สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย
กําหนดการประชุมวิ ชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครังที
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Pediatric Nursing Update 2018
วันที่ 4 – 6 มิ ถนุ ายน 2561
ณ โรงแรมโกลเด้นทิ วลิ ป ซอฟเฟอริ น ถนนพระรามเก้า กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ที่ 4 มิ ถนุ ายน 2561
7.30 - 8.30 น.
ลงทะเบียน
8.30 - 8.45 น.
พิธเี ปิดการประชุม
Roles of Pediatric Nurses in Digital World.
8.45 - 10.15 น.
• รองศาสตราจารย์รช
ั นี สีดา
10.15 - 10.30 น.
พัก รับประทานอาหารว่าง
10.30 - 12.00 น.
ปญั หาและยุทธศาสตร์การควบคุมโรคติดเชือ้ ในภูมภิ าคเอเซียแปซิฟิก
• ศาสตราจารย์ พญ. อุษา ทิสยากร
Luncheon Symposium
12.00 - 12.45 น.
The impact of probiotics on good health and well-being
• รองศาสตราจารย์ พญ. สุภาพรรณ ตันตราชีวธร
13.00 - 14.30 น.
- Thailand National Plan for Prevention and Care of Birth Defects & Disabilities
- ความสําคัญของโฟเลตในการป้องกันความพิการแต่กําเนิด
• ศาสตราจารย์ พญ. พรสวรรค์ วสันต์
14.30 - 14.45 น.
พัก รับประทานอาหารว่าง
Pediatric Vital Signs & Pediatric Early Warning System
14.45 - 16.15 น.
Update Pediatric HT Guidelines
• แพทย์หญิง นันทิยา ประวิทย์สท
ิ ธิกุล
วันอังคารที่ 5 มิ ถนุ ายน 2561
7.30 - 8.30 น.
ลงทะเบียน
8.30 - 10.00 น.
Pediatric Health Assessment : Essential skills for nurses
• รองศาสตราจารย์รช
ั นี สีดา
10.00 - 10.30 น.
พัก รับประทานอาหารว่าง
Neonatal Assessment : Special tips for nurses
10.30 - 12.00 น.
• รองศาสตราจารย์ พญ. พิมล วงศ์ศริ เิ ดช
12.00 - 13.00 น.
พัก รับประทานอาหารกลางวัน
Current trends in Pediatric Critical Care : Interprofessional approach
13.00 - 14.30 น.
• อาจารย์ นพ. สุวก
ิ รม ลอว์
14.30 - 14.45 น.
พัก รับประทานอาหารว่าง

Nursing Tips, Nursing Research and Innovation in Pediatric Nursing (1)
14.45 - 15.05 น.
15.05 - 15.25 น.

15.25 - 15.45 น.
15.45 - 16.05 น.
16.05 - 16.25 น.

Neonatal Infusion Therapy : Tips for nurses
• พว. พัชรินทร์ ยศเทียม
ผลของการใช้แนวทางปฏิบตั เิ พื่อการหย่าเครือ่ งช่วยหายใจในหอผูป้ ว่ ยหนักศัลยกรรมทารก
แรกเกิด
• พว. นพมล ไชยโยธา
Toolkit for Logan Bow Bending
• พว. วัลภา น้อยรังษี
Developmental Care for Disability Children in Japan
• พว. ขิม
่ สกุลนุ่ม
Ramathibodi Pediatric Early Warning System
• พว. สมพร พูลพานิชอุปถัมย์

วันพุธที่ 6 มิ ถนุ ายน 2561
7.30 - 8.30 น.
ลงทะเบียน
Uncontrolled Asthma : From Guidelines to Practice
8.30 - 10.00 น.
• ศาสตราจารย์ พญ. อรุณวรรณ พฤทธิพน
ั ธุ์
10.00 - 10.30 น.
พัก รับประทานอาหารว่าง
Nursing Tips, Nursing Research and Innovation in Pediatric Nursing (2)
10.30 - 10.50 น.
10.50 - 11.10 น.
11.10 - 11.30 น.
11.30 - 11.50 น.

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.30 น.

Hand-made Valved Spacers for Asthmatic Patient
• พว. เกษณี ไชยคํามิง่
อุปกรณ์ชว่ ยพยุงสายเครือ่ งช่วยหายใจ (Safety Holder)
• พว. สมรัฐ ศรีชย
ั
การบริหารยาเคมีบาํ บัดชนิดยาเม็ดสําหรับรับประทานในผูป้ ว่ ยเด็ก
• พว. กิตติมา เวศกิจ
รูปแบบการป้องกันภาวะเมตาบอลิคซินโดรมของวัยรุน่ ด้วยกระบวนการมีสว่ นร่วม: ระยะที่ 2
การศึกษาประสิทธิผลของการใช้รปู แบบ
• รองศาสตราจารย์ ดร. วนิดา เสนะสุทธิพน
ั ธ์
พัก รับประทานอาหารกลางวัน
Update Management for Pediatric Palliative Care : Current Issues and Trends
• ศาสตราจารย์ นพ. อิศรางค์ นุ ชประยูร

Nursing Tips, Nursing Research and Innovation in Pediatric Nursing (3)
14.30 - 14.50 น.

14.50 - 15.10 น.
15.10 - 15.30 น.
15.30 - 16.00 น.
16.00 - 16.30 น.

การพัฒนาระบบการดูแลเด็กทีเ่ กิดจากมารดาติดเชือ้ HIV เพื่อป้องกันการติดเชือ้ HIV
จากแม่สลู่ กู เชิงรุก
• พว. ยศวดี ณ นคร
RAMA Pediatric Palliative Care
• พว. นิตยา ปรีชายุทธ
Childlife Program : พูดจาภาษาเด็ก
• พว. สุรน
ิ ดา วงษ์ปนุ่
พิธปี ิดการประชุมและรับประทานอาหารว่าง
การประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 ของสมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย

