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ก ำหนดกำรกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ประจ ำปี 2565  
 “Smart Health Care and Maternal-Child Wellbeing in the New Normal Era” 

โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี จังหวัดนครรำชสีมำ 
ระหว่ำงวันที่ 22 - 23 กันยำยน 2565  

 ณ โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 โครำช  
 

เวลำ รำยละเอียดก ำหนดกำร สถำนที ่
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยำยน 2565 
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.20 น. พิธีเปิด โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย  

                 รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ 
กล่ำวรำยงำนโดย: แพทย์หญิงเพ่ิมศิริ เลอมานุวรรัตน์ 
    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
บันทึกภาพหมู่ 

ห้องประชุมใหญ่  
/ Zoom 1 
 

09.20 – 10.20 น. 
 

ปำฐกถำพิเศษ: เด็กไทยในอนาคต  
วิทยำกรโดย: รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี 
                 ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น 
                 ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

ห้องประชุมใหญ่ 
 / Zoom 1 
 

10.20 –10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.30 – 12.00น. บรรยำยหัวข้อ Infectious Disease Child Health in Covid-19  

วิทยำกรโดย: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวนัทปรียา พงษ์สามารถ  
                 หวัหน้าสาขาวชิาโรคติดเชื้อภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
                 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
Moderator : อาจารย์ แพทย์หญิงปณินันท์  ศรีนุชศาสตร์ 

ห้องประชุมใหญ่  
/ Zoom 1 
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เวลำ รำยละเอียดก ำหนดกำร สถำนที ่
12.00 – 12.50 น. 

 
Lunch Symposium ห้องนกยูง 5  / Zoom 5 

 บรรยำย & Workshop  
12.50 – 16.00 น. ห้องย่อยที่ 1 : Parenting and teaching strategies to develop a growth mindset 

วิทยำกรโดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทอดพงศ์ ทองศรีราช 
                 อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม 
                          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
                 แพทย์หญิงพิชญ์ญาดา ผดุงพงษ์  
                แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กการศึกษา 
                 แผนกกุมารแพทย์ โรงพยาบาลพัทลุง 
Moderator : อาจารย์ แพทย์หญิงอัชฌา พงศ์พิทักษ์ด ารง 
 
 
 
 

ห้องนกยูง 5  / Zoom 5 
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 ห้องนกยูง 1 ห้องนกยูง 2 ห้องนกยูง 3 ห้องนกยูง 4 

12.50 – 14.30 น. ห้องย่อยที่ 2  
1) Maternal health care 

Workshop PREG-CAL 3.0 :  
วิทยำกรโดย:  
ผศ.ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์  
ผศ.พญ.ปัทมา  ทองดี 
 
----------------------------------------- 
2) Workshop U/S  :  
วิทยำกรโดย:  
อ.นพ.ภาณุพันธ์ วิเศษโวหาร 
อ.พญ.วรรณิดา วงศ์ศักดิ์มณี 
อ.พญ.ณาวิฎฐา รัตนวิภาพงษ์ 
 
 
 

ห้องย่อยที่ 3 Social Pediatric  
กับบทบาทของกุมารแพทย์ 
วิทยำกรโดย:  
อ.พญ.กรมิกา สรรพวิทยกุล 
อาจารย์แพทย์ผู้ช านาญพิเศษด้าน
กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและ
พฤติกรรมเด็ก โรงพยาบาลศิริราช  
ปิยมหาราชการุณย์ 
 
Moderator : อ.พญ.ปุณยนุช จงเจริญใจ 

ห้องย่อยที่ 4 Maternal and Newborn  
วิทยำกรโดย: 
1) อ.ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล 
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว
และการผดุงครรภ์  
ส านักวิชาการพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2) อ.น้ าทิพย์ ทองสว่าง 
หวัหน้าหอผู้ป่วยบ าบัดวิกฤตทารกแรกเกิด 
(NICU)  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
3) อาจารย์พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ 

การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 
Moderator : อ.ศุจิรัตน์  ศรีทองเหลือง 
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14.30 – 16.30 น. 

 
 

กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยและผลงำนวิชำกำร 

ห้องนกยูง 1 ห้องนกยูง 2 ห้องนกยูง 3 ห้องนกยูง 4 
ห้องที่ 1 การน าเสนอผลงานเกี่ยวกับ 
Maternal & Child Health 

- E-Poster 

ห้องที่2 การน าเสนอผลงานด้าน  
Public Health & Other   

- E-Poster (CQI) 
- E-Poster (Research & 

Innovation 

ห้องที่ 3 การน าเสนอผลงานของนักศึกษา 
E-Poster 

ห้องที่ 4 
Oral Presentation 

วันศุกร์ที่ 23 กันยำยน 2565 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  
09.00 – 10.20 น. เสวนำพิเศษ : Smart Health Care  

วิทยำกรโดย:  อาจารย์ ดร. สรชัย กมลลิ้มสกุล 
                  ผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มทส. 
                  ผู้ทรงคุณวุฒิจากเขตสุขภาพที่ 9  
                  ผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนแพทย์ 
Moderator : อาจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร แสงทองพิทักษ์ 
                  อาจารย์ นายแพทย์จักรพงศ์  เอ้ียวตระกูล 

ห้องประชุมใหญ่  
/ Zoom 1 
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เวลำ รำยละเอียดก ำหนดกำร สถำนที ่
10.20 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

10.30 –11.30 น. บรรยำยพิเศษ: Risk and Conflict Management in Acute Care 
วิทยำกรโดย: รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม ปิ่นเจริญ 
                  คณบดีส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พฤหัส พงษ์มี 
                  อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริก าเนิด 
                  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
Moderator :  อาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล 
                   อาจารย์ แพทย์หญิงวิชุลดา เกียรติมงคล 

ห้องประชุมใหญ่  
/ Zoom 1 

11.30 – 12.30 น. Lunch Symposium  ห้องนกยูง 5  / Zoom 5 

12.30 – 13.30 น. พิธีมอบรำงวัลและปิดกำรประชุม 
              โดย  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม ปิ่นเจริญ  คณบดีส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
                      แพทย์หญิงเพ่ิมศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

ห้องประชุมใหญ่ 
 / Zoom 1 

 
หมำยเหตุ : ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


