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เรื่อง

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม “สาระสาคัญทางจักษุวิทยา สาหรับแพทย์ทั่วไป”

เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาล
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางการประชุม
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญ แพทย์ใช้ทุ น แพทย์เพิ่มพูนทักษะ และแพทย์ปฏิบัติงาน
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม “สาระสาคัญทางจักษุวิทยา สาหรับแพทย์ทั่วไป” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 - วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน
2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องโลตัส สวีท 5 - 7 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ อัตราค่าลงทะเบียน
4,000 บาท / 2 วัน (หมดเขตลงทะเบียนล่วงหน้าวันที่ 31 สิงหาคม 2562) ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนการประชุม ส่งชื่อ
นามสกุล, สถานที่ทางาน, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล์ และ Line ID พร้อมชาระเงินค่าลงทะเบียน โอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 028-2-00851-5กลับมายังอีเมล์ rcopt.doc@gmail.com ภายใน
วันที่ 31 สิงหาคม 2562 การประชุมครั้งนี้เป็นการเผยแพร่ความรู้ เพื่อประโยชน์ทางด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยด้านจักษุวิทยา
สาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
ในการนี้ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่
ดังกล่าว ทั้งนี้ได้แนบตารางการประชุม โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือ
เป็นวันลา
ขอแสดงความนับถือ

(รศ.นพ.อนุชิต ปุญญทลังค์)
ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจยั ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-718-0715-6 โทรสาร 02-718-0717
10th Floor, Royal Golden Jubilee Building, 2 Soi Soonvijai, New Petchburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310 Tel. (662) 718-0715-6 Fax.(662)718-0717
www.rcopt.org
E-mail: admin@rcopt.org

28 พย 2562
08.30-09.00 Registration
09.00-09.15 Introduction

Ophthalmology Key Points for General Practitioners
Topic
Speaker
รศ.นพ.อนุชิต ปุญญทลังค์
ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

09.15-10.00 Approch to Visual Loss
10.00-11.15 Managment of Ophthalmic Emergencies

อ.พญ.วธูกานต์ รุ่งภูวภัทร (รพ.เมตตาประชารักษ์)

- Intraocular emergencies

อ.นพ.มงคล ธาดารติ (รพ.ราชวิถี)

- extraocular emergencies

อ.นพ.ณัฐพล โภคาวัฒนา (รพ.ราชวิถี)

11.15-12.00 Mobile Vision Syndrome

อ.นพ.วรากร เทียมทัด (รพ.เลิดสิน)

12.00-13.00 Lunch
13.00-14.00 Headache and Ophthalmic Red Flag Sign
- High Intracranial pressure
- Non-high intracranial pressure
14.00-14.45 Diabetic Retinopathy

อ.พญ.สุนทรี ธิติวิเชียรเลิศ (ม.ธรรมศาสตร์)
อ.พญ.ปิยวดี ชัยมงคลตระกูล (รพ.เมตตาประชารักษ์)
อ.พญ.บุญทิพย์ ทิพย์สุริยาพร (รพ.รามาธิบดี) ,
อ.พญ.นิดา วงศ์ชัยสุวัฒน์ (ศิริราชพยาบาล)

14.45-15.45 Aesthetic eye complications and acute management
: Prevention is better than cure (20)
: Eye complications and managements (20)
: Blindness after aesthetic procedures (20)
29 พย 2562
Topic
9.00-10.40 Update of Common Eye Disease

ผศ.พญ.วรัทพร จันทร์ลลิต (รพ.ศูนย์การแพทย์ มศว.)
อ.นพ.ดวงมนตรี โรจน์ดารงรัตนา (ม.ธรรมศาสตร์)
พต.นพ.ธนาพงษ์ สมกิจรุ่งโรจน์ (รพ.จุฬาลงกรณ์)
Speaker
รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ (ม.ธรรมศาสตร์),
ผศ.นพ.ณวพล กาญจนารัณย์ (ม.ธรรมศาสตร์),
อ.นพ.ดวงมนตรี โรจน์ดารงรัตนา (ม.ธรรมศาสตร์)

10.40-11.30 Strabismus
- Strabismus (15 นาที)

พ.อ.นพ.ยุทธพงษ์ อิ่มสุวรรณ (รพ.พระมงกุฎเกล้า),

- Amblyopia (15 นาที)

รศ.พญ.สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์ (ม.สงขลานครินทร์),

- Diplopia (15 นาที)
11.30-12.15 Red Eye in Adults and Children

ผศ.นพ.พิทยา ภมรเวชวรรณ (ศิริราชพยาบาล)
รศ.พญ.นภาพร ตนานุวัฒน์ (ม.เชียงใหม่),
ผศ.พญ.อัจฉรียา วิวัฒน์วงศ์วนา (ม.เชียงใหม่)

12.15-13.15 Lunch
13.15-14.15 Update Ophthalmic Complication in Systemic Disease ผศ.นพ.ธรรศ สงวนศักดิ์ (ม.ขอนแก่น)
14.15-15.15 New Technology in Eye Surgery

ผศ.นพ.ดารงค์ วิวัฒน์วงศ์วนา (ม.เชียงใหม่)

15.15-16.00 Smart Interview for Eye Residency Training

หัวหน้าสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน สาขาจักษุวิทยา

