ทุน “TDA Soymilk Study Award”ประจาปี 2562-2563”
ทุนสนับสนุนการวิ จยั และพัฒนางานโภชนาการสาหรับนักกาหนดอาหาร
ชื่อทุน
TDA Soymilk Study Award
วัตถุประสงค์
 ส่งเสริมให้นักกาหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากรมีการทาวิจยั ด้านโภชนาการและ
โภชนบาบัด และพัฒนาตารับอาหารเพื่อพัฒนาการบริการแก่ผู้ป่วยและประชาชน โดย
ใช้ นมถัวเหลื
่ อง (Soymilk) ที่ พฒ
ั นาโดยบริ ษัทมารูซนั -ไอ จากัดเป็ นส่วนประกอบ
หลัก
 ส่ ง เสริม วัฒ นธรรมอาหารเอเชีย โดยใช้ ผ ลิต ภัณ ฑ์ถ ัว่ เหลือ งในการศึก ษาวิจ ยั และ
พัฒนาการบริการ
 เพิม่ พูนทักษะและศักยภาพให้กบั นักกาหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากรในการทา
วิจยั และพัฒนาตารับอาหาร
ผูส้ นับสนุนทุนปี 2562-63
บริษทั มารูซนั -ไอ จากัด (Marusan-Ai Co., Ltd., Japan) จานวน 500,000 Yen
ประเภทของทุน
1. ทุนประเภท Clinical โดยใช้นมถัวเหลื
่ องมารูซนั (Marusan Soymilk) ทีใ่ ห้มาในการทาวิจยั
เพื่อส่งเสริมด้านโภชนาการและโภชนบาบัดในกลุ่มผูป้ ว่ ย
 แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิ จยั ประกอบด้วย
1. ชื่อโครงการ
2. หน่วยงานรับผิดชอบ
3. ความสาคัญและทีม่ าของปญั หาทีท่ าการวิจยั
4. ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั
5. วิธกี าร
6. ขอบเขต
7. ระยะเวลาดาเนินการ
8. แผนการดาเนินงาน
9. อุปกรณ์ในการวิจยั
10. งบประมาณ
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2. ทุนประเภท Non-clinical โดยใช้นมถัวเหลื
่ องมารูซนั (Marusan Soymilk) ทีใ่ ห้มา เพื่อ
พัฒนาตารับอาหารให้ผปู้ ว่ ยและประชาชนทัวไป
่
 แบบฟอร์มการเสนอโครงการพัฒนาตารับอาหาร ประกอบด้วย
1. ชื่อโครงการ
2. หน่วยงานรับผิดชอบหรือชื่อทีมผูพ้ ฒ
ั นาตารับอาหาร
3. ความสาคัญและทีม่ าของการพัฒนาตารับอาหาร
4. ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั
5. ส่วนผสมของตารับอาหารอย่างชัดเจน
6. วิธปี รุงประกอบอาหาร
7. ต้นทุน
8. คุณ ค่ าทางโภชนาการ (พลังงาน โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรท น้ าตาล ใย
อาหาร) คานวณด้วย Inmucal-Nutrients Version ใด โดยทาเป็ นตารางระบุ
ชนิดอาหารและส่วนผสมทัง้ หมดทุกรายการที่ใช้ในตารับอาหาร ตามตัวอย่าง
ท้ายนี้
Nutrient Composition for 1 Serving
Food item

Weight (g) or
Volume (ml)

Energy Carbohydrate
(kcal)
(g)

Protein
(g)

Fat
(g)

Sugar
(g)

Fiber
(g)

Protein
g

Fat
g

Sugar
g

Fiber
g

11

5

1

<1

Soymilk Plain

Nutrition Fact of Marusan Soymilk

#

Food Item

Volume
(ml)

Soymilk Plain
1 Serving

250

Energy Carbohydrate
(kcal)
g
110

4

≠

Marusan Soymilk มีจาหน่ายในเมืองไทย

3. จ านวนทุ น ขึ้น อยู่ ก ั บ ความเหมาะสมและผลงานที่ เ สนอขอรับ ทุ น ซึ่ง พิ จ ารณาโดย
คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนฯ
คุณสมบัติของผูท้ ี่ได้รบั ทุน
 เป็ นนักกาหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากรและทีมงานโภชนาการ ที่ทาประโยชน์
ให้แก่ผปู้ ว่ ยและหน่ วยงานทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
 เป็นสมาชิ กสามัญตลอดชีพของสมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย
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การขอรับทุน


สมาชิ กส่งได้ ไม่เกิ น 1 ตารับ
ผลงานทีท่ าจะต้องไม่เป็นไปเพื่อเชิงพาณิชย์ (non-profit project)
คณะกรรมการสมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทยไม่มสี ทิ ธิ ์ขอรับทุน
ส่ ง ใบสมัครทุนพร้ อมโครงการวิ จยั หรือโครงการพัฒ นาตารับอาหาร และใบปะ
หน้ ามาให้ ครบ จานวน 6 ชุด มาทีส่ มาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย ภายใน
วันที่ 30 พฤศจิ กายน 2562 ทางไปรษณี ยเ์ ท่านัน้ (ไม่รบั ทาง E-mail และ โทรสาร)

สมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย (ทุน TDA Soymilk Study Award)
1845/11 ซอยบริรกั ษ์ ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
โทรศัพท์ 02-939-7782
หลักเกณฑ์ในการพิ จารณาทุน
 เป็ นงานวิจยั หรือการพัฒนาตารับอาหารโดยใช้นมถัวเหลื
่ อง (Soymilk) ที่พฒ
ั นาโดย
บริษทั มารูซนั -ไอ จากัด เป็ นส่วนประกอบหลัก เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการดูแลด้าน
โภชนาการและโภชนบาบัดแก่ผปู้ ว่ ยหรือประชาชนทัวไป
่
 มีความคิดริเริม่ เป็นการคิดค้นหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ถวเหลื
ั ่ องเพื่อสุขภาพ
 ผลงานทีเ่ หมาะสมตามการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาทุน
 เป็นการพัฒนางานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
แนวทางในการพิ จารณาทุน
คณะอนุ กรรมการได้กาหนดในรูปคะแนน โดยแบ่งเป็น 4 หัวข้อหลัก คือ
 ความคิดริเริม่
 ความสาคัญทางวิชาการ
 โอกาสทีง่ านวิจยั /การพัฒนางานโภชนาการจะทาได้สาเร็จ
 การนาไปใช้ให้เป็นประโยชน์
การมอบทุน
 ประกาศผูม้ สี ทิ ธิ ์ผ่านรอบแรกในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ทางสมาคมฯ จะจัดส่งตัวอย่าง
นมถัวเหลื
่ องไปให้ทดลองทา ผู้สมัครขอรับทุนส่งโครงการที่สมบูรณ์หรือ ตารับอาหารที่
สมบูรณ์ มาพร้อมรูปภาพและคุณค่าทางโภชนาการเพื่อพิจารณา ประกาศผู้มสี ทิ ธิ ์ผ่าน
รอบทีส่ องและได้รบั ทุนในวันที่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
 มอบทุนในการประชุมวิชาการประจาปี ของสมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย
ในวันประชุมวิ ชาการประจาปี 2563 พร้อมประกาศนียบัตรของสมาคมฯ
 มอบทุนวิจยั เป็ น 2 งวด
งวดที่ 1 มอบทุนร้อยละ 60 ของเงินทุน เมือ่ ได้รบั การคัดเลือกให้ได้รบั ทุน
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งวดที่ 2 มอบทุนร้อยละ 40 ของเงินทุน เมือ่ ส่งรายงานผลพร้อม C.D และนาเสนอผลงาน
ในการประชุมวิชาการประจาปี
การนาเสนอผลงาน
 ผู้ท่ไี ด้รบั ทุนจะต้องนาเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการประจาปี
ของสมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563
 ผูท้ ่ไี ด้รบั ทุนจะต้องส่งบทคัดย่องานวิจยั เพื่อตีพมิ พ์ในวารสารสมาคมนักกาหนดอาหาร
แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563
 ผูท้ ไ่ี ด้รบั ทุนทุกคนจะต้องทาอาหารมานาเสนอในวันแรกของการประชุมวิชาการประจาปี
ของสมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563
 ผูท้ ไ่ี ด้รบั ทุนจะได้รบั เงินสนับสนุ นในการจัดทาโปสเตอร์จานวน 1,000 บาท เพื่อแสดงใน
งานประชุมวิชาการของสมาคมฯ
 ผูท้ ไ่ี ด้รบั ทุนจะได้รบั เงินสนับสนุ นการลงทะเบียนงานประชุมวิชาการของสมาคมฯ พร้อม
ทีพ่ กั 1 คืน (จานวน 2,000 บาท)
 ผู้ ไ ด้ ร ับ ทุ น ส่ ง รายงานผลการวิ จ ัย ฉบับ สมบรู ณ์ ใ ห้ แ ก่ ส มาคมฯ และมี ก าร แสดง
กิตติกรรมประกาศชื่อทุนนี้ในงานวิจยั นัน้ ๆด้วย
กาหนดวันสาคัญต่างๆ
 ปิดรับสมัครทุนภายในวันที่ 30 พฤศจิ กายน 2562
 ประกาศผูม้ สี ทิ ธิ ์ผ่านรอบแรกภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2562
 ประกาศผูม้ สี ทิ ธิ ์ผ่านรอบทีส่ องและได้รบั ทุนภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
 ผูไ้ ด้รบั ทุนส่งรูปเล่มพร้อมบทคัดย่อภาษาไทย และไฟล์รายงานผลการวิจยั ฉบับ สมบรูณ์
ที่มกี ารแสดงกิต ติก รรมประกาศชื่อ ทุนนี้ใ นงานวิจยั นัน้ ๆ ด้ว ยให้แก่ ส มาคมฯ ภายใน
วันที่ 20 มีนาคม 2563
 เสนอผลงานวิจยั ในการประชุมวิ ชาการประจาปี 2563 ของสมาคมนักกาหนดอาหาร
แห่งประเทศไทย
สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ ม:
คณะอนุกรรมการพิจารณาทุน “TDA Soymilk Study Award”
ผูป้ ระสานงาน
นางสาวสังวาล ศิรมิ งั คลากุล โทร 086-609-5680
นางดวงสมร สูยะศุนานนท์
โทร 083-187-3734
นางกุหลาบ แสงจงเจริญ
โทร 086-830-9447
E-mail: thaidietetics@gmail.com
Website: www.thaidietetics.org
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