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Advanced Course on Colposcopy and cervical pathology 2017: Technology & Science of Cervical Cancer Prevention (TSCCP 4.0)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัยและเทคโนโลยีใหม่ที่เกีย่ วกับการตรวจคัดกรอง
และการดูแลรักษา รอยโรคที่สัมพันธ์กบั การติดเชื้อ human papilloma virus
แก่สูตินรีแพทย์ แพทย์สาขามะเร็งนรีเวช แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ตลอดจน
บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ
2. เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม

การประชุมครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกของการจัดประชุมร่วมกันระหว่างงานมะเร็งนรีเวช
โรงพยาบาลราชวิถแี ละ ชมรมคอลโปสโคปีและพยาธิสภาพปากมดลูกแห่งประเทศไทย
ถือเป็นนิมิตหมายอันดีของความร่วมมือของทั้งสองสถาบัน

วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560, โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ

แบบฟอร์มการลงทะเบียน

“Technology & Science of Cervical Cancer Prevention”

(รองศาสตราจารย์นายแพทย์สธน บุญลิขิต)
ประธานการจัดงานประชุม

Advanced Course on Colposcopy 2017:

ชมรมคอลโปสโคปี
และพยาธิสภาพปากมดลูกแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ
งานมะเร็งนรีเวช โรงพยาบาลราชวิถี
ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 2560

Advanced Course on Colposcopy:
“Technology & Science of
Cervical Cancer Prevention”
TSCCP 4.0

วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560
Asia Hotel, Rajatavee, Bangkok

Advanced Course on Colposcopy and Cervical pathology 2017 (TSCCP 4.0)
Day 1

May 18-19, 2017, Asia Hotel, Bangkok

May 18, 2017

Morning Session MC: อ.พญ.พิสมัย เจริญปัณญวิชย์
8.00 – 8.30 น.
Registrations
8.30 – 8.45 น.
Opening Remark
8.45 – 9.45 น.
Cervical cancer screening
Moderator: อ.พญ.ฐิตริ ตั น์ ตันติปรีชาพงศ์
8.45 – 9.15 น. Future trends of cervical cancer screening
ผศ.นพ.ณัฐพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
9.15 - 9.45 น. WHO & ASCO 2016 guidelines for cervical
cancer screening
อ.นพ.บุญเลิศ วิรยิ ภาค
9.45 – 10.15 น. Coffee Break & Booth exhibition
10.15 – 11.15 น. HPV vaccine update
Moderator: อ.พญ.ผุสรัตน์ อินสินธุ์
10.15 – 10.45 น. How to give nonavalent HPV vaccine in women
previously vaccinated with
bivalent/quadrivalent HPV vaccine
ศ.นพ.จตุพล ศรีสมบูรณ์
10.45 - 11.15 น. Optimal cervical cancer screening in
women receiving HPV vaccination
รศ.พญ.ไอรีน เรืองขจร
11.15 - 12.00 น. Sponsored Symposium (Roche Diagnostics)
12.00 – 13.00 น. Lunch
Afternoon session MC: พ.ท.หญิง ผศ.พญ.สุทธิดา อินทรบุหรัน่
13.00 - 14.20 น. HPV testing & biomarkers
Moderator: น.อ.นพ.ภานนท์ เกษมศานติ์

8.30 - 9.00 น. New pattern-based classification system
The most recent data of HPV & cytology
of invasive endocervical adenocarcinoma:
screening in Thailand: NCI experience
Surgical implications
อ.นพ.ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์
ดร.นพ.มรุต ญาณารณพ
13.20 - 13.50 น. Is it time to use primary HPV testing
9.00 - 10.00 น. Vulvar disease symposium: Multidisciplinary
for cervical cancer screening in Thailand?
approach
พ.ต.ท. ผศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร, อ.พญ.ฐานิตรา ตันติเตมิต และ
Moderator: อ.พญ.ศรัญญา ชาญพานิชกิจโชติ
อ.พญ.ชินา โอฬารรัตนพันธ์
9.00 – 9.25 น.
Diagnosis & management of common
13.50 - 14.10 น.
What are the best triage options for
non-venereal diseases of the vulva
HPV-positive women?
รศ.ดร.นพ.สุขมุ เจียมตน
รศ.นพ.มงคล เบญจาภิบาล
9.25 - 9.40 น.
Vulvodynia: Recognizing and treating
chronic vulvar pain
14.10 - 14.20 น.
Q&A: Which HPV test is suitable
รศ.นพ.สธน บุญลิขติ
for my patients?
9.40 – 10.00 น.
VIN: Challenges in diagnosis & management
น.อ.นพ.ภานนท์ เกษมศานติ์
อ.พญ.จิตมิ า ติยายน
14.20 – 14.40 น. Coffee Break & Booth exhibition
10.00 – 10.30 น. Coffee Break & Booth exhibition
14.40 – 15.10 น. Sponsored Symposium (MSD)
10.30 - 11.20 น. Treatment Update
15.10 - 16.00 น. Expert Experience Exchange:
Moderator: ผศ.นพ.สุเพ็ชร ทุย้ แป
Management of unusual cervical cancer
10.30 – 10.55 น. How to reduce unnecessary LEEP/LLETZ in
screening results
management of abnormal cervical cancer
รศ.นพ.วิรชั วุฒภิ มู ,ิ รศ.นพ.สธน บุญลิขติ และ ดร.นพ.มรุต ญาณารณพ
screenings
16.00 น.
Adjourn
รศ.นพ.ชานาญ เกียรติพรี กุล
Day 2
May 19, 2017
10.55 - 11.20 น.
An update on therapeutic HPV/CIN vaccine
Morning session MC: อ.พญ.จิตมิ า ติยายน
รศ.นพ.พีรพงศ์ อินทรศร
8.30 - 10.00 น. Modern Colposcopy & Cervical Cytopathology
11.20 – 11.55 น.
Sponsored Symposium
Update
11.55 – 12.00 น. Closing remark
Moderator: อ.พญ.ศรัญญา ชาญพานิชกิจโชติ
12.00 น. Lunch & Adjourn
13.00 – 13.20 น.

Organized by: Department of OB&GYN, Rajavithi Hospital and TSCCP

