หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันวิวัฒนาการของการรักษาทารกแรกเกิด ได้มี
การพั ฒ นาและก้ า วหน้ า มากขึ้ น ทั้ ง ด้ า นความรู้ แ ละ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทารกแรกเกิดที่มี
ความเจ็บป่วย หรือกลุ่มผู้ป่วยทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงสูง
ต่อการเสียชีวิตให้ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม
จึงจาเป็นต้องอาศัยทีมบุคลากรที่มีคุณภาพในการทาหน้าที่
ให้การดูแล สามารถวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ ป้องกัน
และจั ด การกั บ ภาวะแทรกซ้ อ นที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพทารกแรกเกิด
ที่ มี คุ ณ ภาพและประชาชนสามารถเข้ า ถึ ง ได้ นั บ ว่ า มี
ความสาคัญ ทั้งนี้พยาบาลและบุคลากรสุขภาพจาเป็นต้อง
พัฒ นาตนเองให้ มีความเชี่ย วชาญในการดูแลผู้ ป่ ว ยกลุ่ ม
ทารกแรกเกิดนี้โดยการพัฒนาองค์ความรู้ และสมรรถนะให้
สอดคล้ องกับ Service plan 5 สาขาแรก ซึ่งรวมถึ ง การ
จัดบริการสาขาทารกแรกเกิด
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ และสมาคม
ศิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ได้ตระหนัก
ถึ ง การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ สมรรถนะ ความเชี่ ย วชาญ
รวมทั้งคุณภาพของพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขผู้ดูแล
ผู้ป่วยทารกแรกเกิดให้ได้มาตรฐานสากล สามารถนาไปใช้
ในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นที่ยอมรับ จึงได้ร่วมกัน
จัดประชุมวิชาการเรื่อง Update on Newborn Management
เพื่ อ ให้ ส ามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย
พยาบาลวิ ช าชี พ อาจารย์ พ ยาบาล ศิ ษ ย์ เ ก่ า
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้สนใจ จานวน 120 คน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรูแ้ ละสามารถนาประโยชน์
ที่ได้รับไปใช้ในการพยาบาลผูป้ ว่ ยทารกแรกเกิดได้อย่าง
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลีย่ นเรียนรู้ประสบการณ์
ด้านการพยาบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิด
3. เพื่อตอบสนองต่อนโยบายระดับชาติในการพัฒนาบุคลากร
สุขภาพให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของ
ระบบสุขภาพ (Service plan)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพยาบาล
ผู้ป่วยทารกแรกเกิด และสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การปฎิบัติงานจริงได้

กาหนดการประชุม
วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561
08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน
08.45 – 09.00 น. พิธีเปิด
09.00 – 10.30 น. Issues and trends in newborn management
โดย ศ.เกียรติคณ
ุ นพ.เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. Innovations in newborn care
โดย ศ.ดร.วีณา จีระแพทย์
12.00– 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. Advanced monitoring and nursing care
of high risk newborn
โดย พว.รุ่งทิวา อัศวินานนท์
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. Update on infection control in NICU
โดย พว.น้าทิพย์ ทองสว่าง

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561
09.00 – 10.30 น. Update on nutrition management of
high risk newborn
โดย นพ.สมมนตร์ จินดากุล
นพ.เปรมศักดิ์ เหล่าอยู่คง
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. Update on stabilization and referral of
high risk newborn
โดย นพ.ศุภวัชร บุญกษิดิ์เดช
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. Rational drug use and Optional
vaccines for high risk newborn
โดย รศ.ดร.พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. Update on newborn assessment essential
โดย รศ.พญ.พิมล วงศ์ศริ ิเดช

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561
09.00 – 10.30 น. Update on neurological management
for newborn
โดย พญ.จินตกานต์ เกษมศรี ณ อยุธยา
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. Update on surgical nursing in newborn
โดย พว.เอื้องดอย ตันฑพงศ์
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. Update on cardiovascular management
in newborn
โดย ผศ.นพ.ธนรัตน์ ลยางกูร
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. Developmental care for high risk newborn
โดย ผศ.ดร.ทิพวัลย์ ดารามาศ

ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน

3,600 บาท

รวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการประชุม
และใบประกาศนียบัตร (ไม่รบั ลงทะเบียนหน้างาน)
หมายเหตุ วิทยาลัยฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนในทุกกรณี

วิธีการสมัคร
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม สามารถกรอกข้อมูลในใบสมัคร
ทาง http://www.bcn.ac.th และส่งหลักฐานการโอนเงิน
พร้ อมระบุ ชื่ อนามสกุ ลที่ ชั ดเจนมายั ง วิ ท ยาลั ย พยาบาล
บรมราชชนนี กรุงเทพ ทางโทรสารหมายเลข 0 2354 8251
ท่ า นสามารถตรวจสอบสถานะการสมั ค รได้ ที่
http://www.bcn.ac.th ภายหลั ง การส่ ง หลั ก ฐาน
การโอนเงินแล้ว 2 วันทาการ
*กรณี ที่ มี ผู้ ส นใจสมั ค รเข้าร่ว มการประชุม เกิน กว่า จานวนที่
วิทยาลัยฯสามารถรับได้ วิทยาลัยฯขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ได้
ลงทะเบียนพร้อมชาระค่าลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ก่อน เพื่อให้
การจัดประชุมวิชาการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าร่วมประชุม
การชาระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงิน
เข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นจูรี่
ชื่อบัญชี วพบ.กรุงเทพ (ฝึกอบรมระยะสัน้ )
เลขที่บัญชี 481-0-02092-4

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณจิตสุภา นิลประดิษฐ์
โทร. 08 3971 3073
โทร. 0 2354 8241-2 ต่อ 3405
(ในวันและเวลาราชการ)
ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้
www.bcn.ac.th

ร่วมกับ

สมาคมศิษย์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
แผนที่
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เรื่อง
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สถาบัน
โรค
ผิวหนัง

สถาบัน
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ขอให้นาหลักฐานการโอนเงินฉบับจริงมาแสดงในวันประชุม
เพื่อขอรับใบเสร็จรับเงิน

** สิ้นสุดการรับสมัครและโอนเงินค่าลงทะเบียน
ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2561**

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

- เนื่องจากวิทยาลัยฯมีที่จอดรถจากัด เพื่อความสะดวก
ขอให้ท่านเดินทางโดยรถไฟฟ้าลงสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
หรือรถโดยสารประจาทาง

ณ หอประชุม อาคารศรีนครินทรารักษ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ขอหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU)

