
หมายเหตุ : ขออภัยในความไม�สะดวก เนื่องจากที่จอดรถ
                มีจํานวนจํากัด กรุณาเดินทางโดยรถสาธารณะ

ศูนย�การศึกษาต�อเนื่องและบริการวิชาการ ร�วมกับ
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมผู�สูงอายุ

คณะทันตแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเชิญพยาบาล ผ ูช่้วยทนัตแพทย ์ผ ูด้แูลผ ูส้งูอาย ุ

นกัศึกษา และผ ูส้นใจทั�วไป
เขา้รว่มโครงการฝึกอบรม เรื�อง

"การดแูลอนามยัช่องปากผ ูส้งูอาย"ุ
ในวนัที� 16 - 17 ธนัวาคม 2562

ณ หอ้งประชมุ 304 ชั�น 3 อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ

คณะทนัตแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหิดล

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

ใบลงทะเบียน

ชื่อ .............................................................................
นามสกุล....................................................................
ที่อยู...........................................................................
..................................................................................
..................................................................................
สถานที่ทํางาน...........................................................
..................................................................................
...................................................................................
โทรศัพททํางาน.........................................................
โทรศัพทมือถือ..........................................................
E-mail : ...................................................................

ขั้นตอนการลงทะเบียนและวิธีการชําระเงิน
  * โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารไทยพานิชย
     สาขาโรงพยาบาลราชวิถี ในนาม โครงการศึกษาตอ
     เนื่องคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
     เลขที่บัญชี 051-2-46116-6
  * สงใบลงทะเบียนและสําเนาสลิปใบโอนเงิน  มาทาง

     E-mail : niruj.kha@mahidol.ac.th โดยระบุ " ชื่อ "
     และ "วันที่โอน" ใหชัดเจนลงบนสําเนาใบโอนเงิน 
     หากทานโอนเงินแลว กรุณาโทรแจงเจาหนาที่
     ศูนยการศึกษาตอเนื่องฯ โทรศัพท 02-200-7642
     และขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินลงทะเบียน

อัตราค�าลงทะเบียน   

 ก�อน 30 พ.ย 62          หลัง 30 พ.ย 62

                   900 บาท                 1,500  บาท

ศนูยก์ารศกึษ
าต่อเนื�องและบรกิารวชิาการ ชั �น 7

คณ
ะทนัตแพ

ทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล
6 ถนนโยธ ีเขตราชเทว ีกรงุเทพ

ฯ  10400



การดูแลอนามยัช่องปากผูส้งูอายุ

หลกัการและเหตุผล
        การมีสุขภาพช�องปากที่ดีมีความสําคัญกับทุกวัย และมีความ
สําคัญเพิ่มขึ้นเมื่อเข�าสู�วัยสูงอายุเนื่องจากลดความเสี่ยงต�อการเกิด
ภาวะทุพโภคชนาการ การสุขภาพช�องปากดี จะช�วยให�รู�สึกสบาย มี
ความสุข รับประทานอาหารได�อร�อยและหลากหลายประเภท มีสุขภาพ
แข็งแรง ช�วยให�พูดออกเสียงได�ชัดเจนไม�ต�องกังวลในการเข�าสังคมและ
ส�งเสริมให�มีสุขภาพชีวิตที่ดี การที่จะมีฟ�นดีไว�ใช�ตลอดชีวิต
            คณะทันตแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล ไดยหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู�สูงอายุ จึวได�จัด
โครงการฝ�กอบรมเรื่อง การดูแลอนามัยช�องปากผู�สูงอายุ เพื่อให�ผู�
ทําหน�าที่เกี่ยวข�องกับการดูแบสุขภาพอนามัยผู�สูงอายุ ได�แก� พยาบาล
ผู�ช�วยทันตแพทย� และผู�ดูแลและผู�ช�วยหลือผู�สูงอายุ ได�เพิ่มพุูนความรู�
เรื่องสุขภาพช�องปาก และฝ�กการช�วยการดูแลอนามัยช�องปากให�แก�
ผู�สูงอายุทั่วไปและผู�สูงอายุในภาวะพึ่งพาระดับต�างๆ

วตัถุประสงค์
        -  เพิ่มพูนความรู�ด�านสุขภาพช�องปากของผู�สูงอายุ โดย
ครอบคลุมเรื่องป�ญหาสุขภาพช�องปากสาเหตุการป�องกันและความ
เกี่ยวข�องของสุภาพช�องปากและสุขภาพร�างกาย
         -  ได�แลกเปลี่ยนความรู�และประสบการณ�ระหว�างผู�เข�าอบรม

วธีิการประชุม/อบรม

         - ภาคบรรยาย จํานวน 1 วันครึ่ง
          -  ฝ�กปฏิบัติ จํานวน ครึ่งวัน

คุณสมบัตผู้ิเข้าร่วมประชุม/อบรม
        - พยาบาล ผู�ช�วยพยาบาล ผู�ช�วยทันตแพทย� ผู�ดูแลผู�สูงอายุ
            นักศึกษา และผู�สนใจทั่วไป

จาํนวนผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม
         - ภาคบรรยาย จํานวน 50 คน

ระยะเวลาดาํเนินการ
        -  จํานวน 2 วัน วันที่ 16 - 17 ธันวาคม  2562

สถานที�จดัประชุม/อบรม
 -  ห�องประชุม 304  ชั้น 3  (ส�วนหลัง) 
                  คณะทันตแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้รับผดิชอบโครงการ
 -  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมผู�สูงอายุ
               -  ศูนย�การศึกษาต�อเนื่องและบริการวิชาการ

ผลที�คาดว่าจะได้รับ
 - ผู�เข�าอบรมมีความรู�และทัศนคติที่ดีต�อการดูแลสุขภาพช�องปาก
                  และสามารถปฏิบัติได�อย�างถูกต�อง ทั้งการดูแลอนามัยช�องปาก
               - ผู�สูงอายุมีสุขภาพอนามัยช�องปากดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ค่าลงทะเบียน
                                    ก�อน 30 พ.ย 62      หลัง 30 พ.ย 62

 พยาบาล ผู�ช�วยพยาบาล                    900 บาท                 1,500 บาท
 ผู�ช�วยทันตแพทย� นักศึกษา 
 ผู�สนใจทั่วไป

รายชื�อวทิยากรและผู้ช่วยวทิยากร
 - รศ.ทพญ. พจมาน ศรีนวรัตน
 - ผศ.ทพญ. กันยวัชร� รัตนสุวรรณ
 - อ.ดร.ทพญ. กัลย�ภัทร ตันศรีรัตนวงศ�
 - อ.ดร.ทพญ. มัทนา เกษตระทัต
 - อ.ดร.ภาศิษฎา  อ�อนดี
 - ผศ.ดร.ทพญ. ดุลยพร ตราชูธรรม
 - อ.นพ.ทพ. นิษณ�  โอกูม�า
 - คุณสมบัติ  โสดามุก
 - ผู�ช�วยวิทยากร จํานวน 13 ท�าน  

                                        กาํหนดการ
วันที่ 16  ธันวาคม  2562  
08.00 - 08.30 น.  ลงทะเบียน
08.30 - 09.00 น.  ทดสอบความรู�เดิม (Pre-test)
09.15 - 09.45 น.  ความสัมพันธ�ของสุขภาพปากและสุขภาพร�างกาย
   โดย รศ.ทพญ. พจมาน  ศรีนวรัตน�
09.45 - 10.00 น.  พักรับประทานอาหารว�าง
10.00 - 11.00 น.  การดูแลสุขภาพช�องปากสําหรับผู�สูงอายุ
       ที่ดูแลตนเองได�
   โดย ผศ.ทพญ.กันย�วัชร�   รัตนสุวรรณ
11.00 - 11.30 น.  การดูแลสุขภาพช�องปากและฟ�นเทียมสําหรับ
   ผู�ที่ใช�ฟ�นเทียมถอดได�
   โดย รศ.ทพญ. พจมาน   ศรีนวรัตน�
11.30 - 12.15 น.  การเปลี่ยนแปลงด�านจิตใจและอารมณ�ของผู�
   สูงอายุและผลกระทบต�อสุขภาพช�องปาก
   โดย อ.ดร. ภาศิษฎา   อ�อนดี
12.15 - 13.15 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 - 14.15 น.  การดูแลสุขภาพช�องปากสําหรับผู�สูงอายุ
   ที่ได�รับการรักษามะเร็งช�องปาก
   โดย อ.ดร.ทพญ. กัลย�ภัทร  ตันศรีรัตนวงศ�
14.15 - 14.30 น.  พักรับประทานอาหารว�าง
14.30 - 16.00 น.  การดูแลสุขภาพช�องปากสําหรับผู�สูงอายุ
   ในภาวะพึ่งพา
   โดย อ.ดร.ทพญ. มัทนา   เกษตระทัต
   

หมายเหตุ : ขออภัยในความไม�สะดวก เนื่องจากที่จอดรถ
               มีจํานวนจํากัด กรุณาเดินทางโดยรถสาธารณะ

วันที่ 17  ธันวาคม  2562  
09.00 - 10.00 น.  โภชนาการที่เหมาะสมสําหรับผู�สูงอายุ
   โดย ผศ.ดร.ทพญ. ดุลยพร   ตราชูธรรม
10.00 - 10.15 น.  พักรับประทานอาหารว�าง
10.15 - 11.00 น.  การออกกําลังกายสําหรับผู�สูงอายุ
   โดย คุณสมบัติ   โสดามุก
11.00 - 12.00 น.  ป�ญหาการกลืนและการสําลักในผู�สูงอายุ
   โดย อ.นพ.ทพ. นิษณ�    โอกูม�า
12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น.  สาธิตการปฏิบัติการดูแลอนามัยในช�องปาก
14.15 - 15.15 น.  ผู�เข�าอบรมฝ�กปฏิบัติกการดูแลอนามัยช�อง
                        ปาก  โดยทีมวิทยกร
15.15 - 15.45 น.  ทดสอบความรู�หลังอบรม (Post-test)
15.45 - 16.15 น.  พิธีป�ดการฝ�กอบรม
    
   

สอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมได้ที� 

ศูนย�การศึกษาต�อเนื่องและบริการวิชาการ
โทรศัพท� 02-200-7642   E-mail: Niruj.kha@mahidol.ac.th


