
ตารางโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดทวารเทียม 

วันที่ 15 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.00 - 16.00น. ห้องประชุม ช้ัน 11 อาคารเฉลมิพระเกียรติฯ 
วัน/ เวลา 8.00-8.30น. 8.30-9.00น. 9.00 - 10.00 น. 10.00 -11.00 น. 11.00 – 12.00 น. 12.00 - 13.00 น. 13.00 - 14.00 น. 14.00 – 15.00 น. 15.00 – 16.00 น. 

 
 

15พ.ค.2560 
ห้องราชพฤษกษ์ 
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พิธีเปิดโดย

ผู้อ านวยการ 
รพ.ราชวิถ ี
Pre-test 

Genitourinary 
disease, 
GU tract 
diagnosis 
procedure 

นพ.ธเนศ ไทยด ารงค์ 

GU tract and 
Management 

indications for GU 
Stoma Condition 
& complications 
นพ.ธเนศ ไทยด ารงค์ 

Nursing care for 
urinary tract 
diversions 

พว.จันทร์เพ็ญ 
แผ่นทรัพย ์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
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Introduction to 
ostomy care 

พว. บุญชื่น  อิ่มมาก 

Oncologic principle 
in  Colorectal 

surgery  
นพ.บัลลังก์ มุ้ยเผือก 

 

Neoadjuvant& 
Adjuvant 

Chemotherapy in 
colorectal care 

พญ.สุดสวาท เลาหวินิจ  

16พ.ค.2560 
ห้องราชพฤษกษ์ 

 

สรุป
บทเรียน 

 

Ostomy creation  
นพ.สิริพงษ์ 
สิริกุลพิบูลย์ 

Counseling 
Concept  

คุณ ปรียาพร จันทร์โอ
ทาน 

work shop 1 :
แลกเปลีย่นเรียนรู้
ประสบการณ์ดูแล

ทวารเทียม  
พว.สุดารัตน์ สว่างวงษ์

และคณะ 

Pre – operative 
ostomy care 

พว.ระพีพร  มาศธนพันธ์ 

Post – operative 
ostomy care 

พว.ระพีพร มาศธนพันธ์ 

work shop 2 :Stoma 
site marking 

พว. ระพีพร  มาศธนพันธ์ 
และคณะ 

17พ.ค.2560 
ห้องปาริชาต 

สรุป
บทเรียน 

Ostomy skin tool 
 

พว.สุภาภรณ์ สุวรรณพืชน์ 

Principle  of  
pouching 

พว.สุดารัตน์ สว่างวงษ์ 

Discharge Plan in 
Ostomy care  

พว. อัจฉรา  นวลวันดี 

Appliance for Ostomy , 
พว.สุธิมา เช้ากงจักร   

พว.สุภาวดี จิตจันทึก 

work shop 3 :Appliance for 
Ostomy& pouching  

พว. สุพรรณี  จ าปีพันธ์ และคณะ 

18พ.ค.2560 
ห้องสพุรรณิการ ์

สรุป
บทเรียน 

 

สัมผัสชีวิตออสโตเมต 
พว.วิยะดา วัฒนกุล 

Dietary for 
Ostomate 

รศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ    

Continuum Care 
and Referral in 

Ostomate Patients 
พว.ดาวรุ่ง คุณวุฒิคุณากร  

แนวคิดกลุ่มช่วยเหลือ
ตนเอง 

พว.บุญชื่น อิ่มมาก 

จิตอาสา ทวารเทียม และกลุ่มช่วยเหลือตนเอง
ของออสโตเมท 

พว.สุภาวดี จิตจันทึก 

19พ.ค.2560 
ห้องสพุรรณิการ ์

สรุป
บทเรียน 

 

Stomal complication 
management Stomal care 

นพ.สิริพงษ์สริิกุลพิบูลย์ 

Peristomal complication  
พว. บุญชื่น  อิ่มมาก 

นวตกรรมในการดูแลทวารเทยีม 
คุณสมบัติ หทัยเป่ียม 

Work shop 4 : Stomal&Peristomal 
Complication management 
พว. อัจฉรา นวลวันดี และคณะ 

22 พ.ค.2560 
ห้องราชพฤษกษ์ 

สรุป
บทเรยีน 

 

Sexual dysfunction 
In urology perspective & Nursing 

approach 
นพ.กวิรัช ตันติวงษ ์(รพ.จุฬาลงกรณ์) 

พว.ระพีพร มาศธนพันธ์ 

Fecal 
Incontinence 

 
นพ.สิริพงษ์ สิริกลุพิบูลย ์

Urinary 
Incontinence 

พญ.มัชฌิมา ฮวบกอง 

Nursing approach in 
Incontinence 

Associated Dermatitis 
พว. สุภาวดี   จิตจันทึก 

Work shop 5: IAD 
management 

พว.สุธิมา  เช้ากงจักรและ
คณะ 



ตารางโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดทวารเทียม 

วันที่ 15 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.00 - 16.00น. ห้องประชุม ช้ัน 11 อาคารเฉลมิพระเกียรติฯ 
วัน/ เวลา 8.00-8.30น. 8.30-9.00น. 9.00 - 10.00 น. 10.00 -11.00 น. 11.00 – 12.00 น. 12.00 - 13.00 น. 13.00 - 14.00 น. 14.00 – 15.00 น. 15.00 – 16.00 น. 

23 พ.ค.2560 
ห้องราชพฤษกษ์ 

 Enterocutaneous 
fistula   

นพ.กษิดิน  วิฑูภิญโญ
ภาพ 

PEG, Jejunostomy 
พญ.กรรณกิาร์  

เลาหวิจิตร 

Nursing care for 
Enterocutaneous 

fistula , PEG 
พว.สุธิมา เช้ากงจักร 

การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการ
ดูแลผู้ป่วย 

พว.ดร.นุชระพี  สุทธิกุล 
 

การเตรียมความพร้อมของพยาบาล
ไทยในยุคThailand 4.0 
พว.ดร.นุชระพี  สุทธิกุล 

พว.เสาวณีย์ ฤดี 
พว.วรรณา ปดิษฐพร 

24 พ.ค.2560 ฝึกปฏิบัติการพยาบาล Ostomy care ฝึกปฏิบัติการพยาบาล Ostomy care ( ต่อ) 

25 พ.ค.2560 ฝึกปฏิบัติการพยาบาล Ostomy care ฝึกปฏิบัติการพยาบาล Ostomy care ( ต่อ) 
26 พ.ค.2560 
ห้องราชพฤษกษ์ 

Po
st-
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st 

ผู้เข้าอบรมแต่ละกลุม่น าเสนอ case กรณีศึกษา (5 ราย) 
อาจารย์ผู้วิพากย์ : อ.อุไร นิโรธนันท์ 

พว.บุญชื่น อิ่มมาก, พว.ระพีพร มาศธนพันธ์, พว.สุธิมา เช้ากงจักร 
 

ผู้เข้าอบรมแต่ละกลุม่
น าเสนอ case 

กรณีศึกษา (ต่อ) 

ประเมินผลการอบรม 
คิดเห็น 

พว. สุภาภรณ์   
สุวรรณพืชน์ 

 

พิธีมอบ
ประกาศนียบัตร 

 
หมายเหต ุ
วิทยากรกลุ่ม work shop 1: พว. สุดารัตน์   สว่างวงษ,์ พว.ระพีพร มาศธนพันธ์, พว.สุธิมา เช้ากงจักร, พว. สุพรรณี  จ าปีพันธ์, พว. อัจฉรา  นวลวันด,ี พว. สุภาวดี   จิตจันทึก, พว. สุภาภรณ์   สุวรรณพืชน์ 
วิทยากรกลุ่ม work shop 2:พว.ระพีพร มาศธนพันธ์, พว.สุธิมา เช้ากงจักร, พว. สุพรรณ ี จ าปีพันธ์, พว. อัจฉรา  นวลวันดี, พว. สุภาวดี   จิตจันทึก, พว. สุดารัตน์   สว่างวงษ,์ พว. สุภาภรณ์   สุวรรณพืชน์ 
วิทยากรกลุ่ม work shop 3:พว. สุพรรณี  จ าปีพันธ์, พว.สุธิมา เช้ากงจักร, พว.ระพีพร มาศธนพันธ์, พว. อัจฉรา  นวลวันดี, พว. สุภาวดี   จิตจันทึก, พว.ณิชาปวีณ์  มาลัย, พว. สุภาภรณ์   สุวรรณพชืน์ 
วิทยากรกลุ่ม work shop 4:พว. อัจฉรา  นวลวันดี, พว.ระพีพร มาศธนพันธ์, พว.สุธิมา เช้ากงจักร , พว. สุพรรณี  จ าปีพันธ์, พว. สุภาวดี   จิตจันทึก, พว.ณิชาปวีณ์  มาลัย, พว. สุภาภรณ์   สุวรรณพืชน์ 
วิทยากรกลุ่ม work shop 5:พว.สุธิมา เช้ากงจักร , พว. อัจฉรา  นวลวันดี, พว.ระพีพร มาศธนพันธ์, พว. สุพรรณี  จ าปีพันธ์, พว. สุภาวดี   จิตจันทึก, พว. สุดารัตน์   สว่างวงษ,์ พว. สุภาภรณ์   สุวรรณพืชน์ 
สถานที่ฝึกปฏิบัติการพยาบาล:หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย, ศัลยกรรมหญิง,พิเศษรวม 8 ข, ไอ.ซี.ยู.ศัลยกรรม,ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ 
พยาบาลพ่ีเล้ียงฝึกปฏิบัติการพยาบาล:พว.ระพีพร มาศธนพันธ์, พว.สุธิมา เช้ากงจักร, พว. สุพรรณี  จ าปีพันธ์, พว. อัจฉรา  นวลวันด,ี พว. สุภาภรณ์   สุวรรณพืชน์, พว. สุดารัตน์   สว่างวงษ,์ พว. สุภาวดี   จิตจันทึก 


