
1 
 

เอกสารหมายเลข 9 

ก ำหนดกำร กำรฝึกอบรมระยะสั้น 

 สำขำกำรพยำบำลผู้ป่วยท่ีมีบำดแผล ออสโตมี และควบคุมกำรขับถ่ำยไม่ได้ 
(Advanced wound ostomy and incontinence care for nurse) 

   
 

ภำคทฤษฎี  (วันที่ 1 – 15 มิ.ย.2565) 
วัน เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 

 
1 มิ.ย.65 

8.00-8.30 ลงทะเบียน พว.มณีวรรณ ศรีจันทร ์
8.30-9.00 ช้ีแจงหลักสูตร Pre- test พว.พิมพ์ชนก ทองค าจันทร์ 
9.00-9.15 พิธีเปิดการอบรม หัวหน้างานบริการพยาบาล 
9.15-10.00 แนวคิดและนโยบายการพัฒนา การดูแลผู้ป่วยท่ีมบีาดแผล ออสโตมีและ

ควบคุมการขับถ่ายไมไ่ด้ เชิงระบบ 
พว.จิตอารีย์ ตันติยาสวัสดิกลุ 
ผตก.แผนกการพยาบาลศลัยกรรมฯ 

10.00-10.15 พักรับประทานอาหารว่าง  
10.15.11.00 Anatomy - Physiology of Genito – Urinary Tract that need ileal 

conduit 
รศ.นพ.วิเชียร ศริิธนะพล 

11.00-12.00 Surgical procedure for ileal conduit รศ.นพ.วิเชียร ศริิธนะพล 
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-14.00 การพยาบาลผู้ป่วย Pre – post operative care for ileal conduit  พว.มณีวรรณ ศรีจันทร ์
14.00-14.15 พักรับประทานอาหารว่าง  
14.15-15.00 การพยาบาลผู้ป่วยเด็กก่อนและหลังผ่าตดัล าไสเ้ปิดทางหน้าท้อง พว.ดาราวรรณ อักษรวรรณ 

หัวหน้าหอผู้ป่วย 3ค 
15.00-16.00 การเตรียมจ าหน่ายและการดูแลตอ่เนื่องในผู้ป่วยเด็กท่ีมลี าไส้เปดิทางหน้าท้อง

และผูป้่วยล าไสเ้ปิดชนิด ileal conduit 
พว.มณีวรรณ ศรีจันทร ์

2 มิ.ย.65 

8.00-8.30 ลงทะเบียน พว.มณีวรรณ ศรีจันทร ์
8.30-9.30 Anatomy - Physiology of GI tract Colorectal disease that need 

Ostomy 
อ.นพ.วีรพัฒน์ ชาติบัญชาชัย 

9.30-10.30 Surgical procedure for ileostomy, colostomy อ.นพ.วีรพัฒน์ ชาติบัญชาชัย 
10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45-12.00 Psychosocial support and holistic care in ostomy patient พว.พัสดา พักดีก าจร  

หัวหน้าหอผู้ป่วย 3ก 
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-14.00 การพยาบาลผู้ป่วย Pre – post operative care for ostomy patient พว.พิมพ์ชนก ทองค าจันทร์ 
14.00-14.15 พักรับประทานอาหารว่าง  
14.15-15.00 การประเมินล าไส้เปดิทางหน้าท้อง พว.พิมพ์ชนก ทองค าจันทร์ 
15.00-16.00 การใช้เครื่องมือประเมินผิวหนังรอบล าไส้เปดิทางหน้าท้อง โดยพยาบาล พว.พิมพ์ชนก ทองค าจันทร์ 

6 มิ.ย.65 

8.00-8.30 ลงทะเบียน พว.มณีวรรณ ศรีจันทร ์

8.30-9.30 การพยาบาลผู้ป่วย Early complication in post operative ostomy 
patient and nursing care 

พว.พิมพ์ชนก ทองค าจันทร์ 

9.30-10.30 การพยาบาลผู้ป่วย Late complication in post operative ostomy 
patient and nursing care 

พว.พิมพ์ชนก ทองค าจันทร์ 

10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่าง  
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วัน เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 
10.45-12.00 โภชนาการในผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัดเปิดล าไส้ทางหน้าท้อง พว.พิมพ์ชนก ทองค าจันทร์ 
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-14.00 Sexual dysfunction in ostomate & nursing care พว.ศิริพร อุตสาหพานิช 

หัวหน้าหอผู้ป่วย สว.11 
14.00-14.15 พักรับประทานอาหารว่าง  
14.15-16.00 High fluid loss in ileostomy & nursing care พว.พิมพ์ชนก ทองค าจันทร์ 

7 มิ.ย.65 

8.00-8.30 ลงทะเบียน ทีมกรรมการ 
8.30-9.30 Pre-operative stoma site marking & nursing care อ.นพ.วีรพัฒน์ ชาติบัญชาชัย 
9.30-10.30 Workshop: stoma site marking พว.พิมพ์ชนก ทองค าจันทร์ 
10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45-12.00 การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในการดูแลผู้ป่วยท่ีมีภาวะแทรกซ้อนของล าไส้เปิดทาง

หน้าท้อง 
พว.มณีวรรณ ศรีจันทร ์

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-14.00 หลักการเปลี่ยนถุงรองรับสิ่งขับถ่ายทางหน้าท้อง พว.พิมพ์ชนก ทองค าจันทร์ 
14.00-14.15 พักรับประทานอาหารว่าง  
14.15-16.00 Workshop: การเปลี่ยนถุงรองรับสิ่งขับถ่ายทางหน้าท้องและการเลอืกใช้

ผลิตภณัฑ ์
พว.มณีวรรณ ศรีจันทร ์
พว.พิมพ์ชนก ทองค าจันทร์ 

8 มิ.ย.65 

8.30-8.30 ลงทะเบียน พว.พิมพ์ชนก ทองค าจันทร์ 
8.30-10.00 การเตรียมจ าหน่ายและการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปิดล าไส้

ทางหน้าท้อง (ileostomy, colostomy) 
พว.พิมพ์ชนก ทองค าจันทร์ 

10.00-10.15  พักรับประทานอาหารว่าง  
10.15-11.00 Update guideline for ostomy patient พว.พิมพ์ชนก ทองค าจันทร์ 
11.00-12.00 ปัญหา ค าถามที่พบบ่อย และการแก้ไข ในผู้ป่วยหลังผ่าตดัเปิดล าไส ้                           

ทางหน้าท้อง 
พว.มณีวรรณ ศรีจันทร์  

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-14.00 Case discussion: stoma and peristomal skin complication พว.มณีวรรณ ศรีจันทร ์
14.00-14.15 พักรับประทานอาหารว่าง  
14.15-16.00 Case discussion: stoma and peristomal skin complication (ต่อ) 

 
พว.มณีวรรณ ศรีจันทร ์

วัน เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 

9 มิ.ย.65 

8.00-8.30 ลงทะเบียน พว.พิมพ์ชนก ทองค าจันทร์ 
8.30-9.00 Anatomy - Skin ผศ.นพ.พลากร สุรกลุประภา 

9.00-10.00 Principle of wound healing  ผศ.นพ.พลากร สุรกลุประภา 
10.00-10.15 พักรับประทานอาหารว่าง  
10.15-11.15 Wound cleansing and wound dressing   พว.จันทร์เพ็ญ ปริตวา 

รษก.หัวหน้าหอผู้ป่วย Burn unit 
11.15-12.00 Diabetic foot ulcer  & nursing care พว.กรรณิการ์ ยั่งยืน 

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-14.00 Osteomyelitis  รศ.นพ.ทวีโชค วิษณุโยธิน 
14.00-14.15 พักรับประทานอาหารว่าง  
14.15-15.00 การพยาบาลผู้ป่วย osteomyelitis พว.ศจีมาศ แก้วโคตร 

หัวหน้าหอผู้ป่วย 5ค 
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วัน เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 
14.45-15.45 IAD and management พว.พิมพ์ชนก ทองค าจันทร์ 
15.45-16.30 Work shop: การเลือกใช้ผลิตภณัฑ์เพื่อส่งเสริมการหายของแผล  พว.พิมพ์ชนก ทองค าจันทร์ 

พว.มณีวรรณ ศรีจันทร ์

10 มิ.ย.65 

8.00-8.30 ลงทะเบียน พว.พิมพ์ชนก ทองค าจันทร์ 
8.30-9.30 Pressure injury and staging ผศ.เก่งกาจ วินัยโกศล 
9.30-10.15 Pressure injury prevention (reposition/offloading) พว.ศิริพร อุตสาหพานิช 

หัวหน้าหอผู้ป่วย สว.11 
10.15-10.30 พักรับประทานอาหารว่าง  
10.30-12.00 Negative pressure therapy พว.ศจีมาศ แก้วโคตร 

หัวหน้าหอผู้ป่วย 5ค 
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-14.00 Enterocutaneous fistula and management อ.นพ.วีรพัฒน์ ชาติบัญชาชัย 
14.00-14.30 Enterocutaneous fistula and nursing care พว.พิมพ์ชนก ทองค าจันทร์ 
14.30-14.45 พักรับประทานอาหารว่าง  
14.45-16.00 Work shop: Negative pressure therapy พว.ศจีมาศ แก้วโคตร 

หัวหน้าหอผู้ป่วย 5ค 

13 มิ.ย.65 

8.00-8.30 ลงทะเบียน ทีมกรรมการ 

8.30-9.30 การผ่าตัด skin graft/skin flap ผศ.เก่งกาจ วินัยโกศล 

9.30-10.15 การพยาบาลผู้ป่วยท่ีได้รบัการผ่าตดั skin graft/skin flap พว.มณีวรรณ ศรีจันทร ์

10.15-10.30 พักรับประทานอาหารว่าง  
10.30-11.15 การดูแลแผลและสายระบายในผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและทรวงอก พว.วนิดา พิมทา 

หัวหน้าหอผู้ป่วย 3ข 
11.15-12.00 การดูแลแผลและสายระบายในผู้ป่วยโรคระบบประสาทและสมอง พว.ศศิธร ดวงมั่น 

หัวหน้าหอผู้ป่วย IMC3ข 
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-14.00 Osteosarcoma รศ.นพ.ทวีโชค วิษณุโยธิน 
14.00-14.15 พักรับประทานอาหารว่าง  
14.15-15.15 การพยาบาลผู้ป่วยแผลมะเร็ง (cancer wound) พว.ศจีมาศ แก้วโคตร 

พว.จงกล นามคุณ  
15.15-16.30 การพยาบาลผู้ป่วยแผลจากรังสรีักษา พว.มนทกานติ์ บุตรค า 

หัวหน้าหอผู้ป่วย 5ก 

14 มิ.ย.65 

8.00-8.30 ลงทะเบียน พว.พิมพ์ชนก ทองค าจันทร์ 
8.30-9.30 การผ่าตัด disarticulation  รศ.นพ.วินัย ศิริชาติวาป ี
9.30-10.15 การพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัด disarticulation พว.สุนันทา แผ่นจินดา 

รษก.หัวหน้าหอผู้ป่วย 5ค 
10.15-10.30 พักรับประทานอาหารว่าง  
10.30-12.00 Venous leg ulcer, ischemic ulcer  ผศ.พญ.สุภัชชา ประเสริฐเจรญิสุข 
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-14.30  การตรวจ ABI 

Work shop: การตรวจ ABI 
พว.สุมาลี พงศ์ผกาทิพย์                           
OPD ศัลยกรรม 

14.30-14.45 พักรับประทานอาหารว่าง  
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วัน เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 
14.45-16.30 Venous leg ulcer, ischemic ulcer and nursing care พว.วนิดา พิมทา 

หัวหน้าหอผู้ป่วย 3ข 

15 มิ.ย.65 

8.00-8.30 ลงทะเบียน ทีมกรรมการ 
8.30-9.30 Burn wound ผศ.นพ.พลากร สุรกลุประภา 
9.30-10.30 การพยาบาลผู้ป่วยแผลไฟไหม้น้ ารอ้นลวก พว.จันทร์เพ็ญ ปรติวา 

รษก.หัวหน้าหอผู้ป่วย Burn unit 
10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45-12.00 การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและล าคอ พว.มณีวรรณ ศรีจันทร ์
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-14.00 Hyperbaric oxygen therapy รศ.พญ.อรรจน ี

มหรรฆานุเคราะห ์
14.00-14.15 พักรับประทานอาหารว่าง  
14.15-15.00 การพยาบาลผู้ป่วยท่ีได้รับการท า hyperbaric oxygen therapy พว.ผาสุข ลิม้รัตนพมิพา 
15.00-16.00 การเตรียมจ าหน่ายและการดูแลตอ่เนื่อง พว.พิสมัย หน่อสดีา 
16.00-16.30 Post - test พว.มณีวรรณ ศรีจันทร ์

 
ภำคทฤษฎี  (วันที่ 16 – 29 มิ.ย.2565  

วัน เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 

วันท่ี 16-17 
มิ.ย.65  
และ                   

วันท่ี 20-22 
มิ.ย.65  

 
 
 

8.00-16.00 ฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วยในหัวข้อดังต่อไปนี ้
1. การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปิดล าไส้ทางหน้า

ท้อง (ileostomy, colostomy, ileal conduit) และ
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ 

2. การพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผลซับซ้อนและการ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ 

3. การประเมินและป้องกันการเกิดแผลกดทับ 
4. การประเมินและป้องกัน IAD 
5. การใช้เครื่องมือและแบบประเมินต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

พยาบาลพี่เลี้ยง 
1. พว.พิมพ์ชนก ทองค าจันทร์ 
2. พว.วนิดา พิมทา 
3. พว.มณีวรรณ ศรีจันทร ์
4. พว.จันทร์เพ็ญ ปรติวา 
5. พว.นงเยาว์ เร็วสา 
6. พว.สุนันทา แผ่นจินดา 
7. พว.จงกล นามคุณ 

 

วัน เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 
วันท่ี 23-24 

มิ.ย.65 
 
 
 
 
 

 

8.00-16.00 ศึกษาด้วยตนเองในผู้ป่วยกรณ๊ศึกษาที่สนใจบนหอผู้ป่วยใน
หัวข้อดังต่อไปนี ้

1. การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปิดล าไส้ทางหน้า
ท้อง (ileostomy, colostomy, ileal conduit)  

2. การพยาบาลผู้ป่วยท่ีมีบาดแผลซับซ้อน 
3. การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วย

ที่มีล าไส้เปิดทางหน้าท้อง 
4. การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วย

ที่มีบาดแผลซับซ้อน 

พยาบาลพี่เลี้ยง 
1. พว.พิมพ์ชนก ทองค าจันทร์ 
2. พว.วนิดา พิมทา 
3. พว.มณีวรรณ ศรีจันทร ์
4. พว.จันทร์เพ็ญ ปรติวา 
5. พว.นงเยาว์ เร็วสา 
6. พว.สุนันทา แผ่นจินดา 
7. พว.จงกล นามคุณ 

8.00-8.30 ลงทะเบียน พว.มณีวรรณ ศรีจันทร ์
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วัน เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 

วันท่ี 27-29
มิ.ย.65  

 
 
 

8.30-12.00 น าเสนอกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ป่วยท่ีมีบาดแผล
ซับซ้อน ออสโตมี หรือควบคุมการขับถ่ายไม่ได้อย่างน้อยหอ
ผู้ป่วยละ 1 เรื่องในประเด็นดังต่อไปนี้  

1. ข้อมูลผู้ป่วยกรณศีึกษา 
2. การประเมินภาวะสุขภาพ 
3. ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลและขอ้มูลสนับสนุน 
4. กางวางแผนกิจกรรมการพยาบาลที่ประยุกต์ใช้

หลักฐานเชิงประจักษ์ในกลุ่มผู้ป่วยท่ีสนใจ 
5. การประเมินผล 

*อาหารว่างรับประทานในห้องประชุม 

พยาบาลพี่เลี้ยง 
1. พว.พิมพ์ชนก ทองค าจันทร์ 
2. พว.วนิดา พิมทา 
3. พว.มณีวรรณ ศรีจันทร ์
4. พว.จันทร์เพ็ญ ปรติวา 
5. พว.นงเยาว์ เร็วสา 
6. พว.สุนันทา แผ่นจินดา 
7. พว.จงกล นามคุณ 

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน ทีมกรรมการ 

13.00-16.00 น าเสนอกรณีศึกษา (ต่อ) 
 
สรุปกิจกรรมและการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
*อาหารว่างรับประทานในห้องประชุม 

พยาบาลพี่เลี้ยง 
1. พว.พิมพ์ชนก ทองค าจันทร์ 
2. พว.วนิดา พิมทา 
3. พว.มณีวรรณ ศรีจันทร ์
4. พว.จันทร์เพ็ญ ปรติวา 
5. พว.นงเยาว์ เร็วสา 
6. พว.สุนันทา แผ่นจินดา 
7. พว.จงกล นามคุณ 

15.30-16.00   

 วันที่ 30 มิถุนายน 2565  
09.00-12.00  Post-test และประเมินผลการฝึกอบรม 
12.00-13.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-15.00  พิธีปิดการอบรมและมอบใบประกาศนียบัตร 

 


