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สารจาก
ประธานวิชาการ

	 ขอต้อนรบัทกุท่านเข้าสูบ่รรยากาศของการประชมุวชิาการครัง้แรกในปี	พ.ศ.	2563	เราอยู่ในภาวะของความไม่ปกติ
หรืออาจจะเรียกว่า	“ภาวะปกติแบบใหม่”	อย่างไรก็ดี	ทุกท่านก็คงซาบซึ้งอยู ่แก่ใจว่า	หลายเดือนที่ผ ่านมา 
เราต้องปฏิบัติตัวกันใหม่อย่างเคร่งครัด	เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ของโรคระบาดไปให้ได้

	 หลายเดือนท่ีผ่านมานี้เราได้เห็นการหาแนวปฏิบัติใหม่ๆ	ของวิชาชีพ	 ซ่ึงจริงๆ	 โดยส่วนตัวแล้วก็ถือว่า 
เป็นแนวปฏิบัติเดิม	ซึ่งหลายคนอาจจะไม่ได้ใส่ใจหรือคิดว่ามันยังไม่มีความจ�าเป็นหรือไม่ได้สนใจมาก	แต่ด้วย
สถานการณ์ในปัจจุบัน	ท�าให้ทุกคนต้องหันมาใส่ใจกับการเตรียมตัว	 เตรียมสถานที่วัสดุอุปกรณ์พร้อมทีม	และ
แนวทางในการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยอย่างระมัดระวังขั้นสูงสุด	ซึ่งอันนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีของวงการ	เราต้องมองว่า
มันเป็นโอกาสที่ท�าให้มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยของเราสูงขึ้น	อย่างไรก็ดี	ส�าหรับหลายๆ	ท่านเกิดเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น
กว่าการปฏบิตัแิบบเดมิๆ	กไ็ด้แต่หวงัว่าทกุท่านคงไม่ผลักภาระนีไ้ปให้เป็นความรับผิดชอบของผู้ป่วยซ่ึงไม่ได้เป็นความผดิ
ของพวกเขา	ดิฉันเชื่อว ่าเราจะสามารถหาหนทางอยู ่ร ่วมกันไปให้ได ้อย่างสง่างามสมกับเกียรติแห่งวิชาชีพ 
ในสถานการณ์	แห่งความยุ่งยากนี้

	 ฝ่ายวชิาการของทนัตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ	ไม่เคยละเลยจุดยนืของเราท่ีเชือ่มัน่ในเร่ืองของการส่งเสรมิ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการจัดการศึกษาต่อเนื่อง	แม้ในช่วงเวลาที่เราจัดการประชุมไม่ได้	เราก็มีการจัดการเผยแพร่
ความรู้ทางอินเตอร์เน็ต	เมื่อเหตุการณ์คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น	สมาคมจึงได้ตัดสินใจจัดการประชุมวิชาการและ
งานแสดงผลิตภัณฑ์ทันตกรรมครั้งนี้ขึ้นโดยยึดมั่นตามมาตรการที่รัฐบาลก�าหนดมาอย่างเคร่งครัด	เป็นความต้องการ
ที่จะเรียกบรรยากาศและความเช่ือมั่นเดิมๆกลับมา	และเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันท่ีจะต้องอยู่ให้ได้ในภาวะปกติอย่างใหม่นี้

	 หวังเป็นอย่างยิง่ว่าท่านสมาชกิและท่านผูส้นใจเข้าร่วมการประชมุวชิาการในครัง้นี	้จะได้รบัประโยชน์อย่างสูงสุด
จากอรรถรสทางด้านวิชาการที่เราได้จัดเตรียมมาตามท่ีท่านเห็นในก�าหนดการประชุม	และได้เก็บ	CE	credits	 
ตามสมควร

	 ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง	ปฏิบัติตัวตามที่สมควรในสภาวะปัจจุบัน	ขอให้เห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมชาติ
ให้ความร่วมมือในการกระท�าต่างๆท่ีรัฐบาลร้องขอ	และขอให้มีความราบรื่นส�าเร็จในการปฎิบัติหน้าท่ีการงาน

	 	 	 	 	 	 	 	 ด้วยความปรารถนาดีอย่างทีส่ดุจากฝ่ายวชิาการ

                  รศ.ทญ.ดร.ศิริวิมล	ศรีสวัสดิ์



12 CE credits

วันอังคาร พุธ พฤหัสบดีที ่  21 - 22 - 23 กรกฎาคม 2563

กำาหนดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 110 (1/2563)

ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

  09.15 - 09.30    พิธีเปิดการประชุม และมอบรางวัลผลงานวิจัย    ทพ. ชวลิต  กาญจนโอภาสวงศ์

  ประธาน     ศ.ทพ. พีรนิธ กันตะบุตร     

  09.30 - 11.30     ไวรัสกับมรสุมภูมิวิกฤติ แทะหัวจรดเท้ากินกลางตลอดตัว: COVID-19 ศ.นพ. ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

  11.30 - 13.30     พักกลางวัน 

  ประธาน     รศ.ทญ.ดร. นิรดา ธเนศวร

  13.30 - 14.30     “ปวดกล้ามเนื้อคอ ใบหน้า และ ไหล่: การป้องกันและรักษา”  นพ.ดร. ฉกาจ ผ่องอักษร

  14.30 - 15.30     Treatment of gingival recession: decision making   อ.ทญ. พิมพ์ชนก สุทธิบุณยพันธ์

  ประธาน     รศ.ทพ. พรชัย จันศิษย์ยานนท์

  09.30 - 10.30     การใช้ Botox ในทางการแพทย์และทันตกรรม    ผศ.ดร.นพ.ทพ. ชาญชาย วงศ์ชื่นสุนทร

  11.30 - 13.30     พักกลางวัน 

  ประธาน     รศ.ทญ.ดร. ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์

  ประธาน     ศ.ทพ.ดร. ประสิทธิ์ ภวสันต์

  09.30 - 11.30     Manage Air Flow in Dental Clinic for Pandemic COVID-19  ผศ.ดร. ตุลย์ มณีวัฒนา

           ทพ. ชุมพล ชมะโชติ

  11.30 - 13.30     พักกลางวัน 

  ประธาน     ผศ.ทญ.ดร. กนกพร พะลัง

  13.30 - 15.30     Consult case ผ่าน Line…. Diag ได้จริงหรือ?    ผศ.ทพ.ดร. อชิรวุธ สุพรรณเภสัช

วันพฤหัสบดีที่  23 กรกฎาคม 2563

  10.30 - 11.30     เทคนิคดีๆ ผ่าฟันคุดได้มั่นใจ      ผศ.ทพ. สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร

  13.30 - 15.30     Evolution of cementation      รศ.ทพ.ดร. นิยม ธำารงค์อนันต์สกุล

                 ผศ.ทพ.ดร. ตุลย์ ศรีอัมพร

วันพุธที่  22 กรกฎาคม 2563

                                   โดย นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

           ทพ. อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา

วันอังคารที่  21 กรกฎาคม 2563
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ไวรัสกับมรสุมภูมิวิกฤติ 
แทะหัวจรดเท้ากินกลางตลอดตวั: 

COVID-19

ศ.นพ. ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา
คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563
09.30 - 11.30 น.
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วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563
13.30 - 14.30 น.

“ปวดกล้ามเนื้อคอ ใบหน้า 
และ ไหล่: การป้องกันและรักษา”

นพ.ดร. ฉกาจ ผ่องอักษร
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล
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Gingival	recession	is	one	of	the	most	commonly-found	conditions	in	clinical	practice.	In	
many	cases,	the	gingival	recession	is	associated	with	a	non-carious	cervical	lesion	(NCCL).	
Further progression of the lesions can be prevented and esthetic improvement can be 
achieved	by	proper	management.	This	lecture	will	elaborate	the	assessment	of	teeth	with	
gingival	recessions	and	NCCLs.	Therapeutic	approaches	of	gingival	recessions	and	NCCLs	
along	with	a	decision-making	process	will	be	discussed.

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563
14.30 - 15.30 น.

Treatment of gingival 
recession: decision making

อ.ทญ. พิมพ์ชนก สุทธิบุณยพันธ์
ภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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	 หลายท่านคงรู ้จัก	Botox	กับความงาม	น�ามาใช้ในทางการแพทย์เพื่อปรับรูปหน้า	ลดริ้วรอยเหี่ยวย่น 
บนใบหน้าหรือท�าหน้าเรียว	ลดกราม	จัดเป็นการรักษาทางการแพทย์ท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดในเรื่องของความงาม	
แต่น้อยคนนักที่ทราบว่า	Botox	หรือ	Botilinum	toxin	A	สมารถน�ามาใช้ในการรักษาโรคบางอย่างทางการแพทย์ได้ด้วย	
ในทางทันตกรรมก็เช ่นเดียวกัน	 เริ่มมีการน�า	Botilinum	 toxin	A	มาใช้ในการรักษาอาการบางอย่างหรือ 
โรคบางอย่างด้วย	มีข้อบ่งชี้ซึ่งมีงานวิจัยรองรับอยู่	มีการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ต่างๆ	มากมาย

	 ในการบรรยายนี้จะอธิบายหรือพูดถึงให้รู ้จักกับ	Botilinum	toxin	A	คุณสมบัติ	ที่มาและการใช้งานของ	
Botilinum	toxin	A	ข้อบ่งชี้ในการรักษาทางการแพทย์และทางทันตกรรม

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563
09.30 - 10.30 น.

การใช้ Botox 
ในทางการแพทย์และทันตกรรม

ผศ.ดร.นพ.ทพ. ชาญชาย วงศ์ชื่นสุนทร
ภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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	 การผ่าตัดฟันคุด	 เป็นหัตถการทางทันตกรรม	ที่ประกอบด้วยการวางแผนการรักษาที่ถูกต้อง	 เหมาะสม	 
เริ่มต้นจากการซักประวัติความเจ็บปวดที่ผ่านมา	การประเมินสภาวะในช่องปากและใบหน้า	ท่ีเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อ	
ระดับของการขึ้นของฟัน	รวมทั้งพยาธิสภาพของฟันท่ีประชิดกับฟันคุด	การประเมินภาพทางรังสี	 เพื่อคัดกรอง
ระดับของการฝ ังคุด	 ความสัมพันธ ์ต ่อฟ ันท่ีประชิดอยู ่ 	 รวมถึงลักษณะของปลายรากท่ีอาจเป ็นอุปสรรค  ์
ต่อการน�าฟันคุดออก	ประเด็นท่ีส�าคัญจากภาพรังสีอีกประเด็นหนึ่ง	คือความสัมพันธ์ต่อเส้นประสาทอินฟีเรียอัลวีโอล่า	
ที่อาจต้องประเมินความเสี่ยงก่อนท�าการผ่าตัด	รวมทั้งการส่งถ่ายภาพรังสีโคนบีมซีที	 เพื่อใช้ในการวางแผนและ 
สือ่สารกบัผูป่้วยถึงความเสีย่งท่ีอาจเกดิข้ึน	ส�าหรบักระบวนการในการผ่าตดัฟันคดุออก	ยดึหลกัพืน้ฐานของการน�าฟันคดุออก	
เร่ิมจากการกรอแต่งกระดูกรอบฟัน	การตัดฟัน	และการเย็บบาดแผลปิด	กระบวนการเหล่านี้	ต้องใช้ประสบการณ์	
ทักษะเฉพาะตัว	 และการฝ ึกฝนดูตัวอย่างที่แตกต่างกันไป	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผ่าตัด	 ให้ผู ้ป ่วย 
ได้รับผลการผ่าตัดที่ดี	ลดระยะเวลาที่ใช้ในการผ่าตัดลง	และอาการฟื้นตัวหลังการผ่าตัดท่ีดีข้ึนต่อไป

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563
10.30 - 11.30 น.

เทคนิคดีๆ ผ่าฟันคุดได้มั่นใจ

ผศ.ทพ. สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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	 ในอดีตจนถึงปัจจุบันมีการพัฒนาวัสดุซีเมนต์เพ่ือน�ามาใช ้งานในทางทันตกรรมมากมาย	 อาทิ	 เช ่น	 
ซิงค์ฟอสเฟตซีเมนต์	(Zinc phosphate cement)	ซิงค์พอลิคาร์บอกซิเลตซีเมนต์	(Zinc polycarboxylate 
cement)	กลาสส์ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์	(Glass ionomers cement)	กลาสส์ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดดัดแปรด้วย
เรซิน	(Resin-reinforced glass ionomers cement)	และกลุ่มของเรซินซีเมนต์	(Resin cement) 

	 การบรรยายในงานทันตแพทยสมาคมฯ	คร้ังนี้วิทยากรทั้งสองคน	จะมาเล่าเร่ืองราวเกี่ยวกับประวัต ิ
การพัฒนาของซีเมนต์แต่ละชนิดที่น�ามาใช้งานในทางทันตกรรม	ต้ังแต่เร่ิมต้นจนถึงปัจจุบัน	ข้อบ่งใช้ท่ีถูกต้อง	 
จุดเด่นจุดด้อย	ข้อควรระวังในการใช้งาน	รวมถึงปัญหาบางปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานซีเมนต์	เช่น	fix cast post 
ด้วย	GiC	รากแตกจรงิหรอืไม่?	Zinc phosphate cement	ซ่ึงมีส่วนประกอบหลักเป็น	phosphoric acid	สามารถเกิด	
chemical bond	กับฟันหรือไม่?	เราสามารถ	resin cement	กับ	bonding agent	ต่างผลิตภัณฑ์กันได้หรือไม่	?	
ความหนา	ceramic	เท่าไหร่สามารถที่ใช้กับ	light cure resin cement	ได้?	เป็นต้น

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563
13.30 - 15.30 น.

Evolution of cementation

รศ.ทพ.ดร. นิยม ธ�รงค์อนันต์สกุล
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพ.ดร. ตุลย์ ศรีอัมพร
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต
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ทพ. ชุมพล ชมะโชติ
สถาบันบ�บัดรักษา
และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดฯ

ทพ. อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา

ผศ.ดร. ตุลย์ มณีวัฒนา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563
09.30 - 11.30 น.

Manage Air Flow in Dental Clinic for 
Pandemic COVID-19
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		 หลังการเปิดตัว	Line	application	ในปี	2554	โปรแกรมแมสเซนเจอร์ระบบส่งข้อความทันที	โปรแกรมนี ้
ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงและถูกพัฒนาให้ก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด	 โดยในปัจจุบัน	Line	application	 
สามารถใช้งานได้กับโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ทุกระบบ	ท�าให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกในการพูดคุยด้วยข้อความ
และเสียง	รวมถึงการส่งรูปภาพ	โดยในประเทศไทย	มีผู้นิยมใช้งานโปรแกรมนี้ถึง	44	ล้านคน	จากจ�านวนประชากรท้ังสิ้น	
69	ล้านคน	ถือเป็นอันดับสองของโลก	รองจากประเทศญี่ปุ ่น	ปัจจุบัน	Line	application	ได้ถูกน�ามาใช้ในการ 
ส่งขอค�าปรึกษาในการรักษาเคสผู้ป่วยทั้งในทางการแพทย์และทันตแพทย์อย่างแพร่หลาย	อย่างไรก็ดี	การใช้	Line	
application	ในการส่งขอค�าปรกึษาฯ	มข้ีอจ�ากดัหลายประการ	โดยเฉพาะในแง่คณุภาพของข้อมลู	ซ่ึงนอกจากจะต้องใช้
ภาพถ่ายทางคลินิกที่มีคุณภาพสูงพอแล้ว	ยังต้องอาศัยการรวบรวมข้อมูลจากการซักประวัติ	การตรวจร่างกาย	และ
การตรวจช่องปากผู ้ป่วยอย่างครบถ้วน	รวมถึงการส่งตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการและภาพรังสีที่เหมาะสม	 
เพือ่ให้ได้รบัข้อมูลในการวนิจิฉยัโรคเพยีงพอ	มฉิะนัน้	อาจน�าไปสูก่ารวนิจิฉยัโรคทีไ่ม่ถกูต้อง	ท�าให้ผูป่้วยไม่ได้รับการรกัษา
อย่างทันท่วงที	หรือได้รับการรักษาที่มากหรือน้อยกว่าที่จ�าเป็นได้	การบรรยายในหัวข้อนี้	มุ ่งหวังให้ทันตแพทย ์
ผู ้สนใจและมีประสบการณ์ในการส่งขอค�าปรึกษาในการรักษาผู ้ป ่วยทาง	 Line	application	 ได้รับเทคนิค 
ในการส่งปรึกษาทาง	Line	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ทบทวนวิธีการสังเกต	การซักประวัติ	การตรวจทั้งในและ 
นอกช่องปากโดยละเอียด	น�าไปสู ่การวินิจฉัยเบ้ืองต้น-การวินิจฉัยแยกโรค	รวมถึงการเตรียมผู ้ป่วยก่อนส่งต่อ 
เพื่อรับการรักษาที่ซับซ้อนต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563
13.30 - 15.30 น.

Consult case 
ผ่าน Line…. Diag ได้จริงหรือ?

ผศ.ทพ.ดร. อชิรวุธ สุพรรณเภสัช
แขนงวิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ช่องปาก

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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