การประชุมวิชาการเรื่อง
“การพยาบาลในภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม-นรีเวช”
วันที่ ๓๑ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมอินทนนท์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
*******************************************
หลักการและเหตุผล
ภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม - นรีเวช เป็นภาวะที่ต้องการการ
แก้ไขอย่างเร่งด่วน และในบางครั้งถ้าให้การดูแลไม่เหมาะสมจะ
ก่อให้เกิดอันตรายกับสตรีตั้งครรภ์และส่งผลต่อทารกในครรภ์ การ
พยาบาลในภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม-นรีเวช จึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่าง
ยิ่งสาหรับพยาบาลและบุค ลากรทางด้ านสุขภาพ ทั้ งในด้านการ
พยาบาล การดูแล การรักษารวมถึงการส่งต่อสตรีตั้งครรภ์ไปยัง
โรงพยาบาลที่มีความพร้อมที่มากกว่า
การพยาบาลในภาวะฉุ กเฉิ นทาง สู ติก รรม-นรีเวช อย่ างมี
ประสิทธิภาพต้องใช้ทั้งองค์ความรู้ความสามารถและทักษะอย่าง
มากจึ ง จ าเป็ น ต้ อ งพั ฒ นาศั ก ยภาพของพยาบาลให้ มี ค วา มรู้
ความสามารถทางวิชาการในการพยาบาลในภาวะฉุกเฉินทางสูติ
กรรม-นรีเวช ดังนั้นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ โดย
สาขาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ จึงจัดให้มีการประชุม
วิชาการ “การพยาบาลในภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม-นรีเวช” เพื่อ
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ใ ห้ พ ยาบาลและบุ ค ลากรด้ า น
สุขภาพในการให้การพยาบาลให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อบริการความรู้แก่ศิษย์เก่า พยาบาลวิชาชีพ
และบุคลากรด้านสุขภาพตามความต้องการของเขตบริการ
สุขภาพ
๒. เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาความรู้เรื่องการพยาบาลใน
ภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม-นรีเวชแก่แก่ศิษย์เก่า พยาบาล
วิชาชีพ และบุคลากรด้านสุขภาพ
กลุ่มเป้าหมาย จานวน ๑๐๐ คน ประกอบด้วย
๑. ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
๒. พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรด้านสุขภาพ
การชาระเงิน
โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนสุเทพ
ชื่อบัญชี “ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
เชียงใหม่” เลขที่บัญชี ๕๒๑ – ๐ – ๒๔๖๓๘ – ๘

เอกสารการโอนเงิน
กรุณาส่งแบบตอบรับการลงทะเบียนและหลักฐานการ
โอนเงินมาที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
FAX (โทรสาร) ๐๕๓ - ๑๒๑๑๒๕ ในวันและเวลาราชการ
ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมๆ ได้ที่
www.bcnc.ac.th
ทางคณะผู้จัดงานได้รับการชาระเงินแล้วเท่านั้น
จึงถือว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์
กรุณานาหลักฐานการโอนเงินฉบับจริงมาแสดงต่อ
ผู้จัดงานในวันประชุม ในกรณีที่ผู้เข้ารับการประชุมชาระเงินแล้วหาก
ไม่สามารถเข้ารับการประชุมได้ ทางวิทยาลัยฯ
ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี

ใบสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง
“การพยาบาลในภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม - นรีเวช”
ชื่อ - สกุล.........................................................................................
ชื่อหน่วยงาน....................................................................................
ที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน
ที่อยู่………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….……….
โทรศัพท์............................................................................................
เลขใบประกอบวิชาชีพ......................................................................
เลขที่สมาชิกสภาการพยาบาล..........................................................
อัตราค่าลงทะเบียน
- ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 สมาชิกสมาคมศิษย์เก่า ลงทะเบียน ๒,๒๐๐ บาท
เลขที่สมาชิกสมาคมศิษย์เก่า.................................................
 ไม่เป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า ลงทะเบียน ๒,๕๐๐ บาท
- บุคคลทั่วไป
 พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรด้านสุขภาพ
ลงทะเบียน ๒,๕๐๐ บาท
รับประทานอาหาร
 อาหารไทย  อาหารอิสลาม อาหาร อื่น ๆ ……
ติดต่อสอบถามข้อมูล
- อาจารย์วรรณภา กาวิละ โทรศัพท์ ๐๘ ๕๖๑๔ ๗๒๓๒
- อาจารย์ ดร.ปลื้มจิต โชติกะ โทรศัพท์ ๐๘ ๕๖๒๒ ๔๖๑๕
- อาจารย์พูลทรัพย์ ลาภเจียม โทรศัพท์ ๐๘ ๖๙๘๘ ๙๕๐๒
- สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารก และผดุงครรภ์
โทรศัพท์ ๐๕๓ – ๑๒๑๑๒๑ ต่อ ๑๘๙
- กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ ๐๕๓ - ๑๒๑๑๒๑ ต่อ ๑๓๓ ,๑๓๙

กาหนดการประชุม
วันพุธที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐น. พิธีเปิดการอบรม
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. การกู้ชีพทันยุคในมารดาและทารก
พญ.นงเยาว์ เอื้อตรงจิตต์ รพ.นครพิงค์
อาจารย์วริศา วรวงศ์
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. Update down syndrome Screening
รศ.นพ. ชเนนทร์ วนาภิรักษ์
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. PIH Management and Scenario paper
Workshop Nursing
รศ.นพ. ชเนนทร์ วนาภิรักษ์
วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. สถานการณ์และการพยาบาลสตรีที่มีภาวะ
ตกเลือดก่อนคลอด (APH) , ภาวะคลอด
ติดไหล่ (Shoulder dystocia)
พญ. ยุรี ยานาเซะ
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. สถานการณ์และการพยาบาลสตรีที่มีภาวะ
ตกเลือดหลังคลอด (PPH)
พญ ศุภัจฉรา ไต่วัลย์
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. Workshop การพยาบาลสตรีที่มีภาวะ
ตกเลือดหลังคลอด (PPH)
พญ ศุภัจฉรา ไต่วัลย์
วิทยากรประจากลุ่ม
อาจารย์พูลทรัพย์ ลาภเจียม
อาจารย์พิเชษฐ แซ่โซว
อาจารย์วราภรณ์ บุญยงค์

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ)
๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. บทบาทพยาบาลในการส่งต่อผู้ปุวยที่มีภาวะ
ฉุกเฉินทางสูติกรรม-นรีเวชในยุคปัจจุบัน
คุณอ้อมใจ สิทธิจาลอง
รพ.นครพิงค์
คุณศิริรัตน์ วรรธกจตุรพร รพ.สันทราย
อาจารย์ ดร.สิรินาถ ศรีอาพร
วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. การประเมินสุขภาพทางทารกในครรภ์ใน
ระยะคลอด และการพยาบาล
พญ.อุไรวรรณ วิชาศิลป์
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. Workshop การประเมินสุขภาพทางทารก
ในครรภ์ในระยะคลอด และการพยาบาล
พญ.อุไรวรรณ วิชาศิลป์
วิทยากรประจากลุ่ม
อาจารย์สุพัตรา สินธุบัว
อาจารย์สุปราณี โฆวัชรกุล
อาจารย์เยาวลักษณ์ มาก๋า
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. บทบาทของพยาบาลในภาวะฉุกเฉินทาง
สูติศาสตร์โดยนา evidence based practice
มาเป็นพื้นฐานทางการพยาบาล
อาจารย์ ดร.ปลื้มจิต โชติกะ
อาจารย์วรรณภา กาวิละ
๑๖.๓๐ น.
ปิดการประชุม

ติดต่อจองห้องพัก
สถานที่พักใกล้ที่จัดประชุม
๑. กรีน เลค รีสอร์ท เชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐๕๓- ๑๑๒ ๘๘๘
๒. We Valley Boutique Hotel โทรศัพท์ ๐๕๓-๐๑๐ ๕๕๕
๓. B๒ Black Hotel / บีทู แบล็ค โทรศัพท์ ๐๒- ๒๒๒ ๑๑๓๓
(เบอร์ส่วนกลาง)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
ร่วมกับ
สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
เชียงใหม่

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง
“การพยาบาลในภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม - นรีเวช”

ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมอินทนนท์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
๑๙.๕ หน่วยคะแนน

