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วันจันทรท่ี 3 สิงหาคม 2563 

  7.30 -  8.30 น.   ลงทะเบียน 

  8.30 -  8.45 น.   พิธีเปดการประชุม 

  • นายกสมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตรประเทศไทย 

  8.45 - 10.15 น.   Optimal Goals in Pediatric Nursing 2020 

   • รองศาสตราจารยรัชนี   สีดา 

10.15 - 10.30 น.   พัก  รับประทานอาหารวาง 

10.30 - 12.00 น. แนวทางการดูแลสุขภาพเด็กในป 2020 : สิ่งท่ีพยาบาลควรรู 

    • รองศาสตราจารย นพ.ชิษณุ พันธเจริญ 

12.00 - 13.00 น. พัก  รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 14.30 น.   COVID-19 : Hot issues for Pediatric Nurse 

    • แพทยหญิงจุไร  วงศสวัสด์ิ 

14.30 - 14.45 น.   พัก  รับประทานอาหารวาง 

14.45 - 16.30 น.   การพัฒนาและออกแบบนวัตกรรมทางการพยาบาลเด็ก 

    • อาจารยสุภาวดี  ทับกลํ่า 

 

วันอังคารท่ี 4 สิงหาคม 2563 

  7.30 -   8.30 น.  ลงทะเบียน 

Innovation in Pediatric Nursing 

  8.30 -   9.00 น. (1)  การลดอัตราการเลื่อนหลุดของทอหลอดลมของทารกแรกเกิดใน NICU 

    • พว.วราภรณ  เตชตรีสุคนธ 

  9.00 -   9.30 น. (2) การพัฒนาอปุกรณการคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดท่ีรุนแรง   

    • พว.แพรวดาว  พันธรุัตน 

  9.30 – 10.00 น. (3) ผลของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ือง การทํากายภาพบําบัดทรวงอกในเด็ก 

   สําหรับพยาบาลตอความรูในการทํากายภาพบําบัดทรวงอก 

    • พว.มาลินี  หวันแกว 



   

10.00 - 10.30 น.   พัก  รับประทานอาหารวาง 

10.30 - 12.00 น.   Update Management of Respiratory Problems in Children 

    • ผูชวยศาสตราจารย พญ.หฤทัย  กมลาภรณ 

12.00 - 13.00 น. พัก  รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 14.30 น.   KidDiary & Food Choice : แอปพลิเคช่ันเพือ่สุขภาพของเด็กไทย 

    • รองศาสตราจารย พญ.ลัดดา  เหมาะสุวรรณ 

    • ดร.สุปยา  เจริญศิริวัฒน 

14.30 - 14.45 น.   พัก  รับประทานอาหารวาง  

Tips in Pediatric Nursing 

14.45 - 15.30 น. Nursing Tips : Care of the children with CPAP & BiPAP 

    • พว.สมรัฐ  ศรีชัย 

15.30 – 16.15 น. Nursing Tips : Techniques to clear airway secretion 

    • พว.วัลภา  นอยรังษี  

 

วันพุธท่ี 5 สิงหาคม 2563 

  7.30 -  8.30 น.   ลงทะเบียน 

  8.30 - 10.00 น.   Risk management for hospitalized children : Experience Sharing 

    • พว.สุจิตรา     เอิบอาบ 

    • พว.ปานจิตต   พรหมโชติ  

10.00 - 10.30 น.   พัก  รับประทานอาหารวาง 

10.30 - 11.15 น.   Evidence-Based Guideline for Breast Feeding  

 • ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุดาภรณ  พยัคฆเรือง 

11.15 - 12.00 น. Child Development Update : current situation in Thailand 

    • พว.ข่ิม  สกุลนุม 

12.00 - 13.00 น.   พัก  รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 14.30 น.   Smart use of Antibiotic : Practical point for pediatric nurse 

    • รองศาสตราจารย พญ.วนัทปรียา  พงษสามารถ 

14.30 - 15.00 น.       พิธีปดการประชุมและรับประทานอาหารวาง 

15.00 - 16.00 น. การประชุมใหญสามัญประจําป 2563  

  ของสมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตรประเทศไทย 


