


กําหนดการประชมุวิชาการ ครัง้ท่ี 114 (2/2565)
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์
กําหนดการประชมุวิชาการ ครัง้ท่ี 114 (2/2565)
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์

8.45 - 9.00  พิธีเปดการประชุม โดย นายกทันตแพทยสมาคมแหงประเทศไทยฯ ทพ. อดิเรก  ศรีวัฒนาวงษา
ประธาน อ.ทญ.ดร.กุลธิดา ปรคนธรรพ 
9.00 - 12.00  Undeniable FACTS We Should Know about TMD and OSA  รศ.ทพ.ดร.สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล    
           ผศ.ทญ.สุนี พงศโรจนเผา 
           ผศ.ทพ.ธัช อิทธิกุล
           อ.ทญ.ดร.นามรัฐ ฉัตรไชยยันต
           อ.ทพ.ดร.ชูเกียรติ วชิรลาภไพฑูรย 
           อ.ทญ.ดร.ณัฐกานต ฮอศิริลักษณ
12.00 - 13.30 พักกลางวัน
ประธาน ผศ.นพ.ทพ.ดร.ชาญชาย วงศชื่นสุนทร    
13.30 - 14.30 Myofascial Release x Yoga จบทุกเจ็บ ที่คาดไมถึง    ทพ.สมดุลย หมั่นเพียรการ
14.30 - 16.30 Technique in Dental Extraction, Alveolar Bone     ผศ.ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร
  Contouring and Wound Complication Management

ประธาน ผศ.ทพ.ดร.พรพจน เฟองธารทิพย 
9.00 - 10.30 ปญหาตานารู สูหมอฟน       รศ.นพ.ณัฐวุฒิ รอดอนันต 
           รศ.นพ.ธรรมนูญ สุรชาติกำธรกุล 
           รศ.ทพ.พีรศุษม รอดอนันต  
10.30 - 12.00 แนวทางการใชฟลูออไรด ในประเทศไทย 2565     รศ.ทญ.ดร.ศิริรักษ นครชัย
           ผศ.ทญ.พรทิพย ผจงวิริยาทร 
           ผศ.ทญ.ดร.ศิริพร สงศิริประดับบุญ
12.00 - 13.30 พักกลางวัน
ประธาน รศ.ทญ.ดร.ศิริรักษ นครชัย 
13.30 - 14.30 DAT Caries Risk Assessment and Management 2022   ผศ.ทญ.ดร.ออยทิพย ชาญการคา
           ผศ.ทญ.ขวัญชนก อยูเจริญ
           อ.ทญ.ดร.สุพิชชา ตลึงจิตร
14.30 - 16.30 Management of Dental Hypomineralization     รศ.ทญ.ดร.วรานุช ปติพัฒน  
           รศ.ทญ.อรอุมา อังวราวงศ  
           ผศ.ทญ.ปุณยาพร ธัญญะคุปต

ประธาน ทพ.วีระวัฒน สัตยานุรักษ 
9.00 - 11.00 Regenerative Endodontics      รศ.ทญ.ดร.จีรภัทร จันทรัตน
           รศ.ทพ.ดร.ไพโรจน หลินศุวนนท
           รศ.ทญ.ดร.ธนิดา ศรีสุวรรณ 
11.00 - 12.00 Current and Future Trends in Periodontal Regeneration  อ.ทญ.ดร.วิชุรัตน สกุลภาพทอง  
           อ.ทพ.ดร.สุพลเทพ ตีระกนก 
12.00 - 13.00 พักกลางวัน
13.00 - 14.00 การประชุมใหญสามัญประจำป 2565 ของทันตแพทยสมาคมแหงประเทศไทยฯ   
  การประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดงานวิจัย  
  การมอบรางวัลทันตแพทยศาสตรบัณฑิตผูมีจริยธรรมดีเยี่ยม จากกองทุน ศ.ทพ.อิศระ - ทญ.ขนบพันธุ ยุกตะนันทน 
ประธาน ผศ.ทพ.ดร.ธนาศักดิ์ รักษมณี
14.00 - 15.00 Current and Future Trends in Periodontal Regeneration (cont)  อ.ทญ.ดร.วิชุรัตน สกุลภาพทอง  
           อ.ทพ.ดร.สุพลเทพ ตีระกนก 
15.00 - 16.30 Bioactive Materials & Regeneration in Operative Dentistry   รศ.ทพ.ดร.ปยะพงษ พรรณพิสุทธิ์ 
           อ.ทพ.บุญฑริก นิยติวัฒนชาญชัย

17.5 CE credits

วันพุธท่ี 7 ธันวาคม 2565

วันพฤหัสบดีท่ี  8 ธันวาคม 2565

วันศุกรท่ี์ 9 ธันวาคม 2565

วันพุธ พฤหัสบดี ศุกรท่ี์  7 – 8 - 9  ธันวาคม 2565
ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร ช้ัน 22  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด แอท เซ็นทรัลเวิลด

วันพุธ พฤหัสบดี ศุกรท่ี์  7 – 8 - 9  ธันวาคม 2565
ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร ช้ัน 22  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด แอท เซ็นทรัลเวิลด

สารจากประธานวิชิาการ

เรีียน	 ท่่านสมาชิิกและทั่นตแพท่ย์ที่�นับถืือ	

	 ในนามของฝ่่ายวิิชาการ	ทัันตแพทัยสมาคมแห่่งประเทัศไทัย	ในพระบรมราชูปถััมภ์์		ใคร่ขอต้อนรับท่ัานสมาชิก

ทัันตแพทัยสมาคมฯ	และ	ทัันตแพทัย์ผูู้้สนใจในวิิชาการทุักท่ัาน	เข้าสู่การประชุมวิิชาการ	ครั�งท่ั�	114	ระห่ว่ิางวัินท่ั�	7	–	9	

ธัันวิาคม	2565	ซ่ึ่�งเป็นการประชุมครั�งท่ั�	2/2565	และการประชุมให่ญ่่สามัญ่ประจำาปี	2565	(เป็นการประชุมทัางธุัรการ		

ท่ั�กำาห่นดไว้ิในข้อบังคับจัดตั�งสมาคม)		ณ	โรงแรมเซ็ึ่นทัาราแกรนด์	และ	บางกอกคอนเวินชันเซ็ึ่นเตอร์	แอทัเซ็ึ่นทัรัลเวิิลด์		

ถันนราชดำาริ	กรุงเทัพฯ		

	 ปีน่�เน่�องจากม่การคาดการณ์ว่ิาอาจจะยังม่การระบาดของไวิรัสโควิิด	สายพันธ์ุัให่ม่	การจัดงานประชุมจ่งคงไว้ิ

ทัั�งรูปแบบ	Onsite	และ	Online		เพ่�ออำานวิยควิามสะดวิกให้่กับสมาชิกทุักท่ัานและทัันตแพทัย์ท่ั�สนใจ	ดังเช่นเคย	

	 ทัันตแพทัยสมาคมฯ	 ได้เชิญ่วิิทัยากรผูู้้ทัรงคุณวิุฒิิ	 ฝ่ีม่อเย่�ยม	 เป็นทั่�ประจักษ์์ในวิงการ	 มานำาเสนอเพ่�อ 

เป็นการพัฒินาองค์ควิามรู้และวิิชาการท่ั�ทัันสมัย		ม่การจัดประกวิดผู้ลงานวิิจัย		ทัั�งในระดับนักศ่กษ์าทัันตแพทัย์	ระดับ

ทัันตแพทัย์	และ	ระดับนักศ่กษ์าห่ลังปริญ่ญ่า	เพ่�อเปิดโอกาสให้่ม่การนำาเสนอควิามรู้ให่ม่ทัางวิิชาการ	และ	สร้างควิาม

สัมพันธ์ัควิามเช่�อมโยงในห่มู่นักวิิชาการในสาขาทัันตแพทัย์ของเรา	 นอกจากนั�นยังได้ม่การจัดแสดงสินค้าทัันตกรรม 

ซ่ึ่�งทัันตแพทัยสมาคมฯ		ถ่ัอเป็นห่น้าท่ั�ในการรวิบรวิมบริษั์ทัร้านค้า		ทัั�งให่ญ่่และเล็ก	เพ่�อนำาเสนอผู้ลิตภั์ณฑ์์ทัางทัันตกรรม	

ให้่เกิดควิามห่ลากห่ลายในเทัคโนโลย่		และสร้างการแข่งขันตามกลไกตลาด		อันจะช่วิยให้่ต้นทุันราคา	วัิสดุและเคร่�องม่อ

ทัันตกรรมไม่ได้ม่การผูู้กขาด		และม่ราคาท่ั�สมเห่ตุผู้ล		ตลอดสามวัินเต็ม		

	 ทัันตแพทัยสมาคมฯ	 โดยฝ่่ายวิิชาการ	 ห่วิังเป็นอย่างยิ�งวิ่าทั่านสมาชิกและทัันตแพทัย์ผูู้้สนใจเข้าร่วิมการ 

ประชุมวิิชาการในครั�งน่�	 จะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดจากเน่�อห่าทัางด้านวิิชาการ	 และเป็นโอกาสอันด่ท่ั�ทุักท่ัานจะ 

มาพบปะสังสรรค์แลกเปล่�ยนควิามคิดและเปิดโลกทััศน์	 ตลอดจนโอกาสทั่�จะได้พบปะพูดคุยเพ่�อรับทัราบข้อมูลของ

ผู้ลิตภั์ณฑ์์ทัันตกรรม		กับผูู้้ค้าผู้ลิตภั์ณฑ์์โดยตรง	

	 	 	 	 	 	 	 	 	ทัันตแพทัย์	อดิเรก	ศร่วัิฒินาวิงษ์า

																 	 	 	 	 	 							นายกทัันตแพทัยสมาคมแห่่งประเทัศไทัยฯ

																 	 	 	 	 	 	 					และ	ประธัานฝ่่ายวิิชาการ	
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กําหนดการประชมุวิชาการ ครัง้ท่ี 114 (2/2565)
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์
กําหนดการประชมุวิชาการ ครัง้ท่ี 114 (2/2565)
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์

8.45 - 9.00  พิธีเปดการประชุม โดย นายกทันตแพทยสมาคมแหงประเทศไทยฯ ทพ. อดิเรก  ศรีวัฒนาวงษา
ประธาน อ.ทญ.ดร.กุลธิดา ปรคนธรรพ 
9.00 - 12.00  Undeniable FACTS We Should Know about TMD and OSA  รศ.ทพ.ดร.สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล    
           ผศ.ทญ.สุนี พงศโรจนเผา 
           ผศ.ทพ.ธัช อิทธิกุล
           อ.ทญ.ดร.นามรัฐ ฉัตรไชยยันต
           อ.ทพ.ดร.ชูเกียรติ วชิรลาภไพฑูรย 
           อ.ทญ.ดร.ณัฐกานต ฮอศิริลักษณ
12.00 - 13.30 พักกลางวัน
ประธาน ผศ.นพ.ทพ.ดร.ชาญชาย วงศชื่นสุนทร    
13.30 - 14.30 Myofascial Release x Yoga จบทุกเจ็บ ที่คาดไมถึง    ทพ.สมดุลย หมั่นเพียรการ
14.30 - 16.30 Technique in Dental Extraction, Alveolar Bone     ผศ.ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร
  Contouring and Wound Complication Management

ประธาน ผศ.ทพ.ดร.พรพจน เฟองธารทิพย 
9.00 - 10.30 ปญหาตานารู สูหมอฟน       รศ.นพ.ณัฐวุฒิ รอดอนันต 
           รศ.นพ.ธรรมนูญ สุรชาติกำธรกุล 
           รศ.ทพ.พีรศุษม รอดอนันต  
10.30 - 12.00 แนวทางการใชฟลูออไรด ในประเทศไทย 2565     รศ.ทญ.ดร.ศิริรักษ นครชัย
           ผศ.ทญ.พรทิพย ผจงวิริยาทร 
           ผศ.ทญ.ดร.ศิริพร สงศิริประดับบุญ
12.00 - 13.30 พักกลางวัน
ประธาน รศ.ทญ.ดร.ศิริรักษ นครชัย 
13.30 - 14.30 DAT Caries Risk Assessment and Management 2022   ผศ.ทญ.ดร.ออยทิพย ชาญการคา
           ผศ.ทญ.ขวัญชนก อยูเจริญ
           อ.ทญ.ดร.สุพิชชา ตลึงจิตร
14.30 - 16.30 Management of Dental Hypomineralization     รศ.ทญ.ดร.วรานุช ปติพัฒน  
           รศ.ทญ.อรอุมา อังวราวงศ  
           ผศ.ทญ.ปุณยาพร ธัญญะคุปต

ประธาน ทพ.วีระวัฒน สัตยานุรักษ 
9.00 - 11.00 Regenerative Endodontics      รศ.ทญ.ดร.จีรภัทร จันทรัตน
           รศ.ทพ.ดร.ไพโรจน หลินศุวนนท
           รศ.ทญ.ดร.ธนิดา ศรีสุวรรณ 
11.00 - 12.00 Current and Future Trends in Periodontal Regeneration  อ.ทญ.ดร.วิชุรัตน สกุลภาพทอง  
           อ.ทพ.ดร.สุพลเทพ ตีระกนก 
12.00 - 13.00 พักกลางวัน
13.00 - 14.00 การประชุมใหญสามัญประจำป 2565 ของทันตแพทยสมาคมแหงประเทศไทยฯ   
  การประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดงานวิจัย  
  การมอบรางวัลทันตแพทยศาสตรบัณฑิตผูมีจริยธรรมดีเยี่ยม จากกองทุน ศ.ทพ.อิศระ - ทญ.ขนบพันธุ ยุกตะนันทน 
ประธาน ผศ.ทพ.ดร.ธนาศักดิ์ รักษมณี
14.00 - 15.00 Current and Future Trends in Periodontal Regeneration (cont)  อ.ทญ.ดร.วิชุรัตน สกุลภาพทอง  
           อ.ทพ.ดร.สุพลเทพ ตีระกนก 
15.00 - 16.30 Bioactive Materials & Regeneration in Operative Dentistry   รศ.ทพ.ดร.ปยะพงษ พรรณพิสุทธิ์ 
           อ.ทพ.บุญฑริก นิยติวัฒนชาญชัย

17.5 CE credits

วันพุธท่ี 7 ธันวาคม 2565

วันพฤหัสบดีท่ี  8 ธันวาคม 2565

วันศุกรท่ี์ 9 ธันวาคม 2565

วันพุธ พฤหัสบดี ศุกรท่ี์  7 – 8 - 9  ธันวาคม 2565
ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร ช้ัน 22  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด แอท เซ็นทรัลเวิลด

วันพุธ พฤหัสบดี ศุกรท่ี์  7 – 8 - 9  ธันวาคม 2565
ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร ช้ัน 22  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด แอท เซ็นทรัลเวิลด
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การประกวดผลงานวิจยัของ
ของนิสิตนักศึกษาทันตแพทย์

การประชมุวิชาการ ครัง้ท่ี 114 (2/2565)
ทันตแพทยสมาคมแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์
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	 เป็็นเวลามากกว่าคร่ึ่�งศตวรึ่รึ่ษท่ี่�ทัี่นตแพที่ย์์ให้้ความสนใจและศ่กษาเก่�ย์วกับการึ่ที่ำางานท่ี่�ผิิดป็กติของ
รึ่ะบบบดเค่�ย์ว	(Functional	disturbance	of	masticatory	system)	โดย์	Costen	Syndrome	เป็็นช่ื่�อแรึ่ก
ท่ี่�ใช้ื่เร่ึ่ย์กการึ่ที่ำางานท่ี่�ผิิดป็กติของรึ่ะบบบดเค่�ย์วน่�	ต่อมาได้ม่การึ่เสนอช่ื่�อต่าง	ๆ 	อ่กมากมาย์	ซ่ึ่�งคำาว่าความ 
ผิิดป็กติของขมับและขากรึ่รึ่ไกรึ่ล่าง	(Temporomandibular	disorder	:	TMD)		เป็็นคำาท่ี่�ได้รัึ่บการึ่ย์อมรัึ่บ
และใช้ื่กันอย์่างแพร่ึ่ห้ลาย์ในปั็จจุบัน
	 โดย์การึ่ศ่กษาเก่�ย์วกับ	TMD	ในรึ่ะย์ะแรึ่กพบว่าการึ่สบฟัันเป็็นสาเห้ตุห้ลักของการึ่เกิดปั็ญห้า	TMD	
ดังนั�นการึ่รัึ่กษาและการึ่ป้็องกันจ่งมุ่งเน้นการึ่แก้ไขการึ่สบฟััน	ในรึ่ะย์ะเวลาต่อมาม่การึ่ศ่กษาเพิ�มเติมรึ่วมถ่ึง
การึ่ศ่กษาโดย์ใช้ื่ห้ลักฐานเชิื่งป็รึ่ะจักษ์	พบว่าสาเห้ตุของ	TMD	ม่ปั็จจัย์ห้ลาย์อย่์าง	ดังนั�นรูึ่ป็แบบและการึ่จัดการึ่
ปั็ญห้า	TMD	จ่งเป็ล่�ย์นแป็ลงไป็		
	 ในการึ่บรึ่รึ่ย์าย์ครัึ่�งน่�จะครึ่อบคลุมเน่�อห้าเก่�ย์วกับความรู้ึ่	TMD		ความสัมพันธ์์ของ	TMD	กับงานที่าง
ทัี่นตกรึ่รึ่มในสาขาต่าง	ๆ	รึ่วมถ่ึงการึ่วางแผินการึ่จัดการึ่	TMD	ในรูึ่ป็แบบต่าง	ๆ	ในลักษณะสห้สาขาเพ่�อ 
เป้็าห้มาย์ให้้ม่ป็รึ่ะสิที่ธิ์ภาพในการึ่บดเค่�ย์วและคงสภาพการึ่บดเค่�ย์วท่ี่�ด่ไว้	 ในขณะเด่ย์วกันปั็ญห้าเก่�ย์วกับ 
การึ่นอนห้ลับเป็็นอ่กปั็ญห้าห้น่�งท่ี่�ม่ผิลต่อคุณภาพ	และเป็็นอันตรึ่าย์ต่อช่ื่วิต	ซ่ึ่�งทัี่นตแพที่ย์์สามารึ่ถึม่บที่บาที่
และเข้าร่ึ่วมในท่ี่มท่ี่�จะช่ื่วย์จัดการึ่กับปั็ญห้าน่�ได้เช่ื่นกัน

รศ.ทพ.ดร.สมศักด์� ไมตรีรัตนกุล  

หั้วห้น้า	ภาควิชื่าวิที่ย์ารึ่ะบบบดเค่�ย์ว
คณะทัี่นตแพที่ย์ศาสตร์ึ่	มห้าวิที่ย์าลัย์มหิ้ดล

อ.ทญ.ดร.นามรัฐ ฉััตรไชยยันต์
ภาควิชื่าวิที่ย์ารึ่ะบบบดเค่�ย์ว

คณะทัี่นตแพที่ย์ศาสตร์ึ่	มห้าวิที่ย์าลัย์มหิ้ดล

ผศ.ทญ.สุนี พงศ์โรจน์เผ่า

รึ่องหั้วห้น้า	ภาควิชื่าวิที่ย์ารึ่ะบบบดเค่�ย์ว
คณะทัี่นตแพที่ย์ศาสตร์ึ่	มห้าวิที่ย์าลัย์มหิ้ดล

อ.ทพ.ดร.ชูเกียรต์ วช์รลาภไพฑููรย์
ภาควิชื่าวิที่ย์ารึ่ะบบบดเค่�ย์ว

คณะทัี่นตแพที่ย์ศาสตร์ึ่	มห้าวิที่ย์าลัย์มหิ้ดล

ผศ.ทพ.ธััช อ์ทธ์ักุล
คลินิกวิที่ย์ารึ่ะบบบดเค่�ย์ว

คณะทัี่นตแพที่ย์ศาสตร์ึ่	มห้าวิที่ย์าลัย์มหิ้ดล

อ.ทญ.ดร.ณััฐกานต์ ฮ้้อศ์ร์ลักษณ์ั
ภาควิชื่าวิที่ย์ารึ่ะบบบดเค่�ย์ว

คณะทัี่นตแพที่ย์ศาสตร์ึ่	มห้าวิที่ย์าลัย์มหิ้ดล

Undeniable FACTS 
We Should Know About TMD and OSA

วัันพุุธท่ี่� 7 ธันวัาคม 2565 เวัลา 9:00 – 12:00 น.
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วัันพุุธท่ี่� 7 ธันวัาคม 2565 เวัลา 13:30 – 14:30 น.

ทพ.สมดุลย์ หมั�นเพียรการ

Myofascial Release x Yoga  
จบที่กุเจบ็ ท่ี่�คาดไม่ถึึง

	 อาการึ่ป็วดคอ	บ่า	ไห้ล่	จนชื่าร้ึ่าวไป็ถ่ึงป็ลาย์นิ�ว	ห้ร่ึ่อห้ลังส่วนล่าง	อาจเป็็นอาการึ่สามัญป็รึ่ะจำาช่ื่วิต

ทัี่นตแพที่ย์์	ห้ลาย์คนอาจใช้ื่เวลาห้ลังการึ่ที่ำางานไป็กับการึ่บำาบัดเย่์ย์วย์าห้ลากวิถ่ึ	เช่ื่น	กาย์ภาพบำาบัด	ฝัังเข็ม	

จัดกรึ่ะดูก	ห้ร่ึ่ออาจเป็็นรุึ่นแรึ่งถ่ึงขั�นผ่ิาตัด	

	 แต่	“เจ็บกลับไม่จบ”	เพรึ่าะเม่�อยั์งกลับมาที่ำางานในรูึ่ป็แบบเดิมๆ	ความเจ็บป็วดและการึ่เย์่ย์วย์าก็

วนกลับไป็กลับมาเป็็นวงจรึ่ซึ่ำ�าซึ่าก

	 โย์คะเป็็นศาสตร์ึ่ห้น่�งท่ี่�ได้รัึ่บการึ่ย์อมรัึ่บว่า	ไม่เพ่ย์งช่ื่วย์คลาย์ความเจ็บป็วดของกล้ามเน่�อและพังผ่ิด 

ยั์งเสริึ่มสร้ึ่างให้้เน่�อเย่์�อพังผ่ิดม่สุขภาพด่	ช่ื่วย์กรึ่ะตุ้น	Proprioceptive	Sense	ที่ำาให้้การึ่รัึ่บรู้ึ่เร่ึ่�องการึ่ที่รึ่งท่ี่า

ในการึ่ที่ำางานด่ข่�น	เอ่�อต่อการึ่ห้าย์และป้็องกันการึ่ป็วดซึ่ำ�าได้อย์่างย์ั�งย์่น

	 Session	น่�	จะเชื่่�อมโย์งการึ่ป็วดกล้ามเน่�อและพังผิ่ด	(Myofascial	Pain	Syndrome)	ที่่�เกิดกับ 

ทัี่นตแพที่ย์์	และการึ่ที่ำางานที่างทัี่นตกรึ่รึ่ม	รึ่วมถ่ึงวิถ่ึช่ื่วิตรูึ่ป็แบบให้ม่	เช่ื่น	ก้มห้น้าเล่นโที่รึ่ศัพท์ี่	ห้ร่ึ่อ	อยู่์ห้น้าจอ

เป็็นเวลานาน	ๆ	จนกลาย์เป็็นอาการึ่ป็วดเร่ึ่�อรัึ่ง	ในมิติท่ี่�อาจไม่เคย์รู้ึ่

	 ผิสานกับการึ่ป็ฏิิบัติโย์คะเชื่ิงป็รึ่ะย์ุกต์	 ที่่�ออกแบบมาเฉพาะสำาห้รึ่ับที่ันตแพที่ย์์	 ได้ฝัึกไป็พรึ่้อมกัน	 

และสามารึ่ถึนำากลับไป็ที่ำาได้เองทุี่กท่ี่�ทุี่กเวลา

	 มาร่ึ่วมกันไขความลับของจักรึ่วาลความเจ็บป็วด	เพ่�อ	“จบทุี่กเจ็บ”	...ในแบบท่ี่�คาดไม่ถ่ึงด้วย์กันครัึ่บ

#ของมันัต้้องฟังั...ก่่อนพัังไปทัั้�งร่า่ง
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วัันพุุธท่ี่� 7 ธันวัาคม 2565 เวัลา 14:30 – 16:30 น.

Technique in Dental Extraction, 
Alveolar Bone Contouring and Wound 
Complication Management

	 หั้ตถึการึ่ศัลย์ศาสตร์ึ่พ่�นฐานท่ี่�ทัี่นตแพที่ย์์ป็ฏิิบัติได้ทัี่�วไป็	ได้แก่	การึ่ถึอนฟััน	ซ่ึ่�งห้ลาย์กรึ่ณ่อาจม่ความ

ยุ่์งย์ากซัึ่บซ้ึ่อน	ท่ี่�ต้องใช้ื่ความสามารึ่ถึส่วนบุคคล	เคร่ึ่�องม่อเฉพาะ	รึ่วมถ่ึงกรึ่ะบวนการึ่ท่ี่�เร่ึ่ย์งลำาดับจากเริึ่�มต้น

ถ่ึงซัึ่บซ้ึ่อนมากข่�น	 เพ่�อให้้สามารึ่ถึกำาจัดฟัันท่ี่�ต้องถึอนออกได้อย์่างครึ่บสมบูรึ่ณ์	 กรึ่ะดูกเบ้าฟัันไม่เส่ย์ห้าย์ 

ไม่เกิดผิลกรึ่ะที่บต่อฟัันและอวัย์วะข้างเค่ย์ง	รึ่วมถ่ึงผู้ิป่็วย์ได้รัึ่บการึ่ถึอนฟัันอย่์างไร้ึ่ความเจ็บป็วด	ทัี่�งรึ่ะห้ว่าง

ป็ฏิิบัติและห้ลังสิ�นสุดการึ่ถึอนฟััน	 ภาย์ห้ลังการึ่ถึอนฟัันอาจเกิดลักษณะของกรึ่ะดูกที่่�อาจเป็็นอปุ็สรึ่รึ่ค์ต่อ 

การึ่ใส่ชิื่�นงานทัี่นตกรึ่รึ่มป็รึ่ะดิษฐ์ท่ี่�เกิดจากรูึ่ป็ร่ึ่างกรึ่ะดูกเบ้าฟัันท่ี่�เป็ล่�ย์นแป็ลงไป็ห้ลังการึ่ถึอนฟััน	เช่ื่น	ปุ่็ม

กรึ่ะดูกแห้ลมจากขอบเบ้าฟัันห้ลังการึ่ถึอนฟััน	เน่�อเย่์�ออ่อนได้รัึ่บการึ่บาดเจ็บ	สูญเส่ย์	รึ่วมถ่ึงกรึ่ณ่ท่ี่�จะม่การึ่

ฝัังรึ่ากฟัันเที่่ย์มต่อจากการึ่ถึอนฟััน	 ห้ากได้ม่การึ่จัดการึ่กรึ่ะดูกเบ้าฟัันให้้ได้รึู่ป็รึ่่างที่่�เห้มาะสม	 จะชื่่วย์ให้้ 

การึ่ที่ำางานทัี่นตกรึ่รึ่มป็รึ่ะดิษฐ์ห้ร่ึ่อรึ่ากฟัันเท่ี่ย์ม	สามารึ่ถึที่ำาได้อย่์างรึ่าบร่ึ่�นและได้ผิลการึ่รัึ่กษาท่ี่�ด่กว่า	ดังนั�น	

ข้อแนะนำาท่ี่�จะที่ำาให้้สามารึ่ถึถึอนฟัันได้ด่	 สามารึ่ถึจัดการึ่กรึ่ะดูกเบ้าฟัันและแผิลถึอนฟัันได้ด่	 จะช่ื่วย์เพิ�ม 

ป็รึ่ะสิที่ธิ์ภาพในการึ่ป็ฏิิบัติงานและผิลลัพธ์์ท่ี่�ด่แก่ผู้ิป่็วย์ต่อไป็

ผศ.ทพ.สุรก์จ ว์สุทธ์ัวัฒนากร

 ผู้ิอำานวย์การึ่โรึ่งพย์าบาลทัี่นตกรึ่รึ่ม																					

คณะทัี่นตแพที่ย์ศาสตร์ึ่		มห้าวิที่ย์าลัย์มหิ้ดล
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บรกิารทันตกรรมท่ีคนไขจ้ะพูดถึงและบอกต่อ
กลยุทธ์สรา้งความแตกต่างด้วยการส่งเสรมิป้องกัน

บรกิารทันตกรรมท่ีคนไขจ้ะพูดถึงและบอกต่อ
กลยุทธ์สรา้งความแตกต่างด้วยการส่งเสรมิป้องกัน
*
โดย ทญ.กนกวรรณ เอื้อธรรมาภิมุข   
      (คณุหมอแคท)

7 ธันวาคม 2565
เวลา 13:00 – 15:00 น. 

ณ งานประชมุวชิาการ ครัง้ท่ี 114 
หอ้งโลตัส 1-4 

บางกอกคอนเวนชนัเซน็เตอร ์ชัน้ 22 โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์ แอท เซน็ทรลัเวลิด์

ความท้าทายของการใหบ้รกิาร
ทางทันตกรรมในภาคเอกชน

ทันตแพทยสมาคมแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์

ลงทะเบียนฟรี

PARALLEL SESSION

เขา้ใจคนไข ้และการสรา้งความเปน็
เจา้ของรว่มในการใหบ้รกิารทางทันตกรรม 

(Integrative approach dental service)กลยุทธส์รา้งความแตกต่าง
แก่บรกิารท่ีคนไขใ้หค่้า

กรอบแนวคิด Preve’ service framework สําหรบัทันตแพทยเ์ฉพาะทาง 
หรอื ทันตแพทยเ์จา้ของคลนิิกทันตกรรม

งานท่ีมีคณุค่า ธุรกิจอยูร่อด
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วัันพุฤหััสบด่ท่ี่� 8 ธันวัาคม 2565 เวัลา 9:00 – 10:30 น.

ปัญัหัาตาน่ารู้้�  ส่้หัมอฟันั
	 Comprehensive	Talk	เก่�ย์วกับตาท่ี่�ทัี่นตแพที่ย์์จะเก่�ย์วข้องทัี่�งต่อตัวเอง	

ผิู้ป็่วย์และคนรึ่อบข้าง	 ตั�งแต่วัย์เด็กจนวัย์โต	 รึ่วมที่ั�งวัย์ที่ำางาน	 การึ่บรึ่รึ่ย์าย์จะ 

ครึ่อบคลุมถ่ึงการึ่เป็ล่�ย์นแป็ลงของดวงตาและสาย์ตา	ท่ี่�ม่โอกาสเกิดข่�นได้	การึ่ป้็องกัน

การึ่เกิดความผิิดป็กติดังกล่าว	รึ่วมถ่ึงการึ่ไขข้อข้องใจเก่�ย์วกับดวงตาและสาย์ตา

ของทัี่นตแพที่ย์์ท่ี่�ต้องใช้ื่งานอย์่างห้นักตลอดเวลา

รศ.นพ.ณััฐวุฒ์ รอดอนันต์

ภาควิชื่าจักษุวิที่ย์า	

คณะแพที่ย์ศาสตรึ่์ศิรึ่ิรึ่าชื่พย์าบาล

มห้าวิที่ย์าลัย์มห้ิดล

รศ.นพ.ธัรรมนูญ สุรชาต์กำาธัรกุล

ภาควิชื่าจักษุวิที่ย์า	

คณะแพที่ย์ศาสตร์ึ่ศิริึ่รึ่าชื่พย์าบาล

มห้าวิที่ย์าลัย์มหิ้ดล

รศ.ทพ.พีรศุษม์ รอดอนันต์

ภาควิชื่าทัี่นตกรึ่รึ่มทัี่�วไป็ขั�นสูง	

คณะทัี่นตแพที่ย์ศาสตร์ึ่	

มห้าวิที่ย์าลัย์มหิ้ดล
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วัันพุฤหััสบด่ท่ี่� 8 ธันวัาคม 2565 เวัลา 10:30 – 12:00 น.

	 ทัี่นตแพที่ย์สมาคมฯ	ได้เริึ่�มจัดที่ำาแนวที่างการึ่ใช้ื่ฟัลูออไรึ่ด์ตั�งแต่ปี็	พ.ศ.	2554	โดย์ได้ม่การึ่ที่บที่วน

และป็รัึ่บแนวที่างการึ่ใช้ื่ฟัลูออไรึ่ด์เร่ึ่�อย์มาจนถ่ึง	พ.ศ.	2560	เน่�องจากม่ข้อมูลวิชื่าการึ่ท่ี่�เพิ�มข่�น	และ	เพ่�อให้้

การึ่ใช้ื่ฟัลูออไรึ่ด์เป็็นไป็อย่์างถูึกต้อง	ทัี่นสมัย์	ม่ป็รึ่ะโย์ชื่น์สูงสุดในการึ่ป้็องกันฟัันผุิ	รึ่วมทัี่�งเกิดผิลข้างเค่ย์ง 

น้อย์ที่่�สุด	 ทัี่นตแพที่ย์สมาคมฯ	 จ่งได้จัดโครึ่งการึ่สัมมนาวิชื่าการึ่เพ่�อที่บที่วนแนวที่างการึ่ใชื่้ฟัลูออไรึ่ด์ข่�น		

โดย์ตั�งคณะกรึ่รึ่มการึ่ดำาเนนิงานซ่ึ่�งเป็็นอาจารึ่ย์์ผู้ิสอนการึ่ใช้ื่ฟัลูออไรึ่ด์จากคณะต่าง	ๆ 	เพ่�อที่บที่วนแนวที่าง

การึ่ใช้ื่ฟัลูออไรึ่ด์เดิม	และป็รัึ่บให้ม่ตามห้ลักฐานที่างวิชื่าการึ่และบริึ่บที่ของป็รึ่ะเที่ศไที่ย์	ตั�งแต่เด่อน	ม่นาคม	ถ่ึง 

พฤษภาคม	2565	และได้จัดสัมมนาวิชื่าการึ่	เสนอแนวที่างการึ่ใช้ื่ฟัลูออไรึ่ด์เบ่�องต้น	ในวันท่ี่�	10	มิถึนุาย์น	2565	 

โดย์ม่ตัวแที่นจากสถึาบัน	องค์กรึ่	และ	สมาคมต่าง	ๆ	เข้าร่ึ่วมป็รึ่ะชุื่มให้้ความคิดเห็้น	จากนั�นได้ส่งข้อสรุึ่ป็	

ไป็ตามห้น่วย์งานท่ี่�เข้าร่ึ่วมสัมมนา	เพ่�อจัดที่ำาสรุึ่ป็แนวที่างการึ่ใช้ื่ฟัลูออไรึ่ด์ในป็รึ่ะเที่ศไที่ย์	2565		

	 การึ่นำาเสนอน่�จะครึ่อบคลุมการึ่ใช้ื่ฟัลูออไรึ่ด์ทัี่�ง	3	กลุ่ม	ได้แก่	
1)	ฟัลูออไรึ่ด์สำาห้รัึ่บใช้ื่ท่ี่�บ้าน	(Home-use	Fluoride)	

	 	 	 	 	 	 -	ฟัลูออไรึ่ด์ชื่นิดท่ี่�ซ่ึ่�อใช้ื่ได้เองได้แก่	ย์าส่ฟัันผิสมฟัลูออไรึ่ด์	 (Fluoride	Toothpaste)	ย์าอมบ้วนป็าก 

ผิสมฟัลูออไรึ่ด์	(Fluoride	Mouthrinse	ห้ร่ึ่อ	Fluoride	Mouthwash)

								-		ฟัลูออไรึ่ด์ชื่นิดท่ี่�ทัี่นตแพที่ย์์สั�งจ่าย์ให้้	ได้แก่	ย์าส่ฟัันฟัลูออไรึ่ด์ความเข้มข้นสูง	(Highly	Concentrated	 

Fluoride	Toothpaste)	ฟัลูออไรึ่ด์เสริึ่มชื่นิดรัึ่บป็รึ่ะที่าน	(Fluoride	Supplement)

2)	ฟัลูออไรึ่ด์ท่ี่�ให้้โดย์ทัี่นตแพที่ย์์ห้ร่ึ่อทัี่นตบุคลากรึ่	(Professionally-applied	Fluoride)	ได้แก่	ฟัลูออไรึ่ด์เจล	

(Fluoride	Gel)	ฟัลูออไรึ่ด์วาร์ึ่นิชื่	(Fluoride	Varnish)	ซิึ่ลเวอร์ึ่ไดอะม่นฟัลูออไรึ่ด์	(Silver	Diamine	Fluoride)

3)		ฟัลูออไรึ่ด์สำาห้รัึ่บใช้ื่ในชุื่มชื่น	(Community-use	Fluoride)	ได้แก่	การึ่เติมฟัลูออไรึ่ด์ในนม	(Milk	Fluoridation)	

การึ่เติมฟัลูออไรึ่ด์ในนำ�า	(Water	Fluoridation)

รศ.ทญ.ดร.ศ์ร์รักษ์ นครชัย
รึ่องคณบด่	

คณะทัี่นตแพที่ย์ศาสตร์ึ่	
มห้าวิที่ย์าลัย์มหิ้ดล

ผศ.ทญ.พรท์พย์ ผจงว์ร์ยาทร
แขนงวิชื่าทัี่นตกรึ่รึ่มสำาห้รัึ่บเด็ก

คณะทัี่นตแพที่ย์ศาสตร์ึ่
มห้าวิที่ย์าลัย์ขอนแก่น

อ.ทญ.ดร.ศ์ร์พร ส่งศ์ร์ประดับบุญ
ภาควิชื่าที่ันตกรึ่รึ่มสำาห้รึ่ับเด็ก	

คณะที่ันตแพที่ย์ศาสตรึ่์	
จุฬาลงกรึ่ณ์มห้าวิที่ย์าลัย์

แนวัที่างการู้ใช้�ฟัลอ้อไรู้ด์ 
ในปัรู้ะเที่ศไที่ย 2565
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วัันพุฤหััสบด่ท่ี่� 8 ธันวัาคม 2565 เวัลา 13:30 – 14:30 น.

	 การึ่จัดการึ่โรึ่คฟัันผุิซ่ึ่�งเป็็นห้น่�งในโรึ่คท่ี่�ที่ำาให้้เกิดความเจ็บป็วดและสูญเส่ย์ฟัันมากท่ี่�สุดในทุี่กช่ื่วงวัย์

เป็็นความท้ี่าที่าย์อย่์างมากสำาห้รัึ่บป็รึ่ะเที่ศไที่ย์	เป็็นท่ี่�ที่รึ่าบกันด่ว่าการึ่จัดการึ่โดย์การึ่บูรึ่ณะฟัันเพ่ย์งอย่์างเด่ย์ว

ไม่เป็็นการึ่รึ่กัษาโรึ่คและไม่เพ่ย์งพอในการึ่ป้็องกนัการึ่เกิดฟัันผุิให้ม่	แต่จำาเป็็นต้องม่การึ่จดัการึ่เชิื่งบูรึ่ณาการึ่

ทัี่�งรัึ่กษาและป็้องกันที่่�สัมพันธ์์กับรึ่ะดับความเส่�ย์งและป็ัจจัย์ที่่�ที่ำาให้้เกิดโรึ่คฟัันผิุ	 ซึ่่�งเครึ่่�องม่ออย์่างห้น่�งที่่� 

สามารึ่ถึนำามาชื่่วย์ตัดสินใจเล่อกการึ่จัดการึ่ที่่�เห้มาะสมค่อแนวที่างการึ่ป็รึ่ะเมินความเส่�ย์งต่อการึ่เกิดฟัันผุิ 

ผ่ิานการึ่ใช้ื่แบบป็รึ่ะเมินความเส่�ย์งการึ่เกิดโรึ่คฟัันผุิแบบมุ่งเป้็าท่ี่�เห้มาะสมกับกลุ่มป็รึ่ะชื่ากรึ่	ทัี่นตแพที่ย์สมาคมฯ

ตรึ่ะห้นักถ่ึงข้อจำากัดของการึ่นำาแบบป็รึ่ะเมินจากต่างป็รึ่ะเที่ศมาใช้ื่ในป็รึ่ะชื่ากรึ่ไที่ย์	ซ่ึ่�งม่ความแตกต่างกับ 

ป็รึ่ะชื่ากรึ่อ่�นทัี่�งในแง่หั้วข้อที่่�นำามาใชื่้ป็รึ่ะเมินและการึ่จำาแนกรึ่ะดับความเส่�ย์ง	 จ่งได้ริึ่เริึ่�มที่ำาแบบป็รึ่ะเมิน 

ความเส่�ย์งการึ่เกิดโรึ่คฟัันผุิสำาห้รัึ่บใช้ื่ในป็รึ่ะเที่ศไที่ย์เม่�อปี็	พ.ศ.	2555	และฉบับป็รัึ่บป็รุึ่งในปี็	พ.ศ.	2560		

	 ในปี็น่�	ทัี่นตแพที่ย์สมาคมแห่้งป็รึ่ะเที่ศไที่ย์ได้จัดท่ี่มทัี่นตแพที่ย์์ผู้ิเช่ื่�ย์วชื่าญเพ่�อที่บที่วนห้ลักฐานเชิื่ง

ป็รึ่ะจักษ์ให้ม่	ๆ 	และรึ่ะดมความเห็้นของทัี่นตแพที่ย์์จากห้ลาย์ภาคส่วน	เพ่�อป็รัึ่บป็รุึ่งและจัดที่ำาแนวที่างการึ่

ป็รึ่ะเมินความเส่�ย์งต่อการึ่เกิดฟัันผุิร่ึ่วมกับการึ่จัดการึ่ฟัันผุิตามรึ่ะดับความเส่�ย์ง	พ.ศ.	2565	โดย์ฉบับน่�	ได้

ม่การึ่จัดที่ำาแบบป็รึ่ะเมินความเส่�ย์งจำาแนกเป็็น	4	ช่ื่วงอายุ์	(<3	ปี็,	3	-	<6	ปี็,	6	-	<12	ปี็,	และ	≤12	ปี็)	ซ่ึ่�ง

ป็รึ่ะกอบด้วย์ข้อพจิารึ่ณาท่ี่�ม่ความจำาเพาะในแต่ละช่ื่วงวยั์ตามบรึ่บิที่ของป็รึ่ะชื่ากรึ่ไที่ย์	เพ่�อให้้ม่ความถูึกต้อง

ในการึ่ป็รึ่ะเมินความเส่�ย์งของการึ่เกิดฟัันผุิ	ใช้ื่งานง่าย์	และจัดการึ่ตามความเส่�ย์งได้ด่ย์ิ�งข่�นตามแนวที่างท่ี่� 

ผ่ิานการึ่ที่บที่วนห้ลักฐานเชิื่งป็รึ่ะจักษ์	นอกจากน่�	ย์งันำาแนวความคิดให้ม่ในการึ่ป็รึ่ะเมินความเส่�ย์งด้วย์การึ่ให้้

คะแนนมาใช้ื่แที่นการึ่ป็รึ่ะเมินแบบเดิมท่ี่�รึ่ะบุความเส่�ย์งจากการึ่ม่ห้ร่ึ่อไม่ม่ปั็จจัย์ห้น่�ง	ๆ 	เท่ี่านั�น	โดย์การึ่ใช้ื่คะแนน	

นอกจากจะสามารึ่ถึบ่งบอกรึ่ะดับความเส่�ย์งแล้ว	ยั์งสามารึ่ถึใช้ื่เป็็นแรึ่งจูงใจในการึ่ป็รัึ่บเป็ล่�ย์นพฤติกรึ่รึ่มห้ร่ึ่อแก้ไข

สภาวะท่ี่�เส่�ย์งต่อการึ่เกิดฟัันผุิด้วย์ตนเองได้ด่ย์ิ�งข่�น	ซ่ึ่�งจะนำาไป็สู่สุขภาพช่ื่องป็ากและสุขภาพโดย์รึ่วมอย่์างย์ั�งย่์น

ผศ.ทญ.ดร.อ้อยท์พย์ ชาญการค้า
อาจารึ่ย์พิ์เศษ	

สาขาวิชื่าทัี่นตกรึ่รึ่มสำาห้รัึ่บเด็ก
คณะทัี่นตแพที่ย์ศาสตร์ึ่	

มห้าวิที่ย์าลัย์สงขลานคริึ่นที่ร์ึ่

ผศ.ทญ.ขวัญชนก อยู่เจร์ญ
ภาควชิื่าที่นัตกรึ่รึ่มสำาห้รึ่บัเดก็

และทัี่นตกรึ่รึ่มป้็องกัน
คณะทัี่นตแพที่ย์ศาสตร์ึ่	

มห้าวิที่ย์าลยั์ศรึ่น่คิรึ่นิที่รึ่วิโรึ่ฒ

อ.ทญ.ดร.สุพ์ชชา ตลึงจ์ตร
ห้ัวห้น้าอนุสาขาวิชื่าที่ันตกรึ่รึ่มห้ัตถึการึ่	

สาขาวิชื่าที่ันตกรึ่รึ่มอนุรึ่ักษ์	
คณะที่ันตแพที่ย์ศาสตรึ่์	

มห้าวิที่ย์าลัย์สงขลานครึ่ินที่รึ่์
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	 ภาวะการึ่สะสมแร่ึ่ธ์าตุพร่ึ่อง	(Hypomineralization)	เป็็นความผิิดป็กตขิองเคล่อบฟัันท่ี่�เกิดข่�นในช่ื่วง

พัฒนาการึ่ของฟััน	ในช่ื่วง	Maturation	stage		ปั็ญห้าท่ี่�พบในฟัันท่ี่�ผิิดป็กตค่ิอ	เส่ย์วฟััน	ฟัันแตกและผิงุ่าย์	สูญเส่ย์ 

ฟัันก่อนวยั์อันควรึ่	ปั็ญห้าด้านความสวย์งาม	และส่งผิลกรึ่ะที่บต่อคณุภาพช่ื่วิต	สาเห้ตขุองการึ่เกดิภาวะน่�ย์งัไม่

ชัื่ดเจน	อาจเป็็นได้ทัี่�งปั็จจัย์ที่างพันธุ์กรึ่รึ่มและปั็จจยั์ที่างสิ�งแวดล้อมท่ี่�ส่งผิลกรึ่ะที่บในช่ื่วงพฒันาการึ่ของฟััน	

เช่ื่น	ภาวะความเจ็บป่็วย์	และการึ่ได้รัึ่บย์า	เป็็นต้น	การึ่จัดการึ่ที่างทัี่นตกรึ่รึ่มในผู้ิป่็วย์ตั�งแต่เริึ่�มแรึ่กเป็็นสิ�งสำาคัญ	

ทัี่นตแพที่ย์์จำาเป็็นต้องดูแลผู้ิป่็วย์แบบองค์รึ่วม	โดย์ทัี่นตแพที่ย์์ต้องมองห้ลาย์ปั็จจัย์	เช่ื่น	การึ่ร่ึ่วมม่อของผู้ิป่็วย์	

(Patient	cooperation)		รึ่ะย์ะของการึ่สร้ึ่างฟััน		(Stage	of	dental	development)	และความรุึ่นแรึ่งของโรึ่ค	

(Defect	severity)	เพ่�อใช้ื่ป็รึ่ะกอบการึ่พิจารึ่ณา		การึ่จัดการึ่ทัี่นตกรึ่รึ่มป้็องกัน	และการึ่รัึ่กษาท่ี่�อาจจะเกิดข่�น

ทัี่�งในบริึ่เวณฟัันห้น้าและห้ร่ึ่อฟัันห้ลังของผู้ิป่็วย์	 ตั�งแต่การึ่ที่าสารึ่ลดการึ่เส่ย์วฟััน	 เรึ่ซิึ่นอินฟิัลเที่รึ่ชัื่�น	 (Resin	

infiltration)	 การึ่ผิน่กห้ลุมร่ึ่องฟััน	การึ่บูรึ่ณะด้วย์วัสดุส่เห้ม่อนฟััน	 เช่ื่น	กลาสไอโอโนเมอร์ึ่	 เรึ่ซิึ่นคอมโพสิต 

การึ่ที่ำาครึ่อบฟัันบางส่วนห้ร่ึ่อทัี่�งห้มด	การึ่รัึ่กษารึ่ากฟััน	ห้ากเป็็นรุึ่นแรึ่งอาจต้องถึอนฟัันในท่ี่�สุด	ซ่ึ่�งฟัันท่ี่�ผิิดป็กติ

ดังกล่าวอาจจะต้องได้รัึ่บการึ่ดูแลรัึ่กษาท่ี่�แตกต่างจากฟัันป็กติ	ทัี่�งในเร่ึ่�องเที่คนิคการึ่ที่ำา	และวัสดุท่ี่�ใช้ื่ในการึ่บูรึ่ณะ

รศ.ทญ.ดร.วรานุช ปิต์พัฒน์

คณบด่	คณะทัี่นตแพที่ย์ศาสตร์ึ่	

มห้าวิที่ย์าลัย์ขอนแก่น

รศ.ทญ.อรอุมา อังวราวงศ์

สาขาวิชื่าทัี่นตกรึ่รึ่มป้็องกัน	

คณะทัี่นตแพที่ย์ศาสตร์ึ่	

มห้าวิที่ย์าลัย์ขอนแก่น

ผศ.ทญ.ปุณัยพร ธััญญะคุปต์

ภาควิชื่าทัี่นตกรึ่รึ่มบูรึ่ณะ

คณะทัี่นตแพที่ย์ศาสตร์ึ่	

มห้าวิที่ย์าลัย์ขอนแก่น

วัันพุฤหััสบด่ท่ี่� 8 ธันวัาคม 2565 เวัลา 14:30 – 16:30 น.
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	 แนวที่างการึ่รึ่กัษาแบบร่ึ่เจนเนเรึ่ชัื่�นในที่างวทิี่ย์าเอ็นโดดอนต์นั�น	คลอบคลมุถ่ึงแนวการึ่รึ่กัษาในห้ลาย์

ลักษณะ	โดย์ม่จดุมุ่งห้มาย์เพ่�อให้้เกิดการึ่ซ่ึ่อมแซึ่ม	ซ่ึ่อมสร้ึ่าง	เน่�อฟัันและเน่�อเย่์�อในท่ี่�ถูึกที่ำาลาย์ไป็	ที่ำาให้้ฟัันท่ี่�

ที่ำาการึ่รัึ่กษานั�นสามารึ่ถึคงอยู่์ได้ในช่ื่องป็าก	ซ่ึ่�งการึ่รัึ่กษาท่ี่�นิย์มในปั็จจุบัน	เช่ื่น	การึ่คงความม่ช่ื่วิตของฟัันด้วย์วิธ่์ 

ไวทัี่ลพัลพ์เที่อรึ่าพ่	(Vital	pulp	therapy)		และ	ร่ึ่เจเนอเรึ่ท่ี่ฟัเอ็นโดดอนติกส์	(Regenerative	Endodontic	

Procedures:	REPs)	เป็็นต้น	ปั็จจบัุนแนวที่างการึ่รึ่กัษาดังกล่าวได้ม่การึ่พฒันาอย่์างมาก	ม่ห้ลกัฐานงานวจัิย์

รึ่วมถ่ึงข้อมูลทัี่นสมัย์มากมาย์ท่ี่�อธิ์บาย์ถ่ึงการึ่เล่อกผู้ิป่็วย์	(Case	selection)	ขั�นตอนการึ่รัึ่กษาท่ี่�ป็รัึ่บป็รุึ่งให้้

ทัี่นสมัย์		(Updated	clinical	guidelines)		การึ่เล่อกใช้ื่วัสดุ	อุป็กรึ่ณ์	สมัย์ให้ม่ต่าง	ๆ 		รึ่วมไป็ถ่ึงการึ่รึ่าย์งานอัตรึ่า

ความสำาเร็ึ่จของการึ่รัึ่กษาแบบรึ่ะย์ะย์าว	เป็็นต้น

	 การึ่บรึ่รึ่ย์าย์ครัึ่�งน่�จะรึ่วบรึ่วมข้อมูลทัี่นสมัย์ของงานร่ึ่เจนเนอเรึ่ชัื่�นในที่างวิที่ย์าเอ็นโดดอนต์	โดย์เน้นถ่ึง	

การึ่รัึ่กษาด้วย์ไวทัี่ลพัลพ์เที่อรึ่าพ่ร่ึ่วมกับวัสดุกลุ่มไบโอเซึ่รึ่ามิค	(Bioceramic	materials)		และ	การึ่รัึ่กษาแบบ

ร่ึ่เจเนอเรึ่ท่ี่ฟัเอ็นโดดอนติกส์	เป็็นห้ลัก	โดย์จะรึ่าย์งานถ่ึงผิลการึ่รึ่กัษาล่าสุดของกรึ่ณ่ศ่กษาท่ี่�ม่การึ่ติดตามผิล

แบบรึ่ะย์ะย์าว		ทัี่�งน่�จะม่การึ่ร่ึ่วมวิเครึ่าะห์้ถ่ึงความเป็็นไป็ได้ในการึ่นำาร่ึ่เจเนอเรึ่ท่ี่ฟัเอ็นโดดอนติกส์ไป็ป็รัึ่บใช้ื่

สำาห้รัึ่บการึ่รัึ่กษาในฟัันกลุ่มอ่�น	ๆ 	โดย์อ้างอิงจากห้ลักฐานงานวิจัย์ที่นัสมัย์	รึ่วมไป็ถ่ึงการึ่แบ่งปั็นป็รึ่ะสบการึ่ณ์

ในแง่ของเที่คนิคและเคล็ดลับวิธ่์การึ่รัึ่กษาท่ี่�ม่ผิลต่อความสำาเร็ึ่จของการึ่รัึ่กษา

รศ.ทญ.ดร.จีรภัทร จันทรัตน์
ห้ัวห้น้าภาควิชื่าที่ันตกรึ่รึ่มห้ัตถึการึ่

และวิที่ย์าเอ็นโดดอนต์
คณะทัี่นตแพที่ย์ศาสตร์ึ่		มห้าวทิี่ย์าลยั์มหิ้ดล

นาย์กสมาคมเอ็นโดดอนติกส์ไที่ย์

รศ.ทพ.ดร.ไพโรจน์ หล์นศุวนนท์
ภาควิชื่าที่ันตกรึ่รึ่มห้ัตถึการึ่
คณะที่ันตแพที่ย์ศาสตรึ่์

จุฬาลงกรึ่ณ์มห้าวิที่ย์าลัย์

รศ.ทญ.ดร.ธัน์ดา ศรีสุวรรณั
ภาควิชื่าทัี่นตกรึ่รึ่มบูรึ่ณะ

และป็ริึ่ทัี่นตวิที่ย์า
คณะทัี่นตแพที่ย์ศาสตร์ึ่
มห้าวิที่ย์าลัย์เช่ื่ย์งให้ม่	

วัันศุกรู้ท่์ี่� 9 ธันวัาคม 2565 เวัลา 9:00 – 11:00 น.

Regenerative EndodonticsRegenerative Endodontics
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	 Periodontitis	is	an	infection	and	inflammation	of	the	periodontal	tissue,	including	

gingiva,	bone,	cementum,	and	periodontal	ligament	that	surround	and	support	the	teeth.	

Patients	having	periodontitis	would	result	in	bone	destruction,	loss	of	periodontal	support,	

and	eventually	tooth	loss.	Several	treatment	modalities	have	been	used	to	re-establish	a	

new	periodontal	support,	increase	tooth	function	time,	and	improve	the	periodontal	health.	

One	of	the	techniques	that	has	been	widely	used	is	a	periodontal	regenerative	therapy.	

	 Periodontal	regeneration	is	a	formation	of	new	gingiva,	alveolar	bone,	cementum,	

and	periodontal	ligament	on	a	previously	diseased	root	surface.		Several	periodontal	surgical	

techniques	and	biomaterials	have	been	proposed	to	promote	periodontal	regeneration 

after	periodontal	treatments.	Numerous	factors	are	essential	to	achieve	true	periodontal	

regeneration.	This	session	will	cover	treatment	planning,	case	selection,	surgical	techniques,	 

e.g.,	flap	design,	suturing,	as	well	as,	current	biomaterials	used	in	periodontal	regenerative	

therapy	to	achieve	periodontal	regeneration	and	a	long-term	periodontal	health.

อ.ทญ.ดร.ว์ชุรัตน์ สกุลภาพทอง

ภาควิชื่าเวชื่ศาสตร์ึ่ช่ื่องป็ากและป็ริึ่ทัี่นตวิที่ย์า

คณะทัี่นตแพที่ย์ศาสตร์ึ่	มห้าวิที่ย์าลัย์มหิ้ดล

อ.ทพ.ดร.สุพลเทพ ตีระกนก

ผู้ิช่ื่วย์คณบด่ฝ่ัาย์บัณฑิิตศ่กษา

คณะทัี่นตแพที่ย์ศาสตร์ึ่	

มห้าวิที่ย์าลัย์สงขลานคริึ่นที่ร์ึ่

วัันศุกรู้ท่์ี่� 9 ธันวัาคม 2565 เวัลา 11:00 – 12:00 / 14:00 – 15:00 น.

Current and Future Trends 
in Periodontal Regeneration
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Bioactive Materials & 
Regeneration in Operative Dentistry 

	 แม้ว่าในปั็จจุบันวัสดุบูรึ่ณะที่างทัี่นตกรึ่รึ่มและสารึ่ย์ด่ติดจะม่พัฒนาการึ่ไป็อย่์างมาก	แต่ปั็ญห้าโรึ่ค

ฟัันผุิและการึ่ผุิซึ่ำ�ารึ่อบวัสดุบูรึ่ณะก็ย์ังเป็็นป็ัญห้าสำาคัญท่ี่�ที่ันตแพที่ย์์ย์ังสามารึ่ถึพบได้ในการึ่ที่ำางานทัี่�วไป็	 

ที่ำาให้้เพิ�มภารึ่ะของที่นัตบุคลากรึ่และสูญเส่ย์ที่รึ่พัย์ากรึ่ทัี่�งที่างตรึ่งและที่างอ้อม	จ่งเป็็นท่ี่�มาของการึ่พฒันา

วัสดุบูรึ่ณะต่าง	ๆ 	ท่ี่�สามารึ่ถึป็ลดป็ล่อย์แร่ึ่ธ์าตทุี่ำาให้้เกดิการึ่สะสมของแร่ึ่ธ์าต	ุกรึ่ะตุ้นการึ่ค่นกลบัของแร่ึ่ธ์าตุ 

ให้้แก่โครึ่งสร้ึ่างฟััน	ห้ร่ึ่อแม้กรึ่ะทัี่�งคาดห้วังว่าวัสดุอาจจะก่อให้้เกิดการึ่เจริึ่ญกลับของเน่�อเย่์�อในโครึ่งสร้ึ่างฟััน

เพ่�อใช้ื่รัึ่กษาในที่างทัี่นตกรึ่รึ่มหั้ตถึการึ่	แต่อย่์างไรึ่ก็ตาม	วัสดุแต่ละชื่นิดนั�นก็ม่คุณสมบัติ	เที่คนิคการึ่ใช้ื่งาน	 

รึ่วมทัี่�งป็รึ่ะสิที่ธิ์ภาพที่างคลินิกท่ี่�แตกต่างกัน	การึ่บรึ่รึ่ย์าย์ในครัึ่�งน่�จ่งเป็็นการึ่รึ่วบรึ่วมข้อมูลทัี่�งในด้านที่ฤษฎ่ี 

และที่างคลินิกเพ่�อให้้ทัี่นตแพที่ย์์ม่ความเข้าใจในกลไกของการึ่เกิดฟัันผุิ	ความล้มเห้ลวของวัสดุ	และคุณสมบัติ

ของวัสดุชื่นิดต่าง	ๆ	ทัี่�งข้อบ่งใช้ื่และข้อจำากัด	รึ่วมทัี่�งการึ่ใช้ื่งานที่างคลินิก	เพ่�อสามารึ่ถึป็รึ่ะยุ์กต์ใช้ื่อย์่างม่ 

ป็รึ่ะสิที่ธิ์ภาพได้

รศ.ทพ.ดร.ปิยะพงษ์ พรรณัพ์สุทธ์ั�

ผู้ิช่ื่วย์คณบด่ฝ่ัาย์วิเที่ศสัมพันธ์์	

คณะทัี่นตแพที่ย์ศาสตร์ึ่	

มห้าวิที่ย์าลัย์ธ์รึ่รึ่มศาสตร์ึ่

อ.ทพ.บุญฑูร์ก น์ยต์วัฒน์ชาญชัย 

อาจารึ่ย์์พิเศษภาควิชื่าทัี่นตกรึ่รึ่ม

หั้ตถึการึ่	คณะทัี่นตแพที่ย์ศาสตร์ึ่	

จุฬาลงกรึ่ณ์มห้าวิที่ย์าลัย์

วัันศุกรู้ท่์ี่� 9 ธันวัาคม 2565 เวัลา 15:00 – 16:30 น.
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สมาช้กิ
ทัั้นต้แพัทั้ยสมัาคมั

VISITORVISITOR

รู้บัปั� ายช้ื่อเข�าหั�องปัรู้ะช้มุรู้บัปั� ายช้ื่อเข�าหั�องปัรู้ะช้มุ

ไมั่ใชส่มัาชกิ่ทัั้นต้แพัทั้ยสมัาคมั
หร่อื ยังไมั่ลงทั้ะเบียน

หมายถึึงผู้้�ต้�องการเข้�างานแสดงสินค้�า (ไมส่ามารถึเข้�ารว่มการประชุมุท่ั่�วไปได�)
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ทัั้นต้แพัทั้ยสมัาคมัแหง่ปร่ะเทั้ศไทั้ย ในพัร่ะบร่มัร่าชปูถัมัภ์

71 ซอยลาดพร�าว 95 แข้วงค้ลองเจ�าค้ณุสิงห ์เข้ต้วง่ทั่องหลาง กรงุเทั่พมหานค้ร 10310
                                                      Tel: 02-539-4748      Fax: 02-514-1100

Website: www.thaidental.or.th     Email: thaidentalnet@gmail.com

ฝ่ายข่าวสาร่ทัั้นต้แพัทั้ย์ 
Email: datnews.editor@gmail.com


