
 
 

การจัดประชุมทางไกล งานประชุมฟื้นฟูวิชาการ ครั้งที่ 8 ผ่านระบบ Webinar 
“Reconstructive Urology” 

ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2564 
ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซ.ศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ 

 
วันพฤหัสดี ที่ 5 สิงหาคม 2564 

เวลา หัวข้อเร่ือง วิทยากร 

09:00-09:10 Opening Remarks   

09.10-10.40 Pyeloplasty   

  Chairman: นพ.กิตติณัฐ กิจวิกยั   

  Co-chairman: นพ.พิษณุ มหาวงศ์   

09:10-09:30 Open pyeloplasty นพ.ชนธีร์ บุณยะรัตเวช 

09:30-09:50 Endoscopic technique (antegrade and retrograde) นพ.ชินเขต เกษสุวรรณ 

09:50-10:10 Laparoscopic pyeloplasty นพ.ธเนศ ไทยด ารงค ์

10:10-10:30 Robotic pyeloplasty นพ.กมล ภานุมาตรัศม ี

10.30-10.40 Q and A  
10:40–11.00 Coffee Break   

11.00-12.00 Ureteral reconstruction    

  Chairman: นพ.ธวัชชัย ทวีมัน่คงทรัพย์   

  
Co-chairman: นพ.โนรมาน อฮัมัดมูซา  
   

11.00-11.25 
Proximal ureter (ureteroureterostomy, 
transureteroureterostomy, ileal ureter) นพ.วิรัตน์ เวียงสกุณา 

11.25-11.50 Distal ureter (ureteroneocystostomy, Psoas hitch, Boari flap) นพ.ณัฐพงศ์ บิณษรี 

11.50-12.00 Q and A  

12.10-13.10 Lunch Symposium  

12.10-12.40 

Meet The Expert: Comprehensive Concepts for Early 
Combination Therapy 
Moderator: นพ.กิตติณัฐ กิจวกิัย 

บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จ ำกัด 

นพ.มนินธ์ อัศวจนิตจิตร ์
พญ.วลีรัตน์ เศวตสุทธิพนัธ์  
นพ.ฐิติภัท หาญสมวงศ ์
 

12.40-13.10 

Enhancing the Outcome of BOO Treatment with Silodosin: 
Focusing on the Difference 

บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 

นพ. ศิวัฒม์ ภู่ริยะพนัธ ์
 

13.30–14.40 Plastic surgery sections  

  Chairman: นพ.เอกรินทร์ โชตกิวาณิชย์   



  Co-chairman: นพ.มนนิธ์ อัศวจินตจิตร ์   

13.30–14.00 Grafts and flaps for penile and urethral reconstruction  นพ.สิทธิโชค ทวปีระดิษฐผ์ล  

14.00-14.30 
Reconstruction for perineal and groin defect  

นพ.พสุ พรหมนิยม  
 

14.30-14.40 Q and A  

14.40–15.00 Coffee Break   

15.00–16.00 Bladder reconstruction   

  Chairman: นพ.สุพจน์ รัชชานนท์   

  Co-chairman: นพ.วรพัฒน์ อัตเวทยานนท์   

15.00-15.20 VVF, RVF repair นพ.ภควัฒน์ ระมาตร ์

15.20-15.35 Neo-bladder substitution นพ.สาธิต ศิริบุญฤทธิ ์
15.35-15.50 Continent pouch with cutaneous stoma นพ.กิตติพงษ์ พนิธุโสภณ 
15.50-16.00 Q and A  

 
 

วันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม 2564  
 

เวลา หัวข้อเร่ือง วิทยากร 

09.00-10.00 Urethral reconstruction   

  Chairman: นพ.วรพจน์ ชุณหคล้าย    

  Co-chairman: พญ.วาสนา ค าผิวมา   

09.00–09.25 Anterior urethra (include graft and flap) นพ.ธีรยุทธ ตั้งไพฑูรย ์

09.25–09.50 Posterior urethra  นพ.ฐิติภัท หาญสมวงศ์  

09.50-10.00 Q and A  

10:00-10:30 Coffee Break   

10.30-12.00 Kidney transplant and male genital organ   

  Chairman: นพ.ปภาภัค ณ สงขลา   

  Co-chairman: นพ.วิสูตร คงเจริญสมบัต ิ   

10.30–10.45 Kidney transplant (harvest) นพ.ศิวัฒม์ ภู่ริยะพนัธ ์

10:45–11.00 Kidney transplant (vascular anastomosis and reimplantation) นพ.ศิรส จิตประไพ 

11.00-11.15 Vasovasostomy and vasoepididymostomy นพ.กวิรัช ตันติวงษ ์

11.15-11.30 Surgical therapy for Peyronie’s disease นพ.เปรมสันติ์ สังฆ์คุ้ม 
11.30-11.45 Male continent surgery (sling and AUS) นพ.สนธิเดช ศิวิไลกลุ 

11.45-12.00 Q and A  



12.10-13.10 
Lunch Symposium 
   

12.10-12.40 

Practical Points of Nocturia in Daily Basis 
Moderator: นพ.วทิย์ วิเศษสนิธุ ์

บริษัท เฟอร์ริ่ง ฟำร์มำซตูิคลัส์ จ ำกัด 
นพ.ภควัฒน์ ระมาตร ์

13.30-14.40 Female reconstruction surgery   

  
Chairman: นพ.อภิรักษ์ สันติงามกุล 
Co-chairman: พญ.อุมาพร นวลไธสง      

13:30-13:50 Urethral diverticulum พญ.วลีรัตน์ เศวตสุทธิพนัธ์  

13.50-14.10 Anti-incontinence surgery นพ.จรัสพงศ์ ดิศรานันท์ 
14.10-14.30 Female bladder outlet obstruction นพ.ภควัฒน์ ระมาตร ์

14.30-14.40 Q and A  

14:40-14.50 Closing Remarks   
 

 

 

 

 

 

 

 

 


