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สมาคมต�อมไร�ท�อเด็กและวัยรุ�นไทย
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Credits

ขอเชิญเข�าร�วมอบรมว�ชาการระยะสั้น

ลงทะเบียนออนไลน
https://qrgo.page.l ink/N7h5b

 เพื่อทบทวนความรูในแนวกวางที่ทันสมัยและไดมาตรฐานของ
 วิชาตอมไรทอเด็กและวัยรุนแกกุมารแพทยตอมไรทอ กุมารแพทย 
 ตลอดจนแพทยทั�วไป และบุคลากรทางการแพทย เพื่อนำไปใชใน
 การดูแลรักษาผูปวยตอมไรทอเด็กอยางถูกตองเหมาะสม

วัตถุประสงคการอบรม

หลังลงทะเบียน กรุณาสงหลักฐานการโอนเงิน 
(เพื่อยืนยันอัตราคาลงทะเบียน) โดยวิธีใดวิธี
หนึ�งดังน�้
• โทรสาร: 02-419-5676
• อีเมล: pedendo.meeting@gmail.com

https://qrgo.page.
l ink/N7h5b

ลงทะเบียนออนไลนที่

 • เขารวมอบรม 3 วัน
 • ดาวนโหลดเอกสารประกอบการอบรม
 • ของที่ระลึกจากสมาคมฯ
 • อาหารเชา อาหารกลางวัน และอาหารวางตลอด 3 วัน
     (สำหรับผูลงทะเบียน onsite)
 สอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมไดที่ 
   คุณจิรวรา เมรุรัตน โทร 02-419-5676 เวลา 08.30-16.30 น.

สิทธิของผูลงทะเบียน

ลงทะเบียนรายวัน   
วันละ 1,500 บาท (รับเฉพาะ onsite เทาน้ัน)
ผูเขารบัการอบรมสามารถเบิกคาใชจายตางๆ ท่ีเกีย่วของไดตามระเบยีบ
ราชการ เมื่อไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาแลว
คาสมัครสมาชิกสมาคมฯ (ตลอดชีพ) 2,000 บาท

ผูเขาอบรม
Onsite 3 วัน Online 3 วัน

สมาชิกสมาคมฯ / แพทยประจําบาน / 
แพทยประจําบานตอยอด / พยาบาล / 
นักศึกษาแพทย/พยาบาล

แพทยท่ัวไป / ไมใชสมาชิกสมาคมฯ

ภายใน
1 พ.ค. 64

หลัง
1 พ.ค. 64

ภายใน
1 พ.ค. 64

หลัง
1 พ.ค. 64

3,000

4,000

3,500

4,500

2,500

3,500

3,000

4,000

ลงทะเบียนทั้ง 3 วัน

อัตราคาลงทะเบียน

กรุณาเตรียม Smart phone/Tablet 
เพ่ือ download ไฟล pdf เอกสารประกอบการอบรม

Onsite (จํากัด 160 ท�าน)
และ online meeting

ทบทวน
ความรู�ทุกต�อม

ใน 3 วัน
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08.30-09.15 น. 
Breakfast symposium

Diabetes mHealth technology
Speaker: อ.ธนินี

สนับสนุนโดย บร�ษัท โรช ไดแอกโนสติกส� (ประเทศไทย) จํากัด

09.15-09.55 น.
Endocrine testing

อ.กานต�

09.15-09.55 น.
Spot diagnosis in pediatric endocrinology

อ.เปรมฤดี อ.สมบูรณ�

09.55-10.35 น.
Hypo- and hypercalcemia 

อ.ว�ชิต

10.55-11.35 น. 
Obesity and type 2 diabetes 

อ.ภัทร

11.35-12.20 น.
Pre-luncheon symposium

Novel insulins: Expanding options in diabetes management
Speaker: อ.ทิพาพร     Moderator: อ.สุภาวดี

สนับสนุนโดย บร�ษัท โนโว นอร�ดิสค� ฟาร�มา (ประเทศไทย) จํากัด 

13.00-13.45 น.
Luncheon symposium

Overcoming the challenges of glycemic control
in children and adolescents with diabetes:

New perspectives on the role of basal insulin
Speaker: อ.จ�รันดา อ.นวพร     Moderator: อ.จ�รันดา

สนับสนุนโดย บร�ษัท ซาโนฟ��-อเวนตีส (ประเทศไทย) จํากัด

14.00-14.40 น.
Adrenal insufficiency

อ.พรทิพา

14.40-15.20 น.
DSD
อ.ธนินี

15.20-15.30 น.
พ�ธีป�ดและมอบรางวัล

08.30-09.15 น.
Breakfast symposium

Growth hormone therapy: Updated practical points
Speaker: อ.เปรมฤดี อ.ว�ชิต

สนับสนุนโดย บร�ษัท เมอร�ค จํากัด

09.55-10.35 น.
Hypoglycemia

อ.คมศักดิ์

10.55-11.35 น.
Hyperthyroidism

อ.ไพรัลยา

11.35-12.20 น. 
Pre-luncheon symposium

Glucagon-like peptide 1 receptor agonist
treatment for children with type 2 diabetes

Speaker: อ.เปรมฤดี อ.ว�ชิต
สนับสนุนโดย บร�ษัท โนโว นอร�ดิสค� ฟาร�มา (ประเทศไทย) จํากัด  

13.45-14.15 น.
ประชุมใหญ�สามัญประจําป�สมาคมฯ

14.15-14.55 น.
DKA

อ.จ�รันดา

14.55-15.35 น.
DI and SIADH

อ.นวพร

10.35-10.55 น.
Break

08.20-08.30  น. พ�ธีเป�ด

08.30-09.15 น.
Breakfast symposium

Central precocious puberty: Diagnosis and
treatment update 2021
Speaker: อ.พัฒน� อ.เปรมฤดี

สนับสนุนโดย บร�ษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จํากัด

09.15-09.55 น.
Hypothyroidism

อ.ช�อแก�ว

10.55-11.35 น.
Cushing syndrome

อ.วรลักษณ�

14.00-14.40 น.
Type 1 diabetes

อ.ประไพ

14.40-15.20 น.
Abnormal uterine bleeding

อ.มนัสว�

09.55-10.35 น.
Rickets
อ.อรสุดา 

11.35-12.20 น.
Pre-luncheon symposium

Management of central precocious puberty 
in real world: Challenging clinical cases

Speaker: อ.จ�รันดา อ.ประไพ
สนับสนุนโดย บร�ษัท อิปเซน ฟาร�มา (ประเทศไทย) จํากัด

10.35-10.55 น.
Break 

10.35-10.55 น.
Break

13.45-14.00 น.
Break 

12.20-13.00 น. 
Lunch

12.20-13.00 น. 
Lunch

13.00-13.45 น. 
Luncheon symposium

Central precocious puberty: Why, when and
how to treat

Speaker: อ.นวพร    Moderator: อ.ไพรัช
สนับสนุนโดย บร�ษัท เฟอร�ร��ง ฟาร�มาซูติคัลส� จํากัด 

13.00-13.45 น.
Luncheon symposium

Practical management of central diabetes insipidus 
with oral desmopressin

Speaker: อ.เปรมฤดี
สนับสนุนโดย บร�ษัท เฟอร�ร��ง ฟาร�มาซูติคัลส� จํากัด 

12.20-13.00 น.
Lunch

13.45-14.00 น.
Break

ศาสตราจารย แพทยหญิงเปรมฤดี ภูมิถาวร
ประธานฝายวิชาการและสารสนเทศ

ศาสตราจารย นายแพทยพัฒน มหาโชคเลิศวัฒนา
นายกสมาคมฯ

    การอบรมวิชาการระยะสั้น Pediatric Endocrine Review 
ของสมาคมตอมไรทอเด็กและวัยรุนไทย มีวัตถุประสงคเพื่อ
เปนการทบทวนความรูในแนวกวางของวิชาตอมไรทอเด็ก
และวัยรุน จึงเหมาะสำหรับการฟนฟูและเพิ�มพูนความรูทาง
ตอมไรทอเด็กแกกุมารแพทยตอมไรทอ กุมารแพทย แพทย
ประจำบาน แพทยประจำบานตอยอด ตลอดจนแพทยทั�วไป 
การอบรมฯ น�้ครอบคลุมเน�้อหาครบทุกตอมและนำเสนอโดย
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิของสมาคมฯ จากสถาบันตางๆ ทั�ว
ประเทศ และดวยสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 
สมาคมฯ จึงจัดการอบรมแบบ hybrid โดยมีทั้งแบบ onsite 
และ online สำหรับผูเขารับการอบรมแบบ onsite สมาคมฯ 
ไดจัดเตรียมอาหารเชา อาหารกลางวัน และอาหารวางสำหรับ
ผูเขารับการอบรมทุกทานดวย และผูเขารับการอบรมสามารถ
ดาวนโหลดเอกสารประกอบการอบรมไดทุกหัวขอ นอกจากน� ้
ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ ทุกทานเขารวมประชุมใหญสามัญ
ประจำป ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 13.45-
14.15 น. โดยพรอมเพรียงกัน
    ทายน�้ สมาคมฯ มีความมุงมั�นในการพัฒนาการจัดอบรม
วิชาการอยางตอเน��องเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเขารับ
การอบรมในการดูแลผูปวยเด็กตอมไรทอที่ดีและไดมาตรฐาน 
สมาคมฯ จึงหวังเปนอยางยิ�งวาจะไดพบกับทุกทานในการ
อบรมระยะสั้น “The 6th Pediatric Endocrine Review 2021” 
ครั้งน�้
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