
  
 

 
 

 

ช่ือโครงการ          ทุนการศึกษาและวิจยัการดแูลภาวะทุพโภชนาการในผูป่้วยผูใ้หญ่ 

ท่ีเข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาล 

ท่ีมา 

   ปจัจุบนัแมว้่าประชากรจะมคีวามรูท้างดา้นโภชนาการมากขึน้ และความสามารถในการ
เขา้ถงึอาหารดขีึน้กว่าในอดตีมาก แต่ความชุกของภาวะทุพโภชนาการในประชากรทัว่ไปยงัคงมอีตัราสงู
ถงึรอ้ยละ 15-20 กลุ่มประชากรทีม่คีวามเสีย่งต่อภาวะทุพโภชนาการดงักล่าว เช่น ผูสู้งอายุ ผูป้่วยโรค
เรือ้รงั ผูป้่วยโรคมะเรง็ เป็นต้น นอกจากน้ีในผูป้่วยทีเ่ขา้รบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาล พบว่าเกนิกว่า
ครึง่หน่ึงมภีาวะทุพโภชนาการ  
  ภาวะทุพโภชนาการในผูป้่วยทีเ่ขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล เป็นปญัหาทีส่ าคญั และ
ก่อใหเ้กดิผลเสยีต่อ ผูป้ว่ย เชน่ เพิม่อตัราการเกดิภาวะแทรกซอ้น ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล อตัรา
การตาย และคา่ใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาล ผูป้ว่ยทีเ่ขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลทุกราย จงึควรไดร้บั
การคดักรองและประเมนิความเสีย่งต่อภาวะทุพโภชนาการ หากพบว่าผูป้ว่ยมคีวามเสีย่งหรอืมภีาวะทุพ
โภชนาการควรไดร้บัการดแูลทางโภชนบ าบดั อยา่งรวดเรว็และควรไดร้บัการตดิตามอยา่งใกลช้ดิ 
  สมาคมนักก าหนดอาหารแหง่ประเทศไทย ไดเ้ลง็เหน็ถงึความส าคญัของการดูแลผูป้่วย
ด้านโภชนบ าบดั และเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรทางการแพทย์ ตระหนัก และสนใจกระบวนการใหโ้ภชน
บ าบดัในผูป้่วยทีเ่ขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล โดยเริม่จากการคดักรอง การประเมนิภาวะโภชนาการ 
การท างานเป็นทมีในการวางแผนการใหโ้ภชนบ าบดั การด าเนินการใหโ้ภชนบ าบดัที่เหมาะสมเฉพาะ
ราย และการตดิตามและบนัทกึผลการรกัษาผูป้่วย สมาคมฯจงึไดจ้ดัใหม้ทีุนการศกึษาและวจิยัการดูแล
ภาวะทุพโภชนาการในผูป้ว่ยผูใ้หญ่ทีเ่ขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลขึน้ 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อส่งเสรมิให้บุคลากรทางการแพทย์ตระหนักถึงความส าคญัของการคดักรองและดูแล
ภาวะโภชนาการของผูป้ว่ยในโรงพยาบาล  

2. เพื่อใหผู้ป้่วยทีเ่ขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลไดร้บัการดูแลและรกัษาภาวะทุพโภชนาการ 
ดว้ยกระบวนการใหโ้ภชนบ าบดัทีเ่หมาะสม  

3. ผูป้ว่ยมภีาวะโภชนาการทีด่ขี ึน้ 

 
ผูส้นับสนุนทุนปี 2563   

บรษิทั แอ๊บบอต ลาบอแรตอรสี จ ากดั จ านวน 600,000 บาท 



  
 

 
 

คณุสมบติัผูข้อรบัทุน 

1. ทีมโภชนบ าบัด ที่ประกอบด้วยอย่างน้อย นักก าหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร 
แพทย ์และพยาบาลทีท่ างานในโรงพยาบาล  

2. นักก าหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร เป็นสมาชกิตลอดชพีสมาคมนักก าหนดอาหาร
แหง่ประเทศไทย 

3. จ ากดั 1 โรงพยาบาลต่อ 1 ทุน  
4. คณะกรรมการสมาคมนกัก าหนดอาหารแหง่ประเทศไทยไมม่สีทิธิเ์ขา้รว่มโครงการ 

ขัน้ตอนการด าเนินงานและการรบัทุน 

1. สมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย ประชาสมัพันธ์เปิดรบัสมคัรผู้สนใจเข้าร่วม
โครงการตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2563 จ านวน 25 ทมีแรก (ตามวนั เวลา ที่
ใบสมคัรมาถงึสมาคมฯ)  

2. ผูท้ี่ไดร้บัการคดัเลอืกเขา้ร่วมโครงการ จะท าการคดักรองและประเมนิภาวะโภชนาการ ใน
ผู้ป่วย ผู้ใหญ่โดยใช้แบบประเมิน NAF/NT2013 หรอือื่นๆ) รายงานผลภาวะโภชนาการ 
(จ านวนผู้ป่วยที่ มคีวามเสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการ ต ่า ปานกลาง และ สูง) ของผู้ป่วย 
อย่างน้อย 30 รายต่อ เดอืนพรอ้มทัง้บนัทกึขอ้มูลแผนการใหโ้ภชนบ าบดัอย่างน้อย 5 ราย 
ต่อเดือน เป็น ระยะเวลา 4 เดือน ตัง้แต่เดือนมิถุนายน - กนัยายน 2563 โดยส่งผลมาที ่
สมาคมนกัก าหนดอาหารแหง่ประเทศไทย ภายในวนัที ่15 ของเดอืนถดัไป โดยตอ้งรายงาน 
ผลใหค้รบ 4 เดอืน จะไดร้บัทุนสนบัสนุนจ านวน 10,000 บาท  

3. ผูเ้ขา้รว่มโครงการ คดัเลอืกกรณีศกึษาจ านวน 1 case เพื่อสง่เขา้รว่มประกวดการดแูลภาวะ
ทุพโภชนาการในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยส่งมาที่สมาคม          
นักก าหนดแห่งประเทศไทย ภายในวนัที่ 15 พฤศจกิายน 2563 จะไดทุ้นสนับสนุนจ านวน 
5,000 บาท  

4. ทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกกรณีศกึษาดา้นการดูแลภาวะทุพโภชนาการผูป้่วยทีเ่ขา้รบัการรกัษาใน
โรงพยาบาล ในเดอืนธนัวาคม 2563 จะไดร้บัรางวลัดงัต่อไปน้ี  

 รางวัลที่  1 จ าน วน  30,000 บ าทและสนั บ ส นุ นค่ าลงท ะเบียน ใน งาน        
ประชุมวชิาการสมาคมฯประจ าปี 2564 จ านวน 3 ที ่

 รางวัลที่  2 จ าน วน  20,000 บ าทและสนั บ ส นุนค่ าลงท ะเบียน ใน งาน         
ประชุมวชิาการสมาคมฯประจ าปี 2564 จ านวน 2 ที ่

 รางวัลที่  3 จ าน วน  15,000 บ าทและสนั บ ส นุนค่ าลงท ะเบียน ใน งาน         
ประชุมวชิาการสมาคมฯประจ าปี 2564 จ านวน 1 ที ่

 

 



  
 

 
 

เกณฑใ์นการพิจารณา 

 กรณีศกึษา มกีระบวนการโภชนบ าบดัทีค่รบถว้นโดยเริม่การคดักรอง ประเมนิ
ภาวะโภชนาการ การวางแผนการให้โภชนบ าบัด การด าเนินการให ้         
โภชนบ าบดั และการติดตามประเมนิผลและการบนัทึกการรกัษาผู้ป่วยด้วย
โภชนบ าบดั  

 มกีาร วเิคราะห์ ถึงผลลพัธ์ของการดูแลโภชนบ าบดัของผูป้่วยรายนัน้ๆ หรอื  
อื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการสมาคมฯ ก าหนดหรอืเหน็สมควร 

การเสนอผลงาน  

 เสนอผลการศกึษาและวจิยัในรปูแบบโปสเตอรใ์นการประชุมวชิาการประจ าปี 
2564 ของสมาคมนกัก าหนดอาหารแหง่ประเทศไทย  

 ไดร้บัการตพีมิพ์บทคดัย่อผลการศกึษาและวจิยัในวารสารสมาคมฯโดยมกีาร
แสดงกติตกิรรมประกาศชื่อทุนน้ีในงานวจิยันัน้ๆดว้ย 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ทนุ เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย-กย. 
63 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

เม.ษ 
64 

1. ประชาสมัพนัธ ์         
2. รบัสมคัรทุน (25 ทุน)         
3. รายงานผลการคดั
กรองและประเมนิภาวะ
โภชนาการ(30 ราย) 
และบนัทกึผลการให้
โภชนบ าบดั (5 ราย)  

250,000 บาท   สง่รายงาน
ทุก เดอืน 

    

4. ผูส้มคัรท ารายงาน
และสง่กรณีศกึษา (อยา่ง
น้อย 1 case) 

125,000 บาท     ภายในวนัที่
15 พ.ย. 

  

5. การประกวด
กรณีศกึษา (3 รางวลั) 

 65,000 บาท      ภายใน 
  ธ.ค. 

 

6.การเสนอผลงาน 18,000 บาท       งาน
ประชุม
วิชาการ
สมาคมฯ 

ผูป้ระสานงาน: 
คุณสงัวาล ศริมิงัคลากุล  โทรศพัท ์086-609-5680  
คุณดวงสมร สยูะศุนานนท ์  โทรศพัท ์083-187-3734 
คุณกุหลาบ แสงจงเจรญิ  โทรศพัท ์086-830-9447 
ส านกังานสมาคมนกัก าหนดอาหารแหง่ประเทศไทย:โทรศพัท/์โทรสาร 02-939-7782 
E-mail: thaidietetics@gmail.com 


