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เวชศาสตรมารดาและทารกในครรภแหงอนาคต
“MFM Beyond 2020”

วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562
ณ  โรงแรมเดอะซายน (The Zign Hotel)  จ.ชลบุรี
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 POSTER 
 PRESENTATION AWARDS
ขอเชิญสงผลงานทางวิชาการเขาประกวดชิงรางวัล
ในรูปแบบ Poster presentation    
กำหนดสงบทคัดยอภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562

■ สมัครลงทะเบียน Online
■ สมัครสมาชิกสมาคมฯ
■ ดาวนโหลดแบบฟอรมการสง
 บทคัดยอ / รายละเอียดการ
 ประกวดโปสเตอร 

ไดหนวยคะแนน CME และ CNEU



สมาชิกเลขที่ ……………………………

ใบเสร็จเลขที่ / เลมที่ …………………..

วัตถุประสงค

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระป  2561-2564

รายนามคณะอนุกรรมการฝายจัดประชุมวิชาการ วาระป 2561-2564

รายนามคณะอนุกรรมการฝายวิจัย วาระป 2561-2564

ที่ปร�กษา ศ.นพ.เยื้อน   ตันนิรันดร

ที่ปร�กษา รศ.นพ.ถวัลยวงค   รัตนสิร�

นายกสมาคม รศ.นพ.ชเนนทร   วนาภิรักษ

อุปนายก พล.ท. ศ.คลินิก นพ.ศุภว�ทย   มุตตามระ

เลขาธิการ รศ.พญ.ฐิติมา    สุนทรสัจ

เหรัญญิก รศ.พญ.จร�นทรทิพย  สมประสิทธิ์

ประธานฝายจัดประชุมว�ชาการ   พล.อ.ต. ผศ.นพ.ว�บูลย     เร�องชัยนิคม

กรรมการกลาง ศ.คลินิก นพ.ชาญชัย  วันทนาศิร�

กรรมการกลาง รศ.นพ.สมศักดิ์   สุทัศนวรวุฒิ

กรรมการกลาง รศ.นพ.เอกชัย   โควาว�สารัช

กรรมการกลาง ผศ.พญ.รัตนา คำว�ลัยศักดิ์

กรรมการกลาง อ.ดร.มาลี    เกื้อนพกุล

กรรมการกลาง นส.สุภานัน ชัยราช

ประธานฝายจัดประชุมว�ชาการ พล.อ.ต. ผศ.นพ.ว�บูลย เร�องชัยนิคม

รองประธานฝายจัดประชุมว�ชาการ น.อ. พญ.นวภรณ ออรุงโรจน

อนุกรรมการ รศ.พญ.สมศร� พ�ทักษกิจรณกร

อนุกรรมการ ผศ.นพ.ชยวัฒน ผาติหัตถกร

อนุกรรมการ ผศ. พ�เศษ พญ.จิตติมา วงษโคเมท

อนุกรรมการ อ.พญ.ชยดา ตั้งชีว�นศิร�กุล

อนุกรรมการ อ.นพ.ธีระภัทร เจร�ญว�ทย

อนุกรรมการ อ.พญ.ลัลธพร พัฒนาว�จารย

อนุกรรมการ อ.ดร.จินดามาศ โกศลชื่นว�จิตร

อนุกรรมการ อ.ดร.ทัดทรวง ปุญญทลังค

อนุกรรมการ น.ส.ภิญญารัตน อัสดงพงพนา

อนุกรรมการ น.ส.ราตร� ศิร�สมบูรณ

อนุกรรมการและเลขานุการ ผศ.พญ.ตองตา นันทโกมล

ประธานคณะอนุกรรมการฝายว�จัย ผศ.พญ.รัตนา คำว�ลัยศักดิ์

รองประธานคณะอนุกรรมการฝายว�จัย พ.อ. พญ.ปร�ศนา พานิชกุล

อนุกรรมการ รศ.พญ.พรพ�มล เร�องวุฒิเลิศ

อนุกรรมการ รศ.ดร.เอมพร รตินธร

อนุกรรมการ ผศ.ดร.สุมิตตา สวางทุกข

อนุกรรมการฯและเลขานุการ อ.พญ.เดนนพพร สุดใจ

เพ�่อเปนการแลกเปลี่ยนความรูและเผยแพรว�ทยาการที่ทันสมัย รวมทั้งการคนควาว�จัยใหมๆ สำหรับสมาชิกและผูปฏิบัติงานดาน

เวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ  เพ�่อใหมีการพัฒนาการดูแลสุขภาพของมารดาและทารกในครรภในประเทศไทยใหดียิ�งข�้น
ใบสมัครสมาชิก
สมาคมเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ (ไทย)
(คาสมัครสมาชิก 800 บาทตลอดชีพ)

การสมัครสมาชิกทำได 2 ว�ธีคือ – กรอกใบสมัครสมาชิกดานลางสงไปยังสมาคมฯ  พรอม หลักฐานการชำระเง�น 

 – สมัครสมาชิกทางออนไลน ที่ www.thai-smfm.com

โปรดกรอกขอมูลตัวบรรจงและชัดเจน

ชื่อ (โปรดระบุคำนำหนา) ………………………………………………….. นามสกุล ………………………………………………..

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………………………………………………………..

  สูตินร�แพทย     แพทยทั่วไป     พยาบาล     นักว�ชาการ     อื่นๆ (โปรดระบุ) ……………………………..

ที่ทำงาน (โปรดระบุ)

หนวยงาน/แผนก/ภาคว�ชา ……………………………………………………………………………………………………………….

สถานที่ทำงาน ……………………………………………………………………………………………………………………………..

อาคาร/ตึก …………………………………………………………… ถนน …………………………………………………………….

แขวง/ตำบล ………………………………………………………. เขต/อำเภอ ……………………………………………………….. 

จังหวัด ……………………………………………………………………………. รหัสไปรษณีย ………………………………………

ที่อยูที่สามารถติดตอได (โปรดระบุ)

บานเลขที่/หมู/หมูบาน ……………………………………………… ถนน …………………………………………………………….. 

แขวง/ตำบล ……………………………………………………… เขต/อำเภอ …………………………………………………………

จังหวัด ……………………………………………………………………………. รหัสไปรษณีย ………………………………………

โทรศัพท ……………………………………………………. ที่ทำงาน …………………………………………………………………..

E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

ตองการใหจัดสงเอกสารขาวสารตางๆ ทางไปรษณีย:
  ที่ทำงาน   ที่อยูที่สามารถติดตอได

การชำระเง�นคาสมัครสมาชิก:
โอนเง�นเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย  สาขาถนนเพชรบุร�ตัดใหม  ผูลงทะเบียนรับผ�ดชอบคาโอน

หร�อ เช็คสั่งจายบัญชี  เช็คตางจังหวัดเพ�่มคาธรรมเนียม 30 บาท

ชื่อบัญชี “ว�ชาการสมาคมเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ(ไทย)”  เลขที่ 041-0-08598-7

สงใบสมัครสมาชิกพรอมหลักฐานการชำระเง�นไดที่:
สมาคมเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ(ไทย)

เลขที่ 2  อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ป ชั้น 8  ซอยศูนยว�จัย  ถ.เพชรบุร�ตัดใหม  

แขวงบางกะป  เขตหวยขวาง  กรุงเทพฯ  10310

โทร. 02-7181489  มือถือ  087-6957659  โทรสาร. 02-7181488

E-mail:  por.boon@hotmail.com, thai.mfm@gmail.com  

Website:  www.thai-smfm.com
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กำหนดการฝกอบรมเชิงปฎิบัติการ
(Pre-congress Workshops)

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562
Pre-congress Workshop 1:  CPR in Pregnancy
หองฟ�เดลลา (Fidella Grand Ballroom)  อาคารหองประชุม

MC:  ผศ. พ�เศษ พญ.จิตติมา  วงษโคเมท

11.30-12.30 น. ลงทะเบียน Workshop
12.30-16.00 น. CPR in Pregnancy
 Chairman: อ.สุภานัน  ชัยราช

 Speakers: อ.นพ.ภูมิพัฒน  อิศรางกูร ณ อยุธยา

  อ.ยุพยง  ทีปประสาน  และทีมว�ทยากรจากมูลนิธิหัวใจแหงประเทศไทย

  ในพระบรมราชูปถัมภ

Workshop นี้กลับมาตามคำเรียกรอง 
 เหมาะสำหรับแพทยและพยาบาลทุกทานที่ตองการเพ�่มทักษะที่ถูกตองและทันสมัยในการชวยฟ��นคืนชีพผูปวย 

ผูเขารวมประชุมจะไดรับความรูและการฝกปฏิบัติในการชวยฟ��นคืนชีพในผูปวยทั่วไปรวมทั้งในหญิงตั้งครรภ 

และยังไดรับประกาศนียบัตรการชวยชีว�ตขั้นพ�้นฐานจากมูลนิธิโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ  

(กรุณาแตงกายใหรัดกุมเพ�่อความสะดวกในการฝกปฏิบัติ ผูเขารวมประชุมที่อยูฝกปฏิบัติเต็มเวลาเทานั้น

จึงจะมีสิทธิ์ ไดรับใบประกาศนียบัตร)

Pre-congress Workshop 4:  Learning from Error in Obstetrics
หองฟ�นิน (Fineen)  อาคารหองประชุม

MC:  อ.พญ.ชยดา  ตั้งชีว�นศิร�กุล

11.30-12.30 น. ลงทะเบียน Workshop
12.30-16.00 น. Learning from Error in Obstetrics
 Chairman: รศ.นพ.ชเนนทร  วนาภิรักษ

 Speakers: รศ.นพ.ชเนนทร  วนาภิรักษ 

  อ.นพ.พ�ษณุ  ขันติพงษ

  อ.พญ.ปยวรรณ  ลิ�มปญญาเลิศ

  อ.ปทุมมา  กังวานตระกูล

Workshop นี้เหมาะสำหรับทานใด?
 เหมาะสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานทางสูติกรรมทุกสาขาอาชีพ ผูเขารวมประชุมจะไดรับความรู ความเขาใจ 

ในการประเมินความเสี่ยงจากอุบัติการณที่เคยเกิดข�้นและมีแนวโนมจะเกิดข�้น รวมทั้งแนวทางการปองกันเหตุการณ

ไมพ�งประสงค ไดรับการฝกปฏิบัติทบทวนเหตุการณอันจะนำไปสูการปองกันเพ�่อใหเกิดความปลอดภัยในการบร�การ

ทางสูติกรรม

11.30-12.30 น. ลงทะเบียน Workshop
12.30-17.00 น. Obstetric Emergencies During Labor 
 (Vaginal Breech Delivery, Shoulder Dystocia, Immediate PPH, 
 Prolapsed Cord, Amniotic Fluid Embolism)
 Chairman: ศ.คลินิก.นพ.ชาญชัย  วันทนาศิร�

 Speakers: ผศ.นพ.ชยวัฒน  ผาติหัตถกร ผศ.นพ.ตร�ภพ  เลิศบรรณพงษ

  ผศ.พญ. ศนิตรา  อนุวุฒินาว�น อ.พญ. เพ�ยงบุหลัน  ยาปาน

  อ.พญ. ธนาภา  เรขาวศิน อ.ราตร�  ศิร�สมบูรณ

  อ.จารุณี  ลี้ธีระกุล อ.กาญจนา  พ�มล

  อ.นำพร  ลาภธนภัทร อ.อรุณี  พ�่งแพง

Pre-congress Workshop 2:  Thalassemia in Pregnancy 
(Screening, Interpretation and Counselling)
หองมาเจนตา (Magenta)  อาคารที่พัก A  ชั้น TR

MC: อ.พญ.ลัลธพร พัฒนาว�จารย

11.30-12.30 น. ลงทะเบียน Workshop
12.30-16.00 น. Thalassemia in Pregnancy 
 (Screening, Interpretation and Counselling)
 Chairman: รศ.นพ.ถวัลยวงค  รัตนสิร�

 Speakers: อ.นพ.ชนินทร  ลิ�มวงศ  และทีมว�ทยากรจากศูนยธาลัสซีเมีย 

  คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล

Workshop นี้เหมาะสำหรับทานใด?
 เหมาะสำหรับแพทยและพยาบาลที่ดูแลหญิงตั้งครรภตั้งแตระยะฝากครรภจนถึงหลังคลอดโดยผูเขารวมประชุม

จะไดรับการฝกปฏิบัติในการสงตรวจเลือดอยางเหมาะสม ว�เคราะหผลเลือดอยางแมนยำและสามารถใหคำปร�กษา

แกผูรับบร�การอยางถูกตอง

Workshop นี้เหมาะสำหรับทานใด?
 เหมาะสำหรับแพทยและพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหองคลอด ผูเขารวมประชุมจะไดรับความรูและไดรับการฝกปฏิบัติ

เสมือนจร�งกับอุปกรณที่ทันสมัยที่สุดในปจจ�บันในการดูแลภาวะฉุกเฉินที่พบไดบอยในหองคลอด 

(กรุณาแตงกายใหรัดกุมเพ�่อความสะดวกในการฝกปฏิบัติ)

รับจำนวน 150 คน

มีเฉพาะอาหารวาง

เวลา 14.30 น.

รับจำนวน 100 คน

มีเฉพาะอาหารวาง

เวลา 14.30 น.

Pre-congress Workshop 3:  Obstetric Emergencies During 
Labor (Vaginal Breech Delivery, Shoulder Dystocia, 
Immediate PPH, Prolapsed Cord, Amniotic Fluid Embolism)
หองฟอนา (Fauna)  อาคารหองประชุม

MC:  อ.ดร.ทัดทรวง  ปุญญทลังค

รับจำนวน 60 คน

มีเฉพาะอาหารวาง

เวลา 14.30 น.

รับจำนวน 250 คน

มีเฉพาะอาหารวาง

เวลา 14.30 น.



กำหนดการฝกอบรมเชิงปฎิบัติการ
(Pre-congress Workshops)

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562
Pre-congress Workshop 1:  CPR in Pregnancy
หองฟ�เดลลา (Fidella Grand Ballroom)  อาคารหองประชุม

MC:  ผศ. พ�เศษ พญ.จิตติมา  วงษโคเมท

11.30-12.30 น. ลงทะเบียน Workshop
12.30-16.00 น. CPR in Pregnancy
 Chairman: อ.สุภานัน  ชัยราช

 Speakers: อ.นพ.ภูมิพัฒน  อิศรางกูร ณ อยุธยา

  อ.ยุพยง  ทีปประสาน  และทีมว�ทยากรจากมูลนิธิหัวใจแหงประเทศไทย

  ในพระบรมราชูปถัมภ

Workshop นี้กลับมาตามคำเรียกรอง 
 เหมาะสำหรับแพทยและพยาบาลทุกทานที่ตองการเพ�่มทักษะที่ถูกตองและทันสมัยในการชวยฟ��นคืนชีพผูปวย 

ผูเขารวมประชุมจะไดรับความรูและการฝกปฏิบัติในการชวยฟ��นคืนชีพในผูปวยทั่วไปรวมทั้งในหญิงตั้งครรภ 

และยังไดรับประกาศนียบัตรการชวยชีว�ตขั้นพ�้นฐานจากมูลนิธิโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ  

(กรุณาแตงกายใหรัดกุมเพ�่อความสะดวกในการฝกปฏิบัติ ผูเขารวมประชุมที่อยูฝกปฏิบัติเต็มเวลาเทานั้น

จึงจะมีสิทธิ์ ไดรับใบประกาศนียบัตร)

Pre-congress Workshop 4:  Learning from Error in Obstetrics
หองฟ�นิน (Fineen)  อาคารหองประชุม

MC:  อ.พญ.ชยดา  ตั้งชีว�นศิร�กุล

11.30-12.30 น. ลงทะเบียน Workshop
12.30-16.00 น. Learning from Error in Obstetrics
 Chairman: รศ.นพ.ชเนนทร  วนาภิรักษ

 Speakers: รศ.นพ.ชเนนทร  วนาภิรักษ 

  อ.นพ.พ�ษณุ  ขันติพงษ

  อ.พญ.ปยวรรณ  ลิ�มปญญาเลิศ

  อ.ปทุมมา  กังวานตระกูล

Workshop นี้เหมาะสำหรับทานใด?
 เหมาะสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานทางสูติกรรมทุกสาขาอาชีพ ผูเขารวมประชุมจะไดรับความรู ความเขาใจ 

ในการประเมินความเสี่ยงจากอุบัติการณที่เคยเกิดข�้นและมีแนวโนมจะเกิดข�้น รวมทั้งแนวทางการปองกันเหตุการณ

ไมพ�งประสงค ไดรับการฝกปฏิบัติทบทวนเหตุการณอันจะนำไปสูการปองกันเพ�่อใหเกิดความปลอดภัยในการบร�การ

ทางสูติกรรม

11.30-12.30 น. ลงทะเบียน Workshop
12.30-17.00 น. Obstetric Emergencies During Labor 
 (Vaginal Breech Delivery, Shoulder Dystocia, Immediate PPH, 
 Prolapsed Cord, Amniotic Fluid Embolism)
 Chairman: ศ.คลินิก.นพ.ชาญชัย  วันทนาศิร�

 Speakers: ผศ.นพ.ชยวัฒน  ผาติหัตถกร ผศ.นพ.ตร�ภพ  เลิศบรรณพงษ

  ผศ.พญ. ศนิตรา  อนุวุฒินาว�น อ.พญ. เพ�ยงบุหลัน  ยาปาน

  อ.พญ. ธนาภา  เรขาวศิน อ.ราตร�  ศิร�สมบูรณ

  อ.จารุณี  ลี้ธีระกุล อ.กาญจนา  พ�มล

  อ.นำพร  ลาภธนภัทร อ.อรุณี  พ�่งแพง

Pre-congress Workshop 2:  Thalassemia in Pregnancy 
(Screening, Interpretation and Counselling)
หองมาเจนตา (Magenta)  อาคารที่พัก A  ชั้น TR

MC: อ.พญ.ลัลธพร พัฒนาว�จารย

11.30-12.30 น. ลงทะเบียน Workshop
12.30-16.00 น. Thalassemia in Pregnancy 
 (Screening, Interpretation and Counselling)
 Chairman: รศ.นพ.ถวัลยวงค  รัตนสิร�

 Speakers: อ.นพ.ชนินทร  ลิ�มวงศ  และทีมว�ทยากรจากศูนยธาลัสซีเมีย 

  คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล

Workshop นี้เหมาะสำหรับทานใด?
 เหมาะสำหรับแพทยและพยาบาลที่ดูแลหญิงตั้งครรภตั้งแตระยะฝากครรภจนถึงหลังคลอดโดยผูเขารวมประชุม

จะไดรับการฝกปฏิบัติในการสงตรวจเลือดอยางเหมาะสม ว�เคราะหผลเลือดอยางแมนยำและสามารถใหคำปร�กษา

แกผูรับบร�การอยางถูกตอง

Workshop นี้เหมาะสำหรับทานใด?
 เหมาะสำหรับแพทยและพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหองคลอด ผูเขารวมประชุมจะไดรับความรูและไดรับการฝกปฏิบัติ

เสมือนจร�งกับอุปกรณที่ทันสมัยที่สุดในปจจ�บันในการดูแลภาวะฉุกเฉินที่พบไดบอยในหองคลอด 

(กรุณาแตงกายใหรัดกุมเพ�่อความสะดวกในการฝกปฏิบัติ)

รับจำนวน 150 คน

มีเฉพาะอาหารวาง

เวลา 14.30 น.

รับจำนวน 100 คน

มีเฉพาะอาหารวาง

เวลา 14.30 น.

Pre-congress Workshop 3:  Obstetric Emergencies During 
Labor (Vaginal Breech Delivery, Shoulder Dystocia, 
Immediate PPH, Prolapsed Cord, Amniotic Fluid Embolism)
หองฟอนา (Fauna)  อาคารหองประชุม

MC:  อ.ดร.ทัดทรวง  ปุญญทลังค

รับจำนวน 60 คน

มีเฉพาะอาหารวาง

เวลา 14.30 น.

รับจำนวน 250 คน

มีเฉพาะอาหารวาง

เวลา 14.30 น.



กำหนดการประชุมวิชาการประจำปครั้งที่ 10 พ.ศ. 2562
(Main Congress)

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562

วันศุกรที่ 10 พฤษภาคม 2562

หองฟ�เดลลา (Fidella Grand Ballroom)  อาคารหองประชุม

MC:  ผศ.นพ.ชยวัฒน  ผาติหัตถกร  /  ผศ. พ�เศษ พญ.จิตติมา  วงษโคเมท

08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-08.45 น. พ�ธิเปด: นายกสมาคมเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ (ไทย)

08.45-09.30 น. Plenary session 1:  Non-Technical Skills in Obstetric Practice
 Chairman: ศ.นพ.เยื้อน  ตันนิรันดร

 Speaker: รศ.นพ.ชเนนทร  วนาภิรักษ

09.30-10.00 น. พักรับประทานวางและชมนิทรรศการทางการแพทย

10.00-11.00 น. Symposium 1:  When a Baby is Stillborn!!!
 Chairman: รศ.นพ.สมศักดิ์  สุทัศนวรวุฒิ

 Speakers: อ.นพ.ธีระภัทร  เจร�ญว�ทย

  อ.ภิญญารัตน  อัสดงพงพนา

11.00-12.00 น. Platinum Sponsor 1:  Total Solution of Maternal and Fetal Health
  - Down Syndrome & Pre-eclampsia  
 Chairman: พล.ท. ศ.คลินิก นพ.ศุภว�ทย  มุตตามระ

 Speaker: Oversea guess speaker

 สนับสนุนโดย บร�ษัท เอ็ม พ� กรุป (ประเทศไทย) จำกัด

12.00-12.45 น. การประชุมใหญสามัญประจำป 2562 สมาคมเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ (ไทย)

 พรอมรับประทานอาหารกลางวัน

12.45-14.00 น. Symposium 2:  Design Your Baby Beyond 2020
 Chairman: รศ.พญ.ฐิติมา  สุนทรสัจ

 Speakers: รศ.พญ.ฐิติมา  สุนทรสัจ

  ผศ.พญ.กิตติวรรณ  โรจนเร�องนิตย

  รศ.นพ.ศักนัน  มะโนทัย

14.00-14.30 น. พักรับประทานวางและชมนิทรรศการทางการแพทย

14.30-15.30 น. Symposium 3:  Common Skin Problems in Pregnancy
 Chairman: รศ.นพ.เอกชัย  โควาว�สารัช

 Speakers: ผศ.พญ.ตองตา  นันทโกมล

  ผศ.พญ.พัดชา  พงษเจร�ญ

15.30-16.30 น. Plenary session 2:  Hydrops Fetalis
 Chairman: รศ.นพ.ถวัลยวงค  รัตนสิร�

 Speaker: ศ.นพ.ธีระ  ทองสง

16.30-16.45 น. แจกรางวัล

หองฟ�เดลลา (Fidella Grand Ballroom)  อาคารหองประชุม

MC:  รศ.พญ.สมศร�  พ�ทักษกิจรณกร  /  นอ.พญ.นวภรณ  ออรุงโรจน

08.00-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.15 น. Symposium 4:  How to Manage Common Fetal Cardiac Disease?
 Chairman: ผศ.พญ.รัตนา  คำว�ลัยศักดิ์

 Speakers: ผศ.พญ.รัตนา  คำว�ลัยศักดิ์ 

  อ.นพ.วรการ  พรหมพันธุ 

  อ.ราตร�  ศิร�สมบูรณ             

10.15-10.45 น. พักรับประทานวางและชมนิทรรศการทางการแพทย

10.45-11.45 น. Platinum Sponsor 2:  Inhaled Analgesia:  
 A New Alternative for Labour Pain Management 
 Chairman: ศ.คลินิก.นพ.ชาญชัย  วันทนาศิร�

 Speakers: รศ.นพ.ชเนนทร  วนาภิรักษ

  Ms.Inderjeet  Kaur

 สนับสนุนโดย บร�ษัท ลินเด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

11.45-12.45 น. ประกาศผลรางวัลการประกวดโปสเตอร และนำเสนอผลงานของผูที่ไดรับทุน
 สนับสนุนการว�จัยจากสมาคมเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ (ไทย)
 Chairman: อ.ดร.มาลี  เกื้อนพกุล 

 พรอมรับประทานอาหารกลางวัน

12.45-13.45 น. Symposium 5:  Antibiotics in Pregnancy:  Handle With Care
 Chairman: พล.อ.ต.ผศ.นพ.ว�บูลย  เร�องชัยนิคม

 Speakers: อ.พญ.ลัลธพร  พัฒนาว�จารย

  อ.ดร.จินดามาศ  โกศลชื่นว�จิตร   

13.45-15.00 น. Symposium 6:  DM in Pregnancy 
 Chairman: รศ.พญ.จร�นทรทิพย  สมประสิทธิ์

 Speakers: รศ.พญ.จร�นทรทิพย  สมประสิทธิ์

  รศ.พญ.ทิพาพร  ธาระวานิช

  อ.ดร.ทัดทรวง  ปุญญทลังค

15.00-15.15 น. แจกรางวัล
 พ�ธีปด: อุปนายกสมาคมเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ (ไทย)

POSTER PRESENTATION AWARDS

ผลงานการประกวดโปสเตอรที่ไดรับรางวัลที่ 1
จะตองนําเสนอผลงานในหองประชุมใหญ
วันศุกรที่ 10 พฤษภาคม 2562
เวลา 11.45 - 12.45 น.

หมดเขต
สงผลงาน

29 มีนาคม
2562

ขอเชิญผูเขารวมประชุมสงผลงานทางวิิชาการเขาประกวดชิงรางวัล ในรูปแบบ Poster presentation
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(Main Congress)
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หองฟ�เดลลา (Fidella Grand Ballroom)  อาคารหองประชุม
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  อ.ภิญญารัตน  อัสดงพงพนา
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รายละเอียดการลงทะเบียน และการติดตอที่พัก

 การลงทะเบียน
  ผูสมัครเขาเปนสมาชิกพรอมกับการลงทะเบียนครั้งนี้ สามารถลงทะเบียนใชอัตราสมาชิกไดทันที

  ผูสมัครลงทะเบียนประชุม 3 วัน มีสิทธิเขาฟ�ง pre-congress workshop และเลือกไดเพ�ยง 1 workshop เทานั้น

   *ผูลงทะเบียนหนางานอาจไมไดรับความสะดวก กระเปาและเอกสารประกอบการประชุมอาจไมครบถวน

 การชำระเง�น
  โอนเง�นเขาบัญชีออมทรัพย  ธนาคารกรุงไทย  สาขาถนนเพชรบุร�ตัดใหม  ผูลงทะเบียนรับผ�ดชอบคาโอน  หร�อ   

  เช็คสั่งจายบัญชี  เช็คตางจังหวัดเพ�่มคาธรรมเนียม 30 บาท

  ชื่อบัญชี  “ว�ชาการสมาคมเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ (ไทย)”   เลขที่  041-0-08598-7

การลงทะเบียนจะสมบูรณเมื่อทางสมาคมฯไดรับคาลงทะเบียนแลว
กรุณาสงสำเนาการโอนเงิน/ธนาณัติ มายังสมาคมฯ

 การยกเลิกการลงทะเบียน
 ผูที่ยกเลิกการลงทะเบียนจะตองสงหนังสือขอยกเลิกลงทะเบียนเปนลายลักษณอักษรมายังสมาคมฯ 

 โดยจะไดรับคืนคาลงทะเบียนภายหลังเสร็จสิ�นงานประชุมแลว ในอัตราดังนี้:

  กอนวันที่  10 เมษายน 2562  คืนใหรอยละ 50 ของคาลงทะเบียน

  ตั้งแตวันที่  11 เมษายน 2562  ไมคืนคาลงทะเบียนทุกกรณี

 สอบถามเพ�่มเติมไดที่
 คุณพรธวัล  บุญชนะทองเลิศ

 สมาคมเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ (ไทย)

 เลขที่ 2 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ป ชั้น 8 ซอยศูนยว�จัย ถ.เพชรบุร�ตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง 

 กรุงเทพฯ 10310    มือถือ  087-6957659    โทร. 02-7181489    โทรสาร. 02-7181488

 E-mail:  por.boon@hotmail.com,  thai.mfm@gmail.com    Website:  www.thai-smfm.com

 การติดตอโรงแรม
 โรงแรมเดอะซายน (The Zign Hotel)  และ  โรงแรมเวย (Way Hotel)
 ติดตอ คุณออย นิราวัลย    มือถือ:  081-391-8864    ID Line:  0813918864

  Email: aoyy_nira@hotmail.com

   ลงทะเบียน 3 วัน:  วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562: ผูลงทะเบียน 3 วันสามารถเลือกเขาฟ�ง 
  pre-congress workshops ได 1 หัวขอเทานั้น: (First come first serve)

 อัตราคาลงทะเบียน 3 วัน กอน ตั้งแต 26 เม.ย. 62 ถึง
  31 มี.ค. 62 1-25 เม.ย. 62 หนางาน*

 ประชุมว�ชาการ (Main Congress)
   เปนสมาชิกสมาคมเวชศาสตรมารดาฯ เลขที่ ……………………..  3,300 บาท  3,500 บาท  4,000 บาท

   ไมไดเปนสมาชิกสมาคมเวชศาสตรมารดาฯ   3,800 บาท  4,000 บาท  4,500 บาท

   สำหรับ Resident / Fellow  2,000 บาท  2,500 บาท  3,000 บาท

 กรุณาระบุหัวขอ pre-congress workshop ที่ทานตองการเขาฟ�ง

  1  CPR in Pregnancy  3  Obstetric Emergencies During Labor

  2  Thalassemia in Pregnancy  4  Learning from Error in Obstetrics

 สมัครสมาชิกสมาคมฯ ตลอดชีพ  800 บาท  800 บาท  800 บาท

  รวมคาใชจาย (บาท)

อัตราคาลงทะเบียน (บาท)

คาลงทะเบียน
การประชุมวิชาการประจำป ครั้งที่ 10  พ.ศ. 2562

รับสมัครลงทะเบียนทาง Online เทานั้นที่
www.thai-smfm.com

   ลงทะเบียน 2 วัน:  วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562

 อัตราคาลงทะเบียน 2 วัน กอน ตั้งแต 26 เม.ย. 62 ถึง
  31 มี.ค. 62 1-25 เม.ย. 62 หนางาน*

 ประชุมว�ชาการ (Main Congress)
   เปนสมาชิกสมาคมเวชศาสตรมารดาฯ เลขที่ ……………………..  2,300 บาท  2,500 บาท  3,000 บาท

   ไมไดเปนสมาชิกสมาคมเวชศาสตรมารดาฯ   2,800 บาท  3,000 บาท  3,500 บาท

   สำหรับ Resident / Fellow  1,000 บาท  1,500 บาท  2,000 บาท

 สมัครสมาชิกสมาคมฯ ตลอดชีพ  800 บาท  800 บาท  800 บาท

  รวมคาใชจาย (บาท)
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   ไมไดเปนสมาชิกสมาคมเวชศาสตรมารดาฯ   2,800 บาท  3,000 บาท  3,500 บาท

   สำหรับ Resident / Fellow  1,000 บาท  1,500 บาท  2,000 บาท

 สมัครสมาชิกสมาคมฯ ตลอดชีพ  800 บาท  800 บาท  800 บาท

  รวมคาใชจาย (บาท)



1. โรงแรมและแบบหองที่ทานตองการเขาพัก
  โรงแรมเดอะซายน (The Zign Hotel)  400 หอง
 หองพัก: ทุกหองเปน 1 เตียงใหญ 6 ฟ�ต + 1 เตียงเล็ก 3.5 ฟ�ต

  Superior room 2,500 บาท/หอง/คืน (เดี่ยว/คู) รวมอาหารเชา

  Extra Bed 1,200 บาท/หอง/คืน  รวมอาหารเชา

 การชำระเง�น: จายเง�นเต็มจำนวนทั้งหมดในวันที่สงใบจองหองพักใหกับเจาหนาที่ 

  กรณีสำรองหองพักแลวทางโรงแรมฯ ไมรับคืนหองพักและคืนเง�นทุกกรณี

 ชื่อบัญชี: บจก.อัญชลีวัน / ออมทรัพย / สาขาตลาดนาเกลือ

  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  เลขที่บัญชี 009-1-27539-2

  โรงแรมเวย (Way Hotel)  100 หอง
  หางจากโรงแรมเดอะซายน  ประมาณ 100 เมตรมีบร�การรถกอลฟรับสงไปสถานที่จัดประชุม
 หองพัก: หองพักเดี่ยว เปน 1 เตียงใหญ 6 ฟ�ต

  หองพักคู เปน 1 เตียงใหญ 6 ฟ�ต 1 เตียงเล็ก 3.5 ฟ�ต

  Superior room (Cityview) 1,800 บาท/หอง/คืน (เดี่ยว/คู) รวมอาหารเชา

  Superior room (Seaview) 2,000 บาท/หอง/คืน (เดี่ยว/คู) รวมอาหารเชา

  Extra bed 1,000 บาท/หอง/คืน  รวมอาหารเชา

 การชำระเง�น: จายเง�นเต็มจำนวนทั้งหมดในวันที่สงใบจองหองพักใหกับเจาหนาที่ 

  กรณีสำรองหองพักแลวทางโรงแรมฯ ไมรับคืนหองพักและคืนเง�นทุกกรณี

 ชื่อบัญชี: บจก.พันธุรัศมิ์ / ออมทรัพย / สาขาพัทยา

  ธนาคารกรุงศร�อยุธยา จำกัด (มหาชน)  เลขที่บัญชี 174-1-68420-2

2. วันที่ตองการเขาพัก  จำนวน …………….. คืน วันที่เขาพัก …………….. พฤษภาคม  2562 (14.00 น.)

  วันที่ออกจากที่พัก …………….. พฤษภาคม  2562 (12.00 น.)

3. ขอมูลผูเขาพัก  (กรุณาเข�ยนตัวบรรจง และชัดเจน)

 ชื่อ-สกุล ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ชื่อ-สกุล ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ชื่อ-สกุล ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 สถานที่ปฏิบัติงาน ………………………………………………………………………………………………………………………………….

 โทรศัพท …………………………………….. มือถือ ……………………………………….. โทรสาร ……………………………………….

 ผูประสานงาน ชื่อ-สกุล ……………………………………………………………………… มือถือ ………………………………………..

4. ชื่อ-สกุล ที่อยู ที่ตองการใหออกใบกำกับภาษี  (กรุณาเข�ยนตัวบรรจง และชัดเจน)

     นามออกใบกำกับภาษี …………………………………………………………………………………………………………………………….

 ที่อยูออกใบกำกับภาษี …………………………………………………………………………………………………………………………….

 ถนน ………………………………………………………………… ตำบล / แขวง ……………………………………………………………..

 อำเภอ / เขต ……………………………………………………… จังหวัด ……………………………………………………………………..

 รหัสไปรษณีย …………………………………………………….. 

 เลขประจำตัวผูเสียภาษ ี……………………………………………………………………………………………………………………………

แบบฟอรมจองที่พัก งานประชุมวิชาการประจำป ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2562
สมาคมเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ(ไทย)

(กรุณาสำรองหองพักโดยตรงกับโรงแรมที่ตองการพัก กอนวันที่ 31 มีนาคม 2562)

กรุณาสงแบบฟอรมการจองที่พัก + เอกสารการโอนเง�นผานธนาคาร 
ไดที่  Email: aoyy_nira@hotmail.com  หร�อทางไลน  ID Line: 0813918864

และ โทรสอบถามไปอีกครั้งวาไดรับเอกสารการจองเร�ยบรอยหร�อไม พรอม สอบถามชื่อผูที่รับจอง
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สมาคมเวชศาสตรมารดา
และทารกในครรภ (ไทย)

การประชุมวิชาการประจําป ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2562
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เวชศาสตรมารดาและทารกในครรภแหงอนาคต
“MFM Beyond 2020”

วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562
ณ  โรงแรมเดอะซายน (The Zign Hotel)  จ.ชลบุรี
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 POSTER 
 PRESENTATION AWARDS
ขอเชิญสงผลงานทางวิชาการเขาประกวดชิงรางวัล
ในรูปแบบ Poster presentation    
กำหนดสงบทคัดยอภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562

■ สมัครลงทะเบียน Online
■ สมัครสมาชิกสมาคมฯ
■ ดาวนโหลดแบบฟอรมการสง
 บทคัดยอ / รายละเอียดการ
 ประกวดโปสเตอร 

ไดหนวยคะแนน CME และ CNEU


