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ก ำหนดกำรฝึกอบรมระยะสั้น : กำรพยำบำลรังสีวิทยำเฉพำะสำขำ ประจ ำปี 2566 
ระหว่ำงวันที่ 1 – 30 มิถุนำยน 2566 

ณ โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 

ภำคทฤษฎี (ระหว่ำงวันที่ 1-9 มิถุนำยน 2566 ) 
วันที ่ เวลำ หัวข้อกำรบรรยำยและสำธิต วิทยำกร 

1 มิ.ย. 2566 08.00-08.30  ลงทะเบียน 
08.30-09.00 พิธีเปิด การอบรม หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 
09.00-10.00 ปฐมนิเทศหลักสูตร  พว.สมสมัย  ศรีประไหม 

รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล                         
ฝ่ายวิชาการ 

10.00-12.00 Pre-test 
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.30 แนะน าสถานท่ีฝึกปฏิบัต ิ พว.อินทรานันท์  สุขสว่างโรจน์ และทีม 

2 มิ.ย. 2566 08.30-09.00 ลงทะเบียน 
09.00-10.30 การพยาบาลผู้ป่วยท่ีได้รบัการตรวจพิเศษทางรังสี

วินิจฉัยและร่วมรักษา 
นางศิริวรรณ ไมตรีแพน 

10.30-12.00 การพยาบาลผู้ป่วยตรวจเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ 
(Computerized Tomography Scan) 

นางศิริวรรณ ไมตรีแพน 

12.00-13.00 รับประทำนอำหำร 
13.00-14.00 การพยาบาลผู้ป่วยตรวจคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

(Magnetic Resonance Imaging) 
นางศิริวรรณ ไมตรีแพน 

14.00-15.00 การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ไดร้ับการ
ตรวจวินิจฉัยด้วยการฉดีสารทึบรังสีเข้าหลอดเลือดเลือด
สมอง(Cerebral Angiogram) 

พว. ศิริรัตน์ คงพิรณุ 

15.00-16.30 การพยาบาลผู้ป่วย vascular lymphatic 
malformation ด้วยวิธี Bleomycin injection 

พว. ศิริรัตน์ คงพิรณุ 

6 มิ.ย. 2566 08.30-09.00 ลงทะเบียน  
09.00-10.30  การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองแตกที่

ได้รับการอุดหลอดเลือดด้วยขดลวด (Coil 
embolization) 

พว. ศิริรัตน์ คงพิรณุ 

10.30-12.00 การพยาบาลผู้ป่วยโรครูรั่วของหลอดเลือดแดงและ
หลอดเลือดด าบริเวณฐานกะโหลกจากอุบัติเหตุทีไ่ดร้ับ
การอุดหลอดเลือดด้วยบอลลูน (Balloon 
Embolization) 

พว. ศิริรัตน์ คงพิรณุ 

12.00-13.00 รับประทำนอำหำร 
13.00-14.30 การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ต้องรักษาด้วย

วิธีลากดึงลิ่มเลือดออกจากหลอดเลือดสมองที่อุดตัน 
(Mechanical Thrombectomy) 

พว. ศิริรัตน์ คงพิรณุ 

 14.30-16.30 การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ไดร้ับการอุด
กั้นหลอดเลือดด้วยกาว (NBCA Embolization) 

พว. ศิริรัตน์ คงพิรณุ 

7 มิ.ย. 2566 08.30-09.00 ลงทะเบียน  
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วันที ่ เวลำ หัวข้อกำรบรรยำยและสำธิต วิทยำกร 
09.00-10.30 การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งตับที่ได้รบัยาเคมีบ าบดัทาง

หลอดเลือดแดง (hepatocellular  carcinoma 
undergoing transarterial oily 
chemoembolization) 

พว.ทิฑัมพร ตลับทอง 

10.30-12.00 การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีที่ได้รับการใสส่าย
ระบายน้ าดีทางผิวหนัง (PTBD, Revise และ irrigate 
PTBD) 

พว.ทิฑัมพร ตลับทอง 

12.00-13.00 รับประทำนอำหำร 
13.00-14.30 การพยาบาลผู้ป่วยรังสีร่วมรักษาระบบล าตัวที่ 

ใส่สายสวนผ่านทางหลอดเลือดแดงข้อมือ (Transradial 
catheterization) 

พว.ทิฑัมพร ตลับทอง 

14.30-16.30 การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งตับที่ได้รบัการรักษาด้วยคลื่น
ความถี่สูง (RFA, MWA) 

พว.ทิฑัมพร ตลับทอง 

8 มิ.ย. 2566 08.30-09.00 ลงทะเบียน  
9.00-10.30 การพยาบาลผู้ป่วยตรวจพิเศษทางเวชศาสตร์นิวเคลยีร ์ พว.แก่นจันทร์ สงสัย มลิเลอร ์
10.30-12.00 การพยาบาลผู้ป่วยตรวจ PET/CT พว.แก่นจันทร์ สงสัย มลิเลอร ์
12.00-13.00 รับประทำนอำหำร 
13.00-16.30 การพยาบาลผู้ป่วยโรคไทรอยด์ทีไ่ด้รับการรักษาด้วย I-

131 
พว.แก่นจันทร์ สงสัย มลิเลอร ์

9 มิ.ย. 2566 08.30-09.00 ลงทะเบียน  
9.00-10.30 บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยนอกโรคมะเร็งที่ได้รับ

รังสีรักษา 
พว.อินทรานันท์  สุขสว่างโรจน ์
 

10.30-12.00 บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยในโรคมะเร็งที่ได้รับ
รังสีรักษา  

พว.มนทกานต์  บุตรค า 

12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30  การจัดการความปวดในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา พว.ปาริชาติ เพียสุพรรณ ์
14.30-16.30 การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งท่ีได้รบัรังสีรักษาร่วมกับให้

ยาเคมีบ าบดั 
พว.มัทรี ศรีพรรณ 

 
ภำคปฏิบัติ {ระหว่ำงวันที ่9 มิถุนำยน 2566 (เวลำ 08.00-16.00 น.) ถึง วันที่ 30 มิถุนำยน 2566 
ตำรำง สถำนที่ เนื้อหำ และวิทยำกร ที่ดูแลกำรฝึกปฏิบัติ 
วันที/่เวลำ สถำนที ่ เนื้อหำ วิทยำกร/ผู้ดูแล 

12 มิถุนายน 2566 
08.30-16.30 น. 

ห้องตรวจเวชศาสตร์
นิวเคลียร ์

ฝึกปฏิบัติที่ห้องตรวจเวชศาสตร์
นิวเคลียร ์

พว.แก่นจันทร์ สงสัย มลิเลอร ์
และทีม 

 13 มิถุนายน 2566 
08.30-16.30 น. 

ห้องตรวจรังสรีักษา ฝึกปฏิบัตติิที่ห้องตรวจรังสีรักษา พว.อินทรานันท์  สุขสว่างโรจน์และทีม 

14 มิถุนายน 2566 
08.30-16.30 น. 

ห้องตรวจรังสรี่วมรักษา
ระบบประสาท 

ฝึกปฏิบัตติิห้องตรวงรังสีร่วมรักษา
ระบบประสาท 

พว. ศิริรัตน์ คงพิรณุและทีม 

15 มิถุนายน 2566 
08.30-16.30 น. 

ห้องตรวจ CT และ MRI ฝึกปฏิบัตหิ้องตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์และห้องตรวจคลื่น
สนามแมเ่หล็กไฟฟ้า 

พว.ศิริวรรณ ไมตรีแพน 
และทีม 
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วันที/่เวลำ สถำนที ่ เนื้อหำ วิทยำกร/ผู้ดูแล 
16 มิถุนายน 2566 
08.30-16.30 น. 

ห้องตรวจรังสรี่วมรักษา
ระบบล าตัว 

ฝึกปฏิบัตหิ้องตรวจรังสีร่วมรักษา
ระบบล าตัว 

พว.ทิฑัมพร ตลับทอง 
และทีม 

19 –29 มิ.ย. 2566 
(08.30-16.30 น.) 

ฝึกปฏิบัติงานตามห้องตรวจที่ผู้เขา้ฝึกอบรม 
ด้องการความรู้ทักษะเฉพาะสาขา 

วิทยากร/ผู้ดูแลประจ าห้องตรวจตามที่
ก าหนดในหลักสูตร 

 
 
 
กำรฝึกปฏิบัติงำนตำมห้องตรวจที่ผู้เข้ำฝึกอบรมต้องกำรควำมรู้ ทักษะเฉพำะด้ำนที่สนใจ มีรำยละเอียด ดังนี้ 

ห้องตรวจเวชศำสตร์นิวเคลียร์ 
วันท่ี /เวลา สถานท่ี วิทยากร/ผู้ดูแล 

16 –29 มิ.ย. 2566 
(08.30-16.30 น.) 

  ฝึกปฏิบัติที่ห้องตรวจเวชศาสตรน์ิวเคลียร ์
 

พว.แก่นจันทร์ สงสัย มลิเลอร์และทีม 

 
ห้องตรวจรังสีรักษำ 

วันท่ี /เวลา สถานท่ี วิทยากร/ผู้ดูแล 
16 –29 มิ.ย. 2566 
(08.30-16.30 น.) 

  ฝึกปฏิบัติที่ห้องตรวจรังสรีักษา 
 

พว.อินทรานันท์  สุขสว่างโรจน์และทีม 

 
ห้องตรวจรังสีร่วมรักษำระบบประสำท 

วันท่ี /เวลา สถานท่ี วิทยากร/ผู้ดูแล 
16 –29 มิ.ย. 2566 
(08.30-16.30 น.) 

  ฝึกปฏิบัติที่ห้องตรวจรังสรี่วมรักษาระบบประสาท 
 

พว. ศิริรัตน์ คงพิรณุและทีม 

 
ห้องตรวจ CT และ  MRI ชั้น 1  

วันท่ี /เวลา สถานท่ี วิทยากร/ผู้ดูแล 
16 –29 มิ.ย. 2566 
(08.30-16.30 น.) 

  ฝึกปฏิบัติที่ห้องตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และ 
ห้องตรวจคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟา้ 

พว.ศิริวรรณ ไมตรีแพนและทีม 

 
ห้องตรวจรังสีร่วมรักษำระบบล ำตัว 

วันท่ี /เวลา สถานท่ี วิทยากร/ผู้ดูแล 
16 –29 มิ.ย. 2566 
(08.30-16.30 น.) 

  ฝึกปฏิบัติที่ห้องตรวจรังสรี่วมรักษาระบบล าตัว 
 

 

พว.ทิฑัมพร ตลับทองและทีม 
 

 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2566  

08.30-12.00  Post-test และประเมินผลการฝึกอบรม 
12.00-13.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.30  พิธีปิดการอบรมและมอบใบประกาศนียบัตร  

 


