กำหนดกำร
วันจันทร์ที่ 2 พฤษภำคม 2565
07.30 – 08.00 น. ลงทะเบียน
08.00 – 08.15 น. พิธีเปิด โดย ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลรำมำธิบดี
08.15 – 09.15 น. Common Generic Cancer and counseling
โดย ผศ.พญ.อัจฉรำ ธัญธีรธรรม
09.15 – 10.00 น. สิทธิ์ ค่ำรักษำ และกำรเข้ำถึงบริกำรกำรรักษำโรคมะเร็ง
โดย พว.สิรวิ รรณ ไตรวิลำศ
10.00 – 10.15 น. อำหำรว่ำง
10.15 – 11.15 น. สิทธิ กฎหมำยและจริยธรรมในกำรดูแลผู้ปว่ ยโรคมะเร็ง
โดย รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชำญบัญชำ
11.15 – 12.45 น. อำหำรกลำงวัน
12.45 – 13.45 น. ควำมรู้โรคมะเร็ง หลักกำรรักษำโรคมะเร็งด้วยยำเคมีบำบัด
โดย รศ.นพ.ณัฐพงศ์ งำมไพบูลย์
13.45 – 14.45 น. Head and Neck Cancer and common
chemotherapy regimens
โดย รศ.นพ.ณัฐพงศ์ งำมไพบูลย์
14.45 – 15.00 น. อำหำรว่ำง
15.00 – 15.45 น. Nursing managements in Head and Neck Cancer
Patients
โดย พว.สุทธินี สุดใจ
วันอังคำรที่ 3 พฤษภำคม 2565
08.00 – 09.00 น. Breast Cancer and Common Chemotherapy
Regimens
โดย พว.สุวลักษณ์ วงศ์จรรโลงศิล
09.00 – 09.45 น. Nursing managements in breast cancer patients
โดย พว.สุวลักษณ์ วงศ์จรรโลงศิล
09.45 – 10.00 น. อำหำรว่ำง
10.00 – 11.00 น. แนวปฏิบัตกิ ำรบริหำรยำเคมีบำบัด และกำรจัดกำร
ควำมเสีย่ ง
โดย พว.นพกำญจน์ วรรณกำรโสภณ
11.00 – 12.00 น. Lung Cancer and Common Chemotherapy
Regimens
โดย อ.พญ.ธีรดำ ศิริปุณย์
12.00 – 13.00 น. อำหำรกลำงวัน
13.00 – 13.45 น. Nursing managements in Lung Cancer patients
โดย พว.สุวรรณี สิริเลิศตระกูล
13.45 – 14.45 น. Cytotoxic drugs preparation and compatibility
โดย เภสัชกรหญิงปถมำภรณ์ ตั้งธีระคุณ
14.45 – 15.00 น. อำหำรว่ำง
15.00 – 15.45 น. เภสัชจลนศำสตร์และพลศำสตร์ของเคมีบำบัดในกำรรักษำ
โรคมะเร็ง
โดย เภสัชกรนภดล กองสุผล

วิธีกำรลงทะเบียน
กรุณำลงทะเบียนทำงเว็บไซด์ www.acmrrama.com และส่งหลักฐำนกำร
ชำระเงินมำที่ academic.rama@gmail.com และสำมำรถตรวจสอบสถำนกำรณ์ สมัค ร
และชำระเงินได้ที่ www.acmrrama.com

วิธีกำรชำระค่ำลงทะเบียน
1 ) ช ำร ะ ผ่ ำน Internet banking แ ล ะ Application ธน ำค ำร
ซึ่งสำมำรถชำระได้ทุกธนำคำร โดยสแกน OR Code ในแบบฟอร์มกำรชำระเงินที่
ได้รับหลังจำกลงทะเบียนตำมระบบแล้ว
2) ใบนำฝำก ได้เฉพำะ ธนำคำรไทยพำณิชย์ ทุกสำขำ ชื่อบัญชี “เงิน
รำยได้คณะแพทยศำสตร์ รพ.รำมำธิบดี” คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี
ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย ม หิ ด ล DEPOSIT SLIP FOR FACULTY OF MEDICINE
RAMATHIBODI HOSPITAL MAHIDOL UNIVERSITY บั ญ ชี ก ร ะ แ ส ร ำ ย วั น
ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำรำมำธิบดี เลขที่บัญชี 026-3-04247-7
(ส ำ ม ำ ร ถ ด ำ ว น์ โห ล ด ใบ น ำฝ ำ ก ส ำ ห รั บ ช ำร ะ ค่ ำ ล งท ะ เบี ย น ได้ ที่
http://academic.ra.mahidol.ac.th)
3) ขอสงวนสิทธิ ไม่คืนเงินค่ำลงทะเบียน ไม่ว่ำกรณีใดๆ

อัตรำค่ำลงทะเบียน
ท่ำนละ 30,000 บำท
เมื่อชำระค่ำลงทะเบียนแล้วกรุณำส่งหลักฐำนกำรชำระเงินมำที่
E-mail : academic.rama@gmail.com

สอบถำมรำยละเอียด / แจ้งยกเลิก / ยืนยันกำรชำระเงิน
ติดต่อได้ที่ คุณรจนำ บุญเลิศกุล
งำนบริกำรวิชำกำร อำคำรวิจัยและสวัสดิกำร ชั้น 1
โทร. 02-201-2193, 02-201-1542 Fax. 02-201 2607

คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี
กำรอบรมระยะสั้นเรื่อง

“กำรพยำบำลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยำเคมีบำบัด”
(หลักสูตร 1 เดือน)
ลงทะเบียนออนไลน์
www.acmrrama.com
ระยะที่ 1 ภำคทฤษฎี 2 – 6 พฤษภำคม, 9 – 11 พฤษภำคม 2565
ณ. ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชำชีวะ ชั้น 5 อำคำรศูนย์กำรแพทย์สิรกิ ิติ์

ระยะที่ 2 ภำคปฏิบัติในห้องปฏิบัติกำร Workshop (รวม 1 วัน)
12 พฤษภำคม 2565
ณ. ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชำชีวะ ชั้น 5 อำคำรศูนย์กำรแพทย์สิรกิ ิติ์

ระยะที่ 3 ภำคปฏิบัติในห้องปฏิบัติกำร Workshop (กลุ่มย่อย 1 วัน และ

ลงทะเบียน
ออนไลน์ได้ที่

ภำคปฏิบตั ิในคลินิก 8 วัน) (ใส่ชุดฟอร์มที่ปฏิบัติงำนในหอผู้ป่วยของผู้เข้ำอบรม)
รุ่นที่ 1 Workshop : วันที่ 22 พฤษภำคม 2565
ปฏิบัติในคลินิก : วันที่ 23-27 พ.ค. และ 30-31 พ.ค. และ 1 มิ.ย. 65
รุ่นที่ 2 Workshop : วันที่ 5 มิถุนำยน 2565
ปฏิบัติในคลินิก : วันที่ 6-10 มิ.ย. และ 13-15 มิ.ย. 65
รุ่นที่ 3 Workshop : วันที่ 19 มิถุนำยน 2565
ปฏิบัติในคลินิก : วันที่ 20-24 มิ.ย. และ 27-29 มิ.ย. 65
รุ่นที่ 4 Workshop : วันที่ 17 กรกฎำคม 2565
ปฏิบัติในคลินิก : วันที่ 18-22 ก.ค. และ 25-27 ก.ค. 65

วันพุธที่ 4 พฤษภำคม 2565
08.00 – 09.00 น. กำรใช้ยำเคมีบำบัดในกลุ่มผู้ป่วยเฉพำะผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์
โดย พว.สุวลักษณ์ วงค์จรรโลงศิล
09.00 – 09.45 น. Home chemotherapy: Nurse case manager role
โดย พว.นพกำญจน์ วรรณกำรโสภณ
09.45 – 10.00 น. อำหำรว่ำง
10.00 – 11.00 น. Symptoms management: Cardio and pulmonary
toxicity managements
โดย พว.สุวรรณี สิรเิ ลิศตระกูล
11.00 – 12.00 น. Fatigue and cognitive dysfunction in cancer
patients
โดย พว.มลฤดี เกษเพชร
12.00 – 13.00 น. อำหำรกลำงวัน
13.00 – 14.00 น. Chemotherapy Extravasation: prevention and
management
โดย พว.สมพร พูลพำนิชอุปถัมย์
14.00 – 14.15 น. อำหำรว่ำง
14.15 – 15.00 น. Symptom management: Peripheral Neuropathy
โดย พว.ชุติพนั ธุ์ เอื้อจิตทวีชัย
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภำคม 2565
08.00 – 09.00 น. Central venous catheter insertion and
complication management
โดย อ.พญ.ธรินทร ตรีสทิ ธิ์
09.00 – 09.45 น. Central vascular access devices (CVADS): Care
and maintenance
โดย พว.วัลลภัทร์ จันทร์ขจร
09.45 – 10.00 น. อำหำรว่ำง
10.00 – 11.00 น. Symptom management: Gastrointestinal toxicity
โดย พว.สุธีรำ จักรกุล เหลืองสุขเจริญ
11.00 – 12.00 น. Nursing management of Nutrition in Cancer
patients
โดย พว.ณัฐพิมณฑ์ ภิรมย์เมือง
12.00 – 13.00 น. อำหำรกลำงวัน
13.00 – 14.00 น. Precision medicine (Targeted and
Immunotherapy)
โดย อ.นพ.ธัช อธิวทิ วัส
14.00 – 14.45 น. Nursing care in Immunotherapy administration
โดย พว.สุวรรณี สิริเลิศตระกูล

14.45 – 15.00 น. อำหำรว่ำง
15.00 – 15.45 น. Oral chemotherapy administration
โดย เภสัชกร นภดล กองสุผล
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภำคม 2565
08.00 – 09.00 น. Hypersensitivity reaction and desensitization
management
โดย ผศ.พญ.ทิชำ ฤกษ์พัฒนำพิพัฒน์
09.00 – 09.45 น. Nursing care patient desensitization
management
โดย พว.ณิชำภำ เดชำปภำพิทกั ษ์
09.45 – 10.00 น. อำหำรว่ำง
10.00 – 11.00 น. Colorectal Cancer and Common Chemotherapy
Regimens
โดย อ.นพ.พิชัย จันทร์ศรีวงศ์
11.00 – 12.00 น. ผลกระทบสำรเคมีต่อบุคลำกร Medical Surveillance
โดย อ.พญ.ฉัฐญำณ์ วงศ์รัฐนัน
12.00 – 13.00 น. อำหำรกลำงวัน
13.00 – 13.45 น. สถำนกำรณ์โรคมะเร็งในประเทศไทย
โดย รศ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์
13.45 – 14.00 น. อำหำรว่ำง
14.00 – 15.00 น. Psychological approaches in cancer patients
โดย รศ.นพ.ชัชวำลย์ ศิลปกิจ
วันจันทร์ 9 พฤษภำคม 2565
08.00 – 09.15 น. Hematologic malignancy and common
chemotherapy regimens (Transplant)
โดย อ.นพ.ธนกฤต ปิยเจริญกิจ
09.15 – 10.00 น. Nursing managements in Stem cell transplant
patients
โดย พว.อุษำวดี ไชยแก้ว
10.00 – 10.15 น. อำหำรว่ำง
10.15 – 11.15 น. Radiotherapy in cancer patients
โดย อ.พญ.ทองตรำ แน่นหนำ
11.15 – 12.00 น. Nursing care radiotherapy in cancer patients
โดย พว.สุทธวรรณ ไชยนำ
12.00 – 13.00 น. อำหำรกลำงวัน
13.00 – 13.45 น. กำรใช้ยำเคมีบำบัดในกลุ่มผู้ป่วยเฉพำะผู้สูงอำยุ
โดย พว.จิรำภี สุนทรกุล ณ ชลบุรี

13.45 – 14.30 น. Symptoms management: Cutaneous toxicity
managements
โดย พว.สุวรรณี สิรเิ ลิศตระกูล
14.30 – 14.45 น. อำหำรว่ำง
14.45 – 15.45 น. หลักกำรดูแลแผลมะเร็ง
โดย พว.ประไพ อริยประยูร
วันอังคำรที่ 10 พฤษภำคม 2565
08.00 – 09.15 น. Gynecologic malignancy and common chemotherapy
Regimens
โดย รศ.พญ.อำบอรุณ เลิศขจรสุข
09.15 – 10.00 น. Nursing managements in Gynecologic malignancy
patients
โดย พว.พิมล สร้อยสด
10.00 – 10.15 น. อำหำรว่ำง
10.15 – 11.15 น. Pediatric cancer and common chemotherapy
regimens
โดย รศ.นพ.อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์
11.15 – 12.00 น. Nursing Managements in Pediatric Cancer patients
โดย พว.พจนีย์ ด่ำนดำรงรักษ์
12.00 – 13.00 น. อำหำรกลำงวัน
13.00 – 14.15 น. Oncologic Emergency in cancer patient Part I
โดย พว.มลฤดี เกษเพชร
14.15 – 14.30 น. อำหำรว่ำง
14.30 – 15.30 น. Oncologic Emergency in cancer patient Part II
โดย พว.สมพร พูลพำนิชอุปถัมย์
วันพุธที่ 11 พฤษภำคม 2565
08.00 – 09.00 น. Oncology Nurses Competency
โดย พว.นพกำญจน์ วรรณกำรโสภณ
09.00 – 10.00 น. Symptoms management: Bone marrow toxicity
โดย พว.สุธีรำ จักรกุล เหลืองสุขเจริญ
10.00 – 10.15 น. อำหำรว่ำง
10.15 – 11.15 น. กำรจัดกำรควำมปวดในผู้ป่วยมะเร็ง
โดย พว.จิรำภี สุนทรกุล ณ ชลบุรี
11.15 – 12.15 น. Sexuality in cancer patients
โดย ผศ.ดร.ธิรำภรณ์ จันทร์ดำ
12.15 – 13.15 น. อำหำรกลำงวัน
13.15 – 13.45 น. ชี้แจง ภำคปฏิบัติในห้องปฏิบัติกำร (Workshop) และกำรขึ้น
ปฏิบัติงำนในหอผู้ป่วย
โดย พว.สุวลักษณ์ วงศ์จรรโลงศิล
13.45 – 14.00 น.
14.00 – 15.00 น.

พว.พิมล สร้อยสด
อำหำรว่ำง
สอบข้อเขียน

