โครงการประชุมวิชาการ
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Jud Fun Varieties 2021: MAA PAH GAN ONLINE
วันที่ 14 - 15 มกราคม พ.ศ. 2564
----------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ภาควิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟ น และทั น ตกรรมสํ า หรั บ เด็ ก (สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟ น ) และคณะทั น ต
แพทยศาสตร มหาวิ ทยาลั ย เชี ย งใหม โดยการสนับ สนุน จากบริษัทรานคาทางทัน ตกรรมจัดฟน จะไดจัดการ
บรรยายทางวิชาการและศึกษาตอเนื่องทางทันตกรรมจัดฟน ผานระบบออนไลน เนื่องจากสถานการณที่ยังไมคงที่
เกี่ยวกับการระบาดของ COVID-19 เพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรูทางดานทันตกรรมจัดฟนใหกับทันตแพทยจัด
ฟน ทันตแพทยทั่วไป และผูสนใจทั่วไป ในเรื่องการวินิจฉัย การวางแผนและการรักษาทางทันตกรรมจัดฟน หลัก
สําคัญในการเคลื่อนฟนทางทันตกรรมจัดฟน รวมถึงเทคนิคและเครื่องมือที่ทันสมัยในการรักษาผูปวยทางทันต
กรรมจัดฟน การใชเทคโนโลยีดิจิตัลกับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟนในขั้นตอนตาง ๆ
การจัดฟนเปนแกไขปญหาความผิดปกติของการสบฟน รวมทั้ง กระดูกขากรรไกรและใบ หนาที่ผิดปกติ
เพื่อชวยใหผูปวยมีการสบฟน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การบดเคี้ยวอาหารไดอยางปกติ ระบบการยอยอาหารและ
สุขภาพรางกายดีขึ้น ใบหนาเปนปกติอยางสมดุลและสวยงาม รวมทั้งทําใหผูปวยมีบุคลิกที่ดี มีความมั่นใจใน
ตัวเองมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเขารวมประชุมผานระบบออนไลนทราบหลักสําคัญในการวินิจฉัยและการวางแผนการรักษา
ทางทันตกรรมจัดฟนที่ซับซอนไดอยางถูกตอง
2. เพื่อใหผูเขารวมประชุมผานระบบออนไลนทราบถึงเทคนิคและเครื่องมือที่ทันสมัยในการรักษา
ผูปวยทางทันตกรรมจัดฟนไดอยางถูกตอง
3. เพื่อใหผูเขารวมประชุมผานระบบออนไลนทราบถึงแนวทางการใชเทคโนโลยีดิจิตัลกับการรักษา
ทางทันตกรรมจัดฟนในขั้นตอนตาง ๆ
3. หนวยงานผูรับผิดชอบ
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ดฟ น ภาควิ ช าทั น ตกรรมจัดฟน และทัน ตกรรมสําหรับ เด็ก คณะทัน ตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
4. วัน เวลา และสถานที่
วันพฤหัสบดีที่ 14 และวันศุกรที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 และดูยอนหลังผานระบบตั้งแตวันที่ 18
มกราคม พ.ศ. 2564 จนถึง 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 ผานระบบออนไลนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
5. ผูเขารวมประชุม
ผูเขารวมประชุมผานระบบออนไลน จํานวนประมาณ 300 คน ประกอบดวย
- ทันตแพทยผูสนใจทั่วประเทศ ที่ลงทะเบียนผานระบบออนไลนเพื่อฟงการบรรยายในระบบปด
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- นักศึกษาระดับหลังปริญญา
- วิทยากร จํานวน 9 ทาน ตามรายชื่อดังนี้
1. ศ. คลินิก ทพ. วิรัช พัฒนาภรณ
2. ศ. ทพ. ธีระวัฒน โชติกเสถียร
3. รศ. ทพญ. มารศรี ชัยวรวิทยกุล
4. อ. ทพ. ดร. คณิช ตรีภูวพฤทธิ์
5. อ. นพ. มาโนช โชคแจมใส
6. รศ. ทพญ. นิตา วิวัฒนะทีปะ
7. รศ. ทพญ. ดร. ชิดชนก ลีธนะกุล
8. ทพญ. เรืองรัตน โกมลภิส
9. ทพ. วุฒิพงษ เหลาอมต

คณะทันตแพทยศาสตร ม.เชียงใหม
คณะทันตแพทยศาสตร ม.เชียงใหม
คณะทันตแพทยศาสตร ม. เชียงใหม
คณะทันตแพทยศาสตร ม. เชียงใหม
คณะแพทยศาสตร ม. เชียงใหม
คณะทันตแพทยศาสตร ม. มหิดล
คณะทันตแพทยศาสตร ม.สงขลานครินทร
ทันตแพทยเอกชน
ทันตแพทยเอกชน

6. คาลงทะเบียน
ลงทะเบียนผานระบบ CMU Lifelong Education
กําหนดเวลาการลงทะเบียน
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563
ภายหลัง 30 กันยายน 2563

คาลงทะเบียน
2,500 บาทเทานั้น

ยกเวนคาธรรมเนียม 600 บาท ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม

3,000 บาท

บวกคาธรรมเนียม* 600 บาท ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม

*คาธรรมเนียม 600 บาทเพื่อเขาใชงานระบบ CMU Lifelong Education ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ผูเขารวมประชุมผานระบบออนไลนสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการวินิจฉัยและวางแผนการรักษา
ใหแกผูปวยทางทันตกรรมจัดฟนไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณในการทํางานและเทคนิคที่นําสมัยในการรักษาผูปวยทางทันตกรรม
จัดฟน
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จัดฟน วาไรตี้ IV 2021: มาปะกั๋นออนไลน
Jud Fun Varieties 2021: MAA PAH GAN ONLINE
วันที่ 14 – 15 มกราคม พ.ศ. 2564
และ on demand ตั้งแตวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 จนถึง 17 มีนาคม พ.ศ. 2564
ผานระบบออนไลน มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Thursday, January 14th, 2021
Time
08:45-09:00
09:00-10:20
80 min
10:20-10:30
10:30-12:00
90 min
12:00-13:00
13:00-14:20
80 min
14:20-14:30
14:30-15:35
65 min
15:35-15:40
15:40-16:40
60 min

Topics

Speakers

Opening Ceremony
Entire Arch Distalization for Sagittal and Vertical
Discrepancy

Dean, Faculty of Dentistry, CMU
ศ. ทพ. ธีระวัฒน โชติกเสถียร

Preparation
What You Need To Know Before Using Clear Aligners อ.ทพญ. เรืองรัตน โกมลภิส
Lunch
Surgical Orthodontics in Cleft Patients

รศ. ทพญ. นิตา วิวัฒนะทีปะ

Preparation
Cleft Treatment – My Update

รศ. ทพญ. มารศรี ชัยวรวิทยกลุ

Preparation
สื่อ online กฎหมาย และทันตกรรมจัดฟน

อ. นพ.มาโนช โชคแจมใส

Friday, January 15th, 2021
09:00-10:30
90 min
10:30-10:40

“The Speed of Teeth” Stop Dreaming – Start Doing

10:40-12:00
80 min
12.00-13:00
13:00-14:30
90 min
14:30-14:40
14:40-16:20
100 min
16.20-16.30

“Treatment considerations in Class III malocclusion:
Camouflage VS Orthognathic Surgery”

รศ. ทพญ. ดร. ชิดชนก ลีธนะกุล

Preparation

Lunch
Orthodontic Finishing

อ. ทพ. ดร. คณิช ตรีภวู พฤทธิ์

อ. ทพ. วุฒิพงษ เหลาอมต

Preparation
Complex Orthodontics:
Rhythm of Tooth Movements
Closing ceremony for future meeting
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ศ. คลินิก ทพ. วิรัช พัฒนาภรณ
Staff

