ตารางประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปี 2562 (MED TU Academic 3-Day 2019)
วันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562
ห้อง
ห้องประชุม 500 ที่นั่ง
อาคารเรียนรวม

08.00 12.00 น.

13.00- 16.30 น.

“Disease Prevention in Internal Medicine”
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน ผู้ดาเนินรายการ รศ.นพ.ประวีณ โล่ห์เลขา
08.30-09.00 น. Pre-rheumatoid arthritis, Can we prevent it? ผศ.พญ.พันธุ์
จง หาญวิวัฒนกุล
09.00-09.30 น. Urate-lowering agents, Can they protect your heart and
kidney? รศ.พญ.รัชญา เลิศนวพันธุ์
09.30-10.00 น. How to prevent and slow progression in dementia
ศ.นพ.ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร

“Prevention in Internal Medicine”
13.00-13.30 น. Cancer screening ผศ.พญ.หทัยวรรณ รัตนบรรเจิดกุล
13.30-15.00 น. Prevention in hematologic diseases (moderator) รศ.พญ.นงลักษณ์ คณิตทรัพย์
Preventing transfusion complications and safe transfusion practice
รศ.พญ.นงลักษณ์ คณิตทรัพย์
Prophylactic anticoagulation in cancer associated thrombosis
อ.พญ.ปิยนุช คงทิม
Preventing complications of hematologic malignancies and treatments
ผศ.นพ.วศิเทพ ลิ้มวรพิทักษ์
Prophylactic anticoagulant in medical patients and pregnancy
อ.พญ.สุภาวี แสงบุญ
15.00-15.10 น. Break
15.10-16.30 น. Prevention of osteoporosis and fragility fractureรศ.พญ.ณัฏฐิณี จรัสเจริญวิทยา
Diabetic prevention รศ.พญ.ทิพาพร ธาระวานิช
Essential vaccination in diabetes อ.พญ.กนกพร สรรพวิทยกุล
Lipid management for ASCVD prevention ผศ.พญ.พิมพ์ใจ อันทานนท์

10.00-10.30 น. พิธีเปิด อธิการบดี และ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
10.30-11.30 น. Prevention strategies against Parkinson's disease
รศ.นพ.ประวีณ โล่ห์เลขา
Primary and secondary stroke prevention รศ.นพ.สมบัติ
มุ่งทวีพงษา
Complication prevention in epilepsy patient อ.นพ.ภูชิต
สุขพัลลภรัตน์
11.30-12.15 น. Lunch symposium by Berlin
12.15-13.00 น. Lunch symposium by Lilly

01

ห้อง
ห้องสโมสร ชั้น 4
อาคารคุณากร

“Eye For Next Generation”
13.00-13.45 น. “How to use how to prescribe contact lenses” อ.พญ.ลิสา ฉัตรสุทธิพงษ์
13.45-14.30 น. “Upper blepharoplasty” อ.นพ.ดวงมนตรี โรจน์ดารงรัตนา
14.30-15.15 น. “Blepharoptosis correction” อ.นพ.ปวริศร์ วาณิชยเศรษฐกุล
15.15-16.00 น. “Glaucoma surgery” อ.นพ.สุธี อนันต์ประเสริฐ
ห้องประชุมแพทย์โดม 2 “Female fertility Preservation 2019: Hope and Mystery”
“Female fertility 2019: Hope and Mystery”
อาคารคุณากร
09.15-10.00 น. Fetal therapy, What do we need to know? การรักษาทารก 13.00-14.00 น. Fertility preservation in gynecologic malignancy “การรักษามะเร็งทางนรีเวช
ในครรภ์ยคุ ใหม่ ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย 2019? ผศ.พญ. ต้องตา นันทโกมล
แบบอนุรักษ์การเจริญพันธุ์” ผศ.พญ. กริชา ไม้เรียง
10.00-10.30 น. Coffee Break
14.00-14.15 น. Q&A สอบถาม และตอบคาถามโดยอาจารย์วิทยากร
10.30-11.30 น. Update on female fertility preservation 2019 จะเก็บไข่ใน
วันนี้ เพื่อการตั้งครรภ์ในวันที่พร้อม ดีไหมนะ? อ.พญ. อาทิตยา สิงห์วงษา
11.30-12.00 น. Q&A สอบถาม และตอบคาถามโดยคณาจารย์วิทยากร
12.00-13.00 น. Lunch symposium Endometriosis : Current treatment
โดย ผศ.นพ.ศรีเธียร เลิศวิกลู คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
ห้องประชุมแพทย์โดม 3 ประกวดผลงานวิจัย
“Orthopedics TU : Make a Difference”
อาคารคุณากร
13.00-14.30 น.
- Open ceremony and special lecture รศ.นพ. บัญชา ชื่นชูจิตต์
- UKA – the normal knee after operation รศ.นพ.บุญชนะ พงษ์เจริญ
- Our bone cement with antibiotic spacer for PJI รศ.นพ.ปิยะ ปิ่นศรศักดิ์
- Our technique for controlling pain following TKA รศ.นพ.ณัฐพล ธรรมโชติ
- Anterior knee pain from lateral retinacula tightness ผศ.นพ.ประกาศิต สงวนจิตร
- Hip preservative surgery : Past–Present–Future ผศ.นพ.อดินันท์ อภิวัฒน์การุญ
- Minimally invasive surgery for spinal surgery ผศ.นพ.รัฐฤกษ์ อรุณากูร
- The new concept for correction spinal deformity รศ.นพ.กู้พงษ์ ศิริบารุงวงศ์
- The modern technique for fixation in fracture ผศ.นพ.สุคณิศ ฉ่าชื่น
14.30-14.40 น. Coffee Break

ห้อง
ห้องประชุมแพทย์โดม 3 ประกวดผลงานวิจัย
อาคารคุณากร

ห้อง 4429 ชั้น 4
ประกวดผลงานวิจัย
อาคารคุณากร
ห้อง Skill lab 60 คน
ชั้น 6 อาคารคุณากร

08.00 12.00 น.

13.00- 16.30 น.
“Orthopedics TU : Make a Difference (ต่อ)”
14.40-16.10 น.
- The modern technique for fixation in fracture ผศ.นพ.สุคณิศ ฉ่าชื่น
- Practical point in osteoporosis ผศ.พ.ต.ต.นพ. ธงชัย สุนทราภา
- WALANT Osteosynthesis : Can we go beyond Hand & Foot? รศ.นพ. สัญญาณ เนียมปุก
- Wrist arthroscopy : Go beyond รศ.นพ.ธนพงษ์ ไวทยะวิญญู
- Update in distal radius fracture ผศ.นพ.ชินกาจ บุญญสิรกิ ูล
- The foot problem in children ผศ.นพ.เจน จิตะพันธ์กุล
- Minimal invasive surgery (MIS) in Foot & Ankle surgery รศ.นพ.มารุต อรุณากูร
- Our talar Prosthesis รศ.ดร.นพ.ชญานิน อ่างทอง
12.00-12.30 น. Lunch symposium-เมนาลินี
13.00-16.00 น. ประกวดผลงานวิจัย
“Child Health and Parenting”
12.00-12.30 น. Lunch symposium
13.00-15.00 น. เมื่อลูกป่วย จะช่วยพ่อแม่ได้อย่างไร รศ.พญ.วนิดา เปาอินทร์ ,
อ.พญ. อัญชลิตา รัตนจารุรักษ์

วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562
ห้อง
ห้องประชุม 500 ที่นั่ง
อาคารเรียนรวม

08.00 12.00 น.

13.00- 16.30 น.

“Disease Prevention in Internal Medicine”
08.00-08.30 น. Morning symposium by Boehringer Ingelheim
08.30-10.00 น. Prevention in dermatology (moderator)
ผศ.พญ.พัดชา พงษ์เจริญ
Top tips for sun protection ผศ.พญ.พัดชา พงษ์เจริญ
Fight with ageing ผศ.พญ.วรีพร ดิสภานุรตั น์
How to deal with contact allergen
อ.พญ.ปรารถนา สิทธิวัฒนาวงศ์
10.00-10.10 น. Break
10.10-11.30 น. Prevention in GI diseases (moderator) ศ.นพ.ดร.รัฐกร วิไลชนม์
Prevention and early detection of HCC
ผศ.นพ.สุนทร ชลประเสริฐสุข
Prevention of pancreatic cancer
ผศ.นพ.ปฐมทรรศน์ พันธุ์มโกมล
Prevention of GI bleeding from antiplatelet and
anticoagulant อ.พญ.บุบผา พรธิสาร
Prevention of esophageal and gastric cancer
อ.นพ.อมรนิวิษฐ์ กนกวรรณวิมล
11.40-12.15 น. Lunch symposium by Takeda
12.15-13.00 น. Lunch symposium by Amgen

“Prevention in Internal Medicine”
13.00-13.30 น. Nourished the muscle: the real key to anti-aging ผศ.พญ.ศานิต วิชานศวกุล
13.30-15.00 น. Prevention in cardiovascular diseases (moderator) ผศ.นพ.พิสิษฐ์ หุตะยานนท์
Exercise and physical activity in the prevention and treatment of
atherosclerotic cardiovascular disease อ.นพ.ธัญนพ โชติวนาวรรณ
Current management of hypertension to prevent CV events
ผศ.นพ.อดิศัย บัวคาศรี
How to prevent sudden cardiac death in coronary artery disease patients
อ.นพ.โรจน์ รจเรขอาไพ
Coronary calcium score, when will we do this test? ผศ.พญ.อิงอร อรุณากูร
15.00-15.10 น. Break
15.10-16.30 น. Prevention in infectious diseases (moderator) ผศ.พญ.นันตรา สุวันทารัตน์
HIV PEP, PrEP and other preventive strategies รศ.นพ.ธนา ขอเจริญพร,
อ.พญ.พรรณศจี ดารงเลิศ
Prevention of non-bloodborne infectious diseases
ผศ.พญ.นันตรา สุวันทารัตน์ , อ.นพ.สุทธิชัย วิสุทธิชัยกิจ

ห้อง
ห้องสโมสร ชั้น 4
อาคารคุณากร

08.30-12.00 น.

13.00-16.30 น.

“Maximizing The Resuscitation Outcomes in Emergency Patients”
08.50-09.00 น. Opening
09.00-09.30 น. The importance of early warning scores in identifying
deteriorating patients อ.พญ.อิษฏบุษป์ ทัศนะเทพ
09.30-10.00 น. Shock; how to resuscitate? อ.นพ.เกียรติชัย ดาวรัตนชัย
10.00-10.30 น. Break
10.30-11.00 น. Optimal fluid resuscitation: specialist debate (EP vs
critical care) ผศ.นพ.กัมพล อานวยพัฒนพล , อ.นพ.เกียรติชัย ดาวรัตนชัย
11.00-11.30 น Fluid resuscitation in prehospital care อ.พญ.เยาวพา ศิริ

“Maximizing The Resuscitation Outcomes in Emergency Patients”
13.00-13.30 น. Hemodynamic and marker monitoring after resuscitation: How and Why?
ผศ.นพ.กัมพล อานวยพัฒนพล
13.30-14.00 น. Resuscitation in toxic patients ผศ.พญ.จิตรลดา ลิม้ จินดาพร
14.00-14.30 น. Break
14.30-15.00 น. How to improve chain of survival in OHCA; looking into the future part 1:
before ROSC รศ.นพ.วินชนะ ศรีวิไลทนต์
15.00-15.30 น. Resuscitation in terminal illnesses: When to stop? อ.พญ.เยาวพา ศิริปการ
ผู้ดาเนินรายการ : อ.พญ.อิษฏบุษป์ ทัศนะเทพ , อ.พญ.เยาวพา ศิรปิ การ

ปการ
11.30-12.00 น. Control bleeding in traumatic patients and concept of
damage control surgery อ.นพ.ทศพล เอื้อมสราญวรกุล

ผู้ดาเนินรายการ : อ.พญ.อิษฏบุษป์ ทัศนะเทพ , อ.พญ.เยาวพา ศิรปิ การ
ห้องประชุมแพทย์โดม 2 “Sex Hazards 2019: Hope and Mystery”
อาคารคุณากร
- Adolescent pregnancy: ปัญหาโลกแตกที่แก้ไม่หมดและความหวังใหม่ใน
ปี 2562 Content:
09.00-09.30 น. ปัญหานี้ระดับชาติ ต้องใช้ “ยุทธศาสตร์” หรือ “ยุทธเดช”
รศ.ดร.นพ.อติวุทธ กมุทมาศ
09.30-10.15 น. เพศศึกษานอกโรงเรียน “ป้องกัน หรือ ชี้โพรง” พญ.จิราภรณ์
อรุณากูร
10.15-10.45 น. “วัยรุ่นคุมกาเนิด”vs“วัยรุ่นให้กาเนิด” พว.กาญจนา สมบัติศิรินันท์
10.45-11.15 น. “Pro-Life” or “Pro-Choice” in the year 2019 ดร.ขนิษฐา
บูรณพันศักดิ์
11.15-12.00 น. การดูแลรักษาวัยรุ่นตั้งครรภ์ พญ.ณัฐวดี ต่อดารงค์

“Sex Hazards 2019: Hope and Mystery (ต่อ)”
- STDs/HIV ปีนี้มีอะไรใหม่บ้างนะ? Content:
13.00-13.45 น. การป้องกันระดับชาติ : กลยุทธ์และนโยบาย พญ.วลัยรัตน์ ไชยฟู
13.45-14.30 น. PEP and PrEP ผศ.นพ.ธนา ขอเจริญพร
14.30-14.45 น. Break
14.45-15.15 น. “เมื่อต้องรักษา STDs ที่ไม่ได้มีแค่อวัยวะเพศ” นพ.ศุภโชค คงเทียน
15.15-15.45 น. การป้องกันระดับบุคคล : Sex hygiene and Anal Pap smear พว.กษมา มาตรศรี
15.45-16.15 น. Feedback สรุป ปิดงาน พว.วินิตย์ หลงละเลิง

ห้อง

08.00 12.00 น.

ห้องประชุมแพทย์โดม 3 ENT Session
อาคารคุณากร
09.00-10.00 น. Stridor infant : How to evaluate and manage in good
practice ผศ.นพ.เทพ เศรษฐบุตร
10.00-10.30 น. Update in National newborn hearing screening
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิดา ไรท์
10.30-10.45 Break
10.45-11.00 น. Oral cancer : current trend in early detection, surgery
and reconstruction อ.พญ.นวมณฑ์ พลเสน
11.00-12.00 น. Reconstruction of maxilla-mandibular defects after
ablative surgery and future use of dental implants รศ.นพ.ทพ.สมชาย
เศรษฐศิรสิ มบัติ
ผู้ดาเนินรายการ : อ.นพ.พรเศก ตันอนุชิตติกุล
ห้อง 4429 ชั้น 4
“Beyond tradition”
อาคารคุณากร
09.00-10.30 น. “การพัฒนานวัฒกรรมจากสมุนไพรด้วยนาโนเทคโนโลยี”
ดร.สุวมิ ล สุรสั โม National Nanotechnology Center (NANOTEC), Thailand
Science Park, Thailand
ผู้ดาเนินรายการ: พท.ป.ปิยะพล พูลสุข และ พท.ป.ยุพา งานโคกสูง
10.30-12.00 น. “โจทย์วิจัยในยุคดิจิตอล” ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดาเนินรายการ: พท.ป.ปิยะพล พูลสุข และ พท.ป.ยุพา งานโคกสูง
ห้อง Skill lab 60 คน “Palliative care Work Shop”
ชั้น 6 อาคารคุณากร
8:30-9:00 น. Palliative care in TUH: model and practice
ผศ.พญ.นติมา ติเยาว์
9:00-10:30 น. Early palliative care: when to initiate palliative care
พญ.นติมา ติเยาว์ , ผศ.พญ.เพชรรัตน์ บุนนาค , ผศ.ดร.นพ.พสิษฐ์พล วัชรวงศ์วาน,
คุณเติมสุข รักษ์ศรีทอง
10:30-10:45 น. Break
10:45-12:00 น. Goal setting and advance care planning พญ.นติมา ติเยาว์
ผศ.พญ.เพชรรัตน์ บุนนาค , ผศ.ดร.นพ.พสิษฐ์พล วัชรวงศ์วาน , คุณเติมสุข รักษ์ศรีทอง

13.00- 16.00 น.
“Anesthesia for ambulatory surgery”
13.00-13.30 น. Anesthesia for ambulatory surgery อ.พญ.ธีรดา จันทร์ดี
13.30-14.00 น. Overview in Ambulatory Surgery นพ.พรรควุธ จันทร์สว่างภูวนะ
14.00-14.30 น. Day case surgery in urological procedures อ.นพ.ธีรยุทธ ตั้งไพฑูรย์
14.30-15.00 น. Ambulatory orthopaedics: breakthrough the limitation ผศ.นพ.ชินกาจ
บุญญสิริกูล
ผู้ดาเนินรายการ : ผศ.พญ.ชลทิชา ศรีภักดี

13.00-16.00 น. ประกวดผลงานวิจัยแพทย์แผนไทยประยุกต์
ผู้ดาเนินรายการ: พท.ป.เบญจพล แตงบัว และ พท.ป.มารีย์ลักษณ์ อมรรังสรรค์

“Palliative care Work Shop”
13:00-14:30 น. Paediatric palliative care: share and learn
รศ.พญ.พชรพรรณ สุรพลชัย , ผศ.พญ.กิติวรรณ โรจน์เนืองนิตย์ , คุณเติมสุข รักษ์ศรีทอง

วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562
ห้อง
ห้องประชุม 500 ที่นั่ง
อาคารเรียนรวม

ห้องสโมสร ชั้น 4
อาคารคุณากร

08.00 12.00 น.
“Prevention in Internal Medicine”
08.00-08.30 น. Morning symposium By AstraZenaca
08.30-10.00 น. Prevention in kidney diseases (moderator)
อ.นพ.ดร.พิชญ ตันติยวรงค์
Overview of CKD and CKD progression
อ.นพ.ธานี เอี่ยมศรีตระกูล
Blood pressure and glycemic control for CKD
prevention อ.พญ.ปาจารีย์ กฤษณพันธุ์
Nutrition and weight reduction for CKD prevention
อ.นพ.อภิชาติ ฉัตรไกรเลิศ
10.00-10.10 น. Break
10.10-11.30 น. งานคืนสู่เหย้าและศิษย์เก่าดีเด่น Open house การเรียน
Residents และ Fellows คณบดี หัวหน้าภาค และคณาจารย์ภาควิชา
11.30-12.15 น. Lunch symposium by Roche
12.15-13.00 น. Lunch symposium by GlaxoSmithKline
“Maximizing The Resuscitation Outcomes in Emergency Patients
(ต่อ)”
08.30-09.00 น. An update on airway management in emergency
department อ.พญ.อิษฏบุษป์ ทัศนะเทพ
09.00-09.30 น. Management of sepsis in Emergency department
อ.นพ.เกียรติชัย ดาวรัตนชัย
09.30-10.00 น. Ultrasound assisted resuscitation อ.นพ.นิพนธ์ ดิศกัมพล
10.00-10.30 น. Break
10.30-11.00 น. How to improve chain of survival in OHCA; looking into
the future part 2: after ROSC รศ.นพ.วินชนะ ศรีวิไลทนต์

13.00- 16.30 น.
“Prevention in Internal Medicine”
13.00-14.30 น. Prevention in pulmonary diseases (moderator) ผศ.นพ.อภิชาติ คณิตทรัพย์
Prevention of COPD exacerbation ผศ.นพ.อภิชาติ คณิตทรัพย์
Low dose chest CT for lung cancer screening ผศ.นพ.ฐิติ ศรีเจริญ
Smoking cessation ผศ.พญ.พิชญาภา รุจิวิชชญ์
PM2.5 in air pollution and health ผศ.นพ.ณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง
14.30-14.40 น. Break
14.40-15.10 น. Statin and antiplatelet for prevention of atherosclerosis
รศ.ดร.เภสัชกร อรัมษ์ เจษฎาญาณเมธา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15.10-15.40 น. Health promotion in nursing ผศ.ดร.ธีรนุช ห้านิรัติศยั คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13.00-16.00 น. พิธีมอบรางวัลประกวดวิจัย

ห้อง

08.00 12.00 น.

“Maximizing The Resuscitation Outcomes in Emergency Patients
(ต่อ)”
11.00-11.30 น. How simulation can improve resuscitation team
practice? ผศ.นพ.อินทนนท์ อิ่มสุวรรณ
11.30-12.00 น. Non-technical skills: necessary skill for healthcare
provider team ผศ.นพ.อินทนนท์ อิ่มสุวรรณ
ผู้ดาเนินรายการ : อ.พญ.อิษฏบุษป์ ทัศนะเทพ , อ.พญ.เยาวพา ศิรปิ การ
ห้องประชุมแพทย์โดม 2 “15-minute talk in surgery: Update Guideline and Management in
อาคารคุณากร
surgery”
09.00-10.00 น.
- Acute Pancreatitis ผศ.นพ.พลินท์ ลิมปวิทยาพร
- Pancreatic Cystic Tumor ผศ.นพ.อัสนี ทองอยู่
- Gastric GIST ผศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ มหาวงค์ขจิต
- Interventional Therapies for Obesity and Type 2 DM อ.นพ.พรรควุธ
จันทร์สว่างภูวนะ
10.00-10.30 Break
10.30-10.45 น. Surgical Sepsis อ.พญ.ฆริกานต์ อักษรชาติ
10.45-11.00 น. Tongue Tie อ.พญ.จันทร์ศุจี ว่าขานฤทธี
11.00-11.15 น. NEC ผศ.พญ.ตะวัน อิ่มวิเศษ
11.15-11.30 น. Intracranial Hemorrhage ผศ.นพ.พรชัย ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์
11.30-11.45 น. Metastatic Brain Tumor อ.นพ.เรวัฒน์ น้อยพิทักษ์
11.45-12.00 น. Spinal Cord Injury อ.นพ.ปรัชญา ปัญญารัตน์

13.00- 16.30 น.

ห้องสโมสร ชั้น 4
อาคารคุณากร

“15-minute talk in surgery: Update Guideline and Management in surgery”
13.00-13.15 น. Empyema Thoracis ผศ.นพ.บุลวัชร์ หอมวิเศษ
13.15-13.30 น. Hemodialysis Access for Chronic Renal Failure อ.พญ.กนกลดา ศรีเกื้อ
13.30-13.45 น. Multidisplinary Approach in Vascular Access Care รศ.นพ.บุญยิ่ง ศิริบารุงวงศ์
13.45-14.00 น. Complication of Vascular Access อ.นพ.สฤษฏ์พัฒน์ ออรพินท์
14.00-14.30 น. Break
14.30-14.45 น. Laser Treatment in Urology อ.นพ.ชัชเวทย์ หลิ่วโรจน์ทรัพย์
14.45-15.00 น. Erectile dysfunction อ.นพ.ดลลชา วาณิชย์การ
15.00-15.15 น. Skin Cancer อ.นพ.ณัทธร บูชางกูร
15.15-15.30 น. Filler in Cosmetic อ.นพ.คณิต วิทยาวนิชชัย
15.30 น.
Closed

ห้อง

08.00 12.00 น.

13.00- 16.30 น.

ห้องประชุมแพทย์โดม 3 “Essential radiology from top to toe”
อาคารคุณากร
08.30-09.00 น. ลงททะเบียน
09.00-09.15 น. Opening หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา
09.15-09.45 น. Essential in Neuroimaging 1 ผศ.พญ.อาวีมาศ วัชรากร
09.45-10.15 น. Essential in Neuroimaging 2 อ.นพ.ธนภัทร เดชะศาศวัต
10.15-10.30 น. Break
10.30-11.00 น. Essential in Head and neck imaging ผศ.นพ.วราลี มิ่งขวัญสุข
11.00-11.30 น. Essential in Chest imaging อ.พญ.อมลชญา ขวัญเกื้อ
11.30-12..00 น. Essential Breast imaging ผศ.พญ.วรรณฤดี โลหิตวิเศษ
ผู้ดาเนินรายการ : อ.นพ.ปิยะ อรุณรักถาวร
ห้อง 4429 ชั้น 4
“Biomedical Sciences Approach to Cancer”
อาคารคุณากร
09.00-09.15 น. ลงทะเบียน
09.15-09.30 น. พิธีเปิด โดยหัวหน้าสถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก
09.30-10.00 น. Tumor angiogenesis: molecular pathways and
therapeutic targets รศ.ดร.พรพรหม ย่อยสูงเนิน
10.00-10.30 น. Roles of human mesenchymal stem cells in cancer
รศ.ดร.นพ.ภาคภูมิ เขียวละม้าย
10.30-10.45 น. Break
10.45-11.15 น. Pharmacological targeting of cell cycle and apoptotic
pathway implicated in chemoresistance of cancer cells
ผศ.ดร.พินทุสร หาญสกุล
11.15-11.45 น. Interactions between the immune system and cancer
ผศ.ดร.กัลยา อารีย์
11.45-12.00 น. พิธีปิด โดย หัวหน้าสถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก
ผู้ดาเนินรายการ : อ.ดร.นพ.พลวัฒน์ ติ่งเพ็ชร

“Essential radiology from top to toe (ต่อ)”
13.00-13.30 น. Essential in Abdominal imaging อ.นพ.วิเชษฐ์ ปิยะวงศ์
13.30-14.00 น. Essential in Interventional radiology อ.พญ.ธัญญารัตน์ วัฒนเศรษฐสิริ
14.00-14.15 น. Break
14.15-14.45 น. Essential in Musculoskeletal imaging 1 ผศ.นพ.ก่อเกียรติ วิวิธมงคลไชย
14.45-15.15 น. Essential in Musculoskeletal imaging 2 ผศ.พญ.วราภรณ์ ศรีขา บุญแสง
ผู้ดาเนินรายการ : อ.นพ.ปิยะ อรุณรักถาวร

ห้อง Skill Lab 60 คน
ชั้น 6 อาคารคุณากร

“Resuscitation Workshop (Emergency Medicine)”
วิทยากร ผศ.นพ.กัมพล อานวยพัฒนพล ,รศ.นพ.วินชนะ ศรีวิไลทนต์ ,ผศ.นพ.อินทนนท์ อิ่มสุวรรณ ,
อ.นพ.เกียรติชัย ดาวรัตนชัย ,อ.นพ.นิพนธ์ ดิศกัมพล ,อ.พญ.อิษฏบุษป์ ทัศนะเทพ ,อ.พญ.เยาวพา ศิริปการ

