ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย

CME

ขอเชิญกุมารแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป พยาบาล และ ผู้สนใจเข้าร่วม
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CREDITS

Updated practical points in developmental and behavioral pediatrics
วันที่ 20-22 กรกฏาคม 2565 ณ ห้องลานนาบอลรูม 2,3 โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่
วันพุธที่ 20 กรกฏาคม 2565
8.00 - 8.45 น.

ลงทะเบียน
ประธานชมรมกล่าวเปิดงาน

9.00 - 9.45 น.

ปาฐกถา นิตยา คชภักดี
Child development for all

วันศุกร์ที่ 22 กรกฏาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฏาคม 2565

A hospital school: Continuous learning Industry symposium; Sanofi
Vaccine strategies for healthy
for hospitalized children
รศ. พญ.อดิศร์สุดา เฟื่ องฟู
future

รศ. พญ.นิชรา เรืองดารกานนท์

รศ. พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์
รศ. พญ.อดิศร์สุดา เฟื่ องฟู (ผู้ดำเนินการอภิปราย)

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

ผศ. พญ. ม.ล.กัญญ์ทอง ทองใหญ่
รศ. พญ.สุขศรี โชติกวณิชย์ สุนทรโยธิน
รศ. พญ.สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์ (ผู้ดำเนินการ
อภิปราย)

10.30 - 12.00 น. Commonly asked questions: Daily
routine problems
รศ. พญ.บานชื่น เบญจสุวรรณเทพ
รศ. พญ.ทิพวรรณ หรรษคุณาชัย
ผศ. พ.อ.หญิงวิรงรอง อรัญนาถ
ผศ. พญ.นงลักษณ์ บุญชูดวง (ผู้ดำเนินการอภิปราย)

12.00 - 13.00 น.

Children with sensory impairment:
What we can help?

Commonly asked questions:
Neurodevelopmental disorders
ผศ. พ.อ.หญิงชาคริยา ธีรเนตร
ผศ. พญ.ณัฐพร ทัศนกิจพาณิชย์
รศ. พญ.อิสราภา ชื่นสุวรรณ
ศ. นพ.วีระศักดิ์ ชลไชยะ (ผู้ดำเนินการอภิปราย)

LUNCH

Child rearing in the next normal
ผศ. พญ.รวิวรรณ รุ่งไพรวัลย์
ผศ. พญ.พัฏ โรจน์มหามงคล

Long Covid: Impact on
developmental and behavioral
outcomes
รศ. พญ.จริยา จุฑาภิสิทธิ์
อ. พญ.นฤภร ลิขิตวีระวงศ์
พญ.สินดี ตันศิริ
อ. นพ.กิตติพงศ์ มาศเกษม (ผู้ดำเนินการอภิปราย)

LUNCH

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

13.45 - 14.30 น. Workshop: Assessment of children
with learning problems
ผศ. นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช
รศ. พญ.อิสราภา ชื่นสุวรรณ
ผศ. พญ.รมร แย้มประทุม

LUNCH

Online learning: Implementing lessons Meet the expert: Effective
from the COVID-19 era
communication in challenging
อ. พญ.จุฑามาส วรโชติกำจร
situations
อ. พญ.พร ไตรรัตน์วรกุล

Psychological problems in children
with neurodevelopmental disorders
อ. พญ.รัตโนทัย พลับรู้การ
ผศ. นพ.ชาญยุทธ์ ศุภคุณภิญโญ
ผศ. นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์
อ. พญ.สิจา ลีลาทนาพร (ผู้ดำเนินการอภิปราย)

14.30 - 15.15 น.

ศ. พญ.อรวรรณ เลาห์เรณู
ผศ. พญ.นัยนา ณีศะนันท์
อ. พญ.กอบรัตน์ จิรพัฒนกุล
พญ.เสาวภา พรจินดารักษ์
รศ. นพ.พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ (ผู้ดำเนินการ
อภิปราย)

*หมายเหตุ อาหารว่างเช้า/บ่าย แจกในห้องประชุม
*วันพุธที่ 20 กรกฏาคม 2565 เวลา 18.30-21.30 น. งานมุฑิตาจิตอาจารย์ ธีมล้านนา

สิทธิ์ของผู้เข้าประชุม

QR code สำหรับ Download เอกสารการประชุม
สิทธิ์ในการเข้าถึง VDO Rerun งานประชุมเป็นระยะ
เวลา 1 เดือน

ผู้เข้าอบรมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องได้
ตามระเบียบของราชการเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้
บังคับบัญชา
สำหรับ
จะรวมอาหารกลางวัน มื้อ อาหาร
ว่าง มื้อ วัน

Onsite
2 /

3

ขั้นตอนการลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน

Onsite 5,000
1 . . 2565 ราคา5,500 บาท
” Online 4,000

ชำระค่าลงทะเบียนประชุมและการจองห้องพักโดยโอนเข้า
บาท
บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา โรงพยาบาลราชวิถี
ตั้งแต่วันที่ ก ค
เลขที่บัญชี
บาท
ชื่อบัญชี ประชุมวิชาการชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก แห่งประเทศไทย
จองที่พักโรงแรงแชงกรีล่า เชียงใหม่
สอบถามเพิ่มเติม
ราคา
บาท ห้อง คืน รวมอาหารเช้า
คุณ สุกัลยา แสนขัน
สแกน
โทรศัพท์มือถือ
เพื่อลงทะเบียน จองห้องพัก และแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียน

“

: 051-264058-2

3,000 / /
QR code

:
: 093-8081279
Line ID: thaidbpsociety

QR Code สำหรับรายละเอียดการประชุม

ตารางการประชุม และ จดหมายเชิญประชุม

