งานประชุมวิ ชาการอายุรศาสตร์ประจาปี 2563
หัวข้อ “นวัตกรรมทางอายุรศาสตร์ (Innovations in Internal Medicine)”
วันที่ 5-7 สิ งหาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 2 อาคารเรียนและปฏิ บตั ิ การรวม (ปิ ยชาติ 2)
มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิ ต ปทุมธานี
วัน-เดือน-ปี
5 สิ งหาคม 2563

เวลา
8:00-8:15

8:15-9:45

9:45-10:00
10:00-11:30

11:30-12:15
12:15-13:00
13:00-13:45

13:45-15:00

15:00-15:15
15:15-16:00

หัวข้อ
พิธีเปิ ด

Innovations in dermatology (moderator)
Biological therapy for psoriasis
Microneedling for dermatologic use
What’s new in urticaria?
Update in management of skin diseases
Break รับประทานอาหารว่าง
Innovations in endocrinology (moderator)
Novel diabetic technologies
Novel lipid-lowering drugs
Novel osteoporotic treatment
Novel treatment in pituitary tumors
Lunch symposium by Novo Nordisk
Lunch symposium by Takeda
Innovations in oncology (moderator)
Targeted therapy for solid tumors
Principle of cancer immunotherapy
Innovations in hematology (moderator)
What’s new in bleeding disorder?
Practical points and clinical uses of DOACs?
New kids on the block of targeted anti-blood
cancer therapies
Cellular therapies on the horizon
Break รับประทานอาหารว่าง
Innovations in pharmacology (moderator)

วิทยากร
รศ.นพ. ดิลก ภิยโยทัย
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.พญ.พัดชา พงษ์เจริญ
ผศ.พญ.พัดชา พงษ์เจริญ
ผศ.พญ.วรีพร ดิสภานุรตั น์
อ.พญ.ปรารถนา สิทธิวฒ
ั นาวงศ์
ผศ.นพ.พัลลภ จักรวิทย์ธารง
อ.พญ.กนกพร สรรพวิทยกุล
รศ.พญ.ทิพาพร ธาระวานิช
รศ.พญ.พิมพ์ใจ อันทานนท์
รศ.พญ.ณัฏฐิณี จรัสเจริญวิทยา
อ.พญ.กนกพร สรรพวิทยกุล

ผศ.พญ.หทัยวรรณ รัตนบรรเจิดกุล
อ.พญ.ภานุช เอีย่ มประภาพร
ผศ.พญ.หทัยวรรณ รัตนบรรเจิดกุล
รศ.พญ.นงลักษณ์ คณิตทรัพย์
อ.พญ.ลัลธริมา ภู่พฒ
ั น์
รศ.พญ.นงลักษณ์ คณิตทรัพย์
รศ.นพ.วศิเทพ ลิ้มวรพิทกั ษ์
อ.พญ.สุภาวี แสงบุญ
รศ.ดร.เภสัชกร อรัมษ์ เจษฎาญานเมธา
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Innovations in drug therapy monitoring
6 สิ งหาคม 2563

8:15-9:45

9:45-10:00
10:00-11:30

11:30-12:15
12:15-13:00
13:00-14.30

14:30-15:00
15:00-16:30

7 สิ งหาคม 2563

8:15-9:15

9:15-10:00
10:00-11:30

Innovations in gastroenterology (moderator)
Role of endoluminal stent in management of GI
diseases
Current and future therapy in GI bleeding
Novel therapy for irritable bowel syndrome
Advance in diagnosis and treatment of liver
fibrosis
Break รับประทานอาหารว่าง
Innovations in cardiology (moderator)
Percutaneous valve intervention
cMR imaging in cardiomyopathy
Visualization of atherosclerotic vulnerable plaque
Lunch symposium by Berlin
Lunch symposium by Boehringer Ingelheim
Innovations in infectious diseases (moderator)
Novel diagnostic strategies in ID
Novel antimicrobials
Novel HIV therapies
Break รับประทานอาหารว่าง
Innovations in nephrology (moderator)
Novel therapy in lupus nephritis
Novel therapy in anemia of chronic kidney
disease
Update in liver dialysis
Innovations in allergy and rheumatology
(moderator)
New guidelines and criteria in rheumatology

อ.ดร.เภสัชกรหญิง ปวลี เนียมถาวร
ผศ.ดร.เภสัชกร คณินทร์ รังสาดทอง
ศ.ดร.นพ.รัฐกร วิไลชนม์
อ.พญ.บุบผา พรธิสาร
อ.นพ.พงษจรัส หนุนอนันต์
ศ.ดร.นพ.รัฐกร วิไลชนม์
ผศ.นพ.ศิษฏ์ ศิรมลพิวฒ
ั น์

รศ.นพ.อดิศยั บัวคาศรี
อ.พญ.คิด ภูมเิ มือง
อ.นพ.กานต์ วิฑูรชาติ
อ.นพ.เหมือนเพชร เหมือนแก้ว

รศ.นพ.ธนา ขอเจริญพร
รศ.พญ.นันตรา สุวนั ทารัตน์
อ.นพ.สุทธิชยั วิสุทธิชยั กิจ
ผศ.พญ.พรรณศจี ดารงค์เลิศ
อ.นพ.เอนก อยูส่ บาย
อ.นพ.ธานี เอีย่ มศรีตระกูล
อ.พญ.ปาจารีย์ กฤษณพันธุ์
อ.นพ.อภิชาติ ฉัตรไกรเลิศ
ผศ.พญ.พันธุ์จง หาญวิวฒ
ั นกุล
อ.นพ.กานน จตุวรพฤกษ์
ผศ.พญ.พันธุ์จง หาญวิวฒ
ั นกุล
รศ.พญ.รัชญา เลิศนวพันธุ์
คณบดี หัวหน้ าภาค และคณาจารย์
ภาควิชา
รศ.นพ.ประวีณ โล่หเ์ ลขา
รศ.นพ.ประวีณ โล่หเ์ ลขา

Food allergy, what is new?
งานคืนสู่เหย้าและศิษย์เก่าดีเด่น
Open house การเรียน Residents และ Fellows
Innovations in neurology (moderator)
From innovation to better treatments for
Parkinson's disease
Endovascular treatment in acute ischemic stroke อ.นพ.ณัฐพล อุฬารศิลป์

11:30-12:15
12:15-13:00
13:00-14:30

14:30-14:45
14:45-15:30

Innovation in epilepsy and impact on clinical
practice
Innovation in prognostications after cardiac
arrest
Lunch symposium by AstraZeneca
Lunch symposium by Lilly & Zuellig Pharma
Innovations in pulmonary and critical care
medicine (moderator)
Innovation in the management of ICU
Novel diagnosis and treatment of asthma
Novel diagnosis of CTEPH
Novel management for malignant pleural
effusion
Break รับประทานอาหารว่าง
Innovations in medical engineering (moderator)

DMS2U AIChest4All: Automated classification of
major diseases on chest X-ray using artificial
intelligence

สอบถามเพิม่ เติมทีค่ ุณนงลักษณ์ ราไม้ หรือ คุณรุ่งทิวา อินทร์พรหม
โทร.02-9269793, 02-9269794 Email: tuinternalmed@gmail.com
ติดตามเพิม่ เติมที่ Facebook: อายุรศาสตร์ธรรมศาสตร์
Website: http://www.med.tu.ac.th/department/internal-medicine/

อ.นพ.ภูชติ สุขพัลลภรัตน์
รศ.นพ. สมบัติ มุ่งทวีพงษา

ผศ.นพ.อภิชาติ คณิตทรัพย์
ผศ.นพ.ฐิติ ศรีเจริญชัย
ผศ.นพ.ณรงค์กร ซ้ายโพธิกลาง
์
ผศ.พญ.ภัทริน ภิรมย์พานิช
ผศ.พญ.พิชญาภา รุจวิ ชิ ชญ์

รศ.ว่าทีร่ อ้ ยตรี ดร.นพพร ลีปรีชานนท์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.ดร.จาตุรงค์ ตันติบณ
ั ฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าและคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

