
ก าหนดการ 

โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบ าบัด (หลักสูตรฟื้นฟู 5 วัน) 

วันที ่19 – 23 สิงหาคม ๒๕๖2 

ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอ านวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย 

 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 

*********************************** 

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 

เวลา 08.00 – 08.30 น.  -  ลงทะเบียน 

เวลา 08.30 – 09.00 น.  - พิธีเปิดการอบรม 
โดย     นายแพทย์พงศธร   ศุภอรรถกร 

    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 

เวลา 09.00 – 10.00 น.  - นโยบายและระบบบริการสุขภาพสาขาโรคมะเร็ง 
โดย     นายแพทย์พงศธร   ศุภอรรถกร 

    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 

เวลา 10.00 – 11.00 น.  - การบริหารจัดการอัตราก าลังและสมรรถนะพยาบาลเคมีบ าบัด 
โดย     พว.ดร.ชลิยา   วามะลุน   รองผู้อ านวยการด้านการพยาบาล 

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 

เวลา 11.00 – 12.00 น.  - การนิเทศ การจัดการเพื่อให้การบริหารยาเคมีบ าบัดอย่างปลอดภัย 
โดย     พว.ดร.ชลิยา   วามะลุน   รองผู้อ านวยการด้านการพยาบาล 

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 

เวลา 13.00 – 16.00 น.  - Update chemotherapy in Hematologic malignancy Cancers for nurse 
โดย     นายแพทย์อัครฐาน  จิตนุยานนท์ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 

เวลา 09.00 – 10.30 น.  - การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 
                                          ที่ได้รับยาเคมีบ าบัด 

โดย     พว.ดร.นุสรา  ประเสริฐศร ี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ 

เวลา 10.30 – 12.00 น.  - เทคโนโลยีในการจัดเก็บตัวชี้วัดด้านเคมีบ าบัด 
โดย     พว.ดร.ชลิยา   วามะลุน  รองผู้อ านวยการด้านการพยาบาล  

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 

เวลา 13.00 – 16.00 น.  - Update chemotherapy in solid tumor Cancers for nurse 
โดย     ผศ.พญ.เอ้ือมแข   สุขประเสริฐ  
          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

   
 
 



 

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 

เวลา 09.00 – 10.30 น.  -  Targeted Therapy and Antihormonal Therapy 
                                       โดย      ดร.มานิตย์   แซ่เตียว   

     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เวลา 10.30 – 12.00 น.  - กลไกการออกฤทธิ์และอาการข้างเคียงจากยาเคมีบ าบัด 
โดย     ดร.มานิตย์   แซ่เตียว   

     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เวลา 13.00 – 16.00 น. - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางการพยาบาลผู้ป่วย
โรคมะเร็งที่ไดร้ับเคมีบ าบัดในเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 9 และ 10 
โดย     พว.บุญหยาด   หมั่นอุตส่าห์   โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี  

      พว.จินตนารักษ์  สมสกุลชัย   โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
      พว.ชลลดา  พิฉินทธารี   โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
      พว.นวลศรี   นภาคเวช   โรงพยาบาลสุรินทร์ 

 

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 

เวลา 09.00 – 16.00 น.   การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกส าหรับผู้ป่วยมะเร็ง 
 ที่ได้รับยาเคมีบ าบัด แบ่งเป็น 4 กลุ่ม 

กลุ่มที่ 1  -  แนวปฏิบัติการพยาบาลในการให้ข้อมูลผู้ป่วยเกี่ยวกับการดูแลตนเอง 
เมื่อได้รับยาเคมีบ าบัด 
- แนวปฏิบัติการพยาบาลในการบริหารยาเคมีบ าบัดอย่างปลอดภัย  
(เทคนิคการบริหารยา)  
โดย     พว.บุญหยาด   หมั่นอุตส่าห์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 

กลุ่มที่ 2  -  แนวปฏิบัติการพยาบาลในการบริหารยาเคมีบ าบัดกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง 
(Hypersensitivity) 
- แนวปฏิบัติการพยาบาลในการวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบ าบัด  
โดย     พว.ชลลดา   พิฉินทธารี   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

กลุ่มที่ 3  - แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งได้รับยาเคมีบ าบัดที่มีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ า 
- แนวปฏิบัติการพยาบาลในการเตรียม/ประเมิน(ด้านร่างกาย) ผู้ป่วยมะเร็ง 
ทีไ่ด้รับยาเคมีบ าบัด  
โดย     พว.จินตนารักษ์   สมสกุลชัย   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

กลุ่มที่ 4  - แนวปฏิบัติการพยาบาลในการจัดการภาวะแทรกซ้อนจากยาเคมีบ าบัดที่พบบ่อย 
- แนวปฏิบัติการพยาบาลในการบริหารยาเคมีบ าบัดชนิดรับประทาน 
โดย     พว.นวลศรี   นภาคเวช   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

โรงพยาบาลสุรินทร์ 

 



 

 

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 

เวลา 09.00 – 12.00 น.   การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกส าหรับผู้ป่วยมะเร็ง 
 ที่ได้รับยาเคมีบ าบัด แบ่งเป็น 4 กลุ่ม (ต่อ) 

กลุ่มที ่1  -  แนวปฏิบัติการพยาบาลในการบริหารยาเคมีบ าบัดกลุ่ม Vesicant, 
Irritant, Non vesicant 
- การก าจัดขยะปนเปื้อนยาเคมีบ าบัด (Waste management) 
และการจัดการเม่ือยาหกหรือตกแตก (Cytotoxic spill)  
โดย     พว.บุญหยาด   หมั่นอุตส่าห์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 

กลุ่มที่ 2  - แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบ าบัด (สูตรยาเคมีบ าบัดที่พบบ่อย)  
- มาตรฐานชุดอุปกรณ์ป้องกันส าหรับพยาบาลในการบริหารยาเคมีบ าบัด (PPE)  
โดย     พว.ชลลดา   พิฉินทธารี   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

กลุ่มที่ 3  -  แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะ Extravasasion และการจัดการ
เมื่อเกิดภาวะ Extravasasion จากยาเคมีบ าบัด 
- แนวปฏิบัติการพยาบาลในการเตรียม/ประเมิน (ด้านจิตใจ) ผู้ป่วยมะเร็ง 
ทีไ่ด้รับยาเคมีบ าบัด  
โดย     พว.จินตนารักษ์   สมสกุลชัย   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

กลุ่มที่ 4  -  แนวปฏิบัติการพยาบาลในการบริหารยาเคมีบ าบัดทาง Peripheral line 
and Port –A–cath 
- แนวปฏิบัติการพยาบาลในการบริหารยาเคมีบ าบัดเข้าใต้ผิวหนัง 
(Subcutaneous injection) 
โดย     พว.นวลศรี   นภาคเวช   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

โรงพยาบาลสุรินทร์ 

เวลา 13.00 – 16.00 น. - วิพากษ์แนวทางการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกส าหรับผู้ป่วย
มะเร็งที่ได้รับยาเคมีบ าบัด 
โดย     พว.ดร.ชลิยา   วามะลุน  โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 
 พว.ดร.นุสรา  ประเสริฐศรี  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ 
 

     **************************************** 

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างเช้า เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๐ น. 
      พักรับประทานอาหารว่างบ่าย เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๐ น. 

 


