การประชุมวิชาการประจําป 2556 สมาคมความพิการปากแหวงเพดานโหวใบหนาและศีรษะแหงประเทศไทย (6th TCCA annual meeting)
วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2556
08.00-08.30
08.30-08.45

08.45-09.15

09.15-09.45
09.45-10.00

10.00-11.30

11.30-12.30

Registration
Opening ceremony
Speakers: เลขาธิการสมาคมฯ (ผศ.นพ.เฉลิมพงษ ฉัตรดอกไมไพร)คณบดี, นายกสมาคมความพิการปากแหวงเพดานโหว ใบหนาและศีรษะแหงประเทศไทย
Moderator:นพ.อิทธิชัย สงเจริญ
S1: Plenary Lecture: National cleft care in surgery, dental and speech & hearing management
Speaker: นพ.การุณย คุณติรานนท (ผอ.สํานักบริหารการจัดสรรและชดเชยคาบริการ)
Moderator:ผศ.นพ.เฉลิมพงษ ฉัตรดอกไมไพร
คุณสุธรี า ประดับวงษ
S2: Symposium: National networking surgery, dental and speech & hearing management for cleft patients
Speaker: ผศ.นพ.เฉลิมพงษ ฉัตรดอกไมไพร
Moderator:นพ.อิทธิชัย สงเจริญ
Coffee break
S3: Symposium: National protocol of cleft management
Speakers: ผศ.นพ.วิชยั ศรีมนุ นิ ทรมนิ ติ
ผศ.ทพญ.วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล
อ.นพ.ทพ. เกียรติอนันต บุญศิรเิ ศรษฐ
ผศ.นพ.วิชิต ชีวเรืองโรจน
ผศ.ดร.ศรีวมิ ล มโนเชีย่ วพินจิ
คุณสุธรี า ประดับวงษ
Moderator: รศ.นพ.วิชัย ชี้เจริญ
S4: Luncheon symposium: ผลตอ AEC
Speaker: อ.จิรฐา อัคนิทัต
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13.00-16.00

S5: Symposium: Lip/ palate repair in provincial hospitals
Speaker: พญ.ปาริชาติ ฤทธิฉ์ ม้ิ (รพ.ศูนยอดุ รธานี)
นพ.อนุรักษ อมรเพชรสถาพร
(รพ.สวรรคประชารักษ จ.นครสวรรค)
นพ.ปฐม สกลกิตวิ ฒ
ั น (รพ.ศูนยวชิระภูเก็ต)
คุณพนมวรรณ อยูด ี (Secretary-General,
Northern Women's Development
Foundation)
Moderator: รศ. นพ.นนท โรจนวชิรนนท

S6: Symposium: Speech - Language - Hearing
&ENT Screening for registration(ยสส.5)

Speaker: ผศ.นพ.ธงชัย พงศมฆพัฒน
รศ.กฤษณา เลิศวุขประเสริฐ
อ.รัชนี สุภวัตรจริยากุล
อ.ปรียา หลอวัฒนพงษา
ดร.กัลยาณี มกราภิรมย
รศ.ดร.เบญจมาศ พระธานี
Moderator: ผศ.กาญจนลักษณ คันธพสุนทรา

S7: Live demonstration: Nasoalveolar
molding
Demonstrator: ทพญ.ปองใจ วิรารัตน
ทพญ.นฤมล ทวีเศรษฐ
ทพญ.นันทนา ศรีอุดมพร
Moderator: รศ.ทพญ.นิตา วิวฒ
ั นทีปะ

วันศุกรท่ี 4 ตุลาคม 2556
S9 : plenary lecture Difficult breast feeding
Speaker: คุณศิริลักษณ ถาวรวัฒนะ
(สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชิน)ี
Moderator:คุณสุธรี า ประดับวงษ
08.30-09.30

S10: articulation screening test
Speaker: ดร.กัลยาณี มกราภิรมย
การบริการดานการแกไขปญหาทางภาษา การ
พูด การไดยนิ ในเด็กปากแหวงเพดานโหว
(national consensus review)
Speaker: ดร.กัลยาณี มกราภิรมย
การลงทะเบียนในแบบฟอรม ยสส.5 ของ สปสช.
ในโปรแกรม DMIS และสิทธิการเบิกคาเดินทาง
Speaker: อ.รัชนี สุภวัตรจริยากุล
Moderator:ผศ.ดร.ศรีวมิ ล มโนเชีย่ วพินจิ

09.30-10.30

ประชุมประจําป สมาคมความพิการปากแหวงเพดานโหวใบหนาและศีรษะแหงประเทศไทย

10.30-10.45

Coffee break
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S11: มาตรฐานการดูแล Dental hygiene in
preschool age
Speaker: ทพญ.ชุตมิ า จรรยาธรรม
Moderator: รศ.ทพญ.นิตาวิวฒ
ั นทีปะ

10.45-12.00

12.00-13.00

S12: Panel discussion: Multidisciplinary planning
Speaker: อ.สุมาลี ดีจงกิจ
ผศ.กาญจนลักษณ คันธพสุนทรา
Moderator: รศ.ทพญ.นิตาวิวฒ
ั นทีปะ
ดร.กัลยาณี มกราภิรมย
นพ.สรายุทธ ดํารงวงศศิริ
S13: Luncheon symposium: Self-help group
Speaker: คุณอรัญญา สังขทอง
คุณสุธรี า ประดับวงศ
Moderator:คุณสุธรี า ประดับวงศ

13.00-14.00

S14: Symposium: Cleft registry ,Thailand protocol in cleft management
Speaker: รศ.นพ.วิชัย ชี้เจริญ
Moderator: ผศ.นพ.เฉลิมพงษ ฉัตรดอกไมไพร

14.00-14.30

Coffee break

14.30-15.30

S15: Plenary Lecture National cleft management protocol and networking collaboration
Speaker:ศ.นพ.บวรศิลป เชาวนชน่ื
Moderator: ผศ.นพ.เฉลิมพงษ ฉัตรดอกไมไพร

15.30-16.00

Closing ceremony
รศ.นพ.วิชัย ชี้เจริญ
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