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The Annual Thai Enterostomal Society Conference 

การประชุมประจำปี ชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย 

เรื่อง “Wound Ostomy and Continence Care Today and Beyond” 

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2564 

ณ. ห้องราชาบอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร 

การประชุมครัง้นี้เป็นการประชุมแบบ Hybrid ทั้ง Onsite และ Online 

Day 1 (29 พฤศจิกายน 2564) 

เวลา เนื้อหา วิทยากร 

08.00-08.30 น. Registration คณะกรรมการจัดงานฯ ฝ่ายทะเบียน 

08.30-09.00 น. Opening Ceremony  

Opening Remark 

▪ พว.ดร.ยุวดี เกตสัมพนัธ ์

ประธานชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี  และ

ควบคุมการขับถ่าย 

▪ พว.ปรศินา ปทุมอนันต ์ 

ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล รพ. ธรรมศาสตร์

เฉลิมพระเกยีรต ิ

09.00–10.00 น. The power of data management for 

today and beyond 

ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์  

อาจารย์ประจำคณะสถติิประยุกต์  

สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร ์

10.00–10.30 น. Workshop and coffee break: 

Developing a case record form for 

data collection 

พว.ดร.อนุชตรา วรรณเสวก, พว.ธมลวรรณ 

ยอดกลกจิ, พว.ปองหทยั พุม่ระย้า,  

พว.มนสันันทน์ จติตเกษม 

10.30–11.30 น. Digital development for tomorrow 

health care 

อ. ศนัสนีย ์ฮวบสมบูรณ ์

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกจิ

เทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

11.30–12.00 น. Lesson from the international 

conference: The use of advance 

technology in wound care 

▪ Ultrasound 

▪ Laser tomography 

▪ 3D Bio print 

พว.ธมลวรรณ ยอดกลกิจ 
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▪ Device application 

12.00–13.00 น. Lunch symposium: Skin safety best 

practice  

▪ พว.ดร.ยุวดี เกตสัมพนัธ ์

▪ พว.สาธิตา สารภิรม 

13.00–14.30 น. The challenge of pressure injuries in:  

▪ COVID-19 patients 

▪ ICU Patients 

▪ In the operating room patients 

▪ Fragile elderly 

 

▪ พ.ต.หญิง พว.จรัสพรรษ วงศว์ิเศษกาญจน์ 

▪ พว.คู่ขวัญ มาลีวงษ ์

▪ พว. จันทิพย์ ตีรถะ 

▪ พว.รุจริา อักษร 

14.30–15.00 น. Workshop and Coffee Break: Pressure 

injury staging 

พว.ประไพ อริยประยูร, พว.ผอ่งพรรณ         

พลหนองหลวง, พว.ละออ อริยกุลนิมติ,       

พว.ดารณี แซ่เอีย่ม, พว.วนัด ีสำราญราษฎร์ 

15.00–16.30 น. Skin injury prevention and 

management: Art and Science for 

nurses  

▪ Medical adhesive related skin 

injury (MARSI) 

▪ Moisture association skin 

damage (MASD) 

▪ Incontinence association 

dermatitis (IAD) and 

Intertriginous dermatitis (ITD) 

 

 

 

▪ พว.ศิรลิักษณ์ สิริปัญญาวัฒน ์

 

▪ พว.วาสนา กจิพจนีย ์

 

▪ พว.นงลักษณ์ สรรสม 

 

Day 2 (30 พฤศจิกายน 2564) 

เวลา เนื้อหา วิทยากร 

07.00-07.45 น. Registration คณะกรรมการจัดงานฯ ฝ่ายทะเบียน 

07.45-08.30 Breakfast Talk: Wound hygiene 

(Breakfast provide for onsite 

attendees) 

Professor Keryln Carville, Curtin University, 

Australia 

08.30–10.00 น. Specific wound healing complications 

assessment and interventions: 

▪ Infection 

▪ Osteomyelitis 

 

 

▪ พว.ผ่องพรรณ พลหนองหลวง 

▪ พว.ปองหทยั พุม่ระยา้ 
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▪ Tissue necrosis and gangrene  

▪ Peri wound dermatitis 

▪ Edema and peri wound 

edema  

▪ พว.ประไพ อริยประยูร 

▪ พว.ดร.อนุชตรา วรรณเสวก 

▪ พว.จิตติมา นุริตานนท ์

10.00-10.30 น. Workshop and coffee break: Support 

surface  

พ.ต.หญิง พว.จรัสพรรษ วงศว์ิเศษกาญจน์, 

พ.ต.หญิง อนัญญรัญชน ์เที่ยงธรรม,                                                  

พว.น้ำผึง้ ประสิทธิ์, พ.ต.ท.หญิง พว. สศิธร 

ปัทมเมธิน 

10.30–11.30 น. New advance in management of leg 

ulcer  

รศ.ดร.นพ.ณัฐวุฒิ เสรมิสาธมสวัสดิ์ 

สาขาวิชาศลัยศาสตร์หลอดเลือด 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

11.30–12.30 น. Case discussion on wound care 

▪ Leg ulcer  

▪ Diabetic Foot care: Recurrent 

Callus 

▪ Necrotizing Fasciitis 

 

▪ พว.รัตนา เพียรเจริญสิน  

▪ พว.จันทิมา สนิมณีรัตน ์

 

▪ พว.อรรจมิา ศรชีนม ์

12.30–13.30 น. Lunch symposium: Making a lasting 

difference to advance ostomy care  

▪ พญ. รังสิมา เที่ยงเธียรธรรม 

▪ พว.ธมลวรรณ ยอดกลกิจ 

13.30–14.30 น. Super team in ostomy management ▪ อ. นพ.กษดินิ วิทูภิญโญภาพ 

▪ พว.บุญชื่น อิม่มาก 

▪ นายสมบัต ิหทยัเปี่ยมสุข 

14.30–15.00 น. Case discussion on ostomy care 

▪ Flat or retracted of stoma 

▪ Stoma complex 

 

▪ พว.ระพีพร มาศธนพันธ ์

▪ พว.จิตติมา พีรชัยเดโช 

15.00–15.30 น. Nursing process and EBP: Key success 

on wound ostomy and incontinence 

care for the next generation  

พว.ดร. ยุวด ีเกตสมัพันธ์ 

ประธานชมรมพยาบาลแผล ออสโตม ีและ

ควบคุมการขับถ่าย 

15.30–16.00 น. Best Poster Award 2021 and closing พว.ดร. ยุวด ีเกตสมัพันธ์ 

ประธานชมรมพยาบาลแผล ออสโตม ีและ

ควบคุมการขับถ่าย 

 


