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การประชุมวิชาการชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 19 
Challenges and Opportunities in Advanced Anesthesia Care  

วันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2563 
ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ 

 
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 
พิธีการ : พว. นัสชาภัฒน์  อมริตชาติ 
เวลา 07.30 - 08.30 น. ลงทะเบียน 
เวลา  08.30 - 09.00 น. พิธีเปิดและปาฐกถา เรื่อง Challenges and Opportunities in Advanced 
     Anesthesia Care 
     โดย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
     เปิดงานโปสเตอร์หน้าห้องประชุมโดยประธานในพิธี 
เวลา  09.00 - 10.00 น. Challenges and Opportunities in Advanced Anesthesia Care 
     โดย พว. ศิริมา  ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล 
เวลา  10.00 - 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา  10.15 - 11.15 น. ความก้าวหน้าของวิสัญญีพยาบาลสู่พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
     สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก 
     โดย ศาสตรจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล 
เวลา  11.15 - 12.00 น. Daily Practice with Desflurane : Safety/Saving/Simply 
     โดย พันโท นายแพทย์กฤษณะ  นองเนือง โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า  
เวลา  12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา  13.00 - 14.45 น. ก้าวหน้าได้อย่างไร ในงานวิสัญญีพยาบาล : do or die ? 
     โดย พว. ดร.ธรีพร  สถิรอังกูร พยาบาลวิชาชีพทรงคุณวุฒิ 
เวลา  14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา  15.00 - 15.45 น. การดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน 
     Nursing care for regional anesthesia 
     โดย พว. หทัยรัตน์  ชูชื้น โรงพยาบาลรามาธิบดี 
เวลา  15.45 - 16.30 น. IC กับงานวิสัญญีสู่การปฏิบัติ 
     โดย พว. ถนอมวงค์  มัณพจิตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
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วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 
พิธีการ : พว. อังคณา  ธัญวัฒน์สวัสดิ์ 
เวลา 08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน 
เวลา  08.30 - 09.00 น. Challenges and Opportunities in Nursing Anesthesia 
     โดย พว. สมพร  คำพรรณ์  ประธานชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย 
เวลา  09.00 - 10.45 น. Oral Presentation 3 - 5 เรือ่ง 
เวลา  10.45 - 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา  11.00 - 11.30 น. Nursing care for capture the fracture in anesthesia 
     โดย พว. สมใจ  ไกยเวช โรงพยาบาลราชวิถี 
เวลา  11.300 - 12.00 น. Suction มาหลายปี คุณรู้ดีแล้วหรือยัง 
     โดย พว. อภินันท์  วัชเรนทร์วงศ์ โรงพยาบาลราชวิถี 
เวลา  12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา  13.00 - 14.00 น. เสวนา บทบาทวิสัญญีพยาบาลกับ Pre Anesthetic clinic ใน ODS & MIS 
    โดย 1. พว. ศิริวรรณ  อาจบุราย โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
     2. พว. ยุพิน  บุญปถัมภ์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
     3. พว. อนุรักษ์ ไชยสิงห์ โรงพยาบาลอยุธยา 
     ผู้ดำเนินการเสวนา นต. บรม วงษ์จันทเจริญ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 
เวลา  14.00 - 14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา  14.15 - 17.00 น. Smart nurse anesthetist : do or die? 
     โดย พว. ดร. เรณู  มิ่งพันธ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 
 
 


