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เรื่องในฉบับ 
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จดหมายข่าวชาวรีแฮป

A U G U S T   2 0 1 8

เล่าสู่กันฟัง 

เรื่อง                                หน้า 

เชิญชวนส่งโปสเตอร์                       2 

จ บ ไ ป แล ้ ว ส ํา หร ั บ ก า ร

ประชุมวิชาการกลางปีที่ โรงแรม

เอเซีย กรุงเทพ ฯ เมื่อวันที่ 3  

สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ใน

หัวข้อเรื่อง “Exercise and 

sports in RehabilKation” มี

สมาชิกที่สนใจเข้าร่วมหลายท่าน

บรรยากาศคึกคักสมกับหัวข้อ

เรื่อง Exercise and sports มาก 

และต่อไปก็คงจะเป็นงานวิชาการ

ใหญ่ประจําปีของชาวฟื้นฟูได้แก่ 

การประชุมวิชาการปลายปีโดยปี

นี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 9 

ธันวาคม 2561 ณ. โรงแรม    

เดอะซายน์  พัทยา จังหวัดชลบุรี 

และแน่นอนที่จดหมายข่าวชาว        

รีแฮปก็ ไม่พลาดที่จ ะน ําหัวข้อ 

การประชุมที่ Update มานําเสนอ

ให้ทุกท่านได้ติดตาม เพื่อที่จะได้

ไม่พลาดเรื่องเด็ด อย่าลืม! รีบ

ลงทะเบียนไปเจอเพื่อนๆที่พัทยา 

ร่วมแสดงความยินดีกับน้อง

หมอฟื้นฟูหน้าใหม่  และกําหนด

อนาคตชาวฟื้นฟูผ่านการเลือก

ตั้งที่จะเวียนมาถึงในปีนี้  

 สําหรับใบลงทะเบียนงาน

ประชุมปลายปีสามารถเข้า ไป

ดาวน์โหลดได้ผ่าน WedsKe ราช

วิทยาลัย นะจ๊ะแล้วเจอกัน.....

งานประชุมวิชาการ 

เรื่อง                            หน้า 

 ประชุมวิชาการปลายปี                 3 - 6 

 ใบลงทะเบียน                             7 - 8 



เล่าสู่กันฟัง 

เกณฑ์หัวข้อการประเมิน สัดส่วนคะแนน

ชื่อเรื่อง (กระชับ สื่อตรงวัตถุประสงค์และวิธีการ) 10

ข้อมูลการนําเสนอ (ชัดเจน ครบถ้วน เข้าใจง่าย) 40

รูปแบบการนําเสนอ ( ดึงดูด น่าสนใจ น่าติดตาม) 20

การประยุกต์ใช้ (ประโยชน์ การนําไปใช้ได้ในทางปฏิบัติ) 30

�2

 เชิญชวนส่งโปสเตอร์    -  

 ทางราชวิทยาลัยฯ และสมาคมฯ ขอเชิญชวนสมาชิกส่งผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์เพื่อนําเสนอความ

ก้าวหน้าทางวิชาการ ในงานประชุมประจําปีของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย  ซึ่งจะจัดให้มี

การประชุมในระหว่างวันที่ 6 – 9  ธันวาคม 2561   ณ โรงแรม เดอะซายน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี  โดยผู้ที่ผ่านการ

คัดเลือกให้นําเสนอโปสเตอร์ จะได้รับการพิจารณาผลงานจากคณะกรรมการเพื่อรับเงินรางวัล 3 อันดับ ดังนี้ 

 1. รางวัลระดับดีเด่น   จํานวน  10,000 บาท     คะแนนต้องมากกว่า 90 ขึ้นไป 

2. รางวัลระดับดี  จํานวน 5,000 บาท       คะแนนต้องมากกว่า 80 ขึ้นไป 

3. รางวัลระดับชมเชย จํานวน 2,000 บาท.      คะแนนต้องมากกว่า 75  ขึ้นไป 

หมายเหตุ 

• ผู้ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นจะได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร 

• กรณีที่คะแนนตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กําหนดในแต่ละอันดับ จะไม่มีผู้รับรางวัลนั้น ๆ  

• ผลงานที่จะ ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยผ่านการนําเสนอที่ใีดมาก่อนและ 1 คนส่งได้  1  เร่ืองเท่านั้น 

เกณฑ์การพิจารณาโปสเตอร์ 

รูปแบบการเขียน 

• ขนาดโปสเตอร์ 90 x 120 เซนติเมตร 

• บทคัดย่อสามารถส่งทั้งภาษาไทยมีความยาวไม่เกิน 450 คํา  หรือ ภาษาอังกฤษ มีความยาวไม่เกิน 350 คํา 

• สําหรับโปสเตอร์ที่ได้รับการคัดเลือก ขอให้ผู้วิจัยหรือ ผู้แทน นําเสนอต่อหน้าคณะกรรมการ    

5 นาที ในงานประชุมวิชาการประจําปี พ.ศ. 2561 วัน และ เวลา จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

😍🤩  รางวัลใหญ่ เงินรางวัลปัง อย่าพลาด !  ร่วมส่งบทคัดย่อภายใน วันที่ 31 ตุลาคม 2561      

ม ที่ E-mail : thairehab@gmail.com และพิเศษในปีนี้เพื่อให้มีการเผยแพร่งานวิจัยอย่างกว้างขวางมาก

ขึ้น  ราชวิทยาลัยฯขอเชิญชวนท่านสมาชิกที่เคยนําเสนอผลงานวิจัยของท่านที่ใดก็ได้ นําผลงานของท่าน 

อีกครั้งโดยจัดทําเป็นรูปแบบโปสเตอร์ PDF file ส่งมายังงานเลขานุการราชวิทยาลัยฯ  ทางราชวิทยา

ลัยฯจะจัดพิมพ์เป็นโปสเตอร์ให้ และสามารถนํามาติดเผยแพร่ภายในงานประชุมประจําปี โดยไม่เสียค่าใช้

จ่ายใดๆ  เพื่อสมาชิกได้ร่วมเพิ่มพูนความรู้ด้วย 

 

mailto:thairehab@gmail.com
mailto:thairehab@gmail.com


งานประชุมวิชาการ 

กําหนดการประชุมวิชาการประจําปี 2561  วันที่ 6 - 9 ธันวาคม 2561 

ณ. โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา   จังหวัดชลบุรี 
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การประชุมวิชาการปลายปี -  

 ฉบับนี้เราได้ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับ

หัวข้อการประชุมวิชาการประจําปีมาUpdate 

ให้กับทุกท่านได้ทราบภายใต้ “ceme : 

Progress in RehabilKation Medicine”    มี

หลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจมาบรรยาย      

   

รวมทั้งให้ทุกท่านได้เลือกเข้า Workshops กัน

อย่างจุใจ  และในวันที่ 2 ของการประชุมยังมี

การจัดสถานที่ที่น่าสนใจภายนอกให้เยี่ยมดู

งานอีกด้วยโดยราชวิทยาลัยจะจัดรถตู้ ไว้

บริการฟรี  งานดีมีคุณภาพแบบนี้ อย่า

พลาดรีบมาลงทะเบียนกันให้มากๆนะคะ

]eme: Progress in Rehabilitation Medicine

วันพฤหัสบดีที่ 6  ธันวาคม 2561                     

 Pre-congress Workshop:  
❖ MSK diagnosis ( Full day  50 คน ) 

❖ International intensive course on pulmonary rehabilitation.                

(Half day; Afternoon session. 100 คน ) 

วันศุกร์ที่  7  ธันวาคม 2561 : 

เวลา

8.30 น. ลงทะเบียน

9.30 —10.15น. อาหารว่าง

10. 15—10.30 น. พิธีเปิดการประชุม ( Room 1 )

10.30-11 .00 น.  Keynote 1 :  

Bone marker Assessment in Osteoporosis ( Room 1 ) 

โดยศ.กิตติคุณ นพ. เสก  อักษรานุเคราะห์ 
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กําหนดการประชุมวิชาการกลางปี 2561 

วันศุกร์ที่  7  ธันวาคม 2561 

เวลา

11.00-11.30 น. Keynote 2:  

                       Diabetic foot and Pedorthic care ( Room 1 ) 

                       โดย  Clinical Assistant Professor Dennis J. Janisse 

11.30-12.00 น. Sponsored le!ure 1 :          

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 -13.30 น. Sponsored le!ure 2 :   

13.30-14.30 น. 13.30-14.30 น. 13.30-14.30 น.

Keynote 3:  

Developmental–Individual  

FunaionalRelationship Based (DIR)  

]erapy and  Floor Time Technique  

(Room 1)  

                         

           โดย  รศ.พญ. กิ่งแก้ว   ปาจรีย์

 Workshop 1:  

  Dysphagia Rehabilitation  

(Room 2)  

                          

             โดย   ชมรมฟื้นฟูกลืน 

Visit excursion 1 :  เยี่ยมชมโรงเรียน      

พระมหาไถ่  (รับ 20 คน) 

Visit excursion 2 : เยี่ยมชมโรงพยาบาล

สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อ            

ผู้สูงอายุ  (รับ 20 คน)

14.30 น.- 15.00 น. อาหารว่าง เยี่ยมชมนิทรรศการ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

15.00- 16.30 น. 15.00- 16.30 น. 15.00- 16.30 น.

Research:  

            Oral Presentation (Room 1)    

โดย รศ.พญ.วิไล  คุปต์นิรัติศัยกุลและ

กรรมการวิจัยราชวิทยาลัยฯ  

 Workshop 1:  

   Dysphagia Rehabilitation  

(Room 2)  

              โดย  ชมรมฟื้นฟูกลืน 

16.30-17.30 น.  เยี่ยมชมนิทรรศการ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
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กําหนดการประชุมวิชาการกลางปี 2561 

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561

เวลา

8.00 น. ลงทะเบียน

8.30 -  9.30 น. 8.30 - 9.30 น.

Keynote 4:  

Situation Analysis and Strategies for 

Rehabilitation Services in ]ailand  

(Room 1)   

         โดย  นพ.ศักรินทร์  วงศ์เลิศศิริ  

             (ผู้อํานวยการสถาบันสิรินธรฯ) 

                พญ.บุษกร  โลหารชุน

Symposium 1:  

Paradigm Shift in Shoulder Pain Rehabilitation  

(Room 2)   

                    - ESWT  

                       โดย อ.ดร.นพ.ฉกาจ  ผ่องอักษร   

                   - Ultrasound-guided Intervention  

                       โดย รศ.(พิเศษ) พญ.ณัฏฐิยา ตันติศิริวัฒน์

9.30-10.30 น. ประชุมใหญ่สามัญประจําปี

10.30 - 11.00 น. อาหารว่าง เยี่ยมชมนิทรรศการ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

11.00-11.30 น. Sponsored le!ure 3:

11.30-12.00 น. Sponsored le!ure 4:

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 -13.30 น. Sponsored le!ure 5:

13.30-14.00 น. Sponsored le!ure 6:

14.00- 15.00 น. 14.00- 15.00 น. 

Workshop 2:  

           Interpretation of Urodynamic Study  

in Neurogenic Bladder 

(Room 1 )  

           โดย   รศ.พญ. อภิชนา  โฆวินทะ

Case Discussion 1 :  

         Foot problems and Shoe Modifications  

(Room 2 )  

                    โดย   รศ.พญ. กุลภา   ศรีสวัสดิ์ และ อ.พญ. อารยา  เจริญอาภรณ์วัฒนา

15.00 - 15.30 น. อาหารว่าง เยี่ยมชมนิทรรศการ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
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วันอาทิตย์ที่ 9  ธันวาคม 2561

เวลา

8:30 - 9.30  น. พิธีมอบวุฒิบัตร (Room 1 )

9.30-10.00 น. อาหารว่าง

10.00-11.00 น. Case Discussion 3 :  

Cardiac Rehabilitation in Difficult Cases (Room 1)   

    โดย  อ.พญ.สริสสา  แรงกล้า  

           อ.พญ.สุภัค  กาญจนาภรณ์ 

           อ.พญ.วิภาวี  ฉินเจนประดิษฐ์ 

              อ.นพ.พัฒน์  สวรรค์พิทักษ์

11.00-11.30 น. Keynote 5:  

Innovation for Rehabilitation Medicine: ]e Tipping Point is NOW!! (Room 1)   

โดย ผศ.นพ.ภาริส  วงศ์แพทย์

11.30-12.00 น. พิธีปิด  และมอบรางวัลงานวิจัย  

(Room 1 )

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

กําหนดการประชุมวิชาการกลางปี 2561 

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561

เวลา

15.30 -16.30 น. 15.30 -16.30 

Workshop 2:  

           Interpretation of Urodynamic Study  

in Neurogenic Bladder 

(Room 1 )  

       โดย   รศ.พญ. อภิชนา  โฆวินทะ

Case Discussion  2 :  

Gait Analysis in Lower Limb Prostheses and Orthoses  

(Room 2)  

            โดย ผศ.นพ.สันติ  อัศวพลังชัย และ อ.พญ.พีรยา รุธิรพงษ์ 

16.30-17.30 น. เยี่ยมชมนิทรรศการ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

16.30-17.30 น. ซ้อมรับวุฒิบัตร

18.30 -21.30 น. รับประทานอาหารเย็น

พญ. วิภาวี  ฉินเจนประดิษฐ์   รายงาน
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การประชุมวิชาการประจ าปี 2561 
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟแูห่งประเทศไทย 

และสมาคมเวชศาสตร์ฟ้ืนฟแูห่งประเทศไทย 
วันที่  7-9   ธันวาคม  2561 

ณ  โรงแรมเดอะซายน์ พทัยา จ.ชลบุรี 

 

 

 
 

1. ค่าลงทะเบียน            

ราคาค่าลงทะเบยีนก่อน 31 ตุลาคม 2561  หลัง 31 ตุลาคม 2561  เพ่ิมท่านละ 500 บาท  
ประเภท สมาชิก แพทย์ประจ าบ้าน อื่นๆ  

 

Pre-congress workshop 
 - Workshop MSK diagnosis  

   วนัท่ี 6 ธ.ค. 61 เวลา 09.00-16.00 น. ( 50 ท่าน)  

- Workshop International intensive course  
  on pulmonary rehabilitation  

  วนัท่ี 6 ธ.ค. 61 เวลา 13.00-16.00 น.  ( 100 ท่าน ) 

 

   
❑ 2,500 

 
   600 

 
 

        

         
      1,500 
        
      400 
 
 

           

      
      3,000 
      
      800 
 

 

Main Congress วันที่ 7-9 ธ.ค. 61 

 

   4,500 

 
 

      3,800 
 
 

      5,500 

 
Site Visit  วันที่ 7 ธ.ค. 61 เวลา 13.30-16.30 น. (ไม่มีค่าใช้จ่าย first come first serve) 
    เย่ืยมชมโรงเรียนพระมหาไถ่ (รับจ านวน 20 คน)   
    เย่ียมชมโรงพยาบาลสมเด็จพระสงัฆราชญาณสงัวรเพ่ือผู้สงูอายุ (รับจ านวน 20 คน)  

 ค่าลงทะเบียน Main Congress  ( รวมค่าอาหารกลางวนั 3 มือ้ อาหารเย็น 1 มือ้ และอาหารว่าง 5 มือ้) 
    หมายเหต ุ:  ผู้ที่ประสงค์จะลงทะเบียน Workshop จ าเป็นต้องลงทะเบียน Main Congress  ด้วยทุกท่าน 

 
2. การประกวดผลงานวิจัย/นวัตกรรม /ผลงานพัฒนาคุณภาพ 

       ผลงานวิจยั        นวตักรรม   ผลงานพฒันาคุณภาพ 
       Poster        Oral 
      ประกวด        ไม่ประกวด  
   หมายเหต ุ:  ผลงานที่จะส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยผ่านการน าเสนอที่ใดมาก่อน และ 1 คนส่งได้ 1 เร่ือง 
           ส่งบทคดัย่อมายงัราชวิทยาลยัฯ  ภายในวันที่ 31 ต.ค. 61   ที่  E-mail address : thairehab@gmail.com 
          รายละเอียดสามารถดไูด้ที ่www.rehabmed.or.th 
 
3. ผู้ติดตาม ผู้ใหญ่           คนละ   3,200   บาท    

 เด็ก (4 – 12 ปี)             คนละ   1,600  บาท 
            รวมค่าอาหารกลางวนั 3 มือ้ อาหารเย็น 1 มือ้ และอาหารว่าง 5 มือ้ 

4. ที่พัก   โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา  (กรุณาตดิต่อจองที่พักกับทางโรงแรมโดยตรง) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
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การประชุมวิชาการประจ าปี 2561 
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟแูห่งประเทศไทย 

และสมาคมเวชศาสตร์ฟ้ืนฟแูห่งประเทศไทย 
วันที่  7-9   ธันวาคม  2561 

ณ  โรงแรมเดอะซายน์ พทัยา จ.ชลบุรี 

 

 

                 
                        

1. ❑ นพ.      ❑ พญ.      ❑ นาย      ❑ นาง     ❑ นางสาว 
………………………………………………………………………………………………………………...………. 

2.     ❑ สมาชิกสามญั    ❑ สมาชิกสมทบ    ❑ ไม่ใชส่มาชิก   ❑    แพทย์ประจ าบ้าน     
3.    สังกัด……………………………………………สถานที่ติดต่อ…………………………………..........................     
       โทรศัพท์………..………โทรสาร…………..…………มือถือ………..……… e-mail.……….…….………… 
 
 

โปรดลงทะเบียนพร้อมช าระเงิน   ก่อน 31 ตุลาคม  2561  
        ที่ส านกังานเลขาธิการราชวทิยาลยัฯ และสมาคมเวชศาสตร์ฟืน้ฟฯู อาคารเฉลิมพระบารมี  ๕๐ ปี  ชัน้ 10   ซ.ศนูย์วิจยั    

 ห้วยขวาง  กทม. 10310  โทร. 0-2716-6808     โทรสาร  0-2716-6809  e-mail:  thairehab@gmail.com 
   ช าระเงินค่าลงทะเบียน   

  Pre-congress workshop  วันที่ 6 ธ.ค. 61    
   ❑  Workshop MSK diagnosis  
   ❑  Workshop International intensive course   on pulmonary rehabilitation  
  ❑ Main Congress วันที่ 7-9 ธ.ค. 61 

         ช าระเงินคา่ผู้ตดิตาม  จ านวนผู้ใหญ่………คน   เด็ก………..คน   รวมเป็นเงิน……………………บาท 
         À   รวมเป็นเงินทัง้สิน้ ………………………….บาท 
 ช าระเป็น    ❑   เงินสด   
   ❑   โอนเงินเข้า ธ.ทหารไทย  ออมทรัพย์ สาขาราชประสงค์  เลขที่บัญชี  0112666995  
                 ช่ือบญัชี “สมาคมเวชศาสตร์ฟืน้ฟแูห่งประเทศไทย”  

 ❑  เช็คธนาคาร…………….สาขา………….…………….หมายเลข……………………….              

 เช็คสัง่จา่ย     “สมาคมเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูแห่งประเทศไทย” 
 

 
 

 

Site Visit  (วันที่ 7 ธ.ค. 61 เวลา 13.30-16.30 น.) ไม่มค่ีาใช้จ่าย first come first serve 
    เย่ืยมชมโรงเรียนพระมหาไถ่ (รับจ านวน 20 คน)  
    เย่ืยมชมโรงพยาบาลสมเด็จพระสงัฆราชญาณสงัวรเพื่อผู้สงูอาย ุ(รับจ านวน 20 คน) 

 

   ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณศิริพร ศิริวัฒนานุกูล (ผ้ึง)  081-301-7400   


