การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารระยะส้ัน เรื่ อง
Short Course : The Essential Blocks for Daily Clinical Practice คร้ังที่ 5
[Basic ultrasound guided regional anesthesia (beginner)]
ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2565
ณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่ 20 มิถุนายน 2565
ผศ.นพ.ธนิต วีรังคบุตร
07.30 – 07.45 น. กล่าวเปิ ดการอบรม
อ.พญ. ลลิสา แซ่เอี๊ยะ
07.45 – 08.15 น. Upper extremity nerve blocks
ผศ.พญ. ศิวพร เติมพรเลิศ
08.15 – 08.45 น. Lower extremity nerve blocks
ทีมวิทยากร
09.00 – 12.00 น. ห้องผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อ
12.00 – 12.30 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 – 13.00 น. Truncal blocks
ผศ. นพ. ชูศกั ด์ ิ ตันประสิ ทธ์ ิ
13.15 – 15.30 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
แบ่งผูเ้ ข้าฝึ กอบรมเป็ น 3 กลุ่ม เวลา 30 นาที/station
13.15 – 13.45 น. Station 1 : Probe-hand skills & equipments
รศ.พญ. วัลภา อานันทศุภกุล, ผศ.นพ.ธีรวัฒน์ ชลาชีวะ
13.45 – 14.15 น. Station 2 : Upper extremity sonoanatomy : ISB, SCB, ICB, AXB
ผศ.พญ.อมรรัตน์ ต้ังจิตบําเพ็ญบุญ, ผศ.พญ.ลิษา สังฆ์คุ้ม
14.15 – 14.30 น. พัก รับประทานอาหารว่าง
14.30 – 15.00 น. Station 3 : Lower extremity sonoanatomy : FIB, FNB, ACB, Popliteal nerve block
อ.พญ. ลลิสา แซ่เอี๊ยะ, ผศ.พญ. ศิวพร เติมพรเลิศ
15.00 – 15.30 น. Station 4 : Truncal sonoanatomy: Rectus sheath block / TAP / QL / Ilioinguinal /
Iliohypogastric nerve block
ผศ.นพ.ชูศกั ด์ิ ตันประสิทธ์,ิ ผศ.พญ.พรภัทรา อารีรักษ์
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
07.30 - 08.00 น. Neurophysiology of nerve stimulation ผศ.พญ.ลิษา สังฆ์คุม้
& basic knowledge of US
08.00 – 08.30 น. เยีย่ มผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด
ทีมวิทยากร
08.30 – 16.00 น. แบ่งกลุ่มผูเ้ ข้าอบรมเป็ น 3 กลุ่มๆละ 2-3 คน หมุนเวียนปฏิบตั ิงานในห้องผ่าตัด
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ศัลยกรรมกระดูกและข้อ, ห้องผ่าตัดศัลยกรรมทัว่ ไป และห้องผ่าตัดสู ตินรี เวช โดยมี
อาจารย์แพทย์ดูแลในสัดส่ วน อาจารย์ 1 คน / ผูเ้ ข้าอบรม 2 คน (โดยประมาณ)
วันที่ 22 มิถุนายน 2565
07.30 - 08.00 น. How to set up RA unit
ผศ.นพ.ธีรวัฒน์ ชลาชีวะ
08.00 – 08.30 น. เยีย่ มผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด
ทีมวิทยากร
08.30 – 16.00 น. แบ่งกลุ่มผูเ้ ข้าอบรมเป็ น 3 กลุ่มๆละ 2-3 คน หมุนเวียนปฏิบตั ิงานในห้องผ่าตัด
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ, ห้องผ่าตัดศัลยกรรมทัว่ ไป และห้องผ่าตัดสู ตินรี เวช โดยมี
อาจารย์แพทย์ดูแลในสัดส่ วน อาจารย์ 1 คน / ผูเ้ ข้าอบรม 2 คน (โดยประมาณ)
วันที่ 23 มิถุนายน 2565
08.00 – 08.30 น. เยีย่ มผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด
ทีมวิทยากร
08.30 – 16.00 น. แบ่งกลุ่มผูเ้ ข้าอบรมเป็ น 3 กลุ่มๆละ 2-3 คน หมุนเวียนปฏิบตั ิงานในห้องผ่าตัด
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ, ห้องผ่าตัดศัลยกรรมทัว่ ไป และห้องผ่าตัดสู ตินรี เวช โดยมี
อาจารย์แพทย์ดูแลในสัดส่ วน อาจารย์ 1 คน / ผูเ้ ข้าอบรม 2 คน (โดยประมาณ)
วันที่ 24 มิถุนายน 2565
08.00 – 08.30 น. เยีย่ มผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด
ทีมวิทยากร
08.30 – 14.00 น. แบ่งกลุ่มผูเ้ ข้าอบรมเป็ น 3 กลุ่มๆละ 2-3 คน หมุนเวียนปฏิบตั ิงานในห้องผ่าตัด
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ, ห้องผ่าตัดศัลยกรรมทัว่ ไป และห้องผ่าตัดสู ตินรี เวช โดยมี
อาจารย์แพทย์ดูแลในสัดส่ วน อาจารย์ 1 คน / ผูเ้ ข้าอบรม 2 คน (โดยประมาณ)
13.00-15.00 น. สรุ ปการอบรมและรับมอบประกาศนียบัตร ทีมวิทยากร

ทีมวิ ทยากรเชิงปฏิบ ตั ิ ประกอบด้วย
1. รศ.พญ. วั ลภา อานันทศุภกุล 2. ผศ.นพ. ธีรวั ฒน์ ชลาชีวะ
4. ผศ.พญ.ลิษา สังฆ์คุ้ม
5. ผศ.พญ.อมรรัตน์ ต้ังจิตบําเพ็ญบุญ
7. ผศ.พญ.พรภัทรา อารีรักษ์
8. ผศ.พญ. วิชญา ศุภโอภาสพันธุ
10. อ.นพ.พิศุทธิ� ลาวัณย์รัตนากุล

3. ผศ.นพ. ชูศกั ด์ิ ตันประสิทธ์ิ
6. ผศ.พญ.ศิวพร เติมพรเลิศ
9. อ.พญ. ลลิสา แซ่เอี�ยะ์

การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารระยะส้นั เรือ่ ง
Short Course : The Essential Blocks for Daily Clinical Practice คร้งั ที่ 5
[Beyond basic ultrasound guided regional anesthesia (experienced performer)]
ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2565
ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่ 22 สิ งหาคม 2565
ผศ.นพ.ธนิต วีรังคบุตร
07.30 – 07.45 น. กล่าวเปิ ดการอบรม
ผศ.พญ.อมรรัตน์ ต้ังจิตบําเพ็ญบุญ
07.45 – 08.15 น. Upper extremity nerve blocks
ผศ.นพ.ธีรวั ฒน์ ชลาชีวะ
08.15 – 08.45 น. Lower extremity nerve blocks
ทีมวิทยากร
09.00 – 12.00 น. ห้องผ่ำตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อ
12.00 – 12.30 น. พัก รับประทำนอำหำรกลำงวัน
12.30 – 13.00 น. Neuraxial sonoanatomy ผศ.พญ.พรภัทรา อารีรักษ์
13.30 - 13.30 น. Chest wall blocks
ผศ.พญ.พรภัทรา อารีรักษ์
13.45 – 16.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร (Workshop)
แบ่งผูเ้ ข า้ ฝึ กอบรมเป็ น 3 กลุ่ม เวลา 30 นาที/station
13.45 – 14.15 น. Station 1 Spine :
Neuraxial sonoanatomy
ผศ.นพ. ชูศกั ดิ์ ตันประสิ ทธิ
The water-based spine phantom
รศ.พญ. วัลภำ อำนันทศุภกุล
14.15 – 14.45 น. Station 2 Ultrasound guided for chest wall blocks : PEC block, PVB
ผศ.พญ.พรภัทรา อารีรักษ์, อ.พญ. ลลิสา แซ่เอี๊ยะ
14.45 – 15.00 น. พัก รับประทานอาหหรว่าง
15.00 – 15.30 น. Station 3 Upper extremity sonoanatomy : costoclavicular block, superior trunk block
suprascapular and axillary nerve block
ผศ.พญ.อมรรัตน์ ต้ังจิตบําเพ็ญบุญ, ผศ.พญ.ลิษา สังฆ์คุม้
15.30 – 16.00 น. Station 4 Lower extremity sonoantomy : lumbar plexus block, sciatic nerve block,
periarticular nerve group block (PENG), infiltration between popliteal artery
and capsule of knee capsule block (iPACK)
ผศ.นพ.ธีรวั ฒน์ ชลาชีวะ, ผศ.พญ.ศิวพร เติมพรเลิศ
วันที่ 23 สิ งหาคม 2565
07.30 - 08.00 น. Perineural catheter technique
08.00 – 08.30 น. เยีย่ มผูป้ ่ วยหลังผ่ำตัด

รศ.พญ. วัลภำ อำนันทศุภกุล
ทีมวิทยำกร
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08.30 – 16.00 น. แบ่งกลุ่มผูเ้ ข้ำอบรมเป็ น 3 กลุ่มๆละ 2-3 คน หมุนเวียนปฏิบตั ิงำนในห้องผ่ำตัด
ศัลยกรรมกระดูกและข้อห้องผ่ำตัดศัลยกรรมทัว่ ไป และห้องผ่ำตัดสู ตินรี เวช โดยมี
อำจำรย์แพทย์ดูแลในสัดส่ วน อำจำรย์ 1 คน / ผูเ้ ข้ำอบรม 2 คน (โดยประมำณ)
วันที่ 24 สิ งหาคม 2565
07.30 – 08.00 น. Regional anesthesia for pediatric patients ผศ.พญ. วิชญา ศุภโอภาสพันธุ์
08.00 – 08.30 น. เยี่ยมผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด ทีมวิทยากร
08.30 – 16.00 น. แบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมเป็ น 3 กลุ่มๆละ 2-3 คน หมุนเวียนปฏิบตั ิงานในห้องผ่าตัด
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ, ห้องผ่ำตัดศัลยกรรมทัว่ ไป และห้องผ่ำตัดสู ตินรี เวช โดยมี
อำจำรย์แพทย์ดูแลในสัดส่ วน อำจำรย์ 1 คน / ผูเ้ ข้ำอบรม 2 คน (โดยประมำณ)
วันที่ 25 สิ งหาคม 2565
08.00 – 08.30 น. เยีย่ มผูป้ ่ วยหลังผ่ำตัด
ทีมวิทยำกร
08.30 – 16.00 น. แบ่งกลุ่มผูเ้ ข้ำอบรมเป็ น 3 กลุ่มๆละ 2-3 คน หมุนเวียนปฏิบตั ิงำนในห้องผ่ำตัด
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ, ห้องผ่ำตัดศัลยกรรมทัว่ ไป และห้องผ่ำตัดสู ตินรี เวช โดยมี
อำจำรย์แพทย์ดูแลในสัดส่ วน อำจำรย์ 1 คน / ผูเ้ ข้ำอบรม 2 คน (โดยประมำณ)
วันที่ 26 สิ งหาคม 2565
08.00 – 08.30 น. เยีย่ มผูป้ ่ วยหลังผ่ำตัด
ทีมวิทยำกร
08.30 – 14.00 น. แบ่งกลุ่มผูเ้ ข้ำอบรมเป็ น 3 กลุ่มๆละ 2-3 คน หมุนเวียนปฏิบตั ิงำนในห้องผ่ำตัด
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ, ห้องผ่ำตัดศัลยกรรมทัว่ ไป และห้องผ่ำตัดสู ตินรี เวช โดยมี
อำจำรย์แพทย์ดูแลในสัดส่ วน อำจำรย์ 1 คน / ผูเ้ ข้ำอบรม 2 คน (โดยประมำณ)
13.00-15.00 น. สรุ ปกำรอบรมและรับมอบประกำศนียบัตร ทีมวิทยำกร

ทีมวิ ทยากรเชิ งปฏิ บตั ิ ประกอบด้วย
1. รศ.พญ. วัลภำ อำนันทศุภกุล 2. ผศ.นพ. ธีรวัฒน์ ชลำชีวะ
4. ผศ.พญ.ลิษา สังฆ์คุ้ม
5. ผศ.พญ.อมรรัตน์ ต้ังจิตบําเพ็ญบุญ
7. ผศ.พญ.พรภัทร อารีรักษ์
8. ผศ.พญ.วิชญา ศุภโอภาสพันธุ์
10. อ.นพ. พิศุทธิ� ลาวัณย์รัตนากุล

3. ผศ.นพ. ชูศกั ด์ิ ตันประสิทธ์ิ
6. ผศ.พญ.ศิวพร เติมพรเลิศ
9. อ.พญ.ลลิสา แซ่เอี�ยะ

