กำหนดกำรประชุมวิ ชำกำรประจำปี ครัง้ ที่ 30 พ.ศ. 2563 สมำคมเวชศำสตร์ปริกำเนิ ดแห่งประเทศไทย

วิ ถี ชี วิ ต ใหม่ ใ นกำรดู แ ลปริ กำเนิ ด (New Normal in Perinatal Care)
วันพุธที่ 18 พฤศจิ กำยน 2563 ณ ห้อง Vertical ballroom โรงแรมมิ ตร์ บีช โฮเต็ล พัทยำ จังหวัดชลบุรี
08:00-09:00 น. ลงทะเบียน workshop
09:00-09:30 น. Pre-test
09:30-10:15 น. บรรยำย บทที่ 1 พื้นฐำนของกำรกู้ชีพทำรกแรกเกิ ด
บทที่ 2 กำรเตรียมตัวสำหรับกำรกู้ชีพ
บทที่ 3 ขัน้ ตอนเบือ้ งต้นในกำรดูแลทำรกแรกเกิ ด
10:15-10:30 น. อาหารว่าง
10:30-11:00 น. ฝึ กปฏิ บตั ิ ขัน้ ตอนเบือ้ งต้นในกำรดูแลทำรกแรกเกิ ด
11:00-11:45 น. บรรยำย บทที่ 4 กำรช่วยหำยใจด้วยแรงดันบวก
บทที่ 5 ทำงเลือกในกำรเปิ ดทำงเดิ นหำยใจ: ท่อหลอดลมคอและหน้ ำกำกครอบกล่องเสียง
11:45-12:30 น. ฝึ กปฏิ บตั ิ กำรช่วยหำยใจด้วยแรงดันบวก
ทำงเลือกในกำรเปิ ดทำงเดิ นหำยใจ: ท่อหลอดลมคอและหน้ ำกำกครอบกล่องเสียง
12:30-13:15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
สถานทีห่ อ้ งอาหารวันคิทเช่น ชัน้ 1 โรงแรมสตาร์
13:15-14:15 น. บรรยำย บทที่ 6 กำรกดหน้ ำอก
บทที่ 7 กำรให้ยำและสำรน้ำ
บทที่ 8 กำรดูแลหลังกู้ชีพ
บทที่ 9 กำรกู้ชีพและกำรดูแลทำรกเกิ ดก่อนกำหนด
14:15-15:50 น. ฝึ กปฏิ บตั ิ กำรกดหน้ ำอก
กำรให้ยำและสำรน้ำ
Scenarios
Megacode & Debriefing
15:50-15:10 น. อาหารว่าง
16:10-16:40 น. Post-test
16:40-17:00 น. เฉลยข้อสอบ และ Q&A
วิทยากร
รศ.พญ. โสภาพรรณ เงินฉ่ า อ.มาลัย มังชม
่
วิทยากรประจากลุม่ พล.ต.ต.พญ.นาเรศ วงศ์ไพฑูรย์ รศ.พญ.พิมล วงศ์ศริ เิ ดช
พ.ต.ต.นพ.ณพล จิตรศรีศกั ดา อ.นพ.เปรมศักดิ ์ เหล่าคงอยู่
อ.นพ.สมมนตร์ จินดากุล พญ.สุดารัตน์ ศิรชิ ยั พรศักดิ ์
อ.จินตนา ชนประชา อ.ลดาวัลย์ คาบุญเรือง อ.วรรณี จันทร์มาศ
อ.สุภาวดี เจ้ยชุม อ.รัชฎา อนันต์วรปั ญญา อ.สุปราณี รักษาพล
อ.ปาริชาติ ดารงค์รกั ษ์ อ.ศิรลิ กั ษณ์ หรสิทธิ ์

กำหนดกำรประชุมวิ ชำกำรประจำปี ครัง้ ที่ 30 พ.ศ. 2563 สมำคมเวชศำสตร์ปริกำเนิ ดแห่งประเทศไทย

วิ ถี ชี วิ ต ใหม่ ใ นกำรดู แ ลปริ กำเนิ ด (New Normal in Perinatal Care)
วันพุธที่ 18 พฤศจิ กำยน 2563 ณ ห้อง Horizon ballroom โรงแรมมิ ตร์ บีช โฮเต็ล พัทยำ จังหวัดชลบุรี
08::00-09:00 น. ลงทะเบียน workshop
09:00 -09:30 น. กำรเจำะถุงน้ำ & สำยสะดือย้อย (amniotomy & umbilical cord prolapse)
วิทยากร พ.อ.(พ) ผศ.นพ.เพิม่ ศักดิ ์ สุเมฆศรี
รศ.อรพินธ์ เจริญผล
09:30-10:00 น. การคลอดไหล่ยาก (shoulder dystocia)
วิทยากร รศ.พิเศษ นพ.เอกชัย โควาวิสารัช
รศ.อรพินธ์ เจริญผล
10:00-10:30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10:30-11:00 น. กำรล้วงรก (manual removal of placenta)
วิทยากร อ.พญ.ณัฐฐิณี ศรีสนั ติโรจน์
รศ.ดร.นิตยา สินสุกใส
11:00-12:00 น. กำรเฝ้ ำระวังสุขภำพทำรกในครรภ์ระหว่ำงรอคลอด (Intrapartum fetal surveillance)
และกำรอ่ำน tracing
วิทยากร พ.อ.(พ) ผศ.นพ.เพิม่ ศักดิ ์ สุเมฆศรี
อ.ราตรี ศิรสิ มบูรณ์
12:00-13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
สถานทีห่ อ้ งอาหารวันทนา ชัน้ 1 โรงแรมมิตร์ บีช
13:00-16:00 น. ฝึ กปฏิ บตั ิ
กำรเจำะถุงน้ำและสำยสะดือย้อย (amniotomy & umbilical cord prolapse)
วิทยากร พ.อ.(พ) ผศ.นพ.เพิม่ ศักดิ ์ สุเมฆศรี
ผศ.ดร.สายลม เกิดประเสริฐ
กำรคลอดติ ดไหล่ (Shoulder dystocia)
วิทยากร รศ.พิเศษ นพ.เอกชัย โควาวิสารัช
รศ.อรพินธ์ เจริญผล
กำรล้วงรก (manual removal of placenta)
วิทยากร อ.พญ.ณัฐฐิณี ศรีสนั ติโรจน์
รศ.ดร.นิตยา สินสุกใส

กำหนดกำรประชุมวิ ชำกำรประจำปี ครัง้ ที่ 30 พ.ศ. 2563 สมำคมเวชศำสตร์ปริกำเนิ ดแห่งประเทศไทย

วิ ถี ชี วิ ต ใหม่ ใ นกำรดู แ ลปริ กำเนิ ด (New Normal in Perinatal Care)
วันพุธที่ 18 พฤศจิ กำยน 2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณหงส์ อำคำร Royal Wing ชัน้ 3
(โรงแรมมิ ตร์ บีช โฮเต็ล) พัทยำ จังหวัดชลบุรี
08:00-09:00 น. ลงทะเบียน workshop
09:00-10:30 น. - หลักกำรพื้นฐำนเกี่ยวกับอุณหภูมิกำยทำรกแรกเกิ ด: สำเหตุ ผลกระทบ และอุปกรณ์ที่ใช้
- กำรจัดกำรดูแลให้ทำรกแรกเกิ ดมีอณ
ุ หภูมิกำยคงที่ระหว่ำง 37 ± 0.1º ซ
วิทยากร ศ.เกียรติคุณ นพ.เกรียงศักดิ ์ จีระแพทย์
อ.พิกุล ขาศรีบุศ
10:30-11:00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
ชมอุปกรณ์จริงสาหรับการบริหารจัดการอุณหภูมิ
11:00-12:00 น. - กำรวัดอุณหภูมิกำยที่แม่นยำ
- กำรดูแลอุณหภูมิในห้องคลอดและห้องผ่ำตัด: ทำรกครบกำหนด
ทำรกก่อนกำหนดและทำรกที่เสี่ยงสูงจำกกำรติ ด COVID-19 จำกมำรดำ
- กำรบริหำรจัดกำรขณะเคลื่อนย้ำย/ส่งต่อ ในสถำนกำรณ์ที่มีต้อู บสำหรับขนย้ำยและไม่มี
วิทยากร ศ. ดร.วีณา จีระแพทย์
12:00-13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
สถานที่ The Boat Restaurant อาคาร Royal Wing ชัน้ 2
13:00-14:00 น. - กำรปรับตัง้ อุณหภูมิต้อู บและควำมชื้นของตู้
- วิ ธีรกั ษำภำวะอุณหภูมิกำยตำ่ (rewarming) และภำวะอุณหภูมิกำยสูง
- กำรนำทำรกออกจำกตู้อบเพื่อให้นมแม่และส่งเสริมสำยสัมพันธ์แม่ลูก
- กำรหยุดใช้ต้อู บ
- กำรปรับตัง้ เครื่องแผ่รงั สีควำมร้อน
- กำรปรับควำมชื้นก๊ำซ (gas humidification)
- กำรแปลผล temperature display
วิทยากร ศ.เกียรติคุณ นพ.เกรียงศักดิ ์ จีระแพทย์
ศ. ดร.วีณา จีระแพทย์
14:00-15:00 น. - กำรติ ด skin probe และ probe cover และกำรผลิ ตใช้เอง
- กำรทำควำมสะอำดและกำรบำรุงรักษำอุปกรณ์
วิทยากร อ.พิกุล ขาศรีบุศ
15:00-15:45 น. ฝึ กปฏิ บตั ิ กำรแก้ปัญหำจำกสถำนกำรณ์จริงทำงคลิ นิก (scenarios)
15:45-16:00 น. กำรซักถำมและสรุป
วิทยากร อ.พิกุล ขาศรีบุศ
ศ. ดร.วีณา จีระแพทย์
ศ.เกียรติคุณ นพ.เกรียงศักดิ ์ จีระแพทย์

กำหนดกำรประชุมวิ ชำกำรประจำปี ครัง้ ที่ 30 พ.ศ. 2563 สมำคมเวชศำสตร์ปริกำเนิ ดแห่งประเทศไทย

วิ ถี ชี วิ ต ใหม่ ใ นกำรดู แ ลปริ กำเนิ ด (New Normal in Perinatal Care)
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิ กำยน 2563
ห้อง Vertical ballroom โรงแรมมิ ตร์ บีช โฮเต็ล พัทยำ จังหวัดชลบุรี
MC: อ.พญ.ณัฐฐิณี ศรีสนั ติโรจน์ และ อ.ประชุมพร อหิงสโก
08:30-08:45 น. Opening remark
ศ. ดร.วีณา จีระแพทย์ นายกสมาคมฯ
08:45-09:30 น. ปำฐกถำ อนันต์ เตชะเวช “Congenital heart anomalies in Thai children”
องค์ปาฐก ศ.เกียรติคุณ นพ.บุญชอบ พงษ์พาณิชย์
09:30-10:00 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและชมผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทย์และพักรับประทำนอำหำรว่ำง
10:00-11:00 น. Symposium 1: COVID-19 in perinatal care
ประธาน ศ.เกียรติคุณ นพ.ประพุทธ ศิรปิ ุณย์
วิทยากร พ.อ.(พ) ผศ.นพ.เพิม่ ศักดิ ์ สุเมฆศรี รศ.พญ.พิมล วงศ์ศริ เิ ดช ผศ.ดร.สายลม เกิดประเสริฐ
11:00-11:45 น. Sponsored lecture: Risk prevention of parenteral nutrition and infusion therapy
in neonatal care
วิทยากร รศ. ดร. พญ.นลินี จงวิรยิ ะพันธุ์
สนับสนุนโดย บริษทั แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จากัด
11:45-12:30 น. Sponsored lecture: Tdap Vaccine for Pertussis Prevention throughout Mother & Child Journey
วิทยากร รศ. นพ. สุรสิทธิ ์ ชัยทองวงศ์วฒ
ั นา รศ.นพ.ชิษณุ พันธุเ์ จริญ
สนับสนุนโดย บริษทั แกล็กโซ่สมิทไคลน์ จากัด
12:30-13:15 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
13:15-14:00 น. Sponsored lecture: Sensitive child : How nutrition in early life can help?
วิทยากร ผศ. นพ. สันติ ปุณณะหิตานนท์ สนับสนุนโดย บริษทั เนสท์เล่ ประเทศไทย
14:00-14:40 น. Symposium 2: HIV in pregnancy
ประธาน พ.อ.(พ) ผศ. นพ.เพิม่ ศักดิ ์ สุเมฆศรี
วิทยากร รศ.นพ.สุรสิทธิ ์ ชัยทองวงศ์วฒ
ั นา รศ.นพ.ชิษณุ พันธุเ์ จริญ
14:40-15:40 น. Symposium 3: Congenital anomalies: How to approach
ประธาน ศ.คลินิก นพ.สุนทร ฮ้อเผ่าพันธ์
วิทยากร ผศ.พญ.พจนีย์ ผดุงเกียรติวฒ
ั นา ศ.พญ.พิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์ อ.พิกุล ขาศรีบุศ
15:40-16:10 น. กำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปี 2563 ของสมำคมฯ และมูลนิ ธิกำแหง อนันต์ ประพุทธ ฯ
พักรับประทานอาหารว่าง
ชมนวัตกรรม และ ชมผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
16:10-17:10 น. Symposium 4: Lesson learned & way to enhance outcomes in referral system
ประธาน ศ.คลินิก นพ.ชาญชัย วันทนาศิริ
วิทยากร ศ.คลินิก นพ.ธราธิป โคละทัต รศ.อรพินธ์ เจริญผล
17:10-18:00 น. Free communication
ประธาน อ.พิกุล ขาศรีบุศ

กำหนดกำรประชุมวิ ชำกำรประจำปี ครัง้ ที่ 30 พ.ศ. 2563 สมำคมเวชศำสตร์ปริกำเนิ ดแห่งประเทศไทย

วิ ถี ชี วิ ต ใหม่ ใ นกำรดู แ ลปริ กำเนิ ด (New normal in Perinatal Care)
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิ กำยน 2563
ห้อง Vertical ballroom / Horizon ballroom โรงแรมมิ ตร์ บีช โฮเต็ล พัทยำ จังหวัดชลบุรี
MC: รศ.กรรณิการ์ วิจติ รสุคนธ์ และ อ.วรรณา คงวิเวกขจรกิจ
ห้อง Horizon ballroom
08:30-09:30 น. Symposium 5: NEC: prevention
and management
ประธาน รศ.พญ.พิมล วงศ์ศริ เิ ดช
วิทยากร รศ.พญ.โสภาพรรณ เงินฉ่ า
อ.มาลัย มังชม
่
09:30-10:30 น. Symposium 7: Breast pain:
How to manage
ประธาน ศ.เกียรติคุณ นพ.เกรียงศักดิ ์ จีระแพทย์
วิทยากร ศ.เกียรติคุณ นพ.เกรียงศักดิ ์ จีระแพทย์
อ.ชญาดา สามารถ
10:30-11:00 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง
ห้อง Vertical ballroom

ห้อง Vertical ballroom
Symposium 6: Caesarean section: Pro & Con
ประธาน รศ.นพ.สมศักดิ ์ สุทศั น์วรวุฒิ
วิทยากร รศ.นพ.สมศักดิ ์ สุทศั น์วรวุฒิ
อ.ประชุมพร อหิงสโก
Symposium 8: Abnormal placental adherens
ประธาน รศ.พิเศษ นพ.เอกชัย โควาวิสารัช
วิทยากร รศ.พิเศษ นพ.เอกชัย โควาวิสารัช
รศ.ดร.นิตยา สินสุกใส

11:00-11:45 น. Symposium 9: Families as partners for quality and safety in perinatal care
ประธาน รศ.พญ.พิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์
วิทยากร พล.ต.ต.พญ.นาเรศ วงศ์ไพฑูรย์ รศ.กรรณิการ์ วิจติ รสุคนธ์
11:45-12:30 น. Symposium 10: Ethical pitfalls and prevention of complaints in perinatal care
ประธาน รศ.นพ.ไพโรจน์ วิทูรพาณิชย์
วิทยากร ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก ศ.ดร.วีณา จีระแพทย์
12:30-13:30 น. Symposium 11: Case study to improve perinatal care
ประธาน รศ.นพ.สมศักดิ ์ สุทศั น์วรวุฒิ
วิทยากร ผศ.พิเศษ ดร. นพ.มรุต ญาณารณพ อ.สุภานัน ชัยราช
13:30 น.
ปิ ดประชุม

