
 

ประกาศรายช่ือผูไ้ด้รบัทุน  
“พฒันาองคค์วามรู้ การดแูลด้านโภชนบ าบดัแก่ผูป่้วยผูใ้หญ่ท่ีเข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาล”  

ประจ าปี 2564 – 2565 มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
 

ล าดบั ทีมโภชนบ าบดั โรงพยาบาล/สถาบนั จงัหวดั ผูด้แูลโครงการ 
1 โรงพยาบาลกรงุเทพ  กรงุเทพมหานคร คุณวรีวรรณ เตชะเกรยีงไกร 
2 โรงพยาบาลขอนแก่น  ขอนแก่น คุณธญัลกัษณ์ โมราษฎร ์ 
3 โรงพยาบาลคลองหอยโขง่  สงขลา คุณอรสา สะแหละ 
4 โรงพยาบาลจฬุาภรณ์  กรงุเทพมหานคร คุณเพยีงพศิ  กมลผนั 
5 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์  กรงุเทพมหานคร คุณกมลชนก เมตตา 
6 โรงพยาบาลเจา้คุณไพบลูย ์ กาญจนบุร ี คุณภาณศิา สกุลเวยีงกาญจน์ 
7 โรงพยาบาลเจา้พระยายมราช  สุพรรณบุร ี คุณอารนีา เดีย่วทพิยส์ุคนธ ์ 
8 โรงพยาบาลชลบุร ี ชลบุร ี คุณรนิดา ซาเฮาะ 
9 โรงพยาบาลต ารวจ  กรงุเทพมหานคร พ.ต.ท.หญงิ อรญัญา พรหมครี ี
10 โรงพยาบาลเทพธารนิทร ์ กรงุเทพมหานคร คุณเกวลนิ วฒันะวริณุ 
11 โรงพยาบาลนครพงิค ์ เชยีงใหม่ คุณชติาภา ศรเีขยีว 
12 โรงพยาบาลบางกระทุ่ม  พษิณุโลก คุณศกัดิส์ทิธิ ์ทาแกว้ 
13 โรงพยาบาลบุรรีมัย ์ บุรรีมัย ์ คุณศรกีลัญา เรอืงเกษม    
14 โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้  นนทบุร ี คุณรุง่อรณุ เสอืสมงิ 
15 โรงพยาบาลพลพยหุเสนา  กาญจนบุร ี คุณนิพนธ ์สุขสาระพนัธ ์
16 โรงพยาบาลพจิติร  พจิติร คุณปวรวรรณ  โชตยะกุล 
17 โรงพยาบาลพุนพนิ  สุราษฎรธ์านี คุณยวุด ีบุญผล 
18 โรงพยาบาลแพร ่ แพร่ คุณทศัน์วรรณ พวยฟุ้ง 
19 โรงพยาบาลภเูขยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ ชยัภูม ิ คุณสุภาวด ีเกดิสมบูรณ์  
20 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา นครราชสมีา คุณหนึ่งฤทยั วฒันาธาดาสุข 
21 โรงพยาบาลมะการกัษ์  กาญจนบุร ี คุณปณติา เชยวจิติร ์
22 โรงพยาบาลมะเรง็สุราษฎรธ์านี  สุราษฎรธ์านี คุณอนุสรณ์ ทองใหญ่  
23 โรงพยาบาลแมส่อด  ตาก คุณณฐัฐศรณัฐ ์วงศเ์ตชะ  
24 โรงพยาบาลระแงะ  นราธวิาส คุณรฮูมาร ์เจะนิ 
25 โรงพยาบาลรามาธบิด ี กรงุเทพมหานคร คุณกนกนนัทน์ วทิยาเกษมสนัต์ 
26 โรงพยาบาลวชริะภเูกต็  ภเูกต็ คุณธนัยารศัมิ ์ประทุมสุวรรณ 
27 โรงพยาบาลวงัทอง  พษิณุโลก คุณรมติา ต๊ะเทยีน 



ล าดบั ทีมโภชนบ าบดั รพ./สถาบนั จงัหวดั ผูด้แูลโครงการ 
28 โรงพยาบาลวมิตุ  กรงุเทพมหานคร คุณอณัณ์ปณัณ์ จนัทะวนั 
29 โรงพยาบาลสงขลานครนิทร ์ สงขลา คุณปรางทพิย ์เกือ้เสง้ 
30 โรงพยาบาลสตกึ  บุรรีมัย ์ คุณยทุธนา พรหมอุ่น 
31 โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชเดชอุดม  อุบลราชธานี คุณพิจิตรา  จินดาวลัย์ 
32 โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชนครไทย  พษิณุโลก คุณรชัชนก ภบูวั 
33 โรงพยาบาลสมเดจ็พระสงัฆราชองคท์ี่19  กาญจนบุร ี คุณกนกพร วงษ์ยะลา 
34 โรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค ์ อุบลราชธานี คุณเกศกนก เอกชาตปิญัญา 
35 โรงพยาบาลสระบุร ี สระบุร ี คุณเสาวด ีอาญาเมอืง 
36 โรงพยาบาลสรินิธร ส านกัการแพทย ์ กรงุเทพมหานคร คุณยธุติา อรณุนิทร ์
37 โรงพยาบาลหนองจกิ  ปตัตานี คุณอามนีา หะยบีอืราเฮง 
38 โรงพยาบาลหนองหงส ์ บุรรีมัย ์ คุณภคมน สนิเทศ 
39 โรงพยาบาลอู่ทอง  สุพรรณบุร ี คุณปารชิาต รกัสุข 

หมายเหต ุ  

1. เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน สมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย จะจัดส่ง
แบบฟอรม์ใหท้มีโภชนบ าบดัทีไ่ดร้บัทุนผ่านทางอเีมลของผูด้แูลโครงการ  

2. ทีมโภชนบ าบดัที่ได้รบัทุนท าการคดักรองและประเมินภาวะโภชนาการในผู้ป่วยผู้ใหญ่    
โดยใช้แบบประเมนิ NAF/NT2013 หรอือื่นๆ และรายงานผลภาวะโภชนาการ (จ านวน
ผู้ป่วยที่มคีวามเสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการ ต ่า ปานกลาง และ สูง) ของผู้ป่วย พรอ้มทัง้
บนัทกึข้อมูลแผนการให้โภชนบ าบดั อย่างน้อย 20 รายต่อเดอืน รายงานติดตามการให้         
โภชนบ าบัด และรายงานการวางแผนคนไข้กลับบ้าน  อย่างน้อย 3 รายต่อเดือน               
เป็นระยะเวลา 5 เดอืน ตัง้แต่เดอืนกนัยายน 2564 – มกราคม 2565 โดยส่งรายงานผลมายงั
สมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย E-mail:thaidietetics@gmail.com ภายในวนัที่ 
15 ของเดอืนถดัไป ทัง้นี้ต้องรายงานผลให้ครบ 5 เดอืน จงึจะได้รบัทุนสนับสนุนจ านวน 
13,500 บาท 

3. ทีมโภชนบ ำบัด คัดเลือกกรณีศึกษำจ ำนวน 1 รำย เพื่อส่งเข้ำร่วมประกวดกำรดูแล         
ภำวะทุพโภชนำกำรในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เขำ้รบักำรรกัษำในโรงพยำบำล โดยส่งมำยงัสมำคม                
นักก ำหนดอำหำรแห่งประเทศไทย ภำยในวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2565 ทัง้นี้ทุกทีมที่ส่ง
กรณีศึกษำจะได้ร ับทุนสนับสนุน จ ำนวน 5,000 บำท และทีมโภชนบ ำบัดที่ได้ร ับ             
กำรคดัเลอืกประกวดกรณศีกึษำฯ จะไดร้บัเงนิรำงวลัดงัต่อไปนี้  

 รำงวลัที ่1 จ ำนวน  20,000 บำท 

 รำงวลัที ่2 จ ำนวน  15,000 บำท 

 รำงวลัที ่3 จ ำนวน  10,000 บำท  
ทัง้นี้จะประกำศผลรำงวลัใหท้รำบภำยในเดอืน เมษำยน 2565 


