
ศูนย�การศึกษาต�อเนื่องและบริการวิชาการ ร�วมกับ
ภาควิชาศัลยศาสตร�ช�องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

คณะทันตแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญศลัยแพทยช่์องปากและแม็กซิลโลเเฟเชียล

และทนัตแพทยป์ระจําบา้นที�สนใจ

เขา้รว่มโครงการประชมุวิชาการ 

เรื�อง

"การผา่ตดักระดกูขากรรไกรรว่มกบัการจดัฟัน"

โดยวิทยากร

* คณาจารยภ์าควิชาศลัยศาสตรแ์ละแม็กซิลโลเฟเชยีล

    และคณาจารยภ์าควิชาทนัตกรรมจดัฟัน

    คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล

* คณาจารยภ์าควิชาศลัยศาสตร ์

   คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์

ในวนัที� 11 - 12 กมุภาพนัธ ์2562

ณ หอ้งประชมุ 304 - 305 ชั�น 3 อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ

คณะทนัตแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหิดล

ข�าราชการ พนักงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เข�าร�วมประชุมได�
โดยไม�ถือเป�นวันลา  เมื่อได�รับอนุมัติจากผู�บังคับบัญชา และ
สามารถเบิกจ�ายได�ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง
 

แบบฟอรม์ลงทะเบียน

ชื่อ .............................................................................
นามสกุล....................................................................
ที่อยู...........................................................................
..................................................................................
..................................................................................
สถานที่ทํางาน...........................................................
..................................................................................
...................................................................................
โทรศัพททํางาน.........................................................
โทรศัพทมือถือ..........................................................
E-mail : ...................................................................
ใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม เลขที่ ท. ...................

ขั้นตอนการลงทะเบียนและวิธีการชําระเงิน
  * โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารไทยพานิชย
     สาขาโรงพยาบาลราชวิถี ในนาม โครงการศึกษาตอ
     เนื่องคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
     เลขที่บัญชี 051-2-46116-6
  * สงใบลงทะเบียนและสําเนาสลิปใบโอนเงิน  มาทาง
     โทรสาร. 02-200-7635  หรือทาง E-mail :

     niruj.kha@mahidol.ac.th โดยระบุ " ชื่อ "และ" วันที่
     โอน " ใหชัดเจนลงบนสําเนาใบโอนเงิน หากทานโอน
     เงินแลว กรุณาโทรแจงเจาหนาที่ศูนยการศึกษาตอ
     เนื่องฯ โทรศัพท 02-200-7642 และขอสงวนสิทธิ์ใน
     การไมคืนเงินลงทะเบียน

อัตราค�าลงทะเบียน   3,500  บาทต�อคน

ศนูยก์ารศกึษ
าต่อเนื�องและบรกิารวชิาการ ชั �น 7

คณ
ะทนัตแพ

ทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล
6 ถนนโยธ ีเขตราชเทว ีกรงุเทพ

ฯ  10400



การผ่าตัดกระดูกขากรรไกรร่วม

กับการจดัฟัน

หลักการและเหตุผล
        ป�จจุบันการผ�าตัดกระดูกขากรรไกรร�วมกับการจัดฟ�น เป�น
หนี่งในการรักษาความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรที่ส�งให�มีการ
สบฟ�นผิดรูปได�รับความนิยมอย�างแพร�หลาย และการผ�าตัดเพื่อให�
ได�ผลการรักษาที่น�าพึงพอใจนั้น ป�จจัยที่สําคัญอย�างหนึ่งคือ การ
วางแผนรักษาและเรียนรู�วิธีการผ�าตัดอย�างเหมาะสม ดังนั้นการ
พัฒนาความรู�และทักษะในการวางแผนรวมถึงการแก�ไขภาวะแทรก
ซ�อนจากการผ�าตัดกระดูกขากรรไกรเพื่อแก�ไขการสบฟ�นจึงมีความ
สําคัญ

วัตถุประสงค�
           เพื่อพัฒนาความรู�ด�านการวางแผนรักษาและวิธีการผ�าตัด
กระดูกขากรรไกรเพื่อแก�การสบฟ�นร�วมการจัดฟ�นให�แก�ศัลยแพทย�
ช�องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลและทันตแพทย�ประจําบ�าน

วิธีการประชุม/อบรม
 - ภาคบรรยาย จํานวน 2 วัน

คุณสมบัติผู�เข�าร�วมประชุม/อบรม
 - ศัลยแพทย�ช�องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
   - ทันตแพทย�ประจําบ�าน
      

จํานวนผู�เข�าร�วมประชุม/อบรม
 -  ภาคบรรยาย จํานวน 100 คน

วันเวลาที่จัด
 -  จํานวน 2 วัน วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ� 2562

สถานที่จัดประชุม/อบรม
 -  ห�องประชุม 304 - 305   ช้ัน 3  (ส�วนหลัง) 
                   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ผู�รับผิดชอบโครงการ
 - ภาควิชาศัลยศาสตร�ช�องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
                  คณะทันตแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลที่คาดว�าจะได�รับ
 - ผู�เข�าร�วมการอบรมได�พัฒนาความรู�และทักษะการวางแผน
                  รักษา วิธีการผ�าตัด และภาวะแทรกซ�อนของการผ�าตัดกระดูก
                  ขากรรไกรเพื่อแก�ไขการสบฟ�น

ค�าลงทะเบียน
       - 3,500 บาทต�อคน

                                        กําหนดการ
วันที่ 11 กุมภาพันธ� 2562  
08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียน
09.00 - 10.00 น.  Anatomy and Surgical technique in 
   Orthognathic Surgery of Modern day
       อ.ดร.นพ.ทพ.ณัฐพงศ�  สิรินทวัฒน�
10.00 - 10.10 น.  พักรับประทานอาหารว�าง
10.10 - 11.10 น.  Orthodontic treatment for orthognathic 
   surgery
        ศ.คลินิกเกียรติคุณ จิราภรณ�  ชัยวัฒน�
11.10 - 12.10 น.  Conventional planning VS Computer
   Assisted planning
       อ.ทพญ. ศิรินนา     เราเจริญพร
12.10 - 13.10 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.10 - 14.10 น.  Correction of Skelatal I deformities
        ผศ.นพ.ทพ.เศรษฐกร  พงษ�พานิช
14.10 - 14.20 น.  พักรับประทานอาหารว�าง
14.20 - 15.20 น.  Correction of Skelatal II deformities
      ผศ.ทพ.นฤทธิ์    ลีพงษ�
15.20 - 16.20 น.  Correction of Skelatal III deformities
      อ.ทพ.ปริย     แก�วประดับ
   

ดาวน�โหลดหนังสือขออนุมัติเข�าร�วมประชุมได�โดยไม�ถือเป�นวันลา 
www.dt.mahidol.ac.th

                                        กําหนดการ
วันที่ 12 กุมภาพันธ� 2562  
09.00 - 10.00 น.  Correction of Facial Asymmetry  
   deformities 
       ผศ.ทพ.ยุทธศักดิ์    เกรียงเชิดศักดิ์
10.00 - 10.10 น.  พักรับประทานอาหารว�าง
10.10 - 11.10 น.  Orthognathic surgery for Obstructive
   Spleep Apnea patients
      อ.ดร.นพ.ทพ. บวร  คลองน�อย
      ผศ.ทพ.ศุภกิจ     เพียรจิตเลิศขจร
11.10 - 12.10 น.  Orthognathic surgery in Cleft Patients
       อ.ทพ.ภาณุ    สุภัทราวิวัฒน�
12.10 - 13.10 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.10 - 14.10 น.  Esthethic Surgery of Facial bone
       ผศ.ทพ.สุรกิจ    วิสุทธิวัฒนากร
14.10 - 14.20 น.   พักรับประทานอาหารว�าง
14.20 - 15.20 น.  Surgery First Approach in Orthogathic
   Surgery
       อ.ทพ.สมชาติ   เราเจริญพร 
   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได�ที่ คุณสุมาลี    ยังยั่งยืน
ภาควิชาศัลยศาสตร�ช�องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
โทรศัพท� 02-200-7845  โทรสาร 02-200-7844

E-mail: Sumalee.yan@mahidol.ac.th


