โครงการประชุมวิชาการออนไลน์
“Online Professional Certificate Program: Comprehensive Full Mouth Oral Rehabilitation”
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-----------------------------1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบัน ความต้อ งการการบูรณะฟันและสภาวะสันเหงือกไร้ฟันมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งแผนการ
รักษาผู้ป่วยนั้นอาจมีได้หลากหลาย อาทิ ฟันเทียมติดแน่น ฟันเทียมถอดได้ ฟันเทียมทับรากและรากฟันเทียม ซึ่งการ
รักษาจะมีระดับความยากง่ายแตกต่างฟันไปตามสภาพช่องปากของผู้ป่วย ในกรณีที่สภาพช่องปากของผู้ป่วยมีความ
ยุ่งยากซับซ้อนมากกว่าปกติ เช่น ผู้ป่วยที่มีการสบฟันผิดปกติ มีระนาบสบฟันไม่เหมาะสม มีการสูญเสียเนื้อฟันใน
ปริมาณมากหรือมีการสู ญเสี ยมิติแนวดิ่งขณะสบฟัน รวมทั้งผู้ป่วยที่มีความวิการของขากรรไกรและใบหน้า การ
วางแผนการรักษาสาหรับผู้ป่วยเหล่านี้ จาเปนนต้องอาััยความร่วมมือกันระหว่างสาขาวิชาอื่นร่วมด้วย เช่น การรักษา
ทางทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมสาหรับเด็ก ปริทันตวิทยา เปนนต้น นอกจากนี้อาจนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ
ทางทันตกรรมรวมถึงทันตวัสดุ ซึ่งในปัจจุบันนั้นมีความก้าวหน้าไปอย่างมากมาใช้ในการให้การรักษา
คณะทันตแพทยัาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญ ในเรื่องดังกล่าว อีกทั้งในปัจจุบัน
สถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) แพร่ระบาดอย่างหนักไปทั่วโลก จึงได้จัด Course online
เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางด้านวิชาการ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางทันตกรรม เพื่อจะที่ได้นาไปใช้เปนนประโยชน์
ต่อการให้บริการทางทันตกรรมแก่ประชาชนได้เปนนไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่อนาเสนอหลักการ แนวคิด และวิธีการฟื้นฟูสภาพช่องปากของผู้ป่วยที่ มีฟันสึกหรือผู้ป่วยที่ สูญเสียฟัน
ธรรมชาติบางส่ วนร่วมกับฟันสึ ก ซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อน ให้ กลับมาสู่ สภาวะที่ใกล้เคียงกับสภาวะเดิมตลอดจน
ปรับปรุงการทางานของระบบบดเคี้ยว โดยอาััยนวัตกรรม เทคโนโลยี และทันตวัสดุใหม่ ๆ รวมถึงความร่วมมือกัน
ในการรักษาระหว่างสาขาวิชาทางทันตกรรมอื่น ๆ ร่วมด้วย เพื่อบูร ณะฟันด้วยฟันเทียมติดแน่น ฟันเทียมถอดได้ ฟัน
เทียมบนรากเทียม ให้แก่ทันตแพทย์ทั่วไป เพื่อนาความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและให้การรักษาผู้ป่วย
โดยยึดประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยเปนนสาคัญ
3. หน่วยงานรับผิดชอบ
ภาควิช าทั น ตกรรมประดิ ษ ฐ์ และงานบริก ารการัึ กษาบริ ห ารงานวิจั ยและบริก ารวิช าการ คณะทั น ตแพทยัาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. วัน เวลา และสถานที่
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2564
ผ่านช่องทาง Facebook: การัึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยัาสตร์ มช. สาหรับ Online Course

5. ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าฟังบรรยายรูปแบบ ออนไลน์ ประมาณ 500 คน ประกอบด้วย
- ทันตแพทย์ผู้สนใจทั่วประเทั
- นิสิต นักัึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตัึกษา
- วิทยากรหลัก ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1. รั.ทพ.ดร.อรรถวิทย์ พิสิฐอนุสรณ์
2. รั.ทพญ.ดร.พนารัตน์ ขอดแก้ว
3. ผั.ทพ.ดร.พิริยะ
ยาวิราช
4. ผั.ทพ.บุญชัย
เชาวน์ไกลวงั์
5. ผั.ทพญ.ดร.มาริสา
สุขพัทธี
6. อ.ทพ.ณัฐวรรธน์
ปลื้มสาราญ
7. ผั.ทพ. กุลภพ
สุทธิอาจ
8. ผั.ทพญ.ดร.พัชราวรรณ ัีลธรรมพิทักษ์
9. ผั.ทพญ.ดร.พิมพ์เดือน รังสิยากูล
10. ผั.ทพญ.ดร.ภัทรณัฏฐ์ บัณฑิตคุณานนต์
11. อ.ทพ.ดร.พิสัยัิษฏ์
ชัยจรีนนท์
12. อ.ทพญ.ภัทริกา
อังกสิทธิ์
13. อ.ทพ.วัชรพงั์
อรุณแสง
14. อ.ทพญ.วิันี
เจียมหาทรัพย์
- วิทยากรพิเัษ
1. อ.ทพ.ปกป้อง อมรวิทย์
6. ค่าลงทะเบียน
อัตราค่าลงทะเบียนสาหรับทันตแพทย์ทั่วไป 1,500 บาท
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาให้แก่ผู้ป่วยได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการทางานและข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อให้เกิด
ความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีในหมู่ผู้ประกอบวิชาชีพทางทันตกรรม

หัวข้อการประชุมวิชาการ
เรื่อง “Online Professional Certificate Program: Comprehensive Full Mouth Oral Rehabilitation”
หัวข้อ

หัวข้อบรรยาย

เวลา

1

Oral rehabilitation: Concepts, strategies and key to
success.

1 ชั่วโมง 30 นาที

2

Oral rehabilitation of fully dentate patients. PART 1

1 ชั่วโมง 30 นาที

3

Oral rehabilitation of fully dentate patients. PART 2

1 ชั่วโมง 30 นาที

4
5
6
7
8

Oral rehabilitation of partially dentate patients PART 1:
Combined fixed and removable prosthodontics.
Oral rehabilitation of partially dentate patients PART 2:
Combined fixed and removable prosthodontics.
Oral rehabilitation of partially dentate patients: FixedImplant prosthodontics.
Oral rehabilitation of edentulous patients PART 1:
Implant-Retained complete overdenture.
Oral rehabilitation of edentulous patients PART 2: Full
arch implant-supported fixed prostheses.

1 ชั่วโมง 30 นาที
1 ชั่วโมง 30 นาที
1 ชั่วโมง 30 นาที
1 ชั่วโมง 30 นาที
1 ชั่วโมง 30 นาที

9

Digital treatment planning.

1 ชั่วโมง 30 นาที

10

Maxillofacial prosthetics rehabilitation

1 ชั่วโมง 30 นาที

11

Multidisciplinary approach to oral rehabilitation. PART 1

1 ชั่วโมง 30 นาที

12

Multidisciplinary approach to oral rehabilitation. PART 2

1 ชั่วโมง 30 นาที

13

Materials in Oral rehabilitation.

1 ชั่วโมง 30 นาที

14

Digital work flow in full mouth oral rehabilitation: From
analog to digital.

1 ชั่วโมง 30 นาที

15

Case presentation 1
Case presentation 2

1 ชั่วโมง 30 นาที

วิทยากร

ผศ.ทพญ.ดร.มาริสา สุขพัทธี
อ.ทพ.ดร.พิสัยัิษฏ์ ชัยจรีนนท์
ผศ.ทพ.ดร.พิริยะ ยาวิราช
ผั.ทพญ.ดร.พิมพ์เดือน รังสิยากูล
อ.ทพ.ดร.พิสัยศิษฏ์ ชัยจรีนนท์
ผั.ทพญ.ดร.พิมพ์เดือน รังสิยากูล
ผศ.ทพญ.ดร.ภัทรณัฏฐ์ บัณฑิตคุณานนต์
อ.ทพ.ดร.พิสัยัิษฏ์ ชัยจรีนนท์
ผศ.ทพ.บุญชัย เชาวน์ไกลวงศ์
อ.ทพ.ดร.พิสัยัิษฏ์ ชัยจรีนนท์
ผศ.ทพญ.ดร.พิมพ์เดือน รังสิยากูล
อ.ทพญ.ภัทริกา อังกสิทธิ์
อ.ทพ.ณัฐวรรธน์ ปลื้มสาราญ
อ.ทพญ.ภัทริกา อังกสิทธิ์
อ.ทพ.วัชรพงศ์ อรุณแสง
อ.ทพญ.ภัทริกา อังกสิทธิ์
รศ.ทพ.ดร.อรรถวิทย์ พิสิฐอนุสรณ์
ผศ.ทพญ.ดร.พัชราวรรณ ศีลธรรมพิทักษ์
รศ.ทพญ.ดร.พนารัตน์ ขอดแก้ว
อ.ทพ.ดร.พิสัยัิษฏ์ ชัยจรีนนท์
อ.ทพญ.วิศนี เจียมหาทรัพย์
อ.ทพญ.ภัทริกา อังกสิทธิ์
อ.ทพญ.ภัทริกา อังกสิทธิ์
อ.ทพญ.วิันี เจียมหาทรัพย์
ผศ.ทพ.กุลภพ สุทธิอาจ
ผั.ทพญ.ดร.พิมพ์เดือน รังสิยากูล
อ.ทพ.ปกป้อง อมรวิทย์
อ.ทพญ.ภัทริกา อังกสิทธิ์
อ.ทพ.ดร.พิสัยศิษฏ์ ชัยจรีนนท์

