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รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

“Recent Advanced In Neonatal And
Pediatric Critical Care”
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันความรู้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้า นการแพทย์แ ละ
ปฏิบัติการพยาบาล ในการบาบัดรักษาผู้ป่วยทารกแรกเกิดและเด็กที่อยู่ในภาวะ
วิกฤต มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาก้าวหน้า ไปอย่า งรวดเร็ว ตลอดเวลา รวมถึง
สาเหตุส่วนใหญ่ของผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการมักมีปัญหาสุขภาพขั้นรุนแรงและ
ซับ ซ้อ นเสี่ย งต่อ การเกิดภาวะล้มเหลวของระบบต่างๆ ในร่า งกาย ทั้งระบบ
ทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงภาวะติดเชื้อจากการสอดใส่
อุปกรณ์และเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงที่ใช้สาหรับการวินิจฉัยหรือการรักษา
อั นส่งผลคุก คามต่อ ชีวิต ผู้ป่ ว ยควรจะต้อ งได้รับการรักษาพยาบาลที่ถูกต้อง
เหมาะสมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคมและจิ ตวิญญาณ จึงจาเป็น
อย่ า งยิ่ ง ที่ พ ยาบาลผู้ มี บ ทบาทส าคั ญ อย่ า งมากในที ม สุ ข ภาพที่ จ ะให้ ก าร
รักษาพยาบาลผู้ป่วยและครอบครัวให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤตแห่งชีวิตนี้
งานการพยาบาลกุ ม ารเวชศาสตร์ ฝ่ า ยการพยาบาล คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว จึงได้จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้
ความเข้าใจด้านการพยาบาลผู้ป่วยทารกและเด็กในระยะวิกฤตโดยผู้เข้าร่วม
อบรมจะได้การเรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Pediatric Critical care ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและยังได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/
ความคิดเห็นและประสบการณ์กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Pediatric Critical
care โดยตรง และคาดหวังว่าเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม ผู้เข้าศึกษาอบรมสามารถ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและความเข้าใจเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยทารกและเด็ก
ในระยะวิกฤต อันจะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานสากลต่อไป

วัตถุประสงค์
1. มีความรู้ ความเข้าใจการดูแลผู้ป่วยวิกฤตทารกและเด็กเพิ่มขึ้น
2. มีทักษะในการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆที่จาเป็นในการดูแลผู้ป่วย
วิกฤตทารกและเด็ก
3. สามารถนาไปพัฒนาคุณภาพงานของตนเองได้

กาหนดการ
วันที่ 25 เมษายน 2559
07.30 - 08.30 น.
08.30 – 08.45 น.
08.45 - 10.00 น.
10.00 - 10.30 น.
10.30 - 11.45 น.
11.45 – 12.30 น.
12.30 - 13.30 น.
13.30 - 14.30 น.
14.30 – 15.00 น.
15.00 - 16.00 น.

ลงทะเบียน
ประธานกล่าวเปิดงาน
Critically Ill Neonate: RDS, PPHN
โดย ผศ.พญ.อัญชลี ลิ้มรังสิกุล
พักรับประทานอาหารว่าง
Management HIE
โดย อ.พญ.ฉัตร์ฉาย เปรมพันธ์พงษ์
Nursing care in RDS and PPHN
พว.น้าทิพย์ ทองสว่าง
รับประทานอาหารกลางวัน
ระบบบริการผู้ป่วยวิกฤตเด็กในประเทศไทย
โดย ผศ.ดร.เรณู พุกบุญมี
พักรับประทานอาหารว่าง
Holistic Approach and Outcome Management
โดย ผศ.ดร.เรณู พุกบุญมี

วันที่ 26 เมษายน 2559
08.00 - 08.30 น.
08.30 - 10.00 น.
10.00 - 10.30 น.
10.30 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.30 น.
14.30 - 15.00 น.
15.00 - 16.15 น.

ลงทะเบียน
Airway Management in Critically Ill Children
โดย ผศ.นพ.ธีรเดช คุปตานนท์
พักรับประทานอาหารว่าง
Sedative Management in Critical Care
โดย อ.นพ.มารุต จันทรา
รับประทานอาหารกลางวัน
Management of Dengue Shock Syndrome
โดย ศ.พญ.อาไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์
พักรับประทานอาหารว่าง
Managing Severe Asthma in children
โดย ผศ.พญ.หฤทัย กมลาภรณ์
APN ธิติดา ชัยศุภมงคลลาภ

วันที่ 27 เมษายน 2559
08.00 - 08.30 น.
08.30 - 10.00 น.

กลุ่มเป้าหมาย

10.00 - 10.30 น.
10.30 - 12.00 น.

พยาบาลวิชาชีพ ที่ทางานในหอผู้ป่วยวิก ฤตและกึ่งวิก ฤตเด็กและ
ทารก และพยาบาลที่สนใจ จานวน 250 คน

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.30 น.

ลงทะเบียน
Update management Acute Respiratory
Distress Syndrome (ARDS)
โดย ผศ.นพ.ณัฐชัย อนันตสิทธิ์
พักรับประทานอาหารว่าง
Ventilator Associated Events: VAE
โดย พว.สุพัตรา เผ่าพันธุ์
รับประทานอาหารกลางวัน
Prevention infection in Critically Ill Children:
VAP, CLABSI, CAUTI
โดย พว.ศรีวรรณา ทาสันเทียะ
พว.สิริพร ตั้งจิตต์ภราดร

14.30 – 15.00 น.
15.00 - 16.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
Nutritional support in Critically Ill Children
โดย พว.สุธิดา ชาติวุฒินันท์

วันที่ 28 เมษายน 2559
08.00 - 08.30 น.
08.30 - 10.00 น.
10.00 - 10.30 น.
10.30 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.30 น.
14.30 - 15.00 น.

ลงทะเบียน
Update in Pediatric Advance Life Support
(PALS) : 2015
โดย รศ.นพ.สุเทพ วาณิชย์กุล
พักรับประทานอาหารว่าง
Sepsis and Septic shock : ECMO
โดย อ.พญ.โรจนี เลิศบุญเหรียญ
รับประทานอาหารกลางวัน
Palliative Care in Critically Ill Children
โดย ผศ.ดร.อัจฉรียา ปทุมวัน
พักรับประทานอาหารว่าง

วันที่ 29 เมษายน 2559 (Work shop)
Rotation 45 นาที/กลุ่ม
เวลา
08.30 09.15 น.

09.15 10.00 น.
10.0010.30 น.
10.3011.15 น.

11.1512.00 น.
12.0013.00 น.

pediatric
1. Aerosol therapy
&Respiratory monitoring
โดย พว.เกษณี ไชยคามิ่ง
พว.พวงเพชร นิยมวัน
พว.วัลภา น้อยรังษี
2. Tube Care: strap,
suction, size
โดย พว.สุพัตรา เผ่าพันธุ์
และทีม

neonate
1. NP CPAP/NCAP/DuoPAP
โดย พว.ลดาวัลย์ คาบุญเรือง
พว.สกาวเดือน หมวดปัชชา
2. HHHFNC/T-piece
resuscitator
โดย พว.น้าทิพย์ ทองสว่าง
พว.ภารดี สุขนึก

พักรับประทานอาหารว่าง
3. CVC : Care & Filter
โดย พว.สมพร พูลพานิชอุปถัมย์
และทีม
4. TTM:Target Temperature
Management
โดย พว.ศรีวรรณา ทาสันเทียะ ,
พว.วชิราภรณ์ พึ่งศรีเพ็ง

3. Hypothermia:Selective
Head Cooling,Whole Body
Cooling
โดย พว.สมหญิง กุณฑล
พว.สุภาวดี เจ้ยชุม
4. CVC : Care & Filter
โดย พว. จิรนุช สิทธิเชียงพิณ
พว.พิชญาภา พาเชือ้

พักรับประทานอาหารกลางวัน

