
ก ำหนดกำรประชุมวชิำกำรประจ ำปี 2560 เรื่อง 

Transforming Wound Ostomy and Continence Nursing @ Thailand 4.0 
 กำรปฏิรูปกำรพยำบำลแผล ออสโตมี และควบคุมกำรขบัถ่ำยในยุคไทยแลนด์ 4.0  

วันที่ 28-29 สิงหำคม 2560 ณ โรงแรมปร๊ินซ์ พำเลซ กรุงเทพฯ 
 

วันท่ี 28 สิงหำคม 2560 

เวลำ หัวข้อประชุม วิทยำกร 

08.00-08.30 น. ลงทะเบียน   

08.30-09.00 น. พธีิเปิด พว.ดร.ยุวด ีเกตสัมพันธ์, PhD, APN, ET 

ประธานชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย 

09.00-10.30 น. Opportunity and challenge of nursing on Thailand 4.0 ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวชิญ ์(อาจารย์ประจ าสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นดิ้า)) 

10.30-11.00 น. Workshop 1 and break : Creating innovation device in wound care  นอ.พว.สมบูรณ์ เจิมสุจริต, ET, พว.วันดี ส าราญราษฎร์, ET, พ.ต.ท. หญิง พว.สศิธร 

ปัทมเมธิน, APN, ET และ พว.ละออ อริยกุลนิมิต, ET 

11.00-12.15 น. 

 

New Design nursing service for wound ostomy and continence on Thailand 4.0  

 Design nursing services @ Thailand 4.0   

 Wound care nurse entrepreneurs. 

 Embed innovation into the nursing service. 

 

พว.ดร.ยุวด ีเกตสัมพันธ์, PhD, APN, ET 

พว.อรรจิมา ศรีชนม์, ET 

พ.ต.หญงิ พว.จรัสพรรษ วงศว์เิศษกาญจน,์ APN, ET 

12.15-13.00 น. 

 

Workshop 2 and Lunch : Negative Pressure Wound Therapy (NPWT) พว.ประไพ อริยประยูร, APN, ET, พ.ต.หญงิ พว.จรัสพรรษ วงศว์เิศษกาญจน์, APN. ET, 

พว.ผ่องพรรณ พลหนองหลวง, ET และพว.ทิพวรรณ บัวทอง, APN, ET 

13.00-14.15 น.  Promotion of skin care to pressure ulcer zero: From concept to practice พว.จันทร์ฉาย แซ่ตั้ง, ET  และพว.ศริิลักษณ์ ศริิปัญญวัฒน์, APN, ET 

14.15-14.45 น.  Workshop 3 and break: Compression Therapy: traditional & commercial พว.ปองหทัย พุม่ระย้า, APN, ET, พว.มนัสนันทน ์จิตตเกษม, APN, ET และ      พว.

ละอองศรี ศุภรัตน์, ET 

14.45-16.00 น.  The solutions for complex wounds:  

 Vascular and arterial ulcer 

 Diabetic wound 

 cancer wound 

 

พว.รัตนา เพยีรเจรญิศลิป์, APN vascular clinic,  

พว.จันทิมา สินมณรัีตน์, ET 

พว.อนุชตรา วรรณเสวก, ET 



ก ำหนดกำรประชุมวชิำกำรประจ ำปี 2560 เรื่อง 

Transforming Wound Ostomy and Continence Nursing @ Thailand 4.0 
 กำรปฏิรูปกำรพยำบำลแผล ออสโตมี และควบคุมกำรขบัถ่ำยในยุคไทยแลนด์ 4.0  

วันที่ 28-29 สิงหำคม 2560 ณ โรงแรมปร๊ินซ์ พำเลซ กรุงเทพฯ 
 
 

วันท่ี 29 สิงหำคม 2560 

เวลำ หัวข้อประชุม วิทยำกร 

08.00-08.30 น. ลงทะเบยีน  

08.30-10.00 น. 

 

Risk and solution for skin damage from gastrointestinal system  

 Function of gastric content.  

 Prevention and management problem related to enteral feeding.    

 

นพ.ทวี รัตนชูเอก (ศลัยแพทยท์างเดินอาหาร รพ.ราชวถิ)ี 

น.อ.หญิง พว.บุชชา พราหมณสุทธิ ์

10.00-10.30 น. 

 

Workshop 4 and break  

Trick for fixing device on skin surface 

พว.จิตติมา พีรชัยเดโช, ET, พว.สุรรีัตน ์ช่วงสวสัดิ์ศักดิ์, APN, ET, พว.ขวัญจิตร์ ปุน่โพธิ,์ 

APN, ET และ พว.น้ าผึ้ง ประสิทธิ์, ET 

10.30-12.00 น. 

 

Complication concerning in wound care:  

 Wound Infection,  

 Extravasation. 

 Wound In Pediatric  

 

พญ.ศศินุช รุจนเวช (อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ รพ.ธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกยีรติ) 

พว.ประไพ อริยประยูร, APN, ET 

พว.อิศรา ค านึงสิทธิ, ET 

12.00-13.00 น. Poster presentation and Lunch พว.รุจริา อักษร, APN, ET, พว.วาสนา กจิพจนีย์, ET และพว.นงลักษณ ์สรรสม, APN, ET 

13.00-14.00 น.  Data Management in wound ostomy and continence nursing.  ผศ.ปาริชาต ิกู๊ช  

(อาจารย์พเิศษโรงเรยีนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร ์รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล) 

14.00-15.00 น.  Social media and Law for ET nurses @ Thailand 4.0 อ.ประภสัสร พงศ์พันธุ์พศิาล (สภาการพยาบาล) 

รศ. พ.ต.อ.จรัส ธรรมธนารักษ์ (โรงเรยีนนายรอ้ยต ารวจ)  

15.00-15.30 น.  มอบรางวลัประกวดโปสเตอร์ และจับรางวัลผูโ้ชคดี  

 ปิดการประชุม 

พว.ดร.ยุวดี เกตสัมพนัธ,์ PhD, APN, ET 

ประธานชมรมพยาบาลแผล ออสโตม ีและควบคุมการขับถา่ย  


