บรรณาธิิการ
ชวนคุุย :)
ข่่าวสารฉบัับนี้้�เป็็นฉบัับประจำำ�เดืือน  พฤศจิิกายน-ธัันวาคม 2564 ซึ่่�งตรงกัับช่่วงที่่�รััฐบาลเปิิดประเทศเพื่่�อต้้อนรัับ
นัักท่่องเที่่�ยว และนัับเป็็นจัังหวะที่่�ดีีที่่�ทางทัันตแพทยสมาคม จะได้้จััดการประชุุมวิิชาการแบบ hybrid คืือมีีทั้้�ง onsite และ
online แต่่เราก็็ต้อ้ งมีีมาตรการตามเกณฑ์์ของสำำ�นักั อนามััย กทม เพื่่�อป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ซึ่่ง� อาจจะก่่อให้้เกิิด
ความไม่่สะดวกบ้้าง แต่่ก็็เพื่่�อความปลอดภััยของผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมทุุกท่่าน
ในส่่วนของข่่าวสารเล่่มนี้้ ก็
� ยั็ งั คงความเข้้มข้้นทั้้ง� บทความวิิชาการ บทความปกิิณกะ และข่่าวสารจากมหาวิิทยาลััยต่่าง ๆ
เช่่นเคย  แล้้วพบกัันใหม่่ฉบัับหน้้า
สวััสดีีปีีใหม่่ครัับ

สารบัญ
บทความวิิชาการ:
โพลีีอีีเทอร์์อีีเทอร์์คีีโตน 
(Polyetheretherketone) ทางทัันตกรรม
การรัักษาการบาดเจ็็บของฟััน 
และกระดููกเบ้้าฟัันในชุุดฟัันน้ำำ��นม
บทความพิิเศษ:
Little World of Cactus
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บทความปกิิณกะ:
ชีีวิิตติิดความหวาน แต่่ไม่่เติิมน้ำำ�� ตาลได้้ไหม?
บทความออกหน่่วย:
การออกชุุมชนในยุุคโควิิด-19
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หนังสือข่าวสารทันตแพทย์
กองบรรณาธิการ ประสิทธิ์ ภวสันต์ อิสระพงศ์ แก้วกำ�เหนิดพงษ์ พิมพ์ร�ำ ไพ โรจนกิจ สินธวาชีวะ สมโภช อังคณาวิรยิ ารักษ์
ฝ่ายศิลป์ อัญมณี คงชีพา ฝ่ายโฆษณา ชิตศักดิ์ สุวรรณโมลี ฝ่ายบริหาร ชวลิต กาญจนโอภาสวงศ์

ข่าวสารทันตแพทย์
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ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันพุธ พฤหัสบดี ศุกร์ที่ 15 - 16 - 17 ธันวาคม 2564

ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชัน้ 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564

08.15 - 09.00 พิธีเปิดการประชุม โดย นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ทพ. ชวลิต กาญจนโอภาสวงศ์
การมอบรางวัล หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์
และรางวัล ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตผู้มีจริยธรรมดีเยี่ยม จากกองทุน ศ.อิศระ - ทญ. ขนบพันธุ์ ยุกตะนันทน์
ประธาน
ศ.ทพ.ดร. แมนสรวง อักษรนุกิจ
09.00 - 10.00 กัญชา สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ศ.ทพ.ดร. ประสิทธิ์ ภวสันต์
10.00 - 10.15 Break
10.15 - 12.15 Multidisciplinary based decision making in implant dentistry
รศ.ทพ. ประเวศ เสรีเชษฐพงษ์
รศ.ทพ.ดร. อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำา
อ.ทญ.ดร. วรีย์รัตน์ เจิ่งประภากร
อ.ทญ. จีรภา ศรีเพ็ชรดานนท์
ทญ. ณัฐชยา ถิตะพาณิชย์
12.15 - 13.30 พักกลางวัน
ประธาน
รศ.ทพ.ดร. สรสัณห์ รังสิยานนท์
13.30 - 16.45 หลากหลายเคสน่ารู้: การวินิจฉัยและวางแผนการรักษา
รศ.ทพ.ดร. ไกรสร ทรัพยะโตษก
โดย ชมรมรอยโรคช่องปากแห่งประเทศไทย
รศ.ทพ.ดร. ชาญวิทย์ ประพิณจำารูญ
ผศ.นพ.ทพ. ธิติพงษ์ พฤกษศรีสกุล
อ.ทพ.ดร.
ภาสวัชร์ วิริยกิจจา
(Break เวลา 15.00 - 15.15)

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564

ประธาน
09.00 - 10.30

รศ.ทญ.ดร. ศิริรักษ์ นครชัย
Caries fighters: SDF and fluoride toothpaste

10.30 - 10.45
10.45 - 12.15
12.15 - 13.30
ประธาน
13.30 - 14.45
14.45 - 15.00
15.00 - 17.00

Break
Pain and anxiety control
พักกลางวัน
ศ.ทพ. พีรนิธ กันตะบุตร
ไขมันเลว ไม่เลวอย่างที่คิด
Break
งานอุดฟัน..สบายๆ สไตล์ อ. สุชิต

ผศ.ทพ.ดร. พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์
ผศ.ทญ.ดร. จรัญญา หุ่นศรีสกุล
ผศ.ทญ.ดร. อ้อยทิพย์ ชาญการค้า
อ.พญ. ธันชุดา สำาเภาเงิน
ศ.นพ. ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา
ผศ.ทพ.ดร. สุชิต พูลทอง
อ.ทญ.ดร. ญาณี ตันติเลิศอนันต์
อ.ทพ. บุญฑริก นิยติวัฒน์ชาญชัย
อ.ทพ. ดุสิต นันทนพิบูล

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564

การประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยชียงใหม่
ประธาน
รศ.ทพ. พีรศุษม์ รอดอนันต์
09.00 - 10.30 Comprehensive dental treatment in daily life
ผศ.ทญ.ดร. มาริสา สุขพัทธี
ผศ.ทพ.ดร. วีระพันธ์ อุ่นเมืองทอง
ผศ.ทพ.ดร. คณิช ตรีภูวพฤทธิ์
ผศ.ทญ. ดรุณี โอวิทยากุล
10.30 - 10.40 Break
10.40 - 12.10 รักษาผู้สูงอายุอย่างไร มองให้ไกล ไปให้ถึง
ผศ.ทญ.ดร. กันยารัตน์ คอวนิช
ผศ.ทพ.ดร. จิตจิโรจน์ อิทธิชัยเจริญ
ผศ.ทญ.ดร. พิมพ์เดือน รังสิยากูล
12.10 - 13.00 พักกลางวัน
13.00 - 14.00 การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2564 ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และการมอบรางวัลการประกวดงานวิจัย
การประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยชียงใหม่
ประธาน
รศ.ทญ.ดร. อรุณวรรณ หลำาอุบล
14.00 - 15.30 Neutrocentric occlusion for complete denture: possible or not?
ผศ.ทพ.ดร. พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์
15.30 - 15.45 Break
15.45 - 16.45 รักษาทางทันตกรรมอย่างไร ในผู้ป่วยมะเร็ง
ผศ.ทพ. ชนธีร์ ชิณเครือ
อ.ทพ. ยุทธการ อัศว์ไชยตระกูล

18 CE credits

Meet the Expert

1.5 CE credits

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 และ วันพฤหัสบดีท่ี 16 ธันวาคม 2564

เวลา 12.00 - 13.30 น.

ณ ห้องโลตัส 1 - 4 ชัน
้ 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ท่านจะได้พบปะฟังบรรยายพูดคุยซักถามวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น expert ในหัวข้อต่างๆ
พร้อมรับประทานอาหารกลางวันที่เราแจกแบบ เบนโตะอาหารกลางวัน ท่านละ 1 กล่อง
วัน
ั พุธที่ 15 ธันวาคม 2564

Interceptive space management

Treatment for unerupted canine

ทญ. เรืองรัตน์ โกมลภิส

รศ.ทพ.ดร. ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์

เอ็นโดฯ ซุบซิบ...ทิปส์ แอนด์ ทริคส์
คุยเบาๆ กับ อ.ธาราธร

All about tooth autotransplant และ
ตอบปัญหาทางศัลยศาสตร์

คุยกันเรือ
่ งงาน Perio

ทญ. ธาราธร สุนทรเกียรติ

ผศ.ทพ. ขนิษฐ์ ธเนศวร

ผศ.ทญ. สภัทร์พร สิทธิสมวงศ์

วัน
ั พฤหัสบดีท่ี 16 ธันวาคม 2564
Pulp treatment in primary teeth:
How to manage poor prognosis and failure cases

รศ.ทญ.ดร. ศิรริ ก
ั ษ์ นครชัย

ทำเอ็นโดฯ อย่างไรไม่ให้เ่ ครียด

รศ.ทญ.ดร. จีรภัทร จันทรัตน์

“ลัด สัน
้ ตรงประเด็น” การสร้าง ceramic veneer
ให้สวยสมรอยยิม
้ เฉพาะบุคคล

รศ.ทญ. ปริม อวยชัย

รศ.ทพ. เฉลิมพล ลีไ้ วโรจน์

“Bleeding control in minor oral surgery” และ
“การถอนฟันในคนไข้ทไ่ี ด้รบ
ั ยาต้านการละลายของกระดูก”

รศ.ทญ.ดร. เกศกัญญา สัพพะเลข

Vertical dimension and bite registration

ผศ.ทพ. สรรพัชญ์ นามะโน

คาลงทะเบียน : สมาชิกสมาคม 1,000 บาท ไมใชสมาชิกสมาคม 1,500 บาท ตอ 1 หัวขอการบรรยาย

* รับจำนวนจำกัด 14 ท่าน / 1 หัวข้อการบรรยาย เท่านัน
้ *
** การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้ ไมรวมกับการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครัง
้ ที่ 112 (1/2564)
ดังนัน
้ ผูส
้ นใจจะเข้าร่วมโครงการนี้ ต้องลงทะเบียนแยกต่างหาก

