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1. โครงการ: การประชุมวิชาการประจ าปี 2562 ชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย  

               จัดร่วมกับสมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย 

2. ชื่อ: UPDATE ON SAFETY AND QUALITY IN WOUND OSTOMY AND CONTINENCE CARE  

2019 (ก้าวทัน ความปลอดภัย และคุณภาพการดูแลผู้ป่วยที่มีแผล ออสโตมี และ

ควบคุมการขับถ่าย 2019) 

3. ผู้รับผดิชอบโครงการ: คณะกรรมการอ านวยการจัดงานประชุมวิชาการปี 2562  

  ชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย  

4. หลักการและเหตุผล 

    ปัจจุบัน แผลกดทับ การบาดเจ็บผิวหนัง และแผลเรื้อรัง มีแนวโน้มสูงขี้นอย่างมาก ทั้งนี้เป็น

เพราะกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเหล่าน้ีมีจ านวนเพ่ิมขึ้น เช่น การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรค

เรือ้รังที่ติดบ้านติดเตียง และผู้ป่วยอุบัติเหตุที่ได้รับผลกระทบจากการบาดเจ็บ ผู้ป่วยเหลา่นี้มักมปีัญหา

ดา้นการเคลื่อนไหวที่ลดลง ร่วมกับภาวะการควบคุมระบบการขับถ่ายที่ผิดปกติ เกิดความเปียกชืน้ และ

ภาวะกรด ด่าง ส่งผลกระทบต่อผิวหนังโดยตรง รวมทั้งการดูแลไม่ถูกวิธีท าให้เกิด แผลกดทับ การ

บาดเจ็บของผิวหนัง และแผลเรื้อรังต่างๆ ได้ เป็นการบ่งบอกถงึคุณภาพการดูแลที่ไม่ดเีท่าที่ควร ผู้ป่วย

ไม่มีความปลอดภัย และถ้าปล่อยให้ปัญหาเกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 

เศรษฐกิจและสังคมอย่างหลกีเลี่ยงไมไ่ด้   

 พยาบาลเป็นวิชาชีพที่มีจ านวนมากที่สุดในกลุม่วิชาชีพดา้นสุขภาพที่ให้บริการประชาชน และมี

การกระจายกันอยู่ในทุกภาคสว่นของระบบสุขภาพทั้งในโรงพยาบาลทุกระดับ และในชุมชน หน้าทีห่ลัก

ของพยาบาลคือให้การดูแลและอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยตลอด 24 ช่ัวโมง พยาบาลจึงมบีทบาทส าคัญที่จะช่วย

ป้องกันและแก้ปัญหาแผลกดทับ การบาดเจ็บผิวหนัง และแผลเรื้อรัง ซึ่งเป็นปัญหาซับซ้อนทีเ่กิดขึ้นได้

ทุกเพศ ทุกวัย และทุกสถานที่ที่มผีู้ป่วย เพ่ือให้การพยาบาลมคีุณภาพเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สูง ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัย ประกอบกับปัจจุบันมีการพัฒนาความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยด้านแผล 

ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย ที่จะส่งเสริมให้การดูแลผู้ป่วยได้รับความปลอดภัย และมีคุณภาพ

เพ่ิมขึ้น การรู้ทันความก้าวหน้าน้ีจึงมคีวามจ าเป็นส าหรับพยาบาลเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยให้

สูงขึน้  

 ชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย ร่วมกับสมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่ง

ประเทศไทย จึงได้จัดประชุมวิชาการประจ าปี 2562 ภายใต้หัวข้อ Update on safety and quality in 

wound ostomy and continence care 2019 (ก้าวทัน ความปลอดภัย และคุณภาพการดูแลผู้ป่วยที่มี

แผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย 2019) ขึน้ เพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของพยาบาล  
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ตลอดจนให้แนวทางส าหรับพยาบาลในการพัฒนาและปรับปรุงงานการพยาบาลของตนเอง และองค์กร

ในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย ให้มีความปลอดภัย และมี

คุณภาพการดูแลที่ดีขึน้ 

  

5. วัตถุประสงค์: เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุม 

5.1 มีความรูแ้ละทักษะที่ทันสมัยในการดูแลแผล ออสโตมี และความคุมการขับถ่าย 

5.2 สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากร

ทางการพยาบาล และผู้ป่วยหรือผู้ดูแลได้ 

5.3 มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย  

6. เนื้อหาการประชุม:  

- 2P safety 

- 2 P Safety: Patient care process relevant to PU prevention  

- Update specific issues in wound management: MOIST concept, Ultrasonography to 

assess the deep tissue 

- Innovative solution for protection skin damaged 

- Update on diabetic and arterial ulcers management 

- Current issue on skin problems: Skin reaction management, Medical device related 

pressure injury 

- Tools for wound assessment and healing update. 

- Specific issue on ostomy care: Discharge planning for ostomy care, System based 

practice for ostomy management  

- Update nursing management of ischemic ulcer after revascularization  

- Reimbursements system rerated to wound and ostomy  

- Wound and ostomy case presentations: Audience discussion 

- Patient education model for teaching 

- Workshop: Compression Therapy and ABI 

- Workshop: Wound dressing on case complex management sharing: Venous leg ulcer, 

Entero-cutaneous Fistula 

- Workshop: Distinguishing between pressure injury and IAD and management. 
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7. ผู้เข้าร่วมประชุม: สมาชิกชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย พยาบาลทั่วไป 

และบุคลากรทางการแพทย์ จ านวน 400 คน 

8. วันและเวลา: 27 – 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. 

9. สถานที่:  โรงแรมปร๊ินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ 

10. การลงทะเบียน: ออนไลน์ ผ่านทาง website ของชมรมพยาบาลแผล ออสโตมีและ  

   ควบคุมการขับถ่าย  

 

11. ค่าลงทะเบียน:  

ผู้ลงทะเบียน ราคา 

➢ สมาชิกชมรมฯ 2,700 บาท 

➢ ไมเ่ป็นสมาชกิชมรมฯ 3,200 บาท 

➢ สมาชิกชมรมฯ ที่เกษียณอายุราชการ    500 บาท 

 

12. การช าระเงิน:  

โอนผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาตมิหาราชินี  

ช่ือบัญชี ชมรมพยาบาลออสโตมีและแผล  

เลขที่บัญชี 983–8–91238–7  

13. การส่งหลักฐานการโอนเงิน: 

สามารถส่งหลักฐานเอกสารการโอนเงิน โดยการถ่ายภาพใบสลิปเงินโอน/สแกน

ใบสลิป หรือหากเป็นการโอนเงินทางออนไลน์ (Internet Banking) ให้ใช้การ Capture 

หรือส่งภาพใบสลิปที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เมื่อโอนเงิน

เรียบรอ้ยจาก application ของแตล่ะธนาคาร 

 

➢ สง่ผ่านเว็บไซต์ระบบลงทะเบียนออนไลน์ไอรีจิส (i-Regist)  

ตาม URL: https://bit.ly/2DA5Z8x 

 

 

หรือ QR code:  
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➢ เมื่อได้รับเอกสารแล้วทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งผ่านทาง E-mail ที่ท่านแจ้งไว้  

➢ หากมีขอ้สงสัยกรุณาตดิต่อผ่านทาง E-mail : thaietnurse@gmail.com 

➢ หมดเขตรับสมัคร วันที่ 15 พฤษภาคม  2562 

 

14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. มีความรู้และทักษะที่ทันสมัยในการดูแลแผลกดทับ แผลเรื้อรังชนิดต่างๆ รวมถึงการ

บาดเจ็บของผิวหนัง 

2. น าองค์ความรู้ที่ไดไ้ปประยุกต์ใช้ และเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรทางการพยาบาล 

และผู้ป่วยหรือผู้ดูแลมีเครือข่ายพยาบาลที่สนใจการดูแลแผล ออสโตมี และควบคุมการ

ขับถ่าย 

3. มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย  

 

15. ผู้เขียนโครงการ: คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการประจ าปี 2562 ชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี 

   และควบคุมการขับถ่าย 

 


