
 

                                                                                                                                                                              

 

ก ำหนดกำรอบรมเชิงปฏบิัติกำร ส ำหรับพยำบำล 
เรื่อง Principle and practice in  Colposcopy and Management of Abnormal Cervical Cancer Screening Results 

ระหว่ำงวันที่ ๒๘ - ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๒  ณ โรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง จังหวัดล ำปำง 

*********************************************************************** 

วันที่ ๒๘ มกรำคม ๒๕๖๒    

๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน 

๐๘.๓๐ – o๙.oo น. พิธีเปิดกำรอบรม            

o๙.oo – ๐๙.๓๐ น. อภิปราย เรื่อง Introduction to the Course : Do we need Colposcopy in 2019 ?  
        and Current Situation of Cervical Cancer in Thailand 

โดย พญ. พิสมัย เจริญปัณญวิชย์   แผนกสูตินรีเวชกรรม  โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จ. ชลบุรี 
                พญ. กาลนิการ์ แปงจิตร์   แผนกนรีเวชกรรม โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง Practical Cervical Cytopathology for general OB& GYN 
โดย      อ. พญ. ณัฏฐ์กฤตา โพธิพรธวัฒน์   คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๑๐.๐๐– ๑๐.๓๐ น. บรรยาย เรื่อง Management of Abnormal Cervical Cancer Screening Results   
   โดย ศ.นพ. จตุพล  ศรีสมบูรณ์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

๑๐.๓๐ – ๑๑.๑๕ น. บรรยาย เรื่อง International Standard of Colposcopic Terminology & Documentation 
โดย       ผศ. นพ. สุเพ็ชร ทุ้ยแป   โรงพยาบาลราชวิถี 

๑๑.๑๕ – ๑๒.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง Instrumentation of colposcopy 
   โดย       รศ นพ. พีรพงศ์ อินทศร     คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๔.oo น. บรรยาย เรื่อง กำรคัดกรองทำงเซลล์วิทยำปำกมดลูกและเทคนิคกำรท ำ Pap smear อย่ำงมีคุณภำพ 
โดย พญ. พิสมัย  เจริญปัณญวิชย์   แผนกสูตินรีเวชกรรม  โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จ. ชลบุรี 

๑๔.oo –๑๕.oo น. บรรยายและสาธิต เรื่อง กำรใช้และกำรดูแลกล้องคอลโปสโคป 
โดย พอ.หญิง ผศ. สุทธิดา  อินทรบุหรั่น แผนกสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. อภิปราย เรื่อง เทคนิคกำรให้ Pre and post counseling of Pap smear & Colposcopy 
โดย นางสาวอมรทิพย์ อังกรูภัครวัฒน์   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

      นางอนันทิยา พุ่มเพ็ชร   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. Question and Answer 

โดย พญ. พิสมัย   เจริญปัณญวิชย์   แผนกสูตินรีเวชกรรม  โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จ. ชลบุรี 
          พอ.หญิง ผศ. สุทธิดา อินทรบุหรั่น แผนกสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า      
 
 
 



 

                                                                                                                                                                              

 

    

วันที่ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒   
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง Colposcopic Features of Normal Cervix & Transformation Zone  

โดย นพ. ปิยวัฒน์  เลาวหุตานนท์    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ     

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. บรรยาย เรื่อง Colposcopic Features of  Inflammation & Benign Conditions  
   โดย  รศ.น.ท. นพ. คมสันติ์ สุวรรณฤกษ์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๑๕ น. บรรยาย เรื่อง Colposcopic Features of CIN, AIS and Invasive Cancer 
   โดย รศ.นพ. วิชัย  เติมรุ่งเรืองเลิศ    คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๑๐.๑๕ – ๑๑.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง Current Guidelines for Treatment of CIN & Adenocarcinoma in Situ 
   โดย       ผศ.นพ. สุเพ็ชร ทุ้ยแป   โรงพยาบาลราชวิถี 

๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. บรรยาย เรื่อง Cryosurgery Instrumentation and Technique 
โดย พญ. พิสมัย เจริญปัณญวิชย์    แผนกสูตินรีเวชกรรม  โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จ. ชลบุรี 

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง Cold coagulator Instrumentation and Technique 
โดย นพ. ศุภกร   พิทักษ์การกุล      สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง LEEP/LLETZ  Instrumentation and Surgical Techniques 
โดย       พญ. พิสมัย   เจริญปัณญวิชย์   แผนกสูตินรีเวชกรรม  โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จ. ชลบุรี 

๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. อภิปราย เรื่อง เทคนคิกำรให้ Pre and post counseling of LEEP/Cryotherapy/Cold coagulator 
โดย นางสาวอมรทิพย์ อังกรูภัครวัฒน์   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

นางอนันทิยา  พุ่มเพ็ชร   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. อภิปรายและสาธิต เรื่อง กำรดูแลรักษำ เครื่อง LEEP, Cryotherapy, Cold coagulator 
โดย พญ. พิสมัย   เจริญปัณญวิชย์   แผนกสูตินรีเวชกรรม  โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จ. ชลบุรี 

พอ.หญิง ผศ. สุทธิดา  อินทรบุหรั่น แผนกสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. อภิปรายและสาธิต กำรเตรียมอุปกรณ์และเอกสำรในคลินิก colposcopy 
โดย พญ. พิสมัย   เจริญปัณญวิชย์   แผนกสูตินรีเวชกรรม  โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จ. ชลบุรี 

พอ.หญิง ผศ. สุทธิดา อินทรบุหรั่น แผนกสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                              

 

 
วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๒   

๐๘.๓๐ – ๐๙.๑๕ น. อภิปราย เรื่อง Colposcopy Quiz &  Image Review 
โดย พญ. พิสมัย    เจริญปัณญวิชย์   แผนกสูตินรีเวชกรรม  โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จ. ชลบุรี 

พอ.หญิง ผศ. สุทธิดา  อินทรบุหรั่น แผนกสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 

๐๙.๑๕ – ๑๐.๑๕ น. อภิปราย เรื่อง Interactive session: Correlation of Cytology -Colposcopy-Pathology Case Studies 
โดย รศ.นพ. วิรัช วุฒภิูมิ        โรงพยาบาลกรุงเทพ-หาดใหญ่ 

                อ. พญ. ณัฏฐ์กฤตา โพธิพรธวัฒน์   คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๑๐.๑๕ – ๑๑.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง Current & Future Roles of HPV Testing & Vaccine in Cervical Cancer Prevention 
โดย ศ.นพ. จตุพล  ศรีสมบูรณ์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. บรรยาย เรื่อง How to Set Up a Colposcopy Clinic 
   โดย  อ. พญ. จิติมา ติยายน   โรงพยาบาลราชวิถี 

๑๑.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. ปิดการอบรมและรับประทานอาหารกลางวัน 
 

 
 


