


การประชมุวิชาการวิสญัญีวิทยาภาคใต ้ครัง้ที่ 13 ร่วมกบัราชวิทยาลยัวิสญัญีแพทยแ์ห่งประเทศไทยสญัจร 
วันที ่22-23 ตุลาคม 2022 

Laguna grand resort & spa 
THEME: New Perspectives & Challenges in Anesthesia 

 
TIME TOPIC SPEAKER/MODERATOR TIME TOPIC SPEAKER/MODERATOR 

22 October 2022 

8.00-8.30 Registration 
8.30-8.50 Opening remark chair of the royal college of Anesthesiologist of Thailand and Dean of Faculty of Medicine, PSU อ.นพ.ปัณณวิชญ์ เบญจวลีย์มาศ และ  

รศ.นพ. เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดี 
คณะแพทยศาสตร์ ม สงขลานครินทร ์
กล่าวรายงานประธาน 

8.50-9.20  
 

Plenary lecture: Asst. Pro. Mayuree Vasinanukorn 
“Hybrid life & anesthesia after COVID-19 outbreak”  

ศ.นพ. รื่นเริง ลีลานุกรม 
ประธานราชวิทยาลยัวิสัญญีแพทย์
แห่งประเทศไทย 

9.20-9.50 
 

บุหรี่ไฟฟ้า ภัยเงียบที่วิสัญญีไม่เคยรู้ !!! 
E-Cigarette silents danger we need to know !!! 

ผศ.พญ. ปัญญ์ชลี แก่นเมือง 

9.50-10.50 
 

Break + Booth exhibitions ราชวิทยาลัยวิสัญญแีพทย์ฯ สัญจร ประจ าปี 2565 onsite + zoom ส าหรับ รพที่ไม่มา onsite 

10.50-11.20  Sponsor symposium I (B-Braun) 
11.20-11.50 Sponsor symposium II (Bexter) 
11.50-12.50 Lunch  

ROOM A ROOM B 
12.50-13.40  Perioperative Medicine  

 Preoperative evaluation in high-risk 
patients for non-cardiac surgery  

 

Mod: ผศ.พญ. ชณัฐี กิจศิรพินัธ์ 
 
อ.พญ. รติกร บุญชัย 
 
 

12.50-13.40  
 

Thoracic anesthesia 
 

 How to implement ERAS in 
thoracic surgery? & Can we do 

Mod: รศ.ดร.พญ. มลิวัลย์ ออฟูวงศ์ 

อ.พญ. จุฑารัตน์ ธนาสารสทุธิภรณ์ 
 
 
 



 Evaluation and optimization strategies 
to reduce perioperative respiratory 
adverse event in high-risk children  

 
 

ผศ.พญ. อรรัตน์ กาญจนวนิชกุล thoracic surgery under non-
intubated patients?  

 Is continuous thoracic epidural 
analgesia needed for VATS? & 
update in acute pain 
management and to prevent 
chronic pain in thoracic surgery  

อ.พญ. ละออทิพย์ รัตนพิทยาภรณ์ 

13.40-14.40 
 

Pain Medicine 

 Role of postoperative indwelling the 
catheter in the ERAS era  

 

 How to handle acute post-surgical pain 
in pre-existing chronic pain patients  

 

Mod: ผศ.นพ.จตุพร ภักภิรมย์ 
อ.พญ กรุณา สุทธิเบญจกุล 
 
 
รศ.พญ ศศิกานต์ นิมมานรัชต ์

13.30-14.40 
 

Case based discussion 
 

1. Difficult airway case  
2. Intraoperative anaphylactic 

shock  
3. Intraoperative tachyarrhythmia/ 

intraoperative cardiac arrest  

Mod: อ.พญ.ศิริกาญจน์ ศิริพฤกษ์
พงศ์ 
อ.พญ. ชัญญา ดีเกียรติไพบูลย์ 
อ.พญ. กัลยาณี ยงยุคันธร 
 
อ.พญ. มันทนา แซ่ตัง 

14.40-15.20 Break + Booth exhibitions 
15.20-16.20  Regional anesthesia  

 

 Does ultrasound assisted-neuraxial 
procedure add any benefit to the 
clinical outcomes? 

 Will interfascial plane block come to 
replace a perineural injection nerve 
block? Pros and Cons! 

Mod: อ.พญ. อาภาวรรณ เทพ
สุวรรณ ์
ผศ.นพ. จตุพร ภักภิรมย์ 
 
 
อ.พญ.ขวัญฤทัย นฤนาท 
 
 

15.20-16.20 Challenging anesthesia  
 

 Can not intubate and can not 
oxygenate situation (CICO) 

 Handle with massive blood 
transfusion [blood & non-
human blood products 

 Deal with a big-patients 

Mod: ผศ.พญ. งามจิตร์ ภัทรวิทย ์
 
อ.นพ. สันติ อัญชลี 
 
อ.พญ. ชุธิดา สังวรวงษ์พนา 
 
 
อ.พญ. ศิริกาญจน์ ศิริพฤกษ์พงศ์ 

17.00-20.00 Social event เมืองมรดกโลกทะเลสาบสองทะเล 

23 October 2022 
ROOM A ROOM B 

8.30-9.20 Critical care  

 Update in ARDS 
 

Mod: ผศ.นพ.วิรัตน์ วศินวงศ ์
รศ.นพ. วีรพงศ์ วัฒนาวนิช 
 
ผศ.พญ. สุนิสา ฉัตรมงคลชาติ  

8.30-9.20 
 

Intraoperative monitor 

 Hemodynamic monitoring: 
What parameters are value to 

Mod: รศ.นพ. ธวัช ชาญชญานนท ์
รศ.ดร.นพ. สุรพงษ์ หล่อสมฤดี 
 
 



 What are the benefits of lung 
ultrasound in clinical practice? 

 

be measured and monitored in 
operating critical ill patients  

 Neuromonitoring: Is it valuable 
to use in our hospital?  

 

 

ผศ.พญ. ชณัฐี กิจศิรพินัธ์ 
 

9.20-10.10 
 

Hot issue 
 
Overview of Cannabis & Kratom 

Mod: รศ.พญ. ศศิกานต์ นิมมาน
รัชต์ 
ผศ.นพ. สหภูมิ ศรีสุมะ 
รพ. รามาธิบดี 
 

9.20-10.10  Innovation 
 

 Innovation in Anesthesia 

 Deal with the failure of epidural 
analgesia !!  

Mod: รศ.ดร.นพ. สุรพงษ์ หล่อสมฤดี 
ผศ.พญ. นลินี โกวิทย์วนาวงศ ์
ผศ.นพ. จตุพร ภักภิรมย์ 

10.10-11.10 Break + Booth exhibitions 
11.10-11.40 Sponsor symposium III (Edward Science) 
11.40-12.10 Sponsor symposium IV (IDH Medical system) 
12.10-13.00 Lunch 
13.00-15.00 Airway workshop for Doctors (40 participants) ผศ.พญ. ชณัฐี กิจศิริพันธ์ และ

คณาจารย์  
 
 

13.00-15.00  Airway workshop for Nurses (60 
participants) 
 

คณาจารย์ 

15.00-15.30 Break + Booth exhibitions 

 



 

RA post-congress course 
24-25 October 2022 at Laguna Grand Hotel & Spa Songkhla 

“Regional anesthesia under USG guidance based on surgical procedures” 

        

 

 The Royal College of Anesthesiologists of Thailand 

 Department of Anesthesia, Faculty of Medicine,  

Prince of Songkla University 

 Hat Yai Hospital 

 Songkhla Hospital 

[Monday 24 October 2022] at Laguna Grand Hotel & Spa Songkhla 

Afternoon Half day RA Lectures 

[12.00-12.45] Registration & welcome drink  

[12.45-13.00] Opening ceremony อ.นพ. ปัณณวิชญ์ เบญจวลีย์มาศ (กล่าว
ต้อนรับ) 

รศ.พญ. สุวิมล ต่างวิวัฒน์ (เปิดงาน) 

[13.00-14.00] Discussion based (30 mins for each session) อ.พญ. ศิริกาญจน์ ศิริพฤกษ์พงศ์  
(ด าเนินรายการ) 

 Orthopedics 1: Hip surgery ผศ.นพ. สุดสยาม มานุวงศ์ 
Mod: อ.พญ. ขวัญฤทัย นฤนาท 

 Orthopedics 2: Knee surgery อ.พญ. ชัชชญา ก าเหนิดทอง 
Mod: อ.พญ. ขวัญฤทัย นฤนาท 

[14.00-14.30] Break & exhibitions  

[14.30-15.30] Orthopedics 3: Shoulder& hand surgery อ.พญ. พรรณิกา วรผลึก 
Mod: อ.พญ. กรุณา สุทธิเบญจกุล 

 General & OB-GYN: Abdominal surgery ผศ.นพ. จตุพร ภักภิรมย์ 
Mod: อ.พญ. กรุณา สุทธิเบญจกุล 

[15.30-16.00] Q & A ด าเนินการโดย อ.พญ. ศิริกาญจน์ ศิริพฤกษ์พงศ์ 

[17.30-19.30] 

(30 min) 

Dinner Symposium Regional anesthesia 
consideration in a high-risk elderly hip fracture 
patients undergoing hip fracture surgery (30 min) 

รศ.พญ. สุวิมล ต่างวิวัฒน์ 

Mod: อ.นพ. ปัณณวิชญ์ เบญจวลีย์มาศ  



 [25 October 2022] at OR Hatyai hospital and OR PSU 

All day 

[8.30-15.00] 

Scanning practice & Demonstrations on live models 
in the operating rooms 

1. Songklanagarind Hospital  
- อ.พญ. ศิริกาญจน์ ศิริพฤกษ์พงศ์ [Head] 
2. Hatyai Hospital 

อ.พญ ชัชชญา ก าเหนิดทอง [Head] 

Scanning practice  

- 2 live models available per site 

Hand on/Demonstrations on real patients 

- Depend on scheduled cases 

 คณาจารย์ 

[10-10.30] Break 

[11.30-12.30] Lunch 

[12.30-14.30] Scanning practice & Demonstrations on live models in 
the operating rooms (Cont.) 

คณาจารย์ 

[14.30-15.00] Break 

[15.00-15.30] Q & A 

[15.30-16.00] Certificate to participants & Closing remarks 

Adjourn to the main congress 

อ.นพ. ปัณณวิชญ์ เบญจจวลีย์มาศ (กล่าว
ปิดงาน) 

 


