
 

   

1 
 

เลขที่ สรท. ๖๓/๐๓๓ 
วันที ่๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 
เร่ือง  ขอให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสามัญประจำปี ๒๕๖๓ 
เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาล / คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ / หัวหน้าแผนกทันตกรรม /  
   หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม / ฝ่ายทันตกรรมสาธารณสุข / นายกเทศมนตรี 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางงานประชุมวิชาการสามัญประจำปี ๒๕๖๓ 
  

ด้วย สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ ใน
หัวข้อ “Upskills for Implant Success” ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด จ.ขอนแก่น (ตามรายละเอียดที่
แนบมา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ สร้างสรรค์ความคิด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านนวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านรากเทียม 
ผ่านแนวคิด และความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิที่หลากหลาย 

ทางสมาคมทันตกรรมรากเทียมฯ ได้เล็งเห็นว่า การประชุมวิชาการดังกล่าวน่าจะเปน็ประโยชน์แก่บุคลากรในหน่วยงานของท่านเป็น
อย่างยิ่ง จึงขอเรียนเชิญท่าน/บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งนี้ โดยสามารถติดตามรายละเอียดหัวข้อการนำเสนอของวิทยากรพร้อม
ลงทะเบียน online ได้ที่ http://www.tadi.or.th จนถึง วันที ่๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานอื่นๆ ของรัฐ 
เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกคา่ใช้จ่ายได้ตามระเบียบของต้นสังกัด 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดของท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว จักเปน็พระคุณยิ่ง 
 

อัตราค่าลงทะเบียน (ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 

งานประชุมวิชาการ 
ราคา ราคา 

ภายใน ๑๐ พ.ย. ๖๓ ต้ังแต่ ๑๑ พ.ย. ๖๓ และหน้างาน 
๐ สมาชิกสมาคมฯ ๑,๕๐๐ บาท ๒,๕๐๐ บาท 
๐ ทันตแพทย์ทั่วไป ๒,๐๐๐ บาท ๓,๐๐๐ บาท 
๐ นักศกึษาหลังปริญญา ๑,๒๐๐ บาท - 
๐ นิสิต นักศึกษาทันตแพทย์   ๕๐๐ บาท - 

 
 

        ขอแสดงความนับถอื 
                                                  
               
                                                                                                 
        (รศ.ทพ.นพ.สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ) 
                                                             นายกสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย 

 
 
สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย    
โทรศัพท์/โทรสาร   ๐๒-๗๑๘๐๗๐๘ 
เว็บไซต์ : www.tadi.or.th Line Official : tadi.implant 
อีเมล : info@tadi.or.th 
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งานประชุมวิชาการ และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ 
วันที่ ๒๓ - ๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ 

ตารางงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ 
“Upskill for Implant Success” 

ณ โรงแรมพลูแมน ราชาออคิด จ.ขอนแก่น 
 

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ ลงทะเบียนงานประชุม  

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ 
พิธีเปิด โดย คณบด ีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 
นายกสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย 

 

 

๐๙.๐๐ - ๐๙.๔๕ 
Biomechanics in Dental Implant. The Key of Future Success.  

อ.ทพ.พงศกร ภู่วโรดม  

๐๙.๔๕ - ๑๐.๓๐ 
Strategic approach to reduce treatment invasive in implant restoration for elderly patient  

รศ.ทพ.ดร.ภัททพล อัศวนันท์  

๑๐.๓๐ - ๑๑.๑๑ Coffee breaks 
 
 

๑๑.๐๐ - ๑๑.๔๕ 
Soft tissue management for implant in esthetic zone  

ทพ.ทัชชกร กุลติยะรัตนะ  

Session Chair   
๑๑.๔๕ - ๑๒.๐๐ TADI Annual General Meeting  
๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ Lunch 

 
 

๑๓.๓๐ - ๑๔.๑๕ 
Factors related tissue regeneration for better implant success  

อ.ทพญ.ดร.ภัคสินี กมลรัตนกุล  

๑๔.๑๕ - ๑๕.๐๐ 
Keys to success for implant-assisted removable complete and partial denture  

ผศ.ทพญ.ดร.พิมพ์เดือน รังสิยากลู  

Session Chair   
๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ Coffee breaks  
 Live surgery : Implant Navigation vs Guided Surgery 

 
 

๑๕.๓๐ - ๑๗.๐๐ 
รศ.ทพ.ดร.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ผศ.ทพ.ศิริพงศ์ สิทธิสมวงศ์ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัย 

 

Session Chair พ.อ.ทพ.ธนกฤต นพคุณวิจยั   
 

 
 
วันที่ ๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ 

๐๙.๐๐ - ๐๙.๔๕ 
Prosthetic procedures & concepts of 2 generations. By Dirty old man & Pretty young boy 
ผศ.ทพ.ดร.ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์ 
อ.ทพ.พิธิวัต เอื้อสุวรรณ 

๐๙.๔๕ - ๑๐.๓๐ 
Prosthetic treatment planning to minimize implant complications 
อ.ทพ.ดร.อธิคม สุรินทร์ธนาสาร 

๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ Coffee breaks 
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๑๑.๐๐ - ๑๑.๔๕ 
Upskill from maximally to minimally invasive sinus augmentation surgery  

ทพ.ธนสิน บุญทวีคณุ  

Session Chair ผศ.ทพ.ณรงค์ โพธิเกตุ  
๑๑.๔๕ - ๑๒.๔๕ Lunch 

 
 

๑๒.๔๕ - ๑๔.๔๕ 

Corporate Forum; Hands-on  
Neo Biotech  
ณ ห้องประชุมเอราวัณ 1 
 
Digital Guided Implant 
Surgery, Now or 
Future 
 
 
 
 
วิทยากร : 
ผศ.ทพ.ศิริพงศ์ สทิธิสม
วงศ ์

Schumit 1967  
ณ ห้องประชุมเอราวัณ 2 
 
Minimally Invasive 
Treatment of Soft 
Tissue Deficiency 
Around dental Implant-
Tunneling technique 
 
 
วิทยากร : ผศ.ดร. บวร
วุฒิ บูรณวัฒน์ 
 

Prominent  
ณ ห้องประชุมฉัตรทันต์ 1 
 
Non malleting sinus lift 
and Ridge expansion 
- Basic instrument with 
beyond results 
 
 
 
วิทยากร : ร.ท.ทพญ.ฉัตร
ฤทัย กาญจนโสภณ 
 

XP Professional  
ณ ห้องประชุมฉัตรทันต์ 2 
 
Recession Coverage - 
A Surgical approach 
for the treatment of 
multiple gingival 
recessions with OSSIX 
VOLUMAX  
 
วิทยากร : ทพญ.
อรวรรณ กลุเกลีย้ง 

 

๑๔.๔๕ - ๑๖.๔๕ 
Panel Discussion of Live surgery  
รศ.ทพ.ดร.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 
ผศ.ทพ.ศิริพงศ์ สิทธิสมวงศ์ 

 
 
 

Session Chair พ.อ.ทพ.ธนกฤต นพคุณวิจยั  
  


