
 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

คณะทนัตแพทยศำสตร์  สำขำวชิำทนัตแพทยศำสตร์ 
 

001-102  ศำสตร์พระรำชำกบักำรพฒันำทีย่ัง่ยืน  2((2)-0-4) 

               (The King’s Philosophy and Sustainable    

               Development) 

 ความหมาย หลักการ แนวคิด ความส าคัญ  และ

เป้าหมายของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรง

งาน  หลักการเข้าใจ  เข้าถึง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตร์

พระราชา และการพัฒนาอย่างย ัง่ยืน การวิเคราะห์การน า

ศาสตร์พระราชา ไปประยกุตใ์ชใ้นพ้ืนท่ีระดบับุคคล  

องคก์รธุรกิจหรือชุมชนในระดบัทอ้งถ่ิน และระดบัประเทศ 

 Meaning, principles, concept, importance and goal of 

the philosophy of sufficiency; work principles, understanding 

and development of the King’s philosophy and sustainable 

development; an analysis of application of the King’s 

philosophy in the area of interest including individual, business 

or community sectors in local and national level 
 

001-103 ไอเดยีสู่ควำมเป็นผู้ประกอบกำร   1((1)-0-2)    

                (Idea to Entrepreneurship) 

                การเป็นผูป้ระกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม

ธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจัดท าแนวคิดธุรกิจ

ดว้ยเคร่ืองมือทางธุรกิจสมยัใหม่ 

                Introduction to new entrepreneur creation; business 

environment analysis; survey for business opportunity 

analysis; using business models with modern business tools 
 

315-201  ชีวติแห่งอนำคต                           2((2)-0-4) 

                (Life in the Future) 

               การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมโลกในอนาคต 

เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี พลังงานสะอาด 

เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร สน เ ท ศ กั บ ก า ร ใ ช้ ชี วิ ต ใ น อน า ค ต  

ปัญญาประดิษฐ ์

 

      Climate change in the future;  biotechnology and 

nanotechnology; clean energy; information technology for 

living in the future; artificial intelligence 
 

322-100  ค ำนวณศิลป์                                            2((2)-0-4) 

                (The Art of Computing) 

 คณิตศาสตร์รอบตวั ตวัแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อการ

ด าเนินชีวิต อัตราดอกเบ้ียค่ารายปี การรวบรวมและจัดการ

ขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ และการน าเสนอ 

 Mathematics in surrounding; mathematical modeling 

for life; interest rate; annuity; collection and management data; 

introduction to data analysis and presentation 
 

388-100  สุขภำวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์   1((1)-0-2) 

            (Health for All) 

  หลักการและขั้ นตอนการช่วยชีวิตขั้ น พ้ืนฐาน 

ปฏิบติัการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานในสถานการณ์จ าลอง  ปัญหา

สุขภาพจิตท่ีพบบ่อย สัญญาณเตือน การประเมินและการดูแล

เบ้ืองต้นของอาการทางจิต การดูแลสุขภาพตามวยั แนวคิด

พ้ืนฐานเก่ียวกับสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ การปฐม

พยาบาลเบ้ืองตน้ 

  Principle and steps of basic life support, practice of 

basic life support in simulated situation; common mental 

health problems, warning signs, initial assessment and care; 

concepts of health and health promotion; first aid 
 

345-104  รู้ทนัเทคโนโลยดีจิทิลั                           2((2)-0-4)              

                (Digital Technology Literacy)   

 การเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใน

ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างเข้าใจและปลอดภัย 

ฝึกฝนการใชง้านโปรแกรมประยกุตท่ี์จ าเป็นต่อการท างาน การ

เอกสาร 1-4 



ฝึกใชง้านแอปพลิเคชนัในคลาวดค์อมพิวติ้ง เพ่ือการปฏิบติังาน

อยา่งมีประสิทธิภาพ  

 Learn and utilize current technology and future trends in 

a secure and understandable way; practice the applications 

needed to work; uses of cloud computing applications for work 

effectively 
 

650-191  ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์                   1((1)-0-2) 

           (Benefit of Mankinds) 

 การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองคค์วามรู้  เนน้หลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรงงาน หลกัการเขา้ใจ 

เขา้ถึง พฒันา เพ่ือประโยชน์เพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง     

 The Integrative activities emphasizing the 

philosophy of sufficiency economy, work principles, 

understanding and development of King’s philosophy for the 

benefits of mankind  
 

670-121  สุขภำพองค์รวม                                     2((2)-0-4) 
               (Holistic Health) 

 ความหมายของสุขภาพ และสุขภาพองค์รวม 

หลกัการและความส าคญัของสุขภาพองค์รวม กระบวนทศัน์

สุขภาพแบบแยกส่วนและองค์รวม แนวคิดทางสังคมศาสตร์ 

การแพทยเ์ร่ืองความเจ็บป่วย โรค และการป่วยไข ้แนวคิดเร่ือง

สุขภาพและความเจ็บป่วยเป็นผลผลิตทางสังคม เช่ือมโยง

แนวคิดสุขภาพองคร์วมกบัปรากฎการณ์จริงในสงัคม  

 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 
 

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

 แนวคิดความสมัพนัธ์ระหวา่งผูใ้หบ้ริการทางสุขภาพ

กับผู ้รับบริการ การประยุกต์ใช้แนวคิดองค์รวมและแนว

ทางการส่ือสารท่ี เข้าใจศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์เ พ่ือการ

ปฏิบติังานวชิาชีพ 

 Concept of health care provider and client 

relationship; application of holistic health concepts and 

communication with human understanding in practice 
 

895-001  พลเมืองทีด่ ี                             2((2)-0-4) 

                (Good Citizens) 

 บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบต่อสังคมใน

ฐานะพลเมือง การจดัระเบียบทางสงัคม กฎหมาย สิทธิเสรีภาพ 

ความเสมอภาค  การอยูร่่วมกนัภายใตส้งัคมพหุวฒันธรรม 

 Role; duty and social responsibility as a citizen; 

social organization; law; right; liberty; equality; living together 

in a multicultural society           
 

895-011   กำรคดิเพ่ือสร้ำงสุข                            2((2)-0-4)   

                (Creative Thinking) 

 ความคิดกบัความสุข  รูปแบบการคิด นานาทศันะ วธีิ

คิดก าหนดวถีิทาง  รูปแบบความสุข ความคิดเชิงบวก ความสุข

กับการศึกษา ความสุขกับความสัมพันธ์ และการประยุกต์

รูปแบบการคิดมาใชใ้นการด าเนินชีวติและการท างาน 

 Thoughts and happiness; cognitive styles; method 

of determining; happiness styles; positive thinking; happiness 

and education; happiness and relationships; applying thinking 

styles in living and working    
 

950-102  ชีวติทีด่ ี                               3((3)-0-6)   

               (Happy and Peaceful Life) 

               การมีสติและความรู้สึกตวั ความสุขของชีวติ 
การรู้เท่าทนัตนเองและสงัคม การเขา้ใจ ยอมรับ และเคารพ
ความแตกต่างหลากหลาย   ทกัษะการส่ือสารในการท างาน  
การแกปั้ญหาร่วมกนัอยา่งสร้างสรรค ์  การใชชี้วติในสงัคม 
ท่ีมีความหลากหลาย 
              Consciousness and mindfulness; happiness;  
self-awareness; social literacy; understanding and respecting 
diversity; communication and collaboration skills; creative 
problem-solving; living in dive 
 
 
 
 
 

 
 



320-215   มหกำยวภิำคศำสตร์ของศีรษะ คอ  

                รยำงค์บน และล ำตวั  5(3-6-6) 

(Human Gross Anatomy of Head, Neck, Upper     

 Limbs and Trunk) 

 โครงสร้าง ส่วนประกอบ และความสัมพนัธ์ของ

กลา้มเน้ือ กระดูกและขอ้ รวมทั้งเส้นประสาท และหลอดเลือด 

ในส่วนของศีรษะ คอ รยางคบ์น และล าตวั  

           Structures, compositions and relation of muscles, 

bones and joints; nerves and vessels of head, neck, upper limbs 

and trunk  
 

320-233  จุลกำยวภิำคศำสตร์ทำงทนัตแพทยศำสตร์ 2(1-3-2) 

                (Human Microscopic Anatomy in Dentistry) 

โครงสร้างทางจุลกายวิภาคศาสตร์ หน้าที่ และ
ความสัมพันธ์ของเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะของร่างกายมนุษย์  
 Microscopic structures, functions and 
relations of cells, tissues and organs of the human 
body  
 

324-104  เคมพืี้นฐำน                                            3(3-0-6) 

              (Basic Chemistry) 

               บทน า ปริมาณสัมพนัธ์ โครงสร้างอะตอมและตาราง

ธาตุ พนัธะเคมี สารละลาย อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์เคมี 

สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ 

 Introduction; stoichiometry; atomic structure and 

periodic table; chemical bonding; solutions; thermodynamics; 

chemical kinetics; chemical equilibria; acid-base; 

electrochemistry; nuclear chemistry 
 

324-134  เคมอีนิทรีย์พื้นฐำน                              3(3-0-6) 

               (Basic Organic Chemistry) 

             โครงสร้าง สมบติัทัว่ไป การเรียกช่ือ การเตรียม และ

ปฏิกิริยาของแอลเคน แอลคีน แอลไคน์              แอโรแมติก

ไฮโดรคาร์บอน ออร์แกโนแฮโลเจน แอลกอฮอล ์      ฟีนอล 

อีเทอร์ กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพนัธ์    แอลดีไฮด ์    คีโทน  

เอมีน    สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก พอลิเมอร์     ลิพิด 

คาร์โบไฮเดรต กรดอะมิโน และโปรตีนโปรตีน 

 

           Structures, general properties, nomenclature, preparation 

and reactions of alkanes, alkenes, alkynes, aromatic 

hydrocarbons, organohalogens, alcohols, phenols, ethers, 

carboxylic acids and derivatives, aldehydes, ketones, amines, 

heterocyclic compounds, polymers, lipids, carbohydrates, 

amino acids and proteins 
 

326-205  จุลชีววทิยำกำรแพทย์ทำง 

                ทนัตแพทยศำสตร์                                3(2-3-4) 

                (Medical Microbiology in Dentistry) 

               ภูมิคุม้กนัวิทยาพ้ืนฐาน เซลล์และอวยัวะท่ีเก่ียวขอ้ง

ของระบบภูมิคุม้กนั การตอบสนองทางภูมิคุม้กนั ภูมิคุม้กนัใน

ระบบเยื่อเมือกและช่องปาก โรคและพยาธิสภาพท่ีเกิดจาก

ภูมิคุม้กนั เทคโนโลยีของภูมิคุม้กนัวิทยาท่ีประยกุตใ์นงานทาง

ทันตกรรม สมบัติ  สรีระวิทยา พันธุกรรมของแบคทีเรีย 

แบคทีเรียท่ีส าคญัทางการแพทย ์ไวรัส เช้ือราและปรสิตท่ีส าคญั

ทางการแพทย ์และโรคติดเช้ือทางการแพทย ์

               Basic immunology; cell and organs of immune system; 

immune response; mucosal and oral immunity; immunological 

diseases, immunological technology in dentistry; morphology, 

physiology and genetics and clinically important pathogenic 

bacteria, virus, fungi and parasites; clinical infectious diseases   
 

328-153   ชีวเคมกีำรแพทย์เบ้ืองต้น                     3(3-0-6) 

               (Introductory Medical Biochemistry) 

          ชีวเคมีของสารมหโมเลกุล และองค์ประกอบของ
ส่ิงมีชีวิต โครงสร้าง คุณสมบติัและหน้าท่ีของคาร์โบไฮเดรต 

โปรตีน ไขมนั และกรดนิวคลีอิค โครงสร้างและการท างาน

ของเอนไซม์ การถ่ายทอดพลงังานในส่ิงมีชีวิต วิถีเมแทบอลิ

ซึมของสารต่าง ๆ ในเซลล์และเน้ือเยื่อต่าง ๆ การถ่ายทอด

ขอ้ความทางพนัธุกรรม การสังเคราะห์โปรตีนและการควบคุม

ทางชีวเคมี 

 Biochemistry of macromolecules and their basic units 

in living organisms; structure, properties and functions of 

carbohydrates, proteins, fats and nucleic acids; structures and 

functions of enzymes; bioenergetics and energy transfer in  



biological systems; major metabolic pathways in cells and 

tissues; genetic information transfer, protein synthesis and 

biochemical regulations 
 

328-141  ปฏิบัตกิำรชีวเคมเีบ้ืองต้น                     1(0-3-0) 

               (Introductory Biochemistry Laboratory) 

               เทคนิคในห้องปฏิบัติการทางชีวเคมี การแยกและ

การศึกษาลกัษณะของสารประกอบชีวภาพ  การเร่งปฏิกิริยา

ของเอนไซม ์การควบคุมการสร้างและการท างานของเอนไซม ์

 Laboratory techniques in biochemical studies, 

isolation and characterization of biological compounds, 

enzymatic catalysis, control of enzyme synthesis and its 

function 
 

330-106    ชีววทิยำ                                                3(3-0-6) 

                 (Biology) 

 การศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์ชีวภาพ องคป์ระกอบทาง

เคมีของส่ิงมีชีวติ โครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลล ์การแบ่งเซลล ์

กระบวนการสร้างพลงังานของเซลล ์พนัธุศาสตร์ เน้ือเยื่อของ

พืชและสัตว ์การเจริญของสัตว ์อนุกรมวิธานของพืชและสัตว ์

และการท างานของระบบอวยัวะของร่างกาย นิเวศวทิยา             
               Study on basic biology science; chemical basis of 

life, cell structure and function; cell division; energy 

transformation; plant and animal tissues; animal development; 

plant taxonomy and animal taxonomy; biological function of 

animal; ecology 
 

331-106   ปฏิบัตกิำรชีววทิยำ                               1(0-3-0) 
                (Biology Laboratory) 
     ปฏิบัติการเก่ียวกับกล้องจุลทรรศน์ การถ่ายทอด

พลังงาน โครงสร้างของเซลล์ การแบ่งเซลล์ พันธุศาสตร์ 

เน้ือเยื่อพืชและสัตว ์การเจริญของสัตว ์การจดัจ าแนกพืชและ

สัตว ์ระบบไหลเวียนเลือด ระบบประสาท ระบบโครงกระดูก

และกลา้มเน้ือ นิเวศวทิยา 

 

 

 

 A practical course on use and maintenance of 

microscopes; energy transformation; cell structure; cell 

division; plant and animal tissues; animal development; plant 

taxonomy and animal taxonomy; circulation; nervous system; 

animal skeleton and muscle; ecology 
 

332-128   ฟิสิกส์ส ำหรับทนัตแพทย์                     3(3-0-6) 

                (Physics for Dentists) 

                กลศาสตร์ ของไหล ความร้อน เสียง แสงและเลนส์ 

ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า ควอนตมัและรังสีอะตอม นิวเคลียสและ

กมัมนัตภาพรังสี รังสีไอออไนซิง  

                Mechanics; fluids; heat; sound; light and lens; 

electricity; electromagnetism; quantum and atomic radiation; 

nucleus and radioactivity; ionizing radiations 
 

332-138  ปฏิบัตกิำรฟิสิกส์ส ำหรับทนัตแพทย์        1(0-3-0) 

               (Physics Lab for Dentists) 

               รำยวชิำบังคบัพร้อมกนั: 332-128 ฟิสิกส์ส าหรับ 

                                                                     ทนัตแพทย ์

               Corequisite:       332-128 Physics for  Dentists 

                 การวดัและความผิดพลาด การใชอุ้ปกรณ์และมาตรวดั

ไฟฟ้า กราฟและสมการ สมบัติยืดหยุ่นของสาร โมเมนต์ความ

เฉ่ือย การเหน่ียวน าแม่เหล็กไฟฟ้า การใชอ้อสซิลโลสโคป เสียง

และการไดย้นิ ความหนืดของของเหลว เคร่ืองนบัรังสี 

              Measurement and uncertainty; electronics devices and 

multi-meter; graph and equation; elastic properties of 

materials; moment of inertia; electromagnetic induction; 

oscilloscope; sound and hearing; viscosity of liquid; radiation 

counter  
 

336-305  หลกัวชิำเภสัชวทิยำส ำหรับทนัตแพทย์       4(4-0-8) 

                (Essential Pharmacology for Dentists) 

               หลกัการทางเภสชัวทิยา ตวัขนส่งยา เภสชั

จลนศาสตร์ กลไกการออกฤทธ์ิของยา ผลทางเภสชัวทิยา 

ประโยชน์ทางการรักษาและผลอนัไม่พึงประสงค ์อนัตรกิริยา 

 

 



ของยา เภสชัพนัธุศาสตร์ ยาท่ีมีผลต่อระบบประสาทรอบนอก 

ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบหวัใจและหลอดเลือด ระบบ

ทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบเอนโดครีน ยา

ตา้นจุลชีพ เคมีบ าบดัในโรคมะเร็ง ยาชาเฉพาะท่ี ยาแกป้วด

กลุ่มโอปิออยดแ์ละไม่ใช่โอปิออยด ์ออตาคอยด ์ยาตา้นการ

อกัเสบชนิดไม่ใช่เสตียรอยด ์ยาปรับภูมิคุม้กนั ยาฆ่าเช้ือและยา

ท าใหป้ราศจากเช้ือ ยาตา้นคราบฟันและตา้นฟันผ ุหลกัการใช้

ยาในสตรีมีครรภ ์สตรีใหน้มบุตร ผูป่้วยเด็ก ผูป่้วยสูงอาย ุและ

ผูป่้วยท่ีมีภาวะเส่ียงต่อภูมิคุม้กนัพร่อง ยาท่ีท าใหเ้กิดโรคใน

ช่องปาก พิษวทิยาคลินิก 
  

                Principles of pharmacology, membrane transporters, 

pharmacokinetics, mechanism of drug action, pharmacological 

effect, therapeutic uses and adverse drug reactions; drug 

interactions; pharmacogenomics; drugs affecting the 

peripheral nervous system, central nervous system, 

cardiovascular system, gastrointestinal system, renal  

system, endocrine system; antimicrobials; chemotherapy of 

neoplastic diseases; local anesthetics; opioid and non-opioid 

analgesics; autacoids; non-steroidal anti-inflammatory drugs; 

immunomodulators; antiseptics and disinfectants; antiplaques 

and anticaries; principles of drug sued in pregnancy, nursing 

mother, children, elderly and immunocompromised host; drug-

induced oral diseases; clinical toxicology 
 

660-221  ทนัตลกัษณวทิยำ                                    2(1-3-2) 

               (ToothMorphology) 

 ลกัษณะและชนิดของฟันมนุษย ์การเรียกช่ือและการ

ใชส้ัญลกัษณ์แทนฟันน ้ านมและฟันแท ้          อายกุารข้ึนและ

การหลุดของชุดฟันมนุษย ์ความสัมพนัธ์ของฟันแต่ละซ่ีต่อ

เน้ือเยือ่ท่ีอยูร่อบตวัฟัน  

               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  ชีววทิยำช่องปำก 1 : กำรพฒันำโครงสร้ำงของ  

               ใบหน้ำและศีรษะ                                    3(2-2-5)   

               (Oral Biology I : Craniofacial Development) 

 พฒันาการของกะโหลกศีรษะและใบหน้า เน้ือเยื่อ

แข็ง  เ น้ือ เยื่อ เ ก่ียวพัน  ฟันและอวัยวะ ท่ีอยู่รอบ ตัวฟัน 

องค์ประกอบทางเคมีอินทรียแ์ละอนินทรียข์องฟัน การสร้าง

ส่วนประกอบต่าง ๆ ของฟัน ไดแ้ก่               เคลือบฟัน เน้ือฟัน 

เน้ือเยื่อในโพรงฟัน และอวยัวะปริทันต์ ความผิดปกติทาง

พฒันาการในการสร้างอวยัวะต่าง 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   ชีววทิยำช่องปำก 2 : สุขภำพและโรคของฟันและ 

                 เน้ือเย่ือปริทนัต์                                      3(2-3-4) 

                (Oral Biology II : Health and Diseases of Dental  

                and Periodontal Tissues) 

 การเกิดและองคป์ระกอบของไบโอฟิลม์ในช่องปาก 

ความสัมพนัธ์ของไบโอฟิล์มต่อการเกิดโรคในช่องปากท่ีพบ

บ่อย ปัจจัยส่งเสริมการสะสมของไบโอฟิล์มในช่องปาก 

สาเหตุ พยาธิก าเนิด และปัจจยัเส่ียงของโรคฟันผุและโรคปริ

ทนัต ์

 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  ระเบียบวจิยัทำงทนัตแพทยศำสตร์และ 

               ชีวสถิต ิ                                                   4(4-0-8) 

              (Research Methodology in Dentistry and  

              Biostatistics) 

               หลกัการและระเบียบวิธีวิจยั การออกแบบและควบคุม

คุณภาพเคร่ืองมือวจิยั การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง หลกัสถิติเบ้ืองตน้ท่ี 

 

 



ใชใ้นงานวจิยัทางชีวเวชและสาธารณสุข การประยกุตใ์ช ้

ชีวสถิติในการวจิยัทางทนัตแพทยศาสตร์  

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  โครงงำนวจิยั 1                                         2(0-6-0) 

                (Research Project I) 

การเ ขียนโครงงานวิจัย  การน า เสนอโครงร่าง

โครงงานวจิยั การด าเนินการวจิยั 

Writing research project; presenting research 

proposal; conducting research project 
 

665-221  ทนัตวสัดุ 1                                                1(1-0-2) 

                (DentalMaterials I) 

 โครงสร้าง คุณสมบติัทัว่ไปของวสัดุ หลกัการยึดอยู่ 

คุณสมบัติเชิงกลของวสัดุและความสัมพนัธ์กับโครงสร้าง 

คุณสมบติัวสิโคอิลาสติก ปรากฏการณ์ของสีและการมองเห็น 

               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  ทนัตวสัดุ 2                                                 3(2-3-4) 

                (Dental Materials II) 

 โครงสร้าง องคป์ระกอบ คุณสมบติั ปฏิกิริยาการก่อ

ตวั การจ าแนกและการใชง้านของวสัดุทาง  ทนัตกรรม ไดแ้ก่ 

วสัดุโพลีเมอร์ทางทันตกรรม วสัดุท าฐานฟันเทียมและวสัดุ

เสริมฐานฟันเทียม วสัดุพิมพป์าก ข้ีผึ้ง ยิปซัม่และอินเวสเมสท ์

โลหะและโลหะอลัลอยด ์อะมลักมั เซรามิก วสัดุบูรณะสีคลา้ย

ฟัน ซีเมนตท์าง           ทนัตกรรมและวสัดุส 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  พื้นฐำนทำงทนัตกรรมประดษิฐ์               2(2-0-4) 

               (Fundamentals of Prosthodontics) 

               ความรู้พ้ืนฐานส าหรับการบูรณะฟันและฟ้ืนฟอูวยัวะ

ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยฟันเทียม ประเภทและสาเหตุความบกพร่องของ

ฟัน รูปแบบของการบูรณะและฟ้ืนฟูสภาพฟันและอวยัวะท่ี

เก่ียวขอ้ง หลกัและแนวคิดในการบูรณะและฟ้ืนฟูเพ่ือทดแทน

อวยัวะขา้งเคียงท่ีสูญเสียไป ลกัษณะของเน้ือเยื่อในช่องปากท่ี

เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการบูรณะและฟ้ืนฟเูพ่ือทดแทน

การสูญเสียฟันและอวยัวะท่ีเก่ียวขอ้ง การตรวจและบันทึก

ขอ้มูล สภาพช่องปากเพ่ือการออกแบบฟันเทียม การวางแผน 

การรักษา การวางแผนการบูรณะและทดแทนการสูญเสียฟัน

และอวัยวะท่ี เ ก่ียวข้องด้วยฟันเทียม ความสัมพันธ์ของ

ขากรรไกรบนและขากรรไกรล่างท่ีมีต่อฐานกะโหลก การสร้าง

แบบจ าลองฟันและถ่ายทอดความสัมพนัธ์ของขากรรไกรลง

บนกลอุปกรณ์ขากรรไกรจ 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 
 

670-221  ทนัตกรรมชุมชน                                    1(1-0-2) 

               (Community Dentistry) 

 ความหมายและความส าคญัของงานชุมชนและงาน

ทนัตกรรมชุมชน ขอบเขตของงาน วิธีการ และปัญหาในการ

ท างานทนัตกรรมชุมชนท่ีผา่นมา หลกัการท างานในชุมชน วิธี

การศึกษาชุมชน กระบวนการท างานอย่างชุมชนมีส่วนร่วม 

การศึกษาดูงานชุมชนเขม้แขง็ในมิติสุขภาพ 

 

 

 



 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  วทิยำกำรระบำดทำงทนัตแพทยศำสตร์    2(2-0-4) 
                (Epidemiology in Dentistry) 
 ความหมาย หลกัการ กระบวนการและวิธีการทาง

วิทยาการระบาด ประยุกต์ในการป้องกันโรคและปัญหาทาง

ทนัตสาธารณสุข การกระจายของโรค การศึกษาแนวโนม้ การ

วัดความชุกและความรุนแรง  การวิ นิจฉัย ปัญหาทันต

สาธารณสุขในชุมชน 

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  กำรสร้ำงเสริมสุขภำพทำง 

               ทนัตแพทยศำสตร์                                        2(1-2-3) 

               (Health Promotion in Dentistry) 

               แนวคิด กลยุทธ์ มาตรการท่ีส าคญัในการสร้างเสริม

สุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ 

ทฤษฎี แบบจ าลอง แนวคิดในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีมี

ความเก่ียวขอ้งกบัการสร้างเสริมสุขภาพในระดบับุคคล กลุ่ม 

ชุมชนและกลุ่มพิเศษ แนวคิดและแนวทางการให้ทันตสุข

ศึกษา 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  กำรป้องกนัโรคในช่องปำก                   2(1-2-3) 

               (Prevention of Oral Diseases) 

ความหมาย และหลกัในการป้องกนัโรค ธรรมชาติ

และสาเหตุการเกิดโรคในช่องปาก การประเมินความเส่ียงต่อ

การเกิดโรคในช่องปาก กลไกและวิธีการทางทันตกรรม

ป้องกนั 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 
 

670-422  ทนัตกรรมจดัฟัน 1                                3(2-2-5) 

                (Orthodontics I) 

                การแบ่งชนิดของการสบฟันท่ีปกติและผิดปกติ  

สาเหตุของการสบฟันท่ีผิดปกติชนิดต่าง ๆ การวิเคราะห์และ

การวางแผนการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟัน การตอบสนองต่อ

การเคล่ือนท่ีของฟันของเน้ือเยื่อชนิดต่าง ๆ เคร่ืองมือและการ

ท างานของเคร่ืองมือทางทนัตกรรมจดัฟัน การรักษาผูป่้วยใน

ระยะฟันน ้ านม            ฟันชุดผสมและฟันแท ้การฝึกปฏิบติังาน

พิมพป์าก การวิเคราะห์ภาพรังสีและการวิเคราะห์แบบจ าลอง

ฟัน  

 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   ทนัตกรรมชุมชนภำคสนำม 1                  1(0-5-0) 

                (Community Dentistry Field Work I) 

                รำยวชิำบังคบัก่อน:  670-221 ทนัตกรรมชุมชน            

                Prerequisite:    670-221 Community Dentistry 

 

 

 

 



 ปฏิบัติงานทันตกรรมชุมชน กระบวนการส ารวจ

สุขภาพช่องปากและพฤติกรรม กระบวนการ ศึกษาชุมชนและ

การวนิิจฉยัปัญหาทนัตสาธารณสุขในชุมชน ประยกุตว์ทิยาการ

ทางชีวสถิติ ทนัตกรรมชุมชน และวทิยาการทางระบาด                                                 

      Community field work; oral health and behavior 

survey methods; community diagnosis; application of 

biostatistics, community dentistry and oral epidemiology      
 

670-441  จริยศำสตร์และกฎหมำย 

                ทำงทนัตแพทยศำสตร์                               2(2-0-4) 

                (Ethics and Laws in Dentistry) 

 ปรัชญาวชิาชีพ ความรับผิดชอบของวชิาชีพต่อสังคม 

จริยธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณของวชิาชีพทนัตแพทย ์ความรู้

พ้ืนฐานทางกฎหมาย พระราชบัญญัติ ท่ี เ ก่ียวข้องกับการ

ประกอบวชิาชีพทนัตแพทย ์ 

 Professional philosophy, dental social responsibility, 

ethics and moral contribution, fundamental laws and laws 

associated with dental work 
 

675-231  ทกัษะพื้นฐำนวชิำชีพส ำหรับงำน 

               หัตถกำรทำงทนัตกรรม                             1(0-3-0) 

               (Basic Clinical Skills for Operative  

               Procedures  in Dentistry) 

 อุปกรณ์ เคร่ืองมือพ้ืนฐาน และวสัดุท่ีใชใ้นงานทัน

ตกรรม ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัยูนิตทนัตกรรม  หลกัการและ

เหตุผลของการยศาสตร์และการประยกุตใ์ชใ้นคลินิกทนัต 

กรรม การยศาสตร์ทางทนัตแพทยศาสตร์ ทีมงานในคลินิก 

ทนัตกรรม แนวคิดต าแหน่งท่านั่งของทนัตแพทย ์ผูป่้วยและ

ผูช่้วยทนัตแพทย ์ตลอดจนการท างานอย่างทนัตกรรมส่ีหัตถ์ 

ภยนัตรายอนัจะเกิดข้ึนในวิชาชีพทนัตกรรมและการควบคุม

และการป้องกนัการเกิดภยนัตราย การพฒันาทกัษะพ้ืนฐาน 

ทางทันตแพทยศาสตร์เ ร่ืองมิติสัมพันธ์ การพัฒนาทักษะ

พ้ืนฐานในการควบคุมการใช้กล้ามเ น้ือมัดเล็ก เ พ่ือการ

ปฏิบติังานหตัถการของงานทนัตกรรมบูรณะ 

 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 
 

675-326    ปริทนัตวทิยำ 1                                      3(2-2-5) 

                (Periodontology I)             

สาเหตุ ปัจจัยส่งเสริม และการด าเนินโรคปริทันต์ 

การซกัประวติั ตรวจ วินิจฉัย พยากรณ์โรค การวางแผนรักษา 

ความสัมพนัธ์ของโรคปริทนัตก์บัพยาธิสภาพต่าง ๆ ภาวะเน้ือ

ฟันไวเกิน และการรักษาโรคใน   ช่องปากอ่ืน ๆ การฝึกทกัษะ

การเลือก และการใช้เคร่ืองมือในการรักษาด้วยการขูดหิน

น ้ าลายและเกลารากฟันและการลบัเคร่ืองมือ        

      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  
 

680-311 อายุรศาสตร์ทั่วไปส าหรับทันตแพทย์  2(2-0-4)   

          (General Medicine for Dentists) 

 ความ รู้ท า งอ า ยุ ร ศ าสต ร์ทั่ ว ไปของโรคทาง

อายุรศาสตร์ของร่างกายท่ีพบได้บ่อย อาการและอาการ

แสดงออกของโรคทางระบบในช่องปาก ความเก่ียวขอ้งของ

โรคทางระบบและผูป่้วยท่ีมีพฒันาการผิดปกติกับการรักษา

ทางทนัตกรรม 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  กำรจดักำรทำงทนัตกรรมในผู้ป่วยทีม่โีรค 

               ทำงระบบ                                                    1(1-0-2) 

               (Dental Management in Systemic Disease  

               Patient) 

 โรคทางระบบท่ีมีผลต่อการรักษาทางทนัตกรรม อาการ

และอาการแสดงของโรคทางระบบ การวินิจฉัย และการวาง

แผนการรักษาทางทนัตกรรมในผูป่้วยท่ีมีโรคทางระบบ 

     Systemic disease that influence dental treatment; signs 

and symptoms of systemic diseases; diagnosis and dental 

treatment plan in systemic disease patient 
 

685-211  พยำธิวทิยำทัว่ไป                                        2(2-0-4) 

              (General Pathology) 

              หลกัพ้ืนฐานการเปล่ียนแปลงทางพยาธิสรีรวิทยาท่ี

จ าเป็นส าหรับการเขา้ใจกระบวนการเกิดโรคในมนุษย ์พยาธิ

วิทยาทั่วไปท่ีเก่ียวข้องกับการเข้าใจกลไกการเกิดโรค ซ่ึง

แสดงออกในลักษณะของการเปล่ียนแปลงทางรูปแบบ

โครงสร้าง การเปล่ียนแปลงทางสรีระ และการเปล่ียนแปลง

ทางชีวเคมี 

               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 จุลชีววทิยำช่องปำก                                 1(1-0-2) 

              (Oral Microbiology) 

 ระบบนิเวศวิทยาในช่องปาก ความสัมพนัธ์ของจุล

ชีพและโฮสต์ในสุขภาวะและภาวะโรค พยาธิก าเนิดของโรค

ติดเช้ือ ชนิดของเช้ือท่ีส าคญั และการก่อโรคในช่องปาก ความ

ไวของจุลชีพต่อสารตา้นจุลชีพ หลกัการของการปราศจากเช้ือ

และป้องกันการติดเช้ือในงานทันตกรรม การติดเช้ือใน

โรงพยาบาล 

 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  ทนัตรังสีวทิยำ                                          3(3-0-6)   

               (Dental Radiology)  

 ความรู้พ้ืนฐานทันตรังสีวิทยา การผลิตรังสีเอกซ์ 

คุณสมบัติ และปฏิกิริยาของรังสีเอกซ์ต่อวตัถุ ส่วนประกอบ

และการท างานของเคร่ืองเอกซเรยท์างทนัตกรรม การลา้งและ

การเก็บภาพรังสี อนัตรายจากรังสีและวิธีป้องกนัอนัตรายจาก

รังสีเอกซ์ กระบวนการถ่ายภาพรังสีชนิดต่าง ๆ ทางทนัตกรรม 

กระบวนการถ่ายภาพ รังสีเทคนิคพิเศษทางรังสีท่ีใชใ้นทางทนั

ตกรรม อนัไดแ้ก่ ภาพรังสีพานอรามิก ระบบการถ่ายภาพรังสี

ดว้ยดิจิตอลและภาพรังสีในระบบโทโมกราฟ ความรู้เบ้ืองตน้

ส าหรับการแปลผลภาพรังสีของรอยโรค 3 ชนิดท่ีพบบ่อยใน

ช่องปาก ได้แก่ รอยโรคฟันผุ รอยโรคปริทันต์และรอยโรค

รอบปลายรากฟัน 

 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  พื้นฐำนระบบบดเคีย้ว                             2(1-3-2)         

               (Basic Occlusion) 

               รำยวชิำบังคบัก่อน:  660-221  ทนัตลกัษณวทิยา  

               Prerequisite:   660-221  Tooth Morphology 

 กายวิภาคของระบบบดเค้ียว ประสาทสรีรวิทยาของ

การควบคุมการท างานของระบบบดเค้ียว การรับรู้ต าแหน่งของ

ระบบบดเค้ียว การเค้ียวและการกลืน หลกัพ้ืนฐานการสบฟัน

และค าจ ากดัความ   การเคล่ือนท่ีของขากรรไกรและกลา้มเน้ือ

บดเค้ียว วธีิการตรวจการสบฟันและเคร่ืองมือท่ีใชต้รวจ ความ 



ผิดปกติท่ีเกิดจากการสบฟัน ปัจจยัก าหนดรูปร่างของดา้นบด

เค้ียวของฟัน การฝึกปฏิบติัการสร้างการสบฟันดว้ยการหยอด

ข้ีผึ้งสี 

 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   อำยุรศำสตร์ช่องปำกและพยำธิวทิยำ                  

                ช่องปำก                                                     3(2-2-5) 

                (Oral Medicine and Oral Pathology) 

 หลกัการวินิจฉัย ลกัษณะทางพยาธิวิทยา การรักษา

โรคหรือความผิดปกติท่ีเกิดกับเน้ือเยื่ออ่อนในช่องปาก โรค

ของต่อมน ้ าลาย เน้ืองอกชนิดร้ายแรงและไม่ร้ายแรง รอยโรคท่ี

เป็นสารสี การตดัช้ินเน้ือ การเปล่ียนแปลงของเยื่อเมือกช่อง

ปากในผูสู้งอายุ หลักการรักษารอยโรคมะเร็งช่องปากด้วย

วิธีการศัลยกรรม เคมีบ าบัดและรังสีรักษา การดูแลรักษา

สุขภาพช่องปาก ก่อน ระหวา่งและภายหลงั การรักษามะเร็งท่ี

บริเวณ   ศีรษะและล 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  ยำและกำรประยุกต์ใช้ทำงทนัตกรรม          1(1-0-2) 

               (Drugs and Applications in Dentistry) 

               ความรู้ร่ืองการใชย้าเฉพาะท่ีฤทธ์ิลดปวด ยาตา้น 

จุลชีพ วิตามินและเกลือแร่ ยาและสารเคมีท่ีใชบ่้อยในทางทนั

ตกรรม รูปแบบยาเตรียมและการเขียนใบสั่งยา การเลือกใชย้า

อยา่งสมเหตุผล 

              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 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                       


