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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 
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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 ์
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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     
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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.อภชิญา 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 
วิทยากร:  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 ์อินทร์พิบูลย์   

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 
 

 
 


