
M = Meet-the-expert, W = Workshop, I = Interpretation session

สนับสนุนการพ�มพ�

สอบถามข�อมูล: คุณยุวธิดา ม�วงเจริญ
• โทร 02-201-1835 หรือ 02-201-1488  
   วันจันทร�-ศุกร� 08.00-15.30 น. 
• E-mail: pedramameeting@gmail.com

อัตราค�าลงทะเบียน
ลงทะเบียนทั้ง 5 วัน  
• ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2561: 4,500 บาท
• หลังวันที่ 1 มิถุนายน 2561: 5,000 บาท
ลงทะเบียนรายวัน 
• ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2561: วันละ 900 บาท
• หลังวันที่ 1 มิถุนายน 2561: วันละ 1,000 บาท

ลงทะเบียนออนไลน�ที่  
https://goo.gl/HGLBWH
หรือ scan QR code

ภาควิชากุมารเวชศาสตร� คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 6-10 สิงหาคม 2561
ณ ห�องประชุม 910 ABC ชั้น 9 

อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด�านการแพทย�และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี
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NEW

เนื้อหาเข�มข�นมากขึ้น
 16 Symposia
 6 Workshops

 2 Meet-the-experts
และพบกับเนื้อหารูปแบบใหม� 

Year in review in critical care 2018
4 Data interpretation sessions

1 Minute quiz by crit.care
ร�วมสนุก วัดความรู�

พร�อมชิงรางวัลมากมาย

จันทร�ที่ 6 ส.ค. 61

08.30-09.00 น.
พิธีเป�ด

09.00-10.00 น.
ปาฐกถา 

ม.ร.ว. จันทรนิวัทธ�  เกษมสันต�
คุณมีชัย วีระไวทยะ

10.00-10.15 น. พัก (อาหารว�าง)

11.05-12.20 น.
Parenteral nutrition 

for the critically ill
นลินี, สิรินภา, พรรณเพ็ญ

12.20-13.30 น.
Luncheon Symposium

13.40-15.00 น.
M1: Nutritional support

for the critically ill 
นลินี, สิรินภา, จิตติมา

รับไม�จํากัด

W1: Renal replacement
therapy in critical care: PD & CRRT

กาญจนาและทีม
รับ 30 ท�าน

W2: How to guide hemodynamic
parameters with simple devices  

โรจนี, ณัฐชัย, จรินทร�, มารุต
รับ 40 ท�าน

W3: Pediatric critical and
emergency medical simulation  

อุเทนและทีม
รับ 20 ท�าน

10.15-11.05 น.
How to optimize care in 

children with acute 
liver failure

ฉัตต�มณี, ลัลลิยา

อังคารที่ 7 ส.ค. 61

09.30-10.20 น.  
Critically blue newborn: 

what’s next?
อัญชลี, อนันต�

10.20-10.35 น. พัก (อาหารว�าง)

10.35-11.50 น.
Severe SLE: how to treat 

the life-threatening 
disease

โสมรัชช�, กาญจนา, โสภิดา

11.50-13.10 น.
Luncheon Symposium

13.20-14.10 น.

I1: Interpretation 

of ICU monitoring: 

make it easy

โรจนี

รับ 150 ท�าน

14.15-15.00 น.
Special lecture

08.00-09.30 น.  
Dengue shock syndrome: 

interdisciplinary care
อําไพวรรณ, กาญจนา, 

โรจนี, นพพร

พุธที่ 8 ส.ค. 61

08.00-08.50 น.
Neonatal encephalopathy: 

what we need to do
พฤหัส, ทิพยวิมล

08.50-09.40 น.
Smart postoperative care:

a pediatrician’s perspective
จรินทร�, สุเทพ

09.40-10.30 น.
Severe cutaneous adverse 

drug reaction
วิภารัตน�, รัมภ�รดา

10.30-10.45 น. พัก (อาหารว�าง)

10.45-12.00 น.
Rescue therapies for 

intractable respiratory failure
อรุณวรรณ, ธีรเดช, หฤทัย

12.00-13.10 น.
Luncheon Symposium

13.20-14.10 น.

I3: Critical
findings in

hematology
นงนุช, เดือนธิดา

รับ 150 ท�าน

I4: Infectious 
disease 

biomarkers 
in critical care

ชนเมธ
รับ 150 ท�าน

14.15-15.00 น.
Special lecture

พฤหัสบดีที่ 9 ส.ค. 61

12.00-13.20 น.
Luncheon Symposium

08.00-09.15 น.
Smart care for septic shock

ณัฐชัย, นพพร, อุษณรัสมิ์

09.15-10.30 น.
Comprehensive care for 

acute kidney injury
ขวัญชัย, ปวรี, กาญจนา

10.30-10.45 น. พัก (อาหารว�าง)

10.45-12.00 น.  
Critical care for increased ICP 

and status epilepticus

ชัยยศ, ลัลลิยา, จรินทร�

13.30-15.00 น.  
M2: Communication in

the critical care setting: from
curative to palliative care

มารุต, จริยา
รับไม�จํากัด

W4: PICC in newborns: 
the do’s and don’ts 

ประชาและทีม
รับ 30 ท�าน

W5: Noninvasive ventilatory 
support from mask CPAP, BPAP 

to high flow
ธีรเดชและทีม

รับ 60 ท�าน

W6: Cardiac arrhythmia
ภูมิพรและทีม
รับ 30 ท�าน

ศุกร�ที่ 10 ส.ค. 61

12.10-13.20 น.
Luncheon Symposium

08.50-09.40 น.
Critical care in

intoxicated children
สุวรรณา, สหภูมิ

10.30-10.45 น. พัก (อาหารว�าง)

09.40-10.30 น.
Infections in critical care: 

management and prevention
โสภิดา, สุรภัทร

10.45-11.35 น.
Corticosteroid therapy in 

the critically ill:
to use or not to use

พัฒน�, ณัฐชัย

11.35-12.10 น.
1 Minute quiz by crit. care

จรินทร�และทีม

13.30-14.15 น.
Special lecture

14.15-15.00 น.
Year in review in 
critical care 2018

อนันต�

08.00-08.50 น.
All about

hemodynamic support
อนันต�, มารุต

I2: Critical points
in radiology from 

newborn to
childhood

หฤทัย, บูรณี,
นิชนันท� 

รับ 150 ท�าน

กรุณาเตรียม Smart phone/Tablet มาเพื่อ download ไฟล� pdf 
เอกสารประกอบการอบรมในงานด�วย


