โครงการประชุมวิชาการประจาปี 2564
ร่วมกับสมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย
เรื่อง “Cleft and Craniofacial Care In Covid-19 Pandemic” (ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ webex)
ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
ณ ห้องประชุม905,906 ชั้น9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
1. หลักการและเหตุผล
ศูนย์แก้ไขความพิการของศีรษะและใบหน้ารามาธิบดีถือการให้บริการวิชาการแก่บุคลากรทาง
การแพทย์ พยาบาล และประชาชนเป็นหน้าที่หลัก ตลอดจนนาความรู้ใหม่ๆ เผยเแพร่ให้แก่ สังคม สมกับคา
นิยมของมหาวิทยาลัยมหิดลว่า “Wisdom of the land” และในปัจจุบันการให้การรักษาผู้ป่วยที่มีความ
พิการของศีรษะและใบหน้า โดยเฉพาะภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ ที่ต้องการการดูแลเฉพาะ และใช้เวลานาน
ตั้งแต่เกิดจนอายุประมาณ 18 ปี การรักษามีการพัฒนาไปมากแต่ยังมีความแตกต่างกันในแนวทางการรักษาใน
ระดับชาติ เนื่องจากข้อจากัดต่างๆ ในโรงพยาบาลภูมิภาค โดยเฉพาะขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ ตลอดจน
การมีบุคลากรในทีมสหสาขาวิชาชีพไม่ครบ ทาให้ต้องมีการส่งต่อผู้ป่วยไปที่อื่นๆ นามาซึ่งข้อผิดพลาดและ
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะสุดท้ายก็เกี่ยวข้องกับผลการรักษาอย่างเลี่ยงไม่ได้
ในปีนี้ ศูนย์แก้ไขความพิการและใบหน้า รามาธิบดี ร่วมกับ สมาคมพิการปากแหว่งเพาดานโหว่
ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการประจาปี เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความ
เข้าใจ แก่บุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ โดยเฉพาะในช่วงปี ที่มีการระบาดของโรคโค
วิด-19 ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายในส่วนภูมิภาคเพื่อพัฒนาแนวทางการรักษา (Guideline protocol) ของ
โรคในกลุ่มปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการของศีรษะ ใบหน้า ที่พบบ่อย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย
2. วัตถุประสงค์
1. พัฒนาสร้างเครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วยในสหสาขาวิชาชีพ ที่อาจจะอยู่ต่างจังหวัดกัน
2. เผยแพร่วิชาการความรู้ที่ทันสมัยแก่บุคลากร ที่ดูแลผู้ป่วยในกลุ่มที่มีความพิการของใบหน้า ทั้ง
แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักฝึกพูด และสังคมสงเคราะห์
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ความพึงพอใจของผู้รับการอบรม
- จานวนผู้อบรมไม่น้อยกว่า 200 คน
- รายได้จากค่าลงทะเบียนและอื่นๆ

4. เนื้อหาหลักสูตร
25-Nov-2021
Room1

Room2

8.00 - 8.30

26-Nov-2021
Room3

Room1

Room2

Room3

Opening ceremony

8.30 - 9.30

Keynote lecture

9.30 - 10.30

Panel Discussion:
Current Situation of Cleft and Craniofacial Care

10.30 - 10.45

Break

10.45 - 11.30

โครงการรวมพลัง - สร้างเครือข่าย- ขยายรอยยิ้ม (8.30-9.00hrs)
Alveolar cleft and Nursing care
orthodontics

Final
touch-up (OGS and
rhinoplasty)

Break

Pediatric care

11.30 - 12.15

Mental Care

VPI screening and Red-cross
Audiologic
correction
unit in Covid-19 screening and correction

12.15 - 13.15

Luncheon symposium

Paper presentation

13.15 - 15.00

NAM then
Nasal conformer

Genetic
screening

Speech
(Telespeech training)

TCCC2021

15.00 - 15.15

Break

Break

15.15 - 16.15

Cleft lip and palate repair
– experience sharing

Adjourn

5. วิธีการดาเนินการ
- บรรยาย อภิปราย และซักถาม ในระบบการประชุมออนไลน์
6. ระยะเวลาในการจัดการประชุม / อบรม
- 2 วัน (25-26 พฤศจิกายน 2564)
7. สถานที่จัดประชุม / อบรม
- ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
8. กลุ่มเป้าหมาย
- ศัลยแพทย์ แพทย์ประจาบ้าน
- ทันตแพทย์
- พยาบาล
- บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ
9. จานวนผู้เข้าร่วมประชุม / อบรม
- จานวน 200 คน

10. ค่าลงทะเบียน
Physicians/Dentists
Early bird
(Until Nov 10,2021)
Late bird
(After Nov 10,2021)

Member
800

Non-member
1,000

1,100

1,300

Other multidisciplinary
personnel
Member Non-member
500
700
700

900

Trainees
(Residents/PG)
300
500

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ผู้ผ่านการอบรมจะมีความรู้ ความสามารถตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
12. การประเมินผล
- ประเมินจากผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร
13. การติดตามผล
- แบบสอบถามรายวิชา
14. ผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจารย์นายแพทย์สรายุทธ ดารงวงศ์ศิริ
ประธานโครงการฯ
คุณสุพัตตรา ใจบุญ
เลขานุการโครงการฯ
ศูนย์ศัลยกรรมแก้ไขความพิการของศีรษะและใบหน้า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง อาคาร 1 ชั้น 5 โทร. 02-2012281, 02-2012572 โทรสาร 02-2012281
15. ผู้รับผิดชอบการจัดประชุม
นางสาวกรกมล สุนทรพิทักษ์กุล
งานบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทรศัพท์ 0-2201-2193, 0-2201-1542 โทรสาร 0-2201-2607

