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วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 
08.30-08.50 น. Morning Talk  

09.00-10.00 น.  
ห้องทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ 

Room 1                 

Plenary session : 
50 years of  Infectious pandemic  in PSU: Through the lens of the expert 
วิทยากร: ศ.นพ.ขจรศกัด์ิ ศิลปโภชากุล    
ผู้ด าเนินรายการ : รศ.นพ.รังสรรค ์ภูรยานนทชยั  

16.00–16.50 น.  
ห้องทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์   
Room 1               

Life is Beautiful :  โอโมเตนาชิ Omotenashi จติวญิญาณการบริการแบบญี่ปุ่น     
วิทยากร : ผศ.ดร.กฤตนีิ  พงษธ์นเลศิ (เกตุวดี  Marumura) 
ผู้ด าเนินรายการ : ผศ.นพ.ธนพนัธ์  ชูบุญ 

4 ส.ค.65 ห้องทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ Room 1  : สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์   
10.00–10.50 น.  ภาพลักษณ์ใหม่ของการรักษาผู้ป่วยจิตเภท (New normal of psychological treatment in psychosis) 

วิทยากร : ผศ.ดร.นพ.วรุตม ์ อุ่นจิตสกลุ, ผศ.นพ.ธีรภทัร์  ธีธารัตน์กุล   

11.00–11.50 น. การดูแลประคับประคองผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยสูงอายุในระยะท้าย : ความเหมือนและความต่าง (Palliative 
care in cancer and elderly patients in terminal stages: similarities and differences) 
วทิยากร:  รศ.พญ.จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์, ผศ.ดร.นพ.กนัตธี์ร์ อนนัตพงศ์    

12.00–12.50 น.  Lunch symposium  บริษัท แจนเซ่น-ซีแลก จ ากัด 

Practical Point of view in Bipolar acute mania management 

วิทยากร:  รศ. พญ.จารุรินทร์  ปิตานุพงศ์ 

ผู้ด าเนินรายการ :รศ.พญ.จตุรพร แสงกูล 

13.00–13.50 น. คนข้ามเพศ ผู้ไม่ควรถูกมองข้าม 
วิทยากร: ผศ.นพ.ภควตั  ววิฒันวรเศรษฐ์     
ผู้ด าเนินรายการ : พญ.เอมอร จิระพนัธ์ุ     

14.00–14.50 น. "กรีดข้อมือ ส่ือถึงอะไร?" (Adolescent self harm) 
วิทยากร: นพ.กตัติก์ สถาพร, รศ.พญ.จตุรพร แสงกูล 
ผู้ด าเนินรายการ : พญ.เอมอร จิระพนัธ์ุ   

4 ส.ค.65 ห้องเกษม ลิ่มวงศ์ Room 2   : สาขาวิชาศัลยศาสตร์   
10.00–10.50 น.  PSU ROBOTIC SURGERY A ROAD TOWARD EXCELLENT SURGICAL CENTER 

วิทยากร: ศ.นพ.อนุศกัด์ิ เยีย่งพฤกษาวลัย,์ นพ.สิริพงศ์ ชีวธนากรณ์กุล, รศ.นพ.ศกัด์ิชาย เรืองสิน, 
ผศ.นพ.ธนญัญ ์เพชรานนท,์ นพ.พีศิษฎ ์ลีลาสวสัด์ิสุข, นพ.ยุทธศกัด์ิ ศุภสินธ์ุ 
ผู้ด าเนินรายการ : นพ.สิริพงศ์ ชีวธนากรณ์กุล, ดร.พญ.ปิยะนนัท ์ วงักุลางกรู 

11.00–11.50 น. Artificial Intelligence in Surgery: How does it work and apply? 
วิทยากร: ผศ.ดร. รักกฤตว ์ดวงสร้อยทอง, ผศ.ดร.นพ. ธาราณ์ ตนัธนาธิป 
ผู้ด าเนินรายการ : ผศ.นพ.อนุกูล แกว้บริสุทธ์ิสกุล 
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12.00–12.50 น.  Lunch symposium  บริษัทเบซินส์ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) 
Men's health: An update on hypogonadism management                     
วิทยากร:  ผศ.นพ.ธนญัญ ์เพชรานนท ์  
ผู้ด าเนินรายการ : รศ.พญ.มณฑริา ตณัฑนุช 

13.00–13.50 น. Challenging in Kidney transplantation  
วิทยากร: รศ.พญ.มณฑิรา ตณัฑนุช 
How to set up adult living donor liver transplantation (LDLT) program  
วิทยากร: รศ.นพ.สณัหวชิญ ์จนัทร์รังสี 
PSU heart transplantation: The beginning of resolution  
วิทยากร: นพ.ปรินทร์ บุญธรรม    
ผู้ด าเนินรายการ :  นพ.ต่อตระกลู  ทองกนั 

14.00–14.50 น. The genetic landscapes of urological cancers and clinical implications in the era of high-throughput 
analysis  
วิทยากร: นพ.ปองวฒิุ ด่านชยัวจิิตร 
Overcoming subclinical premature ejaculation  
วิทยากร: ผศ.นพ.ธนญัญ ์เพชรานนท ์
ผู้ด าเนินรายการ : ศ.นพ.วรวทิย ์จิตติถาวร 

15.00–16.00 น. Bariatric Surgery: The After Years Nutrition and Medical Management for Prevention of Weight 
Regain after Bariatric Surgery  
วทิยากร: ดร.นพ.ชายธง ชูเรืองสุข 
Surgical Management for Weight Recidivism after Bariatric Surgery  
วทิยากร: ผศ.นพ.ก าธร ยลสุริยนัวงศ ์
Body contouring after massive weight loss   
วิทยากร: พญ.ลลิตภ์ทัร กอ้งพานิชกลุ 
ผู้ด าเนินรายการ : นพ.สิริพงศ์ ชีวธนากรณ์กุล 

17.00–17.50 น. Dinner symposium   บริษัท แอสเทลลัส ฟาร์มา (ไทยแลนด์) จ ากัด 
Update Mix of OAB 
วทิยากร:  ผศ.นพ.ธนญัญ ์เพชรานนท ์    
ผู้ด าเนินรายการ : รศ.พญ.มณฑริา ตณัฑนุช 

4 ส.ค.65 ห้องวิจารณ์ พานิช Room3   : สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา 
10.00–10.50 น.  Fast track in hip fracture surgery 

∙ Preoperative optimization  
∙ Evidence-based of fast tract hip surgery  
∙ Regional anesthesia approach to optimize pain 
วิทยากร:  นพ.จุลินทร์  ชีวกิดาการ, พญ.กรุณา  สุทธิเบญจกุล 
ผู้ด าเนินรายการ : ผศ.นพ.จตุพร ภกัภริมย ์
 



ประชุมวชิาการประจ าปีคณะแพทยศาสตร์ คร้ังที่ 37   “Theme: คร่ึงศตวรรษแพทยศาสตร์ ม.อ. สู่วถิี new normal”     
                                                            ระหว่างวนัที่ 3 – 5 สิงหาคม 2565                                                25ก.ค.65  

11.00–11.50 น. Anesthesia in elderly patients 
∙ Prehabilitation to improve surgical outcomes 
∙ Challenge in geriatric anesthesia 
∙ Postoperative care 
วิทยากร: พญ.กลัยาณี ยงยุคนัธร, พญ.รววิรรณ อคัรปฏิมา, พญ.ศิรินพร เตชะปิยะพร 
ผู้ด าเนินรายการ : ผศ.นพ.วรัิตน์ วศินวงศ ์

12.00–12.50 น.  Lunch symposium  บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 
Anesthesia in small children : The big deal   
วิทยากร: ผศ.พญ.อรรัตน์  กาญจนวนิชกุล, พญ.ศิริกาญจน์  ศิริพฤกษพ์งศ ์

13.00–13.50 น. ERAS in neurosurgery 
วิทยากร:  นพ.เวชพิสิฐ วงศ์ววิฒันานนท,์ ผศ.นพ.อนุกูล แกว้บริสุทธ์ิสกุล 
ผู้ด าเนินรายการ : ผศ.พญ.ชณฐีั กิจศิริพนัธ์ 

14.00–14.50 น. Perioperative management in drug abused patients 
วิทยากร: ผศ.นพ.ธีรภทัร์ ธีรารัตน์กุล, พญ.อาภาวรรณ เทพสุวรรณ์ 
ผู้ด าเนินรายการ: นพ.ปัณณวชิญ ์เบญจวลียม์าศ 

15.00–15.50 น. เสวนาภาษหีมอ 
วิทยากร:  พญ.กลัป์ภิภคั หิรัณยจิ์รากร 
ผู้ด าเนินรายการ: พญ.จุฑารัตน์ ธนาสารสุทธิภรณ์ 

17.00–17.50 น. Dinner symposium  บริษัท Fresinius Kabi      
The Key Operations in Managing Anesthesia Crisis       
วิทยากร:  ผศ.พญ.งามจิตร์  ภทัรวทิย ์
ผู้ด าเนินรายการ : รศ.ดร. พญ. มลิวลัย ์ออฟูวงศ์      

4 ส.ค.65 ห้องอติเรก ณ ถลาง Room 4  : สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  
10.00–10.50 น.  Sexual dysfunction and rehabilitation in spinal cord injury 

วิทยากร:  ผศ.นพ.ธนพนัธ์ ชูบุญ, ดร.พญ.ตุลญา ดิสนีเวทย ์
ผู้ด าเนินรายการ : ผศ.พญ.ศิวชัญา คนึงกิจกอ้ง 

11.00–11.50 น. COVID-19 and reproductive health 
วิทยากร: รศ.นพ.ชชัปวติร   เกตุพุก,  ผศ.พญ.กรัณฑรัตน์   ปิยนนัทจ์รัสศรี,  นพ.สาธิต  คลงัสิน   
ผู้ด าเนินรายการ :  นพ.มาโนชญ ์ ลชุีติวฒัน ์

12.00–12.50 น.  Lunch symposium  บริษัท ซาโนฟ่ี-อเวนตีส (ประเทศไทย) จ ากัด 
Role of Fixed-Ratio Combination and PCSK9 inhibitor in Type 2 Diabetes patients 
วิทยากร:  รศ.พญ.รัตนา ลีลาวฒันา, ศ.นพ.สุภมยั สุนทรพนัธ์ 
ผู้ด าเนินรายการ : รศ.พญ.รัตนา ลีลาวฒันา 

13.00–13.50 น. Update in Cervical cancer screening and HPV vaccination 
วทิยากร:  ผศ.นพ.รักชาย  บุหงาชาติ, ผศ.พญ.สาธนา  บุณยพิพฒัน ์
ผู้ด าเนินรายการ : พญ.องิพร  เจียมเศรษฐ ์
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14.00–14.50 น. Update in Antenatal Care 
วิทยากร: ผศ.พญ.ชุษณา เพชรพิเชฐเชียร, ผศ.พญ.รับพร สวสัดิสรรพ ์
ผู้ด าเนินรายการ : นพ.มาโนชญ ์ ลีชุติวฒัน ์

15.00–15.50 น. Robotic surgery in Gynecological diseases 
วิทยากร: ผศ.นพ.อธิษฐาน  รัตนบุรี 
ผู้ด าเนินรายการ : นพ.ยุทธศกัด์ิ  ศุภสินธ์ุ 

4 ส.ค.65 ห้องพันธ์ุทิพย์ สงวนเช้ือ  Room 5  : สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์   
10.00–10.50 น.  Dealing with common orthopedic trauma problems at ER ; 

• Clavicle fracture                  วิทยากร : ผศ.นพ.พรพนิต ดิสนีเวทย ์
• Femoral fracture                 วิทยากร : รศ.นพ. อภิภพ กฤษณีไพบูลย ์
• Tibial fracture                      วิทยากร : นพ.กนัตภณ ดิสนีเวทย ์
• Ankle fracture                      วิทยากร : นพ.วชิญ ์โอฬาพริิยกุล 
ผู้ด าเนินรายการ : นพ.วชิญ ์  โอฬาพิริยกุล             

11.00–11.50 น. • Update in acute Knee dislocation management for GP  
• Shoulder dislocation management for GP  
• Achilles tendon problems : What you need to know 

วิทยากร: นพ.วชิรพรรณ ปริญญาคุปต,์ นพ.ประภากร กลบักลาย, นพ.กรกช มะลิวรรณกลุ    
ผู้ด าเนินรายการ : รศ.นพ.ธนะรัตน์  บุญเรือง , ผศ.นพ.ไชยวฒัน์  ช่วยชูสกลู       

12.00–12.50 น.  Lunch symposium (บริษัท เวียร์ทริศ (ประเทศไทย) จ ากัด)                                                            
Medical treatment of low back pain and radiculopathy                                                              
วิทยากร:  อ.พญ.รัตนาภรณ์  ช านาญ  

13.00–13.45 น. All about cervical spine injury. You need to know  
• Approach to cervical spine injury                        วิทยากร: อ.พญ.รัตนาภรณ์ ช านาญ   
• Interesting case of cervical spine injury               วิทยากร: อ.นพ.ปิยวรรษ บิณฑจิตต ์
• common pitfall in cervical spine injury + Q&A   วิทยากร: รศ.นพ.วรีะ ชยัยะมงคล   
ผู้ด าเนินรายการ : :  รศ.นพ.วรีะ ชยัยะมงคล     

13.45–14.15 น. "ผ่าตัดเพ่ิมความสูง ท าได้จริงไหม? "   
วิทยากร: ดร.พญ.นิสาลกัษณ์ อโุพธ์ิ   
ผู้ด าเนินรายการ : นพ.พศิน  ตั้งอดุลยรั์ตน ์

14.15–15.00 น. “เม่ือต้องเปลี่ยนข้อใหม่ จะเอาแบบไหน..ดีนะ” 
• ข้อสะโพกแบบเซรามิค..เจ๋งจริงป่าว? 
• ข้อเข่าเทียมมีหลายชนิด ใช้แบบไหนด?ี 
• เปลี่ยนเข่าแค่ซีกเดียว..ได้ด้วยเหรอ?            
วิทยากร: นพ.ธีรวทิย ์หงส์นภารักษ,์ รศ.นพ.วราห์ ยนืยงววิฒัน,์ ผศ.นพ.คณินทร์ เอีย่มธนาภรณ์, 
พญ.ปักใจ ตนัตรัตนพงษ ์  
ผู้ด าเนินรายการ : พญ.ปักใจ ตนัตรัตนพงษ ์  
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15.00–16.00 น. เม่ือมือฉันเป็น Spiderman    
วิทยากร : นพ.ปรเมศวร์ สุวรรณโณ, พญ.วรางคณา ฟองศรี     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


