
ก ำหนดกำรประชุมวิชำกำรประจ ำปี 2561 
สมำคมผู้ให้อำหำรทำงหลอดเลือดด ำและทำงเดินอำหำรแห่งประเทศไทย 

“Nutrition Guidelines, Recommendations and Controversies ” 
วันที่ 29 - 30 พฤศจิกำยน 2561 

ณ ห้องเรนโบว์ฮอลล์ ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกำย กรุงเทพมหำนคร 
 

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2561 

07.30 – 08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30 – 08.45 น.  พิธีเปิดกำรประชุม 
      โดย นำยกสมำคมผู้ให้อำหำรทำงหลอดเลือดด ำและทำงเดินอำหำรแห่งประเทศไทย 

08.45 – 09.30 น.  Honorary Lecture Chomchark PENSA Lecture:  
     The Role of Microbiota in Gastrointestinal Diseases 

 Professor Remy  Meier  (MagenDarm Basel Hospital, Switzerland) 

09.30 – 10.00 น.  Highlights from International PEN Meetings 2018 (ASPEN, ESPEN and PENSA) 

 แพทย์หญิง ศำนิต  ชำนศวกุล  (โรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ) 
10.00 – 10.30 น. รับประทำนอำหำรว่ำง 
10.30 – 11.00 น.  Updated Diagnosis-Related Groups (DRGs) and Reimbursement of Malnutrition Diagnoses  

 นำยแพทย์ บริรักษ์  เจริญศิลป์ (โรงพยำบำลสวรรค์ประชำรักษ์) 
11.00 – 12.00 น. ประกวดผลงำนวิจัย 
12.00 – 13.00 น.   Lunch Symposium: The Roles of medical formula to support patients' outcomes           

      Improve Nutrition and Muscle Strength for Older Persons 
      Improve Glycemic control for Diabetes Patients                  

 นำยแพทย์ วีระเดช  พิศประเสริฐ  (โรงพยำบำลศรีนครินทร์ ขอนแก่น) 

      สนับสนุนโดยบริษัท แอ๊บบอต ลำบอแรตอรีส (ประเทศไทย) จ ำกัด 
13.00 – 14.15 น.  SPENT Guideline: ค ำแนะน ำกำรดูแลทำงโภชนำกำรในผู้ป่วยผู้ใหญท่ี่นอน โรงพยำบำล พ.ศ. 2561 ตอนที่ 1:   

      กำรให้อำหำรทำงสำยให้อำหำร (Enteral Nutrition) 

 แพทย:์ แพทย์หญิง ดรุณีวัลย์  วโรดมวิจิตร   (โรงพยำบำลรำมำธิบดี) 

 พยำบำล: พยำบำลวิชำชพี อรวรรณ  พิชิตไชยพิทักษ์  (โรงพยำบำลรำมำธิบดี) 

 เภสัชกร: เภสัชกรหญิง ดำรำพร  รุ้งพรำย  (คณะเภสัชศำสตร์ มหำวทิยำลัยศิลปำกร) 

 นักก ำหนดอำหำร: คุณ ธัญวรินทร์  ต้ังเสริมวงศ์ (โรงพยำบำลรำมำธิบดี) 
14.15 – 14.30 น. รับประทำนอำหำรว่ำง 
14.30 – 15.30 น.  Multidisciplinary Session: Nutrition and Cancer: Controversies and Updated Evidence 

 นำยแพทย์ ชีพำคม  ภำภัทรำดล   (คณะแพทยศำสตร์วชิรพยำบำล มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช) 

 นำยแพทย์ ธนน  คงเจริญสมบัติ   (โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์) 

 เภสัชกรหญิง จงจิตร  อังคทะวำนิช   (คณะสหเวชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย) 
15:30 – 16:30 น.  Multidisciplinary Session: Ketogenic Diet and Intermittent Fasting 

 แพทย์หญิง ดรุณีวัลย์  วโรดมวิจิตร   (โรงพยำบำลรำมำธิบดี) 

 แพทย์หญิง นวพร  นภำทวิำอ ำนวย  (โรงพยำบำลรำชวิถี) 

 นักก ำหนดอำหำร นำยฐนิต  วนิจจะกูล  (สถำบันโภชนำกำร มหำวิทยำลัยมหิดล) 



 
 
 

วันศุกร์ที ่30 พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2561 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30 – 09.30 น.  Nutritional Approach to Promote Growth and Development  
     Nutrition in Early Life   

 แพทย์หญิง สุชำอร  แสงนิพัทธ์กุล (โรงพยำบำลศรีนครินทร์ ขอนแก่น) 
     Nutrition in Lactating Mothers  

 แพทย์หญิง อรพร  ด ำรงวงศ์ศิริ  (โรงพยำบำลรำมำธบิดี) 
     How to Achieve Maximum Height in Children 

 พันเอก นำยแพทย์ เรอืงวิทย์  ตันติแพทยำงกูร (โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ) 
09.30 – 10:00 น.  ปำฐกถำเกียรติยศ พลอำกำศโท สญชัย  ศิริวรรณบุศย์                         
10.00 – 10.30 น. พักรับประทำนอำหำรวำ่ง 
10.30 – 11.00 น.  Caloric Measurement: Recommendations vs. Reality 

 นำยแพทย์ สรวิเชษฐ์  รัตนชัยวงศ์  (โรงพยำบำลศรีนครินทร์ ขอนแก่น) 
11.00 – 11.30 น.  Role of Nurse for Optimizing Enteral Nutrition in Critically Ill Patients 

 พยำบำลวิชำชีพ ส่งศร ี แก้วถนอมโ   (โรงพยำบำลศิริรำช) 

11.30 – 12.00 น.  ประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี และประกำศรำงวัลผลงำนวิจัย 

12.00 – 13.00 น.  Lunch  Symposium: Theory to Practice Nutrition in Surgical Case Discussion 

 นำยแพทย์ บญุชู  ศิริจินดำกุล  (โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์) 

 แพทย์หญิง ปรียำนุช  แย้มวงษ์  (โรงพยำบำลศิริรำช) 

  สนับสนุนโดยบริษัท เฟรเซนีอุส คำบี (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
13.00 – 13.30 น.  Guideline: Severe Protein Energy Malnutrition in Children 

 แพทย์หญิง จีรพรรณ  โพธิ์สวุัฒนำกุล  (โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ) 
13.30 – 14.00 น.  Contaminants in Coffee and Chocolate 

 นำยแพทย์ สหภูม ิ ศรีสุมะ  (โรงพยำบำลรำมำธิบดี) 

14.00 – 14.30 น. พักรับประทำนอำหำรวำ่ง 

14.30 – 15.15 น.  Guideline: Nutrition in Intestinal Failure 

 นำยแพทย์ วรมินทร์  เหรียญสวุรรณ   (โรงพยำบำลศริิรำช) 

 แพทย์หญิง ประพิมพ์พร  ฉัตรำนุกูลชัย (โรงพยำบำลรำมำธิบดี) 
15.15 – 15.45 น.  Dysphagia Diet 

 ทันตแพทย์หญิง ดุลยพร  ตรำชูธรรม (สถำบันโภชนำกำร มหำวิทยำลัยมหิดล) 
15:45 – 16.15 น.  Obesity Paradox 

 นำยแพทย์ วีระเดช  พิศประเสริฐ  (โรงพยำบำลศรีนครินทร์ ขอนแก่น) 
16.15 – 16.30 น. แจกรำงวัลและปิดงำน 


