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ก ำหนดกำรฝึกอบรมระยะสั้น : สำขำกำรพยำบำลผู้ป่วยวิกฤตระบบหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 1 
 ระหว่ำงวันที่ 1 - 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2566 

ณ โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 

ภำคทฤษฎี  สถานท่ี ห้องประชุมงานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ช้ัน 2 อาคาร D&T 
วันที่ 1 ของกำรอบรม (วันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566) 
08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน 
08.45 – 09.00 น. พิธีเปิดการอบรม 
   โดย  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 
09.00 – 10.30 น. ช้ีแจงหลักสูตร และแนะน าและเยีย่มชมสถานท่ีฝึกอบรม 
10.30 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
11.00 – 12.00 น. Pre test 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 -  15.00 น. แนวทางการรักษาและการท าหตัถการโรคหัวใจและหลอดเลือด 
   โดย ผ.ศ.นพ.ไชยสิทธ์ิ วงศ์วิภาพร 
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.15 – 16.15 น. แนวทางการรักษาและการท าหตัถการโรคหัวใจและหลอดเลือด (ต่อ) 
   โดย ผศ.นพ.ไชยสิทธ์ิ วงศ์วิภาพร 

วันที่ 2 ของกำรอบรม (วันท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566) 
8.00 – 10.30 น.  การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรมระบบหัวใจและหลอดเลือด 

โดย พว.ศรพิศ พรมผิว 
10.30- 11.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
11.00- 12.00 น.  การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  

โดย พว.พัชราภรณ์ บูรวตัร 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00- 14.15 น.  การพยาบาลผู้ป่วยท่ีเข้ารับการตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด 

โดย พว. ปลื้มจิตร ทุมอม้  
14.15 -14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 –16.00 น. การพยาบาลผู้ป่วยท่ีเข้ารับการตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด (ต่อ) 

โดย พว. ปลื้มจิตร ทุมอม้ 
 
 

วันที่ 3 ของกำรอบรม (วันท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566) 
08.00- 10.30 น.  Hemodynamic monitoring  

โดย พว.พรศิริ พรมทา 
10.30- 11.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
11.00- 12.00 น.  การพยาบาลผู้ป่วยท่ีได้รบัการรักษาด้วย pacemaker 

โดย พว.วาสนา ธัญลักษณานันท์ 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00- 15.00 น.  การพยาบาลผู้ป่วยท่ีได้รบัการรักษาด้วย IABP 

โดย พว.ณฏัยา ศรมีุลมาตย ์
15.00 -15.15 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
15.15 –16.15 น. การพยาบาลผู้ป่วยท่ีได้รบัการรักษาด้วย TPM 

โดย พว. พนิดา พรหมพินิจ 
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วันที่ 4 ของกำรอบรม (วันท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566) 
8.00 – 10.00 น.  แนวทางการรักษาและการผ่าตัดหวัใจ หลอดเลือดและทรวงอก 
   โดย ผศ.นพ.ชลัช มิตรประชาปราณ ี
10.00- 10.15 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
10.15- 11.15 น.  แนวทางการรักษาและการผ่าตัดหวัใจ หลอดเลือดและทรวงอก (ต่อ) 
   โดย ผศ.นพ.ชลัช มิตรประชาปราณ ี
11.15 –12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
12.00 - 14.00 น. แนวทางการรักษาและการผ่าตัดหวัใจ ผู้ป่วยเด็กหัวใจพิการแต่ก าเนดิ 
   โดย อาจารย์ พ.ญ.ชนัญญา กรณุาสุเมตตา 
14.00 - 15.15 น. การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตดัหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอก 

โดย พว. วัชรี พิมสา   
15.15 - 15.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.45 –17.00 น. การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตดัหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอก (ต่อ) 

โดย พว. วัชรี พิมสา   

วันที่ 5 ของกำรอบรม (วันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566) 
8.00 - 10.30 น.  การพยาบาลผู้ป่วยท่ีได้รบัการรักษาด้วย ECMO 
   โดย พว.สญัพิชา ศรภิรมย ์
10.30 -11.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
11.00–12.00 น.    การพยาบาลผู้ป่วยท่ีมสีายระบาย 

โดย พว.อรนุช เขียวเพชร 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 15.00 น. การพยาบาลผู้ป่วยท่ีได้รบัการรักษาด้วย nitric oxide 

โดย พว.เกียรติวรรณ การสะอาด 
15.00 - 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.15 - 16.15 น. การพยาบาลผู้ป่วยท่ีใช้เครื่อง compression Stockings  

โดย พว.รัชณี ใบธรรม 

วันที่ 6 ของกำรอบรม (วันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566) 
8.30 - 10.30 น.  การพยาบาลผู้ป่วยท่ีใช้เครื่องช่วยหายใจ 
   โดย พว.พุ่มพวง ขยอมดอก 
10.30 -11.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
11.00–12.00 น.    การบริหารยาในผูป้่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด 

โดย พว.พิรณุพร ปะวะลัง  
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.00 น. การบริหารยาในผูป้่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด (ต่อ) 

โดย พว.พิรณุพร ปะวะลัง  
14.00 - 14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.15 - 16.15 น. Work shop การใช้เครื่องมือ IABP, pacemaker, ECMO,    
                               Hemodynamic monitoring   

โดย พว.อภัสรา ดโีนนโพธิ์  

ภำคปฏิบัติ ( สัปดาห์ที่ 3 – 4 ระหว่างวันท่ี 12-29 มิถุนายน 2565) 
สัปดำห์ท่ี 3 ฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วย CCU/CVT-ICU 
สัปดำห์ที่ 4 ฝึกปฏิบัติในห้องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด/ CCU/CVT-ICU 
สัปดำห์ท่ี 5 ฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วย CCU/CVT-ICU 
วิทยากรภาคปฏิบัติ  ห้องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด พว. ปลื้มจิตร ทุมอ้ม 
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                            หอผู้ป่วย CCU         พว.ศรพิศ พรมผิว 
      หอผู้ป่วย CVT-ICU    พว.วัชรี พิมสา   
      หอผู้ป่วย CVT-ICU    พว. อรนุช เขียวเพชร   
 
วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2566 

08.30-12.00  Post-test และประเมินผลการฝึกอบรม 
12.00-13.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.30  พิธีปิดการอบรมและมอบใบประกาศนียบัตร  
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ตำรำงกำรฝึกอบรมโครงกำรอบรมระยะสัน้ วันที่ 1-30 มิถุนำยน 2566 
เร่ือง กำรพยำบำลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอก รุ่นที่ 1  

สัปดำห์ท่ี จันทร์ อังคำร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ 
1  พิธีเปิดการอบรม Pre test 

เวลา 13.00 – 16.15 น. 
ฝึกอบรมภาคทฤษฎ ี

เวลา 08.00-16.00 น. 
ฝึกอบรมภาคทฤษฎ ี

2 วันหยุดชดเชย เวลา 08.00-16.15 น. 
ฝึกอบรมภาคทฤษฎ ี

เวลา 08.30-16.00 น. 
ฝึกอบรมภาคทฤษฎ ี

เวลา 08.00-16.15 น. 
ฝึกอบรมภาคทฤษฎ ี

เวลา 08300-16.15 น. 
ฝึกอบรมภาคทฤษฎ ี

3 ฝึกภาคปฏิบัต ิ
เวลา 8.30 -16.30 น. 

หอผู้ป่วย CCU/CVT-ICU 

เวลา 13.00-16.00 น. 
ฝึกภาคปฏิบัติ หอผูป้่วย  
หอผู้ป่วย CCU/CVT-ICU 

ฝึกภาคปฏิบัต ิ
เวลา 8.30 -16.30 น. 

หอผู้ป่วย CCU/CVT-ICU 

ฝึกภาคปฏิบัต ิ
เวลา 8.30 -16.30 น. 

หอผู้ป่วย CCU/CVT-ICU 

ฝึกภาคปฏิบัต ิ
เวลา 8.30 -16.30 น. 

หอผู้ป่วย CCU/CVT-ICU 
4 ฝึกภาคปฏิบัต ิ

เวลา 8.30 -16.30 น. 
หอผู้ป่วย CCU/CVT-

ICU/cath lab 

ฝึกภาคปฏิบัต ิ
เวลา 8.30 -16.30 น. 

หอผู้ป่วย CCU/CVT-ICU/cath 
lab 

ฝึกภาคปฏิบัต ิ
เวลา 8.30 -16.30 น. 

หอผู้ป่วย CCU/CVT-ICU/cath 
lab 

ฝึกภาคปฏิบัต ิ
เวลา 8.30 -16.30 น. 

หอผู้ป่วย CCU/CVT-ICU/cath 
lab 

ฝึกภาคปฏิบัต ิ
เวลา 8.30 -16.30 น. 

หอผู้ป่วย CCU/CVT-ICU/cath 
lab 

5 ฝึกภาคปฏิบัต ิ
เวลา 8.30 -16.30 น. 

หอผู้ป่วย CCU/CVT-ICU 

ฝึกภาคปฏิบัต ิ
เวลา 8.30 -16.30 น. 

หอผู้ป่วย CCU/CVT-ICU 

ฝึกภาคปฏิบัต ิ
เวลา 8.30 -16.30 น. 

หอผู้ป่วย CCU/CVT-ICU 

เวลา 8.30 – 12.00 น. 
ฝึกภาคปฏิบัต ิ

มอบประกาศนยีบัตร 
และปิดการอบรม  

 Post test 
ประเมินผลการอบรม 

 
หมำยเหตุ: หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยดุราชการ 

 
 


