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ก ำหนดกำรฝึกอบรมระยะสั้น: กำรพยำบำลปริศัลยกรรมเฉพำะสำขำ 
รุ่นที่ 1 วันที่ 2 - 31  พฤษภาคม 2565 

รุ่นที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2565 

   
................................................  

ภำคทฤษฏี  ณ ห้องประชุมแผนกการพยาบาลห้องผ่าตดั  
DAY 1  รุ่นที่ 1 วันท่ี 2 พฤษภาคม 2565, รุ่นที่ 2 วันที่ 1 มิถุนายน 2565 
08.00 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 09.30 น.  พิธีเปิดการอบรม 
    โดย  พว.นุชจรีย์ หอมนาน หัวหนา้งานบริการพยาบาล 
09.30 – 10.30 น.  ช้ีแจ้งหลักสูตร  
10.30 – 10.45 น.  Pre-test   
10.45 -  12.00 น.  กระบวนการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด/ส่องกล้อง และการบันทึก 
    โดย พว.สมสมยั ศรีประไหม  
12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น.  การท าลายเชื้อและการท าให้ปราศจากเชื้อ 
    โดย พว.สุวัฒนา เชิงรู้  หัวหน้าหนว่ยผ่าตดั 1 
14.30 – 15.30 น.  การควบคุมและป้องกันการติดเชือ้ 
    โดย พว.ปภาดา แสนสง 
15.30 – 16.30 น.  แนะน าทีมวิทยากรและสถานท่ีฝึกอบรม 
 
ภำคปฏิบัติ ( DAY 2 – 31 ) 
(รุ่นท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 3-31   พฤษภาคม 2565, รุ่นที่ 2 ระหว่างวันท่ี 1-30 มิถุนายน 2565) 
 แยกฝึกปฏิบตัิในแต่ละสาขา ดังนี้ 
 
1. สำขำศัลยกรรมมะเร็งตับและท่อน้ ำดี 
 DAY 2 -31 รับฟังการบรรยาย และเข้าดูการผ่าตดัจริงในห้องผ่าตดั ดังนี ้
 DAY 2   
 8.30 – 16.30 น.  การผ่าตัดตับและท่อน้ าด ี
    โดย ผศ.นพ.อรรถพล ติตะปญั 
 DAY 3  
 8.30 – 12.00 น.  การพยาบาลผูป้่วยมะเร็งตับและท่อน้ าดีในระยะก่อนผ่าตัด ขณะผา่ตัดและหลังผ่าตัด  

โดย พว.วะนิชดา มาตยส์ุด 
 12.00 – 16.30 น. บรรยายและสาธิตการใช้   

1. Ultrasonic dissector   
2. Argon beam 

โดย พว.เสาวภา  ฉิมหลวง 
 

วันที ่ เวลำ ห้องผ่ำตัด ผู้ดูแล 
DAY 4-31 08.00-

16.30 
21 การผ่าตัดทางด้านศลัยกรรมทั่วไป ได้แก ่

1.การผ่าตดัตับและทางเดินน้ าด ี
2.การผ่าตดัทางกล้องวีดิทัศน์ 

น.ส.วนารตัน์  ชิณพันธ์ 

กว.1 การผ่าตัดทางด้านศลัยกรรมทั่วไป ได้แก ่
1.การผ่าตดัตับและทางเดินน้ าด ี
2.การผ่าตดัทางกล้องวีดิทัศน์ 
3.การผ่าตดัทางเดินอาหาร 

พว.เยาวพา เอกอุ่น 

เอกสารหมายเลข 4 
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กว.2 การผ่าตัดทางด้านศลัยกรรมทั่วไป ได้แก ่
1.การผ่าตดัตับและทางเดินน้ าด ี
2.การผ่าตดัทางกล้องวีดิทัศน์ 

พว.วะนิชดา มาตยส์ุด 

2. สำขำศัลยกรรมตกแต่งและศัลยกรรมเด็ก 
3. สำขำศัลยกรรมประสำท 
4. สำขำศัลยกรรมหัวใจทรวงอกและหลอดเลือด 
5. สำขำศัลยกรรมกระดูกและข้อ 
 DAY 2 
 8.30 – 12.00 น.    การพยาบาลผู้ป่วยศลัยกรรมกระดูกและข้อ 
        โดย พว. เพียงทิพย์ ช่ืนใจ 
 12.00-16.30  ควำมรู้เคร่ืองมือพิเศษทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ 
       โดย พว. จรินพร จันทร์เหมือน 
 DAY 3  
 8.30 – 12.00 น.    การบริหารจัดการวัสดุการแพทยท์างการผ่าตดัทางศัลยกรรมกระดกูและข้อ 
     โดย พว.ล าพึง เทียมวสิัย 
 12.00 – 16.30 น.  Work shop การบริหารจัดการวัสดุการแพทย์ทางการผ่าตัดทางศลัยกรรมกระดูกและข้อ 
     โดย พว.ล าพึง เทียมวสิัย 
           DAY 4 
 8.30 – 12.00 น.    การพยาบาลผู้ป่วยศลัยกรรมหัวใจ ทรวงอกและหลอดเลือด 
     โดย พว.ล าพึง เทียมวสิัย 
 12.00 – 16.30 น.  การพยาบาลผู้ป่วยศลัยกรรมตกแต่งและศลัยกรรมเด็ก 
     โดย พว. วรัญญา  สร้อยหิน                    
 DAY 5 
 8.30 – 12.00 น.    การพยาบาลผู้ป่วยศลัยกรรมตกแต่งและศลัยกรรมเด็ก 
     โดย พว.วรัญญา สร้อยหิน 
 12.00 – 16.30 น.  การพยาบาลผู้ป่วยศลัยกรรมประสาท 
     โดย พว. พิกุล นนทภา 
 

วัน-เวลำ เนื้อหำ วิทยำกร/ผู้ดูแล 
DAY 4-31 
08.00-16.30 

ฝึกปฏิบัติงำนห้องผ่ำตัด 8 
การพยาบาลผู้ป่วยศลัยกรรมตกแต่งและศัลยกรรมเด็ก 
ฝึกปฏิบัติงำนห้องผ่ำตัด 9 
การพยาบาลผู้ป่วยศลัยกรรมหัวใจทรวงอกและหลอดเลือด 
ฝึกปฏิบัติงำนห้องผ่ำตัด 10,11, 16,17 
การพยาบาลผู้ป่วยศลัยกรรมกระดูกและข้อ 

พว.วรัญญา สร้อยหิน, 
พว.มัสวีร์ แตงกวา 
พว.อรอุรา สารีพร 
 
พว. เพียงทิพย์ ช่ืนใจ 
พว. จรินพร จันทร์เหมือน 

 
6. สำขำกำรพยำบำลผู้ป่วยส่องกล้องทำงเดินอำหำร 
  DAY 2 
 8.30 – 12.00 น.    การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและการบันทึก 
     โดย พว.สมสมยั ศรีประไหม 
 12.00 – 16.30 น.  หัตถการในการส่องกล้องทางเดินอาหาร 
     โดย พว.สดุธิดา บุญผ่องเสถียร   
 DAY 3  
 8.30 – 12.00 น.     การดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุการแพทย์ ที่ใช้ในการ 
    ส่องกล้องทางเดินอาหาร 
     โดย พว.สดุธิดา บุญผ่องเสถียร 
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 12.00 – 16.30 น.   การท าความสะอาดและฆ่าเช้ือกลอ้งส่องตรวจชนิดอ่อนตัว (Flexible  
    Endoscope Reprocessing) 
     โดย พว.เตือนจติร์ ดสีงคราม 
  
DAY 4-31 

สถำนที ่ เนื้อหำ วิทยำกร/ผู้ดูแล 
หมุนเวียนคนละ 1 วัน 
ห้องรับส่ง การนัดและการให้ข้อมลูในการปฏบิัติตัวในการเตรียมความ

พร้อมก่อนการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร 
พว.สุดธิดา บญุผ่องเสถยีร 
 

ห้องรอส่องกล้อง การประเมินความพร้อมก่อนการสอ่งกล้องด้านร่างกาย 
จิตใจ สังคม และจิตวญิญาณ 

พว.สุดธิดา บญุผ่องเสถยีร 

ห้องพักฟื้น การดูแลผู้ป่วยหลังการส่องกล้องทางเดินอาหารและการให้
ข้อมูลในการเตรียมจ าหน่าย 

พว.ไข่มุก โอนไธสง 

หมุนเวียนคนละ 1 สัปดำห ์
ห้องส่องกล้อง 4 
 

ฝึกปฏิบัติบทบาทพยาบาลห้องส่องกล้องและการพยาบาล
ผู้ป่วยส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัย/รักษาโรคทางเดินอาหาร 
ในขณะส่องกล้อง 

พว.จันทริกา กรุณากร 

ห้องส่องกล้อง 5 
 

ฝึกปฏิบัติบทบาทพยาบาลห้องส่องกล้องและการพยาบาล
ผู้ป่วยส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัย/รักษาโรคทางเดินอาหาร 
ในขณะส่องกล้อง 

พว.เตือนจิตร์ ดีสงคราม 
 

ห้องส่องกล้อง 6 
 

ฝึกปฏิบัติบทบาทพยาบาลห้องส่องกล้องและการพยาบาล
ผู้ป่วยส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัย/รักษาโรคระบบท่อ
ทางเดินน้ าดีและตับอ่อน 

พว.ธิดารัตน์ พรศรีเมตต ์

 
7. Laparoscopic course for nurse 
 DAY 2  
 08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน 
 08.30 – 12.00 น.   1. Laparoscopic room set up  
     2. Introduction to laparoscopic surgery 

 3. Ergonomic in laparoscopic surgery 
  -Camera and visualization system 
  -Power instrument and vascular sealing system 
  -Laparoscopic equipment and stapler 

 4. Laparoscopic surgery for today 
  -Port and position 
  -Access into the abdomen 

โดย ศ.นพ.เกรียงศักดิ์  เจนวิถสีุข 
 5. ชนิดของ port การใช้ port และ pneumoperitonium 
 โดย ผศ.นพ.กฤษฎา  เปานาเรียง 

 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 16.00 น.  การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตดัผ่านกล้องในระยะก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัด และหลังผ่าตดั 
    โดย น.ส.วนารัตน์  ชิณพันธ ์  
 DAY 3  
 08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน 
 08.30 – 12.00 น.  การบริหารจัดการวัสดุการแพทยส์ าหรับผ่าตัดผ่านกล้อง 

 การดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้อง 
โดย พว.สุพิชชา  เครือเนตร      
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 12.00– 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 16.00 น.  บรรยายและสาธิต 

 1. Laparoscopic instrument 
2. Surgical stapler 
3. Harmonic scalpel 
โดย พว.เสาวภา  ฉิมหลวง 

 DAY 4 – 31 แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติตามตารางที่ก าหนด 
   Post-test และประเมินผลการฝึกอบรม 
 หมำยเหตุ  ให้แต่ละสาขาทดสอบหลังการฝึกอบรมให้แล้วเสร็จก่อนวันมอบประกาศนียบัตร   
 วันสุดท้ำยของกำรอบรม  รุ่นที่ 1 วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565, รุ่นที่ 2 วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
 09.00 – 11.00 น. ประเมินผลการอบรม 
 11.00 – 12.00 น. มอบประกาศนยีบัตรและปดิการอบรม 
8.  กำรพยำบำลผ่ำตัดผ่ำนกล้องทำงนรีเวช 
 DAY 2 
 8.30 – 16.00 น.    การพยาบาลผ่าตัดผา่นกล้องทางนรีเวช ระยะก่อน  ขณะ  และหลงัผ่าตัด  
     โดย พว.ปภาดา  แสนสง 
            
 DAY 3  
 8.30 – 16.00 น.    บรรยายและสาธิตเครื่องมือและอปุกรณส์ าหรับผ่าตัดผา่นกล้องทางนรีเวช  
     โดย พว.ปภาดา  แสนสง 
 

วัน-เวลำ เนื้อหำ วิทยำกร/ผู้ดูแล 
DAY 4-30 
08.00-16.30 

ฝึกปฏิบัติงำนห้องผ่ำตัด 5   
การพยาบาลผ่าตัดผา่นกล้องทางนรีเวช 
 

พว.ปภาดา  แสนสง 
 

 
9.  กำรพยำบำลผู้ป่วยผ่ำตัดผ่ำนจอตำ 
สัปดำหท์ี่1 
DAY 1 
 8.00-8.30 น.  ลงทะเบียน   
 8.30-12.00 น. การผ่าตัดจอตา Pars plana vitrectomy (PPV)   ผศ. ธนภัทร รตันภากร   
            13.00-16.00 น. การผ่าตัดจอตา Scleral buckling (SB)      ผศ. ธรรศ สงวนศักดิ ์       
DAY 2 
          8.30-12.00 น. การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดจอตา Pars plana vitrectomy (PPV)   พว. สิรินดา นิลเซน 
         13.00-16.00 น. การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดจอตา Scleral buckling (SB)  พว. สิรินดา นิลเซน 
DAY 3 
 8.30-10.00 น. การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตดั Pneumatic Retinopexy   พว. สุรัตดาวัลย์ ยอยโพธิ์สัย  
 10.00-12.00 น. การใช้แก๊ส C3F8, SF6        พว. สุรัตดาวัลย์ ยอยโพธิ์สัย  
 13.00-16.00 น. การใช้เครื่องส าหรับผ่าตัด PPV : Constellation   พว. สิรินดา นิลเซน 
DAY 4 
 8.30-12.00 น. การใช้เครื่องส าหรับผ่าตัด PPV : Stellaris   พว. สิรินดา นิลเซน 
 13.00-16.00 น. การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษส าหรับการผ่าตดั PPV พว. สิรินดา นิลเซน 
DAY 5 
 8.30-12.00 น. การใช้เครื่อง Cryo และเครื่อง Laser     พว. สุรัตดาวัลย์ ยอยโพธิ์สัย  
 13.00-15.30 น. การจัดหาจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้ในการผ่าตัด  พว. สุวัฒนา เชิงรู้  
 15.30-16.00 น. สรุปและอภิปรายผลการศึกษาการผ่าตัดจอตา   พว. สุวัฒนา เชิงรู้ 
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สัปดำหท์ี่2-4 
 8.30-16.00 น. ดูงานและฝึกปฏิบตัิงานการผ่าตัดจอตาที่ห้องผ่าตดั 3,4 และ 7 พว. สิรินดา นิลเซน 
         พว. สิรินดา นิลเซน  
         พว. สุรัตดาวัลย์ ยอยโพธิ์สัย 
 
10. สำขำศัลยกรรมหลอดเลือด 
DAY 1 
 08.30-12.00 น. Overview vascular surgery    ผศ.นพ.ณรงชัย ว่องกลกิจศิลป ์
 13.00-16.00 น. Common vascular disease    ผศ.พญ.สุภัชชา ประเสริฐเจรญิสุข 
DAY 2 
 08.30-12.00 น. Role of vascular scrub nurse   พว.เสาวภา ฉิมหลวง 
 13.00-16.00 น. Basic vascular surgery    พว.วะนิชดา มาตยส์ุด 
DAY 3 
 08.30-12.00 น. Advance vascular surgery    พว.ณัฐพงษ์ สาจันทร ์
 13.00-16.00 น. Basic instruments in endovascular   พว.ปวริศ ศรีนามบรุ ี
DAY 4-30  

08.00-16.30 น. ฝึกปฏิบัติงานห้องผ่าตัด Hybrid    พว.ณัฐพงษ์ สาจันทร ์
 


