
โดย สมาคมผูใหอาหารทางหลอดเลือดดํา 

และทางเดินอาหารแหงประเทศไทย  

รวมกับสภาการพยาบาล 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“พยาบาลโภชนบําบัด” ครั้งที่ 5 

วันที่ 5-9 มีนาคม 2561 ณ หองประชุมอโนมา ช้ัน 3 

โรงแรม อโนมา แกรนด กรุงเทพฯ    

รับจํานวนจํากัด 

เพียง 60 คน เทานั้น! 

วิชาชีพอ่ืนๆ และผูสนใจ รับจํานวนจํากัด 

 >> > เพียง 6 คนเทานั้น < << 

CNEU  22.5  หนวยคะแนน 

 สมาคมผูใ้หอ้าหารทางหลอดเลอืดดาํและทางเดนิอาหารแห่งประเทศไทย 
  315 ชัน้ 3 อาคารศูนยว์จิยัและพฒั

นาทางชีววทิยาศาสตร ์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ ถนนราชวถิี พญ
าไท ราชเทว ีกรุงเทพ 10400  

  โทร. 087-0305301 อีเมล ์ spentcenter@
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ail.com
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w

.spent.or.th 

 

SOCIETY OF PARENTERAL & ENTERAL NUTRITION OF THAILAND 
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315
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• โอนเขาบัญชีออมทรัพยเลขท่ี 016-434894-2 

ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศิริราช ชื่อบัญชี “สมาคม

ผูใหอาหารทางหลอดเลือดดําและทางเดินอาหารแหง

ประเทศไทย” กรุณาสง ใบสมัครและเอกสารการ

ชําระเงินคาลงทะเบียนไปท่ี Email: 

spentcenter@gmail.com   

 
 
 

• โทรศัพท 087-030-5301   

• หรือ E-mail: spentcenter@gmail.com 

• เว็บไซต www.spent.or.th  

 
• ทานสามารถ Download แบบฟอรมจองท่ีพักไดท่ี 

www.spent.or.th  และสงแบบฟอรมจองท่ีพักไดท่ี 

E-Mail: pornpimon@arnoma.com 

• ติดตอเจาหนาท่ีโรงแรม คุณพรพิมล จาตุรนต        

Tel : 084-094-5066 

การชําระคาลงทะเบยีน 

การจองท่ีพักโรงแรม อโนมาแกรนด กรุงเทพฯ   

สอบถามขอมูล 

และดูรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดท่ี  

สมัครลงทะเบียน Online ไดท่ี 

www.spent.or.th 

http://www.spent.or.th/


การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  

“พยาบาลโภชนบําบัด” คร้ังที่ 5 
โดย สมาคมผูใหอาหารทางหลอดเลอืดดําและทางเดิน

อาหารแหงประเทศไทย รวมกับ สภาการพยาบาล  
วันท่ี 5-9 มีนาคม 2561 ณ หองประชุมอโนมา ชั้น 3 

โรงแรม อโนมา แกรนด กรุงเทพฯ    

             การใหโภชนบําบัดน้ันเปนการทํางานรวมกันเปนทีม เรียกวาทีม

โภชนบําบัด (Nutrition Support Team) ประกอบดวย แพทย พยาบาล 

นักกําหนดอาหาร และเภสัชกร จะรวมกันทําหนาท่ีในการดูแลผูปวยตาม

บทบาทหนาท่ีของตนเพ่ือใหผูปวยไดรับการรักษาท่ีถูกตองครบถวน แตละ

สาขาวิชาชีพท่ีมารวมทําหนาท่ีในการดูแลผูปวยจําเปนตองมีความรูและ

ทักษะในการดูแลดานโภชนบําบัดเปนอยางดี เ น่ืองจากปจจุบันน้ีมี

วิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 

พยาบาลเปนหน่ึงในทีมโภชนบําบัด และเปนสาขาวิชาชีพหน่ึง ท่ีมี

ความสําคัญเปนอยางยิ่งเน่ืองจากมีเวลาในการดูแลผูปวยอยางใกลชิด

มากกวาวิชาชีพอื่นๆ ความรูทางการพยาบาลเปนพ้ืนฐานท่ีดีในการตอยอด

ความรูดานโภชนบําบัด ดังน้ันการพัฒนาบทบาทของพยาบาลเปนพยาบาล

โภชนบําบัด นับเปนอีกบทบาทหน่ึงของพยาบาลเฉพาะทางดานโภชน

บําบัดท่ีมีความสําคัญไมแพสาขาวิชาชีพอื่นๆ  
 

             สมาคมผูใหอาหารทางหลอดเลือดดําและทางเดินอาหารแหง

ประเทศไทย ซ่ึงเปนองคกรท่ีเกิดจากการรวมตัวของผูเช่ียวชาญดานโภชน

บําบัดท้ัง แพทย พยาบาล นักกําหนดอาหาร และเภสัชกร มีบทบาทสําคัญ

ในการกําหนดแนวทางปฏิบัติในการดูแลดานโภชนบําบัดเพ่ือใหเกิด

กระบวนการดูแลท่ีเปนระบบมีมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือใหเกิดการพัฒนา

และสงเสริมใหมีการวิจัยดานโภชนบําบัดขึ้นในโรงพยาบาลตางๆ  
 

             สมาคมฯ ไดตระหนักถงึความสําคัญของบทบาทพยาบาลตองาน

ดานโภชนบําบัดเปนอยางยิ่ง จึงไดดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

“พยาบาลโภชนบําบัด” ขึ้นเปนครั้งท่ี 5 โดยความรวมมือจากสภาการ

พยาบาล  

  

  

 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือเสริมสรางความรูและทักษะดานโภชนบําบัดทางคลินิกแกผูเขาอบรม 

2. เพ่ือสงเสริมความรูและความเขาใจบทบาทของพยาบาลโภชนบําบัดและ    

    การทํางานในทีมโภชนบําบัด 

3. เพ่ือสงเสริมใหมีพยาบาลโภชนบําบัดในโรงพยาบาลตาง ๆ  

4. เพ่ือสรางเครือขายพยาบาลดานโภชนบําบัด 

5. เพ่ือแลกเปล่ียนความรูและประสบการณในการดูแลดานโภชนบําบัด 

วิธีการอบรม 
• การบรรยาย 
• การฝกปฏิบัติ 

• แจกเอกสารประกอบการบรรยาย 

การประเมินผล 
• คะแนนสอบกอนและหลังการอบรม 

• การซักถาม การทําแบบประเมินผลหลังการอบรม 

วัน เวลา สถานท่ีจัดอบรม 
วันจันทรท่ี  5  ถึง วันศุกรท่ี  9  มีนาคม 2561 

ณ หองประชุมอโนมา ชั้น 3 โรงแรม อโนมา แกรนด กรุงเทพฯ   

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้ เข้าอบรมได้รับความรู้ และทกัษะในการดแูลผู้ ป่วยท่ีได้รับโภชนบําบดั  

2. ผู้ เข้าอบรมมีความเข้าใจการทํางานเป็นทีม และบทบาทของพยาบาล   

    โภชนบําบดั 

3. มีพยาบาลโภชนบําบดัในโรงพยาบาลตา่งๆ 

4. เกิดเครือข่ายพยาบาลโภชนบําบดัในโรงพยาบาลตา่งๆ 

5. เกิดความสมัพนัธ์อนัดีในสาขาวชิาชีพพยาบาลโภชนบําบดั 

ใบสมัครลงทะเบียน 
อบรมเชิงปฏิบัตกิาร “พยาบาลโภชนบาํบัด” ครัง้ท่ี 5 

วันจันทรท่ี  5  ถึง วันศุกรท่ี  9  มีนาคม 2561 
ณ หองประชุมอโนมา ชั้น 3 โรงแรม อโนมาแกรนด กรุงเทพฯ   

 

    

  

**สมัครลงทะเบยีน Online ไดที่ www.spent.or.th** 

อัตราคาลงทะเบียน 
ลงทะเบียนและชําระเงิน  

ภายใน 12 ก.พ. 61 หลัง 12 ก.พ. 61 

สมาชิกสมาคมฯ  6,000 บาท 6,500 บาท 

ไมเปนสมาชิกสมาคมฯ  6,500 บาท 7,000 บาท 

รพ.ของทานมีทีมโภชนบําบัดหรือไม              มี            ไมมี 

ทานเปนพยาบาลในทีมโภชนบําบัดหรือไม           ใช           ไมใช 

ขอมูลผูสมัคร (โปรดเขียนตัวบรรจง พรอมระบุคํานําหนาใหชัดเจน) 

ช่ือ ( นาย / นาง / นางสาว )............................................................... 

นามสกุล............................................................................................ 

เพศ      ชาย      หญิง  

เลขท่ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ......................................................... 

ประสบการณทํางานพยาบาล..........................................................ป 

สถานท่ีปฏิบัติงาน.............................................................................. 

ลักษณะหนวยงาน              ภาครัฐ                 เอกชน 

ท่ีอยูท่ีติดตอได................................................................................... 

..............................................................................................................

..........................................รหัสไปรษณีย......................................มือ

ถือ......................................เบอรโทรศัพท......................................... 

E-mail............................................................................................... 

ขอจํากัดอาหาร            ไมมี          อิสลาม          มังสวิรัติ   

        อ่ืน ๆ ระบุ................................................  

ออกใบเสร็จในนาม........................................................................... 

ท่ีอยูในการออกใบเสร็จ.................................................................... 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 


	Slide Number 1
	Slide Number 2

