แบบฟอร์ มการลงทะเบียน
โครงการอบรม
พยาบาลส่ องกล้องระบบทางเดินอาหาร
ประจาปี 2562

ชื่อ.....................................................................
นามสกุล............................................................
สังกัด/โรงพยาบาล..............................................

..........................................................................
..........................................................................

..........................................................................
โทรศัพท์.............................................................

อัตราค่ าลงทะเบียน
โครงการอบรม
อัตราค่ าลงทะเบียน 25,000 บาท/คน
ชาระค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินเข้ าบัญชี

พยาบาลส่ องกล้ องระบบทางเดินอาหาร
ประจาปี 2562

ชื่อบัญชี คณะแพทยศาสตร์ มอ. (การประชุม)
เลขที่บัญชี 565-2-64561-2 บัญชีออมทรั พย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

**ส่ งเอกสารการลงทะเบียนและหลักฐานการโอนเงิน**

Email: sirinda.p@psu.ac.th

มือถือ.................................................................
E-mail………………………………………..........
เลขที่ใบอนุญาตสมาชิกสภาการพยาบาล

(10 หลัก)............................................................
 รุ่นที่ 1 (2 มกราคม—30 เมษายน 2562)
 รุ่นที่ 2 (1 พฤษภาคม—31 สิงหาคม 2562)
 รุ่นที่ 3 (2 กันยายน—30 ธันวาคม 2562)

รับจานวนจากัด รุ่ นละ 4 คนเท่ านัน้

CNEU อยู่ระหว่ างดาเนินการ

สามารถติดต่อสอบถามได้ท:ี่
สถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
นันทนา-เกรียงไกร โชติวฒ
ั นะพนั ธุ์
ชัน้ 8 อาคารเฉลิมพระบารมี
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
โทร.074-451-965-9

สถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
นันทนา-เกรียงไกร โชติวฒ
ั นะพนั ธุ์
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทร.074-451-965-9

ภาคปฏิบัติ : หมุนเวียนเข้ าไปช่ วยหัตถการส่ องกล้ องแต่ ละสั ปดาห์

ภาคบรรยาย
 ประวัติความเป็ นมาของ Scope และ Endoscopy nurse

โดย พว.ศิริพร รัตนเลิศ
 Endoscopic Description
โดย รศ.นพ.บัญชา โอวาทฬารพร

 ความรู้ พนื ้ ฐาน เกี่ยวกับตัวกล้ อง ตัวประมวลผล
และแหล่ งกาเนิดแสงของกล้ อง ชนิดต่ าง ๆ
โดย รศ.นพ.บัญชา โอวาทฬารพร

 หัตถการต่ าง ๆ ที่ใช้ กล้ องส่ องตรวจทางเดินอาหาร
โดย พว.จารุ วรรณ จันทร์ มิด
 การเตรี ยมผู้ป่วย และญาติในการส่ องกล้ อง EGD,
EUS, Colonoscopy และ ERCP
โดย พว.ทัศนีย์ ตันธนา
 Sedation in Endoscopy Unit
โดย อ.นพ.ปั ณณวิชญ์ เบญจวลีย์มาศ
 ข้ อบ่ งชีใ้ นการทาหัตถการ EGD, Colonoscopy
โดย อ.นพ.จักรสิน โสตถิสพุ ร
 บทบาทพยาบาลในการทา Polypectomy
โดย พว.จารุ วรรณ จันทร์ มิด

 บทบาทพยาบาลในหัตถการส่ องกล้ อง GI Bleeding
และการใช้ เครื่ องจีตั้ ด (ERBE)
โดย พว.สุพิศ หนูฤทธิ์

 ข้ อบ่ งชีใ้ นการทา Capsule และขัน้ ตอนการทา Capsule
Endoscopy

 ข้ อบ่ งชีใ้ นการขยายทางเดินอาหาร
และใส่ สายให้ อาหารทางหน้ าท้ อง

 บทบาทพยาบาลหัตถการ Double Balloon Endoscopy
โดย พว.สุพิศ หนูฤทธิ์

โดย อ.นพ.ทีปวิทย์ วิถีรุ่งโรจน์
 ข้ อบ่ งชีใ้ นการทาหัตถการ ERCP
โดย ผศ.นพ.ศิริบรู ณ์ อัตศรัณย์

โดย อ.นพ.จักรสิน โสตถิสพุ ร

 บทบาทพยาบาลในการทา 24hr.pH monitoring,
BRAVO
โดย พว.โสภา บุญวิริยะ

โดย รศ.นพ.บัญชา โอวาทฬารพร

 Infection Control in GI unit
โดย ศ.นพ.ขจรศักดิ์ ศิลปโภชากุล

 บทบาทพยาบาลในหัตถการส่ องกล้ อง ERCP

 มาตรการการป้องกันอันตรายของรั งสี

 ความรู้ พนื ้ ฐานเกี่ยวกับการทา ERCP และอุปกรณ์

โดย พว.เรือนขวัญ พงษ์ ประยูร
 บทบาทพยาบาลการคล้ องนิ่วในท่ อนา้ ดี

โดย พว.เรือนขวัญ พงษ์ ประยูร
 ข้ อบ่ งชีใ้ นการทาหัตถการ EUS และความรู้ พนื ้ ฐานเกี่ยว
กับกล้ อง EUS ทัง้ ชนิด Redial และ Linear

โดย อ.พญ.นิศา เนตินาถสุนทร

โดย อ.นพ.สมบัติ ลีลาเกียรติไพบูลย์
 บทบาทพยาบาลในหัตถการ PEG

โดย พว.วราภรณ์ เสนาพิทักษ์ กลุ
 บทบาทพยาบาลในการวางแผนการจาหน่ ายผู้ป่วย
หลังการทาหัตถการ

โดย พว.ศิริพร รัตนเลิศ

 บทบาทพยาบาลหัตถการส่ องกล้ อง Interventional EUS
โดย พว.สุพิศ หนูฤทธิ์ และ พว.โสภา บุญวิริยะ

 Update Endoscopy Reprocessing

 บทบาทพยาบาลในหัตถการ/ขยายทางเดินอาหาร/ขยาย
หูรูดท่ อนา้ ดีรอยตีบในท่ อนา้ ดี

 การทาวิธีการประเมิน ควบคุม และพัฒนาคุณภาพ
ประสิทธิภาพของหน่ วยส่ องกล้ อง

โดย พว.วราภรณ์ เสนาพิทักษ์ กลุ

โดย พว.ศิริพร รัตนเลิศ

โดย พว.ศิริพร รัตนเลิศ

