วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562

08.15–08.45 น. ลงทะเบียน

08.30-08.45 น. ลงทะเบียน

08.30–08.45 น. ลงทะเบียน

08.45–09.00 น. พิธีเปิดการอบรม
 นายกสภาการพยาบาล

08.45-09.30 น. Gastrointestinal disorders
 ผศ. ดร. นพ.วีระเดช พิศประเสริฐ

09.00-09.45 น. มุมมองของผู้บริหารทางการพยาบาล
ต่อบทบาทพยาบาลโภชนบาบัด
และความก้าวหน้าในวิชาชีพ
 นายกสภาการพยาบาลหรือผู้แทน

09.30-10.15 น. Nutrition alterations in cancer
 ผศ. ดร. นพ.วีระเดช พิศประเสริฐ

08.45–09.30 น. Parenteral nutrition: indications,
contraindications and route
Access
 อ.พญ.กุสุมา ชินอรุณชัย

09.45-10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15-10.45 น. Pre - test
10.45-12.00 น. ความสาคัญของทีมโภชนบาบัดในการ
ดูแลผู้ป่วย
บทบาทของแพทย์
 อ. นพ.วินัย อึงพินิจพงศ์
บทบาทของพยาบาล
 พว.ส่งศรี แก้วถนอม
บทบาทของนักกาหนดอาหาร
 นางสาวธัญวรินทร์ ตั้งเสริมวงศ์
บทบาทของเภสัชกร
 ภญ.อภิรมย์ เหล่าเจริญเกียรติ

10.15–10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30–11.15 น. Nutrition requirement:
energy, carbohydrate, protein, fat,
vitamin, mineral, fluids and electrolytes
 พ.ท.หญิง พญ.สิรกานต์ เตชะวณิช
11.15–12.00 น. Stress and metabolic conditions
 พล.อ.ต. นพ.วิบูลย์ ตระกูลฮุน
13.00–13.45 น. อาหารเฉพาะโรคในโรงพยาบาล
และอาหารปั่นผสม
 พ.ต.หญิง ดร.กรกต วีรเธียร

11.30–12.00 น. Complications and nursing
Interventions of enteral tube feeding
 พว.ธีราพร ชมภูแสง

13.45–14.45 น. Nutrition in wound care
 พว.อนุชตรา วรรณเสวก

12.00–13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00–14.30 น. Workshop: Care of enteral nutrition
Gr. I Enteral tube care
 พว.สุวิชชา ดาวิไล
Gr. II Device and method
 พว.ธีราพร ชมภูแสง
Gr. III Drug nutrient interaction
 ภญ.อุไรวรรณ ศิลปศุภกรวงศ์
Gr. IV Enteral formula: BD preparation
& commercial product
 นางสาวธัญวรินทร์ ตั้งเสริมวงศ์

13.00-13.30 น. Overview nutrition screening
and assessment
 ผศ. ดร. นพ.วีระเดช พิศประเสริฐ

15.00–15.45 น. Nutrients metabolism: carbohydrate,
protein, fat, vitamin, mineral and trace
element
 ผศ. พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร

14.45-15.45 น. Nutrition assessment with Nutrition
Triage (NT)
 พล.อ.ต. นพ.วิบูลย์ ตระกูลฮุน /
น.อ.หญิงบุชชา พราหมณสุทธิ์

10.30–11.00 น. Drug nutrient interaction in enteral
Nutrition
 ภญ.อุไรวรรณ ศิลปศุภกรวงศ์

12.00–13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

14.45–15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.00–10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

11.00–11.30 น. Enteral tube feeding care
 พว.สุวิชชา ดาวิไล

12.00–13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30-14.30 น. Nutrition assessment with Nutrition
Alert Form (NAF)
 ศ. เกียรติคุณ นพ.สุรัตน์ โคมินทร์

09.30–10.00 น. Enteral formula
 ผศ. พญ.ศานิต วิชานศวกุล

14.30–15.00 น. ถาม-ตอบ

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562

08.30-08.45 น. ลงทะเบียน

08.30-08.45 น. ลงทะเบียน

08.45-09.30 น. Enteral nutrition: indications,
contraindications and route access
 อ. นพ.วรมินทร์ เหรียญสุวรรณ

08.45-10.30 น. งานวิจัย กับ พยาบาลโภชนบาบัด
 รศ. ดร.ยุพา จิ๋วพัฒนกุล

09.30-10.15 น. Drug nutrient interaction in
parenteral nutrition
 ภญ.อภิรมย์ เหล่าเจริญเกียรติ

10.45-11.15 น บทบาทของพยาบาลในการบันทึก
ปริมาณอาหารผู้ป่วย
 น.อ.หญิงบุชชา พราหมณสุทธิ์

10.15–10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

11.15-12.15 น. Transitional feeding and home care
Home enteral nutrition: nutrition for
caregiver
 พว.ส่งศรี แก้วถนอม
Home parenteral nutrition
 พว.อรวรรณ พิชิตไชยพิทักษ์

10.45-11.30 น. Complications and nursing
interventions in parenteral nutrition
 พว.ลําพึง มะโนราช
11.30-12.00 น. Parenteral formula
 พว.ส่งศรี แก้วถนอม
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. Care of parenteral nutrition
 พว.จริยา สุขรัตนวงศ์
14.00-15.30 น. Workshop care of parenteral
nutrition
Gr. I Parenteral tube care
 พว.จริยา สุขรัตนวงศ์
Gr. II Parenteral formula
 พว.ลําพึง มะโนราช
Gr. III Case discussion
 น.อ.หญิง บุชชา พราหมณสุทธิ์
Gr. IV Port access
 พว.อรวรรณ พิชิตไชยพิทักษ์

สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดาและ
ทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ สภาการพยาบาล

10.15–10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

12.15-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. Post – test
14.30-15.00 น. พิธีมอบประกาศนียบัตร
และปิดการอบรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรประกาศนียบัตร
“พยาบาลโภชนบาบัด” ครั้งที่ 6
10—14 มิถุนายน 2562

ณ ห้องเรนโบว์ฮอลล์ ชั้น 17
โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพฯ
spentcenter@gmail.com
087 030 5301
www.spent.or.th

*CNEU อยู่ระหว่ างดาเนินการ
**สงวนสิทธิ์สาหรับสาขาอาชีพพยาบาลเป็ นลาดับแรก

