
 
 

โครงการประชุมวิชาการสมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทยประจ าปี 2562 
“ความร่วมมือของเครือข่ายนักก าหนดอาหารในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค” 

Dietetics Network Collaboration on Health Promotion and Disease Prevention 
วันที่ 22 - 24 เมษายน พ.ศ. 2562 

ณ Mayfair Grand Ballroom ชั้น 11 โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ า กรุงเทพมหานคร 
 

หลักการและเหตุผล  
 ปัจจุบันกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของโลก และอันดับหนึ่งในประเทศไทย 
ประชากรที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและปุวยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีจ านวนเพ่ิมขึ้น และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงปัจจัยทางสังคม เช่น การขยายตัวของสังคมเมือง กลยุทธ์ทางการตลาด 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร รวมทั้งการแข่งขันในระบบธุรกิจอาหารมีการใช้สื่อโฆษณา ได้
สร้างค่านิยมในการบริโภคแบบคนรุ่นใหม่นิยมบริโภคตามความทันสมัยเลียนแบบชาวตะวันตก การโฆษณาเชิง
รุกสร้างความนิยมบริโภคอาหารและขนมกรุบกรอบที่อุดมไปด้วยไขมัน โซเดียมและน้ าตาล กระตุ้นให้เกิด
ความต้องการในการบริโภคอาหารนอกบ้าน การซื้ออาหารส าเร็จรูปจากซุปเปอร์มาร์เกต ร้านสะดวกซื้อ หรือ
แม้แต่ความสะดวกสบายในการสั่งซื้อออนไลน์มารับประทานกันในครอบครัว มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 
เป็นเหตุให้ไม่นิยมการปรุงอาหารรับประทานเอง ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ประชาชนไทยมีพฤติกรรมการบริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไปจนส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและสุขภาวะ  โดยพบว่า 

• ประชากรไทยร้อยละ 74.1 บริโภคผักและผลไม้เฉลี่ยวันละ 3.7 ส่วน ต่ ากว่าข้อแนะน าขององค์การ
อนามัยโลกที่แนะน าให้บริโภค 400 กรัมต่อวัน 
• บริโภคน้ าตาลเฉลี่ย 26 ช้อนชาต่อวัน เกินกว่าปริมาณที่ควรบริโภคถึง 4 เท่า และบริโภคโซเดียม
เฉลี่ย 4351.69 มิลลิกรัม/คน/วัน ซึ่งเกินจากปริมาณทีแ่นะน าให้บริโภคเกือบ 2 เท่า  
• เด็กไทยอายุ 1-14 ปี ทุก 1 ใน 10 คนมีภาวะน้ าหนักเกินและเป็นโรคอ้วน ส่วนคนไทยอายุ 15 ป ี
ขึ้นไป เพศชายเกือบ 3 ใน 10 และเพศหญิง 4 ใน 10 คนอยู่ในเกณฑ์อ้วน 

นอกจากนั้นประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2568 โดยจะมีผู้สูงอายุ
ประมาณ 14.4 ล้านคน หรือเพ่ิมข้ึนเกินร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อวิถีชีวิต
และท าให้ปุวยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพ่ิมมากขึ้น          
 
          ประเทศไทยได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560-2564) โดยยุทธศาสตร์
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ มีเปูาหมายการพัฒนาให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น ปรับเปลี่ยน
ค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ พัฒนาศักยภาพคน
ให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ให้ทุกภาคส่วน
ค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ พัฒนาระบบการดูแล และสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย รวมทั้ง



การส่งเสริมและปูองกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในทุกกลุ่มวัย  นักก าหนดอาหาร นักโภชนาการ และ
โภชนากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จ าเป็นต้องมีองค์ความรู้และทักษะ ในการ
บริหารจัดการอาหาร โภชนาการและโภชนบ าบัดทางการแพทย์ตามมาตรฐานและงบประมาณที่ได้รับ เพ่ือให้
ประชาชนและผู้ปุวยได้รับอาหารถูกต้องตามแผนการส่งเสริม ปูองกันและรักษาโรค           
 
  สมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
มีเครือข่ายเกือบทุกจังหวัดในประเทศ มีศักยภาพในการเป็นจุดศูนย์กลางในการสร้าง-เผยแพร่องค์ความรู้ และ
นวัตกรรมต่างๆ ประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายนักก าหนดอาหารและกลุ่มสหวิชาชีพในการพัฒนา
ศักยภาพคน สนับสนุนเครือข่ายในการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องอาหารบ าบัดโรค และอาหารปูองกัน
โรคต่างๆทั้งในกลุ่ม*บวร* คือบ้าน วัด โรงเรียน อันเปรียบเสมือนเสาหลักแห่งพฤติกรรมชีวิต รวมทั้ง
ภาคเอกชนและกลุ่มธุรกิจอาหารสุขภาพ อาหารทางการแพทย์ได้อย่างครอบคลุม อันเป็นปัจจัยส าคัญในการ
ด ารงชีวิตที่มีคุณภาพอย่างถาวรตลอดไป สมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทยจึงถือเป็นหน้าที่หลักของ
นักก าหนดอาหาร นักโภชนาการ และโภชนากร ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ในการร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคแก่ประชากรของประเทศ  สมาคมฯจึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการประจ าปี 
พ.ศ. 2562 เป็นครั้งที่ 39 ในหัวข้อเรื่อง “ความร่วมมือของเครือข่ายนักก าหนดอาหารในการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค” 
 
วัตถุประสงค ์  เพ่ือให้ผู้เข้าประช ุม-และสมาชิกในเครือข่าย 

1. ได้น ามาตรฐานงานโภชนาการทั้งในการปูองกัน ฟ้ืนฟู และรักษาโรคไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและทันสมัย  

2. ได้รับความรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมอาหารสุขภาพ และอาหารทางการแพทย์ที่ทันสมัย 
3. เข้าใจการบริหารจัดการอาหารในบริบทต่างๆ 
4.   น าข้อมูลในเครือข่ายวิชาชีพและสหสาขาวิชาชีพ มาศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เป็นนวัตกรรมด้าน  

อาหาร โภชนาการและโภชนบ าบัด 
 5.  มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ต่างๆในสหสาขาวิชาชีพ 
 
หัวข้อการประชุมวิชาการ  

ประกอบด้วยการน าเสนอสาระส าคัญต่างๆ ดังนี้ 
Advanced Healthcare Accreditation (A-HA) 
การประยุกต์ใช้ IT ในการคัดกรองและประเมินภาวะโภชนาการในโรงพยาบาล  
Updated DRGs Codes for Malnutrition 
Update แนวทางปฏิบัติด้านโภชนาการและโภชนบ าบัดในเด็กและผู้ใหญ่ 
Innovation in Food, Culinary Art and Dietetics 
การบริหารจัดการอาหารในกรณีภัยพิบัติ 
การบริหารจัดการอาหารในบริบทต่าง ๆ (ทัณฑสถาน โรงเรียน ศาสนา)   
Green & Clean Plus 
การท า QR Code 
Diet Trends for 2019 (Ketogenic Diet, Intermittent Fasting Diet)   
ความรู้ทางด้านแพทย์แผนไทยท่ีเกี่ยวข้องกับโภชนาการ “หมอยาท่าโฉลง” 



Workshop :  Case study Nutrition Care Process, อาหารฝึกกลืน, มาตรฐานการเตรียมวัตถุดิบ 
การน าเสนอผลงานวิชาการ  

 
วิธีการประชุมวิชาการ  การบรรยาย การอภ ิปราย และการประชุมเช ิงปฏ ิบัติการ 
 
วิทยากร          แพทย์ อาจารย์ นักก าหนดอาหาร นักโภชนาการ โภชนากร และผู ้ชำนาญการ 
                               ในสหสาขาวิชาชีพ 
จ านวนผู้เข้าประชมุ      ประมาณ 700 คน 
 
 คุณสมบัติของผู้เข ้าประชุม  
 1.  นักก าหนดอาหาร นักโภชนาการ โภชนากรที่ปฏ ิบัติงานด ้านโภชนาการในโรงพยาบาล 
 2.  อาจารย์ที่สอนด้านโภชนาการ โภชนบ าบ ัด และการก าหนดอาหาร (Nutrition and Dietetics) 
 3.  นิสิต นักศึกษาที่ก าลังศึกษาดา้นโภชนาการ โภชนบำบัด และการก าหนดอาหาร 
 
ระยะเวลาใน การประชุมวิชาการ  วันที่ 22 – 24 เมษายน พ.ศ. 2562 รวม 3 วัน 
 
สถานท ี่จัดประชุมวิชาการ    โรงแรมเดอะ เบอรเ์คลีย์ ประตูน้ า กรุงเทพมหานคร 
 
ประโยชน์ที่ได ้รับ  เมื่อจบการประช ุมวิชาการ ผู้เข้าประช ุม 

1.  มีแนวทางมาตรฐานงานโภชนาการ ในการรับรองกระบวนการคุณภาพขั้นก้าวหน้า Advanced   
Healthcare Accreditation 

 2.  สามารถน านวัตกรรมอาหารสุขภาพ อาหารเฉพาะโรค อาหารทางการแพทย์ ไปใช้ใน 
               การปฏิบัติงาน และเผยแพร่ทั้งในการปูองกันและรักษาโรคได้อย่างเป็นระบบ 
 3.  มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการอาหารในบริบทต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.  มีการประสานงาน ร่วมมือ ร่วมใจ ในการขยายเครือข่ายว ิชาชีพนักก าหนดอาหาร 
 5.  ไดพ้บปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ ์มีคุณธรรม จริยธรรม 
               ในการประกอบว ิชาชีพ 
  
ผู้รับผดิชอบโครงการ สมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย 
 อัตราค่าลงทะเบียน  
 

สถานะภาพ
พาพ 

ก าหนด
เวลา 

ค่าลงทะเบียน (บาท) 
สมาชิกสมาคมฯ ภายในวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2562 3,000 

0  ต้ังแต่วันที่ 16 – 19 เมษายน พ.ศ. 2562 3,200. 

ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ ภายในวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2562 3,300 
 ต้ังแต่วันที่ 16 – 19 เมษายน พ.ศ. 2562 3,500 

นิส ิต นักศึกษา*      ภายในวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2562 
  ต้ังแต่วันที่ 16 – 19 เมษายน พ.ศ. 2562 

        800 
      1,000                                                                         



*หมายเหตุ นิส ิต/นักศึกษา ให้แนบส าเนาบัตรประจาตัวน ิสิต/นักศึกษาในการสมัครดว้ย จะได้รับเอกสาร
การประช ุม กระเป  า อาหารว่างและอาหารกลางวันแบบกล่อง  
 
การช าระค่าลงทะเบียน  
โอนเงินเข้าบญัชี  ออมทรัพย์เลขท่ี  405-791942-4 ธนาคารไทยพาณ ิชย์ สาขาอเวนิว รัชโยธิน  
ชื่อบัญชี สมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย 
การลงทะเบียนจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อสมาคมน ักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทยได้รับค ่าลงทะเบียนพร้อมใบ
สมัครและส าเนาการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว โดยส่งไปที่ 

บริษัท วายด ์บลู จากัด 
19/2 เอกมัย ซอย10, สุขุมวิท 63, แขวงคลองตันเหน ือ, เขตว ัฒนา, กรุงเทพฯ, 10110 
E-mail: thaidietetics.conference@gmail.com 
Tel: 02-714-2590-1 #12 
Fax: 02-714-2656 
หมดเขตรับสมัคร  วันที่  19 เมษายน  พ.ศ.  2562  งดรับการลงทะเบ ียนและชำระเง ินในวันประชุม  
Download ข้อมูลได้จาก  www.tdaconference.com 
 

โรงแรมและท่ีพัก  
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 
Governmant Rate: Premier room ห้องพักเด ี่ยวและห้องพ ักคู่ 1,800 บาทต ่อคืน/ห้อง (รวมอาหารเช ้า) 

      Luxury room  ห้องพักเด ี่ยวและห้องพักคู่ 2,100 บาทต ่อค ืน/ห้อง (รวมอาหารเช้า) 
Corporate Rate:     Premier room ห้องพักเด ี่ยวและห้องพ ักคู่ 2,700 บาทต ่อคืน/ห้อง (รวมอาหารเช ้า) 

      Luxury room   ห้องพักเด ี่ยวและห้องพักคู่  3,000 บาทต ่อค ืน/ห้อง (รวมอาหารเช้า) 
  
ภายในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562 หรือจนกว ่าห้องพักเต็ม หากลงทะเบียนหลังกำหนดตามที่แจ้งไว้ 
และห้องจองเต็มแล้วท่านอาจไม่ได้ราคาห้องดังกล่าว  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการเข้าพัก กรุณาแจ้งกับ
ทางโรงแรมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 
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