
ฉบบังานประชมุวชิาการ ครัง้ท่ี 113 (1/2565)
วันพุธ - ศุกรท่ี  8 – 10  มิถุนายน 2565

ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร ช้ัน 22  โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร แอท เซ็นทรัลเวิลด



เรีียน	 ท่่านสมาชิิกและทั่นตแพท่ย์ที่�นับถืือ

	 ปีีน้ี้�	พ.ศ.	2565	ท่ั่�วท่ั่�งโลก	ย่ังคงเผชิิญก่บการระบาดของโรคโควิด-19	ต่่อเน่ี้�องมาจากปีี	พ.ศ.	2563	และ	2564		ซ่ึ่�ง 

เป็ีนี้การระบาดของไวร่สท้ั่�ม้การกลายัพ่นี้ธ์ุ์�	ต่ลอดระยัะเวลาของการระบาดถ่ึง	3-4	สายัพ่นี้ธ์ุ์�		ซ่ึ่�งทั่ำาให้้เกิดคำาถึามมากมายัว่า

ในี้โลกของอนี้าคต่ต่่อจากน้ี้�		ห้ากม้การระบาดของไวร่สในี้รูปีแบบและสายัพ่นี้ธ์ุ์�อ่�นี้	จะม้ความสล่บซ่ึ่บซ้ึ่อนี้เช่ินี้น้ี้�อ้กห้ร่อไม่		

นี้อกจากการระบาดของไวร่สโควิด-19	เราย่ังกำาล่งก้าวเข้าสู่ภาวะผ่นี้ผวนี้ทั่างเศรษฐกิจ		เริ�มต้่นี้ด้วยัการขาดแคลนี้เส้นี้ทั่าง

การขนี้สินี้ค้า		ต่่อมาก็ขาดแคลนี้ของบริโภคท้ั่�เป็ีนี้อาห้าร	และท้ั่�ส์ดนี้ำ�าม่นี้ของโลกก็ข่�นี้ราคาก่นี้อย่ัางน่ี้าก่งวล		ม้คำาทั่ำานี้ายัว่า

เศรษฐกิจของโลกท้ั่�ป่ี�นี้ป่ีวนี้ขนี้าดน้ี้�		ถ้ึาเป็ีนี้อด้ต่เราก็คงเผชิิญการเกิดสงครามไปีท่ั่�ว		ในี้ขนี้าดของสิ�งท้ั่�เร้ยักว่าเป็ีนี้สงครามโลก	 

แต่่ป่ีจจ์บ่นี้แม้จะม้สงครามระห้ว่าง	2	ค่ายัยั่กษ�ให้ญ่ทั่างเศรษฐกิจ		แต่่ก็ดูท้ั่ท่ั่าว่าการจะนี้ำาพาให้้ฝ่่ายัต่่าง	ๆ 	ลงมาร่วมรบ

จนี้เป็ีนี้สงครามขนี้าดให้ญ่	และเก้�ยัวข้องก่บห้ลายั	ๆ 	ปีระเทั่ศในี้โลกถูึกจำาก่ดพ่�นี้ท้ั่�อยู่ัในี้ปีระเทั่ศในี้ย์ัโรปีต่ะว่นี้ออกเท่ั่าน่ี้�นี้		

ซ่ึ่�งน่ี้บว่าเป็ีนี้การปีลอดภ่ยัต่่อความเป็ีนี้อยัู่ของปีระเทั่ศต่่าง	ๆ	ในี้โลก

	 ปีระเทั่ศไทั่ยัก็ได้ร่บความกระทั่บกระเทั่่อนี้ไปีด้วยั	 และเกิดม้เห้ต่์การณ์�ทั่้�กระทั่รวงสาธุ์ารณ์ส์ขลดปีริมาณ์ร่บ 

ทั่่นี้ต่แพทั่ยั�ผู้ทั่ำาส่ญญา	 (ทั่่นี้ต่แพทั่ยั�ใชิ้ทั่์นี้)	 ลงไปีมากกว่าคร่�ง	 ซึ่่�งทั่ำาให้้ทั่่นี้ต่แพทั่ยั�ทั่้�สำาเร็จการศ่กษาในี้ปีีการศ่กษานี้้� 

พ.ศ.	2565	ต้่องปีร่บต่่วเริ�มทั่ำางานี้ในี้ภาคเอกชินี้มากข่�นี้	ซ่ึ่�งท่ั่นี้ต่แพทั่ยัสมาคมฯ	เห็้นี้ถ่ึงความสำาค่ญของการเพิ�มพูนี้ความรู้	

และความสามารถึทั่างคลินี้ิกให้้ก่บทั่่นี้ต่แพทั่ยั�ทั่้�จะร่บม่อก่บการแข่งข่นี้ทั่้�เพิ�มข่�นี้อยั่างไม่อาจปีฏิิเสธุ์ได้	 ฝ่่ายัวิชิาการ	

ทั่่นี้ต่แพทั่ยัสมาคมแห้่งปีระเทั่ศไทั่ยั	 ในี้พระบรมราชิูปีถึ่มภ�	 จ่งขอต่้อนี้ร่บทั่่านี้สมาชิิกทั่้�เปี็นี้ทั่่นี้ต่แพทั่ยั�จบให้ม่	 สมาชิิก 

ท่ั่นี้ต่แพทั่ยัสมาคมฯ	และท่ั่นี้ต่แพทั่ยั�ผู้สนี้ใจ		เข้าสู่การปีระช์ิมวิชิาการ	คร่�งท้ั่�	113	ระห้ว่างว่นี้ท้ั่�	8	–	10	มิถ์ึนี้ายันี้	2565	

ณ์	โรงแรมเซ็ึ่นี้ทั่าราแกรนี้ด�	และบางกอก	คอนี้เวนี้ช่ินี้	 เซ็ึ่นี้เต่อร�	แอทั่	เซ็ึ่นี้ทั่ร่ลเวิลด�	 โดยัปีีน้ี้�การจ่ดงานี้ปีระช์ิมย่ังม้ท่ั่�ง 

2	รูปีแบบ	Onsite	และ	Online		เพ่�ออำานี้วยัความสะดวกให้้ก่บท์ั่กท่ั่านี้	โดยัท้ั่�ท่ั่นี้ต่แพทั่ยั�จบให้ม่ได้ร่บโอกาสท้ั่�จะเข้าร่วม

การปีระช์ิมทั่างวิชิาการฟร้ติ่ดต่่อก่นี้สามการปีระช์ิม		และเพ่�อให้้การปีระช์ิมวิชิาการร่กษามาต่รฐานี้วิชิาการไว้อย่ัางเข้มข้นี้		

ทั่างท่ั่นี้ต่แพทั่ยัสมาคมฯ	ได้เชิิญวิทั่ยัากรผู้ทั่รงค์ณ์ว์ฒิิฝี่ม่อเย้ั�ยัม	เป็ีนี้ท้ั่�ปีระจ่กษ�ในี้วงการมานี้ำาเสนี้อความรู้ทั่างด้านี้ต่่าง	ๆ 	

ต่ลอดสามว่นี้เต็่ม		ห้ว่งเป็ีนี้อยัา่งยิั�งว่าความรู้และรายัการปีระช์ิมในี้งานี้ปีระช์ิมวิชิาการคร่�งน้ี้�จะเป็ีนี้ปีระโยัชินี้�ต่่อการนี้ำา

ไปีใช้ิเพิ�มพูนี้ความสามารถึของท์ั่กท่ั่านี้		และเป็ีนี้โอกาสอ่นี้ด้ท้ั่�ท์ั่กท่ั่านี้จะมาพบปีะส่งสรรค�แลกเปีล้�ยันี้ความคิดเห็้นี้	และ

เปิีดโลกท่ั่ศนี้�		เป็ีนี้โอกาสท้ั่�จะได้เย้ั�ยัมชิมผลิต่ภ่ณ์ฑ์�	และเทั่คโนี้โลย้ัท่ั่นี้ต่กรรมให้ม่ล่าส์ด		ซ่ึ่�งเป็ีนี้ความสะดวกท้ั่�ท่ั่นี้ต่แพทั่ยั�

ท์ั่กท่ั่านี้ได้เล่อกชิม	เล่อกซ่ึ่�อ	ผลิต่ภ่ณ์ฑ์�ท่ั่นี้ต่กรรม	ท้ั่�ม้ความห้ลากห้ลายัท้ั่�ส์ดในี้การมางานี้ปีระช์ิมวิชิาการของท่ั่นี้ต่แพทั่ยั-

สมาคมแห่้งปีระเทั่ศไทั่ยัฯ	

	 	 	 	 	 	 	 ทั่นตแพท่ย์	อดิิเรีก		ศรีีวััฒนาวังษา

	 	 	 	 	 นายกทั่นตแพท่ยสมาคมแห่่งปรีะเท่ศไท่ย	และ	ปรีะธานฝ่่ายวิัชิาการี	

สารจากสารจาก
ประธานวิิชาการ





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เวลา ก าหนดการประชุม วิทยากร 

8:30 ซ้อมความพร้อม ระบบ online 

8:40 - 8:45 พิธีเปิด โดย นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 

8:45 - 9:00  
น าเสนอที่มา แนะน าผู้ร่วมประชุม และ  
ด าเนินการสัมมนา 

รศ.ทญ.ดร.ศิริรักษ์ นครชัย  

9:00 - 10:30  
แนวทางการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ 
ในเด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี 

ผศ.ทญ.ดร.อ้อยทิพย์ ชาญการค้า 
ผศ.ทญ.ขวัญชนก อยู่เจริญ 

10:30 - 12:00  
แนวทางการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ 
ในเด็กอายุ 6 - 18 ปี 

ผศ.ทญ.ภัทรวดี ลีลาทวีวฒุิ 
รศ.ทญ.ดร.อรอุมา อังวราวงศ์ 

12:00 - 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน และ ถ่ายรูปร่วมกัน 

13:00 - 14:30  
แนวทางการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ 
ในอายุ > 18 - 60 ปี 

ผศ.ทญ.ดร.สุพิชชา ตลึงจิตร 
ผศ.ทพ.ดร.พิภพ สายแก้ว 

14:30 - 16:00  
แนวทางการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ 
ในอายุ > 60 ปี 

ผศ.ทญ.ดร.กันยารัตน์ คอวนิช 
อ.ทญ.ดร.นิภาพร เอื้อวัณณะโชติมา 

16:00 - 16:30 สรุปการประชุม รศ.ทญ.ดร.ศิริรักษ์ นครชัย 

ก าหนดการการสัมมนาวิชาการ 
เรื่อง ทบทวนแนวทางการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ 

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 
   ณ ห้องโลตัส 1 -4 ช้ัน 22 โรงแรม Centara Grand at Central World กรุงเทพฯ 
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วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 
   ณ ห้องโลตัส 1 -4 ชั้น 22 โรงแรม Centara Grand at Central World กรุงเทพฯ 



ก ำหนดกำรโครงกำรสัมมนำวิชำกำร 
เรื่อง กำรทบทวนแนวทำงกำรใช้ฟลูออไรด์ส ำหรับเด็ก 2565 

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนำยน 2565 
ณ ห้องโลตัส 1 -4 ชั้น 22 โรงแรม Centara Grand at Central World กรุงเทพฯ 

 

เวลำ ก ำหนดกำรประชุม วิทยำกร 
8:30 ซ้อมความพร้อมระบบออนไลน์ 
8:40 - 8:45 พิธีเปิด โดย นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 
 น าเสนอที่มา แนะน าผู้ร่วมประชุม และ  

ด าเนินการสัมมนา 
รศ.ทญ.ดร. ศิรริักษ์ นครชัย 

9:00 - 9:30 Fluoride Mechanism for Caries Prevention รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ 
 

9:30 - 10:15 Fluoride Toothpaste  ผศ.ทญ.พรทิพย์ ผจงวิริยาทร 
ผศ.ทญ.ดร.อ้อยทิพย์ ชาญการค้า 
 

10:15 - 10:45 Fluoride Mouth Rinse  อ.ทญ.สุปัญญา นัยวิกุล 
 

10:45 - 11:15 Home Fluoride Gel  อ.ทญ.ญาดา อนันตวัฒน์ 
 

11:15 - 12:00 Fluoride Supplement  อ.ทญ.ดร.ศิริพร ส่งศิริประดับบุญ 
 

12:00 - 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน และ ถ่ายรูปร่วมกัน 
13:00 - 13:30 Fluoridated Milk  ผศ.ทญ.ขวัญชนก อยู่เจริญ 

ผศ.ทญ.ดร.วรางคณา จิรรัตนโสภา 
 

13:30 - 14:00 Water Fluoridation  อ.ทญ.ดร.ศิริพร ส่งศิริประดับบุญ 
ผศ.ทญ.ดร.อ้อยทิพย์ ชาญการค้า 
 

14:00 - 14:30 Professional Fluoride Gel อ.ทญ.ปิยาภรณ์ พูลธนะสาร 
 

14:30 - 15:15 Fluoride varnish อ.ทญ.ชญาน์ทิพ ศรีรัฐ 
 

15:15 - 16:00 Silver Diamine Fluoride ผศ.ทญ.อรนิดา วัฒนรัตน์ 
ผศ.ทญ.ดร.วรางคณา จิรรัตนโสภา 
 

16:00 - 16:30     สรุปการประชุม รศ.ทญ.ดร.ศิรริักษ์ นครชัย 
อ.ทญ.วิไล อริยะวุฒิกุล 
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13:30 - 14:00 Water Fluoridation  อ.ทญ.ดร.ศิริพร ส่งศิริประดับบุญ 
ผศ.ทญ.ดร.อ้อยทิพย์ ชาญการค้า 
 

14:00 - 14:30 Professional Fluoride Gel อ.ทญ.ปิยาภรณ์ พูลธนะสาร 
 

14:30 - 15:15 Fluoride varnish อ.ทญ.ชญาน์ทิพ ศรีรัฐ 
 

15:15 - 16:00 Silver Diamine Fluoride ผศ.ทญ.อรนิดา วัฒนรัตน์ 
ผศ.ทญ.ดร.วรางคณา จิรรัตนโสภา 
 

16:00 - 16:30     สรุปการประชุม รศ.ทญ.ดร.ศิรริักษ์ นครชัย 
อ.ทญ.วิไล อริยะวุฒิกุล 

   
 





พุุธท่ี่� 8 มิถิุนุายน 2565
เวลา 9:00 – 11:00 น.

ทพ.ชยพร ศุุภชาติิวงศ์ุ อ.ทพ.ดุสิุิติ นัันัทนัพิบููล
ผู้อำานี้วยัการศูนี้ยั�วิจ่ยัและพ่ฒินี้าท่ั่นี้ต่ว่สด์

คณ์ะท่ั่นี้ต่แพทั่ยัศาสต่ร�	

จ์ฬาลงกรณ์�มห้าวิทั่ยัาล่ยั

	 ปี่จจ์บ่นี้โลกของเรากำาล่งเปีล้�ยันี้ผ่านี้เข้าสู่ยั์คดิจิทั่่ล	 ซึ่่�งส่งผลกระทั่บไปีในี้ทั่์กวงการ	 รวมไปีถึ่งในี้วงการทั่่นี้ต่กรรม	DIGITAL 

DENTISTRY	อาจห้มายัรวมถ่ึงการบ่นี้ท่ั่กข้อมูลในี้รูปีแบบดิจิท่ั่ลซ่ึ่�งสามารถึนี้ำามาใช้ิปีระโยัชินี้�ได้อย่ัางห้ลากห้ลายั	ต่่�งแต่่การบ่นี้ท่ั่กรูปีถ่ึายั

ของคนี้ไข้	ข้อมูลภาพถ่ึายัร่งส้	ท่ั่�งสองมิติ่	และสามมิติ่	ห้ร่อ	CBCT	การสร้างแบบจำาลอง	3	มิติ่	เพ่�อนี้ำาไปีทั่ำาแบบจำาลอง	ห้ร่อ	การออกแบบ

ชิิ�นี้งานี้ทั่างท่ั่นี้ต่กรรมบูรณ์ะในี้โปีรแกรมคอมพิวเต่อร�	จนี้ต่่อยัอดไปีถ่ึงการผลิต่ชิิ�นี้งานี้จริง

	 จะเห็้นี้ได้ว่าป่ีจจ์บ่นี้	 DIGITAL	 DENTISTRY	 ม้การพ่ฒินี้าอยั่างก้าวกระโดด	 และสอดแทั่รกเข้ามาในี้ช้ิวิต่ของท่ั่นี้ต่แพทั่ยั�อยั่าง 

แนี้บเน้ี้ยันี้	ด่งน่ี้�นี้เราสองคนี้จะรวบรวมมาให้้ฟ่งว่าป่ีจจ์บ่นี้น้ี้�	DIGITAL	DENTISTRY	ทั่ำาอะไรได้บ้าง	ส่งผลอะไรก่บช้ิวิต่ท่ั่นี้ต่แพทั่ยั�อย่ัางเรา	ๆ 	

และจะเป็ีนี้ไปีในี้แนี้วทั่างใดในี้อนี้าคต่

Digital dentistry เปล่ียนัโฉมหน้ัา
การ practice ไดุ้อย่างไร





พุุธท่ี่� 8 มิถิุนุายน 2565
เวลา 11:00 – 14:30 น.

ผศุ.ทพ.ดุร.อชริวุธ สุิพรรณเภสัิช
แขนี้งวิชิาวินิี้จฉ่ัยัโรคช่ิองปีาก	(ห้น่ี้วยัพยัาธิุ์วิทั่ยัาช่ิองปีาก)	

ภาควิชิาช้ิวเวชิศาสต่ร�ช่ิองปีาก	คณ์ะท่ั่นี้ต่แพทั่ยัศาสต่ร�	มห้าวิทั่ยัาล่ยัขอนี้แก่นี้

(รองคณ์บด้ฝ่่ายัการศ่กษา	คณ์ะท่ั่นี้ต่แพทั่ยัศาสต่ร�	มห้าวิทั่ยัาล่ยัขอนี้แก่นี้)

	 การวินี้ิจฉั่ยัและร่กษารอยัโรคในี้ชิ่องปีาก	 เปี็นี้ห้นี้่�งในี้งานี้ทั่้�ทั่่นี้ต่แพทั่ยั�จำาเปี็นี้ต่้องร่บผิดชิอบอยั่างห้ล้กเล้�ยังไม่ได้	 การจดจำา 

รอยัโรคได้	และการวินิี้จฉ่ัยัท้ั่�ถูึกต้่อง	ต้่องอาศ่ยัการซ่ึ่กปีระว่ติ่ข้อมูลท้ั่�เก้�ยัวข้อง	การต่รวจร่างกายัและการต่รวจช่ิองปีากอย่ัางละเอ้ยัดและ

สมบูรณ์�ครบถ้ึวนี้	ซ่ึ่�งท่ั่นี้ต่แพทั่ยั�ท์ั่กคนี้ควรม้การทั่บทั่วนี้ความรู้พ่�นี้ฐานี้ด้านี้การวินิี้จฉ่ัยัแยักรอยัโรค	และการจ่ดการรอยัโรคอย่ัางสมำ�าเสมอ	

เพ่�อให้ผู้้ปี่วยัได้ร่บการร่กษาอย่ัางถึูกต่้อง	 เห้มาะสม	 และทั่่นี้ทั่่วงทั่้	 การบรรยัายัคร่�งนี้้�	 ม์่งเนี้้นี้การจำาแนี้กรอยัโรคในี้ชิ่องปีาก	 โดยัอาศ่ยั 

ล่กษณ์ะเฉัพาะต่่าง	ๆ 	ของโรคทั่างคลินิี้ก	ได้แก่	ขนี้าด	ต่ำาแห้น่ี้ง	ล่กษณ์ะพ่�นี้ผิว	ส้	ความเจ็บปีวด	และระยัะเวลาต่่�งแต่่เริ�มส่งเกต่เห็้นี้รอยัโรค	

โดยัแบ่งกล่์มรอยัโรคห้ล่ก	ๆ 	ออกเป็ีนี้	รอยัโรคท้ั่�เกิดจากความผิดปีกติ่ของพ่ฒินี้าการ	รอยัโรคท้ั่�เกิดจากการบาดเจ็บเฉัพาะท้ั่�	รอยัโรคท้ั่�เกิดจาก

ป่ีญห้าภาวะท์ั่พโภชินี้าการ	รอยัโรคท้ั่�เกิดจากความผิดปีกติ่ของระบบภูมิค้์มก่นี้	รอยัโรคท้ั่�เกิดจากการติ่ดเช่ิ�อรา	เช่ิ�อไวร่ส	และเช่ิ�อแบคท้ั่เร้ยั	

รอยัโรคท้ั่�เป็ีนี้ผลจากโรคทั่างระบบและการใช้ิยัาร่กษาโรคทั่างระบบ	รวมไปีจนี้ถ่ึงรอยัโรคเส้�ยังมะเร็งและรอยัโรคท้ั่�เป็ีนี้เน่ี้�องอกชินิี้ดร้ายัแรง

และไม่ร้ายัแรง	โดยัจะกล่าวถ่ึง	กลไกการร่กษาห้ร่อบรรเทั่าอาการของรอยัโรคด้วยัยัา	ท่ั่�งยัาท้ั่�ใช้ิเฉัพาะท้ั่�และท้ั่�ให้้ทั่างระบบ	ส่วนี้ในี้กล่์ม 

รอยัโรคทั่้�ไม่สามารถึร่กษาได้ด้วยัยัา	 ซึ่่�งบางรอยัโรคอาจต่้องการการรก่ษาแบบเร่งด่วนี้และม้ความจำาเปี็นี้ต่้องอาศ่ยัการผ่าต่่ดร่วมด้วยั	

จะม่์งเน้ี้นี้การส่งเกต่	และวิธุ้์การต่รวจวินิี้จฉ่ัยัโรคอย่ัางม้ปีระสิทั่ธิุ์ภาพ	เพ่�อส่งต่่อผู้ป่ีวยัไปีทั่ำาการร่กษาต่่อก่บท่ั่นี้ต่แพทั่ยั�เฉัพาะทั่างต่่อไปี

รอยโรคในัชอ่งปาก
และการใชย้าสิำาหรบัูทันัติแพทย์





พุุธท่ี่� 8 มิถิุนุายน 2565
เวลา 14:30 – 16:30 น.

อ.นัพ.ทพ.วรภัทร ติราชู
ภาควิชิาศ่ลยัศาสต่ร�

คณ์ะท่ั่นี้ต่แพทั่ยัศาสต่ร�	

จ์ฬาลงกรณ์�มห้าวิทั่ยัาล่ยั

อ.นัพ.ธนัา ทองศุรคีำา
ภาควิชิาสร้รวิทั่ยัา

คณ์ะแพทั่ยัศาสต่ร�

จ์ฬาลงกรณ์�มห้าวิทั่ยัาล่ยั

	 ปีระเทั่ศไทั่ยัก้าวเข้าสู่ส่งคมผู้สูงอาย์ัอย่ัางเต็่มต่่ว	เช่ินี้เด้ยัวก่บแนี้วโน้ี้มของผู้ป่ีวยัท้ั่�เข้ามาร่บการร่กษาทั่างท่ั่นี้ต่กรรมเป็ีนี้ปีระชิากร

กล่์มผู้สูงอาย์ัมากข่�นี้ต่ามลำาด่บ	และในี้ผู้ป่ีวยักล่์มน้ี้�จำานี้วนี้ห้น่ี้�งม้โรคทั่างระบบ	ได้แก่	โรคความด่นี้โลหิ้ต่สูง	โรคเบาห้วานี้	โรคไต่เร่�อร่ง	เป็ีนี้ต้่นี้	 

ซ่ึ่�งส่งผลต่่อการวางแผนี้การร่กษาของท่ั่นี้ต่แพทั่ยั�ในี้ท์ั่กสาขาไม่มากก็น้ี้อยั	จากสถิึติ่ของผู้สูงอาย์ัท้ั่�เข้าร่บการร่กษาท้ั่�โรงพยัาบาลท่ั่นี้ต่แพทั่ยัศาสต่ร� 

จ์ฬาลงกรณ์�มห้าวิทั่ยัาล่ยั	ส่วนี้ให้ญ่เป็ีนี้ผู้ป่ีวยัท้ั่�ม้โรคทั่างระบบมากกว่า	1	โรค	และร่บปีระทั่านี้ยัาห้ลายัชินิี้ด	สิ�งท้ั่�ท่ั่นี้ต่แพทั่ยั�ก่งวลก่บการให้้

การร่กษาทั่างทั่่นี้ต่กรรมในี้ผู้ปี่วยักล์่มนี้้�	 ได้แก่	 เล่อดออกมากระห้ว่าง	 และ/ห้ร่อห้ล่งทั่ำาห้่ต่ถึการ	 เกิดการต่ิดเชิ่�อภายัห้ล่งทั่ำาห้่ต่ถึการ	

แผลไม่ห้ายัภายัห้ล่งการถึอนี้ฟ่นี้	เป็ีนี้ต้่นี้	ด่งน่ี้�นี้ท่ั่นี้ต่แพทั่ยั�ควรให้้ความสำาค่ญในี้การปีระเมินี้ความร์นี้แรงของโรคเบ่�องต้่นี้	ผลของยัาปีระจำาต่่ว

ท้ั่�ผู้ป่ีวยัใช้ิต่่อการร่กษาทั่างท่ั่นี้ต่กรรม	รวมถ่ึงผลของยัาท้ั่�ท่ั่นี้ต่แพทั่ยั�ส่�งจ่ายัต่่อยัาปีระจำาต่่วของผู้ป่ีวยั	เพ่�อลดความเส้�ยังท้ั่�อาจเกิดข่�นี้ระห้ว่าง	

และภายัห้ล่งให้้การร่กษา	ต่ลอดจนี้ต่ระห้น่ี้กและเฝ้่าระว่งภาวะฉ์ักเฉิันี้ทั่างการแพทั่ยั�ท้ั่�ม้โอกาสเกิดข่�นี้ในี้ผู้ป่ีวยักล่์มน้ี้�		ในี้ทั่างปีฏิิบ่ติ่ของการ

ร่กษาผู้ป่ีวยัท้ั่�ม้โรคปีระจำาต่่วท้ั่�ซ่ึ่บซ้ึ่อนี้	ท่ั่นี้ต่แพทั่ยั�ม้ความจำาเป็ีนี้ต้่องขอคำาปีร่กษาจากแพทั่ยั�ปีระจำาต่่วของผู้ป่ีวยัร่วมด้วยั	เพ่�อท้ั่�แพทั่ยั�จะได้

เต่ร้ยัมผู้ป่ีวยัก่อนี้ทั่ำาห่้ต่ถึการ	ได้แก่	ปีระเมินี้สภาพร่างกายัโดยัท่ั่�วไปีของผู้ป่ีวยั	ความเส้�ยังท้ั่�อาจเกิดข่�นี้เม่�อผู้ป่ีวยัห้ยั์ดยัาต้่านี้การแข็งต่่ว

ของเล่อด	การให้้ยัาปีฏิิช้ิวนี้ะเพ่�อป้ีองก่นี้การติ่ดเช่ิ�อก่อนี้ทั่ำาห่้ต่ถึการ	เป็ีนี้ต้่นี้

	 ในี้การบรรยัายัคร่�งนี้้�	 ได้ม้การอธุ์ิบายัแนี้วทั่างการปีระเมินี้ผู้ปี่วยัทั่้�ม้โรคปีระจำาต่่วทั่่�งจากม์มมองของทั่่นี้ต่แพทั่ยั�และแพทั่ยั�	

โดยัใช้ิการต่่�งคำาถึามสำาค่ญ	(Key	questions)	ในี้การได้มาซ่ึ่�งข้อมูลท้ั่�จำาเป็ีนี้มาใช้ิในี้การต่่ดสินี้ใจวางแผนี้การร่กษาในี้ผู้ป่ีวยักล่์มน้ี้�	ร่วมก่บ

การสาธิุ์ต่การขอคำาปีร่กษาในี้ปีระเด็นี้ท้ั่�ท่ั่นี้ต่แพทั่ยั�ให้้ความสำาค่ญ	และม้การต่อบคำาปีร่กษาของแพทั่ยั�ผ่านี้กรณ้์ศ่กษาจริงในี้ผู้ป่ีวยัท้ั่�ม้โรค

ทั่างระบบท้ั่�ซ่ึ่บซ้ึ่อนี้	ร่วมก่บร่บปีระทั่านี้ยัาห้ลายัขนี้านี้

การดุแูลผู้ปว่ยท่ีมโีรคทางระบูบู
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ทพ.ทัชชกร กลุติิยะรตัินัะ

Loupes ปจัจยัท่ี 5 ของงานัทันัติกรรม
	 ป่ีจจ์บ่นี้	การร่กษาผู้ป่ีวยัในี้ทั่างท่ั่นี้ต่กรรมน่ี้�นี้สามารถึลงล่กถ่ึงรายัละเอ้ยัดต่่าง	ๆ 	ได้ด้มากข่�นี้ในี้แทั่บจะท์ั่กงานี้ไม่ว่าจะเป็ีนี้งานี้

บูรณ์ะอ์ดฟ่นี้	ครอบฟ่นี้	ใส่ฟ่นี้เท้ั่ยัม	ห้ร่องานี้ผ่าต่่ด	เน่ี้�องจากม้การพ่ฒินี้าของเคร่�องม่อต่่าง	ๆ 	เช่ินี้	Loupes		ไฟช่ิวยัส่องในี้ช่ิองปีาก	ไปีจนี้ถ่ึง

กล้อง	Microscope	จ่งเป็ีนี้ปีระโยัชินี้�และเป็ีนี้โอกาสอย่ัางมากห้ากท่ั่นี้ต่แพทั่ยั�ม้ความสนี้ใจอยัากจะเร้ยันี้รู้การใช้ิงานี้เพ่�อการมองเห็้นี้ท้ั่�ด้ข่�นี้	

อ่นี้จะส่งผลให้้สามารถึพ่ฒินี้างานี้ฝี่ม่อท่ั่กษะในี้การร่กษาเพ่�อปีระโยัชินี้�สูงส์ดและความพ่งพอใจของผู้ป่ีวยั

การบรรยายน้ี้�จะครอบคลุุมเน้ี้�อหาต่่าง ๆ ดัังน้ี้� 

	 -	ทั่ำาไมท่ั่นี้ต่แพทั่ยั�จ่งควรใส่	Loupes	ทั่ำางานี้	

	 -	ห้ากเป็ีนี้ม่อให้ม่	สนี้ใจอยัากใช้ิ	Loupes	จะต้่องเริ�มต้่นี้อยั่างไร	

	 -	จะเล่อกซ่ึ่�อ	Loupes	มาใช้ิงานี้	ม้ข่�นี้ต่อนี้อย่ัางไร	การว่ดค่าสายัต่า	ระยัะทั่ำางานี้ต่่าง	ๆ 	ทั่ำาเพ่�ออะไร		ต้่องเต่ร้ยัมงบปีระมาณ์เท่ั่าไห้ร่ด้	?

	 -	งานี้ของเราเห้มาะก่บ	Loupes	กำาล่งขยัายัเท่ั่าไห้ร่ก่นี้แน่ี้นี้ะ?

	 -	การดูแลร่กษาและการบริการต่่อเน่ี้�องของผู้แทั่นี้ควรจะเป็ีนี้เช่ินี้ไร	?





พุฤหััสบด่ีท่ี่� 9 มิถิุนุายน 2565
เวลา 10:00 – 12:00 น.

Endodontic Challenging Cases : 
ถึึงจะยาก แต่ิอยากย้�อ

ทญ.ธาราธร สุินัทรเกียรติิ
ท้ั่�ปีร่กษาสมาคมเอ็นี้โดดอนี้ติ่กส�

แห่้งปีระเทั่ศไทั่ยั

อ.ทพ.นัรชยั วงศ์ุกรเชาวลิติ
ภาควิชิาท่ั่นี้ต่กรรมห่้ต่ถึการ	

จ์ฬาลงกรณ์�มห้าวิทั่ยัาล่ยั

	 ปี่จจ์บ่นี้	 เทั่คโนี้โลยั้การร่กษาคลองรากฟ่นี้ก้าวห้นี้้าข่�นี้เป็ีนี้อยั่างมาก	 ว่สดแ์ละอ์ปีกรณ์�ต่่าง	 ๆ	 ถูึกพ่ฒินี้าข่�นี้เพ่�อชิ่วยัให้้การทั่ำา 

ความสะอาดคลองรากฟ่นี้และอ์ดปิีด	portal	of	exits	เป็ีนี้ไปีอย่ัางม้ปีระสิทั่ธิุ์ภาพ	เม่�อทั่ำาร่วมก่บการบูรณ์ะอย่ัางเห้มาะสม	จะส่งผลให้้งานี้

ร่กษาคลองรากฟ่นี้ม้อ่ต่ราความสำาเร็จอยู่ัในี้ระด่บสูง	และน่ี้บเป็ีนี้การร่กษาท้ั่�ช่ิวยัเก็บฟ่นี้ธุ์รรมชิาติ่ไว้ใช้ิงานี้ทั่ดแทั่นี้การถึอนี้ฟ่นี้ออก	อย่ัางไร

ก็ต่ามในี้บางกรณ้์การร่กษาคลองรากฟ่นี้อาจม้ความย่์ังยัาก	และท้ั่าทั่ายัมากกว่าปีกติ่	ซ่ึ่�งเกิดได้จากห้ลายัสาเห้ต์่เช่ินี้	ล่กษณ์ะกายัวิภาคของ

คลองรากฟ่นี้ท้ั่�ม้ความซ่ึ่บซ้ึ่อนี้	ล่กษณ์ะการติ่ดเช่ิ�อและการทั่ำาลายักระดูกรอบรากฟ่นี้ขนี้าดให้ญ่	ห้ร่อการม้อยู่ัของ	complications	ต่่าง	ๆ 	

ภายัในี้รากฟ่นี้	เช่ินี้การเกิดรอยัทั่ะล์	การละลายัของรากฟ่นี้	การห่้กของเคร่�องม่อขยัายัคลองรากฟ่นี้	ฯลฯ

	 การบรรยัายัคร่�งน้ี้�	ผู้บรรยัายัจะนี้ำาเสนี้อการปีระเมินี้ระด่บความยัากง่ายัในี้การร่กษาคลองรากฟ่นี้	การปีระเมินี้การพยัากรณ์�โรค	

แนี้วคิดและเทั่คนิี้คในี้การร่กษาคลองรากฟ่นี้ท้ั่�ม้ความย่์ังยัากซ่ึ่บซ้ึ่อนี้ระด่บต่่าง	ๆ 	รวมถ่ึงการร่กษาคลองรากฟ่นี้ท้ั่�ม้	complication	ระด่บสูง	

โดยัม่์งเน้ี้นี้ให้้ท่ั่�งท่ั่นี้ต่แพทั่ยั�ท่ั่�วไปีและท่ั่นี้ต่แพทั่ยั�เฉัพาะทั่าง	เห็้นี้เคสท้ั่�ม้ความห้ลากห้ลายั	และสามารถึนี้ำาองค�ความรู้ท้ั่�ได้ไปีปีระกอบการ

ต่่ดสินี้ใจเพ่�อวางแผนี้การร่กษาให้้ก่บผู้ป่ีวยัได้อยั่างเห้มาะสมต่่อไปี
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Debate of the century: 
Smile design

รศุ.ทพ.มนัติร ีจนััทรมังกร
ภาควิชิาท่ั่นี้ต่กรรมบูรณ์ะและปีริท่ั่นี้ต่วิทั่ยัา

คณ์ะท่ั่นี้ต่แพทั่ยัศาสต่�	มห้าวิทั่ยัาล่ยัเช้ิยังให้ม่

รศุ.ทพ.เฉลิมพล ลี�ไวโรจน์ั
สาขาวิชิาท่ั่นี้ต่กรรมบูรณ์ะเพ่�อความสวยังาม

และท่ั่นี้ต่กรรมรากเท้ั่ยัม

คณ์ะท่ั่นี้ต่แพทั่ยัศาสต่ร�	

จ์ฬาลงกรณ์�มห้าวิทั่ยัาล่ยั

ทพ.ธนัวตัิ ฤทธิ�ขจร

	 วิทั่ยัากรท้ั่�ปีระสบความสำาเร็จอย่ัางสูงในี้งานี้ด้านี้	esthetic	dentistry	3	ท่ั่านี้จาก	3	generation	นี้ำาเสนี้อม์มมองของแต่่ละท่ั่านี้	

เร่�อง	การออกแบบรอยัยิั�ม	(smile	design)	นิี้ยัามของคำาว่า	esthetics	ของแต่่ละท่ั่านี้ท้ั่�ม้จ์ดเด่นี้เอกล่กษณ์�ของต่นี้เอง	แนี้วทั่างการทั่ำางานี้

ในี้เร่�อง	smile	design	เช่ินี้	การวางส่ดส่วนี้	(symmetry	harmony)	ม้จริงห้ร่อไม่	แต่่ละท่ั่านี้ม้แนี้วคิด	ห้ล่กการ	อยั่างไร	เร่�องของส้และ	

tooth	 characteristics	macro-	 และ	micro-characteristics	 ม้ความสำาค่ญมากน้ี้อยัต่่างก่นี้ระด่บใด	 จำานี้วนี้ซ้ึ่�ฟ่นี้ท้ั่�เก้�ยัวข้องก่บงานี้ 

สวยังาม	ฟ่นี้ผู้ชิายั	vs	ฟ่นี้ผู้ห้ญิง	ม้จริงห้ร่อ	ส้ฟ่นี้ก่บส้ต่าขาวม้ความส่มพ่นี้ธุ์�ก่นี้ห้ร่อไม่	เป็ีนี้ต้่นี้	การนี้ำาเสนี้อ	clinical	tricks	and	tips	

จากวิทั่ยัากรแต่่ละท่ั่านี้	เช่ินี้	การ	preparation	และ	bite	registration		workflow	และ	documentation	ต่่าง	ๆ	รวมถ่ึง	การถ่ึายัรูปี	

การใช้ิระบบ	cad-cam	ห้ร่อ	technology	ให้ม่	ๆ 	นี้ำาไปีสู่การส่งมอบแผนี้การร่กษาท้ั่�คนี้ไข้พอใจ	ต่ลอดจนี้การเก็บเป็ีนี้	portfolio	ผลงานี้

เพ่�อใช้ินี้ำาเสนี้อแก่ผู้ป่ีวยัในี้รายัต่่อ	ๆ 	ไปี	และส์ดท้ั่ายัวิทั่ยัากรท์ั่กท่ั่านี้เน้ี้นี้ยัำ�าสิ�งท้ั่�สำาค่ญ	ท้ั่�ต้่องการให้้ท่ั่นี้ต่แพทั่ยั�ต่ระห้น่ี้กในี้การทั่ำางานี้ด้านี้	

esthetic	dentistry	เพ่�อให้้การออกแบบรอยัยัิ�มน่ี้�นี้ปีระสบความสำาเร็จและม้ปีระสิทั่ธิุ์ภาพสูงส์ด
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OHI ยงัไงใหป้งั

ผศุ.ทญ.ดุร.จนััทรกร แจม่ไพบููลย์
ภาควิชิาปีริท่ั่นี้ต่วิทั่ยัา	

คณ์ะท่ั่นี้ต่แพทั่ยัศาสต่ร�	

จ์ฬาลงกรณ์�มห้าวิทั่ยัาล่ยั

	 การดูแลส์ขภาพช่ิองปีาก	เป็ีนี้พ่�นี้ฐานี้ของการร่กษาทั่างท่ั่นี้ต่กรรม	และย่ังจ่ดว่าส่วนี้สำาค่ญของการป้ีองก่นี้การเกิดโรคในี้ช่ิองปีากด้วยั 

นี้อกจากนี้้�การสอนี้และการดูแลส์ขภาพชิ่องปีากสมำ�าเสมอ	 ยั่งเปี็นี้ข่�นี้ต่อนี้สำาค่ญอยั่างห้นี้่�งทั่้�จะทั่ำาให้้การร่กษาทั่างปีริทั่่นี้ต่�ปีระสบความ

สำาเร็จได้	การบรรยัายัห่้วข้อน้ี้�	จะกล่าวถ่ึง	ความสำาค่ญของการดูแลส์ขภาพช่ิองปีาก	ความรู้	และวิทั่ยัากรให้ม่	ๆ	เก้�ยัวก่บคราบจ์ลินี้ทั่ร้ยั�	

การดูแลส์ขภาพช่ิองปีาก	เคร่�องม่อ	อ์ปีกรณ์�ต่่าง	ๆ 	และเทั่คนิี้คท้ั่�ใช้ิในี้การทั่ำาความสะอาดฟ่นี้	และการเล่อกใช้ิให้้เห้มาะสมก่บผู้ป่ีวยัแต่่ละรายั 

นี้อกจากนี้้�ยั่งกล่าวถึ่ง	 ข้อเทั่็จจริง	 และ	 ความเชิ่�อเก้�ยัวก่บการดูแลส์ขภาพชิ่องปีาก	 ทั่่�งนี้้�เพ่�อทั่้�จะใชิ้เปี็นี้ข้อมูลอ้างอิง	 ในี้การส่�อสาร	

ทั่ำาความเข้าใจ	และให้้ความรู้แก่ปีระชิาชินี้ท่ั่�วไปีได้
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วนิิัจฉัยโรคปรทัินัต์ิแบูบูใหม่ 
รูไ้วไ้ม่ติกเทรนัด์ุ
	 The	2018	new	periodontal	classification	will	be	presented.	The	new	classification	allows	clinicians	to	appreciate

the	complex	nature	of	each	patient	and	his/her	individual	response	to	treatment.	The	participants	will	learn	how	the	

new	classification	differs	from	the	1999	version	and	get	familiar	with	the	system.	The	lecture	will	elaborate	an	

innovative	model	for	identifying	and	diagnosing	periodontal	diseases	that	introduces	a	multi-dimensional	staging	

and	grading	system.	A	practical	approach	to	identify	and	classify	the	patients	using	the	new	classification	system	

will	be	discussed.

ผศุ.ทญ.อรวรรณ จรสัิกลุางกรู
ห่้วห้น้ี้าภาควิชิาปีริท่ั่นี้ต่วิทั่ยัา	

คณ์ะท่ั่นี้ต่แพทั่ยัศาสต่ร�	

จ์ฬาลงกรณ์�มห้าวิทั่ยัาล่ยั

ผศุ.ทญ.ศิุรกิาญจน์ั อรณัยะนัาค
ภาควิชิาปีริท่ั่นี้ต่วิทั่ยัา	

คณ์ะท่ั่นี้ต่แพทั่ยัศาสต่ร�	

จ์ฬาลงกรณ์�มห้าวิทั่ยัาล่ยั

อ.ทญ.พิมพ์ชนัก สุิทธิบุูณยพันัธ์
ภาควิชิาปีริท่ั่นี้ต่วิทั่ยัา	

คณ์ะท่ั่นี้ต่แพทั่ยัศาสต่ร�	

จ์ฬาลงกรณ์�มห้าวิทั่ยัาล่ยั
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เม่้อไม่มอีมลักัม แล้วจะทำาอะไร : 
Clinical tips for alternative materials 
	 อม่ลก่มเป็ีนี้ว่สด์บูรณ์ะท้ั่�ใช้ิในี้ทั่างท่ั่นี้ต่กรรมมาเป็ีนี้เวลานี้านี้	เน่ี้�องจากเทั่คนิี้คการบูรณ์ะไม่ย่์ังยัาก	(User	–	friendly)	และม้อาย์ั

ในี้การใช้ิงานี้ท้ั่�ยัาวนี้านี้เม่�อเต่ร้ยัมโพรงฟ่นี้ได้อย่ัางเห้มาะสม	อย่ัางไรก็ต่าม	เน่ี้�องจากอม่ลก่มเป็ีนี้ว่สด์ท้ั่�ม้ปีรอทั่เป็ีนี้ส่วนี้ปีระกอบซ่ึ่�งอาจส่ง 

ผลเส้ยัต่่อสิ�งแวดล้อมห้ากไม่ม้การจ่ดการก่บอม่ลก่มอย่ัางถูึกต้่อง	ส่งผลให้้ม้การใช้ิอม่ลก่มลดลงไปีเร่�อยั	ๆ 	จนี้ถ่ึงไม่ม้การผลิต่อม่ลก่มออกมา

ให้้ใช้ิงานี้	ในี้ป่ีจจ์บ่นี้	เรซิึ่นี้	คอมโพสิต่	ท้ั่�เป็ีนี้ว่สด์บูรณ์ะในี้กล่์มส้เห้ม่อนี้ฟ่นี้	(tooth	–	colored	materials)	เป็ีนี้ว่สด์ท้ั่�นิี้ยัมนี้ำามาใช้ิในี้การ

บูรณ์ะฟ่นี้ห้ล่งมากข่�นี้	รวมถ่ึงว่สด์ต่่วอ่�นี้	ๆ 	ท้ั่�อยู่ักล่์มน้ี้�	เช่ินี้	แก้วไอโอโนี้เมอร�	เรซิึ่นี้แก้วไอโอโนี้เมอร�	และว่สด์ทั่างเล่อกอ่�นี้	ๆ 		แต่่เทั่คนิี้คการบูรณ์ะ 

ของว่สด์กล์่มนี้้�ม้ความยั์่งยัากกว่าการบูรณ์ะด้วยัอม่ลก่ม	 ทั่่นี้ต่แพทั่ยั�จะต่้องม้เทั่คนี้ิคในี้การบูรณ์ะทั่้�ด้	 เพ่�อให้้การบูรณ์ะม้ปีระสิทั่ธุ์ิภาพ	

ปีระสิทั่ธิุ์ผลท้ั่�ยัาวนี้านี้	และลดป่ีญห้าต่่าง	ๆ	ท้ั่�อาจจะเกิดข่�นี้ภายัห้ล่งการบูรณ์ะได้	นี้อกจากการบูรณ์ะฟ่นี้ท้ั่�ม่์งเน้ี้นี้การทั่ดแทั่นี้เน่ี้�อฟ่นี้ท้ั่� 

สูญเส้ยัไปี	การใช้ิงานี้	และความสวยังามแล้วน่ี้�นี้	งานี้ทั่างท่ั่นี้ต่กรรมป้ีองก่นี้ก็เป็ีนี้อ้กงานี้ท้ั่�สำาค่ญท้ั่�ต้่องดำาเนิี้นี้ควบคู่ก่นี้ไปีเสมอเพ่�อลดโอกาส

การผ์ซึ่ำ�าห้ร่อผ์ให้ม่	และทั่ำาให้้ว่สด์บูรณ์ะม้การใช้ิงานี้ได้ยัาวนี้านี้ข่�นี้	

ผศุ.ทญ.กรกมล สุิขจติิร 
ภาควิชิาท่ั่นี้ต่กรรมบูรณ์ะ	

คณ์ะท่ั่นี้ต่แพทั่ยัศาสต่ร�	

มห้าวิทั่ยัาล่ยัขอนี้แก่นี้

ผศุ.ทญ.ปุณยาพร ธัญญะคปุต์ิ  
ภาควิชิาท่ั่นี้ต่กรรมบูรณ์ะ	

คณ์ะท่ั่นี้ต่แพทั่ยัศาสต่ร�	

มห้าวิทั่ยัาล่ยัขอนี้แก่นี้

ผศุ.ทญ.ดุร.จนััทรธิ์ดุา 
ภวภตูิานันัท์ ณ มหาสิารคาม
ภาควิชิาท่ั่นี้ต่กรรมบูรณ์ะ	

คณ์ะท่ั่นี้ต่แพทั่ยัศาสต่ร�	

มห้าวิทั่ยัาล่ยัขอนี้แก่นี้
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