สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ขอเชิญเข้ารับการอบรม
หลักสูตร การฟื้นฟูด้านการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบาบัด
(หลักสูตร 5 วัน)
วันที่ 26-30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์
หลักสูตรนี้ได้รับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
จากสภาการพยาบาล
หลักการและเหตุผล
ตามที่สภาการพยาบาล ได้กาหนดให้พยาบาลที่ปฏิบัติงานในการฉีดยาเคมีบาบัด จะต้องผ่าน
หลักสูตร “การพยาบาลผู้ปุวยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบาบัด (หลักสูตร 10 วัน)” ซึ่งผ่านการรับรองโดย
สภาการพยาบาล นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุข มีการกาหนดแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
(Service Plan) สาขามะเร็งขึ้น ส่งผลให้สถานบริการสาธารณสุขในระดับ 3 ต้องพัฒนาขีดความสามารถ
ในการให้ยาเคมีบาบัดอย่างง่ายได้ เช่น CMF, Mayo regimen, tamoxifen สถานบริการ
สาธารณสุข จึงจาเป็นต้องพัฒนาพยาบาลให้มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่สภากาหนด
แต่ในปัจจุบัน ยาเคมีบาบัดที่ใช้การรักษาโรคมะเร็งมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทาให้ผู้ปุวยหายหรือ
ควบคุมอาการของโรคได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามความซับซ้อนของสูตรยา และวิธีการรักษาที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ทาให้ผู้ปุวยที่อยู่ในระหว่างรับยาเคมี ต้องเผชิญกับอาการข้างเคียงต่างๆ ที่เป็นปัญหาเฉียบพลัน
และรุนแรง ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ปุวย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เศรษฐกิจ นอกจากยาเคมีจะให้
ประโยชน์ในแง่ของการรักษาโรค ยาเคมีบาบัดยังก่อให้เกิด Carcinogenicity, Mutagenicity และ
Teratogenicity ซึ่งความรุนแรงขึ้นกับชนิด และขนาดของยา ฉะนั้นการบริหารยาเคมีบาบัดจึงจาเป็นต้อง
มีมาตรฐานในการปูองกันอันตราย อันอาจเกิดขึ้นได้ทั้งต่อตัวผู้ปุวย ผู้บริหารยา และสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร
ยาเคมีบาบัดจึงจาเป็นต้องมีความรู้ ความชานาญ ในการบริหารจัดการยาเคมี รวมทั้งการประเมิ นผู้ปุวยทั้ง
ก่อน ระหว่าง และหลังให้ยา การผ่านหลักสูตร การพยาบาลผู้ปุวยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบาบัด (หลักสูตร
10 วัน) ตามเกณฑ์มาตรฐานของสภาการพยาบาล เพียงอย่างเดียวคงไม่พอ พยาบาลที่ต้องปฏิบัติงานใน
การดูแลผู้ปุวยที่ได้รับเคมีบาบัด นอกจากต้องมีความรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบาบัด และ
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จำนวน 100 คน

อาการข้างเคียงที่เกิดจากยาเคมีบาบัด สามารถบริหารยาเคมีบาบัดให้แก่ผู้ปุวยได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย
รวมทั้งสามารถดูแลผู้ปุวยก่อน ระหว่าง และภายหลังการให้ยาเคมีบาบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วนั้น
ยั ง จ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นาความรู้ ให้ ทั น กั บ วิ ท ยาการการรั ก ษาของแพทย์ ที่ มี ก ารพั ฒ นาและ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาด้วยเช่นกัน
สถาบั น มะเร็งแห่งชาติ มีภ ารกิจในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านโรคมะเร็ง รวมทั้ง
ตอบสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขา
โรคมะเร็งในรูปแบบเครือข่ายบริการสุขภาพทั้ง 12 เขต เห็นความจาเป็นในการพัฒนาดังกล่าว จึงได้จัด
โครงการ “การฟื้นฟูด้านการพยาบาลผู้ ปุวยมะเร็งที่ได้รับเคมีบาบัด ” ขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการ
พยาบาลที่ผ่านหลักสูตร “การพยาบาลผู้ปุวยมะเร็งที่ได้รั บยาเคมีบาบัด (หลักสูตร 10 วัน)” ไปแล้วระยะ
หนึ่ง ให้มีโอกาสได้รับการพัฒนาความรู้ด้านเคมีบาบัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยง เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดูแลผู้ปุวย และเพิ่มความมั่นใจให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานต่อไป
วัตถุประสงค์ทั่วไป
พัฒนาบุคลากรพยาบาลให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการรักษาโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบาบัด
ผลข้างเคีย งที่เกิดจากยาเคมีบ าบั ด ที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา สามารถให้ การพยาบาลผู้ ปุว ยมะเร็ง
แบบองค์ ร วมให้ ส อดคล้ อ งกับ แนวทางการรัก ษาที่ ทัน สมั ย รวมทั้ง สามารถบริห ารยาเคมี บาบัด ให้ ไ ด้
มาตรฐาน ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีทั้งต่อผู้ปุวย บุคลากร และสิ่งแวดล้อม
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม : ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 4 ประการ
1. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติการพยาบาลมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานการให้ยาเคมีบาบัด
4. ไม่ตั้งครรภ์ก่อนและระหว่างอบรม
ระยะเวลาการอบรม
ภาคทฤษฎี
วันที่ 26 – 30 มีนาคม 2561
กลุ่มเป้าหมาย
-กลุ่มเป้าหมาย พยาบาลวิชาชีพที่ผ่านหลักสูตร “การพยาบาลผู้ปุวยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบาบัด
(หลักสูตร 10 วัน)” ไม่น้อยกว่า 5 ปี จากโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน จานวนทั้งสิ้น 100 คน
-พื้นที่เป้าหมาย เขตบริการสุขภาพทั้ง 12 เขต และกรุงเทพมหานคร
สถานที่อบรม
(ภาคทฤษฎี) โรงแรมรอยัลริเวอร์

หลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครอบรม / หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ส่วนท้าย)
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
3. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท
** โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 026-461621-1
บัญชีชื่อ “นางสาวเปรมฤดี บุญภัทรานนท์ และ/หรือ นางศิริพร สวยพริ้ง”**
การรับสมัคร
1. วิธีการสมัคร สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.nci.go.th และส่งใบสมัครทางโทรสาร (Fax)
หมายเลข 0 2644 6758 หรือส่งทางอีเมล์ที่ : nursetraining.nci@gmail.com
2. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2561
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม 16 มีนาคม 2561
4. ค่าฝึกอบรม 5,000 บาท
5. โอนเงินค่าลงทะเบียน จานวน 5,000 บาท เมื่อโอนเงินแล้วโปรดส่งหลักฐานการโอนเงินทางโทรสาร
หรือทางอีเมล์ และกรุณาเขียนชื่อ หน่วยงาน ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในใบโอนเงินให้ชัดเจน
เพื่อยืนยันการเข้าอบรม
6. รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูและดาวโหลดเอกสารได้จากเว็บไซด์ www.nci.go.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณเปรมฤดี บุญภัทรานนท์
กลุ่มงานวิชาการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
268/1 ถ.พระรามที่หก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
: 0 2202 6800 ต่อ 2605 , 2625
โทรสาร
: 0 2644 6758
Website
: www.nci.go.th
E-mail
: nursetraining.nci@gmail.com

********************************

No………..
ใบสมัครอบรม
หลักสูตร การฟื้นฟูด้านพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบาบัด (หลักสูตร 5 วัน)
วันที่ 26-30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ์
1.  นาง  นางสาว  นาย  ยศ................ชื่อ - นามสกุล....................................................................
2. ตาแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชานาญการ  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
 พยาบาลวิชาชีพ
ตาแหน่งอื่น ๆ ....................................................................................
3. มีประสบการณ์ปฏิบตั ิการพยาบาลในตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ..................... ปี
มีประสบการณ์ปฏิบตั ิการพยาบาลการให้ยาเคมีบาบัด ระยะเวลา ................ ปี
4. เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ จากสภาการพยาบาล (เลข 10หลัก) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
5. เลขที่สมาชิกสภาการพยาบาล .................................................................................................................................
6. สถานทีป่ ฏิบัตงิ าน : เขตสุขภาพ ............................โรงพยาบาล ...............................................................................
หน่วยที่ปฏิบตั ิงาน...................................................................เลขที่ ........................... ถนน.....................................
แขวง/ตาบล......................................เขต/อาเภอ..........................................จังหวัด .................................................
รหัสไปรษณีย์........................................โทรศัพท์(มือถือ).............................................................................................
E - Mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. หลักฐานประกอบการสมัคร
 ใบสมัครอบรม / คารับรองการปฏิบัติงาน (ส่วนท้าย)
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ลงชื่อ ................................................. (ผู้สมัคร)
(……………………………………………)

คารับรองของผู้บังคับบัญชา (ผู้อานวยการโรงพยาบาล / หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล)
ขอรับรองว่า ........................................................................ ตาแหน่ง ..........................................................

ได้ผ่านหลักสูตร การพยาบาลผู้ปุวยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบาบัด (หลักสูตร 10 วัน) มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

ลงชื่อ ......................................................
(.....................................................)
ตาแหน่ง ......................................................
วันที่ ................/............................./…………..

