ทุน “พัฒนาตารับเครื่องดื่มสาหรับผูใ้ ส่ใจสุขภาพ โดยใช้อาหารสูตรครบถ้วน”
ประจาปี 2563
ชื่อทุน ทุนพัฒนาตารับเครื่องดื่มสาหรับผูใ้ ส่ใจสุขภาพ โดยใช้อาหารสูตรครบถ้วน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อ เพิ่ม พูน ทัก ษะให้ก ับ นัก ก าหนดอาหาร/นั ก โภชนาการ/โภชนากร ในการพัฒ นาต ารับ เครื่อ งดื่ม ให้
ตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริโภค
2. เพื่อส่งเสริมให้ผบู้ ริโภคใส่ใจสุขภาพ โดยตระหนักถึงการได้รบั สารอาหารให้ครบถ้วนต่อความต้องการของ
ร่างกาย
ผูส้ นับสนุนทุนปี 2563
บริษทั ไทยโอซูก้า จากัด จานวน 180,000 บาท
ประเภทของทุน
1. ทุนอุ ดหนุ นการวิจยั และพัฒนางานโภชนาการสาหรับนักกาหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร และ
ทีมงานทีม่ ผี ลงานดีเด่น
2. จานวนทุนขึน้ อยูก่ บั ความเหมาะสม และผลงานทีเ่ สนอขอรับทุนซึง่ พิจารณาโดยคณะอนุกรรมการพิจารณา
3. ระยะเวลาดาเนินการ : 6 เดือน
วิ ธีการดาเนิ นการ
1. ประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมการประกวดการพัฒนาตารับเครื่องดื่มสาหรับผู้ใส่ใจสุขภาพโดยใช้อาหารสูตร
ครบถ้วน ผ่านทางเว็บไซต์สมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย ในงานประชุมวิชาการประจาปี และส่ง
จดหมายเชิญชวนถึงสมาชิกสมาคม รวมถึงโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ตามหน่วยโภชนาการโรงพยาบาลต่างๆ
2. สมาชิกสมาคมพัฒนาตารับเครื่องดื่มสาหรับผู้ใส่ใจสุขภาพโดยใช้อาหารสูตรครบถ้วนและส่งตารับ มายัง
คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดของสมาคม ภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563

3. คณะอนุ กรรมการคัดเลือกตารับเครื่องดื่มสาหรับผู้ใส่ใจสุขภาพโดยใช้อาหารทางการแพทย์สูตรครบถ้วน
มาทดลองปรุงประกอบจริงเพื่อคัดเลือกจานวน 10 ตารับ
4. ประกาศผลผู้ได้รบั รางวัลชมเชยจานวน 7 ตารับ และผูเ้ ข้ารอบสุดท้าย 3 ตารับ ผ่านทางเว็บไซต์สมาคม
นักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย
5. เชิญผู้เข้ารอบสุดท้ายทัง้ 3 ตารับ มาประกวดรอบสุดท้ายด้วยการปรุงจริงเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
ตัดสินผูช้ นะทัง้ 3 รางวัล ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563
6. ผูเ้ ข้ารอบสุดท้ายทัง้ 3 ตารับ จะได้รบั การสนับสนุ นค่าเดินทางและค่าทีพ่ กั เพื่อมาเข้าแข่งขันรอบสุดท้าย
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563
คุณสมบัติของผูท้ ี่ได้รบั ทุน
 เป็นนักกาหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร และทีมงานโภชนาการ ทีท่ าประโยชน์ให้แก่ผปู้ ว่ ยและ
หน่วยงานทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
 เป็นสมาชิกตลอดชีพสมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย
 คณะกรรมการสมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทยไม่มสี ทิ ธ์เข้าร่วมโครงการ
 นาเสนอโครงการพัฒนาตารับเครือ่ งดื่มด้วยตนเอง โดยส่งใบสมัครพร้อมตารับจานวน 6 ชุดต่อเลขานุการ
คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563
ตารับเครื่องดื่มประกอบด้วย
1. ชื่อตารับเครือ่ งดื่มสาหรับผูใ้ ส่ใจสุขภาพ โดยใช้อาหารทางการแพทย์สตู รครบถ้วน ชื่อการค้า Once
Complete จาก บริษทั ไทยโอซูกา้ จากัด
2. ผูพ้ ฒ
ั นาตารับ เบอร์โทรศัพท์ และทีอ่ ยูท่ ส่ี ามารถติดต่อได้
3. ส่วนผสมอย่างชัดเจน
4. วิธปี รุงประกอบเครือ่ งดื่ม
5. คุณค่าทางโภชนาการ/ 1 ที่
6. รูปภาพเครือ่ งดื่ม
7. ต้นทุน
หลักเกณฑ์ตดั สิ นการประกวด
1. ผลงานทีเ่ หมาะสมตามการพิจารณาของอนุกรรมการ เป็นการพัฒนาตารับเครือ่ งดื่มสาหรับผูใ้ ส่ใจสุขภาพ
โดยใช้อาหารทางการแพทย์สตู รครบถ้วน ชื่อการค้า Once Complete จากบริษทั ไทยโอซูก้า จากัด
2. ใช้อาหารทางการแพทย์สตู รครบถ้วน ชื่อการค้า Once Complete ปริมาณ 56 กรัม

3. กาหนดสัดส่วนการกระจายพลังงานของตารับเครือ่ งดื่มสาหรับผูใ้ ส่ใจสุขภาพอ้างอิงตาม Dietary guideline
for American 2010 ดังนี้ โปรตีน: ไขมัน: คาร์โบไฮเดรต เท่ากับ 10-35 % : 30-35 % : 45-65 % %
4. ไขมันอิม่ ตัวไม่เกิน 7% ของพลังงานทัง้ หมด (เลือกแหล่งไขมันชนิดดี เช่น MUFA )
5. น้าตาลทราย < 5% ของพลังงานทัง้ หมด
6. วิธกี ารคานวณพลังงานและสารอาหารต่างๆ โดยแสดงปริมาณพลังงาน, Macronutrients และFiber ต่อ 1
หน่วยบริโภค สามารถเลือกใช้โปรแกรม INMUCAL หรือ Food Exchange Lists ในการคานวณได้
7. มีความริเริม่ สร้างสรรค์ในการคิดค้น หรือปรับปรุงพัฒนาตารับ โดยเน้นการนาไปใช้ได้จริงสาหรับผูใ้ ส่ใจ
สุขภาพ
8. มีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์
การประกาศผล
 ประกาศผลผูไ้ ด้รบั รางวัลชมเชยจานวน 7 ตารับ และผูเ้ ข้ารอบสุดท้าย 3 ตารับ ผ่านทางเว็บไซต์สมาคม
นักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย
 ประกาศผูช้ นะทัง้ 3 รางวัล ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563
 รางวัลสาหรับการประกวดแบ่งเป็น
o รางวัลที่ 1 : 40,000 บาท
o รางวัลที่ 2 : 30,000 บาท
o รางวัลที่ 3 : 10,000 บาท
o รางวัลชมเชย : 2,000 บาท จานวน 7 รางวัล
 รวมมูลค่าทัง้ สิน้ 94,000 บาท
การขอรับทุน
 ผูท้ ต่ี อ้ งการขอรับทุนเสนอโครงการวิจยั และพัฒนางานโภชนาการ ส่งใบสมัครได้ทส่ี มาคมนักกาหนดอาหาร
แห่งประเทศไทย
 ส่งใบสมัครพร้อมโครงการวิจยั จานวน 6 ชุด ต่อเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนฯ ล่วงหน้าตามวัน
และเวลาทีท่ างสมาคมฯได้กาหนดไว้
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
กาหนดการดาเนิ นงาน
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม

ลำดับ

ขันตอนกำรด
้
ำเนิ นกำร
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ประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมการประกวดผ่านทางเว็บไซต์สมาคมนักกาหนดอาหาร
1 แห่งประเทศไทย ในงานประชุมวิชาการประจาปี และส่งจดหมายเชิญชวนถึงสมาชิก
สมาคม รวมถึงโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ตามหน่วยโภชนาการโรงพยาบาลต่างๆ
สมาชิกสมาคมพัฒนาตารับเครือ่ งดื่มสาหรับผูใ้ ส่ใจสุขภาพโดยใช้อาหารสูตร
2 ครบถ้วนและส่งตารับ มายังคณะอนุกรรมการตัดสิน
คณะอนุกรรมการคัดเลือกตารับเครือ่ งดื่มสาหรับผูใ้ ส่ใจสุขภาพโดยใช้อาหารทาง
3 การแพทย์สูตรครบถ้วนมาทดลองปรุงประกอบจริงเพือ่ คัดเลือก 10 ตารับ
ประกาศผลผูไ้ ด้รบั รางวัลชมเชยจานวน 7 ตารับ และผูเ้ ข้ารอบสุดท้าย 3 ตารับ ผ่าน
4 ทางเว็บไซต์สมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย
เชิญผูเ้ ข้ารอบทัง้ 3 ตารับ มาเข้าประกวดรอบสุดท้ายด้วยการปรุงจริงเพือ่ ให้
5 คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผูช้ นะทัง้ 3 รางวัล

สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม:
คณะอนุกรรมการพิจารณาทุน
นางสาวสังวาล ศิรมิ งั คลากุล โทร 086-609-5680
นางดวงสมร สูยะศุนานนท์
โทร 083-187-3734
นางกุหลาบ แสงจงเจริญ
โทร 086-830-9447
สมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย: โทรศัพท์/โทรสาร 02-939-7782
E-mail: thaidietetics@gmail.com / Website: www.thaidietetics.org

