ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย
การอบรมวิชาการ Comprehensive course
โดย ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 201 ตึกอานันทมหิดล
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561
8.00-9.00 น.
Otosclerosis and ossiculoplasty in other CHL
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิฐ
9.00-10.00 น.
Acute Sinusitis and complication of sinusitis
อาจารย์นายแพทย์วิรชั เกียรติศรีสกุล
Break
10.15-11.15 น.
Thyroid Cancer
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ จันทรพัฒนา
11.15-12.15 น.
Cancer oral cavity and oropharynx
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรพร รัตนาเอนกชัย
Lunch
13.00-14.00 น.
OSA and Sleep disorder
นาวาอากาศเอก จงรักษ์ พรหมใจรักษ์
14.00-15.00 น.
Facial nerve injury and re-animation
พลตรี สุรเดช จารุจนิ ดา
Break
15.15-16.15 น.
Maxillofacial Fracture
นายแพทย์ณัฐ นิ ยมอุดมวัฒนา

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561
8.00-9.00 น.
9.00-10.00 น.

10.15-11.15 น.
11.15-12.15 น.

13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.

15.15-16.15 น.
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561
8.00-9.00 น.
9.00-10.00 น.

10.15-11.15 น.
11.15-12.15 น.

13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.

15.15-16.15 น.

Benign laryngeal lesions and Phonosurgery
รองศาสตราจารย์พนั เอกหญิงปริยนันทน์ จารุจนิ ดา
DNS and septoplasty
อาจารย์ แพทย์หญิงกังสดาล ตันจรารักษ์
Break
CPA and Skull Base Tumor
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัล กังสนารักษ์
CSF Rhinorrhea
อาจารย์ นายแพทย์เจตน์ ลายองเสถียร
Lunch
COM and complication
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจรินรัตน์ สิริรฐั วรรณ
laryngotracheal stenosis
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจีระสุข จงกลวัฒนา
Break
Auditory and vestibular funtion test
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศิริพร ลิมป์ วิริยะกุล
Endoscopic sinus surgery
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร
Allergic rhinitis and immunotherspy
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปารยะ อาศนะเสน
Break
Salivary gland tumor
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์
congenital neck mass / hemangioma + lymphovascular malformation
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทิการ์ สันสุวรรณ
Lunch
Chronic aspiration
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ภาวิน เกษกุล
Pediatric Sinusitis
อาจารย์ นายแพทย์เจษฎา กาญจนะอัมพร
Break
reconstruction in head neck cancer
อาจารย์แพทย์หญิง วิลาภรณ์ ภักดีดินแดน

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561
8.00-9.00 น.
9.00-10.00 น.

10.15-11.15 น.
11.15-12.15 น.

13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.

15.15-16.15 น.

Odontogenic cyst/tumor and related jaw lesion
นายแพทย์ ทันตแพทย์ สุทธิชยั นรนิ ตชัยกุล
Carcinoma of Unknown Primary
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณปฎล ตั้งจาตุรนต์รศั มี
Break
Tympanoplasty and mastoidectomy
อาจารย์แพทย์หญิงวันดี ไข่มุกด์
Cancer larynx and hypopharynx
แพทย์หญิงสมจินต์ จินดาวิจกั ษณ์
Lunch
common vestibular disorder
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเสาวรส ภทรภักดิ์
CA Nasopharynx
อาจารย์ นายแพทย์วรวรรธน์ ระหว่างบ้าน
Break
Chronic sinusitis
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์หม่อมหลวงกรเกียรติ์ สนิ ทวงศ์

