วันที่ 4 ตุลาคม 2561

Learning from the past

ผศ.ทพญ.ดร.อรุณวรรณ หล�ำอุบล
ผศ.ทพ.ดร.วรรณธนะ สัตตบรรณศุข
ทพญ.จารุพรรณ อุ่นสมบัติ

ทพ.รุ่งกิจ หลีหเจริญกุล

Do all pulp exposures need root canal
treatment?

10.30 - 12.00 Failure in adhesive cementation:

Past, present and future

ผศ.ทพ.ดร.ภูมิศักดิ์ เลาวกุล
ผศ.ทพ.ยุทธนา คูวุฒยากร

รศ.ทพ.ดร.นิยม ธ�ำรงค์อนันต์สกุล
12.00 - 13.30
13.30 - 15.00 Failure in all-ceramic restorations:

Learning from materials and clinical
perspective
รศ.ทพ.ดร.ชูชัย อนันต์มานะ

15.00 - 16.30 Failure in removable dentures:

พักรับประทานอาหารกลางวัน
Do we really manage dental caries or
only fix the consequences?
ศ.(พิเศษ) ทพญ.ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล
ผศ.ทพญ.ดร.พนิดา ธัญญศรีสังข์
ศ.ทพญ.ดร.สุดาดวง กฤษฎาพงษ์

Revision of dental management in
medically compromised pediatric patients

How we can improve our dentures
ทพญ.ดร.พิมพ์ร�ำไพ โรจนกิจ สินธวาชีวะ

Board Committee Meeting

09.00 - 10.30 Failure in fixed prosthodontics:

Talk show for periodontist
"PRF application for the greater
potential in tissue regeneration"

อาหารว่าง
พิธีเปิดการประชุม
How to manage root caries

08.30 - 10.00
08.45 - 09.00

ทพญ. นันทนา ศรีอุดมพร
ผศ.พญ.สุรีรัตน์ ศรีสวัสดิ์
ทพญ.ชุติมา จรรยาธรรม

Board Committee Meeting

Lotus Suite 14 Lotus Suite 15 Lotus Suite 13
(50)
(50)
(30)

Board Committee Meeting

World Ballroom B
(400)

ผศ.ทพญ.ดร.ปิยะนุช เพิ่มพานิช
ทพ. ประการธนะศรีส ืบวงศ์

World Ballroom A และ C
(400)

Oral presentation

ห้อง

Oral presentation

เวลา

วันที่ 5 ตุลาคม 2561
08.00 - 09.00

รศ.ทพญ.ดร.กาญจนา กาญจนทวีวัฒน์ , รศ.ทพ.เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์ , รศ.ทพ.ดร.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ , อ.ทพญ.ธาราธร สุนทรเกียรติ ,
ศ.ทพ.ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร , รศ.ทพ.ดร.นิยม ธ�ำรงค์อนันต์สกุล , อ.ทพญ.ปาหนัน ศาสตรวาหา , ผศ.(พิเศษ) ทพญ.พัชรี กัมพลานนท์ ,
ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ , ผศ.(พิเศษ) ทพ.ไพศาล กังวลกิจ , รศ.ทพ.ดร.ภ้ททพล อัศวนันท์ , รศ.ทพ.ยสวิมล คูผาสุข ,
อ.ทพญ.เรืองรัตน์ โกมลภิส , รศ.ทพญ.ดร.ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์ , รศ.(พิเศษ) ทพญ.ดร.สมใจ สาตราวาหะ , รศ.ทพ.สมหมาย ชอบอิสระ ,
ผศ.ทพ.สรรพัชญ์ นามะโน , รศ.ทพ. สุพจน์ ตามสายลม , ศ.ทพญ.อรสา ไวคกุล , รศ.ทพญ.ดร.อารยา พงษ์หาญยุทธ

ผศ.ทพ.ตระกล เมฆญารัชชนานนท์
ผศ.ทพญ.ภาณุเพ็ญ สิทธิสมวงศ์
ผศ.ทพญ.พรธิดา วิสุทธิวัฒนากร
15.00 – 16.30 Orthodontic treatment for proper

restorations

ทพญ.เรืองรัตน์ โกมลภิส
ทพญ.อัญชลี สุทธิพงษ์ไกวัล

Board Committee Meeting

practice

Board Committee Meeting

12.00 – 13.30
13.30 – 15.00 Occlusion management in clinical

พิธีมอบรางวัลการประกวดการน�ำเสนอผลงานวิชาการ
และ การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
Cautions in using social media in dentistry

Workshop in
caries management

10.45 – 11.00
11.00 - 12.00 Fake braces: Past, present and future
ทพ.ดร.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล
ทพ.วัฒนะ ศรีวัฒนา
ทพ.จีรศักดิ์ ทิพย์สุนทรชัย

ผศ.ทพ.ดร.ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง
ผศ.ทพ.อวิรุทธ์ คล้ายศิริ

Workshop in
caries management

10.30 – 10.45

ทพญ.ดร.มัทนา เกษตระทัต
ผศ.ทพญ.ดร.อรพินท์ โคมิน
ผศ.ทพญ.กันยวัชร์ รัตนสุวรรณ
ศ.คลินิก ทพญ.วนิดา นิมมานนท์

Oral presentation

patients

อาหารว่าง
Surface finishing and polishing : A key
to success in restorative dentistry

Oral presentation

08.30 - 10.00
09.00 – 10.30 Clinical oral practices in geriatric

ผศ.ทพ.ดร.ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์
ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช
ทพญ.ดร.พิสชา พิทยพัฒน์

พักรับประทานอาหารกลางวัน
Hard and soft tissue augmentation:
When and how?
ผศ.ทพ.ขจร กังสดาลพิภพ
รศ.ทพ.ดร.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวข�ำ

How to handle oral swellings
ผศ.(พิเศษ) ทพญ.พัชรี กัมพลานนท์
ผศ.ทพ.ดร.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช
รศ.ทพญ.สั่งสม ประภายสาธก
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