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วันพฤหัสบดีที่  22  สิงหาคม  2562

ติดตอสอบถาม คุณนิ่มนวล  ไวยโภชน
โทรศัพท 081-9655537, 043-232555 ตอ 1450,1174
Email : med.kk3@gmail.com

เคล็ดลับในการรักษาผูปวยทางอายุรกรรม : 
Tips and Tricks in Internal Medicine

การประชุมวิชาการประจำป 2562 กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลขอนแกน 
“เคล็ดลับในการรักษาผูปวยทางอายุรกรรม : 

Tips and Tricks in Internal Medicine

วันศุกรที่  23  สิงหาคม  2562

08.30 - 09.15 น.

จำนวนรับสมัคร  350 คน
รับสมัครไดถึงวันที่  16  สค. 2562

ลงทะเบียน

ฟรี สามารถดาวนโหลดเอกสารไดที่ www.kkh.go.th

พยาบาลมีแตม CNEU

จำนวนรับสมัคร  350 คน
รับสมัครไดถึงวันที่  16  สค. 2562

ลงทะเบียน / พิธีเปด
ปาฐกถาเกียรติยศ  แพทยหญิงเยาวลักษณ  เอื้ออนันต
องคปาฐก           รศ.นพ.วัชรา  บุญสวัสดิ์
พัก

ผูบรรยาย    นพ.จิระศักดิ์  ปยะพรมดี               
                 กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลขอนแกน
                 พญ.ณัฏฐกานต  สุวรรณศักดิ์ศรี   
                 กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลขอนแกน

ผูบรรยาย    นพ.สุทธิเทพ ดวงศร                   
                 กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลขอนแกน
                 นพ.จิระศักดิ์  ปยะพรมดี              
                 กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลขอนแกน
                 พญ.ณัฏฐกานต  สุวรรณศักดิ์ศรี   
                 กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลขอนแกน

ผูบรรยาย    พญ.สุพัตรา  ศรีขจรจิต                 
                 กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลขอนแกน

L 1 : Tips and Tricks in Thyroid  disease

L 2 : Tips and Tricks in management  GERD

L 3 : Tips for Living with Psoriasis with Psoriatic
          arthritis

L 4 : Tips and Tricks in management  of TB : 
        Nursing  Aspect

Symposium 1  :  Empower Paradigm Shift in T2DM 
Management with CV Benefit and Renal Protection

Symposium 2 : Breakthrough psoriasis management 
complete solution beyond skin disease 
ผูบรรยาย    พญ.วรายุวดี  อมรภิญโญ             
                 กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลขอนแกน
                 พญ. พิมพชนก  ตันติวงส            
                 กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลขอนแกน

ผูบรรยาย    พญ.วรายุวดี  อมรภิญโญ             
                 กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลขอนแกน
                 พญ. พิมพชนก  ตันติวงส            
                 กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลขอนแกน
พัก

ผูบรรยาย    อ.บุดดา  ขามพิทักษ                   
                 กลุมภารกิจดานการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแกน                                 
เฉลย quiz +  จับรางวัล

08.30 - 09.30 น.
09.30 - 10.30 น.

10.30 - 10.45 น.
10.45 - 11.30 น.

11.30 - 12.15 น.

12.15 - 13.00 น.

13.00 - 13.45 น.

13.45 - 14.30 น.

14.30 - 14.45 น.
14.45 - 16.15 น.

16.15 - 16.30 น.

L 5 : Tips and Tricks in  oncology  for  Non-oncologist
ผูบรรยาย   พญ.ปาริชาต  พงษไทย                       
                กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลขอนแกน
                นพ. เลืองยศ  ทองเที่ยง                      
                กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลขอนแกน

L 6 : Tips and Tricks in  dementia
ผูบรรยาย   พญ.ชิดชนก  วิทยาไพโรจน               
                กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลขอนแกน
พัก 

ผูบรรยาย   พญ.สรัสวันต  คณานุรักษ            
                กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลขอนแกน
                พญ.ณัฏฐกานต  สุวรรณศักดิ์ศรี   
                กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลขอนแกน

L 7 : Tips and Tricks in  Sepsis  management
ผูบรรยาย   นพ.สุรพันธ  เจริญธัญรักษ                 
                กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลขอนแกน
                นพ.ณัฐ  ตะพานวงศ                          
                กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลขอนแกน

 L 8 : Tips and Tricks in management anemia and bleeding
ผูบรรยาย   นพ.อาจรบ  คูหาภินันท  
                สาขาโลหิตวิทยา โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล

ผูบรรยาย   นพ.อธิบดี มีสิงห    สาขาโรคติดเชื้อ     
                คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน

L 9 : Tips and Tricks in sodium management
ผูบรรยาย   พญ.สรัสวันต  คณานุรักษ                  
                กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลขอนแกน

L 10 : Tips and Tricks in  HIV  management
ผูบรรยาย   พญ.พรพิมล  ธำรงศวงเลิศ                 
                กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลขอนแกน
 พัก
L 11 : Tips and Tricks in Acute coronary syndrome
ผูบรรยาย   นพ.ธนวัฒน  ซื่อสัตย                         
                กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลขอนแกน
                อ.จิราพร  นอมกุศล                         
                กลุมภารกิจดานการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแกน          
เฉลย quiz + จับรางวัล
พิธีปด 

Symposium 3 : Simplicity Reinforced: Comprehensive 
              T2D Management with the Simplicity

Symposium 4 : Tigecycline and its role in real-world practice

09.15 - 10.00 น.

10.00 - 10.15 น.
10.15 - 11.00 น.

16.00 น.
15.45 - 16.00 น.

15.00 - 15.45 น.
14.45 - 15.00 น.

14.00 - 14.45 น.

13.15 - 14.00 น.

12.30 - 13.15 น.

11.00 - 11.45 น.

11.45 - 12.30 น.
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