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การประชุมวิชาการสมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2561 
เร่ือง “ความท้าทายของงานโภชนาการและการก าหนดอาหารในสังคมผู้สูงอายุ” 

The Challenge of Nutrition and Dietetics in Aging Society 
วันที่ 23 - 25 เมษายน พ.ศ. 2561 

 
 
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2561 
07.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน 
08.45 – 09.30 น.  พิธีเปิด และ บรรยายพิเศษ 
  “Service Plan กับการดูแลผู้สูงอายุ” 
 โดย  นพ.เจษฎา  โชคด ารงสุข  
   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
09.30 – 10.15 น.   พิธีมอบทุน TDA Research Award  
10.15 – 11.00 น.   อาหารว่าง/เยี่ยมชมโปสเตอร์และนิทรรศการ 
 Jubilee A : Fuji Oil Holdings Inc., Japan เยี่ยมชมโปสเตอร์      

  TDA Soybean Award และนิทรรศการต ารับอาหารจากถั่วเหลืองท่ีได้รับรางวัล 
  Jubilee B : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 
  โดย     ทีมนักก าหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร      
  รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ / รพ.นครปฐม/ รพ.ตรัง 
    รพ.อ ำนำจเจริญ / รพ.แพร่ 
11.00 – 11.45 น.   Industry Symposium 1/ บริษัทแอ็บบอตลาบอแรตอรีส จ ากัด 
   1.1 “ONS Role in ERAS Pathway” 
  โดย รศ.ดร.นพ. วรุตม์ โล่ห์สิรวิัฒน์  
   หน่วยศัลยศาสตร์ล าไส้ใหญ่และทวารหนัก สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป  
   ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 1.2 “The Role of ONS to Support Glycemic Control in Diabetic Patients” 
 โดย พันเอก (พ) หญิง รศ.พญ.อภัสนี บุญญาวรกุล  
  แผนกอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึม  
   กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า  
11.45 – 12.45 น.   อาหารกลางวัน  
12.45 – 13.30 น.   Neurodegenerative Disease I : Parkinson’s Disease & Innovative Technology  
          โดย    ศ. นพ. รุ่งโรจน ์พิทยศิร ิ 
   ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน และกลุ่มความเคลื่อนไหวผิดปกติ  
  ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 
 



2 

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2561 (ต่อ) 
13.30 – 14.15 น.   Neurodegenerative Disease II : Dementia 
          โดย    ผศ.พญ .สิรินทร ฉันศิริกาญจน์  
  ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
14.15 – 14.45 น.  อาหารว่าง/เยี่ยมชมโปสเตอร์และนิทรรศการ 

Jubilee A :  เยี่ยมชมโปสเตอร์ TDA Soybean Award & TDA Research Award 
Jubilee B :  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย  

14.45 – 16.15 น.   Symposium 1 : 
  “การประเมินภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ”  
 โดย     นพ.ภูริทัต แสงทองพานิชกุล  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
  พว เกตุแก้ว นิลยาน   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
  คุณพรศิริ สมจอมชาญ   นักโภชนาการปฏิบัติการ 
   คุณจันทร์เพ็ญ ภาโนมัย   นักจิตวิทยาปฏิบัติการ 
  คุณพรรณทิพย์ คันธภูมิ  นักกายภาพบ าบัด 
    โรงพยาบาลราชพิพัฒน์    ส านักการแพทย์ กทม 
16.15 – 17.00 น.  Symposium 2 : “การดูแลด้านจิตเวชและด้านอาหารในผู้สูงอายุ” 
  โดย     พญ.นฤมล   จินตพัฒนากิจ  โรงพยาบาลศรีธัญญา 
          คุณจุฑามาส  ถนอมพงษ์ชาติ   โรงพยาบาลศรีธัญญา 
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วันอังคารที่  24  เมษายน พ.ศ.2561 
08.30 – 9.15 น     FBDGs ในผู้สูงอายุ   
 โดย  รศ.ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล  
           สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
9.15 – 10.00 น.    Industry Symposium 2 / บริษัทเมก้าวีแคร์ จ ากัด 
 “Therapeutic Applications of Whey Protein : From Research to Clinical Use” 
 โดย  ผศ. ดร. เอกราช  บ ารุงพืช 
   คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  
10.00 – 10.30 น. อาหารว่าง/เยี่ยมชมโปสเตอร์และนิทรรศการ 

Jubilee A :  เยี่ยมชมโปสเตอร์ TDA Soybean Award & TDA Research Award 
Jubilee B :  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 

10.30 – 11.15 น.  Special Lecture : 
 “Dietetics Management & Food Innovation for Elderly in Japan” 
 By    Professor Dr. Shigeru Yamamoto,  RD.  
   Jumonji University, Japan 
11.15 – 12.00 น. Industry Symposium 3/บริษทัเฟรเนซีอุสคาบี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 “ Nutrition Concerns for Aging  Population” 
 โดย  พันโทหญิงแพทย์หญิง สิรกานต์  เตชะวณิช 
  แผนกโภชนศาสตร์คลินิก  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
12.00 – 13.00 น.   อาหารกลางวัน 
13.00 – 13.45 น.  นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารส าหรับผู้สูงอายุ 
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัตร แจ้งชัด  
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
13.45 – 14.15 น.   ประชุมใหญ่สามัญ สมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2561 
  โดย  คณะกรรมการสมาคมนักก าหนดอาหารฯ วาระ 2560-2562 
14.15 – 14.45 น.  อาหารว่าง/เยี่ยมชมโปสเตอร์และนิทรรศการ 

 Jubilee A :  เยี่ยมชมโปสเตอร์ TDA Soybean Award & TDA Research Award 
   Jubilee B :  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย  
14.45 – 15.30 น.  Industry Symposium 4/บริษัทแบรนด์ ซันโทรี่ ประเทศไทย จ ากัด 
  “Functional Foods for Healthy Aging ” 
  By  Dr. Zhen  Wai 
15.30 – 16.15 น.   การขึ้นทะเบียนนวัตกรรมอาหาร 
 โดย คุณอภิรักษ์  วิเศษศรีพงษ์ 

 ฝ่ายบริการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ส านักงานกลาง 
  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
16.15 – 17.00 น. Cognitive Stimulation 
 โดย    ผศ.พญ.ดาวชมพู  นาคะวิโร 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 
 
 
 
 



4 

วันพุธที่  25 เมษายน พ.ศ.2561 
08.30 – 10.00 น.  Symposium 3/1 
 “กระบวนการให้โภชนบ าบัดในผู้สูงอายุที่มีโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)” 
08.30 – 9.15 น.    โรคเบาหวาน 
 โดย  น.พ.เอกลักษณ์ วโนทยาโรจน์ และ  คุณภนิตา จตุรวิทย์  
        โรงพยาบาลเทพธารินทร์ 
09.15 – 10.00 น.  โรคไตเรื้อรัง 
 โดย พ.อ.น.พ.อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์ และ พ.ต.หญิง ดร.กรกต วีรเธียร 
  โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า    
 ผู้ด ำเนินกำรอภิปรำย : ผศ. ดร. ชนิดำ ปโชติกำร 
10.00 – 10.30 น.  อาหารว่าง/เยี่ยมชมโปสเตอร์และนิทรรศการ 

Jubilee A :  เยี่ยมชมโปสเตอร์ TDA Soybean Award & TDA Research Award 
  Jubilee B :  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย  
10.30 – 11.15 น.   Symposium 3/2 
 “กระบวนการให้โภชนบ าบัดในผู้สูงอายุที่มีโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)” 
  โรคมะเร็ง 
 โดย ผศ.น.พ.สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ และ คุณลาวัลย์ แจ่มประเสริฐ  
  โรงพยาบาลราชวิถ ี
  ผู้ด ำเนินกำรอภิปรำย : ผศ. ดร. ชนิดำ ปโชติกำร 
11.15 – 12.00 น.  Industry Symposium 5/ บริษัท ไทยนิวทริชั่นเทคโนโลยี จ ากัด 
 “Nutritional Management of Sarcopenia: Potential Treatment Option by MCT” 
  By Yoshihiro Yoshimura, MD. 
  Department of Physical Medicine and Rehabilitation 
  Kumamoto Rehabilitation Hospital , Japan 
12.00 – 13.00 น.  อาหารกลางวัน   
13.00 – 13.45 น.  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกับผู้สูงอายุ 
 โดย  ผศ.ดร.เอกราช บ ารุงพืชน์  
                                    คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล    
13.45 – 14.30 น. Drug and Nutrient interaction in Elderly 
 โดย   ดร.ภญ.อุษณีย์  วนรรฆมณี   
                              คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
14.30 – 15.15 น.  Motivation Interviewing 
  โดย   คุณรัตนาภรณ์ จีระวัฒนะ               
   คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
15.15 – 15.45 น.  จับรางวัล และ ปิดการประชุม 
15.45 – 16.15 น.   อาหารว่าง   
 
 

ก ำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 


