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ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย  
1. ชื่อโครงการ 

การประชุมวิชาการประจ าปี ครั้งที่ 37 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย 

2. หน่วยงานรับผิดชอบ 
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย 

3. ประวัติความเป็นมา 
วิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยได้ก าเนิดขึ้นในแพทยสภาอย่างเป็นทางการตามข้อบังคับตั้งแต่ วันที่ 

9 ตุลาคม 2529 โดยมีอายุรแพทย์สาขาต่าง ๆ 680 ท่าน เป็นผู้เสนอก่อตั้ง และได้รับอนุมัติให้เป็นสมาชิกสามัญ
ของวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ด้วย ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับวิทยาลัย
อายุรแพทย์ฯไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อวิทยาลัยฯ ว่า “ราชวิทยาลัยอายุร
แพทย์แห่งประเทศไทย” ปัจจุบันราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 9,920 คน 

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะด าเนินงานในด้านต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับวิชาการอายุรศาสตร์
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแพทยสภา ซึ่งกล่าวโดยสรุปในหลักใหญ่ ๆ คือ ส่งเสริมและควบคุมมาตรฐานของ
อายุรแพทย์ให้ถึงพร้อมด้วยคุณภาพอันสูงทัดเทียมระดับสากลและด้วยคุณธรรมอันดีงามที่จักเชิดชูเกียรติ
แห่งการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและประโยชน์ต่อประเทศชาติและส่วนรวม 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ คณะผู้บริหารฯ ได้ก าหนดจัดการประชุมวิชาการใหญ่ไว้ปีละครั้ง คือการประชุม
วิชาการประจ าปี และการประชุมวิชาการสัญจรปีละ 1 ครั้ง การจัดประชุมวิชาการประจ าปีครั้งนี้เป็นการประชุม
ครั้งที่ 37 ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ระหว่างวันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2564 รูปแบบการประชุมทางไกลเสมือนจริง 
(virtual online meeting) 

4. วัตถุประสงค์ 
4.1 เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ของราชวิทยาลัยฯ ตามระบุไว้ในข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยวิทยาลัยอายุรแพทย์

แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2526 หมวด 1 ข้อ (3), (4), (5), (6) และ (7) ดังนี้ 
ข้อ (3) ส่งเสริมการศึกษาการวิจัยและแนะแนววิชาการอายุรศาสตร์ 
ข้อ (4) จัดการประชุมวิชาการ การศึกษาต่อเนื่อง และกิจกรรมต่าง ๆ ส าหรับสมาชิก 
ข้อ (5) เป็นศูนย์กลางการติดต่อและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและกิจกรรมอ่ืน ๆ กับสมาคมหรือ

ชมรมต่าง ๆ ในวิชาชีพเวชกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 ข้อ (6) ส่งเสริมและผดุงเกียรติของสมาชิก 

ข้อ (7) ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจอันดีงามและความสามัคคีในกลุ่มอายุรแพทย์กับแพทย์สาขาอ่ืน ๆ 
ทั้งในและต่างประเทศ 

4.2 เพ่ือให้มวลสมาชิกมีโอกาสได้พบปะสังสรรค์สนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ความร่วมมือใน
ด้านธุรการอันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ให้รุ่งเรืองสืบไป 
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- หน้า 2 / 5. วัน เวลา สถานที่ 
5. วัน เวลา สถานที่ 

- ระหว่างวันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2564  

- ประชุมทางไกลเสมือนจริง (virtual online meeting) 

6. คุณสมบัติผู้เข้าประชุม 
- สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย 
- อายุรแพทย์และแพทย์ผู้สนใจ 

7. จ านวนผู้เข้าประชุม 
- 2,500 – 3,000 คน 

8. งบประมาณในการจัดการประชุม 
- การใช้จ่ายในการจัดประชุมส่วนหนึ่งมาจากเงินทุนของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ และค่าลงทะเบียน

ของผู้เข้าประชุม 

9. ค่าลงทะเบียน 

อัตราค่าลงทะเบียนการประชุมวิชาการประจ าปี พ.ศ. 2564 
ช าระเงินภายในวันที่ 
30 ตุลาคม 2564 

1. แพทย์สาขาอ่ืน / แพทย์ที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกฯ / แพทย์ต่างประเทศ 
2. สมาชิกสามัญและวิสามัญ 
3. อายุรแพทย์ผู้เข้ารับวุฒิบัตร 
4. สมาชิกสามัญ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) 
5. แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ, แพทย์ใช้ทุน, แพทย์ประจ าบ้านอายุรศาสตร์,  
   แพทย์ประจ าบ้าน สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด, สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา, 
   สาขาตจวิทยา และสาขาประสาทวิทยา  
6. บุคลากรทางการแพทย์ & สาธารณสุข, นิสิต / นักศึกษาแพทย์, ผู้ติดตาม  
7. ลงทะเบียน rerun VDO  
   (rerun ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2565) 

3,000 บาท 
3,000 บาท 
3,000 บาท 

ยกเว้นค่าลงทะเบียน 
2,000 บาท 

 
 

1,000 บาท 
2,000 บาท 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์สาขาต่าง ๆ จะได้ทราบความก้าวหน้าทางวิชาการและการวิจัยทาง
อายุรศาสตร์สาขาต่าง ๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

10.2 เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้สมาชิกท าการศึกษาวิจัยอย่างกว้างขวางขึ้น 
10.3 เพ่ิมพูนความสามัคคีในกลุ่มอายุรแพทย์สาขาต่าง ๆ ตลอดจนมีความเข้าใจดีต่อกันมากข้ึน 
10.4 ได้ความคิดต่าง ๆ เพ่ือน ามาพัฒนากิจการของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ให้เป็นปึกแผ่นยิ่งขึ้น 

11. สถานที่ติดต่อ 
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี  ชั้น 7 
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
โทรศัพท ์: 0-2716-6744 ต่อ 19, 16 โทรศัพท์มือถือ 08-1450-4719, 08-9139-4555  
โทรสาร : 0-2718-1652 Web site: http://www.rcpt.org E-mail: rcptmail@gmail.com 

 

http://www.rcpt.org/

