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ไดสงใหขาพเจาไปรวมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการและงานประชุมวิชาการประจําป 2562 ภาควิชาสูติศาสตรนรีเวชวิทยา THEME I am in ณ หองประชุมตรีเพชร โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 19-22 มีนาคม 2562 นั้น
ขาพเจาขอรายงานผลการอบรม สัมมนาประชุม ดังตอไปนี้
1.ชื่อเรื่อง (การอบรม สัมมนา ประชุมปฏิบัติการ) การประชุมวิชาการประจําป 2562 ภาควิชาสูติศาสตรนรีเวชวิทยา
2.ผูจัด คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล
3.สถานที่หองประชุมตรีเพชร โรงพยาบาลศิริราช
4.หนวยงานที่เขารวม (การอบรม สัมมนา ประชุมปฏิบัติการ) แพทย พยาบาล บุคลากรทางดานสุขภาพ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
5.จุดมุงหมายของการจัดในครั้งนี้ เพื่อนําเสนอผลการวิจัยที่ทันสมัย และองคความรูใหมๆทางดานสูติศาสตรนรีเวชวิทยา
6.หัวขอในการอบรม สัมมนา ประชุมฯ
1. Articial intelligence in innovative medicine
2. TTT: Twins Type, and treatment
3. bacterial Vaginosis A silent peoblem in obstetrics
4. Common skin lesions during pregnancy
5. DFIU The challenging problems in modern obstetrics
6. Nightmare in diffult cesarean secrion
7. ฝนใหมในสูติ นรีเวช

- 2 7.สรุปเนื้อหาในแตละหัวขอ
1. artiﬁcial intelligent in innovative medicine การใชเทคโนโลยีทางการแพทย มีความกาวลํ้าไป
ไกล ในปจจุบันหลายที่ไดใชหุนยนตเพื่อการตรวจรักษาผูปวย แตอยางไรก็ตาม การใชหุนยนต หรือปญญา
ประดิษฐทดแทนมนุษยนั้น ไมอาจทําไดทุกเรื่อง ที่สําคัญคือเรื่องของความรูสึก อารมณ และความใสใจซึ่งสิ่ง
เหลานี้ไมอาจทดแทนไดดวยหุนยนต
2. TTT: Twins Type, and treatment ครรภแฝดในปจจุบันมีอุบัติการณสูงขึ้น จากปจจัยหลายๆ
ดาน ไดแก การแตงงานอายุมาก มีบุตรยาก ใชเทคโนโลยีในการชวยการตั้งครรภ ทําใหเกิดครรภแฝด ซึ่งปญหา
ที่เกิดจากครรภแฝด คือการคลอดกอนกําหนด ทารกตัวเล็กและระยะเวลาในการเลี้ยงดูทารกในแผนกวิกฤติ
ทารกนานขึ้น อยางไรก็ตาม ปจจุบันการใชเทคโนโลยีชวยตั้งครรภมีกฏหมายบังคับใหใสตัวออนไดไมเกิน 2 เพื่อ
ปองกันปญหาครรภแฝดที่เพิ่มขึ้น
3. bacterial Vaginosis A silent peoblem in obstetrics การดูแลความสะอาดชองคลอดใน
ปจจุบันมีการใชนํ้ายาทําความสะอาดเฉพาะจุด อาจทําใหเชื้อแบคทีเรียที่มีประโยชนตอรางกายเราไดรับผลกระ
ทบ โดยเฉพาะในระยะการตั้งครรภ อาจทําใหเกิดการติดเชื้อในะระบบทางเดินปสสาวะและการติดเชื้อบริเวณ
ชองทางคลอด ทําใหเกิดปญหาการคลอดกอนกําหนด ซึ่งเปนปญหาที่พบไดมากในปจจุบัน
4. Common skin lesions during pregnancy รอยคลํ้าตางๆที่เกิดขึ้นในการตั้งครรภ ทําใหสตรีตั้ง
ครรภมีความวิตกกังวลและสูญเสียภาพลักษณ การใหขอมูลที่ดี กําลังใจและการดูแลที่เหมาะสม ทําใหสตรีตั้ง
ครรภลดความเครียดวิตกกังวลลง
5. DFIU The challenging problems in modern obstetrics ทารกตายในครรภเปนอุบัติการณที่
ไมพึงประสงคในสูติศาสตร การปองกันและดูแลตองเนนการดูแลครรภ การนับลูกดิ้นที่ถูกตองเหมาะสมและ
การตัดสินใจของมารดาที่จะมาตรวจเมื่อมีอาการผิดปกติของทารกในครรภ
6. Nightmare in diffult cesarean secrion ฝนรายในการผาตัดคลอดที่ยากขึ้นเรื่อยๆในปจจุบันคือ
ภาวะรกเกาะแนนที่รุนแรงที่สุดคือการที่รกทะลุมดลูก ทําใหอัตราการตัดมดลูกทิ้ง สูงขึ้น ดังนั้น การผาตัด
คลอดแมวาจะปลอดภัยมากขึ้น(เมื่อเปรียบเทียบกับอดีต) แตจะปลอดภัยเมื่ออยูในเกณฑเทานั้นคือไมเกิน 2
ครั้ง หากมีการตั้งครรภที่โชคราย รกไปฝงลึกบริเวณรอยผาตัดคลอด จะทําใหเกิดปญหาติดตามมาอยางที่ไม
ตองการใหเกิดขึ้น
7. ฝนใหมในสูติ นรีเวช การพัฒนามดลูกเทียมเพื่อใหทารกที่คลอดกอนกําหนดไดมีการเจริญเติบโต
และพัฒนาการเสมือนอยูในครรภมารดา เพื่อแกไขปญหาทารกที่คลอดกอนกําหนดซึ่งในปจจุบันมีการพัฒนาให
สามารถดูแลทารกแรกเกิดที่คลอดกอนกําหนด(นํ้าหนักทารกที่สามารถดูแลปจจุบัน 500 กรัม) ซึ่งผลจากการ
ศึกษาติดตามผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของทารกกลุมดังกลาว พบวามีปญหาทางดานสุขภาพมากมาย เชน
สมาธิสั้น สายตาเสีย ฯลฯ จึงทําใหมีผูพยายามคิดคนการเลี้ยงทารกในมดลูกเทียมขึ้น แตยังไมผานประเด็นทาง
ดานการทดลองในมนุษย อยางไรก็ตามการทดลองไดทําในสัตวทดลอง ไดผลดี ในอนาคต อาจจะมีมดลูกเทียม
เพื่อดูแลทารกแรกเกิดนํ้าหนักตัวนอยๆ ใหไดรับการดูแลเสมือนอยูในครรภมารดา
8.ประโยชนที่ไดรับและแนวทางที่จะนํามาปรับปรุงงานใหมในหนวยงาน
1. การพัฒนาการเรียนการสอนใหทันสมัย
2. พัฒนาแนวทางการทําผลงานวิชาการที่ทันสมัย

3. การนําใชขอมูลในการใหบริการแกผูรับบริการในขณะที่นิเทศนักศึกษา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
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