การประชุ ม วิ ช าการประจ� ำ ปี 2564
THE 9TH ANNUAL SCIENTIFIC MEETING OF
THE ROYAL COLLEGE OF DENTAL SURGEONS OF THAILAND
โดย ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย
วันพฤหัสบดีที่ 16 และวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 ในรูปแบบ ONLINE

กลับมาอีกครั้งส�ำหรับงานประชุมวิชาการประจ�ำปีของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย โดยในครั้งนี้เป็นความร่วมมือกัน
ระหว่างราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย และชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ก�ำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 17
กันยายน 2564 นับเป็นการประชุมวิชาการครั้งที่ 9 ของราชวิทยาลัยฯ ส�ำหรับการประชุมวิชาการประจ�ำปีของราชวิทยาลัยฯ ครั้งนี้เว้น
ช่วงจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาถึงเกือบ 2 ปี อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ภายในประเทศตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว อย่างไรก็ตามบทบาทหนึ่งที่ส�ำคัญของราชวิทยาลัยฯ คือการส่งเสริมการศึกษา การวิจัยและวิชาการด้าน
ทันตกรรม รวมถึงศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดให้มีการเพิ่มเติมความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่องให้แก่สมาชิกของราชวิทยาลัยฯ  
ซึ่งการจัดประชุมวิชาการประจ�ำปีนั้นถือเป็นรูปแบบหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแขนงต่างๆ ให้แก่สมาชิก รวมไปถึงทันตแพทย์ที่
สนใจด้วย
อย่างไรก็ตามสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศ ณ ปัจจุบันยังคงน่าเป็นห่วง เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางคณะอนุกรรมการจัดงาน จึงพิจารณาจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้แบบ Online โดยยังคงรูปแบบที่เป็น
เอกลักษณ์ของงานประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยฯ คือด�ำเนินการบรรยายในลักษณะ Multidisciplinary Approach ที่มีความหลากหลาย
ทางวิชาการจากความร่วมมือของสหสาขาทั้ง 12 สาขาที่มีการเปิดการฝึกอบรมในวิชาชีพทันตแพทย์ โดยทีมวิทยากรที่มากความรู้และ
ประสบการณ์ในหลากหลายแง่มมุ ตามรายละเอียดหัวข้อการบรรยายในใบประชาสัมพันธ์นี้ นอกจากนีย้ งั มีการบรรยายทางวิชาการจากชมรม
ทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทยในหัวข้อ Future of Operative Dentistry is DIGITAL รวมไปถึงการประกวดผลงานวิจัยจากนิสิต
นักศึกษาหลักสูตรทันตแพทย์ประจ�ำบ้าน และหลักสูตรทันตแพทย์ประจ�ำบ้านที่มีการเรียนควบคู่ไปกับหลักสูตรปริญญาโทหรือเอก ซึ่งทาง
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ�ำกัด ก็ยังคงให้การสนับสนุน “RCDS-Lion’s Award” เหมือนเช่นการจัดประชุมวิชาการแบบ onsite ทุกครั้ง
ที่ผ่านมา
กระผมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ ประจ�ำปี 2564 ขอเชิญชวนสมาชิกราชวิทยาลัยทันตแพทย์
แห่งประเทศไทย สมาชิกชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย รวมไปถึงนิสิต นักศึกษา และทันตแพทย์ที่สนใจทุกท่าน ร่วมลงทะเบียน
เพื่อเข้าฟังการบรรยายทางวิชาการในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกชมสินค้าทางทันตกรรมที่แต่ละบริษัทห้างร้าน
น�ำมาเสนอในรูปแบบ virtual booth ด้วย แม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 จะท�ำให้เราต้องห่างกัน แต่เราจะไม่ห่างหายจากความรู้ทางวิชาการ
ภายใต้วิถีชีวิตรูปแบบใหม่  แล้วพบกันนะครับ
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์
ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที่ 7

อัตราค่าลงทะเบียน
ประชุมวิชาการ ONLINE
                          วันที่ 16 - 17 กันยายน 2564

     ช�ำระเงินภายใน
20 สิงหาคม 2564

ช�ำระเงินตั้งแต่
21 สิงหาคม 2564

สมาชิกชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย
หรือราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

2,000 บาท

2,500 บาท

ทันตแพทย์ผู้สนใจทั่วไป

2,500 บาท

3,000 บาท

ทันตแพทย์ประจ�ำบ้าน หรือ นิสิต
หรือ นักศึกษาหลังปริญญาทุกหลักสูตร

1,000 บาท

2,000 บาท

ตารางการประชุ ม วิ ช าการ ONLINE ประจ� ำ ปี 2564
วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564
ห้องที่ 2

10.30-12.00 น.

Update on Early Treatment
of Malocclusions

Sex Estimation
Using Tooth

Future of Operative
Dentistry is DIGITAL

ผศ.ทพ.ทวีพงศ์ อารยะพิศิษฐ

Why Digital Dentistry? Why Now?
ทพญ.ผลิกา เหลืองเรืองรอง

Intra Oral Scanner 101:
ไขประตูสู่ทันตกรรมดิจิตอล
ทพ.อภิชัจ ทองทักษิณ

Non Technical Skills:
Safety from Aviation
to Dentistry
นพ.กรพรหม แสงอร่าม

อ.ทพญ.นัยนา บูรณชาติ
คุณชรรินชร เสถียร

ผศ.ดร.ทพญ.จรัญญา หุ่นศรีสกุล
รศ.ดร.ทพญ.อังคณา เธียรมนตรี
ผศ.ดร.ทพญ.อ้อยทิพย์ ชาญการค้า
ผศ.ทพญ.ภาพิมล ชมภูอินไหว

ชมรมทันตกรรมหัตถการ
แห่งประเทศไทย

อ.ทพ.สมกมล วนิชวัฒนะ

การน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัททางทันตกรรม

12.00-13.30 น.
13.30-15.00 น.

ห้องที่ 4

พิธีเปิดการประชุม

มองรอบด้าน
ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ 1500 ppm
09.00-10.30 น.

ห้องที่ 3

(Workshop)
Deep Listening: Future Learning Skill

08.45-09.00 น.

ห้องที่ 1

Oral Presentation

ห้อง

Variety of Maxillofacial Surgery:
The True Story
ผศ.ดร.นพ.ทพ.สุทิน จินาพรธรรม
อ.ทพ.สิทธิชัย ตันติภาสวศิน
ผศ.ดร.นพ.ทพ.ชาญชาย วงศ์ชื่นสุนทร
ผศ.ดร.นพ.ทพ.ณัฐพงศ์ สิรินทวัฒน์

15.00-16.30 น.

Updated Current CAD/CAM
Esthetic Restorative Materials
ผศ.ดร.ทพ.ธีรวัฒน์ โตสิริวัฒนพงศ์

A Journey to the Bond between
Tooth Structures and Materials
for Digital Dentistry

Obstructive Sleep Apnea
and Dentistry
พ.ต.หญิง พญ.รสินทรา เจริญยิ่ง
ผศ.ดร.นพ.ทพ.บวร คลองน้อย
ผศ.ทพ.ศุภกิจ เพียรจิตเลิศขจร

Oral Presentation

เวลา

ผศ.ดร.ทพ.พงศ์ พงศ์พฤกษา

From Functional to Esthetic
Crown Lengthening:
Learn from the Expert

09.00-10.30 น.

ผศ.ดร.ทพ.ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์

ผศ.ทพญ.กนกนัดดา ตะเวทีกุล
ผศ.ทพญ.กันยวัชร์ รัตนสุวรรณ

10.30-12.00 น.

พิธีมอบรางวัลการประกวด
การน�ำเสนอผลงานวิชาการ
และการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
ของราชวิทยาลัยทันตแพทย์
แห่งประเทศไทย

รศ.ดร.ทพ.เอกรัฐ ภัทรธราธิป
อ.ทพญ.อรอนงค์ ศิลโกเศศศักดิ์
อ.ทพ.ปกิต ตุ้งสวัสดิ์

การน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัททางทันตกรรม

12.00-13.30 น.

13.30-15.00 น.

Periapical Lesions: Endodontic
vs Non-endodontic Origin

อ.ทพญ.นัยนา บูรณชาติ
คุณชรรินชร เสถียร

RPD in Review:
Take It Easy, Back from
Delivery to Design

(Workshop)
Deep Listening: Future Learning Skill

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564

Seeing Through Occlusion
and Temporomandibular
Joint Disorder
รศ.ดร.ทพ.นิยม ธ�ำรงค์อนันต์สกุล
ผศ.ดร.ทพ.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส
ผศ.ดร.ทพ.ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง
อ.ทพ.ไพฑูรย์ โรจนรัตน์

15.00-16.30 น.

สามารถลงทะเบียน
และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ --->

สิทธิประโยชน์สุขภาพช่องปากคนไทย:
แนวคิด หลักการ
สิทธิประโยชน์และการคลัง
และความท้าทายจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ
ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ
คุณรชตะ อุ่นสุข
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสิทธิประโยชน์ ส�ำนักงานประกันสังคม
คุณนิมิตร์ เทียนอุดม

Royalthaident.org/RCDS2021

Puzzle in Oral Lesion V –
Oral Health: A Window to
the General Health
อ.นพ.ทพ.นิษณ์ โอกูม่า
ผศ.นพ.ทพ.ธิติพงษ์ พฤกษศรีสกุล

Dental CT Imaging. Why?
อ.ทพญ.อรอนงค์ ศิลโกเศศศักดิ์
ผศ.ทพ.อานนท์ จารุอัคระ

Royalthaident

Royalthaident.org

