โครงการประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยประจำปี 2565
“เส้นทางนักกำหนดอาหารมืออาชีพ”
The Pathway to Becoming a Professional Dietitian
วันที่ 29-31 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ณ Richmond Grand Ballroom ชั้น 6 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี
รูปแบบ Hybrid Meeting Platform
………………………………………………….
หลักการและเหตุผล
กว่าจะเป็ น “นั กกำหนดอาหารวิช าชี พ ” อย่ างในวัน นี้ ต้อ งผ่ านเรื่องราวและอุป สรรคมากมาย
หากเปรียบเทียบกับการเดินทางคงเป็นการเดินทางที่ใช้เวลายาวนาน และระยะทางไกลกว่าจะถึงจุดหมาย
ต้องใช้ทั้งแรงกาย แรงใจของนักกำหนดอาหารวิชาชีพจากรุ่นก่อตั้งจนกระทั่งถึงรุ่นปัจจุบัน โดยเส้นทางสายนี้
เริ่มต้นขึ้นจาก ผศ.รัศมี คันธเสวี รวบรวมกลุ่มผู้ที่ทำงานด้านโภชนาการ โภชนบำบัด ตลอดจนผู้สนใจ ก่อตั้ง
เป็นชมรมนักกำหนดอาหาร เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2517 โดยท่านไดรับเลือกเป็นประธานชมรมฯ เป็น
คนแรก และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก ศ.นพ.อารี วัลยะเสวี คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี ในขณะนั้น รวมทั้งได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่ของงานอาหารและโภชนาการเป็นสำนั กงานของชมรม
ฯ และผู้มีส่วนร่วมสำคัญที่ให้การสนับสนุนการก่อตั้งและเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมฯ คือ ศ.นพ.วิชัย ตันไพจิตร
และ ศ.นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิริน ทร์ ชมรมนักกำหนดอาหารในขณะนั้นได้ดำเนินการจัดอบรมและเผยแพร่
ความรู้ ด้านโภชนาการ และโภชนบำบัด ให้กับนักโภชนาการและผู้ที่ปฏิบัติด้านโภชนาการ มาโดยตลอด โดย
มีประธานชมรมฯ ท่านแรกๆ ได้แก่ อาจารย์ละมัย เกิดแสง อาจารย์ปิ่นประภา วิชัยดิษฐ์ อาจารย์ผ่องศรี
มั งคละคี รี รศ.ชวลิ ต รั ต นกุ ล รศ.วลั ย อิ น ทรัม พรรย์ และอาจารย์ รุจิ รา สั ม มะสุ ต เมื่ อ วั น ที่ 18 มี น าคม
พ.ศ.2548 ชมรมนั ก กำหนดอาหาร ได้ เปลี่ ย นสถานะเป็ น สมาคมนั ก กำหนดอาหาร และเป็ น สมาคม
นักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2551 โดย ผศ.ดร.สุนาฎ เตชางาม ได้รับเลือก
เป็ น นายกสมาคมฯ คนแรก และ ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ เป็น นายกสมาคมฯ คนปัจจุบัน และได้รับการ
สนั บ สนุ น จากอาจารย์ อี กหลายท่ าน อาทิ เช่ น ศ.เกี ยรติ คุ ณ นพ.เทพ หิ มะทองคำ จนกระทั่ งในวัน ที่ 20
มิถุนายน 2563 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ ให้ ตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ ส าขาการกำหนดอาหารเป็น สาขา
การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า ความมุ่งมั่นตั้งใจดำเนินการเผยแพร่ความรู้ด้าน
โภชนาการ และโภชนบำบัดสู่สังคมไทย ทั้งในเชิงป้องกันและรักษาโรค กว่าครึ่งศตวรรษ เป็นที่ประจักษ์จน

ได้รับการอนุมัติให้การกำหนดอาหารเป็นหนึ่งในสหสาชาวิชาชีพการประกอบโรคศิลปะ
“นักกำหนดอาหารวิชาชีพ” เป็นวิชาชีพที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะต้องอาศัยทั้งศาสตร์
และศิ ล ป์ ในการปฏิบั ติ งานเพื่ อ สร้ างสุ ขภาพดี ให้ เกิด ขึ้น กับ ประชาชนไทย โดยการเป็ น นั ก กำหนดอาหาร
มืออาชีพนั้ น จะต้องเป็น ผู้ ที่มีสมรรถนะการทำงานทั้งด้านโภชนบริการ และด้านโภชนบำบัด ซึ่งสมาพันธ์
สมาคมการกำหนดอาหารระหว่างประเทศ (The International Confederation of Dietetic Associations;
ICDA) ได้กำหนดมาตรฐานสมรรถนะเบื้องต้น สำหรับผู้ที่จะเข้าสู่วิชาชีพนัก กำหนดอาหาร และกรอบในการ
พัฒ นาวิชาชีพ อย่ างต่อเนื่ องตลอดชีวิตการทำงาน ต้ องประกอบด้ วยสมรรถนะด้านกระบวนการดูแลด้าน
อาหาร/โภชนาการ/โภชนบำบั ด และการกำหนดอาหาร, การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ แ ละ
การประยุ กต์ใช้การวิจั ย, การประกัน คุณ ภาพของการปฏิบัติงาน, การสื่ อสาร การสร้างความสั มพันธ์และ
ความร่วมมือระหว่างผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง และการบูรณาการความรู้ที่จำเป็นสำหรับนักกำหนดอาหาร
วิชาชีพ เพื่อให้ผู้ที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลได้รับอาหาร และคำแนะนำด้านโภชนาการ โภชนบำบัด
และการกำหนดอาหาร ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับโรคที่เป็น และเป็นไปตามแผนการรักษาของแพทย์
สำหรับการประชุมวิชาการครั้งนี้ สมาคมฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการเสริมสมรรถนะการทำงานด้าน
ต่าง ๆ ของนักกำหนดอาหารวิชาชีพ รวมทั้งยังมีการนำเสนอองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติด้านโภชนาการ
และ โภชนบำบัดที่ทันสมัย เพื่อให้นำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานในฐานะวิชาชีพนักกำหนดอาหารได้อย่ าง
มีประสิทธิภาพ ดังนั้น สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพด้านโภชนาการและ
การกำหนดอาหาร มีเครือข่ายเกือบทุกจังหวัดในประเทศ มีศักยภาพเป็นจุดศูนย์กลางการสร้างมาตรฐานของ
งานโภชนาการ โภชนบำบัด และการกำหนดอาหาร รวมทั้ง เผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมต่างๆ ประสาน
ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายนักกำหนดอาหารวิชาชีพ และสหสาขาวิชาชีพในการพัฒนาศักยภาพ สนับสนุน
เครือข่ายในการสร้างและเผยแพร่ องค์ความรู้เรื่อ งอาหารบำบั ดโรค และอาหารป้ องกันโรคต่างๆ รวมทั้ ง
ภาคเอกชนและกลุ่มธุรกิจอาหารสุขภาพ อาหารทางการแพทย์ได้อย่างครอบคลุม เพื่อ มีส่วนช่วยส่งเสริมให้
นักกำหนดอาหารก้าวสู่นั กกำหนดอาหารมืออาชีพอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น สมาคมฯ จึงได้จัดให้ มีการประชุม
วิช าการประจำปี พ.ศ. 2565 เป็ น ครั้งที่ 42 ในหั ว ข้อ เรื่อ ง “เส้น ทางนั กกำหนดอาหารมื ออาชี พ ” The
Pathway to Becoming a Professional Dietitian
วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้ผู้เข้าประชุมและสมาชิกในเครือข่าย
1. ได้เสริมสร้างสมรรถนะการทำงานด้านต่าง ๆ ของนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
2. ได้นำมาตรฐานงานโภชนาการทั้งในการป้องกัน ฟื้นฟู และรักษาโรคไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและทันสมัย
3. ได้รับความรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมอาหารสุขภาพ และอาหารทางการแพทย์ที่ทันสมัย
4. เข้าใจการบริหารจัดการอาหารในบริบทต่างๆ
5. มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ต่างๆ ในสหสาขาวิชาชีพ

หัวข้อการประชุมวิชาการ
ประกอบด้วยการนำเสนอสาระสำคัญต่างๆ ดังนี้
Competency Standards for Dietitian
What Personality Traits make Dietitians Unique?
Nutrition Diagnosis: Why it is important? And how to Document It Appropriately?
MNT: Together with the Patient
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
Food Fact Database and Diet Quality indexes
การบริการอาหารมาตรฐานในโรงพยาบาล
Future food, healthy living and ecosystem
Updated Clinical/Dietary Practice Guidelines
Career progression of dietitians
การนำเสนอผลงานวิชาการ
วิ ธี ก ารประชุ ม วิ ช าการ การบรรยาย การอภิ ป ราย และการประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก าร โดยจั ด ในรู ป แบบ
Hybrid Meeting ภายใต้มาตรการรับรองความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวด
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของจังหวัดนนทบุรี (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1698/2565 ลงวันที่ 24
มิ.ย. 65)
1. สถานที่จัดงานประชุมครั้งนี้ คือ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวอนชั่น โฮเทล จังหวัด
นนทบุ รี ซึ่งได้ ป ฏิบัติตามมาตรการป้ องกันสำหรับองค์กร (COVID - Free Setting) และผ่านมาตรฐานการ
รับรองความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ตามข้อกำหนดของโครงการ Amazing Thailand Safety & Health
Administration (SHA) ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับกระทรวง สาธารณสุข และการ ท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้น เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ให้สอดคล้องกับวิถีปกติใหม่
(New normal) ลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโควิด-19
2. มาตรการเฝ้าระวังแบบบูรณาการเพื่อ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(โควิด-19) สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม แบบ Onsite และเจ้าหน้าที่ส่วนต่าง ๆ ที่มิใช่ผู้เข้าร่วมประชุม
ดังต่อไปนี้
2.1 ปฏิบั ติตามมาตรการป้องกันโรคส่ วนบุคคล D-M-H-T-T-A และให้ใส่ห น้ากากอนามัย
ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่จัดประชุม เนื่องจากเป็นมีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก
2.2 ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคแบบ Universal prevention
2.3 เมื่อมีอาการเข้าเกณฑ์เป็นผู้สงสัยว่าติดเชื้อโควิด-19 ให้รีบตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK
หากพบว่าติดเชื้อให้รีบเข้าสู่ระบบการรักษาในทันที

2.4 ต้องแสดงเอกสารยืนยัน ว่าได้รับวัคซีนครบ อย่างน้อย 3 เข็ม ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ก่อน
การประชุม
2.5 ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโควิด-19 ในช่วง 7 วันก่อนการประชุม เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก
จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจหอบเหนื่อย หรือหายใจ ลำบาก เดินทางไปในพื้นที่ ที่มีการรวมตัวของกลุ่ม
คนจำนวนมาก /ที่มีการระบาดของโควิด -19 หรือเป็นผู้สัมผั สใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด -19 ขอความร่วมมือ
งดเข้าร่วมประชุม ณ ที่ตั้ง (On site) และงดเข้าพื้นที่จัดการประชุม หากท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแบบ
On site แล้ วพบอาการหรือมีความเสี่ ยงดังกล่ าวข้างต้น ทางสมาคมฯ ขอให้ ท่านเข้าร่วมประชุมผ่านทาง
Online โดยจะคืนส่วนต่างค่าลงทะเบียนให้
3. ทั้งนี้ หากสถานการณ์การระบาดโควิด -19 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น หรือมี การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
รัฐบาล และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี สมาคมฯ ขอปรับรูปแบบการประชุมครั้งนี้ ให้สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี

วิทยากร แพทย์ อาจารย์ นักกำหนดอาหารวิชาชีพ นักโภชนาการ โภชนากร และผู้ชำนาญการจากสหสาขา
วิชาชีพ
จำนวนผู้เข้าประชุม
จำนวน 600 คน

ประมาณ 1,000 คน ประกอบด้วย แบบ onsite จำนวน 400 คน และแบบ online

คุณสมบัติของผู้เข้าประชุม
1. นักกำหนดอาหารวิชาชีพ นักโภชนาการ โภชนากรที่ปฏิบัติงานด้านโภชนาการในโรงพยาบาล
2. อาจารย์ที่สอนด้านโภชนาการ โภชนบำบัด และการกำหนดอาหาร (Nutrition and Dietetics)
3. นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาด้านโภชนาการ โภชนบำบัด และการกำหนดอาหาร
ระยะเวลาใน การประชุมวิชาการ 29-31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 รวม 3 วัน
สถานที่จัดประชุมวิชาการ

โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี

ประโยชน์ที่ได้รับ เมื่อจบการประชุมวิชาการ ผู้เข้าประชุม
1. พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะการทำงานด้านต่าง ๆ ของนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
2. มีความรู้ความเข้าใจต่อแนวทางปฏิบัติเฉพาะโรคต่าง ๆ ที่ทันสมัย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในการให้โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค
3. สามารถนำนวัตกรรมอาหารสุขภาพ อาหารเฉพาะโรค อาหารทางการแพทย์ ไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน และเผยแพร่ทั้งในการป้องกันและรักษาโรคได้อย่างเป็นระบบ

4. มี แ นวทางมาตรฐานงานโภชนาการ ในการรั บ รองกระบวนการคุ ณ ภาพ Healthcare
Accreditation
5. มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการอาหารในบริบทต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. มีการประสานงาน ร่วมมือ ร่วมใจ ในการขยายเครือข่ายวิชาชีพนักกำหนดอาหาร
7. ได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม
ในการประกอบวิชาชีพ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

อัตราค่าลงทะเบียนแบบ Onsite
สถานะภาพ
กำหนดเวลา
สมาชิกสมาคมฯ
ภายในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565
วันที่ 16 – 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ
ภายในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565
วันที่ 16 – 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ค่าลงทะเบียน (บาท)
3,000
0
3,200
3,300
3,500

อัตราค่าลงทะเบียน แบบ Online
สถานะภาพ
กำหนดเวลา
ค่าลงทะเบียน (บาท)
สมาชิกสมาคมฯ
ภายในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565
800
วันที่ 16 – 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565
1,000
ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ
ภายในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565
1,000
วันที่ 16 – 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565
1,200
นิสิต นักศึกษา*
300
ภายในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565
500
วันที่ 16 – 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565
*หมายเหตุ นิสิต/นักศึกษา ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวนิสิต/นักศึกษาในการสมัครด้วย
ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจะได้รับ...
1. วารสารสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย รูปแบบ e-Book
(Download ได้ที่ www.tdaconference.org และ www.thaidietetics.org)
2. ประกาศนียบัตร (Download ได้ที่ www.tdaconference.org และ www.thaidietetics.org)
3. กระเป๋า 1 ใบ (เฉพาะผู้ลงทะเบียนแบบ Onsite)

การชำระค่าลงทะเบียน
โอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์เลขที่ 405-791942-4 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอเวนิว รัชโยธิน
ชื่อบัญชี สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
การลงทะเบียนจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยได้รับค่าลงทะเบียนพร้อมใบ
สมัครและสำเนาการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว โดยส่งไปที่
บริษัท วายด์บลู จำกัด
19/2 เอกมัย ซอย10, สุขุมวิท 63, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ, 10110
ผู้ประสานงาน
คุณชาณิสลักษณ์ วรรณป้าน
E-mail: thaidietetics.conference@gmail.com
Tel: 091 007 7508
หมดเขตรับสมัคร ทั้งแบบ Onsite และ Online ในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565
งดรับการลงทะเบียนและชำระเงินในวันประชุม
Download ข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียนได้ที่ www.tdaconference.org
โรงแรมและที่พัก
โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี
ฝ่ายขายโรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์
โทรศัพท์ 02-8318815, 02-8318818
โทรสาร 02-8318866 กรณีโทรตรวจสอบเรื่องการส่งโทรสาร 02-8318818
E-mail: gov@richmondhotelgroup.com
ราคาห้องพัก
ราชการ: ห้องพักเดี่ยว 1,400 บาท รวมอาหารเช้า ห้องพักคู่ 1,600 บาท รวมอาหารเช้า
เตียงเสริม 1,000 บาท/ห้อง
*กรณีจองห้องพักหลังจาก 19 ส.ค. 65 โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ปรับอัตราค่าห้องพักเป็น
ห้องพักเดี่ยว/ห้องพักคู่ 1,900 บาท
บริษัทเอกชน: ห้องพักเดี่ยว 1,800 บาท รวมอาหารเช้า ห้องพักคู่ 2,000 บาท รวมอาหารเช้า
เตียงเสริม 1,000 บาท/ห้อง
*กรณีจองห้องพักหลังจาก 19 ส.ค. 65 โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ปรับอัตราค่าห้องพักเป็น
ห้องพักเดี่ยว/ห้องพักคู่ 2,500 บาท

ภายในวันที่ 19 ส.ค. 65 หรือจนกว่าห้องพักเต็ม หากลงทะเบียนหลังกำหนดตามที่แจ้งไว้ และห้องจองเต็ม
แล้วท่านอาจไม่ได้ราคาห้องดังกล่าว
- ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเข้าพัก กรุณาแจ้งกับทางโรงแรมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนเข้าพักและ
ให้ขึ้นกับห้องพักว่าง ณ ขณะนั้น
- Check in ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป, Check out ไม่เกินเวลา 12.00 น.
- ในกรณีห้องพักเต็มทางโรงแรมจะแนะนำโรงแรมข้างเคียงให้อีกครั้ง
- เช็คประเภทห้องว่างและสำรองห้องพักได้ที่ ฝ่ายขายโรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์
หมายเหตุ หากสถานการณ์การระบาดโควิด -19 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล
และคณะกรรมการโรคติด ต่อจั งหวัดนนทบุรี สมาคมฯ ขอปรับรูปแบบการประชุมครั้งนี้ ให้ ส อดคล้ องกั บ
นโยบายของรัฐบาล และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี

