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โครงการจัดการประชุมวิชาการ ๔ ทศวรรษสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เร่ือง “เชื่อมประสานองค์ความรู้ด้านโภชนาการและอาหารเพ่ือสุขภาพสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน” 

(“BRIDGING KNOWLEDGE IN NUTRITION AND FOODS FOR HEALTH  

TO SUPPORT SUSTAINABLE DEVELOPMENT”) 

วันที่ ๒๖-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

                              ณ  โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร 

......................................... 

 

หลักการและเหตุผล  

      ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากลว่าประสบ

ความส าเร็จในการพัฒนาด้านอาหารและโภชนาการอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ  นับตั้งแต่ระยะของการ

พัฒนาโภชนาการเพื่อสุขภาพ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๔ ผ่านวิวัฒนาการเป็น

ล าดับท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์รอบด้านมาถึงปัจจุบันที่มุ่งสู่โภชนาการที่ดีอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพ

ชีวิต  จากความพยายามและการด าเนินการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ท าให้ปัญหาโภชนาการด้านการขาด

สารอาหารลดลงอย่างมาก  แต่ยังมีปัญหาในระดับที่ไม่รนุแรง ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการการเรียนรู ้ตลอดจนประสิทธิภาพ

การท างาน  ขณะเดียวกันปัญหาจากโรคเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งในเขตเมืองและ

เขตชนบท รวมถึงการเพิ่มจ านวนของประชากรสูงอายุ เป็นความท้าทายที่จะด าเนินต่อไปในอนาคต   ข้อมูลจากการ

ส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรา่งกาย ครั้งท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒ พบว่าประชากรไทยอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป

มีความชุกของภาวะอ้วนสูงถึงร้อยละ ๒๘.๔ ในผู้ชาย และร้อยละ ๔๐.๗ ในผู้หญิง ความชุกของโรคเบาหวาน และโรค

ความดันโลหิตสูงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ ๖.๙ และร้อยละ ๒๑.๔ ตามล าดับ   

  

                 ในวาระครบรอบ ๔๐ ปีแห่งการสถาปนาสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันโภชนาการ 

และมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เล็งเห็นถึง

ความส าคัญของการเผยแพร่และการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการที่ทันสมัย จึงได้จัดการประชุมวิชาการภายใต้หัวข้อ 

“เชื่อมประสานองค์ความรู้ด้านโภชนาการและอาหารเพ่ือสุขภาพสู่การพัฒนาที่ยั่ งยืน ” (“BRIDGING 

KNOWLEDGE IN NUTRITION AND FOODS FOR HEALTH TO SUPPORT SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT”) เพื่อน าเสนอองค์ความรู้ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence base) อันจะน าไปการบูรณาการ

และประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนางานด้านอาหารและโภชนาการให้ก้าวหน้าสืบไป   
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วัตถุประสงค ์

 ๑. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการที่เป็นปัจจุบัน 

 ๒. เพื่อน าเสนอผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการด าเนินงานด้านการวิจัยที่

น าไปสู่การปฏิบัติ 

 ๓. เพื่อเป็นเวทีในการเสริมสร้างเครือข่ายและความร่วมมือของนักวิชาการในการพัฒนา 

งานด้านอาหารและโภชนาการ 

 

วันและสถานที่จัดการประชุม 

   วันท่ี ๒๖-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐   ณ  โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

หน่วยงานหลัก            สถาบันโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหดิล 
องค์กรภาคีเครือข่าย     มูลนิธิส่งเสรมิโภชนาการ ในพระราชูปถัมภส์มเด็จพระเทพ 
                             รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

นักวิชาการด้านอาหารและโภชนาการ  และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  จากสถาบันการศึกษา หน่วยงาน

ภาครัฐ และองค์กรเอกชน รวมทั้งนักศึกษา จ านวนประมาณ ๔๐๐ คน 

 

หัวข้อการประชุมที่ส าคัญ 

 Early Life Nutrition: What do we learn from research? 

 Micronutrients-Bioavailability, Interaction, Intervention and its links to 

Overnutrition 

 Obesity/NCDs and Elderly 

 Functional Food for NCDs: From Research to Intervention 

 Food Safety Aspects in the Food System Value Chain for Nutrition 

 Forecasting the Future: Research to Achieve A Sustainable Food System and  

Nutrition 
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การลงทะเบียน 

  ก าหนดค่าลงทะเบียนส าหรับบุคคลทั่วไป  ศิษย์เก่า  บุคลากรในสังกัดองค์กรภาคีเครือข่ายที่ร่วม

จั ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม   แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า  โ ด ย ร ว ม ค่ า เ ข้ า ป ร ะ ชุ ม   ค่ า เ อ ก ส า ร  ค่ า อ า ห า ร ก ล า ง วั น  

๒ วัน และค่าอาหารว่าง ๒ วัน วันละ ๒ มื้อดังน้ี 

 

ประเภทผู้เข้าร่วมประชุม ค่าลงทะเบียน 

ก่อน ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

ค่าลงทะเบียน 

ต้ังแต่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

บุคคลทั่วไป  ศิษย์เกา่  บุคลากรในสังกัด

องค์กรภาคีเครือข่าย 

ที่ร่วมจัดการประชุม 

๓,๐๐๐ ๓,๕๐๐ 

นักศึกษา ๒,๐๐๐ ๒,๕๐๐ 

 

              ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและ

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเข้าร่วมประชุมได้ตามระเบียบราชการ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว  โปรดดู

รายละเอียดการประชุมเพ่ิมเติม ดาวน์โหลดเอกสาร และลงทะเบียนออนไลน์ทาง  

            www.inmu.mahidol.ac.th/4decades_INMU 

         

หรือติดต่อฝ่ายลงทะเบียน 

นางสาวลักษณ์กมล ปราบกร ี      Email: lukkamol.pra@mahidol.ac.th 

นางเนตรนภา  ดเีทียนอินทร์           Email: netnapa.dee@mahidol.ac.th 

นางนิภาพรรณ  ศรแก้ว           Email: nipaphan.sor@mahidol.ac.th 

 

    สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหดิล 

๙๙๙ ถนนพุทธมณฑล สาย ๔ ต าบลศาลายา 

อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ 

     โทรศัพท์ ๐ ๒๘๐๐ ๒๓๘๐ ตอ่ ๑๓๑, ๒๐๕, ๔๐๕ 

          โทรสาร ๐ ๒๔๔๑ ๙๓๔๔ 

  เว็บไซต์ www.inmu.mahidol.ac.th/4decades_INMU 
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