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หลักการและเหตุผล
โรคทางระบบต่อมไร้ท่อประกอบด้วยโรคต่างๆ หลายชนิด โรคที่พบได้บ่อย ได้แก่ โรคเบาหวาน โรค
ของต่อมไทรอยด์ ไขมันในเลือดผิดปกติ โรคกระดูกพรุน นอกจากนี้ยังมีโรคอื่นๆ ซึ่งถึงแม้จะพบได้น้อยกว่า
แต่ก็มีความสาคัญอย่างมากเช่นเดียวกัน เช่น โรคของต่อมใต้สมอง โรคของต่อมหมวกไต และโรคที่เกี่ยวข้อง
กับการเจริญเติบโต เป็นต้น ในปัจจุบันได้มีองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเกี่ยวกับโรคในระบบต่อมไร้ท่อ ทั้ง
ในแง่ความรู้ความเข้าใจใหม่ๆ ทางด้านพยาธิสรีรวิทยาของโรค ความก้าวหน้าในการตรวจวินิจฉัยโรค รวมทั้ง
แนวทางการรักษาใหม่ๆ ที่ช่วยทาให้คุณภาพการดูแลผู้ป่วยดีขึ้น หน่วยต่อมไร้ท่อฯ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงมีความเห็นว่าควรมีการจัดประชุมวิชาการเกี่ยวกับโรคระบบต่อม
ไร้ท่อขึ้น เพื่อเป็นการทบทวนความรู้เกี่ยวกับโรคทางระบบต่อมไร้ท่อ รวมถึงนาเสนอข้อมูลใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น
ในช่วงระยะเวลา 2 -3 ปี ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อให้แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้านอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อฯ ได้มีโอกาส
เพิ่มพูนความรู้และศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ได้ดีขึ้น นอกจากนี้ในประเทศไทยยังไม่เคยมีการประชุม
วิชาการที่จัดเฉพาะ เพื่อแพทย์ที่ปฏิบัติงานด้านอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อฯ มาก่อนการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้
จึงนับเป็นโอกาสดีที่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จะได้เป็นผู้ริเริ่มการให้บริการวิชาการแก่แพทย์
ผู้ปฏิบัติงานด้านอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อฯ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ใหม่ๆ และวิทยาการที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคในระบบต่อมไร้ท่อ ทั้งใน
แง่พยาธิกาเนิดและพยาธิสรีรวิทยาของโรค การดาเนินโรค ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัย รวมทั้งการดูแลรักษาโรค
โดยรวบรวมทั้งองค์ความรู้ที่เป็นมาตรฐาน และความรู้ใหม่ๆ ที่น่าสนใจทั้งนี้เพื่อให้แพทย์ผู้เข้าร่วมประชุมได้
เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจใหม่ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในโรคระบบต่อมไร้ท่อต่อไป
กลุม่ เป้าหมาย
แพทย์ผู้ปฏิบัติงานด้านอายุรกรรมต่อมไร้ท่อ รวมถึงแพทย์อายุรกรรมที่มีความสนใจเกี่ยวกับโรคใน
ระบบต่อมไร้ท่อ จานวน 200 คน
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วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
08.00 – 08.30 น.
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 09.30 น.

09.30 – 10.10 น.
10.10 – 10.30 น.
10.30 – 11.30 น.

ลงทะเบียน
Honarary lecture 1 Milestones in Endocrinology
โดย ศ.นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล (อ.สุขสวัสดิ์)
Honarary lecture 2 Isolated IFG VS isolated IGT: Differences in
pathophysiology and clinical significance
โดย ศ.นพ.ชัชลิต รัตรสาร
(อ.กอบชัย)
Adrenal disorders
โดย ผศ.นพ.พงศ์อมร บุนนาค
Break
Master class series in Endocrinology I
โดย อ.นพ.สุรณัฐ เจริญศรี
โรงพยาบาลศรีนครินทร์
อ.พญ.อรณิชา สุนทรโลหะนะกูล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
Moderator

11.30 – 12.30 น.
12.30 – 13.30 น.
13.30 – 14.30 น.
14.30 – 15.10 น.
15.10 – 15.30 น.
15.30 – 16.10 น.
16.10 – 16.50 น.
17.30 น.

Pre-Lunch symposium
พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร Amaya Food Gallery ชั้น 4
Post-Lunch symposium
Cutaneous clues to the diagnosis of endocrine diseases
โดย ผศ.พญ.พลอยทราย รัตนเขมากร สาขาวิชาตจวิทยา
Break
Pearls and pitfalls in management of pituitary diseases
โดย อ.พญ.ปวีณา ชุณหโรจน์ฤทธิ์ โรงพยาบาลศิริราช
Obesity: Update on medical and surgical weight loss
โดย อ.พญ.ประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย สาขาวิชาโภชนศาสตร์คลินิก
งานเลี้ยงสังสรรค์ครบรอบ 50 ปี หน่วยต่อมไร้ท่อฯ รพ.รามาธิบดี

งานเลี้ยงสังสรรค์ครบรอบ 50 ปี หน่วยต่อมไร้ท่อฯ รพ.รามาธิบดี
วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
ณ ห้องบางลาภู ชั้น 6 โรงแรมอมารี เวอร์เตอร์เกท กรุงเทพฯ
โรงแรมอมารี วอร์เตอร์เกท กรุงเทพมหานคร
จัดโดย สาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
..........................................................
17.30 น. ลงทะเบียน...แขกผู้มีเกียรติเข้าสู่งาน พร้อมรับของที่ระลึก / ชม VDO
18.00 น. กล่าวเปิดงาน โดย ศ.นพ.ชัชลิต รัตรสาร หัวหน้าสาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซมึ
18.15 น.  มุทิตาจิตอาจารย์อาวุโส
โดย ศ.นพ.สุขสวัสดิ์ เพ็ญสุวรรณ
ศ.นพ.กอบชัย พัววิไล
ศ.นพ.เทพ หิมะทองคา
ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน
 ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
19.00 น. เชิญร่วมรับประทานอาหารจีน
กิจกรรมขับร้องจากแขกกิตติมศักดิ์
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วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562
08.00 – 08.30 น.

ลงทะเบียน

08.30 – 09.00 น.

Honarary lecture 3: Towards improving diabetes care in
Thailand: From local experience to national perspective
โดย ศ.พญ.สิริมนต์ ริ้วตระกูล ประเทืองธรรม

09.00 – 09.30 น.

Honarary lecture 4: Spectrum of thyroid disorders in Thailand:
From past to present
โดย รศ.พญ.วัลยา จงเจริญประเสริฐ

09.30 – 10.00 น.

Pubertal disorders for adult endocrinologists
โดย ศ.พญ.เปรมฤดี ภูมิถาวร

10.00 – 10.20 น.

Break

10.20 – 11.20 น.

Metabolic bone disorders beyond osteoporosis
โดย ผศ.พญ.หทัยกาญจน์ นิมิตพงษ์
รศ.พญ.ณัฏฐิณี จรัสเจริญวิทยา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

11.20 – 12.20 น.
12.20 – 13.20 น.
13.20 – 14.20 น.

Pre-Lunch symposium
พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร Amaya Food Gallery ชั้น 4
Post-Lunch symposium

14.20 – 15.20 น.

Master class series in Endocrinology II
โดย อ.พญ.พรรณทิพย์ ตันติวงษ์
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
อ.นพ.สมหวัง อานรรฆกิตติกุล โรงพยาบาลกลาง
Moderator

15.20 – 16.00 น.

Selected articles from 2018
โดย คณาจารย์สาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อฯ

16.00 น.

Break

