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ท่ี รวฟท.152/2563 

 
       9  ตลุาคม  2563 
 

 เร่ือง ขออนมุตัิข้าราชการในสงักดัเข้าร่วมประชมุวิชาการประจ าปี 2563  ของราชวิทยาลยัแพทย์เวชศาสตร์ฟืน้ฟู  
  แห่งประเทศไทยและสมาคมเวชศาสตร์ฟืน้ฟแูห่งประเทศไทย 
 เรียน คณบดีคณะแพทยศาสตร์ / ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
 สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1.   โครงการจดัประชมุวิชาการ  

  2.   ใบลงทะเบียน 
  3.   ก าหนดการประชมุ 
 
ด้วยราชวิทยาลยัแพทย์เวชศาสตร์ฟืน้ฟแูห่งประเทศไทย   และสมาคมเวชศาสตร์ฟืน้ฟแูห่งประเทศไทย จะจดัให้มี

การประชมุวิชาการประจ าปี 2563  ในระหวา่งวนัท่ี 18 - 20 ธนัวาคม 2563 ณ โรงแรมเดอะซายน์ พทัยา จงัหวดัชลบุรี โดย
มีวตัถปุระสงค์เพ่ือสง่เสริมและฟืน้ฟวิูชาการด้านเวชศาสตร์ฟืน้ฟู ดงัรายละเอียดโครงการท่ีแนบมาพร้อมนี ้

 
เน่ืองจากการประชมุดงักลา่วจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงตอ่แพทย์สาขาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู   แพทย์ประจ าบ้าน  แพทย์

สาขาอื่น และบคุลากรทัว่ไปท่ีสนใจ ตลอดจนจะเป็นประโยชน์ในการให้บริการทางการแพทย์ตอ่ประชาชน  จงึใคร่ขออนมุตัิ
ให้ข้าราชการในสงักดัของท่านเข้าร่วมประชุมครัง้นีโ้ดยไม่ถือเป็นวนัลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามสิทธ์ิ จากต้นสงักดั
ได้ตามระเบียบของทางราชการ  ทัง้นีเ้ม่ือได้รับอนมุตัิจากผู้บงัคบับญัชาแล้ว 

 
  จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนมุตัิด้วย จกัเป็นพระคณุยิ่ง 

   
 

                                          ขอแสดงความนบัถือ    
                                                                         
             
                                                                                               (รศ.พญ.วิไล  คปุต์นิรัติศยักลุ) 

                                                                 ประธานราชวิทยาลยัแพทย์เวชศาสตร์ฟืน้ฟแูห่งประเทศไทย 
                                                     และนายกสมาคมเวชศาสตร์ฟืน้ฟแูห่งประเทศไทย 

  

    ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูแห่งประเทศไทย                 
   และสมาคมเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูแห่งประเทศไทย 

 



การประชุมวชิาการประจ าปี 2563 
ราชวทิยาลัยแพทยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟูแห่งประเทศไทย 

และสมาคมเวชศาสตรฟ้ื์นฟูแห่งประเทศไทย 
 
1.  ชือ่   ภาษาไทย  

การประชมุวิชาการประจ าปี  ราชวิทยาลยัแพทยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟแูห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 23   
และสมาคมเวชศาสตรฟ้ื์นฟแูหง่ประเทศไทย ครัง้ท่ี 31 
 

2. หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 
   ราชวิทยาลยัแพทยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟแูห่งประเทศไทย  
   สมาคมเวชศาสตรฟ้ื์นฟแูหง่ประเทศไทย 
 ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

1. รศ.พญ.วิไล  คปุตนิ์รตัิศยักลุ   ประธาน 
2. ผศ.นพ.วรพล อรา่มรศัมีกลุ   เลขาธิการ 
3. พญ.อบุลวรรณ วฒันาดิลกกลุ   กรรมการ 
4. รศ.พญ.กมลทิพย ์ หาญผดงุกิจ   กรรมการ 
5. พ.ต.อ.ปิยวิทย ์ สรไชยเมธา   กรรมการ 

 
 ท่ีปรกึษา 
   1.  นพ.อรรถฤทธ์ิ      ศฤงคไพบลูย ์
   2.  พลโท.ผศ.นพ.ไกรวชัร  ธีรเนตร 
   3.  รศ.พญ.วารี    จิรอดิศยั 

4.  พญ.อไุรรตัน ์  ศิริวฒันเ์วชกลุ  
5. พล.ต.ต.หญิงกตัตกิา  ภมูิพิทกัษก์ลุ 

 
3.  วทิยากร 
 -  วิทยากรจากในประเทศ  และตา่งประเทศ 

-  คณาจารยจ์ากราชวิทยาลยัฯ และสมาคมฯ 
 

4.  สถานที ่
โรงแรมเดอะซายน ์ พทัยา  จ.ชลบรุ ี
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5.  วันที ่  18 – 20   ธันวาคม 2563 
 

 
6. จุดประสงค ์
 6.1   เพ่ือเปิดโอกาสใหแ้พทยเ์ฉพาะทางสาขาเวชศาสตรฟ้ื์นฟ ูแพทยส์าขาอ่ืนๆ  ตลอดจนบคุลากรท่ี 

        สนใจ และท างานดา้นเวชศาสตรฟ้ื์นฟ ูไดร้บัการอบรม ทบทวนความรูจ้ากผูรู้ท่ี้มช่ืีอเสยีง    เพ่ือ  
        เรียนรูค้วามรูใ้หม ่ท่ีไดพ้ฒันาขึน้ 
6.2   เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณข์องสมาชิกราชวิทยาลยัฯ สมาคมฯ และ 
        บคุลากรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 6.3    เพ่ือเป็นการกระชบัความสมัพนัธข์องแพทยท่ี์มคีวามสนใจในแขนงความรูด้งักลา่วจากสถาบนั 
         ใน – นอกประเทศ 
6.4 เพ่ือเป็นการเผยแพรช่ื่อเสียงของราชวิทยาลยัแพทยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟแูห่งประเทศไทย และสมาคม 

เวชศาสตรฟ้ื์นฟแูห่งประเทศไทย 
 
7.  เป้าหมาย 
 7.1  แพทยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟ ู
 7.2  แพทยป์ระจ าบา้นสาขาเวชศาสตรฟ้ื์นฟ ู 
 7.3  แพทยท์ั่วไป และบคุลากรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
8.  จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 

 ประมาณ  500  คน 
 
9.   อัตราค่าลงทะเบยีน 
  ราคาค่าลงทะเบียนก่อน 15 พฤศจกิายน 2563 หลัง 15 พฤศจกิายน 2563 เพิม่ท่านละ 500 บาท 
 

ประเภท สมาชกิ แพทยป์ระจ าบ้าน อืน่ๆ 

 
Main Congress วันที ่18 - 20 ธ.ค. 63 

 
   4,800 

 
      3,500 

 
      5,800 

 
10.   แหล่งงบประมาณ 
 10.1  แหลง่งบประมาณ  -    จากคา่ลงทะเบียน 

 -    จากราชวิทยาลยัฯ และสมาคมฯ 
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 11.2  ประมาณการใชจ้่าย 
- คา่ตอบแทนวิทยากร   50,000  บาท 
- คา่ท่ีพกัและคา่เดินทางวิทยากร             50,000  บาท 
- คา่ก่อสรา้งบธู              200,000  บาท 
- คา่ AV               175,000  บาท 
- คา่ตกแตง่สถานท่ี    50,000   บาท  
- คา่เช่าหอ้งประชมุ             100,000  บาท 
- คา่กระเป๋า/เสือ้                150,000  บาท 
- คา่ใชจ้่ายอื่นๆ     50,000   บาท    

                         รวมจ านวนท้ังสิน้                                         825,000  บาท 
 
  
11.  ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
   เน่ืองจากในปัจจบุนัวิชาชีพแพทยส์าขาเวชศาสตรฟ้ื์นฟไูดม้ีวิวฒันาการ  เจรญิกา้วหนา้และเปลี่ยนแปลงไปมาก 
การจดัประชมุครัง้นีเ้ป็นการจดัประชมุวิชาการประจ าปี เพ่ือเปิดโอกาสใหแ้พทยท่ี์สนใจตลอดจนบคุลากรอ่ืนๆ ไดม้ีโอกาส
ทบทวน และรบัฟังความคิดเหน็และเปลีย่นความรูก้บแพทยท่ี์มีช่ือเสียง รวมทัง้ไดม้ีโอกาสแลกเปลีย่นประสบการณ์
ความรูใ้นกลุม่สมาชิกเพ่ือพฒันาตนเอง และเสริมสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีงามระหวา่งกนัดว้ย 
 
12.   ก าหนดการประชมุ 
 

Theme: Multiplicity of Rehabilitation Medicine: from Science to Practice 

วันศุกรท่ี์ 18 ธันวาคม 2563 

8.30 – 9.45 น.  
ลงทะเบียน  
เยี่ยมชมนิทรรศการ และผลิตภัณฑท์างการแพทย ์ (รับอาหารว่าง) 

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

9.30-10.30 น. 
Key note speaker: Geriatrics: Policy to practice   
นพ.สกานต ์บนุนาค  ผูอ้  านวยการสถาบนัเวชศาสตรผ์ูส้งูอายุ   

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 
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13.30 - 14.30 น. 

Research: (หอ้ง Fidella)  
Oral Presentation1  
(10+5 นาที 4 เรื่อง) 
รศ.นพ.ณฐัเศรษฐ มนิมนากร 
และกรรมการวิจยัฯ 

Lecture /workshop: Multidisciplinary 

roles for management of upper 

extremity problems in Cerebral 

Palsy: the lesson learned from 

Ramathibodi hospital  

- ผศ.พญ.ศิวพร วงศพ์ิพฒัน ์ 

ภาควิชาเวชศาสตรฟ้ื์นฟู   

คณะแพทยศาสตร ์รพ.รามาธิบดี 

- ผศ.ดร.นพ.ตลุยพฤกษ์ ถาวรสวสัด์ิรกัษ์ 

ภาควิชาออรโ์ธปิดิกส ์  

คณะแพทยศาสตร ์รพ.รามาธิบดี 

13.30-16.30 น. 

เย่ียมชมศนูยส์ง่เสรมิฟ้ืนฟู

สขุภาพผูส้งูอายุ 

สภากาชาดไทย ต.บางพระ 

อ.ศรรีาชา จ.ชลบุรี 

         รับ 30 คน 
14.30 – 15.00 น. อาหารว่าง เยี่ยมชมนิทรรศการ และผลิตภัณฑท์างการแพทย ์                           

15.00 – 16.30 น. 

Research: (หอ้ง Fidella)  
Oral Presentation 2  
(10+5 นาที 6 เรื่อง) 
รศ.นพ.ณฐัเศรษฐ มนิมนากร  
และกรรมการวิจยัฯ 

ปัจฉิมนิเทศ 
(เฉพาะแพทยท์ี่รบัวฒุิบัตรปีนี)้ 

16.30 – 17.30 น. เยี่ยมชมนิทรรศการ และผลิตภัณฑท์างการแพทย ์

 Alumni night แต่ละสถาบันนัดหมายเอง (ถา้มี) 

 
 

วันเสารท่ี์ 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.อไุรรตัน ์ ศิรวิฒันเ์วชกลุ   

09.00 - 10.00 น. ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี   

10.00 - 10.30 น. อาหารว่าง เยี่ยมชมนิทรรศการ และผลิตภัณฑท์างการแพทย ์

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. รบัประทานอาหารกลางวนั 
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13.30 – 15.00 น. 

Sympsosium: Insole.. Let’s bring up the 𝝅-shaped 
team  
- รศ.พญ.กลุภา  ศรสีวสัดิ ์   
คณะแพทยศาสตร ์ศิรริาชพยาบาล 
- ดร.ภิเศก เกิดศร ี 
Business Incubator, Preventive Care Solution 
Business, SCG  CBM 
-    ร.อ.นพ.ม.ล.พฒุิพงศ ์ เทวกลุ   
มลูนิธิขาเทียมฯ 

Lecture: 13.30-14.30 น. 
กฎหมายท่ีแพทยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟคูวรทราบ:  
รศ.นพ.เมธี วงศศ์ิรสิวุรรณ ผูช้่วยเลขาธิการแพทยสภา  
Panel discussion:  14.30-15.00 น. 
Telehealth and telerehab: หลกัเกณฑข์องแพทยสภา 
กลุ่มโรคท่ีเหมาะสมและตวัอย่าง 
- พญ.อบุลวรรณ  วฒันาดิลกกลุ 
สถาบนัสขุภาพเด็กแห่งชาต ิ
- พญ.อจัฉรยี ์แกว้มา  
โรงพยาบาลนครพิงค ์ 

15.00 – 15.30 น. อาหารว่าง เยี่ยมชมนิทรรศการ และผลิตภัณฑท์างการแพทย ์   

15.30 – 16.30 น.    
 

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

Lecture: Wearable Robots 
รศ.นพ.วสวุฒัน ์ กิติสมประยรูกลุ 

คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
16.30 – 17.30 น. เยี่ยมชมนิทรรศการและผลิตภัณฑท์างการแพทย ์ ซ้อมรับวุฒิบัตร : (หอ้ง Fidella)   
18.00 – 21.00 น. รับประทานอาหารเย็น   

 
 
 

วันอาทิตยท่ี์ 20 ธันวาคม 2563 

08.30 – 9.30 น.  พิธีมอบวุฒิบัตร (หอ้ง Fidella)     
09.30 – 10.00 น. อาหารว่าง เยี่ยมชมนิทรรศการ และผลิตภัณฑท์างการแพทย ์   

10.00-11.30 น.  

Sharing experience: Dysphagia rehabilitation 
during COVID19   
- พญ.ชมพนูชุ พงษ์อคัคศิรา  สถาบนัสริินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 
- พญ.พมิพช์นก เทือกต๊ะ คณะแพทยศาสตร ์รพ.รามาธิบดี 
- พญ.พวงแกว้ ธิติสกุลชยั  คณะแพทยศาสตร ์ศิรริาชพยาบาล 
- พ.อ.นพ.ชนศกัดิ์ หทยัอารียร์กัษ์  รพ.พระมงกุฎเกลา้ 
- พญ.พจีมาศ กิตติปัญญางาม คณะแพทยศาสตร ์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 และมอบรางวัลงานวิจยั (หอ้ง Fidella) 

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

 

 
 
 
 



 

 

 

การประชุมวิชาการประจ าปี 2563 
ราชวิทยาลัยแพทยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟูแห่งประเทศไทย 

และสมาคมเวชศาสตรฟ้ื์นฟูแห่งประเทศไทย 
วันท่ี  18 - 20 ธันวาคม 2563 

ณ  โรงแรมเดอะซายน ์พัทยา จ.ชลบุรี 

 

 

 
 

1. ค่าลงทะเบียน            

ราคาค่าลงทะเบียนก่อน 15 พฤศจกิายน 2563 ราคาหลัง 15 พฤศจกิายน 2563  เพิม่ทา่นละ 500 บาท  
ประเภท สมาชกิ แพทยป์ระจ าบ้าน อืน่ๆ  

 

Main Congress วันที ่18 - 20 ธ.ค. 63 

 

   4,800 

 
 

      3,500 
 
 

      5,800 
 
Site Visit  วันที ่18 ธ.ค. 63 เวลา 13.30-16.30 น. (ไม่มีค่าใช้จา่ย first come first serve) 
    ศนูยส์ง่เสริมฟ้ืนฟสูขุภาพผูส้งูอาย ุสภากาชาดไทย ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี (รบัจ  านวน 30 คน)   
  

  
 ค่าลงทะเบียน Main Congress  ( รวมคา่อาหารกลางวนั 3 มือ้ อาหารเย็น 1 มือ้ และอาหารวา่ง 5 มือ้) 

 
2. ผลงานวิจัย/นวัตกรรม /ผลงานพัฒนาคุณภาพ 
       ผลงานวิจยั        นวตักรรม   ผลงานพฒันาคณุภาพ 
       Poster        Oral (เฉพาะแพทยป์ระจ าบา้น) 
      ประกวด        ไมป่ระกวด  
   หมายเหตุ :  ผลงานทีจ่ะส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยผ่านการน าเสนอทีใ่ดมาก่อน และ 1 คนส่งได้ 1 เร่ือง 
           ส่งบทคดัยอ่มายงัราชวทิยาลยัฯ  ภายในวันที ่31 ต.ค. 63   ที่  E-mail address : thairehab@gmail.com 

          รายละเอียดสามารถดไูดท้ี ่www.rehabmed.or.th 
 
3. ผู้ติดตาม ผูใ้หญ่           คนละ   3,200   บาท    

 เด็ก (4 – 12 ปี)             คนละ   1,600  บาท 
            รวมคา่อาหารกลางวนั 3 มือ้ อาหารเย็น 1 มือ้ และอาหารวา่ง 5 มือ้ 
 

4. ทีพ่ัก   โรงแรมเดอะซายน ์พัทยา  (กรุณาตดิต่อจองทีพ่ักกบัทางโรงแรมโดยตรง) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 
 

mailto:thairehab@gmail.com


 

 

 

การประชุมวิชาการประจ าปี 2563 
ราชวิทยาลัยแพทยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟูแห่งประเทศไทย 

และสมาคมเวชศาสตรฟ้ื์นฟูแห่งประเทศไทย 
วันท่ี  18 - 20 ธันวาคม 2563 

ณ  โรงแรมเดอะซายน ์พัทยา จ.ชลบุรี 

 

 

                 
                        

1.  นพ.       พญ.       นาย       นาง      นางสาว 
………………………………………………………………………………………………………………...………. 

2.      สมาชิกสามญั     สมาชิกสมทบ     ไมใ่ช่สมาชิก       แพทยป์ระจ าบา้น     
3.    สังกัด……………………………………………สถานทีต่ิดต่อ…………………………………..........................     
       โทรศัพท…์……..………โทรสาร…………..…………มือถอื………..……… e-mail.……….…….…………… 
 

 
   ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ท่ี คุณศิริพร ศิริวัฒนานุกูล (ผึง้)  081-301-7400   

 

 
โปรดลงทะเบียนพร้อมช าระเงนิ   ก่อน 15  พฤศจกิายน  2563  

        ที่ส  านกังานเลขาธิการราชวิทยาลยัฯ และสมาคมเวชศาสตรฟ้ื์นฟฯู อาคารเฉลมิพระบารมี  ๕๐ ปี  ชัน้ 10   ซ.ศนูยว์ิจยั    
 หว้ยขวาง  กทม. 10310  โทร. 0-2716-6808     โทรสาร  0-2716-6809  e-mail:  thairehab@gmail.com 
   ช  าระเงินค่าลงทะเบียน   

     Main Congress วันท่ี 18 - 20 ธ.ค. 63 
         ช าระเงินค่าผูติ้ดตาม  จ านวนผูใ้หญ่………คน   เด็ก………..คน   รวมเป็นเงิน……………………บาท 
            รวมเป็นเงินทัง้สิน้ ………………………….บาท 
 ช าระเป็น       เงินสด   
      โอนเงินเขา้ ธ.ทหารไทย  ออมทรพัย ์สาขาราชประสงค ์ เลขที่บญัชี  0112666995  
                 ชื่อบญัชี “สมาคมเวชศาสตรฟ้ื์นฟแูห่งประเทศไทย”  

   เช็คธนาคาร…………….สาขา………….…………….หมายเลข……………………….              

 เช็คสั่งจ่าย     “สมาคมเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูแห่งประเทศไทย” 
 Site Visit  วันที ่18 ธ.ค. 63 เวลา 13.30-16.30 น. (ไม่มีค่าใช้จา่ย first come first serve) 
     ศนูยส์่งเสริมฟ้ืนฟสูุขภาพผูส้งูอาย ุสภากาชาดไทย ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี (รบัจ านวน 30 คน) 

mailto:thairehab@yahoo.com


               (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 

 


