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 ลิม้ อัมพรเพชร
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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ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิ งหาคม 2565
25ก.ค.65
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.

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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ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิ งหาคม 2565
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
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ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิ งหาคม 2565
25ก.ค.65
วันพฤหัสบดีที่ 4 สิ งหาคม 2565
08.30-08.50 น.
Morning Talk
09.00-10.00 น.
Plenary session :
ห้ องทองจันทร์ หงศ์ ลดารมภ์
Room 1

50 years of Infectious pandemic in PSU: Through the lens of the expert

16.00–16.50 น.

Life is Beautiful : โอโมเตนาชิ Omotenashi จิตวิญญาณการบริการแบบญี่ปุ่น

ห้ องทองจันทร์ หงศ์ ลดารมภ์
Room 1

4 ส.ค.65
10.00–10.50 น.
11.00–11.50 น.

12.00–12.50 น.

วิทยากร: ศ.นพ.ขจรศักดิ์ ศิลปโภชากุล
ผู้ดาเนินรายการ : รศ.นพ.รังสรรค์ ภูรยานนทชัย
วิทยากร : ผศ.ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ (เกตุวดี Marumura)
ผู้ดาเนินรายการ : ผศ.นพ.ธนพันธ์ ชูบุญ
ห้ องทองจันทร์ หงศ์ ลดารมภ์ Room 1 : สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์
ภาพลักษณ์ ใหม่ ของการรั กษาผู้ป่วยจิตเภท (New normal of psychological treatment in psychosis)
วิทยากร : ผศ.ดร.นพ.วรุ ตม์ อุ่นจิตสกุล, ผศ.นพ.ธีรภัทร์ ธี ธารัตน์กุล
การดูแลประคับประคองผู้ป่วยมะเร็ งและผู้ป่วยสู งอายุในระยะท้ าย : ความเหมือนและความต่ าง (Palliative
care in cancer and elderly patients in terminal stages: similarities and differences)
วิทยากร: รศ.พญ.จารุ รินทร์ ปิ ตานุพงศ์, ผศ.ดร.นพ.กันต์ธีร์ อนันตพงศ์
Lunch symposium บริ ษัท แจนเซ่ น-ซี แลก จากัด
Practical Point of view in Bipolar acute mania management
วิทยากร: รศ. พญ.จารุ รินทร์ ปิ ตานุพงศ์
ผู้ดาเนินรายการ :รศ.พญ.จตุรพร แสงกูล

13.00–13.50 น.

14.00–14.50 น.

4 ส.ค.65
10.00–10.50 น.

11.00–11.50 น.

คนข้ ามเพศ ผู้ไม่ ควรถูกมองข้ าม
วิทยากร: ผศ.นพ.ภควัต วิวฒั นวรเศรษฐ์
ผู้ดาเนินรายการ : พญ.เอมอร จิระพันธุ์
"กรี ดข้ อมือ สื่ อถึงอะไร?" (Adolescent self harm)
วิทยากร: นพ.กัตติก์ สถาพร, รศ.พญ.จตุรพร แสงกูล
ผู้ดาเนินรายการ : พญ.เอมอร จิระพันธุ์
ห้ องเกษม ลิ่มวงศ์ Room 2 : สาขาวิชาศัลยศาสตร์
PSU ROBOTIC SURGERY A ROAD TOWARD EXCELLENT SURGICAL CENTER
วิทยากร: ศ.นพ.อนุศกั ดิ์ เยีย่ งพฤกษาวัลย์, นพ.สิ ริพงศ์ ชีวธนากรณ์กุล, รศ.นพ.ศักดิ์ชาย เรื องสิ น,
ผศ.นพ.ธนัญญ์ เพชรานนท์, นพ.พีศิษฎ์ ลีลาสวัสดิ์สุข, นพ.ยุทธศักดิ์ ศุภสิ นธุ์
ผู้ดาเนินรายการ : นพ.สิ ริพงศ์ ชีวธนากรณ์กุล, ดร.พญ.ปิ ยะนันท์ วังกุลางกูร
Artificial Intelligence in Surgery: How does it work and apply?
วิทยากร: ผศ.ดร. รักกฤตว์ ดวงสร้ อยทอง, ผศ.ดร.นพ. ธาราณ์ ตันธนาธิ ป
ผู้ดาเนินรายการ : ผศ.นพ.อนุกูล แก้วบริ สุทธิ์สกุล
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25ก.ค.65
12.00–12.50 น.

13.00–13.50 น.

14.00–14.50 น.

15.00–16.00 น.

17.00–17.50 น.

4 ส.ค.65
10.00–10.50 น.

Lunch symposium บริ ษัทเบซิ นส์ เฮลธ์ แคร์ (ไทยแลนด์ )
Men's health: An update on hypogonadism management
วิทยากร: ผศ.นพ.ธนัญญ์ เพชรานนท์
ผู้ดาเนินรายการ : รศ.พญ.มณฑิรา ตัณฑนุช
Challenging in Kidney transplantation
วิทยากร: รศ.พญ.มณฑิรา ตัณฑนุช
How to set up adult living donor liver transplantation (LDLT) program
วิทยากร: รศ.นพ.สัณหวิชญ์ จันทร์ รังสี
PSU heart transplantation: The beginning of resolution
วิทยากร: นพ.ปริ นทร์ บุญธรรม
ผู้ดาเนินรายการ : นพ.ต่อตระกูล ทองกัน
The genetic landscapes of urological cancers and clinical implications in the era of high-throughput
analysis
วิทยากร: นพ.ปองวุฒิ ด่านชัยวิจิตร
Overcoming subclinical premature ejaculation
วิทยากร: ผศ.นพ.ธนัญญ์ เพชรานนท์
ผู้ดาเนินรายการ : ศ.นพ.วรวิทย์ จิตติถาวร
Bariatric Surgery: The After Years Nutrition and Medical Management for Prevention of Weight
Regain after Bariatric Surgery
วิทยากร: ดร.นพ.ชายธง ชูเรื องสุ ข
Surgical Management for Weight Recidivism after Bariatric Surgery
วิทยากร: ผศ.นพ.กาธร ยลสุ ริยนั วงศ์
Body contouring after massive weight loss
วิทยากร: พญ.ลลิตภ์ ทั ร ก้องพานิชกุล
ผู้ดาเนินรายการ : นพ.สิ ริพงศ์ ชีวธนากรณ์กุล
Dinner symposium บริ ษัท แอสเทลลัส ฟาร์ มา (ไทยแลนด์ ) จากัด
Update Mix of OAB
วิทยากร: ผศ.นพ.ธนัญญ์ เพชรานนท์
ผู้ดาเนินรายการ : รศ.พญ.มณฑิรา ตัณฑนุช
ห้ องวิจารณ์ พานิช Room3 : สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา
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.กรุ ณา สุ ทธิเบญจกุล
ผู้ดาเนินรายการ : ผศ.นพ.จตุพร ภักภิรมย์
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ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิ งหาคม 2565
25ก.ค.65
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.

17.00–17.50 น.

4 ส.ค.65
10.00–10.50 น.

11.00–11.50 น.

12.00–12.50 น.

13.00–13.50 น.

Anesthesia in elderly patients
∙ Prehabilitation to improve surgical outcomes
∙ Challenge in geriatric anesthesia
∙ Postoperative care
วิทยากร: พญ.กัลยาณี ยงยุคนั ธร, พญ.รวิวรรณ อัครปฏิมา, พญ.ศิรินพร เตชะปิ ยะพร
ผู้ดาเนินรายการ : ผศ.นพ.วิรัตน์ วศินวงศ์
Lunch symposium บริ ษัท ซิ ลลิค ฟาร์ มา จากัด
Anesthesia in small children : The big deal
วิทยากร: ผศ.พญ.อรรัตน์ กาญจนวนิชกุล, พญ.ศิริกาญจน์ ศิริพฤกษ์พงศ์
ERAS in neurosurgery
วิทยากร: นพ.เวชพิสิฐ วงศ์ววิ ฒั นานนท์, ผศ.นพ.อนุกูล แก้วบริ สุทธิ์สกุล
ผู้ดาเนินรายการ : ผศ.พญ.ชณัฐี กิจศิริพนั ธ์
Perioperative management in drug abused patients
วิทยากร: ผศ.นพ.ธีรภัทร์ ธีรารัตน์กุล, พญ.อาภาวรรณ เทพสุ วรรณ์
ผู้ดาเนินรายการ: นพ.ปัณณวิชญ์ เบญจวลียม์ าศ
เสวนาภาษีหมอ
วิทยากร: พญ.กัลป์ ภิภคั หิรัณย์จิรากร
ผู้ดาเนินรายการ: พญ.จุฑารัตน์ ธนาสารสุ ทธิ ภรณ์
Dinner symposium บริ ษัท Fresinius Kabi
The Key Operations in Managing Anesthesia Crisis
วิทยากร: ผศ.พญ.งามจิตร์ ภัทรวิทย์
ผู้ดาเนินรายการ : รศ.ดร. พญ. มลิวลั ย์ ออฟูวงศ์
ห้ องอติเรก ณ ถลาง Room 4 : สาขาวิชาสู ติศาสตร์ และนรี เวชวิทยา
Sexual dysfunction and rehabilitation in spinal cord injury
วิทยากร: ผศ.นพ.ธนพันธ์ ชูบุญ, ดร.พญ.ตุลญา ดิสนีเวทย์
ผู้ดาเนินรายการ : ผศ.พญ.ศิวชั ญา คนึงกิจก้อง
COVID-19 and reproductive health
วิทยากร: รศ.นพ.ชัชปวิตร เกตุพกุ , ผศ.พญ.กรัณฑรัตน์ ปิ ยนันท์จรัสศรี , นพ.สาธิ ต คลังสิ น
ผู้ดาเนินรายการ : นพ.มาโนชญ์ ลีชุติวฒั น์
Lunch symposium บริ ษัท ซาโนฟี่ -อเวนตีส (ประเทศไทย) จากัด
Role of Fixed-Ratio Combination and PCSK9 inhibitor in Type 2 Diabetes patients
วิทยากร: รศ.พญ.รัตนา ลีลาวัฒนา, ศ.นพ.สุ ภมัย สุ นทรพันธ์
ผู้ดาเนินรายการ : รศ.พญ.รัตนา ลีลาวัฒนา
Update in Cervical cancer screening and HPV vaccination
วิทยากร: ผศ.นพ.รักชาย บุหงาชาติ, ผศ.พญ.สาธนา บุณยพิพฒั น์
ผู้ดาเนินรายการ : พญ.อิงพร เจียมเศรษฐ์
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25ก.ค.65
14.00–14.50 น.

15.00–15.50 น.

4 ส.ค.65
10.00–10.50 น.

11.00–11.50 น.

12.00–12.50 น.

13.00–13.45 น.

13.45–14.15 น.

14.15–15.00 น.

Update in Antenatal Care
วิทยากร: ผศ.พญ.ชุษณา เพชรพิเชฐเชียร, ผศ.พญ.รับพร สวัสดิสรรพ์
ผู้ดาเนินรายการ : นพ.มาโนชญ์ ลีชุติวฒั น์
Robotic surgery in Gynecological diseases
วิทยากร: ผศ.นพ.อธิษฐาน รัตนบุรี
ผู้ดาเนินรายการ : นพ.ยุทธศักดิ์ ศุภสิ นธุ์
ห้ องพันธุ์ทิพย์ สงวนเชื้อ Room 5 : สาขาวิชาออร์ โธปิ ดิกส์
Dealing with common orthopedic trauma problems at ER ;
• Clavicle fracture
วิทยากร : ผศ.นพ.พรพนิต ดิสนีเวทย์
• Femoral fracture
วิทยากร : รศ.นพ. อภิภพ กฤษณี ไพบูลย์
• Tibial fracture
วิทยากร : นพ.กันตภณ ดิสนีเวทย์
• Ankle fracture
วิทยากร : นพ.วิชญ์ โอฬาพิริยกุล
ผู้ดาเนินรายการ : นพ.วิชญ์ โอฬาพิริยกุล
• Update in acute Knee dislocation management for GP
• Shoulder dislocation management for GP
• Achilles tendon problems : What you need to know
วิทยากร: นพ.วชิรพรรณ ปริ ญญาคุปต์, นพ.ประภากร กลับกลาย, นพ.กรกช มะลิวรรณกุล
ผู้ดาเนินรายการ : รศ.นพ.ธนะรัตน์ บุญเรื อง , ผศ.นพ.ไชยวัฒน์ ช่วยชูสกูล
Lunch symposium (บริ ษัท เวียร์ ทริ ศ (ประเทศไทย) จากัด)
Medical treatment of low back pain and radiculopathy
วิทยากร: อ.พญ.รัตนาภรณ์ ชานาญ
All about cervical spine injury. You need to know
• Approach to cervical spine injury
วิทยากร: อ.พญ.รัตนาภรณ์ ชานาญ
• Interesting case of cervical spine injury
วิทยากร: อ.นพ.ปิ ยวรรษ บิณฑจิตต์
• common pitfall in cervical spine injury + Q&A วิทยากร: รศ.นพ.วีระ ชัยยะมงคล
ผู้ดาเนินรายการ : : รศ.นพ.วีระ ชัยยะมงคล
"ผ่ าตัดเพิ่มความสู ง ทาได้ จริ งไหม? "
วิทยากร: ดร.พญ.นิสาลักษณ์ อุโพธิ์
ผู้ดาเนินรายการ : นพ.พศิน ตั้งอดุลย์รัตน์
“เมื่อต้ องเปลี่ยนข้ อใหม่ จะเอาแบบไหน..ดีนะ”
• ข้ อสะโพกแบบเซรามิค..เจ๋ งจริ งป่ าว?
• ข้ อเข่ าเทียมมีหลายชนิด ใช้ แบบไหนดี?
• เปลี่ยนเข่ าแค่ ซีกเดียว..ได้ ด้วยเหรอ?
วิทยากร: นพ.ธีรวิทย์ หงส์นภารักษ์, รศ.นพ.วราห์ ยืนยงวิวฒั น์, ผศ.นพ.คณิ นทร์ เอีย่ มธนาภรณ์ ,
พญ.ปั กใจ ตันตรัตนพงษ์
ผู้ดาเนินรายการ : พญ.ปั กใจ ตันตรัตนพงษ์
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15.00–16.00 น.

เมื่อมือฉั นเป็ น Spiderman
วิทยากร : นพ.ปรเมศวร์ สุ วรรณโณ, พญ.วรางคณา ฟองศรี
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ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิ งหาคม 2565
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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ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิ งหาคม 2565
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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

