
ประวัติผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง 
กรรมการสมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย 

วาระ เมษายน 2564 - เมษายน 2566 
หมายเลข 1         พ.ท.หญิง ดร. กรกต วีรเธียร       อายุ  41  ปี 
วุฒิการศึกษา        ปริญญาเอก (โภชนศาสตร์)  
                         สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
สถานที่ปฏิบัติงาน   ชมรมผู้สูงอายุ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
ต าแหน่ง/ระดับ      นายทหารประจ าส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน 
           รับผิดชอบงานสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion) ด้านโภชนาการให้กับข้าราชการและ
ข้าราชการบ านาญ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และปฏิบัติหน้าที่นักก าหนดอาหาร ณ คลินิกเบาหวาน
และคลินิกโรคไต ส านักงานแพทย์ 
ประสบการณ์การท างานด้านโภชนาการและการก าหนดอาหารในโรงพยาบาลหรือประสบการณ์การสอน
ด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร 

- ปฏิบัติงานด้านโภชนบ าบัดในคลินิกโภชนาการเด็ก คลินิกโรคไตเด็ก ,  
- ด้านโภชนบริการ: นักก าหนดอาหาร และหัวหน้าฝ่ายเกียกกาย ตั้งแต่ปี 2547-2562 และ         

เป็นอาจารย์-วิทยากร ด้านโภชนาการและโภชนบ าบัด 
แนวทางในการช่วยกิจกรรมของสมาคมฯ  
          อยากเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินการของสมาคมฯ เพ่ือก้าวไปสู่การเป็นนักก าหนดอาหารวิชาชีพ         
ที่เข้มแข็งทั้งด้านวิชาการและมาตรฐานการปฏิบัติงานของฝ่ายโภชนาการใน รพ. 

 
หมายเลข 2          นางจิรัฐิติกาล ดวงสา         อายุ   46  ปี 
วุฒิการศึกษา         ปริญญาโท                 
สถานที่ปฏิบัติงาน   โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 
ต าแหน่ง/ระดับ      นักโภชนาการช านาญการ 

หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน 
           หัวหน้ากลุ่มงานโภชนาการ ,คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ, คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม 
มีหน้าที่ในการบริหารงานโภชนาการ ควบคุมก ากับการด าเนินงานอาหารของบริษัท งานพัฒนาคุณภาพ
วิชาการและมาตรฐานอ่ืนๆ การดูแลสุขภาวะบุคลากร ตลอดจนงานอื่นๆ 
ประสบการณ์การท างานด้านโภชนาการและการก าหนดอาหารในโรงพยาบาลหรือประสบการณ์การสอน
ด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
            ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน, ปฏิบัติหน้าที่ในการสอน นศ. พยาบาล, นิสิตฝึกงาน, พนักงาน 
มากกว่า 10 ปี และงานวิทยากร งานสอนด้านอาหารและโภชนาการให้แก่หน่วยงานและเครือข่าย 
แนวทางในการช่วยกิจกรรมของสมาคมฯ  
            การขับเคลื่อนนวัตกรรมทางโภชนาการ และสร้างเครือข่ายทีมโภชนาการในทุกสังกัด 
 

 



 
 
 
หมายเลข 3          ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ       อายุ   63   ปี 
วุฒิการศึกษา        ปริญญาเอก 
สถานที่ปฏิบัติงาน   อิสระ 
ต าแหน่ง/ระดับ      ที่ปรึกษา 

หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน 
           ให้ค าปรึกษาด้านอาหาร โภชนาการและการก าหนดอาหาร 
ประสบการณ์การท างานด้านโภชนาการและการก าหนดอาหารในโรงพยาบาลหรือประสบการณ์การสอน
ด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
           กว่า 20 ปี 
แนวทางในการช่วยกิจกรรมของสมาคมฯ  
          สมาชิกทุกคน มีความส าคัญ และต้องมีส่วนร่วมในการ พัฒนาวิชาชีพให้มีความก้าวหน้า ขอท าหน้าที่
ในการสานต่องานร่วมกับเครื่อข่ายเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อวิชาชีพ ผู่ป่วยและประชาชน 

 
 
 

หมายเลข 4          นางสาวชัชวรรณ  วิชัยดิษฐ์       อายุ   46   ปี 
วุฒิการศึกษา        ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ 
สถานที่ปฏิบัติงาน   โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย 
ต าแหน่ง/ระดับ      หัวหน้าฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบ าบัด ระดับ7 

หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน 
           ควบคุมดูแล บริหารจัดการงานโภชนาการและงานโภชนบ าบัด 
ประสบการณ์การท างานด้านโภชนาการและการก าหนดอาหารในโรงพยาบาลหรือประสบการณ์การสอน
ด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
           20 ปี 
แนวทางในการช่วยกิจกรรมของสมาคมฯ  
          การพัฒนาระบบมาตรฐานงานโภชนาการสู่ระบบมาตรฐานสากลโดยการประยุกต์มาตรฐาน JCI มา
ผสมผสานกับงานคุณภาพในมาตรฐานต่าง ๆ 

 
 
 
 
 

 

 



 
 

 
หมายเลข 5          นางธนพร  นังตะลา       อายุ   59  ปี 
วุฒิการศึกษา         สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
สถานที่ปฏิบัติงาน   โรงพยาบาลนางรอง 
ต าแหน่ง/ระดับ      โภชนากรช านาญงาน 

หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน 
           หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ 
ประสบการณ์การท างานด้านโภชนาการและการก าหนดอาหารในโรงพยาบาลหรือประสบการณ์การสอน
ด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
           30 ปี 
แนวทางในการช่วยกิจกรรมของสมาคมฯ  
           จะร่วมแรงร่วมใจทุกกิจกรรมของสมาคมฯ เพ่ือพัฒนางาน และความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

 
 

 
หมายเลข 6          นางสาวธัญวรินทร์ ตั้งเสริมวงศ์    อายุ  57  ปี 
วุฒิการศึกษา        ปริญญาตรี ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร        
                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
                         ปริญญาโท โภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์       
                         มหาวิทยาลัยมหิดล               
สถานที่ปฏิบัติงาน   ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ต าแหน่ง/ระดับ      หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน 
           1. ก ากับ ดูแลฝ่ายโภชนาการในด้านโภชนบ าบัด โภชนบริการ และโภชนบริหาร 
           2. ด าเนินการตามพันธกิจของคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีในส่วนของสายสนับสนุน 
           3. ร่วมกิจกรรมกับสมาคมนักก าหนดอาหารฯ ในการด าเนินการ  ร่วมมือเพ่ือพัฒนาสู่การเป็นวิชาชีพ 
ประสบการณ์การท างานด้านโภชนาการและการก าหนดอาหารในโรงพยาบาลหรือประสบการณ์การสอน
ด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
           ปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นเวลา 36 ปี ครอบคลุมงานในการดูแล
ผู้ป่วย การให้โภชนบ าบัด การบริการ การวิจัย การศึกษา การสอน เป็นวิทยากร และก ากับดูแลฝ่าย
โภชนาการ 
แนวทางในการช่วยกิจกรรมของสมาคมฯ  
          สานต่อกิจกรรมของสมาคมฯ และผลักดันนักก าหนดอาหารให้เป็นหนึ่งในทีมสหสาขาวิชาชีพ 

 
 

 

 



 
 

หมายเลข 7          นางสาวเบญจพรรณ บุรวัฒน์    อายุ   56  ปี 
วุฒิการศึกษา        คหกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต 
สถานที่ปฏิบัติงาน   โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
ต าแหน่ง/ระดับ      หัวหน้างานโภชนาการ 

หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน 
            1.หัวหน้างานโภชนาการ.  เลขาPCTโภชนบ าบัด 
            2.เลขาศูนย์ความเป็นเลิศโรคอ้วนและเมตตาบอลิค 
            3.โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
ประสบการณ์การท างานด้านโภชนาการและการก าหนดอาหารในโรงพยาบาลหรือประสบการณ์การสอน
ด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
           หัวหน้างานโภชนาการตั้งแต่ปี 2532 จนถึงปัจุบัน 
แนวทางในการช่วยกิจกรรมของสมาคมฯ  
           ส่งเสริมวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับในวิชาชีพอ่ืนๆ 

 
 
 

หมายเลข 8           นางพัชรวีร์ ทันละกิจ      อายุ   44   ปี 
วุฒิการศึกษา          วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาธารณสุขศาสตร์       
                           มหาวทิยาลัยมหิดล    
                 วิทยาศาสตร์บัณฑิต  คหกรรมศาสตร์       
                           มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถานที่ปฏิบัติงาน     ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ต าแหน่ง/ระดับ        หัวหนา้งานโภชนบ าบัดและโภชนศึกษา 
หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน 
           บริหารจัดการงานโภชนบ าบัด ก ากับดูแลการผลิตและบริการอาหารส าหรับผู้ป่วย ให้ค าปรึกษา
ทางด้านโภชนาการและโภชนบ าบัด วิทยากร/สอนด้านโภชนาการและโภชนบ าบัดแก่นิสิตนักศึกษาและ
ผู้สนใจ 
ประสบการณ์การท างานด้านโภชนาการและการก าหนดอาหารในโรงพยาบาลหรือประสบการณ์การสอน
ด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
          ประสบการณ์ทางด้านโภชนาการและโภชนบ าบัด มากกว่า 20 ปี 
แนวทางในการช่วยกิจกรรมของสมาคมฯ  
          รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด เพ่ือสานต่อวิชาชีพนักก าหนดอาหารให้ก้าวหน้าและท างาน
ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 



 
หมายเลข 10         นางมลิวัลย์ วงศ์พยัคฆ์    อายุ  48  ปี 
วุฒิการศึกษา         ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
สถานที่ปฏิบัติงาน    สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
ต าแหน่ง/ระดับ       นักโภชนาการช านาญการ หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ 

หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน 
         หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ 
ประสบการณ์การท างานด้านโภชนาการและการก าหนดอาหารในโรงพยาบาลหรือประสบการณ์การสอน
ด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
         1.โภชนากร 2 – นักโภชนาการปฏิบัติการ รพ.สกลนคร พ.ศ.2538-2550 
         2.นักโภชนาการปฏิบัติการ นักโภชนาการช านาญการ รพ.นครพนม พ.ศ.2550-2562 
         3.นักโภชนาการช านาญการ รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ 1 ก.พ.62-31 พ.ค.63 
         4.นักโภชนาการช านาญการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 1 มิ.ย.2563 ถึงปัจจุบัน 
แนวทางในการช่วยกิจกรรมของสมาคมฯ  
          1.ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ 
          2.มีส่วนร่วมในการผลักดันความก้าวหน้าในวิชาชีพนักก าหนดอาหารในประเทศไทย ร่วมกับสมาคมฯ 

หมายเลข 9         ดร.ภนิตา ศรีชมเชย       อายุ   41  ปี 
วุฒิการศึกษา        วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) ,  
                         วท.ม. (อาหารและโภชนาการเพ่ือการพัฒนา) 
                         ปร.ด (การแพทย์บูรณาการ) 
สถานที่ปฏิบัติงาน   ศูนย์โภชนการและการก าหนดอาหาร โรงพยาบาลเทพธารินทร์ 
ต าแหน่ง/ระดับ      ผู้จัดการศูนย์โภชนาการและการก าหนดอาหาร  
                         โรงพยาบาลเทพธารินทร์ 
หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน 
           ก ากับดูแลงานด้านต่างๆ ของศูนย์โภชนาการฯ ซึ่งครอบคลุมงานด้าน Clinic , Community, 
education , training และ Research เพ่ือพัฒนาระบบงานและศักยภาพของนักก าหนดอาหารวิชาชีพ        
นักโภชนาการ และโภชนากร ในการให้บริการแก่ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และโรคอ่ืนๆ ได้อย่าง
มีคุณภาพ 
ประสบการณ์การท างานด้านโภชนาการและการก าหนดอาหารในโรงพยาบาลหรือประสบการณ์การสอน
ด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
            1.ท างานด้านโภชนาการและการก าหนดอาหารในโรงพยาบาล 15 ปี 
            2.ประสบการณ์การสอนด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร 15 ปี ในมหาวิทยาลัยภาครัฐและ    
เอกชน 
แนวทางในการช่วยกิจกรรมของสมาคมฯ  
            1.ส่งเสริมกิจกรรมด้านต่างๆ ของสมาคมฯ ที่จะช่วยให้วิชาชีพนักก าหนดอาหารเป็นที่ยอมมรับและ
เข้มแข็ง 
            2.ส่งเสริมงานด้านวิชาการและการวิจัยที่จะน าไปสู่การพัฒนางานบริการในวิชาชีพนักก าหนดอาหาร 

 

 



 
 
หมายเลข 12        นางสาววชิราภรณ์  ตรีเย็น     อายุ  41  ปี 
วุฒิการศึกษา        รัฐศาสตร์มหาบัญฑิต  สาขาการจัดการสาธารณะ       
                         วทบ. สาขาคหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ 
สถานที่ปฏิบัติงาน   ฝ่ายโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล     
                         มหาวิทยาลัยมหิดล 
ต าแหน่ง/ระดับ      หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน 
           บริหารจัดการ  การผลิตและการบริการอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล ขนาด 2,300 เตียง การประเมิน
ภาวะโภชนาการผู้ป่วย การให้ค าปรึกษา การสอนการให้ความรู้ด้านโภชนาการและโภชนบ าบัด แก่ผู้ป่วย  
ญาติ ประชาชน 
ประสบการณ์การท างานด้านโภชนาการและการก าหนดอาหารในโรงพยาบาลหรือประสบการณ์การสอน
ด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
           หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ 6 ปี/หัวหน้างานโภชนบริการ 6 ปี/ นักวิชาการโภชนาการงานโภชนศึกษา     
6 ปี / นักวิชาการโภชนาการปฏิบัติงานควบคุมการผลิตและบริการอาหารผู้ป่วย 1 ปี 
แนวทางในการช่วยกิจกรรมของสมาคมฯ  
          บู รณาการ  กา ร พัฒนา  และยกระดั บวิ ช าชีพนั กก าหนดอาหาร  พัฒนา  competency                       
นักก าหนดอาหาร และส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาระดับการศึกษา ระดับ ป.โท และ ป.เอก การท างาน
ร่วมกันแบบเครือข่ายวิชาชีพ และสหสาขาวิชาชีพ ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ   

หมายเลข 11         ร.ต.หญิง ระวีวรรณ ลาภพิเชษฐไพบูลย์   อายุ  29  ปี 
วุฒิการศึกษา         วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โภชนาการและการก าหนดอาหาร)     
                          มหาวิทยาลัยมหิดล 
สถานที่ปฏิบัติงาน   ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี 
ต าแหน่ง/ระดับ      หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ 

หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน 
           ดูแลรับผิดชอบการจัดประกอบเลี้ยงอาหารแก่พลทหารประจ าโรงพยาบาลและผู้ป่วยใน รวมทั้งให้
ความรู้ด้านโภชนาการแก่ผู้ป่วยและบุคคลทั่วไป 
ประสบการณ์การท างานด้านโภชนาการและการก าหนดอาหารในโรงพยาบาลหรือประสบการณ์การสอน
ด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
            - ปัจจุบันนายทหารโภชนาการ โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี 
            - ท างานให้ค าปรึกษาและประเมินภาวะโภชนาการในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและผู้ป่วยล้างไตทาง      
ช่องท้อง ศูนย์โรคไต โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  
            - วิทยากรให้ความรู้ ทางด้านอาหารและโภชนาการ แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยและบุคคลทั่วไปทั้งภายใน
และนอกโรงพยาบาล 
แนวทางในการช่วยกิจกรรมของสมาคมฯ  
          - ส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักในวงกว้าง 
          - สนับสนุนการท างานของสมาคมฯ ให้เป็นศูนย์กลางของวิชาชีพและมีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ 

 

 



 
หมายเลข 14          รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ     อายุ  57  ปี 
วุฒิการศึกษา          Ph.D. (Nutritional Science)      
สถานที่ปฏิบัติงาน    สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ต าแหน่ง/ระดับ       รองศาสตราจารย์ 

หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน 
           - ประธานหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โภชนาการและการก าหนดอาหาร) สถาบันโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ด าเนินการเรื่องการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกภาคปฏิบัติทางด้านโภชนาการ
และการก าหนดอาหารให้นักศึกษา  
           - ด าเนินการวิจัยทางด้านอาหารและโภชนาการเน้นเกี่ยวกับองค์ประกอบและการเผาผลาญพลังงาน
ในร่างกาย และการน าสารอาหารไปใช้ในร่างกาย รวมทั้งโภชนาการและการก าหนดอาหารที่เกี่ยวกับโรค      
ไม่ติดต่อเรื้อรัง  
           - ด าเนินโครงการสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” เพ่ือสร้างสิ่งแวดล้อมทางอาหารที่เอ้ือต่อ
สุขภาพ และการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการตระหนักรู้ในการลดการบริโภค หวาน มัน เค็ม มากเกินไป       
ในการลดความเสี่ยงของการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
ประสบการณ์การท างานด้านโภชนาการและการก าหนดอาหารในโรงพยาบาลหรือประสบการณ์การสอน
ด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
            อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โภชนาการและการก าหนดอาหาร) ที่สถาบัน
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 จนปัจจุบัน 
แนวทางในการช่วยกิจกรรมของสมาคมฯ  
           - พัฒนางานวิชาการของสมาคมนักก าหนดอาหารให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของ        
สหสาขา  

หมายเลข 13        นางสาววรัญญา   เตชะสุขถาวร     อายุ  32 ปี 
วุฒิการศึกษา        ปริญญาโท การก าหนดอาหาร 
สถานที่ปฏิบัติงาน   ภาควิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร  
                         คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ต าแหน่ง/ระดับ      อาจารย์ประจ า 

หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน 
          อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ประสบการณ์การท างานด้านโภชนาการและการก าหนดอาหารในโรงพยาบาลหรือประสบการณ์การสอน
ด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
          ประสบการณ์การท างานด้านโภชนาการและการก าหนดอาหารในโรงพยาบาล 3 ปี  ประสบการณ์   
การสอนด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร 5 ปี 
แนวทางในการช่วยกิจกรรมของสมาคมฯ  
          ตั้งใจท าให้วิชาชีพนักก าหนดอาหารเข้มเเข็งเทียมเท่าระดับสากล ช่วยงานด้านวิชาการและงานวิจัย
เพ่ือสนับสนุนการท างานในสายงานโภชนาการและการก าหนดอาหาร 

 

 



           - ร่วมพัฒนาศักยภาพของนักก าหนดอาหารในโรงพยาบาลให้งานประจ าที่ท าน าไปสู่งานวิจัย เกิดเป็น 
evidence-based practice 
           - ร่วมสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกนักก าหนดอาหารในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานด้าน         
การก าหนดอาหารให้มีความก้าวหน้า ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
 
หมายเลข 15        ดร.วีรยา  โสติประวัติ    อายุ  49  ปี 
วุฒิการศึกษา        ปริญญาเอก 
สถานที่ปฏิบัติงาน   กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี 
ต าแหน่ง/ระดับ      นักโภชนาการช านาญการ 

หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน 
           หัวหน้าหน่วยอาหารทางสายให้อาหาร  
           หัวหน้างานโภชนบ าบัด กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี 
ประสบการณ์การท างานด้านโภชนาการและการก าหนดอาหารในโรงพยาบาลหรือประสบการณ์การสอน
ด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
           ประสบการณ์ท างานด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร 20 ปี และประสบการณ์การสอนด้าน
โภชนาการและการก าหนดอาหาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี และฝึกอบรมนักศึกษาด้านโภชนบ าบัด 
ระยะเวลา 10 ปี 
แนวทางในการช่วยกิจกรรมของสมาคมฯ  
          ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาคมฯ มีมาตรฐานอาชีพในระดับสากล และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางมาก
ยิ่งขึ้นในระดับประเทศ และร่วมผลักดันให้นักโภชนาการ/โภชนากร/นักก าหนดอาหาร ได้รับใบประกอบ     
โรคศิลปะทุกคน 

 
 

หมายเลข 16        นางศรีสมาน อินสุวรรณ์    อายุ  56  ปี 
วุฒิการศึกษา        ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์บัณฑิต 
สถานที่ปฏิบัติงาน   กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลสระบุรี 
ต าแหน่ง/ระดับ      นักโภชนาการช านาญการพิเศษ 

หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน 
           ปฏิบัติงานในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ 
ประสบการณ์การท างานด้านโภชนาการและการก าหนดอาหารในโรงพยาบาลหรือประสบการณ์การสอน
ด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
            ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักโภชนาการ 28 ปี 
แนวทางในการช่วยกิจกรรมของสมาคมฯ  
            ต้องการพัฒนามาตรฐานงานโภชนาการให้ได้ตามมาตรฐานในระดับสากล 
 

 

 



 
 
 
หมายเลข 17          นางศัลยา คงสมบูรณ์เวช   อายุ  68  ปี 
วุฒิการศึกษา          ปริญญาโท (Food Nutrition & Dietetics) 
สถานที่ปฏิบัติงาน     โรงพยาบาลเทพธารินทร์ และ Vital life Wellness     
                           Center โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 
ต าแหน่ง/ระดับ        ที่ปรึกษาโภชนบ าบัด 

หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน 
           ให้ค าปรึกษาผู้ป่วยด้านโภชนบ าบัด Training dietetic intern students ผู้ ป่วยที่ต้องการ        
โภชนบ าบัดในการดูแลโรค และผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพในการป้องกันโรค 
ประสบการณ์การท างานด้านโภชนาการและการก าหนดอาหารในโรงพยาบาลหรือประสบการณ์การสอน
ด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
            33 ปี 
แนวทางในการช่วยกิจกรรมของสมาคมฯ  
            ยินดีช่วยเท่าที่เวลาอ านวยเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักก าหนดอาหารให้มีมาตรฐานการท างาน
เทียบเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว 

 
 

 
หมายเลข 18          นางสาวศิรดา  กลิ่นชื่น     อายุ  43  ปี 
วุฒิการศึกษา          วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ (โภชนวิทยา) 
สถานที่ปฏิบัติงาน    โรงพยาบาลสิรินธร ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
ต าแหน่ง/ระดับ       นักโภชนาการช านาญการพิเศษ 

หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน 
           หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ ควบคุมและก ากับงานโภชนบ าบัด งานโภชนบริการ งานจัดซื้อจัดจ้าง       
งานธุรการ 
ประสบการณ์การท างานด้านโภชนาการและการก าหนดอาหารในโรงพยาบาลหรือประสบการณ์การสอน
ด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
           นักโภชนาการโรงพยาบาลสระบุรี นักโภชนาการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
แนวทางในการช่วยกิจกรรมของสมาคมฯ  
          เป็นส่วนหนี่งในการร่วมพัฒนาแนวทางปฏิบัติของนักก าหนดอาหาร และร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
ของสมาคมฯ 

 
 

 

 



หมายเลข 19        นางสาวสมศรี เตชะวรกุล   อายุ   60  ปี 
วุฒิการศึกษา        ปริญญาตรี วท.บ.คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ)  
                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
สถานที่ปฏิบัติงาน   โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 
ต าแหน่ง/ระดับ      Senior dietitian specialist 

หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน 
           ดูแล nutrition clinic  , Nutrition support (ipd),counseling(ipd, opd), diet information , 
quality, tube feeding 
ประสบการณ์การท างานด้านโภชนาการและการก าหนดอาหารในโรงพยาบาลหรือประสบการณ์การสอน
ด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
           มากกว่า 30 ปี 
แนวทางในการช่วยกิจกรรมของสมาคมฯ  
          ต้องให้สมาชิกของสมาคมฯ และ ทุกคนที่อยู่ในวิชาชีนักก าหนดอาหาร นักโภชนาการ โภชนากร มีใบ
ประกอบวิชาชีพ และสามารถท างานทัดเทียมกับบุคลากรทางการแพทย์อ่ืนได้อย่างมั่นใจ และภาคภูมิ 
 
หมายเลข 20         นายสมิทธิ  โชติศรีลือชา    อายุ  29  ปี 
วุฒิการศึกษา         วิทยาศาสตรบัณฑิต โภชนาการและการก าหนดอาหาร     
                          (เกียรตินิยม อันดับ 2)  
สถานที่ปฏิบัติงาน    หน่วยโภชนศาสตร์คลินิก กองอายุรกรรม  
                          โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
ต าแหน่ง/ระดับ      นักก าหนดอาหารวิชาชีพ 
หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน 
           ประเมินภาวะโภชนาการ วางแผนการให้โภชนบ าบัด และติดตามผู้ป่วยใน ให้ค าปรึกษาด้าน
โภชนาการและโภชนบ าบัด แก่ผู้ป่วยนอก ณ ห้องตรวจโรค คลินิกโภชนบ าบัด คลินิกผ่าตัดลดน้ าหนัก แผนก
ศัลยกรรม และคลินิกเบาหวาน 
ประสบการณ์การท างานด้านโภชนาการและการก าหนดอาหารในโรงพยาบาลหรือประสบการณ์การสอน
ด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
            1.นักก าหนดอาหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปี 2557 – ปัจจุบัน  
            2.อนุกรรมการวิชาการ สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดด าและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ปี 
2560 – ปัจจุบัน 
            3.กรรมการสมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย ปี 2562 – 2564  
            4.อาจารย์ พิเศษ คณะสหเวชศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
แนวทางในการช่วยกิจกรรมของสมาคมฯ  
           เผยแพร่ และเพ่ิมพูนความรู้ด้านโภชนาการ โภชนบ าบัด แก่สมาชิกสมาคมฯ เพ่ือความก้าวหน้าใน
วิชาชีพนักก าหนดอาหาร ช่วยเหลือ ประสานงาน วางแผนวิชาชีพ เพื่อให้สมาชิกทุกภาคส่วนมีความเสมอภาค
ทั้งองค์ความรู้และคุณภาพการปฏิบัติงาน 
 

 

 



 
 
หมายเลข 21         นางสาวอนุสรณ์  สนิทชน   อายุ  59  ปี 
วุฒิการศึกษา         สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาโภชนศาสตร์สุขภาพ) 
                         มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่ปฏิบัติงาน   กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลอุดรธานี 
ต าแหน่ง/ระดับ      นักโภชนาการช านาญการพิเศษ 

หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน 
           -ด ารงต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ 
           -ด ารงต าแหน่งประธานชมรมวิชาชีพนักโภชนาการ/โภชนากร เขตสุขภาพที่ 8 
ประสบการณ์การท างานด้านโภชนาการและการก าหนดอาหารในโรงพยาบาลหรือประสบการณ์การสอน
ด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
           1.ดูแล ควบคุม ก ากับ การปฏิบัติงานของกลุ่มงานฯ 
           2.วิทยากรด้านอาหารและโภชนาการ ระดับจังหวัด ระดับเขต และสมาคมนักก าหนดอาหาร         
แห่งประเทศไทย  
           3.อาจารย์พิเศษสถาบันต่างๆ ในจังหวัด 
แนวทางในการช่วยกิจกรรมของสมาคมฯ  
           ผลักดันความก้าวหน้าของวิชาชีพให้แก่สมาชิกของสมาคมฯ 

 
 
 

หมายเลข 22         นางสาวอรุณศรี  ตั้งวงศ์วิวัฒนา   อายุ  72  ปี 
วุฒิการศึกษา         ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาโภชนวิทยา 
                          คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
สถานที่ปฏิบัติงาน    - 
ต าแหน่ง/ระดับ       - 

หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน 
           -เป็นปฎิคมของสมาคมฯ 
           -ท างานทุกประเภทที่สมาคมฯ มอบหมาย 
ประสบการณ์การท างานด้านโภชนาการและการก าหนดอาหารในโรงพยาบาลหรือประสบการณ์การสอน
ด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
            1.ท างานในโรงพยาบาล 30 ปี 
            2.เป็นอาจารย์สอนและสาธิตอาหาร ทั้งในและนอกสมาคมฯ 
แนวทางในการช่วยกิจกรรมของสมาคมฯ  
            1.เผยแพร่งานของสมาคมฯ 
            2.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ 
 

 

 


