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Highlights in Pediatrics: All You Need to Know

ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 2-6 กันยายน 2562

ณ หองประชุม 910 ABC ชั้น 9
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมดานการแพทยและโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
จันทรที่ 2 ก.ย. 62

อังคารที่ 3 ก.ย. 62

08.30-09.00 น.
พิธีเปด

08.00-08.30 น.
ECMO: when to consider?
โรจนี

09.00-10.00 น.
ปาฐกถา
ม.ร.ว.จันทรนิวัทธ เกษมสันต
คดีฟองรองในกุมารเวชศาสตร
ศาสตราจารย เกียรติคุณ
นายแพทยสมศักดิ์ โลหเลขา
10.00-10.15 น. พัก (อาหารวาง)

10.15-11.30 น.
School readiness skills:
pathway to success
รวิวรรณ จริยา วิลาวัณย

พุธที่ 4 ก.ย. 62

08.00-08.30 น.
Comprehensive well child care:
system management
สุวรรณา ปองทอง
08.30-09.00 น.
08.30-09.00 น.
Milk bank vs. milk sharing
Vasculitis: what pediatricians
ประชา
should know
โสมรัชช
09.00-10.00 น.
เพศหลากหลาย:
09.00-10.00 น.
การดูแลชวยเหลือ
Encephalitis: an update
จิราภรณ พัฒน
ชัยยศ ลัลลิยา โสภิดา
10.00-10.15 น. พัก (อาหารวาง)

10.15-11.30 น.
All about respiratory care
in preterm
อัญชลี พฤหัส บูรณี

10.00-10.15 น. พัก (อาหารวาง)

11.30-12.00 น.
มวยเด็ก: repetitive minimal
brain injury
อดิศักดิ์

11.30-12.00 น.
I1: 10 Rashes you need
to know
รัมภรดา สัญชวัล

10.15-11.30 น.
Hypertension:
the new guideline
กาญจนา ปวรี ขวัญชัย
11.30-12.00 น.
I2: Positive ANA:
is it really SLE?
ศิริสุชา

12.00-13.00 น.
Luncheon Symposium

12.00-13.00 น.
Luncheon Symposium

12.00-13.00 น.
Luncheon Symposium

13.10-14.25 น.
Septic shock in the new era
ณัฐชัย จรินทร นพพร

13.10-14.25 น.
Antimicrobial agents:
what you need to know
ชนเมธ โสภิดา สุรภัทร

13.10-13.40 น.
Guideline in acute diarrhea
พรเทพ
13.50-15.05 น.
M1: Constipation:
myths in management
สุพรและคณะ

(รับ 30 ทาน)

M2: 10 updated topics
in dermatology
รัมภรดา สัญชวัล

ศุกรที่ 6 ก.ย. 62

08.00-09.15 น.
Feeding issues: nutritional
perspective
นลินี อรพร สิรินภา
09.15-09.45 น.
I3: Essential ID labs in
clinical practice
นพพร

08.00-09.15 น.
Chronic abdominal pain:
is it in the brain or the gut?
สุพร ฉัตตมณี จิราภรณ
09.15-09.45 น.
How to achieve comprehensive
asthma care
หฤทัย

09.45-10.15 น.
Update for food allergy
prevention
วิภารัตน

09.45-10.15 น.
Nasal irrigation:
does it really work?
อรุณวรรณ

10.15-10.30 น. พัก (อาหารวาง)

10.15-10.30 น. พัก (อาหารวาง)

10.30-11.45 น.
สารพัดวิธีเพิ่มความสูงใน
social media: ชัวรหรือมั่วนิ่ม
พัฒน เปรมฤดี สมบูรณ

10.30-11.45 น.
Thalassemia disease:
standard treatment
and beyond
อุษณรัสมิ์ เดือนธิดา พงษภัค

11.45-12.45 น.
Luncheon Symposium
13.00-13.30 น.
Update in pulmonary
hypertension
อลิสา
13.40-15.00 น.

11.45-12.45 น.
Luncheon Symposium

M3: HIE: you can
make it better

ชัยยศ ฉัตรฉาย

(รับไมจํากัด)

W1: How to interpret
statistical findings
ชูศักดิ์

พฤหัสบดีที่ 5 ก.ย. 62

14.25-15.10 น.
Special lecture

14.25-15.10 น.
Special lecture

(รับไมจํากัด)

W2: Anaphylaxis
management
วิภารัตนและคณะ

ทีมแพทยและพยาบาล
โรคระบบหายใจเด็ก (รับ 75 ทาน)
M4: Top 5 guidelines
in nursery
ประชาและคณะ (รับไมจํากัด)
W4: Cardiac arrhythmia

14.00-14.30 น.
Respiratory care:
a new strategy
ธีรเดช

14.30-15.00 น.
I4: Understanding report
of genetic tests
ดวงฤดี ทิพยวิมล

ภูมพิ ร สุเทพ ชุตกิ าญจน
(รับ 60 ทาน)

(รับ 30 ทาน)

M = Meet-the-expert, W = Workshop, I = Interpretation session
สอบถามขอมูล: คุณยุวธิดา มวงเจริญ
• โทร 02-201-1835 หรือ 02-201-1488
• 26.5 •
• 10 •
วันจันทร-ศุกร 08.00-15.30 น.
• E-mail: pedramameeting@gmail.com
กรุณาเตรียม Smart phone/Tablet มาเพื่อ download ไฟล pdf
เอกสารประกอบการอบรมในงานดวย

(รับไมจํากัด)
W3: Home remedies for
children with
respiratory problems

13.00-14.00 น.
Honorary lecture
Update in infant and
young child feeding
ศาสตราจารยเกียรติคุณ
นายแพทย ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร

อัตราคาลงทะเบียน

ลงทะเบียนออนไลนที่

ลงทะเบียนทั้ง 5 วัน
https://goo.gl/HrXnrY
• ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562: 4,500 บาท
หรือ scan QR Code
• หลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2562: 5,000 บาท
ลงทะเบียนรายวัน
• ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562: วันละ 1,000 บาท
• หลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2562: วันละ 1,100 บาท

สนับสนุนการพ�มพ

