โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
เรื่อง “The Essential Blocks for Daily Clinical Practice” ครั้งที่ 5
(The Basic Ultrasound Guided Regional Anesthesia 20-24 มิ.ย.2565)
(Beyond Basic Ultrasound Guided Regional Anesthesia (experienced performer) 22-26 ส.ค. 2565)
ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
**********************
1. หลักการและเหตุผล
การสกัดกัน้ เส้นประสาทส่วนปลาย (Peripheral Nerve Blocks) เป็ นวิธีท่ี สามารถใช้ร่วมในการรักษา
ความปวดแบบผสมผสาน (Multimodal analgesia) ทํา ให้ ค วบคุ ม ความปวดระหว่ า งและหลั ง ผ่ า ตั ด
(Perioperative analgesia) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลข้างเคียงไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยาระงับปวดกลุ่ม
โอปิ ออยด์ สามารถลดการตอบสนองของร่างกายต่อความเครียดจากการผ่าตัด (Stress response to surgery)
รบกวนต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดน้อยกว่าการให้ยาระงับความรู ส้ ึกแบบทั่วตัว (General Anesthesia) และ
สามารถลดอุบตั กิ ารณ์ของภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดดํา (Venous thromboembolism)
เนื่องด้วยแนวทางดูแลผูป้ ่ วยที่มารับการผ่าตัดในปั จจุบนั นอกจากคํานึงถึงเรื่องความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
แล้ว ยังมุ่งเน้น การดูแ ลความปวดเพื่ อเพิ่ ม คุณ ภาพการดูแลผู้ป่ วยหลังผ่าตัด ส่งเสริม การฟื ้ น ตัวหลังผ่าตัด
(Enhance Recovery After Surgery) และยัง มุ่ ง เน้น ส่ ง เสริม ให้มี ก ารผ่ าตัด แบบวัน เดี ย วกลับ (one day
surgery) มากขึน้ เพื่ อให้ผูป้ ่ วยกลับสู่ภ าวะปกติให้เร็วที่ สุด ลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล ซึ่งปั จจุบนั มี
เทคนิคการระงับความรู ส้ ึกแบบใหม่เพิ่มมากขึน้ เพื่ อมุ่งหวังที่จะภาวะแทรกซ้อนจากเทคนิคเดิมลงแต่มียงั คง
ประสิทธิภาพในการระงับปวดใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับเทคนิคเดิม ทําให้ผปู้ ่ วยฟื ้ นตัวไว และมีความปลอดภัย
มากขึน้ โดยเฉพาะผูป้ ่ วยกลุม่ เสี่ยง
อย่างไรก็ ตามเทคนิ คดังกล่าวเป็ นเทคนิ คที่ อาศัยความรู ค้ วามชํานาญ ต้องการระยะเวลาการฝึ กฝน
โดยเฉพาะการใส่ส าย Catheter สําหรับการระงับ ปวดต่อเนื่ องหลังผ่าตัด เพื่ อให้มี ประสบการณ์ในการเพิ่ ม
ความสําเร็จในการทําหัตถการ และลดภาวะแทรกซ้อนจากการทําหัตถการ ทางภาควิชาวิสญ
ั ญี วิทยา คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตระหนักถึงความสําคัญในการถ่ายทอดความรู ้ และแนวทางการปฏิบตั กิ าร
ให้ยาระงับความรู ส้ ึกเฉพาะส่วนให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้วิสญ
ั ญี แพทย์ท่ี มีประสบการณ์ในการทําหัตถการการ
ระงับความรู ส้ ึกเฉพาะส่วนอยู่แล้วและสนใจจะต่อยอดเรียนรู ก้ ารสกัดกั้นเส้นประสาทส่วนปลายเทคนิคใหม่
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผูป้ ่ วยได้อย่างปลอดภัย
2. วัตถุประสงค์
2.1 The Basic Ultrasound Guided Regional Anesthesia
2.1.1 เพื่อให้ผเู้ ข้าฝึ กอบรม ได้เรียนรูห้ ลักการขัน้ พืน้ ฐานในการทํา PNBs
2.1.2 เพื่อให้ผเู้ ข้าฝึ กอบรม สามารถทํา PNBs ชนิดฉีดครัง้ เดียว (Single injection) ได้ดว้ ยตนเอง
อย่างน้อย 3-5 Cases ต่อผูเ้ ข้าฝึ กอบรม 1 ท่าน
2.1.3 เพื่อให้ผเู้ ข้าฝึ กอบรม ได้ฟื้นฟูและเรียนรูเ้ ทคนิคใหม่ๆ ของ PNBs ในแบบของ modern day
anesthesia practice เช่นใช้ PNBs ในผูป้ ่ วย Ambulatory Surgery
2.1.4 เพื่อให้ผเู้ ข้าฝึ กอบรมได้เรียนรูแ้ ละเข้าใจการให้ยาชาเฉพาะที่ (Local Anesthetic drugs)
สําหรับการทํา PNBs อย่างถูกต้องและปลอดภัย
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2.2 Beyond Basic Ultrasound Guided Regional Anesthesia (experienced performer)
2.2.1 เพื่อให้ผเู้ ข้าฝึ กอบรม สามารถทํา PNBs ชนิดฉีดครัง้ เดียว (Single injection) ได้ดว้ ยตนเอง
อย่างน้อย 3-5 Cases ต่อผูเ้ ข้าฝึ กอบรม 1 ท่าน
2.2.2 เพื่อให้ผเู้ ข้าฝึ กอบรม ได้ฟื้นฟูและเรียนรูเ้ ทคนิคใหม่ๆ ของ PNBs ในแบบของ modern day
anesthesia practice เช่นใช้ PNBs ในผูป้ ่ วย Ambulatory Surgery
2.2.3 เพื่อให้ผเู้ ข้าฝึ กอบรมได้เรียนรูแ้ ละเข้าใจการให้ยาชาเฉพาะที่ (Local Anesthetic drugs)
สําหรับการทํา PNBs อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2.2.4 เพื่อให้ผเู้ ข้าฝึ กอบรม สามารถทํา PNBs แบบ Catheter technique ได้ดว้ ยตนเองอย่างน้อย
1 ครัง้ ต่อผูเ้ ข้าฝึ กอบรม 1 ท่าน เช่น femoral nerve blockและเข้าใจวิธีการดูแลผูป้ ่ วยที่
ได้รบั การให้ยาระงับความรูส้ ึกแบบ PNBs อย่างต่อเนื่องที่หอผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
3. ตัวชีว้ ัด
3.1 ความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
3.2 บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ
3.3 รายได้จากค่าลงทะเบียนและอื่นๆ
4. เนือ้ หาหลักสูตร
4.1 เนือ้ หาหลักสูตร The Basic Ultrasound Guided Regional Anesthesia
การบรรยายทางวิชาการ
1. Neurophysiology of nerve stimulation & basic knowledge of US
2. Regional anesthesia for orthopedic surgeries
• Upper extremity nerve blocks
o Interscalene, supraclavicular, infraclavicular, axillary brachial plexus blocks
• Lower extremity nerve blocks
o Femoral nerve block, Femoral triangle block, adductor canal block, fascia iliaca
block
o Popliteal sciatic nerve block
3. Regional anesthesia for abdominal surgeries
 Transversus abdominis plane block, quadratus lumborum block, rectus sheath block
4. How to set up RA unit
การอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร (Workshop)
1. Station 1 : Probe-hand skills and equipments
2. Station 2 : Upper extremity sonoanatomy : interscalene block, supraclavicular,
infraclavicular, axillary brachial plexus blocks
3. Station 3 : Lower extremity sonoanatomy : fascia iliaca block, femoral nerve block,
femoral triangle block, adductor canal block, popliteal sciatic nerve block
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4. Station 4 : Truncal sonoanatomy :rectus sheath block, transversus abdominis plane
block, quadratus lumborum block
4.2 เนือ้ หาหลักสูตร Beyond Basic Ultrasound Guided Regional Anesthesia
(experienced performer)
การบรรยายทางวิชาการ
1. Regional anesthesia for orthopedic surgeries
• Upper extremity nerve blocks
o Costoclavicular brachial plexus block, superior trunk block, suprascapular nerve
block, Axillary nerve block
• Lower extremity nerve blocks
o Lumbar plexus block, sciatic nerve block (all approaches), periarticular nerve group
block (PENG), infiltration between popliteal artery and capsule of knee capsule block
(iPACK)
2. Neuraxial sonoanatomy
3. Chest wall blocks
4. Common blocks in pediatric patients
5. Catheter techniques and postoperative pain management
การอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร (Workshop)
1. Station 1 : Neuraxial sonoanatomy
2. Station 2 : US for chest wall block ; paravertebral, PEC I,II, serratus plane block
3. Station 3 : Upper extremity nerve blocks ; costoclavicular brachial plexus blocks, superior
trunk block suprascapular and axillary nerve block
4. Lower extremity nerve blocks; Lumbar plexus block, periarticular nerve group block
(PENG), Sciatic nerve block (all approach), infiltration between popliteal artery and capsule
of knee capsule block (iPACK)
5. วิธีดาํ เนินการ
5.1 การบรรยายวิชาการ อภิปราย และซักถาม
5.2 การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop)
5.3 การปฏิบตั งิ านในห้องผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อ, ห้องผ่าตัดสูตนิ รีเวช, ห้องผ่าตัดศัลยกรรม
โรงพยาบาลรามาธิบดี
6. ระยะเวลาดําเนินการ
 20-24 มิ.ย.2565 จํานวนผูเ้ ข้าฝึ กอบรม 7 คน
 22-26 ส.ค. 2565 จํานวนผูเ้ ข้าฝึ กอบรม 7 คน
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7. สถานที่
ห้องประชุมจิรพรรณ มัธยมจันทร์ ภาควิชาวิสญ
ั ญี วิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ห้องผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ห้องผ่าตัดสูตนิ รีเวช คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ห้องผ่าตัดศัลยกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
หอผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด
8. กลุ่มเป้ าหมาย
แพทย์ท่ีจบหลักสูตรวิสญ
ั ญีวิทยา
9. คุณสมบัตขิ องผู้เข้าร่วมฝึ กอบรม
วิสญ
ั ญีแพทย์ปฏิบตั งิ านประจําในโรงพยาบาลของภาครัฐหรือเอกชน
10. อัตราค่าลงทะเบียน
10.1 หลักสูตร The Basic Ultrasound Guided Regional Anesthesia
 วิสญ
ั ญีแพทย์ท่ีปฏิบตั งิ านประจําอยูใ่ นโรงพยาบาลของภาครัฐคนละ 18,000 บาทต่อรุน่
 วิสญ
ั ญีแพทย์ท่ีปฏิบตั งิ านประจําอยูใ่ นโรงพยาบาลของภาคเอกชนคนละ 25,000 บาทต่อรุน่
10.2 หลักสูตร Beyond Basic Ultrasound Guided Regional Anesthesia (experienced performer)
 วิสญ
ั ญีแพทย์ท่ีปฏิบตั งิ านประจําอยูใ่ นโรงพยาบาลของภาครัฐคนละ 20,000 บาทต่อรุน่
 วิสญ
ั ญีแพทย์ท่ีปฏิบตั งิ านประจําอยูใ่ นโรงพยาบาลของภาคเอกชนคนละ 28,000 บาทต่อรุน่
11.ผลทีจ่ ะได้รับ
11.1 ผูเ้ ข้าฝึ กอบรมสามารถทํา PNBs ชนิดฉีดครัง้ เดียว (Single injection) ได้ดว้ ยตนเอง
11.2 ผูเ้ ข้าฝึ กอบรมสามารถทํา PNBs แบบ Catheter technique ได้ดว้ ยตนเอง
11.3 ผูเ้ ข้าฝึ กอบรมสามารถเรียนรูเ้ ทคนิคใหม่ๆ ของ PNBs ในแบบของ modern day anesthesia
practice
11.4 ผูเ้ ข้าฝึ กอบรมสามารถได้เรียนรูแ้ ละเข้าใจยาชาเฉพาะที่ สําหรับการทํา PNBs อย่างถูกต้อง
และปลอดภัย
11.5 ผูเ้ ข้าฝึ กอบรมสามารถเรียนรูแ้ ละเข้าใจวิธีการดูแลผูป้ ่ วยที่ได้รบั การให้ยาระงับความรูส้ ึกแบบ
PNBs อย่างต่อเนื่องที่หอผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
12.การประเมินเมื่อสิน้ สุดการอบรม
12.1 ประเด็นในการประเมิน
 ประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ข้าฝึ กอบรมต่อกระบวนการ ได้แก่
 การบรรลุวต
ั ถุประสงค์ของโครงการ
 เนือ
้ หาของการอบรม
 เวลาและสถานที่
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13. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรวัฒน์ ชลาชีวะ
ภาควิชาวิสญ
ั ญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร. 02-2011513, 02-2011523 โทรสาร 02-2011569
14. ผู้ดูแลการฝึ กอบรม
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวัลภา
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรวัฒน์
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชศู กั ดิ์
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลิษา
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอมรรัตน์
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศิวพร
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิชญา
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรภัทรา
อาจารย์ แพทย์หญิงลลิสา
อาจารย์ นายแพทย์พิศทุ ธิ์

อานันทศุภกุล
ชลาชีวะ
ตันประสิทธิ์
สังฆ์คมุ้
ตัง้ จิตบําเพ็ญบุญ
เติมพรเลิศ
ศุภโอภาสพันธุ์
อารีรกั ษ์
แซ่เอีย๊ ะ
ลาวัณย์รตั นากุล

15. หน่วยงานรับผิดชอบการจัดประชุม
งานบริการวิชาการ อาคารวิจยั และสวัสดิการ ชัน้ 1 โทร. 02-2011542, 02-2012258
โทรสาร 02-2012607
ผูป้ ระสานงานในการจัดประชุม
1. นางสาวกัณฐมณี กอดแก้ว
2. นางสาวรจนา บุญเลิศกุล
คุณสมบัตขิ องผู้เข้าฝึ กอบรมทีเ่ หมาะกับหลักสูตร The Basic Ultrasound Guided Regional Anesthesia
1. จบวุฒิบตั รวิสญ
ั ญีวิทยา
2. ไม่มีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์นอ้ ยในการทํา PNBs
3. มีความสนใจในการทํา PNBs เพื่อระงับปวดและระงับความรูส้ กึ ในการผ่าตัดประเภทต่างๆ
คุณสมบัตขิ องผู้เข้าฝึ กอบรมทีเ่ หมาะกับหลักสูตร Beyond Basic Ultrasound Guided Regional
Anesthesia (experienced performer)
1. จบวุฒิบตั รวิสญ
ั ญีวิทยา
2. ได้ผา่ นการฝึ กอบรมในโครงการ The Essential Blocks for Daily Clinical Practice ครัง้ ที่ 1-4 ของ
ภาควิชาวิสญ
ั ญี วิทยา คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี หรือมีประสบการณ์ในการทํา PNBs
3. มีความสนใจในการทํา Continuous peripheral nerve block สําหรับระงับปวดต่อเนื่องหลังผ่าตัด

