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สารจากนายกสมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย
ปั จจุบนั เรากาลังก้าวเข้าสู่ยุคนวัตกรรมพลิกผัน (Disruptive Innovation) ซึ่ง
จะส่งผลกระทบให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อการดาเนินชีวติ อย่างยิง่ รวมทัง้ ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อทัง้ เศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก ปรากฏการณ์ ดงั กล่าวเกิดขึ้นทัง้ ใน
วงการอาหารและโภชนาการ นักกาหนดอาหารวิชาชีพจะต้องพร้อมรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของยุคนวัตกรรมพลิกผัน ควรเรียนรู้และปรับตัวให้
สามารถนาระบบดิจิทลั และเทคโนโลยีต่างๆ มาปรับใช้ในการปฏิบตั งิ านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จะต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ให้มที งั ้ องค์ความรูด้ า้ นอาหาร โภชนาการ โภชนบาบัด และ
การกาหนดอาหารที่ถูกต้อง ทันสมัย และมีการฝึ กฝนเพิม่ พูนทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อให้พร้อมรับมือกับการ
เปลีย่ นแปลงทุกรูปแบบ และยากในการทดแทนกาลังคนด้วยเทคโนโลยีและระบบดิจทิ ลั
สมาคมฯจึง ได้ก าหนดหัว ข้อ การประชุ ม คือ “นัก ก าหนดอาหารกับ การเปลี่ย นแปลงในยุ ค
นวัตกรรมพลิกผัน” สมาคมฯได้รบั พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกากาหนดให้
สาขาการกาหนดอาหารเป็ นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2563 จึงได้จดั การบรรยายพิเศษในหัวข้อ
“การเตรียมความพร้อมนักกาหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร ในโรงพยาบาลสู่การเป็ นนักกาหนด
อาหารวิชาชีพ” โดยได้รบั เกียรติจากท่านรองอธิบดีกรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ทพ. อาคม ประดิษ ฐสุ ว รรณ บรรยายในหัว ข้อ ดังกล่ าว นอกจากนัน้ ยังครอบคลุ ม หัว ข้อ ที่น่ า สนใจ
ม า ก ม า ย Competency standard for dietitians, Update guidelines of nutrition and diet therapy
(EN/DM/CKD), Adipose and the nexus of inflammation, Obesity paradox, Functional foods in
health and disease, Common herb using, Irritable bowel syndrome and FODMAPs diet,
Probiotics, prebiotics and symbiotic & human health, Important clinical resources in cancer for
dietitian, Plant-based diet and health benefits, Save the earth by textured soybean protein, IDDSI
in clinical practice, Disruptive innovation in hospital food service: outsourcing, Disruptive
innovation in food and nutrition, Covid-19 กับการบริหารจัดการกลุ่มงานโภชนศาสตร์ , พี่เยี่ยมน้อง
ตามแนวทางปฏิบตั งิ านโภชนาการและการกาหนดอาหาร และ Sharing innovative tools จากผูท้ ไ่ี ด้รบั
ทุน TDA Research Award
ด้วยปั ญหา Covid-19 และ ข้อจากัดของ Social Distancing รูปแบบการประชุมในปี น้ี จึงมีการ
จัดประชุมทัง้ ประชุม Onsite และประชุม Online ในฐานะผู้จดั การประชุม หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าผูเ้ ข้าร่วม
ประชุมจะสามารถนาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ก้าวกระโดดของยุคนวัตกรรมพลิกผัน และปั ญหา Covid-19
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ผู้แทนภาค
น.ส.อนุสรณ์ สนิทชน
นางสมรศรี เปรมภักดี
นางศรีสมาน อินสุวรรณ์
น.ส.ธันยารัศมิ ์ ประทุมสุวรรณ

ผูแ้ ทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผูแ้ ทนภาคเหนือ
ผูแ้ ทนภาคกลาง
ผูแ้ ทนภาคใต้

โครงการประชุมวิ ชาการสมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทยประจาปี 2563
“นักกาหนดอาหารกับการเปลี่ยนแปลงในยุคนวัตกรรมพลิ กผัน”
Dietitian in a Disruptive Innovation Era
วันที่ 23 – 25 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2563
ณ Mayfair Grand Ballroom ชัน้ 11 โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์
ประตูน้า กรุงเทพมหานคร
หลักการและเหตุผล
ปั จ จุ บัน ประชากรโลกและประชากรไทยก าลัง ก้ า วเข้า สู่ ยุ ค นวัต กรรมพลิก ผัน (Disruptive
Innovation) อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ผลจากการวิจยั ชีใ้ ห้เห็นว่า ประมาณ 1 ใน 3 ของชีวติ ประจาวันของคน
ไทยอยู่กบั อินเตอร์เน็ต ซึ่งไม่ได้จากัดอยู่แค่กลุ่ม Gen Y ที่เป็ นกลุ่มคนรุ่นใหม่เท่านัน้ แต่ยงั รวมไปถึง
กลุ่มผูส้ งู อายุทใ่ี ช้เวลากับการท่องโลกอินเตอร์เน็ตไม่น้อยกว่า 8 ชัวโมงต่
่
อวัน จากปรากฏการณ์ดงั กล่าว
ส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ การดาเนินชีวติ ของคนเราอย่างยิง่ หรืออาจกล่าวได้ว่าโลกยุค
ดิจิทลั เปรียบเสมือ นคลื่นลูกใหญ่ ท่พี ร้อ มจะทาลายล้างทุกสิง่ ที่ขวางหน้ า ตัวอย่างที่เป็ นหลักฐานเชิง
ประจัก ษ์ท่ีไ ด้พ บเห็นมาแล้ว อย่างชัดเจน คือ หลายธุ รกิจที่เ คยโด่งดังในอดีต กลับต้อ งสูญ หาย และ
ล้ ม ละลายไปจากผลของการเปลี่ ย นแปลงแบบก้ า วกระโดดของนวัต กรรมและเทคโนโลยี เช่ น
โทรศัพท์มอื ถือเข้า มาทดแทนโทรศัพท์บ้าน การดาวน์โหลดข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเข้ามาแทนที่ว ีดีโอ
เทป ซีดี หรือแม้แต่หนังสือ เป็ นต้น หลายธุรกิจหันไปใช้สอ่ื ดิจทิ ลั และเทคโนโลยีเข้ามาแทนทีแ่ รงงานคน
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทัง้ เศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก ดังนัน้ ผูท้ จ่ี ะอยู่รอดได้ในยุคนวัตกรรมพลิกผัน
จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง และต้องฝึ กฝนทักษะที่สูงขึ้น เพื่อไม่ให้ระบบดิจทิ ลั
ทดแทนกาลังคนได้ การเปลีย่ นแปลงนี้เกิดขึน้ ทัง้ ในวงการอาหารและโภชนาการด้วย ซึง่ ในปั จจุบนั เราจะ
พบว่า มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน่ หรือ ซอฟแวร์ท่เี กี่ยวข้องกับ อาหารและโภชนาการอย่างหลากหลาย
และมีเพิม่ มากขึน้ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นการผลิตอาหารในอุตสาหกรรม
อาหาร เพื่อให้รองรับความต้องการของผู้บริโภคทัง้ ทีเ่ ป็ นผู้ท่มี สี ุขภาพแข็งแรง และผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังต่าง
ๆ และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการก้าวเข้าสู่สงั คมผูส้ ูงอายุ ดังนัน้ สิง่ ทีส่ าคัญทีต่ ้องหาคาตอบ
คือ นักกาหนดอาหารจะอยู่รอดได้อย่างไรในยุคนวัตกรรมพลิกผัน
สมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย ซึง่ เป็ นองค์กรวิชาชีพด้านโภชนาการและการกาหนด
อาหาร มีเครือข่ายเกือบทุกจังหวัดในประเทศ มีศกั ยภาพในการเป็ นจุดศูนย์กลางในการเผยแพร่องค์
ความรู้ และนวัตกรรมต่างๆ ประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายนักกาหนดอาหารและกลุ่มสหวิชาชีพ

ในการพัฒนาศักยภาพคน สนับสนุนเครือข่ายในการสร้างและเผยแพร่องค์ความรูเ้ รื่องอาหารบาบัดโรค
และอาหารป้ องกันโรคต่างๆ รวมทัง้ ภาคเอกชนและกลุ่มธุรกิจอาหารสุขภาพ อาหารทางการแพทย์ได้
อย่างครอบคลุม อันเป็ นปั จจัยสาคัญทีจ่ ะช่วยสร้างเสริมศักยภาพให้กบั นักกาหนดอาหาร/นักโภชนาการ/
โภชนากรให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของยุคนวัตกรรมพลิกผัน ซึ่งแน่นอนว่า
เราไม่สามารถทีจ่ ะหยุดยัง้ การเปลีย่ นแปลงของระบบดิจทิ ลั และเทคโนโลยีทเ่ี กิดขึน้ ได้ แต่เราสามารถที่
จะเรียนรูแ้ ละปรับตัวให้สามารถนาระบบดิจทิ ลั และเทคโนโลยีต่าง ๆ มาปรับใช้ในการปฏิบตั งิ านในฐานะ
วิชาชีพนักก าหนดอาหารได้อ ย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ เพื่อให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทุก
รูปแบบ สมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทยจึงได้จดั ให้มกี ารประชุมวิชาการประจาปี พ.ศ. 2563
เป็ นครัง้ ที่ 40 ในหัวข้อเรื่อง “นักกาหนดอาหารกับการเปลี่ยนแปลงในยุคนวัตกรรมพลิ กผัน”
วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้ผเู้ ข้าประชุม-และสมาชิกในเครือข่าย
1. ได้นามาตรฐานงานโภชนาการทัง้ ในการป้ องกัน ฟื้ นฟู และรักษาโรคไปใช้ในการปฏิบตั งิ าน
อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย
2. ได้รบั ความรู้ ข้อมูลเกีย่ วกับนวัตกรรมอาหารสุขภาพ และอาหารทางการแพทย์ทท่ี นั สมัย
3. เข้าใจการบริหารจัดการอาหารในบริบทต่างๆ
4. นาข้อมูลในเครือข่ายวิชาชีพและสหสาขาวิชาชีพ มาศึกษาวิเคราะห์ วิจยั เป็ นนวัตกรรมด้าน
อาหาร โภชนาการและโภชนบาบัด
5. มีโอกาสพบปะ แลกเปลีย่ นความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ต่างๆในสหสาขาวิชาชีพ
หัวข้อการประชุมวิ ชาการ ประกอบด้วยการนาเสนอสาระสาคัญต่างๆ ดังนี้
• บรรยายพิเ ศษ “การเตรียมความพร้อ มนักกาหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร ใน
โรงพยาบาลสูก่ ารเป็ นนักกาหนดอาหารวิชาขีพ”
• Competency standard for dietitians
• Update guideline: Nutrition and diet therapy
- Thai clinical practice recommendations for nutritional management in adult
hospitalized patients 2017: Enteral nutrition
- Thai kidney guideline 2019
- Summary of DM guideline in 2020
• Beyond the obesity, Adipocyte and inflammation
- Adipose and the nexus of inflammation
- Obesity paradox
• Experience in bariatric surgery in Thailand
- Does bariatric surgery work?
- Pre & Post diet prescription for bariatric surgery

• Functional foods in health and disease
- Common herb Using: Efficacy and safety concerns
- Irritable bowel syndrome and FODMAPs diet
- Probiotics, prebiotics and synbiotics & human health
• Important clinical resources in cancer for dietitian
• Plant-based diet and health benefits: What dietitian should know?
• Save the earth by textured soybean protein
• IDDSI in clinical practice
• Disruptive innovation in hospital food service: Outsourcing
• ประสบการณ์จากการปฏิบตั ขิ องโรงพยาบาล
- Covid-19 กับการบริหารจัดการกลุ่มงานโภชนศาสตร์
- Disruptive innovation in food and nutrition
- พีเ่ ยีย่ มน้อง ตามแนวทางปฏิบตั งิ านโภชนาการ และการกาหนดอาหาร
• Sharing innovative tools from TDA award
- สือ่ แนะนากลุ่มอาหารสาหรับผูป้ ่ วยจิตเวชทีใ่ ช้ยาความเสีย่ งสูง
- เครื่องมือช่วยนับปริมาณโปรตีนในอาหารฉบับพกพา
- Application "diet caring for heart"
- Application สาหรับการประเมิน calcium ในคนไทยอายุ 35 ปี ขึน้ ไป
วิ ธีการประชุมวิ ชาการ ด้วยปั ญหา Covid-19 ในปี น้ี จึงจัดให้มกี ารบรรยาย และการอภิปราย
โดยจัดการประชุมทัง้ แบบ Onsite และ Online
วิ ทยากร

แพทย์ อาจารย์ นักกาหนดอาหาร นักโภชนาการ โภชนากร และผูช้ านาญการ
ในสหสาขาวิชาชีพ
จานวนผู้เข้าประชุม ด้วยปั ญหา Covid-19 ในปี น้ี จึงรับผู้เข้าประชุมได้ประมาณ 500 คน โดยผู้เข้า
ประชุมส่วนหนึ่งสามารถเข้าร่วมประชุมได้ทาง Online
คุณสมบัติของผูเ้ ข้าประชุม
1. นักกาหนดอาหาร นักโภชนาการ โภชนากรทีป่ ฏิบตั งิ านด้านโภชนาการในโรงพยาบาล
2. อาจารย์ท่สี อนในหลักสูตรโภชนาการ โภชนบาบัด และการกาหนดอาหาร (Nutrition and
Dietetics)
3. นิสติ นักศึกษาทีก่ าลังศึกษาในหลักสูตรโภชนาการ โภชนบาบัด และการกาหนดอาหาร
ระยะเวลาในการประชุมวิ ชาการ วันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 รวม 3 วัน
สถานที่จดั ประชุมวิ ชาการ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้า กรุงเทพมหานคร

ประโยชน์ที่ได้รบั เมื่อจบการประชุมวิชาการ ผูเ้ ข้าประชุม
1. มีค วามรู้ค วามเข้า ใจต่ อ แนวทางปฏิบัติเ ฉพาะโรคต่ า งๆ ที่ท ัน สมัย และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการให้โภชนบาบัดสาหรับผูป้ ่ วยเฉพาะโรค
2. สามารถนานวัตกรรมอาหารสุขภาพ อาหารเฉพาะโรค อาหารทางการแพทย์ ไปใช้ใน
การปฏิบตั งิ าน และเผยแพร่ทงั ้ ในการป้ องกันและรักษาโรคได้อย่างเป็ นระบบ
3. มีแ นวทางมาตรฐานงานโภชนาการ ในการรับ รองกระบวนการคุ ณ ภาพ Healthcare
Accreditation
4. มีความรูค้ วามเข้าใจในการจัดการอาหารในบริบทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีการประสานงาน ร่วมมือ ร่วมใจ ในการขยายเครือข่ายวิชาชีพนักกาหนดอาหาร
6. ได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและประสบการณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม
ในการประกอบวิชาชีพ
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ สมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย
อัตราค่าลงทะเบียน
สถานะภาพ
ONSITE
สมาชิ กสมาคมฯ
ไม่ใช่สมาชิ กสมาคมฯ
ONLINE
สมาชิ กและไม่ใช่
สมาชิ กฯ
ิ ต/นักศึกษา
นิ สสมาคมฯ
รับเฉพาะ Online

กาหนดเวลาการสมัคร
ภายในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563
วันที่ 23 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ภายในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563
วันที่ 23 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ค่าลงทะเบียน
(บาท)
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ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
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การชาระค่าลงทะเบียน
โอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์เลขที่ 405-791942-4 ธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขาอเวนิ ว รัชโยธิ น
ชื่อบัญชี สมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย
การลงทะเบียนจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อสมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทยได้รบั ค่าลงทะเบียนพร้อม
ใบสมัครและสาเนาการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว โดยส่งไปที่
บริ ษทั วายด์บลู จากัด
19/2 เอกมัย ซอย10, สุขมุ วิท 63, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ, 10110
E-mail: thaidietetics.conference@gmail.com
Tel: 091-0077-508 Fax: 02-714-2656

หมดเขตรับสมัคร ONSITE และ ONLINE วันที่ 15 พฤศจิ กายน พ.ศ.2563 งดรับการลงทะเบียน
และชาระเงิ นในวันประชุม
Download ข้อมูลได้จาก www.tdaconference.com
โรงแรมและที่พกั
โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้า กรุงเทพฯ
คุณศิรพิ ร พินิจทรัพย์ แผนกสารองห้องพัก
Tel 0-2309-9999 # 3011
Fax 0-23091-9900
E-mail: rsvn@berkeleyhotel.co.th
Government Rate: Premier room ห้องพักเดีย่ วและห้องพักคู่ 1,800 บาทต่อคืน/ห้อง (รวมอาหารเช้า)
Luxury room ห้องพักเดีย่ วและห้องพักคู่ 2,100 บาทต่อคืน/ห้อง (รวมอาหารเช้า)
Extra bed เตียงเสริม
1,000 บาทต่อคืน/ห้อง (รวมอาหารเช้า)
Corporate Rate: Premier room ห้องพักเดีย่ วและห้องพักคู่ 2,700 บาทต่อคืน/ห้อง (รวมอาหารเช้า)
Luxury room ห้องพักเดีย่ วและห้องพักคู่ 3,000 บาทต่อคืน/ห้อง (รวมอาหารเช้า)
Extra bed
เตียงเสริม
1,000 บาทต่อคืน/ห้อง (รวมอาหารเช้า)
สารองห้องพักภายในวันที่ 15 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2563 หรือจนกว่าห้องพักเต็ม หากลงทะเบียนหลัง
ก าหนดเวลาที่แ จ้ง ไว้ และห้อ งจองเต็ม แล้ว ท่ า นอาจไม่ไ ด้ร าคาห้อ งดังกล่ า ว ถ้ามีการเปลี่ย นแปลง
กาหนดการเข้าพัก กรุณาแจ้งกับทางโรงแรมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนเข้าพัก และให้ขน้ึ กับห้องพัก
ว่าง ณ ขณะนัน้ Check in ตัง้ แต่เวลา 15.00 น. เป็ นต้นไป Check out ไม่เกินเวลา 12.00 น. เช็คห้อง
ว่างและสารองห้องพักโดยตรงทีค่ ุณศิรพิ ร พินิจทรัพย์

คำกล่ำวรำยงำน
กำรประชุมวิ ชำกำรสมำคมนักกำหนดอำหำรแห่งประเทศไทย
ครัง้ ที่ 40 ประจำปี 2563
“นักกำหนดอำหำรกับกำรเปลี่ยนแปลงในยุคนวัตกรรมพลิ กผัน”
Dietitian in a Disruptive Innovation Era
โดย ผศ.ดร.ชนิ ดำ ปโชติ กำร นำยกสมำคมนักกำหนดอำหำรแห่งประเทศไทย
ณ Mayfair Grand Ballroom ชัน้ 11 โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ
กรุงเทพมหำนคร
วันที่ 23 พฤศจิ กำยน พ.ศ. 2563
เรียน ทพ. อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ดิฉนั ในนามคณะกรรมการจัดการประชุมฯ และผูเ้ ข้าร่วมประชุม มีความยินดีเป็ นอย่างยิง่ ที่ท่าน
กรุณาให้เกียรติมาเป็ นประธานเปิ ดการประชุมวิชาการของสมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย
ประจาปี พ.ศ. 2563
ปั จจุบนั เรากาลังก้าวเข้าสู่ยุคนวัตกรรมพลิกผัน (Disruptive Innovation) อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
โดยผลจากการวิจยั ชี้ให้เห็นว่า ประมาณ 1 ใน 3 ของชีวติ ประจาวันของคนไทยอยู่กบั อินเตอร์เน็ต ซึ่ง
ไม่ได้จากัดอยู่แค่กลุ่ม Gen Y ซึ่งเป็ นกลุ่มคนรุ่นใหม่เท่านัน้ แต่ยงั รวมไปถึงกลุ่มผู้สูงอายุท่ใี ช้เวลากับ
การท่องโลกอินเตอร์เน็ตไม่น้อยกว่า 8 ชัวโมงต่
่
อวัน จากปรากฏการณ์ดงั กล่าวส่งผลกระทบให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงต่อการดาเนินชีวติ อย่างยิง่ รวมทัง้ ยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อทัง้ เศรษฐกิจ และสังคมอย่าง
มาก ดังนัน้ ผูท้ จ่ี ะอยู่รอดได้ในยุคนวัตกรรมพลิกผันจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง
และต้องฝึกฝนทักษะทีส่ งู ขึน้ เพือ่ ให้ยากในการทดแทนกาลังคนด้วยเทคโนโลยีและระบบดิจทิ ลั
การเปลีย่ นแปลงดังกล่าว เกิดขึน้ ไม่เว้นแม้แต่ ในวงการอาหารและโภชนาการ ซึง่ ในปั จจุบนั เรา
จะพบว่า มีก ารพัฒนาแอปพลิเ คชัน่ หรือ ซอฟแวร์ท่ีเ กี่ยวข้อ งกับด้านอาหารและโภชนาการอย่ า ง
หลากหลาย และมีเพิม่ มากขึน้ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นการผลิตอาหารใน
อุตสาหกรรมอาหาร เพือ่ ให้รองรับความต้องการของผูบ้ ริโภคทัง้ ทีเ่ ป็ นผูม้ สี ุขภาพแข็งแรง และผูป้ ่ วยโรค

เรื้อรังต่าง ๆ และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการรับรองการก้าวเข้าสู่สงั คมผู้สูงอายุ ดังนัน้ คาถามที่
สาคัญ คือ นักกาหนดอาหารจะอยู่รอดได้อย่างไรในยุคนวัตกรรมพลิกผัน ?
สมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็ น องค์กรวิชาชีพด้านโภชนาการและการกาหนด
อาหาร มีเครือข่ายเกือบทุกจังหวัดในประเทศ มีศกั ยภาพในการเป็ นจุดศูนย์กลางเผยแพร่องค์ความรู้
และนวัตกรรมต่างๆ ประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายนักกาหนดอาหารและกลุ่มสหวิชาชีพในการ
พัฒนาศักยภาพคน สนับสนุ นเครือข่ายในการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องอาหารบาบัดโรค และ
อาหารป้ องกันโรคต่างๆ รวมทัง้ ภาคเอกชนและกลุ่มธุรกิจอาหารสุขภาพ อาหารทางการแพทย์ได้อย่าง
ครอบคลุม อันเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะช่วยสร้างเสริมศักยภาพให้กบั นักกาหนดอาหาร/นักโภชนาการ/
โภชนากร ให้พร้อมรับมือกับการเปลีย่ นแปลงอย่างก้าวกระโดดของยุคนวัตกรรมพลิกผัน ซึ่งแน่นอนว่า
เราไม่สามารถทีจ่ ะหยุดยัง้ การเปลีย่ นแปลงของระบบดิจทิ ลั และเทคโนโลยีทเ่ี กิดขึ้นได้ แต่เราสามารถที่
จะเรียนรูแ้ ละปรับตัวให้สามารถนาระบบดิจทิ ลั และเทคโนโลยีต่าง ๆ มาปรับใช้ในการปฏิบตั งิ านในฐานะ
วิชาชีพนักกาหนดอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ในขณะนี้ สมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย
ได้รบั พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกากาหนดให้สาขาการกาหนดอาหารเป็ น
สาขาการประกอบโรคศิล ปะ พ.ศ.2563 ดังนัน้ สมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทยจึงถือ เป็ น
ศูนย์กลางที่จะเสริมศักยภาพให้กบั นักกาหนดอาหาร/นักโภชนาการ และโภชนากร ให้มที งั ้ องค์ความรู้
ด้านอาหาร โภชนาการและโภชนบาบัดที่ถูกต้อง ทันสมัย และมีการฝึ กฝนเพิ่มพูนทักษะด้านต่ างๆ
เพือ่ ให้พร้อมรับมือกับการเปลีย่ นแปลงทุกรูปแบบ
สมาคมฯได้ดาเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2562 ทีผ่ ่านมา ดังต่อไปนี้
1. จัดประชุมวิชาการประจาปี ครัง้ ที่ 39 ในเรื่อง ความร่วมมือของเครือข่ายนักกาหนดอาหารใน
การส่งเสริมสุขภาพและป้ องกันโรค วันที่ 22 – 24 เมษายน พ.ศ. 2562
2. ดาเนินการสอบเพือ่ รับรองมาตรฐานนักกาหนดอาหารวิชาชีพไทย (กอ.ช) Certified Dietitian of
Thailand (CDT)
3. ดาเนินการเพือ่ ขอรับรองวิชาชีพสาขาด้านการกาหนดอาหาร
4. จัดกิจกรรมประชุมวิชาการ นิทรรศการ เป็ นวิทยากรให้ความรู้ ให้คาแนะนาด้านโภชนาการและ
โภชนบาบัด แก่ผู้ป่วยและประชาชนทัวไป
่ ร่วมกับหน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันทาง
การศึกษา และสมาคมต่างๆ เช่น
4.1. ร่ ว มกับ บริษัท Fresenius Kabi Thailand LTD เป็ นวิท ยากรท า Workshop : Case
Study และ Cooking Class ณ โรงแรม VIE Hotel Bangkok, M Gallery by Sofitel

4.2.

5.

6.

7.
8.

ร่วมกับ บริษทั เฟรเซนีอุส คาบี (ไทยแลนด์) จากัด จัดทา Workshop เรื่อง “เทคนิคการ
ให้คาแนะนาอาหารโปรตีนต่าในผูท้ ่เี ป็ นโรคไตเรือ้ รัง (Theory to Practice: Technique
How to Advise LPD in CKD Patients”
4.3. จัด Workshop ร่วมกับเครือข่ายลดการบริโภคเกลือและโซเดียม เพื่อลดโรคไม่ตดิ ต่อ
ระดับชาติ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
4.4. ร่วมจัด Workshop ทีโ่ รงพยาบาลเทพธารินทร์ โดยแบ่งออกเป็ น 5 ฐานการเรียนรู้ คือ
ฐานDASH diet ฐานKetogenic diet ฐานComfort foods ฐานFat and Oil และฐานTube
Feeding
4.5. จัดนิทรรศการให้ความรูป้ ระชาชนงาน Asian Dietitian's day ประจาปี 2562
ร่วมประชุมวิชาการด้านการกาหนดอาหาร ในประเทศต่างๆ เพื่อแลกเปลีย่ น เรียนรู้ และนามา
เผยแพร่ โดยเข้าร่ว มงานประชุมวิชาการ The 14th China Nutrition Science Congress and
the 11th Asia Pacific Conference on Clinical Nutrition (2019) ณ Expo Center in Nanjing
during ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 19 – 22 กันยายน พ.ศ. 2562
ร่วมประชุมกับสถาบันต่างๆ เพือ่ ผลักดันมาตรฐานวิชาชีพ เช่น
6.1 ร่วมประชุมกับกองประกอบโรคศิลปะ เพือ่ หาแนวทางมาตรฐานวิชาชีพสูอ่ าเซียน
6.2 เข้าร่ว มประชุมกับกองบริหารการสาธารณสุ ข (กบรส) เรื่อ ง ตรวจเยี่ยมสารวจการ
ประเมินผลการใช้เกณฑ์ค่มู อื การปฏิบตั งิ านโภชนาการในโรงพยาบาล
6.3 เข้าร่ว มประชุ ม การขับเคลื่อ นยุทธศาสตร์เ พื่อ สร้า งความเชื่อ มโยงด้า นอาหารและ
โภชนาการสู่ คุ ณ ภาพชีว ิต ที่ดี วาระการพิจ ารณาเกี่ย วกับ สัญ ลัก ษณ์ โ ภชนาการ
“ทางเลือ กสุ ขภาพ” (Healthier Choice Logo) ที่เ กี่ยวกับการจัด ท าเกณฑ์ม าตรฐาน
สารอาหารหรือ คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการ ในการลดโซเดีย ม น้ า ตาล ไขมัน ในกลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ
6.4 ร่ ว มประชุ ม จัด ท ามาตรฐานการดู แ ล ป้ องกัน และรัก ษาพระสงฆ์ ท่ีอ าพาต ด้ ว ย
โรคเบาหวาน และ โรคความดันโลหิตสูง
ร่ ว มกิจ กรรมกับ เครือ ข่ า ยวิช าชีพ สุ ข ภาพเพื่อ สัง คมไทยปลอดบุ ห รี่ ในวัน ที่ 28 และ 30
พฤษภาคม 2562
ร่วมกิจกรรมการกุศลกับบริษทั ดัชมิลล์ จากัด โครงการเดินวิง่ การกุศล “Healthy Lifestyle Run
2019”

สมาคมฯ ได้ จ ัด ให้ มีก ารประชุ ม วิช าการประจ าปี พ.ศ. 2563 นั บ เป็ นครัง้ ที่ 40 ในหัว ข้อ
“นักกาหนดอาหารกับการเปลีย่ นแปลงในยุคนวัตกรรมพลิกผัน”
โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมประชุม และสมาชิกในเครือข่าย
1. ได้นามาตรฐานงานโภชนาการทัง้ ในการป้ องกัน ฟื้ นฟู และรักษาโรคไปใช้ในการปฏิบตั งิ าน
อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย
2. ได้รบั ความรู้ ข้อมูลเกีย่ วกับนวัตกรรมอาหารสุขภาพ และอาหารทางการแพทย์ทท่ี นั สมัย
3. เข้าใจการบริหารจัดการอาหารในบริบทต่างๆ
4. นาข้อมูลในเครือข่ายวิชาชีพและสหสาขาวิชาชีพ มาศึกษาวิเคราะห์ วิจยั เป็ นนวัตกรรมด้าน
อาหาร โภชนาการและโภชนบาบัด
5. มีโอกาสพบปะ แลกเปลีย่ นความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ต่างๆในสหสาขาวิชาชีพ
หัวข้อการประชุมวิชาการ ประกอบด้วยการนาเสนอสาระสาคัญต่าง ๆ ดังนี้
- บรรยายพิเ ศษ “การเตรียมความพร้อ มนักกาหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร ใน
โรงพยาบาลสูก่ ารเป็ นนักกาหนดอาหารวิชาชีพ”
- Competency standard for dietitians
- Update guidelines: Nutrition and diet therapy
- Thai clinical practice recommendations for nutritional management in adult
hospitalized patients 2017: Enteral nutrition
- Thai kidney guideline 2019
- Summary of DM guideline in 2020
- Beyond the obesity, Adipocyte and inflammation
- Adipose and the nexus of inflammation
- Obesity paradox
- Experience in bariatric surgery in Thailand
- Dose bariatric surgery work?
- Pre & Post diet prescription for bariatric surgery
- Functional foods in health and disease
- Common herb using: Efficacy and safety concerns
- Irritable bowel syndrome and FODMAPs diet
- Probiotics, prebiotics and symbiotic & human health
- Important clinical resources in cancer for dietitian
- Plant-based diet and health benefits: What dietitian should know?
- Save the earth by textured soybean protein
- IDDSI in clinical practice

- Disruptive innovation in hospital food service: outsourcing
- ประสบการณ์จาการปฏิบตั งิ านของโรงพยาบาล
- Covid-19 กับการบริหารจัดการกลุ่มงานโภชนศาสตร์
- Disruptive innovation in food and nutrition
- พีเ่ ยีย่ มน้อง ตามแนวทางปฏิบตั งิ านโภชนาการ และการกาหนดอาหาร
- Sharing innovative tools from TDA award
- สือ่ แนะนากลุ่มอาหารสาหรับผูป้ ่ วยจิตเวชทีใ่ ช้ยาความเสีย่ งสูง
- เครื่องมือช่วยนับปริมาณโปรตีนในอาหารฉบับพกพา
- Application “diet caring for heart”
- Application สาหรับการประเมิน calcium ในคนไทยอายุ 35 ปี ขึน้ ไป
สมาชิก ผู้ท่ีร่ ว มประชุ ม ครบถ้ว นตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จะได้ร ับ ประกาศนี ย บัต รจากสมาคม
นักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย เพือ่ แสดงว่าได้รบั ความรูท้ งั ้ วิชาการ และแนวทางการปฏิบตั งิ าน เพือ่
เพิม่ ศักยภาพตนเองในการพัฒนางานขององค์กร โดยเฉพาะการนาความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการดูแลผูป้ ่ วยและประชาชนให้มคี ุณภาพชีวติ ทีด่ ี และมีสุขภาวะทีด่ อี ย่างต่อเนื่อง
การประชุมครัง้ นี้ สมาคมฯ ได้รบั ความร่วมมือจากสถาบันต่าง ๆ ดังนี้
1. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลับมหิดล
2. คณะแพทยศาสตร์ ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
3. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6. คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
8. สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
9. สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
10. สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
11. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
12. โรงพยาบาลเทพธารินทร์
13. โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่ นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
14. สถาบันบาบัดรักษาและฟื้ นฟูผตู้ ดิ ยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
15. โรงพยาบาลวังเหนือ
16. โรงพยาบาลกรุงเทพ
17. โรงพยาบาลสตึก
18. โรงพยาบาลศูนย์ยะลา

19. โรงพยาบาลอุดรธานี
20. โรงพยาบาลสมุทรสาคร
21. โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
22. โรงพยาบาลเลิดสิน
23. โรงพยาบาลบารุงราษฏร์
24. โรงพยาบาลราชวิถี
25. โรงพยาบาลศรีธญ
ั ญา
26. โรงพยาบาลสิรนิ ธร
และได้รบั การสนับสนุนจากบริษทั ต่าง ๆ คือ
1. Fuji Oil Holdings lnc., Japan
2. Marusan-Ai Co., Ltd., Japan
3. Quest Computer Co., Ltd., Japan
4. บริษทั ไทยโอซูกา้ จากัด
5. บริษทั แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จากัด
6. บริษทั เนสท์เล่ (ไทย) จากัด
7. บริษทั เฟรเซนีอุส คาบี (ไทยแลนด์) จากัด
8. บริษทั ฟอร์แคร์ จากัด
9. บริษทั ไทย นิวทริชนั ่ เทคโนโลยี จากัด
10. บริษทั อุยเฮง อินเตอร์เนชันแนล
่
เฮลท์แคร์ จากัด
11. บริษทั วีแคนโชว์ จากัด
12. บริษทั เมก้า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ พีทวี าย จากัด
13. บริษทั กัญญาโม จากัด
14. บริษทั ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จากัด
15. บริษทั อีทเวลล์ จากัด
16. บริษทั น้ามันบริโภคไทย จากัด
17. บริษทั เอลิสต์ ซัพพลาย จากัด
18. บริษทั เอ็ม.อี.เมดิเทค จากัด
19. บริษทั เคทูเอ็น มาร์เก็ตติง้ โซลูชนั ่ จากัด
20. บริษทั ฮาตาริ เทคโนโลยี จากัด
21. บริษทั MaxbioCare จากัด
22. บริษทั กรีนสปอต จากัด
23. บริษทั นิวทรินอส จากัด
24. บริษทั ดอกเตอร์ดซี ายน์ จากัด

25.
26.
27.
28.
29.
30.

บริษทั นิวทรีพรีม จากัด
บริษทั ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษทั ดรีมไมนิ่ง จากัด
บริษทั ทรัพย์สนิ ทิพย์ จากัด
บริษทั ลองไลฟ์ จากัด
บริษทั ซี.พี.ฟู้ดสโตร์ จากัด

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว จึงใคร่ขอกราบเรียนเชิญ ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ ท่าน
ประธานฯ กล่าวเปิ ดการประชุมครัง้ นี้

คำกล่ำวเปิ ดกำรประชุม
กำรประชุมวิ ชำกำรสมำคมนักกำหนดอำหำรแห่งประเทศไทย
ครัง้ ที่ 40 ประจำปี 2563
“นักกำหนดอำหำรกับกำรเปลี่ยนแปลงในยุคนวัตกรรมพลิ กผัน”
Dietitian in a Disruptive Innovation Era
โดย ทพ.อำคม ประดิ ษฐสุวรรณ
ณ Mayfair Grand Ballroom ชัน้ 11 โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ
กรุงเทพมหำนคร
วันที่ 23 พฤศจิ กำยน พ.ศ. 2563
ท่านผูม้ เี กียรติ นายกสมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการสมาคมฯ และ
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมมีค วามยิน ดีอ ย่ า งยิ่ง ที่ไ ด้ร ับ เกีย รติเ ป็ น ประธานในพิธีเ ปิ ดการประชุ ม วิช าการสมาคม
นัก ก าหนดอาหารแห่ ง ประเทศไทย ครัง้ ที่ 40 ประจ าปี 2563 จากการกล่ า วรายงาน จะเห็น ได้ว่ า
วัตถุประสงค์ของการประชุมในครัง้ นี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็ นนักกาหนดอาหารวิชาชีพ และ
เสริมศักยภาพให้มที งั ้ องค์ความรูด้ า้ นอาหาร โภชนาการและโภชนบาบัดทีถ่ ูกต้อง ทันสมัย มีการฝึกฝน
เพิม่ พูนทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุคนวัตกรรมพลิกผัน นอกจากนี้
การนาเสนอผลงานวิจยั และนวัตกรรมด้านอาหาร โภชนาการ และโภชนบาบัด จะนาไปสูก่ ารพัฒนางาน
ของเครือข่ายวิชาชีพนักกาหนดอาหาร นักโภชนาการ โภชนากรให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
ปั จจุบนั การก้าวเข้าสู่ยุคนวัตกรรมผลิกผัน ส่งผลกระทบอย่างมากในหลายด้าน ดังนัน้ ผูท้ จ่ี ะอยู่
รอดได้ในยุคที่เทคโนโลยีเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องพัฒนาตัวเอง
อย่างต่อเนื่อง และต้องฝึกฝนทักษะทีส่ ูงขึ้น นอกจากนี้ สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด19) ทาให้ทุกคนจาเป็ นต้องปรับตัวให้เข้ากับชีวติ วิถใี หม่ หรือ New normal จึงนับเป็ นเรื่องทีน่ ่ายินดีอย่าง
ยิง่ ในการที่สมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย ได้ให้ความสาคัญ และจัดการประชุมวิชาการใน
เรื่อง “นักกาหนดอาหารกับการเปลีย่ นแปลงในยุคนวัตกรรมพลิกผัน”ขึน้ และผมขอแสดงความยินดีกบั ทุก
ท่าน ทีส่ มาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย ได้รบั พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราช
กฤษฎีกากาหนดให้สาขาการกาหนดอาหารเป็ นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2563 ซึ่งเป็ นสิง่ ที่

แสดงให้เห็นว่า ความมุ่งมันตั
่ ง้ ใจดาเนินการเผยแพร่ความรูด้ า้ นโภชนาการ และโภชนบาบัดสู่สงั คมไทย
ทัง้ ในเชิงป้ อ งกันและรัก ษาโรค เป็ นที่ประจักษ์จนได้รบั การอนุ มตั ิใ ห้การกาหนดอาหารเป็ นหนึ่ง ใน
สหสาชาวิชาชีพการประกอบโรคศิลปะ
โอกาสนี้ ได้เวลาอันเป็ นมงคลฤกษ์แล้ว ผมขออานวยพรให้การประชุมครัง้ นี้ประสบความสาเร็จ
ตามที่คาดหวังทุกประการ และขอเปิ ดการประชุมวิชาการสมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย
ครัง้ ที่ 40 ประจาปี 2563 ณ บัดนี้

การประชุมวิ ชาการสมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทยประจาปี 2563
เรื่อง“นักกาหนดอาหารกับการเปลี่ยนแปลงในยุคนวัตกรรมพลิ กผัน”
Dietitian in a Disruptive Innovation Era
วันที่ 23 – 25 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2563
ณ Mayfair Grand Ballroom ชัน้ 11 โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้า กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิ กายน 2563
07.30-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-09.15 น. พิธเี ปิ ดและบรรยายพิเศษ
“การเตรียมความพร้อมนักกาหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร ใน
โรงพยาบาลสู่การเป็ นนักกาหนดอาหารวิ ชาชีพ”
โดย ทพ. อาคม ประดิษฐสุวรรณ
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
09.15-10.00 น. พิ ธีมอบทุน TDA Research Award, TDA Junior Research Award,
TDA Soybean Study Award, TDA Soymilk Study Award,
TDA Quest-Yamamoto Award
การมอบเกียรติ บตั รแก่โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมิ นงานโภชนาการใน
โรงพยาบาล
10.00-10.30 น. อาหารว่าง/เยี่ยมชมโปสเตอร์และนิ ทรรศการ
10.30-11.30 น. Symposium 1: Update Nutrition and Diet Therapy Guideline
- Thai Clinical Practice Recommendations for Nutritional Management
in Adult Hospitalized Patients 2017: Enteral Nutrition
โดย ผศ.พญ. ดรุณีวลั ย์ วโรดมวิจติ ร
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- Thai Kidney Guideline 2019
โดย พันเอก นพ. อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
- Summary of DM Guideline 2020
โดย นพ. เอกลักษณ์ วโนทยาโรจน์ โรงพยาบาลเทพธารินทร์
ดำเนินกำรอภิปรำยโดย คุณภนิตำ ศรีชมเชย โรงพยำบำลเทพธำรินทร์
11.30-12.15 น. Industry Symposium 1/บริ ษทั ไทยโอซูก้า จากัด
- The Role of Diabetic Specific Formula in Improving Diabetes and
Obesity Outcomes
โดย รศ.พญ. ประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

12.15-13.15 น.
13.15-14.15 น.

14.15-15.15 น.

15.15-15.45 น.
15.45-16.30 น.

- How to Optimize Nutrition Counseling in Diabetes and Obesity
Patients?
โดย พันโท หญิง ดร. กรกต วีรเธียร สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
อาหารกลางวัน
Symposium 2: Beyond the Obesity, Adipocyte and Inflammation
- Adipose and the Nexus of Inflammation
โดย รศ.พญ. ประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- Obesity Paradox
โดย นพ. ธนน คงเจริญสมบัติ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดำเนินกำรอภิปรำยโดย คุณสมิทธิ โชติศรีลอื ชำ โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ
Symposium 3: Experience in Bariatric Surgery in Thailand
- Does Bariatric Surgery Work?
โดย นพ. สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Pre & Post Diet Prescription for Bariatric Surgery
โดย คุณอัฐพล เข็มทอง
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดำเนินกำรอภิปรำยโดย อ.วรัญญำ เตชะสุขถำวร
คณะสหเวชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
อาหารว่าง/เยี่ยมชมโปสเตอร์และนิ ทรรศการ
Nutrition for Runner: Challenges and Considerations
โดย อ. กฤษฎี โพธิทตั
โรงพยาบาลเทพธารินทร์

วันอังคารที่ 24 พฤศจิ กายน 2563
08.30-09.00 น. Competency Standard for Dietitians
โดย ผศ.ดร. ชนิดา ปโชติการ สมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย
09.00-10.30 น. Symposium 4: Functional Foods in Health and Disease
- Common Herb Using: Efficacy and Safety Concerns
โดย รศ.ดร. มยุรี ตัง้ เกียรติกาจาย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- Irritable Bowel Syndrome and FODMAPs Diet
โดย ผศ.พญ. มณฑิรา มณีรตั นะพร
คณะแพทยศาสตร์ ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- Probiotics, Prebiotics and Synbiotics & Human Health
โดย ผศ.ดร. ทิพยเนตร อริยปิ ตพิ นั ธ์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดำเนินกำรอภิปรำยโดย รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ
สถำบันโภชนำกำร มหำวิทยำลัยมหิดล

10.30-11.00 น. อาหารว่าง/เยี่ยมชมโปสเตอร์และนิ ทรรศการ
11.00-11.45 น. Industry Symposium 2/บริ ษทั แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จากัด
Nourish the Muscle, Impact Survival: Evidence on the Role of Nutrition
in Improving Patient Outcomes
โดย อ.พญ.ณิชา สมหล่อ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11.45-12.45 น. อาหารกลางวัน
12.45-13.30 น. Industry Symposium 3/บริ ษทั เนสท์เล่ (ไทย) จากัด
Role of Immunonutrition in Cancer Patients
โดย อ.นพ.สรวิเชษฐ์ รัตนชัยวงศ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13.30-14.00 น. Plant-Based Diet and Health Benefits: What Dietitian Should Know?
โดย ผศ.ดร. ฉัตรภา หัตถโกศล
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
14.00-14.30 น. Save the Earth by Textured Soybean Protein
โดย Professor. Dr. Shigeru Yamamoto, RD.
Department of Food and Nutritional Sciences, Jumonji University, Japan
14.30-15.00 น. ประชุมใหญ่สามัญ สมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย
โดย คณะกรรมการสมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทยฯ วาระ 2562-2564
15.00-15.30 น. อาหารว่าง/เยี่ยมชมโปสเตอร์และนิ ทรรศการ
15.30-16.15 น. IDDSI in Clinical Practice
โดย อ.นพ. ไพฑูรย์ เบ็ญจพรเลิศ
คุณกาญจนา โสมดี
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
16.15-16.45 น. Important Clinical Resources in Cancer for Dietitian
โดย ศ.ดร.ภญ. จงจิตร อังคทะวานิช คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันพุธที่ 25 พฤศจิ กายน 2563
08.30-10.00 น. Symposium 5: Disruptive Innovation in Hospital Food Service:
Outsourcing
- โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่ นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
โดย เรือโท พงศกรณ์ ล่องฉ้วน
- สถาบันบาบัดรักษาและฟื้ นฟูผ้ตู ิ ดยาเสพติ ดแห่งชาติ บรมราชชนนี
โดย คุณสกาว มีแหวน
- โรงพยาบาลวังเหนื อ กระทรวงสาธารณสุข
โดย คุณวราลักษณ์ บุญมาวงค์
ดำเนินกำรอภิปรำยโดย อ.กัญชลี ทิมำภรณ์ สมำคมนักกำหนดอำหำรแห่งประเทศไทย
10.00-10.30 น. อาหารว่าง/เยี่ยมชมโปสเตอร์และนิ ทรรศการ

10.30-11.15 น. Disruptive Innovation in Food and Nutrition
โดย ศ.ดร. ภาวิณี ชินะโชติ
สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
11.15-12.00 น. Industry Symposium 4/บริ ษทั เฟรเซนี อสุ คาบี (ประเทศไทย) จากัด
Nutritional Challenges and Key Solutions with High Concentration Diet in
Geriatric
โดย พญ.วีรนุช โรจน์ยนิ ดีเลิศ
โรงพยาบาลกรุงเทพ
ดำเนินรำยกำรโดย ผศ.ดร.ชนิดำ ปโชติกำร
12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00-14.15 น. - Covid-19 กับการบริ หารจัดการกลุ่มงานโภชนศาสตร์
โดย คุณยุทธนา พรหมอุ่น
โรงพยาบาลสตึก
คุณมณี จันทร์ไทย
โรงพยาบาลศูนย์ยะลา
- พี่เยี่ยมน้ อง ตามแนวทางปฏิ บตั ิ งานโภชนาการ และการกาหนดอาหาร
โดย รศ.ดร.ทัศนีย์ ลิม้ สุวรรณ
สมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย
คุณอนุสรณ์ สนิทชน
โรงพยาบาลอุดรธานี
ดำเนินกำรอภิปรำยโดย คุณประภำพันธ์ สวัสดิผ์ ล โรงพยำบำลสมุทรสำคร
14.15-15.00 น. Sharing Innovative Tools from TDA Award
- สื่อแนะนากลุ่มอาหารสาหรับผู้ป่วยจิ ตเวชที่ใช้ยาความเสี่ยงสูง
โดย คุณจิรฐั ติ กิ าล ดวงสา
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
- เครื่องมือช่วยนับปริ มาณโปรตี นในอาหารฉบับพกพา
โดย คุณดิษยชัย ไพรรุ่งเรือง
นักกาหนดอาหารอิสระ
- Application "Diet Caring for Heart"
โดย คุณวิภาวี ศรีคาภา
โรงพยาบาลเลิดสิน
- Application สาหรับการประเมิ น Calcium ในคนไทยอายุ 35 ปี ขึ้นไป
โดย คุณกนกนาถ ด้วงช่วย
โรงพยาบาลกรุงเทพ
ดำเนินกำรอภิปรำยโดย คุณสมศรี เตชะวรกุล โรงพยำบำลบำรุงรำษฎร์
15.00-15.30 น. จับรางวัลและปิ ดการประชุม
15.30-16.15 น. อาหารว่าง

ผู้ให้การสนับสนุน
การประชุมวิ ชาการสมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย
ประจาปี 2563
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18.
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Fuji Oil Holdings lnc., Japan
Marusan-Ai Co., Ltd., Japan
Quest Computer Co., Ltd., Japan
บริ ษทั ไทยโอซูก้า จากัด
บริ ษทั แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จากัด
บริ ษทั เนสท์เล่ (ไทย) จากัด
บริ ษทั เฟรเซนี อสุ คาบี (ไทยแลนด์) จากัด
บริ ษทั ฟอร์แคร์ จากัด
บริ ษทั ไทย นิ วทริ ชนั ่ เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั อุยเฮง อิ นเตอร์เนชันแนล
่
เฮลท์แคร์ จากัด
บริ ษทั วีแคนโชว์ จากัด
บริ ษทั เมก้า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จากัด
บริ ษทั กัญญาโม จากัด
บริ ษทั ซิ ตี้ เมดิ คอล ซัพพลาย จากัด
บริ ษทั อีทเวลล์ จากัด
บริ ษทั น้ามันบริ โภคไทย จากัด
บริ ษทั เอลิ สต์ ซัพพลาย จากัด
บริ ษทั เอ็ม.อี.เมดิ เทค จากัด
บริ ษทั เคทูเอ็น มาร์เก็ตติ้ งโซลูชนั ่ จากัด
บริ ษทั ฮาตาริ เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั MaxbioCare จากัด
บริ ษทั กรีนสปอต จากัด
บริ ษทั นิ วทริ นอส จากัด
บริ ษทั ดอกเตอร์ดีซายน์ จากัด
บริ ษทั นิ วทรีพรีม จากัด
บริ ษทั ไทยยูเนี่ ยนกรุป๊ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ดรีมไมนิ่ ง จากัด
บริ ษทั ทรัพย์สินทิ พย์ จากัด
บริ ษทั ลองไลฟ์ จากัด
บริ ษทั ซี.พี.ฟู้ดสโตร์ จากัด
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How to optimize nutrition counseling in diabetes and obesity patients?
พ.ท.หญิ ง ดร.กรกต วีรเธียร
ชมรมผู้สูงอายุ สป. สานักงานแพทย์ สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
องค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานสถิติผู้เป็ นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และมีค่ าดัชนี มวลกาย
มากกว่าหรือเท่ากับ 25 กิโลกรัม/ตารางเมตร มีมากถึงร้อยละ 90 แสดงให้เห็นว่า ผูเ้ ป็ นเบาหวานชนิดที่ 2
ส่วนใหญ่มกั มีโรคอ้วนร่วมด้วย คาแนะนาของ American Diabetes Association (ADA) ในปี ค.ศ. 2019
ระบุว่า ผูท้ ย่ี งั ไม่เป็ นเบาหวานและควบคุมน้ าหนักตัวในอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่อว้ น สามารถลดความเสีย่ ง
ต่อการเกิดโรคเบาหวานได้ ในขณะทีผ่ เู้ ป็ นเบาหวานแล้ว ถ้าสามารถควบคุมน้ าหนักตัว หรือลดน้ าหนัก
ลงได้ จะส่งผลให้อาการของโรคเบาหวานดีขน้ึ ช่วยชลอการเกิดโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ ทีจ่ ะตามมา
ADA 2019 แนะนาการดูแลเบาหวานแบบองค์รวม โดยเน้นเรื่อง การควบคุมอาหาร การออก
กาลังกาย และการปรับพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการรักษาผูเ้ ป็ นเบาหวานที่มโี รคอ้วนร่วมด้วย
สรุปคาแนะนาของ ADA ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องโภชนาการ ดังนี้
- ควรตัง้ เป้ าหมายการลดน้ าหนัก ให้ลดลงได้มากกว่า 5% ของน้ าหนักตัวปั จจุบนั โดยแนะนาวิธี
ควบคุมอาหาร ออกกาลังกาย และปรับพฤติกรรมสุขภาพ (A)
- ผู้ป่วยควรได้รบั การให้โภชนาการบาบัดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และแนะนาให้ลดพลังงานจาก
การรับประทานอาหารลง 500 – 700 กิโลแคลอรีต่อวัน (A)
- การให้โภชนบาบัดควรทาแบบรายบุคคล โดยพิจารณาจากผลการประเมินภาวะโภชนาการของ
ผูป้ ่ วยแต่ละราย และการจัดแผนอาหาร (Meal plan) โดยจากัดพลังงานของอาหารในแต่ละวัน ซึ่ง
พบว่า ไม่ว่าจะลดพลังงานโดยลดปริมาณคาร์โบไฮเดรต หรือ ลดปริมาณไขมัน ก็สง่ ผลให้สามารถ
ลดน้าหนักตัวลงได้ใกล้เคียงกัน (A)
- เมื่อผูป้ ่ วยสามารถลดน้ าหนักตัวได้ตามเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้ การรักษาน้ าหนักตัวทีล่ ดลงให้คงทีน่ นั ้
เป็ นสิง่ ทีส่ าคัญมาก แนะนาให้ใช้วธิ ตี ดิ ตามผลอย่างต่อเนื่อง เพือ่ เป็ นการกระตุ้นให้รกั ษาน้ าหนัก
ตัวให้คงที่ เช่น ชังน
่ ้ าหนักทุกสัปดาห์ ควบคุมอาหารโดยการจากัดพลังงาน และออกกาลังกาย
อย่างน้อย 200 – 300 นาทีต่อสัปดาห์ (A)
- ในกรณีท่ตี ้องลดน้ าหนักตัวลงให้ได้มากกว่า 5% ของน้ าหนักตัวปั จจุบนั ภายในระยะเวลาสัน้
(น้อยกว่า 3 เดือน) อาจจะพิจารณาใช้วธิ จี ากัดพลังงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 800 กิโลแคลอรีต่อ
วัน ร่วมกับการใช้วธิ ที ดแทนมือ้ อาหาร (Meal replacement) เพือ่ ให้สามารถควบคุมพลังงานให้ได้
ตามเป้ าหมาย แต่อย่างไรก็ตาม ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์และนักกาหนดอาหารอย่าง
ใกล้ชดิ หรือควรทาในสถานพยาบาล โดยต้องมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ เมื่อน้ าหนัก
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ลดลงได้ตามเป้ าหมายแล้ว เพื่อให้สามารถรักษาน้ าหนักตัวให้คงที่ ไม่กลับไปเพิม่ ขึน้ อีก จาเป็ น
อย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมีโปรแกรมดูแลต่อไปในระยะยาว (B)
ขัน้ ตอนการให้คาแนะนาโภชนาการ ประกอบด้วย
1. ผูป้ ่ วยมีความจาเป็ นต้องได้รบั โภชนบาบัดหรือไม่? (Need?)
2. การประเมินภาวะโภชนาการของผูป้ ่ วย (Nutritional assessment)
3. การค านวณหาเป้ าหมายความต้ อ งการพลัง งานและสารอาหารของผู้ ป่ วย
(Requirement)
4. ช่องทางการได้รบั อาหาร (Route)
5. การให้แผนโภชนบาบัด (Nutrition intervention)
6. การติดตามผล (Monitoring)
ขัน้ ตอนที่ 1: เริม่ จากพิจารณาว่าผูป้ ่ วยมีความจาเป็ นต้องได้รบั โภชนบาบัดหรือไม่ โดยจะตอบคาถามนี้
ได้ตอ้ งใช้ขอ้ มูลจากขัน้ ตอนที่ 2 คือ การประเมินภาวะโภชนาการของผูป้ ่ วย
ขัน้ ตอนที่ 2: การประเมินภาวะโภชนาการของผูป้ ่ วย เพื่อค้นหาปั ญหาด้านโภชนาการของผูป้ ่ วยทีม่ ผี ล
ต่อโรคหรือระยะของโรคทีผ่ ปู้ ่ วยเป็ นอยู่ ซึง่ การประเมินภาวะโภชนาการนัน้ โดยทัวไป
่ นักกาหนดอาหาร
จะยึดหลัก A – B – C – D
A: Anthropometry assessment คือ การวัดสัดส่วนร่างกายของผู้ป่วย เช่น การชังน
่ ้ า หนักตัว การวัด
ส่วนสูง เส้นรอบวงเอว เส้นรอบวงสะโพก ค่าดัชนีมวลกาย รวมถึงการวัดองค์ประกอบของร่างกาย
B: Biochemistry assessment คือ ข้อมูลต่าง ๆ จากห้องปฏิบตั ิการไม่ว่าจะเป็ นผลเลือด เช่น ระดับ
น้าตาล ระดับไขมัน ระดับของแร่ธาตุต่าง ๆ ในเลือด หรือจะเป็ นผลปั สสาวะ เช่น น้าตาลหรือโปรตีนทีร่ วั ่
มาในปั สสาวะ ค่าความเป็ นกรด-ด่าง
C: Clinical sign คือ อาการแสดงออกทีเ่ กิดขึน้ จากการขาดสารอาหารบางชนิด หรือความผิ ดปกติของ
ร่างกาย เช่น ภาวะโลหิต จางที่เกิดจากการขาดธาตุเหล็ก จะพบว่า ผู้ป่วยมีภาวะซีดบริเ วณเล็บมือ
เหงือก หรือ ผิวหนังใต้ตา หรือ ภาวะบวมในผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รัง จะพบว่า เมื่อใช้น้วิ กดทีบ่ ริเวณหน้าแข้ง
ผิวหนังจะยุบ บุ๋มลงไป และค้างอยู่นาน เป็ นต้น
D: Dietary assessment คือ การประเมิน รายละเอีย ดการบริโ ภคอาหารของผู้ป่ วยโดยละเอีย ด ซึ่ง
เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ส่ว นใหญ่ คือ การจดบันทึกการบริโภคอาหาร 3 วัน (3-day Dietary record) การซัก
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ประวัตกิ ารรับประทานอาหารย้อนหลัง 3 วัน (3-day Dietary recall) การสอบถามความถี่ในการบริโภค
อาหาร (Food Frequency Questionnaire: FFQ) ประวัติก ารรับ ประทานอาหาร (Food history) เช่ น
การแพ้อาหาร ศาสนา ความชอบ และความเชื่อทีเ่ กีย่ วข้องกับการรับประทานอาหาร เป็ นต้น
นอกจากการประเมินภาวะโภชนาการตามหลัก A – B – C – D แล้ว อีกส่วนหนึ่งทีส่ าคัญและมีสว่ นช่วย
ในการให้โภชนบาบัดประสบความสาเร็จ คือ การประเมินความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
(Stage of Change) ของผูป้ ่ วย
ขัน้ ตอนที่ 3: การคานวณหาเป้ าหมายของพลังงานและสารอาหารต่าง ๆ ที่ผู้ป่วยต้องการต่อวัน ซึ่ง
ในทางปฏิบตั ิ นักกาหนดอาหารจะคานวณหาเป้ าหมายความต้องการพลังงานและโปรตีนต่อวันของ
ผูป้ ่ วยอย่างง่าย โดยใช้วธิ คี านวณ ดังนี้
- พลังงาน 25 – 30 กิโลแคลอรี/น้าหนักตัวทีค่ วรจะเป็ น (IBW) 1 กก./วัน
- โปรตีน 1.0 – 1.2 กรัม/น้าหนักตัวทีค่ วรจะเป็ น (IBW) 1 กก./วัน**
(** พิจารณาร่วมกับโรคและระยะของโรคของผูป้ ่ วยแต่ละราย)
ขัน้ ตอนที่ 4: ต้องพิจารณาช่องทางการได้รบั อาหารของผู้ป่วย โดยเริม่ จากประเมินว่า ระบบทางเดิน
อาหารของผู้ป่ วยใช้ไ ด้ห รือ ไม่ ถ้ า ระบบทางเดิน อาหารยัง สามารถท างานได้ต ามปกติ แต่ ผู้ป่ วย
รับประทานอาหารเองได้ไ ม่เพียงพอ หรือ รับประทานได้น้อ ยกว่าร้อยละ 60 ของพลังงานที่ร่างกาย
ต้องการ ต่อเนื่องเป็ นระยะเวลาตัง้ แต่ 7 วันขึน้ ไป แพทย์จะเริม่ พิจารณาให้ผปู้ ่ วยรับประทานอาหารเอง
ร่วมกับอาหารดื่มเสริมทางปาก (Oral Nutrition Supplement; ONS) และถ้าผูป้ ่ วยยังรับประทานอาหาร
ได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ติดต่อกันนานเกินสัปดาห์ หรือมีปัญหาอื่นร่วมด้วยทีท่ าให้ไม่สามารถรับประทาน
อาหารได้เองทางปาก เช่น ปั ญหาการเคีย้ วหรือการกลืนอาหาร แพทย์จะประเมินและพิจารณาให้อาหาร
ทางสายให้อาหาร
ในกรณีท่ผี ู้ป่วยได้รบั อาหารทางปาก หรือดื่มเสริม นักกาหนดอาหารต้องให้ความสาคัญ เรื่อง
รสชาติ กลิน่ สี เนื้อสัมผัสของอาหารทีแ่ นะนา เพือ่ ให้ผปู้ ่ วยยอมรับทีจ่ ะรับประทาน แต่ถา้ หากผูป้ ่ วยต้อง
ได้รบั อาหารผ่ านทางสายให้อาหาร สิง่ ที่ต้องพิจารณา คือ ค่าออสโมลาลิต้ีของอาหารควรอยู่ในช่วง 300 – 400
มิลลิออสโม และความข้นหนืดของอาหาร เป็ นต้น
ขัน้ ตอนที่ 5: การให้แ ผนโภชนบ าบัด ขัน้ ตอนนี้มีว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่อ แก้ไขปั ญ หาที่ได้ว ินิ จ ฉัย ไว้ ซึ่ง
สามารถเลือกใช้วธิ กี ารต่าง ๆ ได้หลากหลายวิธขี ้นึ กับความเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย เช่น การให้
คาแนะนาปรึกษาทางด้านโภชนาการเป็ นรายบุค คล หรือรายกลุ่ม การให้โภชนศึกษา การวางแผน
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เมนูอาหาร หรือ การจัดอาหารให้กบั ผู้ป่วย เป็ นต้น สาหรับในขัน้ ตอนนี้จะประกอบไปด้วยขัน้ ตอนย่อย
2 ขัน้ คือ
5.1 การวางแผน โดยในการวางแผนนัน้ จะต้อ งเน้ นให้ผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลาง และเป็ นผู้ว างแผนด้วย
ตนเองร่วมกับนักกาหนดอาหาร ส่วนนักกาหนดอาหารทาหน้าทีเ่ ป็ นเพียงพี่เลี้ยงที่จะให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง
และปลอดภัย และเสริมพลังให้กบั ผูป้ ่ วย แผนทีด่ จี ะต้องสามารถแก้ไขปั ญหาที่ระบุไว้ได้อย่างตรงจุด มี
แนวทางปฏิบตั ิท่สี ามารถปฏิบตั ิได้จริง และมีการกาหนดเป้ าหมายรวมทัง้ ระยะเวลาที่ชดั เจนในการ
ปฏิบตั ติ วั ให้ได้ตามเป้ าหมายที่ตงั ้ ไว้ นักกาหนดอาหารสามารถใช้หลัก SMART เพื่อช่วยผู้ป่วยในการ
ตัง้ เป้ าหมาย ซึง่ ประกอบด้วย
S: Specific เฉพาะเจาะจง ไม่กว้างจนเกินไป
M: Measurable สามารถวัดผลได้ ไม่ว่าจะวัดเป็ นตัวเลขเชิงปริมาณ หรือวัดในเชิงคุณภาพ
A: Action ต้องระบุแนวทางปฏิบตั ทิ จ่ี ะสามารถทาให้บรรลุเป้ าหมายได้
R: Realistic / R: Reasonable ต้องสามารถทาได้จริง หรือ เป็ นเป้ าหมายทีส่ มเหตุสมผล
T: Timely ต้องมีการกาหนดกรอบระยะเวลาในการปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจน
นอกจากนี้สงิ่ ทีส่ าคัญทีส่ ุด คือ แผนโภชนบาบัดทีด่ คี วรจะสอดคล้องกับวิถชี วี ติ โดยรวมของผูป้ ่ วย
5.2 การนาแผนที่วางไว้ให้ผู้ป่วยนาไปปฏิบตั ิ ซึ่งเปรียบได้กบั การสังยาของแพทย์
่
ดังนัน้ ในขัน้ ตอนนี้
บางครัง้ จึงเรียกว่า “Nutrition prescription” โดยทัวไปแล้
่
วการให้แผนโภชนบาบัดกับผู้ป่วย นักกาหนด
อาหารจะต้องประเมินผูป้ ่ วยจนแน่ใจว่าผู้ป่วยอยู่ในระยะพร้อมที่จะลงมือปฏิบตั ิ (Action phase) เพื่อให้
มันใจว่
่ าแผนโภชนบาบัดจะถูกนาไปปฏิบตั จิ ริง และมีโอกาสประสบความสาเร็จได้ตามเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้
นอกจากนี้แผนโภชนบาบัดควรจะต้องสือ่ สารให้บุคลากรทางการแพทย์อ่นื ๆ ทีร่ ่วมดูแลผูป้ ่ วยทราบด้วย
ตัวอย่างแผนโภชนบาบัดสาหรับผูเ้ ป็ นเบาหวานร่วมกับโรคอ้วน
- เน้นการลดน้าหนักลดให้ได้ มากว่า 5% ของน้าหนักตัวปั จจุบนั ภายใน 3 เดือน
- ลดพลังงานจากอาหาร 500 – 700 กิโลแคลอรีต่อวัน โดยนักกาหนดอาหารร่วมกับผูป้ ่ วยใน
การกาหนดเมนูและปริมาณอาหารในแต่ละวัน (Meal plan)
- อาจจะพิจารณาใช้วธิ ี Meal replacement โดยเลือกใช้อาหารทางการแพทย์สูตรเฉพาะโรค
สาหรับโรคเบาหวาน ทดแทนอาหารปกติ
- ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ อย่างน้อย 3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ ครัง้ ละ 30 – 45 นาที
ขัน้ ตอนที่ 6: การติดตามผล ขัน้ ตอนนี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อวัดผลการปฏิบตั ิตวั ตามแผน โดยเป็ นการ
ติดตามผลเพือ่ ดูว่าผูป้ ่ วยสามารถปฏิบตั ติ ามแผนทีว่ างไว้ได้บรรลุตามเป้ าหมายหรือไม่
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ถ้าผูป้ ่ วยสามารถปฏิบตั ติ ามได้อย่างดีมคี วามก้าวหน้าในแนวทางทีด่ ขี น้ึ นักกาหนดอาหารควรมี
การสรุปประเด็นทีผ่ ปู้ ่ วยทาได้สาเร็จตามเป้ าหมาย ให้กาลังใจ เสริมพลังให้ผปู้ ่ วยสามารถทีจ่ ะปฏิบตั ติ วั
ต่อไปให้เป็ นพฤติกรรมที่ถาวร หรือให้อยู่ในช่วงยังยื
่ น (Maintenance phase) ในขณะเดียวกันก็ให้ทา
การประเมินภาวะโภชนาการซ้าอีกครัง้ (Re-Nutrition assessment) เพื่อค้นหาปั ญหาด้านโภชนาการ
โดยอาจจะเป็ นปั ญหาเดิมทีจ่ ะปรับเป้ าหมายให้เพิม่ ขึน้ หรืออาจจะเป็ นปั ญหาใหม่ทป่ี ระเมินพบเพิม่ เติม
สาหรับในกรณีทผ่ี ปู้ ่ วยทีย่ งั ไม่สามารถปฏิบตั ติ วั ได้บรรลุตามเป้ าหมายได้นัน้ นักกาหนดอาหารมีหน้าที่
ช่ ว ยผู้ป่ วยค้น หาว่ า มีปั ญ หาอุ ป สรรคใดบ้า งที่อ าจจะขัด ขวางท าให้ผู้ป่ วยไม่ ส ามารถบรรลุ ไ ด้ต าม
เป้ าหมายที่วางไว้ และหาทางแก้ไขร่วมกับผู้ป่วย โดยต้องให้ผู้ป่วยเป็ นหลักในกระบวนการค้นหาวิธี
ทางแก้ไขปั ญหาด้วยตนเอง โดยนักกาหนดอาหารทาหน้าทีเ่ ป็ นผูร้ บั ฟั งทีด่ ี และคอยแนะนาในสิง่ ทีผ่ ู้ป่วย
ต้องการทราบเพิม่ เติม เพื่อทีจ่ ะช่วยให้ไปถึงเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้ โดยส่วนใหญ่การติดตามประเมินผลการ
ปฏิบตั ินัน้ ไม่สามารถใช้เพียงตัวชี้วดั เดียวเพื่อวัดความสาเร็จของการปฏิบตั ิตามแผนโภชนบาบัดได้
ดังนัน้ แนะนาให้ตงั ้ เป้ าหมายหลัก และเป้ าหมายรองไว้ เพื่อจะได้พจิ ารณาความสาเร็จได้จากหลาย
ตัวชี้วดั ร่วมกัน ซึ่งในบางครัง้ ผู้ป่วยอาจจะยังไม่ส ามารถบรรลุเ ป้ าหมายหลักได้ แต่สามารถท าตาม
เป้ าหมายรองได้สาเร็จก็ถอื ว่าผูป้ ่ วยมีความก้าวหน้าในทางที่ดขี ้นึ ซึ่งในจุดนี้นักกาหนดอาหารสามารถ
นามาสื่อสารกับผูป้ ่ วย เพื่อให้ผปู้ ่ วยทราบถึงความก้าวหน้า และเป็ นกาลังใจให้ปฏิบตั ติ วั ต่อไปจนบรรลุ
เป้ าหมายหลักได้ในทีส่ ุด
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Obesity Paradox
นพ. ธนน คงเจริ ญสมบัติ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย
Abstract
ภาวะอ้วนเพิม่ ความเสีย่ งต่อการเป็ นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ และเพิม่
ความเสี่ย งต่ อ มะเร็ ง หลายชนิ ด การศึ ก ษาทางระบาดวิท ยาในอดีต พบว่ า อัต ราการเสีย ชีว ิต มี
ความสัมพันธ์ก ับดัชนี มวลกายในลัก ษณะ U-shape โดยอัต ราการเสีย ชีว ิต จะต่ า สุ ด ที่ด ัช นีมวลกาย
ประมาณ 25 กก./ตร.ม. และจะเพิม่ ขึน้ ทัง้ ในทัง้ ผูท้ ่มี ดี ชั นีมวลกายมากกว่า 25 กก./ตร.ม. และน้อยกว่า
25 กก./ตร.ม. แต่ในช่วง 2 ทศวรรษทีผ่ ่านมาการศึกษาในผูส้ งู อายุ และผูท้ ม่ี ภี าวะเจ็บป่ วยเรือ้ รังเช่นโรค
หลอดเลือดหัวใจ โรคไต โรคมะเร็ง โรคสมองเสื่อม พบว่าผูท้ ด่ี ชั นีมวลกายมากกว่าปกติกลับมีอตั ราการ
เสียชีวติ ลดลง ซึ่งขัดแย้งกับองค์ความรู้และการศึกษาวิจยั ในอดีต จึงเรียกปรากฏการณ์ ดงั กล่ าวว่ า
obesity paradox สาเหตุทท่ี ่าให้เกิดปรากฏการณ์ดงั กล่าวได้มผี สู้ นใจศึกษาและน่าเสนอไว้หลายทฤษฎี
เช่น ความคลาดเคลื่อนในการวินิจฉัยโรคอ้วนจากการใช้ดชั นีมวลกายเป็ นเกณฑ์ ซี่งไม่สามารถแยกได้
ว่าดัชนีมวลกายทีส่ ูงนัน้ เป็ นกล้ามเนื้อหรือเป็ นไขมัน , กายวิภาคทีแ่ ตกต่างกันของผูป้ ่ วยทีอ่ ว้ นกับผูป้ ่ วย
ดัชนีมวลกายปกติ, การกระจายตัวของไขมันภายในร่างกาย รวมไปถึงกลไกทางชีวเคมีของเนื้อเยื่อ
ไขมัน
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Nutrition for Runners : Challenges and Considerations
กฤษฎี โพธิ ทตั , MPH, RD, CDT
Participating in sport, such as running or any other physical activity, can be a healthy
strategy to improve physical and mental health as well as having social connections, general fun
and enjoyment. The challenges of running long distances can also build self- esteem. Running
events in Thailand of all distances including ultra- distances ( 50km and up) have gained much
popularity, as evidenced by sell-out registrations.
It is no surprise that the advancements of gps watch technologies and applications make
it easy to track running distances, speed, elevation gain, cadence, steps, locations, and then
share the information with others, as well as joining running groups, receiving training and nutrition
information online. It is known in the running community that being at “race-weight” or at a lowerend of the weight range as well as having a certain body fat percentage can help with running
performance if done in a healthy manner. However, it is also no surprise that we live in a culture
where thinness is praised, making it more challenging for recreational runners to maintain the
demanding training load while focusing on reducing weight and body composition. Popular diets
such as keto, low carb, paleo, intermittent fasting, plant-based, vegan, restrictive calorie-counting
are also adopted by runners, either from the encouragement from the coach or by personal choice
to manipulate weight. Recreational runners may start running as a form of physical activity for
enjoyment, but can easily fall into “training” like an athlete and “fueling” for personal best times,
to go father, run longer, get stronger, leaner, and may find themselves with more stressed and
compromised health. There are clear evidence showing inadequate energy and nutrient intake
affects the body’ s ability to function well and adversely affects physical performance. ( 1- 6)
Focusing so much on weight and body composition with restrictive eating is also a risk factor for
developing eating disorders in vulnerable population. (7-8)
Calculating energy balance has practical limitations when utilized within the exercise nutrition
and physiology context. Rather, the measurement of Energy Availability (EA) has become a more
commonplace and used in athletes. EA is defined as Energy Intake (EI) minus Exercise Energy
Expenditure (EEE) divided by lean body mass (LBM). EA = (EI – EE)/LBM. Low EA is defined as < 30
kcal/kg LBM/day, which is the mismatched between athlete’s intake and the energy expended in
exercise, with or without disordered eating, leaving inadequate energy to support the bodily functions
required to maintain optimal health and performance. (1-3)
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The International Olympic Committee (IOC) had first published a consensus statement in
2014 “ Beyond the Female Triad: Relative Energy Deficiency in Sport ( RED- S) ” , which has
expanded the health consequences of inadequate energy intake to males and the effects on
sports performance. Inadequate energy intake relative to energy expenditure among exercising
individuals contributes to low EA, which underpins the concept of RED-S. The syndrome of REDS refers to: “impaired physiological functioning caused by relative energy deficiency, and includes
but is not limited to impairments of metabolic rate, menstrual function, bone health, immunity,
protein synthesis, and cardiovascular health.” 1
While it is not always obvious from assessing weight and body composition if an active
individual is at risk for developing eating disorders, disordered eating, and low EA, healthcare
providers can play a role in prevention by becoming aware of signs and symptoms of eating
disorders, RED-S with conversations, screening strategies, screenings tools such as EAT-26 and
SCOFF. Encourage active individuals to have consistent meal timings throughout the day,
incorporating all food groups, eating more or supplementing when training volume goes up,
shifting the focus from numbers on the scale to listening to and understanding their bodies are
evidence based strategies to help runners have optimal health while performing their best.
References
1. Mountjoy M, Sundgot- Borgen J, Burke, L, et al. International Olympic Committee ( IOC)
Consensus Statement on Relative Energy Deficiency in Sport (RED-S): 2018 Update. Int
J Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 2018; 28:1-19.
2. Longue DM, Madigan SM, Melin AK, et al. Low Energy Availability in Athletes 2020: An
Updated Narrative Review of Prevalence, Risk, Within-Day Energy Balance, Knowledge,
and Impact on Sports Performance. Nutrients, 2020; 12:835.
3. Melin AK, Heikura IA, Tenforde A, et al. Energy Availability in Athletics: Health,
Performance, and Physique. Int J of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 2019;
29:152-164
4. Fahrenholtz IL, Bernardot D, Sjodin A, et al. Within- Day Energy Deficiency and
Reproductive Function in Female Endurance Athletes. Scandinavian J of Medicine and
Science in Sports, May 2017
5. Thomas DT, Erdman KA, Burke LM, Position of The Academy of Nutrition and Dietetics,
Dietitians of Canada, and the American College of Sports Medicine: Nutrition and Athletic
Performance. J of the American Academy of Nutrition and Dietetics 2016; 116(3): 501528
70 Vol. 40, No. 1-3 January-December 2020

Journal of Thai Dietetic Association

6. Melin AK, Tornberg AB, Skouby S. Low-Energy Density and High Fiber Intake are Dietary
Concerns in Female Endurance Athletes. Scandinavian J of Medicine and Science in
Sports; 2015; 26(9)
7. Greenleaf C, Petrie TA, Carter J. et al. Female Collegiate Athletes: Prevalence of Eating
Disorders and Disordered Eating Behavior. J of Am College Health. 2009; 57( 5) : 489496.
8. Joy E, Kussman A, Nattiv A. 2016 Update on Eating Disorders in Athletes: A
Comprehensive Narrative Review With a Focus On Clinical Assessment and
Management. Br J Sports Med; 2016; 50:154-162.

ปีที่ 40 ฉบับที่ 1-3 มกราคม-ธันวาคม 2563

วารสารสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย 71

มาตรฐานสมรรถนะนักกาหนดอาหารวิ ชาชีพ
ผศ.ดร. ชนิ ดา ปโชติ การและ ผศ.ดร. สุนาฏ เตชางาม
สมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้ าเจ้าอยู่หวั มี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยทีเ่ ป็ นการสมควรกําหนดให้สาขาการกําหนดอาหาร
เป็ นสาขาการประกอบโรคศิ ล ปะ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการประกอบโรคศิ ล ปะ ประกาศ ใน
ราชกิจจานุ เ บกษาลงวันที่ 23 มิถุ นายน 2563. ตามมาตรา 3 ในพระราชกฤษฎีกานี้ “การกําหนด
อาหาร” หมายความว่ า การกระทํา หรือ มุ่ ง หมายจะกระทําต่ อ มนุ ษ ย์เ กี่ยวกับ การวินิจฉัย ปั ญหา
โภชนาการโดยประเมินภาวะโภชนาการของผู้ ป่วย วิเคราะห์และวางแผนการให้ โภชนบําบัด การให้
คําปรึกษา ติดตาม ประเมินผล ส่งเสริม และฟื้ นฟูภาวะโภชนาการ และ การดัดแปลงอาหารเฉพาะ
โรคให้เป็ นไปตามแผนการรักษาเพือ่ ให้เหมาะสมกับโรคและภาวะโภชนาการ ทัง้ นี้ ไม่หมายความรวมถึง
การปรุ ง และการประกอบอาหารสํ า หรับ การให้ บ ริก ารผู้ ป่ วยตามปกติ ในสถานพยาบาล ดัง นั ้น
การบูรณาการองค์ความรูเ้ กี่ยวกับกฎหมายและข้อกําหนดมาตรฐานสมรรถนะนักกําหนดอาหารวิชาชีพ
จึงมีความจําเป็ นอย่างยิง่ ในการดูแลผู้ป่วยและประชาชนให้ได้รบั การบริการด้านอาหาร/โภชนาการ/
โภชนบําบัดและการกําหนดอาหารอาหารอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
สืบ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิช าการสมาคมนัก กํ า หนดอาหารแห่ ง ประเทศไทยประจํ า ปี 2550
ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2550 เรื่อง “เส้นทางสูก่ ารรับรองนักกําหนดอาหารวิชาชีพ” เพือ่ ให้สมาชิก
ทุกคน (นักกําหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร ในโรงพยาบาล) ที่มปี ระสบการณ์การทํางานด้าน
อาหาร/โภชนาการ/โภชนบําบัดและการกําหนดอาหารอาหารในโรงพยาบาลได้มโี อกาสก้าวเข้าสู่การขึน้
ทะเบียนเป็ นวิชาชีพในอนาคต สมาคมฯจึงได้รเิ ริม่ จัดการสอบการรับรองเป็ นนักกําหนดอาหารวิชาชีพ
(กอ.ช) / Certified Dietitian of Thailand (CDT) เพื่อรับรองความรู้ ความสามารถของนักกําหนดอาหาร
ในการปฏิบตั งิ านโดยวิชาและคะแนนทีส่ อบสําหรับการรับรองเป็ นนักกําหนดอาหารวิชาชีพแบ่งเป็ น
ก. องค์ความรูด้ า้ นโภชนบําบัดทางการแพทย์ (Medical Nutrition Therapy)
และการให้คาํ ปรึกษา (Diet Counseling) ร้อยละ 30
ข. องค์ความรูด้ า้ นโภชนาการพืน้ ฐาน (Basic Nutrition) ร้อยละ 25
ค. องค์ความรูด้ า้ นการบริหารจัดการงานโภชนาการ(Food Service Management)
ร้อยละ 30
ง. องค์ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์การอาหาร (Food Sciences) ร้อยละ 10
จ. องค์ความรูด้ า้ นการวิจยั (Nutrition and Dietetics Research) ร้อยละ 5
เกณฑ์การตัดสิน ต้องผ่านการสอบ โดยได้คะแนนร้อยละ 60 ของคะแนนรวมทัง้ 5 องค์ความรู้
และต้องต่ออายุใบรับรองทุกๆ 5 ปี โดยต้องมีการศึกษาต่อเนื่องและเข้ารับการอบรมการต่ออายุ
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นอกจากนี้สมาคมฯ ได้กําหนดสมรรถนะการทํางานของนักกําหนดอาหารเกี่ยวกับด้านโภชนบริการ
(Food services) และด้านโภชนบําบัดทางการแพทย์และการกําหนดอาหาร (Medical Nutrition
Therapy)/โภชนคลินิก (Clinic) ตามรายละเอียดดังนี้
ก. สมรรถนะของการทํางานของนักกําหนดอาหารด้านโภชนบริการ (Food services)
1. การกําหนดโครงสร้างและภาระงานในความรับผิดชอบของฝ่ ายโภชนาการ
2. การดําเนินการจัดซือ้ ตรวจรับเบิก-จ่าย และจัดเก็บอาหาร
3. การเตรียมและการควบคุมผลิตอาหาร
4. การรับคําสัง่ คํานวณ และดัดแปลงอาหารเฉพาะโรค
5. การจัดการตรวจความถูกต้อง และการบริการอาหารผูป้ ่ วย
6. การกําหนด และควบคุมงบประมาณค่าอาหาร
ข. สมรรถนะการทํางานของนักกําหนดอาหารด้านคลินิก (Clinic)แบ่งออกเป็ น 6 ด้านด้วยกัน
ประกอบด้วย
1. สมรรถนะในการเป็ นวิชาชีพนักกําหนดอาหาร
1.1 การมีจริยธรรมในวิชาชีพ
1.2 การปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานงานโภชนาการในโรงพยาบาล
1.3 ความสามารถในการบริหารจัดการเวลาและการจัดการองค์กร
1.4 การเป็ นผูน้ ําและการมีความคิดริเริม่
1.5 ความสามารถในการพัฒนาตัวเอง
2. สมรรถนะในการประเมินสภาวะโภชนาการ
2.1 การซักประวัตไิ ด้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2.2 มีความรูใ้ นด้านชีวเคมี สรีรวิทยาและสภาวะของโรคต่างๆ
2.3 มีความรูใ้ นด้านโภชบําบัดทางการแพทย์
2.4 มีความรูใ้ นการประเมินการบริโภคอาหาร
2.5 มีความสามารถในการคัดกรองด้านโภชนาการ
2.6 มีความรูค้ วามสามารถในการวิเคราะห์และวินิจฉัยข้อมูลด้านโภชนาการ
2.7 มีความรูค้ วามสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการทาง
โภชนาการ
3. สมรรถนะในการวางแผนการให้โภชนาการ/โภชนบําบัดและการกําหนดอาหารอาหาร
3.1 ความรูค้ วามสามารถในการคิดสูตรอาหารต่าง ๆ
3.2 การเตรียมการวางแผนการให้ความรูแ้ ละคําปรึกษาด้าน
โภชนาการ/โภชนบําบัดอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
3.3 ความสามารถในการทํางานร่วมกับวิชาชีพอื่นในการวางแผนการ
ให้โภชนาการ/โภชนบําบัด
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4. สมรรถนะในการดําเนินการด้านโภชนาการ/ โภชนบําบัดและการกําหนดอาหาร
4.1 ความสามารถในการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในการดําเนินการได้
อย่างมีระบบ
4.2 ความสามารถในการดําเนินการให้คาํ แนะนําและปรึกษาด้านโภชนาการ/
โภชนบําบัดให้เหมาะสม และให้สอดคล้องกับวิถกี ารดําเนินชีวติ ของผูป้ ่ วย
4.3 ความสามารถในการดําเนินการให้เป็ นไปตามแผน
4.4 ความสามารถในการติดตาม และปรับแผนให้เหมาะสม
5. สมรรถนะในการประเมินการให้คาํ แนะนําและปรึกษาด้านโภชนาการ/โภชนบําบัด
และการกําหนดอาหาร
5.1 ความสามารถในการประเมินวัตถุประสงค์ การดําเนินการและผลสัมฤทธิ ์
5.2 ความสามารถในการประเมินความรู้ ความเข้าใจและความร่วมมือของ
ผูป้ ่ วยแต่ละคนได้
5.3 ความสามารถในการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและการจัด
การสถานการณ์นัน้
5.4 ความสามารถในการติดตามการให้โภชนาการและโภชนบําบัดและ
การกําหนดอาหารอย่างต่อเนื่อง
6. สมรรถนะในการสือ่ สาร
6.1 มีกลยุทธิในการให้
์
คาํ แนะนําและปรึกษาด้านโภชนาการ/โภชนบําบัด
6.2 ความสามารถในการใช้สอ่ื การสอนทีเ่ หมาะสมและอย่างมีประสิทธิภาพ
6.3 ความสามารถในการสือ่ ความหมายได้อย่างชัดเจน และถูกต้อง
6.4 ความสามารถในการสอนให้ผปู้ ่ วยเข้าใจและสามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้
6.5 การเขียน SOAP, PES, ADIME อย่างถูกต้อง
6.6 ความสามารถในการสือ่ สารกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.7 ความสามารถในการเผยแพร่ความรูด้ า้ นอาหาร โภชนาการ และโภชนบําบัด
แก่ผปู้ ่ วย ประชาชนทัวไป
่ ตลอดจนนักศึกษา
สมาพันธ์สมาคมการกําหนดอาหารระหว่างประเทศ (The International Confederation of Dietetic
Associations; ICDA) ได้กําหนดมาตรฐานสมรรถนะสําหรับผูท้ จ่ี ะเข้าสูว่ ชิ าชีพนักกําหนดอาหารและ
กรอบในการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ การทํางานไว้ดงั นี้
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ข้อกาหนดสมรรถนะวิ ชาชีพขัน้ ตา่ สาหรับการเข้าสู่วิชาชีพนักกาหนดอาหาร (ICDA)
1.1 กระบวนการดูแลด้านอาหาร/โภชนาการ/โภชนบาบัดและการกาหนดอาหารอาหาร
สมรรถนะวิ ชาชีพ
วัตถุประสงค์เชิ งพฤติ กรรม
ตัวอย่างพฤติ กรรม
นักกาหนดอาหาร
หรือผลการเรียนรู้
หรือผลการเรียนรู้
1.1
กระบวนการดูแลด้าน
ก. สามารถระบุประเมินและ
ก. สามารถบันทึก
อาหาร/โภชนาการ/โภชน พัฒนาเป้ าหมายสําหรับปั ญหาที่ เอกสาร/สือ่ สารแผนการ
บําบัดและการกําหนด
เกีย่ วข้องด้าน อาหาร/
ดูแลด้านอาหาร/
อาหารอาหารแก่บุคคล/
โภชนาการ/โภชนบําบัดและการ โภชนาการ/โภชนบําบัด
กลุ่มชุมชนหรือประชากร กําหนดอาหารกับบุคคล/กลุ่ม
และการกําหนดอาหาร
ชุมชน/ประชากร
อาหารสําหรับกรณี
ข. พัฒนาและดําเนินการตาม
จําลองและ / หรือกรณี
แผนการและติดตามประเมินผล จริง
ลัพธ์ บันทึกและรายงานเกี่ยวกับ ข. แสดงหลักฐานเชิง
แผนนัน้ ให้สหสาขาวิชาชีพทราบ ประจักษ์กบั บุคคล /
กลุ่ม / ประชากรทีแ่ สดง
ให้เห็นถึงการปรับปรุง
การดําเนินการตามแผน
ค. เขียนรายงาน
การศึกษารายบุคคล/
กลุ่ม / โครงการชุมชนที่
แสดงให้เห็นถึงการ
ประเมินความต้องการ
ตามแผนและการ
นําไปใช้
1.2
มีสว่ นร่วมในการทํางาน
ก. ทํางานร่วมกันในทีมและ
ก. เอกสารหลักฐานการ
ร่วมกันตามแนวปฏิบตั ใิ น สหสาขาวิชาชีพเในการให้
มีสว่ นร่วมในกิจกรรม
การให้บริการด้านอาหาร/ คําปรึกษาและคําแนะนํา
ระหว่างสหสาขาวิชาชีพ
โภชนาการ/โภชนบําบัด
ข. ประชุมร่วมกันเพือ่ ปรับปรุง
เพือ่ ปรับปรุงการดูแล
และการกําหนดอาหาร
การดูแลการให้บริการด้าน
ข. การบันทึกการบริหาร
อาหารทีม่ คี ุณภาพและ
อาหาร/โภชนาการ/โภชนบําบัด จัดการ/แฟ้ มสะสม
คุม้ ค่าเพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์
และการกําหนดอาหาร
ผลงานรายกรณีหรือ
ด้านสุขภาพทีด่ แี ก่ผปู้ ่ วย/ ค. ดําเนินการวิเคราะห์ตน้ ทุนและ กิจกรรมทีส่ ง่ ผลให้การ
ประชาชน
ผลลัพธ์
ดูแลดีขน้ึ

76 Vol. 40, No. 1-3 January-December 2020

Journal of Thai Dietetic Association

1.3

1.4

ค. การบริหารจัดการ
อาหารตาม
มาตรฐาน ค้นหาวิธใี ช้
เวลาและทรัพยากรอย่าง
คุม้ ค่ามากขึน้ พร้อม
หลักฐานต้นทุน ผลลัพธ์
การประเมินตนเองในการ จัดทําแผนการปรับปรุงตนเองใน ก. นําข้อเสนอแนะจาก
ปฏิบตั งิ านด้านอาหาร/
การปฏิบตั งิ านให้ได้ตามแนวทาง หัวหน้างานเพือ่ น
โภชนาการ/โภชนบําบัด
ปฏิบตั วิ ชิ าชีพ
ร่วมงานและผูท้ ร่ี บั
และการกําหนดอาหาร
บริการมาปรับปรุงการ
ปฏิบตั งิ าน
ข. แสดงให้เห็นว่าการ
ประเมินสมรรถนะการ
ปฏิบตั งิ านอย่างเป็ น
ระบบและต่อเนื่องส่งผล
ให้เกิดการเรียนรูต้ ลอด
ชีวติ
ทํางานอย่างเป็ นอิสระและ ก. ยอมรับความรับผิดชอบ
ก. แสดงข้อตกลงและ
ร่วมมือกันเพือ่ บูรณาการ ความรู้ ความสารถของตนเอง
ปฏิบตั ติ ามนโยบาย
ดูแลด้าน อาหาร/
ข. การมีสว่ นช่วยในการตัดสินใจ ขัน้ ตอนและจรรยาบรรณ
โภชนาการ/โภชนบําบัด
ของทีมและยอมรับการตัดสินใจ วิชาชีพผ่านการบันทึก
และการกําหนดอาหาร
ของผูอ้ ่นื
ในเอกสาร
ตามแนวทางปฏิบตั ิ
ค. การยอมรับในความรู้
ข. รายงานข้อจํากัด
ความสามารถของตนเองและ
ความรูแ้ ละทักษะของ
การศึกษาและอบรมอย่างต่อเนื่อง ตัวเองและการส่งต่อไป
ยังผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ี
ความสามารถอื่น ๆ
ค. แสดงให้เห็นถึงการใช้
แนวทางปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ุด
ตามนโยบายเพือ่ การ
บริการทีป่ ลอดภัยและ
เป็ นมืออาชีพ
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1.5

เคารพในสังคมวัฒนธรรม ก. รับรูถ้ งึ อิทธิพลทางสังคม
ศาสนานิเวศวิทยาทีเ่ ป็ น วัฒนธรรมท้องถิน่ และศาสนาทีม่ ี
เอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล ต่อการเลือก การจัดเตรียมอาหาร
และด้านการวางแผนกระบวนการ
ดูแลด้านอาหาร/โภชนาการ/
โภชนบําบัดและการกําหนด
อาหาร
ข. ใช้วธิ กี ารแบบองค์รวมในการ
ดูแลโดยมีผปู้ ่ วย/ประชาชนเป็ น
ศูนย์กลางในการพัฒนา

ก.คํานึงถึงสถานการณ์
ทางสังคมและวัฒนธรรม
ทีห่ ลากหลาย
ความสามารถและ
ทรัพยากรเมื่อวาง
แผนการดูแลหรือการ
ให้บริการ
ข. ทํางานตามหลักการ
ของการปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่เลือก
ปฏิบตั โิ ดยมีผรู้ บั บริการ
เป็ นศูนย์กลาง
ค. นําเสนอผลงานที่
แสดงถึงการดูแลโดยมี
ผูร้ บั บริการเป็ น
ศูนย์กลาง

2.0 การปฏิ บตั ิ ตามหลักฐานเชิ งประจักษ์และการประยุกต์ใช้การวิ จยั
สมรรถนะวิ ชาชีพ
วัตถุประสงค์เชิ งพฤติ กรรม
นักกาหนดอาหาร
หรือผลการเรียนรู้
2.1
ค้นหา แปลผลและ
ก. สามารถแสดงทักษะในการ
ประยุกต์ใช้สงิ่ ทีค่ น้ พบด้าน ค้นหาวรรณกรรมทาง
วิทยาศาสตร์อาหาร/
วิทยาศาสตร์และข้อมูลอื่นๆ ที่
โภชนาการ/โภชนบําบัดและ เกีย่ วข้อง
การกําหนดอาหารรวมทัง้
ข. สามารถตีความ วิเคราะห์
ด้านสังคมและพฤติกรรม
สังเคราะห์ และประเมิน
อย่างเป็ นระบบ
ผลการวิจยั และการนําไปใช้ใน
การปฏิบตั อิ ย่างมีวจิ ารณญาณ

2.2

ตัวอย่างพฤติ กรรม
หรือผลการเรียนรู้
ก. เขียนรายงานตาม
หลักฐานเชิงประจักษ์ใน
การดูแล เช่นSOAP,
PES, ADIME เป็ นต้น
ข. การบันทึกทีแ่ สดงให้
เห็นแผนการดูแลและ
แนวทางปฏิบตั ทิ ม่ี กี ารใช้
ทักษะการแก้ปัญหา
อย่างเป็ นเหตุเป็ นผลโดย
อาศัยหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์
มีสว่ นร่วมในโคงการวิจยั
ก. มีสว่ นร่วมในโครงการวิจยั
ก. รายงานโครงการวิจยั
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ หรือการประเมินผลหรือ
การพัฒนาการใช้ระบบ
ปฏิบตั งิ านด้านอาหาร/
การตรวจสอบภายใน
เพือ่ จัดการข้อมูลและ
โภชนาการ/โภชนบําบัดและ ข. ใช้หลักการออกแบบการวิจยั ระบบสารสนเทศเพือ่
การกําหนดอาหาร
การจัดการข้อมูลการวิเคราะห์
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และการแปลผลมาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบตั งิ าน

เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ าน
ข. เขียนรายงานหรือเก็บ
แฟ้ มสะสมผลงานเพือ่
แสดงให้เห็นการใช้
หลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์อย่างเป็ น
ระบบทีน่ ําไปสูก่ าร
เปลีย่ นแปลงแนวทาง
ปฏิบตั ขิ องตนเอง
2.3
ประยุกต์ใช้งานวิจยั ด้าน
ก.สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ ก. บันทึกแผนการดูแล
วิทยาศาสตร์การอาหาร
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับปั ญหาที่
แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน
โภชนาการและการกําหนด ระบุและเสนอแนวทางแก้ไข
ว่ามีการใช้หลักฐานเชิง
อาหารเพือ่ แก้ปัญหา
ตามหลักฐานเชิงประจักษ์
ประจักษ์ในการการ
ข.สามารถอภิปราย
ตัดสินใจในการจัดลําดับ
กระบวนการวิจยั และนําผล
ความสําคัญของปั ญหา
การศึกษามาประยุกต์ใช้
กระบวนการดูแลและ
การบันทึกว่าปั ญหา
ได้รบั การแก้ไขและแนว
ทางแก้ไขอย่างไร
ข. การนําเสนอและ
อภิปรายการผลงานวิจยั
3.0 การประกันคุณภาพของการปฏิ บตั ิ งาน
สมรรถนะวิ ชาชีพ
วัตถุประสงค์เชิ งพฤติ กรรม
ตัวอย่างพฤติ กรรม
นักกาหนดอาหาร
หรือผลการเรียนรู้
หรือผลการเรียนรู้
3.1
ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านผ่าน ก. ใช้มาตรฐานและแนวทาง
ก. ค้นหาและสรุป
การประเมินผลอย่าง
ปฏิบตั ิ เพือ่ ประเมินการปฏิบตั ิ มาตรฐานและแนวทาง
ต่อเนื่องอย่างเป็ นระบบและ อย่างเป็ นระบบและมีสว่ นร่วม ปฏิบตั ทิ ใ่ี ช้สําหรับการ
มีการบันทึกกิจกรรมทัง้ หมด ในขัน้ ตอนการตรวจประเมิน
ประกันคุณภาพ
ทีช่ ดั เจน
ข. รวบรวมข้อมูลและทบทวน ข. ใช้ระบบทีเ่ ป็ น
แผนเพือ่ ให้เกิดการปรับปรุง
มาตรฐานในการ
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ตรวจสอบแบบ 360
ค. นําเทคโนโลยีมาใช้ในการ
องศา
ประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
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3.2

บทบาทความเป็ นผูน้ ําด้าน
การศึกษาและการให้
คําปรึกษา
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ก. มีสว่ นร่วมในการนิเทศการ
สอน การฝึกงานกับนักศึกษา
และการให้คาํ แนะนําและ
ปรึกษากับเพือ่ นร่วมงาน
ข. มีทกั ษะความเป็ นผูน้ ําใน
บทบาททีห่ ลากหลายทัง้ ทีเ่ ป็ น
ทางการและไม่เป็ นทางการ

ค. จัดทําเอกสารวิธกี าร
ประเมินการให้บริการ
ทีส่ ามารถตรวจสอบได้
ง. จัดทําแผนปรับปรุง
คุณภาพทีเ่ กี่ยวข้องกับผู้
มีสว่ นได้สว่ นเสีย
จ. อธิบายถึงวิธกี าร
บันทึกสุขภาพด้วย
อิเล็กทรอนิกส์และระบบ
การจัดการอื่น ๆ เพือ่ นํา
ข้อมูลมาใช้เพือ่
วัตถุประสงค์ดา้ น
คุณภาพและอย่างมี
ความรับผิดชอบในการ
รักษาความลับของ
ผูใ้ ช้บริการ
ฉ. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ ป้ อน
ข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้สาํ หรับ
การวิเคราะห์ในอนาคต
ก. เมื่อทํางานร่วมกับ
ผูอ้ ่นื จะรักษาขอบเขต
บทบาทและความ
รับผิดชอบของวิชาชีพ
ข. มีสว่ นร่วมในการ
เรียนรูโ้ ดยมีผลลัพธ์ทต่ี ก
ลงกันอย่างชัดเจน
ค. สร้างความไว้วางใจ
และความมันใจใน
่
บทบาทผูน้ ําของตนเอง
และส่งเสริมให้ผอู้ ่นื เห็น
คุณค่าในความสามารถ
และการมีสว่ นร่วมของ
กันและกัน
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3.3

การยอมรับความรับผิดชอบ
และความมันใจว่
่ าการ
ปฏิบตั งิ านเป็ นไปตาม
ข้อกําหนดทางกฎหมาย

ก. ปฏิบตั งิ านในวิชาชีพที่
ก. ให้คาํ อธิบายและ
สอดคล้องกับกฎหมายปั จจุบนั ที่ แสดงให้เห็นว่ากฎหมาย
บังคับใช้
ปั จจุบนั ถูกนํามาใช้ให้
ข. สร้างสภาพแวดล้อมที่
สอดคล้องในการ
ปลอดภัยสําหรับการปฏิบตั งิ าน ปฏิบตั งิ านอย่างไร
ซึง่ ช่วยลดความเสีย่ งรวมทัง้
ข. แสดงให้เห็นถึงการ
คํานึงถึงสิทธิมนุษยชน
สร้างสภาพแวดล้อมที่
ค. รักษาความรูเ้ กีย่ วกับ
ปลอดภัยได้อย่างไร
แนวทางปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ุดใน
ค. บทบาททีแ่ สดงความ
ปั จจุบนั และตามนโยบายอย่าง ห่วงใยต่อสิทธิมนุษยชน
ต่อเนื่อง
4.0 การสื่อสาร การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างผู้รบั บริ การและผู้ที่เกี่ยวข้อง
สมรรถนะวิ ชาชีพ
วัตถุประสงค์เชิ งพฤติ กรรม ตัวอย่างพฤติ กรรม
นักกาหนดอาหาร
หรือผลการเรียนรู้
หรือผลการเรียนรู้
4.1
สือ่ สารโดยใช้หลายวิธอี ย่าง ก. ใช้รปู แบบการสือ่ สารหลาย ก. ปรับรูปแบบการ
มีประสิทธิภาพและความ
วิธเี พือ่ ตอบสนองความต้องการ สือ่ สารให้หมาะสมกับ
รับผิดชอบ
ของผูร้ บั บริการและผูท้ ่ี
ความต้องการและระดับ
เกีย่ วข้อง
ความเข้าใจของแต่ละ
ข. เขียนและพูดอย่างชัดเจน
บุคคลหรือกลุ่ม
กระชับและเป็ นมืออาชีพโดยใช้ ข. พัฒนาสือ่ การสอน
คําศัพท์ทางวิชาชีพ
สําหรับผูใ้ ช้ทม่ี คี วาม
สามารถทีแ่ ตกต่างกัน
ค. นําเสนอ อภิปรายและ
ตรวจสอบรูปแบบการ
สือ่ สารและภาษาของสือ่
สิง่ พิมพ์หรือสือ่ อื่น ๆ
4.2
แสดงให้เห็นถึงทักษะการ
สามารถสร้างความไว้วางใจและ ก. ดําเนินการแก้ไข
สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง มีมนุษยสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อ
ปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ แบบตัว
บุคคลอย่างมืออาชีพและ
ผูร้ บั บริการและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ต่อตัวเพือ่ ฟื้ นฟูสาย
ความรับผิดชอบ
สัมพันธ์และความเข้าใจ
ข. เคารพความคิดเห็น
ของหัวหน้างาน / เพือ่ น
ร่วมงานและผูท้ เ่ี กี่ยวข้อง
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สร้างความไว้วางใจและ
สายสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อกัน
4.3
สร้างความร่วมมือระหว่าง สามารถใช้ความร่วมมือระหว่าง การพบปะ อภิปรายและ
เครือข่ายด้าน อาหาร
เครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ การแก้ปัญหาร่วมกัน
โภชนาการ/โภชนบําบัดและ
อย่างมืออาชีพระหว่าง
การกําหนดอาหาร
เครือข่ายเพือ่ ให้การดูแล
ด้าน อาหารโภชนาการ/
โภชนบําบัดและการ
กําหนดอาหารเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
5.0 ความรู้ที่จาเป็ นสาหรับนักกาหนดอาหารวิ ชาชีพ
สมรรถนะวิ ชาชีพ
วัตถุประสงค์เชิ งพฤติ กรรม
ตัวอย่างพฤติ กรรม
นักกาหนดอาหาร
หรือผลการเรียนรู้
หรือผลการเรียนรู้
5.1
บูรณาการองค์ความรู้
สามารถใช้องค์ความรูท้ ท่ี นั สมัย
ก. เขียนแผนการดูแล/
ด้านอาหาร/โภชนาการ/ ด้านอาหารโภชนาการและโภชน รายงานกรณีศกึ ษา/
โภชนบําบัดและการ
บําบัดและการกําหนดอาหารในการ แผนการรับประทาน
กําหนดอาหารในการ
ส่งเสริมสุขภาพ ป้ องกันและรักษา อาหารสําหรับ
ดูแลผูป้ ่ วยและประชาชน โรค
สถานการณ์จาํ ลองและ/
หรือกรณีจริงซึง่ แสดง
การใช้ความรูด้ า้ น
อาหาร/โภชนาการ/
โภชนบําบัดและการ
กําหนดอาหาร
ข.จัดทําแผนสําหรับ
รายบุคคล/กลุ่ม/ชุมชนที่
แสดงการประเมินความ
ต้องการและให้เหตุผล/
หลักฐานสําหรับแผนและ
การนําไปปฏิบตั ิ
ค. อธิบายลักษณะของ
ระบบอาหารตัง้ แต่การ
จัดหาวัตถุดบิ จนถึงการ
เตรียมและการจัด
จําหน่ายทีม่ ผี ลต่อภาวะ
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5.2

5.3

โภชนาการของผูป้ ่ วย/
ผูร้ บั บริการ
ง. แสดงการประยุกต์ใช้
องค์วามรูด้ า้ น
วิทยาศาสตร์การ
ประกอบอาหาร เทคนิค
การเตรียมอาหาร
โภชนาการ/ โภชบําบัด
และการกําหนดอาหาร
ให้เหมาะสมกับแผนการ
รักษาของแพทย์
จ. ค้นหาและแบ่งปั น
ความรูใ้ หม่ๆ เกีย่ วกับ
เพือ่ นร่วมงาน
บูรณาการองค์ความรู้
สามารถใช้ความรูด้ า้ นโภชนาการ ก. นําเสนอรายงานและ
วิชาการด้านต่างๆในการ และการกําหนดอาหาร กายวิภาค บันทึกกรณีศกึ ษาทีแ่ สดง
ดูแลผูป้ ่ วยและประชาชน ศาสตร์ สรีรวิทยา ชีวเคมี
ให้เห็นว่าได้บูรณาการ
ภูมคิ ุม้ กันวิทยา ระบาดวิทยา พันธุ องค์ความรูว้ ชิ าการด้าน
ศาสตร์ เภสัชวิทยา เพือ่ สนับสนุน ต่างๆในการดูแลผูป้ ่ วย/
แนวทางการปฏิบตั งิ าน
ผูร้ บั บริการ
บูรณาการความรูด้ า้ น
ก. สามารถอธิบายว่าเหตุใดจึงต้อง ก. แสดงให้เห็นว่าทฤษฎี
พฤติกรรมศาสตร์และ
ใช้ทฤษฎีการเปลีย่ นแปลง
การเปลีย่ นแปลง
สังคมศาสตร์ในการดูแล พฤติกรรมเพือ่ ปรับปรุงพฤติกรรม พฤติกรรมถูกนํามาใช้
ผูป้ ่ วยและประชาชน
การบรืโภค
ในทางปฏิบตั เิ พือ่
ข. สามารถใช้วธิ กี ารทีม่ ี
ปรับปรุงพฤติกรรมการ
ประสิทธิภาพในการวางแผน
บริโภคอย่างไร
กระบวนการให้โภชนาการ/ โภชน ข. แสดงหลักฐานการ
บาบัดและการกาหนดอาหาร
บันทึกว่ามีการจัดการ
กรณีบุคคลด้านอาหาร/
โภชนาการ/โภชนบําบัด
และการกําหนดอาหาร
อาหารร่วมกับการให้
คําปรึกษาการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
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5.4

หลักการและทักษะใน
การให้บริการธุรกิจด้าน
อาหาร/โภชนาการ/โภชน
บําบัดและการกําหนด
อาหาร

วิเคราะห์ ออกแบบและตรวจสอบ
ระบบการบริการเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน
พัฒนาระบบการจัดการ
งบประมาณในการดําเนินงาน

5.5

บูรณาการความรู้
เกีย่ วกับข้อกําหนดของ
องค์กรวิชาชีพและ
กฎหมายในการดูแล
ผูป้ ่ วยและประชาชน

สามารถอธิบายข้อกําหนดทาง
วิชาชีพและกฏหมายทีส่ ่งผลต่อการ
ดูแลผูป้ ่ วยและประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย

การบริโภคโดยคํานึงถึง
บริโภคนิสยั ศาสนาและ
วัฒนธรรมอย่างไร
หลักสูตรทีม่ รี ายวิชาที่
เกีย่ วข้อง
ผลงานด้านบริหาร
จัดการ

ก. เอกสารหลักฐานการ
ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มาตรฐานและ
แนวทางการปฏิบตั งิ าน
ข. แสดงให้เห็นว่าการ
ทบทวนเหตุการณ์สาํ คัญ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับปั ญหา
ทางวิชาชีพหรือ
กฎหมายส่งผลต่อการ
ปฏิบตั ใิ นภายหลัง
อย่างไร

สถาบันรับรองคุณภาพ เช่น HA หรือ JCI ได้ให้ความสําคัญต่อการรับรองเป็ นนักกําหนดอาหาร
วิชาชีพ (CDT) ซื่งเป็ นการรับรองเบื้องต้นว่าผูท้ ป่ี ฏิบตั งิ านทัง้ ในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนได้มอี งค์
ความรู้ และสมรรถนะในการปฏิบตั งิ านตามวิชาชีพ เพื่อให้ผทู้ เ่ี ข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลได้รบั
อาหารและคําแนะนําด้านโภชนาการ โภชนบําบัดและการกําหนดอาหารอาหารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
กับโรคทีเ่ ป็ นและเป็ นไปตามแผนการรักษาของแพทย์
ในปี น้ไี ด้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกากําหนดให้สาขาการกําหนดอาหาร
เป็ นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2563 ดังนัน้ การขอขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบ
โรคศิลปะสาขาการกําหนดอาหาร ต้องมีความรู้ในวิชาชีพ และต้องสอบผ่าน ความรู้ตามหลักเกณฑ์
วิธกี าร และเงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการวิชาชีพสาขาการกําหนดอาหารได้กําหนดสมาชิกทุกคนควรประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานสมรรถนะนักกําหนดอาหารวิชาชีพ เพื่อเตรียมพร้อมในการสอบประกอบโรคศิลปะ
สาขาการกําหนดอาหาร ซึง่ จะมีขน้ึ ในอนาคตอันใกล้น้ี
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Common Herbal Use: Efficacy and Safety Concerns
รศ.ดร.มยุรี ตัง้ เกียรติ กำจำย
คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิ ทยำลัยศรีนคริ ทรวิ โรฒ
ผลิต ภัณ ฑ์ส มุ น ไพรส ำหรับ รัก ษำโควิด -19, จอประสำทตำเสื่อ ม, ลดน้ ำ หนัก และกำรเพิ่ม
สมรรถภำพทำงเพศ เป็ นกลุ่มสมุนไพรทีผ่ ู้บริโภคมักใช้และถำมบุคลำกรทำงกำรแพทย์ว่ำได้ประโยชน์
หรือไม่ และควรระวังกำรใช้อย่ำงไร
สมุนไพรส ำหรับโควิด -19 ขณะนี้ยงั อยู่ใ นงำนวิจยั ระดับคอมพิว เตอร์ (in silico) หรือ หลอด
ทดลอง (in vitro) เนื่อ งจำกเป็ นโรคอุ บัติใ หม่ สมุนไพรที่มีฤ ทธิย์ บั ยัง้ กำรเจริญ เติบโตของเชื้อ ไวรัส
SARS-CoV-2 ผ่ำนทำง RNA-dependent RNA polymerase (RdRp) เป็ นควำมหวังที่จะพัฒนำไปเป็ น
ยำต่อไป ได้แก่ ฟ้ ำทะลำยโจร มะขำมป้ อม หญ้ำแห้วหมู และชำเขียว สำหรับกระชำยทีม่ กี ำรทดลองใน
หลอดทดลอง ยับยัง้ เชือ้ ผ่ำนทำงกลไก protease inhibition ซึง่ งำนวิจยั ในยำแผนปั จจุบนั ทีอ่ อกฤทธิผ่์ ำน
ทำงกลไกนี้พบว่ำไม่ได้ผลในกำรรักษำโควิด -19 ข้อควรระวังในกำรใช้ฟ้ำทะลำยโจร ได้แก่ 1) อำกำรไม่
พึงประสงค์ทอ่ี ำจพบ ได้แก่ คลื่นไส้ อำเจียน ท้องผูก ท้องเสีย ไม่สบำยท้อง อ่อนเพลีย มึนศีรษะ ปวด
ศีรษะ ผื่นลมพิษ หรือ เลือดกำเดำไหล 2) ฟ้ ำทะลำยโจรอำจบดบังอำกำรไข้จำกโควิด -19 ทำให้เข้ำรับ
กำรรักษำตัวในโรงพยำบำลไม่ทนั กำรณ์ 3) เมื่อใช้ในขนำดสูงหรือติดต่อกันเป็ นเวลำนำนเกิน 3 เดือน
อำจทำให้ต่อมน้ ำเหลืองโต มีอำกำรแพ้รุนแรง เช่น Stevens–Johnson syndrome หรือกำรทำงำนของ
ตับแย่ลง ควรระวังกำรใช้ในผูท้ ม่ี กี ำรทำงำนของตับบกพร่อง 4) ระวังกำรใช้ในขนำดสูงหรือใช้เป็ นประจำ
ในผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รัง เนื่องจำกฟ้ ำทะลำยโจรมีฤทธิ ์ COX-2 inhibition เหมือนยำแก้ปวด แก้อกั เสบ ซึง่ มี
อำกำรไม่พ ึงประสงค์ทำให้ก ำรทำงำนของไตแย่ล ง 5) ระวังกำรใช้ใ นผู้ท่ีมีภู มิต้ำ นทำนตัว เอง เช่น
systemic lupus erythematosus, multiple sclerosis หรือรูมำตอยด์ เนื่องจำกฟ้ ำทะลำยโจรอำจทำให้
โรคกำเริบ 6) ไม่แนะนำให้ใช้ในหญิงตัง้ ครรภ์ เนื่องจำกอำจทำให้แท้งได้ 7) ระวังกำรใช้ในผู้ท่ใี ช้ยำ
aspirin, warfarin, clopidogrel หรือ ticagrelor เพรำะอำจเพิ่ม ควำมเสี่ย งท ำให้ เ ลื อ ดออก และ 8)
หลีกเลีย่ งกำรใช้ฟ้ำทะลำยโจรในผูท้ ไ่ี ด้รบั ยำกดภูมคิ ุม้ กัน เช่น azathioprine, basiliximab, cyclosporine,
daclizumab, muromonab- CD3 , mycophenolate, tacrolimus, sirolimus, prednisolone แ ล ะ
corticosteroids เนื่องจำกฟ้ ำทะลำยโจรลดฤทธิยำ
์
สมุนไพรสำหรับจอประสำทตำเสือ่ ม จำกงำนวิจยั รูปแบบ randomized control trial (RCT) ในผู้
ที่มจี อประสำทตำเสื่อมระยะเริม่ ต้นหรือผู้ท่มี คี วำมเสีย่ งจอประสำทตำเสื่อม พบว่ำ ลูทนี ขนำด 10-20
มก.ต่อวัน อำจได้ผลในกำรบรรเทำอำกำร แต่ควรรอผลกำรศึกษำในคนจำนวนมำกขึ้นเพื่อยืนยันผล
สำหรับซีแซนทีน เบต้ำ-แคโรทีน วิตำมินอี วิตำมินซี น้ ำ มันปลำ และซิงค์ งำนวิจยั ทำงคลินิกพบว่ำไม่
ช่วยชะลอจอประสำทตำเสือ่ ม สำหรับสำหร่ำยแดง บิลเบอร์ร่ี แครนเบอร์ร่ี และบลูเบอร์ร่ี ยังไม่มงี ำนวิจยั
ในคน จึงยังไม่ทรำบว่ำใช้ได้ผลหรือไม่ในคน
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สมุนไพรสำหรับลดน้ ำหนัก จำกงำนวิจยั รูปแบบ meta-analysis ในผู้ท่มี นี ้ ำหนักตัวเกิน พบว่ำ
สำรสกัดมะม่วงแอฟริกำและเทียนดำ ลดน้ ำหนักได้ประมำณ 2 กก.ต่อเดือน สำหรับสำรสกัดถัว่ ขำว มี
งำนวิจยั RCT ในคนจำนวนน้อย พบว่ำ อำจได้ผลเช่นเดียวกัน สำหรับสมุนไพรที่มงี ำนวิจยั ทำงคลินิก
ยืนยันผลว่ำลดน้ ำ หนัก ตัว ได้น้อ ยกว่ำ 2 กก.ต่อ เดือ น ได้แก่ ไคโตซำน, เมล็ดแฟลกซ์ , conjugated
linoleic acid และ chromium picolinate ในขณะทีส่ ำรสกัดเปลือกหอมหัวใหญ่มงี ำนวิจยั ในผูท้ ม่ี นี ้ ำหนัก
ตัวเกิน จำนวนน้อย พบว่ำ อำจได้ผลเช่นเดียวกัน สำหรับบุกและโพรไบโอติก มีงำนวิจยั ทำงคลินิก
พบว่ำมีทงั ้ ที่ได้ผลและไม่ได้ผล จึงยังไม่สำมำรถสรุปผลได้ ในขณะที่สำรสกัดชำเขียว สำรสกัดส้มแขก
เมล็ดเชีย เบต้ำ-กลูแคน แอล-คำร์นิทีน และซิงค์ งำนวิจยั ทำงคลินิกพบว่ำไม่ได้ผลในกำรลดน้ ำ หนัก
เช่นเดียวกับสำรสกัดส้มซ่ำพริก และน้ำมันดอกคำฝอย ทีม่ งี ำนวิจยั ทำงคลินิกทีม่ คี ุณภำพน้อย พบว่ำ ไม่
ได้ผล ดังนัน้ ควรรอผลกำรศึกษำในงำนวิจยั คุณภำพสูง เพื่อยืนยันผล ข้อควรระวังในกำรใช้สมุนไพ ร
สำหรับลดน้ำหนัก ได้แก่
1) ผลิตภัณฑ์ลดน้ ำหนักส่วนใหญ่ เมื่อรับประทำนขนำดสูง หรือนำนกว่ำ 3 เดือน อำจมีพษิ ต่อตับ
ไต และหัวใจ
2) มะม่วงแอฟริกำและเทียนดำ มีรำยงำนทำให้เกิดไตวำยเฉียบพลัน
3) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทีล่ ดน้ ำหนักได้อย่ำงรวดเร็ว ให้ระวังว่ำอำจมีส่วนผสมของยำลดน้ ำหนัก ซึ่ง
คณะกรรมกำรอำหำรและยำห้ำมจำหน่ำย เพรำะทำให้เกิดพิษต่อหัวใจ ดังนัน้ ควรหลีกเลีย่ งกำร
ใช้ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักด้วยตนเองในผูป้ ่ วยโรคตับ ไต และโรคหัวใจ หรือควำมดันโลหิตสูง
สมุ น ไพรส ำหรับ เพิ่ม สมรรถภำพทำงเพศ ส่ว นใหญ่ มีง ำนวิจ ัย ทำงคลินิ ก ที่มีคุ ณ ภำพน้ อ ย
สมุนไพรที่มรี ำยงำนในงำนวิจยั ทำงคลินิกพบว่ำอำจได้ผล ได้แก่ โสมเกำหลีแดง อำยุอย่ำงน้อย 6 ปี
ถังเช่
่ ำ กระชำยดำ ปลำไหลเผือก กวำวเครือแดง และ สำรสกัดจำกเปลือก yohimbe สำหรับสมุนไพรทีม่ ี
งำนวิจยั ทำงคลินิกพบว่ำมีทงั ้ ที่ได้ผลและไม่ได้ผล จึงยังไม่สำมำรถสรุปผลได้ ได้แก่ โสมเปรู (Maca)
โคกกระสุนหรือหนำมกระสุน (Tribulus) และ น้ ำทับทิม สำหรับสมุนไพรที่ไม่มกี ำรศึกษำในคน ได้แก่
โสมอเมริกำ เห็ดหลินจือ กำลังเสือโคร่ง หมำมุ่ยอินเดีย และ โด่ไม่รลู้ ม้ จึงยังไม่ทรำบว่ำใช้ได้ผลหรือไม่
ในคน ข้อควรระวังในกำรใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิม่ สมรรถภำพทำงเพศ ได้แก่
1) หลีกเลีย่ งกำรใช้สมุนไพรร่วมกับยำเพิม่ สมรรถภำพทำงเพศ เช่น sildenafil เพรำะออกฤทธิ ์
เหมือนกัน (PDE5-inhibitor หรือ เพิม่ nitric oxide) ทำให้เกิดอำกำรไม่พงึ ประสงค์เพิม่ ขึ้น เช่น ปวด
ศีรษะ มึนศีรษะ ร้อนวูบวำบ หรือ นอนไม่หลับ
2) หลีกเลีย่ งกำรใช้สมุนไพรร่วมกับยำกลุ่ม nitrates เพรำะลดควำมดันโลหิตมำกเกินไป จนอำจ
เกิดอันตรำยได้
3) หลีกเลีย่ งกำรใช้สมุนไพรทีม่ ฤี ทธิเพิ
์ ม่ สมรรถภำพทำงเพศร่วมกันในขนำดสูง เพรำะออกฤทธิ ์
เหมือนกัน ทำให้เกิดอำกำรไม่พงึ ประสงค์เพิม่ ขึน้
4) ผูป้ ่ วยโรคตับหรือไต ควรหลีกเลีย่ งกำรใช้สมุนไพรปลำไหลเผือกและโคกกระสุน เพรำะทำให้
เกิดพิษต่อตับและไต
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5) ผูป้ ่ วยโรคตับ ควรหลีกเลีย่ งกำรใช้กวำวเครือแดง หมำมุ่ยอินเดีย โสมเปรู (maca) และกำลัง
เสือโคร่ง เพรำะทำให้เกิดพิษต่อตับ
ส ำหรับ ผู้ท่ีต้อ งกำรข้อ มูล ทำงวิช ำกำรที่เ ป็ น กลำงของสมุ น ไพรและผลิต ภัณ ฑ์เ สริม อำหำร
สำมำรถสืบ ค้น ข้อ มูล เพิ่ม เติม ได้ท่ี www.herbalexpertbymayuree.com หรือ application ชื่อ Herbal
Expert by Mayuree ซึ่งสำมำรถตรวจสอบเลขทะเบียนของผลิ ตภัณฑ์สุขภำพ ข้อมูลด้ำนข้อบ่งใช้บน
หลักฐำนเชิงประจักษ์ในคน ข้อควรระวังในประชำกรกลุ่มต่ำง ๆ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และอันตรกิรยิ ำ
ระหว่ำงยำและสมุนไพร
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อาหาร low FODMAPs กับโรคลาไส้แปรปรวน
รศ.ดร.วันทนี ย์ เกรียงสิ นยศ
สถาบันโภชนาการ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
โรคลำไส้แปรปรวน (Irritable bowel syndrome) เป็ นโรคที่ลำไส้ใหญ่ มกี ำรทำงำนแปรปรวน
โดยไม่มสี ำเหตุท่ชี ดั เจน มักจะมีอำกำรท้องอืด ท้องเฟ้ อ หรือมีอำกำรปวดท้องร่วมกับอำกำรถ่ำยเหลว
กะปริดกะปรอย เมื่อถ่ำยแล้วอำกำรปวดดีขน้ึ สักพักก็ปวดใหม่ บำงคนเกิดอำกำรปวดท้องทีส่ มั พันธ์กบั
ท้องผูก กลไกทำงพยำธิวทิ ยำของโรคนี้ยงั ไม่เป็ นทีแ่ น่ชดั ปั จจุบนั มีแนวคิดทีเ่ ชื่อว่ำโรคนี้มคี วำมสัมพันธ์
กับอำหำรที่บริโภค กล่ำวคือ มีกลุ่มอำหำรที่มอี งค์ประกอบของคำร์โบไฮเดรตบำงชนิดที่ร่ำงกำยไม่
สำมำรถย่อยได้ จึงเกิดกำรหมักในลำไส้ใหญ่ ส่งผลให้เกิดอำกำรลำไส้ใหญ่แปรปรวนได้ กลุ่มอำหำร
ดังกล่ำวมักจะเรียกสัน้ ๆ ว่ำ อำหำร FODMAPs
FODMAPs เป็ นคำย่อ Fermentable Oligo-, Di- and. Monosaccharides and Polyols คือกลุ่ม
อำหำรที่มอี งค์ประกอบประเภทคำร์โบไฮเดรตสำยสัน้ น้ ำตำลโมเลกุลเดี่ยวและโมเลกุลคู่หลำกหลำย
ชนิดที่ร่ำงกำยไม่สำมำรย่อยได้ จึงเกิดกำรหมัก (Fermentable) กลำยเป็ นกรดไขมันสำยสัน้ และแก๊ส
ต่ำงๆ เช่นไฮโดรเจน คำร์บอนไดออกไซด์ บีเทน รวมทัง้ มีกำรดึงน้ ำบริเวณนอกเซลล์ลำไส้เล็กเข้ำมำสู่
ภำยในทำงเดินอำหำร ทำให้เกิดอำกำรท้องเสียได้ คนทีม่ ลี ำไส้แปรปรวนจึงควรหลีกเลีย่ งอำหำรกลุ่มนี้
ซึง่ ประกอบด้วย
- Oligosaccharide: คำร์โบไฮเดรตสำยสัน้ ประเภท Galactans พบมำกในอำหำรจำพวกถัว่
ชนิดต่ำงๆ และ/หรือ Fructans หรือ Inulin พบมำกใน ข้ำวสำลี หัวหอม กระเทียม
- Disaccharide น้ ำ ตำลโมเลกุ ล คู่ ในที่ น้ี ค ือ น้ ำ ตำลแลคโดส (Lactose) ได้ แ ก่ นมและ
ผลิตภัณฑ์จำกนม ซึง่ มีน้ำตำลแลคโตสตำมธรรมชำติ
- Monosaccharide น้ ำตำลโมเลกุลเดีย่ ว ในทีน่ ้ีคอื น้ ำตำลฟรักโตส (Fructose) ซึ่งพบมำกใน
น้ำผึง้ ไซรัปจำกข้ำวโพด กำรได้รบั ในปริมำณมำกอำจทำให้ร่ำงกำยไม่สำมำรถดูดซึมได้
- Polyols คือน้ ำตำลแอลกอฮอล์ เช่น Sorbitol, Xylitol, และยังพบมำกในผลไม้ทม่ี เี มล็ดแข็ง
ตรงกลำง เช่น พีช, พลัม, เนคทำรีน, อะโวคำโด, เชอร์รี
การกาหนดอาหาร low FODMAPs
กำรจัดอำหำร low FODMAPs ควรทรำบข้อมูลเกี่ยวกับปริมำณสำรอำหำรที่ต้องระวังดังกล่ำว
ข้ำงต้นในอำหำรแต่ละกลุ่มเพือ่ ทีจ่ ะนำมำจัดทำเป็ นเมนูอำหำรให้เหมำะสม และใช้เป็ นแนวทำงในกำรให้
คำแนะนำต่อไป
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ตำรำง ตัวอย่ำงชนิดอำหำรทีจ่ ดั เป็ น low or high FODMAPs
หมวดอาหาร
High FODMAPs
ธัญพืชและ
อำหำรทีท่ ำจำกแป้ งสำลี ธัญพืชทีม่ กี ลูเตน
ผลิตภัณฑ์
(ขนมปั ง พำสต้ำ แครกเกอร์ บิสกิต) ข้ำว
บำร์เลย์ รำข้ำว Cous cous Granola
ผัก
แก่นตะวัน หน่อไม้ฝรัง่ กะหล่ำดอก เห็ด
ต้นหอม หอมใหญ่ ถัว่ pea หอมแดง
กระเทียม บีทรูท กระเจี๊ยบเขียว พืชตระกูล
ถัวต่
่ ำงๆ เช่น ถัวเลนทิ
่
ล ถัวแดง
่
ถัวลู
่ กไก่

Low FODMAPs
ข้ำว ก๋วยเตีย๋ ว ข้ำวโอ๊ต อำหำรที่
ทำจำกแป้ งทีป่ รำศจำกกลูเตน
Quinoa Buckwheat
คะน้ำ กะหล่ำปลี แครอท
แตงกวำ มะเขือ ฟั กทอง มันฝรัง่
มะเขือเทศ ถัวงอก
่
หน่อไม้
bokchoy เซลเลอรี่ พริกหวำน
กวำงตุง้ ข้ำวโพด ถัวฝั
่ กยำว
ผักกำดขำว กุยช่ำย ไช้เท้ำ
ผลไม้
แอปเปิ ล มะม่วง แตงโม ลูกแพร์ ลูกพีช
ส้ม มะละกอ สับปะรด แคนตำลูป
น้อยหน่ำ เงำะ ลูกพลับ ลูกเกด แอปริคอท อะ องุน่ บลูเบอร์ร่ี มะเฟื อง ทุเรียน
โวคำโด ลิน้ จี่ ลองกอง กล้วยสุก ผลไม้
เกรปฟรุต แตงไทย กีว ี มะนำว
กระป๋ อง ผลไม้แห้ง
เลมอน เสำวรส รำสเบอร์ร่ี สต
รอว์เบอร์ร่ี
นม
นมวัว (มีแลกโตส) นมแพะ นมแกะ
นมวัว (ไม่มแี ลคโตส) นมอัล
มอนด์ นมข้ำว
ถัวและเมล็
่
ดพืช มะม่วงหิมพำนต์ พิสตำชิโอ
งำ เมล็ดฟั กทอง เมล็ดทำนตะวัน
อัลมอนด์ วอลนัท เกำลัด เฮ
เซลนัท แมคคำเดเมีย ถัวพี
่ แคน
ผลิตภัณฑ์จำก ครีม คัสตำด ไอศครีม โยเกิรต์ Sour cream ไข่ โยเกิรต์ ปรำศจำกแลกโตส เจ
นม ชีส และไข่ Buttermilk Cream cheese Ricotta cheese ลำติน ซอร์เบ็ท Butter Dark
chocolate Cheddar cheese
Cottage cheese Mozzarella
Parmesan
น้ำตำล/สำรให้ น้ำตำลฟรักโตส น้ำผึง้ น้ ำตำลแอลกอฮอล์
น้ำตำลทรำย น้ ำตำลกลูโคส
ควำมหวำน
(Sorbitol, Xylitol, Mannitol) High fructose
แอสปำเทม แซคคำริย ซูครำโลส
corn syrup Isomalt
Acesulfame K
เครื่องดื่ม
น้ำผลไม้เข้มข้น น้ ำแอปเปิ ล น้ำมะม่วง เครื่อง น้ำเปล่ำ น้ำส้ม (ไม่เกิน 125 มล.)
ดีม่ /น้ ำอัดลมทีม่ สี ว่ นผสมของ high fructose
corn syrup น้ำมะพร้ำว
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กำรจัดอำหำรที่มี FODMAPs ต่ ำ ควรให้ผู้ท่ีมีล ำไส้แปรปรวนรับประทำน 6-8 สัปดำห์ ต้อ ง
สังเกตอำกำรทำงระบบทำงเดินอำหำรร่วมด้วยเสมอ เนื่องจำกแต่ละคนมีควำมแตกต่ำงกัน กำรปรับ
อำหำรควรพิจำรณำเลือกอำหำรที่ผู้ป่วยสำมำรถทนได้ หลีกเลี่ ยงอำหำรที่ผู้ป่วยทนไม่ได้ โดยทำงำน
ร่วมกับแพทย์ท่ดี ูแลรักษำ ทัง้ นี้กำรให้คำแนะนำควรคำนึงถึงรูปแบบกำรบริโภคอำหำรเดิม ควำมชอบ
และปั จจัยแวดล้อมที่มผี ลต่อกำรเลือกอำหำรด้วย กำรประเมินกำรบริโภคอำหำรของผู้ป่วยจำก 24-hr
dietary recall แล้วแนะนำกำรแทนทีอ่ ำหำร FODMAPs สูงๆ ด้วยตัวเลือกทีม่ ี FODMAPs ต่ำกว่ำ ทำให้
ผูป้ ่ วยได้รบั อำหำรทีห่ ลำกหลำยเหมำะกับตนเองมำกขึน้ กำรสอนให้ผปู้ ่ วยรูจ้ กั กำรอ่ำนฉลำกโภชนำกำร
เพื่อดูส่วนประกอบ ทีม่ นี ้ ำตำล FODMAPs ทีค่ วรหลีกเลีย่ ง จะช่วยให้ผปู้ ่ วยสำมำรถเลือกบริโภคอำหำร
ทีเ่ หมำะกับตนเองมำกขึน้
References:
• Shepherd SJ, Parker FC, Muir JG, Gibson PR. Dietary triggers of abdominal symptoms
in patients with irritable bowel syndrome: randomized placebo-controlled evidence. Clin
Gastroenterol Hepatol. 2008; 6(7): 765-71.
• Gibson PR, Shepherd SJ. Evidence- based dietary management of functional
gastrointestinal symptoms: The FODMAP approach. J Gastroenterol Hepatol. 2010; 25(2):
252-8.
• Gibson PR, Shepherd SJ. Food Choice as a Key Management Strategy for Functional
Gastrointestinal Symptoms. Am J Gastroenterol. 2012; 107: 657–666;
• Staudacher HM, Irving PM, Lomer MC, Whelan K. Mechanisms and efficacy of dietary
FODMAP restriction in IBS. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2014; 11(4): 256-66.
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Probiotics, Prebiotics, and Synbiotics and Human Health
ผศ.ดร. ทิ พยเนตร อริ ยปิ ติ พนั ธ์
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย
ในช่วง 30 กว่าปี ท่ผี ่านมาการศึกษาปฏิสมั พันธ์ระหว่างไมโครไบโอต้าและพรีไบโอติกส์ใน
ร่างกายมนุษย์กบั สุขภาพก้าวหน้าไปมาก ไมโครไบโอต้าทีอ่ าศัยบนผิวหนังและเยื่อบุผวิ บริเวณต่างๆ ใน
ร่างกาย เช่น ช่องปาก โพรงจมูก ช่องคอ ลาไส้ ช่องคลอด ทางเดินปั สสาวะ เป็ นต้น มีความจาเพาะและ
เปลีย่ นแปลงตามช่วงวัยของมนุษย์ ความหลากหลายของไมโครไบโอต้าเหล่านี้เพิม่ ขึน้ หลังแรกเกิด คงที่
ในวัย ผู้ ใ หญ่ แ ละลดลงเมื่อ เข้า สู่ ว ัย ผู้ สู ง อายุ โดยเมื่อ เข้า สู่ ว ัย สู ง อายุ ส ัด ส่ ว นของแบคทีเ รีย กลุ่ ม
Bacteroidetes/Firmicutes ลดลงและแบคทีเรียในสกุล Bifidobacterium ลดลงอย่างเห็นได้ชดั เจน แม้ไม
โครไบโอต้าทีอ่ าศัยทัวร่
่ างกายของมนุษย์มนี ้าหนักเพียงร้อยละ 1 – 3 ของมวลร่างกาย แต่มจี านวนเซลล์
มากกว่าเซลล์ร่างกายมนุษย์ 10 เท่าและยีนส์ทงั ้ หมดของจุลนิ ทรียม์ ากกว่ายีนส์ของมนุษย์ถงึ 1,000 เท่า
จากการศึกษาชนิดของจุลนิ ทรียแ์ ละเมตาบอลิซมึ ของจุลนิ ทรียท์ ใ่ี นหลอดทดลอง สัตว์ทดลองและมนุษย์
พบว่ า ชนิ ด จ านวนความหลากหลายและความสมดุ ล ของจุ ลิน ทรีย์บ ริเ วณต่ า งๆ ของร่ า งกายมี
ความสัม พัน ธ์ก ับ การท างานของร่ า งกายที่ผ ิด ปกติแ ละการเกิด โรคไม่ ติด ต่อ เรื้อ รัง ต่า งๆ เช่ น การ
เปลี่ยนแปลงความหลากหลายของจุลินทรีย์ใ นลาไส้นาไปสู่การเกิดโรคล าไส้แปรปรวน การอักเสบ
เฉียบพลันหรือเรือ้ รังบริเวณเยื่อบุผวิ ทีส่ ร้างน้ าเมือกในลาไส้นาไปสู่การเกิดโรคลาไส้อกั เสบ การติดเชื้อ
Helicobacter pylori ในกระเพาะอาหารกั บ การเกิ ด โรคมะเร็ ง กระเพาะอาหาร การติ ด เชื้ อ จาก
Clostridium perfringen ในล าไส้ใ นผู้ ไ ด้ ร ับ ยาปฏิชีว นะเป็ น เวลานาน ภาวะอ้ ว นกับ การลดลงของ
แบคทีเรียกลุ่ม Bacteroidetes และการเพิม่ ขึ้นของแบคทีเรียกลุ่ม Firmicutes ในลาไส้ การลดลงของ
แบคทีเรียกลุ่ม Firmicutes การเพิม่ ขึ้นของสัดส่ว นระหว่าง Bacteroidetes:Firmicutes ซึ่งสัมพันธ์กับ
ระดับน้ าตาลในเลือดทีเ่ พิม่ ขึน้ ในโรคเบาหวานชนิดที่ 2 การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด การยับยัง้ การ
เจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งลาไส้ใหญ่ โรคภูมแิ พ้ การสร้างสารควบคุมพฤติกรรมผ่านการส่งสัญญาณใน
สมอง เป็ นต้น
ระบบทางเดินอาหารเป็ นอวัยวะที่มีไมโครไบโอต้าอาศัยอยู่หนาแน่นและมีความหลากหลาย
มากกว่า 1000 สายพันธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ บริเวณลาไส้เล็กส่วนปลายที่มแี บคทีเรียอาศัยอยู่ประมาณ
107 – 108 เซลล์ต่อของเหลวในลาไส้เล็กส่วนปลาย 1 มิลลิลติ ร และในลาไส้ใหญ่มแี บคทีเรียอาศัยอยู่
หนาแน่ นถึง 1011 - 1012 เซลล์ต่อน้ าหนักอุจจาระ 1 กรัม แบคทีเรียในลาไส้มที งั ้ จุลนิ ทรีย์เจ้าถิ่น เช่น
Eshericia coli เป็ นต้น จุลินทรีย์ก่อโรค เช่น Salmonella spp., Shigella spp., Clostridium perfringen
เป็ นต้น และจุลนิ ทรีย์ท่มี ปี ระโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น Lactobacillus spp., Bifidobacterium spp. เป็ นต้น
อาหารที่บริโภคในแต่ละวันมีการปนเปื้ อนจุลนิ ทรีย์มากมายทัง้ ที่มาจากธรรมชาติและปนเปื้ อนระหว่าง
การเตรียมปรุงประกอบอาหารซึ่งเป็ นปั จจัยทีส่ าคัญต่อชนิด จานวนและความหลากหลายของจุลินทรีย์
ในลาไส้ทงั ้ สามกลุ่มดังกล่าว การรักษาสมดุลของจุลนิ ทรียใ์ นระบบทางเดินอาหารจึงมีความสาคัญต่อการ
ทางานภายในร่างกายในการป้ องกันการเกิดโรค การส่งเสริมให้มชี นิดและจานวนจุลนิ ทรียโ์ พรไบโอติกส์
ปีที่ 40 ฉบับที่ 1-3 มกราคม-ธันวาคม 2563
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ซึ่งเป็ นกลุ่มจุลนิ ทรีย์ท่มี ปี ระโยชน์ต่อสุขภาพของมนุ ษย์เพิม่ มากเพียงพอในการสร้างสารออกฤทธิทาง
์
ชีวภาพที่ก่อประโยชน์ต่อสุขภาพ สามารถยับยัง้ การเจริญเติบโตของจุลนิ ทรีย์ก่อโรคในลาไส้ ส่งเสริม
การดูดซึมสารอาหาร มีผลต่อการทางานของเซลล์ลาไส้เฉพาะทีห่ รือสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายและออก
ฤทธิก์ ระตุ้ น ให้ยีน ส์ ข องมนุ ษ ย์ใ นการสัง เคราะห์ส ารที่มีผ ลต่ อ การท างานของอวัย วะต่ า งๆ จาก
กระบวนการเมตาบอลิซึมหลังย่อยกากอาหารในล าไส้ใหญ่เป็ นพลังงาน เช่น กรดบิวทิรกิ เป็ นแหล่ ง
พลังงานให้เซลล์บริเวณวิลไลช่วยให้วลิ ไลแข็งแรง กรดไขมันสายสัน้ ทาให้เกิดภาวะกรดและช่วยในการ
ดูดซึมแคลเซียมในลาไส้ใหญ่ แบคเทอริโอซิน กรดไขมันสายสัน้ และกรดแลกติกช่วยยับยัง้ หรือทาลาย
จุ ลิ น ทรีย์ ก่ อ โรค มิว ซิ น บนผนั ง ล าไส้ ท่ี ห นาตัว มากขึ้น ป้ องกั น การติ ด เชื้ อ จากจุ ลิ น ทรี ย์ ก่ อ โรค
Exopolysaccharides สารกระตุ้นภูมคิ ุ้มกันหรือสารต้านการอักเสบลดการอักเสบในลาไส้และร่างกาย
เป็ นต้น ทัง้ นี้ จุลนิ ทรีย์ท่มี คี ุณสมบัตเิ ป็ นโพรไบโอติกส์ต้องเป็ นจุลินทรีย์ไม่ก่อโรค ทนต่อกรดเกลื อใน
กระเพาะอาหารและน้ าดีท่หี ลังจากตั
่
บจึงจะมีชวี ติ อยู่รอดได้ถงึ ลาไส้เล็กเพื่อเจริญเติบโต ต้องสามารถ
เกาะติดเนื้อเยื่อบนผนังเซลล์ลาไส้และแบ่งตัวเพิม่ จานวนได้ดใี นลาไส้ การเกาะติดปกคลุมผนังลาไส้จะ
ช่ว ยป้ อ งกันจุลินทรีย์ก่ อ โรคเกาะบนผนังเซลล์ล าไส้และเพิ่มจานวนมากขึ้ นทาร้ายเซลล์เ ยื่อ บุล าไส้
ปั จจุบนั สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข อนุ ญาตให้กล่าวอ้างจุลนิ ทรีย์ไบ
โอติก ในอาหารได้ท ัง้ หมด 23 ชนิ ด ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นสกุ ล Bifidobacterium และ Lactobacillus ส่ ว น
จุ ลิ น ทรี ย์ ช นิ ด และสกุ ล อื่ น ได้ แ ก่ Saccharomyces cerevisiae subsp. Boulardii (ยี ส ต์ ) Bacillus
coagulans, Propionibacterium arabinosum, Staphylococcus sciuri, Enterococcus durans แ ล ะ
Enterococcus faecium ปริมาณจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์ท่มี ชี ีวติ กาหนดให้มใี นอาหารไม่น้อยกว่า 106
โคโลนีต่ออาหาร 1 กรัมตลอดอายุการเก็บรักษาอาหาร
พรีไบโอติกเป็ นองค์ประกอบสาคัญของกากอาหารในลาไส้ใหญ่ ท่ใี ช้เป็ นแหล่งพลังงานและ
ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลนิ ทรียใ์ นลาไส้ใหญ่ให้มจี านวนมากเพียงพอและแข็งแรงในการสร้าง
สารจากเมตาบอลิซึมที่ส่งผลดีต่อสุขภาพมนุ ษย์ อาหารที่มคี ุณสมบัตเิ ป็ น พรีไบโอติกส์ต้องทนกรดใน
กระเพาะอาหาร น้ า ย่ อ ยในร่ า งกายย่ อ ยไม่ ไ ด้แ ละดู ด ซึม ไม่ ไ ด้ใ นทางเดิน อาหาร ไม่ ส่ ง เสริม การ
เจริญเติบโตของจุลนิ ทรีย์ก่อโรคในลาไส้ เช่น Escherichia coli, Clostridia เป็ นต้น แต่จุลนิ ทรียเ์ จ้าถิน่ ที่
มีประโยชน์ต่อสุขภาพในลาไส้ของมนุ ษย์หรือโพรไบโอติกส์ท่เี สริมเข้าร่างกายสามารถย่อยเป็ นแหล่ง
พลังงานได้และที่สาคัญสามารถส่งเสริม การเจริญเติบโตของบิฟิ โดแบคทีเรียและแสดง “bifidogenic
effect” ในการยับยัง้ จุลนิ ทรีย์ก่อโรคจากการสร้างกรด ลดการเกิดท้องเสียและระยะเวลาท้องเสียสัน้ ลง
ลดการอักเสบและอาการผิดปกติของลาไส้อ่นื ๆ เช่น ท้องอืด แน่ นท้อง ป้ องกันการเกิดมะเร็งในลาไส้
เป็ นต้น ปริมาณพรีไ บโอติก ส์ท่ีมี bifidogenic effect แนะนาให้บริโภคประมาณ 4 - 8 กรัมต่อ วัน พรี
ไบโอติกส์พบได้ในน้ านมแม่ อาหารตามธรรมชาติและจากการกระบวนสกัดหรือสังเคราะห์ พรีไบโอติกส์
เป็ นคาร์โบไฮเดรตมีขนาดโมเลกุ ล แตกต่างกัน พรีไบโอติกประเภทโพลีแซ็กคาไรด์ท่ีมีน้ าตาลเป็ น
องค์ประกอบ > 10 โมโนเมอร์ พบในธัญพืช ผักและผลไม้ เช่น เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส อินูลนิ เพคติน
สตาร์ช ทนการย่ อ ย (resistant starch) ประเภท R1, R2 เป็ น ต้น ฟรุ ค โตโอลิโกแซคคาไรค์ เ ป็ น โอลิ
โกแซ็กคาไรค์ทม่ี คี ุณสมบัตเิ ป็ นพรีไบโอติกส์ มีน้าตาลเป็ นองค์ประกอบ 3 - 10 โมโนเมอร์ พบมากในหัว
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อาร์ตโิ ชคหรือแก่นตะวัน นอกจากนัน้ ยังพบในกล้วย หัวชิคอรี ต้นกระเทียม หัวหอมแดง หน่ อไม้ฝรัง่
เป็ นต้น ส่วนพรีไบโอติกส์ทม่ี าจากกระบวนการผลิตจากการสกัดพรีไบโอติกส์ดงั กล่าวให้อยู่ในรูปผง เม็ด
หรือแคลซูล หรือการสังเคราะห์พรีไบโอติกส์ขน้ึ มาใหม่ ได้แก่ ไดแซ็กคาไรด์ ตัวอย่างเช่น lactulose โอลิ
โ ก แ ซ็ ก ค า ไ ร ค์ ตั ว อ ย่ า ง เ ช่ น lactosucrose, fructooligosaccharide, galactooligosaccharide,
isomaltooligosaccharides, xylooigosaccharides, arabinoxylan, soybean oligosaccharides เป็ นต้ น
โพลีแซคคาไรค์ เช่น สตาร์ชทนการย่อย ประเภท R3, R4 เป็ นต้น
ปั จจุบนั แนวคิดการเสริมพรีไบโอติกส์ร่วมกับโพรไบโอติกส์หรือสารทีค่ ดั เลือกเฉพาะสาหรับ
ส่งเสริมจุลนิ ทรีย์ไม่ก่อโรคชนิดอื่นที่มปี ระโยชน์ต่อสุขภาพในการเจริญเติบโตและเพิม่ ประสิทธิผลต่อ
สุขภาพ แพร่หลายมากขึ้นในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยา หรือเป็ นส่วนผสมในอาหารแล ะ
เครื่องดื่ม เป็ นต้น การเสริมพรีไบโอติกส์หรือจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์อย่างเดียวในปริมาณมากอาจไม่
ได้ผลเพิม่ ขึ้นตามปริมาณที่ได้รบั เนื่องจากมีหลายปั จจัยมาเกี่ยวข้อง เช่น การแย่งอาหารกับจุลินทรีย์
ชนิดอื่นในลาไส้ไม่ได้ เป็ นต้น การเสริมพรีไบโอติกส์ร่วมกับโพรไบโอติกส์อาจใช้ปริมาณแต่ละชนิดลดลง
โดยการเลือกชนิดพรีไบโอติกส์ท่โี พรไบโอติกส์สามารถย่อยได้ดีและเสริมร่วมกันจะช่วยส่งเสริมการ
เจริญเติบโตและการทางานในร่างกายได้ดขี น้ึ โพรไบโอติกส์ทก่ี ารศึกษาส่วนใหญ่นามาทดสอบร่วมกับพ
รีไ บโอติก เป็ นแบคทีเรียในสกุ ล Bifidobacterium, Lactobacillus และ Streptococus นอกจากนี้มีการ
คัดเลือกสารสกัดหรือสารดัดแปลงหรือสารทีส่ งั เคราะห์ข้นึ ใหม่เลียนแบบคุณสมบัตขิ องพรีไบโอติกส์มา
ใช้ร่วมกับจุลินทรีย์ไม่ก่อโรคชนิดอื่นที่มปี ระโยชน์ ต่อสุขภาพมากขึ้น เช่น Bacillus coagulan เป็ นต้น
โดยสารทีค่ ดั เลือกมานัน้ ต้องปลอดภัยสาหรับการบริโภค ไม่สง่ เสริมการเจริญเติบโตของจุลนิ ทรียก์ ่อโรค
และระบบย่อยอาหารของมนุ ษย์ย่อยไม่ได้ แม้สารเหล่านัน้ ไม่ เข้าเกณฑ์พรีไบโอติกส์แต่เมื่อนามาใช้
ร่ว มกับ โพรไบโอติก ส์ห รือ จุลินทรีย์ไ ม่ก่ อ โรคชนิดอื่น ที่มีประโยชน์ ต่อ สุ ข ภาพ สามารถส่งเสริม การ
เจริญเติบโตของจุลนิ ทรียเ์ หล่านัน้ รวมทัง้ จุลนิ ทรียเ์ จ้าถิน่ ทีม่ ปี ระโยชน์ในลาไส้และสร้างสารชีวภาพทีก่ ่อ
ประโยชน์ต่อสุขภาพได้เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ประสิทธิผลและความปลอดภัยจากการเสริมโพรไบโอติกส์หรือจุลนิ ทรียไ์ ม่ก่อ
โรคชนิดอื่นที่มปี ระโยชน์ต่อสุขภาพร่วมกับพรีไบโอติกส์และหรือสารทีค่ ดั เลือกเฉพาะดัง กล่าวโดยหวัง
ผลในการเปลีย่ นแปลงทางชีวเคมีและภูมคิ ุม้ กันในมนุษย์ยงั ต้องการงานวิจยั ทางคลินิกทีส่ ามารถยืนยัน
ผลได้ก่อนจะนาไปใช้ได้จริงในการรักษาและป้ องกันโรค เนื่องจากปั จจุบนั ผลการวิจยั ในกลุ่มตัวอย่างที่มี
ภาวะน้ าหนักเกิน อ้วน เบาหวาน ไขมันพอกตับ ไตเรือ้ รัง หรือ ลาไส้แปรปรวน ยังไม่สามารถสรุประยะ
เวลาและปริมาณพรีไบโอติกส์และสารทีค่ ดั เลือกเฉพาะทีเ่ พียงพอสาหรับโพรไบโอติกส์นาไปใช้และมีผล
ต่อสุขภาพในการรักษาหรือป้ องกันโรคได้ ทางสมาคมวิทยาศาสตร์พรีไบโอติกส์และโพรไบโอติกส์ก
นานาชาติเห็นพ้องกันว่าการศึกษาทางคลินิกถึงประสิทธิผลของการเสริมโพรไบโอติกส์หรือจุลนิ ทรียไ์ ม่
ก่อโรคชนิดอื่นที่มปี ระโยชน์ต่อสุขภาพร่วมกับพรีไบโอติกส์และหรือสารที่คดั เลือกเฉพาะดังกล่าวควร
เป็ นการทดลองแบบ Randomized, double-blind, placebo-controlled trial ระยะสัน้ เป็ นวันหรือสัปดาห์
สาหรับประสิทธิผลด้านลดอาการท้ องผูกและระยะยาวเป็ นเดือนในการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีหรือ
องค์ประกอบร่างกาย มีต ัว ชี้ว ดั ประสิทธิผ ลครอบคลุมทัง้ ด้านสุ ขภาพ การเปลี่ยนแปลงทัง้ ชนิดและ
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ปริมาณของไมโครไบโอมและความหลากหลายของสารชีวภาพทีเ่ กิดขึ้นจากเมตาบอลิซึมของจุลินทรีย์
และสามารถอธิบายผลได้ในการศึกษาเดียวกัน รวมทัง้ กลุ่มทดลองเป็ นตัวแทนของกลุ่มทีจ่ ะนาผลไปใช้
จริงต้องพิจารณาทัง้ ช่วงอายุ สภาวะสุขภาพและโรค ควบคุมปั จจัยรบกวนโพรไบโอติกส์และไมโคร
ไบโอม เช่น พรีไบโอติกส์และโพรไบโฮติกส์ท่ใี ช้ก่อนหน้า ยาปฏิชีวนะ อาหารและยารักษาโรคที่ใ ช้
ปั จจุบนั และระหว่างการทดลอง ระยะของช่วงพัก ระยะเวลาทีอ่ าหารเคลื่อนทีผ่ ่านลาไส้ เป็ นต้น หากใน
อนาคตผลการศึกษาสามารถยืนยันประสิทธิผลและความปลอดภัยของการเสริมพรีไบโอติกส์หรือสารที่
คัดเลือกเฉพาะร่วมกับโพรไบโอติกส์หรือจุลนิ ทรียท์ ม่ี ปี ระโยชน์ต่อสุขภาพ การออกแบบอาหารในการให้
โภชนบาบัดรายบุคคลบนพืน้ ฐานของโภชนพันธุศาสตร์เพื่อการรักษาและป้ องกันโรคจะเข้ามามีบทบาท
สาคัญมากขึน้
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Role of Immunonutrition in Cancer Patients
นพ.สรวิ เชษฐ์ รัตนชัยวงศ์
สาขาวิ ชาโภชนวิ ทยาคลิ นิก ภาควิ ชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยขอนแก่น
บทคัดย่อ
ภาวะทุพโภชนาการเป็ นปั ญหาที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยภาวะทุพโภชนาการอาจมี
สาเหตุจากตัวโรคมะเร็งเอง หรืออาจเป็ นผลข้างเคียงจากกระบวนการรักษา เช่น การให้ยาเคมีบาบัด
รังสีรกั ษา และการผ่ าตัด ภาวะทุพ โภชนาการเป็ นปั จจัยที่เ พิ่มความเสี่ยงในการเสียชีว ิตของผู้ป่วย
โรคมะเร็ง ดังนัน้ การดูแลทางโภชนาการเพื่อให้ผู้ป่วยได้รบั สารอาหารอย่างเพียงพอและเหมาะสมจึงมี
ความสาคัญมากและเป็ นสิง่ ทีค่ วรทาควบคู่ไปพร้อมกับการรักษาโรคมะเร็งในผูป้ ่ วยทุกราย
สารอาหารทีม่ ผี ลต่อระบบภูมคิ ุ้มกัน (immunonutrition) คือสารอาหารทีส่ ่งเสริมการทางานของ
ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย หรือ เข้าไปมีผ ลเปลี่ยนแปลงกระบวนการอักเสบในร่างกาย เมื่อ ผู้ป่วย
รับประทานสารอาหารเหล่านี้จงึ ทาให้เกิดผลดีต่อการรักษาโรคของผูป้ ่ วย ปั จจุบนั มีสารอาหารที่จดั เป็ น
สารอาหารทีม่ ผี ลต่อระบบภูมคิ ุม้ กัน 4 ตัว ได้แก่ กลูตามีน (glutamine) อาร์จนี ีน (arginine) ไรโบนิวคลี
โอไทด์ (ribonucleotide) และกรดไขมันชนิดโอเมก้า 3 (omega-3 fatty acid)
ในปั จ จุ บัน มีอ าหารทางการแพทย์ท่ีมีก ารเติม สารอาหารที่มีผ ลต่อ ระบบภู มิคุ้ม กัน ลงไปใน
ผลิตภัณฑ์ โดยหวังผลในการดูแลรักษาทางโภชนาการควบคู่ไปกับการส่งเสริมการทางานของระบบ
ภูมคิ ุ้มกัน หรือลดกระบวนการอักเสบในร่างกายของผู้ป่วย ข้อมูลการศึกษาทางการแพทย์ในปั จจุบัน
พบว่าการให้อาหารทางการแพทย์ทม่ี กี ลูตามีน อาร์จนิ ีน และไรโบนิวคลีโอไทด์เสริมในผูป้ ่ วยโรคมะเร็ง
ของทางเดินอาหารส่วนต้นในช่วงก่อนและหลังเข้ารับการผ่าตัดช่วยลดการเกิดภาวะติดเชื้อแทรกซ้อน
หลังการผ่ าตัดและลดระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลได้อ ย่างมีนัยส าคัญ โดยการใช้อ าหารทาง
การแพทย์ท่มี สี ่วนผสมเป็ นสารอาหารที่มผี ลต่อระบบภูมคิ ุ้มกันหลายตัวร่วมกันจะได้ประโยชน์ชดั เจน
กว่าการเสริมด้วยสารอาหารทีม่ ผี ลต่อระบบภูมคิ ุม้ กันเพียงตัวใดตัวหนึ่ง การให้อาหารทางการแพทย์ท่มี ี
กรดไขมันชนิดโอเมก้า 3 ในขนาด 2 กรัมต่อวันในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รบั การรักษาด้วยยาเคมีบาบัด
สามารถลดไซโตไคน์ทส่ี ง่ เสริมการอักเสบ (pro-inflammatory cytokines) ลดอาการเบื่ออาหาร ลดความ
รุนแรงของภาวะน้ าหนักลดระหว่างการรักษาหรืออาจช่วยเพิม่ น้า หนักตัว ตลอดจนเพิม่ คุณภาพชีวติ ของ
ผูป้ ่ วยโรคมะเร็งได้ ทัง้ นี้การใช้สารอาหารทีม่ ผี ลต่อระบบภูมคิ ุ้ มกันในการดูแลผูป้ ่ วยโรคมะเร็งควรตัง้ อยู่
บนพืน้ ฐานของการให้การดูแลทางโภชนาการทีเ่ หมาะสมก่อน กล่าวคือควรให้ผปู้ ่ วยได้รบั พลังงานและ
โปรตีนอย่างเพียงพอควบคู่ไปกับการให้ส ารอาหารที่มผี ลต่อระบบภูมคิ ุ้มกันเสริมจึงจะเกิดประโยชน์
สูงสุด
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“Plant-Based Diets and Health Benefits: What Dietitian Should Know?”
ผศ.ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
เมกะเทรนด์หนึ่งที่มาแรงในยุคนี้คอื อาหารในกลุ่มของ Plant-Based Diets หรืออาหารจากพืช
ซึง่ เป็ นอาหารทดแทนเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ต่างๆ เป็ นการนาเอาพืชจากกลุ่ม ถัว่ ทัง้ ถัวซี
่ ก
ถัว่ เมล็ดกลม ถัว่ เปลือ กแข็ง เห็ดต่างๆ สาหร่ายหลากหลายสายพันธุ์ โดยการใช้กระบวนการและ
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การอาหารมาร่วมด้วย ทาให้มลี กั ษณะทัง้ หน้าตา รสชาติ และคุณค่าทาง
โภชนาการไม่แตกต่างจากเนื้อสัตว์ แต่มคี ุณค่าที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าเนื้อสัตว์ หลายบริษัททางด้าน
อาหารได้มกี ารผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชขึ้นมาทดแทนเนื้อสัตว์ เช่น เบอร์เกอร์เทียมที่มลี กั ษณะเหมือน
เนื้อวัว ไก่ทอดแบบชิน้ ทีเ่ ป็ นโปรตีนมาจากเห็ดราหมัก ไส้กรอกที่ทามาจากถัว่
จากหลายการศึกษาทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวในช่วงสิบปี ท่ผี ่ านมาพบว่ากลุ่ มของผู้ท่บี ริโ ภค
อาหารกลุ่ม Plant-Based Diets มีผลในทางทีด่ ตี ่อสุขภาพทัง้ การศึกษาทีพ่ บว่ามีการลดลงของอัตราการ
เสียชีวติ จากโรคหัวใจและหลอดเลือด ช่วยในการควบคุมน้าหนัก ลดระดับความดันโลหิต ลดระดับไขมัน
ในเลือ ด ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งลาไส้ และ ควบคุ มระดับน้ า ตาลในเลือดในกลุ่มผู้ท่ีเป็ น
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยทีก่ ารบริโภค Plant-Based Diets จะช่วยในเรื่องการเพิม่ สารอาหารกลุ่มของ
วิตามิน แร่ธาตุ สารพฤกษเคมี และใยอาหารทีด่ ตี ่อร่างกาย Plant-Based Diets มีสารต้านอนุมลู อิสระสูง
สารต้านการอักเสบ เพิม่ ระบบภูมติ ้านทานโรค ช่วยในเรื่องการขับถ่าย และ Plant-Based Diets ลดการ
ได้รบั กลุ่มของสารบางอย่างจากสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ เช่น ไขมันอิม่ ตัว คอเลสเตอรอล กลุ่ม
ยาปฏิชวี นะ หรือ แอนตีไ้ บโอติก
ในฐานะของนักกาหนดอาหารซึ่งในกลุ่มผูท้ บ่ี ริโภค Plant-Based Diets บางคนอาจมีความเสีย่ ง
ต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการหรือขาดสารอาหารบางตัวได้ โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางเช่น หญิง
ตัง้ ครรภ์ หญิงให้นมบุตร ทารกและเด็กเล็ก วัยเรียน วัยรุ่น ผู้สูงอายุ นักกีฬา หรือผู้ป่วยบางกลุ่มโรค
ต้องมีการจัดอาหารให้เหมาะสมตามความต้องการของแต่กลุ่มวัยหรือกลุ่มการใช้พลังงาน จัดอาหารให้
ได้สารอาหารทีค่ รบถ้วน โดยกลุ่มของสารอาหารทีอ่ าจขาดเช่น วิตามินบี 12 วิตามินดี แคลเซียม เหล็ก
ไอโอดีน ซีเลเนียม และสังกะสี และหน้าที่ของนักกาหนดอาหารอีกอย่างคือการให้ความรู้ ของการจัด
อาหาร การเลือกสรรวัตถุดบิ การปรุงประกอบอาหารทีม่ าจาก Plant-Based Diets การเลือกรับประทาน
อาหารประเภทผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทาน การรับประทานอาหารนอกบ้าน และเทคนิ คที่ช่วยทาให้
บริโภคอาหารกลุ่มผักผลไม้ได้มากขึน้
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Important Clinical Resources in Cancer for Dietitian
ศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิ งจงจิ ตร อังคทะวานิ ช
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย
การดูแลด้านโภชนาการแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งซึ่งมีภาวะทุพโภชนาการที่ซบั ซ้อนจาเป็ นต้อ งใช้
ความรู้ท่อี ิงหลักฐานเชิงประจักษ์ เป็ นการผสมผสานองค์ความรู้ด้านอาหาร โภชนศาสตร์คลินิก และ
มะเร็ง วิท ยา ความรู้เ ชิง ผสมผสานและเฉพาะทางที่ก ล่ า วนี้ เ รีย กว่ า โภชนาการด้า นมะเร็ง วิท ยา
(Oncology nutrition) แนวปฏิบตั สิ าหรับสาขาโภชนาการมะเร็งวิทยาจึงมีองค์กรวิชาชีพเข้ามาเกี่ยวข้อง
หลายหน่ วยงาน องค์กรวิชาชีพที่กล่าวถึงนี้ทาหน้าที่จดั ทาเวชปฏิบตั หิ รือข้อแนะนาทางโภชนศาสตร์
คลินิก ที่สรุปจากหลัก ฐานเชิงประจัก ษ์ ผู้ท่ีดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งควรพิจารณาเลือ กข้อ มูล จากองค์กร
วิช าชีพ ที่เ ชื่อ ถือ ได้ เพื่อ ให้ค วามมัน่ ใจว่ า ผู้ ป่ วยจะไ ด้ ร ับ การดู แ ลอย่ า งถู ก ต้ อ งตามหลัก วิช าการ
โดยเฉพาะผู้ท่ยี งั มีประสบการณ์ไ ม่มากในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง จุดเริม่ ต้นที่ดี คือการศึกษาแนว
ปฏิบตั ิด้านโภชนศาสตร์คลินิก ซึ่งจะช่วยให้การดูแลผู้ป่วยมีทิศทางที่ถูกต้อง เกิดความปลอดภัยกับ
ผู้ป่วย อันเป็ นปรัชญาสาคัญในการดูแลผู้ป่วย คือ ความปลอดภัยมีความสาคัญอันดับหนึ่ง และการ
ดาเนินงานมีประสิทธิภาพโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์เป็ นสิง่ ทีจ่ าเป็ นและต้องเคียงคู่กนั ไปเสมอ
บทความนี้ให้ขอ้ แนะนาแหล่งข้อมูลทีอ่ ปั เดตและใช้อยู่ในปั จจุบนั จากองค์กรวิชาชีพทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการดูแ ลด้านโภชนาการของผู้ป่วยโรคมะเร็ง ซึ่งประกอบด้ว ย 1) องค์กรวิชาชีพด้านโรคมะเร็ง
2) องค์กรวิชาชีพด้านโภชนศาสตร์คลินิก และ 3) องค์กรวิชาชีพด้านการกาหนดอาหาร รวมทัง้ สิน้ 10
องค์กร รวม 22 guidelines/recommendations พร้อมทัง้ เว็บไซต์ท่จี ะเข้าถึงข้อมูล เพื่อนาไปศึกษาและ
เพิม่ พืน้ ฐานความรูด้ า้ นโภชนศาสตร์และด้านวิชาชีพนักกาหนดอาหารต่อไป
สรุปรายนามองค์ก รวิชาชีพ และแนวปฏิบัติ/ มาตรฐานวิชาชีพที่เ กี่ยวข้อ งกับ อาหาร โภชน
ศาสตร์คลินิกและการกาหนดอาหารในโรคมะเร็ง
นามสมาคมและเว็บไซต์
1. ด้านโภชนศาสตร์คลิ นิก
สมาคมผูใ้ ห้อาหารทางหลอด
เลือดดาและทางเดินอาหารแห่ง
ยุโรป (European Society for
Clinical Nutrition and
Metabolism - ESPEN)
ปีที่ 40 ฉบับที่ 1-3 มกราคม-ธันวาคม 2563

อักษรย่อของแนวปฏิ บตั ิ
ESPEN 2017
ESPEN 2017
ESPEN 2009
ESPEN 2006

แนวปฏิ บตั ิ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดูแลโภชนาการในโรคมะเร็ง
1) ESPEN expert group
recommendations for action
against cancer related
malnutrition 2017
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https://www.espen.org/guidelin
es-home/espen-guidelines

สมาคมผูใ้ ห้อาหารทางหลอด
ASPEN 2009
เลือดดาและทางเดินอาหารแห่ง
สหรัฐอเมริกา (American
Society for Parenteral and
Enteral Nutrition - ASPEN)
www.nutritioncare.org/Guidelin
es_and_Clinical_Resources/
Clinical_Guidelines/
2. ด้านการกาหนดอาหาร
สถาบันโภชนาการและการ
AND 2017 EBN
กาหนดอาหาร(สหรัฐอเมริกา)
AND 2017 SOP/SOPP
(Academy of Nutrition and
Dietetics (U.S.) - AND),
Evidence Analysis Library
มีกลุ่มโภชนาการเฉพาะทางสาขา
มะเร็งวิทยา (Oncology Nutrition
Group) เรียกย่อว่า ON-DPG มา
จาก Oncology Diet Practice
Group
https://jandonline.org/article/S2
212-2672(16)30265-9/pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.go
v/29576093/
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2) ESPEN guidelines on
nutrition in cancer patients
2017
3) ESPEN Guidelines on
Parenteral Nutrition: Nonsurgical oncology 2009
4) ESPEN Guidelines on
Enteral Nutrition: Non-surgical
oncology 2006
1) ASPEN Clinical Guidelines:
Nutrition Support Therapy
During Adult Anticancer
Treatment and in
Hematopoietic Cell
Transplantation 2009

1) Oncology Evidence-Based
Nutrition Practice Guideline for
Adults 2017
2) Academy of Nutrition and
Dietetics: Revised 2017
Standards of Practice and
Standards of Professional
Performance for Registered
Dietitian Nutritionists
(Competent, Proficient and
Expert) in Oncology Nutrition
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สมาคมนักกาหนดอาหารแห่ง
DAA 2013
ออสเตรเลีย Dietitians
Association of Australia (DAA)
onlinelibrary.wiley.com/doi/full/1
0.1111/1747-0080.12013
3. ด้านโรคมะเร็ง
เครือข่ายมะเร็งแห่งชาติ
NCCN 2020 S
(สหรัฐอเมริกา) (National
NCCN 2020 HNC
Comprehensive Cancer
NCCN 2020 Colon
Network - NCCN)
https://www.nccn.org/professio
nals/physician_gls/
default.aspx#site

American Society of Clinical
ASCO 2020
Oncology (ASCO)
ASCO 2017
ascopubs.org/doi/pdf/10.1200/J
CO.20.00611
www.asco.org/researchguidelines/qualityguidelines/guidelines/headand-neck-cancer#/24416

ปีที่ 40 ฉบับที่ 1-3 มกราคม-ธันวาคม 2563

1) DAA Updated evidencebased practice guidelines for
the nutritional management of
patients receiving radiation
therapy and/or chemotherapy
2013
1) NCCN Clinical Practice
Guidelines in Oncology.
Survivorship. Version 2.2020
2) NCCN Clinical Practice
Guideline. Head and Neck
Cancers. Version 2.2020
3) NCCN Clinical Practice
Guideline. Colon Cancers.
Version 4.2020
1) Management of Cachexia.
An ASCO guideline 2020
2) Head and Neck Cancer
Survivorship Care Guideline:
ASCO Clinical Practice
Guideline
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DISRUPTIVE INNOVATION IN HOSPITAL FOOD SERVICE: OUTSOURCING
สกาว มีแหวน นักโภชนาการปฏิ บตั ิ การ
สถาบันบาบัดรักษาและฟื้ นฟูผ้ตู ิ ดยาเสพติ ดแห่งชาติ บรมราชชนนี
การจ้างพนักงานรูปแบบ Outsourcing หรือการจ้างเหมาจากบริษทั ภายนอก ได้รบั ความนิยม
มากในองค์ก รเอกชนโดยเฉพาะในภาคธุ ร กิจ ที่มีก ารแข่ ง ขัน สู ง ซึ่ง เหตุ ผ ลในการใช้ outsourcing
นอกจากจะต้องการควบคุ มต้นทุนแล้ว ยังช่วยแก้ปัญหาในงานที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะที่
พนัก งานประจาไม่ชานาญ ช่ว ยให้อ งค์กรสามารถเน้ นกิจกรรมไปยังธุรกิจหลักภายใต้ข้อจากัดของ
ทรัพยากรที่มอี ยู่ และมีขอ้ ได้เปรียบทางการแข่งขันได้มากขึ้น ในปั จจุบนั การใช้ Outsourcing ก็ได้รบั
ความสนใจมากขึน้ จากองค์กรภาครัฐ จะเห็นว่าในบางหน่วยงานมีพนักงานประจาไว้เพียงหนึ่งหรือสอง
คนสาหรับทาหน้ า ที่ค วบคุ ม ตรวจสอบ หรือ ประสานงานกับบริษัทคู่สญ
ั ญาซึ่งเป็ น ผู้บ ริห ารจัด การ
ทรัพ ยากร จัดหาพนัก งานมาปฏิบัติก ารแทนพนักงานประจาทัง้ หมด เช่น งานประชาสัมพันธ์ งาน
แม่บา้ น งานระบบรักษาความปลอดภัย และยังขยายขอบข่ายงานออกไปสูล่ กั ษณะงานในสายอาชีพมาก
ขึน้ เช่น งานบัญชี งานวิศวกรรม เป็ นต้น
การดาเนินงานด้านการบริการอาหารผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลเป็ นอีกหนึ่งงานทีผ่ บู้ ริหารในหลายๆ
โรงพยาบาลมีนโยบายให้ปรับเปลีย่ นระบบการบริหารจัดการ จากเดิมทีใ่ ห้บุคลากรของโรงพยาบาลเป็ น
ผู้ดาเนินการ เป็ นการใช้บริการจากบริษทั ภายนอกให้ดาเนินการบริหารจัดการอาหารผู้ป่วยอย่างครบ
วงจร โดยมีนักโภชนาการ หรือบุคลากรของโรงพยาบาลเป็ นผูก้ าหนดและควบคุม ในงานบริการอาหาร
ผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลนัน้ มีจุดมุ่งหมายเฉพาะคือ มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานตามหลักโภชนาการ และ
ให้เป็ นไปตามแผนการรักษาของแพทย์ ทาให้การปรุงประกอบอาหารมีความยุ่งยากซับซ้อนกว่าการ
ผลิตอาหารทัวไป
่ พนักงานประจาของโรงพยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านมานาน จึงมีความรูค้ วามชานาญมากกว่า
พนัก งานจากบริษัท Outsourcing ที่เ ข้ามาดาเนินการ ร่ว มกับปั ญ หาการเปลี่ยนชุดทางานบ่อ ยของ
พนักงานบริษทั ทาให้ขาดทักษะ และขาดความต่อเนื่องในระบบการดาเนินการด้านอาหารผูป้ ่ วย ทาให้
เป็ นนักโภชนาการ หรือผูค้ วบคุมงาน ต้องทาการถ่ายทอดความรูแ้ ละสอนงานซ้า เดิม บ่อยๆ อีกทัง้ การ
แข่งขันกันลดราคาของบริษทั เพือ่ ให้ได้เข้ามาดาเนินกิจการ ส่งผลให้บริษทั ผูช้ นะการประมูล เมื่อเข้ามา
ด าเนิ น กิจ การก็จ ะพยามยามลดต้ น ทุ น โดยใช้ว ัต ถุ ดิ บ คุ ณ ภาพลดลง ซึ่ง จะส่ง ผลถึง คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานอาหารที่บริก ารผู้ป่วย ทาให้ผู้ควบคุมงาน หรือนักโภชนาการของโรงพยาบาล ขาดความ
ไว้วางใจต่อการบริหารจัดการและการดาเนินงานของบริษทั จึงต้องมีกระบวนการตรวจสอบให้เท่าทัน
ละเอียดทัวถึ
่ งทุกขัน้ ตอนสาคัญ เพื่อควบคุมให้อาหารที่บริการผูป้ ่ วยนัน้ ได้ตามมาตรฐานของหน่วยงาน
ผลทีต่ ามมาคือมีการใช้ผคู้ วบคุมงานหรือนักโภชนาการประจาแต่ละจุดมากขึน้ มีภาระงานมากขึน้ เพราะ
ต้องควบคุมงานใกล้ชิดตลอดเวลา ในส่วนของโรงพยาบาลที่มีนักโภชนาการมากพอต่อ ภาระงานที่
เพิม่ ขึ้น ก็อาจจะไม่เกิดปั ญหาด้านคุ ณ ภาพงานและมาตรฐานอาหาร แต่ในโรงพยาบาลบางแห่ งที่มี
จ านวนนัก โภชนาการ หรือ เจ้า หน้ า ที่ค วบคุ ม งานน้ อ ย ก็จ ะส่ง ผลให้ก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพงานและ
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มาตรฐานอาหารได้ไม่ค รอบคลุมหรือเท่าทันได้ แม้จะมีมาตรการการปรับเงินหากบริษัทไม่สามารถ
ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดเงื่อนไข แต่ผลเสียนัน้ ได้ส่งถึงผู้ ป่วยแล้ว จึงส่งผลกระทบต่อมาตรฐานการดูแล
ผูป้ ่ วย ภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของโรงพยาบาลได้
การเปลีย่ นแปลงด้านการบริหารจัดการการดาเนินงานอาหารผูป้ ่ วยในโรงพยาบาล ส่งผลกระทบ
อย่างมากต่อหน่ วยงานโภชนาการซึ่งเป็ นหน่ วยที่รบั ผิดชอบโดยตรง จะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อให้
การเปลี่ยนถ่ ายงานสู่ระบบ outsourcing เป็ นไปอย่างราบรื่นและลดปั ญหาที่อ าจเกิดขึ้นให้น้อ ยที่สุ ด
จะต้องมีการเตรียมการบริหารจัดการอย่างรอบคอบ ครอบคลุม และเตรียมรับกับเหตุการณ์ทจ่ี ะเกิดขึ้น
ในอนาคต ซึ่งผู้เขียนได้สรุปขัน้ ตอนการเตรียมตัวก่อ นการใช้ outsourcing จากการสืบหาข้อมูล และ
ประสบการณ์ของผูเ้ ขียนไว้ดงั นี้
1. กาหนดวัตถุประสงค์ กาหนดคุณลักษณะของบริษัทจ้างเหมา ระบุขอบเขตการทางาน และ
ข้อตกลงชัดเจน ตรวจสอบได้
2. มีการประเมินความเสีย่ งทีเ่ กี่ยวข้องกับงานทีจ่ ะจ้างเหมา เพือ่ วางแผนออกแบบการควบคุม และ
ตรวจประเมินผลงาน
3. ก าหนดแผนการบรรเทาผลกระทบจากการด าเนิ นงานจ้า งเหมา ได้แก่ การบริห ารจัด การ
บุคลากรในหน่วยงาน การทาความเข้าใจต่อบุคลากรนอกหน่วยงาน ซึ่งเป็ นผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
หรือได้รบั ผลกระทบ เพื่อให้การดาเนินการจ้างเหมาราบรื่น เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป็ น
ประโยชน์สงู สุดต่อผูป้ ่ วย บุคลากรในหน่วยงาน และโรงพยาบาล
4. หาข้อมูล หรือศึกษาดูงานจากหน่ วยงาน หรือโรงพยาบาลที่ดาเนินการ outsourcing มาก่อน
รายงานและปรึกษาผูบ้ ริหาร เพือ่ ขอความเห็นถึงแนวทางการดาเนินการของหน่วยงาน
5. วางแผนการบริหารจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในหน่ วยงาน และอาคารสถานที่ สาหรับ
การส่งมอบงานต่อให้กบั บริษทั จ้างเหมา
6. เรีย นรู้แ ละท าความเข้า ใจเกี่ย วกับ ขัน้ ตอนและกระบวนการสรรหาบริษัท จ้า งเหมาร่ ว มกับ
หน่วยงานพัสดุ รวมถึงการสืบหาราคากลางเพือ่ กาหนดงบการดาเนินการทีเ่ หมาะสม
7. วางแผนการจัดเก็บข้อ มูล ที่ส าคัญ เพื่อ เป็ นข้อ มูล อ้างอิงในการปรับ ข้อ ก าหนดคุ ณลัก ษณะ
กระบวนการทางาน และกระบวนการตรวจสอบ ให้เท่าทันสถานการณ์ เป็ นประโยชน์สู งสุดต่อ
ผูป้ ่ วยและโรงพยาบาล
ในมุมมองของผูเ้ ขียนเห็นว่าแนวคิดการใช้ Outsourcing เป็ นนโยบายจากผูบ้ ริหาร จึงเป็ นสิง่ ที่
หลีก เลี่ย งไม่ ไ ด้ ในอนาคตอาจจะมีง านด้า นโภชนาการของโรงพยาบาลในอีก หลายโรงพยาบาล
จาเป็ นต้องเปลีย่ นผ่านมาสูร่ ปู แบบ outsourcing ซึง่ อาจจะเป็ นสิง่ ทีด่ สี าหรับการขับเคลื่อนองค์กร ภายใต้
สภาพแวดล้อมภายนอกที่มกี ารเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันภายในองค์กร
แต่ต้องมีการวิเคราะห์แ ยกแยะข้อดีข้อเสียให้ชดั เจน รวมทัง้ ประเมินความพร้อ มของหน่ ว ยงานและ
องค์กร และต้องคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูป้ ่ วย บุ คลากรผูม้ สี ่วนได้สว่ นเสีย และองค์กรให้ดกี ่อนการ
นามาใช้
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สมาคมวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
In a few years, elderly Thai’s will make up of 20% of the total population, roughly 14 million
nationwide. Prevalence of degenerative diseases due to chronic illnesses has risen significantly including
coronary heart disease, type II diabetes, joint diseases, dementia and other brain ( and eye)
degeneration, kidney disease and other. In the meantime, the biggest growing market with buying
power is among middle class which is growing at the fastest rate in Asia-Pacific from 525 mil in 2009
to 1,470 mil in 2020 and projected to become 3228 mill by 2030 (> 85% growth so far) based on the
Organization of Economic Co-operation and Development (OECD) Center. Movement from Rural to
urban globally will increase by 72% by 2050 (UN Department of Social and Economic affairs, 2011).
Roughly 50% of world population now are living in urban around big cities. Elders care and food
supplies will pose challenges on several fronts.
Aging is primarily an oxidative process that if not controlled could lead to physiological
imbalance of energy input and expenditure causing inflammation leading to increased risks of
deteriorative diseases. Understanding fundamental metabolism of energy pathways of cellular
redox status is crucial to developing intervention where redox- related information can be
processed into graded responses. For example, mitochondrial energy and free radical pathway
insights may lead to intervention therapy for example for cancer and chemotherapy- induced
oxidative stress ( St Clair et al. ) . Research results are critical foundation to the development of
innovative food and nutraceutical products for improving health conditions of aging population as
well as those with NCD- related diseases. Dietetic food products for specific health conditions
have been under development in the last decades. There are wellness food products in US and
EU markets with some health information to educate the consumers. However, challenges widely
exist from the health and safety regulatory restriction and from uncontrolled nature of population
food intake. However, foods for specific purposes have emerged for patients and high-NCD-risk
individuals and several manuals and text books now have covered hospital foods for specific
patients. Unfortunately, for human food, such R&D know- how is either confidentially protected
or not easily accessed in country such as Thailand. Efforts is needed in order to develop Thailand
own set of diets for specific purposes using local materials.
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From Asia perspectives, ancient remedies using herbs and spices, fruits, nuts and seeds
have been of fastest growing interest in health food product development. Based on literature
and internet search over 2010-2020, Asian (particularly China and SE Asia) showed strong efforts
to capitalize on ancient local beliefs. Twenty-four groups of health effects can be categorized
according to local beliefs on health effects and scientific evidence using Asian plants ( herbs,
spices, and others). Research interest on bioactive extracts for health and wellness vs as part of
food with specific nutrition requirement for specific patients.
Bioactives must be supported by strong scientific evidence. Business needs to develop a
strategic R&D mapping towards innovation using local materials with scientific evidence. For
substantiation. At the present time, this remains to be fulfilled before more ancient materials can
be of further use for health and wellness and for managing some disease states among patience
as food for specific purposes.
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การพัฒนาสื่อแนะนากลุ่มอาหารสาหรับผู้ป่วยจิ ตเวชที่ใช้ยาความเสี่ยงสูงของ
โรงพยาบาลจิ ตเวชนครราชสีมาราชนคริ นทร์
จิ รฐั ิ ติกาล ดวงสา
โรงพยาบาลจิ ตเวชนครราชสีมาราชนคริ นทร์ จ.นครราชสีมา
E-mail mameawd@yahoo.com
บทนา การรัก ษาผู้ป่ วยจิต เวชได้มีก ารใช้น ากลุ่ ม ยาความเสี่ย งสูง (High-alerd drugs) ซึ่ง
หมายถึง ยาที่มีค วามเสี่ยงสูงที่จะก่ อ ให้เ กิดอันตรายรุนแรงกับผู้ป่วยอย่างมีนัยสาคัญ หรือ ก่อ ความ
คลาดเคลื่อนหรือผลข้างเคียงอื่นๆในกระบวนการรักษาได้มสี ่วนทาให้ส่งผลต่อภาวะสุขภาพของผู้ป่ วย
ทางจิตเวช โดยยาทีใ่ ช้ในการรักษาที่ส่งผลข้างเคียงทีส่ มั พันธ์กบั การเกิดปั ญหาทางโภชนาการตามมา
ผูว้ จิ ยั จึงต้องการศึกษาการจัดการพัฒนาสื่อแนะนากลุ่มอาหารสาหรับผูป้ ่ วยจิตเวชทีใ่ ช้ยาความเสี่ยงสูง
ของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
วัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและพัฒนาสื่อแนะนากลุ่มอาหารสาหรับผู้ป่วยจิตเวชทีใ่ ช้ยาความ
เสีย่ งสูงของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
วิ ธีการพัฒนา เป็ นการออกแบบและพัฒนาสื่อ เพื่อศึกษาการแนะนากลุ่มอาหารสาหรับผู้ป่วย
ทางจิตเวช ที่ใช้ยาความเสี่ยงสูงที่เหมาะสม โดยมีเงื่อนไขการแนะนา ได้แก่ ปฏิกิรยิ าระหว่างยากับ
อาหาร ชนิดของอาหารทีใ่ ช้ยากลุ่มทีส่ ่งผลต่อความอยากอาหารและเบื่ออาหาร ชนิดของอาหารที่ใช้ยา
กลุ่มทีม่ ผี ลต่อการผลิตของต่อมน้าลาย ชนิดของอาหารทีเ่ มื่อใช้ยาทีส่ ง่ ผลต่อการเกิดการท้องผูก
ผลการศึกษา สื่อทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สามารถแนะนากลุ่มอาหารสาหรับผูป้ ่ วยจิตเวชทีใ่ ช้ยาความเสี่ยง
สูงของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์และสามารถให้ผู้ป่วย ผู้ดูแลและเครือข่ายใช้เ ป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิต นในการเลือกจัดอาหารได้อ ย่างเหมาะสมและผลการประเมินที่พงึ พอใจและ
ความสามารถในการใช้สอ่ื ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก
สรุป สือ่ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สามารถแนะนากลุ่มอาหารสาหรับผูป้ ่ วยจิตเวชทีใ่ ช้ยาความเสีย่ งสูงได้อย่าง
เหมาะสม ใช้งานง่าย และยังสามารถนาไปใช้ในสถานพยาบาลเครือข่ายชุมชน
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เครื่องมือช่วยนับปริ มาณโปรตีนในอาหารฉบับพกพา
ดิ ษยชัย ไพรรุ่งเรือง
การให้โภชนบาบัดของนักกาหนดอาหารมีความสาคัญต่อการลดความเสีย่ งและความรุนแรงของ
โรคได้เป็ นอย่างมากโดยเฉพาะผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รังซึ่งมักจะได้รบั คาแนะนาทางโภชนาการให้จากัดการ
รับประทานอาหารหลายชนิดตามระยะความรุนแรงของโรค ปริมาณโปรตีนเป็ นหนึ่งในสารอาหารที่
ผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รังจาเป็ นต้องควบคุมเพือ่ ชะลอความรุนแรงของโรค
การพัฒนาเครื่องมือช่วยนับปริมาณโปรตีนในอาหารฉบับพกพา Protein counting card (PC)
ช่วยให้ผู้ป่วยและญาติสามารถนับปริมาณโปรตีนที่ควรจะรับประทานในแต่ละวันได้อย่างถูกต้อง ช่วย
เสริมความเข้าใจระหว่างการรับคาปรึกษาจากนักกาหนดอาหาร รวมถึงอานวยความสะดวกให้จดั อาหาร
ผูป้ ่ วยได้อย่างเหมาะสม เครื่องมือดังกล่าวได้พฒ
ั นาตามขัน้ ตอนดังนี้ 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลอาหาร
ประจาชาติจากผู้ทรงคุณวุฒแิ ละล่ามประจาชาติในโรงพยาบาล 2. พัฒนา PC ให้เทียบเท่าขนาดบัตร
เครดิตซึง่ สามารถพกพาได้งา่ ย 3. เปรียบเทียบการใช้ PC กับการสอนนับโปรตีนแบบปกติดว้ ยวิธกี ารใช้
มือหรือช้อนโต๊ะในกลุ่มอาหารตัวอย่าง 4. ประเมินผลคความแตกต่างระหว่างการนับโปรตีนแต่ล ะวิธี
ความพึงพอใจการใช้งาน และสรุปข้อแนะนาและพัฒนา PC ตามข้อแนะนาแก้ไข 5. ดาเนินการใช้ PC
ไปใช้ในผูป้ ่ วยโรคไตจริง จานวน 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาพม่า ภาษาอารบิค และ
ภาษาบังคลาเทศ พบว่าผลลัพ ธ์ก ารนับปริมาณโปรตีนจากการทดลองเปรียบเทียบระหว่างการนับ
ปริมาณโปรตีนในอาหารตัวอย่างอาหารไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (P>0.05) กับปริมาณ
โปรตีนจริงจากการชังน้
่ าหนัก ดังนัน้ PC อาจนามาช่วยให้ผปู้ ่ วยและญาติสามารถนับปริมาณโปรตีนที่
ควรรับประทานได้อย่างถูกต้องมากยิง่ ขึน้
หลังจากการนา PC ไปใช้งานกับผู้ป่วยจริงพบว่ายังมีปัญหาและโอกาสอีกมากที่ นักกาหนด
อาหารสามารถเป็ นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยและญาติได้ ผ่านการพัฒนานวัตกรรม
และเครื่องมือให้ผู้ป่วยและญาติสามารถเข้าถึงและใช้งานง่ายขึ้น ดังตัวอย่างเช่น การพัฒนาแอพพลิเค
ชัน Calorie Mama AI ที่ใช้เทคโนโลยี Image recognition มาช่วยค้นหาชนิดอาหาร คานวณปริมาณ
และพลังงานที่รบั ประทานจากภาพถ่ายจะช่วยให้เข้าถึงข้อมูลทางโภชนาการ จดบันทึกข้อมูลพฤติกรรม
การรับประทานอาหารให้แก่นกั กาหนดอาหารสะดวกขึน้ เป็ นต้น
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Application "Diet Caring for Heart"
วิ ภาวี ศรีคาภา
นักโภชนาการปฏิ บตั ิ การ
โรงพยาบาลเลิ ดสิ น
โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็ นโรคเรื้อรังตลอดชีวติ ที่ต้องอาศัยการเปลีย่ นแปลงวิถกี ารดาเนิน
ชีวติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านโภชนาการและการออกกาลังกาย ถ้าหากผู้ท่เี ป็ นโรคหัวใจและหลอด
เลือดไม่ได้รบั การรักษาอย่างต่อเนื่อง และดูแลสุขภาพ อาจเป็ นปั จจัยเสี่ยงที่ทาให้เกิดโรคแทรกซ้อ น
อื่นๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไต เป็ นต้น ผลการศึกษาของศาสตราจารย์ นายแพทย์
ปิ ยทัศน์ ทัศนาวิวฒ
ั น์ และคณะ พบว่าอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจของคนไทยเพิ่มขึ้น โดยได้
ทาการศึกษาในคนไทยที่มอี ายุมากกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี ข้นึ ไปจานวน 8,789 คน ในเพศชายมีอตั รา
เท่ากับ 9.2 คนใน 1,000 คน และเพศหญิงเท่ากับ 10.7 คนใน 1,000 คน นอกจากนี้จากสถิตทิ ร่ี วบรวม
โดยกระทรวงสาธารณสุขพบว่าอัตราการเสียชีวติ เนื่องจากโรคหัวใจขาดเลือด (ischemic heart disease)
โรคหลอดเลือดสมอง (cerebrovascular disease) และความดันโลหิตสูงรวมกันแล้วมีอ ัตราสูงขึ้นถึง
125% ในช่วงเวลาเพียง 4 ปี (พ.ศ. 2540-2554) และจากการรวบรวมสถิตผิ ู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่
ศูนย์หวั ใจสิรกิ ติ ิ ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรอบปี พ.ศ. 2556 พบว่ามีผปู้ ่ วยที่ได้รบั การวินิจฉัยเป็ นโรค
หลอดเลือ ดหัวใจ 22.1% และจากสถิติก ารเข้ารับการรักษาโรคภาวะหัว ใจล้มเหลว ในโรงพยาบาล
ขอนแก่ น พบผู้ป่ วยเข้า รับ การรัก ษาเพิ่ม ขึ้น 30% ในปี พ.ศ. 2558-2560 ถ้ า เราสนใจดูแ ลตัว เอง
โดยเฉพาะในเรื่องอาหาร เช่น ได้รบั คาแนะนาในการเลือกอาหารและรับประทานอาหารที่มคี ุณค่าและ
ปริมาณทีเ่ หมาะสมในแต่ละมือ้ ภายใน 1 วันอย่างเข้าใจและถูกต้องแล้ว การรับประทานอาหารที่สมดุล
และดูแลน้าหนักตัวให้เหมาะสม ลดอาหารไขมันสูง และหลีกเลีย่ งไขมันอิม่ ตัว ให้รบั ประทานอาหารพวก
ผักและผลไม้ ธัญพืชเพิม่ มากขึ้น ลดอาหารที่มนี ้ าตาล อาหารเค็ม เป็ นต้น จะทาให้ผู้ป่วยนัน้ สามารถ
ดาเนินชีวติ ได้อย่างปกติ
การใช้มอื ถือในปั จจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้งานสมาร์ทโฟน (Smartphone) นัน้ มีส่วนใน
การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคอย่างเห็นได้ชดั สืบเนื่องมาจากประโยชน์ของการใช้งานมือถือ
ไม่ว่าจะเป็ นการเข้าถึงของข้อมูลที่ง่ายขึ้น การส่งต่อข้อมูลทีร่ วดเร็วขึ้น รวมไปถึงการใช้งานเพื่อความ
บันเทิง เช่นการดูหนัง ฟั งเพลง หรือการเล่นเกมส์ ผ่านทางแอพพลิเคชันได้
่ โดยตรงไม่ต้อ งเข้า เว็บ
บราวเซอร์ ด้วยปั จจัยเหล่านี้ทาให้ผบู้ ริโภคสามารถอยู่ในเทรนด์ (Trend) และตามกระแสของสังคมได้
จึงทาให้เกิดการเขียนหรือพัฒนา Application ลงบนสมาร์ทโฟนเป็ นอย่างมาก
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Application (แอพพลิเคชัน)
่ หรือที่เรียกกันสัน้ ๆ ว่า App (แอพ) คือ โปรแกรมที่อานวยความ
สะดวกในด้านต่างๆ ทีอ่ อกแบบมาสาหรับ Mobile (โมบาย) Teblet (แท็บเล็ต) หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่ง
ในแต่ล ะระบบปฏิบัติก ารจะมีผู้พ ฒ
ั นาแอพพลิเ คชันขึ
่ ้นมามากมายเพื่อ ให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้งาน ซึ่งจะมีให้ดาวน์โหลด ทัง้ ในด้านการศึกษา ด้านการสื่อสารหรือแม้แต่ด้านความบันเทิงต่างๆ
เป็ นต้น ซึ่งปั จจุบนั ยังไม่พบ Application มีประยุกต์ใช้หลักการทางโภชนบาบัดเพื่อบาบัดโรค (MNT:
Medical Nutrition Therapy) สาหรับโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉพาะทีส่ ามารถให้นักโภชนาการ นัก
กาหนดอาหาร โภชนากร สามารถคานวณความต้องการสารอาหารพลังงานตามความต้องการของผู้ป่วย
แต่ละราย และสามารถกาหนดสัดส่วนอาหารให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร รวมถึงการใช้
เป็ นสื่อในการแนะนาการรับประทานอาหารทีถ่ ูกต้องเหมาะสมสาหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่
เหมาะสมตามวัฒนธรรมของภาคอีสาน

รูปที่ 1 แอพพลิเคชันหลั
่ ก

แอปพลิเคชัน สร้างจากคู่มอื การให้โภชนบาบัดโรคหัว ใจ
และหลอดเลือ ด เขตสุ ข ภาพที่ 7 โปสเตอร์ แผ่ น พับ ภาพผลิก
เนื้อหาจะแนะนาการดูแลด้านอาหารและโภชนาการสาหรับโรคหัวใจ
และหลอดเลือด ประกอบด้วย
หัวใจ : การอธิบายการทางานของหัวใจ หน้าที่ของหัวใจ ประเภท
ของโรคหัวใจ อาการของโรคหัวใจ
กิ นอย่างไร : ข้อแนะนาในการเลือกรับประทานอาหาร
กิ นเท่าไหร่ : แนะนาการคานวณพลังงาน และการกาหนดสัดส่วน
อาหารทีเ่ หมาะสมกับผูป้ ่ วยแต่ละราย
อาหารแลกเปลี่ ย น : หมวดอาหารที่ มี ห ลากหลายชนิ ด ให้
แลกเปลีย่ นกันได้ ทีเ่ หมาะสมกับผูป้ ่ วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
6 : 6 : 1 ลดหวานมันเค็ม : แนะนาการควบคุมอาหารลดอาหาร
หวาน อาหารมัน และอาหารเค็ม อธิบายสัดส่วนทีค่ วรควบคุม และ
ตัวอย่างอาหาร และปริมาณน้าตาล น้ ามัน เกลือ เป็ นช้อนชา

ต้องควบคุม : อธิบายปริมาณทีต่ ้องควบคุม ได้แก่ น้ า โซเดียม โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส และอาหารที่
มีปฏิกริ ยิ ากับยาวาร์ฟาริน
การประเมิ นภาวะโภชนาการ : การคัดกรองทางโภชนาการ (nutrition screening) การระเมิน
ภาวะโภชนาการ(nutrition assessment) การให้ โ ภชนบ าบัด และค าแนะน าทางโภชนาการ
(Intervention) และการติ ดตามและประเมิ นผลการให้โภชนบาบัด (Monitoring and Evaluation)
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เอกสารอ้างอิ ง :
คู่มอื การให้โภชนบาบัดโรคหัวใจและหลอดเลือด เขตสุขภาพที่ 7, 2558
ภาณุ วฒ
ั น์ วรทิพย์เบญจา และคณะ. การพัฒนาแอพพลิเคชันการจั
่
ดการเรียนการสอนในห้องเรีย น
เสมือนจริงบนอุปกรณ์เคลื่อนที.่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2558
รุจริ า สัมมะสุต. รายการอาหารแลกเปลีย่ น.วารสารโภชนบาบัด. กรุงเทพมหานคร, 2547.
อนุชา จันทร์เต็ม. การพัฒนาแอพพลิเคชันโดยใช้
่
การเรียนรูร้ ่วมกัน เรื่อง การออกกาลังกายเพือ่ สุขภาพ
สาหรับผูส้ งู อายุ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร.ี 2561
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Application สำหรับกำรประเมินแคลเซียมในคนไทยอำยุ 35 ปี ขึ้นไป
กนกนาถ ด้วงช่วย
แผนกโภชนบาบัด โรงพยาบาลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
บทนำ
การสารวจข้อมูลการบริโภคอาหารของประเทศไทยพบว่าคนไทย 35 ปี ขน้ึ ไปได้รบั แคลเซียมไม่
ถึงร้อยละ 40 ของปริมาณที่แนะนา ปริมาณแคลเซียมที่ได้รบั นี้อาจจะมีความเหมาะสมมากขึ้นหากมี
เครื่องมือสาหรับการประเมินแคลเซียม แต่การประเมินแคลเซียมตามวิธเี ดิมของแผนกโภชนบาบัดซึ่ง
อาศัยการสัมภาษณ์อาหารทีผ่ ปู้ ่ วยบริโภคย้อนหลัง 24 ชัวโมงพบว่
่
าใช้เวลา 25-30 นาทีและไม่สามารถ
แจ้งผลแคลเซียมให้แก่ผปู้ ่ วยได้ทนั ทีหลังจากการประเมิน
วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาเว็บแอพพลิเคชันที
่ น่ ักกาหนดอาหารสามารถนาไปประเมินแคลเซียมได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว
วิ ธีดำเนิ นกำรวิ จยั
เว็บแอพพลิเคชันส
่ าหรับการประเมินแคลเซียมพัฒนามาจากแบบสอบถามความถี่กง่ึ ปริมาณใน
การบริโภคอาหาร ซึ่งประกอบด้วยรายการอาหารทีค่ นไทยอายุ 35-70 ปี บริโภคบ่อยและมีแคลเซียมสูง
จานวน 33 กลุ่ม เว็บแอพพลิเคชันนี
่ ้ได้รบั การทดสอบประสิทธิภาพซ้า กัน 6 ครัง้ โดยนักกาหนดอาหาร
ท่ า นเดิม จ านวน 8 ท่ า น เพื่อ เปรีย บเทีย บระหว่ า งแคลเซี ย มที่ไ ด้ ร ับ จากการวิเ คราะห์ ด้ ว ยเว็ บ
แอพพลิเคชันและการบั
่
นทึกอาหารที่บริโภคซึ่งเป็ นวิธมี าตรฐาน รวมทัง้ ตรวจสอบความรวดเร็วในการ
ประเมินแคลเซียมด้วยเว็บแอพพลิเคชันและประเมิ
่
นความพึงพอใจของนักกาหนดอาหารต่อลักษณะ
โดยรวมของเว็บไซต์ นอกจากนี้ขอ้ แสนอแนะของนัก กาหนดอาหารยังนามาใช้ในการปรับแก้เว็บไซต์
หลังจากการทดสอบในเดือนที่ 1-4
ผลกำรวิ จยั
ผลการทดสอบทัง้ 6 ครัง้ แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยของแคลเซียมทีไ่ ด้รบั อยู่ในช่วง 293.1±179.0
ถึง 359.7±137.4 มิลลิกรัมต่อวันสาหรับเว็บแอพพลิเคชัน่ และ 298.6±121.4 ถึง 358.7±139.5 มิลลิกรัม
ต่อวันสาหรับการบันทึกอาหารทีบ่ ริโภค ปริมาณแคลเซียมทีไ่ ด้รบั จากการประเมินด้วยวิธที งั ้ สองพบว่า
อยู่ในระดับทีส่ งู อย่างมีนยั สาคัญ (r = 0.77-0.90, p< 0.05) ค่าเฉลีย่ หรือค่ามัธยฐานของระยะเวลาทีใ่ ช้ใน
การประเมินแคลเซียมผ่านเว็บแอพพลิเคชันอยู
่ ่ในช่วง 4.47-8.43 นาที นอกจากนี้อตั ราความพึงพอใจ
ของนักกาหนดอาหารต่อลักษณะโดยรวมของเว็บไซต์ยงั อยู่ในระดับทีส่ งู มากกว่าร้อยละ 90
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วิ จำรณ์และสรุป
เว็บแอพพลิเคชันที
่ ่พ ฒ
ั นาขึ้นอาจจะเป็ นเครื่องมือที่นักกาหนดอาหารสามารถนาไปประเมิน
แคลเซียมได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้เป็ นกลุ่มนักกาหนด
อาหารซึ่งมีจานวนน้อย ดังนัน้ การศึกษาต่อไปควรนาเว็บแอพพลิเคชันไปทดสอบกั
่
บอาสาสมัครกลุ่มอื่น
ทีม่ จี านวนมากขึน้ เช่น กลุ่มผูป้ ่ วย
กำรนำไปใช้ประโยชน์
เนื่องจากการให้ยาเม็ดเสริมแคลเซียมแก่ผปู้ ่ วย Fragility fracture pathway แพทย์และเภสัชกร
จะพิจารณาถึงแคลเซียมที่ผู้ป่วยได้รบั จากอาหารร่วมด้วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รบั แคลเซียมจากทัง้ อาหาร
และยาในปริมาณทีเ่ พียงพอเหมาะสม ดังนัน้ ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 นักกาหนดอาหารจึงได้เริม่ นา
เว็บแอพพลิเคชันที
่ พ่ ฒ
ั นาขึน้ มาใช้ประเมินแคลเซียมทีผ่ ปู้ ่ วยกลุ่มนี้ได้รบั จากอาหาร ซึง่ ปั จจุบนั มีจานวน
ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การประเมินแคลเซียมผ่านเว็บแอพพลิเคชันนี
่ ้ประมาณ 200 ราย
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ทุน “Thai Dietetic Association Research Award (TDA Research Award)”
ทุนสนับสนุนการวิ จยั และพัฒนางานโภชนาการสาหรับนักกาหนดอาหาร
ประจาปี 2563
ชื่อทุน

ทุน Thai Dietetic Association Research Award (TDA Research Award)

วัตถุประสงค์
•
•
•

ผู้สนับสนุนทุนปี
•
•
•
•

ส่งเสริมให้นกั กำหนดอำหำร/นักโภชนำกำร/โภชนำกรมีกำรทำวิจยั ด้ำนโภชนำกำร
และโภชนบำบัด และพัฒนำกำรบริกำรแก่ผปู้ ่ วย
เพิม่ พูนทักษะและศักยภำพให้กบั นักกำหนดอำหำร/นักโภชนำกำร/โภชนำกรใน
กำรทำวิจยั
ส่งเสริมและสนับสนุนนักกำหนดอำหำร/นักโภชนำกำร/โภชนำกร และทีมงำนทีม่ ี
ผลงำนดีเด่นในงำนวิจยั และกำรพัฒนำงำนโภชนำกำร
2563
บริษทั ไทยโอซูกำ้ จำกัด
บริษทั เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
บริษทั ฟอร์แคร์ จำกัด
สมำคมนักกำหนดอำหำรแห่งประเทศไทย
รวมทัง้ สิ้ น

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จานวน

50,000
50,000
25,000
100,000
225,000

บำท
บำท
บำท
บำท
บาท

ประเภทของทุน
• ทุนอุดหนุนกำรวิจยั และพัฒนำงำนโภชนำกำรสำหรับนักกำหนดอำหำร/
นักโภชนำกำร/โภชนำกร และทีมงำนทีม่ ผี ลงำนดีเด่น
• จำนวนทุนขึน้ อยู่กบั ควำมเหมำะสม และผลงำนทีเ่ สนอขอรับทุนซึง่ พิจำรณำโดย
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำทุน
• ทุนมีระยะเวลำ 1 ปี
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คุณสมบัติของผู้ที่ได้รบั ทุน
• เป็ นนักกำหนดอำหำร/นักโภชนำกำร/โภชนำกรและทีมงำนทีท่ ำประโยชน์ให้แก่ผปู้ ่ วย
และหน่วยงำนทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม
• เป็ นสมำชิกสำมัญตลอดชีพของสมำคมนักกำหนดอำหำรแห่งประเทศไทย
• เป็ นผูท้ ไ่ี ม่ได้รบั ทุน 2 ปี ตดิ ต่อกันในปี 2561 และปี 2562
• ผลงำนทีท่ ำจะต้องไม่เป็ นไปเพือ่ เชิงพำณิชย์ (non-profit project)
• คณะกรรมกำรสมำคมนักกำหนดอำหำรแห่งประเทศไทยไม่มสี ทิ ธิขอรั
์ บทุน
การขอรับทุน
•
•

ผูท้ ต่ี อ้ งกำรขอรับทุนเสนอโครงกำรวิจยั และพัฒนำงำนโภชนำกำรด้วยตนเอง
ส่งใบสมัครพร้อมโครงกำรวิจยั จำนวน 6 ชุดมำทีเ่ ลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำร
พิจำรณำทุนฯ ทำงไปรษณีย์ (ไม่รบั ทำง E-mail) ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563
สมำคมนักกำหนดอำหำรแห่งประเทศไทย (ทุน TDA Research Award)
1845/11 ซอยบริรกั ษ์ ถนนพหลโยธิน
แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร ก.ท.ม. 10900
โทรศัพท์/โทรสำร 02-939-7782

แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิ จยั ประกอบด้วย
1. ชื่อโครงกำร
2. หน่วยงำนรับผิดชอบ
3. ควำมสำคัญและทีม่ ำของปั ญหำทีท่ ำกำรวิจยั
4. ประโยชน์ทค่ี ำดว่ำจะได้รบั
5. วิธกี ำร
6. ขอบเขต
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
8. แผนกำรดำเนินงำน
9. อุปกรณ์ในกำรวิจยั
10. งบประมำณ
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หลักเกณฑ์ในการพิ จารณาทุน
• ผลงำนทีเ่ หมำะสมตำมกำรพิจำรณำของคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำทุน
• เป็ นงำนวิจยั เพือ่ ประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรดูแลด้ำนโภชนำกำรและโภชนบำบัดแก่
ผูป้ ่ วย
• มีควำมคิดริเริม่ เป็ นกำรบริกำรใหม่หรือปรับปรุงกำรบริกำรให้มปี ระสิทธิภำพและ
คุณภำพดี
• ให้บริกำรและพัฒนำงำนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
• ให้กำรบริกำรถูกต้องตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
แนวทางในการพิ จารณาทุน
คณะอนุกรรมกำรได้กำหนดในรูปคะแนน โดยแบ่งเป็ น 4 หัวข้อหลักคือ
• กำรนำไปใช้ให้เป็ นประโยชน์
• ควำมคิดริเริม่
• โอกำสทีง่ ำนวิจยั /งำนพัฒนำงำนโภชนำกำรจะทำได้สำเร็จ
• ควำมสำคัญทำงวิชำกำร
การประกาศผล
• ประกำศผลกำรตัดสิน ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
การมอบทุน
•
•
•

มอบทุนประจำปี ในกำรประชุมวิชำกำรประจำปี ของสมำคมนักกำหนดอำหำรแห่ง
ประเทศไทย ในวันประชุมวิ ชาการประจาปี 2563
ผูไ้ ด้รบั ทุน จะได้รบั กำรสนับสนุนกำรลงทะเบียนงำนประชุมวิชำกำรประจำปี 2564
เพื่อนาเสนอผลงานวิ จยั
ผูไ้ ด้รบั ทุน จะได้รบั ทุนวิจยั แบ่งเป็ น 2 งวด
งวดที่ 1 มอบทุน ร้อยละ 60 ของเงินรำงวัล เมื่อได้รบั กำรคัดเลือกให้ได้รบั ทุน
งวดที่ 2 มอบทุน ร้อยละ 40 ของเงินรำงวัล เมื่อส่งรำยงำนผลพร้อมไฟล์ฉบับสมบูรณ์
พร้อมแสดงกิตติกรรมประกำศชื่อทุนในงำนวิจยั นัน้ ๆ และนำเสนอผลงำนในกำร
ประชุมวิชำกำรประจำปี
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การเสนอผลงาน
• เสนอผลงำนวิจยั ในกำรประชุมวิชำกำรประจำปี ของสมำคมนักกำหนดอำหำรแห่ง
ประเทศไทย
• ได้รบั กำรตีพมิ พ์ผลกำรวิจยั ในวำรสำรสมำคมนักกำหนดอำหำรแห่งประเทศไทย
• ผู้ไ ด้ร ับ ทุ น ส่ ง รำยงำนผลกำรวิจ ัย ฉบับ สมบรู ณ์ ใ ห้ แ ก่ ส มำคมฯ และมีก ำรแสดง
กิตติกรรมประกำศชื่อทุนนี้ในงำนวิจยั นัน้ ๆด้วย
สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ ม
เลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำทุน:
นำงพัชรวีร์ ทันละกิจ โทร 086-392-5928 โทรสำร 02-201-1731 E-mail: nuging28@hotmail.com
นำงสำวสังวำล ศิรมิ งั คลำกุล โทร 086-609-5680
www.thaidietetics.org
E-mail: thaidietetics@gmail.com
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ทุนสนับสนุนงานวิ จยั TDA Research Award ประจาปี 2563
รายชื่อผู้ได้รบั ทุน TDA Research Award
ทุนประเภท Clinical โรงพยาบาลขนาดใหญ่
ลาดับที่ 1.
ทุนสนับสนุนงานวิจยั จานวน 35,000 บาท
เรื่อง ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะ
หลอดเลือดสมอง (The effect of self-management program on food behaviors of
Stroke Patients)
โดย นางสาวประภาพร สุนธงศิริ
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ลาดับที่ 2.
ทุนสนับสนุนงานวิจยั จานวน 25,000 บาท
เรื่อง Developing Nutrition RE-Screening Tool in Bangkok Hospital Head Quarter
โดย นางวีรวรรณ เตชะเกรียงไกร
แผนกโภชนบาบัด โรงพยาบาลกรุงเทพ สานักงานใหญ่ กทม.
ลาดับที่ 3.
ทุนสนับสนุนงานวิจยั จานวน 20,000 บาท
เรื่อง พัฒนาอาหารเสริมเพิม่ พลังงาน Power Gel และอาหารเสริมพลังงานต่า Low calorie
Gel เพือ่ ประสิทธิผลของการบาบัดโรคสาหรับผูป้ ่ วยทีม่ ปี ั ญหาทุพโภชนาการ
โดย นางศิรวิ รรณ แก้วเอีย่ ม
งานโภชนาการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ลาดับที่ 4.
ทุนสนับสนุนงานวิจยั จานวน 20,000 บาท
เรื่อง โปรแกรมสนับสนุนภาวะขาดโปรตีนสาหรับผูป้ ่ วยทีเ่ ข้ารับการรักษาโรคอ้วน
ด้วยวิธกี ารผ่าตัดกระเพาะอาหาร
โดย นางสาวพรพิศ เรืองขจร
งานโภชนาการ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
ปีที่ 40 ฉบับที่ 1-3 มกราคม-ธันวาคม 2563
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รางวัลชมเชย ทุนสนับสนุนงานวิจยั จานวน 10,000 บาท
เรื่อง ประสิทธิผลของการประเมินภาวะโภชนาการและกระบวนการให้โภชนบาบัดแก่ผปู้ ่ วย
โรคมะเร็ง โดยใช้แบบประเมินภาวะโภชนาการ Nutrition Alert Form (NAF)
โดย นางสาวหนึ่งฤทัย วัฒนาธาดาสุข
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ทุนประเภท Clinical โรงพยาบาลขนาดกลาง
ลาดับที่ 1.
ทุนสนับสนุนงานวิจยั จานวน 15,000 บาท
เรื่อง นวัตกรรมกราฟติดตามระดับน้าตาลในเลือดในผูป้ ่ วยเบาหวาน Type 2 ทีด่ แู ลตนเองที่
บ้าน
โดย นายกิตติ เพ็ญสุข
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสาคร
ทุนประเภท Non – Clinical
ลาดับที่ 1.
ทุนสนับสนุนงานวิจยั จานวน 35,000 บาท
เรื่อง ตารับอาหารมาตรฐานสาหรับผูป้ ่ วยซึมเศร้า (Standard Recipes for Depressed
Patients)
โดย นางปิ ยธิดา สมปรารถนา
ฝ่ ายโภชนาการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์ กรมสุขภาพจิต จ.อุบลราชธานี
ลาดับที่ 2.
ทุนสนับสนุนงานวิจยั จานวน 20,000 บาท
เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางการแพทย์สาหรับผูป้ ่ วยไตเรือ้ รังระยะก่อนฟอกไต
ชนิดเสริมทางปาก (Oral Supplement) เพือ่ การยอมรับ (ด้านสี กลิน่ รสชาติ เนื้อสัมผัส
อาหาร)และลดภาวะทุพโภชนาการของผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รังระยะก่อนฟอกไต
โรงพยาบาลยีง่ อเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย นางสาวมารินี เปาะสู
งานโภชนาการ โรงพยาบาลยีง่ อเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นราธิวาส
รางวัลชมเชย ทุนสนับสนุนงานวิจยั จานวน 10,000 บาท
เรื่อง ลดการปนเปื้ อน ลดขัน้ ตอน ลดเวลา ลดความผิดพลาดกับการเพิม่ ประสิทธิภาพหม้อ
กดนมผสมและน้ าสเตอร์ไรด์สาหรับบริการผูป้ ่ วยเด็กในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
โดย นางสาวภัคจิรา เบญญาปั ญญา
งานโภชนาการ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
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บทคัดย่อผู้ได้รบั ทุน TDA Research Award ประจำปี 2562
บทคัดย่อ P-1
พัฒ นำสู ต รแครกเกอร์ Non trans fat, Low sodium, Complete carbohydrates ส ำหรั บ ผลิ ต
อำหำรทำงสำยให้อำหำร
กาญจนา ฉิ มเรือง, ภัคจิ รา เบญญาปัญญา, พรพิ ศ เรืองขจร
งานโภชนาการ โรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยสงขลานคริ นทร์
บทนำ ในปั จจุบนั การผลิตแครกเกอร์ของอุตสาหกรรมจะมีส่วนผสมของเกลือ ผงฟู ไขมันทรานส์ ใน
ปริมาณทีส่ งู มากเกินจากความต้องการของร่างกายซึง่ เป็ นสาเหตุของโรคเรือ้ รังต่างๆ ส่งผลให้ไขมันชนิด
ไม่ดี (LDL) และไตรกลีเซอร์ไรด์เพิม่ สูงขึ้น อีกทัง้ ยังส่งผลให้ไขมันชนิดดี (HDL) ในร่างกายมีปริมาณ
ลดลง ซึ่งสอดคล้องกับองค์การอนามัยโลกที่รณรงค์ให้ลดและเลิกการใช้ ไขมันทรานส์ ภายในปี ค.ศ.
2023 (พ.ศ. 2566) เพือ่ ลดอัตราการเสียชีวติ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รบั อาหารทางสายให้อาหารไร้ไขมันทรานส์ Low sodium, Complete
carbohydrates
วิ ธี กำรด ำเนิ นกำร พัฒนาสูต รและผลิต ขนมปั งแครกเกอร์ Non trans fat, Low sodium, Complete
carbohydrates สาหรับใช้เป็ นส่วนผสมอาหารทางสายให้อาหาร สูตรปั น่ ผสม (Blenderized formula)
เพื่อลดภาวะโรคแทรกซ้อนต่างๆ และความข้นหนืดของอาหาร สาหรับผู้ป่วยที่มขี ้อจากัดต่างๆ เช่น
จากัดโปแตสเซี่ยม ฟอสฟอรัส คาร์โบไฮเดรต สูตรเพิม่ กากใย ผู้ป่วยโรคไต ผูป้ ่ วยท้องเสีย และผูป้ ่ วยที่
ไม่สามารถรับประทานอาหารทางการแพทย์ได้ ฯลฯ
ผลกำรศึกษำ ปี 2562 กลุ่มผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้รบั อาหารทางสายให้อาหาร จานวน
53,323 คน เป็ นสูตรอาหารทางสายให้อาหาร ชนิดสูตรปั น่ ผสม (Blenderized formula) 6,179 คน คิด
เป็ น 11.6% กลุ่ มผู้ป่วยนอกทัง้ หมด 609 คน เป็ นสูต รอาหารทางสายให้อ าหาร ชนิด สูต รปั น่ ผสม
(Blenderized formula) 200 คน คิดเป็ น 32.8%
ผลการศึกษากลุ่มผูป้ ่ วยในทีไ่ ด้รบั อาหารทางสายให้อาหารสูตรปั น่ ผสม (Blenderized formula)
จานวน 100 คน ใช้กบั ผูป้ ่ วยท้องเสีย 70 ราย คิดเป็ น 70% ผูป้ ่ วยโรคไต 15 ราย คิดเป็ น 15% ผูป้ ่ วย
จากัดโปแตสเซี่ยม 6 ราย คิดเป็ น 6% ผูป้ ่ วยจากัดคาร์โบไฮเดรต 5 รายคิดเป็ น 5% และกลุ่มโรคอื่น 4
ราย คิดเป็ น 4% สูตรปั น่ ผสม (Blenderized formula) ให้พลังงานและสารอาหารที่เพียงพอต่อ ความ
ต้อ งการของร่ า งกาย มีก ารกระจายตัว ของสารอาหารที่เ หมาะสม P:15% CHO :55% F:30% และ
สามารถปรับสารอาหารได้ตามพยาธิสภาพของกลุ่มโรค
ผลการศึกษากลุ่มผู้ป่วยในและกลุ่มผู้ป่วยนอก :ซึ่งพร้อมจะกลับไปพักฟื้ นที่บ้าน ได้รบั อาหาร
ทางสายให้อาหารสูตรปั น่ ผสม (Blenderized formula) อย่างต่อเนื่อง จานวน 70 ราย ศึกษาในหัวข้อ
เรีย นรู้ว ิธีก ารเตรีย มอาหารให้ผู้ป่ วย สามารถท าได้ถู ก ต้อ ง 68 ราย คิด เป็ น 97.1% ผู้ป่ วยได้ร ับ
สารอาหารถูกต้องครบถ้ว นตามค าสังแพทย์
่
จานวน 67 ราย คิดเป็ น 95.7% ผู้ป่วยไม่มปี ั ญหาเรื่อ ง
ปีที่ 40 ฉบับที่ 1-3 มกราคม-ธันวาคม 2563
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ท้องเสีย โซเดียม โปแตสเซียมสูง ตามพยาธิสภาพของโรค จานวน 60 ราย คิดเป็ น 85.7% อาหารที่มี
คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนเหมาะสมกับความต้องการของผูป้ ่ วย จะช่วยรักษาภาวะของโภชนาการ
ของผูป้ ่ วยได้ดที ส่ี ุด เพือ่ สามารถต้านทานโรค และฟื้ นฟูสุขภาพให้เข้าสูส่ ภาพปกติได้เร็วทีส่ ุด
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บทคัดย่อ P-2
แนวทำงกำรพัฒนำสุขภำพด้ำนโภชนำกำรของผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ที่ได้รบั กำรรักษำด้ วยยำ
เคมีบำบัดที่เข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำลร้อยเอ็ด
ธนพรรณ พรมกัญญา 1*, วัชราภรณ์ ศรีโสภา2, สายพิ น บุญศรี2
1
นักโภชนาการชานาญการ กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
2
พยาบาลวิ ชาชีพชานาญการ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
บทนำ: การพัฒนาสุขภาพด้านโภชนาการของผู้ป่วยมะเร็งลาไส้มคี วามสาคัญมากที่จะช่วยให้ผู้ป่วยมี
ภาวะโภชนาการทีด่ แี ละมีอตั รารอดชีพทีน่ านขึน้
วัตถุประสงค์: เพื่อ ศึก ษาสภาพปั ญ หาและแนวทางการพัฒ นาสุ ข ภาพด้า นโภชนาการของผู้ป่ วย
โรคมะเร็งลาไส้ทไ่ี ด้รบั การรักษาด้วยยาเคมีบาบัดทีเ่ ข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ระเบียบวิ ธีวิจยั : รูปแบบการวิจยั เป็ นการศึกษาเชิงสารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็งลาไส้
จานวน 110 คน โดยการสัมภาษณ์สภาพและปั ญหาเกี่ยวกับโภชนาการของ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา
ผลกำรศึกษำ: กลุ่มศึกษาส่วนใหญ่ เ ป็ นเพศหญิงร้อ ยละ 62.73 อายุเฉลี่ย 57.25 ปี เคยได้รบั ข้อ มูล
ข่าวสารด้านโภชนาการร้อยละ 98.18 มีความรู้ด้านโภชนาการระดับดี ร้อยละ 72.73 ทัศนคติต่อการ
รับประทานอาหารระดับปานร้อยละ 60.00 พฤติกรรมการรับประทานอาหารระดับดีรอ้ ยละ 94.55 แนว
ทางการพัฒนาสุขภาพด้านโภชนาการของผู้ป่วย ประกอบด้วย 2 ระบบ 1) การพัฒนาและปรับปรุง
อาหารในโรงพยาบาล เพื่อเป็ นทีพ่ งึ พอใจและส่งเสริมให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารได้ดขี ้นึ ประกอบด้วย
การพัฒนาตารับอาหาร พัฒนาคุณภาพอาหารและโภชนาการ 2) สร้างความรูด้ า้ นอาหารและโภชนาการ
สาหรับผู้ป่วย ประกอบด้วย การสร้างความรู้ท่โี รงพยาบาล และการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารสาหรั บผู้ป่วย
และญาติ
วิ จำรณ์ และสรุปผล: ผู้ป่วยโรคมะเร็งลาไส้ท่ไี ด้รบั การรักษาด้วยยาเคมีบาบัดส่วนใหญ่มคี วามรู้และ
พฤติกรรมการรับประทานด้านโภชนาการในระดับดี โดยมีระบบสาคัญ 2 ระบบทีเ่ ป็ นแนวทางการพัฒนา
สุขภาพด้านโภชนาการของผูป้ ่ วย
คำสำคัญ: โภชนาการ; ผูป้ ่ วยโรคมะเร็งลาไส้; การรักษาด้วยยาเคมีบาบัด
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บทคัดย่อ P-3
ภำวะโภชนำกำรและพฤติ กรรมกำรบริ โภคของผู้ป่วยมะเร็งที่ ได้ รบั เคมีบำบัดที่ พกั รักษำตัวใน
โรงพยำบำล
ยุพำ ภัทรเคหะ
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลน่ าน จังหวัดน่ าน
การศึกษาภาวะโภชนาการและพฤติกรรมบริโภคของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รบั เคมีบาบัดที่พกั รักษาตัว ใน
โรงพยาบาลเป็ นการศึกษาเชิงพรรณนา โดยใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์เชิงลึก
วัตถุประสงค์ เพือ่ นาข้อมูลมาพัฒ นางานโภชนบาบัด โรคมะเร็ ง และเพือ่ เตรียมสภาวะร่างกายผูป้ ่ วย
สาหรับการรับเคมีบาบั ด ตามแผนการรัก ษาของแพทย์
วิ ธีกำรศึกษำ ประชากรทีศ่ ึ ก ษาเป็ นผูป้ ่ วยมะเร็งทีไ่ ด้รบั เคมี บาบัดและพักรักษาตัวในโรงพยาบาลน่ าน
จานวน 21 คน ใช้วธิ กี ารเลือกแบบเจาะจง รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเกีย่ วกับการได้รบั
เคมีบาบัด การประเมินภาวะโภชนาการ พฤติกรรมบริโภค ความถี่และการรับประทานอาหารย้อนหลัง
24 ชัวโมง
่
ความเชื่อการเลือกรับประทานอาหารระหว่างการรับเคมีบาบัด แบบบันทึกข้อเสนอแนะ
เกีย่ วกับอาหารทีโ่ รงพยาบาลจัดบริการ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาและวิเคราะห์เนื้อหา
ผลกำรศึกษำ พบว่าผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รบั เคมีบาบัดที่พกั รักษาตัวในโรงพยาบาล มีอายุ 51 ปี ข้นึ ได้รบั
การวินิจฉัยว่าเป็ นโรคมะเร็ง ตาแหน่ งลาไส้ใหญ่ กระเพาะอาหาร ตับ และต่อมน้ าเหลือง ค่าดัชนีมวลกาย
ปกติ ไม่มคี วามเสีย่ งต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการ ด้านความเชื่อในการรับประทานอาหาร รับประทาน
ข้าวสวยตามปกติ ลดการรับประทานข้าวเหนียว ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอรี่ รับประทานผักใบ ผักหัว และ
ผลไม้ต ามปกติ ลดการรับประทานเนื้อ หมู เนื้อ ไก่ และเน้ นรับ ประทานเฉพาะส่ว นที่ไ ม่ ติด มัน งด
รับประทานเนื้อ โค เนื้อกระบือ เพิม่ การรับประทานปลาน้ า จืดชนิดเกล็ด ไข่รบั ประทานตามปกติเน้น
รับประทานไข่ขาวเพิม่ งดรับประทานเนื้อสัตว์แปรรูป ดื่มนมจากพืช ปรุงอาหารด้วยน้ ามันพืช ลดการใช้
น้ ามันสัตว์ เน้นรับประทานอาหารที่มรี สจืดและรสเปรี้ยวเป็ นหลัก ผู้ป่วยมะเร็งควรมีความเข้าใจโรค
ดูแลตัวเองด้านร่างกาย จิตใจ และอาหาร เพือ่ ความพร้อมในการรักษาด้วยเคมีบาบัด
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บทคัดย่อ P-4
กำรพัฒนำระบบแนะนำกำรบริ โภคอำหำรตำมโภชนำกำรเฉพำะบุคคลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่
ติ ดต่อเรือ้ รัง
The Development of a Personalized Food-intake Recommendation System for Patients with
Non-Communicable Diseases
จิ รฐั ิ ติกาล ดวงสา*1, พิ ชญสิ นี กิ จวัฒนาถาวร2, ธรา อังสกุ
่ ล2, ประชาสันต์ แว่นไธสง3
1
โรงพยาบาลจิ ตเวชนครราชสีมาราชนคริ นทร์, 2มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,3มหาวิ ทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา
*Corresponding Author, e-mail: mameawd@yahoo.com
วัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบแนะนาการบริโภคอาหารตามโภชนาการเฉพาะบุคคล
สาหรับผูป้ ่ วยกลุ่มโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง
วิ ธีกำรศึกษำ เป็ นการวิจยั ออกแบบและพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชัน โดยออกแบบและพัฒนาตาม
ขัน้ ตอนของวงจรการพัฒนาระบบ เพื่อ แนะนาการบริโภคอาหารตามโภชนาการแบบเฉพาะบุ คคล
สาหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโรคไขมันในเลือดสูง กลุ่มโรคเบาหวาน และ
กลุ่มโรคไตเรื้อรัง โดยการพัฒนากฎฐาน (Rule-Based) เป็ นเงื่อนไขในการพิจารณาการแนะนาอาหาร
โดยพิจารณาจากสารอาหารหลักทีส่ าคัญ ได้แก่ พลังงาน คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน โซเดียม โปร
แตสเซียม เบต้าแคโรทีน และฟอสฟอรัส และพลังงานทีจ่ าเป็ นต้องได้รบั และใช้ไปในแต่ละวัน งานวิจยั
นี้ไ ด้ว ิเ คราะห์แ ละออกแบบระบบจากข้อ มูล กลุ่ มตัว อย่ า งผู้ป่วยที่ร ับไว้รกั ษาในโรงพยาบาลจิต เวช
นครราชสีมาราชนครินทร์ จานวน 80 คน ซึง่ มีภูมลิ าเนาอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา
ผลกำรศึกษำ ระบบแนะนาการบริโภคอาหารตามโภชนาการเฉพาะบุคคล สาหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่
ติดต่อเรือ้ รัง ผูป้ ่ วยสามารถนาผลลัพธ์ของระบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปใช้เป็ นแนวทางในการบริโภคอาหารและ
ปฏิบตั ติ นได้อย่างเหมาะสม ผลการประเมินความสามารถในการใช้งานระบบทีพ่ ั ฒนาขึน้ พบว่าโดยรวม
อยู่ในระดับดีมาก
สรุป ระบบที่พฒ
ั นาขึ้นสามารถแนะนาแนวทางในการบริโภคอาหารตามโภชนาการที่เหมาะสมกับเฉพาะ
บุ คคลและส าหรับผู้ป่ วยกลุ่ มโรคไม่ ติดต่ อเรื้อรังได้อย่ างเหมาะสม ใช้งานง่าย และยังสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้กบั โรงพยาบาลและสถานบริการด้านสุขภาพอื่น ๆ หรือสถานพยาบาลเครือข่ายในชุมชนได้
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บทคัดย่อ P-5
กำรประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี คิ วอำร์ โ ค้ ด (QR Code) ในอำหำรปั น่ ผสม (Blenderized Diet)
โรงพยำบำลพระนัง่ เกล้ำ
วรณรดา กิ จพิ ทกั ษ์
กลุ่มงานโภชนศาตร์ โรงพยาบาลพระนัง่ เกล้า จังหวัดนนทบุรี
บทนำ อาหารปั น่ ผสม (Blenderized Diet) สาหรับผู้ป่วยไม่สามารถรับประทานอาหารทางปากได้ แต่
ร่างกายยังคงต้องการสารอาหารอย่างครบถ้วน ซึ่งสูตรอาหารปั น่ ผสมนัน้ มีหลากหลายสูตร ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับความต้องการของสารอาหารแต่ละรายและเป็ นไปตามคาสังของแพทย์
่
ซง่ึ ผูด้ แู ลผูป้ ่ วยทีใ่ ห้อาหารทาง
สายยางจะต้องมาเรียนรู้วธิ กี ารทาอาหารปั น่ ผสมให้กบั ผู้ป่วยก่อนนากลับบ้านทีก่ ลุ่มงานโภชนาศาสตร์
จึง เป็ น ความยากที่ผู้ศึก ษาจะจดจ ารายละเอีย ดได้ห มดภายในครัง้ เดีย วมีแ นวคิด ที่จ ะประยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยีควิ อาร์โค้ด (QR Code) เข้ามาช่วยอานวยความสะดวกในการรวบรวมข้อมูลสูตรอาหารปั น่
ผสม ได้แก่ วิดีโอการทาอาหารสายยาง การเตรียมอาหารสายยางที่บ้าน และตารางอาหารสายยาง
ดังนัน้ จึงได้นาเทคโนโลยีดงั กล่าวมาเป็ นเครื่องมือเพื่อให้ผศู้ กึ ษาเรียนรูว้ ธิ กี ารทาอาหารปั น่ ผสมรับรูถ้ งึ
ข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและสามารถทบทวนตามความต้องการด้วยตนเองอย่างเข้าใจ อีกทัง้ เป็ นสื่อ การ
สอนทีน่ ่าสนใจกระตุน้ ให้มผี เู้ ข้าชมเข้าถึงได้ง่ายมากยิง่ ขึน้
วัตถุประสงค์
1 เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจการใช้สอ่ื การสอนโดยการใช้เทคโนโลยีควิ อาร์โค้ด
2 เพือ่ ศึกษาความรูค้ วามเข้าใจในการสอนใช้สอ่ื การสอนโดยการใช้เทคโนโลยีควิ อาร์โค้ด
3 เพือ่ ศึกษาผลการใช้เทคโนโลยีควิ อาร์โค้ด
วิ ธีกำรศึกษำ ทาการศึกษาผู้ดูแลผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสายยางจะต้องมาทาการศึกษาเรียนรู้วธิ ีการ
ทาอาหารปั น่ ผสมให้กบั ผู้ป่วยก่อนนากลับบ้าน จานวน 30 คนโดยการทาแบบประเมินตัง้ แต่ช่วงเดือน
พฤศจิกายน 2561 - เมษายน พ.ศ. 2562 โดยการเก็บข้อมูลทัวไป
่ และประเมินความพึงพอใจของสื่อ
การสอน ประเภทบอร์ดให้ความรู้และแผ่นพับ และประเภทคิวอาร์โค้ด แบ่งออกเป็ น 3 ด้าน ดังนี้ ด้าน
ข้อมูลที่ได้รบั ด้านประโยชน์และการนาไปใช้ ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ มีลกั ษณะเป็ นแบบ
มาตราวัดแบบ Linkert Scale 5 ระดับ
ผลกำรศึกษำ การเลือกใช้ระบบคิวอาร์โค้ดเพื่อใช้เป็ นสื่อในการสอน โดยการเปรียบเทียบประเภท
บอร์ดให้ความรู้และแผ่นพับ คือก่อน และประเภทคิวอาร์โค้ด คือหลัง จากผลการศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลทัง้ 3 ด้าน โดยมีดงั นี้ ด้านข้อมูลทีไ่ ด้รบั ก่อนพบว่ามีค่าเฉลีย่ ( =3.73), (S.D.=0.87) มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก และหลัง พบว่ามีค่าเฉลีย่ ( =4.60), (S.D.=0.62) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ด้านประโยชน์และการนาไปใช้ ก่อนพบว่ามีค่าเฉลีย่ ( =3.93), (S.D.=0.98) มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก และหลัง พบว่ามีค่าเฉลี่ย ( =4.73), (S.D.=0.45) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
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ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบก่อนพบว่ามีค่าเฉลีย่ =4.03), (S.D.=0.81) มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก และหลัง พบว่ามีค่าเฉลีย่ ( =4.73), (S.D.=0.45) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีส่ ุด
วิ จำรณ์ และสรุปผลกำรศึกษำ จากผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจโดยรวม หลังจากการใช้ควิ อาร์
โค้ดแล้วอยู่ในระดับความพึงพอใจมากทีส่ ุด
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บทคัดย่อ P-6
กำรพัฒนำคู่มือปฏิ บตั ิ งำนห้องปฏิ บตั ิ กำรอำหำรทำงสำยให้อำหำรโรงพยำบำลหำดใหญ่
อนุสรณ์ อ่อนสนิ ส
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
บทนำ ผู้วจิ ยั ได้จดั ทาคู่มอื ปฏิบตั ิงานห้องปฏิบตั ิการอาหารทางสายให้อ าหารโรงพยาบาลหาดใหญ่
เพื่อให้งานเกิดประสิทธิผล และมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เจ้าหน้าทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจ วิธกี ารปฏิบตั งิ าน ใน
ห้องปฏิบตั กิ ารอาหารทางสายให้อาหาร ตลอดจนการใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องเพื่อให้เกิดทักษะในการ
ปฏิบตั ิ ส่งเสริมให้ระบบงานมีมาตรฐานการปฏิบตั ิ และมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
วัตถุประสงค์ การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ จัดทาคู่มอื การปฏิบตั งิ านห้องปฏิบตั กิ ารอาหารทางสาย
ให้อาหารโรงพยาบาลหาดใหญ่ และศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ งานของเจ้า หน้ าที่
ประจ าห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารอาหารทางสายให้ อ าหารเพื่อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของคู่ มื อ ปฏิ บัติ ง าน
ห้องปฏิบตั กิ ารอาหารทางสายให้อาหารทีไ่ ด้จดั ทาขึน้
วิ ธีกำรศึกษำ พัฒนาคู่มอื ปฏิบตั ิงานห้องปฏิบตั ิการอาหารทางสายให้อ าหารโรงพยาบาลหาดใหญ่
ศึกษาความรูก้ ่อนและหลังการใช้ค่มู อื ของเจ้าหน้าที่ ทีป่ ฏิบตั งิ านห้องปฏิบตั กิ ารอาหารทางสายให้อาหาร
โดยใช้แบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ และประเมินประสิทธิผลของคู่มอื ปฏิบตั งิ าน
ห้องปฏิบตั กิ ารอาหารทางสายให้อาหาร โรงพยาบาลหาดใหญ่ ทีไ่ ด้จดั ทาขึน้
ผลกำรศึกษำ จากการศึกษาความรู้ดา้ นการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารอาหารทางสายให้
อาหารโรงพยาบาลหาดใหญ่ พบว่าก่อนได้รบั คู่มอื การปฏิบตั งิ าน เจ้าหน้าทีม่ คี วามรูด้ า้ นการปฏิบตั งิ าน
เฉลีย่ ร้อยละ60 หลังได้รบั คู่มอื การปฏิบตั งิ าน เจ้าหน้าทีม่ คี วามรูด้ า้ นการปฏิบตั งิ าน เฉลีย่ ร้อยละ 87
สรุปผลกำรศึกษำ คู่มอื ปฏิบตั งิ านห้องปฏิบตั กิ ารอาหารทางสายให้อาหารโรงพยาบาลหาดใหญ่ท่ไี ด้
จัดทาขึ้น มีประสิทธิผ ลดีโดยพิจารณาจากความสามารถในการใช้คู่มือของเจ้าหน้ าที่ท่ีมีผ ลสัมฤทธิ ์
ทางการปฏิบตั ิ
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พัฒนำอำหำรปลอดภัยในโรงพยำบำลสู่ศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็ก และโรงเรียนในอำเภอยี่งอ จังหวัด
นรำธิ วำส
นิ ตยา กิ จชอบ
งานโภชนาการ โรงพยาบาลยีง่ อเฉลิ มพระเกียรติ 80 พรรษา อาเภอ ยีง่ อ จังหวัดนราธิ วาส
บทนำ: อาหารปลอดภัยในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก และโรงเรียน เป็ นหนึ่งในกิจกรรม ทีเ่ กิดจากแนวคิดเพือ่
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชนให้มคี ุณภาพชีวติ ทีด่ ี นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กมีความสาคัญทีต่ อ้ งได้รบั อาหารผลิตจากสถานทีส่ ะอาดและได้มาตรฐานตามมาตรฐานสุ ขาภิบาล
อาหาร และมาตรฐานครัวฮาลาล จากผลการลงประเมินครัวศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กและโรงเรียนในอาเภอยี่
งอ จังหวัดนราธิวาส พบว่า ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กมีครัวประกอบอาหาร จานวน 13 แห่งและโรงเรียนมีครัว
ประกอบอาหาร จานวน 24 แห่ง ไม่ผ่านมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารตามเกณฑ์จากกรมอนามั ย และ
มาตรฐานฮาลาลจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยร้อยละ 100 และพบปั ญหาเรื่องเด็ก
นัก เรียนในเขตอ าเภอยี่งอ มีภาวะทุพ โภชนาการในปี 2561 เท่ากับ ร้อ ยละ 75.14 ปั ญ หาที่พบคือ
ผู้บริหาร บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนและศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ขาดความรู้ในเรื่องมาตรฐานของครัว
และเรื่องโภชนาการ งานโภชนาการโรงพยาบาลยีง่ อเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ได้เห็นความสาคัญใน
การจะพัฒนาเรื่องพัฒนาอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลสู่ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กและโรงเรียนในอาเภอยีง่ อ
จังหวัดนราธิวาส
วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในโรงเรียนและศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหาและมาตรฐานฮาลาล และเพือ่ ไม่ให้เกิดภาวะทุพโภชนาการรายใหม่ในเด็กนักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ
วิ ธีกำรวิ จยั และศึกษำ: โดยใช้กระบวนการ 6 กระบวนการคือ เรียนรู้ (Learning) เชิญชวน (invite)
แนะนา (recommend) ติดตาม (follow) ประเมิน (evaluate) และรับรอง (certificate)
สรุปผลกำรวิ จยั : ในการดาเนินการพัฒนาครัง้ นี้ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กผ่านมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและ
ผ่านการรับรองมาตรฐานครัวฮาลาล จานวน 4 แห่ง จากจานวน 13 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 30.76 และ
โรงเรียนผ่านมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและผ่านการรับรองมาตรฐานครัวฮาลาล จานวน 16 แห่งจาก
จานวน 24 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 66.66
วิ จำรณ์: จากการพัฒนาในครัง้ นี้ พบว่าปั จจัยที่ทาให้โรงเรียนและศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กพัฒนาไม่ผ่านการ
รับรองมาตรฐานทุกแห่ง เกิดจากปั จจัยด้านโครงสร้างของสถานที่แต่ละแห่ง ต้องใช้ระยะเวลาในการ
พัฒนา ไม่สามารถพัฒนางานในระยะเวลาทีจ่ ากัดได้ จึงได้จดั ทาแผนการพัฒนาในปี ต่อไป

ปีที่ 40 ฉบับที่ 1-3 มกราคม-ธันวาคม 2563

วารสารสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย 225

บทคัดย่อ P-8
น้ำซอสเฉพำะโรคจำกัดโซเดียมทัณฑสถำน
ไปรยำ แก้วจันทรำนนท์
งานโภชนาการ
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ จ.กรุงเทพมหานคร
บทนำ: งานสูทกรรมในเรือนจา/ทัณฑสถาน มีหน้าทีผ่ ลิตอาหารให้กบั ผูต้ ้องขังทุก คน เช่นเดียวกับงาน
โภชนาการในโรงพยาบาล การคัดเลือกผู้ปฏิบตั งิ านในสูทกรรม จะใช้เกณฑ์กาหนดโทษของผู้ต้องขัง
เป็ นหลักในการคัดเลือก ดังนัน้ ผู้ปฏิบตั ิงานส่วนใหญ่ ไม่มที กั ษะในการทาอาหารและไม่มคี วามรู้ด้าน
โภชนาการ ด้ว ยเหตุผ ลดังกล่ าว อาจทาให้การประกอบอาหารส าหรับหน่ ว ยเฉพาะโรค มีการปรุ ง
ประกอบอาหารทีไ่ ม่ถูกต้องเหมาะสมกับโรค
วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาซอสเฉพาะโรคให้เหมาะกับบริบทของทัณฑสถานและง่ายต่อการปฏิบตั ิงาน
ของผูป้ ระกอบอาหารเฉพาะโรค
วิ ธีกำรวิ จยั และศึกษำ: พัฒนาสูตรซอสเฉพาะโรคจากสูตรเดิมของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
ได้จานวน 4 สูตร โดยมีส่วนประกอบ ได้แก่ ซีอว๊ิ ขาว ซอสปรุงรส และน้ าตาลทราย โดยนาซอสเฉพาะ
โรคประยุกต์กบั รายการอาหาร ผัดกะหล่าปลี ทดสอบทางประสาทสัมผัส ผูท้ ดสอบจานวน 35 คน โดย
วิธกี ารเรียงลาดับความชอบ (Ranking for preference) ตัวอย่างทีช่ อบมากที่สุด ให้เลขลาดับ 1 และ 4
เป็ นตัว อย่างที่ชอบน้ อ ยที่สุ ด วิเ คราะห์หาค่ าเฉลี่ยและส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเ คราะห์ค วาม
แปรปรวนทางสถิตโิ ดยใช้ one-way analysis of variance ผลการเปรียบเทียบทางสถิตแิ บบ Scheffe ที่
ระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95
สรุปผลกำรวิ จยั : จากการทดสอบทางประสาทสัมผัส พบว่า ค่าเฉลี่ยจากการเรียงลาดับความชอบ
ของผูท้ ดสอบจานวน 35 คน มีความชอบของสูตรที่ 1 2 และ 3 ไม่แตกต่างกัน และสูตรที่ 4 มีความชอบ
น้อยทีส่ ุด เนื่องจากไม่มกี ารเติมน้ าตาล และนาสูตรทีม่ คี ่าเฉลีย่ ต่าสุดไปทดสอบทางคุณลักษณะทางเคมี
ของผลิตภัณฑ์ พบว่า มีปริมาณโซเดียม 4,038.93 มิลลิกรัม (ต่อ 100 กรัม) และผลวิเคราะห์จุลนิ ทรียอ์ ยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน
วิ จำรณ์ และสรุปควำมคิ ดรวบยอด: สามารถนาผลิตภัณฑ์น้ าซอสดังกล่าวผลิตอาหารเฉพาะโรค โดย
การคานวณโซเดียมจากธรรมชาติและใส่น้าซอสได้ตามการคานวณปริมาณโซเดียมทีเ่ หลือ
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ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลกำรประเมิ นระดับคะแนนพฤติ กรรมกำรบริ โภคกลุ่มอำหำรหวำนและ
มันกับเปอร์เซ็นต์ไขมัน ปริ มำณไขมันในช่องท้อง ปริ มำณมวลกล้ำมเนื้ อในร่ำงกำยจำกเครื่องวัด
องค์ประกอบของร่ำงกำย
ปฏิ มา พรพจมาน และ ทีมนักกาหนดอาหาร
แผนกโภชนบาบัด โรงพยาบาลสมิ ติเวช สุขมุ วิ ท (กรุงเทพ)
บทนำ: ในร.พ.ทีศ่ กึ ษาพบว่าผูร้ บั บริการทีต่ รวจสุขภาพประจาปี ส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมการบริโภคอาหาร
หวาน มัน ซึ่งไม่ได้ประเมินความสัมพันธ์ของกลุ่มอาหารดังกล่าวกับ เปอร์เซ็นต์ไขมัน ปริมาณไขมัน ใน
ช่องท้องและมวลกล้ามเนื้อในร่างกาย
วัตถุประสงค์: เพือ่ ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างผลการประเมินระดับคะแนนพฤติกรรมการบริโภคกลุ่ม
อาหารหวาน และมัน กับเปอร์เซ็นต์ไขมัน ปริมาณไขมันในช่องท้อง ปริมาณมวลกล้ามเนื้อในร่างกาย
จากเครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกาย
วิ ธีกำรวิ จยั และศึกษำ: กลุ่มตัวอย่างยินดีเข้าร่วมโครงการวิจยั ได้รบั การวัดองค์ประกอบของร่างกาย
และรับการสัมภาษณ์แบบคัดกรองพฤติกรรมการบริโภคกลุ่มอาหารหวาน และมันจากนักกาหนดอาหาร
โดยใช้แบบประเมินเครือข่ายคนไทยไร้พุง และสถิตทิ ใ่ี ช้วจิ ยั คือ Spearman Rank Correlation
สรุปผลกำรวิ จยั และศึกษำ: กลุ่มตัวอย่างไม่มโี รคเรือ้ รัง 118 ท่าน มีอายุ 30-60 ปี เป็ นกลุ่มวัยทางาน
เพศชาย 22 ท่าน(18.6%) และเพศหญิง 96 ท่าน(81.4%) พบเปอร์เซ็นต์ไขมันสูงเกินเกณฑ์ 95 ท่าน
(80.5%) แต่มปี ริมาณไขมันในช่องท้องสูงเกินเกณฑ์ 44 ท่าน(37.3%) โดยพบว่ามีผลคะแนนพฤติกรรม
การบริโภคกลุ่ มอาหารหวานมีค วามเสี่ยงปานกลางอาจเริ่มมีพุง 92 ท่ าน (77.9%) และมีผ ลคะแนน
พฤติกรรมการบริโภคกลุ่มอาหารมันมีความเสี่ยงปานกลางจะมีน้ าหนักเกิน 65 ท่าน (55.1%) โดยผล
การประเมินระดับคะแนนพฤติกรรมการบริโภคกลุ่มอาหารหวานมีความสัมพันธ์กบั เปอร์เซ็นต์ไขมัน
ปริมาณไขมันในช่อ งท้อ งอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติ (p<0.01) แต่ไม่ พบความสัมพันธ์ระดับคะแนน
พฤติกรรมการบริโภคกลุ่ มอาหารมันกับเปอร์เซ็นต์ไขมัน ปริมาณไขมันในช่องท้องและปริมาณมวล
กล้ามเนื้ออย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05)
วิ จำรณ์ และสรุปควำมคิ ดรวมยอด: การบริโภคกลุ่มอาหารหวานมีผลต่อปริมาณไขมันในช่องท้อง
และเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย
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บทคัดย่อ P-10
พัฒนำกำรให้ควำมรู้ด้ำนอำหำรโภชนำกำรผ่ำนสื่อโซเชียลมีเดีย (อำหำรเป็ นยำ)
ธิ ดารัตน์ จันทรา
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลสูงเนิ น อาเภอสูงเนิ น จังหวัดนครราชสีมา
บทนำ: ปั จจุบนั สือ่ โซเซียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook เป็ นสือ่ ทีส่ ามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว
เกือบทุกกลุ่มวัย อาหารเป็ นหนึ่งปั จจัยทีจ่ าเป็ นต่อการดารงชีวติ ของมนุษย์ การบริโภคอาหารหวาน มัน
เค็มขาดการบริโภคผักผลไม้ เป็ นสาเหตุของการเกิดโรค ข้อมูลสานักโรคไม่ตดิ ต่อสถิตกิ ารป่ วยด้วยโรค
เรือ้ รังเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมอง ปี 2559-2561 จานวนผูป้ ่ วยเพิม่
มากขึ้นทุกปี คนไทยป่ วยโรคไตเรื้อรัง 8 ล้านคน (กรมการแพทย์ 28 มีนาคม 2561) ในจานวนนี้ป่วย
ด้วยโรคไตเรือ้ รังระยะสุดท้ายกว่าแสนคน แต่หากประชาชนตระหนัก มีความรูอ้ าหารและโภชนาการมี
ความเหมาะสม ทาให้ร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย มีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี แม้แต่เกิดโรคแล้ว อาหารทีม่ ี
คุณค่าทางโภชนาการจะช่วยการรักษาได้ผล จึงมีความสนใจพัฒนาการให้ความรูด้ า้ นอาหารโภชนาการ
เผยแพร่ทางสื่อ Facebook เพจและ you tube เป็ นอีกช่องทางหนึ่งที่ผู้ป่วยผู้สนใจได้รบั ความรู้และวิธี
ปฏิบตั ิตนที่ถูกต้องในการรับประทานอาหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้มสี ุขภาพที่ดียงิ่ ขึ้นอีกทัง้ บุคลากร
สาธารณสุข อาจนาแนวทางไปใช้ในการสอนให้โภชนศึกษาผูป้ ่ วยได้อกี ช่องทางหนึ่ง
วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาการสอนใช้ส่อื โซเซียลมีเดีย ให้ผู้ป่วย ญาติ ผู้ดูแลผู้ป่วยได้รบั ความรู้ด้าน
อาหารเพื่อ สุ ข ภาพเป็ น อีก ช่อ งทางในการให้โ ภชนศึกษาและเพื่อ เผยแพร่ ค วามรู้ข้อ มูล อาหารและ
โภชนาการ สาหรับผูร้ กั สุขภาพ หรือผูส้ นใจ ทีเ่ ข้าถึงผ่านช่องทางในโซเชียลมีเดีย เกิดการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมบริโภคทีด่ ขี น้ึ
วิ ธีกำรวิ จยั และศึกษำ: เริม่ สอนผ่านสื่อปี 2560 ใช้ สื่อ Facebook ในนาม ธิดารัตน์ จันทรา สร้างเพจ
อาหารเป็ นยา By ธิดารัตน์ จันทรา เปิ ดช่อง you tube สร้างกลุ่มอาหารโรคไต เป็ นช่องทางให้ความรู้
อาหารโภชนาการ อาหารป้ องกันโรค (มะเร็ง เบาหวานฯ โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคอ้วน หลอด
เลือดสมอง และหลอดเลือดหัวใจ )ชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อน ช่อง you tube เผยแพร่ เมนูอาหารเพื่อ
สุขภาพ ส่วนผสม และวิธที า สาหรับให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาล และเผยแพร่ผ่านสื่อโซเซียล โดยจัดทา
คลิปวีดโี อ ให้คาปรึกษาอาหารเป็ นยา (โภชนบาบัด) อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารลดน้ าหนัก จัดทาคลิป
วีดโี อ ไลฟ์ สด ผ่านสือ่ โซเซียลมีเดีย Facebook แฟนเพจ (นอกเวลาทาการ) ช่อง you tube
สรุปผล: โพสน์ส่อื การสอนภาพอาหาร > 1055 โพสน์ คลิปสาธิตอาหารเพื่อสุขภาพ > 354 คลิป ไลฟ์
สดสอนการทาอาหารโรคไต อาหารคลีน > 387 ผูต้ ดิ ตามเพจ 12,500 คน กลุ่มสอนทาอาหารโรคไต มี
ผู้เ ข้าร่ว ม 5,700 คน กลุ่ มพี่ส อนน้ อ งนักโภชนาการ มีผู้เ ข้าร่ว ม 3,600 คน แฟนเพจ ผู้ป่วยโรคไต
นาเสนอเมนูอาหารไต 460 เมนู และจานวนผู้ป่วยโรคไตทีต่ ดิ ตามมีค่าการทางานของไต eGFR ดีข้นึ
89 รายทีเ่ ข้ามาขอบคุณ
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วิ จำรณ์ และสรุปควำมคิ ดรวมยอด: พฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้องเป็ นสาเหตุหนึ่งที่มผี ลต่อการ
เกิดโรคในกลุ่มโรค NCD และมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ทุกปี การพัฒนาสือ่ การสอนผ่านสือ่ โซเชียลมีเดีย เป็ นอีก
ช่องทางหนึ่งเพื่อจะช่วยให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องในการ ใช้อาหารโภชนาการในการรักษาโรค ควบคู่กบั แผน
รักษาของแพทย์

ปีที่ 40 ฉบับที่ 1-3 มกราคม-ธันวาคม 2563

วารสารสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย 229

บทคัดย่อ P-11
Nutritional Values of Black Glutinous Rice in Different Preparation Methods and Cooking
Processes
Juralak Phrommetta1, Naritsara Panturat1, Trakul Promjak2 and Natthaphon
Thatsanasuwan1,*
1
School of Medical Science, University of Phayao 19 Moo 2 Maeka, Mueang, Phayao
56000
2
School of Agriculture and Natural Resources, University of Phayao 19 Moo 2 Maeka,
Mueang, Phayao 56000
*Corresponding author: natthaphon.that@hotmail.com
Introduction: Glutinous rice is most consumed in Northeast and Northern Thai people. Black
glutinous rice, is a kind of sticky rice, which provides high energy and nutritional values. In
previous study, they found various preparation methods and cooking processes in local countries
that may be affected to nutritional values.
Objective: The aim of this study is to find out the nutritive values of black glutinous rice with
different preparation methods and cooking processes. The raw sample (black glutinous rice) was
washed and separately prepared with room temperature water, boiled water and hot water, and
then soak the sample overnight (12 hours). After that, they were divided to cook with steamed
and boiled processes. Eventually, the cooked rice samples were analyzed energy, carbohydrate,
protein, fat, fiber and ash.
Results: The results showed that the sample was prepared with boiled water method presented
energy and available carbohydrate content less than another method (approximately 306 kcal
and 25 grams per 100 grams wet weight). Besides, the boiled process also showed energy and
available carbohydrate content lower than steamed process. In conclusion, the preparation
methods and cooking processes were significant difference in nutritional values, especially energy
and carbohydrate.
Keywords: Black glutinous rice, Nutritional values, Preparation methods, Cooking processes
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Thai Dietetic Association Junior Research Award
ทุนสนับสนุนการวิ จยั และพัฒนางานด้านโภชนาการและการกาหนดอาหาร
สาหรับนักศึกษาปริ ญญาตรีสาขาโภชนาการและการกาหนดอาหาร
ประจาปี พ.ศ. 2563
ชื่อทุน Thai Dietetic Association Junior Research Award (TDA Junior Research Award)
วัตถุประสงค์
• ส่งเสริมให้นิสติ /นักศึกษาสาขาโภชนาการและการกาหนดอาหารหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีการ
ทางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานด้านโภชนาการ โภชนบาบัด และการกาหนดอาหาร
• ส่งเสริมให้มกี ารทางานร่วมกันระหว่างนิสติ /นักศึกษาทีก่ าลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย กับ
นักกาหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร
• เพิม่ พูนทักษะและศักยภาพให้กบั นิสติ /นักศึกษาในการทาวิจยั
• ส่งเสริมให้นิสติ /นักศึกษามีการทางานวิจยั ทีห่ ลากหลายได้มากยิง่ ขึน้
ผู้สนับสนุนทุน
• สมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทยจานวน 50,000 บาท/ปี
ลักษณะทุน
• เป็ นทุนสนับสนุนงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับงานด้านโภชนาการและการกาหนดอาหาร หรือส่งเสริม
บทบาทของนักกาหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร ให้มคี วามสาคัญมากยิง่ ขึน้
• จ านวนทุ น ขึ้ น อยู่ ก ั บ ความเหมาะสม และผลงานที่ เ สนอขอรับ ทุ น ซึ่ ง พิ จ ารณ าโดย
คณะอนุกรรมการพิจารณาทุน TDA Junior Research Award
• ระยะเวลาการให้ทุน 1 ปี
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คุณสมบัติของผู้ที่ได้รบั ทุน
• เป็ นนิสติ /นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีสาขาโภชนาการและการกาหนดอาหาร
หรือ สาขาอื่น ที่เกี่ย วข้อ ง ในหลัก สู ต รที่ไ ด้ร ับ การรับ รองจากส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.)
• เป็ นสมาชิกสามัญตลอดชีพของสมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย
• ผลงานที่ทาจะต้อ งไม่เป็ นไปในเชิงพาณิ ชย์ (non-profit project) และผู้ท่ีได้รบั ทุนต้องแจ้งต่อ
คณะอนุ ก รรมการพิจารณาทุนอย่างชัดเจน หากมีผ ลประโยชน์ ทบั ซ้อน (conflict of interest)
มิฉะนัน้ จะถูกตัดสิทธิจากการรั
์
บทุนทันที
• งานวิจยั จะต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตรที่นิสติ /นักศึกษากาลังศึกษาอยู่เป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษา
งานวิจยั อย่างน้อย 1 คน
การขอรับทุน
• ผู้ ท่ี ต้ อ งการขอรับ ทุ น เสนอโครงการวิจ ัย ด้ ว ยตนเอง โดยส่ ง ใบสมัค รพร้อ ม รายละเอี ย ด
โครงการวิจยั จานวน 6 ชุด มาที่สมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทยทางไปรษณีย์ (ไม่รบั
ทาง E-mail) ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563
สมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย (ทุน TDA Junior Research Award)
845/11 ซอยบริรกั ษ์ ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
โทรศัพท์/โทรสาร 02-939-7782
• แบบเสนอรายละเอียดโครงการวิจยั ประกอบด้ว ย ชื่อโครงการ ผู้ว ิจยั และอาจารย์ท่ีปรึกษา
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ ความสาคัญและทีม่ าของปั ญหาทีท่ าการวิจยั ประโยชน์
ที่ ค าดว่ า จะได้ ร ับ วิธีก ารวิจ ัย ขอบเขต ระยะเวลาด าเนิ น การ แผนการด าเนิ น งาน และ
งบประมาณทีใ่ ช้
หลักเกณฑ์ในการพิ จารณาทุน
• เป็ นงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านโภชนาการและการกาหนดอาหาร หรือส่งเสริมบทบาทของ
นั ก ก าหนดอาหาร/นั ก โภชนาการ/โภชนากร ให้ มีค วามส าคัญ มากยิ่ง ขึ้น มีค วามคิด ริเ ริ่ม
สร้างสรรค์ ได้ผลลัพธ์ท่สี ามารถนาไปปรับใช้ เพื่อพัฒนาการทางานด้านการกาหนดอาหารให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
• คณะอนุกรรมการได้กาหนดในรูปคะแนน โดยแบ่งเป็ น 4 หัวข้อหลักคือ
• การนาไปใช้ให้เป็ นประโยชน์
• ความคิดริเริม่
• โอกาสทีง่ านวิจยั จะทาได้สาเร็จ
• ความสาคัญทางวิชาการ
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การประกาศผล
• ประกาศผลการตัดสิน ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ทางเว็บไซต์
http://www.thaidietetics.org
การมอบทุน
• มอบทุนวิจยั ในการประชุมวิชาการประจาปี ของสมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย พ.ศ.
2563 พร้อมประกาศนียบัตรของสมาคมฯ
• ทุนวิจยั จะแบ่งออกเป็ น 2 งวดคือ
• งวดที่ 1 มอบทุนร้อยละ 60 ของเงินรางวัล เมื่อได้รบั การคัดเลือกให้ได้รบั ทุน
• งวดที่ 2 มอบทุนร้อยละ 40 ของเงินรางวัล เมื่อส่งรายงานผลพร้อมไฟล์ฉบับสมบูรณ์
พร้อ มแสดงกิต ติก รรมประกาศชื่อ ทุ น ในงานวิจยั นั น้ ๆ และน าเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการประจาปี พ.ศ.2564
การนาเสนอผลงานวิ จยั
• ผู้ท่ไี ด้รบั ทุนจะต้องนาเสนอผลงานวิจ ัยในรูปแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการประจาปี ของ
สมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564
• ผู้ท่ีได้รบั ทุ นจะต้อ งส่งบทคัดย่องานวิจยั เพื่อตีพิมพ์ในวารสารสมาคมนักกาหนดอาหารแห่ ง
ประเทศไทย
• ผูท้ ไ่ี ด้รบั ทุนจะได้รบั การสนับสนุนค่าลงทะเบียนงานประชุมวิชาการประจาปี 2564 เพื่อนาเสนอ
ผลงาน และได้รบั เงินสนับสนุนในการจัดทาโปสเตอร์จานวน 1,000 บาท
• ผู้ท่ีได้รบั ทุ น จะต้อ งส่งรายงานผลการวิจยั ฉบับ สมบู รณ์ ให้แก่ ส มาคมนัก กาหนดอาหารแห่ ง
ประเทศไทย และมีการแสดงกิตติกรรมประกาศชื่อทุนในงานวิจยั นัน้ ๆด้วย
สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ ม
เลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาทุน:
นางพัชรวีร์ ทันละกิจ โทร 086-392-5928 โทรสาร 02-201-1731 E-mail: nuging28@hotmail.com
นางสาวสังวาล ศิรมิ งั คลากุล โทร 086-609-5680
Website: www.thaidietetics.org
E-mail: thaidietetics@gmail.com
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ทุนสนับสนุนงานวิ จยั TDA Junior Research Award ประจาปี 2562
รายชื่อผู้ได้รบั ทุน TDA Junior Research Award
ลำดับที่ 1.
ทุนสนับสนุนงานวิจยั จานวน 20,000 บาท
เรื่อง ประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางโภชนาการร่วมกับการให้คาปรึกษาอย่าง
สัน้ เพือ่ ป้ องกันการเกิดเบาหวานในผูท้ ม่ี ภี าวะบกพร่องของน้าตาลในเลือดหลังอด
อาหารและภาวะอ้วน
โดย นางสาวพรทิพย์ อยู่ในศีล
สาขาวิชาโภชนาการและการกาหนดอาหาร สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
รำงวัลชมเชย ทุนสนับสนุนงานวิจยั จานวน 10,000 บาท
เรื่อง การจัดทาตารับอาหารลดโซเดียมของโรงพยาบาลปั ตตานี
โดย นางสาวอัสลีนา กาเร็ง
สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกาหนดอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปั ตตานี
รำงวัลชมเชย ทุนสนับสนุนงานวิจยั จานวน 10,000 บาท
เรื่อง การพัฒนาตารับอาหารสาหรับผูส้ งู อายุทม่ี ภี าวะกลืนลาบาก ณ โรงพยาบาลปั ตตานี
โดย นางสาวฮานาน แวมามะ
สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกาหนดอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปั ตตานี
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บทคัดย่อผู้ได้รบั ทุน TDA Junior Research Award ประจำปี 2562
บทคัดย่อ P-12
ประสิ ทธิ ผลของกำรใช้โภชนบำบัดทำงกำรแพทย์ร่วมกับเครื่องมือทำงเทคโนโลยีต่อปัจจัยเสี่ยง
ทำงหัวใจและเมตำบอลิ กในคนไทยที่มีภำวะก่อนเบำหวำนและโรคอ้วน
พรทิ พย์ อยู่ในศิ ล1, นิ ภา โรจน์ ร่งุ วศิ นกุล2, วีรชัย ศรีวณิ ชชากร3, วันทนี ย์ เกรียงสิ นยศ2*
1 นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสูตร Nutrition and Dietetics (international program) สถาบัน
โภชนาการ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
2 สถาบันโภชนาการ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
3 ภาควิ ชาอายุรศาสตร์และศูนย์เบาหวาน คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
บทนำ มีการศึกษาทีพ่ สิ ูจน์แล้วว่าโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเข้มข้นสามารถป้ องกันการ
เกิดโรคเบาหวานประเภทที่ 2 ได้ อย่างไรก็ตามโปรแกรมทีม่ ปี ระสิทธิภาพสาหรับคนไทยมีไม่มาก
วัตถุประสงค์ ศึกษาผลของโปรแกรมที่ได้รบั การพัฒนาขึ้นในกลุ่มคนไทยที่ความเสี่ยงสูงโดยมีภาวะ
ก่อนเบาหวานและโรคอ้วน เปรียบเทียบกับการดูแลตามปกติ ต่อค่าปั จจัยเสีย่ งทางหัวใจและเมตาบอลิก
จากสัปดาห์ท่ี 1 ถึง 12 การวิจยั เป็ นเชิงทดลองแบบสุ่ม กลุ่มศึกษาจะได้รบั คาปรึกษาโภชนบาบัดทาง
การแพทย์รายบุค คล ร่ว มกับเครื่อ งมือทางเทคโนโลยีท่ีได้ทบทวนและพัฒนาขึ้นมาให้เ หมาะสมกับ
กลุ่มเป้ าหมาย กลุ่มควบคุมคือกลุ่มทีไ่ ด้รบั การดูแลตามปกติ
ผลกำรศึกษำ มีจานวนผู้เข้าร่วมโครงการที่ติดตามครบ 12 สัปดาห์ ในกลุ่มศึกษา 22 ราย และกลุ่ม
ควบคุ ม 21 ราย กลุ่ มศึก ษามีน้ าหนัก ลดลง 3.1% โดยมีค่ ามัธ ยฐานต่างกัน 4.4% เมื่อ เทียบกับกลุ่ม
ควบคุม กลุ่มศึกษาจานวน 27% มีการเปลี่ยนจากภาวะก่อนเบาหวานกลับไปยังภาวะน้ าตาลปกติได้
โดยไม่พ บการพัฒนาไปเป็ นเบาหวานประเภทที่ 2 นอกจากนี้รอบเอว เปอร์เ ซ็นต์ไขมันในร่างกาย
ระดับน้ าตาลกลู โคสในเลือ ด ความดันโลหิต ความเสี่ยงต่อ โรคหลอดเลือดหัวใจ และความเสี่ยงต่อ
โรคเบาหวาน ยังเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญไปในทางทีด่ ขี น้ึ กว่ากลุ่มควบคุม
สรุป ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมนี้มปี ระสิทธิภาพในการลดน้ าหนัก ลดภาวะก่อนเบาหวาน และ
มีค่าปั จจัยเสีย่ งทางหัวใจและเมตาบอลิกอื่นๆทีด่ ขี น้ึ
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บทคัดย่อ P-13
กำรจัดทำตำรับอำหำรลดโซเดียมของโรงพยำบำลปัตตำนี
อัสลีนา กาเร็ง1 ลักษณา ไชยมงคล1 และ อนิ รตุ เกปัน2
1
ภาควิ ชาวิ ทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิ ทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิ ทยาเขตปัตตานี
2
โรงพยาบาลปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี
บทนำ การปรับสูตรอาหารให้มปี ริมาณโซเดียมลดลง อาจเป็ นหนึ่งวิธที ่สี ามารถลดอุบตั กิ ารณ์ของโรค
ความดันโลหิตสูงได้ จากการสอบถามข้อมูลตารับอาหารลดโซเดียมและปริมาณโซเดียมในสารับอาหาร
ทีจ่ ดั บริการของโรงพยาบาลปั ตตานี พบว่า โรงพยาบาลปั ตตานียงั ไม่มตี ารับอาหารลดโซเดียมในกลุ่ม
อาหารธรรมดา และไม่มกี ารควบคุมปริมาณโซเดียมในกลุ่มอาหารธรรมดา
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1) การรับรู้ต่อการปรุงประกอบอาหารลดโซเดียมของผู้ปรุงประกอบอาหาร
ประจาหน่วยงานโภชนาการ โรงพยาบาลปั ตตานี 2) จัดทาตารับอาหารลดโซเดียม ทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับของ
ผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลปั ตตานี
วิ ธีวิจยั 1) ศึกษาการรับรูเ้ กี่ยวกับการปรุงอาหารลดโซเดียมของผูป้ รุงประกอบอาหาร โดยสัมภาษณ์ผู้
ปรุงประกอบอาหารทุกคน ครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับ ความสาคัญของอาหารลดโซเดียมในการควบคุม
โรค 2) การจัดทาตารับอาหารลดโซเดียมโดยคานวณปริมาณโซเดียมในสูตรอาหารจากข้อมู ลการชัง่
ตวงส่วนประกอบ เครื่องปรุง และทาการปรับลดเครื่องปรุงในสูตรอาหารจานวน 4 รายการคือ ผัดบวบ
ผัดบรอกโคลี ไก่ผดั ขิง ผัดถัวงอก
่
ให้มโี ซเดียมอยู่ในช่วง 200 - 300 มิลลิกรัมต่อหนึ่งทีเ่ สิรฟ์
ผลกำรศึกษำ จากการสัมภาษณ์ผู้ปรุงประกอบอาหารพบว่า ผู้ปรุงประกอบอาหารยังไม่มคี วามรู้เรื่อง
อาหารลดโซเดียมและไม่ทราบผลด้านลบของการเติมโซเดียมในปริมาณมาก ผูป้ รุงประกอบไม่มกี ารตวง
เครื่องปรุงรส และเลือกปรุงตามความพอดีในรสชาติของผู้ปรุงประกอบ และผลจากการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัสต่ออาหารลดโซเดียมในผู้ป่วยที่มอี ายุ 20 – 59 ปี จานวน 30 คน พบว่า มีระดับคะแนน
ความชอบอยู่ในระดับชอบ
สรุปผลกำรศึกษำ การให้ความรูก้ บั ผูป้ รุงประกอบอาหารเพือ่ ควบคุมปริมาณโซเดียม รวมทัง้ ระบบการ
ควบคุมคุณภาพการปรุงประกอบเป็ นเรื่องสาคัญ และตารับอาหารปรับลดโซเดียมได้รบั การยอมรับใน
ผูป้ ่ วย และสามารถใช้เป็ นต้นแบบในการปรับปรุงตารับอาหารในโรงพยาบาลให้มโี ซเดียมต่าได้
คำสำคัญ : ตารับอาหาร, ลดโซเดียม,การยอมรับ
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บทคัดย่อ P-14
กำรพัฒนำตำรับอำหำรสำหรับผู้สงู อำยุที่มีภำวะกลืนลำบำก ณ โรงพยำบำลปัตตำนี
ฮานาน แวมามะ1 ลักษณา ไชยมงคล1 และ อนิ รตุ เกปั น2
1
ภาควิ ชาวิ ทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิ ทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิ ทยาเขตปัตตานี
2
โรงพยาบาลปัตตานี
บทนำ ผู้สูงอายุมกั มีการเสื่อมทางกายและสมอง ซึ่งเป็ นสาเหตุหลักที่ทาให้เกิดภาวะกลืนลาบากใน
ผู้สูงอายุ ทาให้เกิดการสาลัก เป็ นโรคปอดบวม ปอดอักเสบ และมีภาวะทุพโภชนาการจากการได้รบั
สารอาหารและน้ าลดลง มีความเสีย่ งต่อการตายเพิม่ ขึน้ ผูท้ ม่ี ภี าวะกลืนลาบากมีความยากลาบากในการ
เคี้ยวกลืนอาหารที่มลี กั ษณะแข็งหรืออาหารเหลว ดังนัน้ การปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหาร มี
ความสาคัญในการป้ องกันภาวะดังกล่าว
วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงลักษณะเนื้อ สัมผัส ของอาหารที่มกี ารบริโภคในจังหวัดปั ตตานีจานวน 5
รายการ ให้มลี กั ษณะบดละเอียด Pureed ทีเ่ หมาะสาหรับผูส้ ูงอายุทม่ี ภี าวะกลืนลาบาก และเพือ่ ประเมิน
การยอมรับทางประสาทสัมผัสในผูป้ ่ วยสูงอายุทม่ี ตี ่อตารับอาหารทีไ่ ด้รบั การพัฒนาปรับปรุง
วิ ธีกำรศึกษำ โดยทาการคัดเลือกรายการอาหารที่มกี ารบริโภคในพื้นที่จงั หวัดปั ตตานี เป็ นแหล่งที่ดี
ของโปรตีน และสามารถดัดแปลงให้มลี กั ษณะบดละเอียดเป็ นเนื้อเดียวกัน Pureed ได้ วิเคราะห์คุณค่า
ทางโภชนาการ ปรับปรุงสูตรอาหารและวิธกี ารประกอบอาหาร เพื่อให้ได้เนื้อสัมผัสบดละเอียด และมี
รสชาติ ท่ี ย อมรั บ ได้ ทดสอบลั ก ษณะเนื้ อ สั ม ผั ส ตามเกณฑ์ ข อง International Dysphagia Diet
Standardisation Initiative และทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสในผู้ป่วยสูงอายุท่พี กั รักษาตั วใน
โรงพยาบาลปั ตตานี โดยใช้การทดสอบการยอมรับแบบ 5 ระดับคะแนน
ผลกำรศึกษำ พบว่าได้ตารับอาหาร 5 รายการ ประกอบด้วยอาหารหวาน 3 รายการ ได้แก่ กูแวฮางิ
ฆอเดาะปี แซ และหม้อแกงถัวเหลื
่ อง คุณค่าทางโภชนาการต่ อหนึ่งทีเ่ สิรฟ์ (100 กรัม) มีพลังงาน 170200 กิโลแคลอรี และโปรตีน 7-8 กรัม และอาหารคาว 2 รายการ ได้แก่ ปลากอและ และแกงเลียงกะทิ
ฟั กทอง คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งทีเ่ สิรฟ์ (150 กรัม) มีพลังงาน 230 - 260 กิโลแคลอรี และโปรตีน
9-10 กรัม ทัง้ 5 รายการ มีลกั ษณะเป็ นบดละเอียด Pureed และการยอมรับทางประสาทสัมผัสในกลุ่ม
ตัวอย่างต่ออาหารทีไ่ ด้รบั การพัฒนาปรับปรุงมีระดับคะแนนความชอบเฉลีย่ มากกว่า 3.5 คะแนน
สรุปผลกำรศึกษำ ได้ตารับอาหารสาหรับผูส้ ูงอายุทม่ี ภี าวะกลืนลาบากทัง้ หมด 5 รายการ ทีม่ ลี กั ษณะ
บดละเอียด Pureed และเป็ นทีย่ อมรับในกลุ่มผูป้ ่ วยสูงอายุทพ่ี กั รักษาด้วยในโรงพยาบาลปั ตตานี
คำสำคัญ: ภาวะกลืนลาบาก, อาหารลักษณะบดละเอียด, ผูส้ งู อายุ
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ทุน “TDA Soybean Study Award”ประจำปี 2562-2563”
ทุนสนับสนุนกำรวิ จยั และพัฒนำงำนโภชนำกำรสำหรับนักกำหนดอำหำร
ชื่อทุน
TDA Soybean Study Award
วัตถุประสงค์
• ส่งเสริมให้นักกำหนดอำหำร/นักโภชนำกำร/โภชนำกรมีกำรทำวิจยั ด้ำนโภชนำกำรและโภชน
บำบัด และพัฒนำตำรับอำหำรเพือ่ พัฒนำกำรบริกำรแก่ผปู้ ่ วยและประชำชน โดยใช้ผลิตภัณฑ์
ถัวเหลื
่ อง (Soy Protein) ทีพ่ ฒ
ั นำโดยบริษทั ฟูจิ ออยล์ จำกัดเป็ นส่วนประกอบหลัก
• ส่งเสริมวัฒนธรรมอำหำรเอเชีย โดยใช้ผลิตภัณฑ์ถวเหลื
ั ่ องในกำรศึกษำวิจยั และ
พัฒนำกำรบริกำร
• เพิม่ พูนทักษะและศักยภำพให้กบั นักกำหนดอำหำร/นักโภชนำกำร/โภชนำกรในกำร
ทำวิจยั และพัฒนำตำรับอำหำร
ผู้สนับสนุนทุนปี 2562-63
บริษทั ฟูจิ ออยล์ จำกัด (Fuji Oil Holdings Inc. Japan) จำนวน 1,300,000 Yen
ประเภทของทุน
1. ทุนประเภท Clinical โดยใช้ผลิตภัณฑ์ถวเหลื
ั ่ อง (Soy Protein) ทีใ่ ห้มำ 3 ชนิด คือ
NEW FUJINIK 52, VEGEPLUS 2900, APEX 110 เพื่อส่งเสริมด้ำนโภชนบำบัด ในกลุ่ม
ผูป้ ่ วย และประชำชนทัวไป
่
• แบบฟอร์มกำรเสนอโครงกำรวิ จยั ประกอบด้วย
1. ชื่อโครงกำร
2. หน่วยงำนรับผิดชอบ
3. ควำมสำคัญและทีม่ ำของปั ญหำทีท่ ำกำรวิจยั
4. ประโยชน์ทค่ี ำดว่ำจะได้รบั
5. วิธกี ำร
6. ขอบเขต
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
8. แผนกำรดำเนินงำน
9. อุปกรณ์ในกำรวิจยั
10. งบประมำณ
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ระบุด้วยว่ำใช้ผลิ ตภัณฑ์ถวเหลื
ั ่ องชนิ ดใดเป็ นส่วนประกอบหลักในกำรวิ จยั
(NEW FUJINIK 52, VEGEPLUS 2900, APEX 110 : น ำผลิต ภัณ ฑ์ ถ ัว่ เหลือ ง
แห้งแช่น้ำทิง้ ไว้ประมำณ 20-30 นำที ก่อนนำไปประยุกต์ใช้)
2. ทุนประเภท Non-clinical โดยใช้ผลิตภัณฑ์ถวเหลื
ั ่ อง (Soy Protein) ทีใ่ ห้มำ 3 ชนิด คือ
NEW FUJINIK 52, VEGEPLUS 2900, APEX 110 เพื่อพัฒนำตำรับอำหำรให้ผู้ป่วยและ
ประชำชนทัวไป
่
• แบบฟอร์มการเสนอโครงการพัฒนาตารับอาหาร ประกอบด้วย
1. ชื่อโครงการ
2. หน่วยงานรับผิดชอบหรือชื่อทีมผูพ้ ฒ
ั นาตารับอาหาร
3. ความสาคัญและทีม่ าของการพัฒนาตารับอาหาร
4. ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั
5. ส่วนผสมของตารับอาหารอย่างชัดเจน
ระบุ ด้ วยว่ าใช้ ผลิ ตภัณ ฑ์ถวเหลื
ั่
อ งชนิ ดใดเป็ นส่ วนประกอบหลัก ในการ
พัฒนาตารับอาหาร (NEW FUJINIK 52, VEGEPLUS 2900, APEX 110 : นา
ผลิต ภัณ ฑ์ ถัว่ เหลือ งแห้ง ผสมกับ น้ า ทิ้ง ไว้ป ระมาณ 20-30 นาที ก่ อ นน าไป
ประยุกต์ใช้)
6. วิธปี รุงประกอบอาหาร
7. ต้นทุน
8. คุ ณ ค่ าทางโภชนาการ (พลังงาน โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรท น้ าตาล
ใยอาหาร) คานวณด้วย Inmucal-Nutrients Version ใด โดยทาเป็ นตาราง
ระบุชนิดอาหารและส่วนผสมทัง้ หมดทุกรายการที่ใช้ในตารับอาหาร ตาม
ตัวอย่างท้ายนี้
Nutrient Composition for 1 serving
Food

Weight
(g)

Energy
(kcal)

Carbohydrate Protein
(g)
(g)

Fat
(g)

Sugar
(g)

Fiber
(g)

NEW FUJINIK
52
VEGEPLUS
2900
APEX 110
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Nutrition Facts of Soy Protein
Soy Protein
NEW FUJINIK 52
(Chicken Flake)
VEGEPLUS 2900
(Beef Slice)
APEX 110
(Chicken Chunk)

Weight
(g)
100

Energy
(kcal)
353

Carbohydrate

Protein

Fat

Ash

Water

32.9%

56.2%

1.3%

6.5%

7.0%

100

346

33.0%

55.6%

0.8%

7.5%

7.0%

100

364

24.6%

66.0%

2.2%

4.8%

7.0%

3. จ ำนวนทุ น ขึ้น อยู่ ก ับ ควำมเหมำะสมและผลงำนที่เ สนอขอรับ ทุ น ซึ่ง พิจ ำรณำโดย
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำทุนฯ
คุณสมบัติของผู้ที่ได้รบั ทุน
• เป็ นนักกำหนดอำหำร/นักโภชนำกำร/โภชนำกรและทีมงำนโภชนำกำร ทีท่ ำประโยชน์
ให้แก่ผปู้ ่ วยและหน่วยงำนทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม
• เป็ นสมำชิ กสำมัญตลอดชีพสมำคมนักกำหนดอำหำรแห่งประเทศไทย
• สมำชิ กส่งได้ ไม่เกิ น 1 ตำรับ
• ผลงำนทีท่ ำจะต้องไม่เป็ นไปเพือ่ เชิงพำณิชย์ (non-profit project)
• คณะกรรมกำรสมำคมนักกำหนดอำหำรแห่งประเทศไทยและผู้ท่เี คยได้รบั ทุน TDA
Soybean Study Award ติดต่อกันเป็ นเวลำ 2 ปี มำแล้วไม่มสี ทิ ธิขอรั
์ บทุน
กำรขอรับทุน
•

ส่ ง ใบสมัค รทุ น พร้ อ มโครงกำรวิ จ ัย หรื อ โครงกำรพัฒ นำต ำรับ อำหำร และ
ใบปะหน้ ำมำให้ครบ จำนวน 6 ชุด มำทีส่ มำคมนักกำหนดอำหำรแห่งประเทศไทย
ภำยในวัน ที่ 30 ตุ ล ำคม 2562 ทำงไปรษณี ย์เ ท่ ำ นั ้น (ไม่ ร ับ ทำง E-mail และ
โทรสำร)
สมำคมนักกำหนดอำหำรแห่งประเทศไทย (ทุน TDA Soybean Study Award)
1845/11 ซอยบริรกั ษ์ (ซอยส่วนบุคคล)
ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
โทรศัพท์ 02-939-7782
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หลักเกณฑ์ในกำรพิ จำรณำทุน
• เป็ นงำนวิจยั หรือกำรพัฒนำตำรับอำหำรโดยใช้ผลิตภัณฑ์ถวเหลื
ั ่ อง (Soy Protein) ที่
พัฒนำโดย บริษทั ฟูจิ ออยล์เป็ นส่วนประกอบหลัก เพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำกำร
ดูแลด้ำนโภชนำกำรและโภชนบำบัดแก่ผปู้ ่ วยหรือประชำชนทัวไป
่
• มีควำมคิดริเริม่ เป็ นกำรคิดค้นหรือพัฒนำผลิตภัณฑ์ถวเหลื
ั ่ องเพือ่ สุขภำพ
• ผลงำนทีเ่ หมำะสมตำมกำรพิจำรณำของคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำทุน
• เป็ นกำรพัฒนำงำนเพือ่ ประโยชน์ของส่วนรวม
แนวทำงในกำรพิ จำรณำทุน
คณะอนุกรรมกำรได้กำหนดในรูปคะแนน โดยแบ่งเป็ น 4 หัวข้อหลัก คือ
• ควำมคิดริเริม่
• ควำมสำคัญทำงวิชำกำร
• โอกำสทีง่ ำนวิจยั /กำรพัฒนำงำนโภชนำกำรจะทำได้สำเร็จ
• กำรนำไปใช้ให้เป็ นประโยชน์
กำรมอบทุน
•

•
•

ประกำศผูม้ สี ทิ ธิผ่์ ำนรอบแรกใน วันที่ 30 พฤศจิ กำยน 2562 ทำงสมำคมฯ จะจัดส่ง
ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ถวเหลื
ั ่ องไปให้ทดลองทำ ผู้สมัครขอรับทุนส่ง โครงกำรที่สมบูรณ์
หรือตำรับอำหำรที่สมบูรณ์มำพร้อมรูปภำพและคุณค่ำทำงโภชนำกำรเพื่อพิจำรณำ
ประกำศ ผูม้ สี ทิ ธิผ่์ ำนรอบทีส่ องใน วันที่ 30 มกรำคม 2563
มอบทุนในกำรประชุมวิชำกำรประจำปี ของสมำคมนักกำหนดอำหำรแห่งประเทศไทย
ในวันประชุมวิ ชำกำรประจำปี 2563 พร้อมประกำศนียบัตรของสมำคมฯ
มอบทุนวิจยั เป็ น 2 งวด
งวดที่ 1 มอบทุนร้อยละ 60 ของเงินทุน เมื่อได้รบั กำรคัดเลือกให้ได้รบั ทุน
งวดที่ 2 มอบทุนร้อยละ 40 ของเงินทุน เมื่อส่งรำยงำนผลพร้อม C.D และนำเสนอ
ผลงำนในกำรประชุมวิชำกำรประจำปี

กำรนำเสนอผลงำน
• ผูท้ ไ่ี ด้รบั ทุนจะต้องนำเสนอผลงำนในรูปแบบโปสเตอร์ในกำรประชุมวิชำกำรประจำปี
ของสมำคมนักกำหนดอำหำรแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563
• ผู้ท่ีไ ด้รบั ทุนจะต้อ งส่ง บทคัดย่องำนวิจยั เพื่อ ตีพิมพ์ใ นวำรสำรสมำคมนักก ำหนด
อำหำรแห่งประเทศไทย ภำยในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563
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•
•
•
•

ผู้ท่ไี ด้รบั ทุน ทุกคนจะต้อ งทำอำหำรมำนำเสนอในวันแรกของกำรประชุมวิช ำกำร
ประจำปี ของสมำคมนักกำหนดอำหำรแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563
ผูท้ ไ่ี ด้รบั ทุนจะได้รบั เงินสนับสนุนในกำรจัดทำโปสเตอร์จำนวน 1,000 บำท เพือ่ แสดง
ในงำนประชุมวิชำกำรของสมำคมฯ
ผู้ท่ไี ด้รบั ทุนจะได้รบั เงินสนับสนุ นกำรลงทะเบียนงำนประชุมวิชำกำรของสมำคมฯ
พร้อมทีพ่ กั 1 คืน (จำนวน 2,000 บำท)
ผู้ไ ด้ร ับ ทุ น ส่ ง รำยงำนผลกำรวิจ ัย ฉบับ สมบรู ณ์ ใ ห้ แ ก่ ส มำคมฯ และมีก ำรแสดง
กิตติกรรมประกำศชื่อทุนนี้ในงำนวิจยั นัน้ ๆ ด้วย

กำหนดวันสำคัญต่ำงๆ
• ปิ ดรับสมัครทุนภำยในวันที่ 30 ตุลำคม 2562
• ประกำศผูม้ สี ทิ ธิผ่์ ำนรอบแรกภำยในวันที่ 30 พฤศจิ กำยน 2562
• ประกำศผูม้ สี ทิ ธิผ่์ ำนรอบทีส่ องภำยในวันที่ 30 มกรำคม 2563
•

•

ผู้ไ ด้รบั ทุนส่งรูปเล่ ม พร้อ มบทคัด ย่อ ภำษำไทย และไฟล์รำยงำนผลกำรวิจ ัย ฉบับ
สมบรูณ์ทม่ี กี ำรแสดงกิตติกรรมประกำศชื่อทุนนี้ในงำนวิจยั นัน้ ๆ ด้วยให้แก่สมำคมฯ
ภำยใน วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563
เสนอผลงำนวิจ ัย ในกำรประชุ มวิ ช ำกำรประจ ำปี 2563 ของสมำคมนัก ก ำหนด
อำหำรแห่งประเทศไทย

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม:
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำทุน “TDA Soybean Study Award”
ผูป้ ระสำนงำน
นำงสำวสังวำล ศิรมิ งั คลำกุล โทร 086-609-5680
นำงดวงสมร สูยะศุนำนนท์
โทร 083-187-3734
นำงกุหลำบ แสงจงเจริญ
โทร 086-830-9447
E-mail: thaidietetics@gmail.com
Website: www.thaidietetics.org
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ทุน TDA Soybean Study Award
ทุนสนับสนุนการวิ จยั และพัฒนางานโภชนาการสาหรับนักกาหนดอาหาร
ผู้ได้รบั ทุน TDA Soybean Study Award ประจาปี 2562 – 2563
ทุนที่ใช้ผลิ ตภัณฑ์ถวเหลื
ั ่ องจาก Fuji Oil Holdings lnc. ประเทศญี่ปนุ่ จานวน 10 ทุน
ลาดับที่ 1
เรื่อง
โดย

ทุนสนับสนุน จำนวน 37,000 บำท
จ๊อปลำทูแม่กลองเสริมโปรตีน
นำยกิตติ เพ็ญสุข
กลุ่มงำนโภชนศำสตร์ โรงพยำบำลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำ จ.สมุทรสงครำม

ลาดับที่ 2
เรื่อง
โดย

ทุนสนับสนุน จำนวน 32,000 บำท
ข้ำวเกรียบกล้วยหอมงำดำ
นำงนิตยำ กิจชอบ
กลุ่มงำนโภชนศำสตร์ โรงพยำบำลยีง่ อเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ จ.นรำธิวำส

ลาดับที่ 3

ทุนสนับสนุน จำนวน 27,000 บำท
ก๋วยเตีย๋ วเส้นสะดุง้ เสริมโปรตีน
นำงสำวนงนุช โพธิสุ์ ข
กลุ่มงำนโภชนศำสตร์ โรงพยำบำลนพรัตนรำชธำนี กรุงเทพมหำนคร

เรื่อง
โดย
ลาดับที่ 4
เรื่อง
โดย

ทุนสนับสนุน จำนวน 22,000 บำท
ข้ำวตังหน้ำตัง้ เสริมโปรตีน
นำงสำวณิชำภัทร กรำบทอง และคณะ
แผนกโภชนำกำร โรงพยำบำลบำงปะกอก 9 อินเตอร์เนชันแนล
่
กรุงเทพมหำนคร
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ลาดับที่ 5
เรื่อง
โดย

ทุนสนับสนุน จำนวน 17,000 บำท
น้ำพริกตะไคร้กงุ้ ฝอย Soybean
นำยอรรถพล ชำติมนตรี
กลุ่มงำนโภชนศำสตร์ โรงพยำบำลขอนแก่น จ.ขอนแก่น

รางวัลชมเชย ทุนสนับสนุน จำนวน 12,000 บำท
เรื่อง
“ขนมจีบไทย” ใช้ผลิตภัณฑ์ถวเหลื
ั ่ องทดแทนเนื้อสัตว์ทงั ้ หมดสำหรับผูป้ ่ วยที่
รับประทำนอำหำรมังสวิรตั ิ
โดย
นำยโกวิทย์ ศรีสุวรรณ
ฝ่ ำยโภชนำกำร โรงพยำบำลสมเด็จพระบรมรำชเทวี ณ ศรีรำชำ จ.ชลบุรี
รางวัลชมเชย ทุนสนับสนุน จำนวน 12,000 บำท
เรื่อง
“กระยำสำรทกล้วยไข่ Soy Protein” อำหำรว่ำงสำหรับสำววัยทอง
โดย
นำงสำวธรำภรณ์ บุระตะ
กลุ่มงำนโภชนศำสตร์ โรงพยำบำลกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
รางวัลชมเชย ทุนสนับสนุน จำนวน 12,000 บำท
เรื่อง
ขนมเทียนแก้วเพิม่ พลังถัว่
โดย
นำงสำวผกำกรอง นิสยันต์
กลุ่มงำนโภชนศำสตร์ โรงพยำบำลสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร
รางวัลชมเชย ทุนสนับสนุน จำนวน 12,000 บำท
เรื่อง
ไข่ตุ๋นพรหมวิหำร 4
โดย
นำยวชิรำวุฒิ หวังสม
กลุ่มงำนโภชนศำสตร์ โรงพยำบำลสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร
รางวัลชมเชย ทุนสนับสนุน จำนวน 12,000 บำท
เรื่อง
“ชุดฝึกกลืนสังขยำถัวเหลื
่ องและโจ๊กถัวเหลื
่ อง” สำหรับผูป้ ่ วยโรค
หลอดเลือดสมอง (STROKE) ทีม่ ภี ำวะกลืนลำบำก (DYSPHAGIA)
โดย
นำยศักดิ ์สิทธิ ์ ทำแก้ว
กลุ่มงำนโภชนศำสตร์ โรงพยำบำลบำงกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
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บทคัดย่อผู้ได้รบั ทุน TDA Soybean Study Award ประจำปี 2562-2563
บทคัดย่อ P-15
จ๊อปลำทูแม่กลองเสริ มโปรตีน
กิ ตติ เพ็ญสุข
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิ ศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม
บทนำ เพื่อ พัฒ นาสูต รอาหารเมนู จ๊ อ ปลาทูแ ม่ ก ลองเสริม โปรตีน โดยใช้เ นื้ อ ปลาทูแ ละผลิต ภัณ ฑ์
ถัวเหลื
่ อง NEW FUJINIK52 แทนเนื้อหมูและเนื้อปู เพิม่ โปรตีนที่ย่อยง่าย ลดไขมัน และคงคุณค่าทาง
โภชนาการทีค่ รบถ้วน
วัตถุประสงค์ พัฒนาสูตรอาหารที่มโี ปรตีนสูงจากผลิตภัณฑ์ถวเหลื
ั ่ อง และสืบทอดภูมปิ ั ญญาในการ
ทาอาหารไทยท้องถิน่ เป็ นการนาวัตถุดบิ ทีม่ ใี นท้องถิน่ มาประยุกต์เพื่อให้เกิดคุณค่าด้านโภชนาการ มี
พลังงานและสารอาหารในปริมาณทีเ่ หมาะสม
วิ ธีกำรศึกษำ นาผลิตภัณฑ์ถวเหลื
ั ่ อง NEW FUJINIK52 แห้ง 50 กรัมแช่น้า 15 นาทีแล้วบีบน้าออกให้
แห้ง ผสมรวมกับเนื้อปลาทูน่ึงแกะก้างออกเอาแต่เนื้อ 100 กรัม เนื้อกุ้งสับละเอียด 100 กรัม แห้วหัน่
สีเ่ หลีย่ มลุกเต๋า 50 กรัม แครอทปอกเปลือกหันสี
่ เ่ หลีย่ มลูกเต๋า 20 กรัม ต้นหอมลอกซอย 10 กรัม ปรุง
รสด้วยพริกไทยป่ น 1 ช้อนชา เกลือ 0.5 ช้อนชา น้ าตาลทราย 1 ช้อนโต๊ะ ซอสปรุงรส 1 ช้อนโต๊ะ ซอส
หอยนางรม 2 ช้อนชา ไข่ไก่ 1 ฟอง และแป้ งทอดกรอบ 30 กรัมคลุกเคล้าให้เข้ากัน แบ่งแผ่นฟองเต้าหู้
และส่วนผสมเป็ น 6 ส่วน วางแผ่นฟองเต้าหู้พรมน้ าเล็กน้อยพอนิ่ม ตักส่วนผสม ใส่บนฟองเต้าหู้เป็ น
ก้อนยาวตามแนวนอนเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 ซม. ม้วนให้เป็ นโรล จากนัน้ ใช้เชือกมัดให้เป็ นปล้องๆ แล้ว
นาไปนึ่งใช้เวลา 15 นาที เมื่อนึ่งเสร็จแล้ว แกะเชือกออกแล้วหันตามขวาง
่
ให้ได้ 24 ชิ้นแล้วนาไปทอด
ใช้ไฟกลาง ทอดจนสุกเหลืองกรอบและตักขึน้ สะเด็ดน้ามัน เสิรฟ์ พร้อมน้าจิม้ บ๊วย+ผักตามชอบ
ผลกำรศึกษำ ได้เ มนู จ๊อ ปลาทูท่ีใ ช้โ ปรตีน จากปลาทูและถัว่ เหลือ งแทนเนื้อ หมูและเนื้อ ปูเ ป็ น สูต ร
มาตรฐาน ให้พลังงาน 282.26 แคลอรี ต่อ 1 ทีเ่ สิรฟ์ สารอาหารมีสดั ส่วนทีเ่ หมาะสมของคาร์โบไฮเดรต
9.88 กรัม มีโปรตีนสูงถึง 23.31 กรัม ไขมัน 16.32 กรัม น้ าตาล 0.51 กรัม และใยอาหาร 0.37 กรัม
สรุปผล มีสูต รเมนู จ๊อ ปลาทูแ ม่ก ลองเสริมโปรตีนถัว่ เหลือ งแทนเนื้อ สัต ว์เ ป็ น สูต รมาตรฐานเพื่อ ใช้
สาหรับเป็ นทางเลือกส่งเสริมสุขภาพสาหรับผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาลและสาหรับประชาชน
เจ้าหน้าทีท่ วไปที
ั ่ ส่ นใจ
ข้อเสนอแนะ จ๊อปลาทูแม่กลองเสริมโปรตีน มีอายุการเก็บรักษาที่ 30 วันในตูเ้ ย็นทีอ่ ุณหภูมิ 0-5 องศา
เซลเซียส สามารถดัดแปลงเป็ นอาหารเบรกเมนูสุขภาพ สาหรับใช้ในโรงพยาบาลได้
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บทคัดย่อ P-16
ข้ำวเกรียบกล้วยหอมงำดำ
นิ ตยา กิ จชอบ
งานโภชนาการ โรงพยาบาลยีง่ อเฉลิ มพระเกียรติ 80 พรรษา อาเภอ ยีง่ อ จังหวัดนราธิ วาส
บทนำ : เพื่อพัฒนาสูตรข้าวเกรียบทีส่ ่วนใหญ่ในพื้นที่มกั ใช้เนื้อปลาเป็ นส่วนประกอบ การพัฒนาครัง้ นี้
ใช้ผลิตภัณฑ์ถวเหลื
ั ่ องชนิดNEW FUJINIK 52 แทนเนื้อปลา ส่วนผสมของข้าวเกรียบกล้วยหอมงาดาใช้
โปรตีนถัวเหลื
่ องแทนเนื้อปลา
วิ ธี ก ำรศึ ก ษำ : จัด ท าโดยมีส่ ว นผสมผลิต ภัณ ฑ์ถ ัว่ เหลือ ง NEW FUJINIK52 แห้ง 50 กรัม แช่ น้ า
ประมาณ 30 นาที บดละเอียด, แป้ งมันสาปะหลัง 200 กรัม, แป้ งสาลี 50 กรัม, กล้วยหอมสุก 200 กรัม
งาดา 10 กรัม, น้าตาลทราย 10 กรัม, เกลือ10 กรัม, น้ามันราข้าว 500 กรัม น้ามันสาหรับทอด ทอดแล้ว
ใช้น้ ามันจริง 200 กรัม, นาผลิต ภัณ ฑ์ถ วั ่ เหลือ ง NEW FUJINIK 52 ที่บดแล้ว ผสมแป้ งมัน แป้ งสาลี
น้าตาลทราย งาดา เกลือ คนให้เข้ากัน ผสมกล้วยหอมบดละเอียด นวดแป้ งทัง้ 2 ชนิดและกล้วยให้เป็ น
เนื้อเดียวกัน ปั ้นส่วนผสมให้เป็ นแท่งยาวห่อด้วยใบตองนาไปนึ่งในน้ าเดือด เวลาประมาณ 40–50 นาที
หรือจนกว่าจะสุก (เมื่อสัมผัสจะเด้งเล็กน้อย) ยกลงทิ้งไว้ให้เย็น ใส่ภาชนะปิ ดฝา แช่ตู้เย็น 1 คืนหันเป็
่ น
ชิน้ บางทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทาได้ นาไปตากแดด 1 วัน นามาทอดในน้ามันทีร่ อ้ น จัดใส่ภาชนะพร้อมเสิรฟ์
ผลกำรศึกษำ : ข้ำวเกรียบกล้วยหอมงาดาใช้โปรตีนถัวเหลื
่ องแทนเนื้อปลาเป็ นสูต รมาตรฐาน ให้
พลังงาน 210.33 แคลอรีต่อหนึ่งคนรับประทาน สารอาหารมีสดั ส่วนทีเ่ หมาะสมของคาร์โบไฮเครด 18.67
กรัม โปรตีน 2.39 กรัม ไขมัน 13.77 กรัม น้าตาล 3.22 กรัม ใยอาหาร 0.56 กรัม
สรุปผล :มีสูตรข้าวเกรียบที่ใช้โปรตีนถัวเหลื
่ องแทนเนื้อปลาเป็ นสูตรมาตรฐาน ข้าวเกรียบกล้วยหอม
งาดา เป็ นเมนู อ าหารว่างที่เ ป็ นทางเลือ กใหม่ใ ช้สาหรับผู้ป่วยและประชาชนทัวไป
่ ที่เพิม่ คุณค่ า ทาง
โภชนาการ เพือ่ ส่งเสริมสุขภาพ
ข้อเสนอแนะ : ข้าวเกรียบกล้วยหอมงาดาเก็บในภาชนะที่ปิดสนิท ทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ ง สามารถเก็บได้ 1-2
เดือน เวลาทอด น้ามันต้องร้อน ใช้ปริมาณน้ามันมาก ข้าวเกรียบจะพองได้ดี
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บทคัดย่อ P-17
กำรพัฒนำผลิ ตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเส้นสะดุ้งเสริ มโปรตี นถัวเหลื
่ อง
นงนุช โพธิ ส์ ุข
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรุงเทพมหานคร
บทนำ พัฒนาผลิตภัณฑ์ก๋วยเตีย๋ วเส้นสะดุง้ เสริมโปรตีนถัวเหลื
่ อง ให้เส้นก๋วยเตีย๋ วธรรมดามีส่วนผสม
ของโปรตีนจากถัวเหลื
่ อง NEW FUJINIK 52 และผักจากธรรมชาติ เพือ่ เพิม่ เส้นใยในเส้นก๋วยเตีย๋ ว
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปริมาณสัดส่วนของวัตถุดบิ ทีน่ ามาทาก๋วยเตีย๋ ว ได้แก่ ข้าวเจ้า, ข้าวหอมนิล,
โปรตีนถัวเหลื
่ อง, ผักขม, แครอท, สาหร่าย, ฟั กทอง ทีเ่ หมาะสมในการผลิตก๋วยเตีย๋ วเส้นสะดุง้ และเพือ่
ศึกษาปริมาณสารอาหารในก๋วยเตีย๋ วเส้นสะดุง้
วิ ธี กำรศึ กษำ ผลิต ภัณ ฑ์ถ ัว่ เหลือ ง NEW FUJINIK 52 แห้ง 100 กรัม แช่ น้ า 15 นาที บีบ ให้แ ห้ง ,
ส่วนผสมที่ 1 นาแป้ งข้าวเจ้า 300 กรัม, แป้ งข้าวหอมนิล 100 กรัม, แป้ งมันสาปะหลัง 200 กรัม, แป้ ง
ท้าวยายม่อม 100 กรัม มารวมกันเติมน้ าเปล่า 700 กรัม คนส่วนผสมให้เข้ากัน, หันผั
่ กโขม, แครอท,
ฟั กทองเป็ นชิ้นสีเ่ หลีย่ มเล็กๆ ชนิดละ 50 กรัม เทผสมกับส่วนแรก ปรุงรสด้วยเกลือป่ น 5 กรัม, จากนัน้
ตัง้ น้ าในลังถึงให้เดือด ทาน้ ามันในถาดสแตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลาง 9 นิ้ว นึ่งพอร้อน ตักส่วนผสมแป้ ง
ประมาณ ¼ ถ้วยตวง เทลงในถาด เอียงถาดไปมาจนแป้ งเคลือบทัวทั
่ ง้ ถาด โรยสาหร่ายอบแห้ง ปิ ดฝา
นึ่งประมาณ 3 นาที นาแป้ งที่สุกแล้วออกจากลังถึง ใช้พายจุ่มน้ าแซะแผ่นก๋วยเตีย๋ ววางบนถาดที่ทา
น้ามัน ทาตามวิธขี อ้ ที่ 4 - 6 จนแป้ งหมด นาเส้นก๋วยเตีย๋ วหันเป็
่ นเส้น นาไปประกอบอาหารตามชอบ
ผลกำรศึกษำ ได้เส้นก๋วยเตีย๋ วที่มสี ่วนผสมของโปรตีนถัวเหลื
่ อง NEW FUJINIK 52 ให้พลังงาน 383
กิโลแคลอรี ต่อ 1 เสิรฟ์ ได้สารอาหารมีสดั ส่วนดังนี้ คาร์โบไฮเดรท 62.37 กรัม โปรตีน 8.08 กรัม ไขมัน
10.53 กรัม และมีเส้นใย 1.56 กรัม
วิ จำรณ์ และสรุปผล ได้เส้นก๋วยเตีย๋ วที่มสี ่วนผสมของโปรตีน เส้นใย และไขมัน เป็ นสูตรมาตรฐาน
สาหรับอาหารจานเดียวที่มสี ารอาหารครบ 5 หมู่ใน 1 จาน เหมาะสมสาหรับผู้ท่มี เี วลาน้อยในการปรุง
อาหาร ผูท้ ต่ี ้องการเพิม่ โปรตีนในอาหาร และผูท้ ม่ี ปี ั ญหาเรื่องระบบขับถ่าย หรือส่งเสริมเป็ นเมนูอาหาร
จานเดียวสาหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนได้
ข้อเสนอแนะ เส้นก๋วยเตีย๋ วทีไ่ ด้เป็ นเส้นสด หากต้องการเก็บไว้เป็ นเส้นก๋วยเตีย๋ วแห้ง สามารถนาไปอบ
ให้ความชืน้ ระเหยออก ทาให้เก็บผลิตภัณฑ์ได้นานขึน้
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บทคัดย่อ P-18
ข้ำวตังหน้ ำตัง้ โปรตีนเกษตร
ณิชาภัทร กราบทอง
แผนกโภชนาการ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อิ นเตอร์เนชันแนล
่
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
บทนำ พัฒนาสูตรข้าวตังหน้าตัง้ โดยการใช้ผลิตภัณฑ์ถวเหลื
ั ่ อง NEW FUJINIK52 และน้ าเต้าหู้ แทน
การใช้เนื้อสัตว์และกะทิสดในสูตร
วัตถุประสงค์ 1.เพือ่ ศึกษาผลของอัตราส่วนระหว่างผลิตภัณฑ์ถวเหลื
ั ่ อง NEW FUJINIK52 และน้าเต้าหู้
ในข้าวตังหน้าตัง้ ต่อความชอบของผูบ้ ริโภค 2.เพื่อเพิม่ ความหลากหลายและเพิม่ คุณค่าทางโภชนาการ
แก่ผทู้ บ่ี ริโภคมังสวิรตั ิ
วิ ธีกำรศึกษำ คัดเลือกสูตรมาตรฐาน และทาการทดแทนเนื้อสัตว์ทงั ้ หมด โดยผลิตภัณฑ์จากถัวเหลื
่ อง
NEW FUJINIK52 และทดแทนการใช้กะทิสดด้วยน้ าเต้าหู้ โดยพัฒนาเป็ น 2 สูตร ทีม่ อี ตั ราส่วนระหว่าง
NEW FUJINIK52 (แห้ง) และ น้าเต้าหูท้ แ่ี ตกต่างกัน ได้แก่ 1 : 5 และ 1 : 6 ทาการคัดเลือกสูตรที่ดที ่สี ุด
โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส 5 hedonic scale โดยผู้ทดสอบชิมจานวน 50 คน
ผลกำรศึกษำ จากการคัดเลือกสูตรโดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส จานวน 50 คน
พบว่ า สู ต รที่ไ ด้ ร ับ คะแนนความชอบมากที่ สุ ด คือ สู ต รที่ 1 เท่ า กับ 3.8 คะแนน ประกอบด้ ว ย
ผลิตภัณฑ์NEW FUJINIK52 100 กรัม ถัวลิ
่ สงคัวบดละเอี
่
ยด 120 กรัม น้ าเต้าหู้ 500 กรัม รากผักชี 40
กรัม กระเทียมเลาะเปลือก 60 กรัม พริกไทยเม็ด 6 กรัม หอมแดงซอยบาง 60 กรัม น้าตาลปี บ 90 กรัม
น้ าปลา 40 กรัม น้ ามะขามเปี ยก 20 กรัม เกลือป่ น 5 กรัม น้ ามันพืช 60 กรัม และน้ ามันพริกเจียวโรย
หน้า 3 กรัม
สรุปผล ได้ขา้ วตังหน้าตัง้ 20-25 ที่ ( 30 กรัม ต่อ 1 ทีเ่ สิรฟ์ ) พลังงาน 102.37 แคลอรีต่ ่อ 1 ทีเ่ สิรฟ์
คาร์โบไฮเดรต 8.49 กรัม โปรตีน 4.15 กรัม ไขมัน 5.46 กรัม น้าตาล 4.81 กรัม และใยอาหาร 0.71 กรัม
(ไม่รวมแผ่นข้าวตัง)
ข้อเสนอแนะ หลังจากนาผลิตภัณฑ์ถวเหลื
ั ่ อง NEW FUJINIK52 แห้ง แช่น้า ควรบีบน้าออกจนหมด และ
พักไว้ให้แห้ง เนื่องจากจะทาให้รสชาติของข้าวตังหน้าตัง้ อ่อนลง
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บทคัดย่อ P-19
น้ำพริ กตะไคร้ก้งุ ฝอย Soybean
อรรถพล ชาติ มนตรี
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
บทนำ การพัฒนาตารับอาหารอีสานทีใ่ ช้วตั ถุดบิ พืน้ บ้านตามฤดูกาล ให้เป็ นสูตรมาตรฐานทีม่ คี ุณค่าทาง
โภชนาการสูง โดยใช้โปรตีนจากผลิตภัณฑ์ถวเหลื
ั ่ อง NEW FUJINIK 52 ผู้วจิ ยั จึงทาการพัฒนาตารับ
อาหารอีสาน คือ น้ าพริกตะไคร้กุ้งฝอย Soybean ซึ่งเป็ นอาหารอีสานที่อุดมไปด้วยโปรตีนและพืชผัก
สมุนไพรทีม่ สี รรพคุณเป็ นยา เช่น ข่า ตะไคร้ พริก กระเทียม หอมแดง เนื่องจาก กุ้งฝอยเป็ นแหล่งของ
แคลเซียม ฟอสฟอรัส โปรตีน เบต้าเคโรทีน และธาตุเหล็ก ผสมกับผลิตภัณฑ์ New FUJINIK 52 เป็ น
แหล่งอาหารโปรตีนสูง ซึ่งใน 100 กรัม ให้พลังงาน 353 แคลอรี โปรตีน 56.2 % มีกรดอะมิโน ที่
จาเป็ นต่อร่างกาย มีคาร์โบไฮเดรต 32.9 % ไขมัน 1.3 % และวิตามินแร่ธาตุท่จี าเป็ นต่อร่างกาย เช่น
โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส แคลเซียม เหล็ก โซเดียมและวิตามินบี 1,2 และไนอะซีน
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาตารับอาหารอีสานที่ใช้วตั ถุดิบพื้นบ้านให้เป็ นสูตรมาตรฐานที่มคี ุณค่าทาง
โภชนาการสูง โดยใช้โปรตีนจากผลิตภัณฑ์ถวเหลื
ั ่ อง NEW FUJINIK 52 ให้เหมาะสาหรับทุกเพศทุกวัย
วิ ธีกำรศึกษำ นาผลิตภัณฑ์ถวเหลื
ั ่ อง NEW FUJINIK 52 แบบแห้ง 25 กรัม แช่น้ าประมาณ 20 นาที
แล้วบีบให้แห้ง จากนัน้ โขลกพริกชี้ฟ้าแดงแห้ง พริกขี้หนูแห้ง (แช่น้ าหัน)
่ ตะไคร้ หอมแดง เกลือแล้ว
โขลกรวมกันให้ละเอียด ผัดพริกกับน้ ามันให้หอมใส่กุ้งฝอยอบแห้งและผลิตภัณฑ์ NEW FUJINIK 52
ผัดให้เข้ากันจนแห้ง ปรุงรสด้วยน้าตาลปึ ก น้ามะขามเปี ยก น้าปลา รับประทานคู่กบั ข้าวสวยและผักสด
สรุปผลกำรศึกษำ ได้น้ าพริกตะไคร้กุ้งฝอย Soybean ทีม่ สี ่วนผสมผลิตภัณฑ์ถวเหลื
ั ่ อง New FUJINIK
52 พลังงาน 121.03 แคลอรี ต่อ 1 ทีเ่ สิรฟ์ สารอาหารมีสดั ส่วนทีเ่ หมาะสมของคาร์โบไฮเดรต 9.11 กรัม
โปรตีน 12.88 กรัม ไขมัน 3.28 กรัม น้าตาล 1.67 กรัม และกากใย 0.15 กรัม
ข้อเสนอแนะ สามารถใช้พริกแห้งเม็ดใหญ่เพือ่ เพิม่ สีให้กบั น้าพริก และการทากุง้ ฝอยอบแห้งด้วยวิธกี าร
ตากแดด ประมาณ 2-3 ชัวโมง
่ สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายได้
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บทคัดย่อ P-20
“ขนมจีบไทย” ใช้ผลิ ตภัณฑ์ถวเหลื
ั ่ องทดแทนเนื้ อสัตว์ทงั ้ หมด สำหรับผู้ป่วยที่รบั ประทำน
อำหำรมังสวิ รตั ิ
โกวิ ทย์ ศรีสุวรรณ
ฝ่ ายโภชนาการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
บทนำ ขนมจีบไทยหรือขนมจีบตัวนก เป็ นอาหารว่างชนิดหนึ่งที่หารับประทานยากสาหรับคนไทย
ไส้ขนมจีบไทยใช้เ นื้อ ไก่ บดเป็ นส่ว นผสมหลัก ทาให้ผู้ป่วยที่รบั ประทานอาหารประเภทมังสวิร ัติไ ม่
สามารถรับประทานได้ จึงได้ทาการพัฒนาตารับอาหารว่างสาหรับผู้ป่วยที่รบั ประทานอาหารมังสวิรตั ิ
เพือ่ ส่งเสริม ให้ผปู้ ่ วยทีเ่ ข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้รบั พลังงานและสารอาหารทีเ่ พียงพอ
วัตถุประสงค์ เพื่อ เป็ น การพัฒ นาต ารับ อาหารว่ า งโดยใช้ผ ลิต ภัณ ฑ์ถ ัว่ เหลือ ง NEW FUJINIK 52
ให้กบั ผูป้ ่ วยทีร่ บั ประทานอาหารมังสวิรตั ทิ เ่ี ข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
วิ ธีกำรดำเนิ นกำร วิธีทาไส้ โขลกรากผักชี กระเทียม และพริกไทยเข้าด้ว ยกัน พักไว้ ตัง้ กระทะ
แล้วใส่น้ าตาลปี บผัดจนเดือด จากนัน้ ใส่ส่วนผสมที่โขลกไว้ ลงผัดให้หอม ใส่หอมใหญ่ลงผัด ใช้ไฟปาน
กลาง ใส่ผลิตภัณฑ์ถวเหลื
ั ่ อง NEW FUJINIK 52 (แช่น้าประมาณ 15 นาที บีบให้แห้งสับละเอียด) ลงผัด
ให้สุก ปรุงรสด้วยน้ าตาลทรายและเกลือ ใส่ถวลิ
ั ่ สงลงผัดให้ส่วนผสมเข้ากันจนแห้งให้สามารถปั ้ นเป็ น
ก้อนได้ 30 ก้อน วิธที าแป้ ง ผสมแป้ งข้าวเจ้า แป้ งมันสาปะหลัง แป้ งท้าวยายม่อม และแป้ งข้าวเหนียว
เข้าด้วยกัน เติมน้ าร้อนลงไป ใช้มอื นวดจนแป้ งเนียน จากนัน้ เติมน้ ามันพืชลงไป นวดจนแป้ งเนียนเข้า
กันดี แบ่งแป้ งเป็ นก้อนกลมๆ ก้อนละ 10 กรัม ได้ 30 ก้อน แล้วขึน้ รูปให้คล้ายผลชมพู่ กดก้น ให้เป็ น
เบ้าลึก (พอให้ใส่ไส้ได้) นาไส้ใส่ลงไปในหลุมแป้ งแล้วห่อปิ ดแป้ งให้มดิ จากนัน้ ทารูปร่างให้เป็ นนก ใช้
แหนบบีบเพื่อทาจีบทีต่ วั ขนมให้มลี กั ษณะคล้ายปี กนก แต่งปากนกด้วยแครอท และติดตาด้วยงาดา นา
ขนมจีบไทยลงนึ่งในลังถึงทีร่ องใบตองไว้ พรมน้าลงไป จากนัน้ ปิ ดฝานึ่งด้วยไฟแรงนาน 10 นาที
ผลกำรวิ จยั ได้ขนมจีบไทยทัง้ หมด 10 ทีเ่ สิรฟ์ มีคุณค่าทางโภชนาการต่อ 1 ทีเ่ สิรฟ์ พลังงาน 188.82
กิโลแคลอรี่ คาร์โบไฮเดรต 30.98 กรัม โปรตีน 4.98 กรัม ไขมัน 4.66 กรัม น้ าตาล 6.67 กรัม ใยอาหาร
1.01 กรัม คานวณจาก Inmucal-Nutrients version 3.0, 2015
วิ จำรณ์ และสรุปผล เป็ นตารับอาหารที่มสี ารอาหารครบถ้วน พัฒนาตารับอาหารโดยใช้ผลิตภัณฑ์
ถัว่ เหลื อ ง (NEW FUJINIK 52) ให้ ก ับ ผู้ ป่ วยที่ ร ับ ประทานอาหารมัง สวิร ัติ ท่ี เ ข้ า รับ การรัก ษาใน
โรงพยาบาล
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บทคัดย่อ P-21
กำรพัฒนำตำรับอำหำรว่ำงสำหรับหญิ งวัยทอง “กระยำสำรทกล้วยไข่ Soy Protein”
ธราภรณ์ บุระตะ
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
บทนำ ถัวเหลื
่ องและผลิตภัณฑ์จากถัวเหลื
่ องจะมีสาร Flavonoid ซึ่งเป็ นสารพฤกษาเคมีท่มี สี ่วนช่วย
เสริมฮอร์โมนเอสโตรเจนทีล่ ดลงในหญิงวัยหมดประจาเดือน ทัง้ ยังช่วยลดอาการวัยทองร้อนวูบวาบได้
การนาผลิตภัณฑ์ถวเหลื
ั ่ อง VEGEPLUS 2900 มาเป็ นส่วนประกอบในขนมกระยาสารทกล้ว ยไข่ จึง
จัดเป็ นอาหารว่างสาหรับผูห้ ญิงทีจ่ ะก้าวสูผ่ หู้ ญิงวัยทองอย่างมีความสุข
วัต ถุป ระสงค์ เพื่อ พัฒ นาสู ต รต ารับ อาหารว่ า งโดยใช้ ผ ลิต ภัณ ฑ์ ถ ัว่ เหลือ ง (VEGEPLUS 2900)
เป็ นส่วนผสม สาหรับหญิงวัยทอง
วิ ธีกำรดำเนิ นกำร นาผลิตภัณฑ์ถวเหลื
ั ่ อง ( VEGEPLUS 2900 ) 240 กรัม (แช่น้าอุ่น 15 นาทีบบี ให้
แห้ง นาไปผึ่งแดด 30 นาที) และนามาหันเป็
่ นชิ้นเล็กๆ (3 ส่วนต่อชิ้น) นาไปทอดโดยใช้น้ ามันปาล์ม
50 กรัม ให้กรอบและพักไว้ จากนัน้ ตัง้ กระทะทองเหลืองไฟอ่อนใส่กะทิ 170 กรัม น้ าตาลมะพร้าว 150
กรัม และแบะแซ 280 กรัม เคี่ยวประมาณ 8-10 นาที ปิ ดไฟพักไว้ใ ห้อุ่น เติมผลิต ภัณฑ์ถ วั ่ เหลือ ง
VEGEPLUS 2900 ทีท่ อดไว้ งาขาวคัว่ 80 กรัม งาดาคัว่ 80 กรัม ถัวลิ
่ สงเลาะเปลือกคัว่ 200 กรัม และ
กล้วยไข่ฉาบรสเค็ม บิเป็ นชิ้นเล็กๆ 200 กรัม ลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากัน นามาปั ้นเป็ นก้อน 20 กรัม ได้
จานวน 60 ก้อน เสิรฟ์ คนละ 4 ก้อน และนาผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้ไปประเมินผลการยอมรับทางประสาทสัมผัส
โดยใช้วธิ ี 5-Point Hedonic scale
ผลกำรศึกษำ ได้กระยาสารทกล้วยไข่ Soy Protein 15 ที่ คุณค่าทางโภชนาการต่อ 1 serving พลังงาน
424.89 คาร์โบไฮเดรต 42.82 กรัม โปรตีน 14.36 กรัม ไขมัน 20.68 กรัม น้าตาล 14.51 กรัม ใยอาหาร
2.30 กรัม คานวณจาก Inmucal-Nutrients version 3.0 และประเมินด้านการยอมรับทางประสาทสัมผัส
ของผูบ้ ริโภคพบว่า มีคะแนนความพึงพอใจเฉลีย่ เท่ากับ 4.48 (89.52%) เมื่อนามาวิเคราะห์ ระดับความ
พึงพอใจ อยู่ในระดับ ชอบมากทีส่ ุด
วิ จำรณ์ และสรุป คุณค่าทางโภชนาการกระยาสารทกล้วยไข่ Soy Protein เมื่อเทียบกับกระยาสารท
สูตรปกติ พบว่า มีปริมาณโปรตีนมากกว่าสูตรปกติ มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตและปริมาณไขมันน้อยกว่า
สูตรปกติ การพัฒนาตารับอาหารโดยใช้ผลิตภัณฑ์ถวเหลื
ั ่ อง ( VEGEPLUS 2900 ) เป็ นกระยาสารท
กล้วยไข่ Soy Protein จึงเหมาะเป็ นอาหารว่างสาหรับสาววัยทอง
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บทคัดย่อ P-22
ขนมเทียนแก้วเพิ่ มพลังถัว่
ผกากรอง นิ สยันต์
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
บทนำ “ขนมเทียนแก้ว”เป็ นขนมทีด่ ดั แปลงมาจากขนมเทียน ใช้แป้ งถัวเขี
่ ยวแทนแป้ งข้าวเหนียวทาให้
ตัวขนมนัน้ มีลกั ษณะใสกว่าขนมเทียน เนื้อสัมผัสจะมีลกั ษณะหยุ่นกว่าและไม่เหนียวติดมือ ห่อด้วย
ใบตองพับเป็ นทรงสามเหลีย่ ม
วัตถุประสงค์ เพือ่ เป็ นการพัฒนาตารับอาหารโดยใช้ผลิตภัณฑ์ NEW FUJINIK 52 ในการเพิม่ โปรตีน
ในไส้ขนมขนมเทียน และเป็ นทางเลือกสาหรับผูท้ ไ่ี ม่ทานเนื้อสัตว์
วิ ธีกำรดำเนิ นกำร เตรียมวัตถุดบิ และส่วนผสมน้ าดอกอัญชัน ดอกอัญชัน10กรัม น้ าอุ่น600 มิลลิลติ ร
ส่วนผสมแป้ งขนมเทียนแก้วแป้ งถัวเขี
่ ยว100 กรัม น้ าตาลทราย 30 กรัม น้ าดอกอัญชัน* 600 มิลลิลติ ร
ส่วนผสมไส้ขนมผลิตภัณฑ์ถวเหลื
ั ่ อง NEW FUJINIK52แห้ง 50 กรัมแช่น้ า 30 นาที บีบให้แห้งตาหรือ
บดให้ละเอียด ถัวเขี
่ ยวเราะเปลือก100 กรัมแช่น้ าประมาณ 2 ชัวโมง
่
นึ่งสุกตาหรือบดให้ละเอียด นมถัว่
เหลืองสูตรน้ าตาลน้อย 50 มิลลิลติ ร น้ าตาลปี บ 30 กรัม เกลือป่ น 5 กรัม หอมแดงปอกเปลือกซอย 5
กรัม พริกไทยป่ น5 กรัม น้ ามันราข้าว15 กรัม หมายเหตุสามารถเปลี่ยนเป็ นน้ าสมุนไพร เช่น ใบเตย
ดอกเก็กฮวย เพือ่ เพิม่ สีของตัวแป้ งได้ (การทาดอกอัญชัน แช่ดอกอัญชัน 10 กรัม ในน้าอุ่น 600 มล. ทิง้
ไว้ประมาณ 10 – 15 นาที)
วิ ธีทำ วิธที าไส้ขนมตัง้ กระทะทองเหลืองเติมน้ ามัน เจียวหอมแดงให้หอม เติมถัวเขี
่ ยว ผลิตภัณฑ์ ถวั ่
เหลือง NEW FUJINIK 52 นมถัวเหลื
่ อง ปรุงรสด้วยพริกไทยป่ น น้ าตาลปี บ และเกลือป่ น กวนจนไส้
เหนียวพอปั ้นได้ พักให้เย็นปั ้นเป็ นก้อนกลมๆ น้ าหนักประมาณ 5 กรัม ได้ 30 ลูก พักไว้ วิธีทาขนม
เทียนแก้วใส่แป้ งถัวเขี
่ ยวน้ าตาลทราย น้ าดอกอัญชัน ลงในกระทะทองเหลืองคนให้ละลาย กวนด้วยไฟ
อ่อนจนแป้ งสุกใสขึน้ ยกลงพักไว้ตกั ส่วนผสมตัวแป้ ง ½ ช้อนโต๊ะ ใส่ใบตองจับจีบเป็ นกรวยแหลม ใส่ไส้
ขนม หยอดส่วนผสมตัวแป้ ง½ช้อนโต๊ะ ปิ ดทับไส้ห่อใบตองพับเป็ นรูปสามเหลีย่ มนาไปนึ่งในน้ าเดือดจัด
ประมาณ 20 นาที หรือจนใบตองเปลีย่ นสี หมายเหตุ เตรียมใบตองรูปวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่
ต่ากว่า 5 นิ้ว 2 แผ่น/ห่อเทคนิคการห่อตัวแป้ งขนมเทียนแก้ว ควรรีบห่อตัวแป้ งขนมเทียนแก้วอุ่นๆ ตัว
แป้ งเหลว ถ้าตัวแป้ งขนมเทียนแก้วเย็นจะจับเป็ นก้อน ทาให้ห่อได้รปู ทรงไม่สวยงาม
สรุป ผล ได้ ข นมเทีย นแก้ ว เพิ่ม พลัง ถัว่ จ ำนวน 10 ที่ เ สิ ร์ฟ มีคุ ณ ค่ า ทางโภชนาการต่ อ 1 serving
พลังงาน114.01 กิโลแคลอรี่ คาร์โบไฮเดรต 19.59 กรัม โปรตีน 3.92 กรัม ไขมัน 1.91 กรัม น้าตาล 5.93
กรัม ใยอาหาร 0.57 กรัม คานวณจาก Inmucal-Nutrients version3.0, 2015
วิ จำรณ์และสรุป เมนูขนมเทียนแก้วเพิม่ พลังถัวเป็
่ นเมนูทม่ี สี ารอาหารครบถ้วน พัฒนาตารับอาหารโดย
ใช้ผลิตภัณฑ์ถวเหลื
ั ่ อง NEW FUJINIK52 สร้าง New Product ให้กบั ผลิตภัณฑ์ NEW FUJINIK52 เป็ น
เมนูทางเลือกสาหรับผูป้ ่ วยและประชาชนทัวไป
่
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บทคัดย่อ P-23
ไข่ต๋นุ พรหมวิ หำร 4
วชิ ราวุฒิ หวังสม
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
บทนำ สารอาหารมีความจาเป็ นอย่างยิง่ สาหรับเด็กทีเ่ กิดภาวะทุพโภชนาการ โดยเฉพาะถัวเหลื
่ องซึ่ง
เป็ นสารอาหารทีใ่ ห้คุณค่าทางโภชนาการสูง อีกทัง้ ยังมีความใกล้เคียงกับโปรตีนจากเนื้อสัตว์ สามารถ
นาไปปรุงประกอบอาหารเพือ่ ใช้ในการบาบัดฟื้ นฟูแก่เด็กทีม่ ภี าวะทุพโภชนาการขาดโปรตีน และยังเป็ น
อีกทางเลือกหนึ่งให้ผู้ป่วยเด็กสามารถบริโภคโปรตีนได้มากขึ้นเป็ นไปตามแผนการรักษาของแพทย์
นอกเหนือจากการรับประทานแค่เนื้อสัตว์เพียงอย่างเดียว
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็ นการพัฒนาตารับอาหารสาหรับผู้ป่วยในกลุ่มกุมารเวชให้สามารถมีน้ าหนักและ
กล้ามเนื้อเพิม่ ขึน้ โดยดัดแปลงจากเนื้อสัตว์มาเป็ นผลิตภัณฑ์ถวเหลื
ั ่ อง
วิ ธีกำรดำเนิ นกำร ใช้ผลิตภัณฑ์จากถัวเหลื
่ อง (VEGEPLUS 2900) 20 กรัม (แช่น้า 20 นาที) ใช้ไข่ไก่
ขนาดเบอร์ 1 จานวน 1 ฟองล้างน้าเปล่าให้สะอาด เตรียมผักกวางตุง้ สับหยาบนึ่งสุก 10 กรัม แครอทหัน่
นึ่งสุก 15 กรัม นมจืดพร่องมันเนย 50 มิลลิลติ ร ซีอว้ิ ขาว 1 ช้อนชา ฝรังหั
่ น่ 5 กรัม
วิ ธีทำ ตอกไข่ใส่ชามนาวัตถุดบิ ได้แก่ ถัวเหลื
่ อง (VEGEPLUS 2900) ผักกวางตุ้ง แครอท ฝรังหั
่ นเต๋
่ า
ปั น่ รวมเข้าด้วยกัน จากนัน้ ใช้วธิ คี นให้เข้ากันเบาๆด้วยตะเกียบไม่ต้องตีแรงเดียวจะทาให้ไข่ตุ๋นไม่เนียน
แล้วจึงค่อยเติมนมจืดพร่องมันเนยลงไปพร้อมกับปรุงรสด้วยซีอ้วิ ขาว คนให้เข้ากันอีกครัง้ เพื่อให้ไข่
เนียนควรนากระชอนตาถี่มากรองใส่ถ้วยที่จะนาไปนึ่ง ต้มน้ าให้เดือดแล้วจึงนาไข่วางไว้บนตะแกรงนึ่ง
ลดไฟให้อ่อนลง เมื่อไข่เริม่ จะสุกก็อาจจะหาเครื่องเคียงมาเสริมวางไว้ด้านบนได้ รอเวลาไข่สุก 10-15
นาที วิธเี ช็คให้เอาไม้จม้ิ ฟั นจิม้ ดูว่าสุกหรือไม่เมื่อสุกดีแล้วให้นาขึน้ จากเตาพร้อมเสิรฟ์
สรุปผล ได้ไ ข่ตุ๋นพรหมวิห าร 4 จานวน 1 ที่เ สิร์ฟ มีคุ ณค่ าทางโภชนาการต่อ 1 serving พลังงาน
184.55 กิโลแคลอรี คาร์โบไฮเดรต 10.95 กรัม โปรตีน 19.95 กรัม ไขมัน 5.78 กรัม น้ าตาล 3.14 กรัม
ใยอาหาร 0.94 กรัม คานวณจากโปรแกรม Thai NutriSurvey version 2.00
วิ จำรณ์ และสรุป เป็ นตารับอาหารทีม่ คี ุณค่าสารอาหารครบถ้วนทีม่ กี ารพัฒนาโดยใช้ผลิตภัณฑ์จากถัว่
เหลือง (VEGEPLUS 2900) เพือ่ ใช้ในการบาบัดฟื้ นฟูแก่เด็กทีม่ ภี าวะทุพโภชนาการขาดโปรตีน
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บทคัดย่อ P-24
ชุดฝึ กกลืนสังขยำถัวเหลื
่ องและโจ๊กถัวเหลื
่ องสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (STROKE) ที่มี
ภำวะกลืนลำบำก (DYSPHAGIA)
ศักดิ ส์ ิ ทธิ ์ ทาแก้ว
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลบางกระทุ่ม จังหวัดพิ ษณุโลก
บทนำ ภาวะกลืนล าบาก(DYSPHAGIA)พบได้บ่อ ยในผู้ป่วยSTROKEส่งผลท าให้ผู้ป่วยมีก ารส าลัก
อาหารและเสีย่ งต่อภาวะปอดอักเสบรวมถึงทาให้เกิดภาวะทุพโภชนาการจึงสนใจทาชุดฝึกกลืนเพื่อให้
ผูป้ ่ วยกลืนได้งา่ ยและได้รบั สารอาหารครบถ้วนตามคุณค่าโภชนาการ
วัตถุประสงค์ 1.ผูป้ ่ วย STROKEทีม่ ภี าวะกลืนลาบากไม่มกี ารสาลักอาหารและป้ องกันปอดอักเสบ
2.ผูป้ ่ วย STROKEได้รบั สารอาหารครบถ้วนเพือ่ ป้ องกันการเกิดภาวะทุพโภชนาการ
3.ผูด้ แู ลสามารถผลิตชุดฝึกกลืนสังขยาถัวเหลื
่ องและโจ๊กถัวเหลื
่ องได้ดว้ ยตัวเอง
วิ ธี วิ จ ัย และกำรศึ ก ษำ พัฒ นาชุ ด ฝึ ก กลื น โดยใช้ ถ ัว่ เหลื อ งNEW FUJINIK52 ท าให้ มีคุ ณ ค่ า ทาง
โภชนาการเหมาะสมและเพือ่ ป้ องกันการสาลักในผูป้ ่ วยSTROKEทีม่ ภี าวะกลืนลาบาก
วิ ธีทำสังขยำ นาถัวเหลื
่ องNEW FUJINIK52 20 กรัม แช่น้า 300 มิลลิลติ ร นามาคัน้ ได้เป็ นนมถัวเหลื
่ อง
นาไข่ไก่ 2 ฟอง ตีให้ละเอียดเติม น้ ามันราข้าว 10 กรัม แป้ งข้าวเจ้า 10 กรัม น้ าตาลทรายขาว 10 กรัม
ปั น่ ให้เข้ากันนาไปกรองด้วยกระชอนตาถี่ กวนเนื้อสังขยา 15-20 นาที จนเนื้อข้นหนืด
วิ ธีทำโจ๊กถัวเหลื
่ อง นาข้าวหอมมะลิต้มในน้ าซุปตุ๋นข้าวให้เหนียวข้นแล้วนาไปปั น่ เติมไก่บดรวนสุก
40 กรัม ไข่ขาว 4 ฟอง นาไปปั น่ ให้ละเอียดและโรยหน้าด้วยถัวเหลื
่ อง NEW FUJINIK52 บด
สรุปผลกำรวิ จยั
คุณค่าทางโภชนาการชุดฝึกกลืนสังขยาถัวเหลื
่ องและโจ๊กถัวเหลื
่ องต่อ 1 serving
Energy (Kcal) CHO (g)
Protein (g)
Fat (g)
Sugar (g)
Fiber (g)
213.16
24.22
14.83
6.01
2.50
0.02
การใช้แบบสารวจภาวะการกลืน STANDARDIZE SWALLOWING ASSESSMENT ผูป้ ่ วยมีภาวะการ
กลืนได้ดขี น้ึ และไม่มกี ารสาลักอาหาร
วิ จำรณ์และสรุปควำมคิ ดรวบยอด
เป็ น ชุ ด ฝึ ก กลืน ที่มีส ารอาหารครบถ้ว นโดยใช้ผ ลิต ภัณ ฑ์ถ ัว่ เหลือ ง NEW FUJINIK52 ให้กับ ผู้ป่ วย
STROKE ที่มภี าวะกลืนลาบากซึ่งโจ๊กถัวเหลื
่ องอาจจะเพิม่ กากใยอาหาร เช่น ตาลึง ฟั กทอง แครอท
หรือผักอื่นๆ
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ทุน “TDA Soymilk Study Award”ประจำปี 2562-2563”
ทุนสนับสนุนกำรวิ จยั และพัฒนำงำนโภชนำกำรสำหรับนักกำหนดอำหำร
ชื่อทุน
TDA Soymilk Study Award
วัตถุประสงค์
• ส่งเสริมให้นักกำหนดอำหำร/นักโภชนำกำร/โภชนำกรมีกำรทำวิจยั ด้ำนโภชนำกำร
และโภชนบำบัด และพัฒนำตำรับอำหำรเพือ่ พัฒนำกำรบริกำรแก่ผปู้ ่ วยและประชำชน
โดยใช้นมถัวเหลื
่ อง (Soymilk) ทีพ่ ฒ
ั นำโดยบริษทั มำรูซนั -ไอ จำกัดเป็ นส่วนประกอบ
หลัก
• ส่งเสริมวัฒนธรรมอำหำรเอเชีย โดยใช้ผลิ ตภัณฑ์ถวเหลื
ั ่ องในกำรศึกษำวิจยั และ
พัฒนำกำรบริกำร
• เพิม่ พูนทักษะและศักยภำพให้กบั นักกำหนดอำหำร/นักโภชนำกำร/โภชนำกรในกำร
ทำวิจยั และพัฒนำตำรับอำหำร
ผู้สนับสนุนทุนปี 2562-63
บริษทั มำรูซนั -ไอ จำกัด (Marusan-Ai Co., Ltd., Japan) จำนวน 500,000 Yen
ประเภทของทุน
1. ทุนประเภท Clinical โดยใช้นมถัวเหลื
่ องมำรูซนั (Marusan Soymilk) ทีใ่ ห้มำในกำรทำ
วิจยั เพือ่ ส่งเสริมด้ำนโภชนำกำรและโภชนบำบัดในกลุ่มผูป้ ่ วย
• แบบฟอร์มกำรเสนอโครงกำรวิ จยั ประกอบด้วย
1. ชื่อโครงกำร
2. หน่วยงำนรับผิดชอบ
3. ควำมสำคัญและทีม่ ำของปั ญหำทีท่ ำกำรวิจยั
4. ประโยชน์ทค่ี ำดว่ำจะได้รบั
5. วิธกี ำร
6. ขอบเขต
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
8. แผนกำรดำเนินงำน
9. อุปกรณ์ในกำรวิจยั
10. งบประมำณ
ปีที่ 40 ฉบับที่ 1-3 มกราคม-ธันวาคม 2563

วารสารสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย 259

2. ทุนประเภท Non-clinical โดยใช้นมถัวเหลื
่ องมำรูซนั (Marusan Soymilk) ทีใ่ ห้มำ เพื่อ
พัฒนำตำรับอำหำรให้ผปู้ ่ วยและประชำชนทัวไป
่
• แบบฟอร์มการเสนอโครงการพัฒนาตารับอาหาร ประกอบด้วย
1. ชื่อโครงการ
2. หน่วยงานรับผิดชอบหรือชื่อทีมผูพ้ ฒ
ั นาตารับอาหาร
3. ความสาคัญและทีม่ าของการพัฒนาตารับอาหาร
4. ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั
5. ส่วนผสมของตารับอาหารอย่างชัดเจน
6. วิธปี รุงประกอบอาหาร
7. ต้นทุน
8. คุณค่าทางโภชนาการ (พลังงาน โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรท น้ าตาล ใย
อาหาร) คานวณด้วย Inmucal-Nutrients Version ใด โดยทาเป็ นตารางระบุ
ชนิ ด อาหารและส่ว นผสมทัง้ หมดทุ ก รายการที่ใ ช้ใ นต ารับ อาหาร ตาม
ตัวอย่างท้ายนี้
Nutrient Composition for 1 Serving
Food item

Weight (g) or
Volume (ml)

Energy
(kcal)

Carbohydrate Protein
(g)
(g)

Fat
(g)

Sugar
(g)

Fiber
(g)

Soymilk Plain

Food Item

Volume
(ml)

Energy
(kcal)

Carbohydrate
(g)

Protein
(g)

Fat
(g)

Sugar
(g)

Fiber
(g)

Soymilk Plain
1 Serving

250

110

4

11

5

1

<1

Nutrition Fact of Marusan Soymilk≠
# Marusan Soymilk มีจำหน่ ำยในเมืองไทย
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3. จ ำนวนทุ น ขึ้น อยู่ ก ับ ควำมเหมำะสมและผลงำนที่เ สนอขอรับ ทุ น ซึ่ง พิจ ำรณำโดย
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำทุนฯ
คุณสมบัติของผู้ที่ได้รบั ทุน
• เป็ นนักกำหนดอำหำร/นักโภชนำกำร/โภชนำกรและทีมงำนโภชนำกำร ทีท่ ำประโยชน์
ให้แก่ผปู้ ่ วยและหน่วยงำนทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม
• เป็ นสมำชิ กสำมัญตลอดชีพของสมำคมนักกำหนดอำหำรแห่งประเทศไทย
• สมำชิ กส่งได้ ไม่เกิ น 1 ตำรับ
• ผลงำนทีท่ ำจะต้องไม่เป็ นไปเพือ่ เชิงพำณิชย์ (non-profit project)
• คณะกรรมกำรสมำคมนักกำหนดอำหำรแห่งประเทศไทยไม่มสี ทิ ธิขอรั
์ บทุน
กำรขอรับทุน
•

ส่งใบสมัครทุนพร้อมโครงกำรวิ จยั หรือโครงกำรพัฒนำตำรับอำหำร และใบปะ
หน้ ำ มำให้ ค รบ จ ำนวน 6 ชุ ด มำที่ส มำคมนั ก ก ำหนดอำหำรแห่ ง ประเทศไทย
ภำยใน วันที่ 30 พฤศจิ กำยน 2562 ทำงไปรษณี ย์เท่ำนัน้ (ไม่รบั ทำง E-mail และ
โทรสำร)
สมำคมนักกำหนดอำหำรแห่งประเทศไทย (ทุน TDA Soymilk Study Award)
1845/11 ซอยบริรกั ษ์ ถนนพหลโยธิน
แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
โทรศัพท์ 02-939-7782

หลักเกณฑ์ในกำรพิ จำรณำทุน
• เป็ นงำนวิจยั หรือกำรพัฒนำตำรับอำหำรโดยใช้นมถัวเหลื
่ อง (Soymilk) ทีพ่ ฒ
ั นำโดย
บริษทั มำรูซนั -ไอ จำกัด เป็ นส่วนประกอบหลัก เพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรดูแล
ด้ำนโภชนำกำรและโภชนบำบัดแก่ผปู้ ่ วยหรือประชำชนทัวไป
่
• มีควำมคิดริเริม่ เป็ นกำรคิดค้นหรือพัฒนำผลิตภัณฑ์ถวเหลื
ั ่ องเพือ่ สุขภำพ
• ผลงำนทีเ่ หมำะสมตำมกำรพิจำรณำของคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำทุน
• เป็ นกำรพัฒนำงำนเพือ่ ประโยชน์ ของส่วนรวม
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แนวทำงในกำรพิ จำรณำทุน
คณะอนุกรรมกำรได้กำหนดในรูปคะแนน โดยแบ่งเป็ น 4 หัวข้อหลัก คือ
• ควำมคิดริเริม่
• ควำมสำคัญทำงวิชำกำร
• โอกำสทีง่ ำนวิจยั /กำรพัฒนำงำนโภชนำกำรจะทำได้สำเร็จ
• กำรนำไปใช้ให้เป็ นประโยชน์
กำรมอบทุน
•

•
•

ประกำศผู้มีส ิท ธิผ์ ่ ำ นรอบแรกในวันที่ 20 ธันวำคม 2562 ทำงสมำคมฯ จะจัด ส่ง
ตัว อย่ำงนมถัว่ เหลืองไปให้ทดลองทำ ผู้ส มัค รขอรับทุนส่ง โครงกำรที่ส มบูรณ์หรือ
ต ำรับ อำหำรที่ส มบู ร ณ์ ม ำพร้อ มรู ป ภำพและคุ ณ ค่ ำ ทำงโภชนำกำรเพื่อ พิจ ำรณำ
ประกำศผูม้ สี ทิ ธิผ่์ ำนรอบทีส่ องและได้รบั ทุนในวันที่ วันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563
มอบทุนในกำรประชุมวิชำกำรประจำปี ของสมำคมนักกำหนดอำหำรแห่งประเทศไทย
ในวันประชุมวิ ชำกำรประจำปี 2563 พร้อมประกำศนียบัตรของสมำคมฯ
มอบทุนวิจยั เป็ น 2 งวด
งวดที่ 1 มอบทุนร้อยละ 60 ของเงินทุน เมื่อได้รบั กำรคัดเลือกให้ได้รบั ทุน
งวดที่ 2 มอบทุนร้อยละ 40 ของเงินทุน เมื่อส่งรำยงำนผลพร้อม C.D และนำเสนอ
ผลงำนในกำรประชุมวิชำกำรประจำปี

กำรนำเสนอผลงำน
• ผูท้ ไ่ี ด้รบั ทุนจะต้องนำเสนอผลงำนในรูปแบบโปสเตอร์ในกำรประชุมวิชำกำรประจำปี
ของสมำคมนักกำหนดอำหำรแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563
• ผู้ท่ีไ ด้รบั ทุนจะต้อ งส่ง บทคัดย่องำนวิจยั เพื่อ ตีพิมพ์ใ นวำรสำรสมำคมนักก ำหนด
อำหำรแห่งประเทศไทย ภำยในวันที่ 20 มีนำคม 2563
• ผู้ท่ไี ด้รบั ทุน ทุกคนจะต้อ งทำอำหำรมำนำเสนอในวันแรกของกำรประชุมวิช ำกำร
ประจำปี ของสมำคมนักกำหนดอำหำรแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563
• ผูท้ ไ่ี ด้รบั ทุนจะได้รบั เงินสนับสนุนในกำรจัดทำโปสเตอร์จำนวน 1,000 บำท เพือ่ แสดง
ในงำนประชุมวิชำกำรของสมำคมฯ
• ผู้ท่ไี ด้รบั ทุนจะได้รบั เงินสนับสนุ นกำรลงทะเบียนงำนประชุมวิชำกำรของสมำคมฯ
พร้อมทีพ่ กั 1 คืน (จำนวน 2,000 บำท)
• ผู้ไ ด้ร ับ ทุ น ส่ ง รำยงำนผลกำรวิจ ัย ฉบับ สมบรู ณ์ ใ ห้ แ ก่ ส มำคมฯ และมีก ำรแสดง
กิตติกรรมประกำศชื่อทุนนี้ในงำนวิจยั นัน้ ๆด้วย
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กำหนดวันสำคัญต่ำงๆ
• ปิ ดรับสมัครทุนภำยในวันที่ 30 พฤศจิ กำยน 2562
• ประกำศผูม้ สี ทิ ธิผ่์ ำนรอบแรกภำยในวันที่ 20 ธันวำคม 2562
• ประกำศผูม้ สี ทิ ธิผ่์ ำนรอบทีส่ องและได้รบั ทุนภำยในวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563
• ผู้ไ ด้รบั ทุนส่งรูปเล่ ม พร้อ มบทคัด ย่อ ภำษำไทย และไฟล์รำยงำนผลกำรวิจ ัย ฉบับ
สมบรูณ์ทม่ี กี ำรแสดงกิตติกรรมประกำศชื่อทุนนี้ในงำนวิจยั นัน้ ๆ ด้วยให้แก่สมำคมฯ
ภำยใน วันที่ 20 มีนำคม 2563
• เสนอผลงำนวิจ ัย ในกำรประชุ มวิ ช ำกำรประจ ำปี 2563 ของสมำคมนัก ก ำหนด
อำหำรแห่งประเทศไทย
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม:
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำทุน “TDA Soymilk Study Award”
ผูป้ ระสำนงำน
นำงสำวสังวำล ศิรมิ งั คลำกุล โทร 086-609-5680
นำงดวงสมร สูยะศุนำนนท์
โทร 083-187-3734
นำงกุหลำบ แสงจงเจริญ
โทร 086-830-9447
E-mail: thaidietetics@gmail.com
Website: www.thaidietetics.org
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ทุน TDA Soymilk Study Award
ทุนสนับสนุนการวิ จยั และพัฒนางานโภชนาการสาหรับนักกาหนดอาหาร
ผู้ได้รบั ทุน TDA Soymilk Study Award ประจาปี 2562 – 2563
จำนวน 5 ทุน
ลำดับที่ 1
เรื่อง
โดย

ทุนสนับสนุน จำนวน 20,000 บำท
โอ้ละหนอ...น้ ำยำปั กษ์ใต้เมืองคอน สูตรดีต่อใจ
นำงสำวเมธำวี สุขวณิชนันท์ และคณะ
แผนกโภชนบำบัด โรงพยำบำลบำรุงรำษฎร์ กรุงเทพมหำนคร

ลำดับที่ 2

ทุนสนับสนุน จำนวน 15,000 บำท
ไอศกรีมเสริมพลัง
นำงจำรุวรรณ ทองดี
กลุ่มงำนโภชนศำสตร์ โรงพยำบำลตรำด จ.ตรำด

เรื่อง
โดย
ลำดับที่ 3
เรื่อง
โดย

ทุนสนับสนุน จำนวน 10,000 บำท
น้ำพริกมะขำมนมถัวเหลื
่ อง
นำงชัชชนก พัฒนบุณยำกร และคณะ
แผนกโภชนบำบัด โรงพยำบำลบำรุงรำษฎร์ กรุงเทพมหำนคร

รำงวัลชมเชย ทุนสนับสนุน จำนวน 5,000 บำท
เรื่อง
“สังขยำมำรูซนั ” สำหรับผูป้ ่ วยมะเร็งทีไ่ ด้รบั ยำเคมีบำบัด
โดย
นำงสุทุมรัตน์ พูลสี
กลุ่มงำนโภชนศำสตร์ โรงพยำบำลหนองคำย จ.หนองคำย
รำงวัลชมเชย ทุนสนับสนุน จำนวน 5,000 บำท
เรื่อง
คอร์นปั งหยำ มำรูซนั
โดย
นำงสำวพิสุทธินี เกวียนวงษ์
กลุ่มงำนโภชนำกำร สถำบันรำชำนุกูล กรุงเทพมหำนคร
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บทคัดย่อผู้ได้รบั ทุน TDA Soymilk Study Award ประจำปี 2562-2563
บทคัดย่อ P-25
โอ้ละหนอ...น้ำยำปักษ์ใต้เมืองคอน สูตรดีต่อใจ
เมธาวี สุขวณิ ชนันท์ , สาธิ ดา เจรียงโรจน์ , ฐิ ญานันท์ อัครสิ นพัฒนา และคณะ
แผนกโภชนบาบัด โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ กรุงเทพมหานคร
บทนำ เพื่อพัฒนาสูตรน้ ายาปั กษ์ใต้ โดยการใช้ผลิตภัณฑ์นมถัวเหลื
่ องมารูซนั ในการปรุงน้ ายาปั กษ์ใต้
แทนส่วนประกอบทีเ่ ป็ นกะทิทงั ้ หมด
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาตารับอาหารสุขภาพ สาหรับผู้ป่วยที่มไี ขมันในเลือดสูง โรคหัวใจและหลอด
เลือด และเป็ นทางเลือกให้กบั ผูท้ ต่ี อ้ งการดูแลสุขภาพ รวมทัง้ เพือ่ พัฒนาตารับอาหารจากนมถัวเหลื
่ องให้
มีความหลากหลาย ตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริโภคในปั จจุบนั
วิ ธีกำรวิ จยั และศึกษำ นาเครื่องแกงน้ายาปั กษ์ใต้ 30 กรัม ผสมกับกะปิ 20 กรัม มาละลายในผลิตภัณฑ์
นมถัวเหลื
่ องมารูซนั 750 มิลลิลิตรแล้วคนให้เข้ากัน หลังจากนัน้ ตัง้ หม้อแล้วใส่ส่วนผสมเครื่องแกงที่
เตรียมไว้ คนให้เข้ากันด้วยไฟปานกลาง ใส่ปลาทูน่ึงทีโ่ ขลกละเอียด 120 กรัม ,ตะไคร้ทุบ 2 ต้น ลงไป
เคี่ยวประมาณ 5 นาที ปรุงรสด้วยน้ าตาลทราย 15 กรัม,น้ าปลา 25 กรัม และชิมรส หลังจากนัน้ ตัก
ตะไคร้ทุบออก ฉีกใบมะกรูดใส่แล้วปิ ดไฟ และเสิรฟ์ น้ ายาปั กษ์ใต้ พร้อมกับขนมจีนร้อนๆ รับประทานคู่
กับผักสด
สรุปผลกำรวิ จยั และศึกษำ ได้พฒ
ั นาตารับอาหารน้ ายาปั กษ์ใต้โดยใช้ผลิตภัณฑ์นมถัวเหลื
่ องเป็ นสูตร
มาตรฐาน พลังงาน 161.14 แคลอรี ต่อ 1 ที่เสิร์ฟ สารอาหารมีสดั ส่วนของคาร์โบไฮเดรต 10.43 กรัม
โปรตีน 16.71 กรัม ไขมัน 5.43 กรัม น้าตาล 4.48 กรัม ใยอาหาร 0.73 กรัม
หมายเหตุ ไม่ได้คดิ คานวณคุณค่าทางโภชนาการของขนมจีน
วิ จำรณ์และสรุปควำมคิ ดรวบยอด มีตารับอาหารน้ ายาปั กษ์ใต้เพือ่ สุขภาพโดยการลด หวาน มัน เค็ม
และใช้นมถัวเหลื
่ องมาเป็ นส่วนประกอบหลักแทนกะทิ เหมาะสาหรับผูป้ ่ วยทีม่ ไี ขมันในเลือดสูง และผูท้ ่ี
เป็ นโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงเป็ นทางเลือกให้กบั ผูท้ ต่ี อ้ งการดูแลสุขภาพ
ข้อเสนอแนะ ควรรับประทานน้ ายาปั กษ์ทนั ทีเพื่อความสดใหม่ของอาหาร หรือ สามารถเก็บรักษาใน
ตูเ้ ย็นได้ 2-3 วัน และควรรับประทานร่วมกับผัก เพือ่ ให้ได้รบั กากใย วิตามิน และเกลือแร่ทเ่ี หมาะสม
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บทคัดย่อ P-26
ไอศกรีมเสริ มพลัง
จารุวรรณ ทองดี
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด
บทนำ : เด็กทีป่ ่ วยเป็ นโรคมือเท้าปาก มักมีแผลอักเสบในปาก บนลิ้น และในลาคอ ทาให้เจ็บปวดเมื่อ
กลืนอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มบางชนิ ด ทาให้เด็กรับประทานอาหารได้น้อย เพื่อแก้ไขปั ญหาการขาด
พลังงานในผูป้ ่ วยเด็กทีน่ อนพักรักษาตัว อาหารทีใ่ ห้ ควรเป็ นอาหารอ่อน ๆ ง่ายต่อการกลืน และไม่ตอ้ ง
เคี้ยวมาก ให้พลังงานสูง การให้อาหารหรือเครื่องดื่มที่เย็นๆ จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บแผลในปากได้
ซึ่งการให้เด็กทานไอศกรีมก็จะช่วยให้ได้รบั พลังงานเพิม่ ขึน้ แต่ตอ้ งมีสดั ส่วนสารอาหารทีค่ รบถ้วน จึงได้
มีการปรับสูตรไอศกรีมโดยใช้นมถัวเหลื
่ องเป็ นวัตถุดบิ หลักในการทาไอศกรีมเสริมพลัง ปรับสัดส่วนให้
พลังงานครบถ้วน ทาให้เด็กได้รบั สารอาหารทีค่ รบถ้วนช่วยส่งเสริมให้การรักษาดีขน้ึ
วัตถุประสงค์ : ผูป้ ่ วยเด็กได้รบั พลังงานจากอาหารเสริมทีเ่ พียงพอและเหมาะสมในแต่ละวัน
วิ ธีกำรดำเนิ นกำร : จัดทาไอศกรีมเสริมพลัง โดยมีส่วนผสม สาหรับ 5 ที่ ได้แก่ นมถัวเหลื
่ องมารูซนั
750 มล. แป้ งข้าวโพด 30 กรัม ผงโกโก้ 30 กรัม น้ าตาลทราย 200 กรัม นาทุกอย่างมาเทใส่หม้อ
รวมกันคนให้เข้ากันนาหม้อทีค่ นส่วนผสมทีเ่ ข้ากันดีแล้วขึ้นตัง้ ไฟอ่อน ค่อยๆ คนส่วนผสมให้เข้ากันจน
แป้ งข้าวโพดสุก มีความหนืดพอเหมาะ แล้วปิ ดไฟ พักให้เย็นสนิท จากนัน้ นาไปเข้าช่องแช่แข็งไว้ 1 คืน
นาไอศกรีมที่แข็งตัวแล้ว มาแบ่งให้เป็ นชิ้นเล็กๆ นามาใส่เครื่องปั น่ ปั น่ ให้ละเอียด จนเนื้อเนียน เทใส
กล่องพลาสติก นาเข้าช่องแช่แข็งอีกรอบ ประมาณ 4-6 ชัวโมง
่ นาออกมาตักและตกแต่งตามใจชอบ
ผลกำรดำเนิ นงำน : ไอศกรีมเสริมพลัง 1 เสิร์ฟ ให้พลังงาน 272.19 Kcal คาร์โบไฮเดรต 51.73 กรัม
โปรตีน 7.19 กรัม ไขมัน 3.72 กรัม น้าตาล 40.6 กรัม
สรุปผล : ไอศกรีมเสริมพลัง เหมาะสาหรับผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งการอาหารทีใ่ ห้พลังงานสูง สารอาหารครบถ้วนมี
ลักษณะอาหารอ่อน นิ่ม ง่ายสาหรับการรับประทาน
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บทคัดย่อ P-27
น้ำพริ กมะขำมนมถัวเหลื
่ อง
ชัชชนก พัฒนบุณยากร และ คณะ
แผนกโภชนบาบัด โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ กรุงเทพมหานคร
บทนำ การพัฒนาตารับอาหารพืน้ บ้านเพือ่ ให้เข้ากับการกินอยู่อย่างไทย ดัดแปลงเพือ่ เพิม่ สารอาหารที่
จาเป็ นต่อร่างกาย และ ลดไขมันอิม่ ตัวทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
วัตถุประสงค์ เพิม่ คุณค่าทางโภชนาการให้ตารับอาหาร รวมถึงปรับปรุงสารอาหารทีจ่ าเป็ นต่อร่างกาย
ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม
วิ ธีกำรศึกษำ นามะขามอ่อน 120 กรัม มาล้างทาความสะอาดผิว หันเป็
่ นชิ้นเล็ก แล้วนาไปโขลกให้
ละเอียด ใส่กระเทียม 35 กรัม พริกขีห้ นูสวน 20 กรัม และ กะปิ 30 กรัม โขลกให้ส่วนผสมเข้ากันดี ตัง้
กระทะบนไฟกลาง ใส่น้ามัน 2 ช้อนชา ตามด้วยน้าพริกทีโ่ ขลกไว้ลงผัด ใส่หมูสบั 250 กรัม คนจนหมูสุก
ทัวกั
่ น เติมนมถัวเหลื
่ องประมาณ 100 มล. คนต่อให้เข้ากัน ปรุงรสด้วยน้ าตาลทราย 2 ½ ช้อนโต๊ะ และ
น้ าปลา 2 ช้อนโต๊ะ ผัดจนน้ าพริกเป็ นสีน้ าตาลอ่อน ค่อยๆ เติมผลิตภัณฑ์นมถัวเหลื
่ องอีก 150 มล. ปรุง
รสตามชอบ เสิรฟ์ พร้อมผักสด
ผลกำรศึ กษำ น้ า พริก มะขามสูต รนมถัว่ เหลือ ง มีพ ลัง งาน 276.36 กิโ ลแคลอรี ต่ อ 1 เสิร์ฟ และ
สารอาหารอื่นมีสดั ส่วนที่เหมาะสมดังนี้ คาร์โบไฮเดรต 21 กรัม โปรตีน 16.65 กรัม ไขมัน 14.02 กรัม
น้าตาล 11.12 กรัม และ ใยอาหาร 5.32 กรัม
สรุปผลกำรศึกษำ สูตรน้ าพริกมะขามที่ใช้นมถัวเหลื
่ องแทนกะทิ ช่วยลดปริมาณไขมันอิม่ ตัว และ มี
สารต้านอนุ มูลอิสระซึ่งช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็ง มีใยอาหารช่วยป้ องกันภาวะท้องผูก จึง
สามารถนามาเป็ นสูตรอาหารมาตรฐานในโรงพยาบาล เพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาพสาหรับผูม้ ารับบริการใน
โรงพยาบาลได้
วิ จำรณ์ และข้อเสนอแนะ น้ าพริกมะขามมีอายุการเก็บประมาณ 2 วัน ที่อุณหภูมหิ ้อง และ 7 วันใน
ตู้ เ ย็น ทัง้ นี้ ร สชาติแ ละคุ ณ ค่ า ทางโภชนาการอาจจะแตกต่ า งกัน ไปตามคุ ณ ค่ า ของผัก สดที่น ามา
รับประทาน
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บทคัดย่อ P-28
สังขยำมำรูซงั สำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รบั ยำเคมีบำบัด
สุทุมรัตน์ พูลสี
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
บทนำ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สงั ขยา โดยใช้ผลิตภัณฑ์นมถัวเหลื
่ องมารูซงั ทดแทนกะทิ เพราะนมถัว่
เหลืองมีโปรตีนจากพืชใกล้เคียงกับโปรตีนจากสัตว์ มีกรดไขมันไม่อิ่มตัว มีกรดไขมันโอเมก้า -3 กรด
ไขมันโอเมก้า-6 และไม่มคี อเลสเตอรอล เพื่อเป็ นการส่งเสริมภาวะโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็งที่ ได้รบั ยา
เคมีบาบัดให้ดขี น้ึ
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาอาหารว่างเมนู สงั ขยา ให้ผู้ป่วยมะเร็งได้รบั อาหารที่ให้พลังงานและโปรตีน
เพิม่ ขึน้ ในระหว่างการรักษา
วิ ธีกำรศึกษำ
1. นาไข่ไก่ 1 ฟอง , ไข่ขาว 2 ฟอง , นมถัวเหลื
่ อง มารูซนั 180 มล. , น้าตาลปี บ 3 ช้อนโต๊ะและ
เกลือเล็กน้อย ลงในภาชนะแล้วขยาด้วยใบเตย จนไข่ขน้ึ ฟู
2. กรองด้วยกระชอนตาถี่ หรือผ้าขาวบาง เพือ่ ให้เนื้อสังขยาเนียน
3. ใส่ถาดหรือถ้วย โรยหน้าด้วยฟั กทองหันชิ
่ ้นเล็กๆ นึ่งไฟแรงปานกลาง ประมาณ 10-15 นาที
หรือ จนกว่าจะสุก
4. ทิง้ ไว้ให้เย็นสักพัก พร้อมเสิรฟ์
ผลกำรศึกษำ ได้สูตรมาตรฐานสังขยาโดยใช้นมถัวเหลื
่ องแทนกะทิ พลังงาน 399.18 แคลอรี่ ต่อ 1 ที่
เสิร์ฟ สารอาหารมีสดั ส่วนที่เหมาะสมของคาร์โบไฮเดรต 55.48 กรัม โปรตีน 23.13 กรัม ไขมัน 9.02
กรัม น้ าตาล 42.37 กรัม ใยอาหาร 2.13 กรัม และทดสอบความพึงพอใจในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รบั ยาเคมี
บาบัด พบว่าความพึงพอใจด้านรสชาติ มีความพึงพอใจมาก 93% , ความพึงพอใจด้านกลิน่ ของอาหาร
มีความพึงพอใจมาก 93% ,ความพึงพอใจด้านลักษณะเนื้อสัมผัส มีความพึงพอใจมาก 86%
สรุปผล สังขยามารูซงั ใช้นมถัวเหลื
่ องแทนกะทิ เหมาะสาหรับใช้ เป็ นเมนู อาหารว่างสาหรับผู้ป่วยใน
โรงพยาบาล และผูบ้ ริโภคทัวไปที
่ ต่ อ้ งการอาหารว่างเพือ่ สุขภาพ ไขมันต่า ไม่มไี ขมันอิม่ ตัว
ข้อเสนอแนะ เพื่อ ไม่ใ ห้ส งั ขยามีก ลิ่นคาวของไข่ ควรใช้ใ บเตยประมาณ 4-5 ใบ ขยาเข้ากับไข่และ
น้ าตาลปี๊ บเป็ นเวลาประมาณ 5 นาที และเพื่อให้เนื้อสังขยามีลกั ษณะเนียน ไม่เป็ นรูพรุน ควรระวังการ
นึ่งโดยใช้ไฟแรงเกินไปและการนึ่งทีใ่ ช้เวลานาน
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บทคัดย่อ P-29
คอร์นปังหยำมำรูซนั
พิ สุทธิ นี เกวียนวงษ์
กลุ่มงานโภชนาการ สถาบันราชานุกลู จังหวัดกรุงเทพมหานคร
บทนำ จากข้อ มูล การสอบถามการบริโ ภคอาหารจากผู้ป กครองเด็ก บกพร่ อ งทางพัฒ นาการและ
สติปัญญาอายุ 1-18 ปี ที่รบั บริการอาหารจากกลุ่มงานโภชนาการ สถาบันราชานุ กูล พบว่า ลักษณะ
อาหารทีเ่ ด็กส่วนใหญ่ชอบรับประทาน คือมีลกั ษณะเนื้อสัมผัสนุ่ม ง่ายต่อการเคีย้ วกลืน และป้ องกันการ
สาลักอาหาร จึงมีแนวคิดพัฒนาสูตรสังขยาข้าวโพด ที่มคี ุณค่าทางโภชนาการ ได้โปรตีนจากนมถัว่
เหลือง รับประทานคู่กบั ขนมปั งเนื้อนิ่ม
วัตถุประสงค์
1. พัฒนาสูตรสังขยาข้าวโพดทีม่ โี ปรตีนจากน้านมถัวเหลื
่ อง
2. ใช้เป็ นสูตรตัวอย่างอาหารว่างให้ผปู้ กครองนาไปทาทีบ่ า้ น
วิ ธีกำรศึกษำ
1. นาเมล็ดข้าวโพดเหลืองดิบ ปั น่ ผสมกับนมถัวเหลื
่ องมารูซนั 250 มิลลิลิตร ปั น่ จนละเอียดเป็ นเนื้อ
เดียวกัน กรองด้วยกระชอนตาถี่ 1 ครัง้ จะได้น้านมถัวเหลื
่ องปั น่ ผสมข้าวโพดเนื้อเนียน พักไว้
2. นาไข่ไก่ นมถัวเหลื
่ องมารูซนั 250 มิลลิลติ ร น้ าตาลทราย และเกลือ ตีให้เข้ากัน ตามด้วยน้ านมถัว่
เหลือ งปั น่ ผสมข้าวโพดในข้อ ที่ 1 และกลิ่น วานิล ลา คนผสมให้เ ข้ากันแล้ว นามาตัง้ ไฟอ่อ น กวนจน
ส่วนผสมเริม่ เหนียวและข้น ยกลงจากเตา พักทิง้ ไว้สกั ครู่ก่อนเสิรฟ์
3. จัดเสิรฟ์ รับประทานคู่กบั ขนมปั งเนื้อนิ่ม
ผลกำรศึกษำ ได้สงั ขยาข้าวโพดจากน้านมถัวเหลื
่ องมารูซนั พลังงาน 122.11 กิโลแคลอรีต่ ่อ 1 ทีเ่ สิรฟ์
สารอาหารมีสดั ส่วนทีเ่ หมาะสมของคาร์โบไฮเดรต 19.49 กรัม โปรตีน 5.17 กรัม ไขมัน 2.45 กรัม น้ าตาล
ทราย 10.89 กรัม และใยอาหาร 1.37 กรัม
หมำยเหตุ ไม่ได้คานวณคุณค่าทางโภชนาการของขนมปั ง
วิ จำรณ์และสรุปควำมคิ ดรวบยอด สูตรสังขยาข้าวโพดจากน้านมถัวเหลื
่ อง เป็ นอาหารว่างทางเลือกที่
มีคุณค่าทางโภชนาการ ใช้รบั ประทานคู่กบั ขนมปั งเนื้อนิ่ม ทาให้เด็กได้รบั พลังงานและโปรตีนเพิม่ ขึน้
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ทุน TDA Quest-Yamamoto Award ประจำปี 2563
ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิ จยั ในวารสารสาหรับนักกาหนดอาหาร
ชื่อทุน
TDA Quest-Yamamoto Award
วัตถุประสงค์
• สนับสนุนการตีพมิ พ์ผลงานวิจยั /บทความวิจยั ในวารสาร
• ส่งเสริมให้นกั กาหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร
ที่เ กี่ยวข้อ งด้านโภชนาการและการกาหนดอาหาร ในการทาวิจยั ด้านโภชนาการ
โภชนบาบัดและการกาหนดอาหาร
• เพิม่ พูนทักษะและศักยภาพให้กบั นักกาหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร อาจารย์
และนักศึกษาในการทาวิจยั และนาเสนอผลงานวิชาการ
ผู้สนับสนุนทุนปี 2563
• Quest Computer Co., Ltd. และ Professor Dr. Shigeru Yamamoto, RD., Japan
จานวน 200,000 Japanese Yen
ประเภทของทุน
• ทุนอุดหนุนการตีพมิ พ์ผลงานวิจยั ในวารสาร
• จานวนทุนขึน้ อยู่กบั ความเหมาะสม และผลงานทีเ่ สนอขอรับทุนซึง่ พิจารณาโดย
คณะอนุกรรมการพิจารณาทุน
• ทุนมีระยะเวลา 1 ปี
คุณสมบัติของผู้ที่ได้รบั ทุน
• เป็ นนักกาหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร
• เป็ นอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องด้านโภชนาการและการกาหนดอาหาร
• เป็ นสมาชิกสามัญตลอดชีพสมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย
• ผลงานทีท่ าจะต้องไม่เป็ นไปเพือ่ เชิงพาณิชย์ (non-profit project)
หลักเกณฑ์ในการพิ จารณาทุน
• เป็ นผลงานทีเ่ หมาะสมตามการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาทุน
• เป็ นงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตอบรับให้ตพี มิ พ์ในวารสารได้
• เป็ นงานวิจยั เกีย่ วข้องตามทีก่ าหนด
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ทุน TDA Quest-Yamamoto Award ประจำปี 2563
รำยชื่อผู้ได้รบั ทุน Quest-Yamamoto Award
ลำดับที่ 1.

ทุนสนับสนุนกำรตีพิมพ์ผลงำนวิ จยั ในวำรสำรสำหรับนักกำหนดอำหำร
จำนวน 8,000 บำท

เรื่อง ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนของประชาชน
ในหมู่บา้ นบ่อหลวง ตาบลบ่อเกลือใต้ อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
(Factors affecting the consumption behavior of iodine supplement In
Bo Luang village, Bo Kluea Tai District, Bo Kluea District, Nan Province)
โดย

โสพิณ หมอกมาเมิน และ สิรริ าไพ ภูธรใจ
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ปีที่ 40 ฉบับที่ 1-3 มกราคม-ธันวาคม 2563

วารสารสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย 275

บทคัดย่อผู้ได้รบั ทุน TDA Quest-Yamamoto Award ประจำปี 2563
บทคัดย่อ P-30
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติ กรรมกำรบริ โภคผลิ ตภัณฑ์เสริ มไอโอดีนของประชำชนในหมู่บ้ำนบ่อหลวง
ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ ำน
(Factors affecting the consumption behavior of iodine supplement in Bo Luang village, Bo
Kluea Tai District, Bo Kluea District, Nan Province)
โสพิ ณ หมอกมาเมิ น 1 และสิ ริราไพ ภูธรใจ 1
ศูนย์อนามัยที1่ เชียงใหม่
บทนำ : บ้านบ่อหลวงได้รบั สนับสนุ นเครื่องผลิตเกลือเสริมไอโอดีตงั ้ แต่ปี 2555 แต่ยงั พบปั ญหาภาวะ
ขาดสารไอโอดีน ในปี 2558 ตรวจพบคอพอกในนักเรียนประถมศึกษาสูงถึงร้อยละ10(N=90) ในปี 2560
ตรวจพบคอพอกในนักเรียนประถมศึกษาร้อยละ17.2(N=87) ในนักเรียนชัน้ อนุ บาลร้อยละ6.9 (N=29)
และในประชาชนอายุ 15ปี ข้ึนไปร้อ ยละ40.5(N=37) ร้านค้าขายเกลือ ไอโอดีนที่ได้ม าตรฐาน ร้อ ยละ
31.57(N=19) ความครอบคลุ ม เกลือ บริโ ภคเสริม ไอโอดีน ครัว เรือ นร้อ ยละ56.41(N=195) ซึ่ง ต่ า กว่า
มาตรฐานองค์การอนามัยโลก(>90%)
วัตถุประสงค์ : ศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนของประชาชน
วิ ธีกำรวิ จยั และศึกษำ : เป็ นรูปแบบผสมผสาน(Mixed method) โดยเชิงปริมาณเป็ นการสารวจความรู้
ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนของประชาชนทัง้ หมด 195 ครัวเรือนด้วย
แบบสอบถาม และเชิงคุณภาพเป็ นการสัมภาษณ์เชิงลึกแกนนาชุมชนและร้านค้า รวม 21 คน เก็บข้อมูล
ตัง้ แต่ เดือ นสิงหาคม 2561 ถึง มกราคม 2562 ข้อ มูล เชิงคุ ณภาพใช้การวิเ คราะห์เ นื้อหา ข้อ มูล เชิง
ปริมาณใช้สถิตพิ รรณนาและสถิตถิ ดถอยพหุคณ
ู
ผลกำรศึกษำ : กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (96.4%), อายุเฉลี่ย 41.9ปี จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (47.2%), อาชีพค้าขาย (47.7%), มีรายได้ 4,000-5,000บาท (62.1%) ประชาชนมี
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนในระดับปานกลาง ร้อยละ 49.7, 84.6
และ 100 ตามลาดับ ปั จจัยที่มผี ลต่อพฤติกรรม คือ รายได้ครัวเรือน (p = .029, B =.036) การเข้าถึง
แหล่งจาหน่ วยเกลือเสริมไอโอดีน (p = .038, B = -.066), และการได้รบั ข้อมูลข่าวสาร (p = .045, B =
-.051) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ.05
สรุปและข้อเสนอแนะ : ปั จจัยสาคัญที่มผี ลต่อพฤติกรรมในการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนเพิม่ สูงขึน้
คือ การเพิม่ การเข้าถึงเกลือไอโอดีนของประชาชนจากร้านค้าในชุมชนและการเฝ้ าระวังคุณภาพเกลือ
ไอโอดีนให้ได้มาตรฐาน ส่วนการเพิม่ ความรู้และทัศนคติเชิงบวกให้กบั ประชาชนเกี่ยวกับไอโอดีนควร
ผ่านแกนนา เช่น อสม. ผูน้ าชุมชน และเพิม่ การสือ่ สารทีเ่ ป็ นภาษาท้องถิน่
คำสำคัญ: เกลือเสริมไอโอดีน ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน พฤติกรรมการบริโภค โรคคอพอก
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ทุนการศึกษาและวิ จยั การดูแลภาวะทุพโภชนาการในผูป้ ่ วยผู้ใหญ่
ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ปี 2563
ทุนสนับสนุนการวิ จยั และพัฒนางานโภชนาการสาหรับนักกาหนดอาหาร
ชื่ อทุ น ทุ น การศึก ษาและวิจ ัย การดู แ ลภาวะทุ พ โภชนาการในผู้ป่ วยผู้ใ หญ่ ท่ีเ ข้า รับ การรัก ษาใน
โรงพยาบาล
ที่มา ปั จจุบนั แม้ว่าประชากรจะมีความรูท้ างด้านโภชนาการมากขึน้ และความสามารถในการเข้าถึงอาหารดี
ขึ้นกว่าในอดีตมาก แต่ความชุกของภาวะทุพโภชนาการในประชากรทัวไปยั
่ งคงมีอตั ราสูงถึงร้อยละ 15-20
กลุ่มประชากรทีม่ คี วามเสีย่ งต่อภาวะทุพโภชนาการดังกล่าว เช่น ผูส้ ูงอายุ ผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง ผูป้ ่ วยโรคมะเร็ง
เป็ นต้น นอกจากนี้ในผูป้ ่ วยทีเ่ ข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล พบว่าเกินกว่าครึง่ หนึ่งมีภาวะทุพโภชนาการ
ภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เป็ นปั ญหาที่สาคัญ และก่อให้เกิด
ผลเสียต่อผู้ป่วย เช่น เพิม่ อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล อัตราการตาย และ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ผูป้ ่ วยทีเ่ ข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกราย จึงควรได้รบั การคัดกรองและ
ประเมินความเสีย่ งต่อภาวะทุพโภชนาการ หากพบว่าผูป้ ่ วยมีความเสีย่ งหรือมีภาวะทุพโภชนาการควรได้รบั
การดูแลทางโภชนบาบัด อย่างรวดเร็วและควรได้รบั การติดตามอย่างใกล้ชดิ
สมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการดูแลผู้ป่วยด้านโภชน
บาบัด และเพือ่ กระตุน้ ให้บุคลากรทางการแพทย์ ตระหนัก และสนใจกระบวนการให้โภชนบาบัดในผูป้ ่ วยทีเ่ ข้า
รับการรักษาในโรงพยาบาล โดยเริม่ จากการคัดกรอง การประเมินภาวะโภชนาการ การทางานเป็ นทีมในการ
วางแผนการให้โภชนบาบัด การดาเนินการให้โภชนบาบัดที่เหมาะสมเฉพาะราย และการติดตามและบันทึก
ผลการรักษาผูป้ ่ วย สมาคมฯจึงได้จดั ให้มที ุนการศึกษาและวิจยั การดูแลภาวะทุพโภชนาการในผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่ท่ี
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลขึน้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์ต ระหนักถึงความสาคัญของการคัดกรองและดูแล
ภาวะโภชนาการของผูป้ ่ วยในโรงพยาบาล
2. เพื่อให้ผปู้ ่ วยทีเ่ ข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้รบั การดูแลและรักษาภาวะทุพโภชนาการ
ด้วยกระบวนการให้โภชนบาบัดทีเ่ หมาะสม
3. ผูป้ ่ วยมีภาวะโภชนาการทีด่ ขี น้ึ
ปีที่ 40 ฉบับที่ 1-3 มกราคม-ธันวาคม 2563

วารสารสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย 279

ผู้สนับสนุนทุนปี 2563
บริษทั แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จากัด จานวน 600,000 บาท
คุณสมบัติผ้ขู อรับทุน
1. ทีมโภชนบาบัด ที่ประกอบด้ว ยอย่างน้ อ ย นักกาหนดอาหาร/นัก โภชนาการ/โภชนากร
แพทย์ และพยาบาลทีท่ างานในโรงพยาบาล
2. นักกาหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร เป็ นสมาชิกตลอดชีพสมาคมนักกาหนดอาหาร
แห่งประเทศไทย
3. จากัด 1 โรงพยาบาลต่อ 1 ทุน
4. คณะกรรมการสมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทยไม่มสี ทิ ธิเข้
์ าร่วมโครงการ
ขัน้ ตอนการดาเนิ นงานและการรับทุน
1. สมาคมนัก ก าหนดอาหารแห่ ง ประเทศไทยประชาสัม พัน ธ์เ ปิ ด รับ สมัค รผู้ส นใจเข้า ร่ ว ม
โครงการตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2563 จานวน 25 ทีมแรก (ตามวัน เวลา ที่
ใบสมัครมาถึงสมาคมฯ)
2. ผู้ท่ไี ด้รบั การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะทาการคัดกรองและประเมินภาวะโภชนาการ ใน
ผู้ป่วย ผู้ใหญ่โดยใช้แบบประเมิน NAF/NT2013 หรืออื่นๆ) รายงานผลภาวะโภชนาการ
(จานวนผู้ป่วยที่ มีความเสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการ ต่ า ปานกลาง และ สูง) ของผู้ป่วย
อย่างน้อย 30 รายต่อเดือน พร้อมทัง้ บันทึกข้อมูลแผนการให้โภชนบาบัดอย่างน้อย 5 ราย
ต่อเดือน เป็ น ระยะเวลา 4 เดือน ตัง้ แต่เดือนมิถุนายน - กันยายน 2563 โดยส่งผลมาที่
สมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยต้องรายงาน
ผลให้ครบ 4 เดือน จะได้รบั ทุนสนับสนุนจานวน 10,000 บาท
3. ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ คัดเลือกกรณีศกึ ษาจานวน 1 case เพือ่ ส่งเข้าร่วมประกวดการดูแลภาวะ
ทุ พ โภชนาการในผู้ ป่ วยผู้ใ หญ่ ท่ีเ ข้า รับ การรัก ษาในโรงพยาบาล โดยส่ ง มาที่ส มาคม
นักกาหนดแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 จะได้ทุนสนับสนุ นจานวน
5,000 บาท
4. ทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกกรณีศกึ ษาด้านการดูแลภาวะทุพโภชนาการผูป้ ่ วยทีเ่ ข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล ในเดือนธันวาคม 2563 จะได้รบั รางวัลดังต่อไปนี้
• รางวัล ที่ 1 จ านวน 30,000 บาทและสนับ สนุ น ค่ า ลงทะเบีย นในงานประชุ ม
วิชาการสมาคมฯประจาปี 2564 จานวน 3 ที่
• รางวัล ที่ 2 จานวน 20,000 บาทและสนับสนุ นค่ าลงทะเบียนในงาน ประชุ ม
วิชาการสมาคมฯประจาปี 2564 จานวน 2 ที่
• รางวัล ที่ 3 จ านวน 15,000 บาทและสนับ สนุ น ค่ า ลงทะเบีย นในงานประชุ ม
วิชาการสมาคมฯประจาปี 2564 จานวน 1 ที่
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เกณฑ์ในการพิ จารณา
• กรณีศกึ ษา มีกระบวนการโภชนบาบัดทีค่ รบถ้วนโดยเริม่ การคัดกรอง ประเมิน
ภาวะโภชนาการ การวางแผนการให้ โ ภชนบ าบั ด การด าเนิ น การให้
โภชนบาบัด และการติดตามประเมินผลและการบันทึกการรักษาผู้ป่วยด้ว ย
โภชนบาบัด
• มีการ วิเคราะห์ ถึงผลลัพธ์ของการดูแลโภชนบาบัดของผู้ป่วยรายนัน้ ๆ หรือ
อื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการสมาคมฯ กาหนดหรือเห็นสมควร
การเสนอผลงาน
• เสนอผลการศึกษาและวิจยั ในรูปแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการประจาปี
2564 ของสมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย
• ได้รบั การตีพมิ พ์บทคัดย่อผลการศึกษาและวิจยั ในวารสารสมาคมฯโดยมีการ
แสดงกิตติกรรมประกาศชื่อทุนนี้ในงานวิจยั นัน้ ๆ ด้วย
ระยะเวลาการ
ทุน
ดาเนิ นงาน
1. ประชาสัมพันธ์
2. รับสมัครทุน (25 ทุน)
3. รายงานผลการคัดกรอง 250,000 บาท
และประเมินภาวะ
โภชนาการ(30 ราย) และ
บันทึกผลการให้โภชน
บาบัด (5 ราย)
4. ผูส้ มัครทารายงานและ 125,000 บาท
ส่งกรณีศกึ ษา (อย่างน้อย
1 case)
5. การประกวดกรณีศกึ ษา
65,000 บาท
(3 รางวัล)
6.การเสนอผลงาน
18,000 บาท

เม.ย.
63

พ.ค.
63

มิ.ย-กย.
63

ต.ค.
63

พ.ย.
63

ธ.ค.
63

เม.ษ
64

ส่งรายงาน
ทุก เดือน

ภายใน
วันที1่ 5 พ.ย.
ภายใน
ธ.ค.
งานประชุม
วิ ชาการ
สมาคมฯ

ผู้ประสานงาน:
คุณสังวาล ศิรมิ งั คลากุล
โทรศัพท์ 086-609-5680
คุณดวงสมร สูยะศุนานนท์
โทรศัพท์ 083-187-3734
คุณกุหลาบ แสงจงเจริญ
โทรศัพท์ 086-830-9447
สานักงานสมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย:โทรศัพท์/โทรสาร 02-939-7782
E-mail: thaidietetics@gmail.com
ปีที่ 40 ฉบับที่ 1-3 มกราคม-ธันวาคม 2563
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การศึกษาและวิ จยั การดูแลภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยผู้ใหญ่
ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
รายชื่อผู้ได้รบั ทุน จานวน 26 โรงพยาบาล
ลาดับ
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

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลหนองหงส์
โรงพยาบาลรามาธิบดีจกั รีนฤบดินทร์
โรงพยาบาลแม่สอด
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี
โรงพยาบาลดอกคาใต้
โรงพยาบาลยีง่ อเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลหนองจิก
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี
โรงพยาบาลศรีประจันต์
โรงพยาบาลตารวจ
โรงพยาบาลพุนพิน
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
โรงพยาบาลปลาปาก
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
โรงพยาบาลอุดรธานี
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
โรงพยาบาลย่านตาขาว
โรงพยาบาลสตึก
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงพยาบาลอู่ทอง

ปีที่ 40 ฉบับที่ 1-3 มกราคม-ธันวาคม 2563

จังหวัด
บุรรี มั ย์
สมุทรปราการ
ตาก
นครราชสีมา
พะเยา
นราธิวาส
นครราชสีมา
สุราษฎร์ธานี
ชัยภูมิ
ปั ตตานี
เพชรบูรณ์
สุพรรณบุรี
กรุงเทพมหานคร
สุราษฎร์ธานี
สมุทรปราการ
นครพนม
นครราชสีมา
อุดรธานี
ขอนแก่น
สมุทรสาคร
ตรัง
บุรรี มั ย์
สุพรรณบุรี
ปทุมธานี
ภูเก็ต
สุพรรณบุรี
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ทุน “พัฒนาตารับเครื่องดื่มสาหรับผู้ใส่ใจสุขภาพ โดยใช้อาหารสูตรครบถ้วน” ปี 2563
ทุนสนับสนุนการวิ จยั และพัฒนางานโภชนาการสาหรับนักกาหนดอาหาร
ชื่อทุน ทุนพัฒนาตารับเครื่องดื่มสาหรับผูใ้ ส่ใจสุขภาพ โดยใช้อาหารสูตรครบถ้วน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อ เพิ่ม พูน ทัก ษะให้ก ับ นัก ก าหนดอาหาร/นั ก โภชนาการ/โภชนากร ในการพัฒ นาต ารับ
เครื่องดื่มให้ตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริโภค
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคใส่ใจสุขภาพ โดยตระหนักถึงการได้รบั สารอาหารให้ ครบถ้วนต่อความ
ต้องการของร่างกาย
ผู้สนับสนุนทุนปี 2563
บริษทั ไทยโอซูกา้ จากัด จานวน 180,000 บาท
ประเภทของทุน
1. ทุ น อุ ด หนุ น การวิจ ัย และพัฒ นางานโภชนาการส าหรับ นั ก ก าหนดอาหาร/นั ก โภชนาการ/
โภชนากร และทีมงานทีม่ ผี ลงานดีเด่น
2. จ านวนทุ น ขึ้ น อยู่ ก ั บ ความเหมาะสม และผลงานที่ เ สนอขอรั บ ทุ น ซึ่ ง พิ จ ารณาโดย
คณะอนุกรรมการพิจารณา
3. ระยะเวลาดาเนินการ : 6 เดือน
วิ ธีการดาเนิ นการ
1. ประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมการประกวดการพัฒนาตารับเครื่องดื่มสาหรับผูใ้ ส่ใจสุขภาพโดยใช้
อาหารสูตรครบถ้วน ผ่านทางเว็บไซต์สมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย ในงานประชุม
วิชาการประจาปี และส่งจดหมายเชิญชวนถึงสมาชิกสมาคมฯ รวมถึงโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
ตามหน่วยโภชนาการโรงพยาบาลต่างๆ
2. สมาชิกสมาคมฯ พัฒนาตารับเครื่องดื่มสาหรับผูใ้ ส่ใจสุขภาพโดยใช้อาหารสูตรครบถ้วนและส่ง
ตารับ มายัง คณะอนุ กรรมการตัดสินการประกวดของสมาคมฯ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม
พ.ศ.2563
3. คณะอนุกรรมการคัดเลือกตารับเครื่องดื่มสาหรับผูใ้ ส่ใจสุขภาพโดยใช้อาหารทางการแพทย์สตู ร
ครบถ้วน มาทดลองปรุงประกอบจริงเพือ่ คัดเลือกจานวน 10 ตารับ
ปีที่ 40 ฉบับที่ 1-3 มกราคม-ธันวาคม 2563
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4. ประกาศผลผูไ้ ด้รบั รางวัลชมเชยจานวน 7 ตารับ และผูเ้ ข้ารอบสุดท้าย 3 ตารับ ผ่านทางเว็บไซต์
สมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย
5. เชิญผูเ้ ข้ารอบสุดท้ายทัง้ 3 ตารับ มาประกวดรอบสุดท้ายด้วยการปรุงจริงเพื่อให้คณะกรรมการ
พิจารณาตัดสินผูช้ นะทัง้ 3 รางวัล ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563
6. ผู้เข้ารอบสุดท้ายทัง้ 3 ตารับ จะได้รบั การสนับสนุ นค่าเดินทางและค่าที่พกั เพื่อมาเข้าแข่งขัน
รอบสุดท้าย ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563
คุณสมบัติของผูข้ อรับทุน
▪ เป็ นนักกาหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร และทีมงานโภชนาการ ทีท่ าประโยชน์ให้แก่
ผูป้ ่ วยและหน่วยงานทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
▪ เป็ นสมาชิกตลอดชีพสมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย
▪ คณะกรรมการสมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทยไม่มสี ทิ ธ์เข้าร่วมโครงการ
▪ นาเสนอโครงการพัฒนาตารับเครื่องดื่มด้วยตนเอง โดยส่งใบสมัครพร้อมตารับจานวน 7 ชุดต่อ
เลขานุการคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
ตารับเครื่องดื่มประกอบด้วย
1. ชื่อตารับเครื่องดื่มสาหรับผูใ้ ส่ใจสุขภาพ โดยใช้อาหารทางการแพทย์สตู รครบถ้วน ชื่อการค้า
Once Complete จาก บริษทั ไทยโอซูกา้ จากัด
2. ผูพ้ ฒ
ั นาตารับ เบอร์โทรศัพท์ และทีอ่ ยู่ทส่ี ามารถติดต่อได้
3. ส่วนผสมอย่างชัดเจน
4. วิธปี รุงประกอบเครื่องดื่ม
5. คุณค่าทางโภชนาการ/ 1 ที่
6. รูปภาพเครื่องดื่ม
7. ต้นทุน
หลักเกณฑ์ตดั สิ นการประกวด
1. ผลงานทีเ่ หมาะสมตามการพิจารณาของอนุกรรมการ เป็ นการพัฒนาตารับเครื่องดื่มสาหรับผูใ้ ส่
ใจสุขภาพ โดยใช้อาหารทางการแพทย์สตู รครบถ้วน ชื่อการค้า Once Complete จากบริษทั
ไทยโอซูก้า จากัด
2. ใช้อาหารทางการแพทย์สตู รครบถ้วน ชื่อการค้า Once Complete ปริ มาณไม่น้อยกว่า 30 กรัม
3. กาหนดสัดส่วนการกระจายพลังงานของตารับเครื่องดื่มสาหรับผูใ้ 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
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6. วิธกี ารคานวณพลังงานและสารอาหารต่างๆ โดยแสดงปริมาณพลังงาน, Macronutrients และ
Fiber ต่อ 1 หน่วยบริโภค สามารถเลือกใช้โปรแกรม INMUCAL หรือ Food Exchange Lists
ในการคานวณได้
7. มีความริเริม่ สร้างสรรค์ในการคิดค้น หรือปรับปรุงพัฒนาตารับ โดยเน้นการนาไปใช้ได้จริง
สาหรับผูใ้ ส่ใจสุขภาพ
8. มีความเป็ นไปได้ในเชิงพาณิชย์
การประกาศผล
• ประกาศผลผูไ้ ด้รบั รางวัลชมเชยจานวน 7 ตารับ และผูเ้ ข้ารอบสุดท้าย 3 ตารับ ผ่านทาง
เว็บไซต์สมาคม นักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย
• ประกาศผูช้ นะทัง้ 3 รางวัล ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563
• รางวัลสาหรับการประกวดแบ่งเป็ น
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
▪ ผู้ท่ตี ้องการขอรับทุนเสนอโครงการวิจยั และพัฒนางานโภชนาการ ส่งใบสมัครได้ท่สี มาคมนัก
กาหนดอาหารแห่งประเทศไทย
▪ ส่งใบสมัครพร้อมโครงการวิจยั จานวน 7 ชุด ต่อเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนฯ
ล่วงหน้าตามวัน และเวลาทีท่ างสมาคมฯได้กาหนดไว้
แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิ จยั ประกอบด้วย
1. ชื่อโครงการ
2. หน่วยงานรับผิดชอบ
3. ความสาคัญและทีม่ าของปั ญหาทีท่ าการวิจยั
4. ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั
5. วิธกี าร
6. ขอบเขต
7. ระยะเวลาดาเนินการ
8. แผนการดาเนินงาน
9. อุปกรณ์ในการวิจยั
10. งบประมาณ
ปีที่ 40 ฉบับที่ 1-3 มกราคม-ธันวาคม 2563
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กาหนดการดาเนิ นงาน
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
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ทุน “พัฒนาตารับเครื่องดื่มสาหรับผู้ใส่ใจสุขภาพโดยใช้อาหารสูตรครบถ้วน”
รายชื่อผู้ได้รบั ทุน
รางวัลที่ 1
เรื่อง
โดย

ทุนสนับสนุน จำนวน 40,000 บำท
มิกซ์เบอรี่ สมูทตี้ วันซ์คอมพลีท
นำงธนิยำ อึงรัตนำกร, นำงสำวนูรฉำม มำลินี และ นำงสำวมำรียำ หมำดโต๊ะโช๊ะ
กลุ่มงำนโภชนศำสตร์ โรงพยำบำลสตูล จังหวัดสตูล

รางวัลที่ 2

ทุนสนับสนุน จำนวน 30,000 บำท
คำลูเป้ จสู ึ สมูทตี้
นำงสำวสำธิดำ เจรียงโรจน์, นำงสำวเมธำวี สุขวณิชนันท์ และ
นำงสำวฐิญำนันท์ อัครสินพัฒนำกุล
แผนกโภชนบำบัด โรงพยำบำลบำรุงรำษฎร์ กรุงเทพมหำนคร

เรื่อง
โดย

รางวัลที่ 3
เรื่อง
โดย

ทุนสนับสนุน จำนวน 10,000 บำท
ชะลอวัย ต้ำนโรค “เอจเลส ดริง้ ค์ (Ageless Drink)”
นำงสำวทัศนีย์ เพชรไทย
ฝ่ ำยโภชนำกำร โรงพยำบำลกลำง กรุงเทพมหำนคร

รางวัลชมเชย 7 ตารับ
รางวัลชมเชย ทุนสนับสนุน จำนวน 2,000 บำท
เรื่อง
Once Complete with care
โดย
นำงชัชชนก พัฒนบุณยำกร
แผนกโภชนบำบัด โรงพยำบำลบำรุงรำษฎร์ กรุงเทพมหำนคร
รางวัลชมเชย ทุนสนับสนุน จำนวน 2,000 บำท
เรื่อง
Once Complete Freeze for fun
โดย
นำงสำวพรทิพย์ ไหวพริบ และ นำงชลลดำ ดีอำไพ
ฝ่ ำยโภชนำกำร โรงพยำบำลรำมำธิบดี กรุงเทพมหำนคร
ปีที่ 40 ฉบับที่ 1-3 มกราคม-ธันวาคม 2563
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รางวัลชมเชย ทุนสนับสนุน จำนวน 2,000 บำท
เรื่อง
Once ผักโขมฟรุตตีเ้ ฮลตี้
โดย
นำงสำวโชติกำ ศรีแก้ว
กลุ่มงำนโภชนำกำร โรงพยำบำลศรีธญ
ั ญำ จังหวัดนนทบุรี
รางวัลชมเชย ทุนสนับสนุน จำนวน 2,000 บำท
เรื่อง
น้ำมธุปำยำส Once Complete
โดย
นำยวัชภูมิ ทองใบ
กลุ่มงำนโภชนศำสตร์ โรงพยำบำลรำชบุรี จังหวัดรำชบุรี
รางวัลชมเชย ทุนสนับสนุน จำนวน 2,000 บำท
เรื่อง
สมูทตี้ Once Complete mix พิสตำชิโอ and match อะโวคำโด
โดย
นำงวำสนำ ปั ดไธสง
กลุ่มงำนโภชนศำสตร์ โรงพยำบำลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
รางวัลชมเชย ทุนสนับสนุน จำนวน 2,000 บำท
เรื่อง
Pumpkin Once Complete Smoothie
โดย
นำงสำวบุรนิ ทร์ธร หอมมณี
ฝ่ ำยโภชนำกำร โรงพยำบำลสมเด็จพระบรมรำชเทวี ณ ศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี
รางวัลชมเชย ทุนสนับสนุน จำนวน 2,000 บำท
เรื่อง
Once Complete Green Snow
โดย
นำงจอมใจ คันธะวงศ์
กลุ่มงำนโภชนศำสตร์ โรงพยำบำลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย
ณ วันที่ 20 พฤศจิ กายน 2563

รายชือผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมนักกําหนดอาหารแห่งประเทศไทย ปี 2563
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
36

ชือ
กชพร
กนกกาญจน์
กนกพร
กนกพร
กนกพร
กนกวรรณ
กนกวรรณ
กนกอร
กนกอร
กมนต์ทพิ ญ์
กมลชนก
กมลชนก
กมลชนก
กมลชนก
กมลชนก
กมลฐา
กมลรัตน์
กมลวรรณ
กรณิศา
กรรณิการ์
กรรณิการ์
กฤติญา
กฤศนรัตน์
กฤษฏิชากร
กฤษณะ
กันต์นธีร์
กันติสขุ
กันยารัตน์
กันยารัตน์
กัลยกร
กัลยรัตน์
กัลยา
กาญจนา
กาญจนา
กาญจนา
กานดา

นามสกุล
สายสุทธิ
ชูพศิ าลยโรจน์
วงษ์ยะลา
พ่วงเจริญ
แสงอรุณ
สุวรรณปฏิกรณ์
จันทนสมิต
ชูขนั ธ์
กิจกําแหง
ศรีจําเริญ
จํานงค์ทอง
ชินบุตร
รอตงาม
ค้าสุวรรณ
เมตตา
เกยด่านกลาง
แสงแก้ว
นิมติ รประเสริฐ
ทักษกวิน
ตังมันจิตเจริญ
บวรสมบูรณ์กุล
บุญพันธ์
เจริญรืน
เทพลิบ
มะมูลคํา
ตาคํา
ธะนีบุญ
ศีลาวงศ์
ไกร
บุญชัย
ศรีวรนันท์
จันทร์ขาว
จูจวง
ฉิมเรือง
สอนทองมา
เกียรติพฒ
ั นาชัย

หน่ วยงาน โรงพยาบาล สถาบัน
จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
พระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ท ี 19
ชับนาทนเรนทร
ตะกัวป่ า
รพ.เพชรเวช
โรงพยาบาลสําโรงการแพทย์
ศิครินทร์
บริษทั โรงพยาบาลราษฎร์ยนิ ดี จํากัด (มหาชน)
ทักษิณ
พังโคน
รพ.ลาดยาว
ศิรริ าชปิ ยมหาการุณย์
จุฬาลงกรณ์
รพ.หนองคาย
มหาราชนครศรีธรรมราช
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติฯ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
รพ.ธนบุรี 1
รพ.ศรีสะเกษ
รพ.ระยอง

จังหวัด
นครสวรรค์
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
ชัยนาท
พังงา
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
สงขลา
สุราษฎร์ธานี
สกลนคร
นครสวรรค์
กรุงเทพ
หนองคาย
กรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพฯ
ศรีสะเกษ
ระยอง
กรุงเทพมหานคร

พระจอมเกล้าเพชรบุรี
รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
รพ.เลิดสิน
โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระยุพราชฉวาง
กระทุ่มแบน
รวมแพทย์ ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
โรงพยาบาลเลิดสิน

เชียงใหม่
กรุงเทพฯ
เชียงราย
นครศรีธรรมราช
สมุทรสาคร
ฉะเชิงเทรา
สงขลา
นนทบุรี

โรงพยาบาลจอมทอง
รพ.ศิรริ าช

เชียงใหม่
กรุงเทพฯ

ประเภท
ONLINE
ONLINE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONLINE
ONLINE
ONLINE
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONLINE
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ลําดับ
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
71
72

ชือ
กานต์สดุ า
กําธร
กิงกมล
กิตติ
กิตติมา
กิตติยา
กิตยิ า
กุลนาถ
เกวลี
เกษนา
เกษมสุข
เกษราภรณ์
เกษศิรนิ ทร์
โกวิทย์
ขนิษฐา
ขนิษฐา
ขนิษฐา
ขวัญจิต
ขวัญชัย
ขัตติยา
เขตต์คณิต
จตุพร
จรัสศรี
จริญญา
จริยา
จอมใจ
จันทนา
จันทนา
จันทร์จริ า
จันทร์ดาณี
จันทรา
จันทิพย์
จันทิมา
จารวี
จารุวรรณ
จารุวรรณ

นามสกุล
วันจันทึก
ลอกไธสง
กิตติภูมวิ งศ์
เพ็ญสุข
ไวยศิลป์
ปิ ยะวงศ์
สุวณ
ั ณะสังข์
ใจสุภาพ
เกษมสุข
สมจิตร
เขียวทอง
พงษ์เสาวคนธ์
จาวสุวรรณวงษ์
ศรีสวุ รรณ
จิตต์พรหม
มีบุตรดี
มณีเนตร
เสือกลับ
ดําปิ น
มีไชยยา
คงชนะ
เขมาทานต์
สังข์เสือ
วีระพันธ์
บุญภัทรรักษา
คันธะวงค์
แก้วหนูนา
แสงเพชร
กิตยิ า
ศักดิมานะฤทธิ
อารีการ
ทองดีศรีเจริญ
เทียวทัว
ทบลม
บุญกาวิน
ทองดี

หน่ วยงาน โรงพยาบาล สถาบัน
อุดรธานี
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์
รพ.พระนครศรีอยุธยา
รพ.บุรรี มั ย์
รพ.บํารุงราษฎร์
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ
รพ.ธรรมศาสตร์
โรงพยาบาลเชียงคํา
โรงพยาบาลจิตเวชเจ้าพระยา
รพ.เจ้าพระยายมราช

จังหวัด
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
พระนครศรีอยุธยา
บุรรี มั ย์
กรุงเทพฯ
ชลบุรี
กรุงเทพฯ
พะเยา
ชลบุรี
กรุงเทพมหานคร
สุพรรณบุรี

โรงพยาบาลกระบี
รพ.สิรนิ ธร
ราชวิถี
โรงพยาบาลรัตภูม ิ
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลมหาชนะชัย
โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์
โรงพยาบาลสุรนิ ทร์
กรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลกําแพงเพชร
ย่านตาขาว

กระบี
กรุงเทพฯ
กรุงเทพ
สงขลา

โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลพังงา
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
รพ.โป่ งนําร้อน
โรงพยาบาลลําปาง
รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

กรุงเทพมหานคร
พังงา
ชลบุรี
จันทบุรี
ลําปาง
ชลบุรี

ยโสธร
ปราจีนบุรี
สุรนิ ทร์
ภูเก็ต
ภูเก็ต
กรุงเทพมหานคร
กําแพงเพชร

ประเภท
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
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ลําดับ
73
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101
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104
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ชือ
จิตรลดา
จินตนา
จินตนา
จิรฐั ติ กิ าล
จิราพร
จิราพัชร
จิราภรณ์
จิราภรณ์
จิราภรณ์
จิราภรณ์
จิรารัตน์
จิราวรรณ
จิราวรรณ
จุฑาทิพย์
จุฑามาศ
จุฑามาศ
จุฑารัตน์
จุรพี ร
จุรยี ร์ ตั น์
จุฬารัตน์
จุฬาลักษณ์
เจนจิรา
เจนจิรา
เจนสุดา
เจษฎา
เจะมีเน๊าะ
ฉัตรทอง
ฉันทนา
ฉันทิกา
ฉายศิริ
ชญานิศ
ชฎาพร
ชนกนันท์
ชนนี
ชนพัฒน์
ชนม์สติ า

นามสกุล
จักรเพชรโยธิน
วงค์ก่อ
เจริญเนตรกุล
ดวงสา
สอนเมือง
อุ่นแก้ว
ใจอ่อน
พรจรัสพิสทุ ธิ
แสงสุวรรณ
จันทร์พราหมณ์
บัวใหญ่รกั ษา
องค์วรรณดี
สุวรรณภักดี
จีรัตน์
สุทธิรกั ษ์
ทองลิม
ลาจ้อย
จันทรเสนา
งามบุญแถม
วงษ์สนธิ
เต็งบุษราคัม
วงศ์ปัญญา
กะแจะ
มีเงิน
จงไพบูลย์พฒ
ั นะ
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
บุณยภัทรากุล
หมอกเจริญพงศ์
ยาธัญ
ไกรกิจราษฎร์
โมกขพันธ์
หนองขุน่ สาร
ปทุมรัตน์
บุญมาก
วีระโสภณ
ปิ นตา

หน่ วยงาน โรงพยาบาล สถาบัน
สถาบันประสาทวิทยา
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
รพ.ยโสธร
รพ.วชิระภูเก็ต
รพ.นครพนม
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ
รพ.ศิรริ าช
สระบุรี
โรงพยาบาลนครปฐม
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มะเร็งสุราษฎร์ธานี
ธรรมศาสตร์
จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ราชวิถี
โรงพยาบาลบ้านกรวด
รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
รพ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลขามทะเลสอ
บริษทั โรงพยาบาลราษฎร์ยนิ ดี จํากัด (มหาชน)
ร.พ. ท้ายเหมืองชัยพัฒน์
สีควิ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุง้
โรงพยาบาลทุ่งเสลียง
สมเด็จพระสังฆราชองค์ท19
ี
รพ.เทพธารินทร์
สมเด็จพระสังฆราช องค์ที 17
ตํารวจ
โรงพยาบาลราชธานี

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
สงขลา

เลย
ยโสธร
ภูเก็ต
นครพนม
ชลบุรี
กรุงเทพฯ
สระบุรี
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
สุราษฎร์ธานี
นครราชสีมา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพ
บุรรี มั ย์
สกลนคร
ศรีสะเกษ
นครราชสีมา
สงขลา
พังงา
กรุงเทพ
เชียงใหม่
สุโขทัย
กาญจนบุรี
กทม.
สุพรรณบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพ
พระนครศรีอยุธยา

ประเภท
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
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139
140
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142
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144

ชือ
ชนัฏฎา
ชนันธร
ชนิดา
ชมชนก
ชมชนก
ชมนาด
ชมพูนุช
ชมภัสสร
ชลจิต
ชลดาวัน
ชลธิชา
ชลพินธ์
ชลิดา
ชลิตา
ช่อผกา
ชัชชนก
ชัชวรรณ
ชัญญานุช
ชัญญานุช
ชัยวุฒิ
ชาลิณี
ชิตาภา
ชิษณุ ชา
ชุดาภรณ์
ชุตญ
ิ า
ชุตพิ ร
ชุตมิ า
ชุลพี ร
ชุลรี ตั น์
ญาณิศา
ญาณี
ฐิตาภรณ์
ฐิตชิ ญา
ฐิตนิ นั ท์
ฐิตนิ นั ท์
ฐิตพิ ร

นามสกุล
ธนะสินไพบูลย์
สุทธิแสน
ศิรบิ ุตร
ศรีจนั ทร์
ศรีจนั ทร์
สิงห์หนั ต์
มานะธรรมสมบัติ
แย้มพราย
คําพัฒน์
เจริญงาม
พันธ์เทศ
จันทร์เพ็ญพร
ถมยาปริวตั ิ
กันหา
แก้วไพศาล
พัฒนบุณยากร
วิชยั ดิษฐ์
เศษคง
เศษคง
เชือคมตา
งามสวัสดิ
ศรีเขียว
ลัมพชวา
พุทธรักษา
หอวิมาลย์
สุขสมบัตไิ พบูลย์
น้อยวังหิน
ทวีชาติ
วิมลเฉลา
พุ่มสุทศั น์
พุ่มเจริญ
ฉายไสว
สังสัมฤทธิ
อนุ สรณ์วงศ์ชยั
มูลภาที
สุรวัฒนวิเศษ

หน่ วยงาน โรงพยาบาล สถาบัน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
รพ.ธรรมศาสตร์
ธรรมศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ
รพ.สมุทรปราการ
รพ.บ้านโป่ ง
มะเร็งอุบลราชธานี
โรงพยาบาลสมิตเิ วช ไชน่าทาวน์
โรงพยาบาลเวชธานี
จุฬาลงกรณ์
ระนอง
รพ.ระนอง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
รพ.ไทยนครินทร์
ร.พ.นครพิงค์
รพ.พญาไท1
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ มศว.
รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
รามาธิบดี
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
รพ.ศรีสวรรค์
พระมงกุฎเกล้า
จุฬาภรณ์
โรงพยาบาลแม่สาย
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
เลิดสิน
โรงพยาบาลปากชม
รามาธิบดี

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
แม่ฮ่องสอน
เพชรบูรณ์
กทม
พะเยา
กรุงเทพมหานคร
ชลบุรี
สมุทรปราการ
ราชบุรี
บุรรี มั ย์
อุบลราชธานี
ระยอง
กรุงเทพมหานคร

ระนอง
รพ.ระนอง
พิจติ ร
เชียงใหม่
กรุงเทพฯ
นครนายก
เชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร
เลย
ชัยภูมิ
นครสวรรค์

เชียงราย
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
เลย
กรุงเทพมหานคร

ประเภท
ONLINE
ONLINE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONLINE
ONSITE
ONSITE
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ชือ
ฐิตพิ ร
ณฐมน
ณภัทณัญ
ณภัทร
ณภัทร
ณัชชา
ณัชชา
ณัชชา
ณัฎฐ์ชุดา
ณัฐการณ์
ณัฐชา
ณัฐฐศรัณฐ์
ณัฐฐิญา
ณัฐธิยา
ณัฐปภัสร์
ณัฐพล
ณัฐพัชร
ณัฐภรณ์
ณัฐภัสสร
ณัฐรานุช
ณัฐสุกาญจน์
ณัฐา
ณิชกานต์
ณิชมน
ณิชาภัทร
ณิชาภัทร
ณิรชั ภร
ดลชนก
ดวงรัตน์
ดารารัตน์
ดาวใจ
ดุจดาว
เดือนฉาย
ไตรภพ
ถนอมศรี
ถาวรีย์

นามสกุล
ฐิตพิ ร สุวรรณคาม
ศรีวศิ าล
วารี
เข็มวรรณ์
เต่านํา
จิรลี
ลิมตระกูล
ถาวร
วรรณไพสิฐกุล
ซุ่นหอม
ข้องนอก
วงศ์เตชะ
เพ็งเลา
สถาพรพานิชย์
อริยอนันตชัย
ทัศนสุวรรณ
นามจัด
เมืองจันทร์
อินทร์กรณ์
ศิวบุณยวงศ์
ส้มเพ็ชร์
คงรอต
แซ่เล้า
วิจกั ขณ์กาญจน
วางขุนทด
กราบทอง
เจนจบ
แสนรัมย์
ทองอ่วม
สิงห์จนั ทึก
ธรรมป๊ อก
ชะอุม้
กาญจนอารี
มีชยั
ฐานะ
ถิละเวช

หน่ วยงาน โรงพยาบาล สถาบัน
รพ.ศิรริ าช
โรงพยาบาลทักษิณ
ธนบุรี
ราชพิพฒ
ั น์ สํานักการแพทย์
รามาธิบดี
รพ.นครพนม
จุฬาลงกรณ์
สวรรค์ประชารักษ์
บริษทั ไทยโอซูกา้ จํากัด
รพ.มุกดาหาร
รพ.แม่สอด
ซานคามิลโล
ศิรริ าชปิ ยมหาการุณย์
บุรรี มั ย์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
วารินชําราบ
โรงพยาบาลสามง่าม
รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
โรงพยาบาลค่ายสุรยิ พงษ์
โรงพยาบาลวิชยั ยุทธ
เสรีรกั ษ์
โรงพยาบาลนนทเวช
รพ.บุรรี มั ย์
โรงพยาบาลบ้านโพธิ
โรงพยาบาลกรุงเทพ(BAC Gourmet)
รพ.นวมินทร์ 1
โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก
โรงพยาบาลเวียงสา
กรุงเทพ
สุราษฎร์ธานี

จังหวัด
กรุงเทพฯ
สุราษฎร์ธานี
กรุงเทพมหานคร
นครพนม
กรุงเทพ
นครสวรรค์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพฯ
มุกดาหาร
ตาก
ราชบุรี

เพชรบุรี
พิจติ ร
อุบลราชธานี
สุโขทัย
กรุงเทพฯ
น่าน
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
บุรรี มั ย์
ฉะเชิงเทรา
กรุงเทพ
กรุงเทพฯ
พิษณุโลก
น่าน
กรุงเทพ
สุราษฎร์ธานี
กรุงเทพมหานคร

ประเภท
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONSITE

รายชือผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมนักกําหนดอาหารแห่งประเทศไทย ปี 2563
ลําดับ
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

ชือ
ทนุ อุดม
ทวีทรัพย์
ทวีพร
ทวีศกั ดิ
ทศพล
ทองพล
ทักษ์ดนัย
ทักษิณา
ทัศนา
ทัศนีย์
ทิพยาภรณ์
ทิพวรรณ
ทิวาพร
ธนพร
ธนพร
ธนพร
ธนพรรณ
ธนภร
ธนรัตน์
ธนวันต์
ธนะกฤษฏิ
ธนัฏฐา
ธนัทกัญญ์
ธนัทกัญญ์
ธนา
ธนาวุฒิ
ธนาวุฒิ
ธนิยา
ธมลวรรณ
ธมารินทร์
ธรรมรักษ์
ธราภรณ์
ธัชกร
ธัญญา
ธัญญาภรณ์
ธัญญารัตน์

นามสกุล
มณีสงิ ห์
เสือกร่าย
จงจิตสถิตมัน
เตชะเกรียงไกร
ทังโต
สีหาโบราณ
ลิมวิลยั
เด่นเจริญ
น้อยลา
นุ ชสาย
ประใจ
เอียบอวน
มณีรตั นศุภร
จิวสุวรรณ
นังตะลา
จิวสุวรรณ
พรมกัญญา
แก้วประดับ
เลปนานนท์
พัฒนสิงห์
สันติจารุโรจน์
สายหัสดี
ครองบุญ
ครองบุญ
แซ่มช้อย
เมืองเจริญทรัพย์
เมืองเจริญทรัพย์
อึงรัตนากร
บุญเสริม
เงินทิพย์
สุนทราลักษณ์
บุระตะ
ยืนยง
พรหมมา
เลิศสกุลทรัพย์
แก้วเครือศรี

หน่ วยงาน โรงพยาบาล สถาบัน
โรงพยาบาลธนบุรี
รพ.จักราช
รพ.ศิรริ าช
โรงพยาบาลนาคูน
ศูนย์อนามัยที1 เชียงใหม่
รพ.นพรัตน์
บําราศนราดูร
นางรอง
รพ เชียงรายประชานุเคราะห์
ตะกัวป่ า
โรงพยาบาล บ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)
รพ.นางรอง
รพ.บ้านแพ้ว

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
รพ.ศรีสวรรค์
ภูมพิ ลอดุลยเดช
รพ.พระปกเกล้า
พระปกเกล้า
โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์
รพ.บ้านหมี
บ้านหมี
รพ.สตูล
รพ.บางพลี
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
พระมงกุฎเกล้า
รพ.พนมสารคาม
รพ.สระแก้ว
โรงพยาบาลรามคําแหง
โรงพยาบาลสมเด็จพระบุพราชท่าบ่อ

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพฯ
มหาสารคาม
เชียงใหม่
ปทุมธานี
กรุงเทพ
บุรรี มั ย์
เชียงราย
พังงา
นนทบุรี
สมุทรสาคร
บุรรี มั ย์
สมุทรสาคร
สมุทรปราการ
กรุงเทพ
ชลบุรี
นครสวรรค์
จันทบุรี
ปราจีนบุรี
ลพบุรี
สตูล
สมุทรปราการ
อุดรธานี
กรุงเทพ
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
กรุงเทพมหานคร
หนองคาย

ประเภท
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONLINE
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ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
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217
218
219
220
221
222
223
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226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252

ชือ
ธัญรัศม์
ธัญลักษณ์
ธัญวรัตม์
ธันยธรณ์
ธันยมัย
ธิดา
ธิดารัตน์
ธิดารัตน์
ธิดารัตน์
นงนุช
นพวรรณ
นพวรรณ
นพัตสรรค์
นภาภรณ์
นรินทร์ภพ
นริศรา
นฤมล
นฤมล
นฤมล
นฤมิตร
นวกรณ์
นวพร
นวลพรรณ
นวลรัดดา
นัฏฐิกา
นัฏฐิณีย์
นัฏพงษ์
นัฐกาน
นัทธ์ชนัน
นันตภร
นันตภรณ์
นันท์ฐภัส
นันท์ธนา
นันท์นภัส
นันทนา
นันทพร

นามสกุล
หิรญ
ั วิศฎิ ม์
โมราษฎร์
ธนวรรณ
พิมศร
กลวิงก์
เทวารักษ์
ภูเม็ด
จันทรา
จันทรา
โพธิสุข
บุตรชุมแสง
เกตุก่อผล
สิงห์สงั ข์
แสงจันทร์
ช่วยการ
พันธุรตั น์
ชมภูทอง
วรุณโรจน์
รุ่งกิจพัฒนา
บ้านคุม้
กัญญา
ด้วงคําจันทร์
ศิรบิ รรทัด
ประเปรียว
ผุดผ่อง
เจริญนาน
ยาวะโนภาส
รูส้ ขุ
สุบรรณวงศ์
ใจอินทร์
สิทธิโก
ขานมา
ชูจงกล
ร่องดุสติ
นาดเสน
เจริญผล

หน่ วยงาน โรงพยาบาล สถาบัน
ภูมพิ ลอดุลยเดช
ขอนแก่น
รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯที17
ศิครินทร์
โรงพยาบาลวังเจ้า
รพ.วชิระภูเก็ต
สูงเนิน

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ
รพ.สระบุรี
มนารมย์
Better Being Hospital
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง
สุราษฎร์ธานี
รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี
มหาราชนครเชียงใหม่
โรงพยาบาลเดิมบางนา ปวช
มหาสารคาม
รพ.พระปกเกล้า
รพ.อํานาจเจริญ
พระปกเกล้า
รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
โรงพยาบาลบางบัวทอง
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
สุราษฎร์ธานี
รามาธิบดี
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
โรงพยาบาลราษฎร์บรู ณะ
ศูนย์ความเป็ นเลิศทางการแพทย์
โรงพยาบาลพระนังเกล้า
รพ.จุฬาลงกรณ์

จังหวัด
กรุงเทพฯ
สุพรรณบุรี
กรุงเทพมหานคร
ตาก
ภูเก็ต
อุบลราชธานี
นครราชสีมา

ชลบุรี
รพ.สระบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สงขลา
พะเยา
เชียงราย
สุราษฎร์ธานี
เชียงใหม่
สุพรรณบุรี
มหาสารคาม
จันทบุรี
อํานาจเจริญ
ฉะเชิงเทรา
จันทบุรี
กรุงเทพฯ
นนทบุรี
กรุงเทพ
สุราษฎร์ธานี
นครราชสีมา
กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่
นนทบุรี
กรุงเทพฯ

ประเภท
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONLINE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONLINE
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ONLINE
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253
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277
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280
281
282
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284
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288

ชือ
นาเดีย
นาเดีย
นารี
นาวัน
นําค้าง
นําทิพย์
นําทิพย์
นิดา
นิตยา
นิตยา
นิตยา
นิธนิ าถ
นิธยิ า
นิพนธ์
นิภารัตน์
นิลุบล
นิศา
นิศาชล
นิสากร
นุจรี
นุชนาฏ
นุชนาถ
นุศรา
นูรฉาม
นูรไลลา
เนติมา
เนริสา
บุณฑริกา
บุปผา
บุปผา
บุรนิ ทร์ธร
บุษบา
เบญจพรรณ
ป.กาญจน์
ปฏิมา
ปฏิมาพร

นามสกุล
ศรีอดุลย์พนั ธุ์
กิจเจริญธร
ชูอนิ ทร์
แสงศรีเพ็ชร์
พริมพราย
ศรีวรานนท์
จองศิริ
ชืนตา
เศรษฐวรานนท์
เหมาวนิค
กิจชอบ
ทองรักษ์
นามวงศ์
สุขสาระพันธ์
ปุรเิ ส
โพพิพฒ
ั น์
เสมอภาค
บุญเพ็ชร์
เจริญกุล
ธะนะรักษ์
อนิสสิต
สังข์ทอง
ประจันตะเสน
มาลินี
มะตานิง
ดีสวัสดิมงคล
วงศ์เลิศประยูร
เศรษฐบุตร
เครือวิเสน
เทียงพุก
หอมมณี
ทาฤทธื
บุรวัฒน์
ชิตเจริญ
พรพจมาน
แก้วขาว

หน่ วยงาน โรงพยาบาล สถาบัน
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
โรงพยาบาลพระมงุฎเกล้า
โรงพยาบาลท่าโรงช้าง
โรงพยาบาล บางโพ
รพ.มหาวชิราลงกรณ์ ธัญญบุรี
โรงพยาบาลพระรามเก้า
รพ.เเพร่
พระสมุทรเจดียส์ วาทยานนท์
พญาไท 2

จังหวัด
ชลบุรี
กรุงเทพ
สุราษฎร์ธานี
กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร
เเพร่
มหาสารคาม
กรุงเทพ
กรุงเทพ

รพ.ตรัง
มหาสารคาม
พหลพลพยุหเสนา
ร.พ.พุทธชินราช
รพ.ลําพูน
รพ.เปาโลพระประแดง
รพ.โคกสําโรง
รพ.สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ
ร.พ.พุทธชินราช

ตรัง
มหาสารคาม

โรงพยาบาลพิจติ ร

พิจติ ร

พิษณุโลก
ลําพูน
สมุทรปราการ
ลพบุรี
สุราษฎร์ธานี
พิษณุโลก
นครราชสีมา
บริษทั โรงพยาบาลราษฎร์ยนิ ดี จํากัด (มหาชน) สงขลา
ขอนแก่น
รพ.สตูล
สตูล
โรงพยาบาลกาบัง
ยะลา
รพ.วิภาราม ศรีนครินทร์
กรุงเทพฯ
รพ.บุรรี มั ย์
รพ.บุรรี มั ย์
ปทุมธานี
โรงพยาบาลเถิน
ลําปาง
ปทุมธานี
รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
ชลบุรี
รพ.สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ปทุมธานี
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
กรุงเทพ
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ชือ
ปทิตตา
ปธิตา
ปนัดดา
ปภัทรสรา
ปภาวี
ประกายดาว
ประนอม
ประภาพร
ประภาพร
ประภาพร
ปรัตถกร
ปราณี
ปรารถนา
ปรีชาญ
ปรียารัฐ
ปวีณา
ปั ญจพร
ปั ญญรัศม์
ปั ญธนันท์รตั น์
ปั ฐมาพร
ปั ณฑารีย์
ปั ทมา
ปั ทมาภรณ์
ปาริสทุ ธิ
ปาลิตา
ปิ ยฉัตร
ปิ ยธิดา
ปิ ยนุ ช
ปิ ยรัตน์
ปิ ยะพร
ปิ ยานุช
ปี ยภัสร์
ปุณฏา
ไปรยา
ผกากรอง
ผกามาศ

นามสกุล
ส่งศิริ
สุรยิ ะ
ปั นศรี
ทรงศิริ
กันทาวงศ์
แก้วทองโต
หลีเกษม
สุนธงศิริ
คูเกษมรัตน์
โคตถา
จิพมิ าย
คงทอง
กันเปลียน
อุ่นรัตนะ
คีรรี มย์
มาสู่
วุฒบิ ุญญะ
ลือขจร
ชินพลชาย
หงษ์สุวรรณ
ศิรชิ ยั
กุลนพณัฐธนา
วารีนิล
เฉลิมชัยวัฒน์
สุรสั โม
มาซา
สมปรารถนา
ระเบียบดี
ทับคล้าย
เครือบุตร
ไมตรีจร
รังสิยาธนะนนท์
มะลี
แก้วจันทรานนท์
นิสยันต์
ครูทอง

หน่ วยงาน โรงพยาบาล สถาบัน
พระมงกุฎเกล้า
เชียงรายประชานุเคราะห์
เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
รพ.สปร
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
รพ.โคกสําโรง
โรงพยาบาลขอนแก่น
พระมงกุฎเกล้า
รพ.มุกดาหาร
รพ.นครนายก
มหาราชนครศรีธรรมราช
รพ.นวมินทร์ 9
ราชพิพฒ
ั น์
โรงพยาบาลศรีประจันต์
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
โรงพยายาลขอนแก่น
พญาไท 2
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภูมพิ ลอดุลยเดช

จังหวัด
เชียงราย
ระยอง
นครสวรรค์
ลําปาง
พิษณุโลก
ลพบุรี
ขอนแก่น
กรุงเทพมหานคร
มุกดาหาร
นครนายก
นครศรีธรรมราช
กรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานคร
สุพรรณบุรี
กรุงเทพฯ
ปทุมธานี
สงขลา
ขอนแก่น
กรุงเทพ
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

รามคําแหง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
พระศรีมหาโพธิ
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ท ี 19
รพ. เกษมราษฏ์
โรงพยาบาลลาดพร้าว
รพ.ปากพยูน
รพ.พระปกเกล้า
โรงพยาบาลกุดรัง

รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์

เลย
กาญจนบุรี
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
พัทลุง
จันทบุรี
มหาสารคาม

ปราจีนบุรี

ประเภท
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONLINE
ONLINE
ONLINE
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONSITE

รายชือผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมนักกําหนดอาหารแห่งประเทศไทย ปี 2563
ลําดับ
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360

ชือ
พงศกรณ์
พงศ์ลดา
พจนรรถ์
พรชนก
พรทิพย์
พรทิพย์
พรทิพย์
พรทิพย์
พรทิพย์
พรทิพย์
พรพรรณ
พรพาชืน
พรพิมล
พรพิมล
พรพิศ
พรรณทิพย์ภา
พรรณนิภา
พรรณราย
พรรณวิภา
พรรณา
พรรธน์พนิตา
พรินทร์ดา
พวงเพชร
พสชนัน
พัชญา
พัชรดา
พัชรา
พัชราภรณ์
พัฒนา
พัทธนันท์
พัทธนันท์
พัทรียา
พันทิวา
พันธ์ทพิ ย์
พันธุณ
์ รงค์
พิจติ รา

นามสกุล
ล่องฉ้วน
ศรีสขุ า
รีเรืองชัย
เศรษฐอนุกลู
ยาวงษ์
คําพูล
เจิมทอง
ไหวพริบ
ไหวพริบ
อยู่ในศีล
อารียก์ จิ
ชูเชิด
นนท์ภกั ดี
นันท์ธนะวานิช
เรืองขจร
จิตติธรรมวัฒน์
หงษ์หนิ
พ่อโพธิ
แจ่มทุ่ง
เพ็งปอภาร
เหมทานนท์
หอมยก
หมดศรีมา
มาลารัตน์
พงศ์สขุ นิรนั ดร์
ฉุ้นประดับ
วงศ์หมัน
คําภา
เกตุเสมอ
อุทธา
เมฆเเจ้ง
นุ เกตุ
แก้วคําฟู
กฤษณะเศรณี
ราชอินตา
จินดาวัลย์

หน่ วยงาน โรงพยาบาล สถาบัน
สมเด็จพระปิ นเกล้า
พหลพลพยุหเสนา
ศิรริ าช
โรงพยาบาลหาดใหญ่
กรุงเทพสมุย
รพ.สมุทรปราการ
รพ.รามาธิบดี
รามาธิบดี
ธนบุรี
รพ.สายไหม
บีเอ็นเอช
รพ.สงขลานครินทร์
รพ.มหาราชนครราชสีมา
โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค
สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม
สุโขทัย
รพ.ระนอง
เจริญกรุงประชารักษ์
ตํารวจ
โรงพยาบาลสวนปรุง
โรงพยาบาลแม่สรวย
MedPark Hospital
โรงพยาบาลหาดใหญ่
ชุขนั ธ์
ค่ายจิรประวัติ
รพ.สอยดาว
รพ.อํานาจเจริญ
รพ.ศรีสงั วาล
เมืองพัทยา
แม่ใจ
โรงพยาบาลราชบุรี
เนินมะปราง
รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

จังหวัด
กาญจนบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สงขลา
สุราษฎร์ธานี
สมุทรปราการ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพ

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพฯ
กรุงเทพ
สงขลา
นครราชสีมา
เชียงราย
สุโขทัย
รพ.ระนอง
กรุงเทพ
เชียงใหม่
เชียงราย
กรุงเทพมหานคร
สงขลา
ศรีสะเกษ
นครสวรรค์
จันทบุรี
อํานาจเจริญ
แม่ฮ่องสอน
ชลบุรี
ราชบุรี
พิษณุโลก
อุบลราชธานี

ประเภท
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONLINE
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE

รายชือผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมนักกําหนดอาหารแห่งประเทศไทย ปี 2563
ลําดับ
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396

ชือ
พิชชาพร
พิชชาพร
พิมพ์พรรณ
พิมพ์พศิ า
พิมพ์พศิ า
พิมพร
พิมพรสุดารัต
พิมพ์อนงค์
พิมลพรรณ
พิสฐิ การ
พิสทุ ธินี
พีรญาภรณ์
พีรภัทร์
พีระพรรณ
พุทธกุล
พุทธมณี
พูนศรี
เพชรนภา
เพชรบุรี
เพ็ญจันทนร์
เพ็ญนภา
เพลินใจ
แพรพลอย
ไพรินทร์
ฟาตีมะฮ์
ภคมณ
ภทรกรรณ
ภรณ์ทพิ ย์
ภรณ์ศริ นิ ทร์
ภัคจิรา
ภัคณพัณณ์
ภัคธิมา
ภัทรกันย์
ภัทร์ชลิน
ภัทรพร
ภัทรพล

นามสกุล
ธนาพรพสิษฐ์
ศิรวิ งษ์ศลิ ป์
นิตย์คาํ หาญ
พัฒนวรานุวงศ์
ชินธเนศ
รุจริ กุล
บัวมัน
กุหลาบ
โพธิทองคํา
เอียมสุพรรณ
เกวียนวงษ์
พลายคุม
แสงสุข
โพธิทอง
จันทร์ภกั ดี
สุม่ ประเสริฐ
ไชยทองเครือ
องค์ตระกูลกิจ
รัตนประทีปพร
สงวนศักดิ
แสนชวา
พระโคตร
นาวาพนม
ผาสิน
จําปากลาย
เย็นใจ
ชัยแก้ว
ร้อยกิง
ทันสมัย
เบญญาปั ญญา
นิมไพบูลย์
เชาว์ประดิษฐ์
ปิ ตอิ รุณโรจน์
แก้วเก็บ
ลูกนําเพชร
คําสอนทา

หน่ วยงาน โรงพยาบาล สถาบัน
ศิครินทร์
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เชียงรายประชานุเคราะห์
โรงพยาบาลกาฬสิน
รพ.ธนบุรี 1
รพ.ขอนแก่น
รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
รพ.สระบุรี
กรุงเทพ
ร.พ.นครพิงค์

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพ
เชียงราย
กาฬสินธุ์
กรุงเทพฯ
ขอนแก่น
ชัยภูมิ
รพ.สระบุรี
เชียงใหม่

รพ.นพรัตนราชธานี
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
โรงพยาบาลเลิดสิน
นนทบุรี
โรงพยาบาลพุทธมณฑล
นครปฐม
รพ.สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพือผูส้ งู อายุ จ.ชลบุร ี ชลบุรี
สมิตเิ วช ศรีนครินทร์
กรุงเทพ
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
กรุงเทพมหานคร
รพ มหาราชนครเชียงใหม่
เชียงใหม่
โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก
พิษณุโลก
โรงพยาบาลขอนแก่น
ขอนแก่น
รพ.แปลงยาว
โรงพยาบาลเหนือคลอง
รพ.พุทธโสธร
โรงพยาบาลแม่จนั
กรุงเทพราชสีมา
โรงพยาบาลหัวเฉียว
รพ.สงขลานครินทร์
BNH
ภูมพิ ล
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร

ฉะเชิงเทรา
กระบี
ฉะเชิงเทรา
เชียงราย
นครราชสีมา
กรุงเทพมหานคร
สงขลา
ศรีสะเกษ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพ
กรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
พิษณุโลก

ประเภท
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONLINE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONLINE
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
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ลําดับ
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432

ชือ
ภัทรวดี
ภัทราธิป
ภัทรี
ภานิชา
ภานุวฒ
ั น์
ภาพร
ภาวิณี
ภาวิน
ภาวินี
ภิญญดา
มญชุน์ ภา
มณีวรรณ
มธุรส
มนัสสิยา
มยุรี
มลฤดี
มลิวลั ย์
มะลิวลั ย์
มัลลิกา
มารินี
มารียา
มาเร้น
มาลี
มีณา
มุกดา
มุกธิดา
เมธยา
เมธัส
เมธาวี
เมธาวี
ยุทธพงษ์
ยุธติ า
ยุพา
ยุภารัตน์
เยาวลักษณ์
รจนา

นามสกุล
โต๊ะยะเล
ภัทราธนภัทรศิริ
เลาติเจริญ
การกิจโอฬาร
ปรากฎ
คล่องกิจเจริญ
ณ พัทลุง
สิงหเสนี
ดิษสวน
มานะวัชรเดช
ฉันทรางกูร
ทองอ่อน
คงบุญแก้ว
สมใจ
กํากระโทก
ตังนิตยวงศ์
วงศ์พยัคฆ์
วงศ์วริ ตั น์
แก้ววังปา
เปาะสู
อึงรัตนากร
ศิรวิ ฒ
ั นไพบูลย์
อยู่เย็น
ไทยแก้ว
สุขกุล
ขวาลําธาร
อ่อนน้อม
ม่วงนาค
แย้มมูล
สุขวณิชนันท์
ก่อสร้าง
อรุณินทร์
ภัทรเคหะ
สุกกล้า
พลภักดี
วิกรานตเสวี

หน่ วยงาน โรงพยาบาล สถาบัน
จริยธรรมรวมแพทย์กระบี
รพ.บางปะกอก9 อินเตอร์เนชันแนล
รพ.หนองบัวลําภู
เจริญกรุงประชารักษ์
กลาง
มะเร็งชลบุรี
เชียงใหม่ราม
ตํารวจ
เวชศาสตร์เขตร้อน
รพ.หาดใหญ่
สวนสราญรมย์
รพ.สายไหม
สิรนิ ธรจังหวัดขอนแก่น
นวศรีเนิรส์ ซิงโฮม
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติฯ
รพ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
รพ.ยีงอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
รพ.สตูล
รพ.กลาง
รพ.บางนําเปรียว
รพ.สงขลา
โรงพยาบาลนนทเวช
รพ.พระจอมเกล้า
รพ.สอง
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
โรงพยาบาลลาดพร้าว

จังหวัด
กระบี
บุรรี มั ย์
หนองบัวลําภู
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพ
ชลบุรี
เชียงใหม่
กรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
หาดใหญ่
สุราษฎร์ธานี
กรุงเทพมหานคร
ขอนแก่น
กรุงเทพฯ
ศรีสะเกษ
ขอนแก่น
นราธิวาส
สตูล
กรุงเทพฯ
สงขลา
นนทบุรี
เพชรบุรี
เเพร่
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลแม่ลาว
โรงพยาบาลสิรนิ ธร

เชียงราย
กรุงเทพ

รพ.ศรีสงั วร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สุโขทัย
เชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร

ประเภท
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONLINE
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433
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456
457
458
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461
462
463
464
465
466
467
468

ชือ
รชภัค
รติรตั น์
รภัสลดา
รมิตา
รสพร
ระวีวรรณ
รังสิมา
รัชชนก
รัชชประภา
รัชนี
รัชนี
รัตติยา
รัตนา
รัตนา
ริญญาภัสร์
รินดา
รินรดา
ริศรา
รุ่งทิพย์
รุ่งทิพย์
รุ่งนิภา
รุ่งอรุณ
รุ่งอรุณ
รุจยา
รุจริ าพร
เรวดี
เรืองยศ
ลภัชพล
ลภัสนันต์
ลลิตภัทร
ลลิตา
ลลิตา
ละออ
ละออง
ละออง
ลัดดา

นามสกุล
หน่ วยงาน โรงพยาบาล สถาบัน
ชลดาไชยากร
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
กสิกุล
รพ.มหาสารคาม
ปิ นสุวรรณ
ทักษิณ สุราษฎร์ธานี
ต๊ะเทียน
โรงพยาบาลวังทอง
ชาติสภุ าพ
ขุนยวม
ลาภพิเชษฐไพบูลย์ โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี
ดรุณพันธ์
ภูบวั
สมเด็จพระยุพราชนครไทย
สิงห์ชู
ลําทับ
กรวาทิน
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
ศรีสขุ
รพ.บางคล้า
อําลอบ
รพ.หัวหิน
สงคง
สินแพทย์
หงอกพิไล
รพ.ค่ายสุรนารี
นิธวิ ฒ
ั น์ศริ ิ
รพ.สันป่ าตอง
ซาเฮาะ
รพ.ชลบุรี
ตะเลิงกูล
นพวรรณ
รพ.สนามชัยเขต
อยู่ทวี
โรงพยาบาลพระรามเก้า
รัตนพล
อินทะวงศ์
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
เสือสมิง
โรงพยาบาลพระนังเกล้า
เสือสมิง
ชลประทาน
วรขจิต
สมิตเิ วช ศรีนครินทร์
กลันเขตรกิจ
ศรีนครินทร์
รูย้ าม
เชียงรายประชานุเคราะห์
โพธิขาํ
พุทไธสง
บุญมาเลิศ
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลพระนังเกล้า
จันทา
ธัญญารักษ์เชียงใหม่
แสงเนตร
ถลาง
ไพรสิงห์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
คําแก้ว
รพ.บางปะกอก9 อินเตอร์เนชันแนล
ชัยลิตร
รพ.เลย
สาลีพวง
โรงพยาบาลกบินทร์บุรี
ศิรชิ ยั พ็ฒนา
รพ.ปทุมธานี
ทัพพิลา
สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

จังหวัด
สงขลา
มหาสารคาม
สุราษฎร์ธานี
พิษณุโลก
แม่ฮ่องสอน
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
พิษณุโลก
กระบี
กรุงเทพมหานคร
ฉะเชิงเทรา
ประจวบคีรขี นั ธ์
กรุงเทพมหานคร
นครราชสีมา
เชียงใหม่
ชลบุรี
กรุงเทพมหานคร
ฉะเชิงเทรา
กรุงเทพมหานคร
สงขลา
เชียงราย
นนทบุรี
กรุงเทพ
ขอนแก่น
เชียงราย
บุรรี มั ย์
นนทบุรี
เชียงใหม่
ภูเก็ต
กรุงเทพมหานคร
เลย
ปราจีนบุรี
รพ.ปทุมธานี
สระแก้ว

ประเภท
ONLINE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONLINE
ONLINE
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONSITE

รายชือผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมนักกําหนดอาหารแห่งประเทศไทย ปี 2563
ลําดับ
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504

ชือ
ลัดดาวัลย์
ลาวัณย์
วชิรศักดิ
วชิราภรณ์
วชิราวุฒิ
วณิชฌา
วนะพร
วนาลี
วนิดา
วนิดา
วนิดา
วรกานต์
วรดา
วรพรรณ
วรรณกิจ
วรรณดี
วรรณภา
วรรณรดา
วรรัตน์
วรวรรณ
วรัญชน์
วรัญ ู
วราธร
วราภรณ์
วราภรณ์
วรารัตน์
วราลักษณ์
วริศ
วริศรา
วลีลกั ษณ์
วัจนี
วัชภูมิ
วัชรพงษ์
วัชราพร
วัชรี
วันดี

นามสกุล
ขํางาม
แจ่มประเสริฐ
ภิรมย์พรินทร์
พงศ์ลกั ษมาณา
หวังสม
จําปาคํา
ทองโฉม
เมืองวัน
บุรภี กั ดี
ดีชยั ยะ
สุภจันทร์
พิมเสน
สิมมา
จรัลทรัพย์
ชูรตั น์
นวลสุวรรณ
สังข์วจิ ติ ร
กิจพิทกั ษ์
พลอัน
สิทธิเวช
ไชยบุญ
หิรญ
ั สุนทร
เกียรติเกษมศานต์
พรมอารีย์
เสยกระโทก
ชิลนาถ
บุญมา
วิมลเฉลา
วิชา
วีรเดชะ
ชีวพันธ์
ทองใบ
แสนใจยา
ธีระธรรมประชา
ผุดเพชรแก้ว
ธนกุลวิสษิ

หน่ วยงาน โรงพยาบาล สถาบัน
รพ.บ้านหมี
ราชวิถี
ชลบุรี
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

จังหวัด
ลพบุรี
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม

รพ.รามาธิบดี (ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ กรุงเทพฯ
รามาธิบดี
กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลตาคลี
นครสวรรค์
สงขลา
รพ.ระยอง
ระยอง
กันทรารมย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
สวรรคโลก
สุโขทัย
รพ.ขลุง
จันทบุรี
รพ.วิชยั ยุทธ
รพ.ตรัง
ตรัง
รพ.ชัยบาดาล
ลพบุรี
โรงพยาบาลโชคชัย
พระมงกุฎเกล้า
รพ.มหาสารคาม
บางปะกอก 3
รพ.ราชพิพฒ
ั น์
จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
โรงพยาบาลโชคชัย
วิชยั เวชอินเตอร์เนชันแนลอ้อมน้อย
วังเหนือ
รพ.ศรีสวรรค์
โรงพยาบาลแม่ออน
รพ.กรุงเทพคริสเตียน
กรุงเทพ
ราชบุรี
แพร่
รพ.บ้านโป่ ง
รพ.สมุทรสาคร
หลังสวน

นครราชสีมา
รพ.มหาสารคาม
สมุทรปราการ
กรุงเทพฯ
สมุทรปราการ
นครราชสีมา
สมุทรสาคร
นครสวรรค์
เชียงใหม่
กรุงเทพ

ราชบุรี
สมุทรสาคร

ประเภท
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONLINE
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE

รายชือผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมนักกําหนดอาหารแห่งประเทศไทย ปี 2563
ลําดับ
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540

ชือ
วันทนีย์
วันทิพย์
วันเพ็ญ
วารุณี
วาสนา
วิชญ์ชยา
วิภาณี
วิภาวี
วิมลณัฐ
วิราวรรณ
วิลาวรรณ
วิลาวัลย์
วิลาวัลย์
วิลาสินี
วิลาสินี
วิไลพร
วิไลวรรณ
วิสาขา
วีนสั
วีระยุทธ
วีราภรณ์
ศกุณตลา
ศรีกลั ญา
ศรีสดุ า
ศรุตยา
ศวิตา
ศศิกานต์
ศศิกานต์
ศักดิสิทธิ
ศันสนีย์
ศันสนีย์
ศิรญ
ั ญา
ศิรพิ ร
ศิรพิ ร
ศิรพิ ร
ศิรลิ กั ษณ์

นามสกุล
จันทวงษ์
หริงรัตนพันธ์
คล้ายพันธ์
จิกยอง
ปั ดไธสง
อนันต์ชยั สุธา
บัวทอง
ฉุยฉาย
ชัยสุรนิ ทร์
อุ่นสิม
คูศวิ ไิ ลซ์
ทาปลัด
บุญก้อน
สิรวิ ฒ
ั น์
ศิรสิ มบัติ
บรรดาศักดิ
นักรํา
นิรมานสกุลพงศ์
วัยวัฒนะ
เตไชยา
พุทธวงศ์
อินถา
เรืองเกษม
วงศ์ประทุม
ลิมปจรัสกุล
จิวจินดา
รักทะสิวทิ ย์
ซองทุมมินทร์
ทาแก้ว
ศรีเพ็ง
ศรีงาม
บุตร
เอียมกมล
เรียบร้อย คิม
จิระพลังสันติ
กระชิมรัมย์

หน่ วยงาน โรงพยาบาล สถาบัน
จังหวัด
รพ.เจริญกรุงประชารักษ์
กทม
รพ.แม่สอด
ตาก
รพ.ราชบุุรี
ราชบุรี
มหาราชนครเชียงใหม่
เชียงใหม่
รพ.ขอนแก่น
ขอนแก่น
โรงพยาบาลกล้วยนําไท
กรุงเทพมหานคร
รพ.นครนายก
นครนายก
พระรามเก้า
นครปฐม
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
กรุงเทพฯ
โรงพยาบาลสหัสขันธ์
กาฬสินธุ์
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
กรุงเทพ
รพ.พุทธโสธร
ฉะเชิงเทรา
รพ.นครพนม
นครพนม
รพ.ป่ าตอง
ภูเก็ต
รพ.รามาธิบดี (ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ กรุงเทพฯ
โรงพยาบาลวังนําเขียว
นครราชสีมา
อุบลราชธานี
จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
สมุทรปราการ
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ
ร.พ.นครพิงค์
เชียงใหม่
โรงพยาบาลแมคคอร์มคิ
เชียงใหม่
บุรรี มั ย์
ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
สมเด็จพระยุพราชฉวาง
นครศรีธรรมราช
กรุงเทพมหานคร
จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
นครสวรรค์
กุสมุ าลย์
สกลนคร
รพ.นางรอง
สุรนิ ทร์
มหาราชนครเชียงใหม่
รพ.หนองแค
มะการักษ์ จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลโนนไทย

บุรรี มั ย์
เชียงใหม่
สระบุรี
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
นครราชสีมา

ประเภท
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONLINE
ONLINE
ONLINE

รายชือผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมนักกําหนดอาหารแห่งประเทศไทย ปี 2563
ลําดับ
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576

ชือ
ศิรวิ รรณ
ศิรวิ ลั ย์
ศิรวิ มิ ล
ศิรศิ กั ดิ
ศิวพร
ศิวพร
ศิวมิ ล
ศุภลักษณ์
ศุภลักษณ์
ศุภลักษณ์
ศุภางค์
ศุภาวรรณ
โศภชา
สกาว
สดายุ
สถิตย์พร
สมจิตร
สมนึก
สมหมาย
สมหมาย
สรกฤช
สรัลรัตน์
สราญรัตน์
สรินทิพย์
สวรส
สังวาลย์
สาธิดา
สาวิตรี
สําเนียง
สําเนียง
สินีนาถ
สิรภัทร
สิรกิ ุลณัฐ
สิรพิ ชั ร์
สิรลิ กั ษณ์
สิรลิ กั ษณ์

นามสกุล
สิมลี
พฤฒิวลิ ยั
พฤฒิพานิช
สีเกาะ
จุลกะ
สาครสินธุ์
ทองเจริญ
ทองนุ่น
ฮามพิทกั ษ์
สกุลผอม
สือเฉย
ริวบํารุง
เจียมรุ่งรักษา
มีแหวน
เหมทานนท์
ทองสา
ขันตี
โตมะสูงเนิน
ตังจิตเพียรวิทย์
เนียมเนย
เอมอิมธรรม
บุญสวัสดิ
เจียมจํารัส
ธนันท์เดชากิจ
ปิ นะเก
ชมภูขา
เจรียงโรจน์
ทุพประเสน
นักร้อง
สุขคุม้
คงอยุ่
สิรบิ รรสพ
ภัทรศรีพงษ์
เพชรรัตน์
จิระกิจ
คํามุงคุณ

หน่ วยงาน โรงพยาบาล สถาบัน
รพ.ขอนแก่น
พหลพลพยุหเสนา
โรงพยาบาลกล้วยนําไท
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
รพ.อรัญประเทศ
รพ.นพรัตน์ราชธานี
โรงพยาบาลกล้วยนําไท
โรงพยาบาลสุวรรณคูหา
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
รพ.หลวงพ่อทวีศกั ดิฯ
Fresenius Kabi (Thailand) Ltd.
พญาไท 1
รพ.ไชยวาน
รพ.สวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
รพ.สุรนิ ทร์
โรงพยาบาลนครปฐม
รพ.สมเด็จพระปิ นเกล้า
รพ.ธรรมศาสตร์
รพ.ราชบุรี
ภูมพิ ล
โรงพยาบาลห้วยเม็ก
รพ.บํารุงราษฎร์
รพ.ศรีธญ
ั ญา
โรงพยาบาลรามาธิบดี
สัตหีบกม.10
โรงพยาบาลบางกอกพัฒนา
รพ.ตรัง
ศิครินทร์
รพ.มหาสารคาม

จังหวัด
ขอนแก่น
สงขลา
กาญจนบุรี
กรุงเทพมหานคร
เพชรบูรณ์
สระแก้ว
กรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานคร
หนองบัวลําภู
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพฯ
นนทบุรี
ปทุมธานี
กรุงเทพ
อุดรธานี
กรุงเทพฯ
สุรนิ ทร์
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
กรุงเทพฯ
กทม
ราชบุรี
กรุงเทพ
มหาสารคาม
ลําปาง
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
ชลบุรี
กรุงเทพมหานคร
นครสวรรค์
ตรัง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
รพ.มหาสารคาม

ประเภท
ONLINE
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONLINE

รายชือผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมนักกําหนดอาหารแห่งประเทศไทย ปี 2563
ลําดับ
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
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ชือ
สุกญ
ั ญา
สุกญ
ั ญา
สุจริ า
สุชญา
สุชาดา
สุชานาถ
สุญาดา
สุดา
สุตาวดี
สุทศิ า
สุทุมรัตน์
สุธรรมา
สุธามาศ
สุธรี า
สุนทรี
สุนนั ทา
สุนนั ทา
สุนิทรา
สุนิศา
สุนิษา
สุนิสา
สุนิสา
สุปราณี
สุปรียา
สุพร
สุพรรณิกา
สุพฒ
ั นา
สุพตั รา
สุพชิ ฌาย์
สุภคั ฉรา
สุภานัน
สุภาพร
สุภาภรณ์
สุภารัตน์
สุภาวดี
สุภญ
ิ ญา

นามสกุล
หน่ วยงาน โรงพยาบาล สถาบัน
งามดอกไม้
โรงพยาบาลพระนังเกล้า
บุญมี
ราชวิถี
บุรภักดิ
รพ.พังงา
สาธิตพิฐกุล
โรงพยาบาลเมดพาร์ค
อัจนากิตติ
สงขลานครินทร์
สุขสุภี
รพ.พระมงกุฎเกล้า
สุขโข
ธนบุรบี รู ณา
ธารารักษ์
โรงพยาบาลยะลา
แม่นบุญ
วัฒนา
รพ.บางปะกง
พูลสี
สุวรรณศรี
โรงพยาบาลศรีธญ
ั ญา
บุตรเลิศวิเศษฐี บริษทั ไทยโอซูกา้ จํากัด
บัวศรี
โรงพยาบาลสงฆ์
หิรญ
ั รัตน์
โรงพยาบาลราชบุรี
สุขโต
ประทาย
สถาวรตระกูล
รพ.ลาดกระบัง
ชัยภัย
ธ.น.ดี
โรงพยาบาลนาเชือก
ประมวล
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
มาดาสิทธิ
รพ.สรรพสิทธิประสงค์
เงินทิพย์
สมุทรสาคร
ฟูทพิ ย์
โรงพยาบาลมวกเหล็ก
สุขเกษม
รพ.หัวเฉียว
แซ่ลี
ตวนเนียง
ไชยวรรณ์
โรงพยาบาลสวนปรุง
พัฒนประเสริฐ
พญาไท 1
ฉายดํารงค์
จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
ปูรณโชติ
ศิครินทร์
นพจินดา
มากรัมย์
จุฬาภรณ์
อินทร์สวุ รรณโณ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
คําสุข
จงจิตร
รพ.ธรรมศาสตร์
เกิดสมบูรณ์
ธีรฐิตธิ รรม
โรงพยาบาลไทยนครินทร์

จังหวัด
นนทบุรี
พังงา
กรุงเทพมหานคร
สงขลา
กรุงเทพฯ
นนทบุรี
ยะลา
บุรรี มั ย์

กรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานคร
ราชบุรี
นครราชสีมา
กรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานคร
มหาสารคาม
ชลบุรี
อุบลราชธานี
สระบุรี
กรุงเทพฯ
สงขลา
เชียงใหม่
กรุงเทพ
นครราชสีมา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพ
สงขลา
ปทุมธานี
กทม
ชัยภูมิ
กรุงเทพมหานคร
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ชือ
สุมณฑา
สุมน
สุมนา
สุมาลี
สุมาลี
สุมติ รา
สุรเชษฐ์
สุรภรณ์
สุรศักดิ
สุรญ
ั ณี
สุรสั วดี
สุรสั วดี
สุรางค์
สุรรี ตั น์
สุวรรณา
สุวรรณา
สุวรรณี
สุวรรณี
สุวมิ ล
สุวมิ ล
เสาร์
เสาวนีย์
แสงเดือน
โสพิณ
โสภา
หนึงฤทัย
หนึงฤทัย
หิรญ
ั ญา
เหมวดี
อดุลย์
อธิราภรณ์
อนงค์นาฏ
อนุ ชตรา
อนุ วตั ร
อนุ สรณ์
อนุสรณ์

นามสกุล
ม่วงศรี
วงศาโรจน์
สุวณ
ั นะสิริ
จันทร์ปรีดา
นุชติ
ใจซือ
เภลัย
สิงห์โต
สงเคราะห์ชาติ
เผ่ากันทะ
ปิ ยดิลก
สมนึก
เรือนแป้ น
เทอดสุทธิรณภูม ิ
วงคําจันทร์
สานุศษิ ย์
ศรีภญ
ิ โญ
คําสีเขียว
ตังสกุลเสริมศรี
ทรัพย์วโรบล
คงเล็ก
ผุดผ่อง
หมันผดุง
หมอกมาเมิน
เอกวิโรจนสกุล
วัฒนาธาดาสุข
ครุฑคาบแก้ว
อินต๊ะมูล
แก้วเสถียร
คร้ามสมบุญ
องคต
เชียวชาญ
วรรณเสวก
เลิศพิทกั ษ์สุนทร
ทองใหญ่
อ่อนสนิส

หน่ วยงาน โรงพยาบาล สถาบัน
รพ.หัวหิน
รพ.พะเยา
รพ.บ้านแพ้ว
โรงพยาบาลหัวไทร
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
หนองบุญมาก
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ
สิรนิ ธรจังหวัดขอนแก่น
บําราศนราดูร
รพ.ดอกคําใต้
โรงพยาบาลแมคคอร์มคิ
จิตเวชนคราชสีมาราชนครินทร์
มหาวชิราลงกรณธัญบุรี
สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
รพ.ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศาลายา
โรงพยาบาลนนทเวช
โรงพยาบาลบางบ่อ
โรงพยาบาลแม่สรวย
เชียงรายประชานุเคราะห์
รพ.พังงา
โรงพยาบาลเชียงราย
รพ.สมุทรปราการ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
บางละมุง
รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยบูรพา
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
รพ.สมิตเิ วชศรีราชา
มะเร็งอุบลราชธานี
มะเร็งสุราษฎร์ธานี

จังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์
พะเยา
สมุทรสาคร
นครศรีธรรมราช
นครราชสีมา
เชียงราย
ขอนแก่น
กรุงเทพ
พะเยา
เชียงใหม่
นครปฐม
นครราชสีมา
ปทุมธานี

นนทบุรี
สมุทรปราการ
เชียงราย
กรุงเทพมหานคร
เชียงราย
พังงา
เชียงราย
สมุทรปราการ
นครราชสีมา
บุรรี มั ย์
เชียงใหม่
สงขลา
ชลบุรี
สระแก้ว
ชลบุรี
นนทบุรี
สุราษฏร์ธานี
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อภิชญา
อภิชญา
อภิชยั
อภิญญา
อภิญญา
อภิญญา
อภิเดช
อภิพร
อภิรพร
อภิรญ
ิ า
อภิวรรณ
อภิสรา
อภิสรา
อภิสรา
อมร
อมรมลสิรกิ านต์
อมรรัตน์
อรณี
อรทัย
อรทัย
อรนิช
อรรถพล
อรวรรณ
อรสา
อรอนงค์
อรอนงค์
อริสรา
อรุณโรจน์
อรุณี
อรุณี
อลงกรณ์
อลิสรา
ออม
อ้อมใจ
ออมสิน
อัจจิมา

นามสกุล
พิชญ์ผล
ษมาวัตร
เจริญชัยยง
ปั นโท๊ะ
คําร้อยแสน
ไชยมาตร
พงษ์ประจักษ์
เนมขุนทด
จันทร์ขอนแก่น
วัฒนากูล
พิมเรือง
มณีรตั น์
ลิมประภูววิ ฒ
ั นา
ลิมประภูววิ ฒ
ั นา
ตุย้ แก้ว
ฉิมพาลี
ฤกษ์ประกอบ
ชัยเลิศดิลกกุล
แช่มคุ่ย
เหลืองอ่อน
บุญพงษ์
ชาติมนตรี
บุญอารีย์
พลายโถ
ภูวงษ์
ยอดพุฒ
แสงสว่าง
อุตสาหะ
มังมี
แสงวงค์
วรรัตน์
ประชารักษ์
กิตติพร
รุ่งทองใบสุรยี ์
ด่านพัฒนามงคล
ศรีปรัชญาอนันต์

หน่ วยงาน โรงพยาบาล สถาบัน
BNH
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ราชเวชเชียงใหม่
โรงพยาบาลประจวบคีรขี นั ธ์
ปากช่องนานา
อาจสามารภ
รพ.ค่ายสุรนารี
โรงพยาบาลโพทะเล
ท่าศาลา
รพ.ธรรมศาสตร์
รพ.ธรรมศาสตร์
โรงพยาบาลแมคคอร์มคิ
มหาราชนครเชียงใหม่
เสนา
โรงพยาบาลนครธน
ศิครินทร์
รพ.รามาธิบดีจกั รีนฤบดินทร์
จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
รพ.นพรัตนราชธานี
กรุงเทพปากช่อง
โรงพยาบาลนครธน
ขอนแก่น
พิบลู มังสาหาร
โรงพยาบาลมหาชัย2

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นครราชสีมา
ร้อยเอ็ด
นครราชสีมา
ร้อยเอ็ด
นครศรีธรรมราช
กรุงเทพฯ
กทม
เชียงใหม่
เชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
นครราชสีมา

กรุงเทพฯ
นครราชสีมา
กรุงเทพมหานคร
ขอนแก่น
อุบลราชธานี
สมุทรสาคร
เพชรบุรี
โพนนาแก้ว
สกลนคร
โรงพยาบาลไทยนครินทร์
กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลสินแพทย์เทพารักษ์
สมุทรปราการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ชลบุรี
วารินชําราบ
อุบลราชธานี
รพ.พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
กรุงเทพมหานคร
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ชือ
อัจฉรา
อัจฉรา
อัญชรี
อัญญรินทร์
อัตทวิชญ์
อันธิกา
อัมพวรรณ
อัมรินทร์
อัยฎา
อัสลีนา
อาซียนั
อาภาพร
อาภาภัทร
อามีนา
อารมณ์
อารยา
อารีนา
อารีรตั น์
อารีรตั น์
อารีรตั น์
อาสิย๊ะ
อําพร
อําภา
อิสพิ ร
อุทยั วรรณ
อุมาพร
อุมาภรณ์
อุรารัตน์
อุไร
อุไรพร
อุไรภรณ์
อุไรวรรณ
อุษา
เอกรัตน์
เอกสิทธิ
เอือชัชญา

นามสกุล
เกตแก้ว
ศิรริ ตั นากร
ดิษฐลักษณ์
สุรยิ ะมงคล
เวียงหล้า
สีหาบุญมาก
พุ่มมณี
พิรยิ ะไพศาล
ทองแท้
กาเร็ง
แสบีดงิ
แสงสี
วัฒนาวงศ์ชยั
หะยีบอื ราเฮง
โลหะศิรกิ ุล
เสรีวสิ ทุ ธิพงศ์
เดียวทิพย์สคุ นธ์
ดีเลิศ
คําหงษา
ประเสริฐไทย
ชูผอม
แจ่มผล
ไพบูลย์สมบัติ
มาสุข
อ่อง้จริญ
ชูเทพ
มาละวิชยั
เขตบํารุง
พงศ์ภมร
วสันต์ขจร
บูรณสุขสกุล
สุภาวงค์
เตือนอุดมศีล
อิงคะวณิช
จิตธรรม
กาลสัมฤทธิ

หน่ วยงาน โรงพยาบาล สถาบัน
สุราษฎร์ธานี
รพ.เจ้าพระยายมราช
อุตรดิตถ์
รพ.เปาโล สมุทรปราการ
แม่แตง
เสลภูมิ
มหาราชนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
โรงพยาบาลบางไผ่

จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
สุพรรณบุรี
อุตรดิตถ์
สมุทรปราการ
เชียงใหม่
ร้อยเอ็ด
นครศรีธรรมราช
กรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานคร

รพ.ยีงอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
โรงพยาบาลลําปลายมาศ
โรงพยาบาลลําปาง
โรงพยาบาลหนองจิก
ชัยนาทนเนทร
โรงพยาบาลวิชยั ยุทธ
รพ.เจ้าพระยายมราช
รพ.ศรีสงั วร
พระมงกุฎเกล้า
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
โรงพยาบาลกล้วยนําไท

นราธิวาส
บุรรี มั ย์
ลําปาง
ปั ตตานี

โรงพยาบาลตาคลี
รพ.มะขาม
รพ.บางบ่อ
รพ. หนองหาน
โรงพยาบาลสบเมย
รพ.ชัยภูมิ
รพ.สงขลา
รพ.ลําปาง

สถาบันประสาทวิทยา
รพ.รามาธิบดีจกั รีนฤบดินทร์
กรุงเทพ
ศิรริ าช

กรุงเทพมหานคร
สุพรรณบุรี
สุโขทัย
กรุงเทพ
กรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นครสวรรค์
จันทบุรี
อุดรธานี
แม่ฮ่องสอน
ชัยภูมิ
สงขลา
ลําปาง
ชลบุรี
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
กรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร

ประเภท
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONLINE
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONLINE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONSITE
ONLINE

รายชือผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมนักกําหนดอาหารแห่งประเทศไทย ปี 2563
ลําดับ
ชือ
721 แอปเปิ ล
722 ฮานาน
723 ฮาลีเมาะ

นามสกุล
หิรญ
ั ชัย
แวมามะ
สือแมง

หน่ วยงาน โรงพยาบาล สถาบัน
รพ.เปาโล สมุทรปราการ

จังหวัด
สมุทรปราการ

โรงพยาบาลยะลา

ยะลา

ประเภท
ONSITE
ONSITE
ONSITE

