
ก ำหนดกำรประชุมวิชำกำรประจ ำปี 2563 
สมำคมผู้ให้อำหำรทำงหลอดเลือดด ำและทำงเดินอำหำรแห่งประเทศไทย 

“Nutrition Education: Multidisciplinary Points of View”  
                                                         วันศุกร์ที่ 4 ธันวำคม 2563 เวลำ 8.15 - 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 อำคำรเฉลิมพระเกียรตฯิ โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ  
07.30 - 08.15 ลงทะเบียน 
08.15 - 08.30  พิธีเปิดการประชุม  

รศ. พญ. ปรียำนุช แย้มวงษ ์    นำยกสมำคมผู้ให้อำหำรทำงหลอดเลือดด ำฯ 
08.30 – 09.30  
 

Electrolytes in Clinical Nutrition 
  Electrolyte Formulations in Hospital 

ภก. นินท์ พลเรอืง                             โรงพยำบำลบำงบ่อ                      (20 นำท)ี 
  Electrolytes in the Management of Intestinal Failure 

ผศ. นพ. พรพจน์ เปรมโยธิน                คณะแพทยศำสตรศ์ิริรำชพยำบำล    (30 นำที) 
09.30 - 09.50 พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
09.50 – 11.00 
 
 
 
 

 

Fish Oil in Clinical Practice 
 Basic Concepts of Omega-3 Fatty Acids / EN- and PN-containing Fish Oil 

รศ. พญ.ประพิมพ์พร ฉัตรำนุกลูชัย        คณะแพทยศำสตร์  โรงพยำบำลรำมำธิบดี     (20 นำท)ี 
 Fish oil formulation     

 ผศ. ภญ.ดร. ลินนำ ทองยงค ์              คณะเภสัชศำสตร์  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย   (20 นำที) 
 Cardiovascular benefits   

 นพ. ปริญญ์ วำทีสำธกกิจ                   คณะแพทยศำสตร์  โรงพยำบำลรำมำธิบดี     (20 นำที) 
11.00 – 11.45  ประชุมสำมัญประจ ำปี  
11.45 – 12:25 Lunch Symposium: Early nutritional intervention, the solution for sarcopenia and 

malnutrition in hospitalized patients 
Speaker: ผศ.นพ.กุลพงษ์ ชยันาม (คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลัยมหิดล) 
สนับสนุนโดย บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด 

12.25 – 13.05 Afternoon Symposium: How to complete the Nutrition Goals in Malnourished patients 
 รศ.ดร.นพ. วรีะเดช พิศประเสรฐิ (Modulator) 
 ผศ.นพ. กุลพงษ์ ชัยนำม speaker 1 นพ.ธนน คงเจริญสมบัติ speaker 2 
สนับสนุนโดย บริษัท ไทยโอซกู้า จ ากัด 

13:05 – 13.50  Dietary Interventions for Obesity in Real-life Practice   
 Pediatrics:  

ผศ.(พิเศษ) พญ.ชนนิกำนต์ วิสูตรำนุกูล   คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  (20 นำที) 
 Adults:  

อ.กฤษฎี โพธิทตั                              โรงพยำบำลเทพธำรินทร์              (20 นำที) 
13:50 – 14:35  Clinical Nutrition Practice: What have we learnt from COVID-19?   

  International Guidelines and data: 
 รศ. นพ. วีระเดช พิศประเสริฐ                 คณะแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยขอนแก่น (20 นำที) 

 Thailand’s Experience:  
 ผศ. นพ.กุลพงษ์ ชัยนำม                         คณะแพทยศำสตร์  โรงพยำบำลรำมำธิบดี ( 20 นำที) 

14:35 – 14:50  พักรับประทำนอำหำรว่ำง  
14:50 – 15.50  Multidisciplinary Case Discussion:  

 Case 1: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  (25 นำที) 
นพ.ธนน คงเจรญิสมบัติ  และคณะ    

 Case 2: โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (25 นำที) 
ผศ.พญ.ศำนิต วิชำนศวกุล และคณะ 

ผู้ด ำเนินกำรอภิปรำย: นพ.วินยั อึงพินิจพงศ ์และ รศ. พญ. ปรียำนุช แย้มวงษ์ 



15.50 -16.00 ปิดประชุม 
 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ 
ผ่าน QR code  


