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วัตถุประสงค์ของการประชุม 

1. น ำเสนองำนวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ด้ำนงำนวิจัย 
2. ส่งเสริมกำรท ำวิจัยระหว่ำงนักศึกษำและอำจำรย์ ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและนำนำชำติ 
3. สร้ำงเครือข่ำยกำรท ำวิจัยและสัมพันธภำพในระดับนำนำชำติ 14 ประเทศ ได้แก่ Australia,  

China, Denmark, France, Hong Kong, Indonesia, Japan, Maxico, Saudi  Arabia, 
Taiwan, Thailand, United  Kingdom, USA and Vietnam. 

 
กิจกรรมในหลักสูตร 

1. กำรพัฒนำงำนของนักวิจัยรุ่นใหม่ (Young Researcher)  ได้แก่ กำรน ำเสนองำนวิจัย หรือโครง
ร่ำงงำนวิจัย กำรสร้ำงเครือข่ำยนักวิจัยนำนำชำติระหว่ำงสหสำขำวิชำชีพ กำรเรียนรู้ระบบ
สุขภำพและกำรพยำบำลในประเทศต่ำงๆและกำรศึกษำดูงำนแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรดูแล
ผู้ป่วยในโรงพยำบำล University Hospital of Tokyo visit และ Global  Nursing Research 
Center visit 

2. กำรเรียนรู้ควำมรู้ใหม่จำกงำนวิจัยขั้นสูง ในประเด็นควำมสมบูรณ์ของผิวหนัง ได้แก่ Case study 
of WOCN & International Special lecture and Innovation  of Skin Integrity ฝึกปฏิบัติ 
Ultrasound assessment of Pressure ulcer & Enema, thermography  and  Skin  
Blotting  

 
 

สรุปประเด็นการเรียนรู้ดังนี้ 
 

1. กำรน ำเสนอ Oral Presentation research / Proposal ของนักวิจัยรุ่นใหม่ จ ำนวน 41 เรื่อง 
ซึ่งมีทีมนักวิจัยรุ่นใหม่ของชมรมพยำบำล แผล ออสโตมีและควบคุมกำรขับถ่ำยเข้ำร่วมน ำเสนอ
จ ำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ 
1.1 Effectiveness of combination PRP  and standard  wound care in hard-to-heal 

chronic wounds. ( Case study)  
โดย  พ.ต.หญิงพว.จรัสพรรษ  วงศ์วิเศษกำญจน์  โรงพยำบำลพระมงกุฏเกล้ำ  

1.2 Skin integrity management in older patients. (Proposal research))   
โดย  พว.บุญชื่น   อิ่มมำก พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ  โรงพยำบำลรำชวิถี  กรมกำร
แพทย์  

1.3 Predictive technology for pressure injury prevention  in cancer patients at 
Ubon Ratchathani Cancer Hospital. (Proposal research)   
โดย พว.อนุชตรำ  วรรณเสวก พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร โรงพยำบำลมะเร็งอุบลรำชธำนี 
กรมกำรแพทย์ 



 
 

1.4 Support surface for pressure ulcer prevention in hip fracture patient : 
Systematic review. (Proposal research)   
โดย พว.รุจิรำ  อักษร  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  โรงพยำบำลเลิดสิน  กรมกำรแพทย์  

1.5 Skin integrity management in aging skin. (Proposal research)   
โดย  พว.ธมลวรรณ  ยอดกลกิจ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  โรงพยำบำลวชิรพยำบำล   
 

2. สร้ำงเครือข่ำยกำรท ำวิจัยและสัมพันธภำพในระดับนำนำชำติ ( Small Working Group) 
แบ่งกลุ่ม  6 กลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรท ำงำน ด้ำน Skin integrity ในประเทศของตนและ
วัฒนธรรมในชำติ วำงเป้ำหมำยกำรสร้ำงเครือข่ำยวิจัย ผ่ำน Application  Email  Seminar  

3.  กำรเรียนรู้ระบบสุขภำพและกำรพยำบำลในประเทศต่ำงๆ พบว่ำ แต่ละประเทศมรีะบบพยำบำล
ที่ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพพยำบำลในกำรเป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำน WOCN มีบำงประเทศที่ยัง
ไม่มีหลักสูตกำรพยำบำล แผล  ออสโตมี และภำวะควบคุมกำรขับถ่ำย เช่น ประเทศเวียดนำม 
เป็นต้น กำรน ำเสนอข้อมูลเชิงส ำรวจ Skin integrity พบว่ำประเทศไทยยังไม่มีฐำนข้อมูลด้ำนน้ี  
จึงเป็นโอกำสพัฒนำให้ชมรมฯ ด ำเนินกำรจัดกำรฐำนข้อมูลเทียบเคียงสู่ระดับนำนำชำติ  

4. กำรศึกษำดูงำนใน University Hospital of Tokyo พบว่ำ โรงพยำบำลใช้ระบบ Electronic 
Medical Record (EMR)  Complete EMR , Data Analytics to improve care มำใช้ใน 
Clinical system ต้ังแต่Patient  registration, Queue, CPOE, Full R-PACS, Physician 
Documentation, Clinical Decision Support  system, eMAR , Nursing   and Allied 
Health Documentation. กำรดูแลผู้ป่วยในโรงพยำบำลจัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยสอดคล้อง
กับสังคมผู้สูงอำยุ  จัดห้องสันทนำกำรฟื้นฟูสภำพด้ำนกำรรับรู้ส ำหรับผู้ป่วยและสถำนที่พักผ่อน
ส ำหรับญำติ 

5. กำรศึกษำดูงำนใน Global  Nursing Research Center (GNRC)  เป็นหน่วยในโครงสร้ำงของ 
Graduate school of Medicine  in the University of Tokyo มีพันธกิจในส่งเสริม พัฒนำ
ผลงำนวิจัย นวัตกรรมทำงกำรพยำบำลร่วมกับสหสำขำวิชำชีพในระดับนำนำชำติ และสร้ำง
รำกฐำนงำนวิจัย งำนวิชำกำร หลักสูตรกำรพยำบำลรวมทั้งประเมินผลกำรศึกษำ  มีผลงำนเด่น
ได้แก่ Care Innovation : Robot of care,  Robot for friend, Air mattress overlay, Hand 
–held ultrasound, Ultrasonography of care protocols, Skin blotting & Wound 
blotting in Biologocal  nursing. 

6. กำรฝึกปฏิบัติ Ultrasound assessment of Pressure ulcer : Deep Tissue Injury   เป็นกำร
ใช้เคร่ืองมือ Hand –held ultrasound ในกำรประเมินแผลกดทับระดับต่ำงๆ โดยเฉพำะ DTI ที่
สำมำรถบอกถึงขนำดและควำมลึกของกำรบำดเจ็บ  กำรประเมินน้ีสำมำรถใช้ในกำรวำงแผนกำร
พยำบำลและวำงแผนกำรรักษำอย่ำงเป็นระบบ 

7. กำรฝึกปฏิบัติ Skin  Blotting เป็นกำรน ำ Protein จำกผิวหนังมำตรวจวิเครำะห์หำควำมเสี่ยง
ของกำรเกิด Skin tear อย่ำงเป็นระบบและอำศัยหลักกำรทำงวิทยำศำสตร์ ถ้ำผิวหนังแห้งมำก
ควำมแข็งแรงของผิวหนังจะลดลงมีโอกำสเกิด Skin tear ได้สูง  กำรประเมินควำมชุ่มชื้นของ
ผิวหนัง ( Moisture of skin) ค่ำปกติคือ มำกกว่ำ 27 กำรอ่ำนค่ำโดย 100 ลบผลอ่ำนของกำรท ำ 
skin blotting พบว่ำ กำรฝึกปฏิบัติต้องฝึกทักษะที่ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกระบวนกำรตรวจ
อย่ำงเคร่งครัดทั้งวิธีกำร  เวลำ และควำมเที่ยงตรงของเคร่ืองมือที่อ่ำนมิเช่นน้ัน กำรแปลผลอำจ



 
 

คลำดเคลื่อน อีกทั้งกำรท ำ Skin Blotting  หำกพบควำมเสี่ยงจะสำมำรถป้องกันกำรเกิด Skin 
tear ได้อย่ำงรวดเร็ว 

 
ข้อคิดเห็น ประโยชน์ท่ีได้รับและการพัฒนาต่อยอดความรู้ 
 

1. กำรน ำเสนองำนวิจัย โครงร่ำงกำรวิจัย Oral Presentation ท ำให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ถ่ำยทอดงำนวิจัย  มีโอกำสพัฒนำในกำรต่อยอดงำนวิจัยและกำรฝึกทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ  

2. เครือข่ำยวิจัยด้ำนควำมสมบูรณ์ของผิวหนังในระดับนำนำชำติ ต้องบูรณำกำรงำนวิจัยร่วมกับสห
สำขำวิชำชีพจึงจะเกิดกำรยอมรับและควำมยั่งยืนในระบบสุขภำพ 

3. วิจัยและพัฒนำวิชำกำรพยำบำลต้องมีโครงสร้ำง พันธกิจที่ชัดเจนอันจะส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำ
งำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 

4. ชมรมฯควรสร้ำงทีมวิจัยในกำรจัดกำรฐำนข้อมูลด้ำนควำมสมบูรณ์ของผิวหนังเทียบเคียงใน
ระดับนำนำชำติ (Big Data Skin Integrity) 

5. กำรส่งเสริมงำนวิจัยจำกงำนประจ ำ อำจเป็นภำรกิจหน่ึงของชมรมฯ ที่จะสร้ำงคุณค่ำให้สมำชิก
ในชมรมฯ เรียนรู้ในเชิงวิชำกำรและถ่ำยทอดในเวทีนำนำชำติ 

 
 
  


