วิธีดาเนินการประชุม
จัดการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ค่าลงทะเบียนและการชาระเงิน
สมัครโดยการโอนเงินค่าลงทะเบียน
จานวน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี
ชื่อบัญชี ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลรามาธิบดี (4)
เลขที่บัญชี 026-4-61661-9

ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้ที่เป็นปัจจุบันในการดูแลรักษา
ผู้ป่วยเด็กและได้แนวทางในการดูแลเด็กและครอบครัว

** ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด **

ผู้เข้าร่วมประชุม

อยู่ระหว่างการพิจารณาจากสภาการพยาบาล

อาจารย์พยาบาล ผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง และพยาบาลวิชาชีพ
ทัง้ ภาครัฐและเอกชนทัว่ ประเทศ จานวน 250 คน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

Update Pediatric Nursing

สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
งานบริการวิชาการและศูนย์การศึกษาต่อเนือ่ งทางการพยาบาลรามาธิบดี
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

in 2022

การสมัครเข้าร่วมประชุม


เปิดรับลงทะเบียน ตัง้ แต่วันนีถ้ ึงวันที่ 25 มิถุนายน 2565



ลงทะเบียนออนไลน์ที่
https://www.rama.mahidol.ac.th/nursing/ACNER/



ส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่

https://www.rama.mahidol.ac.th/nursing/ACNER/ePayment.php


ชาระค่าลงทะเบียน พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน

หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี

ออนไลน์ผ่าน

งานบริการวิชาการและศูนย์การศึกษาต่อเนือ่ งทางการพยาบาลรามาธิบดี
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0-2201-1608, 0-2201-1512 โทรสาร 0-2201-2011
ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและ Download เอกสารได้ที่

https://www.rama.mahidol.ac.th/nursing/ACNER/

ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2565

@RamaCNEC
rama.ccne@gmail.com
ลงทะเบียนออนไลน์

การประชุ มวิชาการออนไลน์
เรื่อง

แนบหลักฐานการชาระเงิน

บริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565
ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักการและเหตุผล
ปั จ จุ บั น ปั ญ หาที่ มี ผ ลกระทบต่ อ เด็ ก มี เ พิ่ ม มากขึ้ น
บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพเด็กต้องปรับตัว
ให้รู้เท่าทันกับปัญหา เพื่อให้การดูแล แนะนา เฝ้าระวังเด็กและ
ครอบครัว ให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และ
จิตสังคม นอกจากนี้วิทยาการในการดูแลเด็กมีความก้าวหน้า
มากขึ้น การพัฒนาความรู้ความสามารถของพยาบาลให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึง
มีความจาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้พยาบาลสามารถให้การดูแลเด็ก
และครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สาขาวิ ช าการพยาบาลเด็ ก โรงเรี ย นพยาบาล
รามาธิ บ ดี คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นความสาคัญ ของการพัฒนาความรู้
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความก้ า วหน้ า ในการรั ก ษาและการให้ ก าร
พยาบาลในเด็ กและครอบครั ว จึ งได้จั ด การประชุ มวิช าการ
ออนไลน์ เ รื่ อ ง Update Pediatric Nursing in 2022 ส าหรั บ
บุค ลากรในสาขาวิชาชีพพยาบาลและบุค ลากรทีม สุข ภาพที่
สนใจ ให้มีความรู้ที่ทันสมัย สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้ลงสู่
การปฏิบัติ เพื่อเพิ่มคุณภาพระบบการดูแลและการปฏิบัติการ
พยาบาลให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้

วัตถุประสงค์
เมื่อสิ้นสุดการประชุม ผู้เข้าประชุมสามารถ


ได้รับความรู้ที่เป็นปัจจุบันในการดูแลรักษาผู้ปว่ ยเด็ก



ได้แนวทางในการดูแลเด็กและครอบครัว

กาหนดการประชุม
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565
08.00–08.45 น. ลงทะเบียน
08.45–09.00 น. พิธเี ปิดการประชุม
โดย รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
ผู้อานวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
09.00–10.30 น. การบรรยายเรื่อง The Vaccine update during
COVID-19
โดย ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ
10.30–10.45 น. พัก 15 นาที
10.45–11.30 น. การบรรยายเรื่อง Respiratory Care in COVID-19 Era
โดย อ.ดร.ชญาน์นันท์ ใจดี
พว.เกษนี ไชยคามิ่ง
11.30–12.00 น.
โดย พว.รสริน ทวนชีพ
12.00–13.00 น. พัก 1 ชั่วโมง
13.00–14.00 น. การบรรยายเรื่อง Impact of COVID-19 in Children
โดย รศ.นพ.ดร.นพพร อภิวัฒนากุล
14.00–14.30 น. การบรรยายเรื่อง Up-To-Date Nursing Care for
Pediatric Patients with COVID-19
โดย อ.ดร.ปริญญา สารธิมา
พว.สิวนุช บุญยัง
14.30–14.45 น. พัก 15 นาที
14.45-15.30 น. การบรรยายเรื่อง Ethical and Legal Challenges for
Pediatric Nurses
โดย รศ.ดร.แสงทอง ธีระทองคา
15.30-16.00 น. การบรรยายเรื่อง Up-To-date management for
Type I DM
โดย พว.พัชรินทร์ คล้ายฤทธิ์

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565
08.30–09.30 น. การบรรยายเรื่อง Cow Milk Protein Allergy in
Children: Nutrition Management Up to Date
โดย ผศ.พญ.อรพร ดารงวงศ์ศิริ
09.30-10.30 น. การบรรยายเรื่อง Emergency Care during
COVID-19 Pandemic
โดย ผศ.นพ.อุเทน ปานดี
10.30–10.45 น. พัก 15 นาที
10.45–11.30 น. การบรรยายเรื่อง How to expand collapsed Lung
and Clear Airway Secretion
โดย พว.มาลินี นักบุญ
11.30–12.00 น. การบรรยายเรื่อง Braden-QD for Pressure Injury
in Children
โดย อ.ดร.จิราภรณ์ ปั้นอยู่
12.00–13.00 น. พัก 1 ชั่วโมง
13.00–14.00 น. การบรรยายเรื่อง Poisoning and Drug Overdose:
Nursing Management
โดย พว.อัจฉรา ทองภู
14.00–14.30 น. การบรรยายเรื่อง Palliative Care in Children
โดย พว.ภาวินี ผิวงาม
14.30–14.45 น. พัก 15 นาที
14.45–15.30 น. การบรรยายเรื่อง Pancytopenia in Chemotherapy
Children
โดย พว.พจนีย์ ด่านดารงรักษ์
15.30–16.00 น. การบรรยายเรื่อง Behavioral Problems in Children:
How to do
โดย อ.ศิริพร นิราพันธ์
16.00 น.
ประเมินผลและปิดการประชุม

