
ก ำหนดกำร 
กำรประชุมวิชำกำรประจ ำปีศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก ครั้งที่ ๑๑ ประจ ำปี ๒๕๖๖ เรื่อง “นวัตกรรมที่ก้ำวหน้ำ สู่กำรรักษำที่ก้ำวไกล” (Disruptive Innovation in Medicine) 

ระหว่ำงวันที่ ๒๙ - ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธำคำร มหำวิทยำลัยมหิดล (ฝ่ังลำนจอดรถ) กำรจัดประชมุรูปแบบ “Hybrid” 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  เน่ืองจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดโควิด-19 ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

วันพุธที่ ๒๙ มีนำคม ๒๕๖๖ (วันเปิดงำน) 

เวลำ ห้องประชุม ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธำคำร  
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.    ลงทะเบียน พร้อมรับเอกสาร 

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. 
(๓๐ นาที) 

พิธีเปิดกำรประชุม กล่าวรายงาน โดย รศ.นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก   
กล่าวต้อนรับ โดย ศ.นพ.อภชิาต อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล  
เปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ โดย ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๔๕ น. 
(๔๕ นาที) 

ปำฐกถำเกียรติยศ ศาสตราจารยค์ลินิกนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร ครั้งท่ี ๑๑  
โดย ศ.นพ.อภชิาต อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 

๐๙.๔๕ - ๑๐.๐๐ น. พักเบรก ๑๕ นาท ี

๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. 
(๓๐ นาที) 

การบรรยาย เรื่อง "ภาพรวมในการขับเคลื่อนองค์กร สู่นวัตกรรม" วทิยากร: รศ.ดร.นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 

๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. 
(๓๐ นาที) 

การบรรยาย เรื่อง "Digital Technology and AI application in Healthcare" วิทยากร: พญ.นิดา วงศ์ชัยสุวัฒน ์ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 

๑๑.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. 
(๓๐ นาที) 

การบรรยาย เรื่อง “3D Ultrasound” วิทยากร: พญ.พันธิตรา พิพัฒน์สวัสดิ์วุฒิ อายรุศาสตรโ์รคหัวใจ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 

๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. 
(๓๐ นาที) 

Panel Discussion: Innovation of National Health Record (อนาคต/ทิศทาง) and Data Management 
วิทยากร: นพ.เดโชวัต พรมดา คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล และ นพ.ชัยธวัช ช่ือลือชา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก   

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. Lunch Symposium (๑ ชั่วโมง) 

๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. 
(๔๕ นาที) 

การเสวนา เรื่อง “Robotic Assisted TKA : Is it time to be a new gold standard for TKA?” Smart Joint Center Team  
วิทยากร: นพ.นิมิตร ทองพลูสวัสดิ,์ นพ.ตะวัน อินทิยนราวุธ และ นพ.ชัยวัฒน์ อาชวกุลเทพ ศัลยศาสตร์ออร์โธปดิิกส์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก   
ร่วมด้วยการบรรยาย "Acute Pain Management in Robotic TKA" (๑๕ นาที) วิทยากร: นพ.วีรพงศ์ วงค์ษา วิสัญญีแพทย ์ศูนย์การแพทย์กาญจนาภเิษก 

๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. Afternoon Symposium (๓๐ นาที) 

๑๔.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. 
(๔๕ นาที) 

การบรรยายเรื่อง “การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพยาบาล” วิทยากร: ร.ท. นพ. ภาณุภัท นราศุภรัฐ เวชศาสตร์ครอบครัว และนายไพรวลัย์ กองโฮม พยาบาล 
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ร่วมด้วย Panel Discussion เรื่อง "TeleMed & Mobile Health" วทิยากร: อ.นพ.สิชน ลือฤทธิพงษ์ คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 

๑๕.๑๕ - ๑๖.๐๐ น. 
(๔๕ นาที) 

การบรรยาย เรื่อง “Laser Acupuncture in Traditional Chinese Medicine: Theory and Clinical Application” 
วิทยากร: ดร.นพ.สมภพ สูอ าพัน และ แพทยจ์ีน ลดาวรรณ โชติกลุวรพฤกษ์ แผนกเวชศาสตร์ครอบครัวและแพทย์บรูณาการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภเิษก 



 

ก ำหนดกำร 
กำรประชุมวิชำกำรประจ ำปีศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก ครั้งที่ ๑๑ ประจ ำปี ๒๕๖๖ เรื่อง “นวัตกรรมที่ก้ำวหน้ำ สู่กำรรักษำที่ก้ำวไกล” (Disruptive Innovation in Medicine) 

ระหว่ำงวันที่ ๒๙ - ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธำคำร มหำวิทยำลัยมหิดล (ฝั่งลำนจอดรถ) กำรจัดประชมุรูปแบบ “Hybrid” 
    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  เน่ืองจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดโควิด-19 ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนำคม ๒๕๖๖ (วันที่สอง) 

เวลำ ห้องประชุม ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธำคำร  

๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.    Morning Symposium (๓๐ นาที) 

๐๘.๓๐ - ๑๐.๑๕ น. 
(๑ ชม. ๔๕ นาที) 

Panel Discussion หัวข้อ “CA Colon with Liver Metastasis : Where we are and what next to come” ได้แก ่
๑.  Cororectal surgeon : Update treatment guideline and innovation to come  ๒.  Surgical aspect of liver metastasis 
๓.  Current role of interventional radiology in liver metastasis and what next   ๔.  Optimal chemotherapy and new treatment at present 
๕.  What MDT team can provide to onlogic patient  ๖. How to care patient during CMT session   

วิทยากร: นพ.วรเศรษฐ์ สายฝน , นพ.ร่มเย็น จติมุ่งงาน, นพ.ณัชพล เศรษฐเลาห์, และ นพ.พิพิธ ปิตุวงศ์ ร่วมด้วย Oncologic Nurse ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 
๑๐.๑๕ - ๑๐.๓๐ น. พักเบรก ๑๕ นาท ี

๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. 
(๑ ชม.) 

Panel Discussion เรื่อง “CA Breast : Neoadjuvant Treatment in Breast Cancer” ได้แก ่
๑ . How neoadjuvant improve breast surgery outcome  ๒. Data of neoadjuvant treatment and outcome 
๓. Imaging in post neoadjuvant treatment of breast cancern : what to focus and where to concern 

วิทยากร: นพ.วรเศรษฐ์ สายฝน, พญ.อชิรญา ปัญญาวัฒนานุกูล, พญ.พิรัฐิมา วชิรปราการสกุล ศูนยก์ารแพทย์กาญจนาภิเษก 
๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. 

(๓๐ นาที) 
การบรรยาย เรื่อง "Cancer Pain Management"  วิทยากร: พญ.พมิพ์สิริ ตั้งกิจโชติ วิสัญญีแพทย ์ศนูย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. Lunch Symposium (๑ ชั่วโมง) 

๑๓.๐๐ - ๑๓.๔๕ น. 
(๔๕ นาที) 

การบรรยาย เรื่อง “Genomic testing in oncologic field” วิทยากร: ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 

๑๓.๔๕ - ๑๔.๓๐ น. 
(๔๕ นาที) 

การบรรยาย เรื่อง "Update in Syphilis and Lab Diagnosis"  วิทยากร: รศ.ดร.รัตนา ลาวัง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. Afternoon Symposium (๓๐ นาที) 

๑๕.๐๐ - ๑๕.๔๕ น. 
(๔๕ นาที) 

การเสวนา เรื่อง “Oncology : Role of Pharmacologist and Medical Laboratory Technician / 
New Standards in Safe Handling Cytotoxic Agents : Pros and cons in Novel Automation VS Manual Preparation”  
วิทยากร: ผศ.ภญ. เจนนิษฐ์ มีนวฒันา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล และภก. อานนท์ ภัทรปวัฒน์วิทู ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 

๑๕.๔๕ - ๑๖.๐๕ น. 
(๒๐ นาที) 

การบรรยาย เรื่อง “Update in HPV Vaccine : Gardasil-9”  วิทยากร : พญ.สริิกุล ฐานพงษ ์ สูตนิรีเวช ศูนย์การแพทย์กาญจนาภเิษก 



 

ก ำหนดกำร 
กำรประชุมวิชำกำรประจ ำปีศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก ครั้งที่ ๑๑ ประจ ำปี ๒๕๖๖ เรื่อง “นวัตกรรมที่ก้ำวหน้ำ สู่กำรรักษำที่ก้ำวไกล” (Disruptive Innovation in Medicine) 

ระหว่ำงวันที่ ๒๙ - ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธำคำร มหำวิทยำลัยมหิดล (ฝั่งลำนจอดรถ) กำรจัดประชมุรูปแบบ “Hybrid” 
    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  เน่ืองจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดโควิด-19 ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๖ (วันปิดงำน) 

เวลำ ห้องประชุม ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธำคำร  

๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.    Morning Symposium (๓๐ นาที) 

๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. 
(๑ ชม. ๓๐ นาที) 

Oral Presentation (การน าเสนอผลงานวิจัย) 

๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. พักเบรก ๑๕ นาท ี

๑๐.๑๕ - ๑๑.๑๕ น. 
(๑ ชม.) 

การบรรยาย เรื่อง “Digital Dentistry” วิทยากร: ทพ.ดิษยุตม์ คล่อมบุญจิต โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสริินธร 

๑๑.๑๕ - ๑๒.๐๐ น. 
(๔๕ นาที) 

การบรรยาย เรื่อง  “The Future of Emergency Medical Service” Make Imagination to Reality 
วิทยากร: นพ.ชัยธวัช ช่ือลือชา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และทีมวิทยากรจากภายนอก 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. Lunch Symposium (๑ ชั่วโมง) 

๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. 
(๓๐ นาที) 

การบรรยาย เรื่อง “Cochlear Implant Surgery” การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม วิทยากร: นพ.วีรตุม์ ชโยภาสกุล แผนกโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 

๑๓.๓๐ - ๑๔.๑๕ น. 
(๔๕ นาที) 

การบรรยาย เรื่อง  “Sarcopenia”  วิทยากร: รศ.พญ.วิไล คุปต์นริตัิศัยกุล ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 

๑๔.๑๕ - ๑๔.๔๕ น. Afternoon Symposium (๓๐ นาที) 

๑๔.๔๕ - ๑๕.๑๕ น. 
(๓๐ นาที) 

การบรรยาย เรื่อง  “Update in Infectious Diseases” วิทยากร: นพ.ธีรเจต กวยบญุ อายุรศาสตร์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 

๑๕.๑๕ - ๑๖.๐๐ น. 
(๔๕ นาที) 

การเสวนา เรื่อง “Laser and Energy-Based Device Facial Rejuvenation Options in GJ” 
วิทยากร: พญ.รุจิกาญจน์ สลุัญชุปกร นพ.วุฒิเดช ฟักประไพ และ พญ.วรณุย์พันธ์ุ ลี้เจริญ อายรุศาสตร์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภเิษก 

๑๖.๐๐ - ๑๖.๐๕ น. 
(๕ นาที) 

กล่าวปิดการประชุม  


