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(ร่าง) ก าหนดการโครงการคาราวานการแพทย์เฉพาะทางโรงพยาบาลราชวถิี สู่ประชาชนในส่วนภูมิภาค 

เร่ือง ยกระดับสุขภาพประชาชนในเขตบริการสุขภาพ โดยการผ่าตัดทางกล้อง 

ระหว่างวนัที ่11 - 13 มีนาคม 2563ณ ห้องประชุมเฉลมิพระเกยีรติ 901 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

วนัที ่11 มีนาคม 2563 

เวลา กจิกรรม 
04.00 น. เดินทางจากโรงพยาบาลราชวถีิไปสนามบินดอนเมือง  
06.00 - 07.00 น. เดินทางจากสนามบินดอนเมืองสู่สนามบินบุรีรัมย ์  
07.00 - 08.00 น. เดินทางสู่โรงพยาบาลบุรีรัมย ์  
09.30 - 09.45 น. พิธีเปิดโดย นายแพทย ์สสจ.จงัหวดับุรีรัมย ์  
09.45-10.00 น MIS(Endo-Laparoscopic) experience of Buriram hospital นพ.เพียรเลิศ มูลวริิยกิจ 

นพ. ธีรวฒิุ  รักชอบ 
10.00 - 10.15 น. Endoscopic thyroidectomy นพ.พุทธิพร เยน็บุตร 
10.15 - 10.30 น. Laparoscopic colectomy นพ.สิริพงศ ์สิริกุลพิบูลย ์
10.30 - 10.45 น. Coffee break 
10.45 - 11.00 น. Diagnostic chromoendoscopy นพ.กนกพจน์ จนัทร์ภิวฒัน์ 
11.00 - 11.15 น. Therapeutic ERCP; difficult CBD stone นพ.จีรศกัด์ิ วรรณประเสริฐ 
11.15 - 11.30 น. Biliary stricture; biliary stenting นพ.อภิเชษฐศิ์รินวเสถียร 
11.30 - 11.45 น. Therapeutic endoscopy; colonic stent , esophageal stent พญ.กรรณิการ์ เลาหวจิิตร 
11.45 - 12.00 น. Supine PCNL นพ.วรพจน์ ชุนคลา้ย 
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 13.15 น. TUAEP นพ.ธเนศ  ไทยด ารงค ์
13.15 - 13.30 น. RA-VNOTES hysterectomy พญ.อรัญญา ยนัตพ์นัธ์ 
13.30 - 13.45 น. Anaesthesia for minimally invasive surgery พญ.ธนาภิรัตน์ มะแมทอง 
13.45 - 14.00 น. Update in Endoscopic Spinal Surgery and 12 yrs.  Experience in Rajavithi 

Hospital 
นพ.พรภวษิญ ์ศรีภิรมย ์

14.00 - 14.15 น. Coffee break 
14.15 - 14.30 น. Endoscopic vs. keyhole neurosurgery รศ นพ.เมธี วงศศิ์ริสุวรรณ 
14.30 - 14.45 น. Retroauricular thyroidectomy นพ.ธนุศกัด์ิ ศรีใจ 
14.45 - 15.00 น. Perioperative nursing in endoscopic surgery นางสาวขนิษฐา สงหนู 
15.00 - 16.00 น. เยีย่มผูป่้วย  
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วนัที ่12 มีนาคม 2563 
แบ่งเป็น 2 ห้อง 
1.Nursing care  บรรยาย ณ ห้องประชุม 901 

เวลา กจิกรรม  
09.00 - 09.15 น. การพยาบาลขณะผา่ตดั RA-VNOTES hysterectomy .............................. 
09.15 - 09.30 น. Coffee break  
09.30 - 09. 45 น. การดูแลผูป่้วยก่อนและหลงัการส่องกลอ้งทางเดินน ้าดีและตบัอ่อน คุณกมลชนก อร่ามพงษ ์

คุณอุรษา จ าปาเงิน 
09.45 - 10.00 น. การดูแลเคร่ืองมือผา่ตดั การลา้งและ Sterile เคร่ืองมือการผา่ตดัผา่นกลอ้งนรีเวช นายพิษณุ ละครอนนัต์ 

หรือพี่โย 
2.ผา่ตดั ณ ห้องผา่ตดั ชั้น 3 และ 4 
OR 1 GYN (OR 44) TLH Lap ovarian cystectomy 
OR 2 URO(OR 42) RIRS TUAEP 
OR 3 ENDO (OR31) ERCP 
OR 4 GEN (OR37) Endoscopic thyroidectomy 
OR 5 ORTHO Endoscopic spinal surgery(PELD & PSLD) 

 

วนัที ่13 มีนาคม 2563   

เวลา กจิกรรม 
08.30 - 09.00 น. เดินทางออกจากโรงแรมท่ีพกั 

09.00 - 1200  น. ตรวจเยีย่มผูป่้วยหลงัผา่ตดั 
12.00 - 13.00น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั  
13.00 - 14.00 น. เยีย่มชมคลินิกกญัชา 
15.25 - 16.25 น. เดินทางกลบักรุงเทพโดยสายการบินแอร์เอเชีย 

 

 

 

 

 


