การประชุมวิชาการประจาปี 2559
สมาคมความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย
วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2559 ณ. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี มา
การเสริมสร้ างพลังอานาจการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ งเพดานโหว่
“Empowerment of cleft care”
วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ห้องประชุมหลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ภาคเช้า
8.30 – 9.00
ลงทะเบียน
9.00 – 10.00
จิตอาสาและคุณภาพชี วติ ของผู้ป่วยด้ อยโอกาส
วิทยากร.... พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่ าสุ คะโต จ.ชัยภูมิ
ประธาน....ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาว์ชื่น
เลขา…… ..คุณ อุษา บุญเปลี่ยน
10.00 – 10.30
พิธีเปิ ดการประชุ ม
นายกสมาคมฯ กล่าวรายงานความเป็ นมาของสมาคมฯและวัตถุประสงค์การจัดงานประชุมครั้งนี้
ผูต้ รวจราชการกระทรวงสารณสุ ขเขต 9 กล่าวเปิ ดการประชุม
ผูอ้ านายการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสี มา กล่าวต้อนรับ
ผูด้ าเนินรายการ………คุณรุ ้งทิวา สุ ขขี ปชส.โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี มา
10.30 – 11.00
พักรับประทานอาหารว่าง และ ชม Poster Presentation
11.00 – 12.10
โครงการยิม้ สวย เสี ยงใส : จากอดีตสู่ ปัจจุบันและการพัฒนาต่ ออย่างยัง่ ยืนในอนาคต
ประธาน.......รศ.นพ.วิชยั ชี้ เจริ ญ
เลขา………..คุณ ศิริจนั ทร์ แก้วสนิท
ผูอ้ ภิปราย
11.00-11.15…. นพ.พิชิต ศิริวรรณ
รองผูอ้ านวยการสานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์ สภากาชาดไทย.
11.15-11.30…. รศ. (พิเศษ) ทพญ. สมใจ สาตราวาหะ
ประธานคณะกรรมการที่ปรึ กษาสมาคมจัดฟันแห่งประเทศไทยและประธาน
โครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผูป้ ่ วยปากแหว่งเพดานโหว่
11.30-11.45.... ผศ.ดร.ศรี วมิ ล มโนเชี่ยวพินิจ
นายกสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย
11.45-12.00.... นพ.การุ ณย์ คุณติรานนท์
ประธานกลุ่มภารกิจบริ หารกองทุน สานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ
12.00-12.10.....ซักถามปัญหา
12.10 – 13.00

ชม Poster Presentation
รับประทานอาหารกลางวัน

ภาคบ่าย (รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม)
13.00 -15.15
แนวทางการรักษาปากแหว่งเพดานโหว่แบบสหสาขาวิชาชีพ
ประธาน......ผศ.นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร
เลขา…… ทพญ. นฤมล ทวีเศรษฐ์
ผูอ้ ภิปราย:
13.00-13.15….Plastic surgeon
ผศ.นพ. กฤษณ์ ขวัญเงิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13.15-13.30….Oral & Maxillofacial surgeon
รศ.นพ.ทพ..ธงชัย นันทนรานนท์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
13.30-13.45….Orthodontist
ผศ.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13.45-14.00….ENT
พญ.เพ็ญพรรณ บุญประสาทสุ ข โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี มา
14.00-14.15….Speech therapist
ผศ.กาญจน์ลกั ษณ์ คันธพสุ นธรา มหาวิทยาลัยมหิดล
14.15-14.30….Pediatrician
นพ.ชูเกียรติ เพิ่มทองชูชยั โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี มา
14.30-14.45….Pedodontist
ผศ.ดร.ทพญ.สุ พชั ริ นทร์ พิวฒั น์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
14.45-15.00….Nurse
คุณ วัชราภรณ์ สิ ทธิคาทับ โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่
15.00-15.15….ซักถามปัญหา
15.15
พร้อมกันบริ เวณหน้าตึกOPDใหม่เพื่อเดินทางไปปราสาทหินพิมาย อาเภอพิมาย
16.00-21.00
ร่ วมแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้และประสบการณ์ระหว่างบุคคลากรผูใ้ ห้การรักษาพร้อมรับประทาน
อาหารเย็นร่ วมกัน

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ห้องประชุมหลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ภาคเช้า
8.30 – 9.00
ลงทะเบียน
9.00 – 10.00
แนวทางในการบริหารการจัดการด้ านการรักษาผู้ป่วยปากแหว่ งเพดานโหว่
ประธาน..........รศ.ทพญ. ดร.ทัศนีย ์ วังศรี มงคล
เลขา………….ผศ.ทพญ. ดร.พนารัตน์ ขอดแก้ว
9.00 – 9.25 ... แนวทางการจัดตั้งศูนย์ ปากแหว่ งเพดานโหว่ และการบริ หารจัดการในโรงพยาบาล
ภูมิภาค
ตัวอย่างกรณี ศึกษา : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี มา
วิทยากร : นพ.พินยั นิรันดร์ รุ่งเรื อง และ ทพญ.ปองใจ วิรารัตน์
9.25-9.50… ความร่ วมมือในการรักษาผู้ป่วยปากแหว่ งเพดานโหว่แบบสหสาขาในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยของรัฐ
ตัวอย่างกรณี ศึกษา :
วิทยากร อ.นพ.พีระศักดิ์ ฉอตระการกิจ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยากร ศ.ทพ. ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร ศูนย์การรักษาผูป้ ่ วยปากแหว่งเพดานโหว่
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9.50-10.00 ....ซักถามปัญหา
10.10 – 12.15
Presentation of interesting cases form interdisciplinary team

10.30 – 10.45

ประธาน…..รศ.(พิเศษ) ทพญ. สมใจ สาตราวาหะ
เลขา………ทพ. ธานัน จารุ ประกร
Commentators
1…Plastic surgeon……ผศ.นพ. เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร
2…Orthodontist………รศ.ทพญ.นิตา วิวฒั นทีปะ
3….Nurse…………… คุณ สุ ธีรา ประดับวงษ์
4…speech……………..รศ. ดร.เบญจมาศ พระธานี
(Pressentation 10 นาที ซักถาม 5 นาที)
10.00-10.15 Plastic Case 1 นพ. ศรัณย์ วรศักดิ์วฒ
ุ ิพงศ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10.15-10.30 Plastic Case 2 พญ.กานดา เชษฐ์สมบัติ โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์
พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-11.00 Dent Case1 ทพ.วิวฒั น์ ฉัตรวงศ์วาน
กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี มา
11.00-11.15 Dent Case 2 ผศ.ทญ.วิภาพรรณ ฤทธิ์ ถกล มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
11.15 -11.45 Nurses: “เราคือทีมร่ วมรักษา มีปัญหาจึงมาบอกกัน”
1. คุณ กมลชนก คามาบุตร โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่

12.15 – 13.15

ภาคบ่าย
13.15 – 15.15

15.15 – 16.00 น.
16.00 - 16.15 น.
16.15 -16.30 น.

2. คุณ อาทิตยา แดงสมบูรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
3. คุณ ธนัญพร แช่มพุดซา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี มา
ผูด้ าเนินรายการ : คุณ สุ ธีรา ประดับวงษ์ โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11.45- 12.00 Speech Case 1 คุณ พริ นทร์ อัศเรศรังสรรค์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี มา
12.00- 12.15 Speech Case 2 คุณ อมรรัตน์ พงษ์จรรยากุล โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์
ชม Poster Presentation
ประชุมสามัญประจาปี สมาคมความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย
พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน
อภิปรายและซักถามปัญหา
13.15-14.15……หัวข้อแนวทางการรักษา
14.15-15.15........หัวข้อการบริ หารจัดการ
ประธาน……………..ผศ. ดร.ศรี วมิ ล มโนเชี่ยวพินิจ
เลขา……………….. ผศ.กาญจน์ลกั ษณ์ คันธพสุ นธรา
ผูด้ าเนินการอภิปราย.. รศ.ทพญ. นิตา วิวฒั นทีปะ
ผูเ้ ชี่ยวชาญสาขาต่างๆ
1. Plastic surgeon... ผศ. นพ. กฤษณ์ ขวัญเงิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. Orthodontist ...... รศ.ทพญ.มารศรี ชัยวรวิทย์กุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. Speech ............ . อ. รัชนี สุ ภวัตรจริ ยากุล โรงพยาบาลสระบุรี
4. Nurse................. คุณ ศิริจนั ทร์ แก้วสนิท โรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์ มอ.
พักรับประทานอาหารว่างและชม Poster Presentation
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณสาหรับผูท้ ีได้รับรางวัลและผูท้ ี่ร่วมแสดงผลงานposter presentation
รศ.นพ.วิชยั ชี้เจริ ญ นายกสมาคมฯ กล่าวปิ ดการประชุม

