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ปรัชญาของหลกัสูตร 
  หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มุ่งเน้น

การผลิตมหาบณัฑิตเฉพาะทาง ให้มีความรู้ ทกัษะ และมีคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งในดา้นคลินิกและวจิยั เพื่อประสิทธิภาพ
ในการรักษาผูป่้วยในระดับมาตรฐานสากล  รวมทั้ งสามารถวิเคราะห์แก้ปัญหา  โดยใช้กระบวนการทางวิจัยให้เกิด
ประโยชน์ต่อผูป่้วย  ต่อวิชาชีพและสังคม  ในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งและทนัต่อสถานการณ์  โดยจดัการศึกษาเน้นให้ผูเ้รียน
เป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้  เนน้กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (active learning)  และกระบวนการเรียนรู้จากการท างานร่วมกนั
ระหว่างสหสาขา ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-directed learning) สร้างเสริมการเรียนรู้และพฒันา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง (continuous professional development)  และยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก 
“ขอใหถื้อประโยชน์ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง” เป็นแนวทางในการด าเนินการ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO1 ปฏิบติัตนโดยยดึหลกัคุณธรรม หลกัจรรยาบรรณทางวชิาการ วชิาชีพ และความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี 
PLO2 สามารถพฒันาตนเองทั้งในเชิงวชิาชีพและเชิงปัจเจกบุคคลเพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
PLO3 ปฏิบติังานแบบบูรณาการในบทบาทของทั้งผูน้ าและผูต้ามในทีมภายใตบ้ริบทของพหุวฒันธรรม  
PLO4 มีทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูลท่ีทนัสมยั ส่ือสาร และ 

น าเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 
PLO5 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางทนัตกรรมและศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสมในการวางแผนและใหก้ารรักษาดูแลผูป่้วย/ 

ชุมชนแบบสหสาขาภายใตห้ลกัการบริบาลแบบองคร์วม 
PLO6 สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการวจิยั และการคน้ควา้ทางวชิาการไดด้ว้ยตนเอง 
PLO7  สามารถใชภ้าษาไทย หรือภาษาองักฤษในการส่ือสาร น าเสนอ อภิปราย ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
PLO8  สามารถใชเ้ทคโนโลยหีรือองคค์วามรู้ขั้นสูงในการรักษาทางทนัตกรรมท่ีซบัซอ้นเฉพาะสาขาหรือพฒันางาน 

ทนัตสาธารณสุขอยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 



 
โครงสร้างหลกัสูตร 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  36 หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาบังคบั  22 หน่วยกติ 

 (1)  รายวชิาบังคบัพื้นฐาน  ไม่นอ้ยกวา่   7    หน่วยกิต    
                        ใหเ้ลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปน้ี  ทั้งน้ี นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาขา้มวชิาเอกหรือรายวชิาอ่ืนๆ ท่ีเปิด
สอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หรือสถาบนัการศึกษาอ่ืน โดยอยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร    
347-532        สถิติประยกุตส์ าหรับการวจิยั         3((3)-0-6) 
                       Applied  Statistics  for  Research 
650-712  ชีวเวชศาสตร์พ้ืนฐานทางคลินิก     2((2)-0-4) 

Basic  Biomedical  Sciences  in  Clinical  Practice 
650-713        ระเบียบวธีิวจิยัทางวทิยาศาสตร์ช่องปาก    2(2-0-4) 
                     Research  Methodology  in  Oral  Sciences 
650-716       ชีวเวชศาสตร์การแพทยก์า้วหนา้     1((1)-0-2) 
                    Current  Advances  in  Biomedical  Sciences 
650-718    การประเมินและการจดัการการเปล่ียนแปลงของสุขภาพทัว่ไปในผูสู้งอาย ุ    2(2-0-4) 

       Assessment and Management of Geriatric General Changes   
650-719   การประเมินและการจดัการการเปล่ียนแปลงของสุขภาพช่องปากในผูสู้งอาย ุ 1(1-0-2) 

       Assessment and Management of Geriatric Oral Health Changes  
650-794        ชีวสถิติประยกุตท์างวทิยาศาสตร์ช่องปาก    2(1-3-2) 
                     Applied  Biostatistics  in  Oral  Sciences 
650-951  สมัมนาสหวทิยาการทางวทิยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก   1(0-2-1) 
  Multidisciplinary  Seminar  in  Oral  Health  Sciences 
650-952  สมัมนาพิเศษทางวทิยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก    1(0-2-1) 
                      Special  Seminar  in  Oral  Health  Sciences 
660-711         ปรัชญาและวธีิวทิยาการวจิยัทางทนัตแพทยศาสตร์    2((2)-0-4)             
                      Philosophy  and  Methodology  of  Dental  Research 
660-715        วทิยาศาสตร์ช่องปากขั้นสูง      3((3)-0-6) 
                      Advanced  Oral  Science 
671-715  ชีวเวชศาสตร์ส าหรับทนัตสาธารณสุข     2(2-0-4) 
  Biomedical  Science  for  Dental  Public  Health 
685-793  ชีวเวชศาสตร์ขั้นสูงและการประยกุต ์     3((2)-3-4) 
  Advanced  Biomedical  Science  and  Application 
 

(2)  รายวชิาบังคบัเฉพาะสาขา    เลือกรายวชิาในแต่ละวชิาเอก   จ านวนไม่นอ้ยกวา่   15   หน่วยกิต  ดงัน้ี 
       วชิาเอกทนัตกรรมประดษิฐ์ 

667-711  ทนัตกรรมรากเทียม       1((1)-0-2) 
  Dental  Implant 



667-712  ทนัตกรรมประดิษฐผ์สมผสาน      1((1)-0-2) 
  Integrated  Prosthodontics 
667-713  ใบหนา้และขากรรไกรประดิษฐ ์     1((1)-0-2) 
  Maxillofacial  Prosthodontics 
667-751  สมัมนาทนัตกรรมประดิษฐ ์1      1(0-2-1) 
  Prosthodontic  Seminar  I 
667-752  สมัมนาทนัตกรรมประดิษฐ ์2      1(0-2-1) 
  Prosthodontic  Seminar  II 
667-791  ระบบกะโหลกขากรรไกร       1((1)-0-2) 
  Craniomandibular  System 
667-792  ทนัตวสัดุขั้นสูง       2((2)-0-4) 
  Advanced  Dental  Materials 
667-831  คลินิกฟันเทียมถอดไดป้ระยกุต ์     2(0-4-2) 

Applied  Removable  Prosthodontic  Clinic 
667-832  คลินิกฟันเทียมติดแน่นประยกุต ์     2(0-4-2) 

Applied  Fixed  Prosthodontic  Clinic  
667-833  คลินิกทนัตกรรมประดิษฐผ์สมผสาน      2(0-4-2) 

Integrated  Prosthodontic  Clinic  
667-851  สมัมนาทนัตกรรมประดิษฐ ์3      1(0-2-1) 
  Prosthodontic  Seminar  III 
667-852  สมัมนาทนัตกรรมประดิษฐ ์4      1(0-2-1) 
  Prosthodontic  Seminar  IV 

 
วชิาเอกทนัตสาธารณสุข 

671-713  วทิยาการระบาดช่องปากประยกุต ์     2(2-0-4) 
  Applied  Oral  Epidemiology  
671-716  การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก     3((3)-0-6) 
  Oral Health Promotion 
671-717  ระเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ      1((1)-0-2) 
  Qualitative  Research 
671-718  ชีววทิยาช่องปากประยกุต ์      3((3)-0-6) 
  Applied  Oral  Biology 
671-741  การฝึกปฏิบติังานวทิยาการระบาดช่องปากประยกุต ์   2(0-4-2) 

 Practice  in  Applied  Oral  Epidemiology 
671-751  สมัมนาทางทนัตสาธารณสุข 1      1(0-2-1) 
  Dental  Public  Health  Seminar  I  
671-791  การจดัการขอ้มูลทางทนัตแพทยศาสตร์     1((1)-0-2) 
  Data  Management  in  Dentistry 



671-811  ระบบสุขภาพและทนัตสุขภาพ     2(1-2-3) 
  Health System and Oral Health System 
671-812  สงัคมศาสตร์ประยกุตท์างทนัตแพทยศาสตร์     1((1)-0-2) 

 Applied  Social  Science  in  Dentistry  
671-842  การฝึกปฏิบติังานดา้นสุขภาพช่องปาก     2(0-4-2) 

 Oral Health Project Practice 
671-851  สมัมนาทางทนัตสาธารณสุข 2       1(0-2-1)  
  Dental  Public  Health  Seminar  II  
671-912  การวางแผนและการบริหารงานทนัตสาธารณสุข    2((2)-0-4) 
  Oral  Health  Planning  and  Administration 
671-941  ระบบทนัตสาธารณสุขเปรียบเทียบระหวา่งประเทศ   1(0-2-1) 

 International  and  Comparative  Oral  Health  Systems 
671-991  เศรษฐศาสตร์สุขภาพ       2((1)-3-2) 
  Health  Economics 
671-992  การส่ือสารอยา่งสร้างสุข      2((2)-0-4) 
  Compassionate  Communication 

 
วชิาเอกทนัตกรรมส าหรับเดก็ 

672-711    เภสชัวทิยาประยกุตใ์นทนัตกรรมส าหรับเด็ก      1(1-0-2) 
  Applied  Pharmacotherapy  in  Pediatric  Dentistry 
672-731  คลินิกทนัตกรรมส าหรับเด็ก       1(0-3-0) 
  Pediatric  Dentistry  Clinic 
672-732  คลินิกการช้ีน าพฤติกรรมในเด็ก            3(0-9-0) 

Behavior  Guidance  Pediatric  Dentistry  Clinic  
672-751  สมัมนาทางทนัตกรรมส าหรับเดก็  1     1(0-2-1) 
  Pediatric  Dentistry  Seminar  I 
672-791  การช้ีน าพฤติกรรมในเด็ก        1(0-3-0) 
  Behavior  Management  in  Children 
672-792  การวางยาสลบทางทนัตกรรมส าหรับเด็ก      1(0-3-0) 
  General  Anesthesia  in  Pediatric  Dentistry 
672-793  กมุารเวชศาสตร์สมัพนัธ์      2((1)-2-3) 
  Correlated  Pediatrics 
672-831  คลินิกทนัตกรรมส าหรับเด็กขั้นสูง     3(0-9-0)   
  Advanced  Pediatric  Dentistry  Clinic 
672-832  คลินิกทนัตกรรมจดัฟันป้องกนัและป้องปรามในเด็ก   2(0-6-0) 
  Preventive  and  Interceptive  Orthodontics  in  Pediatric  Dentistry  Clinic 
672-851  สมัมนาทางทนัตกรรมส าหรับเดก็ 2     1(0-2-1) 
  Pediatric  Dentistry  Seminar  II 



วชิาเอกทนัตกรรมจดัฟัน 
673-711  ทนัตกรรมจดัฟันขั้นสูง  1      2((2)-0-4) 
  Advanced  Orthodontics  I 
673-712   ทนัตกรรมจดัฟันขั้นสูง  2       2((2)-0-4) 
  Advanced  Orthodontics  II 
673-713  ทนัตกรรมจดัฟันขั้นสูง  3       2((2)-0-4) 
  Advanced  Orthodontics  III 
673-721  ปฏิบติัการทางทนัตกรรมจดัฟัน      1(0-3-0) 

Orthodontic  Laboratory      
673-731  คลินิกทนัตกรรมจดัฟัน 1      2(0-6-0) 
  Orthodontic  Clinic  I 
673-732  คลินิกทนัตกรรมจดัฟัน 2      2(0-6-0) 
  Orthodontic  Clinic  II 
673-751  สมัมนาทางทนัตกรรมจดัฟัน 1      1(0-2-1) 
  Orthodontic  Seminar  I 
673-831  คลินิกทนัตกรรมจดัฟัน 3      2(0-6-0) 
  Orthodontic  Clinic  III 
673-832  คลินิกทนัตกรรมจดัฟัน 4      3(0-9-0) 
  Orthodontic  Clinic  IV 
673-851  สมัมนาทางทนัตกรรมจดัฟัน 2      1(0-2-1) 
  Orthodontic  Seminar  II 
 

วชิาเอกทนัตกรรมบูรณะ 
676-711  ทนัตกรรมบูรณะขั้นสูง      2((2)-0-4) 
  Advanced  Restorative  Dentistry 
676-712  วทิยาโรคฟันผ ุ       1((1)-0-2) 
  Cariology  
676-721  ปฏิบติัการทนัตกรรมบูรณะขั้นสูง     1(0-3-0) 

Laboratory  Procedures  in  Advanced  Restorative  Dentistry   
676-731  คลินิกทนัตกรรมบูรณะขั้นสูง 1       2(0-6-0) 

Advanced  Restorative  Dentistry  Clinic  I    
676-751  สมัมนาทนัตกรรมบูรณะขั้นสูง 1      1(0-2-1) 
  Advanced  Restorative  Dentistry  Seminar  I   
676-831  คลินิกทนัตกรรมบูรณะขั้นสูง 2      3(0-9-0) 

Advanced  Restorative  Dentistry  Clinic  II    
676-832  คลินิกทนัตกรรมบูรณะขั้นสูง 3      4(0-12-0) 

Advanced  Restorative  Dentistry  Clinic  III 
   



676-851  สมัมนาทนัตกรรมบูรณะขั้นสูง 2      1(0-2-1) 
Advanced  Restorative  Dentistry  Seminar  II 
   

วชิาเอกวทิยาเอน็โดดอนต์ 
677-711  วทิยาเอน็โดดอนต ์2      1(1-0-2) 
  Endodontics  II 
677-731  คลินิกวทิยาเอน็โดดอนต ์1       5(0-15-0) 
  Endodontic  Clinic  I 
677-751  สมัมนาวทิยาเอน็โดดอนต ์1        1(0-2-1) 
  Endodontic  Seminar  I  
677-791  วทิยาเอน็โดดอนต ์1        2(1-3-2) 
  Endodontics  I 
677-831  คลินิกวทิยาเอน็โดดอนต ์2       5(0-15-0) 
  Endodontic  Clinic  II 
677-851  สมัมนาวทิยาเอน็โดดอนต ์2        1(0-2-1) 
  Endodontic  Seminar  II 
 

วชิาเอกปริทนัตวทิยา 
679-711  ปริทนัตวทิยาขั้นสูง      2(2-0-4) 
  Advanced  Periodontology 
679-712  ปริทนัตวทิยาบ าบดัขั้นสูง      2(2-0-4) 
  Advanced  Periodontal  Therapy 
679-731  คลินิกปริทนัตวทิยา 1      3(0-9-0) 
  Periodontic  Clinic  I 
679-751  สมัมนาปริทนัตวทิยา  1      1(0-2-1) 
  Periodontology  Seminar  I 
679-831  คลินิกปริทนัตวทิยา 2      6(0-18-0) 
  Periodontic  Clinic  II 
679-851  สมัมนาปริทนัตวทิยา 2      1(0-2-1) 
  Periodontology  Seminar  II 
 

วชิาเอกทนัตกรรมบดเคีย้วและความปวดช่องปากใบหน้า    
685-712  ความปวดช่องปากใบหนา้ขั้นสูง      1((1)-0-2) 

Advanced  Orofacial  Pain        
685-713  ความผิดปกติขมบัขากรรไกรขั้นสูง      1((1)-0-2) 

Advanced  Temporomandibular  Disorders  
685-714  ประสาทวทิยาศาสตร์ประยกุต ์     1((1)-0-2) 

Applied  Neuroscience         



685-715  เภสชัวทิยาความปวด      1((1)-0-2) 
Pharmacology  for  Pain     

685-716  พยาธิวทิยาและรังสีวทิยากะโหลกศีรษะใบหนา้ขากรรไกรขั้นสูง  1((1)-0-2) 
  Advanced  Craniomandibular  Pathology  and  Radiology 
685-717  หลกัการสบฟัน          1(1-0-2) 
  Fundamental  Occlusion 
685-731  คลินิกทนัตกรรมบดเค้ียวและความปวดช่องปากใบหนา้ขั้นสูง  1  2(0-4-2) 
  Advanced  Occlusion  and  Orofacial  Pain  Clinic  I 
685-732  คลินิกทนัตกรรมบดเค้ียวและความปวดช่องปากใบหนา้ขั้นสูง  2  2(0-4-2) 
  Advanced  Occlusion  and  Orofacial  Pain  Clinic  II 
685-753  วารสารสโมสร       1(0-2-1) 

Journal  Club       
685-811  เวชศาสตร์การนอนทางทนัตแพทยศาสตร์    2((2)-0-4) 

Dental  Sleep  Medicine   
685-812  จิตวทิยาและพฤติกรรมความปวด     1((1)-0-2) 

Psychology  and  Pain  Behaviour  
685-834  คลินิกทนัตกรรมบดเค้ียวและความปวดช่องปากใบหนา้ขั้นสูง  3  2(0-4-2) 
      Advanced  Occlusion  and  Orofacial  Pain  Clinic  III 
685-835  คลินิกทนัตกรรมบดเค้ียวและความปวดช่องปากใบหนา้ขั้นสูง  4  2(0-4-2) 
  Advanced  Occlusion  and  Orofacial  Pain  Clinic   IV 
687-851  การประชุมกรณีผูป่้วยทางอายรุศาสตร์ช่องปากและความปวดช่องปากใบหนา้ 1(0-2-1) 

Case  Conference  in  Oral  Medicine  and  Orofacial  Pain  
 

วชิาเอกอายุรศาสตร์ช่องปาก    
685-753  วารสารสโมสร       1(0-2-1) 
  Journal  Club 
685-792  จุลชีววทิยาและวทิยาภูมิคุม้กนัช่องปากขั้นสูง    2((1)-3-2) 
  Advanced  Oral  Microbiology  and  Immunology 
686-711  พยาธิวทิยาช่องปากขั้นสูง      1((1)-0-2) 
  Advanced  Oral  Pathology 
687-712  อายรุศาสตร์ช่องปากขั้นสูง      2((2)-0-4) 
  Advanced  Oral  Medicine  
687-713  เร่ืองยอ่ของความปวดช่องปากใบหนา้และความผิดปกติบริเวณขมบัขากรรไกร 1((1)-0-2) 

Synopsis  of  Orofacial  Pain  and  Temporomandibular  Disorders 
687-714  อายรุศาสตร์ทัว่ไปประยกุต ์      1((1)-0-2) 
  Applied  General  Medicine 
687-733  คลินิกอายรุศาสตร์ช่องปากขั้นสูง 1     2(0-4-2) 
  Advanced  Oral  Medicine  Clinic I  



687-734  คลินิกอายรุศาสตร์ช่องปากขั้นสูง 2     2(0-4-2) 
  Advanced  Oral  Medicine  Clinic  II 
687-751  การประชุมกรณีผูป่้วยทางอายรุศาสตร์ช่องปาก    1(0-2-1) 

  Case  Conference  in  Oral  Medicine 
687-833  คลินิกอายรุศาสตร์ช่องปากขั้นสูง 3     2(0-4-2) 
  Advanced  Oral  Medicine  Clinic  III 
687-834  คลินิกอายรุศาสตร์ช่องปากขั้นสูง 4     2(0-4-2) 
  Advanced  Oral  Medicine  Clinic  IV 
688-793  รังสีวทิยากะโหลกศีรษะใบหนา้ขากรรไกรขั้นสูง    1((1)-0-2) 
  Advanced  Oral  and  Maxillofacial  Radiology  
 

วชิาเอกทนัตกรรมผู้สูงอายุ    
650-731  คลินิกทนัตกรรมพร้อมมูลในผูสู้งอาย ุ 1    2(0-6-0) 

Geriatric  Comprehensive  Dental  Clinic  I  
650-832  คลินิกทนัตกรรมพร้อมมูลในผูสู้งอาย ุ 2    3(0-9-0) 

Geriatric  Comprehensive  Dental  Clinic  II  
650-833  คลินิกทนัตกรรมพร้อมมูลในผูสู้งอาย ุ 3       2(0-6-0) 

Geriatric  Comprehensive  Dental  Clinic  III  
667-715    ทนัตกรรมประดิษฐใ์นผูสู้งอาย ุ        1(1-0-2) 

Geriatric  Prosthodontics  
671-819    การป้องกนัโรคและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากส าหรับผูสู้งอาย ุ                  3((2)-3-4) 
                 Oral Health Prevention and  Promotion for Geriatrics    
676-713  ทนัตกรรมบูรณะในผูสู้งอาย ุ      1((1)-0-2) 
  Geriatric  Restorative  Dentistry   
679-813  ปริทนัตวทิยาในผูสู้งอาย ุ      1(1-0-2) 
  Geriatric  Periodontic       
680-713    การดูแลทางศลัยกรรมช่องปากในผูสู้งอาย ุ      1((1)-0-2) 

Geriatric  Perioperative Oral Surgery Care  
680-835    ศลัยศาสตร์ช่องปากในผูสู้งอาย ุ       1((1)-0-2) 

Geriatric  Oral  Surgery  
687-715    เวชศาสตร์ช่องปากในผูสู้งอาย ุ      2((1)-2-3) 

Geriatric  Oral  Medicine   
 
 
 
 
 
 



2. หมวดวชิาเลือก                                        ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ 

                          ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปน้ี  ทั้ งน้ี นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาขา้มวิชาเอกหรือรายวิชาอ่ืนๆ              
ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หรือสถาบนัการศึกษาอ่ืน โดยอยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร        
650-751  สมัมนาเทคโนโลยดิีจิทลัทางทนัตกรรม     1(0-2-1) 

Seminar in Digital Dental Technology  
650-791   จรรยาบรรณและกฎหมายทางทนัตกรรม     1((1)-0-2) 
  Code  of  Ethics  and  Laws  in  Dentistry 
650-795    ชุดวชิาองคค์วามรู้และระเบียบวธีิวจิยัทางวทิยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก  5((4)-3-8) 
               Module : Explicit  Knowledge  and  Research Methodology in Oral Health Sciences 
650-797    ชุดวชิาหลกัฐานเชิงประจกัษเ์พื่อพฒันางานทนัตสาธารณสุข  5((3)-4-8) 
              Module : Evidence-based for Dental Public Health Development 
650-891  นิติทนัตวทิยา       2(1-3-2) 
  Forensic  Odontology  
650-892  ทนัตกรรมผูสู้งอายปุระยกุต ์      1(0-1-2) 

Applied Geriatric Dentistry         
667-840  การถ่ายภาพทางคลินิก       1((1)-0-2) 
  Clinical  Photography 
667-842  การเรียนการสอนทางทนัตกรรม     2((1)-2-3) 
  Teaching  and  Learning  in  Dentistry 
667-912  เภสชัวทิยาประยกุตส์ าหรับทนัตแพทย ์     1(1-0-2) 
  Applied  Pharmacology  for  Dentist 
671-793  การทบทวนวรรณกรรมอยา่งเป็นระบบในงานทนัตสาธารณสุข  2((1)-3-2) 
  Systematic Review for Dental Public Health 
671-891  การบริหารจดัการคลินิกทนัตกรรม     1((1)-0-2) 
  Dental  Practice  Management 
677-812  เอน็โดดอนติกส์ในผูสู้งอาย ุ      1(1-0-2) 
  Geriatric  Endodontics  
680-791  รากเทียมในงานทนัตกรรมกระดูกขากรรไกรและใบหนา้   2((1)-2-3) 
  Oral  and  Maxillofacial  Implant  Dentistry 
685-791  วทิยาการวนิิจฉยัโรคช่องปาก      2((1)-2-3) 
  Oral  Diagnostic  Science 
685-892  การทนัตแพทยเ์ชิงประจกัษ ์      2((1)-3-2) 
  Evidence-based Dentistry 
686-851  การประชุมทางคลินิก-พยาธิวทิยา     1(0-2-1) 
  Clinicopathological  Conference 
687-735  คลินิกความปวดช่องปากใบหนา้และความผิดปกติบริเวณขมบัขากรรไกร  1(0-2-1) 
  Orofacial Pain and Temporomandibular Disorders Clinic  
 



687-792  เภสชัวทิยาประยกุตท์างทนัตกรรม     1((1)-0-2) 
  Applied  Pharmacology  in  Dentistry 
687-835  คลินิกความปวดช่องปากใบหนา้ ความผิดปกติบริเวณขมบัขากรรไกร 1(0-2-1) 
  และทนัตเวชศาสตร์การนอนหลบั  
  Orofacial Pain, Temporomandibular Disorders  
  and Dental Sleep Medicine Clinic  
687-851  การประชุมกรณีผูป่้วยทางอายรุศาสตร์ช่องปากและความปวดช่องปากใบหนา้ 1(0-2-1) 
 Case  Conference  in  Oral  Medicine  and  Orofacial  Pain 
 

3. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์   

650-791  วทิยานิพนธ์       36(0-108-0) 
  Thesis 
650-792  วทิยานิพนธ์       12(0-36-0) 
  Thesis 

หมายเหตุ   นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนๆ ท่ี เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ
สถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ โดยใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

แผน  ก 1 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
650-791 วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
650-791 วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
650-791 วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
650-791 วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
 จ านวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 36  หน่วยกิต 
 



แผน  ก 2 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
รายวชิาบงัคบัพ้ืนฐาน         7 
รายวชิาบงัคบัเฉพาะสาขา        1 - 5 
วทิยานิพนธ์          1 
วชิาเลือก 
ภาคการศึกษาที ่2 
รายวชิาบงัคบัเฉพาะสาขา        2-10 
วทิยานิพนธ์          1-3 
วชิาเลือก 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
รายวชิาบงัคบัเฉพาะสาขา        2-6 
วทิยานิพนธ์          3-5 
วชิาเลือก 
ภาคการศึกษาที ่2 
รายวชิาบงัคบัเฉพาะสาขา        2-5 
วทิยานิพนธ์          5-8 
วชิาเลือก 
 จ านวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ 36  หน่วยกิต 
 
หมายเหต ุ  - รายวชิาและจ านวนหน่วยกิตรายวชิาบงัคบัเฉพาะสาขาใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

              โดยหน่วยกิตรวมของแต่ละวชิาเอก ไม่ควรเกิน 15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา                     
            - นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนรายวชิาเลือกทัว่ไปไม่นอ้ยกวา่  2  หน่วยกิต  ในภาคการศึกษาใดก็ได ้  
             โดยใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร       

                      - แผน ก 2 ลงทะเบียนในภาคการศึกษาท่ี  1  และประเมินผลปลายปีเป็นระดบัขั้น   
                        ใหส้ญัลกัษณ์  P หรือ  N  ในกรณีท่ียงัไม่สามารถจดัการวดัผลของรายวชิาไดใ้นภาคการศึกษานั้น 
 
 
 
 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ระดบัปริญญาโท สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO1  ปฏิบติัตนโดยยดึหลกั
คุณธรรม หลกัจรรยาบรรณ
ทางวชิาการ วชิาชีพ และความ
รับผิดชอบต่อหนา้ท่ี 

1) ก าหนดใหมี้วฒันธรรมองคก์รเพ่ือเป็น
การปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวินยั 
โดยเนน้การเขา้ปฏิบติังานในคลินิกให้
ตรงเวลา มีความรับผิดชอบและมีความ
ซ่ือสตัยต์่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย และ
ต่อผูป่้วย

2) มีการส่ือสารและอธิบายแนวทางการ
รักษา ปัญหาต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนให้
ผูป่้วยทราบก่อนเร่ิมรักษา

3) สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมใน 
การสอนทุกรายวิชา โดยอาจารยแ์ละ
บุคลากรปฏิบติัตนใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดี

4) เคารพสิทธิผูป่้วย ปฏิบติัตนตาม
จรรยาบรรณ จริยธรรม เคารพกฎกติกา
ของการปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้น ทั้งดา้น
การใหก้ารรักษา การวจิยั  มีจิตส านึก
สาธารณะ

1) ประเมินจากทุกรายวชิาทั้งรายวชิา
บรรยาย สมัมนา และคลินิก โดย
พิจารณาจากความตรงต่อเวลา
ความรับผิดชอบต่อผูป่้วย ความมี
วนิยัในการใชข้องส่วนรวม และ
ปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีก าหนด
มีความรับผิดชอบในหนา้ท่ี
ท่ีไดรั้บมอบหมาย

2) ผลประเมินไดม้าจากคณาจารย ์
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายสนบัสนุนการเรียน
การสอน ผูป่้วย

3) ผลการประเมินจะน ามาแจง้เพื่อ
แสดงความช่ืนชม หรือเพื่อใชใ้น
การปรับปรุง

PLO2   สามารถพฒันาตนเอง
ทั้งในเชิงวชิาชีพและเชิง
ปัจเจกบุคคลเพ่ือใหเ้กิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ 

1) รายวชิาบงัคบัของหลกัสูตรปูพ้ืนฐาน
ของศาสตร์และสร้างความเช่ือมโยง
ระหวา่งทฤษฎีและปฏิบติั มีปฏิบติัการ
แบบฝึกหดัและกรณีศึกษาใหน้กัศึกษา
เขา้ใจการประยกุตอ์งคค์วามรู้กบั 
ปัญหาจริง 

2) รายวชิาเลือกตอ้งต่อยอดความรู้
พ้ืนฐานในภาคบงัคบั และปรับตาม
ววิฒันาการของศาสตร์

3) มีกรณีศึกษาท่ีทา้ทายใหน้กัศึกษา
คน้ควา้หาความรู้ในการพฒันา
ศกัยภาพการใหก้ารรักษา

4) มอบหมายนกัศึกษาใหสื้บคน้ขอ้มูล
จากวารสารวชิาการ ต ารา หรือเขา้ร่วม
ประชุมวชิาการ เพื่อใหมี้ความรู้ท่ี
ทนัสมยัในศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง

1) ประเมินจากทุกรายวชิาทั้งรายวชิา
บรรยาย สมัมนา คลินิก และ
โครงงาน

2) ประเมินหลากหลายวธีิ เพื่อให้
ครอบคลุมการประเมินดา้นความรู้
ทั้งการเรียนในหอ้งเรียนและ
การศึกษาดว้ยตนเอง เช่น การสอบ
วดัความรู้ การรายงานการศึกษา
คน้ควา้ การวิเคราะห์กรณีศึกษา การ
น าเสนอปากเปล่า เป็นตน้



 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

 5) เนน้การสอนโดยใหผู้เ้รียนมีการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง และการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วม 

6) การใชปั้ญหาเป็นพ้ืนฐานเรียนรู้จาก
ผูป่้วยท่ีมารับการรักษาโดยใชก้ลวธีิ
การสอนท่ีหลากหลายทั้งการบรรยาย
ร่วมกบัการอภิปราย การคน้ควา้ การ
วเิคราะห์ และท ากรณีศึกษา ตลอดจน
การน าเสนอประเด็นท่ีผูเ้รียนสนใจ 

 

PLO3   ปฏิบติังานแบบบูรณา
การในบทบาทของทั้งผูน้ าและ       
ผูต้ามในทีมภายใตบ้ริบทของ 
พหุวฒันธรรม   

1) จดักิจกรรมแกโ้จทยปั์ญหา หรือท า
โครงงานเป็นงานกลุ่ม 

2) ส่งเสริมใหน้กัศึกษาฝึกการท างาน
เป็นหมู่คณะ และการแสดงออกของ
ภาวะผูน้ า หรือผูต้ามท่ีดีในหลาก 
หลายสถานการณ์ 

3) สอดแทรกเร่ืองมารยาท การแต่งกาย 
การส่ือสารอยา่งสร้างสรรค ์

4) สอดแทรกการมีมนุษยสมัพนัธ์ และ
การวางตวั 

1) ประเมินจากทุกรายวชิาทั้ง
รายวชิาบรรยาย สมัมนา และ
คลินิก โดยพิจารณาจาก 
ความสามารถในการแสดง
บทบาทของการเป็นผูน้ าและผู ้
ตามท่ีเหมาะสมเม่ือมีการท างาน
เป็นทีม  รวมทั้งการประเมินการ
แสดงออกของการตระหนกัถึง
ความรับผิดชอบ ความสนใจใน
การพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

PLO4   มีทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข สามารถใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูลท่ี
ทนัสมยั ส่ือสาร และน าเสนอได้
อยา่งเหมาะสม 
PLO7   สามารถใชภ้าษาไทย 
หรือภาษาองักฤษในการส่ือสาร 
น าเสนอ อภิปราย ไดอ้ยา่งมี
คุณภาพ 

1) จดักิจกรรมน าเสนอ อภิปรายเป็น
ภาษาองักฤษ 

2) มอบหมายงานใหน้กัศึกษาเขา้ถึง
ฐานขอ้มูลทางทนัตแพทยศาสตร์และ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) จดัใหน้กัศึกษาน าเสนอผลงานและ
กรณีศึกษาท่ีตอ้งใชท้กัษะทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศในการ
ประชุมสมัมนา 

4) ในรายวชิาสมัมนา มีการก าหนดให้
นกัศึกษาตอ้งแปลผล วเิคราะห์และ
วจิารณ์ และประเมินคุณภาพของ
ขอ้มูล และน าเสนอแนวคิด
ประยกุตใ์ชใ้นทางปฏิบติั 

5) นกัศึกษามีประสบการณ์ในการ
น าเสนอผลงานในท่ีประชุมวชิาการ
ระดบัชาติ 

6) 1)  ประเมินจากรายวชิาสมัมนาและ
วทิยานิพนธ์ โดยพิจารณาจากการ
ประเมินผลโดยใชแ้บบประเมิน 
และการอภิปรายร่วมกนัระหวา่ง
คณาจารยแ์ละนกัศึกษา โดย
พิจารณาจากทกัษะการส่ือสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทกัษะ
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
ความสามารถในการอธิบายและ
อภิปราย การเลือกใชฐ้านขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งในการแกไ้ขปัญหาหรือ
ตอบค าถามไดอ้ยา่งเหมาะสมและ
ทนัสมยั   

 

 

 



 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO5   ประยกุตใ์ชค้วามรู้ทาง            
ทนัตกรรมและศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง
อยา่งเหมาะสมในการวางแผน
และ ใหก้ารรักษาดูแลผูป่้วย/
ชุมชนแบบสหสาขาภายใต้
หลกัการบริบาลแบบองคร์วม 
PLO6   สามารถวางแผนและ
ด าเนินการโครงการวจิยั และการ
คน้ควา้ทางวชิาการไดด้ว้ยตนเอง 

1) รายวิชาบงัคบัของหลกัสูตรปูพ้ืนฐาน
ของศาสตร์และสร้างความเช่ือมโยง
ระหวา่งทฤษฎีและปฏิบติั มีปฏิบติั  
การแบบฝึกหดัและกรณี ศึกษาให้
นกัศึกษาเขา้ใจการประยกุตอ์งคค์วามรู้
กบัปัญหาจริง 

2) รายวชิาเลือกตอ้งต่อยอดความรู้
พ้ืนฐานในภาคบงัคบั และปรับตาม
ววิฒันาการของศาสตร์ 

3) มีกรณีศึกษาท่ีทา้ทายใหน้กัศึกษา
คน้ควา้หาความรู้ในการพฒันา
ศกัยภาพการใหก้ารรักษา 

4) มอบหมายนกัศึกษาใหสื้บคน้ขอ้มูล
จากวารสารวชิาการ ต ารา หรือเขา้
ร่วมประชุมวชิาการ เพ่ือใหมี้ความรู้ 
ท่ีทนัสมยัในศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

5) เนน้การสอนโดยใหผู้เ้รียนมีการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

6) การใชปั้ญหาเป็นพ้ืนฐานเรียนรู้จาก
ผูป่้วยท่ีมารับการรักษาโดยใชก้ลวธีิการ
สอนท่ีหลากหลายทั้งการบรรยาย
ร่วมกบัการอภิปราย การคน้ควา้ การ
วเิคราะห์ และท ากรณีศึกษา ตลอดจน
การน าเสนอประเด็นท่ีผูเ้รียนสนใจ 

1) ประเมินจากทุกรายวชิาทั้ง
รายวชิาบรรยาย สมัมนา คลินิก 
และโครงงาน 

2) ประเมินหลากหลายวธีิ เพื่อให้
ครอบคลุมการประเมินดา้นความรู้
ทั้งการเรียนในหอ้งเรียนและ
การศึกษาดว้ยตนเอง เช่น การสอบ
วดัความรู้ การรายงานการศึกษา
คน้ควา้ การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
การน าเสนอปากเปล่า เป็นตน้  

 

PLO8   สามารถใชเ้ทคโนโลยี
หรือองคค์วามรู้ขั้นสูงในการ 
รักษาทางทนัตกรรมท่ีซบัซอ้น
เฉพาะสาขาหรือพฒันางาน         
ทนัตสาธารณสุขอยา่งมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 
 

1) ก าหนดกรณีศึกษาในการปฏิบติังาน
ในคลินิกหรือในชุมชนท่ีหลากหลาย 

2) จดัการเรียนการสอนเป็น clinical 
based หรือ community based แลว้แต่
วชิาเอก ใหน้กัศึกษาไดพ้บและ
แกปั้ญหาทางวชิาชีพโดยใช้
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

3) มีรายวชิา multidisciplinary seminar เพื่อ
ฝึกประสบการณ์บูรณาการ 

4) การจดัรายวิชาสัมมนาท่ีน าเสนอการใช้
เทคโนโลยใีหม่ ๆ  ทางทนัตกรรมใน
การใหก้ารรักษา 
 

1) ประเมินจากรายวชิาคลินิก          
หรือรายวชิาโครงงานทาง             
ทนัตสาธารณสุข โดยพิจารณาจาก
การวางแผนการท างานท่ีถูกหลกั
วชิาการเป็นขั้นตอน คุณภาพของ
ผลงาน กระบวนการปฏิบติังาน 
ประสิทธิภาพของการท างาน และ
ประเมินพฤติกรรมขณะฏิบติังาน 
 

 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะทนัตแพทยศำสตร์ 

หลกัสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพช่องปำก 

หมวดวชิำบังคบั 
รำยวชิำบังคบัพื้นฐำน 

347-532        สถิติประยกุตส์ าหรับการวจิยั         3((3)-0-6) 
Applied  Statistics  for  Research 
การวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้  การแจกแจงปรกติ   การแจกแจงการชกัตวัอยา่ง  การประมาณค่าและการ

ทดสอบสมมุติฐาน  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์และการถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว  การ
วเิคราะห์สหสัมพนัธ์และการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ  การทดสอบดว้ยไคก าลงัสอง การเลือกระเบียบวิธีเชิงสถิติท่ีเหมาะสม 
การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป  

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  ชีวเวชศาสตร์พ้ืนฐานทางคลินิก     2((2)-0-4) 
Basic  Biomedical  Sciences  in  Clinical  Practice 

 องค์ความรู้และแนวคิดในปัจจุบันเก่ียวกับชีววิทยา จุลชีววิทยาและสรีรวิทยาของอวยัวะในช่องปาก 
กระดูกขากรรไกรและใบหน้า รวมถึงกลไกท่ีเก่ียวกับการหายของแผล ปฏิกิริยาของร่างกายท่ีมีต่อส่ิงแปลกปลอม  การ
พฒันาการของกระดูกขากรรไกรใบหนา้และกะโหลกศีรษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัคพัภวทิยาและการเจริญเติบโต และการถ่ายทอดทาง
พนัธุกรรม ลกัษณะของชีววิทยาพ้ืนฐานของการเกิดโรคมะเร็งในช่องปาก และโรคภูมิตา้นทานบกพร่องและวสัดุทางการแพทย ์ 
รวมถึงการน าความรู้ทางคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการวนิิจฉยัโรค  

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        ระเบียบวธีิวจิยัทางวทิยาศาสตร์ช่องปาก    2(2-0-4) 
Research  Methodology  in  Oral  Sciences 
ความหมาย   แนวคิดระเบียบวิธีวิจยั   การตั้งสมมุติฐาน  การออกแบบการวิจยัเพ่ือตอบค าถามวิจยั  ตวั

แปร   ผลของความล าเอียง   ตวัแปรกวนและการควบคุม    การน าเสนอผลงานวิจยั    จริยธรรมในการวิจยั   การฝึกปฏิบติั
เขียนและน าเสนอโครงร่างวจิยัโดยเนน้การน าไปสู่งานวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษา  

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       ชีวเวชศาสตร์การแพทยก์า้วหนา้     1((1)-0-2) 
                    Current Advances in Biomedical Sciences 

องคค์วามรู้รวบยอดและเชิงประยกุต์เก่ียวกบัวิทยาการขั้นสูงในปัจจุบนั แนวความคิด นวตักรรม และ
ประเด็นโตแ้ยง้ของวิทยาศาสตร์การแพทยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัวิวฒันาการของการวินิจฉัย การพยากรณ์และการรักษาโรค สภาวะ
ทางชีววทิยาของช่องปากและกระดูกขากรรไกรและใบหนา้ หลกัการเรียนรู้วทิยาการสมยัใหม่ดว้ยตนเอง 
  Conceptual and applied knowledges in current advance technology; concepts, innovation and 
controversy in medical sciences related to the evolution of diagnosis, prognosis and treatment; biological conditions in 
oral and maxillofacial; self-learning principle about new technology   
  
650-718    การประเมินและการจดัการการเปล่ียนแปลงของสุขภาพทัว่ไปในผูสู้งอาย ุ    2(2-0-4) 

       Assessment and Management of Geriatric General Changes   
  การเปล่ียนแปลงทางร่างกายและจิตใจของผูสู้งอายุ การประเมินความเส่ียงและการดูแลสุขภาพทัว่ไป
และสุขภาพช่องปากในผูสู้งอายแุบบองคร์วม  

Physiological and psychological changes in elders, risk assessment and holistic health and oral health 
care of geriatric patients 
 
650-719   การประเมินและการจดัการการเปล่ียนแปลงของสุขภาพช่องปากในผูสู้งอาย ุ 1(1-0-2) 

       Assessment and Management of Geriatric Oral Health Changes  
  การเปล่ียนแปลงทางร่างกายและจิตใจของผูสู้งอายุ การเปล่ียนแปลงตามวยัของระบบบดเค้ียวและ
ขากรรไกร  การสึกของฟัน การผุของรากฟัน โรคปริทนัต ์การประเมินความเส่ียงและการจดัการสุขภาพทัว่ไปและสุขภาพ
ช่องปากในผูสู้งอายุท่ีมารับการรักษาทางทันตกรรม ท่ีต่อเน่ืองมาจากการประเมินและการจดัการการเปล่ียนแปลงของ
สุขภาพทัว่ไปและสุขภาพช่องปากในผูสู้งอาย ุ1  

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, continue assessment and management of geriatric general and oral health 
changes I 
 
650-794        ชีวสถิติประยกุตท์างวทิยาศาสตร์ช่องปาก    2(1-3-2) 
                     Applied  Biostatistics  in  Oral  Sciences 
 การจดัการและวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ แนวคิด หลกัการ วิธีการและการประยกุตใ์ชใ้นงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งทางทฤษฎี และการใชโ้ปรแกรมสถิติส าเร็จรูปในการวิเคราะห์และน าเสนอขอ้มูล  สถิติพาราเมตริก  และนอนพาราเมตริก  การ
ประมาณค่า  การเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่ม   การหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร การวิเคราะห์ขอ้มูลหลายตวัแปร การค านวณ
ขนาดตวัอยา่ง 
  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  สมัมนาสหวทิยาการทางวทิยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก   1(0-2-1) 
  Multidisciplinary  Seminar  in  Oral  Health  Sciences 
  ศึกษารูปแบบผสมผสานระหว่างการน าเสนอบทความจากวารสารทางดา้นวิทยาการทางทนัตแพทย์
โดยเน้นการวิเคราะห์ วิจารณ์ และติดตามวิทยาการท่ีเป็นปัจจุบนั  ร่วมกบัการอภิปรายกรณีศึกษาจากผูป่้วยโดยเน้นกรณี
ผูป่้วยท่ีตอ้งใชค้วามรู้จากแต่ละสาขาร่วมกนั  เพ่ือใหก้ารรักษาใชว้ธีิการอภิปรายร่วมระหวา่งสาขาท่ีสมัพนัธ์กนั   คือ  ทนัตก
รรมบูรณะ  วิทยาเอ็นโดดอนต์  ปริทันตวิทยา   ทันตกรรมประดิษฐ์   ทันตกรรมจัดฟัน  ทันตกรรมส าหรับเด็ก  ทันต
สาธารณสุข  วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก  ศลัยศาสตร์ช่องปาก  หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม  ซ่ึงเน้นการร่วมสัมมนาเพื่อศึกษา
ปัญหาผูป่้วย  และวางแผนการรักษาในรายท่ียุง่ยากซับซ้อน  หรือเป็นการศึกษาองคค์วามรู้ต่าง ๆ ท่ีตอ้งอาศยัความรู้อยา่ง
ผสมผสานแบบเป็นองคร์วม  จากสาขาต่าง 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  สมัมนาพิเศษทางวทิยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก    1(0-2-1) 
                      Special  Seminar  in  Oral  Health  Sciences 
  การสมัมนาในหวัขอ้ของงานวจิยัท่ีกา้วหนา้  และสอดคลอ้งสมัพนัธ์กบัหวัขอ้ของงานวทิยานิพนธ์ 
  Seminar  in  advanced  topics  in  research  which  related  to  the  thesis  topics 
 
660-711         ปรัชญาและวธีิวทิยาการวจิยัทางทนัตแพทยศาสตร์    2((2)-0-4)             
                      Philosophy  and  Methodology  of  Dental  Research 

ความหมายและลกัษณะของการวจิยั หลกัและวธีิการคน้หาองคค์วามรู้ ความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือวจิยั 
การวเิคราะห์ปัญหา การออกแบบวจิยั จริยธรรมในการวจิยั การอ่านและวเิคราะห์บทความวจิยั 

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        วทิยาศาสตร์ช่องปากขั้นสูง      3((3)-0-6) 
                      Advanced  Oral  Science 

อณูชีววิทยาของการพฒันากะโหลกศีรษะและใบหน้า การเกิดปากแหวง่เพดานโหว ่กระบวนการข้ึนของฟัน 
กลไกการเกิดโรคมะเร็งในช่องปากในระดบัโมเลกุล กระบวนการหายของแผล วิศวกรรมการสร้างเน้ือเยื่อ วิทยาศาสตร์
พ้ืนฐานในการป้องกนัโรคฟันผแุละโรคปริทนัตอ์กัเสบ การประยกุตใ์ชอ้ณูชีววทิยาในงานวจิยัทางทนัตแพทยศาสตร์ 

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  ชีวเวชศาสตร์ส าหรับทนัตสาธารณสุข     2(2-0-4) 
  Biomedical   Science   for  Dental  Public  Health 
              องค์ความรู้ แนวคิดในปัจจุบนัของสาเหตุการเกิดโรคในช่องปาก ไบโอฟิล์ม จุลชีววิทยา น ้ าลาย และ
ส่ิงแวดลอ้ม กระบวนการและการด าเนินไป การตรวจวนิิจฉยั การจดัการและการควบคุมโรคและความผิดปกติท่ีพบบ่อยใน          
ช่องปาก  การประยกุตค์วามรู้ดงักล่าวเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก และการคงสภาพสุขภาพช่องปาก 

 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  ชีวเวชศาสตร์ขั้นสูงและการประยกุต ์     3((2)-3-4) 
  Advanced  Biomedical  Science  and  Application 
  องคค์วามรู้และความกา้วหนา้ของชีวโมเลกลุ ชีวสารสนเทศ เซลลว์ทิยา นิเวศวทิยาช่องปาก จุลชีววทิยา 
และภูมิคุม้กนัวทิยา รวมทั้งการประยกุตใ์ชค้วามรู้เหล่านั้นในการวจิยัทางทนัตแพทยศาสตร์ 

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

 
  รำยวชิำบังคบัเฉพำะสำขำ 
วชิำเอกทนัตกรรมประดษิฐ์ 
667-711  ทนัตกรรมรากเทียม       1((1)-0-2) 
  Dental  Implant 

 ศึกษาทฤษฎี ปรัชญา เทคนิค ขอ้บ่งช้ี ขอ้ดี ขอ้เสีย ขอ้ห้าม ในการใชร้ากเทียม วสัดุท ารากเทียม ลกัษณะ
พ้ืนผิวของโลหะท่ีใชท้ ารากเทียม การยดึเกาะของกระดูกและเน้ือเยือ่ต่อส่ิงปลูกฝังต่างชนิด ชีววทิยาเชิงกลของการรักษาดว้ย
รากเทียม ผลต่อการท างานของอวยัวะในช่องปาก ผลต่อสภาพจิตใจ ชนิดของรากเทียมระบบต่างๆ วิธีการเลือกผูป่้วย การ
วางแผนการรักษา ความส าคญัของภาพถ่ายรังสี และการประเมินผลดว้ยภาพถ่ายรังสี การออกแบบฟันเทียมใหเ้หมาะสมกบั
รากเทียม ขั้นตอนทางศลัยกรรม การใส่ฟัน ห้องปฏิบติัการ ความร่วมมือกบัทนัตแพทยส์าขาอ่ืนในการให้การรักษาดว้ยราก
เทียม                   การวเิคราะห์ความลม้เหลวการแกไ้ข และการป้องกนั 
  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  ทนัตกรรมประดิษฐผ์สมผสาน      1((1)-0-2) 
  Integrated  Prosthodontics 

 ศึกษาความรู้ทางวิชาการต่าง  ๆ  ท่ีสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนัท่ีจะน าไปใช้ร่วมกบัสาขาวิชาทนัตกรรมประดิษฐ ์               
ปริทนัตวิทยา วิทยาเอ็นโดดอนท์ ทนัตกรรมจดัฟัน ทนัตกรรมบดเค้ียว ทนัตกรรมหัตถการ ศลัยศาสตร์ช่องปาก  การออก
เสียง  ช่างทนัตกรรมเกิดการประสานงานท่ีดี และเขา้ใจการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขานั้นๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการวจิยั วางแผนการรักษา และให้การรักษาร่วมกนัหรือการรักษาต่อเน่ืองกบัสาขาวิชาทนัตกรรมประดิษฐ์ได้
อยา่งถูกตอ้ง  



 

  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  ใบหนา้และขากรรไกรประดิษฐ ์     1((1)-0-2) 
  Maxillofacial  Prosthodontics 

 แนวคิด วธีิการประดิษฐ์อวยัวะเทียม เพ่ือทดแทนส่วนท่ีสูญเสียไปของใบหนา้ขากรรไกร ทั้งท่ีเป็นมาแต่
ก าเนิด และท่ีเกิดข้ึนภายหลงั รวมทั้งเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีใชช่้วยการสนบัสนุนการรักษา หรือป้องกนัอวยัวะขา้งเคียงใหพ้น้จาก
อนัตรายท่ีจะเกิดจากการรักษานั้นๆ  รังสีบ าบดั  
  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  สมัมนาทนัตกรรมประดิษฐ ์1      1(0-2-1) 
  Prosthodontic  Seminar I 
  การสัมมนาหัวขอ้ทางทนัตกรรมประดิษฐ์ ทนัตกรรมบดเค้ียว และทนัตกรรมรากเทียม  ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การรักษาผูป่้วยทางทนัตกรรมประดิษฐ์ท่ีมีฟันสึกมาก ผูป่้วยท่ีสูญเสียฟันบางส่วน หรือสูญเสียฟันทั้งหมด โดยครอบคลุม
วรรณกรรมคลาสสิกและแนวคิดในปัจจุบัน  การใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์เพ่ือให้เขา้ใจงานทางทนัตกรรมประดิษฐ์อย่าง
แทจ้ริง อนัจะเป็นพ้ืนฐานท่ีส าคญัในการพฒันาการท างานร่วมกบัการสามารถคิดวิเคราะห์  เพื่อการวางแผนและให้การ
รักษาแก่ผูป่้วยโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในรายท่ีมีความซบัซอ้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 

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  สมัมนาทนัตกรรมประดิษฐ ์2      1(0-2-1) 
  Prosthodontic  Seminar II 
  การสัมมนาหัวขอ้ทางทนัตกรรมประดิษฐ์ ทนัตกรรมบดเค้ียว และทนัตกรรมรากเทียม  ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การรักษาผูป่้วยทางทนัตกรรมประดิษฐ์ท่ีมีฟันสึกมาก ผูป่้วยท่ีสูญเสียฟันบางส่วน หรือสูญเสียฟันทั้งหมด โดยครอบคลุม
วรรณกรรมคลาสสิกและแนวคิดในปัจจุบัน  การใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์เพ่ือให้เขา้ใจงานทางทนัตกรรมประดิษฐ์อย่าง
แทจ้ริง อนัจะเป็นพ้ืนฐานท่ีส าคญัในการพฒันาการท างานร่วมกบัการสามารถคิดวเิคราะห์ เพ่ือการวางแผนและใหก้ารรักษา
แก่ผูป่้วยโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในรายท่ีมีความซบัซอ้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 

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  ระบบกะโหลกขากรรไกร       1((1)-0-2) 
  Craniomandibular  System 

 ศึกษาหลกักายวิภาคศาสตร์ของศีรษะ  คอ  การเจริญเติบโต  และความชราภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบด
เค้ียว  การวิเคราะห์ปัญหาจากการบดเค้ียว  การเจ็บปวดของอวยัวะท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบดเค้ียวท่ีซับซ้อน  การเจ็บปวด
บริเวณใบหน้า  กลา้มเน้ือ  การบดเค้ียวขอ้ต่อขากรรไกร  รวมทั้งการแกปั้ญหาการสบฟันท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาอ่ืน ๆ  ศึกษา
ชีววิทยาและกลศาสตร์ของระบบการบดเค้ียว  หลกัการวิศวกรรมการเคล่ือนท่ีของขากรรไกรล่าง  เพื่อน ามาอธิบายการ
ท างานของระบบการบดเค้ียว  รวมทั้งการเลือกใชก้ลอุปกรณ์ขากรรไกรจ าลองท่ีเหมาะสม 
  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 
  ศึกษาโครงสร้างและสมบติัของวสัดุประเภทต่างๆ  พอลิเมอร์ เซรามิก โลหะและคอมโพสิต ตลอดจน
สมบัติต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกับการเลือกใช้และการทดสอบวสัดุทางทันตกรรม ชนิดและสาเหตุของความลม้เหลวของวสัดุ
ประเภทต่างๆและวธีิป้องกนั วธีิการปรับปรุงคุณสมบติัของวสัดุประเภทต่างๆ เพ่ือสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการเลือกใช้
วสัดุทาง  ทนัตกรรมให้อยา่งเหมาะสม เป็นพ้ืนฐานส าหรับงานวิจยั และสามารถวิเคราะห์หากเกิดความลม้เหลวของวสัดุ
หรือช้ินงานต่างๆ นอกจากน้ีมีการสมัมนาในหวัขอ้วสัดุทางทนัตกรรมท่ีอยูใ่นความสนใจ  
  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 
  ศึกษาและให้การรักษาผูป่้วยท่ีตอ้งใส่ฟันเทียมถอดไดใ้นรายท่ีซับซ้อน การประยุกต์การใชเ้คร่ืองมือ
พิเศษ   วสัดุพิเศษนอกเหนือจากรายปกติ   ซ่ึงฟันเทียมจะช่วยเสริมสร้างด้านการใช้งานและความสวยงาม และตอ้งค านึงถึง
จริยธรรม          ในการใหบ้ริการ 
  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  
  ศึกษาและให้การรักษาผูป่้วยซ่ึงมีความแตกต่างกนัในผูป่้วยแต่ละราย และตอ้งใส่ฟันเทียมติดแน่นชนิด
ซับซ้อน เช่น ในรายท่ีฟันสึกไปมากทุกซ่ี ขากรรไกรล่างเปล่ียนต าแหน่ง มิติแนวด่ิงขณะสบฟันเปล่ียน เป็นตน้ และตอ้ง
ค านึงถึงจริยธรรมในการใหบ้ริการ 



 

  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  คลินิกทนัตกรรมประดิษฐผ์สมผสาน      2(0-4-2) 

Integrated  Prosthodontic  Clinic  
 ศึกษาและใหก้ารรักษาผูป่้วยท่ีตอ้งฝังรากเทียม  ผูป่้วยท่ีมีความผิดปกติของขอ้ต่อขากรรไกรร่วมกบัการ

ฟ้ืนฟสูภาพช่องปากใหส้ามารถบดเค้ียวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างความสวยงามแก่ผูป่้วย  ซ่ึงตอ้งใชฟั้นหลกัร่วม
แม่เหล็ก  การฝังรากเทียม เป็นตน้ และในผูป่้วยรายท่ีตอ้งแกไ้ขความผิดปกติของใบหนา้และขากรรไกรทั้งชนิดท่ีเป็นแต่
ก าเนิดและ              เกิดข้ึนภายหลงั และเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีใชส้นบัสนุนการรักษา หรือใชป้้องกนัอวยัวะขา้งเคียงให้พน้จาก
อนัตรายท่ีเกิดข้ึนจากการผ่าตดั หรือรังสีบ าบัดโรคมะเร็งบริเวณใบหน้าและขากรรไกร และตอ้งค านึงถึงจริยธรรมในการ
ใหบ้ริการ 
  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  สมัมนาทนัตกรรมประดิษฐ ์3      1(0-2-1) 
  Prosthodontic  Seminar  III 
  การสัมมนาหัวขอ้ทางทนัตกรรมประดิษฐ์ ทนัตกรรมบดเค้ียว และทนัตกรรมรากเทียม  ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การรักษาผูป่้วยทางทนัตกรรมประดิษฐ์ท่ีมีฟันสึกมาก ผูป่้วยท่ีสูญเสียฟันบางส่วน หรือสูญเสียฟันทั้งหมด โดยครอบคลุม
วรรณกรรมคลาสสิกและแนวคิดในปัจจุบนั ตลอดจนการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์เพื่อให้เขา้ใจงานทางทนัตกรรมประดิษฐ์
อยา่งแทจ้ริง อนัจะเป็นพ้ืนฐานท่ีส าคญัในการพฒันาการท างานร่วมกบัการสามารถคิดวเิคราะห์ เพ่ือการวางแผนและใหก้าร
รักษาแก่ผูป่้วยโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในรายท่ีมีความซบัซอ้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 

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  สมัมนาทนัตกรรมประดิษฐ ์4      1(0-2-1) 
  Prosthodontic  Seminar  IV 
  การสัมมนาหัวขอ้ทางทนัตกรรมประดิษฐ์ ทนัตกรรมบดเค้ียว และทนัตกรรมรากเทียม  ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การรักษาผูป่้วยทางทนัตกรรมประดิษฐ์ท่ีมีฟันสึกมาก ผูป่้วยท่ีสูญเสียฟันบางส่วน หรือสูญเสียฟันทั้งหมด โดยครอบคลุม
วรรณกรรมคลาสสิกและแนวคิดในปัจจุบนั ตลอดจนการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์เพื่อให้เขา้ใจงานทางทนัตกรรมประดิษฐ์
อยา่งแทจ้ริง อนัจะเป็นพ้ืนฐานท่ีส าคญัในการพฒันาการท างานร่วมกบัการสามารถคิดวเิคราะห์ เพ่ือการวางแผนและใหก้าร
รักษาแก่ผูป่้วยโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในรายท่ีมีความซบัซอ้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 

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 



 

วชิำเอกทนัตสำธำรณสุข 
671-713  วทิยาการระบาดช่องปากประยกุต ์     2(2-0-4) 
  Applied  Oral  Epidemiology  

 หลกัการและวิธีการทางระบาดวิทยา  การออกแบบศึกษาทางระบาดวิทยา  การวดัการกระจายของโรค 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดโรค  การศึกษาและการวเิคราะห์ขอ้มูลทางระบาดวทิยา  เทคนิคและวธีิการต่าง ๆ  ในการตรวจการ
คน้หาโรคทางระบาดวทิยา  รวมทั้งระบาดวทิยาและแนวโนม้การเกิดโรคต่าง ๆ ในช่องปาก 

  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 

 
671-716   การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก     3((3)-0-6)  
  Oral Health Promotion 
  หลกัการและแนวคิดเร่ืองสุขภาพ  แนวคิด หลกัการการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก แนวทางการสร้าง
เสริมสุขภาพ (ช่องปาก) ท่ีหลากหลาย แนวคิด แนวทาง การประเมินผลการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก การใหท้นัตสุขศึกษา 
การพฒันาเครือข่ายทางสงัคมและชุมชน การขบัเคล่ือนชุมชนดา้นการส่งเสริมสุขภาพ(ช่องปาก) นโยบายสาธารณะ 
  Principles and concepts of health, holistic health; concepts of prevention and 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 
 
671-717  ระเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ      1((1)-0-2) 
  Qualitative  Research 
  หลกัการและแนวคิดของการวิจยัเชิงคุณภาพ เทคนิคและกระบวนการการวิจยัเชิงคุณภาพ การออกแบบ
การวจิยัเชิงคุณภาพท่ีผสมผสานกบังานวจิยัเชิงปริมาณ 
  Principles and concepts of qualitative research; techniques, process and research design for 
combination of qualitative and quantitative research 
 
671-718  ชีววทิยาช่องปากประยกุต ์      3((3)-0-6) 
  Applied  Oral  Biology 
  ปัจจยัต่าง ๆ  ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางชีววิทยาช่องปาก  การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค         
ในช่องปาก 
  Factors  related  to  changing  oral  biology;  or  oral  health  prevention  and  promotion 
 
671-741  การฝึกปฏิบติังานวทิยาการระบาดช่องปากประยกุต ์   2(0-4-2) 

 Practice  in  Applied  Oral  Epidemiology  
 วชิาบงัคบัร่วม    671-713  วทิยาการระบาดช่องปากประยกุต ์
 การท าโครงงานในหวัขอ้ทางระบาดวทิยา  โดยประยกุตห์ลกัการทางวทิยาการระบาดและการจดัการขอ้มูล 

  Practice in dental public health issues using epidemiological methods 
 



 

671-751  สมัมนาทางทนัตสาธารณสุข 1      1(0-2-1) 
  Dental  Public  Health  Seminar  I 
                การสัมมนาคน้ควา้หาความรู้ใหม่ ๆ  ความกา้วหน้าทางวิทยาการในหัวขอ้ต่าง ๆ  เก่ียวกบัการสร้าง
เสริมสุขภาพช่องปาก โดยจะเน้นความรู้ท่ีเป็นปัจจุบัน และบทเรียนจากท่ีต่าง ๆ ท่ีมีหลกัฐานเชิงประจักษ์ และสามารถ
สงัเคราะห์ความรู้ต่าง ๆ  ในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในบริบทของแต่ละชุมชน 
  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  การจดัการขอ้มูลทางทนัตแพทยศาสตร์     1((1)-0-2) 
  Data  Management  in  Dentistry 

         หลกัแนวคิดในการจดัการขอ้มูลเพื่อน าไปใชใ้นการวิเคราะห์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการจดัการ
ขอ้มูล  การฝึกปฏิบติัการจดัการขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
          Principles and concepts of data management and data analysis; computer programs used in data 
management; practicing data management using computer software 
 
671-811  ระบบสุขภาพและทนัตสุขภาพ     2(1-2-3) 
  Health System and Oral Health System 
              หลกัการ และแนวคิดของระบบสุขภาพ ระบบทันตสุขภาพ และการประกนัสุขภาพ สถานการณ์ของ
ระบบสุขภาพและระบบทนัตสุขภาพ และผลต่อสุขภาพของประชาชนในปัจจุบนั 
  Principles  and  concepts  of  health  system,  oral  health  system  and  health  insurance;  Current 
situation of health system, oral health system and impact toword population health 

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

 Applied  Social  Science  in  Dentistry  
 ปรัชญาฐานคิด (ความรู้และการได้มาซ่ึงความรู้) ทางวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ความสัมพนัธ์           

ของสังคม  วฒันธรรม  และการเมืองท่ีมีผลต่อสุขภาพ  เขา้ใจกรอบแนวคิด  และทฤษฎีวิธีการวิจยัทางสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ แนวคิด การเจ็บไขไ้ดป่้วย  การแพทยพ์หุลกัษณ์  แนวคิดความเช่ือถือเก่ียวกบัสุขภาพ  แนวคิดการวินิจฉัย
ชุมชน ในมิติของสงัคมศาสตร์  ศึกษาความเช่ือ  ค่านิยมของสงัคมและวฒันธรรมในมิติของสุขภาพช่องปาก 
  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 
 
671-842  การฝึกปฏิบติังานดา้นสุขภาพช่องปาก     2(0-4-2) 
  Oral Health Project Practice 
  การท าโครงการด้านสุขภาพช่องปากอย่างครบวงจร โดยประยุกต์หลักการชีวเวชศาสตร์ วิทยาการ
ระบาด การวิจยั สังคมศาสตร์  การป้องกนัโรค การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก การจดัการขอ้มูล การบริหาร  ระบบบริการ



 

สุขภาพช่องปาก การประเมินผลโครงการ และจริยธรรมในงานสาธารณสุข ภายใตก้ารดูแลของคณาจารย ์ซ่ึงตอบสนองต่อ
ความตอ้งการการแกไ้ขปัญหาของพ้ืนท่ี  
  Project related to oral health based on project cycle approach and meet problem solving need of areas, 
apply all area of subjects; biomedical science, epidemiology, research, social science, prevention, oral health promotion, 
data management, admistration, oral service delivery, project evaluation and ethics in public health  undersupervision of 
supervisors 
 
671-851  สมัมนาทางทนัตสาธารณสุข 2       1(0-2-1)  
  Dental  Public  Health  Seminar  II  
               การสัมมนาในหั วข้อต่ าง ๆ   เก่ี ยวกับการนโยบาย  ระบบสาธารณสุข   การวางแผน   การบริหาร                           

ทนัตสาธารณสุข  การประมวลองคค์วามรู้ต่าง ๆ ในการสงัเคราะห์เน้ือหาจากบทความวชิาการ 
 Seminar  in  policy,  health  system,  planning,  dental  health  administration;  comprehensive  reading  

and  synthesizing  the  knowledge  from  academic  papers   
 

671-912  การวางแผนและการบริหารงานทนัตสาธารณสุข    2((2)-0-4) 
  Oral  Health  Planning  and  Administration 

ปรัชญา แนวคิด วิธีการด้านการวางแผนและการบริหารงานทันตสาธารณสุข การคิด วิเคราะห์และ
ประยุกต์แนวนโยบายสาธารณสุข การวางแผน และบริหารงานด้านก าลังคนและงบประมาณ  ในระบบบริหารงาน                    
ทันตสาธารณสุข รวมทั้ งการจัดการข้อมูลด้านระบาดวิทยา   สังคม   และคุณภาพชีวิตเพื่อการวางแผน  การบริหาร                       
การควบคุมคุณภาพ   และการพฒันางานทนัตสาธารณสุขทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ  
  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  ระบบทนัตสาธารณสุขเปรียบเทียบระหวา่งประเทศ   1(0-2-1) 

 International  and  Comparative  Oral  Health  Systems  
ระบบทนัตสุขภาพ, นโยบายและการบริหารงานทนัตสาธารณสุข  การศึกษาดูงานในประเทศใกลเ้คียง      

การวเิคราะห์เปรียบเทียบระบบทนัตสาธารณสุขของประเทศท่ีไปเยี่ยมดูงานและประเทศไทย  การเขียนรายงานผล 
  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  เศรษฐศาสตร์สุขภาพ       2((1)-3-2) 
  Health  Economics 

 แนวคิดเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพและระบบสุขภาพ   การวิเคราะห์และการประเมินผลเชิง
เศรษฐศาสตร์  การประยกุตใ์ช ้  และการสงัเคราะห์ผลการประเมินผลเชิงเศรษฐศาสตร์ในการก าหนดนโยบายสุขภาพ  และ
พฒันาบริการสุขภาพ 



 

  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  การส่ือสารอยา่งสร้างสุข      2((2)-0-4) 
  Compassionate  Communication 

หลกัการและเทคนิคของการส่ือสารภายในตนเอง  และการส่ือสารกบัผูอ่ื้น  การส่ือสารเพ่ือใหผู้อ่ื้นรับรู้
และการฟังผูอ่ื้นดว้ยความเขา้ใจเพ่ือสร้างความสัมพนัธ์  การร่วมมือทั้งระดบับุคคล  และระดบักลุ่ม การน าหลกัการและ
เทคนิคไปใช ้ในการท างานทนัตสาธารณสุข 

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 

 
วชิำเอกทนัตกรรมส ำหรับเดก็ 
672-711    เภสชัวทิยาประยกุตใ์นทนัตกรรมส าหรับเด็ก      1(1-0-2) 
  Applied  Pharmacotherapy  in  Pediatric  Dentistry 

 ศึกษาและวิเคราะห์การใชย้าท่ีใชบ่้อยในเด็กทั้งทางการแพทยแ์ละทางทนัตกรรม  เภสัชจลน์ศาสตร์และ
การบริหารยา  ผลขา้งเคียงและปฏิกิริยาระหวา่งยาท่ีควรระวงั  การคน้ควา้เพ่ือให้ไดค้วามรู้ใหม่ ๆ ท่ีน ามาประยกุตใ์ชใ้น
ผูป่้วยได ้
      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 าหรับเด็ก       1(0-3-0) 
  Pediatric   Dentistry  Clinic 
  ให้การดูแลผูป่้วยเด็กแบบองคร์วมโดยค านึงถึงบริบทของผูป่้วยตลอดทั้งสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ               
ด้วยการตรวจ วินิจฉัย  พยากรณ์โรค  วางแผนการรักษา  ให้ทันตกรรมส่งเสริม  ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟู ตลอดจนการรักษาหรือ                  
ส่งต่อผูป่้วยเด็กท่ีไดรั้บภยนัตรายบริเวณใบหน้าและขากรรไกรจากอุบติัเหตุ การบ่งช้ี เฝ้าระวงั และรายงานกรณีผูป่้วยท่ี
ไดรั้บการทารุณกรรม  โดยตอ้งค านึงถึงจริยธรรมในการใหบ้ริการ 
  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  คลินิกการช้ีน าพฤติกรรมในเด็ก            3(0-9-0) 

Behavior  Guidance   Pediatric  Dentistry  Clinic  
  การรักษาทางทันตกรรมแบบองค์รวม  โดยค านึงถึงจริยธรรมในการให้บริการแก่เด็กท่ีมีปัญหาทาง
พฤติกรรมหรือไม่สามารถให้ความร่วมมือได ้ โดยอาศยัหลกัการจดัการพฤติกรรมทั้งแบบไม่ใชย้า  และการใชย้าลดความกงัวล 
การดมยาสลบ   



 

  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  สมัมนาทางทนัตกรรมส าหรับเดก็ 1     1(0-2-1) 
  Pediatric  Dentistry  Seminar  I 
  ความรู้และวิทยาการร่วมสมยัทางทนัตกรรมส าหรับเด็ก  ตั้งแต่การป้องกนัโรคในช่องปาก การจดัการ
พฤติกรรมดว้ยการส่ือสาร การรักษาทางทนัตกรรมส าหรับเด็ก  
  Contemporary knowledge  and  technology  in  Pediatric dentistry  including  preventive  dentistry, 
communicative  behavior  guidance,  and  Pediatric  dental  treatment  dental  restoration  and  treatment   
 
672-791  การช้ีน าพฤติกรรมในเด็ก        1(0-3-0) 
  Behavior  Management  in  Children 

 ความรู้ลึกซ้ึงเก่ียวกบัการเจริญเติบโตทัว่ไปในเด็ก   การพฒันาการทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  และ
พฤติกรรมของเด็ก  พฤติกรรมของผูป้กครอง   การจดัการพฤติกรรมในผูป่้วยเด็กดว้ยวิธีการต่าง ๆ  ทั้งการไม่ใชย้าและการใชย้า   
การสงัเกตการณ์ในสถานรับเล้ียงเด็กและโรงพยาบาลต่าง 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  การวางยาสลบทางทนัตกรรมส าหรับเด็ก      1(0-3-0) 
  General  Anesthesia  in  Pediatric   Dentistry 

 การจดัการผูป่้วยทางทนัตกรรมส าหรับเด็กท่ีตอ้งรับการรักษาภายใตก้ารวางยาสลบ  ประกอบดว้ย การ
ประเมินผูป่้วย  การตรวจร่างกาย การเตรียมผูป่้วย  การให้ยาและสารน ้ าทางเส้นเลือด  การใส่ท่อช่วยหายใจ  การเฝ้าระวงั
และบันทึกขอ้มูลท่ีจ าเป็นระหว่างการดมยาสลบ   การดูแลผูป่้วยหลงัผ่าตดัจนผูป่้วยฟ้ืนเป็นปกติ และการช่วยชีวิตขั้น
พ้ืนฐาน 
  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  
 
672-793  กมุารเวชศาสตร์สมัพนัธ์      2((1)-2-3) 
  Correlated  Pediatrics 

 โรคทางระบบท่ีพบบ่อยในผูป่้วยเด็ก  ความผิดปกติต่าง ๆ  ท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิตของผูป่้วยเด็ก  ทั้ ง
ทางดา้นร่างกาย  จิตใจและสังคม  ผลของโรคและการรักษาทางการแพทยต์่อการรักษาทางทนัตกรรมหรืองานทนัตกรรม
ป้องกนั  และการรักษาทางทนัตกรรมในผูป่้วยเด็กเหล่าน้ี  โดยเนน้การเตรียมผูป่้วยเด็กและส่ิงท่ีตอ้งระมดัระวงัในการรักษา
ทางทนัตกรรมในผูป่้วยเด็กเหล่าน้ี   



 

  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 าหรับเด็กขั้นสูง     3(0-9-0)  
  Advanced   Pediatric  Dentistry  Clinic 
  การรักษาทางทนัตกรรมแบบองคร์วมโดยการตรวจวินิจฉัย วางแผนการรักษาและให้การรักษาภายใต้
การใชย้าชาเฉพาะท่ี ยาระงบัความกงัวลหรือการวางยาสลบแก่ผูป่้วยพิเศษ ซ่ึงตอ้งการการดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผูป่้วยท่ีมี
ความบกพร่องทางการมองเห็น ทางการได้ยิน ทางการส่ือสาร ทางร่างกาย ทางอารมณ์และพฤติกรรรม ทางสติปัญญา 
ทางการเรียนรู้ ทางพฤติกรรมแบบรอบดา้น ทางความพิการซ ้ าซอ้น) ผูป่้วยเด็กท่ีมีโรคทางระบบ  ตลอดจนเด็กท่ีมีอาการติด
เช้ืออกัเสบเฉียบพลนัรุนแรง  โดยตอ้งค านึงถึงจริยธรรมในการใหบ้ริการ 
  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  คลินิกทนัตกรรมจดัฟันป้องกนัและป้องปรามในเด็ก   2(0-6-0) 
   Preventive  and  Interceptive  Orthodontics  in  Pediatric  Dentistry  Clinic 
  การวินิจฉัย  ท านายโรค วางแผนป้องกนัและแก้ไขการสบฟันท่ีผิดปกติในเด็กท่ีมีสาเหตุจากตวัฟัน  
ขากรรไกรและนิสัยท่ีผิดปกติ  โดยอาศยัฟันเทียม  เคร่ืองกนัช่องวา่งระหวา่งฟัน  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  สมัมนาทางทนัตกรรมส าหรับเดก็ 2     1(0-2-1) 
  Pediatric  Dentistry  Seminar  II 

 ความกา้วหนา้และวทิยาการใหม่ ๆ   ทางทนัตกรรมส าหรับเด็ก  ตั้งแต่ ทนัตกรรมจดัฟัน  การจดัการพฤติกรรม
ผูป่้วยขั้นสูง การดูแลผูป่้วยเด็กท่ีไดรั้บภยนัตราย  ผูป่้วยเด็กโรคทางระบบ และผูป่้วยพิเศษ  
   New current knowledge and technology in Pediatric dentistry including Orthodontic, advanced 
behavior guidance, care of injury, systemic and patient with special need  
 
 วชิำเอกทนัตกรรมจดัฟัน 
673-711  ทนัตกรรมจดัฟันขั้นสูง  1      2((2)-0-4) 
  Advanced  Orthodontics  I 

 ลกัษณะการสบฟันท่ีผิดปกติ ความจ าเป็นของการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟัน เป้าหมายของการรักษาทาง             
ทนัตกรรมจดัฟัน  ดรรชนีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัความตอ้งการในการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟัน สาเหตุของการสบฟันท่ีผิดปกติ              



 

การวิเคราะห์ต่าง ๆ ทางทันตกรรมจัดฟัน  ได้แก่  การวิเคราะห์แบบหล่อศึกษา  การวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกะโหลก
ศีรษะดา้นขา้งเพื่อการวางแผนการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟัน  และเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีใชท้างทนัตกรรมจดัฟัน 

 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   
  หลกัการ ขอ้บ่งช้ี ขอ้จ ากดัการออกแบบและขั้นตอนการท างานของเคร่ืองมือทางทนัตกรรมจดัฟันแบบ               
ถอดได ้ แบบติดแน่นแบบใชน้อนปาก และแบบออร์โธพีดิก ปฏิกริยาของฟัน เน้ือเยื่อรอบรากฟันและกระดูกขากรรไกร                   
ต่อขนาด ชนิด ทิศทางของแรงทางทนัตกรรมจดัฟัน 
  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 
  การคดัเลือกผูป่้วย การตรวจพิเคราะห์ การวินิจฉัยการวางแผนการรักษา ภาวะแทรกซอ้นต่างๆ การคง
สภาพการสบฟันในการรักษาแบบสหสาขาท่ีมีทนัตกรรมจดัฟันร่วมดว้ย การจดัฟันในผูป่้วยท่ีความผิดปกติซบัซอ้นมีความ
พิการแต่ก าเนิด 
   Patient selection, examination, diagnosis, treatmentplanning, complications, retention plan for 
orthodontic involved  multidisciplinary management; Orthodontic treatment in complex cases orcongenital deformities 
 
673-721  ปฏิบติัการทางทนัตกรรมจดัฟัน      1(0-3-0) 

Orthodontic  Laboratory   
 ฝึกปฏิบติังานดา้นทนัตกรรมจดัฟัน  โดยออกแบบเคร่ืองมือจดัฟันชนิดต่าง ๆ รวมทั้งฝึกดดัลวดเพ่ือใช้

ประกอบการรักษาดว้ยเคร่ืองมือจดัฟันชนิดติดแน่นในหุ่นจ าลองการสบฟัน 
  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  
  การรักษาผูป่้วยที่มีความผิดปกติชนิดต่าง ๆ  ในคลินิกทันตกรรมจัดฟัน  โรงพยาบาลทันตกรรม     
คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  โดยการใชเ้คร่ืองมือทนัตกรรมจดัฟันชนิดติดแน่น  ชนิดถอดได ้ รวมทั้ง
เคร่ืองมือกระตุน้การเจริญของกระดูก   โดยค านึงถึงจริยธรรมในการให้บริการ    ภายใตก้ารนิเทศงานของอาจารยป์ระจ า
สาขาวชิาทนัตกรรมจดัฟัน 
  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 
  วชิาบงัคบัก่อน  673-731  คลินิกทนัตกรรมจดัฟัน 1 
   การปฏิบัติงานในคลินิกทนัตกรรมจดัฟันท่ีต่อเน่ืองมาจากคลินิกทนัตกรรมจดัฟัน 1  สามารถท่ีจะปฏิบัติ          
ตามขั้นตอนการให้การรักษาแก่ผูป่้วยท่ีมีความผิดปกติการสบฟันไดอ้ยา่งเหมาะสม   การประเมินผลระหว่างการรักษา  การรับ
ผูป่้วยท่ีก าลังจัดฟันมารักษาต่อ   โดยค านึงถึงจริยธรรมในการให้บริการ   ภายใตก้ารนิเทศงานของอาจารยป์ระจ าสาขาวิชา                   
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  สมัมนาทางทนัตกรรมจดัฟัน 1      1(0-2-1) 
  Orthodontic  Seminar  I 

การน าเสนอองค์ความรู้และติดตามความกา้วหน้าของศาสตร์ทางทนัตกรรมจดัฟัน โดยมุ่งเนน้ในเร่ือง
เก่ียวกบัการเจริญพฒันาของโครงสร้างใบหน้า  การท านายลกัษณะการเจริญเติบโตของใบหน้าดา้นขา้งของผูป่้วย   การ
พฒันาการสบฟันและการข้ึนของฟัน 
  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 
  วชิาบงัคบัก่อน  673-732   คลินิกทนัตกรรมจดัฟัน  2 

 การปฏิบติังานในคลินิกทนัตกรรมจดัฟันท่ีต่อเน่ืองจากคลินิกทันตกรรมจดัฟัน  1  และ  2 โดยให้การรักษาแก่
ผูป่้วย     ท่ีมีความผิดปกติการสบฟันต่อเน่ือง   การประเมินผลหลงัการรักษา   โดยค านึงถึงจริยธรรมในการให้บริการ   ภายใตก้ารนิเทศ
งานของอาจารยป์ระจ าสาขาวชิาทนัตกรรมจดัฟัน 
  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 
  วชิาบงัคบัก่อน  673-831   คลินิกทนัตกรรมจดัฟัน  3 

การปฏิบติังานในคลินิกทนัตกรรมจดัฟัน ท่ีต่อเน่ืองมาจากคลินิกทนัตกรรมจดัฟัน 1 , 2  และ 3   โดยให้การ
รักษาผูป่้วยท่ีมีความผิดปกติของการสบฟันจนเสร็จส้ินการรักษา  และค านึงถึงจริยธรรมในการให้บริการ   การประเมิน
ผลการรักษาเม่ือส้ินสุดการรักษาและภายหลงัการถอดเคร่ืองมือคงสภาพฟัน การให้การดูแลรักษาผูป่้วยภายหลงัการรักษา  
รวมทั้งสามารถส่งต่อผูป่้วยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพปฏิบติัภายใตก้ารนิเทศงานของอาจารยป์ระจ าสาขาวชิาทนัตกรรมจดัฟัน 
  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  สมัมนาทางทนัตกรรมจดัฟัน 2      1(0-2-1) 
  Orthodontic  Seminar  II 

การคน้ควา้แนวคิดที่ เป็นปัจจุบันในทางทันตกรรมจัดฟัน   โดยมุ่งเน้นในเร่ืองวิธีการ  วิเคราะห์  
การวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาในผูป่้วยท่ีมีการสบฟันท่ีผิดปกติประเภทต่าง ๆ   
  Searching  current  orthodontic  concepts  regarding  analysis  diagnosis  and  treatment  planning  fo r  
patients  with  various  malocclusions 
 
วชิำเอกทนัตกรรมบูรณะ 
676-711  ทนัตกรรมบูรณะขั้นสูง      2((2)-0-4) 
  Advanced  Restorative  Dentistry 
   แนวคิดปัจจุบันในการรักษาโรคฟันผุ การจัดการบูรณะฟันท่ีมีการสูญเสียเน้ือฟันไปมากด้วยวสัดุ 
อะมัลกัมและวสัดุสีเหมือนฟันเรซิน คอมโพสิต การออกแบบและเตรียมฟันเพ่ืออินเลย์ ออนเลย ์ครอบฟันบางส่วน                
ครอบฟันเตม็ซ่ี สะพานฟัน โครงร่างฐานส าหรับครอบฟัน การออกแบบครอบฟันโลหะเคลือบเซรามิก ครอบฟันเพ่ือรองรับ
ฟันปลอมบางส่วนถอดได ้การบูรณะฟันท่ีผ่านการรักษาคลองรากฟัน การบูรณะฟันเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพช่องปาก พ้ืนฐาน                 
เร่ืองความสวยงามในงานทันตกรรมบูรณะ วิธีบูรณะฟันเพ่ือความสวยงามด้วยไมโครอะเบรชั่น การฟอกสีฟัน วีเนียร์               
ครอบฟันเซรามิกลว้น ความส าเร็จและความลม้เหลวในงานทนัตกรรมบูรณะ การจดัการปัญหาจากความล้มเหลวในงาน             
ทนัตกรรมบูรณะ 

  Principles of restorative dentistry; cariology; current concept of dental caries management; 
management of extensive loss of tooth structure with complex amalgam and tooth-colored restoration; design and tooth 
preparation for inlay, onlay, partial veneer crown, full veneer crown, dental bridge; establishment of foundation for 
crown; design of metal-ceramic crown, surveyed crown; restoration of endodontically treated tooth; restoration for full 
mouth rehabilitation; fundamental of esthetics in restorative dentistry; restoration for esthetic concern, microabrasion, 
tooth bleaching, veneer, all ceramic crown; success and failure in restorative dentistry; management of complications in 
restorative dentistry  
 
676-712  วทิยาโรคฟันผ ุ       1((1)-0-2) 
  Cariology   

 ความรู้ในปัจจุบนัของการเกิดโรคฟันผุ   สาเหตุของการเกิดโรค   กระบวนการและกลไกของการด าเนินโรค       
ไบโอฟิลม์  และจุลชีววิทยา   น ้ าลาย   ฟลูออไรด์  อาหารและพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดฟันผุ   การตรวจวินิจฉัยฟันผ ุ 
รวมถึงการจดัการโรคฟันผแุบบทนัสมยั 
 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  ปฏิบติัการทนัตกรรมบูรณะขั้นสูง     1(0-3-0) 

Laboratory  Procedures  in  Advanced  Restorative  Dentistry 
  ขั้นตอนในห้องปฏิบติัการเพ่ือสร้างช้ินงานทนัตกรรมบูรณะโดยออ้ม การแต่งข้ีผึ้งเพ่ือสร้างการสบฟัน
พ้ืนฐาน   การออกแบบเตรียมโพรงฟัน และการเตรียมฟันหลกั การบูรณะฟันท่ีมีปัญหาซบัซอ้น การบูรณะเพ่ือเป็นโครงร่าง
ฐานส าหรับ ครอบฟัน การสร้างครอบฟันชัว่คราว การใส่แผน่ยางกนัน ้ าลาย 



 

             Laboratory procedure for indirect restoration; waxing procedures for establishing occlusion 
Foundation restoration, waxing procedures for establishing occlusion; basic cavity design and tooth preparation; 
restoration for complicated case; fabrication of provisional restoration; rubber dam application in restorative dentistry 
 
676-731  คลินิกทนัตกรรมบูรณะขั้นสูง 1       2(0-6-0) 

Advanced  Restorative  Dentistry  Clinic  I  
การตรวจ การวางแผนการักษา การจดัการผูป่้วยทางทนัตกรรมบูรณะแบบบูรณาการ  ดว้ยวสัดุบูรณะฟัน

และเทคนิคการรักษาชนิดต่าง ๆ ตามแนวคิดการดูแลผูป่้วยแบบองค์รวมและการรักษาแบบคงสภาพ การบูรณะฟันเพื่อความ
สวยงาม   การบูรณะฟันในกรณีท่ีมีการสูญเสียเน้ือฟันไปมาก  การบูรณะฟันท่ีผ่านการรักษาคลองรากฟัน การบูรณะทดแทนฟัน
ท่ีสูญเสียไปดว้ยงานทนัตกรรมประดิษฐช์นิดติดแน่น ทนัตกรรมรากเทียม โดยตอ้งค านึงถึงจริยธรรมในการใหบ้ริการ 
 Examination, treatment planning, and integrated care in restorative dentistry with various types of 
dental materials and techniques based on hoslitc care and minimal intervention concepts, esthetic dentistry, management 
of extensive tooth structure loss, restorations for endodontically treated teeth, tooth replacement with fixed prostheses, 
implants restoraitons with ethical mind in clinical  services 

 
676-751  สมัมนาทนัตกรรมบูรณะขั้นสูง 1      1(0-2-1) 

 Advanced  Restorative  Dentistry  Seminar  I 
การสมัมนาโดยการคน้ควา้   อภิปราย   วเิคราะห์  และแลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัคุณสมบติัของวสัดุบูรณะฟัน  

และเทคนิคต่าง ๆ ในการบูรณะฟัน สาเหตุ การวินิจฉัย และการจดัการอาการเสียวฟัน และรอยโรคท่ีมีการสูญเสียฟันใน
ปริมาณมาก การบูรณะฟันตามแนวคิดทนัตกรรมอนุรักษ์ อาทิ การฟอกสีฟัน การออกแบบโพรงฟัน การซ่อมวสัดุบูรณะ 
และการดูแลผูป่้วยร่วมกบัการจดัฟัน   

Advance seminar in Restorative Dentistry involving restorative materials and restorative techniques, 
etiology, diagnosis, and management of dentin hypersensitivity and extensive loss of tooth structure, conservative 
approach in Restorative Dentistry, and managing restorative-orthodontic patients, students learn to critically search quality 
journal articles, read, analyze, and discuss 

 
676-831  คลินิกทนัตกรรมบูรณะขั้นสูง 2      3(0-9-0) 

Advanced  Restorative  Dentistry  Clinic  II  
วชิาบงัคบัก่อน  676-731  คลินิกทนัตกรรมบูรณะขั้นสูง  1  
การปฏิบติังานต่อเน่ืองจากคลินิกทนัตกรรมบูรณะขั้นสูง 1 ในผูป่้วยท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการรักษาทาง   

ทนัตกรรมบูรณะท่ีมีความซับซ้อน และ/หรือ มีการบูรณาการร่วมกบัสาขาอ่ืน โดยยึดหลกัการรักษาตามหลกัวิชาชีพ และ
แบบองคร์วม  

Continuation of clinical practice in advanced restorative dentistry I, restorative management involves 
complicated and comprehensive/integrated cases in restorative dentistry such as full mouth rehabilitation, post removal, 
management of tooth discoloration, implant, etc   

 
 

 



 

676-832  คลินิกทนัตกรรมบูรณะขั้นสูง  3      4(0-12-0) 
Advanced  Restorative  Dentistry  Clinic  III 
วชิาบงัคบัก่อน  676-831  คลินิกทนัตกรรมบูรณะขั้นสูง  2  
การปฏิบติังานต่อเน่ืองจากคลินิกทนัตกรรมบูรณะขั้นสูง 1 และ 2  ในผูป่้วยท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการรักษา

ทางทนัตกรรมบูรณะทีมีความซับซ้อน และ/หรือ มีการบูรณาการร่วมกบัสาขาอ่ืน โดยยึดหลกัการรักษาตามหลกัวิชาชีพ 
และแบบ  องค์รวม น าเสนอและอภิปรายการรักษาผูป่้วยในรายท่ีน่าสนใจ การประเมินความรู้ความสามารถทางการรักษาทาง             
ทนัตกรรมบูรณะ 

Continuation of clinical practice in advanced restorative dentistry II, restorative management involves 
complicated and comprehensive/integrated cases in restorative dentistry such as full mouth rehabilitation, post removal, 
management of tooth discoloration, implant, etc, present a completed case at the end of semester comprehensive 
examination 

 
676-851  สมัมนาทนัตกรรมบูรณะขั้นสูง  2      1(0-2-1) 

Advanced  Restorative  Dentistry  Seminar  II 
การสัมมนาต่อเน่ืองจากรายวิชาสัมมนาทนัตกรรมบูรณะขั้นสูง 1 เก่ียวกบัการสบฟันเพ่ือการบูรณะฟัน  

การบูรณะฟันบนรากเทียม  อายกุารใชง้านของวสัดุบูรณะฟันและขอ้มูล  และการวางแผนการรักษาท่ีมี และน าเสนอตอ้งใช้
การรักษาร่วมกบัหลายสาขาวชิา 
  To extend knowledge from seminar in advanced restorative dentistry I;  revision seminar about 
occlusion for restoration and implant restoration, multidiscipline approach of treatment planning and presentation of a 
interesting topic     
 
วชิำเอกวทิยำเอน็โดดอนต์ 
677-711  วทิยาเอน็โดดอนต ์2      1(1-0-2) 
  Endodontics  II 

 การรักษาฟันท่ียุง่ยากซับซอ้นกวา่การรักษาคลองรากฟันธรรมดา  การรักษาคลองรากฟันซ ้ า การผ่าตดัรอบ               
รากฟัน  การรักษาฟันท่ีไดรั้บอุบติัเหตุ  การบูรณะฟันหลงัจากรักษาคลองรากฟัน   
  Treatment for complicated cases, endodontic retreatment, periradicular endodontic microsurgery, 
treatment for traumatic injuries, restoration for endodontically treated teeth  

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

 การวินิจฉยั  การวางแผนการรักษาและการรักษาคลองรากฟันท่ีมีความซบัซอ้น การให้การบ าบดัฉุกเฉิน                
ในผูป่้วยท่ีมีอาการเน่ืองจากโรคของเน้ือเยื่อในโพรงฟันและเน้ือเยื่อรอบรากฟัน  โดยค านึงถึงจริยธรรมในการให้บริการ  
น าเสนอผลการรักษาต่อคณาจารยแ์ละเพ่ือนนกัศึกษา  
   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  สมัมนาวทิยาเอน็โดดอนต ์1        1(0-2-1) 
  Endodontic  Seminar  I  
  อภิปรายหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาเอ็นโดดอนต์ โดยรวบรวมความรู้จากต ารา  เอกสาร  และวารสารทาง
วชิาการท่ีไดก้ารยอมรับทั้งในอดีตและปัจจุบนั   
   Paper  discussion  on  recent  and  classic  endodontic  literature,  textbook  reviews  in  the  topics 
relevant  to endodontics 
 
677-791  วทิยาเอน็โดดอนต ์ 1        2(1-3-2) 
  Endodontics  I 
  แนวคิดพ้ืนฐานในการรักษาคลองรากฟัน  โรคของเน้ือเยื่อในโพรงฟันและเน้ือเยื่อรอบรากฟัน                    
การวินิจฉัยและวางแผนการรักษา  การฝึกหัดรักษาคลองรากฟันในฟันธรรมชาตินอกปาก 
   Basic concepts in endodontics, pulp and periradicular pathosis, diagnosis and treatment 
planning; endodontic laboratory practice in extracted teeth  
 
677-831  คลินิกวทิยาเอน็โดดอนต ์2       5(0-15-0) 
  Endodontic  Clinic  II 
  การรักษาคลองรากฟันในผู ้ป่วยท่ีมีปัญหามากกว่าปกติ  โดยค านึงถึงจริยธรรมในการให้บริการ                   
การประเมินผลการรักษา  น าเสนอผลการรักษาต่อคณาจารยแ์ละเพ่ือนนักศึกษา  สอนและให้ค  าแนะน าแก่นักศึกษา                 
ทนัตแพทยใ์นสาขาวชิาวทิยาเอน็โดดอนตท์ั้งในหอ้งปฏิบติัการและในคลินิก 
    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  สมัมนาวทิยาเอน็โดดอนต ์2        1(0-2-1) 
  Endodontic  Seminar  II 
  อภิปรายและวิจารณ์ความรู้ท่ีทันสมัยจากวารสารทางวิชาการ ท่ีเก่ียวข้องกับแนวคิดและเทคโนโลยีทาง            
วทิยาเอน็โดดอนต ์ จากวารสารฉบบัล่าสุด   
   Discussion on updated concept and technology in endodontics from current published articles 
 
วชิำเอกปริทนัตวทิยำ 
679-711  ปริทนัตวทิยาขั้นสูง      2(2-0-4) 
  Advanced  Periodontology 
  โครงสร้างของเน้ือเยื่อปริทนัต์ในระดบัเซลล์และโมเลกุล พยาธิสภาพท่ีสัมพนัธ์กบัอาการ และอาการ
แสดงทางคลินิกของโรคปริทนัต ์ สาเหตุการเกิดโรค  การจ าแนกชนิดของโรคปริทนัตร์วมทั้งปัจจยัแวดลอ้มและสาเหตุทาง
ระบบ  อ่ืน ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัโรคปริทนัต ์ 
  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  ปริทนัตวทิยาบ าบดัขั้นสูง      2(2-0-4) 
  Advanced  Periodontal  Therapy 
  การตรวจ  การพิเคราะห์โรค  การพยากรณ์โรค  การวางแผนการรักษา  และวิธีการรักษาโรคปริทนัต ์ 
ความสัมพนัธ์ของงานทางปริทนัตวิทยากบังานทนัตกรรมอ่ืน ๆ   ท่ีเก่ียวขอ้ง ขั้นตอนและวิธีการในการท าศลัยป์ริทนัตช์นิดต่าง ๆ  
และการรักษาในขั้นตอนอ่ืน ๆ   ท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมทั้งวธีิการและวทิยาการใหม่  ท่ีน ามาใชใ้นการรักษาโรคปริทนัต ์และฟ้ืนฟู
สภาพของอวยัวะปริทนัต ์
  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  คลินิกปริทนัตวทิยา 1      3(0-9-0) 
  Periodontic  Clinic  I 

การรักษาผูป่้วยโรคปริทันต์ขั้นปานกลางและขั้นรุนแรงตั้งแต่เร่ิมตน้ การซักประวตัิ การตรวจ
วินิจฉัย  การวางแผนการรักษา และการรักษาโดยวิธีพ้ืนฐาน เช่น การขูดหินน ้ าลายและเกลารากฟัน  การแนะน าการรักษา
สุขภาพในช่องปาก การรักษาฉุกเฉินต่าง ๆ  รวมทั้งการท าศัลยปริทนัต์ท่ีไม่ยุ่งยาก  โดยตอ้งค านึงถึงจริยธรรมในการ
ให้บริการ 
  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  สมัมนาปริทนัตวทิยา  1      1(0-2-1) 
  Periodontology  Seminar  I 

 คน้ควา้ อภิปรายเรียนรู้และวจิารณ์บทความ วารสารวชิาการทางปริทนัตวทิยา เพื่อใหมี้ความรู้กวา้งขวาง
และลึกซ้ึง ทั้งในดา้นปริทนัตวทิยา และวทิยาศาสตร์ทนัตแพทยพ้ื์นฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการท าวจิยั และการน าไปใชเ้พื่อ
การรักษาผูป่้วยต่อไป 

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  คลินิกปริทนัตวทิยา 2      6(0-18-0) 
  Periodontic  Clinic II 

การรักษาผูป่้วยโรคปริทนัต ์ดว้ยการรักษาวธีิพ้ืนฐาน จนถึงการรักษาขั้นสูงดว้ยวธีิการทางศลัยป์ริทนัตท่ี์
ซบัซอ้น รวมทั้งการแกไ้ขความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนร่วมกบัการรักษาดา้นอ่ืน ๆ  จนผูป่้วยมีอวยัวะปริทนัตท่ี์มีสุขภาพดี  โดยตอ้ง
ค านึงถึงจริยธรรมในการให้บริการ 
  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  สมัมนาปริทนัตวทิยา  2      1(0-2-1) 
  Periodontology  Seminar  II 
  ค้นควา้  อภิปรายเรียนรู้และวิจารณ์บทความ   วารสารวิชาการทางปริทันตวิทยา  เพื่อให้มีความรู้
กวา้งขวางและลึกซ้ึง  ในดา้นปริทนัตวิทยาขั้นสูง  และวทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์เก่ียวขอ้ง รวมทั้งในดา้นการรักษาผูป่้วยท่ีมี
ความยุง่ยากซบัซอ้น  โดยเฉพาะในดา้นศลัยป์ริทนัต ์ เพ่ือประโยชน์ในการวจิยัและรักษาผูป่้วยต่อไป 
  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 
 
วชิำเอกทนัตกรรมบดเคีย้วและควำมปวดช่องปำกใบหน้ำ 
685-712  ความปวดช่องปากใบหนา้ขั้นสูง      1((1)-0-2) 

Advanced  Orofacial  Pain        
โรคท่ีท าให้มีอาการปวดในช่องปากใบหนา้ โรคปวดศีรษะ โรคท่ีส่งผลต่อการควบคุมการเคล่ือนท่ีของ

ขากรรไกร ระบาดวทิยาของโรค ปัจจยัสาเหตุของโรค อาการและอาการแสดงของโรค ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอาการและอาการ
แสดงของโรค วธีิการประเมินผูป่้วย การสืบคน้โรค การวนิิจฉยัแยกโรค การดูแลรักษาผูป่้วย 

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  ความผิดปกติขมบัขากรรไกรขั้นสูง      1((1)-0-2) 

Advanced  Temporomandibular  Disorders  
ความรู้ท่ีลึกซ้ึงทันสมยัในการวิเคราะห์วิจารณ์ในเร่ืองการจดัแบ่งกลุ่มโรค  ตามระบบต่าง ๆ  ระบาด

วิทยาปัจจยัสาเหตุของโรค   และแนวคิดและเทคนิคในการประเมินผูป่้วย   การสืบคน้โรค การวินิจฉัยแยกโรค การดูแล
รักษาผูป่้วยดว้ยวธีิการต่าง 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  ประสาทวทิยาศาสตร์ประยกุต ์     1((1)-0-2) 

Applied  Neuroscience         
กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบประสาทและกลา้มเน้ือบริเวณ ศีรษะ ล าคอ  ใบหน้า ขากรรไกรและ

อวยัวะในช่องปาก  การประยกุต์ใชท้างคลินิก  ความผิดปกติของระบบประสาทท่ีท าให้เกิดโรค  ความรู้ใหม่ท่ีน ามาใชใ้น
การรักษาผูป่้วย    

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  เภสชัวทิยาความปวด      1((1)-0-2) 
Pharmacology  for  Pain     

  เภสชัจลศาสตร์ของยาระงบัปวด  กลไกการระงบัปวดในระดบัโมเลกลุ   เช่น  ยาในกลุ่มเขา้ฝ่ิน  ยาระงบั
ปวดท่ีไม่มีสเตียรอยด ์  ยากลุ่มคอ็กซ์    อเซตามิโนเฟน   ยากลุ่มแอดจูแวนท ์  เป็นตน้ หลกัการใชย้าในผูป่้วยปวดจากโรคต่างๆ 

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  พยาธิวทิยาและรังสีวทิยากะโหลกศีรษะใบหนา้ขากรรไกรขั้นสูง  1((1)-0-2) 
  Advanced  Craniomandibular  Pathology  and  Radiology 
  ความผิดปกติและโรคของกระดูกกะโหลกศีรษะใบหน้าขากรรไกร พยาธิวิทยาการเกิดโรค  วิธีการ
พ้ืนฐานและก้าวหน้าต่างๆในการถ่ายภาพทางคลินิก (clinical imaging) ของกะโหลกศีรษะกระดูกขากรรไกรและ                 
การแปลผล 

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  หลกัการสบฟัน          1(1-0-2) 
  Fundamental  Occlusion 
  หลักการสบฟันและค าจ ากัดความ  ความสัมพันธ์ของแนวการสบฟันระหว่างขากรรไกรบนล่าง                  
ชนิดของการสบฟัน  การเรียงตัวของฟัน  การเคล่ือนท่ีของขากรรไกรชนิดต่าง ๆ  การวิเคราะห์การสบฟันและแนวทาง                   
การรักษาการสบฟัน 
  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  occlusio n  
and  treatment  of  occlusion 
 
685-731  คลินิกทนัตกรรมบดเค้ียวและความปวดช่องปากใบหนา้ขั้นสูง  1  2(0-4-2) 
  Advanced  Occlusion  and  Orofacial  Pain  Clinic  I 
  ปฏิบติังานในคลินิกระงบัปวดบริเวณช่องปากใบหน้าความผิดปกติบริเวณขมบัขากรรไกร ในคลินิกนอน
กรนและนอนกดัฟัน ซักประวติั การตรวจประเมินอาการผูป่้วย การส่งตรวจเพ่ิมเติม  การประเมินผูป่้วยในดา้นจิตสังคม
ผลกระทบของความปวด การวินิจฉยัแยกโรค ใหก้ารรักษาเหมาะสมแก่ผูป่้วยท่ีมีโรคท่ีท าให้เกิดอาการปวดในช่องปากท่ีไม่
ซบัซอ้น  และตอ้งค านึงถึงจริยธรรมในการใหบ้ริการ   

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  คลินิกทนัตกรรมบดเค้ียวและความปวดช่องปากใบหนา้ขั้นสูง  2  2(0-4-2) 
  Advanced  Occlusion  and  Orofacial  Pain  Clinic  II 
  วชิาบงัคบัก่อน   685-731  คลินิกทนัตกรรมบดเค้ียวและความปวดช่องปากใบหนา้ขั้นสูง  1     



 

  ปฏิบติังานในคลินิกต่อเน่ือง ในผูป่้วยท่ีมีโรคซบัซ้อน และมีอาการแสดงรุนแรง  นิเทศก์งานนักศึกษาทนัต
แพทยไ์ด ้รวมทั้งเพ่ิมการฝึกในสถาบนัสมทบท่ีคลินิกอายุรกรรมประสาท คลินิกนอนกรน การตรวจการนอนในห้องแล
ปการนอน คลินิกระงบัความปวด คลินิกกายภาพบ าบดัและคลินิกรังสีบริเวณกะโหลกศีรษะและกระดูกขากรรไกร  และตอ้ง
ค านึงถึงจริยธรรมในการใหบ้ริการ   

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  วารสารสโมสร 1(0-2-1) 
  Journal  Club 
  สัมมนาความรู้ใหม่ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เป็นการฝึกให้นักศึกษาสามารถเลือก วิเคราะห์ และ
ประเมินคุณค่าของบทความวิจยัในแง่ต่างๆ เช่น ค าถามของงานวิจัย การออกแบบงานวิจัย วิธีการด าเนินงานวิจยั การ
ทดสอบทางสถิติ บทวิจารณ์ รวมถึงการวิเคราะห์วจิารณ์บทความรายงานผูป่้วย เพื่อน าความรู้ท่ีไดม้าประยกุตใ์ชใ้นงานวจิยั
และการปฏิบติังานในคลินิก และการดูแลรักษาผูป่้วย 
  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  เวชศาสตร์การนอนทางทนัตแพทยศาสตร์    2((2)-0-4) 

Dental  Sleep  Medicine      
สรีรวิทยาการนอนหลบั การจัดแบ่งกลุ่มความผิดปกติของการนอนหลับ พยาธิสรีรวิทยาของความ

ผิดปกติของการหายใจขณะนอนหลบัและภาวะความผิดปกติของการเคล่ือนของร่างกายและขากรรไกรขณะหลบั (การนอน
กดัฟัน) ระบาดวิทยาของโรค อาการและอาการแสดง ปัจจยัสาเหตุ การตรวจประเมินผูป่้วยและการตรวจการนอนดว้ยโพ
ลีซอมโนกราฟ (polysomnography) และวธีิการอ่ืน การสืบคน้โรค การวนิิจฉัยแยกโรค การดูแลรักษาผูป่้วยดว้ยวธีิการต่างๆ 
และหลกัการรักษาแบบสหสาขา วิธีการรักษาดว้ยเคร่ืองมือในช่องปาก ชนิดของเคร่ืองมือ การเลือกผูป่้วยท่ีเหมาะสมและ
การเลือกชนิดของเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม การใส่เคร่ืองมือ การปรับเคร่ืองมือ การประเมินและติดตามผลหลงัใส่เคร่ืองมือ 

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  จิตวทิยาและพฤติกรรมความปวด     1((1)-0-2) 
Psychology  and  Pain  Behaviour   

  ผลกระทบความปวดต่ออารมณ์จิตใจและพฤติกรรม ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบ วธีิการประเมินและเคร่ืองมือ
ทางจิตวิทยาท่ีใชป้ระเมิน  การรักษาผูป่้วยดว้ยเทคนิคทางจิตวทิยา หลกัการ ชีวจิตสังคม (Biopsychosocial Model ) เพื่อการ
ดูแลรักษาความปวด 

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  คลินิกทนัตกรรมบดเค้ียวและความปวดช่องปากใบหนา้ขั้นสูง  3  2(0-4-2) 
  Advanced  Occlusion  and  Orofacial  Pain  Clinic  III 

 วชิาบงัคบัก่อน   685-732  คลินิกทนัตกรรมบดเค้ียวและความปวดช่องปากใบหนา้ขั้นสูง  2    
  ปฏิบัติงานต่อเน่ืองในคลินิก ในผู ้ป่วยท่ีมีโรคซับซ้อน และมีอาการแสดงรุนแรง  นิเทศงานนักศึกษา                          
ทันตแพทยไ์ด้ รวมถึงฝึกปฏิบัติในสถาบันสมทบท่ีคณะแพทยศาสตร์ ในคลินิกอายุรกรรมประสาท  คลินิกนอนกรน                  
การตรวจการนอนในห้องแลป การนอน  คลินิกระงบัความปวด  คลินิกกายภาพบ าบดัและคลินิกรังสีบริเวณกะโหลกศีรษะ
และกระดูกขากรรไกร  และตอ้งค านึงถึงจริยธรรมในการใหบ้ริการ   

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  คลินิกทนัตกรรมบดเค้ียวและความปวดช่องปากใบหนา้ขั้นสูง  4  2(0-4-2) 
  Advanced  Occlusion  and  Orofacial  Pain  Clinic  IV 
  วชิาบงัคบัก่อน    685-834   คลินิกทนัตกรรมบดเค้ียวและความปวดช่องปากใบหนา้ขั้นสูง  3       
  ปฏิบัติงานต่อเน่ืองในคลินิก ในผู ้ป่วยท่ีมีโรคซับซ้อน และมีอาการแสดงรุนแรง  นิเทศงานนักศึกษา                       
ทนัตแพทย ์รวมถึงฝึกปฏิบติัในสถาบนัสมทบท่ีคณะแพทยศาสตร์ ในคลินิกอายรุกรรมประสาท  คลินิกนอนกรน การตรวจ
การนอนในห้องแลป การนอน  คลินิกระงบัความปวด  คลินิกกายภาพบ าบัดและคลินิกรังสีบริเวณกะโหลกศีรษะและ
กระดูกขากรรไกร  และตอ้งค านึงถึงจริยธรรมในการใหบ้ริการ   

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  การประชุมกรณีผูป่้วยทางอายรุศาสตร์ช่องปากและความปวดช่องปากใบหนา้ 1(0-2-1) 

  Case  Conference  in  Oral  Medicine  and  Orofacial  Pain 
  น าเสนอกรณีศึกษา การวิเคราะห์โรค การวินิจฉัยแยกโรค การสืบคน้โรค และวิธีการรักษาในผูป่้วยท่ีมี  
ความปวดบริเวณช่องปากและใบหน้า  โรคของขอ้ต่อขากรรไกร  ความผิดปกติท่ีเก่ียวขอ้งกับการหายใจในขณะนอนหลบั                
การนอนกดัฟัน 



 

  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 
   
วชิำเอกอำยุรศำสตร์ช่องปำก 
685-753  วารสารสโมสร 1(0-2-1) 
  Journal  Club 
  สัมมนาความรู้ใหม่ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เป็นการฝึกให้นักศึกษาสามารถเลือก วิเคราะห์ และ
ประเมินคุณค่าของบทความวิจัยในแง่ต่างๆ เช่น  ค าถามของงานวิจัย  การออกแบบงานวิจัย วิธีการด าเนินงานวิจัย                        
การทดสอบทางสถิติ บทวิจารณ์ รวมถึงการวิเคราะห์วิจารณ์บทความรายงานผูป่้วย  เพื่อน าความรู้ท่ีไดม้าประยุกต์ใชใ้น
งานวจิยัและการปฏิบติังานในคลินิก และการดูแลรักษาผูป่้วย 
  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  จุลชีววทิยาและวทิยาภูมิคุม้กนัช่องปากขั้นสูง    2((1)-3-2) 
  Advanced  Oral  Microbiology  and  Immunology 
  ความกา้วหนา้ขององคค์วามรู้เก่ียวกบัการติดเช้ือจุลชีพและภูมิคุม้กนัวทิยาในช่องปาก  ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึน
ระหวา่งร่างกายมนุษยก์บัเช้ือจุลชีพ  หลกัการการป้องกนัการแพร่กระจายของโรคติดเช้ือ    ฝึกปฏิบติัในเทคนิคพิเศษของ
การเก็บส่ิงตรวจ  การวินิจฉัยและจ าแนกชนิดของเช้ือจุลชีพ  การทดสอบความไวต่อยาตา้นจุลชีพ  การแปลผลการทดสอบ
ทางหอ้งปฏิบติัการเพ่ือดูความสมัพนัธ์กบัอาการทางคลินิก 

  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  พยาธิวทิยาช่องปากขั้นสูง      1((1)-0-2) 
  Advanced  Oral  Pathology 
  ศึกษาพ้ืนฐานทางพยาธิวทิยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดโรคในช่องปาก  ความรู้สมยัใหม่และทนัสมยัเก่ียวกบั
พยาธิก าเนิดของรอยโรคของช่องปาก  วทิยาการกา้วหนา้ในการวนิิจฉยัทางพยาธิวทิยาของโรคช่องปาก 
  Study  basic  pathology  relevant  to  oral  diseases;  advanced  and  updated  knowledge  in  
pathogenesis  of  oral  lesions;  advanced  methods  in  pathological  diagnosis  of  oral  diseases 
  
687-712  อายรุศาสตร์ช่องปากขั้นสูง      2((2)-0-4) 
  Advanced  Oral  Medicine  
  รอยโรคของเยือ่เมือกช่องปาก ไดแ้ก่ แผลในช่องปาก รอยโรคตุ่มน ้ า รอยโรคสีขาวสีแดง หรือสีขาวแดง 
รอยโรคสารสีจบั  เน้ืองอกของเน้ือเยื่ออ่อน รอยโรคท่ีอาจเป็นมะเร็ง มะเร็งช่องปาก รวมถึงอาการและอาการแสดงในช่อง



 

ปากของโรคทางระบบและรอยโรคท่ีเป็นผลจากการรักษาของโรคทางระบบ  แนวคิดและเทคนิคในการประเมินผูป่้วย และ
การวเิคราะห์วจิารณ์เพ่ือน าไปสู่การวนิิจฉยัโรคและการดูแลรักษา 
  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  เร่ืองยอ่ของความปวดช่องปากใบหนา้และความผิดปกติบริเวณขมบัขากรรไกร 1((1)-0-2) 

Synopsis  of  Orofacial  Pain  and  Temporomandibular  Disorders 
ความรู้เก่ียวกบัความหมายและมิติความปวด  ประสาทชีววิทยาของความปวดพ้ืนฐาน   ความหมายของ

ความปวดเฉียบพลนัและความปวด เร้ือรัง การจดัแบ่งหมวดหมู่ของโรคท่ีท าให้เกิดอาการปวดบริเวณใบหน้าช่องปาก                
และขอ้ต่อขากรรไกร  หลกัการรักษาผูป่้วยท่ีมีความปวดเร้ือรัง การประยกุต์ใชข้อ้มูลเชิงประจกัษ์ แนวคิดการดูแลรักษา
แบบสหสาขา 

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  อายรุศาสตร์ทัว่ไปประยกุต ์      1((1)-0-2) 
  Applied  General  Medicine 
  อาการ อาการแสดงและการรักษาโรคทางระบบ ท่ีเก่ียวขอ้งหรืออาจก่อให้เกิดรอยโรคในช่องปาก 
รวมถึงโรคทางระบบท่ีมีผลต่อการรักษาทางทนัตกรรม 
  Signs and symptoms and treatment of systemic diseases that involve or cause oral manifestation 
including systemic diseases affecting dental treatment 
 
687-733  คลินิกอายรุศาสตร์ช่องปากขั้นสูง 1     2(0-4-2)  
  Advanced  Oral  Medicine  Clinic  I  
  ฝึกปฏิบติังานในคลินิกอายุรศาสตร์ช่องปาก   การซกัประวติัอยา่งสมบูรณ์  การตรวจภายใน  ภายนอก      
ช่องปาก การบนัทึกลกัษณะทางคลินิก การส่งตรวจเพ่ิมเติม และการแปลผล การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา การให้การ
รักษา รวมถึงการติดตามผลการรักษา  โดยค านึงถึงจริยธรรมในการใหบ้ริการ 
  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  คลินิกอายรุศาสตร์ช่องปากขั้นสูง 2     2(0-4-2) 
  Advanced  Oral  Medicine  Clinic  II 
  ปฏิบติังานในคลินิกอายรุศาสตร์ช่องปาก ดูแลผูป่้วยทางอายรุศาสตร์ช่องปากท่ีมีความซบัซอ้นเพ่ิม                 
มากข้ึน เช่น โรคเพมฟิกสั วลัการิส มิวคสัเมมเบรนเพมฟิกอยด ์ โดยการซกัประวติัอยา่งสมบูรณ์ การตรวจภายใน ภายนอก



 

ช่องปาก การบนัทึกลกัษณะทางคลินิก การส่งตรวจเพ่ิมเติม และการแปลผล เนน้การวนิิจฉยัแยกโรค การวนิิจฉยั                       
การวางแผนการรักษา การใหก้ารรักษา รวมถึงการติดตามผลการรักษาโดยค านึงถึงจริยธรรมในการใหบ้ริการ 
  Clinical Practice in Oral Medicine Clinic, management of complex oral medicine patients such as 
pemphigus vulgaris, mucous membrane pemphigoid; comprehensive history taking, intra and extra oral examination, 
recording clinical finding, investigation and interpretation, emphasizing on differential diagnosis, definitive diagnosis, 
treatment plan, treatment and follow up with ethical mind in clinical services 

 
687-751  การประชุมกรณีผูป่้วยทางอายรุศาสตร์ช่องปาก    1(0-2-1) 

  Case  Conference  in  Oral  Medicine 
  วิเคราะห์วิจารณ์ลักษณะทางคลินิก การตรวจเพ่ิมเติมทางรังสีวิทยา  จุลชีววิทยา  และพยาธิวิทยา             
ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงน าไปสู่การวนิิจฉยัรอยโรคท่ีน่าสนใจในผูป่้วยทางอายรุศาสตร์ช่องปากและการรักษา 
  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  คลินิกอายรุศาสตร์ช่องปากขั้นสูง 3     2(0-4-2) 
  Advanced  Oral  Medicine  Clinic  III 
  ฝึกปฏิบติังานในคลินิกอายรุศาสตร์ช่องปาก   โดยเนน้ผูป่้วยท่ีมีโรคทางระบบท่ีปรากฏรอยโรคในช่องปาก 
และรอยโรคท่ีซบัซอ้นทางอายรุศาสตร์ช่องปาก  โดยค านึงถึงจริยธรรมในการใหบ้ริการ 
  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  คลินิกอายรุศาสตร์ช่องปากขั้นสูง 4     2(0-4-2) 
  Advanced  Oral  Medicine  Clinic  IV 
  ฝึกปฏิบติังานในคลินิกอายรุศาสตร์ช่องปาก  เนน้ผูป่้วยทางอายรุศาสตร์ช่องปากท่ีมีความซบัซอ้น การ
ท างานร่วมกบัแพทยเ์ฉพาะทางสาขาอ่ืนในการรักษาผูป่้วย  โดยค านึงถึงจริยธรรมในการใหบ้ริการ 
  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 
 
688-793  รังสีวทิยากะโหลกศีรษะใบหนา้ขากรรไกรขั้นสูง    1((1)-0-2) 
  Advanced  Oral  and  Maxillofacial  Radiology  
  เทคนิคความกา้วหนา้ทางรังสีวทิยาของกะโหลกศีรษะ ใบหนา้ และขากรรไกร ขอ้บ่งช้ี และการแปลผล 
  Advanced  technique in oral and maxillofacial radiology, indication and interpretation    
 
วชิำเอกทนัตกรรมผู้สูงอำยุ 
650-731  คลินิกทนัตกรรมพร้อมมูลในผูสู้งอาย ุ 1    2(0-6-0) 

Geriatric  Comprehensive  Dental  Clinic  I  
การฝึกปฏิบติัการตรวจวินิจฉัย วางแผนและรักษาโรคของฟันและอวยัวะปริทันต ์การสูญเสียฟัน โรค

ของเน้ือเยื่อในช่องปาก ขอ้ต่อขากรรไกร อาการปวดบริเวณช่องปากและใบหนา้ รวมถึงการหายใจผิดปกติขณะหลบัแบบ



 

บูรณาการ รวมทั้งการป้องกนัโรคในช่องปาก การส่งเสริมสภาวะสุขภาพช่องปากในผูสู้งอายไุดอ้ยา่งเหมาะสม ตามแนวคิด
การดูแลสุขภาพแบบองคร์วม โดยค านึงถึงสภาวะสุขภาพร่างกาย จิตใจ บริบททางดา้นสังคมของผูสู้งอาย ุรวมทั้งจริยธรรมการ
ใหบ้ริการ 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  คลินิกทนัตกรรมพร้อมมูลในผูสู้งอาย ุ 2    3(0-9-0) 

Geriatric  Comprehensive  Dental  Clinic  II  
การฝึกปฏิบัติการตรวจวินิจฉัย วางแผนและรักษาโรคของฟันและอวยัวะปริทันต์ การสูญเสียฟัน                 

โรคของเน้ือเยื่อในช่องปาก ขอ้ต่อขากรรไกร อาการปวดบริเวณช่องปากและใบหน้า รวมถึงการหายใจผิดปกติขณะหลบั
แบบบูรณาการ รวมทั้ งการป้องกันโรคในช่องปาก การส่งเสริมสภาวะสุขภาพช่องปากในผูสู้งอายุได้อย่างเหมาะสม                   
ตามแนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองคร์วม โดยค านึงถึงสภาวะสุขภาพร่างกาย จิตใจ บริบททางดา้นสังคมของผูสู้งอายุ รวมทั้ง
จริยธรรมการใหบ้ริการ 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  คลินิกทนัตกรรมพร้อมมูลในผูสู้งอาย ุ 3       2(0-6-0) 

Geriatric  Comprehensive  Dental  Clinic  III  
การฝึกปฏิบัติการตรวจวินิจฉัย วางแผนและรักษาโรคของฟันและอวยัวะปริทันต์ การสูญเสียฟัน                 

โรคของเน้ือเยื่อในช่องปาก ขอ้ต่อขากรรไกร อาการปวดบริเวณช่องปากและใบหน้า รวมถึงการหายใจผิดปกติขณะหลบั
แบบบูรณาการ รวมทั้ งการป้องกันโรคในช่องปาก การส่งเสริมสภาวะสุขภาพช่องปากในผูสู้งอายุได้อย่างเหมาะสม         
ตามแนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองคร์วม โดยค านึงถึงสภาวะสุขภาพร่างกาย จิตใจ บริบททางดา้นสังคมของผูสู้งอายุ รวมทั้ง
จริยธรรมการใหบ้ริการ 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    ทนัตกรรมประดิษฐใ์นผูสู้งอาย ุ        1(1-0-2) 
Geriatric  Prosthodontics  
หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี วิธีการให้การรักษาผูป่้วยสูงอายดุว้ยฟันเทียมทั้งปาก ฟันเทียมบางส่วนถอดได ้

และฟันเทียมคร่อมรากเทียม 
Principles, concepts  theories  and  method of oral prosthesis fabrication for geriatrics, including 

complete dentures, removable partial dentures, and implant over dentures 
 

671-819    การป้องกนัโรคและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากส าหรับผูสู้งอาย ุ                  3((2)-3-4) 
                 Oral Health Prevention and  Promotion for Geriatrics    
                 หลกัการ แนวคิด การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในช่องปากส าหรับผูสู้งอายุ การดูแลสุขภาพ
ผูสู้งอายแุบบองคร์วม นโยบายรัฐและกฎหมายเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุการดูแลสุขภาพช่องปากผูสู้งอายใุนกลุ่มต่าง ๆ  กิจกรรมภาคสนาม 
การท าโครงการในชุมชน 
                  Principles and concepts of promotion, prevention and holism in oral health care for geriatrics; policy 
and related law, oral health care of elderly in various groups; Field works and community project 

 
676-713  ทนัตกรรมบูรณะในผูสู้งอาย ุ      1((1)-0-2) 
  Geriatric  Restorative  Dentistry   
    การผสมผสานความรู้ทางทนัตกรรมหตัถการและทนัตกรรมประดิษฐช์นิดติดแน่นในการบูรณะฟันหรือ
ทดแทนฟันท่ีสูญเสียไป  เน้ือหาจะครอบคลุมถึงการจัดการโรคฟันผุในผูสู้งอายุ  การให้การบูรณะฟันแบบคงสภาพ                   
การบูรณะฟันในกรณีท่ีมีการสูญเสียเน้ือฟันไปมาก  การบูรณะฟันท่ีผ่านการรักษาคลองรากฟัน  รวมถึงเทคนิคทางคลินิก
และความรู้เก่ียวกบัวสัดุท่ีใชบู้รณะฟัน 

An  integration  knowledge  of  Operative  dentistry  and  Fixed  Prosthodontics    for  restorations  and  
replacement  of  teeth,  topic  included  management  of  dental  caries  in  elderly  patients,  minimal  invasive  dentistry,  
management  of  tooth  structure loss,  restoration  for  endodontically  treated  tooth  and  also  various  clinical  
techniques  and  dental  materials 
 
679-813  ปริทนัตวทิยาในผูสู้งอาย ุ      1(1-0-2) 
  Geriatric  Periodontic       
  โครงสร้างเน้ือเยื่อปริทันต์ในผูสู้งอายุ  โรคปริทันต์อกัเสบท่ีสัมพนัธ์กบัโรคทางระบบท่ีพบบ่อยใน
ผูสู้งอาย ุ การตรวจการพิเคราะห์โรค  การพยากรณ์โรค  การวางแผนการรักษา  และวิธีการรักษาโรคปริทนัต์ในผูสู้งอา ย ุ 
ความสมัพนัธ์ของงานทางปริทนัตวทิยากบังานทนัตกรรมอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งในผูสู้งอาย ุ
  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    การดูแลทางศลัยกรรมช่องปากในผูสู้งอาย ุ      1((1)-0-2) 
Geriatric  Perioperative Oral Surgery Care  
หลกัการดูแลผูป่้วยสูงอายุทั้งก่อน ระหวา่ง และหลงัการรักษาทางศลัยกรรมช่องปาก การจดัการผูป่้วย

สูงอายท่ีุมีโรคทางระบบต่างๆ  
Principles of perioperative care for oral surgery geriatric patients, perioperative management of 

common diseases in geriatric patients 
 

680-835    ศลัยศาสตร์ช่องปากในผูสู้งอาย ุ       1((1)-0-2) 
Geriatric  Oral  Surgery  
การถอนฟันและการผา่ตดัเลก็ ศลัยกรรมเพ่ือการใส่ฟันเทียม รากเทียม ส าหรับผูสู้งอาย ุ
Tooth extraction and minor surgery, preprosthetic surgery, dental implant for geriatric patients 
 

687-715    เวชศาสตร์ช่องปากในผูสู้งอาย ุ      2((1)-2-3) 
Geriatric  Oral  Medicine   
รอยโรคในช่องปากท่ีพบบ่อยในผูสู้งอายแุละการรักษา  พยาธิวิทยาคลินิก  ความเก่ียวขอ้งกบัโรคทาง

ระบบ  เภสัชวิทยาส าหรับผูสู้งอายุ  การรักษาอาการปวดใบหน้าและขอ้ต่อขากรรไกร  การรักษาภาวะนอนกรนหรือหยุด
หายใจขณะหลบัดว้ยวธีิการทางทนัตกรรม  

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 

 
 หมวดวชิำเลือก 
650-751  สมัมนาเทคโนโลยดิีจิทลัทางทนัตกรรม     1(0-2-1) 

Seminar in Digital Dental Technology   
การสัมมนาในรูปแบบผสมผสานระหว่างการการน าเสนอบทความจากวารสารด้านวิทยาการทาง                  

ทนัตแพทยท่ี์เก่ียวกบัเทคโนโลย ีดิจิทลัทางทนัตกรรมเพ่ือการน าไปใชรั้กษาผูป่้วยในคลินิก หอ้งปฏิบติัการทางทนัตกรรมท่ี
ใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัในการผลิตช้ินงานบูรณะ  โดยเนน้การวเิคราะห์ วจิารณ์ และติดตามวทิยาการท่ีเป็นปัจจุบนั ร่วมกบัการ
อภิปรายกรณีศึกษาจากผูป่้วย 

Combined studying approaches of current dental literature relevant to digital dental technology for 
clinical treatment, laboratories using digital technology to fabricate restorations emphasizing on the analysis, criticism of 
updated technology, and case presentations 
 
650-791   จรรยาบรรณและกฎหมายทางทนัตกรรม     1((1)-0-2) 
  Code  of  Ethics  and  Laws  in  Dentistry   
  ปรัชญาวิชาชีพ   และแนวความคิดในการรับผิดชอบของวิชาชีพต่อสังคม    การสร้างจริยธรรม  
คุณธรรมและมนุษยสัมพนัธ์ต่อผูป่้วยและผูร่้วมงาน จรรยาบรรณของวิชาชีพทนัตแพทยท่ี์ตอ้งปฏิบติัตามความส านึกใน
หน้าท่ีคุณค่าของชีวิตในการเป็นทันตแพทยท่ี์ดี  รวมทั้ งความรู้พ้ืนฐานดา้นกฎหมายพระราชบัญญติัท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ประกอบวชิาชีพทนัตแพทยต์ลอดจนวทิยาการทางทนัตแพทยท่ี์น ามาใชใ้นกระบวนการทางกฎหมาย 



 

  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   
 
650-795    ชุดวชิาองคค์วามรู้และระเบียบวธีิวจิยัทางวทิยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก  5((4)-3-8) 
               Module : Explicit  Knowledge  and  Research Methodology in Oral Health Sciences 
               องคค์วามรู้และแนวคิดเก่ียวกบัชีววทิยา จุลชีววทิยา สรีรวทิยาของอวยัวะช่องปาก กระดูกขากรรไกรและ
ใบหนา้ การพฒันาการของกระดูกขากรรไกรใบหนา้ และกะโหลกศีรษะและการถ่ายทอดทางพนัธุกรรม ลกัษณะของชีววทิยา
พ้ืนฐานของการเกิดโรคมะเร็งในช่องปาก และโรคภูมิตา้นทานบกพร่อง พร้อมทั้ งหลกัการ แนวคิดวิจยั การตั้งสมมุติฐาน               
การออกแบบการวจิยัเพื่อตอบค าถามวจิยั เพื่อการวจิยัทางทนัตแพทยศาสตร์ 
            Knowledge and concept of biology, microbiology and physiology of the oral and maxillofacial region; 
craniofacial development and growth of the oral and maxillofacial region and genetics; carcinogenesis in oral cavities; 
immunodeficiency diseases;  concept of research methodology; hypothesis; identification and design of research questions 
in dentistry 
 
650-797 ชุดวชิาหลกัฐานเชิงประจกัษเ์พื่อพฒันางานทนัตสาธารณสุข  5((3)-4-8) 

Module : Evidence-based for Dental Public Health Development 
               การเขา้ใจฐานขอ้มูล การสืบคน้ การคดักรอง การวิพากยบ์ทความ/งานวิจัยและการรวบรวมและการ
สังเคราะห์ผลจากหลกัฐานเชิงประจักษ์ โดยมีองค์ความรู้และความเขา้ใจด้านระเบียบวิธีวิจัย และความเขา้ใจด้านสถิติ                 
และประมวลองคค์วามรู้ท่ีไดเ้พื่อการพฒันางานทนัตสาธารณสุข 

Understanding of database, searching, screening, critiquing of research or publications gathering and 
synthesizing knowledge from evidences and consolidating the evidence for dental public health development 
 
650-891  นิติทนัตวทิยา       2(1-3-2) 
  Forensic  Odontology 
  ความรู้พ้ืนฐานทางนิติทันตวิทยา ทันตกายวิภาคศาสตร์ การตรวจบันทึกข้อมูลทางทันตกรรมหลัง
เสียชีวติ การตรวจทางภาพรังสีของฟันและอวยัวะท่ีเก่ียวขอ้ง การประมาณอายจุากฟันและอวยัวะท่ีเก่ียวขอ้ง การตรวจทางดีเอ็น
เอจากฟัน การจดัการขอ้มูลการรักษาทางทนัตกรรม การตรวจและการเก็บขอ้มูลรอยกดั การถ่ายภาพทางทนัตกรรม และการ
เปรียบเทียบขอ้มูลทางทนัตกรรมก่อนและหลงัเสียชีวติ การจดัการขอ้มูลทางทนัตกรรมเพ่ือใชใ้นการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคล
เม่ือเกิดภยัพิบติั 
  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 
 
 
 



 

650-892  ทนัตกรรมผูสู้งอายปุระยกุต ์      1(0-1-2) 
Applied Geriatric Dentistry        
องคค์วามรู้เชิงประยกุตแ์ละแนวคิดในปัจจุบนัเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุการศึกษาดูงาน 

            Applied knowledge and current concept related to geriatric dentistry; study trip 
 
667-840  การถ่ายภาพทางคลินิก       1((1)-0-2) 
  Clinical  Photography 
 ทฤษฎี  และหลักทั่วไปในการถ่ายภาพ   การเลือกกล้องและฟิล์ม   การถ่ายภาพผู ้ป่วยทางคลินิก                           
การถ่ายภาพจากต ารา เอกสารต่างๆ    
  Theory and principles of photography; selection of cameras and film; clinical and documentary  
photography  techniques 
 
667-842  การเรียนการสอนทางทนัตกรรม     2((1)-2-3) 
  Teaching  and  Learning  in  Dentistry 

 ทฤษฎีและหลกัการ  กระบวนการเรียนรู้  และเทคนิคการสอน  การวางแผนการสอน การวิเคราะห์  
จุดประสงคเ์ชิงเรียนรู้  องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัผูส้อนและผูเ้รียน การแกปั้ญหาและการสอนใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์ 
วิธีการสอนแบบต่าง ๆ  เน้นทางดา้นทกัษะโดยเฉพาะทางดา้นทนัตกรรมฝึกปฏิบติัสอนวิชาปฏิบติังานในห้องปฏิบติัการ
ของนกัศึกษาทนัตแพทย ์ รวมทั้งหลกัการออกขอ้สอบและการตรวจใหค้ะแนน 
  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  เภสชัวทิยาประยกุตส์ าหรับทนัตแพทย ์     1(1-0-2) 
  Applied  Pharmacology  for  Dentist 

 ศึกษาและวิเคราะห์การใชย้าให้เหมาะสมกบัโรคทางทันตกรรม  รวมทั้งการคน้ควา้เพื่อให้ไดค้วามรู้  
ใหม่ ๆ  ท่ีน ามาประยกุตใ์ชใ้นผูป่้วยได ้
  Study and analyze of appropriate drug regimens used in dental diseases treatment including 
researching for updated knowledge to be applied in patient treatment 
 
671-793  การทบทวนวรรณกรรมอยา่งเป็นระบบในงานทนัตสาธารณสุข  2((1)-3-2) 
  Systematic Review for Dental Public Health 
   การเข้าใจฐานข้อมูล การสืบค้น การคัดกรอง การวิพากย์บทความ/งานวิจัย การรวบรวมและการ
สงัเคราะห์องคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมอยา่งเป็นระบบ เพ่ือการท างานทนัตสาธารณสุข 
   Understanding of database, searching, screening, critiquing of research or publications gathering and 
synthesizing knowledge from systematic reviewing of scientific document for dental public health work 
 
 
 
 



 

671-891  การบริหารจดัการคลินิกทนัตกรรม     1((1)-0-2) 
  Dental  Practice  Management 
  การบริหาร  การจัดการอย่างมีระบบ  การประชาสัมพนัธ์  มนุษยสัมพนัธ์  เจตคติและจรรยาบรรณ
วชิาชีพจริยธรรม  และหลกัการบริหารเก่ียวขอ้งกบัองคก์รต่าง ๆ  เพ่ือสามารถน าไปประยกุตใ์ชป้ระโยชน์ต่อการประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ  ไดต้ามความเหมาะสม 
  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 
 
677-812  เอน็โดดอนติกส์ในผูสู้งอาย ุ      1(1-0-2) 
  Geriatric  Endodontics     
  โครงสร้างของเน้ือเยือ่ในโพรงฟันและเน้ือเยือ่รอบรากฟันในผูป่้วยสูงอาย ุ การตอบสนองของเน้ือเยือ่ใน
โพรงฟันและเน้ือเยื่อรอบรากฟันในผูป่้วยท่ีมีโรคทางระบบ  วิธีการตรวจและวินิจฉัยโรค  การวางแผนการรักษา  การเลือก
ผูป่้วย  และการพยากรณ์โรคทางเอน็โดดอนติกส์ในผูป่้วยสูงอายุ 
  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  
 
680-791  รากเทียมในงานทนัตกรรมกระดูกขากรรไกรและใบหนา้   2((1)-2-3) 
  Oral  and  Maxillofacial  Implant  Dentistry 
  ทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้งในงานทนัตกรรมรากเทียม  ความเป็นมาของทนัตกรรมรากเทียม   วสัดุราก
เทียมพ้ืนผิวและรูปร่าง  ลกัษณะการท างานของรากฟันเทียมชนิดต่าง ๆ  ขอ้บ่งช้ี  ขอ้หา้ม  การเลือกผูป่้วย  การตรวจวนิิจฉัย  
การวางแผน  ลกัษณะทางกายวิภาคท่ีเก่ียวขอ้ง การตอบสนองของเน้ือเยื่อร่างกายต่อวสัดุรากเทียม   การผ่าตดัฝังรากฟันเทียม       
องคป์ระกอบชีวกลศาสตร์ของการบูรณะรากฟันเทียมดว้ยฟันเทียมชนิดต่างๆ  การจดัการกบัปัญหาแทรกซอ้นท่ีเกิดข้ึน   และ
การดูแลรักษารากฟันเทียม  การฝึกปฏิบติัในขั้นตอนของการวางแผน   การเตรียมแบบจ าลองและเฝือกผา่ตดั   การฝึกผ่าตดั
ฝังรากฟันเทียมในแบบจ าลอง  และการท าฟันเทียม 
  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  วทิยาการวนิิจฉยัโรคช่องปาก      2((1)-2-3) 
  Oral  Diagnostic  Science 

 องคค์วามรู้เก่ียวกบักลไกการด าเนินของโรคในช่องปาก  การวินิจฉัยการรักษาตลอดจนการป้องกนัโรค                 
ในช่องปาก  อาทิ  เน้ืองอก  แผลและรอยโรคต่าง ๆ  ลกัษณะทางรังสีของโรคในช่องปากและการแปลผล  ความรู้พ้ืนฐาน
ของโรคติดเช้ือในช่องปาก  การควบคุมการแพร่กระจายในงานทนัตกรรม 



 

  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  การทนัตแพทยเ์ชิงประจกัษ ์      2((1)-3-2) 
  Evidence-based Dentistry 
  ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบทางทนัตแพทยศาสตร์  โดยใชร้ะเบียบวิธีการสืบคน้เชิงประจกัษ ์ 
เพื่อใหส้ามารถเรียนรู้วธีิการสืบคน้  การวเิคราะห์วจิารณ์วรรณกรรม  และน าไปใชป้ระโยชน์ในงานวจิยั 
  Systematic  review  in  dental  literature;  evidence-based  practice;  analysis,  discussion  and  
application  of  evidence-based  information  in  dental  research 
 
686-851  การประชุมทางคลินิก-พยาธิวทิยา     1(0-2-1) 
  Clinicopathological  Conference 
  การฝึกปฏิบติัวินิจฉัยแยกโรคคลินิก  การแปลผลลกัษณะภาพรังสีและจุลพยาธิวิทยาของโรคช่องปาก                 
เขา้ใจความสมัพนัธ์ของลกัษณะคลินิก  ภาพรังสี  และพยาธิวทิยา  เพื่อการวนิิจฉยัโรค 
  Practice  in  clinical  differential  diagnosis,  radiographic  and  microscopic  interpretation  of  oral  
diaeases;  understanding  correlation  between  clinical,  radiographic  and  pathological  features  for  diagnosis 
 
687-735  คลินิกความปวดช่องปากใบหนา้และความผิดปกติบริเวณขมบัขากรรไกร  1(0-2-1) 
  Orofacial Pain and Temporomandibular Disorders Clinic  
  ปฏิบัติงานในคลินิกความปวดช่องปากใบหน้า ความผิดปกติบริเวณขมบัขากรรไกร ให้มีความรู้และ
ทกัษะในการประเมินผูป่้วยทั้งปัจจยัทางดา้นชีวภาพ จิตใจ สงัคม การซกัประวติั การตรวจทางคลินิก การตรวจเพ่ิมเติม การ
วนิิจฉยัแยกโรคและการจดัการในเชิงสหสาขาโดยค านึงถึงจริยธรรมในการใหบ้ริการ 
  Clinical Practice in Orofacial Pain, Temporomandibular Disorders Clinic to have the knowledge and 
skills in biopsychosocial factor assessment; history taking; clinical and supplemental examination; differential diagnosis 
and multidisciplinary management with ethical mind in clinical services 
 
687-792  เภสชัวทิยาประยกุตท์างทนัตกรรม     1((1)-0-2) 
  Applied  Pharmacology  in  Dentistry 
  ศึกษาและวเิคราะห์การใชย้ากลุ่มต่าง ๆ ท่ีใชบ่้อยในทางการแพทยแ์ละทางทนัตกรรม  รวมถึงกรณีศึกษา
การใชย้าทางทนัตกรรม 
  Study  and  analyze  drugs  relevant  to  common  medical  and  dental  practices  including  case  
studies  of  drug  used  in  dental  practice 
 
687-835  คลินิกความปวดช่องปากใบหนา้ ความผิดปกติบริเวณขมบัขากรรไกร 1(0-2-1) 
  และทนัตเวชศาสตร์การนอนหลบั  
  Orofacial Pain, Temporomandibular Disorders  
  and Dental Sleep Medicine Clinic  



 

  ปฏิบัติงานในคลินิกความปวดช่องปากใบหน้า ความผิดปกติบริเวณขมบัขากรรไกร ให้มีความรู้และ
ทกัษะในการประเมินผูป่้วยทั้งปัจจยัทางดา้นชีวภาพ จิตใจ สงัคม การซกัประวติั การตรวจทางคลินิก การตรวจเพ่ิมเติม การ
วนิิจฉยัแยกโรคและการจดัการในเชิงสหสาขาโดยค านึงถึงจริยธรรมในการใหบ้ริการ ร่วมกบัสงัเกตการณ์การดูแลผูป่้วยทาง
ทนัตเวชศาสตร์การนอนหลบัท่ีคลินิกทนัตเวชศาสตร์การนอนหลบั  
  Clinical Practice in Orofacial Pain, Temporomandibular Disorders Clinic to have the knowledge and 
skills in biopsychosocial factor assessment; history taking; clinical and supplemental examination; differential diagnosis 
and multidisciplinary management with ethical mind in clinical services including observation of care in dental sleep 
medicine patients at dental sleep medicine clinic 
 
687-851  การประชุมกรณีผูป่้วยทางอายรุศาสตร์ช่องปากและความปวดช่องปากใบหนา้ 1(0-2-1) 
 Case  Conference  in  Oral  Medicine  and  Orofacial  Pain 
  น าเสนอกรณีศึกษา การวิเคราะห์โรค การวินิจฉัยแยกโรค การสืบคน้โรค และวิธีการรักษาในผูป่้วยท่ีมี             
ความปวดบริเวณช่องปากและใบหนา้  โรคของขอ้ต่อขากรรไกร  ความผิดปกติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการหายใจในขณะนอนหลบั                
การนอนกดัฟัน 
  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 
   

วทิยำนิพนธ์ 
650-791  วทิยานิพนธ์       36(0-108-0) 
  Thesis 

 ศึกษาและค้นควา้วิจัยในหัวข้อเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกับงานวิทยาการทางทันตแพทยห์รือทางการแพทย ์                      
ท่ีเก่ียวขอ้ง  หรือเป็นความรู้ใหม่เพ่ือประโยชน์ทางดา้นวิชาการและหรือมุ่งประยกุตเ์พ่ือน ามาใชป้ระโยชน์ได ้ ภายใตก้าร
ดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  และตอ้งใชภ้าษาองักฤษในการเขียนงานวจิยั เร่ืองท่ีศึกษาจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ
และอนุญาตจากกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์   
  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  วทิยานิพนธ์       12(0-36-0) 
  Thesis 

ศึกษาและคน้ควา้วิจัยในหัวขอ้เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิทยาการทางทันตแพทยห์รือทางการแพทยท่ี์
เก่ียวขอ้ง หรือเป็นความรู้ใหม่เพ่ือประโยชน์ทางดา้นวชิาการและหรือมุ่งประยกุตเ์พ่ือน ามาใชป้ระโยชน์ได ้ภายใตก้ารดูแล
ของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  อาจใชภ้าษาไทยหรือภาษาองักฤษในการเขียน  แต่ตอ้งมีบทคดัย่อเป็นอีกภาษาหน่ึง 
งานวจิยัเร่ืองท่ีศึกษาจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบและอนุญาตจากกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์    
  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 
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