กำหนดกำรประชุมวิชำกำรประจำปี 2564
เรื่อง “Cleft and Craniofacial Care In Covid-19 Pandemic”
ร่วมกับสมำคมควำมพิกำรปำกแหว่ง เพดำนโหว่ ใบหน้ำและศีรษะแห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
ณ ห้องประชุม905,906 ชั้น9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกำยน 2564
ROOM 1

ROOM 2

ROOM 3

Opening ceremony

8.00-8.30

Current situation of cleft and craniofacial care
8.30-9.30

รศ. นพ. นนท์ โรจน์วชิรนนท์, รศ. ทพ. สมชัย มโนพัฒนกุล, รศ. นันทกา สวัสดิพานิช
Moderator: ผศ.นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร

Comprehensive management of syndromic craniosynostosis
9.30-10.30

อ. นพ.วุทธิชาติ กมลวิศิษฏ์, อ. พญ. ชุตมิ า จิรภิญโญ
Moderator: ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน

BREAK
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี

10.30-10.45
10.45-11.00

กำรส่งเสริมสุขภำพจิตยุค new normal สำหรับผู้ดูแล
11.00-12.00

ชุติมณฑน์ ปัญญาคา, ผศ. พญ. จิราภรณ์ อรุณากูร
Moderator: รศ.ทพญ.มารศรี ชัยวรวิทย์กุล

Luncheon symposium

12.00-13.00

Cleft rhinoplasty: experience sharing
13.00-15.00

รศ. นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์, Dr. Shunsuke Yuzuriha, Dr. Baek-kyu Kim,
Assoc. Prof. Cheng-hao Li, DDS, อ. นพ.พีรศักดิ์ ฉอตระการกิจ
Moderator: รศ. นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์,

15.00-15.15

BREAK
NAM and nasal conformer

15.15-16.15

ทพญ.ปองใจ วิรารัตน์,
ทพญ.นันทนา ศรีอุดมพร,
รศ. ดร. ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก,
ผศ. ทพญ. รัชวรรณ ตัณศลารักษ์
Moderator: ผศ.ทพญ.วิภาพรรณ ฤทธิถ์ กล

Genetic screening
ศ. พญ.กัญญา ศุภปิติพร
Moderator: ผศ.นพ.ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒพิ งษ์

ENT & Audiologic
Managements
ผศ. พญ. ภาณินี จารุศรีพันธุ์
ผศ. พนิดา ธนาวิรัตนานิจ
รศ.ดร.นพ.ภาธร ภิรมย์ไชย
Moderator: ผศ.กัลยาณี มกราภิรมย์

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกำยน 2564
ROOM 1

ROOM 2
โครงการรวมพลัง สร้างเครือข่าย ขยายรอยยิ้ม

8.30-9.00

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

Alveolar cleft and
orthodontics
9.00-10.00

ทพญ วรรธิดา จิตตานนท์,
ผศ. นพ. ทพ.เกียรติอนันต์ บุญศิรเิ ศรษฐ
Moderator: รศ.ทพญ.นิตา วิวัฒนะทีปะ

10.30-10.45

Psychosocial and
Quality of Life
พว. สุธีรา ประดับวงษ์
อ. ดร.ชญาน์นันท์ ใจดี
ชณัติพร ชลไพร
Moderator: พนมวรรณ อยู่ดี

Speech therapy for CLP in
Covid-19 Pandemic
Dr. María del Carmen Pamplona Ferreira
Moderator: ศ.ดร.เบญจมาศ พระธานี

BREAK
Cleft orthognathic surgery /
Distraction osteogenesis

10.45-11.45

ROOM 3

ผศ.ดร.นพ.ทพ.สุทิน จินาพรธรรม
รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก
ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน
รศ.ทพญ.มารศรี ชัยวรวิทย์กุล
ผศ.ทพ.ชนธีร์ ชิณเครือ
Moderator: ศ.นพ.ทพ.ธงชัย นันทนรานนท์

Case manager and
nursing care
management
พว. วัชราภรณ์ สิทธิคาทับ,
พว. อาทิติยา แดงสมบูรณ์,
พว. ทิตา ปิติมหาชานา,
พว. ยุพิน ปักกะสังข์
Moderator: พว.สุธีรา ประดับวงษ์

VPI management:
Multidisciplinary approach
อ. พญฺ.ศิวะพร เกียรติธนะบารุง
อ. นพ.สรายุทธ ดารงวงศ์ศิริ
ทวิตรี ภูมินา
Moderator: ศ.ดร.เบญจมาศ พระธานี

11.45-12.45

Luncheon symposium

12.45-13.45
13.45-14.00

Free Paper
BREAK

14.00-16.00

Thailand Consensus on Cleft Care 2021 (TCCC 2021)
Adjourn

