
กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
ภาควิชากุมารเวชศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

ขอเชิญกุมารแพทย แพทยเวชปฏิบัติทั่วไป พยาบาล
แพทยประจำบาน แพทยใชทุน และผูสนใจ เขารวมการประชุม

วันที่ 6-8 ตุลาคม พ.ศ. 2564

คาลงทะเบียน                บาท

ผูสนใจสามารถ
ลงทะเบียนไดที่

"เมื่อลงทะเบียนและตอบแบบประเมินแลว จะไดรับ CME เฉพาะผูที่สงแบบประเมินเทานั้น"

ในปนี้จะเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน เปนการประชุมแบบ Online
โดยวิทยากร พรอมตอบคำถามสดในทุก Topic

2,000
ในรูปแบบ online สามารถดูยอนหลังได 1 เดือน



วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564

07.45-08.15 ลงทะเบียน/ พิธีเปด

08.15-09.00 Keynote speaker: Invisible emergency
อ.ชาคริยา ธีรเนตร

อ.พงษชนก เหมือนประสาท
09.00-09.30 What's new in pediatric septic shock?

09.30-10.00 Troubleshooting ventilator problems in pediatric ARDS
อ.รสินทรา เจริญยิ่ง

อ.ปยะ รุจกิจยานนท 
10.20-10.50 Hyperleukocytosis and its complications

อ.เรืองวิทย ตันติแพทยางกูร
Sponsored by สมาคมผูผลิตอาหารทารกและเด็กเล็ก  (PNMA)

11.20-12.10 PS1: Practical points of infant and young child feeding 

อ.ภิรดี สุวรรณภักดี
อ.ฐิติวรรณ สิมะเสถียร
อ.ชาครินทร ณ บางชาง (ผูดำเนินการอภิปราย)

13.10-14.10 Update of Status epilepticus treatment

อ.นวพร นำเบญจพล
อ.เขมิกา สุดนาวา

Sponsored by บริษัท เฟอรริ่ง ฟารมาซูติคัลส จำกัด
12.20-13.10 LS1: Central DI vs. Primary nocturnal enuresis: case based approach

10.50-11.20 Emergency era in pediatric palliative care
อ.ชาลินี มนตเสรีนุสรณ

อ.วรลักษณ ภัทรกิจนิรันดร 
14.30-15.00 The Dangerous Sweet Blood

15.00-15.30 Approach to shock and hypotension in preterm neonates
อ.ธานินทร พิรุณเนตร

10.00-10.20 Break / Exhibition

12.10-12.20 Break

14.10-14.30 Break /Exhibition

วันที่ 6-8 ตุลาคม พ.ศ. 2564

รูปแบบ Zoom Webinar (Online)
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

clinicalpractice2021@pedpmk.org
083-252-4232 / Line ID: pedpmk2021

ลงทะเบียนที่นี่



รูปแบบ Zoom Webinar (Online)
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

clinicalpractice2021@pedpmk.org
083-252-4232 / Line ID: pedpmk2021

ลงทะเบียนที่นี่

วันที่ 6-8 ตุลาคม พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564

08.00-08.30

08.30-09.00 Dealing with heart races in children
อ.อรกานต วีระจิตต 

อ.เฉลิมเกียรติ ตันตระกูล
09.00-09.30 A child with puffy eyelids

09.30-10.00 Update in anaphylaxis 
อ.ยิหวา สุขสวัสดิ์ 

อ.เดชวิจิตร สุวรรณภักดี
10.20-10.50 Antibiotic use in emergency setting

อ.ทิม เพชรทอง
14.30-15.00 Inborn Errors of Metabolism: Who, When and How?

อ.อภิญญา ธนภิญโญ
อ.คงกระพัน ศรีสุวรรณ (ผูดำเนินการอภิปราย)

13.40-14.10 Acute Kidney Injury in Critically Ill Children

10.50-11.20 Macrophage activation syndrome
อ.มณฑิรา ชอวิเชียร 

13.10-13.40 Hypertensive emergency
อ.จันทรธิดา สุบุญ

15.00-15.30 Spot Diagnosis: Genetic Emergency
อ.บุญชัย บุญวัฒน

อ.อภิชาติ โพธิอะ 
อ.ชาญชัย ไตรวารี (ผูดำเนินการอภิปราย)

Sponsored by บริษัทซาโนฟ – อเวนตีส (ประเทศไทย) จำกัด
MS1: Hepatosplenomegaly with thrombocytopenia: Clue to the truth

11.20-12.10

อ.นวพร นำเบญจพล
Sponsored by บริษัท อิบเซน ฟารมา ประเทศสิงคโปร จำกัด
PS2: Early diagnosis and prompt treatment of central precocious puberty 

12.20-13.10

อ.พิรังกูร เกิดพานิช
Sponsored by บริษัท แกลกโซสมิทไคลน (ประเทศไทย) จำกัด
LS2: Haemophilus influenzae : Is it possible to eradicate?

10.00-10.20 Break / Exhibition

12.10-12.20 Break 

14.10-14.30 Break /Exhibition



วันที่ 6-8 ตุลาคม พ.ศ. 2564

วันศุกรที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564

08.00-08.30 MS2: Acute asthma exacerbation management in children: 
what’s new in Thai CPG 2021

08.30-09.00 Emergency and critical in neonatal electrolyte imbalance
อ.นิธิพันธ สุขสุเมฆ

09.30-10.00 Self-injurious behavior
อ.โสรยา ชัชวาลานนท 

10.50-11.20 Spot diagnosis: urgency of skin diseases
อ.บุรวัฒน นิลรอด

13.10-13.40 Management of GI hemorrhage: from guideline to practice
อ.อนันดร วงศธีระสุต 

อ.ปาจรีย ฑิตธิวงษ
10.20-10.50 Skin rash as a clue in COVID-19

อ.ดนัย มีแกวกุญชร
13.40-14.10 Life threatening acute abdomen

อ.ถิราภา นิเวศวิวัฒน
14.30-15.00 Toxic shock syndrome

อ.วิรงรอง อรัญนารถ
09.00-09.30 Aggressive child

อ.สนิตรา ศิริธางกุล
Sponsored by บริษัท แอสตราเซนเนกา (ประเทศไทย) จำกัด

11.20-12.10 PS3: State-of-the-Art in Cow’s Milk Protein Allergy  Management from GI perspective

อ.นภอร ภาวิจิตร
Sponsored by บริษัท Mead Johnson Nutrition (ประเทศไทย) จำกัด

12.20-13.10 LS3: Update on COVID-19 situation & real world recommendation of PCV in COVID-19 era

อ.วีระชัย วัฒนวีรเดช
Sponsored by บริษัท ไฟเซอร (ประเทศไทย) จำกัด

10.00-10.20 Break /Exhibition

12.10-12.20 Break

14.10-14.30 Break /Exhibition

15.00-15.15  Quiz

รูปแบบ Zoom Webinar (Online)
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

clinicalpractice2021@pedpmk.org
083-252-4232 / Line ID: pedpmk2021

ลงทะเบียนที่นี่


