
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. พยาบาลที่ผ่านการอบรมสามารถร่วมมือช่วยเหลือแพทย์ ใน
การทําหัตถการส่องตรวจทางเดินอาหารด้วยกล้องได้ อย่างถูกต้อง 

2. พยาบาลที่ผ่านการอบรมมีความรู้ความสามารถในการ ให้การ
พยาบาลผู้ป่วยที่มารับบริการส่องกล้องทางเดินอาหาร ได้อย่างถูกต้อง 

3. พยาบาลส่องกล้องทางเดินอาหารทั่วประเทศมีมาตรฐาน 
และแนวทางปฏิบัติไปในทางเดียวกัน 

4. ประชาชนผู้รับบริการได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย
และมีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการในสถานบริการ สาธารณสุขภาครัฐ 

การประเมินผลโครงการ 
พยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลส่องกล้อง

ระบบทางเดินอาหาร  จะต้องมีความรู้ความเข้าใจสอบ ผ่านทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยผ่านเกณฑ์ 85% ขึ้นไป และได้รับ
ประกาศนียบัตรจากโรงพยาบาลราชวิถีกรมการ แพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข 

การรับสมัคร 
1. ยื่นใบสมัคร 

- สมัครด้วยตัวเองที่หน่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร ชั้น 10 

    อาคารสิรินธร โรงพยาบาลราชว ิถี 

- ทางไปรษณีย์โดยส่งลงทะเบียนถึง  

  หน่วยส่องกล้องทางเดินอาหารชั้น 10 อาคารสิรินธร เลขที่ 2  
โรงพยาบาลราชว ิถี ถนนพญาไท  

  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
-  ทางโทรสาร 02-644-7000 ต่อ 3119  
2. วันที่รับสมัคร 
    ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  ถึง 16 พฤศจิกายน 2561 
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทางเว็บไซต์ 
   www.rajavithi.go.th วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 

4. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 30  พฤศจิกายน  2561  

5. ประกาศผลสอบ ทางเว็บไซต์ www.rajavithi.go.th 
    วันที่ 7 ธันวาคม 2561 

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
 

หน่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร โรงพยาบาลราชว ิถี โทรศัพท์  
 

02-644-7000 ต่อ 3154 หร ือ 3120 
 

(ในวันและเวลาราชการ) 
 

ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ที่ 

www.rajavithi.go.th                     โครงการหลักสูตร การพยาบาล 
ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร  

(Digestive Endoscopy Nurse Training)  

ประจําปี  2562 
 

สถาบันฝึกอบรมแพทย์และพยาบาล 
ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร 

Digestive Endoscopy Training Center 
 

ระยะเวลาฝึกอบรม 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์- 31 มีนาคม 2562  

โดย 

หน่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร 

โรงพยาบาลราชว ิถี 
 

 

โทร. 02-644-7000 ต่อ 3154 
โทรสาร. 02-644-7000 ต่อ 3119 

(ในวันและเวลาราชการ)  



 

โครงการหลักสูตร การพยาบาลส่องกล้อง 

ระบบทางเดินอาหาร 
 

(Digestive Endoscopy Nurse Training) 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

นางสาวพิมน์อร จีนทรา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ด้าน
การพยาบาล  หน่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร งานการ 
พยาบาลตรวจรักษาพิเศษ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย นอก 
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชว ิถี 

 
หลักการและเหตุผล 

 
หน่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร โรงพยาบาลราชว ิถี เป็น 

สถาบันฝึกอบรมแพทย์และพยาบาลส่องกล้องระบบทาง เดิน
อาหาร  (Digestive Endoscopy Training center) ขอ ง
กรมการแพทย ์ กระทรวงสาธารณสุข โดยทําหน้าที่ เป็นศูนย ์
ถ ่ายทอดองค์ความรู้ เป็นต้นแบบทางด้านการ รักษาการ
พยาบาลโรคระบบทางเดินอาหารด้วยการส่อง ตรวจ การ
อบรมพยาบาลส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร (Digestive 
Endoscopy Nurse Training) เป ็น  โค ร ง ก า ร ห นึ ่ง ที่
ตอบสนองต่อนโยบายและย ุทธศาสตร์ ของโรงพยาบาลราช
วิถี กรมการแพทย์ ในการสร้างและ พัฒนาเครือข่ายบริการ
ตติยภูมิและศูนย์การแพทย ์ระดับ ภูมิภาค 

 
 

นอกจากนี้การส่องกล้องเป็นเทคโนโลยีที่มีความจําเป็นและอยู่ ใน
ขีดความสามารถมาตรฐานของโรงพยาบาลทั่วไป  การให้ บริการ
ดังกล่าวยังไม่ต้องอาศัยเครื ่องมือที่มีความยุ่งยากแต่ อย่างใด 
ปัจจุบันได้มีการพัฒนาการใช้ endoscopy  ทั้งในด้าน การวินิจฉัย   
(Diagnostic Endoscopy)  และการรักษาโรค (Therapeutic 
Endoscopy) ซึ่งการรักษาดังกล่าวเป็นการช่วย ชีวิตผู้ป่วยลดอัตรา
การตาย  การผ่าตัด   ลดความเสี  ย่งและค  า่ใช้  จ ่ายลงได ้มาก   
เหมาะสมที ่จะมีการเผยแพร ่ไม่มีการบร ิการนี้เกิด ขึ้นในสถานบริการ
ของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ   ซึ่งเป ็น ประโยชน์แก่ผู้ป่วย
อย่างมาก   ทําให้ผู้ป่วยเข้าถึงการบริการตติยภูมิและการแพทย์เฉพาะ
ทางได ้

 
วัตถุประสงค์ 

 
เพื่อเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่องกล้อง  ให้แก่ 

พยาบาลที ่ปฏิบ ัต ิ ง านในหน ่ว ยส่องกล้องทางเด ินอาหารทั่ว 
ประเทศ ให้มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือแพทย์ในการ ส่อง
ตรวจและวิน  จิฉัยโรคระบบทางเด ินอาหาร  อีกทั้งฝึกอบรมให้ 
endoscopic nurse  มีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเหมือนกัน ทั่ว
ประเทศ 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 
    ภาคทฤษฎี  80 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 180 ชั่วโมง 

ฝึกอบรมวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562 

 
สถานที่ฝึกอบรม 

 สถาบันฝึกอบรมแพทย์และพยาบาลส่องกล้องโรคระบบทาง 
เดินอาหาร      (Digestive  Endoscope  Training  Center) 
โรงพยาบาลราชว ิถี อาคารสิรินธร ชั้น 10 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 20  คนที่ทํางานในหน่วยส่องกล้อง 
ทางเดินอาหารทั่วประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม 
ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเสียค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม 

- ราชการ  25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

เบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบราชการ 

- เอกชน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

 
โดยสามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชี 

ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี 
ชื่อบัญช ี   “เงินบํารุง โรงพยาบาลราชว ิถี” เลขที่
บัญช ี   051-217580-4 


