กําหนดการประชุมวิชาการ ครัง
้ ที่ 113 (1/2565)
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันพุธ - ศุกรที่
8 - 10 มิถุนายน 2565

  

ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร แอท เซ็นทรัลเวิลด

วันพุ ธที่ 8 มิถน
ุ ายน 2565

08.30 - 09.00 พิธีเปดการประชุม โดย นายกทันตแพทยสมาคมแหงประเทศไทยฯ ทพ. อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา
และการมอบรางวัลหลวงวาจวิทยาวัฑฒน
ประธาน อ.ทญ.ดร.สินีภัทร ตลึงจิตร
09.00 - 11.00 Digital dentistry เปลี่ยนโฉมหนาการ practice ไดอยางไร
อ.ทพ. ดุสิต นันทนพิบูล
ทพ. ชยพร ศุภชาติวงศ
11.00 - 12.00 รอยโรคในชองปากและการใชยาสําหรับทันตแพทย ตอนที่ 1
ผศ.ทพ.ดร. อชิรวุธ สุพรรณเภสัช
12.00 - 13.30 พักกลางวัน
ประธาน ผศ.ทญ.ดร.กนกพร พะลัง
13.30 - 14.30 รอยโรคในชองปากและการใชยาสําหรับทันตแพทย ตอนที่ 2
ผศ.ทพ.ดร. อชิรวุธ สุพรรณเภสัช
14.30 - 16.30 การดูแลผูปวยที่มีโรคทางระบบ
อ.นพ.ทพ. วรภัทร ตราชู
อ.นพ. ธนา ทองศรีคํา
ประธาน รศ.ทญ.ดร.จีรภัทร จันทรัตน
09.00 - 10.00 Loupes ปจจัยที่ 5 ของงานทันตกรรม
10.00 - 12.00 Endodontic challenging cases ถึงจะยาก... แตอยากยื้อ
12.00 - 13.30 พักกลางวัน
ประธาน รศ.ทญ.ดร.ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์
13.30 - 16.30 Debate of the century: smile design
ผูดําเนินรายการ
วันศุกร์ที่ 10 มิถน
ุ ายน 2565

ประธาน ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทญ.ผุสดี ยศเนืองนิตย
09.00 - 10.00 OHI ยังไงใหปง
10.00 - 12.00 วินิจฉัยโรคปริทันตแบบใหม รูไวไมตกเทรนด

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถน
ุ ายน 2565

ทพ. ทัชชกร กุลติยะรัตนะ
ทญ. ธาราธร สุนทรเกียรติ
ทพ. นรชัย วงศกรเชาวลิต
รศ.ทพ. มนตรี จันทรมังกร
รศ.ทพ. เฉลิมพล ลี้ไวโรจน
ทพ. ธนวัต ฤทธิ์ขจร
รศ.ทญ.ดร. ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์
ผศ.ทพ. พิริยะ เชิดสถิรกุล

ผศ.ทญ.ดร. จันทรกร แจมไพบูลย
ผศ.ทญ. อรวรรณ จรัสกุลางกูร
ผศ.ทญ. ศิริกาญจน อรัณยะนาค
อ.ทญ. พิมพชนก สุทธิบณ
ุ ยพันธ

12.00 - 13.30 พักกลางวัน
ประธาน รศ.ร.อ.หญิง.ทญ.ดร.รังสิมา สกุลณะมรรคา
13.30 - 16.30 เมือ่ ไมมอี ะมัลกัม แลวจะทําอะไร Clinical tips for alternative materials ผศ.ทญ.ดร. กรกมล สุขจิตร
ผศ.ทญ.ดร. จันทรธดิ า ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม
ผศ.ทญ. ปุณยาพร ธัญญะคุปต

Treatment of Cleft Lip &
Palate Patients for GP
การรักษาผู้ปว
่ ยปากแหว่งเพดานโหว่ สําหรับทันตแพทย์ท่ัวไป
กล่าวเปิดงาน
8:45– 9:00

9 มิถน
ุ ายน 2565 ณ Lotus 1-4 ชัน
้ 22
นายกทันตแพทยสมาคมฯ

โรงแรม Centara Grand at Central World

Update นวัตกรรมที่ใช้รก
ั ษาผู้ปว
่ ยปากแหว่งเพดานโหว่
9:00 – 10:00

รศ.ทพ.ดร. พู นศักดิ์ ภิเศก (Orthodontics)

Genomics : What and why dentists should know
10:00 – 11:00

ศ.นพ. วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ (Pediatric & Molecular Geneticist)

การทํางานร่วมกันของ Maxillofacial Surgeon และ Plastic Surgeon
ในการรักษาผูป
้ ว
่ ย cleft
11:00 – 12:30

รศ.ทญ.ดร. เกศกัญญา สัพพะเลข (Maxillo-facial Surgeon)
รศ.นพ.ทพ. พรเทพ พึ่งรัศมี (Maxillo-facial Surgeon & Plastic Surgeon)

12:30 - 14:00

พั กเที่ยง

NAM จําเป็นสํ าหรับการรักษาผู้ปว
่ ยปากแหว่งเพดานโหว่จริงหรือ ?
14:00 - 15:00

รศ.นพ. เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร (Plastic Surgeon)

How to set up CLEFT CENTER in your area แนวทางการจัดตั้งศูนย์ cleft
15:00 - 16:00
16:00

รศ.ทพ.ดร. พู นศักดิ์ ภิเศก (Orthodontics)
ปิดการประชุม ( มอบเกียรติบต
ั ร โดย นายกทันตแพทยสมาคมฯ )
Moderator : ทญ. ปิยะธิดา จิตตานันท์

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยาย

“ สแกนเพื่อลงทะเบียน “

ลงทะเบียนวันนี้ - 31 พ.ค 65
สมาชิกทพ.สมาคมฯ
ไม่ใช่สมาชิกทพ.สมาคมฯ

800
1,200

บาท
บาท

ลงทะเบียนวันที่ 1 - 7 มิ.ย 65
สมาชิกทพ.สมาคมฯ
ไม่ใช่สมาชิกทพ.สมาคมฯ

1,000
1,500

บาท
บาท

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...

5.5
CE

Treatment of Cleft Lip & Palate Patients for GP
การรักษาผู้ปว
่ ยปากแหว่งเพดานโหว่ สําหรับทันตแพทย์ท่ัวไป
9 มิถน
ุ ายน 2565 ณ Lotus 1-4 ชัน
้ 22 โรงแรม Centara Grand at Central World

รศ.ทพ.ดร. พู นศักดิ์ ภิเศก

10.00-11.00 น

9.00-10.00 น / 15.00-16.00 น
ตําแหนงปจจุบัน
- ผูอํานวยการหลักสูตรการฝกอบรมทันตแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟน คณะทันตแพทยศาสตร ม.ขอนแกน
- ผูอํานวยการศูนยวิจัยผูปวยปากแหวงเพดานโหวและความพิการแตกําเนิดของศีรษะและใบหนา ม.ขอนแกน
- Director, Craniofacial Orthodontics Fellowship Program, Khon Kaen University
ผลงานดานนวัตกรรม
- อุปกรณปรับแตงจมูกสําหรับผูปวยปากแหวงเพดานโหว (Nasal Creator Device) ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร ป 2562
รางวัลที่เคยไดรับ
- รางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน โดยสํานักงานการวิจัยแหงชาติ ป 2563
- The Silver Medal Award โดย The 48th international exhibition of Inventions Geneva ประเทศสวิสเซอรแลนด ป 2564
- 2022 CDABO Case Report of the Year Award โดย The College of Diplomate of the American Board of Orthodontics 2565

ตําแหนงปจจุบัน
- ผูอํานวยการศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานเวชพันธุศาสตร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- รองคณบดีฝายวิจยั คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ที่ปรึกษาสมาคมพันธุศาสตรแหงประเทศไทย
- นายกสมาคมมนุษยพันธุศาสตร ทานแรกและทานปจจุบัน
รางวัลที่เคยไดรับ
- ไดรับการโปรดเกลาใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยตั้งแตอายุ 34 ป
- รางวัลกุมารแพทยดีเดน นักวิทยาศาสตรดีเดน และรางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ
- คนไทยคนแรกที่ไดรับรางวัลนิวตัน (Newton Prize) จากประเทศอังกฤษ (ป 2560)
รศ.ทญ.ดร. เกศกัญญา สัพพะเลข

ศ.นพ. วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์

11.00-12.30 น

ตําแหนงปจจุบัน
- อาจารยประจําภาควิชาศัลยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รางวัลที่ไดรับ
- รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติอาจารยแบบอยางดานการเรียนการสอน คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประจําป 2563
- รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติดานการเรียนการสอน ระดับดีมาก กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ ประจําป 2563 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ตําแหนงปจจุบัน
- อาจารยประจําหนวยศัลยศาสตรตกแตงและเสริมสราง ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Board Certiﬁcation
- Diploma Thai Board of plastic Surgery , General Surgery & Family Medicine
- Certiﬁcate in Oral & Maxillofacial Surgery
Special Clinical Interest
- Hair transplantation, Craniofacial Surgery and Ear Reconstruction, Micro vascular Reconstruction
รศ.นพ. เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร

ตําแหนงปจจุบัน
- หัวหนาภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
- อุปนายก สมาคมความพิการปากแหวง เพดานโหว ใบหนาและศีรษะ แหงประเทศไทย
(Thai cleft and craniofacial associate)
Licensure and Certiﬁcation
- Board of General Surgery ( Thailand )
- Board of Plastic and Reconstructive Surgery (Thailand )
- Certiﬁcate of Craniofacial fellow, Royal Children Hospital, Australia

รศ.นพ.ทพ. พรเทพ พึ่ งรัศมี

14.00-15.00 น

