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การประชุมวิชาการประจาปี สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย) ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564
เรื่อง ความก้าวหน้าทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
Advances in Maternal and Fetal Medicine
วันที่ 7-9 ธันวาคม 2564
ณ โรงแรมมิตร์ บีช พัทยาเหนือ จ.ชลบุรี
วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564
Workshop 1: CPR in Pregnancy ขอยกเลิกการจัดหัวข้อนี้
สมาคมฯ ได้คานึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าฝึกปฏิบัติ หัวข้อนี้ต้องมีการฝึกทักษะโดยการเป่าปากการช่วยชีวิตกับหุ่นที่ใช้ฝึก
เพื่อเป็นการลดการสัมผัสและสอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงได้มีมติขอ
ยกเลิกการจัดหัวข้อนี้
Workshop 2: Common Pitfalls in Electronic Fetal Monitoring
รับ 100 คน
MC: รศ.พญ.สมศรี พิทักษ์กิจรณกร
เวลา
หัวข้อ
12.30-13.00 น. ลงทะเบียน Workshop
13.00-16.00 น. Common Pitfalls in Electronic Fetal Monitoring
Chairman: ศ.นพ.เยื้อน ตันนิรันดร
Speakers: ศ.นพ.เยื้อน ตันนิรันดร
รศ.พญ.ต้องตา นันทโกมล
อ.ดร.มาลี เกื้อนพกุล
Workshop นี้เหมาะสาหรับใคร?
เหมาะสาหรับแพทย์ พยาบาลที่ปฏิบัติงานในห้องฝากครรภ์และห้องคลอด ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้และทักษะในการแปลผล
tracing ที่ถูกต้อง สามารถนาไปใช้ในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ได้อย่างปลอดภัย

Workshop 3: Practical Points in ANC
รับ 100 คน
MC: ผศ.พิเศษ พญ.จิตติมา วงษ์โคเมท
เวลา
หัวข้อ
12.30-13.00 น. ลงทะเบียน Workshop
13.00-16.00 น. Practical Points in ANC
Chairman: ศ.นพ.ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ
Speakers: ศ.นพ.ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ
อ.พญ.ชยดา ตั้งชีวินศิริกุล
อ.ดร.จินดามาศ โกศลชื่นวิจิตร
Workshop นี้เหมาะสาหรับใคร?
เหมาะสาหรับแพทย์ พยาบาลที่ปฏิบัติงานในห้องฝากครรภ์ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้และประสบการณ์ที่สาคัญในการดูแลมารดา
และทารกให้มีความปลอดภัย รวมทั้งสามารถให้คาแนะนาที่ถูกต้องเหมาะสมเกี่ยวกับการตั้งครรภ์

Main Congress วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564
(MC: รศ.นพ.ชยวัฒน์ ผาติหัตถกร, อ.นพ.ธีระภัทร เจริญวิทย์)
เวลา
หัวข้อ
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-08.45 น. พิธีเปิด: นายกสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย)
08.45-09.45 น. Plenary Session: COVID-19 Infection in Pregnancy
Chairman: ศ.นพ.เยื้อน ตันนิรันดร
Speakers: รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์
รศ.พญ.ฐิติมา สุนทรสัจ
09.45-10.15 น. อาหารว่างและชมนิทรรศการทางการแพทย์
10.15-11.30 น. Symposium 1: Common CNS Anomalies
Chairman: พล.อ.ต.ผศ.นพ.วิบูลย์ เรืองชัยนิคม
Speakers: ศ.นพ.ธีระ ทองสง
น.ท.นพ.อานุภาพ พันธุ์คงทรัพย์
พว.ภิญญารัตน์ อัสดงพงพนา
11.30-12.30 น. Platinum Sponsor: Prenatal Screening for Thais
Chairman: รศ.นพ.สมศักดิ์ สุทัศน์วรวุฒิ
Speaker: รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์
สนับสนุนโดยบริษัท เอ็ม พี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จากัด
12.30-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
การประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564 สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย)
13.30-14.45 น. Symposium 2: Cesarean Delivery on Maternal Request
Chairman: รศ.พญ.ฐิติมา สุนทรสัจ
Speakers: รศ.พญ.ฐิติมา สุนทรสัจ
อ.พญ.เมสิตา สุขสมานวงศ์
อ.ดร.ทัดทรวง ปุญญทลังค์
14.45-15.15 น. อาหารว่างและชมนิทรรศการทางการแพทย์
15.15-16.30 น. Symposium 3: Drugs Abuse in Pregnancy
Chairman: ศ.นพ.ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ
Speakers: น.อ.พญ.นวภรณ์ ออรุ่งโรจน์
ผศ.นพ.สหภูมิ ศรีสุมะ
พว.ปิยนุช สายสุขอนันต์
16.30-16.45 น. จับฉลากแจกรางวัล
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รับ 400 คน

Main Congress วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564
(MC: อ.พญ.ชยดา ตั้งชีวินศิริกุล, อ.พญ.ลัลธพร พัฒนาวิจารย์)
เวลา
หัวข้อ
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-09.45 น. Symposium 4: Critical Care in Pregnancy (HELLP, Sepsis, DIC)
Chairman: พลโท ศ.คลินิก นพ.ศุภวิทย์ มุตตามระ
Speakers: รศ.พญ.เกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ
รศ.นพ.บุญส่ง พัจนสุนทร
พว.จารุณี ลี้ธีระกุล
09.45-10.15 น. อาหารว่างและชมนิทรรศการทางการแพทย์
10.15-10.45 น. Sponsor Lecture 1: The CHAMPION of Uterotonic Agent for All Mothers: Prevent the PPH
Before It’s Too Late
Chairman: ศ.คลินิก นพ.ชาญชัย วันทนาศิริ
Speaker: ศ.นพ.เยื้อน ตันนิรันดร
สนับสนุนโดยบริษัท เฟอร์ริ่ง ฟาร์มาซูติคัลส์ จากัด
10.45-11.15 น. Sponsor Lecture 2: The Novel Finding: Filling the Gaps in C-Section Delivery in Infant
Brain Development
Chairman: ผศ.พญ.รัตนา คาวิลัยศักดิ์
Speaker: รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์
สนับสนุนโดยบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จากัด แผนกไวเอท นูทริชั่น
11.15-12.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน
ประกาศผลรางวัลการประกวดโปสเตอร์และนาเสนอผลงานของผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย)
Chairman: ผศ.พญ.รัตนา คาวิลัยศักดิ์
12.15-13.30 น. Symposium 5: Sexual Problems in Pregnancy
Chairman: รศ.พิเศษ นพ.เอกชัย โควาวิสารัช
Speakers: พ.ต.ท.พญ.ลักขณา จักกะพาก
ผศ.นพ.ธนพันธ์ ชูบุญ
พว.กษมา มาตรศรี
13.30-14.45 น. Symposium 6: Heart Diseases in Pregnancy
Chairman: รศ.พญ.จรินทร์ทิพย์ สมประสิทธิ์
Speakers: อ.พญ.ลัลธพร พัฒนาวิจารย์
อ.นพ.วิทวัส วัฒนาศิริพร
พว.สุภานัน ชัยราช
14.45-15.00 น. จับฉลากแจกรางวัล
พิธีปิด: อุปนายกสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย)
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อัตราค่าลงทะเบียน
ลงทะเบียน 3 วัน ( วันที่ 7-9 ธันวาคม 2564)
สมาชิก
ไม่ใช่สมาชิก
อัตราค่าลงทะเบียน
สมาคมเวชศาสตร์มารดาฯ
สมาคมเวชศาสตร์มารดาฯ
ก่อนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
3,300
3,800
ตั้งแต่ 11-30 พฤศจิกายน 2564
3,500
4,000
ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2564 – หน้างาน
4,000
4,500
ผู้ลงทะเบียน 3 วัน สามารถเลือกเข้า Workshop ได้เพียง 1 หัวข้อเท่านั้น (First come first serve)
Workshop 1: CPR in Pregnancy ขอยกเลิกการจัดหัวข้อนี้
Workshop 2: Common Pitfalls in Electronic Fetal Monitoring (รับ 100 คน)
Workshop 3: Practical Points in ANC (รับ 100 คน)

ลงทะเบียน 2 วัน (วันที่ 8-9 ธันวาคม 2564)
สมาชิก
ไม่ใช่สมาชิก
อัตราค่าลงทะเบียน
สมาคมเวชศาสตร์มารดาฯ
สมาคมเวชศาสตร์มารดาฯ
ก่อนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
2,300
2,800
ตั้งแต่ 11-30 พฤศจิกายน 2564
2,500
3,000
ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2564 –หน้างาน
3,000
3,500
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สาหรับ
Resident / Fellow
2,000
2,500
3,000

รับ 400 คน
สาหรับ
Resident / Fellow
1,000
1,500
2,000

กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนมาที่
ชื่อบัญชี “วิชาการสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย)” ธนาคารกรุงไทย จากัด ออมทรัพย์เลขที่ 041-0-08598-7
การยกเลิกการลงทะเบียน
ผู้ที่ยกเลิกการลงทะเบียนจะต้องส่งหนังสือขอยกเลิกลงทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษรมายังสมาคมฯ โดยจะได้รับคืนค่าลงทะเบียนภายหลัง
เสร็จสิ้นงานประชุมแล้วในอัตรา ดังนี้
- ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 คืนให้ร้อยละ 50 ของค่าลงทะเบียน
- ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
ไม่คืนค่าลงทะเบียนทุกกรณี
หมายเหตุ
ผู้สมัครเข้าประชุมทุกท่าน กรุณาศึกษาเอกสาร “มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการประชุมวิชาการสมาคม
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย)” ก่อนทาการสมัคร
- ภายหลังจากการโอนเงิน กรุณาถ่ายรูปใบเสร็จแล้วคลิ๊กทีป่ ุ่ม แจ้งการชาระเงิน เพื่อทาการแนบหลักฐานเข้ามาในระบบ
- กรณีที่ไม่สามารถแนบหลักฐานเข้ามาในระบบได้ให้ส่งมาทาง E-mail : thai-mfm@gmail.com หรือ por.boon@hotmail.com
- หลังจากสมาคมฯ ได้รับเอกสารการโอนเงินแล้ว จะส่ง Email ตอบรับยืนยันการส่งทะเบียนกลับไปให้ท่าน
- ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพร้อมกับการลงทะเบียนครั้งนี้ สามารถลงทะเบียนในอัตราสมาชิกได้ทันที
- ผู้สมัครลงทะเบียนประชุม 3 วัน มีสิทธิเข้าฟัง pre-congress workshop และเลือกได้เพียง 1 workshop เท่านั้น
-ผู้ลงทะเบียนหน้างานอาจไม่ได้รับความสะดวก กระเป๋าและเอกสารประกอบการประชุมอาจไม่ครบถ้วน

5

POSTER PRESENTATION AWARDS
สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย)

ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมที่สนใจส่งผลงานทางวิชาการเข้าประกวดชิงรางวัล
ในรูปแบบของ Poster presentation
กำหนดส่งบทคัดย่อภำยในวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2564
ผู้สนใจดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์สมาคมฯ www.thai-smfm.com
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ มที่ได้ คุณรศิกาญจน์/ คุณเอมปวีร์ โทร. 087-6957659, 02-7181489

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ในการประชุมวิชาการสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย)
ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2564 วันที่ 7-9 ธันวาคม 2564
ณ โรงแรม มิตร์ บีช พัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรี
เนื่องจากโรคโควิด-19 มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าปัจจุบันจานวนผู้ติดเชื้อจะลดลงมาในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้
มีการติดเชื้อจากการประชุม ทางสมาคมฯ ขอกาหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามมาตรการของกระทรวง
สาธารณสุข ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ต้องเคยได้รับวัคซีนแล้ว ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มประชุม ได้แก่
ซิโนแวค ซิโนฟาร์ม ไฟเซอร์ หรือ วัคซีนแบบไขว้ ครบ 2 เข็ม หรือ แอสตราเซเนกา 1 เข็ม ให้แนบเอกสารรับรองการ
ฉีดวัคซีนพร้อมใบสมัคร
2. กรณีที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือ ฉีดไม่ครบ ตามข้อ 1 ให้แสดงเอกสาร ณ จุดลงทะเบียนที่งานประชุม ดังนี้
 ผลตรวจโควิด-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือ Antigen Test Kit เป็นลบ จากโรงพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการที่ได้
การรับรอง (ไม่เกิน 72 ชั่วโมง)
 ผู้ที่หายป่วยจากโรคโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน
3. ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หรือ ผู้ที่อยู่ในพื้นที่งานประชุมของสมาคมฯ ทุกคน และ พนักงานโรงแรม ต้องใส่หน้ากาก
อนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณพื้นที่การประชุม (พิจารณาใส่ Face shield ตามความเหมาะสม)
4. โรงแรมมีมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 ตามมาตรฐานที่รัฐบาลกาหนด มีการตรวจวัดอุณหภูมิ
ก่อนเข้างาน รวมถึงจัดให้มีแอลกอฮอล์เจลและหน้ากากอนามัยสารอง บริการตามจุดต่าง ๆ ในบริเวณงาน
5. จากัดจานวนผู้เข้าห้องประชุม และจัดให้นั่งแบบเว้นระยะห่างตามข้อกาหนดของรัฐบาล
6. จากัดจานวนผู้เข้าชม Exhibition ตามมาตรการ Physical distancing
*รูปแบบและมาตรการในการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นกับสถานการณ์การระบาดของโรคและมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของจังหวัดชลบุรีในช่วงเวลานั้น

