โครงการ อบรมวิ ชาการ
การพยาบาลผูป้ ่ วยมะเร็งที่ได้รบั ยาเคมีบาบัด (หลักสูตร 1 เดือน)
1. ชื่อโครงการ การอบรมวิชาการ การพยาบาลผูป้ ่ วยมะเร็งทีไ่ ด้รบั ยาเคมีบาบัด (หลักสูตร 1 เดือน)
2. โครงการนี้ ตอบสนองความจาเป็ นในด้าน การบริหารและพัฒนาบุคลากร
3. หลักการและเหตุผล
การรักษาโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบาบัด เป็ นวิธกี ารรักษาวิธหี นึ่งที่มคี วามก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มี
การค้นคว้าเทคโนโลยีเกี่ยวกับยาเคมีบาบัด ยามุง่ เป้ า ยาต้านฮอร์โมน และยากลุ่มภูมคิ ุม้ กันบาบัด ช่วยให้
ผูป้ ่ วยหายหรือบรรเทาอาการจากโรคมะเร็งมากขึน้ อย่างไรก็ตามเคมีบาบัดเป็ นกลุ่มยาทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
ความซับซ้อนของสูตรยาและวิธกี ารรักษา ทาให้ผปู้ ่ วยทีอ่ ยูใ่ นระหว่างได้รบั เคมีบาบัดต้องเผชิญกับอาการ
ข้างเคียงต่างๆทีเ่ ป็ นปั ญหาเฉียบพลันและรุนแรง ผลข้างเคียงของเคมีบาบัด เป็ นปั จจัยสาคัญทีก่ ระทบต่อ
ผู้ป่ วยและครอบครัว ทัง้ ด้ า นร่ า งกาย จิต ใจ อารมณ์ สัง คม เศรษฐกิจ และคุ ณ ภาพชีว ิต ดัง นั ้น การ
รักษาพยาบาลผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั เคมีบาบัด จึงต้องมีบุคลากรทีมสุขภาพร่วมสร้างระบบ กาหนดมาตรฐานความ
ปลอดภัย และคุณภาพด้านการบริการทีด่ ี
การจัด ระบบการดู แ ลผู้ป่ วยมะเร็งของโรงพยาบาลรามาธิบ ดีเป็ น แบบสหสาขา โดย มีแ พทย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมดูแลผู้ป่วย ประสานงานส่งต่อ
ผูป้ ่ วยเพื่อการตรวจรักษาทางศัลยกรรม รังสีรกั ษา เคมีบาบัด การรักษาแบบประคับประคอง การทางาน
เป็ นทีมนี้ทาให้ระบบบริการผู้ป่วยได้คุ ณ ภาพ พยาบาลเป็ นบุค ลากรสาคัญ ในที มที่อยู่ทุกจุดรับบริการ
ดังนัน้ จึงจาเป็ นต้อ งพัฒ นาศัก ยภาพของพยาบาลให้ม ีค วามรู้ ความช านาญ ด้านการดูแลเฉพาะทาง
โรคมะเร็ง โครงการการพยาบาลผูป้ ่ วยมะเร็งทีไ่ ด้รบั ยาเคมีบาบัด เป็ นหนึ่งในโครงการทีฝ่ ่ ายการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จดั ทาขึ้น โดยใช้หลั กสูตรการอบรมระยะสัน้ ของสภาการ
พยาบาลฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 เป็ นต้นแบบ เพื่อ ฝึ กอบรมพยาบาลในโรงพยาบาลรามาธิบดี และ
พยาบาลทัวประเทศ
่
ที่ทางานในหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคมีบาบัด ให้มคี วามรูแ้ ละทักษะในการ
พยาบาล นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมทัง้ มีแนวคิดปรับปรุง แนว
ปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นมาตรฐานของสถานบริการหรือโรงพยาบาลนัน้ ๆ
4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีค วามรูค้ วามเข้าใจ สถานการณ์ ปัญ หาสุ ขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง ระบบ
บริการ ทรัพยากร ค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาล วิทยาการก้าวหน้าในการรักษาด้วยเคมีบาบัด หลักการ
บริหารยา มาตรฐานบุคลากร การจัดหน่ วยงาน สิง่ แวดล้อมเพื่อการให้เคมีบาบัด การจัดการอาการของ
โรค อาการข้างเคียงจากเคมีบาบัด ฝึกทักษะการดูแลเฉพาะทางการพยาบาลผูป้ ่ วยมะเร็ง การพิทกั ษ์สทิ ธิ ์
กฎหมายและจริยธรรม เพื่อการดูแลผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั เคมีบาบัด
เมือ่ สิน้ สุดการอบรมแล้ว ผูเ้ ข้าอบรมสามารถ
4.1 เข้าใจสถานการณ์โรคมะเร็ง และแผนพัฒนาบริการสุขภาพด้านโรคมะเร็ง

4.2 อธิบายหลักการรักษาและวิทยาการก้าวหน้าในการรักษาผูป้ ่ วยโรคมะเร็งด้วยเคมีบาบัด
4.3 บริหารเคมีบาบัดได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
4.4 ให้การพยาบาลทัง้ ในระยะก่อน ขณะ และหลังได้รบั เคมีบาบัดได้
4.5 หาวิธจี ดั การหรือบรรเทาอาการข้างเคียงทีเ่ กิดจากเคมีบาบัดต่อผูป้ ่ วยมะเร็งได้
4.6 อธิบายผลกระทบทีเ่ กิดจากการรักษาต่อผูป้ ่ วยมะเร็งและครอบครัว ทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ
สังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยมะเร็ง รวมทัง้ แนวทางแก้ไข
5. ตัวชี้วดั
ร้อยละ 80 ของผูเ้ ข้าอบรม มีทกั ษะเฉพาะการบริหารเคมีบาบัดได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย จัดการ
อาการข้างเคียงจากเคมีบาบัดได้อย่างเหมาะสม และให้คาปรึกษาผูป้ ่ วย ผูด้ แู ล และครอบครัวทีร่ บั เคมี
บาบัดได้
6. เนื้ อหาหลักสูตร
6.1 ระบบบริการสุขภาพ สถานการณ์และปั ญหาสุขภาพผูป้ ่ วยโรคมะเร็ง
6.2 แนวคิดพืน้ ฐานการรักษาโรคมะเร็ง สมรรถนะและบทบาทของพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง
6.3 วิทยาการก้าวหน้าในการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั เคมีบาบัด
6.4 ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยโรคมะเร็ง
6.5 มาตรฐานบุคลากร การจัดหน่วยงาน และสิง่ แวดล้อมเพื่อการให้เคมีบาบัด
6.6 การพิทกั ษ์สทิ ธิ ์ กฎหมายและจริยธรรมเพื่อการดูแลผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั เคมีบาบัด
6.7 หลักในการบริหารเคมีบาบัด
6.8 การจัดการอาการของโรคและอาการข้างเคียงทีเ่ กิดจากเคมีบาบัด
6.9 การให้คาปรึกษา สนับสนุนการจัดการตนเองของผูป้ ่ วยและครอบครัวในการดูแลต่อเนื่อง
6.10 การจัดการคุณภาพและผลลัพธ์ทางการพยาบาล
7. วิ ธีดาเนิ นการ แบ่งเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
7.1 ภาคทฤษฎี
7.1.1 วิชาแนวคิดหลักในการพยาบาลผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั เคมีบาบัด 30 ชัวโมง
่
- การบรรยาย 30 ชัวโมง
่
7.1.2 วิชาการพยาบาลผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั เคมีบาบัด 60 ชัวโมง
่
- การบรรยาย 30 ชัวโมง
่
- สอนสาธิต ฝึกทักษะปฏิบตั ใิ นห้องปฏิบตั กิ าร 30 ชัวโมง
่
7.2 ภาคปฏิบตั ิ
7.2.1 วิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั เคมีบาบัด 60 ชัวโมง
่
7.2.2 ฝึกปฏิบตั ใิ นหอผูป้ ่ วยโดยมีพยาบาลพีเ่ ลีย้ งสอนควบคุมในระหว่างให้ยาเคมีบาบัด
8. กลุ่มเป้ าหมาย พยาบาลจานวน 120 คน โดยมีคุณสมบัตดิ งั นี้

8.1 เป็ น ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชัน้ หนึ่ง
8.2 มีประสบการณ์ในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
9. ระยะเวลาดาเนิ นการ
แบ่งเป็ น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ภาคทฤษฎี 8 วัน จานวนผูเ้ ข้าอบรม 120 คน (ทุกคน)
ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2564 และ 18-20 มกราคม 2564 เวลา 08.00-16.00 น.
ระยะที่ 2 ภาคปฏิบตั ใิ นห้องปฏิบตั กิ ารรวม 3 วัน จานวนผูเ้ ข้าอบรมแบ่ง 2 กลุ่ม(กลุ่มละ 60 คน)
กลุ่ม 1 วันที่ 21-22-23 มกราคม 2564 กลุ่ม2 วันที่ 21 และ 30-31 มกราคม 2564
เวลา 08.00-16.00 น.
ระยะที่ 3 ภาคปฏิบตั ใิ นคลินิก 8 วัน แบ่งเป็ น 4 รุน่ รุน่ ละ 30 คน เลือกคนละ 1 รุน่ ดังนี้
รุน่ ที่ 1 วันที่ 25-29 มกราคม 2564 และ วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00-16.00 น.
รุน่ ที่ 2 วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 และ วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00-16.00 น.
รุน่ ที่ 3 วันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2564 และ วันที่ 1-3 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-16.00 น.
รุน่ ที่ 4 วันที่ 8-12 มีนาคม 2564 และ วันที่ 15-17 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-16.00 น.
10. วิ ทยากรบรรยายภาคทฤษฎี
10.1 ภายนอกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
รศ.นพ.ชัชวาล
ศิลปกิจ
จิตแพทย์และผูอ้ านวยการสถาบันจิตตปั ญญา ม.
มหิดล
10.2 ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
พว.แม้นมนา
จิระจรัส
พว.สุวรรณี
สิรเิ ลิศตระกูล
พว.สุวลักษณ์
วงศ์จรรโลงศิล
พว.ลลิสา
น้อยคูณ
พว.พิมล
สร้อยสด
พว.ประไพ
อริยประยูร
พว.นพกาญจน์
วรรณการโสภณ
พว.สมพร
พูลพานิชอุปถัมย์
พว.สุธรี า
จักรกุล เหลืองสุขเจริญ
พว.จิราภี
สุนทรกุล ณ ชลบุร ี
พว.ณัฐพิมล
ภิรมย์เมือง
พว.สิรนิ ธร
ศะศินิล
พว.บัวษร
เวชพันธ์
พว.วัลลภัทร์
จันทร์ขจร
พว.มลฤดี
เกษเพชร

พว.กุลวดี
สุระยุทธ์ปรีชา
พว.สุทธินี
สุดใจ
10.3 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ผศ.ดร.อัจฉริยา
ปทุมวัน
ผศ.ดร.ธิราภรณ์
จันทร์ดา
10.4 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
อาจารย์ พญ.ธีรยา
พัววิไล
ผศ.นพ.ณัฐพงศ์
งามไพบูลย์
อาจารย์ นพ.พิชยั
จันทร์ศรีวงษ์
ผศ.พญ.ทิชา
ฤกษ์พฒ
ั นาพิพฒ
ั น์
อาจารย์ พญ.ธีรดา
ศิรปิ ณ
ุ ย์
พว.ณิชาภา
เดชาปภาพิทกั ษ์
พว.ณัฏฐกิรณา
ทองดี
10.5 ภาควิชาสูต-ิ นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
รศ.พญ.อาบอรุณ
เลิศขจรสุข
10.6 ภาควิชารังสีวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผศ.พญ.สมใจ
แดงประเสริฐ
10.7 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
อาจารย์ พญ.ฉัฐญาณ์ วงศ์รฐั นัน
10.8 ฝ่ ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี
เภสัชกรหญิง ปถมาภรณ์ ตัง้ ธีระคุณ
เภสัชกรหญิง จิตประภา คนมัน่
เภสัชกร นพดล
กองสุผล
10.9 ฝ่ ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ดร.วนะพร
ทองโฉม
10.10 งานบริการการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
พว.สิรวิ รรณ
ไตรวิลาศ
10.11 ศูนย์สนับสนุ นพันธกิจ
รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา
11. ค่าลงทะเบียน ตลอดโครงการ 30,000 บาท (สามหมืน่ บาทถ้วน) (เบิกได้ตามสิทธิ)
12. สถานที่จดั ประชุม
ภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบตั ใิ นห้องปฏิบตั กิ าร
ห้องประชุมอรรถสิทธิ ์ เวชชาชีวะ อาคารศูนย์การแพทย์สริ กิ ติ ิ ์

ภาคปฏิบตั ใิ นคลินิก
หน่วยตรวจผูป้ ่ วยนอกคลินิกโรคมะเร็ง
หอผูป้ ่ วยใน
หน่วยให้ยาเคมีบาบัดระยะสัน้ โรงพยาบาลรามาธิบดี
13. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ผูเ้ ข้าอบรมมีความรู้ สามารถบริหารยาเคมีบาบัด ดูแลผูป้ ่ วยที่มอี าการข้ างเคียงและอาการไม่พงึ
ประสงค์จากยาเคมีบาบัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
14. การประเมิ นผล เมือ่ สิน้ สุดการอบรม
14.1 ใช้แบบข้อสอบข้อเขียน ในสัปดาห์สุดท้ายของการฝึกอบรม เกณฑ์สอบผ่าน ได้คะแนนร้อย
ละ 80
14.3 นาเสนอกรณีศกึ ษา ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การดูแล 1 เรือ่ ง
15. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ฝ่ ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
พว.วรรณา
คงวิเวกขจรกิจ
พว.แม้นมนา จิระจรัส
16. ผูป้ ระสานงานโครงการ
พว.วรรณา
คงวิเวกขจรกิจ โทร 081-3431523
พว.แม้นมนา จิระจรัส โทร 081-4053375
17. หน่ วยงานรับผิดชอบการจัดประชุม
งานบริการวิชาการ อาคารวิจยั และสวัสดิการ ชัน้ 1 โทร 02-2011542, 02-2012193
โทรสาร 02-2012607
ผูป้ ระสานงานในการจัดประชุม
1. นางสาวรจนา
บุญเลิศกุล
2. นางสาวปิ ยะดา
ลิมปนุ ทยั
3. นางสาวกรกมล
สุนทรพิทกั ษ์กุล
*************************

