กำหนดกกำปรปชุมวิชุำกำปรปชำำร 2561
ปำุิชทยำลัยแพทย์ เิุศำสตป์ ฟื้ดฟูแหน่ งรปชเทศไทย
แลชสวำควเิุศำสตป์ ฟื้ดฟูแหน่ งรปชเทศไทย
ิัดท่ 6-9 ธัดิำคว 2561
ณ โปงแปวเกอชซำยด์ พัทยำ ำังหนิักุลบมป


Theme: Progress in Rehabilitation Medicine

ิัดพฤหนัสบกท่ 6 ธัดิำคว 2561
Pre-congress workshop

- MSK Ultrasound ( Full day 50 คน) (ห้ อง magenta)
- International Intensive Course on Pulmonary Rehabilitation (ห้ อง Vermillion)
(Half day : Afternoon session 100 คน)

ิัดศมกป์ ท่ 7 ธัดิำคว 2561
08.30 น.

ลงทะเบียน

09.30 – 10.15 น.

อาหารว่าง

10.15 – 10.30 น.

พิธีเปิ ดการประชุม (ห้ อง Fidella)

10.30 – 11.00 น.
11.00 – 11.30 น.

เย่ ยวุวดชทปปศกำป แลชผลชตภัณฑ์ ทำงกำปแพทย์

Keynote 1: Bone Marker Assessment in Osteoporosis (ห้ อง Fidella)
วิทยากร : ศ.กิตติคณ
ุ นพ.เสก อักษรานุเคราะห์
Keynote 2: DM foot and Pedorthic Care (ห้ อง Fidella)
วิทยากร : รศ.พญ.กุลภา ศรี สวัสดิ์

Sponsored lecture 1: Effective and Affordable Made-in-Thailand Rehab Robots : SensibleSTEP
11.30 - 12.00 น.

and SensibleTAB (ห้ อง Fidella) (TMGI)
วิทยากร : ผศ.นพ.ภาริ ส วงศ์แพทย์
Sponsored lecture 2: Mixed Pain Concept & Role of Neurotropic B Vitamins in Nerve Care

12.00 - 12.30 น.
12.30 - 13.30 น.

13.30 - 14.30 น.

13.30 - 16.30 น.
14.30 - 15.00 น.

(ห้ อง Fidella) (Merck)

วิทยากร : พ.ท.ญ.พญ.พาสิริ สิทธินามสุวรรณ
ผู้ดาเนินรายการ : ผศ.นพ.วสุวฒ
ั น์ กิติสมประยูรกุล
ปับรปชทำดอำหนำปกลำงิัด
Keynote 3: (ห้ อง Fidella 1)
Developmental–Individual FunctionalRelationship Based (DIR) Therapy and
Floor Time Technique
โดย รศ.พญ.กิ่งแก้ ว ปาจรี ย์

Workshop 1: (ห้ อง Vermillion)
- การประเมินการกลืนโดย Fiberoptic endoscopic
evaluation for swallowing (FEES)
โดย อ.พญ.ชมพูนชุ พงษ์ อคั คศิรา
- การประเมินการกลืนโดย Videofluoroscopic
swallowing study (VFSS)
โดย อ.พญ.กันต์นิษฐ์ พงศ์พิพฒ
ั ไพบูลย์

Site visit เยี่ยมชมโรงเรี ยนพระมหาไถ่ (รับ 10 คน)
อำหนำปิ่ ำง เย่ ยวุวดชทปปศกำป แลชผลชตภัณฑ์ ทำงกำปแพทย์

Workshop 1 (continued): FEES and VFSS

15.00 - 16.30 น.

16.30 - 17.30 น.

(ห้ อง Tempera, ห้ อง Flavio)
อ.พญ.ชมพูนชุ พงษ์ อคั คศิรา
อ.พญ.กันต์นิษฐ์ พงศ์พิพฒ
ั ไพบูลย์
อ.นพ.ชนศักดิ์ หทัยอารีย์รักษ์
อ.พญ.พจีมาศ กิตติปัญญางาม
อ.พญ.พิมพ์ชนก สุขสมพร

Research: (ห้ อง Fidella)
Oral Presentation
รศ.พญ.วิไล คุปต์นิรัติศยั กุล
และกรรมการวิจยั ฯ

เย่ ยวุวดชทปปศกำป แลชผลชตภัณฑ์ ทำงกำปแพทย์

ิัดเสำป์ ท่ 8 ธัดิำคว 2561
07.30 น.

8.30 – 9.30 น.

09.30 - 10.30 น.

10.30 - 11.00 น.

11.00 - 11.30 น.

11.30 - 12.00 น.

12.00 – 12.30 น.
12.30 - 13.30 น.

ลงทะเบียน
Case Discussion 1: (ห้ อง Fidella)
Cardiac Rehabilitation in Difficult Cases
อ.พญ.สริ สสา แรงกล้ า
อ.พญ.สุภคั กาญจนาภรณ์
อ.พญ.วิภาวี ฉินเจนประดิษฐ์
อ.นพ.พัฒน์ สวรรค์พิทกั ษ์
รปชุมวใหนญ่ สำวัญรปชำำร

Case Discussion 2: (ห้ อง Vermillion)

Foot Problems and Shoe Modifications
รศ.พญ.กุลภา ศรี สวัสดิ์
อ.พญ.อารยา เจริ ญอาภรณ์วฒ
ั นา

Poster Rounds
1. รศ.พญ.ปิ ยะภัทร เดชพระธรรม
กรรมการ
2. พ.อ.หญิง ผศ.สุมาลี ซื่อธนาพรกุล
กรรมการ
อำหนำปิ่ ำง เย่ ยวุวดชทปปศกำป แลช
3. ผศ.นพ.วสุวฒ
ั น์ กิติสมประยูรกุล
กรรมการ
ผลชตภัณฑ์ ทำงกำปแพทย์
4. ผศ.พญ.นพวรรณ แสนเจริ ญสุทธิกลุ
กรรมการ
5. ดร.พญ.จิตติมา แสงสุวรรณ
กรรมการ
Sponsored lecture 3: Management of Chronic Musculoskeletal Pain with/without NeP component
(ห้ อง Fidella) (Pfizer)

วิทยากร: อ.นพ.ปราโมทย์ เอื ้อโสภณ
ผู้ดาเนินรายการ: ศ.พญ.อารี รัตน์ สุพทุ ธิธาดา
Sponsored lecture 4: International guideline of Glucosamine in Knee OA management (Meda)
วิทยากร: รศ.พญ.วิไล คุปต์นิรัติศยั กุล
ผู้ดาเนินรายการ: อ.นพ.อรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย์
Sponsored lecture 5: New Perspectives with Diacerein (ห้ อง Fidella) (TRB)
วิทยากร: รศ.(พิเศษ) พญ.ณัฏฐิ ยา ตันติศิริวฒ
ั น์
ผู้ดาเนินรายการ: ผศ.นพ.วิษณุ กัมทรทิพย์
ปั บรปชทำดอำหนำปกลำงิัด
Keynote 4: Sports For the Disabled: New Chapter of Life (ห้ อง Fidella)

13.30 - 14.00 น.

วิทยากร : อ.นพ.อรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย์
พญ.อุไรรัตน์ ศิริวฒ
ั น์เวชกุล

2

14.00 - 15.00 น.
15.00 - 15.30 น.
15.30 - 16.30 น.
16.30 - 17.30 น.
18.00 - 21.00 น.

Workshop 2: (ห้ อง Fidella)
Interpretation of Urodynamic Study in
Neurogenic Bladder
วิทยากร : รศ.พญ.อภิชนา โฆวินทะ

Pain symposium: (ห้ อง Vermillion)
Paradigm Shift in Shoulder Pain Rehabilitation
อ.ดร.นพ.ฉกาจ ผ่องอักษร
รศ.(พิเศษ) พญ.ณัฏฐิ ยา ตันติศิริวฒ
ั น์

อำหนำปิ่ ำง เย่ ยวุวดชทปปศกำป แลชผลชตภัณฑ์ ทำงกำปแพทย์
Workshop 2 (continued): (ห้ อง Fidella)
Case Discussion 3: (ห้ อง Vermillion)
Interpretation of Urodynamic Study in
Neurogenic Bladder
วิทยากร : รศ.พญ.อภิชนา โฆวินทะ

Gait Analysis in Lower Limb Prostheses and
Orthoses
ผศ.นพ.สันติ อัศวพลังชัย, อ.พญ.พีรยา รุธิรพงษ์

เยี่ยมชมนิทรรศการ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ซ้ อวปั บิมฒบช ัตป : (ห้ อง Fidella)
ปั บรปชทำดอำหนำปเย็ด

ิัดอำทชตย์ ท่ 9 ธัดิำคว 2561
08.30 - 09.30 น.

พชธวอบิมฒบช ัตป (ห้ อง Fidella)

09.30 - 10.00 น.

อำหนำปิ่ ำง เย่ ยวุวดชทปปศกำป แลชผลชตภัณฑ์ ทำงกำปแพทย์

10.00 – 11.00 น.

11.00 - 11.30 น.

Keynote 5: (ห้ อง Fidella)
Situation Analysis and Strategies for Rehabilitation Services in Thailand
วิทยากร : นพ.ศักริ นทร์ วงศ์เลิศศิริ ผู้อานวยการสถาบันสิรินธรฯ
พญ.บุษกร โลหารชุน
Keynote 6: (ห้ อง Fidella)
Innovation for Rehabilitation Medicine: The Tipping Point is NOW!!
วิทยากร : ผศ.นพ.ภาริ ส วงศ์แพทย์

11.30 - 12.00 น.

พชธรช ก แลชวอบปำงิัลงำดิชำัย (ห้ อง Fidella)

12.00 - 13.00 น.

ปั บรปชทำดอำหนำปกลำงิัด
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