วันพุธที่ 29 เมษายน 2563
08.00 - 09.00 น. พยาบาลมะเร็ง: เพื่อนคูค่ ิดกับผู้ปว่ ยมะเร็ง
09.30 -10.30 น Cancer patient’ rights and responsibilities:
Cancer care quality perspective
10.30 - 11.00 น. อาหารว่าง / Poster round
11.00 - 12.00 น. พลิกโฉมนวัตกรรมการตรวจวินิจฉัย:
Digital PET/CT Biographic Vision
12.00 - 13.00 น. Lunch symposium: Precision oncology
13.00 - 13.30 น. นาเสนอการเรียนรูจ้ าก The best of Poster
และประกาศผลรางวัล Poster
13.30 - 15.00 น. ประชุมใหญ่สามัญประจาปี สมาคมพยาบาล
โรคมะเร็ง ก้าวต่อไปของพยาบาลเฉพาะทาง
ความเชื่อมโยงของวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนของพยาบาลสาขามะเร็ง
14.00 -15.00 น. ปิดการประชุม
ค่าลงทะเบียน (เบิกได้ตามสิทธิ)
- Pre- conference รับจานวน 100 คน (work shop)
วันที่ 27 เมษายน 2563 รวม 1 วัน
ผู้ลงทะเบียน
ราคา
สมาชิกสมาคมฯ
1,500 บาท
ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ
2,000 บาท
- Conference รับจานวน 300 คน
วันที่ 28 – 29 เมษายน 2563 รวม 2 วัน
ผู้ลงทะเบียน
สมาชิกสมาคมฯ
ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ

ราคา
3,000 บาท
3,500 บาท

- ค่าลงทะเบียนรวมทั้ง รวม 3 วัน 27 – 29 เมษายน 2563
ผู้ลงทะเบียน
ราคา
สมาชิกสมาคมฯ
4,500 บาท
ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ
5,500 บาท

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ
สมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5

สอบถามหรือหารายละเอียด ข้อมูล และ Download
เอกสารต่างๆได้ที่

http://www.thons.or.th/

ลงทะเบียน on line ใน QR code
Registration

เรื่อง แนวปฏิบัตกิ ารพยาบาลเพื่อเป็นหนึ่งเดียว :
มาตรฐานและรูปแบบใหม่ในการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ในการปฏิบตั ิการพยาบาล

**ด่วน !! เชิญชวนส่งผลงานวิจัย/ผลงานคุณภาพ CQI/

นวัตกรรม เข้าคัดเลือก รางวัลรวม 9,000 บาท ***
ภายใน 31 มี.ค.2563 สามารถกรอกข้อมูล และศึกษา
รายละเอียดการส่งผลงานได้ที่ http://www.thons.or.th/

ชาระเงิน โอนบัญชี สมาคมพยาบาลมะเร็งแห่งประเทศไทย
เลขทีบ่ ัญชี 3402180381 ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขากระทรวงสาธารณสุข ส่งหลักฐานการโอนไปที่

United CNPG: Standard and New trend of Oncology
Nursing Practice
Update and New Technology
in Oncology Nursing Practice

ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
วันที่ 27-29 เมษายน 2563 เวลา 08.00-16.00 น

Email : Thonsconference2020@gmail.com

ผู้ประสานงาน : พว.นพกาญจน์ วรรณการโสภณ Tel 080-2143335

จัดโดย สมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเทคโนโลยีและความก้าวหน้าโรคมะเร็งได้พัฒนา
อย่างก้าวกระโดดทั้งด้านการตรวจทางพยาธิ การวินิจฉัย และการ
รักษา มีการขยายหน่วยบริการรักษามะเร็งจากศูนย์กลางสู่ชุมชน
มากขึ้ น พยาบาลผู้ ดู แ ลผู้ ป่ ว ยจึ ง ต้ อ งพั ฒ นาความรู้ ท างการ
พยาบาลให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการรักษาทางการแพทย์
อย่างไรก็ตามยังมีความแตกต่างทางแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย
มะเร็งในแต่ละบริบทของประเทศ ดังนั้น สภาการพยาบาลและ
สมาคมพยาบาลโรคมะเร็ ง แห่ ง ประเทศไทย จึ ง ได้ จั ด ท าแนว
ปฏิบัติทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่ได้รับการรักษาทาง
ศั ล ยกรรม รั ง สี รั ก ษา และเคมี บ าบั ด ส าหรั บ พยาบาลเฉพาะ
ทางด้ า นโรคมะเร็ ง โดยใช้ ห ลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ม าเป็ น
แหล่ ง ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น ได้ ร วบรวมองค์ ค วามรู้ ต่ า งๆด้ า น
โรคมะเร็ง ประเด็นจริยธรรม รูปแบบ/แนวทางการช่วยเหลือของ
พยาบาลและผลลัพธ์ทางการพยาบาล โดยคาดหวังว่าผู้ป่วยมะเร็ง
จะได้รับการดูแลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการประชุม ได้มีความรู้โรคมะเร็งที่ทันสมัย มี
ทักษะในการทาหัตถการใหม่ๆ และเปิดโอกาสแลกเปลี่ยนแสดง
ความคิดเห็น ปัญหาประสบการณ์ในที่ทางาน

ตัวชี้วัด
 ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความรู้โรคมะเร็ง การวินิจฉัยและการ
รักษาที่ทันสมัย 3 ด้าน ได้แก่ ศัลยกรรม รังสีรักษา เคมีบาบัด
รวมถึงการป้องกันโรคมะเร็ง
 ได้ทักษะในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการทาหัตถการที่เกี่ยวข้อง
กับการรักษาโรคมะเร็ง

กลุ่มเป้าหมาย
สมาชิกในสมาคมพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งแห่งประเทศไทย และ
พยาบาลทั่วไป จานวน 300 คน

รูปแบบการประชุม
แบ่งการจัดประชุมเป็น 2 ช่วง ดังนี้
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 ผูเ้ ข้าอบรม 100 คน
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
ผู้เข้าอบรม 300 คน

กาหนดการ
วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563
“Update and New Technology in Oncology Nursing Practice”
08.00 - 08.15 น. ลงทะเบียน
08.15 - 09.00 น Primary prevention and early detection in
breast cancer
09.00 - 10.30 น. What’s next for breast cancer surgery?
อนุรักษ์ (Conservative)
ทาลาย (Destructive)
สร้างใหม่ ( Reconstructive)
10.30 - 11.00 น. อาหารว่าง

11.00 - 12.00 น. Breast care for oncology nurse
12.00 - 13.00 น. Lunch on Symposium:
Genetic Counseling in breast cancer
13.00 - 13.30 น. Talk Lab
13.30 - 16.00 น. Central line administration:
Port care, PICC line
13.30 - 16.00 น Intramuscular technique: Fulvestant,
Subcutaneous formulation of
Trastuzumab, Rituximab
13.30 - 16.00 น Radiation Protection

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 08.45 น. พิธีเปิดการประชุมกล่าวรายงาน
08.45 - 09.30 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง
“๖๐ ปี ในวิชาชีพพยาบาล”
09.30 - 10.00 น. อาหารว่าง
10.00 - 11.00 น. 2P Safety in cancer care
11.00 – 12.00 น. แนวปฏิบตั ิการพยาบาล:เครื่องมือในการ
คุ้มครองผู้ให้และผู้รบั บริการพยาบาล
13.30 - 14.30 น. Clinical Nursing Practice Guideline
▪ Breast cancer
▪ 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)

