ตารางการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 34 การประชุมสามัญประจ�ำปี พ.ศ. 2562 ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย THEME: OBG 62: NEXT GEN
ระหว่างวันอังคารที่ 15 - วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562
เวลา 8.15 น. - 8.30 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม (Welcome speech) โดย พลอากาศโทนายแพทย์การุณ เก่งสกุล ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

ห้องนภาลัย A
วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562

วันพฤหัสที่ 17 ตุลาคม 2562
7.00 - 8.30 น.
Interhospital Conference / RM Conference / MFM conference
8.30 - 9.30 น.
Scientific Lecture
8.30 - 9.30 น.
RTCOG Presidential Address
เรือ่ ง Multifetal Pregnancy: Prenatal Diagnosis, Surveillance & Management เรื่อง ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย: ทิศทางในอดีต ปัจจุบันและอนาคต
วิทยากร:
รศ.พญ.เกษมศรี ศรีสพุ รรณดิฐ / ผศ.พญ.ปิยะมาศ ศักดิศ์ ริ วิ ฒ
ุ โฒ วิทยากร:
พล.อ.ท.นพ.การุณ เก่งสกุล
ผู้ด�ำเนินการอภิปราย: รศ.พญ.ธารางรัตน์ หาญประเสริฐพงษ์
ผู้ด�ำเนินการอภิปราย: ศ.พญ.ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล
9.30 - 10.30 น.
ปาฐกถาเกียรติยศ “หลวงไวทเยศรางกูร”
9.30 - 10.30 น.
การน�ำเสนอ/ประกวดงานวิจัย: ผู้ด�ำเนินการ
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษหน้า
VDO surgical techniques: 		
พ.ท.นพ.ศักดิ์ชัย พานิชวงษ์
องค์ปาฐก:
ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา
การน�ำเสนอผลงานวิจัยของสมาชิกราชวิทยาลัย:
รศ.ดร.นพ.ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร
ผู้ด�ำเนินการอภิปราย: พล.อ.ท.นพ.การุณ เก่งสกุล
การประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจ�ำบ้าน:
รศ.นพ.ศักนัน มะโนทัย
การประกวดผลงานนวัตกรรม: 		
ศ.นพ.โกวิท ค�ำพิทักษ์
การน�ำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นจาก - วารสาร TJOG: ศ.นพ.วรพงศ์ ภู่พงศ์
		
- อนุกรรมการวิจัย: รศ.ดร.นพ.ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร
10.30 - 11.00 น.
Coffee break / เยี่ยมชมบูธนิทรรศการทางการแพทย์
10.30 - 11.00 น.
Coffee break / เยี่ยมชมบูธนิทรรศการทางการแพทย์
11.00 - 12.00 น.
Special Lecture สนับสนุนโดย ไฮ-เรส อิมเมจจิ้ง จ�ำกัด 11.00 - 12.00 น.
Special Lecture สนับสนุนโดย เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เรื่อง Current Approaches of the “AI in Ultrasound”
เรื่อง To be announced
วิทยากร:
SONOSCAPE Speaker
วิทยากร:
To be announced
ผู้ด�ำเนินการอภิปราย: To be announced
12.00 - 12.30 น.
RTCOG Lunch
12.00 - 12.30 น.
RTCOG Lunch
12.30 - 13.30 น.
Special Lecture สนับสนุนโดย ไบเออร์ ไทย จ�ำกัด
12.30 - 13.30 น.
Special Lecture สนับสนุนโดย เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เรื่อง Myths and Facts on Endometriosis Management
เรื่อง Disruptive Management of GERD in Pregnancy
วิทยากร:
รศ.นพ.อัมพัน เฉลิมโชคเจริญกิจ / ผศ.นพ.ศรีเธียร เลิศวิกูล วิทยากร:
รศ.นพ.ธเนศ ชิตาพนารักษ์
ผู้ด�ำเนินการอภิปราย: รศ.นพ.อรรณพ ใจส�ำราญ
วิทยากรและผู้ด�ำเนินการอภิปราย: รศ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ
13.30 - 14.00 น.
แถลงผลการด�ำเนินงานคณะผู้บริหารราชวิทยาลัย
13.30 - 14.30 น.
Scientific Lecture
โดย ประธานราชวิทยาลัยฯ และคณะ
เรื่อง AOFOG Session: Current Controversies in O&G Practice
ประธาน:
Prof.Pisake Lumbiganon (Vice President)
ประธานร่วม:
Prof.Ounjai Kor-anantakul (Chair of MFM Committee)
14.00 - 14.30 น.
Coffee break / เยี่ยมชมบูธนิทรรศการทางการแพทย์
วิทยากร:
Dr.Ravi Chandran (President) / Dr.Rohana Haththotuwa (Secretary General)
14.30 - 15.30 น.
Scientific Lecture
14.30 - 15.00 น.
Coffee break / เยี่ยมชมบูธนิทรรศการทางการแพทย์
เรื่อง Supplements in Pregnancy: Myths & Facts
15.00 - 16.00 น.
Scientific Lecture:
วิทยากร:
รศ.นพ.เอกชัย โควาวิสารัช / ผศ.พญ.ศานิต วิชานศวกุล
เรือ่ ง Laparoscopy in Benign & Malignant Gynecologic Conditions
ผู้ด�ำเนินการอภิปราย: ผศ.พญ.พิไลวรรณ กลีบแก้ว
วิทยากร:
ผศ.นพ.ชัยเลิศ พงษ์นริศร / นพ.วีรพล เขมะรังสรรค์
15.30 - 16.00 น.
จัดห้องเตรียมงานพิธีการ
ผู้ด�ำเนินการอภิปราย: ผศ.พญ.รุจิรา วัฒนายิ่งเจริญชัย
16.00 - 17.00 น.
- พิธมี อบหนังสืออนุมตั ฯิ และวุฒบิ ตั ร /เกียรติบตั รสมาชิกใหม่ 16.00 - 17.00 น.
CPG: Prevention & Management of PPH
- มอบรางวัลบทความวิจัยดีเด่นลงตีพิมพ์ในวารสาร
โดย อนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ฯ
		 Thai Journal of Obstetrics and Gynecology
วิทยากร
รศ.พญ.ฐิติมา สุนทรสัจ / พอ.พญ.พีระพรรณ พันธุ์ภักดีคุณ
- มอบรางวัลผลงานวิจัยของสมาชิกราชวิทยาลัยฯ
18.00 - 18.30 น.
พิธีมุทิตาจิต
- ถ่ายรูปหมู่กรรมการแะสมาชิกใหม่
18.30 น. เป็นต้นไป งาน Night Party และมอบรางวัลการประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจ�ำบ้าน

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562
8.30 - 9.30 น.
Scientific Lecture
เรื่อง Non-HRT for Menopausal Symptoms
วิทยากร:
ศ.คลินิก พญ.มยุรี จิรภิญโญ / ศ.พญ.มณี รัตนไชยานนท์
ผู้ด�ำเนินการอภิปราย: รศ.พญ.ธันยารัตน์ วงศ์วนานุรักษ์
9.30 - 10.30 น.
Special Lecture สนับสนุนโดย ไบโอเนท-เอเชีย จ�ำกัด
เรื่อง Why Pertussis Immunization in Pregnancy is Important:
New Vaccine Recommendation
วิทยากร:
รศ.นพ.สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วฒ
ั นา / รศ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ
ผู้ด�ำเนินการอภิปราย: รศ.นพ.วิทยา ถิฐาพันธ์
10.30 - 11.00 น.
Coffee break/เยี่ยมชมบูธนิทรรศการทางการแพทย์
11.00 - 12.00 น.
Special Lecture สนับสนุนโดย เฟอร์รงิ่ ฟาร์มาซูตคิ ลั ส์ จ�ำกัด
เรื่อง Be Ready for the PPH Prevention: Choose the Right Prevention
for Your Patients
วิทยากร:
ผศ.นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงศ์
12.00 - 12.30 น.
RTCOG Lunch
12.30 - 13.30 น.
Scientific Lecture
เรื่อง OB Ultrasound for the Next Gen
วิทยากร:
ศ.นพ.ธีระ ทองสง
ผู้ด�ำเนินการอภิปราย: ผศ.นพ.ชยวัฒน์ ผาติหัตถกร

ตารางการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 34 การประชุมสามัญประจ�ำปี พ.ศ. 2562 ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย THEME: OBG 62: NEXT GEN
ระหว่างวันอังคารที่ 15 - วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562
เวลา 8.15 น. - 8.30 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม (Welcome speech) โดย พลอากาศโทนายแพทย์การุณ เก่งสกุล ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

ห้องนภาลัย B, C
วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562

วันพฤหัสที่ 17 ตุลาคม 2562
7.00 - 8.30 น.
Interhospital Conference / RM Conference / MFM conference
8.30 - 9.30 น.
Scientific Lecture
8.30 - 9.30 น.
RTCOG Presidential Address
เรื่อง Peri- & Post-menopausal Bleeding: DDx & Management
เรื่อง ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย: ทิศทางในอดีต ปัจจุบันและอนาคต
วิทยากร:
อ.พญ.สาวินี รัชชานนท์ / ผศ.นพ.ฉลอง ชีวเกรียงไกร
วิทยากร:
พล.อ.ท.นพ.การุณ เก่งสกุล
ผู้ด�ำเนินการอภิปราย: รศ.นพ.จิตติ หาญประเสริฐพงษ์
ผู้ด�ำเนินการอภิปราย: ศ.พญ.ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล
9.30 - 10.30 น.
ปาฐกถาเกียรติยศ “หลวงไวทเยศรางกูร”
9.30 - 10.30 น.
การน�ำเสนอ/ประกวดงานวิจัย: ผู้ด�ำเนินการ
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษหน้า
VDO surgical techniques: 		
พ.ท.นพ.ศักดิ์ชัย พานิชวงษ์
องค์ปาฐก:
ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา
การน�ำเสนอผลงานวิจัยของสมาชิกราชวิทยาลัย:
รศ.ดร.นพ.ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร
ผู้ด�ำเนินการอภิปราย: พล.อ.ท.นพ.การุณ เก่งสกุล
การประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจ�ำบ้าน:
รศ.นพ.ศักนัน มะโนทัย
การประกวดผลงานนวัตกรรม: 		
ศ.นพ.โกวิท ค�ำพิทักษ์
การน�ำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นจาก - วารสาร TJOG: ศ.นพ.วรพงศ์ ภู่พงศ์
		
- อนุกรรมการวิจัย: รศ.ดร.นพ.ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร
10.30 -11.00 น.
Coffee break/เยี่ยมชมบูธนิทรรศการทางการแพทย์
10.30 - 11.00 น.
Coffee break/เยี่ยมชมบูธนิทรรศการทางการแพทย์
11.00 - 12.00 น.
Special Lecture สนับสนุนโดย อเมริกนั ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จ�ำกัด 11.00 - 12.00 น.
Special Lecture สนับสนุนโดย ซิลลิค ฟาร์มา จ�ำกัด
เรื่อง The Ultimate Experience of KETOLAC® and Pain Management for เรื่อง Myoma 62: The Beginning of Next Gen Medication
Oฺฺ B & GYN
วิทยากร:
รศ.นพ.กระเษียร ปัญญาค�ำเลิศ
วิทยากร:
รศ.พญ.อธิตา จันทเสนานนท์
ผู้ด�ำเนินการอภิปราย: รศ.ดร.พญ.อารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข
12.00 - 12.30 น.
RTCOG Lunch
12.00 - 12.30 น.
RTCOG Lunch
12.30 - 13.30 น.
Special Lecture สนับสนุนโดย เบซินส์เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด 12.30 - 13.30 น.
Special Lecture สนับสนุนโดย แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เรื่อง PTB: Strategies Toward the Best Outcome
เรื่อง Maternal Vaccination: What Every Obstetrician should Know
วิทยากร:
รศ.นพ.บุญชัย เอื้อไพโรจน์กิจ
วิทยากร:
รศ.นพ.สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา
ผู้ด�ำเนินการอภิปราย: รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์
วิทยากรและผู้ด�ำเนินการอภิปราย
รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์
13.30 - 14.00 น.
แถลงผลการด�ำเนินงานคณะผู้บริหารราชวิทยาลัย
13.30 - 14.30 น.
Scientific Lecture
โดย ประธานราชวิทยาลัยฯ และคณะ
เรื่อง Current Practice & Future Trend of Cervical Cancer Screening
วิทยากร:
ศ.นพ.จตุพล ศรีสมบูรณ์ / นพ.ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์
14.00-14.30 น.
Coffee break / เยี่ยมชมบูธนิทรรศการทางการแพทย์
ผู้ด�ำเนินการอภิปราย: ศ.พญ.ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล
14.30 - 15.30 น.
Scientific Lecture
14.30 - 15.00 น.
Coffee break / เยี่ยมชมบูธนิทรรศการทางการแพทย์
เรื่อง Diagnosis & Management of Flu & Dengue Fever in Pregnancy
15.00
16.00
น.
Scientific Lecture
วิทยากร:
รศ.พญ.จิตเกษม สุวรรณรัฐ / รศ.นพ.วันล่า กุลวิชิต
เรื่อง Contraception in 40s
ผู้ด�ำเนินการอภิปราย: ศ.นพ.วรพงศ์ ภู่พงศ์
วิทยากร:
ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล / อ.ดร.พญ.ชุติมา โตพิพัฒน์
ผู้ด�ำเนินการอภิปราย: ศ.พญ.จิตติมา มโนนัย บาร์ทเล็ทท์
16.00 - 17.00 น.
CPG: Menopausal Hormone Therapy
โดย สมาคมวัยหมดระดูแห่งประเทศไทย
วิทยากร
รศ.นพ.กิติรัตน์ เตชะไตรศักดิ์
วิทยากรและผู้ด�ำเนินการอภิปราย:
รศ.นพ.อรรณพ ใจส�ำราญ
18.00 - 18.30 น.
พิธีมุทิตาจิต
18.30 น เป็นต้นไป งาน Night Party และมอบรางวัลการประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจ�ำบ้าน

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562
8.30 - 9.30 น.
Scientific Lecture
เรื่อง ฟ้องหมอสูติ: เรื่องเล่าจากแพทยสภา
วิทยากร:
รศ.นพ.วิทยา ถิฐาพันธ์ / ผศ.น.อ.นพ.อาภัสร์ เพชรผุด
ผู้ด�ำเนินการอภิปราย: รศ.พญ.อธิตา จันทเสนานนท์
9.30 - 10.30 น.
Special Lecture สนับสนุนโดย บางกอกไซโตเจเนติกซ์
เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
เรื่อง SNP Technique - From Screening (NIPT) to Diagnosis (CMA) in
Prenatal Testing
วิทยากร:
อ.นพ.ชนินทร์ ลิ่มวงศ์
10.30 - 11.00 น.
Coffee break / เยี่ยมชมบูธนิทรรศการทางการแพทย์
11.00 - 12.00 น.
Special Lecture สนับสนุนโดย ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ จ�ำกัด
เรื่อง The Vaccine-Friendly Plan, What New Mom should Know?
วิทยากร:
ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
12.00 - 12.30 น.
RTCOG Lunch
12.30 - 13.30 น.
Scientific Lecture
เรื่อง Sex 2 วัย (วัยที่จะท้อง & วัยทอง)
วิทยากร:
ผศ.นพ.ธนพันธ์ ชูบุญ / รศ.ดร.นพ.อติวุทธ กมุทมาศ
ผู้ด�ำเนินการอภิปราย: ผศ.นพ.จักรพันธ์ ขุนณรงค์

เตรียมพบกับ Application
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
บน iOS และ android เร็ว ๆ นี้

