
ชื่อประกาศนียบัตร  การฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาล
ผู้ป่วยมะเร็งท่ีได้รับยาเคมีบำบัด 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจสถานการณ์ผู้ป่วยโรคมะเร็ง 
ระบบบริการ ทรัพยากร ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  
 2. เพื่อให้มีความรู้ในวิทยาการก้าวหน้าการรักษาด้วยยา
เคมีบำบัด หลักการบริหารยา  มาตรฐานบุคลากร  และการจัด
หน่วยงานเพื่อให้ยาเคมีบาบัด 
 3. การจัดการกับอาการของโรค  อาการข้างเคียงจากยา
เคมีบำบัด  ฝึกทักษะการดูแลเฉพาะทาง  การพิทักษ์สิทธิ์ กฎหมาย
และจริยธรรม เพื่อการดูแลผู้ป่วยท่ีได้รับยาเคมีบำบัด 
 

ระยะเวลาการอบรม   1  เดือน  แบ่งเป็น 
ระยะที่ 1  ภาคทฤษฎี   8 วัน 
ระยะที่ 2  ภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ  4  วัน 
ปฏิบัติการพยาบาลในหน่วยให้ยาเคมีบำบัด/หอผู้ป่วยเคมีบำบัด และ 
ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ (Peripheral & Central (Port A-Cath) 
รวมทั้งศึกษาดูงานในคลินิกต่าง ๆ 

ระยะที่ 3  ภาคปฏิบัติในคลินิก  8 วัน  
ลงฝึกปฏิบตัิหน้างานเพื่อเก็บทักษะ/ประสบการณต์ามจำนวน และ
ช่ัวโมงการฝึกท่ีสภาการพยาบาลกำหนดทั้ง OPD และ IPD  
 

เกณฑ์การผ่านการอบรม  
ภาคทฤษฎี  สอบข้อเขียนผ่านเกณฑ์ ≥ 70 % 
ภาคปฏิบตัิ  ผ่านเกณฑ์  ≥ 90 % ประกอบด้วย 
               1) ฝึกทักษะการพยาบาลผู้ป่วยทั้งระยะก่อน  

  ระหว่าง และหลังให้ยาเคมีบำบดั 
               2) ทำ Case study และนำเสนอในห้องเรียน 
               3) ส่งรายงานที่ได้รับมอบหมายภายในเวลาที่กำหนด     
 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 
ภาคทฤษฎี  อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี  

ภาคปฏิบัติ  ศูนย์เคมีบำบัด OPD มะเร็งนรีเวช  หน่วยให้ยาเคม ี
                บำบัดมะเร็งนรีเวช  หอผู้ป่วยสามัญนรีเวช   
                หอผู้ป่วยรังสีรักษา และหน่วยเตรยีมยาเคมีบำบดั            
     

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม  55  คน   
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 
1. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง  
   ครรภ์ชั้นหน่ึง 
2. เป็นพยาบาลประจำการที่ได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย 
    ที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด 
3. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติการพยาบาลไม่น้อยกว่า 1 ปี  นับถึง 
   วันสมัคร 
 

หลักฐานการสมัคร 
1. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (เหลืออายุต่อใบประกอบวิชาชีพ ฯ    
    มากกว่า 6 เดือน)  
2. ใบรับรองผู้บังคับบัญชา (Download www.rajavithi.go.th        
    >>> ข่าวสารและกิจกรรม >>> ข่าวอบรม) 
4. หลักฐานการโอนเงิน แนบพร้อมใบสมัครระบบออนไลน์ 
5. รูปถ่าย 1 นิ้ว (ชุดฟอร์มพยาบาล หรือ รูปข้าราชการ) 
 

ค่าลงทะเบียน  22,000  บาท 
วิธีชำระเงิน  ช่ือบัญชี “เงินบำรุงโรงพยาบาลราชวิถี”  
เลขท่ีบัญช ี051-217580-4 ธนาคารไทยพาณิชย์   

การรับสมัคร สมัครทางระบบออนไลน์ เท่านั้น  
ศึกษาระเบียบการสมัครที่www.rajavithi.go.th >> ข่าวสารและ
กิจกรรม >> ข่าวอบรม ตั้งแต ่1 กุมภาพันธ ์ 2564 เป็นต้นไป จนกว่า
จะเต็ม 

ประกาศรายชื่อทาง >>> www.rajavithi.go.th 

 
 

ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี 
 

ขอเชิญ 
 

พยาบาลวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งได้รับยาเคมีบำบัด  
 

เข้าร่วม 

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง 

ที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน)  
วันที่ 1 - 30 มถิุนายน 2564 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 
ศูนย์เคมีบำบดั 

อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี ชัน้ 16 โรงพยาบาลราชวิถ ี
โทร 02-206-2900 ต่อ 11600-2 

 

 
หลักสูตร OncoNurse Rajavithi 

 

  
 

       CNEU 50 หน่วยคะแนน

http://www.rajavithi.go.th/
http://www.rajavithi.go.th/
http://www.rajavithi.go.th/


  ตารางอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้นสาขา: การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งท่ีได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) รุ่นที่ 10 

         วันที่  1 – 30   มิถุนายน  พ.ศ. 2564  ณ ห้องประชุมศูนย์การแพทย์ชั้น 15 และหน่วยงานที่ให้ยาเคมีบำบัด โรงพยาบาลราชวิถี 

อังคาร 1 มิถุนายน  2564 

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน    พธิีเปิด 

08.30 - 09.00 น. แนะนำหลกัสูตร อ.สุรีย์ แสงรุ่งศรี 

09.00 - 10.30 น. สถานการณ์และปญัหาสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศ และแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านโรคมะเร็ง (Service plan) อ.อลิสา ช่วงอรุณ 

10.30 - 12.00 น. Cytotoxic drugs preparation and compatibility                                 อ.ภกญ.อินทนิน  ไพศาลสุขะกุล 

13.00 - 15.00 น กลไกการเกิด และพยาธิสภาพของโรคมะเร็ง                                            อ.พญ.ปิยวรรณ  เทียนชัยอนันต ์

15.00 - 16.00 น. ระบบประสานงานกบัทีม และการเข้าถงึการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด                 อ.กชชุกร หว่างนุ่ม 

พุธ 2 มิถุนายน  2564 

08.00 - 9.00 น. Breast Cancer and Common Chemotherapy Regimens                      อ.พญ.ปยิวรรณ เทียนชยัอนันต ์

09.00 - 10.00 น. Nursing management Chemotherapy in breast cancer patients           อ.สุวลกัษณ์ วงศ์จรรโลงศิล 

10.00 - 11.00 น. จลนศาสตร์และพลศาสตร์ของยาเคมีบำบัด                                              อ.ภก.จกัรกฤษณ์  ใจ 

11.00 - 12.00 น. ปัญหาการใช้ยาตา้นมะเร็งที่ไม่ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย                                 อ.ภกญ.ปัทมา ใจน่าน 

13.00 - 14.30 น. เคมีบำบัดกับวยัสูงอาย ุและ Nursing management in Older adult cancer   อ.นพ.สุนท ี สงวนไทร และ อ.กชชกุร หวา่งนุ่ม 

14.30 - 16.00 น. Gynecologic malignancy and common chemotherapy regimens         อ.พญ.กมัยธร เทียนทอง 

ศุกร์  4 มิถุนา  2564 

08.00 - 09.00 น. Nursing Managements in Bone and Soft tissue sarcoma patients         อ.เบญจวรรณ์  ละออ 

09.00 - 10.00 น. Immunotherapy administration & side effects                                   อ.กชชุกร หวา่งนุ่ม 

10.00 - 11.00 น. Hypersensitivity reactions with desensitization administration             อ.ประไพศรี ปัญญาอิ่นแก้ว 

11.00 - 12.00 น. Nursing management in Lung Cancer patients                                  อ.อภิรด ีธรรมจาร ี

13.00 - 14.00 น. Quality of Life in cancer patients                                                    อ.ดร.มาลี เกื้อนพกุล 

14.00 - 15.00 น. Bone marrow toxicity                                                                    อ.กุลวด ี สุระยุทธ์ปรีชา 

15.00 - 16.00 น. Nursing managements in Head and Neck Cancer Patients                   อ.บุญช่วย พึ่งจีน 

จันทร์  7  มิถุนายน  2564 

08.00 - 09.00 น. Colorectal Cancer & Common Chemotherapy Regimens                    อ.นพ.ทรงวิทย ์พายัพวัฒนวงษ ์

09.00 - 10.00 น. Nursing managements in colorectal cancer patients                          อ.กชชุกร หวา่งนุ่ม 

10.00 - 11.00 น. Head and Neck Cancer and common chemotherapy regimens           อ.พญ.ปยิวรรณ  เทียนชัยอนันต์ 

11.00 - 12.00 น. Oral chemotherapy administration guidelines                                   อ.อรวรรณ วงศ์ษา 

13.00 - 14.00 น. Lung Cancer & Common Chemotherapy Regimens                            อ.พญ.กุลธิดา มณีนิล 

14.00 - 16.00 น. Nursing Symptom management GI, Neuro, Respiratory, การเผาผลาญ     อ.กชชุกร หวา่งนุ่ม  และ อ.ประไพศรี  ปัญญาอิ่นแกว้ 

อังคาร 8 มิถุนายน  2564 

08.00 - 09.00 น. Bone and Soft tissue sarcoma & common chemotherapy regimens     อ.นพ.สุนที  สงวนไทร 

09.00 - 10.00 น. Targeted therapy & Immunotherapy                                                อ.นพ.สุนที  สงวนไทร 

10.00 - 12.00 น. กฎหมายและจริยธรรมในการ ดูแลผู้ปว่ยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด                   ศาสตราจารย์แสวง  บุญเฉลิมวิภาส 

13.00 -15.00 น. Role of Chemotherapy in Cancer Treatment                                     ศาสตราจารย์คลินิก พญ.สุดสวาท  เลาหวินิจ 

15.00-16.00 น. Psychological approaches in cancer patients                                     อ.พญ.จามรี ณ บางช้าง 

พุธ 9 มิถุนายน  2564 

08.00 - 09.30 น. Hematologic malignancy and common chemotherapy regimens         อ.นพ.ชัชวาล นาคะเกศ 

09.30 - 10.30 น. Nursing managements in Hematologic malignancy patients                อ.อภิรดี ธรรมจาร ี

10.30 - 12.00 น. Home chemotherapy : challenge and management                          อ.กชชุกร หวา่งนุ่ม 

13.00 - 14.30 น. Oncologic Emergency                                                                    อ.พญ.กุลธิดา มณีนิล 

14.30 - 16.00 น. Nursing managements in Gynecologic malignancy patients                 อ.อรณี กนกจิราพร 

 



 

พฤหัส 10 มิถุนายน  2564 

08.00 - 09.00 น. การประเมินภาวะสุขภาพผู้ป่วยมะเร็งก่อน ระหว่าง และหลังให้ยาเคมีบำบัด        อ.อรณี กนกจิราพร 

09.00 - 10.30 น. Pediatric Cancer and common chemotherapy regimens                     อ.พญ.สมใจ กาญจนาพงศ์กุล 

10.30 - 12.00 น. Nursing Managements in Pediatric Cancer patients and Pediatric Oncologic Emergency  อ.พรทิพย ์แพกระจ่าง 

13.00 - 14.30 น การให้ข้อมูล/ความรู้ แก่ผู้ป่วยมะเร็ง ที่ได้รับยาเคมีบำบัด                              อ. ภรณี ผ่องนพคุณ 

14.30 - 16.00 น. การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด         อ.ดร.นุชระพี  สุทธกิุล 

ศุกร์ 11  มิถุนายน  2564 

08.00 - 10.00 น. โภชนาการในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับ ยาเคมีบำบัด                                           อ.ดร.กมล ไชยสิทธิ ์

10.00 - 11.00 น. Nursing management of Nutrition in Cancer patients                         อ.ธีราพร ชมพูแสง 

11.00 - 12.00 น. Oncology Nurse Competency                                                         อ.ดร.พิริยลักษณ์  ศิริศุภลักษณ ์

13.00 -14.00 น Standard & Practice Guideline for Vascular Access Device (VAD)          อ. กชชกุร หว่างนุ่ม 

14.00 - 16.00 น. การงแผนจำหนา่ยผู้ปว่ยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด                                      รศ.ดร.วันเพ็ญ  ภิญโญภาสกุล 

จันทร์-พฤหัส  14-17  มิถุนายน 2564    
 

08.00 - 16.00 น. 
  
ภาคปฏิบัติในหอ้งปฏิบัตกิาร 4 วัน  

วันที่ 18-30   มิถุนายน 2564 
 

08.00 - 16.00 น. 
  
ภาคปฏิบัติในคลินิก/หนา้งานเพื่อเก็บทกัษะ/ประสบการณ์ตามจำนวน (ครั้ง) และ ชั่วโมงการฝึกที่สภาการพยาบาลกำหนด จำนวน  9 วัน  

 

 

 

 


