
  

 
การประชุมวิชาการครบ ๕๐ ปี แพทยสภา 

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 

เวลา ห้องประชุม Grand Diamond Ballroom 

08:00 น.-09:00 น. ลงทะเบียน  
09:00 น.-09:15 น. 

 
พิธีเปิด การประชุมวิชาการครบ ๕๐ ปีแพทยสภา 
กล่าวรายงาน โดย นายกแพทยสภา 
กล่าวเปิดการประชุมโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สภานายกพิเศษ) 

09:15 น.-10:00 น. 
 

ปาฐกถาพิเศษ “การแพทย์ในยุคไทยแลนด์ 4.0”  
โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

10:00 น.-10:30 น. 
 

รัฐมนตรีสาธารณสุขและคณะ รวมทั้งผู้สื่อข่าวชมนิทรรศการ นวัตกรรมทางการแพทย์จาก
ทุกราชวิทยาลัยและ 4 เหล่าทัพ รวมทั้งงานกิจกรรมสังคมที่โดดเด่นของคณะแพทย์ต่าง ๆ 

 Coffee Break 
10:30 น.-12:00 น. 

 
“Professional Success and Social Contribution”  
    นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ (กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ) 
    นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์        (ประธานมูลนิธิ หู คอ จมูก ชนบท) 
    นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์               (ประธานกรรมาธิการสาธารณสุข สนช.) 
    พล.ร.ต.นพ.ปิโยรส ปรียานนท์     (ประธานมูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์) 
ด าเนินรายการโดย  นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน  

12:00 น.-13:00 น. Lunch Symposium 
13:00 น. – 16:00 น. พิธีกร: พลตรี ผศ.นพ.กิฎาพล วัฒนกูล, พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ 
13:00 น.-14:30 น. 

 
ประธาน นพ.ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล  (อดีต คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์) 
ประธานร่วม พลตรี ผศ.นพ.กิฎาพล วัฒนกูล (ผอ.ศ.น.พ. แพทยสภา) 
“การสร้าง Trust ทางการแพทย์” 
      ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา  (นายกแพทยสภา) 
      ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์         (นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย) 
      นพ.เจษฎา โชคด ารงสุข       (ปลัดกระทรวง สธ.) 
ด าเนินรายการโดย  พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์  (รพ.กรุงเทพ) 

14:30 น.-16:00 น. 
 

ประธาน พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร  (อุปนายกแพทยสภา) 
ประธานร่วม นพ.ชาตรี บานชื่น    (ท่ีปรึกษา รมต.สธ.) 
“จะสร้างความยั่งยืนใหร้ะบบประกันสุขภาพไทยได้อย่างไร?”        
      นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์     (รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข) 
      นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา  (เลขาธิการ สปสช.) 
      นพ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี      (เลขาธิการสมาคม รพ.เอกชน) 
ด าเนินรายการโดย  นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ (ผอ.รพ.รามา) 



  

 
การประชุมวิชาการครบ ๕๐ ปี แพทยสภา 
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เวลา 
Sapphire 

201 
Sapphire 

202 
Sapphire 

203 
10:45 น.-12:00 น. 

 
การปลูกถ่ายเนื้อเยื่อต่อม
น้้าเหลืองในผู้ป่วยต่อมน้้าเหลือง
อุดตัน 
นพ.ชาคริต เอี่ยมกิจการ 
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 

การสนับสนุนภารกิจด้าน
บรรเทาสาธารณภัย(Military 
Medicine RTAF for 
Disaster) 
น.อ.นพ.กฤติ รื่นอารมณ์ 
น.อ.นพ.เกรียงศักดิ์ อนุโรจน์ 
กรมแพทย์ทหารอากาศ 
 

Clinical Practice 
Guidelines for 
Anaphylaxis 2017 
น.อ.หญิง.พญ.ศศวรรณ ชิน
รัตนพิสิทธิ์ 
รว.กุมารแพทย์ฯ 

12:00 น.-13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13:00 น.-15:30 น. 
 

ศัลยแพทย์กับการพัฒนา
การแพทย์และสาธารณสุขไทย 
ประธาน ศ.นพ.ธนพล ไหมแพง 
ประธานร่วม ศ.ดร.นพ.พรชัย โอ
เจริญรัตน์ 
1.ศัลยแพทย์กับการเป็นครู
แพทย์ 
นพ.เฉนียน เรืองเศรษฐกิจ) 
2.การผลิตศัลยแพทย์เพื่อรับใช้
สังคม  
นพ.ธัญเดช นิมมานวุฒิพงษ์  
3.การพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพทางศัลยกรรมสู่ความ
เป็นเลิศ 
นพ.สมประสงค์ ทองมีสี  
4.การยกระดับโรงพยาบาล
ชุมชนสู่มาตรฐานโลก  
นพ.วัฒนา พารีศรี 

Practical Rational Use of 

New Drugs for Common 

Diseases/Syndromes 

ประธาน ศ.นพ.อมร ลีลารัศมี 

ประธานร่วม ศ.นพ.ธันยชัย สรุะ 

ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ 

พญ.อภิรดี ศรีวิจิตรกมล 

ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ 

ศ.นพ.อมร ลีลารัศมี 

ศ.นพ.สมนึก สังฆานุภาพ 

ศ.นพ.รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์ 

รว. อายุรแพทย์ฯ 

DNA Testing บอกความจริง
ได้แค่ไหน?  
ดร.นพ. นรวรรธน์ พวงวรินทร์ 
ศ.นพ.ชนพ ช่วงโชต ิ
รว.พยาธิแพทย์แห่งประเทศ
ไทย 
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เวลา 
Sapphire 

204 
Sapphire 

205 
Sapphire 

206 
10:45 น.-12:00 น. 

 
แนวทางปฏิบัติทางคลินิก 
(CPG) ส้าหรับผู้ป่วย  
cytomegalovirus  
retinitis (CMVR) 
รศ.นพ.ปิติพล ชูพงศ์ 
รว.จักษุแพทย์ฯ 

การรณรงค์เพ่ือลดอุบัติการณ์ 
การบาดเจ็บที่ศีรษะ (TBI) 
โดย ประธานราชวิทยาลัย
ประสาทศัลยแพทย์แห่ง
ประเทศไทย 
พลตรี นพ.สิรรุจน์ สกุลณะ
มรรคาและคณะฯ 

“ถูกฟ้องแล้วจะท้า
อย่างไร” 
อัยการ สมใจ 
โตศุกลวรรณ์       
นพ.พินิจ หิรัญโชติ 

12:00 น.-13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13:00 น.-15:30 น. 
 

Thailand 4.0 กับแผนงาน 
PCC ศรัทธามวลชน ด้วย
ก้าลังแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว 
คณาจารย์ 
รว.เวชศาสตร์ครอบครัว 

Fast for life hyperbaric 
Oxygen therapy : ทางด่วน
แห่งชีวิต  
โดย น.อ.พิสิทธิ์ เจริญยิ่ง 
กรมแพทย์ทหารเรือ 

กระบวนการดูแลผู้ป่วย
เด็กโรคไตเรื้อรังแบบ
บูรณาการ 
ทีมสหวิชาชีพ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า 
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เวลา ห้องประชุม Grand Diamond Ballroom 

08:00 น.-09:00 น. ลงทะเบียน  
09:00 น.– 12:00 น. พิธีกร: รศ.นพ.บุญส่ง พัจนสุนทร,  พญ.ชัญวลี ศรีสุโข 
09:00 น.-10:30 น. 

 
ประธาน ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ (คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ประธานร่วม ดร.ทัศนา บุญทอง (นายกสภาการพยาบาล) 
“วิกฤติและความรุนแรงในโรงพยาบาล ทางออกคือ?”  
     ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.อ านาจ กุสลานันท์   (อุปนายกแพทยสภา คนที่ 1) 
     รศ.นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ                      (กรรมการแพทยสภา) 
     ดร.กฤษดา แสวงดี                               (อุปนายกสภาการพยาบาล) 
     นพ.ประดิษฐ์ ไชยบุตร                           (ประธานสมาพันธ์แพทย์ รพ.ศ/รพ.ท) 
ด าเนินรายการโดย นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์  

 Coffee Break 
10:45 น.-12:00 น. 

 
ประธาน ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา  (คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) 
ประธานร่วม พ.อ.ปุญชทร ทิพยวงษ์  (กรมแพทย์ทหารบก) 
เสวนา: “เสียงจากประชาชน ที่หมอต้องฟัง”     
    พญ.ชัญวลี ศรีสุโข            (โฆษกแพทยสภา) 
    คุณอ ามร บรรจง              (ผอ.ข่าว อสมท.) 
    คุณฐิติวรรณ ไสวแสนยากร  (ผอ.ข่าว นสพ.ไทยรัฐ) 
ด าเนินรายการโดย พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์  

12:15 น.-13:00 น. Lunch Symposium 
13:00 น.– 15:30 น. พิธีกร: น.ท.นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์, ศ.พญ.ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช                                   
13:00 น.-15:30 น. 

 
ประธาน ศ.เกียรติคุณ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา (อดีตนายกแพทยสภา) 
ประธานร่วม รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ (ประธานกรรมการสอบสวน ชุดที่ 3 แพทยสภา) 
ถอดบทเรียน “แพทย์อาสา แพทยสภา” 
    ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย และคณะ 
    ประธานโครงการต่าง ๆ ของแพทย์อาสาแพทยสภา  
ด าเนินรายการโดย พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ 
มอบรางวัลและประกาศนียบัตร แพทย์อาสาแพทยสภา 

  
 มอบรางวัล (iWatch จ านวน 5 รางวัล) ผู้ที่ได้คะแนน CME สูงสุดเฉพาะผู้ที่อยู่ในงาน 

โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา (นายกแพทยสภา) 
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เวลา 
Sapphire 

201 
Sapphire 

202 
Sapphire 

203 
10:45 น.-12:00 น. 

 
แพทย์ประจ้าบ้านยุคใหม่ 
4.0  
นพ.ธานินทร์ อินทรก าธร
ชัย 
นพ.อานุภาพ เลขะกุล 
นพ.สมชาย สุนทรโลหะ
นะกูล 
นพ.ธันยชัย สุระ 
พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ 
นพ.สุรจิต สุนทรธรรม 
(อนุกรรมการ WFME 
แพทยสภา) 
 
( บริการอาหารในห้อง ) 

การจัดการความเสี่ยงใน
การเกิดโรคลมร้อนโดย
โปรแกรม
ประมวลผล “Panurang
si Heat Stroke 
พ.อ.จรัญวิชญ์ สุขชัย 
รพ.ค่ายภาณุรังษี จ.ราชบุรี 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
การศึกษา : แนวทางสู่
อนาคต  
ศ.พญ สุวรรณี สุรเศรณี
วงศ์ 
นพ. เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล 
 

12:15 น.-13:00 น. 

รับประทานอาหารกลางวัน 

13:00 น.-15:30 น. 
 

การเรียนรู้ที่ผูกพันกับ
ชุมชน community 
Engaged Learning โดย
นิสิตนักศึกษาแพทย์
โครงการผลิตแพทย์เพ่ือ
ชาวชนบท 
ผศ.(พิเศษ) นพ.อนุพงษ์ สุ
ธรรมนิรันด์ 
นพ.สรรัตน์ เลอมานุวร
รัตน์ 
นพ.สุรชัย สราญฤทธิชัย 
 

Interventional 
Treatment for Liver 
Cancer in Thailand 
ผู้แทนคณะท างาน 3 ท่าน  
รว.รังสีแพทย์แห่งประเทศ
ไทย  คณาจารย์จาก 8 
สถาบันฝึกอบรม 

การออโตเมชั่น ในงาน
ฟืน้ฟูสุขภาพ 4.0 : 
Robotic Rehabilitation 
of Walking and Arm 
Function of  Patients 
with Stroke  
ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ 
รว.เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่ง
ประเทศไทย 
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เวลา 
Sapphire 

204 
Sapphire 

205 
Sapphire 

206 
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ระบบการศึกษาในโรงเรียน
แพทย์ ในสถาบันแพทย์ส่วน
ภูมิภาค 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 

โครงการนวัตกรรม 
Computerized Cognitive 
Training Program ของภาควิชา
จิตเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์ 
นพ.ดารุจ อนิวรรตนพงศ์ 
นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย 
รว.จิตแพทย์แห่งประเทศไทย 

นโยบายสาธารณให้คนไทยมี

สุขภาพดี : พลังแพทย์ที่ถูก

ละเลย 

วิทยากร :  

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ 

ศ.พญ.วรรณี นิธิยานันท์ 

นพ.สมบัติ มุ่งทวีพงษา 

คุณบังอร ฤทธิภักดี และทีม   
รว. อายุรแพทย์ฯ 

12:15 น.-13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13:00 น.-15:30 น. 
 

1. Emergency Physicians 
for Emergency Care 4.0 
2. การใช้ Ultrasound ใน 
Emergency Condition 
พล.อ.ต.เฉลิมพร บุญสิริ 
พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญ
บัญชาชัย 
พญ.ทิพา ชาคร 
พญ.สุธาพร ล้ าเลิศกุล 
วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่ง
ประเทศไทย 

1. One stop network เครือข่าย
สร้างความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วย
ปากแหว่งเพดานโหว่ 
นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน 
ดร.นพพล ชูศร ี
นางสาววัชราภรณ์ สิทธิค าทับ 
นายสุรยิา สิทธิ  
คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่  
(1 ชม. 15 นาที) 
2. Long-term Outcomes of 
Comprehensive Cleft and 
Craniofacial Care in Thailand  
ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ช่ืน 
ศ.ดร.เบญจมาศ พระธาน ี
พญ.นิรมล พัจนสุนทร 
ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภเิศก 
ด าเนินรายการโดย นางสุธรีา ประดับ
วงษ์  
คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   (1 
ชม. 15 นาที) 

หุ่นจ้าลองเจลลาตินเพื่อฝึก
การเจาะชิ้นเนื้อภายใต้การ
ตรวจอัลตราซาวด์ 
คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา 
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เวลา ห้องประชุม Grand Diamond Ballroom 

08:00 น.-09:00 น. ลงทะเบียน  
09:00 น.– 12:00 น. พิธีกร: นพ.สุกมล วิภาวีพลกุล, พญ.อังศ์วรา ธีระตันติกานนท์ 
09:00 น.-12:00 น. 

 
 

Coffee Break 

ประธาน พญ.ประนอม ค าเที่ยง              (อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) 
ประธานร่วม พญ.สมจิตร พฤกษริตานนท์  (รว.แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ)                
“ห่างไกลโรคโดยการสร้างเสริมสุขภาพ”  
     พญ.อารยา ทองผิว         (กรรมการเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ฯ) 
     ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล  (รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)) 
     นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์        (กรรมการแพทยสภา) 
     นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์      (ศัลยแพทย์หัวใจ) 
ด าเนินรายการโดย พญ.อังศ์วรา ธีระตันติกานนท์  

12:00 น.-13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00 น.– 15:30 น. พิธีกร: นพ.สุกมล วิภาวีพลกุล, พญ.อังศ์วรา ธีระตันติกานนท์ 
13:00 น.-15:00 น. 

 
ประธาน ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ (ประธานบอร์ด ศ.น.พ.) 
ประธานร่วม พลตรี ผศ.นพ.กิฎาพล วัฒนกูล (ผอ.ศ.น.พ.) 
เสวนา: “ศรัทธา ความจริงทางการแพทย์ ที่ประชาชนควรรู้” 
    คุณทราย เจริญปุระ       (นักแสดง)     
    นายอาทิวราห์ คงมาลัย   (นักวิ่ง-นักร้อง)    
    ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์     (นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย) 
    นายทวีศิลป์ วิษณุโยธิน    (กรรมการแพทยสภา) 
ด าเนินรายการโดย นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน 

15:00-16:00 น. สันทนาการ และ ปิดประชุม  
โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา (นายกแพทยสภา) 
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เวลา 
Sapphire 

201 
Sapphire 

202 
Sapphire 

203 
09:00 น.-10:30 น.       ภาคประชาชน      ภาคประชาชน     ภาคประชาชน 

10:30 น.– 12:00 น. อยากให้ลูกเป็นหมอ  
หนูจะเรียนหมอ  
ผมจะเรียนหมอ  
แบบไหนเรียนจบหมอได้? 
พญ.จารุรินทร์ ปิตานุพงษ์ 
นพ.พลากร สุรกุลประภา 
นพ.มาโนช โชคแจ่มใส 
นายสุทพงษ์ ไตรภพภูมิ (นิสิต
แพทย์)  กสพท. 
 

1. วางยาสลบแล้ว ท้าให้
ความจ้าเสื่อมใช่ไหม? 
2. ฉีดยาชาเข้าที่หลัง ท้าให้
ปวดหลัง หรือเปล่า? 
3. ท้าไมต้องงดน้้างดอาหาร 
ก่อนวางยาสลบและท้าการ
ผ่าตัด?  
รว.วิสัญญีแพทย์แห่งประเทศ
ไทย 
 

นวัตกรรมเพื่อส่งเสริม
สุขภาพในชุมชน  
ดร.นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล
และคณะ 
นิสิตแพทย์ มศว. 
 

12:00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 ภาคประชาชน ภาคประชาชน  

13:00 น.-15:30 น. 
 

การควบคุมภาวะโรค
เลือดธาลัสซีเมียในหญิง
ตั้งครรภ์ 
รว. สูติ-นรีแพทย์แห่งประเทศ
ไทย 

วิธีเลี้ยงลูกให้ฉลาดและเก่ง
ในยุคไทย 4.0 
รว.กุมารแพทย์แห่งประเทศ
ไทย 
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เวลา ห้องประชุม  Sapphire 204 – 206  (ความจุขนาด 1,000 คน) 

08:00 น.-09:00 น. ลงทะเบียน  
09:00 น.-12:00 น. 

 
Coffee Break 

ภายในห้อง 

ประธาน ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา (นายกแพทยสภา) 
ประธานร่วม พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา 
เลขานุการ นพ.สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์ 
การประชุมแพทยสภากับสมาชิก 
   รศ.นพ.สมชาย อมรโยธิน   (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) 
   นพ.ปราโมทย์ ศรีส าอาง    (รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี) 
   พ.ท.นพ.วิษณุ ประเสริฐสม (สมาคมคลินิเอกชน) 
   นพ.รังสรรค์ บุตรชา          (รพ.ปทุมธานี) 
   นพ.องอาจ วิจินธนสาร      (รพ.เลิดสิน กรมการแพทย์) 
ด าเนินรายการโดย พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา (กรรมการแพทยสภา) 

12:00 น.-13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00 น.-16:00 น. 

 
ประธาน  พญ.ประสบศรี อ้ึงถาวร 
ประธานร่วม พญ.อรพรรณ์ เมธาดิลกกุล 
เลขานุการ นพ.พรประสิทธิ์ จันทระ 
กฎหมายการแพทย์ กับข้อบังคับแพทยสภา : มุมมองนักกฎหมายที่ท่านต้องฟัง?          
      ศ.ดร.อมร จันทรสมบูรณ์    (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายปกครอง) 
      ศ.พิเศษ จรญั ภักดีธนากุล  (ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ) 
      นพ.ธงชัย ซึงถาวร            (อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข) 
      นพ.พินิจ หิรัญโชติ            (กรรมการแพทยสภา)   
      นพ.พรประสิทธิ์ จันทระ     (รพ.สุไหงโกลก) 
      นพ.โชติศักดิ์ เจนพาณิชย์   (กรรมการแพทยสภา) 
ด าเนินรายการโดย พญ.อรพรรณ์ เมธาดิลกกุล (กรรมการแพทยสภา) 


