ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
1. ชื่อโครงการ
การประชุมวิชาการประจาปี ครัง้ ที่ 36 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
2. หน่ วยงานรับผิดชอบ
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
3. ประวัติความเป็ นมา
วิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยได้กาเนิดขึ้นในแพทยสภาอย่างเป็ นทางการตามข้อบังคับตัง้ แต่ วันที่ 9 ตุลาคม
2529 โดยมีอายุรแพทย์สาขาต่างๆ 680 ท่าน เป็ นผูเ้ สนอก่อตัง้ และได้รบั อนุมตั ใิ ห้เป็ นสมาชิกสามัญของวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ด้วย
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทรงมี
พระบรมราชานุญาติให้ใช้ช่อื วิทยาลัยฯ ว่า “ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย” ปัจจุบนั ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ มีสมาชิก
รวมทัง้ สิ้น 8,498 คน
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ มีวตั ถุประสงค์ทจ่ี ะดาเนินงานในด้านต่างๆ เกี่ยวข้องกับวิชาการอายุรศาสตร์ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของแพทยสภา ซึง่ กล่าวโดยสรุปในหลักใหญ่ๆ คือ ส่งเสริมและควบคุมมาตรฐานของอายุรแพทย์ให้ถงึ พร้อมด้วย
คุ ณภาพอัน สู งทัด เทียมระดับสากลและด้ว ยคุ ณธรรมอัน ดี งามที่จกั เชิด ชู เ กียรติ แ ห่ ง การประกอบวิช าชีพเวชกรรมและ
ประโยชน์ต่ อ ประเทศชาติและส่วนรวม
เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ คณะผูบ้ ริหารฯ ได้กาหนดจัดการประชุมวิชาการใหญ่ไว้ปีละครัง้ คือการประชุมวิชาการประจาปี
และการประชุมวิชาการสัญจรปี ละ 1 ครัง้ การจัดประชุมวิชาการประจาปี ครัง้ นี้เป็ นการประชุมครัง้ ที่ 36 ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
ระหว่างวันที่ 29 -31 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุม PEACH โรงแรมรอยัลคลิฟ บีชรีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี
4. วัตถุประสงค์
4.1 เป็ นการปฏิบตั ิตามหน้าทีข่ องราชวิทยาลัยฯ ตามระบุไว้ในข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2526 หมวด 1 ข้อ (3), (4), (5), (6) และ (7) ดังนี้
ข้อ (3) ส่งเสริมการศึกษาการวิจยั และแนะแนววิชาการอายุรศาสตร์
ข้อ (4) จัดการประชุมวิชาการ การศึกษาต่อเนื่อง และกิจกรรมต่าง ๆ สาหรับสมาชิก
ข้อ (5) เป็ นศูนย์กลางการติดต่อและแลกเปลีย่ นความรูท้ างวิชาการและกิจกรรมอื่น ๆ กับสมาคมหรือชมรมต่าง ๆ ใน
วิชาชีพเวชกรรมทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ข้อ (6) ส่งเสริมและผดุงเกียรติของสมาชิก
ข้อ (7) ส่งเสริมและสร้างความเขา้ ใจอันดีงามและความสามัคคีในกลุม่ อายุรแพทย์กบั แพทย์สาขาอื่น ๆ ทัง้ ในและ
ต่างประเทศ
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4.2 เพือ่ ให้มวลสมาชิกมีโอกาสได้พบปะสังสรรค์สนทนาและแลกเปลีย่ นความคิดเห็น และให้ความร่วมมือในด้านธุรการอันจะ
เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ให้รุ่งเรืองสืบไป
5. วัน เวลา สถานที่
- ระหว่างวันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2563
- ณ ศูนย์ประชุม PEACH โรงแรมรอยัลคลิฟ บีชรีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี
6. คุณสมบัติผูเ้ ข้าประชุม
- สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
- อายุรแพทย์และแพทย์ผูส้ นใจ
7. จานวนผูเ้ ข้าประชุม
- 2,500 – 3,000 คน
8. งบประมาณในการจัดการประชุม
- การใช้จ่ายในการจัดประชุมส่วนหนึ่งมาจากเงินทุนของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯและค่าลงทะเบียนของผูเ้ ขา้ ประชุม
9. ค่าลงทะเบียน
อัตราค่าลงทะเบียนการประชุมวิชาการประจาปี พ.ศ. 2563
ชาระเงินภายในวันที่
ชาระเงินหลังวันที่
31 สิงหาคม 2563
31 สิงหาคม 2563
แพทย์สาขาอื่น / แพทย์ทไ่ี ม่ได้สมัครเป็ นสมาชิกฯ / แพทย์ต่างประเทศ
6,500 บาท
7,000 บาท
สมาชิกสามัญและวิสามัญ
5,000 บาท
5,500 บาท
อายุรแพทย์ผูเ้ ขา้ รับวุฒบิ ตั ร
5,000 บาท
5,500 บาท
สมาชิกสามัญ (60 ปี ข้นึ ไป)
3,000 บาท
3,500 บาท
สมาชิกสามัญ (65 ปี ข้นึ ไป)
ยกเว้นค่าลงทะเบียน
ยกเว้นค่าลงทะเบียน
แพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์และแพทย์ใช้ทนุ ทีฝ่ ึ กอบรมในสาขาอายุรศาสตร์
3,500 บาท
4,000 บาท
แพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์โรคเลือด,สาขาตจวิทยา,สาขาประสาทวิทยาและสาขา
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
บุคลากรสาธารณสุข, นิสติ / นักศึกษาแพทย์
2,500 บาท
3,000 บาท
ผูต้ ดิ ตาม( badge เขา้ ได้เฉพาะห้องนิทรรศการบูธ ไม่สามารถเข้าห้องประชุมวิชาการได้)
2,500 บาท
3,000 บาท
10. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
10.1 สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์สาขาต่าง ๆ จะได้ทราบความก้าวหน้าทางวิชาการและการวิจยั ทางอายุรศาสตร์
สาขาต่าง ๆ และแลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึง่ กันและกัน
10.2 เป็ นการกระตุน้ และส่งเสริมให้สมาชิกทาการศึกษาวิจยั อย่างกว้างขวางขึ้น
10.3 เพิม่ พูนความสามัคคีในกลุม่ อายุรแพทย์สาขาต่าง ๆ ตลอดจนมีความเขา้ ใจดีต่อกันมากขึ้น
10.4 ได้ความคิดต่าง ๆ เพือ่ นามาพัฒนากิจการของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ให้เป็ นปึ กแผ่นยิ่งขึ้น
11. สถานที่ติดต่อ
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชัน้ 7
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วจิ ยั ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
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