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ก ำหนดกำร 
กำรฝึกอบรมระยะสั้น: สำขำกำรพยำบำลผู้ป่วยทำงโสต ศอ นำสิก รุ่นที่ 2 

ระหว่ำงวันที่ 1-30 มิถุนำยน พ.ศ. 2566 
ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ตำรำงกำรเรียนกำรสอน 
วันที่ 1 มิถุนำยน 2566 - 30 มิถุนำยน 2566 

สัปดาห ์ วันเดือนป ี เวลา หัวข้อท่ีสอน จ านวน 
ช่ัวโมง 

อาจารยผ์ู้สอน 

สัปดาห์
ที่ 1 

 
 
 
 

 

พฤหัสบด ี
1 มิ.ย2566 

8.30-8.45 ลงทะเบียน 0.15 พว.สุภาพร ภูศ่ิริภญิโญ 
8.45-9.00 

   
พิธีเปิดการอบรม 0.15 หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 

9.00-10.00 
10.00-12.00 

แนะน าทีม 
บทบาทพยาบาลในห้องตรวจหู คอ จมูก 

1.00 
2.00 

พว.ปรินดา วุฒิสาร 

13.00- 16.30 เครื่องมือท่ีใช้ในห้องตรวจหู คอ จมูก 3.30 พว.ปรินดา วุฒิสาร 
ศุกร ์

2 มิ.ย.2566 
08.30–10.00 ฝึกปฏิบัตจิุดคดักรอง 3.30 พว.ทิวาพร ภูต้องใจ 

13.00–16.30 ฝึกปฏิบัตจิุดคดักรอง 3.30 พว.ทิวาพร ภูต้องใจ 

สัปดาห์
ที่ 2 

 

อังคาร 
6 มิ.ย.2566 

08.30–12.00 ฝึกปฏิบัตจิุดคดักรอง 3.30 พว.ทิวาพร ภูต้องใจ 

13.00-16.30 ฝึกปฏิบัตจิุดคดักรอง 3.30 พว.ทิวาพร ภูต้องใจ 
พุธ 

7 มิ.ย.2566 
08.30-12.00 ฝึกปฏิบัตจิุดคดักรอง 3.30 พว.ทิวาพร ภูต้องใจ 
13.00-16.30 ฝึกปฏิบัตจิุดคดักรอง 3.30 พว.ทิวาพร ภูต้องใจ 

พฤหัสบด ี
8 มิ.ย.2566 

08.30-12.00 โรคสายเสียง/โสตประสาท 3.30 พว.ปรินดา วุฒิสาร 
13.00-16.30 โรคมะเร็งศรีษะและคอ/FNA Clinic 3.30 พว.ปรินดา วุฒิสาร 

ศุกร ์
9 มิ.ย.2566 

08.30-12.00 ฝึกปฏิบัตจิุดคดักรอง 3.30 พว.ทิวาพร ภูต้องใจ 
13.00-16.30 ฝึกปฏิบัตจิุดคดักรอง 3.30 พว.ทิวาพร ภูต้องใจ 

สัปดาห์
ที่ 3 

 

จันทร์ 
12มิ.ย.2566 

08.30-12.00 ฝึกปฏิบัติในจดุservice1-3 3.30 พว.ภัทร์ธีนันท์ ศุทธิธนวัชร์ 

13.00-16.30 ฝึกปฏิบัตคิลินิกโสตประสาท/ภูมิแพ้ 3.30 พว.ภัทร์ธีนันท์ ศุทธิธนวัชร์ 
อังคาร 

13มิ.ย 2566 
08.30-12.00 ฝึกปฏิบัติในจดุservice1-3 

ฝึกปฏิบัตคิลินิกโรคมะเร็งศรีษะและคอ 
3.30 พว.ภัทร์ธีนันท์ ศุทธิธนวัชร์ 

13.00-16.30 ฝึกปฏิบัตคิลินิกโรคสายเสียง 3.30 พว.ภัทร์ธีนันท์ ศุทธิธนวัชร์ 

พุธ 
14มิ.ย.2566 

08.30-12.00 ฝึกปฏิบัติในจดุservice1-3 3.30 พว.ภัทร์ธีนันท์ ศุทธิธนวัชร์ 

13.00-16.30 ฝึกปฏิบัตคิลินิกโรคนอนกรน 3.30 พว.ภัทร์ธีนันท์ ศุทธิธนวัชร์ 
พฤหัสบดี  

15มิ.ย.2566 
08.30-12.00 การพยาบาลผู้ป่วยโรคนอนกรน 3.30 พว.ภัทร์ธีนันท์ ศุทธิธนวัชร์ 

13.00-16.30 การพยาบาลโรคภูมิแพ้และไซนัส 3.30 พว.ภัทร์ธีนันท์ ศุทธิธนวัชร์ 
ศุกร์ที ่

16มิ.ย.2566 
08.30-12.00 ฝึกปฏิบัติในจดุservice1-3 3.30 พว.ภัทร์ธีนันท์ ศุทธิธนวัชร์ 

13.00-16.30 ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก FNA 3.30 พว.ภัทร์ธีนันท์ ศุทธิธนวัชร์ 

จันทร์ 8.30-12.00 ฝึกปฏิบัติใน or minor  3.30 พว.ภัทร์ธีนันท์ ศุทธิธนวัชร์ 
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สัปดาห ์ วันเดือนป ี เวลา หัวข้อท่ีสอน จ านวน 
ช่ัวโมง 

อาจารยผ์ู้สอน 

สัปดาห์
ที่ 4 

 

19 มิ.ย.2566 13.00-16.30 ฝึกปฏิบัติใน or minor 3.30 พว.ภัทร์ธีนันท์ ศุทธิธนวัชร์ 
อังคาร 

20มิ.ย.2566 
8.30-12.00 ฝึกปฏิบัติใน or minor 3.30 พว.ภัทร์ธีนันท์ ศุทธิธนวัชร์ 

13.00-16.30 ฝึกปฏิบัติใน or minor 3.30 พว.ภัทร์ธีนันท์ ศุทธิธนวัชร์ 
พุธ 

21มิ.ย.2566 
8.30-12.00 ฝึกปฏิบัติในจดุ or minor 3.30 พว.ภัทร์ธีนันท์ ศุทธิธนวัชร์ 

13.00-16.30 ฝึกปฏิบัติในจดุ or minor 3.30 พว.ภัทร์ธีนันท์ ศุทธิธนวัชร์ 
พฤหัสบด ี

22มิ.ย.2566 
8.30-12.00 ศึกษาดูงานห้องตรวจการไดย้ิน 3.30  พว.ภัทร์ธีนันท์ ศุทธิธนวัชร์ 

13.00-16.30 ศึกษาดูงานห้องฝึกพูด 3.30  พว.ภัทร์ธีนันท์ ศุทธิธนวัชร์ 
ศุกร ์

23มิ.ย.2566 
8.30-12.00 ฝึกปฏิบัติในจดุ or minor 3.30 พว.ภัทร์ธีนันท์ ศุทธิธนวัชร์ 

13.00-16.30 ฝึกปฏิบัติในจดุ or minor  3.30 พว.ภัทร์ธีนันท์ ศุทธิธนวัชร์ 
สัปดาห์

ที่ 5 
จันทร์ 

26มิ.ย.2566 
8.30-12.00 ฝึกปฏิบัติใน or minor 3.30 พว.ปรินดา วุฒิสาร 

13.00-16.30 ฝึกปฏิบัติใน or minor 3.30 พว.ปรินดา วุฒิสาร 

อังคาร 
27มิ.ย.2566 

8.30-12.00 ฝึกปฏิบัติใน or minor 3.30 พว.ปรินดา วุฒิสาร 
13.00-16.30 ฝึกปฏิบัติใน or minor 3.30 พว.ปรินดา วุฒิสาร 

พุธ 
28มิ.ย.2566 

8.30-12.00 ฝึกปฏิบัติใน or minor 3.30 พว.ปรินดา วุฒิสาร 
13.00-16.30 ฝึกปฏิบัติใน or minor 3.30 พว.ปรินดา วุฒิสาร 

พฤหัสบด ี
29มิ.ย.2566 

8.30-12.00 ศึกษาดูงานตึก 5ง 3.30 พว.ไพพร แซ่เตีย 
13.00-16.30 ศึกษาดูงานตึก5ง 3.30 พว.ไพพร แซ่เตีย 

 ศุกร ์
30มิ.ย.2566 

08.30-12. 00 
12.00-13.00 
13.00-16.30 

Post-test และประเมินผลการฝึกอบรม 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
พิธีปิดการอบรมและ 
มอบใบประกาศนียบตัร 

3.30 คณะกรรมการ 
 
หัวหน้าฝ่ายฝ่ายการ
พยาบาล 

 
 
 

 
 
 


