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ก ำหนดกำร กำรฝึกอบรมระยะสั้น: สำขำกำรพยำบำลผู้ป่วยทำงโสต ศอ นำสิก รุ่นที่ 1 

ระหว่ำง วันที่ 1– 30 มิถุนำยน  2565 

   

สัปดาห ์ วันเดือนป ี เวลา หัวข้อท่ีสอน จ านวน 
ช่ัวโมง 

อาจารยผ์ู้สอน/วิทยากร 

สัปดาห์ที่ 
1 
 

1 มิ.ย.    
2565 

8.30 
 
 

8.45 
 
9.00-12.00 

ลงทะเบียน 
 
 
พิธีเปิดการอบรม 
 
แนะน าห้องตรวจหู คอ จมูก 
บทบาทของพยาบาลในการคัดกรอง
ผู้ป่วยหู คอ จมูก และฝึกปฏิบัติจดุ                 
คัดกรอง 

0.15 
 
 

0.15 
 

3.00 

พว.สุภาพร ภูศ่ิริภญิโญ   
พว.ปรินดา วุฒิสาร 
หัวหน้างานบริการพยาบาล 
พว.ปรินดา วุฒิสาร 

13.00-16.30  ฝึกปฏิบัตจิุดคดักรอง 3.30  พว.ภัทร์ธีนันท์ ศุทธิธนวัชร์ 
2 มิ.ย.  
2565 

08.30–12.00 ฝึกปฏิบัตจิุดคดักรอง 3.30  พว.ภัทร์ธีนันท์ ศุทธิธนวัชร์ 

13.00–16.00 ฝึกปฏิบัตจิุดคดักรอง 3.30  พว.ภัทร์ธีนันท์ ศุทธิธนวัชร์ 

6 มิ.ย.    
2565 

08.30–12.00 เครื่องมือท่ีใช้ในห้องตรวจหู คอ จมูก
และการดูแลรักษา 

3.30  พว.ปรินดา วุฒิสาร 

13.00-16.30 การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 
การพยาบาลผู้ป่วยเจาะก้อนเพื่อสง่
ตรวจเซลล ์

3.30  พว.พิณรัตน์ แถวโสภา 

7 มิ.ย.    
2565 

08.30-12.00 ฝึกปฏิบัตจิุดคดักรอง 3.30  พว.ภัทร์ธีนันท์ ศุทธิธนวัชร์ 
13.00-16.30 ฝึกปฏิบัตจิุดคดักรอง 3.30  พว.ภัทร์ธีนันท์ ศุทธิธนวัชร์ 

สัปดาห์ที่ 
2 
 

8 มิ.ย.    
2565 

08.30-12.00 ฝึกปฏิบัติช่วยแพทย์ service 6-9 3.30  พว.ชลจิต บุษราคัม 
13.00-16.30 ฝึกปฏิบัติช่วยแพทย์ service 6-9 3.30  พว.ชลจิต บุษราคัม 

9 มิ.ย.    
2565 

08.30-12.00 ฝึกปฏิบัติช่วยแพทย์ service 6-9 3.30 พว.ชลจิต บุษราคัม 
13.00-16.30 ฝึกปฏิบัติช่วยแพทย์ service 6-9 3.30 พว.ชลจิต บุษราคัม 

10 มิ.ย.    
2565 

08.30 -12.00 ฝึกปฏิบัติช่วยแพทย์ service 6-9 3.30 พว.ชลจิต บุษราคัม 
13.30–16.30 ฝึกปฏิบัติช่วยแพทย์ service 6-9 3.30 พว.ชลจิต บุษราคัม 

 
 
 
 

สัปดาห์ที่ 
3 
 

13 มิ.ย.    
2565 

08.30-10.30 
10.30-12.00 

การพยาบาลผู้ป่วยคลินิกโรคภมูิแพ้  
โรคโสตประสาท  

2.00 
1.30 

พว.ชลจิต บุษราคัม 
พว.ทิพวรรณ ยอยรู้รอบ 

13.00-15.00 
15.00-16.30 

การพยาบาลผู้ป่วยคลินิกโรคสายเสียง 
การพยาบาลผู้ป่วยคลินิกโรคนอนกรน 

2.00 
1.30 

พว.อุฑารัตน์ จุ่นหัวโทน 
พว.ภัทร์ธีนันท์ ศุทธิธนวัชร์ 

14 มิ.ย.  
2565 

08.30-12.00 ฝึกปฏิบัติช่วยแพทย์ service1-3 3.30 พว.พิณรัตน์ แถวโสภา 

13.00-16.30 ฝึกปฏิบัตติิงานคลินิกโสตประสาท 3.30 พว.ทิพวรรณ ยอยรู้รอบ 

5 มิ.ย.    
2565 

08.30-12.00 ฝึกปฏิบัตคิลินิกโรคมะเร็งศรีษะและคอ 3.30 พว.ทิวาพร ภูต้องใจ 
13.00-16.30 ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกสายเสยีง 3.30 พว.อุฑารัตน์ จุ่นหัวโทน 

16 มิ.ย.  
2565 

08.30-12.00 ฝึกปฏิบัติช่วยแพทย์ service1-3  3.30 พว.พิณรัตน์ แถวโสภา 
13.00-16.30 ปฏิบัติงานในคลินิกนอนกรน 3.30 พว.ภัทร์ธีนันท์ ศุทธิธนวัชร์ 

เอกสารหมายเลข 8 



2 
 

17 มิ.ย.    
2565 

08.30-10.30 
10.30-12.00 

การพยาบาลผู้ป่วยท าหตัถการทางหู 
myryngotomy+IT 
การพยาบาลผู้ป่วยท าหตัถการทางคอ 
direct FOL /FOLc vedio/TNE 

2.00 
 
 

1.30 

พว.ทิพวรรณ ยอยรู้รอบ  
พว.อุฑารัตน์ จุ่นหัวโทน 

13.00-14.30 
 

14.30-16.30 

การพยาบาลผู้ป่วยท าหตัถการทางจมูก  
Nasal endoscopy  
การลงรหสัโรคICD 9/ICD10 

1.30 
 

   2.00 

พว.ชลจิต บุษราคัม 
หัวหน้าหน่วยประกัน
สุขภาพ 

 
 
 
 

สัปดาห์ที่ 
4 
 

20 มิ.ย.    
2565 

08.30-12.30 ฝึกปฏิบัติช่วยแพทย์service 1-3 3.30 พว.พิณรัตน์ แถวโสภา 
13.30-16.30 ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก FNA 3.30 พว.พิณรัตน์ แถวโสภา 

21 มิ.ย.  
2565 

08.30-12.00 ปฏิบัติงานในห้องผ่าตดัเล็กและสอ่ง
กล้อง 

3.30 พว.ทิพวรรณ ยอยรู้รอบ 

13.00-16.30 ปฏิบัติงานในห้องผ่าตดัเล็กและสอ่ง
กล้อง 

3.30 พว.ทิพวรรณ ยอยรู้รอบ 

22 มิ.ย.    
2565 

08.30-12.00 ฝึกปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดเล็กและส่อง
กล้อง 

3.30 พว.ทิพวรรณ ยอยรู้รอบ 

13.00-16.30 ปฏิบัติงานในห้องผ่าตดัเล็กและสอ่ง
กล้อง 

3.30 พว.ทิพวรรณ ยอยรู้รอบและ
ทีม 

23 มิ.ย.  
2565 

08.30-12.00 ฝึกปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดเล็กและส่อง
กล้อง 

3.30 พว.ทิพวรรณ ยอยรู้รอบ 

13.00-16.30 ปฏิบัติงานในห้องผ่าตดัเล็กและสอ่ง
กล้อง 

3.30 พว.ทิพวรรณ ยอยรู้รอบ  

24 มิ.ย. 
2565 

08.30-12.00 การศึกษาดูงานในหอผู้ป่วย5ง 3.30 พว.ไพพร แซ่เตีย  
13.00-16.30 3.30 พว.ปรินดา วุฒิสาร 

27-29 มิ.ย. 
65 

08.30-16.30 ฝึกปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดเล็กและ                   
ส่องกล้อง 

7.00 พว.ทิพวรรณ ยอยรู้รอบ 

 30 มิ.ย.  
2565 

  08.00-12.00 น. 
13.00-16.0 น. 

- ประเมินหลักสูตร  
- พิธีปิดหลักสตูร มอบวุฒิบตัร 

 พว.ปรินดา วุฒิสาร 
พว.สุภาพร ภูศ่ิริภญิโญ 

 


