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โครงการ: การประชุมวิชาการประจ าปี 2563 ชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย  

ร่วมกับฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

1. ช่ือ:   “WOCN Moving Forward in the Disruptive Era” 

(พยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายก้าวไปข้างหน้า สู่ยุคโลกพลิกผัน) 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ: คณะกรรมการอำนวยการจัดงานประชุมวิชาการประจำป ี2563 ชมรมพยาบาล 

    แผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย  

3. หลักการและเหตุผล 

การเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนจากเทคโนโลยีทีพั่ฒนาข้ึนมา จนถึงจุดที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ข้ึนมากมาย 

คลอบคลุมไปถึงด้านผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการต่าง ๆ  ทางด้านการแพทย์เช่นกัน Digital Disruption น้ี ส่งผลให้

เกิดการเปล่ียนวิธีคิด วิธีทำงาน ทำให้เกิดนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยเปล่ียนไปจากเดิม จนทำให้บางครั้งแนว

ทางการดูแลที่ใช้ในการบริการเดิม ถูกปรับเปล่ียนพลิกโฉมไปอยา่งส้ินเชิง ดังน้ัน พยาบาลผู้ให้การดูแลผู้ป่วยข้าง

เตียงตลอดเวลา ต้องได้รับผลกระทบจาก Disruption น้ีอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ และเพ่ือให้อยู่ได้ในสังคมที่เปล่ียนไป

อย่างมาก จำเป็นเป็นต้องเปล่ียนวิธีคิดในการทำงานการพยาบาล ก้าวข้ามผ่านความคิดเดิม ผลมผสานการใช้

เทคโนโลยี เพ่ือรังสรรค์ให้เกิดการพยาบาลทีแ่ตกต่าง และเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย  

การพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย เป็นการพยาบาลทีมี่ความต้องการอย่างมากทัง้

ในยุคปัจจุบันและอนาคต เพราะแผลกดทับ การบาดเจ็บผิวหนัง และแผลเรือ้รัง มีแนวโน้มสูงข้ีนอย่างมาก ทั้งน้ี

เป็นเพราะกลุ่มเส่ียงที่จะเกิดปัญหาเหล่าน้ีมีจำนวนเพ่ิมข้ึน เช่นการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรือ้รังที่ติด

บ้านติดเตียง และผู้ป่วยอุบัติเหตุที่ได้รับผลกระทบจากการบาดเจ็บ ผู้ป่วยเหล่าน้ีมักมีปัญหาด้านการเคล่ือนไหวที่

ลดลง ร่วมกับภาวะการควบคุมระบบการขับถ่ายทีผิ่ดปกติ เกิดความเปียกช้ืน และภาวะกรด ด่าง ส่งผลกระทบ

ต่อผิวหนังโดยตรง รวมทั้งการดูแลไม่ถูกวิธี ทำให้เกิดแผลกดทับ การบาดเจ็บของผิวหนัง และแผลเรือ้รังต่าง ๆ 

ได้ ปัญหาที่เกิดข้ึนน้ีเป็นการบ่งบอกถึงคุณภาพการดูแลที่ดีไม่เพียงพอ การปรับแนวคิดในการดูแล และพัฒนา

วิธีการดูแลโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีต่าง ๆ  เข้ามาผสมผสาน ส่งผลให้ปัญหาที่จะเกิดกับผู้ป่วยลดความรนุแรง

ลงได้  

   ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับชมรมพยาบาลแผล ออสโต

มี และควบคุมการขับถ่าย จึงได้จัดประชุมวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “WOCN Moving Forward in the Disruptive Era” 

(พยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายก้าวไปข้างหน้า สู่ยุคโลกพลิกผัน) ข้ึน เพ่ือให้พยาบาลซ่ึงเป็น

วิชาชีพที่มีจำนวนมากที่สุดในกลุ่มวิชาชีพด้านสุขภาพที่ให้บริการประชาชน และมีการกระจายกันอยู่ในทุกภาค

ส่วนของระบบสุขภาพทั้งในโรงพยาบาลทุกระดับ และในชุมชน ได้ข้อมูลที่จำเป็น ในการปรับเปล่ียนความคิดใน

การสร้างสรรค์งานการพยาบาล มีการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของพยาบาล ตลอดจนให้แนวทางสำหรบั

พยาบาลในการพัฒนาและปรับปรงุงานการพยาบาลของตนเองให้ทันกับองค์ความรู้ที่เปล่ียนไป ส่งผลให้การดูแล

ผู้ป่วยที่มีปัญหาเก่ียวกับแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย มีความปลอดภัย และมีคุณภาพการดูแลที่ดีข้ึนให้

ทันยุค Technology Disruptive  
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4. วัตถุประสงค์:  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุม 

4.1 มีความร ู ้ความเข้าใจผลกระทบต่องานบร ิการสุขภาพในยุค Digital Disruption และการ

เปล่ียนแปลงกระบวนการทำงานในสถาณการณ์โรคระบาด Covid-19 

4.2 มีความรู้และทักษะที่ทนัสมัยในการดูแลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย 

4.3 สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรทางการ

พยาบาล และผู้ป่วยหรือผู้ดูแลได้ 

4.4 มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย  

5. ผู้เข้าร่วมประชุม: สมาชิกชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย พยาบาลทัว่ไป และ 

บุคลากรทางการแพทย ์จำนวน 300 คน 

6. วันและเวลา: 7 – 8 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น. 

7. สถานท่ี:  โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ 

8. การลงทะเบียน: ออนไลน์ ผ่านทาง website ของชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย  

9. ค่าลงทะเบียน:  

ผู้ลงทะเบียน ประชุมวิชาการ 

➢ สมาชิกชมรมฯ 2,700 บาท 

➢ ไม่เป็นสมาชิกชมรมฯ 3,200 บาท 

➢ สมาชิกเกษียณอายุ ไม่มีค่าลงทะเบียน 

หมายเหตุ: เน่ืองจากสถานการณ์ covid-19 ทางคณะผู้จัดงานประชุมฯของดการจดังาน Gala ในปีน้ีไปก่อน 

10. การชำระเงิน: โอนผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  

ช่ือบัญชี ชมรมพยาบาลออสโตมีและแผล เลขที่บัญชี 983–8–91238–7  

11. การส่งหลักฐานการโอนเงิน:สามารถส่งหลักฐานเอกสารการโอนเงิน โดยการถ่ายภาพใบสลิปเงินโ อน/

สแกนใบสลิป หร ือหากเป็นการโอนเงินทางออนไลน์ ( Internet Banking) ให้ใช้การ Capture หร ือสง่ภาพ

ใบสลิปที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เม่ือโอนเงินเรียบร้อยจาก application ของแต่ละ

ธนาคาร 

➢ ส่งผ่านเว็บไซต์ระบบลงทะเบียนออนไลน์ไอรจีิส (i-Regist) ตาม URL: http://bit.ly/39pDGrH 

หรือ QR code เม่ือได้รับเอกสารแล้วทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งผ่านทาง E-mail ที่ท่าน

แจ้งไว้  

➢ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผ่านทาง E-mail : thaietnurse@gmail.com 

➢ หมดเขตรับสมัคร วันที่ 1 กันยายน 2563 

http://bit.ly/39pDGrH
mailto:thaietnurse@gmail.com
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12. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ: ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. มีความเข้าใจถึงความจำเป็นที่ ต้องปรับเป ล่ียนวิธีคิด และพัฒนาการดูแลใหม่ๆ  เพ่ือให้ทันการ

เปล่ียนแปลงในยุค Technology Disruptive  

2. มีความรู้และทักษะที่ทันสมัยในการดูแลแผลกดทับ แผลเรือ้รังชนิดต่าง ๆ รวมถึงการบาดเจ็บของ

ผิวหนัง 

3. นำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรทางการพยาบาล และ

ผู้ป่วย หรือผู้ดูแล 

4. มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้กับพยาบาลผู้เช่ียวชาญด้านการดูแลแผล ออสโตมี และสร้างเครือข่าย

พยาบาลที่สนใจการดูแลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย  

 

13. ผู้เขียนโครงการ: คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการประจำป ี2563 ชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และ 

ควบคุมการขับถ่าย 

 


