
ค ำอธิบำยรำยวิชำ        เอกสำร 1-2 

 

หมวดวชิาบังคบัพื้นฐาน 
347-532   สถิติประยกุตส์ ำหรับกำรวจิยั     3(3-0-6) 
 Applied Statistics for Research 
 กำรวิเครำะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ กำรแจกแจงปรกติ 
กำรแจกแจงกำรชกัตวัอยำ่ง กำรประมำณค่ำและกำรทดสอบ
สมมุติฐำน กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว กำร
วิเครำะห์สหสัมพนัธ์และกำรถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว กำร
วิเครำะห์สหสัมพนัธ์และกำรถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ กำร
ทดสอบด้วยไคก 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 
 
350-710   วทิยำศำสตร์กำรแพทยพ้ื์นฐำน                2(2-0-4) 
                 Basic Medical Sciences 
  อณูวิทยำ อิมมูโนวิทยำ พยำธิสรีรวิทยำ ภำวะ
ปกติและภำวะผิดปกติต่ำง ๆ ท่ีพบ และเป็นพ้ืนฐำนในทำง
คลินิกท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรวินิจฉัย กำรวิเครำะห์โรคและกำร
ดูแลรักษำผูป่้วย แนวคิดและทกัษะกำรปฏิบติักำรกำรช่วย
ฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐำน 
                 Molecular science; Immunology; pathophysiology; 
normal and abnormal conditions were found and based of 
the clinical issues using in the diagnosis and patient care; 
the concepts and skills needed for the basics of 
Cardiopulmonary Resusci tation (CPR) 

 
650-712   ชีวเวชศำสตร์พ้ืนฐำนทำงคลินิก   2(2-0-4) 

 Basic  Biomedical  Sciences  in  Clinical    
 Practice 

                 องค์ควำมรู้และแนวคิดในปัจจุบันเ ก่ียวกับ
ชีววิทยำ จุลชีววิทยำและสรีรวิทยำของอวยัวะในช่องปำก 
กระดูกขำกรรไกรและใบหน้ำ รวมถึงกลไกท่ีเก่ียวกับกำร
หำยของแผล ปฏิกิริยำของร่ำงกำยท่ีมีต่อส่ิงแปลกปลอม  
กำรพฒันำกำรของกระดูกขำกรรไกรใบหนำ้และกะโหลก
ศีรษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัคพัภวิทยำและกำรเจริญเติบโต 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 
 
680-701   โครงงำนพิเศษ                                        3(0-9-0) 
                 Special Project 
                 โครงงำนวิจัยท่ีไม่ยุ่งยำกซับซ้อน หรือรวบรวม
รำยงำนผูป่้วยเพื่อตอบค ำถำม เน้นกำรทบทวนวรรณกรรม 
เพ่ือทรำบช่องว่ำงขององค์ควำมรู้ท่ีขำดหำยไป แนวทำง
และวิธีกำรในกำรศึกษำปัญหำและสำมำรถแก้ปัญหำได ้

ภาควชิาศัลยศาสตร์   สาขาวชิาศัลยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

ค าอธิบายรายวชิา 

เอกสาร   1-4 

 



โดยอำศยักระบวนกำรทำงกำรวิจยั และน ำเสนอในระดับ
ภำควชิำพร้อมผลงำนท่ีพร้อมส่งเพ่ือกำรตีพิมพ ์
              A simple research project or patient case report 
emphasizing literature review in order to fill the gaps of 
unanswered facts and knowledge, employing research 
methodology to identify research problems and solutions 
to the problem, presentation of the research result at the 
department involved with complete manuscript ready for 
publication 
 
680-711   ศลัยศาสตร์ช่องปากและ                          1(1-0-2)   
                แมก็ซิลโลเฟเชียลปริทศัน์     
                Synopsis in Oral and Maxillofacial Surgery  
                ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจ การวินิจฉัย และ 
การให้การรักษาในเชิงศลัยกรรมในผูป่้วยท่ีมีควำมผิดปกติ
ของช่องปากศีรษะและใบหนา้ การติดเช้ือ เน้ืองอก อุบติัเหตุ 
ความพิการแต่ก าเนิด กำรผ่ำตดัเพ่ือแก้ไขและบูรณะช่อง
ปาก กรณีผูป่้วยท่ีตอ้งการการรักษาทางทนัตกรรมท่ีตอ้งกำร
กำรรักษำร่วมกนัของหลำยสำขำวชิำ 
                Theories in examination, diagnosis and surgical 
treatment in patients with disorders of the oral and 
maxillofacial region, infection, tumor, trauma, and 
congenital defects; surgical intervention in the correction 
and reconstruction of dental patient with multidisplinary 
approach 
 
680-712   วทิยาการกา้วหนา้ทางศลัยศาสตร์            1(1-0-2) 
                ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล    
                Current Advances in Oral and Maxillofacial  
                Surgery 
                ควำมก้ำวหน้ำทำงศัลยศำสตร์ช่องปำกและ                
แม็กซิลโลเฟเชียล  ท่ีเป็นแนวโน้มของกำรรักษำผูป่้วยใน
ปัจจุบันและอนำคต  งานท่ีอยู่ระหว่างการคน้ควา้วิจัย 
เร่ืองท่ีเป็นขอ้ถกเถียงซ่ึงยงัไม่มีขอ้สรุป ทั้ งในส่วนท่ีเป็น
ควำมรู้พ้ืนฐำนและควำมรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัทางคลินิก 
               Current advances in oral and maxillofacial 
surgery, treatment trends in the present and future, recent 

research works, controversies in basic knowledge and 
applied clinical subjects 
 
680-722   แก่นควำมรู้ท่ีสมัพนัธ์กบังำนศลัยกรรม  1(0-2-1) 

ช่องปำกและแมก็ซิลโลเฟเชียล   
Essential Knowledge related to Oral and 
Maxillofacial Surgery 

 ควำมรู้ ทกัษะ และควำมคิดท่ีศลัยแพทยช่์องปำก
ท่ีดีพึงมีในกำรปฏิบติังำน กำรจดัควำมรู้และทกัษะเบ้ืองตน้
ในก ำรต รว จ ร่ ำ ง ก ำ ย  ก ำ รแป รผลกำ รตร ว จท ำ ง
ห้องปฏิบัติกำร กำรแปรผลภำพรังสีทรวงอก แปรผลกำร
ตรวจคล่ืนหัวใจ ปฏิบัติกำรกำรช่วยชีวิตเบ้ืองตน้ กำรฝึก
ปฏิบติักำร กำรใชเ้คร่ืองมือท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรรักษำผูป่้วย
ท่ีมีควำมผิดปกติของกระดูกขำกรรไกรและใบหนำ้ กำรจดั
กิจกรรมและศึกษำกรณีศึกษำปัญหำควำมผิดพลำดในกำร
ดูแลรักษำ ในด้ำนวิชำกำร คุณธรรม จริยธรรม และ
กฎหมำย 
 Knowledge, skill and attitude should oral 
surgeon poses; basic knowledge and skill in physical 
examination, laboratory interpretation, chest x-ray, 
electrocardiogram and basic life support; essential 
instruments used in the treatment of oral and maxillofacial 
defects; case studies of professional and conduct covering 
academic management, morality, ethic and legislation  
 
680-730   คลินิกศลัยศำสตร์ช่องปำก                    4(0-12-0) 
                Oral Surgery Clinic  
 ปฏิบัติ งำนศัลยศำสตร์ ช่องปำก กำรตรวจ
วนิิจฉยัโรค กำรเตรียมผูป่้วย และกำรปฏิบติังำนศลัยกรรม
ช่องปำกภำยใตย้ำชำเฉพำะท่ี หรือร่วมกบักำรท ำให้ผูป่้วย
สงบแบบมีสติ  กำรจัดกำรกับปัญหำแทรกซ้อนอัน
เน่ืองมำจำกกำรผ่ำตดั กำรผ่ำตดัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพยำธิสภำพ
ในช่องปำกและกำรตดัช้ินเน้ือเพ่ือกำรตรวจวินิจฉัย  กำร
ผำ่ตดัถอนฟันท่ียุง่ยำก กำรผ่ำตดัเตรียมช่องปำกเพ่ือกำรใส่
ฟันปลอม กำรเตรียมผูป่้วยส ำหรับกำรผ่ำตดัรำกฟันเทียม 
กำรรักษำกำรบำดเจ็บของฟัน 

Practicing in oral surgery, examination, 
diagnosis, and patient preparation; oral surgery practice 



under local anaesthesia or a combination with conscious 
sedation; management of surgical complications; surgical 
treatment for patients with pathologies of the oral cavity; 
surgical removal of  difficult teeth; pre-prosthetic surgery; 
dental implant surgery; biopsy; trauma teeth treatment 
 
680-731   คลินิกศลัยศาสตร์ช่องปากและ             4(0-12-0) 
                 แมก็ซิลโลเฟเชียล 1            
    Oral and Maxillofacial Surgery Clinic I            
  ปฏิบัติงำนศัลยกรรมช่องปำก  กำรตรวจ 
วินิจฉัยโรคและกำรเตรียมผูป่้วยทั้งกรณีท่ีใชย้ำชำเฉพำะท่ี 
และกำรดมยำสลบส ำหรับกำรผ่ำตดัใหญ่ กำรช่วยผ่ำตดัใน
ห้องผ่ำตดั กำรดูแลผูป่้วยท่ีอยู่ในหอผูป่้วย กำรแก้ปัญหำ
แทรกซ้อนท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมำจำกกำรผ่ำตดั กำรผ่ำตดัท่ี
เก่ียวข้องกับพยำธิสภำพในช่องปำก กำรแก้ปัญหำควำม
ผิดปกติของกระดูกขำกรรไกรในผูป่้วยท่ีประสบอุบติัเหตุ 
กำรแก้ปัญหำควำมผิดปกติของโรคต่อมน ้ ำลำย กำรปลูก
กระดูกและเน้ือเยือ่ 
 Practicing in oral surgery; examination, diagnosis 
and pre-operative preparation prior local anesthesia and general 
anesthesia; assistance in operating theatre; in-patient care; 
management of surgical complications; surgery in oral cavity 
and associated structures; clinical experiences in oral 
pathology, oral surgery, temporomandibular joint surgery, 
traumatic patients; management of salivary glands 
disorder; bone and tissue grafting 
  
680-735   คลินิกผสมผสำนศลัยศำสตร์ช่องปำก      3(0-9-0) 
                 และแมก็ซิลโลเฟเชียล  
                 Integrated Oral and Maxillofacial Surgery Clinic  
                 ปฏิบัติงำนศัลยกรรมช่องปำกและแม็กซิลโล               
เฟเชียลในโรงพยำบำลทั่วไป ดูแลผู ้ป่วยท่ี มีลักษณะ
หลำกหลำย ภำวะติดเช้ือในช่องปำกภยนัตรำยท่ีเกิดต่อฟัน
และกระดูกขำกรรไกร เน้ืองอกและถุงน ้ ำในช่องปำก พยำธิ
สภำพท่ีมีมำแต่ก ำเนิด ภำวะปำกแหว่งเพดำนโหว่ ดูแล
ผูป่้วยนอก และผูป่้วยท่ีตอ้งนอนพกัในโรงพยำบำล ดูแล
ผูป่้วยก่อนและหลงักำรผำ่ตดั โดยปฏิบติังำนในโรงพยำบำล
ทัว่ไปท่ีก ำหนดให ้

Oral and maxillofacial surgical experiences in 
general hospital; a variety of patient care, infection, injury 
of the teeth and jaws, tumor, cyst of the jaws, congenital 
disorder, cleft lip and palate; out- and in-patient care; pre- 
and post-operative care in general hospital set up 

 
680-751   สมัมนาศลัยศาสตร์ช่องปากและ             1(0-2-1) 
                 แมก็ซิลโลเฟเชียล 1   
                 Seminar in Oral and Maxillofacial Surgery I 
  ศึกษารูปแบบผสมผสานระหวา่งการคน้ควา้และ 
รวบรวมความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ทำงด้ำนศัลยศำสตร์               
ช่องปำกและ แม็ก ซิลโล เฟ เ ชี ยล  โรคทางระบบ กำร
อภิปรำยกรณีศึกษำผูป่้วยโรคทำงระบบท่ีเตรียม เพื่อการ 
ผ่าตัดผู ้ป่ วย  การน า เสนอหัวข้อ ท่ีได้  รับมอบหมาย 
การอภิปรายกลุ่ม การน าเสนอผูป่้วยท่ีน่าสนใจ และกำร
ร่วมประชุมวางแผน การรักษาผู ้ป่วยใน  รายท่ียุ่งยาก 
ซบัซอ้น 
 Comprehensive studies of current oral and 
maxillofacial involving systemic disease and case study; 
discussion of studied cases preparing for surgical 
treatment; presentation of assigned topics; group 
discussion; interested case presentation and attending case 
conferences in complicated cases 
 
680-752   สมัมนาศลัยศาสตร์ช่องปากและ             1(0-2-1) 
                 แมก็ซิลโลเฟเชียล 2   
  Seminar in Oral and Maxillofacial Surgery II 
                 อภิปรายปัญหาอันเก่ียวข้องกับผู ้ป่วยในการ 
วางแผนการรักษา และการแก้ไขปัญหาแทรกซ้อน 
การรักษาร่วม จากหลายสาขาวิชาในกรณีศึกษำท่ีมีควำม
ซบัซอ้น ผูป่้วยท่ีตอ้งรับผ่าตดัร่วมกบัการจดัฟัน ผูป่้วยปำก
แหวง่เพดำนโหว ่ผูป่้วยท่ีมีควำมผิดปกติของใบหนำ้ ผูป่้วย
ท่ี ได้ รับกำร บู รณะ เ น้ื อ เ ยื่ อ และกระ ดูกขำกรรไกร 
ผู ้ป่วยทันตกรรมรากเทียม ผู ้ป่วยท่ี มีโรคทำงระบบ 
ผูป่้วยท่ีมีพยาธิสภาพในช่องปากมีควำมซบัซอ้นกนัในกำร
วำงแผนกำรรักษา การท ารายงานผูป่้วยท่ีน่าสนใจ กำร
ตรวจและศึกษำผูป่้วยท่ีรักษำร่วมระหวำ่งคลินิกศลัยกรรม
และคลินิกท่ีเก่ียวขอ้ง  



 Comprehensive and advanced discussion of 
treatment planning and complications management; 
interdisciplinary management in complicated cases,  
orthognathic cases, cleft lip and palate cases, facial 
deformity cases, soft tissue and bony reconstruction cases, 
implantation cases, medically compromised patients, 
complicated oral pathology cases; the activities including 
between oral and maxillofacial clinic and other related 
clinic; interesting case conference, joint clinic conference 
  
680-753   สมัมนาวารสารสโมสร      1(0-2-1)                  
                 Journal Club  
  การสมัมนาโดยมีการน าเสนอความรู้ทางวิชาการ 
ใหม่ๆ จากวารสารทางวิชาการ กำรประเมินคุณค่ำของ
บทควำมทางวิชาการ เพื่อทราบถึงค าถามของการวิจัย 
การออกแบบวิจยั การทดสอบทางสถิติ ประเมินคุณค่ำของ
ผลการวิจยั และกำรน ำมำประยุกตใ์ชใ้นงำนคลินิก และใน
กำรน ำไปใชใ้นกำรท ำวจิยัของนกัศึกษำ 
 Conducting a seminar on recent advanced 
knowledge from journals; critical appraising to value the 
papers; identifying research questions, research design, 
statistical tests, research result evaluation; research 
knowledge application in the clinical practice and future 
student’s research project 

 
หมวดวชิาเลือก 
650-713   ระเบียบวธีิวจิยัทำงวทิยำศำสตร์ช่องปำก    2(2-0-4)
  Research  Methodology  in  Oral  Sciences 
  ควำมหมำย แนวคิดระเบียบวิ ธีวิจัย กำรตั้ ง
สมมุติฐำน กำรออกแบบกำรวจิยัเพื่อตอบค ำถำมวจิยัชนิดตวั
แปร ผลของควำมล ำเอียง ตวัแปรกวนและกำรควบคุม กำร
น ำเสนอผลงำนวิจัย จริยธรรมในกำรวิจัย กำรฝึกปฏิบัติ
เขียนและน ำเสนอโครงร่ำงวิจัยโดยเน้นกำรน ำไปสู่งำน
วทิยำนิพนธ์ของนกัศึกษำ  
 Definition and concept of research methodology, 
hypothesis, identification and design of research topics; 
type of variables; effect of bias; confounding factor and 
control; practicing to develop research proposal; thesis 

preparation and presentation; research communication and 
ethics  

 
680-791   รากเทียมในงานทนัตกรรมกระดูก        2(1-2-3) 
                ขากรรไกรและใบหนา้   
  Oral and Maxillofacial Implant Dentistry 
  ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องในงานทันตกรรมรากเทียม 
ความเป็นมาของทันตกรรมรากเทียม วสัดุ พ้ืนผิว และ
รูปร่างของรากฟันเทียมชนิดต่างๆ ขอ้บ่งช้ี ขอ้ห้าม กำร
เลือกผูป่้วย การตรวจวินิจฉัย การวางแผน ลกัษณะทาง 
กายวภิาคท่ีเก่ียวขอ้ง กำรตอบ สนองของเน้ือเยื่อร่ำงกำยต่อ
วสัดุรำกเทียม กำรผ่ำตดัรำกฟันเทียม องค์ประกอบชีวกล
ศำสตร์ของกำรบูรณะรำกฟันเทียมดว้ยฟันเทียมชนิดต่ำงๆ 
กำรจัดกำรกับปัญหำแทรกซ้อน ท่ีเกิดข้ึน และการดูแล 
รักษารากฟันเทียม กำรฝึกปฏิบัติในขั้ นตอนของกำร
วำงแผน การเตรียมแบบจ าลอง และเฝือกผ่าตัด การฝึก 
ผา่ตดัฝังรากฟันเทียมในแบบจ าลอง และกำรท ำฟันเทียม  
 Introduction in dental implantology; history of dental 
implantolofy; 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 
 
680-971   โลกทรรศน์ศลัยศาสตร์ช่องปาก             2(0-6-0) 
                 และแมก็ซิลโลเฟเชียล   
                 Global View in Oral and Maxillofacial Surgery 
  ปฏิบัติงานในคลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและ 
แม็กซิลโลเฟเชียลต่างสถาบัน ศึกษำงำนศัลยกรรมช่องปำก                      
และแม็กซิลโลเฟเชียลท่ีมีความหลากหลาย ควำมกำ้วหนำ้ทำง
วิทยำกำรและเทคโนโลยีในกำรตรวจรักษำผูป่้วย การตรวจ 
วินิจฉัยโรค และการเตรียมผู้ป่วย กรณีท่ีใช้ยาชาเฉพาะท่ี 
และการดมยาสลบ ส ำหรับกำรผ่ำตัดใหญ่ การช่วยผ่าตัด 
ในห้องผ่าตดั การดูแลผูป่้วยท่ีอยูใ่นหอผูป่้วย กำรจดักำรกบั
ปัญหำแทรกซอ้นท่ีเกิดข้ึน อนัเน่ืองมาจากการผา่ตดั  



 Clinical experiences in the oral and maxillofacial 
clinic in other institutions to gain knowledge in the 
diversity of oral and maxillofacial field; advance 
knowledge and technology in surgical treatment; 
examination and diagnosis; preoperatively patient 
preparation both under local and general anaesthesia; 
assisting in the operating theatre of major surgery; post-
operative patient care in wards; management of 
complications arising from surgery 

 
 


