ชำระคาฝากสงเปนรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 4/2522
ไปรษณียมหาว�ทยาลัยขอนแกน

ผูเขารวมจะไดรับหนวยการศึกษาตอเนื่อง CME, CNEU, CPE, CCPTE
ศิษยเกาแพทยขอนแกน แพทยโรงพยาบาลรวมผลิต
โรงพยาบาลสมทบ ลงทะเบียนฟร�
วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ หองประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเร�ยนรวม
ศิษยเการุน 1, 11, 21, 31, 41 เปนเจาภาพ (เวลา 18.00-22.00 น.)

ขอเชิญรวมงาน คืนสูเหยาศิษยเกาแพทยขอนแกน

ณ หองบรรยาย 1-4 อาคารเตร�ยมว�ทยาศาสตรคลินิก ชั้น 2
คณะแพทยศาสตร มหาว�ทยาลัยขอนแกน

วันที่ 8-10 สิงหาคม 2561

ประจำป 2561

การจัดประชุมว�ชาการ

ครั้งที่

ความปลอดภัยทางการแพทย ทำอยางไรใหปลอดภัยเหมือนการบิน
ว�ทยากร : กัปตันนายแพทยกรพรหม แสงอราม

องคปาฐก : ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตร�ชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ
วันศุกรที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30-12.00 น.

การผลิตแพทยเพ�่อการสนองตอ Healthcare Thailand 4.0

ฝายว�ชาการ คณะแพทยศาสตร มหาว�ทยาลัยขอนแกน
ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จ.ขอนแกน 40002
ที่ ศธ 0514.7.1.5.8/พ�เศษ

ปาฐกถา กว� ทังสุบุตร วันพ�ธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30-12.00 น.

การดูแลสุขภาพในยุค 4.0

in Thailand 4.0
Healthcare

Pre-congress

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561

Translational Medicine Towards Thailand 4.0
ผู้จัด สถาบันการแพทย์ปริวรรต (Institute of Translational Medicine)
(ผู้ประสานงาน รศ.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี โทรศัพท์ 081-8733327)

Endoscopic and Laparoscopic Simulator Workshop
ผู้จัด ภาควิชาศัลยศาสตร์
(ผู้ประสานงาน รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข และคณะ)

เรียนรู้และรู้จักโรคหนังแข็ง ครั้งที่ 5
ผู้จัด กลุ่มวิจัยโรคหนังแข็ง
(ผู้ประสานงาน รศ.พญ.ชิงชิง ฟูเจริญ และ นางสาวศศิธร ศรีโยธี โทรศัพท์ 043-363225)

Modified Radical Mastectomy and Thyroidectomy
ผู้จัด ภาควิชาศัลยศาสตร์
(ผู้ประสานงาน ผศ.นพ.องอาจ โสมอินทร์ และคณะ)

Treating, Caring and Living with Elderly Using Biopsychosocial Approach
ผู้จัด ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ และกลุ่มวิจัยสุขภาพสมองและจิตใจ
(ผู้ประสานงาน รศ.นพ.พงศธร พหลภาคย์ โทรศัพท์ 089-4221147)

Distal Pancreatectomy, Splenectomy and Low Anterior Resection
ผู้จัด ภาควิชาศัลยศาสตร์
(ผู้ประสานงาน อ.นพ.ธราธิป ศรีสุข และคณะ)

Practical Point in Hemodialysis Care
ผู้จัด ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาวิชาโรคไต
(ผู้ประสานงาน นางมลธิชา ศรีบุญ โทรศัพท์ 043-363746)

Peripheral Nerve Neurosurgery
ผู้จัด ภาควิชาศัลยศาสตร์
(ผู้ประสานงาน ผศ.นพ.อำ�นาจ กิจควรดี และคณะ)

การฟื้นฟูภาวะกลืนลำ�บากในชุมชน : การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู้จัด กลุ่มวิจัยภาวะกลืนลำ�บาก
(ผู้ประสานงาน พญ.ภัทรา วัฒนพันธุ์ โทรศัพท์ 043-364123-4, 084-6113045)

Common Flap Used in Extremity (Fibular flap, Medial Plantar Flap, Radial Forearm Flap)
ผู้จัด ภาควิชาศัลยศาสตร์
(ผู้ประสานงาน อ.นพ.เก่งกาจ วินัยโกศล และคณะ)

Ophthalmology 4.0
ผู้จัด ภาควิชาจักษุวิทยา
(ผู้ประสานงาน ศ.นพ.โอฬาร สุวรรณอภิชน โทรศัพท์ 043-363010-11)

Sternotomy Technique and IMA Harvesting, Mitral and Tricuspid Valve Repair
ผู้จัด ภาควิชาศัลยศาสตร์
(ผู้ประสานงาน อ.นพ.ชวลิต วงศ์พุทธะ และคณะ)

การจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 34 ประจำ�ปี 2561

Healthcare in Thailand 4.0 (การดูแลสุขภาพในยุค 4.0)

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561

เวลา/ห้อง
ห้องบรรยาย 1
ห้องบรรยาย 2
ห้องบรรยาย 3
ห้องบรรยาย 4
06.00 - 08.00 น. พิธีทำ�บุญตักบาตร อุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ ศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่นที่ล่วงลับไปแล้ว ณ ห้องสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 09.30 น. พิธีเปิดการประชุมและมอบรางวัล
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
รางวัลนักวิจัยดีเด่น
09.30 - 10.30 น. พิธีเปิดบูธแสดงเวชภัณฑ์ หน้าห้องบรรยาย 1 และรับประทานอาหารว่าง/ชมโปสเตอร์งานวิจัย บริเวณทางเดินหน้าเวชนิทัศน์ ชั้น3
10.30 - 12.00 น. ปาฐกถา กวี ทังสุบุตร
การผลิตแพทย์เพื่อการสนองต่อ Healthcare Thailand 4.0
ถ่ายทอดสดจากห้องบรรยาย 1
ถ่ายทอดสดจากห้องบรรยาย 1
องค์ปาฐก : ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
12.00 - 13.00 น. Luncheon Symposium 1
Luncheon Symposium 2
Multidrug Resistant Gram Negative Bacteria :
The Evidence Based Diuretic in Hypertension
Current Situation and Management
ถ่ายทอดสดจากห้องบรรยาย 1
วิทยากร : ศ.นพ.อภิชาต สุคนธสรรพ์
ถ่ายทอดสดจากห้องบรรยาย 3
วิทยากร : ศ.พญ.เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย : รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล
รศ.พญ.ศิริลักษณ์ อนันต์ณัฐศิริ
13.00 - 14.30 น. ตั้งวงเล่า ศิษย์เก่าหมอสีอิฐ
Laparoscopic Surgery in Urogynecology
Pediatric Solid Tumor in Srinagarind Hospital
Ophthalmology 4.0 Advanced Diagnostic Modalities for Infectious Keratitis
เวลา 13.00 - 14.00 น.
วิทยากร : ผศ.นพ.ธีระยุทธ เต็มธนะกิจไพศาล
วิทยากร : ผศ.พญ.พัชรี คำ�วิลัยศักดิ์
วิทยากร : ผศ.(พิเศษ) พญ.อรพิน อนุตรพงษ์พันธ์
วิทยากร : พญ.คัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์ นพ.มานะชัย อิงสุรารักษ์
Arthroscopic Assisted AC Joint Reconstruction
อ.พญ.ปิยธิดา วงศ์มาศ
Preventing Blindness with Ophthalmology 4.0 - The ROP Network Initiative
นพ.ชัยวุฒิ จันดีกระยอม
นพ.พนัส โสภณพงษ์
- Finite Element Analysis Study
อ.พญ.สิโนบล ชูศิลป์
วิทยากร : ผศ.ดร.พญ.พรรณทิพา ว่องไว
ศ.นพ.ทินกร วงศ์ปการันย์
นพ.สรร สุนทรธนากุล
วิทยากร : อ.นพ.ปัญญวัฒน์ อภิวัฒนกุล
		
อ.พญ.รัติติยาภรณ์ พันธ์เหนือ
รศ.นพ.สมเกียรติ อัศวภูรีกรณ์
เวลา 14.00 - 15.00 น.
การผ่าตัดส่องกล้องในเด็ก
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย : รศ.นพ.สุชาติ อารีมิตร
Use of Mobile Application in Ophthalmology
วิทยากร : นพ.กมล แซ่ปึง
พญ.ศรีสุดา ทรงธรรมวัฒน์
วิทยากร : อ.พญ.พัชรีภรณ์ ตันมิ่ง
		
อ.พญ.กนกรัตน์ ไทยวัชรามาศ
วิทยากร : อาจารย์ พญ.วรัชญา พันธุ์พฤกษ์
นพ.ธนุตม์ ก้วยเจริญพานิชก์ รศ.พญ.พนารัตน์ รัตนสุวรรณ NOTE in ENT: ผ่าตัดไร้รอย
เมื่อความงามไม่เคยหยุดในยุค 4.0
Mobile Health in Visual Evaluation
ผศ.นพ.พรหมพิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง
วิทยากร : ผศ.นพ.พรเทพ เกษมศิริ
วิทยากร : ผศ.นพ.พลากร สุรกุลประภา
วิทยากร : ผศ.นพ.ธรรศ สงวนศักดิ์
ผู้ดำ�เนินรายการ : นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน
อ.พญ.นิชธิมา ฉายะโอภาส
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย : อ.นพ.เก่งกาจ วินัยโกศล
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย : อ.พญ.วิภาดา เหล่าวิโรจนกุล
(เสริฟอาหารว่างในห้องบรรยาย 1)
14.30 - 15.00 น.
รับประทานอาหารว่าง / ชมโปสเตอร์งานวิจัย บริเวณทางเดินหน้าเวชนิทัศน์ ชั้น 3 และชมบูธแสดงเวชภัณฑ์
15.00 - 16.30 น. พิษวิทยาคลินิกโรคเฉพาะคนพิเศษจัดการอย่างไร
ผ่าส่องกล้องหมอนรองกระดูกสันหลัง :
Srinagarind Smart Nursing System 4.0
ออเจ้าปวดอันใดเล่า...ให้เราช่วยเถิดหนา
วิทยากร : รศ.พญ.สุดา วรรณประสาท
Full Endoscopic Discectomy
เครื่องมือคัดกรองผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
วิทยากร : อ.นพ.ปัตย์ ปั้นเหน่งเพชร
อ.นพ.ฐปนวงศ์ มิตรสูงเนิน
วิทยากร : อ.นพ.อนุชิต พันธุ์คงทรัพย์
วิทยากร : ดร.เอื้อนจิต พานทองวิริยะกุล
อ.พญ.ฟ้างาม เจริญผล
Update in Metabolic Surgery
ระบบการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งท่อ ทางเดินนํ้าดีในภาวะวิกฤต วิทยากรและผู้ดำ�เนินการอภิปราย : รศ.พญ.พนารัตน์ รัตนสุวรรณ
วิทยากร : อ.นพ.สุริยะ พันธ์ชัย
วิทยากร : นางอมรรัตน์ ทองสวัสดิ์
อ.นพ.จักรพันธ์ วิทยาไพโรจน์
A Nurse Consultation Team for Pediatric
บทบาทพยาบาลห้องผ่าตัดในการบริหารจัดการ
Intravenous Insertion
เครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้อง
วิทยากร : นางสาวนวลจันทร์ เทพศิริ
วิทยากร : นางปภาดา แสนสง
นางสาวเกษร สิทธิศาสตร์
18.00 - 22.00 น. งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่นและต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ศิษย์เก่ารุ่น (1, 11, 21, 31, 41 เป็นเจ้าภาพ) และต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561

เวลา/ห้อง
ห้องบรรยาย 1
08.30 - 10.00 น. Integrated Renal Care in Thailand 4.0
วิทยากร : รศ.นพ.ชลธิป พงศ์สกุล
รศ.ดร.บัณฑิต ถิ่นคำ�รพ
อ.ดร.ชวิศ ศรีจันทร์
รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย : รศ.พญ.ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย
10.00 - 10.30 น.
10.30 - 12.00 น. Safe Sedation Concept : หลับสบาย ปลอดภัย
ทั้งผู้ให้ และผู้รับ
วิทยากร : ผศ.นพ.ศุภฤทธิ์ ศิลารัตน์
อ.นพ.นรินทร์ พลายละหาร
12.00 - 13.00 น.

13.00 - 14.30 น.

14.30 - 15.00 น.
15.00 - 16.30 น.

ห้องบรรยาย 2

ห้องบรรยาย 3

ประกวดผลงานวิจัย 1

ห้องบรรยาย 4

Update Management in Chronic Venous Disease
วิทยากร : ศ.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม
ผศ.นพ.เติมพงศ์ เรียนแพง
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย : อ.พญ.สุภัชชา ประเสริฐเจริญสุข

ประกวด
ผลงานวิจัย 2

รับประทานอาหารว่าง / ชมการตัดสินผลงานโปสเตอร์งานวิจัย บริเวณทางเดินหน้าเวชนิทัศน์ ชั้น 3 และชมบูธแสดงเวชภัณฑ์
แอพพลิเคชั่นใสๆ ผู้ช่วยคนใหม่ในการดูแลลูก KhunLook : ติดตาม
Normal Pressure Hydrocephalus : Emergent Threatened for Elderly
พัฒนาการทุกช่วงวัย ครบจบในแอพเดียว
วิทยากร : รศ.พญ.ปณิตา ลิมปะวัฒนะ
ประกวด
วิทยากร : ผศ.พญ.รสวันต์ อารีมิตร
รศ.นพ.พงศธร พหลภาคย์
ผลงานวิจัย 3
สารพันปัญหาลำ�ไส้ไว้ใจ Gidi APP
อ.นพ.นนทพล ปิยวัฒนเมธา
วิทยากร : อ.พญ.บุศรา เจริญวัฒน์
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย : อ.นพ.อนุชิต พันธุ์คงทรัพย์
Luncheon Symposium 3
Luncheon Symposium 4
Target Therapies in Psoriasis and Psoriatic Arthritis
Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs for Athletes : An Update
ถ่ายทอดสดจาก
วิทยากร : รศ.นพ.เจริญ ชุณหกาญจน์
ถ่ายทอดสดจากห้องบรรยาย 1
วิทยากร : อ.นพ.ปัญญวัฒน์ อภิวัฒนกุล
ห้องบรรยาย 3
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย : ศ.พญ.รัตนวดี ณ นคร
Clinical Approaches in Management of Atherosclerosis Patient ; From Evidence Base Guidelines to Clinical Practices
วิทยากร : ผศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส
A New Era for Asthma Control
ออเจ้ารู้หรือไม่ การใช้ฮอร์โมนในผู้หญิงวัยทอง และวัยท้องทำ�ให้เกิด Men’s Health in Thailand 4.0
วิทยากร : นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล
มะเร็ง หรือป้องกันมะเร็งได้หรือไม่”
วิทยากร : อ.นพ.อุกฤษฏ ร่มไทรทอง
นายจักรสันต์ เลยหยุด
วิทยากร : ผศ.พญ.ศรีนารี แก้วฤดี
อ.นพ.ปกรณ์ เกียรติโศภิษฐ์
ประกวด
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย : รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์
รศ.พญ.วรลักษณ์ สมบูรณ์พร
อ.นพ.ศุภณัฏฐ์ ลุมพิกานนท์
ผลงานวิจัย 4
อ.พญ.ภาณิชา วัฒนากมลชัย
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย : อ.นพ.วิเชียร ศิริธนะพล
วิทยากรและผู้ดำ�เนินการอภิปราย : รศ.นพ.ยุทธพงศ์ วีระวัฒนตระกูล
รับประทานอาหารว่าง / ชมการตัดสินผลงานโปสเตอร์งานวิจัย บริเวณทางเดินหน้าเวชนิทัศน์ ชั้น 3 และชมบูธแสดงเวชภัณฑ์
Metabolic Syndrome: a Common but Complicated การผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวชวิทยา ยุค Thailand 4.0
Good Practices in Management of Person with Cleft for Standard HA
Condition
วิทยากร : ผศ.นพ.ธีระยุทธ เต็มธนะกิจไพศาล
วิทยากร : ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น
วิทยากร : อ.นพ.ดนณ แก้วเกษ
อ.พญ.อมรรัตน์ เต็มธนะกิจไพศาล
ศ.ดร.เบญจมาศ พระธานี
ประกวด
อ.นพ.สุรณัฐ เจริญศรี
อ.พญ.หลิงหลิง สาลัง
ผศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก
ผลงานวิจัย 5
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย : ผศ.ดร.นพ.วีระเดช พิศประเสริฐ
วิทยากรและผู้ดำ�เนินการอภิปราย : รศ.พญ.ประนอม บุพศิริ
นางสุธีรา ประดับวงษ์
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย : อ.นพ.เก่งกาจ วินัยโกศล
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เวลา / ห้อง
ห้องบรรยาย 1
08.30 - 10.00 น. Neurology 5.0
วิทยากร : อ.พญ.กรรณิการ์ คงบุญเกียรติ
อ.นพ.นรงฤทธิ์ เกษมทรัพย์
วิทยากรและผู้ดำ�เนินการอภิปราย : รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

ห้องบรรยาย 2
สุขภาพจิตในยุค Thailand 4.0
วิทยากร : รศ.นพ.สุรพล วีระศิริ
รศ.พญ.นิรมล พัจนสุนทร

10.00 - 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง / ชมโปสเตอร์งานวิจัย บริเวณทางเดินหน้าเวชนิทัศน์ ชั้น 3 และชมบูธแสดงเวชภัณฑ์
10.30 - 12.00 น. ความปลอดภัยทางการแพทย์
Hemovigilance in Blood Transfusion Chain วิทยากร : ผศ.พญ.จินตนา พัวไพโรจน์
ทำ�อย่างไรให้ปลอดภัยเหมือนการบิน
กว่าจะเป็นโลหิตบริจาคที่ปลอดภัย ก่อนให้ผู้ป่วย วิทยากร : นางสาวสุภาวดี ศรีชัย
วิทยากร : กัปตันนายแพทย์กรพรหม แสงอร่าม
CQI งานจัดหาโลหิต วิทยากร : นางพูนทรัพย์ ศรีพารา
คุณภาพของเกล็ดโลหิตชนิดไม่มีเม็ดเลือดขาวปนเปื้อนที่เตรียมในคลังเลือดกลาง
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยากร : นางนวลจันทร์ มุงคุณคำ�ชาว
ประสิทธิภาพการใช้เลือดในผู้ป่วยรพ.ศรีนครินทร์ วิทยากร : นางฉลาวรรณ บุตรโยจันโท
คุณภาพของไครโอพรีซิพิเตทแบบพร้อมใช้งาน วิทยากร : นางทิพาพร จรูญศิริมณีกุล
การกระจายตัวของหมู่โลหิตเอบีโอและอาร์เอชแอนติเจนในผู้บริจาคโลหิตคลังเลือดกลาง
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยากร : นางทองมุข อนุพันธ์
HLA กับการปลูกถ่าย วิทยากร : นางสาวณยุภาภรณ์ สุดวิลัย
12.00 - 13.00 น. Luncheon Symposium 5
Simplifying Management of T2DM and Complications.
วิทยากร : นพ.สุรณัฐ เจริญศรี
ถ่ายทอดสดจากห้องบรรยาย 1
นพ.กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย : ศ.นพ.ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล
13.00 - 15.00 น. พิธีมอบรางวัลประกวดผลงานวิจัย
พิธีปิด

ห้องบรรยาย 3
Update in Cardiothoracic Surgery
วิทยากร : อ.นพ.ชวลิต วงศ์พุทธะ
อ.นพ.ฐิติ จันทร์เมฆา
อ.นพ.ชลัช มิตรประชาปราณี
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย : รศ.นพ.สมภพ พระธานี

ห้องบรรยาย 4
Patient Experience and Risk Management
วิทยากร : นางสาวทวนทอง พัณธะโร
นางสาวสุธีรา ตั้งตระกูล
นางสาวลัดดา อินทร์พรหมมา
นางวนิดา พิมทา
นางรื่นฤดี แก่นนาค
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย : นางสาวธารินี เพชรรัตน์

The Future of Orthopedics in Healthcare 4.0 Era
วิทยากร : นพ.ปัญญวัฒน์ อภิวัฒนกุล
พญ.นัธทมน วงศ์บา
วิทยากรและผู้ดำ�การอภิปราย : นพ.ฤทธิ์ อภิญญาณกุล

Advocacy-Inquiry Feedback
สอนได้ดีตั้งแต่ลูกศิษย์ถึงลูกหลาน
วิทยากร : ผศ.พญ.รสวันต์ อารีมิตร
อ.นพ.อธิพงศ์ พัฒนเศรษฐพงษ์

Luncheon Symposium 6
Guidelines for Diagnosis, Treatment and Prevention
of Hand Eczema.
วิทยากร : ศ.พญ.วรัญญา บุญชัย
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย : ผศ.พญ.สุธีรพร เชาว์วัฒนาพานิช
-
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