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โครงการศึกษาต่อเน่ืองร่วมกับภาควชิาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทนัตวิทยา 

จัดอบรมหลักสูตรทนัตกรรมสาํหรับผู้สูงอายุ สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก ระยะสัน้ 4 เดอืน 

ระหว่างเดอืนมิถุนายน–กันยายน 2561 
ณ. คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

-------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจบุนั ประเทศไทยกําลงัเผชิญภาวะการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของประชากรจากการลดลงของ
อตัราการเกิด และการเพิม่ขึน้ของอายขุยัเฉล่ียของประชากร ทําให้สดัสว่นประชากรผู้สงูอายเุพิ่มขึน้อยา่ง
รวดเร็ว และคาดวา่ในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า สงัคมไทยจะเข้าสูส่งัคมผู้สงูอายอุยา่งสมบรูณ์ (completed 
aged society)  

ความเส่ือมของสภาพร่างกายของผู้สงูอาย ุ ทําให้การดแูลสขุภาพช่องปากของผู้สงูอาย ุ มีความ
ซบัซ้อนมากกวา่ประชากรกลุม่อ่ืน ความผิดปกตหิลายอยา่ง เชน่  แผลในช่องปาก สภาวะนํา้ลายแห้งจาก
ความเส่ือมของตอ่มนํา้ลาย รวมทัง้โรคทางระบบและยารักษาโรคทางระบบท่ีผู้สงูอายไุด้รับอยา่งตอ่เน่ือง
เป็นเวลานาน ล้วนแตส่ง่ผลตอ่สขุภาพช่องปาก ซึง่หากไมไ่ด้รับการตรวจวินิจฉยัและรักษาอยา่งเหมาะสม 
อาจทําให้สขุภาพโดยรวมและคณุภาพชีวิตของผู้สงูอายแุยล่งไปด้วย  

ในปัจจบุนั ประเทศไทยยงัขาดแคลนทนัตบคุลากรท่ีมีความรู้ความชํานาญในสาขาเวชศาสตร์ช่อง
ปาก ดงันัน้ คณะทนัตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล จึงได้จดัทําหลกัสตูรทนัตกรรมสําหรับผู้สงูอาย ุ
สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก ระยะสัน้ 4 เดือนขึน้ เพ่ือพฒันาทนัตบุคลากรในสาขานี ้ให้พร้อมรองรับความ
ต้องการการดแูลรักษาทางทนัตกรรมของผู้สงูอายตุอ่ไป 

 
2. วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถ 

2.1 วินิจฉยัรอยโรคในช่องปากเบือ้งต้นได้ รวมถึงรักษารอยโรคในช่องปากท่ีไมซ่บัซ้อน ตลอดจน
พิจารณาสง่ตอ่ผู้ ป่วยได้อยา่งเหมาะสม 

2.2 ทําหตัถการทางเวชศาสตร์ช่องปาก เช่น การตดัชิน้เนือ้ ในแบบจําลองได้  
2.3 ประเมินผู้สงูอายใุนแง่ของสภาวะทางกาย ตลอดจนวางแผนการรักษาทางทนัตกรรมให้มี

ความเหมาะสมกบัผู้ ป่วยแตล่ะรายได้ 
2.4 ทําวิจยัด้วยตนเองได้ ภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ในสาขาวิชา 
 

3. วิธีการอบรม 
3.1 บรรยาย รายวชิา Systemic Diseases & Dental Management in Elderly 20 ชัว่โมง 
3.2 บรรยาย รายวชิา Oral Medicine       25 ชัว่โมง 
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3.3 สมัมนาด้านเวชศาสตร์ช่องปาก และนําเสนอกรณีผู้ ป่วยท่ีรักษาเสร็จสมบรูณ์ หรือควบคมุรอย
โรคได้         10 คาบ 

3.4 ฝึกปฏิบตังิานคลนิิก        60 คาบ 
3.5 ทําวิจยัในหวัข้อท่ีเก่ียวเน่ืองกบังานเวชศาสตร์ช่องปาก     60 คาบ 

 
หวัข้อบรรยาย รายวิชา Systemic Diseases & Dental Management in Elderly 

ลาํดบั
ที่ 

หวัข้อ 
จาํนวน
ช่ัวโมง 

ผู้สอน 

1 Introduction : The biology and clinical problem of aging 1 อ.พิเศษ 
2 Diseases of respiratory system 2 อ.พิเศษ 
3 Diseases of cardiovascular system 3 อ.พิเศษ 
4 Endocrine disorder 2 อ.พิเศษ 
5 Renal diseases 2 อ.พิเศษ 
6 Hematologic disorder 1 อ.พิเศษ 
7 Neurological disorder 2 อ.พิเศษ 
8 Psychiatric disorder 2 อ.พิเศษ 
9 Impact of medications, tobacco & alcohol use on oral 

health (including dry mouth) 
3 รศ.เพ็ญพรรณ 

ผศ.วรางคณา 
10 Nutrition 1 อ.พิเศษ 
11 Frail and bedridden elderly 1 อ.พิเศษ 
 รวม 20  

*ผู้ เข้ารับการอบรมหลกัสตูรทนัตกรรมสําหรับผู้สงูอาย ุสาขาเวชศาสตร์ช่องปาก เรียนรายวิชา 
Systemic Diseases & Dental Management in Elderly ร่วมกบัผู้ เข้ารับการอบรมหลกัสตูร
ทนัตกรรมสําหรับผู้สงูอาย ุสาขาปริทนัตวิทยา  
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หวัข้อบรรยาย รายวิชา Oral Medicine 

ลาํดบั
ที่ 

หวัข้อ 
จาํนวน
ช่ัวโมง 

ผู้สอน 

1.  Introduction and common oral  lesions in ageing 1 อ. ภาควิชา 
2.  Red and white lesions of the oral mucosa  1 อ. ภาควิชา 
3.  Ulcerative and vesiculo-bullous lesions  1 อ. ภาควิชา 
4.  Benign tumors of oral mucosa and reactive lesions 1 อ. ภาควิชา 
5.  Potentially malignant disorders & Oral cancers 1 อ. ภาควิชา 
6.  Pigmented lesions 1 อ. ภาควิชา 
7.  Dry mouth and halitosis 1 อ. ภาควิชา 
8.  Oro-facial pain  1 อ. ภาควิชา 
9.  Oral manifestation of systemic conditions  1 อ. ภาควิชา 
10.  Oral adverse drug reactions  1 อ. ภาควิชา 
11.  Drugs and drug usage for elderly in Oral Medicine 1 อ. ภาควิชา 
12.  Current and alternative therapy in Oral Medicine  1 อ. ภาควิชา 
13.  Oral surgery in elderly 1 อ. ภาควิชา 
 รวม 13  

 
4. คุณสมบัตขิองผู้เข้าร่วมอบรม 

ทนัตแพทย์สงักดักระทรวงสาธารณสขุ 
 

5. จาํนวนผู้เข้าฝึกอบรม 
 2 คน 

 

6. ระยะเวลาที่จัด 
4 เดือน ตัง้แต ่11 มิถนุายน –28 กนัยายน 2561  

7. สถานที่จัด 
7.1 ห้องบรรยาย B 11* ชัน้ 7 อาคารเฉลมิพระเกียรต ิ50 พรรษา  
7.2 ห้องบรรยาย B 12 ชัน้ 7 อาคารเฉลมิพระเกียรต ิ50 พรรษา  
7.3 คลนิิกตรวจพิเคราะห์และบําบดัฉกุเฉิน ชัน้ 2 อาคารเฉลมิพระเกียรต ิ50 พรรษา 
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*ผู้ เข้ารับการอบรมหลกัสตูรทนัตกรรมสําหรับผู้สงูอาย ุสาขาเวชศาสตร์ช่องปาก เรียนรายวิชา 
Systemic Diseases & Dental Management in Elderly ร่วมกบัผู้ เข้ารับการอบรมหลกัสตูร
ทนัตกรรมสําหรับผู้สงูอาย ุสาขาปริทนัตวิทยา โดยใช้ห้องบรรยาย B11  

 
8. ค่าลงทะเบยีน  
100,000 บาท/คน 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทนัตวทิยา  
คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล โทร.  02-200 -7841 , 086-776-6255 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถตรวจวินิจฉยัและเช่ือมโยงระหวา่งโรคทางระบบและยาท่ีใช้รักษาโรคทาง
ระบบกบัการเกิดความผิดปกตใินช่องปาก รวมทัง้รักษาผู้สงูอายท่ีุมีรอยโรคในช่องปากท่ีไมซ่บัซ้อน
ได้  

 
11. กาํหนดการ 

เดอืน จันทร์ อังคาร พุธ พฤหสับด ี ศุกร์ 

11-15 
มิย 

เช้า ปฐมนิเทศ บรรยาย บรรยาย บรรยาย บรรยาย 

บา่ย บรรยาย บรรยาย  บรรยาย บรรยาย 

18-22 
มิย 

เช้า บรรยาย บรรยาย บรรยาย คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั 

บา่ย บรรยาย บรรยาย 
แนะนําคลนิิก
ตรวจพิเคราะห์ 

คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั 

25-29 
มิย 

เช้า คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั 

บา่ย คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั สมัมนา 1 คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั 

2-6 กค 
เช้า คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั 

บา่ย คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั  คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั 

9-13 กค 
เช้า คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั 
บา่ย คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั  คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั 
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16-20 
กค 

เช้า คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั 
บา่ย คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั สมัมนา 2  คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั 

23-27 
กค 

เช้า คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั 
 

บา่ย คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั  คลนิิก/วิจยั 

30 กค- 
3 สค 

เช้า 
 

คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั 

บา่ย คลนิิก/วิจยั  คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั 

6-10 สค 
เช้า คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั 

บา่ย คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั  คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั 

13-17 
สค 

เช้า 
 

คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั 
บา่ย คลนิิก/วิจยั สมัมนา 3 คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั 

20-24 
สค 

เช้า คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั 
บา่ย คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั  คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั 

27-31 
สค 

เช้า 
คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั 

สมัมนากรณี
ผู้ ป่วย 1 

บา่ย คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั สมัมนา 4 คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั 

3-7 กย 

เช้า 
คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั 

สมัมนากรณี
ผู้ ป่วย 2 

บา่ย คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั  คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั 

10-14 
กย 

เช้า 
คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั 

สมัมนากรณี
ผู้ ป่วย 3 

บา่ย คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั  คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั 

17-21 
กย 

เช้า คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั สมัมนากรณี
ผู้ ป่วย 4 

บา่ย คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั สมัมนา 5 คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั 
24-28 
กย 

เช้า คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั สมัมนากรณี
ผู้ ป่วย 5 

บา่ย คลนิิก/วิจยั คลนิิก/วิจยั 
 

คลนิิก/วิจยั นําเสนอ
ผลงานวิจยั 

หมายเหตุ กําหนดการฝึกอบรมอาจมีการปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม 
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12. แผนการดาํเนินงาน 
การดาํเนินการ ตค 60 พย 60- 

พค 61 
มิย 
61 

กค 
61 

สค 
61 

กย 
61 

1. เสนอโครงการ       

2. ประชาสมัพนัธ์โครงการ       

3. บรรยายและฝึกปฏิบตั ิ       

 


