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สมาคมอุรเวชชแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
“From Value-Based to High-Value Care”
ระหวางวันที่ 20-22 กุมภาพันธ 2563
ณ อา ยัท อบาโลน คอนเวนชั่น ฮอลล
ไทยซีซีทาวเวอร ชั้น12 (ลิฟตอาคารจอดรถ) ถนนสาทรใต
********************************************************************************
วันที่ 20 กุมภาพันธ 2563
เวลา
หองประชุม
08.25-08.30 Opening Remarks รศ.นพ.นิธิพัฒน เจียรกุล
ประธาน ศ.กิตติคุณ นพ.ชัยเวช นุชประยูร
รองประธาน พญ.เปยมลาภ แสงสายัณห
08.30-09.00 Year in Review Pulmonary Medicine 2020
ผศ.นพ.มนะพล กุลปราณีต
09.00-10.00 Debate: Treatment of Latent Tuberculosis Infection in Thailand
Pro: นพ.เจริญ ชูโชติถาวร
Con: พญ.เปยมลาภ แสงสายัณห
10.00-10.30
10.30-11.00
11.00-11.30
11.30-13.00
13.00-13.30

เวลา

08.30-09.00
09.00-10.00

Break
ประธาน ศ.เกียรติคุณ นพ.สุชยั เจริญรัตนกุล
รองประธาน ศ.ดร.นพ.กิตติพงศ มณีโชติสุวรรณ
Precision medicine in airway diseases in Thailand
ศ.ดร.นพ.กิตติพงศ มณีโชติสุวรรณ

10.00-10.30

Value-based and high value care for management in Thai
severe asthma
รศ.นพ.ธีระศักดิ์ แกวอมตวงศ
Lunch Symposium 1: GlaxoSmithKline (Thailand) Ltd.
Lunch Symposium 2: GlaxoSmithKline (Thailand) Ltd.
Honorary lecture
ศ.เกียรติคุณ นพ.อรรถ นานา

11.00-11.30

10.30-11.00

11.30-13.00

หองประชุม
ประธาน พอ.พญ.เพชรา บุญยงสรรคชัย
รองประธาน รศ.นพ.ณัฐพงษ เจียมจริยธรรม
Year in Review Sleep Medicine 2020
รศ.นพ.ธีรกร ธีรกิตติกุล
Symposium: Obstructive sleep apnea: The difficult dilemma in
Thailand
1. APAP vs. CPAP, what to choose? รศ.นพ.ณัฐพงษ เจียมจริยธรรม
2. PAP intolerance, what to do next? รศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน
Break
ประธาน ศ.เกียรติคุณ พญ.คุณนันทา มาระเนตร
รองประธาน พญ.กัลยา ปญจพรผล
Should mild sleep apnea without daytime sleepiness be
treated?
พญ.วิสาขสิริ ตันตระกูล
How manage OSA patient with residual daytime sleepiness?
นพ.อภิชาติ โซเงิน
Lunch Symposium 3: Boehringer Ingelheim (Thai) Ltd.
Lunch Symposium 4: Boehringer Ingelheim (Thai) Ltd.

-2เวลา
13.30-14.00
14.00-14.30
14.30-15.00
15.00-15.30
15.30-16.45

หองประชุม
เวลา
หองประชุม
ประธาน ศ.นพ.วิศิษฎ อุดมพาณิชย
ประธาน ศ.นพ.สมเกียรติ วงษทิม
รองประธาน ผศ.นพ.อภิชาติ คณิตทรัพย
รองประธาน ศ.พญ.วิภา รีชัยพิชิตกุล
Rationale for Maintenance Therapies in COPD: Thailand
13.30-14.00 Community acquired pneumonia guideline in 2020
Perspectives versus GOLD document
ศ.พญ.วิภา รีชัยพิชิตกุล
ผศ.นพ.ศิวศักดิ์ จุทอง
Maximize bronchodilatation in high-risk and more
14.00-14.30 Acute pulmonary embolism guideline in 2020
symptomatic COPD: GOLD strategies
รศ.พญ.สุรีย สมประดีกุล
ผศ.นพ.อภิชาติ คณิตทรัพย
ICS/LABA in COPD maintenance therapy: GOLD strategies and
14.30-15.00 Consolidated IPF guideline in Thailand
Thai health care system
ผศ.นพ.กมล แกวกิติณรงค
รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์
Break
15.30-15.45 Break
ประธาน รศ.พญ.สุรีย สมประดีกุล
รองประธาน ผศ.พญ.พิชญา เพชรบรม
Live! Pulmonary Cases Discussion
รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิ์พันธุ, รศ.นพ.วิบูลย บุญสรางสุข, พ.ท.นพ.วริสสร วงศศรีชนาลัย, รศ.พญ.วรางคณา กีรติชนานนท, ผศ.พญ.นิทรา ปยะวิเศษพัฒน

-3วันที่ 21 กุมภาพันธ 2563
เวลา
08.30-10.00

10.00-10.30
10.30-11.30

11.30-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00

15.00-15.30

หองประชุม
ประธาน พลโท นพ.อดิศร วงษา
รองประธาน รศ.นพ.พงศเทพ ธีระวิทย
Symposium: Hemodynamic monitoring in septic shock
1. Fluid resuscitation in septic shock
นพ.กาจบัณฑิต สุรสิทธิ์
2. The heart function: evaluation and optimization
พลโท นพ.อดิศร วงษา
3. Pulmonary edema: the trouble of leaky lungs
รศ.นพ.พงศเทพ ธีระวิทย
Break
ประธาน นพ.นรวีร จั่วแจมใส
รองประธาน พญ.ณับผลิกา กองพลพรหม
Symposium: Mechanical ventilation in ARDS-the ideal versus
the real situations
1. ARDS in the limited resources
นพ.สุรัชต นาคะวิโรจน
2. ARDS in the ideal
พญ.ณับผลิกา กองพลพรหม
Lunch Symposium 1: AstraZeneca Thailand Ltd.
Lunch Symposium 2: AstraZeneca Thailand Ltd.
ประชุมสมาชิกสมาคม แผนงานการปฏิรูป, Assembly meeting
ประธาน ผศ.นพ.กมล แกวกิติณรงค
รองประธาน รศ.พญ.ประภาพร พรสุริยะศักดิ์
Clinical case discussion: Monitoring and treatment of
scleroderma-related ILD
พญ.กิตติมา บางพัฒนาศิริ, รศ.นพ.ชยวี เมืองจันทร
รศ.นต.หญิง พญ.ฐิติพร สุวัฒนพงษเชฏ
ILD subtype in connective tissue diseases: First-lung
manifestation and rapid-progressive ILD
ผศ.นพ.ศุภฤกษ ดิษยบุตร

เวลา
08.30-10.00

10.00-10.30
10.30-11.00
11.00-11.30

11.30-13.00

14.00-15.30

หองประชุม
ประธาน รศ.นพ.แจมศักดิ์ ไชยคุนา
รองประธาน พญ.พจนี กอรุงเรือง
Symposium: New modalities for diagnosis and management of
pulmonary diseases
1. Bronchoscopic modalities for diagnosis of sarcoidosis
ผศ.พญ.พิชญาภา รุจิวิชชญ
2. Transbronchial lung cryobiopsy in the diagnosis of pulmonary
diseases
รศ.นพ.แจมศักดิ์ ไชยคุนา
3. Essentially advanced procedures for pulmonologists
ผศ.นพ.ศุภฤกษ ดิษยบุตร
Break
ประธาน รศ.นพ.บุญสง พัจนสุนทร
รองประธาน ผศ.นพ.ฐิติ ศรีเจริญชัย
Year in Review Critical Care 2020
ร.อ.พญ.นิษฐา เอื้ออารียมิตร
High flow nasal cannula for management exacerbation of airway
disease
ผศ.นพ.นัฐพล ฤทธิ์ทยมัย
Lunch Symposium 3: GlaxoSmithKline (Thailand) Ltd.
Lunch Symposium 4: Novartis (Thailand) Ltd.
ประธาน รศ.นพ.ชัยวัฒน บํารุงกิจ
รองประธาน พ.อ.นพ.อมรชัย เลิศอมรพงษ
Symposium: Current roles of Non-Invasive Ventilation
1. NIV in hypoxemic respiratory failure
นพ.วิรัช ตั้งสุจริตวิจิตร
2. NIV in hypercapnic respiratory failure
พ.อ.นพ.อมรชัย เลิศอมรพงษ
3. NIV in weaning
นพ.เดชอาจิณ ชุณหสวัสดิกุล

-4เวลา
15.30-16.00

16.00-16.30
16.30-17.00

หองประชุม
Break
ประธาน รศ.นพ.นิธิพัฒน เจียรกุล
รองประธาน รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ
Meet the expert:
E-cigarette and vaping associated lung injury
พญ.นภารัตน อมรพุฒิสถาพร/ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ
Medical cannabis: pulmonary perspective
รศ.นพ.นิธิพัฒน เจียรกุล

เวลา
15.30-16.00

16.00-16.30
16.30-17.00

หองประชุม
Break
ประธาน รศ.พญ.วิไลวรรณ วิริยะไชโย
รองประธาน ผศ.นพ.ณรงคกร ซายโพธิ์กลาง
Clinical case discussion:
Puzzling lung function
รศ.ดร.พญ.เบญจมาศ ชวยชู/ พญ.วรวรรณ ศิริชนะ
Monitoring and adverse reaction management of MDR-, XDR-TB
พญ.เปยมลาภ แสงสายัณห
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เวลา

08.30-09.00
09.00-09.30
09.30-10.00
10.00-10.30
10.30-11.30
11.30-13.00

13.00-14.00

14.00-14.30
14.30-14.45
15.00-17.00

หองประชุม
เวลา
หองประชุม
ประธาน รศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค
ประธาน ศ.พญ.สุมาลี เกียรติบุญศรี
รองประธาน นพ.สันติ สิลัยรัตน
รองประธาน ผศ.นพ.ชาญ เกียรติบุญศรี
Special topics (internal medicine included)
Special topics (internal medicine included)
Preoperative assessment in patients with chronic respiratory
08.30-09.15 Imaging in TB
diseases
ศ.พญ.สุมาลี เกียรติบุญศรี
รศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค
09.15-09.35 Pitfalls in TB management
Preoperative risk assessment of pulmonary hypertension
พญ.นาฏพธู สงวนวงศ
patients undergoing general surgery
09.35-10.00 Nontuberculous mycobacteria: State of the Art in 2020
รศ.พญ.ประภาพร พรสุริยะศักดิ์
รศ.นพ.เฉลิม ลิ่วศรีสกุล
Pre/perioperative OSA diagnosis and management without PSG
นพ.สมประสงค เหลี่ยมสมบัติ
Break
10.00-10.30 Break
ประธาน นพ.นิพนธ เฉลิมพันธชัย
รองประธาน พญ.นภารัตน อมรพุฒิสถาพร
Multidisciplinary topic
Future human threat: PM 2.5 รศ.นพ.นิธิพัฒน เจียรกุล , รศ.นพ.ธีรภัทร ยิ่งชนมเจริญ , รศ.พญ.ศิริรัตน อนุตระกูลชัย
Lunch Symposium 1: Thai Meiji Pharmaceutical Co.,Ltd.
11.30-13.00 Lunch Symposium 3: Boehringer Ingelheim (Thai) Ltd.
Lunch Symposium 4: Pacific Healthcare (Thailand) Co., Ltd.,
Lunch Symposium 2: MSD (Thailand) Ltd.
ประธาน ศ.นพ.กรีฑา ธรรมคัมภีร
ประธาน พลตรี นพ.อนันต วัฒนธรรม
รองประธาน รศ.นพ.อนัฆพงษ พันธุมณี
รองประธาน นพ.ธิติวัฒน ศรีประสาธน
Treatment choices for non-small cell lung cancer, by stage:
13.00-14.00 Medical and surgical management of pleural infection
Case sharing experience
นพ.ธิติวัฒน ศรีประสาธน
ศ.นพ.กรีฑา ธรรมคัมภีร, รศ.นพ.อนัฆพงษ พันธุมณี,
นพ.บุลวัชร หอมวิเศษ
ผศ.พญ.อัสมา นวสกุลพงศ
New options and new hope for advanced non-small cell lung
14.00-14.30 Infections causing central airway obstruction: Role of
cancer
bronchoscopy in diagnosis and management
นพ.ศรายุทธ ลูเซียน กีเตอร
นพ.นพพล ลีลายุวัฒนกุล
Break
15.30-15.45 Break
Workshop 1-2
Sleep and Critical care
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□ WS-1: Sleep (รับไมเกิน 50 คน)
 PAP set-up and basic titration for sleep-related breathing disorders and
pulmonary diseases
Neuromuscular diseases
พญ.ปยาภรณ ศิริจันทรชื่น
COPD
พญ.ศิวพร เลิศพงษพิรุฬห
Central sleep apnea
พ.ท.นพ.ประพันธ กิตติวรวิทยกุล
PAP for CPAP-intolerant OSA
พญ.กัลยา ปญจพรผล

□ WS-2: Critical Care (รับไมเกิน 50 คน)
Respiratory monitoring during mechanical ventilation
ผศ.นพ.นัฐพล ฤทธิ์ทยมัย
รศ.พญ.ยุดา สุธีรศานต
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สมาคมอุรเวชชแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
“From Value-Based to High-Value Care”
ระหวางวันที่ 20-22 กุมภาพันธ 2563
ณ อา ยัท อบาโลน คอนเวนชั่น ฮอลล
ไทยซีซีทาวเวอร ชั้น12 (ลิฟตอาคารจอดรถ) ถนนสาทรใต
ชื่อ นพ./พญ./นาย/นาง/น.ส. ............................................................ สกุล.................................................................................เลขที่ใบอนุญาต..............................................................
โรงพยาบาล ....................................................................... ที่อยูที่ติดตอสะดวก เลขที.่ ..........................หมู...................ซอย..................................ถนน..................................................
แขวง/ตําบล..............................................เขต/อําเภอ................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย................................................................
โทรศัพท..............................................................มือถือ................................................. E-mail .................................................................................................................................
การลงทะเบียน
ลงทะเบียนประชุมวิชาการ
 สมาชิกสมาคมฯ ทานละ 4,000 บาท  ผูสนใจ ทานละ 5,000 บาท
ลงทะเบียน Workshop วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ 2562 (เลือกเขาฟง 1 หัวขอ โดยไมมคี าลงทะเบียน)
 Workshop 1 Sleep : PAP set-up and basic titration for sleep-related breathing disorders and pulmonary diseases (รับไมเกิน 50 คน)
 Workshop 2 Critical Care: Respiratory monitoring during mechanical ventilation (รับไมเกิน 50 คน)
รวมเงินคาลงทะเบียน .................................. บาท
การโอนเงิน

 โอนเงินผานเคานเตอรธนาคาร

 เงินสด

ชื่อบัญชี “สมาคมอุรเวชชแหงประเทศไทย” บัญชีออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย สาขา รามาธิบดี เลขที่บัญชี 026-2-52418-3
(โปรดเขียนตัวบรรจงหรือพิมพพรอม FAX ใบโอนกลับมายังสมาคม หมายเลข 0-2042-6994 หรือ E-mai : thaitst.tst@gmail.com)

สมาคมอุรเวชชแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
1281 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร./โทรสาร 0-2042-6994

ติดตอ

คุณพรธิภา ประสานกุล (โนต) 084-559-2190 E-mail : thaitst@gmail.com
คุณอรุณรัตน ประสานกุล (เนย) 086-392-1662 E-mail : thaitst.tst@gmail.com

