
หลักการและเหตุผล 
 การดูแลความปวดในกลุมผูป วย เด็ก  เปนองค 

ประกอบหนึ่งที่สําคัญในการดูแลรักษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการรักษาและเพิ่มคุณภาพชีวิตใหแกผูปวยเหลานี้ ผูปวยเด็ก
มีความซับซอนทั้งในแงการประเมินและการดูแลรักษาความ
ปวด แตอยางไรก็ดีบุคคลากรทางการแพทยยังขาดองคความรู
และแนวทางปฏิบัติในการดูแลความปวดในผูปวยกลุมนี้  

 
เมื่อสิ้นสุดการอบรม ผูอบรมสามารถ 

1. ทราบความสําคัญและผลกระทบของความปวดในผูปวย
เด็ก 

2. ทราบวิธีการประเมินความปวดชนิดตางๆ ในเด็กแตละวัย 
และเฉพาะกลุมโรค 

3. สามารถทําการประเมินความปวดและใหการรักษาความ
ปวดในผูปวยเด็ก 

4. ทราบแนวทางในการรักษาความปวดประเภทตางๆ ไดแก 
ความปวดหลังผาตัด ความปวดมะเร็งและความปวดเรื้อรัง 

5. อภิปรายกับผูเชี่ยวชาญไดทราบเทคนิคที่เหมาะสมและ
ปลอดภัยเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติดวยตนเอง 
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gmail.com หรือสงไปรษณีย  ไปที่ รศ.พญ.นัยนา อรุณพฤกษากุล 
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ตึกสยามิ
นทร ชั้น 11 เลขที่ 2 ถ.วังหลัง เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700 
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ขอเชิญ วิสัญญีแพทย กุมารแพทย พยาบาล และ

บุคลากรทางการแพทยทุกทาน เขารวมงานการประชุม  
 

Pediatric Pain  
Management  
โดย ภาควิชาวสิัญญีวิทยารวมกับ 

ภาควชิากุมารเวชศาสตร 
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
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