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การประชมุวชิาการกลางป ี ( ARTeC 2019 )     

 จบลงไปแล้วสําหรับการลงทะเบียนงาน
ประชุมวิชาการกลางปีของราชวิทยาลัยฯในปีนี้   
( Mid - year 4th Advanced REHAB Technology 
Conference, ARTeC )และได้มีงานแถลงข่าวร่วมกับ
งาน MEDICAL FAIR THAILAND 2019 ไปแล้ วเมื่อ
วันที่ 21 ส.ค. 2562 ที่โรงแรมพูลแมน แกรนด ์   
สุขุมวิท นําทีมโดยท่านประธานราชวิทยาลัยฯ 
รศ.พญ. วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล โดยการประชุมในปีนี้
มีวิทยากรชั้นนํา ได้แก่ Dr. Lawrence Robinson 
ผู้เชี่ยวชาญด้าน EleXrodiagnosis และDr. Jeffrey 
A. Strakowski ผู้เชี่ยวชาญด้าน Musculoskeletal 
Ultrasound มาร่วมถ่ายทอดความรู้ร่วมกับ    
วิทยากรชาว ไทย ส ําหรับแพทย์ประจ ําบ้ าน 
สามารถลงทะ เบียนได้ เฉพาะ เรื่ อง E leXro 
diagnosis เท่านั้น ผู้ ลงทะเบียนแล้วพบกันได้วันที่  
11 - 12 กันยายนนี ้ ที่ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา 
สําหรับการเดินทางที่สะดวก แนะนําให้ท่านเดินทาง 
ด้วยรถไฟฟ้่าBTSลงสถานีบางนา จะมีทางเดินเชื่อม
เข้าสู่สถานที่การประชุมได้เลย 

ส ําหรับผู้ที่ยัง ไม่ ได้ลงทะเบียนทางผู้จัดแจ้งว่ า 
สามารถแจ้งรายชื่อเพิ่มเติมได้กับทางทีมงานเลขา
นุการราชวิทยาลัย ฯ ด่วน ! 

การประชมุวชิาการปลายป ี 

 แจ้งความคืบหน้าสําหรับการประชุมวิชาการ
ปลายปีของราชวิทยาลัยฯ โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 6-8 ธันวาคม 2562 ณ. โรงแรมเดอะซายน ์
พัทยา จ.ชลบุรีที่เดิม เนื่องจากง่าย ต่อการเดินทาง
ของเพื่อนสมาชิกส่วนใหญ่ สถานที่ขนาดพอ
เหมาะกับปริมาณสมาชิกของเรา โดยธีมสําหรับปีนี้ 
คือ “Devers]y for su^ainabi l]y in 
Rehabil]ation Medicine ”  ซึ่งหัวข้อก็มีความ 
น่าสนใจหลากหลายตามธีมงาน เช่น   

- Pre-congress Approach and treatment:      
DIR floor time ( 5 ธันวาคม 2562 ) 

- Cannabis for spa^ic]y and pain 

- 3 D printing in pro^hesis and orthosis 

- Nutr]ion for successful rehabil]ation 

- TMS and PMS 

- Role of virtual real]y and sensory retaining 
in rehabil]ation เป็นต้น 

เพียงแค่หัวข้อเรื่องบางส่วนก็น่าสนใจมากแล้ว 
เตรียมตัวพบกันปลายปีนี ้ สําหรับใบลงทะเบียนและ
กําหนดการจะแจ้งให้ทราบและส่งให้ทุกท่านได้ภาย
ในสัปดาห์หน้านี้

ความคบืหนา้การประชมุวชิาการราชวทิยาลยัฯ 

รูปแสดง ภาพข่าววันงานแถลงข่าว Medical Fair และ ARTec 
2019
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เวชศาสตรฟ์ืน้ฟสูญัจร 

 ต า มท ี่ ร า ชว ิ ท ย าล ั ย ฯ ได ้ม ี ก า รจ ั ด 
กิจกรรม“เวชศาสตร์ฟื้นฟูสัญจร”ซึ่งมีวัตุประ
สงค์เพื่อเยี่ยมเยียน ให้คําปรึกษาและช่วยเหลือ
ด้านการบริหารจัดการฝ่ายเวชกรรมฟื้นฟูใน 
โรงพยาบาลต่ างๆ โดยเฉพาะ โรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่อาจจะเกิด
ปัญหาด้านการจัดการต่างๆ ดังนั้นเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด จึงขอเชิญชวนสมาชิกที่มีความ
ประสงค์อยากจะให้ราชวิทยาลัยฯ ไปเยี่ยมสัญจร 
สามารถแจ้งความจํานงผ่านทางทีมเลขานุการ
ราชวิทยาลัยฯได้โดยตรง ทั้งทาง E-mail หรือ 
Lineทางทีมงานน ํา โดยอาจารย์อรรถฤทธิ์ 
พร้อมยกทีมไปเยี่ยมสัญจรถึงที่ โดยสามารถจัด
งาน ทั้งในรูปแบบของการสัมมนาวิชาการร่วม
ด้วยหรือไม่มีการสัมมนาวิชาการก็ได้ อย่าลืม
แจ้งมานะจ๊ะ 

อตัราคา่บรกิารสาธารณสขุ 

 ตามที่ โรงพยาบาลต่างๆจะต้องมีการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของ 
ผู้ป่วยสิทธิ์กรมบัญชีกลางในหมวดที่ 14 ได้แก่
ค่ าบริการทางกายภาพบ ําบัดและทาง เวช 
กรรมฟื้นฟูนั้น เราสามารถส่งเบิกราคาตาม 
หนังสืออัตราค่าบริการของหน่วยบริการใน 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ได้เลย      
แต่ต้องทําตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในว. 177 ปี พ.ศ. 
2549 ที่กําหนดให้โรงพยาบาลทําหนังสือแจ้ง 

ไปที่สํานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ 
(สกส.)ด้วยก่อนเบิก อย่างไรก็ตามหากเบิกผิด 
เบิกรายการใกล้เคียง หรือเบิกเกินราคาตาม 
ประกาศกระทรวงฯ ก็อาจจะโดนเรียกเก็บเงินคืน 
ทั้งนี้หลักฐานการให้บริการทางกายภาพบําบัด 
ให้เป็นไปตามประกาศแนวทางการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อ
บริการสาธารณสุขร่วม 3 กองทุนปี 2560

รูปแสดง หนังสืออัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

รูปแสดง หนังสือแนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขร่วม 3 
กองทุนปี  2560
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เรือ่งประชาสมัพนัธจ์าก ISPRM 

 World Youth Forum of ISPRM 
(WYFI) ภายใต้องค์กร ISPRM ขอเชิญชวน
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูรุ่นใหม่ที่จบการอบรม
มาไม่เกิน 5 ปี สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ 
WYFI  ประเทศละ  1 คน เพื่อร่วมทํางานในระดับ
นานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค ์

1.เพื่อเพิ่มความตระหนักถึงความสําคัญของ 
งานฟื้นฟูในการพัฒนาสุขภาพ และเพิ่มระดับ
ความสามารถของผู้ป่วย 

2 . เพื่ อกร ะตุ้ น ใ ห้ แพทย์ เ วชศาสตร์ฟื้ นฟ ู      
สมารถสร้างงานวิจัยได้ 

3.เพื่อร่วมสร้างและพัฒนาความเป็นผู้น ําใน 
องค์กรของ ISPRM และในงานฟื้นฟู  

 เมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับ
ประเทศแล้ว จะเข้าร่วมประชุมกลุ่มเพื่อทําการ 
คัดเลือกเป็นคณะทํางานของ WYFI ต่อไป 
โดยมีคณะกรรมการของ ISPRM มาร่วม      
คัดเลือกด้วย การประชุมจะมีปีละ 1 ครั้งในรอบ
ของการประชุม ISPRM world congress     
สมาชิกท่านใดที่สนใจสมัครขอให้ส่งหลักฐาน 
ต่อไปนี้มาที่สํานักเลขานุการราชวิทยาลัยฯได้  
ตั้งแต่บัดนี้ 

1. Curriculum V]ae 

2. Letter of Motivation 

ประชาสมัพนัธก์ารประชมุนานาชาต ิ

 การประชุมเวชศาสตร์ฟื้นฟูนานาชาติที่
กําลังจะมาถึง ได้แก่ 

1. 9th Asian Rehabil]ation Medicine 
Association meeting (จัดร่วมกับ 11th Annual 
Malaysian Rehabil]ation Medicine 
Congress & 18th Asian Spinal Cord Network 
Congress) วันที่ 13 - 15 กันยายน 2562  ที่ 
Univers]y of Malaya , Kuala Lumpur, 
Malaysia. 

Webs]e http://www.aaarm2019.com 

2. 14th ISPRM World Congress ( จัดร่วมกั บ 
53rd AAP Annual Meeting) วันที่ 4-9 มีนาคม 
2563  ที่ Orlando, USA  

ขณะนี้เปิดรับบทคัดย่องานวิจัยแล้ว และจะปิด
ในวันที่ 19 กันยายน 2562 

http://www.isprm.org/congress/14th-
isprm-world-congress/ 
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ประชาสมัพนัธก์ารประชมุนานาชาต ิ( ตอ่ ) 

3. 7th Asia-Oceanian Conference of 
Physical & Rehabil]ation Medicine 
(AOCPRM 2020)    จัดร่วมกับ 34th Annual 
Congress of the Korean Academy of 
Rehabil]ation Medicine) วันที่   23-26    
เมษายน 2563 ที่เกาะ JEJU, Korea  

ขณะนี้เปิดรับบทคัดย่องานวิจัยแล้ว และจะปิด
ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562 

http://www.aocprm2020.com 

ประกาศการสนบัสนนุงานวจิยั               

ของราชวทิยาลยัฯ 

 เนื่องจากราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์
ฟื้นฟูแห่งประ เทศไทยมีนโยบายสนับสนุน
การนําเสนองานวิจัยของสมาชิกออกสู่การ
ประชุมเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่เป็นการประชุมหลัก
ในเวทีระดับนานาชาติ ได้แก่  

1. Asian Rehabil]ation Medicine 
Association Meeting 

2. ISPRM World Congress 

3. Asia - Oceanian Conference of 
Physical & Rehabil]ation Medicine 

จึงขอเชิญชวนสมาชิกราชวิทยาลัยฯ ที่สนใจ
ไปน ํา เสนองานวิ จั ย ในร ะดับนานาชาติส่ ง     
ผลงานมาเพื่อขอรับทุน  โดยราชวิทยาลัยฯให้
ทุนสนับสนุนทุนละ 10,000 บาท การประชุมละ  
2 ทุน 

เกณฑ์การสมัครรับทุน มีดังนี้ 

1.  อายุไม่เกิน 40 ปี 

2. งานวิจัยได้รับการตอบรับให้นําเสนอในการ       
ประชุม 

กิจกรรมที่ต้องทําเมื่อได้รับทุน 

1. นําเสนอภาพการนําเสนองานวิจัยในการ
ประชุมในรูปแบบพาวเวอร์พอยท์ไฟล์ 3-5 ภาพ 

2. เขียนความประทับใจและประโยชน์ที่ได้รับ 
จ ากการ เ ข้ า ร่ วมง านปร ะชุ ม แล ะน ํา เ สนอ
งานวิจัยความยาวหนึ่ งหน้ ากระดาษ A4 
ตัวอักษรไทยสารบัญขนาด 16 

สมาชิกท่านใดสนใจสมัครรับทุนกรุณากรอก
ใบสมัครรับทุนตามลิงค์ด้านล่าง 

https://docs.google.com/forms/d/1iHPaQ-
gIejOhLZhF8mkerEZdh0v4oyklUjWq0Vypj
6Y/prefill 

พร้อมทั้งส่งบทคัดย่อและใบตอบรับการนํา
เสนองานวิ จั ยจ ากผู้ จั ดง านปร ะชุ มมายั ง  
ร า ช วิ ท ย า ลั ย ฯ    ท า ง อี เ ม ล 
thairehab@gmail.com พร้อมระบุหัวข้อ 
“สมัครขอรับทุ นสนับสนุนการน ํา เสนอ 
งานวิจัย” 
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 การโฆษณาเกนิจรงิ 

 เนื่องด้วยปัจจุบันงานทางด้านเวชศาสตร์
ฟื้นฟูได้รับความสนใจ และมีการบริการที่เกี่ยว
ข้องในเชิงพาณิชย์มากขึ้น ทางราชวิทยาลัยฯ 
จึ งมีคว าม เป็ นห่ วง เพื่ อนสมาชิ ก ใน เรื่ อ ง      
ของการโฆษณาเกินจริงอันอาจจะเกิดจากการรู้
เท่าไม่ถึงการของเพื่อนสมาชิก   ดังนั้นจึงขอให้
ทุกท่านได้ทบทวนกฏข้อบังคับของแพทยสภา 
ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม 
พ.ศ.2549 หมวดที่ 3 การโฆษณาการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ดังนี้ 

 ข้อ๘ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้อง   
ไม่โฆษณา ใช ้ จ้าง หรือยินยอมให้ผู้อื่นโฆษณา
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมความรู ้ความ   
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของตน  

  ข้อ ๙  ผู ้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้อง 
ไม่โฆษณา ใช้ จ้าง หรือให้ผู้อื่นโฆษณาการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมความรู้ความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของผู้อื่น  

 ข้อ ๑๐ การโฆษณาตามข้อ ๘ และข้อ ๙ 
อาจกระทําได้ในกรณีต่อไปนี้  

(๑) การแสดงผลงานในวารสารทางวิชาการ 
ทางการแพทย์และสาธารณสุขหรือในการประชุม
วิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข  
(๒) การแสดงผลงานในหน้าที่หรือในการบําเพ็ญ
ประโยชน์สาธารณะ  

  (๓) การแสดงผลงานหรือความก้าวหน้าทาง 
วิชาการหรือการค้นพบวิธีการและเทคนิคใหม่ๆ  
ในการรักษา โรคซึ่ ง เป ็นที่ยอมรับทางการ
แพทย์เพื่อการศึกษาของมวลชน  
(๔) การประกาศเกียรติคุณเป็นทางการโดย 
สถาบันวิชาการสมาคมหรือมูลนิธิ  

 ข้อ ๑๑ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอาจ  
แสดงข้อความเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ 
เวชกรรมของตนที่สํานักงานได้เพียงข้อความ 
เฉพาะเรื่องต่อไปนี้  

(๑) ชื่อนามสกุล และอาจมีคําประกอบชื่อได้เพียง
คําว ่านายแพทย์หรือแพทย์หญิง อภิ ไธย        
ตําแหน่งทางวิชาการ ฐานันดรศักดิ์ ยศ      
และบรรดาศักดิ์ เท่านั้น  

(๒) ชื่อปริญญาวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติหรือ
หนังสือแสดงคุณวุฒิอย่างอื่น ซึ่งตนได้รับมา
โดยวิธีการถูกต้องตามกฎเกณฑ ์    ของแพทย
สภาหรือสถาบันนั้นๆ  

 

  (๓)    สาขาของวิชาชีพเวชกรรม  

 
 (๔)   เวลาทําการ  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 การโฆษณาเกนิจรงิ ( ตอ่ ) 

 ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอาจ
แจ้งความการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะ
การแสดงที่อยู ่ ที่ตั้งสํานักงาน หมายเลข     
โทรศัพท์ และหรือข้อความที่อนุญาตในหมวด ๓ 
ข้อ ๑๑ เท่านั้น  

 ข้อ ๑๓ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ทํา 
การเผยแพร่หรือตอบปัญหาทางสื่อมวลชน 
ถ้าแสดงตนว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สามารถแจ้งสถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมได ้
แต่ต้องไม่เป็นการสื่อไปในทํานองโฆษณาโอ้อวด
เกินความเป ็นจริง หลอกลวง หรือทําให้ 
ผู้ป่วยหลงเชื่อมาใช้บริการ และในการแจ้งสถานที่
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ต้องไม ่ปรากฏ    
หมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัวในที่เดียวกัน  

 ข้อ ๑๔ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ต้องระมัดระวังตามวิสัยที่พึงม ีมิให้การประกอบ
วิ ช าชีพ เ วชกรรมของตนแพร ่ ออก ไป ใน
สื่อมวลชนเป็นทํานองโฆษณาความรู ้ความ 
สามารถ  

 ทางราชวิทยาลัยฯ จึงขอความร่วมมือ
สมาชิกทุกท่านปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าว
อย่างเคร่งครัด 

  

7พญ. วิภาวี. ฉินเจนประดิษฐ์.   รายงาน


