การประชุมวิชาการประจาปี 2561
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ฟื้นฟูแห่ งประเทศไทย
และสมาคมเวชศาสตร์ ฟื้นฟูแห่ งประเทศไทย
1. ชื่อ ภาษาไทย
การประชุมวิชาการประจาปี ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟืน้ ฟูแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 21
และสมาคมเวชศาสตร์ฟืน้ ฟูแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 29
2. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟืน้ ฟูแห่งประเทศไทย
สมาคมเวชศาสตร์ฟืน้ ฟูแห่งประเทศไทย
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. พญ.อุไรรัตน์
ศิริวฒ
ั น์เวชกุล
2. รศ.พญ.ปิ ยะภัทร เดชพระธรรม
3. ผศ.นพ.วสุวฒ
ั น์
กิติสมประยูรกุล
4. รศ.พญ.วิไล
คุปต์นิรัติศยั กุล
5. พ.ต.อ.ปิ ยวิทย์
สรไชยเมธา
ที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.
5.

พ.ต.อ.หญิงประภาพร ศิริทรัพย์
รศ.พญ.อภิชนา
โฆวินทะ
นพ.อรรถฤทธิ์
ศฤงคไพบูลย์
พล.ต.ผศ.นพ.ไกรวัชร ธีรเนตร
รศ.พญ.วารี
จิรอดิศยั

3. วิทยากร
- วิทยากรจากในประเทศ และต่างประเทศ
- คณาจารย์จากราชวิทยาลัยฯ และสมาคมฯ
4. สถานที่
โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา
5. วันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2561

ประธานฯ
เลขาธิการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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6. จุดประสงค์
6.1 เพื่อเปิ ดโอกาสให้ แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฟืน้ ฟู แพทย์สาขาอื่นๆ ตลอดจนบุคลากรที่
สนใจ และทางานด้ านเวชศาสตร์ฟืน้ ฟู ได้ รับการอบรม ทบทวนความรู้จากผู้ร้ ูที่มชี ื่อเสียง เพื่อ
เรียนรู้ความรู้ใหม่ ที่ได้ พฒ
ั นาขึ ้น
6.2 เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ของสมาชิกราชวิทยาลัยฯ สมาคมฯ และ
บุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้ อง
6.3 เพื่อเป็ นการกระชับความสัมพันธ์ของแพทย์ที่มคี วามสนใจในแขนงความรู้ดงั กล่าวจากสถาบัน
ใน – นอกประเทศ
6.4 เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟืน้ ฟูแห่งประเทศไทย และสมาคม
เวชศาสตร์ฟืน้ ฟูแห่งประเทศไทย
7. เป้ าหมาย
7.1 แพทย์เวชศาสตร์ฟืน้ ฟู
7.2 แพทย์ประจาบ้ านสาขาเวชศาสตร์ฟืน้ ฟู
7.3 แพทย์ทวั่ ไป และบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
8. จานวนผู้เข้ าร่ วมประชุม
ประมาณ 500 คน
9. อัตราค่ าลงทะเบียน
ราคาค่าลงทะเบียนก่ อน 31 ตุลาคม 2560 หลัง 31 ตุลาคม 2561 เพิ่มท่ านละ 500 บาท /การประชุม
สมาชิก
แพทย์ ประจาบ้ าน
อื่นๆ
ประเภท
Pre-congress workshop
- Workshop MSK diagnosis
วันที่ 6 ธ.ค. 61 เวลา 09.00-16.00 น. ( 50 ท่ าน)
- Workshop International intensive course
on pulmonary rehabilitation
วันที่ 6 ธ.ค. 61 เวลา 13.00-16.00 น. ( 100 ท่ าน )
Main Congress วันที่ 7-9 ธ.ค. 61

 2,500

 1,500

 3,000

 600

 400

 800

 4,500

 3,800

 5,500
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10. แหล่ งงบประมาณ
10.1 แหล่งงบประมาณ - จากค่าลงทะเบียน
- จากราชวิทยาลัยฯ และสมาคมฯ
11.2 ประมาณการใช้ จ่าย
- ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าที่พกั และค่าเดินทางวิทยากร
- ค่าก่อสร้ างบูธ
- ค่า AV
- ค่าตกแต่งสถานที่
- ค่าเช่าห้ องประชุม
- ค่ากระเป๋ าการประชุม
- ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
รวมจานวนทัง้ สิน้

75,000 บาท
100,000 บาท
150,000 บาท
130,000 บาท
50,000 บาท
130,000 บาท
150,000 บาท
50,000 บาท
835,000 บาท

11. ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
เนื่องจากในปัจจุบนั วิชาชีพแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฟืน้ ฟูได้มีวิวฒ
ั นาการ เจริญก้ าวหน้ าและเปลี่ยนแปลงไปมาก
การจัดประชุมครัง้ นี ้เป็นการจัดประชุมวิชาการประจาปี เพื่อเปิ ดโอกาสให้ แพทย์ที่สนใจตลอดจนบุคลากรอื่นๆ ได้ มีโอกาส
ทบทวน และรับฟังความคิดเห็นและเปลีย่ นความรู้กบแพทย์ที่มีชื่อเสียง รวมทังได้
้ มีโอกาสแลกเปลีย่ นประสบการณ์
ความรู้ในกลุม่ สมาชิกเพื่อพัฒนาตนเอง และเสริมสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีงามระหว่างกันด้ วย

12. กาหนดการประชุม
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Theme: Progress in Rehabilitation Medicine
วันพฤหัสบดีท่ ี 6 ธันวาคม 2561
Pre-congress workshop
วันศุกร์ ท่ ี 7 ธันวาคม 2561
08.30 น.
09.30 – 10.15 น.
10.15 – 10.30 น.
10.30 – 11.00 น.
11.00 – 11.30 น.
11.30 - 12.00 น.

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 13.30 น.

13.30 - 14.30 น.

13.30 - 16.30 น.

14.30 - 15.00 น.
15.00 - 16.30 น.

16.30 - 17.30 น.

- MSK ultrasound ( Full day 50 คน)
- International intensive course on pulmonary rehabilitation(Half day : Afternoon session 100 คน)
ลงทะเบียน
อาหารว่ าง
พิธีเปิ ดการประชุม (Room 1)
Keynote 1: Bone Marker Assessment in Osteoporosis (Room 1)
โดย ศ.กิตติคณ
ุ นพ.เสก อักษรานุเคราะห์
Keynote 2: DM foot and Pedorthic Care (Room 1)
โดย Clin. Asst. Prof.Dennis J. Janisse
Sponsored lecture 1:
วิทยากร:
ผู้ดาเนินรายการ:
รั บประทานอาหารกลางวัน
Sponsored lecture 2:
วิทยากร:
ผู้ดาเนินรายการ:
Keynote3: (Room 1)
Workshop 1: (Room 2)
Developmental–Individual Functional- การประเมินการกลืนโดย fiberoptic endoscopic
Relationship Based (DIR) Therapy and
evaluation for swallowing (FEES)
Floor Time Technique
โดย พญ.ชมพูนชุ พงษ์ อคั คศิรา
โดย รศ.พญ.กิ่งแก้ ว ปาจรี ย์
- การประเมินการกลืนโดย videofluoroscopic
swallowing study (VFSS)
โดย พญ.กันต์นิษฐ์ พงศ์พิพฒ
ั ไพบูลย์
Site visit
1: เยี่ยมชมโรงเรียนพระมหาไถ่ (รับ 20 คน)
2: เยี่ยมชมโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สงู อายุ (รับ 20 คน)
อาหารว่ าง เยี่ยมชมนิ ทรรศการ และผลิตภัณฑ์ ทางการแพทย์
Research: (Room 1)
Workshop 1: FEES and VFSS (Room 2)
Oral Presentation
พญ.ชมพูนชุ พงษ์ อคั คศิรา
รศ.พญ.วิไล คุปต์นิรัติศยั กุล
พญ.กันต์นิษฐ์ พงศ์พิพฒ
ั ไพบูลย์
และกรรมการวิจยั ฯ
นพ.ชนศักดิ์ หทัยอารีย์รักษ์
พญ.พจีมาศ กิตติปัญญางาม
พญ.พิมพ์ชนก สุขสมพร
เยี่ยมชมนิทรรศการ และผลิตภัณฑ์ ทางการแพทย์

5
วันเสาร์ ท่ ี 8 ธันวาคม 2561
07.30 น.
08.30 - 09.30 น.

09.30 - 10.30 น.
10.30 - 11.00 น.
11.00 - 11.30 น.

11.30 - 12.00 น.

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 13.30 น.

13.30 - 14.00 น.

14.00 - 15.00 น.

ลงทะเบียน
Keynote 4: (Room 1)
Situation Analysis and Strategies for Rehabilitation Services in Thailand
โดย นพ.ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผู้อานวยการสถาบันสิรินธรฯ
พญ.บุษกร โลหารชุน
ประชุมใหญ่ สามัญประจาปี
อาหารว่ าง เยี่ยมชมนิ ทรรศการ และผลิตภัณฑ์ ทางการแพทย์
Sponsored lecture 3:
วิทยากร:
ผู้ดาเนินรายการ:
Sponsored lecture 4:
วิทยากร:
ผู้ดาเนินรายการ:
รั บประทานอาหารกลางวัน
Sponsored lecture 5:
วิทยากร:
ผู้ดาเนินรายการ:
Sponsored lecture 6:
วิทยากร:
ผู้ดาเนินรายการ:
Workshop 2: (Room 1)
Case Discussion 1: (Room 2)
Symposium: (Room 3)
Interpretation of Urodynamic
Foot Problems and Shoe
Paradigm Shift in Shoulder Pain
Study in Neurogenic Bladder Modifications
Rehabilitation
รศ.พญ.อภิชนา โฆวินทะ
รศ.พญ.กุลภา ศรี สวัสดิ์
อ.ดร.นพ.ฉกาจ ผ่องอักษร
อ.พญ.อารยา เจริญอาภรณ์วฒ
ั นา
รศ.(พิเศษ) พญ.ณัฏฐิ ยา ตันติศิริวฒ
ั น์

15.00 - 15.30 น.

อาหารว่ าง เยี่ยมชมนิ ทรรศการ และผลิตภัณฑ์ ทางการแพทย์

15.30 - 16.30 น.

Workshop 2: (Room 1)
Interpretation of Urodynamic
Study in Neurogenic Bladder
รศ.พญ.อภิชนา โฆวินทะ
เยี่ยมชมนิทรรศการ และ
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
รั บประทานอาหารเย็น

16.30 - 17.30 น.
18.30 - 21.30 น.

Case Discussion 2: (Room 2)
Gait Analysis in Lower Limb Prostheses and Orthoses
ผศ.นพ.สันติ อัศวพลังชัย, อ.พญ.พีรยา รุธิรพงษ์
ซ้ อมรั บวุฒิบัตร : (Room 2)
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วันอาทิตย์ ท่ ี 9 ธันวาคม 2561
08.30 - 09.30 น.
09.30 - 10.00 น.
10.00 – 11.00 น.

11.00 - 11.30 น.

11.30 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.

พิธีมอบวุฒิบัตร (Room 1)
อาหารว่ าง
Case Discussion 3: (Room 1)
Cardiac Rehabilitation in Difficult Cases
อ.พญ.สริสสา แรงกล้ า
อ.พญ.สุภัค กาญจนาภรณ์
อ.พญ.วิภาวี ฉินเจนประดิษฐ์
อ.นพ.พัฒน์ สวรรค์พิทกั ษ์
Keynote 5: (Room 1)
Innovation for Rehabilitation Medicine: The Tipping Point is NOW!!
ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์
พิธีปิด และมอบรางวัลงานวิจยั (Room 1)
รั บประทานอาหารกลางวัน

