
                         (Draft) 
ร่างก าหนดกการรรชุมวิชุ าการรรชำ าร  2562  

ราุิชทยาลัยแพทยเ์ิุศาสตรฟ้ื์ดฟูแห่นงรรชเทศไทย 
 แลชสวาควเิุศาสตรฟ้ื์ดฟูแห่นงรรชเทศไทย  

ิัดท  ่5-8 ธัดิาคว 2562 
ณ โรงแรวเกอชซายด ์พัทยา ำังหนิักุลบมร  
 

Theme: Diversity for sustainability in Rehabilitation Medicine 

ิัดพฤหนสับก ท  ่5 ธัดิาคว 2562 
Pre-congress workshop 
9.00 – 16.00 ด. 

Autistic spectrum disorder: approach and treatment: DIR floortime  
รศ.พญ.ก่ิงแกว้  ปาจรยี ์   

ิัดศมกรท์  ่6 ธัดิาคว 2562 

08.30 น. ลงทชเบ ยด  
เย ่ยวุวดชทรรศการ แลชผลชตภัณฑท์างการแพทย์ 

09.00 – 9.45 น.  อาหนาริ่าง 

9.45 – 10.00 น. พชธ เรช กการรรชุมว  รรชธาดิชุาการกล่าิรายงาด รรชธาดราุิชทยาลัยกล่าิเรช ก  

10.00 – 11.00 น. 

Cannabis for spasticity and pain    
รศ.ดร.ภญ.จฑุามณี สทุธิศรีสงัข ์  
ศ.นพ.ธีรวฒัน ์เหมะจฑุา 
Moderator: นพ.คมวฒุิ  คนฉลาด   

11.00 - 11.30 น. sponsored lecture1   

11.30 - 12.00 น.  sponsored lecture2   

12.00 - 12.30 น. sponsored lecture 3  

12.30 - 13.30 น.  รับรรชทาดอาหนารกลางิัด เย ่ยวุวดชทรรศการ แลชผลชตภัณฑท์างการแพทย ์                           

13.30 - 14.00 น. Research:  
Oral Presentation1  
รศ.นพ.ณฐัเศรษฐ มนิมนากร และกรรมการวิจัยฯ 

Sharing Idea: Update from WHO: Rehab 2030 
พญ.บษุกร โลหารชนุ  
พญ.วชัรา  ริว้ไพบลูย ์  

14.00 - 14.30 น. 

14.30 - 15.00 น. อาหนาริ่าง เย ่ยวุวดชทรรศการ แลชผลชตภัณฑท์างการแพทย ์                           

15.00 – 16.00 น. 
Research:  
Oral Presentation 2  
รศ.นพ.ณฐัเศรษฐ มนิมนากร และกรรมการวิจัยฯ 

Workshop: Osteoporosis fracture liaison service
พญ.สขุจนัทร ์พงษ์ประไพ   
รบั 50 คน 
 

 
 

16.00 - 16.30 น. 

Update from ISPRM   
พญ.พจีมาศ  กิตติปัญญางาม  
พญ.รนิลดา  พงษ์รตันกุล  
Moderator :  รศ.พญ.ปิยะภัทร เดชพระธรรม 

16.30 - 17.30 น. เย ่ยวุวดชทรรศการ แลชผลชตภัณฑท์างการแพทย ์

 Alumni night แต่ลชสถาบัดดักหนวายแลชเตร ยวสถาดท เ่อง 
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ิัดเสารท์  ่7 ธัดิาคว 2562 
08.00 – 9.00 น.  ประชมุชมรมต่างๆ ภายใตก้  ากบัของราชวิทยาลยัแพทยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟแูห่งประเทศไทย 

09.00 - 10.00 น. รรช มุวใหนญ่สาวัญรรชำ าร  

10.00 - 10.30 น. 
อาหนาริ่าง เย ่ยวุวดชทรรศการ แลช
ผลชตภัณฑท์างการแพทย ์

Poster Rounds 
รศ.พญ.ปิยะภัทร เดชพระธรรม และคณะ  

10.30 - 11.00 น. sponsored lecture 4  
11.00 - 11.30 น. sponsored lecture 5  
11.30 - 12.00 น. sponsored lecture 6  
12.00 – 12.30 น. sponsored lecture 7  
12.30 - 13.30 น. รับรรชทาดอาหนารกลางิัด เย ย่วุวดชทรรศการ แลชผลชตภัณฑท์างการแพทย ์                           

13.30 - 14.15  น. 
Symposium: TMS, PMS   
นพ.สุกรีย ์สมานไทย  
ผศ.นพ.ภารสิ วงศแ์พทย ์ 
นพ.สมรส พงศล์ะไม  
Moderator : นพ.คมวฒิุ คนฉลาด 

Nutrition for successful rehabilitation: malnutrition in 
elderly  
ผศ.นพ.พรพจน ์เปรมโยธิน   
Moderator : พญ.ชมพนูชุ พงษ์อคัคศิรา 

14.00 - 15.00  น. 
IMC ในมมุมองผูบ้รหิารหน่วยบริการ  
นพ.สธุน อิ่มประสทิธิชัย 
นพ.ยทุธกรานต ์ ชินโสตร  

15.00 - 15.30  น. อาหนาริ่าง เย ่ยวุวดชทรรศการ แลชผลชตภัณฑท์างการแพทย ์   

15.30 – 16.30  น.    

Lecture: 3 D printing in prosthesis and 
orthosis 
พญ.ปรยิสทุธ์ิ อินทสวุรรณ  
Moderator : รศ.นพ.ณฐัเศรษฐ มนิมนากร 
 

Role of virtual reality and sensory retraining in 
rehabilitation of hemiplegic arm and hand  
ผศ.นพ.ภารสิ  วงศแ์พทย ์ 
รศ.นพ.จกัรกรชิ  กลา้ผจญ   
นางสาวกญัญาลกัษณ ์อตุรชน  

16.30 - 17.30  น. เย่ียมชมนิทรรศการและผลิตภณัฑท์างการแพทย ์ ซ้อวรับ มิฒชบัตร  

18.00 - 21.00  น. รับรรชทาดอาหนารเย็ด   

ิัดอาทชตยท์  ่8 ธัดิาคว 2562 
08.30 - 09.30 น.  พชธ วอบ มิฒชบตัร  
09.30 - 10.00 น. อาหนาริ่าง เย ่ยวุวดชทรรศการ แลชผลชตภัณฑท์างการแพทย ์   

10.00 – 11.30 น. 

Prolotherapy MSK and neural  
รศ.(พิเศษ)พญ.ณฎัฐิยา ตนัติศิริวฒัน ์ 
พญ.วิสุทธินี เทือกทอง  
Moderator :  นพ.คมวฒิุ  คนฉลาด  

 
Workshop: Scientific writing: meet the editor 
รศ.พญ.อภิชนา โฆวินทะ และคณะ 
 

11.30 - 12.00 น.  พชธ รช ก แลชวอบรางิัลงาด ชิำัย  

12.00 - 13.00 น.  รับรรชทาดอาหนารกลางิัด 
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