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ที่ สทจ.ลธ. 22/2559
วันที่ 18 กันยายน 2559
เรื่ อง

ขอให้ ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็ นทันตแพทย์เข้ าร่วมประชุมวิชาการ
ของสมาคมทันตแพทย์จดั ฟั นแห่งประเทศไทย
เรี ยน ผู้วา่ ราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อํานวยการ อธิการบดี
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย กําหนดการประชุม
ตามที่สมาคมทันตแพทย์จดั ฟั นแห่งประเทศไทยจะจัดการประชุมวิชาการครัง้ ที่ 2 ประจําปี 2559
มีหวั ข้ อ “From Top to Toe, A Trick to II” โดย Prof. Sabine Ruf และ Assoc. Prof. Niko Bock ในวันที่
21-22 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้ องเวิลด์บอลรูม บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
ราชประสงค์ กรุงเทพฯ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ทนั ตแพทย์ได้ รับความรู้ทางทันตกรรมจัดฟั น อันก่อให้ เกิดประโยชน์
แก่ผ้ เู ข้ าร่วมประชุม เพื่อที่จะสามารถนําไปใช้ ปฏิบตั ิราชการในหน้ าที่ทนั ตแพทย์ของส่วนราชการต่าง ๆ ได้
เนื่องจากเป็ นการประชุมที่มีสว่ นราชการเข้ าร่วมถึง 1 ใน 4 ของผู้เข้ าร่วมประชุม สมาคมฯ จึงใคร่ขอให้
ข้ าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็ นทันตแพทย์ในสังกัดของท่าน มีโอกาสเข้ าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็ นวันลา
เมื่อได้ รับอนุญาตจากผู้บงั คับบัญชา โดยถือปฏิบตั ติ ามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยค่าใช้ จา่ ย ในการฝึ กอบรม
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2539
อนึง่ ในการประชุมวิชาการครัง้ นี ้ ได้ กําหนดค่าลงทะเบียนสําหรับการประชุมดังนี ้
ภายใน 9 พ.ย.
หลัง 9 พ.ย.
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ รวมทังแจ้
้ งให้ ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด ของท่านได้
ทราบ เพื่อดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์)
นายกสมาคมทันตแพทย์จดั ฟั นแห่งประเทศไทย

กําหนดการประชุมวิชาการสมาคมทันตแพทย์ จดั ฟั นแห่ งประเทศไทย ครัง้ ที่ 2/2559
“From Top to Toe, A Trick to II”
21-22 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้ อง World Ballroom ชัน้ 23 Bangkok Convention Centre, Centara Grand @ CentralWorld
วันจันทร์ ท่ ี 21 พฤศจิกายน 2559
8.00 - 8.45 น.
ลงทะเบียน
8.45 – 9.00 น.
พิธีเปิ ดการประชุมวิชาการ
โดย รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์
สมาคมทันตแพทย์จดั ฟั นแห่งประเทศไทย
9.00 – 10.30 น.
การบรรยายเรื่ อง “Efficient Class II Treatment for a More Successful Orthodontic Practice”
โดย Prof. Sabine Ruf และ Assoc. Prof. Niko Bock (University of Giessen, Germany)
10.30 – 11.00 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.00 น.
การบรรยายโดย Prof. Sabine Ruf และ Assoc. Prof. Niko Bock (ต่อ)
12.00 – 12.20 น.
การประชุมวิสามัญสมาคมทันตแพทย์จดั ฟั นแห่งประเทศไทย
12.00 – 13.30 น.
พักรับประทานอาหารเทีย่ ง
13.30 – 15.00 น.
การบรรยายโดย Prof. Sabine Ruf และ Assoc. Prof. Niko Bock (ต่อ)
15.00 – 15.30 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 – 16.30 น.
การบรรยายโดย Prof. Sabine Ruf และ Assoc. Prof. Niko Bock (ต่อ)
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559
9.00 – 9.45 น.
การบรรยายเรื่ อง “Transverse Discrepancy Correction in Orthodontics”
โดย ผศ.ดร.ทพ.บัญชา สํารวจเบญจกุล
9.45 – 10.30 น.
การบรรยายเรื่ อง “The Important of Achieving Long Term Stability is Not Only Arch Form but also
Arch Size” โดย ศ.ทพ.วัฒนะ มธุราสัย
พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 10.50 น.
10.50 – 11.00 น.
An Ortho Talk with New Waves เรื่ อง “Class II Anterior Open Bite: Whole Arch Treatment”
โดย ทพญ.จินตนา ทัศนพานนท์
11.00 – 11.10 น.
An Ortho Talk with New Waves เรื่ อง “White Spot Lesions: Non Invasive versus Minimal Invasive
Treatment: A Systemic Review” โดย ทพ.ชัยพล ฉวีวรรณากร
11.10 – 12.00 น.
การบรรยายเรื่ อง “CSR กับการทํางานอย่างมีความสุข” โดย ดร.พิพฒ
ั น์ ยอดพฤติการณ์
12.00 – 13.30 น.
พักรับประทานอาหารเทีย่ ง
13.30 – 13.40 น.
An Ortho Talk with New Waves เรื่ อง “ผลของการเปิ ดการสบฟั นแบบชัว่ คราวด้ วยซีเมนต์แถบรัดจัดฟั น
ชนิดบ่มด้ วยแสง ต่อการตอบสนองทันทีของคลื่นไฟฟ้ากล้ ามเนื ้อ” โดย ทพญ.ดาริ นทร์ ปฏิเวทภิญโญ
13.40 – 13.50 น.
An Ortho Talk with New Waves เรื่ อง “รายงานผู้ป่วย: การผ่าตัดก่อนการจัดฟั นในผู้ป่วยที่มีความ
ผิดปกติของโครงสร้ างกระดูกขากรรไกรประเภทที่สาม” โดย ทพ.มรุต บ้ านไร่
13.50 – 14.35 น.
การบรรยายเรื่ อง “Orthodontics for Dental Implants จัดก่อนใส่ โดนใจ Like เลย”
โดย ทพญ.เรืองรัตน์ โกมลภิส
14.35 – 14.45 น.
An Ortho Talk with New Waves เรื่ อง "Simply the Best: Severe Rotation ไม่ยากอย่างที่คิด”
โดย ทพญ.พรพุทธิ ภัทรวุฒิพร
14.45 – 14.55 น.
An Ortho Talk with New Waves เรื่ อง “First Surgical Case... by Surgery First Approach”
โดย ทพญ.อัจฉริยพร ร้ านจันทร์
14.55 – 15.20 น.
พักรับประทานอาหารว่าง

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 (ต่ อ)
15.20 – 16.05 น.
การบรรยายเรื่ อง “Narrating My Own Class II Discoveries ผ่านพบ...จดจํา...คลาสทู”
โดย รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์
16.05 – 16.30 น.
พิธีมอบรางวัล Life Time Achievement Award แด่ ศ.คลินิก เกียรติคณ
ุ ทพญ.สมพร เรื องผกา
16.30 น.
ปิ ดการประชุม

