กำหนดกำรประชุมวิชำกำรประจำปี 2563
รำชวิทยำลัยแพทย์ เวชศำสตร์ ฟื้นฟูแห่ งประเทศไทย
และสมำคมเวชศำสตร์ ฟื้นฟูแห่ งประเทศไทย
วันที่ 18-20 ธันวำคม 2563
ณ โรงแรมเดอะซำยน์ พัทยำ จังหวัดชลบุรี


Theme: Multiplicity of Rehabilitation Medicine: from Science to Practice
วันศุกร์ ท่ ี 18 ธันวำคม 2563
8.30 – 9.45 น.

ลงทะเบียน
เยี่ยมชมนิทรรศกำร และผลิตภัณฑ์ ทำงกำรแพทย์ (อำหำรว่ ำง)

9.45 – 10.00 น.

พิธีเปิ ดกำรประชุม ประธำนวิชำกำรกล่ ำวรำยงำน ประธำนรำชวิทยำลัยกล่ ำวเปิ ด (ห้ อง Fidella)

10.00 - 11.00 น.
11.00 - 11.40 น.

Key note speaker: Geriatrics: Policy to practice (ห้ อง Fidella)
นพ.สกานต์ บุนนาค ผู้อานวยการสถาบันเวชศาสตร์ ผ้ สู งู อายุ
New Technologies for Improving patient Care: High Frequency Electrotherapy and Pulse Magnetic Therapy
Speaker: Ralf Mühlhäuser Clinical trainer (by Zoom)
Moderator: นพ.คมวุฒิ คนฉลาด (by Zoom)
(บริ ษัทพรี เมียร์ เมดิ คอล จำกัด) (ห้ อง Fidella)

11.40 - 12.20 น.

Patients’Real life Experience in Using Prescription Crystalline Glucosamine Sulfate for knee OA. (ห้ อง Fidella)
Speaker: รศ.พญ.วิไล คุปต์นิรัติศยั กุล, รศ.นพ.วสุวฒ
ั น์ กิติสมประยูรกุล
Moderator นพ.อรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย์
(บริ ษัทเมด้ำ ฟำม่ำร์ (ประเทศไทย) จำกัด)

12.20 - 13.30 น.

รับประทำนอำหำรกลำงวัน
Lecture: Multidisciplinary roles for
management of upper extremity
problems in Cerebral Palsy: the lesson
learned from Ramathibodi hospital
(ห้ อง Fidella)

Research: (ห้ อง Vermillion)
Oral Presentation1
(12+5 นาที 4 เรื่ อง)
รศ.นพ.ณัฐเศรษฐ มนิมนากร
และกรรมการวิจยั ฯ

13.30 – 14.30 น.

- ผศ.พญ.ศิวพร วงศ์พิพฒ
ั น์
ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
- ผศ.ดร.นพ.ตุลยพฤกษ์ ถาวรสวัสดิ์รักษ์
ภาควิชาออร์ โธปิ ดิกส์
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

14.30 – 15.00 น.

อำหำรว่ ำง เยี่ยมชมนิทรรศกำร และผลิตภัณฑ์ ทำงกำรแพทย์

15.00 – 16.30 น.

16.30 – 17.30 น.

Research: (ห้ อง Vermillion)
Oral Presentation 2
(12+5 นาที 4 เรื่ อง)
รศ.นพ.ณัฐเศรษฐ มนิมนากร
(เฉพาะแพทย์ที่รับวุฒิบตั รปี นี ้)
และกรรมการวิจยั ฯ
เยี่ยมชมนิทรรศกำร และผลิตภัณฑ์ ทำงกำรแพทย์
Alumni night แต่ ละสถำบันนัดหมำยเอง (ถ้ ามี)
ปั จฉิมนิเทศ (ห้ อง Fidella)
- ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกลุ
- พญ.นวลพิศ อินทรเทพ
- พญ.ชมพุนชุ พงษ์ อคั คศิรา

13.45-16.30 น.
เยี่ยมชมศูนย์สง่ เสริ มฟื น้ ฟู
สุขภาพผู้สงู อายุ
สภากาชาดไทย ต.บางพระ
อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี

รั บ 30 คน

วันเสำร์ ท่ ี 19 ธันวำคม 2563
ลงทะเบียน
08.00 น.
Lecture by Zoom: Dynamic physiatry: Rehabilitation in complex cases (ห้ อง Fidella)
Speaker: พ.ท.นพ. สมเกียรติ เหมตะศิลป, Program Director, Residency training program, Department of
8.30 – 9.30 น.
PM&R, Reading Hospital Tower Health. Reading, Pennsylvania USA
Moderator: พญ.อุไรรัตน์ ศิริวฒ
ั น์เวชกุล
9.30 - 10.30 น.
10.30 – 11.00 น.

ประชุมใหญ่ สำมัญประจำปี (ห้ อง Fidella)
อำหำรว่ ำง เยี่ยมชมนิทรรศกำร และผลิตภัณฑ์ ทำงกำรแพทย์
The Pure and Real Diacerein for your OA Patients
(ห้ อง Fidella)

11.00 – 11.40 น.

Speaker: รศ.นพ.วราห์ ยืนยงวิวฒ
ั น์
Moderator: รศ.(พิเศษ)พญ.ณัฏฐิ ยา ตันติศิริวฒ
ั น์

Poster Rounds
ประธาน: รศ.พญ.อภิชนา โฆวินทะ และคณะ

(บริ ษัททีอำร์ บี เชอร์ เม็ดดิ ก้ำ (ประเทศไทย) จำกัด)

11.40 – 12.20 น.

Pathogenetic Treatment (ห้ อง Fidella)
Speaker: พญ.อุไรรัตน์ ศิริวฒ
ั น์เวชกุล
(เวอร์ วำก ฟำร์ มำ จี เอ็มบีเอช แอนด์ โค เคจี )

12.20 – 13.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 15.00 น.

Sympsosium: Insole.Let’s bring up the 𝝅-shaped
team (ห้ อง Fidella)
- รศ.พญ.กุลภา ศรี สวัสดิ์
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
- ดร.ภิเศก เกิดศรี
Business Incubator, Preventive Care Solution
Business, SCG CBM
- ร.อ.นพ.ม.ล.พุฒพิ งศ์ เทวกุล
มูลนิธิขาเทียมฯ

15.00 – 15.30 น.
15.30 – 16.30 น.
16.30 – 17.30 น.
18.00 – 21.00 น.

Lecture: 13.30-14.15 น. (ห้ อง Vermillion)
กฎหมายที่แพทย์เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูควรทราบ:
รศ.นพ.เมธี วงศ์ศริ ิ สวุ รรณ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา
Panel discussion: 14.15-15.00 น. (ห้ อง Vermillion)
Telehealth and telerehab:
- Moderatorและบรรยาย: ผศ.พญ.ชื่นชม ชื่อลือชา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พญ.อัจฉรี ย์ แก้ วมา โรงพยาบาลนครพิงค์
- นพ.จักรพงษ์ กิรติพงษ์ วฒ
ุ ิ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื น้ ฟูฯ

อำหำรว่ ำง เยี่ยมชมนิทรรศกำร และผลิตภัณฑ์ ทำงกำรแพทย์
Lecture: Wearable Robots (ห้ อง Fidella)
ประชุมชมรม
- Neuro rehab (ห้ อง Vermillion)
รศ.นพ.วสุวฒ
ั น์ กิติสมประยูรกุล
- SCI (ห้ อง Flavio)
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เยี่ยมชมนิทรรศกำรและผลิตภัณฑ์ ทำงกำรแพทย์ ซ้ อมรับวุฒบิ ัตร : (ห้ อง Fidella)
รับประทำนอำหำรเย็น
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วันอำทิตย์ ท่ ี 20 ธันวำคม 2563
08.30 – 9.30 น.
09.30 – 10.00 น.

พิธีมอบวุฒบิ ัตร (ห้ อง Fidella)
อำหำรว่ ำง เยี่ยมชมนิทรรศกำร และผลิตภัณฑ์ ทำงกำรแพทย์
Lecture by Zoom: Looking ahead for Rehab. Med.
Sharing experience: Dysphagia rehabilitation
fellowship program in Thailand: a glance at USA
model (ห้ อง Vermillion)
พญ.ชมพูนชุ พงษ์ อคั คศิรา สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื น้ ฟูฯ
พ.ท.นพ.สมเกียรติ เหมตะศิลป
พญ.พิมพ์ชนก เทือกต๊ ะ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
พญ.พวงแก้ ว ธิติสกุลชัย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล Program Director, Residency training program,
พ.อ.นพ.ชนศักดิ์ หทัยอารีย์รักษ์ รพ.พระมงกุฎเกล้ า
Department of PM&R, Reading Hospital Tower
พญ.พจีมาศ กิตติปัญญางาม คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น Health. Reading, Pennsylvania USA

during COVID19 (ห้ อง Fidella)
10.00-11.30 น.

-

11.30 – 12.00 น.

พิธีปิด และมอบรำงวัลงำนวิจยั (ห้ อง Fidella)

12.00 – 13.00 น.

รับประทำนอำหำรกลำงวัน
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