
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
ก าหนดให้สาขาการก าหนดอาหารเปน็สาขาการประกอบโรคศิลปะ 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๐  มิถนุายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
เป็นปทีี่  ๕  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้สาขาการก าหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และ 

มาตรา  ๕  (๘)  มาตรา  ๑๔  (๘)  มาตรา  ๑๙  และมาตรา  ๓๓  (๘)  แห่งพระราชบญัญตัิการประกอบ

โรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  (ฉบับที่  ๔)   

พ.ศ.  ๒๕๕๖  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาก าหนดให้สาขาการก าหนด

อาหารเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๔๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๖๓



มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 

“การก าหนดอาหาร”  หมายความว่า  การกระท าหรือมุ่งหมายจะกระท าต่อมนุษย์เกี่ยวกับ 

การวินิจฉัยปัญหาโภชนาการโดยประเมินภาวะโภชนาการของผู้ป่วย  วิเคราะห์และวางแผนการให้  

โภชนบ าบัด  การให้ค าปรึกษา  ติดตาม  ประเมินผล  ส่งเสริม  และฟ้ืนฟูภาวะโภชนาการ  และ 

การดัดแปลงอาหารเฉพาะโรคให้เป็นไปตามแผนการรักษาเพ่ือให้เหมาะสมกับโรคและภาวะโภชนาการ  

ทั้งนี้  ไม่หมายความรวมถึงการปรุงและการประกอบอาหารส าหรับการให้บริการผู้ป่วยตามปกติ  

ในสถานพยาบาล 

มาตรา ๔ ให้สาขาการก าหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะตามมาตรา  ๕  (๘)  

แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 

การประกอบโรคศิลปะ  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการก าหนดอาหาร  ประกอบด้วย 

(๑) กรรมการวิชาชีพซึ่งเป็นผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ผู้แทนกรมการแพทย์  

ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  และผู้แทนกรมอนามัย  แห่งละหนึ่งคน 

(๒) กรรมการวิชาชีพซึ่งเป็นคณบดีคณะโภชนาการและการก าหนดอาหารหรือหัวหน้า

หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  หรือหัวหน้าภาควิชา  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ผลิต

บัณฑิตสาขาการก าหนดอาหาร  ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่จัดตั้งขึ้น

ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  แห่งละหนึ่งคน  ถ้ามีมากกว่าสามคน  ให้เลือกกันเอง 

ให้เหลือสามคน 

(๓) กรรมการวิชาชีพซึ่งรัฐมนตรีแตง่ตั้งจากผู้ทรงคณุวุฒิจ านวนสามคน  ซึ่งในจ านวนนี้จะต้อง

เป็นผู้แทนสมาคมหรือผู้แทนมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดอาหารในประเทศไทยอย่างน้อยหนึ่งคน 

(๔) กรรมการวิชาชีพซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการก าหนดอาหาร  

มีจ านวนเท่ากับจ านวนกรรมการวิชาชีพใน  (๑)  (๒)  และ  (๓)  รวมกันในขณะเลือกตั้งแต่ละคราว 

ให้ผู้อ านวยการส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะเป็นกรรมการและเลขานุการ 

ในกรณีกรรมการวิชาชีพตาม  (๒)  มีไม่ถึงสามคน  ให้ถือว่าคณะกรรมการวิชาชีพสาขา 

การก าหนดอาหารมีองค์ประกอบเท่าที่มีอยู่ 

้หนา   ๔๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๔๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๖๓



มาตรา ๖ กรรมการวิชาชีพตามมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  (๔)  ต้องเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ

สาขาการก าหนดอาหารและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ 

โรคศิลปะ 

(๒) เป็นบุคคลล้มละลาย 

มาตรา ๗ กรรมการวิชาชีพตามมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  (๒)  (๓)  และ  (๔)  มีวาระ 

การด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี  ผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับเลือก  แต่งตั้ง  หรือเลือกตั้งใหม่อีกได้  

แล้วแต่กรณี  แต่จะด ารงต าแหน่งเกินกว่าสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 

ในกรณีกรรมการวิชาชีพตามมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  (๒)  (๓)  หรือ  (๔) พ้นจากต าแหน่ง 

ก่อนครบวาระ  ให้ เลือก  แต่งตั้ ง   หรือเลือกตั้ งผู้ซึ่ งมีคุณสมบัติ เช่นเดียวกัน   แล้วแต่กรณี    

เพ่ือด ารงต าแหน่งแทน  และให้ผู้ได้รับเลือก  แต่งตั้ง  หรือเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างนั้นอยู่ในต าแหน่ง

เท่ากับวาระที่เหลืออยู่  เว้นแต่วาระของกรรมการวิชาชีพนั้นจะเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน   

จะไม่ด าเนินการเลือก  แต่งตั้ง  หรือเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวแทนก็ได้  และให้คณะกรรมการวิชาชีพ

สาขาการก าหนดอาหารประกอบด้วยกรรมการวิชาชีพเท่าที่มีอยู่ 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึง่  หากยังมิได้เลือก  แต่งตั้ง  หรือเลือกตั้งกรรมการวชิาชพี

ตามมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  ขึ้นใหม่  ให้กรรมการวิชาชีพดังกล่าวซึ่งพ้นจากต าแหน่ง

ตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการวิชาชีพซึ่งได้รับเลือก  แต่งตั้ง   

หรือเลือกตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๘ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการวิชาชีพตามมาตรา  ๕   

วรรคหนึ่ง  (๒)  (๓)  และ  (๔)  พ้นจากต าแหน่ง  เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) รัฐมนตรี ให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่   มีความประพฤติ เสื่ อมเสีย  หรือ 

หย่อนความสามารถ  ส าหรับกรรมการวิชาชีพซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  (๓) 

้หนา   ๔๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๔๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๖๓



(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๖  ส าหรับกรรมการวิชาชีพซึ่งได้รับ

เลือกตั้งตามมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  (๔) 

มาตรา ๙ ภายในสามสิบวันนับจากวันเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพตามมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  (๔)  

ให้คณะกรรมการวิชาชีพเลือกกรรมการวิชาชีพเป็นประธานกรรมการวิชาชีพและรองประธานกรรมการ

วิชาชีพต าแหน่งละหนึ่งคน 

การเลือก  การแต่งตั้ง  และการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพตามมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  (๒)  (๓)  

และ  (๔)  และการเลือกกรรมการวิชาชีพให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการวิชาชีพและรองประธาน

กรรมการวิชาชีพ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 

มาตรา ๑๐ หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการก าหนดอาหาร  ให้เป็นไป

ตามมาตรา  ๒๓  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

มาตรา ๑๑ การด าเนินการของคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการก าหนดอาหาร  ให้เป็นไป 

ตามหมวด  ๓  การด าเนินการของคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะและคณะกรรมการวิชาชีพ   

แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

มาตรา ๑๒ ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการก าหนดอาหาร  

ต้องมีความรู้ในวิชาชีพคือเป็นผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการก าหนด

อาหารจากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการก าหนดอาหารรับรอง  และต้องสอบผ่าน

ความรู้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการก าหนดอาหารก าหนด 

ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย  นอกจากต้องมีคุณสมบัติ  

ตามวรรคหนึ่งแล้ว  ต้องได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการก าหนดอาหารจากประเทศ  

ที่ส าเร็จการศึกษาด้วย 

มาตรา ๑๓ ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการก าหนดอาหารซึ่งได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตร

เทียบเท่าปริญญาสาขาการก าหนดอาหารอยู่ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  ประกอบโรคศิลปะ

โดยอาศัยศาสตร์การก าหนดอาหารต่อไปได้  แต่ต้องยื่นค าขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น  

ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการก าหนดอาหารภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ 

ใช้บังคับ 

้หนา   ๔๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๔๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๖๓



ในกรณีผู้ปฏิบัติงานด้านการก าหนดอาหารซึ่งได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่า

ปริญญาที่ศึกษากระบวนวิชาการก าหนดอาหารอยู่ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ ใช้บังคับจาก

สถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการก าหนดอาหารรับรอง  และปฏิบัติงานด้านการก าหนด

อาหารในสถานพยาบาลหรือองค์กรใดที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการก าหนดอาหารรับรอง  ให้มีสิทธิ

ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนญุาตเปน็ผู้ประกอบโรคศลิปะสาขาการก าหนดอาหาร  โดยต้องผ่านการอบรม

และทดสอบความรู้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการก าหนดอาหาร

ก าหนด  ทั้งนี้  ให้ยื่นค าขอภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  และเมื่อ  

ได้ยื่นค าขอแล้วให้ประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์การก าหนดอาหารต่อไปได้  จนกว่าจะได้รับแจ้ง  

ให้ทราบถึงการไม่รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาต 

มาตรา ๑๔ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการก าหนดอาหารประกอบด้วย

กรรมการวิชาชีพตามมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  (๑)  (๒)  และ  (๓)  และให้ผู้อ านวยการส านักสถานพยาบาล

และการประกอบโรคศิลปะเป็นกรรมการและเลขานุการ  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขา  

การก าหนดอาหารตามพระราชกฤษฎีกานี้ไปพลางก่อน  จนกว่าจะมีการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ 

ตามมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  (๔)  ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี

  

้หนา   ๔๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๔๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๖๓



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้   คือ  โดยที่มาตรา  ๕  (๘)  มาตรา  ๑๔  (๘)  
มาตรา  ๑๙  และมาตรา  ๓๓  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ก าหนดให้การประกอบ 
โรคศิลปะในสาขาอ่ืนที่เพ่ิมขึ้นต้องก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  และเนื่องจากสาขาการก าหนดอาหาร  
เป็นสาขาวิชาชีพหนึ่งที่เกี่ยวกับการกระท าต่อมนุษย์หรือมุ่งหมายจะกระท าต่อมนุษย์เกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหา
โภชนาการโดยประเมินภาวะโภชนาการของผู้ป่วย  วิเคราะห์และวางแผนการให้โภชนบ าบัด  การให้ค าปรึกษา  
ติดตาม  ประเมินผล  ส่งเสริม  และฟ้ืนฟูภาวะโภชนาการ  และการดัดแปลงอาหารเฉพาะโรคให้เป็นไป 
ตามแผนการรักษาเพ่ือให้เหมาะสมกับโรคและภาวะโภชนาการ  สมควรก าหนดให้สาขาการก าหนดอาหาร 
เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ  เพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนที่รับการบริการจากผู้ที่ประกอบวิชาชีพเฉพาะด้าน  
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
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