
 

กําหนดการประชุมวิชาการ 
Perioperative Nursing Care Conference 12th 2018 

เรื่อง “Enhancing Quality of  Perioperative Nursing Care” 
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ท่ี 21-22 กรกฎาคม  2561 
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

...................................................................................................... 
 

วันเสาร์ ท่ี  21  กรกฎาคม  2561 
07.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน / ชมนิทรรศการ / รับประทานอาหารว่าง 
 พิธีเปิดการประชุม   

08.30 – 09.30 น. บรรยายพิเศษ  เรื่อง  Thailand Health Care System: Enhancing Quality of Care    

09.30 – 10.30 น. 
 

บรรยาย  เรื่อง  How to Rediscover Your Inspiration at Work 
     โดย  ดร.กฤติน กุลเพ็ง กรรมการผู้จดัการบริษัทไอโอดีคอนเซาท์ติ้ง แอนด์ เทรนน่ิง จํากัด 

10.30 – 12.00 น. 
 
 
 
 

อภิปราย  เรื่อง  ODS : The New Frontier in Thailand’s Health Care System 
     โดย นายแพทย์วิบูลย์  ภัณฑบดีกรณ์  และคณะ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา   
            นางรัตนา เยียวยา  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการประจํา OPD ศัลยกรรม  
            นางสาวพิมพ์ใจ ช้างสิงห์  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการประจําห้องผ่าตัด      
     และ  นางสาวณัฐวรรณ  แคโอชา  พยาบาลประจําAmbulatory unit 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

 
 
 
 
 
 
 
 

ห้อง 1  (EH101) ห้อง 2  (GH202) ห้อง 3  (GH203) 
13.00 - 14.15 น. 
 
นําเสนอผลงาน/วิพากษ์ผลงานวิจยั  
และนวัตกรรมท่ีไดร้ับรางวัล 

 
โดย 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร  พุทธรังษี       
        นายกสมาคมพยาบาล  
        ห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย 
  และ ดร.รัดใจ เวชประสิทธิ์    
        ประธานฝ่ายวารสาร                       
        สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัด            
        แห่งประเทศไทย 

13.00 – 14.45 น.     
 
บรรยาย เรื่อง Healthcare Worker 
Compliance with Powder-free 
(worry-free) Glove  

โดย 
 รศ.ดร.นพ.วรุตม์ โล่ห์สิริวัฒน์ 
         คณะแพทยศาสตร์ศิรริาช   
         พยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 
  และ  พว.ปวีณา แน่นหนา  
         ประธานฝ่ายวิชาการ         
         สมาคมพยาบาลห้องผ่าตดั              
         แห่งประเทศไทย 

13.00 – 14.45 น.  
บรรยาย เรื่อง Update Perioperative 
Management  for Eye surgery       

 
โดย 

ผศ.พญ.อุษณีย์ เหรียญประยูร   
         ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาล  
         จุฬาลงกรณ์  
และ  พว.มาเรียม เอ่ียมสุคนธ์ 
         พยาบาลห้องผ่าตัดตา 
         โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์

14.15 - 15.15 น. 
 
บรรยาย เรื่อง  Maximising OR 
Performance under today Challenges 

โดย 
ร.ต.อ.หญิง ศรัญญา เอ่ียวเจริญ  
        ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
        บริษัท มอลลิเก้ เฮลท์แคร์    
 

14.45 – 16.30 น.      
 
บรรยาย เรื่อง Update Innovation 
CSSD TSSU  

 
โดย 

 พว.รุ้งสวรรค์  สุวัฒโน 
        การพยาบาลผ่าตัดและหอ้งคลอด      
        โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 
 พว.รุ่งตะวัน สุทธิวิเชียรโชติ 
       หัวหน้าTSSUโรงพยาบาลชลบุรี 
 คุณมะลิวัลย์ กรีติยุตานนท์  
       ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ  
       บริษัท 3M (ประเทศไทย) จํากัด  
 พว.ณัฐกฤตา สุขชมุ  
        ผู้จัดการ CSSD  
        โรงพยาบาลเวชธานี  

14.45 – 16.30 น.  
บรรยาย เรื่อง Guideline for 
Instrument Management 

 
โดย 

 พว.นันทิภาส์ สิริจินดาดิรัชต์  
          ผู้จัดการส่วนโภชนาการ ลินิน  
          และเวชภัณฑ์ปลอดเช้ือ     
          โรงพยาบาลศิริราช               
          ปิยมหาราชการุณย ์
   และ  คุณสุภัสสร รอดรักษ์ 
          Product specialist   
          บริษัท Future medical  
          supply จํากัด  
  
 

15.15 - 16.30 น. 
 

บรรยาย เรื่อง Update Perioperative 
Management for Gynecology Surgery     

โดย 
 พว.ศรีสุดา พีรวณิชกุล   
          พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
          พิเศษหัวหน้าหน่วยจ่ายกลาง  
          และ เวชภัณฑ์ปลอดเช้ือ              
          ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลราชวิถี 

16.30 น. รับประทานอาหารว่าง   



 
 
 
วันอาทิตย์ ท่ี  22  กรกฎาคม  2561 

 
07.00 – 08.00 น. 

 
ลงทะเบียน / ชมนิทรรศการ / รับประทานอาหารว่าง 

 
08.00 – 09.30 น. 
 
 
 

 
บรรยาย เรื่อง  2P Safety : personnel safety, patient safety 

   โดย  แพทย์หญิงปิยวรรณ  ลิ้มปัญญาเลิศ รองผู้อํานวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
 

 
09.30 – 10.30 น. 

 

 
บรรยาย เรื่อง  Internet of Things: Implement in OR 

   โดย  นายแพทย์วิทูร  ชินสว่างวัฒนกุล คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 
10.30 – 11.00 น. 
 

 
นําเสนอ Perioperative Document  ครั้งท่ี 1  

   โดย  นายกสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย 
 

11.00 – 12.00 น. 

 

 
ประชุมใหญส่ามญัประจําปี 2561 และทําแบบประเมินผลการประชุมรอบเช้า 

   โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร  พุทธรังษี  นายกสมาคมพยาบาลห้องผ่าตดัแห่งประเทศไทย 
 

 
12.00 – 13.00 น. 
 

 
พักรับประทานอาหารกลางวัน  
 

 
13.00 – 14.30 น. 
 
 

 
บรรยาย เรื่อง  Patient Rights & Legal in Perioperative Care 

   โดย  อาจารย์ประภัสสร  พงศ์พันธุ์พิศาล  ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล   
 

 
14.30 – 15.30 น. 

 
บรรยาย เรื่อง  Efficiency of the Operating Theater 

   โดย  พว.เจริญพร เลิศกิจคุณานนท์ Associated Division Director โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ์

   และ  พว.วิลาวัณย์ จอมทอง  ผู้ตรวจการพยาบาล ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์   

          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์       
 

 
15.30 น. 
 

 
ปิดการประชุม / รับประทานอาหารว่าง 
 

 


