วันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิ กายน 2563
Peri - operative care and surgical complications
Moderator : อ.เศรษฐบุตร เอือ้ พานิชเจริญ
รพ.มหาราชนครราชสีมา
8.30 - 9.00

Prevention of surgical site infection

อ.วรุตม์ โล่หส์ ริ วิ ฒ
ั น์

รพ.ศิรริ าช

9.00 - 9.30

Peri-operative transfusion

อ.ธาริน ธรรมพงษา

รพ.รามาธิบดี

อ.เศรษฐบุตร เอือ้ พานิชเจริญ

รพ.มหาราชนครราชสีมา

9.30 - 10.00

Peri-operative care in specific group of patients

10.00-10.15

Panel Discussion

Coffee break
Related subjects in fundamental surgery
Moderator : อ.สุรศักดิ ์ สังขทัต ณ อยุธยา ม.สงขลานครินทร์
10.30 -12.00

อ.สืบวงศ์ จุฑาภิสทิ ธิ ์
อ.วราภรณ์ อิม่ ฤทัยเจริญโชค
อ.ศิรส จิตประไพ

Introduction to Non-technical skill

12.00 - 12.15

รพ.ศิรริ าช

Panel Discussion
Lunch break
Applied surgical anatomy
Moderator : อ.ภูวนัย สาคาภีร์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์

13.00 - 13.20

Neuro

อ.วิน ธีระพันธ์เจริญ

รพ.เลิดสิน

13.20 - 13.40

Head&Neck / Breast

อ.ธัญญนันท์ จามิกร

รพ.ตารวจ

13.40 - 14.00

Vascular

อ.ปั ณฑิตา เอีย่ มศุภนิมติ

รพ.จุฬาลงกรณ์

14.20 - 14.50

Urological

อ.ดุษฎี โสวรรณทิพย์

รพ.จุฬาลงกรณ์

14.50 - 15.00

Panel Discussion
Coffee break

15.20 - 15.40

Abdominal wall

15.40 - 16.00

Hepatatobiliary system

16.00 - 16.20
16.20 - 16.40
16.40 -17.00

อ.ปวัน จันท์แสนโรจน์

รพ.สมเด็จพระปิ่ นเกล้า

อ.ภูวนัย สาคาภีร์

รพ.สรรพสิทธิประสงค์

Upper GI

อ.วิศษิ ฏ์ เกษตรเสริมวิรยิ ะ

วชิรพยาบาล

Lower GI

อ.ชินวร จีวรตานนท์

รพ.ชลบุรี

Panel Discussion

วันเสาร์ ที่ 14 พฤศจิ กายน 2563
Acute care in surgical patients Part I : Essential management of trauma
Moderator : อ.เจษฎา อธิกคุณากร รพ.ภูมพิ ลอดุลยเดช
8.30 - 9.00

Strategy for fluid resuscitation in trauma

อ.สิทธิชยั ควชะกุล

รพ.ภูมพิ ลอดุลยเดช

9.00 - 9.30

Acute management in burn

อ.กุสุมา ชินอรุณชัย

รพ.ศิรริ าช

อ.อานุภาพ พันธุค์ งทรัพย์

รพ.ภูมพิ ลอดุลยเดช

9.30 - 10.00

Acute management in traumatic brain injury

10.00 - 10.15

Panel Discussion

Coffee break
Acute care in surgical patients Part II : Approach to surgical Emergencies
Moderator : อ.เจษฎา อธิกคุณากร รพ.ภูมพิ ลอดุลยเดช
10.30 - 11.00

Acute abdomen

11.00 - 11.30

Acute GI bleeding

11.30 - 12.00

Necrotizing soft tissue infection

12.00 - 12.15

อ.กฤชรัฐ วัฒนสาธิตอาภา

รพ.สมเด็จพระปิ่ นเกล้า

อ.รัชมน ภิญโญเทพประทาน

รพ.ราชวิถี

อ.ธีรวีร์ ทิพย์วราธรณ์

รพ.ศรีนครินทร์ มข.

Panel Discussion
Lunch break
Surgical critical care
Moderator : อ.กวีศกั ดิ ์ จิตตวัฒนรัตน์ ม.เชียงใหม่

13.00 - 13.30

Acute respiratory failure

13.30 - 14.00

Discontinuation of mechanical ventilator and
oxygen therapy

14.00 - 14.30

Surgical sepsis

14.30 - 14.45

อ.พัทธวุฒิ จันทูปมา

รพ.ราชวิถี

อ.ภูษติ เฟื่ องฟู

รพ.พระมงกุฏเกล้า

อ.ฆริกานต์ อักษรชาติ

ม.ธรรมศาสตร์

Panel Discussion
Coffee break

15.00 - 15.30

Nutritional support in high risk surgical patient

15.30 - 16.00

Coagulopathy and blood transfusion in critically ill
patient

16.00 - 16.30

อ.กวีศกั ดิ ์ จิตตวัฒนรัตน์

ม.เชียงใหม่

อ.โอสรี อัครบวร

ม.สงขลานครินทร์

Panel Discussion

วันเสาร์ ที่ 21 พฤศจิ กายน 2563
Surgical technology/innovation and operative surgery
Moderator : อ.ปณต ยิม้ เจริญ รพ.ภูมพิ ลอดุลยเดช
8.30 - 9.00

Suture material and stapling device

อ.เฉลิม เอือ้ บุณยะนันท์

รพ.ศรีนครินทร์ มข.

9.00 - 9.30

Commonly used surgical instrument

อ.ภาคภูมิ ถิรวัฒนกุล

รพ.ตารวจ

9.30 - 9.45

Panel Discussion
Coffee break

10.00 - 10.30

Infection control in operating room

อ.เจษฎา อธิกคุณากร

รพ.ภูมพิ ลอดุลยเดช

10.30 - 11.00

Wound care and dressing materials

อ.งามเฉิด สิตภาหุล

รพ.รามาธิบดี

11.00 - 11.15

Panel Discussion
Lunch break
Transplantation
Moderator : อ.ชุตวิ ชิ ยั โตวิกกัย รพ.ศิรริ าช

12.00 - 12.30

Transplant immunology

12.30 - 13.00

Brain death, donor management and
organ procurement

13.00 - 13.30

Clinical solid organ transplantation

13.30 - 14.00

อ.กรกช เกษประเสริฐ

รพ.รามาธิบดี

อ.พลสิทธิ ์ แสงเสรีสถิตย์

รพ.ศิรริ าช

อ.เมธี สุธรี ศานต์

รพ.จุฬาลงกรณ์

Panel Discussion
Coffee break
Surgical oncology
Moderator : อ.ภัคพล สุขวิบูลย์ วชิรพยาบาล

14.20 - 15.00

Molecular biology of cancer

15.00 - 15.20

Role of surgical cancer management

15.20 - 15.50

Utility of common biomarker

15.50 - 16.20

อ.วร์ ลุวรี ะ

รพ.ศรีนครินทร์ มข.

อ.ภัคพล สุขวิบูลย์

วชิรพยาบาล

อ.ศรัณย์ เลิศสถิตธนกร

รพ.จุฬาภรณ์

Panel Discussion

