การจัดอบรมเพื่อประกาศนียบัตร
“พยาบาลโภชนบาบัด” ครั้งที่ 6
โดย สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดาและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ สภาการพยาบาล
วันจันทร์ที่ 10 ถึง วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562
ณ ห้องเรนโบว์ฮอลล์ ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพฯ

การให้โภชนบาบัดนั้นเป็นการทางานร่วมกันเป็นทีม เรียกว่า
ที ม โภชนบ าบั ด ( Nutrition Support Team) ประกอ บด้ ว ย แพทย์
พยาบาล นักกาหนดอาหาร และเภสัชกร จะร่วมกันทาหน้าที่ในการดูแล
ผู้ป่วยตามบทบาทหน้าที่ของตนเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้อ ง
ครบถ้ ว น แต่ ล ะสาขาวิ ช าชี พ ที่ ม าร่ ว มท าหน้ า ที่ ใ นการดู แ ลผู้ ป่ ว ย
จาเป็ นต้องมีความรู้และทักษะในการดูแลด้านโภชนบาบัด เป็นอย่างดี
เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น นี้ มี วิ ท ยาการและเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา พยาบาลเป็นหนึ่งในทีมโภชนบาบัด และเป็น
สาขาวิชาชีพหนึ่งที่มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากมีเวลาในการดูแล
ผู้ป่ว ยอย่างใกล้ชิดมากกว่า วิช าชีพอื่นๆ ความรู้ทางการพยาบาลเป็ น
พื้น ฐานที่ดีใ นการต่อ ยอดความรู้ด้า นโภชนบาบั ด ดั ง นั้นการพั ฒ นา
บทบาทของพยาบาลเป็ นพยาบาลโภชนบาบัด นับเป็นอีก บทบาทหนึ่ง
ของพยาบาลเฉพาะทางด้า นโภชนบาบั ด ที่มีความส าคั ญไม่แพ้ส าขา
วิชาชีพอื่นๆ
สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดาและทางเดินอาหารแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งเป็น องค์กรที่เกิ ดจากการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญด้า น
โภชนบาบั ด ทั้ง แพทย์ พยาบาล นัก ก าหนดอาหาร และเภสั ช กร มี
บทบาทสาคัญในการกาหนดแนวทางปฏิบัติในการดูแลด้านโภชนบาบัด
เพื่อให้เกิดกระบวนการดูแลที่เป็นระบบมีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้เกิด
การพัฒนาและส่งเสริมให้มีการวิจัยด้านโภชนบาบัดขึ้นในโรงพยาบาล
ต่างๆ

ใบสมัครลงทะเบียน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านโภชนบาบัดทางคลินกิ แก่ผู้เข้าอบรม
2. เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจบทบาทของพยาบาลโภชนบาบัดและ
การทางานในทีมโภชนบาบัด
3. เพื่อส่งเสริมให้มีพยาบาลโภชนบาบัดในโรงพยาบาลต่าง ๆ
4. เพื่อสร้างเครือข่ายพยาบาลด้านโภชนบาบัด
5. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการดูแลด้านโภชนบาบัด
วิธีการอบรม
 การบรรยาย
 การฝึกปฏิบัติ
 แจกเอกสารประกอบการบรรยาย
การประเมินผล
 คะแนนสอบก่อนและหลังการอบรม
 การซักถาม การทาแบบประเมินผลหลังการอบรม
วัน เวลา สถานที่จัดอบรม
วันจันทร์ที่ 10 ถึง วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562
ณ ห้องเรนโบว์ฮอลล์ ชัน้ 17 โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพฯ
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ และทักษะในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับโภชนบาบัด
2. ผู้เข้า อบรมมีความเข้า ใจการทางานเป็ นทีม และบทบาทของพยาบาล
โภชนบาบัด
3. มีพยาบาลโภชนบาบัดในโรงพยาบาลต่างๆ
4. เกิดเครือข่ายพยาบาลโภชนบาบัดในโรงพยาบาลต่างๆ
5. เกิดความสัมพันธ์อันดีในสาขาวิชาชีพพยาบาลโภชนบาบัด

อบรมเพื่อประกาศนียบัตร “พยาบาลโภชนบาบัด” ครั้งที่ 6
วันจันทร์ที่ 10 ถึง วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562
ณ ห้องเรนโบว์ฮอลล์ ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพฯ

**สมัครลงทะเบียน Online ได้ที่ www.spent.or.th**
อัตราค่าลงทะเบียน

ลงทะเบียนและชาระเงิน
ภายใน 20 พ.ค. 62

หลัง 20 พ.ค. 62

สมาชิกสมาคมฯ

 6,000 บาท

 6,500 บาท

ไม่เป็นสมาชิกสมาคมฯ

 6,500 บาท

 7,000 บาท

รพ.ของท่านมีทีมโภชนบาบัดหรือไม่
 มี  ไม่มี
ท่านเป็นพยาบาลในทีมโภชนบาบัดหรือไม่  ใช่  ไม่ใช่
ข้อมูลผู้สมัคร (โปรดเขียนตัวบรรจง พร้อมระบุคานาหน้าให้ชัดเจน)
ชื่อ ( นาย / นาง / นางสาว )...............................................................
นามสกุล............................................................................................
เพศ
 ชาย  หญิง
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ.........................................................
ประสบการณ์ทางานพยาบาล..........................................................ปี
สถานที่ปฏิบัติงาน..............................................................................
ลักษณะหน่วยงาน  ภาครัฐ
 เอกชน
ที่อยู่ที่ติดต่อได้...................................................................................
.........................................................................................................
...............................................รหัสไปรษณีย์......................................
มือถือ......................................เบอร์โทรศัพท์.....................................
E-mail...............................................................................................
ข้อจากัดอาหาร  ไม่มี  อิสลาม  มังสวิรัติ
 อื่น ๆ ระบุ.........................................................

สมาคมฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของบทบาทพยาบาลต่อ
งานด้ า นโภชนบ าบั ด เป็ น อย่ า งยิ่ ง จึ ง ได้ ด าเนิ น การจั ด อบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ“พยาบาลโภชนบาบัด” ขึน้ เป็นครั้งที่ 6 โดยความร่วมมือจาก
สภาการพยาบาล



ออกใบเสร็จในนาม.........................................................................
........................................................................................................
ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ..................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

การจองที่พักโรงแรม ใบหยกสกาย กรุงเทพฯ
ท่านสามารถติดต่อจองห้องพักได้ที่ คุณสุรศักดิ์ วงรักษา (ยอด)
โทร 02 656 3000 ต่อ 72162 หรือ 086 086 7753

อัตราค่าที่พักโรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพฯ
ห้องพักเดี่ยว / คู่ (พัก 2 ท่าน รวมอาหารเช้า) 2,500 บาท/คืน

อัตราค่าที่พักโรงแรมใบหยกสวีท กรุงเทพฯ
ห้องพักเดี่ยว / คู่ (พัก 2 ท่าน รวมอาหารเช้า) 1,700 บาท/คืน

อัตราค่าที่พักโรงแรมใบหยกบูทิค กรุงเทพฯ
ห้องพักเดี่ยว / คู่ (พัก 2 ท่าน รวมอาหารเช้า) 1,300 บาท/คืน
,7004

สมาคมผู ใ้ ห้อ าหารทางหลอดเลือ ดดาและทางเดิน อาหารแห่ ง ประเทศไทย

โทรศัพท์ 087-030-5301
หรือ E-mail: spentcenter@gmail.com
เว็บไซต์ www.spent.or.th

งานโภชนศาสตร์คลินิก อาคารโภชนาการ ชัน้ 4 โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 087-0305301 อีเมล์ spentcenter@gmail.com www.spent.or.th

สอบถามข้อมูลและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

SOCIETY OF PARENTERAL & ENTERAL NUTRITION OF THAILAND

โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 016-434894-2 ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาศิริราช ชื่อบัญชี “สมาคมผู้ ให้อาหารทางหลอดเลือดดาและ
ทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย” กรุณาส่ง ใบสมัค รและเอกสาร
การชาระเงินค่าลงทะเบียนไปที่ Email: spentcenter@gmail.com

Research Center of Nutrition Support, 4th Floor, Dept. of Nutrition Bldg., Siriraj Hospital, Bangkok 10700, Thailand.



Tel: 668-7030-5301 E-mail: spentcenter@gmail.com www.spent.or.th

การชาระค่าลงทะเบียน

Better Nutrition for Better Life

การอบรมเพื่อประกาศนียบัตร
“พยาบาลโภชนบาบัด”ครั้งที่ 6
โดย สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดา
และทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
ร่วมกับสภาการพยาบาล
วันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2562
ณ ห้องเรนโบว์ฮอลล์ ชั้น 17
โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพฯ

แผนที่โรงแรม

สมคั รลงทะเบียน
Online ไดท้ ่ี
www.spent.or.th

รับสมคั รพยาบาล
จานวนจากดั

เพียง 80 คนเท่านั้น
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