ตารางงานประชุมวิชาการ Respect the Past, Enchant the Future : Are we ready for Thailand 4.0?
Anesthesiology, Critical Care Medicine and Pain Medicine
วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2560

วันจันทรที่ 6 พฤศจิกายน 2560
08.30-09.15 น. พิธีเปด
09.15-10.00 น. Evolution of anesthesia through the centennium
ศาสตราภิชาน พญ.คุณวรรณา สมบูรณวิบูลย
ศาสตราภิชาน พญ.อรนุช เกี่ยวของ
ศ.นพ.สมรัตน จารุลักษณานันท
10.00-10.45 น. Break/Exhibition
10.45-11.30 น. Perioperative medicine : expanding the horizon
ศ.นพ.สมรัตน จารุลักษณานันท
11.30-12.15 น. New era of anesthetic station
ศ.นพ.เทวารักษ วีระวัฒกานนท
12.15-13.15 น. Lunch
13.15-14.00 น. Ventilator setting in OR: from normal to
diseased lung.
ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแกว,
อ.นพ.ธรรมศักดิ์ ทวิชศรี
14.00-14.45 น. Regional anesthesia on patient outcome &
live demonstration of USG peripheral
nerve block
อ.พญ.บรรจบพร ทรงธรรมวัฒน,
อ.นพ.มารวิน เทพโสพรรณ
14.45-15.00 น. Break
15.00-15.45 น. Alternative airway techniques and adjuncts
อ.พญ.อธิฎฐาน เอียสกุล
Tips and tricks for successful intubation
with video laryngoscopes
อ.พญ.วริตา ชัยอรุณดีกุล

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560
08.30-09.15 น. Intracranial pressure management in 2017
ผศ.พญ.ลาวัลย ตูจินดา, อ.พญ.สุรัญชนา เลิศศิรโิ สภณ*
Blood transfusion trigger in traumatic
neurological patient
อ.พญ.กรกมล ยุวพัฒนวงศ
09.15-10.00 น. Maximizing patient's outcome for
pulmonary surgery
รศ.ดร.พญ.วัชริน สินธวานนท
Minimizing cardiovascular complication
after surgery
อ.นพ.อนันตโชติ วิมุกตะนันทน
10.00-10.45 น. Break/Exhibition
10.45-11.30 น. Enhanced Recovery After Surgery (ERAS)
อ.พญ.รัตนาภรณ บุริมสิทธิชัย, ผศ.นพ.นครินทร ศิริทรัพย
11.30-12.15 น. Roles of sugammadex in Thailand
อ.นพ.ปรก เหลาสุวรรณ, อ.นพ.มารวิน เทพโสพรรณ
12.15-13.15 น. Lunch
13.15-14.00 น. Noninvasive cardiac output monitoring for
perioperative gold-directed therapy
ผศ.พญ.กัญญา คําวิลัยศักดิ์, อ.พญ.นลิน โชคงามวงศ
14.00-14.45 น. Cancer pain management: effective and safe
use of opioids
รศ.พญ.สุปราณี นิรตุ ติศาสน, อ.พญ.พรพรรณ เฉลิมกิจพานิชย
14.45-15.00 น. Break
15.00-15.45 น. Obstructive sleep apnea : update for
anesthesiologist
อ.พญ.วิภาดา ติงธนาธิกุล
Sedation for drug-induced sleep endoscopy,
new challenge for anesthesiologists.
รศ.พญ.อัญชลี เตชะนิเวศน

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560
08.30-09.15 น. Anesthesia nontechnical skill update in
pediatric anesthesia
ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม, ผศ.พญ.พรอรุณ เจริญราช
อ.พญ.พิชานันท พูลสวัสดิ์ *
09.15-10.00 น. Perioperative treatment of hypotension during
spinal anesthesia for cesarean section
รศ.พญ.เกศชาดา เอื้อไพโรจนกิจ
รศ.พญ.อรลักษณ รอดอนันต
10.00-10.45 น. Break/Exhibition
10.45-11.30 น What can we do to improve patient outcomes?
ผศ.นพ.ตุลชัย อินทรัมพรรย
11.30-12.15 น. Prevention of chronic postsurgical pain
รศ.นพ.ปน ศรีประจิตติชัย, นพ.พัฒนพล เอ็งสุโสภณ,
อ.นพ.อติคุณ ธนกิจ
12.15-13.15 น. Lunch
13.15-14.00 น. Perioperative use of colloid solution:
Natural colloid vs synthetic colloid
ผศ.นพ.สหดล ปุญญถาวร
ผศ.พญ.กัญญา คําวิลัยศักดิ์ (moderator)
14.00-14.45 น. To do or not to do in anesthesia
อ.นพ.ปกรณ อุรโุ สภณ
14.45-15.00 น. Break
15.00-15.45 น. Perioperative antiplatelet and anticoagulant
management: balancing between thrombosis
and bleeding risk
อ.นพ.พฤทธ ประพงศเสนา, อ.พญ.วิรินทรดา ชิรวานิช

