
 

กำหนดการโครงการจัดประชุมวิชาการและประชุมสามัญใหญ่ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๕ 
เร่ือง“เสริมพลัง สร้างความรู้ สู่วิถีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสังคมทุกระดบั” 

ระหว่าง วันที่ ๒-๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ผ่านระบบออนไลน์ 

 วันเวลา หัวข้อ 
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
พิธีกรประจำวัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธารา น่วมภา 
                   อาจารย์ ดร.ชญาภา ชัยสุวรรณ 
๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียน 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  พิธีเปิดการประชุม 

โดย   รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ  สิทธิมงคล 
        คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุม 
 โดย   รองศาสตราจารย์กรรณิการ์  วิจิตรสุคนธ์ 
        นายกสมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย 
พิธีมอบรางวัล “Lactation Nurse the Idol” 
 โดย   รองศาสตราจารย์ กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์  
         นายกสมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย 

๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. เสาวนา: การขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๑) การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในระดับชาติและนานาชาติ 
   โดย คุณนภัทร พิศาลบุตร     องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย  
๒) Update สถานการณ์ และการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริม 
    การตลาดอาหาร สำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ .๒๕๖๐ 
    โดย แพทย์หญิงฐิติภรณ์  ตวงรัตนานนท์     กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 ๓) การลาคลอด และสิทธิประกันสังคมของสตรี 
    โดย นางสุภ ีสีทองทาบ     กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
ผู้ดำเนินรายการ: ดร.สง่า  ดามาพงษ์ 

๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๑๕-๑๑.๑๕ น. เติบโต พัฒนาการดี เริ่มท่ีอาหารตามวัย 

   โดย แพทย์หญิงศิริพัฒนา  ศิริธนารัตนกุล   กุมารแพทย์  ร.พ. เซนต์หลุยส์   
๑๑.๑๕ -๑๒.๐๐ น.  สมุนไพรและยาในหญิงเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  

    โดย นายแพทย์โอฬาริก มุสิกวงศ์   ร.พ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร  จ. ปราจีนบุรี  



 วันเวลา หัวข้อ 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. เสริมสร้างพลังพยาบาลนมแม่..สู่..ความสุขและความสมดุลในการทำงาน 

    โดย นางสุนทรี กุลนานันท์ และ ดร.แม่ชีโมลี เขียวสะอาด  
     ฝ่ายวชิาการและฝึกอบรม เสถียรธรรมสถาน 

๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕ – ๑๕.๔๕ น. การเข้าถึงบริการการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่: มุมมองของคุณแม่ 

โดย คุณแม่ผู้ใช้บริการด้านการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
     ๑) แพทย์หญิงวลัยพร บวรกิติวงศ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะเเพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล   
     ๒) Miss Pa Pa Soe (Myanmar) 
ผู้ดำเนินรายการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ กาละ 

๑๕.๔๕ – ๑๖.๓๐ น. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 
วาระท่ี 1 รายงานสรุปผลการดำเนินการของสมาคม และรายงานจำนวนสมาชิกของสมาคม 
        โดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณรัตน์ แสงเพ่ิม  
                      เลขาธิการสมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย 
วาระท่ี 2  รายงานงบการเงินของสมาคมฯ  
       โดย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทิกา จันทร์เปีย  
            เหรัญญิกสมาคม 

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
พิธีกรประจำวัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรนภา ตั้งสุขสันต์              
                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร เมืองพิล  
๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน 
๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการปกป้อง ส่งเสริม และสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  

โดย   ๑) แพทย์หญิงยุพยง แห่งเชาวนิช         มูลนธิิศูนยน์มแม่แห่งประเทศไทย 
   ๒) ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา  ยิ้มแย้ม   สมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย 
   ๓) พยาบาลวิชาชีพ กัลยา   โตใหญ่ดี     เจ้าของเพจพี่กัลนมแม่ จ.ระยอง 

ผู้ดำเนินรายการ: รองศาสตราจารย์ กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์   
๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 

 
 
๑๐.๑๕-๑๒.๐๐ น. 

แนวปฏิบัติการพยาบาลในการส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ใน Next Normal : 
Evidence Based Practice 
   โดย   ๑)  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธารา น่วมภา คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล 
           ๒)  อาจารย์ ดร. ชญาภา ชัยสุวรรณ          คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. Practical Points to Promote Breastfeeding in next normal era 



 วันเวลา หัวข้อ 
   โดย  ๑)  พยาบาลวิชาชีพ พรปวีณ์ พูลสวัสดิ์  ศูนย์นมแม่ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
          ๒)  พยาบาลวิชาชีพ ชญาดา  สามารถ    คลินิกนมแม่โรงพยาบาลศิริราช 

๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้: ประสบการณ์จากการทำงานนมแม่  

 โดย   ๑)  พยาบาลวิชาชีพ จนิดา แซ่ลิ้ม  คลินิกนมแม่ ร.พ. กุมภวาปี จ.อุดรธานี 
    ๒)  คุณคำพอง ประชาโชติ อสม.ดีเด่น สาขานมแม่อนามัยแม่และเด็ก ประจำปี พ.ศ. 
2565 
    ๓)  คุณเกียรติกูล ขุนวงษ์ บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด สระบุรี  

ผู้ดำเนินรายการ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พรรณรัตน์ แสงเพ่ิม   
วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
พิธีกรประจำวัน รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ กาละ 
                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนา  
๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. Telenursing  
โดย รองศาสตราจารย์ ดร เรณู พุกบุญมี 
    สภาการพยาบาล ประเทศไทย 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. Telelactation Support  
    โดย ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.พรนภา ตั้งสุขสันต์  คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล 

๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๕ - ๑๑.๔๕ น. บทบาทของสภาการพยาบาลในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  

     โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ 
      สภาการพยาบาล ประเทศไทย 

๑๑.๔๖ - ๑๒.๐๐ น. ประเมินผลและปิดการประชุม 
 โดย รองศาสตราจารย์กรรณิการ์  วิจิตรสุคนธ์  

      นายกสมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย 
 

 

 

 


