
ผลทีค่าดวาจะไดรับ 
1. พยาบาลที่ผานการอบรมมีความรู  ความสามารถ ในการ

พยาบาลผูปวยที่มารับบริการสองกลองทางเดินอาหาร ไดอยาง
ถูกตอง 

2. พยาบาลที่ผานการอบรมสามารถรวมมือชวยเหลือแพทย ใน
การทําหัตถการสองตรวจทางเดินอาหารดวยกลองไดอยางถูกตอง 

3. พยาบาลสองกลองทางเดินอาหารทั่วประเทศมีมาตรฐาน  
และแนวทางปฏิบัติเดียวกัน 

4. ประชาชนผูรับบริการไดรับบริการที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย
และมีทัศนคติที่ดีตอการใหบริการในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ 
การประเมินผลโครงการ 

พยาบาลที่ผานการอบรมหลักสูตรการพยาบาลสองกลองระบบ
ทางเดินอาหาร มีความรู ความเขาใจ สอบผานภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ  โดยผานเกณฑ มากกวารอยละ 80   และไดรับ
ประกาศนียบัตรจาก โรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย  
กระทรวงสาธารณสุข 
การรับสมัคร 

  1. วันที่รับสมัคร ตั้งแตวันที ่10 -30 พฤศจิกายน 2654 
  2. ยื่นใบสมัคร 

- สมัครดวยตัวเอง ทีศู่นยสองกลองทางเดินอาหาร                      
ชั้น 16 อาคารทศมินทราธิราช โรงพยาบาลราชว ิถี 
- ทางไปรษณีย โดยสงลงทะเบยีน ถึง  
  ศูนยสองกลองทางเดินอาหาร ชั้น16  อาคารทศมินทราธิราช 
เลขที ่2  โรงพยาบาลราชว ิถี ถนนพญาไท  

  แขวงทุงพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 
-  โทร. 02-206-2900 ตอ 11629  
 
 
 
 
 
 

 
3. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบทางเว็บไซต 
   www.rajavithi.go.th วันที่ 8 ธันวาคม  2564 
4. สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ วันที ่13 ธันวาคม 2564  
5. ประกาศผลสอบ ทางเว็บไซต www.rajavithi.go.th 
    วันที่ 20 ธันวาคม 2564 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 

ศูนยสองกลองทางเดินอาหาร  โรงพยาบาลราชวิถ ี
โทร.  02-206-2900  ตอ 11629 
โทร.  062-6649535 , 081-774-6564 
E-mail : RJ.endoscopy@gmail.com 
        (ในวันและเวลาราชการ) 
 

        

 
 
 
 

    

                 ศูนยสองกลองทางเดินอาหาร ราชวิถี 

             กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
      Rajavithi Digestive Endoscopy Center 

โครงการอบรมหลักสูตร 
การพยาบาลสองกลองระบบทางเดินอาหาร 
(Digestive Endoscopy Nurse Training) 

ประจําป 2565 
ระยะเวลาฝกอบรม 

ภาคทฤษฎี  
(การเรียนการสอน ดวยโปรแกรม ZOOM) 

1 กุมภาพันธ – 8 กุมภาพันธ 2565 
ภาคปฏิบัติ  

(ฝกปฏิบัติงาน ณ ศูนยสองกลองทางเดินอาหารราชวิถี) 

(กลุม 1) 9 กุมภาพันธ – 31 มีนาคม  2565 
(กลุม 2) 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม  2565 

 

โดย 

ภารกิจดานการพยาบาล  

กลุมงานการพยาบาลผูปวยนอก 

งานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ 

ดวยการสองกลองและรังสีรวมรักษา 

โรงพยาบาลราชวิถี 
 
 

ใบสมัครสามารถดาวนโหลดไดที ่
www.rajavithi.go.th  

http://www.rajavithi.go.th/
http://www.rajavithi.go.th/
http://www.rajavithi.go.th/


 
 

โครงการอบรมหลักสูตร 

การพยาบาลสองกลองระบบทางเดินอาหาร 
(Digestive Endoscopy Nurse Training) 

 
ผูรับผิดชอบโครงการ 
 

   นางสาวพิมนอร จีนทรา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ พิเศษ 
ดานการพยาบาล  ศูนย สองกลองทางเดินอาหาร  งานการ 
พยาบาลตรว จรักษาพิเศษดวยการสองกลองและรังสีรวมรักษา 
กลุม งานการพ ยาบาลผูปวย นอก ภารกิจดานการพยาบาล  
โรงพยาบาลราชว ิถ ี

 
หลักการและเหตุผล 

 
     ศูนย สองกลองทางเดินอาหาร  โรงพยาบาล ราชว ิถี           
เปนสถาบันฝกอบรมแพทยและพยาบาลสอง กลอง ระบบทาง  
เดินอาหาร (Digestive Endoscopy Training center) 
ของกรมการแพทย  กระทรวงสาธารณสุ ข โดยทําหนาที่ เปน
ศูนย ถ ายทอดองคความ รู เปนตนแบบ ทางดานกา รรักษา การ
พยาบาล โรคระบบทา งเดินอาหารดวยการสอง ตรวจ การ
อบรมพยาบาลส องกลองระบบท างเดินอาหาร  (Digestive 
Endoscopy Nurse Training) เปนโครงการที่ตอบสนองตอ
นโยบายและยุทธศาสตร ของโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย 
ในการสราง บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการพยาบาลสองกลอง 
และพัฒนาเค รือขายบริการ ระดับตติยภูมิและศูนย การแพท ย 
ทั่วประเทศ  

 
 

 
กา รสองกล องเปนเทคโนโลยีที่มีความจํา เปนแ ละอยู ในขีด

ความสามารถม าตรฐ านของโรงพ ยาบาล ทั่วไ ป  ปจจุบันไดมีการ
พัฒนาการใชกลองสองตรวจ  (Endoscope)  ทั้งในดานการวินิ จฉัย   
(Diagnostic Endoscopy) และการรักษาโรค (Therapeutic 
Endoscopy) ซึง่การรกัษาดงักลาวเปนการชวยชีวิตผูปวย ลดอัตรา      
การตาย ลดการผาตัด ลดความเสี่ยง และค าใชจายในการรักษา   ซึ่ง
เป ็น ประโยชนแกผูปวยอยางมาก   ทําใหผูปวยเขาถึงการบริการตติย
ภูมิ  และการแพทยเฉพาะทางได 

 
 

วัตถุประสงค 
 

เพื่อเผยแพรความรูและเทคโนโลยีดานการสองกลอง  ใหแก 
พย าบาลที่ปฏิ บ ัต ิง านใ นห น วยสอง กลองทาง เด ินอาห าร ทั่ว 
ประเทศ ใหมีความรู ความสามารถในการชวยเหลือแพทยในการสอง
ตรวจและวิน  จิฉัยโรคระบบทา งเด ินอาหาร  อีกทั้ง ฝกอบรมให 
Endoscopic Nurse  มีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ เหมือนกันทั่ว
ประเทศ 

 

คุณสมบัติผูสมัคร 
 

-  มีประสบการณในการปฎิบัติงานในหนวยสองกลองทางเดินอาหาร   
   ไมนอยกวา 1 ป 
-  อายุไมเกิน 48 ป 

 

 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
    ภาคทฤษฎ ี 80 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 180 ชั่วโมง 
ภาคทฤษฎี 1 กุมภาพันธ – 8 กุมภาพันธ 2565 
ภาคปฏิบัติ  
(กลุม 1) 9 กุมภาพันธ – 31 มีนาคม  2565 
(กลุม 2) 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม  2565 
สถานที่ฝกอบรม 

 สถาบันฝกอบรมแพทยและพยาบาลสองกลองโรคระบบ  
ทางเดนิอาหาร  (Digestive  Endoscope  Training  Center)           
ชั้น 16 อาคารทศมินทราธิราช โรงพยาบาลราชว ิถี 
 

กลุมเปาหมาย 
พยาบาลวิชาชีพ ปฎิบัติงานในหนวยสองกลองทา งเดินอาหาร

ทั่วประเทศ จํานวน 24  คน  
 
 
 
 
 
 
 
 

คาธรรมเนียมการฝกอบรม 
      คาลงทะเบียนการฝกอบรม 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน) 
เบิกคาใชจายจากตนสังกัดไดตามระเบียบราชการ 
 

โดยสามารถโอนเงินคาลงทะเบียนเขาบัญชี  
ธนาคารไทยพาณิชย  สาขาโรงพยาบาลราชวิถี  
ชื่อบัญช ี   “เงินบํารุง โรงพยาบาลราชว ิถี”  
เลขที่บัญช ี   051-217580-4 
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