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โครงการประชุมวิชาการแห่งชาติด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสขุภาพ ครัง้ที่ ๑ 
เรื่อง "ผักและผลไม้เพื่อความม่ันคงทางโภชนาการ” 

 The 1st National Conference on Food and Nutrition for Health 
“Fruits and Vegetables for Nutrition Security” 

วันที่ ๑๖-๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ 
ณ  โรงแรมเอส ๓๑ สุขุมวิท ซอย ๓๑ กรุงเทพมหานคร 

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

เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของความหลากหลายของผักและผลไม้ แต่จากการสํารวจ
สภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๗  พบว่าคนไทยอายุ ๑๕ 
ปีขึ้นไป เพศชายบริโภคผักและผลไม้ประมาณ ๒๖๘ กรัมต่อวัน ขณะที่เพศหญิงบริโภคผักและผลไม้ประมาณ ๒๘๓ 
กรัมต่อวัน และการบริโภคผักผลไม้ลดลงตามอายุ  โดยในกลุ่มอายุ ๘๐ ปีขึ้นไปบริโภคน้อยที่สุด ประมาณ ๒๐๐ 
กรัมต่อวัน  นอกจากน้ี ข้อมูลจากการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๑-
๒๕๕๒ จากการใช้เกณฑ์ความเพียงพอตามปริมาณที่แนะนําให้บริโภคต่อวัน พบว่า คนไทยอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปร้อยละ 
๗๖.๒  บริโภคผักเฉลี่ยต่อวันตํ่ากว่าข้อแนะนํามาตรฐานที่ให้บริโภควันละ ๓ ส่วน  และร้อยละ ๗๑.๘ บริโภคผลไม้
เฉลี่ยต่อวันตํ่ากว่าข้อแนะนํามาตรฐานที่ให้บริโภควันละ ๒ ส่วน  และแม้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจะมีการรณรงค์
ให้คนไทยบริโภคผักและผลไม้มากขึ้น แต่จากรายงานโครงการศึกษาวิจัยแผนการลงทุนด้านสุขภาพในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) พบว่าคนไทยมากกว่าร้อยละ ๗๕ บริโภคผักและ
ผลไม้ตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานขั้นตํ่าที่องค์การอนามัยโลกกําหนดไว้ที่อย่างน้อย ๔๐๐ กรัมต่อวัน    

 
พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของคนไทยในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ 

วัฒนธรรมการบริโภคอาหารไทยที่มักมีผักโดยเฉพาะผักพ้ืนบ้านเป็นส่วนประกอบ  รับประทานในรูปของผักเคียง
จิ้มนํ้าพริก และผักในแกงต่าง ๆ ได้เปลี่ยนไปเป็นการบริโภคอาหารจานด่วนที่ไม่มีผักเป็นส่วนประกอบหลัก  ทําให้
ขาดความสมดุลของสารอาหาร  การบริโภคผักและผลไม้น้อยในคนไทยเป็นสาเหตุของภาระโรคในอันดับต้น ๆ 
ก่อให้เกิดการสูญเสียทางสุขภาพ ส่งผลต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด 
และโรคมะเร็ง  เป็นต้น การศึกษาวิจัยจํานวนมากแสดงให้เห็นว่าการบริโภคผักและผลไม้อย่างน้อย ๔๐๐ กรัมต่อ
วันสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและโรคมะเร็งได้ร้อยละ ๓๓ และ ๕๐ ตามลําดับ เมื่อเทียบกับคนท่ี
บริโภคผักและผลไม้น้อยกว่า 

 



 

๒ 

 

ในวาระครบรอบ ๓๖ ปีแห่งการสถาปนาสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันโภชนาการและ
องค์กรภาคีเครือข่าย ได้แก่ มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มูลนิธิ
เกษตรกรรมย่ังยืน (ประเทศไทย) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้เล็งเห็นแล้วว่าการเพ่ิม
การบริโภคผักและผลไม้สามารถลดปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพได้จึงได้จัดการประชุมวิชาการแห่งชาติด้าน
อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ ๑ ภายใต้หัวข้อ "ผักและผลไม้เพ่ือความม่ันคงทางโภชนาการ” เพ่ือ
นําเสนอองค์ความรู้ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidences base) ที่เก่ียวกับประโยชน์ของผักและผลไม้ต่อสุขภาพ 
รวมทั้งประยุกต์องค์ความรู้น้ันเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยทุกกลุ่มวัยให้ตระหนักถึงประโยชน์ของ
การบริโภคเพ่ือสุขภาพและการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สามารถเข้าถึงแหล่งของผักและผลไม้ปลอดภัยส่งผลให้มี
การเพ่ิมปริมาณการบริโภคผักและผลไม้ในคนไทยให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการที่เก่ียวกับผักและผลไม้เพ่ือสุขภาพที่เป็นปัจจุบัน 
๒. เพ่ือนําเสนอผลงานวิชาการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประยุกต์ความรู้ที่เป็นปัจจุบันในการปฏิบัติงาน

ด้านอาหารและโภชนาการ 
๓. เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือในหมู่นักวิชาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนางานด้านโภชนาการ

และอาหารเพ่ือสุขภาพสําหรับคนไทย 
 
วันและสถานที่จัดการประชมุ 
 วันที่ ๑๖-๑๗ มกราคม ๒๕๕๗  ณ  โรงแรมเอส ๓๑ สุขุมวิท ซอย ๓๑  กรุงเทพมหานคร 
 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

หน่วยงานหลัก  สถาบันโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล 
องค์กรภาคีเครือข่าย  ๑. มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   

สยามบรมราชกุมารี 
๒. สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ   

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๓. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข 
๔. มูลนิธิเกษตรกรรมย่ังยืน (ประเทศไทย) 
๕. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

 
 



 

๓ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
นักวิชาการด้านอาหารและโภชนาการ  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  และเกษตร จากสถาบันการศึกษา 

หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชน รวมท้ังนักศึกษา จํานวนประมาณ ๔๐๐ คน 
 

การลงทะเบียน 
 กําหนดค่าลงทะเบียนสําหรับบุคคลทั่วไป  ศิษย์เก่า/บุคลากรในสังกัดองค์กรภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดการ
ประชุม  และนักศึกษา โดยรวมค่าเข้าประชุม ค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน ๒ วัน และค่าอาหารว่าง ๒ วัน วันละ 
๒ มื้อดังน้ี 
 

ประเภทผูเ้ข้าร่วมประชุม ค่าลงทะเบียน 
ภายใน ๑๖ ธนัวาคม ๒๕๕๖ 

ค่าลงทะเบียน 
ต้ังแต่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

บุคคลทั่วไป ๒,๒๐๐ ๒,๕๐๐ 
ศิษย์เก่า/บุคลากรในสังกัดองค์กร 
ภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดการประชุม 

๒,๐๐๐ ๒,๕๐๐ 

นักศึกษา ๑,๘๐๐ ๒,๐๐๐ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่าย 
ต่าง ๆ ในการเข้าร่วมประชุมได้ตามระเบียบราชการ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว   
 โปรดดูรายละเอียดการประชุมและดาวน์โหลดเอกสารที่ www.inmu.mahidol.ac.th/NCFNH 
 
ฝ่ายเลขานุการการประชุม 1st NCFNH 
 นางมะลิวรรณ  ธารีสุวรรณ Email: maliwan.tha@mahidol.ac.th 

นางอุไรวรรณ  แจ้งกลิ่น             Email: uraiwan.chn@mahidol.ac.th 
สถาบันโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล  ถนนพุทธมณฑลสาย ๔  ตําบลศาลายา 
อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ ๐-๒๘๐๐-๒๓๘๐ ต่อ ๒๐๒, ๒๐๓  โทรสาร ๐-๒๔๔๑-๙๓๔๔ 
 

ฝ่ายลงทะเบียนการประชุม 1st NCFNH 
 นางนิภาพรรณ  ศรแก้ว   Email: nipaphan.sor@mahidol.ac.th 

สถาบันโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล  ถนนพุทธมณฑลสาย ๔  ตําบลศาลายา 
อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ ๐-๒๘๐๐-๒๓๘๐ ต่อ ๔๐๕ โทรสาร ๐-๒๔๔๑-๙๓๔๔ 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 


