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25ก.ค.65
วันศุกร์ ที่ 5 สิ งหาคม 2565
08.30-08.50 น.
Morning Talk
09.00-10.00 น.
Plenary session : COVID-19 and Global health
ห้ องทองจันทร์ หงศ์ ลดารมภ์
วิทยากร: ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่ ววิ ฒั น์วงศ์
Room 1
ผู้ดาเนินรายการ : รศ.นพ.รังสรรค์ ภูรยานนทชัย
16.00–16.50 น.
Life is Beautiful : ชีวติ ที่ดี ไม่ มีทางลัด
ห้ องทองจันทร์ หงศ์ ลดารมภ์
Room 1

5 ส.ค.65

วิทยากร : อ.พศิน อินทรวงค์
ผู้ดาเนินรายการ : นพ.ปั ณณวิชญ์ เบญจวลียม์ าศ
ห้ องทองจันทร์ หงศ์ ลดารมภ์ Room 1 : สาขาวิชาเวชศาสตร์ ฉุกเฉิ น

10.00–10.50 น.

Trauma Resuscitation
วิทยากร: รศ.นพ.ประสิ ทธิ์ วุฒิสุทธิ เมธาวี
ผูด้ าเนินรายการ : อ.พญ.ขวัญชนก จันทรมณี

11.00–11.50 น.

Ultrasound guided resuscitation in Emergency Department.
วิทยากร: ผศ.พญ.อภิชญา มัน่ สมบูรณ์
ผูด้ าเนินรายการ : ผศ.พญ.อาชัยซะห์ ตาเด๊ะ

12.00–12.50 น.

Lunch symposium บริ ษัท แอสตร้ า เซนเนก้ า (ประเทศไทย) จากัด
Shifting toward for better asthma management with ICS/FORM
วิทยากร: รศ.พญ วรางคณา กีรติชนานนท์
ผู้ดาเนินรายการ : อ.พญ.ธัมพรรษ ปิ ยสุ วรรณกุล

13.00–13.50 น.

Common Toxicology problems in new normal
วิทยากร: นพ.ณัฐมนต์ ศรี สุข
ผูด้ าเนินรายการ : อ.พญ.ขวัญชนก จันทรมณี

14.00–14.50 น.

Safe transfer in new normal
วิทยากร: พญ.ธัมพรรษ ปิ ยสุ วรรณกุล
ผูด้ าเนินรายการ : อ.พญ.ขวัญชนก จันทรมณี

15.00–15.50 น.

How should we monitor emergency department patients.
วิทยากร: นพ.ไวณิ ก สุ ขมี
ผูด้ าเนินรายการ : อ.พญ.ขวัญชนก จันทรมณี

5 ส.ค.65
10.00–10.50 น.

ห้ องเกษม ลิ่มวงศ์ Room 2 : สาขาวิชาเวชศาสตร์ ฟื้นฟู และสาขากายภาพบาบัด
กายภาพบาบัด ในผู้ป่วยวิกฤตโควิด
วิทยากร: กภ.จตุพร จาตุรวาณิช, กภ.จิตสุ ภา กิจธารากุล
ผู้ดาเนินรายการ : กภ.ศิริรัตน์ โต๊ะปรี ชา
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25ก.ค.65
11.00–11.50 น.

12.00–12.50 น.

13.00–13.30 น.

13.30–14.00 น.

14.00–14.30 น.

14.30–15.00 น.

15.00–15.30 น.

15.30–16.00 น.
5 ส.ค.65
10.00–10.50 น.

11.00–11.50 น.
12.00–12.50 น.

กายภาพบาบัดในผู้ป่วยหลังโควิด
วิทยากร: กภ.กษมา จันทบูรณ์, กภ.ปิ ยะนาถ รัตนพันธ์
ผู้ดาเนินรายการ : กภ.ศิริรัตน์ โต๊ะปรี ชา
Lunch symposium บริ ษัท บี เจ เอช เมดิคอล
How can we make use of EMG-based technologies and robotics to achieve maximum recovery
outcome for patients
วิทยากร: ดร.รุ่ งปิ ยดา ขุนวิทยา และคุณกฤษณา เมลืองวงศ์
ผู้ดาเนินรายการ : คุณ กฤษณา เมลืองวงศ์
The Role of Extracorporeal Shockwave Therapy in Musculoskeletal Disorders
วิทยากร: นพ.ปองพล ชูชื่น
ผู้ดาเนินรายการ : นพ.สุ ทธิ พงษ์ ทิพชาติโยธิ น และ พญ.ภันทิลา เลิศตระการสกุล
Rehabilitation engineering in spinal cord injury
วิทยากร: ดร.พญ.ตุลญา ดิสนีเวทย์
ผู้ดาเนินรายการ : นพ.สุ ทธิ พงษ์ ทิพชาติโยธิ น และ พญ.ภันทิลา เลิศตระการสกุล
Current trends in running shoe
วิทยากร: พญ.ปั ณณิ กา ปราชญ์โกสิ นทร์
ผู้ดาเนินรายการ : นพ.สุ ทธิ พงษ์ ทิพชาติโยธิ น และ พญ.ภันทิลา เลิศตระการสกุล
Update management in myofascial pain syndrome
วิทยากร: ผศ.พญ.พิชามญชุ์ คณิ ตานุพงษ์
ผู้ดาเนินรายการ : นพ.สุ ทธิ พงษ์ ทิพชาติโยธิ น และ พญ.ภันทิลา เลิศตระการสกุล
Assistive technology for cerebral palsy patients
วิทยากร: ผศ.พญ.ชนนิษฏ์ ลิ่มสกุล
ผู้ดาเนินรายการ : นพ.สุ ทธิ พงษ์ ทิพชาติโยธิ น และ พญ.ภันทิลา เลิศตระการสกุล
Q&A
ผู้ดาเนินรายการ : นพ.สุ ทธิ พงษ์ ทิพชาติโยธิ น และ พญ.ภันทิลา เลิศตระการสกุล
ห้ องวิจารณ์ พานิช Room 3 : ฝ่ ายเภสั ชกรรมและฝ่ ายทันตกรรม
โพรไบโอติกเพื่อการป้ องกันและควบคุมโรคในทางทันตกรรมและทางการแพทย์ Probiotics for preventing and
controlling the diseases in dentistry and medicine
วิทยากร: ศ.ดร.รวี เถียรไพศาล, ทพญ.ฉลอง เอื้องสุ วรรณ
ผู้ดาเนินรายการ : ทพญ.ฉลอง เอื้องสุ วรรณ
Data Analysis for Retail Operation in the “New Normal” Medication System
วิทยากร: คุณคณกรณ์ หอศิริธรรม, ภก.ชิษณุ พงศ์ พรมชาย, ภญ.ธันยมัย แก้วโกมล
Lunch symposium บริ ษัท ไบเออร์ ไทย จากัด
How to maintain the qualtity, efficacy and safety in Endometriosis treatment From clinical data to
drug selection
วิทยากร: ดร.ภก.อนันต์ชยั อัศวเมฆิน
ผู้ดาเนินรายการ : ภก.ดุสิต ศุภวัฒนาวงศ์
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25ก.ค.65
13.00–13.50 น.
14.00–14.50 น.

15.00–15.50 น.

17.00–17.50 น.

5 ส.ค.65
10.00–10.50 น.

11.00–11.50 น.
12.00–12.50 น.

13.00–14.30 น.

14.30–16.00 น.

5 ส.ค.65
10.00–10.50 น.

11.00–11.50 น.

The New Normal Nutritional Support in Cancer Patients
วิทยากร: ภญ.นันทิดา ธรรมก่อเกียรติ์, ภญ.ณิ ชกานต์ อภิรมย์รักษ์
Surveillance and Investigation of Adverse Events Following Immunization (AEFI) on Immunization
Services in COVID-19 Era
วิทยากร: ภญ.อัญธิ ดา เสงี่ยมเฉย, ภญ.ขวัญชนก แก้วพิบูลย์, ผศ.พญ.พรทิพย์ อินทร์ พิบูลย์
2022 Update: on COVID-19 Treatments and Vaccines Based on Real-World Pharmaceutical Evidence
and Practice
วิทยากร: ดร.ภก.ยงยุทธ เลิศศรี สถิต, ภก.ปริ ทศั น์ สุ ขสนาน, ภก.ธนพัฒน์ เจริ ญมาก
Dinner symposium บริ ษัท แอ๊ บบอตลาบอแรตอรี ส จากัด
Your Patients Strength Matters: The role of nutrition in enhanced recovery
วิทยากร: นพ.ชายธง ชูเรื องสุ ข
ห้ องอติเรก ณ ถลาง Room 4 : สาขาวิชาเวชศาสตร์ ครอบครั วและเวชศาสตร์ ป้องกัน
Healthy aging “สู งวัยอย่ างไรให้ สุขภาพดี”
วิทยากร: พญ.ภัควิภา เริ่ มยินดี กวาน
ผู้ดาเนินรายการ : ผศ.พญ.ธารี รัตน์ อนันต์ชยั ทรัพย์
Dyspnea in palliative care setting
วิทยากร: พญ.ณัฏฐากร พงศ์เศรษฐ์กุล, นพ.ศุภกร ศรี แผ้ว
Lunch symposium บริ ษัท ไบเออร์ สด๊ อรฟ (ประเทศไทย) จากัด
How to reduce and prevent hyperpigmentation with sunscreen
วิทยากร: รศ.นพ.กัมพล เอีย่ มพนากิจ, พญ. สิ ริพรรณ สังข์มาลา
ถอดบทเรี ยน HI, CI
วิทยากร: ดร.นพ.ชนนท์ กองกมล, ดร.นพ.ธรรมสิ นธ์ อิงวิยะ, นพ.ภูมิใจ สรเสณี
ผู้ดาเนินรายการ : รศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปั ญญา
การดูแลสุ ขภาพสาหรับผู้เดินทางระหว่างประเทศและนักท่ องเที่ยว
(Health care for international travelers and tourists)
วิทยากร: รศ.นพ.วัชรพงศ์ ปิ ยะภาณี , ผศ.นพ.กฤษณะ สุ วรรณภูมิ
ผู้ดาเนินรายการ : ผศ.นพ.กฤษณะ สุ วรรณภูมิ
ห้ องพันธุ์ทิพย์ สงวนเชื้อ Room 5 : สาขาวิชาระบาดวิทยา และฝ่ ายบริ การพยาบาล
การสร้ างพลังบวกในยุคโควิด
วิทยากร: รศ.พญ.รัศมี โชติพนั ธุ์วทิ ยากุล
ผู้ดาเนินรายการ : ผศ.พญ. สุ มิตรา ประเทพ
Financial Epidemiology
วิทยากร: ผศ.ดร.วิทย์ วิชยั ดิษฐ
ผู้ดาเนินรายการ : นายเขมภณ ชุ่มชื่น
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25ก.ค.65
12.00–12.50 น.

13.00–13.50 น.

14.00–14.50 น.

15.00–15.50 น.

Lunch symposium บริ ษัท ลอรี อัล (ประเทศไทย) จากัด)
Win the germ wars in atopic dermatitis
วิทยากร: อาจารย์ นพ รุ่ งโรจน์ เบญจรัตภาค
ผู้ดาเนินรายการ : คุณปั ญชลี เบญจเวชไพศาล
ครึ่ งศตวรรษคณะแพทยศาสตร์ : ฝ่ ายบริ การพยาบาลก้ าวข้าม สู่ วิถี next normal
วิทยากร: คุณจันทร์ ฉาย แซ่ ต้งั
ผู้ดาเนินรายการ :
ประสบการณ์ การดูแลผู้ป่วยในวิถี new normal
วิทยากร: คุณนันทา เกลี้ยงเกิด, คุณถนอม ชูงาน, คุณวรรณิ ภา เสนุภยั , คุณสายพิน ปานบารุ ง
ผู้ดาเนินรายการ : คุณรญา เชาวนาวงศ์
New Nursing Roles for next normal of Care
วิทยากร : คุณยุพา แก้วมณี

