
ชื่อประกาศนยีบตัร  การฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วย
มะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (ได้ใบรับรองจากสภาหลังอบรม) 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจสถานการณ์ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ระบบบริการ ทรัพยากร ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 
2. เพื่อให้มีความรู้ในวิทยาการก้าวหน้าการรักษาด้วยยา

เคมีบำบัด หลักการบริหารยา  มาตรฐานบุคลากร  และการจัด
หน่วยงานเพื่อให้ยาเคมีบาบัด 

3. การจัดการกับอาการของโรค  อาการข้างเคียงจากยา
เคมีบำบัด  ฝึกทักษะการดูแลเฉพาะทาง  การพิทักษ์สิทธิ กฎหมาย
และจริยธรรมเพื่อการดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด 

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  9 วัน  
ลงฝึกปฏิบตัิหน้างานเพื่อเก็บทักษะ/ประสบการณต์ามจำนวน และ
ช่ัวโมงการฝึกท่ีสภาการพยาบาลกำหนดทั้ง OPD และ IPD  

เกณฑผ์า่นการอบรม  
ภาคทฤษฎี  สอบข้อเขียนผ่านเกณฑ์ ≥ 70 % 
ภาคปฏิบตัิ  ผ่านเกณฑ์  ≥ 90 % ประกอบด้วย 

1) ฝึกทักษะการพยาบาลผู้ป่วยทั้งระยะก่อน
ระหว่าง และหลังให้ยาเคมีบำบดั

2) ทำ Case study และนำเสนอในห้องเรียน
3) ส่งรายงานที่ได้รับมอบหมายภายในเวลาที่กำหนด

สถานทีจ่ดัการเรยีนการสอน 

ภาคทฤษฎี  ห้องประชุมโรงพยาบาลราชวิถี  

ภาคปฏบิตั ิ ศูนย์เคมีบำบัด (Day care + หอผู้ป่วยเคมีบำบัด) 
  OPD มะเร็งนรีเวช, หอผู้ป่วยมะเร็งนรเีวช, รังสีรักษา 
  หน่วยเตรียมยาเคมบีำบัด, รังสรี่วมวินิจฉัย 
  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี       

จำนวนผูเ้ขา้รบัการอบรม  50  คน  
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 
1. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล

และการผดุงครรภ์ชั้นหน่ึง
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”  
เลขบัญชี 678-3-05010-6 ธนาคารกรุงไทย ตามช่องทางที่กำหนด 

การรับสมัคร สมัครทางระบบออนไลน์ เท่านั้น  
ศึกษาระเบยีบการสมัครที่www.rajavithi.go.th >> ข่าวสารและ 

 
 
ประกาศรายชือ่ทาง  
www.rajavithi.go.th 

ภารกจิด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวถิ ี
ขอเชญิ 

พยาบาลวชิาชพีที่ดแูลผูป้ว่ยมะเรง็ไดร้ับยาเคมบีำบดั 
เขา้รว่ม 

หลกัสตูรฝกึอบรมระยะสัน้ 
สาขาการพยาบาลผูป้ว่ยมะเรง็ 

ทีไ่ดร้บัยาเคมบีำบดั (หลกัสตูร 1 เดอืน) 
วันที ่1 - 30 มถินุายน 2566 

ตดิต่อสอบถามขอ้มลูเพิม่เติม 
ศูนย์เคมีบำบดั 

อาคารทศมินทราธิราช ชั้น 16 โรงพยาบาลราชวิถ ี
โทร 02-206-2900 ต่อ 11600-2 

       CNEU 50 หนว่ยคะแนน
กจิกรรม >> ขา่วอบรม 
หรอืที ่
จนกว่าจะเตม็

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


 

ตารางอบรมเชงิปฏบิตักิารหลกัสตูรระยะสัน้สาขา: การพยาบาลผูป้ว่ยมะเรง็ทีไ่ดร้บัยาเคมบีำบดั (หลกัสตูร 1 เดอืน) รุน่ที ่11  
         วนัที่  1 – 30   มถินุายน  พ.ศ. 2566  ณ หอ้งประชมุโรงพยาบาลราชวถิ ีและหนว่ยงานทีใ่หย้าเคมบีำบดั ในโรงพยาบาลราชวถิ ี

พฤหสั 1 มถินุายน  2566 

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน    พธิีเปิด  

08.30 - 09.00 น. แนะนำหลกัสูตร  อ.สุรีย์ แสงรุ่งศรี 

09.00 - 10.00 น. กลไกการเกิด และพยาธิสภาพของโรคมะเร็ง                                                      อ.พญ.ปิยวรรณ  เทียนชัยอนันต์ 

10.00 - 11.00 น. Breast Cancer and Common Chemotherapy Regimens                                อ.พญ.ปิยวรรณ เทียนชยัอนันต ์

11.00 - 12.00 น Targeted therapy & Immunotherapy                                                         อ.พญ.ปิยวรรณ เทียนชยัอนันต ์

13.00 - 14.00 น. Nursing management Chemotherapy in breast cancer patients                     อ.กชชุกร หว่างนุ่ม 

14.00 - 16.00 น. การให้ข้อมูล/ความรู้ แก่ผู้ป่วยมะเร็ง ที่ได้รับยาเคมีบำบัด                                        อ. ภรณี ผ่องนพคุณ 

ศกุร ์2 มถินุายน  2566 

08.00 - 10.00 น. เภสัชจลศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของยาเคมีบำบัด                                                          อ.ภญ. นภรรณพ บุญถนอม   

10.00 - 11.00 น. ปัญหาการใช้ยาตา้นมะเร็งที่ไม่ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย                                             อ.ภกญ.ปัทมา ใจน่าน 

11.00 - 12.00 น. Cytotoxic drugs preparation and compatibility                                             อ.ภกญ.อินทนิน  ไพศาลสุขะกุล 

13.00 - 14.30 น. Hematologic malignancy and common chemotherapy regimens                    อ.นพ.ชัชวาล นาคะเกศ 

14.30 - 16.00 น. Immunotherapy administration & side effects                                              อ.กชชุกร หว่างนุ่ม 

องัคาร 6 มถินุายน  2566  

08.00 -  10.00 น.                        การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด                     อ.ดร.นุชระพี  สุทธกิุล  

10.00 - 11.00 น. Hypersensitivity reactions with desensitization administration                                 อ.กชชุกร หว่างนุ่ม 

11.00 - 12.00 น Nursing management: Bone marrow toxicity in pediatric cancer                      อ.สุดใจ จิตตยานนท ์       

13.00 -15.00 น. Gynecologic malignancy and common chemotherapy regimens                      อ.นพ.กมัยธร เทียนทอง 

15.00 - 16.00 น. Nursing managements in Hematologic malignancy patients                             อ.อภิรดี ธรรมจาร ี

พธุ  7  มถินุายน  2566                        

08.00 - 09.00 น Standard & Practice Guideline for Vascular Access Device (VAD)                                อ.กชชุกร หว่างนุ่ม 

09.00 - 10.00 น. 
 Nursing managements in Colorectal Cancer patients   

＆ Home chemotherapy    
อ.กชชุกร หว่างนุ่ม 

10.00 - 11.00 น                                 Bone and Soft tissue sarcoma & common chemotherapy regimens                  อ.นพ. สิทธิ สุขอวยชัย    

11.00 - 12.00 น. Colorectal Cancer & Common Chemotherapy Regimens                                  อ.นพ. สิทธิ สุขอวยชัย   

13.00 - 14.00 น. Psychological approaches in cancer  patients                                                  อ.พญ. จามร ีณ บางช้าง 

14.00 - 16.00 น. Caring and promotion quality of Life in cancer patients                                    อ.ดร.มาลี เกื้อนพกุล 

พฤหสั 8 มถินุายน  2566  

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

 10.00 - 12.00 น.  กฎหมายและจริยธรรมในการ ดูแลผู้ปว่ยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด                                  ศาสตราจารย์แสวง  บุญเฉลิมวิภาส 

 13.00 - 14.00 น.                                Nursing management of Nutrition in Cancer patients                                      อ.ธีราพร ชมพูแสง                                         อ.พญ.จามรี ณ บางช้าง 

14.00 - 15.00 น. Nursing Managements in Bone and Soft tissue sarcoma patients                      อ.วราภรณ์ เจริญบุญ 

15.00 - 16.00 น. ระบบประสานงานกบัทีม และการเข้าถงึการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด                               อ.อรวรรณ วงศ์ษา 

ศกุร ์9 มถินุายน  2566  

08.00 - 10.00 น. Role of Chemotherapy in Cancer Treatment                                                ศาสตราจารย์คลินิก พญ.สุดสวาท  เลาหวินิจ 

10.00 น. - 12.00 น. 
การประเมินภาวะสุขภาพผู้ป่วยมะเร็งก่อน ระหว่าง และหลังให้ยาเคมีบำบัดและ 

Nursing managements in Gynecologic malignancy patients                                     
อ.อรณี กนกจิราพร 

13.00 - 14.30 น.                   
Nursing Managements in Pediatric Cancer patients and  

Pediatric Oncologic Emergency     
อ.มาลี สุดเส้นผม  

14.30 - 16.00 น. Oncology Nurse Competency                                                                                                  อ.ดร.พิริยลักษณ์  ศิริศุภลักษณ์     

 



 

 

 

 

 

จนัทร ์12 มถินุายน  2566 

08.00 - 09.00 น. 
สถานการณ์และปญัหาสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศและแผนพัฒนา 

ระบบบริการสุขภาพดา้นโรคมะเร็ง (Service plan)  
อ.พญ.กุลธิดา มณีนิล 

09.00 - 10.00 น. Head and Neck Cancer and common chemotherapy regimens                                       อ.พญ.กุลธิดา มณีนิล 

10.00 - 11.00 น. Lung Cancer & Common Chemotherapy    อ.พญ.กุลธิดา มณีนิล 

11.00-12.00 น. เคมีบำบัดกับวยัสูงอาย ุ                                                                                        อ.พญ.กุลธิดา มณีนิล 

13.00 - 14.00 น Oncologic Emergency                                                                                     อ.พญ.กุลธิดา มณีนิล 

14.00 - 15.00 น. Nursing management in Lung Cancer patients                                                    อ.อภิรดี ธรรมจาร ี

15.00 -16.00 น. Nursing management in Older adult cancer                                                       อ.กชชุกร หว่างนุ่ม 

องัคาร 13  มถินุายน  2566   

08.00 - 09.00 น. Nursing Symptom management GI, Neuro, Respiratory, การเผาผลาญ                                อ.ประไพศรี  ปัญญาอิ่นแกว้ 

09.00 -10.00 น. Nursing Symptom management  fatigue,Mucositis, N/V                                                   อ.กชชุกร หว่างนุ่ม 

10.00 - 11.00 น. Oral chemotherapy administration guidelines                                                      อ.อรวรรณ วงศ์ษา 

11.00 - 12.00 น. Nursing management in Head and Neck Cancer patients                                         อ.บุญช่วย พึ่งจีน 

13.00 - 14.30 น Pediatric Cancer and common chemotherapy regimens                                         อ.พญ.สมใจ กาญจนาพงศ์กุล 

14.30 - 16.00 น. การวางแผนจำหนา่ยผู้ปว่ยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด                                                         รศ.ดร.วันเพ็ญ  ภิญโญภาสกุล 

พธุ  14 - ศกุร ์23  มถินุายน 2566   

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

จนัทร ์26  มถินุายน 2566 

08.00 - 09.00 น

09.00 - 10.00 น

10.00 - 12.00 น

13.00 - 15.00 น

15.00 - 16.00 น. 

การฉีดยาเคมีบำบัดเข้าทางไขสันหลังและ Bone marrow aspiration and biopsy                       

การดูแลผู้ป่วยหลังฉีดยาเคมีบำบัดเข้าทางไขสันหลังและเจาะไขกระดูกLecture                            

อาชีวอนามัย ความปลอดภยัในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด                                                  

การใส่ยาเคมีบำบัดในกระเพาะปัสสาวะ (Intravesical chemotherapy)                               
Safe handling and preparation of chemotherapy agent                                                            

อ.นพ.ธนันต์ชัย อัครวิกรัย 

พว.เลิศนภา เลิศล้ำ 

อ.สุวัฒน ์สุขสวัสดิ์                             

อ.นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วัฒนาเสถียร   
อ.ภญ.นภรรณพ บุญถนอม 

องัคาร  27 มถินุายน  2566 

08.00 - 10.00 น.   

10.00 - 11.00 น. 

11.00 - 12.00 น. 

 

13.00 - 14.30 น. 

 

14.30 - 16.00 น. 

 

ศึกษาดูงานผลิตยาปราศจากเช้ือ กลุ่มงานเภสัชกรรม                                                       

การฉีดยาเคมีบำบัดผ่านทางหลอดเลือดแดงสู่ก้อนมะเร็งตับ                                               

การดูแลผู้ป่วยก่อน ระหว่าง หลังทำ TACE                                                                  
การฉีดยาเคมีบำบัดเข้าเยือ่หุ้มปอด (Pleural effusion and Pleurodesis)                             

 

ศึกษาดูงานการฉีดยาเคมีบำบัดผา่นทางหลอดเลือดแดงสู่ก้อนมะเร็งตับ                                  

และการดูแลผู้ปว่ยหลังทำ TACE  (กลุ่ม 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ศึกษาดูงานการฉีดยาเคมีบำบัดผา่นทางหลอดเลือด                                                         

แดงสู่ก้อนมะเร็งตับ และการดูแลผู้ป่วยหลังทำ TACE (กลุ่ม 2  )                                                                                                                                                                                 

อ.ภญ.นันทิดา สุขศรีดาวเดือน และคณะ 

อ.พญ.ยินดี กีรติคุณ 

อ..อัมพร หาญประสิทธิธ์าดา 

อ.พญ.พจนี ก่อรุ่งเรือง 

อ.พญ.ยินดี กีรติคุณ, อ.นพ.ธีรชยั เรืองสว่าง 

พว.อัมพร หาญประสิทธิ์ธาดา และคณะ     

อ.พญ.ยินดี กีรติคุณ, อ.นพ.ธีรชยั เรืองสว่าง 

พว.อัมพร หาญประสิทธิ์ธาดา และคณะ 

พธุ 28  มถินุายน 2566                            

08.00 - 16.00 Present Case Study   ในหอ้งเรียน 

พฤหสั  29 มถินุายน  2566  

08.00 - 16.00 น.   Present Case Study ในห้องเรียน         
ทบทวนบทเรียน เตรียมสอบ   

ศกุร ์30 มถินุายน 2566 

08.00 - 10.00 น.  

13.00 - 15.00 น. 

สอบ 

พิธีมอบประกาศนยีบัตร 


