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เร ื่องในฉบับ 

เชิญชวนส่งโปสเตอร์  

 อย่าพลาด !! ราชวทิยาลัยฯ และสมาคมฯ ขอเชิญชวนสมาชิกส่งผลงานวจิัยในรูปแบบโปสเตอร์
เพื่อนําเสนอความก้าวหน้าทางวชิาการในงานประชุมประจําปีของราชวทิยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งจะจัดให้มีการประชุมในระหว่างวันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2561 ณ. โรงแรมเดอะซายน์พัทยา
จังหวัดชลบุร ี โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้นําเสนอโปสเตอร์จะได้รับการพิจารณาผลงานจากคณะกรรมการ
เพื่อรับเงินรางวัล 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  
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หมายเหตุ  

• ผู้ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นจะได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร 

• กรณีที่คะแนนตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กําหนดในแต่ละอันดับจะไม่มีผู้รับรางวัลนั้นๆ 

• ผลงานที่จะส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยผ่านการนําเสนอที่ใีดมาก่อนและ1คนส่งได้ 1 เร ื่องเท่านั้น 

รูปแบบการเขียน 

• ขนาดโปสเตอร์ 90 x 120 เซนติเมตร  

• บทคัดย่อสามารถส่งทั้งภาษาไทยมีความยาวไม่เกิน450คําหรอืภาษาอังกฤษ
มีความยาวไม่เกิน350คํา  

• สําหรับโปสเตอร์ที่ได้รับการคัดเลือกขอให้ผู้วจิัยหรอืผู้แทนนําเสนอต่อหน้า
คณะกรรมการ 5 นาที ในงานประชุมวชิาการประจําปี พ.ศ. 2561           
วัน และ เวลา จะแจ้งให้ทราบภายหลัง  
😍  🤩  รางวัลใหญ่  เงินรางวัลปัง อย่าพลาด !  ร่วมส่งบทคัดย่อภายใน.    
วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ที่ E-mail : thairehab@gmail.com  

 และพิเศษในปีนี้เพื่อให้มีการเผยแพร่งานวจิัยอย่างกว้างขวางมากขึ้น จึง 
ขอเชิญชวนท่านสมาชิกที่เคยนําเสนอผลงานวจิัยของท่านที่ใดก็ได้ เช่น ISPRM 
เป็นต้น นําผลงานของท่านอีกคร้ัง โดยจัดทําเป็นรูปแบบโปสเตอร์ PDF file 
ส่งมายังงานเลขานุการราชวทิยาลัยฯ ทางราชวทิยาลัยฯ จะจัดพิมพ์เป็น
โปสเตอร์ให้ฟร ี และสามารถนํามาติดเผยแพร่ภายในงานประชุมประจําปี โดยไม่
เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อสมาชิกได้ร่วมเพิ่มพูนความรู้ร่วมกัน  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“ ท่านสามารถนํา

เสนอโปรเตอร์อีก

ครั้ ง เพื่ อ เ ผย

แพร่ คว ามรู้ แ ก่

สมาชิก......มาร่วม

กั นสร้ า งสั งคม

แห่ งการ เรี ยนรู้

ร่วมกัน ”
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	 	 	 	 แพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด 

 แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคม
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเรยีนสมาชิกทุกท่านสนับสนุนให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
“แพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด” เพื่อเป็นการเพิ่มขวัญและกําลังใจให้แพทย์ทั่วประเทศ โดยวธิีการดังนี้คือ 

 1.   ประชาสัมพันธ์และชักชวนให้ญาติพี่น้อง หรอืเพื่อนฝูง หรอืผู้ที่ท่านรู้จัก และประทับใจแพทย์ท่านใด
ท่านหนึ่ง ได้ร่วมส่งรายชื่อผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ไปรษณียบัตร รวมทั้งช่องทาง Digital Vote โดยคลิก
ที่LINKนี้    https://goo.gl/VPSF6v 

 2.   ท่านเองสามารถโหวตให้แพทย์ด้วยกันเองในช่องทางต่างๆ ได้เช่นกัน จะเป็นแพทย์ที่ท่านร่วมงานด้วย 
รุ่นพี่ เพื่อน หรอืรุ่นน้องที่ท่านมองเห็นในความดีงาม และเวชปฏิบัติที่ดีที่น่ายกย่อง โดยให้เหตุผล หรอื มียก
ตัวอย่างเหตุการณ์ความประทับใจ ก็จะทําให้มีนํ้าหนักเพิ่มขึ้นสําหรับการพิจารณาโดยคณะกรรมการตัดสิน 

 3.  ท่านสามารถคัดลอกข้อความทั้งหมดนี้ หรอื copy link นี้   ซึ่งนําไปสู่    Digital Vote>>>>    
 https://goo.gl/VPSF6v  ไป share ทางสื่อสาธารณะ เช่น Facebook หรอื Line หรอื Instagram 
เพื่อขยายผลให้แพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดี ได้รับการสนับสนุนจากพลังทางสังคมให้มากที่สุด  ข้อความต่างๆ 
จากประชาชน และจากแพทย์ด้วยกันในฐานะ Voters ทุกข้อความ จะถูกส่งไปให้แพทย์แต่ละท่านไม่ว่า 
แพทย์ท่านนั้นจะได้รับเลือกเป็นแพทย์ดวงใจ ประจําจังหวัดนั้นๆหรอืไม่ก็ตาม ซึ่งจะมีการประกาศผลในเดือน
มกราคม 2562  และแพทยสมาคมฯ จะมุ่งกระทําทุกโครงการที่จะมีส่วนในการส่งเสรมิวงการแพทย์ของไทย 
ตามพันธกิจของแพทยสมาคมฯ  

• ท่านใช้ Smart Phone ในระบบ Android ท่านสามารถ Download แอพ Doctor in My Heart 
เพื่อการโหวต และติดตามการประกาศผล และ ข่าวสารต่างๆของโครงการแพทย์ในดวงใจ  

Click here 

• แพทย์ท่านใดที่ใช้ Smart Phone ระบบ IOS ต้องการ Download แอพพลิเคชั่น MAT-Thai ซึ่งจัดทํา
โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ของแพทยสมาคมฯ เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆของสมาคม  

Click here 

บัตรแพทย์สภา 

 ในงานประชุมวชิาการปลายปีที่รร.เดอะซายน์พัทยาในคร้ังนี้ ทางแพทยสภาได้ให้ความอนุเคราะห์จัด
บูธเพื่อรับทําบัตรประจําตัวผู้ประกอบวชิาชีพเวชกรรมของแพทยสภา หรอื MD  card ซึ่งสามารถใช้เป็น
เอกสารแสดงความเป็นแพทย์  ใช้เป็นบุคคลคํ้าประกัน รับสิทธิประโยชน์ในการสมัครสมาชิกคิงเพาเวอร์  
และสามารถซื้อยาบางตัวที่ต่างประเทศได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์. สําหรับผู้ที่ทําบัตรหายหรอืบัตรหมดอายุ
จะต้องทําบัตรใหม่โดยมีเอกสารที่ต้องเตรยีมดังนี้  รูปถ่ายหน้าตรงสุภาพ ขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ หรอืถ่ายรูป
ได้ที่บูธ  บัตรประชาชนตัวจรงิ สําเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายเพื่อทําบัตร 200 บาท รวมค่า
ไปรษณีย์ 50 บาท  
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https://arwuso.us15.list-manage.com/track/click?u=c72a9699931254cafa2dd50fd&id=e5efccfaf3&e=972b7c83f2
https://arwuso.us15.list-manage.com/track/click?u=c72a9699931254cafa2dd50fd&id=1d7ee7b9b4&e=972b7c83f2
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.atusemfvxgalppzoyndqbzwjqlcdmkgeuykvoftjsbi&utm_source=MAT+Members&utm_campaign=a7cf05c025-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_12_05_21_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_95a103714d-a7cf05c025-59069017
https://arwuso.us15.list-manage.com/track/click?u=c72a9699931254cafa2dd50fd&id=8355f435ac&e=972b7c83f2
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ประชุมวชิาการต่างๆ  

   ประชุมวชิาการประจําปีราชวทิยาลัย ฯ 

  แจ้งข่าวเพิ่มเติมงานเลี้ยงภายในงานประชุมวชิาการประจําปีราชวทิยาลัย ฯ ช่วงเย็นวันที่ 8 
ธันวาคม 2561  จะจัดในธีมท้องทะเล จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านร่วมแต่งกายเพื่อให้เข้ากับธีมของงาน
ดังกล่าว แว่วมาว่างานนี้มีรางวัลสําหรับผู้ที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมด้วย แล้วพบกันในงานนะจ๊ะ  

1 st Interhospital  Cardiac  
Rehabilitation Conference 

 เนื่องด้วยชมรมป้องกันและฟ้ืนฟูหัวใจ 
ในสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดประชุมเร ื่อง 1 st 
Interhospital Cardiac Rehabilitation 
Conference ในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 
2561 ณ ห้องประชุม World Ballroom B 
ชั้น 23 at Centara Grand & Bangkok 
Convention Centre at CentralWorld 
โดยผู้สนใจสามารถเข้ารับฟังได้ฟร ี รับจํานวน
จํากัด  150 คนสนใจสามารถสอบถาม และ
สมัครได้ที่ คุณณัฐรดา (โอ๋ )   โทรศัพท์  02- 
7180062  โทรสาร 02 - 7180065  Email 
: o_thaiheart@hotmail.co.th ได้ตั้งแต่วัน
นี้เป็นต้นไป 
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