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Peri - operative care and surgical complications                                             
Moderator :   อ.เศรษฐบุตร เอือ้พานิชเจรญิ       รพ.มหาราชนครราชสมีา 

8.30 - 9.00  Prevention of surgical site infection อ.วรุตม ์โล่หส์ริวิฒัน์ รพ.ศริริาช 

9.00 - 9.30 Peri-operative transfusion อ.ธารนิ ธรรมพงษา รพ.รามาธบิด ี

9.30 - 10.00 
Peri-operative care in specific group of patients  อ.เศรษฐบุตร เอือ้พานิชเจรญิ รพ.มหาราชนครราชสมีา 

 

10.00-10.15 Panel Discussion  

Coffee break  

Related subjects in fundamental surgery 
Moderator :   อ.สุรศกัดิ ์สงัขทตั ณ อยุธยา     ม.สงขลานครนิทร ์

10.30 -12.00 Introduction to Non-technical skill 
อ.สบืวงศ ์จฑุาภสิทิธิ ์

อ.วราภรณ์ อิม่ฤทยัเจรญิโชค 
อ.ศริส  จติประไพ 

รพ.ศริริาช 

12.00 - 12.15 Panel Discussion  

Lunch break  

Applied surgical anatomy  
Moderator : อ.ภูวนัย สาค าภรี ์ รพ.สรรพสทิธปิระสงค ์

13.00 - 13.20 Neuro อ.วนิ ธรีะพนัธเ์จรญิ รพ.เลดิสนิ 

13.20 - 13.40 Head&Neck / Breast        อ.ธญัญนันท ์จามกิร รพ.ต ารวจ 

13.40 - 14.00 Vascular  อ.ปัณฑติา เอีย่มศุภนิมติ  รพ.จุฬาลงกรณ์ 

14.20 - 14.50 Urological  อ.ดุษฎ ีโสวรรณทพิย ์ รพ.จุฬาลงกรณ์ 

14.50 - 15.00 Panel Discussion  

Coffee break 

15.20 - 15.40 Abdominal wall  อ.ปวนั จนัทแ์สนโรจน์ รพ.สมเดจ็พระป่ินเกลา้  

15.40 - 16.00 Hepatatobiliary system  อ.ภูวนัย สาค าภรี ์ รพ.สรรพสทิธปิระสงค ์

16.00 - 16.20 Upper GI อ.วศิษิฏ ์เกษตรเสรมิวริยิะ วชริพยาบาล 

16.20 - 16.40  Lower GI  อ.ชนิวร จวีรตานนท ์ รพ.ชลบุร ี

16.40 -17.00  Panel Discussion  
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Acute care in surgical patients  Part I : Essential management of trauma                                                                                  
Moderator : อ.เจษฎา อธกิคุณากร    รพ.ภูมพิลอดุลยเดช  

8.30 - 9.00  Strategy for fluid resuscitation in trauma  อ.สทิธชิยั ควชะกุล รพ.ภูมพิลอดุลยเดช 

9.00 - 9.30 Acute management in burn  อ.กุสุมา ชนิอรุณชยั รพ.ศริริาช 

9.30 - 10.00 
Acute management in traumatic brain injury  อ.อานุภาพ พนัธุค์งทรพัย ์ รพ.ภูมพิลอดุลยเดช 

 

10.00 - 10.15 Panel Discussion  

Coffee break  

Acute care in surgical patients  Part II : Approach to surgical Emergencies                                                                              
Moderator : อ.เจษฎา อธกิคุณากร    รพ.ภูมพิลอดุลยเดช  

10.30 - 11.00 Acute abdomen อ.กฤชรฐั วฒันสาธติอาภา รพ.สมเดจ็พระป่ินเกลา้  

11.00 - 11.30 Acute GI bleeding อ.รชัมน ภญิโญเทพประทาน  รพ.ราชวถิ ี 

11.30 - 12.00 Necrotizing soft tissue infection อ.ธรีวรี ์ทพิยว์ราธรณ์  รพ.ศรนีครนิทร ์มข. 

12.00 - 12.15 Panel Discussion  

Lunch break  

Surgical critical care  
Moderator : อ.กวศีกัดิ ์จติตวฒันรตัน์  ม.เชยีงใหม ่

13.00 - 13.30 Acute respiratory failure  อ.พทัธวฒุ ิจนัทปูมา  รพ.ราชวถิ ี 

13.30 - 14.00 
Discontinuation of mechanical ventilator and 
oxygen therapy  

อ.ภูษติ เฟ่ืองฟ ู รพ.พระมงกุฏเกลา้ 

14.00 - 14.30 Surgical sepsis  อ.ฆรกิานต ์อกัษรชาต ิ ม.ธรรมศาสตร ์

14.30 - 14.45 Panel Discussion  

Coffee break 

15.00 - 15.30 Nutritional support in high risk surgical patient  อ.กวศีกัดิ ์จติตวฒันรตัน์ ม.เชยีงใหม ่

15.30 - 16.00 
Coagulopathy and blood transfusion in critically ill 
patient  

อ.โอสร ีอคัรบวร ม.สงขลานครนิทร ์

16.00 - 16.30 
 

Panel Discussion  
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Surgical technology/innovation and operative surgery 
Moderator : อ.ปณต ยิม้เจรญิ  รพ.ภูมพิลอดุลยเดช  

8.30 - 9.00  Suture material and stapling device  อ.เฉลมิ เอือ้บุณยะนันท ์ รพ.ศรนีครนิทร ์มข. 

9.00 - 9.30 Commonly used surgical instrument   อ.ภาคภูม ิถริวฒันกุล  รพ.ต ารวจ 

9.30 - 9.45  Panel Discussion  

Coffee break  

10.00 - 10.30 Infection control in operating room อ.เจษฎา อธกิคุณากร  รพ.ภูมพิลอดุลยเดช 

10.30 - 11.00 Wound care and dressing materials  อ.งามเฉิด สติภาหุล  รพ.รามาธบิด ี

11.00 - 11.15 Panel Discussion  

Lunch break 

Transplantation 
Moderator : อ.ชตุวิชิยั โตวกิกยั  รพ.ศริริาช 

12.00 - 12.30  Transplant immunology อ.กรกช เกษประเสรฐิ รพ.รามาธบิด ี

12.30 - 13.00  
Brain death, donor management and 
organ procurement 

อ.พลสทิธิ ์แสงเสรสีถติย ์ รพ.ศริริาช 

13.00 - 13.30 Clinical solid organ transplantation อ.เมธ ีสุธรีศานต ์ รพ.จุฬาลงกรณ์ 

13.30 - 14.00 Panel Discussion  

Coffee break  

Surgical oncology 
Moderator : อ.ภคัพล สุขวบิูลย ์  วชริพยาบาล 

14.20 - 15.00 Molecular biology of cancer  อ.วร ์ลุวรีะ รพ.ศรนีครนิทร ์มข. 

15.00 - 15.20 Role of surgical cancer management  อ.ภคัพล สุขวบิูลย ์ วชริพยาบาล 

15.20 - 15.50  Utility of common biomarker  อ.ศรณัย ์เลศิสถติธนกร รพ.จุฬาภรณ์ 

15.50 - 16.20  Panel Discussion  

 
 
 


