
 

 

    

 

การประชุมวิชาการสมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทยประจ าปี 2564 
เรื่อง“วิชาชีพนักก าหนดอาหารกับความย่ังยืนของอาหาร โภชนาการและสุขภาพ 

                  Dietetic Professional and Sustainable Food, Diet and Health 
วันที่  13-15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี 
(Hybrid Meeting Platform) 

07.30-08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30-09.15 น. พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ  

Sustainablity of food and nutrition for good health and well-being: roles 
of dietetic professional อาหารและโภชนาการที่ย่ังยืนเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่
ที่ดี: บทบาทของนักก าหนดอาหาร 

 โดย  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์  
  อดีตผู้อ านวยการฝ่ายอาหารและโภชนาการ องค์การอาหารและเกษตร 
  แห่งสหประชาชาติ และสมาชิกวุฒิสภา 
09.15-10.00 น.  พิธีมอบทุน TDA Research Award, TDA Junior Research Award,              
  TDA Soybean Study Award, TDA Soymilk Study Award,  
  TDA Quest-Yamamoto Award 
  การมอบเกียรติบัตรแก่โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินงานโภชนาการในโรงพยาบาล 
10.00-10.30 น. อาหารว่าง/เยี่ยมชมโปสเตอร์และนิทรรศการ 
10.30-12.00 น. Symposium 1: Build dietetic communication networks to promote a  
        healthy sustainable food system 

 - Integrated sustainability between food services and nutrition care  
     process in hospital    
 โดย Dr Su Lin Lim 
  Dietetics Department, National University Hospital, Singapore  
   - Promotion of healthy and sustainable diet-related practices for clients 

with NCDs 
  โดย พันโท หญิง ดร. กรกต วีรเธียร  ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   
 - Develop recipes for better health, support community and  
   sustainability 
   โดย คุณภัคจิรา  เบญญาปัญญาและทีมโภชนาการ  
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
    ด ำเนินรำยกำรโดย ผศ.ดร.ชนิดำ ปโชติกำร สมำคมนักก ำหนดอำหำรแห่งประเทศไทย 
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12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน 
13.00-13.45 น. Industry Symposium 1/บริษัท ไทยโอซูก้า จ ากัด (ไตวาย ไม่ตายไว) 
 - รู้กินไว้ ไตเสื่อมช้า  
        โดย       พอ. (พิเศษ) นพ.อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์ รพ.พระมงกุฎเกล้า  
 - ล้างไต! กินได้ชีวิตดี  
        โดย      ผศ.ดร. ชนิดา ปโชติการ สมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย 
13.45-15.00 น.  Symposium 2: Food Service Management Toward Sustainable Environment   
                                              การจัดบริการอาหารสู่สิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน  

 - Environmental sustainability in the food service 
   โดย รศ.ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ   สมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย 

 - Quality of Hospital Meals and Environmental Impact  
   โดย ผศ.อุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล  มหาวิทยาลัยบูรพา 
- Outsourcing food service and environmental sustainability 
       โดย คุณสราวุธ ตันติประสุต  Corporate & Healthcare Services,  
     Thailand 
    ด ำเนินกำรอภิปรำยโดย คุณสมศรี เตชะวรกุล   
                                              สมำคมนักก ำหนดอำหำรแห่งประเทศไทย 

15.00-15.30 น. อาหารว่าง/เยี่ยมชมโปสเตอร์และนิทรรศการ 
15.30-17.00 น. Symposium 3: Technology assisted nutrition care process 
 - Food image recognition in NCD management 
  โดย รศ.ดร.สุวิมล ทรัพย์วโรบล  คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  รศ.ดร.ธนารัตน์ ชลิดาพงศ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 - AI Technology for Carbohydrate Counting 
   โดย คุณภวินท์พล โชติวรรณวิรัช  
 - EATWELL Teledietetic Platform– Sharing Story 
   โดย คุณดิษยชัย ไพรรุ่งเรือง 
 - Tech Software & Tools- to Monitor Patient Diet      
 โดย อ.วรัญญา  เตชะสุขถาวร   คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
    ด ำเนินกำรอภิปรำยโดย อ.วรัญญำ เตชะสุขถำวร  
                               คณะสหเวชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

08.30-09.45 น. Symposium 4: Sustainability of the dietetic profession  
                                            ความย่ังยืนของวิชาชีพนักก าหนด 

  - กฎหมายพระราชบัญญัติวิชาชีพนักก าหนดอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
   โดย   ผู้แทนจากกรมสนับสนุนสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. 

  - มาตรฐานการปฏิบัติงาน จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักก าหนดอาหารวิชาชีพ  
   โดย ผศ.ดร. สุนาฏ เตชางาม    สมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย 
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- ระบบการศึกษาด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร  
   โดย ผศ.ดร. ชนิดา ปโชติการ    สมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย 
 ด ำเนินกำรอภิปรำยโดย ผศ.ดร. สุนำฏ เตชำงำม  สมำคมนักก ำหนดอำหำรแห่งประเทศไทย 
09.45-10.30 น. Industry Symposium 2/บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จ ากัด 
 - Role of Enteral nutrition with Probiotic during COVID-19 pandemic 
 โดย  ผศ.นพ.สรวิเชษฐ์ รัตนชัยวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
10.30-11.00 น. อาหารว่าง/เยี่ยมชมโปสเตอร์และนิทรรศการ 
11.00-12.00 น. Symposium 5: Genomics, precesion medicine and dietetic practice  
 - Genomics and precesion medicine in Thailand 
 โดย ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร  
                               หัวหน้าศูนย์วิจัยการแพทย์แม่นย า คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  
 - Nutrigenetics through personalized diets 
   โดย อ. ปรารถนา ตปนีย์  สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
    ด ำเนินกำรอภิปรำยโดย รศ. ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ   
            สถำบันโภชนำกำร มหำวิทยำลัยมหิดล 
12.00-12.45 น. Industry Symposium 3/บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด 

 - Your Patients Strength Matters: The Role of Nutrition in Enhanced 
Recovery 

 โดย  ผศ.พญ. ศานิต วิชานศวกุล   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
              ผศ.ดร. ชนิดา ปโชติการ    สมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย       
12.45-13.45 น. อาหารกลางวัน 
13.45-14.15 น. Industry Symposium 4/บริษัท กรีนสปอร์ต จ ากัด 
 - Role of Soy Protein & Imunity  
 โดย ผศ.ดร ฉัตรภา หัตถโกศล  
      ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
14.15-15.30 น. Symposium 6: The longevity diet: What to eat to live longer and  
        healthier  
 - Nutrients and the brain 
   โดย รศ.พญ.ประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 
 - How hormones have impact on anti-aging or longevity 
   โดย ผศ.นพ. พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ 
 - Dietary patterns and longevity  
   โดย คุณสมิทธิ โชติศรีลือชา   รพ. พระมงกุฏเกล้า 
 ด ำเนินกำรอภิปรำยโดย คุณศัลยำ คงสมบูรณ์เวช  
                                                     สมำคมนักก ำหนดอำหำรแห่งประเทศไทย 
15.30-16.00 ประชุมใหญ่สามัญ สมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย 
 โดย คณะกรรมการสมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทยฯ วาระ 2562-2564 
16.00-16.30 อาหารว่าง/เยี่ยมชมโปสเตอร์และนิทรรศการ 
 



 

 

    

 

08.30-9.45 น. Symposium 7: Research development and the sustainability of the Dietetic 
profession การพัฒนางานวิจัยกับความยั่งยืนของวิชาชีพนักก าหนดอาหาร 

 - Research guide in dietetic profession and clinical practice 
   โดย รศ. ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ  สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 - Research guide in dietetic community research /school nutrition  
 โดย คุณละออง สาลีพวง   รพ. กบินทรบ์ุรี 
 - Research guide in food development for dietetics 
   โดย ผศ. ดร.ณัฐิรา อ่อนน้อม  สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
    ด ำเนินกำรอภิปรำยโดย คุณภนิตำ  ผู้จัดกำรศูนย์โภชนำกำร โรงพยำบำลเทพธำรินทร์   
 9.45-10.15 น. อาหารว่าง/เยี่ยมชมโปสเตอร์และนิทรรศการ 
10.15-11.15 น. Symposium 8: Updated Clinical Practice Guidelines  
 - DM remission; MNT to reverse fatty beta cell  
   โดย อ.พญ. กุสุมา ไชยสูตร  คณะแพทยศาสตร์ รพ. ศิริราช 
   
 - Nutrition support in liver disease 
   โดย นพ. นริศร ลักขณานุรักษ์   รพ. จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
 ด ำเนินกำรอภิปรำยโดย คุณสมิทธิ โชติศรีลือชำ  รพ. พระมงกุฏเกล้ำ 
11.15-12.15 น. Symposium 9: Future food, healthy living and ecosystem 
 -  Future of Food & Sustainability 
 โดย คุณ สันติ อาภากาศ   BIO BUDDY & TASTEBUD LAB 
 -  Future Food Design, functional ingredients and experience Design 
 โดย เชฟโอ ตนัย พจอารีย์ และ บาริสต้าเต็ม วีรงค์สิทธิ์ บุรษหงศ์ TASTEBUD LAB 
       ด ำเนินกำรอภิปรำยโดย   สมำคมนักก ำหนดอำหำรแห่งประเทศไทย  
12.15-13.15 น. อาหารกลางวัน 
13.15-14.00 น. Industry Symposium 5/บริษัทU.S.Dairy Export Council (USDEC ) 
14.00-15.30 น. Symposium 10: Alternative diet therapy and sustainable health 
 -  Evidence-based practice in plant-based diet and cardiovascular health 
 โดย TBA   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

- Roles of Thai herb as therapeutic food 
  โดย ภญ. อาสาฬา เชาวน์เจริญ และ นายขวัญชัย ด าปิน   
        โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 

    ด ำเนินกำรอภิปรำยโดย   สมำคมนักก ำหนดอำหำรแห่งประเทศไทย 
15.30-16.00 น จับรางวัลและปิดการประชุม 
16.00-16.30 น. อาหารว่าง 
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หมายเหตุ  
 ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
 รายละเอียดอ่ืนๆ สมาคมฯ จะประกาศให้ท่านทราบอีกครั้ง ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้

ที่เว็บไซต์ www.thaidietetics.org  / Facebook: Thai Dietetic Association 
 

 
 
 

http://www.thaidietetics.org/

