
Hot topic Basic ภาควิชา ภาควิชา Research

หองราชปนัดดาสิรินธร (400 seats)  หอง 3A01 (200 seats)  หอง 201 (80 seats)  หอง 202 (80 seats) หอง 204 (80 seats)

08.30-12.00 น.

12.00-13.00 น.

13.00-14.30 น.

Strategic Business Model for Healthy Aging 

(ทีมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการดูแลผูสูงอายุ)
ศ. คลินิก. นพ.วิศิษฎ วามวาณิชย (S)

น.ส.แรมรุง วรวัธ (อธิบดีกรมกิจการผูสูงอาย)ุ (S)

นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน (ประธานคณะกรรมการบริษัท True) 

(S)

รศ. พญ.อรุโณทัย ศิริอัศวกุล (M)

Older people, but not that old: a new 

approach of WHO สูงวัยแตไมสูงอายุ แนวคิด

ใหมขององคการอนามัยโลก 

(ภ.เวชศาสตรปองกันและสังคม)
ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย (S)

ศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล (S/M)

Intermediate Care Model เชิงนโยบาย

(ภ.เวชศาสตรฟนฟู)
พญ.วิชนี ธงทอง (S)

พญ.เดือนฉาย โพธิ์งาม (S)

ผศ.นพ.วิษณุ กัมทรทิพย (S/M)

The new ways of using old things

(ภ.เวชศาสตรการธนาคารเลือด)
อ.ดร.พญ.เจนจิรา กิตติวรภัทร

14.30-15.00 น. Break Break Break Break

15.00-16.00 น.

Rational Laboratory Use

(ภ.พยาธิวิทยาคลินิก)
นพ.ปยะ ศิริลักษณ (S)

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย

นพ.เดชดนัย วรรณพงษ (S)

ผูชวยรองผูอํานวยการฝายการแพทยดานเทคนิคการแพทย 

พลอากาศโท นพ.อนุตตร จิตตินันทน (S)

รศ.ดร.พญ.นิศารัตน โอภาสเกียรติกุล (S)

รศ.นพ.ชัยเจริญ ตันธเนศ (S)

รศ.พญ.พนัสยา เธียรธาดากุล (S/M)

ICL 1: Approach to chest pain

(ภ.เวชศาสตรฉุกเฉิน)
ผศ.พญ.อุษาพรรณ สุรเบญจวงศ (S)

ผศ.นพ.นราธิป ชุณหะมณีวัฒน (S)

พญ.เนติพร ภิระวรรธนาสุทธิ์ (M)

Data-driven transitional care: bridging the 

gap between hospital and home

(ภ.อายุรศาสตร)
ผศ.พญ.ชลธิชา เอื้อสมหวัง (S)

รศ.ดร.พญ.พจมาน พิศาลประภา (S/M)

Harms of Kratom and Cannabis: What 

should we expect?

(ภ.เวชศาสตรปองกันและสังคม)
ศ.พญ.จุฬธิดา โฉมฉาย (S)

อ.พญ.ภัทรพร เมฆาวุฒิกุล (S)

พญ.จริยา ภูดิศชิ้นภัทร (S)

รศ.นพ.สัมมน โฉมฉาย (S/M)

พิธีรับเสด็จและเปดงานประชุม SICMPH

(หองประชุมสิรินธร ตึกเฉลิมพระเกียรติ)

Registration

จันทร 19 มิย.

ตารางการประชมุ SICMPH 2023
*Subject to Change

update 27/3/2023



Hot topic Basic ภาควิชา ภาควิชา Research

หองราชปนัดดาสิรินธร (400 seats)  หอง 3A01 (200 seats)  หอง 201 (80 seats)  หอง 202 (80 seats) หอง 204 (80 seats)

08.30-10.00 น.

Medical robotics: How far we’ve come 

(อ.รัฐพล)
รศ.ดร.จักรกฤษณ ศุทธากรณ (S)

รศ.นาวาโท นพ.สรยุทธ ชํานาญเวช (S)

Ph.D.Branesh Madhavan Pillai (S)

รศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง (S/M)

Manuscript writing: เขียนอยางไร ใหปง 

(งานวิจัย)
ศ.นพ.รุงโรจน กฤตยพงษ (S)

ผศ.ดร.เมธิจิต วัฒนพานิช (S)

รศ.พญ.ชนิตรา ธุวจิตต (S)

Myths and Truths of parasitic infection in 

clinical practice and on social media

(ภ.ปรสิตวิทยา)
ผศ.พญ.ดร.พัชรพร เตชะสินธุธนา สาระสมบัติ (S)

ผศ.พญ.เกษม กุลแกว (S)

รศ.พญ.จรัสศรี ฬียาพรรณ (S)

รศ.พญ.ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน (S)

อ.ดร.นพ.ดิชพงศ กาญจนวาสี (M)

Center of Expertise for Complete 

Endometriosis Management (ENG)

(ภ.สูติ-นรีเวช)
ผศ.พญ.พัทยา เฮงรัศมี (S)

ผศ.นพ.พิสุทธิ์  ศรีชัยกุล (S)

รศ.นพ.อัมพัน เฉลิมโชคเจริญกิจ (S)

10.00-10.30 น. Break Break Break Break

10.30-11.30 น.

How to put type 2 diabetes in remission 

(ภ.เวชศาสตรปองกันและสังคม)
ผศ.พญ.ดร.มยุรี หอมสนิท (S)

อ.ดร.พญ.ถิรจิต บุญแสน (S)

Pitfall from IRB Submission 

(งานวิจัย)
รศ.พญ.สมฤดี  ฉัตรสิริเจริญกุล (S)

ศ.พญ.นาราพร  ประยูรวิวัฒน (S)

Innovative assessment and management 

of  autism spectrum disorder VR

(ภ.กุมารเวชศาสตร)
ผศ.พญ.อัจฉรา เสถียรกิจการชัย (S)

ผศ.พญ.นภัทร สิทธาโนมัย (S)

พญ.อมรรัตน เพ็ญภัทรกุล (S)

Delivering miracles to babies inside the 

womb (ENG) 

(ภ.สูติ-นรีเวช)
Professor Jan Deprest (S)

รศ.นพ.ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา (S)

รศ.พญ.นิศารัตน ยมาภัย (พิทักษวัชระ) (M)

รศ.พญ.กติกา นวพันธุ (M)

11.30-12.15 น. Lunch symposium Berlin Novartis Pfizer

12.15-12.45 น. Break Break Break Break

12.45-13.30 น. Lunch symposium Lunch symposium Lunch symposium Lunch symposium

13.30-14.30 น.

Novel approaches to obesity treatment: 

Pharmacotherapy and bariatric procedure 

(ภ.อายุรศาสตร)
รศ.พญ.นนทลี เผาสวัสดิ์ (S)

ผศ.พญ.พิณพิไล จูฑะสมภากร (S)

ผศ.นพ.วรบุตร ทวีรุจจนะ (S)

ผศ.นพ.พรพจน เปรมโยธิน (S/M)

ICL 2: Practical points in OB-GYN: 

Contraception

(ภ.สูติ-นรีเวช)
อ.พญ.ณิชมน ภาคยภิญโญ (S)

รศ.พญ.นลินี พาณิชยวัฏ (S/M)

Non-invasive mechanical ventilation in 

pediatric practice

(ภ.กุมารเวชศาสตร)
ผศ.นพ.กวีวรรณ ลิ้มประยูร (S)

อ.นพ.ปราการ ตอวิเชียร (S)

อ.พญ.วลัยพร บวรกิติวงศ (S)

Innovative approaches to prevent STIs 

and HIV infection in young people after 

COVID-19 pandemic 

(ภ.กุมารเวชศาสตร)
อ.พญ.กัณฑริดา ศรีพานิชกุลชัย (S)

พญ.ชีวนันท เลิศพิริยสุวัฒน (S)

ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลยกิจ (S)

14.30-15.00 น. Break Break Break Break

15.00-16.00 น.

ERA and PRP: New era for infertility 

treatment 

(ภ.สูติ-นรีเวช)
ผศ.นพ.จปรัฐ ปรีชาพานิช (S)

รศ.นพ.อิสรินทร ธนบุณยวัฒน (S)

รศ.นพ.พิทักษ เลาะหเกริกเกียรติ (M)

ICL 3: Appropriate use of antimicrobial 

agents in pediatric clinical practice: case 

based approach

(ภ.กุมารเวชศาสตร)
รศ.พญ.วนัทปรียา พงษสามารถ (S)

อ.พญ.สุพัตรา รุงไมตรี (S)

Transgender (LGBTQ) in dermatology

(ภ.ตจวิทยา)
ผศ.พญ.ปณิชา จันทราพานิชกุล (S)

อ.นพ.ศิริชัย กําเนิดนักตะ (S)

อ.พญ.ภัทริยา จรรยาชัยเลิศ (S)

อ.พญ.กัณฑริดา ศรีพานิชกุลชัย (S)

รศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง (S)

ผศ.นพ.สรุจ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (S)

ผศ.พญ.กัณหชลิต ถนอมกิตติ (M)

Long Covid: (COVID-19 and olfactory 

dysfunction)

(ภ.โสต นาสิก ลาริงซวิทยา)
อ.นพ.ไตรภูมิ สุวรรณเวช (S)

พญ.กวิตา อธิภาส (S)

นางบรรณพัชร ปนแกว (S) 

รศ.นพ.ปารยะ อาศนะเสน (M)

อังคาร 20 มิย.

ตารางการประชมุ SICMPH 2023
*Subject to Change

update 27/3/2023



Hot topic Basic ภาควิชา ภาควิชา Research

หองราชปนัดดาสิรินธร (400 seats)  หอง 3A01 (200 seats)  หอง 201 (80 seats)  หอง 202 (80 seats) หอง 204 (80 seats)

08.30-10.00 น.

Cellular immunotherapy

(อ.เพทาย)
ศ.พญ.ละอองศรี อัชชนียะสกุล (S)

รศ.ดร.นพ.นรวรรธน พวงวรินทร (S)

ผศ.ดร.มุทิตา จุลกิ่ง (S)

ดร.จตุพร สุจจิตรจูล (S)

อ. ดร.นที เจียรวิริยะไพศาล (S)

How to perform effective communication

 & constructive feedback? (workshop)
กัปตันมนตชัย โรจนรัตนชัย (S)

กัปตันสิทธิเดช เหมืองสิน (S)

กัปตันสินนภ เทพรักษา (S)

รศ.พญ.กษณา รักษมณี (S)

รศ.ดร.พญ.ธัชวรรณ จิระติวานนท (S)

Thai traditional medicine’s body elements

 identification using face recognition  

(สถานการแพทยแผนไทย)
นางสาวณัฐณิชา ณ บางชาง (S)

ดร.แมนมาศ วรรณภูมิ (S)

นายอธิปพัฒน ตันติวงศคุณากร (M)

Joint Collaboration (ENG) ฝายการพยาบาล

10.00-10.30 น. Break Break Break Break Break

10.30-11.30 น.

BIg Data Utilization
รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล (S)

นายประเทือง เผาดิษฐ (S)

ผศ.ดร.ประพัฒน สุริยผล (S)

How to perform effective communication

 & constructive feedback? (workshop)
กัปตันมนตชัย โรจนรัตนชัย (S)

กัปตันสิทธิเดช เหมืองสิน (S)

กัปตันสินนภ เทพรักษา (S)

รศ.พญ.กษณา รักษมณี (S)

รศ.ดร.พญ.ธัชวรรณ จิระติวานนท (S)

Precision medicine for Thai traditional 

medicine using AI technology 

(สถานการแพทยแผนไทย)
รศ.ดร.นพ.ประวิทย อัครเสรีนนท (S)

นายอธิปพัฒน ตันติวงศคุณากร (M)

Joint Collaboration (ENG) ฝายการพยาบาล

11.30-12.15 น. Lunch symposium Abbott MSD Lunch symposium Lunch symposium

12.15-12.45 น. Break Break Break Break Break

12.45-13.30 น. Lunch symposium Lunch symposium Lunch symposium Lunch symposium Lunch symposium

13.30-14.30 น.
Precision medicine การแพทยแหงอนาคต

(อ.มานพ )

ICL 4: Practical Point in DM

(ภ.อายุรศาสตร)
รศ.พญ.อภิรดี ศรีวิจิตรกมล (S)

อ.พญ.สิริสวัสดิ์ คุณานนท (M)

Paradigm Shift in Renal Cancer Treatment 

(สถานวิทยามะเร็ง)
รศ.นพ.วรมินทร  เหรียญสุวรรณ

รศ.พญ.กฤติยา  กอไพศาล

Frontier technologies in Precision 

Oncology  (ภ.เภสัชวิทยา)
น.ส.ชเนตตี แจมยวง (S)

น.ส.สุภาวรรณ จํานงคทรง (S)

ภกญ.กชรัตน ชีวพฤกษ (S)

ดร.รมเกษ สาขามุละ (S)

ดร.มณฑิรา สันติภาพลือชา (S)

น.ส.สุนิสา ประสพพร (S)

ผศ.ดร.สมพลนาท สัมปตตะวนิช (M)

ฝายการพยาบาล

14.30-15.00 น. Break Break Break Break Break

15.00-16.00 น.

Update and Innovation in OSA 

management 

(ภ.โสต นาสิก ลาริงซวิทยา)
(ภ.โสต นาสิก ลาริงซวิทยา)

อ.พญ.นวรัตน เกษมสุข (S)

ผศ.พญ.พวงแกว ธิติสกุลชัย (S)

รศ.นพ.วิชญ บรรณหิรัญ (S/M)

ICL 5: Dermatology Quiz

(ภ.ตจวิทยา)
รศ.พญ.รัตนาวลัย นิติยารมย (S)

อ.พญ.ภัทริยา จรรยาชัยเลิศ (S)

ผศ.พญ.ศิลดา กนกรังษี (S)

รศ.พญ.จรัสศรี ฬียาพรรณ (S/M)

GI Cancer Screening : What's new 

(สถานวิทยามะเร็ง)
รศ.ดร.นพ.อัษฎา  เมธเศรษฐ (S)

ศ.นพ.มานพ  พิทักษภากร (S)

ผศ.พญ.อวยพร เคาสมบัติวัฒนา (S)

Advanced technological investigations and

 treatment in prostate cancer

(ภ.รังสีวิทยา)
รศ.พญ.เบญจาภา เขียวหวาน (S)

ดร.ชูอิจิ ชิระโทริ (S)

รศ.นพ.พิทยา ดานกุลชัย (S)

ผศ.พญ.วรปารี สุวรรณฤกษ (S)

ผศ.นพ.ศิรส จิตประไพ (S)

นพ.ปองวุฒิ ดานชัยวิจิตร (S)

ฝายการพยาบาล

พุธ 21 มิย.

ตารางการประชมุ SICMPH 2023
*Subject to Change

update 27/3/2023



Hot topic Basic ภาควิชา ภาควิชา Research

หองราชปนัดดาสิรินธร (400 seats)  หอง 3A01 (200 seats)  หอง 201 (80 seats)  หอง 202 (80 seats) หอง 204 (80 seats)

08.30-10.00 น.

Toward fragility fracture prevention: from

 national policy to clinical practice 

(ภ.ศัลยศาสตรออรโธปดิกสฯ)
รศ.พญ.วิไล  คุปตนิรัติศัยกุล (S)

นพ.ณัฐพงศ วงศวิวัฒน (รองอธิบดีกรมการแพทย) (S)

อ.นพ.เอกเกษม  วาณิชเจริญกุล (S)

ศ.นพ.อาศิส  อุนนะนันทน (M)

Siriraj digital health hub : build & grow 

together

(อ.เชิดชัย)

AI in mental health

(ภ.จิตเวชศาสตร)
น.ส.พณิดา โยมะบุตร (S)

Integration of biomechanical-outcome 

instrumentation and Low-Cost Technology

 for rehabilitation (ENG) 

(โรงเรียนกายอุปกรณสิรินธร)
 Professor Man Sang Wong (S)

 Manunchaya Samala (S)

Assistant Professor Gary Guerra Briseno USA. (S/M)

วิจัย

10.00-10.30 น. Break Break Break Break Break

10.30-11.30 น. ปตท.

Robotic surgery in orthopedic surgery: now

 and next

(ภ.ศัลยศาสตรออรโธปดิกส)
รศ.นพ.ระพีพัฒน นาคบุญนํา (S)

ผศ.นพ.ศิริชัย วิลาศรัศมี (S)

difficult patients 

(ภ.จิตเวชศาสตร)
รศ.พญ.กอบหทัย สิทธิรณฤทธิ์ (S)

The Design of Home- based Motor Imagery and 

action observation training for Gait Rehabilitation

 in Persons with transtibial amputations (ENG)

(โรงเรียนกายอุปกรณสิรินธร)
อ.ดร.มนัญชยา สามาลา (S)

ผช.อ.จุติมา รัตนคช (S)

อ.ดร.อัมพิกา นันทบัญชา (S) 

น.ส.ภัทราภรณ กองสถาน (M)

วิจัย

11.30-12.15 น. Lunch symposium Lunch symposium Lunch symposium Lunch symposium

12.15-12.45 น. Break Break Break Break Break

12.45-13.30 น. Lunch symposium Lunch symposium Johnson & Johnson Lunch symposium

13.30-14.30 น.

ฝุน PM2.5 กับมะเร็งปอด: สาเหต-ุแนวทางแกไข 

PM2.5 และการตรวจรักษามะเร็งปอดในปจจุบัน

(ภ.อายุรศาสตร)
อ.ดร.นพ.ลักษมันต ธรรมลิขิตกุล (S)

ผศ.ดร.เอกบดินทร วินิจกุล (S)

รศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม (S)

รศ.นพ.นิธิพัฒน เจียรกุล (S/M)

ICL 6: Practical approach for common 

orthopedic problems 

(ภ.ศัลยศาสตรออรโธปดิกส)
รศ.นพ.พิสิฏฐ  เลิศวานิช (S)

ผศ.นพ.เอกพจน  กอวุฒิกุลรังษี (S)

รศ.นพ.ทศ  หาญรุงโรจน (S)

Running: sport medicine perspective

(ภ.ศัลยศาสตรออรโธปดิกส)
รศ.นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ (S)

รศ.นพ.พิสิษฐ เลิศวานิช (S)

อ.พญ.กชกร จําเริญเกตุประทีป (S)

อ.พญ.ปณณิกา ปราชญโกสินทร (S)

Oromotor and Swallowing Rehabilitation

(ภ.เวชศาสตรฟนฟู)
ศ.คลินิก.พญ.ศรีนวล ชวศิริ (S)

ผศ.พญ.พวงแกว ธิติสกุลชัย (S/M)

วิจัย

14.30-15.00 น. Break Break Break Break Break

15.00-16.00 น.

How Gender diversity, LGBTQ and 

Aesthetic breast procedures affect breast 

cancer screening?

(ภ.รังสีวิทยา)
ผศ.พญ.ชนิกานต ธิราวิทย (S)

อ.วิษณุ โลหสิริวัฒน (S)

รศ.นพ.กอบกุล เมืองสมบูรณ (M)

ICL 7: ENT cases in emergency room 

service

(ภ.โสต นาสิก ลาริงซวิทยา)
ผศ.นพ.ไพบูลย สุรียพงษ (S)

ผศ.นพ.ศรัญ ประกายรุงทอง (S)

Spinal metastases: A comprehensive 

treatment in 2022

(ภ.ศัลยศาสตรออรโธปดิกส)
รศ.นพ.ปญญา ลักษณะพฤกษา (S)

รศ.พญ.กฤติยา กอไพศาล (S)

ผศ.พญ.วริศรา รงคทอง (S)

รศ.นพ.สมราช ธรรมธรวฒน (S)

Rehabilitation for Musculoskeletal Pain (ภ.

เวชศาสตรฟนฟู)
อ.นพ.ดร.ฉกาจ ผองอักษร (S)

กภ.จันทรจิรา เกิดวัน (S)

ผศ.นพ.สันติ อัศวพลังชัย (S/M)

วิจัย

พฤหัสบดี 22 มิย.
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Hot topic Basic ภาควิชา ภาควิชา Research

หองราชปนัดดาสิรินธร (400 seats)  หอง 3A01 (200 seats)  หอง 201 (80 seats)  หอง 202 (80 seats) หอง 204 (80 seats)

08.30-10.00 น.

Healthcare Excellence Center: 

Establishment, Propelment and 

Sustainability

(อ.ยงยุทธ และทีม)

Multidisciplinary treatment in structural 

heart disease 

(ศูนยโรคหัวใจฯ)
รศ.นพ.ณัฐวุฒิ วงษประภารัตน 

ผศ.นพ.นราธิป ชุณหะมณีวัฒน

ศ.นพ.กฤตยวิกรม ดุรงคพิศิษฏกุล

รศ.นพ.ปรัญญา สากิยลักษณ

Moving forward to CLTI integrated care 

system: preoperative management

(ภ.ศัลยศาสตร)
รศ.ดร.นพ.ณัฐวุฒิ เสริมสาธนสวัสดิ์ (S)

นพ.ทิวา ชัยทรงฤทธิ์ (S)

ผศ.นพ.ณัฐวุฒิ อัครานุชาต (S)

ผศ.นพ.สุธีคณิต  หัถพรสวรรค (M)

Future trend in medical curriculum: How 

to prepare medical students to serve the

 world? (ENG) (Med Ed)
Prof.Lau Tang Ching, NUS (S)

Mr.Tomohiro MORIIO (S)

ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค (S)

รศ.ดร.พญ.ฉันทชา สิทธิจรูญ (M) 

อ.พญ.รังสิมา ทินมณี (M)

วิจัย

10.00-10.30 น. Break Break Break Break Break

10.30-11.30 น.
Practical points in medical records

(อ.ตอพล +ทีมงาน)

How to Prepare your patient emotionally 

and physically for surgery?

(ภ.วิสัญญี)
นายจิรายุส วิเชียร (S)

นายสืบพงศ ฉัตรธัมมลักษณ (S)

รศ.พญ.มิ่งขวัญ วงษยิ่งสิน (S/M)

Mental Health in Medical Student

(กิจการนักศึกษา / ภ.จิตเวช / นศพ.)

Interprofessional Education (Med Ed)
นพ.สรรัตน เลอมานุวรรัตน (S)

รศ. นพ. กฤษณ แกวโรจน (S)

ดร. วรรณวิมล คงสุวรรณ (S)

รศ.พญ.ธัชวรรณ จิระติวานนท (M)

วิจัย

11.30-12.15 น. Lunch symposium Lunch symposium Lunch symposium Lunch symposium Lunch symposium

12.15-12.45 น. Break Break Break Break

12.45-13.30 น. Lunch symposium Lunch symposium Lunch symposium Lunch symposium

13.30-14.30 น.

การเตรียมตัวหลังวัยเกษียณ

(อ.พจมาน page dr.money)
นพ.อาทิตย อรัญญาเกษมสุข (S)

รศ.ดร.พญ.พจมาน พิศาลประภา (S/M)

ICL 8: Current options to correct refractive

 errors

(ภ.จักษุวิทยา)
รศ.พญ.อติพร ตวงทอง (S)

ผศ.พญ.เพียงพร ศักดิ์ศิริวุฒโฒ (S)

พญ.ศาธิยา เกงพันธุพานิช (S)

รศ.พญ.สุขศรี โชติกวณิชย (M)

Keys to the management of children with

 cleft palate and craniofacial anomalies: a

 multidisciplinary approach

(ภ.โสต นาสิก ลาริงซวิทยา)
อ.นพ.พีรศักดิ์ ฉอตระการกิจ (S)

ผศ.นพ.สรุจ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (S)

ผศ.พญ.อัจฉรา เสถียรกิจการชัย (S)

ผศ.นพ.นฤนาท โลมะรัตน (S)

อ.นพ.ธนกฤต หวานณรงค (M)

Opioid-induced respiratory depression: 

multidisciplinary approach 

(ภ.วิสัญญี)
ภกญ.ผุสดี ปุจฉาการ (S)

พว.วิมลักษณ ชัยศักดิ์ชาตรี (S)

รศ.พญ.สุวิมล ตางวิวัฒน (S/M)

Wrap up from PMAC 2023

(อ.วราลักษณ)

14.30-15.00 น. Break Break Break Break Break

15.00-16.00 น.

การเตรียมตัวหลังวัยเกษียณ

(อ.พจมาน)
นพ.อาทิตย อรัญญาเกษมสุข (S)

รศ.ดร.พญ.พจมาน พิศาลประภา (S/M)

ICL 9: Practical points in Surgery: What a 

GP should know
(อ.กิตติพงษ, อ.ณัฏฐิดา, อ.อิสริยา

ภ.ศัลยศาสตร)

การผลิตเบาตาเทียมเฉพาะบุคคลดวยเทคโนโลยี

การพิมพ 3 มิติในโรงพยาบาลศิริราช

(ภ.จักษุวิทยา)
นายวเรศ คุณาเจริญทรัพย (S)

ผศ.พญ.พิมพขวัญ จารุอําพรพรรณ (S/M)

Go home after surgery with better life 

(ภ.วิสัญญี)
ผศ.นพ.วรบุตร ทวีรุจจนะ (S)

พว.สุนันทา ตนกลาย (S)

ผศ.พญ.ปาริฉัตต โตวิกกัย (S/M)

Wrap up from PMAC 2023

(อ.วราลักษณ)

Research Inspiration

ศุกร 23 มิย.
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