CURRICURUM VITAE
Name :
โอฬาร พรหมาลิขิต
Date of birth : 22 มิถนุ ายน 2514
Place of birth : จ. สุพรรณบุรี
Nationality :
ไทย
Religion :
พุทธ
Marital status : โสด
Home address :
59 ถ.ราษฎร์ นิยม ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110
Working address :
หน่วยโรคติดเชื ้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
Secondary education :
2526-2532
โรงเรี ยนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร
Tertiary education :
2534-2540
แพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2540-2541
ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์ การแพทย์ทางคลินิก สาขากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2541-2544
วุฒิบตั รผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ จากแพทยสภา
2545
อนุมตั บิ ตั รผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ ครอบครัว จากแพทยสภา
2545-2547
อนุมตั ิบตั รผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์ โรคติดเชื ้อ จากแพทยสภา
(สถาบันฝึ กอบรม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
2548-2549
Certificate of Training Programme of Immunology and Infectious Diseases,
Department of Paediatrics and Adolescent Medicine, Faculty of Medicine,
The University of Hong Kong
Training :
2545
2547

Good clinical practice training (A3R31 STUDY)
Good clinical practice training (E2I36 STUDY)

2548

2555
2556
2558

Training programme of Immunology / Infectious Diseases, Department of
Paediatrics and Adolescent Medicine, Faculty of Medicine, The University
of Hong Kong. (Abbott-ASEAN Pediatric Federation Funding)
ICH Good clinical practice for clinical trial sites (CYD 14)
Good clinical practice training (JEC17 Study)
Good clinical practice training (

Clinical Trial Experience
2554
CYD 14/ Dengue Vaccine: - Sub-Investigator
2557
JEC 17/ IMOJEV: - Principal Investigator
2558
Employment :
2540
2544
2544
2547
2547
2548
2548
2548
2548

ข้ าราชการ ระดับ 4
อาจารย์ ระดับ 6
หัวหน้ าหน่วยโรคติดเชื ้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
กรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื ้อในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
รองประธานกรรมการทีมนาทางคลินิกกุมารเวชกรรม คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดารงตาแหน่งวันที่ 30 ธันวาคม 2548)
กรรมการสอบรวบยอด OSCE ประจาปี การศึกษา 2548 คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต (คลินิก) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตแพทย์ชนปี
ั ้ ที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2548
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
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กรรมการจัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมศึกษาเพื่อจัดการ แข่งขันประกวดการ
ออกแบบเสื ้อประจาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
กรรมการพิจารณาให้ ทนุ สนับสนุนนิสิตแพทย์เพื่อเรี ยนรายวิชาเลือก ณ
ต่างประเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
รองประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนานิสิต ประจาปี การศึกษา 25492550 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของนิสิตแพทย์ ประจาปี
การศึกษา 2549 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
รองประธานกรรมการในคณะกรรมการตัดสินผลการประกวดสัญลักษณ์ ตัวแทน
ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตแพทย์ชนปี
ั ้ ที่ 5 ประจาปี การศึกษา 2549
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
กรรมการรายวิชาเวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน ประจาปี การศึกษา 2549
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
กรรมการสอบรวบยอด OSCE ประจาปี การศึกษา 2549 คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
รองประธานคณะกรรมการเวชจริ ยศาสตร์ ประจาปี การศึกษา 2549
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
กรรมการหน่วยอุบตั เิ หตุฉกุ เฉิน โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
รองประธานกรรมการทีมนาทางคลินิกกุมารเวชกรรม คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ประธานอนุกรรมการทีมนาทางคลินิกผู้ป่วยในกุมารเวชกรรม คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
รองประธานอนุกรรมการทีมนาทางคลินิกผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
กรรมการฝ่ ายจัดนิสิตตังแถว
้ รับ-ส่ง เสด็จพระราชดาเนินงานพิธีพระราชทาน
ปริ ญญากิตติมศักดิแ์ ละปริ ญญาบัตรแก่ผ้ สู าเร็ จการศึกษา ประจาปี การศึกษา
2548 มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
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กรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื ้อในโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
กรรมการประเมินการปฏิบตั งิ านพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
ประจาปี งบประมาณ 2550 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ประธานกรรมการแต่งตังกรรมการด
้
าเนินการเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักหอสมุดกลาง หน่วยศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสรี นครินทรวิโรฒ
กรรมการสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ าเป็ นนิสิตระดับปริญญาตรี
ปี ที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2550 คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
(กลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย)
กรรมการข้ อสอบ Short case question ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ประธานกรรมการรับผิดชอบการเรี ยนการสอนนิสิตแพทย์ชนปี
ั ้ ที่ 4
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปี การศึกษา 2550
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
กรรมการสร้ างหลักสูตรแพทย์ใช้ ทนุ 42 เดือน และแพทย์ประจาบ้ านภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
กรรมการหลักสูตรการศึกษาก่อนปริ ญญา ประจาปี การศึกษา 2550
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ที่ปรึ กษา คณะกรรมการการจัดโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา
แพทย์ ด้ านการสร้ างเสริมสุขภาพและจริยธรรมสัมพันธ์สญ
ั จร
(คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ เป็ นเจ้ าภาพ)
ที่ปรึกษา คณะกรรมการจัดงานกีฬาเข็มสัมพันธ์
(คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ เป็ นเจ้ าภาพ)
ประธานคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต (คลินิก) คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
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กรรมการประเมินการปฏิบตั งิ านข้ าราชการสาย ข ค และลูกจ้ างประจา ประจาปี
งบประมาณ 2550 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
กรรมการประเมินการปฏิบตั งิ านพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
ประจาปี งบประมาณ 2550 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ประธานกรรมการเปิ ดซองสอบราคา งานกันรั
้ ว้ สนามกีฬาและงานหลังคาคลุม
ทางเดิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ องครักษ์
กรรมการเปิ ดซองสอบราคาเพื่อจัดซื ้อเก้ าอี ้พับสาหรับใช้ ในราชการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ องครักษ์
กรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อจัดซื ้อเครื่ องช่วยหายใจเด็กชนิดความถี่สงู
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ องครักษ์
กรรมการเปิ ดซองสอบราคางานรัว้ ตาข่ายเหล็กหอพักนิสิตแพทย์ 5 ชัน้ และ
งานป้ายหอพักนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
องครักษ์
กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการสอบสวนวินยั นิสิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
กรรมการตรวจสอบการรับ จ่ายพัสดุ ประจาปี งบประมาณ 2550
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ ายอานวยการจัดงานกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครัง้ ที่ 21
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ ายนิเทศและประชาสัมพันธ์การจัดงาน
กีฬาเข็มสัมพันธ์ ครัง้ ที่ 21 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการประสานงานการจัดงานกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครัง้ ที่ 21
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ ายสิทธิประโยชน์และการเงินงานกีฬาเข็มสัมพันธ์
ครัง้ ที่ 21 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
อนุกรรมการฝ่ ายจัดคณาจารย์เข้ าร่วมพิธีพระราชทานปริ ญญากิตติมศักดิแ์ ละ
ปริญญาบัตรแก่ผ้ สู าเร็จการศึกษา ประจาปี การศึกษา 2549
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
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กรรมการในคณะกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพระบายสีโครงการ
งานวันเด็ก โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการเวชจริยศาสตร์ ประจาปี การศึกษา 2551
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการสอบสวนวินยั นิสิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการเวชจริยศาสตร์ ประจาปี การศึกษา 2551
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
กรรมการสอบสัมภาษณ์คดั เลือกพนักงานชัว่ คราว ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา
สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
กรรมการตรวจรับพัสดุ การปรับปรุงพื ้นที่ห้องเรี ยนภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
กรรมการในคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
กรรมการในคณะกรรมการอานวยการ โครงการค่ายเสริมอัตลักษณ์นิสิต
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
กรรมการในคณะกรรมการกิจกรรมต้ อนรับน้ องใหม่ โครงการค่ายเสริมอัตลัก ษณ์
นิสิต มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
กรรมการดาเนินงานกากับดูแลค่ายเสริมสร้ างอัตลักษณ์นิสิตเพื่อพัฒนาบัณฑิตใน
อุดมคติไทย ปี การศึกษา 2551
กรรมการในคณะกรรมการอานวยการจัดโครงการงานวันสถาปนา
คณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 23 ปี
ประธานอนุกรรมการฝ่ ายงานเลี ้ยง อาจารย์ บุคลากร นิสิตแพทย์ โครงการงานวัน
สถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 23 ปี
กรรมการในคณะกรรมการการสร้ างเสริมสุขภาพของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
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กรรมการในคณะกรรมการอานวยการและคณะกรรมการดาเนินงานจัดประชุม
วิชาการประจาปี ไตรภาคี ครัง้ ที่ 1
ที่ปรึกษาอนุกรรมการหอพักนิสิตแพทย์ ประจาปี การศึกษา 2551
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
กรรมการในคณะกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการโครงการประชุม การจัดการความรู้ :
สุขภาพจิต....นิสิตแพทย์
กรรมการในคณะกรรมการอานวยการจัดงานเปิ ดศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสิรินธร ๗
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการจริยธรรมในนิสิตแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
กรรมการในคณะกรรมการหลักสูตรการศึกษาก่อนปริญญา ประจาปี การศึกษา
2551 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ประธานกรรมการรับผิดชอบการเรี ยนการสอนนิสิตแพทย์ชนปี
ั ้ ที่ 4 ประจาปี
การศึกษา 2551 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการคลังข้ อสอบ Short case question
ประจาปี การศึกษา 2551 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
รองประธานกรรมการประกันคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ประธานอนุกรรมการผู้ดแู ลรับผิดชอบงานหอผู้ป่วยเด็กทัว่ ไป 9/1 และ 9/2
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
รองประธานอนุกรรมการผู้ดแู ลรับผิดชอบงานหอผู้ป่วยเด็กวิกฤต
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
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กรรมการในคณะกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ
งานวันเด็ก โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
รองหัวหน้ าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
กรรมการในคณะกรรมการแพทยศาสตร์ ศกึ ษา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ประจาปี การศึกษา 2553-2554
รองประธานกรรมการโครงการสัมมนาบูรณาการแผนปฏิบตั งิ าน
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตแพทย์ชนปี
ั ้ ที่ 4 ประจาปี การศึกษา 2554
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
กรรมการในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ประจาปี การศึกษา 2554-2557
กรรมการคุมสอบรวบยอด OSCE คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ วันที่ 26 ส.ค. 2554
อนุกรรมการรายวิชาเวชจริ ยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ประจาปี การศึกษา 2554
อนุกรรมการติดตามประเมินผลและเยี่ยมบัณฑิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
อนุกรรมการจริยธรรมนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตแพทย์ชนปี
ั ้ ที่ 4 ประจาปี การศึกษา 2555
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตแพทย์ชนปี
ั ้ ที่ 4 ประจาปี การศึกษา 2556
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
อนุกรรมการรายวิชาเวชจริ ยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ประจาปี การศึกษา 2556
อนุกรรมการจริยธรรมนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
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กรรมการตัดสินงาน 7th La Steth Let’s Sing a Song
สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการสรรหาหัวหน้ าภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการดาเนินงานในคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดงาน
วันเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ปี การศึกษา 2556
รองประธานอนุกรรมการคัดเลือกนิสิตเข้ ารับรางวัลในงานเชิดชูเกียรติ
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ปี การศึกษา 2556
กรรมการในคณะกรรมการอานวยการ โครงการค่ายสร้ างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้
สังคม ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
กรรมการฝ่ ายดูแลนิสิต โครงการค่ายสร้ างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้ สงั คม
ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ประธานกรรมการฝ่ ายการพยาบาล โครงการค่ายสร้ างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้
สังคม ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
กรรมการในคณะกรรมการดาเนินการกิจการหอพัก
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
กรรมการในคณะกรรมการรายวิชาเวชจริยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ประจาปี การศึกษา 2557
ประธานกรรมการสอบสวนการกระทาผิดวินยั ของนิสิต
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ (28 มีนาคม 2557)
กรรมการในคณะกรรมการอานวยการ โครงการปฐมนิเทศ ต้ อนรับนิสิตใหม่และ
โครงการค่ายเสริมสร้ างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประจาปี การศึกษา 2557 (12-15 สิงหาคม 2557)
ประธานกรรมการฝ่ ายกากับดูแลความเรี ยบร้ อยของนิสิต โครงการปฐมนิเทศ
ต้ อนรับนิสิตใหม่และโครงการค่ายเสริมสร้ างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ประจาปี การศึกษา 2557 (12-15 สิงหาคม 2557)
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ประธานกรรมการฝ่ ายแพทย์และพยาบาล โครงการปฐมนิเทศ
ต้ อนรับนิสิตใหม่และโครงการค่ายเสริมสร้ างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ประจาปี การศึกษา 2557 (12-15 สิงหาคม 2557)
รองประธานกรรมการกิจกรรมค่ายเสริมสร้ างอัตลักษณ์นิสิต มศว โครงการ
ปฐมนิเทศต้ อนรับนิสิตใหม่และโครงการค่ายเสริมสร้ างอัตลักษณ์นิสิต
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ประจาปี การศึกษา 2557 (12-15 สิงหาคม 2557)
ประธานกรรมการกิจกรรม Freshmen Night 2014 โครงการปฐมนิเทศ
ต้ อนรับนิสิตใหม่และโครงการค่ายเสริมสร้ างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ประจาปี การศึกษา 2557 (12-15 สิงหาคม 2557)
รองประธานกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนและคัดเลือกนิสิตรับ
ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ประธานเปิ ดงานนิทรรศการ “สัปดาห์สืบ นาคะเสถียร”
ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
วันที่ 3 ก.ย. 2557
กรรมการในคณะกรรมการอานวยการและดาเนินงานถวายผ้ าพระกฐิ น
พระราชทาน ประจาปี พุทธศักราช 2557 มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
รองประธานกรรมการฝ่ ายจัดหาปั จจัยถวายองค์พระกฐิ นพระราชทาน
ประจาปี พุทธศักราช 2557 มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบาบัดวัณโรค คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ประธานกรรมการสอบสวนการกระทาผิดวินยั
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ (17 กันยายา 2557)
ประธานกรรมการในคณะอนุกรรมการสัมภาษณ์นิสิตที่สมัครขอรับทุนการศึกษา
(มศว องครักษ์ ) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2557
รองประธานอนุกรรมการฝ่ ายจัดนิสิตตังแถว
้
รับ-ส่ง เสด็จพระราชดาเนิน
ในงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ วันที่ 3 พ.ย. 2557
กรรมการในคณะกรรมการสอบหาข้ อเท็จจริง มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
(คาสัง่ ที่ 4369/2557)
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รองประธานกรรมการในคณะกรรมการอานวยการ โครงการค่ายสร้ างแรงบันดาล
ใจเพื่อรับใช้ สงั คม นิสิตมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ประธานกรรมการฝ่ ายการพยาบาล โครงการค่ายสร้ างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้
สังคม นิสิตมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
กรรมการในคณะกรรมการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ มหาวิทยาลัยศรี นครินทร
วิโรฒ
กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เข้ ารับโล่และเกียรติบตั รในงานวัน
เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ปี การศึกษา 2557
ที่ปรึกษาโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ กราฟเกมส์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ที่ปรึกษาฝ่ ายปฐมพยาบาลโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ กราฟเกมส์ มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ มศว
มินิมาราธอน (5 มีนาคม 2558)
ประธานกรรมการฝ่ ายลงทะเบียนและต้ อนรับโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา 5 รอบ มศว มินิมาราธอน (5 มีนาคม 2558)
กรรมการในคณะกรรมการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
(9 มีนาคม 2558)
กรรมการในคณะกรรมการสอบสวนข้ อเท็จจริงนิสิตแพทย์ตามข้ อร้ องเรี ยน
(17 มีนาคม 2558)
รองประธานกรรมการในคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้แทนเพื่ อทา
ประกันอุบตั เิ หตุนิสิตเป็ นหมู่คณะ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
(16 เมษายน 2558)
กรรมการในคณะกรรมการจัดทาวีดทิ ศั น์ “บริการและสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัด
ให้ แก่นิสิต” มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (22 เมษายน 2558)
คณะกรรมการอานวยการโครงการค่ายสร้ างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้ สงั คมสาหรับ
นิสิต (28 เมษายน 2558)
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ประธานคณะกรรมการสอบสวนการกระทาผิดวินยั ของนิสิต มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ (คาสัง่ ที่ 2042/2558) แต่งตังเมื
้ ่อวันที่ 12 มิ.ย. 2558
ประธานคณะกรรมการสอบสวนการกระทาผิดวินยั ของนิสิต มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ (คาสัง่ ที่ 2043/2558) แต่งตังเมื
้ ่อวันที่ 12 มิ.ย. 2558
ประธานคณะกรรมการสอบสวนการกระทาผิดวินยั ของนิสิต มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ (คาสัง่ ที่ 2044/2558) แต่งตังเมื
้ ่อวันที่ 12 มิ.ย. 2558
ประธานเปิ ดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาและ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ด้ านการให้ คาปรึกษาแก่นิสิต”
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ วันที่ 20 ก.ค. 2558
คณะกรรมการอานวยการ โครงการปฐมนิเทศ ต้ อนรับนิสิตใหม่ และค่าย
เสริมสร้ างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ปี การศึกษา 2558
ประธานกรรมการฝ่ ายกากับดูแลความเรี ยบร้ อยของนิสิต โครงการปฐมนิเทศ
ต้ อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้ างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ปี การศึกษา 2558
ประธานกรรมการฝ่ ายแพทย์และพยาบาล โครงการปฐมนิเทศ ต้ อนรับนิสิตใหม่
และค่ายเสริมสร้ างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ปี การศึกษา 2558
ประธานกรรมการ Freshmen Night 2015 โครงการปฐมนิเทศ ต้ อนรับนิสิตใหม่
และค่ายเสริมสร้ างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ปี การศึกษา 2558

Professional appointment :
2546
เลขาธิการ ( Pre-Congress Secretariat) ของงานประชุม Pre-Congress on
Pediatric AIDS Workshop, 11th Asian Congress of Pediatrics and 1st Asian
Congress on Pediatric Nursing, Bangkok, Thailand วันที่ 2-7 พ.ย. 2546
2547
กรรมการ Publication Committee and Poster Presentation of 58th Thai
Congress of Pediatrics and 12th Asean Pediatric Federation Conference,
Pattaya, Thailand วันที่ 26-28 พ.ย. 2547
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กรรมการ Publication Committee and Audiovisuals of 9th Western Pacific
Congress on Chemotherapy and Infectious Diseases, Bangkok, Thailand
วันที่ 1-5 ธ.ค. 2547
กรรมการฝ่ ายปฏิคมและสมาชิกสัมพันธ์ ของการประชุมใหญ่กมุ ารเวชศาสตร์ แห่ง
ประเทศไทย ครัง้ ที่ 59 ณ โรงแรมรี เจนท์ ชะอา จ.เพชรบุรี วันที่ 27-29 เม.ย. 2548
ประธานร่วมในการนาเสนอ Free paper-oral presentation ของการประชุมใหญ่
กุมารเวชศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 59 ณ โรงแรมรี เจนท์ ชะอา จ. เพชรบุรี
วันที่ 27-29 เม.ย. 2548
เลขานุการและประชาสัมพันธ์ของการเสวนาวิชาการเรื่ อง “ วิกฤติ ไข้ เลือดออก
วิกฤติสงั คม ” จัดโดยโครงการเทอด พระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและ
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
กรุงเทพมหานคร วันที่ 3 ก.ค. 2548
กรรมการ Local Scientific Committee ของการประชุมนานาชาติ 5th World
Congress of Pediatric Infectious Diseases
อนุกรรมการฝ่ ายดูแลหนังสือและจดบันทึกรายงานการประชุมในคณะอนุกรรมการ
ฝ่ ายเลขาธิการ วาระ 2549-2551 สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
กรรมการวิชาการในคณะกรรมการจัดการประชุมนานาชาติ
“ Vaccinology 2006: Focus on Rotavirus and Poliomyelitis in Asia”
ณ โรงแรมรอยัลคลิฟบีชรี สอร์ ท พัทยา จ.ชลบุรี วันที่ 20-22 ก.ค. 2549
เลขานุการในคณะกรรมการจัดการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง
“ Communication Skills: Focus on Vaccination” ณ โรงแรมโบตานี บีช รี สอร์ ท
จ.ชลบุรี วันที่ 26-27 ส.ค. 2549
ผู้ช่วยเลขาธิการในคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่กมุ ารเวชศาสตร์ ครัง้ ที่ 62
ณ โรงแรมเซ็นทรัล ดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ วันที่ 18-20 ต.ค. 2549
ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อทบทวนและปรับปรุงแนว
ทางการตรวจชันสูตรการติดเชื ้อเอชไอวี คูม่ ือสาหรับห้ องปฏิบตั กิ าร
อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ ายให้ ความรู้ประชาชน สมาคมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่ง
ประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2549-2552
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อนุกรรมการฝ่ ายการศึกษา สมาคมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย ประจาปี
พ.ศ. 2549-2552
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาข้ อมูลทางวิชาการเครื่ องสาอางด้ านกุมารเวช สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ผู้ช่วยเลขาธิการในคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่กมุ ารเวชศาสตร์ ครัง้ ที่ 63
ณ โรงแรมทวิน โลตัส จ.นครศรี ธรรมราช วันที่ 25-27 เม.ย. 2550
กรรมการในคณะกรรมการจัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารสาหรับนักเรี ยนแกนนาและ
ครูในโครงการเด็กและเยาวชนไทยห่างไกลเอดส์ ณ สาธารณสุขมูลฐาน
จ.นครศรี ธรรมราช วันที่ 25-27 เม.ย. 2550
ประธานร่วมในการนาเสนอ Free paper-poster presentation ของการประชุม
ใหญ่กมุ ารเวชศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 63 ณ โรงแรมทวิน โลตัส
จ.นครศรี ธรรมราช วันที่ 25-27 เม.ย. 2550
Abstracts Reviewer งานประชุมนานาชาติ 5th World Congress of the World
Society for Pediatric Infectious Diseases (WSPID)
กรรมการตัดสินเพื่อคัดเลือกตัวแทนกุมารแพทย์ไทยเพื่อขอรับทุน The APPA
Travelling Fellowship 2007 ของสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
กรรมการเฉพาะกิจดาเนินการเสนอตัวเป็ นเจ้ าภาพการประชุมนานาชาติ
27th International Congress of Pediatrics ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรี ซ
ผู้ช่วยเลขาธิการในคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่กมุ ารเวชศาสตร์ ครัง้ ที่ 64
ณ โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รี สอร์ ท พัทยา จ.ชลบุรี วันที่ 24-26 ต.ค. 2550
รองประธานฝ่ ายนิทรรศการ “มะณอย....ศิลปิ นน้ อยที่เราภาคภูมิใจ”
ในคณะกรรมการจัดนิทรรศการ “มะณอย....ศิลปิ นน้ อยที่เราภาคภูมิใจ” และ
นิทรรศการ “สู้เพราะรัก” จัดโดย สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ณ โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รี สอร์ ท พัทยา จ.ชลบุรี วันที่ 24-26 ต.ค. 2550
กรรมการในคณะกรรมการจัดการประชุมนานาชาติ 11th World Congress of the
Pediatric Dermatology (11th WCPD)
กรรมการในคณะกรรมการตัดสิน The best poster presentation การประชุม
นานาชาติ 5th World Congress of the World Society for Pediatric Infectious
Diseases (WSPID)
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กรรมการในคณะกรรมการดาเนินการ bid การประชุมนานาชาติ 9th International
Congress of Tropical Pediatrics ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
กรรมการในคณะกรรมการสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและราชวิทยาลัย
กุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เข้ าเฝ้าทูลเกล้ าฯ ถวายเงินรายได้ จากการจัดการ
ประชุมนานาชาติเฉพาะกิจ เรื่ อง “Vaccinology 2006: Focus on Rotavirus and
Poliomyelitis in Asia” จานวน 1,300,000 บาท ในวันที่ 29 ม.ค. 2551
เวลา 9:00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
ผู้ช่วยเลขาธิการในคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่กมุ ารเวชศาสตร์ ครัง้ ที่ 65
ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รี สอร์ ท รี เจ้ นท์ บีช ชะอา จ.เพชรบุรี
วันที่ 23-25 เม.ย. 2551
ประธานร่วม Symposium: Sex education: Multidisciplinary approach
ในการประชุมใหญ่กมุ ารเวชศาสตร์ ครัง้ ที่ 65 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รี สอร์ ท
รี เจ้ นท์ บีช ชะอา จ.เพชรบุรี วันที่ 23-25 เม.ย. 2551
กรรมการในคณะกรรมการสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัย
กุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เข้ าเฝ้าทูล ละอองพระบาทสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวัน
คล้ ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เม.ย. 2551
อนุกรรมการการเลือกตังกรรมการแพทยสภา
้
วาระ 2552-2554
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร Thailand Chapter of International Society of
Tropical Pediatrics
กรรมการตัดสิน PIDST Paper Presentation Award การประชุมใหญ่ครัง้ ที่ 13
ประจาปี 2552 จัดโดย สมาคมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย
ประธานฝ่ ายปฏิคมในคณะกรรมการบริหารสมาคมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศ
ไทย วาระ 2552-2555
ประธานร่วมในการดาเนินการแสดงผลงานวิชาการ (Free-paper Presentations)
ของงานประชุม 1st Annual Meeting of Thailand Chapter of International
Society of Tropical Pediatrics คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 26 ส.ค. 2552
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กรรมการตรวจสถาบันฝึ กอบรมและสอบความรู้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคติดเชื ้อ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Vice-Secretary General งานประชุม 11th World Congress of Pediatric
Dermatology (11th WCPD)
กรรมการและเหรัญญิกในคณะกรรมการดาเนินงานจัดประชุมนานาชาติ
9thInternational Congress of Tropical Pediatrics (ICTP) ปี ค.ศ. 2011
เหรัญญิกในคณะกรรมการดาเนินงานจัดการประชุมกุมารเวชศาสตร์ เขตร้ อน
ประจาปี ครัง้ ที่ 2 (2nd Annual Meeting)
ประธานร่วมในการดาเนินการแสดงผลงานวิชาการ (Free-paper Presentations)
ของงานประชุม 2nd Annual Meeting of Thailand Chapter of International
Society of Tropical Pediatrics คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 17 ส.ค. 2553
คณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่กมุ ารเวชศาสตร์ ครัง้ ที่ 72 ฝ่ ายพิธีการและ
ต้ อนรับ ณ โรงแรมโซฟี เทล เซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้ าว กรุงเทพมหานคร
วันที่ 5-7 ต.ค. 2554
อนุกรรมการฝ่ ายจุลสารสมาคมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย วาระ 25522555
อนุกรรมการฝ่ ายเลขาธิการจัดการประชุม 9th International Congress Tropical
Pediatrics (9th ICTP) ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 18-20 ต.ค. 2554
ประธาน Plenary session VII: Dengue vaccine, VIII: Rabies-New
developments and Remaining Issues, IX: Community-Based Newborn
Care ในการประชุม 9th International Congress Tropical Pediatrics
(9th ICTP) ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 19 ต.ค. 2554
ประธานฝ่ ายปฏิคมในคณะกรรมการบริหารสมาคมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศ
ไทย วาระ 2555-2558
ประธานอนุกรรมการปฏิคมในคณะกรรมการบริ หารสมาคมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่ง
ประเทศไทย วาระ 2555-2558
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อนุกรรมการฝ่ ายวิชาการ สมาคมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย วาระ 25552558
อนุกรรมการฝ่ ายจุลสาร สมาคมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย วาระ 25552558
อนุกรรมการฝ่ ายเลขาธิการ สมาคมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย วาระ 25552558
อนุกรรมการเตรี ยมงานครบรอบ 20 ปี สมาคมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย
กรรมการในคณะกรรมการวิชาการจัดทาแนวทางเวชปฏิบตั ิการดูแลรักษาวัณโรค
ในเด็ก สานักวัณโรค กรมควบคุมโรค
อนุกรรมการเตรี ยมการประชุม 8th Asian Congress of Pediatric Infectious
Diseases (8th ACPID)
กรรมการตรวจสถาบันฝึ กอบรมและสอบหลักสูตรฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านต่อ
ยอด เพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุ
สาขากุมารเวชศาสตร์ โรคติดเชื ้อ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่ 22 มี.ค. 2556
กรรมการและเลขานุการตรวจสถาบันฝึ กอบรมและสอบหลักสูตรฝึ กอบรมแพทย์
ประจาบ้ านต่อยอด เพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคติดเชื ้อ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 29 มี.ค. 2556
กรรมการและเลขานุการตรวจสถาบันฝึ กอบรมและสอบหลักสูตรฝึ กอบรมแพทย์
ประจาบ้ านต่อยอด เพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคติดเชื ้อ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี วันที่ 29 เม.ย. 2556
กรรมการในคณะกรรมการ PIDST Supertalent 2013 การประชุมใหญ่สมาคมโรค
ติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย ณ โรงแรม เดอะ รี เจ้ นท์ ชะอา บีช รี สอร์ ท
จ.เพชรบุรี วันที่ 11 พ.ค. 2556
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กรรมการตรวจสถาบันฝึ กอบรมและสอบหลักสูตรฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านต่อ
ยอด เพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุ
สาขากุมารเวชศาสตร์ โรคติดเชื ้อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 20 พ.ค. 2556
อนุกรรมการการเรี ยนการสอนนักศึกษาแพทย์ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2556-2559
แพทย์ผ้ อู นุมตั ิการใช้ ยาต้ านไวรัสลาดับที่ 3 (3rd Line ARV Expert)
สปสช. เขต 4 จ.นครนายก รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ
Local Organizing Committee of The 3rd Global Congress for Consensus in
Pediatrics & Child Health 2014
Chairs: Master class 7 on Infectious Diseases II
The 3rd Global Congress for Consensus in Pediatrics & Child Health 2014,
ณ โรงแรม Millennium Hilton Bangkok Hotel วันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2557
ประธานสอบการทาวิจยั เพื่อสารนิพนธ์หลักสูตรอายุรศาสตร์ เขตร้ อนคลินิก
มหาบัณฑิต สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ เขตร้ อน (หลักสูตรนานาชาติ) [M.C.T.M.
(Trop. Ped.)] ของ Dr. Kaung Zaw เรื่ อง Clinical features of dengue
infection in hospital for tropical diseases, Thailand ประจาปี การศึกษา
2556-2557 ณ ห้ องประชุมภาควิชากุมารเวชศาสตร์ เขตร้ อน
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน ชัน้ 6 อาคารคุณหญิงตระหนักจิต หะริ ณสุต
วันที่ 14 มีนาคม 2557
กรรมการสอบสัมภาษณ์ แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความ
ชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคติดเชื ้อ
ณ อาคารโรงพยาบาลเวชศาสตร์ เขตร้ อนชัน้ 6 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ เขตร้ อน
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 11 มิถนุ ายน 2557
กรรมการสอบสัมภาษณ์ แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความ
ชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคติดเชื ้อ
ณ อาคารโรงพยาบาลเวชศาสตร์ เขตร้ อนชัน้ 6 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ เขตร้ อน
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 18 สิงหาคม 2557
18

2557
2557

2557
2558

คณะกรรมการอานวยการจัดงานครบรอบ 20 ปี สมาคมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่ง
ประเทศไทย
กรรมการตรวจสถาบันฝึ กอบรมและสอบหลักสูตรฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านต่อ
ยอด เพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุ
สาขากุมารเวชศาสตร์ โรคติดเชื ้อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 10 พ.ย. 2557
เหรัญญิกในคณะกรรมการอานวยการจัดประชุม 8th Asian Congress of
Pediatric Infectious Diseases ในปี พ.ศ. 2559
กรรมการในคณะกรรมการ Executive Committee จัดการประชุม 8th Asian
Congress of Pediatric Infectious Diseases (8th ACPID)

Professional and teaching experience :
2540-2544
แพทย์ใช้ ทนุ ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2544-ปั จจุบนั
อาจารย์แพทย์ สังกัดภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
2548
อาจารย์พิเศษรายวิชาเภสัชบาบัด 2 (ภภน 543)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
2548
อาจารย์พิเศษรายวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์ (MB 321)
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
2549
อาจารย์พิเศษรายวิชาเภสัชบาบัดในสตรี มีครรภ์ เด็กและผู้สงู อายุ (ภภน 551)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
2549
อาจารย์พิเศษรายวิชาระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือด (พพ 321)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
2556
อาจารย์พิเศษประจาหลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านเพื่อวุฒิบตั รแสดง
ความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสญ
ั ญีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
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Awards and Honors :
2545
เครื่ องราชอิสริยาภรณ์ชนตริ
ั ้ ตาภรณ์มงกุฏไทย
2548
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนาเสนอผลงานทางวิชาการ Bactroban Award
ในการประชุมใหญ่ ประจาปี 2548 สมาคมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย
ครัง้ ที่ 9 พัทยา จ.ชลบุรี วันที่ 7-8 พ.ค. 2548
2548
รางวัลอาจารย์แพทย์ผ้ ปู ระพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริ ยธรรม มีเจตคติที่
เหมาะสมและมีความรู้ความสามารถในทางวิชาชีพแพทย์ จากแพทยสภา ของ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทวิโรฒ ประจาปี การศึกษา 2548
2547
เครื่ องราชอิสริยาภรณ์ชนตริ
ั ้ ตาภรณ์ช้างเผือก
2550
เครื่ องราชอิสริยาภรณ์ชนทวี
ั ้ ติยาภรณ์มงกุฎไทย
2554
เครื่ องราชอิสริยาภรณ์ชนทวี
ั ้ ติยาภรณ์ช้างเผือก
Societies :
2540
2544
2544
2544
2545
2546
2551

สมาชิกแพทยสภา
สมาชิกสมาคมกุมารเวชศาตร์ แห่งประเทศไทย
สมาชิกราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื ้อของโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
สมาชิกสมาคมโรคติดเชื ้อแห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย
กรรมการบริหาร Thailand Chapter of International Society of Tropical
Pediatrics

Publications :
1. Prommalikit O, Pancharoen C, Nisalak A, Thisyakorn U, Thisyakorn C. Pathogenesis of
dengue shock syndrome : Immune enhancement or viral virulence. Asian-Oceanian
Journal of Pediatrics and Child Health 2004;3:26-9.
2. โอฬาร พรหมาลิขิต. วัคซีนป้องกันโรคติดเชื ้อนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต (Conjugated
Pneumococcal Vaccine). วารสารโรงพยาบาลอานาจเจริญ 2551;1:76-82.
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3. โอฬาร พรหมาลิขิต. Optimal use of antibiotics in childhood pharyngotonsillitis. วารสาร
โรงพยาบาลอานาจเจริญ 2551;3:312-9.
4. โอฬาร พรหมาลิขิต. วัคซีนป้องกันโรคติดเชื ้อนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต. IDV FOCUS Infectious
Diseases & Vaccination 2553;2(7):39-40.
5. โอฬาร พรหมาลิขิต. วัคซีนป้องกันโรคไข้ สมองอักเสบเจอี. IDV FOCUS Infectious Diseases &
Vaccination 2553;2(11):40-41.
6. Prommalikit O, Mekmullica J, Pancharoen C, Thisyakorn U. Invasive Pneumococcal
infection in neonates: 3 case reports. J Med Assoc Thai 2010;93(Suppl.5):S46-8.
7. Prommalikit O, Pengsaa K, Thisyakorn U. Pneumococcal infections in high-risk and
immunocompromised hosts. J Med Assoc Thai 2010;93(Suppl.5):S61-70.
8. โอฬาร พรหมาลิขิต. The global impact of pneumococcal conjugate vaccine and new
development. IDV FOCUS Infectious Diseases & Vaccination 2553;2(7):39-40.
9. Hutspardol S, Prommalikit O, Upiya N, Chataroopwijit J, Khemakanok K, Assadamongkol
K. Heavy proteinuria following dengue hemorrhagic fever. Southeast Asian J Trop Med
Public Health 2011;42:579-82.
10. Chaiyakulsil C, Prommalikit O. Successful medical treatment in a child with E. coli ESBL
meningitis with acute communicating hydrocephalus and ventricular empyema: A case
report. J Med Assoc Thai 2012;95(Suppl.12):S138-41.
11. Treesirichod A, Chaiyakulsil C, Prommalikit O, Assadamongkol K. Acne-like presentation
of recurrent varicella infection in a child with nephritic syndrome. J Med Assoc Thai
2012;95(Suppl.12):S134-7.
12. Treesirichod A, Hantagool S, Prommalikit O. Nasal carriage and antimicrobial
susceptibility of Staphylococcus aureus among medical students at the HRH Princess
Maha Chakri Sirindhorn Medical Center, Thailand: a cross sectional study. J Infect
Public Health. 2013;6:196-201.
13. Treesirichod A, Hantagool S, Prommalikit O. Nasal carriage and antimicrobial
susceptibility of Staphylococcus aureus among medical students at the HRH Princess
Maha Chakri Sirindhorn Medical Center, Thailand: A follow-up study. J Infect Public
Health. 2014;7:205-9.
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14. Maksikharin A, Prommalikit O. Serum sodium levels in prediction of recurrent febrile
seizures within 24 hours. Pediatr Int Child Health. 2015;35:44-6.
15. Prommalikit O, Thisyakorn U. Association between mannose-binding lectin gene
polymorphisms and susceptibility to dengue virus infection: a preliminary report.
Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2015;46(Suppl.1):S29-34.
16. Prommalikit O, Thisyakorn U. Dengue virus virulence and diseases severity. Southeast
Asian J Trop Med Public Health. 2015;46(Suppl.1):S35-42.
Paper presentations :
1. Prommalikit O, Kosalaraksa P, Lumbiganon P. Candidemia in children at Srinagarind
Hospital, 1994-1999. Presented at 52nd Thai Congress of Pediatrics, Trang, Thailand,
April 25-27, 2001.
2. Prommalikit O, Pancharoen C, Thisyakorn U, Thisyakorn C. Serum aminotransferases in
Thai children with dengue infection. Presented at 28th Annual Meeting of the Infectious
Disease Association of Thailand, Suratthani, Thailand, October 10-13, 2002.
3. Prommalikit O, Wongsawat J, Mekmullica J, Pancharoen C, Khawplod P, Tantawichien T,
Thisyakorn U, Wilde H. A comparative study on safety and immunogenicity of intradermal
preexposure rabies vaccination in children on days 0, 28 and days 0, 7, 28. Presented at
56th Thai Congress of Pediatrics, Pattaya, Cholburi, Thailand, April 23-25, 2003.
4. Prommalikit O, Suandork P, Suntarattiwong P, Pancharoen C, Nisalak A, Thisyakorn U,
Thisyakorn C. Pathogenesis of dengue infection: Immune enhancement or viral virulence.
Presented at 29th Annual Meeting of the Infectious Disease Association of Thailand, Hua
Hin, Prachuapkeereekhan, Thailand, October 4-7, 2003.
5. Prommalikit O, Kulwichit W, Arunyingmongkol K, Krajiw S, Suandork P, Pupaibool J,
Jaimchariyatam, Pancharoen C, Nisalak A, Thisyakorn U. Detection of urinary antibody
as a tool for diagnosis of dengue infection. Presented at 8th Annual Meeting of Pediatric
Infectious Disease Society of Thailand, Pattaya, Cholburi, Thailand, May 7-8, 2004.
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6. Jaimchariyatam N, Pupaibool J, Krajiw S, Arungyingmongkol K, Suandork P, Prommalikit
O, Sittichai R, Nisalak A, Pancharoen C, Thisyakorn U, Kulwichit W. Diagnosis of dengue
infection by reverse transcription-nested polymerase chain reaction and enzyme linked
immunosorbent assay using whole blood stored on filter paper. 15th European Congress
of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Copenhagen, Denmark. April 2-5, 2005.
Poster presentations :
1. Prommalikit O, Pancharoen C, Thisyakorn U, Thisyakorn C. Serum Aminotransferases in
Thai children with dengue infection. Presented at 1st Asian Congress of Pediatric
Infectious Diseases, Pattaya, Cholburi, Thailand, November 10-13, 2002.
2. Prommalikit O, Pancharoen C, Thisyakorn U. Adequate antibody response after the third
dose of postexposure rabies vaccination in an HIV-infected child with severe
immunological suppression. Presented at 1st Asian Congress of Pediatric Infectious
Diseases, Pattaya, Cholburi, Thailand, November 10-13, 2002.
3. Prommalikit O, Mekmullica J, Pancharoen C, Thisyakorn U. Invasive Pneumococcal
infection in neonates: 3 case reports. Presented at 55th Thai Congress of Pediatrics,
Chiangmai, Thailand, December 4-6, 2002.
4. Kulwichit W, Mekmullica J, Krajiw S, Prommalikit O, Yapom R, Intaraprasong P,
Arunyingmongkol, Suandork P, Sittichai R, Sakdikul S, Mutirangura A, Pancharoen C,
Thisyakorn U, and Nisalak A. Highly-sensitive Virologic Diagnosis of Dengue Infection by A
Newly-Developed Protocol of Reverse Transcription-Nested Polymerase Chain Reaction (RTnested PCR) of Serum/Plasma, Peripheral Blood Leukocyte (PBL), and Urine Specimens. The
41st Annual Meeting of the Infectious Diseases Society of America. San Diego, CA, USA.
October 9-12, 2003.
5. Prommalikit O, Suandork P, Suntarattiwong P, Pancharoen C, Nisalak A, Thisyakorn U,
Thisyakorn C. Pathogenesis of dengue infection: Immune enhancement or viral
virulence. Presented at 11th Asian Congress of Pediatrics, Bangkok, Thailand,
November 2-7, 2003.
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Suandork P, Kulwichit W, Arunyingmongkol K, Krajiw S, Prommalikit O, Pancharoen C,
Nisalak A, Thisyakorn U. Diagnosis of Dengue Virus Infection by Detection of Specific
Immunoglobulin in Oral Fluid. 11th International Congress on Infectious Diseases.
Cancun, Mexico. March 4-7, 2004.
7. Prommalikit O, Kulwichit W, Arunyingmongkol K, Krajiw S, Suandork P, Pupaibool J,
Jaimchariyatam, Pancharoen C, Nisalak A, Thisyakorn U. Detection of urinary antibody
as a tool for diagnosis of dengue infection. Presented at 11th International Congress on
Infectious Disease, Cancun, Mexico, March 4-7,2004.
8. Pupaibool J, Jaimchariyatam N, Suandork P, Prommalikit O, Sittichai R, Krajiw S,
Arunyingmongkol K, Pancharoen C, Thisyakorn U, Kulwichit W. Diagnosis of dengue
infection by enzyme-linked immunosorbent assay and reverse transcription-nested
polymerase chain reaction from dried urine spots on filter paper. 15th European Congress of
Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Copenhagen, Denmark. April 2-5, 2005.
9. Prommalikit O, Kulwichit W, Pancharoen C, Krajiw S, Ananda N, Thisyakorn U, Fok FS
Susanna, Law KW Helen, Wong HS Wilfred, Lau Yu Lung. Association between
mannose-binding lectin gene polymorphisms and susceptibility to dengue virus
infection. Presented at the 25th International Congress of Pediatrics, Athens, Greece,
August 25-30, 2007.
10. Prommalikit O, Prachakchit K, Panburana J, Boonkasidecha S, Thisyakorn U. A healthy
HIV-uninfected baby born to HIV-infected mother remained HIV antibody-positive at 18
months of age. Presented at the 8th International Congress of Tropical Pediatrics, Manila,
Philippines, April 11-13, 2008.
11. Hutspardol S, Prommalikit O, Isvilanonda W. Pseudomonas aeruginosa osteomyelitis
and deep tissue abscess in severe congenital neutropenia treated with short course GCSF: A case report and review literature. Presented at The Combined Annual Scientific
Meeting of the Haematology Society of Australia and New Zealand, the Australian and
New Zealand Society of Blood Transfusion and the Australian Society of Thrombosis and
Haemostasis 2009, South Australia, October 18-21, 2009.
6.
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12. Treesirichod A, Chaiyakulsil C, Prommalikit O, Assadamongkol K. Acneiform
Presentation of recurrent varicella infection in a child with nephrotic syndrome.
Presented at The 9th International Congress Tropical Pediatrics (9th ICTP) 2011, Bangkok,
Thailand, October 18-20, 2011.
13. Prommalikit O, Tantisiriwat W. Prevention of mothor-to-child HIV transmission in HRH
Princess Maha Chakri Sirindhorn Medical Center. Presented at The 9th International
Congress Tropical Pediatrics (9th ICTP) 2011, Bangkok, Thailand, October 18-20, 2011.
14. Chaiyakulsil C, Prommalikit O. Successful medical treatment in a child with E. coli
meningitis with acute communicating hydrocephalus and ventricular empyema: A case
report. Presented at The 30th Annual Meeting of the European Society for Pediatric
Infectious Diseases, Thessaloniki, Greece, May 8-12, 2012.
15. Treesirichod A, Hantagool S, Prommalikit O. Nasal carriage and antimicrobial
susceptibility of Staphylococcus aureus among preclinical medical students at the HRH
Princess Maha Chakri Sirindhorn Medical Center, a cross sectional study. Presented at
Annual Conference of Faculty of Medicine, Srinakharinwirot University, Nov 6-7, 2012.
16. Prommalikit O, Anuntarumporn L, Benjasuwantep B. Severe pertussis in young infants:
two cases report. Presented at 8th World Congress of the World Society for Pediatric
Infectious Diseases (WSPID), Cape Town, South Africa, Nov 19-22, 2013.
17. Vongbhavit K, Itdhi-amornkulchai S, Prommalikit O, Panburana J. Early onset neonatal
sepsis from Salmonella enteritica: a case report. Presented at 8th World Congress of the
World Society for Pediatric Infectious Diseases (WSPID), Cape Town, South Africa, Nov
19-22, 2013.
18. Prommalikit O, Dilokhuttakarn T. Group B Streptococcal pyogenic arthritis beyond the
neonatal period: a case report. Presented at The 3rd Global Congress of Consensus in
Pediatrics & Child Health, Bangkok, Thailand, Feb 13-16, 2014.
19. Vongbhavit K, Prommalikit O, Panburana J. Causative organisms in neonatal sepsis at
HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Medical Center during 2007-2011. Presented at
The 3rd Global Congress of Consensus in Pediatrics & Child Health, Bangkok, Thailand,
Feb 13-16, 2014.
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20. Maksikharin A, Prommalikit O. Serum sodium levels in prediction of recurrent febrile
seizures within 24 hours. Presented at The 3rd Global Congress of Consensus in
Pediatrics & Child Health, Bangkok, Thailand, Feb 13-16, 2014.
Reviewer :
1. เรื่ อง “ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และเจตคติในการอยูร่ ่วมกับผู้ที่ติดเชื ้อเอชไอวี ของผู้ปกครอง
นักเรี ยนระดับอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” วิทยานิพนธ์แพทย์ประจาบ้ านฝึ กอบรม
ตามหลักสูตรเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมาร
เวชศาสตร์ ปี การศึกษา 2550
2. เรื่ อง “การศึกษาประสิทธิภาพทางห้ องปฏิบตั กิ ารของยา ertapenem, imipenem, netilmycin,
fosfomycin, meropenem, piperacillin/tazobactam และ colistin ที่มีตอ่ เชื ้อแบคทีเรี ย
Klebsiella pneumoniae และ Escherichia coli ที่สร้ างเอนไซม์เบต้ าแลคแทมเมสชนิดขยาย
(Extened-spectrum beta-lactamase production : ESBL)” วิทยานิพนธ์แพทย์ประจาบ้ าน
ฝึ กอบรมตามหลักสูตรเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขากุมารเวชศาสตร์ ปี การศึกษา 2551
3. เรื่ อง “ความเข้ าใจเกี่ยวกับโรคและความกังวลของเด็กและผู้ปกครองที่มีตอ่ ตัวโรคและการ
วางแผนเกี่ยวกับอนาคตในเด็กไทยที่ติดเชื ้อ HIV/AIDS” วิทยานิพนธ์แพทย์ประจาบ้ านฝึ กอบรม
ตามหลักสูตรเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมาร
เวชศาสตร์ ปี การศึกษา 2551
4. เรื่ อง “การติดเชื ้อแคนดิดาในกระแสเลือดในผู้ป่วยเด็กที่ได้ รับการรักษาใน โรงพยาบาลศรี
นครินทร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2549” วิทยานิพนธ์แพทย์ประจาบ้ านฝึ กอบรมตามหลักสูตรเพื่อ
วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์
ปี การศึกษา 2551
5. เรื่ อง “การติดเชื ้อเดงกีในเด็กแต่ละกลุม่ อายุ (Dengue infection in different age groups)”
วิทยานิพนธ์แพทย์ประจาบ้ านฝึ กอบรมตามหลักสูตรเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ โรคติดเชื ้อ ปี การศึกษา 2552
6. Khemakanok K, Chataroopwijit J, Upiya N, et al. Delayed onset acute hemiparesis in
Japanese encephalitis: A case report and literature review. J Med Health Sci.
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7. Ansari S, Khayyam KU, Sharma M, Imam F. The role of socio-economic factors
responsible for non-compliance of DOTS among tuberculosis patients.
8. เรื่ อง “การดื ้อยาต้ านวัณโรคในผู้ป่วยเด็กของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ระหว่างวันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2544 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553” วิทยานิพนธ์แพทย์ประจาบ้ านฝึ กอบรมตาม
หลักสูตรเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวช
ศาสตร์ ปี การศึกษา 2554
9. Pedon K, Chaikittisuk N, Punpanich W. Identification of optimal antimicrobial therapy
against gram negative enteric bacteria using combination antibiogram. Thai Journal of
Pediatrics. 2013; 52:19-26.
10. เรื่ อง “การศึกษาความชุกและปั จจัยเสี่ยงของการติดเชื ้อราในกระแสเลือดในทารกแรกเกิดที่เข้ ารับ
การรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด” วิทยานิพนธ์แพทย์ประจาบ้ านฝึ กอบรมตามหลักสูตรเพื่อ
วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ ปี การ
ศึกษา 2555
11. เรื่ อง “อาการทางคลินิกและภาวะค่ารักษาพยาบาลของโรคสุกใสในเด็กที่เข้ ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลเด็ก” วิทยานิพนธ์แพทย์ประจาบ้ านฝึ กอบรมตามหลักสูตรเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้
ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ ปี การศึกษา 2555
12. เรื่ อง “ซีโรทัยพ์ของเชื ้อนิวโมคอคคัสในกลุม่ ประชากรเด็กไทยที่อาศัยอยูใ่ นสถานที่แออัดในจังหวัด
เชียงใหม่” วิทยานิพนธ์แพทย์ประจาบ้ านฝึ กอบรมตามหลักสูตรเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้
ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคติดเชื ้อ ปี การศึกษา
2556
13. เรื่ อง Clinical features of dengue infection in hospital for tropical diseases, Thailand.
A thematic paper submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of
master of clinical tropical medicine (tropical pediatrics), Faculty of graduate studies,
Mahidol University, Thailand; 2014
14. เรื่ อง Invasive fungal infection (IFIs) associated with childhood hematologic malignancy
in Srinagarind Hospital, Thailand. A thesis submitted in partial fulfillment of the
requirements for diploma of the board of pediatrics of the medical council, Faculty of
Medicine, Khon Kaen University, Thailand; 2014
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15. เรื่ อง “การติดเชื ้อ Haemophilus influenzae แบบรุกรานในเด็ก: การศึกษาย้ อนหลัง 10 ปี ”
วิทยานิพนธ์แพทย์ประจาบ้ านฝึ กอบรมตามหลักสูตรเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ ปี การศึกษา 2557
16. เรื่ อง “Role NS1 antigen in rapid diagnosis of dengue and dengue hemorrhagic fever”
วิทยานิพนธ์แพทย์ประจาบ้ านฝึ กอบรมตามหลักสูตรเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคติดเชื ้อ ปี การศึกษา 2557
17. เรื่ อง “Pharmacokinetics and pharmacodynamics of vancomycin in children with severe
infection” วิทยานิพนธ์แพทย์ประจาบ้ านฝึ กอบรมตามหลักสูตรเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความ
ชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคติดเชื ้อ ปี การศึกษา 2557
18. เรื่ อง “การศึกษาเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของการตรวจด้ วยวิธีอินไดเร็ กฮีมแอกกลูติเนชัน่ ไตเตอร์
แอนติบอดีและวิธีอินไดเร็กอิมมูโนฟลูออเรสเซนท์ ในการคัดกรองโรคเมลิออยโดสิสในผู้ป่วยเด็ก
ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์” วิทยานิพนธ์แพทย์ประจาบ้ านฝึ กอบรมตามหลักสูตรเพื่อ
วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ ปี การ
ศึกษา 2557
Speakers :
1. การปฏิบตั งิ านร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรี นครินทร์ โครงการอบรม “เตรี ยม
ความพร้ อมก่อนขึ ้นชันคลิ
้ นิกและพัฒนาจริยธรรมนักศึกษาแพทย์ ” จัดโดย ฝ่ ายกิจการนักศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ณ ห้ องบรรยาย 1 อาคารเตรี ยมวิทยาศาสตร์ คลินิก 1 ชัน้ 2 วันที่ 10 มี.ค. 2544
2. New trend in dengue infection.
การประชุมวิชาการระยะสัน้ Current Problems in Children: How to do?
ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ วันที่ 10 มิ.ย. 2546
3. Opportunistic infection prophylaxis in Thai Red Cross AIDS Research Center and
UNICEF conference ณ โรงแรมตะวันนารามาดา กรุงเทพมหานคร วันที่ 22-26 ก.ย. 2546
4. PK/PD and judicious use of antimicrobial agents.
การประชุมใหญ่กมุ ารเวชศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 57 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซา
จ.สุราษฎร์ ธานี วันที่ 21-23 เม.ย. 2547
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5. Co-infection and unusual manifestrations of dengue infection.
การประชุมวิชาการของโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี กรุงเทพมหานคร วันที่ 13 พ.ค. 2547
6. Opportunistic infection prophylaxis in Thai Red Cross AIDS Research Center and
UNICEF conference ณ โรงแรมตะวันนารามาดา กรุงเทพมหานคร วันที่ 17-21 พ.ค. 2547
7. New Challenges in Pediatric Infections: Message from 2nd Asian Congress of Pediatric
Infectious Diseases. การประชุมของสมาคมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย (Interhospital
Conference) ครัง้ ที่ 4 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้ า วันที่ 19 พ.ย. 2547
8. Pediatric HIV/AIDS.
งานปั จฉิมโอวาทของนิสิตแพทย์ชนปี
ั ้ ที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ปี การศึกษา 2547 วันที่ 2 มี.ค. 2548
9. Gram negative antimicrobial bacterial resistance: Current situation in Thailand.
การอบรมระยะสันของสมาคมโรคติ
้
ดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า
วันที่ 16-18 มี.ค. 2548
10. Meet the experts: Acute febrile illness (Dengue infection with Kawasaki disease).
การประชุมใหญ่ประจาปี 2548 สมาคมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 9
ณ โรงแรมรี เจนท์ ชะอา จ.เพชรบุรี วันที่ 6-7 พ.ค. 2548
11. Opportunistic infection prophylaxis in Thai Red Cross AIDS Research Center and
UNICEF conference ณ โรงแรมตะวันนารามาดา กรุงเทพมหานคร วันที่ 23-27 พ.ค. 2548
12. Principles of antimicrobial therapy
ณ ห้ องประชุมชัน้ 6 หน่วยกุมารเวชศาสตร์ โรคหัวใจ ตึก ส.ก. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 25 พ.ค. 2548
13. ผู้ดาเนินรายการเสวนาวิชาการเรื่ อง “มองต่างมุม วิชาชีพกับสุขภาพ”
เนื่องในงานครบรอบ 20 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
วันที่ 14 มิ.ย. 2548
14. 10 คาถามยอดฮิต....พิชิตโรคติดเชื ้อ
งานประชุมวิชาการพุธบ่ายของโรงพยาบาลศรี ธญ
ั ญา ณ ห้ องประชุมแสงสิงแก้ ว ตึกอานวยการ
ชัน้ 4 โรงพยาบาลศรี ธญ
ั ญา จ.นนทบุรี วันที่ 29 มิ.ย. 2548
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15. การตรวจวินิจฉัยและการตรวจรักษาโรคไข้ เลือดออก
การประชุมของโครงการพัฒนาวิชาการด้ านความรู้ หน่วยงานเวชศาสตร์ ครอบครัว
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้ องบรรยายภาควิชาจิตเวช
ศาสตร์ ชัน้ 7 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
วันที่ 15 ก.ค. 2548
16. ความรู้เรื่ องวัคซีน : ไวรัสตับอักเสบ เอ
การสัมมนา Mega Skills 11 ทักษะนิสยั คูช่ ีวิต
ณ ห้ องประชุมชัน้ 9 อาคาร 1 โรงพยาบาลวิภาวดี กรุงเทพมหานคร วันที่ 20 ส.ค. 2548
17. Dengue Infection: A Global Concern
Second Council Meeting of Hong Kong Society for Paediatric Immunology and
Infectious Diseases Room 112, New Clinical Building, Queen Mary Hospital, Hong Kong
วันที่ 18 ม.ค. 2549
18. Controversy in Pediatric Infectious Diseases Session: Antibiotic for non-dysentery
diarrhea: to give or not to give.
การประชุมใหญ่ประจาปี 2549 สมาคมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 10 ณ โรงแรม
รอยัลคลิฟ บีช รี สอร์ ท พัทยา จ.ชลบุรี วันที่ 4-5 พ.ค. 2549
19. Opportunistic infection prophylaxis in Thai Red Cross AIDS Research Center and
UNICEF conference Training Workshop on Prevention of Mother to Child HIV
Transmission (PMTCT). ณ โรงแรมตะวันนารามาดา กรุงเทพมหานคร
วันที่ 22-27 พ.ค. 2549
20. DHF: What’s new?
การประชุมวิชาการฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 15-16 มิ.ย. 2549
21. Antibiotics: Optimal use in the outpatient setting
การอบรมระยะสัน้ Pediatric Update 2550 “Critical Advances in Pediatrics 2007” สมาคม
กุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ณ ห้ องประชุมชัน้ 10
อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้ า วันที่ 31 ม.ค-2 ก.พ. 2550
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22. Pediatric Vaccines
การอบรมหลักสูตร Special Mini-course Maternity and Pediatric Nursing
ณ ห้ องประชุมชัน้ 9 อาคารจอดรถ โรงพยาบาลพญาไท 2 วันที่ 16 ก.พ. 2550
23. Symposium vaccine 2007: Non EPI vaccine (Rotavirus, pneumococcus, varicella, Hib,
hepatitis A) การอบรมระยะสันของสมาคมโรคติ
้
ดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย
ณ ห้ องประชุมใหญ่ชนั ้ 4 อาคารพระมงกุฏเกล้ าเวชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้ า
วันที่ 21 ก.พ. 2550
24. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ในงานวันปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชนปี
ั ้ ที่ 6 คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ณ ห้ องบรรยาย ชัน้ 7 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี วันที่ 1 มี.ค. 2550
25. ผู้ดาเนินรายการ เสวนาเรื่ อง “ทางเลือกการเป็ นแพทย์ใช้ ทนุ ” ในงานวันปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชนปี
ั้
ที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ณ ห้ องบรรยาย ชัน้ 7 ศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 1 มี.ค. 2550
26. ผู้ดาเนินรายการ “การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารสาหรับครูในโครงการเด็กและเยาวชนไทยห่างไกล
เอดส์” ณ สาธารณสุขมูลฐาน จ.นครศรี ธรรมราช วันที่ 26 เม.ย. 2550
27. Meet the experts: Acute febrile illness (Avian influenza and Scrub typhus)
การประชุมใหญ่ประจาปี 2550 สมาคมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 11 ณ โรงแรม
รอยัลคลิฟ บีช รี สอร์ ท พัทยา จ.ชลบุรี วันที่ 10-12 พ.ค. 2550
28. Role of oral 3rd and advanced generations cephalosporin in respiratory tract infection:
Case studies การประชุมใหญ่ประจาปี 2550 สมาคมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 11
ณ โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รี สอร์ ท พัทยา จ.ชลบุรี วันที่ 10-12 พ.ค. 2550
29. Opportunistic infection prophylaxis in Thai Red Cross AIDS Research Center and
UNICEF conference Training Workshop on Prevention of Mother to Child HIV
Transmission (PMTCT). ณ โรงแรมตะวันนารามาดา กรุงเทพมหานคร วันที่ 21-27 พ.ค. 2550
30. Cervical Cancer and its prevention: How to Communicate
ณ โรงแรมเดอะไทด์ รี สอร์ ท บางแสน จ.ชลบุรี วันที่ 14-15 ก.ค. 2550
31. Awareness of Pneumococcal Disease: Speaking Up for Kids?....How to Communicate
on IPD Prevention. ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จ.ชลบุรี วันที่ 21 ก.ค. 2550
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32. ภูมิค้ มุ กันดี สร้ างลูกฉลาด
ณ ห้ องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร วันที่ 15 ก.ย. 2550
33. วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี และระบบภูมิค้ มุ กัน
ณ ศูนย์รับเลี ้ยงเด็กเล็ก โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 28 ก.ย. 2550
34. “Principle of antibiotic usage: PK&PD and drug resistance (MRSA, DRSP, ESBL, MDR)”
การอบรมระยะสัน้ สมาคมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย “Update on Pediatric Infectious
Diseases 2008” ณ ห้ องประชุมชัน้ 10 อาคารพัชรกิตยิ าภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า
วันที่ 13-15 ก.พ. 2551
35. Meet the experts: Diagnostic tool in infectious diseases: FAQs
ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รี สอร์ ท รี เจ้ นท์ บีช ชะอา จ.เพชรบุรี วันที่ 23-25 เม.ย. 2551
36. Controversy in pediatric infectious diseases session “Ibuprofen in febrile children: To
give or not to give” ณ โรงแรมรอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รี สอร์ ทแอนด์สปา จ.นครนายก
วันที่ 9-11 พ.ค. 2551
37. Opportunistic infection prophylaxis in Thai Red Cross AIDS Research Center and
UNICEF conference Training Workshop on Prevention of Mother to Child HIV
Transmission (PMTCT). ณ โรงแรมตะวันนารามาดา กรุงเทพมหานคร วันที่ 22 พ.ค. 2551
38. ผู้ดาเนินรายการ “คุยกับคุณแม่และลูกสาว เรื่ อง มะเร็งปากมดลูก....มะเร็งที่ป้องกันได้ ”
ณ โรงแรมราวินทรา บีช รี สอร์ ทแอนด์สปา พัทยา จ.ชลบุรี วันที่ 18 ก.ค. 2551
39. Revisited of vaccine-preventable diseases (Mumps, measles, rubella, pertussis,
varicella) ณ ห้ องประชุมชัน้ 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า กรุงเทพมหานคร วันที่ 6 ก.พ. 2552
40. กิจกรรม “รับมือลูกน้ อย สูโ่ ลกใบใหม่” เรื่ อง หนูอยากมีภมู ิ....เพื่อต่อสู้โรคร้ าย
ณ ห้ องประชุมมงคลนาวิน ตึก สก. ชัน้ 10 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วันที่ 8 ก.พ. 2550
41. กิจกรรม “รับมือลูกน้ อย สูโ่ ลกใบใหม่” เรื่ อง อยากให้ ลกู น้ อยแข็งแรง (วัคซีน)
ณ ห้ องประชุมมงคลนาวิน ตึก สก. ชัน้ 10 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วันที่ 8 ก.พ. 2550
42. Meet the experts “Dengue Challenges”
ณ ห้ องประชุม Ravindra 4A โรงแรม Ravindra Beach Resort & Spa, Pattaya
วันที่ 10 พ.ค. 2552
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43. Meet and Talk with the Vaccine Expert vol.4 on HPV and Rotavirus Vaccines
ณ ห้ องประชุม Monet-Pissarro-Cezanne ชัน้ 4 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพมหานคร
วันที่ 5 ต.ค. 2552
44. Okavax “the original Varicella vaccine”
ณ เรื อ Grand Pearl วันที่ 14 พ.ย. 2552
45. The Global Impact of Pneumococcal Conjugate Vaccine and New Development
ณ ห้ องประชุมมงคลนาวิน ตึก สก. ชัน้ 10 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วันที่ 3 เม.ย. 2553
46. ผู้ดาเนินการอภิปราย Symposium: Pro & Con การประชุมใหญ่ประจาปี 2553 ครัง้ ที่ 14 สมาคม
โรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย ณ ห้ องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรม The Zign Pattaya
วันที่ 16 พ.ค. 2553
47. วัคซีน: เรื่ องต้ องรู้ น่ารู้ และควรรู้
การอบรมวิชาการการสร้ างเสริมภูมิค้ มุ กันโรค ณ ห้ องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมปริ๊ นส์ตนั ้ พาร์ ค
สวีท กรุงเทพมหานคร วันที่ 16 ก.ค. 2553
48. PCV: Paving the way in Pneumococcal Prevention.
การประชุมวิชาการเรื่ อง Moving Forward in Pneumococcal Prevention.
ณ โรงแรม Le Meridien จ.เชียงใหม่ วันที่ 14 ส.ค. 2553
49. การประชุมวิชาการเรื่ อง The Global Impact of Pneumococcal Disease and PCV Update in
2010 ณ ห้ องประชุมลีลาวดี ชัน้ 2 ตึกอานวยการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต
วันที่ 18 ส.ค. 2553
50. PCV: Paving the way in Pneumococcal Prevention.
การประชุมวิชาการ Education Pogram ณ โรงแรมภูวนาลี รี สอร์ ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
วันที่ 28 ส.ค. 2553
51. Round table discussion: Critical evaluation of pneumococcal conjugate Vaccine
เรื่ อง Transition of PCV ณ โรงแรม Grand Hyatt Erawan กรุงเทพมหานคร วันที่ 17 ก.ย. 2553
52. Panel discussion on the burden of NTHi
ณ โรงแรม Asara Hotel @ Hua Hin จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ วันที่ 18 ก.ย. 2553
53. Update in Pneumococcal Prevention and New Development beyond 2010
ณ โรงพยาบาลปทุมเวช จ.ปทุมธานี วันที่ 9 พ.ย. 2553
33

54. การประชุมวิชาการเรื่ อง The Global Impact of Pneumococcal Disease and PCV Update in
2010 ณ โรงแรมอนันตรา สิเกา รี สอร์ ท แอนด์ สปา จ.ตรัง วันที่ 20 พ.ย. 2553
55. Symposium: Judicious use of antimicrobial therapy in the outpatient setting
ณ โรงแรมสยามซิตี ้ กรุงเทพมหานคร วันที่ 3 ก.พ. 2554
56. Symposium: ไข้ ผื่น ช็อก (Case approach)
การประชุมใหญ่ประจาปี 2554 ครัง้ ที่ 15 สมาคมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย ณ ห้ อง
ประชุมเพชบุรี 1-2 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รี สอร์ ท รี เจนท์ บีช ชะอา จ.เพชรบุรี วันที่ 6 พ.ค. 2554
57. Childhood respiratory tract infection: how to treat and how to prevent?
ณ โรงแรม The Tide Resort Bangsaen จ.ชลบุรี วันที่ 24 ก.ย. 2554
58. Update Thailand Immunization Program
ณ โรงแรมสบาย โฮเทล จ.นครราชสีมา วันที่ 26 ก.ย. 2554
59. งานแถลง “ผลการสารวจถึงผลกระทบของการติดเชื ้อรุนแรงของหูชนกลางในเด็
ั้
กทัว่ โลก”
ในงานประชุม 9th International Congress Tropical Pediatrics (9th ICTP) ณ ห้ องบอร์ ดรูม 3
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 19 ต.ค. 2554
60. New strategy of pneumococcal disease prevention
ณ ห้ องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 21 ต.ค. 2554
61. Childhood RTI: Optimal use of antibiotics in the outpatient setting.
ณ ห้ องประชุมภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 21 ต.ค. 2554
62. Educational Program “Optimizing prevention of pneumococcal disease with
pneumococcal vaccine” IPD vaccine impact on common respiratory disease in children
ณ โรงแรม Veranda Hotel จ.เชียงใหม่ วันที่ 26 พ.ย. 2554
63. Debate of the day: Is it time to advocate circumcision in male neonate? (Con)
การประชุมใหญ่ประจาปี 2555 ครัง้ ที่ 16 สมาคมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย ณ ห้ อง
ประชุม Head of State Chamber โรงแรม Royal Cliff Hotels Group Pattaya จ.ชลบุรี
วันที่ 4 พ.ค. 2555
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64. Symposium: Fever with rash
การประชุมใหญ่ประจาปี 2556 ครัง้ ที่ 17 สมาคมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย
ณ ห้ องประชุม Petchburi Grand Hall โรงแรม The Regent Cha-Am Beach Resort จ.เพชรบุรี
วันที่ 10 พ.ค. 2556
65. การเตรี ยมความพร้ อมในการจัดการเรี ยนการสอน การจัดทาเอกสารประกอบการสอน และการ
ประเมินผลนิสิตแพทย์ ใน โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพอาจารย์ สาขาวิชากุมารเวชกรรม
โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ณ โรงแรมอมารี หัวหิน จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ วันที่ 22-23 มี.ค. 2557
66. การปฐมพยาบาลเบื ้องต้ นในการกู้ชีพกรณีฉกุ เฉิน รุ่นที่ 1 และ 2
โครงการค่ายสร้ างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้ สงั คม ณ กองกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ วันที่ 12-13 พ.ค. 2557
67. โครงการปฐมนิเทศนิสิตหอพัก ประจาปี การศึกษา 2557 เรื่ อง การปฏิบตั ติ นในฐานะนิสิต มศว
ณ อาคารบริการกลาง ชัน้ 1 สานักงานบริหารกิจการหอพัก มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
วันที่ 1-2 กันยายน 2557
68. โครงการปฐมนิเทศนิสิตหอพัก ประจาปี การศึกษา 2557 เรื่ อง การปฏิบตั ติ นในฐานะนิสิต มศว
ณ อาคารบริการกลาง ชัน้ 1 สานักงานบริหารกิจการหอพัก มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
วันที่ 9 กันยายน 2557
69. JE Infection and JE Vaccine: Recommended age, efficacy, safety and interchangability
ในงานประชุม Myanmar-Thai Meet the Experts 2014
ณ โรงแรม Sedona, Mandalay, Myanmar วันที่ 19 ต.ค. 2557
70. Debate of the year การประชุมใหญ่ประจาปี 2558 ครัง้ ที่ 19 สมาคมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่ง
ประเทศไทย ณ ห้ องประชุม Head of State Chamber โรงแรม Royal Cliff Hotels Group
Pattaya จ.ชลบุรี วันที่ 3 พ.ค. 2558
71. Update Thailand Immunization Program การประชุมวิชาการ กุมารเวชศาสตร์ ครัง้ ที่ 9
ประจาปี 2558 “Smart Pediatrics Practice in 2015” ณ ห้ องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า ชัน้ 4
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 14-16 ก.ค. 2558
72. บริการและสวัสดิการที่นิสิตได้ รับจากกองกิจการนิสิต และอาจารย์ที่ปรึกษา
ณ ห้ องประชุมชัน้ 2 อาคารวิจยั และการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร วันที่ 21 ก.ค. 2558
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Media :
1. วิทยากรรับเชิญ รายการ “Health Variety Radio” เรื่ อง โรคเอดส์ ออกอากาศทางวิทยุ FM 101.5
MHz. วันที่ 11 ก.ค. 2547 เวลา 11:00-11:30 น.
2. ผู้ดาเนินรายการและวิทยากร รายการ “เคล็ดลับลูกน้ อย” ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7
ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 8:00 น. ตังแต่
้ วนั ที่ 6 พ.ค.-12 ส.ค. 2549
3. วิทยากรรับเชิญ รายการ “รักลูก Family Focus” เรื่ อง 5 โรคฮิต ติดจากโรงเรี ยน ออกอากาศทาง
ช่อง UBC 7 วันอาทิตย์ที่ 15 ต.ค. 2549 เวลา 14:00-15:00 น.
4. วิทยากรรับเชิญ รายการ “Zoning” เรื่ อง โรคหอบหืด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวี
วันที่ 15 และ 16 มกราคม 2550 เวลา 16:30-17:00 น.
5. วิทยากรรับเชิญ รายการ “ชีวิตชีวา” เรื่ อง โรคคาวาซากิ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี
ช่อง 3 วันที่ 12 พ.ค. 2550 เวลา 5:30-6:00 น.
6. วิทยากรรับเชิญ รายการ “สุขกาย สบายใจ” เรื่ อง เกราะสร้ างภูมิค้ มุ กันโรคให้ กบั เด็ก ออกอากาศ
ทางวิทยุ FM 107.25 MHz. วันที่ 6 มี.ค. 2551 เวลา 16:00-18:30 น.
7. วิทยากรรับเชิญ รายการ “ชีวิตชีวาเดลี่” เรื่ อง วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี นวัตกรรมลดเชื ้อนิวโม
คอคคัสดื ้อยา และป้องกันการติดเชื ้อชนิดรุนแรง ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีชอ่ ง 3
วันที่ 24 ส.ค. 2551 เวลา 5:30-6:00 น.
8. วิทยากรรับเชิญ รายการ “ชีวิตชีวาเดลี่” เรื่ อง วัคซีนป้องกันโรคทัยฟอยด์ ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีชอ่ ง 3 วันที่ 23 พ.ย. 2551 เวลา 5:30-6:00 น.
9. วิทยากรรับเชิญ รายการ “Happy & Healthy Radio” เรื่ อง ปอดบวมในเด็กเล็ก โรคที่ต้องระวังใน
หน้ าหนาว ออกอากาศทางวิทยุ FM 102 MHz. วันที่ 17 ม.ค. 2552 เวลา 9:30-9:55 น.
10. วิทยากรรับเชิญ รายการ “พ่อแม่มือใหม่หวั ใจเกินร้ อย” เรื่ อง ฝี หนองในเด็ก ออกอากาศทางวิทยุ
FM 105 MHz. วันที่ 28 เม.ย. 2553 เวลา 10:00-11:00 น.
11. วิทยากรรับเชิญ รายการ “พ่อแม่มือใหม่หวั ใจเกินร้ อย” เรื่ อง โรคอีสกุ อีใสในเด็ก ออกอากาศทาง
วิทยุ FM 105 MHz. วันที่ 29 พ.ย. 2553 เวลา 10:00-11:00 น.
12. วิทยากรรับเชิญ รายการ “พ่อแม่มือใหม่หวั ใจเกินร้ อย” เรื่ อง ไข้ เลือดออก ออกอากาศทางวิทยุ
FM 105 MHz. วันที่ 1 เม.ย. 2553 เวลา 9:00-10:00 น.
13. วิทยากรรับเชิญ รายการ “คุยกับหมอ” เรื่ อง 2 เชื ้อร้ าย 3 โรคอันตรายในเด็กเล็ก ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ True Vision TNN 2 วันที่ 28 ก.ย. 2554 เวลา 11:00-12:00 น.
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14. วิทยากรรับเชิญ รายการ “Happy & Healthy Radio” เรื่ อง วันปอดบวมโลก 2011 และโรคปอด
บวมในเด็ก....อีกโรคร้ ายที่ต้องระวังในช่วงน ้าท่วม ออกอากาศทางวิทยุ FM 102 MHz.
วันที่ 12 พ.ย. 2554 เวลา 9:30-9:55 น.
15. วิทยากรรับเชิญ รายการ “Happy & Healthy Radio” เรื่ อง วันเยื่อหุ้มสมองอักเสบโลก 2012
ออกอากาศทางวิทยุ FM 102 MHz. วันที่ 21 เม.ย. 2555 เวลา 9:30-10:00 น.
Editor :
1. ทวิมา ศิริรัศมี, อุษณียา สุวรรณพัตรา, โอฬาร พรหมาลิขิต. คูม่ ือหัตถการพื ้นฐานในเด็ก. ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ, พิมพ์ครัง้ ที่ 1; 2545.
2. ดุสิต สถาวร, โอฬาร พรหมาลิขิต, ชิษณุ พันธ์เจริ ญ, อุษา ทิสยากร, สมศักดิ์ โล่ห์เลขา. คูม่ ือวัคซีน.
กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธนาเพรส จากัด, พิมพ์ครัง้ ที่ 1; 2548.
3. โอฬาร พรหมาลิขิต, จุฑารัตน์ เมฆมัลลิกา, ชิษณุ พันธุ์เจริญ, สุดา เย็นบารุง, สมสิริ กมลสัตยาทร,
อุษา ทิสยากร. วัคซีน......น่ารู้., กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธนาเพรส จากัด, พิมพ์ครัง้ ที่ 1; 2548.
4. โอฬาร พรหมาลิขิต, ชิษณุ พันธุ์เจริญ, อุษา ทิสยากร. 9 วัคซีนใหม่กบั บทบาทในการป้องกันโรค
ร้ าย., กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธนาเพรส จากัด, พิมพ์ครัง้ ที่ 1; 2549.
5. โอฬาร พรหมาลิขิต, ชิษณุ พันธุ์เจริญ, อุษา ทิสยากร. คุยกันเรื่ อง ไอพีดี และการป้องกันด้ วย
วัคซีน., กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธนาเพรส จากัด, พิมพ์ครัง้ ที่ 1; 2550.
6. ดุสิต สถาวร, โอฬาร พรหมาลิขิต, ชิษณุ พันธ์เจริ ญ, อุษา ทิสยากร, สมศักดิ์ โล่ห์เลขา. คูม่ ือวัคซีน
2006. , กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธนาเพรส จากัด, พิมพ์ครัง้ ที่ 2; 2549.
7. โอฬาร พรหมาลิขิต, ดุสิต สถาวร, ชิษณุ พันธ์เจริ ญ, อุษา ทิสยากร, สมศักดิ์ โล่ห์เลขา. คูม่ ือวัคซีน
2008. , กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธนาเพรส จากัด, พิมพ์ครัง้ ที่ 3; 2550.
8. โอฬาร พรหมาลิขิต, จุฑารัตน์ เมฆมัลลิกา, ชิษณุ พันธุ์เจริญ, ไพบูลย์ เอกแสงศรี , อุษา ทิสยากร.
ทาเนียบนามสมาชิก สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ง
ประเทศไทย., กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธนาเพรส จากัด, พิมพ์ครัง้ ที่ 1; 2551.
9. โอฬาร พรหมาลิขิต, พิรังกูร เกิดพาณิช, กฤษณา เพ็งสา, อุษา ทิสยากร. ทาเนียบนามสมาชิก
สมาคมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย 2553., กรุงเทพมหานคร: บริษัท นพชัยการพิมพ์ จากัด,
พิมพ์ครัง้ ที่ 1; 2553.
10. โอฬาร พรหมาลิขิต, อัจฉรา ตังสถาพรพงษ์
้
, อุษา ทิสยากร. วัคซีน., กรุงเทพมหานคร: บริษัท นพ
ชัยการพิมพ์ จากัด, พิมพ์ครัง้ ที่ 1; 2554.
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11. Prommalikit O, Tangsathapornpong A, Thisyakorn U. Vaccines., Bangkok 9th ICTP:
Noppachai Printing co.,Ltd., 1st Edition;2011.
12. สมบูรณ์ จันทร์ สกุลพร, อรุชา ตรี ศิริโชติ, ชนาธิป ลือวิเศษไพบูลย์, โอฬาร พรหมาลิขิต, เกศรา อัศ
ดามงคล, ไพโรจน์ จงบัญญัตเิ จริญ. กุมารเวชศาสตร์ 1., กรุงเทพมหานคร: บริษัท นพชัยการพิมพ์
จากัด, พิมพ์ครัง้ ที่ 1; 2555.
13. สมบูรณ์ จันทร์ สกุลพร, อรุชา ตรี ศริ ิโชติ, ชนาธิป ลือวิเศษไพบูลย์, โอฬาร พรหมาลิขิต, เกศรา อัศ
ดามงคล, ไพโรจน์ จงบัญญัตเิ จริญ. กุมารเวชศาสตร์ 2., กรุงเทพมหานคร: บริษัท นพชัยการพิมพ์
จากัด, พิมพ์ครัง้ ที่ 1; 2555.
14. สมบูรณ์ จันทร์ สกุลพร, อรุชา ตรี ศริ ิโชติ, ชนาธิป ลือวิเศษไพบูลย์, โอฬาร พรหมาลิขิต, เกศรา อัศ
ดามงคล, ไพโรจน์ จงบัญญัตเิ จริญ. กุมารเวชศาสตร์ 1., กรุงเทพมหานคร: บริษัท นพชัยการพิมพ์
จากัด, พิมพ์ครัง้ ที่ 2; 2557.
15. สมบูรณ์ จันทร์ สกุลพร, อรุชา ตรี ศิริโชติ, ชนาธิป ลือวิเศษไพบูลย์, โอฬาร พรหมาลิขิต, เกศรา อัศ
ดามงคล, ไพโรจน์ จงบัญญัตเิ จริญ. กุมารเวชศาสตร์ 2., กรุงเทพมหานคร: บริษัท นพชัยการพิมพ์
จากัด, พิมพ์ครัง้ ที่ 2; 2557.
16. โอฬาร พรหมาลิขิต, อัจฉรา ตังสถาพรพงษ์
้
, อุษา ทิสยากร. วัคซีน., กรุงเทพมหานคร: บริษัท นพ
ชัยการพิมพ์ จากัด, พิมพ์ครัง้ ที่ 2; 2558.
Books :
1. โอฬาร พรหมาลิขิต, ชิษณุ พันธุ์เจริญ. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับโรคติดเชื ้อไวรัสเดงกีในประเทศไทย.
ใน ชิษณุ พันธุ์เจริญ, วันล่า กุลวิชิต, ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร, อุษา ทิสยากร, บรรณาธิการ.
ไข้ เลือดออก. กรุงเทพมหานคร: หจก. เพนตากอน แอ็ตเวอร์ ไทซิ่ง, 2546:231-73.
2. ชิษณุ พันธุ์เจริญ, จุฑารัตน์ เมฆมัลลิกา, โอฬาร พรหมาลิขิต และคณะ. แนวทางปฏิบตั ใิ นการดูแล
และให้ สารน ้าในผู้ป่วยติดเชื ้อไวรัสเดงกี ฝ่ ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ . ใน ชิษณุ
พันธุ์เจริญ, วันล่า กุลวิชิต, ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร, อุษา ทิสยากร, บรรณาธิการ. ไข้ เลือดออก.
กรุงเทพมหานคร: หจก. เพนตากอน แอ็ตเวอร์ ไทซิ่ง, 2546:193-6.
3. ชิษณุ พันธุ์เจริญ, โอฬาร พรหมาลิขิต. โรคไข้ กาฬหลังแอ่น (Meningococcal infection). ใน:
สุมนุ า หวังนิพพานโต, บรรณาธิการ. เมดิคอลไทม์. สื่อการศึกษาต่อเนื่องฉบับพิเศษ ชุดที่ 1
สมาคมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: บริษัท เมดิ เจอร์ นลั จากัด, 2546:3740.
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4. โอฬาร พรหมาลิขิต. ตาแดงแผลงฤทธิ์. นิตยสาร Kids&School. กรุงเทพมหานคร: บริษัท พิมพ์ดี
จากัด, ธันวาคม. 2546;42:26-9.
5. โอฬาร พรหมาลิขิต. การกวาดล้ างโรคหัด. จุลสารชมรมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย
2546;9:4.
6. โอฬาร พรหมาลิขิต. ปั ญหาที่พบบ่อยที่คลินิกเจ้ าตัวน้ อย. นิตยสารบันทึกคุณแม่ ธ.ค. 2547;92-4.
7. โอฬาร พรหมาลิขิต. ลูกป่ วยกาย พ่อแม่ป่วยใจ....เพราะเหตุใดหนอ !. นิตยสารบันทึกคุณแม่ ธ.ค.
2547;98-101.
8. โอฬาร พรหมาลิขิต. ตาแดง (Red eye). ใน: สมรักษ์ เจียมธีรสกุล, สายพิมพ์ ปิ งยอง, กรรณิกา
มาลากุลและคณะ, บรรณาธิการ. คูม่ ือสุขภาพประจาครอบครัว. กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอ็ม
ไอซีพริน้ ติ ้งกรุ๊ป จากัด, 2548:24-5.
9. โอฬาร พรหมาลิขิต, ชิษณุ พันธุ์เจริญ. ตารางการบริ หารวัคซีน. ใน: ดุสิต สถาวร, โอฬาร พรหมา
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ไพโรจน์ จงบัญญัตเิ จริญ, บรรณาธิการ. กุมารเวชศาสตร์ 2. กรุงเทพมหานคร: บริ ษัท นพชัยการ
พิมพ์ จากัด, พิมพ์ครัง้ ที่ 2;2557:619-40.
41. โอฬาร พรหมาลิขิต. วัคซีนป้องกันโรคไข้ สมองอักเสบเจอี. ใน: โอฬาร พรหมาลิขิต, อัจฉรา ตัง้
สถาพรพงษ์ , อุษา ทิสยากร, บรรณาธิการ. วัคซีน. กรุงเทพมหานคร: บริษัท นพชัยการพิมพ์
จากัด, พิมพ์ครัง้ ที่ 2; 2558: 114-9.
42. โอฬาร พรหมาลิขิต, อุษา ทิสยากร, จุล ทิศยากร. วัคซีนเดงกี. ใน: โอฬาร พรหมาลิขิต, อัจฉรา ตัง้
สถาพรพงษ์ , อุษา ทิสยากร, บรรณาธิการ. วัคซีน. กรุงเทพมหานคร: บริษัท นพชัยการพิมพ์
จากัด, พิมพ์ครัง้ ที่ 2; 2558: 341-50.
43. โอฬาร พรหมาลิขิต. ใน: ลีลาวดี เตชาเสถียร, สุนีย์ พนมบัวเลิศ, รัฐพล อุปลา, ผกาพรรณ เกียรติชู
สกุล, บรรณาธิการ. Smart Pediatric Practice 2015. ขอนแก่น: หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา,
พิมพ์ครัง้ ที่ 1; 2558: 65-70.
Conference and Meeting :
1. อบรม Neonatal resuscitation
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 16-17 ก.ค. 2541
2. อบรม Pediatric Advanced Life Support
มูลนิธิเด็กโรคหัวใจแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 21-22
ม.ค. 2542
3. การประชุมใหญ่ประจาปี ชมรมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 3
ณ โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รี สอร์ ท พัทยา จ.ชลบุรี วันที่ 7- 8 พ.ค. 2542
4. อบรมระยะสัน้ Update in Ambulatory Pediatric Practice
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี วันที่ 20-24 ก.ย. 2542
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5. ประชุมวิชาการประจาปี พ.ศ. 2542 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ณ ห้ องบรรยาย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 6-8 ต.ค. 2542
6. อบรมระยะสัน้ Update on Pediatric Infectious Diseases III
ชมรมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้ า วันที่ 19-21 ม.ค. 2543
7. อบรมระยะสันเรื
้ ่ อง Endocrinology for Pediatricians
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ณ ห้ อง
ประชุมพจมาน-ทักษิณ ชินวัตร โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้ า วันที่ 10-12 พ.ค. 2543
8. ประชุมวิชาการประจาปี พ.ศ. 2543 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ณ ห้ องบรรยาย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 11-13 ต.ค. 2543
9. ประชุมใหญ่กมุ ารเวชศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 51
ณ โรงแรมเนวาดา จ.อุบลราชธานี วันที่ 23-25 ต.ค. 2543
10. อบรม Cardiology for General Pediatrician : Problem Oriented Approach
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 22-24 พ.ย. 2543
11. อบรมระยะสัน้ Update on Pediatric Infectious Diseases IV
ชมรมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้ า วันที่ 17-19 ม.ค. 2544
12. อบรมระยะสัน้ From Guideline to Optimal Care in Pediatric Allergy
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและ สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ณ ห้ องประชุม
สดศรี วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฏเกล้ า วันที่ 19-23 ก.พ. 2544
13. การประชุมใหญ่กมุ ารเวชศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 52
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง วันที่ 25-27 เม.ย. 2544
14. การประชุมใหญ่ประจาปี ชมรมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 5
ณ โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รี สอร์ ท พัทยา จ.ชลบุรี วันที่ 5-6 พ.ค. 2544
15. อบรมแพทยศาสตร์ ศกึ ษาเชิงปฏิบตั ิการครัง้ ที่ 3 /2544 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรี นครี นทรวิโรฒ ณ โรงแรมทวาราวดี จ.ปราจีนบุรี วันที่ 24-26 ต.ค. 2544
16. อบรมระยะสันเรื
้ ่ อง Pediatric AIDS
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและ สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ณ อาคารพระ
มงกุฏเกล้ าเวชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้ า วันที่ 23-25 ม.ค. 2545
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17. การประชุมเรื่ อง บทบาทของแพทย์ตอ่ การพัฒนางานสร้ างเสริมภูมิค้ มุ กันโรคและเร่งรัดการ
ดาเนินงานกวาดล้ างโปลิโอในพื ้นที่สาธารณสุขเขต 1- 3 ณ โรงแรมการ์ เด้ น ซีวิว รี สอร์ ท พัทยา
จ.ชลบุรี วันที่ 25-26 เม.ย. 2545
18. การประชุมใหญ่ประจาปี ชมรมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 6
ณ อาคารพระมงกุฏเกล้ าเวชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฏเกล้ า วันที่ 2-3 พ.ค. 2545
19. การประชุมวิชาการประจาปี ครัง้ ที่ 43 PEDIATRICS : From Prevention to Health Promotion
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 24-28 มิ.ย. 2545
20. การประชุม Pediatric Infectious Diseases Interhospital Conference
ณ ห้ องประชุมพจมาน-ทักษิณ ชินวัตร อาคารพัชรกิตยิ าภา โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้ า
วันที่ 26 ส.ค. 2545
21. ประชุมนานาชาติ 1st Asian Congress of Pediatric Infectious Diseases
ณ โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รี สอร์ ท พัทยา จ.ชลบุรี วันที่ 10-13 พ.ย. 2545
22. การประชุมใหญ่วิชาการประจาปี ครัง้ ที่ 28 ในวาระครบรอบสองทศวรรษ
สมาคมโรคติดเชื ้อแห่งประเทศไทย เรื่ อง Infectious Diseases at the Turn of Millennium
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซา จ.สุราษฎร์ ธานี วันที่ 10-13 ต.ค. 2545
23. การประชุมใหญ่กมุ ารเวชศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 55
ณ โรงแรมอิมพีเรี ยลแม่ปิง จ.เชียงใหม่ วันที่ 4-6 ธ.ค. 2545
24. การประชุม 6th Bangkok Symposium on HIV Medicine จัดโดย The HIV Netherlands
Australia Thailand Research Collaboration (HIV-NAT)
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ วันที่ 15-17 ม.ค. 2546
25. การประชุม Pediatric Infectious Diseases Interhospital Conference
ณ ห้ องประชุมพจมาน-ทักษิณ ชินวัตร อาคารพัชรกิตยิ าภา โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้ า
วันที่ 21 ก.พ. 2546
26. การอบรมระยะสันประจ
้
าปี 2546 Current Practice in Common Infectious Diseases จัดโดย
สมาคมโรคติดเชื ้อแห่งประเทศไทย ณ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร
วันที่ 19-21 มี.ค. 2546
27. การประชุมใหญ่กมุ ารเวชศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 56
ณ โรงแรมดุสิตรี สอร์ ท พัทยา จ.ชลบุรี วันที่ 23-25 เม.ย. 2546
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28. อบรม Special Program for Tropical Pediatric Infectious Diseases 2003
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 5-30 พ.ค. 2546
29. การประชุมใหญ่ประจาปี สมาคมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 7
ณ โรงแรมรี เจนท์ ชะอา จ.เพชรบุรี วันที่ 8-9 พ.ค. 2546
30. อบรม International Field Epidemiology Training Program-Thailand จัดโดย The Ministry of
Public Health of Thailand, The world Health Organization, CDC.USA. and Sujarti
Jatanasen Foundation ณ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี วันที่ 2-27 มิ.ย. 2546
31. ประชุมวิชาการระยะสัน้ Current Problems in Children: How to do?
ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ วันที่ 10 มิ.ย. 2546
32. อบรม 2nd MTCT-Plus Training
ณ ห้ องศาลาแดง โรงแรมดุสิตธานี วันที่ 30-31 ก.ค. 2546
33. อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การดูแลผู้ป่วยติดเชื ้อเอชไอวี / เอดส์ HIV/AIDS Workshop 2003 :
Practical Approach ณ โรงแรมตะวันนารามาดา กรุงเทพมหานคร วันที่ 20-22 ส.ค. 2546
34. การประชุม Pediatric Infectious Diseases Interhospital Conference
ณ ห้ องประชุมพจมาน-ทักษิณ ชินวัตร อาคารพัชรกิตยิ าภา โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้ า
วันที่ 29 ส.ค. 2546
35. Opportunistic infection prophylaxis in Thai Red Cross AIDS Research Center and
UNICEF conference ณ โรงแรมตะวันนารามาดา กรุงเทพมหานคร วันที่ 22-26 ก.ย. 2546.
36. การประชุมใหญ่วิชาการประจาปี ครัง้ ที่ 29 สมาคมโรคติดเชื ้อแห่งประเทศไทย เรื่ อง Infectious
Diseases Alert : 2003 ณ โรงแรมฮิลตัน หัวหิน จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ วันที่ 4-7 ต.ค. 2546
37. ประชุมนานาชาติ Pre-Congress Workshop on “Pediatric AIDS” From Prevention to Care
and Stigmatization ณ โรงแรมโซฟิ เทลเซ็นทรัลพลาซา กรุงเทพมหานคร วันที่ 2-3 พ.ย. 2546
38. ประชุมนานาชาติ 11th Asian Congress of Pediatrics and 1st Asian Congress on Pediatric
Nursing ณ โรงแรมโซฟิ เทลเซ็นทรัลพลาซา กรุงเทพมหานคร วันที่ 4-7 พ.ย. 2546
39. การประชุม Pediatric Infectious Diseases Interhospital Conference
ณ ห้ องประชุมพจมาน-ทักษิณ ชินวัตร อาคารพัชรกิตยิ าภา โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้ า
วันที่ 14 พ.ย. 2546
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40. การประชุมเรื่ อง Emerging and Re-Emerging Infectious Diseases 2003
ณ โรงแรมอิมพีเรี ยลแม่ปิง จ.เชียงใหม่ วันที่ 15 พ.ย. 2546
41. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 2 กลยุทธ์การใช้ ยาต้ านจุลชีพในยุคเชื ้อดื ้อยา จัดโดย
ศูนย์เฝ้าระวังเชื ้อดื ้อยาต้ านจุลชีพแห่งชาติ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ร่วมกับสมาคมโรคติดเชื ้อแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเรดิสนั
กรุงเทพมหานคร วันที่ 17-18 พ.ย. 2546
42. การประชุม 2- Days in Infectious Diseases 2004 จัดโดย Thai-American Physician
Foundation (TAPF) และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 12-13 ม.ค. 2547
43. การประชุม 7th Bangkok Symposium on HIV Medicine จัดโดย The HIV Netherlands
Australia Thailand Research Collaboration (HIV-NAT) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ
วันที่ 14-16 ม.ค. 2547
44. การอบรมระยะสัน้ Vaccination in Tomorrow’s Society จัดโดย สมาคมโรคติดเชื ้อแห่งประเทศ
ไทย ณ ห้ องประชุมศรี สรุ ิยวงศ์ โรงแรมตะวันนารามาดา กรุงเทพมหานคร วันที่ 22-23 ม.ค. 2547
45. อบรมระยะสัน้ Update on Pediatric Infectious Diseases จัดโดย สมาคมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่ง
ประเทศไทย ณ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้ า วันที่ 4-6 ก.พ. 2547
46. ประชุมวิชาการเรื่ อง การป้องกันและเฝ้าระวังไข้ หวัดนก
โรงพยาบาลบาราศนราดูร วันที่ 26 ก.พ. 2547
47. การประชุมนานาชาติ 11th International Congress on Infectious Diseases
ณ เมืองแคนคูน ประเทศเม็กซิโก วันที่ 4-7 มี.ค. 2547
48. การอบรมระยะสันประจ
้
าปี 2547 An Update on Infectious Diseases จัดโดย สมาคมโรคติด
เชื ้อแห่งประเทศไทย ณ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 17-19 มี.ค. 2547
49. การประชุมทีมนาทางคลินิกกุมารเวชกรรม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ณ แควริไซด์ รี สอร์ ท จ.กาญจนบุรี วันที่ 20-21 มี.ค. 2547
50. การประชุมใหญ่กมุ ารเวชศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 57
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซา จ.สุราษฎร์ ธานี วันที่ 21-23 เม.ย. 2547
51. การประชุมใหญ่ประจาปี สมาคมโรคติดเชือ้ ในเด็กแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 8
ณ โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รี สอร์ ท พัทยา จ.ชลบุรี วันที่ 7-8 พ.ค. 2547
47

52. Opportunistic infection prophylaxis in Thai Red Cross AIDS Research Center and
UNICEF conference ณ โรงแรมตะวันนารามาดา กรุงเทพมหานคร วันที่ 17-21 พ.ค. 2547.
53. การประชุมจัดทาหนังสือความรู้เพื่อชีวิต: สาระสาคัญเพื่อการปฏิบตั ิ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้ าสิริกิตพิ์ ระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6
รอบ จัดโดย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 15 มิ.ย. 2547
54. อบรม The First Meeting organized by Influenza Foundation (Thailand) on
“Moving Towards Prevention and Control of Influenza Pandemic in the Next Decade”
ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพมหานคร วันที่ 25-25 ส.ค. 2547
55. การประชุมนานาชาติ 2nd Asian Congress of Pediatric Infectious Diseases and 26th Annual
Congress of The Malaysian Pediatric Association ณ โรงแรม Sutera Harbour Resort
เมืองโคตา คินนาบาลู ประเทศมาเลเซีย วันที่ 1-5 ก.ย. 2547
56. การประชุมนานาชาติ International Forum for Rabies Prevention
ณ เมือง Ankleshwar / Beroda ประเทศอินเดีย วันที่ 8-10 ก.ย. 2547
57. การประชุม Pediatric Infectious Diseases Interhospital Conference ครัง้ ที่ 4 / 2547
ณ ห้ องประชุมพจมาน-ทักษิณ ชินวัตร อาคารพัชรกิตยิ าภา โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้ า
วันที่ 19 พ.ย. 2547
58. การประชุมนานาชาติ 12th ASEAN Pediatric Federation Conference
“Impact of Child Care on Adult Diseases” and The 58th Thai Congress of Pediatrics
ณ โรงแรมดุสิตรี สอร์ ท พัทยา จ.ชลบุรี วันที่ 26-28 พ.ย. 2547
59. การประชุมนานาชาติ 9th Western Pacific Congress on Chemotherapy and Infectious
Diseases “ Regional Infectious Disease Problem of Global Concern”
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 1-5 ธ.ค. 2547
60. อบรมระยะสัน้ Vaccines and vaccine preventable diseases : Where are we now?
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและ สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ณ โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รี สอร์ ท พัทยา จ.ชลบุรี วันที่ 11-13 ก.พ. 2548
61. การสัมมนาโต๊ ะกลมเรื่ อง “ Opportunity of Vaccine Research and Development in
Thailand” ณ โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รี สอร์ ท พัทยา จ.ชลบุรี วันที่ 12 ก.พ. 2548
48

62. สัมมนาโครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของคณะกรรมการทีมนาทางคลินิกกุมารเวชกรรม
ณ โรงแรมโกลเด้ นแซนด์ ชะอา จ.เพชรบุรี วันที่ 12-13 มี.ค. 2548
63. อบรมระยะสัน้ Update on Pediatric Infectious Diseases 2005
สมาคมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้ า วันที่ 16-18 มี.ค. 2548
64. Update on Dengue Research and Development
ณ บริษัท องค์การเภสัชกรรม เมอร์ ริเออร์ ชีววัตถุ จากัด นิคมอุตสาหกรรม เกตเวย์ซิตี ้
จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 24 มี.ค. 2548
65. ประชุมเรื่ อง “ การประสานการดาเนินงานผสมผสานงานวัณโรคและโรคเอดส์ จ.นครนายก”
ณ ห้ องประชุมชัน้ 4 โรงพยาบาลนครนายก จ.นครนายก วันที่ 25 มี.ค. 2548
66. การประชุม Pediatric Infectious Diseases Expert Conference ครัง้ ที่ 1
ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จ.พระนครศรี อยุธยา วันที่ 2 เม.ย. 2548
67. การประชุม Pediatric Interhospital Conference ระหว่าง ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงพยาบาล
ภูมิพลอดุลยเดช ณ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 19 เม.ย. 2548
68. การประชุมเรื่ องการดูแลรักษาผู้ป่วยเอชไอวี /เอดส์
ณ โรงแรมอมารี แอร์ พอร์ ต วันที่ 25 เม.ย. 2548
69. การประชุมใหญ่กมุ ารเวชศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 59
ณ โรงแรมรี เจนท์ ชะอา จ.เพชรบุรี วันที่ 27-29 เม.ย. 2548
70. การประชุมใหญ่ประจาปี 2548 สมาคมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 9
ณ โรงแรมรี เจนท์ ชะอา จ.เพชรบุรี วันที่ 6-7 พ.ค. 2548
71. Opportunistic infection prophylaxis in Thai Red Cross AIDS Research Center and
UNICEF conference ณ โรงแรมตะวันนารามาดา กรุงเทพมหานคร วันที่ 23-27 พ.ค. 2548.
72. ประชุมวิชาการฉลองครบรอบ 20 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ณ ห้ องบรรยาย 1 ชัน้ 7 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อ.องครักษ์ จ.นครนายก วันที่ 14-16 มิ.ย. 2548
73. เสวนาวิชาการเรื่ อง “วิกฤติไข้ เลือดออก....วิกฤติสงั คม” จัดโดย โครงการเทิดพระเกียรติ 50
พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี วันที่ 3 ก.ค. 2548
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74. ฝึ กอบรมในโครงการฝึ กอบรมอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือฟื น้ ฟูจิตใจเด็กและครอบครัวที่ได้ รับ
ผลกระทบจากมหันตภัยคลื่นยักษ์สนึ ามิ จัดโดย โครงการเทิดพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัย
กุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมโบตานีบีชรี สอร์ ท พัทยา จ.ชลบุรี วันที่ 21-23 ก.ค. 2548
75. การสัมมนาแผนดาเนินงานประจาปี ของฝ่ ายพัฒนานิสิตและระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ณ บ้ านชมเดือนรี สอร์ ท จ.สมุทรสงคราม
วันที่ 30-31 ก.ค. 2548
76. การประชุม Pediatric Infectious Diseases Interhospital Conference
ณ ตึก 8 ชัน้ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้ า วันที่ 29 ส.ค. 2548
77. Second Council Meeting of Hong Kong Society for Paediatric Immunology and
Infectious Diseases Room 112, New Clinical Building, Queen Mary Hospital, Hong
Kong. วันที่ 18 ม.ค. 2549
78. การประชุมนานาชาติ 3rd Asian Congress of Pediatric Infectious Diseases and 13th Annual
Convention of The Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines “Pediatric
Infections in the 21st Century : Meeting the Challenges” ณ โรงแรม Water Front เมือง เซบู
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ วันที่ 7-10 มีค. 2549
79. การประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเสริมสร้ างจริยธรรมในนิสิตแพทย์
ณ บ้ านท้ ายหาด จ.สมุทรสงคราม วันที่ 20-21 มี.ค. 2549
80. การประชุมโครงการจริยธรรมสัมพันธ์สญ
ั จร: แพทย์กบั การทางานเพื่อสังคมและบทบาทความ
เป็ นผู้นาทางสังคมของแพทย์ ณ ห้ องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ และหอประชุมอารี วัลยะเสวี
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี วันที่ 25-26 มี.ค. 2549
81. การประชุม Pediatric Interhospital Conference ระหว่าง ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงพยาบาลภูมิพล
อดุลยเดช ณ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 27 มี.ค. 2549
82. ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ Workshop on Handbook of vaccine and Educational CD on vaccine
(English version) ณ โรงแรมโบตานี บีช รี สอร์ ท พัทยา จ.ชลบุรี วันที่ 29-30 เม.ย. และ
1 พ.ค. 2549
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83. การประชุมใหญ่ประจาปี 2549 สมาคมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 10
ณ โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รี สอร์ ท พัทยา จ.ชลบุรี วันที่ 4-5 พ.ค. 2549
84. การประชุมวิชาการฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรี นครินทรวิโรฒ: การบริบาลทันยุค ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 15-16 มิ.ย. 2549
85. โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็ นผู้นาและจริยธรรมของนิสิตแพทย์
ณ รุ่งนภาลอร์ จ จ.ระยอง วันที่ 17-18 มิ.ย. 2549
86. การประชุม Pediatric Interhospital Conference ระหว่าง ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงพยาบาลภูมิพล
อดุลยเดช ณ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
วันที่ 27 ก.ค. 2549
87. การประชุมนานาชาติ “ Vaccinology 2006: Focus on Rotavirus and Poliomyelitis in Asia”
ณ โรงแรมรอยัลคลิฟบีชรี สอร์ ท พัทยา จ.ชลบุรี วันที่ 20-22 ก.ค. 2549
88. การประชุม Pediatric Infectious Diseases Interhospital Conference
ณ ตึก 8 ชัน้ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้ า วันที่ 18 ส.ค. 2549
89. อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรื่ อง “ Communication Skills: Focus on Vaccination”
ณ โรงแรมโบตานี บีช รี สอร์ ท จ.ชลบุรี วันที่ 26-27 ส.ค. 2549
90. การประชุม Pediatric Interhospital Conference ระหว่าง ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงพยาบาลภูมิพล
อดุลยเดช ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 18 ก.ย. 2549
91. การประชุมใหญ่กมุ ารเวชศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 62
ณ โรงแรมเซ็นทรัล ดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ วันที่ 18-20 ต.ค. 2549
92. การอบรมระยะสันประจ
้
าปี 2550 “Critical Advances in Pediatrics”
สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ณ ห้ องประชุมชัน้ 10 อาคารพัชรกิตยิ าภา โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้ า
วันที่ 31 ม.ค-2 ก.พ. 2550
93. การอบรมระยะสัน้ “ Update on Pediatric Infectious Diseases 2007” สมาคม
โรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย ณ ห้ องประชุมใหญ่ชนั ้ 4 อาคารพระมงกุฏเกล้ าเวชวิทยา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฏเกล้ า วันที่ 21-23 ก.พ. 2550
51

94. การประชุมนานาชาติ The 12th Asia Pacific Congress of Paediatrics and 2nd Asia Pacific
Congress of Paediatric Nursing “Towards Equity and Quality in Paediatric Care”
ณ ศูนย์ประชุม Bandaranaike Memorial International Conference Hall (BMICH)
กรุงโคลอมโบ ประเทศศรี ลงั กา วันที่ 12-15 มี.ค. 2550
95. การประชุมนานาชาติ Rotavirus Protection : Now is the Time to Act
ณ ศูนย์ประชุม Raffles City Convention Centre ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 24 มี.ค. 2550
96. การประชุมนานาชาติ Gynaecology meets Paediatrics : Preventing Cervical Cancer
Together ณ ศูนย์ประชุม Raffles City Convention Centre ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 25 มี.ค.
2550
97. การประชุมใหญ่กมุ ารเวชศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 63
ณ โรงแรมทวิน โลตัส จ.นครศรี ธรรมราช วันที่ 25-27 เม.ย. 2550
98. การประชุมใหญ่ประจาปี 2550 สมาคมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 11
ณ โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รี สอร์ ท พัทยา จ.ชลบุรี วันที่ 10-12 พ.ค. 2550
99. การประชุม Pediatric Interhospital Conference ระหว่าง ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงพยาบาลภูมิพล
อดุลยเดช ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 25 พ.ค. 2550
100. การประชุม “Humanized Health Care ใส่หวั ใจให้ ระบบสุขภาพ” เวทีเครื อข่ายการพัฒนาระบบ
สุขภาพที่มีหวั ใจของความเป็ นมนุษย์ ณ ห้ องประชุมเอกาทศรถ 9 ชัน้ 3 อาคารสิรินธร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
วันที่ 5 มิ.ย. 2550
101. การอบรม Cervical Cancer and its prevention: How to Communicate
ณ โรงแรมเดอะไทด์ รี สอร์ ท บางแสน จ.ชลบุรี วันที่ 14-15 ก.ค. 2550
102. สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาและสร้ างเสริมจริยธรรม
ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท กรุงเทพมหานคร วันที่ 17 ก.ค. 2550
103. Awareness of Pneumococcal Disease: Speaking Up for Kid?
ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จ.ชลบุรี วันที่ 21 ก.ค. 2550
104. การประชุมนานาชาติ The Asean Pediatric Federation Scientific Forum on HPV Vaccine
2007 ณ โรงแรม Grand Hyatt Hotel, Bali, Indonesia วันที่ 28-29 ก.ค. 2550
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105. การประชุมวิชาการ Pediatric Update 2007
ณ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 16-17 ส.ค. 2550
106. การประชุมนานาชาติ The 25th International Congress of Pediatrics “for the health and
well-being of our children” ณ Megaron Athens International Conference Centre,
Athens, Greece วันที่ 25-30 ส.ค. 2550
107. GSK’s HPV-16/18 Candidate Vaccine: Recent Developments and Application 25th
International Congress of Pediatrics – A Speaker Workshop
ณ Lemnos Hall, Stratos Vassilikos Hotel, Athens, Greece วันที่ 29 ส.ค. 2550
108. สัมมนาทิศทางสมาคมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย
ณ บ้ านอัมพวา รี สอร์ ทแอนด์สปา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม วันที่ 6-7 ต.ค. 2550
109. สัมมนาโครงการจริ ยธรรมสัมพันธ์สญ
ั จร และการสร้ างเสริมสุขภาพ: ชีวิตแพทย์ (นิสิต/ นักศึกษา)
พอเพียง ณ ห้ องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์
จ.นครนายก วันที่ 18-19 ต.ค. 2550
110. การประชุมใหญ่กมุ ารเวชศาสตร์ ครัง้ ที่ 64
ณ โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รี สอร์ ท พัทยา จ.ชลบุรี วันที่ 24-26 ต.ค. 2550
111. การประชุมนานาชาติ 5th World Congress of the World Society for Pediatric Infectious
Diseases (WSPID) ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 15-18 พ.ย. 2550
112. การประชุมแพทยศาสตร์ ศกึ ษาแห่งชาติครัง้ ที่ 8 “การแพทย์ที่มีจิตวิญญาณของความเป็ นมนุษย์”
ณ ห้ องประชุมตรี เพชร ชัน้ 15 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรี นคริ นทร์ คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 4 ม.ค. 2551
113. การประชุมสัมมนาพัฒนาหลักสูตรการเรี ยนการสอน และประเมินผลคลินิก คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ประจาปี 2551 ครัง้ ที่ 1 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท กรุงเทพมหานคร
วันที่ 15 ม.ค. 2551
114. การประชุมสัมมนาพัฒนาหลักสูตรการเรี ยนการสอน และประเมินผลคลินิก คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ประจาปี 2551 ครัง้ ที่ 2 ณ โรงแรมโกลเดน บีช ชะอา จ.เพชรบุรี
วันที่ 4-5 ก.พ. 2551
115. การอบรมระยะสัน้ สมาคมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย “Update on Pediatric Infectious
Diseases 2008” ณ ห้ องประชุมชัน้ 10 อาคารพัชรกิตยิ าภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า
วันที่ 13-15 ก.พ. 2551
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116. การประชุมสัมมนาพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอนพรี คลินิก ครัง้ ที่ 1
ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอา จ.เพชรบุรี วันที่ 17-19 มี.ค. 2551
117. การประชุมสัมมนาผู้นาองค์กรนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ประจาปี
การศึกษา 2551 ณ บ้ านสวนสาลิการี สอร์ ท จ.นครนายก วันที่ 24-26 มี.ค. 2551
118. การประชุมนานาชาติ The 8th International Congress of Tropical Pediatrics: Improving
Child Survival and Achieving the MDG 4 ณ Manila Hotel, One Rizal Park, Manila,
Philippines วันที่ 11-13 เม.ย. 2551
119. การประชุมนานาชาติ The 13th Congress of the ASEAN Pediatric Federation and the 45th
Annual Convention of the Philippine Pediatric Society, Inc “Improving Child Survival:
The Global Health Challenge” ณ ศูนย์ประชุม Philippine International Convention Center,
Manila, Philippines วันที่ 13-16 เม.ย. 2551
120. การประชุมใหญ่กมุ ารเวชศาสตร์ ครัง้ ที่ 65
ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รี สอร์ ท รี เจ้ นท์ บีช ชะอา จ.เพชรบุรี วันที่ 23-25 เม.ย. 2551
121. การประชุมใหญ่ประจาปี 2551 สมาคมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 12
ณ โรงแรมรอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รี สอร์ ทแอนด์สปา จ.นครนายก วันที่ 9-11 พ.ค. 2551
122. การประชุมนานาชาติ The 26th Annual meeting of the European society for paediatric
infectious diseases ณ เมือง Graz ประเทศออสเตรี ย วันที่ 13-17 พ.ค. 2551
123. การอบรม Training Workshop for New Generation Speakers “How to be a good
communicator” ณ โรงแรมราวินทรา บีช รี สอร์ ทแอนด์สปา พัทยา จ.ชลบุรี
วันที่ 16-19 ก.ค. 2551
124. การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “How to communicate with medical students”
ณ ห้ องลีลาวดี โรงแรมรามาการ์ เดนท์ กรุ งเทพมหานคร วันที่ 1 ส.ค. 2551
125. การประชุมนานาชาติ An International Association for Medical Education 2008
ณ Praque Congress Centre, Praque, Czech Republic วันที่ 1-3 ก.ย. 2551
126. ศึกษาดูงาน เรื่ อง Teaching Program in Medical Ethics
ณ Institue for the History and Ethics of Medicine, Medical Faculty, University of
Tuebingen, Germany วันที่ 4 ก.ย. 2551
127. ศึกษาดูงาน เรื่ อง Teaching Program in Medical Ethics
ณ Goettingen University ประเทศ เยอรมัน วันที่ 5 ก.ย. 2551
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128. การประชุม Pediatric Interhospital Conference ระหว่าง ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงพยาบาลภูมิ
พลอดุลยเดช ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 24 ต.ค. 2551
129. การอบรมระยะสัน้ สมาคมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย “Update on Pediatric Infectious
Diseases 2009” ณ ห้ องประชุมชัน้ 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า วันที่ 13-15 ก.พ. 2551
130. กิจกรรมวิชาการเรื่ อง รับมือลูกน้ อย สูโ่ ลกใบใหม่
ณ ห้ องประชุมมงคลนาวิน ตึก สก. ชัน้ 10 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วันที่ 8 ก.พ. 2550
131. การประชุมใหญ่ประจาปี 2552 สมาคมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 13
ณ โรงแรม Ravindra Beach Resort & Spa พัทยา จ.ชลบุรี วันที่ 8-10 พ.ค. 2552
132. ประชุมวิชาการเรื่ อง “Re-Emerging Viral Disease: Chikungunya Reaches Thailand”
ณ ห้ องประชุมเฉลิม พรมมาส ชัน้ 1 อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 29 ก.ค. 2552
133. การประชุมนานาชาติ Asian vaccine conference ASVAC 2009 “ Improving Child Survival
through Vaccination” ณ Royal Ankor Resort, Siem Reap, Kingdom of Cambodia
วันที่ 20-22 ส.ค. 2552
134. การประชุม 1st Annual Meeting of Thailand Chapter of International Society of Tropical
Pediatrics “ What’s new on Seasonal /Avian /Pandemic influenza?”
ณ ห้ องบรรยาย ชัน้ 3 อาคารจาลอง หะริณสุต คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 26 ส.ค. 2552
135. การประชุม Pediatric Infectious Diseases Interhospital Conference ครัง้ ที่ 1/2552-2555
ณ ห้ องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชัน้ 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (๕๐ ปี ) คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 4 ก.ย. 2552
136. Meet and Talk with the Vaccine Expert vol.4 on HPV and Rotavirus Vaccines
ณ ห้ องประชุม Monet-Pissarro-Cezanne ชัน้ 4 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพมหานคร
วันที่ 5 ต.ค. 2552
137. 13th Asian Pacific Congress of Pediatrics and 3rd Asian Pacific Congress of Pediatric
Nursing ณ Shanghai International Convention Center, Shanghai, China
วันที่ 14-18 ต.ค. 2552
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138. การประชุม Pediatric Infectious Diseases Interhospital Conference ครัง้ ที่ 2/2552-2555
ณ ห้ องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชัน้ 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (๕๐ ปี ) คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 27 พ.ย. 2552
139. Round Table Discussion on SYNFLORIXTM
ณ ห้ องประชุม Resident Room 304 โรงแรม Grand Hyatt Erawan กรุงเทพมหานคร
วันที่ 15 ธ.ค. 2552
140. การอบรมระยะสัน้ สมาคมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย “Update on Pediatric Infectious
Diseases 2010” ณ ห้ องประชุมชัน้ 2 โรงแรมสยามซิตี ้ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 10-12 ก.พ. 2553
141. การบรรยายวิชาการเรื่ อง “Hot topic in Pediatric Infectious Diseases in USA” และ “โรคติด
เชื ้ออุบตั ใิ หม่ในประเทศไทย” ณ ห้ องประชุมศิริวฒ
ั นภักดี ชัน้ 9 กองกุมารเวชกรรม อาคาร
พัชรกิตยิ าภา โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้ า วันที่ 23 ก.พ. 2553
142. Exclusive meeting “Protect the babies: Avert rotavirus gastroenteritis”
ณ ห้ องประชุม Gallery room 1 ชัน้ 3 โรงแรม Plaza Athenee กรุงเทพมหานคร
วันที่ 26 ก.พ. 2553
143. The education program “Confidence in your experiences”: Pneumococcal conjugate
vaccine ณ โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล หัวหิน รี สอร์ ท จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ วันที่ 6 มี.ค. 2553
144. การประชุม Pediatric Interhospital Conference ระหว่าง ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงพยาบาลภูมิ
พลอดุลยเดช ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทร
วิโรฒ วันที่ 19 มี.ค. 2553
145. Scientific Symposium “Vaccine Availability for All Children in Asia (VAACA)”
ณ ห้ องประชุม Westin Grand Ballroom โรงแรม The Westin Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย
วันที่ 27-28 มี.ค. 2553
146. Update Vaccine 2010: From Infancy to Childhood and Adolescence.
ณ ห้ องประชุมมงคลนาวิน ตึก สก. ชัน้ 10 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 3 เม.ย. 2553
147. การประชุมใหญ่ประจาปี 2553 สมาคมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 14
ณ โรงแรม The Zign Pattaya จ.ชลบุรี วันที่ 14-16 พ.ค. 2553
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148. Organization Development
ณ ห้ องประชุมนรี รักษ์ หอผู้ป่วยสูติ-นรี เวช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 45 ปี ชัน้ 4
โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี วันที่ 15 ก.ค. 2553
149. วัคซีน: เรื่ องต้ องรู้ น่ารู้ และควรรู้
การอบรมวิชาการการสร้ างเสริมภูมิค้ มุ กันโรค ณ ห้ องวิภาวดี บอลรูม
โรงแรมปริ๊ นส์ตนั ้ พาร์ ค สวีท กรุงเทพมหานคร วันที่ 16 ก.ค. 2553
150. การประชุมวิชาการเรื่ อง Moving Forward in Pneumococcal Prevention.
ณ โรงแรม Le Meridien จ.เชียงใหม่ วันที่ 14 ส.ค. 2553
151. 2nd Annual Meeting of The Thailand Chapter of International Society of Tropical
Pediatrics (TCISTP): “Controversies in Dengue Pathogenesis” and “Specific Organs
Involvement in Severe Dengue Infection” ณ ห้ องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชัน้ 5 อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 60 พรรษา คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 17 ส.ค. 2553
152. The Education Program (Pneumococcal disease and Pneumococcal conjugate
vaccine) ณ โรงแรม แลนด์มาร์ ค กรุงเทพมหานคร วันที่ 20 ส.ค. 2553
153. The Education Program (Pneumococcal disease and Pneumococcal conjugate
vaccine) ณ โรงแรม ภูวนาลี รี สอร์ ท เขาใหญ่ นครราชสีมา วันที่ 28 ส.ค. 2553
154. การประชุม Interhospital Pediatric Infectious Diseases Conference ครัง้ ที่ 5/2552-2555
ณ ห้ องประชุมมีเกรท ชัน้ 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (๖๐ ปี ) คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 3 ก.ย. 2553
155. Round table discussion: Critical evaluation of pneumococcal conjugate Vaccine
ณ โรงแรม Grand Hyatt Erawan กรุงเทพมหานคร วันที่ 17 ก.ย. 2553
156. การประชุมวิชาการ “What’s new on pneumococcal conjugate vaccine”
ณ โรงแรม Asara Hotel @ Hua Hin จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ วันที่ 18-19 ก.ย. 2553
157. การประชุมนานาชาติ The 5th Asian Congress of Pediatric Infectious Diseases
ณ Taipei International Convention Center, Taipei, Taiwan วันที่ 22-26 ก.ย. 2553
158. Allergy Prevention: Where are We Now and The Challenges for Tomorrow
ณ โรงแรม Centara Grand at Central World กรุงเทพมหานคร วันที่ 1 ต.ค. 2553
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159. การประชุมใหญ่วิชาการประจาปี ครัง้ ที่ 36 สมาคมโรคติดเชื ้อแห่งประเทศไทย
“Multidisciplinary Viewpoints on Infectious Diseases” ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รี สอร์ ท
รี เจ้ นท์ บีช ชะอา จ.เพชรบุรี วันที่ 7-10 ต.ค. 2553
160. Addressing the burden of pneumococcal disease in Asia: introducing Prevenar 13
ณ โรงแรม Regal Airport Hotel, Hong Kong, China วันที่ 16-17 ต.ค. 2553
161. การประชุม Pediatric Interhospital Conference ระหว่าง ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงพยาบาลภูมิ
พลอดุลยเดช ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 12 พ.ย. 2553
162. สัมมนา “ทิศทางสมาคมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย”
ณ บ้ านสวนส้ มทิพย์ รี สอร์ ท แอนด์ สปา อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี วันที่ 13-14 พ.ย. 2553
163. The Possible Replacement of OPV with IPV
ณ โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รี สอร์ ท พัทยา จ.ชลบุรี วันที่ 17 พ.ย. 2553
164. The Education Program “Confidence in your experiences”
ณ โรงแรมอนันตรา สิเกา รี สอร์ ท แอนด์ สปา จ.ตรัง วันที่ 20 พ.ย. 2553
165. จริยธรรมสนทนา ในงาน “มหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพกับแพทยสภา”
ณ ห้ องประชุม Meeting Room 1-2 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ วันที่ 26 พ.ย. 2553
166. การประชุมนานาชาติ 12th Western Pacific Congress on Chemotherapy and Infectious
Diseases “New Pathogens, New Challenges” ณ โรงแรม Shangri-La, Singapore
วันที่ 2-5 ธ.ค. 2553
167. การอบรมระยะสัน้ สมาคมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย
“Update on Pediatric Infectious Diseases 2011”
ณ ห้ องประชุมชัน้ 2 โรงแรมสยามซิตี ้ กรุงเทพมหานคร วันที่ 2-4 ก.พ. 2554
168. Beyond IPD Prevention: GSK’s PHiD-CV
Pneumococcal polysaccharide and Non-typeable Haemophilus influenzae (NTHi)
protein D conjugate vaccine, adsorbed
ณ ห้ องประชุม Athenee Crystal Hall AB, Plaza Athenee Hotel วันที่ 22 ก.พ. 2554
169. The Education Program (Pneumococcal disease and Pneumococcal conjugate
vaccine) ณ โรงแรมโฟร์ ซีซนั่ กรุงเทพมหานคร วันที่ 17 มี.ค. 2554
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170. ISAAR 2011 “Advancing Solutions to Evolving Resistance”
ณ ศูนย์ประชุม COEX, Seoul, Korea วันที่ 6-8 เม.ย. 2554
171. การประชุมใหญ่ประจาปี 2554 สมาคมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 15
ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รี สอร์ ท รี เจ้ นท์ บีช ชะอา จ.เพชรบุรี วันที่ 5-7 พ.ค. 2554
172. New combined vaccine against Mumps, Measles, Rubella and Varicella (MMRV)
vaccine. ณ ห้ องประชุมรัตนโกสินทร์ โรงแรม Four Seasons Hotel Bangkok
วันที่ 5 ส.ค. 2554
173. การประชุมวิชาการ “What’s new on pneumococcal conjugate vaccine”
ณ โรงแรม AKA Resort Hua Hin จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ วันที่ 11 ก.ย. 2554
174. การประชุมวิชาการ “Childhood respiratory tract infection: How to treat and how to
prevent? ณ โรงแรม The Tide Resort Bangsaen จ.ชลบุรี วันที่ 24 ก.ย. 2554
175. The 9th International Congress of Tropical Pediatrics (9th ICTP)
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 18-20 ต.ค. 2554
176. The 3rd Travel Medicine and Immunization “Travel Medicine in the Tropics”
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 18-19 ต.ค. 2554
177. Symposium on Dengue Infection
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 20 ต.ค. 2554
178. Educational Program “Optimizing prevention of pneumococcal disease with
pneumococcal vaccine” ณ โรงแรม Veranda Hotel จ.เชียงใหม่ วันที่ 26-28 พ.ย. 2554
179. การประชุม Pediatric Infectious Diseases Interhospital Conference ครัง้ ที่ 10/2552-2555
ณ ห้ องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชัน้ 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (๕๐ ปี ) คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 22 ธ.ค. 2554
180. การประชุม Pediatric Interhospital Conference ระหว่างภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงพยาบาลภูมิพล
อดุลยเดช ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ วันที่ 27 ม.ค. 2555
181. การอบรมระยะสัน้ สมาคมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย
“Update on Pediatric Infectious Diseases 2012”
ณ ห้ องประชุมชัน้ 2 โรงแรมสยามซิตี ้ กรุงเทพมหานคร วันที่ 15-17 ก.พ. 2555
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182. Evolving Antibacterial Therapy: 30 years of clinical experience
ณ โรงแรม Centara Grand at Centralworld กรุงเทพมหานคร วันที่ 24 ก.พ. 2555
183. Pfizer Local Education Program
ณ โรงแรม Marrakesh Hotel, Hua Hin ประจวบคีรีขนั ธ์ วันที่ 31 มี.ค. 2555
184. การประชุมใหญ่ประจาปี 2555 ครัง้ ที่ 16 สมาคมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย ณ ห้ อง
ประชุม Head of State Chamber โรงแรม Royal Cliff Hotels Group Pattaya
วันที่ 4-6 พ.ค. 2555
185. The 30th Annual Meeting of the European Society for Pediatric Infectious Diseases.
ณ ศูนย์ประชุม Helexpo Thessaloniki International Exhibition, Thessaloniki, Greece.
วันที่ 8-12 พ.ค. 2555
186. The 2nd Global Congress for Consensus in Pediatrics & Child Health.
ณ โรงแรม Renaissance Moscow Monarch Centre, Moscow, Russia.
วันที่ 17-20 พ.ค. 2555.
187. “Meet the experts 2012” Progression of new sanofi Pasteur vaccines
ณ โรงแรม Anantara, Chiangrai วันที่ 9 มิ.ย. 2555
188. Pneumococcal Expert Meeting (15th ICID): Clinical Implications of Efficacy and Impact
Data. ณ โรงแรม Four Seasons, Bangkok วันที่ 14 มิ.ย. 2555
189. Aware and Protect on Rotavirus vaccine and HPV vaccine
ณ บ้ านอัมพวา รี สอร์ ทแอนด์สปา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม วันที่ 4-5 ส.ค. 2555
190. การประชุม Pediatric Interhospital Conference ระหว่าง ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงพยาบาลภูมิ
พลอดุลยเดช ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ วันที่ 27 ก.ค. 2555
191. การประชุม Pediatric Infectious Diseases Interhospital Conference ครัง้ ที่ 1/2555-2558
ณ ห้ องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชัน้ 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (๕๐ ปี ) คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 24 ส.ค. 2555
192. 14th Asia Pacific Congress of Pediatrics and 4th Asia Pacific Congress of Pediatric
Nursing (14th APCP & 4th APCPN) ณ ศูนย์ประชุม Borneo Convention Centre Kuching,
Kuching, Sarawak, Malaysia วันที่ 8-12 ก.ย. 2555
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193. สัมมนาวิชาการสมาคมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย “การเตรี ยมประมูลสิทธิ์ 8th ACPID”
ณ La Toscana อ.สวนผึ ้ง จ.ราชบุรี วันที่ 20-21 ต.ค. 2555
195. การประชุม Pediatric Infectious Diseases Interhospital Conference ครัง้ ที่ 2/2555-2558
ณ ห้ องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชัน้ 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (๕๐ ปี ) คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 23 พ.ย. 2555
196. Meet the Expert “Prof. Xavier Saez-Llorens”: Synflorix
ณ โรงแรม Sheraton Grande Sukhumvit กรุงเทพมหานคร วันที่ 20 พ.ย. 2555
197. Dengue Vaccine (CYD 23 STUDY)
ณ ห้ องสัมมนา 1 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี กรุงเทพมหานคร วันที่ 21 พ.ย. 2555
198. 6th Asian Congress of Pediatric Infectious Diseases “Rational Management of Infectious
Diseases – A Path to a safer Childhood”
ณ ศูนย์ประชุม Bandaranaike Memorial International Conference (BMICH)
วันที่ 28 พ.ย.–1 ธ.ค. 2555
199. “Meet the experts 2013” Myanmar-Thai Meet the expert meeting
ณ ห้ องประชุม Yadanar Ballroom, Park Royal Hotel, Yangon, Myanmar
วันที่ 1-3 ก.พ. 2556
200. Innovation in Vaccine Development: Adjuvant Systems
ณ ห้ องประชุม Campus โรงแรม Grand Hyatt Erawan กรุงเทพมหานคร วันที่ 20 ก.พ. 2556
201. การอบรมระยะสัน้ สมาคมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย
“Update on Pediatric Infectious Diseases 2013”
ณ ห้ องประชุมชัน้ 2 โรงแรมสยามซิตี ้ กรุงเทพมหานคร วันที่ 27 ก.พ.-1 มี.ค. 2556
202. More confident in IPD effectiveness and beyond
ณ ห้ องประชุม Chadra 1-2 โรงแรม Siam Kempinski วันที่ 3 เม.ย. 2556
203. การประชุมใหญ่กมุ ารเวชศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 75
ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี วันที่ 24-26 เม.ย. 2556
204. การประชุมโต๊ ะกลม เรื่ อง โรคติดต่ออุบตั ใิ หม่-อุบตั ิซ ้าที่ป้องกันได้ ด้วยวัคซีน
ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร วันที่ 9 พ.ค. 2556
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205. การประชุมใหญ่ประจาปี 2556 ครัง้ ที่ 17 สมาคมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย
ณ ห้ องประชุม Petchburi Grand Hall โรงแรม The Regent Cha-Am Beach Resort
วันที่ 10-12 พ.ค. 2556
206. Chula ASEAN Pediatric Forum “Bridging the Gaps in Pediatric Practice among ASEAN
Countries” ณ ห้ องประชุมมงคลนาวิน ตึก สก. ชัน้ 10 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วันที่ 17 มิ.ย. 2556
207. สัมมนาจริยธรรมในนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ณ โรงแรมเดอะไทด์ รี สอร์ ท บางแสน จ.ชลบุรี วันที่ 8-9 ก.ค. 2556
208. สัมมนาข้ อสอบ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ณ โรงแรมโบตานี บีช รี สอร์ ท พัทยา จ.ชลบุรี วันที่ 12-13 ก.ค. 2556
209. การประชุม Pediatric Infectious Diseases Interhospital Conference ครัง้ ที่ 5/2555-2558
ณ ห้ องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชัน้ 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (๕๐ ปี ) คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 16 ส.ค. 2556
210. อบรม “Contemporary Knowledge of Vaccines” Speaker Training
ณ โรงแรม Grand Hyatt Erawan กรุงเทพมหานคร วันที่ 18-19 ก.ย. 2556
211. Synflorix
ณ โรงแรม InterContinental กรุงเทพมหานคร วันที่ 28 ต.ค. 2556
212. A decade of real life experience with DTPa-HBV-IPV/Hib
ณ โรงแรม Renaissance กรุงเทพมหานคร วันที่ 8 พ.ย. 2556
213. A decade of real life experience with DTPa-HBV-IPV/Hib: A heritage of protection and
Natural protection: Key success of human rotavirus vaccine
ณ โรงแรม Hyatt Regency Hua Hin จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ วันที่ 10 พ.ย. 2556
214. การประชุมนานาชาติ 8th World Congress of the World Society for Pediatric Infectious
Diseases (WSPID) ณ ศูนย์ประชุม Cape Town International Conference Center, Cape
Town, South Africa วันที่ 19-22 พ.ย. 2556
215. การประชุมนานาชาติ The 3rd Global Congress of Consensus in Pediatrics & Child Health
ณ โรงแรม Millennium Hilton Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand วันที่ 13-16 ก.พ. 2557
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216. การประชุมนานาชาติ 9th International Symposium on Pneumococci and Pneumococcal
Diseases (ISPPD-9) ณ ศูนย์ประชุม Hyderabad International Convention Centre,
Hyderabad, India วันที่ 9-13 มี.ค. 2557
217. สัมมนาผู้นาองค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประจาปี การศึกษา 2557
ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รี สอร์ ทแอนด์สปา จ.นครนายก วันที่ 22-24 เม.ย. 2557
218. การประชุมใหญ่ประจาปี 2556 ครัง้ ที่ 18 สมาคมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย
ณ โรงแรม The Zign Pattaya จ.ชลบุรี วันที่ 2-4 พ.ค. 2557
219. โครงการค่ายสร้ างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้ สงั คม ครัง้ ที่ 1
ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาศรี นครินทรวิโรฒ วันที่ 15-18 พ.ค. 2557
220. สัมมนาเรื่ อง การพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิต มศว
ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จ.ชลบุรี วันที่ 28-30 พ.ค. 2557
221. Asia Pneumococcal Disease Conference (PDC 2014)
Evolution of pneumococcal disease prevention: from children to adults
ณ โรงแรม Conrad, Seoul, South Korea วันที่ 31 พ.ค.-1 มิ.ย. 2557
222. สัมมนาหลักสูตรแพทย์ประจาบ้ านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคติดเชื ้อ
ณ C & C รี สอร์ ทนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ วันที่ 21-22 มิ.ย. 2557
223. โครงการค่ายสร้ างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้ สงั คม ครัง้ ที่ 2
ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาศรี นครินทรวิโรฒ วันที่ 22-25 พ.ค. 2557
224. โครงการค่ายสร้ างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้ สงั คม ครัง้ ที่ 3
ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาศรี นครินทรวิโรฒ วันที่ 5-8 มิ.ย. 2557
225. โครงการค่ายสร้ างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้ สงั คม ครัง้ ที่ 4
ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาศรี นครินทรวิโรฒ วันที่ 12-15 มิ.ย. 2557
226. โครงการค่ายสร้ างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้ สงั คม ครัง้ ที่ 5
ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาศรี นครินทรวิโรฒ วันที่ 26-29 มิ.ย. 2557
227. โครงการค่ายสร้ างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้ สงั คม ครัง้ ที่ 6
ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาศรี นครินทรวิโรฒ วันที่ 30 ก.ค.-2 ส.ค. 2557
228. โครงการค่ายเสริมสร้ างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ประจาปี การศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ องครักษ์ วันที่ 12-15 ส.ค. 2557
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229. การประชุมนานาชาติ 15th ASEAN Pediatric Federation Congress 2014
“Integrated Approach to Childcare: The Way Forward”
ณ โรงแรม Equatorial, Penang, Malaysia วันที่ 17-20 ก.ย. 2557
230. More Confident to PHiD-CV: More Value of Saving Vaccine
ณ โรงแรม Plaza Athenee กรุงเทพมหานคร วันที่ 24 ก.ย. 2557
231. การประชุมนานาชาติ 7th Asian Congress of Pediatric Infectious Diseases
“Save Children from Infection: Save More”
ณ ศูนย์ประชุม Beijing International Convention Center, Beijing, China
วันที่ 12-15 ต.ค. 2557
232. Myanmar-Thai Meet the Experts 2014
ณ โรงแรม Sedona, Mandalay, Myanmar วันที่ 19 ต.ค. 2557
233. สัมมนาทบทวนแผนปฏิบตั กิ ารตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอา บีช รี สอร์ ท แอนด์สปา
วันที่ 27-28 ต.ค. 2557
234. การอบรมระยะสัน้ สมาคมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย
“Update on Pediatric Infectious Diseases 2015”
ณ ห้ องประชุมชัน้ 2 โรงแรมเดอะสุโกศล ราชเทวี กรุงเทพมหานคร วันที่ 25-27 ก.พ. 2558
235. สัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ณ บ้ านน ้าเป็ น รี สอร์ ท อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
วันที่ 6-8 มี.ค. 2558
236. Workshop on national immunization program and vaccine coverage in ASEAN
Countries ณ ห้ องประชุม Royal Summit Chamber A โรงแรม Royal Cliff Hotels Group
Pattaya จ.ชลบุรี วันที่ 30 เม.ย. 2558
237. การประชุมใหญ่ประจาปี 2558 ครัง้ ที่ 19 สมาคมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย ณ ห้ อง
ประชุม Head of State Chamber โรงแรม Royal Cliff Hotels Group Pattaya จ.ชลบุรี
วันที่ 1-3 พ.ค. 2558
238. สัมมนาผู้นาองค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประจาปี การศึกษา 2558
ณ บ้ านสวนฝนรี สอร์ ท จ.กาญจนบุรี วันที่ 16-18 มิ.ย. 2558
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239. ศึกษาดูงาน “หนึง่ หลักสูตรหนึง่ ชุมชน สูก่ ารบูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับ
การรับใช้ สงั คม” ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 19 มิ.ย. 2558
240. ลงพื ้นที่ศกึ ษาดูงาน “โครงการโรงเรี ยนผู้สงู อายุเมืองท่าขอนยาง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชยั
จ.มหาสารคาม” ของคณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 19 มิ.ย. 2558
241. อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ด้ านการ
ให้ คาปรึกษาแก่นิสิต” มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ณ โรงแรมจัสมิน สุขมุ วิท 23
กรุงเทพมหานคร วันที่ 20 ก.ค. 2558
242. การสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริ ญญาตรี เรื่ อง “ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี ”
ณ ห้ องประชุมชัน้ 2 อาคารวิจยั และการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร วันที่ 21 ก.ค. 2558
243.
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