
หลกัการและเหตผุล 
มะเรง็เป็นปัญหาสุขภาพที่ส าคญัของประเทศไทย สถานการณ์
โรคมะเรง็ในปัจจุบนัเริม่มแีนวโน้มเพิม่ขึน้เรื่อย ๆ และเป็นสาเหตุ
ของการตายเป็นอนัดบั 1 โรคมะเรง็ทีพ่บมาก 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็ง
กระเพาะปัสสาวะและมะเร็งล าไส้ใหญ่ โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็ง
กระเพาะปัสสาวะและมะเรง็ล าไสใ้หญ่ มะเรง็ล าไสใ้หญ่และทวาร
หนัก เป็นมะเรง็ที่มแีนวโน้มจะมอุีบตักิารณ์สงูขึน้ในประเทศไทย 
โดยจดัอยู่เป็นอนัดบัตน้ ๆ ของมะเรง็ทีพ่บมากทัง้ในเพศชายและ
เพศหญิง   จากข้อมูล Hospital base ปี2560 พบว่า มีจ านวน
ผูป่้วยเพิม่ขึน้ ซึง่การรกัษาดงักล่าวจะมกีารรกัษาทีส่ าคญัคอื การ
ท าผ่าตัดเปิดทวารเทียม อนัมีผลกระทบต่อผู้ป่วยด้านร่างกาย 
ภาพลกัษณ์ จิตใจและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องได้รบัการ
พฒันาความสามารถในการดูแลตนเอง ดูแลทวารเทยีม และหาก
ไม่ได้รบัการดูแลการเตรยีมความพร้อมที่ดี จะท าให้ขาดความ
มัน่ใจในการดแูลตนเอง สง่ผลกระทบต่อคุณภาพชวีติของผูป่้วย  
การผ่าตดัเปิดทวารเทียมเพื่อขบัถ่ายอุจจาระ/ปัสสาวะทางหน้า
ทอ้ง ก่อให้เกดิการเปลี่ยนแปลงภาพลกัษณ์ที่กระทบต่อคุณภาพ
ชวีติของผู้ป่วยอย่างใหญ่หลวง จากการที่ไม่สามารถควบคุมการ
ขบัถ่ายได้ อาจมีอุจจาระ ปัสสาวะเปรอะ เป้ือน มีปัญหาแทรก
ซอ้นทีผ่วิหนงัโดยรอบทวารเทยีม สรา้งความยุ่งยากต่อการ ด ารง
ไวซ้ึ่งบทบาทหน้าที่ของครอบครวั สงัคม และการประกอบอาชพี 
เป็นเหตุให้ผู้ป่วยเกิดความหวาดหวัน่ วิตกกังวล และเครียด 
ผู้ป่วยบางรายปฏิเสธการรกัษาตัง้แต่ก่อนการผ่าตดั และผู้ป่วย
หลงัผ่าตดับางรายก็ไม่สามารถปรบัตวัได้จนเกดิความเบื่อหน่าย 
ทอ้แท ้และสิน้หวงั  สง่ผลต่อภาวะสขุภาพของผูป่้วยและบุคคลใน
ครอบครวั  
 นอกเหนือจากปัญหาการดูแลทวารเทยีมยงัพบว่าหาก
ผู้ป่วยต้องเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลนานหรอืมภีาวะโรคที่
รุนแรงจนท าให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ด้วยตนเองนัน้
เป็นปัจจยัเสีย่งต่อการเกดิแผลกดทบัซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่มี

ความส าคญัเช่นเดยีวกนั หากผูป่้วยไดร้บัการป้องกนัการเกดิแผล
กดทบัหรอืเมื่อเกดิแผลกดทบัแลว้ไดร้บัการดูแลทีไ่ม่เหมาะสมกบั
ลกัษณะแผลอาจส่งผลให้แผลกดทับรุนแรงมากขึ้น ผู้ป่วยต้อง
นอนโรงพยาบาลนานขึน้ ค่าใชจ้่ายสงูขึน้ มคีวามเสีย่งต่อการเกดิ
ภาวะแทรกซอ้นต่ออวยัวะส าคญัและอาจสง่ผลใหเ้สยีชวีติได ้
 จากข้อมูลดงักล่าวจึงถือเป็นความท้าทายของวชิาชีพ
ดา้นสาธารณสุขโดยเฉพาะวชิาชพีพยาบาลซึ่งถอืว่าเป็นผูน้ าดา้น
สุขภาพที่ส าคญัที่สุดในการดูแล ช่วยเหลอืผู้ป่วยให้สามารถดูแล
ตนเองได้อย่างเหมาะสมตัง้แต่ก่อนผ่าตัด ขณะรบัไว้รกัษาใน
โรงพยาบาล และภายหลังจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล 
ช่วยเหลอืผู้ป่วย และครอบครวัให้สามารถปรบัตวัได้  ซึ่งเป็นวธิี
หน่ึงทีช่่วยสง่เสรมิคุณภาพชวีติของ ผูป่้วย และเพิม่ประสทิธภิาพ
ของการดูแลรกัษา  ทางศูนยก์ารศกึษาต่อเน่ือง โรงพยาบาลพระ
จอมเกลา้ จงัหวดัเพชรบุร ีและคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ราชภฎัเพชรบุร ี จงึไดร้ว่มกนัจดัท าโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
“ก า รพ ย าบ า ล อ อ ส โต มี แ ล ะ แ ผ ล  : Ostomy and Wound 
Management ”ขึ้น  เพื่ อพัฒนาความรู้และเพิ่มพูนทักษะแก่
พยาบาลวิชาชีพ รวมทัง้สร้างความเข้าใจในการน าเทคโนโลยี
ทนัสมยั แนวทางปฏิบตัิที่ได้ผลเลศิและหลกัฐานเชงิประจกัษ์ใน
การดูแลผู้ป่วยที่มรีูเปิดและแผล เพื่อให้ผู้ป่วยได้รบัการดูแลที่มี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล เพิ่มคุณภาพชีวิต และลด
ภาวะแทรกซอ้นต่างๆทีส่ามารถป้องกนัได ้

วตัถปุระสงค ์   ผูเ้ข้าร่วมประชมุ 
1 เพื่อใหผู้ร้บัการอบรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจดา้นทฤษฎี

การพยาบาล วธิปีฏบิตักิารพยาบาลผูป่้วยทีม่ทีวารเทยีมและแผล
กดทบัได ้

2 เพื่อให้ผู้รบัการอบรมสามารถเลอืกอุปกรณ์ท าแผลที่
เหมาะสมและสามารถท าแผลรูเปิดทวารเทยีมและแผลกดทบัได้
อยา่งถูกตอ้ง 

3 เพื่อให้ผู้รบัการอบรมสามารถวางแผนการพยาบาล
ผูป่้วยเพื่อป้องกนัภาวะแทรกซอ้นขอรเูปิดทวารเทยีมและแผลกด
ทบัได ้

ก าหนดการประชมุวิชาการ 
วนัที ่15 กรกฎาคม 2563 

ณ. หอ้งประชุมเสนาะ กลิน่งาม คณะพยาบาลศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบุร ี

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบยีน 
08.30 – 09.00 น. -พธิเีปิด โดย ผศ.ดร.วนิดา  ดุรงคฤ์ทธชิยั  คณบดี

คณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฎั
เพชรบุร ี

09.00 – 10.30 น. อภปิรายเรือ่ง บทบาทพยาบาลในหน่วยออสโตมี
คลนิิคและแผล โดย พว. วารดิา จงธรรม ์พว. 
วาสนา กลิน่ชืน่  พว. พกุิล ยอดรกั  พว. วภิาวด ี
เสยีงเพราะ  หน่วยออสโตมคีลนิิคและแผล 
โรงพยาบาลศริริาช อาจารยจ์ติรรดา พงศธราธกิ  
คณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฎั
เพชรบุร ี(modurator) 

10.30 – 12.00 น. - บรรยายเรือ่ง Nursing care for ostomy and 
Wound Management  
1.Pressure injury  โดย พว.ปนดัดา เสอืหรุน่ 
หน่วยออสโตมคีลนิิคและแผล โรงพยาบาลศริิ
ราช 

  2. Moisture Associated Dermatitis  
  โดย พว.วาสนา กลิน่ชื่น หน่วยออสโตมคีลนิิค

และแผล โรงพยาบาลศริริาช 
  3. Stoma care  

โดย พว.วารดิา จงธรรม ์หน่วยออสโตมคีลนิิค
และแผล โรงพยาบาลศริริาช 

12.00 – .13.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
 
 



13.00 – 17.00น. แบง่กลุ่มฝึกปฏบิตั ิจ านวน 3 ฐาน   
ณ. ศนูยท์รพัยากรการเรยีนรู ้คณะพยาบาลศาสตร ์ 
Station 1 wound management and wound 
product 
พว.วาสนา กลิน่ชืน่ หน่วยออสโตมคีลนิิคและแผล 
โรงพยาบาลศริริาช 
พว.วภิาวด ีเสยีงเพราะ หน่วยออสโตมคีลนิิคและ
แผล โรงพยาบาลศริริาช 

  พว. รวนินัท ์นุชศลิป์ คณะพยาบาลศาสตร ์  
มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบุร ี

  Station 2 Stoma pouching and stoma product 
พว.พกุิล ยอดรกั หน่วยออสโตมคีลนิิคและแผล 
โรงพยาบาลศริริาช 

  พว.วารดิา จงธรรม ์หน่วยออสโตมคีลนิิคและแผ
โรงพยาบาลศริริาช 

  พว. มนชยา สมจรติ คณะพยาบาลศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบุร ี

 Station 3. Vacuum assistant dressing 
        พว.ปนดัดา เสอืหรุน่ หน่วยออสโตมคีลนิิคและแผล 

โรงพยาบาลศริริาช 
พว. จติรรดา พงศธราธกิ คณะพยาบาลศาสตร ์  
มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบุร ี 
ผูเ้ข้าร่วมการอบรม 

พยาบาลศษิยเ์ก่า อาจารยใ์หมแ่ละพยาบาลพีเ่ลีย้งใน
แหลง่ฝึกของคณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบุร ี/ 
พยาบาลวชิาชพี / ทมีสหวชิาชพี / เครอืขา่ยดา้นสาธารณสขุที่
เกีย่วขอ้ง 
 

ค่าลงทะเบียนและการใบสมคัร 
- ไมม่คีา่ลงทะเบยีน 

 

 
QR code สมคัรประชุม 

- หรอืสง่ใบสมคัรดว้ยตนเอง 
- หรอืสง่ทางไปรษณียท์ีค่ณะพยาบาลศาสตร ์

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี  
    ต.นาวุง้ อ. เมอืง จ.เพชรบุร ี 

 
หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเน่ือง 

- 5.5 หน่วยคะแนน 
-  

ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
 

โรงพยาบาลพระจอมเกลา้ จงัหวดัเพชรบุร ีและคณะพยาบาล
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบุร ี
 

ติดต่อขอรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี  
อ.จติรรดา พงศธราธกิ คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏั
เพชรบุร ี ต.นาวุง้ อ. เมอืง จ.เพชรบุร ีโทร 081-8459515  
อ. รวนินัท ์นุชศลิป์ คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏั
เพชรบุร ี ต.นาวุง้ อ. เมอืง จ.เพชรบุร ีโทร 089-4659691 
      
 
 

 
 

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จงัหวดัเพชรบรีุ  
ร่วมกบั 

คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรีุ 
ขอเชิญประชมุเชิงปฏิบติัการ 

เรื่อง การพยาบาลออสโตมีและแผล : 
Ostomy and Wound Management 

 

 
 

วนัท่ี  15 กรกฎาคม 2563 
ณ. ห้องประชมุเสนาะ กล่ินงาม คณะพยาบาลศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  


