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วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 
8.00-8.30 น. ลงทะเบียน 
8.30-8.45 น. พิธีเปิดการประชุม 
  ผูช่้วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.บุญศร ีองค์พพิัฒนกุล   

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการประวิชาชีพ 
8.45-9.45 น. Update and review of landmark studies in cardiovascular disease on recent years 
  อ.ภก. กฤติน บัณฑิตานุกูล คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
9.45-10.05 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
10.05-11.05 น. Night time high blood pressure what should we focus and management?   

 ผศ.นพ.ไพโรจน์ ฉัตรานุกูลชัย  
หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

11.05-12.05 น. Update for review and management of non-ST elevated myocardial infarction. 
อ.นพ. ชัยสิริ วรรณลภากร  
หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

12.05-13.00 น. Lunch Symposium 
13.00-14.00 น. Shall we need other antidiabetic agents with cardiovascular prevention effect 

instead of A1C controlled 
  ศ.นพ.ชัยชาญ ดีโรจน์วงศ์ อายุรแพทย์สาขาโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลราชวิถี 
14.00-15.00 น. Review and update on role of fibrinolytic therapy in STEMI patients (online) 
 รศ.พญ. อรินทยา พรหมินธิกุล คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
15.00-15.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.20-16.20 น. Do we still need 12 months of dual antiplatelets for PCI patients? 
  อ.นพ. วศิน พุทธารี  

หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
 



วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 
8.00-8.30 น. ลงทะเบียน 
8.30-9.30 น. Update for acute stroke management focused on time and benefit of 

thrombolytic therapy. 
 ผศ.พญ. อรอุมา ชุติเนตร  

หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
9.30-10.30 น. Role of dual antiplatelet Therapy in Ischemic Stroke and Transient Ischemic 

Attack. 
 อ.ภก. สิริชัย ชสูิริ  

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
10.30-10.50 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.50-11.50 น. Statins for cardiovascular prevention in elderly: Good science or Bad science? 
  ผศ.นพ.ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ  

สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
11.50-13.00 น. Lunch symposium   
13.00-14.00 น. HFrEF and HFpEF what is the difference focus on pathophysiology and 

management 
 ผศ.พญ.ศริญญา ภูวนันท์  

หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
14.00-15.00 น. SGLT-2 inhibitors, are they new weapon on heart failure management? 
  อ.นพ.เอกราช อริยะชัยพาณิชย์  

หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
15.00-15.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.20-16.20 น. Management on acute heart failure patients who are refractory to diuretic: Expert 

recommendation.   
  รองศาสตรจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ  

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
    



วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 
8.00-8.30 น. ลงทะเบียน 
8.30-9.30 น. Oral anticoagulant use in Asian AF population, is it same as other race? (online) 
  รศ. พญ.วรรณวรางค์ วงศ์เจริญ  

หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
9.30-10.30 Review for management of supraventricular tachycardia   

 ผศ. นพ. สมชาย ปรีชาวัฒน์  
หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

10.30-10.50 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.50-11.50 น. Review for management of supraventricular tachycardia (ต่อ)  

 ผศ. นพ. สมชาย ปรีชาวัฒน์  
หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศสาตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

11.50-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-14.00 น. Updated for review and management on atrial fibrillation  
  พ.อ. ธรณิศ จันทรารัตน์  

แผนกโรคหัวใจ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
14.00-15.00 น. Extended therapy for venous thromboembolism, for whom and how long? 

 รศ. นพ. นภชาญ เอื้อประเสริฐ  
สาขาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศสาตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

15.00-15.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.20-16.20 น. Beta-blockers for cardiovascular disease, is it still important in this era? 
  อ.นพ. สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม  

สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปริหัตถการและผู้ป่วยนอก คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 


