สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย
การประชุมวิ ชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครัง้ ที่ 30
ชื่อโครงการ

การประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครัง้ ที่ 30
Pediatric Nursing Update 2018

หน่ วยงานที่ รบั ผิ ดชอบ สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย
ระยะเวลา

วันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2561

สถานที่

โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระรามเก้า เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

หลักการและเหตุผล
เมือ่ เด็กเกิดความเจ็บป่ วยไม่ว่าจะเป็ นเจ็บป่ วยเฉียบพลัน ภาวะวิกฤต และเจ็บป่ วยเรือ้ รัง ล้วนแต่สง่ ผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวติ ของเด็กและครอบครัว พยาบาลเป็ นบุคลากรสาคัญในทีมสุขภาพทีร่ บั ผิดชอบการให้การพยาบาลเด็ก
ทุกวัยและครอบครัว จาเป็ นต้องมีความรู้และก้าวทันวิทยาการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เป้ าหมายสาคัญของ
การพยาบาล คือ การให้การพยาบาลทีม่ คี ณ
ุ ภาพแก่เด็กและครอบครัว ทัง้ ในภาวะปกติและภาวะสุขภาพเบีย่ งเบน
สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย เป็ นองค์กรวิชาชีพทีม่ เี ป้ าหมายเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของเด็ก
ทุกวัยและครอบครัวทัง้ ในภาวะปกติและเจ็บป่ วย ตลอดระยะเวลา 20 ปี ทผ่ี า่ นมา สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ฯ ได้
จัดกิจกรรมทางวิชาการแก่พยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านกับเด็กและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ทาให้สมาคมพยาบาลกุมารเวช
ศาสตร์ฯ เป็ นทีร่ จู้ กั และเป็ นแหล่งความรูท้ ม่ี คี ณ
ุ ภาพทัง้ ระดับประเทศและภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก และในปี พ.ศ. 2561 นี้
สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการเพิม่ พูนความรูใ้ ห้กบั พยาบาลทีใ่ ห้การดูแลเด็กทุก
วัย ทัง้ ในด้านการรักษาและการพยาบาลที่มคี ุณภาพในยุคประเทศไทย 4.0 และ Digital Community ดังนัน้ สมาคม
พยาบาลกุมารเวชศาสตร์ฯ จึงกาหนดจัดการประชุม วิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ประจาปี พ.ศ. 2561 ใน
หัวข้อ Pediatric Nursing Update 2018 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้พยาบาลก้าวทันวิทยาการในการดูแลเด็กทัง้ ภาวะ
ปกติและเจ็บป่ วยและมีโอกาสแลกเปลีย่ นความรู้ ประสบการณ์กบั เพื่อนร่วมวิชาชีพ รวมทัง้ สอดคล้องกับปณิธานของ
สมาคมฯ คือ การพยาบาลเด็กก้าวไกล สุขภาพเด็กไทยแข็งแรง โดยสมาคมฯ มุ่งหวังว่าผูเ้ ข้าร่วมประชุมในครัง้ นี้
จะสามารถนาความรูไ้ ปใช้ในการปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของเด็กทุกวัย
และครอบครัวต่อไป
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อ ให้ผู้เข้า ร่ว มประชุ ม มีค วามรู้ค วามเข้า ใจเกี่ย วกับ วิท ยาการก้า วหน้ า ทางการพยาบาลเด็ก และ
ครอบครัว
(2) เพือ่ เปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมได้แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์ทางวิชาการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

พยาบาลวิชาชีพทีป่ ฏิบตั งิ านกับทารกแรกเกิด เด็ก เยาวชนและครอบครัว จานวน 300 คน

วิ ธีการประชุม

บรรยายและอภิปราย

ผู้รบั ผิ ดชอบโครงการ คณะกรรมการสมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียนประกอบด้วย เอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวันและอาหารว่าง ดังนี้
สมัครภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 คนละ 4,000 บาท
สมัครหลังวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

คนละ 4,500 บาท

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมวิชาการ จะมีความรูเ้ กี่ยวกับวิทยาการก้าวหน้ าทางการพยาบาลเด็กทัง้ ในภาวะปกติและ
เจ็บป่ วย รวมทัง้ สามารถนาความรูไ้ ปใช้ในการปฏิบตั งิ านกับเด็กทุกวัยและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
การขอทุนของสมาชิ ก
สาหรับสมาชิกสมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย ทีป่ ระสงค์จะขอทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนในการ
เข้าร่วมประชุมให้ดาเนินการดังนี้
(1) ตรวจสอบคุ ณ สมบัติ/สิท ธิ ข องผู้ข อรับ ทุ น ก่ อ น ที่โทรศัพ ท์ ห มายเลข 097-2504120 หรือ E-mail :
pnat2557@gmail.com
(2) ด าเนิ น การสมัค รเข้า ร่ ว มประชุ ม ทาง Online ที่ www.thaichildhealth.com/สมัค รประชุ ม วิ ช าการ
ภายในวัน ที่ 1 พฤษภาคม 2561 โดยช าระเงิน ค่า ลงทะเบีย นก่อนและขอรับ ค่าลงทะเบีย นคืน ใน
วันที่ 4 มิถุนายน 2561
(3) Download แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนค่าลงทะเบียน จาก www.thaichildhealth.com หลังจากกรอก
แบบฟอร์มฯ เรียบร้อยแล้ว ให้สง่ มายังสมาคมฯ ที่ E-mail : pnat2557@gmail.com
(4) หลังจากสมัครแล้ว หากต้องการยกเลิกการสมัครเข้าร่วมประชุม สมาคมฯ ขอสงวนสิ ทธิ ไม่คืนเงิ น
ค่าลงทะเบียน

