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1. โครงการ: การประชุมวิชาการประจ าปี 2560 ชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการ 
  ขับถ่าย จัดร่วมกับสมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย 

2. ชื่อ:  Transforming Wound, Ostomy and Continence Nursing @ Thailand 4.0   
  (การปฏิรูปการพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายในยุคไทยแลนด์ 4.0)  

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ: คณะกรรมการอ านวยการจัดงานประชุมวิชาการปี 2560  
  ชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย  

4. หลักการและเหตุผล: 
    การเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองรวมทั้ง
เทคโนโลยี ที่เจริญรุดหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งในปัจจุบัน ส่งผลกระทบกับประชาชนไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
รัฐบาลจึงได้ก าหนดนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือน าไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติ และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศให้มีความเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงบนวิถีของความเป็นไทยในเวทีโลก ซึ่งรวมถึงการพัฒนา
การแพทย์และสาธารณสุขไทยด้วยเช่นกัน สาระส าคัญการพัฒนาชาติตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ได้แก่ การ
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน (strength from within) และการเชื่อมโยงกับโลกภายนอก (connect to the 
world) โดยการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและการน าเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง เหมาะสม จึง
เป็นความท้าทายที่ก่อให้เกิดการปรับตัวในทุกสาขาอาชีพ รวมทั้งวิชาชีพพยาบาล  

 ชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย ร่วมกับสมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศ
ไทย ตระหนักดีว่าความสามารถหยั่งรู้ถึงผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในยุคไทยแลนด์ 4.0 และ
สามารถปรับเปลี่ยนการปฏิบัติของพยาบาลในทิศทางที่เหมาะสมมีความส าคัญที่จะท าให้สามารถตอบสนอง
นโยบาย และส่งผลให้การพยาบาลเฉพาะทางแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างมีผลลัพธ์ที่ดี   จึงได้จัดประชุมวิชาการประจ าปี  2560 ภายใต้หัวข้อ 
Transforming Wound, Ostomy and Continence Nursing @ Thailand 4.0 (การปฏิรูปการพยาบาล
แผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายในยุคไทยแลนด์ 4.0) ขึ้น เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์ความรู้และ
ศักยภาพของพยาบาลเฉพาะทางสาขานี้ ในการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของพยาบาล ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความผาสุก และสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลต่างๆได้อย่างไร้ขีดจ ากัด 

5. วัตถุประสงค:์ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุม 
5.1 ทราบถึงความก้าวหน้าของ ความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะสาขาด้านการดูแลผู้ป่วยที่มีแผล 

ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย 
5.2 สามารถปรับตัวและเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0  

 

6. เนื้อหาการประชุม:  
- Opportunity and challenge of nursing on Thailand 4.0. 
- New Design nursing services for wound ostomy and continence on Thailand 4.0.  

- Promotion of skin care to pressure ulcer zero: From concept to practice. 

- The solutions for complex wounds. 
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- Risk and solution for skin damage from gastrointestinal content.  

- Wound care complications.  

- Data management in wound ostomy and continence nursing.  

- Social media and Law for ET nurses @ Thailand 4.0  

7. ผู้เข้าร่วมประชุม: สมาชิกชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย พยาบาลทั่วไป และ
   บุคลากรทางการแพทย์ จ านวน 400 คน 

8. วันและเวลา: 28-29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น. 
9. สถานที:่  โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ 
10. การลงทะเบียน: ออนไลน์ ผ่านทาง website ของชมรมพยาบาลแผล ออสโตมีและ  

   ควบคุมการขับถ่าย  
11. ค่าลงทะเบียน:  

ผู้ลงทะเบียน ราคา 
 สมาชิกชมรมฯ 2,000 บาท 
 ไม่เป็นสมาชิกชมรมฯ 2,500 บาท 
 สมาชิกชมรมฯ ที่เกษียณอายุราชการ ยกเว้นค่าลงทะเบียน 

 
12. การช าระเงิน:  

โอนผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  
ชื่อบัญชี ชมรมพยาบาลออสโตมีและแผล  
เลขที่บัญชี 983–8–91238–7  

13. การส่งหลักฐานการโอนเงิน: 
สามารถส่งหลักฐานเอกสารการโอนเงิน โดยการถ่ายภาพใบสลิปเงินโอน/สแกนใบสลิป หรือ
หากเป็นการโอนเงินทางออนไลน์ (Internet Banking) ให้ใช้การ Capture หรือส่งภาพ
ใบสลิปที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เมื่อโอนเงินเรียบร้อยจาก 
application ของแต่ละธนาคาร 

ช่องทางหลัก: 
 ส่งผ่านเว็บไซต์ระบบลงทะเบียนออนไลน์ไอรีจิส (i-Regist)  

ตามลิ้งค์นี้ >>https://goo.gl/djjZKb 

ช่องทางส ารอง: 
 ผ่านทาง E-mail : thaietnurse@gmail.com 
 ผ่านทางไลน์ ( Line ID: 0810859512 หรอืตาม QR code ) 

QR code คุณละออ อริยกุลนิมิตร (ฝ่ายการเงิน) 
 
 

https://goo.gl/djjZKb
mailto:thaietnurse@gmail.com
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 เมื่อได้รับเอกสารแล้วทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งผ่านทาง E-mail ที่ท่านแจ้งไว้  
 หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผ่านทาง E-mail : thaietnurse@gmail.com 
 หมดเขตรับสมัคร วันที่ 14 สิงหาคม 2560  

 
14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. รับทราบการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดผลกระทบต่อการพยาบาลในยุคไทยแลนด์ 4.0 
2. มีแนวทางในการออกแบบการพยาบาล และพัฒนาการพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการ

ขับถ่ายให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยได้  
3. มีความรู้และทักษะในการจัดการกับปัญหาของผู้ป่วยแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายได้ 
4. มีเครือข่ายพยาบาลที่สนใจการดูแลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย 

 
 

15. ผู้เขียนโครงการ: คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการประจ าปี 2560 ชมรมพยาบาลแผล  ออสโตมี 
   และควบคุมการขับถ่าย 

 


