
การประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 

 เตรียมพร้อมวชิาชีพสู่การเป็นผู้นํา  ใน  ของเอเชีย  

Ready to be one of the top three leaders in CD in Asia 

 

 การประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี เป็นภารกิจสาํคญัของสมาคมฯ ในการส่งเสริม

ใหส้มาชิกไดท้บทวนและเพิมพนูความรู้ พฒันามาตรฐานวชิาการ แลกเปลียนประสบการณ์และทกัษะต่างๆ รวมถึง

เป็นช่วงเวลาทีผูร่้วมวิชาชีพจะไดพ้บปะ สงัสรรค ์กนัเป็นประจาํทุกปี  

 ปี 2562 นี สาํนกัสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ จดัใหมี้ 

“โครงการส่งเสริมการประกอบโรคศิลปะของประเทศไทยสู่การเป็นผูน้าํ 1 ใน 3 ของเอเชีย” สมาคมฯ จึงเห็น

ความสาํคญัว่า นกัเวชศาสตร์การสือความหมายรวมถึงบุคลากรผูป้ฏิบติังานภายใตก้ารประกอบโรคศิลปะ สาขาการ

แกไ้ขความผดิปกติของการสือความหมาย ควรรับรู้ ติดตาม ใหค้วามสนใจ และเตรียมความพร้อมวชิาชีพสู่การเป็น

ผู้นํา 1 ใน 3 ของเอเชีย ซึงการนาํเสนอความรอบรู้ทางวิชาการในเรืองต่างๆ นบัเป็นส่วนหนึงของการเตรียมความ

พร้อม... 

การประชุมวนัแรก ในช่วงเชา้ จึงเริมดว้ยการเล่าเรืองราว “โครงการส่งเสริมการประกอบโรคศิลปะของ

ประเทศไทยสู่การเป็นผูน้าํ 1 ใน 3 ของเอเชีย” โดยรองอธิบดีกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ ตามดว้ยการทาํความ

เขา้ใจเรือง “การต่อใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการแกไ้ขความผดิปกติของการสือความหมาย (7 สาขา

วิชาชีพ)” ซึงเป็นส่วนสาํคญัส่วนหนึงของการเตรียมความพร้อม... ในช่วงบ่าย เขา้สู่เรืองราวทางวิชาการ 

“Neuroanatomy of Speech, Hearing, and Language Communication Disorders” ในการประชุมวนัทีสอง ยงัมีอีก

หลากหลายเรืองราวทางวิชาการ ใหไ้ดท้บทวนและเพิมพนูความรู้กนั ทงัในสาขาแกไ้ขการไดย้นิและสาขาแกไ้ข

การพดู ส่วนการประชุมวนัสุดทา้ย ในช่วงเชา้ ติดตามการนาํเสนอผลงานวิชาการ และการประชุมใหญ่สามญั

ประจาํปี ซึงในปีนีจะมีวาระพิเศษในการขอใหที้ประชุมเสนอชือผูที้จะดาํรงตาํแหน่งนายกสมาคมฯ คนต่อไป เพือ

เป็นแนวทางในการจดัการเลือกตงันายกสมาคมฯ วาระหนา้ และปิดทา้ยในช่วงบ่าย สบาย สบาย กบัศาสตร์ที

น่าสนใจและนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นหลายมิติ หากวา่เรา “มองโลกดว้ยศิลปะ” 

วตัถุประสงค์ 

1. เพือเพิมพนูความรู้ ประสบการณ์ ดา้นวิชาการ เสริมสร้างความกา้วหนา้ในวิชาชีพ 

          2. เปิดโอกาสใหส้มาชิกเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อนัจะเป็นประโยชน์ในการนาํไปประยกุตใ์ช ้                     

              ในการปฏิบติังาน 

           3. เพือใหส้มาชิกไดพ้บปะ สงัสรรค ์แลกเปลียนประสบการณ์ สร้างความสามคัคีในกลุ่มผูร่้วมวิชาชีพ 

ผู้เข้าประชุม  

 นกัแกไ้ขการพดู 

นกัแกไ้ขการไดย้นิ    

 พนกังาน/เจา้หนา้ทีวิทยาศาสตร์ สาขาความผดิปกติของการสือความหมาย 

นกัศึกษาสาขาความผดิปกติของการสือความหมายและผูส้นใจ  



ระยะเวลาและสถานท ี  

วนัที 20 - 22 พฤศจิกายน 2562  ณ โรงแรมแม่นาํ รามาดาพลาซา กรุงเทพฯ 

 

วนัพุธ ที  พฤศจกิายน   

08.00 - 08.45 น.  ลงทะเบียน         

08.45 - 09.00 น.  พิธีเปิด โดย รองอธิบดีกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 

09.00 - 10.00 น.   โครงการส่งเสริมการประกอบโรคศิลปะของประเทศไทยสู่การเป็นผูน้าํ 

    ใน  ของเอเชีย 

    วิทยากร:  ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ   

        รองอธิบดีกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  

10.00 - 10.30 น.  อาหารว่าง 

10.30 - 12.00 น.  การต่อใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการแกไ้ขความผดิปกติของการสือความหมาย 

   (  สาขาวิชาชีพ) 

    วิทยากร:  รศ.นพ.จนัทร์ชยั เจรียงประเสริฐ 

                  ประธานคณะกรรมการวิชาชีพ  

   สาขาการแกไ้ขความผดิปกติของการสือความหมาย 

        คุณณัฎฐิรา อรุณรัตนดิลก 

        หวัหนา้กลุ่มการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยแ์ผนปัจจุบนั 

12.00 - 13.00 น.  อาหารกลางวนั 

13.00 - 14.30 น.  Neuroanatomy of Speech, Hearing, and Language Communication Disorders 

   ฟัง พูด สือความหมายไม่ได้ดังใจ เกียวข้องอย่างไรกับสมอง 

    วิทยากร:  นพ.ชาคร  จนัทร์สกุล  

        ศนูยส์มองและระบบประสาท รพ.กรุงเทพ 

14.30 - 14.45 น.  อาหารว่าง 

14.45 - 16.00 น.  Neuroanatomy of Speech, Hearing, and Language Communication Disorders (ต่อ) 

 

วนัพฤหัสบดี ที  พฤศจกิายน  

08.00 - 09.00 น.  ลงทะเบียน 

สาขาแกไ้ขการไดย้นิ  

09.00 - 10.30 น.  Pathology & Physiology of Tinnitus 

   วิงๆ ซ่าๆ อืออึง ในหู...มาได้อย่างไร 

    วิทยากร: ผศ.พญ.ศิริพร ลิมป์วิริยะกุล  

  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

10.30 - 10.45 น.  อาหารว่าง 



10.45 - 12.00 น.  Evaluation and Management of Tinnitus 

   วิงๆ ซ่าๆ อืออึง ในหู...จะทาํอย่างไร 

    วิทยากร: ผศ.พญ.ศิริพร ลิมป์วิริยะกุล 

12.00 - 13.00 น.  อาหารกลางวนั   

13.00 - 14.30 น.  Vestibular Balance Disorder and Rehabilitation 

   ตวัลอย โคลงเคลง บ้านหมนุ...จะวุ่นอย่างไร 

    วิทยากร: พ.อ.หญิง พญ.สายสุรีย ์นิวาตวงศ ์ 

         กองโสต ศอ นาสิกกรรม รพ.พระมงกุฎเกลา้ 

14.30 - 14.45 น.  อาหารว่าง 

14.45 - 16.00 น.   Vestibular Balance Disorder and Rehabilitation (ต่อ) 

สาขาแกไ้ขการพดู 

09.00 - 10.30 น.  Love or Loss Your Voices 

   รัก(ษ์)เสียง หรือ ไร้เสียง...ดแูลอย่างไร 

    วิทยากร: นพ.ภูริช ประณีตวตกุล  

         คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 

10.30 - 10.45 น.  อาหารว่าง 

10.45 - 12.00 น.  Laryngectomees’ Speech...เพียงไร้กล่องเสียงใช่ไร้ซึงคุณค่า 

   นักแก้ไขการพูด มีบทบาทอย่างไร  

    วิทยากร: นท.หญิงนวนศรี ศรีธนบุตร 

       หน่วยโสตสมัผสัและการพดู รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 

12.00 - 13.00 น.  อาหารกลางวนั  

13.00 - 14.30 น.  Dementia (ความจาํสนั แต่......) 

   ความจาํสัน แต่...อย่างไร ชวนให้สงสัย 

    วิทยากร: นพ.ชยัศกัดิ ดาํริการเลิศ 

       ศนูยส์มองและระบบประสาท รพ.กรุงเทพ 

14.30 - 14.45 น.  อาหารวา่ง 

14.45 - 16.00 น.   Apraxia of Speech 

   อย่างไร...พูดไม่ชัด พูดแบบอัตโนมติัได้ดีกว่าพูดแบบตงัใจ 

    วิทยากร: นพ.ชยัศกัดิ ดาํริการเลิศ 

 

วนัศุกร์ ที  พฤศจกิายน  

08.00 - 09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00 - 09.20 น.   นาํเสนอผลงานวิชาการ 

09.20 - 09.40 น.   การจดัทาํทาํเนียบรุ่นในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

    โดย ชมรมศิษยเ์ก่าวิทยาศาสตร์สือความหมายฯ 



09.40 – 10.10 น.  Fin Fun Free 

10.10  - 10.30 น.  อาหารว่าง 

10.30  - 12.00 น.  ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 

12.00 - 13.00 น.  อาหารกลางวนั 

13.00 - 15.00 น. มองโลกดว้ยศิลปะ  

 ศิลปะการมองหรือการมองศิลปะ...อย่างไร 

วิทยากร: น.อ.พิเศษ สมสินธ ์ อ่อนศรี 

   อดีตผูช้าํนาญการ กองบงัคบัการ กรมแพทยท์หารเรือ 

   (พยาบาลช่างศิลป์) ผูว้าดภาพสีนาํมนัพระบวรสาทิสลกัษณ์พระบาทสมเดจ็ 

  พระปินเกลา้ฯ ประดิษฐาน ณ อาคารผูป่้วยนอก รพ.สมเดจ็พระปินเกลา้ฯ 

15.00 น.  ปิดการประชุม 


