Pre-congress Workshop
วัันอัังคารที่่� 26 เมษายน พ.ศ. 2565

Workshop 1

ห้้อง Napalai A
รัับจำนวน 30 คน

Workshop 2

ห้้อง Napalai A
รัับจำนวน 50 คน

จััดโดย
คณะอนุุกรรมการนรีีเวชระบบทางเดิินปััสสาวะและเวชศาสตร์์ซ่่อมเสริิม
09.30 -10.00 น. ลงทะเบีียน
10.00 -10.40 น. Pessary use for Pelvic Organ Prolapse and Urinary Incontinence
วิิทยากร
ผศ.พญ.รุุจิิรา วััฒนายิ่่�งเจริิญชััย
ผู้้�ดำเนิินการอภิิปราย รศ.นพ.สุุวิิทย์์ บุุณยะเวชชีีวิิน
10.40-12.00 น. ฝึึกใส่่ Pessary ในหุ่่�นจำำ�ลอง
จััดโดย
12.30-13.00 น.
13.00-13.40 น.
13.40 - 14.00 น.
14.00-16.00 น.

Workshop 3

ห้้อง Napalai B
รัับจำนวน 50 คน

คณะอนุุกรรมการนรีีเวชระบบทางเดิินปััสสาวะและเวชศาสตร์์ซ่่อมเสริิม
Obstetrics Anal Sphincter Injury Surgery (OASIS)
ลงทะเบีียน
Anatomy, classification and management
วิิทยากร
ผศ.นพ.ธนพัันธ์์ ชููบุุญ
Surgical techniques for OASIS
วิิทยากร
พญ.มาลีีชาติิ ศรีีพิิพััฒนะกุุล
ผู้้�ดำเนิินการอภิิปราย รศ.นพ.สุุวิิทย์์ บุุณยะเวชชีีวิิน
ฝึึกผ่่าตััดในหุ่่�นจำำ�ลอง (Hand-on Experience)

คณะอนุุกรรมการผ่่าตััดผ่่านกล้้อง และ คณะอนุุกรรมการฝึึกอบรมและ
สอบเพื่่�อประกาศนีียบััตรในวิิชาชีีพเวชกรรมด้้านการผ่่าตััดผ่่านกล้้องทางนรีีเวช
13.00-14.40 น. Hysteroscopic Lecture
Topic
Speakers

Workshop 4

ห้้อง Napalai B
รัับจำนวน 26 คน

ผศ.(พิิเศษ) พญ.อรััญญา ยัันตพัันธ์์
ผศ.นพ.วรเดช หงษ์์สาคร

รศ.พญ.ญาดา ติิงธนาธิิกุุล
ศ.นพ.หเทิิญ ถิ่่�นธารา
ผศ.นพ.ชััยณรงค์์ โชคสุุชาติิ
พญ.รััชดาพร ฤกษ์์ยิินดีี
นพ.ศุุภฤกษ์์ พงษ์์สาระนัันทกุุล
ผศ.(พิิเศษ) พญ.อรััญญา ยัันตพัันธ์์

a. Diagnosis of submucous myoma

Station 2: Gubbini (10 min)

c. Diagnosis and resection of uterine septation

Station 3: storz (10 min)

d. Hysteroscopic myomectomy 		

Station 4: Metronic (10 min)
f. Hysteroscopic polypectomy

Station 5: BJC (10 min)

h. Hysteroscopic polypectomy 		

b. Hysteroscopic myomectomy

พญ.รััชดาพร ฤกษ์์ยิินดีี

d. Hysteroscopic myomectomy

นพ.ศุุภฤกษ์์ พงษ์์สาระนัันทกุุล

e. Hysteroscopic polypectomy

รศ.พญ.ญาดา ติิงธนาธิิกุุล

g. Hysteroscopic myomectomy

ผศ.นพ.ชััยณรงค์์ โชคสุุชาติิ

i. Endometrial abrasion

Workshop 5

คณะอนุุกรรมการอนามััยแม่่และเด็็ก และอนุุกรรมการฝึึกอบรมและการสอบ
สาขาเวชศาสตร์์มารดาและทารกในครรภ์์
13.00-16.00 น. All about placental problems: How to diagnose and manage?
1. PAS
2. Abruptio placentae
3. Placenta previa
4. Chorioangioma
วิิทยากร
ศ.พญ.สุุพััตรา ศิิริิโชติิยะกุุล ผศ.พญ.สาวิิตรีี พรานพนััส 
อ.พญ.ภััทรวรรณ หลิ่่�มศิิริิ

Workshop 6

จััดโดย
อนุุกรรมการเวชศาสตร์์ทางเพศและโรคติิดเชื้้�อระบบสืืบพัันธุ์์�สตรีี
13.00-16.00 น. Vaginismus Management “The Challenging Pelvic Examination &
Sexual Penetration” and “Introduction to Sex toys for Medical use”
วิิทยากร
รศ.นพ.อติิวุุทธ กมุุทมาศ
พ.ต.ท.พญ.ลัักขณา จัักกะพาก
อ.นพ.อััมริินทร์์ สุุวรรณ
อ.บุุณฑริิกา ลิ่่�วเฉลิิมวงศ์์

Workshop 7

จััดโดย
อนุุกรรมการศึึกษาต่่อเนื่่�อง
13.00-16.00 น. Charisma สร้้างได้้
วิิทยากร
คุุณกฎทอง บุุญพรรคนาวิิก และคณะ

ห้้อง Borfai 1-2
รัับจำนวน 80 คน

จััดโดย

Introduction of Hysteroscopy (5 min)
Indication and contraindication of operative
hysteroscopy (15 min)
Instrumentation of the Hysteroscopy (15 min)
Electrosurgery of Hysteroscopy (15 min)
Mechanical morcellator of hysteroscopy (15 min)
Distension Media (15 min)
Complications of Hysteroscopic surgery (15 min)
Introduction of Workshops (5 min)

14.40-17.00 น. Hysteroscopic hand-on workshop
Station1: Olympus (10 min)
พ.ต.อ.หญิิงอมรรััตน์์ ธนชััยวิิวััฒน์์

ห้้อง Huasai 1-2
รัับจำนวน 40 คน

ห้้อง Huaysai 3
รัับจำนวน 50 คน

จััดโดย

