
         รายละเอียดเก่ียวกบัผู้สมคัรรบัเลือกตัง้กรรมการบริหาร ( พ.ศ.2564-2567 ) 
  สมาคมเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ(์ไทย) 

 
  

หมายเลขผู้สมคัร 
รายละเอียดผู้สมคัร 

(การก าหนดหมายเลขผู้สมคัรใช้วิธีเรียงจากหมายเลขสมาชิกสมาคมฯน้อยไปหามาก) 
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ชื่อ 
 

รศ.นพ.ชเนนทร ์  วนาภิรกัษ์    (สมาชกิเลขที ่TS-MFM 001) 

สถานทีท่ างาน 
 

หน่วยเวชศาสตรม์ารดาและทารก  ภาควชิาสูตศิาสตรแ์ละนรเีวชวทิยา   
คณะแพทยศาสตรม์หาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

ผลงานทีผ่่านมา 
 

▪ อนุกรรมการอนามยัแม่และเดก็ ราชวทิยาลยัสูตนิรแีพทยแ์ห่งประเทศไทย 
▪ อนุกรรมการสอบแพทยต์่อยอดสาขาเวชศาสตรม์ารดาและทารก 
▪ กรรมการทีป่รกึษากระทรวงสาธารณสุขดา้นการควบคุมป้องกนัธาลสัซเีมยีและกลุ่มอาการ

ดาวน์ 
▪ กรรมการบรหิารสมาคมเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์  (พ.ศ. 2553-2555) 
▪ นายกสมาคมเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์(ไทย) วาระปี 2561-2564 
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ชื่อ 
 

รศ.พญ.ฐิติมา   สุนทรสจั    (สมาชกิเลขที ่TS-MFM 003) 

สถานทีท่ างาน 
 

ภาควชิาสูตศิาสตร-์นรเีวชวทิยา  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 

ผลงานทีผ่่านมา 
 

▪ อดตีประธานอนุกรรมการจรยิธรรม  ราชวทิยาลยัสูตนิรแีพทยแ์ห่งประเทศไทย 
▪ อดตีรองคณบดฝีายการศกึษาหลงัปรญิญา คณะแพทยศาสตร์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 
▪ คณะกรรมการบรหิารราชวทิยาลยัสูตนิรแีพทยแ์ห่งประเทศไทย  
▪ เลขาธกิารสมาคมเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์ (ไทย) วาระปี 2561-2564 
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ชื่อ 
 

รศ.นพ.สมศกัด์ิ   สุทศัน์วรวฒิุ    (สมาชกิเลขที ่TS-MFM 009) 

สถานทีท่ างาน 
 

ขา้ราชการบ านาญหน่วยอนามยัเจรญิพนัธุ์ ภาควชิาสูตศิาสตร์-นรเีวชวทิยา 
คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธบิดี 

ผลงานทีผ่่านมา 
 

▪ อดตีนายกสมาคมอนามยัเจรญิพนัธุ์ (ไทย) พ.ศ. 2547-2548 
▪ อดตีนายกสมาคมเวชศาสตรป์รกิ าเนิดแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550-2551 
▪ ประธานอนุกรรมการอนามยัแม่และเดก็ ราชวทิยาลยัสูตนิรแีพทยแ์ห่งประเทศไทย   พ.ศ. 

2550-2552 
▪ นายกสมาคมอนามยัเจรญิพนัธุ์ (ไทย)คณะกรรมการบรหิารสมาคมเวชศาสตรป์รกิ าเนิดแห่ง

ประเทศไทย 
▪ คณะกรรมการบรหิารสมาคมเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์(ไทย) (พ.ศ. 2553-

ปัจจุบนั) 
 

 

 



         รายละเอียดเก่ียวกบัผู้สมคัรรบัเลือกตัง้กรรมการบริหาร ( พ.ศ.2564-2567 ) 
  สมาคมเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ(์ไทย) 

 
  

หมายเลขผู้สมคัร 
รายละเอียดผู้สมคัร 

(การก าหนดหมายเลขผู้สมคัรใช้วิธีเรียงจากหมายเลขสมาชิกสมาคมฯน้อยไปหามาก) 
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ชื่อ 
 

รศ.พิเศษ นพ.เอกชยั     โควาวิสารชั    (สมาชกิเลขที ่TS-MFM 011) 

สถานทีท่ างาน 
 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสยาม 
 

ผลงานทีผ่่านมา 
 

▪ กรรมการบรหิารราชวทิยาลยัสูตนิรแีพทยแ์ห่งประเทศไทย (พ.ศ.2558-ปัจจุบนั) 
▪ กรรมการบรหิารสมาคมเวชศาสตรป์รกิ าเนิดแห่งประเทศไทย 
▪ กรรมการบรหิารชมรมคลื่นเสยีงความถี่สูงทางสูตนิรเีวชกรรม(ไทย) 
▪ อดตีประธานวชิาการสมาคมเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์(ไทย) (พ.ศ.2553-2555) 
▪ คณะกรรมการบรหิารสมาคมเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์ (ไทย)  (พ.ศ. 2555-

ปัจจุบนั) 
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ชื่อ 
 

พญ.เด่นนพพร  สุดใจ    (สมาชกิเลขที ่TS-MFM 079 ) 

สถานทีท่ างาน 
 

กลุ่มงานสูตนิรเีวชศาสตร ์โรงพยาบาลราชวถิ ี
 

ผลงานทีผ่่านมา 
 

▪ หวัหน้างานเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์ กลุ่มงานสูตนิรเีวชศาสตร ์
โรงพยาบาลราชวถิ ี

▪ อนุกรรมการฯและเลขานุการในคณะอนุกรรมการฝ่ายวจิยั สมาคมเวชศาสตรม์ารดาและ
ทารกในครรภ์(ไทย)  2 วาระ  (2558-2561, 2561-2564) 
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ชื่อ 
 

ผศ.พญ.รตันา  ค าวิลยัศกัด์ิ    (สมาชกิเลขที ่TS-MFM 207) 
 

สถานทีท่ างาน 
 

สาขาวนิิจฉัยและรกัษาทารกในครรภ์  ภาควชิาสูตศิาสตรแ์ละนรเีวชวทิยา 
คณะแพทยศาสตร ์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ผลงานทีผ่่านมา 
 

▪ เลขานุการคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
▪ อนุกรรมการฝึกอบรมอนุสาขาเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์ ราชวทิยาลยัสูติ 

นรแีพทยแ์ห่งประเทศไทย 
▪ อนุกรรมการอนามยัแม่และเดก็ ราชวทิยาลยัสูตนิรแีพทยแ์ห่งประเทศไทย 
▪ เหรญัญกิและกรรมการ Thai Fetal Cardiologist Group 2016 (กลุ่มแพทยโ์รคหวัใจทารก

ในครรภ์แห่งประเทศไทย) 
▪ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวจิยั สมาคมเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์(ไทย) 
▪ คณะกรรมการบรกิารสมาคมสมาคมเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์(ไทย) 
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ชื่อ 
 

พล.อ.ต. ผศ.นพ.วิบูลย ์  เรืองชยันิคม    (สมาชกิเลขที ่TS-MFM 230) 

สถานทีท่ างาน 
 

แผนกสูตนิรเีวช   โรงพยาบาลสนิแพทย ์  
 

ผลงานทีผ่่านมา 
 

▪ อดตีผูอ้ านวยการกองสูตกิรรม โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดช  กรมทหารอากาศ 
▪ ประธานวชิาการชมรมเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์(ไทย)  (พ.ศ. 2550 – 2553) 
▪ เลขาธกิารสมาคมเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์(ไทย)   (พ.ศ. 2553 – 2555) 
▪ ประธานวชิาการสมาคมเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์(ไทย) (พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั) 
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ชื่อ 
 

รศ.พญ.จรินทรทิ์พย ์  สมประสิทธ์ิ     (สมาชกิเลขที ่TS-MFM 348) 

สถานทีท่ างาน 
 

ภาควชิาสูตศิาสตร-์นรเีวชวทิยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

ผลงานทีผ่่านมา 
 

▪ อนุกรรมการอนามยัแม่-เดก็ ราชวทิยาลยัสูตนิรแีพทยแ์ห่งประเทศไทย 
▪ อนุกรรมการมาตรฐานวชิาชพี ราชวทิยาลยัสูตนิรแีพทยแ์ห่งประเทศไทย 
▪ หวัหน้าโครงการแม่ลูกหุ่นด ีภายใต้เครอืข่ายคนไทยไรพุ้ง 
▪ คณะท างานโครงการลงทะเบยีนทารกพกิารแต่ก าเนิดแห่งประเทศไทย 
▪ กรรมการเครอืข่ายโภชนาการช่วงแรกของชวีติ ประเทศไทย 
▪ คณะกรรมการ / เหรญัญกิ สมาคมเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์(ไทย)  (พ.ศ. 

2553-ปัจจุบนั) 
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ชื่อ 
 

พ.อ.พญ.ปริศนา  พานิชกลุ    (สมาชกิเลขที ่TS-MFM 392) 

สถานทีท่ างาน 
 

แผนกเวชศาสตรม์ารดาและทารก  กองสูตนิรเีวชกรรม  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 
 

ผลงานทีผ่่านมา 
 

▪ อนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบ อนามยัแม่และเดก็ ราชวทิยาลยัสูตนิรแีพทยแ์ห่ง
ประเทศไทย  พ.ศ.2559 – 2561   

▪ อนุกรรมการการฝ่ายวจิยั สมาคมเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์(ไทย)  
วาระปี พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั 

▪ คณะกรรมการควบคุมการส่งเสรมิการตลาดอาหารส าหรบัทารกและเดก็เลก็ 
 

 

 

 



         รายละเอียดเก่ียวกบัผู้สมคัรรบัเลือกตัง้กรรมการบริหาร ( พ.ศ.2564-2567 ) 
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ชื่อ 
 

นาย นฏกร  อิตุพร      (สมาชกิเลขที ่TS-MFM 509) 

สถานทีท่ างาน 
 

กลุ่มวชิาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์  
คณะพยาบาลศาสตร ์วทิยาลยัเชยีงราย 

ผลงานทีผ่่านมา 
 

▪ อตัราความชุกของความพกิารแต่ก าเนิดของศรีษะและใบหน้า  
▪ ในโรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห ์จงัหวดัเชยีงราย 
▪ ปัจจยัเสีย่งตอ่การตกเลอืดหลงัคลอดจากการคลอดทางช่องคลอด: การทบทวน

วรรณกรรมและวเิคราะหอ์ภมิาน 
▪ Risk Scoring System for the Prediction of Postpartum Blood Loss over 300 mL  
▪ at Chiang Rai Regional Hospital 
▪ รายการที ่2 และ 3 มาจากดุษฎนิีพนธ์ ที่ไดร้บัทุนสนับสนุนการวจิยัจากสมาคมฯ 
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ชื่อ 
 

นางสาว สุภานัน   ชยัราช    (สมาชกิเลขที ่TS-MFM 570) 

สถานทีท่ างาน 
 

งานการพยาบาลผูค้ลอด  โรงพยาบาลราชวถิ ี
 

ผลงานทีผ่่านมา 
 

▪ พยาบาลดเีด่น กรมการแพทย ์2545 

▪ COE หอ้งคลอดคุณภาพ การคลอดมาตรฐาน 
▪ อนุกรรมการจดัประชุมวชิาการสมาคมเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์(ไทย) 2558-

2561 
▪ กรรมการบรหิารสมาคมเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์ (ไทย) 2561-ปัจจุบนั 
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ช่ือ 
 

รศ.ดร.นพ.บญุศรี  จนัทรร์ชัชกลู       (สมาชกิเลขที ่TS-MFM 571) 

สถานทีท่ างาน 
 

ศูนยส์ุขภาพสตร ี  โรงพยาบาลสมติเิวช สขุุมวทิ 

ผลงานทีผ่่านมา 
 

▪ กรรมการบรหิาร ราชวทิยาลยัสูตนิรแีพทยแ์ห่งประเทศไทย 2559-2561 
▪ ประธานอนุกรรมการการศกึษาต่อยอดต่อเน่ือง ราชวทิยาลยัสูตนิรแีพทยแ์ห่งประเทศไทย 

2559-2561 
▪ กรรมการบรหิารสมาคมเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์ (ไทย) 2558-2561 
▪ Editorial Board Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 
▪ Scientific Committee Society for Reproductive Investigation: The Society of 

Reproductive Investigation (SRI) 
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ชื่อ 
 

อ.ดร.มาลี   เกื้อนพกลุ      (สมาชกิเลขที ่TS-MFM 576) 

สถานทีท่ างาน 
 

คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชมงคลธญับุร ี
 

ผลงานทีผ่่านมา 
 

▪ อนุกรรมการวชิาการสมาคมเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์(ไทย)  (พ.ศ. 2553-
2555) 

▪ เหรญัญกิสมาคมเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์ (พ.ศ.2558-2561) 
▪ กรรมการบรหิารสมาคมเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์ (ไทย)  (พ.ศ. 2555-ปัจจุบนั) 
▪ กรรมการบรหิารสหกรณ์ออมทรพัย ์โรงพยาบาลราชวถิี 
▪ กรรมการบรหิารวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 
รางวลั 
▪ รางวลัครูดเีด่น สมาคมผูส้ ื่อขาววทิยุและโทรทศัน์แห่งประเทศไทย 
▪ รางวลัศษิยเ์ก่าวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ดา้นการเผยแพร่ชื่อเสยีงสถาบนั 

▪ รางวลัครูดเีด่น ของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 
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ชื่อ 
 

นางสาวภิญญารตัน์   อสัดงพงพนา    (สมาชกิเลขที ่TS-MFM 600) 
 

สถานทีท่ างาน 
 

งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษยงูทอง3  โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรต ิ
 

ผลงานทีผ่่านมา 
 

▪ อนุกรรมการจดัประชุมวชิาการสมาคมเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์(ไทย) 2558-
ปัจจุบนั 
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ชื่อ 
 

อ.นพ.ธีระภทัร  เจริญวิทย ์    (สมาชกิเลขที ่TS-MFM 961) 
 

สถานทีท่ างาน 
 

ภาควชิาสูตศิาสตร-์นรเีวชวทิยา คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

ผลงานทีผ่่านมา 
 

▪ วทิยากรและผูจ้ดัการประชุมของสมาคมเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์(ไทย) 
▪ วทิยากรและผูจ้ดัการประชุมสมาคมอลัตราซาวน์ทางการแพทยแ์ห่งประเทศไทย  

 

 

 



         รายละเอียดเก่ียวกบัผู้สมคัรรบัเลือกตัง้กรรมการบริหาร ( พ.ศ.2564-2567 ) 
  สมาคมเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ(์ไทย) 

 
  

หมายเลขผู้สมคัร 
รายละเอียดผู้สมคัร 

(การก าหนดหมายเลขผู้สมคัรใช้วิธีเรียงจากหมายเลขสมาชิกสมาคมฯน้อยไปหามาก) 
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ชื่อ 
 

รศ.พญ.พรพิมล  เรอืงวฒิุเลิศ          (สมาชกิเลขที ่TS-MFM 1101) 
 

สถานทีท่ างาน 
 

ภาควชิาสูตศิาสตร-์นรเีวชวทิยา  คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 
 

ผลงานทีผ่่านมา 
 

▪ อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบอนุสาขาเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์ 
▪ อนุกรรมการการฝ่ายวจิยั สมาคมเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์(ไทย)  พ.ศ. 2561-

ปัจจุบนั 
 

 

 

 


