สมาคมทันตแพทย์ จัดฟั นแห่ งประเทศไทย
Thai Association of Orthodontists
สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟั น ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
ที่ สทจ.ลธ. 6/2560
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่ อง ขอให้ ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็ นทันตแพทย์เข้ าร่วมประชุมวิชาการ
ของสมาคมทันตแพทย์จดั ฟั นแห่งประเทศไทย
เรี ยน ผู้วา่ ราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อํานวยการ อธิการบดี
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย กําหนดการประชุม
ตามที่ ส มาคมทั น ตแพทย์ จั ด ฟั น แห่ ง ประเทศไทยจะจั ด การประชุ ม วิ ช าการครั ง้ ที่ 1 ประจํ า ปี 2560
ในหัวข้ อ “Master Shares, New Gen Shines on Ortho Stage” ในวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2560 ณ ห้ องประชุม
เวิลด์บอลรู ม บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุ งเทพมหานคร โดยจะมีการ
บรรยายจากวิท ยากรจากทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ ให้ ค วามรู้ กับ ผู้เข้ าร่ วมประชุม วิชาการทัง้ ในเรื่ องที่
เกี่ยวกับทางทันตกรรมจัดฟั น และความรู้ ทัว่ ไปที่เป็ นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพ เพื่อที่จะ
สามารถนําไปใช้ ปฏิบตั ิราชการในหน้ าที่ทนั ตแพทย์ของส่วนราชการต่าง ๆ ได้
เนื่องจากเป็ นการประชุมที่มีส่วนราชการเข้ าร่ วมถึง 1 ใน 4 ของผู้เข้ าร่ วมประชุม สมาคมฯ จึงใคร่ ขอให้
ข้ าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็ นทันตแพทย์ในสังกัดของท่าน มีโอกาสเข้ าร่ วมประชุมโดยไม่ถือเป็ นวันลา
เมื่อได้ รับอนุญาตจากผู้บงั คับบัญชา โดยถือปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยค่าใช้ จ่าย ในการฝึ กอบรม
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2539
อนึง่ ในการประชุมวิชาการครัง้ นี ้ ได้ กําหนดค่าลงทะเบียนสําหรับการประชุมดังนี ้
ภายใน 30 เม.ย. 60
หลัง 30 เม.ย. 60
สมาชิกนักศึกษาสาขาจัดฟั น 
4,000 
5,000
สมาชิกสามัญสมาคมฯ 
5,000 
6,000
สมาชิกสมทบ 
5,001 
6,001
ไม่ใช่สมาชิก 
6,000 
7,000
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ รวมทังแจ้
้ งให้ ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด ของท่านได้
ทราบ เพื่อดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์)
นายกสมาคมทันตแพทย์จดั ฟั นแห่งประเทศไทย

กําหนดการประชุมวิชาการสมาคมทันตแพทย์ จัดฟั นแห่ งประเทศไทย ครั ง้ ที่ 1/2560

“Master Shares, New Gen Shines on Ortho Stage”
11 – 12 พฤษภาคม 2560

ณ ห้ อง World Ballroom ชัน้ 23 Bangkok Convention Centre, Centara Grand @ CentralWorld
วันพฤหัสบดีท่ ี 11 พฤษภาคม 2560
8.00 – 8.45 น.

ลงทะเบียน

8.45 – 9.00 น.

พิธีเปิ ดการประชุมวิชาการ
โดย รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์
นายกสมาคมทันตแพทย์จดั ฟั นแห่งประเทศไทย

9.00 – 10.30 น.

การบรรยายเรื่ อง Comprehensive Treatment of Class II and Class III
Malocclusion from Teenage to Adulthood
โดย Dr.Eric Liou
Chang Gung University, Taipei, Taiwan

10.30 – 11.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

11.00 – 11.50 น.

การบรรยายเรื่ อง Comprehensive Treatment of Class II and Class III
Malocclusion from Teenage to Adulthood โดย Dr.Eric Liou (ต่อ)

11.50 – 12.20 น.

การประชุมสามัญสมาคมทันตแพทย์จดั ฟั นแห่งประเทศไทย

12.00 – 13.30 น.

พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.30 – 15.00 น.

การบรรยายเรื่ อง Comprehensive Treatment of Class II and Class III
Malocclusion from Teenage to Adulthood โดย Dr.Eric Liou (ต่อ)

15.00 – 15.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

15.30 – 16.30 น.

การบรรยายเรื่ อง Comprehensive Treatment of Class II and Class III
Malocclusion from Teenage to Adulthood โดย Dr.Eric Liou (ต่อ)

วันศุกร์ ท่ ี 12 พฤษภาคม 2560
9.00 – 10.00 น.

การบรรยายเรื่ อง “ตามไปดูหน่วยทันตกรรมจัดฟั นสัญจร”
โดย นพ.การุ ณย์ คุณติรานนท์ ทพ.วิธวัช วงศ์ สมุทร
ทพญ.ดร.กุลธิดา นันทยานนท์ ทพญ.ศุภมาศ ปริสัญโญดม
ทพ.ธนิต เจริญรั ตน์
ทพญ.ฐิฏิมา ศุขเขษม
รศ.ทพญ.จารุ ณี คัทธมารศรี
โครงการทันตกรรมจัดฟั นสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

10.00 – 10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 11.15 น.

การบรรยายเรื่ อง "ดิจิทลั กับการเปลีย่ นแปลงด้ านสาธารณสุข"
โดย พันเอก ดร.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ
ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม และรองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ

11.15 – 12.00 น.

การบรรยายเรื่ อง “Accessory for Success in Treatment for Two Different
Age Groups”
โดย รศ.ทพญ.สุปาณี สุนทรโลหะนะกูล และ อ.ทพญ.พิชานัน ศรีสมหมาย
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

12.00 – 13.30 น.

พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.30 – 14.15 น.

การบรรยายเรื่ อง “Ortho-prosth-implant Multidisciplinary Treatment Planning :
A Digital Approach”
โดย ผศ.ดร.ทพ.ชัยมงคล เปี่ ยมพริ้ง
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

14.15 – 15.00 น.

การบรรยายเรื่ อง “Management of Extreme Tooth Impaction”
โดย ผศ.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

15.00 – 15.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

15.30 – 16.15 น.

การบรรยายเรื่ อง "Cleft Treatment: Growth Modification or Surgery?"
โดย รศ.ทพญ.มารศรี ชัยวรวิทย์ กุล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16.15 – 16.30 น.

พิธีปิดการประชุม

