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ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย�แห�งประเทศไทย 
กําหนดการอบรม Clinical otolaryngology-Head and neck surgery course  

โดยคณะแพทยศาสตร�วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
วันที่ 21 – 24 พฤศจิกายน 2559 

ณ ห&องประชุมศูนย�ฝ-กอบรมการผ/าตัด ช้ัน 2  
อาคารอาํนวยการเก/า โรงพยาบาลราชวิถี 

................................................................ 

วันจันทร�ท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 
เวลา 08.00 - 08.30 น. 

08.30 - 09.00 น.  
 
09.00 - 10.00 น. 
 
 
10.00 - 11.15 น. 
 
 
11.15 - 11.30 น. 
11.30 - 12.30 น. 
 
 
12.30 - 13.15 น. 
13.15 - 14.15 น. 
 
 
14.15 - 15.15 น. 
 
 
15.15 - 15.30 น.  
15.30 - 16.30 น. 

ลงทะเบียน 

กล/าวเป:ดงาน โดยประธานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย� 
แห/งประเทศไทย 
Sudden sensorineural hearing loss  

โดย พ.ท.หญิงสายสุรีย� นิวาตวงศ�  
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล&า 
Laryngeal trauma  
โดย รศ.พญ.จีระสุข  จงกลวัฒนา  
คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
พักรับประทานอาหารว�าง 
Rhinosinusitis  
โดย ผศ.ดร.นพ.ม.ล.กรเกียรต์ิ สนิทวงศ�  
คณะแพทยศาสตร�จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
Flap and reconstruction  
โดย อ.นพ.ณัฐ นิยมอุดมวัฒนา 
โรงพยาบาลราชวิถี 
Fungal rhinosinusitis  
โดย อ.พญ.พวงมะลิ ประเวศวรารัตน� 
โรงพยาบาลราชวิถี 
พักรับประทานอาหารว�าง 
Inflammatory disease of salivary gland 

โดย พันตรีพนา กล่ําคํา 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล&า 
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วันอังคารท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 
เวลา 08.00 - 08.30 น. 

08.30 - 09.30 น.  
 
 
09.30 - 10.30 น. 
 
 
10.30 - 10.45 น. 
10.45 - 11.45 น. 
 
 
11.45 - 12.45 น. 
12.45 - 14.15 น. 
 
 
14.15 - 14.30 น. 
14.30 - 15.30 น. 
 
 

ลงทะเบียน 
Approach to dizziness and vertigo  
โดย อ.นพ.อนันต� กุลทวีทรัพย�  
คณะแพทยศาสตร�วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
Laryngotracheal stenosis  
โดย อ.พญ.เปรมสุดา สมบุญธรรม  
คณะแพทยศาสตร�จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
พักรับประทานอาหารว�าง 
Local flap for facial defect  
โดย อ.พญ.ศริญญา อุราธรรมกุล  
คณะแพทยศาสตร�วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
Imaging of temporal bone and skull base  
โดย อ.พญ.ธันวา สุดแสง และ อ.พญ.ทิพารมณ� สนั่นเมือง 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
พักรับประทานอาหารว�าง 
CA of unknown primary  
โดย อ.นพ.วรุตม� ศุภนคร 
คณะแพทยศาสตร�จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

วันพุธท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 
เวลา 08.00 - 08.30 น. 

08.30 - 09.30 น.  
 
 
09.30 - 10.30 น. 
 
 
10.30 - 10.45 น. 
10.45 - 11.45 น. 
 
 
11.45 - 12.45 น. 
12.45 - 13.45 น. 

ลงทะเบียน 

Immunotherapy  
โดย ผศ.นพ.จิระพงษ� อังคะรา  
คณะแพทยศาสตร�วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
Polysomnography interpretation  

โดย น.อ.นพ.จงรักษ� พรหมใจรักษ� 
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
พักรับประทานอาหารว�าง 
Facial nerve disorder  

โดย พลตรีสุรเดช จารุจินดา  
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล&า 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

Middle ear disease andmastoid surgery  
โดย ผศ.นพ.จารึก หาญประเสริฐพงษ� 
คณะแพทยศาสตร�มหาวิทยาลัยเชียงใหม/ 
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วันพุธท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 (ต/อ) 
เวลา 13.45 - 15.00 น. 

15.00 - 16.00 น. 
 
 

พักรับประทานอาหารว�าง 
Vestibular function test  
โดย อ.พญ.ภาณินี จารุศรีพันธุ� 
คณะแพทยศาสตร�จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

วันพฤหัสบดีท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 

เวลา 08.00 - 08.30 น. 
08.30 - 09.30 น.  
 
 
09.30 - 10.30 น. 
 
 
10.30 - 10.45 น. 
10.45 - 11.45 น. 
 
 
11.45 - 12.45 น. 
12.45 - 13.45 น. 
 
 
13.45 - 14.45 น. 
 
 
14.45 - 15.00 น. 
15.00 - 16.00 น. 

ลงทะเบียน 

Approach to dysphagia  
โดย ผศ.นพ.ภาวิน เกษกุล 
คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
Advanced audiologic test  

โดย รศ.พลตรีพงษ�เทพ หาญชุมพล 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล&า 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
Approach and management of OSA  

โดย รศ.นพ.วิชญ� บรรณหิรัญ  
คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

Approach and management of hoarseness  
โดย พ.อ.หญิงปริยนันทน� จารุจินดา 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล&า 
Approach to pediatric airway  

โดย พ.อ.หญิงอุศนา พรหมโยธิน 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล&า 
พักรับประทานอาหารว�าง 
Disorder of parathyroid gland  

โดย อ.นพ.วรุตม� พงศาพิชJุ� 
คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 


