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วันเสาร8ท่ี 31 สิงหาคม - วันอาทิตย8ท่ี 1 กันยายน 2562 

ณ ศูนย8นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  
...................................................................................................... 

วันเสาร8ท่ี 31 สิงหาคม 2562 

07.30-08.30 น. ลงทะเบียน / ชมนิทรรศการ / รับประทานอาหารว�าง 
08.30-09.30 น. บรรยาย เรื่อง Advance Hospital Accreditation new edition  

  โดย อ.นพ.สมจิตต8  ชี้เจริญ  ผู&&เยี่ยมสาํรวจสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค1การมหาชน)   

09.30-10.30 น. บรรยาย เรื่อง Artificial Intelligence : AI ความทRาทายในการบริการยุค 4.0   
  โดย ผศ.นพ.ปุณณฤกษ8  ทองเจริญ  หัวหน&าสาขาวิชาศัลยศาสตร1หัวใจและทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร1  
        คณะแพทยศาสตร1ศริิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  

10.30-11.30 น. บรรยาย เรื่อง Thailand Residency Training Program การฝ[กอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขาในประเทศไทย   

  โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล  โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร1โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

11.30-12.00 น. พิธีเป:ดการประชุมวิชาการและประชุมใหญ�สามัญประจําป< 2562   

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
 Lunch Symposium  

หRอง 1 (EH104) 
Lunch Symposium 

หRอง 2 (GH202) 
 

หRอง 3 (GH203) 
12.00-13.00 น. บรรยาย เรื่อง Safe Fluid 

Management Protecting patients 
and healthcare workers 

โดย 
Dr. Chinhak Chun   

Director of Quality Improvement 
and Patient Safety Bureau, Chief, 

Center for Infectious Diseases  
Sejong Mediplex Hospital, 

Incheon, Korea   
 

บ.เทคโนเมดิคลั จํากัด (มหาชน)  

บรรยาย เรื่อง Evolution of 
Endoscope & 

MIS.instruments  Sterilization 
โดย 

Mr.Jonson Ji  
Product manager STERIS Singapore 

 
 
 

 
บ.ตะวันแม็คไวสซ1 จํากัด 

บรรยาย เรื่อง การดูแลผูRปiวยหลังการ
ผjาตัดดRวยเทคโนโลยี Leteral tilt  

 
โดย 

คุณอรวรรณ  กิตชัย  
Sales Manager บริษัท ที อี คิว จํากัด  

 
 
 
 
 
 

บ. ที อี คิว  จํากัด 
 13.00-14.00 น. 

บรรยาย เรื่อง Career path for 
Perioperative nurses 

 
โดย 

ดร.ธีรพร  สถิรอังกูร 
  ผู&อํานวยการกองการพยาบาล   
  กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.00-14.00 น. 
บรรยาย เรื่อง นวัตกรรมการผjาตัดไทยใน

ระดับโลก TOETVA scarless 
thyroidectomy 

โดย 
พ.ต.ท.นพ. อังกูร  อนุวงศ8 
 นายแพทย1 (สบ 2) กลุ�มงานศัลยกรรม  
 โรงพยาบาลตํารวจ 
พ.ต.ท.หญิง กัญจน8รัตน8  โพธิปpสสา 
 พยาบาล (สบ 3) กลุ�มงานพยาบาล    
 โรงพยาบาลตํารวจ 
 

13.00-14.00 น. 
บรรยาย เรื่อง Update of 

perioperative management 
payment or reimbursement for 

Orthopedic surgery  
โดย 

ผศ.พันโทนายแพทย8 ณัฏฐา  กุลกําม8ธร 
 หัวหน&าหน�วยเวชศาสตร1การกีฬา 
 และข&อไหล� กองออร1โธป:ดิกส1  
 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล&า 
พ.ต.หญิง พรรณราย  เปลjงแสงศรี 
 หัวหน&าห&องผ�าตัดออร1โธป:ดิกส1 กองวิสัญญี    
 และห&องผ�าตดั โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล&า 



 14.00-14.40 น. 
บรรยาย เรื่อง ความกRาวหนRาในวิชาชีพ 
พยาบาลผูRเชี่ยวชาญ C9 : สรRางไดRดRวย
ตัวคุณเอง  

โดย 
พว.วริศรา  ตุวยานนท8  
 พยาบาลผู&เช่ียวชาญสาขาการพยาบาล 
 ผ�าตัดช�องท&อง ฝiายการพยาบาล  
 โรงพยาบาลศิริราช 
พว.รัตนา  เพ่ิมเพ็ชร8 
 พยาบาลผู&เช่ียวชาญด&านการพยาบาล 
 ผ�าตัดสูติศาสตร1-นรีเวชวิทยา ฝiายการ 
 พยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะ  
 แพทยศาสตร1 โรงพยาบาลรามาธิบดี  
พว.วัชรินทร8  ชัยมานะการ 
 หัวหน&ากลุ�มงานการพยาบาลผู&ปiวย  
 ห&องผ�าตัด โรงพยาบาลศูนย1สระบุรี  

  
 
 

 14.40-15.15 น. 
Oral presentation: TED Talk 

ผลงานวิจัย และนวัตกรรม 
โดย 

ผศ.ดร.เบญจมาภรณ8  บุตรศรีภูมิ     
 นายกสมาคมพยาบาลห&องผ�าตัด   
 แห�งประเทศไทย และรองผู&อาํนวยการ  
 โรงเรียนพยาบาล ฝiายกิจการนักศึกษา 
 และกิจการพิเศษ  โรงเรียนพยาบาล  
 รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร1โรงพยาบาล 
 รามาธิบดี มหาวทิยาลัยมหิดล 
ดร.รัดใจ  เวชประสิทธิ์ 
 ประธานฝiายวารสารสมาคม   
 พยาบาลห&องผ�าตัดแห�งประเทศไทย   
 และอาจารย1ประจําภาควิชาการ  
 พยาบาลศัลยศาสตร1 คณะพยาบาล  
 ศาสตร1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร1        

14.00-15.00 น. 
บรรยาย เรื่อง Change of Agent : 

Using your UNIQUE Talents in the 
WORLD of AI   

โดย 
อ.เกรียงศักด์ิ  ปานกําเนิด 
 Gallup Certified Strengths Coach USA,  
 Facilitator, Engagement Key Note  
 Speaker Managing Director  
 SDC CORPORATION CO., LTD 
พ.ต.อ.หญิง ดร.สุขฤดี ธัชศฤงคารสกุล 
 กรรมการและผู&ช�วยเลขานุการ  
 ฝiายวิชาการสมาคมพยาบาลแห�งประเทศไทย  
 ผู&ช�วยศาสตราจารย1 (สบ 4)  
 ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน  
 กลุ�มงานอาจารย1 วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ 

 
บ.แปซิฟ:ค เฮลธ1แคร1 (ไทยแลนด1) จํากัด 

14.00-15.00 น. 
บรรยาย เรื่อง Update perioperative 

management  in CVT surgery 
(TEVAR) 

โดย 
รศ.นพ.วรวงศ8  ศลิษฎ8อรรถกร  
   คณะแพทยศาสตร1 ศิริราชพยาบาล    
   มหาวิทยาลัยมหิดล 
พว.ฐิติมา  จํานงค8เลิศ 
   พยาบาลชํานาญการพิเศษ และ 
   ผู&จัดการฝiายผ�าตัด โรงพยาบาลศิริราช 
   ป:ยมหาราชการุณย1 (SiPH) 
 
 

 15.15-16.00 น. 
บรรยาย เรื่อง Guideline for 

Surgical Site Infection  
 โดย 

รศ.ดร.นพ.วรุตม8  โลjห8สิริวัฒน8 
 คณะแพทยศาสตร1 ศิริราชพยาบาล   
 มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
Professor Dr David Leaper     
 Chair of NICE guideline    
 development group on SSI  
 
 
 
 

บ.จอห1นสัน แอนด1 จอห1นสัน 
(ไทย) จํากัด    

15.00-16.00 น. 
บรรยาย เรื่อง Surgical drape VS 

Infection control in OR  
โดย 

ผศ.นพ.วิภูษิต  แตRสมบัติ 
 อาจารย1ประจําหน�วยศัลยกรรมG1   
 ภาควิชาศัลยศาสตร1 คณะแพทยศาสตร1  
 จุฬาลงกรณ1มหาวิทยาลัย  
พว.ปวีณา  แนjนหนา 
 ประธานฝiายวิชาการ สมาคมพยาบาล 
 ห&องผ�าตัดแห�งประเทศไทย และ  
 ผู&ตรวจการพยาบาล กลุ�มงานการพยาบาล  
 เฉพาะทางผ�าตัด ฝiายการพยาบาล   
 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ1 สภากาชาดไทย  
 

บ.สหแพทย1 จํากัด (Molnlycke  
Health Care) 

15.00-16.00 น. 
บรรยาย เรื่อง Update perioperative 

management in  
Heart Transplantation 

โดย 
อ.นพ.พัชร  อjองจริต 
 อาจารย1ประจําหน�วยศัลยศาสตร1ทรวงอก   
 ภาควิชาศัลยศาสตร1 คณะแพทยศาสตร1   
 จุฬาลงกรณ1มหาวิทยาลัย 
พว.พชรพร  ยอดเพ็ชร 
 หัวหน&าหอผู&ปiวย หอผ�าตัดศัลยกรรมทรวงอก   
 สก.5 ฝiายการพยาบาล  
 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ1 สภากาชาดไทย 
 

 

16.00 น. รับประทานอาหารว�าง   



 
 
 

วันอาทิตย8ท่ี 1 กันยายน 2562 
07.00-08.00 น.  ลงทะเบียน / ชมนิทรรศการ / รับประทานอาหารว�าง  

08.00-09.00 น. บรรยาย เรื่อง บุคลิกภาพและการบริการในหRองผjาตัด  

  โดย  อ.ดร.เนตรา  เทวบัญชาชัย อาจารย1ประจําสาขาการท�องเท่ียวและการโรงแรม วิทยาลยันานาชาติ   

         มหาวิทยาลัยมหิดล และผู&จัดการท่ัวไป ศูนย1ปฏิบัติการโรงแรมศาลายา พาวิลเลียน  

09.00-10.00 น.  บรรยาย เรื่อง Happy workplace work life balance inspiration   

   โดย …………………………………………………………………….   

10.00-11.00 น.  บรรยาย เร่ือง Personnel safety - Occupational health   

  โดย  รศ.ดร.เนสินี  ไชยเอีย อาจารย1เวชศาสตร1ปxองกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร1  สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร1 ภาควิชา  

         เวชศาสตร1ชุมชนและหัวหน&าสํานักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) คณะแพทยศาสตร1  

         มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

          พว.ทิพย8สุคนธ8  อารยวงศ8 ประธานกรรมการเขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมพยาบาลห&องผ�าตดัแห�ง 

   ประเทศไทย และรักษาการพยาบาลเช่ียวชาญ กลุ�มงานการพยาบาลผู&ปiวยผ�าตัด โรงพยาบาลศูนย1อุดรธานี  

11.00-12.00 น. บรรยาย เรื่อง Social media networking the new legal and ethical challenges  

  โดย  อ.ดร.นพ.นวนรรน  ธีระอัมพรพันธุ8 ผู&ช�วยคณบดีฝiายสารสนเทศและอาจารย1 ภาควิชาเวชศาสตร1ชุมชน  

         คณะแพทยศาสตร1โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  

        รศ.ดร.แสงทอง  ธีระทองคํา หัวหน&าสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน 

         คณะแพทยศาสตร1โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.00 น. บรรยาย เรื่อง Digital IT data utilization กับงานพยาบาลหRองผjาตัด  

  โดย  ผศ.นพ.บุญชัย  หวังศุภดิลก อาจารย1ประจําภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร1       

         พว.ดวงรัตน8  หมายดี  พยาบาลผู&ชํานาญการพิเศษและหัวหน&าแผนกผ�าตัด1 ฝiายบริการพยาบาล   

         โรงพยาบาลสงขลานครินทร1  คณะแพทยศาสตร1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร1 

14.00-15.00 น. บรรยาย เรื่อง Prevention Emerging diseases (การป|องกันโรคอุบัติใหมj)  

  โดย  นพ.สุทัศน8  โชตนะพันธ8  ผู&อํานวยการสถาบันเวชศาสตร1ปxองกันศึกษา สถาบันบําราศนราดรู กรมควบคุมโรค  

        กระทรวงสาธารณสุข  

        พว.กมลพร  ศิริเดชะกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ สถาบันบําราศนราดรู กรมควบคุมโรค  

        กระทรวงสาธารณสุข  

15.00-15.30 น. ป:ดการประชุม / รับประทานอาหารว�าง 

 


