การประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่ สามัญประจําปี 2562
เตรียมพร้ อมวิชาชีพสู่ การเป็ นผู้นํา ใน ของเอเชีย
Ready to be one of the top three leaders in CD in Asia
การประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจําปี เป็ นภารกิจสําคัญของสมาคมฯ ในการส่งเสริ ม
ให้สมาชิกได้ทบทวนและเพิ มพูนความรู้ พัฒนามาตรฐานวิชาการ แลกเปลียนประสบการณ์และทักษะต่างๆ รวมถึง
เป็ นช่วงเวลาทีผูร้ ่ วมวิชาชีพจะได้พบปะ สังสรรค์ กันเป็ นประจําทุกปี
ปี 2562 นี สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ จัดให้มี
“โครงการส่งเสริ มการประกอบโรคศิลปะของประเทศไทยสู่การเป็ นผูน้ าํ 1 ใน 3 ของเอเชีย” สมาคมฯ จึงเห็น
ความสําคัญว่า นักเวชศาสตร์การสือความหมายรวมถึงบุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานภายใต้การประกอบโรคศิลปะ สาขาการ
แก้ไขความผิดปกติของการสือความหมาย ควรรับรู้ ติดตาม ให้ความสนใจ และเตรียมความพร้ อมวิชาชีพสู่การเป็ น
ผู้นํา 1 ใน 3 ของเอเชีย ซึงการนําเสนอความรอบรู้ทางวิชาการในเรื องต่างๆ นับเป็ นส่วนหนึงของการเตรี ยมความ
พร้อม...
การประชุมวันแรก ในช่วงเช้า จึงเริ มด้วยการเล่าเรื องราว “โครงการส่งเสริ มการประกอบโรคศิลปะของ
ประเทศไทยสู่การเป็ นผูน้ าํ 1 ใน 3 ของเอเชีย” โดยรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ ตามด้วยการทําความ
เข้าใจเรื อง “การต่อใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสือความหมาย (7 สาขา
วิชาชีพ)” ซึงเป็ นส่วนสําคัญส่วนหนึงของการเตรี ยมความพร้อม... ในช่วงบ่าย เข้าสู่เรื องราวทางวิชาการ
“Neuroanatomy of Speech, Hearing, and Language Communication Disorders” ในการประชุมวันทีสอง ยังมีอีก
หลากหลายเรื องราวทางวิชาการ ให้ได้ทบทวนและเพิ มพูนความรู้กนั ทังในสาขาแก้ไขการได้ยนิ และสาขาแก้ไข
การพูด ส่วนการประชุมวันสุดท้าย ในช่วงเช้า ติดตามการนําเสนอผลงานวิชาการ และการประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี ซึงในปี นีจะมีวาระพิเศษในการขอให้ทีประชุมเสนอชือผูท้ ีจะดํารงตําแหน่งนายกสมาคมฯ คนต่อไป เพือ
เป็ นแนวทางในการจัดการเลือกตังนายกสมาคมฯ วาระหน้า และปิ ดท้ายในช่วงบ่าย สบาย สบาย กับศาสตร์ที
น่าสนใจและนําไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายมิติ หากว่าเรา “มองโลกด้วยศิลปะ”
วัตถุประสงค์
1. เพือเพิ มพูนความรู้ ประสบการณ์ ด้านวิชาการ เสริ มสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ
2. เปิ ดโอกาสให้สมาชิกเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ อันจะเป็ นประโยชน์ในการนําไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบตั ิงาน
3. เพือให้สมาชิกได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลียนประสบการณ์ สร้างความสามัคคีในกลุ่มผูร้ ่ วมวิชาชีพ
ผู้เข้ าประชุ ม
นักแก้ไขการพูด
นักแก้ไขการได้ยนิ
พนักงาน/เจ้าหน้าทีวิทยาศาสตร์ สาขาความผิดปกติของการสือความหมาย
นักศึกษาสาขาความผิดปกติของการสือความหมายและผูส้ นใจ

ระยะเวลาและสถานที
วันที 20 - 22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมแม่นาํ รามาดาพลาซา กรุ งเทพฯ
วันพุธ ที พฤศจิกายน
08.00 - 08.45 น.
ลงทะเบียน
08.45 - 09.00 น.
พิธีเปิ ด โดย รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ
09.00 - 10.00 น.
โครงการส่งเสริ มการประกอบโรคศิลปะของประเทศไทยสู่การเป็ นผูน้ าํ
ใน ของเอเชีย
วิทยากร: ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ
10.00 - 10.30 น.
อาหารว่าง
10.30 - 12.00 น.
การต่อใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสือความหมาย
( สาขาวิชาชีพ)
วิทยากร: รศ.นพ.จันทร์ชยั เจรี ยงประเสริ ฐ
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพ
สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสือความหมาย
คุณณัฎฐิรา อรุ ณรัตนดิลก
หัวหน้ากลุ่มการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนปัจจุบนั
12.00 - 13.00 น.
อาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น.
Neuroanatomy of Speech, Hearing, and Language Communication Disorders
ฟั ง พูด สื อความหมายไม่ ได้ ดังใจ เกี ยวข้ องอย่ างไรกับสมอง

14.30 - 14.45 น.
14.45 - 16.00 น.

วิทยากร: นพ.ชาคร จันทร์สกุล
ศูนย์สมองและระบบประสาท รพ.กรุ งเทพ
อาหารว่าง
Neuroanatomy of Speech, Hearing, and Language Communication Disorders (ต่อ)

วันพฤหัสบดี ที พฤศจิกายน
08.00 - 09.00 น.
ลงทะเบียน
สาขาแก้ไขการได้ยนิ
09.00 - 10.30 น.
Pathology & Physiology of Tinnitus
วิ งๆ ซ่ าๆ อื ออึ ง ในหู...มาได้ อย่ างไร

10.30 - 10.45 น.

วิทยากร: ผศ.พญ.ศิริพร ลิมป์ วิริยะกุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาหารว่าง

10.45 - 12.00 น.

Evaluation and Management of Tinnitus
วิ งๆ ซ่ าๆ อื ออึ ง ในหู...จะทําอย่ างไร

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.30 น.

วิทยากร: ผศ.พญ.ศิริพร ลิมป์ วิริยะกุล
อาหารกลางวัน
Vestibular Balance Disorder and Rehabilitation
ตัวลอย โคลงเคลง บ้ านหมุน...จะวุ่นอย่ างไร

14.30 - 14.45 น.
14.45 - 16.00 น.
สาขาแก้ไขการพูด
09.00 - 10.30 น.

วิทยากร: พ.อ.หญิง พญ.สายสุรีย ์ นิวาตวงศ์
กองโสต ศอ นาสิกกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า
อาหารว่าง
Vestibular Balance Disorder and Rehabilitation (ต่อ)
Love or Loss Your Voices
รั ก(ษ์ )เสี ยง หรื อ ไร้ เสี ยง...ดูแลอย่ างไร

10.30 - 10.45 น.
10.45 - 12.00 น.

วิทยากร: นพ.ภูริช ประณี ตวตกุล
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
อาหารว่าง
Laryngectomees’ Speech...เพียงไร้กล่องเสียงใช่ไร้ซึงคุณค่า
นักแก้ ไขการพูด มีบทบาทอย่ างไร

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.30 น.

วิทยากร: นท.หญิงนวนศรี ศรี ธนบุตร
หน่วยโสตสัมผัสและการพูด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
อาหารกลางวัน
Dementia (ความจําสัน แต่......)
ความจําสั น แต่ ...อย่างไร ชวนให้ สงสั ย

14.30 - 14.45 น.
14.45 - 16.00 น.

วิทยากร: นพ.ชัยศักดิ ดําริ การเลิศ
ศูนย์สมองและระบบประสาท รพ.กรุ งเทพ
อาหารว่าง
Apraxia of Speech
อย่ างไร...พูดไม่ ชัด พูดแบบอัตโนมัติได้ ดีกว่ าพูดแบบตังใจ

วิทยากร: นพ.ชัยศักดิ ดําริ การเลิศ
วันศุ กร์ ที พฤศจิกายน
08.00 - 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 - 09.20 น.
นําเสนอผลงานวิชาการ
09.20 - 09.40 น.
การจัดทําทําเนียบรุ่ นในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โดย ชมรมศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์สือความหมายฯ

09.40 – 10.10 น.
10.10 - 10.30 น.
10.30 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 15.00 น.

Fin Fun Free
อาหารว่าง
ประชุ มใหญ่ สามัญประจําปี
อาหารกลางวัน
มองโลกด้วยศิลปะ
ศิ ลปะการมองหรื อการมองศิ ลปะ...อย่ างไร

วิทยากร: น.อ.พิเศษ สมสินธ์ อ่อนศรี
อดีตผูช้ าํ นาญการ กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรื อ
(พยาบาลช่างศิลป์ ) ผูว้ าดภาพสี นาํ มันพระบวรสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระปิ นเกล้าฯ ประดิษฐาน ณ อาคารผูป้ ่ วยนอก รพ.สมเด็จพระปิ นเกล้าฯ

15.00 น.

ปิ ดการประชุม

