การอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop I
“การกูช้ ีพทารกแรกเกิด” (NCPR)
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 09.00 น. Pretest
09.00 - 10.00 น. Lecture Lesson 1 Foundation of NRP
Lesson 2 Preparation for
resuscitation
Lesson 3 Initial steps
Lesson 4 Positive pressure
ventilation
10.00 - 10.20 น. Break
10.20 - 11.10 น. Practice skills - teamwork, initial steps,
positive pressure ventilation
11.10 - 11.40 น. Lecture Lesson 5 Alternative airways. ET
intubation, Laryngeal mask
Lesson 6 Chest compressions
11.40 - 12.20 น. Practical skills - airways management, chest
compression
12.20 - 13.00 น. LUNCH
13.00 - 14.00 น. Lecture Lesson7 Medications
Lesson 8 Post - resuscitation care
Lesson 9 Resuscitation& stabilization
– preterm infants
14.00 - 14.40 น. Practical skills
14.40 - 15.00 น. Lecture Lesson 10 Special considerations
15.00 - 15.40 น. Practical skills - Scenario & debriefing
15.40 - 16.10 น. Post test & answer (coffee break served)

รับสมัครจานวน 200 ท่านแรกเท่านั้น

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop II
" Neonatal High Frequency Ventilation"
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 10.00 น. บรรยาย Neonatal High Frequency Ventilation
ผศ.นพ.สันติ ปุณณะหิตานนท์
10.00 – 10.30 น. บรรยาย Nursing care for mechanically
ventilated neonates
พว.น้าทิพย์ ทองสว่าง
10.30 - 11.00 น. พัก อาหารว่าง
11.00 - 12.00 น. เข้า Station I (ดูตาราง)
12.00 - 13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น. เข้า Station II (ดูตาราง)
14.00 - 15.00 น. Case discussion
ผศ.พญ.จรรยา จิระประดิษฐา
รศ.พญ.รัชฎา กิจสมมารถ
15.00 - 15.30 น. Post - test and wrap up
ผศ.นพ.สันติ ปุณณะหิตานนท์

รับสมัครจานวน 120 ท่านแรกเท่านั้น
หมายเหตุ
- การลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (วันที่ 22 ส.ค.60) เลือกได้
1 เรื่อง เท่านั้น
ราคาค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
- สมาชิกชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดฯ 2,200 บาท / ท่าน
- ไม่ใช่สมาชิกชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดฯ 2,500 บาท / ท่าน
ราคาค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการ ประจาปี 2560 (วันที่ 23-25 ส.ค. 60)
- สมาชิกชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดฯ 2,500 บาท / ท่าน
- ไม่ใช่สมาชิกชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดฯ 3,000 บาท / ท่าน

ท่านสามารถลงทะเบียนการประชุมผ่านเวปไซต์
www.thainewborn.com
เท่านั้น !!

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop III
"Advanced course in breastfeeding:common problems in
breastfed infants"
08.30 - 09.30 น. กายวิภาคศาสตร์ใหม่ของเต้านม
กลไกใหม่ของการดูดนมแม่
การบีบน้านมด้วยมือ
โดย ศ. ดร. วีณา จีระแพทย์
09.30 - 09.45 น. การใช้เครื่องปั๊มนมไฟฟ้า
ศ. เกียรติคุณ นพ. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
09.45. - 10.15 น. ท่าอุ้มดูดนม ทารกเดี่ยวและทารกแฝด
โดย พว. ชญาดา สามารถ, คุณ มัญชิษฐา สรณวิช
10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.15 น. การฝึกปฏิบัติ แบ่ง 4 กลุ่ม (กลุ่มละประมาณ 20 นาที)
1. การบีบน้านมด้วยมือ
โดยศ. ดร. วีณา จีระแพทย์, อจ.พิกุล ข้าศรีบุศ
2. ท่าอุ้มดูดนมท่านั่ง ทารกเดี่ยว
โดย พญ. ปิติพร.ศิริพัฒนพิพงศ์, อ.ปุณณาณี วุฒิเกตุ
3. ท่าอุ้มดูดนมทารกแฝด ท่านั่ง
โดย ศ. เกียรติคุณ นพ. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
4. ท่าอุ้มดูดนมท่านอน ทารกเดี่ยวและแฝด
โดย พว. ชญาดา สามารถ, คุณ มัญชิษฐา สรณวิช
12.15 - 13.00 น. อาหารเที่ยง
13.00 - 14.30 น. ปัญหาที่พบบ่อยในทารก






14.30 - 14.45 น.
14.45 - 16.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
ปัญหาที่พบบ่อยในทารก (ต่อ)






16.00 - 16.15 น.

Inadequate breast milk intake
Breast refusal
Sleepy baby
Fussy baby
Tongue - tie

Breast milk oversupply
Foremilk / hind milk imbalance
Breastfeeding stool
Infrequent stool from breastfeeding
Jaundice associated with breastfeeding

ค้าถามและค้าตอบ

รับสมัครจานวน 120 ท่านแรกเท่านั้น

