ประชุมวิชาการประจาปี คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 37 “Theme: ครึ่งศตวรรษแพทยศาสตร์ ม.อ. สู่ วถิ ี new normal”
ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิ งหาคม 2565
25ก.ค.65
วันพุธที่ 3 สิ งหาคม 2565
08.00-08.45 น.
ลงทะเบียน
08.45-09.00 น.
พิธีเปิ ด โดยคณบดีคณะแพทยศาสตร์
09.00–10.00 น.
Plenary session : ปาฐกถาเกียรติยศ ศ.นพ.ธาดา ยิบอินซอย
ห้ องทองจันทร์ หงศ์ ลดารมภ์

Room 1

16.00–16.50 น.
ห้ องทองจันทร์ หงศ์ ลดารมภ์

Room 1

3 ส.ค.65
10.00–10.50 น.

11.00–11.50 น.

12.00–12.50 น.

13.00–13.50 น.

14.00–14.50 น.

15.00–15.50 น.

“ครึ่งศตวรรษ แพทยศาสตร์ ม.อ. : มองวันวาน กาลปัจจุบนั ก้าวไปด้วยกันแบบ New normal”
องค์ ปาฐก : ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
ผู้ดาเนินรายการ : รศ.นพ.รังสรรค์ ภูรยานนทชัย

Life is Beautiful : Wellbeing of Healthcare Workers
วิทยากร : นพ.อภิชาติ รอดสม รองเลขาธิการ สปสช.
ผู้ดาเนินรายการ : รศ.นพ.สมเกียรติ สรรพวีรวงศ์
ห้ องทองจันทร์ หงศ์ ลดารมภ์ Room 1 : สาขาวิชาอายุรศาสตร์
How to train medical students to have adequate skills in COVID world
วิทยากร: รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล
ผู้ดาเนินรายการ : รศ.พญ.วรางคณา กีรติชนานนท์
Aging pandemic: Aging process VS reversible condition
∙ Aging brain
วิทยากร : ผศ.พญ.สุ วรรณา เศรษฐวัชราวนิช
∙ Aging bone
วิทยากร : รศ.พญ.รัตนา ลีลาวัฒนา
∙ Healthy nutrition for golden aging วิทยากร : นพ.กิตติธชั แต้มแก้ว
Lunch symposium บริ ษทั โนโว นอร์ ดิสค์ ฟาร์ มา (ประเทศไทย) จากัด
The amazing things of Oral GLP-1
วิทยากร : นพ.ฐากร พฤกษ์ธนากุล
ผู้ดาเนินรายการ : รศ.พญ.รัตนา ลีลาวัฒนา
Transgender clinic คลินิกข้ ามเพศ
วิทยากร : นพ.สิ ระ กอไพศาล, ผศ.พญ.จิราภรณ์ อรุ ณากูร
ผู้ดาเนินรายการ : พญ.ปดิพร ลิ้มอัมพรเพชร
The hero journey of Mankind: Evolution of Hepatitis from infection to treatment cure
วิทยากร : รศ.นพ. ธี ระ พิรัชวิสุทธิ์
ผู้ดาเนินรายการ : ผศ.พญ.ณัยชญา จารู ญกุล
Cardio_medley
∙ Clinical Pearls in Heart Failure วิทยากร: รศ.พญ.อริ นทยา พรหมินธิ กุล
∙ Medical Resuers in Heart Failure วิทยากร: รศ.นพ.ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริ ญ
∙ Transplantation clinic
วิทยากร: ผศ.พญ.ศริ ญญา ภูวนันท์
ผู้ดาเนินรายการ: นพ.ศรัณยู สุ วรรณอักษร
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3 ส.ค.65
10.00–10.50 น.

11.00–11.50 น.

12.00–12.50 น.

13.00–13.50 น.

14.00–14.50 น.
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3 ส.ค.65
10.00–10.50 น.

11.00–11.50 น.

12.00–12.50 น.
13.00–14.20 น.

ห้ องเกษม ลิ่มวงศ์ Room 2 : สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
“สาวก่ อนวัย” เมื่อไหร่ จะต้ องกังวล?
วิทยากร: ดร.นพ.ทันสิ ษฐ์ แสงแก้ว, ศ.พญ.สมจิตร์ จารุ รัตนศิริกุล
ผู้ดาเนินรายการ : นพ.รุ่ งโรจน์ เบญจรัตนภาคี
The Move to The Metaverse: What pediatricians and families should concern.
วิทยากร: คุณเสถียร บุญมานันท์, พญ.ลลิต ลีลาทิพย์กลุ
ผู้ดาเนินรายการ : ผศ.นพ.เทอดพงศ์ ทองศรี ราช
Lunch symposium บริ ษัททาเคดา (ประเทศไทย) จากัด
Moving forward in hemophilia care: the journey of replacement therapy evolution
วิทยากร: นพ.ณัฐศรุ ต ส่ งทวี, พันเอก.ศ.นพ.ชาญชัย ไตรวารี
ผู้ดาเนินรายการ : นพ.ณัฐศรุ ต ส่ งทวี
Common parents' concerns in child health supervision
วิทยากร: ผศ.พญ.ณัฐพร ทัศนกิจพาณิชย์, ผศ.พญ.อรุ ณวรรณ ทองขาว, ผศ.พญ.ศศิวรา บุญรัศมี
ผู้ดาเนินรายการ : พญ.มนพัทธ์ ผาติโกเมศ
“ฉลาดกิน กินให้ ฉลาด”
วิทยากร: ผศ.พญ. มณี รัตน์ ภูวนันท์, พญ.จุฑามาส วรโชติกาจร
ผู้ดาเนินรายการ : พญ.มนพัทธ์ ผาติโกเมศ
“Chronic rhinitis in children: how to deal in this era”
วิทยากร: พญ.กานติศา ศิริอนันต์โสภา, รศ.พญ.อารยา ยืนยงวิวฒั น์
ผู้ดาเนินรายการ : พญ.มนพัทธ์ ผาติโกเมศ
ห้ องวิจารณ์ พานิช Room 3 : สาขาวิชารั งสี วิทยา
Imaging and clinical forensic medicine
วิทยากร: นพ.วิศิษฎ์ศกั ดิ์ ภักดี, นพ.โกเมศ โฆษะวิวฒั น์
ผู้ดาเนินรายการ : พญ.ปานใจ ชูชื่น
Parallel Imaging and Novel Rapid Acquisition Techniques in MRI
วิทยากร: ดร.อุเทน ยะราช
ผู้ดาเนินรายการ : อ.นัที อินา
Lunch symposium บ.ซี เมน
Update diagnosis to treatment of prostatic cancer
∙ Diagnosis & overview treatment วิทยากร : ผศ.นพ.วิโรจน์ เฉลียวปั ญญาวงศ์
∙ Role of MRI
วิทยากร : นพ.ธี ระวุฒ ทับทวี
∙ Radiosurgery treatment
วิทยากร : รศ.นพ.พิทยา ด่านกุลชัย
ผู้ดาเนินรายการ : ผศ.พญ.กมลวรรณ คัตตพันธ์
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25ก.ค.65
14.20–15.50 น.

3 ส.ค.65
10.00–10.50 น.
11.00–11.50 น.
12.00–12.50 น.

13.00–13.50 น.

14.00–15.50 น.

3 ส.ค.65
10.00–10.50 น.

11.00–11.50 น.
12.00–12.50 น.

13.00–13.50 น.

14.00–14.50 น.

Diagnosis to treatment of metastatic lung cancer: Multidisciplinary team
∙ Navigated-guide biopsy software วิทยากร : นพ.ภูริช เจนจินดามัย
∙ Role of medical oncology
วิทยากร: รศ.พญ.ภัทรพิมพ์ สรรพวีรวงศ์
∙ Role of surgical treatment
วิทยากร : นพ.พงศ์เสน่ห์ ดวงภักดี
∙ Role of percutaneous ablation วิทยากร : รศ.นพ.สมราช ธรรมธรวัฒน์
ผู้ดาเนินรายการ : นพ.สุ รสิ ทธิ์ อรรคไกรสี ห์
ห้ องอติเรก ณ ถลาง Room 4 : สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ และวิศวกรรมชีวการแพทย์ และสาขาวิชาพยาธิวิทยา
สมรสเท่ าเทียม: ไปต่ อหรื อรอต่ อไป
วิทยากร: ผศ.ดร.อารยา สุ ขสม, นพ.วิธู พฤกษนันต์
From PCR to ATK
วิทยากร: เภสัชกรหญิงชโลม เกตุจินดา, ดร.สมนรพรรษ สุ ระสมบัติพฒั นา, ทนพ.รุ่ งเรื อง จารุ มโนกุล
Lunch symposium บริ ษัท เบอร์ ลินฟาร์ มาซู ติคอลอินดัสตรี้ จากัด
Management of hypertension in chronic kidney disease
วิทยากร: นพ.อรรถพงศ์ ผ่องพิทกั ษ์ชยั
CAR T Cells where engineering meets medicine
วิทยากร: ผศ.ดร.พญ.จักราวดี จุฬามณี , ดร.เพราพิมพ์ ลิ่มสกุล, ดร.กฤต จารุ พานิช
ผู้ดาเนินรายการ : ดร.กฤต จารุ พานิช
COVID-19 vaccines from construction design to real world applications
วิทยากร : Prof.Teresa Lambe, ดร.จุฑาธิ ป มงคลทรัพยา, ดร.นพ.นวมินทร์ ปิ่ นปฐมรัฐ
ผู้ดาเนินรายการ : ดร.นพ.นวมินทร์ ปิ่ นปฐมรัฐ
ห้ องพันธุ์ทิพย์ สงวนเชื้อ Room 5 : สาขาวิชาโสต ศอ นาสิ ก วิทยา และสาขาวิชาจักษุวิทยา
Wearing Headphones in online living!! The Hidden Risk of Hearing Loss: Prevention and Intervention
การใส่ หูฟังในยุคออนไลน์ !! ภัยเงียบเสี่ ยงต่ อหูตึง
วิทยากร: พญ.รมิดา ดินดารงกุล
เวียนหัวบ้ านหมุน โรคฮิตของคนวัยทางาน
วิทยากร: ดร.พญ.ภัทรวดี ประยืนยง
Lunch symposium บริ ษัท ไบเออร์ ไทย จากัด
Diabetic Macular Edema Managements
วิทยากร: พญ.วันทนีย์ แดงบุญ ซึ ซึมิ, นพ.ธาดา ตันติสารศาสน์
Presbyopia
วิทยากร: นพ.จักรี หิรัญแพทย์, พญ.วิริญจน์ธร ประภากรโกวิท
ผู้ดาเนินรายการ : ผศ.พญ.อรสา ห่อรัตนาเรื อง
Parasite of the eye
วิทยากร: ศ.นพ.แมนสิ งห์ รัตนสุ คนธ์, รศ.พญ.ปฐมา ภูรยานนทชัย
ผู้ดาเนินรายการ : ศ.นพ.แมนสิ งห์ รัตนสุ คนธ์

