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สารจากประธานคณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการประจำ�ปี
การประชุมวิชาการประจำ�ปีราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ระหว่าง
วันที่ 25-27 เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ศูนย์ประชุม "PEACH" โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา
ยังคง tradition ของการประชุมที่มีทั้งความเข้มข้นทางวิชาการที่หลากหลาย กิจกรรมเพิ่มพูน
ความสามัคคีในหมู่อายุรแพทย์สาขาต่างๆ และการมีโอกาสพักผ่อนจากการทำ�งานหนักของ
พวกเรา โดยในปีนี้มี Theme ในการประชุมคือ "Towards Better and Safer Patient Care"
มุ่งไปสู่การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ดี และปลอดภัยมากขึ้น
โปรแกรมวิชาการนอกเหนือจากหัวข้อประชุมของแต่ละสาขาทางอายุรศาสตร์แล้ว ในปีนี้
เราได้จัดให้มีหัวข้ออภิปรายร่วมกันแบบสหสาขา ในรูปแบบของ Multispecialty Case Discussion, Debate และ Controversy เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ในเรื่องเดียวกันจาก
หลากหลายมุมมองของแต่ละสาขาอีกด้วย ส่วนกิจกรรมนอกเหนือจากวิชาการในปีนี้ ขอเชิญ
ชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน RCPT Dinner ในคืนวันศุกร์ที่ 26 เพื่อจะได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์กับ
อาจารย์ พรรคพวก เพื่อนฝูง และได้รับความบันเทิงจากการแสดงของพวกเราชาวอายุรแพทย์ที่
จะสร้างความประทับใจให้กับทุกท่านที่เข้าร่วมงาน สำ�หรับผู้รักในสุขภาพ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
Health Fun Run ในเช้าวันเสาร์ที่ 27 ซึ่งมีทั้งการวิ่ง 5 กิโลเมตรและการเดิน 3.5 กิโลเมตร
บนเส้นทางที่สวยงามของวิวบนเขาพระตำ�หนัก
แล้วพบกันที่พัทยาในเดือนเมษานี้นะครับ
พลอากาศโท นายแพทย์อนุตตร  จิตตินันทน์
ประธานคณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการประจำ�ปี พ.ศ. 2562
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สารจากประธานคณะอนุกรรมการปฏิคม
งานประชุมวิชาการประจำ�ปีของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2562 นี้
ฝ่ายปฏิคมได้จัดเตรียมกิจกรรมต่าง ๆ ไว้หลายกิจกรรม เพื่อเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมประชุมมาเข้า
ร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมพักผ่อนในช่วงเวลาพักของการประชุม ได้แก่ มุมผ่อนคลาย ซึ่งมีไว้
สองอย่าง คือ
มุมนวด โดยทีมงานจากโรงพยาบาลชลบุรี เหมือนเช่นทุกปีทผ่ี า่ นมา และ มุมทำ�นายทายทัก
ที่ได้รับเกียรติจากชมรมโหราศาสตร์ มาร่วมกิจกรรมในการตรวจดวงชะตาของท่านจากไผ่ยิปซี
ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อความเพลิดเพลินเและเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้
วิจารณญาณในการเข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมดังกล่าวข้างต้นมีจดั ไว้ให้บริการฟรี ณ บริเวณในห้องนิทรรศการ Hall C ใกล้กบั
จุด coffee break
ทั้งนี้ยังมีกิจกรรม Health Fun Run ในช่วงเช้าของวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา
05.30 น. ณ บริเวณ PEACH East Entrance ของโรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท กิจกรรม
ดังกล่าวประกอบด้วย กิจกรรมวิ่ง 5 กิโลเมตร เดิน 3.5 กิโลเมตร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเสื้อ
ยืดที่ใช้ในกิจกรรมนี้ ท่านละ 1 ตัว ซึ่งท่านสามารถติดตามรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง
www.rcpt.org/conference/2019
สำ�หรับงาน RCPT dinner ในปีนี้ ทางฝ่ายปฏิคมได้จัดการแสดงบนเวทีจากตัวแทน
แพทย์ประจำ�บ้านอายุรศาสตร์จากสถาบันต่าง ๆ มีการแจกรางวัลแก่ผู้โชคดี และขอเชิญชวน
ทุกท่านที่เข้าร่วมงาน ร่วมกันแต่งกายภายใต้ Theme “อายุรศาสตร์สืบสานความเป็นไทย”
สิ่งที่ฝ่ายปฏิคมอยากขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน คือ การประเมิน
ผลงานการจัดประชุมเป็นภาพรวมทั้งหมดว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร มีสิ่งใดที่ควรปรับปรุง สมาชิก
ทุกท่านมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสถานที่จัดประชุม ควรเป็นที่ใดสำ�หรับการประชุมปีหน้า
สุดท้ายนี้ฝ่ายปฏิคมขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนให้การประชุมประจำ�ปี พ.ศ. 2562 สำ�เร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี
นายแพทย์สุรพันธ์  สิทธิสุข
ประธานคณะอนุกรรมการปฏิคม
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รายนามคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย  เอีย่ มอ่อง
พลอากาศโท นายแพทย์อนุตตร  จิตตินนั ทน์
พลโท รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิ ยั   ประยูรวิวฒ
ั น์
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวรางคณา  พิชยั วงศ์
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ นายแพทย์โอภาส  ไตรตานนท์
พลตรีหญิง ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจันทราภา  ศรีสวัสดิ์
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุรรี ตั น์  บวรวัฒนุวงศ์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วชั รา  บุญสวัสดิ์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชชั ลิต  รัตรสาร
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ นายแพทย์สรุ พันธ์  สิทธิสขุ
ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์ชยั ชาญ  ดีโรจนวงศ์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยรัตน์  เพิม่ พิกลุ
นายแพทย์ถนอม  จิวสืบพงษ์
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิจศรี  ชาญณรงค์
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศศิโสภิณ  เกียรติบรู ณกุล
ศาสตราจารย์ นายแพทย์พลภัทร  โรจน์นครินทร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศว์  ทัศณรงค์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศิวาพร  จันทร์กระจ่าง
นายแพทย์สชุ าติ  เจนเกรียงไกร
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ นายแพทย์อทุ ยั   เก้าเอีย้ น
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอาภัสณี  โสภณสฤษฎ์สขุ

ประธาน
ผูร้ ง้ั ตำ�แหน่งประธาน
เลขาธิการ
รองเลขาธิการ/รองปฏิคม
รองเลขาธิการ/ประธานสารสนเทศ
เหรัญญิก
ประธานเผยแพร่ความรูส้ ปู่ ระชาชน
รองประธานเผยแพร่ความรู้
สูป่ ระชาชน
ประธานแนวทางเวชปฏิบตั ฯิ
ประธานปฏิคม/รองประธาน
แนวทางเวชปฏิบตั ฯิ
นายทะเบียน/รองประธานเผยแพร่
ความรูส้ ปู่ ระชาชน
ประธานเครือข่ายอายุรแพทย์
รองประธานเครือข่ายอายุรแพทย์
ประธานวิชาการ
รองประธานวิชาการ/รองประธาน
เผยแพร่ความรูส้ ปู่ ระชาชน
ประธานวิจยั
รองประธานวิจยั
ประธานจริยธรรม
รองประธานจริยธรรม
รองประธานจริยธรรม
ประธานการศึกษาต่อเนือ่ ง
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รายนามคณะอนุกรรมการและคณะทำ�งาน
คณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย  เอี่ยมอ่อง                 
ที่ปรึกษา
พลอากาศโท นายแพทย์อนุตตร  จิตตินันทน์                
ประธานคณะอนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรพันธ์  สิทธิสุข
อนุกรรมการ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยรัตน์  เพิ่มพิกุล
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอาภัสณี  โสภณสฤษฎ์สุข
พลตรีหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจันทราภา  ศรีสวัสดิ์ อนุกรรมการ
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิจศรี  ชาญณรงค์
อนุกรรมการ
พลโท รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย  ประยูรวิวัฒน์
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์โอภาส  ไตรตานนท์       
อนุกรรมการและรองเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวรางคณา  พิชัยวงศ์                         อนุกรรมการและรองเลขานุการ

คณะอนุกรรมการคัดเลือกองค์ปาฐกและหัวข้อเรื่อง ปาฐกถาวีกิจ วีรานุวัตติ์
และ Presidential lecture
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์  สิตปรีชา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรรถสิทธิ  ์ เวชชาชีวะ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ศุภชัย  ไชยธีระพันธ์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พินิจ  กุลละวณิชย์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เติมชัย  ไชยนุวัติ
ศาสตราภิชาน นายแพทย์วิทยา  ศรีดามา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมหวัง  ด่านชัยวิจิตร
ศาสตราจารย์ นายแพทย์กัมมันต์  พันธุมจินดา
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์เกรียง  ตั้งสง่า
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธานินทร์  อินทรกำ�ธรชัย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร  ลีลารัศมี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย  เอี่ยมอ่อง
พลอากาศโท นายแพทย์อนุตตร  จิตตินันทน์
พลโท รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย  ประยูรวิวัฒน์
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิจศรี  ชาญณรงค์
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ประธานคณะอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

รายนามคณะอนุกรรมการและคณะทำ�งาน
คณะอนุกรรมการสรรหาอายุรแพทย์ดีเด่นและอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย  เอี่ยมอ่อง
พลอากาศโท นายแพทย์อนุตตร  จิตตินันทน์
ศาสตราจารย์พิเศษ แพทย์หญิงวิภาดา  เชาวกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุรีรัตน์  บวรวัฒนุวงศ์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร  ศรีธรา
นายแพทย์ธงชัย  เลิศวิไลรัตนพงศ์
นายแพทย์พิพัฒน์  จิรนัยราดุล
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์เกรียง  ตั้งสง่า
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วรวิทย์  เลาห์เรณู
ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงบุญสม  ชัยมงคล
ศาสตราจารย์ นายแพทย์พลรัตน์  วิไลรัตน์
นายแพทย์จิตติ  โฆษิตชัยวัฒน์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งโรจน์  กฤตยพงษ์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วัชรา  บุญสวัสดิ์
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิจศรี  ชาญณรงค์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกื้อเกียรติ  ประดิษฐ์พรศิลป์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิศาล  ไม้เรียง
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อนุชา  อภิสารธนรักษ์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีศักดิ์  แทนวันดี
พลตำ�รวจตรี นายแพทย์โสภณ  กฤษณะรังสรรค์
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม  คชินทร
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีรพันธุ์  โขวิฑูรกิจ
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ประดิษฐ์  ปัญจวีณิน
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมศักดิ์  เทียมเก่า
แพทย์หญิงปานิตา  ปทีปวณิช

ที่ปรึกษา
ประธานคณะอนุกรรมการ
รองประธานคณะอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
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รายนามคณะอนุกรรมการและคณะทำ�งาน
คณะอนุกรรมการปฏิคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรพันธ์  สิทธิสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวรางคณา  พิชัยวงศ์
แพทย์หญิงคุณหญิงมัลลิกา  วรรณไกรโรจน์
นายแพทย์วิทวัส  แนววงศ์
นายแพทย์อนุรุธ  ฮั่นตระกูล

ประธานคณะอนุกรรมการ
รองประธานคณะอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการวิชาการ
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิจศรี  ชาญณรงค์
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศศิโสภิณ  เกียรติบูรณกุล
นายแพทย์ธัชพงศ์  งามอุโฆษ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์พลภัทร  โรจน์นครินทร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศุทธินี  อิทธิเมฆินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอัจฉรา  กุลวิสุทธิ์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรุญ  มุตสิกพันธุ์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วรพงษ์  มนัสเกียรติ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงประภาพร  พรสุริยะศักดิ  ์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฮิโรชิ  จันทาภากุล
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีรพันธุ  ์ โขวิฑูรกิจ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวราลักษณ์  รีนนท์ปะเสริฐ
แพทย์หญิงธัญจิรา  จิรนันทกาญจน์
นายแพทย์วรการ  วิไลชนม์
พันโทหญิง แพทย์หญิงสิรกานต์  เตชะวณิช
นายแพทย์วุฒิเดช  โอภาศเจริญสุข
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเกียรติ  กูณฑ์กันทรากร
นายแพทย์ประสิทธิ  ์ เผ่าทองคำ�
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุพจน์  พงศ์ประสบชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ยิ่งยง  ชินธรรมมิตร์
นายแพทย์สราวุฒ  ิ ศิวโมกษธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมรัฐ  บัญชรเทวกุล
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ประธานคณะอนุกรรมการ
รองประธานคณะอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

รายนามคณะอนุกรรมการและคณะทำ�งาน
คณะอนุกรรมการวิจัย
ศาสตราจารย์ นายแพทย์พลภัทร  โรจน์นครินทร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศว์  ทัศณรงค์
นายแพทย์ปริญญ์  วาทีสาธกกิจ
พันเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นครินทร์  ศันสนยุทธ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนฤชา  จิรกาลวสาน
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พูลชัย  จรัสเจริญวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภัทศรี  เศรษฐสินธุ์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอติพร  อิงค์สาธิต
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อนุชา  อภิสารธนรักษ์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงภาวิณี  ฤกษ์นิมิตร

ประธานคณะอนุกรรมการ
รองประธานคณะอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่อง
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อานุภาพ  เลขะกุล
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอาภัสณี  โสภณสฤษฎ์สุข
นายแพทย์กาจพงศ์  เตชธุวานันท์
นายแพทย์กิตติ  ชื่นยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชุตินธร  ศรีพระประแดง
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธนันดา  ตระการวนิช
นายแพทย์พัชรสาร  ลีนะสมิต
แพทย์หญิงมรกต  ภัทรพงศ์สินธุ์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมาริษา  พงศ์พฤฒิพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีรพงศ์  วัฒนาวนิช
นายแพทย์ศาศวัต  วิริยะประสิทธิ์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสิริภา  ช้างศิริกุลชัย

ที่ปรึกษา
ประธานคณะอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
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รายนามคณะอนุกรรมการและคณะทำ�งาน
คณะอนุกรรมการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ แพทย์หญิงจุรีรัตน์  บวรวัฒนุวงศ์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วัชรา  บุญสวัสดิ์
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ชัยชาญ  ดีโรจนวงศ์
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศศิโสภิณ  เกียรติบูรณกุล
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวรรณี  นิธิยานันท์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฮิโรชิ  จันทาภากุล
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญส่ง  พัจนสุนทร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรพันธ์  สิทธิสุข
พลอากาศตรี นายแพทย์อิทธพร  คณะเจริญ
นาวาเอกหญิง แพทย์หญิงสีวิลา  พิพัฒนนันท์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศิวาพร  จันทร์กระจ่าง
พันโท นายแพทย์ไนยรัฐ  ประสงค์สุข

ประธานคณะอนุกรรมการ
รองประธานและอนุกรรมการ
รองประธานและอนุกรรมการ
รองประธานและอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์โอภาส  ไตรตานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วศิเทพ  ลิ้มวรพิทักษ์
พันตำ�รวจเอก นายแพทย์อนุรักษ์  เจียมอนุกูลกิจ
นายแพทย์จักรกฤษณ์  เอื้อสุนทรวัฒนา
นายแพทย์ชัยศิริ  วรรณลภากร
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ประธานคณะอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

รายนามคณะอนุกรรมการและคณะทำ�งาน
คณะอนุกรรมการ Medicine Tournament
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุพจน์  พงศ์ประสบชัย
นายแพทย์จักรกฤษณ์  เอื้อสุนทรวัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมรัฐ  บัญชรเทวกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชุตินธร  ศรีพระประแดง
นายแพทย์โชคชัย  กิตติญาณปัญญา
พันเอก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ต้นตนัย  นำ�เบญจพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์โตมร  ทองศรี
พันโทหญิง แพทย์หญิงเนาวนิตย์  นาทา             
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประวีณ  โล่ห์เลขา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปิยนันท์  ชนไมตรี
นายแพทย์ปริญญ์  วาทีสาธกกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พัลลภ  จักรวิทย์ธ�ำ รง
นายแพทย์คณิน  ธรรมาวรานุคุปต์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงภาวิณี  ฤกษ์นิมิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์มนะพล  กุลปราณีต
นายแพทย์ชัยภัทร  ชุณหรัศมิ์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เมธี  ชยะกุลคีรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเลลานี  ไพฑูรย์พงษ์
นายแพทย์ทวีศักดิ  ์ วรรณชาลี
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  กสิตานนท์
นายแพทย์กฤษฎา  วุฒิการณ์
แพทย์หญิงอวยพร  เค้าสมบัติวัฒนา
พันเอก นายแพทย์อมรชัย  เลิศอมรพงษ์
นายแพทย์สุพจน์  นิ่มอนงค์

ประธานคณะอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
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รายนามคณะอนุกรรมการและคณะทำ�งาน
คณะอนุกรรมการวิชาการสัญจร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ยิ่งยง  ชินธรรมมิตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมรัฐ  บัญชรเทวกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์โตมร  ทองศรี
นายแพทย์ฆนากร  รุ่งโรจน์วัฒนา
พันเอก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นครินทร์  ศันสนยุทธ
พันโท นายแพทย์บัญชา  สถิระพจน์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประวีณ  โล่ห์เลขา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์มนะพล  กุลปราณีต
ศาสตราจารย์ นายแพทย์มานพ  พิทักษ์ภากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรัชนี  แซ่ลี้
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศศิโสภิณ  เกียรติบูรณกุล
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมบัติ  ตรีประเสริฐสุข
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอภิรดี  ศรีวิจิตรกมล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเลลานี  ไพฑูรย์พงษ์

ประธานคณะอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการ Sherlock holmes
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันยชัย  สุระ           
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระเดช  พิศประเสริฐ                      ที่ปรึกษา     
นายแพทย์สราวุฒ  ิ ศิวโมกษธรรม                                              ประธานคณะอนุกรรมการ
นายแพทย์จักรกฤษณ์  เอื้อสุนทรวัฒนา                                        อนุกรรมการ
นายแพทย์ประสิทธิ  ์ เผ่าทองคำ�                                                 อนุกรรมการ          
นายแพทย์สุรณัฐ  เจริญศรี                                                          อนุกรรมการ         
พันโทหญิง แพทย์หญิงเนาวนิตย์  นาทา                                        อนุกรรมการ
นายแพทย์ไอยวุฒ  ิ ไทยพิสุทธิกุล                                                  อนุกรรมการ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิบูลย์  บุญสร้างสุข                              อนุกรรมการ      
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รายนามคณะอนุกรรมการและคณะทำ�งาน
คณะอนุกรรมการให้คะแนนผลงานวิจัยแพทย์สมาชิก Best Abstract
of the year Award ประเภท Academic Center และ General Hospital
(รอบตัดสิน) ประจำ�ปี 2562
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอติพร  อิงค์สาธิต
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุดา  วรรณประสาท
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสิริภา  ช้างศิริกุลชัย
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอาภัสณี  โสภณสฤษฎ์สุข
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนา  ขอเจริญพร
นายแพทย์พงษ์เทพ  วิบูลย์จันทร์  

ประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการตัดสินประกวดผลงานวิจยั แพทย์ประจำ�บ้านต่อยอด (รอบตัดสิน)
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พูลชัย  จรัสเจริญวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงณัฏฐิณี  จรัสเจริญวิทยา
พันเอก นายแพทย์ปณิธาน  ประดับพงษา
ศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งโรจน์  พิทยศิร  ิ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวรางคณา  บุญญพิสิฏฐ์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทัศน์  รุ่งเรืองหิรัญญา

ประธานคณะอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ                       
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการตัดสินประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำ�บ้าน (รอบตัดสิน)
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อนุชา  อภิสารธนรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงณัฐติยา  เตียวตระกูล
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร  ยิ่งชนม์เจริญ
พันโท นายแพทย์ไนยรัฐ  ประสงค์สุข
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เมธี  ชยะกุลคีรี     
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรุ่งฤดี  ชัยธีรกิจ

ประธานคณะอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
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รายนามคณะอนุกรรมการและคณะทำ�งาน
คณะอนุกรรมการตัดสิน Distinguished Oral
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภัทศรี  เศรษฐสินธุ์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงภาวิณี  ฤกษ์นิมิตร
พันเอก นายแพทย์จุลพรรธน์  อินทรศัพท์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวราลักษณ์  ศรีนนท์ประเสริฐ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมรัฐ  บัญชรเทวกุล
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนฤชา  จิรกาลวสาน
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศิริรัตน์  อนุตระกูลชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สหภูม  ิ ศรีสุมะ
นายแพทย์ปริญญ์  วาทีสาธกกิจ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนา  ขอเจริญพร
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ต่อพงษ์  ทองงาม
พันเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นครินทร์  ศันสนยุทธ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจันทนา  ผลประเสริฐ
ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์วีระศักดิ  ์ ศรินนภากร
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

PROGRAM: Thursday 25th April 2019
08.30-09.45 Guidelines
• Management of syncope

พ.อ. นพ.ธรณิศ  จันทรารัตน์

Hall A1

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

• Thai guidelines for the management of OSA

รศ. พญ.นฤชา  จิรกาลวสาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

08.30-09.45 Symposium
• Better and safer care of drug hypersensitivity

Hall A2

		 - Drug allergy: practical approach for internists
- Anti-TB drug hypersensitivity: how to re-challenge?
- Key insights in NSAIDs hypersensitivity
พ.ต. นพ.วัฒน์  มิตรธรรมศิริ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ผศ. พญ.ทิชา  ฤกษ์พฒ
ั นาพิพฒ
ั น์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
รศ. นพ.เจตทะนง  แกล้วสงคราม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		 ผูด้ �ำ เนินการอภิปราย
รศ. นพ.เจตทะนง  แกล้วสงคราม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Diagnosis and management of type 1 diabetes
for internist

- Diagnosis in adults
- Medical nutritional therapy and CHO counting
- Insulin therapy
ศ. คลินกิ นพ.ชัยชาญ  ดีโรจนวงศ์ โรงพยาบาลราชวิถี
พ.อ. หญิง รศ. พญ.อภัสนี  บุญญาวรกุล
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
รศ. พญ.อภิรดี  ศรีวจิ ติ รกมล
ศิรริ าชพยาบาล
		 ผูด้ �ำ เนินการอภิปราย
ศ. คลินกิ นพ.ชัยชาญ  ดีโรจนวงศ์ โรงพยาบาลราชวิถี
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Hall A3

PROGRAM: Thursday 25th April 2019
08.30-09.45 Spot diagnosis/interactive
• Spot diagnosis in toxicology               

Pattaya 2

พญ.ธัญจิรา  จิรนันทกาญจน์
ศิรริ าชพยาบาล
นพ.ฤทธิรกั ษ์  โอทอง
วชิรพยาบาล
พญ.พลอยไพลิน  รัตนสัญญา
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์
		 ผูด้ �ำ เนินการอภิปราย
พญ.พลอยไพลิน  รัตนสัญญา
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์
• ICU X-rays, ventilator alarms, essential blood gas
and electrolytes interpretation

พล.ท. นพ.อดิศร  วงษา
พญ.ณับผลิกา  กองพลพรหม
รศ. นพ.รังสรรค์  ภูรยานนทชัย
		 ผูด้ �ำ เนินการอภิปราย
พล.ท. นพ.อดิศร  วงษา

Pattaya 3

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

• Hematomorphology

Pattaya 4

พล.ท. รศ. นพ.วิชยั   ประยูรวิวฒ
ั น์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
พล.ต หญิง ผศ. พญ.จันทราภา  ศรีสวัสดิ์
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ผศ. นพ.ยิง่ ยง  ชินธรรมมิตร์
ศิรริ าชพยาบาล
		 ผูด้ �ำ เนินการอภิปราย
พล.ท. รศ. นพ.วิชยั   ประยูรวิวฒ
ั น์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
• Spot diagnosis in rheumatology

Pattaya 5

พล.ต. หญิง รศ. พญ.ไพจิตต์  อัศวธนบดี
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
นพ.ภาสกร  แสงสว่างโชติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นพ.โชคชัย  กิตติญาณปัญญา
โรงพยาบาลเลิดสิน
		 ผูด้ �ำ เนินการอภิปราย
นพ.โชคชัย  กิตติญาณปัญญา
โรงพยาบาลเลิดสิน
Programme Book I 17

PROGRAM: Thursday 25th April 2019
08.30-09.45 Spot diagnosis/interactive (Cont’d)
• Interpretation of electrolyte abnormalities and
spot diagnosis in nephrology

พ.ท. หญิง พญ.เนาวนิตย์  นาทา
พ.ต.อ. นพ.พรเทพ  ลีลาสงวน
ผศ. นพ.สาธิต  คูระทอง
		 ผูด้ �ำ เนินการอภิปราย
พ.ท. หญิง พญ.เนาวนิตย์  นาทา

Pattaya 6

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลตำ�รวจ
วชิรพยาบาล
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

09.45-10.15 Coffee break/poster presentation
09.45-10.15 Distinguished oral

Pre-Function
หน้า Hall C1

		

• Pickled-fish (“Pla-ra”) consumption and the risk
of esophageal cancer: a case-control study

พญ.ศิรพิ ร  อภิรกั ษ์อร่ามวง     

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• Effects of deep meditation music on pain during
bronchoscopy

นพ.ณฐพล  วุฒเิ ทพบัญชา      

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• The effect of discharge checklist on the rate of
guideline directed medical therapy in patients with
heart failure: a prospective randomized study
(CHECK-AHF study)

นพ.ธัชชาวุฒ  ิ เทียนสันติสขุ   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• Validation of a mobile application for detecting
wearing-off in patients with Parkinson’s disease;
a prospective, blind comparison to a gold standard
study

พญ.ตรีสดุ า  ลำ�ไย           

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

• A novel prediction equation of optimal continuous
positive airway pressure in Thai obstructive sleep
apnea patients

พญ.จิณห์จฑุ า  เงยวิจติ ร                  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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PROGRAM: Thursday 25th April 2019
10.15-11.00 Presidential lecture
• Transformation for better and safer health care

Hall B

นพ.อนุวฒ
ั น์  ศุภชุตกิ ลุ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ)
11.00-12.15 Guidelines
• Hypertension 2019

Hall A1

ศ.  นพ.อภิชาต  สุคนธสรรพ์
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
• Hot issues in adult immunization (rabies, dengue
and pneumococcal)  

พญ.สุดา  พันธุร์ นิ ทร์
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
11.00-12.15 Symposium
• Status epilepticus fast track

Hall A2

รศ. นพ.สมศักดิ  ์ เทียมเก่า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
พล. ต. นพ.โยธิน  ชินวลัญช์
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า   
พ.ท. หญิง พญ.พาสิร  ิ สิทธินามสุวรรณ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
		 ผูด้ �ำ เนินการอภิปราย
		 รศ. นพ.สมศักดิ  ์ เทียมเก่า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
• Before it’s too late: how to recognize medication
jeopardy in older persons?

ศ. นพ.วีรศักดิ  ์ เมืองไพศาล
รศ. พญ.ปณิตา  ลิมปะวัฒนะ
นพ.ปาณัสม์  เจษฎาพร
		 ผูด้ �ำ เนินการอภิปราย
ศ. นพ.วีรศักดิ  ์ เมืองไพศาล

Hall A3

ศิรริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศิรริ าชพยาบาล
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PROGRAM: Thursday 25th April 2019
11.00-12.15 Spot diagnosis/interactive
• Neurology spot diagnosis

นพ.จรุงไทย  เดชเทวพร
พญ.พัทธมน  ปัญญาแก้ว
น.อ.หญิง พญ.สัญสณีย  ์ พงษ์ภกั ดี
		 ผูด้ �ำ เนินการอภิปราย
น.อ.หญิง พญ.สัญสณีย  ์ พงษ์ภกั ดี

Pattaya 2

โรงพยาบาลรามาธิบดี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช
โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช

• Infectious disease at a glance

รศ. นพ.วรพจน์  ตันติศริ วิ ฒ
ั น์
รศ. นพ.ภิรญ
ุ   มุตสิกพันธุ์
พ.ท. นพ.ฐิตวิ ฒ
ั น์  ช่างประดับ
		 ผูด้ �ำ เนินการอภิปราย
พ.ท. นพ.ฐิตวิ ฒ
ั น์  ช่างประดับ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

• Spot diagnosis in pulmonary diseases

ผศ. นพ.มนะพล  กุลปราณีต
นพ.เดชอาจิณ  ชุณหสวัสดิกลุ
พญ.กฤติกา  ธีระพันธ์เจริญ
		 ผูด้ �ำ เนินการอภิปราย
ผศ. นพ.มนะพล  กุลปราณีต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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Pattaya 5

สถาบันโรคผิวหนัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ECG you don’t want to miss

รศ. พญ.วรางคณา บุญญพิสฏิ ฐ์
ผศ. นพ.ภากร จันทนะมัฎฐะ
นพ.วรวุฒิ รุง่ ประดับวงศ์
		 ผูด้ �ำ เนินการอภิปราย
ผศ. นพ.ภากร จันทนะมัฎฐะ

Pattaya 4

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ศิรริ าชพยาบาล

• Spot diagnosis in dermatology

พญ.ไพลิน  พวงเพชร
รศ. พญ.ภาวิณ  ี ฤกษ์นมิ ติ ร
พ.อ. นพ.จุลพรรธน์  อินทรศัพท์
		 ผูด้ �ำ เนินการอภิปราย
รศ. พญ.ภาวิณ  ี ฤกษ์นมิ ติ ร

Pattaya 3

Pattaya 6

ศิรริ าชพยาบาล
โรงพยาบาลรามาธิบดี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลรามาธิบดี

PROGRAM: Thursday 25th April 2019
12.30-13.45 Luncheon symposium
Luncheon symposium I

Hall A1+A2

sponsored by •  Sanofi Pasteur Ltd.
• Impact of influenza vaccination on the prevention
of cardiovascular events

- The additional benefits of preventing flu infection
on cardiovascular risk reduction
รศ. นพ.ธีรภัทร  ยิง่ ชนม์เจริญ
โรงพยาบาลรามาธิบดี
- Update value of flu vaccination in elderly and
high-risk groups and introducing Sanofi Pasteur
quadrivalent influenza vaccine, one for all
ศ. นพ.ธีระพงษ์  ตัณฑวิเชียร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		 ผูด้ �ำ เนินการอภิปราย
ผศ. นพ.สุรพันธ์  สิทธิสขุ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Luncheon symposium II

Hall A3

sponsored by •  Abbott Laboratories Ltd.
• Glycemic guardians luncheon symposium

- Evolution of diabetes care: nutrition intervention
in T2DM treatment
ผศ. พญ.ศุภวรรณ  บูรณพิร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- Role and benefits of DSF in T2DM patients
พ.อ.หญิง รศ. พญ.อภัสนี  บุญญาวรกุล
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
		 ผูด้ �ำ เนินการอภิปราย
รศ. นพ.สมพงษ์  สุวรรณวลัยกร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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PROGRAM: Thursday 25th April 2019
12.30-13.45 Luncheon symposium (Cont’d)
Luncheon symposium III

Hall B

sponsored by •  AstraZeneca (Thailand) Ltd.
• SGLT2i: declaring paradigm shift in T2DM
management

ศ. คลินกิ นพ.ชัยชาญ  ดีโรจนวงศ์
ผศ. นพ.ภากร  จันทนะมัฎฐะ
พล.อ.ท. นพ.อนุตตร  จิตตินนั ทน์
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
		 ผูด้ �ำ เนินการอภิปราย
ศ. คลินกิ นพ.ชัยชาญ  ดีโรจนวงศ์

โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลรามาธิบดี

โรงพยาบาลราชวิถี

Luncheon symposium IV

Hall D1+D2

sponsored by •  Siam Pharmaceutical Co.,Ltd.
• What’s new in Thai hypertension guideline 2019?

ศ. นพ.อภิชาต  สุคนธสรรพ์
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
ศ. พญ.นิจศรี  ชาญณรงค์
นพ.เพชร  รอดอารีย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วชิรพยาบาล

13.45-15.00 Guidelines
•

แนวทางเวชปฏิบัติโภชนบำ�บัดในผู้ป่วยโรคไตผู้ ใหญ่
พญ.ศิรนิ ทร์  จิวากานนท์
โรงพยาบาลหาดใหญ่
ผศ. พญ. ดรุณวี ลั ย์  วโรดมวิจติ ร โรงพยาบาลรามาธิบดี

• Thai peritoneal dialysis guidelines 2018

ศ. นพ.เถลิงศักดิ  ์ กาญจนบุษย์
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Hall A2

PROGRAM: Thursday 25th April 2019
13.45-15.00 Symposium
• Better and safer care in patients with common
GI/liver diseases

- Dyspepsia and H. pylori   
- Irritable bowel syndrome
- Compensated cirrhosis
รศ. นพ.สมชาย  ลีลากุศลวงศ์
พญ.ฐนิสา  พัชรตระกูล
รศ. พญ.อาภัสณี  โสภณสฤษฏ์สขุ
		 ผูด้ �ำ เนินการอภิปราย
รศ. นพ.สมชาย  ลีลากุศลวงศ์

Hall A1

ศิรริ าชพยาบาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ศิรริ าชพยาบาล

13.45-15.00 Landmark clinical studies
• Late breaking trials from the American College
of Cardiology’s 68th Annual Scientific Session

ศ. นพ.รุง่ โรจน์  กฤตยพงษ์

ศิรริ าชพยาบาล

• Cancer-associated VTE

พญ.กชวรรณ  บุญญวัฒน์

Pattaya 3

โรงพยาบาลรามาธิบดี

• Successful in gene therapy for thalassemia,
hemophilia, spinal muscular atrophy and Duchenne
muscular dystrophy

นพ.ประสิทธิ  ์ เผ่าทองคำ�

Pattaya 3

Pattaya 3

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13.45-15.00 Multispecialty case discussion
• A 29-year-old AIDS patient with jaundice, dyspnea
and skin lesions

ศ. พญ.วิภา  รีชยั พิชติ กุล
ผศ. พญ.ธิตยิ า  เดชเทวพร
พ.อ. นพ.จุลพรรธน์  อินทรศัพท์
		 ผูด้ �ำ เนินการอภิปราย
ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบรู ณกูล

Hall A3

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลรามาธิบดี
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PROGRAM: Thursday 25th April 2019
13.45-15.00 Special talk

Pattaya 4

13.45-15.00 Research highlights: from research to clinical
impact  

Pattaya 6

นพ.จอมพล  มุสกิ วงศ์
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

Research award
13.45-13.54

• Safety and efficacy of low dose pioglitazone
compared with standard dose pioglitazone in
type 2 diabetes with chronic kidney disease:
a randomized controlled trial

พ.ท. รศ. นพ.บัญชา  สถิระพจน์
13.54-14.03

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

• Effects of sucralose on insulin and glucagon-like
peptide-1 secretion in healthy subjects:
a randomized, double-blind, placebo-controlled trial

รศ. พญ.ชุตนิ ธร  ศรีพระประแดง       โรงพยาบาลรามาธิบดี
14.03-14.12

• Thai-Lepto-on-admission probability (THAI-LEPTO)
score as an early tool for initial diagnosis of
leptospirosis: result from Thai-Lepto AKI study group

นพ.ธีรพล  สุขมาก
14.12-14.20

โรงพยาบาลทุง่ สง

• The effect of polymyxin B hemoperfusion on
modulation of human leukocyte antigen DR in
severe sepsis patients

รศ. นพ.ณัฐชัย  ศรีสวัสดิ      
์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Research highlights
14.20-14.33

• Infectious diseases

รศ. พญ.ภิญโญ  รัตนอัมพวัลย์        ศิรริ าชพยาบาล
14.33-14.46

• Cardiology

ศ. นพ.รุง่ โรจน์  กฤตยพงษ์                  ศิรริ าชพยาบาล
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PROGRAM: Thursday 25th April 2019
13.45-15.00 Research highlights: from research to clinical
impact (Cont’d)

Pattaya 6

Research highlights
14.46-15.00

• Hematology

พ.อ. รศ. นพ.ต้นตนัย  นำ�เบญจพล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
15.00-15.30 Coffee break
Distinguished oral

Pre-Function
หน้า Hall C1

		

• Prevalence and risk factors of venous
thromboembolism in newly diagnosed patients
with lymphoma

นพ.นนทกร  ฮันตระกูล              

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• A simplified prognostic model to predict mortality
in patients with acute variceal bleeding

นพ.กันตพล  อัครชิโนเรศ        

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

• A randomized controlled trial of the efficacy of
single dose versus split dose of ergocalciferol on
serum 25(OH)D in CAPD patient

นพ.เจษฎา  กาญจนสินทิ ธ์     

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

• Prospective randomized study evaluating the
efficacy of the oral lactulose on renal progression
through suppression of uremic toxin in chronic
kidney disease patients

นพ.วรวัฒน์  จิวะวิทรู กิจ  

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

• Validation of  Khorana risk score in the prediction
of venous thromboembolism in newly diagnosed
cancer patients treated with chemotherapy -a 5-year
retrospective study

พญ.ดรุณ  ี เอ็มรัตน์       

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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PROGRAM: Thursday 25th April 2019
15.15-18.00 Convocation ceremony and honorific
18.30-20.00 Dinner symposium

sponsored by •  Roche Thailand Ltd.
• Distinctive revolution of influenza treatment over
the past two decades

ศ. นพ.ธีระพงษ์  ตัณฑวิเชียร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ. พญ.ศศิโสภิณ  เกียรติบรู ณกูล โรงพยาบาลรามาธิบดี
รศ. พญ.ภิญโญ  รัตนอัมพวัลย์     ศิรริ าชพยาบาล
		 ผูด้ �ำ เนินการอภิปราย
รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี  โชติพทิ ยสุนนท์
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
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Hall B
Hall A1+A2

PROGRAM: Friday 26th April 2019
07.30-08.30 Meet the experts
• Better and safer thrombolytics for acute stroke

ศ. พญ.พรภัทร  ธรรมสโรช

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ. พญ.วรพรรณ  เสนาณรงค์

ศิรริ าชพยาบาล

Hall A2

• Will I get dementia from my parents?

• Hot topics in GI and liver diseases: GI bleeding,
antithrombotic therapy and acute on chronic liver
failure

นพ.นรินทร์  อจละนันท์
ผศ. พญ.ศิวะพร  ไชยนุวตั ิ

โรงพยาบาลรามาธิบดี
ศิรริ าชพยาบาล

• Optimal use of systemic steroid in rheumatic disease

ผศ. พญ.กนกรัตน์  นันทิรจุ
ศ. พญ.รัตนวดี  ณ นคร

Hall A3

Pattaya 2

โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• Q&A on tropical infections for general medicine

Pattaya 3

รศ. พญ.ณสิกาญจน์  อังคเศกวินยั ศิรริ าชพยาบาล
• New geriatric syndromes: frailty and sarcopenia

Pattaya 4  

รศ. พญ.วราลักษณ์  ศรีนนท์ประเสริฐ ศิรริ าชพยาบาล
• Palliative and end of life care: practice it in real life
to fulfill the holistic patient care

พญ.ปิยพร  ทิสยากร

Pattaya 5

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

• Chronic urticaria:  more than just anti-histamine

Pattaya 6

พญ.พรทิพย์  อินทร์พบิ ลู ย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• How to treat thyroid nodule?

รศ. พญ.ชุตนิ ธร  ศรีพระประแดง

Pattaya 7

โรงพยาบาลรามาธิบดี
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PROGRAM: Friday 26th April 2019
07.30-09.45 Research workshop
• Manuscript writing

ศ. นพ.รุง่ โรจน์  กฤตยพงษ์
ศ. นพ.พลภัทร  โรจน์นครินทร์
ศ. นพ.อนุชา  อภิสารธนรักษ์
Professor Stephen J. Kerr      

Pattaya 1

ศิรริ าชพยาบาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

08.30-09.45 Guidelines
• Hepatocellular carcinoma

รศ. นพ.ธีระ  พิรชั วิสทุ ธิ์

Hall A1

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

• Pharmacogenetics: therapeutic modification and
prevention of serious adverse drug reactions

ผศ. พญ.ปาจรีย  ์ จริยาวิลาศ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

08.30-09.45 Symposium
• Breaking issues in nutrition practice: dietary fats,
ketogenic diet and role of protein in nutrition support

พ.ท. หญิง พญ.สิรกานต์  เตชะวณิช
ผศ. พญ.ศานิต  วิชานศวกุล
นพ.สรวิเชษฐ์  รัตนชัยวงศ์
		 ผูด้ �ำ เนินการอภิปราย
พ.ท. หญิง พญ.สิรกานต์  เตชะวณิช

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

• Multidisciplinary approach in antibiotic
stewardships: what, why, when and how?

ผศ. นพ.กำ�ธร  มาลาธรรม
รศ. พญ.ภิญโญ  รัตนอัมพวัลย์    
ผศ. นพ.อนุภพ  จิตต์เมือง
		 ผูด้ �ำ เนินการอภิปราย
ผศ. นพ.อนุภพ  จิตต์เมือง
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Hall A2

โรงพยาบาลรามาธิบดี
ศิรริ าชพยาบาล
ศิรริ าชพยาบาล
ศิรริ าชพยาบาล

Hall A3

PROGRAM: Friday 26th April 2019
08.30-09.45 Symposium (Cont’d)
• Marijuana: beliefs, benefits, risks and health impacts

รศ. พญ.สุดา  วรรณประสาท
ผศ. นพ.วรพันธ์ เกรียงสุนทร
ผศ. นพ.สหภูม  ิ ศรีสมุ ะ
		 ผูด้ �ำ เนินการอภิปราย
ผศ. นพ.สหภูม  ิ ศรีสมุ ะ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศิรริ าชพยาบาล
โรงพยาบาลรามาธิบดี

Pattaya 4

โรงพยาบาลรามาธิบดี

08.30-09.45 Landmark clinical studies
• Landmark clinical studies in neurology

Pattaya 6

ศ. นพ.ก้องเกียรติ  กูณฑ์กนั ทรากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
• Current evidence for management of sleep
disordered breathing during pregnancy

พญ.วิสาข์สริ   ิ ตันตระกูล

โรงพยาบาลรามาธิบดี

• Uses of steroids in sepsis and ARDS

รศ. นพ.สุรตั น์  ทองอยู่

ศิรริ าชพยาบาล

08.30-09.45 Multispecialty case discussion
• A 32-year-old SLE patient with fever, convulsion
and alteration of consciousness

ผศ. พญ.อัจฉรา  กุลวิสทุ ธิ์
นพ.วุฒเิ ดช  โอภาศเจริญสุข
รศ. นพ.นภชาญ  เอือ้ ประเสริฐ
		 ผูด้ �ำ เนินการอภิปราย
ศ. พญ.นิจศรี  ชาญณรงค์

Pattaya 3

ศิรริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

09.45-10.15 Coffee break/poster presentation
10.15-10.45 Opening ceremony  

Hall B

10.45-11.45 Vikit Viranuvatti Plenary lecture:
• Challenges of the complex chronic care model :
the CKD paradigm

Hall B

Prof.Adeera Levin
University of British Columbia, Vancouver, Canada
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PROGRAM: Friday 26th April 2019
11.45-12.15 Annual general business meeting

Hall B

12.30-13.45 Luncheon symposium
Luncheon symposium V

Hall A1+A2

sponsored by  •  Sanofi-Aventis (Thailand) Ltd.
• Elevating type 2 diabetes management with 2nd
generation basal insulin

รศ. พญ.อภิรดี  ศรีวจิ ติ รกมล
ผศ. นพ.พงศ์อมร  บุนนาค
		 ผูด้ �ำ เนินการอภิปราย
ศ. คลินกิ นพ.ชัยชาญ  ดีโรจนวงศ์

ศิรริ าชพยาบาล
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลราชวิถี

Luncheon symposium VI

Hall B

sponsored by  •  Takeda (Thailand) Ltd.
• The New Era of Constipation Management with
ClC-2 activator

รศ. นพ.สมชาย  ลีลากุศลวงศ์
		 ผูด้ �ำ เนินการอภิปราย
พ.อ.พิเศษ นพ.วานิช  ปิยนิรนั ดร์

ศิรริ าชพยาบาล
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  

Luncheon symposium VII

Hall A3

sponsored by  •  LG Chem Life Sciences (Thailand) Ltd.
• The hottest and newest DPP4 inhibitor: optimized
treatment for T2DM

ผศ. นพ.ธาดา  คุณาวิศรุต
พ.ท. รศ. นพ.บัญชา  สถิระพจน์
ผูด้ �ำ เนินการอภิปราย
พล.อ.ท. นพ.อนุตตร  จิตตินนั ทน์
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ศิรริ าชพยาบาล
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช

PROGRAM: Friday 26th April 2019
12.30-13.45 Luncheon symposium (Cont’d)
Luncheon symposium VIII

Hall D1+D2

sponsored by  •  A. Menarini (Thailand) Ltd.
• Tips and tricks in treating common respiratory
and skin disease

ศ. พญ.กนกวลัย  กุลทนันทน์
ผศ. พญ.ทิชา  ฤกษ์พฒ
ั นาพิพฒ
ั น์
		 ผูด้ �ำ เนินการอภิปราย
ศ. พญ.กนกวลัย  กุลทนันทน์
13.45-15.00

ศิรริ าชพยาบาล
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ศิรริ าชพยาบาล

Best abstract of the year award: academic center

Hall A2

13.45-14.00   • Effect of intermittent very-low-calorie diet on
glycemic control and cardiovascular risk factors
in obese patients with type 2 diabetes mellitus

พญ.มงคลธิดา  อัมพลเสถียร     
14.00-14.15

• How and whom to monitor for seizures in an intensive
care unit: a systematic review and meta-analysis

นพ.ชูศกั ดิ  ์ ลิโมทัย                     
14.15-14.30

โรงพยาบาลตำ�รวจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• Tuberculin skin test for detection of tuberculosis
in systemic sclerosis

นพ.อภิชาติ  โซ่เงิน                 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Best Abstract of the year award: General hospital

Hall A2

14.30-14.45   • THAI-MAKE score as a tool for predicting major
adverse kidney events in critically ill patients:
result from SEA-AKI study group

นพ.ธีรพล  สุขมาก                     
14.45-15.00

โรงพยาบาลทุง่ สง

• Prevalence and risk factors associated with
tuberculosis disease in Suratthani Central Prison,
Thailand

นพ.ทศพร  โมระเสริฐ                    โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
Programme Book I 31

PROGRAM: Friday 26th April 2019
13.45-15.00 Best Abstract of the year award: General hospital
(Cont’d)

Hall A2

Best Abstract of the year award: General hospital

Hall A2

14.45-15.00

• Correlation of transient elastography(Fibroscan)/
controlled attenuation parameter(CAP) and
noninvasive scoring system in chronic liver disease

พญ.วิจติ รา  คงคา    
13.45-15.00
13.45-14.00

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

Best resident research award
• A randomized controlled study to determine the
efficacy between the 2 and 3 doses of hepatitis
a vaccine in kidney transplant recipients

พญ.ธนิน  ี ประสพโภคากร   
14.00-14.15

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

• The efficacy and safety of curcumin in patients
with active rheumatoid arthritis a randomized,
double-blind, controlled study

พญ.จุฬารัตน์  ตัง้ ศรีสขุ         
14.45-15.00

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• Effects of balanced salt solution versus normal saline
solution on adverse kidney events in medical-ICU
septic shock patients : A randomized controlled trial

พญ.ธนวัน  สิรวิ วิ ฒ
ั น์ธน        
14.30-14.45

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• Comparison between ritonavir-boosted  atazanavir
versus rilpivirine in combination with tenofovir
and emtricitabine in occupational post-exposure
prophylaxis for HIV infection: A randomized
controlled trial

นพ.พฤทธิ  ์ อัศววรฤทธิ            
์
14.15-14.30

Hall D1

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

• Efficacy of high dose enalapril vs combination low
dose enalapril and manidipine on albuminuria in
hypertensive type 2 diabetic patients: A randomized
controlled trial

นพ.กฤษณ์สมภพ  เตชะวรุตมะ       โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
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PROGRAM: Friday 26th April 2019
13.45-15.00 Best fellow research award
13.45-14.00

• A randomized controlled study for levofloxacin-based
quadruple therapy in helicobacter pylori eradication

นพ.วรพจน์  ยิง่ ยงธวัช          
14.00-14.15

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• A randomized, double-blind, placebo-controlled
trial on the effect of intranasal corticosteoid as
a treatment for moderate to severe obstructive sleep
apnea with coexisting chronic rhinitis

พญ.วรกมล  ภูพ่ บิ ลู ย์          
14.45-15.00

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

• The efficacy of alendronate for the treatment of
thalassemia-associated osteoporosis: a randomized
controlled trial

นพ.ปกป้อง  พิรยิ คุณธร              
14.30-14.45

โรงพยาบาลรามาธิบดี

• Curcuma longa linn versus omeprazole in treatment
of functional dyspepsia, a randomized, double-blind,
placebo-controlled trial

นพ.ขจรศักดิ  ์ ยงวัฒนา           
14.15-14.30

Hall D2

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• Standard hemodialysis (HD) using super high-flux
dialyzer provides comparable effectiveness with and
cheaper cost than online hemodiafiltration (ol-HDF):
a prospective cross-over randomized controlled trial

นพ.ธีระชัย  ธรรมาธิวฒ
ั น์       

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13.45-15.00 Free papers
Cardiology

Pattaya 1

Chair: นพ.ปริญญ์  วาทีสาธกกิจ
• Prevalence of early repolarization in Thailand and
long term risk of cardiac mortality

นพ.ทรงเกียรติ  ยอดทีร่ กั                  โรงพยาบาลรามาธิบดี
• Incremental of hsTnT level during EST for diagnosis CAD

นพ.ศราวุฒ  ิ ศรีประสาน             

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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PROGRAM: Friday 26th April 2019
13.45-15.00 Free papers (Cont’d)
Cardiology

Pattaya 1

Chair: นพ.ปริญญ์  วาทีสาธกกิจ
• Comparison of combination of inhaled nebulized
nitrite and sildenafil versus sildenafil alone in
treatment of  thalassemia patients with pulmonary
hypertension

นพ.ทินกฤต  ศศิประภา

โรงพยาบาลรามาธิบดี

• Serum creatinine is a surrogate marker of muscle
mass in Thai healthy elderly subjects

นพ.พิชา  ไชยเทพ            

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

• Efficacy of quetiapine for delirium prevention in the
hospitalized elderly medical patients: A randomized
double-blind controlled trial

นพ.ศรัณย์  ธนพฤฒิวงศ์         

โรงพยาบาลรามาธิบดี

• Prevalence and comparison analysis of different
skeletal muscle indices correlated to muscle function
for screening sarcopenia in community dwelling
Thai older adults

พญ.รดา  ชาลาภิภทั ร         

โรงพยาบาลรามาธิบดี

Pulmonary

Pattaya 2

Chair: ผศ.นพ.กมล  แก้วกิตณ
ิ รงค์
• Comparison of 30-days mortality rates among
septic shock patients receiving intravenous fluids
therapy greater than 1,500 mL versus with or less
than 1,500 mL

นพ.ศุภโชค  เข็มลา                     

โรงพยาบาลนครพนม

• Patterns of drug resistance and associated clinical
profiles in patients with smear positive pulmonary
tuberculosis

Dr.Hpone  Pyae  Tun               
University of Medicine 2, Yangon, Myanmar
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PROGRAM: Friday 26th April 2019
13.45-15.00 Free papers (Cont’d)
Pulmonary

Pattaya 2

Chair: ผศ.นพ.กมล  แก้วกิตณ
ิ รงค์
• Central venous oxygen saturation as a predictor
of extubation failure

พญ.ตรีทพิ ย์  จิตต์สนิทกุล       

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

• Assessment of correlation between inferior vena
cava diameter and central venous pressure in
spontaneously breathing patients

นพ.วิษณุ  ทองอุทยั ศรี                     โรงพยาบาลราชบุรี
• qSOFA, SIRS, MEWS and NEWS score for predicting
mortality rate in suspected sepsis patients outside
the ICU: a comparative study

พญ.ขวัญหทัย  กุลตวนิช           

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

• Effects of continuous positive airway pressure on
nocturnal blood pressure in patients with obstructive
sleep apnea

นพ.วิรรัฐ  จินาทองไทย   

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Hematology

Pattaya 4

Chair: ผศ.พญ.จันทนา  ผลประเสริฐ
• Immature platelet fraction as a tool for predicting
platelet recovery in patients with dengue hemorrhagic
fever

นพ.กานต์  พงษ์สวุ รรณ          

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• Prognostic value of day 1, day 3 disseminated
intravascular coagulation score, and delta change in
disseminated intravascular coagulation score among
patients in Phramongkutklao Hospital: a prospective
cohort study

นพ.จุมพล  สิรสิ ขุ สกุล

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
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PROGRAM: Friday 26th April 2019
13.45-15.00 Free papers (Cont’d)
Hematology

Pattaya 4

Chair: ผศ.พญ.จันทนา  ผลประเสริฐ
• Prospective comparison of the diagnosis of
disseminated intravascular coagulation (DIC)
comparing between DIC score smartphone
application and general practice in prediction
of 28-day mortality

นพ.ธนพันธุ  ์ ธรรมกร่าง   

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

• Cardioprotective effects of atorvastatin in
lymphoma patients receiving RCHOP regimen,
an interim analysis of a randomized controlled trial

พญ.อธิศา  คุณรัตน์             

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• A randomized controlled trial of smart phone
application for lung cancer care versus routine care
in treatment of patients with advanced non-small
cell lung cancer

นพ.กิตติพงษ์  อุดมดำ�รงกุล         

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Infectious diseases

Pattaya 5

Chair: ผศ.นพ.กำ�พล  สุวรรณพิมลกุล
• Outcome of early-switching of tenofovir disoproxil
fumarate (TDF) in HIV-infected patients with
TDF-induced nephrotoxicity: a prospective study

นพ.สมาธิ  ปัทมธรรมกุล   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• Step-down to oral ciprofloxacin versus continued
intravenous antibiotics in culture negative high-risk
febrile neutropenic patient: a randomized -controlled
trial

นพ.ธาณินทร์  เจียมจันทร์คปุ ต์          โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
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PROGRAM: Friday 26th April 2019
13.45-15.00 Free papers (Cont’d)
Infectious diseases

Pattaya 5

Chair: ผศ.นพ.กำ�พล  สุวรรณพิมลกุล  
• Risk factors and clinical outcomes of tuberculosis
among kidney transplantation recipients in high
endemic country: a case-control study

พญ.สรัญญา  ฐิตสิ รุ ยิ ารักษ์       

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• A comparison of periurethral cleaning between
normal saline and Savlon solutions before
indwelling urinary catheterization in reducing
catheter-associated bacteriuria: the first randomized
controlled study

พญ.สาริน  คหะแก้ว             

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• The role of routine use of urine neutrophil
gelatinase-associated lipocalin for prediction
of acute kidney injury outcomes

พญ.มนต์ประวีณ  อัมพรายน์   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• Efficacy and safety of empirically reduced dose
enoxaparin and unfractionated heparin in patients
with chronic renal insufficiency: a propensity score
analysis

พญ.ยุวดี  พัฒนะมนตรี    

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Rhuematology

Pattaya 7

Chair: รศ.พญ.นันทนา  กสิตานนท์
• Clinical, laboratory feature, and treatment
outcomes in Thai patients with necrotizing autoimmune myopathy and other idiopathic inflammatory
myopathy

นพ.เขมภพ  ยงชัยรัตน์                   ศิรริ าชพยาบาล
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PROGRAM: Friday 26th April 2019
13.45-15.00 Free papers (Cont’d)
Rhuematology

Pattaya 7

Chair: รศ.พญ.นันทนา  กสิตานนท์
• Risk factors of cancer-associated inflammatory
myopathies: a multicenter study

พญ.นันทกานต์  พงศ์ธรกุลพานิช        โรงพยาบาลรามาธิบดี
• Cytokine predictors for the risk of infection in SLE
patients

พญ.จุฑากาญจน์  หงส์สวัสดิ    
์

โรงพยาบาลรามาธิบดี

• Effect of curcumin on serum uric acid and uric acid
clearance in hyperuricemia: a randomized controlled
trial

พญ.ปัญนิภา  บุบผะเรณู     

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

• Association between carotid intimal media thickness
and helicobacter pylori infection in patients with
dyspepsia

Dr.Aung Kyaw  Thu       
Medical Battalion, Myanmar
• The association between psoriasis and the occurrence
of metabolic diseases

นศพ.ฐิตพิ งศ์  สมประโยชน์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13.45-15.00 RCPT forum: residency training

ประสบการณ์การฝึกอบรมโครงการ RCPT-IFEP 1 เดือน
		 ในสหรัฐอเมริกา
พญ.เกษณี  ร่มโพธิท์ อง
โรงพยาบาลรามาธิบดี
•

• Application for EPA in internal medicine training

ผศ.นพ. วีระเดช  พิศประเสริฐ
พล.ท.รศ. นพ.วิชยั   ประยูรวิวฒ
ั น์
ผูด้ �ำ เนินการอภิปราย
รศ.นพ.ธันยชัย  สุระ
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลรามาธิบดี

Hall A3

PROGRAM: Friday 26th April 2019
13.45-15.00 Special talk

นพ.รังสฤษฎ์  กาญจนะวณิชย์

Pattaya 3

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13.45-15.00 Ethics: ทำ�อย่างไรไม่ให้ถกู ฟ้อง และเมือ่ ถูกฟ้องต้องทำ�อย่างไร?

ศ. เกียรติคณ
ุ นพ.อมร  ลีลารัศมี
ผศ. นพ.อุทยั   เก้าเอีย้ น
รศ. พญ.ศิวาพร  จันทร์กระจ่าง

Pattaya 6

ศิรริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15.00-15.30 Coffee break
Distinguished oral

Pre-Function
หน้า Hall C1

		

• Association between cardiac MRI T2*(T2 star) and
abnormal ECG presentations in thalassemia (TM)
patients receiving regular transfusion

นพ.พนิต  เหล่าแสงธรรม           

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• Prognostic impact of hemostatic parameters on
short-term outcome in hospitalized cirrhotic patients:
a prospective cohort study

นพ.นครินทร์  ศิวะพรพันธ์           

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• Differences in outcome of testing approaches for
clostridium difficile infection in Bhumibol Adulyadej
hospital

นพ.ปฐมภูม  ิ คูอนุพงศ์          

โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช

• Glycemic control of in-patient type 2 diabetes mellitus
comparing between Thammasat insulin protocol
and routine care: a randomized-controlled trial

พญ.สุภทั รา  จงศิรกิ ลุ               

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• Upregulation of urinary L-FABP in chronic kidney
disease progression who receiving proton pump
inhibitors; a case-control study

พญ.ศรินภา  อุปริมาตร์    

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
Programme Book I 39

PROGRAM: Friday 26th April 2019
15.30-16.45 Debate: age is the major factor to determine
BP goal

Hall D1

ศ. เกียรติคณ
ุ นพ.พีระ  บูรณะกิจเจริญ (pro)    
ศิรริ าชพยาบาล
ผศ. นพ.สุรพันธ์  สิทธิสขุ (con)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		 ผูด้ �ำ เนินการอภิปราย
ผศ. พญ.สิรนิ ทร  ฉันศิรกิ าญจน
โรงพยาบาลรามาธิบดี
15.30-16.45 Clinical case seminar
• Clinical problems in pulmonary TB care: diagnosis
and treatment

ศ. พญ.วิภา  รีชยั พิชติ กุล
พญ.เปีย่ มลาภ  แสงสายัณห์
ผศ. นพ.กมล  แก้วกิตณ
ิ รงค์
		 ผูด้ �ำ เนินการอภิปราย
ศ. พญ.วิภา  รีชยั พิชติ กุล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันโรคทรวงอก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• Multidisciplinary advance case planning in older
adults with multiple comorbidities                     

พญ.อรพิชญา  ไกรฤทธิ์
พญ.ฐิตมิ า  ว่องวิรยิ ะวงศ์
รศ. พญ.วราลักษณ์  ศรีนนท์ประเสริฐ
		 ผูด้ �ำ เนินการอภิปราย
		 รศ. พญ.วราลักษณ์  ศรีนนท์ประเสริฐ

15.30-16.45 Sherlock Holmes
16.45-18.15 Medicine tournament  
18.30-22.00 RCPT dinner
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Pattaya 5

โรงพยาบาลรามาธิบดี
ศิรริ าชพยาบาล
ศิรริ าชพยาบาล
ศิรริ าชพยาบาล

15.30-16.45 Controversy in critical care: fluid therapy
and steroids   

รศ. พญ.รณิษฐา  รัตนะรัต
รศ. นพ.รังสรรค์  ภูรยานนทชัย
		 ผูด้ �ำ เนินการอภิปราย
รศ. นพ.ไชยรัตน์  เพิม่ พิกลุ

Pattaya 4

Pattaya 3

ศิรริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศิรริ าชพยาบาล
Hall A3
Hall A1+A2
Hall B

PROGRAM: Saturday 27th April 2019
07.30-08.30 Meet the experts
• CAD 2019: from chronic stable angina to acute
coronary syndrome

รศ. นพ.ณัฐวุฒ  ิ วงษ์ประภารัตน์
รศ. นพ.สุพจน์  ศรีมหาโชตะ

ศิรริ าชพยาบาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• Approach to AKI in glomerular diseases and renal
tubular acidosis

ผศ. พญ.วรางคณา  พิชยั วงศ์

Hall A2

Hall A3

โรงพยาบาลราชวิถี

• Renal tubular acidosis

พญ.อุษณีย  ์ บุญศรีรตั น์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

• Rational use of serology testing in connective tissue
disease

รศ. นพ.ศิรภพ  สุวรรณโรจน์
รศ. พญ.นันทนา  กสิตานนท์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• Pearls and pitfalls in oral anticoagulants

พญ.กชวรรณ  บุญญวัฒน์
รศ. นพ.นภชาญ  เอือ้ ประเสริฐ

Pattaya 6

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

• Can we screen everything with genetics?: nutrition
requirements, talents and sport performance

ผศ. พญ.อัจฉรา  ธัญธีรธรรม

Pattaya 4

ศิรริ าชพยาบาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• Preoperative pulmonary evaluation and preparation
of patients for non-cardiac surgery

ผศ. นพ.ศิวศักดิ  ์ จุทอง

Pattaya 3

โรงพยาบาลรามาธิบดี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• Facts about nutraceuticals and functional foods

รศ. พญ.ปรียานุช  แย้มวงษ์
พญ.ณิชา  สมหล่อ

Pattaya 2

Pattaya 7

โรงพยาบาลรามาธิบดี
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PROGRAM: Saturday 27th April 2019
07.30-09.45 Research ideas/statistics
• ABC research

ศ.พญ.พรรณี  ปิตสิ ทุ ธิธรรม
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ. พญ.อติพร  อิงคสาธิต
โรงพยาบาลรามาธิบดี

Pattaya 5

08.30-09.45 Guidelines
• Multiple sclerosis and neuromyelitis optica

นพ.เมธา  อภิวฒ
ั นากุล

สถาบันประสาทวิทยา

Hall A1

• Non-invasive ventilation in intensive care unit

รศ. นพ.บุญส่ง  พัจนสุนทร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

08.30-09.45 Symposium
• Management of atrial fibrillation 2019: risk
stratification, stroke prevention and rhythm control

รศ. พญ.วรรณวรางค์  วงศ์เจริญ
รศ. นพ.ชาญ  ศรีรตั นสถาวร
ผศ. พญ.สิรนิ ทร์  อภิญสวัสดิ์
		 ผูด้ �ำ เนินการอภิปราย
รศ. พญ.วรรณวรางค์  วงศ์เจริญ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศิรริ าชพยาบาล
โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• NSAIDs and acetaminophen: from evidence to
rational drug use

พญ.สิรพิ ร  มานวธงชัย
ผศ. พญ.พันธุจ์ ง  หาญวิวฒ
ั นกุล
		 ผูด้ �ำ เนินการอภิปราย
พญ.สิรพิ ร  มานวธงชัย
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Pattaya 3

วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วชิรพยาบาล

• Precision oncology: genomics diagnosis for
prevention and treatment

ศ. นพ.มานพ  พิทกั ษ์ภากร
ผศ. พญ.อัจฉรา  ธัญธีรธรรม
รศ. นพ.ธันยชัย  สุระ
		 ผูด้ �ำ เนินการอภิปราย
รศ. นพ.ธันยชัย  สุระ

Hall A3

ศิรริ าชพยาบาล
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลรามาธิบดี

โรงพยาบาลรามาธิบดี

Pattaya 4

PROGRAM: Saturday 27th April 2019
08.30-09.45 Landmark clinical studies
• Top 5 papers in infectious diseases

ผศ. นพ.โอภาส  พุทธเจริญ

Pattaya 6

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• Landmark studies in gastroenterology 2018

ผศ. นพ.สุนทร  ชลประเสริฐสุข

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• Novel therapies to slow CKD progression

พล.อ.ท. นพ.อนุตตร  จิตตินนั ทน์

โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช

08.30-09.45 Multispecialty case discussion
• A middle-aged man with type 2 diabetes, metabolic
syndrome and multiple complications

รศ. นพ.พูลชัย  จรัสเจริญวิทยา
รศ. พญ.อรินทยา  พรหมินธิกลุ
พ.ท. รศ. นพ.บัญชา  สถิระพจน์
		 ผูด้ �ำ เนินการอภิปราย
ศ. นพ.วีรพันธุ  ์ โขวิฑรู กิจ

Hall A2

ศิรริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

09.45-10.15 Coffee break/ poster presentation
Distinguished oral  

Pre-Function
หน้า Hall C1

		

• Efficacy and safety of modified bismuth quadruple
therapy and concomitant therapy for helicobacter
pylori infection in Rajavithi Hospital: a randomized
controlled trial

พญ.กนกนันท์  หล่อกิตติวณิชย์  

โรงพยาบาลราชวิถี

• Development of a Thai tool for assessing behavioral
and psychological symptoms of dementia (BPSD-T)

นพ.หฤษฎ์  ปัณณะรัส            

ศิรริ าชพยาบาล

• Effects of different serum bicarbonate levels on
muscle mass, strength, and renal function among
pre-dialysis chronic kidney disease patients with
metabolic acidosis: a randomized controlled trial

พญ.โสมรัตน์  ศรีจรูญเรือง    

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Programme Book I 43

th th
PROGRAM:
PROGRAM:Saturday
Friday 2727
April
April2018
2019

09.45-10.15 Coffee break/ poster presentation
Distinguished oral (Cont’d)

Pre-Function
หน้า Hall C1

		

• EUS-guided radiofrequency ablation plus
chemotherapy versus chemotherapy alone for
unresectable Pancreatic cancer (ERAP): preliminary
results of a prospective comparative study

พญ.เกศิน  ี เธียรกานนท์            

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• Sevelamer, a non-calcium-based phosphate binders,
provides beneficial effects on protein-bound uremic
toxins, inflammation markers, and renal function in
pre-dialysis chronic kidney disease patients with
hyperphosphatemia: a randomized controlled trial

พญ.กุลยา  ตรรกวาทการ     

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.15-11.30 Debate: LDL; lowest is the best

Hall A1

ศ. นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา (pro)
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ศ. นพ.ธีระวัฒน์  เหมะจุฑา (con) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		 ผูด้ �ำ เนินการอภิปราย
พล.ต.หญิง ศ.คลินกิ พญ.อัมพา  สุทธิจ�ำ รูญ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
10.15-11.30 Symposium
• Patient safety issues in CKD: rational drug use,
Hall A2
electrolyte disorders, nephrotoxic and herbal medicine  

ศ. นพ.ชัยรัตน์  ฉายากุล  
พ.อ. นพ.ฐิตศิ กั ดิ  ์ กิจทวีสนิ
รศ. พญ.ศิรริ ตั น์  อนุตระกูลชัย

ศิรริ าชพยาบาล
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• Management of acute pulmonary embolism:
standard of care for internists

รศ. นพ.เฉลิม  ลิว่ ศรีสกุล
รศ. พญ.วรางคณา  กีรติชนานนท์
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Hall A3

PROGRAM: Saturday 27
28th April 2019
2018
10.15-11.30 Symposium (Cont’d)
• How to manage toxicity from cancer treatment?

นพ.ธัช  อธิวทิ วัส
พญ.ปิยะดา  สิทธิเดชไพบูลย์
พญ.กุลธิดา  มณีนลิ
		 ผูด้ �ำ เนินการอภิปราย
นพ.ธัช  อธิวทิ วัส

โรงพยาบาลรามาธิบดี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลราชวิถี

Pattaya 3

โรงพยาบาลรามาธิบดี

• Visualizing 7 accusations deteriorate health
and disease control

Hall D1

ศ.เกียรติคณ
ุ พญ.วรรณี  นิธยิ านันท์ ศิรริ าชพยาบาล
นพ.วีระศักดิ  ์ ศรินนภากร
โรงพยาบาลราชวิถี
		 ผูด้ �ำ เนินการอภิปราย
ศ.เกียรติคณ
ุ พญ.วรรณี  นิธยิ านันท์ ศิรริ าชพยาบาล
10.15-11.30 Clinical case seminar
• Challenging cases of hemolytic anemia: drug-induced   Pattaya 6
AIHA and complications of thalassemia

ผศ. พญ.จันทนา  ผลประเสริฐ
ผศ. พญ.ณัฐติยา  เตียวตระกูล
		 ผูด้ �ำ เนินการอภิปราย
ผศ. พญ.จันทนา  ผลประเสริฐ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.15-11.30 Free paper
Gastroenterology

Pattaya 2

Chair: นพ.ชาญณรงค์  ตรีสวุ รรณวัฒน์
• The efficacy of transendoscopic diclofenac infusion
for the prevention of post-ERCP pancreatitis:
A Randomized Controlled Trial

นพ.สุภวัฒน์  ปวราจารย์                 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

• Performance of admission SIRS, hemoconcentration,
BISAP score and their combinations in the prediction
of severe acute pancreatitis

นพ.ธนวัชร  จีระตระกูล            

ศิรริ าชพยาบาล
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PROGRAM: Saturday 27th April 2019
10.15-11.30 Free paper (Cont’d)
Gastroenterology

Pattaya 2

Chair: นพ.ชาญณรงค์  ตรีสวุ รรณวัฒน์
• Improvement in liver fibrosis after treatment of
chronic viral hepatitis C infection

พญ.พฤกษา  อนันต์ชน่ื สุข              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Change of plasma renin – aldosterone and
paracentesis – induced circulatory dysfunction after
abdominal paracentesis less than 5 liters in difference
MELD – ascitic cirrhotic patients

นพ.ธภัทร  ซ่อนกลิน่                          วชิรพยาบาล
• Correlation between fasting plasma glucose and
hemoglobin ALC in HIV-infected patients receiving
antiretroviral therapy with and without Zidovudine

พญ.ธัญญาลักษณ์  แซ่ตง้ั          

โรงพยาบาลรามาธิบดี

• Effect of cold pressed coconut oil supplement on
lipid profiles among dyslipidemia patient receiving
moderate-intensity statins, 3 months follow up.

พญ.มัลลิกา  ชวนเสงีย่ ม       

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Pulmonary

Pattaya 4

Chair: รศ.พญ.นฤชา  จิรกาลวสาน
• The inferior vena cava parameters in septic patients
with atrial fibrillation

นพ.ธนวัฒน์  เต็งศิรโิ กมล     

โรงพยาบาลรามาธิบดี

• Electromyographic swallowing study during high
flow oxygen therapy compared with low flow oxygen
therapy in post extubated patients; a randomized
crossover study

พญ.สริตา  ธาวนพงษ์  
46 I Programme Book

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

PROGRAM: Saturday 27th April 2019
10.15-11.30 Free paper (Cont’d)
Pulmonary

Pattaya 4

Chair: รศ.พญ.นฤชา  จิรกาลวสาน
• Early clinical predictors for pulmonary nontuberculous mycobacterial infections among patients
with new AFB-positive sputum

นพ.พงศกร  ค้�ำ พันธุ           
์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• Hand grip strength predicts in-hospital clinical
outcomes in mechanically ventilated patients

นพ.ฉัตรกรินทร์  เทพวิมลเพชรกุล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• A long-term study on adherence in obstructive
sleep apnea cohort: comparison between automatic
and fixed positive airway pressure treatment

พญ.ธมน  แสงสว่าง     

โรงพยาบาลรามาธิบดี

• How medical training program impacts residents’
health behaviors.

พญ.วริษฐา  วรเพียรกุล       

โรงพยาบาลรามาธิบดี

Nephrology

Pattaya 5

Chair: รศ.พญ.สิรภิ า  ช้างศิรกิ ลุ ชัย
• Predicting marker for stop renal replacement therapy
in acute kidney Injury

นพ.สิทธิชยั   หวังมนิดากุล               วชิรพยาบาล
• The effect of oral carnosine supplementation on
urinary TGF-β in diabetic nephropathy: a randomized
controlled trial

นพ.ณรงค์ฤทธิ  ์ ศิรวิ ฒ
ั นสิทธิ     
์

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
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PROGRAM: Saturday 27th April 2019
10.15-11.30 Free paper (Cont’d)
Nephrology

Pattaya 5

Chair: รศ.พญ.สิรภิ า  ช้างศิรกิ ลุ ชัย
• Effect of remote ischemic prconditioning to
prevent acute kidney injury in chronic kidney disease
patient undergoing contrast-enhanced computed
tomography: a randomized controlled trial

พญ.พฤฒินาถ  โกยดุลย์       

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

• Low dietary potassium intake is associated with
high prevalence of hypokalemia among peritoneal
dialysis (PD) Patients in Thailand

พญ.มธุรส  วิโรจนวัธน์                 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• A randomized controlled trial of the effects
of febuxostat treatment on renal progression
and markers of endothelial dysfunction in patients
with chronic kidney disease

นพ.นันทวุฒ  ิ นิลวิสทุ ธิ             
์

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

• The effect of oral pioglitazone on muscle protein
breakdown in peritoneal dialysis patients:
a randomized controlled trial

นพ.มรกต  มุทธานุกลู วงศ์           

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

11.30-12.15 Breakthroughs in internal medicine 2018 (part I)
• Allergy

รศ. นพ.ต่อพงษ์  ทองงาม

ศิรริ าชพยาบาล

• Cardiology

ศ. นพ.รุง่ โรจน์  กฤตยพงษ์

ศิรริ าชพยาบาล

• Infectious disease

ผศ. นพ.โอภาส  พุทธเจริญ
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Hall B

PROGRAM: Saturday 27th April 2019
11.30-12.15 Breakthroughs in internal medicine 2018 (part I)
(Cont’d)

Hall B

• Neurology

ผศ. นพ.สุรตั น์  ตันประเวช

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• Rheumatology

ผศ. พญ.อัจฉรา  กุลวิสทุ ธิ์

ศิรริ าชพยาบาล

12.30-13.45 Luncheon symposium
Luncheon symposium IX

Hall A1+A2

sponsored by  •  Berlin Pharmaceutical Co.,Ltd.
• Berlin 22nd practical cardiology conference   
“cardiology chit chat over lunch”

ผศ. นพ.ระพีพล  กุญชร ณ อยุธยา
ศ. นพ.รุง่ โรจน์  กฤตยพงษ์
ผศ. พญ.ศริญญา  ภูวนันท์
		 ผูด้ �ำ เนินการอภิปราย
รศ. นพ.สรณ  บุญใบชัยพฤกษ์

โรงพยาบาลวิชยั ยุทธ
ศิรริ าชพยาบาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลรามาธิบดี

Luncheon symposium X

Hall A3

sponsored by  •  Boehringer Ingelheim (Thai) Ltd.
• Simplifying COPD management: How do we give
our patients the best choice?

ศ. นพ.ชายชาญ  โพธิรตั น์
ผูด้ �ำ เนินการอภิปราย
พล.ท. นพ.อดิศร  วงษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Luncheon symposium XI  

Hall B

sponsored by  •  Takeda (Thailand) Ltd.
• Acid related disease management: what’s new?

รศ. นพ.สมชาย  ลีลากุศลวงศ์
ศ. นพ.รัฐกร  วิไลชนม์

ศิรริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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PROGRAM: Saturday 27th April 2019
12.30-13.45 Luncheon symposium (Cont’d)
Luncheon symposium XII

Hall D1+D2

sponsored by  •  GlaxoSmithkine (Thailand) Ltd.
• Do GINA and GOLD guideline impact your practice?

ผศ. นพ.อภิชาติ  คณิตทรัพย์
ศ. พญ.สุมาลี  เกียรติบญ
ุ ศรี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

13.45-14.30 Breakthroughs in internal medicine 2018 (part II)

Hall B

• Gastroenterology and hepatology

ศ. นพ.สมบัต  ิ ตรีประเสริฐสุข

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• Hematology

พ.ต. นพ.กานดิษฎ์  ประยงค์รตั น์

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

• Nephrology

น.อ. นพ.พงศธร  คชเสนี

โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช

• Pulmonology

รศ. นพ.นิธพิ ฒ
ั น์  เจียรกุล

ศิรริ าชพยาบาล

14.30-15.00 Coffee break
Distinguished oral

Pre-Function
หน้า Hall C1

		

• Inflammatory cytokines and antioxidant-based study
on hepatic fibrosis regression after chelation therapy
in patients with chronic lead poisoning

นพ.ต้องลักษณ์  ธีรศานติพนั ธ์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• Randomized, split-side, double blinded, placebocontrolled study, the efficacy of intralesional injection
of botulinum toxin type A versus 0.9% NaCl for the
treatment of scalp psoriasis

พญ.เกศกนิษฐ์  ธรรมคัมภีร            
์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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PROGRAM: Saturday 27th April 2019
14.30-15.00 Coffee break
Distinguished oral (Cont’d)

Pre-Function
หน้า Hall C1

		

• Plasmapheresis Has No Effect on Mycophenolic Acid
Level: The Full Area Under the Curve Concentrations
Study

พญ.สุดารัตน์  ปิยะศิรเิ ดช    

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• Causes and Consequences of Postoperative Cognitive
Dysfunction in Older Surgical Patients, a Preliminary
Report

พญ.ชฏาวรรณ  ปธนสมิทธิ        
์

ศิรริ าชพยาบาล

• Effects of handwriting exercise on functional
outcome in parkinson’s disease patients:
A randomized controlled trial

พญ.นิศา  วรสูต                          

โรงพยาบาลรามาธิบดี

15.00-16.30 Medicine tournament (final round)

Hall A1+A2
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วาระการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี ครั้งที่ 35
3 เมษายน พ.ศ.  2562
เรื่อง
เรียน

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี ครั้งที่ 35
สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ด้วยจะมีการประชุมสามัญประจำ�ปีครั้งที่ 35 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562  
เวลา 11:45-12:15 น. ณ ห้องประชุม Hall B ศูนย์ประชุม PEACH โรงแรมรอยัลคลิป บีช
รีสอร์ท  พัทยา  มีวาระดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 2   รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี ครั้งที่ 34
วาระที่ 3 แถลงผลการดำ�เนินงานและกิจกรรมต่างๆ
3.1 รายงานเหรัญญิก
3.1.1 พิจารณาผู้ตรวจสอบบัญชี
3.2 รายงานสถานภาพสมาชิก
3.3 สรุปผลการดำ�เนินการราชวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2561
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
จึงเรียนมาเพื่อเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าวด้วย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
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(พลโท นายแพทย์วิชัย  ประยูรวิวัฒน์)
เลขาธิการราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

กำ�หนดการเดิน – วิ่ง
การประชุมวิชาการประจำ�ปี ครัง้ ที่ 35 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562
กำ�หนดการ
05.00 – 05.30 น.
05.30 - 05.35 น.
05.35 - 05.50 น.
05.50 น.           
07.00 น.           

รายงานตัวและรับเสื้อ ณ บริเวณ PEACH East Entrance
ประธานกล่าวเปิดงาน
บริหารและยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
เริ่ม Start เดิน – วิ่ง
เริ่มพิธีการแจกรางวัลตามประเภทการเดิน – วิ่ง

ประเภทการวิ่ง (ระยะทาง 5.0 กม.)
1. ทั่วไป อายุไม่เกิน 49 ปี  ชาย - หญิง
2. อาวุโส อายุ 50 ปี ขึ้นไป  ชาย - หญิง
3. ครอบครัว 2 ท่าน
รางวัล
1 รางวัลที่ 1-3 ของแต่ละประเภท
2. ของรางวัลแต่ละประเภท
     โปรดติดตามในวันประชุม
ประเภทการเดิน
(ระยะทาง 3.5 กม.)
• ประเภทเดี่ยว      •   ไม่จำ�กัดอายุ
• ไม่แบ่งชาย / หญิง
ผู้มีสิทธิ์ได้รางวัล
- ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทุกท่าน
หมายเหตุ:
แพทย์ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำ�ปีทุกท่าน สามารถติดตามรายละเอียดและลงทะเบียน
เข้าร่วมกิจกรรมนีไ้ ด้ทาง  www.rcpt.org/conference/2019 (ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้รบั เสือ้ ยืด
ท่านละ 1 ตัว ณ จุดรายงานตัววันที่จัดกิจกรรม)
สนับสนุนโดย: บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำ�กัด
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บริษัทที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการประชุม
กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต
ธนาคารยูโอบี จำ�กัด
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท คิว ไบโอซายน์ จำ�กัด
บริษัท ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ จำ�กัด/บริษัท ซาโนฟี่ อเวนตีส (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท ซิมเจนส์ จำ�กัด
บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำ�กัด (ธนาคารซิตี้แบงค์)
บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท ทิมส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำ�กัด
บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท บาเซโลนา มอเตอร์ จำ�กัด
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำ�กัด
บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำ�กัด
บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำ�กัด
บริษัท พรอสฟาร์มา จำ�กัด (มิลลิเมด)
บริษัท ฟาร์มานอร์ด เอส.อี.เอ. จำ�กัด
บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จำ�กัด
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำ�กัด
บริษัท เฟรเซนีอุส คาบี (ไทยแลนด์) จำ�กัด
บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท เมดไลน์ จำ�กัด
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บริษัทที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการประชุม
บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท โรช ไดแอกโนติกส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำ�กัด
บริษัท วันเดอร์แลนด์ริช จำ�กัด
บริษัท เวลธ พลัส (ประเทศไทย) จำ�กัด (ชับบ์ไลฟ์ประกันชีวิต)
บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำ�กัด
บริษัท ออมรอน เฮลธแคร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำ�กัด
บริษัท อีไล ลิลลี่ เอเซีย อิงค์ จำ�กัด
บริษัท เอ. เมนารินี (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท เอ็ม เอส ดี (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท เอ็มพีกรุ๊ป ประเทศไทย จำ�กัด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำ�กัด
บริษัท แอลจี เคม ไลฟ์ ไซเอนเซส (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำ�กัด
หจก. โคเรียออเรียลทัล
องค์การเภสัชกรรม
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