ชมรมเวชศาสตร์ ทารกแรกเกิดแห่ งประเทศไทย THAI NEONATAL SOCIETY OF THAILAND
หน่วยทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม.10400

Newborn Division, Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital
Rama VI Road, Bangkok 10400, Thailand

ที่ ชทร ๐๒๕/๒๕๖๐
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้
เรียน คณบดี/ผู้อานวยการ/หัวหน้า สถาบัน
สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการ และตารางการประชุมวิชาการประจาปี ๒๕๖๐
๒. หนังสือจากกระทรวงการคลัง เลขที่ กค 0409.7/ว.51
ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548 เรื่อง การเบิกค่าลงทะเบียน

ด้วย ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย กาหนดจัดการประชุมเชิง ปฏิบัติการ Workshop I
“Neonatal resuscitation 2015” Workshop II “High Frequency Ventilation Update” และ Workshop III “Common
problems in breastfed infants” ในวันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะอย่างถูกต้องในการช่วยกู้ชีพทารก การใช้เครื่องช่วยหายใจในทารกแรก
เกิด การให้นมแกทารกแรกเกิด ปัญหาที่พบบ่อยในการลี้ยงดูด้วยนมแม่ และการประชุมวิชาการประจ าปี ๒๕๖๐ “Good
Clinical Practice in Neonatology” ในวันที่ ๒๓-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้แพทย์ พยาบาล ผู้ปฏิบัติงานดูแลรักษาทารกแรกเกิดได้เข้าใจถึงปัญหาต่างๆ ที่สาคัญและพบบ่อยใน
ทารกแรกเกิด รู้ถึง วิธีการดูแลรักษาทารกแรกเกิดในปัญหาดังกล่าวแล้ว ที่ทันสมัยก้าวหน้าและ สอดคล้องกับสภาวการณ์ใน
ประเทศไทย

ชมรมเวชศาสตร์ ทารกแรกเกิด ฯ พิจ ารณาแล้ วเห็ นว่ าการจั ดประชุ มวิ ช าการดั งกล่ าวจะอ านวย
ประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการดูแลรักษาทารกแรกเกิดเป็นอย่างมาก ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดฯ จึง
ใคร่ขออนุมัติให้บุคลากรในสังกัดของท่านที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และ
มีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามหนังสือที่แนบมานี้ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่
www.thainewborn.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์นายแพทย์สรายุทธ สุภาพรรณชาติ)
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ด้วย ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย กาหนดจัดการประชุมเชิง ปฏิบัติการ Workshop I
“Neonatal resuscitation 2015” Workshop II “High Frequency Ventilation Update” และ Workshop III “Common
problems in breastfed infants” ในวันอัง คารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องแมจิก ๒,ห้องเจมินี่ และห้องวีนัส (ชั้น 3)
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะอย่างถูกต้องในการ
ช่วยกู้ชีพทารก การใช้เครื่องช่วยหายใจในทารกแรกเกิด การให้นมแกทารกแรกเกิด ปัญหาที่พบบ่อยในการลี้ยงดูด้วยนมแม่ และ
การประชุมวิชาการประจาปี ๒๕๖๐ “Good Clinical Practice in Neonatology” ในวันที่ ๒๓-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้แพทย์ พยาบาล ผู้ปฏิบัติงานดูแลรักษาทารกแรกเกิดได้
เข้าใจถึงปัญหาต่างๆ ที่สาคัญและพบบ่อยในทารกแรกเกิด รู้ถึงวิธีการดูแลรักษาทารกแรกเกิดในปัญหาดังกล่าวแล้ว ที่ทันสมัย
ก้าวหน้าและ สอดคล้องกับสภาวการณ์ในประเทศไทย
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