
               (Draft 14 Sept 2020) 
ร่างก าหนดการประชุมวิชาการประจ าปี 2563 

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูแห่งประเทศไทย 
 และสมาคมเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูแห่งประเทศไทย  

วันที่ 18-20 ธันวาคม 2563 
ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี 

 

Theme: Multiplicity of Rehabilitation Medicine: from Science to Practice 

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 

8.30 – 9.45 น.  
ลงทะเบียน  
เยี่ยมชมนิทรรศการ และผลิตภณัฑ์ทางการแพทย์  (รับอาหารว่าง) 

9.45 – 10.00 น. พิธีเปิดการประชุม  ประธานวิชาการกล่าวรายงาน ประธานราชวิทยาลัยกล่าวเปิด (ห้อง Fidella) 

9.30-10.30 น. 
Key note speaker: Geriatrics: Policy to practice   
นพ.สกานต์ บนุนาค  ผู้อ านวยการสถาบนัเวชศาสตร์ผู้สงูอาย ุ  

10.30-11.00 sponsored lecture 1  
11.00 - 11.30 น. sponsored lecture 2 

11.30 – 12.00 น.  sponsored lecture 3 

12.00 – 12.30 น. sponsored lecture 4 
12.30 – 13.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 - 14.30 น. 

Research: (ห้อง Fidella)  
Oral Presentation1  
(10+5 นาท ี4 เร่ือง) 
รศ.นพ.ณฐัเศรษฐ มนิมนากร 
และกรรมการวิจยัฯ 

Lecture /workshop: Multidisciplinary 

role for management of upper 

extremity problems in Cerebral 

Palsy: the lesson learned from 

Ramathibodi hospital  

- ผศ.พญ.ศิวพร วงศ์พิพฒัน์  

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืน้ฟ ู  

คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบด ี

- ผศ.ดร.นพ.ตลุยพฤกษ์ ถาวรสวสัดิ์รักษ์ 

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์   

คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบด ี

13.30-16.30 น. 

เยี่ยมชมศนูย์สง่เสริมฟืน้ฟู

สขุภาพผู้สงูอาย ุ

สภากาชาดไทย ต.บางพระ 

อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 

        รับ 30 คน 
14.30 – 15.00 น. อาหารว่าง เยี่ยมชมนิทรรศการ และผลิตภณัฑ์ทางการแพทย์                            

15.00 – 16.30 น. 

Research: (ห้อง Fidella)  
Oral Presentation 2  
(10+5 นาท ี6 เร่ือง) 
รศ.นพ.ณฐัเศรษฐ มนิมนากร  
และกรรมการวิจยัฯ 

ปัจฉิมนิเทศ 
(เฉพาะแพทย์ที่รับวฒุิบตัรปีนี)้ 

16.30 – 17.30 น. เยี่ยมชมนิทรรศการ และผลิตภณัฑ์ทางการแพทย์ 

 Alumni night แต่ละสถาบันนัดหมายเอง (ถ้าม)ี 
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วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 

07.30 น. ลงทะเบียน 

8.00 – 9.00 น. 

Lecture ผ่าน Zoom: Dynamic physiatry: Rehabilitation in complex cases 

Speaker: พ.ท.นพ. สมเกียรติ เหมตะศิลป,  Program Director, Residency training program, Department 

of PM&R, Reading Hospital Tower Health. Reading, Pennsylvania USA 

Moderator:  พญ.อไุรรัตน์  ศิริวฒัน์เวชกลุ   

09.00 - 10.00 น. ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี   

10.00 - 10.30 น. อาหารว่าง เยี่ยมชมนิทรรศการ และผลิตภณัฑ์ทางการแพทย์ 

10.30 - 11.00 น. sponsored lecture 5 

Poster Rounds 
ประธาน: รศ.พญ.อภิชนา โฆวินทะ และคณะ 

11.00 – 11.30 น. sponsored lecture 6 
11.30 – 12.00 น. sponsored lecture 7 
12.00 – 12.30 น. sponsored lecture 8 
12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

13.30 – 15.00 น. 

Sympsosium: Insole.. Let’s bring up the 𝝅-
shaped team  
- รศ.พญ.กลุภา  ศรีสวสัดิ์    
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
- ดร.ภิเศก เกิดศรี  
Business Incubator, Preventive Care Solution 
Business, SCG  CBM 
-    ร.อ.นพ.ม.ล.พฒุิพงศ์  เทวกลุ   
มลูนิธิขาเทียมฯ 

Lecture: 13.30-14.30 น. 
กฎหมายท่ีแพทย์เวชศาสตร์ฟืน้ฟคูวรทราบ :  
รศ.นพ.เมธี วงศ์ศริิสวุรรณ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา  

Panel discussion:  14.30-15.00 น. 
Telehealth and telerehab: หลกัเกณฑ์ของแพทยสภา 
กลุ่มโรคท่ีเหมาะสมและตวัอย่าง 
ทีมวชิาการและ พญ.อจัฉรีย์ แก้วมา โรงพยาบาลนครพิงค์  

15.00 – 15.30 น. อาหารว่าง เยี่ยมชมนิทรรศการ และผลิตภณัฑ์ทางการแพทย์    

15.30 – 16.30 น.    
 

    ประชุมชมรม : ระดมสมองมองไปข้างหน้า  
1.ฟืน้ฟกูารกลนื   2. MSK US   3. SCI   
4. Neuro rehab  5. Sport  6. Ped rehab Lecture 

Lecture: Wearable Robots 
รศ.นพ.วสวุฒัน์  กิติสมประยรูกลุ 

คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
16.30 – 17.30 น. เยี่ยมชมนิทรรศการและผลิตภณัฑ์ทางการแพทย์ ซ้อมรับวุฒบิัตร : (ห้อง Fidella)   
18.00 – 21.00 น. รับประทานอาหารเยน็   
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วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 

08.30 – 9.30 น.  พิธีมอบวุฒบิัตร (ห้อง Fidella)     
09.30 – 10.00 น. อาหารว่าง เยี่ยมชมนิทรรศการ และผลิตภณัฑ์ทางการแพทย์    

10.00-11.30 น.  

Sharing experience: Dysphagia rehabilitation 
during COVID19   
- พญ.ชมพนูชุ พงษ์อคัคศิรา  สถาบนัสิรินธรเพ่ือการฟืน้ฟฯู 
- พญ.พิมพ์ชนก เทือกต๊ะ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบด ี
- พญ.พวงแก้ว ธิติสกลุชยั  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
- พ.อ.นพ.ชนศกัดิ์ หทยัอารีย์รักษ์  รพ.พระมงกฎุเกล้า 
- พญ.พจีมาศ กิตติปัญญางาม คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 

Lecture by Zoom: Looking ahead for Rehab. 
Med. fellowship program in Thailand: a glance 
at USA model  
พ.ท.นพ.สมเกียรติ เหมตะศิลป 
Program Director, Residency training program, 
Department of PM&R, Reading Hospital Tower 
Health. Reading, Pennsylvania USA  

11.30 – 12.00 น.  พิธีปิด และมอบรางวัลงานวิจัย (ห้อง Fidella) 

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

 


