
โรงแรมตวันนา (รวมอาหารเชา)
 หองเดี่ยว 1,600  บาท
 หองคู  1,600  บาท
 เตียงเสริม 1,000  บาท 
สำรองหองพัก
 ติดตอ คุณกรชุดา  ปอมเชียงพิง
 โทรศัพท 081-648-0545, 02-236-0361
 โทรสาร 02-236-3738
 Email : info@tawanabangkok.com

แผนที่โรงแรมตวันนา (Tawana Bangkok)

1. เพื่อเปนการกระตุนบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข
 ที่เกี่ยวของ (กุมารแพทย, สูติแพทย,แพทยสาขาทารกแรกเกิด,  
 แพทยสาขาเวชพันธุศาสตร, พยาบาล และบุคลากรกระทรวง
 สาธารณสุข) ใหมีความสนใจและตระหนักถึงบทบาทที่เกี่ยวกับ
 การปองกันดูแลรักษาทารกที่มีความพิการแตกำเนิด
2. เพื่อเปนการขับเคลื่อนไปสูนโยบายการปองกันดูแลรักษาความ
 พิการแตกำเนิดระดับชาติตอไป

ศ.เกียรติคุณ พญ.พรสวรรค  วสันต ที่ปรึกษา
ศ.คลินิก พญ.อุไรวรรณ  โชติเกียรติ ประธาน
ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ  สวัสดิวร รองประธาน
รศ.นพ. ถวัลยวงค  รัตนสิริ รองประธาน
รศ.นพ. ชเนนทร  วนาภิรักษ กรรมการ
พล.ต.รศ. มหัทธนา  กมลศิลป กรรมการ
ผศ.พญ. อัจฉรา  เสถียรกิจการชัย กรรมการ
รศ.นพ. นิธิวัชร  วัฒนวิจารณ กรรมการ
อ.ทิพยา  ถนัดชาง กรรมการ
อ.พิกุล  ขำศรีบุศ กรรมการ
 และเลขานุการ

CNEU อยูระหวางดำเนินการ

กรุณาสำรองหองพักดวยตัวทานเองไดที่

วัตถุประสงค

รายนามคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ

สมาคมเพื่อเด็กพิการแตกำเนิด (ประเทศไทย)
ตึกโกศล กันตะบุตร ชั้น 4 โรงพยาบาลศิริราช

เลขที่ 2 ถนนพรานนก เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท 02-419-8283  โทรสาร 02-419-8283

E-mail: birthdefectsthailand@gmail.com
www.birthdefectsthailand.or.th

สงใบสมัครพรอมกับคาลงทะเบียน



09.00 - 09.05 น. นายกสมาคมเพื่อเด็กพิการแตกำเนิด (ประเทศไทย)   
 กลาวรายงาน
09.05 - 09.10 น. เลขาธิการสมัชชาสุขภาพแหงชาติ กลาวเปดประชุม
 “โครงการระดับชาติปองกันดูแลรักษาทารกพิการ
 แตกำเนิด”
 ประธาน : ศ.เกียรติคุณ พญ.พรสวรรค  วสันต (ศิริราช)
09.10 - 09.35 น. “จีโนมิคส ประเทศไทย”
 อ.นพ.จักรกฤษณ  เอื้อสุนทรวัฒนา (รามาธิบดี)
09.35 - 10.00 น. “มลพิษ PM2.5 ผลกระทบตอสุขภาพเด็กและทารกในครรภ”
 พญ.พรรณพิมล  วิปุลากร (อธิบดีกรมอนามัย)
10.00 - 10.30 น. “ความกาวหนาโครงการระดับชาติปองกันดูแลรักษาทารก
 พิการแตกำเนิด” (พ.ศ.2561 - 2562)
 ศ.เกียรติคุณ พญ.พรสวรรค  วสันต (ศิริราช)
10.30 - 11.00 น. พักรับประทานอาหารวาง และชมนิทรรศการ
 อภิปรายหมู : “การดำเนินกิจกรรมในการปองกัน
 ความพิการแตกำเนิด”
 ประธาน : พล.ต.รศ.นพ.มหัทธนา กมลศิลป (พระมงกุฎเกลา)
 รองเจากรมแพทยทหารบก
11.00 - 11.30 น. “กิจกรรมในการปองกันความพิการแตกำเนิด”
 พญ.สมรักษ  วงศสังข (รพ.สมุทรปราการ)
11.30 - 12.00 น. “โรคที่ติดตอทางเพศสัมพันธกับความพิการแตกำเนิด”
 พ.ท.นพ.ณัฏฐพล  อิ่มสม-สมบูรณ (พระมงกุฎเกลา)
12.00 - 13.00 น. Luncheon Lecture 1:
 “Precision Medicine in Maternal and Child Health”
 “บริษัท เอ็มพี กรุป ประเทศไทย จำกัด”  
 ศ.ดร.นพ.วิปร  วิประกษิต (ศิริราช)
13.00 - 13.30 น. การประชุมสามัญประจำป
 ของสมาคมเพื่อเด็กพิการแตกำเนิด (ประเทศไทย)
 อภิปรายหมู : “ปจจัยยาที่มีผลตอสุขภาพ
 ของทารกในครรภ”
 ประธาน : ผศ.พญ.อัจฉรา  เสถียรกิจการชัย (ศิริราช)
13.30 - 14.00 น. “Drugs associated with Teratogenic mechanisms
 including Cannabis - literature review”
 ดร.ภก.อนันตชัย  อัศวเมฆิน (เภสัชวิทยา ม.มหิดล)
14.00 - 14.30 น. “Teratogenic Syndromes”
 ผศ.พญ.อัจฉรา  เสถียรกิจการชัย (ศิริราช)
14.30 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง และชมนิทรรศการ

 อภิปรายหมู “การปองกันความพิการแตกำเนิด”
 ประธาน : ศ.คลินิก พญ.อุไรวรรณ  โชติเกียรติ 
 (สถาบันสุขภาพเด็กฯ)
09.00 - 09.30 น. “บทบาทของกรมอนามัยในการปองกันทารกพิการแตกำเนิด”
 นพ.เอกชัย  เพียรศรีวัชรา
 (ผอ.สำนักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย)
09.30 - 10.00 น. “ลูกไมพิการแตกำเนิด - สิทธิของหญิงไทย”
 คุณฉัตรสุดา  จันทรดียิ่ง (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน)
10.00 - 10.30 น. “ประสบการณ 30 ป การดูแลทารกแรกเกิด 
 ณ สถาบันสุขภาพเด็กฯ”
 ศ.คลินิก พญ.อุไรวรรณ  โชติเกียรติ (สถาบันสุขภาพเด็กฯ) 
10.30 - 11.00 น. พักรับประทานอาหารวาง และชมนิทรรศการ
 อภิปรายหมู “ความกาวหนาทางพันธุศาสตร”
 ประธาน : รศ.นพ.นิธิวัชร  วัฒนวิจารณ (ศิริราช)
11.00 - 11.30 น. “ทำความรูจักกับโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก”
 รศ.นพ.นิธิวัชร  วัฒนวิจารณ (ศิริราช)
11.30 - 12.00 น. “โรคหายาก - Rare Disease ในเด็ก”
 ศ.พญ.ดวงฤดี  วัฒนศิริชัยกุล (รามาธิบดี)
12.00 - 13.00 น. Luncheon Lecture 2:
 “ผลิตภัณฑองคการเภสัชกรรม เพ่ือการเขาถึงวิตามิน Folate”
 องคการเภสัชกรรม และ(......................)
 อภิปรายหมู : “การปองกันความพิการแตกำเนิด
 เริ่มตนดวยแมคุณภาพ”
 ประธาน : ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ  สวัสดิวร
 (สถาบันสุขภาพเด็กฯ)
13.00 - 13.40 น. “ทำอยางไร หญิงไทยจึงจะเปนแมคุณภาพ”
 รศ.นพ.ชเนนทร  วนาภิรักษ (ม.เชียงใหม)
13.40 - 14.20 น. “ลูกคุณภาพ - บทบาทของพยาบาล”
 อ.ทิพยา  ถนัดชาง (ศิริราช)
14.20 - 15.00 น.  “สานพลังนมแมสูเด็กไทย 4.0”
 ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ  สวัสดิวร
 (เลขาธิการมูลนิธิศูนยนมแมแหงประเทศไทย)
15.00 - 15.05 น. ศ.เกียรติคุณ พญ.พรสวรรค  วสันต
 กลาวปดประชุม

(โปรดกรอกขอมูลตัวบรรจงและชัดเจน)

 โอนเขาบัญชีออมทรัพย ชื่อบัญชี “ประชุมวิชาการ Birth Defects 2562” 
 เลขที่ 016-455816-5 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศิริราช 
 แฟกซสำเนาใบสงเงินพรอม ใบลงทะเบียน มาที่แฟกซเลขที่ 02-419-8283  
 หรือสงมาที่ E-mail: birthdefectsthailand@gmail.com
ตองการใหออกใบเสร็จคาลงทะเบียนในนาม 
ระบุ ...............................................................................................................

การชำระเงิน

ชื่อ-นามสกุล ..........................................................................................................
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ .........................................................................................
 สูตินรีแพทย กุมารแพทย แพทยทั่วไป 
 พยาบาลสูติฯ พยาบาลกุมาร นักวิชาการ 
 อื่นๆ ................................................................................................................
โรงพยาบาล .......................................................................................................
หนวย / แผนก .......................................................................................................
ที่อยูที่ติดตอได .......................................................................................................
........................................................รหัสไปรษณีย ................................................
โทรศัพท ........................................e-mail ............................................................
รับประทานอาหาร
 อาหารไทย อาหารมุสลิม อาหารเจ

รายละเอียดการลงทะเบียน
 ถาสมัครสมาชิกสมาคมฯ พรอมกับการลงทะเบียนในการประชุมครั้งนี้ 
 สามารถลงทะเบียนในอัตราสมาชิกตลอดชีพไดทันที
 ผูลงทะเบียนหนางาน อาจไมไดรับความสะดวก กระเปาและเอกสาร
 ประกอบการประชุมอาจไมครบถวน
 ผูเขารวมการประชุมสามารถเบิกคาใชจายตางๆ ไดตามสิทธิ์
 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
 คาลงทะเบียนประชุมวิชาการประจำป วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2562

 กอน 16 ต.ค. 62 หลัง 16 ต.ค. 62 หนางาน
สมาชิก 2,000 2,300 2,500
ไมใชสมาชิก 2,300 2,500 3,000
           (ปดรับลงทะเบียน วันจันทรที่ 8 พฤศจิกายน 2562)
การสมัครสมาชิกสมาคมฯ
 อัตราคาสมาชิกตลอดชีพ 800 บาท
 กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในใบสมัครที่สงมาพรอมกับเอกสารนี้
ยกเลิกการลงทะเบียน
 ผูที่ยกเลิกลงทะเบียนจะตองสงหนังสือขอยกเลิกลงทะเบียนเปนลายลักษณ
อักษรมายังสมาคมฯ โดยจะไดรับคาลงทะเบียนคืนภายหลังเสร็จสิ้นงานประชุม
แลวในอัตราดังนี้
 ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 คืนรอยละ 50 ของคาลงทะเบียน
 หลังวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ไมคืนคาลงทะเบียน

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

 อภิปรายหมู : “ปองกันและฟนฟูความพิการแตกำเนิด”
 ประธาน : อ.พิกุล  ขำศรีบุศ (ศิริราช)
15.00 - 15.30 น. “การฟนฟูเด็กสมองพิการ”
 ผศ.พญ.ธีรดา  พลอยเพชร (ศิริราช)
15.30 - 16.00 น. “Preconception Care”
 รศ.นพ.ถวัลยวงค  รัตนสิริ (ม.ขอนแกน)


