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สารจากนายกสมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย

นับเปนอีกวาระหนึ่งที่สมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย ได
จัดการประชุมวิชาการครั้งที่ ๓๙ ประจําป ๒๕๖๒ สําหรับนักกําหนดอาหาร
นักโภชนาการ โภชนากร ระหวางวันที่ ๒๒ – ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ในหัวขอ
“ความรวมมือของเครือขายนักกําหนดอาหารในการสงเสริมสุขภาพ
แ ล ะ ป อ ง กั น โ ร ค ”(Dietetics Network Collaboration on Health
Promotion and Diseases Prevention) โ ด ย มี หั ว ข อ ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ครอบคลุมดาน Advanced Healthcare Accreditation การประยุกตใช IT ในการคัดกรองและประเมินภาวะ
โภชนาการในโรงพยาบาล โภชนบําบัดในผูที่เปนโรคมะเร็ง Update แนวทางปฏิบัติดานโภชนาการและ
โภชนบําบัดในเด็กและผูใหญ Update DRGs Codes for Malnutrition การบริหารจัดการอาหารในสถาบัน
ตางๆ และในกรณีภัยพิบัติ การใชเทคโนโลยีในงานโภชนาการและการกําหนดอาหาร นวัตกรรมอาหาร
สุ ข ภาพและอาหารทางการแพทย Diet Trends for 2019, Workshop อาหารฝ ก กลื น Nutrition Care
Process มาตรฐานการเตรียมวัตถุดิบ การนําเสนอผลงานวิจัยและการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวาง
สมาชิก โดยมุงเนนการสรางเครือขายวิชาชีพนักกําหนดอาหาร นักโภชนาการ โภชนากร ในการรวมมือ
และรวมพลังกั นเพื่อนํ าองคค วามรู แนวคิ ดและการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ไดรับจากการประชุมครั้ง นี้สูการ
ปฏิบัติจริงในการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคของประชาชน ขอขอบคุณสมาชิกที่ชวยกันพัฒนาวิชาชีพ
ของเรา อยางเต็มกําลังความสามารถใหมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพยิ่งขึ้น
การประชุมในครั้งนี้ประสบผลสําเร็จและลุลวงเปนอยางดี เพราะไดรับความรวมมือจากสมาชิกทุก
ทาน คณะกรรมการทุกฝายฯ และอีกหลายหนวยงานที่ชวยดําเนินงานจนสําเร็จ รวมทั้งบริษัทตางๆ ที่ให
การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
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โครงการประชุมวิชาการสมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทยประจําป 2562
“ความรวมมือของเครือขายนักกําหนดอาหารในการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค”
Dietetics Network Collaboration on Health Promotion and Disease Prevention
วันที่ 22 - 24 เมษายน พ.ศ. 2562
ณ Mayfair Grand Ballroom ชั้น 11 โรงแรม เดอะเบอรเคลีย
ประตูน้ํา กรุงเทพมหานคร
หลักการและเหตุผล
ปจจุบันกลุมโรคไมติดตอเรื้อรังเปนปญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของโลก และอันดับหนึ่งในประเทศ
ไทย ประชากรที่เปนกลุมเสี่ยงและปวยดวยโรคไมติดตอเรื้อรังมีจํานวนเพิ่มขึ้น และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงปจจัยทางสังคม เชน การขยายตัวของสังคมเมือง กลยุทธทาง
การตลาด ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร รวมทั้งการแขงขันในระบบธุรกิจอาหารมีการใช
สื่ อ โฆษณา ได ส ร างค านิ ย มในการบริ โภคแบบคนรุ น ใหม นิ ย มบริ โภคตามความทั น สมั ย เลี ย นแบบ
ชาวตะวันตก การโฆษณาเชิงรุกสรางความนิยมบริโภคอาหารและขนมกรุบกรอบที่อุดมไปดวยไขมัน
โซเดียมและน้ําตาล กระตุนใหเกิดความตองการในการบริโภคอาหารนอกบาน การซื้ออาหารสําเร็จรูป
จากซุปเปอรมารเกต รานสะดวกซื้อ หรือแมแตความสะดวกสบายในการสั่งซื้อออนไลนมารับประทาน
กันในครอบครัว มี แนวโนมเพิ่ มขึ้นอยางเห็นได ชัด เปนเหตุให ไม นิยมการปรุงอาหารรับประทานเอง
ปจจัยเหลานี้สงผลใหประชาชนไทยมีพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจนสงผลกระทบตอวิถีชีวิต
และสุขภาวะ โดยพบวา
• ประชากรไทยรอยละ 74.1 บริโภคผั กและผลไม เฉลี่ยวันละ 3.7 สวน ต่ํ ากวาขอแนะนํ าของ
องคการอนามัยโลกที่แนะนําใหบริโภค 400 กรัมตอวัน
• บริโภคน้ํ าตาลเฉลี่ ย 26 ช อ นชาตอวัน เกินกวาปริมาณที่ ค วรบริโภคถึ ง 4 เทา และบริโภค
โซเดียมเฉลี่ย 4351.69 มิลลิกรัม/คน/วัน ซึ่งเกินจากปริมาณที่แนะนําใหบริโภคเกือบ 2 เทา
• เด็กไทยอายุ 1-14 ป ทุก 1 ใน 10 คนมีภาวะน้ําหนักเกินและเปนโรคอวน สวนคนไทยอายุ 15
ป ขึ้นไป เพศชายเกือบ 3 ใน 10 และเพศหญิง 4 ใน 10 คนอยูในเกณฑอวน
นอกจากนั้ น ประเทศไทยจะก าวเข าสู ก ารเป น สั งคมผู สู ง อายุ อ ย างสมบู รณ ในป พ.ศ. 2568 โดยจะมี
ผูสูงอายุประมาณ 14.4 ลานคน หรือเพิ่มขึ้นเกินรอยละ 20 ของประชากรทั้งหมด สถานการณดังกลาว
สงผลตอวิถีชีวิตและทําใหปวยดวยโรคไมติดตอเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น
ประเทศไทยได จั ด ทํ าแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12 (2560-2564) โดย
ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย มีเปาหมายการพัฒนาใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี

ขึ้ น ปรั บ เปลี่ ยนค านิ ย มคนไทยให มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี วิ นั ย จิ ต สาธารณะ และมีพ ฤติก รรมที่ พึ ง
ประสงค พั ฒนาศัก ยภาพคนใหมีทัก ษะความรู และความสามารถในการดํ ารงชี วิตอยางมีคุ ณ คา ลด
ปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ ใหทุกภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ พัฒนาระบบการดูแล และสราง
สิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย รวมทั้งการสงเสริมและปองกันการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังในทุก
กลุมวัย นักกําหนดอาหาร นักโภชนาการ และโภชนากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลตางๆ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน จําเปนตองมีองคความรูและทักษะ ในการบริหารจัดการอาหาร โภชนาการและโภชนบําบัด
ทางการแพทยตามมาตรฐานและงบประมาณที่ไดรับ เพื่อใหประชาชนและผูปวยไดรับอาหารถูกตองตาม
แผนการสงเสริม ปองกันและรักษาโรค
สมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทยซึ่งเปนองคกรวิชาชีพดานโภชนาการและการกําหนด
อาหาร มีเครือขายเกือบทุกจังหวัดในประเทศ มีศักยภาพในการเปนจุดศูนยกลางในการสราง-เผยแพร
องคความรู และนวัตกรรมตางๆ ประสานความรวมมือระหวางเครือขายนักกําหนดอาหารและกลุมสห
วิชาชีพในการพัฒนาศักยภาพคน สนับสนุนเครือขายในการสรางและเผยแพรองคความรูเรื่องอาหาร
บําบัดโรค และอาหารปองกันโรคตางๆทั้งในกลุม*บวร* คือบาน วัด โรงเรียน อันเปรียบเสมือนเสาหลัก
แห งพฤติ ก รรมชี วิต รวมทั้ งภาคเอกชนและกลุ มธุรกิ จอาหารสุขภาพ อาหารทางการแพทย ได อ ยาง
ครอบคลุ ม อั นเป นป จจัยสํ าคั ญ ในการดํ ารงชีวิต ที่มีคุ ณ ภาพอยางถาวรตลอดไป สมาคมนั ก กํ าหนด
อาหารแหงประเทศไทยจึงถือเปนหนาที่หลักของนักกําหนดอาหาร นักโภชนาการ และโภชนากร ซึ่งเปน
สมาชิกของสมาคมฯ ในการรวมเปนเครือขายในการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคแกประชากรของ
ประเทศ สมาคมฯจึงได จัด ให มีก ารประชุ มวิชาการประจําป พ.ศ. 2562 เป นครั้งที่ 39 ในหั วข อเรื่อ ง
“ความรวมมือของเครือขายนักกําหนดอาหารในการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค”
วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขาประชุม-และสมาชิกในเครือขาย
1. ไดนํามาตรฐานงานโภชนาการทั้งในการปองกัน ฟนฟู และรักษาโรคไปใชในการปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพและทันสมัย
2. ไดรับความรู ขอมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมอาหารสุขภาพ และอาหารทางการแพทยที่ทันสมัย
3. เขาใจการบริหารจัดการอาหารในบริบทตางๆ
4. นําขอมูลในเครือขายวิชาชีพและสหสาขาวิชาชีพ มาศึกษาวิเคราะห วิจัย เปนนวัตกรรมดาน
อาหาร โภชนาการและโภชนบําบัด
5. มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น ประสบการณตางๆในสหสาขาวิชาชีพ
หัวขอการประชุมวิชาการ
ประกอบดวยการนําเสนอสาระสําคัญตางๆ ดังนี้
Advanced Healthcare Accreditation (A-HA)
การประยุกตใช IT ในการคัดกรองและประเมินภาวะโภชนาการในโรงพยาบาล
Updated DRGs Codes for Malnutrition

Update แนวทางปฏิบัติดานโภชนาการและโภชนบําบัดในเด็กและผูใหญ
Innovation in Food, Culinary Art and Dietetics
การบริหารจัดการอาหารในกรณีภัยพิบัติ
การบริหารจัดการอาหารในบริบทตาง ๆ (ทัณฑสถาน โรงเรียน ศาสนา)
Green & Clean Plus
การทํา QR Code
Diet Trends for 2019 (Ketogenic Diet, Intermittent Fasting Diet)
ความรูทางดานแพทยแผนไทยที่เกี่ยวของกับโภชนาการ “หมอยาทาโฉลง”
Workshop : Case study Nutrition Care Process, อาหารฝ ก กลื น , มาตรฐานการเตรี ย ม
วัตถุดิบ
การนําเสนอผลงานวิชาการ
วิธีการประชุมวิชาการ การบรรยาย การอภิปราย และการประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิทยากร
จํานวนผูเขาประชุม

แพทย อาจารย นักกําหนดอาหาร นักโภชนาการ โภชนากร และผูชำนาญการ
ในสหสาขาวิชาชีพ
ประมาณ 700 คน

คุณสมบัติของผูเขาประชุม
1. นักกําหนดอาหาร นักโภชนาการ โภชนากรที่ปฏิบัติงานดานโภชนาการในโรงพยาบาล
2. อาจารยที่สอนดานโภชนาการ โภชนบําบัด และการกําหนดอาหาร (Nutrition and
Dietetics)
3. นิสิต นักศึกษาที่กําลังศึกษาดานโภชนาการ โภชนบำบัด และการกําหนดอาหาร
ระยะเวลาใน การประชุมวิชาการ วันที่ 22 – 24 เมษายน พ.ศ. 2562 รวม 3 วัน
สถานที่จัดประชุมวิชาการ

โรงแรมเดอะ เบอรเคลีย ประตูน้ํา กรุงเทพมหานคร

ประโยชนที่ไดรับ เมื่อจบการประชุมวิชาการ ผูเขาประชุม
1. มี แ นวทางมาตรฐานงานโภชนาการ ในการรั บ รองกระบวนการคุ ณ ภาพขั้ น ก า วหน า
Advanced Healthcare Accreditation
2. สามารถนํานวัตกรรมอาหารสุขภาพ อาหารเฉพาะโรค อาหารทางการแพทย ไปใชใน
การปฏิบัติงาน และเผยแพรทั้งในการปองกันและรักษาโรคไดอยางเปนระบบ
3. มีความรูความเขาใจในการจัดการอาหารในบริบทตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. มีการประสานงาน รวมมือ รวมใจ ในการขยายเครือขายวิชาชีพนักกําหนดอาหาร

5. ไดพบปะสังสรรค แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ มีคุณธรรม จริยธรรม
ในการประกอบวิชาชีพ
ผูรับผิดชอบโครงการ สมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย
อัตราคาลงทะเบียน
สถานะภาพ
สมาชิกสมาคมฯ

กําหน
คาลงทะเบียน (บาท)
ภายในวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2562
3,000
ตัง้ แตวันที่ 16 – 19 เมษายน พ.ศ. 2562
3,200.
ไมใชสมาชิกสมาคมฯ
ภายในวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2562
3,300
ตัง้ แตวันที่ 16 – 19 เมษายน พ.ศ. 2562
3,500
ภายในวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.
800
นิสิต นักศึกษา*
2562
1,000
*หมายเหตุ นิสิต/นักศึกษา ใหแนบสําเนาบัตรประจาตัวนิสิต/นักศึกษาในการสมัครดวย จะไดรับ
เอกสารการประชุม กระเปา อาหารวางและอาหารกลางวันแบบกลอง
การชําระคาลงทะเบียน
โอนเงินเขาบัญชี ออมทรัพยเลขที่ 405-791942-4 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาอเวนิว รัชโยธิน
ชื่อบัญชี สมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย
การลงทะเบียนจะถือวาสมบูรณเมื่อสมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทยไดรับคาลงทะเบียนพรอม
ใบสมัครและสําเนาการโอนเงินเรียบรอยแลว โดยสงไปที่
บริษัท วายดบลู จากัด
19/2 เอกมัย ซอย10, สุขุมวิท 63, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, 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
งดรับการลงทะเบียนและชำระเงินในวั น
ประชุม
Download ขอมูลไดจาก www.tdaconference.com
โรงแรมและที่พัก
โรงแรม เดอะ เบอรเคลีย ประตูน้ํา กรุงเทพฯ
คุณศิริพร พินิจทรัพย แผนกสํารองหองพัก
Tel 0-2309-9999 # 3011
Fax 0-23091-9900

E-mail: rsvn@berkeleyhotel.co.th
Government Rate: Premier room หองพักเดี่ยวและหองพักคู 1,800 บาทตอคืน/หอง (รวมอาหารเชา)
Luxury room หองพักเดี่ยวและหองพักคู 2,100 บาทตอคืน/หอง (รวมอาหารเชา)
Corporate Rate: Premier room หองพักเดี่ยวและหองพักคู 2,700 บาทตอคืน/หอง (รวมอาหารเชา)
Luxury room หองพักเดี่ยวและหองพักคู 3,000 บาทตอคืน/หอง (รวมอาหารเชา)
ภายในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562 หรือจนกวาหองพักเต็ม หากลงทะเบียนหลังกำหนดตามที่แจงไว
และหองจองเต็มแลวทานอาจไมไดราคาหองดังกลาว ถามีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการเขาพัก กรุณา
แจงกับทางโรงแรมลวงหนาอยางนอย 7 วัน

คำกล่ำวรำยงำน
กำรเปิดประชุมวิชำกำรสมำคมนักกำหนดอำหำรแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 39 ประจำปี พ.ศ. 2562
โดย ผศ.ดร.ชนิดำ ปโชติกำร นำยกสมำคมนักกำหนดอำหำรแห่งประเทศไทย
ณ Mayfair Grand Ballroom โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูนำ้
กรุงเทพมหำนคร
วันที่ 22 เมษำยน พ.ศ. 2562
เรียน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
ดิฉัน ในนามคณะกรรมการจัดการประชุมฯและผู้เข้าร่วมประชุม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านกรุณา
ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการของสมาคมนักกําหนดอาหารแห่งประเทศไทย ประจําปี พ.ศ.
2562
ปัจจุบันกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นปัญ หาสุขภาพอันดับหนึ่งในประเทศไทย ประชากรที่เป็นกลุ่ม
เสี่ยงและป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีจํานวนเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลง
ปัจจัยทางสังคม การขยายตัวของสังคมเมือง กลยุทธ์ทางการตลาด ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร รวมทั้งการแข่งขันในระบบธุรกิจอาหารมีการใช้สื่อโฆษณา และการโฆษณาเชิงรุก ได้สร้างค่านิยมใน
การบริโภคแบบคนรุ่น ใหม่ นิ ยมบริโภคตามความทั น สมั ย เลี ยนแบบชาวตะวัน ตก ปั จ จัยเหล่ านี้ ส่ งผลให้
ประชากรไทยมีพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจนส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและสุขภาวะ
ประเทศไทยได้ จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12 (2560-2564) โดย
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษ ย์ มีเป้าหมายการพัฒนาให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น
ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ พัฒนา
ศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่า ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ให้
ทุกภาคส่วนคํานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ พัฒนาระบบการดูแล และสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม รวมทั้งการ
ส่งเสริมและป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในทุกกลุ่มวัย
สมาคมนักกําหนดอาหารแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรวิชาชีพ ในการกําหนดอาหาร ตามมาตรฐาน
โภชนาการ มีเครือข่ายเกือบทุกจังหวัดในประเทศ มีศักยภาพในการเป็นจุดศูนย์กลาง ส่งเสริมให้นักกําหนด

อาหาร นักโภชนาการ และโภชนากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จําเป็นต้อง
มีองค์ความรู้และทักษะ ในการบริหารจัดการอาหาร โภชนาการและโภชนบําบัดทางการแพทย์ ตามมาตรฐาน
และงบประมาณที่ ได้รับ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนและผู้ ป่ ว ยได้รับอาหารถู ก ต้อ งตามแผนการสร้างเสริม สุ ขภาพ
ป้องกันและรักษาโรค รวมทั้งเปลี่ยนแปลงค่านิยมการบริโภคอาหาร โดยไม่หวั่นไหวไปกับการโฆษณาเชิงรุก
เกินจริง อันเป็นปัจจัยสําคัญที่เสี่ยงต่อภาวะโภชนาการเกิน จนส่งผลให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง บั่นทอนต่อสุข
ภาวะ รัฐบาลต้องใช้งบประมาณจํานวนมหาศาลในการดูแลรักษาประชาชนในทุกกลุ่มวัย
สมาคมฯได้ดําเนินการจัดกิจกรรมต่างๆในปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้
1. จัดอบรมการต่ออายุใบรับรองนักกําหนดอาหารวิชาชีพ CDT ครั้งที่ 3 ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
2. จัด การประชุมวิชาการประจําปี ครั้งที่ 38 ในเรื่อ ง “ความท้าทายของงานโภชนาการและการกําหนด
อาหารในสังคมผู้สูงอายุ” ในวันที่ 23-25 เมษายน พ.ศ. 2561
3. มอบทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานโภชนาการแก่นักกําหนดอาหารในการประชุมวิชาการประจําปี
2561 จํานวน 30 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 900,000 บาท
4. จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการและโภชนบําบัดแก่ประชาชน เนื่องในวัน Asian Dietitian’s
Day ณ สวนสุขภาพ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2561 และสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ
นักกําหนดอาหารและนักโภชนาการในโรงพยาบาลต่างๆ จํานวน 22 โรงพยาบาล เป็นเงิน 66,000 บาท
5. ดําเนินการสอบเพื่ อรับรองมาตรฐานนักกําหนดอาหารวิชาชีพ (กอ.ช) Certified Dietitian of Thailand
(CDT.) ครั้งที่ 9 ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
6. จัดโครงการเครือข่ายสัญจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ
โรงพยาบาลขอนแก่น
7. ร่วมกับสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน จัดอบรมหลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้โภชนบําบัดในผู้เป็นโรคเบาหวาน ประจําปี 2561
8. จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการด้านโภชนบําบัดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการกําหนดอาหาร
และโภชนาการในคลินิกชะลอไตเสื่อม CKD Clinic
9. ร่วมจัดทําหนังสือ “ แนวทางการรับประทานอาหารอย่างมีความสุข เพื่อสุขภาพไตที่ดี ” สําหรับผู้เป็นโรค
ไตเรื้อรัง
10. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสมาคมวิชาชีพ ต่างๆ ในการจัดประชุม
วิชาการ นิทรรศการ การประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อให้ความรู้ด้านโภชนาการและโภชนบําบัด แก่ผู้ป่วย
และประชาชนทั่วไป
สมาคมฯได้จัดให้มีการประชุมวิชาการประจําปี พ.ศ. 2562 นับเป็นครั้งที่ 39 ในหัวข้อเรื่อง “ความ
ร่วมมือของเครือข่ายนักกําหนดอาหารในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค”

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าประชุม และสมาชิกในเครือข่าย
1. ได้นํามาตรฐานงานโภชนาการทั้งในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและรักษาโรคไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย
2. ได้รับความรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมอาหารสุขภาพ และอาหารทางการแพทย์ที่ทันสมัย
3. เข้าใจการบริหารจัดการอาหารในบริบทต่างๆ
4. นําข้อมูลในเครือข่ายวิชาชีพและสหสาขาวิชาชีพ มาศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และสร้างนวัตกรรมด้าน
อาหาร โภชนาการ และโภชนบําบัด
5. มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ต่างๆในสหสาขาวิชาชีพ
หัวข้อกำรประชุมวิชำกำร ประกอบด้วยการนําเสนอสาระสําคัญต่างๆ ดังนี้
Advanced Healthcare Accreditation (A-HA)
การประยุกต์ใช้ IT ในการคัดกรองและประเมินภาวะโภชนาการในโรงพยาบาล
Updated DRGs Codes for Malnutrition
Update แนวทางปฏิบัติด้านโภชนาการและโภชนบําบัดในเด็กและผู้ใหญ่
Innovation in Food, Culinary Art and Dietetics
การบริหารจัดการอาหารในกรณีภัยพิบัติ
การบริหารจัดการอาหารในบริบทต่าง ๆ (ทัณฑสถาน โรงเรียน ศาสนา)
Green & Clean Plus
การทํา QR Code
Diet Trends for 2019 (Ketogenic Diet, Intermittent Fasting)
ความรู้ทางด้านแพทย์แผนไทยที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการ “หมอยาท่าโฉลง”
Workshop : Case study Nutrition Care Process, อาหารฝึกกลืน มาตรฐานการเตรียมวัตถุดิบ
การนําเสนอผลงานวิชาการ
สมาชิกผู้ที่ร่วมประชุมครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กําหนด จะได้รับประกาศนียบัตรจากสมาคมนักกําหนด
อาหารแห่งประเทศไทย เพื่อแสดงว่าได้รับ ความรู้ทั้งวิชาการ และแนวทางการปฏิบัติ งาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ตนเองในการพัฒนางานขององค์กร โดยเฉพาะการเผยแพร่ความรูส้ ู่ประชาชนให้มีสุขภาวะที่ดีอย่างต่อเนื่อง
การประชุมครั้งนี้ สมาคมฯได้รับความร่วมมือจากสถาบันต่างๆ ดังนี้
1. สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
2. คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
3. คณะคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
4. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
6. สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
7. วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

8. ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
9. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
10. โรงพยาบาลรามาธิบดี
11. โรงพยาบาลราชวิถี
12. โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล
13. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
14. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
15. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
16. โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
17. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
18. โรงพยาบาลเลิดสิน
19. โรงพยาบาลลําปาง
20. โรงพยาบาลกบินทร์บุรี
21. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
22. โรงพยาบาลยี่งอ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
23. โรงพยาบาลบุรีรัมย์
24. โรงเรียนบางกอกพัฒนา
และได้รับการสนับสนุนจากบริษัทต่างๆ คือ
1. Fuji Oil Holdings lnc., Japan
2. บริษัท ไทย โอซูก้า จํากัด
3. บริษัท แบรนด์ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จํากัด
4. บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด
5. Quest Computer Co. Ltd., Japan
6. บริษัท ฟอร์แคร์ จํากัด
7. บริษัท เฟรเซนีอุส คาบี (ไทยแลนด์) จํากัด
8. บริษัท เมก้า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จํากัด
9. บริษัท ไทย นิวทริชั่นเทคโนโลยี จํากัด
10. บริษัท ดัชมิลล์ จํากัด
11. บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จํากัด
12. บริษัท มา-จัสมิน จํากัด
13. บริษัท Eat Well Co.
14. บริษัท เอวิสดอม บิสสิเนสส์ จํากัด

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

บริษัท เคทูเอ็น มาเก็ตติ้งโซลูชั่น จํากัด
บริษัท ซิตี้ เมดิคอล ซัพพลาย จํากัด
บริษัท น้ํามันบริโภคไทย จํากัด
บริษัท กมลสุโกศลอิเล็คทริค จํากัด
บริษัท เอลิสต์ ซัพพลาย จํากัด
บริษัท ยูซิง จํากัด
บริษัท เอ็ม.อี.เมดิเทค จํากัด
บริษัท นิวทรินอส จํากัด
บริษัท ไข่สุข จํากัด
โครงการสงฆ์ไทยห่างไกลโรค
บริษัท Real ผงปรุงรสโซเดียมต่ํา
บริษัท ข้าว ซี.พี จํากัด
บริษัท Hokto Corporation (Thailand)
บริษัทฮาตาริ เทคโนโลยี จํากัด

จึงใคร่ขอกราบเรียนเชิญ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตั นติศิรินทร์ ท่านประธานฯ
กล่าวเปิดการประชุมในครั้งนี้

คํากลาวเปดการประชุม
การประชุมวิชาการสมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 39 ประจําป พ.ศ. 2562
โดย
ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร
ณ Mayfair Grand Ballroom โรงแรมเดอะเบอรเคลีย ประตูน้ํา
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562
ทานผูมีเกียรติ นายกสมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย คณะกรรมการสมาคมฯ และผูรวมประชุมทุกทาน
ผมมีความยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ไดรับเกียรติเปนประธานในพิธีเปดการประชุมวิชาการสมาคมนักกําหนด
อาหารแห งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ประจําป 2562 จากการกลาวรายงาน จะเห็ นได วาวัต ถุประสงค ของการ
ประชุ ม ในครั้ง นี้ เพื่ อ ส ง เสริ มให นั ก กํ าหนดอาหาร นั ก โภชนาการ โภชนากรได รว มมื อ กั น ดํ าเนิ น งานด าน
โภชนาการเชิงรุกสําหรับประชาชน ตั้งแตการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค การใหโภชนบําบัดเพื่อ
การดูแลรักษา ปองกันภาวะแทรกซอน และการบริหารจัดการอาหารใหเปนไปตามแผนการรักษารวมทั้งความ
ปลอดภั ยของอาหาร ได อ ยางมี ประสิ ทธิภาพ นอกจากนี้ ก ารนํ าเสนอผลงานวิจัยและนวัต กรรมด านอาหาร
โภชนาการและโภชนบําบัด จะนําไปสูการพัฒนางานของเครือขายวิชาชีพนักกําหนดอาหาร นักโภชนาการ
โภชนากรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จึงนับเปนเรื่องที่นายินดีอยางยิ่ง ในการที่สมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย ไดใหความสําคัญ
และจัดการประชุมวิชาการในเรื่อง “ความรวมมือของเครือขายนักกําหนดอาหารในการสงเสริมสุขภาพ
และการป อ งกั นโรค” อี กทั้ งยังทราบว า สมาคมฯเริ่มขั บเคลื่อ นเชิ งรุก ดว ยการจัด การประชุ มสัญ จรไปยั ง
เครือขายภาคตางๆ ดําเนินการเผยแพรความรูดานวิชาการและแนวทางการปฏิบัติ เปนแบบอยางในการพัฒนา
สงเสริม สนั บสนุ น เปนการจุ ดประกายแก สมาชิก ให เกิ ดการสรางนวัต กรรมดานโภชนาการ สามารถนํ าไป
เผยแพรสูสังคมไทย ทั้งในเชิงปองกันและรักษาโรค อันเปนการแสดงเจตจํานง ความพรอม ความมุงมั่น เปนที่
ประจักษจนไดรับการอนุมัตใิ หเปนหนึ่งในสหสาขาวิชาชีพการประกอบโรคศิลปะ
ขอแสดงความยินดีเปนอยางยิ่ง และชื่นชมในผลงานตางๆที่คณะกรรมการและสมาชิกทุกทาน รวมแรง
รวมใจ รวมพลัง จนบรรลุในสิ่งที่ มุงมั่นมาโดยตลอด และหวังเปนอยางยิ่งวา สมาคมนั กกําหนดอาหารแห ง
ประเทศไทย จะเปนศูนยกลางรวมพลังในการสรางสุขภาวะที่ดีแกประชากรไทย ขออํานวยพรใหการประชุม
ประสบความสําเร็จตามที่คาดหวังทุกประการนและขอเปดประชุม ณ บัดนี้ เขาสูสังคมผูสูงอสุขภาพดี, Social
การมีสวนรวมในสังคม และ Security ความมั่นคงปลอดภัยปจจุบันนี้โครงสราง

การประชุมวิ ชาการสมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย ประจาปี 2562
เรื่อง “ความร่วมมือของเครือข่ายนักกาหนดอาหารในการส่งเสริ มสุขภาพและป้ องกันโรค”
Dietetics Network Collaboration on Health Promotion and Disease Prevention
วันที่ 22 - 24 เมษายน พ.ศ. 2562
ณ Mayfair Grand Ballroom ชัน้ 11 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้า กรุงเทพมหานครฯ
วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2562
07.30 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 09.15 น. พิ ธีเปิ ดและบรรยายพิ เศษ
“ความร่วมมือของเครือข่ายนักกาหนดอาหารในการส่งเสริ มสุขภาพและป้ องกันโรค”
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศริ นิ ทร์
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
09.15 – 10.00 น. พิ ธีมอบทุน TDA Research Award
และทุน TDA Soybean Study Award
10.00 – 10.30 น. อาหารว่าง/เยี่ยมชมโปสเตอร์และนิ ทรรศการ
Jubilee A and B : Fuji Holdings Inc. Committees, Japan
Visit Poster and Food Exhibition for TDA Soybean Study Award
10.30 – 11.15 น. Advanced Healthcare Accreditation (A-HA)
โดย ภก.ปรมินทร์ วีระอนันตวัฒน์
11.15– 12.00 น. Industry Symposium 1 / บริ ษทั ไทย โอซูก้า จากัด
“Malnutrition Prevention and Nutrition Management in Cancer”
โดย อาจารย์ฐนิต วินิจจะกูล
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ
ดาเนินการอภิปราย
12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 – 13.45 น. การประยุกต์ใช้ IT ในการคัดกรองและประเมิ นภาวะโภชนาการในโรงพยาบาล
โดย นพ.สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ
โรงพยาบาลราชวิถี
13.45 – 14.30 น. Updated DRGs Codes for Malnutrition
โดย นพ.บริรกั ษ์ เจริญศิลป์
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

14.30 – 15.00 น. อาหารว่าง/เยี่ยมชมโปสเตอร์และนิ ทรรศการ
15.00 – 16.30 น. Update แนวทางปฏิ บตั ิ ด้านโภชนาการและโภชนบาบัดในเด็กและผู้ใหญ่
โดย รศ.ดร.พญ.นลินี จงวิรยิ ะพันธุ์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.พญ.ศานิต วิชานศวกุล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2562
08.30 – 10.00 น. Symposium 1 : Innovation in Food, Culinary Art and Dietetics
โดย ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรสั
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
อาจารย์ชวี นิ คเชนทร์เดชา
วิทยาลัยดุสติ ธานี กรุงเทพฯ
ภัคจิรา เบญญาปั ญญา
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
10.00 – 10.45 น. การบริ หารจัดการอาหารในกรณี ภยั พิ บตั ิ
โดย สินีนาถ สุรยิ กาญจน์
โรงพยาบาลพระนังเกล้
่ า
วชิราภรณ์ ตรีเย็น
โรงพยาบาลศิรริ าชพยาบาล
10.45 – 11.15 น. อาหารว่าง/เยี่ยมชมโปสเตอร์และนิ ทรรศการ
11.15 – 12.00 น. Industry Symposium 2 / บริ ษทั แบรนด์ซนั โทรี่ (ประเทศไทย) จากัด
“Assessment of Cognitive Function and Results from a Clinical Trial with Cognitive
Endpoints to Assess the Effectiveness of a Chicken Peptide Supplement”
โดย รศ.นพ.พงศ์ศกั ดิ์ ยุกตะนันทน์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
อาจารย์ศลั ยา คงสมบูรณ์เวช
โรงพยาบาลเทพารินทร์
12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. Symposium 2: การบริ หารจัดการอาหารในบริ บทต่ าง ๆ
ทัณฑสถาน
โดย คชผล ไกรแสงศรี ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
โรงเรียนไทย
โดย ละออง สาลีพวง โรงพยาบาลกบินทร์บุร ี
โรงเรียนนานาชาติ โดย จิรประภา บุญปาน โรงเรียนบางกอกพัฒนา
ศาสนาพุทธ (พระสงฆ์) โดย จิรฐั ติกาล ดวงสา โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
ครัวฮาลาลสู่ชุมชน โดย นิตยา กิจชอบ โรงพยาบาลยีง่ อ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
14.30 – 15.00 น. ประชุมใหญ่สามัญ สมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย ประจาปี 2562
โดย คณะกรรมการสมาคมนักกาหนดอาหารฯ วาระ 2560-2562
15.00 – 15.30 น. อาหารว่าง/เยี่ยมชมโปสเตอร์และนิ ทรรศการ
15.30 – 16.15 น. Green & Clean Plus
โดย อุไรพร วสันต์ขจร
โรงพยาบาลลาปาง
เนริสา วงศ์เลิศประยูร
โรงพยาบาลบุรรี มั ย์

16.15 – 16.45 น. การทา QR Code
โดย วิภาวี ศรีคาภา

โรงพยาบาลเลิดสิน

วันพุธ ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2562
08.30 – 09.30 น. Workshop 1: Case study Nutrition Care Process
โดย พ.ต หญิง ดร.กรกต วีรเธียร
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เสาวดี อาญาเมือง
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
09.30 – 10.30 น. Workshop 2: อาหารฝึ กกลืน
โดย ราตรี บุญพิทกั ษ์
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
พัชรวีร์ ทันละกิจ
โรงพยาบาลรามาธิบดี
10.30 – 11.00 น. อาหารว่าง/เยี่ยมชมโปสเตอร์และนิ ทรรศการ
11.00 – 12.00 น. Workshop 3: มาตรฐานการเตรียมวัตถุดิบ
โดย ฉัตรระวี บุรนิ ทร์ และคณะ
โรงพยาบาลราชวิถี
12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. Symposium 3: Diet Trends For 2019
Ketogenic Diet
โดย อาจารย์ฐนิต วินิจจะกูล
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
Intermittent Fasting
โดย สมิทธิ โชติศรีลอื ชา
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
14.00 – 14.45 น. ความรู้ทางด้านแพทย์แผนไทยที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการ “หมอยาท่าโฉลง”
โดย รศ.ดร.นพ.ประวิทย์ อัครเสรีนนท์ และคณะ
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
14.45 – 15.15 น. จับรางวัลและปิ ดการประชุม
อาหารว่าง

ผูใหการสนับสนุน
การประชุมวิชาการสมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย
ประจําป 2562
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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14.
15.
16.
17.
18.
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20.
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23.
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28.

Fuji Oil Holdings lnc., Japan
บริษัท ไทย โอซูกา จํากัด
บริษัท แบรนดซันโทรี่ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท เนสทเล (ไทย) จํากัด
บริษัท ฟอรแคร จํากัด
บริษัท เฟรเซนีอุส คาบี (ไทยแลนด) จํากัด
บริษัท เมกา ไลฟ ไซแอ็นซ พีทีวาย จํากัด
บริษัท ไทย นิวทริชั่นเทคโนโลยี จํากัด
บริษัท ดัชมิลล จํากัด
บริษัท แอบบอต ลาบอแรตอรีส จํากัด
บริษัท มา-จัสมิน จํากัด
บริษัท Eat Well Co.
บริษัท เอวิสดอม บิสสิเนสส จํากัด
บริษัท เคทูเอ็น มาเก็ตติ้งโซลูชั่น จํากัด
บริษัท ซิตี้ เมดิคอล ซัพพลาย จํากัด
บริษัท น้ํามันบริโภคไทย จํากัด
บริษัท กมลสุโกศลอิเล็คทริค จํากัด
บริษัท เอลิสต ซัพพลาย จํากัด
บริษัท ยูซิง จํากัด
บริษัท เอ็ม.อี.เมดิเทค จํากัด
บริษัท นิวทรินอส จํากัด
บริษัท ไขสุข จํากัด
โครงการสงฆไทยหางไกลโรค
บริษัท Real ผงปรุงรสโซเดียมต่ํา
บริษัท ขาว ซี.พี จํากัด
บริษัท Hokto Corporation (Thailand)
Quest Computer Co. Ltd., Japan
บริษัทฮาตาริ เทคโนโลยี จํากัด

ปที่ 39 ฉบับที่ 1-3 มกราคม-ธันวาคม 2562

วารสารสมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย

1

2

Vol. 39, No. 1-3 January-December 2019

Journal of Thai Dietetic Association

ปที่ 39 ฉบับที่ 1-3 มกราคม-ธันวาคม 2562

วารสารสมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย

3

4

Vol. 39, No. 1-3 January-December 2019

Journal of Thai Dietetic Association

ปที่ 39 ฉบับที่ 1-3 มกราคม-ธันวาคม 2562

วารสารสมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย

5

6

Vol. 39, No. 1-3 January-December 2019

Journal of Thai Dietetic Association

ปที่ 39 ฉบับที่ 1-3 มกราคม-ธันวาคม 2562

วารสารสมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย

7

8

Vol. 39, No. 1-3 January-December 2019

Journal of Thai Dietetic Association

การปองกันภาวะทุพโภชนาการและการจัดการดานโภชนาการในโรคมะเร็ง
ฐนิต วินิจจะกูล
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
บทนํา: ภาวะทุพโภชนาการในโรคมะเร็ง
ภาวะทุพโภชนาการเปนปญ หาที่พบบอยในคนไขโรคมะเร็ง การศึกษาตาง ๆ พบอุบัติการณ
ของการเกิ ด ภาวะทุ พ โภชนาการในโรคมะเร็ ง ตั้ ง แต ร อ ยละ 40 และอาจสู ง ถึ ง ร อ ยละ 85 ในคนไข
โรคมะเร็งบางชนิดที่มีความรุนแรงมาก สาเหตุสําคัญของการเกิดภาวะทุพโภชนาการในโรคมะเร็ง เกิด
จากกระบวนการอักเสบทั่วรางกาย ซึ่งจะสงผลใหเกิดความรูสึกอิ่มเร็วขึ้น เกิดการสลายกลามเนื้อมาก
ขึ้น การสังเคราะหโปรตีนในรางกายลดลง และเกิดการเผาผลาญไขมันมาเปนพลังงานมากขึ้น ทําให
คนไขมีน้ําหนักตัวที่ลดลง กลามเนื้อฝอลีบ ไขมันสะสมลดลง เมื่อคนไขมีน้ําหนักตัวลดลงอยางมาก อาจ
เขาสูสภาวะผอมหนังหุมกระดูก (Cachexia) ซึ่งในสภาวะนี้ นอกจากที่การใหโภชนบําบัดจะสงผลนอย
แลว ยังสงผลใหความสามารถในการใชชีวิตประจําวันของคนไขลดลงดวย
นอกจากนี้ ผลกระทบของภาวะทุพโภชนาการตอโรคมะเร็ง ยังทําใหโอกาสเกิดภาวะแทรกซอน
จากการรักษาเพิ่มขึ้น (ทั้งผลกระทบจากเคมีบําบัด รังสีรักษา และภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ผาตัด) และยังลดประสิทธิผลของการรักษา เชน การใหเคมีบําบัดดวย ซึ่งทั้งหมดจะสงผลตอคาใชจาย
ในการรักษาที่เพิ่มขึ้น ความสามารถในการใชชีวิตประจําวันลดลง เกิดเปนภาระตอผูดูแล และสุดทายคือ
สงผลตอคุณภาพชีวิต ทั้งตัวคนไขเองและผูดูแล ดังนั้นการดูแลทางโภชนาการที่เหมาะสมแตแรกเริ่มจึง
เปนสิ่งสําคัญ งานวิจัยจํานวนมากชี้ใหเห็นวาการใหโภชนบําบัดแตแรกเริ่ม สงผลใหภาวะโภชนาการ
และความสามารถในการใช ชี วิ ต ประจํ า วั น ของคนไข ดี ขึ้ น เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ผ ลในการรั ก ษาและลด
ผลข างเคี ยงที่ เกิ ด ขึ้ น จากการรั ก ษา ลดอั ต ราการเกิ ด ภาวะแทรกซ อ น อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต และเพิ่ ม
คุณภาพชีวิตได
กระบวนการดูแลทางโภชนาการในโรคมะเร็ง
กระบวนการดูแลทางโภชนาการในโรคมะเร็งในประเทศไทย ยังมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับ
บริบ ทของแต ล ะโรงพยาบาล อย างไรก็ ต าม ในปจจุบัน เริ่ม มีคําแนะนํ าจากหน วยงานที่เกี่ ยวข อ งใน
ประเทศไทย เพื่อใหเกิดมาตรฐานการดูแลทางโภชนาการมากขึ้น ในป พ.ศ. 2561 สมาคมผูใหอาหาร
ทางหลอดเลือดดําและทางเดินอาหารแหงประเทศไทย (Society of Parenteral and Enteral Nutrition
of Thailand; SPENT) ไดเผยแพรคําแนะนําการดูแลทางโภชนาการในผูปวยผูใหญที่นอนโรงพยาบาล
พ.ศ. 2561 เพื่อใชเปนแนวทางเบื้องตน โดยขั้นตอนในการดูแลจะเริ่มจากการคัดกรองทางโภชนาการ
การประเมินภาวะโภชนาการ จากนั้นจึงเปนการใหโภชนบําบัด

ปที่ 39 ฉบับที่ 1-3 มกราคม-ธันวาคม 2562
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การคัดกรองทางโภชนาการในคนไขที่เขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในประเทศไทย นิยมใช
แบบคัดกรองจากสมาคมผูใหอาหารทางหลอดเลือดดําและทางเดินอาหารแหงประเทศไทย ประกอบดวย
คําถาม 4 ขอ คือ
1.
2.
3.
4.

ผูปวยมีน้ําหนักตัวลดลงโดยไมไดตั้งใจในชวง 6 เดือนที่ผานมาหรือไม
ผูปวยไดรับอาหารนอยกวาที่เคยได (> 7 วัน) หรือไม
BMI < 18.5 หรือ ≥ 25.0 กก./ตร.ม. หรือไม
ผูปวยมีภาวะโรควิกฤติหรือกึ่งวิกฤติรวมดวยหรือไม

หากตอบใช ≥ 2 ขอ ใหทําการประเมินภาวะโภชนาการตอ หรือปรึกษานักกําหนดอาหาร/ทีม
โภชนบําบัด หากตอบใช ≤ 1 ขอ ใหคัดกรองซ้ําสัปดาหละ 1 ครั้งในชวงที่อยูโรงพยาบาล
สํ า หรั บ การประเมิ น ภาวะโภชนาการ นิ ย มใช แ บบประเมิ น Nutrition Triage (NT) และ
Nutrition Alert Form (NAF) ที่มีการทดสอบประสิทธิภาพแลววาสามารถจําแนกภาวะทุพโภชนาการใน
คนไข ที่เข ารับการรัก ษาตั วในโรงพยาบาลได อยางไรก็ต าม ยังไมมีแ บบคัด กรองและประเมินภาวะ
โภชนาการสําหรับโรคมะเร็งโดยเฉพาะในประเทศไทย สําหรับในตางประเทศมีการพัฒนาแบบประเมิน
ภาวะโภชนาการที่ จําเพาะเจาะจงกับโรคมะเร็งขึ้ น เช นในประเทศแถบทวีปยุ โรป มี ก ารพั ฒ นาแบบ
ประเมิน Patient-generated Subjective Global Assessment (PG-SGA) ที่มีการทดสอบประสิทธิภาพ
ในผูปวยมะเร็งแลววาสามารถใชจําแนกภาวะทุพโภชนาการในคนไขโรคมะเร็งได
กระบวนการคัดกรองและประเมินภาวะโภชนาการในคนไขมะเร็งที่เหมาะสม จะทําใหสามารถ
จําแนกคนไขที่ตองไดรับการดูแลทางโภชนาการไดอยางเหมาะสมตามระดับความรุนแรง และสามารถใช
เปนตัวชี้วัดประสิทธิผลของการใหโภชนบําบัดได
การใหโภชนบําบัดในโรคมะเร็ง
หนวยงานที่เกี่ยวของกับโภชนาการคลินิกหลายหนวยงาน ไดมีการตีพิมพคําแนะนําเกี่ยวกับ
การใหโภชนบําบัดในโรคมะเร็ง แตฉบับที่มีการตีพิมพลาสุดคือในป ค.ศ. 2017 โดยสมาคมผูใหอาหาร
ท างห ลอดเลื อ ดดํ า และสายให อ าห ารแห งยุ โ รป (European Society of Clinical Nutrition and
Metabolism; ESPEN) ไดมีคําแนะนําที่สรุปไดดังนี้
1. ความตองการพลังงานโดยทั่วไปอยูที่ 25 – 30 กิโลแคลอรี/น้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน
2. ความตองการโปรตีนโดยทั่วไปอยูที่ 1.0 – 1.5 กรัม/น้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน
3. การกระจายพลั งงาน หากคนไข มะเร็งมีภาวะดื้อ อินซูลินรวมกับน้ําหนัก ตัวที่ล ดลง อาจเพิ่ ม
พลังงานโดยการเพิ่มสัดสวนของไขมันในอาหารใหเพิ่มขึ้น
4. ความตองการวิตามินและแรธาตุ เปาหมายคือเทากับความตองการตอวัน (RDA) ไมแนะนําใหมี
การเสริมในปริมาณสูงหากไมไดมีอาการแสดงของภาวะขาดวิตามินและแรธาตุ
นอกจากนี้ คําแนะนํายังระบุวาการใหคําปรึกษาทางโภชนาการอยางจําเพาะเจาะจงรวมกับการ
ใช อาหารทางการแพทย เพื่ อ ดื่ มเสริมทางปาก (Oral nutrition supplement) ช วยเพิ่มพลังงานที่ ได รับ
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ปองกันภาวะน้ําหนักลด และลดการยืดระยะเวลาการรักษาอันเนื่องจากสภาพรางกายที่ไมพ รอมของ
คนไขได โดยกระบวนการให คํ าปรึก ษาทางโภชนาการ ควรประกอบด วยการคํานวณความต องการ
พลั ง งานและสารอาหารที่ ค วรได รับ คํ าแนะนํ าในการเตรี ย มอาหารหรื อ ปรั บ ลั ก ษณะอาหารเพื่ อ ให
สามารถบริโภคไดมากขึ้น การเพิ่มความถี่ของมื้ออาหาร การเพิ่มพลังงานและโปรตีนในอาหาร การใช
อาหารทางการแพทยเสริม การวางแผนการบริโภคอาหารในแตละมื้อ ไปจนถึงการจัดสิ่งแวดลอม และ
การใชยาเพื่อชวยเพิ่มการบริโภคอาหารมากขึ้น เปนตน
ในส วนของอาหารทางการแพทย มีคํ าแนะนํ าเกี่ยวกั บการใชอาหารทางการแพทยสูต รเสริม
ภูมิคุมกัน (Immunomodulating formula) ในคนไขมะเร็งดวย โดยในคนไขมะเร็งที่ไดรับเคมีบําบัดที่ มี
ความเสี่ยงสูงตอการเกิด ภาวะน้ํ าหนักตั วลดหรือทุ พโภชนาการ การใชอาหารทางการแพทยที่มีกรด
ไขมันโอเมกาสามหรือน้ํามันปลาเสริม อาจชวยทําใหความอยากอาหารเพิ่มขึ้น ปริมาณอาหารที่บริโภค
เพิ่มขึ้น ทําใหน้ําหนักตัวรวมถึงมวลกลามเนื้อคงที่หรือชวยชะลอการลดลงอยางรวดเร็วได อยางไรก็ตาม
การเสริมกรดอะมิโนกลูตามีนและอารจินีนยังไมเห็นผลชัดเจนในการกระตุนภูมิคุมกันหรือทําใหผลลัพธ
ทางคลินิกดีขึ้นในคนไขที่ไดรับเคมีบําบัด ยังตองมีการศึกษาเพิ่มเติมตอไป
ในประเทศไทย มีการศึกษาขนาดเล็กโดยใชอาหารทางการแพทยสูตร Neomune® ในคนไข
โรคมะเร็งหลอดอาหารและมะเร็งศีรษะและลําคอ ผลลัพธพบวาการดื่มอาหารทางการแพทยเสริม ชวย
ลดระดั บ ตั ว ชี้ วั ด การอั ก เสบในร างกาย รวมถึ ง อาจช ว ยคงน้ํ าหนั ก ตั ว และช ว ยลดความรุ น แรงของ
ผลกระทบจากเคมีบําบัด โดยเฉพาะผลกระทบตอการสรางเม็ดเลือดภายในรางกายได
สําหรับคําแนะนําอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริโภคอาหารมีดังนี้
1. ไมแนะนําแบบแผนการบริโภคอาหารใด ๆ ก็ตามที่เปนการจํากัดพลังงานในคนไขมะเร็งที่มีหรือ
เสี่ยงตอการเกิดภาวะทุพโภชนาการ
2. หากคนไขมะเร็งไมสามารถบริโภคอาหารไดเปนระยะเวลานาน การใหโภชนบําบัดควรเริ่มตน
อยางชา ๆ ในปริมาณนอย ๆ และคอย ๆ เพิ่ม เพื่อปองกันการเกิดภาวะ Refeeding syndrome
3. ในคนไขมะเร็งที่ไมมีขอจํากัดในการเคลื่อนไหวรางกาย แนะนําใหเพิ่ มการมีกิจกรรมทางกาย
โดยเฉพาะการออกกําลังกายแบบใชแรงตาน (Resistance exercise) เพื่อกระตุนการสรางมวล
กลามเนื้อและคงสภาพความแข็งแรงของรางกาย
4. ในคนไขมะเร็งที่ผานการรักษาเรียบรอยแลว (Cancer survivor) คําแนะนําคือใหรักษาน้ําหนัก
ตัวใหอยูในระดับปกติ (ดัชนีมวลกายปกติ) มีกิจกรรมทางกายเปนประจํา และบริโภคอาหารที่ดี
ตอสุขภาพ (เนนการบริโภคผักผลไม ธัญพืชไมขัดสี จํากัดการบริโภคไขมันอิ่มตัว เนื้อแดง และ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล)
สําหรับคนไขมะเร็งที่ ไม สามารถบริโภคอาหารทางปากได เพียงพอ (ได รับพลังงานนอ ยกว า
60% ของความตองการพลังงานตอวันมากกวา 10 วันขึ้นไป) คําแนะนําไดระบุวาควรใหอาหารทางสาย
ใหอาหาร โดยเฉพาะกรณี ที่คนไขมีกอนมะเร็งบริเวณศีรษะและลําคอ หรือมีแผลในปากที่รุนแรงมาก
(Severe mucositis) จนสงผลกระทบตอการกลืน ในกรณีที่คนไขไมสามารถรับอาหารทางสายใหอาหาร
ไดเพียงพอ ควรพิจารณาใหอาหารทางหลอดเลือดดํา โดยเฉพาะในกรณีที่คนไขมีภาวะทุพโภชนาการ
ปที่ 39 ฉบับที่ 1-3 มกราคม-ธันวาคม 2562
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แลว และไมสามารถรับอาหารทางสายใหอาหารไดเปนระยะเวลามากกวา 1 สัปดาห อยางไรก็ตามหาก
คนไขสามารถบริโภคอาหารทางปาก หรือรับอาหารทางสายใหอาหารได ไมควรใหอาหารทางหลอด
เลือดดํา เพราะประโยชนที่ไดรับไมชัดเจน และยังอาจสงผลใหเกิดภาวะแทรกซอนที่เพิ่มขึ้นดวย
ปญหาที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารในคนไขมะเร็ง
มีก ารศึ กษาในคนไขมะเร็งที่ เข ารับการรัก ษาตัวในโรงพยาบาลจุฬ าลงกรณ สภากาชาดไทย
พบวาคนไขมะเร็งจํานวนมากมีความเชื่อที่เกี่ยวของกับการบริโภคอาหารที่ไมถูกตอง โดยมากมักจะเปน
การหลีกเลี่ยง/งดการบริโภคอาหาร โดยเฉพาะอาหารที่ใหโปรตีน เนื่องจากมีความหวาดกลัววาจะเปน
การกระตุนใหมะเร็งเติบโตและแพรกระจายอยางรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีความเชื่อเกี่ยวกับการเสริม
วิตามินและแรธาตุในปริมาณที่สูง เพื่อชวยรักษามะเร็ง โดยเฉพาะวิตามินซีและเบตาแคโรทีน ซึ่งเปน
ความเชื่อที่ไมถูกตอง และอาจสงเสริมใหเกิดภาวะทุพโภชนาการมากยิ่งขึ้น (ทั้งจากการหลีกเลี่ยงการ
บริโภคอาหารที่เปนแหลงของสารอาหารที่ดี และการใชผลิตภัณฑเสริมอาหารในปริมาณมากจนสงผล
กระทบตอปริมาณอาหารที่บริโภคได)
ขอ เท็ จจริงคือ การบริโภคอาหารให เหมาะสมกั บสภาวะของโรคมะเร็ง ไม ได ทําให อั ต ราการ
แพร ก ระจายของโรคมะเร็ ง เร็ ว ขึ้ น และการงดการบริ โ ภคอาหารก็ ไ ม ไ ด ทํ าให ก ารแพร ก ระจายของ
โรคมะเร็งชาลงอยางชัดเจน รวมถึงการเสริมวิตามิน แรธาตุ หรือสารตานอนุมูลอิสระอื่น ๆ ระหวางการ
รักษาโรคมะเร็ง ยังไมมีขอมูลชัดเจนวาชวยใหผลลัพธทางคลินิกดีขึ้น และในหลาย ๆ กรณีอาจเปนการ
กระตุนใหโรคมะเร็งมีความรุนแรงมากขึ้นดวย (เชนกรณีของการเสริมเบตาแคโรทีนในคนไขที่มีความ
เสี่ยงสูงในการเกิดมะเร็งปอด เชนกลุมผูที่สูบบุหรี่จัด เปนตน) ดังนั้นการเสริมสารอาหาร ควรพิจารณา
เปนรายบุคคล และอยูภายใตการดูแลของแพทยและบุคลากรทางการแพทย โดยใหการเสริมสารอาหาร
เมื่อพิจารณาแลวพบวามีภาวะขาดหรือเสี่ยงตอการขาดสารอาหารเทานั้น
กองทุ น วิ จั ย มะเร็ ง โลก (World Cancer Research Fund; WCRF) ได ตี พิ ม พ ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ความสัมพันธของการบริโภคอาหารและวิถีชีวิตอื่น ๆ กับการเกิดโรคมะเร็ง รวมถึงไดตีพิมพขอแนะนํา
10 ขอเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง นักกําหนดอาหาร/นักโภชนาการ สามารถใชขอมูล
เหลานี้ในการแนะนําคนไขมะเร็งอยางถูกตอง โดยขอมูลสามารถดาวนโหลดไดที่ https://www.wcrf.org/
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งานโภชนาการ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ
คชผล ไกรแสงศรี
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ
วิสัยทัศน (Vision) ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ เปนองคกรชั้นนําในดานการดูแลสุขภาพผูตองขัง
พันธกิจ (Mission) ผูตองขังไดรับการดูแลแบบองครวมตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพและสอดคลองกับ
นโยบายของกรมราชทัณฑ
งานโภชนาการ ในบริบทเรือนจําจะเรียกวา “สูทกรรม” เปนหนึ่งในหนวยงานของทัณ ฑสถาน
โรงพยาบาลราชทัณฑ ประกอบดวยเจาหนาที่ 4 คน ขาราชการ 2 คน ลูกจางประจํา 1 คนและลูกจาง
ชั่วคราว 1 คน และผูประกอบอาหารทั้งหมดเปนผูตองขังที่ผานเกณฑการคัดเลือกจากฝายทัณฑวิทยา
ทั้งหมด 9 คน เกณฑ ที่ใชคั ด เลือ กผู ต องขังที่ปฏิบัติงานในสูทกรรมนั้นไดแ ก 1.เปนนักโทษเด็ด ขาด
ชั้นกลางขึ้นไป 2.จํามาแลว 1 ใน 4 ของกําหนดโทษและเหลือจําตอไปอีกไมเกิน 3 ป 6 เดือน 3. อายุ 18
ปขึ้นไป 4. ไมใชคูคดี จากเกณฑดังกลาวพบวา เกณฑที่ใชคัดเลือกนั้นไมมีการคัดเลือกจากทักษะในการ
ประกอบอาหาร และวุฒิการศึกษา อีกทั้ งจากเกณฑกําหนดโทษที่คอนขางต่ําทําใหพ บปญ หาในการ
เปลี่ยนผูประกอบอาหารบอยครั้ง อายุงานในสูทกรรมอยูระหวาง 6 เดือนถึง 2 ป ดังนั้นการปฏิบัติงานใน
งานโภชนาการนั้นจะตองเปนระบบ เพื่อใหการทํางานที่งายสําหรับการปรับเปลี่ยนผูปฏิบัติงาน
เนื่ อ งจากเป นทั ณ ฑสถาน/เรือ นจํา จึงมีเวลาเป ด -ปด ผูตอ งขัง งานโภชนาการจึงมีระบบการ
บริ ก ารอาหารแตกต างจากโรงพยาบาลทั่ ว ไป โดยแบ ง เป น 3 มื้ อ ได แ ก มื้ อ เช า เวลา 7.30 น. มื้ อ
กลางวัน 10.30 น. และมื้อเย็น 14.30 น. การผลิตอาหารในงานโภชนาการของทัณฑสถานโรงพยาบาล
ราชทั ณ ฑ ไดแ ก อาหารธรรมดา อาหารเฉพาะโรค อาหารออ น อาหารเหลว และอาหารทางสายให
อาหาร บริการอาหารใหกับผูปวยทั้งหมดเฉลี่ย 400 คนตอวัน แบงเปนอาหารเฉพาะโรค 80 – 100 คน
อาหารอ อ น 15 – 20 คน และอาหารให ท างสาย จํ านวน 8 – 13 คน ระบบการบริ ก ารอาหารมี ทั้ ง
2 ระบบ โดย อาหารธรรมดาจะเป น การบริ ก ารแบบ Decentralized system ส ว นอาหารอ อ น
อาหารเหลว อาหารเฉพาะโรคและอาหารทางสายใหอาหารจะเปนการบริการแบบ Centralized system
การบริการอาหารเฉพาะโรคจะมีการคํานวณสัดสวนของอาหารแตละรายการอาหารโดยเฉพาะ
การวัดปริมาณโซเดียมในอาหาร มีการคํานวณปริมาณโซเดียมจากวัตถุดิบตางๆ รวมถึงการปรุงดวยน้ํา
ซอสเฉพาะโรคที่ผานการคํานวณโซเดียมของทางโรงพยาบาลราชทัณฑและตรวจสอบโดยเครื่องมือวัด
ปริมาณโซเดียมในอาหาร มีการตรวจสอบความถูกตองของถาดอาหารเฉพาะโรคโดยเจาหนาที่ทุกถาด
อาหารและมีการกํากับบัตรอาหาร (Diet slip) ของผูปวยแตละคน ซึ่งในบัตรอาหารเพื่อความสะดวกตอ
ผูปฏิบัติงาน ในกรณีที่เปนผูสูงอายุ หรือชาวตางชาติที่ไมสามารถอานภาษาไทยออก ดังนั้นจึงมีการใช
สัญลักษณเปนรูปภาพในการระบุขอจํากัดของอาหาร และสีของปากกาเนนขอความในการระบุหอผูปวย
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อาหารทางสายใหอาหาร เลือกใชเปนอาหารทางการแพทย เนื่องจากผูปฏิบัติงานเปนผูตองขัง
ทั้งหมด การเลือกใชอาหารทางการแพทยจึงลดความเสี่ยงดานการปนเปอนและลดความเสี่ยงในดาน
การจัดเก็บอาหารในอุณหภูมิที่เหมาะสม อีกทั้งหากมีคําสั่งแพทยในดานการปรับสูตรอาหารตางๆ มีเวย
โปรตีนผง และมอลโตเด็กซตรินในการปรับสูตร และมีการใชถุงและสายใหอาหารในการใหอาหารแก
ผูปวย
อาหารเหลว มีการบริการทั้งเหลวใส ไดแก น้ําหวาน ซุ ปใส(มอลโตเด็ กซต ริน) และเหลวข น
ไดแก โอวัลติน นมพรองมันเนย นมถั่วเหลือง และโจกปน มีการปรับสูตรตางๆในการเสริมอาหารให
ผูปวย เชน นมเพิ่มเวยโปรตีน (ผสมโอวัลตินและเวยโปรตีน) น้ําซุปใสดื่มแทนน้ําเปลาเพื่อเพิ่มพลังงาน
ใหกับผูปวยที่รับประทานอาหารไดนอย (มอลโตเด็กซตรินผสมน้ําหวาน) เปนตน
การบริการอาหารของงานโภชนาการ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ ใหการบริการอาหาร
เทียบเทาฝายโภชนาการโรงพยาบาลตางๆ แตภายใตขอจํากัดของงบประมาณจากกรมราชทัณฑที่จาย
งบประมาณอาหารใหกับผูตองขัง ในปงบประมาณ 2561 ได 55 บาท/คน/วัน หักลบจากคาเชื้อเพลิง
(แกส) คาขาวสาร และผานการประมูล E-bidding เหลืองบประมาณสําหรับคาอาหารดิบและเครื่องปรุง
35.26 บาท/คน/วั น ดั งนั้ น การบริ ก ารอาหารทุ ก อย างอยู ภ ายใต งบประมาณเพี ยง 35.26 บาท สิ่ ง ที่
ผูตองขังจะไดรับบริการดานอาหาร ไดแก รายการอาหารเพียง 1 ชนิดตอมื้ออาหารและมีผลไมอยาง
นอย 1 ชนิดตอวัน ผลไมไดแก แอปเปล สม ฝรั่ง กลวย เปนตน และในบางวันจะมีขนมหวานควบคูกับ
ผลไม ไดแก ลอดชอง รวมมิตร สาคูเปยกขาวโพด เฉากวย เปนตน โดยมื้อเชาจะเปนขาวตมเครื่อง/
ขาวตม+กับขาว มื้อกลางวันและมื้อเย็น เปนขาวสวย ในบางมื้อจะเปนกวยเตี๋ยว โดยขาวจะมีการหุงเปน
ถวยเนื่องจากงายตอการกําหนดปริมาณในการหุงตอจํานวนผูตองขัง และการแบงขาวใหผูตองขังในแต
ละหอผู ปว ย และที่ สํ าคั ญ สามารถประยุก ตใชในดานโภชนบําบัด เชน การกําหนดปริมาณขาว-แป ง
สําหรับผูปวยที่ตองจํากัด หรือสะดวกในการ calories count
ดานการใหโภชนบําบัด มีการเยี่ยมประเมินภาวะโภชนาการผูปวย โดยใชแบบคัดกรองภาวะ
โภชนาการ โดยสมาคมผูให อ าหารทางหลอดเลือดดําและทางเดินอาหารแหงประเทศไทย และแบบ
ประเมิ น ภาวะโภชนาการ Nutrition alert form (NAF) ในการให โ ภชนบํ า บั ด เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ
แผนการรักษาของแพทย และทํางานรวมกับสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผูตองขังใหมีภาวะโภชนาการที่ดี
ขึ้นและสามารถพนโทษกลับคืนสูสังคมอยางมีคุณภาพชีวิตที่ดีตอไป

182

Vol. 39, No. 1-3 January-December 2019

Journal of Thai Dietetic Association

ปที่ 39 ฉบับที่ 1-3 มกราคม-ธันวาคม 2562

วารสารสมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย 183

184

Vol. 39, No. 1-3 January-December 2019

Journal of Thai Dietetic Association

ปที่ 39 ฉบับที่ 1-3 มกราคม-ธันวาคม 2562

วารสารสมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย 185

186

Vol. 39, No. 1-3 January-December 2019

Journal of Thai Dietetic Association

ปที่ 39 ฉบับที่ 1-3 มกราคม-ธันวาคม 2562

วารสารสมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย 187

188

Vol. 39, No. 1-3 January-December 2019

Journal of Thai Dietetic Association

ปที่ 39 ฉบับที่ 1-3 มกราคม-ธันวาคม 2562

วารสารสมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย 189

190

Vol. 39, No. 1-3 January-December 2019

Journal of Thai Dietetic Association

ปที่ 39 ฉบับที่ 1-3 มกราคม-ธันวาคม 2562

วารสารสมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย 191

192

Vol. 39, No. 1-3 January-December 2019

Journal of Thai Dietetic Association

ปที่ 39 ฉบับที่ 1-3 มกราคม-ธันวาคม 2562

วารสารสมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย 193

194

Vol. 39, No. 1-3 January-December 2019

Journal of Thai Dietetic Association

ปที่ 39 ฉบับที่ 1-3 มกราคม-ธันวาคม 2562

วารสารสมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย 195

196

Vol. 39, No. 1-3 January-December 2019

Journal of Thai Dietetic Association

ปที่ 39 ฉบับที่ 1-3 มกราคม-ธันวาคม 2562

วารสารสมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย 197

198

Vol. 39, No. 1-3 January-December 2019

Journal of Thai Dietetic Association

ปที่ 39 ฉบับที่ 1-3 มกราคม-ธันวาคม 2562

วารสารสมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย 199

200

Vol. 39, No. 1-3 January-December 2019

Journal of Thai Dietetic Association

ปที่ 39 ฉบับที่ 1-3 มกราคม-ธันวาคม 2562

วารสารสมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย 201

202

Vol. 39, No. 1-3 January-December 2019

Journal of Thai Dietetic Association

ปที่ 39 ฉบับที่ 1-3 มกราคม-ธันวาคม 2562

วารสารสมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย 203

204

Vol. 39, No. 1-3 January-December 2019

Journal of Thai Dietetic Association

ปที่ 39 ฉบับที่ 1-3 มกราคม-ธันวาคม 2562

วารสารสมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย 205

206

Vol. 39, No. 1-3 January-December 2019

Journal of Thai Dietetic Association

ปที่ 39 ฉบับที่ 1-3 มกราคม-ธันวาคม 2562

วารสารสมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย 207

208

Vol. 39, No. 1-3 January-December 2019

Journal of Thai Dietetic Association

ปที่ 39 ฉบับที่ 1-3 มกราคม-ธันวาคม 2562

วารสารสมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย 209

210

Vol. 39, No. 1-3 January-December 2019

Journal of Thai Dietetic Association

ปที่ 39 ฉบับที่ 1-3 มกราคม-ธันวาคม 2562

วารสารสมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย 211

212

Vol. 39, No. 1-3 January-December 2019

Journal of Thai Dietetic Association

ปที่ 39 ฉบับที่ 1-3 มกราคม-ธันวาคม 2562

วารสารสมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย 213

214

Vol. 39, No. 1-3 January-December 2019

Journal of Thai Dietetic Association

ปที่ 39 ฉบับที่ 1-3 มกราคม-ธันวาคม 2562

วารสารสมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย 215

216

Vol. 39, No. 1-3 January-December 2019

Journal of Thai Dietetic Association

การจัดบริการอาหารในโรงเรียนนานาชาติ
School Nutrition and Food Service in International School
จิรประภา บุญปาน
โรงเรียนบางกอกพัฒนา
โรงเรียนมีบทบาทสําคัญในการสรางโอกาสใหกับเด็กนักเรียนไดเลือกตัวเลือกในการรับประทาน
อาหารที่ดีตอสุขภาพของตนเอง ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาลักษณะนิสัยการรับประทานอาหารที่ดีและยัง
สอนใหพวกเขารูจักวิธีการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพของตน สิ่งแวดลอมทางโภชนาการในโรงเรียน
จึงสําคัญอยางมากในการเรียนรู รายงานยืนยันวาการปรับปรุงคุณภาพอาหารกลางวันจะชวยเด็กพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรูและนําไปสูก ารมีผลการเรียนที่ดีขึ้นของนักเรียน ดวยงบประมาณที่จํากัดของ
โรงเรีย นในไทยอาจทํ าให ก ารจั ด สภาพแวดลอ มและจัด จางบุ ค ลากรเฉพาะทางให มี ส ภาพแวดลอ ม
ดังกลาวเปนไปไดยากลําบาก ในลักษณะของโรงเรียนนานาชาติไดรับงบประมาณโดยตรงโดยไมไดผาน
หน ว ยงานใดจึ ง สามารถแบ ง สรรป น ส ว นงบประมาณให เ กิ ด การดํ า เนิ น งานทางด า นสุ ข ภาวะและ
โภชนาการในโรงเรียนไดมากกวา และสามารถรับนักโภชนาการ/นักกําหนดอาหารประจําโรงเรียนเพื่อ
ดูแลมาตรฐานอาหารกลางวัน ขนมและเครื่องดื่มในโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งนักโภชนาการ
โรงเรียนจะคอยดูแลดานอาหารโดยเฉพาะและสื่อสารทางดานโภชนาการกับนักเรียน ครูและผูปกครอง
โดยหนาที่นั้นจะตองดูแลครอบคลุมทั้งอาหารกลางวัน อาหารวาง ขนมและเครื่องดื่มทั้งหมดที่ขายใน
โรงเรียน การมีมาตรฐาน การใหคะแนนขนมและเครื่องดื่มที่ขายในโรงเรียนจะสามารถเปนเครื่องมือใน
การประเมิ นเบื้องตนวาอาหารดังกลาวเหมาะสมที่ จะนํามาขายหรือไม ทั้งนี้ห นาที่ การดูแลมาตรฐาน
อาหารกลางวันยังตองคํานึงถึงคุณคาทางโภชนาการ เมนูอาหารนานาชาติ สี รสชาด และความหลาย
หลาย ความตองการอาหารของกลุมเด็กที่มีความตองการจําเพาะเชน การรับประทานอาหารมังสะวิรัติ
การแพอาหารในเด็ก เปนตน นอกเหนือจากงานทางดานอาหาร บทบาทของนักโภชนาการในโรงเรียน
จะต อ งทํ างานรว มกั บ นั ก เรีย น ครูแ ละผู ปกครอง ตัว แทนนั ก เรียนจะเปน ผูรับฟ ง และหารือ ข อ สรุป ที่
นั ก เรี ย นส ว นรวมแสดงความคิ ด เห็ น ต อ การจั ด บริ ก ารอาหารในโรงเรี ย นแล ว จึ ง มานํ า เสนอต อ นั ก
โภชนาการหรือผูจัดการอาหาร ครูและผูปกครองจะเปนผูที่อยูใกลชิดกับนักเรียนมากที่สุด ซึ่งสามารถให
ความคิ ด เห็ น ข อ เสนอแนะคํ าแนะนํ าเพื่ อ ให นัก โภชนาการนํ าไปพิ จารณาปรับปรุงการจั ด มาตรฐาน
อาหารในโรงเรียนใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของนักเรียน
ทั้งนี้บทบาทหนาที่ของนักโภชนาการในโรงเรียนยังเปนที่นาสนใจกับนักเรียนที่กําลังจะศึกษาตอ
ในระดับอุดมศึกษา จึงสามารถใหคําแนะนําดานการศึกษาตอกับนักเรียนที่มีความสนใจวิชาชีพทางดาน
โภชนาการได อี ก ด ว ย สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ สุ ด ในเป า หมายของการเป น นั ก โภชนาการในโรงเรี ย นคื อ สร า ง
สิ่งแวดลอมทางโภชนาการ สงเสริมใหเกิดลักษณะนิสัยการรับประทานอาหารที่ดีของนักเรียนในระยะ
ยาว
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ครัวฮาลาลสูชุมชน
นิตยา กิจชอบ
โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มีการพัฒนาองคกรภายใตมาตรฐาน GREEN &
CLEAN Hospital ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุ ข โดยได เริ่ ม พั ฒ นา GREEN & CLEAN ใน
องคกร และตอยอดไปสูชุมชนจนไดรับรางวัลดีมากในระดับจังหวัดและเปนตนแบบการดําเนินงาน ของ
เขตสุขภาพที่ 12 สงผลใหเปนแหลงศึกษาดูงานใหกับโรงพยาบาลตางๆทั้งในและนอกจังหวัด
N: Nutrition เป นหนึ่งในการดําเนินงาน GREEN ซึ่ งงานโภชนาการมี หน าที่จัด บริการอาหาร
ใหกับผูปวยที่พักคางคืนในโรงพยาบาล โดยมีการพัฒนาโรงครัวตามมาตรฐานการจัดสุขาภิบาลอาหาร
ในโรงพยาบาล ใหมีความสะอาด ปลอดภั ยและควบคุมลักษณะของสถานที่ อาหาร ภาชนะอุปกรณ
บุคลากรตามมาตรฐาน สุขาภิบาลอาหาร 30 ขอ ของกรมอนามัย รวมถึงการพัฒนามาตรฐาน HALAL
และ มาตรฐาน HAL-Q ตามบริบทของพื้นที่ เพื่อสรางความเชื่อมั่นแกประชาชนมุสลิมใหมีความเชื่อมั่น
ในอาหารที่ไดรับ จนเปนตนแบบดานสุขาภิบาลอาหารและครัวมาตรฐานฮาลาลทั้งในระดับจังหวัดและ
ระดับเขต และมีแนวคิดตอยอดมาตรฐานครัวโรงพยาบาลสูชุมชน
จากการลงนิเทศมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กรวมกับฝายเวช
ปฏิบัติครอบครัวและชุมชน พบวาโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ที่
มีครัวประกอบอาหาร จํานวนโรงเรียน 24 แหงและศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน13 แหง ไมผานมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหารตามเกณฑจากกรมอนามัยและมาตรฐานครัวฮาลาลจากคณะกรรมการอิสลามประจํา
จังหวัดตามบริบทของพื้นที่ ซึ่งอาจสงตอภาวะโภชนาการและสุขภาวะที่ดีของเด็กวัยเรียน เพิ่มโอกาส
การเกิ ด โรคระบาดจากระบบทางเดิ นอาหารในชุ มชนได จากการสอบถาม ผู บริห ารและ บุ ค ลากรที่
เกี่ยวของในโรงเรียน ปญหาที่พบคือ ขาดความรูความเขาใจในการดําเนินงานตามมาตรฐานสุขาภิบาล
อาหารและมาตรฐานครัวฮาลาลในโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให เ ด็ ก วั ย เรี ย นมี ภ าวะโภชนาการและสุ ข ภาวะที่ ดี ล ดโอกาสเสี่ ย งการเกิ ด โรค
โดยเฉพาะโรคระบาดจากระบบทางเดินอาหารในโรงเรียน และเพื่อเปนการขยายเครือขายมาตรฐาน
สุ ข าภิ บ าลอาหารและมาตรฐานครั ว ฮาลาลต น แบบจากครั ว โรงพยาบาลสู ชุ ม ชน งานโภชนาการ
โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาจึงไดมีแนวคิดการพัฒนามาตรฐานครัวโรงพยาบาลสูครัว
โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอยี่งอขึ้น
วัตถุประสงค เพื่อขยายเครือขายมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและมาตรฐานครัวฮาลาลจากจาก
ครัว โรงพยาบาลสู ชุ มชน โดยใช ก ระบวนการพั ฒ นาครัว โรงเรียนต นแบบในเขตอํ าเภอยี่ งอ ภายใต
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและมาตรฐานครัวฮาลาล
จากการลงพื้นที่ประเมินครัวโรงเรียนประถมศึกษาจํานวน 23 แหง ครัวโรงเรียนมัธยมศึกษา 1
แหง รวม 24 แหง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 13 แหงในเขตอําเภอยี่งอโดยใชมาตรฐานสุขาภิบาล
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อาหาร 30 ขอ ของกรมอนามัยและมาตรฐานครัวฮาลาลจากคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด พบวา
ทุกแหงไมผานมาตรฐาน ดังนั้นเพื่อเปนการขยายเครือขายมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและมาตรฐานครัว
ฮาลาลจากครัวโรงพยาบาลซึ่งเปนตนแบบสูชุมชน โดยมีกลุมเปาหมายแรกเปนโรงเรียนและศูนยพัฒนา
เด็กเล็กที่มีการประกอบอาหารในเขตอําเภอยี่งอ ซึ่งสงผลโดยตรงตอภาวะโภชนาการและสุขภาวะที่ดี
ของเด็กวัยเรียน ลดโอกาสการเกิดโรคระบาดจากระบบทางเดินอาหารในชุมชนได โดยเริ่มดวยการขาย
ความคิดเพื่อคุณภาพอาหารที่สะอาดปลอดภัยและถูกตองตามหลักบัญญัติของศาสนาอิสลาม ในเด็ก
นักเรียนใหแกผูบริหารโรงเรียนทั้ง 24 แหง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 13 แหงโดยผานกระบวนการ
6 กระบวนการคือ เรียนรู (Learning) เชิญชวน (invite) แนะนํา (recommend) ติดตาม (follow) ประเมิน
(evaluate) และรับรอง (certificate)
ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมและภาพประกอบนวัตกรรม
กระบวนการที่ 1 : เรียนรู (learning) เปนการชี้แจงและใหความรูเกี่ยวกับการดําเนินการ
ตามมาตรฐานโดยเชิ ญ ผู บริห ารโรงเรียน ครูรับผิ ด ชอบโรงครัว โรงเรียนประชุ มเพื่ อ ให
ความรูการพัฒนามาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและมาตรฐานครัวฮาลาล และเยี่ยมชมครัว
ต น แบบของโรงพยาบาลเพื่ อ การพั ฒ นา “ต น แบบครั ว โรงพยาบาลสู ค รั ว โรงเรี ย น”
เปาหมายโรงเรียนในอําเภอยี่งอจํานวน 24 แหง
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กระบวนการที่ 2 : เชิญ ชวน (invite) เชิญ ชวนเขารวมกิจกรรมการการพัฒนามาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหาร ตนแบบครัวโรงพยาบาลสูครัวโรงเรียนตามบริบทของพื้นที่

กระบวนการที่ 3 : แนะนํ า (recommend) ที ม ลงพื้ น ที่ เ พื่ อ แนะนํ า การพั ฒ นาตาม
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและมาตรฐานครัวฮาลาลใหแกโรงเรียนที่เขารวมโครงการ
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กระบวนการที่ 4 : ติดตาม (follow) การติดตามผลการดําเนินการพัฒนางาน
ครัวโรงเรียนบานกําปงปแซ

ครัวโรงเรียนบานนากอ
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โรงเรียนบานลูโบะดาโตะ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอัลหูดา

กระบวนการที่ 5 : ประเมิ น (evaluate) การประเมินผลและรับรองมาตรฐานโดยศูนย
วิ ท ยาศาสตร ฮ าลาลมหาวิ ท ยาลั ย จุ ฬ าลงกรณ คณะกรรมการอิ ส ลามประจํ า จั ง หวั ด และ
ผูรับผิดชอบสุขาภิบาลอาหารและนักโภชนาการโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
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กระบวนการที่ 6 : รับรองผล (certificate) มอบปายรับรองการดําเนินงานผานตามมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหาร และหนังสือรับรองมาตรฐานครัวฮาลาล

ผลลัพธจากการดําเนินงานตั้งแตป 2559 ถึง 2562 ดังกลาวสามารถเกิดครัวโรงเรียนตนแบบ
ตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสูมาตรฐานครัวฮาลาล ในโรงเรียนจํานวน 17 แหง และศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กจํานวน 4 แหงในอําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เปนการสงเสริมใหกับหนวยงาน องคกร หรือภาคสวน
อื่นที่เกี่ยวของในดานการจัดการสุขาภิบาลอาหารสามารถนําไปปรับใชและพัฒนาตอยอดได
องคกรและสังคม จําเปนตองมีการพัฒนามาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ตนแบบครัวโรงพยาบาลสู
ครัวโรงเรียนและศู นยพัฒ นาเด็ กเล็กตามบริบทของพื้ น เพื่อเปน Role Model ในการขยายมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหารสูโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอรวมทั้งการขยายสูรานอาหารในชุมชนตอไป
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนในชุมชนไดรับอาหารสะอาด ปลอดภัย สงผลตอภาวะโภชนาการ
และสุขภาวะทีด่ ีของประชาชนในชุมชนทุกกลุมวัย
ประโยชนและผลลัพธของการพัฒนาครั้งนี้
ระดับองคกร : นวัตกรรม การพัฒนามาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ตนแบบครัวโรงพยาบาลสูครัว
โรงเรียนตามบริบทของพื้นที่เปนนวัตกรรมดานกระบวนการที่สามารถเปนตนแบบใหหนวยงานอื่นๆทั้ง
ในหนวยงานสาธารณสุขและหนวยงานกระทรวงอื่นที่เกี่ยวของไดและสามารถขยายผลสูชุมชนไดอยาง
เป น รู ป ธรรม เกิ ด ความพึ ง พอใจในผู รับ ผลงานทั้ ง ในส ว นของผู บ ริห ารโรงเรีย น ผู ป ระกอบอาหาร
นักเรียนผูบริโภค ผูปกครองและชุมชน
ระดั บ สั งคม : ผลเกิ ด ผลลั พ ธ ทางตรงคือ เด็ก นั ก เรียนในโรงเรีย นที่ ผ านมาตรฐานสุ ข าภิ บ าล
อาหารและผานการรับรองมาตรฐานครัวฮาลาลไดรับอาหารที่สะอาด ปลอดภัยมีคุณภาพและถูกตองตาม
หลักศาสนา
ผลลัพธทางออมคือโรงเรียนผานมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและผานการรับรองมาตรฐานครัวฮา
ลาลซึ่งเปนมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ตามวิถีมุสลิม
232
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การสรางรหัส QR
(QR CODE GENERATION)
วิภาวี ศรีคําภา
โรงพยาบาลเลิดสิน
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทในทุ กองคกรทั้ งภาครัฐและภาคเอกชน โดยรัฐบาล ให
ความสํ า คั ญ กั บ การนํ าเทคโนโลยี ม าปรั บ ใช ใ นการปฏิ บั ติ ง านของส ว นราชการ ตามกรอบแนวคิ ด
Thailand 4.0 ทําใหแตละหนวยงานมีการนํานวัตกรรมเขามาปรับใชในการทํ างานมากขึ้น ซึ่งปจจุบัน
เทคโนโลยี QR Code เปนเทคโนโลยีหนึ่งที่มีการนํามาใชในองคกรตางๆ แพรหลายมากขึ้น เนื่องจาก
เปนรหัสที่มีการอานอยางรวดเร็วและ สามารถเก็บความจุไดมากกวาเมื่อเทียบกับบารโคดมาตรฐานใน
ปจจุบัน กลายเปนที่นิยมในทั่วโลกและในประเทศไทย ทั้งในองคกรดานธุรกรรมทางการเงิน การสื่อสาร
และการศึกษา เพื่อเปนชองทางในการรับขอมูลขาวสารดานตาง ๆ ขององคกร
QR Code คือ
รหัสคิวอารเปนบารโคด ประเภทบารโคดเมทริกซ หรือบารโคดสองมิติ สีดําจุดสี่เหลี่ยมเรียงตัว
กัน อยูในตารางสี่เหลี่ยมบนพื้นสีขาว QR Code (คิวอาร โคด) ยอมาจาก Quick Response (ควิ๊ก เรส
ปอน) หมายถึง “การตอบสนองที่รวดเร็ว” มีตนกําเนิดจากประเทศญี่ปุน ถูกคิดคนขึ้นเมื่อป ค.ศ.1994
โดยบริษัท Denso-Wave (เดนโซ-เวฟ) คุณสมบัติของ QR Code คือ เปนสัญลักษณแทนขอมูลตางๆ ที่
มีการตอบสนองที่รวดเร็ว ซึ่งสวนใหญนํามาใชกับสินคา, สื่อโฆษณาตางๆ เพื่อใหขอมูลเพิ่มเติม หรือจะ
เปน URL (ยูอารแอล) เวปไซต
หลักการทํางานของ QR Code
มี ห ลั ก การทํ า งานคล า ย ๆ กั บ Barcode ที่ อ ยู บ นกล อ งหรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ทั่ ว ไป แต ก ารอ า น
Barcode จะตองใชเครื่องสแกนยิงเลเซอร จากนั้นเครื่องสแกนก็ จะแปลง Barcode เปนขอมูลสินคาชิ้น
นั้นๆ สวนการอาน QR Code นั้นสะดวกกวา สามารถอานรหัสไดโดยการสแกน QR Code ผานอุปกรณ
เครื่องอาน QR Code หรือผานโทรศัพท สมารทโฟน (Smart phone) ที่มีกลองและติดตั้งแอพพลิเคชั่น
สําหรับ การถอดรหั ส QR Code เช น QR Code Reader เป น ต น เพื่ อ ใช ถ ายภาพ QR Code จากนั้ น
โปรแกรมจะประมวลผล QR Code เปนขอมู ลตนฉบับ เชน ชื่อเว็บไซต เบอรโทรศัพท หรือขอความ
เปนตน แสดงผลบนโทรศัพทมือถือไดโดยตรง
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ประโยชนของ QR Code
ปจจุบันสามารถใชงาน QR Code ไดหลากหลายรูปแบบ เชน ใชแปลง URL หรือชื่อเว็บเพจที่
ยาว หรือยากตอการจดจําในรูปแบบภาพ เมื่อถายภาพ QR Code ดังกลาวแทนการพิมพ URL ดวย
สมารทโฟนก็ จะเชื่อมตอเขาสูหนาเว็บไซตนั้นๆ ไดทันที หรือการเก็บบันทึกขอมูลชื่อ เบอรโทรศัพท
อีเมล บนนามบัตรลงใน โทรศัพทมือถือ จากเดิมที่ตองพิ มพ ขอมูล ก็เปลี่ยนมาเปนการถายภาพ QR
Code แล ว ข อ มู ล ก็ จ ะบั น ทึ ก ลงใน โทรศั พ ท ไ ด ทั น ที มี ก ารนํ า QR Code ไปใช ในการในการเข า ถึ ง
แบบสอบถามตางๆผาน Google Form เอกสารบรรยายในการประชุมตางๆ อยางกวางขวาง นอกจากนี้
QR Code ยังสามารถสแกนเพื่อชําระเงินไดดวยซึ่งถือเปนการชําระเงินในรูปแบบใหมอีกดวย
ความจุขอมูลคิวอารโคด
ตัวเลขอยางเดียว
มากสุด 7,089 ตัวอักษร
ตัวอักษร ผสม ตัวเลข มากสุด 4,296 ตัวอักษร
ไบนารี (8 บิต)
มากสุด 2,953 ไบต
คันจิ/คะนะ
Max. 1,817 ตัวอักษร
องคประกอบการสราง QR Code ดวย Google Apps
1. สมัครอีเมล Gmail (https://accounts.google.com)
2. โปรแกรมเบราวเซอร Google Chrome
3. สรางแบบฟอรมออนไลนดวย Google Form
4. คัดลอก URL แบบฟอรมออนไลนเพื่อนําไปสราง QR Code แล Short URL ตอไป
วิธีการสราง QR code
สมัครอีเมล Gmail (https://accounts.google.com) สรางบัญชี(account) ของผูใชงาน เพื่อเปน
แหลงเก็บไฟลขอมูลบนคลาวด เชน Google Drive, OneDrive ทีส่ ามารถแชรไฟลได
วิธีการ
1. สรางเอกสารบนคลาวด
1.1 ใหทําการลงชื่อเขาสูระบบบัญชีGoogle Account เพื่อเขาใชบริการของ Google
1.2 เมื่อลงชื่อเขาสูระบบเรียบรอยแลว ใหทําการคลิกเลือกไปที่ “แอป Google” -> คลิก
เลือก “ไดรฟ” เพื่อไปยัง Google Drive ดังภาพ
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การเขาใช Google Drive
1.3 สร างเอกสารบนคลาวด ผ าน Google Drive โดยไปที่ -> ไดรฟ ของฉั น -> เลื อ ก
โฟลเดอรใหม อัปโหลดไฟล หรืออัปโหลดโฟลเดอร แลวทําการอัปโหลดไฟลหรือโฟลเดอร

สรางเอกสารบนคลาวด
2. รับลิงคที่สามารถแชรได
หลังจากนําเอกสารที่ตองการใหดาวนโหลดไปไวในแหลงเก็บไฟลขอมูลบนคลาวดแลว ตั้งคาให
share สําหรับทุกคนที่มีลิงก มีขั้นตอนดังภาพ กรณีใช Google drive ใหทําการคลิกขวาที่ไฟลเอกสาร
แลวเลือกรับลิงคที่สามารถแชรได
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การตั้งคาให share ไฟลเอกสาร

ตั้งคาไฟลการอนุญาตใหใชเอกสาร
จากนั้น ใหกดคัดลอกลิงก ไปใชงาน

การรับลิงกที่สามารถแชรได
ซึ่งเราจะไดลิงกยาวๆ ไวสําหรับดาวนโหลดเอกสาร เมื่อทําการคลิ๊กลิงกหรือคัดลอกลิงกนี้ไปวาง
ที่ URL แล ว เป ด ใช งานในเบราวเซอรก็ จะสามารถดาวน โหลดเอกสารได ทัน ที แ ละได ทุ ก คน โดยไม
จําเปนตอง log in เขา Google และไมจําเปนจะตองมีบัญชี Google
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3. วิธีการทําลิงกใหสั้นลง
ในกรณีที่ตองการเปดไฟลเอกสารดวยคอมพิวเตอร แตวาลิงกยาวไป เราก็จะมาทําใหสั้นลง แต
ยังใชงานไดเหมือนเดิมและใชงานงายขึ้น การทําก็คือคัดลอก ลิงกยาวๆ ไปวางที่เว็บ https://goo.gl/
ดังภาพ โดย
3.1 วางลิงกยาวๆ ดังภาพ
3.2 คลิกปุม SHORTEN URL

จะไดลิงกแบบสั้น ที่สามารถนําไปใชงานไดเหมือนลิงกแบบยาว ใหคลิกที่ปุมสี่เหลี่ยมซอนกัน
เพื่อทําการคัดลอกลิงกนี้สําหรับนําไปใชงาน จากนั้นใหคลิกปุม DONE

4. การสราง QR code
4.1 การสราง QR code ผานเว็บ https://goo.gl/ หลังจากตัดลิงคใหสั้นลง จะปรากฏขอมูลให
คลิก ดังรูปภาพ
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จากนั้นทําการบันทึก QR code หรืออาจจะใชวิธีอื่นๆ ซึ่งในปจจุบัน มีหลายเว็บไซตที่ใหบริการ
การสราง QR code ฟรี เราสามารถเลือ กใชงานได ตามความสะดวก ถ าเราคนหาจาก Google ให ใช
คําวา "QR code generator"
ตัวอยางวิธีการนํา QR code และลิงกแบบสั้นไปใชสําหรับใหดาวนโหลดเอกสาร

https://goo.gl/EYAT8R

วิธีอาน QR Code
1. เปดโปรแกรมอาน QR code บน Facebook, LINE หรือดาวนโหลดโปรแกรมอาน QR code
2. สแกน QR code จากนั้นเครื่องจะเปดเอกสารใหโดยอัตโนมัติ กรณีใชงานคอมพิวเตอร เปด
เบราวเซอรเชน Chrome, Internet Explorer, Firefox ฯลฯพิ มพ หรือคัดลอก URL address
แลว Enter เบราวเซอรก็จะทําการเปดเอกสารโดยอัตโนมัติ
3. ทําการบันทึกเอกสาร
เอกสารอางอิง
ชัชวาลย สุขพรสวรรค. วิธีการสราง QR code เพื่อดาวนโหลดไฟลเอกสาร. ศูนยขอมูลสารสนเทศ
สํานักโรคไมติดตอ.
ชัยณรงค นพศิริ. QR Code และ Short URL เพื่อการบริหารจัดการ สศต. 2561.
ไพรัช บุญรอด. คูมือการปฏิบัติงาน Google Apps for Education. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี.
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กระบวนการใหโภชนบําบัด (Nutrition Care Process)
พันตรีหญิง ดร. กรกต วีรเธียร
ฝายเกียกกาย (งานโภชนาการ) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
กระบวนการใหโภชนบําบัด (Nutrition Care Process) คือ กระบวนการที่นักกําหนดอาหารใช
ในการดูแลผูปวยดานโภชนาการอยางเปนระบบ โดยเนนการดูแลผูปวยแบบรายบุคคล กระบวนการนี้
ประกอบไปดวย 4 ขั้นตอนหลัก คือ การประเมินภาวะโภชนาการ (Nutrition Assessment) การวินิจฉัย
ทางด านโภชนาการ (Nutrition Diagnosis) การใหแ ผนโภชนบํ าบั ด (Nutrition Intervention) และการ
ติดตาม ประเมินผลของแผนโภชนบําบัด (Nutrition Monitoring & Evaluation)

รูปที่ 1: กระบวนการใหโภชนบําบัด (The Nutrition Care Process)

ในทางปฏิ บั ติ ก อ นที่ นั ก กํ าหนดอาหารจะเริ่ม ใช ก ระบวนการให โภชนบํ าบั ด มั ก จะเริ่ม ต น ที่
ขั้นตอน “การคัดกรองภาวะโภชนาการ” (Nutrition Screening) ซึ่งในขั้นตอนนี้ อาจจะดําเนินการโดย
พยาบาล นักกําหนดอาหาร หรือบุคคลากรทางการแพทยอื่น ๆ โดยใชเครื่องมือที่ไมซับซอน และใช
เวลาสั้น เพื่อคนหาวาผูปวยรายใดมีความเสี่ยงตอภาวะทุพโภชนาการ (Malnutrition) ซึ่งหลังจากการคัด
กรองแลว เราจะสามารถจัดลําดับความเรงดวนในการดูแลผูปวยไดอยางเหมาะสม และทันทวงที ซึ่งจาก
หลายการศึกษาพบวา ผูปวยที่ไดรับการคัดกรองความเสี่ยงตอภาวะทุพโภชนาการไดอยางรวดเร็ว และ
ไดรับโภชนบําบัดที่เหมาะสม ทันเวลา ทําใหมีโอกาสฟนตัวไดอยางรวดเร็ว ตอบสนองตอการรักษาจาก
ทีมแพทยไดดี รวมทั้ง ลดระยะเวลาในการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล และลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาลลงอยางชัดเจน
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ในตางประเทศมีการใชเครื่องมือในการคัดกรองความเสี่ยงตอภาวะทุพ โภชนาการหลายแบบ
ยกตัวอยางเชน THE MUST หรือ MST (Malnutrition Screening Tool) ซึ่ งประกอบด วยคําถามสั้น ๆ
เพียง 2 ขอ ที่เกี่ยวของกับการลดลงของน้ําหนักตัว และการลดลงของความอยากอาหาร โดยถาคะแนน
จากการ คั ด กรองมากกวาหรือเท ากั บ 2 คะแนน ก็จะแปลผลไดวาผูปว ยมีค วามเสี่ยงตอ ภาวะทุ พ
โภชนาการ ซึ่งผูปวยจะตองไดรับการประเมินภาวะโภชนาการโดยละเอียดตอไป สําหรับในประเทศไทย
ทางสมาคมผูใหอาหารทางหลอดเลือดดําและทางเดินอาหารแหงประเทศไทย (SPENT) ไดเผยแพรแบบ
คั ด กรองภาวะโภชนาการ โดยประกอบด ว ยคํ า ถาม 4 ข อ ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ ปริ ม าณอาหารที่ ผู ป ว ย
รับประทาน การเปลี่ยนแปลงของน้ําหนักตัว คาดัชนีมวลกาย และภาวะกึ่งวิกฤต – วิกฤตของผูปวย
โดยถาคะแนนจากการคัดกรองมากกวาหรือเทากับ 2 คะแนน ก็จะแปลผลไดวาผูปวยมีความเสี่ยงตอ
ภาวะทุพโภชนาการ ซึ่งผูปวยจะเขาสูกระบวนการใหโภชนบําบัดตอไป ตัวอยางแบบคัดกรองควาเสี่ยง
ตอภาวะทุพโภชนาการ ดังรายละเอียดดานลาง

The Malnutrition Screening Tool (MST)
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ขั้นตอนที่ 1: การประเมินภาวะโภชนาการ
คือ ขั้นตอนแรกของกระบวนการใหโภชนบําบัดที่มีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากเปนขั้นตอนที่
นักกําหนดอาหารจะตองทําการประเมินภาวะโภชนาการของผูปวยโดยละเอียด เพื่อคนหาปญหาดาน
โภชนาการของผูปวยที่มีผลตอโรคหรือระยะของโรคที่ผูปวยเปนอยู ซึ่งการประเมินภาวะโภชนาการนั้น
โดยทั่วไป นักกําหนดอาหารจะยึดหลัก A – B – C – D
A: Anthropometry assessment คือ การวัดสัดสวนรางกายของผูปวย เชน การชั่งน้ําหนักตัว
การวั ดส วนสู ง เส นรอบวงเอว เส น รอบวงสะดพก คาดั ชนีมวลกาย รวมถึงการวัด องค ประกอบของ
รางกาย
B: Biochemistry assessment คือ ขอมูลตาง ๆ จากหองปฏิบัติการไมวาจะเปนผลเลือด เชน
ระดั บน้ํ าตาล ระดั บไขมั น ระดับของแรธาตุ ตาง ๆ ในเลือ ด หรือจะเป นผลป สสาวะ เช น น้ํ าตาลหรือ
โปรตีนที่รั่วมาใหปสสาวะ คาความเปนกรด-ดาง
C: Clinical Sign คื อ อาการแสดงออกที่ เกิ ด ขึ้ น จากการขาดสารอาหารบางชนิ ด หรื อ ความ
ผิดปกติของรางกาย เชน ภาวะโลหิตจางที่เกิดจากการขาดธาตุเหล็ก จะพบวา ผูปวยมีภาวะซีดบริเวณ
เล็บมือ เหงือก หรือ ผิวหนังใตตา หรือ ภาวะบวมในผูปวยโรคไตเรื้อรัง จะพบวา เมื่อใชนิ้วกดที่บริเวณ
หนาแขงผิวหนังจะยุบ บุมลงไป และคางอยูนาน เปนตน
D: Dietary assessment คือ การประเมินรายละเอียดการบริโภคอาหารของผูปวยโดยละเอียด
ซึ่งเครื่องมือ ที่ใชสวนใหญ คือ การจดบันทึก การบริโภคอาหาร 3 วัน (3-day Dietary record) การซั ก
ประวัติการรับประทานอาหารยอนหลัง 3 วัน (3-day Dietary recall) การสอบถามความถี่ในการบริโภค
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อาหาร (Food frequency questionnaire, FFQ) ประวัติการรับประทานอาหาร (Food history) เชน การ
แพอาหาร ศาสนา ความชอบ และความเชื่อที่เกี่ยวของกับการรับประทานอาหาร เปนตน
นอกจากการประเมินภาวะโภชนาการตามหลัก A – B – C – D แลว อีกสวนหนึ่งที่สําคัญและมี
ส วนช ว ยในการให โภชนบํ าบั ด ประสบความสําเร็จ คือ การประเมิน ความพรอ มในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม (Stage of Change) ของผูปวย
ขั้นตอนที่ 2: การวินิจฉัยทางดานโภชนาการ (Nutrition Diagnosis)
ขั้ น ตอนนี้ เ ป น การระบุ ป ญ หาด า นโภชนาการที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ โรคที่ ผู ป ว ยเป น อยู
(Nutrition problem) ซึ่งการวินิจฉัยแบบนี้จะแตกตางกับการวินิจฉัยโรคของแพทย ยกตัวอยางเชน
ตารางที่ 1 ตัวอยางการวินิจฉัยโรคของแพทยและการวินิจฉัยทางดานโภชนาการ
การวินิจฉัยโรคของแพทย
(Medical diagnosis)
- ระบุ ชื่ อ โรคที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ อวั ย วะต า ง ๆ
หรือระบบการทํางานตาง ๆ ในรางกาย
- การวินิจฉัยโรคจะไมเปลี่ยนแปลงถาผูปวย
ยังคงมีอาการของโรคนั้นอยู

- ตัวอยางการวินิจฉัยโรคของแพทย เชน
โรคเบาหวาน

การวินิจฉัยทางดานโภชนาการ
(Nutrition diagnosis)
- ปญหาที่เกี่ยวของกับโภชนาการ
- การวิ นิ จฉั ย ทางด านโภชนาการ สามารถ
เปลี่ยนแปลงไดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภคของผูปวย ถึงแมวาผูปวยยังเปนโรค
เดิมอยูก็ตาม
- ตั ว อย า งการวิ นิ จ ฉั ย ทางด า นโภชนาการ
เชน ผูปวยบริโภคคารโบไฮเดรตมากเกินกวาที่
รางกายตองการ

โดยทั่ ว ไปในต า งประเทศ ใช ร ะบบ IDNT standardized Nutrition Diagnosis ในการวิ นิ จ ฉั ย
ทางดานโภชนาการ เพื่ อใชเปนคํ าศั พท สากลในการสื่อสารระหวางนัก กําหนดอาหารกับที มสหสาขา
วิชาชีพที่ดูแลผูปวย นอกจากนี้ ควรใชหลัก “PES statement” เพื่อใชในการระบุปญหา สาเหตุ และการ
วินิจฉัยทางดานโภชนาการของผูปวย
P: Problem คือ การระบุปญหาที่เกี่ยวของกับโภชนาการของผูปวย
E: Etiology คือ สาเหตุของปญหาที่ระบุไว
S: Sign/symptoms คื อ อาการแสดงของผู ป ว ย หรื อ หลั ก ฐานตาง ๆ จากการประเมิ นผู ป ว ย
(ตามหลัก A – B – C – D) ที่บงชี้ใหเห็นถึงปญหาที่ระบุไว
ตัวอยางของการเขียน “PES statement”
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P: Problem
ผูปวยน้ําหนักลดลงโดยไมตั้งใจ (NC-3.2)
“related to”
เนื่องจาก
E: Etiology
ไมสามารถรับประทานอาหารดวยตนเองไดตองมีผูชวย และมีอาการหลงลืม
“as evidenced by” สังเกตไดจาก
S: Sign/Symptoms การได รับ พลั ง งานน อ ยกว าความต อ งการของร างกาย วั น ละ 800 กิ โ ล
แคลอรี รวมกับน้ําหนักตัวที่ลดลง 10 กิโลกรัมภายใน 2 เดือนที่ผานมา
ขั้นตอนการวินิจฉัยทางดานโภชนาการ ถือวาเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากถา
เราสามารถประเมินภาวะโภชนาการของผูปวยไดอยางครบถวน และนํามาวิเคราะห เพื่อสรุปเปนปญหา
ที่ชัดเจน จะสงผลใหขั้นตอนตอไป คือ ขั้นตอนการใหแผนโภชนบําบัด (Nutrition Intervention) ทําได
อยางถูกตองตรงจุด ตรงประเด็นปญหาของผูปวย
ขั้นตอนที่ 3 การใหแผนโภชนบําบัด
ขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงคเพื่ อแกไขปญ หาที่ไดวินิจฉัยไว ซึ่ งสามารถเลือกใชวิธีการตาง ๆ ได
หลากหลายวิ ธี ขึ้ น กั บ ความเหมาะสมกั บ ผู ป ว ยแต ล ะราย เช น การให คํ า แนะนํ า ปรึ ก ษาทางด า น
โภชนาการเปนรายบุคคล หรือรายกลุม การใหโภชนศึกษา การวางแผนเมนูอาหาร หรือ การจัดอาหาร
ใหกับผูปวย เปนตน สําหรับในขั้นตอนนี้จะประกอบไปดวยขั้นตอนยอย 2 ขั้น คือ
ขั้ น ที่ 1 การวางแผน โดยในการวางแผนนั้ น จะต อ งเน น ให ผู ป ว ยเป น ศู น ย ก ลาง และเป น ผู
วางแผนดวยตนเองรวมกับนักกําหนดอาหาร สวนนักกําหนดอาหารทําหนาที่เปนเพียงพี่เลี้ยงที่จะให
ขอมูลที่ถูกตอง และปลอดภัย และเสริมพลังใหกับผูปวย แผนที่ดีจะตองสามารถแกไขปญหาที่ระบุไวได
อยางตรงจุด มีแนวทางปฏิ บัติที่สามารถปฏิบัติไดจริง และมีการกําหนดเปาหมายรวมทั้ งระยะเวลาที่
ชัดเจนในการปฏิบัติตัวใหไดตามเปาหมายที่ตั้งไว นักกําหนดอาหารสามารถใชหลัก SMART เพื่อชวย
ผูปวยในการตั้งเปาหมาย ซึ่งประกอบดวย
S: Specific
เฉพาะเจาะจง ไมกวางจนเกินไป
M: Measurable
สามารถวัดผลได ไมวาจะวัดเปนตัวเลขเชิงปริมาณ หรือวัดในเชิงคุณภาพ
A: Action
ตองระบุแนวทางปฏิบัติที่จะสามารถทําใหบรรลุเปาหมายได
R: Realistic / R: Reasonable ตองสามารถทําไดจริง หรือ เปนเปาหมายที่สมเหตุสมผล
T: Timely
ตองมีการกําหนดกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติที่ชัดเจน
นอกจากนี้ สิ่งที่สําคั ญ ที่ สุด คือ แผนโภชนบําบัด ที่ ดีค วรจะสอดคลอ งกับวิถี ชีวิตโดยรวมของ
ผูปวย

ขั้นที่ 2 การนําแผนที่วางไวใหผูปวยนําไปปฏิบัติ ซึ่งเปรียบไดกับการสั่งยาของแพทย ดังนั้น ใน
ขั้นตอนนี้บางครั้งจึงเรียกวา “Nutrition prescription”
โดยทั่วไปแลวการใหแผนโภชนบําบัดกับผูปวย นักกําหนดอาหารจะตองประเมินผูปวยจนแนใจ
วาผูปวยอยูในระยะพรอมที่จะลงมือปฏิบัติ (Action phase) เพื่อใหมั่นใจวาแผนโภชนบําบัดจะถูกนําไป
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ปฏิบัติจริง และมีโอกาสประสบความสําเร็จไดตามเปาหมายที่ตั้งไว นอกจากนี้ แผนโภชนบําบัดควร
จะตองสื่อสารใหบุคลากรทางการแพทยอื่น ๆ ที่รวมดูแลผูปวยทราบดวย
ขั้นตอนที่ 4 การติดตาม ประเมินผลของแผนโภชนบําบัด (Nutrition Monitoring & Evaluation)
ขั้นตอนนี้ มีวัตถุ ประสงค เพื่ อวั ดผลการปฏิบัติตัวตามแผน โดยเป นการติ ดตามผลดูวาผูปว ย
สามารถปฏิบัติตามแผนที่วางไวไดบรรลุตามเปาหมายหรือไม
ถาผูปวยสามารถปฏิบัติตามไดอยางดีมีความกาวหนาในแนวทางที่ดีขึ้น นักกําหนดอาหารควรมี
การสรุปประเด็นที่ผูปวยทําไดสําเร็จตามเปาหมาย ใหกําลังใจ เสริมพลังใหผูปวยสามารถที่จะปฏิบัติตัว
ตอไปใหเปนพฤติกรรมที่ถาวร หรือใหอยูในชวงยั่งยืน (Maintenance Phase) ในขณะเดียวกันก็ใหทํา
การประเมินภาวะโภชนาการซ้ําอีกครั้ง (Re-Nutrition assessment) เพื่อคนหาปญหาดานโภชนาการอีก
ครั้ง โดยอาจจะเปนปญหาเดิมที่จะจะปรับเปาหมายใหเพิ่มขึ้น หรืออาจจะเปนปญหาใหมที่ประเมินพบ
เพิ่มเติม
สําหรับในกรณีที่ผูปวยที่ยังไมสามารถปฏิบัติตัวไดบรรลุตามเปาหมายไดนั้น นักกําหนดอาหาร
มีหนาที่ชวยผูปวยคนหาวา มีปญหาอุปสรรคใดบางที่อาจจะขัดขวางทําใหผูปวยไมสามารถบรรลุไดตาม
เป าหมายที่ วางไว และรว มกั นหาทางแก ไขรวมกั บผูปว ย โดยตองให ผูปวยเปนหลัก ในกระบวนการ
คนหาวิธีทางแกไขป ญ หาดวยตนเอง โดยเราทําหนาที่เปนผูรับฟงที่ดี และคอยแนะนําในสิ่งที่ผูปว ย
ตองการทราบเพิ่มเติม เพื่อที่จะชวยใหไปถึงเปาหมายที่ตั้งไว โดยสวนใหญการติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิ บัติ นั้นไมสามารถใชเพี ยงตัวชี้วัดเดี ยวเพื่อวัด ความสําเร็จของการปฏิบัติต ามแผนโภชนบํ าบั ดได
ดังนั้ น แนะนําให ตั้งเปาหมายหลัก และเปาหมายรองไว เพื่ อ จะไดพิ จารณาความสําเร็จไดจากหลาย
ตั วชี้ วั ดรว มกั น ซึ่ ง ในบางครั้งผู ปว ยอาจจะยังไมส ามารถบรรลุเป าหมายหลัก ได แตส ามารถทําตาม
เปาหมายรองไดสําเร็จก็ถือวาผูปวยมีความกาวหนาในทางที่ดีขึ้น ซึ่งในจุดนี้นักกําหนดอาหารสามารถ
นํามาสื่อสารกับผูปวย เพื่อใหผูปวยทราบถึงความกาวหนา และเปนกําลังใจใหปฏิบัติตัวตอไปจนบรรลุ
เปาหมายหลักไดในที่สุด
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ขาวบดเสริมแคลเซียม
กลุมงานโภชนาการ
สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา
วัตถุประสงค
เพื่อใหผูปวยจิตเวชสูงอายุ ญาติ และผูดูแล ไดรับความรูเรื่องการปรุงประกอบอาหารและการ
รับประทานอาหารอยางเหมาะสมในแตละมื้อ มีความตระหนักในการเลือกรับประทานอาหาร การเลือก
ชนิดของอาหารเพื่อการมีสุขภาพที่ดี อีกทั้งยังเปนวัตถุดิบที่หาไดงาย สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน
พรอมทั้งลดความเสี่ยงในการสําลักอาหาร อาหารติดคอ ผูปวยบางรายไมยอมเคี้ยวอาหารใหหมดปาก
เสี ยก อ น โดยจะตั ก อาหารใส ปากอยู ต ลอดเวลา จนกวาอาหารในถว ยจะหมด ซึ่ งเกิด จากเป นการ
ทํางานของสมองกับการเคลื่อนไหวของรางกายไมสัมพันธกัน
ความหมาย
ข า วบดเป น อาหารจานเดี ย ว ที่ มี อ งค ป ระกอบของน้ํ า ไม ม าก เนื้ อ ข า วบดละเอี ย ด เนี ย น
ผูปวยเคี้ยวกลืนงายและมีสารอาหารครบถวน หรืออีกนัยตองการเพิ่มสารในอาหารบางชนิดใหสูงกวา
อาหารปกติ พรอมกับใชศิลปะในการแตงสี แตงกลิ่น โดยเลือกใชวัตถุดิบจากธรรมชาติได ซึ่งขึ้นอยูกับ
ผูปวยที่เราดูแลวาเกิดภาวะทุพโภชนาการใด

สูตรขาวบดเสริมแคลเซียมตอ 1 คน = 430 Kcal/มื้อ
วัตถุดิบ
ขาวสาร
ถั่วแดงหลวงตม
ลูกเดือยตม
เนื้อสัตว

ปริมาณ
(g)
20
25
25
40

สวน

CHO
(g)

Protein
(g)

Fat
(g)

Fiber Ca พลังงาน
( g ) ( mg ) ( Kcal )

1
1

18
9.9
16.75
-

2
4.55
3.7
7

0.55
0.68
3

5.95
0.95
--

ปที่ 39 ฉบับที่ 1-3 มกราคม-ธันวาคม 2562

241.25
4.75
-

80
62
88
55

หมายเหตุ
ขาวตมแหงเปอย1/2ถวยตวง
ตมสุก 50 กรัม
ตมสุก 75 กรัม
ตมสุก 30 กรัม
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ปริมาณ

วัตถุดิบ

(g)

ติดมันนอย
ผักกวางตุง
ไขไก
น้ํามันรําขาว/
น้ํามันถั่วเหลือง
เกลือปน
น้ําซุป
รวม
%

70
50
5

สวน

CHO
(g)

Protein
(g)

Fat
(g)

1
1
1

5
-

2
7
-

5
5

Fiber Ca พลังงาน
( g ) ( mg ) ( Kcal )
0.8
--

5.5
63

หมายเหตุ

25
75
45

1
200

ไมปรุงรส
49.65
46

26.25
24

14.23
10

7.7

314.5

430

หมายเหตุ
- มื้อเชา ขาวบด 1 ถวย เสริฟพรอมนมพรองมันเนย 1 กลอง (180 c.c.)
- มื้อกลางวันและเย็น ขาวบด 1 ถวย เสริฟพรอมกลวยน้ําวาสุกมื้อละ 1 ผล
- จะไดรับแคลเซียม (314.5 x 3) + 2.3 = 25.4 มิลลิกรัม/วัน
- จะไดรับใยอาหาร (7.7 x 3) + 2.3 = 25.4 กรัม/วัน
- จะไดรับพลังงาน (430 x 3) + 100 + 120 = 1,510 กิโลแคลอรี่
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ใบงาน
เรื่อง ขาวบดเสริมแคลเซียม
ระยะเวลาการทํากลุม 45 นาที
วัตถุประสงค
เพื่ อ ให ผู ป วยจิ ต เวชสู งอายุ ญาติแ ละผูดูแ ล ไดรับความรูเรื่อ งอาหารที่ค วรรับประทานอยาง
เหมาะสมในแตละมื้อ มีความตระหนักถึงการเลือกรับประทานอาหาร การเลือกชนิดของอาหารเพื่อการ
มีสุขภาพที่ ดี เป นการป องกันโรคหรือ ชะลอไม ใหเกิดสภาวะของโรคกอ นวัยและสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันที่บานได
วิธีการ
เวลา
เนื้อหา
5 นาที - แนะนําชื่อกลุม/ผูสอน/ผูเกี่ยวของ
- อธิบายเหตุผล ระดับความรุนแรงของผูปวยตาม
อาการ
5 นาที - อธิบายสูตร วิธีทํา ขาวบดเสริมแคลเซียม
3 นาที - ซาวขาว ลางถั่วแดงและลูกเดือย
15 นาที - ตมขาวใชไฟแรง พอเดือดลดไฟลงใหลุมๆ
- ตมถั่วแดงหลวงและลูกเดือยใชไฟแรง พอเดือด
ลดไฟลงใหลุมๆ
- ลางเนื้อสัตว/ผัก/ไขทั้งฟอง
10 นาที - ตมเนื้อสัตว/ผัก/ไข
3 นาที - นําขาวตม ถั่วแดงหลวง ลูกเดือย เนื้อสัตว ผัก ไข
น้ําซุป ปนรวมกัน
4 นาที - นําขาวบดที่ปนได ตั้งเตาอีกครั้งโดยใชไฟออน
คนไมใหติดกนหมอ เติมเกลือปน น้ํามันรําขาว/
น้ํามันถั่วเหลือง คนใหเขากันยกลงจากเตา
ตักใสถวยเสริฟ
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ผลผลิต
- สรางความคุนเคย
- แจงใหกลุมทราบถึงความ
เกี่ยวของที่ตองจัดอาหารขาวบด
- สมาชิกในกลุม
- วัตถุดิบสะอาด ไมมีฝุน
- ขาวตมเปอยแหง
- ถั่วแดง ลูกเดือย เปอยนุม
- วัตถุดิบสะอาด
- สุก-นุม
- อาหารเนื้อละเอียด
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สูตรขาวบดเสริมแคลเซียม
วัตถุดิบ
- ขาวสาร 20 กรัม
- ถั่วแดงหลวงดิบ 25 กรัม
- ลูกเดือยดิบ 25 กรัม
- เนื้อไกดิบ 40 กรัม
- ผักกวางตุง 70 กรัม
- ไขไก 1 ฟอง
- น้ํามันรําขาว/น้ํามันถั่วเหลือง 1 ชอนชา
- เกลือปน 1 กรัม
- น้ําซุป 200 กรัม
วิธีทํา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

294

แชถั่วแดงหลวง ลูกเดือย 1 คืน
ซาวขาวสาร นําตมใหขาวนุมเปอย ใชไฟแรงพอเดือดลดไฟออน
ตมถั่วแดงหลวง ลูกเดือย ใหนุมเปอย ใชไฟแรงพอเดือดลดไฟออน
ลางเนื้อสัตว ผัก ไข ใหสะอาด
ตมเนื้อสัตว ผัก ไข ใหสุก
นําขาว ถั่วแดง ลูกเดือยที่ตมเปอย เนื้อสัตว ผัก ไข น้ําซุปลงปนใหละเอียด
นําขาวบดที่ไดตั้งเตาโดยใชไฟออนๆ คนไมใหติดกนหมอ เติมน้ํามันรําขาว/น้ํามันถั่วเหลือง
เกลือปน คนใหเขากันอีกครั้ง ตักเสริฟ
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ใบความรู
เรื่อง ขาวบดเสริมแคลเซียม
จุดประสงค์
1. บอกวิธีการปรุงประกอบขาวบดไดถูกตอง
2. บอกวิธีการตมขาว ถั่วแดงหลวง ลูกเดือยใหเปอยนุม
3. บอกระยะเวลาในการตมขาว ถั่วแดงหลวง ลูกเดือยใหเปอยนุม
4. บอกอุณหภูมิในการอุนขาวบดได
5. บอกอัตราสวนในการปรุงประกอบขาวบดได ตามสัดสวนที่ถูกตอง
เนื้ อหา
หลักการตมขาว ถั่วแดงหลวง ลูกเดือย เนื้อสัตว ผัก ไข ที่จะใสในขาวบด เพื่อประโยชนดังนี้
1. เพื่อใหงายตอการเคี้ยวกลืน
2. เพื่อชวยใหระบบการยอยอาหารงายขึ้น
3. เพื่อใหขาวบดมีสีสันนารับประทาน
4. เพื่อรสชาติที่ดีขึ้น
5. เพื่อใหอาหารสุก สะอาด ปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค ดวยการปรุงประกอบผานความรอนสูง
และอุนซ้ําอีกครั้ง
6. เพื่อเพิ่มใยอาหาร ชวยใหระบบขับถายดีขึ้น
7. เพื่อเสริมแคลเซียม ชวยในการชะลอความเสี่ยงของภาวะกระดูกพรุน
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อาหารฝกกลืน
พัชรวีร ทันละกิจ
ณัฐติยา สุคนธกนิษฐ
ฝายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาวะการกลืนลําบาก เปนปญหาที่พบไดมากในผูสูงอายุ และพบไดมากในผูปวยโรคเกี่ยวกับ
สมองและระบบประสาท เชน โรคอัลไซเมอร พารกินสัน โรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก รวมถึงยังพบ
ในโรคอื่น เชน มะเร็งที่คอ/หลอดอาหาร ทําใหผูปวยรับประทานอาหารไดนอยลง จนไดรับสารอาหารไม
เพียงพอตอความตองการของรางกายสงผลใหเกิดภาวะทุพโภชนาการได ดังนั้นในบทบาทหนาที่ของนัก
กําหนดอาหารในทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อใหเปนไปตามแผนการรักษาของแพทยจึงตองดัดแปลงอาหาร
ใหเหมาะสมกับภาวการณกลืนของผูปวยในระดับตางๆ
การกลืน เปนกระบวนการทํางานของอวัยวะในชองปากจนถึงหลอดอาหาร มีการประสานงาน
อยางซับซอนของกลามเนื้อบดเคี้ยว กลามเนื้อคอหอย ตลอดจนกลามเนื้อของหลอดอาหาร ซึ่งอยูใน
ความควบคุมของระบบประสาทมีทั้งสวนที่อยูภายใตการควบคุมของจิตใจและสมอง (voluntary) และ
สวนที่เปนปฏิกิริยาตอบสนองกลับ (reflexive response) อยางไรก็ตามทั้งสองสวนนี้ตางก็ประสานการ
ทํางานซึ่งกันและกันตลอดเวลา
ภาวะกลืนลําบาก (Dysphagia) เปนภาวะที่ทําใหผูปวยเกิดความผิดปกติในการกลืน ทําใหไม
สามารถกลืนไดหรืออาจกลืนไดลําบาก มีความยากลําบากในการเริ่มตนกลืนอาหาร หรือความยาก
ลําบากในการเคลื่อนอาหารหรือของเหลวจากปากใหผานคอหอย และหลอดอาหารไปสูกระเพาะอาหาร
ซึ่งอาจมีอาการอื่น ๆ รวมดวย เชน ไอหรือสําลัก ขณะรับประทานอาหาร หรือ ดื่มเครื่องดื่ม รูสึกคลายมี
อาหารติดอยูในลําคอหรือหนาอก เปนตน ทั้งนี้ภาวะ Dysphagia อาจทําใหผูปวยไดรับสารอาหาร
ไมเพียงพอ จนสงผล ใหน้ําหนักตัวลดลงและอาจเกิดภาวะแทรกซอนได
ภาวะที่มีอาการที่บงบอกวามีภาวะ Dysphagia ไดแก
1. ไมสามารถกลืนอาหารได หรือมีอาการเจ็บเวลากลืนอาหาร
2. รูสึกคลายมีอาหารติดอยูในลําคอหรือหนาอก
3. มีอาหารตกคางในกระพุงแกม
4. น้ําลายไหลออกทางปากมากผิดปกติ
5. เสียงแหบเครือหลังการกลืน
6. มีอาหารหรือกรดในกระเพาะอาหารไหลยอนกลับมาที่คอ
7. ไอหรือสําลักเวลากลืนอาหาร
8. ตองตัดแบงอาหารใหมีขนาดเล็กลงหรือหลีกเลี่ยงอาหารบางชนิด เพื่อใหสามารถกลืนได
ตามปกติ
ปที่ 39 ฉบับที่ 1-3 มกราคม-ธันวาคม 2562
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อาการแทรกซอนในผูปวยที่มีภาวะกลืนลําบาก
1. การสําลัก (Aspiration) เปนอาการที่มีอาหารหรือน้ําเขาสูหลอดลม โดยจะมีอาการไอ หายใจถี่ๆ
หายใจยากลํ าบาก ซึ่ งจะส งผลต อการติด เชื้อ ในปอดได และมีก ารอุด ตันของทางเดิน หายใจ
สวนบน
2. ภาวะทุพโภชนาการ เนื่องจากผูปวยมีปญหาในการกลืน ไมสามารถกลืนอาหารไดตามปกติ ทํา
ใหได รับอาหารนอย สารอาหารไมเพียงพอตอความตองการของรางกาย ทําใหเกิด ภาวะทุ พ
โภชนาการได
3. ภาวะขาดน้ํา (Dehydration) อันเนื่องมาจากการกลืนไมได เปนภาวะที่เกิดจากการขาดสมดุล
ของน้ําและเกลือแรในรางกาย
ดังนั้นเพื่อใหการดัดแปลงอาหารสําหรับผูปวยที่มีภาวะกลืนลําบากเปนไปตามแผนการรักษา
ของแพทย ฝายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงใชเกณฑ อาหารฝกกลืนของ The International
Dysphagia Diet Standardization Initiative (IDDSI) ซึ่ ง IDDSI ตั้ ง เกณฑ ขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ
กําหนดมาตรฐานของอาหารฝกกลืน ใหมีเนื้อสัมผัส ความขนหนืดของอาหาร ใหมีมาตรฐานเดียวกันทั่ว
โลก โดยแบงอาหารออกเปนระดับ ตั้งแตระดับ 0-7 ตามความขนหนืดของอาหาร ดังนี้

 ระดับ 0 : THIN
ลักษณะอาหาร : เปนของเหลว ไหลไดรวดเร็วเหมือนน้ําเปลา สามารถดูดดวยหลอด หรือไหลผาน
จุกนม ยางได
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การทดสอบ : ทดสอบการไหลโดยใชหลอดฉีดยาพลาสติก ขนาด10 มล. เมื่อเวลาผานไป10 วินาที
จะไมมีของเหลวคางอยูในหลอดทดสอบ
ตัวอยางอาหาร : น้ําเปลา น้ําหวาน น้ําสมุนไพร

 ระดับ 1 : SLIGHTLY THICK
ลักษณะอาหาร : ลักษณะคลายนมเด็ก หรือ อาหารทางการแพทย ไหลไดชากวาน้ํา ดูดดวยหลอดได
สามารถไหลผานจุกนมยางได
ลักษณะความหนืด : มีความขนหนืดมากกวาน้ําเปลา จึงไหลชากวาน้ํา
การทดสอบ : ทดสอบการไหลโดยใชหลอดฉีดยาพลาสติก ขนาด10 มล. เมื่อเวลาผานไป10 วินาที
จะมีปริมาตรคงเหลืออยูในหลอดทดสอบ 1- 4 มล.
ตัวอยางอาหาร : อาหารทางการแพทย (ขึ้นอยูกับความเขมขน) ซุปแครอทใสๆ น้ําขาว
วิธีเตรียมซุปแครอท : (สําหรับ 2 ที่)
1.) แครอท 200 กรัม หอมใหญ 20 กรัม ไชเทา 20 กรัม เนื้อไก 10 กรัม ตมรวมกันใหสุก
2.) เทน้ําออก นําสวนผสมทั้งหมดมาครูดผานกระชอน ผสมนมพรองมันเนย 50 มล.
เนยจืด 1/4 กอนเล็ก และ เกลือเล็กนอย
 ระดับ 2 : MILDLY THICK
ลักษณะอาหาร : ตักดวยชอนแลวสามารถเทไดสามารถดื่มหรือจิบได สามารถดูดไดดวยหลอด
ลักษณะความหนืด : มีความหนืดเพิ่มขึ้น ไหลอยางชาๆ
การทดสอบ : ทดสอบการไหลโดยใชหลอดฉีดยาพลาสติกขนาด 10 มล. เมื่อเวลาผานไป
10 วินาที จะมีปริมาตรเหลืออยูในหลอดทดสอบ 4-8 มล.
ตัวอยางอาหาร : ซุปฟกทอง ซุปมันฝรั่ง ซุปครีม
วิธีเตรียมซุปฟกทอง : (สําหรับ 2 ที่)
1.) ฟกทอง 200 กรัม แครอท 20 กรัม เนื้อไก 10 กรัม หอมใหญ 20 กรัม ไชเทา 20 กรัม
ตมรวมกันใหสกุ
2.) เทน้ําออกและนําสวนผสมทั้งหมดที่ตมสุก ครูดผานกระชอน ผสมนมพรองมันเนย 50 มล.
เนยจืด 1/4 กอนเล็ก และ เกลือเล็กนอย
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 ระดับ 3 : MODERATELY THICK LIQUIDISED
ลักษณะอาหาร : สามารถตักโดยใชชอน หรือตักดวยสอมแลวอาหารจะไหลผานรองสอม ไมตองเคี้ยว
เนื้อสัมผัสนุม นิ่ม ไมตองกัดหรือเคี้ยว
ลักษณะความหนืด : ลักษณะคอนขางจับตัวกัน ไมสามารถดูดผานหลอดได
การทดสอบ : 1.) ทดสอบการไหลโดยใชหลอดฉีดยาพลาสติกขนาด 10 มล. เมื่อเวลาผานไป10 วินาที
จะมีปริมาตรเหลืออยูในหลอดทดสอบมากกวา 8 มล. แตไมถึง 10 มล.
2.) ทดสอบโดยปลอยใหหยดดวยสอม (Fork Drip test) อาหารจะไหลผานรองสอม
อยางชาๆ แตตอเนื่อง
ตัวอยางอาหาร : โจกปนเหลวๆ ซุปขาวโพด น้ําผึ้ง โยเกิรตแบบดื่ม
วิธีเตรียมซุปขาวโพด : (สําหรับ 2 ที่)
1.) นําขาวโพด 250 กรัม หอมใหญ 30 กรัม ไชเทา 30 กรัม ตมรวมกัน
2.) เทน้ําออก นําสวนผสมทั้งหมดที่ตมสุกแลวปนใหละเอียด ผสมนมพรองมันเนย 250 มล.
เนยจืด 1/2 กอนเล็ก และ เกลือเล็กนอย
 ระดับ 4 : EXTREMELY THICK PUREED
ลักษณะอาหาร : สามารถตักไดดวยชอนและคงตัวอยูได ไมสามารถดื่ม หรือจิบได ไมสามารถดูดได
ดวยหลอด ไมเหนียวและไมตองเคี้ยว
ลักษณะความหนืด : สามารถทานไดโดยไมตองกัด หรือ เคี้ยว
การทดสอบ : 1.) ทดสอบการไหลโดยใชหลอดฉีดยาพลาสติกขนาด 10 มล. เมื่อเวลาผานไป10 วินาที
จะมีปริมาตรเหลืออยู 10 มล. คือไมสามารถไหลผานหลอดฉีดยาได
2.) ทดสอบดวยวิธีปลอยใหหยดดวยสอม (Fork Drip test) อาหารบางสวนจะคาง
อยูบนสอมและจะมีบางสวนหยดผานรองสอม
ตัวอยางอาหาร : โจกปนหยาบ (ปนเพื่อใหเนื้อสัตวละเอียด) โยเกิรตขนๆ ขาวบดไก/ไขแดงผสมผัก
(ฟกทอง แครอท ผักใบเขียว)
 ระดับ 5 : MINCED AND MOIST
ลักษณะอาหาร : ใชชอนและสอมตักทานได เนื้ออาหารจะไมแยกชั้นกัน เมื่อตักและเทลงบนจาน
จะเกาะกันเปนกอน เมื่อใชลิ้นดันจะแตกออก
ลักษณะความหนืด : ไมตองกัด อาจจะตองเคี้ยวบาง ผูที่ไมมีฟนยังสามารถทานได
การทดสอบ : ทดสอบดวยวิธีปลอยใหหยดดวยสอม (Fork Drip test) อาหารจะคางเปนกอน
อยูบนสอม ไมไหลลงมาตามรองสอม
ตัวอยางอาหาร : ขาวตมหมูแหงๆครูดผานกระชอน (ขาวควรมีลักษณะบานเพื่อความนิ่มและครูดงาย)
ขนมกลวย ขนมฟกทอง ขนมเผือก
วิธีเตรียมขนม : (สําหรับ 2 ที่)
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1.) นํากลวย 200 กรัม ปอกเปลือก แลวนํามาตมใหสุก
2.) นํากลวยที่สุกแลว ผสมกะทิ 60 กรัม นมพรองมันเนย150 กรัม น้ําตาล 20 กรัม ตมรวมกันอีกครั้ง
จนสุก นําสวนผสมที่ไดมาปนใหเขากัน เทใสภาชนะ แชตูเย็นใหขนมเซ็ตตัว
หมายเหตุ สามารถเปลี่ยนจากกลวย เปนฟกทอง หรือเผือก
 ระดับ 6 : SOFT
ลักษณะอาหาร : ใชชอน สอม และตะเกียบตักทานได อาหารจับตัวกันเปนกอน เมื่อใชสอมกด
จะแตกออกจากกัน ตองเคี้ยว
ลักษณะความหนืด : ไมตองกัดแตตองเคี้ยว ตองใชลิ้นชวยเคลาในการเคี้ยวและกลืน
ผูที่ไมมีฟนสามารถทานได
การทดสอบ : ทดสอบดวยวิธีใชสอมกด (Fork Pressure test) อาหารจะแยกตัว
และไหลออกมาตามรองสอม
ตัวอยางอาหาร : ขาวตมแหงๆผัดกับเนื้อสัตวสับละเอียด (สามารถใสผักได) เชน ขาวผัดกระเพรา
วิธีเตรียมขาวผัดกระเพรา : (สําหรับ 1 ที่)
1.) ใสน้ํามัน 1 ชอนชา ลงในกระทะ นําเนื้อไกสับ 30 กรัม ใบกระเพราสับชิ้นเล็ก 10 กรัม ผัดรวมกัน
2.) เมื่อไกสุก ใสขาวตม (เม็ดขาวบาน) 2 ทัพพี ผัดรวมกัน ปรุงรสดวยซีอิ้วขาว
หมายเหตุ เนื้อสัตวสามารถเปลี่ยนไดตามชอบ
 ระดับ 7: REGULAR
ลักษณะอาหาร : อาหารทั่วๆไป ที่ทานในชีวิตประจําวัน
ลักษณะความหนืด : สามารถกัดเคี้ยวและกลืนได เคี้ยวไดงาย ออนนุมไมเหนียว
ตัวอยางอาหาร : ขาวสวยหุงนิ่มๆ แกงจืดเตาหูหมูสับ ปลานึ่ง กวยเตี๋ยวหมูสับ
นอกจากนี้ในการจัดอาหารใหแกผูปวยที่มีภาวะกลืนลําบากนั้น ยังมีปจจัยอื่นๆที่ควรคํานึงถึง
เพื่อใหผูปวยสามารถรับประทานอาหารไดอยางปลอดภัย มีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สิ่งที่ควรคํานึงถึง
1. รสชาติของอาหาร แมวาอาหารที่มีรสจัด เชน รสเปรี้ยว เค็ม จะชวยกระตุนการหลั่งน้ําลาย
และ ชวยใหการกลืนดีขึ้น แตหากมีรสจัดและกลิ่นฉุนมากเกินไป อาจกระตุนใหผูปวยไอมากขึ้น
และสําลักได
2. ความชอบของผูปวย หนาตาของอาหาร สีสัน สิ่งเหลานี้จะชวยกระตุนความอยากอาหาร ทํา
ใหผูปวยอยากรับประทานอาหารเพิ่มขึ้น
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3. อุ ณ หภู มิ ข องอาหาร อาหารรอ นและอาหารเย็ น จะช วยกระตุน การกลืน ไดดีก วาอาหารใน
อุณหภูมิหองแต ควรระวังในผูปวยที่มีปญหาการรับความรูสึกชา ถาอาหารรอนเกินไปอาจทําให
เกิดแผลในปากได
4. ลักษณะเนื้ออาหาร ควรมีเนื้อขน ลักษณะเกาะตัว เปนกอนในปาก เนื้ออาหารไมแตกกระจาย
จะชวยให กลืนไดงายยิ่งขึ้น
5. อาหารที่ ก ระตุ น ให เกิ ด เสมหะ อาหารประเภทที่ มี น ม เป น ส ว นประกอบอาจทํ าให เสมหะ
เหนียวขน สงผลให กลืนลําบากมากยิ่งขึ้น
6. อาหารที่กระตุนใหเกิดการไอหรือสําลัก อาหารในกลุมนี้เมื่อรับประทานเขาไปแลวอาจทําให
ผูปวยคันคอ สําลักหรือไอได เชน อาหารทอดกรอบ ขนมปงกรอบ ถั่วหรือเมล็ดธัญ พืชตางๆ
และอาจสงผลตอการยอยอาหาร มีอาการทองอืด มีกาซในกระเพาะอาหาร
7. โรคประจําตัว ควรดั ด แปลงอาหารให เหมาะสมกั บ โรคประจํ าตั วของผู ป วย เช น เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง โรคไต รวมถึงการแพอาหารตางๆ รวมดวย
อยางไรก็ตามผูปวยที่มีปญหาการกลืน การรับประทานอาหารทางปากเพียงอยางเดียวอาจไดรับ
สารอาหารไมเพียงพอ ทําใหขาดอาหารและน้ํา มีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะทุพโภชนาการได ดังนั้น
ควรติดตามเฝาระวังดูแลภาวะโภชนาการอยางใกลชิด หรือใหอาหารทางสายใหอาหารเปนหลักควบคูไป
กับการฝกรับประทานทางปากไปดวย จนผูปวยสามารถรับประทานอาหารทางปากไดดี ไดสารอาหาร
เพียงพอกับความตองการของรางกาย จึงคอยพิจารณาถอดสายใหอาหารออก
เอกสารอางอิง
1. งานกิจกรรมบําบัด กลุมงานเวชศาสตรฟนฟู กลุมภารกิจวิชาการ ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟู
สมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ. แนวทางปฏิบัติในการใหบริการทางกิจกรรมบําบัดสําหรับผู
ที่มีภาวะกลืนลําบากจากโรคหลอดเลือดสมอง. 2554.
2. เตือนใจ อัฐวงศ. คูมือการปฏิบัติงาน: การบําบัดฟนฟูการกลืนสําหรับผูปวยโรคหลอดเลือด
สมองที่มีภาวะกลืนลําบาก.เชียงใหม: ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 2554.
3. https://iddsi.org
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Diet Trends for 2019: Ketogenic Diet and Intermittent Fasting
ฐนิต วินิจจะกูล1, สมิทธิ โชติศรีลือชา2
1
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
2
หนวยโภชนศาสตรคลินิก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
บทนํา

ในปจจุบัน กระแสความตื่นตัวทางดานสุขภาพ ทําใหประชาชนทั่วไปมีความสนใจเกี่ยวกับการ
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริโภคอาหารเพื่อการลดน้ําหนัก ทําใหเกิด
แบบแผนการบริ โภคอาหารต าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะแบบแผนการบริโภคอาหารแบบคี โตเจนิ ค
(Ketogenic diet; KD) และการอดอาหารเป นระยะ (Intermittent fasting; IF) ที่ มีขอ มูลเผยแพรอ ยูบ น
อินเทอรเน็ตและสื่อสังคมออนไลนจํานวนมาก อยางไรก็ตาม ขอมูลที่มีการเผยแพรอยูนั้นมีทั้งขอมูลที่
ถูกตองและไมถูกตอง บทความนี้จึงมีจุดประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลหลักฐานทางวิชาการที่เกี่ยวของกับ
แบบแผนการบริโภคอาหารที่กําลังเปนกระแสทั้งสองแบบนี้ เพื่ อให นักโภชนาการ/นักกําหนดอาหาร
สามารถนําไปประยุกตใชในการใหคําแนะนําแกคนไขและประชากรทั่วไปอยางถูกตองและเหมาะสม
ประวัติศาสตรของแบบแผนอาหารเพื่อการลดน้ําหนัก
แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ แบบแผนการบริโภคอาหารเพื่ อ ลดน้ํ าหนั ก นั้ น มี ก ารพู ด ถึ ง เป น ระยะ
เวลานานแลว ตั้งแตชวงศตวรรษที่ 18 เปนตนมา (เชน Cabbage diet, Arsenic diet pills, Tapeworm
diet, Sleeping beauty diet, ฯลฯ) ซึ่ ง ล ว นเป น แบบแผนการบริ โภคอาหารที่ ใ ช ค วามเชื่ อ นํ าความรู
เนื่องจากความรูทางดานโภชนาการในยุคนั้นยังมีจํากัดมาก ตอมาในชวงศตวรรษที่ 19 เปนตนมา การ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการมีมากขึ้น ความรูทางดานนี้เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จึงทําใหกระแส
ของแบบแผนอาหารเดิม ๆ หายไป (เพราะขอเท็จจริงทางวิทยาศาสตรพบวาแบบแผนการบริโภคอาหาร
เหลานี้กอใหเกิดอันตรายมากกวาประโยชน) อยางไรก็ตาม เนื่องจากการลดน้ําหนักยังคงเปนสิ่งที่เปน
ความคาดหวังของคนในสังคมจํานวนมากอยู ต ลอด จึงทําให เกิ ด แบบแผนการบริโภคอาหารเพื่ อลด
น้ําหนักใหม ๆ (เชน Atkin’s diet, Zone diet, Alkaline diet, Paleo diet, ฯลฯ) ขึ้นมาเรื่อย ๆ จนกระทั่ง
ปจจุบัน
งานวิจัยเกี่ยวกับแบบแผนอาหารและการลดน้ําหนัก
ข อแนะนํ าจากหน วยงานระดั บสากลหลายหน วยงานยั งคงให ข อมู ลตรงกั นว า สมดุ ลพลั งงาน
(ปริมาณพลังงานที่ไดรับจากการบริโภคอาหาร เปรียบเทียบกับปริมาณพลังงานที่ใชในกิจวัตรประจําวัน
และการออกกํ าลั งกาย) ยั งคงเป นป จจั ยที่ สํ าคัญ ที่ สุ ดในการควบคุ มน้ํ าหนั กตั ว และไม มี แบบแผนการ
บริโภคอาหารใดที่ดีที่สุดในการลดน้ําหนัก แบบแผนอาหารที่ดีที่สุดสําหรับแตละบุคคล คือแบบแผนอาหาร
ที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของบุคคลนั้น ๆ ทําใหสามารถปฏิบัติตามไดในระยะยาว มีการศึกษาเปรียบเทียบ
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หลายการศึกษาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันที่แสดงใหเห็นวา ไมวาจะเปนแบบแผนอาหารใด ๆ ในระยะยาวก็
สามารถลดน้ําหนักไดใกลเคียงกัน หากสามารถปฏิบัติตามแบบแผนอาหารนั้น ๆ ไดในระยะยาว ไมวาจะ
เปนแบบแผนอาหารที่มีไขมันสูง คารโบไฮเดรตต่ํา หรือไขมันต่ํา คารโบไฮเดรตสูงก็ตาม
Ketogenic Diet
การบริโภคอาหารแบบคีโตเจนิค (Ketogenic diet; KD) คือรูปแบบอาหารที่มีการจํากัดปริมาณ
คารโบไฮเดรตใหต่ํามาก โดยที่ปริมาณโปรตีนเทาที่เพียงพอกับความตองการของรางกาย โดยแหลง
พลั ง งานหลั ก ที่ รางกายได รับ จะมาจากไขมั น จุ ด ประสงค เพื่ อ จํ าลองสภาวะอดอาหาร (Starvation)
เพื่อใหรางกายเกิดสภาวะคีโตนในเลือดสูง (Ketosis) แนวคิดในการใช KD มีตั้งแตป ค.ศ. 1920 แตเปน
การใช สํ าหรั บ รั ก ษาคนไข เด็ ก ที่ มี ภ าวะลมชั ก (Epilepsy) โดยมี ง านวิ จั ย ระบุ ว า การให KD ช ว ยลด
อุบัติการณของการเกิดอาการชักในคนไขเด็กที่ไมตอบสนองตอยากันชักได
กลไกการทํางานของ Ketogenic Diet
ในสภาวะ ketosis รางกายจะเปลี่ยนรูปแบบการเผาผลาญสารอาหารเพื่อเกิดพลังงาน จากเดิม
ที่ใชคารโบไฮเดรต (น้ําตาล) เปนหลัก มาเปนการใชไขมันเปนหลัก ในรูปของสารประกอบในกลุมคีโตน
(Ketone bodies) คือ acetone, acetoacetate และ beta-hydroxybutyrate การที่ระดับน้ําตาลในเลือดต่ํา
จะทําใหฮอรโมนอินซูลินที่หลั่งออกมาจากตับออนลดลง ทําใหเกิดกระบวนการออกซิเดชั่นของไขมัน
เพิ่มขึ้น ทั้งจากไขมันสะสมภายในรางกายและไขมันที่ไดรับเพิ่มเติมจากอาหาร จึงมีแนวโนมทําใหระดับ
ไขมันสะสมในรางกายลดลง นอกจากนี้ การจํากัดคารโบไฮเดรตที่ไดรับจากอาหาร จะทําใหปริมาณไกล
โคเจนสะสมในรางกายลดลงดวย ไกลโคเจนเปนคารโบไฮเดรตที่มีโมเลกุลน้ําเปนองคประกอบ ดังนั้น
ปริมาณน้ําสะสมในรางกายจะลดลงดวย จึงทําใหผูที่เริ่มบริโภคอาหารแบบ KD ในชวงแรกเห็นน้ําหนัก
ตัวลดลงเร็วมาก เนื่องจากเปนน้ําหนักของไกลโคเจนและน้ําภายในรางกายที่ลดลง
ในแงของการบริโภคอาหาร มี รายงานวิจัยระบุ วาการบริโภคอาหารแบบ KD สงผลให ความ
อยากอาหารลดลง และอิ่ มเร็วขึ้นและนานขึ้ นด วย ทํ าให ปริมาณอาหารในภาพรวมมี ปริมาณที่ ล ดลง
ปริมาณพลังงานที่ไดรับจึงลดลงดวย อาจเปนอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําใหน้ําหนักตัวลดลงได
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ประเภทของ Ketogenic Diet
โดยทั่วไปสามารถจําแนก KD ออกเปน 5 รูปแบบหลัก คือ
1. Classical Ketogenic Diet หรือ KD แบบมาตรฐาน จะมีอัตราสวนของไขมันตอคารโบไฮเดรต
และโปรตี น (หน วยเป นกรัม) อยู ที่ 4:1 คือทุก ๆ ไขมัน 4 กรัมในอาหาร จะมี โปรตี นรวมกั บ
คารโบไฮเดรตแค 1 กรัม ดังนั้นสัดสวนของไขมันในอาหารจะสูงมาก (> 85% ของพลังงานรวม)
2. Ketogenic Diet with MCT เปนรูปแบบของ KD ที่มีการใชไขมันสายยาวปานกลาง (Medium
Chain Triglycerides; MCT) เขามาแทนที่ไขมันสายยาว (Long-chain Triglycerides; LCT) ซึ่ง
สามารถเหนี่ยวนําใหเกิดภาวะคีโตนในเลือดสูง (Ketosis) ไดงายกวา จึงทําใหสัดสวนของไขมัน
ในอาหารลดลง ชวยเพิ่ มการยอมรับในรสชาติไดมากขึ้น โดยทั่วไปสัดสวนของไขมันจะอยูที่
ประมาณ 65 – 75% ของพลังงานรวม (โดยที่เปน LCT 20 – 30% นอกจากนั้นเปน MCT)
3. Modified Atkin’s Diet เป น รู ป แบบของ KD ที่ ป ระยุ ก ต จ าก Atkin’s Diet โดยเป น การจํ า กั ด
ปริมาณคารโบไฮเดรตใหต่ํามาก (< 10 – 15 กรัมตอวันในเด็ก และ < 20 กรัมตอวันในผูใหญ)
ปริมาณโปรตีนประมาณ 30% ของพลังงานรวม นอกจากนั้ นคื อ ไขมั น (ประมาณ 65% ของ
พลั งงานรวม) โดยไม มี ก ารจํ ากั ด พลั งงาน ทํ าให อั ต ราสว นของไขมั น ตอ คารโบไฮเดรตและ
โปรตีนอยูที่ประมาณ 1:1 รูปแบบนี้จะเหนี่ยวนําใหเกิดภาวะ ketosis ไดนอยกวา แตสามารถ
ปฏิบัติตามไดงายกวา
4. Low-glycemic Index Ketogenic Diet เปนรูปแบบของ KD ที่มีการเพิ่มปริมาณคารโบไฮเดรต
ขึ้น โดยปริมาณคารโบไฮเดรตที่สามารถบริโภคไดตอวันจะเพิ่มขึ้นเปน 40 – 60 กรัมตอวัน แต
สามารถบริโภคไดเฉพาะคารโบไฮเดรตที่มีคาดัชนีน้ําตาลต่ํา (< 50) เทานั้น
5. KD แบบผสม เปนรูปแบบที่ไมตายตัว อาจมีการประยุกตใช MCT รวมกับคารโบไฮเดรตที่มีคา
ดั ช นี น้ํ า ตาลต่ํ า ทํ า ให มี ค วามยื ด หยุ น ในการเลื อ กบริ โ ภคอาหารมากกว า KD แบบอื่ น ๆ
โดยทั่วไปคารโบไฮเดรตจะอยูที่ 30 – 40 กรัมตอวัน
ประสิทธิผลของ Ketogenic Diet ในการลดน้ําหนัก
ขอมูลงานวิจัยพบวา KD สามารถลดน้ําหนักไดมากกวาการบริโภคอาหารไขมันต่ําในระยะสั้น
(< 12 เดือน) อยางไรก็ตามหลังจากระยะเวลา 12 เดือนพบวาน้ําหนักไมมีความแตกตางกันระหวางกลุม
ที่บริโภค KD กับกลุมที่บริโภคอาหารไขมันต่ํา (ทั้งสองกลุมมีน้ําหนักเพิ่มกลับคืนเทา ๆ กัน) ประเด็นที่
ตองคํานึงถึงคือ งานวิจัยพบวาแบบแผนอาหารที่มีการจํากัดอาหารมาก มีอัตราการลมเหลวสูง (ตั้งแต
67 – 95%) ซึ่ง KD ก็ถือเปนแบบแผนอาหารที่มีความจํากัดมาก จึงมีแนวโนมที่ในระยะยาว การบริโภค
อาหารแบบ KD จะมีโอกาสลมเหลวสูงใกลเคียงกับแบบแผนการจํากัดอาหารอื่น ๆ
ผลขางเคียงของ Ketogenic Diet
ประสิทธิผลในการลดน้ําหนักระยะสั้นของ KD ยอมแลกมาดวยผลขางเคียงจํานวนมาก ขอมูล
จากงานวิจัยเกี่ยวกับ KD โดยเฉพาะในเด็ก ชีใหเห็นถึงผลขางเคียงตอรางกาย เชน มวลกลามเนื้อลดลง
(เพราะปริมาณอินซูลินลดลง การกระตุนการสรางกลามเนื้อจึงลดลง) หวัดคีโต (อาการปวดหัว ปวด
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กลามเนื้อ คลื่นไส เวียนศีรษะ หัวใจเตนเร็ว เบื่ออาหาร ออนเพลีย นอนไมหลับ) มวลกระดูกที่ลดลง
(เนื่องจากการไดรับแคลเซียมและวิตามินดีที่ลดลง) ทองผูก (หากบริโภคผักผลไมใหไดรับใยอาหารไม
เพียงพอ) ไขมันในเลือดสูง (หากเลือกประเภทของไขมันไมเหมาะสม) ความเสี่ยงตอการเกิดนิ่วในไตที่
เพิ่มขึ้น ไปจนถึงการขาดสารอาหารบางชนิดเนื่องจากการจํากัดอาหารมาก เชน โพแทสเซียม แมกนิ
เซียม วิตามินซี สังกะสี ทองแดง เปนตน
Intermittent Fasting
Intermittent fasting (IF) คื อ การอดอาหารเปนชวงๆไมตอเนื่อง เปนรูปแบบของการบริโภค
อาหาร ที่มีลักษณะโดยกําหนดชวงเวลาในการบริโภคอาหารและชวงเวลาในการอดอาหารที่ชัดเจน โดย
ไมไดใหค วามสนใจกับการกําหนดพลังงานหรือแคลอรี่เปนหลัก IF กําลังเปนที่นิยมเนื่องจากวามีคํา
กล า วอ า งถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพว า สามารถช ว ยให น้ํ า หนั ก ตั ว ลดลงได โ ดยไม ต อ งควบคุ ม ชนิ ด อาหาร
โดยเฉพาะผูที่ไมประสบความสําเร็จในการลดน้ําหนักมากอน IF จึงดูเหมือนเปนทางเลือกใหมที่นาสนใจ
นอกจากนี้ ยังมีคํากลาวอางถึงประโยชนในแงของการสงเสริมสุขภาพอื่น ๆ ของ IF (เชนการลดลงของ
สารอนุมูลอิสระ การชะลอวัย และลดความเสื่อมชราของเซลลรางกาย) อีกดวย จึงทําใหกระแสความ
นิยมของ IF เพิ่มขึ้นในปจจุบัน
รูปแบบของ Intermittent Fasting
รูปแบบอาหารของ IF โดยหลักการจะกําหนดชวงเวลาที่กําหนดใหบริโภคไดเต็มที่ตามความ
ตอ งการ (Feeding period) โดยไม จําเป นต องคํานวณพลั งงานที่ ได รับอยางเครงครัด และชว งเวลาที่
กําหนดใหอดอาหาร (Fasting period) อาจจะอดเปนชวงเวลาใดชวงหนึ่งของวัน หรืออดอาหารทั้งวันก็
ได แต จะมีชวงเวลา Feeding period สลับกั บ Fasting period อยางสม่ํ าเสมอ และมี รูปแบบการสลั บ
(Intermittent or interval) ที่เปนรูปแบบชัดเจน โดยทั่วไป IF สามารถแบงได 4 รูปแบบหลัก คือ
1. Alternate-day Fasting มี ลัก ษณะเปนการอดอาหารเปนชวง ๆ โดยอดอาหารสลับวัน มีวันที่
บริโภคอาหารได ต ามปกติ โดยไมกําหนดพลังงาน สลับกับ วันที่ อดอาหารทั้งวัน ซึ่งสามารถ
บริโภคไดเพียงน้ําดื่มและเครื่องดื่มที่ไมมีพลังงานเทานั้น (Complete fasting day) โดยทั่วไปจะ
นิ ย มแบ ง เป น Fast day คื อ อดอาหาร 2 วัน ต อ สัป ดาห (ไม ต อ เนื่อ งกั น) และ Feast day คื อ
บริโภคอาหารไดตามความตองการโดยไมจํากัด 5 วันตอสัปดาห
2. Modified Alternate-day Fasting ห รื อ Modified Fasting Regimen มี ลั ก ษ ณ ะเป น ก ารอ ด
อาหารสลั บ วั น โดยรู ป แบบจะคล า ยกั บ วิ ธี Alternate-day fasting แต ใ นวั น ที่ อ ดอาหาร จะ
สามารถบริโภคเครื่องดื่ม หรืออาหารไดเพียง 20 – 25% ของพลังงานตามความตองการของ
รางกาย วิธี ที่นิยมชื่ อวา 5:2 Diet คื อ สามารถบริโภคอาหารไดต ามปกติ ที่ต องการ 5 วันต อ
สัปดาห และมีวันที่อดอาหาร 2 วันตอสัปดาห โดยไมจําเปนตองอดอาหารติดตอกันทั้งสองวัน
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3. Time-restricted Feeding มี ลัก ษณะเป นการอดอาหารเปนชว ง ๆ โดยจํากัด ระยะเวลาในการ
บริโภคอาหารในทุก ๆ วัน วิธีที่นิยม เชน IF 18:6 และ IF 20:4 คือจํากัดเวลาในการบริโภค
อาหารเหลือเพียง 6 หรือ 4 ชั่วโมง โดยจะเริ่มกําหนดชวงเวลาบริโภคอาหาร ณ เวลาไหนของ
วันก็ได และมีชวงที่อดอาหารเปน 18 หรือ 20 ชั่วโมงตอวัน ตัวอยางเชนการทํา IF 18:6 เมื่อ
เริ่มตนบริโภคอาหารมื้อแรกเวลา 9.00 น. จะสามารถบริโภคอาหารระหวางวัน โดยมื้อสุดทาย
ไมเกินเวลา 15.00 น. จากนั้นจําเปนตองอดอาหารจนกวาจะถึง 9.00 น. ของวันถัดไป
4. Religious Fasting เปนการอดอาหารเปนชวง ๆ ตามขอกําหนดของศาสนา เชน ศาสนาพุทธ
(บริโภคอาหารหลักเพียง 2 มื้อคือมื้อเชาและมื้อเพล (กอนเที่ยง)) ศาสนาคริสต (มีการถือศีลอด
ในบางนิกาย เชน Seventh Day Adventists และ Latter-day Saints) ศาสนาอิสลาม (ถือศีลอด
ในชวงเดือนรอมฎอน สามารถบริโภคอาหารไดชวงหลังตะวันตกดินจนถึงกอนตะวันขึ้นเทานั้น)
ประสิทธิผลของ Intermittent Fasting
มีการศึกษาที่สนใจผลของการทํา Alternate-day Fasting ตอการลดลงของน้ําหนักตัว โดยมีการ
ทดลองแบ งกลุ มผู เขารวม เปน 3 กลุ ม คื อ กลุ มควบคุ มที่ไดรับคําแนะนําให รักษาน้ํ าหนัก ตัวใหค งที่
บริโภคอาหารและมีกิจวัตรประจําวันตามเดิม กลุมที่ลดน้ําหนักโดยวิธีการลดพลังงานในอาหารอยาง
ตอเนื่อง (Caloric restriction) คือกําหนดใหบริโภคอาหารใหไดพลังงาน 75% ของพลังงานที่เคยไดรับ
ตามปกติ และกลุมที่ลดน้ําหนักโดยวิธี Alternate-day Fasting โดยกําหนดใหบริโภค 25% ของพลังงาน
ที่เคยไดรับในวันที่อดอาหาร และ 125% ของพลังงานที่เคยไดรับในวันที่บริโภคปกติ ผลการศึกษาพบวา
ที่ 6 เดือน กลุม Alternate-day Fasting ลดน้ําหนักไดเฉลี่ย 6.8 กิโลกรัม และกลุม Caloric Restriction
ลดน้ําหนักไดเฉลี่ย 6.8 กิโลกรัม ที่ 12 เดือน พบวากลุม Alternate-day Fasting ลดน้ําหนักไดเฉลี่ย 6.0
กิโลกรัม และ กลุม Caloric Restriction ลดน้ําหนั กไดเฉลี่ย 5.3 กิโลกรัม ผลการศึก ษาพบวาทั้งกลุม
Alternate-day fasting และ Caloric restriction สามารถลดน้ํ า หนั ก ได ม ากกว า กลุ ม ควบคุ ม อย า งมี
นัยสําคัญ อยางไรก็ตามไมมีความแตกตางกันระหวางทั้งสองกลุม จึงสรุปไดวา การลดน้ําหนักโดยวิธี
Alternate-day fasting ไมไดใหผลลัพธน้ําหนักตัวที่แตกตางจากวิธี Caloric restriction แตอยางใด
ขอควรคํานึงของ Intermittent Fasting
แมวา IF สามารถชวยใหน้ําหนักตัวลดลงไดใกลเคียงกับการจํากัดพลังงาน Caloric restriction
แตอยางไรก็ตาม ในชวง Fasting period จําเปนตองไดรับสารน้ําใหเพียงพอ เพื่อปองกันภาวะความดัน
โลหิตต่ํา หนามืด วิงเวียน ปวดศีรษะ และภาวะขาดน้ํา นอกจากนี้ ในผูที่มีโรคประจําตัวบางโรค ไมควร
ทํา IF เชน โรคเบาหวานประเภทที่ 1 (อาจเกิดภาวะเลือดเปนกรดและน้ําตาลในเลือดต่ํา) โรคเบาหวาน
ที่ มี ก ารฉี ด อิ น ซู ลิ น หรือ ใช ย าลดน้ํ าตาลในเลื อ ดที่ มี ผ ลทํ าให ระดั บ น้ํ าตาลในเลื อ ดต่ํ าได โรคตั บ แข็ ง
(เนื่องจากอาจเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา และเกิดการสลายโปรตีนในกลามเนื้อที่มากขึ้นได)
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แบบแผนการจํากัดการบริโภคอาหารกับการเกิดโรคการกินผิดปกติ
อีกประเด็นที่ควรคํานึงถึงเวลากลาวถึงแบบแผนการบริโภคอาหารที่เปนการจํากัดอาหารมาก ๆ
เชน KD หรือ IF คือความเสี่ยงที่จะทําใหเกิดโรคการกินผิดปกติ (Eating disorders; ED) ได มีขอมู ล
จากการศึกษาพบวากลุมประชากรวัยรุนหญิ งที่ มีประวัติการควบคุ มอาหาร – จํากัดอาหารมาก ๆ มี
ความเสี่ยงที่จะเกิดอาการตบะแตกแบบควบคุมไมได มีพฤติกรรมการลดน้ําหนักที่อันตราย และไดรับ
การวินิจฉัยวาเปน ED มากกวาวัยรุนหญิงทั่วไป และความหมกมุนกับการลดน้ําหนักและความไมพึง
พอใจในรูปรางนี้เองที่สามารถนําไปสูการเกิด ED ได งานวิจัยทางจิตวิทยาพบวาผูที่มีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่ ผิ ด ปกติ หลาย ๆ ครั้ งเกิด จากความไมมั่น คงทางจิต ใจ (Feelings of insecure) และ
ความไมเชื่อมั่นในตนเอง (Low self-esteem) จึงทํ าให ตอ งพึ่ งพารูปแบบการบริโภคอาหารที่ เป นการ
จํากั ด ตนเอง ในทางกลั บ กัน การมีค วามเอื้ อ อาทรต อ ตนเอง (Self-compassion) การยอมรับ ตนเอง
(Self-acceptance) และการพึงพอใจในภาพลักษณตนเอง (Body image appreciation) เปนปจจัยที่ชวย
ปองกันการเกิดโรคการกินผิดปกติได
ดังนั้นในฐานะของนักโภชนาการ – นักกําหนดอาหาร การใหความรูคนไขเกี่ยวกับขอเท็จจริง
ของแบบแผนการจํากัดการบริโภคอาหาร และความเสี่ยง/ผลกระทบตอสุขภาพ โดยเปรียบเที ยบกับ
ประโยชนที่ไดรับ รวมกับการใหคําปรึกษาดวยความเอื้ออาทร ความเขาใจ ควรการสงเสริมใหคนไขเกิด
ความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถปรับพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพโดยไมจําเปนตองพึ่งแบบแผนการ
บริโภคอาหารที่จํากัดมาก เพื่อการสงเสริมสุขภาพอยางยั่งยืน
สรุป
ทั้ง KD และ IF เปนแบบแผนการบริโภคอาหารที่เนนการจํากัดอาหารมาก การจํากัดอาหารมาก
ๆ โดยไม มี ข อ บ ง ชี้ ท างการแพทย นอกจากจะทํ า ให ก ารปฏิ บั ติ ต ามทํ า ได ย าก ยั ง อาจทํ า ให เ กิ ด
ความเครียดตอทั้งรางกายและจิตใจ และทําใหแนวโนมในการที่จะสามารถทําไดในระยะยาวลดลง การ
ใช KD ในการบําบัดโรค เชนโรคลมชัก เปนการใชอาหารในรูปแบบของการรักษาทางการแพทย ดังนั้น
จะตองมีการประเมินผลดี และความเสี่ยงในการเกิดผลขางเคียงอยางสม่ําเสมอ การใช KD หรือ IF เพื่อ
ลดน้ําหนักอาจชวยลดน้ําหนักไดในระยะสั้น แตปญหาที่สําคัญคือการที่ผลกระทบระยะยาวตอสุขภาพยัง
ไมชัดเจน เพราะรูปแบบอาหารที่จํากัดมาก มีแนวโนมที่จะไมไดผลในระยะยาว น้ําหนักที่ลดลงไปอาจ
เพิ่มกลับคืนมาเมื่อระยะเวลาผานไป และสิ่งสําคัญคืออาจเปนการกระตุนใหเกิดรูปแบบการกินผิดปกติ
ที่อาจพัฒนาตอกลายเปนโรคการกินผิดปกติไดในระยะยาว
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ทุน “Thai Dietetic Association Research Award (TDA Research Award)”
ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานโภชนาการสําหรับนักกําหนดอาหาร
ประจําป 2562
ชื่อทุน
ทุน Thai Dietetic Association Research Award (TDA Research Award)
วัตถุประสงค
• สงเสริมใหนักกําหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากรมีการทําวิจัยดานโภชนาการ
และโภชนบําบัด และพัฒนาการบริการแกผูปวย
• เพิ่มพูนทักษะและศักยภาพใหกับนักกําหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากรใน
การทําวิจัย
• สงเสริมและสนับสนุนนักกําหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร และทีมงานที่มี
ผลงานดีเดนในงานวิจัยและการพัฒนางานโภชนาการ
ผูสนับสนุนทุนป 2562
• บริษัทไทย โอซูกา จํากัด
จํานวน 80,000 บาท
• บริษัท เนสทเล (ไทย) จํากัด

จํานวน 70,000

บาท

• บริษัท ฟอรแคร จํากัด

จํานวน 25,000

บาท

• สมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย จํานวน 200,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
จํานวน 375,000 บาท
ประเภทของทุน
• ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนางานโภชนาการสําหรับนักกําหนดอาหาร/
นักโภชนาการ/โภชนากร และทีมงานที่มีผลงานดีเดน
• จํานวนทุนขึ้นอยูกับความเหมาะสม และผลงานที่เสนอขอรับทุนซึ่งพิจารณาโดย
คณะอนุกรรมการพิจารณาทุน
• ทุนมีระยะเวลา 1 ป
คุณสมบัติของผูที่ไดรับทุน
• เปนนักกําหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากรและทีมงานที่ทําประโยชนใหแกผูปวย
และหนวยงานทั้งทางตรงและทางออม
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•
•
•
•
การขอรับทุน
•
•

เปนสมาชิกสามัญตลอดชีพของสมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย
เปนผูที่ไมไดรับทุน 2 ปติดตอกันในป 2560 และป 2561
ผลงานที่ทําจะตองไมเปนไปเพื่อเชิงพาณิชย (non-profit project)
คณะกรรมการสมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทยไมมีสิทธิ์ขอรับทุน
ผูที่ตองการขอรับทุนเสนอโครงการวิจัยและพัฒนางานโภชนาการดวยตนเอง
สงใบสมัครพรอมโครงการวิจัยจํานวน 6 ชุดมาที่เลขานุการคณะอนุกรรมการ
พิจารณาทุนฯ ทางไปรษณีย (ไมรับทาง E-mail) ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2561

สมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย (ทุน TDA Research Award)
1845/11 ซอยบริรักษ ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร ก.ท.ม. 10900
โทรศัพท/โทรสาร 02-939-7782
แบบฟอรมการเสนอโครงการวิจัย ประกอบดวย
1. ชื่อโครงการ
2. หนวยงานรับผิดชอบ
3. ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย
4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
5. วิธีการ
6. ขอบเขต
7. ระยะเวลาดําเนินการ
8. แผนการดําเนินงาน
9. อุปกรณในการวิจัย
10. งบประมาณ
หลักเกณฑในการพิจารณาทุน
• ผลงานทีเ่ หมาะสมตามการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาทุน
• เปนงานวิจัยเพื่อประโยชนในการพัฒนาการดูแลดานโภชนาการและโภชนบําบัดแก
ผูปวย
• มีความคิดริเริ่ม เปนการบริการใหมหรือปรับปรุงการบริการใหมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพดี
• ใหบริการและพัฒนางานเพื่อประโยชนของสวนรวม
• ใหการบริการถูกตองตามมาตรฐานวิชาชีพ
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แนวทางในการพิจารณาทุน
คณะอนุกรรมการไดกําหนดในรูปคะแนน โดยแบงเปน 4 หัวขอหลักคือ
• การนําไปใชใหเปนประโยชน
• ความคิดริเริ่ม
• โอกาสที่งานวิจัย/งานพัฒนางานโภชนาการจะทําไดสําเร็จ
• ความสําคัญทางวิชาการ
การประกาศผล
• ประกาศผลการตัดสิน ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562
การมอบทุน
• มอบทุนวิจัยในการประชุมวิชาการประจําปของสมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศ
ไทย ในวันประชุมวิชาการประจําป 2562 พรอมประกาศนียบัตรของสมาคมฯ
• ผูไดรับทุน จะไดรับทุนวิจัยแบงเปน 2 งวด
งวดที่ 1 มอบทุน รอยละ 60 ของเงินรางวัล เมื่อไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุน
งวดที่ 2 มอบทุน รอยละ 40 ของเงินรางวัล เมื่อสงรายงานผลพรอมไฟลฉบับสมบูรณ
พรอมแสดงกิตติกรรมประกาศชื่อทุนในงานวิจัยนั้นๆ และนําเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการประจําป
การนําเสนอผลงาน
• ผูที่ไ ด รับทุ นจะตอ งนํ าเสนอผลงานวิจัยในรู ปแบบโปสเตอรใ นการประชุ มวิ ชาการ
ประจําปของสมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2563
• ผู ที่ ไ ด รั บทุ น จะต อ งส ง บทคั ด ยอ งานวิ จัย เพื่ อ ตี พิ ม พ ใ นวารสารสมาคมนั ก กํ าหนด
อาหารแหงประเทศไทย
• ผูที่ไดรับทุนจะไดรับการสนับสนุนคาลงทะเบียนงานประชุมวิชาการประจําป 2563
เพื่อนําเสนอผลงาน และเงินสนับสนุนในการจัดทําโปสเตอรจํานวน 1,000 บาท
• ผู ไ ด รั บ ทุ น ส ง รายงานผลการวิ จั ย ฉบั บ สมบรู ณ ใ ห แ ก ส มาคมฯ และมี ก ารแสดง
กิตติกรรมประกาศชื่อทุนนี้ในงานวิจัยนั้นๆดวย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาทุน:
นางพัชรวีร ทันละกิจ โทร 086-392-5928 โทรสาร 02-201-1731 E-mail: nuging28@hotmail.com
นางสาวสังวาล ศิริมังคลากุล โทร 086-609-5680
Website: www.thaidietetics.org
E-mail: thaidietetics@gmail.com
ปที่ 39 ฉบับที่ 1-3 มกราคม-ธันวาคม 2562
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ทุนสนับสนุนงานวิจัย TDA Research Award ประจําป 2562
รายชื่อผูไดรับทุน TDA Research Award
ทุนประเภท Clinical
ลําดับที่ 1.

ไมมีผูไดรับรางวัล

ลําดับที่ 2.
ทุนสนับสนุนงานวิจัยจํานวน 35,000 บาท
เรื่อง พัฒนาสูตรแครกเกอร Non trans fat , Low sodium , Complete carbohydrates
สําหรับผลิตอาหารทางสายใหอาหารในโรงพยาบาลสงขลานครินทร
โดย นางกาญจนา ฉิมเรือง
งานโภชนาการ โรงพยาบาลสงขลานครินทร จ.สงขลา
รางวัลชมเชย ทุนสนับสนุนงานวิจัยจํานวน 10,000 บาท
เรื่อง แนวทางการพัฒนาสุขภาพดานโภชนาการของผูปวยโรคมะเร็งลําไสที่ไดรับการรักษา
ดวยยาเคมีบําบัด : กรณีศึกษาโรงพยาบาลรอยเอ็ด
โดย นางสาวธนพรรณ พรมกัญญา
กลุมงานโภชนศาสตร โรงพยาบาลรอยเอ็ด จ.รอยเอ็ด
รางวัลชมเชย ทุนสนับสนุนงานวิจัยจํานวน 10,000 บาท
เรื่อง ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมบริโภคของผูปวยมะเร็งที่ไดรับเคมีบําบัด
โดย นางยุพา ภัทรเคหะ
กลุมงานโภชนศาสตร โรงพยาบาลนาน จ.นาน

ปที่ 39 ฉบับที่ 1-3 มกราคม-ธันวาคม 2562
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รางวัลชมเชย ทุนสนับสนุนงานวิจัยจํานวน 10,000 บาท
เรื่อง การพัฒนาระบบแนะนําการบริโภคอาหารเฉพาะบุคคล สําหรับกลุมผูปวย
ทางจิตเวช
โดย นางจิรัฐิติกาล ดวงสา
งานโภชนาการ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร จ.นครราชสีมา
ทุนประเภท Non – Clinical
ลําดับที่ 1.
ทุนสนับสนุนงานวิจัยจํานวน 15,000 บาท
เรื่อง การประยุกตใชเทคโนโลยีคิวอารโคด (QR Code) ในอาหารปนผสม (Blenderized
Diet) โรงพยาบาลพระนั่งเกลา
โดย นางสาวธัญชนก ศรีนอยเมือง
กลุมงานโภชนศาสตร โรงพยาบาลพระนั่งเกลา จ.นนทบุรี
ลําดับที่ 2.
ทุนสนับสนุนงานวิจัยจํานวน 12,000 บาท
เรื่อง การพัฒนาคูมือการปฏิบัติงานหองปฏิบัติการอาหารทางสายใหอาหารโรงพยาบาล
หาดใหญ
โดย นายอนุสรณ ออนสนิส
กลุมงานโภชนศาสตร โรงพยาบาลหาดใหญ จ.สงขลา
รางวัลชมเชย ทุนสนับสนุนงานวิจัยจํานวน 10,000 บาท
เรื่อง พัฒนาอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลสูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในอําเภอยี่งอ
จังหวัดนราธิวาส
โดย นางนิตยา กิจชอบ
งานโภชนาการ โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.นราธิวาส
รางวัลชมเชย ทุนสนับสนุนงานวิจัยจํานวน 10,000 บาท
เรื่อง น้ําซอสเฉพาะโรคจํากัดโซเดียมทัณฑสถาน
โดย นางสาวไปรยา แกวจันทรานนท
งานโภชนาการ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ กรุงเทพมหานคร
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รางวัลชมเชย ทุนสนับสนุนงานวิจัยจํานวน 10,000 บาท
เรื่อง ความสัมพันธระหวางผลการประเมินระดับคะแนนพฤติกรรมการบริโภคกลุมอาหาร
หวานและมัน เปรียบเทียบกับเปอรเซ็นตไขมัน ปริมาณไขมันในชองทอง ปริมาณ
โปรตีนในรางกายจากเครื่องวัดองคประกอบของรางกาย
โดย นางสาวปฏิมา พรพจมาน
แผนกโภชนบําบัด โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
รางวัลชมเชย ทุนสนับสนุนงานวิจัยจํานวน 10,000 บาท
เรื่อง โครงการอาหารเปนยา โดย ธิดารัตน จันทรา (การใหความรูดานโภชนาการผานสื่อโซ
เชียล)
โดย นางธิดารัตน จันทรา
งานโภชนาการ โรงพยาบาลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ทุนประเภท สงเสริมงานวิจัย
ทุนสนับสนุนงานวิจัยจํานวน 35,000 บาท
เรื่อง การศึกษาหาปริมาณอัตราสวนของขาวเหนียวดําพันธุพื้นเมืองพะเยาและขาวเหนียว
ขาวในวิธีการนึ่งรูปแบบตางๆที่สงผลตอคุณคาสารอาหาร และระดับน้ําตาลในเลือด
โดย นายณัฐพล ทัศนสุวรรณ
คณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา

ปที่ 39 ฉบับที่ 1-3 มกราคม-ธันวาคม 2562
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บทคัดยอผูไดรับทุน TDA Research Award ประจําป 2561
บทคัดยอ P-1
การพัฒนาสื่อ Application “Diet For Heart” ตนแบบ แนะนําการดูแลดานอาหารและโภชนาการ
ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมการบริโภคอาหารของภาคอีสาน สําหรับผูปวยโรคหัวใจและหลอด
เลือด
วิภาวี ศรีคําภา, ประภาพร สุนธงศิริ, พิมพร รุจิรกุล, ศิริวรรณ เวียงทอง, เพลินใจ พระโคตร
และปณธนันธรัตน ชินพลชาย
กลุมงานโภชนศาสตร โรงพยาบาลขอนแกน
บทนํา การใชมือถือในปจจุบันโดยเฉพาะอยางยิ่งการใชงานสมารทโฟน (Smartphone) นั้นมีสวนใน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคอยางเห็นไดชัด การเขาถึงของขอมูลที่งายขึ้น การสงตอขอมูลที่
รวดเร็ ว ขึ้ น ผ า นทางแอพพลิ เ คชั่ น ได โ ดยตรง จึ ง เกิ ด การพั ฒ นา Application ลงบนสมาร ท โฟน
ประยุกตใชหลักการทางโภชนบําบัดเพื่อบําบัดโรค (MNT: Medical Nutrition Therapy) สําหรับโรคหัวใจ
และหลอดเลือด
วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ สร า ง Application “Diet for Heart” ต น แบบ แนะนํ า การดู แ ลด า นอาหารและ
โภชนาการที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมการบริโภคอาหารของภาคอีสาน สําหรับประชาชนผูสนใจ กลุมเสี่ยง
และผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด
วิธีการวิจัย พัฒนาแอพพลิเคชั่น ที่เหมาะสมกับเนื้อหาหลัก โดยใชโปรแกรม ไดแก Program Adobe
Illustrator CS6 , Program Adobe Photoshop CS6 แ ล ะ Microsoft Word, Powerpoint ส ร า ง
แอปพลิเคชั่น Web Design จาก เวปไซดibuildapp.com และ App inventor ทีa่ i2.appinventor.mit.edu
ศึกษาความพึงพอใจตอการใชสื่อ Mobile Application ในการใชสื่อในการใหโภชนบําบัดทางการแพทย
กับนักโภชนาการ โภชนากร ในโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแกน และศึกษาความรูและความเขาใจที่สงผล
ตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร กับผูปวยที่เขารับบริการในคลินิกโรคภาวะหัวใจลมเหลว
โรงพยาบาลขอนแก น และผู ปว ยที่ เ ข ารั บการรัก ษาในหอผูปว ยโรคหลอดเลือ ดสมอง โรงพยาบาล
ขอนแกน
ผลการศึกษา ความพึงพอใจตอสื่อ Application “Diet for Heart” ตนแบบ นักโภชนาการ โภชนากร มี
ความพึงพอใจ ตอเนื้อหาความถูกตอง เนื้อหาเขาใจงาย ความสอดคลองของภาพกับคําบรรยาย ความ
สะดวกในการเขาถึงเนื้อหาอยางรวดเร็ว ความสวยงาม ความทันสมัย นาสนใจ และความพึงพอใจตอ
แอพพิเคชั่นโดยรวมระดับมาก (x� 4.84 จาก 5.00) และศึกษาความรูและความเขาใจที่สงผลตอการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร พบวาผูปวยมีความรูและความเขาใจที่สงผลตอการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ในการปรับพฤติกรรมการกินอาหารครบ 3 มื้อ ใน 1 วัน ไมเติมเกลือ/ผง
ปรุงรส ในการเตรียมอาหาร ไมเติมน้ําปลา/น้ําตาล/น้ําปลาพริก ในกวยเตี๋ยว/ในการกินขาว หลีกเลี่ยง
การรับประทานอาหารที่มีรสเค็มจัด เชน อาหารหมักดอง อาหารแปรรูป เชน เนื้อเค็ม ปลาเค็ม ปลาสม
ปที่ 39 ฉบับที่ 1-3 มกราคม-ธันวาคม 2562

วารสารสมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย 333

แหนม ไสกรอกอีสาน หม่ํา ปลารา ลดการกินอาหารไขมันสูง เชน ขาวขาหมู หมูสามชั้น กุนเชียง คอ
หมูยาง หนังไก/หมู ลดการกินอาหารประเภททอด เชน กลวยทอด ปลาทองโก ลดการกินอาหารหรือ
ขนมที่ปรุงประกอบดวยกะทิ เนย มาการีน เชน แกงเผ็ด แกงเขียวหวาน มัสมั่น แกงคั่ว ขาวเหนียวมูล
กลวยบวดชี ลอดชอง หรือ ขนมประเภทเบเกอรี่ เชน ขนมปง ขนมเคก โดนัท หลีกเลี่ยงการรับประทาน
อาหารที่มีรสหวานจัด เชน การปรุงอาหารคาวแลวเติมน้ําตาลใหมีรสหวาน หลีกเลียงเครื่องดื่มที่มีรส
หวาน เชน น้ําผลไมปนที่มีรสหวาน น้ําอัดลม น้ําหวานตางๆ และดื่มน้ําเปลาวันละไมเกิน 1.5 ลิตร (4-6
แกว) เปนประจํามากกวารอย 68
สรุ ป ได สื่ อ Application “Diet for Heart” ต น แบบ เพื่ อ เปน สื่ อ การสอนที่ ส ง เสริ มการให ค วามรู เ รื่ อ ง
อาหารสําหรับผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือดผูปวยและญาติ ที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดีนําสูการ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เหมาะสมกับวัฒนธรรมการบริโภคอาหารของภาคอีสาน
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บทคัดยอ P-2
การพัฒนาเครื่องมือนับปริมาณโปรตีนในอาหารเฉพาะโรค ฉบับพกพา
ดิษยชัย ไพรรุงเรือง, พิธพร ธาดามาตากุล, สมศรี เตชะวรกุล, ฐิญานันท อัครสินพัฒนากุล,
และคณะ
แผนกโภชนบําบัด โรงพยาบาลบํารุงราษฏร อินเตอรเนชั่นแนล กรุงเทพ ฯ
บทนําและวัตถุประสงค ผู ปว ยโรคไตเรื้ อรังจําเปนตอ งไดรับคํ าแนะนําจากนั ก กํ าหนดอาหาร เพื่ อ
ควบคุมปริมาณการรับประทานอาหารและไดรับโปรตีนอยางเพียงพอ การพัฒนาเครื่องมือนับปริมาณ
โปรตีนในอาหารเฉพาะโรค ฉบับพกพา Protein counting card (PC) เพื่อใหผูปวยและญาติสามารถนับ
ปริมาณโปรตีนที่รับประทานไดถูกตอง และอํานวยความสะดวกในการจัดอาหารอยางเหมาะสม โดย
คาเฉลี่ยโปรตีนที่นับไดตองไมแตกตางจากนักกําหนดอาหารวิชาชีพ
วิธีการวิจัยและศึกษา ดังนี้ 1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลอาหารประจําชาติจากผูทรงคุณวุฒิ ลามประจํา
ชาติในโรงพยาบาล 2. พัฒนา PC ใหเทียบเทาขนาดบัตรเครดิตซึ่งสามารถพกพาไดงาย 3. เปรียบเทียบ
การใช PC กับการสอนนับโปรตีนแบบปกติดวยวิธีการใชมือหรือชอนโตะในกลุมอาหารตัวอยาง แบงเปน
ตัวอยางควบคุม จํานวน 4 ตัวอยาง ตัวอยางอาหารหมวดโปรตีนจากเนื้อสัตว จํานวน 5 ตัวอยาง อาหาร
หมวดโปรตีนจากพืช จํานวน 3 ตัวอยาง 4. ประเมินผลความพึงพอใจการใชงาน และสรุปขอแนะนําและ
พัฒนา PC ตามขอแนะนําแกไข 5. ดําเนินการใช PC ไปใชในผูปวยโรคไตจริง จํานวน 5 ภาษา ไดแก
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาพมา ภาษาอารบิค และภาษาบังคลาเทศ ผลลัพทการวิจัย หลังการใช
งานของกลุมตัวอยางทั้งหมดซึ่งมีอายุเฉลี่ย 34 ± 12 ป จํานวน 23 คน การเปรียบเทียบความแมนยํา
ระหวางวิธีการนับโปรตีนดวย PC และวิธีการนับโปรตีนดวยมือหรือชอนโตะ กับปริมาณโปรตีนจริงจาก
การชั่งน้ําหนัก พบวาผลลัพทการนับโปรตีนจากตัวอยางอาหารทั้ง 2 วิธีไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ (P>0.05) กับปริมาณโปรตีนจริงจากการชั่งน้ําหนัก การเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
วิธีการนับโปรตีนดวย PC และวิธีการนับโปรตีนดวยมือหรือชอนโตะ พบวาผลลัพทการนับโปรตีนจาก
ตัว อยางอาหารทั้ง 2 วิธี มีตั วอย างอาหารทั้งหมดรอ ยละ 75 ไมมีค วามแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
(P>0.05) คะแนนการประเมินความพึงพอใจในดานตางๆของกลุมตัวอยางพบวากลุมตัวอยางพึงพอใจการใช
งาน PC รอยละ 85
สรุปผลการวิจัย PC สามารถนํามาทดแทนการนับโปรตีนดวยมือหรือชอนโตะได ทั้งนี้วิธีการนับโปรตีน
ดวย PC ชวยใหผูปวยและญาติสามารถนับปริมาณโปรตีนที่รับประทานไดถูกตองเมื่อเทียบกับปริมาณ
โปรตีนจริงในอาหาร อีกทั้งยังเพิ่มความสะดวกสบายในการจัดอาหาร ลดความสับสนในการนับปริมาณ
โปรตีนในอาหาร
หมายเหตุ
การพัฒนาเครื่องมือนี้เปนสวนหนึ่งของการดําเนินโครงการ “พัฒนาพื้นที่เรียนรูดานอาหารเฉพาะโรค
สําหรับผูปวยในโรงพยาบาล” ติดตอ นายดิษยชัย ไพรรุงเรือง didsayachai.p@gmail.com
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บทคัดยอ P-3
ศึกษาผลการใชสื่อการสอนชุด Carbohydrate Counting ในผูปวยโรคเบาหวานเด็ก
กาญจนา ฉิมเรือง, พรพิศ เรืองขจร , ภัคจิรา เบญญาปญญา
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, สงขลา
บทนํา การผลิตสื่อการสอนมัลติมีเดียเฉพาะเจาะจงสําหรับผูปวยเบาหวานเด็ก ใชเปนแนวทางในการ
เรียนรู ผูปวยสามารถคํานวณอาหารกลุมขาวแปง (Carbohydrate) ไดแมนยําควบคูกับการรักษาดวย
ยาลดน้ําตาล
วัตถุประสงค เพื่อใหผูปวยเด็กและครอบครัว เกิดทักษะในการปฏิบัติ การประเมินอาหารที่รับประทาน
ใหเหมาะสมกับพยาธิสภาพของโรคเบาหวาน
วิธีการดําเนินการ ผลิ ต สื่อ มั ลติ มีเดี ยแบบเฉพาะเจาะจงสําหรับผู ปวยเบาหวานในเด็ก โดยเนื้ อ หา
ประกอบดวยวิธีการนับคารโบไฮเดรตในอาหาร ทั้งปริมาณ ตัวอยาง การอานฉลากโภชนาการ และ
รูปภาพประกอบ เพื่อใหเขาใจไดงายขึ้น และผลิตสื่อการสอนโดยการสกัดโมเดลอาหารจากขนมกรุบ
กรอบ จัดทํา Service Profile Nutritional for Paediatrics Diabetes ในกระบวนการดูแลผูปวยอยางมี
ระบบ
ผลการศึกษา ผูปวยกอนใชสื่อการสอน ผูปวยเด็กอายุไมเกิน 18 ป จํานวน 30 คน เพศหญิง 83.3%
เพศชาย16.7% วิธีการควบคุมระดับน้ําตาลโดยควบคุมอาหารแบบนับคารบและฉีดอินซูลินจํานวน 20
ราย (66.7%) ใชวิธีควบคุมอาหารแบบนับคารบเพียงอยางเดียวจํานวน 10 ราย (33.3%) ผลการศึกษา
ความรูความเขาใจจากการใชสื่อการสอนแบบเฉพาะเจาะจง ผูปวยจํานวน 30 ราย นําไปปฏิบัติอยาง
สม่ําเสมอ 5-7 วันตอสัปดาห จํานวน 15 ราย (50%) ปฏิบัติ 3-4 วันตอสัปดาห จํานวน 10 ราย (33%)
ปฏิบัติ 1-2 วันตอสัปดาห จํานวน 5 ราย (16.7%) โดยภาพรวมผูปวยสามารถควบคุมระดับน้ําตาลใน
เลือดใหอยูในเกณฑปกติ >70%
สรุป การดูแลผูปวยโดยทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ แพทย พยาบาล นักกําหนดอาหาร นัก
โภชนาการ จะเปนกําลังใจสําคัญในการผลักดันใหผูปวยปรับเปลี่ยนพฤฒิกรรมในการบริโภคอาหาร และ
สามารถใหการดูแลผูปวยอยางครอบคลุมในทุกมิติ สงผลตอผูปวยที่มีอายุนอยที่ตองใหความรู ความ
เขาใจในการดูแลสุขภาพตนเองในระยะตอไปอยางมีคุณภาพ
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บทคัดยอ P-4
ผลของการใหคําปรึกษาโภชนบําบัดสําหรับหญิงตั้งครรภที่รับยาตานไวรัส (ART)
(The Effects of Nutrition Counseling for Pregnant Women Receiving ART)
ปรียาภัทร มังคะลาด1, ลาวัลภ ฤกษงาม2, กฤษฎา หาญบรรเจิด3
1
กลุมงานโภชนวิทยา กลุมบริการทางการแพทย สถาบันบําราศนราดูร นนทบุรี
2
กลุมงานสูตินรีเวชกรรม กลุมการพยาบาล สถาบันบําราศนราดูร นนทบุรี
3
กลุมบริการทางการแพทย สถาบันบําราศนราดูร นนทบุรี
บทนํา การติดเชื้อเอชไอวีนับเปนปญหาทางสาธารณสุขระดับโลก ปจจุบันการติดเชื้อเอชไอวีจากแมสู
ลูกสามารถปองกันได หญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อควรเขาฝากครรภและรับยาตานไวรัส (Antiviral Therapy;
ART) ตามการรัก ษาของแพทย ดว ยยาตานไวรัสบางประเภทมีผลข างเคียงต อภาวะโภชนาการและ
สงผลใหไขมันในเลือดสูง
วัตถุประสงค การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความรูและประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
หลังการไดรับคําปรึกษาโภชนบําบัด กลุมตัวอยางเปนหญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อเอชไอวีกลุมเดียว มารับ
บริการฝากครรภ ณ หองตรวจฝากครรภ สถาบันบําราศนราดูร จํานวน 16 คน
วิธีการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบเก็บขอมูลพื้นฐานทางลักษณะประชากร แบบประเมิน
ความรู และแบบประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร กอนและหลังใหคําปรึกษา โดยขอมูลลักษณะทาง
ประชากรถูกวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา คะแนนความรูและพฤติกรรมการบริโภคอาหารกอนและ
หลังรับคําปรึกษาถูกวิเคราะหดวยสถิติ Paired Samples t-test ดวยโปรแกรม SPSS 23.0
ผลการวิจัย พบวา คาเฉลี่ยคะแนนความรูเกี่ยวกับผลขางเคียงของยาตานไวรัสตอภาวะโภชนาการและ
อาหารไขมันสูงหลังการรับคําปรึกษาสูงกวากอนรับคําปรึกษาอยางมีนัยสําคัญ (p ≤ .05) และผลของ
ระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารดีขึ้นจากระดับควรปรับปรุง ปานกลางและดี เปนระดับดีและดีมาก
สรุป ไดวาหญิงตั้งครรภที่รับยาตานไวรัสควรไดรับโภชนบําบัดที่เหมาะสม
คําสําคัญ: โภชนบําบัด, ตั้งครรภ, ยาตานเอชไอวี
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บทคัดยอ P-5
สหวิชาชีพรวมใจดูแลหวงใยผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
สุรัญณี เผากันทะ1, นงคราญ จาวรรณกาศ2
1
งานโภชนาการ โรงพยาบาลดอกคําใต อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา
2
งานคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลดอกคําใต อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา
บทนํา: โรงพยาบาลดอกคําใตเปนโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60เตียง มีผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมาขึ้น
ทะเบียนทั้งหมด732 รายมีแนวโนมผูปวยรายใหมเพิ่มขึ้นทุกปผูปวยมีอาการหอบเหนื่อยกําเริบสูงอัตรา
การ Re-visit ป2559รอยละ3.24และป2560รอยละ0.17อัตราการ Re-admit มีแนวโนมเพิ่มขึ้นดังนี้ ป
2559รอยละ22.42 ในป2560เปนรอยละ22.75พบผูปวยมีระดับ BMI<18.5มีจํานวน314รายคิดเปนรอย
ละ42.90พบวาผูปวยมีภาวะทุพโภชนาการสูงผูปวยไมไดรับการประเมินภาวะโภชนาการและไมไดรับ
ความรูทางดานอาหารและโภชนาการที่ถูกตองไมไดรับการสอนและประเมินเรื่องการใชยาพน ไมไดรับ
การฟนฟูสมรรถภาพปอดซึ่งทําใหผูปวยมีอาการหายใจเหนื่อยหอบมากขึ้นสงผลทําใหมีน้ําหนักตัวลดลง
จึงทําใหระดับ BMI ต่ํากวาเกณทมาตรฐาน
วัตถุประสงค : เพื่อใหผูปวยที่มีภาวะทุพโภชนาการไดรับความรูเรื่องการปฎิบัติตัวที่ถูกตองเหมาะสม
โดยทีมสหวิชาชีพในดานความรูเรื่องโรค อาหารและโภชนาการ การใชยา การออกกําลังกายที่ถูกตอง
เพื่อลดอาการกําเริบของโรค ลดการนอนโรงพยาบาล
วิธีการวิจัยและศึกษา : เป นการศึก ษาแบบกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research )จากกลุ ม
ผูปวยที่มีระดับ BMI<18.5 จํานวน314รายกลุมเปาหมายที่ทําการศึกษามาจากผูปวยที่มา Re-visit,Readmit ในป 2559และป2560จํานวน50รายโดยอบรมใหความรูเชิงปฏิบัติการเชน ความรูเรื่องโรค,เรื่องยา
กิ น ยาพ นสู ด ,การฝ ก หายใจโดยใชก ลามเนื้ อ หน าท อ งและกระบั ง ลม การบริ ห ารร างกายเพื่ อ ฟ น ฟู
สมรรถภาพปอด ( Rehabilitation),ความรูเรื่องอาหารและโภชนาการที่เหมาะสม
ผลการดํ าเนิ นงาน: ประเมิ น ความรู เ รื่ อ งโรคเป า หมาย>80%ก อ นทํ า กิ จ กรรมกลุ ม 78.82%หลั ง ทํ า
กิจกรรมกลุม91.96%,อาการหอบเหนื่อยอัตราการกลับมารักษาซ้ําภายใน28วันของผูปวยเปาหมาย<
20% ในป60=22.75% ป 61=24%,อัตราการกลับมารักษาซ้ําภายใน48ชั่วโมงของผูปวยเปาหมาย< 5%
ในป 6 0=0.17%ป 6 1=0%สามารถทํ า กิ จ วั ต รประจํ า วั น ปกติ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น CAT (COPD
Assessment Tast) Scoreเป า หมาย>60%ก อ นทํ า กิ จ กรรม70.2%หลั ง ทํ า กิ จ กรรม76.5%,พ น ยาได
ถูกตอง เปาหมาย>60%ผลหลังทํากิจกรรม72.55%,ผลการประเมินBMIจํานวน50รายพบวามีนํ้าหนัก
และBMIเทาเดิม19ราย=38%ลดลง8ราย=16%เพิ่มขึ้น23ราย=46%ผูปวยมีพฤติกรรมดานโภชนาการดี
ทุกราย
วิจารยสรุปคิดรวมยอด: จากการศึกษาพบวาปจจัยที่สงผลใหผูปวยมีอาการหอบเหนื่อยนอยลงทํา
กิจวัต รประจํ าวั นได ใกล เคี ยงปกติ คุณ ภาพชีวิต ที่ดีขึ้นนั้นตองมีความรูความเขาใจในการปฎิบัติตัว ที่
ถูกตองทั้งในเรื่องการใชยาการบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย สภาพสิ่งแวดลอมที่อยูอาศัยเหมาะสม
ซึ่งสวนใหญเปนผูสูงอายุตองมีผูดูแล ฐานะเศรษฐกิจไมดีทําใหขาดปจจัยในการซื้ออาหารที่มีประโยชน
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นอกจากนี้ผูปวยยังมีโรคแทรกซอน เชน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไต Dyspepsia ปญหา
ในเรื่องสุขภาพฟน เปนตน ซึ่งเปนอีกสาเหตุที่ทําใหผูปวยรับประทานอาหารไดนอยลงสงผลให มี BMI
ลดลง
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บทคัดยอ P-6
เครือขายชุมชน เบาหวาน กลุมเสี่ยงนับคารบเพื่อทราบพฤติกรรม โรงพยาบาลพุทไธสง จังหวัด
บุรีรัมย
เรืองยศ โพธิขํา
โรงพยาบาล พุทไธสง จ.บุรีรัมย
ความเปนมา: จากจํานวนผูรับบริการแผนกผูปวยนอกในโรงพยาบาลมีผูมารับบริการมีแนวโนมที่เพิ่ม
มากขึ้น โดยเฉพาะกลุมผูปวยโรคเรื้อรังที่เปนปญหาหลักของโรงพยาบาลไดแก กลุมโรคเบาหวาน และ
ความดันโลหิตสูง โดยเฉพาะผูปวยเบาหวานที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลได มีระดับ HbA1C > 7
% พบรอยละ 44.2จะสงผลใหเกิดภาวะแทรกซอนตามมา
วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูปวยเบาหวานที่ไมสามารถควบคุม
ระดับน้ําตาลในเลือดไดโดยการนับคารบ โรงพยาบาลพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย
วิธีการศึกษา: การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษากึ่งทดลอง (Quasi- experimental design) แบบหนึ่งกลุม
วัดกอนและหลังการทดลอง ดําเนินงานตั้งแต 1 กรกฎาคม 2561- 31 ธันวาคม 2561 กลุมตัวอยางเลือก
แบบเฉพาะเจาะจงโดยเปนผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีระดับ HbA1C > 7 % ในเขตเทศบาลตําบลพุท
ไธสง ติดตอกัน 3 ครั้ง จํานวน 36 คน เขารวมกิจกรรมตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูปวย
เบาหวานที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดโดยการนับคารบ
กิจกรรม สํารวจพฤติกรรมสุขภาพ สํารวจเครื่องดื่ม อาหารในชุมชนทีนิยมดื่ม กิน ที่มีคารโบไฮเดรท
หลักการนับคารบดวยหลักที่เขาใจงาย มีการกําหนด พลังงานทั้งหมดที่ผูปวยควรใดรับนํามาหารสองคือ
พลังงานจากคารโบไฮเดรท นํามาคิดเปนจํานวนกรัมของคารโบไฮเดรท คารโบไฮเดรท15กรัมเทากับ 1
คารบ โดยการปนขาวเหนียว 1 สวนขนาดเทาลุกปงปอง(น้ําหนัก25กรัม 3ชอนกินขาว ) ตามจํานวนที
นับได โดยการแยกกะติ๊ปขาวเหนียวของผูปวย เมื่อมีการรับประทานหรือดื่มเครื่องดื่มอะไรบางทําการ
หั ก ลดจํ า นวนป น โดยการเปรี ย บเที ย บจากอาหารชนิ ด อื่ น ที่ รั บ ประทาน จะคงเหลื อ ข า วเหนี ย วที่
รับประทานไดตอวัน เพื่อไมใหพลังงานเกิน เก็บรวบรวมขอมูลพฤติกรรมหลังการเขากลุมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ติดตามระดับน้ําตาลเฉลี่ยสะสมในเม็ดเลือดแดง (HbA1C) และ ระดับน้ําตาลในเลือดหลังอด
อาหาร (DTX) ระดับ GFR กอนและหลังเขารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา
ดวย จํานวนและรอยละ วิเคราะหขอมูลเชิงสถิติโดยใช Pair-t-test
ผลการศึกษา : หลังไดรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุมตัวอยางมีระดับน้ําตาลเฉลี่ยสะสมในเม็ดเลือดแดง
(HbA1C) และ ระดั บ น้ํ า ตาลในเลื อ ดหลั ง อดอาหาร (DTX) ต่ํ า กว า ก อ นได รั บ โปรแกรม ฯ อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P-value <0.05 )
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ตัวแปร
HbA1C
น้ําตาลหลังอดอาหาร

กอน
X
8.5
217.3

SD
2.2
86.7

หลัง 3 เดือน
X
SD
6.89
2.4
147.5
71.6

F

P-value

6.4
10

0.01
0.02

สรุปและอภิปรายผล: ผลการศึกษาครั้งนี้สนับสนุนผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูปวย
เบาหวานที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดโดยการนับคารบ ซึ่งทําใหผูปวยมีระดับน้ําตาล
เฉลี่ยสะสมในเม็ดเลือดแดง (HbA1C) และ ระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหาร (DTX) ลดลง จึงควรมี
การนํารูปแบบการจัดการรายกรณีมาใชเปนแนวทางในการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังอื่น ๆ เพื่อสนับสนุน
พฤติกรรมการดูแลตนเองและภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น ดานพฤติกรรมการบริโภคกลุมนี้ 65%ดื่มแฟ 3in1
น้ําหวานน้ําอัดลม12% นมหวานนมเปรียว นมแลกตาซอย 10% อื่นๆๆเผือกมัน ขนมตามฤดูเทศกาล
ประเพณีฮิตสิบสองครองสิบสี่
คําสําคัญ: เบาหวาน, การนับคารบ, ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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บทคัดยอ P-7
ประสิทธิผลของการใชแนวปฏิบัติทางการพัฒนาตํารับอาหารสําหรับการจัดการอาหารกลืน
ในผูปวยที่มีภาวะกลืนลําบาก สถาบันสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ
นันทวัน วโรทัย
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ
บทนํา ภาวะกลืนลําบากนั้นเปนภาวะที่รางกายเกิดปญหาหรือความลําบากเกี่ยวกับกระบวนการกิน
อาหาร อาจพบปญหาตั้งแตการอาปาก การเคี้ยวอาหารหรือการกลืนอาหาร ที่เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ
ได แ ก โรคทางระบบประสาท เช น โรคหลอดเลื อ ดสมอง โรคพาร คิ น สั น โรคสมองเสื่ อ ม เป น
ตน หรือเกิดจากโรคที่เกิดความบกพรองตออวัยวะที่ใชในกระบวนการกลืนโดยตรง เชน มะเร็งตอม
ไทรอยด หลอดลมหรือเพดานและลิ้น เปนตน
การบํ าบั ด รั ก ษาผู ปว ยที่ มีภ าวะกลื นลํ าบาก เป นบทบาทหน า ที่ ของที มการรั ก ษาของบุ ค ลากรทาง
การแพทย ประกอบดวย แพทย นักแกไขการพูด นักกิจกรรมบําบัด นักกายภาพบําบัด พยาบาล
นักรัง สีวิทยา และนัก โภชนาการ ซึ่ งในแตละวิ ชาชีพ จะมีบทบาทหนาที่ในการรัก ษาแตกตางกันใน
กระบวนการของการอาหาร ผูปว ยที่ มีปญ หาการกลื น จะทํ าให ผูปว ยรั บประทานอาหารไม ไ ด ห รื อ
รับประทานไดนอย ไมเพียงพอกับความตองการของรางกาย ทําใหเกิดภาวะทุพโภชนาการ ทําให
ผูปวยไดรับพลังงานและสารอาหารไมเพียงพอเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนที่อาจจะเปนอันตรายและ
คุกคามตอชีวิตของผูปวยได ไดแก การอุดกั้นของทางเดินหายใจสําลักอาหารหรือภาวะปอดอักเสบจา
การสําลักอาหาร ทําใหผูปวยตองเสียเวลาในการรักษานานขึ้น เสียคาใชจายจํานวนมากและอาจถึงแก
ชีวิต
ผูปวยที่มีปญหาในเรื่องการรับประทานอาหารสวนใหญจะใหอาหารทางสายใหอาหาร การใหอาหารทาง
สายใหอาหารในระยะนาน ผูปวยจะสูญเสียความสามารถในการกลืน และสวนใหญผูปวยและญาติจะ
ไมทราบวาผูปวยมีปญหาในการกลืน ซึ่งพบวาภายหลังการจิบน้ําผูปวยมักจะมีอาการไอและสําลัก การ
ปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของอาหารใหเอื้อตอการกลืนของผูปวยจะใหผูปวยมีความสามารถใน
การกลืน ลดปญหาภาวะแทรกซอนของโรค ซึ่งเปาหมายของการรักษาภาวะกลืนลําบากคือผูปวยกลืน
อาหารและน้ําไดอยางปลอดภัยไดรับอาหารและน้ําอยางเพียงพอ ปองกันภาวะปอดอักเสบจากการ
สํ า ลั ก แนวทางการรั ก ษาภาวะกลื น ลํ า บากรั ก ษาโรคที่ เ ป น สาเหตุ ข องภาวะกลื น ลํ า บาก ป อ งกั น
ภาวะแทรกซอนจากภาวะกลืนลําบากรักษาและฟนฟูความสามารถในการกลืน
การรักษาที่ดีที่สุดคือการฝกกลืนอาหาร รสชาติของอาหารและความชอบมีสวนชวยในการกลืนของผูปวยที่มี
ปญ หากลื นลํ าบาก อาหารที่ มีรสเปรี้ ยวจะชว ยในการกลืนอาหารไดดีขณะกลื นและหลั งกลื น ลัก ษณะทาง
กายภาพของอาหารไดแก ความหนืด ความสามารถในการไหล ความเสียดทาน และความหนาแนนมีผลตอ
ความสามารถในการกลืนของผูปวย อาหารที่มีความหนืดสูง จะทําใหผูปวยตองใชแรงในการกลืนสูงขณะที่
อาหารที่มีความหนืดต่ํา เชน น้ํา กลืนงายแตจะทําใหเกิดการสําลักไดงาย นอกจากรสชาติอาหาร ลักษณะ
ทางกายภาพแลว สิ่งสําคัญที่สุดของอาหารคือคุณคาทางโภชนาการ ความถูกตอง ถูกโรค สําหรับผูปวยโรค
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หลอดเลือดสมองสวนใหญจะมีภาวะโรคแทรกซอน ไดแก ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูงและเบาหวาน เปน
ตน นอกจากนี้ผูปวยที่มีปญหาในการกลืนลําบากจะมีปญหาในเรื่องของการขาดน้ําและภาวะทุพโภชนาการซึ่ง
ผูปวยจะมีการขาดพลังงานและสารอาหาร ซึ่งทําใหรางกายออนแอและเกิดภาวะแทรกซอนของโรคไดงายจาก
เหตุผลดังกลาวงานโภชนาการ จึงมีความสนใจในการนําแนวปฏิบัติทางการพัฒนาตํารับอาหารสําหรับการ
จัดการอาการกลืนในผูปวยที่มีภาวะกลืนลําบากเพื่อใหไดคุณคาทางโภชนาการครบเหมาะสมกับภาวะของโรค
และความตองการของรางกาย
วัตถุประสงค 1. เพื่อพัฒนาตํารับอาหารการฝกกลืนที่มคี วามลักษณะและคุณคาโภชนาการที่เหมาะสม
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจและการยอมรับตํารับอาหาร
วิธีการดําเนินการ 1. กําหนดปริมาณสวนผสมและวิธีทําอาหารแตละรายการเพื่อทําตํารับอาหาร
2. นําตํารับอาหารที่ไดกําหนดปริมาณสวนผสมมาคํานวณคุณคาทางโภชนาการ 3. นําตํารับอาหารมา
ปรุงประกอบบริการผูปวย 4. ประเมินความพึงพอใจและการยอมรับตํารับอาหาร
ผลการดําเนินการ ไดตํารับอาหารฝกกลืน 8 ตํารับ ประกอบดวย อาหารหวาน 4 ตํารับ ไดแก พา
นาคอสตาสตอเบอรี่ NDD 1- NDD4 อาหารคาว 4 ตํารับ ไดแก โจก 5 พลัง ขาวตมรวมรส ขาว
ผัดคลองคอ ขาวผัดชวนมอง คุณคาทางโภชนาการของอาหารหวาน 175.20 กิโลแคลอรีตอตํารับและ
อาหารคาวใหพลังงาน 810.20 - 625 กิโลแคลอรีตอตํารับผูปวยมีความพึงพอใจตอตํารับอาหารฝกกลืนอยู
ในระดับดีมีความพึงพอใจตํารับโจก 5 พลังสูงสุดและไดรับการยอมรับมากที่สุด
สรุปผลการศึกษา เปนตํารับอาหารที่ทํางาย สะดวก มีคุณคาทางโภชนาการ รสชาติของอาหารแม
อาหารที่มีรสจัดจะชวยกระตุนการหลั่งของน้ําลายและชวยใหการกลืนดีขึ้น แตหากมีรสจัดและกลิ่นฉุน
มากเกินไปจะกระตุนใหผูปวยไอมากขึ้นและสําลักได อุณหภูมิของอาหารรอนและเย็นจะชวยกระตุน
การกลืนไดดี หากในกรณีที่ผูปวยมีปญหาเรื่องการรับความรูสึกชาอาจทําใหเกิดแผลในปากได
ขอเสนอแนะ การพัฒนาตํารับอาหารที่คํานึงถึงความเหมาะสมกับภาวะของโรคและความตองการของรางกาย
ความสะดวกและงายในการทํา ใชวัสดุในทองถิ่นตามฤดูกาล จะชวยใหผูปวยไดรับการดูแลที่ดีสงผลทําให
ผูปวยบริโภคอาหารและไดรับพลังงานและสารอาหารอยางเหมาะสม มีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง
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บทคัดยอ P-8
พัฒนาระบบการดูแลผูปวยกลุมเสี่ยงดานโภชนาการ ที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเชิงรุกสู
ชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ ปที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑
ธิดารัตน จันทรา
กลุมงานโภชนศาสตร โรงพยาบาลสูงเนิน อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
บทนํา: โรคเรื้อรังเปนปญหาสาธารณสุขที่กอใหเกิดปญหาแกผูปวยและครอบครัว ทั้งทางดานรางกาย
จิตใจ อารมณ สังคม ตลอดจนเศรษฐกิจ บุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัครที่ดูแลผูปวย ตองมีความรู
ความเข าใจถึ ง ป ญ หาของผู ปว ย และภาระในการดูแ ล สงเสริมสุขภาพผูปว ยอยางแทจริง เพื่อ รว ม
วางแผนแกไขปญหา ไดอยางถูกตอง จากขอมูลผูปวยกลุมเสี่ยงดานโภชนาการ(DM,CKD,CA,อาหาร
ทางสายใหอาหาร)ป ๒๕๕๙-๒๕๖๑ มีจํานวนผูปวยเพิ่มขึ้นดังนี้ CKD จํานวน ๖๔ ,๖๖,๑๖๘ ราย DM
จํานวน ๘๙,๙๒,๑๗๑ .ราย CA จํานวน ๗๖,๘๐,๑๖๘ ราย ผูปวยจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ งานโภชนศาตร
มีการพัฒนาระบบดูแลฯตั้งแต ป ๒๕๕๙-๒๕๖๐ แตยังไมครอบคลุม ไมตอเนื่อง ขาดการติดตาม และ
การทํางานรวมกับแพทยและทีมสหสาขาวิชาชีพยังไมเปนระบบชัดเจน ป ๒๕๖๑ ทีมจึงพัฒนาตอเนื่อง
ใหมีประสิทธิภาพมาก เพื่อชวยใหแผนรักษาของแพทยไดผลดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค: เพื่อใหผูปวยในกลุมเสี่ยงดานโภชนาการ ไดรับการดูแลดานโภชนาการและพัฒนาระบบ
การดู แ ลผู ปวยในกลุมเสี่ยงดานโภชนาการที่ นอนรั กษาตัว ในโรงพยาบาลอย างมี ประสิทธิ ภาพ และ
ติดตามสูชุมชน
วิธีการวิจัยและศึกษา: พัฒนาระบบตั้งแตแรกรับการเบิกอาหารผูปวยของแพทยขณะอยูบนตึกกอน
จ า ยอาหาร ตรวจสอบข อ มู ล ผู ป ว ยกลุ ม เสี่ ย งแยกรายโรค : คั ด ผู ป ว ยกลุ ม เสี่ ย งด า นโภชนาการ
โรคเบาหวาน โรคไต โรคมะเร็ง ผูปวยอาหารทางสายใหอาหารและผูปวยหลอดเลือดสมอง เพื่อใหการ
ดูแลรายบุคคล คัดกรอง/ประเมินภาวะโภชนาการ วางแผนจัดอาหาร ติดตามการบริโภคอาหาร ใหการ
ดูแลอยางเหมาะสมสอดคลองกับโรค :Grand round รวมกับทีม PCT สหสาขาวิชาชีพ เพื่อใหการดูแล
ผูปวยไดผลดียิ่งขึ้น : ติดตามเยี่ยมบานรวมกับทีมดูแลผูปวยในชุมชน
สรุปผล: พบวาผูปวยกลุมเสี่ยงดานโภชนาการไดรับการดูแลเพิ่มขึ้น ผูปวยกลุมเสี่ยงดานโภชนาการที่
ไดรับการดูแลดานโภชนบําบัด รอยละ88.29และ รอยละ83.79ผูปวยกลุมเสี่ยงดานโภชนาการที่ไดรับ
โภชนบําบัดมีผลการรักษาดีขึ้น
วิจารณและสรุปความคิดรวมยอด: พฤติกรรมการบริโภคที่ไมถูกตองเปนสาเหตุหนึ่งที่ทีผลตอการ
เกิดโรคในกลุมโรค NCD และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป การดูแลดานโภชนาการในขณะที่ผูปวยนอนรักษา
ตัวจะเปนการชวยใหผลการรักษาของแพทยดีขึ้น ลดภาวะแทรกซอนได และการติดตามสูชุมชนจะชวย
ใหผูปวยไดจัดอาหารใหสอดคลองกับวิถีชีวิต
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บทคัดยอ P-9
การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นสําหรับการประเมินแคลเซียมในคนไทยอายุ 35 ปขึ้นไป
กนกนาถ ดวงชวย
แผนกโภชนบําบัด โรงพยาบาลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
บทนํา การสํารวจขอมูลการบริโภคอาหารของประเทศไทยพบวาคนไทย 35 ปขึ้นไปไดรับแคลเซียมไม
ถึงรอยละ 40 ของปริมาณที่แนะนํา ปริมาณแคลเซียมที่ไดรับนี้อาจจะมีความเหมาะสมมากขึ้นหากมี
เครื่องมือสําหรับการประเมินแคลเซียม แตการประเมินแคลเซียมตามวิธีเดิมของแผนกโภชนบําบัดซึ่ง
อาศัยการสัมภาษณอาหารที่ผูปวยบริโภคยอนหลัง 24 ชั่วโมงพบวาใชเวลา 25-30 นาทีและไมสามารถ
แจงผลแคลเซียมใหแกผูปวยไดทันทีหลังจากการประเมิน
วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นที่นักกําหนดอาหารสามารถนําไปประเมินแคลเซียมไดอยาง
ถูกตองและรวดเร็ว
วิธีดําเนินการวิจัย เว็บแอพพลิเคชั่นสําหรับการประเมินแคลเซียมพัฒนามาจากแบบสอบถามความถี่
กึ่งปริมาณในการบริโภคอาหาร ซึ่งประกอบดวยรายการอาหารที่คนไทยอายุ 35-70 ปบริโภคบอยและมี
แคลเซียมสูงจํานวน 33 กลุม เว็บแอพพลิเคชั่นนี้ไดรับการทดสอบประสิทธิภาพซ้ํากัน 6 ครั้งโดยนัก
กําหนดอาหารทานเดิมจํานวน 8 ทาน เพื่อเปรียบเทียบระหวางแคลเซียมที่ไดรับจากการวิเคราะหดวย
เว็บแอพพลิเคชั่นและการบันทึกอาหารที่บริโภคซึ่งเปนวิธีมาตรฐาน รวมทั้งตรวจสอบความรวดเร็วใน
การประเมินแคลเซียมดวยเว็บแอพพลิเคชั่นและประเมินความพึงพอใจของนักกําหนดอาหารตอลักษณะ
โดยรวมของเว็บไซต นอกจากนี้ขอแสนอแนะของนักกําหนดอาหารยังนํามาใชในการปรับแกเว็บไซต
หลังจากการทดสอบในเดือนที่ 1-4
ผลการวิ จั ย ผลการทดสอบทั้ ง 6 ครั้ ง แสดงให เ ห็ น ว า ค า เฉลี่ ย ของแคลเซี ย มที่ ไ ด รั บ อยู ใ นช ว ง
293.1±179.0 ถึ ง 359.7±137.4 มิ ล ลิ ก รั ม ต อ วั น สํ า หรั บ เว็ บ แอพพลิ เ คชั่ น และ 298.6±121.4 ถึ ง
358.7±139.5 มิ ล ลิ ก รั ม ต อ วั น สํ า หรั บ การบั น ทึ ก อาหารที่ บ ริ โ ภค ปริ ม าณแคลเซี ย มที่ ไ ด รั บ จากการ
ประเมินดวยวิธีทั้งสองพบวาอยูในระดับที่สูงอยางมีนัยสําคัญ (r = 0.77-0.90, p < 0.05) คาเฉลี่ยหรือ
คามัธยฐานของระยะเวลาที่ใชในการประเมินแคลเซียมผานเว็บแอพพลิเคชั่นอยูในชวง 4.47-8.43 นาที
นอกจากนี้อัตราความพึงพอใจของนักกําหนดอาหารตอลักษณะโดยรวมของเว็บไซตยังอยูในระดับที่สูง
มากกวารอยละ 90
วิจารณและสรุป เว็บแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นอาจจะเปนเครื่องมือที่นักกําหนดอาหารสามารถนําไป
ประเมินแคลเซียมไดอยางถูกตองและรวดเร็ว อยางไรก็ตาม กลุมตัวอยางในการศึกษานี้เปนกลุมนัก
กําหนดอาหารซึ่งมีจํานวนนอย ดังนั้นการศึกษาตอไปควรนําเว็บแอพพลิเคชั่นไปทดสอบกับอาสาสมัคร
กลุมอื่นที่มีจํานวนมากขึ้น เชน กลุมผูปวย
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บทคัดยอ P-10

Nutrition Literacy Promoting in E-San Aging Population
ประภาพร สุนธงศิริ, พิมพร รุจิรกุล, ปณธนันทรัตน ชินพลชาย
กลุมงานโภชนศาสตร โรงพยาบาลขอนแกน
วัตถุประสงค การวิจัยนี้ เป นการวิ จัยเชิ งพรรณนา มีวั ตถุ ประสงคเพื่อพัฒนาเครื่องมือ วัด Nutrition
Literacy ของกลุ มวั ยผู สูง อายุที่เข ารั บการบริก ารคลินิก เบาหวาน เพื่ อประเมินระดับความฉลาดทาง
โภชนาการของกลุมวัยผูสูงอายุที่เขารับการบริการคลินิก
วิธีการวิจัย คัดเลือกกลุมตัวอยางโดยการสุ มอยางงาย กลุมตัวอยางเปน ผู ปวยเบาหวานชนิดที่ 2
จํานวน 50 คน ที่เขารับการรักษาในแผนกผูปวยนอกอายุรกรรมโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ มีการรับรูดี
สามารถสื่อสารอานภาษาไทยได มีผลคาระดับน้ําตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1c) ครั้งลาสุดไมเกิน 6 เดือน
เครื่อ งมือ ในการเก็ บขอมู ลแบ งเปน 3 ส วน ไดแก ขอ มูลทั่ว ไป ขอมูล สุขภาพ ข อมูล ความรอบรูดาน
โภชนาการและการไดรับขอมูลโภชนาการพื้นฐานที่สําคัญและจําเปน
ผลการวิจัย พบว ากลุมตั ว อย างอายุ เ ฉลี่ย 56 ป (SD=11.38) กลุ มตั วอย างมี ค วามสามารถในการ
มองเห็นอยูในเกณฑปกติ อานศัพทพื้นฐานเกี่ยวกับเบาหวานไดถูกตองรอยละ 70 ความสามารถในการ
อานและเขาใจตัวเลขรอยละ 56 ความสามารถในการเขาถึงหรือแสวงหาขอมูลดานโภชนาการที่ไดรับ
จากนักโภชนาการ รอยละ 85 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาหารเบาหวาน เขาใจระดับมากที่สุด รอยละ
80 มีการตัดสินใจในกรณีตางๆเมื่อพบภาวะแทรกซอนและปฏิบัติตัวไดอยางถูกตอง รอยละ 84
สรุป คาเฉลี่ยของคะแนนความแตกฉานทางโภชนาการขั้นพื้นฐานอยูในระดับสูง รอยละ 72
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บทคัดยอ P-11
การดัดแปลงตํารับอาหารพื้นเมืองสําหรับผูปวยโรคไตเรื้อรัง

Modification of Local Food Recipe for Chronic Kidney Disease Patients
กันตนธีร ตาคํา
งานโภชนาการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม จ.เชียงใหม
บทนํา โรคไตเรื้ อรังเปนโรคที่ กําลั งเป นปญ หาสําคัญทางสาธารณสุ ขของประเทศ เพราะนั บวันจะมี
ผูปวยเพิ่มมากขึ้น ทุกที การบําบัดโรคไตเรื้อรังตองเสียคาใชจายสูงมาก สูงที่สุดในบรรดาโรคเรื้อรัง จึงมี
ผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศ ใชงบประมาณจํานวนมาก ตองการอุปกรณฟอกเลือดซึ่งมีราคาแพง
มีตองการพยาบาลไตเทียมที่มีความชํานาญเปนพิเศษ และยังมีผลกระทบตอเศรษฐกิจของครอบครัว
ทั้งคายา คาฟอกเลือด รวมถึงคุณภาพชีวิตของผูปวยรวมทั้งครอบครัวอีกดวย ดังนั้นจึงไดคิดพัฒนา
ตํารับอาหารพื้นเมืองที่เขากับวิถีชีวิตของผูปวย เพราะเนื่องจากผูปวยทางภาคเหนือเปนชนพื้นเมือง ที่มี
วัฒนธรรมและวิถีความเปนอยูที่แตกต างไปจากภาคอื่น การรั บประทานอาหารก็มักที่จะรับประทาน
อาหารที่ห าไดในทอ งถิ่นเปนหลัก และขึ้ นอยู กับรายไดของครัว เรือ นดวย ในการคิดตํารับอาหารเพื่ อ
ผูปวยจึงตองยึดเอาชีวิตความเปนอยูของกลุมผูปวยไวเพื่อชวยบําบัดอาการของผูปวยใหอยูในภาวะที่
ปกติมากที่สุดและไมกระทบตอการดํารงชีวิตของผูปวยมากนัก อาหารที่ดัดแปลงจึงยึดเอาอาหารที่มีอยู
ในทองถิ่นพื้นเมืองทางภาคเหนือเปนสวนใหญ นํามาเสริมผลิตภัณฑจากไขขาว มีการจํากัดทั้งปริมาณ
โปรตีน โพแทสเซียม ฟอสฟอรัสและโซเดียมใหอยูในปริมาณที่เหมาะสมกับผูปวย
วัตถุประสงค จัดทําตํารับอาหารพื้นเมืองใหเหมาะกับผูปวยไตเรื้อรังที่เขารักษาตัวในโรงพยาบาล และ
เปนการเผยแพรใหกับผูปวยที่ไปรักษาตัวที่บาน พัฒนาตํารับอาหารพื้นเมืองจํากัดโปรตีน โพแทสเซียม
ฟอสฟอรั สและจํากัด โซเดียม สําหรั บผูปวยไตเรื้ อรัง และเสริมด วยไขขาว และเป นการพัฒนาตํ ารับ
อาหาร สําหรับผูปวยไตเรื้อรังที่มีภาวะเบาหวานรวม รวมถึงเผยแพรตํารับอาหารสูกลุมปวยและบุคคลที่
สนใจ
วิธีการ ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของและพฤติกรรมการบริโภคอาหารในทองถิ่น วางแผนทํารายการอาหาร
พื้นเมือง และกําหนดสวนประกอบ ดําเนินการพัฒนาตํารับอาหาร วิเคราะหคุณคาพลังงาน สารอาหาร
และตนทุนในการผลิตโดยใชโปรแกรมวิเคราะหคุณคาพลังงาน สารอาหารนิวทรีเซอเวย จัดพิมพตํารับ
เพื่อเผยแพรในรูปเลม และหนังสืออิเล็กทรอนิกส หรือ e-book
สรุปและวิจารณ จากการพัฒนาตํารับอาหารพื้นเมืองสําหรับผูปวยโรคไตเรื้อรัง โดยยึดเอาอาหาร
ทองถิ่นพื้นบ านของประชากรสว นใหญภาคเหนือที่รับประทานอาหารทองถิ่นพื้นเมืองมักจะมีปญหา
เกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหาร จากการจัดทําตํารับ คิดคํานวณคุณคาพลังงานสารอาหาร และได
แนะนําใหกลุมผูปวยไดนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน มีผลตอบรับที่ดี ผูปวยมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น
ดํารงชีวิตไดเปนสุขมากขึ้น และทางผูพัฒนาไดมีการเผยแพรตํารับโดยวิธีการสราง Electronic book
และนํ า เอาตํ า รั บ บางส ว นที่ พั ฒ นาออกเผยแพร ใ นลั ก ษณะแผ น พั บ สามารถเข า ดู ตํ า รั บ ได ที่
http://online.flipbuilder.com/aale/znsf/
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บทคัดยอ P-12
การพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการติดตามพลังงานที่ไดรับจากการบริโภคอาหารของผูปวยวัย
ผูใหญที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลปตตานี
ฮัสมา กาโน1, ลักษณา ไชยมงคล2, อนิรุต เกปน3
1, 2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จ. ปตตานี
3
โรงพยาบาลปตตานี จ. ปตตานี
บทนํา ปญหาทุพโภชนาการในผูปวยที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาล เกิดขึ้นไดจาก 2 สาเหตุหลัก
ไดแก การไดรับอาหารไมเพียงพอ และการที่ผูปว ยมีโรคเรื้อรั ง การติดตามพลังงานจากการบริโภค
อาหารตอวันของผูปวยเปนวิธีการที่จะทําใหทราบไดวาผูปวยไดรับอาหารในปริมาณที่เพียงพอตอความ
ตองการหรือไม ปจจุบันโรงพยาบาลปตตานี ยังไมมีเครื่องมือในการติดตามพลังงานจากการบริโภค
อาหารของผูปวย
วัตถุประสงค ดังนั้นในการศึกษานี้ มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการติดตามพลังงานจาก
การบริโภคอาหารของผูปวย และเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องมืออยางงายที่พัฒนาขึ้นใน
การประเมินพลังงานและโปรตีนที่ไดรับโดยเทียบกับเครื่องมือมาตรฐาน
วิ ธี ก ารวิ จั ย กลุ ม ตั ว อย า ง คื อ ผู ป ว ยอายุ ร ะหว า ง 18–64 ป ที่ พั ก รั ก ษาตั ว ในหอผู ป ว ยพิ เ ศษ
โรงพยาบาลปตตานี จํานวน 30 ราย ขอมูลการรับประทานอาหารของผูปวยใน 24 ขั่วโมงจะเก็บรวบรวม
โดยวิธีการชั่งน้ําหนักสําหรับอาหารที่โรงพยาบาลจัดเสิรฟ สวนอาหารที่ผูปวยนํามาเองจะใชวิธีการจด
บันทึกอาหารโดยการประมาณ และในเย็นวันเดียวกันผูวิจัยจะสอบถามขอมูลการบริโภคใน 24 ชั่วโมง
จากผูปวย โดยใชเครื่องมือประเมินอาหารที่พัฒนาขึ้น วิเคราะหปริมาณพลังงาน โปรตีนที่ไดรับจากการ
บริโภค ขอมูลจากการประเมินดวยวิธีมาตรฐานโดยใชโปรแกรม INMUCAL-Nutrient สวนขอมูลอาหาร
ที่ไ ด จากการประเมิ นด ว ยเครื่ อ งมื อ อย างงา ย วิเ คราะห พ ลังงงานและโปรตีน โดยใชรายการอาหาร
แลกเปลี่ยน
ผลการศึกษา พบวา ปริมาณพลังงานและโปรตีนที่ประเมินดวยเครื่องมืออยางงายที่พัฒนาขึ้น เทียบ
กับเครื่องมือมาตรฐาน ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ปริมาณพลังงานที่ไดจากการประเมินทั้งสองวิธีมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญยิ่ง ที่ระดับความสัมพันธ 0.957 (p<0.01) ปริมาณโปรตีนที่ไดจากการ
ประเมินทั้งสองวิธีมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญยิ่ง ที่ระดับความสัมพันธ 0.830 (p<0.01) ผลการ
ประเมินความสอดคลองของทั้งสองวิธีในการจําแนกกลุมตามระดั บปริมาณพลังานที่ไดรับ พบวาค า
สัมประสิทธิ์แคปปาของพลังงานและโปรตีนมีคา 0.644 (p<0.05), 0.333 (p<0.05) ตามลําดับ
สรุป ไดวาเครื่องมืออยางงายที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพในการประเมินพลังงานและโปรตีนที่ไดรับจาก
การบริโภคอาหารของผูปวยในโรงพยาบาลปตตานี
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บทคัดยอ P-13
การพัฒนาตํารับอาหารลานนาเพื่อสงเสริมภาวะโภชนาการในผูปวยไตวายเรื้อรังที่ไดรับการ
ฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมในโรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม
จันทรจิราพร กิติยา
แผนกโภชนาการ โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม
บทนํา: ปญหาของผูปวยไตวายเรื้อรังที่ไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมในโรงพยาบาลราชเวช
เชี ยงใหม เกิ ด จากการรั บประทานอาหารไมเ หมาะสมโดยเฉพาะการรั บประทานอาหารท อ งถิ่ นที่ มี
ปริมาณโซเดียม ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูง มีความเบื่ออาหารที่มีสวนประกอบของไขทําให
ระดับอัลบูมินในเลือดต่ํา สงผลตอการรักษาของแพทย ผูปวยมีการติดเชื้องาย และเสียชีวิตในที่สุด
วัตถุประสงค: ผูวิจัยมีแนวคิดในการพัฒนาตําหรับอาหารทองถิ่นลานนาสําหรับผูปวยไตวายโดยใช
โปรตีนคุ ณภาพ คัดเลือกรายการอาหารทอ งถิ่นลานนาที่ได รับความนิยม นํามาพั ฒนาให มีปริ มาณ
ฟอสฟอรั ส โพแทสเซี ย มที่ เ หมาะสม และมี ก ารใช ไ ข ข าวเป น ส ว นประกอบเพื่ อ ให ผู ป ว ยได รั บ
อัลบูมินเพิ่มขึ้น
วิธีการวิจัยและศึกษา: ศึกษาตํารับอาหารมาตรฐานของอาหารทองถิ่นลานนา โดยนําสูตรอาหารที่
ไดมาพัฒนาทั้งหมด 10 ตําหรับ โดยมีขนม 3 ตําหรับ อาหาร 7 ตําหรับไดแก ขนมหนาไหม ขนมจอก
ขนมเกลือ แกงไขน้ําใสผั กหวาน สาหยวก ยําปลาใสวุนเสน แอบบอน หอนึ่ง ออ กปลา และหมกไก
พัฒนาการใชวัตถุดิบใหมีคุณคาทางโภชนาการและพลังงานเหมาะสมกับผูปวยไตวาย จากนั้นนําสูตร
อาหารที่ ไ ด ม าทดลองทํ า และนํ า มาทดสอบทางประสาทสั ม ผั ส ด ว ยวิ ธี 5 - point hedonic scale กั บ
ผูเชี่ยวชาญใหไดคะแนนความชอบโดยรวม ≥ 3.5 คะแนน โดยใชผูทดสอบจํานวน 30 คน นําสูตรที่
ยอมรับไดไปวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการและสารอาหารโดยใชโปรแกรม Nutri-Surway
สรุปผลการวิจัย: ผูทดสอบไดใหคะแนนความชอบโดยรวมของอาหารอยูในระดับชอบปานกลางถึง
มากที่สุด 7 ตําหรับคือขนมหนาไหม ขนมจอก สาหยวก ยําปลาใสวุนเสน แอบบอน หอนึ่ง และหมกไก
และมีระดับชอบปานกลาง 3 ตําหรับคือ ขนมเกลือ ออกปลา แกงไขน้ํา และจากการวิเคราะหคุณคา
ทางโภชนาการสารอาหารที่ ไ ดรับ จากตํ าหรั บ ที่ พั ฒนามี ส ารอาหารที่ เ หมาะสมทั้ ง โปรตี น โซเดี ย ม
ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม
สรุปความคิดรวบยอด: จากการพัฒนาตําหรับอาหารทองถิ่นลานนาเพื่อสงเสริมภาวะโภชนาการใน
ผูปวยไตวายเรื้อรังที่ไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม โดยเสริมโปรตีนจากไขขาวเพื่อเพิ่มคุณคา
ทางโภชนาการและเลือกใชผักผลไมที่มีปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในระดับปานกลางถึงต่ํา
สามารถนําไปประยุกตใชกับเมนูอาหารลานนาทั้งของคาวและของหวาน
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บทคัดยอ P-14
Lean: ระบบงานโภชนบริการ
อัยยา โสภาค
งานโภชนศาสตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบานดุง จังหวัดอุดรธานี
บทนํา การบริก ารอาหารผู ปวยนั บเป นงานที่ สํ าคั ญ เพราะอาหารเปนส ว นช ว ยสนั บสนุนการรั ก ษา
ปองกันและลดอาการแทรกซอนของภาวะโรค ชวยสงเสริมสุขภาพและฟนฟูสมรรถภาพใหกับผูปวย
ดว ยเหตุนี้ก ารใหบริก ารอาหารที่ไ ดมาตรฐาน ถูก ตอ ง ไม มีค วามผิด พลาดจึงเปนสิ่งสําคัญ จากการ
ดําเนินงานในปที่ผานมาพบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจรอยละ 75 ซึ่งต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไว
งานโภชนศาสตรจึงนําระบบลีนมาใชพัฒนางาน โดยนําแนวคิดลีนมาใชปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการ
ใหมีความรวดเร็วมากขึ้น โดยมีจุดมุงหมายเพื่อขจัดความสูญเปลา (Waste) ระบุวาสิ่งใดกอใหเกิดความ
สูญเปลาอยางแทจริง จําแนกกิจกรรมที่เพิ่มคุณคา (Value Added Activity : VA) และกิจกรรมที่ไมเพิ่ม
คุณค า (Non Value Added Activity : NVA) และพยายามกํ าจัด กิจกรรมที่ไม เพิ่ มคุณ คาออกไป มุ งให
ความสําคัญในเรื่องของการไหลของงาน ความตอเนื่องและตัดลดขั้นตอนที่ไมจําเปน ทังนี้เพื่อใหการ
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถเปลี่ยนความสูญเปลาตามแนวคิดของระบบลีนเปนคุณคาใน
มุมมองของผูรับบริการตอไป
วัตถุประสงคของการศึกษา เพื่อศึกษาผลของระบบลีนตอคุณภาพโภชนบริการ โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชบานดุง จังหวัดอุดรธานี
วิธี การศึ กษา นํ าระบบลี นมาพั ฒ นาระบบงานตั้ ง แตเ ดื อ นสิ ง หาคม 2560 - มี นาคม 2561 แล ว ใช
แบบสอบถามทัศนะของผูใหบริการในดานการปฏิบัติการ ดานบริหารจัดการ ดานปญหาและอุปสรรค
และแบบสอบถามความพึงพอใจในของผูรับบริการตอกระบวนการหรือขั้นตอนในการรับบริการ การ
สื่อ สารต อ ผู รับบริก ารและสถานที่ ใ ห บริ ก าร เปนเครื่อ งมือวิ เ คราะหขอ มูล โดยใชโ ปรแกรมสําเร็จรูป
สําหรับการวิจัย สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา พบวา ผูใหบริการมีทัศนะตอระบบลีนในระดับมาก ทั้งในดานปฏิบัติงาน ( 𝑥𝑥̅ = 3.81)
และดานการบริหารจัด การ( 𝑥𝑥̅ = 3.97) ซึ่งในทัศนะของผูใหบริการเห็นวาระบบลีนสงผลใหดานการ
บริหารจัดการและดานปฏิบัติงานมีความสัมพันธกัน เมื่อดานใดดานหนึ่งดีขึ้นยอมสงผลใหอีกดานดีขึ้น
ดวย ในสวนของผูรับบริการ พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจในดานกระบวนการหรือขั้นตอนในการ
รับบริการ การสื่อสารตอผูรับบริการและสถานที่ใหบริการในระดับมาก (𝑥𝑥̅ = 3.79)
วิจารณและสรุปความคิดรวบยอด ในมุมมองของผูใ หบริการ ระบบลีนสงผลใหการบริ การมีความ
สะดวกและทั่วถึงมากขึ้น ขจัดขั้นตอนที่กอใหเกิดความลาชา ลดเวลาการรอคอย สรางความสม่ําเสมอ
ใหกับกระบวนการทํางาน ลดภาระงานของผูปฏิบัติงาน ลดความสับสนจากขั้นตอนการใหบริการ แกไข
ปญหาไดอยางถูกตองตรงจุด กอใหเกิดการทํางานเปนทีม ในมุมมองของผูรับบริการระบบลีนสงผลให
ผูรับบริการเขารับบริการไดงายและรวดเร็วมากขึ้น เนื่องจากผูใหบริการสามารถลดขั้นตอนที่กอใหเกิด
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ความลาชา มีการแจงขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน สามารถตอบคําถามชี้แจงขอสงสัย
แนะนําชวยแกปญหาไดอยางถูกตอง ลดความสับสนที่เกิดจากการเขารับบริการ เกิดเปนสัมพันธภาพที่
ดีระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ
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บทคัดยอ P-15
การประยุกตใชอุปกรณ Feed อาหารทางสายใหอาหารในผูปวยติดเตียง ลดเสี่ยงอาหารไม
ปลอดภัยดีตอใจในนวัตกรรมขวดแทนคุณ
ดวงเดือน จันทรเจริญกิจ
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี อ.วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ
บทนํา หนวยงานโภชนศาสตรโรงพยาบาลวิเชียรบุรีมีหนาที่ใหบริการจัดเตรียมอาหาร การประเมิน
ภาวะโภชนาการ และติดตามเยี่ยม การสอนสาธิตอาหาร รวมถึงใหคําแนะนําความรูกับผูปวยและญาติ
โดยเฉพาะผูปวยที่ตองใหอาหารทางสายใหอาหารตอเนื่องเมื่อกลับบาน ญาติจะมาเรียนรูการทําอาหาร
กอนผูปวยD/C จากการติดตามการเยี่ยมผูปวยหลังการสอนและใหคําแนะนํา สวนหนึ่งพบวามีปญหาใน
เรื่ อ งการใช อุ ป กรณ ก าร Feed ไม ถู ก ต อ ง การทํ า ความสะอาดไม ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ บางรายญาติ มี
ความเครียดเบื่อหนายไมใสใจในการดูแล การที่ญาติตองถืออุปกรณ Feed เองจะไปทํากิจกรรมอื่นไมได
จึงทําอยางรีบเรงดันใหอาหารผานสายเร็วเกินไปทําใหผูปวยมีปญหาเรื่อง ทองอึด และถายเหลวได หลัง
พบปญหาทดลองหลายวิธีเนื่องจากหาวัสดุและอุปกรณทีใชตอรวมกับสาย Feed ไมได จนพบวิธีนําจุก
ของถุง BD.bag มาทดลองตอกับจุกขวดนมเด็ก ซึ่งอัตราการไหลของอาหาร 10-18 นาที ตอ 200 มล.
ความตางของเวลาขึ้นอยูกับความเขมขนของอาหาร เวลาไมแตกตางกันมากกับการใชถุง BD.bag (816นาที) แนะนําใหใชไมเกิน 30 ครั้ง ตอ 1 ขวดนม ตนทุนเฉลี่ย 1.16 – 3.33 บาท ตอครัง้
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาประสิทธิผลของขวดที่ใชใสอาหารทางสายใหอาหาร นําไปใชกับผูปวยตอเนื่อง
ที่บานใหมีอุปกรณ Feed อาหารที่สะดวกสะอาดปลอดภัยตอผูใช ลดภาวะแทรกซอนญาติพึงพอใจมี
ทางเลือกมีเวลาผอนคลายไมเครียดในขณะที่ตองใหอาหารทางสายใหอาหาร
วิธีการ การพัฒนาเปนการศึกษาวิจัยกึ่งทดลอง โดยผูเขารวมการพัฒนาเปนผูปวยใน ที่รับอาหารทาง
สายใหอาหาร และแพทยใหกลับไปดูแลตอเนื่องที่บาน ประเภทผูปวยติดเตียง และญาติไดรับการสอน/
สาธิตอาหารทางสายใหอาหารแลว สอบถามความสมัครใจใชอุปกรณขวด Feed จํานวน 20 รายโดย
แนะนําการใช การทําความสะอาด และการเก็บรักษา เก็บขอมูลและวิเคราะหการดําเนินงาน ซึ่งพบวา
ขวดนมเด็กเปนวัสดุที่มีความทนทานใชตอเนื่องไดมากกวา 1 เดือน งายตอการทําความสะอาด และทน
ความรอน ตนทุนไมสูงมาก หาซื้อไดงาย จากการประเมินการใช มีความพึงพอใจในการใช 94.67 %
ความสะดวกในการใช 82.43 % ความคุมคาในการใช 96.00 %
วิจารณและสรุปความคิดรวบยอด การประยุกตใชอุปกรณ Feed อาหารทางสายใหอาหาร เปนการ
นําปญหาที่ไ ดจากการติดตามเยี่ยมผูปวย สูนวัตกรรมขวดแทนคุณ ซึ่งทําใหญ าติมีทางเลือกงายขึ้ น
ตนทุนต่ํา ลดการเกิดภาวะแทรกซอน ผูดูแลสามารถทํากิจกรรมอื่นไดในขณะกําลัง Feed อาหาร มีผล
ทางดานจิตใจของญาติและผูปวย มีความผอนคลายบางรายเห็นขวดนมก็ยิ้มได เปนผลดีตอการดูแล
ผูปวยตอไป
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บทคัดยอ P-16
การพั ฒ นาสู ต รอาหารทางสายให อ าหารที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ ผู ป ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมอง
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
ภิมชญาณภรณ จีนาใหม
กลุมงานโภชนศาสตร กลุมภารภิจดานวิชาการและการแพทย โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
วัตถุประสงค การพัฒนาสูต รอาหารทางสายใหอาหารที่เ หมาะสมสําหรั บผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของอาหารทางสายใหอาหารสูตร
มาตรฐานเดิมของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหมกับสูตรอาหารทางสายใหอาหารสูตรใหมที่ผูวิจัยคิดคน
ขึ้น
วิธีการศึกษา โดยศึกษาสวนประกอบและสารอาหารของอาหารทางสายใหอาหารที่เหมาะสมในผูปวย
โรคหลอดเลือดสมองและศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับ Albumin ในผู ปวยโรคหลอดเลือดสมอง กลุม
ตัวอยางที่ใชคือผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหมที่ไดรับ
อาหารทางสาย มีคาระดับ Albumin ในเลือดต่ํากวา 3.2gm/dl ไมมีโรครวมคือ โรคตับ โรคไต ภาวะการ
ติดเชื้อ และเปนผูปวยที่ไมไดรับการผาตัด โดยแบงเปน 2 กลุม กลุมที่ 1 คือ กลุมควบคุมที่ใชสูตรอาหาร
ทางสายใหอาหารตามปกติ จํานวน 22 คน และกลุมที่ 2 คือ กลุมทดลองที่ใชสูตรอาหารทางสายใหอาหาร
ที่พัฒนาใหมจํานวน 22 คน กลุมตัวอยางทั้งหมดรวม 44 คน วิเคราะหขอมูลทั่วไปโดยใชสถิติพรรณา
คือ จํ านวน ร อ ยละ ค าเฉลี่ ย และส ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชส ถิติอ นุมานเปรียบเทียบคาระดับ
Albumin ในเลือดกอนและหลังไดรับอาหารทางสายใหอาหารทั้งสูตรใหมและสูตรเดิม ดวยสถิติ Wilcoxon
Sign Rank Test และเปรียบเทียบคาระดับ Albumin ในเลือดระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง ดวย
สถิติ Mann-Whitney U test
ผลการศึกษา พบวา ผูปวยในกลุมควบคุมมีคาระดับ Albumin กอนทดลองเฉลี่ยเทากับ 2.677 และหลัง
การทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.755 เพิ่มขึ้น 0.078 และกลุมทดลองมีคาระดับ Albumin กอนทดลอง
เฉลี่ยเทากับ 2.696 และหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.264 เพิ่มขึ้น 0.568 เมื่อทําการเปรียบเทียบ
คาระดับ Albumin ที่เพิ่มขึ้นระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง พบวา กลุมทดลองมีคาระดับ Albumin
เพิ่มขึ้นมากกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ( P < 0.001 ) นั่นคือผูปวยที่ไดรับ
อาหารทางสายใหอาหารสูตรพัฒนาใหมจะทําใหระดับ Albumin ในเลือดเพิ่มขึ้น มีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น
สามารถฟนตัวจากโรคไดเร็วขึ้นเพิ่มขึ้นดีกวากลุมควบคุม การใหอาหารทางสายใหอาหารสูตรพัฒนาใหม
ลดโอกาส Albumin ต่ําลงได
สรุป ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่กินอาหารเองไมได ควรไดรับสูตรอาหารทางสายใหอาหารที่เหมาะสม
กับผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแบบเฉพาะ เพื่อลดโอกาสสูญเสีย Albumin จากรางกาย
คําสําคัญ อาหารทางสายใหอาหาร ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง Albumin
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Thai Dietetic Association Junior Research Award
(TDA Junior Research Award)
ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานดานการกําหนดอาหาร
สําหรับนักศึกษาสาขาโภชนาการและการกําหนดอาหาร ประจําป พ.ศ. 2562
ชื่อทุน Thai Dietetic Association Junior Research Award (TDA Junior Research Award)
วัตถุประสงค
• เพื่ อ ส ง เสริ ม ให นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาสาขาโภชนาการและการกํ า หนดอาหาร มี ก ารทํ า งานวิ จั ย ที่
เกี่ยวของกับงานดานการกําหนดอาหาร เพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชน และสามารถนําไปใช
พัฒนาการปฏิบัติงานดานการกําหนดอาหารตอไปไดในอนาคต
• เพื่อสงเสริมใหมีการทํางานรวมกันระหวางนิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับมหาวิทยาลัย
กับนัก กํ าหนดอาหาร/นั กโภชนาการ/โภชนากร และเปนการเพิ่ มโอกาสในการทํางานวิจัยที่
หลากหลายของนิสิตนักศึกษาใหมากยิ่งขึ้น
ผูสนับสนุนทุน
• สมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทยจํานวน 50,000 บาท/ป
ลักษณะทุน
• เปนทุนสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานดานการกําหนดอาหาร หรือสงเสริมบทบาทของนัก
กําหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร ใหมีความสําคัญมากยิ่งขึ้น
• จํ า นวนทุ น ขึ้ น อยู กั บ ความเหมาะสม และผลงานที่ เ สนอขอรั บ ทุ น ซึ่ ง พิ จ ารณาโดย
คณะอนุกรรมการพิจารณาทุน TDA Junior Research Award
• ระยะเวลาการใหทุน 1 ป
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คุณสมบัติของผูที่ไดรับทุน
• เปนนิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีทางดานอาหาร โภชนาการ โภชนบําบัด
การกํ า หนดอาหาร และสาขาอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง ในหลั ก สู ต รที่ ไ ด รั บ การรั บ รองจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ (สกอ.)
• เปนสมาชิกสามัญตลอดชีพของสมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย
• ผลงานที่ทําจะตองไมเ ปนไปในเชิงพาณิชย (non-profit project) และผูที่ไดรับทุนตอ งแจงต อ
คณะอนุ กรรมการพิ จารณาทุนอย างชัด เจน หากมีผลประโยชนทับซอน (conflict of interest)
มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการรับทุนทันที
• งานวิจัยจะตองมีอาจารยประจําหลักสูตรที่นิสิตนักศึกษากําลังศึกษาอยูเปนอาจารยที่ปรึกษา
งานวิจัยอยางนอย 1 คน และตองมีนักกําหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากรเปนผูรวมวิจัย
อยางนอยอีก 1 คน
การขอรับทุน
• ผู ที่ ต อ งการขอรั บ ทุ น เสนอโครงการวิ จั ย ด ว ยตนเอง โดยส ง ใบสมั ค รพร อ มรายละเอี ย ด
โครงการวิจัย (ในรูปแบบไฟล .doc, .docx หรือ .pdf เทานั้น) มาที่สมาคมนักกําหนดอาหารแหง
ประเทศไทย ทางไปรษณีหรืออีเมล thaidietetics@gmail.com ภายในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.
2561 (ไมรับทางโทรสาร)
สมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย (ทุน TDA Junior Research Award)
1845/11 ซอยบริรักษ (ซอยสวนบุคคล)
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท/โทรสาร 02-939-7782
• แบบเสนอรายละเอี ย ดโครงการวิ จั ย ประกอบด ว ย ชื่ อ โครงการ ผู วิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย และ
หนวยงานที่รับผิดชอบ ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
วิธีการวิจัย ขอบเขต ระยะเวลาดําเนินการ แผนการดําเนินงาน และงบประมาณที่ใช
หลักเกณฑในการพิจารณาทุน
• เป นงานวิ จัยที่ เกี่ ยวข องกั บงานดานการกําหนดอาหาร หรือสงเสริมบทบาทของนัก กําหนด
อาหาร/นัก โภชนาการ/โภชนากร ให มีค วามสํ าคั ญ มากยิ่ง ขึ้ น มีค วามคิ ดริ เ ริ่มสรางสรรค ได
ผลลัพธที่สามารถนําไปปรับใช เพื่อพัฒนาการทํางานดานการกําหนดอาหารใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
• คณะอนุกรรมการไดกําหนดในรูปคะแนน โดยแบงเปน 4 หัวขอหลักคือ
• การนําไปใชใหเปนประโยชน
• ความคิดริเริ่ม
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• โอกาสที่งานวิจัยจะทําไดสําเร็จ
• ความสําคัญทางวิชาการ
การประกาศผล
• ประกาศผลการตัดสิน ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 ทางเว็บไซต
http://www.thaidietetics.org
การมอบทุน
• มอบทุนวิจัยในการประชุมวิชาการประจําปของสมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย พ.ศ.
2562 พรอมประกาศนียบัตรของสมาคมฯ
• ทุนวิจัยจะแบงออกเปน 2 งวดคือ
• งวดที่ 1 มอบทุนรอยละ 60 ของเงินรางวัล เมื่อไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุน
• งวดที่ 2 มอบทุนรอยละ 40 ของเงินรางวัล เมื่อสงรายงานผลพรอมไฟลฉบับสมบูรณ
พรอมแสดงกิตติกรรมประกาศชื่อทุนในงานวิจัยนั้น ๆ และนําเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการประจําป พ.ศ.2563
การนําเสนอผลงานวิจัย
• ผูที่ไดรับทุนจะตองนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอรในการประชุมวิชาการประจําปของ
สมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2563
• ผูที่ได รับทุ นจะตอ งส ง บทคัด ย องานวิจัยเพื่อ ตีพิมพใ นวารสารสมาคมนักกําหนดอาหารแหง
ประเทศไทย
• ผูที่ไดรับทุนจะไดรับการสนับสนุนคาลงทะเบียนงานประชุมวิชาการประจําป 2563 เพื่อนําเสนอ
ผลงาน และไดรับเงินสนับสนุนในการจัดทําโปสเตอรจํานวน 1,000 บาท
• ผู ที่ไ ด รับทุ นจะต อ งส ง รายงานผลการวิ จัยฉบับสมบูรณ ใ หแ กส มาคมนั ก กํา หนดอาหารแห ง
ประเทศไทย และมีการแสดงกิตติกรรมประกาศชื่อทุนในงานวิจัยนั้น ๆ ดวย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาทุน:
นางพัชรวีร ทันละกิจ โทร 086-392-5928 โทรสาร 02-201-1731 E-mail: nuging28@hotmail.com
นางสาวสังวาล ศิริมังคลากุล โทร 086-609-5680
Website: www.thaidietetics.org
E-mail: thaidietetics@gmail.com
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ทุนสนับสนุนงานวิ จยั สําหรับนักศึกษา TDA Junior Research Award ประจําปี 2562
รายชื่อผูไ้ ด้รบั ทุน TDA Junior Research Award
ลําดับที่ 1.
ทุนสนับสนุนงานวิจัยจํานวน 20,000 บาท
เรื่อง ประสิทธิผลของการประยุกตใชเครื่องมือทางโภชนาการรวมกับการใหคําปรึกษาอยาง
สั้นเพื่อปองกันการเกิดเบาหวานในผูที่มีภาวะบกพรองของน้ําตาลในเลือดหลังอด
อาหารและภาวะอวน
โดย นางสาวพรทิพย อยูในศีล
สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
รางวัลชมเชย ทุนสนับสนุนงานวิจัยจํานวน 10,000 บาท
เรื่อง การจัดทําตํารับอาหารลดโซเดียมของโรงพยาบาลปตตานี
โดย นางสาวอัสลีนา กาเร็ง
สาขาวิชาโภชนศาสตรและการกําหนดอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี
รางวัลชมเชย ทุนสนับสนุนงานวิจัยจํานวน 10,000 บาท
เรื่อง การพัฒนาตํารับอาหารสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะกลืนลําบาก ณ โรงพยาบาลปตตานี
โดย นางสาวฮานาน แวมามะ
สาขาวิชาโภชนศาสตรและการกําหนดอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี
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ทุน “TDA Soybean Study Award”ประจําป 2561-2562”
ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานโภชนาการสําหรับนักกําหนดอาหาร
ชื่อทุน
TDA Soybean Study Award
วัตถุประสงค
• สงเสริมใหนักกําหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากรมีการทําวิจัยดานโภชนาการ
และโภชนบําบัด และพัฒนาตํารับอาหารเพื่อพัฒนาการบริการแกผูปวยและประชาชน
โดยใชผลิ ตภัณฑถั่วเหลือง (Soy Protein) ที่พัฒนาโดยบริษัทฟูจิ ออยลจํากั ด
เปนสวนประกอบหลัก
• สงเสริมวัฒนธรรมอาหารเอเชีย โดยใช ผลิต ภัณฑ ถั่วเหลืองในการศึกษาวิจัย และ
พัฒนาการบริการ
• เพิ่มพูนทักษะและศักยภาพใหกับนักกําหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากรในการ
ทําวิจัย และพัฒนาตํารับอาหาร
ผูสนับสนุนทุนป 2561-62
บริษัทฟูจิ ออยล จํากัด (Fuji Oil Holdings Inc. Japan) จํานวน 1,300,000 Yen
ประเภทของทุน
• ทุ น ประเภท Clinical: ใช ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ถั่ ว เหลื อ ง (Soy Protein) เพื่ อ ส ง เสริ ม ด านโภชน
บําบัดในกลุมผูปวย และประชาชนทั่วไป
• แบบฟอรมการเสนอโครงการวิจัยประกอบดวย
1. ชื่อโครงการ
2. หนวยงานรับผิดชอบ
3. ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย
4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
5. วิธีการ
6. ขอบเขต
7. ระยะเวลาดําเนินการ
8. แผนการดําเนินงาน
9. อุปกรณในการวิจัย
10. งบประมาณ
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ระบุดวยวาใชผลิตภัณฑถั่วเหลืองตัวอยางใดเปนสวนประกอบหลักในการทําวิจัย
( NEW FUJINIK 52, VEGEPLUS 2900 , APEX 110 : นํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ ถั่ ว เหลื อ งแห ง
ผสมกับน้ําทิ้งไวประมาณ 20-30 นาที กอนนําไปประยุกตใช)
• ทุนประเภท Non-clinical: ใชผลิต ภัณ ฑถั่ว เหลือ ง (Soy Protein) ในการพั ฒนาตํ ารั บ
อาหารใหผูปวยและประชาชนทั่วไป โดยตํารับอาหาร ประกอบดวย
(1) ชื่อตํารับอาหาร
(2) ชื่อทีมผูพัฒนาตํารับ
(3) สวนผสมอยางชัดเจน
ระบุดวยวาใชผลิตภัณฑถั่วเหลืองตัวอยางใดเปนสวนประกอบหลักในการ
พัฒนาตํ ารับอาหาร (NEW FUJINIK 52, VEGEPLUS 2900, APEX 110 : นํ า
ผลิตภัณฑถ่ัวเหลืองแหงผสมกับน้ําทิ้งไวประมาณ 20-30 นาที กอนนําไป
ประยุกตใช)
(4) วิธีปรุงประกอบอาหาร
(5) คุณคาทางโภชนาการ (พลังงาน โปรตีน ไขมัน คารโบไฮเดรท) คํานวณ
ดวย Immucal หรือตารางแสดงคุณคาอาหาร 100 กรัม ระบุดวยวาใชวิธี
ใดในการคํานวณ
(6) ตนทุน
• จํ า นวนทุ น ขึ้ น อยู กั บ ความเหมาะสมและผลงานที่ เ สนอขอรั บ ทุ น ซึ่ ง พิ จ ารณาโดย
คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนฯ
คุณสมบัติของผูที่ไดรับทุน
• เปนนักกําหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากรและทีมงานโภชนาการ ที่ทําประโยชน
ใหแกผูปวยและหนวยงานทั้งทางตรงและทางออม
• เปนสมาชิกสามัญตลอดชีพสมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย
• สมาชิกสงได ไมเกิน 1 ตํารับ
• ผลงานที่ทําจะตองไมเปนไปเพื่อเชิงพาณิชย (non-profit project)
• คณะกรรมการสมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทยและผูที่เคยไดรับทุนTDA
Soybean Study Award ติดตอกันเปนเวลา 2 ปมาแลวไมมีสิทธิ์ขอรับทุน
การขอรับทุน
• สงใบสมัครทุนพรอมโครงการวิจัย จํานวน 6 ชุด มาที่สมาคมนักกําหนดอาหาร
แหงประเทศไทย ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ทางไปรษณียเทานั้น
(ไมรับทาง E-mail และ โทรสาร)
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สมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย (ทุน TDA Soybean Study Award)
1845/11 ซอยบริรักษ (ซอยสวนบุคคล)
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท/โทรสาร 02-939-7782
หลักเกณฑในการพิจารณาทุน
• เปนงานวิจัย/พัฒนาตํารับอาหารโดยใชผลิตภัณฑถั่วเหลือง (Soy Protein) ที่พัฒนา
โดย บริษัทฟูจิ ออยลเปนสวนประกอบหลัก เพื่อประโยชนในการพัฒนาการดูแลดาน
โภชนาการและโภชนบําบัดแกผูปวยหรือประชาชนทั่วไป
• มีความคิดริเริ่ม เปนการคิดคนหรือพัฒนาผลิตภัณฑถั่วเหลืองเพื่อสุขภาพ
• ผลงานที่เหมาะสมตามการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาทุน
• เปนการพัฒนางานเพื่อประโยชนของสวนรวม
แนวทางในการพิจารณาทุน
คณะอนุกรรมการไดกําหนดในรูปคะแนน โดยแบงเปน 4 หัวขอหลักคือ
• ความคิดริเริ่ม
• ความสําคัญทางวิชาการ
• โอกาสที่งานวิจัย/งานพัฒนางานโภชนาการจะทําไดสําเร็จ
• การนําไปใชใหเปนประโยชน
การมอบทุน
• ประกาศผูมีสิทธิ์ผานรอบแรกในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทางสมาคมฯ จะจัดสง
ตัวอยางผลิตภัณฑถั่วเหลืองไปใหทดลองทํา ผูสมัครขอรับทุนสงตํารับอาหารที่
สมบูรณมาพรอมรูปภาพและคุณคาทางโภชนาการเพื่อพิจารณา ประกาศผูสิทธิ์ผาน
รอบที่สองและไดรับทุนใน วันที่ 15 กุมภาพันธ 2562
• มอบทุนในการประชุมวิชาการประจําปของสมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย
ในวันประชุมวิชาการประจําป 2562 พรอมประกาศนียบัตรของสมาคมฯ
• มอบทุนวิจัยเปน 2 งวด
งวดที่ 1 มอบทุนรอยละ 60 ของเงินทุน เมื่อไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุน
งวดที่ 2 มอบทุนรอยละ40 ของเงินทุน เมื่อสงรายงานผลพรอม C.D และนําเสนอ
ผลงานในการประชุมวิชาการประจําป
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การนําเสนอผลงาน
• ผูที่ไดรับทุนจะตองนําเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอรในการประชุมวิชาการประจําป
ของสมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2562
• ผู ท่ี ไ ด รั บทุ น จะต อ งส ง บทคั ด ย อ งานวิ จัย เพื่ อ ตีพิ ม พ ใ นวารสารสมาคมนั ก กํ าหนด
อาหารแหงประเทศไทย
• ผูที่ไดรับทุนจะตองสาธิตตํารับอาหารที่ไดพัฒนาขึ้นในการประชุมวิชาการประจําป
ของสมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2562
• ผูที่ไ ดรับทุ นจะไดรับเงินสนับสนุนในการจัด ทําโปสเตอรจํานวน 1,000 บาท เพื่ อ
แสดงในงานประชุมวิชาการของสมาคมฯ
• ผูที่ไดรับทุนจะไดรับเงินสนับสนุนการลงทะเบียนงานประชุมวิชาการของสมาคมฯ
พรอมที่พัก 1 คืน (จํานวน 2,000 บาท)
• ผู ไ ด รั บ ทุ น ส ง รายงานผลการวิ จั ย ฉบั บ สมบรู ณ ใ ห แ ก ส มาคมฯ และมี ก ารแสดง
กิตติกรรมประกาศชื่อทุนนี้ในงานวิจัยนั้นๆดวย
กําหนดวันสําคัญตางๆ
• ปดรับสมัครทุนภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
• ประกาศผูมีสิทธิ์ผานรอบแรกภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561
• ประกาศผูสิทธิ์ผานรอบที่สองและไดรับทุนภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2562
• ผูไดรับทุนสงรูปเลมพรอมบทคัดยอภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และไฟลรายงาน
ผลการวิจัยฉบับสมบรูณที่มีการแสดงกิตติกรรมประกาศชื่อทุนนี้ในงานวิจัยนั้นๆดวย
ใหแกสมาคมฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562
• เสนอผลงานวิ จั ย ในการประชุ มวิ ช าการประจํ าป 2562 ของสมาคมนั ก กํ า หนด
อาหารแหงประเทศไทย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
คณะอนุกรรมการพิจารณาทุน “TDA Soybean Study Award”
นางสาวสังวาล ศิริมังคลากุล โทร 086-609-5680
E-mail: :thaidietetics@gmail.com
www.thaidietetics.org
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ทุน TDA Soybean Study Award
ทุนสนับสนุนการวิ จยั และพัฒนางานโภชนาการสําหรับนักกําหนดอาหาร
ผูไ้ ด้รบั ทุน TDA Soybean Study Award ประจําปี 2561 – 2562
ทุนประเภท Clinical ใชผลิตภัณฑถั่วเหลืองจาก Fuji Oil Holdings lnc. ประเทศญี่ปุน
จํานวน 5 ทุน
ลําดับที่ 1
ทุนสนับสนุนงานวิจัย จํานวน 30,000 บาท
เรื่อง
การพัฒนาตํารับอาหารวางสําหรับหญิงตั้งครรภและใหนมบุตร
“คุกกี้โปรตีนถั่วเหลือง”
โดย
นางสาวปธิตา สุริยะ
กลุมงานโภชนศาสตร โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห จ.เชียงราย
ทุนสนับสนุนงานวิจัย จํานวน 20,000 บาท
ลําดับที่ 2
การพัฒนาสูตรปอเปยะสดโดยใชโปรตีนถั่วเหลืองแทนหมูสับ สําหรับผูปวยมังสะวิรัติ
เรื่อง
และผูปวยทั่วไป “ปอเปยะสด”
นางจารุวรรณ บุญกาวิน
โดย
ฝายโภชนาการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ลําดับที่ 3
ทุนสนับสนุนงานวิจัย จํานวน 15,000 บาท
เรื่อง
การใชผลิตภัณฑถั่วเหลือง (Soy Protein) เพื่อสงเสริมดานโภชนบําบัดในกลุมผูปวย
และประชาชนทั่วไป “Soy Protein พาเพลิน”
โดย
นางวัชรินทร ถิ่นมุกดา
กลุมงานโภชนศาสตร โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
รางวัลชมเชย ทุนสนับสนุนงานวิจัย จํานวน 8,000 บาท
เรื่อง
การพัฒนาอาหารฝกกลืน สําหรับผูปวยสมองเสื่อมที่มีภาวะรับประทานอาหารไดนอย
และกลืนลําบาก “อาหารฝกกลืนซุปถั่วธัญพืช”
โดย
นางสาวภิมชญาณภรณ จีนาใหม
กลุมงานโภชนศาสตร โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม จ.เชียงใหม
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รางวัลชมเชย ทุนสนับสนุนงานวิจัย จํานวน 8,000 บาท
เรื่อง
การพัฒนาซุปปนโปรตีนสูงจากผลิตภัณฑถั่วเหลือง NEW FUJINIK 52 สําหรับ
ผูสูงอายุ
“ซุปปน”
โดย
นางสาวยุพา ชาญวิกรัย
คณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา
ทุนประเภท Non-Clinical ใชผลิตภัณฑถั่วเหลืองจาก Fuji Oil Holdings lnc. ประเทศญี่ปุน
จํานวน 8 ทุน
ลําดับที่ 1
ทุนจํานวน
25,000 บาท
เรื่อง
น้ําพริกเสาวรสเสวย
โดย
นางสาวธนิยา อึงรัตนากร, นางสาวนูรฉาม มาลินี และ นางสาวชนัญญา ติณรัตน
กลุมงานโภชนศาสตร โรงพยาบาลสตูล จ.สตูล
ลําดับที่ 2
ทุนจํานวน
18,000 บาท
เรื่อง
หมกลาบปลาตอง Soybean
โดย
นางชุติกาญจน แปงเรือน
กลุมงานโภชนศาสตร โรงพยาบาลขอนแกน จ.ขอนแกน
ลําดับที่ 3
ทุนจํานวน
14,000 บาท
เรื่อง
การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑถั่วเหลือง ใชเปนสื่อตัวอยางใหกับผูรับบริการที่มาตรวจ
สุขภาพ ผูปวยกลุมหัวใจและหลอดเลือด และกลุมหญิงตั้งครรภ และใหนมบุตร “เมี่ยง
คําถั่วเหลือง”
โดย
นางสาวปฏิมา พรพจมาน
แผนกโภชนบําบัด โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

รางวัลชมเชย ทุนจํานวน
8,000 บาท
เรื่อง
ชอมวง
โดย
นางสาววรัญู หิรัญสุนทร
แผนกโภชนาการ โรงพยาบาลบางปะกอก 3 จ.สมุทรปราการ
รางวัลชมเชย ทุนจํานวน
8,000 บาท
เรื่อง
การพัฒนาตํารับอาหารวางใหผูปวยและประชาชนทั่วไป “ลาเตียง”
โดย
นางสาวผกามาศ ครูทอง
กลุมงานโภชนศาสตร โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี
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รางวัลชมเชย ทุนจํานวน
8,000 บาท
เรื่อง
น้ําพริกลงเรือเนื้อสวรรค
โดย
นางสาวสุนิษา ประมวล และนางสาวเปรมภยุตา ทับทิมบัว
งานโภชนาการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
รางวัลชมเชย ทุนจํานวน
8,000 บาท
เรื่อง
การพัฒนาตํารับอาหารทําจากผลิตภัณฑถั่วเหลืองใหเหมาะสมกับผูปวยหรือประชาชน
ทั่วไป “ลาบโสรงออเจา NEW FUJINIK 52”
โดย
นางสาววนิดา ดีชัยยะ
กลุมงานโภชนศาสตร โรงพยาบาลระยอง จ.ระยอง
รางวัลชมเชย ทุนจํานวน
8,000 บาท
เรื่อง
เคกโยเกิรตถั่วเหลือง
โดย
นางสาวพิจิตรา จินดาวัลย
กลุมงานโภชนศาสตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ.อุบลราชธานี
หมายเหตุ

ผูไดรับทุน TDA Soybean Study Award ทุกคนจะไดรับการสนับสนุนจาก
สมาคมนั ก กํ า หนดอาหารแห ง ประเทศไทย เพิ่ ม อี ก คนละ 6,000 บาท เป น
คาลงทะเบียนเขาประชุม คาที่พัก 1 คืน และคาทําโปสเตอร
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บทคัดยอผูไดรับทุน TDA Soybean Study Award ประจําป 2561-2562
บทคัดยอ P-17
การพัฒนาตํารับอาหารวาง สําหรับหญิงตั้งครรภและใหนมบุตร
“คุกกี้โปรตีนถั่วเหลือง”
ปธิตา สุริยะ
กลุมงานโภชนศาสตร โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห จังหวัดเชียงราย
บทนํา ตามปริมาณอางอิงของพลังงานที่ควรไดรับประจําวันของหญิงตั้งครรภเพิ่มขึ้นจากปกติ วันละ
300 กิโลแคลอรี และหญิงใหนมบุตรตองการเพิ่มขึ้นวันละ 500 กิโลแคลอรี จะตองมีการรับประทาน
อาหารเพิ่มในระหวางมื้ออาหารหลัก มักพบปญหาในหญิงตั้งครรภที่รับประทานอาหารเพิ่มระหวางมื้อ
อาหาร สวนใหญเปนขนมที่มีสวนประกอบของแปง น้ําตาล และไขมันเปนสวนประกอบหลัก ทําให
น้ําหนักเพิ่มมากเกินไปและมีภาวะแทรกซ อนระหวางตั้งครรภจากการเพิ่มของน้ําหนักที่มากเกินไป
และในสว นของหญิ ง ให นมบุ ต รก็ พบป ญ หาคือ การรับประทานอาหารเพียง 3 มื้อ ตามปกติ ทําให ไ ด
พลังงานและสารอาหารไมเพียงพอกับความตองการในระยะใหนมบุตร
วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาตํารับอาหารวางที่มีสวนประกอบของโปรตีนถั่วเหลือง NEW FUJINIK 52 มี
พลังงานและสารอาหารในสัดสวนที่เหมาะสมสําหรับหญิงตั้งครรภและใหนมบุตร
วิธีการศึกษา ทดลองทําคุกกี้โปรตีนถั่วเหลือง จนไดเนื้อสัมผัสของอาหาร และรสชาติที่ดี โดยเนน
คุณคาทางโภชนาการเปนสําคัญ สวนของประกอบตาง ๆ มีการชั่ง ตวง และวิธีการทําที่ชัดเจน คํานวณ
พลังงานและสารอาหาร โดยใชโปรแกรม Inmucal-Nutrients Version 3 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยา
มหิดล
ผลการดําเนินการ ไดตํารับคุกกี้โปรตีนถั่วเหลือง สําหรับหญิงตั้งครรภและใหนมบุตร มีสัดสวนรอย
ละการกระจายพลั งงานและสารอาหารของคารโ บไฮเดรต:โปรตีน :ไขมัน 51.37 : 11.45 : 37.18
พลังงานที่ได ตอตํารั บ 3,043.68 กิโ ลแคลอรี จํ านวน 12 ที่ คิด เปนพลังงานตอ 1 ที่ 253.64 กิโ ล
แคลอรี
วิจารณและสรุป สามารถนําคุกกี้ ไปใชกั บผูปวยกลุมอื่นๆ ได โดยปรับพลั งงานและสารอาหารให
เหมาะสมกับผูปวย โดยอาจจะเพิ่ม หรือลดโปรตีน ไดตามตองการของผูปวยแตละกลุม การใชงาขี้มอน
ในสวนประกอบ นอกจากจะไดพลังงานและสารอาหารเพิ่มแลว ยังสามารถลดกลิ่นเฉพาะของโปรตีนถั่ว
เหลือง หากในทองถิ่นไมมีงาขี้มอน สามารถใชงาดําแทน หรือจะใชอบเชยบดละเอียดซึ่งมีกลิ่นหอม
แทน หากตองการคุกกี้ใหมีความกรอบเพิ่มขึ้น ควรอบโปรตีนถั่วเหลืองใหแหงกรอบกอนผสมลงในแปง
และหากตองการคุกกี้ใหมีสีไมเขมมากก็สามารถใชน้ําตาลทรายขาวแทนน้ําตาลทรายแดง
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บทคัดยอ P-18
พัฒนาสูตรปอเปยะสดใชโปรตีนถั่วเหลืองแทนหมูสับสําหรับผูปวยมังสวิรัติและผูปวยทั่วไป
จารุวรรณ บุญกาวิน
ฝายโภชนาการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
บทนํา พัฒนาสูตรปอเปยะสดโปรตีนถั่วเหลืองแทนหมูสับ โดยใชผลิตภัณฑ APEX 110 ใหกับผูปวย
มังสะวิรัติและผูปวยทั่วไป
วัตถุประสงคของการวิจัย ศึกษาการยอมรับของผูบริโภคตอสูตรปอเปยะสดโปรตีนถั่วเหลืองแทนหมู
สับ โดยการปรุงสูตรปอเปยะสดที่ใชโปรตีนถั่วเหลืองแทนรอยละ100 ในหมูสบั
วิ ธี วิ จั ย ทํ า การทดสอบการยอมรั บ ของผู บ ริ โ ภค โดยให ผู ม ารั บ บริ ก ารที่ แ ผนกผู ป ว ยนอกของ
โรงพยาบาลเปนกลุมตัวอยางจํานวน 30 ราย ทดลองรับประทานปอเปยะสดสูตรดังกลาวและใหคะแนน
แบบ 9-point hedonic scale (1=ไมชอบมากที่สุด ถึง 9=ชอบมากที่สุด) ซึ่งประกอบดวย 4 ดาน คือ สี
กลิ่น รสชาติ และเนื้อสัมผัส แตละขอมีคะแนนเต็ม 9 คะแนน คะแนนความชอบรวม คือ 4 คูณ 9 คะแนน
เทากับ 36 คะแนน วิเคราะหผลการยอมรับโดยนําคะแนนที่ไดจากกลุมตัวอยางมาหาคาเฉลี่ยและคิดเปน
รอยละ สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยาง 30 ราย มีอายุเฉลี่ย 36.07 ป (SD=3.61) สวนใหญเปนเพศหญิง 18
ราย คิดเปนรอยละ 60 และเปนเพศชาย 12 ราย คิดเปนรอยละ 40 หลังรับประทานสูตรปอเปยะสด
โปรตี นถั่ว เหลือ งแทนหมูสั บ กลุมตัว อย างใหค ะแนนความชอบโดยรวม 35 คะแนน (SD=1.3) จาก
คะแนนเต็ม 36 คะแนน คิดเปนรอยละ 97.2 สวนคะแนนเฉลี่ยความชอบ 4 ดาน ประกอบดวย สี ได 9
คะแนน (SD=0.6) คิดเปนรอยละ 100 กลิ่น 7 คะแนน (SD=0.5) คิดเปนรอยละ 77.8 รสชาติ 8 คะแนน
(SD=0.5) คิดเปนรอยละ 88.9 และเนื้อสัมผัส 9 คะแนน (SD=0.7) คิดเปนรอยละ 100 ผลการศึกษา
แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีการยอมรับสูตรปอเปยะสดโปรตีนถั่วเหลืองแทนหมูสับในระดับสูงมาก ซึ่ง
สามารถนําไปเผยแพรใหมีการนําไปปรุงอาหารในชีวิตประจําวันได ปริมาณพลังงาน 201.25 กิโลแคลอรี่
คารโบไฮเดรต 36.71 กรัม โปรตีน 9.88 กรัม ไขมัน 1.87 กรัม น้ําตาล 3.72 กรัม ใยอาหาร 6.01 กรัม
ตอ 1 ที่เสริฟ
วิจารณและสรุป สามารถนําปอเปยะสด โปรตีนถั่วเหลือง สําหรับผูปวยมังสวิรัติและผูปวยทั่วไปได
ขอแนะนํา ผูปวยมังสวิรัติ งดกระเทียมในการปรุงรสชาติ
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บทคัดยอ P-19
การใชผลิตภัณฑถั่วเหลือง “Soy Protein พาเพลิน”เพื่อสงเสริมดานโภชนบําบัดในกลุมผูปวย
และประชาชนทั่วไป
วัชรินทร ถิ่นมุกดา
กลุมงานโภชนศาสตร ภารกิจดานวิชาการและการแพทย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
บทนํา การพัฒนาตํารับอาหารโดยใชผลิตภัณฑจากถั่วเหลืองแหง NEW FUJINIK 52 เพื่อใหรางกาย
ไดรับพลังงาน สารอาหารที่จําเปนตอการฟนฟูของรางกายในขณะเจ็บปวยใหหายไดโดยเร็วที่สุด เปน
ประโยชนตามแผนการรักษาของแพทย และสงเสริมใหประชาชนทั่วไปไดบริโภคอาหารที่มีประโยชนตอ
สุขภาพ เนื่องจากผลิตภัณฑถั่วเหลืองมีคุณคาทางโภชนาการสูง
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาตํารับอาหารจากผลิตภัณฑจากถั่วเหลืองแหง NEW FUJINIK 52
2. เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ การปฏิบัติงานดานโภชนาการใหมีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐานยิ่งขึ้น
วิธีการวิจัยและศึกษา
1. นํา Soy Protein NEW FUJINIK 52 แชน้ําสะอาดทิ้งไว 30 นาที บีบน้ําใหแหง
2. เมล็ดถั่วเหลืองดิบแชน้ํา 1 คืน ทํานมถั่วเหลือง แบงเปน 2 สวน นํา NEW FUJINIK 52 ปนรวมกันให
ละเอียด ใสผงวุน ตมใหสุก ใสผงเจลาตินที่แชน้ําพองตัวดี เติมน้ําสมุนไพร ใสกับนมถั่วเหลือง ตักใสแกว
เขาตูเย็นใหเซตตัว ราดนมถั่วเหลืองลงไปในแกว ก็จะได Soy Protein พาเพลิน
สรุปผลการวิจัย ได Soy Protein พาเพลิน 25 แกวๆ ละ 150 มล. คุณคาโภชนาการ พลังงาน 154.11
กิโลแคลอรี่ คารโบไฮเดรต 21.84 กรัม โปรตีน 8.41 กรัม ไขมัน 3.71 กรัม น้ําตาล 13.71 กรัม ใย
อาหาร 4.76 กรัม คํานวณจาก Inmucal - Nutrients version 3 การศึกษานี้ไดศึกษาในกลุมผูปวยและ
ประชาชนทั่วไป พบวา มีความสนใจกับตํารับอาหารที่ใชผลิตภัณฑ ถั่วเหลืองแหง NEW FUJINIK 52
มี ค วามพึ ง พอใจกั บ รสชาติ ลั ก ษณะสี สั น ของอาหาร สามารถนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช ป ระกอบอาหารได
หลากหลายเมนู
วิจารณและสรุป เปนตํารับอาหารที่มีสารอาหารครบถวน พัฒนาตํารับอาหารโดยใชผลิตภัณฑจากถั่ว
เหลือง NEW FUJINIK 52 ใหกับกลุมผูปวย และประชาชนทั่วไป
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บทคัดยอ P-20
การพัฒนาอาหารฝกกลืนสําหรับผูปวยสมองเสื่อมที่มีภาวะรับประทานอาหารไดนอยและกลืน
ลําบาก
ภิมชญาณภรณ จีนาใหม
กลุมงานโภชนศาสตร โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
บทนํา ภาวะสมองเสื่อมเปนปญหาที่สําคัญในผูสูงอายุ เมื่อสมองเสื่อมจะจําไมได พูดไมไดไมสามารถ
กลืน กิน หรือชวยเหลือตัวเองได ทําใหตองเขาสูภาวะพึ่งพิงในที่สุด เมื่อผูสูงอายุมีภาวะสมองเสื่อม
มักจะเกิดปญหาภาวะทุพโภชนาการตามมา คือไดรับสารอาหารไมเพียงพอ น้ําหนักตัวนอยลง รวมไป
ถึงระยะของโรคมากขึ้น สงผลใหความสามารถในการรับประทานอาหารดวยตนเองนอยลง ภาวะกลืน
ลําบากเปนภาวะแทรกซอนที่สําคัญและพบบอย มีหลักฐานพบวาผูปวยสมองเสื่อมมีภาวะทุพโภชนาการ
ถึ ง ร อ ยละ 16 – 40 อั นเนื่ อ งมาจากภาวะกลื น ลํ าบาก โภชนาการที่ เ หมาะสมจึ ง เป นสิ่ ง จํ าเป น และมี
ความสําคัญตอการบําบัดฟนฟูผูปวยที่มีภาวะกลืนลําบากเพื่อชวยใหผูปวยฟนตัวเปนปกติเร็วขึ้น ลด
ความเสี่ยงตอการขาดสารอาหาร และการขาดน้ํา ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญวาหากผูปวยโรคสมอง
เสื่อมไดรับอาหารที่เหมาะสมกับโรคจะชวยสงเสริมใหรับประทานไดมากขึ้นและมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น
มี BMI อยูใ นเกณฑที่ดีขึ้น ลดการเกิ ดภาวะแทรกซอ น ลดการพัก รัก ษาตัว ในโรงพยาบาล อีกทั้งยัง
สงเสริมการรักษาของแพทยอีกดวย
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาสวนประกอบและสารอาหารที่ไดรับจากอาหารฝกกลืนที่เหมาะสมในผูปวยสมองเสื่อม
2. เพื่อพัฒนาสูตรอาหารฝกกลืนที่มีโปรตีนสูง
วิธีการวิจัย
1.พัฒนาสูตรอาหาร คํานวณสารอาหารโดยโปรแกรม Inmucal – Nutrients และหองปฎิบัติการ
2. ผลิตอาหารตามสูตรที่ไดทําการวิเคราะหสารอาหารและทดสอบชิม
3. นําไปใชในการฝกกลืนผูปวยที่มีภาวะกลืนลําบาก
สรุปผลการวิจัย อาหารฝกกลืนซุปถั่วธัญพืชทําใหผูปวยรับประทานไดมากขึ้น กระตุนการกลืน มีภาวะ
โภชนาการที่ดีขึ้น โดยมีพลังงาน 164.59 กิโลแคลอรี่ คารโบไฮเดรต 23.11 กรัม โปรตีน 8.79 ไขมัน
4.28 กรัม น้ําตาล 0.59 กรัม ใยอาหาร 2.09 กรัม
วิจารณ ผูปวยโรคสมองเสื่อมที่กินอาหารเองไมได ควรไดรับอาหารฝกกลืนที่เหมาะสมกับผูปวย เพื่อให
ไดรับสารอาหารครบถวนและลดโอกาสการเกิดภาวะทุพโภชนาการลง
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บทคัดยอ P-21
การพัฒนาซุปปนโปรตีนสูงจากผลิตภัณฑถั่วเหลือง NEW FUJINIK 52 สําหรับผูสูงอายุ

Development of Protein-Enriched Soup from Textured Soy Protein: NEW FUJINIK
52 for the Elderly
ยุพา ชาญวิกรัย*, ชมนาด สิงหหันต, วิทวัส สัจจาพงศ, ณัฐพล ทัศนสุวรรณ และไมตรี สุทธจิตต
สาขาวิชาโภชนาการ คณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย 56000

บทนํา สภาพรางกายและจิตใจที่เปลี่ยนแปลงเมื่อเขาสูวัยสูงอายุ สงผลใหรับประทานอาหารนอยลง พบ
ภาวะทุพโภชนาการจากการขาดโปรตีนและพลังงานสูงขึ้น จึงควรสงเสริมการดัดแปลงอาหารผูสูงอายุที่
มีสารอาหารครบถวน
วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาซุปปน (อาหารปนผสมชนิดดื่ม) จากผลิตภัณฑถั่วเหลือง NEW FUJINIK 52
ให มี โ ปรตี น และคุ ณ ค า ทางโภชนาการที่ เ หมาะสม รสชาติ เ ป น ที่ ย อมรั บ ของผู สู ง อายุ และศึ ก ษา
เปรียบเทียบกับสูตรที่ใชโปรตีนเกษตรชนิดเสน (TSP-T) ที่มีจําหนายในประเทศไทยทั่วไป
วิธีการศึกษา การวิจัยแบบกึ่ง ทดลอง เก็บขอมูล เชิงปริมาณและคุณภาพ ในสมาชิ ก ชมรมผู สู งอายุ
จั ง หวั ด พะเยา ระหว า งเดื อ นมกราคม – เมษายน 2562 ค นคว า สู ต รอาหารจากงานวิ จั ย ก อ นหน า
คัดเลือกวัตถุดิบในทองถิ่น เชน น้ํามันเมล็ดงาขี้มอน ขาวหอมมะลิแดง ทดลองที่หองปฏิบัติการทาง
โภชนาการ วิเคราะหคุณคาทางโภชนาการดวยโปรแกรม Inmucal-Nutrients และทดสอบการยอมรับ
ทางประสาทสัมผัส (7 point hedonic scale)
ผลการวิจัย คุณคาทางโภชนาการของซุปปนสูตร NEW FUJINIK 52 และ TSP-T 250 มิลลิลิตร ให
พลังงาน 249.95 และ 248.97 กิโลแคลอรี่ คารโบไฮเดรต 26.38 และ 26.99 กรัม โปรตีน 11.34 และ
10.71 กรัม ไขมัน 11.01 และ10.91 กรัม น้ําตาล 13.12 กรัม (ทั้ง 2 สูตร) และใยอาหาร 1.64 และ 1.76
กรัม ตามลําดับ การกระจายพลังงานของคารโบไฮเดรต: โปรตีน: ไขมัน คิดเปน 42.21: 18.15: 39.64
และ 43.37: 17.21: 39.42 ตามลําดับ ผูสูงอายุที่รวมโครงการ 38 คน มีความชอบดานสี กลิ่น รสชาติ เนื้อ
สัมผัส และลักษณะโดยรวมของซุปปน 2 สูตร เฉลี่ยในชวงชอบปานกลางถึงชอบเล็กนอย ความชอบสีสัน
และลักษณะโดยรวมของซุปปนสูตร NEW FUJINIK 52 มากกวา TSP-T อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p <
0.05)
วิจารณและสรุปผลการวิจัย ซุปปนที่พัฒนาจากผลิตภัณฑถั่วเหลือง NEW FUJINIK 52 และ TSP-T มี
โปรตีนและการกระจายตัวของสารอาหารใกลเคียงกัน และเหมาะสําหรับผูสูงอายุ เปนแหลงโปรตีน
คุณภาพดีจากถั่วเหลือง กรดไขมันโอเมกา 3 จากน้ํามันเมล็ดงาขี้มอน ใยอาหารและสารตานอนุมูลอิสระ
สูงจากขาวหอมมะลิแดงและฟกทอง รสชาติเปนที่ยอมรับของผูสูงอายุโดยเฉพาะสูตร NEW FUJINIK 52
คําสําคัญ (keywords): ซุปปนโปรตีนสูง ผลิตภัณฑถั่วเหลือง NEW FUJINIK 52 ผูสูงอายุ
*Corresponding author E-mail: yupa.ch@up.ac.th
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บทคัดยอ P-22
น้ําพริกเสาวรสเสวย
ธนิยา อึงรัตนากร, นูรฉาม มาลินี, ชนัญญา ติณรัตน
กลุมงานโภชนศาสตร โรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล
บทนํา น้ําพริกเปนอาหารยอดนิยมของคนไทย ดวยสวนผสมที่มากไปดวยสมุนไพรที่เปนประโยชน และ
สามารถปรุงแตงวัตถุดิบไดตามตองการ
วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาตํารับอาหารใหผูปวยและประชาชนทั่วไป เพิ่มทางเลือกในการรับประทาน
โปรตีนถั่วเหลืองซึ่งเปนแหลงของโปรตีนที่ดี ใหมีความหลากหลายมากขึ้น อีกทั้งเสาวรสเปนผลไมที่
สามารถหาไดงาย มีวิตามินซีและเบตาแคโรทีนสูง จึงนํามาเปนสวนผสมในการพัฒนาสูตรในครั้งนี้
วิธีดําเนินการ พัฒนาสูตรน้ําพริกโดยใชแหลงโปรตีนจากถั่วเหลือง(NEW FUJINIK 52) โดยนําโปรตีน
ถั่วเหลือง แชน้ําประมาณ 30 นาที แลวบีบใหแหง คั่วพริกขี้หนู หอมแดง กระเทียม แยกกันในกระทะ
เทปลอนโดยใชไฟออนใหสุกหอมทั่วกัน นําน้ําเสาวรสเขมขนปนรวมกับวัตถุดิบที่คั่วแลวใหละเอียด
จากนั้นเติมโปรตีนถั่วเหลืองและน้ํากรองกากเสาวรส ปนใหละเอียด ผัดสวนผสมที่ปนทั้งหมดกับน้ํามัน
ในกระทะ พรอมดวยพริกขี้หนูปนและกุงแหงปน ผัดใหเขากันจนสวนผสมลดลงเกือบครึ่ง เติมกะป ผัด
ใหเขากันจนหอม ปรุงรสดวยน้ําตาลมะพราว เกลือปน และน้ําเสาวรสสวนที่เหลือ ผัดจนสวนผสมทุก
อยางเกาะตัวกัน จะไดน้ําพริกเสาวรสเสวยที่อรอยพรอมรับประทาน
ผลการศึกษา พบวา ไดน้ําพริกเสาวรสที่ใหพลังงาน 86.16 กิโลแคลอรี่ คารโบไฮเดรต 10.36 กรัม
โปรตีน 4.02 กรัม ไขมัน 3.26 กรัม น้ําตาล 5.05 ใยอาหาร 0.50 กรัม
สรุปผล จากการศึกษาในครั้งนี้ทําใหทราบวาโปรตีนถั่วเหลืองสามารถนํามาประยุกตใชในการพัฒนา
สูตรอาหารไดหลากหลาย โดยควรเลือกชนิดของโปรตีนใหใกลเคียงกับเนื้อสัมผัสที่ตองการและใชใน
ปริมาณที่เหมาะสมเพื่อใหไดสูตรอาหารเปนที่ยอมรับของผูบริโภค
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บทคัดยอ P-23
การพัฒนาตํารับอาหารใหผูปวยและประชาชนทั่วไป “หมกลาบปลาตอง soy bean”
ชุติกาญจน แปงเรือน
กลุมงานโภชนศาสตร โรงพยาบาลขอนแกน จังหวัดขอนแกน
บทนํา การรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชนนั้นเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเรามีสุขภาพดี โดยเฉพาะการ
เลือกรับประทานแหลงของโปรตีนที่ทีคุณภาพ เหมาะสมกับภาวะโรคที่เปนโดยเฉพาะผูปวยทั่วไปที่
สูง อายุ ที่มีความต อ งการรั บประทานอาหารพื้นถิ่ นเช นอาหารอิ ส าน เมื่อ เจ็บปว ยก็สงผลใหไ มอ ยาก
รับประทานอาหารที่ทางโรงพยาบาลจัดหาให ผูวิจัยจึงทําการพัฒนาตํารับอาหารอิสาน คือ หมกลาบ
ปลาตอง เปนอาหารอิสานที่อุดมไปดวยโปรตีนและสมุนไพร เนื่องจาก ปลาเปนแหลงอาหารโปรตีน ที่
ยอยงายและมีประโยชนตอรางกาย ผสมกับผลิตภัณฑถั่วเหลือง (New FUJINIK 52) เปนแหลงอาหาร
โปรตีนสูงใน 100 กรัมมีโปรตีนถึง 56.2% มีกรดอมิโนที่จําเปนตอรางกายครบถวนโดยเฉพาะไลซีน ซึ่ง
พบในปริมาณสูงมากและ ยังใหคารโบไฮเดรต 32.9 % ไขมันต่ํามากเพียง 1.3 % มีพลังงาน 353 kcal
และยังมีวิตามินแรธาตุที่จําเปนตอรางกายหลายอยาง เชนโพแทสเซียม ฟอสฟอรัส แคลเซียม เหล็ก
โซเดียมและวิตามินบี 1,2 และไนอะซีน ซึ่งเหมาะสําหรับผูปวยสูงอายุและประชาชนทั่วไปที่สนใจในการ
ดูแลสุขภาพอีกดวย
วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาตํารับอาหารอีสานที่มีสวนผสมผลิตภัณฑถั่วเหลือง (New FUJINIK 52) ที่
เหมาะสมสําหรับผูปวยสูงอายุและประชาชนทั่วไปที่ตองการเสริมโปรตีนและสนใจในการดูแลสุขภาพ
วิธีการวิจัยและศึกษา เปนการวิจัยเชิงพรรณนา
สรุปผลการวิจัย ไดตํารับอาหารอีสานที่มีสวนผสมผลิตภัณฑถั่วเหลือง (New FUJINIK 52) เหมาะสม
สําหรับผูปวยสูงอายุและประชาชนทั่วไป ใหพลังงาน 88.13 กิโลแคลอรี คารโบไฮเดรต 10.63 กรัม
โปรตีน 10.90 กรัม ไขมัน 0.50 กรัม น้ําตาล 0.15 กรัม และกากใย 0.98 กรัม
วิจารณและสรุปความคิดรวบยอด สามารถลดปริมาณเนื้อสัตวลงแลวเพิ่มผลิตภัณฑถั่วเหลือง (New
FUJINIK 52) ไดตามความตองการ หรือในกรณีที่ผูปวยรับประทานอาหารเจ สามารถใชผลิตภัณฑถั่ว
เหลือง (New FUJINIK 52) ชนิดเดียว และเลือกใชเครื่องปรุงรสเจ
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บทคัดยอ P-24
การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑถั่วเหลือง ใชเปนสื่อตัวอยางใหกับผูรับบริการที่มาตรวจสุขภาพ ผูปวย
กลุมหัวใจและหลอดเลือด และกลุมหญิงตั้งครรภและใหนมบุตร “เมี่ยงคําถั่วเหลือง”
ปฏิมา พรพจมาน
แผนกโภชนบําบัด โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
บทนํา เมี่ยงคําเปนเมนูสุขภาพ มีสมุนไพรหลากหลาย แตมีโปรตีนนอย สวนผสมน้ําตาลปบจากน้ํา
เมี่ยงคําใหรสหวานจัด จึงสนใจพัฒนาสูตรเพิ่มโปรตีน และลดน้ําตาลปบลง
วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาสูตรอาหารที่มีโปรตีนสูงจากผลิตภัณฑถั่วเหลือง และใชเปนสื่อตัวอยางใหกับ
ผูมาตรวจสุขภาพ หญิงตั้งครรภ ใหนมบุตร ผูปวยกลุมหัวใจและหลอดเลือด
วิธีการศึกษา พัฒนาสูตรอาหารเมี่ยงคําถั่วเหลือง ใหมีโปรตีนสูงและลดน้ําตาลลง โดยใชผลิตภัณฑ
NEW FUJINIK 52 ซึ่งมีคุณคาทางโภชนาการและอาหารในสัดสวนที่เหมาะสม
วิธีทําเครื่องเมี่ยงคํา นํา Soy Protein (NEW FUJINIK 52) 60 กรัม แชน้ํา 12 นาที จนนิ่มลางน้ําอีก
ครั้ง ใชมือบีบน้ําออกใหหมด นําไปคั่วในกระทะเทฟลอน ไฟออนจนเหลืองกรอบ Soy Protein ที่คั่ว ถั่ว
ลิสงคั่ว 30 กรัม มะพราวขูดคั่ว 1.5 ชต. มะนาว 50 กรัม ขิงแก 30 กรัม หอมแดง 3 หัว กุงแหง 15 กรัม
พริกสดหั่น 7 เม็ด จัดเรียงจาน พรอมเสิรฟหอกับใบชะพูล 20 ใบ
วิธีทําน้ําเมี่ยงคํา นํา Soy Protein ( NEW FUJINIK 52) 15 กรัม คั่วไฟออน จนกรอบเหลือง บดให
ละเอียด แลวคั่วตะไครซอย 2 ตน ขาแกซอย 5 กรัม ใหพอหอม โขลกใหแหลก ใสกุงแหงปน 5 กรัม
มะพราวขูดคั่ว 1 ชอนชา โขลกรวมกันใหละเอียด ใสถวั่ ลิสง 5 กรัมบุบพอแหลก ใสน้ําตาลปบ 45 กรัม
กะป 0.5 ชอนชา น้ําเปลา 7 ชต. ในหมอ ตั้งไฟออน คนจนน้ําตาลละลาย และใสน้ําปลา 2/3 ชอนชา คน
ใหเขากันแลวเติมสวนผสมทั้งหมดคนใหเขากันพอเดือดปดไฟ
สรุปผลการวิจัย เมี่ยงคําถั่วเหลือง 1 ที่เสิรฟ : ใหพลังงาน 217.62 กิโลแคลอรี คารโบโฮเดรต 23.48
กรัม โปรตีน 16.49 กรัม ไขมัน 6.81 กรัม น้ําตาล 12.08 กรัม ใยอาหาร 2.57 กรัม
วิจารณและสรุปความคิดรวมยอด เมนูนี้มีโปรตีนสูง และฟลาโวนอยดจากผลิตภัณฑถั่วเหลือง ลด
ปริมาณน้ําตาลปบ ลงมา 1.5 เทาตัว ใชเปนสื่อตัวอยางใหผูปวยได
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บทคัดยอ P-25
ขนมชอมวง
วรัญู หิรัญสุนทร
แผนกโภชนาการ โรงพยาบาลบางปะกอก 3 จังหวัดสมุทรปราการ
บทนํ า และวั ต ถุ ป ระสงค : เพื่ อ เป น การพั ฒ นาตํ า รั บ อาหารไทยเพื่ อ สุ ข ภาพที่ มี ส ว นประกอบของ
ผลิตภัณฑจากถั่วเหลืองเปนสวนประกอบหลัก โดยนําเมนูอาหารวางของคนไทยมาดัดแปลง เพื่อบริการ
แกผูปวยและประชาชนทั่วไปไดมีทางเลือกในการบริโภคอาหารวางโดยใชผลิตภัณฑจากถั่วเหลืองแทน
เนื้อสัตวอีกตํารับหนึ่ง
วิธีการ : จัดทําตํารับขนมชอมวง ซึ่งดัดแปลงไสขนมชอมวงโดยใชผลิตภัณฑ NEW FUJINIK 52 โดยมี
สวนผสมของไสชอมวงดังนี้ น้ํามันถั่วเหลือง 30 กรัม , รากผักชี 15 กรัม + พริกไทยเม็ด15 กรัม โขลก
รวมกัน, หอมแดงสับ 130 กรัม , ผัดรวมกันจนมีกลิ่นหอม ใสไชโปวหวานสับ 50 กรัม , ผลิตภัณฑถั่ว
เหลือง ( NEW FUJINIK 52) 30 กรัม แชน้ําทิ้งไว 20-30 นาทีบีบน้ําออกแลวจนแหง ปรุงรสดวยเกลือ 5
กรัม , น้ําตาลปบ 60 กรัม ผัดจนสวนผสมแหงพอที่จะปนได พักไวใหเย็น ปนเปนลูกพอดีคํา ขนาด 5
กรัม สวนผสมแปงขนมชอมวง แปงขาวเจา 100 กรัม , แปงมัน 30 กรัม ผสมแปงเขาดวยกัน ในกระทะ
เทปลอน, ใสน้ําดอกอัญชัญ 360 กรัม , น้ํามันถั่วเหลือง 30 กรัม ใสลงในแปง คนจนสวนผสมเปนเนื้อ
เดียวกัน ตั้งไฟ กวนจนสวนผสมจับตัวกันเปนกอน รอนจากกระทะ นําแปงที่ไดมานวดเปนกอนจนเนียน
ตัดแปงใหไดขนาด 15 กรัม ปนเปนลูกกลมๆพักไว แผแปงเปนแผนกลม ใสไสชอมวง ที่เตรียมไว หุม
แปงรอบๆไส ระวังอยาใหมีรอยแตก และปนเปนลูกกลมๆ ใชที่หนีบชอมวง หนีบตัวแปง ใหเปนชั้นๆ
คลายดอกไม เรียงใสลังถึง นึ่งขนมชอมวง Soybean ประมาณ 5 นาที เมื่อสุกดีแลว โรยกระเทียมเจียว
ที่ตัวขนม
ผลการดําเนินการ 1 สูตรไดชอมวง Soybean 30 ชิ้น (3 ชิ้น / 1 ที่) ใหพลังงาน 271.2 กิโลแคลลอรี่
มีสัดสวนของ คารโบไฮเดตร 46.4 กรัม, โปรตีน 3.7 กรัม, ไขมัน 9.5 กรัม, ใยอาหาร 1.3 กรัม, และ
น้ําตาล 9.49 กรัม / ที่
ขอเสนอแนะ สามารถนําไสขนมที่ไดไปประยุกตใชเปนไสขนมสาคู หรือ ขาวเกรียบปากหมอ เพื่อเปน
ทางเลือกในการจัดทําอาหารวางใหแกผูปวยหรือบุคคลทั่วไปไดอีกหนึ่งตํารับ
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บทคัดยอ P-26
การพัฒนาตํารับอาหารวางใหผูปวยและประชาชนทั่วไป “ลาเตียง”
ผกามาศ ครูทอง
กลุมงานโภชนศาสตร โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
บทนํา ถั่วเหลือง เปนสารอาหารที่ใหคุณคาทางโภชนาการสูงใกลเคียงกับโปรตีนจากเนื้อสัตว สามารถ
นําไปปรุงประกอบอาหารใหผูปวยและประชาชนทั่วไป ไดหลากหลาย เปนรายการอาหารเพื่อสุขภาพได
เปนอยางดี
วัตถุประสงค เพื่อเปนการพัฒนาตํารับอาหารวางโดยใชผลิตภัณฑถั่วเหลือง (NEW FUJINIK 52) เปน
อาหารวางแกผูปวยและประชาชนทั่วไป โดยดัดแปลงจากเนื้อสัตวมาเปนผลิตภัณฑถั่วเหลือง
วิธีการดําเนินการ ใชผลิตภัณฑถั่วเหลือง (NEW FUJINIK 52) 25 กรัม (แชน้ํา 30 นาที บีบใหแหง)
ไขไกลางทั้งเปลือก 4 ฟอง พริกไทยเม็ด 5 กรัม หอมแดงปอก หั่นเปนลูกเตาเล็ก 50 กรัม เห็ดหอมแหง
แชน้ําแลวสับหยาบ 50 กรัม ถั่วลิสงคั่วบดหยาบ 50 กรัม มันเทศนึ่งจนสุกหั่นเปนลูกเตา 50 กรัม พริก
ชี้ฟาแดงผาครึ่ง แกะเม็ดซอยตามยาว 5 กรัม ซอสถั่วเหลือง 1.5 ชอนโตะ เกลือ 1 กรัม น้ําตาลทราย 40
กรัม น้ํามันพืช 2 ชอนโตะ ใบโหระพาเด็ดเปนใบๆ 3 กรัม รากผักชีหั่น 5 กรัม
วิธีทํา โขลกรากผักชี พริกไทย ใหละเอียด แบงน้ํามันครึ่งหนึ่งใสกระทะ ผัดรากผักชี พริกไทย ใหหอม
ใสเ ห็ด หอมลงผัด เคลาให ทั่ว ใส ผลิ ตภั ณฑถั่วเหลือง มั นเทศ หอมแดง ผัด ให สุก ปรุงรสดวยน้ําตาล
เกลือ ซอสถั่วเหลือง ชิมรส ปดไฟ ใสถั่วลิสง เคลาใหเขากันทําเปนไสพักไว ตอกไขใสชาม ตีไขขาว
และไขแดงใหเขากัน แตไมฟู นํากระทะตั้งไฟออนๆ ทาน้ํามันบางๆ ตักไขใสกรวยใบตอง โรยสายไขวไป
มาสานเปนรูปตาขาย นําพริกชี้ฟาแดง วางบนไขที่สาน ไขวเปนรูปกากบาท วางใบโหระพาแลวตักไส
ใส หอเปนรูปสี่เหลี่ยมขนาดพอดีคํา รับประทานเปนอาหารวาง
สรุปผล ไดลาเตียงจํานวน 4 ที่เสริฟ มีคุณคาทางโภชนาการตอ 1 serving พลังงาน 321.06 กิโล แคลอ
รี่ คารโบไฮเดรต 24.89 กรัม โปรตีน 16.65 กรัม ไขมัน 17.36 กรัม น้ําตาล 11.94 กรัม ใยอาหาร 2.74
กรัม คํานวณจาก Inmucal-Nutrients version 3
วิจารณและสรุป เปนตํารับอาหารที่มีสารอาหารครบถวน พัฒนาตํารับอาหารโดยใชผลิตภัณฑ (NEW
FUJINIK 52) ใหกับกลุมผูปวยและประชาชนทั่วไป
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บทคัดยอ P-27
น้ําพริกลงเรือเนื้อสวรรค
สุนิษา ประมวล
งานโภชนาการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
บทนํา เพื่อพัฒนาสูตรน้ําพริกลงเรือ ในการใชผลิตภัณฑ VEGEPLUS 2900 แทนเนื้อสัตว โดยการปรุง
น้ําพริกลงเรือเนื้อสวรรคใชโปรตีนถั่วเหลืองแทนเนื้อสัตวทั้งหมด
วัตถุประสงค พัฒนาสูตรพื้นฐานใหเปนสูตรมาตรฐานสําหรับเปนตัวเปรียบเทียบ ดําเนินการทดลอง
จากการใชโปรตีนถั่วเหลืองแทนเนื้อสัตวในน้ําพริกลงเรือ พบวามีพลังงานและสารอาหารในสัดสวนที่
เหมาะสม
วิธีการศึกษา จัดทําโดยมีสวนผสมสวนที่ 1 เนื้อสวรรค ผลิตภัณฑ VEGEPLUS 2900 แหง 50 กรัม ,
น้ําตาลมะพราว 2 ชอนโตะ , น้ําปลา 3 ชอนโตะ, หอมแดงปอกเปลือกซอย 2 ชอนโตะ, น้ํามันพืช 2
ชอนโตะ โดยนําผลิตภัณฑ VEGEPLUS 2900 แชน้ํา 10 นาทีบีบใหแหง ตั้งกระทะใสน้ํามันพืช ตาม
ดวยหอมแดง เจียวใหพอหอม ใส ผลิตภัณฑ VEGEPLUS 2900 ปรุงรสดวยน้ําตาลมะพราว น้ําปลา
เคี่ยวพอเหนียว รสออกหวานเค็ม สวนผสมที่ 2 กะป 2 ชอนโตะ,กระเทียมปอกเปลือก 2 ชอนโตะ,ไข
เค็มแดง 2 ฟอง,พริกขี้หนูสวน 20 เม็ด,น้ํามะนาว 8 ชอน, กุงแหง (แชน้ําใหนุม ปนใหละเอียด) 50
กรัม,ฟกทองซอยละเอียด 3 ชอนโตะ, น้ําตาลมะพราว, 1 ชอนโตะ,น้ําปลา 2 ชอนโตะ,น้ํามันพืช 2
ชอนโตะ โดยโขลกกระเทียมกับกะปใหละเอียดเติมพริกขี้หนู กุงแหงปน ฟกทองซอย ตําใหเขากัน ปรุง
รสดวยน้ําตาลมะพราว น้ํามะนาว น้ําปลา จนไดรสชาติ ตั้งกระทะใสน้ํามันพอรอน นําน้ําพริกลงผัดให
หอม ใสเนื้อสวรรค ( สวนผสมสวนที่ 1 ) ใสลงไปผัดใหเขากัน ชิมรสอีกครั้ง เวลาเสิรฟโรยหนาดวยไข
เค็มแดง ผักชี รับประทานคูกับผักสด
ผลการศึกษา ไดน้ําพริกลงเรือใชโปรตีนถั่วเหลืองแทนเนื้อสัตวเปนสูตรมาตรฐาน พลังงาน 223.14
แคลอรี ตอ 1 ที่เสิรฟ สารอาหารมีสัดสวนที่เหมาะสมของคารโบไฮเดรต 17.08 กรัม โปรตีน 12.91
กรัม ไขมัน 11.97 กรัม น้ําตาล 7.84 กรัม ใยอาหาร 0.93
สรุปผล มีสูตรน้ําพริกลงเรือใชโปรตีนถั่วเหลืองแทนเนื้อสัตวเปนสูตรมาตรฐาน เพื่อใชสําหรับผูปวยที่
เขารับการรักษาในโรงพยาบาลฯ ใชเปนเมนูประจําสําหรับเมนูหลักที่ใชจัดบริการสงเสริมสุขภาพสําหรับ
ผูมารับบริการในโรงพยาบาลฯ ได
ขอเสนอแนะ น้ําพริกที่ไดมีอายุในการเก็บ 3-5 วันแตถาเก็บในตูเย็นสามารถเก็บไวได 10-15 วัน และ
รสชาติของน้ําพริกเหมาะสมในการรับประทานรวมกั บผัก ทําให ไดรับกากใยและวิตามินและเกลือแร
เพิ่มขึ้น
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บทคัดยอ P-28
การพัฒนาตํารับอาหารโดยใชผลิตภัณฑถั่วเหลือง (Soy Protein) “โสรงออเจา NEW FUJINIK 52”
วนิดา ดีชัยยะ*
กลุมงานโภชนศาสตร โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง
บทนํา การใชผลิตภัณฑถั่วเหลืองโดยใชภูมิปญญาเดิมที่มีอยูในทองถิ่น แลวตอยอดใหไดตํารับอาหารที่
มีคุณคาทางดานโภชนาการ
วัตถุประสงค การพัฒนาตํารับอาหารจากผลิตภัณฑถั่วเหลืองแทนเนื้อสัตวโดยใชทําเปนอาหารวาง ให
มีคุณคาทางโภชนาการที่เหมาะสม ซึ่งจะเปนทางเลือกแกผูปวยและประชาชนที่สนใจ
วิธีการศึกษา โดยไดทําการคนควาและทดลองตํารับอาหารสูตรมาตรฐานของเมนู “หมูโสรง” ซึ่งเปน
เมนูอาหารไทยพื้นบานโบราณ และเมนู”ลาบทอด” เพื่อหาสูตรที่เปนที่ยอมรับ แลวจึงไดนํามาดัดแปลง
สวนผสมโดยการนําเอาผลิตภัณฑจากถั่วเหลืองแทนสวนผสมที่เปนเนื้อสัตว ปรุงรสชาติตามแบบฉบับ
ของเมนูลาบ เมื่อไดผลิตภัณฑแลวจึงนํามาใหกลุมตัวอยางไดทดลองชิม
ผลการศึกษาทดลอง พบวากลุมตัวอยางไดใหการยอมรับในตัวของผลิตภัณฑลาบโสรงออเจา NEW
FUJINIK 52 ทั้งดานของรสชาติ เนื้อสัมผัส และหนาตาของผลิตภัณฑ อยูในระดับดี
สรุปผล ผลิตภัณฑลาบโสรงออเจา NEW FUJINIK 52 เปนผลิตภัณฑที่ไดรับการยอมรับในดานของ
ผูบริโ ภค และสามารถเป นทางเลือ กสําหรับผูปว ยที่ตองไดรับอาหารเพิ่มโปรตีนในโรงพยาบาลและ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยมีพลังงาน 394.66 กิโลแคลอรี่ คารโบไฮเดรต 20.88 กรัม โปรตีน 10.52
กรัม ไขมัน 30.26 กรัม น้ําตาล 0.60 กรัม ใยอาหาร 1.92 กรัม
*ที่ปรึกษา นายกิตติ เพ็ญสุข
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บทคัดยอ P-29
ขนมเคกโยเกิรตถั่วเหลือง
พิจิตรา จินดาวัลย
กลุมงานโภชนศาสตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อําเภอเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี
บทนํา การใชถั่วเหลือง NEW FUJINIK 52 พัฒนาตํารับขนมเคกโยเกิรตถั่วเหลือง สําหรับบุคคลวัย
ทอง ทุกเพศ ทุกวัยและบุคคลทั่วไป
วัตถุประสงค การพัฒนาตํารับขนม เคกโยเกิรตถั่วเหลือง ที่ใชรับประทานเปนอาหารวางประเภทขนมที่
ทําจากผลิตภัณฑถั่วเหลือง NEW FUJINIK 52 ทําใหมีรสชาติที่หอม หวาน เนื้อนุม รับประทานงายโดย
ไมมีกลิ่นของถั่วเหลืองเลย สามารถใชรับประทานรวมกับเครื่องดื่มน้ําสมุนไพรอื่นๆที่ชวยลดอาการวัย
ทองได
วิธีการและผลการศึกษา จัดทําตํารับ เคกโยเกิรตถั่วเหลือง โดยมีสวนประกอบของถั่วเหลืองเม็ดหรือ
ถั่วเหลืองซีก นํามาคั่วใหหอมบดใหละเอียด100 กรัม (ในสูตรที่ทํานี้ไดรับความอนุเคราะหถั่วเหลือง
NEW FUJINIK 52 ) บดละเอียดแลวรอน 100 กรัม แปงแพนเคก 100 กรัม ไขไก 3 ฟอง 150 กรัม
น้ําตาลทราย 100 กรัม นมถั่วเหลือง 100 กรัม โยเกิรตรสจืด180 กรัม ผงฟู 1 ชอนชา กลิ่นวานิลลา 1
ชอนชา พิมพขนม นําแปงแพนเคกไปรอนแลวพักัไว นําแปงแพนเคก NEW FUJINIK 52 และผงฟูผสม
รวมกันแลวรอนซ้ําอีกครั้งและพักไว ตอกไขใสในอางงผสม ใชที่ตีไขตีไขใหขึ้นฟูคอยๆ เติมน้ําตาลทีละ
นอย ตีจนน้ําตาลละลายและเนื้อไขขึ้นฟู ใสโยเกิรตสลับกับนมถั่วเหลืองและแปงที่ผสมกันแลวทีละนอย
เติมกลิ่นวานิลลา คนสวนผสมไปในทางเดียวกันใหเขากันดี เติมน้ําใสลังถึง ตมจนเดือด ระหวางรอน้ํา
เดือด ตักสวนผสมที่เตรียมไวหยอดใสพิมพ วางเรียงลงในลังถึงนึ่ง 10-15 นาที จนสุก ยกลง ทิ้งไวให
เย็น จัดใสจานพรอมเสิรฟ
ผลการดํ าเนินการ ได ข นมที่ มี เ นื้ อ นุ ม ฟู สี เ หลื อ งนวล มี ก ลิ่ น หอมวานิ ล ลาที่ ก ลบกลิ่ น ถั่ ว เหลื อ ง
สวนผสมสูตรนี้ ทําขนมได 10 ชิ้น (น้ําหนัก 60 กรัม/ชิ้น) Nutrient Composition for 1 serving) : Energy
153.86 kcal, CHO 24.06 g, Protein 9.50 g, Fat 2.35 g, Sugar 11.03 g, Fiber 0.17 g. เหมาะสําหรับ
จัดเปนอาหารวางเพื่อสุขภาพ รับประทานรวมกับเครื่องดื่มสมุนไพรแบบไมเติมน้ําตาลก็ได
ขอเสนอแนะ เพื่อไมใหมีกลิ่นถั่วเหลืองมากเกินไป ควรเติมกลิ่นหอมที่ใชสําหรับอาหารตามใจชอบ
เชน กลิ่นใบเตย กลิ่นสม เปนตน หรือใชวิธีอบควันเทียนในผงแปงถั่วเหลือง และอาจเปลี่ยนวิธีการจาก
นึ่งเปนวิธีอบก็ได
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บทคัดยอ P-30
ผลโปรแกรมสงเสริมการบริโภคอาหาร โดยใช VAN และ NAF ในผูปวย CAPD
The Result of Food Consumption Promoting Program Using Vachira Phuket Assessment
Nutrition (VAN) and Nutrition Alert Form (NAF) in Continuous Ambulatory Peritoneal
Dialysis (CAPD) Patients
ธันยารัศมิ์ ประทุมสุวรรณ, ปลื่มจิตร ตันกี่
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
คํานํา: การคัดกรองและการประเมินภาวะโภชนาการเปนกระบวนการวินิจฉัยภาวะทุพโภชนาการ เพื่อ
นําไปสูการรักษาดวยโภชนบําบัดที่ถูกตองเหมาะสม อยางทันทวงที
วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาโปรแกรมสงเสริมการบริโภคอาหารโดยใช VAN, NAF ในผูปวย CAPD เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค มีภาวะโภชนาการที่ดี ชวยลดภาวะแทรกซอน/คาใชจาย/อัตราการ
ตาย
วิธีการ: ศึกษาแบบเชิงพรรณาโดยไมมีกลุมเปรียบเทียบ ประชากร: ผูปวยโรคไต CAPD เครื่องมือ:
แบบประเมิน SGA, NAF และ VAN ขอมูล พฤศจิกายน - มีนาคม 2561 ขั้นตอน ใชโปรแกรมในผูปวย
ที่มาตามนัดของแพทย และพบนักโภชนาการเพื่อประเมิน SGA, NAF และให VAN ผูปวยตามผลเลือด
และทราบภาวะโภชนาการ วิเคราะห แบบรอยละในกลุมผูปวยที่เขาโปรแกรม จํานวนผูปวย 466 ราย
ผล SGA ระดับ A จํานวน 274 ราย (59.1%) ระดับB 171 ราย (36.9%) ระดับ C 18 ราย (3.8%) ผูปวย
จะไดรับคําแนะนําในการรับประทานอาหารในกลุมโปรตีนในปริมาณที่เหมาะสมกับสภาวะของโรคที่
ดําเนินอยู เพื่อลดความเปนกรดของเลือด ลดภาวะคั่งของแคลเซียมและฟอสฟอรัส ซึ่งเปนสาเหตุของ
โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง และเสี่ยงตอภาวะกระดูกพรุน
ผลการศึกษา: ผลการประเมิน NAF ในภาพรวม ระดับ A จํานวน 106 ราย ระดับ B 113 ราย ระดับ C
9 ราย สวนใหญเกิดจากภาวะการมีโรครวม ซึ่งเปนผลทําใหเราตองคอยเฝาดูแลภาวะแทรกซอนของ
ผูปวยไดดียิ่งขึ้น พบมากเปนโรคเบาหวาน หลอดเลือดสมอง พบระดับโพทัสเซียมสูง 16 ราย ปาน
กลาง 346 ราย ระดับฟอสฟอรัสสูง 227 ราย และพบระดับฟอสฟอรัสสูง ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ
มีนาคมถึง 48 ราย ซึ่งจากการซักประวัติสัมภาษณบริโภคนิสัย เนื่องจากติดเทศกาลปใหม วันวาเลน
ไทน วั นตรุษ จีน และพบวาออกไปรั บประทานอาหารนอกบ านทุก วัน ไดแก กาแฟ ชาเย็น โอวัลติ น
ไอศครีม ไกยาง ไขแดง กระดูกออน ปลาทอดกรอบ หนังไกทอด น้ําพริก เม็ดมะมวงหิมพานต เคก พิ
ซา โรตี ปาทองโก หมี่เหลืองผัดซีอิ้ว
สรุป: ผลโปรแกรมสงเสริมการบริโภคอาหาร ผูปวยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค เขาใจ
ภาวะโภชนาการของตัวเอง และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกตองเหมาะสมกับตนเองไดจนมีภาวะ
โภชนาการที่ดี ชวยลดภาวะแทรกซอน ลดคาใชจาย มีคุณภาพชีวิตที่ดี
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ทุน Quest-Yamamoto Award ประจําป 2562
ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิ จยั ในวารสารสําหรับนักกําหนดอาหาร
ชื่อทุน
Quest-Yamamoto Award
วัตถุประสงค์
• สนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัย/บทความวิจัยในวารสาร
• สงเสริมใหนักกําหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร อาจารยและนักศึกษาหลักสูตร
ที่เ กี่ยวขอ งด านโภชนาการและการกํ าหนดอาหาร ในการทํ าวิ จัยด านโภชนาการ
โภชนบําบัดและการกําหนดอาหาร
• เพิ่มพูนทักษะและศักยภาพใหกับนักกําหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร อาจารย
และนักศึกษาในการทําวิจัยและนําเสนอผลงานวิชาการ
ผูส้ นับสนุนทุนปี 2562
•
Quest Computer Co., Ltd. และ Professor Dr. Shigeru Yamamoto, RD., Japan
จํานวน 200,000 Japanese Yen
ประเภทของทุน
• ทุนอุดหนุนการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสาร
• จํานวนทุนขึ้นอยูกับความเหมาะสม และผลงานที่เสนอขอรับทุนซึ่งพิจารณาโดย
คณะอนุกรรมการพิจารณาทุน
• ทุนมีระยะเวลา 1 ป
คุณสมบัติของผูท้ ี่ได้รบั ทุน
• เปนนักกําหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร
• เปนอาจารยและนักศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวของดานโภชนาการและการกําหนดอาหาร
• เปนสมาชิกสามัญตลอดชีพสมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย
• ผลงานที่ทําจะตองไมเปนไปเพื่อเชิงพาณิชย (non-profit project)
หลักเกณฑ์ในการพิ จารณาทุน
• เปนผลงานที่เหมาะสมตามการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาทุน
• เปนงานวิจัยที่ไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสารได
• เปนงานวิจัยเกี่ยวของตามที่กําหนด
ปที่ 39 ฉบับที่ 1-3 มกราคม-ธันวาคม 2562
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย
ณ วันที่ 22 เมษายน 2562
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ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ชื่อ
กนกกรนันทน
กนกกาญจน
กนกนาถ
กนกพร
กนกพร
กนกวรรณ
กนกอร
กมลชนก
กมลชนก
กมลฐา
กมลทิพย
กมลวรรณ
กมลวัทน
กรรณิการ
กรรณิการ
กรรณิการ
กรรณิการ
กฤษณา
กฤษณา
กฤษณา
กฤษณา
กัญญารัตน
กันตนธีร
กันติสุข
กันยกร
กันยกร
กัลยกร
กัลยา
กัลยาลักษณ
กาญจนา
กาญจนา
กาญจนา
กาญจนา
กาญจนา
กาญจนาพร

นามสกุล
คงเกิดลาภ
สุรทรีย
ดวงชวย
วงษยะลา
พวงเจริญ
อุณหสุวรรณ
กิจกําแหง
คาสุวรรณ
รอตงาม
เกยดานกลาง
ดบขุนทด
สํารวยบุญทรัพย
สุขสวัสดิ์
เพชรแหน
มูณี
บวรสมบูรณกุล
เอียงอิ่ม
ฤทธิศร
ปนสวัสดิ์
บุษปฤกษ
บุษปฤกษ
สรอยมาลัย
ตาคํา
ธะนีบุญ
เพชรนวล
ทองสุข
บุญชัย
คําผา
กลมเกลี้ยง
ฉิมเรือง
จูจวง
เทพนิมิตร
ดวงสุวรรณ
นิลศรี
แกวอุไร

หนวยงาน โรงพยาบาล สถาบัน
Addlife Anti Ageing Center
โรงพยาบาลคามิลเลียน
โรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองคที่ 19
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
โรงพยาบาลอุบลรักษธนบุรี
โรงพยาบาลศิครินทร
โรงพยาบาลศิริราชปยะมหาการุณย
โรงพยาบาลลาดยาว
โรงพยาบาลหนองคาย
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
โรงพยาบาลแมสาย
โรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ ศรีราชา
โรงพยาบาลกําแพงเพชร
โรงพยาบาลคลองหอยโขง
โรงพยาบาลธนบุรี
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ
โรงพยาบาลเสนา
โรงพยาบาลกระบี่
โรงพยาบาลยโสธร
โรงพยาบาลยโสธร
โรงพยาบาลบานหมี่
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
โรงพยาบาลเลิดสิน
โรงพยาบาลพะโตะ
โรงพยาบาลทักษิณ สุราษฎรธานี
โรงพยาบาลกระทุมแบน
โรงพยาบาลบัวใหญ
โรงพยาบาลแหลมสิงห
โรงพยาบาลสงขลานครินทร
โรงพยาบาลเลิดสิน
โรงพยาบาลทหารผานศึก
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลสุราษฏรธานี
โรงพยาบาลเอกชล
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ลําดับ
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

ชื่อ
กานติมา
กิจติยา
กิตติ
กิตติยา
กิตติ์รวี
กิติยา
กุลนาถ
กุลฤดี
เกตุสุณี
เกรียงไกร
เกษกนก
เกษนา
เกษมสุข
เกษร
เกษราภรณ
โกวิทย
ขนิษฐา
ขนิษฐา
ขวัญชัย
ขัตติยา
คอรียา
คัทลียา
งามพิศ
จงจิตร
จณิตตา
จตุพร
จรินยา
จันทนา
จันทนา
จันทรจิรา
จันทรเพ็ญ
จันทิมา
จารวี
จารุวรรณ
จารุวรรณ

นามสกุล
พัดโท
สมกานดา
เพ็ญสุข
สุวัณสังข
ทารักษ
กองทุงมน
ใจสุภาพ
ประดุจชนม
ปญเศษ
สายสิริเวชกุล
แปยอ
สมจิตร
เขียวทอง
แสนจันทร
พงษเสาวคนธ
ศรีสุวรรณ
นิยมวงศ
พรมลารักษ
ดําปน
มีไชยยา
มะซัม
แกวกูล
ภิรมยโรจน
อังคทะวานิช
ชัยมาลา
เขมาทานต
ไชยชนะบุตร
แสงเพชร
แกวหนูนา
กิติยา
เพ็ญแกว
เที่ยวทั่ว
ทบลม
บุญกาวิน
เปรมสวัสดิ์

หนวยงาน โรงพยาบาล สถาบัน
โรงพยาบาลจุฬารัตน 11 อินเตอร
โรงพยาบาลละแม
โรงพยาบาลระยอง
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร
โรงพยาบาลพลับพลาชัย
โรงพยาบาลสังขะ
โรงพยาบาลบานมวง
โรงพยาบาลมเหสักช
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ
วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา
โรงพยาบาลคําตากลา
โรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราขา
วิทยาลัยดุสิตธานี
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลมหาชนะชัย
โรงพยาบาลศูนยยะลา
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม
คลินิกโภชนาการ คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลกําแพงแสน
โรงพยาบาลศูนยสุรินทร
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
โรงพยาบาลราชเวช
โรงพยาบาลพญาไท 3
โรงพยาบาลโปงน้ํารอน (จ.จันทบุรี)
โรงพยาบาลเลิดสิน
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
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71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
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98
99
100
101
102
103
104
105

ชื่อ
จารุวรรณ
จารุวรรณ
จิณหกนิภา
จิตรลดา
จิตรลดา
จิตรา
จินดารัตน
จินตนา
จิรัฐิติกาล
จิราพร
จิราภรณ
จิราภรณ
จิราภรณ
จิราภา
จีรนันท
จุฑาพร
จุฑามาศ
จุฑามาศ
จุฑามาศ
จุฑามาศ
จุฑารัตน
จุรีพร
เจียรไน
แจก
ฉลวย
ฉัตรยา
ฉันทนา
ชญานิศ
ชฎาพร
ชนกนันท
ชนมสิตา
ชนัญชิดา
ชนัญญา
ชนิกา
ชนิกา

นามสกุล
เพชรสอน
บุญกาวิน
ยุวธวี
เจริญชาติ
จักรเพชรโยธิน
ชุมสันเทียะ
โพธิ์หิรัญ
ยืนยัน
ดวงสา
จันทรอวน
ประดิษฐดวง
สิริสัณห
แสงสุวรรณ
เพ็ชรพวงแสง
เวชกิจ
พานิช
มะโนวรรณ
ลิ้มสมบูรณ
สุทธิรักษ
กองไชย
ดวงขุนลา
หอมสวัสดิ์
สระฉันทพงษ
วุฒิจารีเลิศสกุล
ปริยกุล
งามเลิศ
หมอกเจริญพงศ
โมกขพันธ
หนองขุนสาร
ปทุมรัตน
ปนตา
ปฐมัง
ติณรัตน
วงศวานิช
เเทนโชติ

หนวยงาน โรงพยาบาล สถาบัน
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ ศรีราชา
โรงพยาบาลศูนยสุรินทร
โรงพยาบาลคายภาณุรังษี
สถาบันประสาทวิทยา
โรงพยาบาลมหาชัย 2
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลตรัง
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร
โรงพยาบาลศรวิไล
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแกนราชนครินทร
โรงพยาบาลนครพนม
โรงพยาบาลศิริราชปยมหาการุณย
โรงพยาบาลอุมผาง
โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฏร
โรงพยาบาลอุดรธานี
โรงพยาบาลกรุงเทพ สาขาซอยศูนยวิจัย
โรงพยาบาลสิริเวชจันทบุรี
โรงพยาบาลสระบุรี
โรงพยาบาลแหลมฉบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถาบันมะเร็งแหงชาติ
สมเด็จพระสังฆราชองคที่ 19
โรงพยาบาลเทพธารินทร
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองคที่17
โรงพยาบาลราชธานี
โรงพยาบาลบานนา
โรงพยาบาลสตูล
โรงพยาบาลสินแพทย
โรงพยาบาลไชยา
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106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

ชื่อ
ชนิดา
ชนิดา
ชนิตา
ชมชนก
ชมพูนุท
ชลจิตต
ชลลดา
ชวัลพัชร
ชัชวรรณ
ชัญญานุช
ชาลิณี
ชาลินี
ชิดชนก
ชิตาภา
ชิษณุชา
ชุดาภรณ
ชุติกาญจน
ชุติกาญจน
ชุติมา
ชุลีพร
ชุลีรัตน
เชิดศักดิ์
ซูลินดา
โซบีนา
ญาณิศา
ฐานิตา
ฐานิยา
ฐาปนี
ฐาปนีย
ฐิติมา
ณบวิทย
ณพรรษมล
ณพัฐอร
ณรงค
ณหทัย

นามสกุล
ครวณดี
ศิริบุตร
ศิริมัย
ศรีจันทร
ผึ่งผาย
คําพัฒน
เชื้อเมืองพาน
อาภาโรจนโสภน
วิชัยดิษฐ
เศษคง
งามสวัสดิ์
เหมือนวงษธรรม
สมพงษ
ศรีเขียว
ลัมพชวา
พุทธรักษา
แปงเรือน
ทานกเอี้ยง
นอยวังหิน
ภักดีมี
วิมลเฉลา
แซเตีย
สะมะแอ
อาแว
พุมสุทัศน
ตระกูลเอี่ยมเจริญ
เสียงประเสริฐ
ขวัญเมือง
โสตะวงศ
จันทรประเสริฐ
วงศอารีย
แสงปาก
รุงฤทธิ์
เติมพรเลิศ
พละกุล

หนวยงาน โรงพยาบาล สถาบัน
โรงพยาบาลเพชรเวช
โรงพยาบาลหลมสัก
สถาบันบริษัท Sodexo
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
โรงพยาบาลเชียงใหมราม
โรงพยาบาลพิจิตร
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
โรงพยาบาลระนอง
โรงพยาบาลไทยนครินทร
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลนครพิงค
โรงพยาบาลพญาไท1
ศูนยแพทยมศว.
โรงพยาบาลขอนแกน
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
โรงพยาบาลขอนแกน
โรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา
โรงพยาบาลศรีสวรรค
โรงพยาบาลสงขลา
โรงพยาบาลคลองหอยโขง
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา
โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
โรงพยาบาล World Medical
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
โรงพยาบาลบางไผ
โรงพยาบาลบานใหมไชยพจน
โรงพยาบาลหนองไผ
โรงพยาบาลสุขุมวิท
โรงพยาบาลหนองคาย-วัฒนา
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172
173
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175

ชื่อ
ณัชชา
ณัฎฐชุดา
ณัฏฐ
ณัฏฐณิชา
ณัฏฐณิชา
ณัฏฐพัชร
ณัฐชา
ณัฐชา
ณัฐฐศรัณฐ
ณัฐฐิญา
ณัฐณิชา
ณัฐติยา
ณัฐธิดา
ณัฐธิดา
ณัฐพล
ณัฐพัชร
ณัฐภรณ
ณัฐภัทร
ณัฐยา
ณัฐรานุช
ณัฐริกา
ณัฐสุดา
ณัฐา
ณิชชา
ณิชาภัทร
ณิฌารัตน
ดรุณ
ดวงใจ
ดวงเดือน
ดวงเดือน
ดวงตา
ดวงพร
ดวงฤดี
ดวงศิริ
ดาวใจ

นามสกุล
จันทศรี
วรรณไพสิฐกุล
วาจาฉลาด
แซโงว
ผลสิน
ชัยปกรณวงศ
ปนเขื่อนชัด
ของนอก
วงศเตชะ
เพ็งเลา
เย็นสมใจ
สุคนธกนิษฐ
อมรชร
ศรีบุญเรือง
ทัศนสุวรรณ
ธงไธสง
เกตุรัตน
มวงงาม
คีรีเพชร
ศิวบุณยวงศ
ปญโญ
แสวงศรี
คงรอต
กิ่งทรัพยมณี
วางขุนทด
แข็งแรง
จิตจํานงค
อําไพ
จันทรเจริญกิจ
จันทรเจริญจิต
ปูหิ้น
ฉันทะ
ลี้กุลวัฒนา
ดวงแวว
ธรรมปอก

หนวยงาน โรงพยาบาล สถาบัน
โรงพยาบาลธนปากชองนานา
โรงพยาบาล BNH
สถาบันสุขภาพเด็ก
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย4
โรงพยาบาลภัทรธนบุรี1
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลเลิดสิน
โรงพยาบาลมุกดาหาร
สถาบันมะเร็งแหงชาติ
โรงพยาบาลซานคามิลโล
โรงพยาบาลศรีสววรค
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพ สาขาซอยศูนยวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยา
โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
โรงพยาบาลพระนารายณมหาราช
โรงพยาบาลสวนปรุง
โรงพยาบาลยโสธร
โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม
โรงพยาบาลชุมหาญ
สถาบันมะเร็งแหงชาติ
โรงพยาบาลสําโรงการแพทย
โรงพยาบาลเสรีรักษ
โรงพยาบาลแมสะเรียง
โรงพยาบาลเวชการุณรัศมิ์
โรงพยาบาลพญาไทย 3
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี
โรงพยาบาลชลประทาน
โรงพยาบาลมหาสารคาม
โรงพยาบาลนครปฐม
โรงพยาบาลนวมินทร 1
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176
177
178
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ชื่อ
ดิษยชัย
เดชคุณ
ตะวัน
เตือนใจ
ถนอมศรี
ทรงสุดา
ทวีพร
ทองกร
ทัศนีย
ทัศวรรณ
ทิพยวรรณ
ทิพยสุคนธ
ทิพยาภรณ
ทิพวรรณ
ทิพวรรณ
ทิพวัลย
ทิวาพร
ธนพร
ธนพรพรหม
ธนพรรณ
ธนรัตน
ธนวรรธน
ธนวันต
ธนัชพร
ธนัฏฐา
ธนาพงษ
ธนาวิทย
ธนาวุฒิ
ธนิยา
ธมลวรรณ
ธมลวรรณ
ธรรมวัฒน
ธัญชนก
ธัญญพัทร
ธัญญา

นามสกุล
ไพรรุงเรือง
พิทักษถิรคุณ
เย็นยุวดี
นันตาลิตร
ฐานะ
ภูสวาง
จงจิตสถิตมั่น
อรรถยุทธเสมา
เพชรไทย
วิไชยโย
อรัญดร
บุญทอง
ถวิลบุญ
จันตะคุณ
เตียงชัย
สุคนธา
สุวรรณศักดิ์
จิวสุวรรณ
หงษกรรณ
พรมกัญญา
เลปนานนท
นิธิวิวรรธน
พัฒนสิงห
นุชบุตร
สายสัสดี
ออนคํา
อนันตพัฒนา
เมืองเจริญทรัพย
อึงรัตนากร
พงษอุดม
บุญเสริม
บรรจง
ศรีนอยเมือง
ธรรมทวีสิริโชติ
พรหมมา

หนวยงาน โรงพยาบาล สถาบัน
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
โรงพยาบาลคายวีรวัฒนโยธิน
โรงพยาบาลสุราษฏรธานี
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
โรงพยาบาลจักราช
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร
โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล
โรงพยาบาลสงขลานครินทร
โรงพยาบาลกรุงเทพ(กูรเมทเฮาส)
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
โรงพยาบาลจุฬารัตน 3 อินเตอร
โรงพยาบาลกําแพงเพชร
โรงพยาบาลพระนารายณมหาราช
โรงพยาบาลเพชรบูรณ
โรงพยาบาลบานแพว
โรงพยาบาลครบุรี
โรงพยาบาลรอยเอ็ด
โรงพยาบาล รามาธิบดี
โรงพยาบาลเวชธานี
วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา
โรงพยาบาลบานบึง
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร
โรงพยาบาลบานหมี่
โรงพยาบาลสตูล
โรงพยาบาลบางพลี
โรงพยาบาลพระนั่งเกลา
โรงพยาบาลสวางวีระวงศ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว
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240
241
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245

ชื่อ
ธัญญารัตน
ธัญทิพ
ธัญภรณ
ธัญรัศม
ธัญรัศม
ธัญลักษณ
ธัญวรัตน
ธันวา
ธิดารัตน
ธิดารัตน
ธิษณา
ธีราพร
นงคเยาว
นงนุช
นนทรัตน
นพฎารัตน
นพรุจ
นพวรรณ
นพวรรณ
นภัส
นริศรา
นริศา
นฤมล
นฤมล
นฤมิตร
นลินี
นวลนอย
นวลลดา
นัฏฐิกา
นัฏพงษ
นัตตญา
นัธิดา
นันตภร
นันทธนา
นันทนภัส

นามสกุล
แกวเครือศรี
ปนทอง
สุมสกุล
โรจนจีระพงษ
หิรัญวิศิษฏ
สีผึ้ง
ธนวรรณ
สารพันธ
จันทรา
มีคํา
เจษฎาวรางกูล
วงษคงคํา
หมูนดี
โพธิ์สุข
แสงวิรุณ
ไชยยงค
โชติผล
บุตรชุมแสง
เกตุกอผล
พยัฆศิริ
อินธิเดช
เรืองศรี
อรุนโรจน
เดชะราช
บานคุม
บุญชู
คชกาสร
ปราดเปรียว
สงเอียด
ยาวะโนภาส
เวียงจันดา
บุญกาญจน
ใจอินทร
ชูจงกล
จันทรชุม

หนวยงาน โรงพยาบาล สถาบัน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทาบอ
โรงพยาบาลบางปะกอก 8
โรงพยาบาลทหารผานศึก
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
โรงพยาบาลภูมิพลฯ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองคที่17
สถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร
โรงพยาบาลสูงเนิน
โรงพยาบาลนครนายก
โรงพยาบาลภูมิพล
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลตราด
บริษัทMOCAP
โรงพยาบาลนครพนม
โรงพยาบาลพระปกเกลา
โรงพยาบาลศูนยสระบุรี
โรงพยาบาลรามคําแหง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
มหาวิทยาลัยบูรพา
โรงพยาบาลสุราษฎรธานี
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
โรงพยาบาลโพธาราม
โรงพยาบาลพระจอมเกลาเพชรบุรี
โรงพยาบาลอํานาจเจริญ
บริษัท Prenetics Limited
โรงพยาบาลจุฬารัตน 3
โรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา
โรงพยาบาลสุราษฏรธานี
โรงพยาบาลราษฎรบูรณะ
โรงพยาบาล พญาไทศรีราชา
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ลําดับ
246
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277
278
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ชื่อ
นันทพร
นันทพร
นันทวดี
นันทวรรณ
นันทวัน
นันทิดา
นัยนปพร
นัศรีนา
นัสรีนา
นาเดีย
นารี
นารีสา
น้ําคาง
น้ําทิพย
น้ําหวาน
นิชธิมา
นิชรัช
นิชานาถ
นิชาภา
นิตยา
นิติวรรณ
นิธินาถ
นิธิยา
นินท
นิพนธ
นิภารัตน
นิภารัตน
นิภาวรรณ
นิวัฒน
นิศากร
นิศาชล
นิสากร
นุจรี
นุชนาฏ
นุชลัยลา

นามสกุล
ปานปน
เจริญผล
สาริกานนท
อนันอภิบุตร
วโรทัย
ลังประเสริฐ
กัญญาสาย
ทองเล็ก
ดือราโอะ
กิจเจริญธร
ชูอินทร
แสนใจวุฒิ
พริ้มพราย
จองศิริ
คํามิ่ง
แพงนคร
นิธิชัย
จันทรภา
พรรณา
เศรษฐีวรานนท
ดอนเพ็งไพร
ทองรักษ
นามวงศ
พลเรือง
สุขสาระพันธ
ปุริเส
ชาติชํานิ
จัดรัมย
ประยูวพันธุ
ศรีสําราญ
บุญเพ็ชร
เจริญกุล
ธะนะรักษ
อนิสสิต
จารง

หนวยงาน โรงพยาบาล สถาบัน
โรงพยาบาลโพทะเล
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ
โรงพยาบาลเทพธารินทร
โรงพยาบาลธนพล จ.ขอนแกน
โรงพยาบาลทุงหวา
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา
โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
โรงพยาบาลทาโรงชาง
โรงพยาบาลศิริราช
สถาบันมะเร็งแหงชาติ
โรงพยาบาลแพร
โรงพยาบาลกรุงเทพ สาขาซอยศูนยวิจัย
บ.ไทยโอซูกา จํากัด
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
โรงพยาบาลศูนยสระบุรี
โรงพยาบาลพระสมุทรเจดียสวาทนานนท
โรงพยาบาลวิภาราม
โรงพยาบาลตรัง
โรงพยาบาลมหาสารคาม
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
โรงพยาบาลสกลนคร
โรงพยาบาลคูเมือง
โรงพยาบาลเกษตาสมบูรณ
โรงพยาบาลสวางแดนดิน
โรงพยาบาลโคกสําโรง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ
โรงพยาบาลพุทธชินราช
บริษัท Foodhouse
โรงพยาบาลมายอ
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ชื่อ
นุชศรินทร
นูรฉาม
นูรฟชรีน
เนริสา
บราลี
บุญฑริกกา
บุณฑริก
บุปผา
บุรินทรธร
บุษกร
เบญจพรรณ
เบญจพรวรรณ
เบญจศิริ
ปฏิมา
ปณท
ปณิตา
ปทิตา
ปธิตา
ปนัดดา
ปนัดดา
ปนัดดา
ปภากร
ประจง
ประนมพร
ประนอม
ประภัสสร
ประภาพร
ประภาพร
ประภาวรินทร
ประภาศรี
ประหยัด
ปรัชพร
ปรัตถกร
ปรางนฤมล
ปราณี

นามสกุล
เนตรคง
มาลินี
ยากัด
วงศเลิศประยูร
วิชัยดิษฐ
เศรษฐบุตร
สิงหถม
เที่ยงพุก
หอมมณี
รัตนะ
บุรวัฒน
กงแกว
เพ็ชรสุวรรณ
พรพจมาน
นาคนชม
เชยวิจิตร
สงศิริ
สุริยะ
ปนศรี
จันชัยภูมิ
ศักดิ์รุงเรือง
ศรีสอน
บุญยืน
ระบุดดา
หลีเกษม
มีวาสนา
สุนธงศิริ
โคตถา
ภูวเดชโภคนิษฐ
พูลลาย
ศรีเกษตร
อินคํานอย
จิพิมาย
หลวงแกว
หยกเที่ยงธรรม

หนวยงาน โรงพยาบาล สถาบัน
โรงพยาบาลคายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
โรงพยาบาลสตูล
โรงพยาบาลเทพา
โรงพยาบาลบุรีรัมย
โรงพยาบาลธนบุรี
โรงพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา
โรงพยาบาลคายสรรพสิทธิประสงค
สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติ
โรงพยาบาลเอกชล
โรงพยาบาลเทพธารินทร
โรงพยาบาลธรรมศาสตร
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย4
โรงพยาบาลหาดใหญ
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
โรงพยาบาลชุมแพ
โรงพยาบาลมะการักษ
โรงพยาบาลเทพธารินทร
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห
โรงพยาบาลธนเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
โรงพยาบาลจตุรัส
โรงพยาบาลสายไหม
โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา
โรงพยาบาลราชบุรี
โรงพยาบาลการุญเวช
โรงพยาบาลโคกสําโรง
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
โรงพยาบาลขอนแกน
โรงพยาบาลมุกดาหาร
ศูนยเวชศาสตรผูสูงอายุ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
โรงพยาบาลลาดบัวหลวง
โรงพยาบาลสุโขทัย
โรงพยาบาลพระอาจารยฝน อาจาโร
โรงพยาบาลนครนายก
โรงพยาบาลราชบุรี
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ชื่อ
ปราณี
ปราถนา
ปรียาภรณ
ปรียาภัทร
ปวีณธิดา
ปวีณา
ปวีณา
ปวีณา
ปวีณา
ปญธนันทรัตน
ปฐมาพร
ปทมา
ปทมา
ปทมาภรณ
ปทมาภรณ
ปาริชาติ
ปยธิดา
ปยนุช
ปยนุช
ปยนุช
ปยวดี
ปยะดา
ปยะพร
ปยะมาศ
ปยานุช
ปยภัสร
ปุณชณีมาศ
เปรมศิริ
ผกามาศ
ผกามาศ
ผกามาศ
ผกามาศ
ผกาวลี
ผดุงศักดิ์
พงศกรณ

นามสกุล
ยุทธารักษ
กันเปลี่ยน
คลายสุบรรณ
มังคะลาด
พันธศรี
สุขนิมิตร
นาคสวัสดิ์
สรอยรอด
มาสู
ชินพลชาย
หงษสุวรรณ
ตาอินบุตร
มาศจด
วารีนิล
วารีนิล
เกิดนุช
เปงมล
พุทธายอด
กิมเสาว
บัวทัน
ชูประยูร
อาจประจัญ
เครือบุตร
พลบํารุง
ไมตรีจร
รังสิยาธนะนนท
จินตวิเศษ
เพ็ชรฤาชา
ครูทอง
ครูทอง
วาดวงษ
ทาทอง
ประกายสิทธิ์
พูลสวัสดิ์
ลองฉวน

หนวยงาน โรงพยาบาล สถาบัน
สถาบันกัลยาณราชนครินทร
โรงพยาบาลนวมินทร 9
โรงพยาบาลบางปะกอกรังสิต2
สถาบันบําราศนราดูร
บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด สลิม จํากัด (สํานักงานใหญ)
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลพระมงกุฎ
โรงพยาบาลพญาไท 2
โรงพยาบาลโอเวอรบรุค
โรงพยาบาลชุมแพ
โรงพยาบาลภูมิพล
โรงพยาบาลภูมิพล
โรงพยาบาลเจาพระยายมราช
โรงพยาบาลชัยบาดาล
โรงพยาบาลเพชรบูรณ
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรคราชนครินทร
โรงพยาบาลเทพสถิต
โรงพยาบาลบางไผ
โรงพยาบาลสมิตเิ วชศรีราชา
โรงพยาบาลลาดพราว
โรงพยายาลสมิติเวช ชลบุรี
โรงพยาบาลปากพระยูน
โรงพยาบาลพระปกเกลา
โรงพยาบาลพะเยา
โรงพยาบาลกาฬสินธุ จ.กาฬสินธุ
โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลบานแทน
โรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาลนาคี
โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา
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ชื่อ
พงศภัทร
พงศลดา
พงษศรักษ
พนมพร
พรกนก
พรทิพย
พรนัชชา
พรรณนิภา
พรรณรัตน
พรรณา
พรสวรรค
พลอยมณีโชค
พลอยศิริ
พัชราณี
พัชราภรณ
พัชราภรณ
พัชรี
พัชรี
พัชวรา
พัฒนชัย
พัฒนา
พัทรียา
พิจิตรา
พิธพร
พิมพชนก
พิมพพลอย
พิมพพิรุณ
พิมพมาศ
พิสุทธิสรร
พึงพิศ
พุทธกุล
พุทธคุณ
พุธธิดา
พูลลักษณ
เพชรนภา

นามสกุล
ภิญโญ
ศรีสุขา
ฉิมพาลี
ชัยทอง
คําวัฒน
เจิมทอง
บุนนาค
หงษหิน
รุงเรืองชัยทอง
เพ็งปอภาร
พฤทธิ์ธโนปจัย
พยุงแกว
ศรีทอง
ภวัตกุล
คําภา
งามยิ่ง
สังขดวง
ชุมเมตตาพันธ
แยมกลีบ
วรรณกาล
เกตุเสมอ
นุเกตุ
จินดาวัลย
ธาดามาตากุล
ศรีสุข
ชีวาพนาคีรี
จําปานุย
เกิดสมบัติ
กาคํา
มนตรีสา
จันทรภักดี
เพ็ญภู
มิ่งขวัญ
อาจศิริ
องคตระกูลกิจ

หนวยงาน โรงพยาบาล สถาบัน
โรงพยาบาลสีคิ้ว
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
โรงพยาบาลเวชธานี
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
โรงพยาบาลพญาไท 2
โรงพยาบาลโอเวอรบรุค
โรงพยาบาลหัวเฉียว
โรงพยาบาลระนอง
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
โรงพยาบาลปากน้ําโพ
โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร
สถาบันคณะสาธารณสุขศาสตร ม.มหิดล
โรงพยาบาลคายจิรประวัติ
โรงพยาบาลวัฒนแพทย ตรัง
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
โรงพยาบาลพาน
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
โรงพยาบาลบึงกาฬ
โรงพยาบาลสอยดาว (จ.จันทบุรี)
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงพยาบาลแมสอด
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแกนราชนครินทร
สถาบันบําราศนราดูร
โรงพยาบาลพิษณุเวช
โรงพยาบาลบางแพ
โรงพยาบาลเลิดสิน
โรงพยบาลคายกฤษณสีวะรา
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร
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ลําดับ
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420

ชื่อ
เพ็ญแข
เพ็ญจันทร
เพ็ญนภา
เพ็ญนภา
เพ็ญศรี
เพียงทิฆัมพร
เพียงพร
เพียงพิศ
แพงศรี
แพรพลอย
แพรวพรรณ
แพรวพรรณ
ไพรินทร
ภคพร
ภคมน
ภคมน
ภคมน
ภทรกรรณ
ภัคณพัณณ
ภัคธิมา
ภัทรายุว
ภัสราภรณ
ภานิชา
ภานุมาศ
ภาพฟา
ภาวนา
ภาวิณี
ภาวิณี
ภาวิณี
ภิมชญาณภรณ
ภีรุกา
ภูริวัจฐ
มญชุนภา
มณี
มณีวรรณ

นามสกุล
เทียนศรี
สงวนศักดิ์
แสนขวา
ปานเปรม
เพชรสุข
นิลเพชร
เจริญวัฒน
กมลผัน
ศรีพิทักษ
นาวาพนม
เขียวไกร
มณีวงค
สมงาม
โคเจริญ
เย็นใจ
สินเทศ
อุดมพุทธากุล
ชัยแกว
นิ่มไพบูลย
เชาวประดิษฐ
สังขะรมย
ทองภูธรณ
การกิจโอฬาร
สืบวงศ
เนียมนิล
จันนา
สะรุโณ
บุดดาคํา
ณ พัทลุง
จีนาใหม
วิภาศรีนิมิต
ชีคํา
ฉันทรางกูร
จันทรไทย
ทองออน

หนวยงาน โรงพยาบาล สถาบัน
โรงพยาบาลบานไผ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
โรงพยาบาลปยะเวท
โรงพยาบาลรัษฎา
โรงพยาบาลศรีนครินทร
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลจุฬาภรณ
โรงพยาบาลกันทรารมย
โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา
โรงพยาบาลกาฬสินธุ จ.กาฬสินธุ
โรงพยาบาลแปลงยาว
โรงพยาบาลพุทธโสธร
โรงพยาบาลหนองหงส
โรงพยาบาลพระรามเกา
โรงพยาบาลแมจัน
โรงพยาบาลอุบลรักษธนบุรี
โรงพยาบาลกุดจับ
โรงพยาบาลหนองบัวลําภู
โรงพยาบาลเทพปญญา
โรงพยาบาลสรรคบุรี
โรงพยาบาลหนองบัวลําภู
โรงพยาบาลศิครินทร หาดใหญ
โรงพยาบาลหวยแถลง
โรงพยาบาลกลาง
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
โรงพยาบาลเชียงใหมราม
โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน
โรงพยาบาลศูนยยะลา
โรงพยาบาลตรัง
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ลําดับ
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455

ชื่อ
มนัสสิยา
มลฤดี
มะลิสา
มัทณา
มัลลิกา
มาเรน
มาลิตา
มาลี
มินตรา
มุจลินทร
มูนา
เมธยา
เมธาวี
ยุทธนา
ยุภารัตน
ยุวภา
ยุวา
เยาวธิดา
รชยา
รติรัตน
รพีพร
รวรรณา
รสพร
รสริน
ระวิวรรณ
ระวีวรรณ
รักชนก
รังศรี
รังษิยาภรณ
รังสิมา
รัชชนก
รัชฎาพร
รัชนี
รัญชิดา
รัฐพร

นามสกุล
สมใจ
ตั้งนิตยวงศ
คําพันธ
วังวงษ
แกววังปา
ศิริวัฒนไพบูลย
สุพร
อยูเย็น
เขตรักษ
พงษประวัติ
บาสอสิดิก
ออนนอม
สุขวณิชนันท
พรหมอุน
สุกกลา
เจริญตา
ทุงอวน
สุขหลา
รัตนการุณย
กสิกุล
แกวดี
ฤทธิ์บรรจง
ชาติสุภาพ
ตั้งศิลาถาวร
ลิ้มสกุล
ลาภพิเชษฐไพบูลย
ประสิทธิวงษ
นามราช
ทองเงิน
ดรุณพันธ
ภูบัว
แกวสีงาม
มาศพงค
นะดาบุตร
แยมฉวาก

หนวยงาน โรงพยาบาล สถาบัน
โรงพยาบาลกลวยน้ําไท
โรงพยาบาลนวศรีเนอรซิ่งโฮม
โรงพยาบาลบี.แคร เมดิคอลเซ็นเตอร
โรงพยาบาลพบพระ
โรงพยาบาลธัญญารักษขอนแกน
โรงพยาบาลกลาง
โรงพยาบาลตํารวจ
โรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยว
โรงพยาบาลศรีสาคร
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลกรงบีนัง
โรงพยาบาลสอง
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร
โรงพยาบาลสตก
โรงพยาบาลศรีสังวร
โรงพยาบาลอยุธยา
โรงพยาบาลตํารวจ
โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา
โรงพยาบาลมหาสารคาม
โรงพยาบาลพิษณุเวช
โรงพยาบาลตากสิน
โรงพยาบาลขุนยวม
โรงพยาบาลพญาไท 1
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล หนองแขม
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
โรงพยาบาลเจาพระยายมราช
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทาบอ
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง
มหาวิทยาลัยบูรพา
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
โรงพยาบาลรวมแพทยหนองคาย
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โรงพยาบาลราชบุรี
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456
457
458
459
460
461
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463
464
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466
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471
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473
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482
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485
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489
490

ชื่อ
รัดเกลา
รัตติยา
รัตนา
รัตนาวดี
ราณี
ริญญาภัสน
รินดา
รีนา
รุงนภา
รุงนภา
รุงนิภา
รุงฟา
รุงรัตน
รุงลดา
รุงอรุณ
รุงอรุณ
รุจิภัค
รุจิราพร
เรวดี
เรียวพลอย
เรืองยศ
เรืองยศ
โรฮายา
ฤทัยรัตน
ลลิตภัทร
ละออง
ลักษณนารา
ลักษณา
ลัดดาวัลย
ลัดดาวัลย
ลาวัณย
ไลลา
วชิราภรณ
วชิราภรณ
วนิดา

นามสกุล
เครือเตียว
อําลอบ
อับสีรัมย
พิมล
มณีศรี
นิธิวัฒนศริริ
ซาเฮาะ
โปดํา
ฟองสมุทร
อุนศรีเพ็ง
อินทะวงศ
พิมลศรี
สุทธิพร
มีแจง
เสือสมิง
เสือสมิง
ชนิยผล
กลั่นเขตรกิจ
รูยาม
กาศพรอม
โพธิขํา
โพธิขํา
มาหะ
ศรีสุเลิศ
แสงเนตร
ศิริชัยพัฒนา
เล็กกระจาง
ไชยมงคล
กลิ่นมาลัย
ขํางาม
แจมประเสริฐ
มามะ
ภูตระกูล
พงศลักษมาณา
ดีชัยยะ

หนวยงาน โรงพยาบาล สถาบัน
โรงพยาบาลวัฒนแพทย ตรัง
โรงพยาบาลหัวหิน
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ
โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลกรุงเทพตราด
โรงพยาบาลสันปาตอง
โรงพยาบาลชลบุรี
โรงพยาบาลละงู
โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์
โรงพยาบาลขอนแกนราม
โรงพยาบาลเกษมราฎรศรีบรุ ินทร
โรงพยาบาลพนม
โรงพยาบาลพระปกเกลส จันทบุรี
โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา
โรงพยาบาลพระนั่งเกลา
โรงพยาบาลชลประทาน
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล หนองแขม
โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
โรงพยาบาลพุทไธสง
โรงพยาบาลพุทไธสง
โรงพยาบาลปะนาเระ
โรงพยาบาลพญาไทย 3
โรงพยาบาลถลาง
โรงพยาบาลปทุมธานี
โรงพยาบาลตรอน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โรงพยาบาลบานหมี่
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราขา
โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลระยอง
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ลําดับ
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525

ชื่อ
วนิดา
วรกมล
วรดา
วรดี
วรนันท
วรพรรณ
วรรณกิจ
วรรณรดา
วรรณรัตน
วรวรรณ
วรวรรณ
วรัชญา
วรัญญา
วรัญู
วรัฏฐา
วรางคณา
วราพรรณ
วราภรณ
วราลี
วริศ
วลัยพร
วลีลักษณ
วัชภูมิ
วัชรพงษ
วัชรพงษ
วัชราภรณ
วัชราภรณ
วัชรินทร
วัชรี
วัชรีพร
วันดี
วันทนีย
วันทิพย
วารินทร
วาสนา

นามสกุล
แสงชาติ
ยันตะศิริ
สิมมา
แกวสุขผอง
อินตะจันทร
วรผล
ชูรัตน
กิจพิทักษ
สายสิงห
มั่นจิตร
สิทธิเวช
สุขประเสริฐ
หนูทอง
หิรัญสุนทร
ยลถวิล
เปยมพรอม
อยูเมี่ยง
เอี่ยมมี
ปานทอง
วิมลเฉลา
ชื่นอิ่ม
วีรเดชะ
ทองใบ
แสนใจยา
ไทยแท
คําภีระ
โพธิ์ศรีทอง
ถิ่นมุกดา
ผุดเพชรแกว
ออนนุช
ชิตชิกูล
จันทวงษ
หริ่งรัตนพันธ
คณะเสน
อินโพธิ์

หนวยงาน โรงพยาบาล สถาบัน
โรงพยาบาลพนัสนิคม
เจาพระยา จํากัด(มหาชน)
โรงพยาบาลสวรรคโลก
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลปยะเวท
โรงพยาบาลขลุง (จ.จันทบุรี)
โรงพยาบาลพระนั่งเกลา
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลศิครินทร
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จยา 100 ป
โรงพยาบาลเซนตหลุยส
โรงพยาบาลบางปะกอก 3
บริษัท แล็บเฮลท จํากัด
โรงพยาบาลเอกชล 2
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
โรงพยาบาลโพธาราม
โรงพยาบาลพญาไทย 3
โรงพยาบาลศรีสวรรค
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
โรงพยาบาลราชบุรี
โรงพยาบาลแพร
โรงพยาบาลคีรีมาศ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
โรงพยาบาลชลบุรี
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
โรงพยาบาลเจาพระยายมราช
โรงพยาบาลราชบุรี
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
โรงพยาบาลแมสอด
โรงพยาบาลไทยนครินทร
โรงพยาบาลนวมินทร 9
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ลําดับ
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560

ชื่อ
วาสนา
วิกานดา
วิจิตรา
วิภาณี
วิภาดา
วิภารัตน
วิภาวี
วิภาวี
วิมลรัตน
วิลัยวรรณ
วิลาวรรณ
วิลาวัลย
วิลาสินี
วิไล
วิไลพรรณ
วิไลวรรณ
วิไลวรรณ
วิสาขา
วีรยา
วีรยุทธ
ศกุณตลา
ศกุณตฬา
ศตวรรณ
ศรัญญา
ศรัณยา
ศรีประไพ
ศรีวรรณ
ศรีสุภา
ศรุฒยา
ศรุตยา
ศศิกานต
ศศิธร
ศศิธร
ศศินิภา
ศศิภา

นามสกุล
ปดไธสง
แสนรัมย
บุญเรือง
บัวทอง
แซเลา
รวดเจริญ
ศรีคําภา
เกษรบุญนาค
สมสกุลมนตรี
เพชรนอย
คูศิวิไลซ
ทาปลัด
สิริวัฒน
อยูคง
วัฒนพงศ
มีบุ
นักรํา
นิรมานสกุลพงศ
โสติประวัติ
สงวนรัมย
อินถา
จันทรนวล
วงศสุทิน
มณีวงษ
นะมิ
บุญเชิด
ทองแพง
วิเชียรชัย
เลิศพัฒนศักดิ์
ลิมปจรัสกุล
ซองทุมมินทร
กันทะอินทร
เจิมทอง
วิศิษยศักดิ์วาสิน
กรินทรากุล

หนวยงาน โรงพยาบาล สถาบัน
โรงพยาบาลขอนแกน
โรงพยาบาลบุรีรัมย
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
โรงพยาบาลนครนายก
สถาบันราชประชาสมาลัย
โรงพยาบาลขอนแกน
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
สถาบันมะเร็งแหงชาติ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
โรงพยาบาลปาตอง
โรงพยาบาลธรรมศาสตร
โรงพยาบาลบางมด
โรงพยาบาลวังสะพุง
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
โรงพยาบาลจุฬารัตน 3 อินเตอร
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลคายสุรสีห
โรงพยาบาลแกงครอ
โรงพยาบาลสิริโรจน
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลบุรีรัมย
โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลสวนสราญรมย
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง
โรงพยาบาลกุสุมาลย
บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด สลิม จํากัด (สํานักงานใหญ)
โรงพยาบาลบุรีรัมย
โรงพยาบาลศิริราชปยมหาราชการุณย (CPF trading)
โรงพยาบาลรามคําแหง
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ลําดับ
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595

ชื่อ
ศศิวพัชร
ศันสนีย
ศันสนีย
ศิริขวัญ
ศิริพร
ศิริพร
ศิริพัชร
ศิริลักษณ
ศิริลักษณ
ศิริวรรณ
ศิริวรรณ
ศิริศักดิ์
ศิวพร
ศุภรัตน
ศุภลักษณ
ศุภลักษณ
ศุภลักษณ
ศุภวรรณ
ศุภาพร
สปนงา
สมจิตร
สมใจ
สมนึก
สมพงษ
สมรศรี
สรชา
สรัลรัตน
สริญญา
สริญญา
สวรส
สาธิดา
สําเนียง
สิริลักษณ
สุกัญญา
สุกัญญา

นามสกุล
การแกว
ศรีเพ็ง
หยันยามีน
เทพรัตน
จิระพลังสันติ
เอี่ยมกลชมล
ธวัชดํา
เจริญงาม
กระชิมรัมย
สังเวียน
แกวเอี่ยม
สีเกาะ
สาครสินธุ
กริ่มใจ
เมนเผือก
ทองนุน
สกุลผอม
มหาไมตรี
ลิขิตโสภี
จารึกกลาง
ขันตี
สุทธิศัย
โตมะสูงเนิน
บัวบานงาม
เปรมภักดี
คางคีรี
บุญสวัสดิ์
นาคขาว
ดอละ
ปนะเก
เจรียงโรจน
สุขคุม
จิระกิจ
บุญมี
โรจนประเสริฐ

หนวยงาน โรงพยาบาล สถาบัน
โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร
โรงพยาบาลนางรอง
โรงพยาบาลหาดใหญ
โรงพยาบาลนาหมอม
โรงพยาบาลมะการักษ
โรงพยาบาล หนองแค
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลโนนไทย
ศูนยเวชศาสตรฟน ฟู สภากาชาดไทย
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
โรงพยาบาลกลวยน้ําไท
โรงพยาบาลอรัญประเทศ
โรงพยาบาลศูนยแพทยมศว.
สถาบันกัลยาณราชนครินทร
โรงพยาบาลกลวยน้ําไท
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
โรงพยาบาลสิงหบุรี
โรงพยาบาลตราด
สวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียตติ84 พรรษา
โรงพยาบาลคูเมือง
โรงพยาบาลสุรินทร
โรงพยาบาลสนม
โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ
โรงพยาบาลนครปฐม
โรงพยาบาลธรรมศาสตร
โรงพยาบาลศิครินทร หาดใหญ
บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด สลิม จํากัด (สํานักงานใหญ)
โรงพยาบาลหวยเม็ก
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร
โรงพยาบาลสัตหีบกม.10
สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติ
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลพระนารายณมหาราช
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ลําดับ
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630

ชื่อ
สุกัญญา
สุกัญญา
สุกัญญา
สุกัญญา
สุกัญญา
สุขศรี
สุชาวลี
สุณีย
สุดคะนึง
สุดาพร
สุดารัตน
สุดารัตน
สุทธิณี
สุทิศา
สุทุมรัตน
สุธาพร
สุธาสินี
สุธิดา
สุธีรา
สุนันทา
สุนิทรา
สุนิษา
สุนิสา
สุนีย
สุปราณี
สุปราณี
สุปรียา
สุพร
สุพรรณี
สุพัชรินทร
สุพัชรี
สุพัตรา
สุพิชฌาน
สุภารัตน
สุภาวดี

นามสกุล
เข็มนาค
งามดอกไม
สุรกิจ
ตระกูลน้ําทองดี
ธรรมกันหา
แซซือ
ตาปนานนท
บุญกําเหนิด
โรจนชีวาคม
ราชาวงศ
บัวมั่น
นาวุฒิ
แปนเงิน
วัฒนา
พูลสี
พวงภู
บรรเทาพิษ
จําปาเทศ
บัวศรี
สถาวรตระกูล
ชัยภัย
ประมวล
ลอเด็ง
สหัสโพธิ์
สงวนเดช
สมเทศน
สุขเกษม
แซลี้
พวงราช
สุนทรวงศสกุล
ทับทิม
โทษาธรรม
ศรีสิทธิพรหม
ไชยกุม
เกิดสมบูรณ

หนวยงาน โรงพยาบาล สถาบัน
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลพระนั่งเกลา
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลเซนหลุยส
โรงพยาบาลกรุงเทพ สาขาซอยศูนยวิจัย
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
ม.สงขลานครินทร
โรงพยาบาลสกลนคร
โรงพยาบาลบานนา
โรงพยาบาลภูเขียว
โรงพยาบาลธนบุรี 1
ม.เทคโนโลยีสุรนารี
โรงพยาบาลลาดพราว
โรงพยาบาลหนองคาย
การไฟฟานครหลวง
โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร
โรงพยาบาลสงฆ
โรงพยาบาลลาดกะบัง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงพยาบาลสมเด็จพรบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
โรงพยาบาลรามัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
โรงพยาบาลหนองบัวแดง
โรงพยาบาลหัวเฉียว
โรงพยาบาลควนเนียง
โรงพยาบาลกะเปอร
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
โรงพยาบาลสกลนคร
โรงพยาบาลบึงกาฬ
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
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ลําดับ
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665

ชื่อ
สุภาวรรณ
สุภาสินี
สุมณฑา
สุมนา
สุมาลี
สุมุนา
สุรัญณี
สุรางค
สุรารักษ
สุริยาพร
สุวกุล
สุวรรณา
เสาวนีย
เสาวลักษณ
เสียงพิณ
แสงเดือน
โสพิต
โสภา
โสภิดา
หทัยชนก
หอมนวล
หิรัญญา
เหมือนฝน
อดุลย
อธิพงศ
อธิราภรณ
อนงค
อนงค
อนิรุต
อนุชา
อนุสรณ
อภิญญา
อภิญญา
อภิญญา
อภินันท

นามสกุล
ลามัชฉิมา
ศิลปสาคร
มวงศรี
ชูใจ
จันทรปรีดา
ชูใจ
เผากันทะ
เรือนแปน
ปทุมสูตร
มะรังศรี
บุญชวยเหลือ
สานุศิษย
เรงสูงเนิน
นวฤทธิอัศวิน
สายสมาน
หมั่นผดุง
แสงทอง
เอกวิโรจนสกุล
ทัดศรี
สิงหทราเมศน
กรรเชียง
อินตะมูล
สุวรรณเพชร
ครามสมบุญ
ประวาฬ
องคต
ขําเสม
สมบูรณ
เกปน
อรัญมาลา
ทองใหญ
สิงหวิชัย
ไชยมาตร
คํารอยแสน
เสนปญจะ

หนวยงาน โรงพยาบาล สถาบัน
บ.ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง โรงพยาบาลศิริราชปยมหาราชการุณย
โรงพยาบาลพญาไท 1
โรงพยาบาลหัวหิน
โรงพยาบาลอางทอง
โรงพยาบาลหัวไทร
โรงพยาบาล อางทอง
โรงพยาบาลดอกคําใต
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร
โรงพยาบาลธนบุรี 1
โรงพยาบาลทัยสะแก
โรงพยาบาลปลวกแดง
โรงพยาบาลศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก ศาลายา
โรงพยาบาลเลย
โรงพยาบาลกรุงเทพ สาขา หัวหิน
โรงพยาบาลพุทธโสธร
โรงพยาบาลกระบี่
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
โรงพยาบาลศูนยสุรินทร
โรงพยาบาลลําปาง
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
โรงพยาบาลทุงฝน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันประสาทวิทยา
โรงพยาบาลจิตเวชสระแกวราชนครินทร
โรงพยาบาลศิริราชปยะมหาการุณย
โรงพยาบาลพระปกเกลา
โรงพยาบาลปตตานี
โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎรธานี
สถาบันบริษัท Sodexo
โรงพยาบาลหวยราช
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ
-
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ลําดับ
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700

ชื่อ
อภิพร
อภิสรา
อมร
อมรรัตน
อมรา
อมราวดี
อรทัย
อรทัย
อรนุช
อรวรรณ
อรวรรณ
อรวรรณ
อรอุมา
อรัญญา
อริศรา
อริสรา
อรุณี
อลงกต
อวัสดา
ออพร
ออม
ออมใจ
ออมสิน
อักษรวดี
อัจจิมา
อัจฉรา
อัญชรี
อัญชลิกา
อันธิกา
อัปสรวง
อัมพิกา
อัมรินทร
อัมรินทร
อัยยา
อาซียัน

นามสกุล
เนมขุนทด
มณีรัตน
ตุยแกว
ตันติวุฒินันท
หูประโคน
สีลี
เหลืองออน
ใจบุญ
ศรีภาพงษ
ไชยยงค
อุพาพรรณ
อุพาพรรณ
ภูธรภักดี
สีเมา
กัณหาวงศ
แสงสวาง
มั่งมี
สิงหโต
คติฌานัง
บุติมุลตรี
กิตติพร
รุงทองใบสุรีย
ดานพัฒนามงคล
ศรีสมุทร
ศรีปรัชญาอนันต
เกตแกว
ดิษฐลักษณ
หวังปญญา
วาปทะ
ชงรัฐรังสรรค
ใจคํา
พิริยะไพศาล
จันดาเวียง
โสภาค
แสบีดิง

หนวยงาน โรงพยาบาล สถาบัน
โรงพยาบาลปากชองนานา
โรงพยาบาลทาศาลา
โรงพยาบาลครองทอน
โรงพยาบาลประโคนชัย
โรงพยาบาลบานฝาง
โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร
โรงพยาบาลนาน
โรงพยาบาลอุดรธานี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบานดุง
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลพรหมคีรี
โรงพยาบาลหัวเฉียว
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
มหาวิทยาลัยบูรพา
โรงพยาบาลบึงกาฬ
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราขา
โรงพยาบาลวารินชําราบ
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลมิชชั่น ภูเก็ต
โรงพยาบาลสุราษฏรธานี
โรงพยาบาลอุตรดิตถ
สถาบันราชประชาสมาลัย
โรงพยาบาลเสลภูมิ
BAC Gourmet House โรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาลบําราศนราดูร
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
โรงพยาบาลแวงใหญ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบานดุง
โรงพยาบาลยี่งอเฉลืมพระเกียรติ 80 พรรษา
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701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717

ชื่อ
อาภรณ
อาภาพร
อารมณ
อารยา
อารีนา
อารีรัตน
อาลีวรรณ
อาสิยะ
อําภา
อิสิพร
อุรารัตน
อุไรพร
อุไรภรณ
อุษา
เอกรัตน
เอื้อชัชญา
แอปเปล

นามสกุล
วงศวิเชียร
แสงสี
โลหะศิริกุล
เสรีวิสุทธิพงศ
เดี่ยวทิพยสุคนธ
ณ ลําพูน
ศรีประดู
ชูผอม
เจตนพิสุทธิ์
มาสุข
เขตบํารุง
พุทธวงค
บูรณสุขสกุล
เตือนอุดมศีล
อิงคะวณิช
กาลสัมฤทธิ์
หิรัญชัย

หนวยงาน โรงพยาบาล สถาบัน
โรงพยาบาลพระนารายณมหาราช
โรงพยาบาลลําปลายมาศ
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
โรงพยาบาลเจาพระยายมราช
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลธรรมศาสตร
โรงพยาบาลกลวยน้ําไท
โรงพยาบาลตาคลี
โรงพยาบาลมะขาม
โรงพยาบาลชัยภูมิ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา กรมแพทยทหารเรือ
ม.บูรพา
โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร
โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ

รายชื่อนักศึกษาที่ เข้าร่วมประชุมวิ ชาการสมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย ปี 2562
ลำดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชื่อ

กิง่ กมล
เชษฐา
ซาร่าห์
ซูไวบะห์
โซรายา
ณฐวรรณ
นันทกานต์
นูรไลลา
ปติมา
ปรางทิพย์
แพรวพรรณ
มาดีนา
ยุวดี
รอยฮาน
รูฮมาร์
วศินี
วัชรพล
วิไลลักษณ์
แวอาอีซะฮ์
อมิตรา
อัสลีนา
เอมอุมา
ฮัสนะห์
ฮาซาน๊ ะ
ฮานาน

นำมสกุล

กิตติภมู วิ งศ์
แก้ววิรชั
เจนเซ่น
สุหลง
และมาลี
พงศ์ตนั
อมรสู่สวัสดิ ์
มะตานิง
จงยิง่ ศิร ิ
สุทธิเรือง
เกษมทองศรี
หะยียโู ซะ
บุญผล
หะยีดอปอ
เจะนิ
สมฤทธิ ์
ขุนอินทร์
โข้ยนึ่ง
โตะอาแด
เจ๊ะอุเซ็ง
กาเร็ง
กิตติพงศ์
เล๊าะเหะ
เจ๊ะซอ
แวมามะ

หน่ วยงำน โรงพยำบำล สถำบัน

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
Mahidol University
มหาวืทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปั ตตานี
มหาวิทยาลัยมหาราชนครศรีธรรมราช
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยมหาราชนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงพยาบาลปั ตตานี

