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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 2562
ในหัวข้ อ “Development of Expertise in Orthodontics” ในวัน ที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้ อ งเวิ ล ด์ บ อลรู ม
ชัน้ 23 เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุ งเทพมหานคร โดยจะมีการบรรยายจาก
วิทยากรจากทังในประเทศและต่
้
างประเทศ เพื่อให้ ความรู้กบั ผู้เข้ าร่วมประชุมวิชาการทังในเรื
้ ่ องที่เกี่ยวกับทางทันตก
รรมจัดฟั น และความรู้ทวั่ ไปที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดํารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพ เพื่อที่จะสามารถนําไปใช้ 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 20 มิ.ย. 62
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ รวมทังแจ้
้ งให้ ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด ของท่านได้
ทราบ เพื่อดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ทพ. ธานัน จารุประกร)
นายกสมาคมทันตแพทย์จดั ฟั นแห่งประเทศไทย

กําหนดการประชุมวิชาการ สมาคมทันตแพทย์ จัดฟั นแห่ งประเทศไทย ครั ง้ ที่ 1/2562
“Development of Expertise in Orthodontics”
วันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2562
ณ ห้ องเวิลด์ บอลรูม
ชัน้ 23 เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุ งเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีท่ ี 11 กรกฎาคม 2562
8.00 – 9.00 น.
9.00 – 9.15 น.
9.15 – 10.30 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิ ดการประชุมวิชาการ โดย ทพ. ธานัน จารุ ประกร
นายกสมาคมทันตแพทย์จดั ฟั นแห่งประเทศไทย
การบรรยาย “The Development of Expertise in Orthodontics”
โดย Prof. Rolf G Behrents

10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
การบรรยาย “The Development of Expertise in Orthodontics”
โดย Prof. Rolf G Behrents (ต่อ)

12.00 – 13.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 14.45 น.

การบรรยาย “Articles in The Literature That Should Make A Difference”
โดย Prof. Rolf G Behrents

14.45 – 15.00 น.

พิธีมอบรางวัล WFO Regional Award of Merit
ให้ แก่ รศ. (พิเศษ) ทญ. สมใจ สาตราวาหะ
ประธานที่ปรึกษาสมาคมทันตแพทย์จดั ฟั นแห่งประเทศไทย
พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.00 น.

การบรรยาย “The Cost of Imaging Versus The Benefits Derived: X-Rays And
The Images They Produce”
โดย Prof. Rolf G Behrents

วันศุกร์ ท่ ี 12 กรกฎาคม 2562
9.00 – 9.45 น.

“ชวนคุณหมอ (จัดฟัน) คิ ดเลข (เด็ก ม.สาม)”
โดย ผศ.ดร.ทพ. ไพบูลย์ เตชะเลิศไพศาล

9.45 – 10.30 น.

“รู ปแบบใหม่ของการเปลี ย่ นแปลงของเซลล์ จากการใช้ Vibration”
โดย รศ.ดร.ทญ. ชิดชนก ลีธนะกุล

10.30 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 11.30 น.

“Biomechanical Considerations in Management of The Vertical Dimension”
โดย ผศ.ดร.ทพ. พูนศักดิ์ ภิเศก

11.30 – 12.15 น.

“Special Considerations in Orthodontics Treatment for Adult Cleft Lip And/
Or Palate”
โดย รศ.ทญ. จารุ ณี คัทธมารศรี

12.15 – 13.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 14.15 น.

"สบสวย - สบไม่สวยสําคัญด้วยหรื อ"
โดย ผศ.ทญ. พนมพร วานิชชานนท์

14.15 – 15.00 น.

“Refer and Retreat: Revisit"
โดย ศ.คลินิกเกียรติคณ
ุ ทพ. พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์

15.00 – 15.15 น.

พิธีปิดการประชุมวิชาการ / พักรับประทานอาหารว่าง

15.15 – 16.00 น.

การประชุมใหญ่สามัญประจําปี สมาคมทันตแพทย์จดั ฟั นแห่งประเทศไทย

