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650-191  1((1)-0-2) 
ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์          
 (Benefit of Mankinds) 
  การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ เน้นหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน หลักการเข้าใจ 
เขา้ถึง พฒันา เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง  
 The integrative activities emphasizing the philosophy 
of sufficiency economy, work principles, understanding and 
development of King’s philosophy for the benefits of mankind 
  

650-431  1(0-3-0) 
กำรเตรียมควำมพร้อมทำงคลนิกิ 
 (Pre-sessional Course for Clinical Practice) 
 การควบคุมการติดเช้ือ การควบคุมความเปียกช้ืน การ
ตรวจในช่องปาก การวินิจฉัยโรคและการวางแผนการรักษา
เบ้ืองตน้ หลกัการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ฝึกปฏิบัติขูดหิน
น ้ าลายและเกลารากฟัน 
 Infection control; moisture control; oral examination, 
diagnosis and initial treatment planning; holistic health care; 
practice in scaling and root planning 
 

650-531  1(0-3-0) 
คลนิิกทนัตกรรมพร้อมมูล 1  
(Comprehensive Dental Clinic I) 
 การฝึกปฏิบัติในคลินิกทันตกรรมพร้อมมูลในการ
ตรวจในช่องปาก การวินิจฉัย การป้องกันและการรักษาทาง           
ทนัตกรรมในผูป่้วยทัว่ไปและผูป่้วยสูงอาย ุช่วงท่ี 1 
 Practice in comprehensive clinic relating to oral 
examination, diagnosis, prevention and dental treatment in 
general with the elderly patients : session I 

 
 
 
 

650-561  1(1-0-2) 
วทิยำศำสตร์สุขภำพช่องปำกขั้นสูง 1 
 (Advanced Topics in Oral Health Science I ) 

ทฤษฎีและวิ ธีการทันสมัยทางทันตแพทย ์
วิทยาการอ่ืน ๆ ท่ี เก่ียวข้องกับการรักษากรณีผู ้ป่วยท่ี
ซบัซอ้น 
      Updates in theory and technology in dentistry; 
related subjects to treatment of complicated cases 
 

650-631  1(0-3-0) 
คลนิิกทนัตกรรมพร้อมมูล 2 
 (Comprehensive Dental Clinic II)   
 การฝึกปฏิบัติในคลินิกทันตกรรมพร้อมมูลใน
การตรวจในช่องปาก การวินิจฉัย การป้องกันและการ
รักษาทางทันตกรรมในผู ้ป่วยทั่วไปและผู ้ป่วยสูงอาย ุ              
ช่วงท่ี 2    
     Practice in comprehensive clinic relating to oral 
examination, diagnosis, prevention and dental treatment in 
general and the elderly patients: session II 
 

650-661 2(1-3-2) 
วทิยำศำสตร์สุขภำพช่องปำกขั้นสูง 2 
 (Advanced Topic in Oral Health Science II) 
 ทฤษฎีและวิธีการทันสมัยทางทันตแพทย ์และ
วิทยาการอ่ืน ๆ ท่ี เก่ียวข้อง เช่น ทันตกรรมรากเทียม 
เลเซอร์วิทยาทางทนัตแพทยศาสตร์ ทนัตกรรมเพื่อความ
สวยงาม ทนัตกรรมผูสู้งอาย ุทนัตนิติเวช เป็นตน้ 
       Updates in theory and technology in dentistry 
such as dental implantology, lasers in dentistry, esthetic 
dentistry, geriatric dentistry, forensic dentistry, etc  
 
 
 



660-221   2(1-3-2) 
ทนัตลกัษณวทิยำ 
 (Tooth Morphology) 
 ลกัษณะและชนิดของฟันมนุษย ์การเรียกช่ือและการ
ใช้สัญลักษณ์แทนฟันน ้ านมและฟันแท้ อายุการข้ึนและการ
หลุดของชุดฟันมนุษย ์ความสัมพนัธ์ของฟันแต่ละซ่ีต่อเน้ือเยือ่ท่ี
อยูร่อบตวัฟัน  
               Morphology and type of human dentition, nomenclature 
and symbolization of human deciduous and permanent teeth; 
chronology of human dentitions; relationship between each 
tooth and its surrounding tissues   
 

660-222  3(2-2-5) 
ชีววทิยำช่องปำก 1 : กำรพฒันำโครงสร้ำงของใบหน้ำและศีรษะ  
(Oral Biology I : Craniofacial Development)  
 พฒันาการของกะโหลกศีรษะและใบหน้า เน้ือเยื่อ
แข็ ง  เน้ื อ เยื่ อ เก่ี ยวพัน  ฟัน และอวัยวะ ท่ี อยู่รอบตัว ฟั น 
องค์ประกอบทางเคมีอินทรียแ์ละอนินทรียข์องฟัน การสร้าง
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของฟัน ไดแ้ก่ เคลือบฟัน เน้ือฟัน เน้ือเยื่อ
ในโพรงฟัน และอวยัวะปริทันต์ ความผิดปกติทางพฒันาการ
ในการสร้างอวยัวะต่าง ๆ 
 Development of the craniofacial region, hard tissues, 
connective tissues, the tooth and its surrounding structures; 
organic and inorganic compositions of the tooth; the formation 
of tooth structures, enamel, dentine, pulp, and periodontium; 
developmental deformities of these structures 
 

660-223  3(2-3-4) 
ชีววทิยำช่องปำก 2 : สุขภำพและโรคของฟันและเน้ือเย่ือปริทนัต์  

(Oral Biology II : Health and Diseases of Dental and  
Periodontal Tissues) 
 การเกิดและองค์ประกอบของไบโอฟิล์มในช่องปาก 
ความสัมพนัธ์ของไบโอฟิล์มต่อการเกิดโรคในช่องปากท่ีพบ
บ่อย ปัจจยัส่งเสริมการสะสมของไบโอฟิลม์ในช่องปาก สาเหตุ 
พยาธิก าเนิด และปัจจยัเส่ียงของโรคฟันผแุละโรคปริทนัต ์
 Formation and composition of oral biofilm; and 
relationship between oral biofilm and common oral diseases; 
factors promoting accumulation of oral biofilm; etiology, 
pathogenesis, and risk factors of dental caries and periodontal 
disease  

660-351    4(4-0-8) 
ระเบียบวจิยัทำงทนัตแพทยศำสตร์และชีวสถิต ิ  
(Research Methodology in Dentistry and Biostatistics) 
 หลักการและระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบและ
ควบคุมคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั การเลือกกลุ่มตวัอย่าง หลัก
สถิติเบ้ืองตน้ท่ีใช้ในงานวิจัยทางชีวเวชและสาธารณสุข 
การประยกุตใ์ชชี้วสถิติในการวจิยัทางทนัตแพทยศาสตร์  

Principle and methodology in conducting research; 
research tools design and quality control; sampling; basic 
statistics for biomedical and public health sciences; 
application of biostatistics for dental research 
 

660-451  2(0-6-0) 
โครงงำนวจิยั 1   
(Research Project I) 

การเขียนโครงงานวิจัย การน าเสนอโครงร่าง
โครงงาน วจิยั การด าเนินการวจิยั 

Writing research project; presenting research 
proposal; conducting research project 
 

660-551  2(0-6-0) 
โครงงำนวจิยั 2   
(Research Project II) 

การด าเนินโครงงานวิจยั การวิเคราะห์ขอ้มูล การ
เขียนรายงาน และการน าเสนอผลงานวจิยั 

Conducting research project; analyzing data; 
writing a research report and presentation 
 

665-221  1(1-0-2) 
ทนัตวสัดุ 1 
(Dental Materials I) 
 โครงสร้าง คุณสมบัติทั่วไปของวสัดุ หลกัการ  
ยึดอยู่ คุณสมบัติเชิงกลของวสัดุและความสัมพันธ์กับ
โครงสร้าง คุณสมบติัวิสโคอิลาสติก ปรากฏการณ์ของสี
และการมองเห็น 
 Structures and general properties of materials, 
principles of adhesion, mechanical properties of materials 
and their relation to structures, viscoelastic properties; 
color and color perception 
 



665-222  3(2-3-4) 
ทนัตวสัดุ 2  
 (Dental Materials II) 
 โครงสร้าง องค์ประกอบ คุณสมบัติ ปฏิกิริยาการ        
ก่อตวั การจ าแนกและการใชง้านของวสัดุทางทนัตกรรม ไดแ้ก่ 
วสัดุโพลีเมอร์ทางทันตกรรม วสัดุท าฐานฟันเทียมและวสัดุ
เสริมฐานฟันเทียม วสัดุพิมพป์าก ข้ีผึ้ง ยิปซัม่และอินเวสเมสท ์
โลหะและโลหะอลัลอยด์ อะมลักมั เซรามิก วสัดุบูรณะสีคลา้ย
ฟัน ซีเมนตท์างทนัตกรรมและวสัดุส าหรับขดังานบูรณะ 
 Structure; composition; properties; setting reaction, 
classification and manipulation of dental materials including 
polymers in dentistry, denture bases and relining materials, 
impression materials, wax, gypsum and investment, metals 
and alloys, amalgam, dental ceramics, tooth-colored restorative 
materials, dental cements, finishing and polishing materials 
 
665-321  2(2-0-4) 
พื้นฐำนทำงทนัตกรรมประดษิฐ์ 
 (Fundamentals of Prosthodontics) 
 ความรู้พ้ืนฐานส าหรับการบูรณะฟันและฟ้ืนฟูอวยัวะ
ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยฟันเทียม ประเภทและสาเหตุความบกพร่องของ
ฟัน รูปแบบของการบูรณะและฟ้ืนฟูสภาพฟันและอวยัวะท่ี
เก่ียวขอ้ง หลกัและแนวคิดในการบูรณะและฟ้ืนฟูเพ่ือทดแทน
อวยัวะขา้งเคียงท่ีสูญเสียไป ลกัษณะของเน้ือเยื่อในช่องปากท่ี
เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการบูรณะและฟ้ืนฟเูพ่ือทดแทน
การสูญเสียฟันและอวยัวะท่ีเก่ียวข้อง การตรวจและบันทึก
ขอ้มูลสภาพช่องปากเพ่ือการออกแบบฟันเทียม การวางแผน
การรักษา การวางแผนการบูรณะและทดแทนการสูญเสียฟัน
และอวัยวะท่ี เก่ียวข้องด้วยฟัน เทียม ความสัมพัน ธ์ของ
ขากรรไกรบนและขากรรไกรล่างท่ีมีต่อฐานกะโหลก การสร้าง
แบบจ าลองฟันและถ่ายทอดความสมัพนัธ์ของขากรรไกรลงบน
กลอุปกรณ์ขากรรไกรจ าลอง 
 Fundamentals of restoration and rehabilitation of 
related structures with fixed and removable dentures; 
classification and causes of dental defects; types of restoration 
and rehabilitation; principles and concepts of restoration with 
dentures, proper usage of oral tissues that affect the 
restoration; oral examination and data record for denture 
design; treatment planning and the relationship of the maxilla 

and mandible to the base of skull; dental model 
construction and transfer the maxillo-mandibular relationship 
to the articulator 

 
665-322  3(1-6-2) 
ทนัตกรรมประดษิฐ์ 1       
(Prosthodontics I) 
 หลักการ เหตุผล และวิธีการบูรณะและฟ้ืนฟู
สภาพในช่องปากดว้ยฟันเทียมทั้งปาก การเลือกใชว้สัดุใน
ขั้นตอนต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติการท าฟันเทียมทั้ งปากในห้อง 
ปฏิบติัการ 

Principles, rationales and methods in oral 
rehabilitation with complete dentures;  materials selection; 
laboratory process practice 
  
665-421  4(2-6-4) 
ทนัตกรรมประดษิฐ์ 2     
(Prosthodontics II) 
 หลกัการและขั้นตอนทางห้องปฏิบติัการ วิธีการ
ใส่ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ชนิดโครงโลหะ ฟันเทียม
บางส่วนถอดได้ชนิดอะคริลิก เรซิน ฟันเทียมถอดไดใ้ส่
ทนัทีหลงัถอน การซ่อมฟันเทียม การเสริมฐานและเปล่ียน
ฐานฟันเทียม ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัรากเทียม 
 Principles and procedures in the dental 
laboratory, inserting removable partial dentures, acrylic 
removable partial dentures; immediate dentures; denture 
repair, reline and rebase; basic knowledge in dental 
implants  
 

665-422  1(1-0-2) 
ทนัตกรรมประดษิฐ์ 3 
(Prosthodontics III) 
 การวางแผนการรักษาก่อนการบูรณะ ฟ้ืนฟูและ
ทดแทนสภาพฟันและอวยัวะท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยฟันเทียม 
 Prosthetic treatment planning before restoration 
and rehabilitation with dentures 
 
 
 



665-531  3(0-9-0) 
คลนิิกทนัตกรรมประดษิฐ์ 1  
(Clinical Prosthodontics I) 
รำยวชิำบังคบัก่อน:  665-321, 665-322, 665-421, 665-422  
Prerequisites:   665-321, 665-322, 665-421, 665-422  
 การฝึกปฏิบัติในคลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ในการ
ตรวจ การวินิจฉัย วางแผนการรักษาและให้การรักษาในงาน
ฟันเทียมทั้ งปากถอดได ้ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ ชนิดโครง
โลหะและอะคริลิก เรซิน การเสริมฐาน ซ่อมและเปล่ียนฐาน
ฟันเทียม ช่วงท่ี 1 
 Practice in prosthodontics clinic related to examination, 
diagnosis, treatment plan and treatment in complete dentures, 
removable partial dentures; acrylic partial dentures; reline, 
repair and rebase : session I 
 

665-631  3(0-9-0) 
คลนิิกทนัตกรรมประดษิฐ์ 2  
(Clinical Prosthodontics II) 
รำยวชิำบังคบัก่อน:  665-531  
Prerequisite:   665-531  
 การฝึกปฏิบัติในคลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ในการ
ตรวจ การวินิจฉัย วางแผนการรักษาและให้การรักษาในงาน
ฟันเทียมทั้ งปากถอดได้ ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ชนิดโครง
โลหะและอะคริลิก เรซิน การฝึกปฏิบัติในคลินิกทันตกรรม
ประดิษฐใ์นการตรวจ การวนิิจฉัย วางแผนการรักษาและใหก้าร
รักษาในงานฟันเทียมทั้งปากถอดได ้ฟันเทียมบางส่วนถอดได้
ชนิดโครงโลหะและอะคริลิก เรซิน  การเสริมฐาน ซ่อมและ
เปล่ียนฐานฟันเทียม  ช่วงท่ี 2 
 Practice in prosthodontics clinic related to examination, 
diagnosis, treatment plan and treatment in complete dentures, 
removable partial dentures, acrylic partial dentures, reline, 
repair and rebase : session II       
        
670-121  2((2)-0-4) 
สุขภำพองค์รวม 
(Holistic Health) 

ความหมายของสุขภาพ  และสุขภาพองค์รวม 
หลกัการและความส าคญัของสุขภาพองค์รวม กระบวนทัศน์
สุขภาพแบบแยกส่วนและองค์รวม แนวคิดทางสังคมศาสตร์ 

การแพทยเ์ร่ืองความเจ็บป่วย โรคและการป่วยไข ้แนวคิด
เร่ืองสุขภาพและความเจ็บป่วยเป็นผลผลิตทางสังคม 
เช่ือมโยงแนวคิดสุขภาพองค์รวมกบัปรากฏการณ์จริงใน
สงัคม 
 Meaning of health and holistic health, concept of 
holistic health, comparison of reductionist paradigm and 
holistic paradigm, sociological concept in health, illness 
and sickness, concepts of health and illness as a social 
product, and explaining phenomena relating to holistic 
health 
 
670-221  1(1-0-2) 
ทนัตกรรมชุมชน   
(Community Dentistry) 
 ความหมายและความส าคญัของงานชุมชนและ
งานทนัตกรรมชุมชน ขอบเขตของงาน วิธีการ และปัญหา
ในการท างานทนัตกรรมชุมชนท่ีผ่านมา หลกัการท างาน
ในชุมชน วิธีการศึกษาชุมชน กระบวนการท างานอย่าง
ชุมชนมีส่วนร่วม การศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็งในมิติ
สุขภาพ 
 Definition and importance of community work 
and community dentistry work, scope, method and 
problems related to previous community dentistry work; 
principles of community work; community study methods; 
the community participation process; a field study of a 
healthy community     
 

670-321  2(2-0-4) 
วทิยำกำรระบำดทำงทนัตแพทยศำสตร์   
(Epidemiology in Dentistry) 
      ความหมาย หลักการ กระบวนการและวิธีการ
ทางวิทยาการระบาด ประยุกต์ในการป้องกันโรคและ
ปัญหาทางทนัตสาธารณสุข การกระจายของโรค การศึกษา
แนวโน้ม การวดัความชุกและความรุนแรง การวินิจฉัย
ปัญหาทนัตสาธารณสุขในชุมชน 

Definition, principles, epidemiological approach, 
application in disease prevention and dental public health 
problems; distribution; trends study, measurement of 



prevalence and severity, community diagnosis in oral health 
problems 

 

670-322  2(1-2-3) 
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพทำงทนัตแพทยศำสตร์ 
(Health Promotion in Dentistry) 
 แนวคิด กลยุทธ์ มาตรการท่ีส าคญัในการสร้างเสริม
สุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ 
ทฤษฎี แบบจ าลอง แนวคิดในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งกบัการสร้างเสริมสุขภาพในระดบับุคคล กลุ่ม 
ชุมชนและกลุ่มพิเศษ แนวคิดและแนวทางการใหท้นัตสุขศึกษา 
การผลิตส่ือ  
 Concepts, strategies and key measures in health 
promotion; health behaviors; factors influencing health behavior; 
theories, models and concepts of behavior change in relation 
to health promotion at the individual, groups, community 
level and special groups; concepts and approaches in dental 
health education; media production 
 

670-323  2(1-2-3) 
กำรป้องกนัโรคในช่องปำก            
(Prevention of Oral Diseases) 
 ความหมาย และหลกัในการป้องกันโรค ธรรมชาติ
และสาเหตุการเกิดโรคในช่องปาก การประเมินความเส่ียงต่อ
การเกิดโรคในช่องปาก กลไกและวธีิการทางทนัตกรรมป้องกนั 
การป้องกนัโรคในช่องปากระดบับุคคลและครอบครัว 
 Definition and principles of disease prevention; nature 
and causes of oral disease; risk assessment of oral diseases; 
mechanism and means in oral prevention; prevention of oral 
diseases at individual and family levels 
 
670-421  2(1-3-2) 
ทนัตกรรมส ำหรับเดก็  
(Pediatric Dentistry)  
  พฒันาการทางร่างกายและจิตใจของเด็ก การเจริญ
และพฒันาการชุดฟันน ้ านมและชุดฟันผสม  พฤติกรรมของ
ผูป่้วยเด็กและเจตคติของผูป้กครองต่อการท าฟัน การจัดการ
พฤติกรรมเด็ก โรคฟันผุ โรคเหงือกอกัเสบในเด็ก การเคลือบ
หลุมร่องฟัน การบูรณะฟันดว้ยเรซินเพ่ือการป้องกนั การบูรณะ
ฟันน ้ านมโดยการอุดฟัน การท าครอบฟัน และการรักษา

ประสาทฟันในฟันน ้ านม การจดัการฟันกรามถาวรซ่ีแรกท่ี
มีพยากรณ์โรคไม่ดี  เด็กพิเศษ ลกัษณะและความผิดปกติท่ี
พบบ่อย ปัญหาทางทนัตกรรมและการจดัการ 
 Child physical and psychological development, 
growth and development in primary and mixed dentitions, 
child behaviors and parental attitudes toward dental 
treatment, child behavior management; caries, gingivitis 
in children; pit and fissure sealant, preventive resin 
restoration, restorative dentistry, stainless steel crown and 
pulp therapy in primary teeth; management of first 
permanent molars with poor prognosis; special child, 
common disorders, dental problems and management 
 

670-422  3(2-2-5) 
ทนัตกรรมจดัฟัน 1       
(Orthodontics I) 
       การแบ่งชนิดของการสบฟันท่ีปกติและผิดปกติ  
สาเหตุของการสบฟันท่ีผิดปกติชนิดต่าง ๆ การวิเคราะห์
และการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน การ
ตอบสนองต่อการเคล่ือนท่ีของฟันของเน้ือเยื่อชนิดต่าง ๆ 
เคร่ืองมือและการท างานของเคร่ืองมือทางทันตกรรม           
จดัฟัน การรักษาผูป่้วยในระยะฟันน ้ านม ฟันชุดผสมและ
ฟันแท ้การฝึกปฏิบติังานพิมพป์าก การวิเคราะห์ภาพรังสี
และการวเิคราะห์แบบจ าลองฟัน  
 Classification of normal occlusion and malocclusion; 
etiology of malocclusion; orthodontic diagnosis and 
treatment planning; periodontal response to orthodontic 
tooth movement; types and application of orthodontic 
appliances; orthodontic treatment in deciduous, mixed and 
permanent dentition; practice of dental impression and 
study model trimming, radiographic and study model 
analysis 
 

670-423  1(0-5-0) 
ทนัตกรรมชุมชนภำคสนำม 1     
(Community Dentistry Field Work I) 
รำยวชิำบังคบัก่อน:  670-221  
Prerequisite:  670-221  
 ปฏิบติังานทนัตกรรมชุมชน กระบวนการส ารวจ
สุขภาพช่องปากและพฤติกรรม กระบวนการ ศึกษาชุมชน



และการวินิจฉัยปัญหาทันตสาธารณสุขในชุมชน ประยุกต์
วิทยาการทางชีวสถิติ ทันตกรรมชุมชน และวิทยาการทาง
ระบาด                                                 
      Community field work; oral health and behavior 
survey methods; community diagnosis; application of biostatistics, 
community dentistry and oral epidemiology      
   
670-424  2(0-6-0) 
ทนัตกรรมชุมชนภำคสนำม 2   
(Community Dentistry Field Work II) 
 ฝึกปฏิบัติงานภาคสนามสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก
ระดับปัจเจก กลุ่มและระดับชุมชน ประยุกต์แนวคิดสุขภาพ
องค์รวม วิถีชุมชน วิทยาการระบาดของโรคในช่องปาก การ
สร้างเสริมสุขภาพ ความสมัพนัธ์ระหวา่งสงัคม วฒันธรรมและ
สุขภาพ  
 Community field practice in oral health promotion at 
the individual, group and community levels; application of 
concepts in holistic care, community life, epidemiology of 
oral diseases; health promotion; relationship between social, 
culture and health 
 

670-431  1(0-3-0) 
คลนิิกทนัตกรรมป้องกนั     
(Clinical Preventive Dentistry) 
 ปฏิบติังานการป้องกนัโรคในช่องปากในคลินิก ระบุ
ความเส่ียง สาเหตุ ปัจจยั เง่ือนไขท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดโรคใน
ช่องปาก วางแผนการดูแลและให้การป้องกนัโรคในช่องปาก
และสร้างเสริมสุขภาพช่องปากท่ีเหมาะสมกบัผูป่้วยในแต่ละ
รายสอดคลอ้งกบัแนวคิดสุขภาพองคร์วม 
 Clinical practice in preventive dentistry, defining risk 
level, determinants and conditions of oral health disease; 
planning and providing oral health preventive care and oral 
health promotion for individual patient based on holistic care 
approach 
 

670-441  2(2-0-4) 
จริยศำสตร์และกฎหมำยทำงทนัตแพทยศำสตร์  
(Ethics and Laws in Dentistry) 
      ปรัชญาวิชาชีพ ความรับผิดชอบของวิชาชีพต่อสังคม 
จริยธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณของวชิาชีพทนัตแพทย ์ความรู้

พ้ืนฐานทางกฎหมาย พระราชบัญญัติท่ีเก่ียวข้องกับการ
ประกอบวชิาชีพทนัตแพทย ์ 
 Professional philosophy, dental social responsibility, 
ethics and moral contribution, fundamental laws and laws 
associated with dental work 
 

670-471                  1((1)-0-2) 
กำรส่ือสำรส ำหรับวทิยำศำสตร์กำรแพทย์ 

(Communication for Medical Science) 
 แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ห้บริการทาง
สุขภาพกับผูรั้บบริการ การประยุกต์ใช้แนวคิดองค์รวม
และแนวทางการส่ือสารท่ีเขา้ใจศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์
เพื่อการปฏิบติังานวชิาชีพ 

 Concept of health care and client relationship; 
application of holistic health concepts and communication 
with human understanding in practice 
 

670-521  2(1-2-3) 
ทนัตกรรมจดัฟัน 2       
(Orthodontics II) 
รำยวชิำบังคบัก่อน:   670-422  
Prerequisite:   670-422  
       เค ร่ืองมือและการท างานของเค ร่ืองมือทาง                 
ทนัตกรรมจดัฟัน การรักษาทางทนัตกรรมจดัฟันในระยะ
ฟันแท้ ความรู้พ้ืนฐานในการดูแลผูป่้วยปากแหว่งเพดาน
โหว ่การแกปั้ญหาฉุกเฉินและดูแลสุขภาพในช่องปากของ
ผูป่้วยท่ีได้รับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน กรณีศึกษา
ผูป่้วยตวัอย่าง การตรวจ การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน
การรักษาในผูป่้วยท่ีไม่มีความซบัซอ้นท่ีเหมาะสมส าหรับ   
ทันตแพทยท์ั่วไป ฝึกทักษะการท าเคร่ืองมือจัดฟันแบบ
ถอดได ้
 Orthodontic appliances and applications in 
orthodontic treatment; orthodontic treatment in permanent 
dentition; basic knowledge in orthodontics for cleft; emergency 
treatment and oral care during orthodontic treatment; case 
study and exercise on examination, analysis, diagnosis and 
treatment planning appropriate for general practitioner; 
practice of removable appliance fabrication 
 



670-531  2(0-6-0) 
คลนิิกทนัตกรรมส ำหรับเดก็ 1   
(Clinical Pediatric Dentistry I) 
รำยวชิำบังคบัก่อน:   670-421  
Prerequisite:   670-421  
 ปฏิบัติงานทันตกรรมส าหรับเด็กในคลินิก ตรวจ
พิเคราะห์โรค วางแผนการรักษา การให้ทนัตกรรมป้องกนัและ
ให้การรักษา ไดแ้ก่ การบูรณะฟัน การรักษาประสาทฟัน และ
การถอนฟันในเด็กท่ีใหค้วามร่วมมือดี  
 Clinical practice in pediatric dental clinic including 
diagnosis, treatment planning, preventive, restorative and pulp 
treatments, and extraction for co-operative child 
 

670-581  2(2-0-4) 
กำรบริหำรทัว่ไปและกำรบริหำรทนัตสำธำรณสุข  
(General and Dental Public Health Administration) 
 แนวคิดและหลกัการบริหารทัว่ไป การจดัองคก์ร การ
บริหารและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การประยกุตค์วามรู้ในงาน
ทนัตสาธารณสุข 
 Concepts and principles in general administration, 
organizing, management and human resource development, and 
application of general administration in dental public health 
 

670-631  1(0-3-0) 
คลนิิกทนัตกรรมส ำหรับเดก็ 2   
(Clinical Pediatric Dentistry II) 
รำยวชิำบังคบัก่อน:  670-531  
Prerequisite:   670-531  
 ปฏิบัติงานทันตกรรมส าหรับเด็กในคลินิก ตรวจ
พิเคราะห์โรค วางแผนการรักษา การให้ทนัตกรรมป้องกนัและ
ให้การรักษา ไดแ้ก่ การบูรณะฟัน การรักษาประสาทฟัน และ
การถอนฟันในเด็กท่ีจ าเป็นตอ้งใชว้ธีิการปรับพฤติกรรมอยา่งง่าย 
 Clinical practice in pediatric dental clinic including 
diagnosis, treatment planning, preventive, restorative and pulp 
treatments, and extraction for children who need basic 
behavior guidance   
 
 
 
 

670-632  1(0-3-0) 
คลนิิกทนัตกรรมจดัฟัน    
(Clinical Orthodontics) 
 ภาพรวมของปัญหาการสบฟัน และการรักษา             
ทนัตกรรมจดัฟัน การเจริญเติบโตของโครงสร้างใบหน้า 
พัฒนาการของการสบฟันในช่วงอายุต่าง ๆ การตรวจ 
วนิิจฉัยการสบฟันท่ีผิดปกติในขั้นเบ้ืองตน้  การดูแลผูป่้วย
ท่ี มีความผิดปกติของโครงสร้างใบหน้า เช่น  ผู ้ป่ วย             
ปากแหวง่เพดานโหว ่  
  Overall of malocclusion and steps in orthodontic 
treatment; facial and occlusal development in various 
ages; examination, diagnosis and orthodontic primary 
treatment plan for patients; attend treatment of craniofacial 
deformity such as for cleft lip and cleft palate 
 

670-681  1(1-0-2) 
ระบบสุขภำพ  
(Health System) 
     ความหมาย ความส าคัญ  วิ ว ัฒ น าการและ
องค์ประกอบของระบบสุขภาพ ระบบสุขภาพและระบบ
บริการสุขภาพไทย ระบบทันตสาธารณสุขและการ
บริหารงานทันตสาธารณสุขไทย ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัญหาสุขภาพช่องปากและระบบทันตสาธารณสุขของ
ประเทศ กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบสุขภาพ 
 Definition, importance, development and the 
constituents of the health system, health system and the 
health service system in Thailand; the dental public 
health system and dental public health administration in 
Thailand; the relationship between oral health problems 
and the dental public health system; laws and regulations 
related to the health system 
 

670-682  1(1-0-2) 
กำรจดักำรคลนิิกทนัตกรรม     
(Dental Practice Management)         
      หลักปรัชญา แนวคิดการบริหารงานคลินิก                  
ทันตกรรมในโรงพยาบาล และคลินิกทันตกรรมเอกชน 
การประยุกต์การยศาสตร์ในการออกแบบคลินิกทาง               
ทนัตกรรม ระบบการบริหารงานบุคคล การเงินและพสัดุ 
การดูแลรักษาเคร่ืองมือทนัตกรรม 



 Philosophy, administrative concepts in hospital dental 
practice and private dental practice; application of ergonomics 
in dental office designs; administrative systems for human 
resources, financing, materials, stock, maintenance of dental 
equipment 
 

670-683  6(0-18-0) 
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ในโรงพยำบำลและชุมชน  
(Learning Experience in Hospital and Community) 
รำยวชิำบังคบัก่อน:  670-423, 670-424  
Prerequisites:   670-423, 670-424  
      การศึกษาดูงานและฝึกปฏิบั ติง านในฝ่ายทันต
สาธารณสุขของโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไปและ
โรงพยาบาลศูนย ์และส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั โครงสร้าง
ระบบการจดัการต่าง ๆ และระบบการใหบ้ริการทางทนัตกรรม
ของโรงพยาบาลระดบัต่าง ๆ และส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั 
การปฏิบติังานในชุมชนอยา่งครบวงจร ไดแ้ก่ การศึกษาชุมชน 
วนิิจฉยัชุมชน การคน้หาปัญหา การวางแผน การแกปั้ญหา การ
ด าเนินการแกไ้ขปัญหาและการประเมินผล  
 Observational field study and practice in dental 
public health departments at community hospitals, general and 
provincial hospitals and the provincial health authority; 
structure and management systems and dental service systems 
in various levels of hospitals and the provincial health 
authority; practicing in community dentistry projects according 
to a project cycle model including community assessment, 
community diagnosis, problem identification, planning, implementation 
and evaluation 
 

675-231  1(0-3-0) 
ทกัษะพื้นฐำนวชิำชีพส ำหรับงำนหัตถกำรทำงทนัตกรรม 
(Basic Clinical Skills for Operative Procedures in Dentistry) 
 อุปกรณ์  เค ร่ืองมือพ้ืนฐาน และวัสดุ ท่ีใช้ในงาน               
ทันตกรรม ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัยูนิตทันตกรรม  หลกัการ
และเหตุผลของการยศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในคลินิก                
ทันตกรรม การยศาสตร์ทางทันตแพทยศาสตร์ ทีมงานใน
คลินิกทนัตกรรม แนวคิดต าแหน่งท่านัง่ของทนัตแพทย ์ผูป่้วย
และผูช่้วยทันตแพทย ์ตลอดจนการท างานอย่างทันตกรรมส่ี
หัตถ์ ภยนัตรายอันจะเกิดข้ึนในวิชาชีพทันตกรรมและการ
ควบคุมและการป้องกันการเกิดภยนัตราย การพัฒนาทักษะ

พ้ืนฐานทางทนัตแพทยศาสตร์เร่ืองมิติสัมพนัธ์ การพฒันา
ทกัษะพ้ืนฐานในการควบคุมการใช้กลา้มเน้ือมดัเล็กเพ่ือ
การปฏิบติังานหตัถการของงานทนัตกรรมบูรณะ 
 Basic equipment, instruments and dental materials 
used in dentistry; dental unit; concept of ergonomics and 
application in dentistry; ergonomics in dentistry; dental teams; 
concept of position (balancing home position, positioning 
of dentist-patient-dental assistant, four hand dentistry); 
occupational hazards in dentistry (hazardous control and 
prevention in dentistry); development of basic dental 
perception; development of fine motor skills for restorative 
dentistry 
 

675-321  2(1-2-3) 
กำรวินิจฉัยและวำงแผนกำรรักษำโรคของฟันและเน้ือเย่ือ                 
ปริทนัต์  
(Diagnosis and Treatment Planning of Diseases of 
Dental and Periodontal Tissues) 
รำยวชิำบังคบัก่อน:   660-223  
Prerequisite:   660-223  
 ความสัมพนัธ์ของลกัษณะทางคลินิก ภาพรังสี 
ลกัษณะทางจุลพยาธิ อาการ อาการแสดงของโรคฟันผ ุ                
ฟันสึก โรคปริทันต์ โรคของเน้ือเยื่อในโพรงฟัน และ
เน้ือเยื่อรอบรากฟัน การวินิจฉัยและแนวทางการรักษาใน
ผูป่้วยผูใ้หญ่และเด็ก  
      Relationships between clinical, radiological, 
pathological manifestation and symptoms of caries, tooth 
surface loss, periodontal disease, diseases of pulp and 
periapical tissues, diagnosis and treatment plans in adult 
and young patients 
 

675-322  2(1-3-2) 
ทนัตกรรมหัตถกำร 1    
(Operative Dentistry I) 
รำยวชิำบังคบัก่อน:  660-221, 660-223, 665-221,665-222, 

675-231, 685-231  
Prerequisites:  660-221, 660-223, 665-221, 665-222,       
  675-231, 685-231   
รำยวชิำบังคบัร่วม:   675-321  



Corequisite:   675-321  
  การจ าแน กและ เรี ยก ช่ื อโพรงฟั นช นิ ดต่ าง  ๆ 
ส่วนประกอบของโพรงฟัน เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานทันตกรรม
หัตถการ คุณสมบัติและการเลือกใช้วสัดุบูรณะชนิดต่าง ๆ 
หลกัการและเหตุผลในการออกแบบโพรงฟันให้เหมาะสมกบั
ชนิดและคุณสมบติัของวสัดุบูรณะ หลกัพ้ืนฐานในการเตรียม
โพรงฟัน ขอ้พิจารณาทางชีวภาพของการท างานทางทนัตกรรม
บูรณะ การจดัการรอยโรคบริเวณฟันหนา้และคอฟัน ฟันผุและ
ไม่ใช่ฟันผ ุ  
 Classification of cavities nomenclature; instrumentation 
in operative dentistry; properties of dental restorative materials 
and their selection; principles of cavity design  related to type 
and property of restorative materials; fundamentals of cavity 
preparation; biological considerations in restorative dentistry; 
management of anterior and cervical carious and noncarious 
lesions 
 

675-323  2(1-3-2) 
ทนัตกรรมหัตถกำร 2     
(Operative Dentistry II) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 660-221, 660-223, 665-221, 665-222,   
                                675-231, 685-231   
Prerequisites:   660-221, 660-223, 665-221, 665-222,   
                                675-231, 685-231   
รำยวชิำบังคบัร่วม:  675-321, 675-322,  
Corequisites:   675-321, 675-322   
 การจดัการรอยโรคฟันผุและไม่ใช่ฟันผุบริเวณหลุม
ร่องฟัน ดา้นประชิดของฟันหลงั การจดัการรอยโรคฟันผุลึก
และใหญ่ ความส าเร็จและลม้เหลวในงานทนัตกรรมหตัถการ 
 Management of pits and fissures, proximal of posterior 
teeth carious and noncarious lesions, management of deep and 
large carious lesions; success and failure in operative dentistry 
 

675-324  3(2-3-4) 
วทิยำเอน็โดดอนต์ 1   
(Endodontics I) 

 กระบวนการวินิจฉัย เคร่ืองมือ ขั้นตอนและวิธีการ
รักษาคลองรากฟัน การรักษาคลองรากฟันซ ้ า  การประเมิน
ผลการรักษาคลองรากฟัน การฝึกปฏิบติัการรักษาคลองรากฟัน
ในฟันถอน    

 Diagnosis procedures, endodontic instruments, 
root canal treatment procedures, endodontic retreatment, 
evaluation of endodontic outcomes, practice of root canal 
treatment in extracted teeth  
 

675-325  3(2-3-4) 
กำรบูรณะฟันและอวยัวะทีเ่กีย่วข้องด้วยฟันเทยีมตดิแน่น 1 
(Restoration of the Teeth and Related Structures with 
Fixed Prostheses I ) 
 ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในงานฟันเทียมติดแน่น 
ความหมาย เคร่ืองมือ การเตรียมฟันส าหรับหลกัยดึ เพื่อท า
ครอบฟันชนิดต่าง ๆ การพิมพ์แบบ การบันทึกการสบฟัน 
เตรียมแบบถอดและแบบจ าลองใชง้าน การท าครอบฟันใน
ฟันน ้ านม 
 Theoretical and laboratory experience with fixed 
prosthodontics; terminology; instrumentation; abutment 
preparation for various types of crowns; impression making; 
interocclusal records; preparation of die and working 
models; crown restoration in deciduous teeth 
 

675-326  3(2-2-5) 
ปริทนัตวทิยำ 1        
(Periodontology I)                               
 สาเหตุ  ปั จจัยส่งเส ริม  และการด าเนินโรค               
ปริทันต์ การซักประวัติ  ตรวจ วินิจฉัย พยากรณ์โรค                 
การวางแผนรักษา ความสัมพันธ์ของโรคปริทันต์กับ             
พยาธิสภาพต่าง ๆ ภาวะเน้ือฟันไวเกิน และการรักษาโรค
ในช่องปากอ่ืน ๆ การฝึกทักษะการเลือก และการใช้
เคร่ืองมือในการรักษาด้วยการขูดหินน ้ าลายและเกลา                
รากฟันและการลบัเคร่ืองมือ        
      Causes, predisposing factors, and the process of 
periodontal diseases; history taking, examination, 
diagnosis, prognosis, and treatment plans; relationships 
between periodontal diseases and pathologic lesions, 
hypersensitivity and other dental treatment; skill practice 
in selection and using of periodontal instruments and 
sharpening 
 
 



675-421  1(1-0-2) 
วทิยำเอน็โดดอนต์ 2    
(Endodontics II) 

 การรักษาฉุกเฉินทางเอน็โดดอนติกส์และทางปริทนัต ์
รอยโรคเอ็นโดดอนติกส์และโรคปริทันต์  ข้อผิดพลาดการ
รักษาคลองรากฟัน การรักษาทางเอ็นโดดอนติกส์ในฟัน             
ปลายรากเปิด การละลายของรากฟัน การฟอกสีฟันในฟันท่ี
ไดรั้บการรักษาทางเอ็นโดดอนติกส์ ศลัยกรรมเอน็โดดอนติกส์ 
เทคโนโลยแีละความกา้วหนา้ทางเอน็โดดอนติกส์ 

 Emergency treatment in endodontic and periodontal 
conditions, endodontic-periodontal lesions, procedural accidents; 
endodontic treatment of open apex teeth, root resorption; 
bleaching of endodontically treated teeth; endodontic surgery; 
technology and advanced endodontics  

 

675-422  2(1-3-2) 
กำรบูรณะฟันและอวยัวะทีเ่กีย่วข้องด้วยฟันเทยีมตดิแน่น 2  
(Restoration of the Teeth and Related Structures with 
Fixed Prostheses II) ) 
รำยวชิำบังคบัก่อน:  675-325   
Prerequisite:   675-325 
 แบบข้ีผึ้ง การออกแบบฟันแขวน เดือยฟัน การเหวีย่ง
ช้ินหล่อฟันเทียมติดแน่น สาเหตแุละการป้องกนัของความ
บกพร่องช้ินหล่อ    
 Wax pattern, pontic design; post and core casting 
procedures; causes and prevention of casting defects 
 

675-431  2(0-6-0) 
คลนิิกปริทนัตวทิยำ 1           
(Clinical Periodontics I)                               
 การฝึกปฏิบัติในคลินิกปริทันตวิทยา ในการตรวจ 
วนิิจฉัย วางแผนการรักษา การแนะน าการดูแลอนามยัช่องปาก 
ขดูหินน ้ าลาย เกลารากฟัน                                                 
 Practice in a periodontal clinic relating to examination, 
diagnosis treatment planning, oral hygiene instruction, scaling, 
root planing  
 
 
 
 

675-432  1(0-3-0) 
คลนิิกทนัตกรรมหัตถกำร 1    
(Clinical Operative Dentistry I) 
รำยวชิำบังคบัก่อน:  675-323   
Prerequisite:   675-323   
  การตรวจ วินิจฉัยและการวางแผนการรักษาทาง
ทนัตกรรมหตัถการ ตามหลกัการดูแลสุขภาพแบบองคร์วม 
การใหก้ารรักษางานทนัตกรรมหตัถการอยา่งง่ายได ้
 Oral examination, clinical diagnosis and treatment 
planning in operative dentistry on holistic health care; 
simple treatment in operative dentistry 
 
675-521  1(1-0-2) 
ทนัตกรรมหัตถกำร 3    
(Operative Dentistry III) 
รำยวชิำบังคบัก่อน:   675-322, 675-323   
Prerequisites:    675-322, 675-323    
 วทิยาการทนัสมยั เทคโนโลยีและพฒันาการของ
ทนัตวสัดุในงานทนัตกรรมหัตถการ ปฏิบติัการทนัตกรรม
หตัถการขั้นสูง สมัมนาทนัตกรรมหตัถการ 
 Topic updates, technology and development of 
dental materials in operative dentistry; laboratory practice in 
advanced operative dentistry; seminar in operative dentistry 
 

675-522  1(1-0-2) 
ปริทนัตวทิยำ 2      
(Periodontology II)                              
 การรักษาโรคปริทันต์ระยะแก้ไขและฟ้ืนฟู
สภาพ: หลกัการและเหตุผล ขอ้บ่งช้ี ขอ้ห้าม วิธีการรักษา
ทางศัลยกรรมปริทันต์ ความสัมพันธ์ของการรักษา
ศลัยกรรมปริทันต์กบัการรักษาทางทันตกรรมด้านอ่ืน ๆ 
การดูแลสุขภาพช่องปากขั้นสุดทา้ยภายหลงัการรักษา 
         Periodontal treatment in the corrective and 
maintenance phases; rationales, indications and contraindications; 
procedures in periodontal surgery, relationships between 
periodontal surgery with other dental treatment; 
periodontal maintenance 
 



675-531  2(0-6-0) 
คลนิิกทนัตกรรมหัตถกำร 2   
(Clinical Operative Dentistry II) 
รำยวชิำบังคบัก่อน:   675-432   
Prerequisite:   675-432   
 การพฒันาทักษะในการประเมินผูป่้วย วินิจฉัยและ
วางแผนการรักษาในภาพรวมเพื่อความส าเร็จในงานทนัตกรรม
หัตถการ การพฒันาความรู้ ทกัษะทางทนัตกรรมหัตถการและ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ทันตกรรมหัตถการท่ีมีความ
ยากปานกลาง และการติดตามผลการรักษา 
 Development skills of patient assessment, diagnosis 
and overall treatment plan for success in operative dentistry; 
improved knowledge, skill and performance in moderate 
difficult works of clinical operative dentistry and             
follow up 
 

675-532  
คลนิิกวทิยำเอน็โดดอนต์ 1   2(0-6-0) 
(Clinical Endodontics I) 
 การรักษาคลองรากฟันในฟันหนา้ ฟันกรามนอ้ยท่ีไม่
ซบัซอ้น 
 Root canal treatment in uncomplicated incisor and 
premolar teeth 
 

675-533  2(0-6-0) 
คลนิิกครอบและสะพำนฟัน 1   
(Clinical Crown and Bridge I) 
รำยวชิำบังคบัก่อน:   675-325  
Prerequisite:     675-325  
รำยวชิำบังคบัร่วม:   675-422  
Corequisite:     675-422  

 ปฏิบติังานในคลินิกทนัตกรรม การรักษาดว้ยการท า
ครอบฟัน ฟันเดือย หรือสะพานฟัน  

 Clinical practice in dental clinic; treatments related 
to crown, post and core or bridges construction 

 
 
 
 
 

675-534  2(0-6-0) 
คลนิิกปริทนัตวทิยำ 2                
(Clinical Periodontics II)                               
 การฝึกปฏิบติัในคลินิกปริทนัตวิทยาในการตรวจ 
วนิิจฉัย การวางแผนการรักษา การแนะน าการดูแลอนามยั
ช่องปาก ขูดหินน ้ าลาย เกลารากฟัน และการรักษาทาง
ปริทนัตวทิยาอ่ืน ๆ   
 Practice in a periodontal clinic relating to 
examination, diagnosis, treatment planning, oral hygiene 
instruction, scaling, root planning, and other periodontal 
treatment   
  
675-631  2(0-6-0) 
คลนิิกทนัตกรรมหัตถกำร 3  
(Clinical Operative Dentistry III) 
รำยวชิำบังคบัก่อน:  675-531   
Prerequisite:   675-531  
 ความรู้ การแกไ้ขปัญหาและการตดัสินใจในงาน
คลินิกทันตกรรมหัตถการ การส่ือสารกับผูป่้วยอย่างมือ
อาชีพ การปฏิบติังานทางทนัตกรรมหตัถการท่ีหลากหลาย
ท่ีมีคุณภาพอยา่งเป็นองคร์วม การติดตามและประเมินผล
ส าเร็จและความล้มเหลวของการรักษาทางทันตกรรม
หตัถการ 
 Knowledge, problem solving and clinical decision 
in clinical operative dentistry; professional patient 
communication; practice in various and quality works in 
operative dentistry on holistic health care; follow up and 
clinical evaluation of success and failure in operative 
dentistry 
 

675-632  1(0-3-0) 
คลนิิกวทิยำเอน็โดดอนต์ 2   
(Clinical Endodontics II) 
 การรักษาคลองรากฟันในฟันหนา้ ฟันกรามนอ้ย
ท่ีไม่มีความซับซ้อน และประเมินผลการรักษาคลอง                  
รากฟัน   
 Root canal treatment in uncomplicated incisor 
and premolar teeth; evaluating treatment root canal 
outcome 



675-633  1(0-3-0) 
คลนิิกครอบและสะพำนฟัน 2    
(Clinical Crown and Bridge II) 
รำยวชิำบังคบัก่อน:  675-325, 675-422  
Prerequisites:  675-325, 675-422        
 ปฏิบติังานในคลินิกทนัตกรรม ให้การรักษาโดยการ
ท าครอบฟัน ฟันเดือย หรือสะพานฟัน   
 Clinical practice in dental clinic including crown, 
post and core or bridges 

 

675-634  1(0-3-0) 
คลนิิกปริทนัตวทิยำ 3              
(Clinical Periodontics III)                               
 การฝึกปฏิบัติในคลินิกปริทันตวิทยาในการตรวจ 
วินิจฉัย การวางแผนการรักษา การแนะน าการดูแลอนามัย             
ช่องปาก ขูดหินน ้ าลาย เกลารากฟัน การรักษาโรคปริทันต์ใน
ภาวะฉุกเฉินและการรักษาปริทนัต์ระยะแกไ้ขและฟ้ืนฟูสภาพ
 Practice in a periodontal clinic relating to examination, 
diagnosis, treatment planning, oral hygiene instruction, scaling, 
root planning, emergency periodontal treatment, and periodontal 
treatment in corrective and maintenance phase  
 

680-311   2(2-0-4)   
อำยุรศำสตร์ทัว่ไปส ำหรับทนัตแพทย์  
(General Medicine for Dentists)  
 ค วาม รู้ท างอ ายุ ร ศ าส ต ร์ทั่ ว ไป ข อ งโรค ท าง
อายุรศาสตร์ของร่างกายท่ีพบได้บ่อย อาการและอาการ
แสดงออกของโรคทางระบบในช่องปากความเก่ียวขอ้งของ
โรคทางระบบและผูป่้วยท่ีมีพฒันาการผิดปกติกบัการรักษาทาง
ทนัตกรรม ทกัษะในการตรวจร่างกายผูป่้วยโรคทางระบบ 
     Knowledge of general medicine for common systemic 
diseases; signs & symptoms of systemic diseases in oral cavity; 
clinical correlation of systemic diseases and developmentally 
compromised patient with dental procedures; skills in physical 
examination of systemic diseases patient 
 
 
 
 
 

680-312   1(1-0-2) 
กำรจดักำรทำงทนัตกรรมในผู้ป่วยทีม่โีรคทำงระบบ 
(Dental Management in Systemic Disease Patient) 
 โรคทางระบบท่ีมีผลต่อการรักษาทางทันตกรรม 
อาการและอาการแสดงของโรคทางระบบ การวนิิจฉยั และการ
วางแผนการรักษาทางทันตกรรมในผู ้ป่วยท่ีมีโรคทาง
ระบบ 
     Systemic disease that influence dental treatment; 
signs and symptoms of systemic diseases; diagnosis and 
dental treatment plan in systemic disease patient 
 

680-421  2(1-2-3) 
ศัลยกรรมฟันและกระดูกรองรับฟัน   
(Dento-alveolar Surgery) 
 การซักประวติั การตรวจ การวินิจฉัยโรค การ
วางแผนการรักษา การท าหัตถการโดยวิธีปราศจากเช้ือ 
ขั้ นตอนต่าง ๆ ในการท างานทางศัลยกรรมช่องปาก 
ขั้นตอนในห้องผ่าตดั วิธีการผ่าตดั วิธีใชเ้คร่ืองมือในทาง
ศลัยกรรม พ้ืนฐานทางศลัยกรรมช่องปาก การถอนฟัน การ
ผ่าตดัถอนฟัน การปลูกถ่ายฟัน การหายของแผลถอนฟัน 
ผลแทรกซ้อนท่ีเก่ียวขอ้ง การเกิดรูทะลุระหว่างช่องปาก
กบัโพรงอากาศแมก็ซิลลา   
 History taking, oral examination, diagnosis, treatment 
planning, aseptic surgical techniques and overall steps in 
oral surgery; operating room technique surgical techniques, 
instruments and basic knowledge in oral surgery; tooth 
extraction; surgical extraction; tooth transplantation; tooth 
extracted wound healing; related complications; oro-
antral fistulas 
 

680-431  1(0-3-0) 
คลนิิกศัลยศำสตร์ช่องปำก 1    
(Clinical Oral Surgery I) 
 ฝึกปฏิบัติการประเมินผู ้ป่วยก่อนการถอนฟัน 
การฉีดยาชาเฉพาะท่ีด้วยวิธีแทรกซ้อนและสกัดกั้ น
เส้นประสาทอินฟีเดียเด็นตลั วางแผนถอนฟัน ดูแลผูป่้วย
หลงัการถอนฟัน และจดัการภาวะแทรกซอ้นท่ีเกิดจากการ
ถอนฟัน  
 Practice in patient evaluation prior to dental 
extraction; local anesthesia in infiltration and inferior dental 



nerve block technique; plan in dental extraction; postoperative 
care and management of complications in exodontia     
 

680-511  2(1-2-3) 
วสัิญญีวทิยำทัว่ไปส ำหรับทนัตแพทย์   
(General Anesthesia for Dentists)  
 ความรู้พ้ืนฐานทางวิสัญญีวิทยาทั่วไป โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการผ่าตัดในบริเวณช่องปากขากรรไกรและใบหน้า 
ครอบคลุมถึงการเตรียมผูป่้วยก่อนการผ่าตดั การจดัการขณะ
ผ่าตัดและหลังผ่าตัด ภาวะแทรกซ้อนท่ีพบได้บ่อยในงาน
วิสัญญีทั่วไป การให้งานสงบประสาทส าหรับการรักษาทาง  
ทันตกรรม การจัดการภาวะฉุกเฉิน ท่ีพบได้บ่อยในทาง                 
ทนัตกรรมและการกูชี้พขั้นพ้ืนฐาน 
 Basic knowledge of general anesthesia especially in 
oral & maxillofacial surgery  including patient preparation, 
intra-operative and postoperative management; common 
complications of general anesthesia; sedation in dental 
procedure; management in common medical emergencies in 
dental procedures and basic life support 
 

680-512  2(1-2-3) 
ศัลยศำสตร์ทัว่ไปส ำหรับทนัตแพทย์   
(General Surgery for Dentists)  
                ความรู้พ้ืนฐานทางศลัยศาสตร์ทัว่ไปท่ีจ าเป็นส าหรับ
ทนัตแพทย ์การตอบสนองของร่างกายต่อการบาดเจ็บ ชนิดของ
บาดแผลและการหายของแผล สรีรวิทยาพ้ืนฐานทางการแพทย์
ส าหรับศัลยศาสตร์ทั่วไป การติดเช้ือจากการผ่าตัดและการ
เลือกใชย้าปฏิชีวนะท่ีเหมาะสม การใหส้ารน ้ าและอิเลค็โตรไลท ์
ส่วนประกอบของหลอดเลือดและเลือด การตรวจประเมิน
ผู ้ป่วยเบ้ืองต้นท่ีได้รับบาดเจ็บรุนแรง รวมถึงการบาดเจ็บ
บริเวณศีรษะและใบหนา้ การท าปราศจากเช้ือส าหรับการผ่าตดั 
รวมถึงเทคนิคการปฏิบติังานในห้องผ่าตดั  การฝึกปฏิบติัการ
ลา้งมือและการใส่เส้ือกาวน์ในหอ้งผา่ตดั 
                Essential basic knowledge in general surgery for 
dentist; body response to trauma; wound types and wound 
healing; basic medical physiology for general surgery; surgical 
infection and selection of appropriate antibiotics; replication of 
fluids and electrolytes, blood components and transfusion, initial 
examination and evaluation for severe traumatized patient 
including maxillofacial injuries; sterilization and operating 

room technique; practice hand washing and gowning in 
operating room  
 

680-521   2(2-0-4) 
ศัลยกรรมช่องปำก กระดูกขำกรรไกรและใบหน้ำ 1  
(Oral and Maxillofacial Surgery I) 
 หลกัวิธีการวินิจฉัยแยกรอยโรค การรักษาโรค 
และความผิดปกติท่ีเกิดกบักระดูกขากรรไกรและใบหน้า 
ได้แก่ ถุงน ้ าชนิดต่าง ๆ เน้ืองอกทั้ งชนิดไม่ร้ายแรงและ
ร้ายแรง การติดเช้ือของใบหน้าและขากรรไกร และการ
เจ ริญ และพัฒนาท่ี ผิ ดปก ติของโครงส ร้างกระ ดูก
ขากรรไกร ใบหน้าและกะโหลกศีรษะ การดูแลผูป่้วยใน
โรงพยาบาล  
      Principles of differential diagnosis, treatment of 
diseases and abnormalities of the maxillofacial skeleton 
such as cystic lesions, benign and malignant tumors, 
maxillofacial infections and growth and development 
deformities of craniofacial skeleton; in-patient management 
 

680-522  1(1-0-2)   
ศัลยกรรมช่องปำก กระดูกขำกรรไกรและใบหน้ำ 2  
(Oral and Maxillofacial Surgery II) 
 หลักการวินิจฉัย สาเหตุและให้การรักษาท่ีไม่
ซบัซอ้นแก่ผูป่้วยท่ีไดรั้บภยนัตรายในบริเวณช่องปาก ฟัน 
กระดูกขากรรไกรและใบหน้า รวมทั้ งความผิดปกติของ
โครงสร้างกระดูกขากรรไกรใบหน้า และกะโหลกศีรษะ 
การท าอวยัวะเทียมใบหนา้ การฝึกมดัลวดในขากรรไกร 
      Principles of diagnosis, explanation of causes 
and non-complicated treatment of trauma in oral cavities, 
teeth and maxillofacial region including craniofacial deformities; 
maxillofacial prosthesis reconstruction; skill practice 
intermaxillary wiring in laboratory 
 

680-531  2(0-6-0) 
คลนิิกศัลยศำสตร์ช่องปำก 2   
(Clinical Oral Surgery II) 
 ฝึกปฏิบติัดา้นการถอนฟัน วางแผนและช่วยการ
ผ่าตัดฟันกรามล่างซ่ี ท่ีสามคุด การช่วยผ่าตัด เล็กใน                    
ช่องปากอ่ืน ๆ การดูแลภาวะแทรกซ้อนหลงัการถอนฟัน



และผ่าตัด การติดตามผู ้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัดในช่องปาก 
ขากรรไกรและใบหนา้  
 Practice in intra-alveolar extraction; plan and assistant in 
surgical removal of mandibular third molar impaction; assistant in 
minor oral surgery; postoperative care and management of 
complications in exodontia and oral surgery; follow-up in 
cases of oral and maxillofacial surgery 
 

680-621  1(0-2-1) 
ศัลยบ ำบัดต่อพยำธิสภำพช่องปำก  
 (Surgical Approaches to Oral Pathology)  
      การผสมผสานความรู้ทางทฤษฎีและการปฏิบัติ
ทางด้านอายุรศาสตร์ช่องปาก พยาธิวิทยาช่องปากและ
ศลัยศาสตร์ช่องปาก เพ่ือวนิิจฉัยโรค วางแผนการรักษา และให้
การรักษาโรคในช่องปาก และกระดูกขากรรไกรท่ีเหมาะสม 
โดยครอบคลุมการรักษาและดูแลผู ้ป่วยท่ีเป็นเน้ืองอกและ
มะเร็งชนิดต่าง ๆ ในกระดูกขากรรไกร ความผิดปกติของ
กระดูกขอ้ต่อขากรรไกร ภาวะติดเช้ือในช่องปากตลอดจนการ
บาดเจ็บของฟัน กระดูกขากรรไกรและกระดูกใบหนา้หกั 
 Integration of theory and practices in oral medicine, 
oral pathology and oral surgery for proper; diagnosis, treatment 
plan and treatment for oral and jaw diseases; treatment and care 
of the patients related to benigns, malignancies, tempero-
mandibular joint disorder, oral infection, dental and maxillofacial 
trauma 

 

680-631  2(0-6-0) 
คลนิิกศัลยศำสตร์ช่องปำก 3    
(Clinical Oral Surgery III) 
 ฝึกปฏิบติัในการถอนฟันในผูป่้วยท่ีมีโรคทางระบบ
และมีความยาก ผ่าตดัฟันกรามซ่ีท่ีสามคุด การปฏิบัติงานใน
ห้องผ่าตดัใหญ่โดยวิธีปราศจากเช้ือ ประเมินผูป่้วยท่ีไดรั้บการ
ผา่ตดัภายใตก้ารดมยาสลบ  การจดัการผูป่้วยใน 
 Practice of dental extraction in systemic disease 
patient and difficultly extracted teeth, surgical removal of 
mandibular third molar impaction; practice in operating room 
under sterile technique, evaluation in patients planned for 
surgery under general anesthesia; in-patient management 
 
 

685-211  2(2-0-4) 
พยำธิวทิยำทัว่ไป  
(General Pathology) 
 หลกัพ้ืนฐานการเปล่ียนแปลงทางพยาธิสรีรวทิยา
ท่ีจ าเป็นส าหรับการเขา้ใจกระบวนการเกิดโรคในมนุษย ์
พยาธิวทิยาทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ใจกลไกการเกิดโรค 
ซ่ึงแสดงออกในลกัษณะของการเปล่ียนแปลงทางรูปแบบ
โค รงส ร้ าง  ก าร เป ล่ี ยน แป ลงท างส รีระ  และก าร
เปล่ียนแปลงทางชีวเคมี 
 Basic principles of pathophysiology necessary 
for the understanding of the human disease processes; 
general pathology concerning the mechanisms underlying 
the disease processes as manifested by morphological, 
physiological, and biochemical changes  
 

685-221  1(1-0-2) 
จุลชีววทิยำช่องปำก    
(Oral Microbiology) 
 ระบบนิเวศวิทยาในช่องปาก ความสัมพนัธ์ของ
จุลชีพและโฮสต์ในสุขภาวะและภาวะโรค พยาธิก าเนิด
ของโรคติดเช้ือ ชนิดของเช้ือท่ีส าคญั และการก่อโรคใน
ช่องปาก ความไวของจุลชีพต่อสารต้านจุลชีพ หลักการ
ของการปราศจากเช้ือและป้องกันการติดเช้ือในงาน                   
ทนัตกรรม การติดเช้ือในโรงพยาบาล 
 Oral ecology system; relationship of microbials and 
hosts in health and disease; pathogenesis, important oral 
microorganisms and their role in infection; antimicrobial 
susceptibility; principles of sterilization; disinfection; 
cross-infection in dental practice; nosocomial infection 
 

685-231  3(3-0-6) 
ทนัตรังสีวทิยำ  
(Dental Radiology)  
 ความรู้พ้ืนฐานทนัตรังสีวิทยา การผลิตรังสีเอกซ์ 
คุ ณ ส ม บั ติ  แ ล ะ ป ฏิ กิ ริ ย าข อ ง รั ง สี เอ ก ซ์ ต่ อ วัต ถุ 
ส่วนประกอบและการท างานของเคร่ืองเอกซเรยท์างทนัตก
รรม การลา้งและการเก็บภาพรังสี อนัตรายจากรังสีและวิธี
ป้องกันอันตรายจากรังสีเอกซ์ กระบวนการถ่ายภาพรังสี
ชนิดต่าง ๆ ทางทันตกรรม กระบวนการถ่ายภาพรังสี
เทคนิคพิเศษทางรังสีท่ีใช้ในทางทันตกรรม อันได้แก่ 



ภาพรังสีพานอรามิก ระบบการถ่ายภาพรังสีด้วยดิจิตอลและ
ภาพรังสีในระบบโทโมกราฟ ความรู้เบ้ืองตน้ส าหรับการแปล
ผลภาพรังสีของรอยโรค 3 ชนิดท่ีพบบ่อยในช่องปาก ได้แก่ 
รอยโรคฟันผ ุรอยโรคปริทนัตแ์ละรอยโรครอบปลายรากฟัน 
 Basic knowledge of radiology, X-ray production, 
properties, interaction of X-ray; basic apparatus for generating 
X-ray, factors controlling the X-ray machine; darkroom and 
film processing; radiobiology; conventional dental radiography; 
special radiographic technique for dental radiolography including 
panoramic radiography, digital radiography, dental computerized 
tomography; basic knowledge for 3 most common oral diseases 
radiographic interpretation including dental caries, periodontal 
disease and periapical lesion  
 

685-321  2(1-3-2) 
พื้นฐำนระบบบดเคีย้ว     
(Basic Occlusion) 
รำยวชิำบังคบัก่อน:   660-221    
Prerequisite:    660-221 
 กายวิภาคของระบบบดเค้ียว ประสาทสรีรวิทยาของ
การควบคุมการท างานของระบบบดเค้ียว การรับรู้ต าแหน่งของ
ระบบบดเค้ียว การเค้ียวและการกลืน หลกัพ้ืนฐานการสบฟัน
และค าจ ากดัความ การเคล่ือนท่ีของขากรรไกรและกลา้มเน้ือ
บดเค้ียว วิธีการตรวจการสบฟันและเคร่ืองมือท่ีใชต้รวจ ความ
ผิดปกติท่ีเกิดจากการสบฟัน ปัจจัยก าหนดรูปร่างของด้าน                
บดเค้ียวของฟัน การฝึกปฏิบัติการสร้างการสบฟันด้วยการ
หยอดข้ีผึ้งสี 
 Anatomy of masticatory system; neurophysiology of 
masticatory system; proprioception of masticatory system, chewing 
and swallowing; basic occlusion and terminology; biomechanics 
of masticatory system; occlusal examination methods and 
instruments; pathology from occlusion; determinant of occlusal 
morphology; practice of construction of occlusion with additive 
waxing 
 

685-322      3(2-2-5) 
อำยุรศำสตร์ช่องปำกและพยำธิวทิยำช่องปำก   
(Oral Medicine and Oral Pathology) 
 หลักการวินิจฉัย ลักษณะทางพยาธิวิทยา การรักษา
โรคหรือความผิดปกติท่ีเกิดกับเน้ือเยื่ออ่อนในช่องปาก โรค

ของต่อมน ้ าลาย เน้ืองอกชนิดร้ายแรงและไม่ร้ายแรง               
รอยโรคท่ีเป็นสารสี การตดัช้ินเน้ือ การเปล่ียนแปลงของ
เยือ่เมือกช่องปากในผูสู้งอาย ุหลกัการรักษารอยโรคมะเร็ง
ช่องปากดว้ยวธีิการศลัยกรรม เคมีบ าบดัและรังสีรักษา การ
ดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก ก่อน ระหวา่งและภายหลงั การ
รักษามะเร็งท่ีบริเวณศีรษะและล าคอ 
      Principles of diagnosis, pathology and treatment 
of diseases and abnormalities of oral mucosa; salivary 
gland disease; benign and malignant tumors; pigmented 
lesions; biopsy techniques; mucosal change in aging; 
principle of treatment for oral cancer including surgery, 
chemotherapy and radiotherapy; as well as oral care 
during pre-peri and post head and neck cancer therapy 
 

685-323  1(1-0-2) 
ยำและกำรประยุกต์ใช้ทำงทนัตกรรม 
(Drugs and Applications in Dentistry) 
 ความรู้เร่ืองการใชย้าเฉพาะท่ีฤทธ์ิลดปวด ยาตา้น
จุลชีพ วิตามินและเกลือแร่ ยาและสารเคมีท่ีใชบ่้อยในทาง
ทันตกรรม รูปแบบยาเตรียมและการเขียนใบสั่งยา การ
เลือกใชย้าอยา่งสมเหตุผล 
 Knowledge of topical analgesic drugs, antimicrobial 
drugs, vitamins and minerals, common drugs and chemical 
substances used in dentistry; dosage form and prescription; 
rational drug use 
 
685-421      1(1-0-2) 
รอยโรคในช่องปำกทีม่คีวำมสัมพนัธ์กบัโรคทำงระบบ                                          
(Oral Manifestations of Systemic Diseases)  
รำยวชิำบังคบัก่อน:  680-311, 685-323  
Prerequisites:    680-311, 685-323  
 รอยโรคในช่องปากท่ีมีความสัมพนัธ์กบัโรคทาง
ระบบ รอยโรคในช่องปากเป็นอาการแสดงส่วนหน่ึงของ
โรคทางระบบ ผลจากยารักษาโรคทางระบบ  
 Oral lesion associated with systemic disease, 
oral manifestation related to systemic disease and effects 
of drugs used to treat systemic disease 
 
 



685-422    3(2-2-5)         
ควำมปวดช่องปำก ใบหน้ำและควำมผดิปกตบิริเวณขมบั
ขำกรรไกร     
 (Orofacial Pain and Temporomandibular Disorders)     
      ความหมายความปวด ระบาดวทิยา การประเมินความ
ปวด การซกัประวติัอาการปวด วิธีการตรวจประเมินผูป่้วยปวด 
การวินิจฉัยแยกโรคท่ีท าให้ปวดบริเวณช่องปากใบหน้าและ             
ขอ้ต่อขากรรไกร ความปวดจากระบบกลา้มเน้ือและกระดูก 
ความปวดจากกลา้มเน้ือตน้คอ ความปวดจากระบบประสาท
และเส้นเลือด ความปวดจากความผิดปกติเส้นประสาท ความ
ผิดปกติของการควบคุมกล้ามเน้ือ ความปวดท่ีเกิดจากความ
ผิดปกติของฟัน เน้ือเยื่ออ่อนในปากและความผิดปกตินอก
กะโหลกศีรษะ โรคทางระบบท่ีท าให้ เกิดอาการปวดใน            
ช่องปาก ใบหน้า ขอ้ต่อขากรรไกร ความผิดปกติของการนอน 
(นอนกดัฟัน ภาวะหยุดหายใจขณะหลบั) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
ปวด หลกัการรักษาและวางแผนการรักษาโรคท่ีท าใหป้วดชนิด
ต่าง ๆ   
 Definition; epidemiology; evaluation; history taking; 
clinical examination and differential diagnosis of orafacial pain 
from masticatory musculoskeletal pain, cervical musculo-skeletal 
pain, neurovascular pain, neuropathic pain, orofacial dystonias, 
intraoral intracranial extracranial systemic disorders that cause 
orofacial pain, sleep disorders related to orofacial pain, sleep 
bruxism and obstructive sleep apnea; principles and treatment 
plan of certain disorders; sleep bruxism and obstructive sleep 
apnea related to orofacial pain 
 

685-431  3(2-2-5) 
วนิิจฉัยและวำงแผนรักษำส ำหรับงำนทนัตกรรมพร้อมมูล 
(Diagnosis and Treatment Plan for Comprehensive 
Dentistry) 
 การตรวจพิเคราะห์โรคในช่องปาก การตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการพยาธิวิทยาคลินิก เก่ียวกบัโลหิตวทิยา ภูมิคุม้กนั
วิทยา จุลชีววิทยาคลินิก เคมีคลินิก จุลทรรศน์วิทยาท่ีจ าเป็น
ส าหรับการวนิิจฉัยโรคในช่องปาก หลกัการเก็บส่ิงส่งตรวจทาง
คลินิก การแปลผลการทดสอบเพื่อใช้ในการวินิ จฉัยและ                   
วางแผนการรักษาแบบองคร์วม 
 Oral diagnosis; laboratory examination of clinical 
pathology relating to hematology; immunology; clinical 

microbiology; clinical chemistry; microscopy for diagnosis 
or oral diseases; principles of clinical specimen collection 
including interpretation of results of tests for diagnosis and 
treatment planning in holistic approach 
 

685-432     2(0-6-0) 
คลนิิกตรวจพเิครำะห์โรคช่องปำกและทนัตรังสีวทิยำ 1  
(Clinical Oral Diagnosis and Radiology I ) 
รำยวชิำบังคบัก่อน:  685-231, 685-321, 685-322  
Prerequisites:    685-231, 685-321, 685-322  
รำยวชิำบังคบัร่วม:  685-431  
Corequisite:    685-431  
 ปฏิบัติงานในคลินิก ท าการซักประวติั ตรวจ 
วินิจฉัย วางแผนการรักษา ส่งต่อผู ้ป่วย ถ่ายภาพและ               
แปลผลภาพรังสีผูป่้วย เพื่อการวินิจฉัยและวางแผนการ
รักษา 
  Practice in clinic relating to history taking, 
examination, diagnosis, treatment plan, referring patient; 
taking and interpreting radiograph for diagnosis and 
treatment plan 
 

685-531     2(0-6-0) 
คลนิิกตรวจพเิครำะห์โรคช่องปำกและทนัตรังสีวทิยำ 2  
(Clinical Oral Diagnosis and Radiology II)  
รำยวชิำบังคบัก่อน:  685-432  
Prerequisite:   685-432  
 ปฏิบัติงานในคลินิก ท าการซักประวติั ตรวจ 
วินิจฉัย วางแผนการรักษา ส่งต่อผู ้ป่วย ถ่ายภาพและ              
แปลผลภาพรังสีผูป่้วย เพื่อการวินิจฉัยและวางแผนการ
รักษา 
      Clinical practice relating to history taking, 
examination, diagnosis, treatment plan, referring patient; 
taking and interpreting radiograph for diagnosis and 
treatment plan 
 

685-631  2(2-0-6) 
คลินิกตรวจพิเครำะห์โรคช่องปำก อำยุรศำสตร์ช่องปำก
และควำมปวดช่องปำก ใบหน้ำ 
(Clinical Oral Diagnosis Oral Medicine and Orofacial 
Pain) 



 
รำยวชิำบังคบัก่อน:  685-432, 685-531  
Prerequisites:   685-432, 685-531    
รำยวชิำบังคบัร่วม:   685-421, 685-422  
Corequisites:  685-421, 685-422  
 การตรวจและวางแผนการรักษาโรคในช่องปากท่ี
ซบัซอ้น ตรวจและให้การรักษา จดัการรอยโรคในช่องปากและ
ความเจ็บปวดของช่องปาก ใบหนา้และขอ้ต่อขากรรไกร ความ
เจ็บปวดของช่องปากใบหนา้และขอ้ต่อขากรรไกรเบ้ืองตน้ 
 Examination and treatment planning of complicated 
oral diseases, examination and treatment, management of 
uncomplicated oral soft tissue lesions and orofacial pain 
conditions 
 

------------------------- 
 

  


