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โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมผูส้งูอายุ 

ตามแผนงานทันตสขุภาพสาํหรับผู้สงูอายุประเทศไทย 

โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประจําปีงบประมาณ 2561 

1.หลักการและเหตุผล 

  สัดส่วนของประชากรไทยวัยสูงอายุมีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยเริ่มต้ังแต่ปีพ.ศ. 2548 และผู้สูงอายุจะ
มี จํานวนถึงประมาณร้อยละ 25 ของจํานวนประชากรไทยทั้งหมด ภายในปีพ.ศ. 2573 ทว่า ผู้สูงอายุมีปัญหา 
เก่ียวกับสุขภาพช่องปากและปราศจากการดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งโดยตัวผู้สูงอายุเอง บุคคลใน 
ครอบครัว รวมถึงทันตบุคลากรบางส่วนที่ยังไม่มีความรู้และประสบการณ์อย่างเพียงพอสําหรับการบริการทาง
ทันตกรรม 

  กระบวนการต่างๆ ทางทันตกรรมสําหรับผู้สูงอายุครอบคลุมด้านการป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพ การ 
บําบัดรักษา และการฟ้ืนฟูซึ่งบุคลากรที่จะดําเนินงานด้านน้ีได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ัน จําเป็นต้องผ่าน 
กระบวนการศึกษา ค้นคว้า และปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับทันตกรรมสําหรับผู้สูงอายุซึ่งส่วนใหญ่ 
ของบุคลากรทางสาธารณสุข ยังขาดแคลนความรู้ความสามารถท่ีจะนําไปใช้ประยุกต์เพ่ือการปฏิบัติงานด้าน 
ทันตกรรมสําหรับผู้สูงอายุ ด้วยเหตุน้ีประเทศไทยจึงมีความจําเป็นอย่างย่ิง ที่จะต้องเร่งพัฒนาทันตบุคลากร 
และบุคลากรสาธารณสุขเพ่ือการปฏิบัติงานในด้านดังกล่าว 

  เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบในหลักการของแผนงานทันต
สุขภาพ สําหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558-2565 ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ และได้ให้กระทรวง
สาธารณสุข พิจารณาปรับปรุงแผนงานทันตสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ โดยให้เน้นการดําเนินงานในเชิงป้องกัน 
มากกว่าการแก้ไขปัญหาสุขภาพในช่องปาก โดยควรขยายกลุ่มเป้าหมายหลักให้ครอบคลุมถึงผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 
60 ปีด้วย ทั้งน้ีได้มีมติให้กระทรวงสาธารณสุขกําหนดแผนปฏิบัติงาน เป้าหมาย และผลท่ีคาดว่าจะได้รับให้
ชัดเจน เพ่ือให้สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

  ในฐานะที่เป็นองค์กรหน่ึงในภาครัฐน้ัน โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ได้ตระหนักถึงการ 
บริการทางทันตกรรมเพื่อผู้สูงอายุและเพ่ือเป็นการสนองนโยบายที่ได้กําหนดโดยรัฐบาล จึงได้กําหนดโครงการ 
ฝึกอบรมระยะสั้น (4 เดือน) สําหรับทันตแพทย์ โดยเน้นในสาขาการดูแลช่องปาก ผู้สูงอายุ แบบองค์รวม
เพ่ือให้เกิดผลที่ชัดเจนตามท่ีรัฐบาลได้มีมติดังกล่าว 

 
2.วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรและบุคลากรสาธารณสุขให้มีสมรรถนะเพื่อการจัดบริการทันตสุขภาพที่
มีคุณภาพแก่ผู้สูงอายุ  

2.2 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ที่จําเป็นสําหรับจัดการเรียนการสอน และ การปฏิบัติงานเพ่ือการ
สร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 

 



3.ผู้รับผิดชอบโครงการ  

3.1 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

3.2 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร 

3.3 ศูนย์ศึกษาต่อเน่ือง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

4. วิทยากร 

4.1 วิทยากร ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จํานวน 1-2 ท่าน 

4.2 วิทยากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน ประมาณ 15-20 ท่าน 

4.3 วิทยากรจากสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์  จํานวน  2-3 ท่าน 

4.4 วิทยากรจากสถาบันอ่ืน/มหาวิทยาลัยมหิดล  จํานวน 1-2 ท่าน (ถ้ามี)  

5. ผู้เข้าร่วมโครงการ  

ทันตแพทย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ,หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, เอกชน, กระทรวงศึกษาธิการ, 
หน่วยงานสํานักการแพทย์ จํานวน 40 คน  

6. เป้าประสงค์ 

  มีทันตบุคลากรและบุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนา มีจํานวนเพียงพอต่อการให้บริการส่งเสริม 
ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟูสภาพช่องปากที่มีคุณภาพแก่ผู้สูงอายุ 

7. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

7.1 มีหลักสูตรการศึกษาต่อเน่ืองด้านทันตกรรมผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย  

7.2 ทันตบุคลากรและบุคลากรสาธารณสุขได้ศึกษาฝึกอบรม เพ่ือให้มีความรู้ทักษะ และทัศนคติที่ดี ต่อการ
บริการทันตกรรมแก่ผู้สูงอายุ 

8. ระยะเวลาดําเนินโครงการ  

8.1 เริ่มดําเนินโครงการต้ังแต่ 11 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป (ปีงบประมาณ 2561)  

8.2 ระยะเวลาการฝึกอบรม 4 เดือน (มิถุนายน 2561 ถึง กันยายน 2561) โดยมีรายละเอียด ปรากฏใน
เอกสารท้ายโครงการ 

9. งบประมาณ เงินรายได้ปีงบประมาณ 2561: อัตราค่าลงทะเบียน 100,000 บาท/คน 

10. ผลลัพธ์ของโครงการ (outcome)  

10.1 มีผู้เช่ียวชาญด้านทันตกรรมผู้สูงอายุทั้งในมหาวิทยาลัยและสังกัดอ่ืนๆนอกมหาวิทยาลัย  

10.2 ทันตบุคลากรในภาครัฐ/ภาคเอกชน ได้รบัการพัฒนาศักยภาพด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ 

  หมายเหตุ: ทันตแพทย์ผู้สําเร็จการฝึกอบรม จะได้รับประกาศนียบัตรทันตแพทย์เฉพาะทางระยะสั้น 4 
เดือน จากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยกิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง (CDEC) จาก  
ทันตแพทยสภา 

11. สถานที่จัดอบรม  :  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตพญาไท) 



หลักสูตรฝึกอบรมระยะสัน้ด้านทนัตกรรมผู้สูงอายุ ตามแผนงานทันตสุขภาพสาํหรบัผูสู้งอายุประเทศไทย 

สาขาการดูแลช่องปากผู้สูงอายุ 

วันที ่ 9.00-12.00 น. 13.00-16.00 น. 
หัวขอ้/ผู้สอน หัวขอ้/ผู้สอน 

ครั้งที่ 1 
วันที่ 11 มิ.ย 2561 
ห้อง B10 ชั้น 7 

ปฐมนิเทศ Changes in the oral cavity  
with age  
คณาจารย ์

History, oral examinations, diagnosis, 
and treatment planning in the elderly  

รศ.ดร.ทพญ. สุพานี ธนาคุณ 
ครั้งที่ 2 
วันที่ 12 มิ.ย 2561 
ห้อง B10 ชั้น 7 

Management of systemic diseases 
 in the elderly  

นายแพทย์อภิรตัน์  พูลสวัสดิ์ 

Geropharmacology and polypharmacy  
(อาจารย์ภาคเภสัชวิทยา คณะทันต

แพทยศาสตร์ มหิดล) 
ครั้งที่ 3 
วันที่ 18 มิ.ย 2561 
ห้อง B10 ชั้น 7 

Guidelines for prescribing radiographs in 
the elderly  

ผศ.ดร.ทพญ.สุชยา ดํารงค์ศร ี

Radiographic findings and interpretation 
in the elderly  

ผศ.ดร.ทพญ.สุชยา ดํารงค์ศร ี
ครั้งที่ 4 
วันที่ 19 มิ.ย 2561 
ห้อง B10 ชั้น 7 

Comprehensive geriatric assessment (I)  
ศ.คลินิก ทพญ. วนิดา นิมมานนท ์

Comprehensive geriatric assessment (II) 
ศ.คลินิก ทพญ. วนิดา นิมมานนท ์

ครั้งที่ 5 
วันที่ 9 ก.ค 2561 
ห้อง B10 ชั้น 7 

จิตวิทยาในผู้สูงอาย ุ
คณาจารย ์

Quality of life in elderly  
คณาจารย ์

ครั้งที่ 6 
วันที่ 10 ก.ค 2561 
ห้อง B10 ชั้น 7 

Nutritional & oral health for the elderly 
(I) 

คณาจารย ์

Nutritional & oral health for the elderly 
(II) 

คณาจารย ์
ครั้งที่ 7 
วันที่ 16 ก.ค 2561 
ห้อง B10 ชั้น 7 

Gerontology พฤฒาวทิยา (1 ชั่วโมง) 
นายแพทย์อภิรตัิ  พูลสวัสดิ์ 

13.00-14.00 น. (1 ชั่วโมง) 
บทนํา การวางแผนการรักษางานทันตกรรม

ประดิษฐใ์นผู้สูงอายุ   
คณาจารย ์

 Geriatric Medicine เวชศาสตร์ผู้สูงอาย ุ
(1 ชั่วโมง) 

นายแพทย์อภิรตัิ  พูลสวัสดิ์ 

14.00-15.00 น. (1 ชั่วโมง) 
การเปล่ียนแปลงทางชีวภาพและทางสรรีวิทยา

เนื่องจากความชรา 
นายแพทย์อภิรตัน์  พูลสวัสดิ์ 

 Epidemiology and Geriatric  
Oral Health Care (1 ชัว่โมง) 

คณาจารย ์

15.00-16.00 น. (1 ชั่วโมง) 
การประเมินทางเภสัชวิทยาและข้อควร

พิจารณาในผู้ปว่ยสูงอาย ุ
(อาจารย์ภาควชิาเภสัชวิทยา  
คณะทันตแพทยศาสตร์) 

ครั้งที่ 8 
วันที่ 17 ก.ค 2561 
ห้อง B10 ชั้น 7 

 Prosthodontic and oral rehabilitation for 
the Elderly (1 ชั่วโมง) 

คณาจารย ์

13.00-15.00น. (2 ชั่วโมง) 
โรคที่พบได้บ่อยในผู้สูงอาย ุ
นายแพทย์อภิรตัน์ พูลสวัสดิ์ 

   Management of Oral and Dental 
Diseases  ( 1 ชั่วโมง) 

คณาจารย ์

 

  (1 ชั่วโมง) 
 รอยโรคในช่องปากที่พบได้บ่อยในผู้สูงอาย ุ

คณาจารย ์

15.00-16.00น. (1 ชั่วโมง) 
The Power of Digital Implant Dentistry 

ทพญ.พบพลอย  เพ็ชรเมด็ใหญ ่
 



 

หลักสูตรฝกึอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ ตามแผนงานทันตสุขภาพสําหรับผูสู้งอายุประเทศไทย 

สาขาการดูแลช่องปากผู้สงูอายุ (ต่อ) 

 

วันที ่ 9.00-12.00 น. 13.00-16.00 น. 
หัวขอ้/ผู้สอน หัวขอ้/ผู้สอน 

ครั้งที่ 9 
วันที่ 20 ส.ค 2561 
ห้อง B10 ชั้น 7 
 

9.00-12.00 น.  (3ชั่วโมง)  
การรักษาคลองรากฟันกับผู้สูงอาย ุ
ผศ.ดร.ทพญ.จรีภัทร  จันทรัตน ์ 

 

13.00-14.00 น. (1 ชั่วโมง) 
ศัลยกรรมช่องปากใบหน้าและขากรรไกรใน

ผู้ป่วยสูงอาย ุ
คณาจารย ์

  14.00-15.00 น. (1 ชั่วโมง) 
การจดัการโรคฟันผุและเนื้อเยื่อในช่องปาก 

รศ.ดร.ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ ์
  15.00-16.00 น. (1 ชั่วโมง) 

การเปล่ียนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์ของ
ผู้สูงอายุ และผลกระทบตอ่สุขภาพช่องปาก 

คณาจารย ์
ครั้งที่ 10 
วันที่ 21 ส.ค 2561 
ห้อง B10 ชั้น 7 

9.00-11.00 น.  (2ชั่วโมง)  
Hospital dentistry  

คณาจารย ์

Clinical practices: oral care 
plan for the hospitalized elderly 

คณาจารย ์
 11.00-12.00 น.  (1ชั่วโมง) 

การดมยาสลบและการ Sedation  
คณาจารย ์

 

ครั้งที่ 11 
วันที่ 27 ส.ค  2561 
ห้อง B10 ชั้น 7 

Project planning: oral health 
preventive cares  

คณาจารย ์

Clinical practices: oral care plan for the 
hospitalized elderly   

คณาจารย ์
ครั้งที่ 12 
วันที่ 28 ส.ค  2561 
ห้อง B10 ชั้น 7 

Management of TMD 
 in the elderly patients 

 ( อ.ธัช  อิทธิกลุ) 

Maintenance for occlusal stability after 
complete restorations 

( อ.ธัช  อิทธิกุล)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักสูตรฝกึอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ ตามแผนงานทันตสุขภาพสําหรับผูสู้งอายุประเทศไทย 

สาขาการดูแลช่องปากผู้สงูอายุ (ต่อ) 

วันที ่ 9.00-12.00 น. 13.00-16.00 น. 
หัวขอ้/ผู้สอน หัวขอ้/ผู้สอน 

ครั้งที่ 13 
วันที่ 3 ก.ย 2561 
ห้อง B10 ชั้น 7 

Universal design และการเคล่ือนย้ายผู้ป่วย 
 อ.วรีนันท์  วิชาไทย 

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ 

Clinical practices: Universal design 
และการเคล่ือนย้ายผู้ป่วย  
ทพญ.วีรนันท์ วชิาไทย 

ครั้งที่ 14 
วันที่ 4 ก.ย 2561 
ห้อง B10 ชั้น 7   

The better oral health care  
connection programs  

คณาจารย ์

13.00-14.00 น. (1 ชั่วโมง) 
การป้องกันในชมุชนสําหรับผู้ป่วยสูงอาย ุ

คณาจารย ์
 10.00-12.00 น. (2 ชั่วโมง) 

รากเทียมกับผู้สูงอาย ุ
ผศ.รท.ทพ.ชัชชัย  คุณาวิศรุต 

14.00-15.00 น. (1 ชั่วโมง) 
การจดัการโรคปริทันตใ์นผู้ป่วยสูงอาย ุ

คณาจารย ์
  15.00-16.00 น. (1 ชั่วโมง) 

การนําเสนอแผนการรักษาผู้ป่วยสูงอายุ 
(กรณีศึกษา) 
คณาจารย ์

ครั้งที่ 15 
วันที่ 10 ก.ย 2561 
ห้อง B10 ชั้น 7 

การนําเสนอแผนการรักษาผู้ป่วยสูงอายุ 
(กรณีศึกษา) 
คณาจารย ์

Project presentation: oral health 
preventive cares 

 คณาจารย ์
ครั้งที่ 16 
วันที่ 11 ก.ย 2561 
ห้อง B10 ชั้น 7 

Project presentation: oral health 
preventive cares  

คณาจารย ์

Project presentation: oral health 
preventive cares  

คณาจารย ์
ครั้งที่ 17 
วันที่ 17  ก.ย  2561 
ห้อง B10 ชั้น 7 

Case presentation  
คณาจารย ์

มอบประกาศนยีบัตร 

หมายเหตุ:  

1. กําหนดการท่ีปรากฏในตารางน้ีดําเนินการ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

   วิทยาเขตพญาไท              

2.วัน-เวลาราชการอ่ืนๆ ในระยะของการฝึกอบรม ดําเนินการ ณ โรงพยาบาลซ่ึงผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สังกัด   

  ปฏิบัติราชการ โดยคณาจารย์จะนิเทศงานตามกําหนด ซึ่ง จะแจ้งให้ทราบต่อไป  

3. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  

4. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2 มื้อ/วัน และ ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ/วัน โรงพยาบาลทันตกรรมฯ 
รับผิดชอบในการออกค่าใช้จ่าย  

5. รางวัลชนะเลิศการนําเสนอรายงานผู้ป่วย 5,000 บาท  

6. มีการศึกษาดูงานการดูแลผู้สูงอายุ ณ ต่างประเทศประมาณเดือนกันยายน 2561 โดยค่าใช้จ่ายแยกจาก
ค่าลงทะเบียน 

7.รายช่ือคณาจารย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับหน่วยกจิกรรมศกึษาต่อเนื�อง 45 Credit

ใบสมัครเข�าอบรม โครงการหลักสูตรฝ�กอบรมระยะสั้น 
ด�านทันตกรรมสําหรับผู�สูงอายุ

ระหว�างเดือนมิถุนายน  -  กันยายน 2561
 

ชื่อ-สกุล ……………………………………………………………………….
ที่อยู�……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
เบอร�โทรศัพท�…………………………………………………………………
สถานที่ทํางาน………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
เบอร�โทรศัพท�…………………………………………………………………
E-mail add …………………………………………………………………..
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ ท……………………………………………………..

ระดับการศึกษาสูงสุด…………………………………………………………
สาขา………………………………………………………………………….
สถาบัน……………………………………………………………………….
ป�การศึกษาที่จบ……………………………………………………………..

อัตราค�าลงทะเบียน   100,0000 บาท
ได�ชําระค�าลงทะเบียนจํานวน……………….บาท วัน/เดือน/ป� ที่โอน……………
โดยการโอนเงินเข�าบัณชีชื่อ โครงการศึกษาต�อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร� 
มหาวิทยาลัยมหิดล  ธนาคาร ไทยพาณิชย�  สาขา โรงพยาบาลราชวิถี
เลขที่บัญชี  051-2-46116-6

ขั้นตอนการลงทะเบียนและวิธีการชําระเงิน :  (ขอสงวนสิทธิ์ในการไม�คืนเงินลงทะเบียน)
 * โอนเงินเข�าบัญชีออมทรัพย� ธนาคารไทยพาณิชย� สาขาโรงพยาบาลราชวิถี  ในนาม
   "โครงการศึกษาต�อเนื่องคณะทันตแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล" (เลขที่บัญชีตามข�างบน)
*  ส�งใบลงทะเบียนและสําเนาสลิปใบโอนเงิน  ส�งมาที่ ศูนย�การศึกษาต�อเนื่องและบริการวิชาการ ชั้น 7
    คณะทันตแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
    หรือทาง E-mail : niruj.kha@mahidol.ac.th   โดยระบุ " ชื่อ - นามสกุล" และ "วันเดือนป�ที่โอน"
    ให�ชัดเจนลงบนสําเนาใบโอนเงิน
*  หากท�านโอนเงินแล�ว กรุณาโทรแจ�งเจ�าหน�าที่ศูนย�การศึกษาต�อเนื่องฯ โทรศัพท� 02-2007642

หมายเหตุ :

 1. การศึกษาดูงานการดูแลผู�สูงอายุ ณ ต�างประเทศประมาณ

                    เดือนกันยายน 2561 โดยค�าใช�จ�ายแยกจากค�าลงทะเบียน

ศูนยการศึกษาตอเนื่องและบริการวิชาการ ชั้น 7
คณ

ะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 6 ถนนโยธี  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ขอเชิญผูสนใจสมัครเขารับโครงการ
หลักสูตรอบรมระยะสั้นดานทันตกรรมผุสูงอายุ

ระหวางเดือนมิถุนายน - กันยายน 2561

วิทยากรผูทรงคุณวุฒิจาก
   * คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
   * ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก
   * สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย
   * สถาบันอื่นๆ /มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนยการศักษาตอเนื่องและบริการวิชาการ
รวมกับโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

มหาวิทยาลัยมหิดล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร วิทยาเขตศาลายา

โืทรศัพท 02-849-6600 ตอ 2063
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

 โทรศัพท 02-200-7642
www.dt.mahidol.ac.th



โครงการหลักสูตรฝ�กอบรมระยะสั้นด�านทันตกรรมผู�สูงอายุ
1. หลักการและเหตุผล

  กระบวนการต�างๆ ทางทันตกรรมสําหรับผู�สูงอายุ

ครอบคลุมด�านการป�องกัน การส�งเสริมสุขภาพ การบําบัดรักษา

และการฟ��นฟูซึ่งบุคลากรที่จะดําเนินงานด�านี้ได�อย�างมีประสิทธิ

ภาพนั้น จําเป�นต�องผ�านกระบวนการศึกษา ค�นคว�า และปฏิบัติ

งานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข�องกับทันตกรรมสําหรับผุ�ูสูงอายุซึ่งส�วน

ใหญ�ของบุคลากรทางสาธารณสุข ยังขาดแคลนความรู�ความ

สามารถที่จะนําไปใช�ประยุกต�เพื่อการปฏิบัติงานด�านทันตกรรม

สําหรับผู�สูงอายุ ด�วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงมีความจําเป�นอย�างยิ่ง

ที่จะต�องเร�งพัฒนาทันตบุคลากรและบุคลากรสาธารณสุขเพื่อ

ปฏิบัติงานในด�านดังกล�าว

 ในฐานะที่เป�นองค�กรหนึ่งในภาครัฐนั้น โรงพยาบาล

ทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ได�ตระหนังถึงการบริการทางท�ันต

กรรมเพื่อผู�สูงอายุและเพื่อเป�นการสนองนโยบายที่ได�กําหนด

โดยรัฐบาล จึงได�กําหนดโครงการฝ�กอบรมระยะสั้น (4 เดือน) 

สําหรับทันตแพทย� โดยเน�นในสาขาการดูแลช�องปาก ผู�สูงอายุ

แบบองค�รวม เพื่อให�เกิดผลที่ชัดเจนตามที่รัฐบาลได�มีมติดังกล�าว

2. วัตถุประสงค�

 2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรและบุคลา

กรสาธารณสุขให�มีสมรรถนะเพื่อการจัดบริการทันตสุขภาพ

มีคุณภาพแก�ผู�สูงอายุ

 2.2 เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝ�กอบรมระยะสั้น ที่จําเป�น

สําหรับจัดการเรียนการสอน และ การปฏิบัติงานเพื่อการ

สร�างเสริมสุขภาพช�องปากผู�สูงอายุ

3. ผู�รับผิดชอบโครงการ

 3.1 คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร�  ม.มหิดล

 3.2 ผู�อํานวยโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

 3.3 ศูนย�การศึกษาต�อเนื่องและบริการวิชาการ

 
4. ผู�เข�าร�วมโครงการ

 4.1 ทันตแพทย�ทั่วไป จํานวน 10 คน

5. วิทยากร

 5.1 วิทยากรศูนย�การแพทย�กาญจนาภิเษก

 5.2 วิทยากรคณะทันตแพทยศาสตร� ม.มหิดล

 5.3 วิทยากรจากสถาบันทันตกรรม

 5.4 วิทยากรจากสถาบันอื่นๆ 

6. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

 6.1 ระยะเวลาการฝ�กอบม 4 เดือน (เดือนมิถุนายน - 

กัยยายน 2561)  

7. ค�าลงทะเบียน

 7.1 อัตราค�าลงทะเบียนคนละ 100,000 บาท

8. เป�าหมายและตัวชี้วัด

 8.1 มีหลักสูตรการศึกษาต�อเนื่องด�านทันตกรรมผุู�สูงอายุ

ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

 8.2 ทันตบุคลากรและบุคลากรสาธารณสุขได�ศึกษาฝ�ก

อบรม เพื่อให�มีความรู�ทักษะ และทัศนคติที่ดี ต�อการบริการทันต

กรรมแก�ผุ�ูสูงอายุ 
กําหนดการ

* เวลา อาจมีการปรับเปลียนจากภาระกิจจําเป�นบางครั้ง ขออภัยหากต�องมีการปรับเวลาในช�วงอบรม
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 Changes in the oral cavity  
with age  

 

History, oral examinations, diagnosis, and 
treatment planning in the elderly  

. . .   
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Management of systemic diseases 
 in the elderly  

   

Geropharmacology and polypharmacy  
(   

) 
 3 
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Guidelines for prescribing radiographs in the 
elderly  

. . .   

Radiographic findings and interpretation in 
the elderly  

. . .   
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Comprehensive geriatric assessment (I)  
.  .   

Comprehensive geriatric assessment (II) 
.  .   
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Quality of life in elderly  
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Nutritional & oral health for the elderly (I) 
 

Nutritional & oral health for the elderly (II) 
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Gerontology  (1 ) 
   

13.00-14.00 . (1 ) 
 

   
 

 Geriatric Medicine  
(1 ) 

   

14.00-15.00 . (1 ) 

 
   

 Epidemiology and Geriatric  
Oral Health Care (1 ) 

 

15.00-16.00 . (1 ) 

 
(   

) 
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 B10  7 

 Prosthodontic and oral rehabilitation for 
the Elderly (1 ) 

 

13.00-15.00 . (2 ) 
 

  
   Management of Oral and Dental Diseases  

( 1 ) 
 

 

  (1 ) 
  

 

15.00-16.00 . (1 ) 
The Power of Digital Implant Dentistry 

.    

 9.00-12.00 . 13.00-16.00 . 
/  /  
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 B10  7 

 

9.00-12.00 .  (3 )  
 

. . .     
 

13.00-14.00 . (1 ) 

 
 

  14.00-15.00 . (1 ) 
 

. . .   
  15.00-16.00 . (1 ) 
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 B10  7 

9.00-11.00 .  (2 )  
Hospital dentistry  

 

Clinical practices: oral care 
plan for the hospitalized elderly 

 
 11.00-12.00 .  (1 ) 

 Sedation  
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Project planning: oral health 
preventive cares  

 

Clinical practices: oral care plan for the 
hospitalized elderly   

 
 12 

 28 .   2561 
 B10  7 

Management of TMD 
 in the elderly patients 

 ( .   ) 

Maintenance for occlusal stability after 
complete restorations 

( .   )  

 9.00-12.00 . 13.00-16.00 . 
/  /  

 13 
 3 .  2561 
 B10  7 

Universal design  
 .    

  

Clinical practices: Universal design 
  

.   
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The better oral health care  
connection programs  

 

13.00-14.00 . (1 ) 
 

 
 10.00-12.00 . (2 ) 

 
. . .    
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( ) 
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Project presentation: oral health 
preventive cares 

  
 16 

 11 .  2561 
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Project presentation: oral health 
preventive cares  

 

Project presentation: oral health 
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 B10  7 

Case presentation  
 

 


