(Tentative) การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2561 โภชนาการช่วงแรกของชีวิต: พื้นฐานของสุขภาวะที่ดี (Early life nutrition for good health)
วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561
วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561
วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561
GH 201-203 (8.30-9.00 น.: 30 นาที)
GH 201-203 (8.30-9.15 น.: 45 นาที)
GH 201-203 (8.30-9.15 น.: 45 นาที)
พิธีเปิดการประชุม
Plenary Session 2:
Plenary Session 3: Food safety and quality highlight
School lunch management system
ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ
GH 201-203 (9.00-9.45 น.: 45 นาที)
โดย สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ
Keynote Address:
GH 201-203 (9.15-10.45 น.: 90 นาที)
Early life nutrition and development as foundation of
Symposium 7: Nutrition transition for urbanization
GH 201-203 (9.15-10.45 น.: 90 นาที)
healthy society
and lifestyle changes: Quality & safety of street food
Symposium 4: Children and adolescent’s nutrition
Prof. Chong Yap Seng (Singapore)
and food truck
รศ.พญ.อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ
(9.45-10.30 น.: 45 นาที) อาหารว่าง
นพ.วงวัฒน์ ลิว่ ลักษณ์
พญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สสส.
ผศ.พญ.สุภิญญา อินอิว
GH 201-203 (10.30-12.00 น.: 90 นาที)
ผู
ด
้
าเนิ
น
การอภิ
ปราย: ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์
ผู้ดาเนินการอภิปราย: รศ.พญ.อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ
Symposium 1: Nutrition and smart child 4.0: Physical,
GH 201-203 (10.45-11.00 น.: 15 นาที) อาหารว่าง
(10.45-11.00 น.: 15 นาที) อาหารว่าง
mental and behavioral aspects
(11.00-12.00 น.: 60 นาที) Oral presentation
GH 201-203 (11.00-11.45 น.: 45 นาที)
รศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี
GH 201-202
GH 203
พ.อ.นพ.เรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร
MR
211-213
Community
Experimental Clinical Nutrition
รศ.ดร.พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์
GH 203
Nutrition
Nutrition
ผู้ดาเนินการอภิปราย: รศ.ดร.พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์
GH 201-202
(11.45-12.45 น.: 60 นาที)
GH 201-203 (12.00-12.30 น.: 30 นาที)
GH 201-202
GH 203
(11.45-12.45 น.: 60 นาที)
Lunch Symposium 5:
Plenary Session 1:
(12.00-13.00 น.: 60 นาที)
(12.00-13.00 น.: 60 นาที)
Lunch Symposium 4:
มิติใหม่พัฒนาเด็กไทยวัยเรียน
Early life nutrition influencing long term health
Lunch Symposium 2:
Lunch Symposium 3
(สนับสนุนโดย สสส.)
ขับเคลื่อนด้านโภชนาการ
รศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ
GH 201-203 (13.00-14.30 น.: 90 นาที)
อ.สง่า ดามาพงษ์
Symposium
5:
Nutrition
for
specialties
(สนั
บ
สนุ
นโดย บริษัท มรกต)
GH 201-203 (12.30-13.30 น.: 60 นาที)
อ.สง่า ดามาพงษ์
Lunch Symposium 1: United for Healthier Kids
GH 201-203 (12.45-14.15 น.: 90 นาที)
นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา
(Supported by Nestle)
Symposium 8:
รศ.ดร.ภญ.จงจิ
ต
ร
อั
ง
คทะวานิ
ช
Precision
nutrition
for NCDs: โภชนาการรายบุคคล
GH 201-203 (13.30-15.00: 90 นาที)
ผู
ด
้
าเนิ
น
การอภิ
ป
ราย:
อ.สง่
า
ดามาพงษ์
รศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร
Symposium 2: Nutrition for healthy pregnancy
(14.30-15.00
น.:
30
นาที
)
อ.นพ.กรภัทร มยุระสาคร
Prof. Chong Yap Seng (Singapore)
อาหารว่าง, Poster presentation, กิจกรรมนักศึกษา
ศ.ดร.ภาวิณี ชินะโชติ
ผศ.ดร.อุไรพร จิตต์แจ้ง
GH
201-203
(15.00-15.30
น.:
30
นาที
)
ผู
ด
้
าเนิ
น
การอภิ
ปราย: อ.นพ.กรภัทร มยุระสาคร
รศ.พญ.จรินทร์ทิพย์ สมประสิทธ์
Ted talk:
(14.15-14.45 น.: 30 นาที)
ผู้ดาเนินการอภิปราย: รศ.ดร.พัตธนี วินิจจะกูล
Psychological
Issues
of
Healthy
Eating
and
Weight
อาหารว่
า
ง,
Poster
presentation, กิจกรรมนักศึกษา
(15.00-15.30 น.: 30 นาที)
Control Practices
อาหารว่าง, Poster presentation, กิจกรรมนักศึกษา
GH 201-203 (14.45-15.30 น.: 45 นาที)
อ. ฐนิต วินิจจะกูล
TCN Award 2018
GH 201-203 (15.30-17.00: 90 นาที)
Nestlé Nutrition Research Award 2018
Symposium 3: Miracle of the first 1,000 days of life:
GH 201-203 (15.30-16.30 น.: 60 นาที)
Ajinomoto
Young Researcher Award 2018
Early life nutrition
Symposium 6: Nutrition and kidney diseases in
พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์
GH 201-203 (15.30-16.00 น.: 30 นาที)
children and adults: When, what, and how
คุณกานต์จรัส เอียดทองใส
แจกรางวัล พิธีปิด
พอ.นพ.อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์
ผู้ดาเนินการอภิปราย: ดร.พญ.สายพิณ โชติวิเชียร
อ.พญ.สุชาอร แสงนิพันธ์กูล
ผู้ดาเนินการอภิปราย: รศ.ดร.พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์

