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“Highlights in Pediatric Endocrinology”

วันพ�ธท่ี 15 มิถุนายน 2565

07.00-08.00 น.
ลงทะเบียนและอาหารเช�า

11.25-12.10 น.
Pre-luncheon symposium

New insights in X-linked hypophosphatemic rickets
Speaker: TBC

Moderator: อ.ไพรัลยา
สนับสนุนโดย Kyowa Kirin (Thailand) Co., Ltd.

08.00-09.20 น.
มุทิตาจ�ตในวาระเกษียณอายุราชการ
ศาสตราจารย� นายแพทย�สุทธิพงศ� วัชรสินธุ

รองศาสตราจารย� นายแพทย�จ�ตติวัฒน� สุประสงค�สิน

09.40-10.25 น.
Breakfast symposium 

Clinical implications of GLP-1 receptor agonist in adolescents 
with type 2 diabetes

Speaker: อ.พัฒน� อ.จ�รันดา 
Moderator: อ.พัฒน�

สนับสนุนโดย Novo Nordisk Pharma (Thailand) Ltd.

09.35-09.40 น.
พ�ธีเป�ดการอบรมฯ 

12.10-12.50 น.
Lunch

12.50-13.35 น.
Luncheon symposium

Growth hormone therapy: Effects on height and beyond 
Speaker: อ.เปรมฤดี อ.ว�ชิต

Moderator: อ.เปรมฤดี
สนับสนุนโดย Merck Ltd.

13.55-14.30 น.
Thyroid functions of preterm infants 

อ.มนัสว�

10.25-11.25 น.
Comprehensive care for type 1 diabetes

• DKA: Pitfalls not to be missed   อ.พัฒน�
• Updated management    อ.ประไพ

14.30-15.30 น.
Caring for transgender youth

• Hormonal treatment  อ.ธนินี
• Surgical treatment  อ.พ�นพ�ศมัย

13.35-13.55 น.
Break

09.20-09.35 น. 
High tea

วันพฤหัสบดีท่ี 16 มิถุนายน 2565
08.00-08.45 น. 

Breakfast symposium
Case conversation in management of pediatric central 

diabetes insipidus
Speaker: อ.จ�รันดา อ.ว�ชิต

Moderator: อ.จ�รันดา
สนับสนุนโดย Ferring Pharmaceuticals Co., Ltd.

10.50-11.25 น.
Endocrine disrupting chemicals: What pediatricians

should know? 
อ.ว�ชิต

13.35-14.05 น.
ประชุมใหญ�สามัญประจําป�สมาคมฯ 

08.45-09.20 น. 
Deciphering abnormal growth

อ.นวพร

09.20-09.55 น.
Critical illness-related corticosteroid insufficiency

อ.กานต�

09.55-10.30 น.
Peripheral precocious puberty: A not uncommon problem

อ.เปรมฤดี

12.50-13.35 น.
Luncheon symposium

Improving diabetes management for type 1 diabetes through proper 
insulin injection technique and new innovative pen needle devices

Speaker: อ.ธนินี
สนับสนุนโดย Becton Dickinson (Thailand)

15.40-16.20 น.
Pre-dinner symposium

Central precocious puberty: what, when, why, how?
Speaker: อ.เกวลี อ.สมจ�ตร�

สนับสนุนโดย Takeda (Thailand), Ltd.

11.25-12.10 น. 
Pre-luncheon symposium

Curiosity in central precocious puberty management
Speaker: อ.พัฒน�

Moderator: อ.กานต�
สนับสนุนโดย Ipsen Pharma Singapore Pte. Ltd.

14.05-14.40 น.
Hyperinsulinemic hypoglycemia: A lot more common

than you think 
อ.จ�รันดา

14.40-15.40 น.
Dealing with childhood obesity

• Long-term adverse metabolic outcomes   อ.สมจ�ตร� 
• Management of prediabetes              อ.ภัทร

10.30-10.50 น.
Break

12.10-12.50 น.
Lunch

วันศุกร� ท่ี  17 มิถุนายน 2565

13.50-14.25 น.
Management of delayed puberty 

อ.ทันสิษฐ�

08.00-08.45 น. 
Breakfast symposium

Start today for better tomorrow: Role of GnRH agonist in 
management of central precocious puberty

Speaker: อ.นวพร
Moderator: อ.ไพรัช

สนับสนุนโดย Ferring Pharmaceuticals Co., Ltd.

08.45-09.20 น. 
Endocrine problems of children born SGA

อ.อรสุดา

15.25-15.30 น.
พ�ธีป�ดและมอบรางวัล

11.25-12.10 น. 
Pre-luncheon symposium

Time in range and its clinical implication in pediatric diabetes care
Speaker: อ.จ�รันดา อ.ประไพ

Moderator: อ.จ�รันดา
สนับสนุนโดย Sanofi-Aventis (Thailand) Ltd.

14.25-15.25 น.
Disorders of sex development: What you need to know?

• Congenital adrenal hyperplasia   อ.วรลักษณ�
• Non-congenital adrenal hyperplasia   อ.สุพ�ชชา

09.20-09.55 น.
Hyponatremia: An endocrine perspective

อ.พรทิพา

09.55-10.30 น.
Acquired hypothyroidism

อ.กานต�สุดา

12.50-13.35 น.
Luncheon symposium

Optimizing patient management and adherence for children
receiving growth hormone

Speaker: อ.ไพรัลยา อ.กานต�
Moderator: อ.ไพรัลยา

สนับสนุนโดย Novo Nordisk Pharma (Thailand) Ltd.

10.30-10.50 น.
Break

12.10-12.50 น.
Lunch

13.35-13.50 น.
Break

10.50-11.25 น.
Nutritional rickets

อ.ไพรัลยา
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