
 

  

ก ำหนดกำร กำรประชุมวิชำกำร  
Pharmacotherapy in Cardiometabolic Diseases คร้ังที่ 10: 
วันที่ 12 - 14 กันยำยน 2561 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหำนคร 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วนัพธุท่ี 12 กนัยายน 2561 
8.00-8.30 น. ลงทะเบยีน 
8.30-8.45 น. พธิเีปิดการประชมุ: ผศ.ภญ.ดร.รุ่งเพชร สกุลบ ารุงศลิป์ คณบดคีณะเภสชัศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
8.45-9.45 น. Era of new agents beyond statins in LDL and cardiovascular management. 
  อ.ภก.กฤตนิ บณัฑติานุกลู คณะเภสชัศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
9.45-10.05 น. พกัรบัประทานอาหารว่าง 
10.05-11.05 น. How we treat VTE in cancer patient? : อ.นพ. ปิตพิงศ ์กจิรตันะกุล  

สาขาวชิาอายุรศาสตรป์รหิตัถการและผูป่้วยนอก คณะแพทยศ์าสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
11.05-12.05 น. Comprehensive risk management for cardiovascular prophylaxis in chronic kidney disease patient. 

 รศ.ภญ. สมฤทยั วชัราววิฒัน์ คณะเภสชัศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ภก. พรีพฒัน์ ทรพัยพ์ฤทธกิุล เภสชักรประจ าบา้นชัน้ปีที ่3สาขาโรคไต คณะเภสชัศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ภญ. เสาวรตัน์ ผาเจรญิ เภสชักรประจ าบา้นชัน้ปีที ่3สาขาโรคไต คณะเภสชัศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

12.05-13.00 น. Lunch Symposium 
13.00-14.00 น.   Current concept of BP management: an overlap between AHA & ESC guidelines 

 อ. นพ.ไพโรจน์ ฉตัรานุกลูชยั หน่วยโรคหวัใจและหลอดเลอืด ภาควชิาอายุรศาสตร ์
  คณะแพทยศ์าสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
14.00-15.00 น.    Review on diagnosis and management of Dilated Cardiomyopathy?  : อ.พญ.ศรญิญา ภวูนนัท ์ 

หน่วยโรคหวัใจและหลอดเลอืด ภาควชิาอายุรศาสตร ์คณะแพทยศ์าสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
15.00-15.20 น. พกัรบัประทานอาหารว่าง 
15.20-16.20 น.    Stable coronary artery disease: review and update. : อ.นพ. สราวุฒ ิศวิโมกษธรรม  

สาขาวชิาอายุรศาสตรป์รหิตัถการและผูป่้วยนอก คณะแพทยศ์าสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

วนัพฤหสับดีท่ี 13 กนัยายน 2561 
8.00-8.30 น. ลงทะเบยีน 
8.30-9.30 น. Acute and long-term management in cardioembolic stroke. 
 ศ.พญ.นิจศร ีชาญณรงค ์หน่วยประสาทวทิยา ภาควชิาอายุรศาสตร ์คณะแพทยศ์าสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
9.30-10.30 น. Inotropes or Vasonodilators in ADHF: what to use, when and how? : อ.นพ.เอกราช อรยิะชยัพาณชิย ์ 

หน่วยโรคหวัใจและหลอดเลอืด ภาควชิาอายุรศาสตร ์คณะแพทยศ์าสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   
10.30-10.50 น. พกัรบัประทานอาหารว่าง 
10.50-11.50 น.  Glucose management in elderly patients what should we focused? 
  ศ.นพ.ชยัชาญ ดโีรจน์วงศ ์อายุรแพทยส์าขาโรคเบาหวานและต่อมไรท้่อ โรงพยาบาลราชวถิ ี
11.50-13.00 น. Lunch symposium   
13.00-14.00 น.  Meet our old friend “review and refresh for digoxin” 
  ผศ.ดร.ภญ. ภูขวญั อรุณมานะกุล คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยั เชยีงใหม่ 
14.00-15.00 น.  Chronic heart failure management in elderly, is it same as general patients. : อ.นพ.รงัสฤษฎ ์กาญจนะวณิชย ์

หน่วยโรคหวัใจและหลอดเลอืด ภาควชิาอายุรศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
15.00-15.20 น. พกัรบัประทานอาหารว่าง 
15.20-16.20 น.  Drug induced cardiometabolic disease and management focus on cardio-oncology. 
  รศ.ภก. สภุสัร ์สบุงกช คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น  



 

 

  
 
วนัศกุรท่ี์ 14 กนัยายน 2561 
8.00-8.30 น. ลงทะเบยีน 
8.30-10.30 น. Review of electrophysiology properties and clinical use focus on commonly use antiarrhythmic drugs:  
  ผศ. นพ. สมชาย ปรชีาวฒัน์ หน่วยโรคหวัใจและหลอดเลอืด ภาควชิาอายุรศสาตร ์ 

คณะแพทยศ์าสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
10.30-10.50 น. พกัรบัประทานอาหารว่าง 
10.50-11.50 น. How to approach anticoagulation in patients with atrial fibrillation and a low CHA2DS2-VASc score. 
  ผศ.นพ.ครรชติ ลขิติธนสมบตั ิสาขาวชิาอายุรศาสตรโ์รคหวัใจ ภาควชิาอายุรศาสตร ์ 
  คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธบิด ี
11.50-13.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั  
13.00-14.00 น.  Antithrombotic regimens for atrial fibrillation patients who underwent percutaneous coronary intervention. 
  อ.นพ. วศนิ พุทธาร ีหน่วยโรคหวัใจและหลอดเลอืด ภาควชิาอายุรศาสตร ์คณะแพทยศ์าสตร ์   

โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
14.00-15.00 น.  Tips from our pharmacist resident.  

“Common drug interaction in cardiovascular medication” 
  ภก. พชิญพ์งศ ์โฆษติชยัวฒัน์ เภสชักรประจ าบา้นชัน้ปีที ่3 สาขาโรคหวัใจและหลอดเลอืด   
  คณะเภสชัศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  “Extravasation management for vasopressors” 
  ภก. จริพนัธุ ์ฤทธิส์ าแดง เภสชักรประจ าบา้นชัน้ปีที ่4 สาขาการดแูลผูป่้วยวกิฤต  

คณะเภสชัศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  “Important message from new acute ischemic stroke guideline 2018” 
  ภก. สริชิยั ชศูริ ิเภสชักรประจ าบา้นชัน้ปีที ่4 สาขาโรคระบบประสาท  

คณะเภสชัศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
15.00-15.20 น. พกัรบัประทานอาหารว่าง 
15.20-16.20 น.  Update and review of landmark studies in cardiovascular disease on recent years 
  อ.ภก. กฤตนิ บณัฑติานุกลู คณะเภสชัศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 


