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รุ่ นที่ 1 (4 มกราคม ถึง 29 เมษายน 2565)
รุ่ นที่ 2 (1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2565)
รุ่ นที่ 3 (1 กันยายน ถึง 30 ธันวาคม 2565)
รายการตรวจสุ ขภาพก่อนสมัครเรียน

อัตราค่ าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน 25,000 บาท/คน
ชาระค่ าลงทะเบียน
โอนเงินเข้ าบัญชี

สถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับ นันทนา-เกรียงไกร โชติวฒ
ั นะพันธุ์

ชื่อบัญชี คณะแพทยศาสตร์ มอ. (การประชุม)
เลขที่บัญชี 565-2-64561-2 บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
**ส่ งเอกสารการลงทะเบียนและหลักฐานการโอนเงิน**

Email: sirinda.p@psu.ac.th

โครงการฝึ กอบรม
พยาบาลช่ วยส่ องกล้ องระบบทางเดินอาหาร

ประจาปี 2565
**รับจานวนจากัด**
รุ่นละ 4 คนเท่ านั้น

ผลการตรวจภูมิคมุ ้ กันไวรัสตับอักเสบบี
ประวัติการได้รับเชื้อโรคสุ ขใส
หรื อผลการตรวจภูมิคมุ ้ กันต่อโรคสุ กใส
หมายเหตุ**หากท่ านมีการตรวจสุ ขภาพมาแล้ วจากสถาน
พยาบาลที่มีมาตรฐานที่ได้ รับการยอมรับ เช่ น โรงพยาบาล
ในระยะเวลาไม่ เกิน 6 เดือน สามารถนาผลมาแสดงแทนได้
**สามารถส่ งสาเนาผลการตรวจของท่ านแจ้ งมาได้ ที่**

E-mail : sirinda.p@psu.ac.th

CNEU อยู่ระหว่ างดาเนินการ

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
คุณโสภา บุญวิรยิ ะ/คุณศิรนิ ทร์ ดา อินทจักร์
สถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
นันทนา-เกรียงไกร โชติวฒ
ั นะพันธุ์
ชัน้ 8 อาคารเฉลิมพระบารมี
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
โทร.074-451-965-9

สถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
นันทนา-เกรียงไกร โชติวัฒนะพันธุ์
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทร. 074 451 965-9

ภาคบรรยาย
Endoscopic Description

รศ.นพ.บัญชา โอวาทฬารพร

ความรู ้พ้นื ฐาน เกีย่ วก ับตัวกล้อง ตัวประมวลผล
และแหล่งกาเนิดแสงของกล้อง ชนิดต่าง ๆ

รศ.นพ.บัญชา โอวาทฬารพร

หัตถการต่าง ๆ ที่ใช้กล้องส่ องตรวจทางเดิน
อาหาร และการเตรี ยมผูป้ ่ วยและญาติในการส่ อง
กล้อง EGD, Colonoscopy, ERCP, EUS

พว.ทัศนีย ์ ตันธนา

Sedation in Endoscopy Unit

อ.นพ.ปั ณณวิชญ์ เบญจวลียม์ าศ

ข้อบ่งชี้ในการทาหัตถการ EUS
ความรู ้พ้นื ฐานเกีย่ วก ับกล้อง EUS
Therapeutic EUS Intervention
บทบาทพยาบาลในหัตถการส่ องกล้อง
Interventional EUS
- FNA
- Celiac Plexus Blockage และ Neurolysis

ข้อบ่งชี้ในการทาหัตถการ EGD,
Colonoscopy

นพ.สุ ริยา กีรติชนานนท์

บทบาทพยาบาลในหัตถการ
Interventional EUS
- Pseudocyst Drainage, Necrosectomy
- Biliary Drainage

Therapeutic option in GI bleeding

นพ.จักรสิ น โสตถิสุพร

ข้อบ่งชี้ในการทา PEG

บทบาทพยาบาลในหัตถการส่ องกล้อง
- GI Bleeding
- การใช้เครื่ องจี้ตดั (ERBE)

พว.สุ พิศ หนูฤทธิ์

ข้อบ่งชี้ในการขยายทางเดินอาหาร

นพ.ทีปวิทย์ วิถีรุ่งโรจน์

Colonic polyps, Classification, Indication
ในการทา Polypectomy

นพ.ธนวัต ภัทรพันธกุล

บทบาทพยาบาลในหัตถการ Polypectomy

พว.จารุ วรรณ เวชสิ ทธิ์

ข้อบ่งชี้ในการทา ERCP และความรู ้พ้นื ฐาน
เกีย่ วก ับการทา ERCP และอุปกรณ์

รศ.นพ.บัญชา โอวาทฬารพร

บทบาทพยาบาลในหัตถการส่ องกล้อง ERCP
- การ Canulation ของท่อน้ าดี และท่าตับอ่อน
- การทา Endoscopic Sphincterotomy
- การใส่ Stent

พว.เรื อนขวัญ พงษ์ประยูร

บทบาทพยาบาลในการคล้องนิ่วในท่อน้ าดี โดย
ใช้ Balloon/Basket/Laser

พว.เรื อนขวัญ พงษ์ประยูร

พญ.นิศา เนตินาถสุ นทร

พว.สุ พิศ หนูฤทธิ์

พว.ณัฐตินา วิชยั ดิษฐ

Endoscopy Reprocessing

พว.ฐิติพร ศิริพนั ธุ ์

การทาวิธีการประเมิน ควบคุม พัฒนาคุณภาพ
และประสิ ทธิภาพของหน่วยส่ องกล้อง

พว.โสภา บุญวิริยะ

พว.โสภา บุญวิริยะ

ภาคปฎิบัติ : หมุนเวียนเข้ าห้ องส่ องกล้ องแต่ ละสั ปดาห์
นพ.ธนวัต ภัทรพันธกุล

บทบาทพยาบาลในหัตถการ
- ขยายทางเดินอาหาร Savary dilatation, Achalasia
dilatation, Balloon dilatation
- การขยายหูรูดท่อน้ าดีรอยตีบในท่อน้ าดี และท่อตับ
อ่อน และใส่ ท่อระบายน้ าดี

พว.วราภรณ์ เสนาพิทกั ษ์กุล

การส่ องกล้องลาไส้เล็กโดยการใช้ Balloon assisted
and Video capsule endoscopy

นพ.จักรสิ น โสตถิสุพร

บทบาทพยาบาลในหัตถการส่ องกล้องลาไส้เล็กโดย
ใช้ Balloon assisted and Video capsule endoscopy

พว.สุ พิศ หนูฤทธิ์

Infection control in GI unit

บทบาทพยาบาลในการวางแผนการจาหน่าย
ผูป้ ่ วยหลังการทาหัตถการ

ศ.นพ.ขจรศักดิ์ ศิลปโภชากุล

มาตรการการป้ องก ันอันตรายของรังสี

อ.สมบัติ ลีลาเกียรติไพบูลย์

บทบาทพยาบาลในหัตถการ
- ใส่ สายให้อาหารทางหน้าท้อง
Percutaneous Endoscopic Gastrostomy (PEG)

พว.วราภรณ์ เสนาพิทกั ษ์กุล

