กำหนดกำร

วันที่ 22 สิงหำคม 2565
07.30 - 08.00 น. ลงทะเบียน
08.00 - 08.15 น. พิธีเปิดกำรอบรม
โดย ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลรำมำธิบดี
08.15 – 09.00 น. Orientation and pre test
โดย พว.ดร.สุธิดา ชาติวุฒินันท์
พว.อรวรรณ พิชิตไชยพิทักษ์
พว.ณัฐพิมณฑ์ ภิรมย์เมือง
09.00 – 09.15 น. อำหำรว่ำง
09.15 – 12.00 น. Nutrition Biochemistry and Metabolism
โดย ผศ.พญ.ดรุณีวลั ย์ วโรดมวิจติ ร
12.00 - 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00 – 14.15 น. การประเมินสุขภาพ ตรวจร่างกายทางด้าน
โภชนาการ Anthropometric Biochemical Diet
ในเด็ก
โดย พว.ดร.สุธิดา ชาติวุฒินันท์
14.15 – 14.30 น. อำหำรว่ำง
14.30 – 15.30 น. การประเมินสุขภาพ ตรวจร่างกายทางด้าน
โภชนาการAnthropometric Biochemical Diet
ในผู้ใหญ่
โดย ผศ.พญ.ดรุณีวลั ย์ วโรดมวิจติ ร
วันที่ 23 สิงหำคม 2565
08.00 - 10.00 น. Workshop
Nutrition screening and assessment
Case exercise
การประเมินสัดส่วนร่างกาย ฝึกตรวจร่างกายกับ
ผู้ป่วยทางด้านโภชนาการ
โดย ผศ.นพ.กุลพงษ์ ชัยนาม
พว.ดร.สุธิดา ชาติวุฒินันท์
พว.อรวรรณ พิชิตไชยพิทักษ์
พว.ณัฐพิมณฑ์ ภิรมย์เมือง
10.00 – 10.15 น. อำหำรว่ำง
10.15 - 12.00 น. Workshop (ต่อ)

12.00 - 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00 – 15.00 น. โภชนบาบัด เพื่อป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง
(non-communicable diseases)
โดย ผศ.นพ.กุลพงษ์ ชัยนาม
15.00 – 15.15 น. อำหำรว่ำง
วันที่ 24 สิงหำคม 2565
08.00 – 09.30 น. Nutrient requirements และปัญหาการขาด
สารอาหารในผู้ป่วยเด็ก
โดย ผศ.พญ.อรพร ดารงวงศ์ศิริ
09.30 – 09.45 น. อำหำรว่ำง
09.45 – 11.00 น. Obesity and malnutrition in pediatric
โดย พว.ดร.สุธิดา ชาติวุฒินันท์
11.00 – 12.00 น. Enhanced Recovery After Surgery
โดย ผศ.นพ.พงศศิษฏ์ สิงหทัศน์
12.00 - 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00 – 14.00 น. Nutrition in cancer and palliative care โดย
โดย ผศ.พญ.ดรุณีวลั ย์ วโรดมวิจติ ร
14.00 – 15.00 น. Nutrition support in cancer patient and
palliative care
โดย พว.อรวรรณ พิชิตไชยพิทักษ์
15.00 – 15.15 น. อำหำรว่ำง

สอบถำมรำยละเอียดงำนประชุมเพิ่มเติม
น.ส.รจนำ บุญเลิศกุล
งานบริการวิชาการ อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 1
โทร. 02-201-2193, 02-201-1542
Fax. 02-201 2607
เมื่อชำระค่ำลงทะเบียนแล้วกรุณำ
ส่งหลักฐำนกำรชำระเงิน

มำที่ E-Mail : academic.rama@gmail.com

คณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี
กำรอบรมวิชำกำรเรื่อง
“กำรพัฒนำศักยภำพพยำบำลโภชนบำบัด”

Training Program of Nursing
Specialty for Nutrition Support
nurses (หลักสูตร 1 เดือน)
ลงทะเบียนออนไลน์
http://acmrrama.com

 ภำคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ 9 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 – 26
สิงหำคม, 29-31 สิงหำคม และ 1 กันยำยน 2565
 ฝึกปฏิบัติจริงในคลินิก 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 5-9
กันยำยน และ 12-16 กันยำยน 2565
 ศึกษำดูงำน 1 วัน วันที่ 2 กันยำยน 2565
ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ค่ำลงทะเบียน
ท่ำนละ 30,000 บำท

วันที่ 25 สิงหำคม 2565

08.00 - 09.30 น. Nutrition support in critical care in Pediatric
โดย อ.พญ.จีรพรรณ โพธิ์สุวัฒนากุล
09.30 - 09.45 น. อำหำรว่ำง
09.45 - 10.30 น. นวัตกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ
โดย ดร.วนะพร ทองโฉม
10.30 – 12.00 น. อาหารเฉพาะโรคในโรงพยาบาล และอาหารทางการ
แพทย์
โดย ดร.วนะพร ทองโฉม
12.00 - 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00 - 14.30 น. Nutrition support in specific disease
Renal, Pancreatitis
โดย อ.นพ.ปริย พรรณเชษฐ์
14.30 - 14.45 น. อำหำรว่ำง
14.45 - 15.30 น. Nutrition support in specific disease
Chyle leakage
โดย อ.นพ.ปริย พรรณเชษฐ์

วันที่ 26 สิงหำคม 2565

08.00 - 09.00 น. Refeeding syndrome
โดย ผศ.พญ.ดรุณีวลั ย์ วโรดมวิจติ ร
09.00 - 09.15 น. อำหำรว่ำง
09.15 – 11.00 น. Nutrition in Enterocutaneous fistula and
Short bowel syndrome
โดย ผศ.พญ.ดรุณีวลั ย์ วโรดมวิจติ ร
11.00 - 12.00 น. Vascular access
โดย อ.พญ.ธรินทร ตรีสิทธิ์
12.00 - 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00 - 14.45 น. Nutrition support in Aging
โดย ผศ.นพ.กุลพงษ์์ ชัยนาม
14.45 - 15.00 น. อำหำรว่ำง
15.00 - 16.00 น. Gastric feeding tube and post pyloric
feeding tube
โดย ผศ.นพ.ปิติโชติ หิรญ
ั เทพ
วันที่ 29 สิงหำคม 2565
08.00 - 09.30 น. Nutrition support in critical care in Adult
โดย ผศ.พญ.ดรุณีวลั ย์ วโรดมวิจติ ร
09.30 - 09.45 น. อำหำรว่ำง

09.45 - 11.30 น. Nutrition support in obesity and post
bariatric surgery
โดย ผศ.พญ.ดรุณีวลั ย์ วโรดมวิจติ ร
11.30 - 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00 - 14.30 น. Home Enteral and Parenteral Nutrition
โดย พว.อรวรรณ พิชิตไชยพิทักษ์
14.30 - 14.45 น. อำหำรว่ำง
14.45 – 15.30 น. Nutrition support in patients with trauma
surgery
โดย รศ.นพ.ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์
วันที่ 30 สิงหำคม 2565
08.00 - 10.00 น. บทบาทของพยาบาลในการให้โภชนบาบัด เพื่อ
ป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน
โดย พว.รัตนาภรณ์ จีระวัฒนะ
10.00 - 10.15 น. อำหำรว่ำง
10.10 - 12.00 น. Nutrition support in pregnancy and
lactation
โดย ผศ.พญ.อรพร ดารงวงศ์ศิริ
12.00 - 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00 - 15.00 น. Nutrition Communication
โดย ศ.ดร.นพวรรณ เปียซื่อ
15.00 - 15.15 น. อำหำรว่ำง
วันที่ 31 สิงหำคม 2565
08.00 - 09.00 น. Principle of Enteral Nutrition in Adult
โดย ผศ.พญ.ดรุณีวลั ย์ วโรดมวิจติ ร
09.00 - 10.00 น. Enteral nutrition in Pediatric
โดย พว.ดร.สุธิดา ชาติวุฒินันท์
10.00 - 10.15 น. อำหำรว่ำง
10.15 - 11.00 น. Enteral Feeding Guideline/nursing
โดย พว.ณัฐพิมณฑ์ ภิรมย์เมือง
11.00 - 12.00 น. Drug nutrient interaction in Enteral
and Parenteral Nutrition
โดย ภญ.สุทธิรตั น์ อินม่วงหิรัญโชติ
12.00 - 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00 - 14.45 น. Workshop: Nursing care in Enteral nutrition
Enteral tube care
Device and method

Enteral Formula
BD อาหารเฉพาะโรคในโรงพยาบาล
โดย พว.ดร.สุธิดา ชาติวุฒินันท์
พว.อรวรรณ พิชิตไชยพิทักษ์
พว.ณัฐพิมณฑ์ ภิรมย์เมือง
พว.ประไพ อริยะประยูร
พว.วรรณภา เย็นศิริกุล
คุณกนกนันทน์ วิทยาเกษมสันต์
14.45 - 15.00 น. อำหำรว่ำง
15.00 – 16.00 น. Workshop (ต่อ)
วันที่ 1 กันยำยน 2565
08.00 - 09.00 น. Principle of Parenteral Nutrition in Adult
โดย อ.นพ.ปริย พรรณเชษฐ์
09.00 - 10.00 น. Principle of Parenteral Nutrition in Pediatric
โดย อ.พญ.สิรินภา ศิวารมณ์
10.00 - 10.15 น. อำหำรว่ำง
10.15 - 11.30 น. Parenteral Nutrition Guideline/nursing care
โดย พว.อรวรรณ พิชิตไชยพิทักษ์
11.30 - 12.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
12.30 – 14.30 น. Workshop: Nursing care in Parenteral
Nutrition
Port care, TCVC, PICC care and
maintenance
Parenteral Formula

Parenteral nutrition preparation

โดย พว.ดร.สุธิดา ชาติวุฒินันท์
พว.อรวรรณ พิชิตไชยพิทักษ์
พว.ณัฐพิมณฑ์ ภิรมย์เมือง
พว.นันทนัช ต้นตระกูลรัตน์
ภก.ธนิต วิริยะธารากิจ
14.30 - 14.45 น. อำหำรว่ำง
14.45 – 16.30 น. Workshop (ต่อ)
วันที่ 2 กันยำยน 2565 ศึกษำดูงำน
08.00
รถออกจากโรงพยาบาลรามาธิบดี
09.00 - 12.00 น. ดูงานที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13.00 – 16.00 น. ดูงานที่โรงพยาบาลราชวิถี
16.30 น.
กลับถึงโรงพยาบาลรามาธิบดี

