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ก ำหนดกำร กำรฝึกอบรมระยะสั้น 
สำขำกำรพยำบำลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยำเคมี (หลักสูตร 1 เดือน) บ ำบัด รุ่นที่ 3  

ระหว่ำงวันที่ 1-30 มิถุนำยน พ.ศ. 2565 
ณ  โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

     
 

วิชำท่ี 1 แนวคิดหลักในกำรพยำบำลผู้ป่วยท่ีได้รับยำเคมีบ ำบัด/ ยำต้ำนมะเร็ง ภำคทฤษฎี (30 ชัว่โมง)  
         ระหว่างวันท่ี 1-2 และ 6-7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน  พ.ศ. 2565  

เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 
08.00-08.45น. ลงทะเบียน และ Pre-test คณะกรรมการ 
08.45-09.00 น. พิธีเปิดการอบรม หัวหน้างานบริการพยาบาล 
09.00-10.00 น. - สถานการณโ์รคมะเร็งในประเทศไทย 

- COVID-19 outbreak and cancer patients management 
ผศ.พญ.เอื้อมแข สุขประเสริฐ 
 

10.00-12.00 น. - ความรู้พื้นฐานเรื่องโรคมะเร็ง 
- Cancer precision medicine 
- หลักการรักษามะเร็งด้วยเคมีบ าบัด ฮอร์โมน ยามุ่งเปา้และภูมิคุม้กัน
บ าบัด 

รศ.นพ.โกสินทร์ วิระษร 
 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.00 น. - แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านโรคมะเร็ง (Service plan) ระบบ

การส่งต่อและการเข้าถึงบริการ 
- สิทธิการรักษา และระบบการเบกิจ่ายค่ารักษาพยาบาล  

พว.สุภา สุทัศนจินดา 
 

14.00-16.00 น. Cancers of the reproductive system and common 
chemotherapy regimens             

รศ.นพ.ช านาญ เกียรติพีรกลุ 
 

16.00-17.00 น. ประเด็นทางจริยธรรม กฎหมาย และการพิทักษ์สิทธ์ิใน การดูแลผู้ปว่ย
มะเร็งที่ได้รับยาต้านมะเร็ง 

พว.มนทกานติ์ บุตรค า  
 

พิธีกรประจ ำวัน พว. จุรีพร อุ่นบญุเรือง 
ผู้รับผิดชอบประจ ำวัน 1. พว.ณัฎฐ์ชญา ไชยวงษ์   2. พว.อรอนงค์ ศรีสองเมือง 
 
วันพฤหัสบดทีี่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565  

เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 
08.00-09.00 น. การเตรียม การผสม การขนส่งและการจัดเก็บยาเคมีบ าบดั   ภญ.หนึ่งฤทัย พรหมหาราช 
09.00-10.00 น. - Cancer of the Urinary System and common 

chemotherapy regimens             
- Head and Neck Cancers and common chemotherapy 
regimens             

อ.นพ.ศิรพงศ์ พุฒระวีพงศ์ 
 

10.00-12.00 น. Hematologic malignancy and common chemotherapy 
regimens             

ผศ.พญ.กาญจนา จันทรส์ูง 
 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-15.00 น. Chemotherapy and bone marrow transplantation ผศ.นพ.ชินดล วานิชพงษ์พันธุ ์
15.00-16.00 น. The important of nutrition in cancer patients รศ.พญ.ประณิธิ หงสประภาส 

พิธีกรประจ ำวัน   พว.พรทิพย์สมยั โมล ี
ผู้รับผิดชอบประจ ำวัน  1. พว.มัทรี ศรีพรรณ    2. พว.สมฤดี ศรีนา  
 

เอกสารหมายเลข 7 
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วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565  
เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 

08.00-09.00 น. Cancers of the Gastrointestinal tract and common 
chemotherapy regimens             

อ.นพ.ธนชัย แสนลัง 

09.00-10.00 น. Bone and soft tissue cancers and common chemotherapy 
regimens             

อ.พญ.ปิยกาญจน์ วัชรเรนทร์วงศ ์
 

10.00-12.00 น. - อาชีวอนามัยและความปลอดภยัในหน่วยบริการเคมีบ าบดั 
- การตรวจสุขภาพบุคลากรผู้ปฏิบตัิงานสัมผัสยาเคมีบ าบัด  

รศ.ดร.พญ.เนสินี ไชยเอีย 
 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.00 น. บทบาท และสมรรถนะเฉพาะทางของพยาบาลเคมีบ าบดั  พว.รัชนีพร คนชุม 
14.00-15.00 น. Palliative care กับผู้ป่วยมะเร็งท่ีได้รับยาเคมีบ าบัด พว.ปาริชาติ เพียสุพรรณ 
15.00-17.00 น. หลักการรักษาด้วยยาเคมีบ าบัด รว่มกับรังสีรักษา (Concurrent 

chemo-radiotherapy)  
ผศ.พญ.จันทร์ศรี ศภุอดิเรก 
 

พิธีกรประจ ำวัน พว. กนกกัญญา สุทธิสาร 
ผู้รับผิดชอบประจ ำวัน 1. พว.พรนภา บุญตาแสง  2. พว.รัตน์ติยา วันทา 
 
วันอังคาร ท่ี 7  มิถุนายน พ.ศ. 2565 

เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 
08.00-10.00 น. - Breast & Lung cancer and common chemotherapy 

regimens             
ผศ.พญ.เอื้อมแข สุขประเสริฐ 

10.00-12.00 น. - Hepatobiliary cancers and common chemotherapy 
- Oncologic emergencies 

รศ.พญ.จาริญญ์ จินดาประเสริฐ 
 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-15.00 น. - หลักการเลือกใช้ยาต้านมะเร็ง เภสัชจลนศาสตร์ และพลศาสตร์

ของยาในการรักษาโรคมะเร็ง  
- กลไกการดื้อยา (Chemotherapy resistant mechanism) และ
ปัญหาการดื้อยาในการรักษาโรคมะเร็ง  

รศ.ดร.ภก.สุภสัร์ สุบงกช 
 

15.00-17.00 น. โรคมะเร็งในเด็กและการรักษาด้วยยาเคมีบ าบัด  รศ.พญ.พัชรี ค าวลิัยศักดิ ์
พิธีกรประจ ำวัน  พว.ชนกอร เมยประโคน 
ผู้รับผิดชอบประจ ำวัน 1. พว.ธนิดา แปลกล ายอง   2. พว.ณัฏฐ์ชญา ไชยวงษ์ 
 
วิชำท่ี 2 วิชำกำรพยำบำลผู้ป่วยที่ได้รับยำเคมีบ ำบัด/ ยำต้ำนมะเร็ง  
(บรรยาย 30 ช่ัวโมง และฝึกในห้องปฏิบัติการ 30 ช่ัวโมง) 

ภำคทฤษฎี (30 ชั่วโมง) ระหว่างวันท่ี 8-10 และ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564   (บรรยาย) 

เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 
08.00-09.00 น. การประเมินภาวะสุขภาพ และความพร้อมของผู้ป่วยก่อนให้ยาต้าน

มะเร็ง 
พว.พัชรี ไชยมะณ ี
 

09.00-11.00 น. From concept to practice: การเสริมสร้างพลังอ านาจ และ
ความสามารถในการจดัการตนเองในผู้ป่วยมะเร็งที่ไดร้ับยาเคมี
บ าบัด 

ผศ.ดร.นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์  

11.00-12.00 น. - มาตรฐานการจัดหน่วยงานเพื่อให้บริการผู้ป่วยท่ีได้รับยาต้าน
มะเร็ง 
1) Inpatient and ambulatory infusion therapy 
2) Home chemotherapy 

พว.มัทรี ศรีพรรณ 
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12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-15.30 น. 1. ความปลอดภยั และ ข้อควรระวังในการใช้ยาต้านมะเร็งชนิด

ต่างๆ  
2. Hypersensitivity reaction : Pathophysiology, 
management and desensitization protocol 

ผศ.ดร.ภก.สุธาร จันทะวงศ ์
 

15.30-17.00 น. ความปลอดภัยในการบริหารยาต้านมะเร็ง 
- มาตรฐานการใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล (Personal 
protective equipment) ส าหรบับุคลากรที่ปฏิบัติงานสมัผสักับ
ยาต้านมะเร็ง 
- การจัดการเมื่อยาเคมีบ าบดัหก ตกแตก 
- การจัดการขยะปนเปื้อนเคมีบ าบัด 

พว.มัทรี ศรีพรรณ 
 

พิธีกรประจ ำวัน พว.จุรีพร อุ่นบญุเรือง 
ผู้รับผิดชอบประจ ำวัน 1. มัทรี ศรีพรรณ   2. พว. สมฤดี ศรีนา 
 
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 (บรรยาย) 

เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 
08.00-08.30 น. เทคนิค วิธีการบริหารยาต้านมะเรง็ทางหลอดเลือดด าส่วนกลาง: 

PICC lines  
พว.ธนิดา แปลกล ายอง 
(30 นาที) 24 

08.30-09.30 น. - การบริหารยาต้านมะเร็งทางหลอดเลือดด าส่วนกลาง: Port A 
cath และ Hickman catheter 
- การบริหารยาต้านมะเร็งทางกลา้มเนื้อ (Intramuscular)   

พว.มัทรี ศรีพรรณ 

09.30-10.30 น. การบริหารยาต้านมะเร็งทางหลอดเลือดด าส่วนปลาย พว.ณัฎฐ์ชญา ไชยวงษ ์
10.30-12.00 น. การพยาบาลเพื่อการจดัการอาการข้างเคียงขณะบริหาร 

ยาต้านมะเร็ง 
1) Extravasation 
2) Hypersensitivity reaction เทคนิคการบริหารยาซ้ าในผู้ป่วยท่ี
มีประวัติแพย้า (Desensitization, Re-challenge)  

พว.ณัฎฐ์ชญา ไชยวงษ ์
 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.00 น. เทคนิค วิธีการบริหารยาต้านมะเรง็ทางปาก (Oral) และ 

ใต้ผิวหนัง (Sucutaneous) 
พว.อุมาพร แสนทวีสุข 
 

14.00-15.00 น. การพยาบาลผู้ป่วยท่ีได้รบัยาเคมีบ าบัด ท่ีมีสายระบายน้ าดผี่านทาง
ผิวหนัง (PTBD) 

พว.สุพัตรา ศรีหลัก 27 

15.00-16.00 น. การพยาบาลผู้ป่วย และการร่วมทมีกับแพทย์ในการให้ยาเคมีบ าบัด
เฉพาะที่ผ่านหลอดเลือดแดงเข้าสูต่ับ (TACE) 

พว. เจษฎา ศรีบุญเลิศ 
 

 
พิธีกรประจ ำวัน  พว.อรอนงค์ ศรีสองเมือง 
ผู้รับผิดชอบประจ ำวัน 1. พว.ณัฎฐ์ชญา ไชยวงษ์   2. พว. พรทิพย์สมัย โมล ี
 
วันศุกร์ที่ 10  มิถุนายน พ.ศ. 2565 (บรรยาย) 

เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 
08.00-09.00 น. การพยาบาลผู้ป่วยเด็กท่ีได้รับยาเคมีบ าบัด พว.ธนิดา แปลกล ายอง 
09.00-10.00 น. การพยาบาลผู้ป่วยท่ีได้รบัการเจาะไขกระดูก (Bone marrow aspirate 

and biopsy)  
การพยาบาลผู้ป่วยทีไ่ด้รบัยาเคมีบ าบัดทางไขสันหลัง 

พว.ธนิดา แปลกล ายอง 
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วันศุกร์ที่ 10  มิถุนายน พ.ศ. 2565 (บรรยาย) 
เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 

10.00-11.00 น. - การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งนรเีวชที่ได้รับยาเคมีบ าบัด 
- เรื่องทางเพศกับการรักษาด้วยยาเคมีบ าบดั 
- การตั้งครรภ์กับการรักษาด้วยยาเคมีบ าบัด 

พว.พรนภา บุญตาแสง 
 

11.00-12.00 น. สภาวะด้านจิตสังคมและจติวิญญาณ: Psychological approache in 
cancer patients 

พว.พรนภา บุญตาแสง 
 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-15.00 น. - Symptom management: การประยุกต์ใช้แนวคิดการจดัการ  อาการ

ในผู้ป่วยมะเร็งที่ไดร้ับยาเคมีบ าบดั 
- คุณภาพชีวิต (Quality of life) ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบ าบัด 

ผศ.ดร.บุษบา สมใจวงษ์ 
 

15.00-16.00 น. Colostomy & Cancer wound care พว.ศิริพร อุตสาหพานิช 
16.00-17.00 น. การพยาบาลผูสู้งอายุท่ีไดร้ับยาเคมีบ าบัด พว.บุญส่ง หาทวายการ 

 
พิธีกรประจ ำวัน  พว. กนกกัญญา สุทธิสาร 
ผู้รับผิดชอบประจ ำวัน 1. พว.พรนภา บุญตาแสง   2. พว.รัตน์ติยา วันทา 
 
วันจันทร์ที่ 13  มิถุนายน พ.ศ. 2565 (บรรยาย) 

เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 
08.00-9.00 น. Cancer pain management  พว. บุญส่ง หาทวายการ 
09.00-11.00 น. การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลและผลลัพธ์ทางการพยาบาลใน

ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบ าบัด โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence 
based nursing)  

ผศ.ดร.วาสนา รวยสูงเนิน 
 

11.00-12.00 น. การจัดการอาการในระบบทางเดนิอาหาร และโภชนาการในผู้ป่วยที่ได้รับยา
ต้านมะเร็ง   

พว.กนกกัญญา สุทธิสาร 
 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.00 น. การจัดการอาการข้างเคยีงของยาต้านมะเร็งต่อระบบประสาท  พว.ชญาดา เฉียบแหลม 

 
14.00-15.00 น. การจัดการอาการในระบบผิวหนัง ทางเดินปัสสาวะ และการจดัการอาการ

เหนื่อยล้า (Fatigue) ในผู้ป่วยท่ีไดร้ับยาต้านมะเร็ง   
พว.จุรีพร อุ่นบุญเรือง 
 

15.00-16.00 น. การจัดการอาการข้างเคยีงของยาต้านมะเร็งต่อระบบเลือดและภมูิคุม้กัน พว.ณัฎฐ์ชญา ไชยวงษ ์
 

พิธีกรประจ ำวัน  พว. จุรีพร อุ่นบุญเรือง 
ผู้รับผิดชอบประจ ำวัน 1. พว.ธนิดา แปลกล ายอง  2) พว.อรอนงค์ ศรีสองเมือง 
 
วิชำท่ี 2 วิชำกำรพยำบำลผู้ป่วยที่ได้รับยำเคมีบ ำบัด/ ยำต้ำนมะเร็ง  
ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติกำร (30 ชั่วโมง) ระหว่างวันท่ี 14-17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 

เวลำ รูปแบบ หัวข้อ วิทยำกร 
เร่ืองท่ี 1  Safety handling Chemotherapy  
08.00-08.30 น. Introduction  พว.บุญส่ง หาทวายการ 
08.30-09.00 น. VDO presentation Safety Equipment: Personal Protective 

Equipment (PPE)  
พว.จุรีพร อุ่นบุญเรือง 
พว.นิศากร เป้าลี  
พว.อาทิตยา ประนัดสุดจ่า  
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วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 
เวลำ รูปแบบ หัวข้อ วิทยำกร 

09.00-10.30 น. Skill Lab 
practice 

Personal Protective Equipment (PPE) พว.จุรีพร อุ่นบุญเรือง 
พว.นิศากร เป้าล ี
พว.อาทิตยา ประนัดสุดจ่า 

10.30-12.00 น. Skill Lab 
practice 

Management of chemotherapy spills พว.จุรีพร อุ่นบุญเรือง 
พว.นิศากร เป้าล ี
พว.อาทิตยา ประนัดสุดจ่า 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เร่ืองท่ี 2  Physical assessment and adverse event related to cancer patients 

13.00-15.00 น. Lecture  
Skill lab 

Pre-treatment assessment: Physical & 
emotional function  
assessment before chemotherapy 

พว.พรนภา บุญตาแสง 
พว.กนกกัญญา สุทธิสาร 
พว. พัชรี ไชยมะณ ี

15.00-17.00น. Lecture  
Skill lab 

- การตรวจเต้านมด้วยตนเอง (Breast self-
examination)  
- การออกก าลัง และการฟื้นฟูสภาพร่างกาย
ในผู้ที่ได้รบัการผ่าตดัเต้านม 

พว.วาสนา ตติยะพงษ์กุล  
พว.จงกล นามคุณ  

 

ผู้รับผิดชอบประจ ำวัน 1. พว.ณัฎฐ์ชญา ไชยวงษ์  2. พรนภา บุญตาแสง 
 
วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบตัิการ 

เวลำ รูปแบบ หัวข้อ วิทยำกร 
เร่ืองท่ี 3  Antineoplastic drugs administration: Intravenous chemotherapy administration  
08.00-09.00 น. Skill lab Chemotherapy calculation and  

chemotherapy administration sequencing 
พว.ณัฎฐ์ชญา ไชยวงษ ์
พว.ทิพวรรณ ขรรศร  
พว.สุภาพร สุดสังข์          

9.00-11.00 น. Skill lab 
practice 

- Peripheral intravenous chemotherapy 
administration 
- การบริหารยาด้วย Needlefree Closed System 
Transfer Device (CSTD) 

พว.ณัฎฐ์ชญา ไชยวงษ ์
พว.ทิพวรรณ ขรรศร 
พว.สุภาพร สุดสังข์           

11.00-12.00 น. Skill lab Intrathecal (IT) chemotherapy: A nursing role  พว.ธนิดา แปลกล ายอง 
พว.รัตน์ติยา วันทา  

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เร่ืองท่ี 4 Symptom management & Palliative care  
13.00-14.00 น. Skill lab 

practice 
Cancer wound care 
Stoma care 

พว.ศิริพร อุตสาหพานิช  
พว.พรทิพย์สมัย โมลี  

14.00-15.00 น. Skill lab 
practice 

Common symptoms in cancer patients 
undergoing chemotherapy: A nursing  
management 

พว.พรทิพย์สมัย โมล ี
พว.กนกกัญญา สุทธิสาร 
พว. พัชรี ไชยมะณ ี

15.00-16.00 น. Skill lab 
practice 

Common side effects of targeted/ immune 
therapy & symptoms management  

พว.นิศากร เป้าล ี
พว.สมฤดี ศรีนา  

 
ผู้รับผิดชอบประจ ำวัน 1. พว.ณัฏฐ์ชญา ไชยวงษ์    2. พว.ธนิดา แปลกล ายอง 
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วันพฤหัสบดทีี่ 16 มิถุนายน  พ.ศ. 2565  ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 
เวลำ รูปแบบ หัวข้อ วิทยำกร 

เร่ืองท่ี 5  Antineoplastic drugs administration: Special drugs administration technique 
08.00-10.00 น. Skill lab 

practice 
การใช้เครื่อง Syringe pump  และเครื่อง infusion 
pump ในการบรหิารยาต้านมะเรง็ 

  นางสาวพิศสมยั-โคตรทศัน์ 
หน่วยเครื่องมือแพทย ์

10.00-12.00 น. Skill lab 
practice 

Intramuscular (IM) & Subcutaneous (SC) 
chemotherapy administration 

พว.มัทรี ศรีพรรณ 
พว. จงกล นามคุณ 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-17.00 น. Skill lab Central venous chemotherapy administration  

          : Port A cath 
          : Hickman & PICC lines  

พว.มัทรี ศรีพรรณ  
พว.ธนิดา แปลกล ายอง 

ผู้รับผิดชอบประจ ำวัน 1. พว.มัทรี ศรีพรรณ 2. พว. ธนิดา แปลกล ายอง 
 
 
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 

เวลำ รูปแบบ หัวข้อ วิทยำกร 
เร่ืองท่ี 5: A multidisciplinary team in oncology 
08.00-10.00 น. Skill lab 

Case scenario 
Anticancer drugs preparation: A nurses 
and oncology pharmacists  
cooperation  

ภญ.อรปภา ชัยเลศิวานิช  
พว.ณัฎฐ์ชญา ไชยวงษ์   
พว.พรทิพย์สมัย โมล ี

10.00-12.00 น. Skill lab 
Case scenario 

Transarterial chemoembolization 
(TACE): A multidisciplinary team 

พว. เจษฎา ศรีบุญเลิศ 
พว.ณัฎฐ์ชญา ไชยวงษ์   
พว.นิศากร เป้าล ี

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น. Post-test พว.ณัฎฐ์ชญา ไชยวงษ์   

พว.นิศากร เป้าล ี
14.30-16.00 น. ช้ีแจง การขึ้นฝึกปฏิบัติงาน พว.บุญส่ง หาทวายการ 

พว.พรนภา บุญตาแสง 
พว.มัทรี ศรีพรรณ 
พว.ณัฎฐ์ชญา ไชยวงษ์   
พว.นิศากร เป้าล ี

 

ผู้รับผิดชอบประจ ำวัน 1. พว.มัทรี ศรีพรรณ 2. พว.นิศากร เป้าล ี
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วิชำท่ี 3 วิชำปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยำเคมีบ ำบัด 60 ช่ัวโมง  
(ระหว่างวันท่ี 20-29 มิถุนายน พ.ศ. 2565) 
 

ภำคปฏิบัติ 
ขึ้นฝึกปฏิบัติงำน 60 ชั่วโมง 

 
สัปดำห์ที่ 1  ระหว่ำงวันที ่20-24 มิถุนำยน พ.ศ. 2565 

วัน/เวลำ 08.00 – 12.00 น. 12.00-
13.00 

น. 

13.00 – 17.00 น. วิทยำกร 

จันทร์ 
(20 ม.ิย.64) 

- Pre- conference 
- ฝึกปฏิบัติการประเมินภาวะสุขภาพ การ
ประเมินความพร้อมและผลขา้งเคียงจากยา
เคมีบ าบัด 

พักเที่ยง - ฝึกปฏิบัติการประเมินภาวะสุขภาพ 
การประเมินความพรอ้มและผลข้างเคียง
จากยาเคมีบ าบัด (ตอ่) 
- ศึกษาผู้ป่วยรายกรณี 
- Post- conference 

กลุ่มที่1 พว.บุญส่ง หาทวาย
การ และ พว.ณัฎฐ์ชญา 
ไชยวงษ ์
กลุ่มที่ 2..  

อังคาร 
(21มิ.ย.64) 

- Pre- conference  
- การให้ข้อมูลผู้ป่วยและครอบครัว  
- การวางแผนจ าหน่าย 

 - การบริหารเคมีบ าบัดทางหลอดเลือด
ด าส่วนปลาย / การบันทกึการใหย้า  
- ศึกษาผู้ป่วยรายกรณี 
- Post- conference 

กลุ่มที่1  
กลุ่มที่ 2 

พุธ 
(22 มิ.ย.64) 

- Pre- conference 
- ฝึกปฏิบัติการให้ยาทาง Port A catheter 

 - การใช้ Spill kit 
- การก าจัดขยะและผ้าเปื้อนเคมีบ าบัด 
- ศึกษาผูป้่วยรายกรณี 
- Post- conference 

กลุ่มที่1  
กลุ่มที่ 2 

พฤหัสบด ี
(23 มิ.ย.64) 

- Pre- conference  
- ฝึกปฏิบัติการจัดการ Extravasation  

 - การป้องกันและจัดการภาวะ 
Hypersensitivity reaction 
- ศึกษาผูป้่วยรายกรณี 
- Post- conference 

กลุ่มที่1  
กลุ่มที่ 2 

ศุกร ์
(24 ม.ิย.

64) 

-  Pre- conference  
- การบริหารยาด้วย Needlefree Closed 
System Transfer Device (CSTD) 

 - ฝึกปฏิบัติการบริหารยาเคมีบ าบัด 
- ศึกษาผูป้่วยรายกรณี 
- Post- conference 

กลุ่มที่1  
กลุ่มที่ 2 

 
สัปดำห์ที่ 2 ระหวำ่งวันที่ 27-30 มิถุนำยน พ.ศ. 2565 

วัน/เวลำ 08.00 – 12.00.00 น. 12.00-
13.00 น. 

13.00 – 17.00 น. วิทยำกร 

จันทร์ 
(27 มิ.ย.64) 

- การน าหลักฐานเชิงประจกัษ์มาใช้พัฒนา
คุณภาพการ 
พยาบาล 

พักเที่ยง - น าเสนอ Case conference รายบุคคล กลุ่มที่1  
กลุ่มที่ 2 

อังคาร 
(28 มิ.ย.64) 

- การน าหลักฐานเชิงประจกัษ์มาใช ้(ต่อ)  - น าเสนอ Case conference รายบุคคล กลุ่มที่1  
กลุ่มที่ 2 

พุธ 
(29 มิ.ย.64) 

- น าเสนอ Case conference 
หอผู้ป่วย 5จ, 3ง, 5ข, 6ข, Day เคมีบ าบัด 

 - น าเสนอ Case conference 
หอผู้ป่วย 5จ, 3ง, 5ข, 6ข, Day เคมีบ าบัด 

กลุ่มที่1  
กลุ่มที่ 2 

พฤหัสบด ี
(30 มิ.ย.64) 

- 8.30-12.00 น. ประเมินผลหลักสูตร 
 

 - 13.00-16.30 น. มอบวุฒิบัตร และพิธปีิด
การอบรม 

คณะกรรมการ 

 
 


