การอบรม
เรื่อง “Pain Update 2011: The Practical Point”
ระหวางวันที่ 3-4 มีนาคม 2554
ณ หองประชุม 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัตกิ ารรวมดานการแพทย
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

หลักการและเหตุผล
ความปวดเปนกลุมอาการที่กอใหเกิดความไมสุขสบายและ
เปนปญหาสุขภาพของทั้งผูปวยเรื้อรังและเฉียบพลัน ทําใหผูปวยที่
เขารับการรักษาดังกลาวตองใชเวลาในการนอนโรงพยาบาลนาน เกิด
ภาวะแทรกซอนจากการรักษา นอกจากนี้การบรรเทาความปวดยัง
เปนตัวชี้วัดคุณภาพของการรักษาและเปนภาพลักษณขององคกร
การดู แลเพื่อให ผูปว ยทั้งหมดไดรับ การบรรเทาความปวดอยา งมี
ประสิทธิภาพ จึงเปนการทาทายความสามารถของทีมสุขภาพ ปจจุบัน
มีการพัฒนายา และเทคนิคที่ชวยบรรเทาความปวด รวมถึงการใช
การแพทย ท างเลื อ กเข า มามี ส ว นร ว มในการบรรเทาความปวด
พยาบาลเป น หนึ่ ง ในที ม สุ ข ภาพที่ จ ะมี บ ทบาทสํ า คั ญ ที่ จ ะช ว ยให
กระบวนการบรรเทาความปวดเปนไปตามแผนการรักษา ซึ่งจะสงผล
ให ผู ป ว ยได รั บ การดู แ ลบรรเทาปวดอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น
สงผลตอการฟนหาย และจําหนายกลับบานไดเร็วขึ้น ทําใหคุณภาพ
ชี วิ ต สู ง ขึ้ น ผู ป ว ยและครอบครั ว เกิ ด ความพึ ง พอใจในระบบการ
บริการสุขภาพ
ฝายการพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี ใหความสําคัญในการดูแลบรรเทาความปวดทั้งในผูปวย
เรื้อ รัง และผู ปว ยเฉีย บพลัน จึ งจัด ทํา โครงการนี้ ขึ้น มาเพื่ อพั ฒนา
ความรูและศักยภาพของพยาบาลที่ดูแลผูปวยที่ปวดเรื้อรังและปวด
เฉียบพลัน เพื่อใหสามารถนําความรู แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ไปประยุกตใชในการปฏิบัติการดูแลไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อให
ผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ครอบครัวเกิดความพึงพอใจและมั่นใจ
ในระบบการบริการสุขภาพ

แบบฟอรมลงทะเบียนอบรม
วัตถุประสงค
เรื่อง “Pain Update 2011: The Practical Point”
เมื่อสิ้นสุดการอบรม ผูเขาอบรมสามารถ
1. เขาใจพยาธิสรีระวิทยาของความปวด
ชื่อ..........................................................................................................
2. สามารถใหการวินิจฉัยทางการพยาบาลเกี่ยวกับชนิดของ
นามสกุล.................................................................................................
ความปวดได
เลขที่ใบประกอบวิชาชีเวชกรรม(CME).....................................................
3. สามารถใหการพยาบาลผูปวยที่มีประสบการณความปวด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพพยาบาล (CNEU) ..............................................
ไดอยางถูกตอง ทั้งวิธีการทางยาและไมใชยา
สถานทีท่ ํางาน..........................................................................................
4. เขาใจกระบวนการการบรรเทาความปวด โดยเฉพาะใน
สถานทีต่ ิดตอ...........................................................................................
สวนที่เปนบทบาทของพยาบาลดานการประเมินการใชยาและไมใช
เลขที่...................................ถนน.............................................................
ยา รวมถึงการประเมินความปวดซ้ํา
แขวง............................................เขต......................................................
5. ทราบแนวทางการสนับสนุนระบบ Case Management
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย.......................................
ของผูบริหารทางการพยาบาล
โทรศัพท......................................โทรศัพทมือถือ......................................
กลุมเปาหมาย
E-mail....................................................................................................
1. พยาบาลประจําการสังกัดฝายการพยาบาลรามาธิบดี
หนวยคะแนนการศึกษาตอเนื่อง (CNEU) อยูระหวางการพิจารณาจากสภาพการพยาบาล
2. พยาบาลวิชาชีพที่ดแู ลผูปวยโรคเรื้อรัง
3. พยาบาลวิชาชีพที่สนใจเขารวมอบรม
อัตราคาลงทะเบียน
ผลที่คาดวาจะไดรับ
ทานละ 2,200 บาท
1. ผูเขาอบรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการบรรเทาความ
วิธีชาํ ระคาลงทะเบียน
ปวดทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง
1. เงินสด ชําระเงินไดที่งานบริการวิชาการ อาคารวิจัยและ
2. ผูเขาอบรมนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปใชในการปฏิบตั ิการดูแล
สวัสดิการ ชั้น 1 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
บรรเทาความปวดใหผูปวยอยางเปนระบบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ :
คุณรจนา บุญเลิศกุล, คุณสุรพรรณ ตุมเพ็ชร, คุณกัณฐมณี กอดแกว
งานบริการวิชาการ อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 1
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
เลขที่ 270 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร. 02-201-1542, 02-201-2607, 02-2012193
โทรสาร. 02-201-2607

2. เงินโอน ชื่อบัญชี “ศูนยการประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี”บัญชีออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย
สาขารามาธิบดี เลขที่บัญชี 026-4-23465-3 (กรุณาสง Fax.
สําเนาการโอนเงินพรอมใบลงทะเบียน ทีเ่ บอร 02-2012607)
3. ธนาณัติ ปณ. สามเสนใน 10400 ในนาม คุณพรพรรณ ลิมปนุทยั
งานบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400

หมายเหตุ เนื่องจากมีขอขัดของบางประการ จึงขออนุญาตงดรับเช็ค
สวนตัว และขอสงวนสิทธิไมคืนเงินคาลงทะเบียน ไมวากรณีใดๆ

วันที่ 3 มีนาคม 2554
07.45 – 08.15 น. ลงทะเบียน
08.15 – 08.30 น. พิธีเปดการอบรม
นางเพ็ญจิต งามนิธิพร
08.30 – 09.30 น. Pain Mechanism
รศ.ดร.จุฑามณี สุทธิสีสังข
09.30 – 10.15 น. Pharmacological Management I
(Analgesics)
รศ.ดร.จุฑามณี สุทธิสีสังข
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.30 – 11.15 น. Pharmacological Management II
(Adjuvants & Coanalgesics)
เภสัชกร พงศธร มีสวัสดิส์ ม
11.15 – 12.00 น. Non-pharmacologic Pain
Management
อ.พญ.กรวีร พสุธารชาติ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. Pain Assessment and Management
in Pediatric Patients
ศ.พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ
14.30 – 15.30 น. Pain Assessment and Management
in ICU Patients
อ.ชอทิพย คชเสนี
15.30 – 16.00 น. พักรับประทานอาหารวาง

วันที่ 4 มีนาคม 2554
08.30 – 09.30 น. Essential in Postoperative Pain Management
รศ.พญ.วราภรณ ไวคกุล
09.30 – 10.15 น. Patient-controlled Analgesia
อ.พญ.ปยมาศ สิริวรารมย
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.30 – 11.30 น. Epidural and Spinal Analgesia
รศ.พญ.วราภรณ ไวคกุล
11.30 – 12.30 น. Essential in Cancer Pain Management
อ.พญ.ปยมาศ สิริวรารมย
12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 14.30 น. Nursing the Pain Patients: Effective and
Essential Issues
อ.อรุณี เหมาอุปถัมภ
14.30 – 15.30 น. Cognitive Behavioral Therapy for Pain
Management
อ.ดร.สุธิดา มาสุธน
15.30 – 15.45 น. ประเมินผลและปดการอบรม
15.45 – 16.00 น. พักรับประทานอาหารวาง
การสํารองที่พกั
1.โรงแรมแกรนด ทาวเวอรอินน
● หองเดี่ยว 1,100.- ● หองคู 1,200.โทร. 02-618 2683 มือถือ 081-334 1528
2.โรงแรมสยามซิตี้
● หองเดี่ยว 1,850.- ● หองคู 2,100.โทร. 02-247 0123 มือถือ 083-899 0397
3.โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค กรุงเทพฯ
● หองเดี่ยว 1,400.- ● หองคู 1,600.โทร. 02-246 7800 มือถือ 081-867 4615
4.โรงแรมเอเชีย
● หองเดี่ยว 1,200.- ● หองคู 1,400.โทร. 02-217 0808 มือถือ 083-540 9664
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