
ก ำหนดกกำปรปช มุวิชุำกำปรปชำ ำร  2560 
ปำุ ชิทยำลัยแพทย์เิุศำสตป์ฟ้ืดฟแูห่นงรปชเทศไทย 

แลชสวำควเิุศำสตป์ฟ้ืดฟแูห่นงรปชเทศไทย 
ิัดท ่ 7-10 ธัดิำคว 2560 

ณ โปงแปวเุ ยงใหนว่แกปดก์ิชิ ำังหนิักเุ ยงใหนว่ 
 

Theme: Diversity in Rehabilitation Medicine 
ิัดพฤหนสับก ท ่ 7 ธัดิำคว 2560 : Pre-congress workshop in MSK Ultrasound ปพ.วหนำปำุดคปเุ ยงใหนว่ 
 
ิัดศมกป์ท ่ 8 ธัดิำคว 2560 
07.30 - 08.30 น.  ลงทะเบียน 
08.30 - 08.40 น.  พิธีเปิดการประชมุ (Room 1) 
08.40 - 09.20 น.  Keynote 1: UDM for neurogenic bladder management after SCL (Room 1) 
   โดย  Prof. Jean Jacques Wyndaele 
09.20 - 10.00 น.  Keynote 2: Surgical role in SCL patients with neurogenic bladder (Room 1) 
   โดย  Prof. Dr. Helmut Madersbacher 
10.00 - 10.30 น.  อำหนำปิ่ำง เย ่ยวุวดชทปปศกำป แลชผลชตภัณฑ์ทำงกำปแพทย์ 
10.30 - 11.30 น.  Symposium 1: Vojta diagnosis and therapy (Room 1)  
10.30 - 11.00 น.  โดย ผศ.นพ.ภาริส    วงศ์แพทย์ 
11.00 - 11.30 น.  โดย ผศ.ดร.กภ.สายพิณ ประเสริฐสขุดี 

Symposium 2: Technology for disabled (Room 2)  
10.30 - 11.00 น.  โดย ผศ.นพ.วสวุฒัน์  กิติสมประยรูกลุ  
11.00 - 11.30 น.  โดย พญ.ชมพนูชุ พงษ์อคัคศิลา 
11.30 - 11.50 น.  Sponsored lecture 1: (Room 1) 
   วิทยากร: 
   ผู้ด าเนินรายการ: 
11.50 - 12.10 น.  Sponsored lecture 2: (Room 1) 
   วิทยากร: 
   ผู้ด าเนินรายการ: 
12.10 - 12.30 น.  Sponsored lecture 3: (Room 1) 
   วิทยากร: 
   ผู้ด าเนินรายการ: 
12.30 - 12.50 น.  Sponsored lecture 4: (Room 1) 
   วิทยากร: 
   ผู้ด าเนินรายการ: 
12.50 - 13.30 น.  ปับรปชทำดอำหนำปกลำงิัด 
13.30 - 14.30 น.  Symposium 3: Balance problems in elderly (Room 1)  
13.30 - 14.00 น.  โดย ศ.พญ.อารีรัตน์  สพุทุธิธาดา 
14.00 - 14.30 น.  โดย รศ.พญ.ปิยะภทัร เดชพระธรรม 

Symposium 4: Pulmonary Rehabilitation (Room 2)  
13.30 - 13.50 น.  โดย ผศ.พญ.วิลาวณัย์  ถิรภทัรพงศ์ 
13.50 - 14.10 น.  โดย พ.ท.นพ.พศวีร์  ขวญัช่วย 
14.10 - 14.30 น.  โดย อ.พญ.พรรณเพชร  ศิริรัตน์ 
14.30 - 15.00 น.  อำหนำปิ่ำง เย ่ยวุวดชทปปศกำป แลชผลชตภัณฑ์ทำงกำปแพทย์ 

15.00 - 16.30 น.  Workshop  



   Workshop 1: Cognitive rehabilitation (Room 1) 
โดย  ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ 
Workshop 2: Hand rehabilitation and splinting (Room 2) 
โดย  ผศ.พญ.มลรัชฐา ภาณวุรรณากร, อ.ดร.ปิยะวฒัน์ ตรีวิทยา (นกักิจกรรมบ าบดั) 

   และ คณุเกษริน คทาวธุวฒัน์ (นกักิจกรรมบ าบดั) 

16.30 - 17.00 น.  อำหนำปิ่ำง เย ่ยวุวดชทปปศกำป แลชผลชตภัณฑ์ทำงกำปแพทย์ 

18.00 - 21.30 น.  Gala dinner  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ิัดเสำป์ท ่ 9 ธัดิำคว 2560 
07.30  -08.30 น.  ลงทะเบียน 
08.30 - 09.15 น.  Keynote 3 (Room 1):  
08.30 - 09.00 น.  Subacute rehabilitation in USA 

โดย  พ.ท.นพ.สมเกียรติ เหมตะศิลป 
09.00 - 09.15 น.  Subacute rehabilitation in Thailand 

โดย  นพ.ศภุศิลป์  จ าปานาค 
09.15  -10.00 น.  Keynote 4 (Room 1):  
09.15 - 10.00 น.  Local injection technique for MSK pain 

โดย  รศ.นพ.เทอดชยั ชีวะเกต ุ
10.00 - 10.30 น.  อำหนำปิ่ำง เย ่ยวุวดชทปปศกำป แลชผลชตภัณฑ์ทำงกำปแพทย์ 
10.30 - 11.30 น.  รปช มุวใหนญ่สำวญัรปชำ ำร  
11.30 - 11.50 น.  Sponsored lecture 5: (Room 1) 
   วทิยากร: 
   ผู้ด าเนินรายการ: 
11.50 - 12.10 น.  Sponsored lecture 6: (Room 1) 
   วิทยากร: 
   ผู้ด าเนินรายการ: 
12.10 - 12.30 น.  Sponsored lecture 7: (Room 1) 
   วิทยากร: 
   ผู้ด าเนินรายการ: 
12.30 - 12.50 น.  Sponsored lecture 8: (Room 1) 
   วิทยากร: 
   ผู้ด าเนินรายการ: 
12.50 - 13.30 น.  ปับรปชทำดอำหนำปกลำงิัด  
13.30 - 14.30 น.  Symposium 5: Traumatic brain injury (Room 1)  
13.30 - 14.00 น.  Concussion syndrome โดย ผศ.นพ.วษิณ ุกัมทรทิพย์ 
14.00 - 14.30 น.  Neuropsychiatric approach to traumatic brain injury for non-psychiatrist 

   โดย  รศ.พญ. พรจิรา ปริวชัรากลุ 

Research: Oral presentation (Room 2)  
13.30 - 14.30 น.  โดย รศ.พญ.วิไล  คปุต์นิรัตศิยักลุ และกรรมการวิจยัราชวิทยาลยัฯ  
14.30 - 15.00 น.  อำหนำปิ่ำง เย ่ยวุวดชทปปศกำป แลชผลชตภัณฑ์ทำงกำปแพทย์ 

15.00 - 16.30 น.  Workshop  
   Workshop 3: Bike studio: Physiatrist role (Room 1) 

โดย นพ.สยาม  หาญพิพฒัน์, คณุนามชนก สีหยาตรา (นกัวิทยาศาสตร์การกีฬา) 
Workshop 4: (Room 2) 

- Music therapy for communication problems and physical disorders   

- Music therapy for anxiety and stress reduction via hypnosis 
โดย รศ.นพ.จกัรกริช  กล้าผจญ, คณุนวพร จิตงาม (นกักิจกรรมบ าบดั),  
คณุธาริณี ประกอบของ (นกักิจกรรมบ าบดั)   

16.30  -17.00 น.  อำหนำปิ่ำง เย ่ยวุวดชทปปศกำป แลชผลชตภัณฑ์ทำงกำปแพทย์ 
16.30 - 17.00 น.  ซ้อวปับ มิฒชบตัป 
 



 
ิัดอำทชตย์ท ่ 10 ธัดิำคว 2560 
08.30 - 09.30 น.  พชธ วอบ มิฒชบตัป 
09.30 - 10.00 น.  อำหนำปิ่ำง 

10.00 - 11.30 น.  Symposium 
   Symposium 6: Advanced ultrasonography (Room 1)  

โดย  
Symposium 7: Dysphagia in children (Room 2)  

10.00 - 11.00 น.  โดย อ.พญ.พจีมาศ กิตติปัญญางาม 
11.00 - 11.30 น.  โดย คณุสจุิตรา แสนทวีสขุ (นกักิจกรรมบ าบดั) 
11.30 - 12.00 น.  พชธ รช ก แลชวอบปำงิัลงำด ชิำัย (Room 1) 
12.00 - 13.00 น.  ปับรปชทำดอำหนำปกลำงิัด 


