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โครงการประชุมวิชาการ 

เนื่องในวาระครบรอบสี่ทศวรรษแห่งการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เรื่อง “ช่องปากนี้ น้อยนัก แต่สําคัญนัก” 

วันที่ 12-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

ณ. ห้องแกรนด์บอลรูม รร. พูลแมนราชาออร์คิด ขอนแก่น 

1. หลักการและเหตุผล 

           ช่องปากเป็นอวัยวะทีม่ีความสําคัญอย่างยิ่งในชีวิตมนุษย์ เพราะมนุษยต์้องใช้ช่องปากและอวัยวะภายในช่องปาก 

ในการบดเคี้ยว คลุกเคล้าอาหาร กลืน พูด ออกเสียง เราจึงใช้ช่องปากในการดํารงชีวิต ทั้งในเชิงกายภาพและสังคม วิชาชีพทันตแพทย์ 

เป็นวิชาชีพที่ทํางานใกล้ชิดกับช่องปากมากที่สุด ดังนั้น การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับ ความรู้ทางวิชาการ 

แนวทางปฏิบัต ิและวิทยาการสมัยใหมท่างทันตกรรม จึงเป็นสิ่งสําคัญที่ทันตแพทย์ทุกคนควรให้ความสนใจ ในยุคที่ความเปลี่ยนแปลง 

เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาหลักทางทันตกรรมของภาคตะวันออกเฉียง 

เหนือที่ผลิตทันตบุคลากรและให้บริการวิชาการทางทันตแพทยศาสตร์แก่สังคม ร่วมกับชมรมศิษยเ์ก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของพลวัตของความรู้ทางทันตกรรม ทีส่่งผลกระทบต่อแนวคิดและแนวทาง 

ในการรักษาทันตกรรมแก่ผู้ป่วย จึงมีดําริในการจัดการประชุมวิชาการแนวการเรียนรู้แบบศึกษาบันเทิง (Edutainment) 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ ์ และมุ่งเน้นถึงความสําคัญของช่องปากและการดูแลสุขภาพช่องปากในมิติที่แตกต่าง 

จากมุมมองของหลากหลายอาชีพ และเนื่องด้วยในปีนีค้ณะทันตแพทยศาสตร ์ จะมีอายคุรบรอบ 40 ปี คณะฯ 

จึงเห็นควรให้มีการจัดงานประชุมวิชาการเรื่อง “ช่องปากนี้ น้อยนัก แต่สําคัญนัก” ในระหว่าง วันที่ 12-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู ้แลกเปลี่ยนประสบการณใ์นการรักษาทางทันตกรรมในมิติที่หลากหลาย 
2. เพื่อสร้างความสัมพันธแ์ละร่วมรําลึกถึงความผูกพันระหว่างอาจารย์และศิษย์เก่าทันตแพทย ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

3. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวงการทันตกรรมระดับประเทศ 
4. เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบสี่ทศวรรษแห่งการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 

 วันที่ 12-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

5. สถานที่ 

 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม รร. พูลแมนราชาออร์คิด 

6. วิทยากร 

อ.ทพ.ดร.เอกสิทธิ์ มโนสุดประสิทธิ์ 

อ.ทพ.ดร.ณัฐพงษ ์กันตรง  

อ.ทพ.ดร.ศุภวิชญ์ หมอกมืด 

อ.ทพ.ดร. สุทิน จินาพรธรรม  

ทพ.ธงชาติ ศิริพันธ์  

ทพ.กัลย์ จันทรนิยม 
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ทพ.ณัฐดนัย พัฒนจักร  

ทพญ.กัญญาลักษณ์ กิจเจริญศักดิ์กุล  

ทพ.สุวิทย์ ลิมป์ปัทมปาณี  

ผศ.ทพญ.อโนมา รัตนเจริญธรรม 

รศ.ทพ.ดร.จรินทร์ ปภังกรกิจ   

ผศ.ดร.ทพ.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส 

ผศ.ทพ.ดร.พูนศักดิ์ ภิเศก 

ผศ.ดร.ทพญ.สุพรรณิการ์ เรืองศรี  

ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช  

 ผศ.ดร.ทพญ. ดุษฎี หอมดี 

ผศ.ทพญ.ปุณยาพร ธัญญะคุปต์  

ผศ.ทพญ.วราภรณ์ สุวรรณรงค์ 

 อ.ทพ.อรรถสิทธิ์ บุญบานเย็น 

ผศ.ทพ.ศิริพงศ์ สิทธิสมวงศ ์ 

มล.ขวัญทิพย์ เทวกุล  

คุณกิตตินันท์ ชินสําราญ 

 

7. ผู้เข้าร่วมประชุม 

• ทันตแพทย ์         250  คน 

• นักศึกษาทันตแพทย์ระดับป.ตรี และบัณฑิตศึกษา     250  คน 

             รวม 500  คน 

 

8. ค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการ (เข้าร่วมงานคืนสู่เหย้าวันที่ 12 พ.ค.62 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) 

         ศิษย์เก่าทันตแพทย์ มข. 

ก่อนวันที่  19  เม.ย. 2562   2,500    2,250    บาท 

หลังวันที่  19  เม.ย. 2562   3,000    2,700   บาท 

ลงทะเบียนหน้างาน    3,500    3,150    บาท 

นักศึกษาทันตแพทย์ระดับบัณฑิตศึกษา  1,000        บาท 

นักศึกษาทันตแพทย์ระดับปริญญาตร ี  ไม่เสียค่าใช้จ่าย  

    หมายเหต:ุ  ศิษย์เก่าทันตแพทย์ มข. ลด 10%  

  ท่านที่ไม่เข้าร่วมงานประชุมวิชาการแต่ประสงคเ์ข้าร่วมเฉพาะงานคืนสู่เหย้า ชําระเพิ่ม 1,000 บาท/ท่าน 

9. การลงทะเบียน Online ได้ที่ website  https://dtkku2019.kku.ac.th/info/r/2019/home  

   

   สแกน QR code 
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10. การประเมินผล  

1. จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการและนําเสนอโปสเตอร ์
2. แบบสอบถามความคิดเห็น ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมประชุมโดยใช้แบบสอบถาม 

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความรูใ้นการรักษาทางทันตกรรมในมิติที่หลากหลาย 
จากการประชุมวิชาการและการนําเสนอโปสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ case study นวัตกรรม ผลงานวิจัยของ ป.ตร ี

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และทันตแพทย์จากโรงพยาบาล  

2. เพื่อสร้างความสัมพันธอ์ันดีระหว่างอาจารย์ ศิษย์เก่าทันตแพทย ์และศิษย์ปัจจุบัน 
3. ไดเ้ผยแพร่ชื่อเสียงของคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวงการทันตกรรมระดับประเทศ 
4. ไดเ้ฉลิมฉลองวาระครบรอบ 4 ทศวรรษแห่งการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

12. แผนดําเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา 

2561 2562 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1. เขียนโครงการ          

2.ผ่านกรรมการคณะในหลักการ          

3.แต่งตั้งกรรมการ          

4.กําหนดหัวข้อและเชิญวิทยากร          

5.ประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 1          

6.ประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 2          

7.กําหนดส่งบทคัดย่อ          

8.จัดทําเอกสาร          

9.ประชุม          

10.สรุปและประมวลผล          
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กําหนดการประชุมวิชาการ 

เนื่องในวาระครบรอบสี่ทศวรรษแห่งการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เรื่อง “ช่องปากนี้ น้อยนัก แต่สําคัญนัก” 

วันที่ 12-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

ณ. ห้องแกรนด์บอลรูม รร. พูลแมนราชาออร์คิด ขอนแก่น 

 

วันอาทิตยท์ี่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 

18.00 – 21.00 น. งานคืนสู่เหย้า  “ฮักแพงกัน คันแข่วหลาย” ตอน ม่วนหน้าฮ่าน 

รับประทานอาหารเย็นและร่วมกิจกรรมการตอบปัญหาในรายการ”แฟนพันธุ์แทท้ันตแพทย”์ -  Update 

ความรู้ทั่วไปทางทันตกรรมทุกสาขา ชิงรางวัลใหญ่จากสปอนเซอร ์

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2562 

08.45 – 09.15 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร 

09.15 – 09.30 น. พิธีเปิด โดย รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  

09.30 – 10.15 น. โลกของช่องปาก น้อยนิด......มหาศาล (Dental Research made easy (to comprehend)) 

โดย อ.ทพ.ดร.เอกสิทธิ์ มโนสุดประสิทธิ์ (Dent KKU #23) อ.ทพ.ดร.ณัฐพงษ์ กันตรง (Dent KKU #23)  

อ.ทพ.ดร.ศุภวิชญ์ หมอกมืด (Dent KKU #24)  

10.15 – 10.45 น. Poster presentation และ พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.00 น. อันตรายจากโรคในช่องปากที่คาดไม่ถึง.......รู้ไว้ก่อนส่งต่อ (How to manage medically complexed cases for 

general practitioners) 

โดย อ.ทพ.ดร.สุทิน จินาพรธรรม (Dent KKU #7) ทพญ.กัญญาลักษณ์ กิจเจริญศักดิ์กุล (Dent KKU #12)  

ทพ.กัลย์ จันทรนิยม (Dent KKU #13) ทพ.ธงชาติ ศิริพันธ์ (Dent KKU #15) ทพ.ณัฐดนัย พัฒนจักร (Dent KKU #26)  

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. ฟังคําจากปาก (ลูกศิษย์ของครู) 

One-two-three complete denture in geriatric dentistry VS One-two-three special needs in pediatric 

dentistry 

โดย ทพ.สุวิทย์ ลิมป์ปัทมปาณี (Dent KKU #11) และ ผศ.ทพญ.อโนมา รัตนเจริญธรรม (Dent KKU #10) 

14.30 – 15.00 น. Poster presentation และ พักรับประทานอาหารว่าง 

15.00 น. เป็นต้นไป พิธีมุทิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุราชการ รศ.ทพ.ดนัย ยอดสุวรรณ และ ผศ.ทพญ.จินดา เลิศศิริวรกุล 

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 

9.00 - 10.30 น. ใช้ปากทํางาน 

Basic scientific knowledge and clinical importance of oral functions in multi professionals  

โดย มล. ขวัญทิพย์ เทวกุล (มาสเตอร์เชฟ ไทยแลนด)์ คุณกิตตินันท์ ชินสําราญ (หัวหน้าภาควิชาขับร้องตะวันตก 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยรังสิต) รศ. ทพ. ดร.จรินทร์ ปภังกรกิจ  (equivalent of Dent KKU#4) 

ผศ.ดร.ทพ.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส (Dent KKU #12) ผศ.ดร.ทพญ.สุพรรณิการ์ เรืองศรี  (Dent KKU #14) 

ผู้ดําเนินรายการ ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช (Dent KKU #12) 
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10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.00 น. ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะปาก  (Balance of aesthetics and functions in operative dentistry) 

 โดย ผศ.ทพญ.ปุณยาพร ธัญญะคุปต์ (Dent KKU #20) 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 14.00 น. รักษารากฟัน(เทียม)อย่างไรให้อยู่ในปากนานๆ (Clinical considerations and treatment planning for 

sustainable implant placement) 

โดย ทพ.สุวิทย์ ลิมป์ปัทมปาณี (Dent KKU #11) และ ผศ.ดร.ทพญ.ดุษฎี หอมดี (Dent KKU #16) 

14.00 – 14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.15 – 16.00 น. ปากต้องการการดูแลเป็นทีม (Tips and Tricks for multidisciplinary approach in esthetically concern cases) 

โดย ผศ.ทพญ.วราภรณ์ สุวรรณรงค์ (Dent KKU #11) อ.ทพ.อรรถสิทธิ์ บุญบานเย็น (Dent KKU #28)  ผศ.ทพ.ศิริพงศ์ 

สิทธิสมวงศ ์(Dent KKU #11)  ผศ.ทพ.ดร.พูนศักดิ์ ภิเศก (Dent KKU #13) 

16.00 น. พิธีปิดการประชุม 

 


