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วนัพธุท่ี 19 กรกฎาคม 2560 
8.00-8.30 น. ลงทะเบยีน 
8.30-8.45 น. พธิเีปิดการประชุม 
  ผศ.ภญ.ดร.รุง่เพชร สกุลบ ารงุศลิป์ คณบดคีณะเภสชัศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
8.45-10.45 น. From basic to real life clinical practice of anti-arrhythmic drugs 
  ผศ. นพ. สมชาย ปรชีาวฒัน์ หน่วยโรคหวัใจและหลอดเลอืด ภาควชิาอายุรศสาตร ์ 
  คณะแพทยศ์าสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
10.45-11.00 น. พกัรบัประทานอาหารว่าง 

11.00-12.00 น. Perioperative management of antithrombotic.  

  อ.ภก.กฤตนิ บณัฑติานุกูล คณะเภสชัศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

12.05-13.00 น. Lunch Symposium (MSD) 

13.00-14.00 น. Advantage beyond glucose lowering of novel anti-diabetes. 

  ศ.นพ.ชยัชาญ ดโีรจน์วงศ ์อายรุแพทยส์าขาโรคเบาหวานและต่อมไรท้่อ  

  โรงพยาบาลราชวถิ ี 

14.00-15.00 น. Medication for primary prevention of cardiovascular disease where do we stand  

  for? 

  อ.นพ. สราวุฒ ิศวิโมกษธรรม ศูนยโ์รคหวัใจ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 

15.00-15.20 น. พกัรบัประทานอาหารว่าง 

15.20-16.20 น. Use of DAPT for post-PCI patients undergoing noncardiac surgery  

 นพ.วศนิ พุทธาร ีหน่วยโรคหวัใจและหลอดเลอืด ภาควชิาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศ์าสตร ์

โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 

 
วนัพฤหสับดีท่ี 20 กรกฎาคม 2560 
8.00-8.30 น. ลงทะเบยีน 
8.30-9.30 น. Update and review for blood pressure management in stroke patients. 
 ศ.พญ.นิจศร ีชาญณรงค ์หน่วยประสาทวทิยา ภาควชิาอายรุศาสตร ์คณะแพทยศ์าสตร ์

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
9.30-10.30 น. Update and review for Diabetes management. 
  ผศ.นพ. พงศอ์มร บุนนาค สาขาวชิาอายรุศาสตรโ์รคต่อมไรท้่อและเมแทบอลซิมึ  
  ภาควชิาอายุรศาสตร ์คณะแพทยศ์าสตร ์โรงพยาบาลรามาธบิด ี 
10.30-10.50 น. พกัรบัประทานอาหารว่าง 



10.50-11.50 น. Update and review for Hypercholesterolemia management. 
  อ.นพ. ปรญิญ ์วาทสีาธกกจิ สาขาวชิาอายรุศาสตรโ์รคหวัใจ ภาควชิาอายุรศาสตร ์ 
  คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธบิด ี
11.50-13.00 น. Lunch symposium   
13.00-14.00 น. Role of add on medication in chronic heart failure patient  

  อ.พญ.ศรญิญา ภวูนนัท ์หน่วยโรคหวัใจและหลอดเลอืด ภาควชิาอายุรศาสตร ์ 

  คณะแพทยศ์าสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

14.00-15.00 น. Update and review for hypertension management in elderly.  
  อ.ไพโรจน์ ฉตัรานุกูลชยั หน่วยโรคหวัใจและหลอดเลอืด ภาควชิาอายุรศาสตร ์ 
  คณะแพทยศ์าสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
15.00-15.20 น. พกัรบัประทานอาหารว่าง 
15.20-16.20 น. Role and principle of vasopressin in acute decompensated heart failure 
  อ.นพ.เอกราช อรยิะชยัพาณชิย ์หน่วยโรคหวัใจและหลอดเลอืด ภาควชิาอายุรศาสตร ์ 
  คณะแพทยศ์าสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  
วนัศกุรท่ี์ 21 กรกฎาคม 2560 
8.00-8.30 น. ลงทะเบยีน 
8.30-9.30 น. Drug induced cardiometabolic disease and management focus on immonusuppressive 
  drugs.  
  ภญ. บุศยา กุลบุศย ์เภสชักรประจ าบา้นชัน้ปีที ่4 คณะเภสชัศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
9.30-10.30 น. Drug induced cardiometabolic disease and management focus on antiretroviral drugs. 
  ภก.อภสิทิธิ ์ประวงั เภสชักรประจ าบา้น ชัน้ปีที ่3 คณะเภสชัศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
10.30-10.50 น. พกัรบัประทานอาหารว่าง 

10.50-11.50 น. Cardiovascular medications in pregnancy 
  ผศ.นพ.ครรชติ ลขิติธนสมบตั ิสาขาวชิาอายุรศาสตรโ์รคหวัใจ ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
  คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธบิด ี
  อ.ภก.กฤตนิ บณัฑติานุกูล คณะเภสชัศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
11.50-13.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั  
13.00-14.00 น. Update for atrial fibrillation management. 
  รศ.นพ.บญัชา ศนัสนียว์ทิยกุล โรงพยาบาลรามค าแหง 
14.00-15.00 น. Principle and role of neprilysin in heart failure management. 
  อ.นพ.รงัสฤษฎ ์กาญจนะวณชิย ์หน่วยโรคหวัใจและหลอดเลอืด ภาควชิาอายุรศาสตร ์ 
  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
15.00-15.20 น. พกัรบัประทานอาหารว่าง 
15.20-16.20 น. Update and review of landmark studies in cardiovascular disease on recent years. 
  รศ.ภก. สุรกจิ นาฑสีุวรรณ คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
  ผศ.ดร.ภก.สุรศกัดิ ์เสาแกว้ คณะเภสชัศาสตร ์มหาวยิาลยัพะเยา 
  อ.ภก.กฤตนิ บณัฑติานุกูล คณะเภสชัศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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