


 

 

การประชุมวิชาการสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปี 2564  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 

School of Medicine Annual Scientific Conference 2021 (MedASC2021), 
Mae Fah Luang University  

 

“Impact of COVID-19 on Medical Practice”  
CME 16.25 Credits 

 
 

วันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2564 
Virtual Meeting 

 
 

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ประคองใจ.....ให้เป็นสุข ในยุคโควิด”  
โดย พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน เชียงราย 

 

 



วันที่ 1: อังคารที่ 30 พฤศจกิายน 2564 
สถานที:่ Virtual Meeting 

เวลา หัวข้อ/กิจกรรม วิทยากร/ผู้บรรยาย 
09.00 - 09.15 น. พิธีเปิด - รศ. ดร.ชยาพร วัฒนศิร ิ

อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง 
09.15 - 10.15 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ประคองใจ.....ให้

เป็นสุข ในยคุโควิด”  
- พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี)  

ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน เชียงราย  
10.15 - 10.30 น. พัก ชมนิทรรศการทางการแพทยแ์บบ Virtual 
10.30- 12.00 น. Symposium 1  

COVID-19 and Heart Diseases  
- อ. นพ.พิษณุ บุญประเสริฐ   

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
-    รศ. นพ.อนุภพ จิตต์เมือง 
     ภาควิชาโรคติดเช้ือและอายุรศาสตร์เขตร้อน  

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

-    อ. นพ.ชัยศิริ วรรณลภากร 
    ภาควิชาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด       

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
12.00 - 13.00 น. Lunch Symposium 

 
-    บริษัท แจนเซน่ – ซีแลก จำกัด 

13.00 - 14.30 น. Symposium 2  
COVID-19 and Kidney Diseases  
 

-    พล.อ.ท. นพ.อนุตตร จติตินันทน ์
     ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย 
-   พ.ท.หญิง ผ.ศ. พญ.เนาวนิตย์ นาทา 
     กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  

- รศ. พ.ท. นพ.บญัชา สถิรพจน์  
กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    

14.30 – 14.45 น. พัก ชมนิทรรศการทางการแพทยแ์บบ Virtual 
14.45 - 16.15 น. Symposium 3 

How to Manage Severe COVID-19 
Pneumonia  

- พ.อ. นพ.อมรชัย เลิศอมรพงษ์ 
กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

- พ.อ. นพ.ครรชิต ปิยะเวชวริัตน์  
กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  

-    รศ. พญ.รณษิฐา รัตนะรัต 
     คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล 

 
 



วันที่ 2: วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 
สถานที:่ Virtual Meeting 

เวลา หัวข้อ/กิจกรรม วิทยากร/ผู้บรรยาย 
09.00 - 10.15 น. Oral presentation 1  

 

ผู้ดำเนินรายการ 
-    ผศ. ดร.ศิวาภรณ์ ศิวะศลิป์ประศาสน ์

-    อ. นพ.ภูมิ ชมพูศร ี

     สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

10.15 - 10.30 น. พัก ชมนิทรรศการทางการแพทยแ์บบ Virtual 
10.30 - 12.00 น.  Oral presentation 2  

 

ผู้ดำเนินรายการ 
-    ผศ. ดร.ศิวาภรณ์ ศิวะศลิป์ประศาสน ์

-    อ. นพ.ภูมิ ชมพูศร ี

 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง 
12.00 - 13.00 น. Lunch Symposium  -    บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกดั 
13.00 - 14.30 น. 
 

Symposium 4  
Clinical Pathology and 
Transfusion    
Medicine during COVID-19 
Pandemic  

- ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ 
หัวหน้าศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา
คลินิก คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

-    อ. ดร.เอกวัฒน์ ผสมทรัพย ์
     หัวหน้าห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา  
     คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบด ี
-    รศ. พญ.พรรณดี วัฒนบุญยงเจริญ 
     ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร คณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- นาวาโทหญิง พญ.อุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ ์
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   

14.30 - 14.45 น. พัก ชมนิทรรศการทางการแพทยแ์บบ Virtual 
14.45 - 16.15 น. Symposium 5 

New Technologies and Innovation 
during COVID-19 Era 

- รศ. นพ.สิทธพิร บุณยนิตย ์
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

-    อ. ดร.วงศ์วิทย์ เสนะวงศ ์
     ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะ  

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

- อ. นพ.อานนท์ จำลองกุล  
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 



วันที่ 3: วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 
สถานที:่ Online 

เวลา หัวข้อ/กิจกรรม วิทยากร/ผู้บรรยาย 
09.00 - 10.30 น. Symposium 6 

Impact of COVID-19 on NCDs 
- รศ. พญ.บุษยามาส ชีวสกุลยง 

หน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

-    อ. นพ.กฤษณ์ ลีมะสวัสดิ ์
     หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชา       

อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

- อ. นพ.เกษตร ฉิมพลี และคณะ 
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

10.35 - 10.45 น. พัก ชมนิทรรศการทางการแพทย ์Virtual 
10.45 - 12.00 น. Symposium 7 

 สมุนไพรไทยและภูมิปัญญาไทย ในการ
รักษาการติดเชื้อโควิด 

- ผศ. ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรพัย์  
หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

-    ภก.วราวธุ เสริมสินสริ ิ
     ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำนักงาน    

คณะกรรมการอาหารและยา 
12.00 - 13.00 น. Lunch Symposium - บริษัทซิลลคิ ฟาร์มา จำกัด 
13.00 - 14.30 น. Symposium 8 

Impact of COVID-19 on Surgery, 
Pregnancy and Children 

- อ. นพ.พิชัย พงศ์มั่นจิต 

- อ. พญ.พสิุทธกิานต์ รังคกลูนุวัฒน ์

- อ. นพ.ไอยรา วงศ์เปี้ย  
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

14.30 - 15.00 น. พิธีมอบรางวลั Best Oral/Poster Presentation และปิดประชุม 
โดย ศ. เกียรติคุณ นพ.ศุภกร โรจนนินทร์ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 






