - 09.30 สุขภาวะดีในประเทศไทย แนะน าวิทยากรแต่ละท่าน   ทิพยส์คุนธ ์อึง้พงษ์พนัธ ์(สเตลา่) 

09.30 – 10.00  กิจกรรมฤาษีดัดตน การบริหารร่างกายของไทย ผศ. บุญญารชั ชาลีผาย อาจารยป์ระจ า

สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช และ ภทัทิราพร 

เขียวสนั่น PiMM+ Studio  

http://www.facebook.com/globalwellnessdayTH
http://www.instagram.com/globalwellnessday_thailand
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การออกก าลงักายอย่างชา้ๆ เพ่ือสรา้งความสมดุล ความผ่อนคลาย และส่งเสริมสุขภาวะทั้ง

กายและใจ จากผูเ้ชี่ยวชาญและมีประสบการณด์า้นการแพทยแ์ผนไทยและผูท้ี่คร  ่าหวอดใน

อตุสาหกรรมสขุภาพ สปา และสขุภาวะองคร์วมมาหลายปี ดว้ยความหลงใหลและความมุ่งมั่น

ที่จะอนุรกัษ์และสืบสานในศาสตรแ์ละวฒันธรรมโบราณของไทย ทั้งการแพทยแ์ผนไทย การ

นวดไทย สมนุไพรไทย และการดแูลสขุภาพและความงามอย่างไทยที่มีมาอย่างยาวนาน  

10.00 – 10.30 การแพทยแ์ผนไทย  พณรญัชน ์พลภกัดี 

สรา้งแบรนด ์Panaran Herbs ใหเ้ป็นที่รูจ้กั เป็นแพทยแ์ผนไทยรุน่ที่ 4 และเป็นวิทยากร

รบัเชิญที่มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ จงัหวดันครศรีธรรมราช อีกทัง้ยงัเป็นผูก้่อตัง้สถาบัน

การบ าบดัรกัษาโรคสยามและสอนคนรุน่ใหม่เก่ียวกบัภมูิปัญญาการแพทยแ์ผนไทย 

10..30 – 11.00  สุขภาวะดีผา่นงานศิลป์    อีสาน บอย ดรีม  ไมตรี ศิรบิรูณ ์

ศิลปินอีสานชาวอบุลฯ มีผลงานการแสดงงานทัง้ในและต่างประเทศเป็นท่ีรูจ้กัจากผลงานเทคนิค

ประดบักระจกสี และ ภาพถ่ายเพน้ควายไทยรว่มสมยั  ลา่สดุกบัโปรเจ็คที่บา้นเกิด หนองบ่อ อารต์ 

วิลเลจ ศิลปินท าการแสดงวาดฝาผนงัในชมุชน ประกอบเสียงเพลง พรอ้มบรรยาย เพ่ือเผยแพร่

การท่องเท่ียวตามวิถีชมุชน 

11.00 – 11.30  ผลกระทบของการใช้อุปกรณส์ื่อสารและเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน รศ.ดร.วฒันส์ิทธ์ิ ศิริ

วงศ ์รองคณบดีดา้นวิชาการและแผนงบประมาณ วิทยาลัยวิทยาศาสตรส์าธารณสุข 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
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11.30 – 12.00 การใช้ประโยชนจ์ากคีโตน ดร.ไบรอนั คณุาคม ND ที่ปรกึษาดา้น

ธรรมชาติบ  าบดั โรงพยาบาลบ ารุงราษฏร ์

แพทยผ์ูเ้ชี่ยวชาญดา้นธรรมชาติบ าบัดจากซีแอตเทิลวอชิงตนั ปัจจุบันท างานที่ Esperance 

Integrative Cancer Clinic แบบบูรณาการ Esperance มีชื่อเสียงเป็นที่รูจ้ักเป็นอย่างดีเรื่อง

อาหารคีโตนส าหรบัผูป่้วยโรคมะเร็ง คณุหมอเชื่อในเรื่องการดแูลวิถีชีวิตประจ าวนั รวมถึงการ

ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมจากการรบัประทานอาหารและออกก าลงักาย นอกจากนีคุ้ณหมอยงัด ารงคต์  าแหน่งเป็น

คณะกรรมการท่ีปรกึษาทางการแพทยส์  าหรบัสถาบนัฝึกอบรมการออกก าลงักายส าหรบัผูป่้วยโรคมะเรง็  

12.00 – 12.30 อาหารเพือ่สุขภาพ แพนเค้กกล้วยข้าวโอ๊ต ไมม่ีกลูเตน เชฟพล ตณัฑเสถียร 

นอ้งคนสดุทอ้งของตระกูล 9 พ่ีนอ้ง ที่ไดร้บัการสนบัสนนุจากครอบครวัตลอดมา 

เชฟพลเปิดกวา้งที่จะเรียนรูส้ิ่งใหม่ๆ แมว้่าบางครัง้ความฝันและแรงบันดาลใจ

ของเขาจะเปลี่ยนไป แต่ความมุ่งมั่นท่ีจะเรียนรูข้องเขาก็ไม่เคยหยดุนิ่ง The  

 

12.30 – 13.00 เวิรค์ชอปการท าสมาธิ 30 นาท ี Sabina ผูก้่อตัง้บรษิัท เจอรน์ี่ ท ูเลิฟ ศนูยก์ลางดา้นสขุภาพ

องคร์วม 

คณุอยากมีอิสระและรูส้กึมีความสขุเพ่ิมขึน้ไหม? มาเพ่ิมความสขุ ความรกั และอิสรภาพ

ผ่านการนั่งสมาธิกนั ในเวิรค์ชอปการท าสมาธิ 30 นาทีนี ้Sabina พาคณุเดินทางไปตาม

ทางแห่งความรกั อิสรภาพ และความสขุ เพ่ือความเจรญิกา้วหนา้ในช่วงเวลาวิกฤตช่วงนี้

ของโลก เวิรค์ชอบนีจ้ะมอบพลงังานบวกเหลา่นัน้ใหก้บัคณุตามที่คณุปรารถนา  คณุจะ

ไดโ้อกาสเปลี่ยนสภาวะความเครียด ความกลุม้ใจ ไปสูก่ระแสแห่งความรกัและความคดิเชิงบวก เตรียมหฟัูง สมดุ

จด ปากกา น า้ดื่มไวก้่อนเขา้สมาธิเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
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13.00 – 13.30 Climate Change Health & Wellness จาก Microplastic ถึง COVID-19   

ธิราช รุง่เรืองกนกกุล  ผูอ้  านวยการ  สมาคมการตลาดเพ่ือการเกษตรและอาหารแห่งภมูิภาค

เอเชียและแปซิฟิค 

ผูร้ิเริ่มสรา้งแพลตฟอรม์ Sustainable Agro Food และ Sustainable Ocean Ambassador 

ร่วมกับองค์การสหประชาชาติเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน   ธิราชสนับสนุนเกษตรเพ่ือห่วงโซ่อาหารและการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รว่มกบัองคก์รพฒันาระหว่างประเทศ ภาคเอกชนและประชาสงัคมผ่าน Sustainable Food 

Value Chain 

13.30 – 14.00 ผลิตภัณฑด์ูแลผิวพรรณจากธรรมชาติ (Natural Skincare) สวุรรณา รตันเสถียร Certified 

Aromatherapist, MD, MakeScents Ltd. 

เติบโตในครอบครอบคนไทยเชือ้สายจีน ที่เช่ือมั่นในการดแูลรกัษารา่งกายดว้ยธรรมชาติ

บ าบดั เธอยงัจ าไดด้ีถึงช่วงวยัเด็ก ที่แม่จะพาไปหาหมอจีนทกุครัง้ที่ลกูๆ ป่วย คณุหมอจะจบั

ชีพจร ดลูิน้ ดตูาแลว้ก็จดัยาสมนุไพรซึ่งมกัจะมีรสขมใหก้ลบัไปตม้ดื่มที่บา้น นี่คงเป็นท่ีมา

ของความสนใจในศาสตรอ์โรมาเธอราปี ผลิตภณัฑด์แูลผิวพรรณจากธรรมชาติ และ

ธรรมชาติบ  าบดัแขนงต่างๆ เธอก่อตัง้ บรษิัท เมคเซนทส์ จ ากดั โดยมีจดุมุ่งหมายท่ีจะจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์โรมา

เธอราปีและผลิตภณัฑส์ปาคณุภาพดีใหก้บัลกูคา้ ตัง้แต่ปี 2543 เร่ือยมาจนถึงปัจจบุนั 

14.00 – 14.30 Fitness for All  แจนิส ลิน  (ภาษาองักฤษ) 

แจนิส  เป็นนักกีฬาระดับโลกหลายคนและเป็นนักกีฬามวยไทยมืออาชีพที่

ผสมผสานทั้งสมองและกล้ามเนื ้อที่สมบูรณ์แบบ ปัจจุบันเธอด ารงต าแหน่ง

ประธานคณะกรรมาธิการกีฬาของ IFMA และเพ่ิงไดร้บัการเลือกตัง้เป็นสมยัที่สอง

เมื่อปีที่แลว้ในระหว่างการแข่งขนัชิงแชมป์โลก IFMA 2019 ที่กรุงเทพฯ เธอเป็นผูห้ญิงที่ไรค้วามกลวั มีแรงบนัดาล

ใจ และโดดเด่นในภารกิจท่ีจะน าไปสูเ่สน้ทางแห่งการเสรมิสรา้งพลงัและแสงสว่างใหช้มุชนที่เธอรกั  
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14.30 – 15.00     การนอนหลับทีด่ีต่อสุขภาพ   ทพ. ดร. อมรพงษ ์วชิรมน DDS, DBA, 
FDSRCS, MOrthoRCS, VitalSleep Clinic 

ดร. อมรพงษ์จะมาแนะน าเก่ียวกบัความส าคญัของการนอนหลบัที่ดีต่อสขุภาพและสิ่งที่คณุตอ้งท า

เพ่ือใหแ้น่ใจว่าคณุไดน้อนหลบัเพียงพอ 

 

 

ตอ้งการขอ้มลูหรือสรา้งแรงบนัดาลใจการมีสขุภาพดี คลิกมาที่ 

Global Wellness Day 24 ชม Live Stream @ www.instagram.com/globalwellnessday/ (ภาษาองักฤษ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เก่ียวกับ Global Wellness Day: ด้วยสโลแกน“ หนึ่งวันสามารถเปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณได้” เราเฉลิมฉลอง 

Global Wellness Day ในวนัเสารท์ี่สองของเดือนมิถนุายนของทกุปี 

http://www.instagram.com/globalwellnessday/
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Global Wellness Day เป็นโครงการที่จดัขึน้โดยไม่แสวงหาผลก าไรโดยสิน้เชิง เป็นโครงการเพ่ือ

สังคมที่ เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มบุคคลที่ อุทิศตนเพ่ือส่งเสริมการใช้ชีวิตประจ าวันที่ดี  

จุดประสงคข์อง Global Wellness Day เพียงแค่ถามค าถาม ในหนึ่งวัน..“คุณคิดว่าคุณจะท าอย่างไรถึงจะมี

สุขภาพที่ดีขึน้ มีชีวิตที่ดีขึน้” เพ่ือเป็นการน าไปสู่การสรา้งความตระหนักของแต่ละบุคคล รวมทัง้น าไปสู่การอยู่

รว่มกนัในสงัคมของ “การใชช้ีวิตประจ าวนัที่ดี”  

เปา้หมายหลกัของ GWD คือ: 

• เพ่ือรบัรูค้ณุค่าของชีวิตของเรา 

• เพ่ือหยดุคิดแมเ้พียงแค่วนัเดียวของปี 

• เพ่ือปลดปลอ่ยจากความเครียดของชีวิตในเมืองและนิสยัที่ไม่ดี 

• เพ่ือสรา้งสนัติสขุกบัตวัเราเอง 

• เพ่ือสรา้งความตระหนกัเก่ียวกบัการใชช้ีวิตที่ดีและเพ่ิมแรงจงูใจไม่ใช่เพียงแค่ในวนันี ้แต่ส  าหรบั 364 วนัท่ี

เหลือของปี 

Global Wellness Day ก่อตัง้ขึน้ในประเทศตรุกี และเริ่มรณรงคค์รัง้แรกในปี 2555 โดยถือเป็นวนัแรกของการอทุิศ

ตนเพ่ือส่งเสริมการอยู่อาศัยที่ดี ซึ่งขณะนี  ้Global Wellness Day ไดร้ับการยอมรับไปทั่วโลก  โดยในปี 2562 

Global Wellness Day มีการรวมกันจัดกิจกรรมในแต่ละประเทศกว่า 150 ประเทศ ในสถานที่ต่างๆ กว่า 8,000 

แห่งพรอ้มกิจกรรมที่หลากหลายตัง้แต่การวิ่งมาราธอน 45K สู่ Zumba และจาก Tai Chi ไปจนถึงการดแูลรกัษา

เด็กที่ชายแดนไทยและพม่า รวมถึงการไปเยี่ยมเยียนบา้นผูส้งูอาย ุ 

 

Global Wellness Day จะมีการจดักิจกรรมทกุเสารส์ปัดาหท์ี่สองของเดือนมิถนุายนทกุปี  

Global Wellness Day: www.facebook.com/globalwellnessday 

 

http://www.facebook.com/globalwellnessday
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