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ก ำหนดกำรฝึกอบรมระยะสั้น:  

สำขำกำรพยำบำลผู้ป่วยโรคตับ ตับอ่อน และทำงเดินน้ ำดี รุ่นที่ 1 
  (หลักสูตร 2 เดือน) ประจ ำปี 2565  

ระหว่ำงวันที่ 2 เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2565 – วันที่ 30 เดือนมิถนุำยน พ.ศ. 2565 
1) ภาคทฤษฎีระหว่างวันท่ี 2 - 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565  
2) ภาคปฏิบตัิการพยาบาลในห้องปฏบิัติการ วันท่ี 19 - 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 
3)   ภาคปฏิบัติการพยาบาลในหอผู้ป่วยระหว่างวันท่ี 24 เดือนพฤษภาคม – วันท่ี 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 

จัดโดย งำนบริกำรพยำบำล โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 

     

วิชำที ่1  กำรพยำบำลผู้ป่วยโรคตับ ทำงเดินน้ ำดี และตับอ่อน ที่รักษำแบบ Curative  
           ระหว่ำงวันที่ 2 – 18 เดือนพฤษภำคม พ.ศ.2565 (จ ำนวน 63 ชั่วโมง)  

    
วันจันทร์ ที่ 2 เดือนพฤษภำคม พ.ศ.2565 (บรรยำยภำคทฤษฎีหน่วยกำรเรียนรู้ท่ี 1 )  

เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 
08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน และ Pre-test  
08.45 – 09.00 น. พิธีเปิดการอบรม ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว 

พว.นุชจรีย์ หอมนาน 

09.00 – 11.00 น. 1.  นโยบายการบริการสุขภาพโรคตับ ตับอ่อนและทางเดินน ้าดี  
- สถานการณ์ ขนาดปัญหา และความรุนแรงของปัญหาโรค  
- นโยบายสุขภาพแห่งชาต ิ

ศ.นพ.ณรงค ์ ขันตีแก้ว 1 
 

11.00 –12.00 น. 2. ระบบบริการ การประกันคณุภาพ และเทคโนโลยีการดูแลผูป้่วยโรคตับ 
ตับอ่อน และทางเดินน ้าดี  

- Nurse Role: Safety care in HBP 

พว. บุดดี  กระภูชัย 2 

12.00 –13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 –14.00 น. 3. นวัตกรรมระบบการจัดเก็บข้อมูลโรคตับ ตับอ่อน และ  ทางเดินน ้าดี  :      

Isan cohort 
- CASCAP Cloud 
- CASCAP Tools 
- Mobile application 
- Module ต้าบลต้นแบบ 

ดร. ชัยวัฒน์ ทะวะรุ่งเรือง 3 
 

14.00-15.00 น. 4. การคัดกรอง ป้องกัน และเฝ้าระวังโรคตับ ตับอ่อน และทางเดินน ้าดี   
ในชุมชน 

พว. สุพัฒตรา ศรภีักดี 4 
 

15.00-16.00 น. 5. แนวคิดและระบบการดูแลต่อเนื่องส้าหรับผูป้่วยโรคตับ ตับอ่อน และ
ทางเดินน ้าด ี

รศ.พญ. วริสรา ลุวีระ 5 
 

16.00-17.00 น. 6. บทบาทของพยาบาลในการเชื่อมประสานและการดูแลต่อเนื่องในชุมชน พว. เอื อมพร พิมดี 6 
 

วันอังคำร ที ่3 เดือนพฤษภำคม พ.ศ.2565 (บรรยำยภำคทฤษฎีหน่วยกำรเรียนรู้ท่ี 2 )  

เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 
08.00 – 11.00 น. 1. โรคตับ ตับอ่อนและทางเดินน ้าดี  

   1.1 กายวิภาคและพยาธิสรีรวิทยาระบบ ตับ ตับอ่อนและทางเดินน ้าดี  
   1.2 โรคและการรักษาโรคระบบตับ ตับอ่อน และทางเดินน ้าดี  

อ.นพ. อภิวัฒน์ เจริญรตัน์ 7 
 

11.00 – 12.00 น. 2. การรักษาโดยการส่องกล้องเพื่อใส่สายระบายน ้าดี ชนิด ERCP with 
stent และชนิด ENBD 

อ.นพ. อภิวัฒน์ เจริญรตัน ์

เอกสารหมายเลข 5 
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12.00 –13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 –14.00 น. 3. การดูแลผู้ป่วยก่อน และหลังสอ่งกล้องเพื่อใส่สายระบายน ้าดี ในห้อง

ตรวจศลัยกรรม (OPD) 
  - ชนิด ERCP with stent  
  - ชนิด ENBD 

พว.ณัฐนพินน์ คุ้มทรัพย์ 8 
 
 

14.00-15.30 น. 4. การดูแลผู้ป่วยก่อน –ระหวา่ง และหลังส่องกล้องเพื่อใส่สายระบายน ้าดี 
ในห้องส่องกล้อง (Endoscope) 
  - ชนิด ERCP with stent  
  - ชนิด ENBD 

พว.สุดธิดา บุญผ่องเสถยีร 9 
พว.ไข่มุก โอนไธสง 10 

15.30-17.00 น. 5. การดูแลผู้ป่วยก่อน –ระหวา่ง และหลังส่องกล้องเพื่อใส่สายระบายน ้าดี 
ในหอผู้ป่วยใน (IPD) 
  - ชนิด ERCP with stent  
  - ชนิด ENBD 

พว. ชวนพิศ  สุนีย์ 11 
 

 

วันพฤหัสบดี ที ่5 เดือนพฤษภำคม พ.ศ.2565 (บรรยำยภำคทฤษฎีหน่วยกำรเรียนรู้ท่ี 3 )  

เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 

08.00 – 10.00 น. 1. โรคตับ ตับอ่อนและทางเดินน ้าดี  
   1.1 การรักษาโดยวิธีการผ่าตดัแบบ  Open wound surgery 

ผศ.นพ.อรรถพล ติตะปัญ 12 

10.00 – 12.00 น. 2. โรคตับ ตับอ่อนและทางเดินน ้าดี  
2.1 การรักษาโดยวิธีการผ่าตัดแบบ Laparotomy surgery    

ผศ.นพ.อรรถพล ติตะปัญ 

12.00 –13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 15.00 น. 3. Post operative complication management 

    3.1 การรักษาโดยวิธีการผ่าตัดแบบ Open wound surgery 
    3.2 การรักษาโดยวิธีการผา่ตัดแบบ Laparotomy surgery 

อ.นพ. วศิน ธนสุกาญจน์ 13 
 

15.00 –17.00 น. 4. Nutritional support in Hepatopancreaticobiliary Patients รศ.นพ.ประณิธิ หงส์ประภาส 14 
วันศุกร์ ที ่6 เดือนพฤษภำคม พ.ศ.2565 (บรรยำยภำคทฤษฎีหน่วยกำรเรียนรู้ท่ี 3 (ต่อ) )  

เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 
08.00 – 10.00 น. 5. ERAS protocol for nursing care  in Hepatopancreaticobiliary 

Surgery 
พว. สุพัฒตรา  ศรภีักด ี

10.00 – 11.00 น. 6. การเตรยีมผูป้่วยก่อนผ่าตัดโรคตับ ตับอ่อน และทางเดินน า้ดี ใน OPD พว. อัจฉรา ปาละ 15 

10.00 – 12.00 น. 7. การเตรยีมผูป้่วยก่อนผ่าตัดโรคตับ ตับอ่อน และทางเดินน า้ดี ใน IPD พว. วรรณทิวา  เกรยีงไกร 16 
12.00 –13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 –15.00 น. 8. การพยาบาลผู้ป่วยโรคตับ ตบัอ่อน และทางเดินน ้าดีทีร่ักษาโดยการ

ผ่าตัดในห้องผา่ตัด 
พว. เสาวภา ฉิมหลวง 17 
พว. เยาวภา เอกอุ่น 18 

15.00-17.00 น. 9. Nurse Anesthesia in Hepatopancreaticobiliary Surgery พว. ชาริณี  อิ่มนาง 19 
 

วันจันทร์ ที่ 9 เดือนพฤษภำคม พ.ศ.2565 (บรรยำยภำคทฤษฎีหน่วยกำรเรียนรู้ท่ี 3 (ต่อ) )  
เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 

08.00 – 09.00 น. 10. การพยาบาลผูป้่วยโรคตับ ตับอ่อน และทางเดินน ้าดีทีร่ักษาโดยการ
ผ่าตัดในหอผู้ป่วยวิกฤต (Critical care in Hepatopancreaticobiliary 
Surgery) 
10.1 การรักษาโดยวิธีการผ่าตัดแบบ Open wound surgery 

พว. อมรรัตน์ ทองสวัสดิ์ 20 
 



3 

 

09.00-10.00 น. 11. การพยาบาลผูป้่วยโรคตับ ตับอ่อน และทางเดินน ้าดีทีร่ักษาโดยการ
ผ่าตัดในหอผู้ป่วยวิกฤต (Critical care in Hepatopancreaticobiliary 
Surgery) 
11.1 การรักษาโดยวิธีการผ่าตัดแบบ Laparotomy surgery 

พว. สุพัฒตรา ศรภีักด ี

10.00 – 11.00 น. 12. Hemodynamic Monitoring and Nursing care พว.เจนจิรา แก้วบุปผา 21 
11.00 – 12.00 น. 13. Respiratory and Nursing care  พว. หทัยรัตน์ อุ่นหล้า 22 
12.00 –13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 –15.00 น. 14. Lung prevention & Rehabilitation  in 

Hepatopancreaticobiliary Surgery 
ผศ.ดร.ณิชานันท์ ปัญญาเอก 23 

15.00-17.00 น. 15. การพยาบาลผูป้่วยโรคตับ ตับอ่อน และทางเดินน ้าดีทีร่ักษาโดยการ
ผ่าตัดในหอผู้ป่วยใน 

พว. จิฬาวพร รัตนพลที 24 
พว. พรศิริ จันทพันธ์ 25 

 

วันอังคำร ที ่10 เดือนพฤษภำคม พ.ศ.2565 (บรรยำยภำคทฤษฎีหน่วยกำรเรียนรู้ท่ี 3 (ต่อ))  
เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 

08.00 – 09.30 น. 16. Nursing management of liver failure & Bile leakage after 
liver resection  

พว. ชวนพิศ สุนีย์ 
 

09.30 – 11.00 น. 17. Update Nursing Care for Sepsis พว. ล้าดวน มีภาพ 26 
11.00 – 12.00 น. 18. Risk of Cholangitis in Hepatopancreaticobiliary Surgery พว.เพลินพิศ สุนนนาม 27 
12.00 –13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
วันอังคำร ที ่10 เดือนพฤษภำคม พ.ศ.2565 (บรรยำยภำคทฤษฎีหน่วยกำรเรียนรู้ท่ี 4) 

เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 
13.00 – 14.00 น. 1. นโยบายและระบบบริการการดแูลผู้ป่วยปลูกถ่ายตับ พว.จงรักษ์ พงศ์สกุล 28 
14.00 – 15.00 น. 2. พยาธิสรีรวิทยาและการรักษาโรคตับ ทางเดินน้าดีและตับอ่อนทีร่ักษา

โดยการปลูกถ่ายตับ 
อ.พญ.สุอาภา ธรีะกุล 29 

15.00 – 16.00 น. 3. Complication and Prevention complication post liver 
transplantation 

อ.พญ.สุอาภา ธรีะกุล 

16.00 – 17.00 น. 4. การประเมินผู้ป่วยก่อนเข้าโครงการปลูกถ่ายตับ พว.ศศิธร ยงเยื องพันธุ์ 30 
 

วันพุธ ท่ี 11 เดือนพฤษภำคม พ.ศ.2565 (บรรยำยภำคทฤษฎีหน่วยกำรเรียนรู้ท่ี 4 (ต่อ))  

เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 
08.00 – 09.00 น. 5. สิทธิการรักษาของผู้ป่วยในการเข้ารับการรักษาปลูกถ่ายตับ พว.ทัศนีย์ พิมพ์สวัสดิ์ 31 

09.00 – 11.00 น. 6. ERAS Protocol for Liver transplantation and HPB Surgery อ.พญ.สุอาภา ธรีะกุล 
11.00 – 12.00 น. 7.  การเตรียมและดูแลผู้ป่วยก่อนปลูกถ่ายตับ พว.สุวัฒนา ชุณหะคล้าย 32 
12.00 –13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 15.00 น. 8. การดูแลผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายตับในระยะวิกฤต พว.เกศินี สมศรี 33 
15.00 – 16.00 น. 9. การดูแลผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายตับหลังพ้นระยะวิกฤตในหอผู้ป่วยใน พว.สุวัฒนา ชุณหะคล้าย 
16.00 – 17.00 น. 10. การวางแผนจ้าหน่ายผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายตบั พว. วิไล ศิรผิลหลาย 34 
 

วิชำท่ี 2 กำรพยำบำลผู้ป่วยโรคตับ ตับอ่อน และ ทำงเดินน้ ำดี ที่รักษำแบบ Palliative        
                          ระหว่ำงวันที่ 12 – 18 เดือนพฤษภำคม พ.ศ.2565  (จ ำนวน 27 ชั่วโมง) 
วันพฤหัสบดี ที ่12 เดือนพฤษภำคม พ.ศ.2565 (บรรยำยภำคทฤษฎีหน่วยกำรเรียนรู้ท่ี 1) 

เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 
08.00 – 10.00 น. 1. การรักษาโรคโรคตับ ทางเดินน า้ดีและตับอ่อน แบบประคับประคอง 

   1.1 การรักษาโดยการท้า Biliary drainage แบบ PTBD   
   1.2 การรักษาโดยการท้า Trans arterial chemoembolization (TACE) 
   1.3 การรักษาโดยการท้า Portal vain embolization (PVE) 

อ.พญ.จิตรภรณ์ วงษ์วิวัฒน์ไชย์ 35 
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10.00 – 10.30 น. 2. การเตรยีมและการดูแลผู้ป่วยกอ่นท้า PTBD TACE และ PVE 
  ในบริบท OPD  

พว.ณัฐนพินน์ คุ้มทรัพย ์

10.30 – 12.00 น. 3. การเตรยีมและการดูแลผู้ป่วยกอ่นหัตถการเพื่อการรักษา ในบริบท IPD 
    3.1 การท้า PTBD                  3.2 การท้า TACE 
    3.3 การท้า PVE                     

พว.พรศิริ จันทพันธ์ 
พว.เสถียร พิมพ์บึง 36 

12.00 –13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 –15.00 น. 4. การดูแลผู้ป่วยขณะท้าหัตถการเพื่อการรักษาใน Body Intervention 

    4.1 การท้า PTBD                  4.2 การท้า TACE 
    4.3 การท้า PVE                      

พว.อมร หาญกุดตุ้ม 37 
พว.สิรินทรา นาหอค้า 38 
พว.อารีรัตน์ เทียงเปา 39 

15.00 - 17.00 น. 5. การดูแลผู้ป่วยหลังท้าหัตถการเพื่อการรักษาใน IPD 
    5.1 การท้า PTBD                  5.2 การท้า TACE  
    5.3 การท้า PVE                      

พว.เสถียร พิมพ์บึง 
พว. จิรภา ศรเพ็ชร 
 

 

วันอังคำร ที ่17 เดือนพฤษภำคม พ.ศ.2565 (บรรยำยภำคทฤษฎีหน่วยกำรเรียนรู้ท่ี 2) 

เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 
08.00 – 09.00 น. 1. แนวโน้มสถานการณ์ และระบบบริการสุขภาพการรักษาโรคตับ ตับอ่อน 

และทางเดินน ้าดี ด้วยยาเคมีบ้าบดั 
รศ.พญ.เอื อมแข สุขประเสริฐ 40 

09.00 – 10.30 น. 2. หลักการรักษาโรคตับ ตับอ่อน และทางเดินน ้าดีด้วยยาเคมบี้าบัด 
และผลข้างเคียงจากการรักษา 

ผศ.พญ.จาริญญ์ จินดาประเสริฐ 42 

10.30 – 12.00 น. 3. การพยาบาลก่อน ระหว่าง และหลังให้ยาเคมีบ้าบดัส้าหรับผู้ป่วยโรคตับ 
ตับอ่อน และทางเดินน ้าด ี

พว.นิศากร เป้าลี 43 
 

12.00 –13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 –15.00 น. 5. การบริหารยาเคมีบ้าบัดทางหลอดเลือดด้าส่วนปลาย /ส่วนกลาง 

     -   การเลือกเส้น และการแทงเส้น      -   IV care 
-   Port A Cath                           -   Hickman and PICC line 

พว.ณัฏฐ์ชญา ไชยวงษ์ 44 
พว.มัทรี ศรีพรรณ 45 
 

15.00 - 16.00 น. 6. การจัดการอาการข้างเคียง และภาวะแทรกซ้อนจากยาเคมีบ้าบดั  พว.จุรีพร อุ่นบุญเรือง 46 
15.00 - 17.00 น. 7. คุณภาพชีวิตและจิตวญิญาณผูป้่วยโรคตับ ทางเดินน ้าดีและตับอ่อน    

ที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบ้าบดั 
พว.รัชนีพร  คนชุม 47 
 

วันพุธ ท่ี 18 เดือนพฤษภำคม พ.ศ.2565 (บรรยำยภำคทฤษฎีหน่วยกำรเรียนรู้ท่ี 3) 

เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 
08.00 – 09.00 น. 1. หลักการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและ การประเมินอย่างเป็นองค์รวมใน

ผู้ป่วยโรคตับ ตับอ่อน และทางเดนิน ้าด ี
ศ.พญ.อ.ศรีเวยีง  ไพโรจน์กลุ 48 

09.00 – 10.00 น. 2. จริยธรรมกับการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย (การยับยั ง/การยตุิการรักษา ) 
และ Palliative Sedation 

ศ.พญ.อ.ศรีเวยีง  ไพโรจน์กลุ 

10.00 – 11.00 น. 3. Communication Skill (การแจ้งข่าวร้าย,การบอกความจริง) อ.นพ.อรรถกร   รักษาสัตย์ 49 
11.00 – 12.00 น. 4. การจัดการอาการปวดในผูป้่วยระยะท้าย อ.นพ.อรรถกร   รักษาสตัย ์
12.00 –13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 14.00 น. 5. การจัดการอาการไม่สุขสบายในผู้ป่วยระยะท้าย พว. ณัฐชญา บัวละคร 50 
14.00 –14.40 น. 6. การใช้เครื่องมือประเมินและคดัครองผู้ป่วยท่ีต้องเข้าสู่กระบวนการ  

การดูแลแบบประคับประคอง  
- การฝึกใช้แบบประเมิน ESAS, PPS scale 

พว. เฉลิมศรี สรสิทธ์ิ 51 
  

14.40 - 15.20 น. 7. การดูแลด้านสังคม จติใจ และจิตวิญญาณ พว.พรนภา บุญตาแสง 52 
15.20 – 16.00 น.  การดูแลระยะใกล้เสียชีวิต พว. ปาริชาติ  เพียสุพรรณ์ 53  

16.00 - 17.00 น. 8. การวางแผนการดูแลต่อเนื่อง และการส่งต่อเครือข่าย  พว. แพงพรรณ ศรีบุญลือ 54 
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วิชำท่ี 3 กำรปฏิบัติกำรพยำบำลในห้องปฏิบัติกำรเพ่ือดูแลผู้ป่วยโรคตับ ตับอ่อน และทำงเดินน้ ำดี  
วันที ่19 – 23 เดือนพฤษภำคม พ.ศ.2565 (จ ำนวน 27 ชั่วโมง) 

 

วันพฤหัสบดีที ่19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 
เวลำ รูปแบบ หัวข้อ วิทยำกร 

เร่ืองท่ี 1  Safety care and nursing management  in Hepatopancreaticobiliary Patients 
08.00 – 08.30 น. Introduction  พว. บุตดี กระภูชัย 
08.30 – 10.00 น. Skill Lab 

practice 
Safety care and management in OPD 

- Screening  
- ICG 
- การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด และ

การติดตามผู้ป่วย 

กลุ่ม 1 
พว.อัจฉรา ปาละ 
พว.ดวงสุดา พลค้อ 55 
กลุ่ม 2 
พว.ณัฐนพินน์ คุ้มทรัพย ์
 พว.เอื อมพร พิมด ี
พว.สพัฒตรา ศรีภักด ี

10.00 - 12.00 น. Skill Lab 
practice 

Safety care and management in IPD 
- Screening 
- Nursing care for Pre and Post 

Hepatobiliary and Pancreatic 
Surgery 

กลุ่ม 1 
พว.ชวนพิศ สุนีย์ 
พว.จิรภา ศรเพ็ชร 
กลุ่ม 2 
พว.วรรณทิวา เกรียงไกร 
พว.พรศิริ จันทพันธ์ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 15.00 น. Skill Lab 

practice 
Safety care and management in OR 
 

กลุ่ม 1 
พว.เสาวภา ฉิมหลวง 
พว.อังศุชาล กระแสรส์ุนทร 56 
กลุ่ม 2 
พว.พรเพิ่ม แก้วมาตย์ 57 
พว.เยาวภา เอกอุ่น 

15.00-17.00 น. Skill Lab 
practice 

Safety care and management in 
Endoscope 

กลุ่ม 1  
พว.สุดธิดา บญุผ่องเสถยีร 
กลุ่ม 2 
พว.ไข่มุก โอนไธสง 

 

วันศุกร์ ที ่20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ  

เวลำ รูปแบบ หัวข้อ วิทยำกร 

เร่ืองท่ี 1  Safety care and nursing management  in Hepatopancreaticobiliary Patients (ต่อ) 

08.00 – 10.00 น. Skill Lab 
practice 

Safety care and management in ICU 
- Hepatobiliary and Pancreatic 

Surgery 

กลุ่ม 1 
พว.อมรรัตน์ ทองสวัสดิ ์
พว.เจนจิรา แก้วบุปผา 
กลุ่ม 2 
พว. สุพัฒตรา ศรภีักด ี
พว. หทัยรัตน์ อุ่นหล้า 
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10.00-12.00 น. Skill Lab 
practice 

Safety care and management in ICU 
- Liver transplantation 

กลุ่ม 1 
พว.เกศินี สมศร ี
พว.นิลาวัลย์ จันทอง 58 
กลุ่ม 2 
พว. เพลินพิศ สุนนนาม 
พว. ฐาปนี ไวจ้าปา 59 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 15.00 น. Skill Lab 
practice 

Safety care and management in OPD 
For Liver transplantation 

กลุ่ม 1  
พว.สุวัฒนา ชุณหะคล้าย 
กลุ่ม 2  
พว.ศศิธร ยงเยื องพันธุ์ 
พว. วิไล ศิรผิลหลาย 

15.00 - 17.00 น. Skill Lab 
practice 

Safety care and management in Body 
Intervention 

- การท้า PTBD                   
- การท้า TACE 
- การท้า PVE                      

 

กลุ่ม 1  
พว.เจษฎา ศรีบญุเลิศ 60 
พว.อารีรัตน์ เทียงเปา 
กลุ่ม 2  
พว.สิรินทรา นาหอค้า 
พว.อมร หาญกุดตุ้ม 

 
วันจันทร์ ท่ี 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ  

เวลำ รูปแบบ หัวข้อ วิทยำกร 
เร่ืองท่ี 1  Safety care and nursing management  in Hepatopancreaticobiliary (ต่อ) 
08.00 – 10.00 น. Skill Lab 

practice 
Safety care and management in IPD for 
Biliary drainage 

- PTBD 
- ENBD 

ERCP with Stent 

กลุ่ม 1 
พว. พรศิริ จันทพันธ์ 
พว. เสถยีร พิมพ์บึง 
กลุ่ม 2 
พว. ชวนพิศ สุนีย์ 
พว. วรรณทิวา เกรยีงไกร 

10.00-12.00 น. Skill Lab 
practice 

Safety care and management for COC 
in Hepatopancreaticobiliary (Surgery &  
Biliary drainage) 
 

กลุ่ม 1 
พว.เอื อมพร พิมด ี
พว.พรศิริ จันทพันธ์ 
กลุ่ม 2 
พว. จิฬาวพร รัตนพลท ี
พว.นัยน์ชนก ปุรัมพกา 61 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 15.00 น. Skill Lab 

practice 
Safety care and management for 
Chemotherapy 
 

กลุ่ม 1 
พว.จุรีพร อุ่นบุญเรือง 
 กลุ่ม 2 
พว.นิศากร เป้าล ี
พว.เยาวภา สะวามิ 62 
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15.00-17.00 น. Skill Lab 
practice 

Safety care and management for 
Palliative 

กลุ่ม 1 
พว.เฉลิมศรี สรสิทธ์ิ 
พว.นัยน์ชนก ปุรัมพกา  
กลุ่ม 2 
พว. ปาริชาติ เพียสุพรรณ ์
พว.หทัยรัตน์ อุ่นหล้า 

 
วิชำท่ี 4 กำรปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ป่วยโรคตับ ตับอ่อน และทำงเดินน้ ำดี 

ระหว่างวันท่ี 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 – วันท่ี 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 
ภาคปฏิบตัิ ขึ นฝึกปฏิบตัิงานจ้านวน 168 ช่ัวโมง 

แบ่งการขึ นฝึกปฏิบตัิงานเป็น 2 กลุ่ม  
 

กลุ่มที่ 1 ฝึกปฏิบัติงำนที่ ด่ำนหน้ำ, OPD กว.ชั้น 1, OR, ICU, IPD, Body IR, Endoscope, 5จ, Palliative  
 

วันที่ / เวลำ สถำนที่ฝึก
ปฏิบัติงำน 

กิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติงำน หมำยเหตุ 

วันอังคารที่ 24 พ.ค. 
2565 
เวลา 08.00-16.00 น.  

ด่านหน้า, OPD กว.   
ชั น 1 

- แนะน้าสถานท่ีฝึกปฏบิัติงาน การตรวจคดั
กรอง การซักประวตัิ ประเมินสภาพร่างกาย 
การตรวจ ICG การแนะน้าการปฏบิัติตัว      
การสังเกตอาการผดิปกติ การเตรยีมผู้ป่วยตรวจ
รักษาต่างๆ ได้แก่ การผ่าตดั การตรวจ ERCP 
Biliary drainage Palliative CMT 

- Pre-Post conference, Nursing 
care, Clinical teaching 
วิทยำกร 
พว. อัจฉรา ปาละ 
พว.ณัฐนพินน์   คุ้มทรัพย ์
พว.เอื อมพร พิมด ี
พว.สุพัฒตรา ศรีภักด ี

วันพุธท่ี 25 พ.ค. 
2565 
เวลา 08.00-16.00 น. 

OR - แนะน้าสถานท่ีฝึกปฏบิัติงาน  ฝกึปฏิบัติการ
พยาบาลก่อน ระหว่าง และหลังผา่ตัดในห้อง
ผ่าตัด 

- Pre-Post conference, Nursing 
care, Clinical teaching 
วิทยำกร 
พว. พว.เสาวภา ฉิมหลวง 
พว.อังศุชาล กระแสรส์ุนทร 

วันพฤหัสบดีที่ 26 
พ.ค. –วันพฤหัสบดี ท่ี 
9 มิ.ย. 2565  
เวลา 08.00-16.00 น. 

ICU (SICU 3) - แนะน้าสถานท่ีฝึกปฏบิัติงาน ฝึกปฏิบัติการ
ผู้ป่วยโรคตับ ตับอ่อน และทางเดนิน ้าดีที่มีภาวะ
วิกฤต การดูแลผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายตับ Clinical 
teaching (เอกสารแนบภาคผนวก) 

- Pre-Post conference, Nursing 
care, Clinical teaching 
, Case conference 
วิทยำกร 
พว.เกศินี สมศร ี
พว.สุพัฒตรา ศรีภักด ี
พว.เพลินพิศ สุนนนาม 
พว.เจนจิรา แก้วบุปผา 
พว.ฐาปนี ไวจ้าปา 
พว.หทัยรัตน์ อุ่นหล้า 
พว.นิลาวัลย์ จันทอง 

วันศุกร์ที่ 10 –       
วันพฤหัสบดีที ่16 มิ.ย 
2565 
เวลา 08.00-16.00 น. 

IPD (สว. 8C) -  แนะน้าสถานท่ีฝึกปฏิบตัิงาน ฝกึปฏิบัติการ
ดูแลผูป้่วยโรคตับ ตับอ่อน และทางเดินน ้าด ี
 Clinical teaching การดูแลผู้ป่วย HPB ที่
รักษาแบบผ่าตัดตับออกบางส่วนทั งก่อน-หลัง
ผ่าตัด  การดูแลผู้ป่วยก่อน-หลังท้า PTBD การ
ดูแลผูป้่วยก่อน- หลังท้า ERCP การดูแลผู้ป่วย
ก่อน-หลังท้า ENBD 

- Pre-Post conference, Nursing 
care, Clinical teaching, Case 
conference 
วิทยำกร 
พว. ชวนพิศ สุนีย์ 
พว. วรรณทิวา เกรยีงไกร 
พว. จิรวพร รัตนพลท ี
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พว.นัยน์ชนก ปุรัมพกา 
พว.จิรภา ศรเพ็ชร 

วันศุกร์ที่ 17 มิ.ย. 
2565 
เวลา 08.00-16.00 น. 

Body IR -  แนะน้าสถานท่ีฝึกปฏิบตัิงาน ฝกึปฏิบัติการ
พยาบาลก่อน ระหว่าง และหลังการท้าหัตถการ
รังสีรักษา เช่น TACE PTBD Liver BX.  PVE    
เป็นต้น  

- Pre-Post conference, Nursing 
care, Clinical teaching 
วิทยำกร 
พว.เจษฎา ศรีบญุเลิศ 
พว.สิรินทรา นาหอค้า 

วันจันทร์ที่ 20 มิ.ย. 
2565 
เวลา 08.00-16.00 น. 

Endoscope - แนะน้าสถานท่ีฝึกปฏบิัติงาน ฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลก่อน ระหว่าง และหลังการท้าหัตถการ 
ERCP ENBD   

- Pre-Post conference, 
Nursing care, Clinical 
teaching 
วิทยำกร 
พว.ไข่มุก โอนไธสง 

วันที่ / เวลำ สถำนที่ฝึก
ปฏิบัติงำน 

กิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติงำน หมำยเหตุ 

วันอังคารที่ 21 –วัน
พฤหัสบดีที่ 23 มิ.ย 
2565 
เวลา 08.00-16.00 น. 

2จ, 5จ 
(Chemotherapy) 

- แนะน้าสถานท่ีฝึกปฏบิัติงาน ฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลก่อน ระหว่าง และหลังการรักษาด้วย
ยาเคมีบ้าบดั  

- Pre-Post conference, Nursing 
care, Clinical teaching 
วิทยำกร 
พว. ณัฎฐ์ชญา ไชยวงษ ์
พว. มัทรี ศรีพรรณ 
พว. จุรีพร อุ่นบุญเรือง 

วันศุกร์ที่ 24 – วัน
อังคารที่ 28 มิ.ย 
2565 
เวลา 08.00-16.00 น. 

Palliative - แนะน้าสถานท่ีฝึกปฏบิัติงาน ฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลก่อน ระหว่าง และหลังการรักษาแบบ 
Palliative  

- Pre-Post conference, Nursing 
care, Clinical teaching 
วิทยำกร 
พว. เฉลิมศรี สรสิทธ์ิ  
พว. ปาริชาติ เพียสุพรรณ์  

วันพุธท่ี 29 มิ.ย 2565 
เวลา 08.00-16.00 น. 

สัมมนาการดูแล
ผู้ป่วยตับ ตับอ่อน
และทางเดินน ้าดี 
และ Post – test 

- สัมมนาการดูแลผู้ป่วยโรคตบั ตบัอ่อนและ
ทางเดินน ้าด ี

-การรักษาแบบ Curative 
- การรักษาแบบ Palliative 

วันพฤหัสบดีที่  30  
มิ.ย 2565 
เวลา 08.00-16.00 น. 

ประเมินหลักสูตร   
พิธีปิด และ      
มอบวุฒิบัตร 

  

 
กลุ่มที่ 2 ฝึกปฏิบัติงำนที่ ด่ำนหน้ำ, OPD กว.ชั้น2, IPD, Body IR,  Endo, 5จ, Palliative, OR, ICU (กิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติงำน 
และทีมวิทยำกรเหมือนกับกลุ่มที ่1 ) 
 

วันที่ / เวลำ สถำนที่ฝึก
ปฏิบัติงำน 

กิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติงำน หมำยเหตุ 

วันอังคารที่ 24 พ.ค. 
2565 
เวลา 08.00-16.00 น. 

ด่านหน้า,       
OPD  กว.ชั น 2 

- แนะน้าสถานท่ีฝึกปฏบิัติงาน การตรวจคดั
กรอง การซักประวตัิ ประเมินสภาพร่างกาย การ
ตรวจ ICG การแนะน้าการปฏิบตัติัว การสังเกต
อาการผิดปกติ การเตรยีมผู้ป่วยตรวจรักษา
ต่างๆ ได้แก่ การผ่าตัด การตรวจ ERCP Biliary 
drainage Palliative CMT 

- Pre-Post conference, Nursing 
care, Clinical teaching 
วิทยำกร 
พว. อัจฉรา ปาละ 
พว.ณัฐนพินน์   คุ้มทรัพย ์
พว.เอื อมพร พิมด ี
พว.สุพัฒตรา ศรีภักด ี

วันพุธท่ี 25 –   วัน
อังคารที่ 31 พ.ค. 

IPD (สว. 8C) -  แนะน้าสถานท่ีฝึกปฏิบตัิงาน ฝกึปฏิบัติการ
ดูแลผูป้่วยโรคตับ ตับอ่อน และทางเดิน

- Pre-Post conference, Nursing 
care, Clinical teaching 
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2565 
เวลา 08.00-16.00 น. 

น ้าดีClinical teaching การดูแลผู้ป่วย HPB ที่
รักษาแบบผ่าตัดตับออกบางส่วนทั งก่อน-หลัง
ผ่าตัด  การดูแลผู้ป่วยก่อน-หลังท้า PTBD การ
ดูแลผูป้่วยก่อน- หลังท้า ERCP การดูแลผู้ป่วย
ก่อน-หลังท้า ENBD 

วิทยำกร 
พว. ชวนพิศ สุนีย์ 
พว. วรรณทิวา เกรยีงไกร 
พว. จิรวพร รัตนพลท ี
พว.นัยน์ชนก ปุรัมพกา 
พว.จิรภา ศรเพ็ชร 

วันพุธท่ี 1 ม.ิย. 2565  
เวลา 08.00-16.00 น. 

Body IR -  แนะน้าสถานท่ีฝึกปฏิบตัิงาน ฝกึปฏิบัติการ
พยาบาลก่อน ระหว่าง และหลังการท้าหัตถการ
รังสีรักษา เช่น TACE PTBD Liver BX.  PVE 
เป็นต้น  

- Pre-Post conference, Nursing 
care, Clinical teaching 
วิทยำกร 
พว.เจษฎา ศรีบญุเลิศ 
พว.สิรินทรา นาหอค้า 

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิ.ย. 
2565  
เวลา 08.00-16.00 น. 

Endoscope - แนะน้าสถานท่ีฝึกปฏบิัติงาน ฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลก่อน ระหว่าง และหลังการท้าหัตถการ 
ERCP ENBD   

- Pre-Post conference, Nursing 
care, Clinical teaching 
วิทยำกร 
พว.ไข่มุก โอนไธสง 

วันที่ / เวลำ สถำนที่ฝึก
ปฏิบัติงำน 

กิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติงำน หมำยเหตุ 

วันจันทร์ที่ 6 - วันพุธ
ที่ 8 มิ.ย. 2565  
เวลา 08.00-16.00 น. 

2จ, 5จ 
(Chemotherapy) 

- แนะน้าสถานท่ีฝึกปฏบิัติงาน การพยาบาล
ก่อน ระหว่าง และหลังการรักษาดว้ยยาเคมี
บ้าบัด  

- Pre-Post conference, Nursing 
care, Clinical teaching 
วิทยำกร 
พว. ณัฎฐ์ชญา ไชยวงษ ์
พว. มัทรี ศรีพรรณ 
พว. จุรีพร อุ่นบุญเรือง 

วันพฤหัสบดีที่ 9 -  
วันจันทร์ที่ 13 มิ.ย. 
2565  
เวลา 08.00-16.00 น. 

Palliative  - แนะน้าสถานท่ีฝึกปฏบิัติงาน ฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลก่อน ระหว่าง และหลังการรักษาแบบ 
Palliative  

- Pre-Post conference, Nursing 
care, Clinical teaching 
วิทยำกร 
พว. เฉลิมศรี สรสิทธ์ิ  
พว. ปาริชาติ เพียสุพรรณ์  

วันอังคารที่ 14 มิ.ย. 
2565  
เวลา 08.00-16.00 น. 

OR - แนะน้าสถานท่ีฝึกปฏบิัติงาน  ฝกึปฏิบัติการ
พยาบาลก่อน ระหว่าง และหลังผา่ตัดในห้อง
ผ่าตัด 

- Pre-Post conference, Nursing 
care, Clinical teaching 
พว. พว.เสาวภา ฉิมหลวง 
พว.อังศุชาล กระแสรส์ุนทร 

วันพุธท่ี 15 – วัน        
อังคารที่ 28 มิ.ย. 
2565  
เวลา 08.00-16.00 น. 

ICU (SICU3) - แนะน้าสถานท่ีฝึกปฏบิัติงาน ฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลผู้ป่วยโรคตับ ตับอ่อน และทางเดินน ้าดี
ที่มีภาวะวิกฤตการดูแลผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายตับ 
Clinical teaching (เอกสารแนบภาคผนวก) 

- Pre-Post conference, Nursing 
care, Clinical teaching 
, Case conference 
วิทยำกร 
พว.เกศินี สมศร ี
พว.สุพัฒตรา ศรีภักด ี
พว.เพลินพิศ สุนนนาม 
พว.เจนจิรา แก้วบุปผา 
พว.ฐาปนี ไวจ้าปา 
พว.หทัยรัตน์ อุ่นหล้า 
พว.นิลาวัลย์ จันทอง 

วันพุธท่ี 29 มิ.ย. 
2565  
เวลา 08.00-16.00 น. 

สัมมนาการดูแล
ผู้ป่วยโรคตับ ตับ
อ่อนและทางเดิน

- สัมมนาการดูแลผู้ป่วยโรคตบั ตบัอ่อนและ
ทางเดินน ้าด ี

- การรักษาแบบ Curative 
- การรักษาแบบ Palliative 
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น ้าดี และ Post – 
test  

วันพฤหัสบดีที่ 30 
มิ.ย. 2565  
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-16.00 น. 

 
 

- ประเมินหลักสูตร พิธีปิด และ 
- มอบวุฒิบัตร 

 
 

อำจำรย์นิเทศประจ ำหอผู้ป่วย 
1. ห้องตรวจศัลยกรรม (OPD)  

1) พว. อัจฉรา ปาละ 
2) พว. พว.ณัฐนพินน์ คุ้มทรัพย ์
  

2. ห้องตรวจรักษำ Body IR  
1) พว. เจษฎา ศรีบุญเลิศ 
2) พว. สิรินทรา นาหอค้า 
  

3. ห้องผ่ำตัด (OR) 
1) พว. เสาวภา ฉิมหลวง 
2) พว. เยาวภา เอกอุ่น 

 

4. ห้อง Endoscope  
1) พว. สุดธิดา บุญผ่องเสถียร 
2) พว. ไข่มุก โอนไธสง 

 

5. หอผู้ป่วยใน สว. 8C 
1) พว. ชวนพิศ สุนยี์ 
2) พว. วรรณทิวา เกรยีงไกร 

 

6. หออภิบำลผู้ป่วยระยะวิกฤต (SICU3) 
1) พว. เกศินี สมศร ี
2) พว. สุพัฒตรา ศรภีักด ี
3) พว. เพลินพิศ สุนนนาม 

 

7. หอผู้ป่วยเคมีบ ำบัด (2จ, 5จ) 
1) พว. มัทรี ศรีพรรณ 
2) พว. ณัฎฐ์ชญา ไชยวงษ ์
3) พว. จุรีพร อุ่นบุญเรือง 

 

8. หน่วย Palliative care 
1) พว. เฉลิมศรี สรสิทธ์ิ  
2) พว. ปาริชาติ เพียสุพรรณ์  

 
อำจำรย์ผู้ประสำนงำน 

1. พว. สุพัฒตรา  ศรีภักดี     เลขานุการศูนย์การเรียนรู้ HPB 
2. พว. พว.อังศุชาล กระแสร์สุนทร  ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที่ 1 
3. พว. หทัยรัตน์ อุ่นหล้า   ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที่ 2 
4. พว. วรรณทิวา เกรียงไกร   กรรมการศูนย์การเรยีนรู้ HPB 
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ภำคผนวก 
ตำรำงแผนกำรนิเทศกำรดแูลผู้ป่วยโรคตับ ตับอ่อน และทำงเดินน้ ำดี (HPB) ในหอผู้ป่วยวิกฤต SICU3 

ล ำดับ รำยกำรนิเทศ 
1 การพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดปลูกถ่ายตับในระยะวิกฤต 
2 การพยาบาลผู้ป่วยท่ี Monitor EKG 
3 ERAS Protocol for  Hepatopancreaticobiliary Patients 
4 KPI for CCA Surgery 
5 Complication post surgery in HPB patient 
6 แนวปฏิบัติการพยาบาลการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย HPB ที่มีภาวะวิกฤต 
7 การพยาบาลผู้ป่วยท่ีมภีาวะ Acute cholangitis ในระยะวิกฤต 
8 การพยาบาลผู้ป่วยท่ีคาท่อช่วยหายใจ 
9 การพยาบาลผู้ป่วย CCA หลังผา่ตดัในระยะวิกฤต (Laparotomy surgery) 
10 การพยาบาลผู้ป่วยเพื่อป้องกันภาวะหลอดเลือดด้าส่วนปลายอุดตัน (VTE) 
11 การพยาบาลผู้ป่วยท่ีใสส่ายสวนหลอดเลือดด้าส่วนกลาง (central line) 
12 การพยาบาลผู้ป่วยท่ี Monitor CO 
13 การพยาบาลผู้ป่วย CCA หลังผา่ตดัในระยะวิกฤต (open wound surgery) 
14 Care map for CCA Surgery 
15 การประเมินความส้าเร็จในการหยา่เครื่องช่วยหายใจ (weaning protocol) 
16 การพยาบาลผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายตบัท่ีมีภาวะไตวายเฉียบพลันในระยะวิกฤต 
17 การพยาบาลผู้ป่วย HPB เพื่อป้องกันโรคโควดิ - 19 
18 การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งเซลล์ตับที่ได้รับยาเคมีบา้บัดและสารอุดกั น    หลอดเลือดแดงตับ (TACE) 
19 การพยาบาลผู้ป่วยท่ีใสคาสายระบายน ้าดี (PTBD) และมีภาวะ sepsis ในระยะวิกฤต 
20 การบริหารยาที่มีความเสี่ยงสูง ในผู้ป่วย HPB 
21 การพยาบาลผู้ป่วยท่ีใสค่าสาย Arterial line 
22 การพยาบาลผู้ป่วย Pancreatitis ที่มีภาวะวิกฤต 
23 1) การพยาบาลผูป้่วยท่ีใส่เครื่อง Hypo-Hyperthermia 
24 1) การพยาบาลผูป้่วย HPB ที่ใส่คาสายระบายต่างๆ หลังผ่าตดั 
25 1) การพยาบาลและการประเมินความดันช่องท้องผ่านทางกระเพาะปัสสาวะ (Intra abdominal pressure: IAP) 

 
  โดย คณะกรรมการศูนย์การเรยีนรู้ HPB 


