1. ชื่อโครงการ : การจัดการประชุมวิชาการ สมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5
หัวข้อเรื่อง : แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อเป็นหนึ่งเดียว : มาตรฐานและรูปแบบใหม่ในการ
พยาบาลผู้ป่วย มะเร็ง United CNPG: Standard and New trend of Oncology Nursing Practice
2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเทคโนโลยีและความก้าวหน้าโรคมะเร็งได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดทั้งด้านการตรวจทางพยาธิ
การวินิจฉัย และการรักษา มีการขยายหน่วยบริการรักษามะเร็งจากศูนย์กลางสู่ชุมชนมากขึ้น พยาบาลผู้ดูแล
ผู้ป่วยจึงต้องพัฒนาความรู้ทางการพยาบาลให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการรักษาทางการแพทย์ อย่างไรก็
ตามยังมีความแตกต่างทางแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งในแต่ละบริบทของประเทศ ดังนั้น สภาการ
พยาบาลและสมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย
จึงได้จัดทาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลผู้ป่วย
โรคมะเร็ง ที่ได้รับการรักษาทางศัลยกรรม รังสีรักษา และเคมีบาบัด สาหรับพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์มาเป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุน ได้รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆด้านโรคมะเร็ง ประเด็น
จริยธรรม รูปแบบ/ แนวทางการช่วยเหลือของพยาบาลและผลลัพธ์ทางการพยาบาล โดยคาดหวังว่าผู้ป่วย
มะเร็งจะได้รับการดูแลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
การจัดประชุมสัมมนาวิชาการครั้งนี้ จึงเป็นการนาเสนอความรู้โรคมะเร็งวิทยาที่ทันสมัยทั้งด้านการ
วินิจฉัยโรค การตรวจพยาธิวิทยาระดับโมเลกุล การรักษาด้วยการผ่าตัด รังสีรักษา เคมีบาบัดและยามุ่งเป้า การ
ใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลโรคมะเร็งที่ได้จัดทาขึ้นมาเป็นต้นแบบ สาหรับระดมความคิดเห็น ทาความเข้าใจ
เรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาล รวมถึงการฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการด้านการให้ยาเคมี
บาบัด การดูแลผู้ป่วยรังสีรักษา และคาดหวังสมาชิกพยาบาล สามารถนามาตรฐานการดูแลที่ได้ไปพัฒนา
หน่วยงาน โดยปรับให้สอดคล้องกับบริบทของผู้ป่วยและนโยบายของสถานพยาบาลที่ตนเองรับผิดชอบดูแล
ได้
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการประชุม/สัมมนา ได้มีความรู้โรคมะเร็งที่ทันสมัย มีทักษะในการทาหัตถการใหม่ ๆ
และเปิดโอกาสแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น ปัญหาประสบการณ์ในที่ทางาน
4. ตัวชี้วัด
4.1 ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความรู้โรคมะเร็ง การวินิจฉัยและการรักษาที่ทันสมัย 3 ด้าน ได้แก่ ศัลยกรรม
รังสีรักษา เคมีบาบัด รวมถึงการป้องกันโรคมะเร็ง
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4.2 ได้ทักษะในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการทาหัตถการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็ง
5. กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกในสมาคมพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งแห่งประเทศไทย และพยาบาลทั่วไป จานวน 300
คน
6. รูปแบบการประชุม
แบ่งการจัดประชุมเป็น 2 ช่วง ดังนี้
6.1 Pre conference 1 วัน
รูปแบบ บรรยาย และ workshop
Theme : Update and New Technology in Oncology Nursing Practice
วันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 08.00-16.00 น
สถานที่จัดประชุม โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
จานวนผู้เข้าอบรม 100 คน
6.2 ประชุมวิชาการ 2 วัน
รูปแบบ บรรยาย และ อภิปราย
Theme : United CNPG: Standard and New trend of Oncology Nursing Practice
วันที่ 28 - 29 เมษายน 2563 เวลา 08.00-16.00 น
สถานที่จัดประชุม โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
จานวนผู้เข้าอบรม 300 คน
7. ค่าลงทะเบียน (เบิกได้ตามสิทธิ)
จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ Pre-conference 1 วัน ในวันที่ 27 เมษายน 2563 และวัน Conference จานวน 2 วัน
ในวันที่ 28 – 29 เมษายน 2563
- ค่าลงทะเบียน Pre- conference รับจานวน 100 คน ค่าลงทะเบียน
ผู้ลงทะเบียน
ราคา
สมาชิกสมาคมฯ
1,500 บาท
พยาบาลทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ
2,000 บาท
- ค่าลงทะเบียน Conference รับจานวน 300 คน ค่าลงทะเบียน
ผู้ลงทะเบียน
สมาชิกสมาคมฯ
พยาบาลทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ
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ราคา
3,000 บาท
3,500 บาท

- ค่าลงทะเบียนรวมทั้ง Pre Congress และสัมมนาวิชาการ รวม 3 วัน
ผู้ลงทะเบียน
สมาชิกสมาคมฯ
พยาบาลทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ

ราคา
4,500 บาท
5,500 บาท

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัคร หาข้อมูลที่ http://www.thons.or.th/ และ
ลงทะเบียน on line ใน QR code
ชาระเงิน ชื่อบัญชี สมาคมพยาบาลมะเร็งแห่งประเทศไทย
เลขที่บัญชี 3402180381 ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขากระทรวงสาธารณสุข
ลงทะเบียน
Registration

8. การประเมินผล เมื่อสิ้นสุดการอบรม
7.1 ผู้เข้าประชุมมีความเข้าใจความรู้โรคมะเร็ง การวินิจฉัยและการรักษาที่ทันสมัย การป้องกัน
โรคมะเร็งรวมถึงแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่จัดทาขึ้น
7.2 ผู้เข้าร่วมประชุมมีทักษะในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มขึ้น
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย
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กาหนดการ
สัมมนาวิชาการประจาปี สมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย
เรื่อง “ แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อเป็นหนึ่งเดียว : มาตรฐาน และรูปแบบใหม่ในการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ”
United Clinical Nursing Practice Guideline: Standard and New trend of Oncology Nursing
วันที่ 27 – 29 เมษายน 2563
วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 “Update and New Technology in Oncology Nursing Practice”
เวลา
เรื่อง
รูปแบบ/วิทยากร
08.00 - 08.15 น.
ลงทะเบียน
Disruptive Technology in Breast Cancer
08.15 - 09.00 น
Primary prevention and early detection in
พว.บุปผาชาติ ขุนอินทร์
breast cancer
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
09.00 - 10.30 น.
What’s next for breast cancer surgery?
รศ.พญ. เยาวนุช คงด่าน
อนุรักษ์ (Conservative)
ทาลาย (Destructive)
สร้างใหม่ ( Reconstructive)
10.30 – 11.00 น.
อาหารว่าง
11.00 - 12.00 น.
Breast care for oncology nurse
พว. สุวลักษณ์ วงศ์จรรโลงศิล
โรงพยาบาลรามาธิบดี
12.00 -13.00 น.
Lunch on Symposium:
นพ.ชนินทร์ ลิ่มวงศ์ คณะ
Genetic Counseling in breast cancer
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
Special Drugs Administration Technique and Radiation Protection
13.00 - 13.30 น.
Talk Lab
พว.แม้นมนา จิระจรัส
โรงพยาบาลรามาธิบดี
13.30 – 16.00 น.
Central line administration : Port care, PICC Skill Lab- Practice # 1
line
ทีม- พว.เฉลิมศรี แนวจาปา
- พว.ดลนภา เครือวัลย์
โรงพยาบาลศิริราช
- พว.วัลลภัทร์ จันทร์ขจร
โรงพยาบาลรามาธิบดี
Intramuscular technique : Fulvestant,
Skill Lab- Practice # 2
Subcutaneous formulation of
ทีม พว.นพกาญจน์ วรรณการโสภณ
Trastuzumab, Rituximab
โรงพยาบาลรามาธิบดี
พว.มนัญญา ชุมพล
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โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาด
ไทย
Skill lab- practice # 3
ทีม พว.นันทา เกียรติกังวาฬไกล
และทีมโรงพยาบาลศิริราช

Radiation Protection

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 Standard and New trend of Oncology Nursing
08.00–08.30 น.
ลงทะเบียน
08.30–08.45 น.
พิธีเปิดการประชุม
นายกสมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่ง
กล่าวรายงาน
ประเทศไทย
08.45-09.30 น.
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “๖๐ ปี ในวิชาชีพพยาบาล ” นายกสมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่ง
ประเทศไทย
09.30 -10.00 น.
อาหารว่าง
Poster round
10.00 -11.00 น.
2P Safety in Cancer Care
ดร.ยุวดี เกตุสัมพันธ์
11.00 -12.00 น
แนวปฏิบัติการพยาบาล: เครื่องมือในการ
รศ.ดร.ศิริอร สินธุ
คุ้มครองผู้ให้และผู้รับบริการ
Cancer Nurse in Action : CNPG -Multi-Symptoms Intervention
12.00 - 13.00 น.
อาหารกลางวัน
13.30 - 14.30 น.
Clinical Nursing Practice Guideline
Moderator: รศ.ดร ศิริอร สินธุ
และ: ทีมพัฒนา CNPG สภาการ
▪ Breast cancer
พยาบาล
▪ Colorectal cancer
▪ Cervical cancer
▪ Hematologic cancer
14.30-15.00 น
อาหารว่าง และ Poster round
15.00 -16.00 น
Clinical Nursing Practice Guideline (ต่อ)
Moderator: รศ.ดร ศิริอร สินธุ
และ: ทีมพัฒนา CNPG สภาการ
▪ Breast cancer
พยาบาล
▪ Colorectal cancer
▪ Cervical cancer
▪ Hematologic cancer
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วันพุธที่ 29 เมษายน 2563
เวลา
เรื่อง
วิทยากร
Challenge and Opportunity development in Nursing Role
08.00 – 09.00 น.
พยาบาลมะเร็ง: เพื่อนคู่คิดกับผู้ป่วยมะเร็ง
รศ.ดร.รุ้งนภา ผาณิตรัตน์
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
09.00 -10.30 น
Cancer patient’ rights and responsibilities: ดร.พัชรินทร์ บุญยะรังสรรค์
Cancer care quality perspective
โรงพยาบาลกรุงเทพ
10.30 -11.00 น.
อาหารว่าง / Poster round
11.00 – 12.00 น.
พลิกโฉมนวัตกรรมการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่อง รศ. แพทย์หญิงชนิสา โชติพานิช
PET/CT และ PET/MRI
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
12.00 – 13.00 น.Lunch symposium: Precision oncology
อ.นพ.สุรชาติ จักรภีร์ศิริสุข
โรงพยาบาลวัฒโนสถ
13.00-13.30 น.
นาเสนอการเรียนรู้จาก The best of Poster และ พว.ภรณี ผ่องนพคุณ
ประกาศผลรางวัล Poster
โรงพยาบาลวัฒโนสถ
13.30 – 15.00 น.
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี สมาคมพยาบาล
บทบาทขององค์กรวิชาชีพ สมาคม
โรคมะเร็ง ก้าวต่อไปของพยาบาลเฉพาะทาง
เครือข่าย และสมาชิกสมาคม
ความเชื่อมโยงของวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาที่
พยาบาลมะเร็ง
ยั่งยืนของพยาบาลสาขามะเร็ง
14.00 -15.00 น.
ปิดการประชุม
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