
ก ำหนดกำรอบรมหลกัสตูร แนวทำงกำรใหค้  ำปรกึษำ (Counseling in Cancer Patient : Genetic counseling) หลกัสตูร ๑๐ วนั 

วนัท่ี ๑๓-๒๔ มีนำคม ๒๕๖๖ ณ หอ้งชมนภำ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ 

เวลำ 
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จนัทร ์
๑๓  มีนำคม ๒๕๖๖ 

-ลงทะเบยีน 

-พิธีเปิด 

Pre-test ควำมรูพ้ืน้ฐำนเก่ียวกบัโรคมะเรง็และ
พนัธุกรรม  

อ.นพ.ชนินทร ์ ลิม่วงศ ์

พักรับประทาน
อาหารกลางวนั 

หลกักำรApproachผูป่้วยมะเรง็ในบทบำทของพยำบำล 

(ฝึกปฎิบตัิกลุม่ยอ่ย) 
อ.นพ.ชนินทร ์ ลิม่วงศ,์ พว.อรวรรณ เมืองส ำรำญ,พว.ธิติมำ จรุงจิตจรรยำ  

องัคำร 
๑๔  มีนำคม ๒๕๖๖ 

-หลกักำรประเมินควำมเสีย่งทำงพนัธุกรรม 

-ปัจจยัทำงพนัธุกรรมกบัโรคมะเรง็และบทบำทพยำบำล 

-ฝึกปฎิบตัิ 
อ.นพ.ชนินทร ์ ลิม่วงศ,์ พว.อรวรรณ เมืองส ำรำญ,พว.ธิติมำ จรุงจิตจรรยำ 

-กำรตรวจทำงพนัธศุำสตรเ์ก่ียวกบัมะเรง็ 
-ทกัษะกำรใหค้  ำปรกึษำ : กำรตรวจทำงพนัธุศำสตร ์
-ฝึกปฎิบตัิ 
อ.นพ.ชนินทร ์ ลิม่วงศ,์ พว.อรวรรณ เมืองส ำรำญ,พว.ธิติมำ จรุงจิตจรรยำ  

พธุ 

๑๕  มีนำคม ๒๕๖๖ 

กระบวนกำรใหค้  ำปรกึษำในสถำบนั
มะเรง็แหง่ชำติและกำรประเมิน 

พว.อรวรรณ เมืองส ำรำญ 

สมรรถนะของพยำบำลใหค้ ำปรกึษำ 

 

พว.อรวรรณ เมืองส ำรำญ 

-ทกัษะกำรบอกขำ่วรำ้ย 

-กำรช่วยเหลอืผูม้ีแนวโนม้ฆำ่ตวัตำย 

                  อ.นพ.ชนินทร ์ ลิม่วงศ ์

พฤหสับดี 
๑๖  มีนำคม ๒๕๖๖ 

-ปัจจยัและสำเหตสุง่เสรมิที่ท  ำใหเ้กิดมะเรง็ล ำไส ้และกำรตรวจทำงพนัธุกรรม 

-กรณีศกึษำ 

อ.นพ.ชนินทร ์ ลิม่วงศ,์ พว.อรวรรณ เมืองส ำรำญ,พว.ธิติมำ จรุงจิตจรรยำ 

ฝึกปฎิบตัิ : แนวทำงและทกัษะกำรใหค้  ำปรกึษำในผูป่้วยมะเรง็ล ำไส ้

อ.นพ.ชนินทร ์ ลิม่วงศ,์ พว.อรวรรณ เมืองส ำรำญ,พว.ธิติมำ จรุงจิตจรรยำ 

ศกุร ์
๑๗ มีนำคม ๒๕๖๕ 

-ปัจจยัและสำเหตสุง่เสรมิที่ท  ำใหเ้กิดมะเรง็ตอ่มไรท้อ่ และกำรตรวจทำงพนัธกุรรม 

-กรณีศกึษำ 

อ.นพ.ชนินทร ์ ลิม่วงศ,์ พว.อรวรรณ เมืองส ำรำญ,พว.ธิติมำ จรุงจิตจรรยำ 

ฝึกปฎิบตัิ : แนวทำงและทกัษะกำรใหค้  ำปรกึษำในผูป่้วยมะเรง็ตอ่มไรท้อ่ 

อ.นพ.ชนินทร ์ ลิม่วงศ,์ พว.อรวรรณ เมืองส ำรำญ,พว.ธิติมำ จรุงจิตจรรยำ 

หมายเหตุ   เวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
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จนัทร ์
๒๐ มีนำคม ๒๕๖๖ 

-ปัจจยัและสำเหตสุง่เสรมิที่ท  ำใหเ้กิดมะเรง็เตำ้นม มะเรง็รงัไขแ่ละกำรตรวจทำง
พนัธุกรรม 

-กรณีศกึษำ 

อ.นพ.ชนินทร ์ ลิม่วงศ,์ พว.อรวรรณ เมืองส ำรำญ,พว.ธิติมำ จรุงจิตจรรยำ 

พักรับประทาน
อาหารกลางวนั 

ฝึกปฎิบตัิ : แนวทำงและทกัษะกำรใหค้  ำปรกึษำในผูป่้วยมะเรง็เตำ้นม และ
มะเรง็รงัไข ่

 

อ.นพ.ชนินทร ์ ลิม่วงศ,์ พว.อรวรรณ เมืองส ำรำญ,พว.ธิติมำ จรุงจิตจรรยำ 

องัคำร 
๒๑ มีนำคม ๒๕๖๖ 

Neutrigenomics Counseling 
 

อ.ดร.กมล  ไชยสทิธ์ิ 

     Basics of Genetic Variants and Variant Interpretation               

ดร. วรพจน ์  จินดำ  

พธุ 

๒๒ มีนำคม ๒๕๖๖ 

-ปัจจยัและสำเหตสุง่เสรมิที่ท  ำใหเ้กิดมะเรง็มดลกู และกำรตรวจทำงพนัธุกรรม 

-กรณีศกึษำ 

อ.นพ.ชนินทร ์ ลิม่วงศ,์ พว.อรวรรณ เมืองส ำรำญ,พว.ธิติมำ จรุงจิตจรรยำ 

 

ฝึกปฎิบตัิ : แนวทำงและทกัษะกำรใหค้  ำปรกึษำในผูป่้วยมะเรง็มดลกู 

อ.นพ.ชนินทร ์ ลิม่วงศ,์ พว.อรวรรณ เมืองส ำรำญ,พว.ธิติมำ จรุงจิตจรรยำ 

พฤหสับดี 
๒๓ มีนำคม ๒๕๖๖ 

ฝึกปฎิบตัิ : กำรใชก้ระบวนกำรใหค้  ำปรกึษำ 

อ.นพ.ชนินทร ์ ลิม่วงศ,์ พว.อรวรรณ เมืองส ำรำญ,พว.ธิติมำ จรุงจิตจรรยำ 

 

ฝึกปฎิบตัิ : กำรใชก้ระบวนกำรใหค้  ำปรกึษำ 

อ.นพ.ชนินทร ์ ลิม่วงศ,์ พว.อรวรรณ เมืองส ำรำญ,พว.ธิติมำ จรุงจิตจรรยำ 

ศกุร ์
๒๔ มีนำคม ๒๕๖๖ 

ฝึกปฎิบตัิ : กำรใชก้ระบวนกำรใหค้  ำปรกึษำ 

อ.นพ.ชนินทร ์ ลิม่วงศ,์ พว.อรวรรณ เมืองส ำรำญ,พว.ธิติมำ จรุงจิตจรรยำ 

 

-เทคนคิและควำมส ำเรจ็ในกำรใหค้  ำปรกึษำ 

อ.นพ.ชนินทร ์ ลิม่วงศ ์
ปิดกำรอบรม 
 

หมายเหตุ   เวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 


