
ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ตารางประชุมวิชาการประจําเดือน  ธันวาคม   2565 ฉบับแกไข 01.12.65

1 1 2 08.00-09.00 น. Lecture 

อ.พญ.ภพรรัต ตันติวุฒกิุล
พญ.ศิรารัศม  อิทธิภูรพิัฒน
อ.พญ.กีรติ เชียงทอง

2 5 6 7 8 08.00-09.00 น. 9 08.00-09.00 น. Lecture 

นพ.วรวัฒน, นพ.วิชเดช
อ.นพ.พันธกวี ตันตวิิริยะพันธ รศ.นพ.วิสันต, ศ.นพ.วรพงศ รศ.พญ.ชินา โอฬารรัตนพันธ 

3 12 13 08.00-09.00 น.Topic Review : F1 14 08.00-09.00 น. Lecture 15 08.00-09.00 น. บรรยายพิเศษ 16 08.00-09.00 น. Lecture 

พญ.จุฬารัตน สุวรรณดี อ.นพ.นพดล ไชยสิทธิ์ รศ.นพ.พงษเกษม วรเศรษฐสิน
เวชศาสตรการเจริญพันธุ Sponsor lecture

4 19 08.00-09.00 น. 20 21 22 08.00-09.00 น. 23 08.00-09.00 น. Lecture 

Conference นพ.ธรรศ, นพ.ศุภกิต ผศ.นพ.ธีระภัทร เจรญิวิทย
พญ.ธมลวรรณ  มีพรอม คณาจารยประจําสาขา MFM
คณาจารยสาย 1

5 26 08.00-09.00 น. 27 28 08.00-09.00 น. 29 08.00-09.00 น.Topic Review : F1 29

Conference พญ.โชติกา จันทรดี พญ.ณิชานันท สุขวารี
พญ.อริสรา  คุปตารักษ อ.พญ.ภพรรัต ตันติวุฒกิุล เวชศาสตรเชิงกรานสตรีฯ

30

(UCL centre for PGD)
Netnoi’s Experiences in MRes 

อ.อภิชัย,อ.สุวิทย,อ.ธาริน,ีอ.ชินา,อ.ชนกานต,อ.จาริกา

13.00-16.00 น. : หองฝกทักษะ 
คุมสอบOSCE ป6รุน9/2565*อ.กระเษยร* MEQ

Prenatal genetics and 
fetal medicine in UK

Updated WHO abortion 
care guidline 2022  for preterm prevention

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Ultrasound in Obstetrics 
ใน โครงการ จุฬาฯ - ไมนดเรย และ เมดดิเพล็กซ โซโน สคูล

วันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2565 ณ หองประชุมจรัญพัฒน อาคารอุปการเวชชกิจ ชั้น 6

วันหยุดราชการกรณีพเิศษ

Thyroid disease in pregnancy

13.00-16.00 น. : หองฝกทักษะ 
คุมสอบOSCE ป6 รุน8/2565 *อ.ชัย*

อ.พธู,อ.พรทิพย,อ.สุกัญญา,อ.ชินา,อ.อนัญญา,อ.ภพรรัต

Pelvic surgery: Anatomy and 
surgical techniques  

Principles of treatment 
for gynecologic malignancy

USG in 1
st
 and 2

nd
 trimester

ประชุมภาควิชาฯ : 13.00 น.

15.00 น. เปนตนไป
งานเลี้ยงสังสรรคเนื่องในวาระดิถีข้ึนปใหม 2566

ธ.ค.65        06.00 น.

urinary incontinence

Interesting Case 

Morbidity Mortality 

Labor Room Conference

Perinatal Conference

Case Discussion

ประชุมกรรมการภาควิชาฯ : 13.00 น.

Endometriosis Series Part III :

Dienogest and Endometriosis 

in challenged case

รศ.นพ.วิรัช วิศวสุขมงคล

08.00-09.00น. Sponsor lecture

08.00-09.00 น. บรรยายพิเศษ

Female Genital Cosmetic Surgery

08.00-09.00 น. บรรยายพิเศษ

Double down on progesterone

หองประชุมบรรพต บุญศิริ หองประชุมบรรพต บุญศิริ หองประชุมบรรพต บุญศิริสัป
ดา

หท
ี่ วันจันทร : 08.00-09.00 น. วันอังคาร : 08.00-09.00 น. วันพุธ : 08.00-09.00 น. วันพฤหัสบดี : 08.00-09.00 น. วันศุกร : 08.00-09.00 น.

หองประชุมจรัญพัฒนฯ หองประชุมบรรพต บุญศิริ
08.00-09.00 น.Topic Review : Resident

วันหยุดชดเชย
วันคลายวันพระราชสมภพฯ

วันรัฐธรรมนูญ
วันหยุดชดเชย

รัชกาลที่ 9 และวันพอแหงชาติ

Osteoporosis
อ.พญ.นลินา ออประยูร

คุมสอบMEQ+อัตนัย ป4รุน3/2565 คณาจารยสาย 4

08.00 ปฐมนิเทศ นสพ.ป 6รุน9/2565

13.00-15.30น.  หองฝกทักษะ 

Conservative treatment for 

10.00 -13.00 น. : หองฝกทักษะ 

งานทําบุญเลี้ยงพระ

ในวาระขึ้นปใหม พ.ศ.2566

ทําบุญตักบาตรโรงพยาบาล

เนื่องในวันสงทายปเกาตอนรับปใหมพ.ศ.2566

คณะแพทยศาสตร จุฬาฯ
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรยี ร.8


