กำ�หนดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 112 (1/2564)

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 พิมพ์ขาวขำ�
		
									
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 ประพิณจำ�รูญ
											
ผศ.นพ.ทพ. ธิติพงษ์ พฤกษศรีสกุล
		
									
อ.ทพ.ดร. ภาสวัชร์ วิริยกิจจา
(Break เวลา 15.00 - 15.15)

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564

ประธาน		
รศ.ทญ.ดร. ศิริรักษ์ นครชัย
09.00 - 10.30 Caries fighters: SDF and fluoride toothpaste			
											
											
10.30 - 10.45 Break
10.45 - 12.15 Pain and anxiety control						
12.15 - 13.30 พักกลางวัน
ประธาน		
ศ.ทพ. พีรนิธ กันตะบุตร
13.30 - 14.45 ไขมันเลว ไม่เลวอย่างที่คิด						
14.45 - 15.00 Break
15.00 - 17.00 งานอุดฟัน..สบายๆ สไตล์ อ. สุชิต					
		
								
		
									
		
									

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564

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

การประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยชียงใหม่
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน
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 การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2564 ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และการมอบรางวัลการประกวดงานวิจยั
การประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยชียงใหม่
ประธาน		
รศ.ทญ.ดร. อรุณวรรณ หลำ�อุบล
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

