


 

 

 
 
 
08.00-08.15 น.     ลงทะเบียน  
08.15-09.00 น.     กล่าวรายงานโดย  ผศ.นพ.พลากร สรุกุลประภา  
                         หัวหนา้ภาควิชาศัลยศาสตร์  
                         พิธเีปิด คณบดีคณะแพทยศาสตร์  
09.00-09.20 น.     Overview Management of Aortic Arch disease     
                         ผศ.นพ.ฐติิ จนัทร์เมฆา 
09.20-09.40 น.     Cerebral Protection in Aortic Arch Surgery 
                         อ.นพ.รชฏ มาลา 
09.40-10.00 น.     Aortic Arch Replacement/ FET, Tips and Tricks 
                         ผศ.นพ.ชวลติ วงศ์พุทธะ 
10.00-10.30 น.     Coffee Break  
10.30-12.00 น.     Cadaveric workshop: TAR with FET 
                         - ผศ.นพ.ฐิติ จนัทร์เมฆา  
                         - อ.นพ.รชฏ มาลา  
                         - ผศ.นพ.ชวลิต วงศ์พทุธะ 
12.00-13.00 น.     Lunch Symposium 
13.00-14.00 น.     Cadaveric workshop: TAR with FET 
                        - ผศ.นพ.ฐิติ จนัทร์เมฆา  
                        - อ.นพ.รชฏ มาลา  
                        - ผศ.นพ.ชวลิต วงศ์พุทธะ 
 
 

 

 

 

 
08.00-08.30 น.      ลงทะเบียน  
08.30-10.00 น.      กล่าวรายงานโดยประธานจัดประชุม (ผศ.นพ.พลากร สรุกุลประภา) 
                          กล่าวตอ้นรับ โดยคณบดีคณะแพทยศาสตร ์
                          พิธเีปิด โดยประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย  

           ปาฐกถาเกียรติยศ ศ.นพ.ทองอวบ อุตรวิเชียร  
                          โดย ศ.นพ.วชัรพงศ์ พุทธิสวัสดิ ์
10.00-10.30 น.      Coffee Break  
10:30-11:00 น.      Breast imaging service in breast cancer:  
                          an update in current practices อ.พญ.ปิยกานต์ พัฒนเศรษฐพงษ์ 
11:00-11:30 น.      Pathological services in breast pathology:  
                          an update in current practices  อ.พญ.ปิยภารมย์ อินทรวิเชียร 
11:30-12:00 น.      Prathumraksa project: Pre-analytic phase in breast cancer  
                          รศ.พญ.สุพนิดา คณูม ี
12:00-13:00 น.      Lunch Symposium สนับสนนุโดย บริษัท สยามฟารม์าซูติคอล จ ากัด 
13:00-13:30 น.      Local management of axilla in breast cancer 
                          ผศ.พญ.อนงค์พร วงศ์พุทธะ 
13:30-14:00 น.      Local therapy of the primary and beyond in patient  
                          with advanced breast cancer ผศ.นพ.องอาจ โสมอินทร ์
14:00-14:30 น.      Radiotherapy in breast cancer ผศ.นพ.นฤดม ศุภะกะลนิ 
14:30-15:00 น.      Coffee Break 
15:00-16:00 น.      Neoadjuvant and adjuvant treatment of breast cancer: 
                          How to select ผศ.พญ.เอื้อมแข สขุประเสรฐิ 
16:00-17:00 น.      Role of nursing care in breast cancer patients 
                          พว.เกียรติพร เชือ้โพนทอง       พว.อนิทรานนัท์  สุขสว่างโรจน ์
                          พว.มทัรี ศรีพรรณ                  
17.00-20.00 น.      Thai night party 
 
 
 

 
 

 
 
08.00-08.30 น.     ลงทะเบียน  
08.30-10.00 น.     ถ่ายทอดสญัญาณพธิีเปิด และปาฐกถาเกียรติยศ จากห้องใหญ ่
10.00-10.30 น.     Coffee Break  
10.30- 11.00 น.    Update in meningioma & team for research  
                         อ.นพ.นนทพล  ปิยวฒันาเมธา     รศ.นพ.อ านาจ กจิควรดี  
11.00- 12.00 น.    Network and team management in brain AVM   
                         รศ.นพ.พิชเยนทร์ ดวงทองพล      ผศ.นพ.วรานนท์ มัน่คง  
                         ผศ.นพ.นฤดม ศุภะกะลิน 
12.00-13.00 น.     Lunch Symposium สนับสนุนโดย บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
13.00-13.30 น.     ESAN stroke network: How to build up?  ศ.นพ.สมศักดิ์  เทียมเก่า 
13.30-14.00 น.     Role of neurosurgeon-interventionist in ischemic stroke  
                         อ.นพ.กาญจน์ ยศธรสวัสดิ ์
14.00-14.30 น.     Update neuroimaging in stroke อ.นพ.มิก วรรณสารเมธา 
14.30-14.45 น.     Coffee Break  
14.45-15.45 น.     Update in spinal cord injury ผศ.นพ.กฤษกร จรงิจิตร  
                         Perioperative care in spinal cord injury อ.นพ.ธนภณ งามมณี 
                         Spinal cord injury rehabilitation รศ.พญ.เสมอเดือน คามวัลย์ 
15.45-16.30 น.     Interesting case by young neurosurgeons  
                         นพ.วีรตุม์ สุภริัตน ์โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม อดุรธาน ี
                         พญ.ธนาวรรณ ศุภวรรณาวิวัฒน์ โรงพยาบาลสุรินทร ์
                         นพ.ณัฏฐกิตติ ์ ตรนีุชกร  โรงพยาบาลหนองบัวล าภ ู
                         นพ.ภัทร ควรสนธิ  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
16.30-17.00 น.     ประชุมประจ าปีประสาทศัลยศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
17.00-20.00 น.     Thai night party 
 
 
 
 
 
08.00-08.30 น.     ลงทะเบียน  
08.30-10.00 น.     ถ่ายทอดสญัญาณพธิีเปิด และปาฐกถาเกียรติยศ จากห้องใหญ ่
10.00-10.30 น.     Coffee Break  
Update in Thoracic Surgery 
Moderator: อ.นพ.พรชัย เสนารกัษ์    อ.นพ.คุณัช สถาผลเดชา 
10.30-11.00 น.     Overview thoracic surgery in Thailand “From the Past  
                         to the Future” ผศ.นพ.ปุณณฤกษ์ ทองเจรญิ  
                         คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
11.00-11.30 น.     VATS set up from “Zero to One”  
                         อ.นพ.พรชัย เสนารกัษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
11.30-12.00 น.     Current evidences “Role of surgery in NSCLC”  
                         อ.นพ.คณุัช สถาผลเดชา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 
12.00-13.00 น.     Lunch Symposium: Neoadjuvant therapy in NSCLC 
          อ.นพ.ธนชัย แสงสัง คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
13.00-13.30 น.     Role of radiologic intervention in thoracic disease 
                         อ.นพ.อนุชา ฮาฮูยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
13.30-14.00 น.     How to start NIVATS? Tricks and tips 
                         อ.นพ.ศริะ เลาหทัย คณะแพทยศาสตร์วชริพยาบาล 
14.00-14.30 น.     Robotic surgery “New era of thoracic surgery” 
          อ.นพ.ศุภฤกษ์ เจียรผนั คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล 
14.30-14.45 น.     Coffee break 
14.45-15.15 น.     Advance bronchoscopy and intervention 
                        อ.พญ.ไพลิน รัตนวะฒน์กุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 
15.15-15.45 น.     Localizing technique for pulmonary nodule 
          ผศ.นพ.บุลวัชร ์หอมวิเศษ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
15.45-16.15 น.     What is MIPO? minimally invasive chest wall reconstruction 
                         อ.นพ.ผดุงเกียรติ ตั้งพริุฬห์ธรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ 
17.00-20.00 น.     Thai night party 
 

                         อ.นพ.ผดุงเกียรติ ตั้งพริุฬห์ธรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ 
 

 
08.00-08.30 น.     ลงทะเบียน  
08.30-10.00 น.     ถ่ายทอดสญัญาณพธิีเปิด และปาฐกถาเกียรติยศ จากห้องใหญ ่
10.00-10.30 น.     Coffee Break  
ESAN Network: Acute Limb Ischemia                                                  
Moderator: อ.นพ.ณัฐพล สแุสงรตัน์     ผศ.นพ.ณรงชัย ว่องกลกิจศิลป์                             
Panelist:                                                                                                   
10.00-10.30 น.     Acute Limb Ischemia; Diagnosis: นพ.ชัยภักดิ์ เตชะเพชรไพบูลย์   
10.30-11.30 น.     Acute Limb Ischemia; Management: พญ.วุฒนิี สูติชัยวรพงศ์         
11.00-11.30 น.     Acute Limb Ischemia; Referral algorithm:                                
................................ อ.นพ.ภาคย์ หาญอรณุสมบูรณ์                                             
11.30-12.00 น.     Interesting case: นพ.ชัยภักดิ์ เตชะเพชรไพบูลย์ 
 

 

 
 
Session 1: Achieving trauma ESAN network (moderator นพ.ภาณุ ธีรตกุลพิศาล) 
13.00-13.20 น.     ER to OR system อ.นพ.ผาติ อังคสิทธิ ์
13.20-13.40 น.     ED thoracotomy: How I do it?  นพ.วริศ วรีะวฒันตระกูล 
13.40-14.00 น.     Embolization in trauma patient อ.นพ.อนุชา อาฮูยา 
14.00-14.20 น.     New surgeon: How did I survive?  นพ.ธนากร วรรณกุล 
14.20-14.30 น.     Q&A session 1 
14.30-15.00 น.     Coffee Break 
Session 2: Advanced trauma care (moderator อ.นพ.ผาติ อังคสทิธิ์) 
15.00-15.20 น.     IVC injury นพ.โพธิพงษ์ เรืองจุ้ย 
15.20-15.40 น.     Thoracic aortic injuries อ.พญ.ปาริชาติ ตนัมิตร 
15.40-16.00 น.     REBOA: in depth review อ.นพ.ภาณุ ธรีตกลุพิศาล 
16.00-16.10 น.     Q&A session 2 
17.00-20.00 น.     Thai night party 
 

 

 
 
08.00-08.30 น.    ลงทะเบียน  
Advances in Minimally Invasive in Cardiac Surgery 
Moderator: อ.นพ.บัณฑิต โมฆะรัตน์   ผศ.นพ.ชวลติ วงศ์พุทธะ 
08.30-09.00 น.    Set up strategy in minimally invasive cardiac surgery  

         อ.นพ.บัณฑิต  โมฆะรตัน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 
09.00-09.30 น.    Minimally invasive CABG อ.นพ.ณฐัพล อารยวุฒกิุล โรงพยาบาลล าปาง 
09.30-10.00 น.    Minimally invasive AVR  
                        ผศ.นพ.ชวลิต วงศ์พุทธะ คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 
10.00-10.15 น.    Coffee break 
10.15-10.45 น.    Minimally invasive MV repair  
                        อ.นพ.สยาม ค้าเจริญ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
10.45-11.15 น.    Minimally invasive DVR อ.นพ.ภาสกร นอ้ยนิยม โรงพยาบาลยะลา 
11.15-11.45 น.    Minimally invasive AF surgery  
                        อ.นพ.ภราดร เจ็ดวรรณะ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  
11.45-12.15 น.    Minimally invasive congenital cardiac surgery 
                        อ.นพ.นพพล ทักษะอุดม คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
12.15-13.00 น.     Lunch Symposium 
                         สนับสนุนโดย บริษัท Medtronic ประเทศไทย จ ากัด                          
13.00-13.30 น.     Minimally invasive aortic surgery    
          อ.นพ.นพพล ทักษะอุดม คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
13.30-16.30 น.     Interesting case; Live in a box session; faculty  
 
 

 

 

 
08.00-08.30 น.     ลงทะเบียน  
08.30-10.00 น.     ถ่ายทอดสญัญาณพธิีเปิด และปาฐกถาเกียรติยศ จากห้องใหญ ่
10.00-10.30 น.      Coffee Break  
Plastic Surgery sessions Concepts: How I do it.                                                  
10.30-12.00 น.      symposium 1:                                                                    
Reconstructive in rural area: ผศ.นพ.พลากร สรุกุลประภา (Chairman)                     
Reconstructive surgery in limited resource situation นพ.กวีศกัดิ์ เสาทองหลาง     
Cleft lip-nasal deformities correction อ.นพ.วสันต์ เจนธนากลุ                              
SCIP Flap   รศ.นพ.เก่งกาจ วนิัยโกศล                                                              
12.00-13.00 น.      Lunch Symposium สนับสนนุโดย บริษัท สยามฟารม์าซูติคอล จ ากัด 
13.00-14.30 น.      symposium 2:                                                                   

Breast and gender reassignment surgery: ผศ.พญ.ปัทมา ปัญญาวงศ ์(Chairman)       
Augmentation and revision mammoplasty: personal techniques                           
.ผศ.นพ.พลากร สุรกุลประภา                                                                               
GID(FTM), top surgery ผศ.พญ.ปทัมา ปัญญาวงศ ์                                                 
Sex reassignment surgery (male to female)  ผศ.พญ.พูนพิศมัย สวุะโจ             
14.30-15.00 น.     Coffee Break                                                                       
15.00-16.30 น.     symposium 3:                                                                     
Nasal reconstruction: รศ.นพ.เก่งกาจ วนิัยโกศล (Chairman)                                 
Nasal aesthetic outcomes after augmentation with various types of silicone 
implant อ.พญ.พรนภัส สขุประเสรฐิ                                                                    
Conchal cartilage graft in augmentation rhinoplasty อ.นพ.กานต์ เอื้ออังคณากลุ      
Alarplasty อ.นพ.ณฐัพันธุ์ จนัทะแจ้ง 
17.00-20.00 น.     Thai night party 
 

 

 

08.00-08.30 น.     ลงทะเบียน  
08.30-10.00 น.     Symposium 4:                                                                           
Wound Management ผศ.นพ.พลากร สุรกุลประภา (Chairman)                                    
Acute wound care ผศ.พญ.ปทัมา ปัญญาวงศ ์                                                          
Chronic wound care อ.นพ.ณฐัวุฒ ิอัครานุชาต                                                   
Complicated wound care   รศ.นพ.เก่งกาจ วนิัยโกศล                                        
10.00-10.30 น.     Coffee Break                                                                              
10.30-12.00 น.     Symposium 5:                                                                       
Wound care workshop                                                                                        
ผศ.นพ.พลากร สุรกลุประภา                                                                               
ผศ.พญ.ปัทมา ปัญญาวงศ์                                                                                           
อ.นพ.ณัฐวฒุิ อัครานชุาต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KKU Pre-Congress Hands-On Cadaveric Workshop 

ณ ห้องปฏิบัติการฝึกทักษะทางคลินิก 

ก าหนดการประชุมวิชาการ 
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 
Theme: ESAN Surgical Network 

วันที่ 24 – 25 กมุภาพันธ์ 2565 
 

วันพุธ ท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2565 

 

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 (Breast)  ห้องใหญ่  ชั้น 2 

สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก 
 

สาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด 
 

 
วันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ห้องแยก ห้องท่ี 2 

 

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ห้องแยก ห้องท่ี 2 
 

สาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 
 

 

สาขาประสาทศัลยศาสตร์ Neurosurgery Team & Network   
 

 
วันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ห้องแยก ห้องท่ี 4 

 

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ห้องแยก ห้องท่ี 3 
 

สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง 
 

 
วันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ห้องแยก ห้องท่ี 1 

 

วันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ห้องแยก ห้องท่ี 1 
 

สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก 
 วันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ห้องแยก ห้องท่ี 3 

 

สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง 
 



 

 
 
08.00-09.00 น.     ลงทะเบียน  
09.00-09.30 น.     How to diagnose cholangiocarcinoma นพ.ประกาศิต ศริิสทุธิ ์
09.30-10.00 น.     Assessing resectability in cholangiocarcinoma   
                         นพ.ภูวนัย สาค าภีร ์
10.00-10.30 น.     Coffee Break  
10.30-11.00 น.     Pre-operative liver assessment อ.นพ.วศิน ธนสกุาญจน์                
11.00-11.30 น.     Innovation in CCA screening ดร.ธนพงษ์ อินทระ   
11.30-12.00 น.     GeCiCCa trial รศ.พญ.จารญิญ์ จินดาประเสรฐิ                
12.00-13.00 น.     Lunch Symposium  
                        สนับสนุนโดย บริษัท Medtronic ประเทศไทย จ ากัด                         
13.00-13.45 น.     Liver anatomy and terminology and basic operative 
.................................techniques.  นพ.นิสติ ตงศิริ                                                                                                       
13.45-14.30 น.     หัวขอ้  Biliary drainage and Bilioenteric anastomosis                                          
.................................อ.นพ.อภิวัฒน์ เจรญิรตัน์                                                                     
14.30-15.00 น.     Coffee Break                                                                                                     
15.00-15.30 น.     Post-operative care อ.พญ. สุอาภา ธีระกุล                    
15.30-16.00 น.     Post-operative adjuvant chemotherapy รศ.นพ. วร ์ลุวีระ 
 

 

 
 
 
08.00-09.00 น.     ลงทะเบียน  
09.00-09.30 น.     Current management of locally advance rectal cancer 
                         อ.นพ.ปุณวัฒน ์จันทรจ านง 
09.30-10.00 น.     Current management of lateral pelvic lymph node  
                         in rectal cancer  อ.นพ.เอกรินทร์ ศุภตระกูล 
10.00-10.30 น.     Current status of laparoscopic colorectal cancer surgery  
                         in our region อ.นพ.วีรพัฒน์ ชาติบัญชาชัย  
                         Modulator: ผศ.นพ.กฤษฎา เปานาเรียง 
10.30-10.45 น.     Coffee Break  
10.45-12.00 น.     Current management of incisional hernia 
                        1. Prevention of incisional hernias  อ.นพ.อมฤต ตาลเศวต 
                        2. Management of large incisional hernias; Tips and techniques.      
....................................- Transversus abdominis release procedure (TAR).                                                         
....................................- Anterolateral thigh (ALT) free flap.                                                                         
......................................ผศ.นพ.จักรพันธ์ วทิยาไพโรจน ์                                                                                           
......................................รศ.นพ.เก่งกาจ วนิยัโกศล                                                                                    
.....................................Modurator: ผศ.นพ.สุริยะ พันธ์ชัย  

 

 

 
Surgical Endoscopy 
13.00-13.25 น.     Third space endoscopy: the new world of endoscopic surgery                        
                         ผศ.นพ.เฉลิม เอือ้บุณยะนันท ์
13.25-13.50 น.     Intervention endoscopic ultrasound:  where are we now? 
                         ผศ.นพ.สมชาย เรอืงวรรณศกัดิ ์
13.50-14.00 น.     Questions & Answers 
14.00-14.30 น.     Coffee Break 
Upper Gastrointestinal Surgery 
Management of Esophageal Caustic Injury 
14.30-15.00 น.     Early evaluation and management นพ.วศิน ชคัตตรัยกุล 
15.00-15.30 น.     Late complication and management ผศ.นพ.เอกพงษ์ สาธติการมณ ี
15.30-16.00 น.     Question & Answer 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
08.00-09.00 น.     ลงทะเบียน  
session 1: Urolithiasis 
09:00-09:30 น.     Percutaneous Nephrolithotomy (PCNL): Techniques,  
                        Tips & Tricks and outcomes in Khon Kaen Hospital 
                        อ.นพ.จกัรพันธ ์ปรีดานนท์ (ศัลยกรรม โรงพยาบาลขอนแกน่) 
09:30-10:00 น.    Retrograde Intrarenal Surgery (RIRS): Practical Point  
                        in Surgical Technique and Equipment 
                        ผศ.นพ.เอกรินทร์ โชตกิวาณิชย์ (ศัลยกรรม โรงพยาบาลศิรริาช) 
10:00-10:30 น.    Coffee Break 
Session 2: Practice-Based Experience Sharing 
10:30-11:00 น.    Laparoscopic Adrenalectomy & Interesting Series:  
                        Srinagarind Experience 
                        อ.นพ.ปกรณ์ เกียรติโศภิษฐ์ (ศัลยกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร ์มข.) 
11:00-11:30 น.    Transurethral Enucleation of Prostate (TUEP): How I do it? 
                        อ.นพ.ทศพล อารีจติรานุสรณ์ (ศัลยกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น) 
11:30-12:00 น.    Erectile dysfunction management: More than PDE5 inhibitor 
                        อ.นพ.นนท์ วอ่งวทิวัส (ศัลยกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น) 
12:00-13:00 น.    Lunch Symposium 
                        สนับสนุนโดย บริษัท Medtronic ประเทศไทย จ ากัด                         
Session 3: Muscle invasive bladder cancer: Multimodality team 
13:00-13:20 น.    Radical cystectomy & Survival outcome in Srinagarind hospital 
                        รศ.นพ.วเิชียร ศริิธนะพล (ศัลยกรรม โรงพยาบาลศรนีครนิทร์ มข.) 
13:20-13:40 น.    Orthotopic neobladder after radical cystectomy: 
                        Surgical technique & outcomes in Khon Kaen hospital 
                        อ.นพ.ธรียุทธ สมหวัง (ศัลยกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น) 
13:40-14:00 น.    Role of Radiation in Bladder preservation and palliative setting 
                        ผศ.นพ.คมสนัต์ ธ ารงคอ์นนัตสกุล (รังสีรกัษา โรงพยาบาลศรีนครนิทร์ มข.) 
14:00-14:30 น.    All about systemic treatment for MIBC 
                       อ.นพ.เลอืงยศ ทองเที่ยง (อายุรกรรม โรงพยาบาลขอนแกน่) 

 

 

08.00-08.30 น.     ลงทะเบียน  
08.30-10.00 น.     Biliary atresia: from diagnosis to liver transplantation                           
.................................รศ.นพ.มงคล เลาหเพญ็แสง โรงพยาบาลศิริราช มหาวทิยาลัยมหิดล     
.................................รศ.พญ. นิรมล ตนัเต็มทรัพย์ โรงพยาบาลศิริราช มหาวทิยาลัยมหิดล        
.................................Moderator: รศ.นพ.สชุาติ อารีมิตร มหาวทิยาลัยขอนแก่น             
10.00-10.30 น.     Coffee break                                                                                   
10.30-12.00 น.     Hepatoblastoma                                                                             
.................................Prof. Paul D. Losty Alder Hay hospital                
.................................Moderator: พญ.อ าไพพรรณ บญุไทย  
                         โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล                                              
.................................พญ.ดลฤดี อรณุแสง มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                  
12.00-13.00 น.     Lunch Symposium  
                        สนับสนุนโดย บริษัท Medtronic ประเทศไทย จ ากัด                                                                                                                             
13.00-14.30 น.     Management of hepatobiliary stone in children                             
.................................ผศ.พญ.กนกกาญจน ์เทพมาลัย มหาวทิยาลัยเชียงใหม่                                      
.................................ผศ.พญ.พัชรีภรณ์ ตนัมิ่ง มหาวทิยาลัยขอนแกน่                                
.................................Moderator อ.พญ.กนกรัตน์ ไทยวัชรามาศ มหาวทิยาลัยขอนแก่น        
14.30-15.00 น.     Coffee break                                                                                     
15.00-16.30 น.     Paper presentation                                                                   
................................Chairman ศ.นพ.สุรศกัดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
                        Co-chairman ผศ.พญ.จิราภรณ์ โกรานา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 
 

                 สนับสนุนโดย 
 

 

 
การลงทะเบียนและการจองที่พัก 

การประชุมวิชาการส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 36 
วันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 
กรุณาติดต่อ คุณพนา ผาบสิมมา 

ภาควิชาศัลยศาสตร ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โทรศัพท์ 043-363252 E-mail : mdcli03@kku.ac.th 

QR Code ลงทะเบียนและจองที่พัก 

 

 

 

 

 

 
ค่าลงทะเบียน 

- แพทย ์2,000 บาท 

- แพทยป์ระจ าบา้น 1,000 บาท 

- พยาบาล 500 บาท 

การโอนเงินคา่ลงทะเบียนและคา่ท่ีพกั 

สั่งจ่ายเชค็ ช่ือบญัชี “สวสัดิการวิชาการ” 

โอนเขา้บญัชี “สวสัดิการวิชาการ” เลขท่ีบญัชี 551-408107-7 

ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขามหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คณะกรรมการฯ ยินดีรับบทความทางวิชาการเกี่ยวกับศัลยศาสตร์ทุกสาขาจากแพทย์

ทุกท่าน บทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ แต่ต้องพิมพ์ภายในแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้ในแบบส่งบทคัดย่อ 
ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 โปรดระบุนามเต็มของเจ้าของบทรายงานทุกชื่อทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ และระบุช่ือผู้ที่จะอ่านรายงานในที่ประชุม และสถาบันทีผู่้รายงานสังกัดด้วย ผู้ที่เสนอ
รายงานจะต้องลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหนา้ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธ์ิเสนอรายงาน 

ส าหรับรายการรางวัลมีดังนี้                                                                                    
1. รางวัลชนะเลิศอนัดับ 1  จ านวน 5,000 บาท                                                                               
2. รางวัลรองชนะเลศิอันดับ 1  จ านวน 3,000 บาท                                     
3. รางวัลรองชนะเลศิอันดับ 2  จ านวน 2,000 บาท                                    
4. รางวัลชมเชย 2 รางวัล   รางวัลละ 1,000 บาท     
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
กรุณาติดต่อ 
คุณสนิตา จันทร์เทพ                                                                       
ภาควิชาศลัยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                     
อ.เมือง 40002 จ.ขอนแก่น                                                                                   
โทรศัพท์ 043-363252 E-mail : sanith@kku.ac.th 

 

 

 

 

QR Code ส่งผลงานวิจยัเข้าร่วมประกวด 

 

 

 
 

การประชุมวิชาการส่วนภูมิภาค คร้ังที่ 36 
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 
 

ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล 
แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 

 
 

จัดโดย 
 

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 
 

ร่วมกับ 
 

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 

 

 

 

 

 

 

Surgical Endoscopy 
 

 
วันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ห้องแยก ห้องท่ี 2 

 

Current management of colorectal cancer and 
incisional hernia 

 วันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ห้องแยก ห้องท่ี 2 
 

สาขากุมารศัลยศาสตร์ 
 

สาขาศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ 
 

 

รายงานวิชาการ 
 

รายละเอียดห้องพัก 
โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล 

ชนิดห้องพัก เตียงคู่ เตียงเดี่ยว 

ห้องอวานี เดี่ยว/คู ่
(With Breakfast) 

1,700 1,700 

ห้องอวานีพรเีมียร ์
(With Breakfast) 

2,000 2,000 

ห้องอวานีจเูนียร์สวที 
(With Breakfast) 

3,700 3,700 

สอบถามรายละเอียดได้ท่ี โทร 043-209888 แฟกซ ์043-209889 
E-mail : khonkaen@avanihotels.com 

Website : avanihotels.com 

Theme : ESAN Surgical Network 
 

วันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ห้องแยก ห้องท่ี 1 
 

วันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ห้องแยก ห้องท่ี 4 
 

วันศุกร์ ท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565 (Hepatobiliary) ห้องใหญ่  ชั้น 2
ชั้น 2 
Lunch Symposium 

 


