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ก ำหนดกำร 
กำรฝึกอบรมระยะุสั้น; สำขำกำรพยำบำลผู้ป่วยท่ีมีบำดแผล ออสโตมี และควบคุมกำรขับถ่ำยไม่ได้ รุ่นที่ 2 

 (Advanced wound ostomy and incontinence care for nurse)  
ระหว่ำงวันที่ 1 – 30 มิ.ย. 2566 

ณ โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 

ภำคทฤษฎี (วนัที่ 1 – 15 มิ.ย. 2566) 
*ท่ีปรึกษาประจ าวัน 

วันที ่ เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 

 
1 มิ.ย.66 

 

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน พว.มณีวรรณ ศรีจันทร ์

08.30 - 09.30 น. พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสตูรระยะสั้นทางการพยาบาล หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 

09.30 - 09.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

09.45 - 10.30 น. Pre - test พว.พิมพ์ชนก ทองค าจันทร์ 

10.30 - 11.00 น. แนวคิดและนโยบายการพัฒนา การดูแลผู้ป่วยท่ีมบีาดแผล ออสโตมี
และควบคมุการขับถ่ายไมไ่ด้ เชิงระบบ 

พว.ศศิธร ดวงมั่น 
หัวหน้างานพยาบาลศลัยกรรม 

11.00 - 12.00 น. Anatomy - Physiology of GI tract Colorectal disease that 
need Ostomy and Surgical procedure for ileostomy, 
colostomy 

อ.นพ.วีรพัฒน์ ชาติบัญชาชัย 
 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 - 14.00 น. การพยาบาลผู้ป่วย Pre – postoperative care for ostomy 
patient 

พว.พิมพ์ชนก ทองค าจันทร์ 

14.00 - 14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

14.15 - 15.30 น. การพยาบาลผู้ป่วยเด็กก่อนและหลังผ่าตดัล าไสเ้ปิดทางหน้าท้อง พว.มณีวรรณ ศรีจันทร ์

15.30 - 16.00 น. ช้ีแจงหลักสูตร พว.พิมพ์ชนก ทองค าจันทร์ 

2 มิ.ย.66 
*พว.ภาณี  
เดชาสถิตย ์

 

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน พว.มณีวรรณ ศรีจันทร ์

08.30 - 09.30 น. Surgical procedure for ileal conduit รศ.นพ.วิเชียร ศริิธนะพล 

09.30 - 10.30 น. การพยาบาลผู้ป่วย Pre – postoperative care for ileal conduit พว.ภาณี เดชาสถิตย ์
หัวหน้าหอผู้ป่วย 3ค 

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

10.45 - 12.00 น. โภชนาการในผู้ป่วยที่ไดร้ับการผ่าตัดเปดิล าไส้ทางหน้าท้อง พว.พิมพ์ชนก ทองค าจันทร์ 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 - 14.00 น. High fluid loss in ileostomy & nursing care พว.พิมพ์ชนก ทองค าจันทร์ 

14.00 - 14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

เอกสำรหมำยเลข 9 
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วันที ่ เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 

14.15 - 16.00 น. การประเมินล าไส้เปิดทางหน้าท้องและการใช้เครื่องมือ 
ประเมินผิวหนังรอบล าไส้เปดิทางหน้าท้อง 

พว.ธนาภา ค าทะเนตร 

5 มิ.ย.66 
*พว.พิมพ์

ชนก ทองค า
จันทร์ 

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน พว.มณีวรรณ ศรีจันทร ์

08.30 - 09.30 น. หลักการเปลี่ยนถุงรองรับสิ่งขับถ่ายทางหน้าท้อง พว.มณีวรรณ ศรีจันทร ์

09.30 - 10.30 น. Workshop: stoma site marking 
 

พว.พรสวรรค์ ค ายางจ้อง 
พว.ธนาภา ค าทะเนตร 

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

10.45 - 12.00 น. Workshop: stoma site marking (ต่อ) 
 

พว.ลลิดา เพชรไฝ 
พว.สุวรรณี พักชัย 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 - 14.00 น. การพยาบาลผู้ป่วย Early complication in post-operative 
ostomy patient and nursing care 

พว.ศิริพร อุตสาหพานิช 
หัวหน้าหอผู้ป่วย สว.11 

14.00 - 14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

14.15 - 15.15 น. การพยาบาลผู้ป่วย Late complication in post-operative 
ostomy patient and nursing care 

พว.ศิริพร อุตสาหพานิช 
หัวหน้าหอผู้ป่วย สว.11 

15.15-16.00 น. การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในการดูแลผู้ป่วยท่ีมีภาวะแทรกซ้อน 
ของล าไสเ้ปิดทางหน้าท้อง 

พว.มณีวรรณ ศรีจันทร ์
 

 
 

6 มิ.ย.66 
*พว.พิมพ์

ชนก ทองค า
จันทร์ 

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน ทีมกรรมการ 

08.30 - 09.30 น. Pre-operative stoma site marking  อ.นพ.วีรพัฒน์ ชาติบัญชาชัย 

09.30 - 10.30 น. Workshop: การเปลี่ยนถุงรองรับสิ่งขับถ่ายทางหน้าท้องและการ
เลือกใช้ผลติภณัฑ ์

พว.จงกล นามคุณ 
พว.มณีวรรณ ศรีจันทร ์

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

10.45 - 12.00 น. Workshop: การเลอืกใช้ผลิตภณัฑ์ในการดูแลผู้ป่วยท่ีมี
ภาวะแทรกซ้อน 
ของล าไสเ้ปิดทางหน้าท้อง 

พว.จงกล นามคุณ 
พว.มณีวรรณ ศรีจันทร ์

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 - 14.00 น. Psychosocial support and holistic care in ostomy patient พว.พิมพ์ชนก ทองค าจันทร์ 
หัวหน้าหอผู้ป่วย 3ก 

14.00 - 14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

14.15 - 16.00 น. ศึกษาดูงานเรื่องการตรวจ ABI โดย พว.สุมาลี พงศ์ผกาทิพย์ วันที่ 16 
มิถุนายน 2565 ที่ OPD ศัลยกรรม อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ ช้ัน2 

พว.พิมพ์ชนก ทองค าจันทร์ 
หัวหน้าหอผู้ป่วย 3ก 

 
 
 

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน พว.พิมพ์ชนก ทองค าจันทร์ 

08.30 - 10.00 น. การเตรียมจ าหน่ายและการดูแลตอ่เนื่องในผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัด
เปิดล าไส้ทางหน้าท้อง (ileostomy, colostomy) 

พว.พรสวรรค์ ค ายางจ้อง 
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วันที ่ เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 

7 มิ.ย.66 
*พว.วนิดา  
พิมทา 

 
10.00 - 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

10.15 - 11.00 น. Update guideline for ostomy patient พว.พิมพ์ชนก ทองค าจันทร์ 

11.00 - 12.00 น. ปัญหา ค าถามที่พบบ่อย และการแก้ไข ในผู้ป่วยหลังผ่าตดัเปิดล าไส้
ทางหน้าท้อง 

พว.ลลิดา เพชรไฝ  

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 - 14.00 น. Case discussion: Stoma and Peristomal skin complication พว.มณีวรรณ ศรีจันทร ์

14.00 - 14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

14.15 - 16.00 น. Case discussion: Stoma and Peristomal skin complication 
(ต่อ) 

พว.มณีวรรณ ศรีจันทร ์

8 มิ.ย.66 
*พว.สุนันทา  
แผ่นจินดา 

 

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน พว.พิมพ์ชนก ทองค าจันทร์ 

08.30 - 09.30 น. Osteomyelitis  and external fixator care อ.นพ. ณัฐพล ถวิลไพร 

09.30 - 10.45 น. การพยาบาลผู้ป่วย osteomyelitis และผู้ป่วยที่ไดร้ับการใส่ 
external fixator 

พว.สุนันทา แผ่นจินดา 
หัวหน้าหอผู้ป่วย 3ฉ 

10.45 - 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

11.00 - 12.00 น. Anatomy – Skin & Principle of wound healing ผศ.นพ.พลากร สุรกลุประภา 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 - 14.00 น. Pressure injury and staging ผศ.นพ.เก่งกาจ วินัยโกศล 

14.00 - 14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

14.15 - 15.00 น. Pressure injury prevention (reposition/offloading) พว.ศิริพร อุตสาหพานิช 
หัวหน้าหอผู้ป่วย สว.11 

15.00 - 16.00 น. Workshop: ผลติภณัฑ์เพื่อช่วยส่งเสรมิการหายของแผล พว.พิมพ์ชนก ทองค าจันทร์ 
พว.มณีวรรณ ศรีจันทร ์

 
 
 
 

9 มิ.ย.66 

*พว.พิมพ์
ชนก ทองค า
จันทร์  

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน พว.พิมพ์ชนก ทองค าจันทร์ 

08.30 - 09.30 น. การผ่าตัด skin graft/skin flap ผศ.นพ.เก่งกาจ วินัยโกศล 

09.30 - 10.15 น. การพยาบาลผู้ป่วยท่ีได้รบัการผ่าตดั skin graft/skin flap พว.มณีวรรณ ศรีจันทร ์

10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

10.30 - 12.00 น. Negative pressure therapy พว.สุอังคณา สุพรรณเภสัช 
พว.ประภสัสร อุททา 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 - 14.30 น. Work shop: Negative pressure therapy พว.สุอังคณา สุพรรณเภสัช 
พว.ประภสัสร อุททา 

14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
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วันที ่ เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 

14.45 - 16.00 น. Enterocutaneous fistula and nursing care พว.พิมพ์ชนก ทองค าจันทร์ 

12 มิ.ย.66 
พว.จันทร์
เพ็ญ  ปริตร
วา 

 

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน ทีมกรรมการ 

08.30 - 09.30 น. Wound cleansing and wound dressing   
 

พว.จันทร์เพ็ญ ปรติวา 
หัวหน้าหอผู้ป่วย Burn Unit  

09.30 - 10.15 น. IAD and management พว.พิมพ์ชนก ทองค าจันทร์ 

10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

10.30 - 11.15 น. การดูแลแผลและสายระบายในผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและ 
ทรวงอก 

พว.วนิดา พิมทา 
หัวหน้าหอผู้ป่วย 3ข 

11.15 - 12.00 น. การดูแลแผลและสายระบายในผู้ปว่ยโรคระบบประสาทและสมอง พว.บัณฑิตา จาดนอก 
หัวหน้าหอผู้ป่วย IMC3ข 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 - 14.00 น. การพยาบาลผู้ป่วยแผลจากรังสรีักษา 
 

พว.มนทกานติ์ บุตรค า 
หัวหน้าหอผู้ป่วย 5ก 

14.00 - 14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

14.15 - 15.15 น. Hyperbaric oxygen therapy รศ.พญ.อรรจนี มหรรฆานุเคราะห ์

15.15 - 16.15 น. การพยาบาลผู้ป่วยท่ีได้รับการท า hyperbaric oxygen therapy 
ศึกษาดูงานท่ีห้อง hyperbaric oxygen  

พว.ผาสุข ลิม้รัตนพมิพา 

 
13 มิ.ย.66 

*พว.พิศมัย 
หน่อศรีดา 
และ 
พว.สุนันทา  
แผ่นจินดา 

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน พว.พิมพ์ชนก ทองค าจันทร์ 

08.30 - 09.30 น. การผ่าตัด disarticulation  รศ.นพ.วินัย ศิริชาติวาป ี

09.30 - 10.15 น. การพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัด disarticulation พว.พิศมัย หน่อศรีดา  
หัวหน้าหอผู้ป่วย 5ค 

10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

10.30 - 12.00 น. Venous leg ulcer, ischemic ulcer and nursing care พว.วรรณวิศา ปะเสทะกัง 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 - 14.30 น. การเตรียมจ าหน่ายและการดูแลตอ่เนื่อง พว.เมตตา ดอกบัว 

14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

14.45 - 16.00 น. Venous leg ulcer, ischemic ulcer ผศ.นพ.ณรงค์ชัย ว่องกลกิจศิลป ์

14 มิ.ย.66 
*พว.ภาณี   
เดชาสถิตย์ , 
พว.จันทร์
เพ็ญ  ปริตร
วา 

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน ทีมกรรมการ 

08.30 - 09.30 น. Burn wound care, CA head and neck ผศ.นพ.พลากร สุรกลุประภา 

09.30 - 10.30 น. การพยาบาลผู้ป่วยแผลไฟไหม้น้ ารอ้นลวก พว.จินตนา ประสานศักดิ ์
พว.ธัญลักษณ์ แก้วโพนเพ็ก 

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

10.45 - 12.00 น. การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและล าคอ พว.อาทิตยา แสบงบาล 
หน่วยการณุรักษ ์
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วันที ่ เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 - 14.00 น. Osteosarcoma รศ.นพ.วินัย ศิริชาติวาป ี

14.00 - 14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

14.15 - 15.00 น. การพยาบาลผู้ป่วยแผลมะเร็ง (cancer wound) 
 

พว.กรรณาภรณ์ แสนพล 
พว.จงกล นามคุณ 

15.00 - 15.45 น. Post - test พว.พิมพ์ชนก ทองค าจันทร์ 

15.45 - 16.00 น. สรุปกิจกรรมและการเรียนรู้และประเมินผลการฝึกอบรมภาคบรรยาย พว.มณีวรรณ ศรีจันทร ์

 

ภำคฝึกปฏิบัติ (วันที่ 15 – 23 มิ.ย. 2566)  

วันที ่ เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 

 
 
 

วันท่ี 15-16 มิ.ย. 
2566  
และ                   

วันท่ี 19-23 มิ.ย. 
2566 

 
 
 

08.00 - 16.00 น. ฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วยและศึกษาดว้ยตนเองเพื่อเตรียมน าเสนอ
กรณีศึกษาทีส่นใจ เน้นการใช้หลักฐานเชิงประจักษเ์พื่อ
พัฒนาการดูแลผู้ป่วยท่ีมีแผลซับซอ้นหรือล าไส้เปดิทางหน้า
ท้อง 
ในหัวในหัวข้อดังต่อไปนี ้

1. การพยาบาลผู้ป่วยท่ีได้รบัการผ่าตดัเปิดล าไส้ทาง
หน้าท้อง (ileostomy, colostomy, ileal conduit
) และการเลือกใช้ผลติภณัฑ ์

2. การพยาบาลผู้ป่วยท่ีมีบาดแผลซับซ้อนและการ
เลือกใช้ผลติภณัฑ ์

3. การประเมินและป้องกันการเกดิแผลกดทับ 
4. การประเมินและป้องกัน IAD 
5. การใช้เครื่องมือและแบบประเมินต่างๆที่เกี่ยวข้อง

กับกรณีศึกษา 
(ฝึกปฏิบัติวันท่ี 15 = 3ก, วันท่ี 16 = 3ข, วันที่ 19 = 3ค, วันท่ี 
20 = 3ฉ, วันท่ี 21 = 5ค) 

พยาบาลพี่เลี้ยง 
1. พว.พรสวรรค์ ค ายางจ้อง 
2. พว.วรรณวิศา ปะเสทะกัง 
3. พว.ลลิดา เพชรไฝ 
4. พว.จินตนา ประสานศักดิ ์
5. พว.สุอังคณา สุพรรณเภสัช 
6. พว.จงกล นามคุณ 

 
หมำยเหตุ 

1. การฝึกปฏิบัติงานบนหัวผูป้่วยต้องส่งแบบบันทึกกิจกรรมให้หัวหน้าหอผู้ป่วยหรือพยาบาลพี่เลี้ยงท่ีไดร้ับมอบหมาย 
2.  วันท่ี 5 มิถุนายน 2566 กิจกรรม workshop: stoma site marking ผู้เข้าร่วมอบรมแต่งกายด้วยชุดเสื้อกางเกงท่ีเคลื่อนไหวร่างกายได้

สะดวก 
3. ศึกษาดูงานเรื่องการตรวจ ABI โดย พว.สุมาลี พงศผ์กาทิพย์ วันท่ี 6 มิถุนายน 2566 ที่ OPD ศัลยกรรม อาคารกัลยาฯช้ันสองเวลาตาม

ก านดการ 
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วันที ่ เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 

วันท่ี  
26-29  

มิ.ย. 2566  
 
 
 

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน พว.มณีวรรณ ศรีจันทร ์

08.30 - 12.00 น. น าเสนอกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ป่วยท่ีมี
บาดแผลซับซ้อนออสโตมีหรือควบคุมการขับถ่ายไมไ่ด้อย่าง
น้อยหอผู้ป่วยละ 1 เรื่องในประเดน็ดังต่อไปนี้  

1. ข้อมูลผู้ป่วยกรณศีึกษา 
2. การประเมินภาวะสุขภาพ 11 แบบแผน 
3. ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลและขอ้มูลสนับสนุน 
4. กางวางแผนกิจกรรมการพยาบาลที่ประยุกต์ใช้

หลักฐานเชิงประจักษ์ในกลุ่มผู้ป่วยท่ีสนใจ 
5. การประเมินผล 

พยาบาลพี่เลี้ยง 
1. พว.พรสวรรค์ ค ายางจ้อง 
2. พว.วรรณวิศา ปะเสทะกัง 
3. พว.ลลิดา เพชรไฝ 
4. พว.จินตนา ประสานศักดิ ์
5. พว.สุอังคณา สุพรรณเภสัช 
6. พว.จงกล นามคุณ 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ทีมกรรมการ 

13.00 - 16.00 น. น าเสนอกรณีศึกษา (ต่อ) 
สรุปกิจกรรมและการเรียนรู้และประเมินผล 
การฝึกอบรมภาคปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 

 

พยาบาลพี่เลี้ยง 
1. พว.พรสวรรค์ ค ายางจ้อง 
2. พว.วรรณวิศา ปะเสทะกัง 
3. พว.ลลิดา เพชรไฝ 
4. พว.จินตนา ประสานศักดิ ์
5. พว.สุอังคณา สุพรรณเภสัช 
6. พว.จงกล นามคุณ 
7. พว.พิมพ์ชนก ทองค าจันทร์ 

  

วันที่ 30 มิถุนำยน 2566  

08.30-12.00  Post-test และประเมินผลการฝึกอบรม 

12.00-13.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-16.30  พิธีปิดการอบรมและมอบใบประกาศนียบัตร  

   
 


