
12.00-13.00 น. ลงทะเบียน รับประทานอาหารเที่ยง

13.00-13.45 น. Workshop 1

13.45-14.30 น. Workshop 2

14.30-14.50 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.50-15.35 น. Workshop 3

08.30-08.35 น. พิธีเปิด รศ.พญ.วนพร อนันตเสรี

08.35-09.20 น.  Keynote lecture Acute upper airway obstruction in children 

 รศ.พญ.วนพร อนันตเสรี

09.20-10.20 น.  Lecture 1 Challenge in neonatal emergency: Core concept

 for general pediatricians   

 ผศ.พญ.กุลวดี มณีนิล / รศ.นพ.อนุชา ธาตรีมนตรีชัย /

 ผศ.พญ.สุภาภรณ์ ดิสนีเวทย์  

10.20-10.45 น.  อาหารว่าง

10.45-11.30 น.  Lecture 2 Challenge management in fever with shock

 อ.พญ.พุทธิชาติ ขันตี / ศ.พญ.กมลวิช เลาประสพวัฒนา

11.30-12.15 น.  Industry Symposium 1

12.15-13.00 น.  อาหารกลางวัน 

13.00-13.45 น.  Industry Symposium 2 

13.45-14.30 น.  Lecture 3 Pediatric toxicology

 ผศ.พญ.อรุณวรรณ ทองขาว / รศ.นพ.วรพันธ์ เกรียงสุนทรกิจ  

14.30-14.55 น.  อาหารว่าง

14.55-15.40 น.  Lecture 4 Asthma exacerbation: The new national guideline

 ผศ.พญ.กนกพรรณ เรืองนภา / อ.พญ.กานติศา ศิริอนันต์โสภา 

15.40-16.25 น.  Lecture 5 Anaphylaxis: Getting the point of diagnosis and management   

 รศ.พญ.อารยา ยืนยงวิวัฒน์ / อ.พญ.พรฤดี รชตวิริยะกุล

08.30-09.15 น.  Keynote lecture Early detection of congenital hypothyroidism: An emergency condition for brain development

 ศ.พญ.สมจิตร์  จารุรัตนศิริกุล

09.15-10.00 น.  Lecture 6 Acute pancreatitis: Challenge in management อ.พญ.หรรษา ศรีพงษ์พันธุ์กุล 

10.00-10.25 น.  อาหารว่าง

10.25-11.10 น.  Industry Symposium 3 

11.10-11.55 น.  Lecture 7 Challenge in nutritional emergency ผศ.พญ.มณีรัตน์ ภูวนันท์ / ศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ

11.55-12.40 น.  อาหารกลางวัน

12.40-13.25 น.   Industry Symposium 4

13.25-14.10 น.   Industry Symposium 5

14.10-14.35 น.   อาหารว่าง

14.35-15.20 น.   Lecture 8 What should we know about joint pain in children? อ.พญ.สิริญทิพย์ กิตติวิสุทธิ์

15.20-16.10 น.   Lecture 9 “ซึมๆ ก๊งๆ งงจังเลย”: Alteration of consciousness in children

 อ.พญ.ฐิตพร ธรรมเจริญวิภาส / รศ.ดร.พญ.อัจฉรีย์ อินทุโสมา   

ติดต่อสอบถาม

08.30-09.15 น.  Lecture 10 Radiographic interpretation in pediatric emergency รศ.พญ.ศุภิกา กฤษณีไพบูลย์ 

09.15-10.00 น.  Lecture 11 Practical point in bleeding emergency อ.นพ.ณัฐศรุต ส่งทวี 

10.00-10.25 น.  อาหารว่าง

10.25-11.10 น. Lecture 12 Ending school violence and bullying

 ผศ.นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช / ศ.พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์ 

11.10-11.55 น.  Industry Symposium 6

11.55-12.40 น.  อาหารกลางวัน

12.40-13.25 น.  Industry Symposium 7 

13.25-14.25 น.  Lecture 13 AKI & Electrolyte imbalance

 ศ.พญ.ประยงค์ เวชวนิชสนอง / อ.พญ.ชมพูนุท ลิ่มรัชชพงศ์ / อ.พญ.แพรวา โสภาคย์

14.25-14.45 น.  อาหารว่าง 

14.45-15.30 น.  Lecture 14 Pediatric arrhythmia: Step by step 

 อ.นพ.จิรายุศ จารุทัศน์ / ผศ.พญ.กาญจรัตน์ ว่องไวทวีวงศ์

หน่วยการจัดประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 074-451147

E-mail: meeting@medicine.psu.ac.th

https://www.link.in.th/6T6zI

ลงทะเบียนออนไลน์

สแกน QR Code

A. Recognition and management of critical airway

ผศ.พญ.กันทรา แซ่ลิ่ม / พว.อนุศฎา นุราภักดิ์

B. Vascular access in pediatric emergency

• Intraosseous infusion  อ.พญ.ชีวะฉัตร ชวะนานนท์ 

/ อ.นพ.ณัฐศรุต ส่งทวี / พว.จินใจ อิ่มคง  

• U/S guided peripheral IV access

อ.พญ.ฟ้าใส ประเสริฐสรรพ์ 

พว.กานต์นภัส จารุเสนีย์นาค 

C. AED & Defibrillator: “Life is Why” 

ผศ.พญ.สุภาพร โรยมณี  

ผศ.พญ.กาญจรัตน์ ว่องไวทวีวงศ์ 

อ.นพ.จิรายุศ จารุทัศน์

อ.พญ.รุจิรา บุญฑริกพรพันธุ์ 

พว.ศุภลักษณ์ พุทธรักษ์

Workshop:

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565


