งานอบรมเชิงปฏิบัติการ การแพท ผสมผสาน ประจำ 2565
เรื่องโภชนเวชศาสต นที่ 3 : 3th TIMA Nutraceutical 2022 Conference
ระห างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565
ณ โรงแรม แกรน ฟอ จูน กรุงเทพมหานคร
———————————————
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565
TIME
TOPIC
08.00 - 08.30 ลงทะเบียน
08.30 - 08.45 พิธีเ ดงานประชุมวิชาการแพท ผสมผสาน
ประจำ 2565 เรื่องโภชนเวชศาสต นที่ 3
3th TIMA Nutraceutical 2022 Conference
8.45 - 10.15

อาหารคุณภาพและหลักการกินอาหารเสริม
(Principle of Nutraceuticals and
Supplementation)
10.15 - 10.45 พักรับประทานอาหาร าง
10.45 - 11.30 การตรวจดูระดับของวิตามินใน างกาย
(Testing for Vitamin Levels)
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11.30 - 12.15 ประโยช และโทษอาหารเสริม
(Pros and Cons of Supplements)
12.15 - 13.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 14.30 อาหารเสริมสำหรับโรคมะเร็ง
(Supplements for Cancer Patients)
14.30 - 15.30 สาร านอนุมูลอิสระ (Anti-oxidants)
15.30 - 16.00 พักรับประทานอาหาร าง
16.00 - 16.45 อาหารเสริมเพื่อผิวพรรณ และความงาม
(Nutraceutical Supplements for the Skin)
(Astaxanthin, Pycnogenol, Vitamin C,
Collagen, Probiotics)
16.45 - 17.30 อาหารเสริมเพื่อการนอนหลับ
(Sleep, stress, tryptophan, and melatonin)
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SPEAKER
นายแพท เทวัญ ธานีรัต
อำนวยการกองการแพท ทางเลือก
กรมการแพท แผนไทยและการแพท ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข
นายกสมาคมการแพท ผสมผสานไทย
ผศ.ดร.นพ. พัฒนา เต็งอำนวย
คณบดีวิทยาลัยการแพท บูรณาการ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ผศ.นพ. มาศ ไ ประเสริฐ
อำนวยการโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและ นฟูสุขภาพ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ผศ.นพ. มาศ ไ ประเสริฐ

โดย นายแพท บัญชา แดงเนียม
อุปนายกสมาคมการแพท คีเลชั่นไทย
ผศ.ดร.นพ. พัฒนา เต็งอำนวย
พญ. พักต พิไล ทวีสิน
Full-course certificate in the international
post-university educational program
in Anti-Aging Medicine (ICEAAM)
พญ. พักต พิไล ทวีสิน

วันศุก ที่ 17 มิถุนายน 2565
TIME
8.30 - 9.30

TOPIC
อาหารเสริมปรับฮอ โมน
(Supplements for Hormonal Balance)

9.30 - 10.15

อาหารเสริมสำหรับกระดูกและ อ
(Bone and Joint Supplementation calcium, magnesium, vitamin D, vitamin
K2, vitamin C, collagen type II)
พักรับประทานอาหาร าง
อาหารเสริมสำหรับโรคเรื้อรัง ไ ติด อ
(Supplements for non-communicable
diseases) (NCD supplements- Fish oil,
Probiotics, Co-Q10, Lipoic acid)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
อาหารเสริมสำหรับนักกีฬา
(Sports Supplementation)

10.15 - 10.45
10.45 - 12.15

12.15 - 13.30
13.30 - 14.30

SPEAKER
ผศ.นพ. พัน ศักดิ์ ศุกระฤก
แพท เชี่ยวชาญ านฮอ โมน อมไ อ
และการเจริญพัน , American Board of AntiAging / Regenerative Medicine
ผศ.ดร.นพ. พัฒนา เต็งอำนวย
คณบดีวิทยาลัยการแพท บูรณาการ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ผศ.ดร.นพ. พัฒนา เต็งอำนวย

ศาสตราจาร ดร.กัลยา กิจบุญชู
กรรมการมูลนิธิ งเสริมโภชนาการ ในพระราชูปถัม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
14.30 - 15.30 อาหารเสริม างพิษ
นายแพท ศิต เธียรฐิติ
(Supplements for Detoxification- silymarin, กรรมการสมาคมเซล บำบัดไทย
curcumin, glutathione)
15.30 - 16.00 พักรับประทานอาหาร าง
16.00 -17.30 อาหารเสริมก มสมุนไพร
รศ.ดร. สุรพจ วง ให
(Herbal Supplements)
เชี่ยวชาญของสหประชาชาติ านการพัฒนาสมุนไพร
และอาจาร ประจำคณะการแพท แผนตะวันออก
มหาวิทยาลัยรังสิต
17.30 - 18.00 พิธี ดงานประชุม และ มอบประกาศนียบัตร
นายแพท เทวัญ ธานีรัต
อำนวยการกองการแพท ทางเลือก
กรมการแพท แผนไทยและการแพท ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข
นายกสมาคมการแพท ผสมผสานไทย
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จัดโดย กองการแพท ทางเลือก กรมการแพท แผนไทยและการแพท ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
วมกับ สมาคมการแพท ผสมผสานไทย
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