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ขอเชิญแพทย และพยาบาล
ที่ปฏิบัติงานดูแลผูปวยทางระบบหายใจ

เขารวมการอบรมระยะสั้น
เรื่อง

การบําบัดระบบหายใจ
ในเวชปฏิบัติ ๒๕๕๒

อัตราคาลงทะเบียน ทานละ 5,000 บาท
• รวมกระเปาเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารวาง และหนังสือประกอบการ
อบรม

• รับจํานวนจํากัด (คณะฯขอสงวนสิทธิ์ในการปดรับสมัครกอนกําหนดเวลา)
วิธีการชําระคาลงทะเบียน
1. เงินสด ชําระเงินไดทงี่ านบริการวิชาการ อาคารบําบัดน้าํ เสีย ชั้น 3
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
2. ธนาณัติ สั่งจาย ปณ สามเสนใน 10400
ในนาม “นางพรพรรณ ลิมปนุทัย”
งานบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถ.พระราม6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
3. โอนเงิน
ชื่อบัญชี “ศูนยการประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี”
บัญชีออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย สาขารามาธิบดี
เลขที่บัญชี 026-4-23465-3
(กรุณาสงสําเนาการโอนเงิน แนบมาพรอมกับใบลงทะเบียน)
สงไปยัง งานบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถ.พระราม6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
คุณลักขณาวดี เมธสุวรรณ หรือ ผศ.นพ.ธนิต วีรังคบุตร
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร. 02-2011513, 02-2011523 โทรสาร 02-2011569
คุณรจนา บุญเลิศกุล, คุณสุรพรรณ ตุมเพ็ชร และคุณกัณฐมณี กอดแกว
งานบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร 02-2011542, 02-2012607 โทรสาร 02-2011542, 02-2012607

๒๓-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
โรงแรมปรินซพาเลซ
หองประชุมราชาแกรนดบอลรูม ชั้น ๑๑ อาคาร ๒
หมดเขตรับสมัคร 13 พฤศจิกายน 2552

หลักการและเหตุผล

วันจันทรที่ 23 พฤศจิกายน 2552

โครงการอบรมระยะสั้น “การบําบัดระบบหายใจในเวชปฏิบัติ
๒๕๕๒” จัดสืบเนื่องจากการอบรม “การบําบัดระบบหายใจใน
เวชปฏิบัติ ๒๕๕๑” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะทางดาน
การบําบัดระบบหายใจ โดยนําเสนอความกาวหนาทางวิชาการและ
เทคโนโลยี และเนนขอผิดพลาดที่พบบอยในการบําบัดระบบหายใจใน
เวชปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผูปวย เพือ่ พัฒนาความรู
ความสามารถของบุคลากรและเพื่อมาตรฐานการบําบัดระบบหายใจ
ของโรงพยาบาล

08.00-9.00

ผศ.นพ.ทนันชัย บุญบูรพงศ

09.00-09.30

Airway Care

10.00-10.30
10.30-12.00

พัก รับประทานอาหารวาง
Bronchial Hygiene Therapy

ผศ.นพ.ทนันชัย บุญบูรพงศ

ผศ.นพ.ทนันชัย บุญบูรพงศ

12.00-13.00
13.00-16.30

วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารับการอบรม
1.
2.
3.

ทราบทฤษฎีพื้นฐานและความกาวหนาของการบําบัด
ระบบหายใจ
สามารถวินิจฉัยขอผิดพลาดของการบําบัดระบบหายใจใน
โรงพยาบาลของตนเอง และกําหนดแนวทางแกไข
ขอผิดพลาดเหลานั้นได
ทราบแหลงขอมูลที่จะปรึกษาการบําบัดระบบหายใจ

บุคคลเปาหมาย รับเฉพาะผูมคี ุณสมบัติตอไปนี้
1.
2.
3.
4.

แพทยที่สนใจ
พยาบาลที่มีประสบการณดูแลบําบัดระบบหายใจมาแลว
ไมต่ํากวา 2 ป
อาจารยพยาบาลที่มีภารกิจหนาที่ในการสอนวิชาการ
บําบัดระบบหายใจ
บุคลากรสายสุขภาพอื่นที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับการ
บําบัดระบบหายใจ

2.

3.

ผูเขารับการอบรม
- ไดรับความรูและทักษะทางการบําบัดระบบหายใจ
- สรุปขอผิดพลาดในการบําบัดระบบหายใจของตนเอง
- ทราบแหลงขอมูลและที่ปรึกษาเกี่ยวกับการบําบัดระบบ
หายใจ
โรงพยาบาลตนสังกัด
- บริการบําบัดระบบหายใจของโรงพยาบาลมีมาตรฐาน
และประสิทธิภาพมากขึ้น
- อัตราตายและทุพพลภาพที่เกิดจากความผิดพลาดของ
การบําบัดระบบหายใจลดนอยลง
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- ไดปฏิบัติพันธกิจตามวิสัยทัศนของคณะฯ

พัก รับประทานอาหารกลางวัน
Workshop คนหาขอผิดพลาดของ Airway Care &
Bronchial Hygiene Therapy
คณะวิทยากร

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2552
08.00-08.30
08.30-10.0

Pre-Test, Post-Test
Oxygen Therapy
ผศ.นพ.ทนันชัย บุญบูรพงศ

10.00-10.30
10.30-12.00

พัก รับประทานอาหารวาง
Oxygen Delivery Device
ผศ.นพ.ทนันชัย บุญบูรพงศ

12.00-13.00
13.00-16.30

พัก รับประทานอาหารกลางวัน
Workshop คนหาขอผิดพลาดของ Oxygen Therapy
คณะวิทยากร

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2552
08.00-08.30
08.30-10.30

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.

Clinical Respiratory Care

Questions - Answers
Principles of Mechanical Ventilators & Modes of
Ventilation
ผศ.นพ.ทนันชัย บุญบูรพงศ

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2552
08.00-8.30
08.30-9.30

ผศ.นพ.ทนันชัย บุญบูรพงศ

09.30-10.00
10.00-11.00

พัก รับประทานอาหารวาง
Care of the Ventilated Patients

11.00-12.00

Weaning from Mechanical Ventilation

ผศ.นพ.ทนันชัย บุญบูรพงศ
ผศ.นพ.ทนันชัย บุญบูรพงศ

12.00-13.00
13.00-16.30

วันศุกรที่ 27 พฤศจิกายน 2552
08.00-08.30
08.30-10.30
10.30-11.00
11.00-12.00

พัก รับประทานอาหารวาง
Pediatric Respiratory Care
ศ.พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพันธ

12.00-13.00
13.00-14.00

พัก รับประทานอาหารกลางวัน
Respiratory Care in Surgical Patients
Care of Respiratory Therapy Equipment

ผศ.นพ.ทนันชัย บุญบูรพงศ

14.00-15.00

ผศ.นพ.ธนิต วีรงั คบุตร

12.00-13.00
13.00-14.15

พัก รับประทานอาหารกลางวัน
Ventilator Graphic Monitoring

15.00-16.30

14.15-14.45
14.45-16.30

พัก รับประทานอาหารวาง
Workshop เครื่องชวยหายใจ

18.00 น. เปนตนไป Dinner Night by

Questions - Answers
Respiratory Care in Medical Patients : Asthma,
COPD, ARDS
ผศ.นพ.ทนันชัย บุญบูรพงศ

พัก รับประทานอาหารวาง
Ventilator Setting

คณะวิทยากร

พัก รับประทานอาหารกลางวัน
Workshop คนหาขอผิดพลาดของ
การใชเครื่องชวยหายใจ
คณะวิทยากร

10.30-11.00
11.00-12.00

อ.นพ.สัณฐิติ โมรากุล

Pre-Test, Post-Test
Complications of Mech. Ventilation

ผศ.นพ.วรสรวง ทองสุข

Questions & Answers
คณะวิทยากร

