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“Practical Points and Updates
in Neonatal Care”

วันที่ 28-30 สิงหาคม 2562 
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การประชุมว�ชาการประจำป 2562 “Practical Points and Updates in Neonatal Care”
วันที่ 28-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
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28 สิงหาคม 

2562

MC:  

รศ.พญ.วิไลพร

เตชะสาธิต

29 สิงหาคม 

2562

MC:  

ผศ.พญ.ฉัตรฉาย 

เปรมพันธพงษ

30 สิงหาคม 2562

MC: พว.น้ำทิพย ทองสวาง

ลงทะเบียน พิธีเปดโดยประธาน

ชมรมเวชศาสตร

ทารกแรกเกิดแหง

ประเทศไทย:     

รศ.นพ.สรายุทธ 

สุภาพรรณชาติ

Special Lecture:

SYMPOSIUM I:
Update Guidelines 2018
for Sepsis & Parenteral 
Nutrition 

Chairman: 
  ศ.เกียรติคุณ นพ.อนันต เตชะเวช
Speakers:                     
  รศ.พญ.โสภาพรรณ เงินฉ่ำ
  ผศ.พญ.อัญชลี ลิ้มรังสิกุล

SYMPOSIUM II:
Common Problems in 
the Nursery 

Chairman: 
  ผศ.พญ.ประสิน จันทรวิทัน
Speakers:
  ผศ.(พิเศษ) พญ.มิรา โครานา 
  ผศ.นพ.พฤหัส พงษมี

Luncheon

Symposium

“Hot Topics in 
Neonatology 2018”

Speaker:     
ผศ.พญ.ฌานิกา โกษารัตน

แพทย
Interactive Session: Common 
Problems in Nursery
Speakers:
  รศ.พญ.วาริชา เจนจินดามัย
  รศ.พญ.วิไลพร เตชะสาธิตSpecial

Lecture
พยาบาล
Early Warning Signs
Speakers:
  พว.มาลัย มั่งชม
  พว.วิมลวัลย วโรฬาร
  พว.น้ำทิพย ทองสวาง  

วันที่ 8.30-10.00 10.30-12.00 12.00-12.30 13.30-14.15 14.15-14.45 15.15-16.30

วันที่ 8.30-10.00 10.30-11.45 11.45-12.30 13.30-14.00 14.00-15.30 15.30-16.00

SYMPOSIUM III:  
Respiratory Management
in BPD: Prevention and 
Treatment

Chairman: 
  ศ.เกียรติคุณ นพ.ประพุทธ ศิริปุณย
Speakers
  รศ.พญ.พิมล วงศศิริเดช  
  ผศ.พญ.จันทนา พันธบูรณะ

SYMPOSIUM V:
Lesson Learned from Real 
Situations

Chairman: 
  ศ. เกียรติคุณ นพ. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย
Speakers: 
  ศ. เกียรติคุณ นพ. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย
  นพ. ธีรวัฒน บุดดาวงศ

SYMPOSIUM VI:
Feeding Practice in Preterm Infants

Chairman:                            
  ศ.พญ.พิมลรัตน ไทยธรรมยานนท
Speakers:
  ผศ.พญ.วรางทิพย คูวุฒยากร
  พ.ท.นพ.ธานินทร พิรุณเนตร

SYMPOSIUM IV:
Fluid & Electrolytes Management 
in ELBW

Chairman: 
  พล.ต.ต.พญ. นาเรศ วงศไพฑูรย
Speakers:
  ผศ.พ.อ.นพ.นิธิพันธ สุขสุเมฆ
  อ.พญ.นันทธิดา ภัทราประยูร

Luncheon

Symposium

Hearing 
Screening 

Speaker:
 ศ.นพ.ประชา  
 นันทนฤมิต 
 รศ.กฤษณา         
 เลิศสุขประเสริฐ     

Special

Lecture

SYMPOSIUM VII: 
Management of HIE

Chairman: 
  ศ.คลินิก นพ.สุนทร ฮอเผาพันธ
Speakers:
  ผศ.นพ.สันติ ปุณณะหิตานนท
  รศ.พญ.รัชฎา กิจสมมารถ

Immunization in 
Preterm Infants

Speaker:
  ผศ.พญ.จรรยา 
  จิระประดิษฐา
  

Special

Lecture

แพทย
Interactive Session:
Hyponatremia & Hypernatremia
Speakers:
  รศ.พญ.ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล
  พ.ต.ต.นพ.ณพล จิตรศรีศักดา
  ผศ.พญ.กุลวดี มณีนิล

พยาบาล
Nurses’ Roles in the Care of 
Infants with BPD
Speakers:
  ศ.ดร.วีณา จีระแพทย
  พว.พิกุล ขำศรีบุศ
  พว.ปาริชาติ ดำรงรักษ

อาหารวาง

การอบรมเช�งปฏิบัติการ
วันที่ 27 สิงหาคม 2562
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8.00-8.30

พิธีมุทิตาจิต

อาจารย

เกษียณอายุ

ราชการ

ลงทะเบียน
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
Lecture  
   Lesson 5 Alternative airways: 
                ET intubation, Laryngeal mask
   Lesson 6 Chest compressions
Practice skills - airways management, 
                    chest compression
LUNCH (40 min)
Lecture  
   Lesson 7 Medications
   Lesson 8 Post-resuscitation care
   Lesson 9 Resuscitation& stabilization – 
                 preterm infants
Practice skills - Scenario
Lecture  
   Lesson 10 Special considerations
Practice skills - Scenario & debriefing
Post test & answer (coffee break served)

8.30 -9.00 น.     ลงทะเบียน
9.00-10.00 น.    Optimal use of conventional
         ventilator’
                        ผศ.นพ.สันติ ปุณณะหิตานนท
10.00–10.30 น.  Nursing care during 
         conventional ventilation
           พว.น้ำทิพย ทองสวาง
10.30-11.00 น.  พัก อาหารวาง
11.00-12.00 น.  เขา Station (Ventilator demonstration, 
           Graphic monitoring and Nursing care)

12.00-13.00 น.  อาหารกลางวัน
13.00-14.00 น.  เขา Station (Ventilator demonstration, 
           Graphic monitoring and Nursing care)

14.00-15.00 น.  Case discussion
          รศ.พญ.วิไลพร เตชะสาธิต
         ผศ.พญ.ฉัตรฉาย เปรมพันธพงษ
15.00-15.30 น.  Post-test and wrap up
          ผศ.นพ.สันติ ปุณณะหิตานนท

วิทยากรเชิงปฏิบัติการ
1. ผศ.พญ.มิรา โครานา
2. ผศ.นพ.อนุชา ธาตรีมนตรีชัย
3. รศ.พญ.รัชฎา กิจสมมารถ
4. รศ.พญ.ศริยา ประจักษธรรม

5. อ.นพ.เปรมศักด์ิ เหลาอยูคง
6. อ.พญ.วลัยพร บวรกิติวงศ
7. พว.วีระวรรณ  ศรีพรหมคุณ
8. พว.ช่ืนจิตร  กอยสุวรรณ

Workshop 2: 

Optimal Use of 
Conventional Ventilator

หอง JUPITER (ชั้น 3) วิทยากร:   ผศ.พญ. อัญชลี  ลิ้มรังสิกุล  
MC:  พว. มาลัย  มั่งชม
ผูประสานงาน: พล.ต.ต.พญ. นาเรศ วงศไพฑูรย,
  พ.ต.ต.นพ. ณพล จิตรศรีศักดา

8.00-8.30 น.
8.30-9.00 น.
9.00-10.10 น.

10.10-10.30 น.
10.30-11.20 น.

11.20-11.50 น.

11.50-12.30 น.

12.30-13.10 น.
13.10-14.10 น.

14.10-14.50 น.
14.50-15.10 น.    

15.10-15.50 น.
15.50-16.30 น.    

หมายเหตุ:  รับ 200 คน แบงกลุมๆ ละ 8 คน

หมายเหตุ:  รับ 120 คน เทานั้น 

Workshop 1: 

Neonatal Resuscitation Program

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกรียงศักดิ์ จีระแพทย

Workshop 3:

Establishing breastfeeding in preterm infants

เวลา         หัวขอบรรยาย         วิทยากร

8.30-9.30 น. กายวิภาคศาสตรของเตานม
  กลไกการดูดนม
  การบีบน้ำนมดวยมือและการเก็บน้ำนม
9:30.-10:15 น. การชวยใหมารดามีน้ำนมเพียงพอ
  การปมนมดวยเครื่อง 
10:15:10-45 น. อาหารวาง 
10:45-12:00 น. วิธีใหนมทารกกอนกำหนด 

12:00-13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00-14:30 น. ภาวะรับนมไมได (feeding intolerance)
  สาเหตุ การปองกัน และการจัดการ:
   regurgitation, aerophagia 
   gut hormone deficiency 
14:30-15:00 น. พักรับประทานอาหารวาง 
15.00-15.30 น. การปอนนมทารกดวยชอนและดวยถวย
  ทาอุมดูดนม ทารกเดี่ยวและทารกแฝด 
15.00-17.00 น. การฝกปฏิบัติ

ศ. ดร. วีณา จีระแพทย

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกรียงศักดิ์ จีระแพทย
พว. ชญาดา สามารถ

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกรียงศักดิ์ จีระแพทย
พว. พิกุล ขำศรีบุศ

พว. ชญาดา สามารถ
ศ.เกียรติคุณ นพ.เกรียงศักดิ์ จีระแพทย

วิทยากร: คุณพจนา ศิริวรรณ, คุณมัญชิษฐา สรณวิช, 
พว. จินตนา ชนประชา, พว. ชูใจ อธิเบญญากุล,  พว. ชญาดา สามารถ,
พว.พิกุล ขำศรีบุศ, ศ. ดร. วีณา จีระแพทย, ศ.เกียรติคุณ นพ. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย 

นมแม

ดีที่สุด

ฐานที่ 1  การบีบน้ำนมดวยมือ          ศ. ดร. วีณา, พว. ชูใจ
ฐานที่ 2. ทาอุมดูดนมทาแมนั่ง   พว. พิกุล, ศ.เกียรติคุณ นพ. เกรียงศักดิ์
ฐานที่ 3  ทาอุมดูดนม ทาแมนอน   คุณมัญชิษฐา, พว. ชญาดา 
            ทารกเดี่ยว ทารกแฝด 
ฐานที่ 4  ทาอุมดูดนมทาแมนั่ง ทารกแฝด พว. จินตนา, คุณพจนา

หมายเหตุ:  รับ 120 คน เทานั้น 

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 095-964-9224 และ 084-401-7489 

   หร�อ Line ID : @dkr5712q

นัชนวเนอค ดนรกแ ลิคเาริม 
มรแงรโีทนผแ

9955-5752-0 .รทโ 
01201 .มทก 

ีสกัลห ติสงัรีดวาภิว.ถ 99

2,500      3,000
2,200      2,500

คาลงทะเบียน (บาท/ทาน) สมาชิกชมรม
ทารกแรกเกิดฯ*

บุคคลทั่วไป

เขารวมประชุมวิชาการ

Workshop**

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


