
โครงการอบรม 
หลักสูตรโภชนบ าบัดในผู้เป็นเบาหวานที่มีโรคแทรกซ้อน 

 
หลักการและเหตผุล 

สมาคมผู ้ให ้ค วามรู ้โ รค เบาหวานร ่วมก ับสมาคมน ักก าหนดอาหาร  ก าหนดให้มีการฝึกอบรม                 
ผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานในหลักสูตรขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ให้ความรู้ โรคเบาหวานที่ผ่านการ
อบรมโครงการอบรมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน หลักสูตรพื้นฐาน (5 วัน) ของสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานแล้ว 
เพื ่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และฝึกทักษะเกี ่ยวกับการให้ค าแนะน าและค าปรึกษาด้านโภชนบ าบัด ในผู้เป็น
เบาหวานที่มีโรคแทรกซ้อนอย่างเข้มข้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน อันจะ
เป็นผลให้การให้ค าแนะน าและค าปรึกษาด าเนินไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานและเกิดประโยชน์ต่อ
ผลการรักษาพยาบาลผู้เป็นเบาหวานมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน 
1. ได้เพิ่มพูนความรู้เก่ียวกับหลักการให้โภชนบ าบัดแก่ผู้เป็นเบาหวานได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้เป็น

เบาหวานที่มีโรคแทรกซ้อน 
2. สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการให้ความรู้ผู้ เป็นเบาหวานได้อย่างมั่นใจและมี

ประสิทธิภาพ 
 
หัวข้อการอบรม 
1. คาร์โบไฮเดรตกับการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด 
2. การปรับอินซูลินตาม Carbohydrate counting และ SMBG 
3. การดูแลเบาหวานในภาวะต่าง ๆ เช่น ภาวะเจ็บป่วย ระดับน้ าตาลในเลือดต่ าหรือสูง                                  

การออกก าลังกาย งานเลีย้งหรือการรับประทานอาหารนอกบา้น เป็นตน้ 
4. การดูแลเบาหวานในวัยเด็กและวัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ วัยท างาน ผู้สูงอายุ และหญิงตั้งครรภ์ 
5. โภชนบ าบัดในโรคหัวใจและไขมันในเลือดสูง 
6. โภชนบ าบัดในโรคไตและความดันโลหิตสูง 
7. โภชนบ าบัดในโรคอัมพาตและอาหารทางสายยาง 
8. โภชนบ าบัด และการจัดการด้านอาหารในชุมชน 
9. การน าโภชนบ าบัดมาใช้ทางคลินิกในผู้ป่วยโรคเบาหวานตาม Chronic care model 
10. เทคนิคการให้ค าปรึกษาด้านอาหารและโภชนาการ (Motivational Interviewing & Mindful Eating) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
รูปแบบการอบรม  เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยการบรรยายภาคทฤษฎีโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มี
ประสบการณ์การดูแลผู้เป็นเบาหวาน ร่วมกับจัดกิจกรรมเรียนรู้ในกลุ่มย่อยและผ่านเวทีเสวนา  
 
จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 120 คน 
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 
 ต้องเป็นผู้ที่เคยผ่านการอบรมโครงการอบรมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน หลักสูตรพื้นฐาน (5 วัน) ของสมาคม
ผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานหรือหลักสูตรเทียบเท่า (5 วัน)  
 
ระยะเวลาในการอบรม รวม 3 วัน    
1. หลักสูตรโภชนบ าบัดในผู้เป็นเบาหวานที่มีโรคแทรกซ้อน รุ่น 1/2562 วันที่ 17-19 มิถุนายน 2562 
2. หลักสูตรโภชนบ าบัดในผู้เป็นเบาหวานที่มีโรคแทรกซ้อน รุ่น 2/2562 วันที่ 09-11 กันยายน 2562 
 
สถานที่ ห้องประชุมชั้น 17 อาคาร 2 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1. ผู้เข้าอบรมจะได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานและหลักการให้ค าแนะน าด้านโภชนบ าบัด โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในผู้เป็นเบาหวานที่มีโรคแทรกซ้อน 
2. ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์และทีมสหสาขาวิชาชีพ 
3. ผู้เข้าอบรมได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในกลุ่มวิชาชีพต่างๆ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน 
 สมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย 
 
อัตราค่าลงทะเบียน  
 

ก าหนดวันช าระค่าลงทะเบียน รอบที่ 1  ช าระก่อนวันที่  31 พ.ค.62 ช าระวันที่ 1 มิ.ย.62 
รอบที่ 2  ช าระก่อนวันที่ 23 ส.ค. 62 ช าระวันที่ 24 ส.ค. 62 

อัตราค่าลงทะเบียน 
ส าหรับสมาชิกสมาคมฯ  

3,800 บาท 4,300 บาท 
 

อัตราค่าลงทะเบียน 
ส าหรับผู้สนใจทั่วไป 

4,300 บาท 4,800 บาท 

 



การเบิกค่าลงทะเบียน 
 ผู้เข้ารับการอบรมภาครัฐ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมของส่วนราชการ  พ.ศ. 2545 โดยไม่ต้องมีหนังสือรับรองจากกรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากต้น
สังกัด 
 
 
ข้อมูลที่พัก 
 สมาคมฯ ได้ติดต่อที่พักใกล้โรงพยาบาลเทพธารินทร์ไว้ ขอให้ผู้เข้าอบรมติดต่อกับฝ่ายส ารองห้องพักของทาง
โรงแรมโดยตรง โดยแจ้งว่ามาจากสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานและระบุช่วงวันเวลา ที่เข้าพักด้วย  
 

➢ โรงแรมเทพธารินทร์สวีท โทรศัพท์ 0-2348-7111 โทรสาร 0-2242-2722 
➢ โรงแรมจัสมิน แกรนด์ เรสสิเดนท์ (กล้วยน้ าไท)  โทรศัพท์ 0-2367-2888 โทรสาร 0-2367-2828 

  



แบบฟอร์มการสมัครเข้าอบรมหลักสูตรโภชนบ าบัดในผู้เป็นเบาหวานที่มีโรคแทรกซ้อน รุ่น 
1/2562 วันที่ 17-19 มิถนุายน 2562 ณ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ Theptarin Grand Hall 
ชั้น 17 อาคาร Lifestyle Building 

1. แบบฟอร์มการสมัครเข้าอบรมกรุณาคลิกท่ีลิงค์ 
https://goo.gl/forms/cW1huTjsEU3flVRs1 

2. สแกนคิวอาร์โค้ด 

 
 
แบบฟอร์มการสมัครเข้าอบรมหลักสูตรโภชนบ าบัดในผูเ้ป็นเบาหวานที่มีโรคแทรกซ้อน รุ่น 
2/2562 วันที่ 09-11 กนัยายน 2562 ณ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ Theptarin Grand Hall 
ชั้น 17 อาคาร Lifestyle Building 

1. แบบฟอร์มการสมัครเข้าอบรมกรุณาคลิกท่ีลิงค์  
https://goo.gl/forms/am5WprjHoX5tYlhG2 

2. สแกนคิวอาร์โค้ด 

 

 

 



 

หลกัสูตรโภชนบ ำบัดในผู้เป็นเบำหวำนทีม่ีภำวะแทรกซ้อนเร้ือรัง 
คร้ังที ่1/2562 วันที ่17- 19 มิถุนำยน 2562 

สมำคมผู้ให้ควำมรู้โรคเบำหวำน ร่วมกบัสมำคมนักก ำหนดอำหำรแห่งประเทศไทย 

ณ ห้องประชุมช้ัน 17  โรงพยำบำลเทพธำรินทร์ 
 

เวลำ/วนัที ่ 17 มถุินำยน 2562 18 มถุินำยน 2562 19 มถุินำยน 2562 
08:30 -09:00 คารโ์บไฮเดรตกบัการควบคมุระดบั

น ้าตาลในเลอืด  

- การนับหน่วยคารโ์บไฮเดรตขัน้ 
  สงู (Carb counting) 

- การอา่นฉลากโภชนาการ 
- ดชันนี ้าตาลในอาหาร (GI)         

กบัการควบคมุเบาหวาน  
- สารทดแทนความหวาน      

(Sweetener) 

อ.ศลัยา คงสมบรูณ์เวช 

การจัดอาหารในผูป่้วยเบาหวาน

ทีม่ภีาวะแทรกซอ้นโรคหลอด

เลอืดหัวใจและหลอดเลอืด

สมอง 

อ. ภวนิทพ์ล โชตวิรรณวรัิช  

การน าโภชนบ าบดัมาใชท้างคลนิกิ

ในผูป่้วยโรคเบาหวานตาม chronic 

care model  
ศ.คลนิกิ นพ. วรีะศกัดิ ์ศรนินภากร 

09:00 -09:45 เทคนคิการใหค้ าปรกึษาดา้นอาหาร

และโภชนาการ: Motivational 

Interviewing 
อ.กฤษฎ ีโพธทิตั 

09:45-10:15 *Coffee and Tea break 

10:15- 11:00 

 

การปรับอาหารและ SMBG                   

ในภาวะตา่งๆ 

- เจ็บป่วย และออกก าลงักาย 
- ภาวะน ้าตาลในเลอืดต า่หรอืสงู 

- งานเลีย้ง/การกนิอาหารนอกบา้น 
ผศ. พเิศษ พญ.ธัญญา เชฎฐากลุ 

 

การจัดอาหารในผูป่้วยเบาหวาน 

ทีม่ภีาวะแทรกซอ้นเรือ้รังทาง

ไตและความดนัโลหติสงู 
 

ผศ.ดร.ชนดิา ปโชตกิาร 

 

การจัดการดา้นอาหารในชมุชน:          

การเยีย่มบา้น การประเมนิและ  

ตดิตามผลดา้นโภชนาการ  
อ.ประภาพันธ ์สวสัดิผ์ล  

11:00- 11:45 การปรับอนิซลูนิตาม Carb 
counting และ SMBG  

ศ.คลนิกิ นพ.วรีะศกัดิ ์ศรนินภากร 
และ VDO clip ศ.พญ.สริมินต ์         
ริว้ตระกลู ประเทอืงธรรม 
 

สตูรอาหารทางการแพทย ์           
อาหารป่ันผสม อาหารทางสายยาง 

รอ้ยเอกหญงิ ดร. กรกต วรีเธยีร 

11:45- 12:45 พกัรับประทำนอำหำรกลำงวนั 

12:45- 14:15 Workshop1: 
Six stations of Carb Counting:                                       

1) fast food                                  

2) อาหารจานเดยีว                  
3) อาหารประเภทเสน้                     

4) ผลไม ้                                   
5) เครือ่งดืม่ และ                       

6) ฉลากโภชนาการ 

อ. ภนติา จตรุวทิย ์และทมี           
นักก าหนดอาหาร  

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  
ทมีนักก าหนดอาหาร                    
จากสมาคมนักก าหนดอาหาร
แหง่ประเทศไทย 

Workshop 5:  
เทคนคิการใหค้ าปรกึษา 

(Counseling technique) 

 
อ.กฤษฎ ีโพธทิตั  
อ.หรรษมน ประสาทแกว้ 
ศ.คลนิกิ นพ.วรีะศกัดิ ์ศรนินภากร 

14:15-14:45 *Coffee and Tea break 
  

ปิดการอบรม 

Coffee and Tea break 

14:45-16:15 Workshop 2: 
อาหารและการปรับอนิซลูนิ 

ประกอบดว้ย 3 ฐาน Type1,              
Type 2 และ GDM 

นพ. เอกลกัษณ์ วโนทยาโรจน์ 
ศ.คลนิกิ นพ.วรีะศกัดิ ์ศรนินภากร 
อ.ศลัยา คงสมบรูณ์เวช 

Workshop 4: 
ฉลากฉุกคดิ ใน CKD  

 
อ.เอกหทยั แซเ่ตยี 

 

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


