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4 workshops ใหเลือกเขาฟรี!
พบกับ 15 เรื่องใหม
ในการดูแลสุขภาพสตรีที่นำไปใชไดจริง

CME Credit:
18 Credits

18 - 20 กรกฎาคม 2561
ณ หองประชุมชั้น 12 อาคารภูมิสิร�มังคลานุสรณ
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• ขาราชการสามารถเขาอบรมไดโดยไมนับเปนวันลาและเบิกคาใชจายไดตามสิทธิ  
• ผูเขาประชุมจะไดรับคะแนนการศึกษาตอเนื่อง

วันศุกรที่  20 กรกฎาคม 2561
ณ อาคารอุปการเวชชกิจ ชั้น 6 ภาคว�ชาสูติศาสตร-นร�เวชว�ทยา

09.00-11.30 น. Workshop 1: Treatment of Premalignant  
 Lesion of Cervix: LEEP and Cryotherapy 
 • คณาจารยสาขาว�ชามะเร็งนร�เวชว�ทยา 
 Workshop 2: Cervical Length 
 Measurement for General OB
 • คณาจารยสาขาว�ชาเวชศาสตรมารดา   
   และทารกในครรภ
11.30-12.30 น. Detecting BRCA mutations in women with  
 hereditary cancer risk using NGS
 • Dr.Yafeng  Zhou (S)   
 • อ.พญ.ภิญญดา  ปญญาวรานันท (M)

12.30-13.30 น. Lunch
13.30-16.00 น. Workshop 3: Simulation Training in   
 Obstetric Emergencies* 
 • ผศ.พญ.กัญญา  คําว�ลัยศักด์ิ (S) 
 • ผศ.นพ.ตุลชัย  อินทรัมพรรย (S)
 • อ.พญ.สุรัญชนา  เลิศศิร�โสภณ (S)
 • อ.พญ.ณัฎฐกฤตา  โพธิพรธวัฒน (M) 
 Workshop 4: Pessary for Pelvic Organ  
 Prolapse 
 • คณาจารยสาขาว�ชาเวชศาสตรเชิงกรานสตร�  
   และศัลยกรรมซอมเสร�ม

*ผูเขารวมประชุม 30 ทาน ที่ศูนยพัฒนาทักษะการแพทยเสมือนจร�ง      

  อาคารภูมิสิร�มังคลานุสรณ ชั้น 11

(S) Speaker, (M) Moderator, (S&M) Speaker and Moderator

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561
ณ หองประชุมชั้น 12 อาคารภูมิสิร�มังคลานุสรณ 

08.30-09.10 น. Mucinous tumors of the ovary: 
 what’s new and what’s changed?
 • อ.พญ.ชินา  โอฬารรัตนพันธ (S)   
 • อ.นพ.ชัย  อร�ยศร�วัฒนา (S&M) 
09.10-09.50 น. Endometrial pathology: current concepts  
 and management
 • อ.พญ.ณัฏฐกฤตา  โพธิพรธวัฒน (S)   
 • อ.พญ.ภิญญดา  ปญญาวรานันท (S&M) 

09.50-10.20 น. Break
10.20-11.00 น. PARP inhibitor, present and future   
 personalized medicine for ovarian cancer
 • รศ.พญ.ธาร�ณี  แมนชนะ (S)   
 • รศ.นพ.ว�ชัย  เติมรุงเร�องเลิศ (M)
11.00-12.00 น. Endometriosis and the suitable medical  
 therapy for long-term management
 • รศ.นพ.ว�รัช  ว�ศวสุขมงคล (S)   
 • รศ.นพ.กระเษียร  ปญญาคำเลิศ (S&M)

12.00-13.00 น. Lunch
13.00-13.40 น. การดูแลสุขภาพหญิง "ออเจา"    
 ดวยการแพทยแผนไทย 
 • แพทยแผนไทย คมสัน  ทินกร ณ อยุธยา (S)   
 • นพ.ขวัญชัย  ว�ศิษฐานนท (M)
13.40-14.20 น. Novel regimen for vaginitis: 
 current guidelines & practical tips
 • รศ.นพ.อรรณพ  ใจสำราญ (S)   
 • รศ.นพ.สุรสิทธ์ิ  ชัยทองวงศวัฒนา (S&M)

14.20-14.40 น. Break
14.40-15.20 น. Women & depression across the life span
  • รศ.พญ.ชุติมา  หรุมเร�องวงษ (S)   
 • อ.พญ.ชินา  โอฬารรัตนพันธ (M)
15.20-16.00 น. Uterine leiomyomas: new progress 
 and promise
  • อ.พญ.ชญานิศ  อภิรักษว�ร�ยะ (S)   
 • อ.นพ.พันธกว�  ตันติว�ร�ยพันธุ (S&M)

วันพ�ธที่ 18 กรกฎาคม 2561
ณ หองประชุมชั้น 12 อาคารภูมิสิร�มังคลานุสรณ

07.30-08.15 น. ลงทะเบียน
08.15-08.30 น. พ�ธีเปดการประชุม
08.30-09.30 น. ปาฐกถาพ�เศษ เร�่อง
 A cocktail of discoveries in women’s health
 • ศ.นพ.เยื้อน  ตันนิรันดร
 • รศ.นพ.ดำรง  ตร�สุโกศล
 • รศ.นพ.กำธร  พฤกษานานนท
09.30-10.10 น. All you need to know about aspirin   
  in pregnancy
 • ศ.นพ.วรพงศ  ภูพงศ (S)
 • รศ.นพ.ศักนัน  มะโนทัย (S&M)

10.10-10.40 น. Break
10.40-11.20 น. The tomorrow of caesarean scar
 management 
 • ผศ.นพ.อัจฉร�ย  สาโรวาท (S)   
 • รศ.นพ.กระเษียร  ปญญาคำเลิศ (S&M) 
11.20-12.20 น. Contraception 4.0
                         • รศ.นพ.อรรณพ  ใจสำราญ (S)   
 • รศ.พญ.สุกัญญา  ชัยกิตติศิลป (M)

12.20-13.00 น. Lunch
13.00-13.40 น. Potential avenues for immunotherapy 
 of gynecologic malignancy
 • ศ.ดร.พญ.ณัฎฐิยา  หิรัญกาญจน (S)   
 • รศ.นพ.เร�องศักดิ์  เลิศขจรสุข (M) 
13.40-14.20 น. Managing immune challenges in early life:  
 what are the latest strategies?  
 • รศ.พญ.วรนุช  จงศร�สวัสดิ์ (S)   
 • รศ.นพ.สุรสิทธิ์  ชัยทองวงศวัฒนา (M)

14.20-14.40 น. Break
14.40-15.20 น. Chromosomal microarrays: the changing  
 scene in prenatal diagnosis?                                        
 • อ.นพ.ธีระภัทร  เจร�ญว�ทย (S)  
15.20-16.00 น. Using progesterone to prevent pregnancy  
 loss: fact or fiction?
 • รศ.นพ.บุญชัย  เอื้อไพโรจนกิจ (S)   
 • ผศ.พญ.พรทิพย  สิรยาภิวัฒน (S&M)


