
 
 การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครัง้ที่ 13 ระหว่างวนัที่ 1-3 ตุลาคม 2562  

โภชนาการและวถิีชีวติเพ่ือสุขภาวะ: Nutrition, Behavior and Lifestyle for Well-Being 
 

วันอังคารที่ 1 ตลุาคม 2562 วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 วันพฤหัสบดทีี่ 3 ตุลาคม 2562 
GH 201-203 (9.00-9.30 น.: 30 นาที) 

พิธีเปิดการประชุม 
ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธ์ิ ตันติศิรินทร์ 

GH 201-203 (8.30-9.15 น.: 45 นาที) 
Plenary Session 1: Dietary Reference Intakes (DRIs): 

update and launch 
รศ. ดร.สุปราณี แจ้งบำรุง 

ผศ. ดร.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ ์
รศ. ดร.กรุณี ขวัญบุญจัน 
รศ. ดร.พตัธนี วินิจจะกูล 

ผู้ดำเนินการอภิปราย: รศ. ดร.สุปราณ ีแจง้บำรงุ 

GH 201-203 (8.30-9.15 น.: 45 นาที) 
Plenary Session 2: Nutrition and food sciences 

innovation  
Value-added products from fish processing leftover: 

Full exploitation of aquatic resources 
ศ. ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล  

ผู้ดำเนินการอภิปราย: รศ. ดร.ปาริฉตัร หงสประภาส 

GH 201-203 (9.30-10.45 น.: 75 นาที) 
Nutrition Dialogue 

Food and nutrition policy toward well-being in a 
changing world 

ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธ์ิ ตันติศิรินทร์ 
นสพ.ยุคล ลิ้มแหลมทอง 

ศ. ดร.วิสฐิ จะวะสิต 
พญ.พรรณพิมล วิปลุากร  

ผู้ดำเนินการอภิปราย: ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธ์ิ ตันติศิรินทร์ 
 
 

GH 201-203 (9.15-10.45 น.: 90 นาที) 
Symposium 4: Macronutrients 

รูปแบบและคุณภาพของโปรตีน ไขมัน และน้ำตาลในอาหารและ
ผลต่อสุขภาพ 

Protein: รศ. ดร.วันทนีย ์เกรียงสินยศ 
Fat: พ.อ. นพ.เรืองวิทย ์ตันติแพทยางกูร 

Sugar: ผศ. ดร.ฉตัรภา หตัถโกศล 
ผู้ดำเนินการอภิปราย: รศ.ดร.วันทนีย ์เกรียงสินยศ   

GH 201-203 (9.15-10.45 น.: 90 นาที) 
Symposium 7: 

Technology towards food and nutrition product 
innovation and health 

Innovation for full utilization of Tuna 
ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ 
Egg product innovation  

ศ. ดร. ภญ.พรอนงค ์อร่ามวิทย ์
ผู้ดำเนินการอภิปราย: ศ. ดร.ภาวิณี ชินะโชติ  

10.45 น. ประธานและแขกผู้มีเกียรติชมนิทรรศการ 

(10.45-11.00 น.: 15 นาที) อาหารว่าง 
GH 201-203 (11.00-12.00 น.: 60 นาที) 

Symposium 1: Dietary and behavioral risk factors for 
NCDs 

What we learn from the national health examination 
survey 

ศ. นพ.วิชัย เอกพลากร 
What we learn from the EGAT cohorts 

พญ.ประพิมพ์พร ฉตัรานุกูลชยั 
ผู้ดำเนินการอภิปราย: รศ. พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ 

GH 201-203 (10.45-11.00 น.: 15 นาท)ี 
อาหารว่าง (10.45-11.00 น.: 15 นาที) 

อาหารว่าง MR 222-223 
(10.45-11.15 น.: 30 นาที) 

กิจกรรมนักศึกษา 
(ม.มหิดล) 

(11.00-12.00 น.: 60 นาที) 
Oral presentation 

GH 201-202 
Community 

Nutrition 

GH 203 
Experimental 

Nutrition 

MR 211-213 
Clinical 

Nutrition 

GH 201-203 
(11.00-11.45 น.: 45 นาที) 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 

 
  



วันอังคารที่ 1 ตลุาคม 2562 วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 วันพฤหัสบดทีี่ 3 ตุลาคม 2562 
GH 201-203 (12.00-13.00 น.: 60 นาที) 

Lunch Symposium 1 (สนับสนุนโดย Nestlé) 
เปล่ียน...ด้วยการสื่อสารสร้างสรรค์ 

อ. สง่า ดามาพงษ ์
อ. ดร. สุวิมล ทรัพย์วโรบล 

รศ. ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ 
ผู้ดำเนินการอภิปราย: คุณกนกทิพย ์ปริญญานุสสรณ์ 

GH 201-203 
(12.00-13.00 น.: 60 นาที) 

Lunch Symposium 2: Street food innovation 
นวัตกรรมอาหารบาทวถิ ี
ผศ.ดร. เรวด ีจงสุวัฒน์ 

นายชนินทร์ วฒันพฤกษา 
ผู้ดำเนินการอภิปราย: ผศ.ดร. เรวดี จงสุวฒัน์ 

GH 201-202 
(11.45-12.45 น.: 60 นาที) 
Lunch Symposium 3 

(โครงการ สสส.) 
การขับเคลือ่นงานสร้างเสริม
สุขภาพจากนโยบายสู่ชุมชน 
ผศ.นพ.สุรศักดิ ์กันตชูเวสศิร ิ

ทพ.ธิติพันธุ์ อวนมินทร์ 
 

GH 203 
(11.45-12.45 น.: 60 นาที) 
Lunch Symposium 4 

(สนับสนุนโดย บริษัทมรกต) 
การขับเคลือ่น Healthy 

Organization สู่ความย่ังยืน 
อ. สง่า ดามาพงษ ์

 GH 201-203 (13.00-14.30 น.: 90 นาที) 
Symposium 2: Feeding behavior in infants and 

young children 
Feeding behavior in infants and young children: 

Overview 
รศ. ดร. พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ ์

Trendy feeding practice: breast milk pumping and 
baby-led weaning 

ผศ. พญ.อรพร ดำรงวงศศ์ิริ 
Infant and young child feeding: What are the problem 

nutrients? 
รศ. พญ.ลดัดา เหมาะสุวรรณ 

ผู้ดำเนินการอภิปราย: รศ. ดร. พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์ 

GH 201-203 (13.00-14.30 น.: 90 นาที) 
Symposium 5: Micronutrients in the context of 

double burden of malnutrition 
Micronutrient of public health significance: moving 

away from supplementation to foods 
รศ. ดร.พตัธนี วินิจจะกูล 

Emerging micronutrients related to NCDs 
ผศ. ดร.จินตนา ศิริวราศยั 

Stakeholder analysis of policy options on micronutrient 
interventions 

ผศ. ดร.ชนิพรรณ บตุรยี ่
ผู้ดำเนินการอภิปราย: รศ. ดร.เอมอร อุดมเกษมาล ี

GH 201-203 (12.45-14.15 น.: 90 นาที) 
Symposium 8: Gut microbiota and health 

Gut microbiota and human health 
ผศ. นพ.พรพจน์ เปรมโยธิน 

Application and constraint of probiotics in food industry 
ศ. ดร.อรัญ หันพงศ์กิตติกูล 

ผู้ดำเนินการอภิปราย: รศ. ดร. พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์ 
GH 201-203 (14.15-15.00 น.: 45 นาที) 

TCN Award 2019 
Nestlè Nutrition Research Award 2019 

Ajinomoto Young Researcher Award 2019 
2018 Awardees presentation 

(14.30-15.00 น.: 30 นาที) 
อาหารว่าง 

Poster presentation 

MR 222-223 
(14.30-15.00 น.: 30 นาที) 
กิจกรรมนักศึกษา (จฬุาฯ) (14.30-15.00 น.: 30 นาที) 

อาหารว่าง 
Poster presentation 

MR 222-223 
(14.30-15.00 น.: 30 นาที) 

กิจกรรมนักศึกษา  
(ม.เกษตรศาสตร์) 

GH 201-203 (15.00-15.30 น.: 30 นาที) 
TCN talk: How nutrition labeling policy affects industry 

นายอารยะ โรจนวณิชชากร 
Sugar tax: ทพญ. ปยิะดา ประเสริฐสม 

GH 201-203 (15.00-15.30 น.: 30 นาที) 
แจกรางวัล พิธีปดิ 

GH 201-203 (15.00-16.30 น.: 90 นาที) 
Symposium 3: IT for nutrition and desirable 

behavior 
Informatics in nutrition 

Nutrition communication in the social media era 
นายพศษิฐ ์คณาศิริชยันนท์ 
Technology in nutrition 

Advances in technology for nutrition assessment 
นายภวินท์พล โชติวรรณวิรัช 

ผู้ดำเนินการอภิปราย: รศ.ดร. ครรชิต จดุประสงค ์

 

GH 201-203 (15.30-16.30 น.: 60 นาที) 
Symposium 6: Ketogenic diet 

Ketogenic diet: benefits or harm? 
ผศ. พญ.ศานิต วิชานศวกุล 

How to apply ketogenic diet safely and effectively? 
นายสมิทธิ โชตศิรีลือชา 

ผู้ดำเนินการอภิปราย: อ. นพ.สรวิเชษฐ ์รัตนชยัวงศ ์

 



 


