
 
การประชุมวชิาการประจาํปี 2562 

ราชวทิยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูแห่งประเทศไทย 
และสมาคมเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูแห่งประเทศไทย 

 
1.  ช่ือ   ภาษาไทย  

การประชมุวิชาการประจําปี  ราชวิทยาลยัแพทย์เวชศาสตร์ฟืน้ฟแูห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 22   
และสมาคมเวชศาสตร์ฟืน้ฟแูห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 30 
 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
   ราชวิทยาลยัแพทย์เวชศาสตร์ฟืน้ฟแูห่งประเทศไทย  
   สมาคมเวชศาสตร์ฟืน้ฟแูห่งประเทศไทย 
 ผู้ รับผิดชอบโครงการ 

1. รศ.พญ.วิไล  คปุต์นิรัตศิยักลุ   ประธาน 
2. ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกลุ   เลขาธิการ 
3. พญ.อบุลวรรณ วฒันาดลิกกลุ   กรรมการ 
4. รศ.พญ.กมลทิพย์ หาญผดงุกิจ   กรรมการ 
5. พ.ต.อ.ปิยวิทย์ สรไชยเมธา   กรรมการ 

 
 ท่ีปรึกษา 
   1.  นพ.อรรถฤทธ์ิ      ศฤงคไพบลูย์ 
   2.  พล.ต.ผศ.นพ.ไกรวชัร  ธีรเนตร 
   3.  รศ.พญ.วารี    จิรอดศิยั 

4.  พญ.อไุรรัตน์   ศริิวฒัน์เวชกลุ  
5. พล.ต.ต.หญิงกตัตกิา  ภมูิพิทกัษ์กลุ 

 
3.  วิทยากร 
 -  วิทยากรจากในประเทศ  และตา่งประเทศ 

-  คณาจารย์จากราชวิทยาลยัฯ และสมาคมฯ 
 

4.  สถานที่ 
โรงแรมเดอะซายน์  พทัยา 
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5.  วันที่   5 – 8   ธันวาคม 2562 
 

 
6. จุดประสงค์ 
 6.1   เพ่ือเปิดโอกาสให้แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฟืน้ฟ ูแพทย์สาขาอ่ืนๆ  ตลอดจนบคุลากรท่ี 

        สนใจ และทํางานด้านเวชศาสตร์ฟืน้ฟ ูได้รับการอบรม ทบทวนความรู้จากผู้ รู้ท่ีมีช่ือเสียง    เพ่ือ  
        เรียนรู้ความรู้ใหม ่ท่ีได้พฒันาขึน้ 
6.2   เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์ของสมาชิกราชวิทยาลยัฯ สมาคมฯ และ 
        บคุลากรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

 6.3    เพ่ือเป็นการกระชบัความสมัพนัธ์ของแพทย์ท่ีมีความสนใจในแขนงความรู้ดงักลา่วจากสถาบนั 
         ใน – นอกประเทศ 
6.4 เพ่ือเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงของราชวทิยาลยัแพทย์เวชศาสตร์ฟืน้ฟแูหง่ประเทศไทย และสมาคม 

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

 
8.  จาํนวนผู้เข้าร่วมประชุม 

 ประมาณ  500  คน 
 
9.   อัตราค่าลงทะเบยีน 
  ราคาค่าลงทะเบียนก่อน 15 พฤศจกิายน 2562 หลัง 15 พฤศจกิายน 2562 เพิ่มท่านละ 500 บาท /การ
ประชุม 
 

ประเภท สมาชกิ แพทย์ประจาํบ้าน อ่ืนๆ 

Pre-congress workshop 
 -   Autistic spectrum disorder: approach  
     and treatment: DIR floortime  
  วนัท่ี 5 ธ.ค. 62 เวลา 9.00-16.00 น.  ( 100 ท่าน ) 

 
   

  1,500 
 

        
         
       1,000 
      

           
      
      1,500 

 
Main Congress วันที่ 6-8 ธ.ค. 62 

 
   4,800 

 
      3,500 

 
      5,800 
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10.   แหล่งงบประมาณ 
 10.1  แหลง่งบประมาณ  -    จากคา่ลงทะเบียน 

 -    จากราชวทิยาลยัฯ และสมาคมฯ 
 
 11.2  ประมาณการใช้จ่าย 

- คา่ตอบแทนวทิยากร   50,000  บาท 
- คา่ท่ีพกัและคา่เดนิทางวทิยากร            100,000  บาท 
- คา่ก่อสร้างบธู              200,000  บาท 
- คา่ AV               175,000  บาท 
- คา่ตกแตง่สถานท่ี    50,000   บาท  
- คา่เช่าห้องประชมุ             130,000  บาท 
- คา่กระเป๋าการประชมุ             150,000  บาท 
- คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ     50,000   บาท    

                         รวมจาํนวนทัง้สิน้                                         905,000  บาท 
 
  
11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   เน่ืองจากในปัจจบุนัวชิาชีพแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฟืน้ฟไูด้มีวิวฒันาการ  เจริญก้าวหน้าและเปล่ียนแปลงไปมาก 
การจดัประชมุครัง้นีเ้ป็นการจดัประชมุวิชาการประจําปี เพ่ือเปิดโอกาสให้แพทย์ท่ีสนใจตลอดจนบคุลากรอ่ืนๆ ได้มีโอกาส
ทบทวน และรับฟังความคดิเห็นและเปล่ียนความรู้กบแพทย์ท่ีมีช่ือเสียง รวมทัง้ได้มีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์
ความรู้ในกลุม่สมาชิกเพ่ือพฒันาตนเอง และเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีงามระหวา่งกนัด้วย 
 
12.   กาํหนดการประชุม 

       Theme: Diversity for sustainability in Rehabilitation Medicine 

วันพฤหสับดทีี่ 5 ธันวาคม 2562 
Pre-congress workshop 
9.00 – 16.00 น. 

Autistic spectrum disorder: approach and treatment: DIR floortime  
รศ.พญ.ก่ิงแก้ว  ปาจรีย์    

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 

08.30 – 09.15 น. ลงทะเบียน  และรับประทานอาหารว่าง เย่ียมชมนิทรรศการ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ 

09.15 – 09.30 น. พธีิเปิดการประชุม  ประธานวชิาการกล่าวรายงาน ประธานราชวทิยาลัยกล่าวเปิด  
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09.30 – 11.00 น. 

Cannabis for spasticity and pain    
ศ.นพ.ธีรวฒัน์  เหมะจฑุา 
รศ.ดร.ภญ.จฑุามณี  สทุธิศรีสงัข์   
Moderator: นพ.คมวฒิุ  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.  
เย่ียมชมนิทรรศการ และผลิตภณัฑ์ทางการแพทย์                            
อาหารกลางวัน  

13.30 - 14.30 น. 
Research:  
Oral Presentation1  
รศ.นพ.ณฐัเศรษฐ มนิมนากร และกรรมการวิจยัฯ 

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

14.30 - 15.00 น. 
เย่ียมชมนิทรรศการ และผลิตภณัฑ์ทางการแพทย์              
อาหารว่าง             

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

Workshop: Osteoporosis fracture liaison service 
พญ.สขุจนัทร์ พงษ์ประไพ   
รับ 50 คน 
 

 
 

16.00 - 16.30 น. 

Update from ISPRM   
พญ.พจีมาศ  กิตติปัญญางาม  
พญ.รินลดา  พงษ์รัตนกลุ  
Moderator :  รศ.พญ.ปิยะภทัร เดชพระธรรม 

16.30 - 17.30 น. เย่ียมชมนิทรรศการ และผลิตภณัฑ์ทางการแพทย์ 

 Alumni night แต่ละสถาบันนัดหมายและเตรียมสถานที่เอง 

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 

08.00 – 9.00 น.  ประชมุชมรมตา่งๆ ภายใต้กํากบัของราชวิทยาลยัแพทย์เวชศาสตร์ฟืน้ฟแูหง่ประเทศไทย 

09.00 - 10.00 น. ประชุมใหญ่สามัญประจาํปี 

10.00 - 10.30 น. 
เย่ียมชมนิทรรศการ และผลิตภณัฑ์ทางการแพทย์ 
อาหารว่าง 

Poster Rounds 
รศ.พญ.ปิยะภทัร 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  
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12.00 – 12.30 น. sponsored lecture 7  

12.30 - 13.30 น. 
เย่ียมชมนิทรรศการ และผลิตภณัฑ์ทางการแพทย์          
อาหารกลางวนั              

13.30 - 14.15  น. 

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

Symposium: TMS, PMS : Evidence – based 
application for Magnetic stimulation  
นพ.ปัณณวชิญ์ วงศ์วิวฒันานนท์ 
นพ.สกุรีย์ สมานไทย  
ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์  
นพ.สมรส พงศ์ละไม  
Moderator : นพ.คมวฒิุ คนฉลาด 

14.15 - 15.00  น. 
IMC ในมมุมองผู้บริหารหน่วยบริการ  
นพ.สธุน อิ่มประสทิธิชยั 
นพ.ยทุธกรานต์  ชินโสตร 

15.00 - 15.30  น. 
เย่ียมชมนิทรรศการ และผลิตภณัฑ์ทางการแพทย์    
อาหารว่าง 

15.30 – 16.30  น.    

Symposium: 3 D printing in prosthesis and orthosis 
พญ.ปริยสทุธ์ิ  อินทสวุรรณ   
ร.อ.นพ.ม.ล.พฒิุพงศ์  เทวกลุ 
Moderator : รศ.นพ.ณฐัเศรษฐ มนิมนากร 

   
 

Role of virtual reality and sensory retraining in 
rehabilitation of hemiplegic arm and hand  
ผศ.นพ.ภาริส  วงศ์แพทย์  
รศ.นพ.จกัรกริช  กล้าผจญ   
นางสาวกญัญาลกัษณ์ อตุรชน  

16.30 - 17.30  น. เย่ียมชมนิทรรศการและผลติภณัฑ์ทางการแพทย์ ซ้อมรับวุฒบิตัร  

18.00 - 21.00  น. อาหารเยน็    

วันอาทติย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 
08.30 - 09.30 น.  พธีิมอบวุฒบิัตร  
09.30 - 10.00 น. อาหารว่าง เย่ียมชมนิทรรศการ และผลิตภณัฑ์ทางการแพทย์    

10.00 – 11.30 น. 

MSK and neural Prolotherapy 
รศ.(พิเศษ)พญ.ณฎัฐิยา ตนัตศิริิวฒัน์  
พญ.วิสทุธินี  เทือกทอง  
Moderator :  พ.อ.รศ.นพ.วิภ ู  กําเหนิดดี 

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

11.30 - 12.00 น.  พธีิปิด และมอบรางวัลงานวจิัย  

12.00 - 13.00 น.  อาหารกลางวนั 


