
การประชุมว�ชาการประจำป 2566

Practice Updates
in Neonatology

วันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2566
ประชุมเช�งปฏิบัติการ วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
สนับสนุนการผลิตโดย บร�ษัท มี้ด จอหนสัน นิวทร�ชัน (ประเทศไทย) จำกัด

เวลา                 หัวขอบรรยาย / ว�ทยากร

8:30 - 9:45 น. • กายวิภาคศาสตรของเตานม      ศ. ดร.วีณา จีระแพทย 
  • กลไกการดูดนม
  • การบีบน้ำนมดวยมือ
  • การปมนมดวยเครื่อง
  • การเก็บน้ำนม
9:45 - 10:15 น. การชวยใหมารดามีน้ำนมเพียงพอ      ศ.เกียรติคุณ นพ.เกรียงศักดิ์ จีระแพทย
10:15 - 10:45 น. อาหารวาง
10:45 - 12:00 น. วิธีใหนมทารกเกิดกอนกำหนด      ศ.เกียรติคุณ นพ.เกรียงศักดิ์ จีระแพทย
          พว.พิกุล ขำศรีบุศ
12:00 - 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00 - 14:30 น. • ภาวะรับนมไมได (feeding intolerance)     ศ.เกียรติคุณ นพ.เกรียงศักดิ์ จีระแพทย
  • สาเหตุ การปองกัน และการจัดการ:`     พว. ปาริชาติ ดำรงรักษ
    regurgitation, aerophagia
    gut hormone deficiency
14:30 - 15:00 น. อาหารวาง
15:00 - 15:30 น. • ทาอุมดูดนม ทารกเดี่ยวและทารกแฝด     ศ.เกียรติคุณ นพ.เกรียงศักดิ์ จีระแพทย
  • การปอนนมทารกดวยชอนและดวยถวย           พว. พัชรินทร บุญลือ

15:30 - 17.00 น. การฝกปฏิบัติ
  ฐานที่ 1:   การบีบน้ำนมดวยมือ    
   พว. พัชรินทร บุญลือลักษณ, พว. จินตนา ชนประชา, 
   ศ.เกียรติคุณ นพ. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย  
  ฐานที่ 2:  ทาอุมดูดนมทาแมนั่ง ทารกเดี่ยว ทารกแฝด
   พว.พิกุล ขำศรีบุศ, พว. ปาริชาติ ดำรงรักษ 
  ฐานที่ 3:  ทาอุมดูดนม ทาแมนอน ทารกเดี่ยว ทารกแฝด
   คุณมัญชิษฐา สรณวิช, คุณพจนา ศิริวรรณ
  ฐานที่ 4:  การปมนม                    
   ศ. ดร. วีณา จีระแพทย
 

หมายเหตุ: Workshop นี้เหมาะสำหรับ พยาบาลและกุมารแพทยที่ดูแลทารกเกิดกอนกำหนด การอบรมประกอบดวย 1) การนำ
เสนอตัวอยางทารกที่มีปญหาการรับนม ดวยประวัติ การดำเนินโรค ผลตรวจหองปฏิบัติการ ภาพรังสีทอง และคลิปวิดีโอ 2) การให
ออกความเห็นการวินิจฉัยและการจัดการ แลวจึงเฉลยคำตอบ และ 3) การฝกปฏิบัติ ภายหลังการอบรม ในทารก ผูอบรมจะทราบ
ศิลปะการใหนมตั้งแตเวลาเริ่ม วิธีปอนนม และการเพิ่มนมอยางปลอดภัย การปองกันการติดเชื้อในเลือด และ NEC ที่สัมพันธกับการ
ใหอาหาร และทารกสับสนวิธีปอนนม การชวยใหทารกเติบโตเร็วและกลับบานเร็ว เพื่อลดความแออัดในหอผูปวย ดานมารดา ชวย
มารดาใหมีน้ำนมเพียงพอ รูวิธีเก็บน้ำนมเพื่อนำมาสงใหหอผูปวยทารกแรกเกิดอยางถูกตอง สามารถปอนนมทารกดวยชอนหรือถวย 
จนสามารถใหดูดนมจากเตา มารดาที่มีทารกแฝด สามารถใหทารกแฝดดูดนมจากเตาพรอมกันกอนกลับบานทั้งทานั่งและนอน  

Establishing breastfeeding in preterm infants

Workshop III ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. ลงทะเบียนผานเว็บไซต www.thainewborn.com

2. ชำระคาลงทะเบียน โดยโอนเง�นเขาบัญช� 

 ธนาคารไทยพาณิชย สาขา รามาธิบดี 

 เลขที่บัญชี 026-2-86928-2

 ชื่อบัญชี เลขานุการ ชมรมเวชศาสตรทารกแรกเกิดแหงประเทศไทย

3. สงหลักฐานยืนยันการชำระเง�นมาที่

 Email : thainewborn@hotmail.com

 หรือ Line ID : @dkr5712q

 (กรุณาดาวนโหลดแบบฟอรมการยืนยันการชำระเงิน) 

4. กรุณารอการยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมล

5. สอบถามขอมูลไดที่เบอร 090-947-0490 และ 082-628-5478 

   หร�อ Line ID : @dkr5712q

2,700       3,200
2,400       2,700

คาลงทะเบียน (บาท/ทาน) สมาชิกชมรม
ทารกแรกเกิดฯ*

บุคคลทั่วไป

เขารวมประชุมวิชาการ

Workshop**

*   คาสมาชิกตลอดชีพของชมรมทารกแรกเกิดฯ ราคา 1,000 บาท/ทาน
    (การสมัครสมาชิก สามารถใชสิทธิ์ลงทะเบียนในราคาสมาชิกไดในครั้งนี้เลย)
**  Workshop รับจำนวนจำกัด

แผนที่โรงแรม

มิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น

99 ถ.ว�ภาวดีรังสิต หลักสี่
กทม. 10210
โทร. 0-2575-5599
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วัน

13:30-14:00 14:00-16:00

23 สิงหาคม 
2566

MC:  

รศ.พญ.วิไลพร

เตชะสาธิต

24 สิงหาคม 
2566

MC:  

ผศ.พ.ท.นพ.

ธานินทร 

พิรุณเนตร

25 สิงหาคม 
2566

MC: 

พว.น้ำทิพย 

ทองสวาง

ลงทะเบียน พิธีเปดโดยประธานชมรมเวชศาสตร

ทารกแรกเกิดแหงประเทศไทย:     

รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ

SYMPOSIUM I:
Thai neonatal registry and 
quality initiative 
Chairman: 
  ศ.เกียรติคุณ นพ.ประพุทธ ศิริปุณย     
Speakers:                     
  ผศ.พญ.จรรยา จิระประดิษฐา
  ผศ.พญ.ฉัตรฉาย เปรมพันธพงษ
  อ.นพ.สมมนตร จินดากุล

Hot Topics in 
Neonatology 2023 
แพทย
Speakers: 
  ผศ.พญ.กุลวดี มณีนิล
  ผศ.นพ.สาธิษฐ มะโนปญญา 

Special
Lecture

วันที่ 8:15-9:30 10:45-12:00 12:00-12:30 13:30-14:00

วันที่ 8:15-9:30 10:30-11:459:30-10:00 15:15-15:45

Symposium II: 
Updates in delivery 
room management for 
preterm infants 
Chairman: 
  ศ.คลินิก.นพ.สุนทร ฮอเผาพันธ 
Speakers
  รศ.พ.อ.นพ.นิธิพันธ สุขสุเมฆ
  อ.พญ.วลัยพร บวรกิติวงศ

Symposium IV: 
Intermittent hypoxemia in 
preterm infants
Chairman: 
  ผศ.พญ.ประสิน จันทรวิทัน
Speakers: 
  ผศ.นพ.สันติ ปุณณะหิตานนท
  รศ.พญ.ผกาพรรณ ชูเกียรติสกุล

Symposium V: 
Hemodynamic evaluation in 
the critically ill neonates 
Chairman:                            
  พล.ต.ต.พญ.นาเรศ วงศไพฑูรย                   
Speakers:
  อ.พญ.ปุณณานี วุฒิเกตุ
  อ.นพ.พงศธร เผาพงษสวรรค

Symposium III:
Feeding practice in 
preterm infants, 
standardized feeding 
protocols
Chairman: 
  ศ.คลินิก.พญ. อุไรวรรณ 
  โชติเกียรติ
Speakers:
  ผศ.พญ.ฌานิกา โกษารัตน
  รศ.พญ.วิไลพร เตชะสาธิต

Luncheon
Symposium

Special
Lecture

Ventilator strategies in specific conditions 
Chairman: 
  ศ.กิตติคุณ พญ.พิมลรัตน ไทยธรรมยานนท
Speakers:
  รศ.พญ.รัชฎา กิจสมมารถ
  อ.นพ.เปรมศักดิ์ เหลาอยูคง
  พว.น้ำทิพย ทองสวาง

Revised clinical practice guideline
management of hyperbilirubinemia 
Chairman: 
  รศ.พญ.พิมล วงศศิริเดช
Speaker:
  รศ.พญ.อัญชลี ลิ้มรังสิกุล
  รศ.นพ.อนุชา ธาตรีมนตรีชัย
  ศ.ดร.วีณา จีระแพทย
  

Special
Lecture

อาหารวาง
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What’s new in neonatal 
nursing 2023 
พยาบาล
Speakers: 
  พว.ปาริชาติ ดำรงรักษ
  พว.วรรณี จันทรมาศ

How to achieve breastfeeding success 
in sick neonates
o The importance of healthcare 
   providers’ support
o Barriers to BF success (Q and A)
Chairman: 
  ศ. เกียรติคุณ นพ. เกรียงศักด์ิ จีระแพทย 
Speakers:                     
  ศ. เกียรติคุณ นพ. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย
  ผศ.พิเศษ พญ.มิรา โครานา
  รศ.พญ.สุดาทิพย โฆสิตะมงคล 

16:00-16:15

16:00-16:15

อาหารวาง

อาหารวาง8:30-9:00 น.     
9:00-10:00 น.  

Neonatal High-Frequency
Ventilation

วิทยากร:   ผศ. นพ.พฤหัส พงษมี 
MC:  พว.มาลัย  มั่งชม
ผูประสานงาน: พล.ต.ต. พญ.นาเรศ วงศไพฑูรย,
  พ.ต.ต. นพ.ณพล จิตรศรีศักดา

08:00-08:30 น.
08:30-09:45 น.

09:45-10:00 น.
10:00-11:00 น.

11:00-12:00 น.

12:00-13:00 น.
13:00-14:00 น.

14:00-14:40 น.

15:40-16:00 น.

14:40-15:40 น.    

Workshop I

การประชุมเช�งปฏิบัติการ
วันที่ 22 สิงหาคม 2566

Neonatal
Resuscitation Program (NRP)

Workshop II

ลงทะเบียน
Neonatal high frequency ventilation
ผศ. นพ.สันติ ปุณณะหิตานนท
Nursing care for mechanically 
ventilated neonates 
พว.น้ำทิพย ทองสวาง
พัก อาหารวาง
Demonstration
วิทยากรประจำกลุม
Demonstration II
วิทยากรประจำกลุม
พักรับประทานอาหารกลางวัน
Demonstration III
วิทยากรประจำกลุม
Case discussion 
ผศ. พญ.สุภาภรณ ดิสนีเวทย และ 
อ. พญ.อนงคนาถ ศิริทรัพย  
Post-test and wrap up
ผศ. นพ.สันติ ปุณณะหิตานนท
พว.น้ำทิพย ทองสวาง

10:00-10:30 น. 

10:30-11:00 น.  
11:00-11:40 น.  

11:40-12:20 น.  

12:20-13:20 น.  
13:20-14:00 น.  

14:00-15:00 น.

15:00-15:30 น.  

ลงทะเบียน และ Pre-test
Lecture  
Lesson 1  Foundation of NRP
Lesson 2  Preparation for resuscitation
Lesson 3  Initial steps
Lesson 4  Positive pressure ventilation
Break
Practice skills: Teamwork, Initial 
steps, Positive pressure ventilation
วิทยากรกลุม
Lecture  
Lesson 5  Alternative airways: 
              ET intubation, Laryngeal mask
Lesson 6  Chest compressions
Lesson 7  Medications
LUNCH (60 min)
Practice skills: Airways management, 
Chest compression, Medication
วิทยากรกลุม 
Lecture  
Lesson 8  Post-resuscitation care
Lesson 9  Resuscitation & stabilization: 
               preterm infants
Lesson 10  Special considerations
Practice skills: Scenario & debriefing
วิทยากรกลุม
Post test & answer (coffee break served)
วิทยากรกลุม

หมายเหตุ:  
Workshop I  รับจำนวน 200 ทาน     Workshop II  รับจำนวน 120 ทาน    Workshop III  รับจำนวน 120 ทาน

รายชื่อวิทยากรประจำกลุมและชนิดเครื่องชวยหายใจ

Station
A

JUPITER หลังซาย
พ.ท. ผศ.ธานินทร พิรุณเนตร

Fabian

VIRGO
รศ. พญ.วรางทิพย คูวุฒยากร

SLE6000

Station
B

JUPITER หลังกลาง
รศ. พญ.โสภาพรรณ เงินฉ่ำ

VN500

GIMINI
ผศ. พญ.ศศิวิมล สุนสวัสดิ์

Fabian

Station
C

JUPITER หลังขวา
พว. ชื่นจิตต กอยสุวรรณ

SLE6000

LEO
พว. วีรวรรณ ศรีพรหมคุณ

VN500

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2


