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The 10 Pediatric Endocrine Update 2022
th

“Highlights in Pediatric Endocrinology”

วันที่ 15-17 มิถุนายน 2565

หองประชุม 910 ABC ชั้น 9 อาคารเร�ยนและปฏิบัติการรวมดานการแพทยและโรงเร�ยนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
วั น พ� ธ ที่ 15 มิ ถุ น ายน 2565

วั น พฤหั ส บดี ที่ 16 มิ ถุ น ายน 2565

วั น ศุ ก ร ที่ 17 มิ ถุ น ายน 2565

07.00-08.00 น.

08.00-08.45 น.
Case conversation in management of pediatric central
diabetes insipidus

08.00-08.45 น.
Start today for better tomorrow: Role of GnRH agonist in
management of central precocious puberty

08.45-09.20 น.

Endocrine problems of children born SGA

ลงทะเบียนและอาหารเชา
08.00-09.20 น.

ศาสตราจารย นายแพทยสุทธิพงศ วัชรสินธุ
รองศาสตราจารย นายแพทยจ�ตติวัฒน สุประสงคสิน

Acquired hypothyroidism

Peripheral precocious puberty: A not uncommon problem

อ.กานตสุดา

อ.เปรมฤดี

10.30-10.50 น.
Break
10.50-11.25 น.

10.30-10.50 น.
Break
10.50-11.25 น.

Nutritional rickets

Endocrine disrupting chemicals: What pediatricians
should know?

10.25-11.25 น.

อ.ว�ชิต

Comprehensive care for type 1 diabetes

11.25-12.10 น.

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

Pre-luncheon symposium
Curiosity in central precocious puberty management

อ.ไพรัลยา

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.

Speaker: อ.พัฒน
Moderator: อ.กานต
สนับสนุนโดย Ipsen Pharma Singapore Pte. Ltd.

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.
12.10-12.50 น.

Lunch

12.50-13.35 น.

12.10-12.50 น.
Lunch

12.10-12.50 น.
Lunch

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

Luncheon symposium
Optimizing patient management and adherence for children
receiving growth hormone

Speaker: อ.ธนินี
สนับสนุนโดย Becton Dickinson (Thailand)

Speaker: อ.ไพรัลยา อ.กานต
Moderator: อ.ไพรัลยา
สนับสนุนโดย Novo Nordisk Pharma (Thailand) Ltd.

13.35-14.05 น.

13.35-13.50 น.
Break

Luncheon symposium
Growth hormone therapy: Effects on height and beyond
Speaker: อ.เปรมฤดี อ.ว�ชิต
Moderator: อ.เปรมฤดี
สนับสนุนโดย Merck Ltd.
13.35-13.55 น.
Break

12.50-13.35 น.

ประชุมใหญสามัญประจําปสมาคมฯ
14.05-14.40 น.

13.50-14.25 น.

Hyperinsulinemic hypoglycemia: A lot more common
than you think

Management of delayed puberty

14.40-15.40 น.

Disorders of sex development: What you need to know?

อ.ทันสิษฐ

อ.จ�รันดา

13.55-14.30 น.

Dealing with childhood obesity

Thyroid functions of preterm infants

• Long-term adverse metabolic outcomes
• Management of prediabetes

อ.มนัสว�

14.25-15.25 น.

อ.สมจ�ตร
อ.ภัทร

• Congenital adrenal hyperplasia
• Non-congenital adrenal hyperplasia

15.40-16.20 น.
Central precocious puberty: what, when, why, how?

14.30-15.30 น.

Pre-dinner symposium

Caring for transgender youth

อ.ธนินี
อ.พ�นพ�ศมัย

Speaker: อ.เกวลี อ.สมจ�ตร
สนับสนุนโดย Takeda (Thailand), Ltd.

อัตราคาลงทะเบียน
ลงทะเบียนทั้ง 3 วัน

4,500

09.55-10.30 น.

09.55-10.30 น.

Speaker: อ.พัฒน อ.จ�รันดา
Moderator: อ.พัฒน
สนับสนุนโดย Novo Nordisk Pharma (Thailand) Ltd.

3,500

อ.พรทิพา

อ.กานต

09.40-10.25 น.
Breakfast symposium
Clinical implications of GLP-1 receptor agonist in adolescents
with type 2 diabetes

Onsite 3 วัน
ภายใน
หลัง
1 พ.ค. 65 1 พ.ค. 65

Hyponatremia: An endocrine perspective

Critical illness-related corticosteroid insufficiency

พ�ธีเปดการอบรมฯ

4,000

09.20-09.55 น.

09.20-09.55 น.

09.35-09.40 น.

3,000

อ.อรสุดา

อ.นวพร

High tea

สมาชิกสมาคมฯ / แพทยประจำบาน /
แพทยประจำบานตอยอด / พยาบาล /
นักศึกษาแพทย / พยาบาล
แพทยทั�วไป / ไมใชสมาชิกสมาคมฯ

08.45-09.20 น.

Deciphering abnormal growth

09.20-09.35 น.

ผูเขาอบรม

Speaker: อ.นวพร
Moderator: อ.ไพรัช
สนับสนุนโดย Ferring Pharmaceuticals Co., Ltd.

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

มุทิตาจ�ตในวาระเกษียณอายุราชการ

• Hormonal treatment
• Surgical treatment

Breakfast symposium

Breakfast symposium

Online 3 วัน
ภายใน
หลัง
1 พ.ค. 65 1 พ.ค. 65
2,500
3,500

3,000

15.25-15.30 น.

พ�ธีปดและมอบรางวัล

ลงทะเบียนออนไลนที่

สอบถามรายละเอียดเพ��มเติม ไดที่

https://forms.gle/MZw4M7GCsc1jJv5i6 หรือ สแกน QR code

คุณจิรวรา เมรุรัตน

หลังลงทะเบียนออนไลน กรุณาสงหลักฐานการโอนเง�น
โดยว�ธีใดว�ธีหนึ่งดังนี้

โทร 02-419-5676
เวลา 08.30-16.30 น.

• โทรสาร: 02-419-5676
• อีเมล: pedendo.meeting@gmail.com
เตร�ยม Smart phone/Tablet
เพ�่อ download ไฟล pdf เอกสารประกอบการอบรม

4,000

ลงทะเบียนรายวัน วันละ 1,500 บาท (รับเฉพาะ onsite เทานั้น)
ผูเขารับการอบรมสามารถเบิกคาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดตามระเบียบ
ราชการ เมื่อไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาแลว
คาสมัครสมาชิกสมาคมฯ (ตลอดชีพ) 2,000 บาท

อ.วรลักษณ
อ.สุพ�ชชา

iPad

ลงทะเบียนออนไลน

9:45 AM

100%

สนับสนุนการจัดพิมพโดย

CME

18.9 Credits

