จันทรที่ 28 มิถุนายน 2564
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.30 น. Normal Physiology of Swallowing
โดย อ.น.พ.ไพฑูรย เบ็ญจพรเลิศ
ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลรามาธิบดี
10.30 - 10.45 น. Coffee break
10.45- 12.00 น. Swallowing problem in Stroke/Head
and Neck cancer/ Elderly
โดย อ.พ.ญ.พิมพชนก เทือกตะ
ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลรามาธิบดี
12.00-13.00 น. Lunch
13.00- 14.30 น. การผาตัดในผูปวย Head and Neck cancer
ชนิดของ treacheostomy ที่สงผลกับการกลืน
โดย อ.นพ.ภูริช ประณีตวตกุล
ภาควิ ช าโสต ศอ นาสิ ก วิ ท ยา โรงพยาบาล
รามาธิบดี
14.30-14.45 น. Coffee break
14.45- 16.00 น. Oral health care โดยทันตแพทย
โดย ทพญ. ชญานี ชัชวานิชกุล
งานทันตกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี
อังคารที่ 29 มิถุนายน 2564
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.30 น. โภชนาการสําหรับผูปวยภาวะกลืน
ลําบาก และการคํานวณพลังงาน
โดย คุณพัชรวีร ทันละกิจ
(นักวิชาการโภชนาการ)
ฝายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี
10.30 - 10.45 น. Coffee break
10.45- 12.00 น. การฟนฟูสายเสียงเพื่อแกไข ภาวะกลืน
ลําบาก
โดย ผศ.พญ.กาญจนลักษณ คันธพสุนธรา
อาจารยประจําสาขาแกไข ดานการพูด
ภาควิชาวิทยาศาสตรสื่อความหมายและความ
ผิดปกติของการสื่อความหมาย
12.00-13.00 น. Lunch

13.00- 14.30 น. กายภาพบําบัด ในผูมีภาวะกลืนลําบาก
โดย ก.บ.ทองสุก มานิสสรณ
ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลรามาธิบดี
14.30-14.45 น. Coffee break
14.45- 16.00 น. การจัด การเสมหะ และการพยาบาลผู มีภ าวะ
กลืนลําบาก
โดย คุณพรปวีณ ชนะภัย
ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
พุธที่ 30 มิถุนายน 2564
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
OT in Dysphagia
09.00-10.30 น. Dysphagia Evaluationบรรยายและภาคปฏิบัติ
โดย น.ส.นารินทรญา อภัย
ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลรามาธิบดี
10.30 - 10.15 น. Coffee break
10.15- 11.15 น. Dysphagia Evaluationบรรยายและภาคปฏิบัติ
โดย น.ส. กาญจนา โสมดี
ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลรามาธิบดี
11.15- 12.00 น. ฝกปฏิบัติ การประเมิน โดยใชแบบประเมิน
Occupational Therapy Swallowing
Assessment Form
12.00- 13.00 น. Lunch
13.00- 14.30 น. ฝกปฏิบัติ การออกกําลังกาย ในระยะ oral
phase / pharyngeal phase / ตลอดจนเทคนิคใน
การกลืน
14.30- 14.45 น. Coffee break
14.45-16.00 น. Common dysphagia problem เปน case
discussion (ภาคปฏิบัติ ในการประเมิน และ
ฟนฟู
หมายเหตุ: จากตัวอยาง กรณีศึกษาผูปวยจริง :
จากตัวอยางกรณีศึกษาผูปวยในวีดีโอ
โดย : ทีมนักกิจกรรมบําบัดการฟนฟูการกลืน

พฤหัสบดีที่ 1 กรกาคม 2564
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.30 น. การเตรียมอาหาร ตามระดับ IDDSI และการ
ทดสอบ น้ําและอาหาร
โดย : น.ส.ณัฐติยา สุคนธกนิษฐ
น.ส.นารินทรญา อภัย
น.ส. กาญจนา โสมดี
10.30 - 10.45 น. Coffee break
10.45- 12.00 น. การเตรียมอาหาร ตามระดับ IDDSI และการ
เตรี ย มน้ํ า จากการปรั บ ความขน หนื ดสํ า หรั บ
ตรวจประเมิน VF, VF
12.00-13.00 น. Lunch
13.00- 16.00 น. ภาคปฏิบตั ิ แบงเปนกลุม ดังนี้
1. กลุมประเมิน VF (2 กลุม)
2. กลุมประเมิน VE (2 กลุม )
แตละกลุมจะไดเขาดูการตรวจประเมิน ทั้ง VF
และ VE
โดย : ทีมนักกิจกรรมบําบัดการฟนฟูการกลืน
ศุกรที่ 2 กรกาคม 2564
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.30 น. สรุปผลจากการประเมิน VF และVE ตามกลุม
ที่ประเมิน และเสนอแนวทางการฟนฟูผูปวย
(ระดมความคิดเห็นภายในกลุมยอย )
โดย : ทีมนักกิจกรรมบําบัดการฟนฟูการกลืน
10.30 - 10.45 น. Coffee break
10.45- 12.00 น. สรุปผลจากการประเมิน VF และVE นําเสนอ
ตามกลุมที่ประเมิน และเสนอแนวทางการฟนฟู
โดย : อ.นพ.ไพฑูรย เบ็ญจพรเลิศ
อ.พ.ญ.พิมพชนก เทือกตะ
12.00-13.00 น. Lunch
13.00- 14.30 น. แนวทางนําการปฏิบัติการทางคลินิกสูงานวิจัย
และการสรางเครือขายการฟนฟูการกลืน
โดย : อ.นพ.ไพฑูรย เบ็ญจพรเลิศ
14.30- 15.30 น. ปดการอบรม และมอบประกาศนียบัตร
โดย : อ.นพ.พัฒน สวรรคพิทักษ
15.30- 15.45 น. Coffee break

ฝกปฏิบัติ โดย ทีมนักกิจกรรมบําบัดการฟนฟูการกลืน

น.ส.นารินทรญา อภัย, น.ส. กาญจนา โสมดี,
น.ส.หัฏฐะญา หัสนัย. นายบดินทร ไชยโย, น.ส.สุมินตา เสียงดัง
ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลรามาธิบดี

อัตราคาลงทะเบียน ทานละ 6,500 บาท
เมื่อชําระคาลงทะเบียนแลวกรุณา สงหลักฐานการชําระเงิน

E-Mail : academic.rama@gmail.com
สอบถามรายละเอียดงานประชุมเพิ่มเติม
น.ส.ปยะดา ลิมปนุทัย โทร : 02-2012990

สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนออนไลน
กลุมเปาหมาย

นักกิจกรรมบําบัด และ บุคลากรภายใน จํานวน 20 ทาน
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาองคความรูทางเวชศาสตรฟนฟูเฉพาะสาขา
การฟนฟูผูปวยภาวะกลืนลําบาก
2. เพื่ อ ให นั ก กิ จ กรรมบํ า บั ด ทั่ ว ประเทศ ได มี โ อกาส
พบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการดูแลผูปวย

หลักการและเหตุผล
ภาวะกลืนลําบากเปนภาวะที่พบไดบอยในกลุมผูปวยโรค
หลอดเลือดสมอง ผูสูงอายุภาวะสมองเสื่อม ผูปวยมะเร็งศีรษะและ
ลําคอ ซึ่งมีจํานวนเพิ่มขึน้ อยางตอเนื่อง หากผูปวยที่มีภาวะกลืน
ลําบากไมไดรับการดูแลที่ถูกตองเหมาะสม อาจสงผลใหเกิดภาวะ
ขาดสารอาหาร และ ภาวะขาดน้ําได นอกจากนี้หากมีการสําลักยัง
มีโอกาสเกิดภาวะปอดอักเสบติดเชื้อ และทําใหระยะเวลาในการ
นอนโรงพยาบาลนานขึ้น หรืออาจสงผลเสียตอชีวิตได
ดังนั้นนักกิจกรรมบําบัดผูท ี่มีหนาที่หลักในดานฟนฟูการ
กลืนในผูท ี่มีภาวะกลืนลําบากจึงจําเปนอยางยิ่งในการเพิ่มองค
ความรูในดานการตรวจประเมินที่เหมาะสม ตลอดจนการเรียนรู
การตรวจโดยผานเครื่องมือมาตรฐาน เพื่อใหการรักษาที่เหมาะสม
กับผูปวยแตละโรค และการบูรณาการทํางานรวมกับทีมสหวิชาชีพ
ประกอบดวย แพทยเวชศาสตรฟนฟู พยาบาล นักกายภาพบําบัด
นักโภชนาการ เพื่อเปนประโยชนตอการดูแลผูปวยแบบองครวม
ไดอยางเหมาะสม
การอบรมวิ ช าการทางเวชศาสตร ฟ น ฟู ก ารกลื น โดย
เปาหมายคือกลุม นักกิจกรรมบําบัดในประเทศไทยที่ทํางานฟนฟูผู
ที่ มี ภ าวะกลื น ลํ า บาก ที่ ทํ า งานโดยตรงกั บ ผู ป ว ย ซึ่ ง การพั ฒ นา
ความรูเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหการดูแลและฟนฟูผูปวยภาวะกลืน
ลําบากนั้นทันสมัย มีมาตรฐานดีขึ้น และเกิดประโยชนสูงสุดกับ
ผูปวย ทําใหคุณภาพชีวิตผูปวยดีขึ้น
ภาควิ ช าเวชศาสตร ฟ น ฟู โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี เป น
สถาบัน ชั้นนําด านเวชศาสตร ฟนฟู เล็งเห็ นความสําคัญดั งกลา ว
ขางตน จึงดําเนินการจัดการอบรมวิชาการขึ้น โดยครั้งนี้มุงเนนใน
ด า นการฟ น ฟู ผู มี ภ าวะกลื น ลํ า บาก โดยมี ก ลุ ม เป า หมายคื อ นั ก
กิจกรรมบําบัดที่ทํางานเกี่ยวของกับผูปวย เพื่อใหเกิดการพัฒนา
เพิ่มพูนความรูและเรียนรูประสบการณจากแพทยเวชศาสตรฟนฟู
ผู เ ชี่ ย วชาญ ใ น ด า น การ ฟ น ฟู ภาวะ ก ลื น ลํ าบ าก แ ล ะ นั ก
กิจกรรมบําบัด ตลอดจนทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถ
นําความรูและประสบการณไปประยุกตใชกับผูปวยไดอยางถูกตอง
และเหมาะสมตอไป

ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

การอบรมทางวิชาการเรื่อง
Dysphagia Evaluation and Intervention in
Common Clinical Practices
ลงทะเบียนออนไลน

www.acmrrama.com

ระหวางวันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564
ณ หองประชุม
วันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2564 ณ หองประชุมชั้น ๙
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ณ หองหนวยกิจกรรมบําบัด
อาคาร 1 ชั้น 1
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ณ หองประชุม
ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู อาคาร 3 ชั้น 9

