
ใบสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการประจ าปีคร้ังท่ี 6 
“ก้าวทันการพยาบาลสูติศาสตร์ภายใต้ 

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19” 
วันที่ 3 กันยายน 2564  

(การจัดประชมุทางไกลผ่าน Zoom) 
 

รับสมัครลงทะเบียนทางออนไลน์ (Online) 
ขั้นตอนการลงทะเบียน 

1. เข้าเว็บไซต์ https://nurse.sru.ac.th เลือก ข่าวประชุม
วิชาการประจ าปีครั้งท่ี 6 กด “สมัครออนไลน์ (Online) 

2. เข้าสู่ระบบด้วย Gmail  
3. กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน ทุกช่องท่ีมีเครื่องหมาย * 
4. กด “ส่ง” ระบบจะตอบรับการสมัครไปท่ีอีเมล์ของผู้สมัคร 

 

ค่าลงทะเบียน คนละ 800 บาท 
ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

คนละ 500 บาท  

ปิดรับสมัคร วันที่ 27 สิงหาคม 2564 
 

โอนเงินค่าลงทะเบียนผ่าน ธนาคารกรุงไทย 
เลขที่บัญชี  984-4-24967-8 ออมทรัพย ์
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

 
กรอกข้อมูลการสมัครพร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียน 

แล้วอัพโหลดสลิปโอนเงินผ่านระบบการรับสมัคร 
 

*ทางโครงการจะแจ้งสถานะการลงทะเบียนส าเร็จหลังจาก
ตรวจสอบเอกสารและการโอนเงินทางอีเมล์ที่ท่านแจ้งไว ้

 

 
 
 

                               
 
 
 

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
อ.ประภสัสร อักษรพันธ์       โทร 095-2962247 

         อ.รุ้งกานต์  พลายแก้ว         โทร 088-7614269 
คุณแพรพิม ดาวสุวรรณ       โทร 083-1828089 

        
 
 

หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ 

 “6.5” หน่วยคะแนน 
 

 
 

 
 

 
ประชุมวิชาการประจ าปีครั้งที่ 6 

คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

 
 

เรื่อง 
 “ก้าวทันการพยาบาลสูติศาสตร์ภายใต้
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

Updated in Obstetrics Nursing Care 
during COVID 19 Pandemic” 

 

 
 

วันที่ 3 กันยายน 2564 
ณ ห้องประชุมพุทธิชีวิน คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธาน ี

(การจัดประชุมทางไกลผ่าน Zoom) 
 

ขอรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
คุณแพรพิม ดาวสุวรรณ   โทร 083-1828089 

https://nurse.sru.ac.th/


หลักการและเหตุผล 
      โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Coronavirus 
disease 2019) หรือโรคโควิด 19 (COVID 19) เป็นโรคติดต่ออันตราย
อุบัติใหม่ที่แพร่ระบาดได้ง่ายและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก
รวมถึงประเทศไทย ซึ่งยังคงมีรายงานการพบผู้ป่วยรายใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง โดยความรุนแรงของโรคขึ้นกับปัจจัยเฉพาะบุคคลในแต่ละ
กลุ่ม สตรีตั้งครรภ์เป็นกลุ่มหนึ่งที่มีภาวะเสี่ยงท่ีจะได้รับเชื้อ และ
หากสตรีตั้งครรภ์ติดเช้ือจะส่งผลกระทบในระบบทางเดินหายใจได้ 
เช่น โรคปวดบวมรุนแรงร่วมกับภาวะหายใจล าบาก นอกจากนี้อาจ
ส่งผลต่อรก หากรกซึ่งท าหน้าที่เหมือนเครื่องช่วยหายใจส าหรับ
ทารกในครรภ์ได้รับความเสียหายอาจเป็นอันตรายร้ายแรงได้ น าไปสู่
ผลกระทบต่อทั้งมารดาและทารกทั้งในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด 
ระยะหลังคลอด การดูแลสตรีตั้งครรภ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 จึงเป็นเรื่องส าคัญ         
       ปัจจุบันมีรายงานการติดเช้ือไวรัสโควิด 19 ในสตรีตั้งครรภ์เพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งพบว่าสตรีตั้งครรภ์จะมีความรุนแรงของโรคมีทั้งอัตราการ
รับไว้ในโรงพยาบาล การรับเข้าหอผู้ป่วยวิกฤติ  และการใช้ 
Mechanical ventilation ซึ่งสูงกว่าสตรีที่ไม่ตั้งครรภ์โดยเฉพาะใน
รายที่มารดาอ้วน มีภาวะความดันโลหิตสูงหรือเบาหวานรวมทั้งมี
รายงานการติดเช้ือจากมารดาสู่ทารกในครรภ์ผ่านทางรกและสาย
สะดือ และผ่านการให้นมบุตร ส่งผลให้ทารกเกิดภาวะคลอดก่อน
ก าหนด น้ าหนักน้อย และเสียชีวิตเพิ่มขึ้น พยาบาลวิชาชีพเป็นผู้ที่มี
บทบาทส าคัญในการคัดกรองสตรีตั้งครรภ์ในทุกระยะของการ
ตั้งครรภ์ จึงควรมีองค์ความรู้เรื่องการพยาบาลสูติศาสตร์ภายใต้
สถานการณ์แพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่ อช่วยลดการ
แพร่กระจายเช้ือและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับมารดา
และทารก รวมถึงความวิตกกังวลของสตรีตั้งครรภ์และครอบครัว 
       จากสถานการณ์ดังกล่าวคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เล็งเห็นว่าพยาบาลวิชาชีพรวมถึงบุคลากร

ทางด้านสาธารณสุข จ าเป็นต้องมีการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการ
พยาบาลสูติศาสตร์ให้มีความถูกต้องและทันสมัย สามารถจัดการ
ปัญหาทางด้านสูติศาสตรภ์ายใต้สถานการณ์แพรร่ะบาดของ          โรค
โควิด 19 ได้อย่างเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ จึงเห็นสมควร     ให้จัด
ประชุมวิชาการประจ าปี  ครั้ งที่  6 ของคณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี เรื่อง “ก้าวทันการพยาบาล        สูติ
ศาสตร์ภายใต้สถานการณแ์พร่ระบาดของโรคโควิด 19" เพื่อให้พยาบาล
วิชาชีพและทีมสุขภาพได้มีความพร้อมและความมั่นใจในการพยาบาล
แก่สตรีตั้งครรภ์ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค        โควิด 19 
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเช้ือและป้องกันภาวะแทรกซ้อนซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อทั้งมารดาและทารกต่อไป 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
       พยาบาลวิชาชีพซึ่งเป็นศิษย์เก่า พยาบาลวิชาชีพทั่วไป 
อาจารย์พยาบาล และบุคคลด้านสาธารณสุข จ านวน 100 คน 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
        1. ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของ
การพยาบาลสตรีภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
ตั้งแต่ระยะการตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด 
        2. ผู้เข้าร่วมประชุมน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริม
การการพยาบาลสตรีที่มารับบริการได้อย่างเต็มศักยภาพส่งผลให้
สามารถลดการแพร่กระจายเช้ือและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจ
เกิดขึ้นได้กับมารดาและทารก 
        3. ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ
เพิ่มพูนความรู้ด้านการพยาบาลสตรีภายใต้สถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 รวมถึงได้เครือข่ายการท างานด้านงาน
การพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  
 

ก าหนดการประชุม 
 

วันศุกร์ ที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 
08.30-09.00 น. พิธีเปิดและกล่าวต้อนรับ  
                     โดย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  
                           มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
09.00-10.00 น. การบริหารจดัการการติดเชือ้โควิด 19 ใน 
                     สตรีต้ังครรภ์แนวใหม่ 
                     โดย  พญ.ลัลธพร พัฒนาวิจารย ์
10.00-12.00 น.  เสวนาเร่ือง “ความท้าทายของการพยาบาลสตรีใน

ระยะต้ังครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอดภาย 
ใต้การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่” 

 โดย  พว.ปิยาภรณ์ ล่าฟ้าเริงรณ 
                            พว.สุภานัน ชัยราช 
                            และพว.วริญญา คงพิจิตร 
                            ด าเนินรายการโดย อ.วายุรี ล าโป 
12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-15.00 น.  การสื่อสารทางไกลกับการให้บริการทางสูตกิรรม 

ในยุคโควิด 19 
                      โดย  อ.กรกนก เกื้อสกุล และอ.มนัสวรี์ ศรีมรกต 
15.00-16.00 น.  วัคซีนโควิด 19 ในสตรีที่มีประจ าเดือน

เตรียมตัวมีบุตร ต้ังครรภ์ และให้นมบุตร 
 โดย  รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ 
16.00-17.00 น.  การดูแลสุขภาพจิตของสตรีต้ังครรภ์ในช่วง    

การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19  
 โดย  ผศ.ถริวรรณ ทองวล 
 

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


