
 

ช่ือโครงการ  การพฒันาองคค์วามรู้ การดแูลด้านโภชนบ าบดัแก่ผูป่้วยผูใ้หญ่ท่ีเข้ารบั           
การรกัษาในโรงพยาบาล  ประจ าปี 2564 - 2565 

 
ท่ีมา   

  ความชุกของภาวะทุพโภชนาการพบในประชากรทัว่ไปโดยมีอัตราสูงถึงร้อยละ  15-20  
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลุ่มผูสู้งอายุซึ่งมกัจะเกดิภาวะมวลกลา้มเน้ือลดลงทัว่ร่างกายมกัพบในผูสู้งอายุ  
หรอืชื่อทางการแพทย์ คอื ‘Sarcopenia’ อนัจะส่งผลต่อการสูญเสยีความแขง็แรงและการท างานของ
กล้ามเน้ือ ในผูป้่วยที่เขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลที่เกดิภาวะน้ีจะเป็นปญัหาที่ส าคญัและก่อใหเ้กดิ
ผลเสยีต่อผูป้ว่ย เชน่ เพิม่อตัราการเกดิภาวะแทรกซอ้น ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล คา่ใชจ้่ายในการ
รกัษาพยาบาล ตลอดจนเพิม่อตัราการตาย และอตัราดงักล่าวจะเพิม่ขึน้เรื่อยๆ เมื่ออายเุพิม่มากขึน้ โดย
สถิติในประเทศไทยพบว่าผู้ป่วยที่เข้ารบัการรกัษาตัวในโรงพยาบาลเกินกว่าครึ่งประสบภาวะทุพ
โภชนาการ ดังนัน้ การได้รบัโภชนาการที่ถูกต้องและเหมาะสมจึงเป็นสิ่งส าคัญมากส าหรบัผู้ป่วย       
เพือ่ต่อสูก้บัภาวะถดถอยต่างๆ ในระยะการพกัฟ้ืน  

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่สง่เสรมิใหโ้รงพยาบาลมกีารจดัตัง้ทมีโภชนบ าบดั  
2. เพื่อใหท้มีโภชนบ าบดั มกีารพฒันาองค์ความรูก้ารดูแลและรกัษาภาวะทุพโภชนาการแก่

ผูป้ว่ยผูใ้หญ่ในโรงพยาบาล 
3. เพื่อให้ผู้ป่วยที่เข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาลได้รบั การดูแลรกัษา ติดตามภาวะทุพ

โภชนาการ ดว้ยกระบวนการใหโ้ภชนบ าบดัทีเ่หมาะสม 

ผูส้นับสนุนทนุปี 2564 

บรษิทั แอ๊บบอต ลาบอแรตอรสี จ ากดั  จ านวน 800,000 บาท 

คณุสมบติัผูข้อรบัทุน 

1. ทีมโภชนบ าบดั ที่ประกอบด้วยอย่างน้อย นักก าหนดอาหาร/นักโภชนาการ/ โภชนากร 
และสหสาขาวิชาชีพที่ท างานร่วมกัน ไม่น้อยกว่า 2 วิชาชีพ (ได้แก่ แพทย์ พยาบาล      
เภสชักร นกักายภาพบ าบดั ฯลฯ) 

2. นักก าหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร เป็นสมาชกิตลอดชพีสมาคมนักก าหนดอาหาร
แหง่ประเทศไทย 



3. จ ากดั 1 โรงพยาบาลต่อ 1 ทุน (รวมทัง้สิน้ 30 ทุน) 
4. คณะกรรมการสมาคมนกัก าหนดอาหารฯ ตอ้งไมเ่ป็นอนุกรรมการ ในการตดัสนิโครงการน้ี 

 
ขัน้ตอนการด าเนินงานและการรบัทุน 

1. สมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย ประชาสมัพันธ์เปิดรบัสมคัรผู้สนใจเข้าร่วม
โครงการตัง้แต่วนัที ่1 มถุินายน – 15 สงิหาคม 2564 จ านวน 30 ทมีแรก (ตามวนั เวลา ที่
ใบสมคัรมาถงึสมาคมฯ) 

2. ผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกเขา้รว่มโครงการ  
 ท าการคัดกรองและประเมินภาวะโภชนาการในผู้ป่วย ผู้ใหญ่โดยใช้แบบประเมิน 

NAF/NT2013 หรอือื่นๆ) รายงานผลภาวะโภชนาการ (จ านวนผูป้่วยที ่มคีวามเสีย่งต่อ
ภาวะทุพโภชนาการ ต ่า ปานกลาง และ สงู) ของผูป้ว่ยอยา่งน้อย 20 รายต่อเดอืน  

 บนัทกึขอ้มูลแผนการให้โภชนบ าบดั รายงานติดตามการใหโ้ภชนบ าบดั และรายงาน
การวางแผนคนไขก้ลบับา้นอยา่งน้อย 3 รายต่อเดอืน 

เป็นระยะเวลา 5 เดอืน ตัง้แต่เดอืนกนัยายน 2564 – มกราคม 2565 โดยส่งผลมาทีส่มาคม         
นักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย ภายในวนัที่ 15 ของเดือนถดัไป โดยต้องรายงานผล    
ใหค้รบ 5 เดอืน จะไดร้บัทุนสนบัสนุนจ านวน 13,500 บาท  

3. ผูเ้ขา้รว่มโครงการ คดัเลอืกกรณศีกึษาจ านวน 1 case เพือ่สง่เขา้รว่มประกวดการดแูลภาวะ
ทุพโภชนาการในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยส่งมาที่สมาคม         
นักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย ภายในวนัที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2565 จะได้ทุนสนับสนุน
จ านวน 5,000 บาท  

4. ผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกกรณีศกึษาดา้นการดูแลภาวะทุพโภชนาการผูป้่วยผูใ้หญ่ทีเ่ขา้รบัการ
รกัษาในโรงพยาบาล ในเดอืนมนีาคม 2565 จะไดร้บัรางวลัดงัต่อไปน้ี  

 รางวลัที ่1 จ านวน  20,000 บาท 

 รางวลัที ่2 จ านวน  15,000 บาท 

 รางวลัที ่3 จ านวน  10,000 บาท  

เกณฑใ์นการพิจารณา 

 กรณีศึกษา มีกระบวนการโภชนบ าบัดที่ครบถ้วนโดยเริ่มการคัดกรอง ประเมินภาวะ
โภชนาการ การวางแผนการใหโ้ภชนบ าบดั การด าเนินการใหโ้ภชนบ าบดั และการตดิตาม
ประเมนิผลและการบนัทกึการรกัษาผูป้ว่ยดว้ยโภชนบ าบดั 

 มกีารวเิคราะห์ ถึงผลลพัธ์ของการดูแลโภชนบ าบดัของผูป้่วยรายนัน้ๆ หรอื อื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการสมาคมฯ ก าหนดหรอืเหน็สมควร 

 



 

การเสนอผลงาน 

 เสนอผลการศกึษาและวจิยัในรปูแบบ E-Poster ในการประชุมวชิาการประจ าปี 2565 ของ
สมาคมนกัก าหนดอาหารแหง่ประเทศไทย 

 ได้รบัการตีพิมพ์บทคัดย่อผลการศึกษาและวิจัยในวารสารสมาคมฯ โดยมีการแสดง
กติตกิรรมประกาศชื่อทุนน้ีในงานวจิยั 
 
 

ระยะเวลาการด าเนินงาน มิ.ย. 
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ก.ค. 
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ส.ค. 
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ก.ย. 
64 

ต.ค. 
64 
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ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 
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เม.ย. 
65 

1. ประชาสมัพนัธ ์            
2. รบัสมคัรทุน (30 ทุน)            
3. รายงาน 
-ผลการคัดกรองและประเมินภาวะ
โภชนาการ (20 ราย) 
-บนัทกึขอ้มลูแผนการใหโ้ภชนบ าบดั 
รายงานตดิตามการใหโ้ภชนบ าบดั และ 
รายงานการวางแผนคนไขก้ลบับา้น  
(3 ราย) 

   เริม่ด าเนินงาน 
สง่ทุกวนัที ่15 
ของเดอืนถดัไป 

สง่ 
รายงาน 
เดอืน 
ก.ย. 

สง่ 
รายงาน 
เดอืน 
ต.ค. 

สง่ 
รายงาน 
เดอืน 
พ.ย. 

สง่ 
รายงาน 
เดอืน 
ธ.ค. 

สง่ 
รายงาน 
เดอืน 
ม.ค. 

  

4. ผูส้มคัรท ารายงานและสง่กรณีศกึษา 
(1 case) 

        ภายใน
วนัที ่

15ก.พ. 

  

5. การประกวดกรณีศกึษา (3 รางวลั)          คณะ 
กรรมการ
ตดัสนิ 

 

6. การเสนอผลงาน            

 

ผู้ประสานงาน 

คณุสงัวาล ศิริมงัคลากลุ โทรศพัท์ 086-609-5680 

คณุดวงสมร สยูะศนุานนท์ โทรศพัท์ 083-187-3734 

คณุกหุลาบ แสงจงเจริญ โทรศพัท์ 086-830-9447 

ส านกังานสมาคมนกัก าหนดอาหารแหง่ประเทศไทย:โทรศพัท์/โทรสาร 02-939-7782, 080-338-7443 

E-Mail:thaidietetics@gmail.com 
 

 

 

 

 

 


