ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
THE ROYAL THAI COLLEGE OF OBSTETRICIANS AND GYNAECOLOGISTS
สำนักงำนเลขำธิกำร: ชัน้ ๘ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจยั ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์: ๐-๒๗๑๖- ๕๗๒๑ - ๒๒, ๐-๒๗๑๖-๕๗๒๕ โทรสาร: ๐-๒๗๑๖-๕๗๒๐
Website: http://www.rtcog.or.th E-mail: pr_rtcog@rtcog.or.th and sc_rtcog@rtcog.or.th
มาตรฐานและจริ ย ธรรมเพื่ อ สุ ข ภาวะของสตรี
111

ที่ปรึกษา
ศ.นพ.ภิ เศก ลุมพิ กานนท์

ที่ รวสนท. 614/2564

คณะผู้บ ริ หารราชวิ ท ยาลัย ฯ
(วาระ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)
ประธาน
พล.อ.ท.นพ.การุณ เก่งสกุล
ผู้รงั ้ ตาแหน่ งประธาน
ศ. คลิ นิก นพ.วิ ทยา ถิฐาพันธ์
รองประธาน คนที่ ๑
นพ.พิ ษณุ ขันติ พงษ์

25 ตุลาคม 2564
เรื่อง

ขออนุมัติบุคลากรในสัง กัดเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้ง ที่ 36 และการประชุมสามัญ
ประจำปี พ.ศ. 2564
เรียน คณบดี /ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการประชุมวิชาการ

รองประธาน ๒ คนที่ และ
ประธานจริยธรรม

ผศ.นพ.ณัฐพงศ์ อิ ศรางกูร ณ อยุธยา
เลขาธิ การ
รศ.นพ.อรรณพ ใจสาราญ
เหรัญญิ ก
รศ.พญ.พรพิ มล เรืองวุฒิเลิ ศ
กรรมการบริหาร
รศ.นพ.ศักนัน มะโนทัย
ประธานการฝึกอบรมและสอบฯ

นพ.วิ สิทธิ์ สุภคั รพงษ์กลุ
ประธานมะเร็งวิทยานรีเวช และ
ประธานการผ่าตัดผ่านกล้องฯ

ศ.นพ.กาธร พฤกษานานนท์
ประธานเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิ รกั ษ์
ประธานเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ศ.พญ.ศิ ริวรรณ ตัง้ จิ ตกมล
ประธานการจัดประชุมวิชาการ

ศ.นพ.วรพงศ์ ภู่พงศ์
ประธานการจัดทาวารสาร

รศ.นพ.ดิ ฐกานต์ บริบูรณ์หิรญ
ั สาร
ประธานการวิจยั

นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์

ด้วยราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่ง ประเทศไทย โดยคณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ
กำหนดจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 36 และการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 ภายใต้หัวข้อ
Era of The Next Normal ระหว่ า งวั น ที ่ 14-17 ธั น วาคม พ.ศ. 2564 รู ป แบบเสมื อ นจริ ง
(Virtual Conference) การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำหัวข้อเวชปฏิบัติทางสูตินรีเวชที่พบ
กันอยู่เป็นประจำมาทบทวนแนวทางที่ทันสมัย และประยุกต์ใช้กับประสบการณ์จริง ๆ ของผู้เชี่ยวชาญ
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติให้แก่มวลสมาชิก พยาบาล ตลอดจน
บุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ ของประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อเนื่องทางสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา แก่สมาชิกราชวิทยาลัยฯ และบุคลากรทางการแพทย์
การลงทะเบียนเข้าประชุมนั้นสามารถเบิกค่าลงทะเบียน และค่าเบี้ยเลี้ยงได้ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ทั้งนี้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา อัตราค่าลงทะเบียนตาม
รายละเอียดที่แนบมา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติบุคลากรในสังกัดของท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมตามวัน
และ เวลาดังกล่าว
ขอแสดงความนับถือ

ประธานการศึกษา

ศ.นพ.โกวิ ท คาพิ ทกั ษ์
ประธานการประชาสัมพันธ์และสือ่ สารองค์กร

รศ.พญ.ฐิ ติมา สุนทรสัจ
ประธานมาตรฐานวิชาชีพ

รศ.นพ.พัญญู พันธ์บูรณะ
ประธานกิจการพิเศษ

พลอากาศโทนายแพทย์
(การุณ เก่งสกุล)
ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางการประชุมวิชาการ ครงที
ั้ ่ 36 และการประชุมสาม ัญประจาปี พ.ศ. 2564 ราชวิทยาล ัยสูต ินรีแพทย์แห่งประเทศไทย THEME: Era of The Next Normal
ระหว่างว ันอ ังคารที่ 14 – ว ันศุกร์ท ี่ 17 ธ ันวาคม 2564 ในรูปแบบการประชุม Virtual conference
ว ันอ ังคารที่ 14 ธ ันวาคม 2564 เวลา 8.30 น. – 9.00 น. กล่าวต้อนร ับผูเ้ ข้าร่วมประชุม (Welcome speech) โดย พลอากาศโทนายแพทย์การุณ เก่งสกุล ประธานราชวิทยาล ัยสูต ินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
พร้อมอ ัญเชิญพระราชดาร ัสของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ว ันอ ังคารที่ 14 ธ ันวาคม 2564
9.00 – 10.00 น. Scientific Lecture
COVID-19 in pregnancy
วิทยากร: ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กจ
ิ
พญ.ลัลธพร พัฒนาวิจารย์
ผูด
้ าเนินการอภิปราย: พญ.ศรัญญา ชาญพานิชกิจโชติ

10.00 – 11.00 น. Scientific Lecture
O Obstetric Anal Sphincter Injuries (OASIS):
Impact & Management
วิทยากร: ศ.พญ.จิตติมา มโนนัย บาร์ทเล็ทท์
ผศ.พญ.พัทยา เฮงรัศมี
ผูด
้ าเนินการอภิปราย: ผศ.พญ.รุจริ า วัฒนายิง่ เจริญชัย
11.00 – 12.00 น. Special Lecture I
สนับสนุนโดย บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จากัด
Bacterial Vaginosis: Human Microbiota & Alpha
GOS
วิทยากร: ศ.นพ.อรรณพ ใจสาราญ
ผศ.ดร.นพ.ไอยฤทธิ์ ไทยพิสท
ุ ธิกุล

ว ันพุธที่ 15 ธ ันวาคม 2564
9.00 – 10.00 น. Scientific Lecture
ผลกระทบของกฏหมายคุม
้ ครองเด็กทีเ่ กิดโดยเทคโนโลยี
การเจริญพ ันธุ ์
วิทยากร: พล.อ.ท.นพ.การุณ เก่งสกุล
ศ.นพ.กาธร พฤกษานานนท์
ภญ.ชยาวี กาญวัฒนะกิจ
ผูด
้ าเนินการอภิปราย: ศ.พญ.ศิรวิ รรณ ตัง้ จิตกมล

ว ันพฤห ัสบดีท ี่ 16 ธ ันวาคม2564
9.00-10.00 น. Scientific Lecture
Genetic-related Gynecologic Disorders & Genetic
Testing
วิทยากร: ศ.นพ.มานพ พิทก
ั ษ์ภากร
รศ.พญ.ธาริณี แม่นชนะ
ผูด
้ าเนินการอภิปราย: ผศ.นพ.จักรพันธ์ ขุนณรงค์

ว ันศุกร์ท ี่ 17 ธ ันวาคม 2564
8.00 – 9.00 น. Scientific Lecture
Implementation of Evidence-based Obstetrics and
Gynecology Practices
วิทยากร: ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์
วิทยากรและผูด
้ าเนินการอภิปราย: ศ.พญ.ศิรวิ รรณ ตัง้ จิตกมล

10.00 – 11.00 น. Scientific Lecture
Fertility Management for General OB-GYN
วิทยากร: รศ.นพ.ฉัตรชัย ตรีธรรมพินจ
ิ
ั ดิ์
พญ.ฐิตช
ิ ญา พฤกษานุศก
ผูด
้ าเนินการอภิปราย: รศ.พญ. ธันยารัตน์ วงศ์วนานุรักษ์

10.00 – 11.00 น. Scientific Lecture
Myoma Uteri & Pregnancy: Impact & Management
วิทยากร: รศ.พญ.จิตเกษม สุวรรณรัฐ
ผศ.นพ.เกียรติศักดิ์ คงวัฒนกุล
ผูด
้ าเนินการอภิปราย: ผศ.พญ.พรทิพย์ สิรยาภิวัฒน์

9.00 – 11.00 น. Scientific Lecture
สูตน
ิ รีแพทย์ก ับการฟ้องร้อง : ข้อคิดจากแพทยสภา
วิทยากร: นพ.พินจ
ิ หิรญ
ั โชติ
รศ.นพ.วิสต
ู ร ฟองศิรไิ พบูลย์
ผูด
้ าเนินการอภิปราย: ศ.คลินก
ิ เกียรติคุณ นพ.วิทยา ถิฐาพันธ์

11.00 – 12.00 น. Special Lecture I
สนับสนุนโดย บริษัท อัลโวเจน (ประเทศไทย) จากัด
Multifaceted Actions and Multidisciplinary Use of
SERMs.
วิทยากร: ศ.นพ.อรรณพ ใจสาราญ
รศ.พญ.วรลักษณ์ สมบูรณ์พร

11.00 – 12.00 น. Special Lecture I
สนับสนุนโดย บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จากัด
Key Highlights of HPV Cancers Prevention: The New
Generation of HPV Vaccine
วิทยากร: รศ.นพ.วิชัย เติมรุง่ เรืองเลิศ
รศ.นพ.มงคล เบญจาภิบาล

11.00 – 12.00 น. Special Lecture I
สน ับสนุนโดย บริษ ัท เอ.เมนาริน ี (ประเทศไทย) จาก ัด
Cesarean Scar Management : Myths & Facts
วิทยากร รศ.ดร.นพ. บุญศรี จันทร์รัชชกูล

50 ปี ราชวิทยาล ัยสูตน
ิ รีแพทย์แห่งประเทศไทย
12.00-12.30 น.
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
12.30 – 13.30 น. Special Lecture II
สนับสนุนโดย บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
A Practical Approach to the Treatment of Iron
Deficiency Anemia in Women’s Health
วิทยากร: รศ.ดร.นพ. บุญศรี จันทร์รช
ั ชกูล
ผศ.นพ.อภิชัย วสุรัตน์
วิทยากรและผูด
้ าเนินการอภิปราย: ศ.นพ.อรรณพ ใจสาราญ

12.00-12.30 น.
มะเร็งนรีเวชวิทยา

12.00-12.30 น.
เวชศาสตร์การเจริญพ ันธุ ์

12.00-12.30 น.
เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศ ัลยกรรมซ่อมเสริม

12.30 – 13.30 น. Special Lecture II
สนับสนุนโดย บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จากัด
Endometriosis Treatment: What’s the Latest?
วิทยากร: รศ.นพ.ประสงค์ ตันมหาสมุทร
ผูด
้ าเนินการอภิปราย: รศ.พญ. ธันยารัตน์ วงศ์วนานุรักษ์

12.30 – 13.30 น. Special Lecture II
สนับสนุนโดย บริษัท เอ็กเซลทิส (ประเทศไทย) จากัด
The Novel and Unique Treatment of Vaginitis in
Modern Practice
วิทยากร: รศ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ
รศ.พญ.เจนจิต ฉายะจินดา

12.30-13.30 น. Scientific Lecture
Incidental Salpingectomy & Oophorectomy
วิทยากร: ผศ.พญ.ธรรณพร กิตติสยาม
พ.อ.พญ.ปองรัก บุญญานุรก
ั ษ์
ผูด
้ าเนินการอภิปราย: ศ.นพ.จิตติ หาญประเสริฐพงษ์

13.30-14.30 น. Scientific Lecture
Cervical Cancer Screening & HPV Vaccination
(CPG)
วิทยากร: ศ.นพ.จตุพล ศรีสมบูรณ์
รศ.พญ.ไอรีน เรืองขจร
ผูด
้ าเนินการอภิปราย: ผศ.นพ.ฉลอง ชีวเกรียงไกร

13.30-14.30 น. Scientific Lecture
Hypertension in Pregnancy & Shoulder Dystocia (CPG)
วิทยากร: พ.อ.พญ.พีระพรรณ พันธุภ
์ ก
ั ดีคุณ
รศ.พญ.ฐิตม
ิ า สุนทรสัจ
ผูด
้ าเนินการอภิปราย: รศ.พญ.ธารางรัตน์ หาญประเสริฐพงษ์

13.30-14.30 น. Scientific Lecture
Abnormal Placentation
วิทยากร: ผศ.นพ.สมมาตร บารุงพืช
รศ.นพ.เด่นศักดิ์ พงศ์โรจน์เผ่า
ผูด
้ าเนินการอภิปราย: ผศ.นพ.จักรพันธ์ ขุนณรงค์

14.30-15.30 น. Special Lecture III
สนับสนุนโดย บริษัท ไบเออร์ไทย จากัด
Medical Therapy for Endometriosis: 2021 Year in
Review
วิทยากร: ผศ.นพ.ศรีเธียร เลิศวิกูล
ผูด
้ าเนินการอภิปราย: รศ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ

14.30-15.30 น. Special Lecture III
สนับสนุนโดย บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จากัด
Essential Vaccine for Mother to Child (Influenza
Vaccine and Tdap Vaccine)
วิทยากร: รศ.นพ.สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา
รศ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ
ผูด
้ าเนินการอภิปราย: ศ.นพ.อรรณพ ใจสาราญ

14.30-15.30 น Special Lecture III
สนับสนุนโดย บริษัท เอ็ม พี กรุป
๊ (ประเทศไทย) จากัด
Considering HPV Genotyping in Primary HPV
Screening for Cervical Cancer
วิทยากร: รศ.นพ.วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ

14.30-15.30 น. Scientific Lecture
The Most Updated FGR 2021
วิทยากร: ศ.นพ.ธีระ ทองสง
ผูด
้ าเนินการอภิปราย: รศ.นพ.ชยวัฒน์ ผาติหัตถกร

15.30-16.30 น. Scientific Lecture
Down Syndrome Screening
วิทยากร: รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์
รศ.นพ.ศักนัน มะโนทัย
ผูด
้ าเนินการอภิปราย: ศ.นพ.วรพงศ์ ภูพ
่ งศ์

15.30-16.30 น. Scientific
Uterine Atony: A Cascade Control
วิทยากร: รศ.นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์

15.30-16.30 น. Scientific Lecture
Hydrops Fetalis
วิทยากร: ผศ.พญ.พธู ตัณฑ์ไพโรจน์
รศ.พญ.สุชยา ลือวรรณ
ผูด
้ าเนินการอภิปราย: ผศ.พญ.พิไลวรรณ กลีบแก ้ว

15.30-16.30 น. Scientific Lecture
Research presentation
ผูด
้ าเนินการอภิปราย: นพ.นันทศักดิ์ โชติวนิช
รศ.นพ.เมธาพันธ์ กิจพรธีรานันท์

13.30 – 14.30 น Scientific Lecture
แถลงผลการดาเนินงานคณะผูบ
้ ริหารราชวิทยาล ัย ฯ

รศ.นพ.กิตติภัต เจริญขวัญ

ผูด
้ าเนินการอภิปราย: รศ.พญ.อธิตา จันทเสนานนท์

