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โครงการฝึกอบรมพยาบาลช่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
1. โครงการฝึกอบรมพยาบาลช่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
2. คณะกรรมการหลักสูตร
1. คุณศิริพร
2. คุณโสภา
3. คุณวราภรณ์
4. คุณภาริณี
5. คุณวิยะดา
6. คุณสุนันต์
7. คุณเรือนขวัญ
8. คุณสุพิศ
9. คุณจารุวรรณ
10. คุณทัศนีย์
11. คุณฐิติพร
12. คุณณัฐตินา

รัตนเลิศ
บุญวิริยะ
เสนาพิทักษ์กลุ
เชาวน์เสฎฐกุล
ยางทอง
อนันตพงศ์
พงษ์ประยูร
หนูฤทธิ์
จันทร์มิด
ตันธนา
ศิริพันธุ์
วิชัยดิษฐ

ประธานหลักสูตร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (สังกัดฝ่ายบริการพยาบาล)
กรรมการ (สังกัดฝ่ายบริการพยาบาล)
กรรมการ (สังกัดฝ่ายบริการพยาบาล)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ที่ปรึกษาหลักสูตร
1. รองศาสตราจารย์นายแพทย์บญ
ั ชา
2. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ
3. นายแพทย์จักรสิน
4. แพทย์หญิงนิศา

โอวาทฬารพร
พิรัชวิสุทธิ์
โสตถิสุพร
เนตินาถสุนทร

3. หลักการและเหตุผล
โรคระบบทางเดินอาหารมีความสาคัญและพบบ่อยในเวชปฎิบัติ หัตถการการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารเป็น
หนึ่งในเครื่องมือสาคัญในการวินิจฉัยโรค และรักษาโรคจานวนมากในระบบทางเดินอาหาร ในปัจจุบันมีแพทย์เฉพาะทาง
โรคระบบทางเดินอาหารเพิ่มขึ้นมากทั่วภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งมีการขยายในการเปิดให้บริการส่องกล้องโรคระบบ
ทางเดินอาหารในโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งในระบบตติยภูมิและทุติยภูมิ การตรวจรักษาโรคทางเดินอาหารด้วยการส่องกล้อง
ให้มีประสิทธิภาพนั้น จาเป็นต้องมีทีมงานที่มีความชานาญโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมงานพยาบาลที่ปฏิบัติงานในห้องส่องกล้อง
ฯถือเป็นผู้ช่วยที่มีบทบาทสาคัญยิ่งในการให้ความช่วยเหลือให้การส่องกล้องดาเนินไปได้โดยมีประสิทธิภาพสูงสุด
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ในปัจจุบันพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยส่องกล้องที่มใี นประเทศไทยมักจะได้รับการฝึกอบรมกันเองในระหว่างการ
ปฏิ บัต งานจริง ส าหรับ การฝึก อบรมพยาบาลในการช่ วยส่อ งกล้องโรคระบบทางเดิน อาหารมี เพี ยงสถาบั นเดียวใน
กรุงเทพมหานครที่ให้การฝึกอบรมอยู่
สถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับ นันทนา-เกรียงไกร โชติวัฒนะพันธุ์ (NKC) เป็นสถาบันที่ให้การบริการ
การตรวจรักษา ฝึกอบรมและ วิจัยโรคระบบทางเดินอาหารทั้งยังเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางโรคระบบทางเดิน
อาหาร และเป็นสถาบันที่รับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยมีผู้ป่วยจานวนมากมารับบริการ
ในแต่ละปี การจัดหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลช่วยการส่องกล้องโรคระบบทางเดินอาหารทั้งภาคทฤษฎีแลภาคปฏิบัติโดยทีม
แพทย์และพยาบาลประจาสถาบัน จะเป็นประโยชน์สาหรับพยาบาลที่เข้ารับการฝึกอบรมก่อนที่ไปปฏิบัติงานจริงเกี่ยวกับ
การส่องกล้องโรคระบบทางเดินอาหารในสถาบันต้นสังกัด เพื่อให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
4. วัตถุประสงค์
1. สอนและฝึก อบรมในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมี ความรู้ ความเข้าใจและทั ก ษะความ
ชานาญในการช่วยส่องกล้องโรคระบบทางเดินอาหาร
2. สามารถประเมินและให้การดูแลผู้ป่วยทั้งก่อน ระหว่างและหลังการทาหัตถการ
3. เป็นการกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและแลกเปลี่ยนตวามรู้/ประสบการณ์
5. กลุ่มเป้าหมาย
1) บุคลากรภายนอกพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยส่องกล้องโรคระบบทางเดินอาหาร ทั้งภาครัฐ และ เอกชน
2) บุคลากรภายใน (ฝ่ายบริการพยาบาล) 2 คน/รุ่น
6. ระยะเวลาหลักสูตร
4 เดือนต่อการฝึกอบรม 1 รุ่น
โดยแบ่งออกเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 4 เดือน ดังนี้
รุ่นที่ 1 ระหว่างเดือน มกราคม – เมษายน 2562 (เริ่มเรียนวันที่ 2 มกราคม – 30 เมษายน 2562)
รุ่นที่ 2 ระหว่างเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 (เริม่ เรียนวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 สิงหาคม 2562)
รุ่นที่ 3 ระหว่างเดือน กันยายน – ธันวาคม 2562 (เริ่มเรียนวันที่ 2 กันยายน – 30 ธันวาคม 2562)
7. สถานที่
: สถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับ นันทนา-เกรียงไกร โชติวัฒนะพันธุ์
อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 8 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
8. ค่าลงทะเบียน
- 25,000 บาท/คน
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9. การประเมินผล
1) สอบทฤฎี
2) ประเมินการปฎิบัตงิ านในระหว่างการฝึกอบรม และสอบปฎิบัติ
3) ผู้ฝึกอบรมทีผ่ ่านการฝึกอบรมจะได้ใบประกาศนียบัตรจากทางสถาบันฯ
10. เนื้อหาของหลักสูตร
แบ่งเป็น 2 ส่วนหลักคือภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ
10.1 ภาคบรรยาย
เป็นการสอนบรรยายเกี่ยวกับหลักการ เทคนิควิธีการใช้เครือ่ งมือต่างๆ โดยทีมพยาบาล,แพทย์สัปดาห์ละ
2 ครั้งครั้งละ 1 ชั่วโมง
วัน / เดือน / ปี
วันที่ 7/1/62 (รุ่นที่1)
วันที่ 1/5/62 (รุ่นที่2)
วันที่ 2/9/62 (รุ่นที่ 3)
วันที่ 9/1/62 (รุ่นที่1)
วันที่ 6/5/62 (รุ่นที่2)
วันที่ 4/9/62 (รุ่นที่3)
วันที่ 14/1/62 (รุ่นที่1)
วันที่ 8/5/62 (รุ่นที่2)
วันที่ 9/9/62 (รุ่นที่3)
วันที่ 16/2/62 (รุ่นที่1)
วันที่ 13/5/62 (รุ่นที่2)
วันที่ 11/9/62 (รุ่นที่3)
วันที่ 21/1/62 (รุ่นที่1)
วันที่ 15/5/62 (รุ่นที่2)
วันที่ 16/9/62 (รุ่นที่3)
วันที่ 23/1/62 (รุ่นที่1)
วันที่ 20/5/62 (รุ่นที่2)
วันที่ 18/9/62 (รุ่นที่3)
วันที่ 28/1/62 (รุ่นที่1)
วันที่ 22/5/62 (รุ่นที่2)
วันที่ 23/9/62 (รุ่นที่3)
วันที่ 4/2/62 (รุ่นที่1)
วันที่ 29/5/62 (รุ่นที่2)
วันที่ 30/9/62 (รุ่นที่3)

เวลา
เนื้อหา
ผู้บรรยาย
08.30 – 09.30 ประวัติความเป็นมาของ Scope และ Endoscopy คุณศิริพร รัตนเลิศ (โรงพยาบาล
สงขลานครินทร์)
nurse
08.30 - 09.30

Endoscopic Description

08.30 - 09.30

ความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับตัวกล้อง ตัวประมวลผล และ รศ.นพ.บัญชา โอวาทฬารพร
(โรงพยาบาลสงขลานครินทร์)
แหล่งกาเนิดแสงของกล้อง ชนิดต่าง ๆ

08.30 - 09.30

หัตถการต่างๆ ที่ใช้กล้องส่องตรวจทางเดินอาหาร

คุณจารุวรรณ จันทร์มิด
(โรงพยาบาลสงขลานครินทร์)

08.30 - 09.30

การเตรียมผู้ป่วยและญาติในการส่องกล้อง EGD,
Colonoscopy, ERCP , EUS

คุณทัศนีย์ ตันธนา
(โรงพยาบาลสงขลาครินทร์)

08.30 - 09.30

Sedation in Endoscopy Unit

อ.นพ.ปัณณวิชญ์ เบญจวลีย์มาศ
(โรงพยาบาลสงขลาครินทร์)

08.30 - 09.30

ข้อบ่งชี้ในการทาหัตถการ EGD, Colonoscopy

นพ.จักรสิน โสตถิสุพร
(โรงพยาบาลสงขลาครินทร์)

08.30 - 09.30

บทบาทพยาบาลในหัตถการส่องกล้อง
-GI Bleeding
-การใช้เครื่องจี้ตัด (ERBE)

คุณสุพิศ หนูฤทธิ์
(โรงพยาบาลสงขลาครินทร์)

รศ.นพ.บัญชา โอวาทฬารพร
(โรงพยาบาลสงขลานครินทร์)
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วัน / เดือน / ปี
วันที่ 6/2/62 (รุ่นที่1)
วันที่ 3/6/62 (รุ่นที่2)
วันที่ 2/10/62 (รุ่นที่3)
วันที่ 11/2/62 (รุ่นที่1)
วันที่ 5/6/62 (รุ่นที่2)
วันที่ 7/10/62 (รุ่นที่3)
วันที่ 13/2/62 (รุ่นที่1)
วันที่ 10/6/62 (รุ่นที่2)
วันที่ 9/10/62 (รุ่นที่3)
วันที่ 18/2/62 (รุ่นที่1)
วันที่ 12/6/62 (รุ่นที่2)
วันที่ 16/10/62 (รุ่นที่3)

เวลา
08.30 - 09.30

เนื้อหา
ข้อบ่งชี้ในการขยายทางเดินอาหารและใส่สายให้
อาหารทางหน้าท้อง

ผู้บรรยาย
นพ.ทีปวิทย์ วิถีรุ่งโรจน์
(โรงพยาบาลสงขลานครินทร์)

08.30 - 09.30

ข้อบ่งชี้ในการทา ERCP

ผศ.นพ.ศิรบิ ูรณ์ อัตศรัณย์
(โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่)

08.30 - 09.30

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทา ERCP และอุปกรณ์

รศ.นพ.บัญชา โอวาทฬารพร
(โรงพยาบาลสงขลาครินทร์)

08.30 - 09.30

บทบาทพยาบาลในหัตถการส่องกล้อง ERCP
-การ Canulation ของท่อน้าดี และท่อตับอ่อน
-การทา Endoscopic Sphincterotomy
บทบาทพยาบาลการคล้องนิ่วในท่อน้าดี โดยใช้
Balloon/Basket/Laser

คุณเรือนขวัญ พงษ์ประยูร
(โรงพยาบาลสงขลานครินทร์)

ข้อบ่งชี้ในการทาหัตถการ EUS
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกล้อง EUS ทั้งชนิด Redial
และLinear
บทบาทพยาบาลในหัตถการส่องกล้อง
Interventional EUS
 FNA
 Celiac Plexus Blockage และ Neurolysis
บทบาทพยาบาลในหัตถการ Interventional EUS
 Pseudocyst Drainage
 Biliary Drainage
บทบาทพยาบาลในหัตถการ
-ขยายทางเดินอาหาร Savary Dilatation,
Achalasia dilatation,Balloon Dilatation
-การขยายหูรูดท่อน้าดีรอยตีบในท่อน้าดี
และท่อตับอ่อน และใส่ตท่อระบายน้าดี
ข้อบ่งชี้ในการทา Capsule และขั้นตอนการทา
Capsule endoscopy

พญ.นิศา เนตินาถสุนทร
(โรงพยาบาลสงขลานครินทร์)

วันที่ 20/2/62 (รุ่นที่1)
วันที่ 17/6/62 (รุ่นที่2)
วันที่ 21/10/62 (รุ่นที่3)
วันที่ 25/2/62 (รุ่นที่1)
วันที่ 19/6/62 (รุ่นที่2)
วันที่ 28/10/62 (รุ่นที่3)

08.30 - 09.30

วันที่ 27/2/62 (รุ่นที่1)
วันที่ 24/6/62 (รุ่นที่2)
วันที่ 30/10/62 (รุ่นที่3)

08.30 - 09.30

วันที่ 4/3/62 (รุ่นที่1)
วันที่ 26/6/62 (รุ่นที่2)
วันที่ 4/11/62 (รุ่นที่3)

08.30 - 09.30

วันที่ 6/3/62 (รุ่นที่1)
วันที่ 1/7/62 (รุ่นที่2)
วันที่ 13/11/62 (รุ่นที่3)

08.30 - 09.30

วันที่ 11/3/62 (รุ่นที่1)
วันที่ 3/7/62 (รุ่นที่2)
วันที่ 18/11/62 (รุ่นที่3)

08.30 - 09.30

08.30 - 09.30

คุณเรือนขวัญ พงษ์ประยูร
(โรงพยาบาลสงขลานครินทร์)

คุณสุพิศ หนูฤทธิ์
(โรงพยาบาลสงขลานครินทร์)

คุณโสภา บุญวิริยะ
(โรงพยาบาลสงขลานครินทร์)

คุณวราภรณ์ เสนาพิทักษ์กลุ
(โรงพยาบาลสงขลาครินทร์)

นพ.จักรสิน โสตถิสุพร
(โรงพยาบาลสงขลาครินทร์)
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วัน / เดือน / ปี
วันที่ 15/3/62 (รุ่นที่1)
วันที่ 8/7/62 (รุ่นที่2)
วันที่ 20/11/62 (รุ่นที่3)
วันที่ 18/3/62 (รุ่นที่1)
วันที่ 10/7/62 (รุ่นที่2)
วันที่ 25/11/62 (รุ่นที่3)
วันที่ 20/3/62 (รุ่นที่1)
วันที่ 15/7/62 (รุ่นที่2)
วันที่ 27/11/62 (รุ่นที่3)
วันที่ 25/3/62 (รุ่นที่1)
วันที่ 17/7/62 (รุ่นที่2)
วันที่ 2/12/62 (รุ่นที่3)
วันที่ 27/3/62 (รุ่นที่1)
วันที่ 22/7/62 (รุ่นที่2)
วันที่ 4/12/62 (รุ่นที่3)
วันที่ 1/4/62 (รุ่นที่1)
วันที่ 24/7/62 (รุ่นที่2)
วันที่ 9/12/62 (รุ่นที่3)
วันที่ 3/4/62 (รุ่นที่1)
วันที่ 29/7/62 (รุ่นที่2)
วันที่ 11/12/62 (รุ่นที่3)
วันที่ 8/4/62 (รุ่นที่1)
วันที่ 31/7/62 (รุ่นที่2)
วันที่ 16/12/62 (รุ่นที่3)

เวลา
08.30 - 09.30

เนื้อหา
บทบาทพยาบาลหัตถการ Double Balloon
Endoscopy

ผู้บรรยาย
คุณสุพิศ หนูฤทธิ์
(โรงพยาบาลสงขลาครินทร์)

08.30 - 09.30

บทบาทพยาบาลในการทา 24hr. pH monitoring,
BRAVO

คุณโสภา บุญวิริยะ
(โรงพยาบาลสงขลาครินทร์)

08.30 - 09.30

Infection control in GI unit

ศ.นพ.ขจรศักดิ์ ศิลปโภชากุล
(โรงพยาบาลสงขลาครินทร์)

08.30 - 09.30

มาตรการการป้องกันอันตรายของรังสี

อ.สมบัติ ลีลาเกียรติไพบูลย์
(โรงพยาบาลสงขลาครินทร์)

08.30 - 09.30

บทบาทพยาบาลในหัตถการ
-ใส่สายให้อาหารทางหน้าท้อง
Percutaneous Endoscopic Gastrostomy (PEG)
บทบาทพยาบาลในการวางแผนการจาหน่ายผูป้ ่วย
หลังการทาหัตถการ

คุณวราภรณ์ เสนาพิทักษ์กลุ

08.30 - 09.30

Update Endoscopy Reprocessing

คุณศิริพร รัตนเลิศ
(โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

08.30-09.30

การทาวิธีการประเมิน ควบคุม และ พัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพของหน่วยส่องกล้อง

คุณศิริพร รัตนเลิศ

08.30 - 09.30

(โรงพยาบาลสงขลานครินทร์)

คุณศิริพร รัตนเลิศ
(โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

(โรงพยาบาลสงขลานครินทร์)

10.2 ภาคปฏิบัติ
จัดให้มีการหมุนเวียนเข้าไปช่วยทาหัตถการการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้น 4 สัปดาห์ การส่องกล้อง
ลาไส้ใหญ่ 4 สัปดาห์ เข้าไปช่วยทาหัตถการ ERCP 7 สัปดาห์ และช่วย EUS 1 สัปดาห์ โดยที่จะได้รบั การฝึกฝนตามโรคที่
ระบุไว้ในข้อ 10

