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1. หลักการและเหตุผล  
  ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา (สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ มีโครงการจัดการศึกษาต่อเนื่องทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านวิทยาเอ็นโดดอนต์ให้กับทันตแพทย์
สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ทันตแพทย์ทั่วไป นักศึกษาหลังปริญญา และ ผู้สนใจทั่วไป ในหัวข้อเกี่ยวกับแนวทางการรักษาทาง
วิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูงและการใช้มินเนอรัลไตรออกไซด์แอกกรีเกต  (Amazing Tales of Endodontics and the 
Application of MTA) ซึ่ งก ารบ รรยายและฝึ กป ฏิ บั ติ จ ะน า โด ย วิท ยากรห ลั ก จาก คณ ะทั น ตแพ ทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีวิทยากรรับเชิญจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการรักษาทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูงอีก
ทั้งมีชื่อเสียงในวงการวิทยาเอ็นโดดอนต์ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาหลังปริญญาและทันตแพทย์ได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถฝึก
ปฏิบัติ และ ปรับเปลี่ยนแนวทางการรักษาให้ทันยุคสมัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิทยาเอ็นโดดอนต์แก่ทันตแพทย์ทั้งในภาครัฐและเอกชน นักศึกษาหลังปริญญาและ
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการให้การรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

2.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบเทคนิคขั้นสูงในการรักษาคลองรากฟันและการใช้มินเนอรัลไตรออกไซด์แอกกรีเกต 
2.3 เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับวิทยากรต่างประเทศ รวมไปถึง 

ทันตบุคลากรทั่วไปทั้งจากภาครัฐและเอกชน 
 

3. วัน เวลา และสถานที่  
 วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  
 
4. ผู้เข้าร่วมประชุม  
  ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวนประมาณ 60 คน ประกอบด้วย  

 ทันตแพทย์ผู้สนใจทั่วประเทศ  
 นักศึกษาหลังปริญญาของสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จ านวน 17 คน 
 วิทยากร จ านวน 8 คน ตามรายชือ่ ดังนี ้

1. ผศ.ทพ.ดร. ภูมิศักดิ์  เลาวกลุ 
2. Dr. Rick Schwartz 
3. Dr. Marga Ree  
4. ผศ.ทพญ.ดร. เกษรา  ปัทมพันธุ ์



5. ผศ.ทพญ.ดร. ธนิดา  ศรีสุวรรณ 
6. อ.ทพ.ดร. วรัตม์ ลีลาพรพิสิษฐ ์
7. อ.ทพ. อาณัติ  เดว ี
8. อ.ทพ. ดนุพงษ ์ชัยอริยะกุล 

 
5. ค่าลงทะเบียน  
 

รายละเอียด ค่าลงทะเบียน 

ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 

ค่าลงทะเบียน 
หลังจากวันที ่8 พฤศจกิายน 2562 

จ านวนรับ 

บรรยาย 600 บาท 1,200 บาท ไม่จ ากดั 

บรรยาย + ปฏิบัติการ 1,200 บาท 1,800 บาท 20 

 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

6.1   ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการวางแผนการรักษาคลองรากฟันให้แก่ผู้ป่วยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

6.2   มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ประสบการณ์ในการท างานและเทคนิคที่น าสมัยในการรักษาคลองรากฟันแก่ผู้ป่วย 

 



โครงการประชุมวิชาการ 
เรื่อง Managing difficult endodontic problems in children and young adults 

The application of MTA  

วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  จ.เชียงใหม ่

 
 

  หัวข้อ วิทยากร 
08.45 – 09.00 น. พิธีเปิดการประชุม  
09.00 – 10.30 น. Amazing Tales of Endodontics for Children Dr. Rick Schwartz 
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.15 น. Crown and crown-root fractures: 

endodontic and restorative 
Dr. Marga Ree 

12:15 – 13:30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.30 – 14.45 น. The Application of Mineral Trioxide Aggregate 

(ภาษาไทย) 
ผศ.ทพ.ดร. ภูมิศักดิ์ เลาวกลุ 

14.45 – 16.00 น. HANDS ON :  The Application of Mineral 
Trioxide Aggregate 

ผศ.ทพ.ดร. ภูมิศักดิ์  เลาวกลุ 
ผศ.ทพญ.ดร. เกษรา  ปัทมพันธุ ์
ผศ.ทพญ.ดร. ธนิดา  ศรีสุวรรณ 
อ.ทพ.ดร. วรัตม์ ลีลาพรพิสิษฐ ์
อ.ทพ. อาณัติ  เดว ี
อ.ทพ. ดนุพงษ์ ชัยอริยะกุล 
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