การประชุมวิ ชาการ
เรื่อง การพยาบาลผูป้ ่ วยมะเร็งที่ได้รบั ยาเคมีบาบัด หลักสูตร 1 เดือน
ภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 11-15 และ 18-20 มกราคม 2564
ห้องประชุมอรรถสิ ทธิ์ ชัน้ 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิต์ ิ โรงพยาบาลรามาธิ บดี
วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 บรรยาย ภาคทฤษฏี
เวลา
เรื่อง
วิ ทยากร
07.30 - 08.00 น.
ลงทะเบียน
08.00 - 08.15 น.
พิธเี ปิ ดประชุม
ผูอ้ ำนวยกำรโรงพยำบำลรำมำธิบดี
08.15 - 09.30 น.
สถำนกำรณ์โรคมะเร็งในประเทศไทย
ผศ.พญ.สมใจ แดงประเสริฐ
แผนพัฒนำระบบบริกำรด้ำนโรคมะเร็ง
(Service plan)
09.30 - 10.00 น.
อาหารว่าง
10.00 - 11.00 น.
สิทธิ ์ ค่ำรักษำ และกำรเข้ำถึงบริกำรกำร พว.สิรวิ รรณ ไตรวิลำศ
รักษำโรคมะเร็ง
11.00 – 12.00 น.
ควำมรูโ้ รคมะเร็ง หลักกำรรักษำ
ผศ.นพ.ณัฐพงศ์ งำมไพบูลย์
โรคมะเร็งด้วยยำเคมีบำบัด
12.00 -13.00 น.
อาหารกลางวัน
13.00 -14.00 น.
จลนศำสตร์และพลศำสตร์ของเคมีบำบัด เภสัชกร นพดล กองสุผล
ในกำรรักษำโรคมะเร็ง
14.00 -14.30 น.
อาหารว่าง
14.30 -15.30 น.
Chemotherapy resistant mechanism เภสัชกรหญิง จิตประภำ คนมัน่
พิธกี รประจำวัน พว.ประไพ อริยประยูร และ พว. แม้นมนำ จิระจรัส
วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564
บรรยาย ภาคทฤษฏี
เวลา
เรื่อง
08.00 – 09.00 น.
Breast Cancer and Common
Chemotherapy Regimens
09.00 – 09.45 น.
Nursing managements in breast cancer
patients
09.45 -10.00 น.
อาหารว่าง
10.00 - 11.00 น
แนวทำงกำรบริหำรยำเคมีบำบัด และกำร
จัดกำรควำมเสีย่ ง
11.00 - 12.00 น.
Cytotoxic drugs preparation and
compatibility

วิ ทยากร
พว.สุวลักษณ์ วงศ์จรรโลงศิล
พว.สุวลักษณ์ วงศ์จรรโลงศิล

พว.นพกำญจน์ วรรณกำรโสภณ
เภสัชกรหญิงปถมำภรณ์ ตัง้ ธีระคุณ

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.00 น.

อาหารกลางวัน
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยในหน่วย
อำจำรย์ แพทย์หญิงฉัฐญำณ์ วงศ์
บริกำรให้ยำเคมีบำบัด
รัฐนัน
14.00 - 14.15 น.
อาหารว่าง
14.15 – 15.15 น.
Lung Cancer and Common Chemotherapy พญ.ธีรดำ ศิรปิ ณ
ุ ย์
Regimens
15.15 – 16.00 น
Nursing managements in Lung Cancer
พว.แม้นมนำ จิระจรัส
patients
พิธกี รประจำวัน พว.สุวลักษณ์ วงศ์จรรโลงศิล และ พว. นพกำญจน์ วรรณกำรโสภณ
วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 บรรยาย ภาคทฤษฏี
เวลา
เรื่อง
วิ ทยากร
08.00 – 09.00 น.
Precision medicine and immune oncology
อำจำรย์ พญ.ธีรดำ ศิรปิ ณ
ุ ย์
09.00 – 09.45 น.
Immuno therapy administration and side
พว.สุวรรณี สิรเิ ลิศตระกูล
effects
09.45 -10.00 น.
อาหารว่าง
10.00 – 10.45 น.
Oral chemotherapy administration
เภสัชกร นพดล กองสุผล
10.45 – 11.30 น.
Home chemotherapy
พว.สุวรรณี สิรเิ ลิศตระกูล
11.30 – 12.15 น.
Home chemotherapy: Nurse case manager พว.นพกำญจน์ วรรณกำรโสภณ
role
12.15 - 13.15 น.
อาหารกลางวัน
13.15 - 14.00 น.
Colorectal Cancer and Common
พว.ประไพ อริยประยูร
Chemotherapy Regimens
14.00 -14.45 น.
Nursing Managements in Colorectal Cancer พว.จิรภี สุนทรกุล ณ ชลบุร ี
14.45 - 15.00 น.
อาหารว่าง
15.00 – 15.45 น
Symptom management : Peripheral
พว.แม้นมนำ จิระจรัส
Neuropathy
พิธกี รประจำวัน พว. สุวรรณี สิรเิ ลิศตระกูล และ พว. สมพร พูลพำนิชอุปถัมย์

วันพฤหัสที่ 14 มกราคม 2564 บรรยาย ภาคทฤษฏี
เวลา
เรื่อง
08.00-09.00 น
Symptom management : Gastrointerstinal
toxicity

วิ ทยากร
พว.สุธรี ำ จักรกุล เหลืองสุขเจริญ

09.00 - 10.00 น

Fatigue and cognitive dysfunction in cancer
patients
10.00 -10.15 น.
อาหารว่าง
10.15 – 11.15 น.
Head and Neck Cancer and common
chemotherapy regimens
11.15 - 12.00 น.
Nursing managements in Head and Neck
Cancer Patients
12.00 - 13.00 น.
อาหารกลางวัน
13.00 - 14.15 น
Central vascular access devices (CVADS) :
complication and management
14.15-14.30 น.
อาหารว่าง
14.30 -15.30 น
Sexuality in cancer patients
พิธกี รประจำวัน พว. สิรนิ ธร ศะศินิล และ พว.พิมล สร้อยสด

พว.มลฤดี เกษเพชร

นพ.พิชยั จันทร์ศรีวงษ์
พว.สุทธินี สุดใจ

พว.วัลลภัทร์ จันทร์ขจร

ผศ.ดร.ธิรำภรณ์ จันทร์ดำ

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 บรรยาย ภาคทฤษฏี
เวลา
เรื่อง
วิ ทยากร
08.00 – 09.00 น.
Hypersensitivity reaction and desensitization ผศ.พญ.ทิชำ ฤกษ์พฒ
ั นำพิพฒ
ั น์
management
09.00 – 09.45 น.
Nursing care patient desensitization
พว.ณิชำภำ เดชำปภำพิทกั ษ์
management
09.45 -10.00 น.
อาหารว่าง
10.00 – 11.00 น.
กำรใช้ยำเคมีบำบัดในกลุ่มผูป้ ่ วยเฉพำะผูป้ ่ วย
พว.สุวลักษณ์ วงค์จรรโลงศิล
หญิงตัง้ ครรภ์
11.00 – 12.00 น.
กำรใช้ยำเคมีบำบัดในกลุ่มผูป้ ่ วยเฉพำะผูป้ ่ วยเด็ก ผศ.ดร.อัจฉริยำ ปทุมวัน
12.00 - 13.00 น.
อาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น.
กำรใช้ยำเคมีบำบัดในกลุ่มผูป้ ่ วยเฉพำะผูส้ งู อำยุ พว.จิรภี สุนทรกุล ณ ชลบุร ี
14.00 - 14.15 น.
อาหารว่าง
14.15 - 16.00 น
Psychological a pproaches in cancer patients รศ.นพ.ชัชวำล ศิลปกิจ
พิธกี รประจำวัน พว.นพกำญจน์ วรรณกำรโสภณ และ พว. แม้นมนำ จิระจรัส
วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 บรรยาย ภาคทฤษฏี
เวลา
เรื่อง
08.00 – 09.15 น.
Hematologic malignancy and common
chemotherapy regimens
09.15 – 10.00 น.
Nursing managements in Hematologic

วิ ทยากร
อำจำรย์ พญ.ธีรยำ พัววิไล
พว.สุธรี ำ จักรกุล เหลืองสุขเจริญ

malignancy patients
10.00 -10.30 น.
10.30 –12.00 น.

อาหารว่าง
Symptoms management : Bone marrow
toxicity
12.00 - 13.00 น.
อาหารกลางวัน
13.00 – 14.15 น
Symptoms management : Cardio toxicity
managements and Dermatologic toxicity
14.15 - 14.30 น.
อาหารว่าง
14.30 -15.30 น.
Chemotherapy Extravasation : prevention
and management
พิธกี รประจำวัน พว.พิมล สร้อยสด และ พว.สิรนิ ธร ศะศินิล

พว.กุลวดี สุระยุทธ์ปรีชำ

พว.สุวรรณี สิรเิ ลิศตระกูล

พว.สมพร พูลพำนิชอุปถัมภ์

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 บรรยาย ภาคทฤษฏี
เวลา
เรื่อง
วิ ทยากร
08.00 – 09.15 น.
Gynecologic malignancy and common
รศ.พญ.อำบอรุณ เลิศขจรสุข
chemotherapy regimens
09.15 – 10.15 น.
Nursing managements in Gynecologic
พว.พิมล สร้อยสด
malignancy patients
10.15 –10.30 น.
อาหารว่าง
10.30 –11.15 น.
Pediatric Cancer and common
พว.กุลวดี สุระยุทธ์ปรีชำ
chemotherapy regimens
11.15 –12.00 น.
Nursing Managements in Pediatric Cancer พว.กุลวดี สุระยุทธ์ปรีชำ
patients
12.00 - 13.00 น.
อาหารกลางวัน
13.00 - 14.15 น.
Oncologic Emergency in cancer patient
พว.สุวลักษณ์ วงค์จรรโลงศิล
14.15 - 14.45 น
อาหารว่าง
14.45 -15.30 น.
Oncologic Emergency in cancer patient
พว.สมพร พูลพำณิชย์อุปถัมภ์
พิธกี รประจำวัน พว.สมพร พูลพำณิชย์อุปถัมภ์ และ พว.สุวลักษณ์ วงศ์จรรโลงศิล
วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 บรรยาย ภาคทฤษฏี
เวลา
เรื่อง
วิ ทยากร
08.00 – 09.00 น.
Oncology Nurses Competency
พว.นพกำญจน์ วรรณกำรโสภณ
09.00 – 10.00 น.
สิทธิ จริยธรรมในกำรดูแลผูป้ ่ วยโรคมะเร็ง
รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชำญบัญชำ
10.00 –10.15 น.
อาหารว่าง
10.15 –11.15 น.
The important of Nutrition for Cancer
ดร.วนะพร ทองโฉม
patients

11.15 –12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.30 น.

14.30 – 15.00 น.
15.00 - 15.30 น.

Nursing management of Nutrition in
Cancer patients
อาหารกลางวัน
เสวนำ : กำรจัดหน่วยงำนและกำรบริกำร
สำหรับผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั เคมีบำบัด
-ผูป้ ่ วยใน
-ผูป้ ่ วยนอก
- Short stay service
อาหารว่าง
ชีแ้ จง กำรขึน้ ปฏิบตั งิ ำนในหอผูป้ ่ วย

พิธกี รประจำวัน พว.สิรนิ ธร ศะศินิล และ พว สุวรรณี สิรเิ ลิศตระกูล

พว.ณัฐพิมล ภิรมย์เมือง

พว.พิมล สร้อยสด
พว.สิรนิ ธร ศะศินิล
พว.บัวษร เวชพันธ์
พว.ลลิสำ น้อยคูน
พว.สุวลักษณ์ วงศ์จรรโลงศิล
พว.แม้นมนำ จิระจรัส

