
สาขาแก้ไขการพดู 

09.00 – 10.30 น.  แบบทดสอบไทยทางด้านภาษาและการพดูในเด็ก:  

วธีิการใช้และการประเมินผล (out come) 

   วทิยากร: อ.พรจิต จิตรถเวช   

                   ภาควชิาวทิยาศาสตร์สือความหมายและความผดิปกติ 

                ของการสือความหมายคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 

10.30 - 10.45 น.  อาหารว่าง 

10.45 – 12.00 น.  แบบทดสอบไทยทางด้านการพดูและภาษาในผู้ใหญ่:  

วธีิการใช้และการประเมินผล (out come) 

   วทิยากร: อ.สมจิต รวมสขุ   

                 คลนิกิแก้ไขการพดู  

                   สถาบนัสริิธรเพือการฟืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แหง่ชาติ 

12.00 - 13.00 น.  อาหารกลางวนั  

13.00 – 14.30 น.  Speech Therapy in Neurocognitive Disorders: Dose It Really Help?  

ฝึกพดูแล้วความจําดีขึนจริงหรือไม่   

   วทิยากร: พญ.ศรินพร มานติย์ศิริกุล ทพิย์อุดม 

                 ศูนย์สมองและระบบประสาท รพ.กรุงเทพ 

14.30 - 14.45 น.  อาหารว่าง 

14.45 – 16.00 น.   Speech Therapy in Autism: What is the Out Come?  

   ฝึกพดูแล้วผลลพัธ์คืออะไร 

   วทิยากร: ผศ.พญ.ชิดชนก เธียรผาติ 

                 ศูนย์สขุภาพเด็กและวยัรุ่น รพ.พญาไท 2 

 

 

08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00 - 09.30 น.   นําเสนอผลงานวชิาการ  

09.30 - 10.10 น.  ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 

10.10 – 10.30 น.  อาหารว่าง 

10.30 – 12.00 น.  เลือกตงันายกสมาคมฯ วาระปี  -  

12.00 - 13.00 น.  อาหารกลางวนั 

13.00 – 14.15 น.  เสวนา Ex to Next Gen 

14.15 – 15.00 น.  Free Fun Fin    

15.00 น.   ปิดการประชุม 

 

                 

 

 

       
 

          
   

 
 

           
                         

 
 

 

   โรงแรมแม่นํา รามาดาพลาซา กรุงเทพฯ 

                      วันที 3-5 กุมภาพันธ์ 2564 

 

วันศุกร์ ที 5 กุมภาพันธ์ 2564 



  

 

            การประชุมวชิาการและการประชุมใหญ่สามัญประจําปี เป็นภารกิจสําคญัของสมาคมฯ ในการสง่เสริมให้

สมาชิกได้ทบทวนและเพมิพูนความรู้ พฒันามาตรฐานวชิาการ แลกเปลียนประสบการณ์และทกัษะต่างๆ รวมถึงเป็น

ช่วงเวลาทีผู้ ร่วมวชิาชีพจะได้พบปะ สงัสรรค์ กนัเป็นประจําทกุปี  

 การประชุมประจําปี  เลือนออกมาในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์  เนืองจากความไม่แนน่อนของ

สถานการณ์ COVID –  โรคระบาดทีทําให้สงัคมโลกเปลียนแปลงไป สง่ผลให้การดําเนินกิจกรรมต่างๆ ต้อง

ปรับเปลียนพลกิมุมมองให้แตกต่าง เพือตอบโจทย์การเปลียนแปลงของสงัคม เช่นเดียวกบัการพฒันาความรู้โดย

การศึกษาทงัจากองค์ความรู้เดิม เรียนรู้วธีิใหม่ๆ หาช่องทางใหม่ๆ หาโอกาสใหม่ๆ และออกแบบความคิดใหม่ๆ ซงึจะ

ก่อให้เกิดการจุดไฟในตวัรวมถึงการปรับกรอบความคิดของผู้ทําการศึกษา ให้ได้นําไปปรับใช้ในการปฏิบตัิงานต่อไป 

 

 

 

1. เพือเพมิพนูความรู้ ประสบการณ์ด้านวชิาการ เสริมสร้างความก้าวหน้าในวชิาชีพ 

                 2. เปิดโอกาสให้สมาชิกเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ อนัจะเป็นประโยชน์ในการนําไปประยุกต์ใช้                      

                ในการปฏิบตัิงาน 

           3. เพือให้สมาชิกได้พบปะสงัสรรค์ แลกเปลียนประสบการณ์ สร้างความสามคัคีในกลุม่ผู้ ร่วมวชิาชีพ 

ผู้เข้าประชุม  

 นกัแก้ไขการพดู 

นกัแก้ไขการได้ยิน    

 พนกังาน/เจ้าหน้าทีวทิยาศาสตร์ สาขาความผดิปกติของการสือความหมาย 

นกัศึกษาสาขาความผดิปกติของการสือความหมายและผู้สนใจ 

 

 

08.00 – 08.45 น.  ลงทะเบียน         

08.45 - 09.00 น.  พธีิเปิด โดย นายกสมาคมโสตสมัผสัวทิยาและการแก้ไขการพดูแหง่ประเทศไทย 

09.00 - 10.15 น.   Telemedicine และมุมมองทางด้านกฎหมาย   

   วทิยากร:  ทพญ.นลินา  ตันตินริามยั   

                  ผู้อํานวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ   

10.15 - 10.30 น.  อาหารว่าง 

10.30 - 12.00 น.  กฎหมายคุ้มครองข้อมูลสว่นบคุคลกบัโสตสมัผสัวิทยาและการแก้ไขการพดู    

   วทิยากร:  อ.ยงยุทธ ภู่ประดบักฤต (นกักฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการพเิศษ) 

                    อ.รักไทย เทพปัญญา (นกักฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการพเิศษ)  

                    สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

12.00 - 13.00 น.  อาหารกลางวนั 

13.00 – 13.30 น.  การรับมือและแก้ปัญหา Bully สําหรับพอ่แม่และผู้ปกครอง 

   วทิยากร:  รศ.ดร.พชัราภรณ์ ศรีสวสัดิ 

                  หวัหน้าภาควชิาการแนะแนวและจิตวทิยาการศึกษา 

                  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

   ผู้ช่วยวทิยากร: คุณบดินทร์ นาวงศ์ศรี 

13.30 – 14.30 น.  การดูแลจิตใจโดยการให้คําปรึกษากบัผู้ปกครองเด็กพเิศษ 

   วทิยากร: รศ.ดร.พชัราภรณ์ ศรีสวสัดิ 

   ผู้ช่วยวทิยากร: คุณบดินทร์ นาวงศ์ศรี 

14.30 – 14.45  อาหารว่าง 

14.45 - 16.00 น.  ทกัษะการให้คําปรึกษาเพือดูแลสภาพจิตใจ 

   วทิยากร: รศ.ดร.พชัราภรณ์ ศรีสวสัดิ 

   ผู้ช่วยวทิยากร: คุณบดินทร์ นาวงศ์ศรี 

 

 

 

08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียน 

สาขาแก้ไขการได้ยิน  

09.00 – 10.30 น.  Genetic Hearing Loss 

   วทิยากร: ศ.พญ.ดวงฤดี วฒันศิริชยักุล  

                   สาขาวชิาเวชพนัธุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 

10.30 - 10.45 น.  อาหารว่าง 

10.45 – 12.00 น.  CI: Current Trends and Indications 

   วทิยากร: นพ.ดาวนิ เยาวพลกุล   

                 กลุม่ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสกิ รพ.ราชวถีิ 

12.00 - 13.00 น.  อาหารกลางวนั   

13.00 – 14.30 น.  Vestibular Diagnosis and Applications 

   วทิยากร: ผศ.ดร.อลงกต เอมะสทิธิ  

                                  ภาควชิาโสต ศอ นาสกิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี             

14.30 - 14.45 น.  อาหารว่าง 

14.45 – 16.00 น.   Vestibular Diagnosis and Applications (ต่อ) 

วันพุธ ที 3 กุมภาพันธ์ 2564 

หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 

วันพฤหัสบดี ที 4 กุมภาพันธ์ 2564 


