
                                                                                                                                       

 

 
 

ก ำหนดกำรประชุมวิชำกำร 
เรื่อง “กินผักผลไม้ปลอดภัย 400 กรัมเพ่ือสุขภำพ” 

ณ อำคำรสำธำรณสุขวิศิษฏ์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล กรุงเทพมหำนคร 
วันที่ 21-22 กันยำยน 2560 เวลำ 09.00-16.30 น. 

 
วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยำยน 2560 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 
09.00 – 09.15 น. พิธีเปิดงานการประชุมวิชาการ  
  โดย ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
  กล่าวรายงานโดย ศ.เกียรติคุณ พญ.จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์ นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย 
  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
09.15 – 09.45 น. ปาฐกถา เรื่อง พ.ศ. 2560 ปีแห่งการบริโภคผัก-ผลไมป้ลอดภยั 
   ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
09.45 – 10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.00 – 10.30 น.  การขับเคลื่อนสนับสนุนการเพ่ิมอัตราการบริโภคผักและผลไม้อย่างพอเพียง 
   ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
10.30 – 11.45 น. สถานการณ์การบริโภคผักผลไมข้องคนไทย  
   ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 
   รศ.ดร.นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล 
11.45 - 12.00 น. “กินผักผลไม้ปลอดภัย 400 กรัม" เพ่ือสุขภาพ 
   รศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
   ผศ.ดร.ชนิพรรณ บุตรยี ่สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล 
12.00 - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน และชมนิทรรศการของภาคี 
13.30 - 14.45 น. สถานการณ์การผลิตและความปลอดภัยในผักผลไม้  
   การส่งเสริมการผลิตผักผลไม้ปลอดภัย (Young Smart Farmer, etc.) : กรมส่งเสริมการเกษตร 
   การผลิตผักผลไม้ออรแ์กนิค : คุณวัลลภา แวน วิลเลียนส์วาร์ด 
   การผลิตผักผลไม้ทั่วไป :โครงการหลวง  
  ผู้ด าเนินรายการ : อ.สง่า ดามาพงษ์ 
14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.00 – 16.15 น. เสวนา บทบาทการค้าสมัยใหม่ในการสนับสนุนผักผลไม้ปลอดภัย  

คุณฐิติมา งามทวีรัตน์ ผู้แทนกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย ์
   คุณอารยา เผ่าเหลืองทอง ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายประกันคุณภาพ TOPs 
   คุณพรเพ็ญ นาถพิริยรัตน์ รองประธานกรรมการฝ่ายก ากับดูแลคุณภาพสินค้า TESCO LOTUS 
   คุณจุฑารัตน์ พัฒนาทร รองผู้อ านวยการ ฝ่ายประกันคุณภาพ MAKRO   
   คุณนภินทร ศรีสรรพางค์ ประธานกรรมการ บริษัท แอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุป๊ จ ากัด(ตลาดค้าส่งศรีเมือง)
  ผู้ด าเนินรายการ : ผศ.ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่   
 
 



                                                                                                                                       

 

 
 

 
 
วันศุกร์ ที่ 22 กันยำยน 2560 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนชมนิทรรศการ 
09.00 – 10.30 น. การเฝ้าระวังความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่ผักผลไม ้
   มาตรฐานผลิตภัณฑ์ปลอดภัย (Q Mark, GAP, etc.)    
   : นางสาวอิงอร ปัญญากิจ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมมาตรฐาน มกอช. 
   การก ากับดูแลผลิตภัณฑ์ผักผลไม้ (และมาตรการเมื่อมีการค้นพบการปนเปื้อนสารเคมีเกินมาตรฐาน) 
   : คุณอรสุรางค์  ธีระวัฒน์ ผู้แทนส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
   : คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ เลขาธิการมูลนิธิชีววิถ ี
   การแนะน าการบริโภคให้ปลอดภยั(การเลือกซื้อ การล้างผักผลไม้) 
   : ผศ.ดร. วราภา มหากาญจนกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
  ผู้ด าเนินรายการ : ผศ.ดร.พัชราณี ภวัตกุล 
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น. เสวนา ประสบการณ์การสนับสนุนการบริโภคผักผลไม ้(Best practice)    
  โรงพยาบาลผักผลไมป้ลอดภยั: คุณรุ่งเรือง สิทธิไชย รพ.ศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห ์   
  โรงเรียนผักผลไม้ปลอดภัย: คุณวิโรจน์ เหลือหลาย ผอ.ร.ร.บ้านป่าไม้สหกรณ์ (โครงการเด็กไทยแก้มใส) 
  โรงแรม/ร้านอาหารผักผลไมป้ลอดภัย: คุณอรุษ นวราช โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ 
  ผู้ด าเนินรายการ: ศ.เกียรติคุณ พญ.จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์  
12.00 - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน และชมนิทรรศการของภาคี  
13.30 - 15.00 น. เสวนา การบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรในการขับเคลื่อนนโยบายกินผักผลไมป้ลอดภยั 400 กรัม  
                        เพ่ือสุขภาพ    
   นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงอาหาร  
                                  คุณเมทนี  สุคนธรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านความปลอดภัยอาหาร คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน
   คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร              
   คุณการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
   พญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ผู้อ านวยการส านักโภชนาการ กระทรวงสาธารณสุข 

ผู้ด าเนินรายการ : ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านอาหารศึกษา  
(ความเชื่อมโยงอาหาร โภชนาการสู่สุขภาพ)  

 
15.00 น.  ปิดประชมุ  รับประทานอาหารว่างและเดินทางกลับ 
 
 
 
หมายเหตุ ก าหนดการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


