
ตารางการประชุมวชิาการกลางปี พ.ศ. 2560 ราชวทิยาลยัสตูนิรแีพทยแ์หง่ประเทศไทย THEME: Women’s Health Care Sufficiency (การดแูลสขุภาพสตรอียา่งพอเพยีง)
ระหวา่งวนัพธุที ่26 – วนัศกุรท์ ี ่28 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ หอ้งสยามมกฎุราชกมุาร อาคารเฉลมิพระบารม ี๕๐ ปี ซอยศนูยว์จิยั ถนนเพชรบรุตีดัใหม ่เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ

วนัพธุที ่26 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 8.15 น. – 8.30 น. กลา่วตอ้นรบัผูเ้ขา้รว่มประชุม (Welcome Speech)
โดย ศาสตราจารยน์ายแพทยภ์เิศก ลมุพกิานนท ์ประธานราชวทิยาลยัสตูนิรแีพทยแ์หง่ประเทศไทย

เวลา วนัพธุที ่26 เมษายน พ.ศ. 2560 วนัพฤหสัที ่27 เมษายน พ.ศ. 2560 วนัศกุรท์ ี ่28 เมษายน พ.ศ. 2560
8.30 – 9.30 น. เร ือ่ง: Difficult labor (shoulder dystocia, vaginal breech 

delivery)
วทิยากร:     รศ.พญ.ฐติมิา  สนุทรสจั
                 ผศ.พญ.พรรณวรา  ปรติกลุ
ผูด้ําเนนิการอภปิราย:     ผศ.พญ. รจุริา วัฒนายิง่เจรญิชยั

 เร ือ่ง: Management of osteoporosis 2017: OPF position 
statement

 วทิยากร:     รศ.นพ.อรรณพ  ใจสําราญ
                  พ.อ.รศ.นพ.ทว ี ทรงพัฒนาศลิป์
 ผูด้ําเนนิการอภปิราย:     ผศ.ดร.พญ.อารยีพ์รรณ  โสภณสฤษฎส์ขุ

  เร ือ่ง: Sexual assault  
  วทิยากร:     อ.พญ.สวุรรณา  อศัวพริยิานนท์
                   อ.นพ.มาโนช  โชคแจม่ใส 
  ผูด้ําเนนิการอภปิราย:     พ.ท.พญ.ปองรัก  บญุญานุรักษ์

9.30 – 10.30 น. เร ือ่ง: Update on GTD
วทิยากร:     รศ.พญ.อาบอรณุ  เลศิขจรสขุ 
                 อ.นพ.สนุําโชค  ศรใีจพระเจรญิ
ผูด้ําเนนิการอภปิราย:     อ.พญ.ศริพิร  ฐติสิกลุวงษ์

 เร ือ่ง: HIV in pregnancy: update guideline
 วทิยากร:     รศ.ดร.นพ.อตวิทุธ  กมทุมาศ
                  รศ.นพ.สรุสทิธิ ์ ชยัทองวงศว์ัฒนา
 ผูด้ําเนนิการอภปิราย:     ผศ.นพ.ชยวัฒน ์ ผาตหิตัถกร

  เร ือ่ง: ทศิทางการพฒันาระบบสง่เสรมิการใชย้าอยา่งสมเหตผุล
           ในสถานพยาบาลและการศกึษาทางการแพทย์
  วทิยากร:     ผศ.นพ.พสินธิ ์ จงตระกลู
  ผูด้ําเนนิการอภปิราย:     ผศ.นพ.ฉลอง  ชวีเกรยีงไกร

10.30 – 11.00  น. Coffee break / เยีย่มชมบธูนทิรรศการทางการแพทย์ Coffee break / เยีย่มชมบธูนทิรรศการทางการแพทย์ Coffee break / เยีย่มชมบธูนทิรรศการทางการแพทย์

11.00 – 12.00 น. Special Lecture สนบัสนนุโดย: บรษิทั เอ็กเซลทสิ (ประเทศไทย) 
จํากดั
เร ือ่ง: New Regimen for Vaginitis : Update and Current 

treatment for   Vulvovaginitis
วทิยากร:     ผศ.รอ.นพ. มานพชยั ธรรมคันโธ  
ผูด้ําเนนิการอภปิราย:     รศ.นพ. สรุสทิธิ ์ชยัทองวงศว์ัฒนา

Special Lecture สนบัสนนุโดย: บรษิทั เอ็มเอสด ีประเทศไทย 
 จํากดั
 เร ือ่ง: The World After HPV vaccination: A paradigm 

shift in HPV prevention 
 วทิยากร:     รศ.นพ.วชิยั เตมิรุง่เรอืงเลศิ
 ผูด้ําเนนิการอภปิราย:     ศ.นพ.ภเิศก  ลมุพกิานนท์

Special Lecture สนบัสนนุโดย: บรษิทั แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี 
  จํากดั  
  เร ือ่ง: Dydrogesterone : turning evidence based to 

clinical practice
  วทิยากร:     ศ.นพ. เยือ้น ตันนริันดร

    รศ.นพ.สมชาย สวุจนกรณ์
  ผูด้ําเนนิการอภปิราย:     ผศ.นพ.มานพชยั ธรรมคนัโธ

12.00 – 12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั
12.30 – 13.30 น.

 
Special Lecture สนบัสนนุโดย: บรษิทั แกล็กโซ สมทิไคลน์ (ประเทศ
ไทย) จํากดั
เร ือ่ง: What we should focus on cervical cancer protection?
วทิยากร:     รศ.นพ.พรีพงศ ์อนิทศร
วทิยากรและผูด้ําเนนิการอภปิราย:     รศ.นพ.อรรณพ ใจสําราญ

Special Lecture สนบัสนนุโดย: บรษิทั ดเูม็กซ ์จํากดั
 เร ือ่ง: Strategy to manage immune challenge in 

C-section baby 
 วทิยากร:     To be announced
 ผูด้ําเนนิการอภปิราย:     To be announced

Special Lecture สนบัสนนุโดย: บรษิทั เทคนคิอลไบโอเมด 
  จํากดั
  เร ือ่ง: All about vagina laser tightening
  วทิยากร:     To be announced
  ผูด้ําเนนิการอภปิราย:     To be announced

13.30 – 14.30 น.
 

Special Lecture สนบัสนนุโดย: บรษิทั มีด้ จอหน์สนั นวิทรชินั 
(ประเทศไทย) จํากดั
เร ือ่ง: เม็ดไขมนั มหศัจรรยน์ํา้นมแม่
วทิยากร:     รศ.นพ.วทิยา ถฐิาพันธ์
ผูด้ําเนนิการอภปิราย:     To be announced

Special Lecture สนบัสนนุโดย: บรษิทั ซาโนฟี่ ปาสเตอร ์
 จํากดั
 เร ือ่ง: Pertussis protection across generations : Role of 

Tdap vaccine
 วทิยากร:     To be announced  
 ผูด้ําเนนิการอภปิราย:     To be announced

  เร ือ่ง: Thalassemia: Lab. interpretation
  วทิยากร:     รศ.พญ.สพุัตรา  ศริโิชตยิะกลุ
                    อ.นพ.ชนนิทร ์ ลิม่วงศ์
  ผูด้ําเนนิการอภปิราย:     ศ.นพ.วรพงศ ์ ภูพ่งศ์

14.30 – 15.00 น. Coffee break / เยีย่มชมบธูนทิรรศการทางการแพทย์ Coffee break / เยีย่มชมบธูนทิรรศการทางการแพทย์ 14.30-14.45 น. จบัรางวลัและจดัหอ้งประชุม
15.00 – 16.00 น. เร ือ่ง: Optimal fetal surveillance 

วทิยากร:     อ.พญ.สาวิตร ี พรานพนัส
                พ.ต.นพ.ทศพล  ตระกลูมุง่กจิการ 
ผูด้ําเนนิการอภปิราย:     ผศ.พญ.พไิลวรรณ  กลบีแกว้

 เร ือ่ง: Update on vaccine for pregnant women
 วทิยากร:     ศ.นพ.ธรีะพงษ์  ตัณฑวเิชยีร
                  นพ.พรศักดิ ์ อยูเ่จรญิ      
 ผูด้ําเนนิการอภปิราย:     ศ.นพ.ภเิศก  ลมุพกิานนท์

14.45 – 16.30 น. Interhospital Conference 
   จัดโดย คณะอนุกรรมการการศกึษาตอ่ยอด/ตอ่เนือ่ง
   นําเสนอโดย - ภาควชิาสตูศิาสตรแ์ละนรเีวชวทิยา
                      คณะแพทยศาสตร ์ม.ขอนแกน่
                - ภาควชิาสตูศิาสตรแ์ละนรเีวชวทิยา
                  คณะแพทยศาสตร ์ม.สงขลานครนิทร์



มาตรฐานและจริยธรรมเพ ื่อสุขภาวะของสตรี 
 

 

 
 
 
 

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย 
THE ROYAL THAI COLLEGE OF OBSTETRICIANS AND GYNAECOLOGISTS 

 
 

คณะผู้บริหารราชวิทยาล ยัฯ 
(วาระ  พ.ศ .๒๕๕๙  - ๒๕๖๑ ) 

 

ประธาน 

ศ.นพ.ภิเศก  ลมุพิกานนท์ 
 
ผูร้ั้งตาํแหน่งประธาน 

พล.อ.ท.นพ.การุณ  เก่งสกลุ 
 

รองประธาน 
นพ.พิษณ ุ ขนัติพงษ์ 
 
เลขาธิการ 

ศ.พญ.สฤกพรรณ  วิไลลกัษณ์ 
 

รองเลขาธิการ 

รศ.นพ.เรืองศิลป์  เชาวรัตน์ 

 

เหรญัญิก 
พญ.สวุรรณา  อศัวพิริยานนท์ 
 
กรรมการกลาง 

ศ.นพ.โกวิท  คําพิทกัษ์ 
รศ.นพ.ดิฐกานต์ บริบรูณ์หิรัญสาร 
รศ.นพ.บญุศรี จนัทร์รัชชกลู 
รศ.นพ.มงคล  เบญจาภิบาล 
ศ.นพ.วรพงศ์  ภู่พงศ์ 
นพ.วิสิทธ์ิ  สภุคัรพงษ์กลุ 
รศ.นพ.ศกันนั  มะโนทยั 
รศ.นพ.สภุกัดี  จลุวิจิตรพงษ์ 
รศ.นพ.สวิุทย์  บุณยะเวชชีวิน 
รศ.นพ.อรรณพ  ใจสําราญ 
ศ.พญ.อุน่ใจ  กออนนัตกลุ 
รศ.นพ.เอกชยั  โควาวิสารัช 

 

ที่ รวสนท.065/2560 
3 กุมภาพันธ์ 2560 

 

เร่ือง  ขออนุมัติข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ. 2560 
เรียน  ผู้อํานวยการ 
 โรงพยาบาล 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. โปสเตอร์การประชุม 
  2. แบบฟอร์มการลงทะเบียน  
 

ด้วยราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยคณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ จะจัดการ
ประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ. 2560 Theme: Women’s Health Care Sufficiency (การดูแลสุขภาพ
สตรีอย่างพอเพียง) ระหว่างวันพุธที่ 26 ถึงวันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร 
อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ อัตราค่าลงทะเบียนสมาชิกราชวิทยาลัยฯ ประเภทสามัญ 
2,400 บาท (หากลงทะเบียนหลัง 26 มีนาคม 2560 ค่าลงทะเบียน 2,900 บาท) แพทย์ประจําบ้าน 
พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ 1,800 บาท (หากลงทะเบียนหลัง 26 มีนาคม 2560 ค่าลงทะเบียน 2,300 บาท)
สูติ-นรีแพทย์ที่ไม่ใช่สมาชิก แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ตัวแทนบริษัทยา 2,500 บาท (หากลงทะเบียนหลัง 26 
มีนาคม 2560 ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท) การลงทะเบียนเข้าประชุมนั้น สามารถเบิกค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก 
ค่าเบ้ียเล้ียงและค่าพาหนะได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ปี พ.ศ.2555 ทั้งน้ีโดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับ
อนุมัติจากผู้บังคับบัญชา การประชุมครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ที่จะนําหัวข้อเวชปฏิบัติทางสูตินรีเวช ที่พบกัน อยู่เป็น
ประจํา มาทบทวนแนวทางที่ทันสมัย และประยุกต์ใช้กับประสบการณ์จริง ๆ ของผู้เช่ียวชาญ รวมทั้งการ
แลกเปล่ียนปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อเน่ืองทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
(CME) แก่สมาชิกราชวิทยาลัยฯ และบุคลากรทางการแพทย์ อีกทั้งยังเป็นการพบปะของสมาชิกราชวิทยาลัยฯ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้สูติ-นรีแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป พยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม
พยาบาลทั่วไป เภสัชกร และบุคลากรด้านสาธารณสุข ในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุม และขอความ
อนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข่าวสารการประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยผู้สนใจสมัครเข้า
ประชุมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรัชดาพร  พูลประเสริฐ  โทรศัพท์ : 0-2716-5721-2 
โทรสาร: 0-2716-5720 E-mail: congressrtcog@hotmail.com, Website : www.rtcog.or.th  
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติด้วย และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

 (ศาสตราจารย์นายแพทย์ภิเศก  ลุมพิกานนท)์ 
 ประธานราชวทิยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 

 สาํนกังานเลขาธิการ:  ชัน้ ๘ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี  เลขท่ี ๒  ซอยศนูย์วิจยั ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
  กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐  โทรศพัท์: ๐-๒๗๑๖- ๕๗๒๑ -  ๒๒,  ๐-๒๗๑๖-๕๗๒๕   โทรสาร: ๐-๒๗๑๖-๕๗๒๐ 
  Website: http://www.rtcog.or.th    E-mail: pr_rtcog@rtcog.or.th   and   sc_rtcog@rtcog.or.th 
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ชื่อ-นามสกุล _________________________________________________________อาย_ุ_______________ปี 

เลขท่ีใบประกอบวิชาชพีเวชกรรม/การพยาบาลและการผดุงครรภ์ เลขท่ี____________________________________ 

สถาบันการฝึกอบรม/ท่ีทํางาน_________________________________________________________________ 

ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได ้______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

โทรศัพท์___________________________________________โทรสาร ________________________________ 

โทรศัพท์มือถือ ________________________________E-mail _______________________________________ 

 
อัตราค่าลงทะเบียน 
 

 
ลงทะเบียนก่อนวันท่ี 

วันท่ี 11 เมษายน 2560 

ลงทะเบียนหลังวันท่ี 

วันท่ี 11 เมษายน 2560 

แพทย์ประจําบ้าน/แพทย์ใช้ทุน  1,800  2,300 

สมาชิกวิสามัญ/สามัญ/Fellow  2,400  2,900 

แพทย์ประจําบ้านสาขาอื่น/พยาบาล/เภสัชกร/นักวิทยาศาสตร์  1,800  2,300 

ผู้ท่ีมิใช่สมาชิก/บริษัทยา  2,500  3,000 

 

       จ่ายเงินโดย   Credit Card  [   ] VISA [   ] MASTER CARD      
Credit Card No_____________________  Expiry Date: ______/______       
Cardholder’s name __________________________________________ 
Signature: _________________________________________________ 

 การโอนเงิน 
   ชื่อบัญชี ราชวิทยาลัยสูติฯ เพื่อจัดประชุม 
   บัญชี ออมทรัพย์ เลขท่ี 041-1-28599-8 
   ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
 
หมายเหตุ โปรดแนบหลักฐานหรือสําเนาการโอนเงินพร้อมใบสมัครเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ (ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน)  

มาท่ีโทรสารหมายเลข 0-2716-5720 หรือส่งกลับมาท่ีสํานักงานราชวิทยาลัยฯ ตามท่ีอยู่ข้างล่างนี้ 
 

การสํารองห้องพัก กรุณาจองกับโรงแรมโดยตรง ตามรายละเอียดหน้าถัดไป 
 
 
 
 

 
 

 

ใบสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ. 2560 

ระหว่างวันพุธท่ี 26 – วันศุกร์ท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2560 

ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310 
 

Theme: Women’s Health Care Sufficiency (การดูแลสุขภาพสตรีอย่างพอเพียง) 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ท่ี 
สํานักงาน ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 

ชั้น 8  อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี  ซอยศูนย์วิจยั  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์: 0-2716-5721-22 โทรสาร: 0-2716-5720 

E-mail: congressrtcog@hotmail.com 



 2

 
 
 
ข้อมูลโรงแรม 
 
AVANI Atrium Bangkok  
    ห้องเด่ียว      1,800 บาท/คนื (รวมอาหารเช้า) 
    ห้องคู่       2,000 บาท/คืน (รวมอาหารเช้า) 
สํารองห้องพัก  คุณอรชพร  ยี่รงค ์  มือถือ : 081-353 9855 
    โทรศพัท์ : 0-2718 2000-1 โทรสาร : 0-2718 2002 
หมายเหตุ  มีรถรับ-ส่งโรงแรม-อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ป ี
 
โรงแรมเอวัน   
    ห้องเด่ียว/ห้องคู่  1,800 บาท/คนื (รวมอาหารเช้า)  
 สํารองห้องพัก  คุณจันทร์สุดา สุวัทฒิต  มือถือ : 081-571-9667  
    โทรศพัท์ : 0-2718 1030-44 โทรสาร : 0-2319 8230 
 
โรงแรมอมารี เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ                      
ห้องสตูดิโอ  (เตียง King size เท่าน้ัน)   
    ห้องเด่ียว      3,150 บาท/คนื (รวมอาหารเช้า 1 ท่าน)    
    ห้องคู่       3,400 บาท/คืน (รวมอาหารเช้า 2 ท่าน)          
สํารองห้องพัก     คุณธิติมา มามาตร     มือถือ : 095-790 7900      
    โทรศพัท์ : 0-2308 5900   โทรสาร : 0-2319 9759 
 
Chiva Residence Bangkok 
Studio Queen (เตียง Queen size เท่าน้ัน)                                         

    ห้องเด่ียว/ห้องคู่  1,400.- บาท (รวมอาหารเช้า 1-2 ท่าน)  
สํารองห้องพัก     คุณธิติมา มามาตร     มือถือ : 095-790 7900      
    โทรศพัท์ : 0-2308 5900   โทรสาร : 0-2319 9759 
หมายเหตุ  มีรถรับ-ส่งโรงแรม-อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ป ี
 
 
 
หมายเหตุ     ราคาห้องพักอาจมีการเปล่ียนแปลง การสํารองห้องพัก กรุณาติดตอ่กับทางโรงแรมโดยตรง 

 


