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วันศุกร์ท่ี 5 สิงหาคม 2565 
08.30-08.50 น. Morning Talk  
09.00-10.00 น.  
ห้องทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ 

Room 1                 

Plenary session : COVID-19 and Global health  
วิทยากร:  ศ.ดร.นพ.วรีะศกัด์ิ จงสู่ววิฒัน์วงศ์   
ผู้ด าเนินรายการ : รศ.นพ.รังสรรค ์ภูรยานนทชยั  

16.00–16.50 น.   
ห้องทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์    

Room 1              

Life is Beautiful :  ชีวติที่ดี ไม่มีทางลัด  
วิทยากร :  อ.พศิน  อินทรวงค ์  
ผู้ด าเนินรายการ : นพ.ปัณณวชิญ ์เบญจวลยีม์าศ 

5 ส.ค.65 ห้องทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ Room 1 : สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน    

10.00–10.50 น.  Trauma Resuscitation 
วิทยากร:  รศ.นพ.ประสิทธ์ิ  วฒิุสุทธิเมธาว ี
ผูด้  าเนินรายการ : อ.พญ.ขวญัชนก จนัทรมณี 

11.00–11.50 น. Ultrasound guided resuscitation in Emergency Department. 
วิทยากร:  ผศ.พญ.อภิชญา มัน่สมบูรณ์ 
ผูด้  าเนินรายการ : ผศ.พญ.อาชยัซะห์ ตาเดะ๊ 

12.00–12.50 น.  Lunch symposium     บริษัท แอสตร้า เซนเนก้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
Shifting toward for better asthma management with ICS/FORM 
วิทยากร:  รศ.พญ วรางคณา กีรติชนานนท ์
ผู้ด าเนินรายการ : อ.พญ.ธมัพรรษ ปิยสุวรรณกลุ 

13.00–13.50 น. Common Toxicology problems in new normal 
วิทยากร:  นพ.ณฐัมนต ์ศรีสุข 
ผูด้  าเนินรายการ : อ.พญ.ขวญัชนก จนัทรมณี 

14.00–14.50 น. Safe transfer in new normal 
วิทยากร:  พญ.ธมัพรรษ  ปิยสุวรรณกุล 
ผูด้  าเนินรายการ : อ.พญ.ขวญัชนก จนัทรมณี 

15.00–15.50 น. How should we monitor emergency department patients. 
วิทยากร:  นพ.ไวณิก  สุขมี 
ผูด้  าเนินรายการ : อ.พญ.ขวญัชนก จนัทรมณี 

5 ส.ค.65 ห้องเกษม ลิ่มวงศ์ Room 2 : สาขาวชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู และสาขากายภาพบ าบัด   
10.00–10.50 น.  กายภาพบ าบัด  ในผู้ป่วยวิกฤตโควิด 

วิทยากร:  กภ.จตุพร จาตุรวาณิช, กภ.จิตสุภา กิจธารากุล 
ผู้ด าเนินรายการ : กภ.ศิริรัตน์ โตะ๊ปรีชา 
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11.00–11.50 น. กายภาพบ าบัดในผู้ป่วยหลังโควิด 
วิทยากร:  กภ.กษมา จนัทบูรณ์, กภ.ปิยะนาถ รัตนพนัธ์ 
ผู้ด าเนินรายการ :  กภ.ศิริรัตน์ โตะ๊ปรีชา 

12.00–12.50 น.  Lunch symposium   บริษัท บี เจ เอช เมดิคอล 
 How can we make use of EMG-based technologies and robotics to achieve maximum recovery 
outcome for patients 
วิทยากร:  ดร.รุ่งปิยดา ขนุวทิยา  และคณุกฤษณา เมลืองวงศ์ 
ผู้ด าเนินรายการ :  คุณ กฤษณา เมลืองวงศ ์

13.00–13.30 น. The Role of Extracorporeal Shockwave Therapy in Musculoskeletal Disorders   
วิทยากร:  นพ.ปองพล ชูช่ืน   
ผู้ด าเนินรายการ : นพ.สุทธิพงษ ์ทิพชาติโยธิน  และ พญ.ภนัทิลา   เลิศตระการสกุล 

13.30–14.00 น. Rehabilitation engineering in spinal cord injury  
วิทยากร:  ดร.พญ.ตุลญา ดิสนีเวทย ์                                          
ผู้ด าเนินรายการ :  นพ.สุทธิพงษ ์ทิพชาติโยธิน  และ พญ.ภนัทิลา   เลิศตระการสกุล  

14.00–14.30 น. Current trends in running shoe     
วิทยากร:  พญ.ปัณณิกา ปราชญโ์กสินทร์       
ผู้ด าเนินรายการ :  นพ.สุทธิพงษ ์ทิพชาติโยธิน  และ  พญ.ภนัทิลา   เลิศตระการสกุล 

14.30–15.00 น. Update management in myofascial pain syndrome     
วิทยากร:  ผศ.พญ.พิชามญชุ์  คณิตานุพงษ ์
ผู้ด าเนินรายการ :  นพ.สุทธิพงษ ์ทิพชาติโยธิน  และ พญ.ภนัทิลา   เลิศตระการสกุล 

15.00–15.30 น. Assistive technology for cerebral palsy patients   
วิทยากร:  ผศ.พญ.ชนนิษฏ์ ลิ่มสกุล 
ผู้ด าเนินรายการ :  นพ.สุทธิพงษ ์ทิพชาติโยธิน  และ พญ.ภนัทิลา   เลิศตระการสกุล      

15.30–16.00 น. Q&A 
ผู้ด าเนินรายการ :  นพ.สุทธิพงษ ์ทิพชาติโยธิน  และ พญ.ภนัทิลา   เลิศตระการสกุล 

5 ส.ค.65 ห้องวิจารณ์ พานิช Room 3 : ฝ่ายเภสัชกรรมและฝ่ายทนัตกรรม  
10.00–10.50 น.  โพรไบโอติกเพ่ือการป้องกันและควบคุมโรคในทางทันตกรรมและทางการแพทย์ Probiotics for preventing and 

controlling the diseases in dentistry and medicine 
วิทยากร:  ศ.ดร.รว ี เถียรไพศาล, ทพญ.ฉลอง เอื้องสุวรรณ 
ผู้ด าเนินรายการ : ทพญ.ฉลอง เอื้องสุวรรณ 

11.00–11.50 น. Data Analysis for Retail Operation in the “New Normal” Medication System 
วิทยากร:  คุณคณกรณ์ หอศิริธรรม, ภก.ชิษณุพงศ์  พรมชาย, ภญ.ธนัยมยั  แกว้โกมล 

12.00–12.50 น.  Lunch symposium   บริษัท ไบเออร์ ไทย จ ากัด 
How to maintain the qualtity, efficacy and safety in Endometriosis treatment From clinical data to 
drug selection 
วิทยากร: ดร.ภก.อนนัตช์ยั อศัวเมฆิน                         ผู้ด าเนินรายการ : ภก.ดุสิต ศุภวฒันาวงศ ์
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13.00–13.50 น. The New Normal Nutritional Support in Cancer Patients 
วทิยากร:  ภญ.นนัทิดา  ธรรมก่อเกียรต์ิ, ภญ.ณิชกานต ์อภิรมยรั์กษ ์

14.00–14.50 น. Surveillance and Investigation of Adverse Events Following Immunization (AEFI) on Immunization 
Services in COVID-19 Era 
วิทยากร:  ภญ.อญัธิดา  เสง่ียมเฉย, ภญ.ขวญัชนก แกว้พิบูลย,์ ผศ.พญ.พรทิพย ์อินทร์พิบูลย ์  

15.00–15.50 น. 2022 Update: on COVID-19 Treatments and Vaccines Based on Real-World Pharmaceutical Evidence 
and Practice 
วิทยากร:  ดร.ภก.ยงยุทธ เลศิศรีสถิต, ภก.ปริทศัน์ สุขสนาน, ภก.ธนพฒัน์  เจริญมาก 

17.00–17.50 น. Dinner symposium  บริษัท แอ๊บบอตลาบอแรตอรีส จ ากดั   
Your Patients Strength Matters: The role of nutrition in enhanced recovery 
วิทยากร:  นพ.ชายธง ชูเรืองสุข 

5 ส.ค.65 ห้องอติเรก ณ ถลาง Room 4  : สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน 
10.00–10.50 น.  Healthy aging “สูงวัยอย่างไรให้สุขภาพด”ี 

วิทยากร: พญ.ภคัวภิา เร่ิมยินดี กวาน 
ผู้ด าเนินรายการ : ผศ.พญ.ธารีรัตน์  อนนัตช์ยัทรัพย ์

11.00–11.50 น. Dyspnea in palliative care setting 
วิทยากร:  พญ.ณฏัฐากร พงศ์เศรษฐก์ุล, นพ.ศุภกร ศรีแผว้  

12.00–12.50 น.  Lunch symposium    บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 
How to reduce and prevent hyperpigmentation with sunscreen 
วิทยากร:  รศ.นพ.กมัพล เอีย่มพนากิจ, พญ. สิริพรรณ สังขม์าลา 

13.00–14.30 น. ถอดบทเรียน HI, CI 
วิทยากร:  ดร.นพ.ชนนท ์กองกมล,  ดร.นพ.ธรรมสินธ์ อิงวยิะ,  นพ.ภูมิใจ สรเสณี 
ผู้ด าเนินรายการ : รศ.ดร.จุฑารัตน์  สถริปัญญา 

14.30–16.00 น. การดูแลสุขภาพส าหรับผู้เดินทางระหว่างประเทศและนักท่องเท่ียว 
(Health care for international travelers and tourists) 
วิทยากร:  รศ.นพ.วชัรพงศ์ ปิยะภาณี, ผศ.นพ.กฤษณะ  สุวรรณภูมิ 
ผู้ด าเนินรายการ : ผศ.นพ.กฤษณะ  สุวรรณภูมิ 
 

5 ส.ค.65  ห้องพันธ์ุทิพย์ สงวนเช้ือ  Room 5   : สาขาวิชาระบาดวิทยา และฝ่ายบริการพยาบาล   
10.00–10.50 น.  การสร้างพลังบวกในยุคโควดิ 

วิทยากร:  รศ.พญ.รัศมี   โชติพนัธ์ุวทิยากลุ   
ผู้ด าเนินรายการ :  ผศ.พญ. สุมิตรา     ประเทพ     

11.00–11.50 น. Financial Epidemiology 
วิทยากร:   ผศ.ดร.วทิย ์  วชิยัดิษฐ     
ผู้ด าเนินรายการ : นายเขมภณ  ชุ่มช่ืน      
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12.00–12.50 น.  Lunch symposium  บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จ ากัด) 
Win the germ wars in atopic dermatitis 
วิทยากร:   อาจารย ์นพ รุ่งโรจน์  เบญจรัตภาค 
ผู้ด าเนินรายการ : คณุปัญชลี เบญจเวชไพศาล 

13.00–13.50 น. คร่ึงศตวรรษคณะแพทยศาสตร์ : ฝ่ายบริการพยาบาลก้าวข้าม สู่วิถี next normal 
วิทยากร: คุณจนัทร์ฉาย  แซ่ตั้ง 
ผู้ด าเนินรายการ : 

14.00–14.50 น. ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยในวิถี new normal 
วิทยากร: คุณนนัทา  เกลี้ยงเกิด, คุณถนอม  ชูงาน, คุณวรรณิภา  เสนุภยั, คุณสายพิน  ปานบ ารุง 
ผู้ด าเนินรายการ : คณุรญา  เชาวนาวงศ ์

15.00–15.50 น. New Nursing Roles for next normal of Care   
วิทยากร : คุณยุพา  แกว้มณี 
 

 
 


