
 วนัพุธที� 20 กรกฏาคม 2565 วนัพฤหัสบดีที� 21 กรกฏาคม 2565 วนัศุกรที์� 22 กรกฏาคม 2565

8.00 - 8.45 น. ลงทะเบยีน
ประธานชมรมกล่าวเป�ดงาน

9.00 - 9.45 น. ปาฐกถา นิตยา คชภักดี
Child development for all
รศ. พญ.นชิรา เรอืงดารกานนท์

A hospital school: Continuous learning
for hospitalized children
รศ. พญ.อดศิรส์ดุา เฟ�� องฟู

Industry symposium; Sanofi
Vaccine strategies for healthy
future
รศ. พญ.วารุณ ีพรรณพานชิ วานเดอพทิท์
รศ. พญ.อดศิรส์ดุา เฟ�� องฟู (ผูด้าํเนนิการอภิปราย)

9.45 - 10.30 น. Sustainable developmental goals in
Thai contexts
อ. พญ.นพวรรณ ศรวีงค์พานชิ

Children with sensory impairment:
What we can help?
ผศ. พญ. ม.ล.กัญญท์อง ทองใหญ่
รศ. พญ.สขุศร ีโชติกวณชิย ์สนุทรโยธนิ
รศ. พญ.สรุยีลั์กษณ ์สจุรติพงศ์ (ผูด้าํเนนิการ
อภิปราย)

Child rearing in the next normal
ผศ. พญ.รววิรรณ รุง่ไพรวลัย ์
ผศ. พญ.พฏั โรจนม์หามงคล

10.30 - 12.00 น. Commonly asked questions: Daily
routine problems
รศ. พญ.บานชื�น เบญจสวุรรณเทพ
รศ. พญ.ทิพวรรณ หรรษคณุาชยั
ผศ. พ.อ.หญงิวริงรอง อรญันาถ
ผศ. พญ.นงลักษณ ์บุญชูดวง (ผูด้าํเนนิการอภิปราย)

Commonly asked questions:
Neurodevelopmental disorders
ผศ. พ.อ.หญงิชาครยิา ธรีเนตร
ผศ. พญ.ณฐัพร ทัศนกิจพาณชิย์
รศ. พญ.อิสราภา ชื�นสวุรรณ
ศ. นพ.วรีะศักดิ� ชลไชยะ (ผูดํ้าเนนิการอภิปราย)

Long Covid: Impact on
developmental and behavioral
outcomes
รศ. พญ.จรยิา จุฑาภิสทิธิ�
อ. พญ.นฤภร ลิขติวรีะวงศ์
พญ.สนิด ีตันศิริ
อ. นพ.กิตติพงศ์ มาศเกษม (ผูด้าํเนนิการอภิปราย)

12.00 - 13.00 น. LUNCH LUNCH LUNCH

13.00 - 13.45 น. Industry symposium; Mead Johnson
Impact of early life nutrition on
children’s IQ and EQ
ผศ. นพ.เทอดพงศ์ ทองศรรีาช

Online learning: Implementing lessons
from the COVID-19 era
อ. พญ.จุฑามาส วรโชติกําจร
อ. พญ.พร ไตรรตันว์รกลุ

 

13.45 - 14.30 น. Workshop: Assessment of children
with learning problems
ผศ. นพ.เทอดพงศ์ ทองศรรีาช
รศ. พญ.อิสราภา ชื�นสวุรรณ
ผศ. พญ.รมร แยม้ประทมุ

14.30 - 15.15 น.

ชาํระค่าลงทะเบยีนประชุมและการจองหอ้งพกัโดยโอนเขา้

จองที�พกัโรงแรงแชงกรล่ีา เชยีงใหม ่

สแกน QR code 

ขั�นตอนการลงทะเบยีน

                   บญัชธีนาคารไทยพาณชิย ์สาขา โรงพยาบาลราชวถีิ 

                   เลขที�บญัช:ี 051-264058-2 

                   ชื�อบญัช ี“ประชุมวชิาการชมรมพฒันาการและพฤติกรรมเดก็ แหง่ประเทศไทย”

         ราคา 3,000 บาท/หอ้ง/คืน รวมอาหารเชา้

        เพื�อลงทะเบยีน จองหอ้งพกั และแจง้ชาํระเงินค่าลงทะเบยีน

*หมายเหต ุอาหารวา่งเชา้/บา่ย แจกในห้องประชุม
*วนัพุธที� 20 กรกฏาคม 2565 เวลา 18.30-21.30 น. งานมุฑิตาจติอาจารย ์ธมีล้านนา

ชมรมพฒันาการและพฤติกรรมเด็กแหง่ประเทศไทย

ขอเชญิกมุารแพทย ์แพทยเ์วชปฏิบติัทั�วไป พยาบาล และ ผูส้นใจเขา้รว่ม

Updated practical points in  developmental and behavioral pediatrics

ประชุมวชิาการประจาํป� 2565 ครั�งที� 13

วนัที� 20-22 กรกฏาคม 2565  ณ ห้องลานนาบอลรูม 2,3 โรงแรมแชงกรลีา เชยีงใหม่
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QR code สาํหรบั Download เอกสารการประชุม
สทิธิ�ในการเขา้ถึง VDO Rerun งานประชุมเป�นระยะ
เวลา 1 เดอืน
ผูเ้ขา้อบรมสามารถเบกิค่าใชจ้า่ยต่างๆที�เกี�ยวขอ้งได้
ตามระเบยีบของราชการเมื�อไดร้บัอนมุติัจากผู้
บงัคับบญัชา
สาํหรบั Onsite จะรวมอาหารกลางวนั 3 มื�อ อาหาร
วา่ง 2 มื�อ/วนั

สทิธิ�ของผูเ้ขา้ประชุม

QR Code สาํหรบัรายละเอียดการประชุม 

ตารางการประชุม และ จดหมายเชญิประชุม

Onsite  5,000 บาท

Online 4,000 บาท

อัตราค่าลงทะเบยีน

            ตั�งแต่วนัที� 1 ก.ค. 2565 ราคา5,500 บาท

สอบถามเพิ�มเติม:

คณุ สกัุลยา แสนขนั
โทรศัพท์มอืถือ: 093-8081279

Line ID: thaidbpsociety

Psychological problems in children
with neurodevelopmental disorders
อ. พญ.รตัโนทัย พลับรูก้าร
ผศ. นพ.ชาญยุทธ ์ศุภคณุภิญโญ
ผศ. นพ.อัศวนิ นาคพงศ์พนัธุ์
อ. พญ.สจิา ลีลาทนาพร (ผูด้าํเนนิการอภิปราย)

Meet the expert: Effective
communication in challenging
situations
ศ. พญ.อรวรรณ เลาหเ์รณู
ผศ. พญ.นยันา ณศีะนนัท์
อ. พญ.กอบรตัน ์จริพฒันกลุ
พญ.เสาวภา พรจนิดารกัษ์
รศ. นพ.พงษ์ศักดิ� นอ้ยพยคัฆ ์(ผูด้าํเนนิการ
อภิปราย)


