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งานประชุุมวิิชาการ

งานประชุุมวิิชาการ

ทัันตแพทยสมาคม ครั้้�งที่่� 111
ด้้วยความมุ่่�งมั่่น� ตั้้ง� ใจที่่จ� ะสนัับสนุุนให้้วิชิ าชีีพทัันตแพทย์์
ก้้าวไปข้้างหน้้าอย่่างมั่่�นคงและเข้้มแข็็งด้้านวิิชาการ  งานประชุุม
วิิชาการของทัันตแพทยสมาคมยัังคงถููกจััดอย่่างต่่อเนื่่อ� งมาเป็็นครั้้ง�
ที่่� 111 ในวัันที่่� 16-18 ธัันวาคม 2563 ณ บางกอกคอนเวนชัันเซนเตอร์์
ชั้้น� 22-23 โรงแรมเซ็็นทาราแกรนด์์และบางกอกคอนเวนชัันเซนเตอร์์
แอท  เซนทรััลเวิิลด์์ กรุุงเทพฯ โดยในครั้้�งล่่าสุุดนี้้� ทางสมาคมฯ
ได้้พยายามส่่งเสริิมให้้ทัันตแพทย์์สามารถเข้้าถึึงการประชุุมได้้มาก
ยิ่่�งขึ้้�น ด้้วยการประชุุมแบบออนไลน์์ ซึ่่�งได้้รัับการตอบรัับที่่ดีี� จาก
ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุม และด้้วยเหตุุที่่�เปิิดการประชุุม 2 ช่่องทางนี้้� ทำำ�ให้้
มีีผู้้�ลงทะเบีียนเข้้าร่่วมประชุุมกว่่า 4,515 คน รวมบััณฑิิตทัันตแพทย์์
จบใหม่่ และทัันตแพทย์์อาวุุโสที่่ท� างสมาคมให้้ลงทะเบีียนฟรีีแล้้วด้้วย
นอกจากงานประชุุมวิิชาการในห้้องหลััก ยัังมีีกิิจกรรมคู่่�
ขนานไปในห้้องเล็็กสำำ�หรัับผู้้�ที่่�มีีความสนใจเฉพาะด้้าน เช่่น Meet
the expert in treating cleft patients ที่่ช่� ว่ ยให้้ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุม
รู้้�จัักวิิธีีการจััดการกัับผู้้�ป่่วยปากแหว่่งเพดานโหว่่ได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น รวมไป
ถึึงการ Lunch symposium เรื่่�องการต้้ายภััยยาสููบ ส่่วนในด้้าน
การส่่งเสริิมงานวิิจััย ฝ่่ายวิิชาการทัันตแพทยสมาคม ได้้จััดการ
ประกวดวิิจัยทั้้
ั �งในระดัับปริิญญาบััณฑิิต และระดัับหลัังปริิญญา
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นอกจากการขยาย platform ของงานประจำำ�แล้้ว ความ
พิิเศษของงานประชุุมฯ ปีี 2563 ยัังมีีอีีกสองรายการ ประการแรก
เนื่่อ� งจากปีี 2563 เป็็นปีีที่ค�่ รบรอบ 120 ปีีชาตกาลของศาสตราจารย์์
พัันเอกหลวงวาจวิิทยาวััฑฒน์์ และครบรอบ 80 ปีีแห่่งการก่่อตั้้�ง
โรงเรีียนทัันตแพทย์์แห่่งแรกในประเทศไทย ทางทัันตแพทยสมาคมฯ
ได้้ให้้กำำ�เนิิดรางวััล “หลวงวาจวิิทยาวััฑฒน์์” ให้้แก่่นิิสิิต/นัักศึึกษา
ชั้้�นปีี 6 ของโรงเรีียนทัันตแพทย์์จำำ�นวน 12 แห่่ง ผู้้�มีีความเป็็นผู้้�นำำ�
ความเสีียสละอุุทิิศตนเพื่่�อสาธารณะประโยชน์์ รวมถึึงมีีคุุณธรรม
จริิยธรรม เป็็นแบบอย่่างอัันดีีให้้แก่่เพื่่�อนนัักศึึกษา ทั้้�งนี้้ทั� นั ตแพทยสมาคมมีีความมุ่่�งหวัังที่่�ช่่วยส่่งเสริิม พััฒนาผู้้�นำำ�ทัันตแพทย์์รุ่่�นใหม่่
ให้้เป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญในการพััฒนาวิิชาชีีพต่่อไป ประการที่่�สอง คืือ
กิิจกรรม Higher Education Hub ที่่�มุ่่�งตอบสนองความต้้องการ
ของทัันตแพทย์์จบใหม่่ที่มีี่� ความต้้องการเข้้าศึึกษาต่่อในระดัับหลััง
ปริิญญา แต่่ยัังขาดข้้อมููลเรื่่�องหลัักสููตรการศึึกษาต่่าง ๆ ตั้้�งแต่่
ทัันตแพทย์์ประจำำ�บ้า้ น หลัักสููตรประกาศนีียบััตร หลัักสููตรปริิญญาโท
เป็็นต้้น โดยได้้มีีพื้้น� ที่่ใ� ห้้คณาจารย์์ หรือื เจ้้าหน้้าที่่จ� ากสถาบัันการศึึกษา
เข้้าร่่วมจำำ�นวน 9 สถาบััน และสมาคมมีีความมุ่่�งหมายที่่จ� ะทำำ�กิจิ กรรมนี้้�
ให้้มีีความจริิงจัังมากขึ้้�น ในการประชุุมครั้้�งถััดไป
กิิจกรรมทั้้�งทางวิิชาการและทางสัังคมที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อ
เนื่่�องในช่่วงที่่ผ่� า่ น สะท้้อนความตั้้ง� ใจของทัันตแพทยสมาคมฯ ที่่จ� ะ
ทำำ�หน้า้ ที่่ส่� ง่ เสริิมสมาชิิกและเพื่่อ� นทัันตแพทย์์ อย่่างไรก็็ตาม งานประชุุม
และแสดงสิินค้้าอาจมีีความติิดขััดบ้้าง ทางสมาคมฯ กราบขออภััย
ท่่านสมาชิิกมา ณ โอกาสนี้้� และสมาคมมีีความยิินดีีที่่จ� ะรัับฟัังข้้อมููล
ป้้อนกลัับ (feedback) จากท่่าน เพื่่อ� นำำ�มาใช้้ปรัับปรุุงการทำำ�งานของ
สมาคมต่่อไป
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เก็็บตกงานประชุุมเล็็ก ๆ

“Meet the expert in treating cleft patients”
“ นานาเรื่่�องน่่ารู้้�ในการดููแลเด็็กปากแหว่่งเพดานโหว่่ โดย guru หลากสาขา”

เป็็นครั้้�งแรกที่่�ทางทัันตแพทยสมาคมแห่่งประเทศไทย 
ได้้จััดงานในรููปแบบนี้้�ขึ้้�นมา โดยเป็็นการจััดงานเพื่่�อให้้ความรู้้�แก่่
ทัันตแพทย์์ทั่่�วไป  ในห้้องเล็็กแยกมาจากงานประชุุมวิิชาการซึ่่�งจััด
ในห้้องใหญ่่
ทัันตแพทยสมาคมฯ เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญในการให้้
ความรู้้�แก่่ทัันตแพทย์์ทั่่�วไป  เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การรัักษาผู้้�ป่่วยปากแหว่่ง
เพดานโหว่่ รวมถึึงสามารถให้้คำำ�แนะนำำ�เบื้้�องต้้นแก่่ครอบครััวที่่�มีี
บุุตรหลานมีีภาวะนี้้�
งานประชุุมจััดขึ้้�น ในงานประชุุมทัันตแพทยสมาคมฯ
ครั้้ง� ที่่� 111 ( 2/2563 ) เมื่่อ� วัันที่่� 17 ธัันวาคม 2563 โดยมีีทัันตแพทย์์
ทั่่�วไปให้้ความสนใจเข้้าร่่วมประชุุมเป็็นจำำ�นวนมากเต็็มความจุุของ
ห้้องประชุุม ในยุุคโควิิดครองเมืืองเช่่นนี้้ ห้
� อ้ งบรรยายได้้จัดั ตามหลััก
Social Distancing ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุม ตั้้�งใจเรีียนเป็็นอย่่างมาก
รวมทั้้ง� ในช่่วง Panel Discussion ก็็มีีคำ�ถ
ำ ามที่่น่� า่ สนใจจากทางบ้้าน
วิิทยากรที่่ม� าบรรยายในภาคเช้้า มีีทั้้ง� สููติแิ พทย์์ กุมุ ารแพทย์์
และพัันธุุกรรมศาสตร์์ รวมถึึงแพทย์์ผู้้�ชำำ�นาญการด้้านโสต นาสิิกลาริิงซ์์วิทย
ิ า ทั้้�ง 3 ท่่าน เป็็นอาจารย์์ในคณะแพทยศาสตร์์ ทั้้ง� ศิิริริ าช 
และ จุุฬาฯ  ช่่วงเช้้าเป็็นการเปิิดมุมุ มองด้้านต่่าง ๆ ในการรัักษาเด็็ก
Cleft ให้้กัับชาวทัันตแพทย์์เรา

ส่่วนภาคบ่่ายนั้้�น เป็็นการเล่่าเรื่่อ� งมหากาพย์์ในการรัักษา
เด็็ก Cleft ตั้้�งแต่่แรกเกิิด จนโต โดยวิิทยากรทั้้�ง 3 ท่่าน เป็็นอาจารย์์
ที่่�มาจากต่่างที่่� ทั้้�ง ม.ขอนแก่่น รพ.จุุฬาลงกรณ์์ และ ม.นเรศวร 
ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมได้้เห็็นภาพรวมในการดููแลเด็็ก Cleft ในทุุกช่่วงอายุุ
ซึ่่�งทัันตแพทย์์ทั่่�วไปมีีบทบาทอย่่างมากในการดููแลผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�
ทุุกท่่านสามารถให้้คำ�ำ แนะนำำ�พ่อ่ แม่่ หรือื ให้้การรัักษาเด็็กเหล่่านี้้ไ� ด้้
ในแต่่ละช่่วงอายุุที่่�เด็็กมาพบท่่าน
เพื่่อ� เป็็นการต่่อยอดจากงานประชุุมครั้้ง� นี้้ ท
� างทีีมงานได้้รับั
ข้้อเสนอจากผู้้�เข้้าประชุุม ถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการมีีข้้อมููลทัันตแพทย์์
ผู้้�ให้้การรัักษาเด็็ก cleft เพื่่�อประโยชน์์ในการแนะนำำ�ประชาชนให้้
เข้้าถึึงการรัักษาได้้  จึึงอยากขอรวบรวมฐานข้้อมููลของทัันตแพทย์์
ผู้้�ให้้การรัักษาเด็็กปากแหว่่งเพดานโหว่่ ให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อไป 
ขอความกรุุณาทัันตแพทย์์ที่ใ�่ ห้้การรัักษาเด็็ก Cleft ไม่่ว่า่
สาขาใดก็็ตาม หรืือ ทัันตแพทย์์ที่่�สนใจในงานทางด้้านนี้้� โปรดส่่ง
ข้้อมููลของท่่านมาทาง email : datcleft@gmail.com เมื่่�อทาง
สมาคมรวบรวมได้้แล้้ว สามารถ
เข้้ า ดูู ร ายชื่่� อ หมอและสถานที่่ �
รัักษา ได้้ทาง qr code นี้้�ไว้้
เป็็นประโยชน์์ในการรัักษาผู้้�ป่่วย 
Cleft ต่่อไป...
        ขอความสวััสดีีมีีแก่่ทุุกท่่าน
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