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การลงทะเบียนและวิธีการชำระเงิน
1. ชำระดวยเงินสดและสงใบลงทะเบียน ที่งานการเงิน
อาคาร 4 ชั้น 9 คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
2. โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย สาขา
ราชวิถี ในนาม โครงการศึกษาตอเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 051-2-46116-6 และสงใบลง
ทะเบียนพรอมสำเนาสลิปใบโอนเงินทางไปรษณีย หรือโทรสาร
เบอร 02-354-8510

กรุณาส่ง

หมายเลขโทรศัพท/มือถือ..........................โทรสาร...................

โครงการศึกษาต่อเนื่องฯ หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ
อาคาร 4 ชั้น 9 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
6 ถนนโยธี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ใบลงทะเบียน

โครงการศึกษาต่อเนื่องฯ
ร่วมกับ

ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญทันตแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการ

Effective Strategy in Management
of Acute Dental Pain
& Persistent Endodontic Infection

โดย
Prof. Kenneth M. Hargreaves, DDS, PhD

โดยระบุชื่อและวันที่โอนใหชัดเจนลงบนสำเนาใบโอนเงิน
*ไมรับจองการลงทะเบียนตอเจาหนาที่ของหนวยฯ
ส่งมาที่ หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ อาคาร 4 ชั้น 9

วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2554
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 6 ถนนโยธี
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (วงเล็บมุมซองโครงการศึกษาต่อเนื่องฯ)

CDEC 6 หน่วยกิต

Effective Strategy in Management of Acute Dental Pain
& Persistent Endodontic Infection
หลักการและเหตุผล
การวินิจฉัยอาการปวด การรักษาและการ
ควบคุมความเจ็บปวดที่มีสาเหตุจากฟัน ได้มีการ
พัฒนาเป็นอย่างมาก รวมทั้งการรักษาโรคติดเชื้อ
ของฟั น ที ่ ไ ม่ ต อบสนองต่ อ การรั ก ษา ทํ า ให้
ทันตแพทย์จําเป็นต้องพัฒนาความรู้ความเข้าใจ

12 ตุลาคม 2554

Successful Management of

09.00 - 10.30 น.

พิธีเปิด

08.45 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

08.15 - 08.45 น.

Acute Dental Pain: Part I
10.30 - 10.45 น.
10.45 - 12.00 น.

รับประทานอาหารว่าง

Acute Dental Pain: Part II

การรักษา ซึ่งจะช่วยให้การระงับอาการปวดและ

Successful Management of

เกี่ยวกับชีววิทยาของเชื้อโรค การใช้ยา และวิธี
การรักษาได้ผลและรวดเร็ว
Prof. Kenneth M. Hargreaves ได้ให้เกียรติ
รับมาเป็นวิทยากรบรรยาย ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
และเชี่ยวชาญด้านการจัดการความเจ็บปวด (pain

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน
Issues in Managing the Persistent
Endodontic Infection: Part I

14.30 - 14.45 น.
14.45 - 16.00 น.

รับประทานอาหารว่าง

Endodontic Infection: Part II

for pain control ซึ่งเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน การ

Issues in Managing the Persistent

management) และเป็นผู้นําเสนอ 3-D’s principle
ประชุมในครั้งนี้เป็นโอกาสสําคัญที่ทันตแพทย์ทุก

16.00 - 16.30 น.

Questions and Answers

ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการรักษาการติดเชื้อที่ีมีสาเหตุ
จากฟันร่วมกับการใช้ยา รวมทั้งการควบคุมและ
บําบัดความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น เพื่อสามารถนําไป
ใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้
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