
การประชุมวชิาการประจ าปี 2561 
ราชวทิยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูแห่งประเทศไทย 

และสมาคมเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูแห่งประเทศไทย 
 
1.  ชื่อ   ภาษาไทย  

การประชมุวิชาการประจ าปี  ราชวิทยาลยัแพทย์เวชศาสตร์ฟืน้ฟแูห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 21   
และสมาคมเวชศาสตร์ฟืน้ฟแูหง่ประเทศไทย ครัง้ท่ี 29 
 

2. หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 
   ราชวิทยาลยัแพทย์เวชศาสตร์ฟืน้ฟแูห่งประเทศไทย  
   สมาคมเวชศาสตร์ฟืน้ฟแูหง่ประเทศไทย 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   1.  พญ.อไุรรัตน์   ศิริวฒัน์เวชกลุ   ประธานฯ 
   2.  รศ.พญ.ปิยะภทัร   เดชพระธรรม   เลขาธิการ 
   3.  ผศ.นพ.วสวุฒัน์   กิติสมประยรูกลุ   กรรมการ 
   4.  รศ.พญ.วิไล  คปุต์นิรัติศยักลุ   กรรมการ 
   5.  พ.ต.อ.ปิยวิทย์ สรไชยเมธา   กรรมการ 
 
 ท่ีปรึกษา 
   1.  พ.ต.อ.หญิงประภาพร ศิริทรัพย์ 
   2.  รศ.พญ.อภิชนา   โฆวินทะ 
   3.  นพ.อรรถฤทธ์ิ      ศฤงคไพบลูย์ 
   4.  พล.ต.ผศ.นพ.ไกรวชัร  ธีรเนตร 
   5.  รศ.พญ.วารี    จิรอดิศยั 
 
3.  วทิยากร 
 -  วิทยากรจากในประเทศ  และตา่งประเทศ 

-  คณาจารย์จากราชวิทยาลยัฯ และสมาคมฯ 
 

4.  สถานท่ี 
โรงแรมเดอะซายน์  พทัยา 
 

5.  วันท่ี   6 – 9   ธันวาคม 2561 
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6. จุดประสงค์ 
 6.1   เพ่ือเปิดโอกาสให้แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฟืน้ฟ ูแพทย์สาขาอ่ืนๆ  ตลอดจนบคุลากรท่ี 

        สนใจ และท างานด้านเวชศาสตร์ฟืน้ฟ ูได้รับการอบรม ทบทวนความรู้จากผู้ รู้ท่ีมช่ืีอเสยีง    เพ่ือ  
        เรียนรู้ความรู้ใหม ่ท่ีได้พฒันาขึน้ 
6.2   เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ของสมาชิกราชวิทยาลยัฯ สมาคมฯ และ 
        บคุลากรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

 6.3    เพ่ือเป็นการกระชบัความสมัพนัธ์ของแพทย์ท่ีมคีวามสนใจในแขนงความรู้ดงักลา่วจากสถาบนั 
         ใน – นอกประเทศ 
6.4 เพ่ือเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงของราชวิทยาลยัแพทย์เวชศาสตร์ฟืน้ฟแูห่งประเทศไทย และสมาคม 

เวชศาสตร์ฟืน้ฟแูห่งประเทศไทย 
 
7.  เป้าหมาย 
 7.1  แพทย์เวชศาสตร์ฟืน้ฟ ู
 7.2  แพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฟืน้ฟ ู 
 7.3  แพทย์ทัว่ไป และบคุลากรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 
8.  จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 

 ประมาณ  500  คน 
 
9.   อัตราค่าลงทะเบียน 
  ราคาค่าลงทะเบียนก่อน 31 ตุลาคม 2560 หลัง 31 ตุลาคม 2561  เพิ่มท่านละ 500 บาท /การประชุม 

ประเภท สมาชกิ แพทย์ประจ าบ้าน อ่ืนๆ  

 
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 วันท่ี 7-9 ธ.ค. 61 

 
   4,500 

 
      3,800 

 
      5,500 
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10.   แหล่งงบประมาณ 
 10.1  แหลง่งบประมาณ  -    จากคา่ลงทะเบียน 

 -    จากราชวิทยาลยัฯ และสมาคมฯ 
 
 11.2  ประมาณการใช้จ่าย 

- คา่ตอบแทนวิทยากร   75,000  บาท 
- คา่ท่ีพกัและคา่เดินทางวิทยากร            100,000  บาท 
- คา่ก่อสร้างบธู              150,000  บาท 
- คา่ AV               130,000  บาท 
- คา่ตกแตง่สถานท่ี    50,000   บาท  
- คา่เช่าห้องประชมุ             130,000  บาท 
- คา่กระเป๋าการประชมุ             150,000  บาท 
- คา่ใช้จ่ายอื่นๆ     50,000   บาท    

                         รวมจ านวนทัง้สิน้                                         835,000  บาท 
 
  
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   เน่ืองจากในปัจจบุนัวิชาชีพแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฟืน้ฟไูด้มีวิวฒันาการ  เจริญก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงไปมาก 
การจดัประชมุครัง้นีเ้ป็นการจดัประชมุวิชาการประจ าปี เพ่ือเปิดโอกาสให้แพทย์ท่ีสนใจตลอดจนบคุลากรอ่ืนๆ ได้มีโอกาส
ทบทวน และรับฟังความคิดเหน็และเปลีย่นความรู้กบแพทย์ท่ีมีช่ือเสียง รวมทัง้ได้มีโอกาสแลกเปลีย่นประสบการณ์
ความรู้ในกลุม่สมาชิกเพ่ือพฒันาตนเอง และเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีงามระหวา่งกนัด้วย 
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 12.   ก าหนดการประชมุ 
Theme: Progress in Rehabilitation Medicine 

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 

Pre-congress workshop - MSK ultrasound ( Full day 50 คน) 
- International intensive course on pulmonary rehabilitation(Half day : Afternoon session 100 คน) 

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 
08.30 น. ลงทะเบียน 

09.30 – 10.15 น.  อาหารว่าง 

10.15 – 10.30 น. พิธีเปิดการประชมุ (Room 1) 
10.30 – 11.00 น. Keynote 1: Bone Marker Assessment in Osteoporosis (Room 1) 

โดย ศ.กิตติคณุ นพ.เสก อกัษรานเุคราะห์   
11.00 – 11.30 น. Keynote 2: DM foot and Pedorthic Care (Room 1) 

โดย Clin. Asst. Prof.Dennis J. Janisse 

11.30 - 12.00 น.  Sponsored lecture 1:  
วิทยากร:  
ผู้ด าเนินรายการ:  

12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 13.30 น. Sponsored lecture 2:  
วิทยากร:  
ผู้ด าเนินรายการ: 

13.30 - 14.30 น. Keynote3: (Room 1) 
Developmental–Individual Functional-
Relationship Based (DIR) Therapy and  
Floor Time Technique   
โดย รศ.พญ.ก่ิงแก้ว  ปาจรีย์ 

Workshop 1: (Room 2) 
- การประเมินการกลนืโดย fiberoptic endoscopic 

evaluation for swallowing (FEES)   
โดย พญ.ชมพนูชุ พงษ์อคัคศิรา 

- การประเมินการกลนืโดย  videofluoroscopic 
swallowing study (VFSS) 
โดย  พญ.กนัต์นิษฐ์ พงศ์พิพฒัไพบูลย์ 

13.30 - 16.30 น. Site visit  
1: เย่ียมชมโรงเรียนพระมหาไถ่  (รับ 20 คน) 
2: เย่ียมชมโรงพยาบาลสมเด็จพระสงัฆราชญาณสงัวรเพื่อผู้สงูอายุ (รับ 20 คน) 

14.30 - 15.00 น. อาหารว่าง เยี่ยมชมนิทรรศการ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์                              

15.00 - 16.30 น. Research: (Room 1)  
Oral Presentation 

รศ.พญ.วิไล  คปุต์นิรัติศยักุล  
และกรรมการวิจยัฯ 

Workshop 1: FEES and VFSS  (Room 2) 
พญ.ชมพนูชุ พงษ์อคัคศิรา 
พญ.กนัต์นิษฐ์ พงศ์พิพฒัไพบูลย์ 

นพ.ชนศกัด์ิ หทยัอารีย์รักษ์ 

พญ.พจีมาศ กิตติปัญญางาม 

พญ.พิมพ์ชนก สขุสมพร 
16.30 - 17.30 น. เยี่ยมชมนิทรรศการ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ 
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วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561  

07.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 - 09.30 น. Keynote 4: (Room 1) 

 Situation Analysis and Strategies for Rehabilitation Services in Thailand    
โดย  นพ.ศกัรินทร์  วงศ์เลศิศิริ ผู้อ านวยการสถาบันสิรินธรฯ  
       พญ.บษุกร  โลหารชนุ                                 

09.30 - 10.30 น. ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

10.30 - 11.00 น. อาหารว่าง เยี่ยมชมนิทรรศการ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ 

11.00 - 11.30 น. Sponsored lecture 3:    
วิทยากร:  
ผู้ด าเนินรายการ:  

11.30 - 12.00 น. Sponsored lecture 4:    
วิทยากร:  
ผู้ด าเนินรายการ:  

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 13.30 น. Sponsored lecture 5: 
วิทยากร:    
ผู้ด าเนินรายการ:  

13.30 - 14.00 น. Sponsored lecture 6: 
วิทยากร:    
ผู้ด าเนินรายการ: 

14.00 - 15.00 น. Workshop 2: (Room 1) 
Interpretation of Urodynamic 
Study in Neurogenic Bladder  
รศ.พญ.อภิชนา  โฆวินทะ 

Case Discussion 1: (Room 2) 
Foot Problems and Shoe 
Modifications  
รศ.พญ.กุลภา ศรีสวสัด์ิ  
อ.พญ.อารยา  เจริญอาภรณ์วฒันา 
 

Symposium: (Room 3) 
Paradigm Shift in Shoulder Pain 
Rehabilitation  
อ.ดร.นพ.ฉกาจ  ผ่องอักษร    
รศ.(พิเศษ) พญ.ณฏัฐิยา ตนัติศิริวฒัน์ 

15.00 - 15.30 น. อาหารว่าง เยี่ยมชมนิทรรศการ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์    
 

15.30 - 16.30 น.    Workshop 2: (Room 1) 
Interpretation of Urodynamic 
Study in Neurogenic Bladder  
รศ.พญ.อภิชนา  โฆวินทะ 

Case Discussion 2: (Room 2) 
Gait Analysis in Lower Limb Prostheses and Orthoses  
ผศ.นพ.สนัติ  อศัวพลงัชยั, อ.พญ.พีรยา รุธิรพงษ์ 

16.30 - 17.30 น. เย่ียมชมนิทรรศการ และ
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ 

ซ้อมรับวุฒิบัตร : (Room 2)   

18.30 - 21.30 น. รับประทานอาหารเย็น   
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วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 

08.30 - 09.30 น.  พิธีมอบวุฒิบัตร (Room 1)     
09.30 - 10.00 น. อาหารว่าง    

10.00 – 11.00 น.  Case Discussion 3: (Room 1)   
Cardiac Rehabilitation in Difficult Cases  
อ.พญ.สริสสา แรงกล้า 
อ.พญ.สภุัค  กาญจนาภรณ์ 
อ.พญ.วิภาวี ฉินเจนประดิษฐ์ 
อ.นพ.พฒัน์  สวรรค์พิทกัษ์    

11.00 - 11.30 น. Keynote 5: (Room 1)    
Innovation for Rehabilitation Medicine: The Tipping Point is NOW!!  
ผศ.นพ.ภาริส  วงศ์แพทย์ 

11.30 - 12.00 น.  พิธีปิด และมอบรางวัลงานวิจยั (Room 1) 
12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

 
 
 
 
 


