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สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

อาหารและโภชนาการเพพอพ สสขภาพ (Food and Nutrition for Health)

โครงการววจยบ
ปป 2536

การปรวบปรสงคสณภาพอาหารไทยโดยใชคแปปงเมลลดฝปาย ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทสนจากIRCT/CIRAD

ปป 2536

การพวฒนาผลภตภวณฑฑเบเกอรชโพ ดยใชคแปปงเมลลดฝปาย ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทสนจากIRCT/CIRAD

ปป 2539

การใชคไขมวนเทชยม OATRIM ในการททาขนมอบและขนมไทย ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทสนจากสถาบวนคคนควคาและพวฒนาผลภตภวณฑฑอาหาร

ปป 2539

การพวฒนาตทารวบอาหารจากมวนสทาปะหลวง ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทสนจากมมลนภธสภ ถาบวนพวฒนามวนสทาปะหลวงแหหงประเทศไทย

ปป 2539

การพวฒนาผลภตภวณฑฑจากมะพรคาวระยะทชพ 2 ( ผมรค วห มโครงการ ) ไดครบว ทสนจากสทานวกงานกองทสนสนวบสนสนการวภจยว

ปป 2540

การใชคประโยชนฑปลาผงในรมปของเครพอพ งปรสงเขคมขคนบรรจสกระปปองสทาหรวบการเตรชยมอาหารไทย ( ผมรค วห มโครงการ ) ไดครบว ทสนจากโครงการรหวมปลาผงไทย-นอรฑเวยฑ

ปป 2540

การปรวบปรสงคสณภาพทางโภชนาการของผลภตภวณฑฑอาหารขบเคชยค วโดยใชคปลาผง ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทสนจากโครงการรหวมปลาผงไทย-นอรฑเวยฑ

ปป 2540

การพวฒนาผลภตภวณฑฑจากมะพรคาว ระยะทชพ 2 ( ผมรค วห มโครงการ ) ไดครบว ทสนจากสทานวกงานกองทสนสนวบสนสนการวภจยว

ปป 2541

การใชคประโยชนฑปลาผงในรมปของเครพอพ งปรสงเขคมขคนบรรจสกระปปองสทาหรวบการเตรชยมอาหารไทย ( ผมรค วห มโครงการ ) ไดครบว ทสนจากโครงการรหวมปลาผงไทย-นอรฑเวยฑ

ปป 2541
อาหาร

การประเมภนผลโดยประสาทสวมผวสและคสณคหาทางโภชนาการของ Soyoat ในอาหารไทย ( ผมรค วห มโครงการ ) ไดครบว ทสนจากสถาบวนคคนควคาและพวฒนาผลภตภวณฑฑ

ปป 2541

การพวฒนาผลภตภวณฑฑจากมะพรคาว ระยะทชพ 2 ( ผมรค วห มโครงการ ) ไดครบว ทสนจากสทานวกงานกองทสนสนวบสนสนการวภจยว

ปป 2541

การพวฒนามายองเนสพลวงงานตพาท โดยใชค Oatrim-5 เปปนสารทดแทนไขมวน ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทสนจากสถาบวนคคนควคาและพวฒนาผลภตภวณฑฑอาหาร

ปป 2544-2546 การศศกษาสมบวตแภ ละโครงสรคางโมเลกสลของสตารฑชมวนสทาประหลวงดวดแปลงดควยกรดแลลกทภกรหวมกวบคลพนพ อวตราไวโอเลตทชมพ ผช ลตหอความสามารถในการขยายปรภมาตร
ระหวหางการอบ ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทสนจากกระทรวงวภทยาศาสตรฑและเทคโนโลยชสงพภ แวดลคอม
ปป 2546

การพวฒนาผลภตภวณฑฑ spread สทาหรวบทาขนมปปงแผหน ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทสนจากกระทรวงวภทยาศาสตรฑเทคโนโลยช

ปป 2547-2548 การฝฝกอบรมเชภงปฏภบตว กภ ารดคานอาหารปลอดภวยและมชคณ
ส คหาทางโภชนาการแกหกลสมห แมหบาค นในเขตชสมชน กรสงเทพมหานคร ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทสนจาก
สทานวกงานกองทสนสนวบสนสนการสรคางเสรภมสสขภาพ
ปป 2548-2549 การพวฒนาผลภตภวณฑฑขาค วทอดสมสนไพรกศงพ สทาเรลจรมป ( ผมรค วห มโครงการ ) ไดครบว ทสนจากโครงการ IFRPD รหวมสรคางสรรคฑนววตกรรม (เงภนรายไดค สถาบวนคคนควคาและ
พวฒนาผลภตภวณฑฑอาหาร มก.)
ปป 2549
เครพอขหายความรหวมมพอการพวฒนาและผลภตผลภตภวณฑฑขนมขบเคชยค วเพพอพ การควบคสมและปปองกวนโภชนาการเกภนในเดลก ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทสนจากสทานวกงาน
กองทสนสนวบสนสนการสรคางเสรภมสสขภาพ
ปป 2549-2550 Resistant starch หรพอสตารฑชพลวงงานตพาท จากแปปงมวนสทาปะหลวงทชผพ ลภตโดยวภธกช ารใชคเอนไซมฑรวห มกวบการอบแหคงแบบพหนฝอย ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทสนจาก
สทานวกงานกองทสนสนวบสนสนการวภจยว
ปป 2549

วภจยว การผลภตสตารฑชสสขภาพและเปรชยบเทชยบปรภมาณจากพพชชนภดตหางๆ ทชปพ ลมกในประเทศไทย ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทสนจากทสนอสดหนสนวภจยว มก.

ปป 2550-2551 การพวฒนาผลภตภวณฑฑขนมทางเลพอกเพพอพ สสขภาพสทาหรวบเดลกเชภงอสตสาหกรรม ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทสนจากสทานวกงานกองทสนสนวบสนสนการสรคางเสรภมสสขภาพ
(สสส.)
ปป 2551

การพวฒนาเมนมอาหารจากไขหไกหเพพอพ สสขภาพ ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทสนจากสมาคมผมผค ลภต ผมคค าค และสหงออกไขหไกห
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ฝฝายโภชนาการและสสขภาพ สถาบวนคคนควคาและพวฒนาผลภตภวณฑฑอาหาร

ปป 2551
โครงการ “ผลภตอาหารเสรภมสทาหรวบเดลกและทารกทชไพ ดคมาตรฐานในระดวบอสตสาหกรรม : ระยะทชพ 1 (ปป 2551) การประยสกตฑใชค Linear programming ในการพวฒนา
สมตรอาหารเสรภมสทาหรวบเดลกและทารกใหคไดคมาตรฐานทางโภชนาการ”
( ผมรค วห มโครงการ ) ไดครบว ทสนจากสทานวกงานกองทสนสนวบสนสนการสรคางเสรภมสสขภาพ (สสส.)
ปป 2551
พวนธสกฑ ลควย ระยะเวลาบหม และกรรมวภธกช ารททาแหคง : ผลตหอปรภมาณ resistant starch อวตราการยหอยดควยเอนไซมฑ และสมบวตเภ คมชกายภาพ ( หววหนคาโครงการ ) ไดค
รวบทสนจากสทานวกงานกองทสนสนวบสนสนการวภจยว
ปป 2551-2552 การพวฒนาการผลภตเครพอพ งดพมพ ลดนทาตาล ทชทพ าท จากผลไมค พพชผวกและสมสนไพรสทาหรวบเดลกนวกเรชยนอายส 3-15 ปป ภายใตค แผนงานเครพอขหายเดลกไทยไมหกนภ หวาน ( หวว
หนคาโครงการ ) ไดครบว ทสนจากสทานวกงานกองทสนสนวบสนสนการสรคางเสรภมสสขภาพ (สสส.)
ปป 2553
เครพอขหายความรหวมในการพวฒนาการผลภตเครพอพ งดพมพ ลดนคาท ตาล ทชทพ าท จากผลไมค พพชผวก และสมสนไพร ระดวบโรงเรชยนใน 4 ภมมภภ าค ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทสนจาก
สทานวกงานกองทสนสนวบสนสนการสรคางเสรภมสสขภาพ (สสส.)
ปป 2553-2554 การพวฒนาแปปงกลควยนคาท วคาทชมพ สช มบวตพภ รชไบโอตภก และตคานอนสมลม อภสระสทาหรวบผลภตภวณฑฑอาหารวหางเพพอพ สสขภาพ ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทสนจากสทานวกงานคณะ
กรรมการวภจยว แหหงชาตภ
ปป 2554-2555 Lutein และ Zeaxanthin ในผลไมคไทยทชชพ วห ยปปองกวนโรคจอประสาทตาเสพอพ มในผมสค งม อายส ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทสนจากสทานวกงานกองทสนสนวบสนสนการวภจยว
ปป 2555-2556 การพวฒนาอาหารวหางสทาหรวบการประชสมทชไพ ดคคณ
ส ภาพมาตรฐานดคานโภชนาการ ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทสนจากสทานวกงานกองทสนสนวบสนสนการสรคางเสรภม
สสขภาพ
ปป 2555-2556 ผลของการเสรภมอภนนมลนภ ตหอการดมดซศมแคลเซชยมในผลภตภวณฑฑนมดควยวภธหช ลอดทดลอง ( ผมรค วห มโครงการ ) ไดครบว ทสนจากทสนอสดหนสนโครงการวภจยว จากเงภนรายไดคของ
สถาบวนฯ ปปงบประมาณ 2555
ปป 2556

การพวฒนาผลภตภวณฑฑขนมขบเคชยค วสคมตทากรอบ (Som Tum Snack) ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทสนจากผมปค ระกอบการ (คสณมรสต วสฒจภ กว ร)

ปป 2555-2556 เครพอขหายความรหวมมพอการพวฒนาและปรวบสมตรอาหารใหคมคช วามเคลม/โซเดชยมลดลงเพพอพ คนไทยมชสขส ภาพดช ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทสนจากสทานวกงานกองทสน
สนวบสนสนการสรคางเสรภมสสขภาพ (สสส.)
ปป 2555-2556 โครงการพวฒนานววตกรรม ชสดตทารวบอาหารไทยเพพอพ สสขภาพเชภงพาณภชยฑ ( ผมรค วห มโครงการ ) ไดครบว ทสนจากสทานวกงานเศรษฐกภจอสตสาหกรรม กระทรวงอสตสาหกรรม
ปป 2557

การพวฒนาผลภตภวณฑฑทนม าห เจอรฑกเคช พพอพ สสขภาพ ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทสนจากสทานวกงานพวฒนาวภทยาศาสตรฑและเทคโนโลยชแหหงชาตภ (สวทช.)

ปป 2557
การศศกษาชชวภาพความพรคอมของการนทาไปใชคของธาตสแคลเซชยม สวงกะสช และเหลลก ในผลภตภวณฑฑเครพอพ งดพมพ นมถววพ เหลพองผสมงาดทาและธวญพพช ( ผมรค วห มโครงการ ) ไดครบว
ทสนจากทสนอสดหนสนวภจยว มก.
ปป 2557

ผลของไคโตซานตหอคสณสมบวตดภ าค นกายภาพและเคมชและการยพดอายสการเกลบรวกษาลมกชภนค หมม ( ผมรค วห มโครงการ ) ไดครบว ทสนจากทสนอสดหนสนวภจยว มก.

ปป 2557-2558 การสหงเสรภมผลภตภวณฑฑอาหารOTOP ลดโซเดชยมและนคาท ตาล ( ผมรค วห มโครงการ ) ไดครบว ทสนจากสสส.
ปป 2557-2558 เครพอขหายความรหวมมพอการพวฒนาและปรวบสมตรอาหารใหคมคช วามเคลม/โซเดชยมลดลงเพพอพ คนไทยมชสขส ภาพดช (ตหอเนพอพ งปปทพช 2) ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทสนจากสทานวก
งานกองทสนสนวบสนสนการสรคางเสรภมสสขภาพ (สสส.)
ปป 2557-2558 ตคนแบบผลภตภวณฑฑเครพอพ งปรสงสมสนไพรสทาหรวบการเตรชยมอาหารลดโซเดชยม โดยใชคเทคนภคดคานกลภนพ รสจากสมสนไพรไทย ( ผมรค วห มโครงการ ) ไดครบว ทสนจากสทานวกงาน
กองทสนสนวบสนสนการสรคางเสรภมสสขภาพ (สสส.)
ปป 2557-2558 ฟองโฟมปรสงรสกศงพ สทาเรลจรมป ( ผมรค วห มโครงการ ) ไดครบว ทสนจากสถาบวนคคนควคาและพวฒนาผลภตภวณฑฑอาหาร ม.เกษตรศาสตรฑ
ปป 2557-2558 ฤทธภขธ องสารสกวดถววพ แดงเพาะงอกตหอการตคานการอวกเสบและอนสมลม อภสระจากสภาวะเบาหวาน ( ผมรค วห มโครงการ ) ไดครบว ทสนจากทสนอสดหนสนการวภจยว Amway for
Nutrition Research Grant 2014โดยสมาคมโภชนาการแหหงประเทศไทยในพระบรมราชมปถวมภฑ สมเดลจพระเทพรวตนราชสสดาฯสยยามบรมราชกสมารช
ปป 2558
การศศกษาปรภมาณนคาท ตาลชนภดตหางๆ ในผลไมคทคพช นไทยนภยมบรภโภคเพพอพ การสหงเสรภมสสขภาพ ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทสนจากสทานวกงานกองทสนสนวบสนสนการสรคาง
เสรภมสสขภาพ (สสส.)
ปป 2558-2559 การพวฒนาผลภตภวณฑฑซปส ชนภดผงทชมพ คช ณ
ส คหาโภชนาการครบถควนสทาหรวบผมสค งม อายส ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทสนจากบรภษทว บางกอกเบสซอส จทากวด
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รายการผลงานววจยบ
ชชอช

ดร.เนตรนภภส ววฒนสสชาตภ

ตตาแหนหง นวกวภจยว
สบงกบด ฝฝายโภชนาการและสสขภาพ สถาบวนคคนควคาและพวฒนาผลภตภวณฑฑอาหาร
ปป 2558-2559 เครพอขหายความรหวมมพอการพวฒนาการผลภตอาหารลดเคลม (โซเดชยม) ตามเกณฑฑคณ
ส ภาพมาตรฐานดคานโภชนาการในพพนค ทชจงว หววดนครปฐม ( หววหนคาโครงการ ) ไดค
รวบทสนจากสทานวกงานกองทสนสนวบสนสนการสรคางเสรภมสสขภาพ (สสส.)
ปป 2558
การศศกษาคหาการยหอยแปปงในหลอดทดลอง และการประมาณคหาดวชนชนาทค ตาลของขนมไทยบางชนภดทชมพ ใช ยอาหารเปปนสหวนประกอบ ( ผมรค วห มโครงการ ) ไดครบว ทสนจาก
ทสนอสดหนสนวภจยว มก.
ปป 2557-2558 การพวฒนาผลภตภวณฑฑทบว ทภมกรอบแชหเยพอกแขลง ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทสนจากบรภษทว ทวบทภมเฮาสฑ จทากวด (นางเยาวเรส ถภระพวฒนฑพบภ ลม )
ปป 2559

การพวฒนาผลภตภวณฑฑทองหยอดและฝอยทองลดนคาท ตาลเพพอพ สสขภาพ ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทสนจากบรภษทว เฮอรภเทจ ดภเซภรทฑ จทากวด (คสณปราชญฑพงศฑ จภตตฑจาท นง)

ปป 2559-2561 การพวฒนากระบวนการยหอยขคาว ( ผมรค วห มโครงการ ) ไดครบว ทสนจากThe Japan International Cooperation Agency (JICA)
ปป 2560

การพวฒนาผลภตภวณฑฑอาหารเสรภมชงดพมพ โภชนาการครบถควนสทาหรวบผมสค งม อายส ( ผมรค วห มโครงการ ) ไดครบว ทสนจากบรภษทว ฟฟนกภ ซฑ เมดภคลว เทคโนโลยช จทากวด

ปป 2560-2561 ตคนแบบผลภตภวณฑฑเกลพอลดโซเดชยม: การใชคประโยชนฑและการถหายทอดเทคโนโลยชเชภงพาณภชยฑ ( ผมรค วห มโครงการ ) ไดครบว ทสนจากเครพอขหายลดบรภโภคเคลม/สทานวกงาน
กองทสนสนวบสนสนการสรคางเสรภมสสขภาพ
ปป 2559-2560 การพวฒนากลภนพ รสในผลภตภวณฑฑผงโรยขคาวสทาหรวบผมสค งม อายสทมพช ปช ญ
ป หาการบดเคชยค วและการกลพนอาหารเพพอพ ชหวยใหครบว ประทานอาหารไดคมากขศนค ( ผมรค วห มโครงการ )
ไดครบว ทสนจากสทานวกงานพวฒนาการวภจยว การเกษตร (สวก.)
ปป 2559-2560 การพวฒนาผลภตภวณฑฑสงว ขยาใบเตยบรรจสในภาชนะปฟดสนภทโดยกระบวนการใหคความรคอน ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทสนจากบรภษทว ชารฑมมภงพ เฮลทฑธช
ปป 2559-2560 นววตกรรมอาหารไทยสทาหรวบผมสค งม อายสทมพช ปช ญ
ป หาการบดเคชยค วและการกลพนอาหารเพพอพ การสหงเสรภมสสขภาพและการผลภตเชภงอสตสาหกรรม ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว
ทสนจากสทานวกงานพวฒนาการวภจยว การเกษตร (สวก.)
ปป 2559-2560 นววตกรรมอาหารไทยสทาหรวบผมสค งม อายสทมพช ปช ญ
ป หาการบดเคชวค ยและการกลพนอาหารเพพอพ การสหงเสรภมสสขภาพและการผลภตเชภงอสตสาหกรรม ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว
ทสนจากสทานวกงานพวฒนาการวภจยว การเกษตร (สวก.)
ปป 2561
ฤทธภทธ างชชวภาพของสารสกวดกระชายเหลพองตหอการกระตสนค การเสรภมสรคางกระดมกของเซลลฑไลนฑ MC3T3-E1 เพพอพ การประยสกตฑใชคในอาหารสสขภาพ ( ผมรค วห มโครงการ )
ไดครบว ทสนจากทสนอสดหนสนวภจยว มก.
ปป 2561-2562 การพวฒนาใหคเกภดความกคาวหนคาในการปรสงอาหารไทยดควยระบบอภมลว ชวน เพพอพ ลดคหาดวชนชไกลซชมกภ ( ผมรค วห มโครงการ ) ไดครบว ทสนจากสทานวกงานคณะกรรมการวภจยว
แหหงชาตภ
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดวบชาตภ
- Nednapis Vatanasuchart, "Resistant starch : สตารฑชเพพอพ สสขภาพ", อาหาร 35 (4) (2005) 241-246
- Nednapis Vatanasuchart, "ขนมขบเคชยค วทางเลพอก:แนวทางใหมหเพพอพ สสขภาพ", Food Focus Thailand (2006) 16-23
- Nednapis Vatanasuchart, "ขนม รอบๆ ตววเดลก บรภโภคเทหาใดจศงพอดช", วารสารอาหาร 38 (1) (2008) 20-29
- Nednapis Vatanasuchart, "นคาท ตาลฟรวกโทส vs โรคอควน", วารสารอาหาร 39 (4) (2009) 299-305
- Nednapis Vatanasuchart, Yenjai Thitatarn, Somchit Onhem, "“มหวศจรรยฑไขหไกห .... คสณคหาทชไพ มหควรมองขคาม” วารสาร (1): 28-38", อาหาร 40 (1) (2010) 28-38
- Nednapis Vatanasuchart, "เครพอพ งดพมพ นคาท ตาลนคอยทางเลพอกเพพอพ สสขภาพ", ขหาวสารเกษตรศาสตรฑ 56 (2) (2011) 25-38
- Nednapis Vatanasuchart, "บรภโภคผวก-ผลไมค ปปองกวนจอประสาทตาเสพอพ มจากการใชคมอพ ถพอและคอมพภวเตอรฑ วารสารอาหาร ปปทพช 44 ฉบวบทชพ 3 กรกฎาคม – กวนยายน 2557",
วารสารอาหาร 44 (3) (2014) 41-46
- Siriporn Tanjor, Wanida Tewaruth Chitisankul, Nednapis Vatanasuchart, "Effect of Germination on in vitro Iron Bioaccessibility and Protein Digestibility
of Soybean", วารสารวภทยาศาสตรฑและเทคโนโลยช 24 (4) (2016) 573-586
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รายการผลงานววจยบ
ชชอช

ดร.เนตรนภภส ววฒนสสชาตภ

ตตาแหนหง นวกวภจยว
สบงกบด ฝฝายโภชนาการและสสขภาพ สถาบวนคคนควคาและพวฒนาผลภตภวณฑฑอาหาร
- CHUSANA MEKHORA, Siriporn Tanjor, Nednapis Vatanasuchart, "Anti-inflammatory and antioxidant activities of germinated small red bean (Vigna
angularis) extracts on hyperglycemia condition in murine macrophage cell line", วารสารโภชนาการ 53 (2) (2018) 84-97
ระดวบนานาชาตภ
- Nednapis Vatanasuchart, Onanong Naivikul, Klanarong Sriroth, "Molecular properties of cassava starch modified with different UV irradiation to
enhance baking expansion", Carbohydrate Polymers 61 (1) (2005) 80-87
- Nednapis Vatanasuchart, Boonma Niyomwit, Karuna Wongkrajang, "Resistant Starch Contents and the in Vitro Starch Digestibility of Thai Starchy
Foods", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวภทยาสารเกษตรศาสตรฑ สาขาวภทยาศาสตรฑ) 43 (1) (2009) 178-186
- Nednapis Vatanasuchart, Patcharee Tungtrakul, Karuna Wongkrajang, Onanong Naivikul, "Properties of Pullulanase Debranched Cassava Starch and
Type-III Resistant Starch", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวภทยาสารเกษตรศาสตรฑ สาขาวภทยาศาสตรฑ) 44 (1) (2010) 131-141
- Nednapis Vatanasuchart, Attaviboonkul, P, Niyomwit, B, Warunee Varanyanond, Onanong Naivikul, "Freeze-Thaw Stability of Bualoy Thai Dessert
Using Waxy Rice Flour", CEREAL CHEMISTRY 87 (1) (2010) 73-78
- Nednapis Vatanasuchart, Boonma Niyomwit, Karuna Wongkrajang, "Resistant starch content, in vitro starch digestibility and physico-chemical
properties of flour and starch from Thai bananas", Maejo International Journal of Science and Technology 6 (2) (2012) 259-271
- Nednapis Vatanasuchart, Boonma Niyomwit, Wassana Narasri, "Resistant Starch, Physicochemical and Structural Properties of Different Bananas with
an Effect of Ripening and Processing", Kasetsart J. (Nat. Sci.) 46 (3) (2012) 461-472
- Nednapis Vatanasuchart, Putaluk Khaiprapai, Phukasmas, U, "THAI FRUIT SOURCES FOR LUTEIN AND ZEAXANTHIN : PROTECTIVE EFFECTS AGAINST
AGE-RELATED MACULAR DEGENERATION (AMD)", ANNALS OF NUTRITION AND METABOLISM 63 (-) (2013) 1566-1567
- Nednapis Vatanasuchart, Wassana Narasri, Pisut Butsuwan, "Nutritional composition, in vitro starch digestibility and estimated glycemic index of three
varieties of ‘Kluai Namwa’ banana (Musa sapientum L.) and its products.", Maejo International Journal of Science and Technology 9 (2) (2015) 265-277
- CHUSANA MEKHORA, Nednapis Vatanasuchart, "Antioxidant and anti-inflammatory properties of herbal medicine compound (KodiPur?) using in vitro
assay", Agriculture and Natural Resources 53 (2) (2019) 197-204
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดวบชาตภ
- Nednapis Vatanasuchart, "การสรคางเสรภมสสขภาพกลสมห แมหบาค นดคานอาหารปลอดภวยและโภชนาการ", การประชสมวภชาการโภชนาการ '48 (2005)
- Nednapis Vatanasuchart, "การพวฒนาและผลภตผลภตภวณฑฑขนมขบเคชยค วสสขภาพเพพอพ ควบคสมและปปองกวนโภชนาการเกภนในเดลก", การประชสมวภชาการโภชนาการแหหงชาตภ ครวงค ทชพ
1
ศมนยฑนทภ รรศการและการประชสมไบเทค
บางนา กทม. (2006)
- Nednapis Vatanasuchart, "ความกคาวหนคาของการพวฒนาขนมทางเลพอกเพพอพ สสขภาพทชดพ ขช องเดลกไทย ", ประชสมวภชาการโภชนาการแหหงชาตภ ครวงค ทชพ 2 (2007)
- Nednapis Vatanasuchart, Chulaluck Charunuch, Pinya Silayoi (Jurgensen), "บทสรสปเสคนทางสมกห ารพวฒนาขนมทางเลพอกเพพอพ สสขภาพเดคกเชภงอสตสาหกรรม", การประชสม
วภชาการโภชนาการ ครวงค ทชพ 3 (2008)
- Nednapis Vatanasuchart, "Seeking an Appropriate Managing Sweetness Approach
for Thai Population : Food Science and Technology
", Managing Sweetness Conference (2009)
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รายการผลงานววจยบ
ชชอช

ดร.เนตรนภภส ววฒนสสชาตภ

ตตาแหนหง นวกวภจยว
สบงกบด ฝฝายโภชนาการและสสขภาพ สถาบวนคคนควคาและพวฒนาผลภตภวณฑฑอาหาร
- Nednapis Vatanasuchart, "Effect of Banana Cultivars, Ripening and Drying on Resistant Starch, Starch Digestibility and Some Properties", Thai
Fruits-Functional Fruits (2010)
- Siriporn Tanjor, Wanida Tewaruth Chitisankul, Somchit Onhem, Nednapis Vatanasuchart, "Effect of germination on nutrients and protein digestibility
of soybean", การประชสมวภชาการโภชนาการแหหงชาตภ ครวงค ทชพ 7 (The 7th Thailand Congress of Nutrition 2013) (2013)
- CHUSANA MEKHORA, Nednapis Vatanasuchart, "Bioactive compounds and inhibitory effects of Carissa carandas fruit on nitric oxide and ROS
production in LPS-induced in mouse macrophage cell lines", การประชสมวภชาการโภชนาการแหหงชาตภ ครวงค ทช8พ (2014)
- Siriporn Tanjor, wandee sutthinarakorn, Nednapis Vatanasuchart, Yathippawi Pakkaew, Somchit Onhem, "Eating style and Health Behavior of the
Community Enterprises Members in Samutsakorn Province", การประชสมวภชาการโภชนาการแหหงชาตภ ครวงค ทชพ 8 (2014)
- Siriporn Tanjor, Chomdao Sikkhamondhol, Nusara Sinbuathong, ดร.ครรชภต จสดประสงคฑ, Nednapis Vatanasuchart, "Bioaccessibility of calcium, zinc and
iron in soy milk mixed with sesame and cereals", การประชสมวภชาการโภชนาการแหหงชาตภ ครวงค ทชพ 9 (2015)
- CHUSANA MEKHORA, Nednapis Vatanasuchart, Siriporn Tanjor, "ฤทธภขธ องสารสกวดถววพ แดงเพาะงอกตหอการตคานการอวกเสบจากสภาวะเบาหวาน", การประชสมวภชาการ
โภชนาการแหหงชาตภ ครวงค ทชพ 9 (2015)
ระดวบนานาชาตภ
- Nednapis Vatanasuchart, "Properties of the Pullulanse Debranched cassava Starch and Resistant Starch Formation", The 5th Bilateral Conference
between Taiwan and Thailand (2008)
- Nednapis Vatanasuchart, "Effects of Pullulanase Reaction and Drying Method on Resistant Starch
Type III Formation of Cassava Starch and the Enzymatic Digestion
", The 14th World Congress of Food Science and Technology (2008)
- Chulaluck Charunuch, ผศ.ดร.มาฤดช ผหองพภพฒ
ว นฑพงศฑ, Nednapis Vatanasuchart, wandee sutthinarakorn, Vayooha Sontes, "PRODUCT DEVELOPMENT OF
SUPPLEMENTARY FOOD FOR INFANT AND YOUNG CHILDREN FOR STANDARD NUTRITION AT INDUSTRIAL LEVEL", 19th International Congress of
Nutrition (ICN 2009) (2009)
- Nednapis Vatanasuchart, "RESISTANT STARCH CONTENTS AND THE IN VITRO STARCH DIGESTIBILITY OF DIFFERENT CULTIVARS OF BANANA AND THEIR
PHYSIOCHEMICAL PROPERTIES
", The 19th International Congress of Nutrition (2009)
- Nednapis Vatanasuchart, "NUTRITIONAL EVALUATION OF HEALTHY EGG RECIPES USING COMPUTERIZED DATABASE AND LABORATORY ANALYSIS",
The 5th Asian Congress of Dietetics (2010)
- Nednapis Vatanasuchart, Wassana Narasri, Boonma Niyomwit, "Resistant Starch, Starch Digestion and Nutrients of Different Banana Cultivars with an
Effect of Ripening and Processing ณ ประเทศสภงคโปรฑ ระหวหางววนทชพ 13 - 16 กรกฎาคม 2554", The XI Asian Congress of Nutrition (2011)
- Nednapis Vatanasuchart, Wassana Narasri, Boonma Niyomwit, "Resistant Starch Composition and Physicochemical Properties of Four Banana
Cultivars during Ripening", Starch Update 2011 : The 6 th International Conference on Starch Technology (2012)
- Supakchon Klongdee, Waraporn Prasert, Nednapis Vatanasuchart, "Effect of Extraction Conditions on Physical Properties of Inulin Powder from
Jerusalem Artichoke Tuber.", The First Nong Khai Campus International Conference 2013 “Building up of the Research Based Knowledge for Sustainable
Development of the Greater Mekong Sub-region” (2013)
- Siriporn Tanjor, ผศ.ดร.ครรชภต จสดประสงคฑ, Nednapis Vatanasuchart, "Adding inulin in milk and soymilk does not enhance calcium bioaccessibility by in
vitro continuous flow dialysis system", The 5th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products” (FerVAAP)
2013 (2013)
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สบงกบด

ฝฝายโภชนาการและสสขภาพ สถาบวนคคนควคาและพวฒนาผลภตภวณฑฑอาหาร

- Nednapis Vatanasuchart, Yenjai Thitatarn, Siriporn Tanjor, Somchit Onhem, Usaporn Phukasmas, Wassana Narasri, Yathippawi Pakkaew,
"Development Of Healthy Snacks For Healthy Meeting", The 21st World Conference on Health Promotion ณ ศมนยฑประชสม PEACH พวทยา จ.ชลบสรช (2013)
- Nednapis Vatanasuchart, Putaluk Khaiprapai, Usaporn Phukasmas, "Thai Fruit Sources For Lutein And Zeaxanthin : Protective Effects Against
Age-Related Macular Degeneration (AMD)", The 20th International Congress of Nutrition ณ เมพอง Granada ประเทศสเปน (2013)
- Nednapis Vatanasuchart, Yenjai Thitatarn, Somchit Onhem, Pisut Butsuwan, Wassana Narasri, Siriporn Tanjor, CHUSANA MEKHORA, Yathippawi
Pakkaew, "Development and Reformulation of Sodium-Reduced Foods in Promoting Good Health for Thais", Food Innovation Asia Conference 2014
(2014)
- Supakchon Klongdee, Waraporn Prasert, Nednapis Vatanasuchart, "Effect of Jerusalem artichoke powder as oil replacement on the particle size and
rheological properties of emulsion", 12th Asian Congress of Nutrition (12th ACN) (2015)
- CHUSANA MEKHORA, Nednapis Vatanasuchart, Yenjai Thitatarn, Somchit Onhem, Siriporn Tanjor, Wassana Narasri, Yathippawi Pakkaew, Samchya
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สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

ดร.เนตรนภภส ววฒนสสชาตภ

ตตาแหนหง

นวกวภจยว

สบงกบด

ฝฝายโภชนาการและสสขภาพ สถาบวนคคนควคาและพวฒนาผลภตภวณฑฑอาหาร
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