
 
กำหนดการ ประชุมวิชาการ  

เร่ือง ความก้าวหน้าในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลกู โรคของปากช่องคลอด  
และการตรวจด้วยกล้องคอลโปสโคปขั้นสูง 
ระหว่างวันที่  29 - 30  มิถุนายน 2566 

ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันพฤหัสบดีที ่29 มิถุนายน 2566 
08.00 – 08.30 ลงทะเบียน 
08.30 – 08.45 พิธีเปิดการประชุม  
08.45 – 09.00 Introduction to the course: Lower genital tract  

disease conference 
รศ.พิเศษ นพ.สธน  บุญลิขิต 
 

09.00 – 09.45 Recent update in a screening program  
in HPV-related cancer     

ผศ.พิเศษ พญ.ศรัญญา  ชาญพานิชกิจโชติ 

09.45 – 10.00 Coffee break  
10.00 – 10.45 symposium (1)  
10.45 – 12.15 Complex regional pain syndrome : Multidisciplinary 

Team  
- Vulvodynia 
- Interstitial cystitis 
- Irritable Bowel Syndrome 

 
 
รศ.พิเศษ นพ.สธน  บุญลิขิต 
อ.นพ.ชววรรธน์  โกสีย์ศิริกุล 
พ.ต.ต.หญิง พญ.ธันยพร ฉันทโรจน์ศิริ 

12.15 – 13.00 Luncheon symposium (2)  
13.00 – 13.45 Update STD guideline รศ.พญ.เจนจิต  ฉายะจินดา 
13.45 - 14.30 Female incontinence อ.นพ.ธงไชย  ชาญสิริรัตนกุล 

อ.พญ.บุษรัญญา  พุทธธนะพิทักษ์ 
14.30 – 14.45 Coffee break  
14.45 – 15.30 Genitourinary syndrome of menopause อ.นพ.ธนวรรธน์  แสงนักธรรม 

อ.พญ.สิตานัน  เลิศศิริพาณิชย์ 
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วันศุกร์ที่  30 มถิุนายน 2566  
ช่วงเช้า : Colposcopy session 
09.00 – 09.45 Basic colposcopy I : normal and benign findings ผศ.พิเศษ พญ.จิติมา  ติยายน 
09.45 – 10.15 Basic colposcopy II : high-grade and Invasive lesions อ.พญ.ฐิติรัตน์  ตันติปรีชาพงศ์ 

ผศ.พิเศษ นพ.สุเพ็ชร  ทุ้ยแป 
10.15 - 10.30 Coffee break  
10.30 – 11.00 Intermediate-level colposcopic knowledge and skills 

• Reid score 
• Swede score 

รศ.พิเศษ นพ.สธน บุญลิขิต 
 

11.00 – 11.45 Advanced colposcopy 
• Glandular disease 
• Pregnancy  
• Multicentric disease : Vulvovaginal intraepithelial 

neoplasia 

 
รศ.พิเศษ นพ.สธน บุญลิขิต 
ผศ.พิเศษ พญ.จิติมา  ติยายน 
รศ.พิเศษ นพ.สธน บุญลิขิต 
 

11.45 – 12.15 Thermocoagulation :  Standard option in management 
of CIN   

ผศ.พิเศษ ดร.นพ.มรุต  ญาณารณพ 

12.15 – 13.00  Luncheon symposium (3)  
ช่วงบ่าย : Management options for pre-invasive disease of the lower genital tract) 
13.00 – 13.45 LEEP and variants : Everything you need to know  รศ.พิเศษ พญ.นิสา  พฤกษะริตานนท์ 

อ.พญ.ผุสรัตน์   อินสินธุ์ 
13.45 – 14.15 Laser surgery in preinvasive disease รศ.พิเศษ นพ.สธน บุญลิขิต 
14.15 – 14.30 Coffee break  
14.30 – 15.15 Multidisciplinary discussion: Interactive colposcopy 

session  
รศ.พิเศษ นพ.สธน บุญลิขิต 
ผศ.พิเศษ พญ.ศรัญญา  ชาญพานิชกิจโชติ 

15.15 – 15.45 Role of alternative surgical procedures 
: Diathermy /CUSA /ARGON beam / HIFU  

รศ.พิเศษ นพ.สธน บุญลิขิต 
อ.พญ.กมัยธร  เทียนทอง 

15.45 – 16.00 พิธีปิดการประชุม รศ.พิเศษ นพ.สธน  บุญลิขิต 


