
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาวิสัญญีพยาบาล รุ่นที่ 51 ประจ าปีการศึกษา 2563-2564 

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563  (รอบเช้า) 

เวลา กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาวิสัญญีพยาบาล 
รุ่นที่ 51 

สถานที่ วิทยากร 

8.30-8.50 น. ประธานโครงการฝึกอบรมฯกลา่วแนะน า  
โครงสร้างของโครงการฝึกอบรมฯ 
กฏ ระเบียบ ข้อก าหนดต่างๆของโครงการฯ 
ลักษณะการเรียนการสอนในภาควิชาวิสญัญี 

ห้องประชุม 1 
 
สยามินทร์ชั้น 10 

รศ.พญ.น้ าทิพย์ ไตรยสุนนัท์ 
และทีมคณะกรรมการฯ 

9.00-9.15 น. หัวหน้าภาควิชาฯกล่าวต้อนรับนศวพ.รุ่น 51 ห้องประชุม 1 
 
สยามินทร์ชั้น 10 

ผศ.นพ.สมเกียรติ อรุณพฤกษากุล 

9.15-10.15 น. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและหลักสูตร  

 ลักษณะการเรียนการสอนภาคทฤษฏี ปฏิบัต ิ

 เกณฑ์การสอบภาคทฤษฎี ปฏบิตัิ 

 เกณฑ์ยุติการฝึกอบรม 

 Portfolio discussion 

ห้องประชุม 1 
 
สยามินทร์ชั้น 10 

รศ.พญ.พัชรียา นิวัฒน์ภูมินทร์ 
คุณธนาภรณ์ นะภาโชติ 

10.15-10.30 พักเบรค   

10.30-11.30 น. คณะกรรมการฝ่ายการประเมินผล  

 การประเมินผลภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัต ิ

 Paperwork & requirement 

ห้องประชุม 1 
 
สยามินทร์ชั้น 10 

ผศ.พญ.ขัตติยา มโนมยางกูร 
คุณสุดคนึง สุรเชษฐพงษ ์
 

11.30-12.30 น. คณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการและกิจกรรม 

 Academic activity attending 

 Interesting case presentation 

 ระเบียบการลา การอยู่เวรนอกเวลาราชการ 

 พี่แสนด ี

ห้องประชุม 1 
 
สยามินทร์ชั้น 10 

อ.นพ.เชาวนันท์ ค าตุ้ยเครือ 
คุณสุภาณดี เจียรวิทยกิจ 
คุณอังคณา ประวัติวิถีสุข 
 

12.30-13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   

 

Update 22  มิ.ย. 63



 

 

 

วันพฤหัสบดี 1 ตุลาคม 2563  (รอบบ่าย) 
เวลา กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาวิสญัญีพยาบาลรุน่ที่ 51 ( สยม.10) ผู้รับผิดชอบ 

13.30-16.10  น. ห้อง กิจกรรม 13.30-14.10 น. 14.10-14.50 น. 

 

14.50-15.30 น. 15.30-16.10 น. ผู้สอน 

 1 Basic airway management workshop  
(40 นาทีต่อรอบ) 
-Positioning 
-Basic airway adjunct 
-Bag value mask ventilation 

นศวพ.เลขที่  
1-10 

(1) 

นศวพ.เลขที่ 
11-20 

(2) 

นศวพ.เลขที่ 
21-30 

(3) 

นศวพ.เลขที่ 
31-40 

(4) 

คุณอัญชนา เพ็ชรทองค า 
 

 4 Intravenous catheter insertion (40 นาทีต่อรอบ)  
-หลักการและเหตุผลในการให้สารน้ า 
-วิธีการให้สารน้ าในวิสัญญีวทิยา 

นศวพ.เลขที่ 
31-40 

 (4) 

นศวพ.เลขที่  
1-10 

       (1) 

นศวพ.เลขที่ 
11-20 

 (2) 

นศวพ.เลขที่ 
21-30 

       (3) 

 คุณอมรรัตน์ เอกตะ 
 

 1 Advanced airway management workshop  
(40 นาทีต่อรอบ) 
-Equipment preparation 
-Intubation procedure 
-Endotracheal tube confirmation 
-LMA insertion 

นศวพ.เลขที่ 
21-30 

(3) 

นศวพ.เลขที่ 
31-40 

(4) 

นศวพ.เลขที่  
1-10 

(1) 

นศวพ.เลขที่ 
11-20 

(2) 

คุณอังคณา ประวัติวิถีสุข 
 

 1 Regional anesthesia (40 นาทีต่อรอบ) 
-การเตรียมอุปกรณ์ในการระงับความรู้สึกเฉพาะที่ 
-การช่วยแพทย์ในการระงับความรู้สึกเฉพาะที ่

นศวพ.เลขที่ 
11-20 

(2) 

นศวพ.เลขที่ 
21-30 

(3) 

นศวพ.เลขที่ 
31-40 

(4) 

นศวพ.เลขที่  
1-10 

(1) 

คุณฐิตินันท์  ผาแก้ว 
 



 

 

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาวิสัญญีพยาบาลรุ่นที่ 51 (สยม.10) 

8.00-9.00 น. ห้อง 8018 Lecture Airway anatomy and assessment and equipment preparation พญ.พีรฉัตร มั่งมีศรี 
09.00-11.00น. ห้อง กิจกรรม 09.00-09.40น. 09.40-10.20 น. 10.20-11.00 น. ผู้สอน 

 1 Machine check  
(40 นาทีต่อรอบ) 
-การตรวจสอบเบื้องต้นก่อนการใช้งาน 
-การเตรียมพร้อมส าหรับการใช้งาน 

นศวพ.เลขท่ี  
1-13 
(1) 

นศวพ.เลขที่  
14-27 
(2) 

นศวพ.เลขท่ี  
28-40 
(3) 

คุณอัญชนา เพ็ชรทองค า 
คุณสุจิตรา บ ารุงสวัสดิ์ 
 

 1 Monitoring in anesthesia 
-Standard monitoring in anesthesia  
(40 นาทีต่อรอบ) 

นศวพ.เลขท่ี  
28-40 
(3) 

นศวพ.เลขท่ี 
 1-13 
(1) 

นศวพ.เลขท่ี  
14-27 
(2) 

คุณอารยา ค าทา 
 

 1 การจัดรถยาของวิสัญญี  
(40 นาท)ี 
-Monthly big cleaning day , จ านวนของใช้ที่จ าเป็นประจ ารถยา 

นศวพ.เลขท่ี  
14-27 
(2) 

นศวพ.เลขท่ี  
28-40 
(3) 

นศวพ.เลขท่ี  
1-13 
(1) 

คุณจุฑารัตน์ เวชกามา 
 

11.00-12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

12.00-15.00 น. กลุ่ม 1-3 
 
 

พาทัวร์สถานที่ปฏิบัติงานตามห้องผ่าตัดต่างๆ ห้องพักเวร (แบ่งเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 13 คน) 
ตึกสยามินทร์ชั้น 3-4-5 
Outside OR (X-ray, Scope, Trauma) 
OBG-GYN 

คุณอมรรัตน์ เอกตะ  
คุณแก้วมณี สาคะนิล 
คุณปวณา ยนพันธ์ 
 

15.00 -16.00 น. ถ่ายรปูท าโปสเตอร์ติดบอร์ดภาควิชาฯ และหน่วยบริการผ่าตัด อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 14 คุณณิชชาอร 

16.00-17.00 น. ถ่ายรูปท าบัตรประจ าตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ID CARD)  ตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 คุณณิชชาอร 


