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หมวดวชิาบังคบั 
 รายวชิาบังคบัพื้นฐาน 
347-532   สถิติประยกุตส์ ำหรับกำรวจิยั  3(3-0-6) 
 Applied Statistics for Research 
 กำรวิเครำะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้  กำรแจกแจงปรกติ   
กำรแจกแจงกำรชักตัวอย่ำง  กำรประมำณค่ำและกำร
ทดสอบสมมุติฐำน  กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว  
กำรวิเครำะห์สหสัมพนัธ์และกำรถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว  
กำรวิเครำะห์สหสัมพันธ์และกำรถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ  
กำรทดสอบดว้ยไคก ำลงัสอง กำรเลือกระเบียบวิธีเชิงสถิติท่ี
เหมำะสม  กำรประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส ำเร็จรูป  
 Introduction to data analysis; normal distribution; 
sampling distributions. estimation and hypothesis testing; 
one way analysis of variance; correlation  and simple 
linear regression analysis; correlation  and multiple linear 
regression; Chi-square test; strategies for selecting 
appropriate statistical methods; computer software 
applications 
 
650-712 ชีวเวชศำสตร์พ้ืนฐำนทำงคลินิก 2(2-0-4) 

Basic  Biomedical  Sciences  in  Clinical  Practice 
             องค์ควำม รู้และแนวคิดในปัจ จุบัน เ ก่ียวกับ
ชีววิทยำ จุลชีววิทยำและสรีรวิทยำของอวยัวะในช่องปำก 
กระดูกขำกรรไกรและใบหนำ้ รวมถึงกลไกท่ีเก่ียวกบักำรหำย
ของแผล ปฏิกิริยำของร่ำงกำยท่ีมีต่อส่ิงแปลกปลอม  กำร
พฒันำกำรของกระดูกขำกรรไกรใบหนำ้และกะโหลกศีรษะ
ท่ีเ ก่ียวข้องกับคัพภวิทยำและกำรเจริญเติบโต และกำร
ถ่ำยทอดทำงพนัธุกรรม ลกัษณะของชีววิทยำพ้ืนฐำนของกำร
เกิดโรคมะเร็งในช่องปำก และโรคภูมิตำ้นทำนบกพร่องและ

วสัดุทำงกำรแพทย ์ รวมถึงกำรน ำควำมรู้ทำงคอมพิวเตอร์
มำใชใ้นกำรวนิิจฉยัโรค  
              Knowledge and concept of biology, microbiology 
and physiology of the oral and maxillofacial region; 
mechanism of wound healing; physical reaction to foreign 
bodies; craniofacial development and growth of the oral and 
maxillofacial region in embryology and genetics; 
carcinogenesis in oral cavities; immunodeficiency diseases;  
materials used in medicine; computer knowledge in the 
diagnosis of the disease 

 
650-713 ระเบียบวธีิวจิยัทำงวทิยำศำสตร์ช่องปำก 2(2-0-4) 
 Research  Methodology  in  Oral  Sciences 
 ควำมหมำย   แนวคิดระเบียบวิธีวิจัย   กำรตั้ ง
สมมุติฐำน  กำรออกแบบกำรวิจยัเพื่อตอบค ำถำมวิจยั  ตวัแปร   
ผลของควำมล ำเอียง   ตวัแปรกวนและกำรควบคุม  กำร
น ำเสนอผลงำนวิจยั    จริยธรรมในกำรวิจยั   กำรฝึกปฏิบติั
เขียนและน ำเสนอโครงร่ำงวิจัยโดยเน้นกำรน ำไปสู่งำน
วทิยำนิพนธ์ของนกัศึกษำ  

Definition and concept of research 
methodology, hypothesis, identification  and design of 
research questions; variables; bias; confounders and 
control; presentation; research ethics; practicing how to 
develop research proposal  and  thesis  preparation  related  
to  students  own  thesis  
 
650-716 ชีวเวชศำสตร์กำรแพทยก์ำ้วหนำ้ 1(1-0-2) 
 Current  Advances  in  Biomedical  Sciences 

เป็นองคค์วำมรู้เชิงประยกุต ์ เก่ียวกบัควำมกำ้วหนำ้
ของวิทยำกำรสมัยใหม่ แนวควำมคิด แนวโน้มของกำร

ภาควชิา/สาขาวชิา   สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

ค าอธิบายรายวชิา 

เอกสาร   1-4 

 



เปล่ียนแปลง ประเด็นโตแ้ยง้ของวิทยำศำสตร์กำรแพทยท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัพฒันำกำรของกำรวินิจฉัย กำรพยำกรณ์โรค 
และกำรใหก้ำรรักษำโรคและสภำวะทำงชีววิทยำของช่องปำก 
กระดูกขำกรรไกรและใบหน้ำเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดองค์ควำมรู้
รวบยอดในแนวลึก ก้ำวทันควำมก้ำวหน้ำของวิทยำกำร
สมยัใหม่ และทรำบแนวทำงและสำมำรถคน้หำควำมรู้
เพ่ิมเติมดว้ยตนเองได ้
 Applied  knowledges  in  current  advance  
technology;  concepts,  innovation  trend  and  controversial   in  
medical  sciences  related  in  development  of  diagnosis,  
prognosis  and  treatment;  biological  conditions  in  oral  and  
maxillofacial  to  create  the  in  depth  of  conceptual  
knowledge  catch  up  advanced  technology  and  self  learning  
on  further  study  
 
650-717 กำรประเมินและกำรจดักำรกำร 2(2-0-4) 

เปล่ียนแปลงของสุขภำพทัว่ไป   
และสุขภำพช่องปำกในผูสู้งอำย ุ  
Assessment and Management of Geriatric 
General and Oral Health Changes  
กำรเปล่ียนแปลงทำงร่ำงกำยและจิตใจของ

ผูสู้งอำยุ กำรเปล่ียนแปลงตำมวยัของระบบบดเค้ียวและ
ขำกรรไกร  กำรสึกของฟัน กำรผุของรำกฟัน โรคปริทนัต ์
กำรประเมินควำมเส่ียงและกำรจัดกำรสุขภำพทั่วไปและ
สุขภำพช่องปำกในผูสู้งอำยท่ีุมำรับกำรรักษำทำงทนัตกรรม 

Physiological and psychological changes in 
elders, oral and maxillofacial changes in elders, 
temporomandibular joint disorders, tooth wearing, root 
caries, and periodontal disease in elders, risk assessment 
and management of geriatric dental patients 
 
650-794 ชีวสถิติประยกุตท์ำงวทิยำศำสตร์ 2(1-3-2) 

ช่องปำก     
Applied  Biostatistics  in  Oral  Sciences 

 กำรจัดกำรและวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ แนวคิด 
หลกักำร วธีิกำรและกำรประยกุตใ์ชใ้นงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง
ทำงทฤษฎี และกำรใชโ้ปรแกรมสถิติส ำเร็จรูปในกำรวิเครำะห์
และน ำเสนอขอ้มูล  สถิติพำรำเมตริก  และนอนพำรำเมตริก                 

กำรประมำณค่ำ  กำรเปรียบเทียบระหว่ำงกลุ่ม   กำรหำ
ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงตวัแปร กำรวิเครำะห์ขอ้มูลหลำยตวั
แปร กำรค ำนวณขนำดตวัอยำ่ง 
 Management and analysis of statistical data; 
concept, principle, theoretical application, using of 
statistical package for data analysis and data presentation; 
parametric and nonparametric statistic, estimation, group 
comparing, association and prediction, statistical analysis 
for multiple variables, sample size calculation  
 
 650-951 สมัมนำสหวทิยำกำรทำงวทิยำศำสตร์ 1(0-2-1) 

สุขภำพช่องปำก    
 Multidisciplinary  Seminar  in  Oral  Health   

Sciences 
 ศึกษำรูปแบบผสมผสำนระหว่ำงกำรน ำเสนอ
บทควำมจำกวำรสำรทำงดำ้นวทิยำกำรทำงทนัตแพทยโ์ดย
เน้นกำรวิเครำะห์ วิจำรณ์ และติดตำมวิทยำกำรท่ีเป็น
ปัจจุบนั  ร่วมกบักำรอภิปรำยกรณีศึกษำจำกผูป่้วยโดยเนน้
กรณีผูป่้วยท่ีตอ้งใชค้วำมรู้จำกแต่ละสำขำร่วมกนั  เพ่ือให้
กำรรักษำใชว้ธีิกำรอภิปรำยร่วมระหวำ่งสำขำท่ีสัมพนัธ์กนั   
คือ  ทนัตกรรมบูรณะ  วิทยำเอ็นโดดอนต์  ปริทนัตวิทยำ   
ทนัตกรรมประดิษฐ์   ทนัตกรรมจดัฟัน  ทนัตกรรมส ำหรับ
เด็ก  ทันตสำธำรณสุข  วิทยำกำรวินิจฉัยโรคช่องปำก  
ศลัยศำสตร์ช่องปำก  หรือสำขำอ่ืน ๆ ท่ีเหมำะสม  ซ่ึงเนน้กำร
ร่วมสัมมนำเพื่อศึกษำปัญหำผูป่้วย  และวำงแผนกำรรักษำ
ในรำยท่ียุง่ยำกซบัซอ้น  หรือเป็นกำรศึกษำองคค์วำมรู้ต่ำง 
ๆ ท่ีต้องอำศัยควำมรู้อย่ำงผสมผสำนแบบเป็นองค์รวม     
จำกสำขำต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 Combined studying approaches of current dental 
literature relevant to interdisciplinary management 
emphasizing on the analysis, criticism of updated 
technology, and interdisciplinary case presentations which 
may involve two or more of the following disciplines: 
restorative dentistry, endodontics, periodontics, 
prosthodontics, orthodontics, pedodontics,  preventive  
dentistry,  oral diagnosis  oral  and  maxillofacial  surgery. 
The seminar stresses on the drawing of patient’s problems 



and treatment planning based on multidisciplinary and 
holistic approaches 
 
650-952 สมัมนำพิเศษทำงวทิยำศำสตร์ 1(0-2-1) 
 สุขภำพช่องปำก     
 Special  Seminar  in  Oral  Health  Sciences 
 กำรสัมมนำในหัวข้อของงำนวิจัยท่ีก้ำวหน้ำ  และ
สอดคลอ้งสมัพนัธ์กบัหวัขอ้ของงำนวทิยำนิพนธ์ 
 Seminar  in  advanced  topics  in  research  which  
related  to  the  thesis  topics 
 
660-711 ปรัชญำและวธีิวทิยำกำรวจิยั  2(2-0-4) 

ทำงทนัตแพทยศำสตร์    
Philosophy and Methodology of Dental Research

 ควำมหมำยและลักษณะของกำรวิจัย หลักและ
วิธีกำรคน้หำองค์ควำมรู้ ควำมน่ำเช่ือถือของเคร่ืองมือวิจยั 
กำรวเิครำะห์ปัญหำ กำรออกแบบวิจยั จริยธรรมในกำรวิจยั 
กำรอ่ำนและวเิครำะห์บทควำมวจิยั 

Definition and types of research, principle in 
acquiring knowledge, reliability of research tools, analysis 
of problems, research design, research ethics, critical 
appraisal of scientific paper 

 
660-715 วทิยำศำสตร์ช่องปำกขั้นสูง  3(3-0-6) 
 Advanced Oral Science   
 อณูชีววิทยำของกำรพัฒนำกะโหลกศีรษะและ
ใบหน้ำ กำรเกิดปำกแหวง่เพดำนโหว ่กระบวนกำรข้ึนของฟัน 
กลไกกำรเกิดโรคมะเร็งในช่องปำกในระดับโมเลกุล 
กระบวนกำรหำยของแผล วิศวกรรมกำรสร้ำงเน้ือเยื่อ 
วิทยำศำสตร์พ้ืนฐำนในกำรป้องกันโรคฟันผุและโรคปริ
ทันต์อักเสบ กำรประยุกต์ใช้อณูชีววิทยำในงำนวิจัยทำง
ทนัตแพทยศำสตร์ 

Molecular biology of craniofacial development, 
cleft lip and palate, current concepts of tooth                   
eruption, molecular mechanisms of oral cancer, wound 
healing, tissue engineering, basic science of the prevention 
of dental caries and periodontal diseases, application of 
molecular biology in dental research 

 
671-715 ชีวเวชศำสตร์ส ำหรับทนัตสำธำรณสุข 2(2-0-4) 
 Biomedical   Science   for  Dental  Public  Health 
             องคค์วำมรู้ แนวคิดในปัจจุบนัของสำเหตุกำรเกิด
โรคในช่องปำก ไบโอฟิล์ม จุลชีววิทยำ น ้ ำลำย และ
ส่ิงแวดล้อม กระบวนกำรและกำรด ำเนินไป กำรตรวจ
วนิิจฉยั กำรจดักำรและกำรควบคุมโรคและควำมผิดปกติท่ี
พบบ่อยใน  ช่องปำก  กำรประยกุตค์วำมรู้ดงักล่ำวเพ่ือกำร
สร้ำงเสริมสุขภำพช่องปำก และกำรคงสภำพสุขภำพช่องปำก 

Current  concepts  and  knowledge  of  cause  of  
oral  diseases: biofilm,  microbiology,  saliva  and  
environment;  process  and  progression,  examination,  
management  and  control  of  common  oral  disease  and  
abnormality;  application  of  knowledge  for  oral  health  
promotion  and   maintenance 
 
685-793 ชีวเวชศำสตร์ขั้นสูงและกำรประยกุต ์ 3(2-3-4) 

Advanced  Biomedical  Science  and  Application 
 องค์ควำมรู้และควำมก้ำวหน้ำของชีวโมเลกุล                 
ชีวสำรสนเทศ เซลลว์ิทยำ นิเวศวิทยำช่องปำก จุลชีววิทยำ 
และภูมิคุม้กนัวิทยำ รวมทั้งกำรประยกุตใ์ชค้วำมรู้เหล่ำนั้น
ในกำรวจิยัทำงทนัตแพทยศำสตร์ 

Knowledge and current concepts in molecular 
biology, bioinformatics, cell biology, oral ecology, 
microbiology and immunology including its application in 
dental research 

 
 รายวชิาบังคบัเฉพาะสาขา 
วชิาเอกทนัตกรรมประดษิฐ์ 
667-711 ทนัตกรรมรำกเทียม   1(1-0-2) 
 Dental  Implant 

ศึกษำทฤษฎี ปรัชญำ เทคนิค ขอ้บ่งช้ี ขอ้ดี ขอ้เสีย 
ขอ้ห้ำม ในกำรใชร้ำกเทียม วสัดุท ำรำกเทียม ลกัษณะ
พ้ืนผิวของโลหะท่ีใชท้ ำรำกเทียม กำรยึดเกำะของกระดูก
และเน้ือเยื่อต่อส่ิงปลูกฝังต่ำงชนิด ชีววิทยำเชิงกลของกำร
รักษำดว้ยรำกเทียม ผลต่อกำรท ำงำนของอวยัวะในช่องปำก 
ผลต่อสภำพจิตใจ ชนิดของรำกเทียมระบบต่ำงๆ วิธีกำร
เลือกผูป่้วย กำรวำงแผนกำรรักษำ ควำมส ำคญัของภำพถ่ำย



รังสี และกำรประเมินผลดว้ยภำพถ่ำยรังสี กำรออกแบบฟัน
เทียมให้เหมำะสมกบั รำกเทียม ขั้นตอนทำงศลัยกรรม กำร
ใส่ฟัน ห้องปฏิบติักำร ควำมร่วมมือกบัทนัตแพทยส์ำขำอ่ืน
ในกำรใหก้ำรรักษำดว้ย         รำกเทียม    กำรวิเครำะห์ควำม
ลม้เหลวกำรแกไ้ข และกำรป้องกนั 
 Study of theory, philosophy, techniques, 
indications, contraindications, biocompatibility, biomechanics 
of dental implant; effects on oral organs and patient’s emotion; 
type of implant; patient selection and treatment planning; 
significance of radiograph; implant prosthesis design; surgical 
process; laboratory process and interdisciplinary treatment; 
implant failure analysis, prevention and correction 
 
667-712 ทนัตกรรมประดิษฐผ์สมผสำน  1(1-0-2) 
 Integrated  Prosthodontics 

ศึกษำควำมรู้ทำงวิชำกำรต่ำง  ๆ  ท่ีสัมพนัธ์เก่ียวขอ้ง
กันท่ีจะน ำไปใช้ร่วมกับสำขำวิชำทันตกรรมประดิษฐ ์ 
ปริทนัตวิทยำ วิทยำเอ็นโดดอนท์ ทนัตกรรมจดัฟัน ทนัตก
รรมบดเค้ียว ทนัตกรรมหัตถกำร ศลัยศำสตร์ช่องปำก  กำร
ออกเสียง  ช่ำงทนัตกรรมเกิดกำรประสำนงำนท่ีดี และเขำ้ใจ
กำรท ำงำนท่ีเก่ียวข้องกับสำขำนั้ นๆ ได้อย่ำงถูกต้อง 
สำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์ในกำรวิจยั วำงแผนกำรรักษำ 
และใหก้ำรรักษำร่วมกนัหรือกำรรักษำต่อเน่ืองกบัสำขำวิชำ
ทนัตกรรมประดิษฐไ์ดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  
 Study of other fields as related to prosthodontic 
treatment; periodontics, endodontics, orthodontics, 
occlusion, restorative dentistry, maxillofacial surgery, 
speech as well as laboratory communication, in order to 
develop a good interdisciplinary management in both 
clinical and research fields 
 
667-713 ใบหนำ้และขำกรรไกรประดิษฐ ์ 1(1-0-2) 
 Maxillofacial  Prosthodontics 

แนวคิด วิธีกำรประดิษฐ์อวยัวะเทียม เพื่อทดแทน
ส่วนท่ีสูญเสียไปของใบหน้ำขำกรรไกร ทั้ งท่ีเป็นมำแต่
ก ำเนิด และท่ีเกิดข้ึนภำยหลงั รวมทั้งเคร่ืองมือต่ำงๆ ท่ีใช้
ช่วยกำรสนบัสนุนกำรรักษำ หรือป้องกนัอวยัวะขำ้งเคียงให้
พน้จำกอนัตรำยท่ีจะเกิดจำกกำรรักษำนั้นๆ  รังสีบ ำบดั  

 Study of concepts and construction method of 
maxillofacial prostheses in order to restore maxillofacial 
acquired or developmental defects, including construction 
of treatment devices in such patients, for example, a 
radiographic stent 
 
667-751 สมัมนำทนัตกรรมประดิษฐ ์1  1(0-2-1) 
 Prosthodontic  Seminar I 
 กำรสัมมนำหัวข้อทำงทันตกรรมประดิษฐ ์                  
ทนัตกรรมบดเค้ียว และทนัตกรรมรำกเทียม  ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กำรรักษำผูป่้วยทำงทันตกรรมประดิษฐ์ท่ีมีฟันสึกมำก 
ผูป่้วยท่ีสูญเสียฟันบำงส่วน หรือสูญเสียฟันทั้ งหมด โดย
ครอบคลุมวรรณกรรมคลำสสิกและแนวคิดในปัจจุบัน  
กำรใชห้ลกัฐำนเชิงประจกัษเ์พื่อให้เขำ้ใจงำนทำงทนัตกรรม
ประดิษฐ์อย่ำงแท้จริง อนัจะเป็นพ้ืนฐำนท่ีส ำคัญในกำร
พฒันำกำรท ำงำนร่วมกบักำรสำมำรถคิดวิเครำะห์  เพื่อกำร
วำงแผนและใหก้ำรรักษำแก่ผูป่้วยโดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในรำย
ท่ีมีควำมซบัซอ้นไดอ้ยำ่งเหมำะสม 

A series of seminars in prosthodontics, 
occlusion and dental implant related to treatment of 
patients with severe tooth surface loss, partially or 
completely missing teeth; focusing on classic articles, 
current thoughts and evidence based studies in order to 
truly understand prosthodontics as well as development of 
new knowledge and the ability to analyze and provide 
therapy for patients with challenging prosthodontic needs 
 
667-752 สมัมนำทนัตกรรมประดิษฐ ์2  1(0-2-1) 
 Prosthodontic  Seminar II 
 กำรสัมมนำหัวข้อทำงทันตกรรมประดิษฐ ์                  
ทนัตกรรมบดเค้ียว และทนัตกรรมรำกเทียม  ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กำรรักษำผูป่้วยทำงทันตกรรมประดิษฐ์ท่ีมีฟันสึกมำก 
ผูป่้วยท่ีสูญเสียฟันบำงส่วน หรือสูญเสียฟันทั้ งหมด โดย
ครอบคลุมวรรณกรรมคลำสสิกและแนวคิดในปัจจุบัน  
กำรใชห้ลกัฐำนเชิงประจกัษเ์พื่อให้เขำ้ใจงำนทำงทนัตกรรม
ประดิษฐ์อย่ำงแท้จริง อนัจะเป็นพ้ืนฐำนท่ีส ำคัญในกำร
พฒันำกำรท ำงำนร่วมกบักำรสำมำรถคิดวิเครำะห์ เพ่ือกำร



วำงแผนและใหก้ำรรักษำแก่ผูป่้วยโดยเฉพำะอยำ่งยิ่งในรำย
ท่ีมีควำมซบัซอ้นไดอ้ยำ่งเหมำะสม 

A series of seminars in prosthodontics, occlusion 
and dental implant related to treatment of patients with 
severe tooth surface loss, partially or completely missing 
teeth; focusing on classic articles, current thoughts and 
evidence based studies in order to truly understand 
prosthodontics as well as development of new knowledge 
and the ability to analyze and provide therapy for patients 
with challenging prosthodontic needs 
 
667-791 ระบบกะโหลกขำกรรไกร   1(1-0-2) 
 Craniomandibular  System 

ศึกษำหลกักำยวิภำคศำสตร์ของศีรษะ  คอ  กำร
เจริญเติบโต  และควำมชรำภำพท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบดเค้ียว  
กำรวิเครำะห์ปัญหำจำกกำรบดเค้ียว  กำรเจ็บปวดของ
อวยัวะท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบดเค้ียวท่ีซบัซอ้น  กำรเจ็บปวด
บริเวณใบหนำ้  กลำ้มเน้ือ  กำรบดเค้ียวขอ้ต่อขำกรรไกร  
รวมทั้งกำรแกปั้ญหำกำรสบฟันท่ีเก่ียวขอ้งกบัสำขำอ่ืน ๆ  
ศึกษำชีววิทยำและกลศำสตร์ของระบบกำรบดเ ค้ียว  
หลกักำรวิศวกรรมกำรเคล่ือนท่ีของขำกรรไกรล่ำง  เพื่อ
น ำมำอธิบำยกำรท ำงำนของระบบกำรบดเค้ียว  รวมทั้งกำร
เลือกใชก้ลอุปกรณ์ขำกรรไกรจ ำลองท่ีเหมำะสม 
 Study of head and neck anatomy; growth and 
aging as related to masticatory system; analysis of 
masticatory problems facial, muscle, and 
temporomandibular joint pains; occlusal adjustment as 
related to biology and mechanic of occlusion; study of 
movement of mandible in order to explain masticatory 
function; selection of appropriate articulators 
 
667-792 ทนัตวสัดุขั้นสูง   2(2-0-4) 
 Advanced  Dental  Materials 
 ศึกษำโครงสร้ำงและสมบติัของวสัดุประเภทต่ำงๆ  
พอลิเมอร์ เซรำมิก โลหะและคอมโพสิต ตลอดจนสมบัติ
ต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเลือกใชแ้ละกำรทดสอบวสัดุทำงทนั
ตกรรม ชนิดและสำเหตุของควำมลม้เหลวของวสัดุประเภท
ต่ำงๆและวิธีป้องกัน วิธีกำรปรับปรุงคุณสมบัติของวสัดุ

ประเภทต่ำงๆ เพ่ือสำมำรถน ำไปประยกุตใ์ชใ้นกำรเลือกใช้
วสัดุทำง  ทนัตกรรมใหอ้ยำ่งเหมำะสม เป็นพ้ืนฐำนส ำหรับ
งำนวิจยั และสำมำรถวิเครำะห์หำกเกิดควำมลม้เหลวของ
วสัดุหรือช้ินงำนต่ำงๆ นอกจำกน้ีมีกำรสัมมนำในหัวขอ้
วสัดุทำงทนัตกรรมท่ีอยูใ่นควำมสนใจ  
 Study of structures and properties of materials 
namely polymer, ceramic, metal and composite, 
properties related to dental materials selection and testing, 
types and causes of material failures as well as the 
prevention, and methods to improve material properties to 
provide basic foundation for applying material science 
research, material selection and failure analysis; including 
seminars on special topics of interest relating to dental 
materials 
 
667-831 คลินิกฟันเทียมถอดไดป้ระยกุต ์ 2(0-4-2) 
 Applied  Removable  Prosthodontic  Clinic 
 ศึกษำและให้กำรรักษำผูป่้วยท่ีตอ้งใส่ฟันเทียม
ถอดไดใ้นรำยท่ีซบัซอ้น กำรประยกุตก์ำรใชเ้คร่ืองมือพิเศษ   
วสัดุพิเศษนอกเหนือจำกรำยปกติ   ซ่ึงฟันเทียมจะช่วย
เสริมสร้ำงดำ้นกำรใชง้ำนและควำมสวยงำม และตอ้งค ำนึงถึง
จริยธรรมในกำรใหบ้ริกำร 
 Study and treat complicated removable 
prosthodontic patients; using of advanced and 
complicated device in patient treatment such as 
attachments with ethical mind in clinical services 
 
667-832 คลินิกฟันเทียมติดแน่นประยกุต ์ 2(0-4-2) 
 Applied  Fixed  Prosthodontic  Clinic  
 ศึกษำและให้กำรรักษำผูป่้วยซ่ึงมีควำมแตกต่ำง
กันในผูป่้วยแต่ละรำย และตอ้งใส่ฟันเทียมติดแน่นชนิด
ซับซ้อน เช่น ในรำยท่ีฟันสึกไปมำกทุกซ่ี ขำกรรไกรล่ำง
เปล่ียนต ำแหน่ง มิติแนวด่ิงขณะสบฟันเปล่ียน เป็นตน้ และ
ตอ้งค ำนึงถึงจริยธรรมในกำรใหบ้ริกำร 
 Study and treat complicated fixed prosthodontic 
patients such as severely wear patients, patients with loss 
of vertical dimension, patients with abnormal mandible 
positions, with ethical mind in clinical services 



667-833 คลินิกทนัตกรรมประดิษฐผ์สมผสำน  2(0-4-2) 
 Integrated  Prosthodontic  Clinic  

ศึกษำและให้กำรรักษำผูป่้วยท่ีต้องฝังรำกเทียม  
ผูป่้วยท่ีมีควำมผิดปกติของขอ้ต่อขำกรรไกรร่วมกับกำร
ฟ้ืนฟูสภำพช่องปำกให้สำมำรถบด เ ค้ี ยวได้อย่ ำ ง มี
ประสิทธิภำพและเสริมสร้ำงควำมสวยงำมแก่ผูป่้วย  ซ่ึงตอ้ง
ใชฟั้นหลกัร่วมแม่เหล็ก  กำรฝังรำกเทียม เป็นตน้ และใน
ผู ้ป่วยรำยท่ีต้องแก้ไขควำมผิดปกติของใบหน้ำและ
ขำกรรไกรทั้งชนิดท่ีเป็นแต่ก ำเนิดและเกิดข้ึนภำยหลงั และ
เคร่ืองมือต่ำง ๆ ท่ีใชส้นับสนุนกำรรักษำ หรือใชป้้องกนั
อวยัวะขำ้งเคียงให้พน้จำกอนัตรำยท่ีเกิดข้ึนจำกกำรผ่ำตดั 
หรือรังสีบ ำบดัโรคมะเร็งบริเวณใบหนำ้และขำกรรไกร และ
ตอ้งค ำนึงถึงจริยธรรมในกำรใหบ้ริกำร 
 Study and treat implant patients and patients with 
abnormal TMJ  including complete mouth rehabilitation to 
restore function and esthetics; treatment of patients with 
maxillofacial defects including radiographic stent fabrication in 
patients with facial and/or oral cancer with ethical mind in 
clinical services 
 
667-851 สมัมนำทนัตกรรมประดิษฐ ์3  1(0-2-1) 
 Prosthodontic  Seminar  III 
 กำรสัมมนำหั วข้อทำงทันตกรรมประดิษฐ ์                       
ทันตกรรมบดเค้ียว และทันตกรรมรำกเทียม  ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
กำรรักษำผูป่้วยทำงทนัตกรรมประดิษฐท่ี์มีฟันสึกมำก ผูป่้วย
ท่ี สูญเ สียฟันบำง ส่วน หรือสูญเ สียฟันทั้ งหมด โดย
ครอบคลุมวรรณกรรมคลำสสิกและแนวคิดในปัจจุบัน 
ตลอดจนกำรใชห้ลกัฐำนเชิงประจกัษ ์เพื่อให้เขำ้ใจงำนทำง
ทนัตกรรมประดิษฐ์อยำ่งแทจ้ริง อนัจะเป็นพ้ืนฐำนท่ีส ำคญั
ในกำรพฒันำกำรท ำงำนร่วมกับกำรสำมำรถคิดวิเครำะห์ 
เพ่ือกำรวำงแผนและให้กำรรักษำแก่ผูป่้วยโดยเฉพำะอย่ำง
ยิง่ในรำยท่ีมีควำมซบัซอ้นไดอ้ยำ่งเหมำะสม 

A series of seminars in prosthodontics, occlusion 
and dental implant related to treatment of patients with 
severe tooth surface loss, partially or completely missing 
teeth; focusing on classic articles, current thoughts and 
evidence based studies in order to truly understand 
prosthodontics as well as development of new knowledge 

and the ability to analyze and provide therapy for patients 
with challenging prosthodontic needs 
 
667-852 สมัมนำทนัตกรรมประดิษฐ ์4  1(0-2-1) 
 Prosthodontic  Seminar  IV 
 กำรสัมมนำหัวข้อทำงทันตกรรมประดิษฐ ์                 
ทนัตกรรมบดเค้ียว และทนัตกรรมรำกเทียม  ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กำรรักษำผูป่้วยทำงทันตกรรมประดิษฐ์ท่ีมีฟันสึกมำก 
ผูป่้วยท่ีสูญเสียฟันบำงส่วน หรือสูญเสียฟันทั้ งหมด โดย
ครอบคลุมวรรณกรรมคลำสสิกและแนวคิดในปัจจุบัน 
ตลอดจนกำรใชห้ลกัฐำนเชิงประจกัษ ์เพื่อใหเ้ขำ้ใจงำนทำง
ทนัตกรรมประดิษฐอ์ยำ่งแทจ้ริง อนัจะเป็นพ้ืนฐำนท่ีส ำคญั
ในกำรพฒันำกำรท ำงำนร่วมกับกำรสำมำรถคิดวิเครำะห์ 
เพ่ือกำรวำงแผนและให้กำรรักษำแก่ผูป่้วยโดยเฉพำะอยำ่ง
ยิง่ในรำยท่ีมีควำมซบัซอ้นไดอ้ยำ่งเหมำะสม 

A series of seminars in prosthodontics, 
occlusion and dental implant related to treatment of 
patients with severe tooth surface loss, partially or 
completely missing teeth; focusing on classic articles, 
current thoughts and evidence based studies in order to 
truly understand prosthodontics as well as development of 
new knowledge and the ability to analyze and provide 
therapy for patients with challenging prosthodontic needs 

 
วชิาเอกทนัตสาธารณสุข 
671-711 ทนัตกรรมป้องกนัประยกุต ์1  2(2-0-4) 
 Applied  Preventive  Dentistry  I  
        ปรัชญำ หลักกำร  แนวคิดและด ำเนินงำน                  
ทนัตกรรมป้องกันโดยอำศยัแนวคิดของกำรดูแลสุขภำพ
แบบองคร์วม กำรประยกุตท์ฤษฎีทำงพฤติกรรมศำสตร์ใน
กำรดูแลจดักำรผูป่้วย กำรคน้หำปัจจยัเส่ียงต่อกำรเกิดโรค
ในช่องปำกของผูป่้วย   กำรด ำเนินงำนทนัตกรรมป้องกนั
และส่งเสริมประเภทต่ำง ๆ โดยเน้นให้ผูป่้วยสำมำรถดูแล
ทนัตสุขภำพของตนเองได้  กำรศึกษำควำมคุม้ทุนของงำน
ทันตกรรมป้องกัน แนวคิดและวิทยำกำรใหม่ ๆ ในกำร
ป้องกนัโรคฟันผ ุ
 Philosophy, principles concepts and of oral 
health promotion using and focusing on the concept of 



holistic and self-care; application of behavioral science 
theories in patient management; risk assessment of oral 
diseases and disorders; study of various types of measures 
in preventive and promotive dentistry; study of cost-
effectiveness of preventive dentistry programs; current 
knowledge in caries prevention 
 
671-712 ทนัตกรรมป้องกนัประยกุต ์2  1(1-0-2) 
 Applied  Preventive  Dentistry  II  

แนวคิดและมำตรกำรกำรป้องกันกำรเกิดโรค                
อ่ืน ๆ ในช่องปำกนอกเหนือจำกฟันผุ  กำรศึกษำกบัปัจจยั
เส่ียงต่อกำรเกิดโรคปริทนัตแ์ละโรคอ่ืน ๆ  บทบำทของ
อำหำรและโภชนำกำรต่อกำรเกิดโรคในช่องปำก 

Concepts and measures in prevention of oral 
diseases other than dental caries; study of risk factors of 
periodontal diseases; roles of diet and nutrition on oral 
health and  oral diseases 
 
671-713 วทิยำกำรระบำดช่องปำกประยกุต ์ 2(2-0-4) 
 Applied  Oral  Epidemiology  

หลักกำรและวิธีกำรทำงระบำดวิทยำ   กำร
ออกแบบศึกษำทำงระบำดวทิยำ  กำรวดักำรกระจำยของโรค 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรเกิดโรค  กำรศึกษำและกำร
วิเครำะห์ขอ้มูลทำงระบำดวิทยำ  เทคนิคและวิธีกำรต่ำง ๆ 
ในกำรตรวจ   กำรคน้หำโรคทำงระบำดวิทยำ  รวมทั้งระบำด
วทิยำและแนวโนม้กำรเกิดโรคต่ำง ๆ ในช่องปำก 
 Epidemiological principles and methods; study 
designs in epidemiology; measurement of disease 
distribution; risk factor identification; analysis of 
epidemiological data; epidemiological techniques and 
methods for disease investigation; epidemiology and trends 
of oral diseases and disorders 

 
671-714 พฤติกรรมศำสตร์และกำร  3(3-0-6) 

สร้ำงเสริมสุขภำพช่องปำก    
Behavioral  Science  and  Oral  Health  
Promotion   

แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมทำงสุขภำพ 
สุขภำพ สุขภำพองค์รวม แนวคิดของกำรป้องกันโรค          
และกำรสร้ำงเสริมสุขภำพช่องปำก และกำรประยุกต์ใช้
แนวคิด ทฤษฎีพฤติกรรมทำงสุขภำพในกำรปรับเปล่ียน
พฤติกรรมเพ่ือกำรสร้ำงเสริมสุขภำพช่องปำก กำรวำงแผนกำร
สร้ำงเสริมสุขภำพช่องปำกโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนท่ี
สอดคลอ้งกบับริบท และแนวคิดกำรสร้ำงเสริมสุขภำพช่อง
ปำกในปัจจุบนั กำรพฒันำเครือข่ำยทำงสังคมและชุมชน กำร
ขบัเคล่ือนชุมชนดำ้นกำรส่งเสริมสุขภำพ กำรพฒันำนโยบำย
สำธำรณะเพื่อสุขภำพ 

Concepts and theory related to health behavior, 
health, holistic health, health promotion; application of concept 
and theory in behavior modification to enhance oral health 
promotion, planning of oral health promotion through 
community participation with harmonized to the context; 
current concept of oral health promotion planning; social 
network development and strengthen community in health 
promotion; development of health policy 
 
671-717 ระเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภำพ  1(1-0-2) 
 Qualitative  Research 
 หลักกำรและแนวคิดของกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
เทคนิคและกระบวนกำรกำรวิจยัเชิงคุณภำพ กำรออกแบบ
กำรวจิยัเชิงคุณภำพท่ีผสมผสำนกบังำนวจิยัเชิงปริมำณ 
 Principles and concepts of qualitative research; 
techniques, process and research design for combination 
of qualitative and quantitative research 
 
671-718 ชีววทิยำช่องปำกประยกุต ์  3(3-0-6) 
 Applied  Oral  Biology 
 ปัจจัยต่ำง ๆ  ท่ีมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงทำง
ชีววิทยำช่องปำก  กำรสร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกนัโรค         
ในช่องปำก 
 Factors  related  to  changing  oral  biology;  or  
oral  health  prevention  and  promotion 
 
 
 



671-741 กำรฝึกปฏิบติังำนวทิยำกำรระบำด 2(0-4-2) 
ช่องปำกประยกุต ์    
Practice  in  Applied  Oral  Epidemiology  
วชิำบงัคบัร่วม    671-713  วทิยำกำรระบำด 
ช่องปำกประยกุต ์
กำรท ำโครงงำนในหัวขอ้ทำงระบำดวิทยำ  โดย

ประยกุตห์ลกักำรทำงวทิยำกำรระบำดและกำรจดักำรขอ้มูล 
 Practice in dental public health issues using 
epidemiological methods 
 
671-742 กำรฝึกปฏิบติัระเบียบวธีิวจิยั  1(0-2-1) 

เชิงคุณภำพ     
 Practice  in Qualitative  Research 
 วชิำบงัคบัร่วม   671-717  ระเบียบวธีีวจิยั 

เชิงคุณภำพ 
 ฝึกปฏิบติั  เทคนิค  กระบวนกำรเก็บขอ้มูล  กำร
วเิครำะห์ขอ้มูล  และกำรน ำเสนอกำรวจิยัเชิงคุณภำพ 
 Practice  in  technic,  data  collection,  data  
analysis  and  presentation  in  qualitative  research 
 
671-751 สมัมนำทำงทนัตสำธำรณสุข 1  1(0-2-1) 
 Dental  Public  Health  Seminar  I 
               ก ำ ร ส ัม ม น ำ ค น้ ค ว ำ้ ห ำ ค ว ำ ม รู ้ใ ห ม ่ ๆ  
ควำมกำ้วหน้ำทำงวิทยำกำรในหัวขอ้ต่ำง ๆ  เก่ียวกบักำร
สร้ำงเสริมสุขภำพช่องปำก โดยจะเนน้ควำมรู้ท่ีเป็นปัจจุบนั 
และบทเรียนจำกท่ีต่ำง ๆ ท่ีมีหลกัฐำนเชิงประจักษ์ และ
สำมำรถสังเครำะห์ควำมรู้ต่ำง ๆ  ในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
ช่องปำกในบริบทของแต่ละชุมชน 
 Seminar  in  advanced  knowledge  related  to  
oral  health  promotion  emphasizing  on  current  
knowledge  and  evidence  based  oral  health  promotion;  
synthesize  of  the  knowledge  in  oral  health  promotion  
which  harmonized  to  the  community  context     
 
671-791 กำรจดักำรขอ้มูลทำง  1(1-0-2) 

ทนัตแพทยศำสตร์    
 Data  Management  in  Dentistry 

หลกัแนวคิดในกำรจดักำรขอ้มูลเพื่อน ำไปใชใ้น
กำรวิเครำะห์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นกำรจดักำร
ขอ้มูล  กำรฝึกปฏิบติักำรจดักำรขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
 Principles and concepts of data management and 
data analysis; computer programs used in data 
management; practicing data management using computer 
software 
 
671-811 ระบบทนัตสุขภำพและนโยบำย 2(2-0-4) 
 Oral  Health  System  and  Policy 
             หลกักำร และแนวคิดของระบบสุขภำพ ระบบ
ทนัตสุขภำพ และกำรประกันสุขภำพ กำรก ำหนดและวิธี
กำรศึกษำวิเครำะห์ สังเครำะห์นโยบำยกำรน ำไปปฏิบัติ
และกำรประเมินผลนโยบำย  ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงระบบ
ทนัตสุขภำพ     และนโยบำย 

Principles  and  concepts  of  health  system,  
oral  health  system  and  health  insurance;  policy  
making,  analysis,  synthesize,  implementation  and  
evaluation;  relationship  between  oral  health  system  
and  policy 

 
671-812 สงัคมศำสตร์ประยกุตท์ำง  1(1-0-2) 

ทนัตแพทยศำสตร์       
Applied  Social  Science  in  Dentistry   
ปรัชญำฐำนคิด (ควำมรู้และกำรไดม้ำซ่ึงควำมรู้) 

ทำงวิทยำศำสตร์  และสังคมศำสตร์  ควำมสัมพันธ์           
ของสังคม  วฒันธรรม  และกำรเ มืองท่ีมีผลต่อสุขภำพ  
เข้ำใจกรอบแนวคิด   และทฤษฎีวิธีกำรวิจัยทำง
สังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ แนวคิด กำรเจ็บไขไ้ดป่้วย  
กำรแพทยพ์หุลกัษณ์  แนวคิดควำมเช่ือถือเก่ียวกบัสุขภำพ  
แนวคิดกำรวินิจฉัยชุมชน ในมิติของสังคมศำสตร์  ศึกษำ
ควำมเช่ือ  ค่ำนิยมของสังคมและวฒันธรรมในมิติของ
สุขภำพช่องปำก 
 Philosophy of sciences and social sciences; 
societal, cultural and political effects on health; 
understanding conceptual framework and theories in 
social sciences and anthropology; concepts of health, 



illness and sickness, pluralistic medical systems, health 
beliefs, community diagnosis in social sciences aspect; 
study of relationships between beliefs, values, culture and 
oral health 
 
671-841 กำรฝึกปฏิบติัสงัคมศำสตร์  1(0-2-1) 

ประยกุตท์ำงทนัตแพทยศำสตร์  
Practice  in  Applied  Social  Science  in  
Dentistry 
วชิำบงัคบัร่วม  671-812  สงัคมศำสตร์ประยกุต ์
ทำงทนัตแพทยศำสตร์ 

 สังเกตและเก็บขอ้มูลทำงสังคมศำสตร์  ศึกษำผล
ข อ ง สั ง ค ม  แ ล ะ วัฒน ธ ร ร ม ใ น ชุ ม ชนต่ อ สุ ข ภ ำ พ 
ช่องปำก โดยประยกุตก์รอบแนวคิดและทฤษฎี วิธีกำรวิจยั
ทำงสงัคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ 
 Observation and collection of data in social 
science; effects of society and culture on oral health by 
applying conceptual framework and theories, research 
methodology in social science and anthropology  
 
671-851 สมัมนำทำงทนัตสำธำรณสุข 2   1(0-2-1) 
 Dental  Public  Health  Seminar  II  
              กำรสัมมนำในหัวขอ้ต่ำง ๆ  เก่ียวกบักำรนโยบำย  

ระบบสำธำรณสุข  กำรวำงแผน  กำรบริหำรทนัตสำธำรณสุข 
กำรประมวลองคค์วำมรู้ต่ำง ๆ ในกำรสังเครำะห์เน้ือหำจำก
บทควำมวชิำกำร 

Seminar  in  policy,  health  system,  planning,  
dental  health  administration;  comprehensive  reading  
and  synthesizing  the  knowledge  from  academic  papers   
 
671-897 กำรส่ือสำรเพ่ือสุขภำพช่องปำก 2(2-0-4) 
 Oral  Health  Communication 

หลักกำรและแนวคิด  ทฤษฎีกำรส่ือสำรเพื่อ
สุขภำพทั้งเชิงรุกและเชิงรับ โดยเฉพำะกำรส่ือสำรเพื่อกำร    
โนม้นำ้วใจ  กำรส่ือสำรแบบมีส่วนร่วม กำรรณรงคแ์ละกำร
ส่ือสำรมวลชนเพ่ือกำรพฒันำสุขภำพช่องปำก  กำรศึกษำ
วิเครำะห์กรณีตัวอย่ำงท่ีมีหลักเชิงประจักษ์  และกำร
ประมวลแนวคิดและวธีิกำรไปปรับใช ้

Principles, concepts and theories of health 
communication emphasizing on persuasion, participation, 
campaign and mass communication; application of 
communication in dentistry; evidence –based study case 
analysis, synthesize concepts and  application 
 
671-912 กำรวำงแผนและกำรบริหำร  2(2-0-4) 

งำนทนัตสำธำรณสุข   
 Oral  Health  Planning   and  Administration 

ปรัชญำ แนวคิด วิธีกำรดำ้นกำรวำงแผนและกำร
บริหำรงำนทนัตสำธำรณสุข กำรคิด วิเครำะห์และประยกุต์
แนวนโยบำยสำธำรณสุข กำรวำงแผน และบริหำรงำนดำ้น
ก ำลังคนและงบประมำณ  ในระบบบริหำรงำน                         
ทนัตสำธำรณสุข รวมทั้งกำรจดักำรขอ้มูลดำ้นระบำดวิทยำ   
สังคม   และคุณภำพชีวิตเพื่อกำรวำงแผน  กำรบริหำร     
กำรควบคุมคุณภำพ   และกำรพฒันำงำนทนัตสำธำรณสุข
ทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชำติ  
 Philosophy, concepts  and  methods  of  
planning  and  administration  in  dental  public  health;  
thinking,  analysis  and  application  of  public  health  
policy;  planning  and  administration  of  manpower  and  
budget  in  dental  public  health; management  of  
epidemiology  data,  social  data  and  quality  of  life  
data  for  planning,  administration,  quality  control  and  
development  of  dental  public  health  at  local  and  in  
international  level 
 
671-941 ระบบทนัตสำธำรณสุข  1(0-2-1) 

เปรียบเทียบระหวำ่งประเทศ    
International  and  Comparative  Oral   
Health  Systems  
ระบบทนัตสุขภำพ, นโยบำยและกำรบริหำรงำน

ทนัตสำธำรณสุข  กำรศึกษำดูงำนในประเทศใกลเ้คียง  กำร
วเิครำะห์เปรียบเทียบระบบทนัตสำธำรณสุขของประเทศท่ีไป
เยีย่มดูงำนและประเทศไทย  กำรเขียนรำยงำนผล 
 Dental public health system, policy and dental 
public health administration, Field trip to nearby 
countries; analyzing and comparing the dental public  



health system of the visited countries and Thailand,  report 
writing 
 
671-991 เศรษฐศำสตร์สุขภำพ   2(2-0-4) 
 Health  Economics 

แนวคิดเศรษฐศำสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภำพและ
ระบบสุขภำพ   กำรวิเครำะห์และกำรประเมินผลเชิง
เศรษฐศำสตร์  กำรประยกุตใ์ช ้  และกำรสังเครำะห์ผลกำร
ประเมินผลเชิงเศรษฐศำสตร์ในกำรก ำหนดนโยบำยสุขภำพ  
และพฒันำบริกำรสุขภำพ 
 Concepts  of  economics  related  to  health  and  
health  system;  economic  analysis  and  evaluation,  
application  the  result  from  economic  evaluation  to  
health  policy  and  health  service  development 
 
671-992 กำรส่ือสำรอยำ่งสร้ำงสุข       2(2-0-4) 

Compassionate  Communication 
หลกักำรและเทคนิคของกำรส่ือสำรภำยในตนเอง  

และกำรส่ือสำรกับผูอ่ื้น  กำรส่ือสำรเพ่ือให้ผูอ่ื้นรับรู้และ
กำรฟังผูอ่ื้นด้วยควำมเข้ำใจเพื่อสร้ำงควำมสัมพนัธ์  กำร
ร่วมมือทั้ งระดับบุคคล  และระดับกลุ่ม รวมทั้ งกำรน ำ
หลกักำรและเทคนิคไปใชใ้นกำรท ำงำนทนัตสำธำรณสุข 

Principles and techniques to facilitate self-
expression and empathy both with the self and others                
to  improve  the  relationships  and  connections  in  an  
individual  and  the  community;  application  of  
compassionate  communication  in  dentistry 
 
วชิาเอกทนัตกรรมส าหรับเดก็ 
672-711   เภสชัวทิยำประยกุตใ์น  1(1-0-2) 

ทนัตกรรมส ำหรับเด็ก     
Applied  Pharmacotherapy  in  Pediatric  
Dentistry 
ศึกษำและวิเครำะห์กำรใช้ยำท่ีใช้บ่อยในเด็กทั้ ง

ทำงกำรแพทยแ์ละทำงทนัตกรรม  เภสชัจลน์ศำสตร์และกำร
บริหำรยำ  ผลขำ้งเคียงและปฏิกิริยำระหว่ำงยำท่ีควรระวงั  
รวมทั้ งกำรค้นคว้ำ เ พ่ือให้ได้ควำมรู้ใหม่  ๆ  ท่ีน ำมำ
ประยกุตใ์ชใ้นผูป่้วยได ้

     Study and analysis of frequently used drugs, in 
medicine and dentistry in children; pharmacotherapy; 
drug administration, side-effects and drugs interaction 
including application of newly developed knowledge to 
patients 
 
672-731 คลินิกทนัตกรรมส ำหรับเด็ก   1(0-3-0) 
 Pediatric   Dentistry  Clinic 
 ให้กำรดูแลผูป่้วยเด็กแบบองค์รวมโดยค ำนึงถึง
บริบทของผูป่้วยตลอดทั้งสุขภำพทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ 
ดว้ยกำรตรวจ วินิจฉัย  พยำกรณ์โรค  วำงแผนกำรรักษำ  ให้
ทนัตกรรมส่งเสริม  ป้องกนั รักษำ ฟ้ืนฟู ตลอดจนกำรรักษำ
หรือส่งต่อผูป่้วยเด็กท่ีไดรั้บภยนัตรำยบริเวณใบหน้ำและ
ขำกรรไกรจำกอุบัติเหตุ รวมตลอดถึงกำรบ่งช้ี เฝ้ำระวงั 
และรำยงำน กรณีผูป่้วยท่ีไดรั้บกำรทำรุณกรรม  โดยตอ้ง
ค ำนึงถึงจริยธรรมในกำรใหบ้ริกำร 
 Holistic clinical practice in pediatric dentistry 
corresponding to contextual, physical and mental health of 
children, including examination, diagnosis, prognosis, 
treatment planning,  promotive and  preventive dentistry, 
treatment, rehabilitation, therapy or referral of 
maxillofacial traumatic injury cases as well as detection, 
monitoring and reporting of child abuse cases,  with  
ethical  mind  in  clinical  services 
 
672-732 คลินิกกำรช้ีน ำพฤติกรรมในเด็ก      3(0-9-0) 
 Behavior  Guidance   Pediatric  Dentistry  Clinic  
 กำรรักษำทำงทันตกรรมแบบองค์รวม  โดย
ค ำนึงถึงจริยธรรมในกำรให้บริกำรแก่เด็กท่ีมีปัญหำทำง
พฤติกรรมหรือไม่สำมำรถให้ควำมร่วมมือได ้ โดยอำศัย
หลกักำรจดักำรพฤติกรรมทั้งแบบไม่ใชย้ำ   และกำรใชย้ำ
ลดควำมกงัวลรวมตลอดถึงกำรดมยำสลบ   
 Holistic clinical practice with  ethical  mind  in  
clinical  services  in Pediatric dentistry for un-cooperative 
child patients using various behavior guidance including 
non-pharmacological techniques, sedation and general  
anesthesia   
 



672-751 สมัมนำทำงทนัตกรรมส ำหรับเดก็ 1 1(0-2-1) 
 Pediatric  Dentistry  Seminar  I 
 ควำมรู้และวิทยำกำรร่วมสมัยทำงทันตกรรม
ส ำหรับเด็ก  ตั้ งแต่กำรป้องกันโรคในช่องปำก กำรจัดกำร
พฤติกรรมดว้ยกำรส่ือสำร กำรรักษำทำงทนัตกรรมส ำหรับเด็ก  
 Contemporary knowledge  and  technology                   
in  Pediatric dentistry  including  preventive  dentistry, 
communicative  behavior  guidance,  and  Pediatric  dental  
treatment  dental  restoration  and  treatment   
 
672-791 กำรช้ีน ำพฤติกรรมในเด็ก    1(0-3-0) 
 Behavior  Management  in  Children 

ควำมรู้ลึกซ้ึงเก่ียวกบักำรเจริญเติบโตทัว่ไปในเด็ก   
กำรพฒันำกำรทำงร่ำงกำย  จิตใจ  สติปัญญำ   และ
พฤติกรรมของเด็ก  พฤติกรรมของผูป้กครอง   กำรจดักำร
พฤติกรรมในผูป่้วยเด็กดว้ยวิธีกำรต่ำง ๆ  ทั้ งกำรไม่ใช้ยำ
และกำรใช้ยำ  กำรสังเกตกำรณ์ในสถำนรับเล้ียงเด็กและ
โรงพยำบำลต่ำง ๆ   
 Advanced growth and development of children 
including physical, mental, intellectual  and behavior 
development; parent behavior; child behavior guidedance 
including various non-pharmacological and pharmacological;  
observation in child day care centers and various hospitals  
 
672-792 กำรวำงยำสลบทำงทนัตกรรม 1(0-3-0) 

ส ำหรับเด็ก       
 General  Anesthesia  in  Pediatric   Dentistry 

กำรจดักำรผูป่้วยทำงทนัตกรรมส ำหรับเด็กท่ีตอ้ง
รับกำรรักษำภำยใต้กำรวำงยำสลบ  ประกอบด้วย กำร
ประเมินผูป่้วย  กำรตรวจร่ำงกำย กำรเตรียมผูป่้วย  กำรใหย้ำ
และสำรน ้ ำทำงเส้นเลือด  กำรใส่ท่อช่วยหำยใจ  กำรเฝ้ำ
ระวงัและบนัทึกขอ้มูลท่ีจ ำเป็นระหวำ่งกำรดมยำสลบ   กำร
ดูแลผูป่้วยหลงัผำ่ตดัจนผูป่้วยฟ้ืนเป็นปกติ และกำรช่วยชีวิต
ขั้นพ้ืนฐำน 
 Management of patients in pediatric dentistry 
who need treatment under general  anesthesia including 
patient assessment, physical examination,  pre-operative 
preparation, IV injection, intubation, recording of  

important signs during the monitoring process and post 
operative care until the patient is fully recovered. Basic 
life support and cardiopulmonary resuscitation are also 
included 
 
672-793 กมุำรเวชศำสตร์สมัพนัธ์  2(1-2-3) 
 Correlated   Pediatrics 

โรคทำงระบบท่ีพบบ่อยในผู ้ป่วยเด็ก  ควำม
ผิดปกติต่ำง ๆ  ท่ีมีผลต่อกำรด ำเนินชีวิตของผูป่้วยเด็ก  ทั้ง
ทำงด้ำนร่ำงกำย  จิตใจและสังคม  ผลของโรคและกำร
รักษำทำงกำรแพทยต์่อกำรรักษำทำงทนัตกรรมหรืองำน
ทนัตกรรมป้องกนั  และกำรรักษำทำงทนัตกรรมในผูป่้วย
เด็กเหล่ำน้ี  โดยเน้นกำรเตรียมผู ้ป่วยเด็กและส่ิงท่ีต้อง
ระมดัระวงัในกำรรักษำทำงทนัตกรรมในผูป่้วยเด็กเหล่ำน้ี   
 Common disorders and systemic diseases in 
children effecting their quality of  life in terms of 
physical, mental and social life; effect of  diseases  and  
medical treatment for curative dentistry, preventive 
dentistry and dental treatment in these children 
emphasizing in child preparation and operative precaution 
 
672-831 คลินิกทนัตกรรมส ำหรับเด็กขั้นสูง 3(0-9-0) 
 Advanced   Pediatric  Dentistry  Clinic 
 กำรรักษำทำงทันตกรรมแบบองค์รวมโดยกำร
ตรวจวนิิจฉยั วำงแผนกำรรักษำและใหก้ำรรักษำภำยใตก้ำร
ใชย้ำชำเฉพำะท่ี ยำระงบัควำมกงัวลหรือกำรวำงยำสลบแก่
ผูป่้วยพิเศษ ซ่ึงตอ้งกำรกำรดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผูป่้วย
ท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรมองเห็น ทำงกำรไดย้ิน ทำงกำร
ส่ือสำร ทำงร่ำงกำย ทำงอำรมณ์และพฤติกรรรม ทำง
สติปัญญำ ทำงกำรเรียนรู้ ทำงพฤติกรรมแบบรอบดำ้น ทำง
ควำมพิกำรซ ้ ำซอ้น) ผูป่้วยเด็กท่ีมีโรคทำงระบบ  ตลอดจน
เด็กท่ีมีอำกำรติดเช้ืออกัเสบเฉียบพลนัรุนแรง  โดยตอ้ง
ค ำนึงถึงจริยธรรมในกำรใหบ้ริกำร 
 Holistic clinical practice including examination, 
treatment planning, and therapy under local anesthesia, 
conscious sedation or general anesthesia in special 
patients with special needs (various disabilities such as 
vision impairment, hearing impairment, communication 



disability,  physical and movement impairment,  emotional 
and behavioral impairment, mental retardation, learning 
disability, autisim, multiple disabilities, children with 
systemic diseases and children with acute infection)  with  
ethical  mind  in  clinical  services 
 
672-832 คลินิกทนัตกรรมจดัฟันป้องกนั 2(0-6-0) 

และป้องปรำมในเด็ก    
Preventive  and  Interceptive  Orthodontics  in  
Pediatric  Dentistry  Clinic 

 กำรวินิจฉัย  ท ำนำยโรค วำงแผนป้องกันและ
แก้ไขกำรสบฟันที่ผิดปกติในเด็กที่มีสำเหตุจำกตวัฟัน  
ขำกรรไกรและนิสยัท่ีผิดปกติ  โดยอำศยัฟันเทียม  เคร่ืองกนั
ช่องวำ่งระหวำ่งฟัน  เคร่ืองมือจดัฟันแบบถอดได ้และ/หรือ
เคร่ืองมือแบบติดแน่น   
 Examination, diagnosis, treatment plan and 
correction of malocclusion in children and adolescents 
resulting from abnormal dental, skeletal or habits  with 
prosthesis, space maintainers and  removable and/or fixed 
appliances 
 
672-851 สมัมนำทำงทนัตกรรม  1(0-2-1) 

ส ำหรับเด็ก 2    
 Pediatric  Dentistry  Seminar  II 

ควำมกำ้วหน้ำและวิทยำกำรใหม่ ๆ  ทำงทนัตกรรม
ส ำหรับเด็ก  ตั้ งแต่ ทันตกรรมจัดฟัน  กำรจัดกำรพฤติกรรม
ผูป่้วยขั้นสูง กำรดูแลผูป่้วยเด็กท่ีไดรั้บภยนัตรำย  ผูป่้วยเด็ก
โรคทำงระบบ และผูป่้วยพิเศษ  
  New current knowledge and technology in 
Pediatric dentistry including Orthodontic, advanced 
behavior guidance, care of injury, systemic and patient 
with special need  
 
 วชิาเอกทนัตกรรมจดัฟัน 
673-711 ทนัตกรรมจดัฟันขั้นสูง 1  2(2-0-4) 
 Advanced  Orthodontics  I 

ลกัษณะกำรสบฟันท่ีผิดปกติ ควำมจ ำเป็นของกำร
รักษำทำงทันตกรรมจัดฟัน เป้ำหมำยของกำรรักษำทำง               

ทนัตกรรมจดัฟัน  ดรรชนีต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวกบัควำมตอ้งกำรใน
กำรรักษำทำงทนัตกรรมจดัฟัน สำเหตุของกำรสบฟันท่ี
ผิดปกติ  กำรวิเครำะห์ต่ำง ๆ ทำงทันตกรรมจัดฟัน  
ได้แก่  กำรวิเครำะห์แบบหล่อศึกษำ  กำรวิเครำะห์
ภำพถ่ำยรังสีกะโหลกศีรษะด้ำนขำ้งเพ่ือกำรวำงแผนกำร
รักษำทำงทนัตกรรมจดัฟัน  และเคร่ืองมือต่ำง ๆ ท่ีใชท้ำง
ทนัตกรรมจดัฟัน 

Characteristics of malocclusion; orthodontic 
treatment need; objectives of treatment; index of 
orthodontic treatment need; causes of malocclusion; the 
analysis of diagnostic records in orthodontics such as 
model analysis and cephalometric analysis for orthodontic 
treatment planning; types of orthpodontic appliances   

 
673-712 ทนัตกรรมจดัฟันขั้นสูง 2   2(2-0-4) 
 Advanced  Orthodontics  II   
 หลักกำร ข้อบ่งช้ี ข้อจ ำกัดกำรออกแบบและ
ขั้นตอนกำรท ำงำนของเคร่ืองมือทำงทนัตกรรมจดัฟันแบบ   
ถอดได ้ แบบติดแน่นแบบใชน้อนปำก และแบบออร์โธพีดิก 
ปฏิกริยำของฟัน เน้ือเยือ่รอบรำกฟันและกระดูกขำกรรไกร        
ต่อขนำด ชนิด ทิศทำงของแรงทำงทนัตกรรมจดัฟัน 
 Principles, indications, limitations, designs, and 
mechanisms of removable, fixed, extraoral, and orthopedic 
appliances; Responses of teeth, periodontal tissues, and 
craniofacial structures to amount, type, direction of 
orthodontic forces 
 
673-713 ทนัตกรรมจดัฟันขั้นสูง  3   2(2-0-4) 
 Advanced  Orthodontics  III 
 กำรคัดเลือกผู ้ป่วย กำรตรวจพิ เครำะห์ กำร
วนิิจฉยักำรวำงแผนกำรรักษำ ภำวะแทรกซอ้นต่ำงๆ กำรคง
สภำพกำรสบฟันในกำรรักษำแบบสหสำขำท่ีมีทนัตกรรม
จดัฟันร่วมดว้ย กำรจดัฟันในผูป่้วยท่ีควำมผิดปกติซบัซอ้น
มีควำมพิกำร    แต่ก ำเนิด 
  Patient selection, examination, diagnosis, 
treatmentplanning, complications, retention plan for 
orthodontic involved  multidisciplinary management; 



Orthodontic treatment in complex cases orcongenital 
deformities. 
 
673-721 ปฏิบติักำรทำงทนัตกรรมจดัฟัน  1(0-3-0) 
 Orthodontic  Laboratory   

ฝึกปฏิบติังำนดำ้นทนัตกรรมจดัฟัน  โดยออกแบบ
เคร่ืองมือจัดฟันชนิดต่ำง ๆ รวมทั้ งฝึกดัดลวดเพ่ือใช้
ประกอบกำรรักษำด้วยเคร่ืองมือจัดฟันชนิดติดแน่นใน
หุ่นจ ำลองกำรสบฟัน 
 Fabrication and manipulation of both removable and 
fixed appliances in simulated various  malocclusion  models 

   
673-731 คลินิกทนัตกรรมจดัฟัน 1  2(0-6-0) 
 Orthodontic  Clinic  I  
 กำรรักษำผูป่้วยท่ีมีควำมผิดปกติชนิดต่ำง ๆ  ใน
คลินิกทันตกรรมจัดฟัน   โรงพยำบำลทันตกรรม  คณะ
ทันตแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์  โดยกำรใช้
เคร่ืองมือทนัตกรรมจดัฟันชนิดติดแน่น  ชนิดถอดได ้ รวมทั้ง
เคร่ืองมือกระตุ ้นกำรเจริญของกระดูก   โดยค ำนึงถึง
จริยธรรมในกำรให้บริกำรภำยใตก้ำรนิเทศงำนของอำจำรย์
ประจ ำสำขำวชิำทนัตกรรมจดัฟัน 
 Clinical practice of treating orthodontic patients 
with a variety of malocclusions in the Orthodontic clinic, 
Dental  Hospital,  Prince  of  Songkla  University,  by  
using  fixed  and  removable  appliances,  as  well  as 
orthopedic appliances,  under the supervision of 
orthodontic staffs  with  ethical  mind  in  clinical  services 
 
673-732 คลินิกทนัตกรรมจดัฟัน 2  2(0-6-0) 
 Orthodontic  Clinic  II 
 วชิำบงัคบัก่อน  673-731  คลินิกทนัตกรรมจดัฟัน 1 
 กำรปฏิบัติงำนในคลินิกทันตกรรมจัดฟันท่ีต่อ
เน่ืองมำจำกคลินิกทนัตกรรมจดัฟัน 1  สำมำรถท่ีจะปฏิบติั          
ตำมขั้นตอนกำรให้กำรรักษำแก่ผูป่้วยท่ีมีควำมผิดปกติกำรสบ
ฟันไดอ้ย่ำงเหมำะสม   กำรประเมินผลระหว่ำงกำรรักษำ  กำร
รับผูป่้วย  ท่ีก ำลงัจดัฟันมำรักษำต่อ   โดยค ำนึงถึงจริยธรรมใน
กำรให้บริกำรภำยใตก้ำรนิเทศงำนของอำจำรยป์ระจ ำสำขำวิชำ
ทนัตกรรมจดัฟัน 

 Continuing clinical course from Orthodontic 
clinic I; by continue clinical practice of treating 
orthodontic patients; evaluate the treatment outcome also  
treating in transfer patients under the supervision of 
orthodontic staffs with  ethical  mind  in  clinical  services 
 
673-751 สมัมนำทำงทนัตกรรมจดัฟัน 1  1(0-2-1) 
 Orthodontic  Seminar  I 

กำรน ำเสนอองคค์วำมรู้และติดตำมควำมกำ้วหนำ้
ของศำสตร์ทำงทันตกรรมจัดฟัน โดยมุ่งเน้นในเร่ือง
เก่ียวกบักำรเจริญพฒันำของโครงสร้ำงใบหนำ้  กำรท ำนำย
ลกัษณะกำรเจริญเติบโตของใบหน้ำด้ำนข้ำงของผูป่้วย  
กำรพฒันำกำรสบฟันและกำรข้ึนของฟัน 
 Presentation of a variety of theoretical 
backgrounds and application of the knowledge concerning 
craniofacial growth and development, growth prediction, 
and development of occlusion and dentition 
 
673-831 คลินิกทนัตกรรมจดัฟัน 3  2(0-6-0) 
 Orthodontic  Clinic  III 
 วชิำบงัคบัก่อน  673-732   คลินิกทนัตกรรมจดัฟัน  2 

กำรปฏิบติังำนในคลินิกทนัตกรรมจดัฟันท่ีต่อเน่ือง
จำกคลินิกทนัตกรรมจดัฟัน  1  และ  2 โดยให้กำรรักษำแก่ผูป่้วย    
ท่ีมีควำมผิดปกติกำรสบฟันต่อเน่ือง   กำรประเมินผลหลงักำร
รักษำ   โดยค ำนึงถึงจริยธรรมในกำรให้บริกำรภำยใตก้ำรนิเทศ
งำนของอำจำรยป์ระจ ำสำขำวชิำทนัตกรรมจดัฟัน 
 Continuing clinical course from Orthodontic clinic I 
and II; continue clinical practice of treating orthodontic patients 
and evaluate the treatment outcome under the supervision of 
orthodontic staffs  with  ethical  mind  in  clinical  services 
 
673-832 คลินิกทนัตกรรมจดัฟัน 4  3(0-9-0) 
 Orthodontic  Clinic  IV 
 วชิำบงัคบัก่อน  673-831   คลินิกทนัตกรรมจดัฟัน  3 

กำรปฏิบัติงำนในคลินิกทันตกรรมจัดฟัน ท่ีต่อ
เน่ืองมำจำกคลินิกทนัตกรรมจดัฟัน 1 , 2  และ 3   โดยให้กำร
รักษำผูป่้วยท่ีมีควำมผิดปกติของกำรสบฟันจนเสร็จส้ินกำรรักษำ   
 



และค ำนึงถึงจริยธรรมในกำรให้บริกำร   กำรประเมิน
ผลกำรรักษำเม่ือส้ินสุดกำรรักษำและภำยหลังกำรถอด
เคร่ืองมือคงสภำพฟัน กำรให้กำรดูแลรักษำผูป่้วยภำยหลงักำร
รักษำ  รวมทั้ งสำมำรถส่งต่อผูป่้วยไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ
ปฏิบัติภำยใต้กำรนิเทศงำนของอำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำ                
ทนัตกรรมจดัฟัน  
 Continuing clinical course from Orthodontic I, II, 
and III; continue clinical practice of treating orthodontic 
patients, treatment during retention period and evaluate the 
final treatment outcome after retention period  with  ethical  
mind  in  clinical  services  under the supervision of 
orthodontic staffs   
 
673-851 สมัมนำทำงทนัตกรรมจดัฟัน 2  1(0-2-1) 
 Orthodontic  Seminar  II 

กำรคน้ควำ้แนวคิดท่ีเป็นปัจจุบนัในทำงทนัตกรรม
จดัฟัน   โดยมุ่งเนน้ในเร่ืองวิธีกำร  วิเครำะห์  กำรวินิจฉัย
และกำรวำงแผนกำรรักษำในผู ป่้วยที่มีกำรสบฟัน ท่ี
ผิดปกติประเภทต่ำง ๆ   
 Searching  current  orthodontic  concepts  
regarding  analysis  diagnosis  and  treatment  planning  for  
patients  with  various  malocclusions 
 
วชิาเอกทนัตกรรมบูรณะ 
676-711 ทนัตกรรมบูรณะขั้นสูง  2(2-0-4) 
 Advanced  Restorative  Dentistry 
 กำรผสมผสำนควำมรู้ทำงทันตกรรมหัตถกำร   
งำนทำงครอบและสะพำนฟันในกำรให้กำรบูรณะฟันหรือ
ทดแทนฟันท่ีสูญเสียไป   เน้ือหำจะครอบคลุมถึงกำรให้กำร
บูรณะฟันแบบคงสภำพ   กำรบูรณะฟัน  เพื่อควำมสวยงำม   
กำรบูรณะฟันในกรณีท่ีมีกำรสูญเสียเน้ือฟันไปมำก  กำรบูรณะ
ฟันท่ีผ่ำนกำรรักษำคลองรำกฟัน   รวมถึงเทคนิคทำงคลินิก
และควำมรู้เก่ียวกบัวสัดุท่ีใชบู้รณะฟัน  
 An integration knowledge of operative dentistry, 
crowns and bridgework for restoration and replacement of 
teeth. Topic included minimal invasive dentistry, esthetic 
dentistry management of extensive tooth loss, restoration 

for endodontically treated tooth and also various clinical 
techniques and dental materials   
 
676-712 วทิยำโรคฟันผ ุ    1(1-0-2) 
 Cariology  

ควำมรู้ในปัจจุบันของกำรเกิดโรคฟันผุ   สำเหตุ
ของกำรเกิดโรค   กระบวนกำรและกลไกของกำรด ำเนินโรค      
ไบโอฟิลม์  และจุลชีววิทยำ   น ้ ำลำย   ฟลูออไรด์  อำหำร
และพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกับกำรเกิดฟันผุ   กำรตรวจ
วนิิจฉยัฟันผ ุ รวมถึงกำรจดักำรโรคฟันผแุบบทนัสมยั 
 Current concept of dental caries; etiology of 
dental caries and its process, microbiology aspect and 
biofilms, saliva, fluoride, diet and behavior;  caries 
diagnosis and modern management of dental caries  
 
676-721 ปฏิบติักำรทนัตกรรมบูรณะขั้นสูง 1(0-3-0) 

Laboratory  Procedures  in  Advanced  
Restorative  Dentistry  
ฝึกทักษะกำรปฏิบัติกำรต่ำง ๆ ทำงทันตกรรม

บูรณะ ตั้งแต่กำรบูรณะอยำ่งง่ำยไปจนถึงสลบัซบัซอ้นดว้ย
วสัดุบูรณะฟันชนิดต่ำง ๆ   กำรให้กำรบูรณะฟันชนิด                 
อินเลย ์  ออนเลย ์  กำรท ำเดือยฟันและกำรท ำครอบและ
สะพำนฟันในรูปแบบต่ำง ๆ    
 Practically-oriented work either simple or 
complex restorations with various types of restorative 
materials, indirect restoration, inlay-onlay, post and core, 
various types of crown and bridge works  
 
676-731 คลินิกทนัตกรรมบูรณะขั้นสูง 1   2(0-6-0) 
 Advanced  Restorative  Dentistry  Clinic  I 
 กำรจัดกำรผู ้ป่วยทำงทันตกรรมบูรณะแบบ 
บูรณำกำร   ดว้ยวสัดุบูรณะฟันและเทคนิคต่ำง ๆ กำรรักษำ
แบบมินิมอลอินเตอร์เวนชนั   กำรบูรณะฟันเพื่อควำมสวยงำม   
กำรบูรณะฟันดว้ยครอบและสะพำนฟันแบบต่ำง ๆ และกำร
ท ำรำกเทียม และตอ้งค ำนึงถึงจริยธรรมในกำรใหบ้ริกำร 
 Clinical patient management with various types 
of dental materials techniques and minimal intervention, 



esthetic dentistry, crown and bridge works, implant 
restoration  with  ethical  mind  in  clinical  services 
 
676-751 สมัมนำทนัตกรรมบูรณะขั้นสูง 1  1(0-2-1) 
 Advanced  Restorative  Dentistry  Seminar  I 
 กำรสัมมนำโดยกำรค้นควำ้   อภิปรำย   วิเครำะห์  
และแลกเปล่ียนควำมรู้เก่ียวกับคุณสมบติัของวสัดุบูรณะฟัน  
และเทคนิคต่ำง ๆ ในกำรบูรณะฟัน  กำรใชว้สัดุชนิดต่ำง ๆ 
ในกำรยดึติดกบัฟัน  กำรประสบควำมส ำเร็จและลม้เหลวใน
กำรบูรณะฟัน   กำรจัดกำรกับกำรเสียวฟัน   กำรจัดกำร
ผูป่้วยท่ีมีปัญหำฟันสึก   กำรคงสภำพและกำรซ่อมแซมวสัดุ
บูรณะฟันเม่ือเกิดปัญหำจำกกำรลม้เหลวต่ำง ๆ  

Revision seminar by searching, discussion, 
analysis and presenting the knowledge on various type of 
restorative materials and techniques, cementation, success 
and failure of restoration, dentine hypersensitivity, tooth 
surface loss, maintain and repair restoration   

 
676-831 คลินิกทนัตกรรมบูรณะขั้นสูง 2  3(0-9-0) 
 Advanced  Restorative  Dentistry  Clinic  II  

วชิำบงัคบัก่อน  676-731  คลินิกทนัตกรรมบูรณะ 
ขั้นสูง  1   
กำรปฏิบติังำนคลินิกต่อเน่ืองจำกคลินิกทนัตกรรม

บูรณะขั้นสูง 1  แต่เป็นผูป่้วยท่ีมีควำมยำกในกำรรักษำ ทั้ง
ในผู ้ป่วยท่ีมีกำรสบฟันปกติและผิดปกติ   น ำเสนอและ
อภิปรำยกำรรักษำผูป่้วยในรำยท่ีน่ำสนใจ  และตอ้งค ำนึงถึง
จริยธรรมในกำรใหบ้ริกำร 
 Consequently,  continuation of clinical patient 
management  on advanced  restorative dentistry clinic I but 
comprehensive case with normal occlusion and 
malocclusion, presentation of interesting cases and 
discussion with  ethical  mind  in  clinical  services 

     
676-832 คลินิกทนัตกรรมบูรณะขั้นสูง  3  3(0-9-0) 
 Advanced  Restorative  Dentistry  Clinic  III 

วชิำบงัคบัก่อน  676-831  คลินิกทนัตกรรมบูรณะ
ขั้นสูง  2   

กำรปฏิบติังำนคลินิกต่อเน่ืองจำกคลินิกทนัตกรรม
บูรณะขั้นสูง  1  และ  2   แต่เป็นผูป่้วยท่ีมีควำมยำในกำร
รักษำ   ทั้ งในผู ้ป่วยท่ี มีกำรสบฟันปกติและผิดปกติ   
น ำเสนอและอภิปรำยกำรรักษำผูป่้วยในรำยท่ีน่ำสนใจ   
กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถทำงกำรรักษำทำง                   
ทันตกรรมบูรณะ  และต้องค ำนึงถึงจริยธรรมในกำร
ใหบ้ริกำร 
 Consequently,  continuation of  clinical patient 
management  on advance restorative dentistry clinic I and 
II but comprehensive case with normal  occlusion and 
malocclusion, presentation of interesting cases and 
discussion,  assessment of sufficient clinical knowledge   
and ability   with  ethical  mind  in  clinical  services 
 
676-851 สมัมนำทนัตกรรมบูรณะขั้นสูง  2  1(0-2-1) 
 Advanced  Restorative  Dentistry  Seminar  II  

กำรสัมมนำต่อเน่ืองจำกรำยวิชำสัมมนำทนัตกรรม
บูรณะขั้นสูง 1 เก่ียวกับกำรสบฟันเพ่ือกำรบูรณะฟัน  กำร
บูรณะฟันบนรำกเทียม   อำยกุำรใชง้ำนของวสัดุบูรณะฟัน
และข้อมูล  กำรวำงแผนกำรรักษำท่ีมีต้องใช้กำรรักษำ
ร่วมกบัหลำยสำขำวชิำ 
 To extend knowledge of seminar in advanced 
restorative dentistry I;  revision seminar about occlusion, 
for restoration, implant restoration, multidiscipline 
approach of treatment planning, presentation of a 
interesting topic     
 
วชิาเอกวทิยาเอน็โดดอนต์ 
677-711 วทิยำเอน็โดดอนต ์2  1(1-0-2) 
 Endodontics  II 

กำรรักษำฟันท่ียุ่งยำกซับซ้อนกว่ำกำรรักษำคลอง
รำกฟันธรรมดำ    กำรรักษำคลองรำกฟันซ ้ ำ   กำรผ่ำตดัรอบ
รำกฟัน   กำรรักษำฟันท่ีได้รับอุบัติเหตุ   กำรบูรณะฟัน
หลงัจำกรักษำคลองรำกฟัน   
 Treatment for complicated cases, endodontic 
retreatment, periradicular endodontic microsurgery, 
treatment for traumatic injuries, restoration for 
endodontically treated teeth  



677-731 คลินิกวทิยำเอน็โดดอนต ์1   5(0-15-0) 
 Endodontic  Clinic  I 

กำรวินิจฉัย  กำรวำงแผนกำรรักษำและกำรรักษำ
คลองรำกฟันท่ีมีควำมซับซ้อน กำรให้กำรบ ำบัดฉุกเฉิน    
ในผูป่้วยท่ีมีอำกำรเน่ืองจำกโรคของเน้ือเยือ่ในโพรงฟันและ
เน้ือเยือ่รอบรำกฟัน  โดยค ำนึงถึงจริยธรรมในกำรให้บริกำร  
น ำเสนอผลกำรรักษำต่อคณำจำรยแ์ละเพ่ือนนกัศึกษำ  
 Diagnosis, treatment planning and 
treatment of diseases of the pulp and associated 
periradicular tissues  in  emplicated  cases,  emergency 
endodontic treatment,  with  ethical  mind  in  clinical  
services,  case  review and  presentation 
 
677-751 สมัมนำวทิยำเอน็โดดอนต ์1    1(0-2-1) 
 Endodontic  Seminar  I  
 อภิปรำยหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยำเอ็นโดดอนต ์โดย
รวบรวมควำมรู้จำกต ำรำ  เอกสำร  และวำรสำรทำงวิชำกำร                    
ท่ีไดก้ำรยอมรับทั้งในอดีตและปัจจุบนั   
 Paper  discussion  on  recent  and  classic  
endodontic  literature,  textbook  reviews  in  the  topics 
relevant  to endodontics 
 
677-791 วทิยำเอน็โดดอนต ์ 1    2(1-3-2) 
 Endodontics  I 
 แนวคิดพ้ืนฐำนในกำรรักษำคลองรำกฟัน  โรค
ของเ น้ือเยื ่อในโพรงฟันและเน้ือเยื ่อรอบรำกฟัน กำร
วินิจฉัยและวำงแผนกำรรักษำ  กำรฝึกหัดรักษำคลองรำก
ฟันในฟันธรรมชำตินอกปำก 
 Basic concepts in endodontics, pulp  and 
periradicular pathosis, diagnosis and treatment planning; 
endodontic laboratory practice in extracted teeth 
 
677-831 คลินิกวทิยำเอน็โดดอนต ์2   5(0-15-0) 
 Endodontic  Clinic  II 
 กำรรักษำคลองรำกฟันในผูป่้วยท่ีมีปัญหำมำกกวำ่
ปกติ  โดยค ำนึงถึงจริยธรรมในกำรให้บริกำร  กำรประเมิน
ผลกำรรักษำ  น ำเสนอผลกำรรักษำต่อคณำจำรยแ์ละเพ่ือน
นกัศึกษำ  สอนและให้ค  ำแนะน ำแก่นกัศึกษำทนัตแพทยใ์น

สำขำวิชำวิทยำเอ็นโดดอนต์ทั้ งในห้องปฏิบัติกำรและใน
คลินิก 
  Endodontic treatment in complicated cases,  
with  ethical  mind  in  clinical  services,  evaluation of 
treatment outcome,  case review and presentation,  supervision 
in undergraduate endodontic laboratory and clinic  
 
677-851 สมัมนำวทิยำเอน็โดดอนต ์2    1(0-2-1) 
 Endodontic  Seminar  II 
 อภิปรำยและวิจำรณ์ควำมรู้ท่ีทันสมยัจำกวำรสำร
ทำงวิชำกำร ท่ี เก่ียวข้องกับแนวคิดและเทคโนโลยีทำง            
วทิยำเอน็โดดอนต ์ จำกวำรสำรฉบบัล่ำสุด   
 Discussion on updated concept and technology 
in endodontics from current published articles 
 
วชิาเอกปริทนัตวทิยา 
679-711 ปริทนัตวทิยำขั้นสูง  2(2-0-4) 
 Advanced  Periodontology 
 โครงสร้ำงของเน้ือเยือ่ปริทนัตใ์นระดบัเซลลแ์ละ
โมเลกุล พยำธิสภำพท่ีสัมพนัธ์กบัอำกำร และอำกำรแสดง
ทำงคลินิกของโรคปริทนัต ์ สำเหตุกำรเกิดโรค  กำรจ ำแนก
ชนิดของโรคปริทนัตร์วมทั้งปัจจยัแวดลอ้มและสำเหตุทำง
ระบบ  อ่ืน ๆ ท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกบัโรคปริทนัต ์ 
 Structure  of  periodontium  at  cell  and  
molecular  levels;  related etiology;  with signs and 
symptoms of periodontal disease pathogenesis of  
periodontal  disease;  classifications  of  periodontal  disease  
including environmental  and  systemic  factors  affecting  
periodontal  disease 
 
679-712 ปริทนัตวทิยำบ ำบดัขั้นสูง  2(2-0-4) 
 Advanced  Periodontal  Therapy 
 กำรตรวจ  กำรพิเครำะห์โรค  กำรพยำกรณ์โรค  
กำรวำงแผนกำรรักษำ  และวิธีกำรรักษำโรคปริทันต ์ 
ควำมสัมพนัธ์ของงำนทำงปริทันตวิทยำกับงำนทันตกรรม   
อ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง ขั้นตอนและวิธีกำรในกำรท ำศลัยป์ริทนัต์
ชนิดต่ำง ๆ  และกำรรักษำในขั้นตอนอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  



รวมทั้งวธีิกำรและวทิยำกำรใหม่  ท่ีน ำมำใชใ้นกำรรักษำโรค
ปริทนัต ์และฟ้ืนฟสูภำพของอวยัวะปริทนัต ์
 Examination, diagnosis, prognosis, treatment 
planning  and treatment of periodontal diseases; 
relationship between periodontics and other dental 
procedures; periodontal surgery and other related treatment 
procedures; advanced periodontal technology for 
periodontal disease treatment  
 
679-731 คลินิกปริทนัตวทิยำ 1  3(0-9-0) 
 Periodontic  Clinic  I 

กำรรักษำผูป่้วยโรคปริทันต์ขั้นปำนกลำงและ
ขั้นรุนแรงตั้งแต่เร่ิมตน้ กำรซักประวตัิ กำรตรวจวินิจฉัย  
กำรวำงแผนกำรรักษำ และกำรรักษำโดยวิธีพ้ืนฐำน เช่น 
กำรขูดหินน ้ ำลำยและเกลำรำกฟัน  กำรแนะน ำกำรรักษำ
สุขภำพในช่องปำก กำรรักษำฉุกเฉินต่ำง ๆ  รวมทั้งกำรท ำ
ศัลยปริทันต์ท่ีไม่ยุ่งยำก  โดยตอ้งค ำนึงถึงจริยธรรมใน
กำรให้บริกำร 
 Treatment of moderate to severe periodontal  
patients; history  taking, examination, oral hygiene 
instruction, treatment planning, conventional periodontal 
therapy including scaling and root planing, emergency 
treatment, basic periodontal surgery  with  ethical  mind  in  
clinical  services 
 
679-751 สมัมนำปริทนัตวทิยำ  1  1(0-2-1) 
 Periodontology  Seminar  I 

คน้ควำ้  อภิปรำยเรียนรู้และวิจำรณ์บทควำม 
วำรสำรวชิำกำรทำงปริทนัตวทิยำ เพื่อใหมี้ควำมรู้กวำ้งขวำง
และลึกซ้ึง ทั้งในดำ้นปริทนัตวิทยำ และวิทยำศำสตร์ทนัต
แพทยพ้ื์นฐำน เพื่อเป็นแนวทำงในกำรท ำวิจยั และกำร
น ำไปใชเ้พ่ือกำรรักษำผูป่้วยต่อไป 

Seminar and conferences focusing on recent 
literature discussion and critique; updated  knowledge 
and technology in periodontics relevant for research 
conducting and patient treatment     
 

679-831 คลินิกปริทนัตวทิยำ 2  6(0-18-0) 
 Periodontic  Clinic II 

กำรรักษำผูป่้วยโรคปริทันต์ ด้วยกำรรักษำวิธี
พ้ืนฐำน จนถึงกำรรักษำขั้นสูงดว้ยวธีิกำรทำงศลัยป์ริทนัตท่ี์
ซับซ้อน รวมทั้ งกำรแก้ไขควำมผิดปกติท่ีเกิดข้ึนร่วมกับ
กำรรักษำดำ้นอ่ืน ๆ จนผูป่้วยมีอวยัวะปริทนัตท่ี์มีสุขภำพดี  
โดยตอ้งค ำนึงถึงจริยธรรมในกำรให้บริกำร  
 Patient  care  in  all  aspects  of  periodontal 
therapy  including  conventional  and advanced  
periodontal  treatments, advanced  periodontal  surgery  
and  other  complex  treatment in  periodontal  patients  
with  ethical  mind  in  clinical  services 
 
679-851 สมัมนำปริทนัตวทิยำ  2  1(0-2-1) 
 Periodontology  Seminar  II 
 คน้ควำ้  อภิปรำยเรียนรู้และวิจำรณ์บทควำม  
วำรสำรวิชำกำรทำงปริทันตวิทยำ   เพื่อให้มีควำมรู้
กวำ้งขวำงและลึกซ้ึง  ในดำ้นปริทนัตวิทยำขั้นสูง  และ
วทิยำศำสตร์กำรแพทยท่ี์เก่ียวขอ้ง รวมทั้งในดำ้นกำรรักษำ
ผูป่้วยท่ีมีควำมยุ่งยำกซบัซอ้น  โดยเฉพำะในดำ้นศลัยป์ริ
ทนัต ์ เพื่อประโยชน์ในกำรวจิยัและรักษำผูป่้วยต่อไป 
 Seminar  and  conferences  focusing  on  recent  
literature  discussion  and critique; updated knowledge 
and technology in periodontics  including  seminar  in  
treatment  planning, treatment  progression, evaluation  
and  corrective  treatment  planning  and outcome  of  
therapy  in  advanced periodontitis  cases 
 
วชิาเอกทนัตกรรมบดเคีย้วและความปวดช่องปากใบหน้า 
685-712 ควำมปวดช่องปำกใบหนำ้ขั้นสูง  1(1-0-2) 
 Advanced  Orofacial  Pain   
 โรคท่ีท ำให้มีอำกำรปวดในช่องปำกใบหนำ้ โรค
ปวดศีรษะ โรคท่ีส่งผลต่อกำรควบคุมกำรเคล่ือนท่ีของ
ขำกรรไกร ระบำดวิทยำของโรค ปัจจัยสำเหตุของโรค 
อำกำรและอำกำรแสดงของโรค ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอำกำร
และอำกำรแสดงของโรค วิธีกำรประเมินผูป่้วย กำรสืบ               
คน้โรค กำรวนิิจฉยัแยกโรค กำรดูแลรักษำผูป่้วย 



Orofacial pain conditions including headache and 
facial movement disorders; epidemiology; aetiologic 
factors; symptoms and signs; factors influence pain 
perception; patient assessment; investigation methods; 
differential diagnosis and patient management 
 
685-713 ควำมผิดปกติขมบัขำกรรไกรขั้นสูง  1(1-0-2) 
 Advanced  Temporomandibular  Disorders  

ควำมรู้ท่ีลึกซ้ึงทนัสมยัในกำรวิเครำะห์วิจำรณ์ใน
เร่ืองกำรจัดแบ่งกลุ่มโรค  ตำมระบบต่ำง ๆ  ระบำดวิทยำ
ปัจจัยสำเหตุของโรค   และแนวคิดและเทคนิคในกำร
ประเมินผูป่้วย   กำรสืบคน้โรค กำรวินิจฉัยแยกโรค กำร
ดูแลรักษำผูป่้วยดว้ยวธีิกำรต่ำง ๆ   

Advanced  and  updated  knowledge  in  
Classification of temporomandibular disorders; 
epidemiology; aetiologic factors; symptoms and signs; 
patient assessment; factors modified symptoms and signs, 
patient assessment; investigation methods; differential 
diagnosis; and patient management  and  patient  
managements 

 
685-714 ประสำทวทิยำศำสตร์ประยกุต ์ 1(1-0-2) 
 Applied  Neuroscience   
 กำยวิภำคและสรีรวิทยำของระบบประสำทและ
กล้ำมเน้ือบริเวณ ศีรษะ ล ำคอ  ใบหน้ำ ขำกรรไกรและ
อวยัวะในช่องปำก  กำรประยกุตใ์ชท้ำงคลินิก  ควำมผิดปกติ
ของระบบประสำทท่ีท ำให้เกิดโรค  ควำมรู้ใหม่ท่ีน ำมำใช ้            
ในกำรรักษำผูป่้วย    

Anatomy and physiology of  neurological  
system  and  neuromuscular system of head, neck,  face 
maxilla, mandible and oral cavity; application to clinical 
management;  Abnormality  of  neurological system;  
updated  knowledge for patient management 
 
685-715 เภสชัวทิยำควำมปวด  1(1-0-2) 

Pharmacology  for  Pain   
  

 เภสชัจลศำสตร์ของยำระงบัปวด  กลไกกำรระงบั
ปวดในระดบัโมเลกลุ   เช่น  ยำในกลุ่มเขำ้ฝ่ิน  ยำระงบัปวด
ท่ีไม่มีสเตียรอยด์   ยำกลุ่มค็อกซ์    อเซตำมิโนเฟน   ยำกลุ่ม
แอดจูแวนท ์  เป็นตน้ หลกักำรใชย้ำในผูป่้วยปวดจำกโรคต่ำงๆ 

Pharmacokinetic of analgesic and adjuvant 
analgesic for example opiod, nonsteroidal anti-
inflammatory drugs, COX-specific, acetaminophen and 
adjuvant analgesic; molecular mechanism; principle of 
drug usage in each type of orofacial pain and facial 
movement disorders 

 
685-716 พยำธิวทิยำและรังสีวทิยำ  1(1-0-2) 

กะโหลกศีรษะใบหนำ้ขำกรรไกรขั้นสูง 
 Advanced  Craniomandibular  Pathology  and   

Radiology 
 ควำมผิดปกติและโรคของกระดูกกะโหลกศีรษะ
ใบหนำ้ขำกรรไกร พยำธิวิทยำกำรเกิดโรค  วิธีกำรพ้ืนฐำน
และก้ำวหน้ำต่ำงๆในกำรถ่ำยภำพทำงคลินิก (clinical 
imaging) ของกะโหลกศีรษะกระดูกขำกรรไกรและกำร
แปลผล 

Diseases and disorders of cranium, maxilla, 
mandible bone; pathogenesis; basic and advance clinical 
imaging for investigate diseases and disorders; 
interpretation of clinical image of diseases and disorders   

 
685-717 หลกักำรสบฟัน      1(1-0-2) 
 Fundamental  Occlusion 
 หลกักำรสบฟันและค ำจ ำกดัควำม  ควำมสัมพนัธ์
ของแนวกำรสบฟันระหว่ำงขำกรรไกรบนล่ำง  ชนิดของ
กำรสบฟัน  กำรเรียงตวัของฟัน  กำรเคล่ือนท่ีของขำกรรไกร
ชนิดต่ำง ๆ  กำรวิ เครำะห์กำรสบฟันและแนวทำงกำร
รักษำกำรสบฟัน 
 Concept  of  occlusion  and  terminology,  inter-
arch  intra-arch  tooth  alignment  and  occlusion  of  the  
dentition,  type  of  occlusion  and  occlusal  scheme,  
kinesiology  of  occlusion,  functional  analysis  of  
occlusion  and  treatment  of  occlusion 
 



685-731 คลินิกทนัตกรรมบดเค้ียวและ  2(0-4-2) 
ควำมปวดช่องปำกใบหนำ้ขั้นสูง  1   

 Advanced  Occlusion  and  Orofacial  Pain   
Clinic  I 

 ปฏิบัติงำนในคลินิกระงับปวดบริเวณช่องปำก
ใบหน้ำควำมผิดปกติบริเวณขมบัขำกรรไกร ในคลินิกนอน
กรนและนอนกดัฟัน ซักประวติั กำรตรวจประเมินอำกำร
ผูป่้วย กำรส่งตรวจเพ่ิมเติม  กำรประเมินผูป่้วยในด้ำนจิต
สงัคมผลกระทบของควำมปวด กำรวินิจฉัยแยกโรค ให้กำร
รักษำเหมำะสมแก่ผู ้ป่วยท่ีมีโรคท่ีท ำให้เกิดอำกำรปวด                 
ในช่องปำกท่ีไม่ซับซ้อน  และตอ้งค ำนึงถึงจริยธรรม                      
ในกำรใหบ้ริกำร   

Clinical practice in orofacial pain  clinic, snoring 
and sleep bruxism clinic; patient history taking; patient 
examination; investigation; biopsychosocial approach; 
differential diagnosis; and management in simple  cases  
with  ethical  mind  in  clinical  services 

 
685-732 คลินิกทนัตกรรมบดเค้ียวและ  3(0-6-3) 

ควำมปวดช่องปำกใบหนำ้ขั้นสูง  2   
 Advanced  Occlusion  and  Orofacial  Pain   

Clinic  II 
 วชิำบงัคบัก่อน   685-731  คลินิกทนัตกรรม 

บดเค้ียวและควำมปวดช่องปำกใบหนำ้ขั้นสูง  1   
 ปฏิบัติงำนในคลินิกต่อเน่ือง ในผู ้ป่วยท่ีมีโรค
ซบัซ้อน และมีอำกำรแสดงรุนแรง  นิเทศก์งำนนักศึกษำทนัต
แพทยไ์ด ้ รวมทั้งเพ่ิมกำรฝึกในสถำบนัสมทบท่ีคลินิกอำยุ
รกรรมประสำท คลินิกนอนกรน กำรตรวจกำรนอนในห้อง
แลปกำรนอน คลินิกระงบัควำมปวด คลินิกกำยภำพบ ำบดั
และคลินิกรังสีบริเวณกะโหลกศีรษะและกระดูกขำกรรไกร  
และตอ้งค ำนึงถึงจริยธรรมในกำรใหบ้ริกำร   

Continuing clinical practice in more complicated 
patient cases; can advise undergraduate students; gain 
more clinical experience in affiliated clinics i.e. neurology 
medicine clinic, snoring clinic, polysomnography test in 
sleep laboratory, pain clinic, physiotherapy clinic, 
radiology clinic at faculty of medicine  with  ethical  mind  
in  clinical  services 

685-753 วำรสำรสโมสร 1(0-2-1) 
 Journal  Club 
 สัมมนำควำมรู้ใหม่ท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร 
เป็นกำรฝึกให้นักศึกษำสำมำรถเลือก วิ เครำะห์ และ
ประเมินคุณค่ำของบทควำมวจิยัในแง่ตำ่งๆ เช่น ค ำถำมของ
งำนวิจยั กำรออกแบบงำนวิจยั วิธีกำรด ำเนินงำนวิจยั กำร
ทดสอบทำงสถิติ บทวิจำรณ์ รวมถึงกำรวิเครำะห์วิจำรณ์
บทควำมรำยงำนผูป่้วย เพื่อน ำควำมรู้ท่ีไดม้ำประยกุต์ใชใ้น
งำนวจิยัและกำรปฏิบติังำนในคลินิก และกำรดูแลรักษำผูป่้วย 
 Seminar on  new  knowledge  research articles; 
practice choosing, analyzing and critical appraising 
journal articles by identifying the research question, research 
design, methodology, statistical tests, discussion; including 
analysis and criticism of case reports; application of the 
knowledge to research and clinical practice 
 
685-811 เวชศำสตร์กำรนอนทำง  2(2-0-4) 

ทนัตแพทยศำสตร์    
Dental  Sleep  Medicine     
สรีรวิทยำกำรนอนหลับ กำรจัดแบ่งกลุ่มควำม

ผิดปกติของกำรนอนหลับ พยำธิสรีรวิทยำของควำม
ผิดปกติของกำรหำยใจขณะนอนหลับและภำวะควำม
ผิดปกติของกำรเคล่ือนของร่ำงกำยและขำกรรไกรขณะ
หลบั (กำรนอนกดัฟัน) ระบำดวิทยำของโรค อำกำรและ
อำกำรแสดง ปัจจยัสำเหตุ กำรตรวจประเมินผูป่้วยและกำร
ตรวจกำรนอนดว้ยโพลีซอมโนกรำฟ (polysomnography) 
และวธีิกำรอ่ืน กำรสืบคน้โรค กำรวนิิจฉยัแยกโรค กำรดูแล
รักษำผูป่้วยด้วยวิธีกำรต่ำงๆ และหลกักำรรักษำแบบสห
สำขำ วิธีกำรรักษำด้วยเคร่ืองมือในช่องปำก ชนิดของ
เคร่ืองมือ กำรเลือกผูป่้วยท่ีเหมำะสมและกำรเลือกชนิดของ
เคร่ืองมือท่ีเหมำะสม กำรใส่เคร่ืองมือ กำรปรับเคร่ืองมือ 
กำรประเมินและติดตำมผลหลงัใส่เคร่ืองมือ 

Physiology of sleep; classification of sleep 
disorders; pathophysiology of sleep-related breathing 
disorders and sleep-movement disordering including sleep 
bruxism; epidemiology of sleep-related breathing disorder 
and sleep bruxism; signs and symptoms; risk factors; 
patient assessment; polysomnography sleep test and other 



sleep tests; differential diagnosis; patient management; 
concept of multidisciplinary management; oral appliance 
for treatment of sleep-related breathing disorder and sleep 
bruxism; type of oral appliances; criteria for each type of 
oral appliances; fitting adjust and follow up of oral 
appliance 
 
685-812 จิตวทิยำและพฤติกรรมควำมปวด 1(1-0-2) 
 Psychology  and  Pain  Behaviour   
 ผลกระทบควำมปวดต่ออำรมณ์ จิตใจและ
พฤติกรรม ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบ วิธีกำรประเมินและ
เคร่ืองมือทำงจิตวิทยำท่ีใช้ประเมิน  กำรรักษำผูป่้วยด้วย
เทคนิคทำงจิตวทิยำ หลกักำร ชีวจิตสังคม (Biopsychosocial 
Model ) เพื่อกำรดูแลรักษำควำมปวด 

Pain impaction to emotion  and  behavior; factors 
influencing; psychological assessments and instruments in 
pain patients; psychological management of pain; principle  
biopsychosocial model for pain management 
 
685-834 คลินิกทนัตกรรมบดเค้ียวและ  3(0-6-3)     

ควำมปวดช่องปำกใบหนำ้ขั้นสูง  3   
Advanced  Occlusion  and  Orofacial  Pain  
Clinic  III 

 วชิำบงัคบัก่อน   685-732  คลินิกทนัตกรรม 
บดเค้ียวและควำมปวดช่องปำกใบหนำ้ขั้นสูง  2    

 ปฏิบัติงำนต่อเน่ืองในคลินิก ในผู ้ป่วยท่ีมีโรค
ซับซ้อน และมีอำกำรแสดงรุนแรง  นิ เทศงำนนักศึกษำ                   
ทันตแพทย์ได้ รวมถึงฝึกปฏิบัติในสถำบันสมทบท่ี                   
คณะแพทยศำสตร์ ในคลินิกอำยุรกรรมประสำท  คลินิก
นอนกรน กำรตรวจกำรนอนในห้องแลปกำรนอน  คลินิก
ระงบัควำมปวด  คลินิกกำยภำพบ ำบดัและคลินิกรังสีบริเวณ
กะโหลกศีรษะและกระดูกขำกรรไกร   และตอ้งค ำนึงถึง
จริยธรรมในกำรใหบ้ริกำร   

Continuing clinical practice in more complicated 
patient cases; can advise undergraduate students; gain 
more clinical experience in affiliated clinics i.e. neurology 
medicine clinic, snoring clinic, polysomnography test in 
sleep laboratory, pain clinic, physiotherapy clinic, 

radiology clinic at faculty of medicine  with  ethical  mind  
in  clinical  services 

 
685-835 คลินิกทนัตกรรมบดเค้ียวและ  2(0-4-2) 

ควำมปวดช่องปำกใบหนำ้ขั้นสูง  4   
 Advanced  Occlusion  and  Orofacial  Pain   

Clinic  IV 
 วชิำบงัคบัก่อน    685-834   คลินิกทนัตกรรม 

บดเค้ียวและควำมปวดช่องปำกใบหนำ้ขั้นสูง  3     
 ปฏิบัติงำนต่อเน่ืองในคลินิก ในผู ้ป่วยท่ีมีโรค
ซับซ้อน และมีอำกำรแสดงรุนแรง  นิเทศงำนนักศึกษำ                
ทันตแพทย์ รวมถึงฝึกปฏิบัติในสถำบันสมทบท่ีคณะ
แพทยศำสตร์ ในคลินิกอำยุรกรรมประสำท  คลินิกนอน
กรน กำรตรวจกำรนอนในห้องแลปกำรนอน  คลินิกระงบั
ควำมปวด  คลินิกกำยภำพบ ำบัดและคลินิกรังสีบริเวณ
กะโหลกศีรษะและกระดูกขำกรรไกร  และตอ้งค ำนึงถึง
จริยธรรมในกำรใหบ้ริกำร   

Continuing clinical practice in more 
complicated patient cases; can advise undergraduate 
students; gain more clinical experience in affiliated clinics 
i.e. neurology medicine clinic, snoring clinic, 
polysomnography test in sleep laboratory, pain clinic, 
physiotherapy clinic, radiology clinic at faculty of 
medicine with  ethical  mind  in  clinical  services 

 
687-851 กำรประชุมกรณีผูป่้วยทำงอำยรุศำสตร์ 1(0-2-1) 
 ช่องปำกและควำมปวดช่องปำกใบหนำ้  

Case  Conference  in  Oral  Medicine  and   
Orofacial  Pain 

 น ำเสนอกรณีศึกษำ กำรวเิครำะห์โรค กำรวินิจฉัย
แยกโรค กำรสืบค้นโรค และวิธีกำรรักษำในผู ้ป่วยท่ีมี  
ควำมปวดบริเวณช่องปำกและใบหน้ำ  โรคของข้อต่อ
ขำกรรไกร  ควำมผิดปกติท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรหำยใจในขณะ
นอนหลบั  กำรนอนกดัฟัน   
 Presentation and discussion analysis, differential  
diagnosis of patient case study in oral mucosal lesions, 
orofacial pain, temporomandibular disorders, sleep-related 



breathing disorders, sleep bruxism; investigation; 
differential diagnosis; patient management 
   
วชิาเอกอายุรศาสตร์ช่องปาก 
685-753 วำรสำรสโมสร 1(0-2-1) 
 Journal  Club 
 สัมมนำควำมรู้ใหม่ท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร 
เป็นกำรฝึกใหน้กัศึกษำสำมำรถเลือก วเิครำะห์ และประเมิน
คุณค่ำของบทควำมวิจยัในแง่ต่ำงๆ เช่น ค ำถำมของงำนวิจยั 
กำรออกแบบงำนวิจยั วิธีกำรด ำเนินงำนวิจยั กำรทดสอบ
ทำงสถิติ บทวิจำรณ์ รวมถึงกำรวิเครำะห์วิจำรณ์บทควำม
รำยงำนผูป่้วย เพื่อน ำควำมรู้ท่ีไดม้ำประยกุตใ์ชใ้นงำนวิจยั
และกำรปฏิบติังำนในคลินิก และกำรดูแลรักษำผูป่้วย 
 Seminar on research articles; practice choosing, 
analyzing and critical appraising journal articles by 
identifying the research question, research design, 
methodology, statistical tests, discussion; including 
analysis and criticism of case reports; application of the 
knowledge to research and clinical practice 
 
685-792 จุลชีววทิยำและวทิยำภูมิคุม้กนั 2(1-3-2) 
 ช่องปำกขั้นสูง     
 Advanced  Oral  Microbiology  and   

Immunology 
 ควำมกำ้วหน้ำขององคค์วำมรู้เก่ียวกบักำรติดเช้ือ
จุลชีพและภูมิคุม้กนัวิทยำในช่องปำก  ปฏิกิริยำท่ีเกิดข้ึน
ระหว่ำงร่ำงกำยมนุษยก์บัเช้ือจุลชีพ  หลกักำรกำรป้องกนั
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเช้ือ    ฝึกปฏิบติัในเทคนิคพิเศษ
ของกำรเก็บส่ิงตรวจ  กำรวินิจฉัยและจ ำแนกชนิดของเช้ือ
จุลชีพ  กำรทดสอบควำมไวต่อยำตำ้นจุลชีพ  กำรแปลผล
กำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำรเพ่ือดูควำมสัมพันธ์กับ
อำกำรทำงคลินิก 

The advanced knowledge of mechanisms of 
infection and immunology in the oral cavity; interaction 
between host and microorganisms; principles of 
transmission and infection control; practice and gain 
experience in specimen collection, identification and 

antimicrobial susceptibility test, interpretation of 
laboratory reports in relation to clinical symptoms 
 
686-711 พยำธิวทิยำช่องปำกขั้นสูง  1(1-0-2) 
 Advanced  Oral  Pathology 
 ศึกษำพ้ืนฐำนทำงพยำธิวิทยำท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
เกิดโรคในช่องปำก  ควำมรู้สมยัใหม่และทนัสมยัเก่ียวกบั
พยำธิก ำเนิดของรอยโรคของช่องปำก  วิทยำกำรกำ้วหน้ำ
ในกำรวนิิจฉยัทำงพยำธิวทิยำของโรคช่องปำก 
 Study  basic  pathology  relevant  to  oral  
diseases;  advanced  and  updated  knowledge  in  
pathogenesis  of  oral  lesions;  advanced  methods  in  
pathological  diagnosis  of  oral  diseases 
 
686-851 กำรประชุมทำงคลินิก-พยำธิวทิยำ 1(0-2-1) 
 Clinicopathological  Conference 
 กำรฝึกปฏิบติัวนิิจฉัยแยกโรคคลินิก  กำรแปลผล
ลักษณะภำพรังสีและจุลพยำธิวิทยำของโรคช่องปำก   
เข้ำใจควำมสัมพนัธ์ของลักษณะคลินิก  ภำพรังสี  และ
พยำธิวทิยำ  เพื่อกำรวนิิจฉยัโรค 
 Practice  in  clinical  differential  diagnosis,  
radiographic  and  microscopic  interpretation  of  oral  
diaeases;  understanding  correlation  between  clinical,  
radiographic  and  pathological  features  for  diagnosis 
   
687-712 อำยรุศำสตร์ช่องปำกขั้นสูง  2(2-0-4) 
 Advanced  Oral  Medicine 
 รอยโรคของเยื่อเมือกช่องปำก ได้แก่ แผลใน                  
ช่องปำก รอยโรคตุ่มน ้ ำ รอยโรคสีขำวสีแดง หรือสีขำวแดง 
รอยโรคสำรสีจบั  เน้ืองอกของเน้ือเยื่ออ่อน รอยโรคท่ีอำจ
เป็นมะเร็ง มะเร็งช่องปำก รวมถึงอำกำรและอำกำรแสดง
ในช่องปำกของโรคทำงระบบและรอยโรคท่ีเป็นผลจำก
กำรรักษำของโรคทำงระบบ  แนวคิดและเทคนิคในกำร
ประเมินผูป่้วย และกำรวิเครำะห์วิจำรณ์เพ่ือน ำไปสู่กำร
วนิิจฉยัโรคและกำรดูแลรักษำ 
 Oral mucosal lesions including oral ulceration, 
vesiculo-bullous lesions, white lesions, red lesions, white 
and red lesions, pigmented lesions, soft tissue tumors, 



potentially malignant lesions, oral cancer, oral 
manifestations of systemic diseases and consequences of 
treatment; concept and techniques in patient evaluation  
developing critical thinking skills for diagnosis and 
management 
 
687-713 เร่ืองยอ่ของควำมปวดช่องปำกใบหนำ้ 1(1-0-2) 

และควำมผิดปกติบริเวณขมบัขำกรรไกร  
Synopsis  of  Orofacial  Pain  and   
Temporomandibular  Disorders 
ควำมรู้เ ก่ียวกับควำมหมำยและมิติควำมปวด  

ประสำทชีววิทยำของควำมปวดพ้ืนฐำน   ควำมหมำยของ
ควำมปวดเฉียบพลันและควำมปวด เร้ือรัง กำรจัดแบ่ง
หมวดหมู่ของโรคท่ีท ำใหเ้กิดอำกำรปวดบริเวณใบหนำ้ช่อง
ปำกและขอ้ต่อขำกรรไกร  หลกักำรรักษำผูป่้วยท่ีมีควำม
ปวดเร้ือรัง กำรประยุกต์ใชข้อ้มูลเชิงประจกัษ์ แนวคิดกำร
ดูแลรักษำแบบสหสำขำ 

The knowledge of meaning and dimension of 
pain; basic neurobiology of pain;  definition  of  acute and 
chronic pain; classification of orofacial pain and 
temporomandibular disorders; concepts of chronic pain 
management; evidence-based pain management; 
multidisciplinary approach 

 
687-714 อำยรุศำสตร์ทัว่ไปประยกุต ์  1(1-0-2) 
 Applied  General  Medicine 
 อำกำร อำกำรแสดงและกำรรักษำโรคทำงระบบ   
ท่ีเก่ียวขอ้งหรืออำจก่อให้เกิดรอยโรคในช่องปำก รวมถึง
โรคทำงระบบท่ีมีผลต่อกำรรักษำทำงทนัตกรรม 
 Signs and symptoms and treatment of systemic 
diseases that involve or cause oral manifestation including 
systemic diseases affecting dental treatment 
 
687-733 คลินิกอำยรุศำสตร์ช่องปำกขั้นสูง 1 1(0-2-1) 
 Advanced  Oral  Medicine  Clinic  I  
 ฝึกปฏิบัติงำนในคลินิกอำยุรศำสตร์ช่องปำก    
กำรซักประวติัอย่ำงสมบูรณ์  กำรตรวจภำยใน  ภำยนอก      
ช่องปำก กำรบนัทึกลกัษณะทำงคลินิก กำรส่งตรวจเพ่ิมเติม 

และกำรแปลผล กำรวินิจฉัย กำรวำงแผนกำรรักษำ กำรให้
กำรรักษำ รวมถึงกำรติดตำมผลกำรรักษำ  โดยค ำนึงถึง
จริยธรรมในกำรใหบ้ริกำร 
 Clinical practice in Oral Medicine Clinic,  
comprehensive history taking, intra and extra oral 
examination, recording clinical finding, investigation and 
interpretation, diagnosis, treatment plan, treatment and 
follow up with  ethical  mind  in  clinical  services 
 
687-734 คลินิกอำยรุศำสตร์ช่องปำกขั้นสูง 2 2(0-4-2) 
 Advanced  Oral  Medicine  Clinic  II 
 ฝึกปฏิบติังำนในคลินิกควำมปวดช่องปำกใบหนำ้
และควำมผิดปกติบริเวณขมบัขำกรรไกร  กำรซักประวติั
อย่ำงสมบูรณ์ กำรตรวจภำยใน ภำยนอกช่องปำก กำร
บันทึกลักษณะทำงคลินิก กำรส่งตรวจเพ่ิมเติม และกำร
แปลผล กำรวนิิจฉยั กำรวำงแผนกำรรักษำ กำรใหก้ำรรักษำ 
รวมถึงกำรติดตำมผลกำรรักษำ  โดยค ำนึงถึงจริยธรรมใน
กำรใหบ้ริกำร 
 Clinical practice in Orofacial Pain and 
Temporomandibular Disorders Clinics, comprehensive 
history taking, intra and extra oral examination, recording 
clinical finding, investigation and interpretation, 
diagnosis, treatment plan, treatment and follow up  with  
ethical  mind  in  clinical  services 
 
687-751 กำรประชุมกรณีผูป่้วยทำง  1(0-2-1) 
 อำยรุศำสตร์ช่องปำก   
 Case  Conference  in  Oral  Medicine 
 วิเครำะห์วิจำรณ์ลักษณะทำงคลินิก กำรตรวจ
เพ่ิมเติมทำงรังสีวิทยำ  จุลชีววิทยำ  และพยำธิวิทยำ                       
ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงน ำไปสู่กำรวินิจฉัยรอยโรคท่ีน่ำสนใจใน
ผูป่้วยทำงอำยรุศำสตร์ช่องปำกและกำรรักษำ 
 Analysis  and  discussion  of  clinical  features  
and  relevant  investigations  including  radiology,  
microbiology,  and  pathology   leading  to  diagnosis  of  
interesting lesions  in  oral  medicine  cases  and  their  
treatment 
 



687-833 คลินิกอำยรุศำสตร์ช่องปำกขั้นสูง 3 2(0-4-2) 
 Advanced  Oral  Medicine  Clinic  III 
 ฝึกปฏิบัติงำนในคลินิกอำยุรศำสตร์ช่องปำก                   
โดยเนน้ผูป่้วยท่ีมีโรคทำงระบบท่ีปรำกฏรอยโรคในช่องปำก 
และรอยโรคท่ีซบัซอ้นทำงอำยรุศำสตร์ช่องปำก  โดยค ำนึงถึง
จริยธรรมในกำรใหบ้ริกำร 
 Clinical practice in Oral Medicine Clinic  
emphasizing on medically compromised patients and 
complex diseases in oral medicine  with  ethical  mind  in  
clinical  services 
 
687-834 คลินิกอำยรุศำสตร์ช่องปำกขั้นสูง 4 2(0-4-2) 
 Advanced  Oral  Medicine  Clinic  IV 
 ฝึกปฏิบติังำนในคลินิกอำยรุศำสตร์ช่องปำก  เนน้
ผูป่้วยทำงอำยรุศำสตร์ช่องปำกท่ีมีควำมซบัซอ้น กำรท ำงำน
ร่วมกบัแพทยเ์ฉพำะทำงสำขำอ่ืนในกำรรักษำผูป่้วย  โดย
ค ำนึงถึงจริยธรรมในกำรใหบ้ริกำร 
 Clinical practice in Oral Medicine Clinic 
emphasizing on complex oral medicine patients; treatment 
by team base approach with other related specialists  with  
ethical  mind  in  clinical  services 
 
687-851 กำรประชุมกรณีผูป่้วยทำงอำยรุศำสตร์ 1(0-2-1) 
 ช่องปำกและควำมปวดช่องปำกใบหนำ้  

Case  Conference  in  Oral  Medicine  and   
Orofacial  Pain 

 น ำเสนอกรณีศึกษำ กำรวิเครำะห์โรค กำรวินิจฉัย
แยกโรค กำรสืบคน้โรค และวธีิกำรรักษำในผูป่้วยท่ีมี  ควำม
ปวดบริเวณช่องปำกและใบหนำ้  โรคของขอ้ต่อขำกรรไกร  
ควำมผิดปกติท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรหำยใจในขณะนอนหลับ     
กำรนอนกดัฟัน   
 Presentation and discussion analysis, differential  
diagnosis of patient case study in oral mucosal lesions, 
orofacial pain, temporomandibular disorders, sleep-related 
breathing disorders, sleep bruxism; investigation; 
differential diagnosis; patient management 
 
 

688-793 รังสีวทิยำกะโหลกศีรษะใบหนำ้ 1(1-1-1) 
 ขำกรรไกรขั้นสูง     
 Advanced  Oral  and  Maxillofacial  Radiology  
 เทคนิคควำมกำ้วหนำ้ทำงรังสีวิทยำของกะโหลก
ศีรษะ ใบหนำ้ และขำกรรไกร ขอ้บ่งช้ี และกำรแปลผล 
 Advanced  technique in oral and maxillofacial 
radiology, indication and interpretation    
 
วชิาเอกทนัตกรรมผู้สูงอายุ 
650-731 คลินิกทนัตกรรมพร้อมมูล  3(0-9-0) 
 ในผูสู้งอำย ุ 1     

Geriatric  Comprehensive  Dental  Clinic  I  
กำรฝึกปฏิบติักำรตรวจวนิิจฉยั วำงแผนและรักษำ

โรคของฟันและอวยัวะปริทันต์ กำรสูญเสียฟัน โรคของ
เน้ือเยื่อในช่องปำก ขอ้ต่อขำกรรไกร อำกำรปวดบริเวณ
ช่องปำกและใบหน้ำ รวมถึงกำรหำยใจผิดปกติขณะหลบั
แบบบูรณำกำร รวมทั้ งกำรป้องกันโรคในช่องปำก กำร
ส่งเสริมสภำวะสุขภำพช่องปำกในผู ้สูงอำยุได้อย่ำง
เหมำะสม ตำมแนวคิดกำรดูแลสุขภำพแบบองค์รวม                  
โดยค ำนึงถึงสภำวะสุขภำพร่ำงกำย จิตใจ บริบททำงด้ำน
สงัคมของผูสู้งอำย ุรวมทั้งจริยธรรมกำรใหบ้ริกำร ช่วงท่ี 1 

Clinical practice in examination and diagnosis; 
comprehensive planning and treatment of dental and 
periodontal diseases, tooth loss, oral lesions, 
temporomandibular joint disorders, oro-facial pain, and 
dental sleep medicine; oral disease prevention and oral 
health promotion in geriatric patients, Managements are 
based on a holistic health care principle, with a 
consideration of medical, psychological, and social 
contexts of the geriatric patient as well as ethical mind in 
clinical services: session 1 
 
650-832 คลินิกทนัตกรรมพร้อมมูล  4(0-12-0) 
 ในผูสู้งอำย ุ 2     

Geriatric  Comprehensive  Dental  Clinic  II  
กำรฝึกปฏิบติักำรตรวจวนิิจฉยั วำงแผนและรักษำ

โรคของฟันและอวยัวะปริทันต์ กำรสูญเสียฟัน โรคของ
เน้ือเยื่อในช่องปำก ขอ้ต่อขำกรรไกร อำกำรปวดบริเวณ



ช่องปำกและใบหน้ำ รวมถึงกำรหำยใจผิดปกติขณะหลบั
แบบบูรณำกำร รวมทั้ งกำรป้องกันโรคในช่องปำก กำร
ส่ง เสริมสภำวะสุขภำพช่องปำกในผู ้สูงอำยุได้อย่ำง
เหมำะสม ตำมแนวคิดกำรดูแลสุขภำพแบบองค์รวม โดย
ค ำนึงถึงสภำวะสุขภำพร่ำงกำย จิตใจ บริบททำงด้ำนสังคม
ของผูสู้งอำย ุรวมทั้งจริยธรรมกำรใหบ้ริกำร ช่วงท่ี 2 

Clinical practice in examination and diagnosis; 
comprehensive planning and treatment of dental and 
periodontal diseases, tooth loss, oral lesions, 
temporomandibular joint disorders, oro-facial pain, and 
dental sleep medicine; oral disease prevention and oral 
health promotion for geriatric patients. Managements are 
based on a holistic health care principle, with a 
consideration of medical, psychological, and social 
contexts of the geriatric patient as well as ethical mind in 
clinical services: session 2 
 
650-833 คลินิกทนัตกรรมพร้อมมูล  3(0-9-0) 
 ในผูสู้งอำย ุ 3        

Geriatric  Comprehensive  Dental  Clinic  III  
กำรฝึกปฏิบติักำรตรวจวินิจฉัย วำงแผนและรักษำ

โรคของฟันและอวยัวะปริทันต์ กำรสูญเสียฟัน โรคของ
เน้ือเยือ่ในช่องปำก ขอ้ต่อขำกรรไกร อำกำรปวดบริเวณช่อง
ปำกและใบหน้ำ รวมถึงกำรหำยใจผิดปกติขณะหลบัแบบ
บูรณำกำร รวมทั้งกำรป้องกนัโรคในช่องปำก กำรส่งเสริม
สภำวะสุขภำพช่องปำกในผูสู้งอำยุไดอ้ย่ำงเหมำะสม ตำม
แนวคิดกำรดูแลสุขภำพแบบองค์รวม โดยค ำนึงถึงสภำวะ
สุขภำพร่ำงกำย จิตใจ บริบททำงด้ำนสังคมของผู ้สูงอำย ุ
รวมทั้งจริยธรรมกำรใหบ้ริกำร ช่วงท่ี 3 

Clinical practice in examination and diagnosis; 
comprehensive planning and treatment of dental and 
periodontal diseases, tooth loss, oral lesions, 
temporomandibular joint disorders, oro-facial pain, and 
dental sleep medicine; oral disease prevention and oral 
health promotion for geriatric patients. Managements are 
based on a holistic health care principle, with a 
consideration of medical, psychological, and social 

contexts of the geriatric patient as well as ethical mind in 
clinical services: session 3 
 
667-715   ทนัตกรรมประดิษฐใ์นผูสู้งอำย ุ    1(1-0-2) 
 Geriatric  Prosthodontics  

หลักกำร แนวคิด ทฤษฎี วิธีกำรให้กำรรักษำ
ผูป่้วยสูงอำยดุว้ยฟันเทียมทั้งปำก ฟันเทียมบำงส่วนถอดได ้
และฟันเทียมคร่อมรำกเทียม 

Principles, concepts  theories  and  method of 
oral prosthesis fabrication for geriatrics, including 
complete dentures, removable partial dentures, and 
implant over dentures 

 
671-819   กำรป้องกนัโรคและกำรส่งเสริม 2(1-2-3) 
 สุขภำพช่องปำกในผูสู้งอำย ุ   

Geriatric  Oral  Health   Prevention  and    
Promotion   
หลักกำร  แนวคิด  ด้ำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ

และกำรป้องกนัโรคในช่องปำกส ำหรับผูสู้งอำย ุ กำรดูแล
สุขภำพผูสู้งอำยุแบบองค์รวม  นโยบำยรัฐและกฎหมำย
เก่ียวกบัผูสู้งอำย ุ กำรออกแบบสถำนบริกำรทำงทนัตกรรม
ส ำหรับผู ้สูงอำยุตำมแนวคิดอำรยสถำปัตย์  กิจกรรม
ภำคสนำม 

Principles and concepts  of  promotion, 
prevention and  holism  in  oral  health  care  for  
geriatrics; policy, law  and  universal  design  of  dental  
clinic  for  elders;  Field  works 

 
676-713 ทนัตกรรมบูรณะในผูสู้งอำย ุ  1(1-0-2) 
 Geriatric  Restorative  Dentistry   
 กำรผสมผสำนควำมรู้ทำงทันตกรรมหัตถกำร
และงำนทำงกำรใส่ฟันชนิดติดแน่นในกำรให้กำรบูรณะ
ฟันหรือทดแทนฟันท่ีสูญเสียไป  เน้ือหำจะครอบคลุมถึง
กำรจดักำรโรคฟันผุในผูสู้งอำย ุ กำรให้กำรบูรณะฟันแบบ
คงสภำพ  กำรบูรณะฟันในกรณีท่ีมีกำรสูญเสียเน้ือฟันไป
มำก  กำรบูรณะฟันท่ีผ่ำนกำรรักษำคลองรำกฟัน  รวมถึง
เทคนิคทำงคลินิกและควำมรู้เก่ียวกบัวสัดุท่ีใชบู้รณะฟัน 



 An  integration  knowledge  of  operative  
dentistry  and  fixed  Prosthodontics  work  for  restoration  
and  replacement  of  teeth,  topic  included  management  
of  dental  caries  in  elderly  patient,  minimal  invasive  
dentistry,  management  of  tooth  surface  loss,  restoration  
for  endodontically  treated  tooth  and  also  various  
clinical  techniques  and  dental  materials 
 
677-812 เอน็โดดอนติกส์ในผูสู้งอำย ุ  1(1-0-2) 
 Geriatric  Endodontics   
 โครงสร้ำงของเน้ือเยื่อในโพรงฟันและเน้ือเยื่อ
รอบรำกฟันในผูป่้วยสูงอำย ุ กำรตอบสนองของเน้ือเยื่อใน
โพรงฟันและเน้ือเยือ่รอบรำกฟันในผูป่้วยท่ีมีโรคทำงระบบ  
วิธีกำรตรวจและวินิจฉัยโรค  กำรวำงแผนกำรรักษำ  กำร
เลือกผูป่้วย  และกำรพยำกรณ์โรคทำงเอ็นโดดอนติกส์ใน
ผูป่้วยสูงอำย ุ
 Structure  of  dental  pulp  and  periapical  tissue  
in  elderly  patients,  pulp  and  periradicular  response  in  
medically  compromised  patients,  endodontic  diagnostic  
procedures,  treatment  planning,  case  selections,  and  
prognosis  in  elderly  patients  
   
679-813 ปริทนัตวทิยำในผูสู้งอำย ุ  1(1-0-2) 
 Geriatric  Periodontic     
 โครงสร้ำงเน้ือเยื่อปริทนัตใ์นผูสู้งอำย ุ โรคปริทนัต์
อกัเสบท่ีสมัพนัธ์กบัโรคทำงระบบท่ีพบบ่อยในผูสู้งอำย ุ กำร
ตรวจกำรพิเครำะห์โรค  กำรพยำกรณ์โรค  กำรวำงแผนกำร
รั กษ ำ   และวิ ธี ก ำ ร รั กษ ำโรคป ริทันต์ ในผู ้ สู ง อ ำ ย ุ 
ควำมสัมพนัธ์ของงำนทำงปริทนัตวิทยำกบังำนทนัตกรรม
อ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งในผูสู้งอำย ุ
 Structure  of  periodontium  in  elderly  patient,  
periodontitis  relate  with  systemic  disease  in  elderly  
patient;  examination,  diagnosis,  prognosis,  treatment  
planning  and  treatment  of  periodontal  diseases  in  
elderly  patient,  relationship  between  periodontic  and  
orther  dental  procedures  in  elderly  patient 
    
 

680-713   กำรดูแลทำงศลัยกรรมช่องปำก 1(1-0-2) 
 ในผูสู้งอำย ุ       

Geriatric  Perioperative Oral Surgery Care  
หลกักำรดูแลผูป่้วยสูงอำยุทั้ งก่อน ระหว่ำง และ

หลังกำรรักษำทำงศัลยกรรมช่องปำก กำรจัดกำรผูป่้วย
สูงอำยท่ีุมีโรคทำงระบบต่ำงๆ  

Principles of perioperative care for oral surgery 
geriatric patients, perioperative management of common 
diseases in geriatric patients 

 
680-835   ศลัยศำสตร์ช่องปำกในผูสู้งอำย ุ   1(1-0-2) 
 Geriatric  Oral  Surgery  

กำรถอนฟันและกำรผ่ำตดัเล็ก ศลัยกรรมเพ่ือกำร
ใส่ฟันเทียม รำกเทียม ส ำหรับผูสู้งอำย ุ

Tooth extraction and minor surgery, preprosthetic 
surgery, dental implant for geriatric patients 

 
685-717   เวชศำสตร์ช่องปำกในผูสู้งอำย ุ  2(1-2-3) 
 Geriatric  Oral  Medicine   

รอยโรคในช่องปำกท่ีพบบ่อยในผูสู้งอำยแุละกำร
รักษำ  พยำธิวิทยำคลินิก  ควำมเก่ียวขอ้งกบัโรคทำงระบบ  
เภสัชวิทยำส ำหรับผูสู้งอำยุ  กำรรักษำอำกำรปวดใบหน้ำ
และขอ้ต่อขำกรรไกร  กำรรักษำภำวะนอนกรนหรือหยุด
หำยใจขณะหลบัดว้ยวธีิกำรทำงทนัตกรรม  

Common oral lesions and management in elders, 
Clinical pathology and its relationship with systemic 
diseases, pharmacology for elders,  dental  management  
in  oro-facial pain, temporomandibular joint disorders, 
dental      sleep medicine 
 
หมวดวชิาเลือก 
364-511 มนุษยพนัธุศำสตร์    2(2-0-4) 
 Human  Genetics 
 พ้ืนฐำนพนัธุศำสตร์ของมนุษย ์ กำรซักประวติั
ครอบครัว  กำรเขียนพนัธุประวติั  พนัธุศำสตร์ประชำกร  
เซลลพ์นัธุศำสตร์  อณูพนัธุศำสตร์  มะเร็งพนัธุกรรม  โรค
ทำงพันธุกรรมท่ีพบบ่อย  เวชพัน ธุศำสตร์และกำร
ศึกษำวจิยัจีโนมของมนุษย ์



      Basic  Knowledge  in  human  genetics,  
family  history  taking,  construction  of  pedigree,  
population  genetics,  cytogenetics,  molecular  genetics,  
genetics  of  cancer,  common  genetic  disorders,  medical  
genetics  and  research  in  human  genome 
 
373-541 กำรเขียนผลงำนทำงวชิำกำร   2(0-4-2) 
 Academic  Writing 

ทักษะกำรเขียนโดยใช้ภำษำอังกฤษเพื่อน ำไป
ประยกุตใ์ชใ้นกำรเขียนบทควำมภำษำองักฤษ  ซ่ึงรวมถึง  โครง
ร่ำงวิจัย  รำยงำน  บทคัดย่อ  และบททบทวนวรรณกรรม                
เชิงวชิำกำร 

  English  writing  skill  for  application  of  
writing  English  articals  including 

 
373-570 เทคนิคปฏิบติักำรทำงชีวเวชศำสตร์  2(0-4-2) 
 Biomedical  Laboratory  Techniques 
 ทฤษฎี หลักกำร วิธีกำรและข้อควรระวังของ
เทคนิคต่ำง ๆ ทำงชีวเวชศำสตร์ จริยธรรมและจรรยำบรรณ
ในกำรศึกษำวิจัย เทคนิคพ้ืนฐำนทำงชีวเคมี  ชีววิทยำ
โมเลกลุ  และกำรเพำะเล้ียงเซลล ์

Theory, principle and laboratory techniques used 
in biomedical science research; research ethics, basic 
techniques in biochemistry, molecular biology and                       
cell culture 
 
650-791  จรรยำบรรณและกฎหมำยทำง 1(1-0-2) 

ทนัตกรรม      
 Code  of  Ethics  and  Laws  in  Dentistry 
 ปรัชญำวิช ำ ชีพ   และแนวควำม คิดในกำ ร
รับผิดชอบของวิชำชีพต่อสังคม  กำรสร้ำงจริยธรรม  
คุณธรรมและมนุษยสัมพันธ์ต่อผู ้ป่วยและผู ้ร่วมงำน 
จรรยำบรรณของวิชำชีพทนัตแพทยท่ี์ตอ้งปฏิบติัตำมควำม
ส ำนึกในหน้ำท่ีคุณค่ำของชีวิตในกำรเป็นทันตแพทย์ท่ีดี  
รวมทั้งควำมรู้พ้ืนฐำนดำ้นกฎหมำยพระรำชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรประกอบวชิำชีพทนัตแพทยต์ลอดจนวิทยำกำรทำงทนัต
แพทยท่ี์น ำมำใชใ้นกระบวนกำรทำงกฎหมำย 

 Professional  ethics;  philosophy  and  concept  
of  the  profession;  and  accountability  of  the  profession  
towards  society;  ethical,  moral  and  human  relations  
nurturing  between  profession,  patients  and  colleagues;  
professional  conscience;  awareness  of  human  value  
and  dignity;  basic  knowledge  in  the  laws  related  to  
the  dental  profession;  forensic  dentistry   
 
650-891 นิติทนัตวทิยำ   2(1-3-2) 
 Forensic  Odontology 
 ควำมรู้พ้ืนฐำนทำงนิติทนัตวิทยำ ทนัตกำยวิภำค
ศำสตร์ กำรตรวจบนัทึกขอ้มูลทำงทนัตกรรมหลงัเสียชีวิต 
กำรตรวจทำงภำพรังสีของฟันและอวยัวะท่ีเก่ียวข้อง กำร
ประมำณอำยุจำกฟันและอวยัวะท่ีเก่ียวขอ้ง กำรตรวจทำงดี
เอ็นเอจำกฟัน กำรจัดกำรขอ้มูลกำรรักษำทำงทันตกรรม 
กำรตรวจและกำรเก็บข้อมูลรอยกัด กำรถ่ำยภำพทำง                  
ทนัตกรรม และกำรเปรียบเทียบขอ้มูลทำงทนัตกรรมก่อน
และหลงัเสียชีวติ กำรจดักำรขอ้มูลทำงทนัตกรรมเพื่อใชใ้น
กำรพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลเม่ือเกิดภยัพิบติั 
 Basic knowledge of forensic odontology and 
anatomy; dental examination and data records after death; 
radiographic examination of teeth and related organs; age 
determination from teeth and related organs; DNA 
examination from teeth; dental treatment data 
management; bite mark examination and data collection; 
photographic dental records and data comparison ante and 
post mortem; dental data management for personal 
identification in desasters 
 
667-840  กำรถ่ำยภำพทำงคลินิก 1(1-0-2) 
 Clinical  Photography 
 ทฤษฎี และหลกัทัว่ไปในกำรถ่ำยภำพ  กำรเลือก
กลอ้งและฟิลม์  กำรถ่ำยภำพผูป่้วยทำงคลินิก กำรถ่ำยภำพ
จำกต ำรำ เอกสำรต่ำงๆ    
 Theory and principles of photography; selection 
of cameras and film; clinical and documentary  
photography  techniques 
 



667-842 กำรเรียนกำรสอนทำงทนัตกรรม 2(1-2-3) 
 Teaching  and  Learning   in  Dentistry 

ทฤษฎีและหลกักำร  กระบวนกำรเรียนรู้  และ
เทคนิคกำรสอน  กำรวำงแผนกำรสอน กำรวิเครำะห์  
จุดประสงคเ์ชิงเรียนรู้  องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัผูส้อน
และผูเ้รียน กำรแก้ปัญหำและกำรสอนให้เกิดควำมคิด
สร้ำงสรรค์  วิธีกำรสอนแบบต่ำง ๆ  เนน้ทำงดำ้นทกัษะ
โดยเฉพำะทำงดำ้นทนัตกรรมฝึกปฏิบติัสอนวิชำปฏิบติังำน
ในหอ้งปฏิบติักำรของนกัศึกษำทนัตแพทย ์ รวมทั้งหลกักำร
ออกขอ้สอบและกำรตรวจใหค้ะแนน 
 Theory and principle, learning process and 
teaching techniques, lesson plan, analyzing, learning 
objective including problem solving, with emphasis on 
teaching in dental student laboratory and examination 
grading 
 
667-912 เภสชัวทิยำประยกุตส์ ำหรับ  1(1-0-2) 

ทนัตแพทย ์    
 Applied  Pharmacology  for  Dentist 

ศึกษำและวิเครำะห์กำรใชย้ำให้เหมำะสมกบัโรค
ทำงทนัตกรรม รวมทั้งกำรคน้ควำ้เพ่ือให้ไดค้วำมรู้ใหม่ ๆ  
ท่ีน ำมำประยกุตใ์ชใ้นผูป่้วยได ้
 Study and analyze of appropriate drug regimens 
used in dental diseases treatment including researching for 
updated knowledge to be applied in patient treatment 
 
671-891 กำรบริหำรจดักำรคลินิกทนัตกรรม 1(1-1-1) 
 Dental  Practice  Management 
 กำรบริหำร   กำรจัดกำรอย่ำง มีระบบ  กำร
ประชำสัมพนัธ์  มนุษยสัมพนัธ์  เจตคติและจรรยำบรรณ
วิชำชีพจริยธรรม  และหลกักำรบริหำรเก่ียวขอ้งกบัองค์กร
ต่ำง ๆ  เพ่ือสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อกำร
ประกอบกิจกรรม   ต่ำง ๆ  ไดต้ำมควำมเหมำะสม 
 Systematical  management  learning  of  dental  
practice  and  management;  public  relations;  human  
relations;  attitude  and  ethics  in  dental  practice;  and  
organization  management  utilizes  in  general  practice 
 

680-791 รำกเทียมในงำนทนัตกรรม  2(1-2-3) 
กระดูกขำกรรไกรและใบหนำ้  

 Oral  and  Maxillofacial  Implant  Dentistry 
 ทฤษฎีพ้ืนฐำนท่ีเ ก่ียวข้องในงำนทันตกรรม                
รำกเทียม  ควำมเป็นมำของทนัตกรรมรำกเทียม   วสัดุรำก
เทียมพ้ืนผิวและรูปร่ำง  ลกัษณะกำรท ำงำนของรำกฟัน
เทียมชนิดต่ำง ๆ  ขอ้บ่งช้ี  ขอ้ห้ำม  กำรเลือกผูป่้วย  กำร
ตรวจวินิจฉัย  กำรวำงแผน  ลกัษณะทำงกำยวิภำค                         
ท่ีเก่ียวข้อง กำรตอบสนองของเน้ือเยื่อร่ำงกำยต่อวสัดุ                 
รำกเทียม  กำรผ่ำตดัฝังรำกฟันเทียม    องคป์ระกอบชีวกล
ศำสตร์ของกำรบูรณะรำกฟันเทียมดว้ยฟันเทียมชนิดต่ำงๆ  
กำรจดักำรกบัปัญหำแทรกซ้อนท่ีเกิดข้ึน  และกำรดูแล
รักษำรำกฟันเทียม   กำรฝึกปฏิบติัในขั้นตอนของกำร
วำงแผน  กำรเตรียมแบบจ ำลองและเฝือกผ่ำตดั   กำรฝึก
ผำ่ตดัฝัง รำกฟันเทียมในแบบจ ำลอง  และกำรท ำฟันเทียม 
 Basic  theory  introduction in dental implantology; 
history of dental implant; implant surface and design; 
various implant types;  indications and contraindications 
in patients selection; oral examination and treatment 
planning; anatomy related implant placement; tissue 
response to implant material; surgical placement of dental 
implant; biomechanics in dental prosthesis reconstruction; 
complication management; dental implant maintenance; 
hands on in treatment planning, model and stent work up, 
dental implant placement in model, dental prosthesis 
fabrication 
 
685-791 วทิยำกำรวนิิจฉยัโรคช่องปำก  2(1-2-3) 
 Oral  Diagnostic  Science 

องค์ควำมรู้เก่ียวกับกลไกกำรด ำเนินของโรค                
ในช่องปำก  กำรวนิิจฉยักำรรักษำตลอดจนกำรป้องกนัโรค     
ในช่องปำก  อำทิ  เน้ืองอก  แผลและรอยโรคต่ำง ๆ  
ลักษณะทำงรังสีของโรคในช่องปำกและกำรแปลผล  
ควำมรู้พ้ืนฐำนของโรคติดเช้ือในช่องปำก  กำรควบคุมกำร
แพร่กระจำยในงำนทนัตกรรม 
 Knowledge  in  pathogenesis  of  oral  diseases; 
diagnosis, treatment and prevention of oral diseases eg. 
tumor, ulcers and other oral lesion; radiographic features 



and its interpretation; basic knowledge of infectious oral 
diseases and infection control in dentistry 
 
685-892 กำรทนัตแพทยเ์ชิงประจกัษ ์  2(1-3-2) 
 Evidence-based Dentistry 
 ทบทวนวรรณกรรมอย่ ำ ง เ ป็ น ระบบทำ ง                     
ทนัตแพทยศำสตร์  โดยใชร้ะเบียบวธีิกำรสืบคน้เชิงประจกัษ ์ 
เพื่อให้สำมำรถเรียนรู้วิธีกำรสืบค้น  กำรวิเครำะห์วิจำรณ์
วรรณกรรม  และน ำไปใชป้ระโยชน์ในงำนวจิยั 
 Systematic  review  in  dental  literature;  evidence-
based  practice;  analysis,  discussion  and  application  of  
evidence-based  information  in  dental  research 
 
687-791 เภสชัวทิยำประยกุตท์ำงทนัตกรรม 1(1-1-1) 
 Applied  Pharmacology  in  Dentistry 
 ศึกษำและวเิครำะห์กำรใชย้ำกลุ่มต่ำง ๆ  ท่ีใชบ่้อย
ในทำงกำรแพทยแ์ละทำงทนัตกรรม  รวมถึงกรณีศึกษำกำร
ใชย้ำทำงทนัตกรรม 
 Study  and  analyze  drugs  relevant  to  common  
medical  and  dental  practices  including  case  studies  of  
drug  used  in  dental  practice 
   
วทิยานิพนธ์ 
650-791 วทิยำนิพนธ์ 36(0-108-0) 
 Thesis 

วิทยำนิพนธ์ส ำหรับปริญญำโทตำมแผน ก แบบ  
ก 1  ศึกษำและจดัท ำจำกกำรคน้ควำ้วิจยัในหัวขอ้เร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบังำนวทิยำกำรทำงทนัตแพทยห์รือทำงกำรแพทย์
ท่ีเก่ียวขอ้ง  หรือเป็นควำมรู้ใหม่เพ่ือประโยชน์ทำงดำ้น
วิชำกำรและหรือมุ่งประยุกต์เพ่ือน ำมำใช้ประโยชน์ได ้ 
ภำยใตก้ำรดูแลของอำจำรยท่ี์ปรึกษำวทิยำนิพนธ์และตอ้งใช้
ภำษำองักฤษในกำรเขียนงำนวิจยั เร่ืองท่ีศึกษำจะตอ้งไดรั้บ
ควำมเ ห็นชอบและอนุญำตจำกกรรมกำร ท่ีป รึกษำ
วทิยำนิพนธ์   
 Master  degree plan A 1.  Study and report 
research in topics related to dentistry or other relevant  
medical issues,  focus on new knowledge which is of 
academic benefit and/or focus in its application,  the thesis 

must be written in english and be published in an 
academic journal,  at least once 
 
650-792 วทิยำนิพนธ์ 12(0-36-0) 
 Thesis 

วิทยำนิพนธ์ตำมแผน ก แบบ ก 2  ศึกษำและ
จดัท ำจำกกำรคน้ควำ้วิจยัในหัวขอ้เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบังำน
ทำงวทิยำกำรทำงทนัตแพทยห์รือทำงกำรแพทยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
หรือควำมรู้ใหม่เพ่ือประโยชน์ทำงดำ้นวิชำกำรและหรือมุ่ง
ประยุกต์เพื่อน ำมำใชป้ระโยชน์ได้ ภำยใตก้ำรดูแลของ
อำจำรยท่ี์ปรึกษำวิทยำนิพนธ์   อำจใช้ภำษำไทยหรือ
ภำษำองักฤษในกำรเขียน   แต่ตอ้งมีบทคดัย่อเป็นอีก
ภำษำหน่ึง  งำนวิจัยเร่ืองท่ีศึกษำจะต้องได้รับควำม
เห็นชอบและอนุญำตจำกกรรมกำรท่ีปรึกษำวทิยำนิพนธ์    
 Master  degree plan A 2. Study and report 
research in topics related to dentistry or other  relevant  
medical issues, focus on new knowledge which is of 
academic benefit and/or focus in its application, the thesis 
many be written in either english or thai but the abstract 
must be in both english and thai,  the topic must be 
approved by the thesis committee 
 
 
 
 
 
 


