
การประชุมวิชาการออนไลน์ 

เรื่อง 

Why to Contemporary 

Midwifery Practice:  

Art, Science or Both? 

วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 

ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ี

มหาวทิยาลยัมหิดล 

ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting 

 จัดการประชุมออนไลนผ์่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์ 
สมัครโดยการโอนเงินค่าลงทะเบียน 

จ านวน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน )  

เข้าบัญชอีอมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธบิด ี

ชื่อบัญช ี ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองทางการพยาบาลรามาธิบดี (5) 

เลขที่บัญช ี 026-461662-7 
** ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ** 

 ผูเ้ข้าประชมุสามารถน าความรูใ้หม่ไปพฒันาการดูแลสตรต้ัีงครรภ์  
ผู้คลอด มารดาหลังคลอด ทารกในครรภ์ และทารกแรกเกิด  
ในการปฏิบติังานในคลินิกได้เปน็อยา่งดี  

 ผู้เข้าประชุมได้แลกเปล่ียนความรู้ในการดูแลสตรีต้ังครรภ์  
ผู้คลอด มารดาหลังคลอด ทารกในครรภ์และทารกแรกเกิด 

 สตรี ต้ังครรภ์ ผู้คลอด มารดาหลังคลอด ทารกในครรภ์ 
และทารกแรกเกิด ได้รับการดูแลที่ดีข้ึน  

 พยาบาลวชิาชีพ ผู้ปฏบัิตกิารพยาบาลขัน้สูง อาจารย์พยาบาล 

บุคลากรทางด้านสาธารณสุข และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง              

จากโรงพยาบาลตา่งๆ ท้ังภาครฐัและเอกชนท่ัวประเทศ  

จ านวน 200 คน 

 เปิดรับตัง้แต่บัดน้ี - 11 พฤษภาคม 2566 

 ช าระคา่ลงทะเบียน พร้อมแนบหลกัฐานการช าระเงนิ 

ภายในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2566 

 ลงทะเบียนออนไลนแ์ละแนบหลักฐานการช าระเงินได้ท่ี 

   www.ramacnec.com  

   หรือสแกน QR Code  

CNEU 10.5 หน่วยคะแนน 

 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.สายลม เกดิประเสรฐิ  
 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์ 
 ผูช้ว่ยศาสตราจารยพ์ชิญา ทองโพธิ ์
 โรงเรยีนพยาบาลรามาธบิด ีคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี

มหาวิทยาลัยมหิดล 

สแกนเพือ่ลงทะเบยีน 

งานบรกิารวชิาการ 
และศูนยก์ารศึกษาต่อเนือ่งทางการพยาบาลรามาธบิด ี

โรงเรยีนพยาบาลรามาธิบดี 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

โทร. 0-2201-1608, 0-2201-1512    
โทรสาร 0-2201-2011 

Line Official Account: @RamaCNEC (พิมพ์ @ ดว้ย) 

ค่าลงทะเบียนและการช าระเงิน วธิีด าเนินการประชุม 

หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 

การสมัครเข้าร่วมประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชมุ 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ติดต่อขอรายละเอยีดเพิ่มเตมิได้ท่ี 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

https://www.rama.mahidol.ac.th/nursing/ACNER/


     จดุมุง่หมายในการดแูลสตรต้ัีงครรภ ์ผูค้ลอดและมารดาหลงัคลอด 
รวมท้ังทารกแรกเกิด คือการท่ีมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิด
มีสุขภาพท่ีดีและปลอดภัย ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงการดูแล
รักษา การพยาบาล พร้อมท้ังมีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาร่วมใช้
ดูแลผู้รับบริการนี้อยู่ตลอดเวลา รวมท้ังในปัจจุบันสภาพสังคม
เปลี่ยนไป มีการเรียกร้องสิทธิในการรับรู้วิธีการรักษา การพยาบาล 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในสุขภาพของตนเองมากขึ้น เพื่อให้
เป็นไปตามจุดมุ่งหมายนี้ บุคลากรท่ีดูแลสตรีเหล่าน้ีจึงควรมีความรู้
ท่ีทันสมัย ถูกตอ้ง ครอบคลุมกาย จิต และสังคม โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม 

 สาขาวิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ ์
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีปณิธานในการพัฒนาความรู้ของ
พยาบาลในการดูแลสตรีต้ังครรภ์ ผู้คลอด ทารกในครรภ์และทารก
แรกเกิด เพื่อให้มีความรูท่ี้ทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ จึงจัดประชุม
วิชาการในรูปแบบออนไลน์ขึ้นภายใต้หัวข้อ Why to Contemporary 
Midwifery Practice: Art, Science or Both? ใ น วั น ท่ี  1 8 -1 9  
พฤษภาคม 2566 โดยเนื้อหาการประชุมจะเน้นความก้าวหน้า 
รวม ท้ังการเปลี่ ยนแปลงในการดูแลสตรี ต้ั งครรภ์  ผู้คลอด  
ทารกในครรภ์ และทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะแทรกซ้อนท่ีพบบ่อย 
และมแีนวโน้มในการเป็นปัญหาของประเทศ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม
ได้น าความรู้ ไปพัฒนาการท างานให้ครอบคลุมในทุกมิติของ 
การท างานไดถู้กต้องทันสมัยมากยิ่งขึน้  

หลังสิ้นสุดการประชุม ผู้เข้าประชุมสามารถ 

 พัฒนาความรู้ด้านการแพทย์และการพยาบาลในการดูแล
สตรีต้ังครรภ์ ผู้คลอด มารดาหลังคลอด ทารกในครรภ์ และ
ทารกแรกเกิด ใหแ้กบุ่คคลากรทางการพยาบาล 

 แลกเปล่ียนประสบการณ์กับบุคคลากรทางการพยาบาลใน
การดูแลสตรีต้ังครรภ์ ผู้คลอด มารดาหลังคลอด ทารกใน
ครรภ์ และทารกแรกเกิด 

14.30-14.45 น.  พัก 15 นาที (ลุ้นรางวัล) 

14.45-16.00 น.  การบรรยายเร่ือง Neonatal Resuscitation?  

   The Golden Life 

   โดย  ผศ.นพ.พฤหัส พงษ์ม ี

    ผศ.ดร.สตรรัีตน์ ธาดากานต์ 

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 
08.45–10.15 น. การบรรยายเร่ือง Maternal and Newborn Care of  

 Tomorrow: Innovation and Technology 

 โดย อ.ดร.พญ.ปิยา แช่มสายทอง 

  อ.ดร.ทัดทรวง ปุญญทลงัค ์

10.15–10.30 น. พัก 15 นาท ี

10.30–12.00 น.  การบรรยายเร่ือง Breastfeeding? Simple But Not Easy 

 โดย รศ.พรศรี ดิสรเตติวัฒน์     

  พว.ศิริลักษณ์ ถาวรวัฒนะ 

12.00-13.00 น. พัก 1 ชั่วโมง 

13.00-15.00 น. การบรรยายเร่ือง Why to Contemporary Midwifery 

 Practice; Art, Science or Both? 

 โดย รศ.ดร.แสงทอง ธีระทองค า 

15.00-15.15 น. ลุ้นรางวัล 

15.15-15.30 น.  ประเมินผลและปิดการประชุม 

************ 

วันพฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2566 

08.00-08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30–08.45 น. พธิีเปิดการประชุม  

  โดย  รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วสิุทธิพันธ ์

         ผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

08.45–10.15 น. การบรรยายเร่ือง Contemporary Issues in Premature      

  Labour Pain Practice   

  โดย ผศ.พญ.วริดา หรรษาหิรัญวดี 

   อ.ดร.ชุลีพร พรห์ม 

10.15–10.30 น. พัก 15 นาท ี

10.30–12.00 น.  การบรรยายเร่ือง Thalassemia: Are you sure? You know All 

  โดย ผศ.พญ.ชยดา ตั้งชีวนิศิริกุล 

   อ.วรพรรณ ผดุงโยธี 

12.00–13.00 น. พัก 1 ชั่วโมง 

13.00–14.30 น.  การบรรยายเร่ือง Maternal Resuscitation? The Truth,  

  You Must Know 

  โดย  ผศ.นพ.สมมาตร บ ารุงพชื 

      พว.ย่ิงขวัญ อยู่รัตน์ 

@RamaCNEC      
 

ramaccne@mahidol.ac.th  
 
บรกิารวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

ก าหนดการ 

ก าหนดการ 

เนื้อหาโครงการ 

วัตถุประสงค์ 

หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาความรู้ด้านการแพทย์และพยาบาลในการดูแล 
สตรีต้ังครรภ์ ทารกในครรภ์ ในสตรีท่ีมีปัญหาเจ็บครรภ์คลอด 
ก่อนก าหนด 

 การพัฒนาความรู้ การรักษา การวินิจฉัย การให้ค าปรึกษา  
และการพยาบาลสตรท่ีีมีปัญหาโรคธาลัสซีเมีย 

 การพัฒนาความรู้ด้านการแพทย์และพยาบาลในด้านการ 
ฟื้นคนืชีพสตรใีนระยะต้ังครรภ์และในระยะคลอด 

 การพัฒนาความรู้ด้านการแพทย์และพยาบาลในด้านการ 
ฟื้นคนืชีพทารกแรกคลอด 

เพิ่มช่องทางการตดิต่อ 


