ตารางการประชุมวิชาการภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล THEME: H.O.P.E. (Hold On… Pain Ends)
วันอังคารที่ 3 – วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร์ ชั้น 15 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
เวลา
08.30 - 9.20 น.
(50 นาที)

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2564
Legal Abortion in the First Half of Pregnancy: Clinical Challenge
วิทยากร : นพ.บัญชา ค้าของ
(รองอธิบดีกรมอนามัย)

ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก
09.20 - 10.10 น.
(50 นาที)

(กรรมการแพทยสภา, อดีตประธานราชวิทยาลัย
สูตนิ รีแพทย์แห่งประเทศไทย)
ศ.ดร.แสวง บุญเฉลิมวิภาส
(ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย)
ผู้ดาเนินการอภิปราย : รศ.นพ.สุรศักดิ์ อังสุวัฒนา

10.10 - 10.30 น.

10.30 – 11.20 น.
( 50 นาที)

11.20 - 12.10 น.
(50 นาที)

The Role of U/S and MRI in Prenatal Diagnosis of Placenta
Accreta Spectrum
วิทยากร : รศ.นพ. พฤหัส
จันทร์ประภาพ
ผศ.พญ.ชนิกานต์ ธิราวิทย์
ผู้ดาเนินการอภิปราย : อ.พญ.ธนาภา เรขาวศิน
Special Lecture สนับสนุนโดย : Ferring Pharmaceuticals
เรื่อง : Atonic Postpartum Hemorrhage: The Challenging
Issue
วิทยากร : รศ.นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์

วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2564
Urinary Incontinence and Pelvic Organ Prolapse during Pregnancy
วิทยากร : ผศ.พญ.พัทยา เฮงรัศมี
อ.พญ.ชุตมิ น อสัมภินวงศ์
ผู้ดาเนินการอภิปราย : รศ.นพ.พิชัย ลีระศิริ
Can PGD Change the Destiny of Familial Cancer?
วิทยากร : ผศ.นพ.จปรัฐ ปรีชาพานิช
อ.พญ.ณิชมน ภาคย์ภญ
ิ โญ
วิทยากรและผู้ดาเนินการอภิปราย : รศ.ดร.นพ.สมสิญจน์ เพ็ชรยิม้

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2564
Pitfalls in Fetal Doppler Assessment
วิทยากร : อ.พญ.เพียงบุหลัน ยาปาน
วิทยากรและผู้ดาเนินการอภิปราย : รศ.พญ.สายฝน ชวาลไพบูลย์

Abnormal Uterine Bleeding due to Ovulatory Dysfunction
วิทยากร : ศ.พญ.มณี รัตนไชยานนท์
วิทยากรและผู้ดาเนินการอภิปราย : รศ.พญ.ธันยารัตน์ วงศ์วนานุรักษ์

Diabetes in Pregnancy: Multidisciplinary Approach
วิทยากร : รศ.พญ.นันทกร ทองแตง
วิทยากรและผู้ดาเนินการอภิปราย :
รศ.ดร.พญ.ภัทรวลัย ตลึงจิตร

Special Lecture สนับสนุนโดย : Roche Thailand Ltd.
เรื่อง : Role of Bevacizumab in Ovarian Cancer Treatment
วิทยากร : รศ.นพ.มงคล เบญจาภิบาล
ผู้ดาเนินการอภิปราย : รศ.นพ.พีรพงศ์ อินทศร

Special Lecture สนับสนุนโดย : MSD (Thailand) Ltd.
The Highlights on Second Generation HPV Vaccine
วิทยากร : รศ.นพ.อรรถพล ใจชื่น

Cervical Cerclage vs Progesterone Supplementation for Preterm
Prevention
วิทยากร : รศ.นพ.ปวิตร
สุจริตพงศ์
รศ.นพ.ประภัทร วานิชพงษ์พนั ธุ ์
ผู้ดาเนินการอภิปราย : ผศ.พญ.บูรยา พัฒนจินดากุล
Coffee break เยีย่ มชมบูธนิทรรศการทางการแพทย์ ( 20 นาที )

ฉบับสมบูรณ์

วันศุกร์ท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ.2564
Role of Four Chamber View in Fetal Echocardiography
วิทยากร : รศ.พญ.ศนิตรา อนุวุฒนิ าวิน
อ.พญ.ธนาภา เรขาวศิน
ผู้ดาเนินการอภิปราย : อ.พญ.นลัท สมภักดี
Breastfeeding in Mother with Medical Conditions
วิทยากร : คุณต้นอ้อ
ถุวะสี
(พยาบาลวิชาชีพ)
คุณรัชฎาภรณ์ วงค์เครา (พยาบาลวิชาชีพ)
คุณจิตรลัดดา วตะผาบ (พยาบาลวิชาชีพ)
วิทยากรและผู้ดาเนินการอภิปราย : รศ.ดร.พญ.ภัทรวลัย ตลึงจิตร
Non-deletional Alpha Thalassemia: From Molecular Diagnosis to
Bedside Management
วิทยากร: ศ.ดร.นพ.วิปร
วิประกษิต
รศ.ดร.พญ.พรพิมล
เรืองวุฒเิ ลิศ
วิทยากรและผู้ดาเนินการอภิปราย : ผศ.พญ.ธัชจารีย ์ พันธ์ชาลี
Elimination of Congenital Syphilis: The 2020 National Guideline
วิทยากร : รศ.พญ.เจนจิต ฉายะจินดา
ผศ.นพ.ชานนท์ เนื่องตัน
ผู้ดาเนินการอภิปราย : รศ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ

วิทยากรและผู้ดาเนินการอภิปราย : ศ.คลินิก นพ.วิทยา ถิฐาพันธ์

12.10 - 12.30 น.
12.30 – 13.20 น.
(50 นาที)

13.20 - 14.10 น.
(50 นาที)

Luncheon symposium สนับสนุนโดย : Bayer Thai Co., Ltd.
เรื่อง : HOPE: Holistic treatment Outcomes beyond Pain
management for Endometriosis
วิทยากร : รศ.นพ.ปวิตร
สุจริตพงศ์
รศ.พญ.ธันยารัตน์ วงศ์วนานุรักษ์
Menopausal Hormone Therapy: Women’s Health Concern
วิทยากร : รศ.ดร.นพ.กิตริ ัตน์ เตชะไตรศักดิ์

รศ.พญ.สุชาดา อินทวิวัฒน์
ผู้ดาเนินการอภิปราย : อ.ดร.พญ.ปรีญาพร จิระกิตติดุลย์

14.10 – 14.30 น.
14.30 - 15.20 น.
(50 นาที)

15.20 – 16.10 น.
(50 นาที)

New PCOS Guideline for Infertility Care
วิทยากร : รศ.พญ.อิสรินทร์ ธนบุณยวัฒน์
อ.พญ.ภัทราพร ชีระอารี
ผู้ดาเนินการอภิปราย : รศ.นพ.พิทกั ษ์ เลาห์เกริกเกียรติ
Transgender Medicine in the Path to Progress
วิทยากร: รศ.ดร.นพ.อติวุทธ กมุทมาศ
(เพศวิทยาคลินิก รพ.ธรรมศาสตร์ฯ)
อ.นพ.สมบูรณ์
หทัยอยูส่ ุข
อ.นพ.ศิริชัย
กาเนิดนักตะ
วิทยากรและผู้ดาเนินการอภิปราย :
อ.พญ.ปณิชา จันทราพานิชกุล

แจกและรับประทานอาหารกลางวัน ในห้องประชุมตรีเพ็ชร ( 20 นาที )
Luncheon symposium สนับสนุนโดย : MP group (Thailand) CO.,LTD.
Luncheon symposium สนับสนุนโดย : Sanofi Pasteur LTD.
เรื่อง : Clinical Implications of HPV Genotyping in Cervical Cancer
Tdap, The Next Step of Evidence
Screening
วิทยากร : รศ.พญ.เจนจิต ฉายะจินดา
วิทยากร: รศ.นพ.มงคล เบญจาภิบาล
ผู้ดาเนินการอภิปราย : ศ.คลินิก นพ.วิทยา ถิฐาพันธ์

Luncheon symposium สนับสนุนโดย :
ORGANON (THAILAND) LTD.
เรื่อง : Progestogens: Roles in Women’s Health
วิทยากร : รศ.นพ.กรกฎ ศิริมัย

Fetal Meningomyelocele Repair: A New Standard of Care
วิทยากร : รศ.พญ.นิศารัตน์ (พิทกั ษ์วัชระ) ยมาภัย
ผศ.พญ.กติกา
นวพันธุ ์
ผู้ดาเนินการอภิปราย: รศ.นพ.ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา

Adnexal Mass in Pregnancy: Management for a Better Approach
วิทยากร : รศ.นพ.ปวิตร สุจริตพงศ์
ผศ.นพ.บุญเลิศ วิริยะภาค
ผู้ดาเนินการอภิปราย: รศ.นพ.กุศล รัศมีเจริญ

Laparoscopic Conservative Surgery in Deep Endometriosis
วิทยากร : ผศ.พญ.พัทยา เฮงรัศมี
ผศ.นพ.พิสุทธิ์ ศรีชัยกุล
วิทยากรและผู้ดาเนินการอภิปราย :
รศ.นพ.อัมพัน เฉลิมโชคเจริญกิจ
Coffee break เยีย่ มชมบูธนิทรรศการทางการแพทย์ ( 20 นาที )
Fetal Ventriculomegaly: From Prenatal Diagnosis to Postnatal Care
Update Management of Abnormal Cervical Screening Test
วิทยากร : รศ.พญ.ไอรีน เรืองขจร
วิทยากร : รศ.นพ.สุรชัย
ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
อ.นพ.สมภพ กุลจรัสนนท์
อ.พญ.ภัทรวรรณ หลิ่มศิริ
ผู้ดาเนินการอภิปราย: ผศ.พญ.ปั ทมา เชาว์โพธิท์ อง
ผู้ดาเนินการอภิปราย: รศ.นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์
Cleft Lip and Palate: Multidisciplinary Management during
Ultrasound Findings of Extrauterine Pregnancy: Siriraj Series
Prenatal Care
วิทยากร : รศ.นพ.อรรถพล ใจชื่น
วิทยากร : อ.นพ.พีรศักดิ์ ฉอตระการกิจ
วิทยากรและผู้ดาเนินการอภิปราย :
ทพญ.กนกอร ตันติพาณิชย์กูล
อ.พญ.ปณิชา
จันทราพานิชกุล
วิทยากรและผู้ดาเนินการอภิปราย : ผศ.พญ.กนกวรุณ วัฒนนิรันตร์

Intraoperative Evaluation of Ovarian and Uterine Tumors
วิทยากร : อ.พญ.มาลี วรรณิสสร
ผศ.พญ.นิดา จารีมิตร
ผู้ดาเนินการอภิปราย : ผศ.นพ.วุฒินันท์ อัจฉริยะโพธา

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

