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1. โครงการ: การประชุมวิชาการประจำปี 2564 ชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย  

               จัดร่วมกับฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลธรรมศาสตร ์

2. ช่ือ:  “Wound Ostomy and Continence Care Today and Beyond”  

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ: คณะกรรมการอำนวยการจดังานประชุมวิชาการป ี2563  

  ชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย  

4. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันประเทศไทยรวมถึงทั่วโลก ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 และ

ไม่มีทีท่าว่าโรคระบาดน้ีจะส้ินสุดเม่ือใด และน่าจะเป็นไปได้ว่าโรคน้ียังคงจะอยูกั่บเราต่อไปอีกนาน ผลกระทบ

ของโรคน้ี ส่งผลโดยตรงต่อระบบสุขภาพ โดยเฉพาะเรื่องการดูแลรักษาที่ต้องปรับให้เป็นไปตามหลักการ

ระบาดวิทยา รวมทั้งวิธีการรกัษาที่ไม่คุ้นชินและอาจก่อปญัหากับผู้ปว่ย เช่นการรกัษาที่ให้ผู้ปว่ยนอนในท่าควำ่

เป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บของผิวหนัง นโยบายหยุดอยู่กับบ้าน เน้นการเว้นระยะห่างทางสังคม 

และลดการใช้บริการในโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น สำหรับผู้ป่วยโรคเรือ้รังมีใช้การเล่ือนระยะเวลาการตรวจ

ตามนัดให้นานข้ึน และส่งยาที่รับประทานเป็นประจำไปให้ถึงบ้าน รวมทั้งมีการใช้ช่องทางการติดต่อกับผู้ปว่ย

และญาติโดยใช้เทคโนโลยีเครื่องมือส่ือสารต่าง ๆ  จะเห็นได้ว่าข้อมูลเก่ียวการจัดการกับปัญหาที่ไม่คุ้นชิน และ

การปรับระบบบริการสุขภาพต่าง ๆ  เป็นประสบการณท์ี่มีคุณค่า ควรที่จะมีการนำมาใช้ประโยชน์ทั้งในปจัจบุนั

และอนาคต รวมทั้งความเทคโนโลยีที่พัฒนาข้ึนมาก การผสมผสานข้อมูลจากประสบการณ์ และเทคโนโลยจีะ

สามารถรังสรรค์ให้พยาบาลสามารถดูแลผู้ป่วยทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีคุณภาพและครอบคลุม

ความต้องการของผู้ป่วยได้ 

   ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับชมรมพยาบาลแผล 

ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย จึงได้จัดประชุมวิชาการ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Wound Ostomy and Continence 

Care Today and Beyond” ข้ึน ด้วยเห็นโอกาสสร้างความรู้ใหม่จากประสบการณ์ที่ในขณะทีมี่การระบาดของ

โรค COVID-19 รวมท ั ้งหาโอกาสในการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาความรู ้ที ่จะใช้ในการดูแลผู ้ป่วยมปีัญหา

เก่ียวกับแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ ให้มีความปลอดภัยและมีคุณภาพ ในยุคที่มีความผันผวน

และไม่แน่นอนสูงในอนาคตได้  

 

5. วัตถุประสงค์: เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุม 

5.1 มีความรู้ความเข้าใจและเห็นประโยชน์ของข้อมูลในการนำไปพัฒนาความรู ้

5.2 มีความรู้ความเข้าใจการพัฒนา application สำหรับใช้ในการพยาบาล 

5.3 มีความรู้และทักษะที่ทนัสมัยในการดูแลแผล ออสโตมี และความคุมการขับถ่าย 
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5.4 สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยกุต์ใช้ และเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรทางการ

พยาบาล และผู้ป่วยหรือผู้ดูแลได้ 

5.5 มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย  

6. ผู้เข้าร่วมประชุม: สมาชิกชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย พยาบาลทัว่ไป และ 

บุคลากรทางการแพทย ์Onsite จำนวน 150 คน และ Online จำนวน 800 คน 

7. วันและเวลา: 29-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 – 16.30 น. 

8. สถานท่ี:  โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ 

9. การลงทะเบียน: ออนไลน์ ผ่านทาง website ของชมรมพยาบาลแผล ออสโตมีและควบคุมการ  

ขับถ่าย  

 

10. ค่าลงทะเบียน:  

ผู้ลงทะเบียน ประชุมวิชาการ onsite ประชุมวิชาการ online 

➢ สมาชิกชมรมฯ 2,700 บาท 1,200 บาท 

➢ ไม่เป็นสมาชิกชมรมฯ 3,200 บาท 1,700 บาท 

➢ สมาชิกชมรมฯ ที่เกษียณอายุราชการ  ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบยีน 

 

หมายเหตุ การประชุมครั้งน้ีเป็นการประชุมแบบ Hybrid ทั้ง Onsite และ Online ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้หน่วย

คะแนนการศึกษาต่อเน่ือง (CNEU) จากสภาการพยาบาล ซ่ึงอยู่ระหว่างการดำเนินการขอหน่วยคะแนน 

11. การชำระเงิน:  

โอนผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  

ช่ือบัญชี ชมรมพยาบาลออสโตมีและแผล เลขที่บัญชี 983–8–91238–7  

12. การส่งหลักฐานการโอนเงิน: 

สามารถส่งหลักฐานเอกสารการโอนเงิน โดยการถ่ายภาพใบสลิปเงินโอน/สแกนใบสลิป หรอื 

หากเป็นการโอนเงินทางออนไลน์ (Internet Banking) ให้ใช้การ Capture หรือส่งภาพใบสลิปที่บันทึกไว้ ใน

โทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เม่ือโอนเงินเรียบรอ้ยจาก application ของแต่ละธนาคาร 
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➢ ส่งผ่านเว็บไซต์ระบบลงทะเบียนออนไลน์ไอรจีิส (i-Regist) ตาม 

URL: https://bit.ly/39OtStI หรือ QR code ทางด้านซ้าย เม่ือได้รับเอกสาร

แล้วทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งผ่านทาง E-mail  ที่ท่านแจ้งไว ้ 

➢ สมัครลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันท่ี 18 ตุลาคม 2564 

➢ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผ่านทาง E-mail : thaietnurse@gmail.com 

➢ หมดเขตรับสมัคร วันท่ี  12 พฤศจิกายน 2564 

 

13. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ: 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. มีความเข้าใจและเห็นความสำคัญการสรา้งองค์ความรูใ้หม่จากประสบการณ์ และการใช้

ประโยชน์จากข้อมูลในการพัฒนางาน  

2. มีความรู้และทักษะที่ทนัสมัยในการดูแลแผลกดทับ แผลเรือ้รังชนิดต่างๆ รวมถึงการบาดเจ็บของ

ผิวหนัง 

3. นำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยกุต์ใช้ และเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรทางการพยาบาล และ

ผู้ป่วยหรือผู้ดูแล 

4. มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้กับพยาบาลผู้เช่ียวชาญด้านแผลออสโตมี และสร้างเครือข่ายพยาบาล

ที่สนใจการดูแลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย  

 

14. ผู้เขียนโครงการ: คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการประจำป ี2564 ชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี 

   และควบคุมการขับถ่าย 
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