
จาก: สมาคมตอมไรทอเด็กและวัยรุนไทย
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มหานคร 10700   โทรศัพ
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กรุณ
าสง สมาคมต�อมไร�ท�อเด็กและวัยรุ�นไทย

ขอเชิญเข�าร�วมอบรมว�ชาการระยะสั้น

ลงทะเบียนออนไลน
https://forms.gle/nJ37wzwVzGMzdow6A 

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

สิทธิของผูลงทะเบียน

ลงทะเบียนรายวัน   
วันละ 1,500 บาท
ผูเขารับการอบรมสามารถเบิกคาใชจายตางๆ ท่ีเก่ียวของไดตามระเบียบ
ราชการ เมื่อไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาแลว
คาสมัครสมาชิกสมาคมฯ (ตลอดชีพ) 2,000 บาท

ผูเขาอบรม

สมาชิกสมาคมฯ / แพทยประจําบาน / 
แพทยประจําบานตอยอด / พยาบาล / 
นักศึกษาแพทย/พยาบาล

แพทยท่ัวไป / ไมใชสมาชิกสมาคมฯ
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ลงทะเบียนทั้ง 3 วัน

อัตราคาลงทะเบียน

กรุณาเตรียม Smart phone/Tablet มา
เพ่ือ download ไฟล pdf เอกสารประกอบการอบรมในงาน
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หลังลงทะเบียน กรุณาสงหลักฐานการโอนเงิน 
โดยวิธีใดวิธีหนึ�งดังน�้
• โทรสาร: 02-419-5676
• อีเมล: pedendo.meeting@gmail.com

https://forms.gle/nJ37wzwVzGMzdow6A หรือ สแกน QR code

ลงทะเบียนออนไลนที่

 เพื่อทบทวนความรูในแนวกวางที่ทันสมัยและไดมาตรฐานของ
 วิชาตอมไรทอเด็กและวัยรุนแกกุมารแพทยตอมไรทอ กุมารแพทย 
 แพทยประจำบาน แพทยประจำบานตอยอด ตลอดจนแพทยทั�วไป 
 และบุคลากรทางการแพทย เพื่อนำไปใชในการดูแลรักษาผูปวย
 ตอมไรทอเด็กอยางถูกตองเหมาะสม

วัตถุประสงคการอบรม
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วนัพ�ธท่ี 7 มิถนุายน 2566 วนัพฤหสับดีท่ี 8 มิถนุายน 2566 วนัศกุร�ท่ี 9 มิถนุายน 2566

Congress Message

08.30-09.10 น. 
Breakfast symposium

Beneficial effects of GH therapy on height and 
beyond in children with SGA

Speaker: อ.วรลักษณ�     Moderator: อ.สุทธิพงศ�
สนับสนุนโดย Novo Nordisk Pharma (Thailand) Ltd. 

13.30-13.50 น.
ประชุมใหญ�สามัญประจําป�สมาคมฯ

08.20-08.30  น. พ�ธีเป�ด

08.30-09.10 น.
Breakfast symposium

Unraveling FAQs about CPP and
 3-monthly GnRH analog therapy

Speakers: อ.พัฒน� อ.เปรมฤดี
สนับสนุนโดย Takeda (Thailand), Ltd.

09.10-10.10 น.
Thyroid disorders

- Neonatal thyroid disorders อ.วรลักษณ�
- Graves disease อ.อรสุดา

09.10-10.10 น.
Growth disorders

- Hypopituitarism อ.สุทธิพงศ�
- Non-syndromic tall stature อ.กานต�

10.30-11.45 น.
Disorders of sex development (DSD)

- 46,XX DSD อ.ว�ชิต
- 46,XY DSD อ.สมจ�ตร�

10.30-11.30 น.
Adrenal disorders

- Adrenal insufficiency อ.ธนินี
- Cushing syndrome อ.ทันสิษฐ�

14.30-15.30 น.
Hypoglycemia

- Hyperinsulinemic อ.ภัทร 
- Non-hyperinsulinemic อ.มนัสว�

14.05-15.35 น.
Diabetes

- Type 1 diabetes อ.สุภาวดี
- Type 2 diabetes อ.นวพร

- Monogenic diabetes อ.จ�รันดา

13.45-14.15 น.
Polycystic ovary syndrome 

อ.ไพรัลยา

07.30-08.20 น.
Breakfast

07.30-08.30 น.
Breakfast

07.30-08.30 น.
Breakfast

14.15-14.30 น.
Break 

12.25-13.05 น.
Lunch

11.45-12.25 น. 
Pre-luncheon symposium

Optimizing CPP management with long-acting 
6-month formulation GnRH analog

Speaker: Prof. Aram Yang, Korea     Moderator: อ.พัฒน�  
สนับสนุนโดย Ipsen Pharma Singapore Pte. Ltd.  

11.30-12.10 น.
Pre-luncheon symposium

Optimizing therapeutic outcomes of
recombinant human GH

- Considerations beyond height gain
- Poor growing on GH: How to approach?

Speakers: อ.เปรมฤดี อ.กานต�     Moderator: อ.เปรมฤดี
สนับสนุนโดย Merck Ltd.

13.05-13.45 น.
Luncheon symposium

Benefits of using new generation insulin analog
Speaker: อ.จ�รันดา   

Moderator: อ.เปรมฤดี  
สนับสนุนโดย Novo Nordisk Pharma (Thailand) Ltd. 

12.50-13.30 น.
Luncheon symposium

Hormonal therapy in childhood 
brain tumor survivors

Speaker: อ.ธนินี
สนับสนุนโดย LG Chem Life Sciences (Thailand) Ltd.

15.35-16.15 น.
Pre-dinner symposium

Current perspectives on diagnosis and treatment 
of pediatric central diabetes insipidus

Speakers:  อ.ไพรัลยา อ.ทันสิษฐ�     Moderator: อ.ไพรัลยา
สนับสนุนโดย Ferring Pharmaceuticals Co., Ltd. 

10.10-10.30 น.
Break

10.10-10.30 น.
Break

08.30-09.10 น. 
Breakfast symposium

Central precocious puberty: Consideration points 
for pediatricians

Speakers: อ.นวพร อ.วรลักษณ�   
Moderator: อ.นวพร 

สนับสนุนโดย Ferring Pharmaceuticals Co., Ltd.

12.10-12.50 น.
Lunch

13.50-14.05 น.
Break 

09.10-09.40 น.
MAFLD or NAFLD: A novel insight

อ.เปรมฤดี

09.40-10.10 น.
Cryptorchidism

อ.พัฒน�

10.10-10.30 น.
Break

10.30-11.30 น.
Pubertal disorders

- Pubertal variants อ.เกวลี
- Delayed puberty อ.สุพ�ชชา

11.30-12.10 น.
Pre-luncheon symposium

Beating the odds: New horizons in type 1 
diabetes care with basal insulin

Speakers: อ.ประไพ อ.ธนินี     Moderator: อ.ประไพ 
สนับสนุนโดย Sanofi-Aventis (Thailand) Ltd.

12.50-13.30 น.
Luncheon symposium

Practical approach to the treatment of obesity:
A pediatric endocrinologist perspective

Speaker: อ.ประไพ     Moderator: อ.ภัทร
สนบัสนนุโดย Novo Nordisk Pharma (Thailand) Ltd. 

13.30-13.40 น.
Break 

13.40-14.40 น.
Calcium and phosphate disorders

- Hypocalcemia อ.อวยพร
- Rickets อ.ประไพ

14.40-15.00 น. 
พ�ธีป�ดและมอบรางวัล

12.10-12.50 น.
Lunch

    การอบรมวิชาการระยะสั้น Pediatric Endocrine 
Review ของสมาคมตอมไรทอเด็กและวัยรุนไทยจัด
ปเวนป มีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนความรูในแนวกวาง
ของวิชาตอมไรทอเด็กและวัยรุน จึงเหมาะสำหรับการ
ฟนฟูและเพิ�มพูนความรูทางตอมไรทอเด็กแกกุมาร
แพทยตอมไรทอ กุมารแพทย แพทยประจำบาน แพทย
ประจำบานตอยอด ตลอดจนแพทยทั�วไป การอบรมฯ 
น�้ครอบคลุมเน�อ้หาครบทุกตอมและนำเสนอโดยวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิของสมาคมฯ จากสถาบันตางๆ ทั�วประเทศ 
ในปน�้โรคโควิด 19 ไดเบาบางและลดความรุนแรงลง 
สมาคมฯ จึงขอเชิญชวนทุกทานเขารวมอบรมฯ แบบ 
onsite เพื่อพบปะกันและเพิ�มบรรยากาศการอบรมให
มีสีสันมากข้ึน และเน��องจากการอบรมฯ น�เ้ริ�มต้ังแตเชา 
นอกจากอาหารกลางวันและอาหารวางแลว สมาคมฯ 
ยงัจัดเตรียมอาหารเชาสำหรับผูเขารับการอบรมทุกทาน
ดวย และผูเขารับการอบรมสามารถดาวนโหลดเอกสาร
ประกอบการอบรมไดทุกหัวขอ นอกจากน�ข้อเชิญสมาชิก
สมาคมฯ ทุกทานเขารวมประชุมใหญสามัญประจำป 
ในวันพฤหัสบดีท่ี 8 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30-13.50 น. 
โดยพรอมเพรียงกัน
    ทายน� ้สมาคมฯ มีความมุงมั�นในการพัฒนาการจัด
อบรมวิชาการอยางตอเน��องเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
แกผูเขารับการอบรมในการดูแลผูปวยเด็กตอมไรทอท่ีดี
และไดมาตรฐาน สมาคมฯ จึงหวังเปนอยางยิ�งวาจะได
พบกับทุกทานในการอบรมระยะส้ัน “The 7th Pediatric 
Endocrine Review 2023” ครั้งน�้

คณะผูจัดการอบรม
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