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เอกสารแนบ 1

กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การดูแลสุขภาพเด็กตามชวงวัย (Child Health Supervision)”
ระหวางวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2562
ณ หองประชุมสยาม 1 - 3 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
เวลา
กิจกรรม
 วันที่ 15สิงหาคม 2562
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 09.00 น. - พิธีเปด และแถลงนโยบาย ทิศทางสุขภาพเด็กไทย 4.0 โดย อธิบดีกรมการแพทย
- กลาวรายงาน โดย ผูอํานวยการสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
09.00 - 10.15 น. การบรรยาย หัวขอ Media & Game Addict
วิทยากร:
1. รศ.นพ.ชาญวิทย พรนภดล คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
2. รศ.นพ.วีรศักดิ์ ชลไชยะ คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.30 - 11.00 น. การบรรยาย หัวขอ Big Change in Well Child Service
วิทยากร: ผศ.พิเศษ พญ.นัยนา ณีศะนันท สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
11.00 - 12.15 น. การอภิปราย หัวขอ Success story in well child care
ผูรวมอภิปราย:
1. นพ.กิตติพงศ มาศเกษม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
2. ผศ.พิเศษ พญ.รัชดา เกษมทรัพย สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
3. พญ.ดลจรัส ทิพยมโนสิงห สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ผูดําเนินการอภิปราย: ศ. คลินิก พญ.วินัดดา ปยะศิลป ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย
12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 - 14.15 น. การบรรยาย หัวขอ สุขภาพเด็กไทย อดีต ปจจุบัน อนาคต
วิทยากร:
1. พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ กรมอนามัย
2. รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
14.15 - 15.00 น. การบรรยาย หัวขอ Moral Crisis
วิทยากร: ศ. คลินิก พญ.วินัดดา ปยะศิลป ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย
15.00 - 15.15 น. พักรับประทานอาหารวาง
15.15 - 15.30 น. Quiz & Award
 วันที่ 16 สิงหาคม 2562
09.00 – 12.00 น.
หองที่ 1 “Screening”
 Vision screening:
วิทยากร: 1. นางปราณี นาเมืองรักษ สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
2. น.ส.ธรพรรณ ครุฑทอง สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
มีตอดานหลัง

-2เวลา
กิจกรรม
 วันที่ 16 สิงหาคม 2562 (ตอ)
09.00 – 12.00 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู (ตอ)
 Hearing screening:
วิทยากร: 1. นายบัญชา กระแสพิตร สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
2. น.ส.นภัสวรรณ ยอดทอง สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
 Anemia screening:
วิทยากร: 1. ผศ.พิเศษ พญ.นัยนา ณีศะนันท สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
2. น.ส.ผกามาศ มังกรเจริญกุล สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
หองที่ 2 “Nutrition, feeding behavior and growth monitoring”
วิทยากร: 1. ผศ.พิเศษ พญ.รัชดา เกษมทรัพย สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
2. นพ.สุรณัฐ แกวณิมีย สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
3. ผศ.พิเศษ พญ.อรวรรณ เอี่ยมโอภาส สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
หองที่ 3 “Common Physical Child Health Problem”
วิทยากร: 1. ผศ.นพ.เทอดพงศ เต็มภาคย คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. พญ.ปองทอง ปูรานิธิ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
3. นพ.วีระศักดิ์ ธรรมคุณานนท สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
หองที่ 4 “การประเมินพัฒนาการและการชวยเหลือเบื้องตน (วัยเด็ก – วัยเรียน)”
วิทยากร: 1. ผศ.พิเศษ พญ.อดิศรสุดา เฟองฟู สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
2. พญ.วิรงรอง อรัญนารถ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
3. นางขิ่ม สกุลนุม สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
4. นางสุมิตรา อาวจินดา สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.30 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู (ตอ)
หองที่ 1 “รร.พอแม เด็กวัยอนุบาล”
วิทยากร: 1. พญ.พัฎ โรจนมหามงคล คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
2. พญ.อิสราภา ชื่นสุวรรณ คณะแพทยศาสตร ม.ธรรมศาสตร
หองที่ 2 “Update Vaccination”
วิทยากร: 1. รศ.พญ.เกษวดี ลาภพระ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
2. พญ.ฉันทพัทธ พฤกษะวัน สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
3. นพ.สุรพงษ ตันเชวง คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
4. พญ.วรพร พุมเล็ก คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
หองที่ 3 “รร.พอแม เด็กวัยเรียน”
วิทยากร: 1. ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปยะศิลป ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย
2. พญ.สุธาทิพย เอมเปรมศิลป คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
หองที่ 4 “การประเมินครอบครัว (Family Assessment)”
วิทยากร: 1. รศ.พญ.บุญยิ่ง มานะบริบูรณ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
2. ผศ.พญ.จริยา ทะรักษา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
15.30 – 16.30 น. สรุปและปดการประชุม
หมายเหตุ: 1. วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 10.15 และ 14.15 พักรับประทานอาหารวาง
2. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

