
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

08.30-09.00 น. Registration/Opening คณบดี คณะแพทยศาสตร์

09.00-10.00 น. Tada Memorial Lecture: Contemporary

   management of severe heart failure

   นพ.วรวุฒิ จินตภากร

10.30-11.30 น. Current management in ARDS: from experts

   to bedside 

   • Ventilator Management   พญ.อัสมา นวสกุลพงศ์  

   • Non-ventilator Management  นพ.รังสรรค์ ภูรยานนทชัย

11.30-12.30 น. Luncheon Symposium

13.30-14.30 น. Current management of life-threatening drug

   reaction 

   • Systemic life-threatening drug reaction     

    พญ.พรทิพย์ อินทรพิบูลย์

   • Mucocutaneous life threatening drug reaction   

    พญ.สิริพรรณ สังข์มาลา

14.30-15.30 น. Stroke fast track: What is my choice?

   • I prefer thrombolysis

    นพ.พรชัย สถิรปัญญา 

   • I prefer mechanical thrombectomy     

    พญ.รุจิมาส คุ้มทอง

16.00-16.30 น. Tricks in ABG interpretation พญ.นวพร อัษณางค์กรชัย

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

08.30-09.00 น. Squeeze Me!!! (Cardio, Chest, Neuro, Crit care, Endo)

   นพ.ศรัณยู สุวรรณอักษร  นพ.กรีฑา ธรรมค�าภีร์

   นพ.พรชัย สถิรปัญญา   นพ.บดินทร์ ขวัญนิมิตร

   พญ.รัตนา ลีลาวัฒนา 

09.00-10.00 น. Life is in fast lane in Cardiology 

   • Acute management of ACS  นพ.ธนพล นิลโมจน์

   • Acute management of malignant arrhythmias    

    พญ.ตรีชฎา วิสารทพงศ์

10.30-11.30 น. White blood cell: too much is bad, but lysis   

   is worse!!! 

   • Acute management of hyperleukocytosis    

    นพ.พิรุฬห์ แซ่ลือ

   • Tumor lysis syndrome: What I would do when

    cell lysis? พญ.อุษณีย์ บุญศรีรัตน์

11.30-12.30 น. Luncheon Symposium

13.30-14.30 น. Oncologic emergency: all about compression

   • SVC obstruction: how to release obstruction     

    นพ.ศิวัช ศักดิ์เดชยนต์

   • Spinal cord compression: what internist think   

    นพ.พัฒน์ ก่อรัตนคุณ

14.30-15.30 น. Contemporary care of  acute severe pancreatitis 

   • General management: from GI man to internists

    นพ.ภานุ เวชวิทยาขลัง 

   • Feeding make it better  นพ.กิตติธัช แต้มแก้ว

16.00-16.30 น. Tricks in CXR interpretation     

   นพ.ศิวศักดิ์ จุทอง  นพ.กรีฑา ธรรมค�าภีร์

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

08.30-09.00 น. Squeeze Me!!! (Nephro, GI, ID, others)   

   นพ.พงศ์ศักดิ์ ด่านเดชา  นพ.ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ 

   นพ.พิสุทธิ์ ศิริไพฑูรย์  พญ.บุญจริง ศิริไพฑูรย์   

   พญ.ภัทรพิมพ์ สรรพวีรวงศ์

09.00-10.00 น. When the glands are on fire

   • Thyroid storm: a perfect storm  พญ.อรณิชา สุนทรโลหะนะกูล

   • Pitfalls of DKA management นพ.สุภมัย สุนทรพันธ์

10.30-11.30 น. Current septic shock management: my choices

   • Antibiotics and source control  นพ.ณรงค์เดช โฆษิตพันธวงศ์

   • Fluid management   นพ.บดินทร์ ขวัญนิมิตร

11.30-12.30 น. Luncheon Symposium

13.30-14.30 น. Acute care for septic arthritis 

   • I preferred antibiotics   พญ.ดวงกมล เอี่ยวเรืองสุรัติ

   • When the medication failed  นพ.วราห์ ยืนยงวิวัฒน์  

14.30-15.30 น. Pragmatic managements in ACLS

   • What should be done during ACLS

    นพ.สิริชัย ชีวธนากรณ์กุล

   • After ROSC

    นพ.วีรพงศ์ วัฒนาวนิช

16.00-16.30 น. Tricks in ECG interpretation

   พญ.ตรีชฏา วิสารทพงศ์ 

ภายใน 31 ธ.ค.61  จ�านวน 2,000 บาท

หลัง 31 ธ.ค. 61    จ�านวน 2,500 บาท

ลิงค์ลงทะเบียน https://goo.gl/QTcVLA

ติดต่อสอบถาม : งานเวชนิทัศน์และการจัดประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

โทรศัพท์  074-451147 E-mail: hotmedpsu2018@gmail.com

ค่าลงทะเบียน (CME อยู่ระหว่างด�าเนินการ)


