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วันพุธท่ี 3 สิงหาคม 2565 
08.00-08.45 น. ลงทะเบียน 

08.45-09.00 น. พิธีเปิด โดยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

09.00–10.00 น.  
ห้องทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์  

Room 1                

Plenary session :  ปาฐกถาเกียรติยศ ศ.นพ.ธาดา  ยบิอินซอย   

 “คร่ึงศตวรรษ แพทยศาสตร์ ม.อ. : มองวนัวาน กาลปัจจุบนั ก้าวไปด้วยกนัแบบ New normal” 
องค์ปาฐก : ศ.นพ.วจิารณ์  พานิช 
ผู้ด าเนินรายการ : รศ.นพ.รังสรรค ์ภูรยานนทชยั  

16.00–16.50 น.  
ห้องทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์  

    Room 1                           

Life is Beautiful :  Wellbeing of Healthcare Workers 
วิทยากร : นพ.อภชิาติ  รอดสม   รองเลขาธิการ  สปสช. 
ผู้ด าเนินรายการ : รศ.นพ.สมเกียรติ  สรรพวรีวงศ ์

3 ส.ค.65 ห้องทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ Room 1    : สาขาวิชาอายุรศาสตร์   
10.00–10.50 น.  How to train medical students to have adequate skills in COVID world 

วิทยากร:  รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล 
ผู้ด าเนินรายการ : รศ.พญ.วรางคณา กีรติชนานนท ์  

11.00–11.50 น.  Aging pandemic: Aging process VS reversible condition     
∙ Aging brain                                    วิทยากร : ผศ.พญ.สุวรรณา เศรษฐวชัราวนิช 
∙ Aging bone                                    วิทยากร : รศ.พญ.รัตนา  ลลีาวฒันา 
∙ Healthy nutrition for golden aging วิทยากร : นพ.กิตติธชั  แตม้แกว้   

12.00–12.50 น.  Lunch symposium  บริษทัโนโว นอร์ดิสค ์ฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากดั  
The amazing things of Oral GLP-1 
วิทยากร : นพ.ฐากร พฤกษธ์นากุล 
ผู้ด าเนินรายการ : รศ.พญ.รัตนา  ลีลาวฒันา 

13.00–13.50 น.  Transgender clinic คลินิกข้ามเพศ 
วิทยากร : นพ.สิระ กอไพศาล,  ผศ.พญ.จิราภรณ์ อรุณากรู 
ผู้ด าเนินรายการ : พญ.ปดิพร ลิ้มอมัพรเพชร 

14.00–14.50 น.  The hero journey of Mankind: Evolution of Hepatitis from infection to treatment cure 
วิทยากร : รศ.นพ. ธีระ พิรัชวสุิทธ์ิ  
ผู้ด าเนินรายการ : ผศ.พญ.ณยัชญา จ ารูญกุล       

15.00–15.50 น.  Cardio_medley   
∙ Clinical Pearls in Heart Failure      วิทยากร: รศ.พญ.อรินทยา พรหมินธิกุล 
∙ Medical Resuers in Heart Failure   วิทยากร: รศ.นพ.ธีรภทัร ยิ่งชนมเ์จริญ 
∙  Transplantation clinic                     วิทยากร: ผศ.พญ.ศริญญา ภูวนนัท ์
ผู้ด าเนินรายการ: นพ.ศรัณยู สุวรรณอกัษร 
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3 ส.ค.65 ห้องเกษม ลิ่มวงศ์  Room 2 : สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์  

10.00–10.50 น.  “สาวก่อนวัย” เม่ือไหร่จะต้องกังวล? 
วิทยากร:  ดร.นพ.ทนัสิษฐ์ แสงแกว้, ศ.พญ.สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล 
ผู้ด าเนินรายการ : นพ.รุ่งโรจน์  เบญจรัตนภาค ี

11.00–11.50 น.  The Move to The Metaverse: What pediatricians and families should concern. 
วิทยากร:  คุณเสถียร บุญมานนัท,์ พญ.ลลิต ลลีาทิพยก์ลุ 
ผู้ด าเนินรายการ : ผศ.นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช 

12.00–12.50 น.  Lunch symposium บริษัททาเคดา (ประเทศไทย) จ ากัด   
Moving forward in hemophilia care: the journey of replacement therapy evolution 
วิทยากร: นพ.ณฐัศรุต ส่งทว,ี  พนัเอก.ศ.นพ.ชาญชยั   ไตรวารี 
ผู้ด าเนินรายการ : นพ.ณฐัศรุต  ส่งทว ี

13.00–13.50 น.  Common parents' concerns in child health supervision 
วิทยากร: ผศ.พญ.ณฐัพร ทศันกิจพาณิชย,์ ผศ.พญ.อรุณวรรณ ทองขาว, ผศ.พญ.ศศิวรา บุญรัศมี 
ผู้ด าเนินรายการ : พญ.มนพทัธ์   ผาติโกเมศ 

14.00–14.50 น. “ฉลาดกนิ กินให้ฉลาด” 
วิทยากร:  ผศ.พญ. มณีรัตน์ ภูวนนัท,์ พญ.จุฑามาส วรโชติก าจร 
ผู้ด าเนินรายการ : พญ.มนพทัธ์   ผาติโกเมศ 

15.00–15.50 น.  “Chronic rhinitis in children: how to deal in this era” 
วิทยากร:  พญ.กานตศิา ศิริอนนัตโ์สภา, รศ.พญ.อารยา ยืนยงววิฒัน ์
ผู้ด าเนินรายการ : พญ.มนพทัธ์   ผาติโกเมศ 

3 ส.ค.65 ห้องวิจารณ์ พานิช Room 3  : สาขาวิชารังสีวิทยา   

10.00–10.50 น.  Imaging and clinical forensic medicine 
วิทยากร:  นพ.วศิิษฎศ์กัด์ิ ภกัดี, นพ.โกเมศ โฆษะววิฒัน ์
ผู้ด าเนินรายการ : พญ.ปานใจ ชูช่ืน             

11.00–11.50 น.  Parallel Imaging and Novel Rapid Acquisition Techniques in MRI 
วิทยากร: ดร.อุเทน ยะราช 
ผู้ด าเนินรายการ : อ.นทีั อินา 

12.00–12.50 น.  Lunch symposium บ.ซีเมน 
 

13.00–14.20 น.  Update diagnosis to treatment of prostatic cancer 
∙ Diagnosis & overview treatment  วิทยากร : ผศ.นพ.วโิรจน์ เฉลียวปัญญาวงศ ์
∙ Role of  MRI                                 วิทยากร : นพ.ธีระวฒุ ทบัทว ี
∙ Radiosurgery treatment                วิทยากร : รศ.นพ.พิทยา ด่านกุลชยั 
ผู้ด าเนินรายการ : ผศ.พญ.กมลวรรณ   คตัตพนัธ์    
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14.20–15.50 น. Diagnosis to treatment of metastatic lung cancer: Multidisciplinary team 
∙ Navigated-guide biopsy software  วิทยากร : นพ.ภริูช เจนจินดามยั 
∙ Role of medical oncology              วิทยากร: รศ.พญ.ภทัรพิมพ ์สรรพวรีวงศ์ 
∙ Role of surgical treatment              วิทยากร : นพ.พงศ์เสน่ห์ ดวงภกัด ี
∙ Role of percutaneous ablation       วิทยากร : รศ.นพ.สมราช ธรรมธรวฒัน ์
ผู้ด าเนินรายการ : นพ.สุรสิทธ์ิ  อรรคไกรสีห์ 

3 ส.ค.65 ห้องอติเรก ณ ถลาง Room 4 : สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ และสาขาวิชาพยาธิวิทยา 
10.00–10.50 น.  สมรสเท่าเทียม: ไปต่อหรือรอต่อไป 

วิทยากร:  ผศ.ดร.อารยา  สุขสม, นพ.วธูิ  พฤกษนนัต ์ 
11.00–11.50 น.  From PCR to ATK 

วิทยากร:  เภสัชกรหญงิชโลม เกตุจินดา, ดร.สมนรพรรษ  สุระสมบติัพฒันา, ทนพ.รุ่งเรือง จารุมโนกุล 
12.00–12.50 น.  Lunch symposium  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด 

Management of hypertension in chronic kidney disease 
วิทยากร: นพ.อรรถพงศ์  ผ่องพิทกัษช์ยั  

13.00–13.50 น. CAR T Cells where engineering meets medicine 
วิทยากร:  ผศ.ดร.พญ.จกัราวดี จุฬามณี, ดร.เพราพิมพ ์ลิ่มสกุล, ดร.กฤต จารุพานิช    
ผู้ด าเนินรายการ : ดร.กฤต จารุพานิช 

14.00–15.50 น. COVID-19 vaccines from construction design to real world applications 
วิทยากร : Prof.Teresa Lambe, ดร.จุฑาธิป  มงคลทรัพยา, ดร.นพ.นวมินทร์  ป่ินปฐมรัฐ 
ผู้ด าเนินรายการ : ดร.นพ.นวมินทร์  ป่ินปฐมรัฐ 

3 ส.ค.65 ห้องพันธ์ุทิพย์ สงวนเช้ือ Room 5  : สาขาวิชาโสต ศอ นาสิก วิทยา และสาขาวิชาจักษวุิทยา 

10.00–10.50 น.  Wearing Headphones in online living!! The Hidden Risk of Hearing Loss: Prevention and Intervention 
การใส่หูฟังในยุคออนไลน์!! ภัยเงียบเส่ียงต่อหูตึง 
วิทยากร: พญ.รมิดา  ดินด ารงกุล      

11.00–11.50 น.  เวียนหัวบ้านหมุน โรคฮิตของคนวัยท างาน 
วิทยากร: ดร.พญ.ภทัรวดี ประยืนยง        

12.00–12.50 น.  Lunch symposium  บริษัท ไบเออร์ ไทย จ ากัด 
Diabetic Macular Edema Managements 
วิทยากร: พญ.วนัทนีย ์แดงบุญ ซึซึมิ, นพ.ธาดา ตนัติสารศาสน ์

13.00–13.50 น. Presbyopia 
วิทยากร:  นพ.จกัรี หิรัญแพทย,์ พญ.วริิญจน์ธร ประภากรโกวทิ  
ผู้ด าเนินรายการ : ผศ.พญ.อรสา ห่อรัตนาเรือง      

14.00–14.50 น. Parasite of the eye 
วิทยากร:  ศ.นพ.แมนสิงห์ รัตนสุคนธ์, รศ.พญ.ปฐมา ภรูยานนทชยั 
ผู้ด าเนินรายการ : ศ.นพ.แมนสิงห์  รัตนสุคนธ์ 

 


