
“Breastfeeding and Work – Let’s Make it Work!”

www.thaibfconference.com
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08:00 – 09:00 น.     Team Empowerment & Network”
09:00 – 10:30 น.     Plenary 3  “Breastfeeding: EQ & IQ” 
10:30 – 11:00 น.     พักรับประทานอาหารวาง และชมโปสเตอร
11:00 – 12:00 น.     The Way Forward
12:00 – 13:00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:30 น.     Talk Show : ยอมทอดทิ้งสายธารแหงชีวิต 
         เพียงแคคิดจะทำงาน  เทานั้นหรือ”
14:30 – 15:00 น.     อภิปรายปญหาทั่วไป 
                           จับฉลาก  มอบรางวัล ผูเขารวมฟงบรรยาย  
         ปดการประชุม 

WORKSHOP 1 : Maternal and baby Sickness : Q&A 
เวลาแมปวย มีโรคอะไรบางที่ไมควรใหนมแม ยาที่แมควรกิน
หรือไมควรกิน และจะมีผลกระทบตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางไร  
ปญหาและคำถามที่พบไดบอยจาก คุณแม เราจะมาสรางความเขาใจ 
โดยใชภาษางายๆ โดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญจากทั้ง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย / 
โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ /และ โรงพยาบาลศูนย ในตางจังหวัด

WORKSHOP 2  : Breastfeeding: Work-Life Balance 
"สรางงานดี ชีวีมีสุข ดวยนมแม"
เนนเรื่องของแมทำงานและบริษัทหรือองคกรที่ไดดำเนินงานในการสงเสริม 
การเลี้ยงลูกดวยนมแม มารวมจัดกิจกรรมจัดนิทรรศการ ใหความรู 
เพื่อใหผูเขารวมประชุมไดเห็นภาพชัดเจน ตัวอยางขั้นตอนความสำเร็จ 
ความรวมมือระหวางบริษัท การสรางเครือขาย การขยายผลตอยอด และ
การทำใหเกิดความยั่งยืน หองนี้ขอจำกัดผูเขารวม ไดประมาณ ๑๐๐ คน 

WORKSHOP 3 :  Relactation  
มุงใหความรูคุณแมในการกระตุนน้ำนมเพื่อใหมีปริมาณเพียงพอ
สำหรับทารก   

WORKSHOP 4 :  Breastfeeding Research  
นำเสนอ แนวทางปฏิบัติหรือแนวทางการทำวิจัย จากการปฏิบัติงาน 
สูการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการปกปอง สงเสริมและสนับสนุน 
การเลี้ยงลูกดวยนมแม

วันศุกรที่ 4 กันยายน 2558
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อัตราคาลงทะเบียน

ภายในวันท่ี 15 สิงหาคม 2558  2,400 บาท
หลังวันท่ี 15 สิงหาคม 2558  3,000 บาท
(อัตราลงทะเบียนดังกลาว รวมคาอาหารวาง อาหารกลางวันและเอกสารประกอบการประชุม)
ทานสามารถโหลดใบนำฝากคาลงทะเบียนของธนาคารไทยพาณิชย และ
ธนาคารกรุงไทยไดจากเวปไซดของการประชุมท่ี www.thaibfconference.com 
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สำหรับผูท่ีสนใจรวมสงบทคัดยอทางวิชาการ ทานสามารถสง online ผานเวปไซด
การประชุม กรุณาอานข้ึนตอนการสงโดยละเอียด 
บทคัดยอทางวิชาการจะไดรับการพิจารณาเม่ือผูสงไดลงทะเบียนกับการประชุมแลวเทาน้ัน 

Deadline: 30 มิถุนายน 2558
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การสงบทคัดยอทางวิชาการ

สำหรับผูท่ีสนใจรวมสงบทคัดยอทางวิชาการ ทานสามารถสง online ผานเวปไซด
การประชุม กรุณาอานข้ึนตอนการสงโดยละเอียด 
บทคัดยอทางวิชาการจะไดรับการพิจารณาเม่ือผูสงไดลงทะเบียนกับการประชุมแลวเทาน้ัน 

สถานท่ีจัดการประชุม 

โรงแรมมณเฑียรริเวอรไซด
372 ถนนพระราม 3 เขตบางคอแหลม แขวงบางโคล กรุงเทพ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท: (+662) 292-2999, (+662) 292-2888 โทรสาร: (+662) 292-2962-3 
อีเมล: riverside@montien.com 
ราคาหองพัก อัตราพิเศษ 
หอง Superior เด่ียว  1,600 บาท
หอง Superior คู   1,700 บาท 
(จองในนามการประชุมวิชาการนมแมแหงชาติ)
ใบจองหองพัก สามารถโหลดไดจากเวปไซดการประชุม

www.thaibfconference.com
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การเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ 

การนวดเตานม เพื่อแกไขปญหาในการใหนมแม 
learn and share the art of

therapeutic breast massage
during breastfeeding

หนึ่งในปญหาที่พบบอยในแมทั้งที่คลอดปกติและคลอดโดยหัตถการคือปญหาเตานมคัดตึง 
ทอน้ำนมอุดตัน โดยสวนมากเปนผลจาก การที่ลูกไมไดดูดกระตุนเตานมอยางตอเนื่อง 
การดูดไมถูกวิธี การไดรับยา เหลานี้ลวนมีผลกระทบที่สำคัญตอการสรางและปลอยน้ำนม
จากทอน้ำนม  ปญหาเหลานี้ สรางความเจ็บปวดใหกับแม สงผลใหแมไมสามารถใหลูกกิน
นมแมไดสำเร็จ  ปจจุบัน มีเทคนิค วิธีการหลากหลาย ที่นำมาใชในการแกปญหา การนวด
เตานมเปนวิธีทางธรรมชาติบำบัดที่ไดรับการยอมรับในหลายประเทศ มูลนิธิศูนยนมแม
แหงประเทศไทย ไดเชิญ Ms. Maya  Bolman และ Ms. Ann M. Witt  ซึ่งไดศึกษาวิจัย
ในศาสตรดังกลาว มาบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ การปฏิบัติ และการศึกษาวิจัย 
ในเรื่องการนวด เตานม ภายใตหัวขอเรื่อง “การเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ 
การนวดเตานม เพื่อแกไขปญหาในการใหนมแม หรือ learn and share the art of 
therapeutic breast massage during breastfeeding”
   
วันที่ 1 กันยายน 2558
โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด กรุงเทพมหานคร

AGENDA
08:00 – 09:00 hr.        Registration
09:00 – 09:15 hr.        Welcome and Introduction  
          Dr. Siriporn Kanchana, President of  TBCF, Thailand.
09:15 – 09:30 hr.        Breastfeeding Situation in Thailand
         Dr. Siraporn Sawadiworn, Director of QSNICH, Thailand
09:30 – 09:45 hr.        Coffee/Tea Break
09:45 – 12:00 hr.       “Art of Breast Massage in Supporting Breastfeeding”
         Maya Bolman, BA, BSN, IBCLC  
                                     Breastfeeding Medicine of Northeast Ohio, Cleveland, OH, USA
                                     Senders Pediatrics, Cleveland, OH, USA
                               Ann M. Witt, MD, IBCLC 
                                     Breastfeeding Medicine of Northeast Ohio, Cleveland, OH, USA
                                     Senders Pediatrics, Cleveland, OH, USA
                               Case Western Reserve University, Cleveland, OH,USA
12:00 – 13:00 hr.        Lunch 
13:00 – 15:00 hr.        Hand on - Breast massage practice  
15:00 – 15:15 hr.        Coffee/Tea Break
15:15 – 16:00  hr.       Hand on - Breast massage practice 
16:00 – 16:30 hr.        Q & A
16:30 hr.         Closing Workshop

รวมบริจาคสนับสนุนกิจกรรมวิชาการ “นมแม” 


