โครงการอบรม
หลักสูตรโภชนบาบัดในผู้เป็นเบาหวานที่มีโรคแทรกซ้อน
หลักการและเหตุผล
สมาคมผู ้ใ ห้ค วามรู ้โ รคเบาหวานร่ว มกับ สมาคมนัก ก าหนดอาหาร ก าหนดให้ มี ก ารฝึ ก อบรม
ผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานในหลักสูตรขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ให้ความรู้ โรคเบาหวานที่ผ่านการ
อบรมโครงการอบรมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน หลักสูตรพื้ นฐาน (5 วัน) ของสมาคมผู้ให้ความรู้ โรคเบาหวานแล้ว
เพื ่อ ให้ม ีค วามรู้ค วามเข้า ใจ และฝึ ก ทัก ษะเกี่ย วกับ การให้คาแนะน าและคาปรึก ษาด้า นโภชนบ าบัด ในผู้เป็ น
เบาหวานที่มีโรคแทรกซ้อนอย่างเข้มข้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน อันจะ
เป็นผลให้การให้คาแนะนาและคาปรึกษาดาเนินไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานและเกิดประโยชน์ต่อ
ผลการรักษาพยาบาลผู้เป็นเบาหวานมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน
1. ได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับหลักการให้โภชนบาบัดแก่ผู้เป็นเบาหวานได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้เป็น
เบาหวานที่มีโรคแทรกซ้อน
2. สามารถน าความรู้ ไปประยุ ก ต์ ใช้ ในการปฏิ บั ติ ง านและการให้ ค วามรู้ผู้ เป็ น เบาหวานได้ อ ย่ า งมั่ น ใจและมี
ประสิทธิภาพ
หัวข้อการอบรม
1. คาร์โบไฮเดรตกับการควบคุมระดับน้าตาลในเลือด
2. การปรับอินซูลินตาม Carbohydrate counting และ SMBG
3. การดูแลเบาหวานในภาวะต่าง ๆ เช่น ภาวะเจ็บป่วย ระดับน้าตาลในเลือดต่าหรือสูง
การออกกาลังกาย งานเลีย้ งหรือการรับประทานอาหารนอกบ้าน เป็นต้น
4. การดูแลเบาหวานในวัยเด็กและวัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ วัยทางาน ผู้สูงอายุ และหญิงตั้งครรภ์
5. โภชนบาบัดในโรคหัวใจและไขมันในเลือดสูง
6. โภชนบาบัดในโรคไตและความดันโลหิตสูง
7. โภชนบาบัดในโรคอัมพาตและอาหารทางสายยาง
8. โภชนบาบัด และการจัดการด้านอาหารในชุมชน
9. การนาโภชนบาบัดมาใช้ทางคลินิกในผู้ป่วยโรคเบาหวานตาม Chronic care model
10. เทคนิคการให้คาปรึกษาด้านอาหารและโภชนาการ (Motivational Interviewing & Mindful Eating)

รูป แบบการอบรม เป็ น การอบรมเชิงปฏิบั ติการ ประกอบด้ วยการบรรยายภาคทฤษฎีโดยผู้ท รงคุณ วุฒิ และผู้ มี
ประสบการณ์การดูแลผู้เป็นเบาหวาน ร่วมกับจัดกิจกรรมเรียนรู้ในกลุ่มย่อยและผ่านเวทีเสวนา
จานวนผู้เข้ารับการอบรม

120 คน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
ต้องเป็นผู้ที่เคยผ่านการอบรมโครงการอบรมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน หลักสูตรพื้นฐาน (5 วัน) ของสมาคม
ผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานหรือหลักสูตรเทียบเท่า (5 วัน)
ระยะเวลาในการอบรม
รวม 3 วัน
1. หลักสูตรโภชนบาบัดในผู้เป็นเบาหวานที่มีโรคแทรกซ้อน รุ่น 1/2562 วันที่ 17-19 มิถุนายน 2562
2. หลักสูตรโภชนบาบัดในผู้เป็นเบาหวานที่มีโรคแทรกซ้อน รุ่น 2/2562 วันที่ 09-11 กันยายน 2562
สถานที่ ห้องประชุมชั้น 17 อาคาร 2 โรงพยาบาลเทพธารินทร์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าอบรมจะได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานและหลักการให้คาแนะนาด้านโภชนบาบัด โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในผู้เป็นเบาหวานที่มีโรคแทรกซ้อน
2. ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์และทีมสหสาขาวิชาชีพ
3. ผู้เข้าอบรมได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในกลุ่มวิชาชีพต่างๆ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน
สมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย

อัตราค่าลงทะเบียน
กาหนดวันชาระค่าลงทะเบียน
อัตราค่าลงทะเบียน
สาหรับสมาชิกสมาคมฯ
อัตราค่าลงทะเบียน
สาหรับผู้สนใจทั่วไป

รอบที่ 1
รอบที่ 2

ชาระก่อนวันที่ 31 พ.ค.62
ชาระก่อนวันที่ 23 ส.ค. 62
3,800 บาท
4,300 บาท

ชาระวันที่ 1 มิ.ย.62
ชาระวันที่ 24 ส.ค. 62
4,300 บาท
4,800 บาท

การเบิกค่าลงทะเบียน
ผู้เข้ารับการอบรมภาครัฐ สามารถเบิกค่าใช้ จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ ายในการ
ฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2545 โดยไม่ต้องมีหนังสือรับรองจากกรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากต้น
สังกัด

ข้อมูลที่พัก
สมาคมฯ ได้ติดต่อที่พักใกล้โรงพยาบาลเทพธารินทร์ไว้ ขอให้ผู้เข้าอบรมติดต่อกับฝ่ายสารองห้องพักของทาง
โรงแรมโดยตรง โดยแจ้งว่ามาจากสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานและระบุช่วงวันเวลา ที่เข้าพักด้วย
➢ โรงแรมเทพธารินทร์สวีท โทรศัพท์ 0-2348-7111 โทรสาร 0-2242-2722
➢ โรงแรมจัสมิน แกรนด์ เรสสิเดนท์ (กล้วยน้าไท) โทรศัพท์ 0-2367-2888 โทรสาร 0-2367-2828

แบบฟอร์มการสมัครเข้าอบรมหลักสูตรโภชนบาบัดในผู้เป็นเบาหวานที่มีโรคแทรกซ้อน รุ่น
1/2562 วันที่ 17-19 มิถนุ ายน 2562 ณ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ Theptarin Grand Hall
ชั้น 17 อาคาร Lifestyle Building
1. แบบฟอร์มการสมัครเข้าอบรมกรุณาคลิกที่ลิงค์
https://goo.gl/forms/cW1huTjsEU3flVRs1
2. สแกนคิวอาร์โค้ด

แบบฟอร์มการสมัครเข้าอบรมหลักสูตรโภชนบาบัดในผูเ้ ป็นเบาหวานที่มีโรคแทรกซ้อน รุ่น
2/2562 วันที่ 09-11 กันยายน 2562 ณ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ Theptarin Grand Hall
ชั้น 17 อาคาร Lifestyle Building
1. แบบฟอร์มการสมัครเข้าอบรมกรุณาคลิกที่ลิงค์
https://goo.gl/forms/am5WprjHoX5tYlhG2
2. สแกนคิวอาร์โค้ด

หลักสู ตรโภชนบำบัดในผู้เป็ นเบำหวำนทีม่ ีภำวะแทรกซ้ อนเรื้อรัง
ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 17- 19 มิถุนำยน 2562
สมำคมผู้ให้ ควำมรู้ โรคเบำหวำน ร่ วมกับสมำคมนักกำหนดอำหำรแห่ งประเทศไทย
ณ ห้ องประชุ มชั้ น 17 โรงพยำบำลเทพธำรินทร์
เวลำ/วันที่
08:30 -09:00

09:00 -09:45

17 มิถุนำยน 2562

18 มิถุนำยน 2562

คาร์โบไฮเดรตกับการควบคุมระดับ
น้ าตาลในเลือด
- การนั บหน่วยคาร์โบไฮเดรตขัน
้
สูง (Carb counting)
- การอ่านฉลากโภชนาการ
- ดัชนีน้ าตาลในอาหาร (GI)
กับการควบคุมเบาหวาน
- สารทดแทนความหวาน
(Sweetener)

การจัดอาหารในผู ้ป่ วยเบาหวาน
ทีม
่ ภ
ี าวะแทรกซ ้อนโรคหลอด
เลือดหัวใจและหลอดเลือด
สมอง

อ. ภวินท์พล โชติวรรณวิรัช

19 มิถุนำยน 2562
การนาโภชนบาบัดมาใช ้ทางคลินก
ิ
ในผู ้ป่ วยโรคเบาหวานตาม chronic
care model

ศ.คลินก
ิ นพ. วีระศักดิ์ ศรินนภากร

เทคนิคการให ้คาปรึกษาด ้านอาหาร
และโภชนาการ: Motivational
Interviewing

อ.กฤษฎี โพธิทต
ั

อ.ศัลยา คงสมบูรณ์เวช

09:45-10:15
10:15- 11:00

*Coffee and Tea break
การปรับอาหารและ SMBG
ในภาวะต่างๆ
- เจ็บป่ วย และออกกาลังกาย
- ภาวะน้ าตาลในเลือดตา่ หรือสูง
- งานเลีย
้ ง/การกินอาหารนอกบ ้าน

ผศ. พิเศษ พญ.ธัญญา เชฎฐากุล

11:00- 11:45

การจัดอาหารในผู ้ป่ วยเบาหวาน
ทีม
่ ภ
ี าวะแทรกซ ้อนเรือ
้ รังทาง
ไตและความดันโลหิตสูง

ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ

การปรับอินซูลน
ิ ตาม Carb
counting และ SMBG

12:45- 14:15

ร ้อยเอกหญิง ดร. กรกต วีรเธียร

พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
Workshop1:
Six stations of Carb Counting:
1) fast food
2) อาหารจานเดียว
3) อาหารประเภทเส ้น
4) ผลไม ้
5) เครือ
่ งดืม
่ และ
6) ฉลากโภชนาการ

อ. ภนิตา จตุรวิทย์ และทีม
นักกาหนดอาหาร

14:15-14:45

อ.ประภาพันธ์ สวัสดิผ
์ ล

สูตรอาหารทางการแพทย์
อาหารปั่ นผสม อาหารทางสายยาง

ศ.คลินก
ิ นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร
และ VDO clip ศ.พญ.สิรม
ิ นต์
ริว้ ตระกูล ประเทืองธรรม

11:45- 12:45

การจัดการด ้านอาหารในชุมชน:
การเยีย
่ มบ ้าน การประเมินและ
ติดตามผลด ้านโภชนาการ

Workshop 3:
Five stations of Dietary Fat
& Salt Learning:
1) Comfort foods
2) Fats & Oils
3) Blenderized diet & Tube
feeding formula
4) DASH diet
5) Food applications

Workshop 5:
เทคนิคการให ้คาปรึกษา
(Counseling technique)

อ.กฤษฎี โพธิทต
ั
อ.หรรษมน ประสาทแก ้ว
ศ.คลินก
ิ นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร

ทีมนักกาหนดอาหาร
จากสมาคมนักกาหนดอาหาร
แห่งประเทศไทย

*Coffee and Tea break

ปิ ดการอบรม

Coffee and Tea break

14:45-16:15

Workshop 2:
อาหารและการปรับอินซูลน
ิ
ประกอบด ้วย 3 ฐาน Type1,
Type 2 และ GDM

นพ. เอกลักษณ์ วโนทยาโรจน์
ศ.คลินก
ิ นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร
อ.ศัลยา คงสมบูรณ์เวช

Workshop 4:
ฉลากฉุกคิด ใน CKD

อ.เอกหทัย แซ่เตีย

* มี VDO clip demonstration of Counseling technique ของ อ. กฤษฎี ในช่วง coffee break

