วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564

08.30 – 09.00 น. Registration
09.00 – 09.15 น.Opening Ceremony
09.15 – 09.45 น.Overview of Rehabilitation in
Hand Injuries
โดย อ.นพ. เตชิต จิระวิชิตชัย
(ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู)
09.45 – 10.30 น.Distal Radius Fracture:
The Decision for Conservative
or Operative Management
รศ.ดร.นพ. ตุลยพฤกษ์ ถาวรสวัสดิร์ ักษ์
(ภาควิชาออร์โธปิดิกส์)
10.30 – 10.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 11.30 น.Rehabilitation in Distal Radius
Fracture
อ.นพ. เตชิต จิระวิชิตชัย
(ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู)
11.30 – 12.00 น.Role of Occupational Therapy in
Hand – Injured Patients
กบ. เกษริน คทาวุธวัฒน์
(ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู)
12.00 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.45 น.
Mallet Finger
ผศ.นพ. ปณิธาน ตันติยาทร
(สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์)

13.45 – 14.30 น.Rehabilitation in Mallet Finger
ผศ.พญ. มลรัชฐา ภาณุวรรณากร
(ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู)
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 15.30 น.Rehabilitation in Hand Stiffness
ผศ.พญ. มลรัชฐา ภาณุวรรณากร
(ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู)
วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564

08.30 – 09.00 น.Registration
09.00 – 09.45 น.Flexor Tendon Injury
ผศ.นพ. อัจฉริย สาโรวาท
(สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียล)
09.45 – 10.30 น.Rehabilitation in Flexor
Tendon Injury
ผศ.พญ. มลรัชฐา ภาณุวรรณากร
(ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู)
10.30 – 10.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 11.15 น.Role of Physical Therapy in Hand
– Injured Patients
กภ. อัญชุลี พู่วงศาโรจน์
(ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู)
11.15 – 12.00 น.Splints in Hand Injuries
ผศ.พญ. มลรัชฐา ภาณุวรรณากร
(ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู)

12.00 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น.Workshop
ผศ.พญ. มลรัชฐา ภาณุวรรณากร,
อ.นพ. เตชิต จิระวิชิตชัย,
กบ. บดินทร์ ไชยโย,
กภ. เพชรชนก สุขปานประดิษฐ์
(ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู)

ค่าลงทะเบียน ท่ านละ 3,000 บาท
เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน

มาที่ E-Mail : academic.rama@gmail.com
สอบถามรายละเอียดงานประชุมเพิ่มเติม
น.ส.ปิยะดา ลิมปนุทัย โทร : 02-2012990

สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนออนไลน์

กลุ่มเป้ าหมาย
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ศัลยแพทย์
ตกแต่ ง แพทย์ เ วชปฏิ บ ั ติ ท ั ่ วไป นั ก กายภาพบำบั ด นั ก
กิจกรรมบำบัด และพยาบาล

รับจำนวน 90 ท่าน
วัตถุประสงค์
1. เพื ่ อ พัฒ นาองค์ค วามรู ้จ ากสหสาชาวิช าชีพ ในเรื่อง
เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บทางมือ ให้ทันสมัย มี
มาตรฐาน สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และเกิด
การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้มีโอกาสพบปะเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู ้ แ ละประสบการณ์ ใ นการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยที ่ ม ี ป ั ญ หา
บาดเจ็บทางมือ
วิธีการชำระค่าลงทะเบียน
1. ชำระผ่าน Internet banking หรือ Appicationของธนาคาร
สามารถชำระเงินได้ทุกธนาคารโดยแสกน QR Code ที่อยู่ในใบ
ชำระค่าลงทะเบียน ที่ได้รับหลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
2. ใบนำฝาก ชำระเงินได้เฉพาะที่เคาเตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น
ชื่อบัญชี “เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี”
เลขที่บัญชี 026-3-04247-7
3. เช็ค สั่งจ่ายในนาม “เงินรายได้คณะแพทยศาตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี”
ชำระเงินคู่กับใบนำฝากของธนาคารเท่านั้น
เลขที่บัญชี 026-3-04247-7 สาขาโรงพยาบาลรามาธิบดี
4. ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ

หลักการและเหตุผล
ความรู้ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูนั้นมีเนื้อหาค่อนข้าง
กว้าง อาทิเ ช่น เวชศาสตร์ฟื้นฟูท ั่วไป เวชศาสตร์ฟื้ น ฟู
สำหรับโรคทางระบบประสาท เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับระบบ
กล้ามเนื้อ เอ็น และกระดูก เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับโรคทาง
ระบบหัวใจ ทางเดินหายใจ และระบบหลอดเลือด เวช
ศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยตัดแขนขาและกายอุปกรณ์เทียม
กายอุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ช่วยและเทคโนโลยีช่วยคนพิการ
เป็นต้น โดยความรู้ในแต่ละหัวข้อข้างต้นเองนั้นล้วนมีการ
พัฒนาแนวทางการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
จึ ง เป็ น การยากที ่ แ พทย์ เ วชศาสตร์ ฟ ื ้ น ฟู แ ต่ ล ะคนจะ
เชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในทุกแขนงของการฟื้นฟู การอบรม
วิชาการทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ทั่วไป นัก กายภาพบำบัด และนัก กิจ กรรมบำบัดโดยทีม
แพทย์สหสาขาวิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขานั้นเป็นสิ่ง
สำคัญที่จะทำให้การดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยอย่างรอบด้าน เป็น
องค์รวม มีมาตรฐานดีขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วย
ทำให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้น
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลรามาธิบดี
เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงดำเนินการจัดการ
อบรมวิชาการขึ้น โดยครั้งนี้มุ่งเน้นในด้านการดูแลรัก ษา
ผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บทางมือ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ แพทย์
เวชศาสตร์ ฟ ื ้ น ฟู ท ั ่ ว ไป นั ก กายภาพบำบั ด และนั ก
กิจกรรมบำบัดที่สนใจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้
และเรี ย นรู ้ ป ระสบการณ์ จ ากที ม สหสาขาวิ ช าชี พ ซึ่ ง
ประกอบไปด้วย แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศัลยแพทย์ตกแต่ง
ศั ล ยแพทย์ อ อร์ โ ธปิ ด ิ ก ส์ นั ก กายภาพบำบั ด และ
นัก กิจกรรมบำบัดที่มี ป ระสบการณ์และเชี่ยวชาญในด้าน
ดังกล่าว เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

การอบรมทางวิชาการเรื่อง
Integration of Clinical Practices in Hand
Injuries
ลงทะเบียนออนไลน์

www.acmrrama.com

ระหว่าง วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564
ณ ห้องประชุม
ณ ห้องประชุมห้อง 810 B ชั้น 8
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

