กาหนดการประชุมวิชาการจัดโดย มูลนิธิทนั ตกรรมจัดฟั นแห่งประเทศไทย
สมาคมทันตแพทย์จดั ฟันแห่ งประเทศไทย
ร่ วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Empowering Orthodontic Treatment for Cleft Patients
ณ ห้ องประชุ มสมเด็จพระญาณสั งวร ชั้ น 19 อาคารบรมนาถศรีนครินทร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

15 กันยายน 2564 (8.50 – 17.00 น.)
8.30 – 8.50 น.
8.50 – 9.00 น

ลงทะเบียน
ประธานกล่าวต้อนรับ
และเปิ ดประชุม

9.00 -9.15 น.

9.15 - 9.30 น.

-สานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัย
พิทกั ษ์ สภากาชาดไทย
-สานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ
(สปสช.)
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี มา

9.30 – 9.45 น.

โรงพยาบาลราชวิถี

9.45 - 10.00 น.

โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์
อุบลราชธานี

ศ.ทพ.ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร
(ประธานมูลนิธิและนายกสมาคมฯ)
รศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์
(คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ
นายแพทย์การุ ณย์ คุณติรานนท์
ทพญ.ปองใจ วิรารัตน์
ทพญ. สมศรี กล้าจอหอ
ทพ.ประจักษ์ จริ ยพงศ์ไพบูลย์
ทพญ.สุ กลั ยา ธนกิจจารุ

10.00 – 10.15 น.
10.15 – 10.30
10.30 – 10.45
10.45 - 11.00 น.
11.00 - 11.15 น.
11.15 – 11.30 น.
11.30 – 11.45 น
11.45 – 12.00 น.
12.00 - 13.15 น.
13.15 - 13.30 น.
13.30 - 13.45 น.
13.45 – 14.00 น.

คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
คลินิกเอกชน
เบรค
คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รับประทานอาหารกลางวัน
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ผศ.ทพญ.วิภาพรรณ ฤทธิ์ ถกล
รศ.ทพญ.จารุ ณี คัทธมารศรี

นาวาเอกหญิง ทพญ.นพวรรณ วิรยศิริ
ผศ. ทพ.ศุภกิจ เพียรจิตเลิศขจร
รศ.ทพญ.มารศรี ชัยวรวิทย์กุล
ผศ.ทพญ.รัชวรรณ ตัณศลารักษ์
ผศ.ทพญ.กัลยา อินทรี ย ์

รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก
ทพญ. ปิ ยะธิดา จิตตานันท์
ทพญ. จุฑามาศ สุ จิพงศ์

14.00 - 14.15 น.

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
จังหวัดนครสวรรค์
สถาบันสุ ขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

14.15 – 14.30 น.

โรงพยาบาลพระนครศรี อยุธยา

ทพญ. สัจจพร พรรคอนันต์

14.30 – 14.45 น.

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ทพญ.ศิวาพร สัจเดว์

14.45 – 15.00 น.

เบรค

ทพ. กฤษฎี ปัณณะรัส

15.00 – 15.15 น.

โรงพยาบาลขอนแก่น

ทพ.วสวัตต์ ปราณี โชติรส

15.15 - 15.30 น.

โรงพยาบาลชลบุรี

ทพญ.สุ ภีพนั ธุ์ บุณยรัตนสุ นทร

15.30 - 15.45 น.

โรงพยาบาลมหาราชนครศรี ธรรมราช

ทพ.ปกาญจน์ กาญจนะ

15.45 – 16.00 น.

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

ทพ. ชาญชัย พรทองประเสริ ฐ

16.00 – 16.45 น.

Group Discussion

ทีมวิทยากร

16.45 – 17.00 น.

พิธีมอบเกียรติบัตรแด่ วทิ ยากร

ศ.ทพ.ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร
(ประธานมูลนิธิและนายกสมาคมฯ)

พิธีกร: อ. ทญ. ดร.สิ ริโฉม สาตราวาหะ
Moderator: รศ.(พิเศษ) ทพญ. ดร. สมใจ สาตราวาหะ;
ประธานโครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจร เพื่อผูป้ ่ วยปากแหว่งเพดานโหว่
ของสมาคมทันตแพทย์จดั ฟันแห่งประเทศไทย
รศ.ทพญ นิตา วิวฒั นทีปะ
ผศ. ดร.ทพ.สุ พฒั ชัย บุญประถัมภ์
หมายเหตุ:
- กาหนดการและลาดับวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ซ่ ึ งจักได้แจ้งการ update ต่อไป
- หากมีขอ้ สงสัยสามารถสอบถาม รศ. นิตา วิวฒั นทีปะ ที่ Line ID: Nita Viwatt

