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การประชุมวชิาการ 
เร่ือง  Updated Chemotherapy and Radiotherapy 2014: บริบทประเทศไทยและอเมริกา 

 
1. ช่ือโครงการ  “Updated Chemotherapy and Radiotherapy 2014: บริบทประเทศไทยและอเมริกา”  

(  )  บรรจุอยูใ่นแผน 
(   )  เป็นโครงการยอ่ยของโครงการท่ีบรรจุในแผน (ระบุช่ือโครงการท่ีบรรจุในแผน)        
(  /  )  ไม่อยูใ่นแผน 
 

2. เป้าหมายผลผลติของโครงการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวดัของคณะแพทยศาสตร์ 
ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี  4  กลยทุธ์ท่ี  1   ตวัช้ีวดัท่ี  1 

หลกัการและเหตุผล 
มะเร็งเป็นโรคเร้ือรังท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุขและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอนัดบั 1 ของประชากร

ไทย  (จากสถิติสถาบนัมะเร็งแห่งชาติ 2556) และส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของ
ประเทศ ปัจจุบนัการรักษาโรคมะเร็งไดพ้ฒันาอยา่งรวดเร็วทั้งรังสีรักษาและเคมีบ าบดั การรักษาดงักล่าวอาจ
ส่งผลกระทบต่อทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสงัคมของทั้งผูป่้วยและครอบครัว พยาบาลจึงจ าเป็นตอ้งมี
สมรรถนะในการดูแลเพื่อตอบสนองความตอ้งการการดูแลของผูป่้วยให้ครอบคลุมในทุกดา้น ร่วมกับ
การบูรณาการน าผลวิจยัมาใชใ้นการดูแลผูป่้วย โดยค านึงถึงความปลอดภยัของผูป่้วยเป็นส าคญั  

งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ตระหนักในความส าคญั
ดงักล่าว จึงไดจ้ดัการประชุมวิชาการ เร่ือง “Updated Chemotherapy and Radiotherapy 2014: บริบทประเทศ
ไทยและอเมริกา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พรรณี เกษมพนัธัย ปัจจุบันปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาล 
Providence Hospital ซ่ึงเป็น Non-Profit Organization ท่ีมีประสบการณ์สูงดา้นการดูแลผูป่้วยมะเร็งใน
ประเทศอเมริกา 

 

3. วตัถุประสงค์ เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมการประชุม 
3.1  มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการดูแลผูป่้วยมะเร็งท่ีไดรั้บยาเคมีบ าบดัและรังสีรักษา 
3.2  สามารถน าผลการวิจยัมาประยกุตใ์ชใ้นการดูแลผูป่้วยมะเร็งท่ีไดรั้บยาเคมีบ าบดัและรังสีรักษา 
3.3  ไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดูแลผูป่้วยมะเร็งท่ีไดรั้บยาเคมีบ าบดัและรังสีรักษาใน

ประเทศไทยและอเมริกา 
3.4  ไดแ้นวทางส าหรับพฒันาสมรรถนะตนเองสู่การดูแลผูป่้วยมะเร็งท่ีไดรั้บยาเคมีบ าบดัและรังสีรักษา 
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4.  วธีิการด าเนินการ โดยจดักิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี  
4.1 ติดต่อประสานเครือข่าย รวบรวมจ านวนผูเ้ขา้อบรม 
4.2 จดัอบรมใหค้วามรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์ แก่ผูร่้วมโครงการเป็นเวลา  2 วนั 

  4.3 ติดตามผูเ้ขา้อบรมในการพฒันาบทบาทสู่ความช านาญเฉพาะทาง 
 

5.  ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลา   2 วนั ระหวา่ง วนัท่ี 13-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
สถานที ่ ณ  หอ้งประชุม  89 พรรษา สมเดจ็ยา่โรงพยาบาลศรีนครินทร์   

 
6.  งบประมาณที่ใช้ 
            ( / ) งบประมาณเงินรายไดค้ณะแพทย ์         (/) อ่ืน ๆ ระบุ ค่าลงทะเบียน 

6.1 รายรับ (แจงรายละเอยีด) 
1) เงินรายไดค้ณะแพทย ์     = 0    บาท    
2) จากค่าลงทะเบียนผูเ้ขา้อบรม  1,500 บาทx 50 คน  = 75,000 บาท 

รวมเงินรายรับ       = 75,000 บาท  
                                    (เจด็หม่ืนหา้พนับาทถว้น) 
 

7. ผู้รับผดิชอบโครงการ:  แผนกการพยาบาลบ าบดัพิเศษ และแผนกการพยาบาลผูป่้วยพิเศษ ร่วมกบั
คณะกรรมการวิชาการ งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น

8.  ผู้เข้าร่วมโครงการ กลุ่มเป้าหมายคือ พยาบาลภายในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
จ านวน 50 คน และพยาบาลจากโรงพยาบาลต่างๆ อีกจ านวน 50 คนท่ีมีความประสงคจ์ะเตรียมความพร้อม
ส าหรับพฒันาบทบาทการดูแลผูป่้วยมะเร็ง  
 
9.  ตัวช้ีวดัความส าเร็จของโครงการ 

 1.  จ  านวนผูเ้ขา้อบรม 
2.  แบบประเมินผลโครงการอบรม 
 

10.  การประเมินติดตามโครงการ          
ติดตามตามผูเ้ขา้อบรม 
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ก าหนดการโครงการประชุมวชิาการเร่ือง “Updated Chemotherapy and Radiotherapy 2014:  
บริบทประเทศไทยและอเมริกา  

   ระหว่างวนัที่ 13-14  พฤศจิกายน 2557 
   ณ ห้องประชุม 89 พรรษา สมเด็จย่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

เวลา หัวข้อการบรรยาย วทิยากร 

วนัที่ 13  พฤศจิกายน 2557 
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน  
08.30-08.45 น. เปิดประชุมวิชาการ โดย ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์  รศ.นพ.อภิชาติ จิระวฒิุพงศ ์
08.45-9.45 น. Updated Chemotherapy for nurse ผศ.นพ.โกสินทร์ วิระษร 
09.45 -10.00 น. พกัรับประทานอาหารว่าง  
10.00-11.00  น. Update modalities of  cancer therapy ผศ.นพ.โกสินทร์ วิระษร 
11.00-12.00 น. Updated Radiotherapy for nurse ผศ.นพ.ศรีชยั ครุสันธ์ิ 
12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั  
13.00-1345 น. Principle of safe handling of  antineoplastic drug อาจารยพ์รรณี เกษมพนัธยั 
  RN, MSN, OCN 
13.45-14.15 น. Managing fatigue and nausea/vomiting in cancer care อาจารยพ์รรณี เกษมพนัธยั 
  RN, MSN, OCN 
14.15-14.30 น. พกัรับประทานอาหารว่าง  
14.30-15.00 น. Managing oral mucositis related to cancer treatment อาจารยพ์รรณี เกษมพนัธยั 
 Managing anorexia and cachexia in cancer care RN, MSN, OCN 
15.00-15.30 น. Promoting quality of life in survivorship อาจารยพ์รรณี เกษมพนัธยั 

RN, MSN, OCN 
15.30-16.00 น. Oncology nursing competencies อาจารยพ์รรณี เกษมพนัธยั 

 RN, MSN, OCN 
16.00-16.30 น. Role development: Advanced oncology nursing practice  อาจารยพ์รรณี เกษมพนัธยั 
  RN, MSN, OCN 
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เวลา หัวข้อการบรรยาย วทิยากร 

วนัที่ 14  พฤศจิกายน 2557 
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน  
08.30-09.00 น. ระบบการดูแลผูป่้วยมะเร็งท่ีไดรั้บยาเคมีบ าบดัและรังสีรักษาใน

โรงพยาบาลศรีนครินทร์  
พว.เผา่ทิพย ์บุญญศาสตร์พนัธ์ุ 

09.00-09.30 น. การพฒันางานประจ าใหเ้ป็นวิจยั และน าผลวิจยัมาใช(้R2R2P):  
ในการดูแลผูป่้วยมะเร็งท่ีไดรั้บยาเคมีบ าบดั 

APN อุบล จ๋วงพานิช 

09.30-10.15 น. การพฒันางานประจ าใหเ้ป็นวิจยั และน าผลวิจยัมาใช(้R2R2P)  
- Acupressure  and Acupressure wrist band for decrease 

nausea vomiting  
- Prevent mucositis 

 
พว.จนัทราพร ลุนลุด 
 
พว.สุกญัญา จนัหีบ 

10.15-10.30 น. พกัรับประทานอาหารว่าง  
10.30-11.15 น. การดูแลผูป่้วยในมิติจิตวิญญาณ    

- spiritual assess in clinical practice 
- spiritual care in clinical practice 

 
พว.จุรีพร อุ่นบุญเรือง 
APN อุบล จ๋วงพานิช 

11.15-11.30 น. CNPG: Prevention of infection in chemotherapy induced 
neutropenic (CIN) cancer patients  

พว.ณฏัฐช์ญา ไชยวงษ ์

11.30-12.00 น. Outcome management for chemotherapy ในหอผูป่้วยพเิศษ พว.อภิญญา คารมปราชญ ์
12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั  
13.00-13.30 น. Outcome management in day chemotherapy พว.มทัรี ศรีพรรณ 
13.30-14.00 น. APN case management in cholangiocarcinoma APN เฉลิมศรี สรสิทธ์ 
14.00-14.30 น. APN case management in hematologic malignancy  APN รัชนีพร คนชุม 
14.30-14.45 น. พกัรับประทานอาหารว่าง  
14.45-15.15 น. Nursing care for radiotherapy patients พว.บุญส่ง หาทวายการ 
15.15-15.45 น. Skin care in radiotherapy patients พว.มนฑกานต์ิ บุตรค า 
15.45-16.30 น. Palliative care in cancer patients พว.เผา่ทิพย ์บุญญศาสตร์พนัธ์ุ 
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แบบประวตัแิละผลงาน 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 

1. ช่ือ ................................................................................................................................................. 
2. ต าแหน่ง /หน่วยสังกดั/สถานทีท่ างาน............................................................................................   

 ....................................................................................................................................................... 
3. ความเช่ียวชาญ/ช านาญการพเิศษเฉพาะด้าน................................................................................. 

.......................................................................................................................................................  
4. ต าแหน่งทางวชิาการ...................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
5. ประวัติการศึกษา............................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 
6. สถานที่ติดต่อ................................................................................................................................. 

โทรศพัท.์............................................................................. email ................................................ 
7. ประวัติและผลงาน.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรุณาส่งไฟล์ประวตัิและผลงาน กลบัที:่ 
 นางสาวณฏัฐช์ญา ไชยวงษ ์  โทรศพัท:์ 081-7085443   email: natchaya7043@hotmail.com 


