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โครงการการจัดประชุมวิชาการและการจัดประชุมใหญ7สามัญประจำป: 2565 

สมาคมทันตกรรมหัตถการ (ประเทศไทย) 

OPER TRENDS with NEW GENs - 

New Beginning of the Association of Operative Dentistry (Thailand) 

วันท่ี 19 - 20 ตุลาคม  2565 

ณ หmอง Grande Ballroom 

Sheraton Grande Sukhumvit Hotel กรุงเทพมหานคร 

.......................................... 

 

หลักการและเหตุผล 

 จากการที'มีการก่อตั -งสมาคมทนัตกรรมหตัถการ (ประเทศไทย) โดยเปลี'ยนมาจากชมรมทนัตกรรมหตัถการ
แหง่ประเทศไทยที'ดําเนินการมายาวนานกวา่ EF ปี ทางสมาคมฯ มีโครงการจดัประชมุสามญัประจําปีและการประชมุ
วิชาการด้านทนัตกรรมหตัถการขึ -นในวนัที' 19-20 ตลุาคม EFSF นี - ณ ห้อง Grande Ballroom โรงแรม Sheraton 

Grande Sukhumvit โดยมีวัตถุประสงคEเพ่ือเผยแพรLความรูOทางวิชาการ และประชุมใหญLสามัญประจำปZคร้ังท่ี 1 

ของสมาคมฯ 

 โดยในการจดังานครั -งนี -จะประกอบด้วยกิจกรรมตา่งๆดงันี -คือ การจดัประชมุใหญ่สามญัครั -งที' 1 การจดั
ประชมุวิชาการในหวัข้อ OPER TRENDS with NEW GENs – New Beginning of the Association of Operative 
Dentistry (Thailand) การจดัพิธีมอบรางวลั Hall of Fame และ การประกวดเคสทางคลินิกโดยเฉพาะการบรูณะสว่นฟัน
หน้าที'ต้องการสวยงามจากนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาที'สนใจ   
  

วัตถุประสงคv 

เพื ่อใหOทันตแพทยEทั ่วไป ไดOรับความรูOที ่ทันสมัยและมีความเขOาใจในศาสตรEสมัยใหมLที ่มีการพัฒนา

เปลี่ยนแปลงไปในทางทันตกรรมหัตถการ และใหOนักศึกษาหลังปริญญาไดOมีสLวนรLวมในการพัฒนาและเผยแพรL

เทคนิคในการบูรณะฟgนหนOาเพ่ือความสวยงามผLานการเขOารLวมการประกวดเคส  

 

คุณสมบัติผูmเขmาร7วมประชุม 

 การประชุมวิชาการ : ทันตแพทยEท่ัวไป  

 การประกวดเคส  : นักศึกษาระดับหลังปริญญาสาขาทันตกรรมหัตถการ ทันตกรรมบูรณะ  

และสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขOอง 
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ระยะเวลาท่ีจัด 

วันท่ี  19-20  ตุลาคม  2565   เวลา  09.00-16.30 น 

 

สถานท่ีจัดอบรม  

          โรงแรม Sheraton Grande Sukhumvit กรุงเทพมหานคร  

 

วิธีการประชุมและหmองประชุม   

ประชุมในรูปแบบบรรยายและการรLวมประกวดเคสผLานการสLงเคส โดยในสLวนการบรรยายวิชาการ

จัดรูปแบบ onsite มีจำนวนผูOเขOารLวมไมLเกิน 300 คน  

 

ค7าลงทะเบียน 

 

การลงทะเบียน 
คLาลงทะเบียน 

กLอนวันท่ี 30 กันยายน ต้ังแตLวันท่ี 30 กันยายน 

ทันตแพทยEท่ัวไป  4,000 บาท 5,000 บาท 

สมาชิกสมาคมฯ 3,000 บาท 4,000 บาท 

นักศึกษาหลังปริญญา 2,500 บาท 3,000 บาท 

นักศึกษาปริญญาตรี 1,000 บาท 1,500 บาท 
 

หมายเหตุ : ยกเว,นค/าลงทะเบียนสำหรับ คณะกรรมการบรหิารสมาคมฯ ที่ปรึกษาสมาคมฯ วิทยากร และนิสิต-นักศึกษาที่เข,าร/วมกิจกรรมประกวด case 
 

วิทยากรภาคบรรยาย   

1. ผศ.ดร.ทพญ.จนัทร์ธิดา  ภวภตูานนท์ ณ มหาสารคาม  (มหาวิทยาลยัขอนแก่น) 

2. ผศ.ดร.ทพ.ปิยะพงษ์   พรรณพสิทธิุ�    (มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์) 
3. ผศ.ดร.ทพญ.สาวิตรี   วะสีนนท์    (มหาวิทยาลยัเชียงใหม)่ 
4. ผศ.ดร.ทพ.สิทธิกร   คณุวโรตม์    (มหาวิทยาลยัเชียงใหม)่ 
5. อ.ดร.ทพ.จิราย ุ  เรืองรุ่งโสม    (มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์) 
6. อ.ทพญ.มนิุนทร์   ชยัชโลธร    (มหาวิทยาลยัมหิดล)  
7. อ.ทพ.อภิรัตน์   ฤทธิ�ฐิติ     (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒน์) 
8. อ.ทพ.ชาญศกัดิ�   สขุะจินตนากาญจน์   (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒน์) 
9. อ.ทพ.กตญั� ู  หลิมไชยกลุ    (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒน์)  
10. อ.ดร.ทพญ.พิมพินี   เอี'ยมสะอาด    (มหาวิทยาลยัรังสิต) 

11. อ.ดร.ทพ.พิรัตน์   การเที'ยง    (มหาวิทยาลยัรังสิต) 

12. อ.ทพญ.กรปวีณ์   สิมะพรชยั    (มหาวิทยาลยัรังสิต) 
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ผูmรับผิดชอบโครงการ และกรรมการจัดงาน 

  รศ.ดร.ทพ.พิศลยE  เสนาวงษE  ประธานโครงการ 

  รศ.ดร.ทพญ.ศิริวิมล  ศรีสวสด์ิ   รองประธานโครงการ 

  อ.ทพญ.พนัสยา   จตุรานนทE  กรรมการ 

  อ.ทพ.ชิษณุ   เลิศถวิลจิร  กรรมการ 

  ผศ.ดร.ทพ.วรรธนะ  สัตตบรรณศุข  กรรมการ 

  ผศ.ดร.ทพ.พิภพ   สายแกOว   กรรมการ 

  ผศ.ดร.ทพ.ปwยะพงษE  พรรณพิสุทธ์ิ  กรรมการ 

  อ.ทพ.ดุสิต   นันทนพิบูล  กรรมการ 

  รศ.ดร.ทพญ.รังสิมา  สกุลณะมรรคา  กรรมการ 

  ผศ.ดร.ทพญ.ศิริจันทรE  เจียรพุฒิ   กรรมการ 

  ผศ.ดร.ทพ.พงศE   พงศEพฤกษา  กรรมการ 

  อ.ทพ.กิตติพงศE   บูรณะโสภณ  กรรมการ 

  อ.ทพ.บุญฑริก   นิยติวัฒนEชาญชัย  กรรมการ 

  อ.ทพญ.อณิชา   โกมลสิงหEสกุล  กรรมการ 

  อ.ทพญ.อภิญญา   ล้ิมวิศิษฏEสกุล  กรรมการ 

  รศ.ทพญ.วาสนา   พัฒนพีระเดช  ท่ีปรึกษา 

  รศ.ทพ.ชลธชา   หOานิรัติศัย  ท่ีปรึกษา 

  รศ.ดร.ทพ.ชัยวัฒนE  มณีนุษยE   ท่ีปรึกษา 

  ผศ.ทพญ.วัชราภรณE  คูผาสุก   ท่ีปรึกษา 
 

ผลท่ีคาดว7าจะไดmรับ 

 ผูOเขOารLวมโครงการซึ่งมีความรูOความเขOาใจในศาสตรEสมัยใหมLที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทางทันตกรรม

หัตถการ 
 

การชำระเงิน 

ข้ันตอนในการลงทะเบียน 

1. ลงทะเบียนมาท่ี website สมาคมทันตกรรมหัตถการ (ประเทศไทย) www.thaioperdent.org 

 โดยทำตามข้ันตอนท่ีระบุใน website โดยจะตOองสLงหลักฐานประกอบการลงทะเบียน อาทิ บัตรแสดง

ตัวนักศึกษา เขOามาในระบบเพ่ือการตรวจสอบ  

2. ไดOรับ Confirmation ทาง e-mail  

3. โอนเงินเขOาบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาคณะทันตแพทยศาสตรE มหาวิทยาลัยมหิดล 

    ช่ือบัญชี สมาคมทันตกรรมหัตถการ (ประเทศไทย) เลขท่ีบัญชี 0467068839  

    และสLงหลักฐานการชำระมาในระบบเพ่ือตรวจสอบภายใน 7 วันหลังการลงทะเบียน 

4. สามารถตรวจสอบการลงทะเบียนไดOจากหนOาลงทะเบียน 

หมายเหตุ  หากมีปgญหาใดๆในการลงทะเบียนสามารถติดตLอผLานทางอีเมล e-mail thaioperdent@gmail.com 
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ตารางการจัดประชุมวิชาการการ  

เร่ือง OPER TRENDS with NEW GENs – New Beginning of the Association of Operative Dentistry 

(Thailand) 

วันท่ี 19 - 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-16.30 น. 

ณ Sheraton Grande Sukhumvit Hotel กรุงเทพมหานคร  

วันพุธท่ี 19 ตุลาคม 2565 

9.00 – 9.15 น.  พิธีเปิดการประชุม 

9.15 – 10.45 น.   Management of dental caries: Current evidence and material selection 

    ผศ.ดร.ทพญ.จันทร์ธิดา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

    ผศ.ดร.ทพ.ปิยะพงษ์ พรรณพิสุทธ์ิ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

10.45 – 11.00 น.  Break 

11.00 – 12.00 น.  มอบรางวัลการประกวดบูรณะฟัน และการนำเสนอผลงานของผู้ได้รับรางวัล 

12.00 – 13.15 น.  Lunch 

13.15 – 14.45 น.      “Operative” The conservative dentistry 

    ผศ.ดร.ทพญ.สาวิตรี วะสีนนท์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

    ผศ.ดร.ทพ.สิทธิกร คุณวโรตม์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

14.45 – 15.00 น.  Break 

15.00 – 16.30 น.  Luting the indirect restoration, basic and update 

    อ.ดร.ทพญ.พิมพินี เอ่ียมสะอาด (มหาวิทยาลัยรังสิต) 

    อ.ดร.ทพ.พิรัตน์ การเท่ียง (มหาวิทยาลัยรังสิต) 

    อ.ทพญ.กรปวีณ์ สิมะพรชัย (มหาวิทยาลัยรังสิต) 

           หน่วยกิจกรรม 4.5 

วันพฤหัสบดีท่ี 20 ตุลาคม 2565 

9.00 – 10.30 น.  “วอน วอน” of the Worn Dentition, 2022 

    อ.ดร.ทพ.จิรายุ เรืองรุ่งโสม (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 

10.30 – 10.45 น.   Break 

10.45 – 12.00 น.  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี และ มอบรางวัล Hall of Fame 

12.00 – 13.15 น.  Lunch 

13.15 – 14.45 น.  Posterior resin composite restoration: Overview to clinical success 

    อ.ทพ.อภิรัตน์ ฤทธ์ิฐิติ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

    อ.ทพ.ชาญศักด์ิ สุขะจินตนากาญจน์ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

    อ.ทพ.กตัญญู หลิมไชยกุล (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

14.45 – 15.00 น.   Break 

15.00 – 16.30 น.  How to craft direct composite veneers – when less is more 

    อ.ทพญ.มุนินทร์ ชัยชโลธร (มหาวิทยาลัยมหิดล) 

           หน่วยกิจกรรม 4.5 
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แผนผังพ้ืนท่ีภายในหZอง Grande Ballroom 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St
a

g
e

3.
6 

x 
7.

2 
x 

0.
6 

m

Grande Ballroom – 308 pax

Open Atrium

Sc
re

e
n

29.6 m.

18.2 m
.

Remark:
- Required fire exits shall be kept readily accessible and must remain unobstructed at all times. Unavoidable setup, requires exit access and minimum 

setback 1.2 meters from fire exit. 
- Floor plan is not scaling properly, please discuss with hotel staff for special setup.
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