
 
โครงการประชุมวิชาการสมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทยประจ าป ี2561 

“ ความท้าทายของงานโภชนาการและการก าหนดอาหารในสงัคมผู้สูงอายุ ” 
The Challenge of Nutrition and Dietetics in Aging Society 

วันที่ 23 - 25 เมษายน พ.ศ. 2561 
ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย ์ประตูน  า กรุงเทพมหานคร 

 
หลักการและเหตุผล   

องค์การสหประชาชาติได้ประเมินสถานการณ์ของผู้สูงอายุ  โดยประเมินว่าในปี 2001-2100 (พ.ศ.2544-
2643) จะเป็นศตวรรษของสังคมผู้สูงอายุ โดยจะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรรวมทั่ว
โลก โดยได้แบ่งระดับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็น 3 ระดับ ระดับที่ 1. การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) 
คือสังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ หรือมีประชากรอายุ
ตั้งแต่ 65 ปีมากกว่าร้อยละ 7 ของประชากรทั้งประเทศ ระดับที่ 2. สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) คือ
สังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ หรือมีประชากรอายุ
ตั้งแต่ 65 ปี มากกว่าร้อยละ 14 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ และ
ระดับที่ 3. สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super-Aged Society) คือสังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป
มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่                                                      

 ส าหรับประเทศไทย จากข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 
2548 โดยมีประชากรผู้สูงอายุ ร้อยละ 10.4 ของประชากรทั้งประเทศ และคาดว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ 
ในช่วงปี 2567–2568  

 สมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร ซึ่ง
เป็นรากฐานส าคัญเกี่ยวข้องกับสุขภาวะของประชาชนไทย  ได้เล็งเห็นความส าคัญอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อม
ส าหรับนักก าหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ที่มีภารกิจหลักในการดูแลด้านอาหาร 
โภชนาการ และโภชนบ าบัดแก่ผู้เจ็บป่วยในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งมีบทบาทส าคัญในการเผยแพร่
ความรู้ในการใช้อาหารเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และช่วยรักษาบ าบัดโรคแก่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในด้านอาหาร โภชนาการ และโภชนบ าบัด เพื่อให้เป็น
ผู้สูงอายุไทยที่มีคุณภาพชิวิตที่ดี สมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการประจ าปี 
พ.ศ. 2561 เป็นครั้งที่ 38 ในหัวข้อเรื่อง “ความท้าทายของงานโภชนาการและการก าหนดอาหารในสังคมผู้สูงอาย”ุ  
 



วัตถุประสงค ์  เพือ่ให้ผู้เข้าประช ุม 
1.  เรียนรูเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ น ามาศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เป็นนวัตกรรมด้านโภชนาการ 
2.  เรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนระบบบริหาร บริการงานด้านโภชนาการส าหรับผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ 
3.  สามารถพัฒนาเทคโนโลยี และนว ัตกรรม เพิ่มประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานและเผยแพร่งานในกลุ่ม

ผู้สูงอาย ุ
4.  มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ต่างๆในวิชาชีพ  
5.   มีความร่วมมือ ประสานงาน และสร้างเครือข่ายอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น 

 
หัวข้อการประชุมวิชาการ  “ความท้าทายของงานโภชนาการและการก าหนดอาหารในสังคมผู้สูงอาย”ุ 
โดยการน าเสนอสาระส าคัญตา่งๆที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ดังน้ี 
 Service Plan กับการดูแลผูสู้งอายุ 
 Neurodegenerative Disease : Parkinson’s Disease and Dementia 
 Cognitive Stimulation 
 การประเมินภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ 
 การดูแลด้านจิตเวชและด้านอาหารในผู้สูงอายุ 
 FBDGs ในผู้สูงอาย ุ

กระบวนการให้โภชนบ าบัดในผู้สูงอายทุี่มีโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) : โรคเบาหวาน โรคไตเรือ้รัง โรคมะเร็ง 
 Motivation Interviewing 
 นวัตกรรมอาหารส าหรับผู้สูงอายุ 
 Dietetics Management & Food Innovation for Elderly in Japan  
 การขึ้นทะเบียนนวัตกรรมอาหาร 

 ผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารกับผู้สูงอายุ 
Drug and Nutrient Interaction in Elderly  

 นิทรรศการ “แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ประสบการณ์โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย”  
การน าเสนอผลงานวิชาการ  

 
วิธีการประชุมวิชาการ  การบรรยาย การอภ ิปราย และการประชุมเช ิงปฏ ิบัติการ 
 
วิทยากร แพทย์ อาจารย์ นักก าหนดอาหาร นักโภชนาการ และผ ู้ชำนาญการในสายว ิชาชีพ 
 

จ านวนผูเ้ข้าประชุม  ประมาณ 700 คน 
 

  
 
 



คุณสมบัติของผู้เข ้าประชุม  
1.  นักก าหนดอาหาร นักโภชนาการ โภชนากรที่ปฏ ิบัตงิานด ้านโภชนาการในโรงพยาบาล 
2.  อาจารย์ที่สอนดา้นโภชนาการ โภชนบ าบ ัด และการก าหนดอาหาร (Nutrition and Dietetics) 
3.  นิสิต นักศกึษาที่ก าลงัศึกษาดา้นโภชนาการ โภชนบำบัด และการก าหนดอาหาร 
 

ระยะเวลาใน การประชุมวิชาการ  วันที ่23 – 25 เมษายน พ.ศ. 2561 รวม 3 วัน 
 

สถานท ี่จัดประชุมวิชาการ  โรงแรมเดอะ เบอรเ์คลีย์ ประตูน้ า กรุงเทพมหานคร 
 

ประโยชน์ที่ได ้รับ  เมื่อจบการประช ุมวิชาการ ผู้เข้าประช ุม 
1.  ไดเ้พิ่มพูนความรู้และแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบในด้านต่างๆทั้งโภชนาการ สุขภาพกาย-ใจ  
2.  มีความพรอ้มและมีความมั่นใจในการดูแลด้านโภชนาการและโภชนบ าบัดในกลุ่มผูสู้งอายุอย่างมี   

ประสิทธิภาพ  
3.   มีโอกาสพัฒนา และเผยแพร่งานด้านโภชนาการและโภชนบ าบ ัดส าหรับผู้สูงอายุสูส่ังคมทั่วไป 
4.  ไดพ้บปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ ์มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบว ิชาชีพ 
5.  มีการประสานงาน ร่วมมือ ร่วมใจ ในการขยายเครอืข่ายว ิชาชีพนักก าหนดอาหาร  
 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ สมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย 

 อัตราค่าลงทะเบียน  
 

 

สถานะภาพ
พาพ 

ก าหนดเวลา ค่าลงทะเบียน (บาท) 
สมาชิกสมาคมฯ ภายในวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2561            3,000 

0  ตัง้แต่วันที่ 16 – 20 เมษายน พ.ศ. 2561             3,200. 

ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ ภายในวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2561            3,300 
 ตัง้แต่วันที่ 16 – 20 เมษายน พ.ศ. 2561            3,500 

นิส ิต นกัศึกษา ภายในวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2561 
ตัง้แต่วันที่ 16 – 20 เมษายน พ.ศ. 2561 

             800                                                                     
1,000 

 
หมายเหตุ นิส ิต/นักศึกษา ให้แนบส าเนาบตัรประจาตัวน ิสิต/นักศึกษาในการสมัครดว้ย ได้รับเอกสารการประช ุม 
กระเป  า อาหารว่างและอาหารกลางวันแบบกล่อง  

 
 

 



การช าระค่าลงทะเบียน  
โอนเงินเข้าบัญชี  ออมทรัพยเ์ลขที่  405-791942-4 ธนาคารไทยพาณ ิชย์ สาขาอเวนิว รัชโยธิน  
ชื่อบัญชี สมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย 
การลงทะเบียนจะถือวา่สมบูรณ์เมื่อสมาคมน ักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทยได้รับค ่าลงทะเบียนพร้อมใบสมัครและ
ส าเนาการฌอนเงินเรียบร้อยแล้ว โดยส่งไปที่  
บริษัท วายด ์บลู จากัด 
19/2 เอกมัย ซอย10, สุขุมวทิ 63, แขวงคลองตันเหน ือ, เขตว ัฒนา, กรงุเทพฯ, 10110 
E-mail: thaidietetics.conference@gmail.com 
Tel: 02-714-2590-1 #12 
Fax: 02-714-2656 
หมดเขตรับสมัคร  วันที่  20 เมษายน  พ.ศ.  2561  งดรับการลงทะเบ ียนและชำระเง ินในวนัประชุม  
 

Download ข้อมูลได้จาก  www.tdaconference.com 
 
 

โรงแรมและที่พัก  
โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ า กรุงเทพฯ 
คุณศิริพร พ ิน ิจทรัพย์ แผนกส ารองห้องพัก 
Tel 0-2309-9999 # 3011 
Fax 0-23091-9900 
E-mail: rsvn@berkeleyhotel.co.th 
Premier room ห้องพักเด ี่ยวและห้องพ ักคู่ 1,800 บาทต ่อคืน/หอ้ง (รวมอาหารเช ้า) 
Luxury room  ห้องพักเด ี่ยวและห้องพักคู่ 2,100 บาทต ่อค ืน/ห้อง (รวมอาหารเช้า) 
ภายในวันที ่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561 หรือจนกว ่าห้องพักเต็ม หากลงทะเบยีนหลังกำหนดจะไม่ได้ราคาตามที่แจ้งไว ้
ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการเขา้พัก กรุณาแจ้งกบัทางโรงแรมล่วงหนา้อยา่งน้อย 7 วนั 
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