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ก าหนดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบ าบัด (หลักสูตร 1 เดือน) 

ภาคทฤษฎี วันที่ 2-11 สิงหาคม 2564 (8 วัน) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Teleconference) 
ณ  ห้องประชุมลีลาวดี โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง  อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ว/ด/ป 08.00-08.30 น. 09.00-10.00 น. 10.00-12.00 น. 
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13.00-16.00 น. 
2 สิงหาคม64 ลงทะเบียน 

แนะน าระเบียบ
การอบรม 
online 

-นโยบาย แผนพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพด้าน
โรคมะเร็ง (service plan) 
-สถานการณ์และปัญหา
สุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็งใน
ประเทศไทย  
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล

มะเร็งล าปาง 

-กลไกการเกิด/พยาธิสภาพของโรคมะเร็ง 
ที่พบบ่อยและหลักการรักษาโรคมะเร็ง 

พญ.นิลุบล  เรือนโรจน์รุ่ง 
โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง 

-บทบาทของเคมีบ าบัดในการรักษาโรคมะเร็ง 
-Chemotherapeutic Agent and Targeted Therapy 

พญ.สิริกลุ  ศรฤทธ์ิชิงชัย 
โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง 

 08.30-09.00 น. 
พิธีเปิด 

ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล
มะเร็งล าปาง 

3 สิงหาคม64 08.00-10.00 น. 10.00-12.00 น. 13.00-15.00 น. 15.00-17.00 น. 
Immunotherapy 

พญ.สิริกลุ  ศรฤทธ์ิชิงชัย 
โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง 

 

New systemic treatment in solid 
tumor 

นพ.อมร ตามไท 
โรงพยาบาลล าปาง 

 

ภาวะฉุกเฉินในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมี
บ าบัด 

พญ.นิลุบล  เรือนโรจน์รุ่ง 
โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง 

อาการและการจดัการอาการ
ข้างเคียงในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมี
บ าบัด 

พญ.นิลุบล  เรือนโรจน์รุ่ง 
โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง 

4 สิงหาคม64 08.00-10.00 น. 10.00-12.00 น. 13.00-15.00 น. 15.00-17.00 น. 
เภสัชวิทยาของยาเคม ียาต้านฮอรโ์มน          
ยามุ่งเป้า ในการรักษาโรคมะเร็ง  

ว่าท่ีร้อยตรีจาตุรันต์  เสียงด ี
โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง 

 

อาการข้างเคียงและข้อควรระวังของยาเคมี
บ าบัด 

ว่าท่ีร้อยตรีจาตุรันต์  เสียงด ี
โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง 

 

Cervical Cancer and Common 
Chemotherapy Regimens 

พญ.กาลนิการ์  แปงจิตร ์
โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง 

 

Nursing Management 
Chemotherapy in Cervical 
Cancer Patients 

พว.เสาวนีย์  จิณะไชย 
โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง 
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5 สิงหาคม64 08.00-10.00 น. 10.00-12.00 น. 13.00-15.00 น. 15.00-17.00 น. 
การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย 

ภกญ.อาทิตยา  สินสรุิยศักดิ ์
โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง 

 

การบริหารหน่วยงานเคมีบ าบัดตาม
มาตรฐาน 

พว. ยุพาวรรณ  แก้วอินต๊ะ 
โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง 

Breast Cancer and Common 
Chemotherapy Regimens  

พญ.สิริกลุ  ศรฤทธ์ิชิงชัย 
โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง 

 

Nursing Management 
Chemotherapy in Breast 
Cancer Patients 

พว.ประวีณา  ผดุงศร 

โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง 
6 สิงหาคม64 08.00-10.00 น. 10.00-12.00 น. 13.00-15.00 น. 15.00-17.00 น. 

บทบาทพยาบาลในการให้ค าปรึกษาและการ  
เสรมิพลังผู้ป่วย ครอบครัว ระหว่างและหลัง
ครบการรักษาด้วยเคมีบ าบดั 

พว.ยุพา วงษ์มูล 

โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง 

โภชนาการส าหรับผู้ป่วยมะเร็งท่ีได้รับเคมี
บ าบัด 

นางสุภา  เกียรติก้องแก้ว 
โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง 

Lung Cancer and Common 
Chemotherapy Regimens 

พญ.นิลุบล  เรือนโรจน์รุ่ง 
โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง 

Nursing Management 
Chemotherapy in Lung Cancer 
Patients 

พว. ยุพาวรรณ  แก้วอินต๊ะ 
โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง 

9 สิงหาคม64 08.00-10.00 น. 10.00-12.00 น. 13.00-15.00 น. 15.00-17.00 น. 
บทบาทและสมรรถนะของพยาบาล                          
ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่ีได้รับเคมบี าบัด 

พว.กัลยารตัน์   วรรณวงศ ์
โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง 

 

การบริหารยาเคมีบ าบดัทาง Peripheral  
vein และทาง 
Port-A- Cath / การพยาบาลผูป้ว่ยก่อน 
ระหว่าง หลัง ที่ได้รับเคมีบ าบัด 

พว.จิรัฐติกาล  เตวิชัย 

โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง 
 

Head and Neck Cancer and 
Common Chemotherapy Regimens 

พญ.ทัศน์วรรณ  อาษากิจ 
โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง 

Nursing management 
Chemotherapy in Head and 
Neck cancer patients 

พว.นิตยา  ปักราช 

โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง 

10 สิงหาคม64 08.00-10.00 น. 10.00-12.00 น. 13.00-15.00 น. 15.00-17.00 น. 
แนวทางการรับส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งเพื่อรับยาเคมี
บ าบัดในเขตสุขภาพท่ี 1,2 

พว.สุพัตรา  ธรารักษ ์
โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง 

กฎหมาย/ จริยธรรม ที่เกี่ยวข้องกับบริการ
สุขภาพผู้ป่วยมะเร็ง 

อาจารย์ ดร.ยงยุทธ แก้วเต็ม 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง 

Colorectal Cancer & Common 
Chemotherapy Regimens 

พญ.สิริกลุ  ศรฤทธ์ิชิงชัย 
โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง 

 

Nursing management 
Chemotherapy in colorectal 
cancer patients  

พว.นิตยา  ติแก้ว 

โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง 
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11 สิงหาคม64 08.00-10.00 น. 10.00-12.00 น. 13.00-15.00 น. 15.00-17.00 น. 
Quality of Life in cancer patients 

พว.กัญญา ศรีอรุณ 

โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง 

นวัตกรรมและความก้าวหน้า                     
ทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง                
ด้วยเคมีบ าบัด 

พว.กฤษณี  ปะอินทร์ 
โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง 

เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัเกบ็
ตัวช้ีวัด ด้านเคมีบ าบัดของระบบบริการ
สุขภาพสาขามะเร็ง 

พว.กาญจนา  ดาวประเสริฐ 
โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง 

 

ปฐมนิเทศ แนะน าสถานท่ีฝึก
ปฏิบัติการมอบหมายงาน ก่อนฝึก 

  -ภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 4 วัน 
  -ประสบการณ์ตามจ านวน (ครั้ง) 
และ ช่ัวโมงการฝึกท่ีสภาการ
พยาบาลก าหนด จ านวน 8 วัน 

พว.วิลาวัลย์  เชิงปัญญา 
โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง 

 
ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง  

 รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 16-31 สิงหาคม 2564 

 รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 1-16 กันยายน 2564 

 


