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Education  
2529 คหกรรมศาสตร ์บณัฑติ มหาวทิยาลัยสโุขทยัธรรมมาธริาช ประเทศไทย 

 

Research Interest and Expertise  
 

1. งานวจิัยดา้นอาหารในเด็กกอ่นวยัเรยีน (ศนูยเ์ด็กเล็ก) 
2. งานวจิัยดา้นอาหารของผูส้งูอายุ 

 

Publications   

National Level 

1. พัศมัย เอกกา้นตรง, อรพนิท ์บรรจง. ชนดิและปรมิาณอาหารหมักดอง แมลงและสตัวธ์รรมชาต ิทีแ่มแ่ละ 
  เด็กบรโิภคในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื. วารสารอาหาร 2542; 29 (2) : 94-106. 

2. อรพนิท ์บรรจง, จนิต ์ จรูญรักษ์,  พัศมัย  เอกกา้นตรง, โสภา ธมโชตพิงศ.์  ความสามารถในการเคีย้วกบั      
  ภาวะโภชนาการของผูส้งูอายุ.  วารสารการสง่เสรมิสขุภาพและอนามัยสิง่แวดลอ้ม 2548; 38 (4) :   

77-90. 
3. โสภา ธมโชตพิงศ,์ อรพนิท ์บรรจง, พัศมัย เอกกา้นตรง, จนิต ์จรูญรักษ์.  การยอมรับขา้วกลอ้งและ   

  ปรมิาณสารอาหารทีไ่ดรั้บในผูส้งูอาย.ุ โภชนาการสาร 2546; 38 (4):  28-34. 

4. พัศมัย เอกกา้นตรง, อรพนิท ์บรรจง, ประไพ เจรญิผล, เยาวธดิา วนัสงิหส์ู.่  การพัฒนาต ารับอาหาร   
  กลางวนัศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก : เปรยีบเทยีบปรมิาณสารอาหารต ารับทีพั่ฒนาและทีเ่ด็กกนิจรงิ.   

วารสารการสง่เสรมิสขุภาพและอนามัยสิง่แวดลอ้ม 2550; 30 (2) : 91-102.   
5. พัศมัย เอกกา้นตรง, ปิยนุช วเิศษชาต,ิ อรุุวรรณ  แยม้บรสิทุธิ.์  เด็กทีม่ภีาวะโภชนาการเกนิ บรโิภค ขนม 
  มากกวา่เด็กผอมจรงิหรอื : กรณีศกึษาการบรโิภคอาหารวา่งของเด็กวยัเรยีน.  วารสารอาหาร 2551; 

38 (2) :159-166. 
6. พัศมัย เอกกา้นตรง   อรพนิท ์บรรจง   อทติดา บญุประเดมิ   จนิต ์จรูญรักษ์ :การพัฒนาต ารับอาหาร 

  ทอ้งถิน่ส าหรับผูส้งูอาย.ุวาสารวจิัยระบบสาธารณสขุ 2553; 4 (2) : 249-256.  

7 อรพนิท ์บรรจง  พัศมัย เอกกา้นตรง   อทติดา บญุประเดมิ  จนิต ์จรูญรักษ์: 

  การทดสอบอาหารทางประสาทสมัผัสของกลุม่ผูส้งูอายใุนชมุชน อ าเภอนครชยัศร ีจังหวดันครปฐม.

วาสารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี2554; 30 (2): 172 - 182. 
8 พัศมัย เอกกา้นตรง และ ทพิวัลย ์พงษ์เจรญิ     

  “ความแตกตา่งของสารอาหารทีไ่ดรั้บในเด็กกอ่นวนัเรยีนทีม่ภีาวะโภชนาการตา่งกนั ”วารสาร 
สาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล  2557; 44(1): 69-78 

9 อทติดา บญุประเดมิ พัศมัย เอกกา้นตรง อรพนิท ์บรรจง จนิต ์เจรูญรักษ์   

  “รูปแบบเมนูอาหารทอ้งถิน่ส าหรับผูส้งูอาย ุ กรณีศกึษาจังหวดันครปฐม”.วารสารสง่เสรมิสขุภาพและ
อนามัยสิง่แวดลอ้ม กระทรวงสาธารณสขุ  2557; 37(2) :22-29   

 

 
International Level 
1. Orapin Banjong, Andrea Menefee, Kitti Sranacharoenpong, Uraiporn  Chittchang, Pasamai Eg-  
  Kantrong,  Atitada Boonpraderm, Sopa Tamachotipong.  Dietary assessment of refugees 

living in camps: A case study   of Mae La Camp,Thailand. FOOD AND NUTRITION 

BULLETIN 2003; 24 (4): 360-367.   
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 Research Experiences 

 1. 
 

  หัวหนา้โครงการ “การศกึษาชนดิและปรมิาณอาหารหมักดอง แมลงและสตัวธ์รรมชาตทิีแ่ม่และ 
  เด็กบรโิภคในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื”  พ.ศ. 2542 

 2. ผูว้จิัยร่วมโครงการ “ความสามารถในการเคีย้วกบัภาวะโภชนาการของผูส้งูอายุ”   พ.ศ. 2546 

 3. ผูว้จิัยร่วมโครงการ “การยอมรับขา้วกลอ้งและปรมิาณสารอาหารทีไ่ดรั้บในผูส้งูอายุ” พ.ศ.2546 

 4. ผูว้จิัยร่วมโครงการ “การพัฒนาต ารับอาหารกลางวนัศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กภาคอสีาน” พ.ศ. 2547 

 5. ผูว้จิัยร่วมโครงการ “วจัิยบรูณาการเชงิพืน้ทีเ่พือ่แกปั้ญหาความยากจนอย่างมสีว่นร่วมใน 

ภมูภิาคตะวนัตก” พ.ศ. 2550 

 6. หัวหนา้โครงการ “ การพัฒนาต าหรับอาหารทอ้งถิน่ส าหรับผูส้งูอายุ” พ.ศ. 2551 

 7. หัวหนา้โครงการ “ประสทิธผิลของการพัฒนากระบวนการจัดอาหารส าหรับศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก” พ.ศ. 2552 

 8. ผูว้จิัยร่วมโครงการ “ถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลติอาหารวา่งสขุภาพ” พ.ศ. 2552 

 9. 

 

ผูว้จิัยร่วมโครงการ “องคป์ระกอบของร่างกายและอาหารทีไ่ดรั้บในเด็กกอ่นวยัเรยีนอายุ 3-5 ปี ในศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็ก พ.ศ.2553 
10. 

 
 

ผูว้จิัยร่วมโครงการ “การพัฒนาเทคนคิทดแทนส าหรับผูท้ีไ่มส่ามารถชัง่-วดั น ้าหนักและสว่นสงูดว้ยวธิปีกต ิและ

การศกึษาเกณฑช์ีว้ดัเสน้รอบเอวทีส่อดคลอ้งกับปรมิาณไขมันสะสมของร่างกาย ส าหรับประเมนิภาวะโภชนาการ
ผูส้งูอายไุทย” พ.ศ. 2553 

11. 

 

หัวหนา้โครงการ “การถา่ยทอดเทคโนโลยกีารจัดอาหารกลางวนัศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กใหไ้ดค้ณุภาพดว้ยโปรแกรม 

INMU-DayCareLunch”  พ.ศ. 2554   
12 ผูว้จิัยร่วมโครงการ “การทดสอบโปรแกรม Optifood เพือ่จัดท าขอ้แนะน าอาหารทารกและเด็กเล็ก”  พ.ศ. 2555 

13 ผูว้จิัยร่วมโครงการ “วจิัยบรูณาการเพือ่พัฒนารูปแบบการดแูลผูส้งูอายแุบบองคร์วม”  พ.ศ. 2555-2556 

14 หัวหนา้โครงการ “รูปแบบการสง่เสรมิอาหารและโภชนาการผูส้งูอายรุะดับชมุชนอย่างมสีว่นร่วม”พ.ศ. 2555-
2557 

15 ผูว้จิัยร่วมโครงการ “การสรา้งฐานขอ้มลูวตัถดุบิอาหารและเครือ่งปรุงรส: อาหารทอ้งถิน่ภาคตา่ง ๆ และ อาหาร 
ทีน่ยิมทั่วไป”  2555-2559 

16 ผูว้จิัยร่วมโครงการ “วจิัยบรูณาการเพือ่พัฒนารูปแบบการดแูลผูส้งูอายแุบบองคร์วม”  พ.ศ. 2557-2558 

17 หัวหนา้โครงการ “การเพิม่ศกัยภาพอาสาสมัครสาธารณสขุ อ าเภอนครชยัศร ีจังหวัดนครปฐมในดา้นอาหารแล 
โภชนาการเพือ่สขุภาพของผูส้งูอายุ” 2557 

18 หัวหนา้โครงการ “การเพิม่ศกัยภาพอาสาสมัครสาธารณสขุ จังหวดันครปฐมในดา้นอาหารและโภชนาการเพือ่ 

สขุภาพของผูส้งูอายุ”  2558 
19 หัวหนา้โครงการ “การเพิม่ศกัยภาพอาสาสมัครสาธารณสขุ จังหวดันครปฐมในดา้นอาหารและโภชนาการเพือ่ 

สขุภาพของผูส้งูอายุ”  2559 
20.   ผูร้่วมวจิัยโครงการ “พัฒนาตอ่ยอดโปรแกรมประเมนิคณุภาพส ารับอาหารส าหรับโรงเรยีน Thai  

        School Lunch : จาก “ระบบแนะน าส ารับอาหารกลางวัน” เสรมิ “ระบบตดิตามประเมนิผลออนไลน์”  
        2557-2559  

 
 

 
 

 
 
 

 


