
 
 

  
 
 
 

ก ำหนดกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ คร้ังท่ี 6 ประจ ำปี 2563 
“Childhood trauma in disruptive world: Early intervention, the sooner the better” 

ควำมเจ็บปวดของเด็กในโลกผันผวน (รูปแบบออนไลน์ ผ่ำน Application ZOOM Cloud Meetings) 
วันที่ 25 – 27 พฤษภำคม 2563 

สถำบันแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำเด็กและครอบครัว มหำวิทยำลัยมหิดล 
 

วันที่ 1 (วันจันทร์ที่ 25 พฤษภำคม 2563) 

เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 

09.00-09.30 น. 
 

บรรยายพิเศษ หัวข้อ “เกินกว่าเจบ็ปวด COVID-19 
Disruption : New normal The next step” 

ผศ.ดร.วสุนันท์  ชุ่มเช้ือ 
อ.ดร.ศรลั ขุนวิทยา 

09.40-10.00 น. พิธีเปิด และบรรยายอนาคตอดุมศกึษาไทยในวิกฤตโลก
ผันผวน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  

10.10-10.20 น. วิดีทัศน์แนะน า "ปาฐกถานิตยา คชภักดี ครั้งท่ี 2" เปิดวิดีทัศน์ 

10.30-11.15 น. ปาฐกถานิตยา คชภักดี ครั้งท่ี 2 
หัวข้อ “ความเจ็บปวดของเด็กในโลกผันผวนกับ
ผลกระทบทางสังคม” 

ศ.นพ.ประเวศ วะสี  

11.25-12.10 น. ปาฐกถานิตยา คชภักดี ครั้งท่ี 2  
หัวข้อ “ประสาทวิทยาศาสตร์ของเด็กท่ีไดร้ับ
ประสบการณ์เลวร้ายในชีวิต” 

รศ.ดร.นัยพินิจ คชภักด ี

พัก 

13.00-13.10 น. ทศวรรษแห่งการดูแลเด็กเจ็บปวดทางใจ รศ.นพ.อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ ์

13.10-13.40 น. แตกต่างอย่างเท่าเทียม, ประสบการณ์ศูนย์พัฒนาเด็ก
ปฐมวัย มหาวิทยาลัยมหดิล 

นางบุษยรัต ซื่อดี  
ครูใหญ่ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 
มหาวิทยาลยัมหิดล  

13.50-14.20 น. การฟื้นฟูเด็กเจ็บปวดทางใจ, ประสบการณ์บ้าน
ทานตะวันและโรงเรียนหมูบ่้านเดก็  

นางรัชนี ธงไชย (แม่แอ๊ว)  
มูลนิธิเด็ก (บ้านทานตะวันและ
หมู่บ้านเด็ก)  

14.30-15.10 น. เข้าใจบาดแผลทางใจของตนเองในอดีต เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ในการท างาน 

ผศ.พญ.พลิศรา ธรรมโชต ิ

15.20-15.50 น. ปฎิรูประบบบริการสังคมไทย ฟื้นฟูภาวะเจ็บปวดทางใจ ผศ.ดร.วสันต์ เหลืองประภสัร ์
คณะผู้วิจัยจากส านักงานศูนย์วิจยั
และให้ค าปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์



 
 

เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 

15.50-16.00 น. ผู้ฟังซักถามร่วมอภิปราย รศ.นพ.อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ ์ 

 
วันที่ 2 (วันอังคำรที่ 26 พฤษภำคม 2563) 

เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 

09.00-09.50 น. รุนแรงข้ามรุ่น 
(Childhood disrupted and domestic violence) 

 ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มสุิกพันธ ์
 

10.00-10.50 น. เตรียมพร้อมโรงพยาบาล โรงเรียนและศูนยเ์ด็กเล็กเพื่อ
รับเด็กที่เจบ็ปวดทางใจ  
(Trauma informed for school and daycare) 
 

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลติผลการพิมพ์ 
ผู้อ านวยการ  
นางบุษยรัต ซื่อดี ครูใหญ่  
นางปาริชาติ สังข์นาค  
ครูฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร  
นางสาวมชัฉา ท าคล่อง 
คุณครูโครงการสมานใจปฐมวัย
สาธิต  
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย  
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเดก็
และครอบครัว  

11.00-11.50 น. เทคนิคการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวก้าวผ่านความ
เจ็บปวดและเดินหน้าต่อไปหลังหย่าร้าง  
 

ผศ.ดร.สาวติรี  ทยานศิลป์  
นางฐาณิชชา ลิ้มพานิช ผู้จัดการ
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว  
นายศุภฤทธ์ิ  ทวีเกียรติ   
ตัวแทนพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว 

พัก 

13.00-13.50 น. บาดเจ็บใจและกายในวัยเด็กนั้น...บาดลึกถึงสมองและ
ทักษะเรียนรู้ : การเยยีวยาผ่านการเล่น 
(Impact of childhood trauma on the brain : The 
way for healing through play) 

อ.ดร.นุชนาฏ รักษ ี
อ.ดร.กันนิกา  เพิ่มพูนพัฒนา 
น.ส.อาภาสิริ ชุติกลุ (ครูอุ้ม)  

14.00-14.50 น. การละเล่นไทย: เครื่องมือเชื่อมโลกจินตนาการ กับโลกท่ี
เป็นจริง ในเด็กท่ีประสบเหตุวิกฤต ิ

ผศ.ดร.บัญญัติ ยงย่วน 
น.ส.ณัฐวดี ปิตตาทะโน                   
น.ส.นันทนัช สงศิร ิ

15.00-15.50 น. THAI Model โปรแกรมส่งเสริมเดก็พัฒนาการล่าช้า เด็ก
พิเศษท่ีบ้าน ในบริบทสังคมไทย  

ผศ.พญ.แก้วตา นพมณีจ ารสัเลศิ  
กุมารแพทย์พัฒนาการเด็ก  
นางสาวพัชรินทร์ แดงด ี 
นักกิจกรรมบ าบัด โรงพยาบาล
เพชรบูรณ ์

 



 
 

วันที่ 3 (วันพุธที่ 27 พฤษภำคม 2563)  

เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 

09.00-09.50 น. เด็กและครอบครัวในโลกผันผวนดว้ยภัยโควดิ 
- เปลี่ยนวัยรุ่นใหเ้ป็นจิตอาสายามภัยพิบัต ิ(โควิด) 
- ครอบครัวเครยีดจดั   
- สอนเด็กเล็กอย่างไร ใหรู้้จักกับภยัพิบัติ (โควิด) 
- โรงเรียน และศูนย์เด็กเล็ก ในยุค New normal 

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลติผลการพิมพ ์
ผศ.ดร.วสุนันท์  ชุ่มเช้ือ 
อ.ธนวัฒน์  ธรรมโชต ิ
 

 

 

 

10.00-10.50 น. ความเจ็บปวดของเด็กในโลกไซเบอร์ (Children's 
trauma in cyber world) 

อ.ธาม เชื้อสถาปนศิร ิ

11.00-12.00 น. ปรับและเปลีย่นแผลใจด้วยพลังบวก 
Prevent & heal childhood trauma with positive 

อ.ดร.ชฎารัตน ์ เฮงษฎีกลุ 

พัก 

13.00-13.50 น. เพิ่มตัวตน ลดการบาดเจบ็ทางจิตใจ:  บนพ้ืนฐาน
จิตวิทยาการเลี้ยงดเูชิงบวก  (More self, Less trauma: 
Based on positive psychology of child rearing) 

ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร 
อ.ดร.พัชรินทร์ เสร ี
นายสิทธิโชค โล่ภิญโญสิร ิ

14.00-14.50 น. สติเพื่อการเยียวยา  
(Mindfulness for healing) 
 

ดร.ธีรตา ข านอง 
อ.ดร.นนทสรวง กลีบผึ้ง   
ผศ.ดร.วสุนันท์  ชุ่มเช้ือ  
อ.ดร.ศรลั ขุนวิทยา 
นางอรพินท์ เลิศอวัสดาตระกูล 

15.00-16.00 น. การสร้างนวัตกรรมและวัฒนธรรมความรับผิดชอบต่อ
เด็กและครอบครัวขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน 

อ.ดร.อธิวัฒน ์ เจี่ยวิวรรธน์กุล  
นายจรูญ ศริิสรณ์ (คณุไผ่)  

16.10-16.20 น. พิธีปิด และถ่ายภาพร่วมกัน รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลติผลการพิมพ ์

  
หมายเหต:ุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


