
การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
กลืนล าบาก: การดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพ 

 Workshop for Dysphagia:  
Multidisciplinary approaches 

วนัท่ี 19-23 กรกฎาคม 2564  

ณ. หอ้งประชมุสมาคมศษิยเ์ก่า ช ัน้ 3  

อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ก ำหนดกำร 

วันจันทร์ ที่ 19 ก.ค. 64  
Neurophysiology, Pathology, and Assessment in  

dysphagia 
 

 Physiology of normal swallowing 
 Neurological and aging dysphagia 
 Prevalence of dysphagia in ENT 
 Neuropathology of dysphagia and related diseases in 

aging 
 Cricopharyngeal dysphagia 
 Dysphagia in Head & Neck Cancer 
 Bedside and clinical assessment for dysphagia 
 Overview of dysphagia rehabilitation 

วันอังคาร ที่ 20 ก.ค. 64  
Multidisciplinary Assessment & Rehabilitation 

 

 Prosthodontic treatment for patients with head & neck 
cancer 

 Nursing care for tracheostomy 
 Drug in dysphagia 
 International dysphagia diet standardization initiative  
 Nutrition for dysphagia 
 Videoendoscopy: VE  
 Aspiration, secretion, and protection assessment 

วันพุธที่ 21 ก.ค. 64  
Multidisciplinary Assessment & Rehabilitation (Cont.) 

 

 Videofluoroscopy: VF 
 Dysphagia form TVCP and rehabilitation  
 Workshop: hands on Videoendoscopy (VE)   
 Workshop: hands on Videofluoroscopy (VF) 

วันพฤหัสบดี ที่ 22 ก.ค. 64  
Swallowing Rehabilitation: Workshop 

 

 Swallowing rehabilitation: Indirect Therapy  
        (without food) 
 Swallowing rehabilitation: Direct therapy (with food) 
 Speech and swallowing rehabilitation for dysphagia 

in head and Neck Cancer 
 

วันศุกร์ ที่ 23 ก.ค. 64 
Multidisciplinary team approaches 

 

 Swallowing rehabilitation for dysphagia in patients 
with stroke 

 กายภาพบ าบัดในผู้ป่วย Dysphagia 
 การพยาบาลในผู้ป่วย Dysphagia 
 Summary 

วิทยากร 
 

ศ.ดร.เบญจมาศ พระธานี (นักแก้ไขการพูด) 
ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า (อายุรแพทย์ประสาทวิทยา) 
อ.พญ. ภัทรา วัฒนพันธุ์ (แพทย์สาขาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู) 
ผศ.นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ (โสต ศอ นาสิกแพทย์) 
ผศ.ทพ. วัชรินทร์ หอวิจิตร (ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ)์ 
รศ.พญ.สุภาภรณ์ ศรีร่มโพธิ์ทอง (โสต ศอ นาสิกแพทย์) 
อ. พญ. จันธิชา เลาหกิตติกุล (โสต ศอ นาสิกแพทย์) 
อ. นพ. จักรี นฤคนธ์ (โสต ศอ นาสิกแพทย์) 
คุณโฉมพิไล นันทรักษา (พยาบาลช านาญการพิเศษ) 
คุณศศุภางค์  มุสิกบุญเลิศ (นกัโภชนากร) 
คุณสุจิตรา  แสนทวีสุข (นกักจิกรรมบ าบัด) 
ผศ. ดร. ณิชานันท์ ปัญญาเอก (นักกายภาพบ าบัด)  

http://www.thaineuroinfo.com/th/wp-content/uploads/2010/04/NeurologistTh.pdf


การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
กลืนล าบาก: การดแูลแบบสหสาขาวิชาชีพ 

หลักกำรและเหตุผล 
กำรกลนืล ำบำก เป็นภำวะทีผู้่ป่วยมีควำมล ำบำกใน

กำรผลักดนัอำหำรผ่ำนปำก คอ ลงไปยงัหลอดอำหำรและ
กระเพำะอำหำรท ำใหต้้องกลนืซ ำ้หลำยคร้ัง กลืนแลว้ตดิคอ 
หรือส ำลกั ใช้เวลำในกำรกลนืมำกกว่ำปกติ กำรกลืนล ำบำก
พบได้ในผู้ป่วยโรคต่ำงๆ ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีโรคทำงระบบ
ประสำท (neurological diseases) โรคหลอดเลือดในสมอง 
(ischemic stroke) โรค multiple sclerosis โรคกล้ำมเนือ้เรียบ
หดเกร็งเป็นถุง หรืออะคำลำเซีย (achalasia) Parkinson’s 

diseases ผู้ป่วยได้รับกำรผ่ำตัดมะเร็งของศีรษะและคอ เป็น
ต้น 

ผู้ป่วยที่มีภำวะกลืนล ำบำกจะมีอำกำรไอ (coughing) 

ส ำลักอำหำร (choking) ถำ้หำกมีกำรส ำลกัอำหำรและน ้ำเข้ำ
ปอด (aspiration) จะท ำให้เกดิอำกำรปอดบวม (pneumonia) 

ตำมมำ และมีปัญหำทั้งด้ำนจิตใจ (psychological problems) 

คือขำดควำมสุขในกำรรับประทำนอำหำรและกำรรับรสชำติ
ของอำหำร และปัญหำสุขภำพ (physical problems) คือ 
ภำวะทุโภชนำกำร(malnutrition) ได ้

ทีมสหสำขำวิชำชพีที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนฟ้ืนฟู
สมรรถภำพกำรกลืน และองคค์วำมรู้เกี่ยวกบัเทคนิคกำรฝึก
กลืนในประเทศไทยยงัมีอยูอ่ยำ่งจ ำกัด ในขณะที่จ ำนวน
ผู้ป่วยที่มีภำวะกลืนล ำบำกมีจ ำนวนมำกขึน้ โดยเฉพำะ
ผู้สูงอำยุ จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องพัฒนำทีมสหสำขำวชิำชพี
ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบ ำบัดรักษำฟ้ืนฟูผู้ป่วยที่มี
ภำวะกลนืล ำบำกทีท่นัสมัยมำกขึน้เพือ่รองรับกับปัญหำที่
เกิดขึน้ 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อให้มีควำมรู้และแนวทำงในกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพกำร
กลืนและกำรพูดในผู้ป่วยที่มีภำวะกลนืล ำบำกและมี
ปัญหำกำรพดู 

2. เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทำงในกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพกำร
กลืนแบบสหสำขำวิชำชพีในผู้ป่วยที่มีภำวะกลนืล ำบำก 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ค่าลงทะเบยีน 

อัตรำค่ำลงทะเบียน Online 

(บาท) 

Hands-on 
Workshop* 

(บาท) 

บนกัแกไ้ขการพดู/

บคุลากรทางการแพทย ์
 3,500  5,000 

นกัศกึษา   2,000  3,500 

ใบสมัครเข้ำร่วมประชุม 
กำรประชุมเชิงปฏบิัตกิำร 

กลืนล าบาก: การดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพ 

ช่ือ-สกุล: ……………………………….. 

ท่ีท  ำงำน/สังกดั: …………………………… 

เบอร์โทรศพัท:์ …………….……………… 

E-mail: …………………….…………… 

 
ลงทะเบียน 
❑  บคุลากรทางการแพทย ์
 ❑ Online    ❑ Hands-on workshop 
❑  นกัศกึษา 
 ❑ Online    ❑ Hands-on workshop 
 

โดยได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีออมทรัพย์ 
ธนาคารไทยพาณชิย์ สาขามหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ช่ือบัญชี การประชุมโสต ศอ นาสิกวทิยา 
เลขทีบ่ัญชี 551 - 439681- 2  
เม่ือวนัที.่............................................................................... 

หมำยเหตุ: - Hands-on Workshop รับจ ำกัดเพียง 16 คน 

              - ไม่รับลงทะเบียนหน้ำงำน 

 ลงทะเบยีนไดต้ ัง้แต่วนัท่ี 1 เมย. 64 - 15 มิย. 64
สามารถสมคัรและส่งหลกัฐานการโอนเงนิไดท่ี้  

คุณน า้ทิพย ์แสงประเสรฐิ 

ภาควิชาโสต ศอ นาสกิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

โทร: 043-363563, 043-363565 

E-mail: mdcli08@kku.ac.th 

 

ท่ำนสำมำรถ Download เอกสำรกำรประชุมได้ที่ 
ent.kku.ac.th 


