
ตารางการประชุมวิชาการประจ าปี ครั้งที่ 12 พ.ศ.2565  
สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(ไทย) 

ภายใต้หัวข้อเรื่อง  Head, Heart, Hands: Healing the High-risk 
วันที่ 3-5 สิงหาคม 2565   ณ โรงแรม เดอะ ซายน์ พัทยา จ.ชลบุรี 

 

Pre-congress workshops  วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 
Workshop 1:  Evidence-based Intrapartum Management                                         
MC: ผศ.พิเศษ พญ.จิตติมา วงษ์โคเมท  

เวลา หัวข้อ 
12.30-13.00 น. ลงทะเบียน Workshop 
13.00-16.30 น. Evidence-based Intrapartum Management  

Chairman  ผศ.พิเศษ พญ.เด่นนพพร  สุดใจ 
Speakers   ศ.นพ.เย้ือน ตันนิรันดร  
               รศ.พญ.ต้องตา  นันทโกมล  
               พว.ราตรี  ศิริสมบูรณ์ 

Workshop นี้เหมาะส าหรับใคร? 
Workshop นี้เหมาะกับแพทย์และพยาบาลท่ีให้การดูแลสตรีตั้งครรภ์ในระยะคลอด โดยรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ ช่วยใหดู้แลสตรีในระยะคลอดได้
อย่างเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ท่ีไม่พึงประสงค์ และเพื่อให้การคลอดเป็นไปอย่างปลอดภัยท้ังต่อมารดาและทารก  
รับ 250 คน  / ห้องประชุม Fidella Grand Ballroom /   มีเฉพาะอาหารว่าง เวลา 14.30 น.  
 
Workshop 2:  ANC คุณภาพ 2022                 
MC: อ.ดร.ชญาภรณ์  เอมธรรมสุทธิ์  

เวลา หัวข้อ 
12.30-13.00 น. ลงทะเบียน Workshop 
13.00-16.30 น. ANC คุณภาพ 2022   

Chairman   รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์  
Speakers    รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์  
                 พญ.พิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์ 
                 พว.สุภานัน ชัยราช 

Workshop นี้เหมาะส าหรับใคร? 
Workshop นี้ เหมาะกับแพทย์และพยาบาล ผู้ดูแลสตรีตั้งครรภ์ในระหว่างการฝากครรภ์ โดยท่ีการฝากครรภ์ในปัจจุบัน ได้มีการปรับเปลี่ยนไป ตาม
วิทยาการท่ีก้าวหน้ามากข้ึน ระบบสาธารณสุขในประเทศไทย ได้มีการปรับเปลี่ยนตามความก้าวหน้าดังกล่าว และปรับเพื่อให้เข้ากับบริบทของประเทศ 
วิทยากร จะน าระบบฝากครรภ์คุณภาพ มาแบ่งปันผู้เข้าร่วม workshop เพื่อไปปรับกับบริบทของตนเองให้ดีย่ิงข้ึน  
รับ 150 คน  / ห้องประชุม Fineen  /   มีเฉพาะอาหารว่าง เวลา 14.30 น.  

 
Workshop 3 :  Genetics in Obstetrics          
MC: อ.พญ.ลัลธพร พัฒนาวิจารย์   

เวลา หัวข้อ 
12.30-13.00 น. ลงทะเบียน Workshop 
13.00-16.30 น. Genetics in Obstetrics  

Chairman   อ.นพ.ธีระภัทร  เจริญวิทย์    
Speakers   รศ.ดร.พญ.พรพิมล เรืองวุฒิเลิศ  
                อ.นพ.ธีระภัทร  เจริญวิทย์    
                พว.ภิญญารัตน์ อัสดงพงพนา 

Workshop นี้เหมาะส าหรับใคร? 
Workshop นี้ เหมาะสมกับแพทย์และพยาบาล เพื่อน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ ในกรณีท่ีมีความเสี่ยงหรือตรวจพบพันธุกรรม
ผิดปกติ รวมท้ังการให้ค าปรึกษาแนะน า ในปัญหาท่ีพบได้บ่อย หรือปัญหาท่ีค่อนข้างจ าเพาะกับคู่สามีภรรยา หรือครอบครัวนั้นๆ 

รับ 100 คน  / ห้องประชุม Fauna /   มีเฉพาะอาหารว่าง เวลา 14.30 น.  

18 พค.65 
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Main congress  
วันพฤหัสบดีท่ี 4 สิงหาคม 2565 

 
 

MC:  อ.นพ.ธีระภัทร เจริญวิทย์ / รศ.นพ.ชยวัฒน์ ผาติหัตถกร 
 

เวลา หัวข้อ 
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30-08.45 น. พิธีเปิด : นายกสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(ไทย) 
08.45-9.45 น. 

 
Plenary Session:  Past, Present and Future of TSMFM 
Chairman    ศ.นพ.ถวัลย์วงค์  รัตนสิริ 
Speaker      รศ.นพ.สมศักด์ิ  สุทัศน์วรวุฒิ 
                 รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์  

09.45-10.15 น. อาหารว่าง / เยี่ยมชมบูธนิทรรศการทางการแพทย ์
10.15-11.30 น. 

 
Symposium 1:  Impact of Covid-19 Pandemic on Obstetric Care 
Chairman    รศ.ดร.พญ.พรพิมล  เรืองวุฒิเลิศ 
Speaker      นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  (อธิบดีกรมอนามัย) 
                 พว.ปฐมาภรณ์ เตียงลัดดาวงศ์ 

11.30–12.30 น. 
 

Platinum Sponsor 1:  Impact of C-section on Brain Connectivity and Immunity 

Chairman   พล.อ.ต. ผศ.นพ.วิบูลย์  เรืองชัยนิคม 
Speaker     รศ.นพ.ชยวัฒน์ ผาติหัตถกร  
สนับสนุนโดย บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จ ากัด แผนกไวเอทนูทริชั่น  

12.30-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน / การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2565 
13.30-14.45 น. 

 
Symposium 2:  Perinatal Palliative Care 
Chairman    พลโท ศ.คลินิก นพ.ศุภวิทย์  มุตตามระ 
Speaker      ผศ.พญ.รัตนา ค าวิลัยศักด์ิ  
                 รศ.พญ.ศรีเวียง  ไพโรจน์กุล   
                 พว.แพงพรรณ ศรีบุญลือ 

14.45-15.15 น. อาหารว่าง / เยี่ยมชมบูธนิทรรศการทางการแพทย ์
15.15-16.30 น. Symposium 3:  คดีเด็ด คดีดัง คดีโดน 

Chairman    ศ.นพ.เยื้อน ตันนิรันดร 
Speaker      รศ.พญ.ฐิติมา สุนทรสัจ  
                 น.อ. นพ.อาภัสร์ เพชรผุด  
                 อ.ประภัสสร พงศ์พันธุ์พิศาล 

 
 
 
 
 
 
 



-3- 
 

Main congress 
วันศกุร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 

 

MC : อ.พญ.วิรดา ดุลยพัชร์ /  ผศ.พญ.ธัชจารีย์  บุญบวรพงศ์  พันธ์ชาลี 
เวลา หัวข้อ 

08.30-09.45 น. 
 

Symposium 4:  DM and fetal cardiac function: A comprehensive study  
Chairman    รศ. พิเศษ นพ.เอกชัย  โควาวิสารัช 
Speaker      ศ.นพ.ธีระ ทองสง  
                 อ.ดร.ทัดทรวง ปุญญทลังค์ 

9.45-10.15 น. อาหารว่าง / เยี่ยมชมบูธนิทรรศการทางการแพทย ์
10.15-11.30 น. 

 
Symposium 5:  Role of Fetal Therapy in Fetal Anemia 
Chairman   รศ.พญ.จรินทร์ทิพย์  สมประสิทธิ ์
Speaker     รศ.นพ.พฤหัส  จันทร์ประภาพ  
                ผศ.พญ.ธัชจารีย์  บุญบวรพงศ์  พันธ์ชาลี  
                พว.สมหมาย  วิบูลย์ชาติ 

11.30 -12.30 น. 
 

Platinum Sponsor 2: The Pearls of Excellence Enhanced Pre-eclampsia Management 
Chairman   ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ชาญชัย  วันทนาศิริ 
Speakers   รศ.พญ.สุชยา ลือวรรณ  
               รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ 

สนับสนุนโดย  บริษัท เอ็ม พี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด 
12.30-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน / ประกาศผลรางวัลการประกวดโปสเตอร์และน าเสนอผลงานของผู้ที่ได้รับทุน

สนับสนุนการวิจัยจากสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(ไทย) 
13.30-14.45 น. 

 
Symposium 6:  Viral Hepatitis in Pregnancy  
Chairman   รศ.นพ.สมศักด์ิ สุทัศนวรวุฒิ 
Speakers    น.อ.พญ.นวภรณ์  ออรุ่งโรจน์ 
                อ.พญ.วิรดา  ดุลยพัชร์ 
                อ.ดร.จินดามาศ  โกศลชื่นวิจิตร 

14.45-15.00 น. พิธีปิด : อุปนายกสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(ไทย) 
 

 
 

อัตราค่าลงทะเบียน 
 

ค่าลงทะเบียน 
สมาชิก 

สมาคมเวชศาสตร์มารดาฯ 
ไม่ใช่สมาชิก 

สมาคมเวชศาสตร์มารดาฯ 
ส าหรับ  

Resident / Fellow 
ประชุม 2 วัน ประชุม 3 วัน ประชุม 2 วัน ประชุม 3 วัน ประชุม 2 วัน ประชุม 3 วัน 

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 2300 3,300 2800 3,800 1000 2,000 
ต้ังแต่ 1-20 กรกฎาคม 2565 2500 3,500 3000 4,000 1500 2,500 
ต้ังแต่ 21 กรกฎาคม 2565 – หน้างาน 3000 4,000 3500 4,500 2000 3,000 
 

ผู้ลงทะเบียน 3 วัน สามารถเลือกเข้า Workshop  ได้เพียง 1 หัวข้อเท่าน้ัน  (First come first serve) 
Pre-congress workshop 1:  Evidence-based Intrapartum Management (รับ 250 คน)       
Pre-congress workshop 2:  ANC คุณภาพ 2022                                   (รับ 150 คน)       
Pre-congress workshop 3:  Genetics in Obstetrics                                  (รับ 100 คน)        
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กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนมาที่  
ชื่อบัญชี “วชิาการสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย)”  
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด ออมทรัพย์เลขที่ 041-0-08598-7      

 
การยกเลกิการลงทะเบียน  
ผู้ทีย่กเลิกการลงทะเบยีนจะต้องส่งหนังสือขอยกเลิกลงทะเบยีนเปน็ลายลักษณ์อักษรมายังสมาคมฯ โดยจะได้รับคนื
ค่าลงทะเบยีนภายหลังเสร็จสิ้นงานประชมุแล้วในอัตรา ดังนี ้  
- ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565     คนืให้ร้อยละ 50 ของค่าลงทะเบียน        
- ต้ังแต่วันที่  21 กรกฎาคม 2565     ไมค่ืนค่าลงทะเบียนทุกกรณ ี

 
หมายเหต ุ
- การลงทะเบยีนเข้าประชุมผ่านทาง Online เท่านั้น เมื่อลงทะเบียนและโอนเงินแล้ว กรณุาแนบสลิปการโอนเงินเข้าใน 
  ระบบโดยคลิ๊กที่ปุม่แจ้งการช าระเงิน เมื่อสมาคมฯได้ตรวจสอบเอกสารแล้วจะส่งเลขที่ลงทะเบียนไปให้ท่านตาม Email  
  ที่ลงทะเบียนไว ้
- กรณีที่ไม่สามารถแนบหลักฐานเข้ามาในระบบได้ให้ส่งมาทาง E-mail : thai-mfm@gmail.com หรือ  
  por.boon@hotmail.com 
- ผู้สมัครเป็นสมาชิกพร้อมกับการลงทะเบียนครั้งนี้ สามารถลงทะเบียนในอัตราสมาชิกได้ทันที 
- ผู้สมัครลงทะเบียนประชุม 3 วัน มีสิทธิเข้าฟัง Pre-congress workshop และเลือกได้เพียง 1 หัวข้อเท่านัน้ 
-ผู้ลงทะเบียนหน้างานอาจไม่ได้รับความสะดวก กระเป๋าและเอกสารประกอบการประชุมอาจไมค่รบถ้วน 
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