
Update Pediat r ic  Nursing 

2023  

การประชุมวิชาการออนไลน์ 

เรื่อง  

วันท่ี 25-26 พฤษภาคม 2566  

ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

จัดการประชุมออนไลนผ์่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์ 
สมัครโดยการโอนเงินค่าลงทะเบียน 

จ านวน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

เข้าบัญชอีอมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธบิด ี

ชื่อบัญช ี ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองทางการพยาบาลรามาธิบดี (4) 

เลขที่บัญช ี 026-4-61661-9 

** ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนืค่าลงทะเบยีนไม่ว่ากรณใีด ** 
 ผู้เข้ารว่มประชุมจะไดร้ับความรู้ท่ีเป็นปัจจุบันในการดูแลรักษา 

ผู้ป่วยเด็กและไดแ้นวทางในการดูแลเด็กและครอบครัว   

อาจารยพ์ยาบาล ผูป้ฏบัิตกิารพยาบาลขัน้สงู และพยาบาลวชิาชพี 

ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ัวประเทศ  จ านวน 250 คน 

อยู่ระหว่างการพิจารณาจากสภาการพยาบาล 

สาขาวชิาการพยาบาลเดก็    

งานบรกิารวชิาการและศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ืองทางการพยาบาลรามาธบิด ี

โรงเรยีนพยาบาลรามาธิบด ี 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล 

งานบรกิารวชิาการและศูนยก์ารศึกษาต่อเนือ่งทางการพยาบาลรามาธบิด ี

โรงเรยีนพยาบาลรามาธิบดี 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

โทร. 0-2201-1608, 0-2201-1512   โทรสาร 0-2201-2011 
 

               @RamaCNEC      
 

                ramaccne@mahidol.ac.th       
 

                บรกิารวชิาการ โรงเรยีนพยาบาลรามาธบิดี 

ค่าลงทะเบียนและการช าระเงิน 

หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ติดต่อขอรายละเอยีดเพิ่มเตมิได้ที่ 

วธิีด าเนินการประชุม 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ผู้เข้าร่วมประชมุ 

การสมัครเข้าร่วมประชุม 

* เปิดรับลงทะเบียน ตัง้แตว่ันน้ี - 14 พฤษภาคม 2566 

* ช าระคา่ลงทะเบียน พร้อมแนบหลกัฐานการช าระเงนิ 

 ภายในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2566 

* ลงทะเบียนออนไลนแ์ละแนบหลกัฐานการช าระเงนิไดท่ี้   

https://www.ramacnec.com/  

หรือสแกน QR Code 

ออนไลน์ผ่าน 



 ปัจจุบันปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อเด็กมีเพิ่มมากขึ้น  
บุคลากรท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพเด็กต้องปรับตัว
ให้รู้เท่าทันกับปัญหา เพื่อให้การดูแล แนะน า เฝ้าระวังเด็กและ
ครอบครัว ให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ และ
จิตสังคม นอกจากนี้วิทยาการในการดูแลเด็กมีความก้าวหน้า
มากขึ้น การพัฒนาความรู้ความสามารถของพยาบาลให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท่ีทันสมัยจึง
มีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง เพื่อให้พยาบาลสามารถให้การดูแลเด็ก
และครอบครัวได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
 สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก โรง เ รียนพยาบาล
รามา ธิบดี  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา ธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นความส าคัญของการพัฒนาความรู้   
ท่ีเกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าในการรักษาและการให้การ
พยาบาลในเด็กและครอบครัว จึงได้จัดการประชุมวิชาการ
ออน ไ ลน์ เ ร่ื อ ง  Update Pediatric Nursing 2023 ส า ห รั บ
บุคลากรในสาขาวิชาชีพพยาบาลและบุคลากรทีมสุขภาพท่ี
สนใจ ให้มีความรู้ท่ีทันสมัย สามารถบูรณาการความรู้ท่ีได้ลงสู่
การปฏิบัติ เพื่อเพิ่มคุณภาพระบบการดูแลและการปฏิบัติการ
พยาบาลให้ได้มาตรฐานและมปีระสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

วันพฤหัสบดีท่ี 25 พฤษภาคม 2566  

07.45 - 08.15 น. ลงทะเบียน 

08.15 - 08.30 น. พิธีเปิดการประชุม  

 โดย รศ. ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วสิุทธิพันธ์ 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

08.30 - 09.15 น. 

 โดย ศ.เกียรติคุณ พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ 

09.15 - 10.15 น. การบรรยายเร่ือง Nutritional Assessment in Children 

 โดย พว. ดร.สุธิดา ชาติวุฒินันท ์

10.15 - 10.30 น. พัก 15 นาท ี

10.30 - 11.15 น.  การบรรยายเร่ือง Precocious Puberty: Practical Points  

 for Nurses  

 โดย ศ. พญ.เปรมฤดี ภูมถิาวร 

11.15 - 12.00 น.  

 โดย พว.เกษณ ีไชยค ามิ่ง 

12.00 - 13.00 น. พัก 1 ชั่วโมง 

13.00 - 14.00 น.    

 

 โดย พว.พจนีย์ ด่านด ารงรักษ์ 

14.00 - 14.45 น.  การบรรยายเร่ือง Current Trends in Management of  

 Food Allergy 

 โดย ผศ. พญ.อรพร ด ารงวงศ์ศริิ 

14.45 - 15.00 น. พัก 15 นาท ี

15.00 - 15.30 น. การบรรยายเร่ือง Breastfeeding Sick Babies 

 โดย พว.ศริิลักษณ ์ถาวรวัฒนะ 

15.30 - 16.00 น. การบรรยายเร่ือง Breastfeeding Trends 

 โดย อ. ดร.ทิพวัลย์ ศรีเฉลิม 

16.00 - 16.30 น. 

 โดย พว.น้ าทิพย์ ทองสว่าง 

หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 

เมื่อสิ้นสุดการประชุม ผู้เขา้ประชุมสามารถ 

 ได้รับความรู้ท่ีเป็นปัจจุบันในการดูแลรักษาผู้ปว่ยเด็ก  

 ได้แนวทางในการดูแลเด็กและครอบครัว   

ก าหนดการประชุม 
วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566  

08.00 - 09.30 น. การบรรยายเร่ือง Vaccine Update 

 โดย ผศ. นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ 

09.30 - 10.00 น. 

 โดย อ.อัจฉรา ทองภ ู

10.00 - 10.15 น. พัก 15 นาท ี

10.15 - 11.00 น. การบรรยายเร่ือง PM 2.5 and Children Health 

 โดย ผศ. ดร.ดวงฤทัย บัวด้วง 

11.00 - 12.00 น. การบรรยายเร่ือง Pediatric Septic Shock: A Practical  

 Approach for Nurses 

 โดย พว.สิวนุช บุญยัง 

12.00 - 13.00 น. พัก 1 ชั่วโมง 

13.00 - 14.00 น. การบรรยายเร่ือง Child Abuse VS Accident:  

 A Practical Approach for Nurses 

 โดย รศ. นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ 

14.00 - 14.30 น. การบรรยายเร่ือง Bullying and Cyberbullying in  

 Children and Adolescent: How We Can Help 

 โดย ผศ. ดร.ทัศนา ทวีคูณ 

14.30 - 14.45 น. พัก 15 นาท ี

14.45 - 15.30 น. การบรรยายเร่ือง What are the Risks of Reusing of  

 “Single-use” ? 

 โดย พว.ทิพากร พรมี  

15.30 - 16.30 น. 

 โดย อ. ดร.จิราภรณ์ ปั้นอยู่ 

  พว.กชชฎิน ด านงค ์

16.30 น. ประเมินผลและปิดการประชุม 

เพิ่มช่องทางการตดิต่อสื่อสารกับ 

งานบริการวิชาการโรงเรยีนพยาบาลรามาธิบดีได้ที่ 

Line Official Account: @RamaCNEC 


