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Lecture                                                     กอน 2 ม.ค.56     หลัง 2 ม.ค.56

       แพทย พยาบาลและบคุลากรทางการแพทย       1,600        2,000     บาท

สอบถามรายละเอียด
นางสาวรจนา  บุญเลิศกุล, น

และนางสาวกัณฐม

งานบริการวิชาการ  คณะแพทยศ

       แพทยประจําบาน และนักศึกษาแพทย              ฟรี                500     บาท

Workshop                                                กอน 2 ม.ค.56     หลัง 2 ม.ค.56     

       แพทย พยาบาลและบคลากรทางการแพทย       1,000        1,200     บาท งานบรการวชาการ  คณะแพทยศ

โทร. 02-201-2193, 02-201-154

ุ , ,

       แพทยประจําบาน และนักศึกษาแพทย              ฟรี                500     บาท

8:45-12:00              1.Obstetrics Ultrasound

                                 2.Practical Colposcopy

สอบถามรายละเอยี

นางชัญญพิชญ ประสิทธิแพทย

ภาควิชาสูติศาสตร-น

คณะแพทยศาสตรโรงพย

13:00-16:00            3.Office Hysteroscopy

                                4.Repair of Anal Sphincter Injuries

หมายเหตุ   Workshop  รับจํานวนจาํกัด

โทร. 02-201-2165, 02-2011412        วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ.2556 เวลา 18:00-21:00 น

        ประสงคขอรวมงานเลี้ยงรับรองและคืนสูเหยา

        ไมสามารถรวมงานเลี้ยงรับรองและคืนสูเหยา
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าสตรโรงพยาบาลรามาธบิดี ุ
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่
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วิทยากรรับเชญิจากตางประเทศ 

Prof. Jonathan S Berek 

(บรรณาธิการ Berek&Novak’s Gynecology )

2  โทรสาร 02-201-1416 Prof. Wui-Jin Koh 

 (ผูเชี่ยวชาญรงัสรีักษาทางนรีเวช)



แพทย พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย

 

             ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

วันพุธที ่30 มกราคม พ.ศ.2556
7:30-8:30             ลงทะเบียน
8:30-8:45             หัวหนาภาควิชาฯ กลาว
8:45-12:00           ประชุมเชิงปฏิบัติการ 2

รามาธิบดี มีความยินดีขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ Hand in Hand 

toward the New Era of OB&GYN โดยวันแรก ประกอบดวย workshop

สวนในวันที่สองและวันที่สามเปนการบรรยายเชิงวิชาการ สวนชวงเย็น

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ไดมีการจัดงานเลี้ยงรับรองและคืนสูเหยา



วันพฤหัสบดีที ่31 มกราคม พ.ศ.2556
7:30-8:30 ลงทะเบียน
8 30 8 4 ี  ป ป

12:00-13:00          Lunch
13:00-16:00         ประชุมเชิงปฏิบัติการ 2

ดวย

       

    เนื้อหาการประชุมเนนถึงความกาวหนาดานสูติศาสตร-นรีเวช

วิทยา รวมทั้งประเด็นที่เปนประโยชนในทางปฏิบัติ และเปนที่นายินดี

อยางยิ่งวานอกเหนือจากวิทยากรผทรงคณวฒิของภาควิชาฯ แลว ยังมี

8:30-8:45 คณบด กลาวเปดการปร
8:45-10:00 การตั้งครรภในวัยรุน ห

อ.จิราภรณ อรุณากูร, ผ
รศ.สมศักดิ์  สุทศันวรวุ
ผูดําเนนิการอภิปราย  อ

10 00 10 30 C ff  b kอยางยงวานอกเหนอจากวทยากรผูทรงคุณวุฒของภาควชาฯ แลว ยงม

วิทยากรรับ เชิญทางสูติ -นรีแพทยที่มีชื่ อ เ สียงระดับโลกผู เปน

บรรณาธิการหนังสือ Berek&Novak’s Gynecology คือ Prof. Jonathan S 

Berek รวมทั้ง  Prof. Kailash Narayan ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญระดับ

นานาชาติในเรื่องรังสีรักษาทางนรีเวชมารวมใหความรูทางวิชาการ    

10:00-10:30 Coffee break
10:30-11:15 Current Strategies in m

Prof. Jonathan S.Berek
Moderator: Prof.Sarika

11:15-12:00 Ultrasound based conf
a low tech and high prู

ในงานนี้ 

          คณะผูจัดประชุมอันประกอบดวยคณาจารยและบุคลากรของ

ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

้ ้

a low tech and high pr
Prof.Kailash Narayan

12:00-13:30 Luncheon Symposium
หองที่ 1 Oncology
13:30-14:30 Genetics of ovarian ca

based on risk assessme
รามาธิบดี หวังเปนอยางยิ่งวาการประชุมครั้งนี้จะเปนประโยชนแก

ผูเขารวมประชุมรวมทั้งไดมีการแลกเปลี่ยนดานวิชาการ การเพิ่มพูน

ความรู ทักษะ ระหวางวิชาชีพดวย

ึ ิ    ป

based on risk assessme
Prof. Jonathan S. Bere
Moderator: Assist.Prof

14.30-14.45 Coffee break
14:45-15:30 Categories of locally a

patterns of failure and
จึงขอเชญิชวนทุกทานเขารวมประชุม

……..…………………...
(ผชวยศาสตราจารยธวัช  เจตนสวางศรี)

patterns of failure and
Prof.Kailash Narayan

15:30-16:00 Ask the experts
Prof. Jonathan S.Berek
Moderator: Dr.Puchon

หองที่ 2 Reproductive Health(ผูชวยศาสตราจารยธวช  เจตนสวางศร)

รองหัวหนาภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา

และประธานจัดประชุม ฯ

หองท 2 Reproductive Health
13:30-14:30         เซ็กสดี ไมตองมียาคุม 
                             ผศ.สัญญา ภัทราชัย, อ
                             ผูดําเนนิการอภิปราย  อ
14:30-15:00          Coffee break
15:00-16:00          เซ็กสดี ไมตองมียาคุม

………………………...
(ศาสตราจารยสฤกพรรณ วิไลลกัษณ)

หัวหนาภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา

ุ
                             ผศ.สัญญา ภัทราชัย, อ
                             ผูดําเนนิการอภิปราย  อ

18:00-21:00  งานเลี้ยงรับรอง  

วันศุกรที ่1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556
7:30-8:30 ลงทะเบียน
8:30-9:15 Practical management in menopause

ผศ.ดร.อารียพรรณ  โสภณสฤษฎสขุ
                                 รศ มยรี จิรภิญโญ

วเปดการประชมุเชงิปฏิบตัิการ
2 หอง (พรอม coffee break)                                  รศ.มยุร จรภญโญ

ผูดําเนนิการอภิปราย รศ.มยุรี จิรภิญโญ
9:15-10:00 PCOS for general OB-GYN and practitioner

ศ.เสวก วีระเกียรติ
10:00-10:30 Coffee break
10:30-12:00 Update management in Multifetal pregnancy

รศ สมศรี พิทักษกิจรณกร

6

ิ

2 หอง (พรอม coffee break) 

รศ.สมศร พทกษกจรณกร
คณุศิริรัตน สฤษดิ์อภิรักษ

                                 ผูดําเนนิการอภิปราย  พญ.ปูนํา ภูษาอนันตกุล
12:00-13:30 Luncheon Symposium

Down’s syndrome screening
รศ.พัญู   พันธบูรณะ

                                 อ.จันทนา พัฒนเภสัช

ระชุมวชาการ
หรือจะถึงทางตนั
ผศ.สัญญา ภัทราชัย
วฒุิ, คุณนิสากร ตณัฑการ
อ.คมกฤช เอี่ยมจิรกุล

                                 อ.จนทนา พฒนเภสช
ผูดําเนนิการอภิปราย  รศ.สมศรี พิทักษกิจรณกร

หองที่ 1  REI
13:30-14:30 Infertility update

ผศ.ฉัตรชัย ตรีธรรมพินิจ
คณุมณฑิรา  ลาภเจริญ

14:30-15:00 Coffee break

management of ovarian cancer
k
apan Wilailak
formal brachytherapy of cervix cancer,
recision procedure 14:30 15:00 Coffee break

15:00-16:00 Office Hysteroscopy
ศ.แสงชัย   พฤทธิพันธุ

                                 อ.ศรีเธยีร เลศิวกิูล
ผูดําเนนิการอภิปราย รศ.ชาติชัย ศรีสมบตัิ

หองที่ 2 MFM
13:30-14:30 การเสียชีวติของมารดา  

recision procedure.

m

ancer & risk-reducing surgery 
ent 13:30 14:30 การเสยชวตของมารดา  

มองอนาคตดานการแพทยและดานกฎหมาย 1
                                ทานชาญณรงค   ปราณีจติต

ผศ.ธวัช   เจตนสวางศรี
                                 ผศ.อดิเทพ   เชาววิศษิฐ

ผูดําเนนิการอภิปราย  ผศ.ธวัช เจตนสวางศรี
14:30-15:00 Coffee break

ent
ek
f.Duangmani Thanapprapasr

advanced cervix cancer, 
d implications for future clinical studies 14:30 15:00 Coffee break

15:00-16:00 การเสียชีวติของมารดา  
มองอนาคตดานการแพทยและดานกฎหมาย 2
ทานชาญณรงค   ปราณีจติต
ผศ.ธวัช   เจตนสวางศรี

                                 ผศ.อดิเทพ   เชาววิศษิฐ
ผดําเนนิการอภิปราย  ผศ.ธวัช เจตนสวางศรี

d implications for future clinical studies.

k & Prof. Wui-Jin Koh
ng Likittanasombut

ผูดาเนนการอภปราย  ผศ.ธวช เจตนสวางศร

(ปฐมบท)
.สมเกียรติ สตีวาริน และศ.อภิชาต  จิตตเจริญ
อ.คมกฤช  เอี่ยมจิรกุล

 (ภาคพิสดาร)( )
.สมเกียรติ สตีวาริน และศ.อภิชาต  จิตตเจริญ
อ.คมกฤช  เอี่ยมจิรกุล

 (มีรถบริการนําทานสูงานเลี้ยง)


