การประชุ มเชิ งปฏิบัติการ
เรื่อง Golden anniversary of RAMA OB-GYNครบรอบ 50 ปี ทองสู ติศาสตร์ -นรีเวชวิทยา
ภาควิชาสู ติศาสตร์ -นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
_______________________________
1. ชื่อโครงการ ครบรอบ 50 ปี ทองสู ติศาสตร์ -นรีเวชวิทยา
Golden anniversary of RAMA OB-GYN
2. หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั วิชาการด้านสู ติศาสตร์ และนรี เวชวิทยาได้มีความก้าวหน้าไปอย่างมาก ทั้งด้านเวช
ศาสตร์มารดาและทารก มะเร็ งวิทยานรี เวช อนามัยการเจริ ญพันธุ์ และเอนโดครี นการเจริ ญพันธุ์และภาวะ
มีบุตรยาก โดยทุกสาขาวิชามีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ ว ดังเช่ น การดูแลมารดาที่เป็ นเบาหวานการตรวจ
กรองทารกกลุ่มอาการดาวน์ แบบ NIPT การปฏิบตั ิ hysteroscope ที่ห้องตรวจผูป้ ่ วยนอก เทคโนโลยีช่วย
การเจริ ญพันธุ์ในการดูแลรักษาภาวะผูม้ ีบุตรยาก เทคโนโลยีการยุติการตั้งครรภ์ การป้ องกันมะเร็ งปาก
มดลูกด้วยการฉี ดวัคซี น ความก้าวหน้าของการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรี เวช เป็ นต้นตลอดจนการดูแลรักษา
ผูป้ ่ วยที่มีปัญหาแบบสหสาขาวิชาที่อาศัยแพทย์และบุคลากรสาขาต่าง ๆ มาทาการสนับสนุ นดูแลรักษา เพื่อ
การดูแลที่ดีที่สุดสาหรับผูป้ ่ วยการปฏิบตั ิงานจึงเป็ นภารกิจการบริ การทางสุ ขภาพที่มีมิติหลากหลาย ทั้งการ
รักษาการฟื้ นฟูสภาพ การสร้างเสริ มสุ ขภาพ และการป้ องกัน ซึ่ งการปฏิบตั ิงานจักต้องมีคุณภาพมาตรฐาน
และมี การพัฒนาอย่างต่ อเนื่ องให้ส อดคล้องกับ วิท ยาการ ตลอดจนสังคมได้ให้ค วามส าคัญกับคุ ณภาพ
บริ การทางการแพทย์ภายใต้การบริ หารจัดการอย่างเหมาะสม ส่ งผลให้การพัฒนาองค์ความรู้ มีความจา
เป็ นมากขึ้นเป็ นลาดับ
จากเหตุผลดังกล่าวภาควิชาสู ติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา จึงได้เห็นความสาคัญที่จะจัดประชุ ม
เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารเรื่ อ ง Golden anniversary of RAMA OB-GYNเพื่ อ เป็ นการฉลองครบรอบ 50 ปี ทอง
ภาควิชาสู ติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา และเป็ นการพัฒนาเผยแพร่ องค์ความรู ้ทางด้านสู ติศาสตร์ -นรี เวชวิทยาแก่
แพทย์ บุ ค ลากรทางการแพทย์ นัก ศึ ก ษาแพทย์ นัก ศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประชากร สั งคม และ
ประเทศชาติ ได้มีความรู้ความเข้าใจและมีแนวทางในการพัฒนาการดูแลรักษาผูป้ ่ วยทางสู ติศาสตร์ -นรี เวช
วิทยาให้สอดคล้องกับงานการบริ การระดับประเทศได้ ตลอดจนเป็ นการนาองค์ความรู ้ พฒั นาประยุกต์สู่
งานวิจยั ได้รวมทั้งได้มีโอกาสทาการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ผลงานที่เกิดจากการปฏิบตั ิการของผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่ งกัน
และกันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

3. วัตถุประสงค์
การประชุมวิชาการครั้งนี้ เป็ นส่ วนหนึ่งของงานการศึกษา การบริ การ และการวิจยั ด้านสู ติศาสตร์ นรี เวชวิทยา โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
3.1 เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ความเข้าใจที่กา้ วหน้าทางด้านสู ติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา
3.2 เพื่อความเข้าใจสาขาวิชามะเร็ งนรี เวชทางด้านทักษะและประสบการณ์ของผูเ้ ชี่ยวชาญชั้นนา
ระดับนานาชาติ
3.3 เพื่อพัฒนางานวิจยั ทางด้านสู ติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา
3.4 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู ้ระหว่างแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
4. ตัวชี้วดั
ความพึงพอใจของผูร้ ่ วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 80
5. เนือ้ หาหลัก
การประชุมวิชาการครั้งนี้ ดาเนินการจัดประชุมในวันอังคารที่ 9สิ งหาคม พ.ศ.2559 ถึงวัน
พฤหัสบดีที่ 12สิ งหาคม พ.ศ.2559 โดยมีเนื้ อหาหลักของสาขาวิชา ดังนี้
5.1 เวชศาสตร์มารดาและทารก
5.2 อนามัยการเจริ ญพันธุ์
5.3 เอนโดครี นการเจริ ญพันธุ์และภาวะมีบุตรยาก
5.4 มะเร็ งวิทยานรี เวช
6. วิธีดาเนินการ
6.1 การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ 1 วัน
6.2 การประชุมวิชาการ(บรรยาย) 2 วัน
7. ระยะเวลาดาเนินการ 9 สิ งหาคม – 11 สิ งหาคม 2559
รวมจานวน 3 วัน

8. อัตราค่ าลงทะเบียน
อัตรา
ลงทะเบียนก่ อน 31 ก.ค. 59
ค่ าลงทะเบียน Lecture
Workshop
แพทย์และ
พยาบาล

2,500

แพทย์ประจา
บ้าน

ลงทะเบียน
ฟรี

นักศึกษา
แพทย์

ลงทะเบียน
ฟรี

เช้า
1. Obstetrics Ultrasound
2.
1,200
บ่าย
1.
2.
เช้า
1. Obstetrics Ultrasound
ลงทะเบียน 2.
บ่าย
ฟรี
1.
2.
เช้า
1. Obstetrics Ultrasound
ลงทะเบียน 2.
บ่าย
ฟรี
1.
2.

ลงทะเบียนหลัง 31 ก.ค. 59
Lecture
Workshop

2,700

1,400

500

500

500

500

เช้า
1. Obstetrics Ultrasound
2.
บ่าย
1.
2.
เช้า
1. Obstetrics Ultrasound
2.
บ่าย
1.
2.
เช้า
1. Obstetrics Ultrasound
2.
บ่าย
1.
2.

9. สถานทีจ่ ัด
ห้องประชุม 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรี ยนและปฏิบตั ิการรวมด้านการแพทย์และ
โรงเรี ยนพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
10. กลุ่มเป้าหมาย
10.1 ผูล้ งทะเบียน
10.2 อาจารย์ แพทย์ประจาบ้าน แพทย์หลักสู ตรต่อยอด
10.3 วิทยากรและผูส้ ังเกตการณ์

400 คน
50 คน
20 คน

11. ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
11.1 ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมสามารถนาองค์ความรู ้ที่ได้รับไปทาการพัฒนาต่อยอดได้
11.2 เกิดเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการทางด้านสู ติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา

12. การบูรณาการ
 มีการนาโครงการ/กิจกรรม บริ การวิชาการ ไปบูรณาการกับการเรี ยนการสอน
 มีการนาโครงการ/กิจกรรม บริ การวิชาการ ไปบูรณาการกับการวิจยั
 มีการนาโครงการ/กิจกรรม บริ การวิชาการ ไปบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม
 ไม่มี
13. การประเมินผลเมื่อสิ้นสุ ดการประชุ ม
ประเด็นการประเมินทาการประเมินความพึงพอใจตามหัวข้อการประชุมวิชาการ
วิธีการ/เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมิน โดยการประเมินผูร้ ่ วมประชุมด้วยแบบสอบถาม
14. การพัฒนาปรับปรุ งตามผลการประเมินที่ได้รับ (โปรดระบุ)
 มี โดยทาการสรุ ปผลการประเมินและนาเข้าการประชุมภาควิชา เพื่อพัฒนารองรับการจัดประชุม
ระดับภาค ระดับองค์กร และระดับอาเซี ยนต่อไป
 ไม่มี
15. การติดตามผล
หัวข้อหรื อประเด็นในการติดตามผล การสุ่ มสอบถาม
วิธีการ/เครื่ องมือที่ใช้ในการติดตามผล โทรศัพท์หรื อการสื่ อสารด้วยวาจา
ระยะเวลาในการติดตามผล 3-6 เดือน
16. ผู้รับผิดชอบโครงการ
รศ.นพ.พัญญู พันธ์บูรณะ (ประธานจัดการประชุมวิชาการ)
และคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ
ภาควิชาสู ติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
17. ผู้รับผิดชอบจัดการอบรม
งานบริ การวิชาการ อาคารวิจยั และสวัสดิการ ชั้น 1 โทร. 02-2012606 , 02-2012193
โทรสาร 02-2012607 ผูป้ ระสานงานในการจัดประชุม
1. นายเปรมศักดิ์ ผ่องจิตร์
2. นางสาวรจนา บุญเลิศกุล
3. นางสาวปิ ยะดา ลิมปนุทยั

