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สารจากประธานคณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการประจำ�ปี

การประชุมวิชาการประจำ�ปีครั้งที่ ๓๓ ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีหัวข้อ
ของการจัดประชุม (Theme) ว่า “Bridging the Gaps Between Research, Policy and Practice”
ปัจจุบันนี้การศึกษาวิจัยทางการแพทย์ทั้งในห้องทดลองและในมนุษย์มีความก้าวหน้าลึกซึ้งเป็นอย่างมาก
ก่อให้เกิดความรู้ ในด้านต่างๆ ของศาสตร์ทางการแพทย์ทุกแขนง การนำ�ความรู้เหล่านี้มาสู่การดูแลผู้ป่วยทางคลินิก
จึงมีความสำ�คัญเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้นโยบายทางสาธารณสุขของประเทศที่จะต้องให้การบริบาลทางสาธารณสุข
ให้ครอบคลุมประชาชนทั้งประเทศ และมีคุณภาพในระดับมาตรฐานให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศก็เป็น
สิ่งท้าทาย ทั้งนี้บุคลากรทางสาธารณสุขทุกระดับของประเทศต้องมาร่วมมือกันทำ�งานโดยใช้หลักการ “ความพอเพียง
ความพอประมาณ” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เพือ่ ประสานความรูท้ างการแพทย์
นโยบายสาธารณสุข การบริบาลผู้ป่วย ให้สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียว สมดังปณิธานสูงสุดของวิชาชีพ
การประชุมประจำ�ปีครั้งนี้ใช้โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เป็นสถานที่จัดการประชุม
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑ จนถึงวันพุธที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ขอขอบคุณคณะกรรมการวิชาการและอนุกรรมการต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยฯ ทุกท่าน
ผมหวังว่า อายุรแพทย์ แพทย์ทั่วไป และสมาชิกของราชวิทยาลัย จะใช้เวลาประชุมวิชาการนี้ให้คุ้มค่า เพิ่มพูน
วิชาการ เรียนรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องและมีความสุขกับการประชุมครั้งนี้  

ศาสตราจารย์นายแพทย์สมชาย เอี่ยมอ่อง
ประธานคณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

“Bridging the Gaps
Between Research, Policy
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TABLE 2017
The 33rd Annual Meeting of the Royal College of Physicians of Thailand
Theme: Bridging the Gaps Between Research, Policy and Practice
1st - 3rd May 2017, Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Centralworld, Bangkok, Thailand
Monday 1

Tuesday 2

Wednesday 3

07.00 - 08.00
Meet the experts
(9 rooms)

Meet the experts
(10 rooms)

08.00 - 09.00

09.00 - 10.00

Guidelines
(1 room)

10.00 - 11.00

11.00 - 12.00

12.00 - 13.00

Guidelines
(1 room)

Spot
diagnosis
/interactive
(5 rooms)

Symposium
(1 room)

Guidelines
(3 rooms)

Symposium
(3 rooms)

Landmark clinical
studies
(3 rooms)

Break / Poster visit

Break / Poster visit

Spot
diagnosis
/interactive
(5 rooms)

Opening ceremony

Workshop
Manuscript
writing

Non
Guidelines
Symposium
medica
(2 rooms)
(2 rooms)
l topics

Presidential lecture
Annual general business meeting

Luncheon symposium (4 rooms)
Takeda-A, Berlin-5-7, MSD 1-4, Siam B_f23

Guidelines
(2 rooms)

Landmark clinical
studies
(4 rooms)

Break / Poster visit

Vikit Viranuvatti lecture

Symposium
(1 room)

Symposium
(4 rooms)

Luncheon symposium (4 rooms)
Sanofi-A, Takeda-5-7, Berlin-1-4, Boehringer B_f23

Clinical case
seminar Research
Case
highlights
(4 rooms
7 topics)

Luncheon symposium (4 rooms)
Sanofi-A, MSD 5-7, Abbott 1-4, GSK B_f23

13.00 - 14.00

14.00 - 15.00

15.00 - 16.00

16.00 - 17.00

Guidelines
(2 rooms)

Symposium
(1 room)

Landmark
clinical studies
(3 rooms)

Best
Abstract of
the Year

Break / Rapid fire oral session

Convocation ceremony
and Honorific

Best Resident,
RCPT
Best Fellow
Stragic
research award
Forum
(2 rooms)

Free
papers
(7 rooms)

Symposium
(2 rooms)

Break / Rapid fire oral session

Break / Rapid fire oral session
Symposium
(3 rooms)

Guidelines
(3 rooms)

Clinical case
seminar
(3 rooms 6 topics)

17.00 - 18.00

Medicine tournament (round 1)

18.00 - 20.00

Dinner Symposium (1 room)
Takeda-A

Breakthroughs in Internal medicine 2016

Sherlock
Holmes

ดาวนโหลดขอมูลการประชุมว�ชาการเพ�่มเติมไดที่ http://www.rcpt.org/conference/2017/welcome.php

Medicine tournament (final round)
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PROGRAM: Monday 1st May 2017
08.30-10.00 Guideline
Thai clinical practice guideline for diabetes 2017
(World Ballroom A)
• ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี  นิธิยานันท์
ศิริราชพยาบาล
• ศ.คลินิก นพ.ชัยชาญ  ดีโรจนวงศ์
โรงพยาบาลราชวิถี
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี  นิธิยานันท์
ศิริราชพยาบาล  

08.30-10.00 Symposium
Chronic kidney disease: From evidence based practice to policy
(World Ballroom C)
• ผศ.นพ.สุรศักดิ์  กันตชูเวสศิริ
โรงพยาบาลรามาธิบดี
• รศ.นพ.มล.ชาครีย์  กิติยากร
โรงพยาบาลรามาธิบดี
• น.ท.หญิง พญ.วรวรรณ  ชัยลิมปมนตรี โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• น.ท.หญิง พญ.วรวรรณ  ชัยลิมปมนตรี โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  

08.30-10.00 Spot diagnosis/Interactive
Spot diagnosis in neurology
(World Ballroom B)
• อ.นพ.จรุงไทย  เดชเทวพร
• น.ท.หญิง พญ.สัญสณีย์  พงษ์ภักดี
• อ.นพ.สุรัตน์  ตันประเวช
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• อ.นพ.จรุงไทย  เดชเทวพร

โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงพยาบาลรามาธิบดี

Challenging spot diagnosis in dermatology
(Lotus Suite 1-2)
• ผศ.นพ.สุมนัส  บุณยะรัตเวช
ศิริราชพยาบาล
• ผศ.พญ.จรัสศรี  ฬียาพรรณ
ศิริราชพยาบาล
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• ผศ.นพ.สุมนัส  บุณยะรัตเวช
ศิริราชพยาบาล
Hematomorphology
(Lotus Suite 3-4)
• พล.ท.รศ.นพ.วิชัย  ประยูรวิวัฒน์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า
• พ.อ.(พิเศษ) ผศ.พญ.จันทราภา  ศรีสวัสดิ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า
• ผศ.นพ.ยิ่งยง  ชินธรรมมิตร์
ศิริราชพยาบาล
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• ผศ.นพ.ยิ่งยง  ชินธรรมมิตร์
ศิริราชพยาบาล

Spot diagnosis and photo quiz in Infectious diseases
(Lotus Suite 5-6)
• ศ.นพ.ชุษณา  สวนกระต่าย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• รศ.นพ.ภิรุญ  มุตสิกพันธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• อ.พญ.นิรดา  ศิริยากร
โรงพยาบาลราชวิถี
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• ศ.นพ.ชุษณา  สวนกระต่าย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
Spot diagnosis in pulmonary medicine for internists
(Lotus Suite 7)
• ผศ.นพ.มนะพล  กุลปราณีต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• ผศ.นพ.อภิชาติ  คณิตทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• พ.อ.นพ.อนันต์  วัฒนธรรม
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• ผศ.นพ.มนะพล  กุลปราณีต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

10.00-10.15 Break/Poster visit
10.15-11.45 Guideline
New guideline in neurology
(World Ballroom A)
• อ.นพ.ชูศักดิ์  ลิโมทัย
• อ.นพ.เมธา  อภิวัฒนากุล
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• อ.นพ.เมธา  อภิวัฒนากุล

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สถาบันประสาทวิทยา
สถาบันประสาทวิทยา

10.15-11.45 Symposium
Combating MDRO in 21st century
(World Ballroom C)
• ผศ.นพ.กำ�ธร  มาลาธรรม
• ผศ.พญ.พรพรรณ  กู้มานะชัย
• อ.สุรภี  เทียนกริม
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• ผศ.พญ.พรพรรณ  กู้มานะชัย

โรงพยาบาลรามาธิบดี
ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศิริราชพยาบาล

10.15-11.45 Spot diagnosis/Interactive
ECG workshop
(World Ballroom B)
• ผศ.นพ.สมชาย  ปรีชาวัฒน์
• อ.นพ.อาจบดินทร์  วินิจกุล
• พ.ท.นพ.ธรณิศ  จันทรารัตน์
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• พ.ท.นพ.ธรณิศ  จันทรารัตน์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ศิริราชพยาบาล
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
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PROGRAM: Monday 1st May 2017
Spot diagnosis in rheumatology
(Lotus Suite 1-2)
• รศ.นพ.ศิรภพ  สุวรรณโรจน์
• รศ.พญ.ปวีณา  เชี่ยวชาญวิศวกิจ
• ผศ.นพ.กิตติ  โตเต็มโชคชัยการ
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• รศ.นพ.ศิรภพ  สุวรรณโรจน์

12.00-13.30 Luncheon symposium
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศิริราชพยาบาล
โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Conceptual approach to electrolyte disorders & spot diagnosis in
nephrology
(Lotus Suite 3-4)
• อ.นพ.นัฐสิทธิ์  ลาภปริสุทธิ
ศิริราชพยาบาล
• อ.นพ.สาธิต  คูระทอง
วชิรพยาบาล
• พ.ท.หญิง พญ.เนาวนิตย์  นาทา
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• พ.ท.หญิง พญ.เนาวนิตย์  นาทา
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
Interactive session in critical care medicine
- Ventilator waveforms for internists
- Essential imaging study in ICU
- Critical blood gases and electrolytes
(Lotus Suite 5-6)
• ผศ.นพ.รังสรรค์  ภูรยานนทชัย
มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์
• พล.ต.นพ.อดิศร  วงษา
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
• อ.นพ.เอกรินทร์  ภูมิพิเชฐ
ศิริราชพยาบาล
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• ผศ.นพ.รังสรรค์  ภูรยานนทชัย
มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์  
Practical laboratory assessment in clinical nutrition
(Lotus Suite 7)
• อ.นพ.ปริย  พรรณเชษฐ์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
• อ.พญ.นวพร  นภาทิวาอำ�นวย
โรงพยาบาลราชวิถี
• อ.พญ.ศานิต  วิชานศวกุล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• อ.พญ.ศานิต  วิชานศวกุล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

11.45-12.00 Break/Poster visit

Luncheon symposium I
(Convention Centre A)
 • sponsored by  บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำ�กัด
Individualized treatment for hypertension in 2017:
Are all ARBs the same?
• พ.ท.นพ.บัญชา  สถิระพจน์
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
• ผศ.พญ.ระวีวรรณ  เลิศวัฒนารักษ์
ศิริราชพยาบาล
   ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• รศ.นพ.ถาวร  สุทธิไชยากุล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Luncheon symposium II
(Lotus Suite 5-7)
 • sponsored by  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำ�กัด
Luncheon symposium III
(Lotus Suite 1-4)
 • sponsored by  บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำ�กัด
Luncheon symposium IV
(World Ballroom B)
 • sponsored by  บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำ�กัด

13.30-13.45 Break/Poster visit
13.45-15.15 Guidelines
Hepatocellular carcinoma; from Thailand’s guideline to clinical
practice
(World Ballroom A)
• รศ.นพ.ธีระ  พิรัชวิสุทธิ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• รศ.นพ.ทวีศักดิ์  แทนวันดี
ศิริราชพยาบาล
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• รศ.นพ.ทวีศักดิ์  แทนวันดี
ศิริราชพยาบาล
Atrial fibrillation
Heart failure
(World Ballroom B)
• อ.นพ.ธัชพงศ์  งามอุโฆษ
โรงพยาบาลรามาธิบดี
• ผศ.พญ.สมนพร  บุณยะรัตเวช  สองเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• อ.นพ.ธัชพงษ์  งามอุโฆษ
โรงพยาบาลรามาธิบดี  
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PROGRAM: Monday 1st May 2017
13.45-15.15 Symposium
Challenges in the management of hyperuricemia and gout
(World Ballroom C)
• อ.พญ.ปริฉัตร  เอื้ออารีวงศา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• ผศ.พญ.พันธุ์จง  หาญวิวัฒนกุล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ผศ.พญ.กนกรัตน์  นันทิรุจ
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• ศ.พญ.กนกรัตน์  นันทิรุจ
โรงพยาบาลรามาธิบดี

13.45-15.15 Landmark clinical study
Macrolide therapy in chronic airway diseases
(Lotus Suite 1-2)
• ผศ.นพ.ศิวศักดิ์  จุทอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Antidotes for new oral anticoagulants (NOACs)
An appropriate use of iron supplement in renal anemia
(Lotus Suite 5-6)
• ผศ.พญ.บุณฑริกา  สุวรรณวิบูลย์
ศิริราชพยาบาล
• ผศ.นพ.อดิศักดิ์  ตันติวรวิทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• ผศ.นพ.อดิศักดิ์  ตันติวรวิทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15.15-15.30 Break/Rapid fire oral session
15.00-17.00 Convocation ceremony and honorific
(Convention Centre A)

Year in review in critical care
- Uses of noninvasive respiratory support
- ECMO for internists
(Lotus Suite 3-4)
• รศ.นพ.บุญส่ง พัจนสุนทร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• รศ.พญ.รณิษฐา  รัตนะรัต
ศิริราชพยาบาล
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• รศ.นพ.บุญส่ง พัจนสุนทร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

“Bridging the Gaps
Between Research, Policy
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07.30-08.30 Meet the experts
How to run geriatric clinic effectively?
(World Ballroom A)
• ศ.นพ.ประเสริฐ  อัสสันตชัย
ศิริราชพยาบาล
• อ.นพ.ธีรพล  โตพันธานนท์
กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• ศ.นพ.ประเสริฐ  อัสสันตชัย
ศิริราชพยาบาล
Chronic hepatitis B (CHB)
- CHB which NA to be chosen and drug compliances
- CHB: when and how to stop NA
(World Ballroom B)
• น.ต.หญิง พญ.ชนันทา  หงส์ธนากร
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  
• ผศ.นพ.สุนทร  ชลประเสริฐสุข
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• น.ต.หญิง พญ.ชนันทา  พงส์ธนากร
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
Facts about eggs and cooking oils
(World Ballroom C)
• ผศ.พญ.ดรุณีวัลย์  วโรดมวิจิตร
• อ.นพ.พรพจน์  เปรมโยธิน
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• ผศ.พญ.ดรุณีวัลย์  วโรดมวิจิตร

โรงพยาบาลรามาธิบดี
ศิริราชพยาบาล
โรงพยาบาลรามาธิบดี  

Emerging viral infection: Early diagnosis and effective management
(Lotus Suite 1-2)
• อ.พญ.นาฏพธู  สงวนวงศ์
โรงพยาบาลบำ�ราษฎร์นราดูร
Rheumatoid arthritis: Applying evidence-based guideline in clinical
practice
(Lotus Suite 3-4)
• ผศ.พญ.ปารวี  ชีวะอิสระกุล
โรงพยาบาลรามาธิบดี
• อ.พญ.ดวงกมล  เอี่ยวเรืองสุรัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• ผศ.พญ.ปารวี  ชีวะอิสระกุล
โรงพยาบาลรามาธิบดี
From bench to bedside in TB management
(Lotus Suite 5-6)
• ผศ.นพ.กำ�พล  สุวรรณพิมลกุล
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
• รศ.นพ.นิธิพัฒน์  เจียรกุล
ศิริราชพยาบาล
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• ผศ.นพ.กำ�พล  สุวรรณพิมลกุล
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

NOACs 2017
(Lotus Suite 7)
• ผศ.นพ.สัชชนะ  พุ่มพฤกษ์
• ผศ.นพ.ภัทรพงษ์  มกรเวส
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• ผศ.นพ.สัชชนะ  พุ่มพฤกษ์
Difficult cases of thyrotoxicosis
(Lotus Suite 11)
• ผศ.นพ.ธาดา  คุณาวิศรุต

ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศิริราชพยาบาล

ศิริราชพยาบาล

Translational medicine and dermatology
(Lotus Suite 12)
• อ.นพ.เวสารัช  เวสสโกวิท
สถาบันโรคผิวหนัง
กรมการแพทย์

07.30-10.00 Workshop Research
Manuscript writing
(Lotus Suite 10)
• ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร  ลีลารัศมี
• ศ.นพ.รุ่งโรจน์  กฤตยพงษ์
• ศ.พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม
• ดร.เสาวลักษณ์  ฮุนนางกูร
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• ศ.นพ.รุ่งโรจน์  กฤตยพงษ์

ศิริราชพยาบาล
ศิริราชพยาบาล
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
สถานส่งเสริมการวิจยั
ศิริราชพยาบาล
ศิริราชพยาบาล  

08.30-10.00 Guidelines
Update guidelines in appropriate drug use in elderly
(World Ballroom A)
• ผศ.พญ.วราลักษณ์  ศรีนนท์ประเสิรฐ
ศิริราชพยาบาล
• ผศ.ภก.ธนรัตน์  สรวลเสน่ห์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• ผศ.พญ.วราลักษณ์  ศรีนนท์ประเสิรฐ
ศิริราชพยาบาล  
Gastroenterology
- Functional dyspepsia; from Thailand’s guideline to clinical practice
- Colon cancer from Asia-Pacific to Thailand
(World Ballroom B)
• รศ.พญ.โฉมศรี  โฆษิตชัยวัฒน์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
• ศ.นพ.รังสรรค์  ฤกษ์นิมิตร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• รศ.พญ.โฉมศรี  โฆษิตชัยวัฒน์
โรงพยาบาลรามาธิบดี  
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Recent changes in nutrition guidelines: Update 2017
(World Ballroom C)
• พ.ท.หญิง พญ.สิรกานต์  เตชะวณิช
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
• อ.พญ.ประพิมพ์พร  ฉัตรานุกูลชัย
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• พ.ท.หญิง พญ.สิรกานต์  เตชะวณิช
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  

Landmark clinical studies in infectious diseases
(Lotus Suite 11)
• ผศ.พญ.เลลานี  ไพฑูรย์พงษ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
• ศ.นพ.ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• ผศ.พญ.เลลานี  ไพฑูรย์พงษ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์   

08.30-10.00 Symposium

Landmark clinical studies in neurology?
(Lotus Suite 12)
• พ.ท.หญิง พญ.พาสิริ  สิทธินามสุวรรณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
• ศ.นพ.ก้องเกียรติ  กูณฑ์กันทรากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• พ.ท.หญิง พญ.พาสิริ  สิทธินามสุวรรณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Maximizing outcomes of shock resuscitation
- Early diagnosis             - Effective hemodynamic restoration
- Resuscitation at tissue level
(Lotus Suite 1-2)
• อ.นพ.รัฐภูมิ  ชามพูนท
โรงพยาบาลพุทธชินราช
• ผศ.นพ.สุรัตน์  ทองอยู่
ศิริราชพยาบาล
• รศ.นพ.ไชยรัตน์  เพิ่มพิกุล
ศิริราชพยาบาล
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• รศ.นพ.ไชยรัตน์  เพิ่มพิกุล
ศิริราชพยาบาล
Many Platelets: The role of internist
(Lotus Suite 3-4)
• ศ.นพ.พลภัทร  โรจน์นครินทร์
• ผศ.นพ.เอกรัฐ  รัฐฤทธิ์ธำ�รง
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• ผศ.นพ.เอกรัฐ  รัฐฤทธิ์ธำ�รง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Mushroom Poisonings: What clinicians, researchers and policy
makers should know?
(Lotus Suite 5-6)
• ผศ.พญ.สาทริยา  ตระกูลศรีชัย
โรงพยาบาลรามาธิบดี
• อ.พญ.ธัญจิรา  จิรนันทกาญจน์
ศิริราชพยาบาล
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• อ.พญ.ธัญจิรา  จิรนันทกาญจน์
ศิริราชพยาบาล  

08.30-10.00 Landmark Clinical Studies
Cardiology
- Anti-diabetic drugs and CV outcomes
- Target BP in 2017
(Lotus Suite 7)
• รศ.พญ.อรินทยา  พรหมินธิกุล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• อ.นพ.ปริญญ์  วาทีสาธกกิจ
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• รศ.พญ.อรินทยา  พรหมินธิกุล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

10.00-10.15 Break/Poster visit
10.15-10.30 Opening ceremony
10.30-11.00
11.00-11.30
11.30-12.00
12.00-13.30

(Convention Centre A)

Vikit Viranuvatti Plenary lecture
Presidential lecture
Annual general business meeting
Luncheon symposium

Luncheon symposium V
(Convention Centre A)
• sponsored by  บริษัท ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ จำ�กัด
Luncheon symposium VI
(Lotus Suite 5-7)
• sponsored by  บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำ�กัด
Unique combination therapy for a new era of T2DM management
• ผศ.นพ.พงศ์อมร  บุนนาค
โรงพยาบาลรามาธิบดี
• น.อ.นพ.กฤษฎา  ศาสตรวาหา
โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช
   ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี  นิธิยานันท์ ศิริราชพยาบาล  
Luncheon symposium VII
(Lotus Suite 1-4)
• sponsored by  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำ�กัด
Luncheon symposium VIII
(World Ballroom B)
• sponsored by  บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำ�กัด
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13.30-15.00 Best abstract of the year award (member)
(World Ballroom A)

13.30-15.00 RCPT Strategic forum
(World Ballroom C)

นโยบายและทิศทางการผลิตผู้เชี่ยวชาญทางอายุรศาสตร์
ของประเทศไทย

- การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตามเกณฑ์มาตรฐานของ World
Federation for Medical Education (WFME)
- Competency Assessment in Specific Clinical Encounter
- Continuous Professional Development (CPD) สำ�หรับอายุรแพทย์
ในประเทศไทย
• ศ.นพ.ธานินทร์  อินทรกำ�ธรชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ศ.พญ.บุญมี  สถาปัตยวงศ์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
• ผศ.นพ.ธัญญพงษ์  ณ นคร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร  ลีลารัศมี
ศิริราชพยาบาล

13.30-15.00 Best resident research award
(Lotus Suite 5-6)

13.30-15.00 Best fellow research award

15.30-17.00 Guidelines
Guidelines in critical care medicine
- Sedation and paralysis during mechanical ventilation
- Critical care for complicated pregnant patients
(Lotus Suite 1-2)
• อ.พญ.ณับผลิกา  กองพลพรหม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ผศ.นพ.สุทัศน์  รุ่งเรืองหิรัญญา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• ผศ.นพ.สุทัศน์  รุ่งเรืองหิรัญญา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Guidelines in allergy
- Recommendation for the management of chronic cough in
adult 2016
- Thai anaphylaxis guideline 2016
(Lotus Suite 3-4)
• พ.อ.(พิเศษ) นพ.อธิก  แสงอาสภวิริยะ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
• รศ.นพ.ต่อพงษ์  ทองงาม
ศิริราชพยาบาล
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• พ.อ.(พิเศษ) นพ.อธิก  แสงอาสภวิริยะ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  

13.30-15.00 Free paper

Venous thromboembolism: Diagnosis and treatment
(Lotus Suite 5-6)
• ศ.นพ.พันธุ์เทพ  อังชัยสุขศิริ
โรงพยาบาลรามาธิบดี

13.30-15.00 Symposium

15.30-17.00 Symposium

Diet and atherosclerosis
(Lotus Suite 1-2)
• พ.อ.นพ.อุปถัมภ์  ศุภสินธุ์
• รศ.พญ.ประณิธิ  หงสประภาส
• ผศ.พญ.ศุภวรรณ  บูรณพิร
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• พ.อ.นพ.อุปถัมภ์  ศุภสินธุ์

Quality improvement in dementia care: Research informing
policy and practice for dementia care
(World Ballroom A)
• อ.พญ.สิรินทร  ฉันศิริกาญจน
โรงพยาบาลรามาธิบดี
• รศ.นพ.วีรศักดิ์  เมืองไพศาล
ศิริราชพยาบาล
• รศ.พญ.ปณิตา  ลิมปะวัฒนะ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• รศ.นพ.วีรศักดิ์  เมืองไพศาล
ศิริราชพยาบาล  

(Lotus Suite  7)

(Lotus Suite 9-15)

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  

Updates in drug allergy management: From bench to bedside
(Lotus Suite 3-4)
• รศ.นพ.เจตทะนง  แกล้วสงคราม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ผศ.พญ.ทิชา  ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
• พ.ต.นพ.วัฒน์  มิตรธรรมศิริ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• พ.ต.นพ.วัฒน์  มิตรธรรมศิริ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

15.00-15.30 Break/Rapid fire oral session

What is new in ACS?
- Role of pharmacoinvasive in STEMI
-  STEMI network              -  Biomarker in ACS
(World Ballroom B)
• อ.นพ.แมน  จันทวิมล
โรงพยาบาลรามาธิบดี
• อ.นพ.เกรียงไกร  เฮงรัศมี
สถาบันโรคทรวงอก
• รศ.นพ.ดิลก  ภิยโยทัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• อ.นพ.แมน  จันทวิมล
โรงพยาบาลรามาธิบดี
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Clinical indicators for improvement of care in cirrhotic patients
- Common complications and readmission rate
- Bacterial infection/SBP
- Acute kidney injury
(World Ballroom C)
• รท.นพ.ศักรินทร์  จิรพงศธร
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
• ผศ.นพ.เฉลิมรัฐ  บัญชรเทวกุล
โรงพยาบาลราชวิถี
• ศ.นพ.สมบัติ  ตรีประเสริฐสุข
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• ศ.นพ.สมบัติ  ตรีประเสริฐสุข
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

15.30-17.00 Clinical case seminar
15.30-16.15
			

Diet modification combating malnutrition in CKD
patients
(Lotus Suite 10)
• อ.พญ.ศิรินทร์  จิวากานนท์
โรงพยาบาลหาดใหญ่
• พ.อ.นพ.อุปถัมภ์  ศุภสินธุ์
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• พ.อ.นพ.อุปถัมภ์  ศุภสินธุ์
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
16.15-17.00
			

Glomerular disease; Nephrotic syndrome in the
elderly
(Lotus Suite 10)
• ผศ.พญ.วรางคณา  พิชัยวงศ์
โรงพยาบาลราชวิถี
• ศ.นพ.ชัยรัตน์  ฉายากุล
ศิริราชพยาบาล
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• ศ.นพ.ชัยรัตน์  ฉายากุล
ศิริราชพยาบาล  

15.30-16.15

Case seminar in infectious diseases
(Lotus Suite 12)
• รศ.พญ.รมณีย์  ชัยวาฤทธิ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• น.อ.นพ.พัทธยา  เรียงจันทร์
สำ�นักงานสนับสนุนสำ�นักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• น.อ.นพ.พัทธยา  เรียงจันทร์
สำ�นักงานสนับสนุนสำ�นักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
16.15-17.00

Cushing’s syndrome for internists
(Lotus Suite 12)
• ผศ.นพ.สารัช  สุนทรโยธิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15.30-17.00 Sherlock Holmes
(Lotus Suite 7)
• อ.นพ.จักรกฤษณ์  เอื้อสุนทรวัฒนา
• อ.นพ.สราวุฒิ  ศิวโมกษธรรม
• อ.นพ.สุรณัฐ  เจริญศรี
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• อ.นพ.จักรกฤษณ์  เอื้อสุนทรวัฒนา

โรงพยาบาลรามาธิบดี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงพยาบาลรามาธิบดี

17.00-18.00 Medicine tournament
(World Ballroom B)

18.00-20.00 Dinner symposium

(Convention Centre A)
• sponsored by  บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำ�กัด

15.30-16.15

Beyond the edge of systemic diseases
(Lotus Suite 11)
• อ.พญ.สิริพร  มานวธงชัย
วชิรพยาบาล
• อ.พญ.ทัศนีย์  กิตอำ�นวยพงษ์
โรงพยาบาลราชวิถี
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• อ.พญ.ทัศนีย์  กิตอำ�นวยพงษ์
โรงพยาบาลราชวิถี
16.15-17.00
			

Case-based approach for diagnosis and
management of pulmonary hypertension
(Lotus Suite 11)
• รศ.นพ.ณัฐพงษ์  เจียมจริยธรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ผศ.พญ.ประภาพร  พรสุริยะศักดิ์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• รศ.นพ.ณัฐพงษ์  เจียมจริยธรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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07.30-08.30 Meet the experts
Tremor and movement disorders in medicine
(World Ballroom A)
• ศ.นพ.รุ่งโรจน์  พิทยศิริ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ผศ.พญ.สุวรรณา  เศรษฐวัชราวนิช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• ศ.นพ.รุ่งโรจน์  พิทยศิริ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Zika virus
(World Ballroom B)
• ศ.พญ.ยุพิน  ศุพุทธมงคล
• อ.นพ.โรม  บัวทอง
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• ศ.พญ.ยุพิน  ศุพุทธมงคล
Clinical pearls in lymphoma
(World Ballroom C)
• อ.นพ.อาจรบ  คูหาภินันทน์
• อ.พญ.ลลิตา  นรเศรษฐ์ธาดา
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• อ.พญ.ลลิตา  นรเศรษฐ์ธาดา
Gallstone and its complication
- ERCP when and how
- Role of surgery
(Lotus Suite 1-2)
• อ.นพ.อภิเชษฐ์  ศิรินวเสถียร
• อ.นพ.ทวี  รัตนชูเอก
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• อ.นพ.อภิเชษฐ์  ศิรินวเสถียร

ศิริราชพยาบาล
สำ�นักระบาดวิทยา
กระทรวงสาธารณสุข
ศิริราชพยาบาล  

ศิริราชพยาบาล  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลราชวิถี

Meet the experts in critical care
- Dealing with weaning failure
- Steps of respiratory support in ARDS
(Lotus Suite 3-4)
• รศ.นพ.เฉลิม  ลิ่วศรีสกุล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• พ.ท.นพ.อมรชัย  เลิศอมรพงษ์
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• รศ.นพ.เฉลิม  ลิ่วศรีสกุล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Approach and management of dysnatremia
(Lotus Suite 5-6)
• รศ.พญ.ศิริรัตน์  อนุตระกูลชัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ผศ.นพ.ขจรศักดิ์  นพคุณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• ผศ.นพ.ขจรศักดิ์  นพคุณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Ten things you should know about rheumatic diseases
(Lotus Suite 7)
• รศ.พญ.นันทนา  กสิตานนท์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• อ.พญ.บุญจริง  ศิริไพฑูรย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• รศ.พญ.นันทนา  กสิตานนท์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Type 1 diabetes for internists
(Lotus Suite 10)
• รศ.พญ.สิรมิ นต์  ริว้ ตระกูล  ประเทืองธรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี
Post-graduate educations/opportunities in the US after completing
internal medicine training
(Lotus Suite 11)
• นพ.สุวรัตน์  วงศ์จติ ราภรณ์
Thai-American Physicians
Foundation (TAPF)
• พญ.พนิดา  ศรีอรุณ
Thai-American Physicians
Foundation (TAPF)
• นพ.จักรพล  ศรีอรุณ
Thai-American Physicians
Foundation (TAPF)
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• พญ.พนิดา  ศรีอรุณ
Thai-American Physicians
Foundation (TAPF)
ใครที่ควรส่งตรวจ BRCA gene ในผู้ป่วยที่สงสัย Familial cancer
(Lotus Suite 12)
• อ.พญ.อัจฉรา  ธัญธีรธรรม
โรงพยาบาลรามาธิบดี

08.30-10.00 Symposium
Thrombolytic therapy in acute stroke; from practice to policy
(World Ballroom A)
• ผศ.(พิเศษ) นพ.สุภโชค  เวชภัณฑ์เภสัช โรงพยาบาลบุรีรัมย์
• รศ.นพ.สมศักดิ์  เทียมเก่า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• รศ.นพ.ยงชัย  นิละนนท์
ศิริราชพยาบาล
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• รศ.นพ.สมศักดิ์  เทียมเก่า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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Should Single pill combination (SPC) be the appropriate choice
for hypertensive patients?
Pro:  Yes, definitely.          Con:   No, definitely not.
(Lotus Suite 1-2)
• ศ.พญ.ทรงขวัญ  ศิลารักษ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• นพ.ธนวัฒน์  เบญจานุวัตรา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ศ.นพ.อภิชาต  สุคนธสรรพ์
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• ศ.นพ.อภิชาต  สุคนธสรรพ์
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่   
Breakthrough treatment in lung cancer
- Current update and obstacles of treatment of advanced-stage
lung cancer in real word
- Bench and biomarker in lung cancer
(Lotus Suite 3-4)
• อ.พญ.ชนิดา  วินะยานุวัติคุณ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
• อ.นพ.นรวรรธน์  พวงวรินทร์
ศิริราชพยาบาล
• รศ.นพ.ชัยยุทธ  เจริญธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• รศ.นพ.ชัยยุทธ  เจริญธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Diagnostic tool for common genetic diseases
(Lotus Suite 12)
• พ.อ.ผศ.นพ.กิตติ  บูรณวุฒิ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
• รศ.นพ.มานพ  พิทักษ์ภากร
ศิริราชพยาบาล
• รศ.นพ.ธันยชัย  สุระ
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• รศ.นพ.ธันยชัย  สุระ
โรงพยาบาลรามาธิบดี

08.30-10.00 Guidelines
Thai asthma guideline 2559
Thai tuberculosis guideline: Drug resistant TB: What internists
should know?
Thai pulmonary hypertension guideline 2560
(World Ballroom B)
• รศ.นพ.วัชรา  บุญสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ศ.พญ.วิภา  รีชัยพิชิตกุล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• รศ.พญ.สุรีย์  สมประดีกุล
ศิริราชพยาบาล
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• รศ.นพ.วัชรา  บุญสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2016 Thai guideline for management of dyslipidemia to prevent
atherosclerotic cardiovascular diseases
(World Ballroom C)
• ผศ.นพ.สุรพันธ์  สิทธิสุข
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ศ.คลินิก นพ.ชัยชาญ  ดีโรจนวงศ์
โรงพยาบาลราชวิถี
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• ผศ.นพ.สุรพันธ์  สิทธิสุข
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

08.30-10.00 Landmark Clinical Studies
Glycemic control for renal outcomes in diabetes
Landmark studies in acute critical illness
(Lotus Suite 5-6)
• พ.ท.นพ.บัญชา  สถิระพจน์
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
• ผศ.นพ.ขจร  ตีรณธนากุล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• พ.ท.นพ.บัญชา  สถิระพจน์
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
Hepatology: Treatment of patients with cirrhosis; N Engl J Med
2016; 375:767-777
Gastroenterology: Similar efficacy of proton-pump inhibitors vs
H2-Receptor antagonists in reducing risk of upper gastrointestinal bleeding or ulcers in high-risk users of low-dose aspirin;
gastroenterology 2016
(Lotus Suite 7)
• อ.นพ.ศิษฏ์  ศิรมลพิวัฒน์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• อ.พญ.รัตนา  บุญศิริจันทร์
วชิรพยาบาล
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• อ.พญ.รัตนา  บุญศิริจันทร์
วชิรพยาบาล
Safety of long-acting beta2-agonists in the treatment of asthma:
What are the implications for clinical practice?
(Lotus Suite 10)
• อ.พญ.พิณทิพย์  งามจรรยาภรณ์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
• รศ.นพ.ฮิโรชิ  จันทาภากุล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• รศ.นพ.ฮิโรชิ  จันทาภากุล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Cardiovascular disease in rheumatoid arthritis: State of the art
and current approach
(Lotus Suite 11)
• รศ.พญ.วันรัชดา  คัชมาตย์
ศิริราชพยาบาล
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10.00-10.15 Break/Poster Visit
10.15-11.45 Guidelines
HIV/AIDS Thai guideline 2017
(World Ballroom A)
• รศ.นพ.วินัย  รัตนสุวรรณ
• รศ.นพ.วรพจน์  ตันติศิริวัฒน์
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• รศ.นพ.วรพจน์  ตันติศิริวัฒน์

11.00-11.45

ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วโิ รฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วโิ รฒ   10.15-11.00

Lupus Nephritis: Current practice recommendations in Thailand
(World Ballroom C)
• ศ.นพ.ยิ่งยศ  อวิหิงสานนท์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ร.อ.หญิง พญ.นพนิตย์  พัฒนชัยวิทย์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• ร.อ.หญิง พญ.นพนิตย์  พัฒนชัยวิทย์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  

10.15-11.45 Symposium
Prevention of COPD exacerbation: Why important and how to
prevent it?
(World Ballroom B)
• รศ.นพ.ชายชาญ  โพธิรัตน์
โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่
• ผศ.พญ.เบญจมาศ  ช่วยชู
ศิริราชพยาบาล
• อ.นพ.นิพนธ์  เฉลิมพันธุ์ชัย
โรงพยาบาลลำ�ปาง
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• รศ.นพ.ชายชาญ  โพธิรัตน์
โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่
How to approach incidentaloma in endocrinology?
(Lotus Suite 1-2)
• อ.พญ.ปวีณา  ชุณหโรจน์ฤทธิ์
ศิริราชพยาบาล
• รศ.นพ.สุภมัย  สุนทรพันธ์
มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• รศ.นพ.สุภมัย  สุนทรพันธ์
มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์

10.15-11.45 Clinical Case Seminar
10.15-11.00

Challenging cases in anemia
(Lotus Suite 5-6)
• รศ.นพ.อภิชัย  ลีละสิริ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า
• รศ.พญ.ปราณี  สุจริตจันทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• รศ.พญ.ปราณี  สุจริตจันทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Heart failure: How to navigate treatment?
(Lotus Suite 5-6)
• ผศ.พญ.ศริญญา  ภูวนันท์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

How to deal with memory complaints?
(Lotus Suite 7)
• อ.นพ.ชัชวาล  รัตนบรรณกิจ
ศิริราชพยาบาล
• อ.พญ.พิรดา  วิทูรพณิชย์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• อ.นพ.ชัชวาล  รัตนบรรณกิจ
ศิริราชพยาบาล
11.00-11.45

Challenging case: A pregnant woman with ARDS
(Lotus Suite 7)
• อ.นพ.วิรัช  ตั้งสุจริตวิจิตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี
• อ.นพ.สุรัชต์  นาคะวิโรจน์
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• อ.นพ.วิรัช  ตั้งสุจริตวิจิตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี
10.15-11.00
			

When medicine hurts: The silent epidemic
in older adults
(Lotus Suite 11)
• อ.พญ.อรพิชญา  ไกรฤทธิ์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
• ผศ.พญ.วราลักษณ์  ศรีนนท์ประเสริฐ
ศิริราชพยาบาล
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• อ.พญ.อรพิชญา  ไกรฤทธิ์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
11.00-11.45

Adult-onset immunodeficiency in Thailand
(Lotus Suite 11)
• พ.อ.นพ.ปณิธาน  ประดับพงษา
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
• ผศ.พญ.รัชญา  เลิศนวพันธุ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• พ.อ.นพ.ปณิธาน  ประดับพงษา
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
10.15-11.00
			

Histamine Intolerance from Insect Ingestion:
An Under-recognized Health Threat in Thailand
(Lotus Suite 12)
• รศ.นพ.สัมมน  โฉมฉาย
ศิริราชพยาบาล
• ผศ.พญ.มยุรี  หอมสนิท
ศิริราชพยาบาล
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• รศ.นพ.สัมมน  โฉมฉาย
ศิริราชพยาบาล
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PROGRAM: Wednesday 3rd May 2017
10.15-11.45 Research highlights
			
(Lotus Suite 10)
10.15-11.45 Non-medical topics
Bridging the communication gap and misconception
between patients, families and healthcare professionals
(Lotus Suite 3-4)
• รศ.นพ.บุญส่ง  พัจนสุนทร
• พล.ต.นพ.อดิศร  วงษา
• อ.นพ.ชนินทร์  ลิ่มวงศ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
ศิริราชพยาบาล

11.45-12.00 Break/Poster Visit
12.00-13.30 Luncheon symposium
Luncheon symposium IX
(Convention Centre A)
• sponsored by  บริษัท ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ จำ�กัด
Luncheon symposium X
(Lotus Suite 5-7)
• sponsored by  บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำ�กัด
Luncheon symposium XI
(Lotus Suite 1-4)
• sponsored by  บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำ�กัด
Update on Hypertension Management: How to Reach the Better
Outcome?
• พ.ท.นพ.บัญชา  สถิระพจน์
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
• ผศ.นพ.ระพีพล  กุญชร ณ อยุธยา
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
• ผศ.นพ.สุรพันธ์  สิทธิสุข
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13.50-14.00 Hematology
• รศ.นพ.วีระศักดิ์  นาวารวงศ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14.00-14.10 Infectious disease
• น.อ.นพ.ธนาสนธิ์  ธรรมกุล

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

14.10-14.20 Rheumatology: Breakthroughs in rheumatology
• ผศ.พญ.อัจฉรา  กุลวิสุทธิ์
ศิริราชพยาบาล
14.20-14.30 Nephrology
• อ.นพ.วุฒิเดช  โอภาศเจริญสุข

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14.30-14.40 Neurology: Breakthrough in neurology
• ผศ.นพ.สุพจน์  ตุลาเดชานนท์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
14.40-14.50 Pulmonary: High flow oxygen therapy in
			
respiratory failure: What is the current evidence?
• ผศ.นพ.นัฐพล  ฤทธิ์ทยมัย
ศิริราชพยาบาล
14.50-15.00 Allergy
• ผศ.พญ.พรพรรณ  มาตังคสมบัต  ิ ชูพงศ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
15.00-15.10 Gastroenterology: In liver disease 2016 – 2017
• รศ.นพ.พูลชัย  จรัสเจริญวิทยา
ศิริราชพยาบาล
15.10-15.20 Nutrition: Protein in health and diseases
• ผศ.นพ.วีระเดช  พิศประเสริฐ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

15.20-15.50 Break/ Rapid fire oral session
15.50-17.00 Medicine tournament (Final round)
(Convention Centre A)

Luncheon symposium XII
• sponsored by  บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำ�กัด
(World Ballroom B)

13.30-15.00 Breakthroughs in internal medicine 2016
(Convention Centre A)

13.30-13.40 Cardiology
• ศ.นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา

โรงพยาบาลรามาธิบดี

13.40-13.50 Critical care
• อ.นพ.วรการ  วิไลชนม์

โรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์

“Bridging the Gaps
Between Research, Policy
and Practice”
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ประชาสัมพันธ์กำ�หนดการกิจกรรมการนำ�เสนอผลงานทางวิชาการ
กิจกรรมนำ�เสนอผลงานวิจัย

กำ�หนดการวันสำ�คัญของกิจกรรมวิจัย

• Research Award 		
การนำ�เสนอผลงานวิจัยดีเด่น (ผลงานตีพิมพ์แล้ว)
• Research highlights: From Research to clinical impact
การนำ�เสนอผลงานวิจัยของสมาคมวิชาชีพที่มี
impact practice guideline ในประเทศไทย
• Best Abstract of the Year Award
- การนำ�เสนอผลงานวิจยั แพทย์สมาชิก ประเภท Academic Center
- การนำ�เสนอผลงานวิจยั แพทย์สมาชิก ประเภท General Hospital
• Best Resident Research Award 		
การนำ�เสนอผลงานวิจัยประเภทแพทย์ประจำ�บ้าน
• Best Fellow Research Award
การนำ�เสนอผลงานวิจัยประเภทแพทย์ประจำ�บ้านต่อยอด
• Free Papers, Rapid Fire Oral Session,
Popular Presenter of the Day
การนำ�เสนอผลงานวิจัยรูปแบบ Oral, Poster

• 1 พฤศจิกายน 2559 เปิดรับบทคัดย่อทาง website
www.rcpt.org/conference/2017
เมนู Abstract Submission
• 31 มกราคม 2560 ปิดรับผลงานทุกประเภท
			
(submit Online)
• 1 ธันวาคม 2559
ขอรายชื่อผู้แทนสถาบัน/สมาคม เป็น
กรรมการวิจยั รอบคัดเลือกและรอบตัดสิน
• 10 กุมภาพันธ์ 2560 รวบรวม คัดแยกผลงาน ส่งให้กรรมการ
ให้คะแนน
• 24 กุมภาพันธ์ 2560 กรรมการส่งผลคะแนนกลับราชวิทยาลัยฯ
• 13 มีนาคม 2560
ประชุมคณะกรรมการ คัดเลือกแยก
ประเภทผลงานทุกรายการ
• 20 มีนาคม 2560
ทำ�จดหมายแจ้งผลแพทย์ประจำ�บ้าน,
แพทย์ประจำ�บ้านต่อยอดที่ผ่านเข้ารอบ
สุดท้าย
• 31 มีนาคม 2560
ทำ�จดหมายตอบรับผลงานนำ�เสนอ
รายการ Free papers (Oral), Rapid
โปรดติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทาง  www.rcpt.org/conference/2017
fire oral, Poster Visit

ขอเชิญแพทย์สมาชิก ส่งผลงานเข้าประกวด รางวัล Best abstract of the year award 2017
งานประชุมวิชาการประจำ�ปี พ.ศ. 2560 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
การประกวดผลงานวิจัยสมาชิก Best Abstract of the Year Award 2017 ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1.1 รางวัลวิจัย ประเภท Academic Center
เป็นเงินรางวัลให้กับสมาชิก ที่เป็นผู้วิจัยหลัก (first Author) มีอายุไม่เกิน 45 ปี (ณ วันปิดรับสมัคร) ที่ปฏิบัติงานในคณะแพทยศาสตร์
หรือ คณะวิชาอื่นๆ ในสถาบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่ามหาวิทยาลัย เช่น คณะวิทยาศาสตร์ เป็นต้น หรือ สถาบันวิจัยต่างๆ
เช่น สถาบันโรคทรวงอก สถาบันประสาทวิทยา เป็นต้น รวมถึงสถาบันฝึกอบรมหลัก สาขาอายุรศาสตร์และอายุรศาสตร์ต่อยอด ซึ่งผู้สมัครส่ง
บทคัดย่อผลงานวิจัย มาเพื่อให้คณะกรรมการฯ คัดเลือก โดยคณะกรรมการฯ จะพิจารณาจากเนื้อหาของบทคัดย่อและการนำ�เสนอในการประชุม
วิชาการประจำ�ปี คัดเลือกผลงานเรียงตามลำ�ดับคะแนน 3 เรื่อง เพื่อรับรางวัล รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท รางวัลที่สอง 12,000 บาท
และรางวัลที่สาม 10,000 บาท
1.2 รางวัลวิจัย ประเภท General Hospital
เป็นเงินรางวัลให้กับสมาชิกทั่วไปที่เป็นผู้วิจัยหลัก (first author) ไม่จำ�กัดอายุ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล/สถานพยาบาล รวมถึง
สถาบันร่วมฝึกอบรม สาขาอายุรศาสตร์และอายุรศาสตร์ต่อยอด ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์ หรือ คณะวิชาอื่น ๆ ในสถาบันการศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่ามหาวิทยาลัย หรือ สถาบันวิจยั ต่างๆ ซึง่ ผูส้ มัครส่งบทคัดย่อผลงานวิจยั มาเพือ่ ให้คณะกรรมการฯ คัดเลือกส่วนหนึง่
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ประชาสัมพันธ์กำ�หนดการกิจกรรมการนำ�เสนอผลงานทางวิชาการ
และส่วนหนึ่งจากผลงานที่สมาชิกทั่วไปส่งมานำ�เสนอในงานประชุมฯ โดยคณะกรรมการฯ จะพิจารณาจากเนื้อหาของบทคัดย่อ และการนำ�เสนอ
ในการประชุมวิชาการประจำ�ปี คัดเลือกผลงานเรียงตามลำ�ดับคะแนน 3 เรื่อง เพื่อรับรางวัล รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท รางวัลที่สอง
15,000 บาท และรางวัลที่สาม 12,000 บาท
นอกจากนั้นยังมีการพิจารณาผลงาน Research award ซึ่งเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมและยกย่อง สมาชิกอายุรแพทย์ที่มีการตีพิมพ์
งานวิจัยในวารสารต่างประเทศในปี ค.ศ. 2016
สำ�หรับสมาชิก ที่มีความประสงค์จะส่งประกวดผลงานวิจัย หรือประสงค์จะนำ�เสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการประจำ�ปี ครั้งที่ 33
ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560 ในลักษณะ Best Abstract of the Year Award 2017, Research award, Free papers (Oral Presentation),
Poster presentation กรุณาดูรายละเอียดทาง www.rcpt.org และสามารถส่งบทคัดย่อผ่านระบบ online ทาง www.rcpt.org/conference/
2017 เมนู Abstract Submission ปิดรับผลงานภายในวันที่ 31 มกราคม 2560

REGISTER
Registration Online @ www.rcpt.org/conference/2017
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน
14 ธันวาคม 2559
และเปิดรับการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
• Early registration			
14 ธันวาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560
• Late registration			
1 มีนาคม - 31 มีนาคม 2560
การชำ�ระเงินค่าลงทะเบียน สามารถทำ�ได้หลายรูปแบบ เช่น ชำ�ระด้วยเช็ค,
ชำ�ระด้วย ระบบ SCB bill payment, ชำ�ระผ่านตู้ ATM, เครื่อง CDM และ SCB Easy net

ONLINE REGISTER 2017

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ปิดระบบการลงทะเบียนและการชำ�ระเงินทั้งหมดภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560
หากล่วงเลยจากวันดังกล่าวท่านสามารถ onsite registration ณ สถานที่จัดประชุม ในวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560
ชำ�ระเงินระหว่างวันที่		 ชำ�ระเงินระหว่างวันที่
14 ธ.ค. 59 - 28 ก.พ. 60		 1 มี.ค. 60 - 31 มี.ค. 60
แพทย์สาขาอื่น หรือแพทย์ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกฯ (รวมถึงแพทย์ต่างประเทศ)  
6,500  บาท  
7,000  บาท
สมาชิกสามัญและวิสามัญ                                      
5,000  บาท
5,500  บาท
อายุรแพทย์ผู้เข้ารับวุฒิบัตร                                   
5,000  บาท
5,500  บาท
สมาชิกสามัญ (60 ปีขึ้นไป)              
3,000  บาท
3,500  บาท
สมาชิกสามัญ (65 ปีขึ้นไป)		 ยกเว้นค่าลงทะเบียน
แพทย์ประจำ�บ้านอายุรศาสตร์และแพทย์ ใช้ทุนที่ฝกึ อบรมในสาขาอายุรศาสตร์    
3,500  บาท
4,000  บาท
บุคลากรสาธารณสุข, นิสิต/นักศึกษาแพทย์       
2,500  บาท
3,000  บาท
ผูต้ ดิ ตาม (badge เข้าได้เฉพาะห้องนิทรรศการบูธ ไม่สามารถเข้าห้องประชุมวิชาการได้)
2,500  บาท
3,000  บาท

อัตราค่าลงทะเบียนการประชุมวิชาการประจำ�ปี พ.ศ. 2560
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REGISTER
ระเบี
ยบการลงทะเบี
ยน ชย์ (SCB Bill Payment)
ค่าธรรมเนี
ยมธนาคารไทยพาณิ
ฉบั
บประจำ
ปี 2559
ทำ�รายการชำ
�ระค่า�ลงทะเบี
ยนเงินสดผ่าน Counter หรือชำ�ระเงินผ่านเครื่อง ATM, เครื่อง CDM, บริการ SCB Easy Phone, บริการ SCB Easy
net และบริการ SCB Mobile Banking
ทำ�รายการชำ�ระเงินในพื้นที่
กรุงเทพฯ , ปริมณฑล
(นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี,
สมุทรปราการ, สมุทรสาคร)
นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ชำ�ระด้วย
เงินสด

จำ�นวนเงิน/ 1 รายการ
ไม่จำ�กัดจำ�นวนเงิน*

ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท

เงินสด

1. จำ�นวนเงินชำ�ระไม่เกิน
50,000 บาทแรกของรายการ
2. จำ�นวนเงินชำ�ระเกิน
50,001 บาท ขึ้นไป

1. ค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท
2. คิดเพิ่มในอัตรา 0.1 % ของจำ�นวนเงิน
ที่ชำ�ระในส่วนที่เกินโดยค่าธรรมเนียม
สูงสุดจะไม่เกินรายการละ 1,000 บาท

*กรณีบริษัทเวชภัณฑ์ ต้องการรวมเลขที่ Billing ในกลุ่มเวชภัณฑ์ของท่าน เพี่อให้เป็นยอดรวมในหนึ่งรายการ
เพื่อชำ�ระผ่านระบบ SCB Bill Payment หรือ ชำ�ระเงินในรูปแบบเช็ค
โปรดติดต่อฝ่ายลงทะเบียน ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ โทร. 0-2716-6744 ต่อ 16

ระเบียบการลงทะเบียนฉบับประจำ�ปี 2560
REGISTER
2. สมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ
การลงทะเบียนเข้าประชุมวิชาการประจำ�ปี
ค่าลงทะเบียนเข้าประชุมวิชาการประจำ�ปีของผู้เข้าประชุมจะมีการ
อัตราค่าลงทะเบียนเป็น 2 ขั้น คือ
•  ขั้นที่ 1 อัตรา  Early registration
•  ขั้นที่ 2   อัตรา Late registration จะเพิ่มค่าลงทะเบียนอีก
500 บาทจากอัตราปกติในทุกสถานะการลงทะเบียน
การลงทะเบียนเข้าประชุมจะมีสถานะโดยสมบูรณ์นั้น ผู้เข้าร่วม
ประชุมจะต้องมีการชำ�ระค่าใช้จ่ายเต็มจำ�นวนและมีการออกใบเสร็จ
รับเงินและเอกสารแบบตอบรับการลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

สถานะของผู้เข้าร่วมประชุม
1. แพทย์สาขาอื่นๆ/แพทย์ที่ ไม่ ได้สมัครเป็นสมาชิก/แพทย์ต่างประเทศ
หมายถึ ง แพทย์ ที่ มิ ไ ด้ มี ข อบข่ า ยในสถานะที่ 2-6 และแพทย์
ต่างประเทศ ที่สนใจลงทะเบียนเข้าประชุมวิชาการประจำ �ปีของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ

หมายถึง แพทย์ทส่ี มัครเป็นสมาชิกและมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการ
บริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ อนุมัติการเป็นสมาชิกสามัญหรือ
สมาชิกวิสามัญตามระเบียบของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
3. อายุรแพทย์ผู้เข้ารับวุฒิบัตร
หมายถึง แพทย์ทส่ี อบผ่านและมีสทิ ธิ์ ได้รบั หนังสืออนุมตั /ิ วุฒบิ ตั ร
สาขาอายุรศาสตร์ หรืออนุสาขาอายุรศาสตร์ ในปีการศึกษา 2559  
ซึ่ ง อายุ ร แพทย์ ผู้ เ ข้ า รั บ วุ ฒิ บั ต ร ที่ ป ระสงค์ เ ข้ า ร่ ว มพิ ธี รั บ วุ ฒิ บั ต ร
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ กำ�หนดให้ชำ�ระค่าลงทะเบียนในอัตราของ
อายุรแพทย์ผู้เข้ารับวุฒิบัตร
4. สมาชิกสามัญที่เกษียณอายุ ตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
หมายถึง แพทย์ที่มีสถานะเป็นสมาชิกสามัญและข้อมูลที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลสมาชิก นับจาก วัน เดือนและปีที่เกิดจนถึงวันแรกของ
การประชุมวิชาการประจำ�ปี (วันที่ 1 พ.ค. 2560) นับอายุได้ครบตั้งแต่
60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ให้สิทธิ์ชำ �ระค่า
ลงทะเบียนในอัตราที่ตํ่ากว่าอัตราค่าลงทะเบียนของสถานะที่ 2
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ในฐานข้อมูลสมาชิก นับจาก วัน เดือนและปีที่เกิดจนถึงวันแรกของ
การประชุมวิชาการประจำ�ปี  (วันที่ 1 พ.ค.2560)  นับอายุได้ครบตั้งแต่
65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ให้สิทธิ์ยกเว้นค่า
ลงทะเบียนในการประชุมวิชาการประจำ�ปี 2560
		 สมาชิกสถานะที่ 5 ทีต่ อ้ งการใช้สทิ ธิย์ กเว้นค่าลงทะเบียน ท่านต้อง
ลงทะเบียนออนไลน์เหมือนเช่นผู้ลงทะเบียนที่ชำ�ระเงิน การลงทะเบียน
จะสมบูรณ์ตอ่ เมือ่ ท่านได้รบั แบบตอบรับการลงทะเบียนจากราชวิทยาลัย
อายุรแพทย์ฯ แล้วเท่านั้น
6. แพทย์ประจำ�บ้านอายุรศาสตร์และแพทย์ ใช้ทุนที่ฝึกอบรมในสาขา
อายุรศาสตร์
หมายถึ ง แพทย์ ที่ มี ส ถานะอยู่ ร ะหว่ า งการฝึ ก อบรมในสาขา
อายุรศาสตร์ทั่วไปของสถาบันฝึกอบรมอายุรศาสตร์ของราชวิทยาลัย
อายุรแพทย์ฯ หรือเป็นแพทย์ ใช้ทุนปฎิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ
สาขาอายุรศาสตร์
		 อนึ่งหากแพทย์ท่านใดในสถานะที่ 6 ได้สมัครเป็นสมาชิกและที่
ประชุมอนุมตั กิ ารเป็น “สมาชิกวิสามัญ” ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
แล้ว  ฝ่ายลงทะเบียนให้สิทธิ์การชำ�ระค่าลงทะเบียนในสถานะที่ 6
7. บุคลากรสาธารณสุข/นิสิต/นักศึกษา/ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม
หมายถึง บุคลากรในวิชาชีพทางการแพทย์ การสาธารณสุข
เช่น พยาบาล, เภสัชกร, นักวิทยาศาสตร์ หรือเป็นนิสิต นักศึกษา
ตลอดจนผู้ที่สนใจจะเข้าฟังในห้องที่จัดบรรยายทางวิชาการ
8. ผู้ติดตาม
หมายถึง ผู้สนใจที่จะเข้าชมการจัดนิทรรศการ/บูธในการประชุม
วิชาการประจำ�ปี ทั้งนี้สถานะผู้ติดตาม badge จะไม่สามารถเข้าฟัง
ในห้องที่จัดบรรยายทางวิชาการใดๆ ได้
		 กรณีผู้เข้าร่วมประชุม มีคำ�หน้านามเป็น นายแพทย์หรือแพทย์
หญิง ท่านต้องชำ�ระค่าลงทะเบียนในขอบข่ายสถานะที่ 1-6 เท่านั้น
ไม่สามารถลงทะเบียนในสถานะที่ 7 หรือ 8 ได้

การยกเลิกลงทะเบียน
1. กรณี ย กเลิ ก การลงทะเบี ย นก่ อ นวั น ที่ 31 มี น าคม 2560
จะถูกหักค่าธรรมเนียมจำ�นวน 25% ของค่าลงทะเบียน และราชวิทยาลัย
อายุรแพทย์ฯ จะดำ�เนินการคืนค่าลงทะเบียนในรูปแบบเช็ค ภายในระยะ
เวลา 3 เดือนหลังการประชุมเสร็จสิ้น โดยสั่งจ่ายเช็คในชื่อบริษัทที่ให้
การสนับสนุนหรือหากผู้ลงทะเบียนชำ�ระค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง จะสั่งจ่าย
เช็คในชื่อผู้ลงทะเบียนเท่านั้น  
2. กรณี ย กเลิ ก การลงทะเบี ย นหลั ง วั น ที่ 31 มี น าคม 2560
จะไม่สามารถเรียกคืนเงินค่าลงทะเบียนใดๆ ได้
3. ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
ชื่อ – นามสกุล และไม่อนุญาตให้มีการโอนย้ายชื่อในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
กรณีหลังจากฝ่ายลงทะเบียนออกเอกสารแบบตอบรับการลงทะเบียน
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
		 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ปิดรับการลงทะเบียนและการชำ�ระ
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนประชุมทั้งหมดภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560
หากล่วงเลยจากวันที่กำ�หนดไว้ กรุณาลงทะเบียน จุด Onsite Registration ณ สถานที่จัดประชุม

