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ก ำหนดกำรฝึกอบรมระยะสั้น : กำรพยำบำลปริศัลยกรรม (perioperative nursing) รุ่น 10  
ระหว่ำงวันที่ 2 พฤษภำคม – 30 มิถุนำยน 2565 

ณ ห้องประชุมแผนกกำรพยำบำลห้องผ่ำตัด โรงพยำบำลศรีนครินทร์  

   
ภำคทฤษฎี (ระหว่างวันท่ี 2–6 พฤษภาคม 2565) 
 

วันที ่ เวลำ หัวข้อกำรบรรยำยและสำธิต วิทยำกร 
2 พ.ค. 2565 08.00-08.30  ลงทะเบียน 

08.30-09.00 พิธีเปิด การอบรม หัวหน้างานบริการพยาบาล 
09.00-10.00 ปฐมนิเทศหลักสูตร  พว.ล าพึง เทียมวิสัย 

พว.กัลยารตัน์ แสนโภชน์ 
10.00-12.00 Pre-test 
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-15.00 แนะน าสถานท่ีฝึกปฏิบัต ิ พว.กัลยารตัน์ แสนโภชน์ 

3 พ.ค. 2565 08.30-09.00 ลงทะเบียน 
09.00-10.30 การบริหารจัดการในห้องผ่าตดั พว.ล าพึง เทียมวิสัย 
10.30-12.00 ความเสีย่งและการบริหารความเสีย่งในห้องผ่าตัด พว.จันทริกา กรุณากร 
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-14.30 Infection Control in OR พว.ปภาดา แสนสง 
14.30-16.00 Environmental safety in OR พว.เสาวภา ฉิมหลวง 

5 พ.ค. 2565 08.30-09.00 ลงทะเบียน 
09.00-10.00 การบริหารเวชภณัฑ์และวัสดุการแพทย์ พว.ล าพึง เทียมวิสัย 
10.00-12.00 การท าความสะอาดและการท าใหป้ราศจากเชื้อ

เครื่องมือผ่าตัด 
พว.สุวัฒนา เชิงรู้ 

12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 กระบวนการพยาบาลและการบันทึกการพยาบาลผ่าตดั 

Patient Safety 
พว.วรัญญา สร้อยหิน 

6 พ.ค. 2565 
 
 
 
 
 
 

08.30-09.00 ลงทะเบียน 
09.00-10.30  Anatomy, Physiology, and Pathology in general 

surgery for nurse 
ผศ.นพ.ธราธิป ศรีสุข 

10.30-12.00 การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตดัศัลยกรรมทั่วไป พว.นิ่มอนงค์ หลูปรีชาเศรษฐ 
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30  Anatomy, Physiology, and Pathology in uro 

surgery for nurse 
อ.นพ.อุกฤษฏ ร่มไทรทอง 

14.30-16.00 การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตดัศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ พว.เขมิกา พิกุล 
ว/ด/ป เวลำ หัวข้อกำรบรรยำยและสำธิต วิทยำกร 

9 พ.ค. 2565 08.30-09.00 ลงทะเบียน 
09.00-10.30 Anatomy, Physiology, and Pathology in  

gyneacology for nurse 
รศ.พญ.ประนอม บุพศิร ิ

10.30-12.00 การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตดัทางด้านนรีเวช พว.ปภาดา แสนสง 
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
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13.00-15.00 การเกิดภาวะหลอดเลือดด าอุดตัน การประเมินความ
เสี่ยง และการป้องกันภาวะหลอดเลือดด าอดุตัน 

ผศ.พญ.สุภัชชา ประเสริฐเจรญิสุข 

15.00-16.30 การให้บริการวสิัญญีผู้ป่วยผ่าตัด 
 

พว.สุธันนี สิมะจารึก 
พว.วิริยา ถิ่นชีลอง 
พว.พุ่มพวง สาระพาณิชย ์

 
ภำคปฏิบัติ {ระหว่างวันท่ี 10 พ.ค. 2565 (เวลา 08.00-16.00 น.) ถึง วันท่ี 30 มิถุนายน 2565} 
ตำรำง สถานท่ี เนื้อหา และวิทยากร ท่ีดูแลการฝึกปฏบิัต ิ

วันที่/เวลำ สถำนที ่ เนื้อหำ วิทยำกร/ผู้ดูแล 
10 พ.ค. – 28 มิ.ย. 2565 

(08.00-16.00 น.) 
ห้องรับส่ง กระบวนการรับ-สง่ผู้ป่วยผ่าตัด พว.พรเพิ่ม แก้วมาตย ์
ห้องรอผ่าตัด 
 

การประเมินความพร้อมก่อนการผา่ตัดด้าน
ร่างกาย จิตใจ สังคม และจติวิญญาณ 

พว.จิณณพัธ กลางการกุลพันธ ์

ห้องพักฟืน้ 
 

การดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตดัและการให้
ข้อมูลในการเตรียมจ าหน่าย 

พว.จิณณพัธ กลางการกุลพันธ ์

ห้องท าความสะอาด
และท าให้ปราศจาก
เชื้อเครื่องมือผ่าตัด 

การล้างท าความสะอาดเครื่องมือพิเศษทาง
ศัลยกรรมและการท าให้ปราศจากเชื้อ การ
ดูแลรักษา 

พว.สุพิชชา เครือเนตร 

ห้องผ่าตัด 
อาคาร กว. 

ฝึกปฏิบัติบทบาทพยาบาลห้องผ่าตัดด้าน
ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ 

พว.เขมิกา พิกุล 

ห้องผ่าตัด 
อาคาร กว. 

ฝึกปฏิบัติบทบาทพยาบาลห้องผ่าตัดด้าน
ศัลยกรรมทั่วไป 

พว.เยาวพา เอกอุ่น 

ห้องผ่าตัด 20 ฝึกปฏิบัติบทบาทพยาบาลห้องผ่าตัดด้าน
ศัลยกรรมทั่วไป 

พว.วนารัตน์ ชิณพันธ ์

ห้องผ่าตัด 21 ฝึกปฏิบัติบทบาทพยาบาลห้องผ่าตัดด้าน
ศัลยกรรมทั่วไป 

พว.นิ่มอนงค์ หลูปรีชาเศรษฐ 

 
 วันที่ 29 มิถุนำยน 2565 
  13.00-16.30  Post-test และประเมินผลการฝึกอบรม 
 
 วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
  8.30 -12.00  พิธีปิดการอบรมและมอบใบประกาศนียบัตร 
  12.00-13.00   เลี้ยงส่งผู้เข้ารับการอบรม 
 
 
 


