
โดยชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทยประชุมวิชาการประจ�าปี 2561 ครั้งที่ 10

ชื่อ ....................................................................................................  

นามสกุล ............................................................... อายุ ............... ปี
ปัจจุบันท่านเป็น
   สมาชิกชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย  
  แบบช�าระค่าสมาชิก 500 บาท
   กุมารแพทย์ สาขา...............……...............................................
   แพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป
   พยาบาลและสาขาอาชีพ อื่น ๆ  โปรดระบุอาชีพ .....................
        ....……...........................…………............................………………..
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เลขที่ ......................................
E-mail …………………......................…………...................………………..
ที่อยู่ ……………....……......................…………...................………………..
……………....….........…........................ รหัสไปรษณีย์ ..…..............…...
โทรศัพท์ / มือถือ ....................................... โทรสาร ........................

ใบสมัครลงทะเบียน
ประชุมวิชาการประจ�าปี 2561 ครั้งที่ 10

ค�าน�าหน้า   
นพ.  พญ.    นาย     นาง     นางสาว

-   
ประเภทอาหาร ไทย  อิสลาม  มังสวิรัติ 

อัตราค่าลงทะเบียน  

                                                    

 Intern, resident (ต้องมีจดหมายรับรอง)   3,800 บาท  4,500 บาท

 สมาชิกชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
 แห่งประเทศไทย 3,800 บาท  4,500 บาท

 แพทย์ทั่วไป พยาบาล บุคคลทั่วไป 4,300 บาท  4,500 บาท

 สมาชิกชมรมฯ อายุ 70 ปี ขึ้นไป      ฟรี  4,500 บาท

สิทธิ์ของผู้ลงทะเบียน
  * ได้รับกระเป๋าเอกสาร, เอกสารประกอบการบรรยาย 
  * อาหารกลางวัน 3 มื้อ และอาหารว่าง 6 มื้อ
  * ผู้เข้าอบรมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องได้ตามระเบียบของราชการ 
    เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว

วันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

ภายในวันที่ 
30 มิ.ย. 61

ตั้งแต่วันที ่
1 ก.ค. 61

Equipping Children for 
Thailand 4.0: Real-World Practice

เฉพาะค่าลงทะเบียน

ณ ห้องกมลทิพย ์
โรงแรมเดอะ สุโกศล 

กรุงเทพฯ

18-20 
กรกฎาคม 
2561

สนับสนุนการจัดพิมพ์โดย บริษัท ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ จ�ากัด

Equipping Children for Thailand 4.0:
Real-World Practice

19วันพฤหัสบดีที่ กรกฎาคม 2561 20วันศุกร์ที่ กรกฎาคม 2561 18วันพุธที่ กรกฎาคม 2561เวลา

Positive Psychology: Real-World Practice
ศ. พญ. อุมาพร ตรังคสมบัติ

Real-World Parenting: Rewards vs. Challenges 
ศ. พญ. อุมาพร ตรังคสมบัติ
พญ. ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ 
อ.พญ. จุฑามาส วรโชติก�าจร 
ผู้ด�าเนินการอภิปราย: อ.พญ. นัยนา ณีศะนันท์

                                   Coffee Break

Debate: 
I. Electronic Media Use in Real-World Practice
  รศ. พญ. ทิพวรรณ หรรษคุณาชัย,  ผศ. พญ. จริยา จุฑาภิสิทธิ์
  รศ. นพ. วีระศักดิ์ ชลไชยะ,  ผศ. พญ. สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์
II. Multilingualism: Is it Necessary?
   ผศ. พญ. วิลาวัณย์ เชิดเกียรติก�าจาย,  อ.พญ. พร ไตรรัตน์วรกุล
   พ.อ. พญ. วิรงรอง อรัญนารถ,  อ. พญ. แก้วตา นพมณีจ�ารัสเลิศ
   ผู้ด�าเนินการอภิปราย: ผศ. พญ. อดิศร์สุดา เฟื่องฟู

                                       Lunch

Parenting & Epigenetics: Case-based Approach
ผศ. พญ. ทิพยวิมล ทิมอรุณ 

Workshop 2 topics (เลือกได้เพียง 1 topic)
  I. Mindful Parenting
   พญ. ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ และทีมงาน
  II. Positive Parenting 
   ผศ. พญ. รวิวรรณ รุ่งไพรวัลย์
   ผศ. นพ. ชาญยุทธ์ ศุภคุณภิญโญ
   อ. พญ. พัฏ โรจน์มหามงคล 
   อ. พญ. กอบรัตน์ จิรพัฒนกุล
   อ. พญ. ธันยพร เมฆรุ่งจรัส
   ร.ท. หญิง เขมิกา สุดนาวา

EF: Real-World Practice (08.30-09.45 น.)
EF in Early Childhood in Thailand
รศ. ดร. นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล
Fostering EF in Early Childhood at School
ผศ. ดร. ขวัญฟ้า รังสิยานนท์ 
Promoting EF Through Mindful Parenting
พญ. ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ 
ผู้ด�าเนินการอภิปราย: รศ. นพ. วีระศักดิ์ ชลไชยะ

Coffee Break (09.45-10.15 น.)

Executive Function: Key to Success for Thailand 4.0
(10.15-11.00 น.)
นพ. ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

Industry symposium: MSD Ltd.
Trending in 2018: HPV and Rotavirus Vaccine Update 
ผศ. นพ. ชนเมธ เตชะแสนศิริ

                                        Lunch  

Industry symposium: Janssen-Cilag Ltd.
“Treating kids with ADHD and beyond” 
ศ. นพ. วิฐารณ บุญสิทธิ์
ผู้ด�าเนินการอภิปราย: พ.อ. หญิง ผศ. ชาคริยา ธีรเนตร 

Industry symposium: Ferring
Real-World Solution to Voiding Problems
รศ. พญ. ทิพวรรณ หรรษคุณาชัย 
อ. นพ. พิษณุ มหาวงศ์
ผู้ด�าเนินการอภิปราย: ผศ. พญ. รวิวรรณ รุ่งไพรวัลย์

Equipping Children with Resiliency and Positive Mental 
Health
รศ. พญ. อรวรรณ เลาห์เรณู
อ. พญ. นงลักษณ์ บุญชูดวง
  

08.30 - 09.15 น. Early Childhood Educational Policy: The Hope for Our   
 Nation
 ศ. กิตติคุณ นพ. จรัส สุวรรณเวลา

09.15 - 10.30 น. กอบกู้วิกฤตการศึกษาไทย: ความหวังการสร้างชาติที่ยั่งยืน
 ศ. กิตติคุณ นพ. จรัส สุวรรณเวลา
 รศ. ดร. ดารณี อุทัยรัตนกิจ
 รศ. นพ. สุริยเดว ทรีปาตี 
 ผู้ด�าเนินการอภิปราย: รศ. นพ. พงษ์ศักดิ์  น้อยพยัคฆ์

10.30 - 11.00 น.                                   Coffee Break

11.00 - 12.00 น. Industry symposium: Sanofi Pastuer
 Immunization-Ready for Thailand 4.0
 รศ. พญ. วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์
 ผู้ด�าเนินการอภิปราย: ผศ. พญ. อดิศร์สุดา เฟื่องฟู 

12.00 - 13.00 น.                                     Lunch

13.00 - 14.00 น. Industry symposium: Nestle Nutrition Institute (Thai) Ltd.
 Equipping Children with Better Immunity: Role of Probiotics 
 รศ. พญ. สุภาพรรณ ตันตราชีวธร 

14.00 - 15.00 น. Industry symposium: Abbott 
 The Changing Face of Feeding Problems in Thailand 4.0:  
 Effects on Growth and Development
 รศ. พญ. บานชื่น เบญจสุวรรณเทพ 

15.00 - 15.45 น. Passion-Driven Parenting
 คุณสู่ขวัญ บูลกุล
 รศ. ดร. บัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์
 ผู้ด�าเนินการอภิปราย: รศ. นพ. พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ 
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กรุณ
าส่ง

ชมรมพฒันาการและพฤตกิรรมเดก็
แห่งประเทศไทย

ขอเชิญกุมารแพทย์ แพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป พยาบาล
และผู้สนใจเข้าร่วม

ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย

www.thai-dbp.org
www.thai-dbp.org

18-20 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องกมลทิพย์

โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

                 15 มกราคม พ.ศ. 2561

เรื่อง การประชุมวิชาการประจ�าปี ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2561
เรียน แพทย์ พยาบาล ครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้สนใจทั่วไป
สิ่งที่ส่งมาด้วย   รายละเอียดการจัดประชุมวิชาการประจ�าปี ครั้งที่ 10 
      พร้อมใบสมัคร เข้าประชุม 
 ด้วย ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย จะจัดประชุม
วิชาการประจ�าปี ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2561 ในวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
ณ ห้องประชมุกมลทิพย์ โรงแรมเดอะ สุโกศล (สยามซติี ้เดมิ) พญาไท กรงุเทพฯ 
ในหัวข้อเรื่อง “Equipping Children for Thailand 4.0: Real-world 
Practice” เนือ่งจากเดก็เป็นอนาคตของชาต ิเป็นรากฐานทีส่�าคญัในการพฒันา
ประเทศให้มคีวามก้าวหน้า การน�าเอาองค์ความรูใ้นเชงิพฒันาการและพฤตกิรรม 
ร่วมกับความเข้าใจนโยบายในการพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0  มาใช้ใน
การเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก จึงมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ชมรม
พฒันาการและพฤตกิรรมเด็กแห่งประเทศไทย จงึได้จดัประชมุวิชาการในเรือ่งนี้ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู ้เข้าร่วมประชุม ได้เข้าใจถึงการปฏิรูปการศึกษา 
รวมทั้งประยุกต์ใช้เทคนิคในการเล้ียงดูส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ที่สามารถน�าไป
ใช้ได้จริง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเด็กไทยให้สอดคล้องกับนโยบายการ
พัฒนาประเทศ และช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพและมีความสุข  
โดยมีหัวข้ออบรมและอัตราค่าลงทะเบียน ตามรายละเอียดที่แนบมานี้
 การอบรมในครั้งนี้ได้ด�าเนินการตามระเบียบทางราชการ เรื่องการให้
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงาน ของหน่วยงานต่างๆ สามารถเข้าร่วมอบรมได้ 
โดยไม่ถือเป็นวนัลา และมสิีทธเิบิกค่าลงทะเบยีนและค่าใช้จ่ายในการเดนิทางได้
ตามระเบียบของทางราชการต้นสังกัด เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว 
ท่านที่สนใจกรุณาส่ง ใบสมัครพร้อมช�าระค่าลงทะเบียนมายัง คุณล�าเพย 
กองทิพย์ ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย สาขาวิชา
พัฒนาการและการเจริญเติบโต ตึก สก. ชั้น 3 ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 1873  ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  
กรงุเทพมหานคร 10330 โทรศพัท์/โทรสาร 0 2256 4943 หรอื 08 9116 7982 
หรือ E-mail: lampoei.k@gmail.com โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือ 
download ใบสมัครการประชุมได้ที่ website: www.thai-dbp.org 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เข้าร่วมอบรม ตามวัน เวลา และสถานที ่
ดังกล่าว

ส�านักงาน : สาขาวิชาพัฒนาการและการเจริญเติบโต ภาควิชากุมาร 
เวชศาสตร์ ตกึ สก. ชัน้ 3 คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
เลขที่ 1873 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2256 4943  www.thai-dbp.org

CME 
17

Credits
คุณล�าเพย กองทิพย์
สาขาวิชาพัฒนาการและการเจริญเติบโต ตึก สก ชั้น 3 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เลขที่ 1873 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม ่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

โทรศัพท์ 0 2256 4943, 08 9116 7982  
E-mail : lampoei.k@gmail.com

กรุณาส่งใบสมัครพร้อมชำาระค่าลงทะเบียน 

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
https://th-th.facebook.com/Thaichilddevelopment

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จันท์ฑิตา พฤกษานานนท์)
ประธานชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย

อัตราค่าที่พัก     รวมอาหารเช้า

ห้องเตียงเดี่ยว (Deluxe)  พัก 1 ท่าน ราคา คืนละ 3,400 บาท

ห้องเตียงคู่ (Deluxe)  พัก 2 ท่าน ราคา คืนละ 3,400 บาท

ช�าระเงินโดย

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา รพ.ราชวิถี 
  ชื่อบัญชี    “ประชุมวิชาการชมรมพัฒนาการ
                และพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย”
  เลขที่บัญชี 051-264058-2

เช็คสั่งจ่าย “ประชุมวิชาการชมรมพัฒนาการ
               และพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย”

ข้าพเจ้ามีความประสงค์

ลงทะเบียนอย่างเดียว

ลงทะเบียนและจองที่พัก 

   จ�านวน …....….. คืน   พัก จ�านวน ..…... คน 

   จะเข้าพัก วันที่ ......................... ถึงวันที่ .....................

   รวมเป็นจ�านวนเงิน ….......................................... บาท 

   และส่งใบลงทะเบียนพร้อมหลักฐานการช�าระเงินมาที่

ชมรมพ
ัฒ

นาการและพ
ฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย

ส�านักงาน : สาขาวิชาพัฒ
นาการและการเจริญ

เติบโต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
ตึก สก. ชั้น 3 คณ

ะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ
์มหาวิทยาลัย 

เลขที่ 1873 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ประชุมวิชาการประจ�าปี 2561 ครั้งที่ 10

ประชุมวิชาการประจ�าปี 2561 ครั้งที่ 10
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