เรื่อง

โครงการประชุมวิชาการ
“From Basic to the Master in Operative Dentistry: Direct Restoration”

1. หลักการและเหตุผล
ฟนที่มีการสูญเสียโครงสรางของผิวเคลือบฟนและเนื้อฟน รวมถึงสิ่งผิดปกติตางๆที่สงผลกระทบตอความสวยงามและ
หนาที่การทํางานของระบบบดเคี้ยวมีความจําเปนตองไดรับการบูรณะ ทันตแพทยจึงควรมีความรูพื้นฐานและความเขาใจถึง
หลักการของการบูรณะทั้งฟนหนาและฟนหลัง อาทิ การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา ขั้นตอนการรักษา รวมถึงการเลือกใช
วัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ มาประยุกตใชเพื่อใหการรักษาประสบความสําเร็จ
สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการในภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยาไดตระหนักถึงการนําความรูพื้นฐานมา
ผนวกกับวิวัฒนาการของวัสดุอุปกรณ เทคนิค เทคโนโลยีและวิทยาการใหมๆ ที่นํามาใชในการบูรณะฟน จึงไดจัดประชุมวิชาการ
เพื่อสรางความรูพื้นฐานใหกับทันตแพทยเกี่ยวกับหลักการบูรณะฟน วิธีการบูรณะ และการเลือกใชวัสดุที่เหมาะสมกับผูปวยแต
ละราย เพื่อสามารถนําความรูและเทคนิคที่ไดไปใชในการรักษา
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางความรูใหกับผูเขารวมประชุมเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการในการบูรณะฟนหนาและฟนหลัง
2. เพื่อเพิ่มความรูใหกับผูเขารวมประชุมเกี่ยวกับวัสดุและเทคโนโลยีที่นํามาใชในการบูรณะฟนตลอดจนองคประกอบ
และขอบงใชของวัสดุนั้น ๆ
3. เพื่อฝกฝนการบูรณะฟนหนาและฟนหลังวิธี direct ในโมเดลจําลองฟน
3. วัน เวลา และสถานที่
วันที่ 20 และ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ หองบรรยาย 6
4. ผูเขารวมประชุม
ผูเขารวมประชุม จํานวนประมาณ 30 คนตอวัน ประกอบดวย
- ทันตแพทยผูสนใจ จํานวน 19 คน
- นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 11 คน
- วิทยากรจากภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 6 คน ตามรายชื่อตอไปนี้
1. ผศ.ทพ.ดร.สิทธิกร
คุณวโรตม
2. อ.ทพ.วัชรพงษ
อริยเกรียงไกร
3. ผศ.ทพญ.ดร.สุมนา
จิตติเดชารักษ
4. ผศ.ทพญ.ทัดจันทร
ครองบารมี
5. ผศ.ทพ.ภูสิต
กาญจนะวสิต
6. อ.ทพญ.ศิรินาถ
ชีวะเกรียงไกร
5. คาลงทะเบียน
รายละเอียด
กําหนดเวลา
บรรยายและปฏิบัติการ กลุมที่ 1 ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
Class IV Direct Composite
บรรยายและปฏิบัติการ กลุมที่ 2 ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
Class II Direct Composite

คาลงทะเบียน
1,000 บาท

จํานวนรับ
19

1,000 บาท

19

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูเขารวมประชุมมีความรูเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการในการบูรณะฟนหนาและฟนหลังในงานทันตกรรม
2. เพือ่ เพิ่มความรูใหกับผูเขารวมประชุมเกี่ยวกับวัสดุและเทคโนโลยีที่นํามาใชในการบูรณะฟนตลอดจนองคประกอบและ
ขอบงใชของวัสดุนนั้

กําหนดการประชุมวิชาการ
เรื่อง “From Basic to the Master in Operative Dentistry: Direct Restoration”
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วันจันทรที่ 20 กรกฎาคม 2563
หัวขอ

เวลา
08.30 - 09.00 น.
09.00 - 10.30 น.

วิทยากร

ลงทะเบียน
Basic in Class IV direct composite

อ.ทพ.วัชรพงษ

อริยเกรียงไกร

10.30 - 10.45 น.
10.45 - 12.00 น.

อาหารวาง
Master in Class IV direct composite

อ.ทพ.วัชรพงษ

อริยเกรียงไกร

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 16.00 น.

อาหารกลางวัน
Hands-on in Class IV direct composite

อ.ทพ.วัชรพงษ
อริยเกรียงไกร
ผศ.ทพ.ดร.สิทธิกร คุณวโรตม
ผศ.ทพญ.ดร.สุมนา จิตติเดชารักษ
ผศ.ทพญ.ทัดจันทร ครองบารมี
ผศ.ทพ.ภูสิต
กาญจนะวสิต
อ.ทพญ.ศิรินาถ ชีวะเกรียงไกร

กําหนดการประชุมวิชาการ
เรื่อง “From Basic to the Master in Operative Dentistry: Direct Restoration”
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563
หัวขอ

เวลา
08.30 - 09.00 น.
09.00 - 10.30 น.

วิทยากร

ลงทะเบียน
Basic in Class II direct composite

ผศ.ทพ.ดร.สิทธิกร คุณวโรตม

10.30 - 10.45 น.
10.45 - 12.00 น.

อาหารวาง
Master in Class II direct composite

ผศ.ทพ.ดร.สิทธิกร คุณวโรตม

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 16.00 น.

อาหารกลางวัน
Hands-on in Class II direct composite

ผศ.ทพ.ดร.สิทธิกร คุณวโรตม
อ.ทพ.วัชรพงษ
อริยเกรียงไกร
ผศ.ทพญ.ดร.สุมนา จิตติเดชารักษ
ผศ.ทพญ.ทัดจันทร ครองบารมี
ผศ.ทพ.ภูสิต
กาญจนะวสิต
อ.ทพญ.ศิรินาถ ชีวะเกรียงไกร

