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

Basic  Biomedical  Sciences  in  Clinical  
Practice 

                องค์ควำม รู้และแนวคิดในปัจจุบันเ 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 ระเบียบวธีิวจิยัทำงวทิยำศำสตร์ 2(2-0-4) 

สุขภำพช่องปำก    
 Research  Methodology  in  Oral  Sciences 
 ควำมหมำย แนวคิดระเบียบวิธีวิจัย  กำรตั้ ง
สมมุติฐำน กำรออกแบบกำรวิจยัเพื่อตอบค ำถำมวิจยัชนิด
ตวัแปร ผลของควำมล ำเอียง ตวัแปรกวนและกำรควบคุม 
กำรน ำเสนอผลงำนวจิยั จริยธรรมในกำรวจิยั กำรฝึกปฏิบติั
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  
 
 
 
 

ภาควชิาศัลยศาสตร์ช่องปาก  สาขาวชิาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

ค าอธิบายรายวชิา 

เอกสาร   1-4 

 



650-794 ชีวสถิติประยกุตท์ำงวทิยำศำสตร์ 2(1-3-2)  
ช่องปำก      

                Applied  Biostatistics  in  Oral  Sciences 
 กำรจัดกำรและวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ แนวคิด 
หลกักำร วธีิกำรและกำรประยกุตใ์ชใ้นงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง
ทำงทฤษฎี และกำรใชโ้ปรแกรมสถิติส ำเร็จรูปในกำรวิเครำะห์
และน ำเสนอขอ้มูล สถิติศำสตร์ไม่อิงพำรำมิเตอร์ กำรประมำณ
ค่ำ กำรเปรียบเทียบระหวำ่งกลุ่ม กำรหำควำมสัมพนัธ์ระหวำ่ง
ตัวแปร กำรวิเครำะห์ข้อมูลหลำยตัวแปร กำรค ำนวณ                  
ขนำดตวัอยำ่ง 
 Management and analysis of statistical data; 
concept, principle, theoretical application, using of 
statistical package for data analysis an data presentation; 
nonparametrics statistic, estimation, group comparing, 
association and prediction, statistical method for multiple 
variables, sample size calculation  
 
660-711   ปรัชญาและวธีิวทิยาการวจิยัทาง 2(2-0-4) 
 ทนัตแพทยศาสตร์      
 Philosophy and Methodology of Dental Research                
 ควำมหมำยและลักษณะของกำรวิจัย หลักและ
วิธีกำรคน้หำองค์ควำมรู้ กำรพิจำรณำควำมน่ำเช่ือถือของ
เคร่ืองมือกำรวิจัย กำรวิเครำะห์ปัญหำ กำรออกแบบวิจัย 
จริยธรรมในกำรวจิยั หลกักำรอ่ำนและวเิครำะห์บทควำมวจิยั 

 Definition and types of research, how to acquire 
knowledge, reliability of research tools,  analysis of 
problems, research design, ethics, and how to read and 
criticize paper  
 
660-713   วทิยาศาสตร์ช่องปากขั้นสูง                    3(3-0-6)   
 Advanced Oral Science          
 อณูชีววิทยำของกำรพฒันำกะโหลกและใบหน้ำ 
กำรเกิดปำกแหว่งเพดำนโหว่ 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   
 
หมวดวชิาบังคบัเฉพาะสาขา 
680-711  ศลัยศาสตร์ช่องปากและ  1(1-0-2)   
               แมก็ซิลโลเฟเชียลปริทศัน์     
 Synopsis in Oral and Maxillofacial Surgery  
 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจ การวินิจฉัยและ 
การให้การรักษาในเชิงศัลยกรรมในผูป่้วยท่ีมีควำมผิดปกติ
ของช่องปากศีรษะและใบหนา้ การติดเช้ือ เน้ืองอก อุบติัเหตุ 
ความพิการแต่ก าเนิด กำรผ่ำตดัเพ่ือแกไ้ขและบูรณะช่อง
ปาก กรณีผู ้ป่วยท่ีต้องการการรักษาทางทันตกรรม ท่ี
ตอ้งกำรกำรรักษำร่วมกนัของหลำยสำขำวชิำ 
 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 
  ความก้าวหน้าทางศัลยศาสตร์ช่องปากและ 
แม็กซิลโล เฟเชียล ท่ีเป็นแนวโนม้ของกำรรักษำผูป่้วยใน
ปัจจุบันและอนาคต งานท่ีอยู่ระหว่างการค้นคว้าวิจัย 
เร่ืองท่ีเป็นขอ้ถกเถียงซ่ึงยงัไม่มีขอ้สรุป ทั้งในส่วนท่ีเป็น
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   แก่นควำมรู้ท่ีสมัพนัธ์กบังำน     1(0-2-1) 
                ศลัยกรรมช่องปำกและแมก็ซิลโลเฟเชียล 
 Essential Knowledge related to Oral and  

Maxillofacial Surgery  
 ควำมรู้ ทกัษะ และควำมคิดท่ีศลัยแพทยช่์องปำกท่ี
ดีพึงมีในกำรปฏิบติังำน กำรจดัควำมรู้และทกัษะเบ้ืองตน้ใน
กำรตรวจร่ำงกำย กำรแปรผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบติักำร 
กำรแปรผลภำพรังสีทรวงอก แปรผลกำรตรวจคล่ืนหัวใจ 
ปฏิบัติกำรกำรช่วยชีวิตเบ้ืองตน้ กำรฝึกปฏิบัติกำร กำรใช้
เคร่ืองมือท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรรักษำผูป่้วยท่ีมีควำมผิดปกติ
ของกระดูกขำกรรไกรและใบหน้ำ กำรจัดกิจกรรมและ
ศึกษำกรณีศึกษำปัญหำควำมผิดพลำดในกำรดูแลรักษำ ใน
ดำ้นวชิำกำร คุณธรรม จริยธรรม และกฎหมำย 
 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  
 
680-731   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 ้ป่วยท่ีมีลักษณะ
หลำกหลำย ภำวะติดเช้ือในช่องปำกภยนัตรำยท่ีเกิดต่อฟัน
และกระดูกขำกรรไกร เน้ืองอกและถุงน ้ ำในช่องปำก พยำธิ
สภำพท่ีมีมำแต่ก ำเนิด ภำวะปำกแหว่งเพดำนโหว่ ดูแล
ผูป่้วยนอก และผูป่้วยท่ีตอ้งนอนพกัในโรงพยำบำล ดูแล
ผู ้ ป่ ว ย ก่อนและหลังกำรผ่ ำตัด  โดยป ฏิบั ติ ง ำนใน
โรงพยำบำลทัว่ไปท่ีก 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
รวบรวมความรู้ในหัวขอ้ต่าง ๆ ทำงดำ้นศัลยศำสตร์ช่อง
ปำกและ แม็กซิลโลเฟเชียล  โรคทางระบบ กำรอภิปรำย
กรณีศึกษำผูป่้วยโรคทำงระบบท่ีเตรียมเพ่ือการผ่าตดัผูป่้วย 
การน าเสนอหัวขอ้ท่ีได้ รับมอบหมาย การอภิปรายกลุ่ม 
การน าเสนอผูป่้วยท่ีน่าสนใจ และกำรร่วมประชุมวางแผน 
การรักษาผูป่้วยใน รายท่ียุง่ยากซบัซอ้น 
 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 
 อภิปรายปัญหาอนัเก่ียวขอ้งกบัผูป่้วยในการวางแผ
นการรักษา และการแกไ้ขปัญหาแทรกซ้อน การรักษาร่วม 
จากหลายสาขาวิชา ในกรณีศึกษำ ท่ี มีควำมซับซ้อน 
ผูป่้วยท่ีต้องรับผ่าตัดร่วมกับการจัดฟัน ผูป่้วยปำกแหว่ง
เพดำนโหวผู่ป่้วยท่ีมีควำมผิดปกติของใบหนำ้ ผูป่้วยท่ีไดรั้บ
กำรบูรณะเน้ือเยื่อและกระดูกขำกรรไกร ผูป่้วยทนัตกรรม 
รากเทียม ผูป่้วยท่ีมีโรคทำงระบบ ผูป่้วยท่ีมีพยาธิสภาพใน 
ช่องปากมีควำมซับซ้อนกันในกำรวำงแผนกำร รักษา 
การท ารายงานผูป่้วย ท่ีน่าสนใจ กำรตรวจและศึกษำผูป่้วยท่ี
รักษำร่วมระหวำ่งคลินิกศลัยกรรมและคลินิกท่ีเก่ียวขอ้ง  
 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) 
 Seminar in Journal Club 
 การสัมมนาโดยมีการน 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 
 

680-791 รากเทียมในงานทนัตกรรมกระดูก 2(1-2-3) 
 ขากรรไกรและใบหนา้   
 Oral and Maxillofacial Implant Dentistry 
 ทฤษฎีท่ีเ ก่ียวข้องในงานทันตกรรมรากเทียม 
ความเป็นมาของทันตกรรมรากเทียม วสัดุ พ้ืนผิว และ
รูปร่างของรากฟันเทียมชนิดต่างๆ ข้อบ่งช้ี ข้อห้าม กำร
เลือกผู ้ป่วย  การตรวจวินิจฉัย  การวางแผน ลักษณะ 
ทางกายวภิาคท่ีเก่ียวขอ้ง กำรตอบสนองของเน้ือเยือ่ร่ำงกำย
ต่อวสัดุรำกเทียม กำรผ่ำตดัรำกฟันเทียม องค์ประกอบชี
วกลศำสตร์ของกำรบูรณะรำกฟันเทียมดว้ยฟันเทียมชนิด
ต่ำงๆ กำรจัดกำรกับปัญหำแทรกซ้อนท่ีเกิดข้ึน และการ 
ดูแลรักษารากฟันเทียม กำรฝึกปฏิบติัในขั้นตอนของกำร
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 
 
680-831   คลินิกศลัยศาสตร์ช่องปากและ 3(0-6-3) 
 แมก็ซิลโลเฟเชียล 2      
 Oral and Maxillofacial Surgery Clinic II    
 ร า ย วิ ช า ต่ อ เ น่ื อ ง จ า ก ค ลิ นิ ก ศั ล ย ศ า สต ร์ 
ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 1 มีค ำอธิบำยรำยวิชำ
เ ช่น เ ดียวกับรายวิชาคลิ นิกศัลยศาสตร์ ช่องปากและ 
แม็กซิลโลเฟเชียล 1 โดยมีประสบกำรณ์ในงำนท่ียุ่งยำก
ซบัซอ้นมำกข้ึน 
 The continuing course of Oral and Maxillofacial 
Surgery Clinic I; same description as in Oral and 
Maxillofacial Surgery Clinic I; more advanced experience 
in oral and maxillofacial surgery cases  



680-832 คลินิกศลัยศาสตร์ช่องปากและ 2(0-4-2) 
 แมก็ซิลโลเฟเชียล 3   
 Oral and Maxillofacial Surgery Clinic III 
 รายวิชาต่อเน่ืองจากคลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 
และแม็กซิลโลเฟเชียล 1, 2 มีค  ำอธิบำยเช่นเดียวกบัรำยวิชำ
คลินิกศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 1, 2 โดยมี
ประสบกำรณ์ในงำนท่ียุง่ยำกซบัซอ้นมำกข้ึน 
 The continuing course of Oral and Maxillofacial 
Surgery Clinic II; same description as in Oral and 
Maxillofacial Surgery Clinic I and II; more advanced and 
extensive in oral and maxillofacial surgery cases 
 
680-833 คลินิกทนัตกรรมรากเทียม 1  4(0-8-4) 
 Dental Implant Clinic I 
 การให้การรักษาผู ้ป่วยทันตกรรมรากเทียม 
ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย วางแผนการรักษา กำรให้กำรรักษำ
ในขั้ นตอนของการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม เ รียนรู้การ 
ท าฟันเทียมบนรากฟันเทียมพ้ืนฐาน กำรดูแลรักษำรำกฟัน
เทียม และการแก้ไขปัญหาแทรกซ้อนท่ีเกิดข้ึน โดยเป็น 
การรักษาร่วมกันระหว่ำง ศลัยกรรม ทันตกรรมประดิษฐ ์
ทนัตกรรมบูรณะ ปริทันตวิทยำ ทนัตกรรมจัดฟัน ในกำร
เตรียมสภำพช่องปำกใหเ้หมำะสมและวำงแผนกำรรักษำจน
ส้ินสุดกระบวนกำรกำรน ำเสนอและอภิปรำยกรณีศึกษำ
ผูป่้วยในขั้นตอนกำรวำงแผนรักษำผูป่้วย 
 Dental implant treatment in patients; oral 
examination; treatment planning; surgical treatment; basic 
prosthesis reconstruction; dental implant maintenance; and 
complication management; multidisciplinary treatment by 
the collaboration of oral surgery, prosthodontics, 
periodontics and orthodontics; presentation and discussion 
of cases during the treatment planning step 
 
680-834 คลินิกทนัตกรรมรากเทียม 2   4(0-8-4) 
 Dental Implant Clinic II 
 การปฏิบติัการคลินิกต่อเน่ืองจากคลินิกทนัตกรรม
รากเทียม 1 โดยเก่ียวข้องกับผูป่้วยท่ียุ่งยำกซับซ้อน ข้ึน        
กำรแกไ้ขสภำพของกระดูกและเน้ือเยื่อในช่องปำกท่ีตอ้งมี
กำรปลูกกระดูกหรือตกแต่งเน้ือเยื่อเพ่ิมเติมกรณีผูป่้วยท่ี 

สูญเสียฟันทั้งปากและตอ้งบูรณะดว้ยฟันเทียมทั้ งปากทั้ ง 
ชนิดติดแน่นและถอดได ้กำรน ำเสนออภิปรำยกรณีศึกษำ
ผูป่้วย อยา่งนอ้ย 1 ราย ท่ีใหก้ารรักษาเสร็จส้ินสมบูรณ์ 
 The continuing treatment from Dental implant 
Clinic I; more complicated patients; additional osseous 
and soft tissue grafting for partial or full mouth 
rehabilitation,  fixed or removable dental prosthesis; 
presentation of a complete case  
 
680-851 สมัมนารากเทียมในงานทนัตกรรม 1(0-2-1) 
 กระดูกขากรรไกรและใบหนา้     
 Seminar in Oral and Maxillofacial Implant 
 การอภิปรายปัญหาการวางแผนการรักษา กำร
แก้ไขปัญหำแทรกซ้อนในกำรเตรียมสภำพช่องปำก 
การฝังรากเทียมและการบูรณะดว้ยฟันเทียม กำรศึกษำจำก
กรณีผูป่้วยและอภิปรำยปัญหำเพ่ิมเติม ในส่วนท่ีเก่ียวเน่ือง
ในหัวขอ้ต่างๆ การเตรียมเน้ือเยื่อ การแกไ้ขและการปลูก 
กระดูก การผ่าตดัชนิดต่างๆ ชนิดของรำกเทียม การบูรณะ 
รากเทียม ปัญหาแทรกซ้อน การดูแลผู ้ป่วยทันตกรรม 
รากเทียม การติดตามความก้าวหน้า และกำรวิจัยในงำน
ทนัตกรรมรากเทียม 
 Case discussion in treatment procedures; 
treatment planning; surgical and prosthodontic treatment; 
complication during pretreatment and treatment steps; 
tissue preparation, hard tissue correction and grafting, 
various kind of implant surgery, types of dental implant, 
oral rehabilitation associated with dental implants, 
complication  presentation and discussion in clinical and 
scientific related topics 
 
680-891 รากเทียมในงานทนัตกรรมกระดูก  2(2-1-3) 
 ขากรรไกรและใบหนา้ขั้นสูง   
 Advanced Oral and Maxillofacial Implant  
 Dentistry 
 การศึกษาทฤษฎีในงานทนัตกรรมรากเทียมท่ียุง่ย
ากซับซ้อนมากข้ึน กำรบูรณะซ่อมแซมแกไ้ขกระดูกและ
เน้ือเยื่อท่ีไม่เพียงพอ การปลูกกระดูกและแหล่งกระดูก 
บริเวณต่างๆ ทั้งในปากและนอกปาก วสัดุทดแทนกระดูก 



การปลูกกระดูกในโพรงอากาศแม็กซิลล่าร์เพ่ือรองรับราก 
ฟันเทียม กำรบูรณะด้วยฟันเทียมท่ียุ่งยำกท่ีซับซ้อน เช่น 
กรณีผู ้ป่วยท่ีมีปัญหาการสบฟันผิดปกติ การบูรณะฟัน 
ทั้งปาก กำรฝึกท ำฟันเทียมในห้องปฏิบติักำรรำกเทียมใน
งำนทันตกรรมจัดฟันรากเทียมส าหรับใบหน้าขากรรไกร 
ประดิษฐ ์เพื่อกำรรักษำความพิการของใบหนา้ เช่น ตาเทียม 
จมูกเทียม หูเทียม    
 Complicated dental implant; reconstruction of 
inadequate osseous and soft tissue; bone grafting and 
grafting materials; maxillary sinus bone grafting for dental 
implant placement; dental implant placement in patient 
with malocclusion or full mouth rehabilitation; laboratory 
practice in dental prosthesis; implant related to 
orthodontics; implant supported oral and maxillofacial 
prosthesis for correcting facial deformities such as eye 
prosthesis, nose prosthesis or ear prosthesis  
 
680-892 กำรจดักำรทำงศลัยกรรมช่องปำก 2(1-2-3) 
 ในโรคทำงระบบท่ีพบบ่อย      
 Oral Surgical Management in Common  
 Systemic Diseases 
 กำรเรียนรู้หลกักำรจดักำรทำงศัลยกรรมช่องปำก
ในผูป่้วยท่ีมีโรคทำงระบบท่ีพบบ่อย กำรวิเครำะห์และแปล
ผลทำงห้องปฏิบติักำร กำรอภิปรำยกลุ่มยอ่ยจำกกรณีศึกษำ
ผูป่้วยโรคทำงระบบ ไดแ้ก่ โรคทำงระบบหัวใจและหลอด
เลือด โรคระบบทำงเดินหำยใจ โรคต่อมไร้ท่อ โรคทำง
ระบบประสำท โรคเลือด โรคตับ โรคไต และโรคทำง                
จิตเวช และฝึกปฏิบติัในผูป่้วยจริง   
 Learning about principles of oral surgical 
management in common systemic diseases, Interpretation 
of laboratory investigations. Cases discussion in common 
systemic diseases such as; cardiovascular disease, 
respiratory disease, endocrine disease, neurological 
disease, hematologic disease, liver disease, kidney disease 
and psychological disease of real patients 
 
 

681-831 คลินิกวสิญัญีวทิยาทัว่ไป  2(0-4-2) 
 Clinical Practice in General Anesthesia     
 การปฏิบติัการเตรียมการประเมิน การดูแลผูป่้วย 
ก่อนหลงัดมยาสลบ และกำรแกไ้ขภำวะฉุกเฉินท่ีอำจเกิด
ข้ึนกบัผูป่้วย เช่น การช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐานและขั้นสูง 
การใส่ท่อช่วยหายใจ 
 Practicing in the evaluation and management of 
pre- and post-general anaesthetic patients; performing 
basic and advanced life supports such as intubation 
 
682-831 คลินิกศลัยศาสตร์ทัว่ไป  2(0-4-2) 
 Clinical Practice in General Surgery 
 การปฏิบัติงานในหอผู ้ป่วยศัลยกรรมทั่วไป 
และในห้องผ่าตดั เพ่ือมีควำมรู้พ้ืนฐำนศลัยศำสตร์ กำรซกั
ประวัติตรวจร่างกาย การตรวจและแปรผลทางห้อง 
ปฏิบัติการ กำรเขำ้ช่วยผ่ำตดัในห้องผ่ำตดั ทักษะในงำน
หัตถกำรทางศัลยกรรม เช่น การท าแผล การเย็บแผล 
การช่วยผ่าตัด  การดูแลผู ้ป่วยก่อนระหว่างและหลัง 
การผ่าตดั กำรให้สารน ้ าและอาหารทางเส้นเลือดและทาง 
ท่อสายอาหาร 
 Practicing in general surgery ward and operating 
theatre; history taking; physical examination; laboratory 
investigation of surgical patients; assisting in the surgical 
operation; management  of surgical patient care; basic 
surgical skills such as wound dressing, suturing; assisting 
in surgical procedures; pre and post-operative patient care 
 
683-731   คลินิกอายรุศาสตร์ทัว่ไป   2(0-4-2) 
  Clinical Practice in General Medicine  
 การศึกษาโรคทางระบบความผิดปกติของระบบ
หวัใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจ ทำงเดินอำหำร 
ตบั ไต ต่อมไร้ท่อและโรคเลือดและอ่ืนๆ ท่ีสัมพนัธ์กบังำน
ทำงดำ้นทนัตกรรมและโรคในช่องปำกและบริเวณใบหนำ้ 
โดยการป ฏิบั ติ ง าน  และ ศึ กษ าท างทฤษ ฎี ในงาน 
อายรุศาสตร์ทัว่ไป การซกัประวติั ตรวจร่ำงกำย กำรตรวจ
เพ่ิมเติมทางห้องปฏิบัติการและการแปลผลการส่งตรวจ 
และแปลผลภาพรังสี กำรวำงแผนกำรรักษำ กำรช่วยชีวิต



และขั้นตอนทางคลินิก การฝึกปฏิบัติการฉีดยา การเจาะ 
เลือด การใหเ้ลือดและสารน ้ า   
 Study of systemic disease, cardiovascular, 
respiratory, gastrointestinal, liver, kidney, endocrine 
system and blood disorder; patient management in oral and 
maxillofacial surgery; practical and theoretical experiences 
in general medicine; history taking; physical examination; 
laboratory investigation and interpretation; radiographic 
examination and interpretation; treatment planning; 
resuscitation and clinical general medicine procedures; 
practicing in injection, blood taking, blood transfusion, 
fluid and electrolyte administration 
 
หมวดวชิาเลือก 
650-791 จรรยาบรรณและกฎหมาย  1(1-0-2) 
 ทางทนัตกรรม       
 Code of Ethics and Laws in Dentistry 
 ป รัชญำวิ ช ำ ชีพ  และแนวควำม คิ ดในกำร
รับผิดชอบของวิชำชีพต่อสังคม กำรสร้ำงจริยธรรม 
คุณธรรมและมนุษย -สัมพันธ์ต่อผู ้ป่วยและผู ้ร่วมงำน 
จรรยำบรรณของวิชำชีพทันตแพทยท่ี์ตอ้งปฏิบัติตำมควำม
ส ำนึกในหน้ำท่ีคุณค่ำของชีวิตในกำรเป็นทันตแพทย์ท่ีดี  
รวมทั้งควำมรู้พ้ืนฐำนดำ้นกฎหมำยพระรำชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้ง
กับกำรประกอบวิชำชีพทันตแพทย์ตลอดจนวิทยำกำรทำง  
ทนัตแพทยท่ี์น 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   
 
667-840 การถ่ายภาพทางคลินิก  1(1-0-2) 
 Clinical Photography 
 ทฤษฎี และหลกัทัว่ไปในกำรถ่ำยภำพ กำรเลือก
กลอ้งและฟิล์ม กำรถ่ำยภำพผูป่้วยทำงคลินิก กำรถ่ำยภำพ
จำกต ำรำ เอกสำรต่ำงๆ    

 Theory and principles of photography; selection 
of cameras and medias; clinical and documentary  
photography  techniques 
 
671-891 การบริหารจดัการคลินิกทนัตกรรม    1(1-0-2) 
 Dental Practice Management 
 กำรบ ริหำร  กำรจัดกำรอย่ำ ง มีระบบ  กำร
ประชำสัมพนัธ์ มนุษยสัมพนัธ์ เจตคติและจรรยำบรรณ
วชิำชีพ จริยธรรม และหลกักำรบริหำรเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร
ต่ำง ๆ เพ่ือสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อกำร
ประกอบกิจกรรมต่ำง ๆ ไดต้ำมควำมเหมำะสม 
 Systematical learning of dental practice and 
management; public relations;  human relations;  attitude 
and ethics in dental practice; and organization 
management utilizes in general practice 
 
680-971   โลกทรรศนศ์ลัยศาสตร์ช่องปาก 2(0-6-0) 
 และแมก็ซิลโลเฟเชียล   
 Global View in Oral and Maxillofacial Surgery 
 ปฏิบติังานในคลินิกศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็ก
ซิลโลเฟเชียลต่างสถาบัน ศึกษำงำนศัลยกรรมช่องปำก
และแม็กซิลโลเฟเชียลท่ีมีความหลากหลาย ควำมกำ้วหน้ำ
ทำงวิทยำกำรและเทคโนโลยีในกำรตรวจรักษำผู ้ป่วย 
การตรวจวินิจฉัยโรค และการเตรียมผู ้ป่วย กรณีท่ีใช้ 
ยาชาเฉพาะท่ี และการดมยาสลบ ส ำหรับกำรผ่ำตดัใหญ่ 
การช่วยผา่ตดัในหอ้งผา่ตดั การดูแลผูป่้วยท่ีอยูใ่นหอผูป่้วย 
กำรจัดกำรกับปัญหำแทรกซ้อนท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจาก 
การผา่ตดั  
 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 
 



หมวดรายวชิาวทิยานิพนธ์ 
680-771  วทิยานิพนธ์                           36(0-108-0)
 Thesis 
                การศึกษา และการคน้ควา้วิจยัในงานศลัยศาสตร์ 
ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล งำนทำงกำรแพทย์ท่ี
เก่ียวขอ้ง ความรู้ใหม่เพ่ือน ามาใชป้ระโยชน์ในทางคลินิก 
เขียนงานวิจยัเป็นภาษาองักฤษ ผลงำนไดรั้บกำรตีพิมพใ์น
วำรสำรทางวิชาการท่ีได้รับ การยอมรับในระดับประเทศ 
และกำรน ำเสนอผลงำนในท่ีประชุมวิชาการระดบัประเทศ 
หรือนานาชาติอย่างนอ้ยหน่ึงเร่ือง พร้อมตน้ฉบบัพร้อมส่ง
ส ำนกัพิมพท่ี์มีกำรพิมพบ์ทควำมวจิยัฉบบัเตม็ 
 Study and research projects in oral and 
maxillofacial surgery, medical field, a novel knowledge, 
being useful in clinical application; Thesis writing in 
English; accepted in national publication;  presentation in 
national or international conferences  
 
680-772 วทิยานิพนธ์                12(0-36-0)
 Thesis 
 การศึกษาและการคน้ควา้วิจยัในหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง
กับงำนทำงศัลยศำสตร์ช่องปำกและแม็กซิลโลเฟเชียล 
งานทางการแพทย์ท่ีเก่ียวขอ้ง ความรู้ใหม่เพ่ือประโยชน์ 
ทางด้านวิชาการและ/หรือ มุ่งประยุกต์ เ พ่ือน ำมำใช ้
ประโยชน์ได้ ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร  ทาง 
วิชาการท่ีได้รับการยอมรับในระดับประเทศ หรือกำร
น ำเสนอผลงำนในท่ีประชุมวชิำกำรระดบัประเทศอยำ่งนอ้ย
หน่ึงเร่ืองพร้อมตน้ฉบบัท่ีไดส่้งส ำนกัพิมพแ์ลว้  
 Study and do research associated with oral and 
maxillofacial surgery field or medical field or new 
applicable knowledge; the article published in a national 
journal or presentation in a national scientific meeting with 
a complete manuscript  
 
680-773 สำรนิพนธ์   6(0-18-0) 
 Minor Thesis 
 การศึกษา คน้ควา้วิจยัในหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบังำน
ทำงศัลยศำสตร์ช่องปำกและแม็กซิลโลเฟเชียล งานทาง 
การแพทย์ท่ี เ ก่ียวข้อง เ พ่ือประโยชน์ทางด้านวิชาการ

โดยเฉพำะในทำงคลินิก  ผลงานได้รับการตีพิมพ์ใน 
วารสารทางวิชาการท่ีไดรั้บ การยอมรับในระดบัประเทศ 
หรือกำรน ำเสนอผลงำนในท่ีประชุมวิชำกำรระดบัประเทศ
ท่ีมีกำรพิมพ์บทควำมวิจัยฉบับเต็มอย่ำงน้อยหน่ึงเร่ือง
พร้อมตน้ฉบบั พร้อมส่งส ำนกัพิมพ ์
 Study and research on the topic related to oral 
and maxillofacial facial surgery or medical field for the 
benefit of academic knowledge particulary clinical area; 
the anticle published in a national journal or presentation 
in a national scientific meeting with proceeding or 
manuscript submitted 
 
 
 
 
 
 


