
ตารางอบรมวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์  (Basic Science)  
วันที่ 23 – 25 ตุลาคม 2564 

(อบรมแบบออนไลน์ Zoom Webinar) 
 

Day 1 วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 

8:30-10:15 
Module 2: Surgical critical care part 1     อ.กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์ 

8:30-9:00 Complication of in nutrition therapy อ.จตุพร ศิริกุล รพ.ศิริราช 

9:00-9:30 COVID critically ill in surgical patient and triage  อ. พัทธวุฒิ  จันทูปมา รพ.ราชวิถี 

9:30-10:00 Pitfall in cardiopulmonary resuscitation  อ. พงศศิษฎ์  สิงหทัศน์ รพ.รามาธิบดี 

10:00-10:15 Panel discussion/Q&A 

Coffee break 

10:30-12:00 
Module 2: Surgical critical care part 2    อ.กวีศักดิ ์จิตตวัฒนรัตน์ 

10:30-11:00 Massive blood transfusion and monitoring  อ. โอสรี อัครบวร 
 

ม.สงขลานครินทร์ 

11:00-11:30 Fluid management in special situation อ. ฆริกานต์ อักษรชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 
11:30-12:00 Panel discussion/Q&A 

Lunch 

13:00-14:30 
Module 5 perioperative care and surgical complication part 1   อ.เศรษฐบุตร  เอื้อพานิชเจริญ    

13:00-13:30 Principle and pitfall of antibiotic usage in surgical 
patient 

อ. ประวัฒน์ จันทฤทธิ์ รพ.รามาธิบดี (ID 
med) 

13:30-14:00 Perioperative preparation in emergency surgical 
condition 

อ.ณัฐพงษ์ วิริยะกุลนันท์ รพ. มหาราช
นครราชสีมา 

14:00-14:30 Panel discussion/Q&A 

Coffee break 

14:45-16:00 
Module 5 perioperative care and surgical complication part 2   อ.เศรษฐบุตร  เอื้อพานิชเจริญ 

14:45-15:15 Pitfall and complications of central line 
catheterization  

อ.ณัฐวุฒ พ่วงพันธุ์งาม รพ. ศิริราช  

15:15-15:45 Perioperative preparation for surgical patient with 
Covid-19  

อ.ธาริน ธรรมพงษา รพ.รามาธิบดี  

15:45-16:00 Panel discussion/Q&A 



Day 2 วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 

8:30-10:15 
Module 6  Ethic and Palliative care Part 1     อ.ปวัน  จนัท์แสนโรจน์ 

8:30-9:00 Ethic for surgical resident  อ.เชิดศักดิ์  ไอรมณีรัตน์ รพ. ศิริราช  

9:00-9:30 Principle and application of palliative care  อ.พรศักดิ์ ผลเจริญสมบูรณ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ (วิสัญญ)ี 

9:30-10:00 Living will lawsuit อ.พิสิษฐ์ ศรีอัคคโภคิน สำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาต ิ

10:00-10:15 Panel discussion/Q&A 

Coffee break 
10:30-12:00 

Module 6 The review of the research: Appraise journal Part 2      อ.ปวัน  จันท์แสนโรจน ์
10:30-11:00 Review critical appraisal อ.กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์ ม.เชียงใหม ่

11:00-11:30 Review methodology อ.อมฤต  ตาลเศวต วชิรพยาบาล 
11:30-12:00 Review statistical analysis อ.บุญยิ่ง ศิริบำรุงวงศ ์ ม.ธรรมศาสตร ์

Lunch 
13:00-14:15 

Module 1 Acute care in surgical patients’ part 1: Trauma    อ.เจษฎา  อธิกคุณากร 
13:00-13:30 Abdominal injury   อ.ภาณุ  ธีรตกุลพิศาล ม.ขอนแก่น 

13:30-14:00 Spine injury   อ.พล อนันวราศิลป์  รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 
14:00-14:15 Panel discussion/Q&A 

Coffee break 
14:30-16:00 

Module 1 Acute care in surgical patients part 2: Non-Trauma    อ.เจษฎา  อธิกคุณากร 
14:30-15:00 Non-Trauma: Lower GI bleeding   อ.รัชมน ภิญโญเทพประทาน รพ.ราชวิถี 

15:00-15:30 Non-Trauma: Acute limb ischemia อ.ณพงศ์ กิจพาณิชย ์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 
15:30:16:00 Panel discussion/Q&A  

 

  



Day 3 วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 

8:30-10:15 
Module 3: Surgical oncology    อ.ภัคพล  สุขวิบูลย ์

8:30-9:10 Molecular biology of cancer อ.วร์ ลุวีระ ม.ขอนแก่น 

9:10-9:30 Utilities of common cancer bio 
marker 

อ.ศรัณย์ เลิศสถิตธนกร  รพ.จุฬาภรณ์ 

9:30-10:00 Role of surgical management in 
cancer patient 

อ.จิรัฐฏ์ ธีราประดิษฐ์  
 

วชิรพยาบาล 

10:00-10:15 Panel discussion/Q&A 

Coffee break 

10:30-12:00 
Module 3: Transplantation   อ.ชุติวิชัย  โตวิกกัย 

10:30-10:55 Transplant Immunology อ.ณัฐพล  อาภรณ์สุจริตกุล รพ.รามาธิบด ี
10:55-11:20 Brain death donor management & 

organ procurement  
อ.ธราธิป  ศรีสุข ม.ขอนแก่น 

11:20-11:45 Clinical solid organ transplantation   อ.เวธิต ดำรงกิตติกุล รพ.ศิริราช 

11:45-12:00 Live session, Q&A, Quizzes อ.ชุติวิชัย โตวิกกัย รพ.ศิริราช 
Lunch 

13:00-14.15 
Module 4 Surgical technology, innovation, and operative surgery  Part 1  อ.สิริพงศ์  สิริกุลพิบูลย์,  อ.ปณต  ยิ้มเจริญ 

13:00-13:30 Hemostatic material & product  อ.กมเลส  ประสิทธิ์วรากุล  รพ.หาดใหญ่ 
13:30-14:00 Laparoscopic instrument in general 

surgery  
อ.กษิดิน วิทูภิญโญภาพภาพ รพ.ราชวิถี 

14:00-14:15 Panel discussion/Q&A 

Coffee break 
14.30-16.00 

Module 4 Surgical technology, innovation, and operative surgery Part 2   อ.สิริพงศ์  สิริกุลพิบูลย์,  อ.ปณต  ยิ้มเจริญ 
14.30-15.00 Basic knowledge in endoscopy  อ.อิสรีย์ เล้าเปี่ยมทอง  วชิรพยาบาล 

15:00-15:30 
Universal protection in COVID 
pandemic 

อ.เจษฎา  อธิกคุณากร รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 

15:30:16:00 Panel discussion/Q&A 

 


