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ตารางโครงการ Best practice in ostomy and wound care  
วันที่ 22 เมษายน  – 3 พฤษภาคม พ.ศ.2562   เวลา 08.00 – 16.00 น. 

วัน/ เวลา 8.00 -
8.30 น.

8.30 - 9.00 น. 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. 

22 เม.ย.2562 
(ห้องประชุม EMS ชั้น 4) 

ลง
ทะ

เบ
ียน

 พิธีเปิดโดย
ผู้อ านวยการ 
รพ.ราชวิถี 
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 

Introduction to 
ostomy care 

พว.บุญชื่น  อิ่มมาก 

พักรับประทานอาหาร 

Counseling 
Concept 
คุณ ปรียาพร 
จันทร์โอทาน 

Oncologic principle 
in  Colorectal 

surgery & Ostomy 
creation 

นพ.บัลลังก์ มุ้ยเผือก 

Pre – operative 
ostomy care 

พว.ระพีพร มาศธนพันธ์ 

23 เม.ย.2562 
(ห้องประชุม EMS ชั้น 4) 

ลง
ทะ

เบ
ียน

 สรุปบทเรียน Post – operative 
ostomy care 

พว.ลักษณี  ศรีม่วง 

Psycho – preparation 
before ostomy 

นพ.ปราการ ถมยางกูร

Stomal complication 
management  

นพ.สิริพงษ์  สิริกุลพิบูลย ์

Ostomy skin tool 
พว.สุภาภรณ ์สุวรรณพืชน ์

Principle  of  
pouching- 

พว.หทัยรัตน์ ไทยภักด ี

Appliance for 
Ostomy  

พว.สุพรรณี จ าปีพันธ์ 

24 เม.ย.2562 
(ห้องประชุม EMS ชั้น 4) 

ลง
ทะ

เบ
ียน

 สรุปบทเรียน  Discharge Plan in 
Ostomy care  

พว.อัจฉรา  นวลวันด ี

Peristomal 
complication  
พว.บุญชื่น  อิ่มมาก 

work shop 1 : Stoma 
site marking 

พว.สุพรรณี  จ าปีพันธ ์
และคณะ 

work shop 2 
:Appliance for 

Ostomy & pouching  
พว.ระพีพร มาศธนพันธ์

และคณะ 

Work shop 3 : Stomal&Peristomal 
Complication management 

พว.สุภาวดี จติจันทึก และคณะ 

25 เม.ย.2562 
(ห้องประชุม EMS ชั้น 4) 

ลง
ทะ

เบ
ียน

 

สรุปบทเรียน สัมผสัชีวิตออสโตเมต 
พว.ชรินรัตน์ โคตรแสง 

แนวคิดกลุ่มช่วยเหลือ
ตนเอง 

พว.บุญชื่น อิ่มมาก 

อภิปราย จิตอาสา ทวาร
เทียม/กลุ่มช่วยเหลอืตนเอง

ของออสโตเมท  
คุณสมบัติ หทัยเป่ียมสุข  
คุณไพโรจน ์ ใจจริงจิตร 
คุณศิริรัตน์ วฒันะพงศกร 
คุณพจนีย์  พึ่งชัยชาญ 

พว.สุภาภรณ์  สุวรรณพืชน์ 

นวัตกรรมในการดูแล 
ทวารเทียม 
คุณสมบัติ  

หทัยเปี่ยมสุข 

Dietary for 
Ostomate 

รศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ  

Continuum Care and 
Referral in Ostomate 

Patients 
พว.ดาวรุ่ง  

คุณวุฒิคุณากร 

26 เม.ย.2562 
(ห้องประชุม ราชพฤกษ์) 

ลง
ทะ

เบ
ียน

 

สรุปบทเรียน Neo-adjuvant& Adjuvant Chemotherapy in 
colorectal cancer 

นพ.เจษฎา มณีชวขจร 

Nursing care for 
Chemotherapy in 
colorectal cancer 
พว.กชชุกร หวา่งนุ่ม 

Ostomy care in 
pediatric 

พว.อิศรา ค านึงสิทธิ 

High values nursing in Ostomy & wound 
care 

ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์ 



ตารางโครงการ Best practice in ostomy and wound care  
วันที่ 22 เมษายน  – 3 พฤษภาคม พ.ศ.2562   เวลา 08.00 – 16.00 น.  

วัน/ เวลา 8.00 -
8.30 น. 

8.30 - 9.00 น. 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. 

29 เม.ย.2562 
(ห้องประชุม สุพรรณิการ์) 

ลง
ทะ

เบ
ียน

 สรุปบทเรียน 
 

Sexual dysfunction 
In Ostomate : urology 

perspective  
นพ.กวิรัช ตันติวงษ ์

Sexual dysfunction 
In Ostomate : Nursing 

approach 
พว.ระพีพร มาศธนพันธ ์

การใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ในการดูแลผู้ป่วย 
พว.ดร.นุชระพี สุทธิกุล 

พักรับประทานอาหาร 

Fecal 
Incontinence 

นพ.กษิดนิ วิฑูภิญโญภาพ 

Enterocutaneous 
fistula   

นพ.กษิดนิ วิฑูภิญโญภาพ 

Urinary 
Incontinence 

พญ.มัชฌิมา ฮวบกอง 

30 เม.ย.2562 
(ห้องประชุม สุพรรณิการ์) 

ลง
ทะ

เบ
ียน

 สรุปบทเรียน 
 

Nursing approach in 
Incontinence Associated 

Dermatitis 
พว. สุภาวด ี  จิตจันทึก 

Nursing care for 
Enterocutaneous fistula , 

PEG 

พว.สุธิมา เช้ากงจกัร 

Work shop 4: IAD 
management 

พว.สุธิมา  เช้ากงจักร 
และคณะ 

Update in PEG & 
Jejunostomy care 
พญ.กรรณกิาร์ เลาหวจิิตร 

Nursing care for 
urinary tract 
diversions 

พว.จันทร์เพ็ญ แผ่นทรัพย ์

work shop 5 :แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ ์

ดูแลทวารเทียม 

พว.ลักษณี ศรีม่วง และคณะ 

1 พ.ค.2562 
(ห้องประชุม EMS ชั้น 4) ฝึกปฏิบัติการพยาบาล Ostomy care 

หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย, ศัลยกรรมหญิง,พิเศษรวม 8 ข, ไอ.ซี.ยู.ศลัยกรรม,ศัลยกรรมทางเดินปสัสาวะ 

ฝึกปฏิบัติการพยาบาล Ostomy care ( ต่อ) 
หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย, ศัลยกรรมหญิง,พิเศษรวม 8 ข, ไอ.ซี.ยู.

ศัลยกรรม,ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ 
2 พ.ค.2562 

(ห้องประชุม EMS ชั้น 4) ฝึกปฏิบัติการพยาบาล Ostomy care 
หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย, ศัลยกรรมหญิง,พิเศษรวม 8 ข, ไอ.ซี.ยู.ศลัยกรรม,ศัลยกรรมทางเดินปสัสาวะ 

ฝึกปฏิบัติการพยาบาล Ostomy care ( ต่อ) 
หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย, ศัลยกรรมหญิง,พิเศษรวม 8 ข, ไอ.ซี.ยู.

ศัลยกรรม,ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ 
3 พ.ค.2562 

(ห้องประชุม EMS ชั้น 4) 

Po
st-

 te
st ผู้เข้าอบรมแตล่ะกลุม่น าเสนอ case กรณีศึกษา (5 ราย) 

อาจารยผ์ู้วิพากย์ : อ.อุไร นิโรธนนัท์  
พว.บุญชื่น อ่ิมมาก, พว.ระพีพร มาศธนพันธ,์ พว.สุธิมา เช้ากงจักร 

ผู้เข้าอบรมแตล่ะ
กลุ่มน าเสนอ case 
กรณีศึกษา (ต่อ) 

ประเมนิผลการอบรม 
คิดเห็น 

พว. สุภาภรณ์   
 สุวรรณพืชน ์

พิธีมอบ
ประกาศนียบตัร 

 

หมายเหตุ 
วิทยากรกลุ่ม work shop 1: พว.สุพรรณี  จ าปีพันธ,์ พว.สธุิมา เช้ากงจักร, พว. อจัฉรา  นวลวันด,ี พว.ระพีพร มาศธนพันธ,์ พว. สุภาวดี   จิตจันทึก, พว. สุภาภรณ ์  สวุรรณพชืน,์ พว.ลักษณี  ศรีม่วง, พว. บุญชืน่  อิม่มาก , พว. หทัยรตัน์ ไทยภักด,ี พว. ชรินรัตน์ โคตรแสง 
วิทยากรกลุ่ม work shop 2: พว.ระพพีร มาศธนพันธ,์ พว.สุธิมา เช้ากงจกัร, พว. สุพรรณ ี จ าปีพนัธ,์ พว. อจัฉรา  นวลวนัด,ี พว. สุภาวด ี  จติจันทกึ, พว.ลักษณี  ศรีมว่ง, พว. สุภาภรณ์   สุวรรณพชืน,์ พว. บุญชื่น  อิ่มมาก ,พว. หทัยรตัน์ ไทยภักด,ี พว. ชรินรัตน์ โคตรแสง 

วิทยากรกลุ่ม work shop 3: พว.สุภาวดี   จิตจันทึก,พว.ระพีพร มาศธนพันธ,์ พว.สุธิมา เชา้กงจักร, พว.ระพีพร มาศธนพนัธ,์ พว. อจัฉรา  นวลวนัด,ี พว.ลักษณ ี ศรมี่วง, พว. สุภาภรณ์   สุวรรณพืชน,์ พว. บุญชืน่  อิ่มมาก,พว. หทัยรัตน์ ไทยภักด,ี พว. ชรนิรัตน์ โคตรแสง 

วิทยากรกลุ่ม work shop 4: พว.สุธิมา เช้ากงจักร, พว. สุภาวดี   จติจันทกึ, พว.อจัฉรา  นวลวันด,ี พว.ระพีพร มาศธนพันธ,์ พว. สุพรรณี  จ าปีพันธ,์ พว.ลักษณี  ศรีม่วง, พว. สุภาภรณ์   สุวรรณพืชน,์ พว. บุญชืน่  อิม่มาก,พว. หทัยรตัน์ ไทยภกัด,ี พว. ชรนิรัตน์ โคตรแสง 

วิทยากรกลุ่ม work shop 5: พว.ลักษณี  ศรีมว่ง, พว.สุธิมา เช้ากงจกัร, พว. อัจฉรา  นวลวนัด,ี พว.ระพีพร มาศธนพนัธ,์ พว. สุพรรณี  จ าปีพันธ,์ พว. สุภาวดี   จิตจนัทกึ, พว. สุภาภรณ์   สุวรรณพืชน,์ พว. บุญชืน่  อิม่มาก,พว. หทัยรัตน์ ไทยภักด,ี พว. ชรนิรัตน์ โคตรแสง 

สถานที่ฝึกปฏิบตัิการพยาบาล : หอผู้ปว่ยศัลยกรรมชาย, ศัลยกรรมหญิง,พิเศษรวม 8 ข, ไอ.ซี.ยู.ศัลยกรรม,ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ 
พยาบาลพี่เลี้ยงฝึกปฏิบตัิการพยาบาล : พว.ระพีพร มาศธนพันธ,์ พว.สุธิมา เช้ากงจักร, พว. สุพรรณี  จ าปีพันธ,์ พว. อัจฉรา  นวลวันด,ี พว. สุภาภรณ์   สุวรรณพืชน,์ พว.ลักษณี  ศรีมว่ง, พว. สุภาวด ี  จิตจันทกึ, พว.บุญชื่น  อิม่มาก,พว. หทัยรัตน์ ไทยภกัด,ี พว. ชรนิรตัน์ โคตรแสง 




