
 

กําหนดการประชุมวิชาการแห่งชาติด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสขุภาพ คร้ังที ่1 
เร่ือง "ผักและผลไม้เพือ่ความมั่นคงทางโภชนาการ” 

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

 
วันพฤหัสบดีท่ี 16 มกราคม 2557 
8.00-9.00 น. ลงทะเบียน และชมนิทรรศการ 
9.00-9.15 น. เปิดการประชุม 

โดย ศ. นพ.ประสิทธ์ิ ผลิตผลการพิมพ์  
            รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

กล่าวรายงานโดย รศ. ดร.วิสิฐ จะวะสิต  
                             ประธานคณะกรรมการจัดการประชุม 

9.15-10.00 น. Keynote lecture: 
Global trends in promoting fruit and vegetables for nutrition and health 

โดย  Dr. Ray-Yu Yang 
Nutritionist, AVRDC–The World Vegetable Center, Taiwan 

10.00-10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.15-11.00 น. Special lecture: 

Fruits and vegetables for improving nutrition 
โดย Dr. Biplab K. Nandi 

Independent Consultant and Former Senior Food and Nutrition Officer, FAO 
Regional Office for Asia and the Pacific 

11.00-12.30 น. Symposium 1 ประโยชน์เชิงสุขภาพของผักและผลไม้ไทย  
- คุณค่าทางโภชนาการและสมบัติเชิงสุขภาพของผักพ้ืนบ้านไทย 

โดย  ผศ. ดร.ศิริพร ตันติโพธ์ิพิพัฒน์  
              สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
- คุณค่าทางโภชนาการและสมบัติเชิงสุขภาพของผลไม้ไทย 

โดย  ศ.เกียรติคุณ ดร.นันทวัน บุณยะประภัศร  
ท่ีปรึกษาโครงการสมุนไพรเพื่อคุณภาพชีวิต สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

- การศึกษาประโยชน์เชิงสุขภาพของผักและผลไม้ ในการป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง 
โดย รศ. ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร  

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ และ 
หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผู้ดําเนินรายการ  ผศ. ดร.สมศรี เจริญเกียรติกุล  
                            สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 



12.30-13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน และชมนิทรรศการ 
13.30-15.00 น. Symposium 2 การบริโภคผักและผลไม้เพ่ือความมั่นคงทางโภชนาการ  

- สถานการณ์การบริโภคผักและผลไม้ของคนไทย 
โดย  คุณสุจิตต์ สาลีพันธ์  

 สํานักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
- คําแนะนําการบริโภคผักและผลไม้สู่การปฏิบัติจริง: ทําไมต้อง 400 กรัมต่อวัน  

โดย  ผศ. ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ  
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

- คําแนะนําการบริโภคผักและผลไม้สู่การปฏิบัติจริง: 400 กรัมต่อวันเหมาะกับทุกวัยจริงหรือ 
โดย  ผศ. ดร.อุไรพร จิตต์แจ้ง  

 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ดําเนินรายการ  รศ. ดร.วิสิฐ จะวะสิต  

                            ผู้อํานวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
15.00-15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง และชมนิทรรศการ 
15.15-16.15 น. Symposium 2 (ต่อ)  

- วัฒนธรรมการบริโภคผักและผลไม้ของคนไทย 
โดย  ผศ.ทัศนีย์  โรจนไพบูลย์ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและโภชนาการ 
- คุณค่าทางโภชนาการของผักและผลไม้แปรรูป 

โดย  ดร.นัฐพล ต้ังสุภูมิ  
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้ดําเนินรายการ  รศ. ดร.วิสิฐ จะวะสิต 
                     ผู้อํานวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

วันศุกร์ท่ี 17 มกราคม 2557 
8.00-9.00 น. ลงทะเบียน และชมนิทรรศการ 
9.00-10.30 น. Symposium 3 การจัดการความปลอดภัยของผักและผลไม้เพ่ือความม่ันใจของผู้บริโภค 

- สถานการณ์ความปลอดภัยของผักและผลไม้ในประเทศไทย 
โดย  คุณวันชัย ศรีทองคํา  

สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
- นโยบายการจัดการความปลอดภัยของผักและผลไม้ 

โดย  คุณพิศาล พงศาพิชณ์  
สํานักกําหนดมาตรฐาน สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ผู้ดําเนินรายการ  ผศ. ดร.ชนิพรรณ บุตรย่ี  
                             สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง และชมนิทรรศการ 



10.45-12.30 น. Dialogue: ทําอย่างไรคนไทยจึงสามารถเข้าถึงผักและผลไม้ท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย  
- การกระจายและผลิตผักและผลไม้ท่ีปลอดภัยสู่ผู้บริโภคในสังคมเมือง 

โดย  คุณวัลลภา แวนวิลเลี่ยนส์วาร์ด  
ประธานเครือข่ายตลาดสีเขียว 

- การเข้าถึงผักและผลไม้ท่ีปลอดภัยในระดับชุมชน  
โดย  คุณขยัน วิพรหมชัย  

นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค์ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน  
- การเข้าถึงผักและผลไม้ท่ีปลอดภัยในระดับโรงเรียน 

โดย  พ.ต.ท.หญิง ดร.ลดาวัลย์ ชาติไทย  
รองผู้กํากับการฝา่ยอํานวยการ 7 กองบังคับการอํานวยการ  
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 

- การเข้าถึงผักและผลไม้ท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ 
โดย  รศ. ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย  

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ดําเนินการเสวนา  คุณสุภา ใยเมือง  

                                กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเกษตรกรรมย่ังยืน (ประเทศไทย) 
12.30-13.30 น. Lunch symposium:  

บทบาทของการค้าสมัยใหม่ในการส่งเสริมความปลอดภัยของผักและผลไม้  
โดย  คุณพวงเพ็ชร ศีลกานต์  

ประธานคณะอนุกรรมการการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด (ค้าปลีก) เพ่ือความปลอดภัย
อาหารสู่ผู้บริโภค ยุทธศาสตร์อาหารแห่งชาติ และกรรมการสมาคมผู้ค้าปลีกไทย 

13.30-15.30 น. Closing keynote discussion: 
สานอดีต ฝากสู่อนาคต: แนวทางการขับเคล่ือนนโยบายเพื่อส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้เพ่ือความ
ม่ันคงทางโภชนาการ 
- คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ 
- นพ.วิชัย เทียนถาวร   

ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ในคณะกรรมการอาหาร
แห่งชาติ 

- รศ. นพ.ปัญญา ไข่มุก  
กรรมการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

       ผู้ดําเนินการอภิปราย  ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธ์ิ ตันติศิรินทร์                
   ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 

15.30-15.45 น. ปิดการประชุม  
โดย ประธานคณะกรรมการจัดการประชุม 

 


