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ก ำหนดกำรฝึกอบรมระยะสั้น : สำขำกำรพยำบำลรังสีวิทยำ รุ่นที่ 1 
ระหว่างวันท่ี 2 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2565 

ณ ห้องประชุมแผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอกI โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

     
ภำคทฤษฎี (ระหว่างวันท่ี 2–20 พฤษภาคม 2565) 

วันท่ี เวลา หัวข้อการบรรยายและสาธิต วิทยากร 
2 พ.ค. 2565 08.00-08.30  ลงทะเบียน 

08.30-09.00 พิธีเปิด การอบรม หัวหน้างานบริการพยาบาล 
09.00-10.00 ปฐมนิเทศหลักสูตร  พว. เจษฎา ศรีบุญเลิศ 
10.00-12.00 Pre-test 
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 แนะน าสถานท่ีฝึกปฏิบัต ิ พว. เจษฎา ศรีบุญเลิศ 

3 พ.ค. 2565 08.30-09.00 ลงทะเบียน 
09.00-10.00 Update Body intervention therapy 2022 พญ. จิตราภรณ์ วงศ์วิวัฒไชย 
10.00-11.00 Update neuro intervention therapy 2022 นพ. วรานนท์ มั่นคง 
11.00-12.00 การให้บริการวสิัญญีในผู้ป่วยตรวจรังสีวิทยา นพ.นรินทร์ พลายละหาร 
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-14.00 ความรู้เบื้องต้นและการป้องกันอันตรายจากรังส ี อ.ดร.ธวัชชัย ปราบศัตร ู
14.00-15.00 เครื่องมือและหลักการสร้างภาพทางรังสีวิทยา อ.ดร.วรนันท์ คีรสีัตยกุล 

 15.00-16.00 วิจัยและนวตักรรมทางรังสีวิทยา อ.ดร.วรนันท์ คีรสีัตยกุล 
5 พ.ค. 2565 08.30-09.00 ลงทะเบียน 

09.00-10.30 การพยาบาลผู้ป่วยท่ีได้รบัการตรวจพิเศษทางรังสี
วินิจฉัยและร่วมรักษา 

พว. เจษฎา ศรีบุญเลิศ 
 

10.30-12.00 ความรู้เกี่ยวกับสารทึบรังส ี อ.ดร.วรนันท์ คีรสีัตยกุล 
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 การพยาบาลผู้ป่วยท่ีได้รบัสารทึบรังส ี พว. เจษฎา ศรีบุญเลิศ 

6 พ.ค. 2565 08.30-09.00 ลงทะเบียน  
09.00-10.30  การพยาบาลผู้ป่วยตรวจเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ 

(Computerized Tomography Scan) 
พว.เบญจวรรณ วงศ์กังวาน 
 

10.30-12.00 การพยาบาลผู้ป่วยท่ีได้รบัการตรวจระบบทางเดิน
ปัสสาวะ (Intravenous Pyelogram) 

พว.รัชลิตา สุวงษา 

 12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  

 13.00-16.00 การพยาบาลผู้ป่วยตรวจคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
(Magnetic Resonance Imaging) 

พว.อังคณา  หร่องบุตรศร ี

 
9 พ.ค. 2565 08.30-09.00 ลงทะเบียน 

09.00-10.00 การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ไดร้ับการตรวจวินิจฉัย
ด้วยการฉีดสารทึบรังสีเข้าหลอดเลือดเลือดสมอง(Cerebral 
Angiogram) 

พว. เจษฎา ศรีบุญเลิศ 

10.00-12.00 การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองแตกที่ได้รบัการ
อุดหลอดเลือดด้วยขดลวด (Coil embolization) 

พว.รัชลิตา สุวงษา 
 

12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
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13.00-16.00 การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ไดร้ับการอุดกั้นหลอด
เลือดด้วยกาว (NBCA Embolization) 

พว. จิราพร พูนวุฒิพงศ์ 
 

10 พ.ค. 2565 08.30-09.00 ลงทะเบียน 
09.00-12.00 การพยาบาลผู้ป่วยโรครูรั่วของหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดด า

บริเวณฐานกะโหลกจากอุบัตเิหตทุี่ได้รับการอุดหลอดเลือดด้วย
บอลลูน (Balloon Embolization) 

พว. สุนันทา รินทวุฒิ 
 

12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ต้องรักษาด้วยวิธลีากดึง

ลิ่มเลือดออกจากหลอดเลือดสมองที่อุดตัน (Mechanical 
Thrombectomy) 

พว. สุนันทา รินทวุฒิ 
 

11 พ.ค. 2565 08.30-09.00 ลงทะเบียน 

09.00-12.00 การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งตับที่ได้รบัยาเคมีบ าบดัทางหลอดเลือด
แดง  ((hepatocellular  carcinoma undergoing  
transarterial oily chemoembolization) 

พว. เจษฎา ศรีบุญเลิศ 

12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00-16.00 การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีที่ได้รับการใสส่ายระบายน้ าดีทาง
ผิวหนัง (PTBD, Revise และ irrigate PTBD) 

พว.เจษฎา ศรีบญุเลิศ 

12 พ.ค. 2565 08.30-09.00 ลงทะเบียน  

09.00-10.30 การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีที่ได้รับการใส่ขดลวดระบายน้ าดี
ทางช่องท้อง (PTBS) 

พว. อารีรีตน์ เทียงปา 
 

10.30-12.00 การพยาบาลผู้ป่วยทีใ่สส่ายระบายผ่านทางผิวหนัง 
(Percutaneous drainage) 

พว. อารีรีตน์ เทียงปา 
 

12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00-16.00 การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งตับที่ได้รบัการรักษาด้วยคลื่นความถี่สูง 
(RFA, MWA) 

พว. วิจิตรา ปทุมทิพย ์
 

13 พ.ค. 2565 08.30-09.00 ลงทะเบียน  

09.00-12.00 การพยาบาลผู้ป่วยท่ีได้รบัสารอุดกั้นหลอดเลือดแดง 
ระบบล าตัว  

พว. วิจิตรา ปทุมทิพย ์

12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00-14.30 การพยาบาลผู้ป่วยท่ีได้รบัการท า  
Fine Needle Aspirationและเจาะชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจทางพยาธิ
วิทยา 

พว. สมจิตต์ รุ่งอยู่ศิร ิ
 

 

ว/ด/ป เวลา หัวข้อการบรรยายและสาธิต วิทยากร 

13 พ.ค. 2565 14.30-16.00 การพยาบาลผู้ป่วย vascular lymphatic malformation ด้วยวิธี 
Bleomycin injection 

พว. ชีวะ ไชยสุทธิ์ 
 

17 พ.ค. 2565 08.30-09.00 ลงทะเบียน  

9.00-
10.30.00 

การพยาบาลผู้ป่วยอุดกั้นหลอดเลอืดด าพอร์ตลั (Portal vein 
Embolization) 

พว. สมจิตต์ รุ่งอยู่ศิร ิ

10.30-12.00 การพยาบาลทางรังสีผู้ป่วยฉุกเฉินทางสูติกรรม พว. อมร หาญกุดตุ้ม 
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-14.30 การบริหารความเสี่ยงทางรังสีวิทยา พว.เจษฎา ศรีบญุเลิศ 

 14.30-16.00 การพยาบาลรังสีวิทยาในสถานการณร์ะบาด COVID-19 และการ พว.รัชลิตา สุวงษา 
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ควบคุมป้องกันการติดเชื้อ  
เทคนิควิธีปฏิบัติในห้องปลอดเช้ือ  

 

18 พ.ค. 2565 08.30-09.00 ลงทะเบียน  
9.00-10.00 การตรวจวินจิฉัยและรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ พญ.นันทพร วงศ์สุรวัตน ์
10.00-11.00 การพยาบาลผู้ป่วยตรวจพิเศษทางเวชศาสตร์นิวเคลยีร ์ พว.สุจิตราภรณ์ จันโทสุทธ์ิ 
11.00-12.00 การพยาบาลผู้ป่วยตรวจ PET/CT พว.สุทิชา กลีบเมฆ 
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-14.30 การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งไทรอยดท์ี่ได้รับการรักษาด้วย I-131 พว.ตรึงฤทัย สุรภักดิ ์
14.30-16.00 การพยาบาลผู้ป่วยต่อมไทรอยด์เปน็พิษท่ีได้รับการรักษาด้วย I-131 พว.ช่ืนสุดา ประจันตะเสน 

19 พ.ค. 2565 08.30-09.00 ลงทะเบียน  
 9.00-10.00 Update radiotherapy in cancer 2022 ผศ.คมสันต์ ธรรมรงค์อนันตสกลุ 

 10.00-11.00 ภาวะฉุกเฉินในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา ผศ.จันทร์ศรี  ศุภอดเิรก 
 11.00-12.00 Concurrent  Chemo radiotherapy in cancer รศ.ศรีชัย ครุสันธิ ์
 12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน  
 13.00-14.00 การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งศีรษะและคอทีไ่ด้รับรังสรีักษา พว. จันทร์เพ็ญ สสีงคราม 
 14.00-15.00 การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมที่ไดร้ับรังสรีักษา พว.อินทรานันท์  สุขสว่างโรจน ์
 15.00-16.00 การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดที่ได้รับรังสีรักษา พว.ณิชนันทน์  สงคราม 

20 พ.ค. 2565 08.30-09.00 ลงทะเบียน  
 9.00-10.00 การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งล าไสท้ี่ได้รับรังสีรักษา พว.ธัญญารตัน์ อรุณวงศ ์
 10.00-11.00 การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกท่ีได้รับรังสรีักษา  พว.จินตนา  พงษ์สุธีถาวร 
 11.00-12.00 การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งโพรงมดลูกท่ีได้รับการใส่แร่ พว.จินตนา  พงษ์สุธีถาวร 
 12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน  
 13.00-15.00 ภาวะโภชนาการในผู้ป่วยโรคมะเรง็ ผศ.นพ.วีรเดช พิศประเสริฐ 
 15.00-16.00 การจัดการความปวดในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา พว.ปาริชาติ เพียสุพรรณ ์

 

ภำคปฏิบัติ {ระหว่างวันท่ี 23 พ.ค. 2565 (เวลา 08.00-16.00 น.) ถึง วันท่ี 30 มิถุนายน 2565} 
ตาราง สถานท่ี เนื้อหา และวิทยากร ท่ีดูแลการฝึกปฏบิัต ิ

วันท่ี/เวลา สถานท่ี เนื้อหา วิทยากร/ผู้ดูแล 
23 พ.ค. 2565 

08.00-16.00 น.  
ห้องตรวจเวชศาสตร์
นิวเคลียร ์

ฝึกปฏิบัติที่ห้องตรวจเวชศาสตร์นวิเคลียร ์ พว.สุจิตราภรณ์ จันโทสุทธ์ิ 
 

24 พ.ค. 2565 
08.00-16.00 น.  

ห้องตรวจรังสรีักษา ฝึกปฏิบัตติิที่ห้องตรวจรังสีรักษา 
 

พว.จันทร์เพ็ญ ศรสีงคราม 
 

25 พ.ค. 2565 
08.00-16.00 น.  

ห้องตรวจรังสรี่วมรักษา
ระบบประสาท 

ฝึกปฏิบัตติิห้องตรวจรังสรี่วมรักษาระบบ
ประสาท 

พว.รัชลิตา สุวงษา 
 

26 พ.ค. 2565 
08.00-12.00 น.  

ห้องตรวจ CT ช้ัน1 และ 
CT อาคาร กว. 

ฝึกปฏิบัตหิ้องตรวจเอกซเรยค์อมพิวเตอร์   พว.เจษฎา ศรีบญุเลิศ 
 

26 พ.ค. 2565 
12.00-16.00 น.  

ห้องตรวจ MRI ช้ัน1 
และ MRI อาคาร กว. 

ฝึกปฏิบัตหิ้องตรวจคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า พว.ขนิษฐา ไชยเลี้ยว 
 

27 พ.ค. 2565 
08.00-16.00 น.  

ห้องตรวจรังสรี่วมรักษา
ระบบล าตัว 

ฝึกปฏิบัตหิ้องตรวจรังสีร่วมรักษาของล าตัว พว.อมร หาญกุดต้ม  
 

6 มิ.ย - 29 มิ.ย. 2565 
08.00-16.00 น. 

ฝึกปฏิบัติงานตามห้องตรวจที่ผู้เขา้ฝึกอบรม 
ต้องการความรู้ทักษะเฉพาะดา้น 

วิทยากร/ผู้ดูแลประจ าห้องตรวจ
ตามที่ก าหนดในหลักสตูร 

 

 วันท่ี 30 มิถุนายน 2565  
09.00-12.00  Post-test และประเมินผลการฝึกอบรม 
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12.00-13.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00  พิธีปิดการอบรมและมอบใบประกาศนียบัตร  


