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กลั บม าพบกั นอี กครั้ ง

สําหรับ....จดหมายข่าวชาวรีแฮป

ข่าวข้นคนคาบข่าวมาฝาก   

สําหรับช่วงกลางๆปีเช่นนี้ ย่อมจะ

หนีไม่พ้นเรื่องสําคัญที่ต้องนํามา

ฝากกันคือ ละเอียดของการ

ประชุมวิชาการกลางปีที่จัดขึ้น

เป็นประจําทุกปี เพื่อให้ชาวรีแฮป

ทั้งหลายได้เติมเต็มอาหารสมอง

กันเต็มที่ และสําหรับในปีที่มา

พร้อมฟุตบอลโลกเช่นนี้. งาน

ประชุมวิชาการของเราก็ต้องไม่

น้อยหน้าแน่นอน ยกขบวนความ

รู้ ที่ เ กี่ ย ว กั บ  S p o r t 

RehabilUation ที่น่าสนใจมา

เสิร์ฟให้ทุกท่านได้ฟังกันอย่าง

เต็มอิ่ม ติดตามรายละเอียดได้

ภายในเล่ม. นอกจากนี้ยังมีข่าว

ปร ะชาสัมพันธ์ที่ ส ําคัญของ

สมาชิ ก ร าชวิ ทย าลั ย แพทย์

เวชศาสตร์ฟื้นฟูฯ และสมาคม

เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

คือ ในปีนี้เป็นปีที่ครบวาระการ

ทํางานของกรรมการราชวิทยา

ลัยฯ และสมาคมฯดังนั้นจึงได้

เวลาที่พวกเราจะรวมตัวกันอีก

ครั้ง เพื่อสรรหาคนดี มีความ

สามารถเข้ามาช่วยขับเคลื่อน

องค์กรของ เร าติดตามราย

ละเอียดได้เลยค่า สุดท้ายขอให้

ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง อย่าดู

ฟุตบอลกันจนดึกดื่น แล้วพบ

กันใหม่ในฉบับต่อไปนะจ๊ะ..ลาก่อน  



เล่าสู่กันฟัง 
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การเลือกตั้ง -  

 เนื่องจากคณะกรรมการ

บริหารสมาคมเวชศาสตร์

ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย และราช

วิทยาลัยแพทย์ เวชศาสตร์

ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย วาระปี 

2560- 2561 จะครบวาระลงใน

วันที่ 31 ธันวาคม 2561     

ทั้งนี้ตามระเบีบยข้อบังคับ

สมาคมฯ และราชวิทยาลัยฯ 

ฉบับใหม่ปีพ.ศ. 2559 ได้

กําหนดวิธีการเลือกตั้งขึ้นใหม่

เพื่อความเป็นปัจจุบันตามมติ

ข อ งที่ ป ร ะ ชุ ม ใ หญ่ ส ามัญ

ประจําปี 2558 ทางสามาคมฯ 

และทางราชวิทยาลัยฯได้แต่ง

ตั้ งคณะอนุกรรมการการ

เลื อกตั้ งต ามมติที่ ปร ะชุ ม

กรรมการบริหาร ครั้งที่ 1 /

2561  วันที่ 11 มกราคม 2561 

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อ

บังคับสมาคมฯ และราชวิทยา

ลัยฯฉบับปีพ.ศ. 2559 ซึ่ง

ห ลั ง จ า ก ไ ด้ ผู้ ที่ ม า ด ํา ร ง

ตําแหน่งคณะอนุกรรมการ

การเลือกตั้งแล้ว ณ.บัดนี้ทาง

คณะอนุกรรมการการเลือก 

ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน  

ผู้ที่มีความยินดี และเต็มใจที่จะ

ทํางานให้แก่สมาคมฯ และราช

วิทยาลัยฯ หรือ ผู้ที่เห็นว่ามี 

ผู้ ใดเหมาะสมได้เชิญชวนให้

ท่านเหล่านั้น เข้าร่วมสมัคร      

รับ เลือกตั้ ง เป็นกรรมการ

บริหารวาระปี 2562-2563  

ในตําแหน่งที่ต้องมาจากการ

เ ลื อ ก ตั้ ง ต า ม ข้ อ บั ง คั บ      

สมาคมฯ และราชวิทยาัยฯ

ฉบับปีพ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้  

  1.   ผู้รั้งตําแหน่งนายก      

       สมาคมฯ และ.         

       ราชวิทยาลัยฯ 

  2.  เลขาธิการสมาคมฯ 

  3.  เลขาธิการ                  

      ราชวิทยาลัยฯ 

 4.  เหรัญญิกสมาคมฯ  

      และราชวิทยาลัยฯ 

 อย่าลืมท่านใดสนใจหรือ 

เห็นว่าผู้ได้มีคุณสมบัติท่ี 

เหมาะสม เชิญชวนดาวน์โหลด

ใบสมัครได้จาก เว็บไซต์ของ

ราชวิทยาลัยทาง http:// 

rehabmed.or.th/main/ 

นอกจากนี้ทางสํานักงานเลขาได้จัดส่ง

ใ บสมัคร ให้ สม าชิ กทุ กท่ านท าง

ไปรษณีย์ด้วยเพื่อความสะดวก ท่าน

สามารถติดรูปถ่ ายและกรอกใบ

ส มั ค ร ส่ ง ก ลั บ ม า ยั ง ส ม า ค ม

เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย  

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 10 

ซอยศูนย์วิจัย  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 

ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10310  

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 นี้

เท่านั้นนะจ๊ะ มาร่วมสร้าง ร่วมทํา เพื่อ

ให้สมาคมฯและราชวิทยาลัยฯ มี

ความก้าวหน้า แพทย์เวชศาสตร์

ฟื้นฟูเป็นที่รู้จัก และมีประสิทธิภาพ

ออกไปช่วยเหลือคนไข้ คนพิการให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 

(ใบสมัครใช้วันที่ประทับตราไปรษณีย์

เป็นเกณฑ์หมดเขตรับสมัคร) 

http://rehabmed.or.th/main/
http://rehabmed.or.th/main/


ข่าวงานประชุมวิชาการ 
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 นอกจากนี้ยังมีหัวข้อที่

เหมาะส ําหรับผู้ที่ท ํางานหรือ

แพทย์ประจําบ้านที่กําลังจะไป

ท ํา ง าน ในสั งกั ดกร ะทรวง

สาธารณสุข. เพื่อให้สามารถ

ทํางานได้ราบรื่น ได้แก่ เรื่อง   

 “การพัฒนางานบริการ

การดู แลผู้ ป่ วยร ะย ะกลาง 

(Intermediate care)” งานนี้

แว่วมาว่าท่านอธิบดีกรมการ

แพทย์จะมาร่วมบรรยายด้วย 

จึงควรจะมาฟังวิสัยทัศน์รวม

ทั้งร่วมต้อนรับท่านเพื่อสร้าง

ความเข้าใจในงานของพวกเรา

ชาวฟื้นฟู และท้ายที่สุดสําหรับ

พวก เร าทุ กคนที่ รั กคว าม

ก้าวหน้าในวิชาชีพ รวมทั้ง

แพทย์ประจําบ้านต้องไม่พลาด

หัวข้อ   “เข้าใจทําวิจัย  ไม่ปวด

ใจในภายหลัง” งานนี้ได้ท่าน

อ า จ ารย์ อภิ ชน า โ ฆ วิ นท ะ 

บรรณาธิการเวชศาสตร์ฟื้นฟู

สารมา.      ถ่ายทอดวิทยายุทธ 

เขียนอย่างไร เตรียมอย่างไร 

จึงจะไม่พลาด ได้ลงเปเปอร์ทุก

ฉบับ ไม่ถูกตีกลับ พลาดไม่ได้

แล้วงานนี้....

การประชุมวิชาการกลางปี -  

 สําหรับในปีนี้การประชุมวิชาการ

กลางปีของราชวิทยาลัยฯ และสมา

คมฯ มีหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจของ

สมาชิกทุกคนอย่างแท้จริง เนื่องจากมี

เรื่องที่ เกี่ยวข้องกับวิชาการที่มาใน

หัวข้อเรื่อง “Exercise and sports 

in Rehabilitation” ที่ว่าด้วยเรื่อง

ใหม่ ๆ ในศาสตร์ ของการรั กษาที่

เกี่ยวข้องกับผู้บาดเจ็บจากการกีฬา 

โดยวิทยากรตัวจริงเสียงจริงที่น่า

กําหนดการประชุมวิชาการกลางปี 2561 

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 : ณ. ห้องประชุมกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ 

“Exercise and sports in Rehabilitation”

08:00 น. ลงทะเบียน

08:30-08:40 น. พิธีเปิดการประชุม

08:40-09:20 น.  Plenary leBure 1 :  

Role and Responsibilities of Team Physician and sports medicine 

professional 

โดย ดร.นพ.ฉกาจ. ผ่องอักษร และ พ.อ.นพ. อรรถสิทธิ  สิทธิถาวร

09:20-10:00 น.  Plenary leBure 2 :  

Travel medicine: medical hazards of  travel, environment and time zone shift 

โดย พ.ท.นพ. พิเชษฐ์  เยี่ยมศิริ

10:00-10:30 น. อาหารว่าง
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กําหนดการประชุมวิชาการกลางปี 2561 

เวลา เรื่อง

10:30-12:00 น. Symposium 1 :  

Injuries Prevention and management- are we winning ?

10:30-11:00 น.  Ze perspe[ive of sports do[or about muscle injuries and how can we 

help coaches reduce the risk of muscle injuries?  

                        โดย นพ. ภัทรภณ  อติเมธิน

11:00-11:30 น. On field rehabilitation and return to performance after muscle injuries?  

                        โดย พญ. สมิตดา  สังขะโพธิ์ 

11:30-12:00 น. Concussion in sports: Concussion recognition tool, Scat 5  

                        โดย นพ. ธวัชชัย  เพ็ชรนํ้าสิน

12:00-13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 -14.30 น. Symposium 2: New trend in sports medicine

13.00-13.20 น. Regenerative medicine in musculoskeletal system: from chaos to   an 

absolute order 

                         โดย  นพ. คมวุฒิ  คนฉลาด

13.20-13.50 น.  PRP-based regenerative outcomes   

                         โดย   นพ.ธรรมโรจน์  ปุญญโชติ 

13.50-14.10 น. Bone marrow-derived mesenchymal stromal cell 

                         โดย  นพ. คมวุฒิ  คนฉลาด

14.10-14.30 น. Adipose-derived stromal / stem cells and bone marrow. aspirate 

concentrate regenerative long term prevention of osteoarthritis in athlete 

                         โดย    นพ.ธรรมโรจน์  ปุญญโชติ

14.30-15.00 น. อาหารว่าง

15.00-16.00 น. Symposium 3: How to be High Performance Athlete?

15.00-15.30 น.  Weight training for High Performance Athlete  

                          โดย      รศ.นพ.จักรกริช  กล้าผจญ

15.30-16.00 น. Aerobic and la[ate threshold training in Triathlon  

                          โดย      นพ.สยาม  หาญพิพัฒน์

16.00-16.10 น. พิธีปิดการประชุม
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กําหนดการประชุมวิชาการกลางปี 2561 

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 : ณ. ห้องประชุมกิ่งทอง  โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ 

“การพัฒนางานบริการการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care)”

8.45-9.00 น. พิธีเปิด 

              โดย พญ.อุไรรัตน์  ศิริวัฒน์เวชกุล    

   นายกสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

9.00-9.30 น. Intermediate care ในยุคไทยแลนด์ 4.0 

โดย อธิบดีกรมการแพทย์

9.30-10.45 น. บรรยาย นิยามมาตรฐานการฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 

  โดย นพ.ศุภศิลป์  จําปานาค โรงพยาบาลสระบุรี

10.45-11.00 น. 

11.00 - 11.30 น. บรรยาย เรื่อง ICD 10 สําหรับ intermediate ward 

    โดย นพ.ศุภศิลป์  จําปานาค โรงพยาบาลสระบุรี

11.30-12.00 น. อภิปรายและซักถาม

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-15.00 น. อภิปราย เรื่อง ถอดบทเรียนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพการดูแลระยะกลาง 

โดย 

นพ.ทินกร  ชื่นชม และทีม.  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น  

      พญ.กรองแก้ว  โตชัยวัฒ  โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ 

        นางสาวธรรมรุจา อุดม     พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ) 

            พญ.วุฒิกนก  วังโน       โรงพยาบาลรัตนบุรี 

ผู้ดําเนินการอภิปราย  

ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

      พญ.ปานจิต  วรรณภิระ  โรงพยาบาลพุทธชินราช

15.00 น. รับประทานอาหารว่าง และปิดการประชุม
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กําหนดการประชุมวิชาการกลางปี 2561 

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 : ณ. ห้องประชุมปทุมวัน   โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ 

“เข้าใจทําวิจัย  ไม่ปวดใจในภายหลัง"

08:00 น. ลงทะเบียน

08.30-09.15 น. Preparing research proposal  

                     โดย รศ.พญ.อภิชนา โฆวินทะ และรศ.พญ.วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล

09.15-09.30 น. อาหารว่าง

09.30-10.30 น. Discussion research proposal   

                   โดย รศ.พญ.อภิชนา โฆวินทะ และรศ.พญ.วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล

10.30-11.00 น.  Preparing research manuscript and case report  

                   โดย รศ.พญ.อภิชนา โฆวินทะ และรศ.พญ.วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล

11.00-12.00 น. Discussion 

         โดย รศ.พญ.อภิชนา โฆวินทะ และรศ.พญ.วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

  

 สําหรับใบลงทะเบียนงานประชุมวิชาการกลางปีนั้นสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์

ของราชวิทยาลัยทาง http://rehabmed.or.th/main/ประชุมวิชาการกลางปี -2561/ อย่าลืม

สมัครกันมาเยอะๆนะจ๊ะ 

การประชุมวิชาการปลายปี -  

 การประชุมวิชาการปลายปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 6 - 9 ธันวาคม 2561  ณ. โรงแรมเดอะซายน์  พัทยา 

จังหวัดชลบุรี ขอเชิญทุกท่านเตรียมจดใส่ปฏิทินไว้ เพื่อเตรียมตัวมาพบกันในช่วงปลายปีนี้ห้ามพลาด  

สําหรับธีมและหัวข้อต่างๆจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างจะแจ้งให้ทราบต่อไป

http://rehabmed.or.th/main/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2561/
http://rehabmed.or.th/main/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2561/


ร่วมยินดี 
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เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร -  

 หลังจากที่ทุกท่านได้ทราบ

กันดีอยู่แล้วว่่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู

สารของพวกเราชาวฟื้นฟูนั้น 

ส า ม า ร ถพั ฒ น า คุ ณ ภ า พ

วารสารจนสามารถเข้าสู่ฐาน

ข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิง

วารสารไทย(jai -Journal 

CUation Index Centre)ได้

ตั้งแต่ปี 2557 และสามารถ

พัฒนาต่า TCI Impak Fakors 

ได้มากขึ้นตามลําดับทุกปี ตาม

รายงานดัชนีและการอ้างอิง

บทความของวารสาร สาขา

วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี 

ตั้งแต่ปี 2557 – 2559 

·  Impak Fakor ปี2557  ได้     

   0.061 

·  Impak Fakor 2558  ได้  

   0.188 

·  Impak Fakor 2559  ได้  

   0.212 

·    jai-Journal Impak 

Fakors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2557 – 

2559 ได้ 0.154 

  ดังนั้นจึงต้องขอแสดงความ

ยิ นดี กั บกองบรรณาธิ ก าร

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร และผู้

เกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วยกันทําให้

เวชศาสตา์ฟื้นฟูสารของเราเป็น

ว า รส า รที่ มี คุณภ าพ เป็ นที่

ยอมรับ  ซึ่งจะส่งผลให้พวกเรา

สามารถมีความก้ าวหน้ า ใน

วิชาชีพของพวกเราได้ง่ายขึ้น  

จึ งขอ เชิญชวนทุกท่ านช่ วย

กันCUation และส่งบทความ

เพื่อตีพิมพ์ในเวชศาสตร์ฟื้นฟู

สารของเรากันมากๆ ค่าดัชนีและ

การอ้างอิงบทความของเราจะได้

เพิ่มขึ้นต่อไปเรื่อยๆ และเป็น

ประโยชน์แก่พวกเราชาวฟื้นฟู

อย่างแท้จริง  

ร่วมยินดีสมาชิก - 

ขอร่วมแสดงความยินดีกับ

สมาชิกราชวิทยาลัยท่าน 2 ท่าน 

ท่ าน แรก ไ ด้ แ ก่ อาจ ารย์ 

ศ.พญ.อารีรัตน์  สุทพุทธิธาดา 

อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ ํา ภ า ค วิ ช า

เ ว ช ศ า ส ต ร์ ฟื้ น ฟู  คณ ะ

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยที่ ได้รับรางวัล  

“AGEING ASIA GLOBAL 

AGEING INFLUENCER “  

จากงาน 6 th E LDERCARE 

INNOVATION AWARDS 2018 

ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ และเป็นกําลังใจให้สร้่าง

สรรค์สิ่งดีๆต่อไป และอีก 1 ท่าน

สมาชิกรุ่นใหม่ไฟแรง นายแพทย์

คณินณ์ เศรษฐไพศาล หัวหน้า

ก ลุ่ ม ง า น เ ว ช ศ า ส ต ร์ ฟื้ น ฟู      

โรงพยาบาลอุทัยธานี ที่ได้รับ

รางวัลเชิดชูเกียรติจากหน่วยงาน

ในการให้บริการผู้ป่วย ขอแสดง

ความยินดีด้วยค่ะ. หวังว่าจะมี

โอกาสได้นําความประทับใจต่างๆ

เหล่านี้มารายงานให้สมาชิกได้

ร่วมชื่นชมกันบ่อยๆนะคะ. แล้ว

พบกันฉบับหน้าค่ะ 

พญ.วิภาวี   ฉินเจนประดิษฐ์        รายงาน 

ทีมเลขานุการราชวิทยาลัย ฯ    ตรวจสอบ 


