
 1. รศ.นพ.วิชัย เติมรุงเรืองเลิศ ที่ปรึกษา

 2. รศ.นพ.วิรัช วิศวสุขมงคล ที่ปรึกษา

 3. รศ.นพ.กำธร พฤกษานานนท ที่ปรึกษา

 4. ศ.นพ.นเรศร สุขเจริญ ที่ปรึกษา

 5. รศ.นพ.กระเษียร ปญญาคำเลิศ ประธานจัดการประชุม

 6. รศ.นพ.วิสันต เสรีภาพงศ รองประธานจัดการประชุม

 7. ผศ.พญ.พรทิพย สิรยาภิวัฒน รองประธานจัดการประชุม

 8. ผศ.พญ.ทัศนวรรณ รังรักษศิริวร ประธานวิชาการ

 9. อ.นพ.พันธกวี ตันติวิริยพันธุ ประธานฝายจัดการสถานที่

 10. อ.นพ.อัมรินทร สุวรรณ เหรัญญิก

 11. อ.พญ.ชญานิศ อภิรักษวิริยะ เลขาธิการ

 12. ผศ.นพ.เจริญ ทวีผลเจริญ กรรมการ

 13. รศ.นพ.อรรณพ ใจสำราญ กรรมการ

 14. รศ.พญ.สุกัญญา ชัยกิตติศิลป กรรมการ

 15. อ.ดร.พญ.สมสุข สันติเบ็ญจกุล กรรมการ

 16. อ.ดร.สพ.ญ.ปวีณา ธุวะนุติ กรรมการ

 17. อ.พญ.ชนกานต สืบถวิลกุล กรรมการ

 18. อ.พญ.นลินา ออประยูร กรรมการ

อ.พญ.ชญานิศ อภิรักษวิริยะ

คุณสุดาทิพย ชูชัยเจริญกิจ

ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา

คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท 02-256-4000 ตอ 2072

E-mail: suda_shoo@hotmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.cu-obgyn.com

• ขาราชการสามารถเขาอบรมไดโดยไมนับเปนวันลา 

   และเบิกคาใชจายไดตามสิทธิ

• ผูเขาประชุมจะไดรับคะแนนการศึกษาตอเน�อง 

 (CME) = 16.75 หนวยกิต

ติดตอจองหองพัก:

โรงแรมมณเฑียร (สุรวงศ): 02-233-7060 ตอ 5201-5204

 หรือ 092-461-6629 (คุณมินตรา)

 Email: E.salebkk@montien.com

 หองเดี่ยว (รวมอาหารเชา) 1,500 บาท

 หองคู  (รวมอาหารเชา) 1,900 บาท

 101 อาคาร ภปร

 108 อาคาร สก

 109 อาคาร ภูมิสิริมังคลานุสรณ

 110 อาคาร อำนวยการ

 117 อาคาร คัคณางค

 118 อาคาร นวมินทราชินี

คณะกรรมการจัดการประชุม

แผนที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ติดตอขอรายละเอียด และสงใบลงทะเบียนไดที่

สามารถลงทะเบียนผาน QR Code

วันที่ 20-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
หองประชุมจรัญพัฒน  อาคารอุปการเวชชกิจ ชั้น 6
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

Theme:

ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 119 อาคาร ผูปวยในพิเศษ 14 ชั้น

 121 อาคาร สธ

 201 อาคาร อปร

 204 อาคาร อานันทมหิดล

 205 อาคาร แพทยพัฒน

 301 อาคาร อุปการเวชชกิจ

อาคาร

อุปการเวชชกิจ

อาคาร

อุปการเวชชกิจ



ช�อ-สกุล ..................................................................................................

ตำแหนง (วิชาการ) ................................................................................

สถานที่ทำงาน .........................................................................................

................................................................................................................

จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย ................................

โทรศัพทมือถือ .........................................................................................

E-mail .....................................................................................................

ใบลงทะเบียนการประชุมว�ชาการ

ทานละ 3,000 บาท

• เช็ค (ขีดครอม) สั่งจาย: มูลนิธิคณะแพทยศาสตร จุฬาฯ

 จำนวนเงินทั้งสิ้น ............................... บาท

 เช็คธนาคาร .................................... เลขที่ ............................................                               

 สาขา .....................................................................................................

• โอนเงิน เขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด(มหาชน)    

      สาขาสภากาชาดไทย

 ช�อบัญชี: มูลนิธิคณะแพทยศาสตร จุฬาฯ

 เลขที่บัญชี: 045-202069-8

  (โปรดแนบหลักฐานการโอนเงินมาพรอมใบลงทะเบียน)

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ค�าลงทะเบียน

การชําระเงิน

08.00-08.35 น. Myoma in Menopause and Beyond

 รศ.พญ.สุกัญญา ชัยกิตติศิลป
+

 อ.พญ.นลินา ออประยูร
+

08.35-09.15 น. Pregnancy with Myoma: What are the Outcomes?

 รศ.นพ.บุญชัย เอื้อไพโรจนกิจ
+

09.15-10.00 น. - VMS: Can SNRI be the First-line Treatment?

  รศ.นพ.กระเษียร ปญญาคำเลิศ
+*

 - Multimodal Analgesia for Pain Control 

  in Gynaecological Surgery

  ผศ.ภก.ธนรัตน สรวลเสนห
+

10.00-10.30 น. Refreshment Break

10.30-11.30 น. Shining New Light on Early Pregnancy

 - Oral Progestin, a Novel Alternative for

  Luteal Phase Support in ART 

  อ.นพ.สมเจตน มณีปาลวิรัตน
+

 - An Enlightening Update in Pregnancy Loss

  รศ.นพ.บุญชัย เอื้อไพโรจนกิจ
+

  รศ.นพ.กระเษียร ปญญาคำเลิศ*

11.30-12.30 น. A Pragmatic Approach to 

 Endometriosis Treatment

 รศ.นพ.อัมพัน เฉลิมโชคเจริญกิจ
+
 

 ผศ.พญ.ทัศนวรรณ รังรักษศิริวร
+*

12.30-13.15 น. Lunch

13.15-14.00 น. Smart Route and Good Type of MHT for 

 Excellent Climacteric Care

 อ.นพ.อัมรินทร สุวรรณ
+

 อ.พญ.นลินา ออประยูร*

14.00-14.30 น. Marijuana and Reproductive Health

 ศ.นพ.นเรศร สุขเจริญ
+

 อ.ดร.พญ.สมสุข สันติเบ็ญจกุล*

14.30-14.45 น. Refreshment Break

14.45-16.00 น. Panel Discussion:

 Laparoscopic Myomectomy: A Variety

 รศ.นพ.วิรัช วิศวสุขมงคล
+

 รศ.นพ.อัมพัน เฉลิมโชคเจริญกิจ
+

 ผศ.พญ.ทัศนวรรณ รังรักษศิริวร
+

 อ.พญ.ชญานิศ อภิรักษวิริยะ*

07.30-08.00 น. Registration

08.00-08.10 น. Openning Ceremony

 รศ.นพ.วิชัย เติมรุงเรืองเลิศ

 หัวหนาภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา 

08.10-08.40 น. Mystery of Endocrinology and 

 Pathophysiology of Myoma Uteri

 ศ.นพ.นเรศร สุขเจริญ
+

08.40-09.10 น. Uterine Leiomyoma: 

 Research Trajectory Across Generations

 ศ.นพ.นิมิต เตชไกรชนะ
+

09.10-09.45 น. Uterine Fibroid and Reproductive

 Function/Infertility

 ผศ.พญ.พรทิพย สิรยาภิวัฒน
+

 อ.พญ.ชนกานต สืบถวิลกุล
+

09.45-10.15 น. Refreshment Break

10.15-11.15 น. UPA for Myoma Treatment from 

 the Year 2019 and Beyond

 อ.นพ.อัมรินทร สุวรรณ
+

 รศ.นพ.กระเษียร ปญญาคำเลิศ
+*

11.15-12.15 น. Osteoporosis…Et cetera

 พ.ต.ท.นพ.ธนวัฒน อำพันทรัพย
+

 อ.นพ.อัมรินทร สุวรรณ
+*

12.15-13.00 น. Lunch

13.00-13.45 น. Trends in Endometriosis Management

 ผศ.พญ.ทัศนวรรณ รังรักษศิริวร
+

 รศ.นพ.กระเษียร ปญญาคำเลิศ*

13.45-14.30 น. Update on Ovarian Stimulation: 

 Look Beyond the Past

 ศ.นพ.ธีระพร วุฒยวนิช
+

 อ.พญ.ชนกานต สืบถวิลกุล*

14.30-14.50 น. Refreshment Break

14.50-16.00 น. Panel Discussion:

 Uterine Fibroid Management:

 From the Present to the Future

 รศ.นพ.กำธร พฤกษานานนท
+

 รศ.นพ.สมชาย สุวจนกรณ
+

 รศ.ดร.พญ.อารียพรรณ โสภณสฤษฎสุข
+

 อ.นพ.พันธกวี ตันติวิริยพันธุ*

+
 วิทยากร   * ผูดำเนินการอภิปราย   

+* วิทยากรและผูดำเนินการอภิปราย

+
 วิทยากร   * ผูดำเนินการอภิปราย   

+* วิทยากรและผูดำเนินการอภิปราย

+
 วิทยากร   * ผูดำเนินการอภิปราย   

+* วิทยากรและผูดำเนินการอภิปราย

08.00-08.40 น. Health Benefits of Contraceptives for 

 Myoma Uteri

 รศ.นพ.อรรณพ ใจสำราญ
+

 อ.ดร.พญ.สมสุข สันติเบ็ญจกุล
+

08.40-09.20 น. High Intensity Focus Ultrasound (HIFU) 

 and Embolization in Uterine Fibroid

 อ.นพ.พงศกร เอื้อวงศประยูร
+

 อ.นพ.พันธกวี ตันติวิริยพันธุ*

09.20-10.00 น. Vitamin D and Osteoporosis: 

 Benefit or Harmful?

 ศ.นพ.บุญสง องคพิพัฒนกุล
+

 ผศ.(พิเศษ) พญ.ลลิตา วัฒนะจรรยา
+

10.00-10.20 น. Refreshment Break

10.20-11.00 น. MIS for Myoma: Laparoscopic Hysterectomy

 ผศ.พญ.ทัศนวรรณ รังรักษศิริวร
+

 ผศ.นพ.นครินทร ศิริทรัพย
+

11.00-11.30 น. MIS for Myoma: Hysteroscopic Myomectomy

 รศ.นพ.วิรัช วิศวสุขมงคล
+

 อ.พญ.ชญานิศ อภิรักษวิริยะ
+

11.30-12.00 น. Malignant Outcomes in Myoma Uteri: 

 Diagnosis and Management

 รศ.นพ.วิชัย เติมรุงเรืองเลิศ
+

 อ.พญ.ณัฎฐกฤตา โพธิพรธวัฒน
+

12.00-12.30 น. Molecular-genetic Aberrations of

 Uterine Myomas

 อ.ดร.สพ.ญ.ปวีณา ธุวะนุติ
+

12.30-12.35 น. Closing Ceremony

12.35-13.30 น. Lunch
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