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สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตรประเทศไทย 

กําหนดการประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร ประจําป 2565 

Pediatric Nursing Update 2022 

วันท่ี 9 – 11 พฤศจิกายน 2565 

ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 
 

วันพุธท่ี 9 พฤศจิกายน 2565 

  7.30 -  8.30 น.   ลงทะเบียน 

  8.30 -  8.45 น.   พิธีเปดการประชุม 

  • นายกสมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตรประเทศไทย 

  8.45 - 10.00 น.   Pediatric Nursing Roles in Next Normal Life 

   • รองศาสตราจารยรัชนี  สีดา 

10.00 - 10.30 น.   พัก  รับประทานอาหารวาง 

10.30 - 12.00 น. สถานการณและแนวโนมของ COVID-19 ของเด็กในประเทศไทยและ  

  Vaccination Update : สิ่งท่ีพยาบาลควรรู 

    • ศาสตราจารย นายแพทยยง  ภูวรวรรณ 

12.00 - 13.00 น. พัก  รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 14.30 น.   Update Management for Children with COVID-19 and Long COVID : 

  Essential issues for nurses 

    • ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงอรศรี  วิทวัสมงคล 

14.30 - 15.00 น.   พัก  รับประทานอาหารวาง 

15.00 - 16.30 น.   Pediatric Nursing Care during COVID-19 Pandemic : Thailand experience 

    • พว.ธชพร  เทศะศิลป 

 

วันพฤหัสบดีท่ี 10 พฤศจิกายน 2565 

  7.30 -   8.30 น.  ลงทะเบียน 

  8.30 -  10.00 น. Research and Innovation in Pediatric Nursing  

  (1)  การเปรียบเทียบผลของการนวดระบายน้ํานมแบบด้ังเดิมและแบบบูรณาการ 

   ผสมผสานประยุกต ตอขนาดของกอนในเตานมท่ีเกิดจากทอน้ํานมอุดตันใน 

   มารดาระยะใหนมบุตร (30 นาที) 

    • พว.นุชนารถ  มั่นสิทธิกุล 



  (2) Effects of Implementing the Newborn Modified Early Warning Scoring (NEWS)  

   in Neonatal Care, Queen Sirikit National Institute of Child Health (30 นาที)   

    • พว.เอื้องดอย  ตันฑพงศ 

   (3) การลดอัตราการเลื่อนหลุดของทอหลอดลมของทารกแรกเกิดใน NICU (30 นาที) 

    • พว.วราภรณ  เตชตรีสุคนธ 

10.00 - 10.30 น.   พัก  รับประทานอาหารวาง 

10.30 - 12.00 น.   Update on Health and Well-being of Thai Children : special issues for  

  Pediatric Nurses  

    • รองศาสตราจารย แพทยหญิงลัดดา  เหมาะสุวรรณ 

12.00 - 12.45 น. Luncheon Symposium 

  Feeding problems in Infants and Toddlers 

    • รองศาสตราจารย แพทยหญิงสุภาพรรณ  ตันตราชีวธร 

       นายกสมาคมโภชนาการเด็กแหงประเทศไทย 

13.00 - 14.30 น.   ผลกระทบของกัญชาตอสุขภาพเด็กและเยาวชน : สิ่งท่ีพยาบาลควรตระหนัก 

    • รองศาสตราจารย แพทยหญิงอดิศรสุดา  เฟองฟู 

14.30 - 15.00 น.   พัก  รับประทานอาหารวาง  

15.00 - 16.30 น. Current Respiratory Problems in Children and Management Update 

    • รองศาสตราจารย แพทยหญิงหฤทัย  กมลาภรณ 
 

วันศุกรท่ี 11 พฤศจิกายน 2565 

  7.30 - 8.30 น.   ลงทะเบียน 

  8.30 - 9.30 น.   Pediatric Nursing Quality Indicators 

  (1)  Pediatric Nursing Quality Indicators : QSNICH experiences (30 นาที) 

    • พว.เสริมศรี  บุญมั่น 

  (2) Pediatric Nursing Quality Indicators : Siriraj experiences (30 นาที) 

    • พว.ชุลีพร  ศรศรี  

  9.30 - 10.30 น.   Evidence – Based Guideline in Breastfeeding : How to write a quality guideline 

   • รองศาสตราจารย ดร.สุดาภรณ  พยัคฆเรือง  

10.30 - 11.00 น.   พัก  รับประทานอาหารวาง  

11.00 - 12.00 น. การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรการขับเคลื่อนโครงการการปองกันความพิการ 

  แตกําเนิดของทารกในประเทศไทย 

    • ศาสตราจารยเกียรติคุณ แพทยหญิงพรสวรรค  วสันต 



12.00 - 13.00 น.   พัก  รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 15.00 น.   Tips in Pediatric Nursing 

  (1) Respiratory Nursing Care in Children with COVID-19 (30 นาที) 

    • พว.ธิติดา  ชัยศุภมงคลลาภ 

  (2) Pediatric Prone Position in ARDS and COVID-19 (30 นาที) 

    • พว.ศิริพร  สังขมาลย 

  (3) Homemade valved holding chambers for children with Airway  

   Hyperresponsiveness (30 นาที)   

    • พว.เกษณี  ไชยคํามิ่ง 

  (4) Care of Children with CPAP & BIPAP  (30 นาที)   

    • พว.สมรัฐ  ศรีชัย 

15.00 - 15.30 น.       พิธีปดการประชุมและรับประทานอาหารวาง 

15.30 - 16.30 น. การประชุมใหญสามัญประจําป 2565 

  ของสมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตรประเทศไทย (เฉพาะสมาชิกสมาคมฯ เทานั้น) 

 

หมายเหตุ (1)  สําหรับสมาชิกสมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตรประเทศไทย ท่ีประสงคจะขอรับทุนสนับสนุน 

  คาลงทะเบียนการเขารวมประชุมครั้งนี้ กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขการรับทุนท่ี 

  เว็บไซต www.thaichildhealth.com  

 (2) สําหรับผูท่ีสนใจสมัครเขารวมประชุม กรุณาสมัครท่ีเว็บไซต www.thaichildhealth.com  

  เทานั้น (ไมรับสมัครทางไปรษณีย) 

 (3) หากตองการขอมูลเพิ่มเติม/ติดตอสมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตรประเทศไทย  

  สามารถติดตอท่ี Email : pnat2557@gmail.com เทานั้น 


