
วันศุกร� ท่ี  12 มิถุนายน 2563

08.00-08.50 น. 
Breakfast symposium

Evolving type 1 & type 2 diabetes management with 
new generation basal insulin

Speaker: อ.จีรันดา อ.ธนินี
Moderator: อ.จีรันดา

 
สนับสนุนโดย บริษัท ซาโนฟ��-อเวนตีส (ประเทศไทย) จํากัด

10.20-10.45 น.
Managing adrenal insufficiency: A case-based approach

อ.ประไพ

10.45-11.10 น.
A clinical approach to gynecomastia

อ.เกวลี

10.05-10.20 น.
Break

วันพฤหัสบดีท่ี 11 มิถุนายน 2563

08.00-08.50 น. 
Breakfast symposium

New effective way to treat central diabetes insipidus
Speaker: อ.นวพร

Moderator: อ.ไพรัช

สนับสนุนโดย บริษัท เฟอร�ริ่ง ฟาร�มาซูติคัลส� จํากัด

11.35-12.35 น.
Pre-luncheon symposium

Individualized CPP management with GnRH analog:
A case-based approach

Speaker: อ.พัฒน�  อ.เปรมฤดี

สนับสนุนโดย บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จํากัด

12.45-13.45 น.
Luncheon symposium

Clinical use of insulin degludec in diabetes management
Speaker: อ.สุภาวดี   อ.เปรมฤดี

Moderator: อ.สุภาวดี

สนับสนุนโดย บริษัท โนโว นอร�ดิสค� ฟาร�มา (ประเทศไทย) จํากัด

13.55-14.15 น.
ประชุมใหญ�สามัญประจําป�สมาคมฯ

10.05-10.20 น.
Break

วันพุธท่ี 10 มิถุนายน 2563

07.00-08.00 น.
ลงทะเบียนและอาหารเช�า

12.00-13.00 น.
Pre-luncheon symposium

SGA: Short stature and endocrine consequences
Speaker:  อ.เปรมฤดี
Moderator: อ.พัฒน�

สนับสนุนโดย บริษัท เมอร�ค จํากัด

08.00-09.30 น.
มุทิตาจิต

ศาสตราจารย� นายแพทย�พัฒน� มหาโชคเลิศวัฒนา
พลตรีหญิง ผู�ช�วยศาสตราจารย�ขวัญใจ ธนกิจจารุ
รองศาสตราจารย� แพทย�หญิงสุภาวดี ลิขิตมาศกุล
ศาสตราจารย� แพทย�หญิงสมจิตร� จารุรัตนศิริกุล

09.30-09.50 น. 
High tea

10.00-10.15 น. 
Pediatric Endocrine Society: The future direction

ศาสตราจารย� นายแพทย�สุทธิพงศ� วัชรสินธุ

09.50-10.00 น. 
พิธีเป�ดการอบรมฯ 

10.15-11.30 น.
Short stature: Concerns, expectations and perceptions

11.30-12.00 น.
Genetic diagnosis of pediatric endocrine diseases

อ.ชนินทร�

13.10-14.10 น.
Luncheon symposium

Short stature: GH therapy and beyond 
Speaker: อ.เปรมฤดี
Moderator: อ.วิชิต

สนับสนุนโดย บริษัท โนโว นอร�ดิสค� ฟาร�มา (ประเทศไทย) จํากัด

14.10-15.25 น.
Pediatric thyroid problems

• Evaluation of short stature      อ.คมศักดิ์ 
• How to maximize adult height      อ.อวยพร
• Height enhancement in social media: Fact or fashion อ.เปรมฤดี

• Congenital hypothyroidism: An update    อ.กานต�
• Thyroid functions in preterm infants and sick children อ.อรสุดา
• Autoimmune thyroid diseases      อ.พรทิพา

08.50-10.05 น. 
Dealing with puberty and its disorders

• Evaluation of puberty   อ.พิริยา
• Normal pubertal variants  อ.กานต�สุดา
• Delayed puberty    อ.สมจิตร�

10.20-11.35 น.
Obesity: A childhood non-communicable disease (NCD)
• Childhood obesity: Current situation and   อ.จีรันดา
   its impact on metabolic health     
• How to manage insulin resistance    อ.ภัทร
• Youth-onset type 2 diabetes     อ.จิตติวัฒน�

14.15-15.30 น.
Simplify the complexity of disorders of

sex development (DSD)
• A simple approach of DSD       อ.วิชิต
• How to manage undescended testes and penile disorders อ.ไพรัช
• Turner syndrome: Management update      อ.มนัสวี

08.50-10.05 น. 
Bone health: An overlooked issue

• How to optimize bone health    อ.ไพรัลยา
• Vitamin D insufficiency/deficiency:  อ.นวพร 
   A common health problem    
• Glucocorticoid-induced osteoporosis  อ.วรลักษณ�

12.20-13.20 น.
Luncheon symposium

Diabetes technology update: Use of insulin pumps 
and glucose monitoring 

Speaker: อ.สุภาวดี  อ.ประไพ
  

สนับสนุนโดย บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส� (ประเทศไทย) จํากัด

14.35-15.00 น.
Transgender youth: An endocrine perspective

อ.พัฒน�

15.00-15.10 น.
พิธีป�ดและมอบรางวัล quiz และแบบประเมิน

13.20-14.35 น.
Overcoming bitter diabetes

• Diagnosis of diabetes: Not to be missed  อ.สุภาวดี
• DKA and diabetes management    อ.ช�อแก�ว
• Diabetes technology       อ.ธนินี

11.10-12.10 น.
Pre-luncheon symposium

Improving CPP management: the evidence and experience
on GnRH analog therapy

Speaker: อ.สมจิตร�
สนับสนุนโดย บริษัท อิปเซน ฟาร�มา (ประเทศไทย) จํากัด

สมาคมต�อมไร�ท�อเด็กและวัยรุ�นไทย

วันที่ 10-12 มิถุนายน 2563
ห�องประชุมมงคลนาวิน ตึก สก. ชั้น 10 รพ.จุฬาลงกรณ�

The 9th Pediatric Endocrine Update 2020 The 9th Pediatric Endocrine Update 2020 

“Pediatric Endocrinology: Simplify the Complexity”

CME
21.5 Credits

ลงทะเบียนออนไลน

กรุณาเตรียม Smart phone/Tablet มา เพื่อ 
download ไฟล� pdf เอกสารประกอบการอบรม
ในงานด�วย

สนับสนุนการจัดพิมพโดย

อัตราค�าลงทะเบียน

ลงทะเบียนทั้ง 3 วัน
ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
• สมาชิกสมาคมฯ / แพทยประจำบาน / 
แพทยประจำบานตอยอด / พยาบาล / นักศึกษา 3,000 บาท
• แพทยทั�วไป / ไมใชสมาชิกสมาคมฯ 4,000 บาท
หลังวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
• สมาชิกสมาคมฯ / แพทยประจำบาน / 
แพทยประจำบานตอยอด / พยาบาล / นักศึกษา 3,500 บาท
• แพทยทั�วไป / ไมใชสมาชิกสมาคมฯ 4,500 บาท

ลงทะเบียนรายวัน วันละ 1,500 บาท
ผูเขารับการอบรมสามารถเบิกคาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวของได
ตามระเบียบราชการ เมื่อไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาแลว

ค�าสมัครสมาชิกสมาคมฯ (ตลอดชีพ) 2,000 บาท

ลงทะเบียนออนไลน�ที่      

https://qrgo.page.link/vduAy หรือ สแกน QR code  
หลังลงทะเบียนออนไลน กรุณาสงหลักฐานการโอนเงิน 
(เพ่ือยืนยันอัตราคาลงทะเบียน) 
โดยวิธีใดวิธีหนึ�งดังน�้
• โทรสาร: 02-419-5676
• อีเมล: pedendo.meeting@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพ��มเติม ได�ที่

คุณจิรวรา เมรุรัตน
โทร 02-419-5676 
เวลา 08.30-16.30 น.


