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1                                                                                                                                                 ก้าวสู่ปีที่ 43 แห่งการอุทิศเพื่อสังคม   
(Moving to the 43rd year of dedication to society )                                                               

                                                                                                                    ตารางหัวข้อการจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 30 ประจ าปี 2557 ระหว่างวนัที่ 7-9 ตุลาคม 2557   
      วันอังคารที่  7  ตุลาคม  2557            

เวลา / ห้อง ห้องบรรยาย  1 ห้องบรรยาย 2 ห้องบรรยาย 3 ห้องบรรยาย  4 

06.00 - 08.00 น. พิธีท ำบุญตักบำตร  อุทิศส่วนกุศลแด่อำจำรย์  ศิษย์เก่ำแพทยข์อนแก่นที่ล่วงลับไปแล้ว  ณ  ห้องสมำคมศิษย์เก่ำ  อำคำรเรยีนรวม  ช้ัน 3 

08.00 – 08.30 น.  
08.30 – 09.30 น. พิธีเปิดกำรประชุมและมอบรำงวัลฯ 

คณบดีคณะแพทยศำสตร์ 
 
- 

 
- 

- 
 

09.30  -10.30 น. พิธีเปิดบูธแสดงเวชภัณฑ์ หน้ำห้องบรรยำย 1 และรับประทำนอำหำรว่ำง/ชมโปสเตอร์งำนวิจัย บริเวณทำงเดินหน้ำเวชนิทัศน์ ช้ัน3 
10.30 – 12.00 น. 

 
 

43 ปี แพทย์ขอนแก่น  ให้อะไรกับสังคม 
วิทยำกร: นพ.สมยศ ศรีจำรนัย              
                นพ.รำยิน อโรร่ำ   
               นพ.วิชำญ  คิดเห็น 
ผู้ด ำเนินกำรอภปิรำย : รศ.พญ.จิรำภรณ์  ศรีนครินทร์ 

          
- 

43 ปี แห่งกำรอุทิศเพื่อสังคมของภำควิชำศัลยศำสตร ์
วิทยำกร: ศ.นพ.ทองอวบ อุตรวิเชียร 
               รศ.นพ.วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ 

 

12.00 – 13.30 น. Luncheon Symposium (1 )  
From Guideline to Practice in Infectious Disease  
วิทยำกร : รศ. นพ.ภพ  โกศลำรกัษ์ 
ผู้ด ำเนินกำรอภิปรำย : 
                รศ.นพ.อนัฆพงษ์  พันธุ์มณี  
(บริษัทสนันสนุน สยำมฟำร์มำซูติคอล) 

ถ่ำยทอดวงจรปิดจำกห้อง 1 Luncheon Symposium ( 2 ) 
Holistic Approach to High CV Risk Type2 Diabetes                       
Impact of Type 2 Diabetes 
วิทยำกร : ผศ.นพ.ภัทรพงษ์   มกรเวส  
Nutritional and Pharmacological approach in Type 2 
Diabetes 
                 ผศ.นพ.วีระเดช  พิศประเสริฐ 
Management of  High CV Risk Type 2 Diabetes 
วิทยำกรและผู้ด ำเนินกำรอภิปรำย :  
                 รศ.นพ.ธงชัย  ประฏิภำณวัตร 
 (บริษัทสนันสนุน ทำเคดำ) 

ถ่ำยทอดวงจรปิดจำกห้อง 3 

13.30 – 14.30 น.  Srinagarind Showcases; ตัวอย่างงานบริการ  
ท าด้วยใจ รบัใช้สังคม 
ศูนย์ตะวันฉำย 
วิทยำกร : ศ.นพ.บวรศิลป์  เชำว์นช่ืน 
Stroke fast track 
วิทยำกร : รศ.นพ.สมศักดิ์  เทียมเก่ำ 
ศูนย์กำรุณรกัษ์ 
วิทยำกร : รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กลุ 
ศูนย์วิจัยพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ ำดี 
วิทยำกร : รศ.นพ.ณรงค์  ขันตแีก้ว 

Non-traumatic Abdominal Emergency 
Radiology  (Lecture1) 
 
วิทยำกร: พญ.จุฬำลักษณ์  พรหมศร 

Past, Present and Future in Pediatric Surgery 
วิทยำกร : รศ.นพ.สุชำติ อำรีมิตร 

43 ปี แห่งกำรอุทิศเพื่อสังคมของภำควิชำจักษุวิทยำ 
(Symposium 1) 
วิทยำกร: ผศ.นพ.ธนภัทร รัตนภำกร 
                อ.พญ.พรรณทิพำ ว่องไว 
ผู้ด ำเนินกำรอภิปรำย: อ.พญ.วิภำดำ  เหล่ำวิโรจนกุล 

14.30 – 14.45 น.        รับประทานอาหารว่าง / ชมโปสเตอร์งานวิจัย  บริเวณทางเดินหน้าเวชนิทัศน์ ชั้น 3  และชมบูธแสดงเวชภัณฑ์ 
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2 14.45 – 16.30 น. การบริการเชิงรุกให้อะไรกับสังคม  (Lecture2) 
วิทยำกร :  รศ.พญ.ขวัญชนก  ยิ้มแต ้
                 รศ.พญ.เนสินี  ไชยเอีย 
 

  
วงจรปิด บ.1 

Management of Common Peripheral Vascular Disease   
วิทยำกร : ผศ.นพ.ณรงชัย ว่องกลกิจศิลป์ 
Update in Wound Care 
วิทยำกร : ผศ.นพ.พลำกร สุรกลุประภำ 

มองหลัง มองหน้ำ 25 ปี บัณฑิตศึกษำปรีคลินิก  
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแกน่ 
วิทยำกร : รศ.ดร.ยุพำ คูค่งวิริยพนัธุ ์

 

18.00 – 22.00 น.   งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่นและต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม  ศิษย์เก่ารุ่น (7, 17,27 เป็นเจ้าภาพ) และต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมพูลแมน  
งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าบัณฑิตศึกษา  
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3  
วันพุธที่  8  ตุลาคม 2557 

เวลา / ห้อง ห้องบรรยาย  1 ห้องบรรยาย 2 ห้องบรรยาย 3 ห้องบรรยาย  4 
09.00-10.30 น. เรื่องกลนืไม่ใช่  กล้วย กล้วย  (Symposium 2)                

วิทยำกร : ผศ.พญ.เสมอเดือน คำมวัลย ์
                 คุณภัทรำ วัฒนพนัธุ ์
                 คุณรุ่งทิวำ  ชอบช่ืน 
                 คุณศศุภำงค์  มุสิกบุญเลิศ  
                 ผศ.นันทยำ อุดมพำณิชย ์

Scientific Evidence Behind T25 (Symposium 3)                
กลุ่มวิจัยและพัฒนำวิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำย 
วิทยำกร :รศ.พญ.นฤมล  ลลีำยุวัฒน ์
                รศ.นพ.เสริมศักดิ์  สุมำนนท ์
                นพ.มนูศักดิ์  บุญอำจ 

Update in Cardiothoracic Surgery 
(Symposium 4)                
- Update in  Coronary artery Surgery 
วิทยำกร: รศ.นพ.สมภพ  พระธำน ี
-    Update in Aortic Surgery 
วิทยำกร :นพ.ชวลิต  วงศ์พุทธะ 
- Update in Lung Surgery  
วิทยำกร : นพ.ฐิติ  จันทร์เมฆำ 

คุณรักษ์เต้ำ  เรำรักษ์คุณ  :  ศัลย์ฯ  คืนควำมสุขสู่สังคม"
วิทยำกร : คุณธำรินี  เพชรรัตน ์
                 คุณคณิตำ  ชำดี 
                 คุณพัสดำ  ภักดีก ำจร 
HI Nursing Outcome : Emergency through 
Rehabilitation 
วิทยำกร :  คุณพรเพียร ภูน้ ำย้อย 
                  คุณภัทรำนิษฐ์ จิรวัสโชติกำนต ์
                  คุณนริันดร์ นำยกชน 
                  คุณรุ่งทิวำ ชอบช่ืน 
Specific Nursing care and Stoke care map 
วิทยำกร :  คุณพัชรินทร์ อ้วนไตร 
                  คุณกัลยำรัตน์ หล้ำธรรม 

10.30-10.45 น.    รับประทานอาหารว่าง   /  ชมการตัดสินผลงานโปสเตอร์งานวิจยั บริเวณทางเดินหน้าเวชนิทัศน ์ชั้น 3  และชมบูธแสดงเวชภัณฑ ์
10.45 – 12.00 น. ปาฐกถา กวี ทังสุบุตร 

ก้าวสู่ปีที่ 43 แห่งการอุทิศเพื่อสังคม 
เรื่อง  แพทย์กับสังคมไทย 
วิทยำกร : ฯพณฯ นพ.สมศักดิ์  ชุณหรัศม์ิ    

วงจรปิดจำกห้องบรรยำย 1                        
 
                                  - 

12.00 – 13.30 น. " Tips and Tricks of Managing Hypertensive 
Patients: From Guideline to Clinical Practice" 

Luncheon Symposium 3 
 วิทยำกร : รศ.นพ.ธงชัย  ประฏิภำณวัตร   
                 รศ.นพ.สมศักดิ์  เทียมเก่ำ 
วิทยำกรและผู้ด ำเนินกำรอภิปรำย :  
                 รศ.นพ.ทรงศักดิ์  เกยีรติชูสกุล 
(บริษัทสนันสนุน ทำเคดำ)   

วงจรปิดจำกห้องบรรยำย 1 
 

   " DM Management 2014: from Guideline to 
Real Practice "  Luncheon Symposium 4                       
วิทยำกร: ศ.นพ.ฉัตรเลิศ  พงษ์ไชยกุล 
 
 
 
 
(บริษัทสนันสนุน Sanofi)   

        วงจรปิดจำกหอ้งบรรยำย 3 

13.30- 15.00 น. การสัมมนาทางวิชาการแพทยศาสตรศึกษา 
Teaching in the 21st century 
Key note lecture  
Teaching in the 21st century  
วิทยำกร: รศ.พญ.จำมรี ธีรตกุลพศิำล 

         ประกวดผลงำนวิจัย บทบำทของโรงเรียนแพทย์ในกำรดแูลผู้บำดเจ็บ 
 
วิทยำกร : รศ.นพ.ไชยยุทธ  ธนไพศำล  
                คุณพนอ เตชะอธิก 
                คุณกัญญำ วังศรี 

             ประกวดผลงำนวิจัย 

15.00 – 15.15 น.                       รบัประทานอาหารว่าง   /  ชมการตัดสินผลงานโปสเตอร์งานวิจัย บริเวณทางเดินหน้าเวชนิทัศน ์ชั้น 3  และชมบูธแสดงเวชภัณฑ ์
15.15 – 16.30 น. 

 
 
 

 (Mini-symposium1) 
Generation gap; how to manage? 
วิทยำกร: รศ.นพ.สุชำติ  อำรีมิตร 

 อ้วน....แล้วไง   (Symposium 5) 
        -ไขมัน 
       - ควำมดันโลหิตสูง 
วิทยำกร : อ.พญ.ไพลนิ  รัตนวัฒน์กุล 

Multidisciplinary Management in Breast Cancer 
Diagnostic Imaging   
วิทยำกร : รศ.พญ.จิรำภรณ์ ศรีนครินทร ์
 

เสนอผลงำนวิจัย 
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4  รศ.พญ.นิรมล พัจนสุนทร 
วิดีทัศน์ ครูในดวงใจของฉัน นั้นคืออย่ำงไร 
 ( Mini-symposium2) 
Not only knowledge, but moral 
วิทยำกร :รศ.นพ.พิศำล  ไม้เรยีง 
              นพ.สุรชัย  สรำญฤทธิชัย 
ประเมิณคุณธรรม ท ำได้หรือไม่ 
วิทยำกร: นพ.อธิพงศ์ พัฒนเศรษฐพงษ์ 
(Mini-symposium3) 
Visual communication 
วิทยำกร : ดร. จิรัญดำ กฤษเจริญ 
Wrap up “Managing the changes 
วิทยำกร: รศ.นพ.สุรพล วีระศิริ 

               อ.นพ.สรวิเชษฐ์  รัตนชัยวงศ์ 
               อ.นพ.ดนณ   แก้วเกษ 

Surgery in Breast Cancer  
วิทยำกร : นพ.องอำจ โสมอินทร ์
Pathological Report in Breast Cancer  
วิทยำกร : รศ.พญ.สุพินดำ คูณม ี
Systemic Treatment in Breast Cancer 
วิทยำกร : ผศ.พญ.เอื้อมแข สุขประเสริฐ 
Radiation  Therapy in Breast Cancer 
วิทยำกร : นพ.นฤดม  ศุภะกะลิน 
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5      วันพฤหัสบดีท่ี  9  ตุลาคม  2557 

 

เวลา / ห้อง ห้องบรรยาย  1 ห้องบรรยาย 2 ห้องบรรยาย 3 ห้องบรรยาย  4 
09.00 – 10.00  น. อนุมูลอิสระและสารต้านออกซิเดชันในการเกิด

และการป้องกันโรค และเสริมสุขภาพ 
วิทยำกร : รศ.ดร.จินตนำ สัตยำศัย 
                 รศ.ดร.วีรพล คู่คงวิริยพนัธุ ์
                 รศ.ดร.ยุพำ  คู่คงวริิยพนัธุ ์
                 รศ.พญ.อุไรวรรณ พำนิช  

Debate Section 
Exercise Beyond the Limit; Dare or Dump 
Pro : ผศ.พญ.เอื้อมแข สุขประเสริฐ 
         พญ.ปฏนิุช เย็นรมภ์   
Con : ผศ.พญ.เสมอเดือน คำมวัลย์ 
          นพ.ไพฑูรย์ เบญจพรเลิศ 

วัยทอง : ชายและหญิง  (Lecture) 
วิทยำกร : รศ.นพ.สุกรี สุนทรำภำ 
                รศ.นพ.โกวิท ค ำพิทักษ์ 
                รศ.พญ.วรลักษณ์  สมบูรณ์พร 

Common Problem in Urology 
วิทยำกร : ผศ.นพ.ขจิตร์ พำชีรัตน ์

10.00 – 10.30 น.      รับประทานอาหารว่าง / ชมโปสเตอร์งานวิจัย  บริเวณทางเดินหน้าเวชนิทัศน์  ชั้น 3  และชมบูธแสดงเวชภัณฑ์ 
  10.30-12.00 น.  

สุขศึกษา วิชาความสุข   
 
วิทยำกร คุณศุ บุญเลี้ยง 

Basic and Application of Mass 
Spectrophotometry in Clinical Microbiology 
วิทยำกร : คุณจตุพร  สุภำร ี
 Next Genertion Sequencing Testing in Clinical 
Laboratory 
วิทยำกร : รศ.ดร.วีระพงศ์ ลุลิตำนนท ์
 
 

 

ท้องแต่ไม่พร้อม  (Symposium) 
วิทยำกร : รศ.นพ.ยุทธพงศ์ วีระวัฒนตระกูล 
                 ดร.วรรณภำ  นำรำเวช 
                 นพ.เจน โสธรวิทย ์
พร้อมแต่ไม่ท้อง 
วิทยำกร : รศ.นพ.กนก สีจร 
                 พญ.หลิงหลิง  สำลัง 
                 พญ.เยำวภำ  จงเป็นสุขเลิศ 

Multimodality  Treatment in Brain  AVM 
 วิทยำกร : นพ.พิชเยนตร์ ดวงทองพล 
                  นพ.วรำนนท์ มัน่คง  
                  นพ.คมสันต ์ธ ำรงอนันตสกุล 
Head Injury Fast Track   
วิทยำกร :  ผศ.นพ.อ ำนำจ กิจควรด ี
Minimal Invasive Surgery of Spine  
วิทยำกร :  นพ.กฤษกร จริงจิตร  

 12.00-13.30 น. Luncheon Symposium ( 5 ) 
How to use Antiplatelet in Stokes Patients ? 
วิทยำกร:  ศ.ดร.วิจิตรำ ทัศนียกุล  
ผู้ด ำเนินกำรอภิปรำย : รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่ำ 
(บริษัทสนับสนุน Berlin)                     
 

มอบรำงวัลประกวดผลงำนวิจัย 
พิธีปิดกำรประชุม 

กล่ำวรำยงำน สรุปงำน 
กล่ำวปิดกำรประชุม 

 
 
 
 
 
 
 

ถ่ำยทอดวงจรปิดจำกห้อง 1 

 
 
 
 
 
                               - 

 
 
 
 
 
- 


