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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 เพื่อผลิตทันตแพทย์ท่่ม่คุุณลักษณะท่่พึงประสงคุ์ดัังต่อไปน่�

 1. ดัำารงตนอย่างม่คุุณธรรม จริยธรรม ซื่ื่อสัตย์ สุจริต ม่คุวามรับผิดัชอบ และประพฤติตามจรรยา

บรรณแห่งวิชาช่พทันตกรรม

 2. คุำานึงถึึงประโยชน์และสิทธิของผ้�ป่วยเป็นสำาคัุญ โดัยปฏิิบัติต่อผ้�ป่วยอย่างเท่าเท่ยมกันดั�วย

คุวามเห็นอกเห็นใจ และตระหนักในคุุณคุ่าคุวามเป็นมนุษย์

 3. ม่คุวามรอบร้�ในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์และศาสตร์ท่่เก่่ยวข�อง เพื่อการประยุกต์ใช�ในการ

ประกอบวิชาช่พทันตกรรมไดั�อย่างถึ้กต�องตามหลักวิชาการ

 4. สามารถึดัำาเนินการสร�างเสริมสขุภาพ ปอ้งกันโรคุ และดัแ้ลรักษาผ้�ปว่ยทางทันตกรรม โดัยคุำานงึ

ถึึงสุขภาพองคุ์รวมตามมาตรฐานผ้�ประกอบวิชาช่พทันตกรรมอย่างเหมาะสม รวมทั�งให�คุำาปรึกษา แนะนำา 

เพื่อนำาไปส้่การดั้แลท่่สอดัคุล�องกับคุวามต�องการและคุาดัหวังของผ้�ป่วยตามหลักวิชาการ

 5. ตระหนักถึึงข�อจำากัดัและระดัับสมรรถึนะของตน รวมทั�งพิจารณาส่งต่อผ้�ป่วยอย่างเหมาะสม

 6. สื่อสารปฏิิสัมพันธ์กับผ้�ป่วย ผ้�ร่วมงานและบุคุคุลทั่วไปดั�วยคุวามสุภาพและให�เก่ยรติ รวมทั�ง

เป็นผ้�นำาและผ้�ตามไดั�ตามบริบท

 7. สืบคุ�น ประเมินและวเิคุราะห์ข�อมล้จากแหล่งตา่งๆ อย่างมว่จิารณญาณ และนำาไปประยกุตใ์น

การดั้แลผ้�ป่วยอย่างเหมาะสม

 8. ตระหนักถึึงการเร่ยนร้�ตลอดัช่วิต และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง

 9. ม่จิตสาธารณะ รับผิดัชอบต่อสังคุม และม่ส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาช่พทันตกรรม

คุณสมบัติของผูู้�เข�าศึกษา

 1. สำาเร็จการศึกษาไม่ตำ่ากว่าชั�นมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักส้ตรของกระทรวง ศึกษาธิการ

หรือเท่ยบเท่า และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล�วเห็นสมคุวรเข�ารับศึกษา

 2. เป็นผ้�สำาเร็จการศึกษาจากโรงเร่ยนนานาชาติ หรือม่ผลสอบทางการศึกษาแบบหลักส้ตร

นานาชาติ ตามประกาศของคุณะทันตแพทยศาสตร์ว่าดั�วยคุุณสมบัติของผ้�เข�า คุณะทันตแพทยศาสตร์ท่่

สำาเร็จจากโรงเร่ยนหรือหลักส้ตรนานาชาติ ดัังต่อไปน่�
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  2.1 สำาเร็จการศึกษา Grade 12 (เท่ยบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)) โดัยม่  GPA ≥ 2.75 

และไดั�เร่ยนวิชาดัังต่อไปน่� Biology, Chemistry, Physics และ Mathematics โดัยม่ผลการศึกษาในวิชา 

Biology, Chemistry ไม่ตำ่ากว่า B และวิชา Physics หรือ Mathematics ไม่ตำ่ากว่า C+ หรือ

  2.2 มผ่ลการสอบ IGCSE/GCSE 5 วชิา ซื่ึง่ต�องประกอบดั�วยอย่างน�อย 3 วชิาหลักคุอื Biology, 

Chemistry โดัยม่ผลการสอบอย้่ในสองเกรดัแรก และ Physics หรือ Mathematics   โดัยม่ผลการสอบอย้่ใน

สามเกรดัแรก นอกจากนั�นต�องม่ผลสอบของ Biology หรือ Chemistry ในระดัับ   AS level โดัยม่ผลการสอบ

อย้่ในสองเกรดัแรก หรือ

  2.3 ม่ผลสอบ International Baccalaureate (IB) Standard level ประกอบดั�วย วิชาใน 

Group 4 Experimental Science คุือ Biology และ Chemistry โดัยม่ผลการสอบอย้่ในสองเกรดัแรก และ 

Physics หรือ วิชาใน Group 5 Mathematics โดัยม่ผลการสอบอย้่ในสามเกรดัแรก หรือ

  2.4 ม่ผลสอบ SAT ไม่ตำ่ากว่า 1000 จาก 1600 หรือ 1500 จาก 2400 และ ม่ผลสอบ SAT 

subjects ดัังต่อไปน่�คุือ Biology E/M, Chemistry และ Physics หรือ Mathematics  ไม่ตำ่ากว่า 525 หรือ

  2.5 ผ้�สมัคุรทุกคุนต�องม่คุวามสามารถึในการสื่อสารและใช�ภาษาไทยในการพ้ดั อ่านและ

เข่ยนอย้่ในระดัับดั่เพ่ยงพอท่่จะเร่ยนในระดัับอุดัมศึกษา

 3. ไม่เป็นโรคุติดัต่อร�ายแรง หรือม่คุวามบกพร่องทางร่างกาย หรือจิตท่่เป็นอุปสรรคุต่อการศึกษา

โครงสร�างหลักสูตร

 ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร    6  ปี

  จำำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   222  หน่วยกิต

   หมวดัวิชาศึกษาทั่วไป     30 หน่วยกิต  

   หมวดัวิชาเฉพาะ     186 หน่วยกิต 

   วิชาพื�นฐานวิชาช่พ        32 หน่วยกิต

   วิชาช่พ     154 หน่วยกิต

   หมวดัวิชาเลือกเสร่               6 หน่วยกิต
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แผนการศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

ชั�นปีที่ี่ 1

 จำำ�นวนหน่วยกิิต (บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
ภาคการศึกษาที่ี่ 1
  ENL 125  ภาษาอังกฤษเพื่อทัศนาโลก              3(2-2-5)
    (English for Global Exploration)
  RSU 112 ก่ฬาเพื่อสุขภาพ                1(0-2-1)
    (Sports for Health)
  RSU 134 กฎหมายต�องร้�                3(2-2-5)
    (Legal Awareness)
  RSU 154 แนวคุิดัการประกอบการในยุคุเศรษฐกิจดัิจิทัล            3(3-0-6)
    (Entrepreneurship Concept in Digital Economy)
  SCI 111 บ้รณาการวิทยาศาสตร์             5(4-3-10)
    (Integrated Science)
            รวม 15  หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ี่ 2
  ANA 222 กายวิภาคุศาสตร์การเจริญเติบโตสำาหรับนักศึกษาทันตแพทย์  1(1-0-2) 
    (Developmental Anatomy for Dental Students)
  ANA 227 มหกายวิภาคุศาสตร์สำาหรับนักศึกษาทันตแพทย์ 1   2(1-3-4)
    (Human Gross Anatomy for Dental Students I)
  BCH 221 ช่วเคุม่สำาหรับนักศึกษาทันตแพทย์     3(3-0-6)
    (Biochemistry for Dental Students)
  BCH 222 ปฏิิบัติการช่วเคุม่สำาหรับนักศึกษาทันตแพทย์   1(0-3-2)
    (Biochemistry Laboratory for Dental Students)
  DOC 101 ทันตกายวิภาคุศาสตร์       3(2-3-6)
    (Dental Anatomy)
  ENL 126 ภาษาอังกฤษในบริบทของเทคุโนโลย่ การบันเทิง และการออกแบบ 3(2-2-5)
    (English in TED - Technology, Entertainment, and Design)
  RSU 160 ร้�เท่าทันสื่อดัิจิทัล       3(2-2-5)
    (Digital Media Literacy)
  RSU 184 คุนต่างรุ่นในสังคุมส้งวัย      3(2-2-5)
     (Cross Generations in Aging Society)
                     รวม 19  หน่วยกิต
ภาคฤดูร�อน
  RSU 111 สังคุมธรรมาธิปไตย (Social Dharmacracy)            2(2-0-4)
                      รวม  2  หน่วยกิต
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ชั�นปีที่ี่ 2

จำำ�นวนหน่วยกิิต (บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
ภาคการศึกษาที่ี่ 1
  ANA 224 จุลกายวิภาคุศาสตร์สำาหรับนักศึกษาทันตแพทย์            3(2-3-6)
    (Microanatomy for Dental Students)
  ANA 228 มหกายวิภาคุศาสตร์สำาหรับนักศึกษาทันตแพทย์ 2            3(2-3-6)
    (Human Gross Anatomy for Dental Students II)
  DGD 201 การยศาสตร์สำาหรับนักศึกษาทันตแพทย์             1(0-2-1)
    (Ergonomics for Dental Students)
  DOB 211 พัฒนาการและจุลกายวิภาคุศาสตร์ขากรรไกรและใบหน�า                 3(2-3-6)  
    (Craniofacial Development and Histology) 
  ENL 127 ภาษาอังกฤษในการทำางาน (English at Work)            3(2-2-5)
  RSU 152 การคุิดันอกกรอบ (Lateral Thinking)             3(2-2-5)
                           รวม 16  หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ี่ 2
  ANA 225 ประสาทกายวิภาคุศาสตร์สำาหรับนักศึกษาทันตแพทย์           3(2-3-6)
    (Neuroanatomy for Dental Students)
  DGD 202 ทันตวัสดัุศาสตร์พื�นฐาน                1(1-0-2)
    (Fundamental to Dental Material Science)
  DPH 201  สังคุมวิทยาสุขภาพ                2(1-3-4)
    (Health Sociology)
  ENL 128 การนำาเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ             3(2-2-5)
    (Presentations in English)
  MIC 325 จุลช่ววิทยาสำาหรับนักศึกษาทันตแพทย์             3(2-3-6)
    (Microbiology for Dental Students)
  PSO 222 สร่รวิทยาสำาหรับนักศึกษาทันตแพทย์ 1             2(2-0-4)
    (Physiology for Dental Students I)
  PSO 223 สร่รวิทยาสำาหรับนักศึกษาทันตแพทย์ 2             3(2-3-6)
    (Physiology for Dental Students II)
                         รวม 17  หน่วยกติ
ภาคฤดูร�อน
  RSU 241 วิถึ่อาเซื่่ยน 1                3(2-2-5)
    (Passage to ASEAN Experiences : P2A1)
  RSU 242 วิถึ่อาเซื่่ยน 2                 3(2-2-5)
    (Passage to ASEAN Experiences : P2A2)
                         รวม  6  หน่วยกิต
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ชั�นปีที่ี่ 3

จำำ�นวนหน่วยกิิต (บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
ภาคการศึกษาที่ี่ 1
  DOB 302 ช่ววิทยาช่องปาก (Oral Biology)     3(2-3-6)
  DOC 301 ทันตกรรมบดัเคุ่�ยวและคุวามเจ็บปวดับริเวณใบหน�าและช่องปาก 1   2(1-3-4)
    (Occlusion and Orofacial Pain I)
  DPH 301 พลวัตพฤติกรรมสุขภาพ               2(1-3-4)
    (Dynamic of Health Behavior)
  DPR 311 ฟัันเท่ยมทั�งปาก 1 (Complete Denture I)             2(1-3-4)
  DPT 301 พยาธิวิทยาทั่วไปสำาหรับนักศึกษาทันตแพทย์            4(3-3-8)
    (General Pathology for Dental Students)
  DPT 311 โรคุของบริเวณขากรรไกรและใบหน�า 1             2(2-0-4)
    (Diseases of Oral and Maxillofacial region I)
  DRD 311 ทันตกรรมหัตถึการ 1  (Operative Dentistry I)            2(1-3-4)
  DRD 341 ปริทันตวิทยา 1 (Periodontology I)             1(1-0-2)
                        รวม 18  หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ี่ 2
  DOC 302 ทันตกรรมบดัเคุ่�ยวและคุวามเจ็บปวดับริเวณใบหน�าและช่องปาก 2   2(1-3-4)
    (Occlusion and Orofacial Pain II)
  DOM 321 อายุรศาสตร์ทั่วไป 1 (General Medicine I)             2(2-0-4)
  DPH 302 ระบาดัวิทยา (Epidemiology)              1(1-0-2)
  DPR 312 ฟัันเท่ยมทั�งปาก 2 (Complete Denture II)             2(1-3-4)
  DPT 312 โรคุของบริเวณขากรรไกรและใบหน�า 2             3(2-3-6)
    (Diseases of Oral and Maxillofacial region II)
  DRD 331 วิทยาเอ็นโดัดัอนต์ 1 (Endodontics I)             2(1-3-4)
  DRD 342 ปริทันตวิทยา 2 (Periodontology II)    1(1-0-2)
  PHA 359 เภสัชวิทยาสำาหรับนักศึกษาทันตแพทย์             3(3-0-6)
    (Pharmacology for Dental Students)
                     รวม 16  หน่วยกิต
ภาคฤดูร�อน
  DGD 301      วิทยาการโรคุฟัันผุ (Cariology)              1(1-0-2)
  DOB 301 อิมม้โนวิทยาสำาหรับนักศึกษาทันตแพทย์             2(2-0-4)
    (Immunology for Dental Students)
  DRO 301 รังส่วิทยา 1 (Radiology I)              1(1-0-2) 
          รวม  4  หนว่ยกติ



Rangsit University Bulletin 2022-2023
วิิทยาลััยทันตแพทยศาสตร์์ College of Dental Medicine

ชั�นปีที่ี่ 4

จำำ�นวนหน่วยกิิต(บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
ภาคการศึกษาที่ี่ 1
   DOM 411  เวชศาสตร์ช่องปาก 1 (Oral Medicine I) 2(2-0-4)
   DOM 422  อายุรศาสตร์ทั่วไป 2 (General Medicine II) 2(2-0-4)
   DPH 411  ทันตกรรมชุมชนและทันตสาธารณสุข 2(2-0-4)
     (Community Dentistry and Dental Public Health)
   DPR 411 ฟัันเท่ยมบางส่วนชนิดัถึอดัไดั� 1 2(1-3-4)
    (Removable Partial Denture I)
   DPR 431 คุรอบฟัันและสะพานฟััน 1 (Crown and Bridge I) 3(1-6-5)
   DRD 412 ทันตกรรมหัตถึการ 2  (Operative Dentistry II) 2(1-3-4)
   DRD 432 วิทยาเอ็นโดัดัอนต์ 2 (Endodontics II) 2(1-3-4)
   DRD 444 ปริทันตวิทยา 4 (Periodontology IV) 1(1-0-2)
                             รวม 16  หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ี่ 2
   DOM 412 เวชศาสตร์ช่องปาก 2 (Oral Medicine II) 1(1-0-2)
   DOT 402 ทันตกรรมจัดัฟััน 2 (Orthodontics II) 2(1-3-4)
   DPD 402    ทันตกรรมสำาหรับเดั็ก 2 (Pediatric Dentistry II) 2(1-3-4)
   DPH 412 การฝึึกปฏิิบัติงานทันตกรรมชุมชน 1(0-3-2)
    (Practicing in Community Dentistry)
   DPR 422 ฟัันเท่ยมบางส่วนชนิดัถึอดัไดั� 2 (Removable Partial Denture II)  3(1-6-5)
   DPR 432 คุรอบฟัันและสะพานฟััน 2 (Crown and Bridge II) 3(1-6-5) 
   DRD 413 ทันตกรรมหัตถึการ 3 (Operative Dentistry III) 2(1-3-4)
   DRO 403 รังส่วิทยา 3 (Radiology III) 1(1-0-2)
   DSA 421 ศัลยศาสตร์ช่องปาก 1 (Oral Surgery I) 2(2-0-4)
                     รวม 17  หน่วยกิต
ภาคฤดูร�อน
   DGD 401 บ้รณาการวิทยาศาสตร์การแพทย์พื�นฐาน  1(1-0-2)
    (Integrated Pre-clinical Science)
   DOT 401 ทันตกรรมจัดัฟััน 1 (Orthodontics I) 1(1-0-2)
   DPD 401    ทันตกรรมสำาหรับเดั็ก 1 (Pediatric Dentistry I) 1(1-0-2)
   DRD 433 ปริทันตวิทยา 3  (Periodontology III) 1(1-0-2)
   DRO 402 รังส่วิทยา 2 (Radiology II) 1(1-0-2) 
   DSA 411 ศัลยศาสตร์พื�นฐาน (Fundamental Surgery) 1(1-0-2)
   DSA 412 การระงับคุวามร้�สึก (Anesthesia and Sedation) 1(1-0-2)
                          รวม 7  หน่วยกิต
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ชั�นปีที่ี่ 5

จำำ�นวนหน่วยกิิต(บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
ภาคการศึกษาที่ี่ 1
   DGD 511 ทันตกรรมบริบ้รณ์ 1 9(0-27-14)
    (Comprehensive Dental Care Clinic I)
   DGD 531 วิธ่วิทยาการวิจัยและช่วสถึิติ 1(1-0-2)
    (Research Methodology and Biostatistics)
   DOM 513 เวชศาสตร์ช่องปาก 3 (Oral Medicine III) 2(2-0-4) 
   DPD 503 ทันตกรรมสำาหรับเดั็ก 3 (Pediatric Dentistry III) 1(1-0-2)
   DSA 522 ศัลยศาสตร์ช่องปาก 2 (Oral Surgery II) 1(1-0-2)
                           รวม 14  หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ี่ 2
   DGD 512 ทันตกรรมบริบ้รณ์ 2 9(0-27-14)
    (Comprehensive Dental Care Clinic II)
   DGD 503 การจัดัการบริการสุขภาพในยุคุโลกาภิวัตน์ 1(1-0-2)
    (Healthcare Management in Globalization)
   DGD 532 โคุรงงานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ 1 1(0-3-2)
    (Research Project in Dentistry I)
   DPR 531 ทันตกรรมรากเท่ยม 1 (Dental Implantology I) 1(1-0-2) 
   DRD 514 ทันตกรรมหัตถึการ 4 (Operative Dentistry IV) 1(1-0-2) 
   DSA 523 ศัลยศาสตร์ช่องปาก 3 (Oral Surgery III) 1(1-0-2)
                           รวม 14  หน่วยกิต
ภาคฤดูร�อน
   DGD 501 ทันตกรรมบริบ้รณ์เบื�องต�น 2(1-3-4)
    (Introduction to Comprehensive Dental Care Clinic)
   DGD 502 การสื่อสารเพื่อการประกอบวิชาช่พทันตกรรม 1(1-0-2)
    (Communication in Dental Profession)
   DRD 545 ปริทันตวิทยา 5  1(0-3-2)
    (Periodontology V)
                         รวม 4  หน่วยกิต
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ชั�นปีที่ี่ 6

จำำ�นวนหน่วยกิิต(บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
ภาคการศึกษาที่ี่ 1
  DGD 604 ประสบการณ์ทางทันตกรรมขั�นส้ง 1(0-3-2)
    (Advanced Clinical Experiences)
  DGD 605 ทันตกรรมโรงพยาบาล 1(0-3-2)
    (Hospital Dentistry)
  DGD 614 ทันตกรรมบริบ้รณ์ 4 11(0-33-17)
    (Comprehensive Dental Care Clinic IV)
  DPR 632 ทันตกรรมรากเท่ยม 2 2(1-3-4)
    (Dental Implantology II)
                           รวม 15  หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ี่ 2
  DGD 615 ทันตกรรมบริบ้รณ์ 5 10(0-30-15)
    (Comprehensive Dental Care Clinic V)
  DGD 621 การนำาเสนอรายงานผ้�ป่วย 2(0-6-3)
    (Complete Case Presentation)
  DGD 632 โคุรงงานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ 2 1(0-3-2)
    (Research Project in Dentistry II) 
                           รวม 13  หน่วยกิต
ภาคฤดูร�อน
  DGD 602 ทันตกรรมผ้�ส้งอายุ 1(1-0-2)
    (Geriatric Dentistry)
  DGD 603 การบริหารงานคุลินิกและโรงพยาบาลในศตวรรษท่่ 21 1(1-0-2)
    (Dental Clinic and Hospital Management in 21st Century)
  DGD 611 กฎหมาย จริยศาสตร์และทันตนิติเวชศาสตร์ 1(1-0-2)
    (Law Ethics and Dental Forensics)
  DGD 613 ทันตกรรมบริบ้รณ์ 3 6(0-18-9)
    (Comprehensive Dental Care Clinic III)
                         รวม 9  หน่วยกิต
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วิิทย�ลััยทันตแพทยศ�สตร์ Dental Medicne

สาขาทัันตแพทัยศาสตร์์ Dental Medicine

หมวดวิชาเฉพาะ 186 หน่วยกิิต  ปร์ะกิอบด้วย

วิชาพ้�นฐานวิชาชีพ 32 หน่วยกิิต 

จำำ�นวนหน่วยกิิต(บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)

ANA 222 กายวิิภาคศาสตร์์การ์เจร์ิญเติบโตสำาหร์ับนัักศึกษาทัันัตแพทัย์ 1(1-0-2)

  (Developmental Anatomy for Dental Students) 

ANA 224 จุลกายวิิภาคศาสตร์์สำาหร์ับนัักศึกษาทัันัตแพทัย์    3(2-3-6)

  (Microanatomy for Dental Students)

ANA 225 ปร์ะสาทักายวิิภาคศาสตร์์สำาหร์ับนัักศึกษาทัันัตแพทัย์       3(2-3-6)

  (Neuroanatomy for Dental Students)

ANA 227 มหกายวิิภาคศาสตร์์สำาหร์ับนัักศึกษาทัันัตแพทัย์ 1 2(1-3-4)

  (Human Gross Anatomy for Dental Students I) 

ANA 228 มหกายวิิภาคศาสตร์์สำาหร์ับนัักศึกษาทัันัตแพทัย์ 2 3(2-3-6)

  (Human Gross Anatomy for Dental Students II)

BCH 221 ชีีวิเคมีสำาหร์ับนัักศึกษาทัันัตแพทัย์ 3(3-0-6)

  (Biochemistry for Dental Students)

BCH 222 ปฏิิบัติการ์ชีีวิเคมีสำาหร์ับนัักศึกษาทัันัตแพทัย์  1(0-3-2)

  (Biochemistry Laboratory for Dental Students)

MIC 325 จุลชีีวิวิิทัยาสำาหร์ับนัักศึกษาทัันัตแพทัย์    3(2-3-6)

  (Microbiology for Dental Students)

PHA 359 เภสัชีวิิทัยาสำาหร์ับนัักศึกษาทัันัตแพทัย์ 3(3-0-6)

  (Pharmacology for Dental Students) 

PSO 222 สร์ีร์วิิทัยาสำาหร์ับนัักศึกษาทัันัตแพทัย์ 1                  2(2-0-4)

  (Physiology for Dental Students I)

PSO 223 สร์ีร์วิิทัยาสำาหร์ับนัักศึกษาทัันัตแพทัย์ 2          3(2-3-6)

  (Physiology for Dental Students II)

SCI 111  บูร์ณาการ์วิิทัยาศาสตร์์          5(4-3-10)

  (Integrated Science)
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วิชาชีพ      154  หน่วยกิิต

จำำ�นวนหน่วยกิิต(บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)

DGD 201 การ์ยศาสตร์์สำาหร์ับนัักศึกษาทัันัตแพทัย์ 1(0-2-1)

  (Ergonomics for Dental Students)

DGD 202 ทัันัตวิัสดุุศาสตร์์พ้�นัฐานั 1(1-0-2)

  (Fundamental to Dental Material Science)

DGD 301 วิิทัยาการ์โร์คฟัันัผุุ 1(1-0-2)

  (Cariology)

DGD 401 บูร์ณาการ์วิิทัยาศาสตร์์การ์แพทัย์พ้�นัฐานั 1(1-0-2)

  (Integrated Pre-clinical Science)

DGD 501 ทัันัตกร์ร์มบร์ิบูร์ณ์เบ้�องต้นั 2(1-3-4)

  (Introduction to Comprehensive Dental Care Clinic)

DGD 502 การ์ส้�อสาร์เพ้�อการ์ปร์ะกอบวิิชีาชีีพทัันัตกร์ร์ม 1(1-0-2)

  (Communication in Dental Profession)

DGD 503 การ์จัดุการ์บร์ิการ์สุขภาพในัยุคโลกาภิวิัตนั์ 1(1-0-2)

  (Healthcare Management in Globalization)

DGD 602 ทัันัตกร์ร์มผุู้สูงอายุ    1(1-0-2)

  (Geriatric Dentistry)

DGD 603  การ์บร์ิหาร์งานัคลินัิกและโร์งพยาบาลในัศตวิร์ร์ษทัี� 21 1(1-0-2)

  (Dental Clinic and Hospital Management in 21st Century)

DGD 604 ปร์ะสบการ์ณ์ทัางทัันัตกร์ร์มขั�นัสูง 1(0-3-2)

  (Advanced Clinical Experiences)

DGD 605 ทัันัตกร์ร์มโร์งพยาบาล 1(0-3-2)

         (Hospital Dentistry)

DGD 611 กฎหมาย จร์ิยศาสตร์์และทัันัตนัิติเวิชีศาสตร์์ 1(1-0-2)

  (Law Ethics and Dental Forensics)

DGD 511 ทัันัตกร์ร์มบร์ิบูร์ณ์ 1 9(0-27-14)

  (Comprehensive Dental Care Clinic I)

DGD 512 ทัันัตกร์ร์มบร์ิบูร์ณ์ 2 9(0-27-14)

  (Comprehensive Dental Care Clinic II)

DGD 613 ทัันัตกร์ร์มบร์ิบูร์ณ์ 3 6(0-18-9)

  (Comprehensive Dental Care Clinic III)



Rangsit University Bulletin 2022-2023
วิิทยาลััยทันตแพทยศาสตร์์ College of Dental Medicine

DGD 614 ทัันัตกร์ร์มบร์ิบูร์ณ์ 4 11(0-33-17)

  (Comprehensive Dental Care Clinic IV)

DGD 615 ทัันัตกร์ร์มบร์ิบูร์ณ์ 5 10(0-30-15)

  (Comprehensive Dental Care Clinic V)

DGD 621 การ์นัำาเสนัอร์ายงานัผุู้ป่วิย 2(0-6-3)

  (Complete Case Presentation)

DGD 531 วิิธีีวิิทัยาการ์วิิจัยและชีีวิสถิิติ 1(1-0-2)

  (Research Methodology and Biostatistics)

DGD 532 โคร์งงานัวิิจัยทัางทัันัตแพทัยศาสตร์์ 1 1(0-2-1)

  (Research Project in Dentistry I)

DGD 632 โคร์งงานัวิิจัยทัางทัันัตแพทัยศาสตร์์ 2 1(0-3-2)

  (Research Project in Dentistry II)

DOB 211 พัฒนัาการ์และจุลกายวิิภาคศาสตร์์ขากร์ร์ไกร์และใบหนั้า      3(2-3-6)

  (Craniofacial Development and Histology)

DOB 301 อิมมูโนัวิิทัยาสำาหร์ับนัักศึกษาทัันัตแพทัย์ 2(2-0-4)

  (Immunology for Dental Students)

DOB 302 ชีีวิวิิทัยาชี่องปาก 3(2-3-6)

  (Oral Biology)

DOC 101 ทัันัตกายวิิภาคศาสตร์์ 3(2-3-6)

  (Dental Anatomy)

DOC 301 ทัันัตกร์ร์มบดุเคี�ยวิและควิามเจ็บปวิดุบร์ิเวิณใบหนั้าและชี่องปาก 1 2(1-3-4)

  (Occlusion and Orofacial Pain I)

DOC 302 ทัันัตกร์ร์มบดุเคี�ยวิและควิามเจ็บปวิดุบร์ิเวิณใบหนั้าและชี่องปาก 2 2(1-3-4)

  (Occlusion and Orofacial Pain II)

DOM 321 อายุร์ศาสตร์์ทัั�วิไป 1 2(2-0-4)

  (General Medicine I)

DOM 422 อายุร์ศาสตร์์ทัั�วิไป 2 2(2-0-4)

  (General Medicine II)

DOM 411 เวิชีศาสตร์์ชี่องปาก 1 2(2-0-4)

  (Oral Medicine I)

DOM 412 เวิชีศาสตร์์ชี่องปาก 2 1(1-0-2)

  (Oral Medicine II)
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DOM 513 เวิชีศาสตร์์ชี่องปาก 3 2(2-0-4)

  (Oral Medicine III)

DOT 401 ทัันัตกร์ร์มจัดุฟัันั 1 1(1-0-2)

  (Orthodontics I)

DOT 402 ทัันัตกร์ร์มจัดุฟัันั 2 2(1-3-4)

  (Orthodontics II)

DPD 401    ทัันัตกร์ร์มสำาหร์ับเดุ็ก 1 1(1-0-2)

  (Pediatric Dentistry I)

DPD 402    ทัันัตกร์ร์มสำาหร์ับเดุ็ก 2 2(1-3-4)

  (Pediatric Dentistry II)

DPD 503    ทัันัตกร์ร์มสำาหร์ับเดุ็ก 3 1(1-0-2)

  (Pediatric Dentistry III)

DPH 201 สังคมวิิทัยาสุขภาพ 2(1-3-4)

  (Health Sociology)

DPH 301 พลวิัตพฤติกร์ร์มสุขภาพ 2(1-3-4)

  (Dynamic of Health Behavior)

DPH 302 ร์ะบาดุวิิทัยา 1(1-0-2)

  (Epidemiology)

DPH 411 ทัันัตกร์ร์มชีุมชีนัและทัันัตสาธีาร์ณสุข 2(2-0-4)

  (Community Dentistry and Dental Public Health)

DPH 412 การ์ฝึึกปฏิิบัติงานัทัันัตกร์ร์มชีุมชีนั 1(0-3-2)

  (Practicing in Community Dentistry)

DPR 311 ฟัันัเทัียมทัั�งปาก 1 2(1-3-4)

  (Complete Denture I)

DPR 312 ฟัันัเทัียมทัั�งปาก 2 2(1-3-4)

  (Complete Denture II)

DPR 411 ฟัันัเทัียมบางส่วินัชีนัิดุถิอดุไดุ้ 1 2(1-3-4)

  (Removable Partial Denture I)

DPR 422 ฟัันัเทัียมบางส่วินัชีนัิดุถิอดุไดุ้ 2 3(1-6-5)

  (Removable Partial Denture II)

DPR 431 คร์อบฟัันัและสะพานัฟัันั 1 3(1-6-5)

  (Crown and Bridge I) 
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DPR 432 คร์อบฟัันัและสะพานัฟัันั 2 3(1-6-5)

  (Crown and Bridge II)

DPR 531 ทัันัตกร์ร์มร์ากเทัียม 1 1(1-0-2)

  (Dental Implantology I)

DPR 632 ทัันัตกร์ร์มร์ากเทัียม 2 2(1-3-4)

  (Dental Implantology II)

DPT 301 พยาธีิวิิทัยาทัั�วิไปสำาหร์ับนัักศึกษาทัันัตแพทัย์ 4(3-3-8)

  (General Pathology for Dental Students)

DPT 311 โร์คของบร์ิเวิณขากร์ร์ไกร์และใบหนั้า 1 2(2-0-4)

  (Diseases of Oral and Maxillofacial region I)

DPT 312 โร์คของบร์ิเวิณขากร์ร์ไกร์และใบหนั้า 2 3(2-3-6)

  (Diseases of Oral and Maxillofacial region II)

DRD 311 ทัันัตกร์ร์มหัตถิการ์ 1 2(1-3-4)

  (Operative Dentistry I)

DRD 412 ทัันัตกร์ร์มหัตถิการ์ 2 2(1-3-4)

  (Operative Dentistry II)

DRD 413 ทัันัตกร์ร์มหัตถิการ์ 3 2(1-3-4)

  (Operative Dentistry III)

DRD 514 ทัันัตกร์ร์มหัตถิการ์ 4 1(1-0-2)

  (Operative Dentistry IV)

DRD 331 วิิทัยาเอ็นัโดุดุอนัต์ 1 2(1-3-4)

  (Endodontics I)

DRD 432 วิิทัยาเอ็นัโดุดุอนัต์ 2 2(1-3-4)

  (Endodontics II)

DRD 341 ปร์ิทัันัตวิิทัยา 1 1(1-0-2)

  (Periodontology I)

DRD 342 ปร์ิทัันัตวิิทัยา 2 1(1-0-2)

  (Periodontology II)

DRD 433 ปร์ิทัันัตวิิทัยา 3 1(1-0-2)

  (Periodontology III)

DRD 444 ปร์ิทัันัตวิิทัยา 4 1(1-0-2)

  (Periodontology IV)

DRD 545 ปร์ิทัันัตวิิทัยา 5 1(0-3-2)

  (Periodontology V)
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DRO 301 ร์ังสีวิิทัยา 1 1(1-0-2)

  (Radiology I)

DRO 402  ร์ังสีวิิทัยา 2 1(1-0-2)

  (Radiology II)

DRO 403 ร์ังสีวิิทัยา 3 1(1-0-2)

  (Radiology III) 

DSA 411 ศัลยศาสตร์์พ้�นัฐานั 1(1-0-2)

  (Fundamental Surgery)

DSA 412 การ์ร์ะงับควิามร์ู้สึก 1(1-0-2)

  (Anesthesia and Sedation)

DSA 421 ศัลยศาสตร์์ชี่องปาก 1 2(2-0-4)

  (Oral Surgery I)

DSA 522 ศัลยศาสตร์์ชี่องปาก 2 1(1-0-2)

  (Oral Surgery II)

DSA 523 ศัลยศาสตร์์ชี่องปาก 3 1(1-0-2)

  (Oral Surgery III)
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หมวดวิชาเฉพาะ  186 หน่วยกิิต

 วิชาพ้�นฐานวิชาชีพ  32 หน่วยกิิต

ANA 222  กิายวิภาคศาสตร์์กิาร์เจร์ิญเติบโตสำาหร์ับนักิศึกิษาทัันตแพทัย์ 1(1-0-2)

  (Developmental Anatomy for Dental Students)

  วิช�บังคัับกิ่อน : SCI 111 บูรณ�กิ�รวิทย�ศึ�สตร์    

  การ์กำาเนัิดุ และการ์เจร์ิญเติบโตของร์่างกายทัาร์กในัคร์ร์ภ์มาร์ดุาจนักร์ะทัั�งคลอดุ      การ์ผุสม

ร์ะหว่ิางตัวิอสุจแิละไข่ และการ์เจริ์ญเติบโตของเซลล์ เน้ั�อเย้�อและอวัิยวิะ สาเหตุและการ์เจริ์ญผิุดุปกติร์ะหว่ิาง

การ์เจร์ิญเติบโต

  Development of the embryology during the prenatal life until delivery; fertilization 

between sperm and egg, differentiation and growth of cells, tissues, and organs; etiology and 

abnormalities during the process of development.

ANA 224  จุลกิายวิภาคศาสตร์์สำาหร์ับนักิศึกิษาทัันตแพทัย์ 3(2-3-6) 

  (Microanatomy for Dental Students)

  วิช�บังคัับกิ่อน : SCI 111 บูรณ�กิ�รวิทย�ศึ�สตร์       

  โคร์งสร์้างและหนั้าทีั�ในัร์ะดุับจุลกายวิิภาคศาสตร์์ของเซลล์ เน้ั�อเย้�อบุผุิวิ เนั้�อเย้�อเกี�ยวิพันั 

เนั้�อเย้�อกล้ามเนั้�อ เนั้�อเย้�อปร์ะสาทั กร์ะดุูก กร์ะดุูกอ่อนั เล้อดุ อวิัยวิะในัร์ะบบปกคลุมร์่างกาย ร์ะบบทัางเดุินั

หายใจ ร์ะบบหัวิใจ และหลอดุเลอ้ดุ ร์ะบบนัำ�าเหลอ้ง ร์ะบบย่อยอาหาร์ ร์ะบบต่อมไร้์ทัอ่ ร์ะบบขับถิา่ยปัสสาวิะ 

ร์ะบบส้บพันัธีุ์

  Microscopic anatomy and function of cell, epithelium, connective tissue, muscular 

tissue, nervous tissue, bone, cartilage, blood, organs in integumentary system, respiratory system, 

cardiovascular system, lymphatic system, digestive system, endocrine system, urinary system, 

reproductive system.

ANA 225  ปร์ะสาทักิายวิภาคศาสตร์์สำาหร์ับนักิศึกิษาทัันตแพทัย์ 3(2-3-6)

  (Neuroanatomy for Dental Students)

  วิช�บังคัับกิ่อน : ANA 227 มหกิ�ยวิภ�คัศึ�สตร์สำ�หรับนักิศึึกิษ�ทันตแพทย์ 1

  โคร์งสร์้างพ้�นัฐานั และหนั้าทัี�ของร์ะบบปร์ะสาทั ร์ะบบการ์ควิบคุมการ์ทัำางานั ของกล้ามเนั้�อ 

ร์ะบบปร์ะสาทัร์บัควิามร์ูสึ้ก อวัิยวิะและร์ะบบปร์ะสาทัร์บัสัมผัุสพิเศษ ร์ะบบปร์ะสาทัสว่ินักลาง ร์ะบบปร์ะสาทั

อัตโนัมัติ ร์ะบบต่อมไร์้ทั่อ ร์วิมทัั�งสร์ีร์วิิทัยาของร์ะบบปร์ะสาทั

  Basic structures and functional aspects of the nervous system, the motor system, the 

sensory system, special sense organs and pathways, central nervous system, autonomic nervous 

system, endocrine system and the physiology of the nervous system.
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ANA 227  มหกิายวิภาคศาสตร์์สำาหร์ับนักิศึกิษาทัันตแพทัย์ 1 2(1-3-4)

                 (Human Gross Anatomy for Dental Students I)                   

  วิช�บังคัับกิ่อน : SCI 111 บูรณ�กิ�รวิทย�ศึ�สตร์        

  โคร์งสร์า้ง หน้ัาทัี� ตำาแหนัง่ และควิามสมัพันัธีข์องร์า่งกายมนัษุยที์ั�มองเห็นัดุว้ิยตาเปลา่ บร์เิวิณ

ดุ้านัหลังของลำาตัวิ แขนั อก และอวิัยวิะภายในั ภาคปฏิิบัติศึกษาจากการ์ชีำาแหละร์่างมนัุษย์ดุองทัี�อุทัิศเพ้�อ

การ์ศึกษา โคร์งกร์ะดุูก หุ่นัจำาลอง และภาพถิ่ายทัางการ์แพทัย์  

  Structure, function, location and relation of the human gross anatomy of the back, 

the upper extremity, the thorax and their viscera. Practical studies including cadaver dissection, 

bones, model and medical imaging.

ANA 228  มหกิายวิภาคศาสตร์์สำาหร์ับนักิศึกิษาทัันตแพทัย์ 2 3(2-3-6) 

          (Human Gross Anatomy for Dental Students II)

  วิช�บังคัับกิ่อน : SCI 111 บูรณ�กิ�รวิทย�ศึ�สตร์       

  โคร์งสร์า้ง หน้ัาทัี� ตำาแหนัง่ และควิามสมัพันัธีข์องร์า่งกายมนัษุยที์ั�มองเห็นัดุว้ิยตาเปลา่ บร์เิวิณ

ศรี์ษะ คอ ทัอ้ง และอวัิยวิะภายในั ภาคปฏิิบตัศิกึษาจากการ์ชีำาแหละร์า่งมนัษุย์ดุองทัี�อทุัศิเพ้�อการ์ศึกษา โคร์ง

กร์ะดุูก หุ่นัจำาลอง และภาพถิ่ายทัางการ์แพทัย์

  Structure, function, location and relation of the human gross anatomy in the head, the 

neck, the abdomen and their viscera. Practical studies including cadaver dissection, bones, model 

and medical imaging.

BCH 221  ชีวเคมีสำาหร์ับนักิศึกิษาทัันตแพทัย์ 3(3-0-6)

  (Biochemistry for Dental Students)

  วิช�บังคัับกิ่อน : SCI 111 บูรณ�กิ�รวิทย�ศึ�สตร์       

  โคร์งสร์้างและหนั้าทัี�ของสาร์ชีีวิโมเลกุลต่างๆ กร์ดุอะมิโนั เปบไทัดุ์และโปร์ตีนั คาร์์โบไฮเดุร์ต 

ไขมันั กร์ดุนัวิิคลิอกิ จลศาสตร์ข์องเอนัไซม์ ไบโอเอนัเนัอจีตคิสแ์ละออกซิเดุชีั�นั วิถิิเีมตาโบลสิมตา่งๆ เมตาโบ

ลิสมของคาร์์โบไฮเดุร์ต ไขมันั กร์ดุอะมิโนั กร์ดุนัิวิคลีอิก โคร์งสร์้างและการ์จัดุเร์ียงตัวิของยีนั ชีีวิสังเคร์าะห์

ดุีเอ็นัเอ อาร์์เอ็นัเอ และโปร์ตีนั การ์ควิบคุมการ์แสดุงออกของยีนั พันัธุีวิิศวิกร์ร์ม การ์ควิบคุมเมตาโบลิสม 

ควิามสัมพันัธี์ร์ะหวิ่างเมตาโบลิสมของเนั้�อเย้�อต่างๆ ของร์่างกาย การ์ทัำางานัของฮอร์์โมนั โภชีนัาการ์ ส่วินั

ปร์ะกอบและการ์สร์้างเสร์ิมกร์ะดุูกและฟัันั เนั้�อเย้�อเกี�ยวิพันั

  Structures and functions of biomolecules, amino acids, peptides and proteins, carbohy-

drates, lipids, nucleic acids; the kinetics of enzymes; bioenergetics and biological oxidation; various 

metabolic pathways, metabolisms of carbohydrates, lipids, amino acids and nucleic acids; gene 

structure and organization; biosynthesis of DNA, RNA and protein; regulation of gene expression; 
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genetic engineering; regulation of metabolisms; interrelationship of tissue metabolism, hormone 

action; nutrition;  constituents and mineralization of bones and teeth; connective tissue.

BCH 222  ปฏิิบัติกิาร์ชีวเคมีสำาหร์ับนักิศึกิษาทัันตแพทัย์ 1(0-3-2)

  (Biochemistry Laboratory for Dental Students)

  วิช�บังคัับร่วม : BCH 221 ชีวเคัมีสำ�หรับนักิศึึกิษ�ทันตแพทย์

  สเปคโฟัโตโฟัโตมิเตอร์์ เจล ฟัิลเตร์ชีั�นั การ์แยกฮีโมโกลบินัโดุยกร์ะแสไฟัฟั้า  จลนัศาสตร์์ของ

เอนัไซม์  การ์ย่อยอาหาร์ เมตาโบลิสมของคาร์์โบไฮเดุร์ต  การ์แยกสกัดุพลาสมิดุ       การ์ทัำาพีซีอาร์์

   Spectrophotometer, gel filtration, hemoglobin electrophoresis, enzyme kinetics, di-

gestion, carbohydrate metabolism, plasmid DNA preparation; polymerase chain reaction (PCR). 

MIC 325 จุลชีววิทัยาสำาหร์ับนักิศึกิษาทัันตแพทัย์ 3(2-3-6)

  (Microbiology for Dental Students)

  วิช�บังคัับกิ่อน : SCI 111 บูรณ�กิ�รวิทย�ศึ�สตร์       

  คุณลักษณะทัั�วิไปของแบคทัีเร์ีย ร์า ไวิร์ัส โปร์โตซัวิและหนัอนัพยาธิี โคร์งสร์้าง  และหน้ัาทัี�

ของเซลล์ เมตาบอลิสม พันัธีุศาสตร์์ของจุลชีีพ การ์ก่อให้เกิดุพยาธีิสภาพ บทับาทัการ์ทัำาให้เกิดุโร์ค วิิธีีการ์

ควิบคมุจุลนิัทัรี์ย์และสาร์ตา้นัจลุชีพี โร์คตดิุเชี้�อทัี�เกดิุจากแบคทัเีร์ยี ร์า ไวิรั์ส โปร์โตซัวิและหนัอนัพยาธี ิทัี�มผีุล

ต่อสุขภาพทัั�วิไปและสุขภาพในัชี่องปาก พยาธีิกำาเนัิดุ การ์วิินัิจฉััย การ์ป้องกันัและควิบคุมเชี้�อก่อโร์ค เทัคนัิค

และการ์ทัดุลองทัี�สำาคัญทัางจุลชีีวิวิิทัยาทัี�คร์อบคลุมสาร์ะสำาคัญ ของแบคทัีเร์ียวิิทัยา กิณวิิทัยา ปร์สิตวิิทัยา

  Basic characteristics of bacteria, fungi, virus, and parasite structures and functions 

of cells, metabolisms, microbial genetics, pathogenesis, virulence factors and transmission of 

infectious microorganisms, microbial controls and antimicrobial agents, Infectious diseases from 

bacteria, fungi, virus and parasite affecting human general health and human oral cavity, patho-

genesis, lab diagnosis, prevention and control of infectious agents, essential laboratory techniques 

in bacteriology, mycology and parasitology.

PHA 359  เภสัชวิทัยาสำาหร์ับนักิศึกิษาทัันตแพทัย์ 3(3-0-6)

  (Pharmacology for Dental Students)

  แนัวิคิดุเบ้�องต้นัในัการ์ใช้ียาบำาบัดุโร์คไดุ้แก่ รู์ปแบบของยาเตรี์ยม การ์บริ์หาร์ยา หลักการ์พ้�นัฐานั

ทัางเภสัชีวิิทัยา ไดุ้แก่ เภสัชีจลนัศาสตร์์ เภสัชีพลศาสตร์์ ปฏิิกิร์ิยาร์ะหวิ่างยา อาการ์   ไม่พึงปร์ะสงค์และพิษ

ของยา หลักการ์ทัางเภสัชีวิทิัยาในัการ์ใช้ียาเพ้�อการ์รั์กษาโร์คร์ะบบต่างๆ ไดุ้แก่ ร์ะบบปร์ะสาทัอัตโนัมัต ิร์ะบบ

หัวิใจและหลอดุเล้อดุ ร์ะบบปร์ะสาทัส่วินักลาง ยาร์ะบบไตและ  การ์ขับถิ่ายปัสสาวิะ ร์ะบบต่อมไร์้ทั่อ ร์ะบบ

ทัางเดุินัหายใจ ร์ะบบทัางเดุินัอาหาร์ ยาลดุไข้ ยาแก้ปวิดุอักเสบ และยาร์ักษาโร์คติดุเชี้�อจากจุลินัทัร์ีย์ 
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เชี้�อร์า และไวิร์ัส ร์วิมทัั�ง ยาร์ักษาโร์คมะเร์็ง (โดุยปร์ับเนั้�อหาสำาคัญให้เป็นัปร์ะโยชีนั์ต่อนัักศึกษาทัันัตแพทัย์) 

  Basic concept of drug treatments including drug preparations and administrations; 

general basis of pharmacokinetics, pharmacodynamics, drug interactions, local and systemic 

adverse drug reactions; drugs in autonomic nervous system, cardiovascular system, central nerv-

ous system, urinary system, endocrine system, respiratory system and gastrointestinal system; 

analgesics, antipyretic, anti-inflammatory drugs, antimicrobial agents. (All lectures are intentionally 

prepared and adjusted to be most usable for the dental students).

PSO 222  สร์ีร์วิทัยาสำาหร์ับนักิศึกิษาทัันตแแพทัย์ 1 2(2-0-4)

  (Physiology for Dental Students I)

  วิช�บังคัับกิ่อน : BCH 221 ชีวเคัมีสำ�หรับนักิศึึกิษ�ทันตแพทย์

  วิช�บังคัับร่วม : PSO 223 สรีรวิทย�สำ�หรับนักิศึึกิษ�ทันตแพทย์ 2

  การ์ทัำางานัในัสภาวิะปกตขิองร์ะบบตา่งๆ ในัร์า่งกาย สร์รี์วิิทัยาของเซลล ์ร์ะบบปร์ะสาทัสร์รี์วิิทัยา 

ร์ะบบกล้ามเนั้�อ ร์ะบบหัวิใจร์่วิมหลอดุเล้อดุ และการ์ควิบคุมอุณหภูมิร์่างกาย

  Normal function of human organ systems, cellular physiology, nervous system, mus-

cular system, cardiovascular system and temperature regulation.

PSO 223  สร์ีร์วิทัยาสำาหร์ับนักิศึกิษาทัันตแแพทัย์ 2 3(2-3-6)

  (Physiology for Dental Students II)

  วิช�บังคัับกิ่อน : BCH 221 ชีวเคัมีสำ�หรับนักิศึึกิษ�ทันตแพทย์

  วิช�บังคัับร่วม : PSO 222 สรีรวิทย�สำ�หรับนักิศึึกิษ�ทันตแพทย์ 1

  การ์ทัำางานัในัสภาวิะปกตขิองร์ะบบตา่งๆ ในัร์า่งกาย ร์ะบบหายใจ ร์ะบบขบัถิา่ยปสัสาวิะ ร์ะบบ

ทัางเดุินัอาหาร์อาหาร์ ร์ะบบต่อมไร์้ทั่อ ร์ะบบส้บพันัธีุ์ และปฏิิบัติการ์สร์ีวิิทัยา ของร์ะบบต่างๆ

  Normal function of human organ systems, respiratory system, renal system, gastroin-

testinal system, endocrine system, reproductive system and laboratory in physiological systems.

SCI 111  บูร์ณากิาร์วิทัยาศาสตร์์        5(4-3-10)

  (Integrated Science)

  ปร์ิมาณสาร์สัมพันัธี์ พันัธีะเคมี สมดุุลเคมีและกร์ดุดุ่าง ทัฤษฎีและสมบัติทัางกายภาพของ 

โลหะ ของเหลวิ และสาร์ละลายทัี�สัมพันัธี์กับวิัสดุุศาสตร์์พ้�นัฐานั การ์แบ่งปร์ะเภทัของสาร์อินัทัร์ีย์  การ์เร์ียก

ชี้�อ ปฏิิกิร์ิยาของสาร์อินัทัร์ีย์ปร์ะเภทัต่างๆ อะลิฟัาติกไฮโดุร์คาร์์บอนั สาร์ปร์ะกอบอะโร์มาติก  แอลกอฮอล์  

ฟันีัอล อเีธีอร์ ์อลัดุไีฮดุ ์คโีตนั เอมนีั กร์ดุคาร์บ์อกซลีกิ สาร์ชีวีิโมเลกลุ ควิามร์ูพ้้�นัฐานั   ของโพลเีมอร์ ์โคร์งสร์า้ง 

หนั้าทัี� องค์ปร์ะกอบของเซลล์ และออแกเนัลส์ในัสัตว์ิชีั�นัสูง การ์ยึดุเกาะร์ะหว่ิางเซลล์ การ์แบ่งเซลล์ การ์
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เคล้�อนัไหวิของเซลล์ การ์ลำาเลียงขนัส่งภายในัเซลล์ การ์ส่งถ่ิายสัญญาณและตัวิร์บั การ์รั์กษาสมดุลุของเซลล์ 

เซลล์ตน้ักำาเนัดิุ หลักการ์ถิา่ยทัอดุทัางพันัธุีกร์ร์ม พ้�นัฐานัทัางชีวีิวิิทัยาร์ะดุบัโมเลกุลปฏิิบัตกิาร์ทัี�เกี�ยวิข้องภาค

บร์ร์ยาย

  Stoichiometry, chemical bonding, chemical equilibrium; acid-base equilibrium; basic 

physical properties of metal, liquid and solution related to material science; classification of organic 

compound; nomenclature, reactions of organic compounds such  as aliphatic hydrocarbon, aromatic  

compound, alcohol, phenol, ethers, aldehyde, ketone, amine, carboxylic acid, and biomolecules; 

basic knowledge on polymer; structure, function and component of cell and organelles in animal, 

cell adhesion, cell division, cell motility, cellular transport, cell signalling and receptor, cellular 

homeostasis, stem cells, principles of genetics, basic molecular biology and  related essential 

laboratory.

วิชาชีพ 154 หน่วยกิิต

DGD 201  กิาร์ยศาสตร์์สำาหร์ับนักิศึกิษาทัันตแพทัย์  1(0-2-1)

  (Ergonomics for Dental Students)                                                       

            วิิทัยาศาสตร์์ปร์ะยุกต์ทัี�เกี�ยวิข้องกับการ์จัดุทั่าทัางในัการ์ทัำางานัของทัันัตแพทัย์   การ์ใชี้เคร์้�อง

มอ้ การ์จัดุร์ะเบยีบเคร์้�องมอ้ การ์ออกแบบบริ์เวิณทัำางานั ให้สามาร์ถิทัำางานัไดุ ้ อย่างมปีร์ะสทิัธิีภาพปลอดุภัย 

ไม่เกิดุอาการ์บาดุเจ็บเร์้�อร์ังของส่วินัทัี�ติดุกันัของกร์ะดุูกและกล้ามเนั้�อ

  Applied science related to the posture of dentists, use of instruments, instruments 

organization, and work area design to be able to work efficiently, safely, and no chronic injury 

occurred of adjacent bone and muscle. 

 

DGD 202 ทัันตวัสดุศาสตร์์พ้�นฐาน  1(1-0-2)

  (Fundamental to Dental Material Science)

  คำาจำากัดุควิามของวิสัดุุทันััตกร์ร์ม โคร์งสร์า้งอะตอม สมบตัทิัางกายภาพ ทัางกลและทัางชีวีิภาพ

ของวิัสดุุทัันัตกร์ร์ม สมบัติพ้�นัฐานัของวิัสดุุทัันัตกร์ร์ม เชี่นั พอลิเมอร์์ทัางทัันัตกร์ร์ม วิัสดุุฐานัฟัันัเทัียม เซร์ามิ

กทัางทัันัตกร์ร์ม ยิปซัม อินัเวิสเมนัต์ วิัสดุุพิมพ์ปาก โลหะ โลหะผุสม อะมัลกัม กลาสส์ไอโอโนัเมอร์์ซีเมนัต์ 

เร์ซินัคอมพอสิต และซีเมนัต์ทัางทัันัตกร์ร์ม  

  Definition of dental materials, atomic structure, physical mechanical and biological 

properties of dental materials, Basic properties of dental materials such as dental polymer and 

denture base materials, dental ceramics, gypsum and investment, impression materials, metal, 

dental alloys, amalgam, glass-ionomer cements, resin composites and dental cements.
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DGD 301  วิทัยากิาร์โร์คฟัันผุุ 1(1-0-2)

  (Cariology)

                วิช�บังคัับกิ่อน : DOC 101 ทันตกิ�ยวิภ�คัศึ�สตร์, DOB 211 พัฒน�กิ�รและ 

  จำุลกิ�ยวิภ�คัศึ�สตร์ข�กิรรไกิรและใบหน้�     

  วิิชีาวิิทัยาการ์โร์คฟัันัผุุนัำาเสนัอควิามรู้์พ้�นัฐานัเกี�ยวิกับโร์คฟัันัผุุตั�งแต่สาเหตุการ์เกิดุ ฟัันัผุุ 

กร์ะบวินัการ์ดุำาเนัินัโร์ค และลักษณะทัางคลินัิกของโร์ค โดุยอธีิบายเกี�ยวิกับปัจจัยต่างๆ ทัี�เกี�ยวิข้องกับการ์

เกิดุโร์คฟัันัผุุ ไดุ้แก่ ปัจจัยทัี�เกี�ยวิเนั้�องกับฟัันัและร์่างกายของมนัุษย์ จุลชีีวิวิิทัยา อาหาร์ นัำ�าลาย และอ้�นัๆ 

นัอกจากนัี�จะอธีิบายถิึงลักษณะของร์อยโร์คฟัันัผุุในัร์ะดุับควิามรุ์นัแร์งต่างๆ ทัั�งลักษณะทัางจุลพยาธีิวิิทัยา 

และลักษณะทัางคลินัิก เพ้�อนัำาไปสู่การ์ให้การ์วิินัิจฉััย การ์จัดุการ์กับฟัันัผุุ และการ์ป้องกันัการ์เกิดุฟัันัผุุดุ้วิย

สาร์ฟัลอูอไร์ดุร์์วิมทัั�งการ์แทัร์กแซงอ้�นัๆ อยา่งเหมาะสม แนัวิควิามคดิุ   ของการ์จดัุการ์ฟัันัผุแุบบใชีผุู้ป้ว่ิยเปน็ั

ศนูัย์กลางโดุยพิจาร์ณาถึิงร์ะดัุบควิามเสี�ยงทีั�แตกต่างกันัจะไดุ้รั์บการ์อธิีบายโดุยใช้ีหลักการ์ณ์ของ ICCMS™

                Fundamental knowledge of dental caries: etiology, caries process, and clinical mani-

festations; multiple factors related to dental caries including host-related factors, microbiology, diet, 

saliva, etc; characteristics of caries lesion at each stage; in terms of histopathology and clinical 

characteristic guiding the diagnosis, caries management, and caries prevention using fluoride and 

other interventions; concept of a patient-centered, risk-based approach to caries management will 

be explained based on International Caries Classification and Management System (ICCMS™).                                                               

DGD 401  บูร์ณากิาร์วิทัยาศาสตร์์กิาร์แพทัย์พ้�นฐาน 1(1-0-2)

  (Integrated Pre-clinical Sciences)

  การ์ผุสมผุสานัควิามร์ูพ้้�นัฐานัทัางการ์แพทัย์ ทัักษะการ์คิดุวิิเคร์าะห์ ควิามสัมพันัธ์ีร์ะหว่ิางควิาม

ร์ู้ในัทัางพ้�นัฐานัทัางการ์แพทัย์และควิามร์ู้ในัทัางคลินัิก ในัแง่ของการ์วิินัิจฉััยโร์คและ   การ์ให้การ์ดุูแลร์ักษา

ผุู้ป่วิยในัทัางทัันัตกร์ร์ม

  Integration of basic and preclinical science; critical thinking; basic science-clinical 

science correlation in aspect of diagnosis and patient management.

DGD 501  ทัันตกิร์ร์มบร์ิบูร์ณ์เบ้�องต้น  2(1-3-4)

                 (Introduction to Comprehensive Dental Care Clinic)                                                      

         วิิชีาบังคับก่อนั : DOM 422 อายุร์ศาสตร์์ทัั�วิไป 2, DOT 402 ทัันัตกร์ร์มจัดุฟัันั 2,

  DPR 312 ฟัันัเทัียมทัั�งปาก 2, DPR 422 ฟัันัเทัียมบางส่วินัชีนัิดุถิอดุไดุ้ 2,

  DPR 432 คร์อบฟัันัและสะพานัฟัันั 2, DOM 412 เวิชีศาสตร์์ชี่องปาก 2,

  DPD 402 ทัันัตกร์ร์มสำาหร์ับเดุ็ก 2, DRO 402 ร์ังสีวิิทัยา 2,

  DRD 433 ปร์ิทัันัตวิิทัยา 3, DRD 413 ทัันัตกร์ร์มหัตถิการ์ 3,

  DRD 432 วิิทัยาเอ็นัโดุดุอนัต์ 2, DSA 421 ศัลยศาสตร์์ชี่องปาก 1
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  บทันัำาสูก่าร์ทัำางานัในัคลินักิทัันัตกร์ร์มบริ์บรู์ณ ์คร์อบคลุมไปถึิงการ์แนัะนัำาการ์ทัำางานัในัร์ะบบ

ของคลินัิก การ์ใชี้เคร์้�องม้อและอุปกร์ณ์ต่างๆ ในัคลินัิกโดุยคำานัึงถึิงหลักการ์ปลอดุเชี้�อ และหลีกเลี�ยงการ์ปนั

เป้�อนั เร์ียนัร์ู้การ์ถิ่ายร์ูปในัชี่องปาก เตร์ียมนัักศึกษาให้มีควิามพร์้อม  ในัการ์ปฏิิบัติงานัในัผุู้ป่วิย ร์วิมถิึงการ์

ซักปร์ะวิัติ เก็บข้อมูลผุู้ป่วิย การ์ตร์วิจ การ์วิินัิจฉััยและการ์วิางแผุนัการ์ร์ักษา ดุ้วิยการ์ส้�อสาร์ทัี�มีคุณภาพ ตร์ง

เปา้หมาย บทับาทัของงานัทัันัตกร์ร์มทักุสาขา ตอ่งานัทันััตกร์ร์มบริ์บรู์ณบ์นัพ้�นัฐานัของการ์มองแบบองคร์์วิม 

โดุยมุ่งเนั้นัผุู้ป่วิยเป็นัศูนัย์กลางและ อยู่บนัหลักการ์การ์แพทัย์ทัี�เนั้นัจิตวิิญญาณแห่งควิามเป็นัมนัุษย์

  Introduction to comprehensive dental care clinic including dental clinic system, instru-

mentation and armamentarium, sterilization and cross contamination prevention principles, dental 

photography. Preparation of dental students for history taking, data gathering, patient examination, 

diagnosis and treatment plan through effective communication; roles of every dental specialty in 

comprehensive dental clinic emphasizing holistic approach, patient centered concept on the basic 

of humanized medicine.  

DGD 502  กิาร์ส้�อสาร์เพ้�อกิาร์ปร์ะกิอบวิชาชีพทัันตกิร์ร์ม 1(1-0-2)

  (Communication in Dental Profession)

  ทัักษะการ์ส้�อสาร์ทัี�จำาเป็นัในัการ์ใช้ีชีีวิิตปร์ะจำาวิันัและการ์ปร์ะกอบวิิชีาชีีพ การ์พัฒนัาทัักษะ

การ์ฟัังอย่างลึกซึ�ง การ์ส้�อสาร์ดุ้วิยควิามกรุ์ณา ควิามสัมพันัธ์ีร์ะหว่ิางผูุ้ปร์ะกอบวิิชีาชีีพทัันัตกร์ร์มกับผูุ้ป่วิย 

และผุู้ปร์ะกอบวิิชีาชีีพอ้�นั ร์ะดุับและลักษณะของการ์ส้�อสาร์ทัี�เหมาะสมในัการ์ปร์ะกอบวิิชีาชีีพและชีีวิิต

  Essential communication skills in daily life and professions; development of deep 

listening and compassionate communication; dentist-patient relationship and dentist-others profession 

relationship; appropriate level and characteristic of communication daily life and professions.   

DGD 503  กิาร์จัดกิาร์บร์ิกิาร์สุขภาพในยุคโลกิาภิวัตน์ 1(1-0-2)

  (Healthcare Management in Globalization)

  โลกาภิวิัตนั์กับจัดุการ์บริ์การ์สุขภาพช่ีองปาก แนัวิคิดุและทัฤษฎีการ์จัดุการ์และการ์ปร์ะยุกต์

ในัการ์จดัุการ์บร์กิาร์สขุภาพชีอ่งปาก หลกัการ์ของปร์ะสทิัธีภิาพและปร์ะสทิัธีผิุล ในัการ์จดัุการ์บร์กิาร์สขุภาพ 

แนัวิคดิุเกี�ยวิกบัตน้ัทันุั การ์วิิเคร์าะหต้์นัทันุัและการ์วิดัุปร์ะสทิัธีภิาพบร์กิาร์สขุภาพ วิงจร์คณุภาพและหลกัการ์

การ์ปร์ะกนััคุณภาพบริ์การ์สขุภาพ การ์จดัุการ์ควิามเสี�ยงและ การ์ควิบคมุภายในัเบ้�องตน้ั ปร์ะชีาคมอาเซยีนั

และการ์เปิดุค้าเสร์ีดุ้านับร์ิการ์สุขภาพกับการ์บริ์การ์สุขภาพช่ีองปาก การ์ศึกษาจากกร์ณีศึกษาการ์จัดุการ์

บร์ิการ์สุขภาพในัปร์ะเทัศและนัานัาชีาติ

  Globalization and oral healthcare management; concepts and theories of management 

and application in oral healthcare management; principle of efficiency and effectiveness in health-

care management; concept of cost, cost analysis, and cost-effectiveness analysis in healthcare 
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services; PDCA and principle of quality accreditation; basic concept of risk management and 

internal control; ASEAN community and FTA in healthcare service and oral healthcare service; and 

case study of Thai and international healthcare management.

DGD 602  ทัันตกิร์ร์มผุู้สูงอายุ 1(1-0-2)

  (Geriatric Dentistry)

  ควิามร์ูเ้ร์้�องการ์เปลี�ยนัแปลงของผุูสู้งอายทุัี�มคีวิามซบัซ้อนัทัางกายภาพ สรี์ร์วิทิัยา สภาพจิตใจ 

กร์ะบวินัการ์บดุเคี�ยวิ ร์วิมถิึงปัญหาทัี�พบในัชี่องปากทัั�งเนั้�อเย้�ออ่อนัและเนั้�อเย้�อแข็ง โดุยคำานัึงถิึงปัจจัยทีั�

เกี�ยวิข้องต่างๆ เชี่นั โร์คปร์ะจำาตัวิ และผุลของยาทัี�ร์ับอยู่ เพ้�อนัำามาใชี้ในัการ์ดุูแลร์ักษาและป้องกันัโร์คทัาง

ทัันัตกร์ร์มอย่างเหมาะสม ยังผุลให้ผุู้สูงอายุมีคุณภาพชีีวิิตทัี�ดุี

  Concepts of complexity of aging process both physiologically and mentally including 

masticatory process as well as oral diseases of soft and hard tissue, along with related factors such 

as medical problems and medication taken to properly render comprehensive oral health care and 

to ensure quality of life in the elderly.

DGD 603  กิาร์บร์ิหาร์งานคลินิกิและโร์งพยาบาลในศตวร์ร์ษทัี� 21 1(1-0-2)

        (Dental Clinic and Hospital Management in 21st Century)                                                        

  การ์วิางแผุนัจัดุตั�งคลินัิก การ์จัดุโคร์งสร์้างองค์การ์ และการ์สร์้างวิัฒนัธีร์ร์มและพฤติกร์ร์ม

องค์การ์ พ้�นัฐานัของการ์บริ์หาร์และพัฒนัาทัร์ัพยากร์มนุัษย์ การ์เงินัและการ์บัญชีีคลินัิก และโร์งพยาบาล

เบ้�องต้นั เทัคโนัโลยีสาร์สนัเทัศเพ้�อการ์วิางแผุนัและการ์ตัดุสินัใจ การ์จัดุการ์ ทัางการ์ตลาดุสำาหรั์บคลินัิก

และโร์งพยาบาล การ์ออกแบบคลินักิทันััตกร์ร์มและการ์ใช้ีเคร์้�องมอ้ หลักการ์ทัำางานัของร์ะบบเคร้์�องมอ้ และ

อุปกร์ณ์ทัันัตกร์ร์ม การ์เล้อกอุปกร์ณ์ให้เหมาะสมกับ ลักษณะงานั ร์วิมทัั�งการ์บำาร์ุงร์ักษา

  Planning to set up the dental clinic; organizing, organization culture and organization 

behavior in the 21st century; principle of human resource management and development; principle 

of financial and accounting management in dental clinic; information technology for planning and 

decision making in the 21st century; marketing management and strategic management in dental 

clinic and hospital; design of dental clinic and usage of dental equipment; functions, selection and 

maintenance of dental clinic equipment.     

DGD 604  ปร์ะสบกิาร์ณ์ทัางทัันตกิร์ร์มขั�นสูง 1(0-3-2)

   (Advanced Clinical Experiences) 

                วิช�บังคัับกิ่อน : DGD 511 ทันตกิรรมบริบูรณ์ 1, DGD 512 ทันตกิรรมบริบูรณ์ 2, 

  DGD 613 ทัันัตกร์ร์มบร์ิบูร์ณ์ 3, DGD 614 ทัันัตกร์ร์มบร์ิบูร์ณ์ 4                                                   

  หลักการ์ แนัวิคิดุ ควิามก้าวิหนั้า และทัักษะทัางคลินัิกขั�นัสูงในัการ์ให้บร์ิการ์ ทัันัตกร์ร์มสาขา
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วิิชีาเฉัพาะต่างๆ ไดุ้แก่ วิิทัยาการ์วิินัิจฉััยโร์คชี่องปาก ร์ังสี ทัันัตกร์ร์มร์ากเทัียม ทัันัตกร์ร์มเพ้�อควิามสวิยงาม 

ทัันัตกร์ร์มสำาหร์ับเดุ็ก วิิทัยาเอ็นัโดุดุอนัต์ ศัลยปร์ิทัันัต์ ศัลยศาสตร์์  ชี่องปากและแมกซิโลเฟัเชีียล ทัันัตกร์ร์ม

จัดุฟัันั และทัันัตกร์ร์มปร์ะดิุษฐ์ เป็นัต้นั ตามควิามสนัใจ เพ้�อเป็นัแนัวิทัางในัการ์ศึกษาภายหลังสำาเร็์จการ์

ศึกษาต่อไป

  Principles, concepts, current issues, trends and advanced clinical skills in the special 

dental treatments such as Oral Diagnostic Science, Oral Diagnostic Imaging, Implantology, Esthetic 

Dentistry, Pediatric Dentistry, Periodontal Surgery, Oral and Maxillofacial Surgery, Orthodontics 

and Prosthodontics to be selected based on personal interest for post-graduate training.

 

DGD 605  ทัันตกิร์ร์มโร์งพยาบาล 1(0-3-2)

  (Hospital Dentistry)

  วิิธีีการ์ปฏิิบัติงานั ตลอดุจนัฝึึกทัักษะการ์ให้บร์ิการ์ทัางทัันัตกร์ร์มในัโร์งพยาบาล หลักการ์และ

ร์ะบบการ์ใหบ้ร์กิาร์และการ์จดัุการ์ทัางทันััตกร์ร์มกบัผุูป้ว่ิยทีั�มโีร์คทัางร์ะบบทัั�งทีั�เปน็ัผุูป้ว่ิยในัและผุูป้ว่ิยนัอก 

เทัคนิัคสมัยใหม่ทัางทันััตกร์ร์ม ขั�นัตอนัและการ์วิางแผุนัการ์จดัุการ์ผุูป่้วิย   โร์คทัางร์ะบบ ทัั�งก่อนัและหลงัการ์

ร์ักษาทัางทัันัตกร์ร์ม ฝึึกฝึนัและเร์ียนัร์ู้การ์ปร์ะสานังานักับบุคลากร์สาขาต่างๆ ภายในัโร์งพยาบาล

  Overview of the dental management of medically compromised patients in both the 

outpatient and inpatient settings; provide exposure to the latest philosophies in all phases of general 

dentistry; advanced dental techniques and management of the medically compromised patient 

population; protocol to administer pre and post-operative care, and perform treatment in a hospital 

operating room setting as well as the interdisciplinary communication in hospital system.

DGD 611  กิฎหมาย จร์ิยศาสตร์์และทัันตนิติเวชศาสตร์์ 1(1-0-2)

  (Law Ethics and Dental Forensics) 

    หลักการ์และการ์บังคับใชี้ของพร์ะร์าชีบัญญัติปร์ะกอบวิิชีาชีีพทัันัตกร์ร์ม และพร์ะร์าชีบัญญัติ

สถิานัพยาบาล ในัดุ้านัหลักการ์ การ์บังคับใชี้ของพร์ะร์าชีบัญญตัิ ข้อปฏิบิัติทัี�ควิร์ทัร์าบ สิทัธีแิละหนัา้ทัี�ของผุู้

ปร์ะกอบวิิชีาชีีพทัันัตกร์ร์ม ร์วิมทัั�งข้อบังคับต่างๆ โดุยเฉัพาะอย่างยิ�งข้อบังคับทัันัตแพทัยสภาวิ่าดุ้วิย จร์ร์ยา

บร์ร์ณแห่งวิชิีาชีพีทัันัตกร์ร์ม การ์ขอขึ�นัทัะเบียนัเป็นัผุูป้ร์ะกอบวิิชีาชีพี ทันััตกร์ร์ม หน้ัาทัี�และควิามรั์บผุดิุชีอบในั

ฐานัะทีั�เปน็ัสมาชีกิทัันัตแพทัยสภาและเปน็ัผุูป้ร์ะกอบวิชิีาชีพีทันััตกร์ร์ม การ์ร์กัษาจร์ร์ยาบร์ร์ณในัการ์ปร์ะกอบ

วิิชีาชีพี โดุยเนัน้ัเร์้�องการ์ปฏิิบตัติอ่ผุูป้ว่ิย สทิัธีผิุูป้ว่ิย การ์ไมโ่ฆษณา หร์อ้เอาร์ดัุเอาเปร์ยีบผุูป้ว่ิยและเพ้�อนัร์ว่ิม

วิิชีาชีพี จะมกีร์ณศีกึษาโดุยใชีก้าร์ฟัอ้งร์อ้ง  ทัี�เกดิุขึ�นัจร์งิ ใหน้ักัศกึษาไดุม้สีว่ินัร์ว่ิมในัการ์วิิจาร์ณ ์ร์วิมทัั�งเสนัอ

แนัะการ์ป้องกันัการ์ฟั้องร์้องในัวิิชีาชีีพทัันัตแพทัย์ และมีควิามเข้าใจในัขอบเขตของทัันัตนัิติเวิชีศาสตร์์  

   Principles and enforcement of the Dental Act and Sanatorium Act; all regulations of 

Dental Council; Dental Professional code of ethics; the registration of the dental professional; duties 

and responsibilities of the dental professional as the member of Dental Council; preserving the 
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Dental Professional code of ethics; ethical behavior with the patient; patients’ right; no commercial 

advertising or taking advantages of the patients and professional colleagues; learning from dis-

cussion, suggestion and prevention about real dental malpractice; scope of dental forensics.        

DGD 511  ทัันตกิร์ร์มบร์ิบูร์ณ์ 1 9(0-27-14)

  (Comprehensive Dental Care Clinic I)

  วิช�บังคัับกิ่อน : DGD 501 ทันตกิรรมบริบูรณ์เบ้�องต้น

  ฝึึกปฏิิบัติงานัในัคลินัิกทัันัตกร์ร์มภายใต้การ์ควิบคุมดุูแลของอาจาร์ย์ทีั�ปร์ึกษา โดุยมี

วิัตถิุปร์ะสงค์ให้นัักศึกษามีทัักษะในัการ์ตร์วิจวิินัิจฉััย และวิางแผุนัการ์ร์ักษาตามลำาดัุบขั�นัตอนั ทีั�เหมาะสม 

สอดุคลอ้งกบัขอ้จำากดัุทัางการ์แพทัย์ สภาวิะจิตใจ ควิามต้องการ์ สภาวิะเศร์ษฐกิจและสังคมของผุูป่้วิยในัทุัก

กลุ่มอายุอย่างคร์บถิ้วินัสมบูร์ณ์ อีกทัั�งสามาร์ถิส้�อสาร์ให้ผุู้ป่วิยมีควิามเข้าใจ ในัการ์ร์ักษาร์วิมถิึงการ์ป้องกันั 

และดุแูลร์กัษาสขุภาพในัชีอ่งปากใหค้งสภาพทีั�สมบรู์ณต์อ่ไป การ์ปฏิบิตังิานัคลนิักิใหป้ฏิิบตัติามร์ะเบยีบการ์

ปฏิิบัติงานัคลินัิก (Comprehensive Care Clinic Manual) 

  Clinical training in the dental clinic under instructor’s supervision, cultivate the skill of 

diagnosis; be able to develop the sequence of treatment plan which appropriate for the patient’s 

medical, psychological, needs, economical and social condition for all age groups; be able to 

communicate to the patient concerning the treatment, the prevention and the maintenance of good 

oral health with the patient. The training must follow the Comprehensive Care Clinic Manual.

DGD 512  ทัันตกิร์ร์มบร์ิบูร์ณ์ 2 9(0-27-14) 

  (Comprehensive Dental Care Clinic II)                                                                                                                                               

  การ์ใหบ้ร์กิาร์ทัันัตกร์ร์มในัผุูป้ว่ิยตอ่เน้ั�องจากร์ายวิิชีา DGD 511 ดุว้ิยวิตัถิปุร์ะสงคเ์ดุยีวิกนัั และ

ฝึกึใหนั้ักศกึษามคีวิามร์บัผุดิุชีอบตอ่ผุูป้ว่ิยแตล่ะร์ายในัการ์ใหก้าร์ร์กัษาอยา่งตอ่เนั้�อง   การ์ปฏิิบตังิานัคลนิักิ

ให้ปฏิิบัติตามร์ะเบียบการ์ปฏิิบัติงานัคลินัิก (Comprehensive Care Clinic Manual)

  Continuation of clinical dental treatment from DGD 511; training the responsibility of 

continuation of dental treatment for each patient. The training must follow the Comprehensive Care 

Clinic Manual.

DGD 613  ทัันตกิร์ร์มบร์ิบูร์ณ์ 3 6(0-18-9)

          (Comprehensive Dental Care Clinic III)    

        การ์ให้บริ์การ์ทันััตกร์ร์มในัผุูป่้วิยต่อเน้ั�องจากร์ายวิิชีา DGD 512 โดุยตอ้งการ์ให้นัักศกึษาทัำาการ์

ร์ักษาในัผุู้ป่วิยส่วินัมากให้สำาเร์็จ ร์วิมถิึงดุำาเนัินัการ์ร์ักษากับผูุ้ป่วิยทัี�มีการ์รั์กษา ทีั�ซับซ้อนัให้ใกล้สำาเร็์จมาก

ทีั�สดุุ การ์ปฏิิบตังิานัคลนิักิใหป้ฏิิบติัตามร์ะเบยีบการ์ปฏิบิตังิานัคลนิักิ (Comprehensive Care Clinic Manual)   
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  Continuation of clinical dental treatment from DGD 512; completeion of treatment pro-

cess in most patients, near completetion process in complicated cases. The training must follow 

the Comprehensive Care Clinic Manual.

                                                      

DGD 614  ทัันตกิร์ร์มบร์ิบูร์ณ์ 4 11(0-33-17)                                                                                       

  (Comprehensive Dental Care Clinic IV)

  การ์ให้บร์ิการ์ทัันัตกร์ร์มในัผุู้ป่วิยต่อเนั้�องจากร์ายวิิชีา DGD 613 โดุยต้องการ์ให้ ทัำาการ์ร์ักษา  

ผุูป้ว่ิยสำาเร็์จทัั�งหมดุ และทัำาการ์เตรี์ยมตัวิสอบเพ้�อขึ�นัทัะเบียนัผุูป้ร์ะกอบวิิชีาชีพีทันััตกร์ร์ม กบัทันััตแพทัยสภา 

การ์ปฏิิบัติงานัคลินัิกให้ปฏิิบัติตามร์ะเบียบการ์ปฏิิบัติงานัคลินัิก (Comprehensive Care Clinic Manual)

  Continuation of clinical dental treatment from DGD 613. The students must complete 

the dental treatment on all the patients. Students get prepared for Thai Board Examination from 

the Dental Council. The training must follow the Comprehensive Care Clinic Manual.

DGD 615  ทัันตกิร์ร์มบร์ิบูร์ณ์ 5  10(0-30-15)                                                                                     

  (Comprehensive Dental Care Clinic V)

  การ์ใหบ้ร์กิาร์ทัันัตกร์ร์มในัผุูป้ว่ิยต่อเนั้�องจากร์ายวิชิีา DGD 614 โดุยต้องการ์ให ้ ทัำาการ์ร์กัษาผุู้

ปว่ิยสำาเร์จ็ทัั�งหมดุ และทัำาการ์เตร์ยีมตวัิสอบเพ้�อขึ�นัทัะเบยีนัผุูป้ร์ะกอบวิิชีาชีพีทันััตกร์ร์ม กบัทันััตแพทัยสภา 

ร์วิมทัั�งต้องไดุ้จำานัวินังานัทัางทัันัตกร์ร์มตามทีั�แต่ละสาขาวิิชีากำาหนัดุ การ์ปฏิิบัติงานัคลินัิก ให้ปฏิิบัติตาม

ร์ะเบียบการ์ปฏิิบัติงานัคลินัิก (Comprehensive Care Clinic Manual)

  Continuation of clinical dental treatment from DGD 614; complete the dental treatments 

for all patients; preparation for the Thai Board Examination from the Dental Council. Include that 

all dental requirements are successed. The training must follow the Comprehensive Care Clinic 

Manual.

DGD 621  กิาร์นำาเสนอร์ายงานผุู้ป่วย 2(0-6-3)

  (Complete Case Presentation)

  การ์สัมมนัาเพ้�อให้นัักศึกษาไดุ้นัำาเสนัอร์ายงานัแผุนัการ์ร์ักษาผุู้ป่วิยจากคลินัิก ทัันัตกร์ร์ม

บร์ิบูร์ณ์ มีการ์แลกเปลี�ยนัเร์ียนัร์ู้ร์ะหวิ่างนัักศึกษาและอาจาร์ย์ ซึ�งร์วิมถิึงการ์เตร์ียมผุู้ป่วิย การ์ตร์วิจวิินัิจฉััย 

และการ์วิางแผุนัการ์ร์กัษาในัผุูป้ว่ิยแตล่ะร์าย โดุยปฏิิบตัติามขั�นัตอนัการ์ร์กัษาทีั�ถิกูตอ้งเหมาะสม บนัพ้�นัฐานั

ของหลักฐานัเชีิงปร์ะจักษ์ การ์ดุูแลผุู้ป่วิยแบบองค์ร์วิม ส่งเสร์ิมการ์เร์ียนัร์ู้ตลอดุชีีวิิต ซึ�งทัำาให้ผุู้ป่วิยสามาร์ถิ

ป้องกันั และดูุแลสุขภาพในัช่ีองปากให้คงสภาพทีั�สมบูร์ณ์ดุ้วิยตัวิเองต่อไป โดุยเป็นักร์ณีศึกษาทีั�มีควิามซับซ้อนั

  Continuation of the complete case presentation seminar which includes knowledge 

sharing in the aspects of data collection, oral examination, diagnosis, treatment plan and treatment 
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outcome in the appropriate sequence based on evidence-based dentistry, holistic approach and 

lifelong learning and also promote oral health maintenance program for each patient which is more 

complex cases.

DGD 531  วิธีีวิทัยากิาร์วิจัยและชีวสถิิติ 1(1-0-2)

  (Research Methodology and Biostatistics)

  ร์ายวิิชีาทีั�ศึกษาเกี�ยวิกับพ้�นัฐานักร์อบการ์วิิจัย เทัคนัิคการ์วิิจัย และปร์ะเดุ็นัทัางจริ์ยธีร์ร์มทัี�

เกี�ยวิข้องกับวิิทัยาศาสตร์์สุขภาพ และทัันัตกร์ร์ม ซึ�งร์วิมถิึง การ์กำาหนัดุหัวิข้อปัญหาการ์วิิจัย การ์ใชี้ส้�ออิเลค

โทัร์นัคิ และโปร์แกร์มสำาเร์จ็ร์ปูเพ้�อการ์อ้างองิ และสบ้คน้ัเอกสาร์และงานัวิิจยัทัี�เกี�ยวิขอ้งอย่างเปน็ัร์ะบบ การ์

ออกแบบการ์วิิจัย การ์เก็บร์วิบร์วิมข้อมูล การ์เล้อกใชี้สถิิติและแปลผุลไดุ้อย่างถิูกต้องเหมาะสม

  A course designed for basic knowledge of research framework and methodology, the 

related ethical issue concerning health science and Dental medicine. The main research component 

including problem definition, literature review and referencing with electronic search engine and 

programs, research designs, data collection, appropriate practice, and interpretation of related 

biostatistics method.

DGD 532 โคร์งงานวิจัยทัางทัันตแพทัยศาสตร์์ 1 1(0-2-1)

          (Research Project in Dentistry I)

  การ์เล้อกหัวิข้อทัำาวิิจัยในัทัันัตแพทัยศาสตร์์ หลักการ์และเหตุผุลในัการ์เล้อกหัวิข้อวิิจัย การ์

ทับทัวินัวิร์ร์ณกร์ร์มทัี�เกี�ยวิข้อง การ์เขียนัโคร์งร์่างงานัวิิจัย และการ์นัำาเสนัอโคร์งร์่างงานัวิิจัย

   Selection of topics in dental research; principle and rationale of selection; review 

literature; writing; research proposal and presentation of research proposal.

DGD 632  โคร์งงานวิจัยทัางทัันตแพทัยศาสตร์์ 2  1(0-3-2)

  (Research Project in Dentistry II) 

     วิช�บังคัับกิ่อน : DGD 532 โคัรงง�นวิจำัยท�งทันตแพทยศึ�สตร์ 1

   การ์นัำาโคร์งร์า่งงานัวิจิยัในัร์ายวิชิีา DGD 532 มาทัำาวิจิยัเพ้�อใหไ้ดุผุ้ลงานัวิิจยั แปลผุลงานัวิิจยั

โดุยใชี้สถิิติ และนัำาเสนัอในัลักษณะปากเปล่า ร์่วิมกับเขียนัผุลงานัวิิจัยในัลักษณะร์ายงานั และสำาเนัาพิมพ์ 

   Using the research proposal from DGD 532 leading to the research outcome, 

interpretation the results using statistics, oral combining with paper presentation both in the report 

form and manuscript. 
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DOB 211  พัฒนากิาร์และจุลกิายวิภาคศาสตร์์ขากิร์ร์ไกิร์และใบหน้า      3(2-3-6)

  (Craniofacial Development and Histology)

  การ์พัฒนัาการ์และลักษณะทัางจุลกายวิภิาคศาสตร์์ของโคร์งสร้์างบริ์เวิณขากร์ร์ไกร์และใบหน้ัา 

หนัอ่ฟัันั โคร์งสร้์างของฟัันั เน้ั�อเย้�อปริ์ทันััต ์ตอ่มนัำ�าลาย เน้ั�อเย้�อออ่นัในัช่ีองปาก  และเน้ั�อเย้�ออ้�นัๆ ในัช่ีองปาก 

ร์วิมถิึงหนั้าทัี� ควิามสัมพันัธี์ และการ์เปลี�ยนัแปลงในัทัางเส้�อมของเนั้�อเย้�อในัชี่องปาก

  Development and histology of craniofacial structures, tooth bud, tooth structures, 

periodontium, salivary gland, oral mucosa and other tissue in the oral cavity; functions,  relationship 

and senile changes of tissues in the oral cavity.  

DOB 301  อิมมูโนวิทัยาสำาหร์ับนักิศึกิษาทัันตแพทัย์ 2(2-0-4)

  (Immunology for Dental Students)

  วิช�บังคัับกิ่อน : MIC 325 จำุลชีววิทย�สำ�หรับนักิศึึกิษ�ทันตแพทย ์

  เซลล ์และอวัิยวิะทัี�เกี�ยวิข้องกบัร์ะบบภูมคิุม้กนัั กลไกการ์ป้องกนััของร่์างกายจากสิ�งแปลกปลอม

และการ์ควิบคุมการ์ตอบสนัองทัางภูมิคุ้มกันั ควิามผุิดุปกติในัการ์ทัำางานัของร์ะบบภูมิคุ้มกันั ภูมิคุ้มกันัต่อ

ตนัเอง ปฏิกิริ์ยิาภมูไิวิเกนิัและภมูแิพ้ ภมูคิุม้กนััทีั�เกี�ยวิขอ้งในัโร์คตดิุเชี้�อ ภมูคิุม้กนััในัสว่ินัเย้�อเมอ้ก ภมูคิุม้กนัั

ต่อโร์คในัชี่องปาก

  Cells and organs involved in immune system, host defense mechanism, regulation 

of immune response, immunological disorder, autoimmune disease, hypersensitivity and allergy, 

immune response to infectious disease, mucous membrane immunity, immunologic aspect of oral 

disease.

DOB 302  ชีววิทัยาช่องปากิ 3(2-3-6)

  (Oral Biology)

  ควิามสำาคัญของชีีวิวิิทัยาช่ีองปาก อณูชีีวิวิิทัยา ในัแง่ของการ์ทัำางานัของร่์างกาย  ในัภาวิะ

ปกติ ภาวิะทัี�เกิดุพยาธีิสภาพ โดุยร์วิมไปถิึงโกร์ธีแฟัคเตอร์์ ซิกแนัลทัร์านัสดุักชีันั แมทัร์ิกนัอกเซลล์และอินัทัิ

กร์นิั อณชูีวีิวิทิัยาของการ์เจร์ญิของฟัันั พยาธีวิิทิัยาของร์ะบบภมูคิุม้กนัั ไซโตเจเนัตกิอณชูีวีิวิทิัยาของการ์เกดิุ

มะเร์็ง ชีีวิวิิทัยาของกร์ะดุูก ชีีวิเวิชีศาสตร์์สาร์สนัเทัศนั์ และหัวิข้ออ้�นัๆ  ทัี�ทัันัสมัยเกี�ยวิกับชีีวิวิิทัยาชี่องปาก

  Importance of oral biology, molecular biology in the aspect of physiological function 

and pathology including growth factors, signal transduction, extracellular matrix, integrin, molecular 

biology of tooth development, immunopathology, cytogenetics, molecular biology of cancer, pulp 

biology, periodontium and bone biology, bioinformatics and other current topics in oral biology.
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DOC 101  ทัันตกิายวิภาคศาสตร์์ 3(2-3-6)

    (Dental Anatomy)     

  รู์ปร์่างและหน้ัาทีั�ของฟัันัแท้ัและฟัันันัำ�านัม ลำาดุับการ์ขึ�นัของฟัันั การ์เรี์ยกชี้�อและการ์ใช้ี

สัญลักษณ์ ส่วินัปร์ะกอบต่างๆ ของฟัันัมนัุษย์ กายวิิภาคของฟัันันัำ�านัมและฟัันัแทั้ในัแต่ละซี� ร์วิมทัั�งลักษณะ

และร์ูปร์่างฟัันัทัี�แตกต่างไปจากสภาพปกติทัี�สามาร์ถิพบไดุ้ในัชี่องปากปกติ หร์้อ มีควิามสัมพันัธี์กับโร์คทัาง

ร์ะบบ เพ้�อเป็นัควิามร์ู้พ้�นัฐานัของงานัทัางคลินัิกทัุกสาขาวิิชีา

  Features and functions of primary and permanent teeth, time of tooth eruption, no-

menclature and composition of human teeth, anatomy of primary and permanent teeth including 

variation and anomalies of human teeth related to systemic diseases in order to be basic knowledge 

for overall clinical practice.

DOC 301  ทัันตกิร์ร์มบดเคี�ยวและความเจ็บปวดบร์ิเวณใบหน้าและช่องปากิ 1 2(1-3-4)

  (Occlusion and Orofacial Pain I)

  การ์ทัำาหนั้าทัี�ของอวิัยวิะต่างๆ ในัร์ะบบการ์บดุเคี�ยวิ ไดุ้แก่ ฟัันั ขากร์ร์ไกร์บนัล่าง ข้อต่อขา

กร์ร์ไกร์ กล้ามเนั้�อบดุเคี�ยวิและกลุ่มปร์ะสาทัทัี�ควิบคุมการ์ทัำางานัเหล่านัี� ลักษณะการ์สบ ของฟัันั ชีนัิดุของ

การ์บดุเคี�ยวิ การ์สร้์างรู์ปร่์างดุ้านัสบของฟัันัทัี�สมัพันัธ์ีกบัการ์เคล้�อนัทัี�ของขากร์ร์ไกร์และข้อต่อขากร์ร์ไกร์ ชีนัดิุ

และวิิธีีการ์ใชี้เคร์้�องม้อจำาลองควิามสัมพันัธี์ร์ะหวิ่างฟัันั ขากร์ร์ไกร์และข้อต่อขากร์ร์ไกร์ร์วิมทัั�งเคร์้�องม้อและ

วิิธีีการ์ถิา่ยทัอดุควิามสมัพนััธีด์ุงักลา่วิ ร์วิมทัั�งควิามรู้์พ้�นัฐานัของสรี์ร์วิทิัยาร์ะบบปร์ะสาทัทีั�เชี้�อมโยงกับควิาม

เจ็บปวิดุบร์ิเวิณใบหนั้าและชี่องปาก

  Harmonious functional activities of the organs in the masticatory system: teeth jaws, 

temporomandibular joints, muscles of mastication and specific nerve control, cusp placements, 

types of occlusion, correlation between morphology of the teeth and the mandibular and 

temporomandibular joint movements, types and uses of the articulators and face-bow including 

the procedure of transferring their relationships; basic neurophysiology related to orofacial pain.

DOC 302  ทัันตกิร์ร์มบดเคี�ยวและความเจ็บปวดบร์ิเวณใบหน้าและช่องปากิ 2 2(1-3-4)

  (Occlusion and Orofacial Pain II)

  วิช�บังคัับกิ่อน :  DOC 301 ทันตกิรรมบด้เคัี�ยวและคัว�มเจำ็บปวด้บริเวณ

  ใบหนั้าและชี่องปาก 1 

  หลักการ์ขั�นัพ้�นัฐานัเกี�ยวิกับโร์คจากการ์นัอนัหลับ ทัั�งในัสภาวิะปกติและผุิดุปกติ ทัี�เกี�ยวิข้อง

กับทัันัตแพทัย์ เพ้�อให้สามาร์ถิตร์วิจปร์ะเมินั วิินัิจฉััย เพ้�อให้สามาร์ถิอธีิบายและแนัะนัำาผุู้ป่วิยทัี�มีปัญหาไดุ้

ในัเบ้�องต้นั สามาร์ถิส่งต่อผุู้ป่วิยและทัำางานัร์่วิมกับสหวิิชีาชีีพอ้�นัๆ ไดุ้
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  Basic principles of sleep disorders in both normal and abnormal conditions involving 

dentists. In order to perform diagnostic assessments, examination and explain about sleeping 

disorder and able to refer the patients to the specialist and work with other multidisciplinary practice.

DOM 321  อายุร์ศาสตร์์ทัั�วไป 1 2(2-0-4)

  (General Medicine I)

  การ์ตร์วิจร์า่งกาย ซกัปร์ะวิติัผุูป้ว่ิย การ์บนััทักึร์ายงานัผูุ้ปว่ิย คา่ผุลแลป การ์สง่ตร์วิจเพิ�มเตมิทัาง

พยาธีิวิิทัยา การ์เขียนัใบปร์ึกษาและส่งต่อผุู้ป่วิย ควิามร์ู้ทัั�วิไปทัางอายุร์ศาสตร์์ สาเหตุ พยาธีิสภาพ อาการ์

ทัั�วิไป อาการ์แสดุงในัชี่องปาก การ์พิเคร์าะห์แยกโร์ค การ์ร์ักษา การ์ป้องกันั ปัญหาของโร์ค การ์ดุูแลผุู้ป่วิย

ในัเชีิงทัันัตกร์ร์มทัี�เกี�ยวิกับโร์คหัวิใจและหลอดุเล้อดุ ควิามผุิดุปกติ ทัางปอดุและร์ะบบทัางเดุินัหายใจ ควิาม

ผุิดุปกติของร์ะบบทัางเดุินัอาหาร์ โร์คไต ผุู้ป่วิยร์ะบบ ต่อมไร์้ทั่อและร์ะบบเมตาบอลิสม    

  History taking, laboratory investigation, histopathology investigation, chart recording, 

consultation and referral, general knowledge of medicine, etiology, pathophysiology, clinical 

presentation, oral manifestation, differential diagnosis, treatment, prevention, problem and dental 

management in cardiovascular diseases, respiratory diseases, gastrointestinal dysfunction, liver, 

renal diseases, endocrine and metabolic diseases.

DOM 422 อายุร์ศาสตร์์ทัั�วไป 2 2(2-0-4)

  (General Medicine II)

  ควิามร์ู้ทัั�วิไปทัางอายุร์ศาสตร์์ สาเหตุ พยาธีิสภาพ อาการ์ทัั�วิไป อาการ์แสดุงในัชี่องปาก  การ์

พิเคร์าะห์ แยกโร์ค การ์ร์ักษา การ์ป้องกันั ปัญหาของโร์ค การ์ดุูแลผุู้ป่วิยในัเชีิงทัันัตกร์ร์มทัี�เกี�ยวิกับ โร์คทัาง

จิตเวิชี โร์คทัางร์ะบบปร์ะสาทั โร์คมะเร์็งบร์ิเวิณศีร์ษะและลำาคอ โร์คภูมิแพ้ การ์แพ้แบบต่างๆ โร์คออโตอิม

มูนั โร์คทัางร์ะบบโลหิตวิิทัยา โร์คผุิวิหนัังต่างๆ โร์คติดุเชี้�อและผุู้ป่วิยปลูกถิ่ายอวิัยวิะและไขกร์ะดุูก

  General knowledge of medicine, etiology, pathophysiology, clinical presentation, oral 

manifestation, differential diagnosis, treatment, prevention, problem and dental management in 

psychological diseases, neurological diseases, head and neck oncology, allergy and prophylaxis, 

rheumatology and autoimmune diseases, hematology diseases, skin diseases, infectious diseases 

and organ transplant patients.

DOM 411  เวชศาสตร์์ช่องปากิ 1 2(2-0-4)

  (Oral Medicine I)

  วิช�บังคัับกิ่อน : DPT 312 โรคัของบริเวณข�กิรรไกิรและใบหน้� 2    

  ควิามร์ู้ทัั�วิไปในัเร์้�องการ์ตร์วิจร์ักษาผุู้ป่วิยในัร์ูปแบบองค์ร์วิม ทัักษะทีั�จำาเป็นัสำาหร์ับการ์
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สัมภาษณ์เพ้�อซักปร์ะวิัติร์วิมถิึงเทัคนัิคในัการ์ส้�อสาร์กับผุู้ป่วิยในัสถิานัการ์ณ์ต่างๆ การ์ตร์วิจปร์ะเมินัผูุ้ป่วิย 

การ์ส่งตร์วิจเพิ�มเติม การ์แปลผุลการ์ตร์วิจเพ้�อทัำาการ์วิินัิจฉััยแยกโร์คและวิางแผุนั การ์ร์ักษาการ์จดุบันัทึัก

ผุลการ์ตร์วิจในัเวิชีร์ะเบียนัอย่างเป็นัร์ะบบ สาเหตุ อาการ์ อาการ์แสดุง  การ์พิเคร์าะห์  แยกโร์ค การ์วิินัิจฉััย 

การ์ร์ักษา ควิามผุิดุปกติทัี�พบเกี�ยวิกับเย้�อเม้อกในัชี่องปากต่างๆ  ทัั�งร์อยโร์คสีแดุง สีขาวิ แผุลต่างๆ ร์อยโร์ค

ลักษณะตุ่มพอง ร์อยโร์คลักษณะงอกเกินั และร์อยโร์ค เกิดุจากสาร์มีสีจับ

  General knowledge in treatment as the whole patient by providing necessary skills 

for history taking, effective communication technique with patient, clinical examination, further 

investigation, interpretation of findings to provide list of differential diagnosis and provide appropriate 

treatment plan; chart recording system with basic concepts of treatment planning, etiology, sign 

and symptoms, differential diagnosis, treatment, the pathology of oral mucosa including red-white 

lesions, oral ulcerations, vesiculobullous diseases, exophytic lesions and pigmented lesions.

DOM 412  เวชศาสตร์์ช่องปากิ 2 1(1-0-2)

  (Oral Medicine II)

  วิช�บังคัับกิ่อน : DPT 312 โรคัของบริเวณข�กิรรไกิรและใบหน้� 2      

  ชีีวิวิิทัยาของมะเร์็ง และการ์วิินัิจฉััยร์ะดุับโมเลกุล สาเหตุ อาการ์ อาการ์แสดุง วิิธีีการ์ตร์วิจทัาง

คลินัิก การ์พิเคร์าะห์แยกโร์ค การ์ตร์วิจทัางห้องปฏิิบัติการ์ การ์วิินัิจฉััยโร์ค และวิิธีีการ์ร์ักษา การ์ดุูแลสุขภาพ

ในัชีอ่งปาก เกี�ยวิกบัโร์คในัชีอ่งปากทีั�มแีนัวิโนัม้เกดิุมะเร์ง็ เนั้�องอกขนัดิุไมร่์า้ยแร์ง    และร์อยโร์คชีนัดิุร์า้ยแร์ง

บร์ิเวิณชี่องปาก ศีร์ษะและคอ กลุ่มโร์คแกร์นัูโลมาตัส การ์ศึกษากร์ณีผุู้ป่วิย และบทับาทัของทัันัตแพทัย์ทัาง

เวิชีศาสตร์์ชี่องปาก

  Cancer biology and molecular diagnostics; potentially premalignant disorders, tum-

ors of the mouth, head and neck, both benign and malignant, granulomatous diseases related to 

the etiologies, symptoms, signs, clinical examination methods, differential diagnosis, laboratory 

examination, diagnosis, treatment, oral health care; case study and role of oral medicine dentists.

DOM 513  เวชศาสตร์์ช่องปากิ 3 2(2-0-4)

  (Oral Medicine III)

  ลักษณะอาการ์และอาการ์แสดุง การ์แบ่งชีนัิดุของโร์ค การ์พิเคร์าะห์แยกโร์ค  การ์วิินัิจฉััยโร์ค 

การ์ป้องกันั การ์พยากร์ณ์โร์ค และการ์อภิปร์ายกร์ณีศึกษาผุู้ป่วิยทัี�เกี�ยวิกับโร์ค  ในัชี่องปากทัี�เกิดุจากการ์ติดุ

เช้ี�อ โร์คทัี�เกี�ยวิข้องกับการ์ติดุเชี้�อเอชีไอวิี โร์คของต่อมนัำ�าลาย ภาวิะการ์เกิดุกลิ�นัปาก โร์คในัชี่องปากทีั�พบ

บอ่ยในัเดุก็และผุูส้งูอาย ุโร์คทัี�เกี�ยวิกบัการ์ขาดุสาร์อาหาร์ โร์คทัี�เกี�ยวิขอ้งกบัควิามเจบ็ปวิดุของใบหนัา้และขา

กร์ร์ไกร์ อาการ์ไม่พึงปร์ะสงค์จากยา และ วิิธีีการ์ร์ักษาโร์คทัางเวิชีศาสตร์์ชี่องปาก เพ้�อให้นัักศึกษาสามาร์ถิ

ปร์ะเมินัผุู้ป่วิยและวิางแผุนัการ์ร์ักษาไดุ้อย่างเหมาะสม
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  Signs and symptoms, classification, differential diagnosis, treatment, prevention, 
prognosis and case discussion of oral infectious diseases, diseases associated with HIV infec-
tions, salivary gland diseases, common oral diseases found in children and the elderly, nutritional 
deficiency, temporomandibular joint disorder and orofacial pain, adverse drug reaction and ther-
apeutic measures in oral medicine. This course intends to challenge students for analyzing cases 
and provide proper treatment planning in those patients.

DOT 401  ทัันตกิร์ร์มจัดฟััน 1     1(1-0-2) 
        (Orthodontics I) 
     ควิามร์ู้เบ้�องต้นัเกี�ยวิกับการ์เจริ์ญเติบโตและพัฒนัาการ์ของกะโหลกศีร์ษะและใบหน้ัา ข้อต่อ
ขมับขากร์ร์ไกร์ ฟัันั ตลอดุจนัอวิัยวิะอ้�นัๆ ทัี�เกี�ยวิข้อง ลักษณะของการ์สบฟัันัทัี�ปกติ และพัฒนัาการ์ของการ์
สบฟัันั การ์จำาแนักลักษณะการ์สบฟัันัทัี�ผุิดุปกติและสาเหตุของควิามผุิดุปกติ   การ์ตร์วิจผุู้ป่วิยในัคลินัิก การ์
วิิเคร์าะห์หุ่นัจำาลองแบบฟัันั การ์วิิเคร์าะห์ภาพถ่ิายรั์งสีเอ็กซ์ของกะโหลกศีร์ษะดุ้านัข้าง การ์วิินัิฉััยควิามผุิดุ
ปกติและการ์วิางแผุนัการ์ร์ักษาทัางทัันัตกร์ร์มจัดุฟัันัร์วิมถิึง การ์พิจาร์ณาส่งต่อผุู้ป่วิย แก่ทัันัตแพทัย์เฉัพาะ
ทัางทัี�เหมาะสม หลักเบ้�องต้นัของชีีวิกลศาสตร์์  ทัางทัันัตกร์ร์มจัดุฟัันั และชีีวิวิิทัยาของการ์เคล้�อนัทัี�ของฟัันั   
    Basic knowledge of growth and development of craniofacial complex, temporomandibular 
joint, teeth and other related structures, the characteristic of normal occlusion and development of 
occlusion, classification of malocclusion and etiologies, clinical examination of the proper referral 
the patient to other specialists, and basic principle of biomechanics in orthodontics and biology 
of tooth movement. 

DOT 402  ทัันตกิร์ร์มจัดฟััน 2 2(1-3-4)
   (Orthodontics II)  
  การ์ป้องกันัและการ์ป้องปร์ามควิามผุิดุปกติของการ์เร์ียงตัวิของฟัันัและ/หร์้อการ์ สบฟัันัทัี�เกิดุ
ขึ�นัในัร์ะยะเร์ิ�มแร์ก การ์แก้ไขควิามผิุดุปกติของการ์สบฟัันัในัร์ะยะเร์ิ�มแร์ก การ์แก้ไขควิามผิุดุปกติของการ์สบ
ฟัันัในัร์ะยะฟัันัชีดุุผุสมและฟัันัแทัอ้ยา่งงา่ยโดุยวิิธีีการ์ทัางทันััตกร์ร์มจดัุฟัันั สว่ินัปร์ะกอบและหลกัการ์ทัำางานั
ของเคร์้�องม้อทัางทันััตกร์ร์มจัดุฟัันัชีนัดิุถิอดุไดุแ้ละชีนัดิุตดิุแนัน่ั  การ์สร์้างเคร์้�องม้อชีนัดิุถิอดุไดุเ้พ้�อคงสภาพ
ฟัันัภายหลังการ์จัดุฟัันัและเพ้�อแก้ไขควิามผุิดุปกติของ  การ์สบฟัันัในัร์ายทัี�ไม่ซับซ้อนั การ์ดุูแลผุู้ป่วิยทัาง
ทัันัตกร์ร์มจัดุฟัันั และปัญหาทัี�อาจเกิดุขึ�นัในัร์ะหว่ิางการ์รั์กษาทัางทัันัต กร์ร์มจัดุฟัันั การ์คงสภาพและการ์
ป้องกันัการ์ค้นักลับของฟัันัหลังการ์ร์ักษาทัาง    ทัันัตกร์ร์มจัดุฟัันั ข้อบ่งชีี�และแผุนัการ์ร์ักษาทัางทัันัตกร์ร์ม
จัดุฟัันัชีนิัดุทัี�ถิอนัฟัันัและไม่ถิอนัฟัันั การ์ใช้ีเคร์้�องม้อจัดุฟัันันัอกปากและเคร์้�องม้อฟัังชัีนันัอล แนัวิทัางการ์
ร์กัษาทัางทันััตกร์ร์มจดัุฟันััร์ว่ิมกบัวิธิีทีัางศลัยกร์ร์ม การ์ปร์ะเมินัอายกุร์ะดุกู ฝึกึทักัษะการ์ดุดัุลวิดุพ้�นัฐานั ฝึกึ
สร์า้งเคร์้�องม้อคงสภาพฟัันัภายหลังการ์จัดุฟัันั เคร์้�องม้อชีนัิดุถิอดุไดุ้เพ้�อแก้ไขควิามผุิดุปกติของการ์สบฟัันั
ทัี�ไม่ซับซ้อนั และฝึึก  วิัดุวิิเคร์าะห์ภาพถิ่ายร์ังสีกร์ะโหลกศีร์ษะดุ้านัข้าง วิินัิจฉััยควิามผุิดุปกติของโคร์งสร์้าง
กร์ะดุูกใบหนั้าและขากร์ร์ไกร์
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  Prevention and interception in early stage of mal-alignment and/or malocclusion, 

interceptive orthodontics, correction of non-complicated malocclusion in mixed and permanent 

dentition by orthodontic treatment, the components and the principles of removable orthodontic and 

fixed orthodontic appliance, construction of the removable appliance for retention and correction 

of malocclusion in non-complicated cases, manage orthodontic patient and problems occurred 

during orthodontic treatment, stability and relapse prevention after orthodontic treatment, indica-

tions and treatment plans for extraction and non-extraction cases, the use of extra-oral appliance 

and functional appliances, the scope of ortho-surgery treatment, bone age assessment, practicing 

basic wire bending, construction of retainers and simple active removable appliances, practicing 

of cephalometric analysis and diagnosis of facial and skeletal discrepancy.

DPD 401  ทัันตกิร์ร์มสำาหร์ับเด็กิ 1 1(1-0-2)

  (Pediatric Dentistry I)                                         

       วิิช�บังคัับกิ่อน : DGD 202 ทันตวัสดุ้ศึ�สตร์พ้�นฐ�น, DGD 301 วิทย�กิ�รโรคัฟัันผุุ,

  DRD 311 ทันตกิรรมหัตถกิ�ร 1, DRD 331 วิทย�เอ็นโด้ด้อนต์ 1,

  DRD 341 ปริทันตวิทย� 1

  ลักษณะการ์สร้์าง การ์พัฒนัา ลำาดุบัการ์ขึ�นัของฟัันันัำ�านัม การ์เจริ์ญเตบิโตและพฒันัาการ์ของเดุก็

วิัยต่างๆ สาเหตุ ปัจจัยทัี�เกี�ยวิข้องและกลไกของการ์เกิดุโร์คฟัันัผุุในัฟัันันัำ�านัม ทัันัตกร์ร์มป้องกันัในัเดุ็ก ควิาม

ร์ู้ในัเร์้�องการ์ดุูแลสุขภาพชี่องปากสำาหร์ับเดุ็ก คำาแนัะนัำาทัางโภชีนัาการ์ทัี�เหมาะสม การ์ใชี้ฟัลูออไร์ดุ์และ

สาร์เคมีอ้�นัๆ ในัการ์ป้องกันัฟัันัผุุในัทัางทัันัตกร์ร์มสำาหร์ับเดุ็ก การ์เคล้อบหลุมร์่องฟัันั การ์จัดุการ์พฤติกร์ร์ม

โดุยไมใ่ชีย้าในัเดุก็ทัี�มคีวิามกลวัิและวิิตกกงัวิล และการ์เลอ้กใชีทั้ันัตวิสัดุใุนังานัทันััตกร์ร์มสำาหร์บัเดุก็ไดุอ้ยา่ง

เหมาะสม

  The characteristics, dental development and sequence of eruption in primary dentition; 

child growth and development in different age group; etiology, related factors and mechanism of 

dental caries in primary teeth; preventive dentistry in children, child oral health care, diet counseling; 

use of fluoride and non-fluoride agents for caries prevention in pediatric dentistry; pit and fissure 

sealant; non-pharmacological behavior management and dental material in pediatric dentistry.

DPD 402  ทัันตกิร์ร์มสำาหร์ับเด็กิ 2 2(1-3-4)

    (Pediatric Dentistry II) 

    วิช�บังคัับกิ่อน : DPD 401 ทันตกิรรมสำ�หรับเด้็กิ 1                                      

      หลักและวิิธีีการ์ซักปร์ะวิัติ การ์บันัทัึกและการ์วิางแผุนัการ์ร์ักษา การ์ป้องกันัทัาง  ทัันัตกร์ร์ม

ในัผุู้ป่วิยเดุ็ก หลักการ์เล้อกใช้ีแผุ่นัยางกันันัำ�าลายในังานัทัันัตกร์ร์มสำาหร์ับเดุ็ก หลักการ์จัดุการ์กับร์อยโร์ค

ฟัันัผุแุละการ์บรู์ณะฟัันันัำ�านัมดุว้ิยวิสัดุบุรู์ณะฟัันัชีนัดิุตา่งๆ หลกัการ์และวิธีิีการ์ร์กัษาโพร์งปร์ะสาทัฟันัันัำ�านัม 
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การ์เล้อกใชี้เคร์้�องม้อเพ้�อร์ักษาชี่องวิา่งเม้�อสูญเสียฟันััไป ร์วิมทัั�งชีนัดิุและ  ขอ้บ่งชีี�ในัการ์ใชี้ฟันััปลอมสำาหร์ับ

เดุก็ เทัคนิัคการ์ถ่ิายภาพร์งัสใีนัผุูป่้วิยเด็ุก และการ์แปลผุลจากภาพร์งัส ีการ์เลอ้กใชีช้ีนัดิุ และขนัาดุของยาชีา

เฉัพาะทีั�ในัผุูป้ว่ิยเดุก็ หลกัการ์ถิอนัฟัันัเดุก็ การ์ตร์วิจร์า่งกาย การ์ตร์วิจภายในัชีอ่งปาก และการ์ใชีย้าปฏิิชีวีินัะ

และยาแก้ปวิดุในัผุู้ป่วิยเดุ็ก การ์ปฏิิบัติ ในัหุ่นัจำาลองเกี�ยวิกับการ์ใช้ีแผุ่นัยางกันันัำ�าลาย การ์บูร์ณะฟัันั การ์

ร์ักษาโพร์งปร์ะสาทัฟัันั และการ์ใส่เคร์้�องม้อร์ักษาชี่องวิ่างเม้�อสูญเสียฟัันัไป

  History taking; chart record and documentation; treatment plan, sequence of treatment 

and prevention in pediatric dentistry; use of rubber dam; caries management and restorative dentistry 

in children; pulp treatment in primary teeth; space maintainer; prosthesis for children; technique in 

radiographic examination and interpretation; pain management and tooth extraction in pediatric 

patient; physical and oral examination; common drugs used in pediatric patient. Practice of rubber 

dam application, tooth restoration, pulpal treatments, and space maintainer in simulation laboratory.  

DPD 503 ทัันตกิร์ร์มสำาหร์ับเด็กิ 3  1(1-0-2) 

      (Pediatric Dentistry III) 

             วิช�บังคัับกิ่อน : DPD 402 ทันตกิรรมสำ�หรับเด้็กิ 2      

  ควิามปลอดุภัยในัการ์รั์กษาทัางทัันัตกร์ร์ม การ์จัดุการ์ภาวิะฉุักเฉันิัเบ้�องตน้ัในัเด็ุก   การ์วิินิัจฉัยั

และการ์จัดุการ์ลักษณะควิามผิุดุปกติของฟัันัในัเด็ุก การ์ล่วิงละเมิดุและละเลยในัเด็ุก การ์วิินิัจฉััยและการ์

จัดุการ์ร์อยโร์คในัช่ีองปากทัี�พบบ่อยในัเด็ุก ปัญหาทัางปริ์ทัันัต์ในัเด็ุก การ์ตร์วิจวิินิัจฉััย และการ์จัดุการ์ฟัันั

นัำ�านัมทีั�ไดุร้์บัอุบัตเิหตุในัเด็ุก การ์จัดุการ์พฤติกร์ร์มของเด็ุกโดุยการ์ใช้ียาการ์รั์กษาทัางทันััตกร์ร์มในัเด็ุกพิเศษ

ร์วิมถิึงเดุ็กทัี�มีโร์คทัางร์ะบบ

  Safety dental care, emergency management in pediatric dentistry; diagnosis and 

management of dental anomalies in children; child abuse and neglect; diagnosis and management 

of common pediatric oral lesions; periodontal problems in children; examination, diagnosis and 

management of dental trauma in primary teeth; pharmacological behavior management; and dental 

treatment in special child, medically compromised children.

DPH 201  สังคมวิทัยาสุขภาพ 2(1-3-4)

  (Health Sociology)

  สุขภาพและแนัวิคิดุเกี�ยวิกับองค์ร์วิมแห่งสุขภาพ ควิามสัมพันัธ์ีร์ะหวิา่งควิามร์ู ้ทัางสังคมวิิทัยา

กับร์ะบบสุขภาพ ปัจจัยทัางสังคมทัี�กำาหนัดุสุขภาพ ร์ะบบสุขภาพทัี�พึงปร์ะสงค์ ควิามสัมพันัธี์ร์ะหวิ่างปัจจัย

และกร์ะบวินัการ์ต่างๆ ทัางวิัฒนัธีร์ร์ม สังคม และจิตวิิทัยากับสุขภาพ และเจ็บป่วิย ควิามต้องการ์ทัางสังคม

ในัดุ้านัสาธีาร์ณสุข ควิามสัมพันัธี์ร์ะหวิ่างการ์สาธีาร์ณสุขและการ์แพทัย์กับการ์เปลี�ยนัแปลงทัางเศร์ษฐกิจ

และสงัคม และร์ปูแบบของควิามสมัพนััธีใ์นัองค์กร์และบุคคลต่างๆ ทัี�ทัำางานัเกี�ยวิขอ้งกนััในัดุา้นัสขุภาพและ

การ์แพทัย์
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  Health and concept of holistic health; the interaction between sociology concepts and 

health system, the social determinants of health; desirable health system; relationship between the 

factors and processes of cultural, social and psychological and health and illness; social needs in 

public health; and the relationship between public health and the changing economy and society 

including the analysis of relationships in organizations and individuals related work in health.

DPH 301  พลวัตพฤติกิร์ร์มสุขภาพ 2(1-3-4)

   (Dynamic of Health Behavior)

   พัฒนัาการ์และแนัวิคิดุทัางดุ้านัพฤติกร์ร์มศาสตร์์ แนัวิคิดุดุ้านัจิตวิิทัยาและพฤติกร์ร์มศาสตร์์

ทัี�เกี�ยวิข้องกับร์ะบบสุขภาพ ปัจจัยทัี�มีอิทัธีิพลต่อพฤติกร์ร์มสุขภาพ การ์เปลี�ยนัแปลง ทัางดุ้านัพฤติกร์ร์ม

สขุภาพของคนัไทัยในัปจัจบุนัั การ์เฝึา้ร์ะวิงัและการ์วิิเคร์าะหพ์ฤติกร์ร์มสขุภาพ ร์วิมทัั�งแนัวิคดิุการ์ปร์บัเปลี�ยนั

สู่พฤติกร์ร์มสุขภาพทัี�พึงปร์ะสงค์ หลักการ์และแนัวิคิดุทัี�เกี�ยวิข้องกับพฤติกร์ร์มต่างๆ ของมนัุษย์ในัดุ้านัทัันัต

สุขภาพ ผุลกร์ะทับของปัจจัยดุ้านัคร์อบคร์ัวิ ปัจจัยดุ้านัเศร์ษฐสังคม และปัจจัยดุ้านัเทัคโนัโลยี ต่อการ์เกิดุ

โร์คในัชีอ่งปาก  และการ์เปลี�ยนัแปลงพฤติกร์ร์ม ทัางดุา้นัสขุภาพอนัามัยของปร์ะชีาชีนัและชุีมชีนั ปจัจยัทัาง

ดุา้นัพฤติกร์ร์มทัี�สง่ผุลตอ่สขุภาพชีอ่งปากและแนัวิคิดุเกี�ยวิกบัปจัจัยเสี�ยงร่์วิม หลักการ์และแนัวิคิดุในัการ์สง่

เสร์ิมสุขภาพ การ์มีส่วินัร์่วิม  การ์เสร์ิมพลัง และการ์ตลาดุเชีิงสังคมเพ้�อนัำาไปสู่การ์มีสุขภาพดุีอย่างยั�งย้นั                                                                       

  Development and concepts of behavior science, concepts on behavior and psychology 

related to health system, factors related to health behavior; changes in behavior in relation to health 

of Thai population; surveillance and analysis of health behavior including concepts of behavioral 

changes; principles and concepts related to human behavior in oral health; the impact of family 

factors, socio-economic factors, technological factors to oral diseases; behavioral changes on 

the health of individuals and communities; behavioral factors related to oral health and concept of 

common risk factors ;principles and concepts on health promotion, participation, empowerment 

and social marketing for reaching sustainable health.  

DPH 302 ร์ะบาดวิทัยา  1(1-0-2)

     (Epidemiology) 

  ควิามหมายและหลักการ์ของวิิทัยาการ์ร์ะบาดุ  เน้ันัหลักการ์ศึกษาวิิจัยทัางร์ะบาดุวิิทัยา  ร์ูป

แบบของการ์เกิดุโร์ค การ์กร์ะจายและการ์วิัดุโร์ค หลักและวิิธีีการ์ป้องกันัและการ์เฝึ้าร์ะวิังโร์ค ร์ะบาดุวิิทัยา

ของโร์ค และควิามผิุดุปกติในัชีอ่งปาก หลักการ์สุม่ตวัิอยา่งดุชัีนัใีนัการ์วิดัุโร์คและ ควิามผิุดุปกติตา่งๆ ในัช่ีอง

ปาก การ์ใชี้แบบฟัอร์์มการ์สำาร์วิจ และการ์เขียนัร์ายงานัทัางร์ะบาดุวิิทัยาในัชี่องปาก

  Definition and principles of epidemiology, emphasizing the research principles; disease 

causation, distribution and measurement of diseases, principles and methods of prevention and 
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surveillance of diseases. Epidemiology of oral diseases and abnormalities, sampling techniques, 

indices, survey forms and writing the oral health epidemiological report. 

 

DPH 411  ทัันตกิร์ร์มชุมชนและทัันตสาธีาร์ณสุข   2(2-0-4)

    (Community Dentistry and Dental Public Health) 

  สุขภาพกับวิิชีาชีีพทัันัตกร์ร์ม แนัวิคิดุของการ์จัดุร์ะบบสุขภาพ หลักการ์ของ การ์ส่งเสริ์มสุข

ภาพช่ีองปาก การ์ปกปอ้งสขุภาพ และการ์ปอ้งกนััโร์ค แนัวิคดิุเกี�ยวิกบัคณุภาพชีวิีิตและการ์ปร์ะเมนิัคณุภาพ

ชีวีิติในัมติสิขุภาพชีอ่งปาก เศร์ษฐศาสตร์ส์ขุภาพและการ์ปร์ะเมนิัผุลโคร์งการ์บร์กิาร์สขุภาพ หลกัการ์ปร์ะกนัั

สขุภาพและสวิสัดุกิาร์สงัคม หลกัการ์และแนัวิคิดุของการ์บร์หิาร์  ทันััตสาธีาร์ณสขุ สถิานัการ์ณแ์ละแนัวิโนัม้

ของสุขภาพชี่องปากและร์ะบบบร์ิการ์สุขภาพของปร์ะเทัศไทัยและร์ะดุับโลก นัโยบายทัันัตสาธีาร์ณสุขของ

ชีาติและขององค์การ์อนัามัยโลก ร์วิมทัั�งการ์บร์ิการ์ทัันัตสาธีาร์ณสุข ลักษณะของงานัทัันัตสาธีาร์ณสุขของ

ปร์ะเทัศ กร์ะบวินัวิางแผุนั วิิธีีแก้ปัญหา  ทัันัตสาธีาร์ณสุข และการ์ปร์ะเมินัผุล

  Health and dental profession; concept of health system; principle of health promotion, 

protection and prevention; concept of quality of life and evaluation of oral health related quality 

of life; health economy and evaluation  of healthcare services; principle of health insurance and 

social security; principle and concept of dental public health administration; current situation and 

trend in oral health and oral healthcare situation in Thailand and global; national and WHO dental 

public health policies; dental public health services; planning, problem solving, and evaluation of 

dental public health. 

DPH 412  กิาร์ฝึึกิปฏิิบัติงานทัันตกิร์ร์มชุมชน     1(0-3-2)

  (Practicing in Community Dentistry)                                                                

  การ์ฝึึกปฏิิบัติในัการ์จัดุทัำาโคร์งการ์ส่งเสริ์มสุขภาพชี่องปากและการ์ป้องกันัโร์คในั  เขตเม้อง 

การ์ทัำางานัเป็นักลุ่ม การ์วิินัิจฉััยชีุมชีนั การ์วิางแผุนั การ์ดุำาเนัินังานัและการ์ปร์ะเมินัผุล เพ้�อพัฒนัาสุขภาพ

และสุขภาพช่ีองปาก การ์ดุำาเนิันัการ์มาตร์การ์ต่างๆ เพ้�อการ์ป้องกันัและส่งเสริ์มสุขภาพและสุขภาพช่ีองปาก

ในัร์ะดุับบุคคล คร์อบคร์ัวิ และชีุมชีนั การ์จัดุทัำาร์ายงานัโคร์งการ์ และอภิปร์ายผุล

  Practice in oral health promotion and disease prevention project in urban community; 

work with team; community diagnosis, project planning, implementation, and evaluation for improv-

ing health and oral; implementation of various measures for promotion, prevention and protection 

of oral health in individual, family, and community level; reporting and discussion.
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DPR 311  ฟัันเทัียมทัั�งปากิ 1  2(1-3-4)

      (Complete Denture I)

  วิช�บังคัับกิ่อน : DOC 101 ทันตกิ�ยวิภ�คัศึ�สตร์

      ปร์ะกอบดุ้วิยควิามร์ู้ในัการ์ซักปร์ะวิัติการ์ตร์วิจและการ์วิางแผุนัการ์ร์ักษา ในังานัฟัันัปลอม

ทัั�งปาก การ์เตรี์ยมชี่องปาก ขบวินัการ์พิมพ์ปาก และเล้อกวิัสดุุทีั�ใช้ีในัการ์พิมพ์ปาก การ์หาและบันัทึักร์าย

ละเอยีดุของผุูป้่วิยทัี�จำาเป็นัตอ่การ์ทัำาฟันััปลอมทัั�งปาก การ์เล้อกชีนัดิุฟันัั และการ์สบฟันััทัี�เหมาะสมในัผุูป้่วิย

แตล่ะร์าย การ์เร์ยีงฟัันัทัั�งปากทัี�ถูิกตอ้ง การ์ให้คำาแนัะนัำา ในัการ์ใส่ฟัันัปลอมทัั�งปาก การ์ดุแูลรั์กษาฟัันัปลอม

ทัั�งปาก                                                          

  Compose of knowledge in history taking and treatment planning in complete denture 

fabricate for patient including oral preparation, impression technique, choosing proper impression 

material, record vertical dimension; selecting proper kind of artificial teeth, teeth arrangement, 

post-operative instruction for complete edentulous patient.    

DPR 312  ฟัันเทัียมทัั�งปากิ 2 2(1-3-4)

  (Complete Denture II)

  วิช�บังคัับกิ่อน : DPR 311 ฟัันเทียมทั�งป�กิ 1  

  ขั�นัตอนัการ์สร้์างฟัันัเทีัยมทัั�งปาก การ์แต่งขี�ผุึ�งลอกเลียนัแบบเนั้�อเย้�อตามลักษณะธีร์ร์มชีาติ 

กร์ะบวินัการ์เปลี�ยนัขี�ผุึ�งเปน็ัวิสัดุฐุานัฟัันัเทัยีม การ์ตดิุตั�งซำ�าในัหอ้งปฏิบิตักิาร์และการ์เลอ้กกร์อเพ้�อแกไ้ขการ์

สบฟัันั การ์ใส่ฟัันัเทัยีม การ์ตดิุตั�งซำ�าในัทัางคลินักิ การ์ให้คำาแนัะนัำาภายหลงั การ์ใส่ฟัันัเทัยีม ขั�นัตอนัการ์ซอ่ม

และการ์เสริ์มฐานั/เปลี�ยนัฐานัฟัันัเทัยีม หลกัการ์ขั�นัพ้�นัฐานั และเทัคนัคิการ์สร้์างฟัันัเทัยีมทัั�งปากชีนัดิุใส่ทัันัทีั

หลังถิอนัฟัันั ฟัันัเทัียมเดุี�ยวิ และฟัันัเทัียมคร์่อม หลัก ทัันัตวิัสดุุศาสตร์์ทัี�เกี�ยวิข้องกับฟัันัเทัียมทัั�งปาก ควิามรู้์

เบ้�องต้นัเกี�ยวิกับการ์บูร์ณะช่ีองปากและใบหน้ัา และการ์นัำาเทัคโนัโลยีสมัยใหม่มาใช้ีในัขั�นัตอนัการ์ทัำาฟัันัเทีัยม

   Principles of complete denture fabrication, waxing and contouring according to nat-

ural appearance, wax elimination and denture processing, laboratory remounting and selective 

grinding, denture delivery, clinical remount and denture care instructions; repairing, relining and 

rebase of denture procedures; basic principles and fabricating techniques for immediate denture, 

single denture and overdenture; dental materials relating to complete denture, and fundamental 

maxillo-facial prosthesis; adoption of advanced technology in the dental prosthesis process. 

 

DPR 411  ฟัันเทัียมบางส่วนชนิดถิอดได้ 1 2(1-3-4)

   (Removable Partial Denture I)

      วิช�บังคัับกิ่อน : DOC 101 ทันตกิ�ยวิภ�คัศึ�สตร์, DGD 202 ทันตวัสดุ้ศึ�สตร์พ้�นฐ�น,

  DPR 312 ฟัันเทียมทั�งป�กิ 2

         ศัพทั์เฉัพาะเกี�ยวิกับฟัันัเทัียมบางส่วินัชีนัิดุถิอดุไดุ้ การ์แบ่งชีนัิดุของสันัเหง้อก ส่วินัปร์ะกอบ
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และหนั้าทัี�ของฟัันัเทัียมบางส่วินัชีนัิดุถิอดุไดุ้ เคร์้�องสำาร์วิจทัางทัันัตกร์ร์มและวิิธีีใชี้งานั ศึกษาข้อบ่งชีี�และข้อ

พิจาร์ณาในัการ์เล้อกปร์ะเภทัของฟัันัเทัียมให้แก่ผุู้ป่วิย ขั�นัตอนัการ์ทัำาฟัันัเทัียมบางส่วินัชีนิัดุถิอดุไดุ้ ปัจจัย

ต่างทัี�มีผุลต่อการ์ทัำาฟัันัเทัียมบางส่วินัชีนัิดุถิอดุไดุ้ วิัสดุุทัี�ใชี้ในัการ์ทัำา ฟัันัเทัียมบางส่วินัชีนัิดุถิอดุไดุ้ ฝึึกการ์

ทัำาฟัันัเทัียมบางส่วินัชีนิัดุถิอดุไดุ้ฐานัโลหะ การ์ทัำาฟัันัเทัียมบางส่วินัแบบชีั�วิคร์าวิชีนัิดุถิอดุไดุ้แบบมีตะขอ

ลวิดุ และการ์ทัำาฟัันัเทัียมบางส่วินัถิอดุไดุ้ชีนัิดุใส่ทัันัทัีหลังถิอนัฟัันั  

  The terminology, classification of partially edentulous arches, component parts of 

removable partial dentures and their functions, the use of dental surveyor. Learning the indications 

and contraindications for prescribing the prosthetic service with various types of materials. Under-

standing about the factors affecting construction of removable partial dentures. In the laboratory, 

the students must be able to fabricate metal removable partial dentures, acrylic removable partial 

dentures with wire clasp and immediate removable partial dentures.    

DPR 422 ฟัันเทัียมบางส่วนชนิดถิอดได้ 2  3(1-6-5)                                                                            

        (Removable Partial Denture II)

  วิช�บังคัับกิ่อน : DPR 411 ฟัันเทียมบ�งส่วนชนิด้ถอด้ได้้ 1

  การ์ตร์วิจ วิินัิจฉััย วิางแผุนัการ์ร์ักษา การ์เตร์ียมสภาพชี่องปากเพ้�อการ์ใส่ฟัันัเทัียม  และการ์

ออกแบบฟัันัเทัียมบางส่วินัชีนัิดุถิอดุไดุ้ การ์สร์้างโคร์งโลหะ การ์ลองโคร์งโลหะ การ์บันัทัึกการ์สบฟัันั การ์ทัำา

แทั่นัขี�ผุึ�งบนัโคร์งโลหะเพ้�อทัำาการ์บันัทัึกการ์สบฟัันั และการ์พิมพ์ปากเฉัพาะทัี� ควิามสัมพันัธี์ของการ์สบฟัันั

และการ์จำาลองการ์สบฟันัั การ์ใสฟ่ันััเทัยีมบางส่วินัชีนัดิุถิอดุไดุ ้การ์แนัะนัำาวิธิีใีชี้และร์กัษาฟันััเทัยีมบางส่วินั

ชีนัิดุถิอดุไดุ้ ปัญหาทัี�พบเสมอ การ์แก้ไขซ่อมเสร์ิมฟัันัเทัียมบางส่วินัถิอดุไดุ้ การ์ทัำาฟัันัเทัียมบางส่วินัถิอดุไดุ้

ฐานัอะคร์ลิกิ การ์ทัำาฟัันัเทัยีมบางสว่ินัถิอดุไดุ ้ในักร์ณทีีั�มฟัีันัสกึร์นุัแร์งและสญูเสยีควิามสงูของใบหนัา้ในัมติิ

แนัวิดุิ�ง พร์้อมทัั�งมีการ์นัำาเทัคโนัโลยีดุิจิทััลมาใชี้ร์่วิมกับการ์ออกแบบฟัันัเทัียม

  Oral examination, diagnosis, treatment planning and teeth preparation: removable 

partial denture design; casting metal framework; try in metal framework; bite registration; occlusion 

wax rim for bite registration; occlusal relationship; insertion of removable partial dentures and 

counseling the patients; common complaints and removable partial denture adjustment; repairing 

reline and rebase; temporary plate and treatment options for severe worn dentition patient; digital 

technology used in conjunction with the design of the denture.   

 

DPR 431  คร์อบฟัันและสะพานฟััน 1 3(1-6-5)

  (Crown and Bridge I)

  วิช�บังคัับกิ่อน :  DOC 101 ทันตกิ�ยวิภ�คัศึ�สตร์, DGD 202 ทันตวัสดุ้ศึ�สตร์พ้�นฐ�น,

  DPR 312 ฟัันเทียมทั�งป�กิ 2

  หลักการ์ แนัวิคิดุ ทัฤษฏิี ควิามร์ู้และควิามก้าวิหน้ัาต่างๆ ทัี�เกี�ยวิข้องกับงานัฟัันัเทัียมชีนัิดุติดุ
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แนั่นั โดุยคร์อบคลุมถิึงควิามร์ู้เกี�ยวิกับศัพทั์เฉัพาะเกี�ยบกับฟัันัเทีัยมชีนัิดุติดุแนั่นั การ์ซักปร์ะวัิติ การ์ตร์วิจ

ในัทัางคลนิักิ การ์วิางแผุนัการ์ร์กัษาและการ์เตร์ยีมชีอ่งปากในังานัฟัันัเทัยีมชีนัดิุตดิุแนัน่ั  การ์เตร์ยีมฟัันัหลกั

สำาหร์บัคร์อบฟัันัโลหะลว้ินั คร์อบฟัันัดุว้ิยโลหะผุสมพอร์ซ์เลนั คร์อบฟัันั  เซร์ามกิลว้ินั กร์ะบวินัการ์แยกเหงอ้ก

และพมิพป์าก การ์ทัำาชีิ�นัหลอ่หลกัและดุาย การ์สบฟัันั การ์เลอ้ก สฟัีันั และการ์ทัำาคร์อบฟัันัชีั�วิคร์าวิในังานัฟัันั

เทัียมติดุแนั่นั ทัักษะทัางห้องปฏิิบัติการ์ของฟัันัเทัียม ชีนัิดุติดุแนั่นั การ์เตร์ียมฟัันัหลักสำาหร์ับคร์อบฟัันัโลหะ

ล้วินั คร์อบฟัันัดุ้วิยโลหะผุสมพอร์์ซเลนั คร์อบฟัันัเซร์ามิกล้วินั การ์แยกเหง้อกและพิมพ์ปาก การ์ทัำาชีิ�นัหล่อ

หลักและติดุตั�งชีิ�นัหล่อหลัก บนักลอุปกร์ณ์ขากร์ร์ไกร์จำาลอง ร์วิมถิึงทัักษะการ์ทัำาคร์อบชีั�วิคร์าวิ

  Principles, concepts, knowledge current issues and trends in fixed prosthodontics 

including the knowledge about terminology, history taking, clinical examination, treatment planning 

and mouth preparation in fixed prosthodontics, tooth preparation for various type of crown (full 

metal, porcelain fused to metal and all ceramic), process of gingival retraction and impression, 

master cast and die fabrication, mounting on articulator and temporary crown fabrication; labora-

tory skill including tooth preparation for different type of crown and bridge, impression and related 

procedure, master cast, die fabrication and related procedure, temporary crown fabrication.

DPR 432  คร์อบฟัันและสะพานฟััน 2 3(1-6-5)

  (Crown and Bridge II)

                     วิช�บังคัับกิ่อน : DPR 431 คัรอบฟัันและสะพ�นฟััน 1

  กร์ะบวินัการ์สร์า้งคร์อบฟัันัพอร์ซ์เลนัทัี�เสร์มิควิามแขง็แร์งดุว้ิยโลหะปร์ะกอบดุว้ิย การ์ขึ�นัรู์ปจาก

ขี�ผุึ�ง และออกแบบร์อยตอ่ของโลหะและพอร์ซ์เลนัเพ้�อให้เกดิุควิามแข็งแร์งและ ควิามสวิยงาม การ์ปกัสปรู์และ

ลงแบบหล่อเพ้�อเปลี�ยนัร์ูปชีิ�นังานัเป็นัโคร์งโลหะ การ์ขึ�นัร์ูป  ดุ้วิยพอร์์ซเลนัเพ้�อเข้าเตาเผุาและการ์แก้ไขปร์ับ

แตง่คร์อบฟัันัเม้�อนัำาชีิ�นังานัมาใส่บนัคร์อบฟัันัหลัก นัอกจากนีั�ยงัมีเน้ั�อหาในัการ์เตรี์ยมคลองร์ากฟัันัภายหลัง

การ์รั์กษาร์ากฟัันั การ์ทัำาสะพานัฟัันัชีั�วิคร์าวิ การ์ดูุแลและให้คำาแนัะนัำาผูุ้ป่วิยภายหลังการ์ใส่คร์อบฟัันั การ์

เล้อกซีเมนัต์ในัการ์ยึดุคร์อบฟัันั มีการ์นัำาเทัคโนัโลยีใหม่ทัางดุิจิตัลมาปร์ะยุกต์ใชี้ในัขั�นัตอนัการ์ทัำาฟัันัเทัียม

ติดุแนั่นั

  Fabrication process of porcelain fused to metal crown through full contour wax-up and 

design of metal structure to support veneering porcelain and enhance esthetics of the restoration; do 

the spruing and investment of the waxed restoration to cast the restoration, and complete veneering 

of the metal substructure with porcelain, later sintered and glazed in the porcelain furnance. Make 

adjustments upon trial on the prepared abutment tooth on the dental model; canal preparation to 

accommodate post and core in endodontically treated tooth, fabrication of provisional fixed partial 

dentures, post-operative care instructions after cementation of fixed prostheses, and selection of 

luting cements; new digital technology applied in the prosthodontic process.  
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DPR 531  ทัันตกิร์ร์มร์ากิเทัียม 1 1(1-0-2)

  (Dental Implantology I)

    หลักการ์ แนัวิคิดุ และควิามร์ู้ปัจจุบันัของทัันัตกร์ร์มร์ากเทัียม ควิามร์ู้ทัางชีีวิกลไกและชีีวิภาพ 

ของการ์ยึดุเกาะของกร์ะดูุกและร์ากเทีัยม การ์วิางแผุนัการ์รั์กษาโดุยใช้ีภาพรั์งสีวิินัิฉััยแบบต่างๆการ์เตรี์ยม

ผุู้ป่วิยก่อนัการ์ฝึังร์ากเทัียมการ์วิางแผุนัการ์ร์ักษา  และขั�นัตอนั วิิธีีการ์ในัการ์ฝึังร์ากเทัียม ชีนัิดุของเคร์้�องม้อ

ทัี�ใชี้ในัการ์ผุ่าตัดุฝึังร์ากเทัียม และเทัคนัิคการ์ผุ่าตัดุภายใต้ร์ะบบปลอดุเชี้�อ ทัร์าบถิึงการ์เสร์ิมสันักร์ะดุูก การ์

ยกไซนััส และวิิธีีการ์ผุ่าตัดุร์่วิมอ้�นัๆ เพ้�อการ์ฝึังร์ากเทัียม  ทัร์าบถิึงผุลสำาเร์็จและควิามล้มเหลวิในัการ์ร์ักษา

ดุว้ิยทัันัตกร์ร์มร์ากเทีัยม ร์วิมทัั�งทัร์าบถิงึ ปจัจยัเสี�ยงต่างๆ ทัี�ทัำาใหเ้กดิุผุลนัั�นัๆ ร์วิมถิงึการ์ตดิุตามผุลการ์รั์กษา 

และการ์ดุูแลร์ักษาภายหลังการ์ฝึังร์ากเทัียม

    Principle concept and current knowledge of dental implant, osseointegration and 

biology of alveolar bone and dental implant; risk factors, indication and contraindication, treatment 

planning, radiograph used for surgical planning; armamentarium, sterile and surgical techniques 

for implant placement; bone augmentation, sinus floor elevation and other techniques; success, 

failure and complication in dental implant; maintenance care. 

DPR 632  ทัันตกิร์ร์มร์ากิเทัียม 2 2(1-3-4)

  (Dental Implantology II)                                                                   

  วิช�บังคัับกิ่อน : DPR 531 ทันตกิรรมร�กิเทียม 1

    การ์ใส่ฟัันัเทัียมแบบต่างๆ ในังานัร์ากเทัียม ข้อบ่งชีี� ข้อห้าม ขั�นัตอนัการ์บูร์ณะ ฟัันัเทัียมแบบ

ต่างๆ บนัร์ากเทีัยม ร์ะบบบดุเคี�ยวิทีั�เกี�ยวิข้องกับทัันัตกร์ร์มร์ากเทีัยม การ์นัำาร์ากเทีัยม ไปใช้ีร่์วิมกับการ์จัดุฟัันั 

การ์นัำาเทัคโนัโลยสีมยัใหมม่าใชีใ้นังานัร์ากเทีัยม การ์ดูุแลร์กัษาสภาพร์ากเทัยีมภายหลงัการ์ร์กัษา โร์คเนั้�อเย้�อ

ร์อบสิ�งปลูกฟัันัอักเสบและการ์ร์ักษา ฝึึกปฏิิบัติการ์ฝึังร์ากเทัียม และพิมพ์ปากในัขากร์ร์ไกร์จำาลอง

  Principle, concept and current knowledge of prostheses for dental implants; indications, 

contraindications, selection and procedures in prosthetic phase; occlusal considerations in dental 

implant prostheses; implant for orthodontics; new concept in dental implants including computer 

aids, new biomaterials; dental implant maintenance, peri-implantitis and managements; practice 

of dental implant placement and impression taken in plastic model and manikin.

DPT 301 พยาธีิวิทัยาทัั�วไปสำาหร์ับนักิศึกิษาทัันตแพทัย์ 4(3-3-8)

  (General Pathology for Dental Students)

         วิช�บังคัับกิ่อน : PSO 222 สรีรวิทย�สำ�หรับนักิศึึกิษ�ทันตแพทย์ 1 

  PSO 223 สรีรวิทย�สำ�หรับนักิศึึกิษ�ทันตแพทย์ 2

  วิช�บังคัับร่วม : DPT 311 โรคัของบริเวณข�กิรรไกิรและใบหน้� 1

  บทันัำาทัางพยาธีิวิิทัยา การ์ตายและการ์ปร์ับตัวิของเซลล์เม้�อไดุ้ร์ับอันัตร์าย การ์อักเสบ  ควิาม
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ผุิดุปกติของร์ะบบภูมิคุ้มกันั พยาธีิสภาพของโร์คติดุเชี้�อ กลไกการ์เกิดุและผุลของเนั้�องอก  พยาธีิสภาพทัี�เกิดุ

จากสิ�งแวิดุล้อม และควิามไม่สมดุุลของสาร์อาหาร์ ควิามผุิดุปกติทัางกร์ร์มพันัธ์ุี และการ์พัฒนัาการ์ และ

พยาธีิวิิทัยาทัางร์ะบบทัี�เกี�ยวิข้องกับทัางทัันัตกร์ร์ม

  Introduction to pathology, cell death and cellular adaptation, inflammation, immuno-

pathology, infectious diseases, pathogenesis and the effects of tumor on host, environment and 

nutritional pathology, genetic and developmental pathology and systemic pathology associated 

with dentistry.

DPT 311 โร์คของบร์ิเวณขากิร์ร์ไกิร์และใบหน้า 1 2(2-0-4) 

      (Diseases of Oral and Maxillofacial region I)

  วิช�บังคัับร่วม : DPT 301 พย�ธิิวิทย�ทั�วไปสำ�หรับนักิศึึกิษ�ทันตแพทย ์                                                                 

  พ้�นัฐานัทัางพยาธีชิีวิีิวิทัยา พยาธีสิรี์ร์วิทิัยา การ์วินิัจิฉัยัแยกโร์คทีั�เกี�ยวิข้องกับ  โร์คในับริ์เวิณขา

กร์ร์ไกร์และใบหนัา้ ควิามผุดิุปกตขิองการ์เจร์ิญเตบิโตของอวิยัวิะและโคร์งสร์า้ง  ของชี่องปาก ร์วิมทัั�งอวิยัวิะ

ขา้งเคียง ไดุ้แก่โร์คฟัันัผุ ุโร์คของเน้ั�อเย้�อโพร์งปร์ะสาทัฟัันัและเน้ั�อเย้�อ ร์อบปลายร์ากฟัันั โร์คของอวัิยวิะปริ์ทัันัต์ 

ภยนััตร์ายของชีอ่งปากจากทัางกายภาพและสาร์เคม ี การ์เปลี�ยนัแปลงในัทัางเส้�อมของฟัันั โร์คตดิุเชี้�อในัช่ีอง

ปาก โร์คของเนั้�อเย้�อบุผุิวิและเนั้�อเย้�อเกี�ยวิพันั โร์คของกร์ะดุูก และโร์คของต่อมนัำ�าลายและอาการ์แสดุงของ

โร์คทัางร์ะบบทัี�ปร์ากฏิในัชี่องปาก  

   Basic pathobiology and pathophysiology associated with dentistry, developmental 

disturbances of oral and paraoral structures, physical and chemical injuries of the oral cavity, 

regressive changes of teeth, infection of the oral cavity, epithelial, connective tissue, bone, salivary 

gland diseases and oral manifestation of systemic diseases.   

DPT 312 โร์คของบร์ิเวณขากิร์ร์ไกิร์และใบหน้า 2    3(2-3-6)

    (Diseases of Oral and Maxillofacial region II)

  พ้�นัฐานัทัางพยาธีิชีีวิิวิทัยา พยาธีิสร์ีร์วิิทัยา การ์วิินัิจฉััยแยกโร์คทัี�เกี�ยวิข้องกับ ควิามผุิดุปกติ

ของเย้�อเม้อกของช่ีองปากและผิุวิหนััง ถิุงนัำ�าและเน้ั�องอกทีั�เกิดุมาจากเน้ั�อเย้�อทัี�เกี�ยวิข้อง กับการ์กำาเนิัดุฟัันั 

ควิามผุิดุปกติ โร์คของกร์ะดุูกและข้อต่อขากร์ร์ไกร์ โร์คของร์ะบบเล้อดุและ เคมีคลินัิก อาการ์แสดุงของโร์ค

ทัางร์ะบบทัี�ปร์ากฏิในัช่ีองปากทัี�ต่อเนั้�องจาก DPT 311  และควิามก้าวิหนั้าในัปัญญาปร์ะดิุษฐ์และพยาธีิ

วิิทัยาทัางไกล

  Basic pathobiology, pathophysiology, differential diagnosis associated with mucocuta-

neous disorder, odontogenic cyst and tumors, diseases of jaw bone and temporomandibular joint, 

tumors, hematologic diseases, clinical chemistry and diseases of the salivary glands including oral 

manifestation of systemic diseases which is a continuation of DPT 311 including advancement of 

artificial intelligence and telepathology.
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DRD 311  ทัันตกิร์ร์มหัตถิกิาร์ 1 2(1-3-4)

   (Operative Dentistry I)                                                                                          

  วิช�บังคัับกิ่อน : DGD 201 กิ�รยศึ�สตร์สำ�หรับนักิศึึกิษ�ทันตแพทย์,

                    DGD 202 ทัันัตวิัสดุุศาสตร์์พ้�นัฐานั, DGD 301 วิิทัยาการ์โร์คฟัันัผุุ

  หลักการ์เบ้�องต้นัของทัันัตกร์ร์มหัตถิการ์ การ์ร์ักษาโร์คฟัันัผุุ หลักการ์เตร์ียม โพร์งฟัันั ร์ูปแบบ

ตา่งๆ การ์ใชีเ้คร์้�องมอ้ตา่งๆ ทัี�เกี�ยวิข้อง นัยิามของโพร์งฟัันัและการ์แบง่ปร์ะเภทัของโพร์งฟัันั เพ้�อการ์บรู์ณะอะ

มลักัม ปฏิบิตักิาร์เกี�ยวิกับการ์เตร์ยีมโพร์งฟัันัสำาหร์บัวัิสดุบุรู์ณะอะมลักัม ในัแบบฟัันัปนูัและบรู์ณะฟัันัดุ้วิยอะ

มัลกัมในัผุู้ป่วิยทัันัตกร์ร์มจำาลอง

  The principle of operative dentistry, treatment of dental caries, fundamentals of cavity 

preparation, nomenclature and classification of dental caries and cavities, cavity preparation for 

amalgam and armamentarium; laboratories skills of cavity preparation in plaster tooth and amalgam 

restoration in mannequin.

DRD 412  ทัันตกิร์ร์มหัตถิกิาร์ 2 2(1-3-4)

  (Operative Dentistry II)

                วิชาบังคับกิ่อน : DRD 311 ทัันตกิร์ร์มหัตถิกิาร์ 1

  หลกัการ์การ์เตร์ยีมโพร์งฟัันัสำาหร์บับรู์ณะดุว้ิยวิสัดุอุะมลักมัทีั�ซับซ้อนัมากขึ�นั และหลกัการ์การ์เต

ร์ยีมโพร์งฟัันัขั�นัพ้�นัฐานัสำาหร์บัเร์ซนิัคอมโพสติ และกลาสไอโอโนัเมอร์ซ์เีมนัต ์ บนัฟัันัปนูัและฟัันัพลาสตกิในั

หุ่นัผุู้ป่วิยจำาลอง ควิามร์ู้พ้�นัฐานัในัการ์ใชี้งานัวิัสดุุบูร์ณะสีเหม้อนัฟัันัชีนัิดุต่างๆ สาร์ยึดุติดุ วิัสดุุร์องพ้�นัหร์้อ

ฉัาบโพร์งฟัันั การ์กำาจัดุฟัันัผุุในัฟัันัธีร์ร์มชีาติ 

  Principle of more complex cavity preparation for amalgam and basic principle for 

resin composite, glass ionomer cement restoration on plastic tooth and natural tooth in manikin. 

Basic knowledge of tooth color filling materials, adhesive, liner or base handling, also dental caries 

removal in natural tooth.

DRD 413  ทัันตกิร์ร์มหัตถิกิาร์ 3      2(1-3-4)

    (Operative Dentistry III)                                                            

  วิช�บังคัับกิ่อน : DRD 412 ทันตกิรรมหัตถกิ�ร 2

           การ์บูร์ณะฟัันัเพ้�อควิามสวิยงาม ไดุ้แก่ การ์ปิดุชี่องห่างร์ะหวิ่างฟัันั การ์บูร์ณะฟัันั  คลาสโฟัวิ์

แบบหลายชีั�นั มหีลกัการ์และทักัษะในัการ์บูร์ณะฟัันัทัั�งทัางตร์งและทัางอ้อมในักร์ณี ฟัันัมีการ์สูญเสยีเน้ั�อฟัันั

ไปมาก ไดุ้แก่ อินัเลย์ ออนัเลย์ และการ์บูร์ณะฟัันัดุ้วิยอมัลกัมแบบซับซ้อนั  มีการ์เร์ียนัร์ู้และเข้าใจถิึงควิาม

ล้มเหลวิทัี�เกิดุขึ�นัภายหลังการ์ร์ักษา โดุยสามาร์ถิวิางแผุนัการ์ร์ักษา  ไดุ้อย่างเหมาะสม อีกทัั�งมีการ์ฝึึกการ์ก

ร์อแต่งฟัันัแบบออนัเลย์โลหะ การ์บูร์ณะฟัันัคลาสทัรี์ โฟัร์์ และไฟัว์ิดุ้วิยวิัสดุุเร์ซินัคอมโพสิตและกลาสไอโอ
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โนัเมอร์์ซีเมนัต์บนัฟัันัธีร์ร์มชีาติและฝึึกปิดุชี่องห่างร์ะหวิ่างฟัันัในัฟัันัพลาสติกในัหัวิหุ่นัผุู้ป่วิยจำาลอง เพ้�อเพิ�ม

ทัักษะก่อนัปฏิิบัติงานัในัคลินัิกต่อไป

    Anterior esthetic restorations such as diastema closure, multilayering technique in 

class IV resin composite restorations. Principle and skills in restoring indirect and direct restoration 

in badly broken down teeth such as inlay, onlay and complex amalgam restorations. Learning and 

understanding about failure of restorations and manage with proper treatment plan. Moreover, 

practice in minikin to enhance skill about onlay preparation in plastic tooth, resin composite and 

glass ionomer cement restoration in class III/class IV and V in natural teeth and diastema closure 

in plastic tooth.          

DRD 514  ทัันตกิร์ร์มหัตถิกิาร์ 4 1(1-0-2)

  (Operative Dentistry IV)

  วิช�บังคัับกิ่อน : DRD 413 ทันตกิรรมหัตถกิ�ร 3

  ขั�นัตอนัการ์ทัำางานัแบบดุิจิทััลในัทัันัตกร์ร์มหัตถิการ์ ขั�นัตอนัทัางคลินัิกของการ์ทัำาวีิเนัียร์์ การ์

เล้อกสีฟัันั การ์ยึดุติดุกับวิัสดุุชีนัิดุต่างๆและการ์เตรี์ยมพ้�นัผิุวิ ผุลของหัตถิการ์ต่อเนั้�อฟัันัและเน้ั�อเย้�อในัฟัันั 

อาการ์เจ็บปวิดุหลังไดุ้ร์ับหัตถิการ์ การ์เล้อกใชี้งานัเร์ซินัคอมโพสิต ในัทัางคลินัิก ควิามร์ู้ขั�นัสูงของสาร์ยึดุติดุ

ทัางทัันัตกร์ร์ม วิัสดุุออกฤทัธีิ�ทัางชีีวิภาพ การ์ร์ักษาทัันัตกร์ร์มสหสาขา

   Digital workflow in operative dentistry; clinical procedure of veneer, shade selection; 

bond to various substrate and surface treatment; effect of operative procedures on dentin and 

pulp, post-operative sensitivity; clinical consideration of resin composite; advance dental adhesive; 

bioactive materials; multidisciplinary approach in dentistry.  

DRD 331  วิทัยาเอ็นโดดอนต์ 1  2(1-3-4)

        (Endodontics 1)

                     วิช�บังคัับกิ่อน :  DGD 301 วิทย�กิ�รโรคัฟัันผุุ, DRD 311 ทันตกิรรมหัตถกิ�ร 1

  ทัฤษฎีการ์ร์ักษาคลองร์ากฟัันั และควิามรู้์ร์ากฐานัทัางชีีวิวิิทัยา ทีั�สัมพันัธ์ีกับงานัร์ักษาคลอง

ร์ากฟัันั การ์ฝึึกปฏิิบัติการ์ร์ักษาคลองร์ากฟัันัธีร์ร์มชีาตินัอกชี่องปาก ในัฟัันัร์ากเดุียวิ ทัี�มีลักษณะคลองร์าก

ไม่ซับซ้อนั 

     The integration of clinical endodontic treatment and biological principles. Endodontic 

treatment procedure practice on simple and single root extracted teeth.     
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DRD 432  วิทัยาเอ็นโดดอนต์ 2 2(1-3-4)

  (Endodontics II)

                 วิช�บังคัับกิ่อน : DRD 331 วิทย�เอ็นโด้ด้อนต์ 1

          ทัฤษฎีการ์ร์ักษาคลองร์ากฟัันั และควิามร์ู้ร์ากฐานัทัางชีีวิวิิทัยา ทัี�สัมพันัธี์กับ งานัร์ักษาคลอง

ร์ากฟัันั การ์ฝึึกปฏิิบัติการ์ร์ักษาคลองร์ากฟัันัธีร์ร์มชีาตินัอกชี่องปาก ในัฟัันัหลายร์าก ทัี�มีลักษณะคลองร์าก

ซับซ้อนัมากกวิ่าในัวิิชีาวิิทัยาเอ็นัโดุดุอนัต์ 1 ร์่วิมกับการ์ใชี้เทัคโนัโลยีทัี�ร์่วิมสมัย 

  The integration of clinical endodontic treatment and biological principles. Endodontic 

treatment procedure practice on multi-root extracted teeth and more complex than Endodontic 1, 

in conjunction with contemporary technology.

DRD 341  ปร์ิทัันตวิทัยา 1      1(1-0-2)

        (Periodontology I)

  ควิามร์ู้พ้�นัฐานัของโคร์งสร์้างและการ์ทัำางานัของอวิัยวิะปร์ิทัันัต์ในัสภาวิะปกติ  ซึ�งปร์ะกอบไป

ดุว้ิย เนั้�อเย้�อเหงอ้ก เคลอ้บร์ากฟัันั เอน็ัยึดุปร์ทิันััต์และกร์ะดุกูเบา้ฟัันั อธิีบายการ์ทัำางานัและการ์ตอบสนัองของ

ร์ะบบภูมิคุม้กันัของร่์างกายร์วิมถึิงการ์ต่อต้านัการ์รุ์กร์านัของเช้ี�อจลุชีพี แนัะนัำาสาเหตุทีั�สง่ผุลต่อการ์เกิดุและ

การ์ร์ุกร์านัของโร์คปร์ิทัันัต์ อธีิบายถิึงขั�นัตอนัการ์เกิดุโร์คและร์ะยะต่างๆ ของโร์คปร์ิทัันัต์ซึ�งแสดุงถิึงลักษณะ

ทัี�มีควิามสัมพันัธี์กันัทัั�งในัดุ้านัพยาธีิวิิทัยา ลักษณะทัางภาพร์ังสีและลักษณะทัางคลินัิก

  Fundamental knowledges on the structure and normal function of healthy periodontium: 

gingival tissue, cementum, periodontal ligaments and alveolar bone; immune response in 

periodontal diseases, introduction in the periodontal etiologies, pathogenesis-clinical-pathologic 

and radiographic appearances in periodontal diseases. 

 

DRD 342  ปร์ิทัันตวิทัยา 2 1(1-0-2)

    (Periodontology II) 

      วิช�บังคัับกิ่อน : DRD 341 ปริทันตวิทย� 1

  ควิามหมายและบทับาทัจุลชีีวิวิทิัยาของโร์คปร์ิทันััต ์คร์าบเพลลิเคลิ คร์าบจุลินัทัร์ีย ์ คณุสมบัติ

และโคร์งสร์้างของนัำ�าลายและหินันัำ�าลาย ร์วิมถิึงปัจจัยต่างๆ ทัี�ส่งผุลต่อโร์คปร์ิทัันัต์  ทัั�งบทับาทัของร์ะบบบดุ

เคี�ยวิ อิทัธีพิลของโร์คเบาหวิานัร์วิมทัั�งการ์สูบบุหร์ี� อธีบิายการ์ตร์วิจโร์คปร์ิทัันัตใ์นัทัางคลินักิ การ์จำาแนักและ

วิินัิจฉััยโร์คปร์ิทัันัต์ ร์ะบาดุวิิทัยาของโร์คปร์ิทัันัต์  การ์พยากร์ณ์และการ์วิางแผุนัการ์ร์ักษาโร์คปร์ิทัันัต์

  Periodontal etiologies and contributing factors: dental biofilms, calculus, role of occlu-

sion, diabetes mellitus and smoking; data gathering, diagnosis, establishing prognosis, treatment 

planning and steps in the first phase of periodontal therapy.  
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DRD 433  ปร์ิทัันตวิทัยา 3 1(1-0-2)

       (Periodontology III)

                     วิช�บังคัับกิ่อน : DRD 342 ปริทันตวิทย� 2

  หลักการ์และเหตุผุลในัการ์ป้งกันัและบำาบัดุร์ักษาโร์คปร์ิทัันัต์ ปร์ะกอบดุ้วิยการ์บำาบัดุกร์ณี

ฉักุเฉันิัและการ์ร์กัษาขั�นัพ้�นัฐานั การ์เลอ้กและการ์ใช้ีเคร์้�องมอ้ในัการ์รั์กษา วิิธีีป้องกนััการ์เกิดุโร์คปร์ทัิันัต ์ร์วิม

ทัั�งการ์ดุแูลทัำาควิามสะอาดุชีอ่งปากดุ้วิยอุปกร์ณ์และเทัคนิัคต่างๆ  การ์ใชีเ้คร้์�องมอ้พเิศษอ้�นัๆร์ว่ิมในัการ์ร์กัษา

โร์คปร์ิทัันัต์ การ์ทัำาเฝึ้อกฟัันัและการ์ปร์ับการ์สบฟัันั   ในัการ์ร์ักษาโร์คปร์ิทัันัต์ ร์วิมถิึงการ์ร์ักษาอ้�นัๆทัี�ร์่วิมในั

การ์ร์ักษาโร์คปร์ิทัันัต์  

  Principles and procedures of periodontal prevention and therapy which include 

treatment in emergency and hygienic phase; techniques, steps, instruments, splinting of teeth, 

occlusal adjustment, adjunctive and supportive treatment of periodontal therapy, periodontal 

disease prevention.

DRD 444  ปร์ิทัันตวิทัยา 4 1(1-0-2)

     (Periodontology IV) 

            วิช�บังคัับกิ่อน : DRD 433 ปริทันตวิทย� 3

  หลกัการ์พ้�นัฐานัและเคร์้�องมอ้ทัี�ใชีใ้นังานัศลัยกร์ร์มปร์ทิันััต ์ปร์ะเภทัและเทัคนัคิ   ทัางศลัยกร์ร์ม

ปร์ทิันััตเ์บ้�องตน้ัและซบัซอ้นั ไดุแ้ก่ การ์เปดิุแผุ่นัเหงอ้ก การ์ทัำาศลัยกร์ร์มกร์ะดุกู  ในัการ์ร์กัษาโร์คปร์ทิันััต ์การ์

ชีกันัำาใหเ้กิดุการ์สร์า้งเนั้�อเย้�อใหม ่การ์จดัุการ์แกไ้ขชีอ่งร์ากฟัันัอนััเกดิุจากโร์คปร์ทิันััต ์การ์ทัำาศลัยกร์ร์มเหงอ้ก

กับเย้�อเม้อก ควิามสัมพันัธี์ร์ะหวิ่างศาสตร์์ทัางปร์ิทัันัต์กับศาสตร์์ทัางเอ็นัโดุดุอนัต์และทัันัตกร์ร์มบูร์ณะ

   General principles, indications, instruments, classifications and various techniques of 

periodontal surgery such as flap operations, osseous surgery, mucogingival surgery, regeneration 

and interrelationship of periodontal surgery and other treatments etc.  

DRD 545  ปร์ิทัันตวิทัยา 5 1(0-3-2)

     (Periodontology V) 

            วิช�บังคัับกิ่อน : DRD 444 ปริทันตวิทย� 4

  ฝึึกเพิ�มพูนัทัักษะและปร์ะมวิลควิามร์ู้ในัการ์ตร์วิจร์วิมทัั�งจดุบันัทัึกการ์ตร์วิจ ทัางปร์ิทัันัตวิิทัยา 

การ์แปลภาพรั์งส ีควิามร์ูพ้้�นัฐานัและให้ควิามร์ูแ้ก่ผุูป่้วิยเพ้�อใหส้ามาร์ถิดูุแลรั์กษาอนัามัยช่ีองปากของตนัเอง

ไดุ้อย่างมีปร์ะสิทัธีิภาพ ทัักษะพ้�นัฐานัในัการ์ทัำาการ์ร์ักษาผูุ้ป่วิย ฝึึกทัักษะ ในัการ์ขูดุหินันัำ�าลายและเกลา

ร์ากฟัันั การ์ลับเคร้์�องมอ้ สำาหร์บัการ์ร์วิบร์วิมควิามร์ูก้าร์รั์กษาปร์ทัิันัต ์ทัั�งปร์ะเภทัไมผุ่า่ตดัุและปร์ะเภทัผุ่าตดัุ 

จะเรี์ยนัร์ู้จากการ์สัมนัาและนัำาเสนัอเคสของผุู้ป่วิยปริ์ทัันัต์ ร์วิมทัั�งการ์ใช้ีเทัคโนัโลยีทัันัสมัยเพ้�อชี่วิยในัการ์

ตร์วิจร์ักษาโร์คปร์ิทัันัต์
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  Skill development and overview of  periodontal treatment; non-surgical periodontal 

treatment, periodontal examination and chart record, radiographic interpretation, oral hygiene skills 

and motivation of patients, basic skills of non-surgical periodontal treatment, scaling and root-plan-

ing; seminar and presentation of periodontal cases, both non-surgical and surgical periodontal 

treatments, modern technologies for periodontal examination and treatment.  

DRO 301  ร์ังสีวิทัยา 1 1(1-0-2)

    (Radiology I)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  ควิามร์ู้พ้�นัฐานัอันัเกี�ยวิกับการ์ถิ่ายภาพร์ังสีทัางทัันัตกร์ร์มทัั�งในัและนัอกชี่องปาก  ทัั�งในัร์ะบบ

ดัุ�งเดิุมและร์ะบบดิุจิตอล ควิามร์ู้เกี�ยวิกับการ์จัดุห้องม้ดุ การ์ล้างฟิัล์ม การ์เกิดุภาพรั์งสี ร์วิมถึิงการ์ป้องกันั

อนััตร์ายทัี�เกดิุจากร์งัสทีัางทันััตกร์ร์ม การ์ร์ะบตุำาแหนัง่ของสิ�งแปลกปลอม  และการ์ไดุม้าซึ�งลกัษณะของภาพ

ร์ังสีทัี�ดุี 

    Fundamentals of conventional and digital radiography of intraoral and extraoral 

radiographic techniques, knowledge of dark room arrangement and film processing, production 

of radiographs, hazards of x-radiation and protection, desirable features of good radiographs and 

localization. 

DRO 402  ร์ังสีวิทัยา 2 1(1-0-2)

    (Radiology II)

              วิช�บังคัับกิ่อน : DRO 301 รังสีวิทย� 1

            ลักษณะของภาพร์ังสีกายวิิภาคทัี�ปกติและผุิดุปกติ ทัี�เป็นัตั�งแต่กำาเนัิดุและไดุ้ร์ับ มาภายหลัง 

วิิธีีการ์จัดุเร์ียงภาพร์ังสีของฟัันัและอวิัยวิะล้อมร์อบฟัันัภายในัชี่องปากอย่างเป็นัร์ะบบ  ตลอดุจนัการ์วิินัิจฉััย

ร์อยโร์คทีั�เกดิุขึ�นับร์เิวิณตวัิฟัันั ปลายร์ากฟัันั และอวิยัวิะลอ้มร์อบฟัันั การ์วิเิคร์าะหล์กัษณะของถิงุนัำ�าและเนั้�อ

งอกชีนัดิุตา่งๆ ตามลกัษณะพ้�นัฐานัของผุูป้ว่ิย ร์วิมถิงึการ์ตร์วิจหา ควิามผุดิุปกตขิองทัอ่และตอ่มนัำ�าลายดุว้ิย

ภาพร์ังสีชีนัิดุต่างๆ                                                                                                        

  Essential features of normal radiographic anatomy and developmental or acquired 

variations of teeth and jaw. Mouthing of intraoral radiograph, diagnosis of tooth and periodontium 

abnormalities, clinical and radiographic features of cyst and tumor of oral and maxillofacial 

structures, Radiographic investigations of salivary gland abnormalities.
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DRO 403  ร์ังสีวิทัยา 3 1(1-0-2)

  (Radiology III)

  วิช�บังคัับกิ่อน : DRO 301 รังสีวิทย� 1, DRO 402 รังสีวิทย� 2

  การ์ปร์ะยุกต์ใชีค้วิามร์ูพ้้�นัฐานัร่์วิมกับเทัคโนัโลยีขั�นัสูงในัการ์ถ่ิายภาพรั์งสี ทัางทัันัตกร์ร์ม เพ้�อนัำา

ไปแปลผุลภาพร์งัสอียา่งเปน็ัร์ะบบ และสามาร์ถิวินิัจิฉัยัแยกโร์คจากลกัษณะทัี�ปร์ากฎในัภาพร์งัสขีองบร์เิวิณ

โพร์งอากาศ ข้อต่อขากร์ร์ไกร์ และกร์ะดุูกขากร์ร์ไกร์และใบหนั้าไดุ้อย่างเหมาะสม

  The application of advanced radiographic imaging techniques in cooperating with 

systematic interpretation methods to overcome the proper differential diagnosis of specific 

radiographic features in paranasal sinus, TMJs and oral and maxillofacial pathology.

DSA 411  ศัลยศาสตร์์พ้�นฐาน 1(1-0-2)

    (Fundamental Surgery)                                                                                   

  การ์ควิบคุมการ์ติดุเชี้�อร์วิมถิึงทัฤษฎีการ์ทัำาลายเชี้�อ และทัำาให้ปร์าศจากเชี้�อการ์ติดุเชี้�อทัาง

ศัลยกร์ร์ม และการ์ร์ักษา  แผุลและการ์หายของแผุลปร์ะเภทัต่างๆ  หลักของทัันัตกร์ร์มโร์งพยาบาล  หลัก

ควิามปลอดุภัยของผุู้ป่วิย การ์ห้ามเล้อดุ หลักพ้�นัฐานัศัลยศาสตร์์ช่ีองปาก ไดุ้แก่ หลักการ์เปิดุแผุ่นัเหง้อก 

การ์เย็บแผุลและวิัสดุุเย็บแผุลชีนัิดุต่างๆ

  Theories of disinfection and sterilization, surgical infection and treatment, wound and 

wound healing, hospital dentistry, treatment of hemorrhage and hemostasis, basic principle in oral 

surgery eg. flap design, suturing material and technique.  

DSA 412 กิาร์ร์ะงับความร์ู้สึกิ 1(1-0-2)

    (Anesthesia and Sedation)

   วิิชีาบังคับก่อนั : ANA 228 มหกายวิิภาคศาสตร์์สำาหร์ับนัักศึกษาทัันัตแพทัย์ 2

    ทัฤษฎีของควิามเจ็บปวิดุ และยาร์ะงับควิามร์ูสึ้กทีั�ใชีใ้นัทัางศัลยกร์ร์ม วิิธีีการ์ให้ยาสงบปร์ะสาทั 

และยาดุมสลบ หลกัเกณฑ์์ในัการ์ซกัปร์ะวิติั และการ์ปร์ะเมนิัสภาพทัางร์า่งกายของผูุ้ปว่ิยกอ่นัการ์ทัำาหตัถิการ์ 

ขอ้บ่งชีี�และข้อห้าม เคร์้�องมอ้ ลกัษณะกายวิิภาคของอวัิยวิะในัช่ีองปากและขากร์ร์ไกร์ทีั�สมัพันัธ์ีกบัการ์ฉีัดุยา

ชีา วิิธีีการ์ฉีัดุยาชีาในัตำาแหนัง่ตา่งๆ เพ้�อการ์ทัำาหตัถิการ์ ทัางทันััตกร์ร์ม มาตร์การ์ป้องกนััและการ์แก้ไขภาวิะ

แทัร์กซ้อนัทัี�อาจเกิดุร์ะหวิ่างและภายหลังการ์ฉัีดุยาชีา การ์สัมมนัาเทัคนัิคการ์ฉัีดุยาชีาทัางทัันัตกร์ร์ม 

   Theories of pain and anxiety control by sedative techniques, conscious sedation and 

general anesthesia, principles of history taking and physical evaluation before dental procedure, 

indications and contraindications, instruments, anatomical landmark that related to local anesthetic 

injection, methods of local anesthetic administration for dental procedure, prevention and manage-

ment of complications during and after the injection, and seminar of local anesthesia in dentistry.                                                                                         
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DSA 421 ศัลยศาสตร์์ช่องปากิ 1 2(2-0-4)

  (Oral Surgery I)

  วิช�บังคัับกิ่อน : DSA 411 ศึัลยศึ�สตร์พ้�นฐ�น, DSA 412 กิ�รระงับคัว�มรู้สึกิ,   

  DOM 321 อ�ยุรศึ�สตร์ทั�วไป 1, DOM 422 อ�ยุรศึ�สตร์ทั�วไป 2

     การ์วิางแผุนัการ์ร์ักษาทัางทัันัตกร์ร์มในัผูุ้ป่วิยทัี�มีโร์คทัางร์ะบบต่างๆ การ์ป้องกันัและแก้ไขผุู้

ป่วิยทีั�เกิดุภาวิะฉุักเฉิันัทัางอายุร์ศาสตร์์ ทัี�อาจเกิดุขึ�นัในัคลินัิกทัันัตกร์ร์ม หลักการ์กู้ชีีพพ้�นัฐานั ภาวิะช๊ีอค

และการ์ให้สาร์นัำ�า เคร์้�องม้อทัางศัลยศาสตร์์ชี่องปาก การ์ถิอนัฟัันั การ์ผุ่าฟัันัคุดุ ฟัันัชีนั  ซึ�งปร์ะกอบดุ้วิย ข้อ

บ่งชีี�และข้อห้าม วิิธีีการ์ผุ่าตัดุ อาการ์แทัร์กซ้อนั ร์วิมถิึงมาตร์การ์ป้องกันัและ  แก้ไขการ์วิินัิจฉััยและการ์บำา

บัดุการ์ติดุเชี้�อทีั�มีสาเหตุจากฟัันั การ์อักเสบของกร์ะดุูกขากร์ร์ไกร์ และการ์ทัำาศัลยกร์ร์มเพ้�อเตรี์ยมช่ีองปาก

สำาหร์ับการ์ใส่ฟัันัเทัียม

  Principle of dental treatment planning for medically compromised patients, medical 

emergency in dental practice; preventions and resuscitations, shock, fluid and electrolyte, 

armamentariums, principles of exodontias, surgical removal of impacted and embedded teeth 

including indications and contraindications, technique and complications, odontogenic infection, 

osteomyelitis and preprosthetic surgery.

DSA 522  ศัลยศาสตร์์ช่องปากิ 2 1(1-0-2)

    (Oral Surgery II) 

   วิช�บังคัับกิ่อน : DSA 421 ศึัลยศึ�สตร์ช่องป�กิ 1                                                                                                                                                                                   

         ขั�นัตอนัการ์ตร์วิจ วิินัิจฉััยแยกโร์คในัผุู้ป่วิยทัี�มีปัญหาเกี�ยวิกับร์อยโร์คในัชี่องปาก กร์ะดุูกขา

กร์ร์ไกร์และใบหนั้า ร์วิมถิึงการ์ตัดุชีิ�นัเนั้�อเพ้�อส่งตร์วิจ การ์ตร์วิจ วิินัิจฉััย และการ์ร์ักษาถิุงนัำ�า เนั้�องอกทัั�งชีนัิดุ

ร์า้ยแร์งและไมร่์า้ยแร์งในัชีอ่งปาก ร์วิมถิงึการ์เสร์มิสร้์างกร์ะดุกูขากร์ร์ไกร์ ภายหลงัการ์ผุา่ตดัุ การ์เตร์ยีมชีอ่ง

ปากผุูป้ว่ิยก่อนัและหลงัการ์ฉัายร์งัสใีนับร์เิวิณศรี์ษะและคอ และการ์ใหเ้คมบีำาบดัุ การ์จดัุการ์ผุูป้ว่ิยทีั�มภีาวิะ

กร์ะดุูกขากร์ร์ไกร์ตายเนั้�องจากยา การ์ตร์วิจและการ์ร์ักษาโร์คของต่อมนัำ�าลายและโร์คของโพร์งอากาศแม็ก

ซิลลา  การ์ใชี้เทัคโนัโลยีขั�นัสูงในังานัศัลยศาสตร์์   ชี่องปากและแม็กซิลโลเฟัเชีียล

  Clinical examination and differential diagnosis of the lesion in oral and maxillofacial 

region, biopsy technique, management of cyst, benign, malignant tumor and maxillofacial 

reconstruction, dental management of chemotherapy and radiotherapy patients, management of 

medication- related osteonecrosis of the jaw, management of salivary gland disease and maxillary 

sinus disease and advance technology in oral and maxillofacial surgery.
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DSA 523  ศัลยศาสตร์์ช่องปากิ 3 1(1-0-2)

   (Oral Surgery III)

  วิช�บังคัับกิ่อน : DSA 522 ศึัลยศึ�สตร์ช่องป�กิ 2

  การ์ตร์วิจ วิินัิจฉััย และร์ักษาผุู้ป่วิยทัี�มีกร์ะดุูกขากร์ร์ไกร์ และใบหนั้าแตกหัก  การ์บาดุเจ็บของ

ฟัันัและกร์ะดุกูเบา้ฟัันั และการ์แกไ้ขโคร์งสร์า้งใบหนัา้และการ์สบฟัันั  ดุว้ิยวิธีิีทัางศลัยกร์ร์ม การ์วิินัจิฉัยัและ

การ์ร์ักษาผุู้ป่วิยปากแหวิ่งและเพดุานัโหวิ่ การ์จัดุการ์ควิามผุิดุปกติ ของข้อต่อขากร์ร์ไกร์ ดุ้วิยวิิธีีผุ่าตัดุ ภาวิะ

แทัร์กซ้อนัของการ์ทัำาศัลยกร์ร์มชี่องปาก และสัมมนัาศัลยศาสตร์์ชี่องปาก

   Diagnosis and treatment of maxillofacial and dento-alveolar injuries, correction of 

dentofacial deformity, diagnosis and management of cleft lip, cleft palate and alveolar cleft, surgical 

management of temporomandibular joint disorder, complications of oral surgery and seminar of 

oral and maxillofacial surgery.  
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รายชื่ออาจารย์
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22.	อ.ทญิ.ปรารถินา	ยอดมโนธัรรม

	 ท.บ.	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 ป.บัณ์ฑิิต	(วิทยาเอ็นุโดดอนุต์)		มหาวิทยาลัยมหิดล

23.	อ.ทญิ.อัมพาภรณ์		นิธัิประทีป

	 ท.บ.	จุุฬาลงกร์ณ์์มหาวิทยาลัย

	 ป.บัณ์ฑิิต	คลินุิก	(ทันุตกร์ร์มหัตถการ์)		

	 จุุฬาลงกร์ณ์์มหาวิทยาลัย

	 ป.บัณ์ฑิิต	เฉัพาะทาง	(ทันุตกร์ร์มหัตถการ์)	

	 จุุฬาลงกร์ณ์์มหาวิทยาลัย

24.	อ.ทญิ.ดร.พิมพินี		เอี�ยมสะอาด

	 ท.บ.	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 ป.บัณ์ฑิิตชั้ั�นุสูง	(ทันุตกร์ร์มบูร์ณ์ะ)	

	 มหาวิทยาลัยเชั้ียงใหม่

	 ป.บัณ์ฑิิตชั้ั�นุสูง	(วิทยาเอ็นุโดดอนุต์)	

	 มหาวิทยาลัยเชั้ียงใหม่

	 Doctor	of	Philosophy	(Dental	Science)	

	 Hokkaido	University,	Japan

25.	ศ.คลินิก	ทญิ.อิศราวัลย์		บุญิศิริ

	 วท.บ.	(วิทยาศาสตร์์การ์แพทย์)	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 ท.บ.	จุุฬาลงกร์ณ์์มหาวิทยาลัย

	 ป.บัณ์ฑิิตชั้ั�นุสูง	(ทันุตกร์ร์มปร์ะดิษฐ์์	)	

	 จุุฬาลงกร์ณ์์มหาวิทยาลัย

	 Cert.	(Prosthodontic)	University	of	California,	

	 Sanfrancisco,	U.S.A.

	 อนุุมัติบัตร์	(ทันุตกร์ร์มปร์ะดิษฐ์์)	ทันุตแพทยสภา

26.	รศ.ทพ.ดร.ไกรสร		ทรัพยะโตษก

	 ท.บ.	(เกียร์ตินุิยม)	มหาวิทยาลัยสงขลานุคร์ินุทร์์

	 วท.ด.	พยาธิวิทยา	(เวชั้ศาสตร์์เขตร์้อนุ)		

	 มหาวิทยาลัยมหิดล

	 อนุุมัติบัตร์	(วิทยาการ์วินุิจุฉััยโร์คชั้่องปาก)	

	 ทันุตแพทยสภา

27.	อ.ทพ.อภิชาต	วีรวัฒนาธัิกุล

	 ท.บ.	มหาวิทยาลัยศร์ีนุคร์ินุทร์วิโร์ฒ

	 Master	(Orthodontics).	University	of	Hong	Kong,	

	 Hong	Kong.

	 อนุุมัติบัตร์	(ทันุตกร์ร์มจุัดฟันุ)	ทันุตแพทยสภา
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28.	อ.ทพ.สิรวิชฐ์	เลิศชาตรีพงษ์
	 ท.บ.	จุุฬาลงกร์ณ์์มหาวิทยาลัย
	 Doctor	in	Clinical	Dentistry.	(Orthodontics)	
	 University	of	Queensland,	Australia
29.		อ.ทพ.อณัตชัย	สินสวัสดิ�
	 ท.บ.	จุุฬาลงกร์ณ์์มหาวิทยาลัย
	 วุฒิบัตร์	(ศัลยศาสตร์์ชั้่องปากและแม็กซิิลโลเฟเชั้ียล)		
	 ทันุตแพทยสภา
30.	อ.ทญิ.พนัสยา	จุตุรานนท์
	 ท.บ.	มหาวิทยาลัยมหิดล
	 วท.ม.	(ทันุตกร์ร์มบูร์ณ์ะ)	มหาวิทยาลัยเชั้ียงใหม่
31.	ผศ.ทญิ.ดร.ปิยะนุช	กรรณสูต
	 ท.บ.	มหาวิทยาลัยเชั้ียงใหม่
	 ป.บัณ์ฑิิต	(ร์ังสีวิทยาชั้่องปากและใบหนุ้า)	
	 จุุฬาลงกร์ณ์์มหาวิทยาลัย
	 ปร์ด.	มหาวิทยาลัยมหิดล
32.	อ.ทญิ.วิรชา	วชิรมน
	 ท.บ.	มหาวิทยาลัยศร์ีนุคร์ินุทร์วิโร์ฒ
	 Master	of	Science	(Operative	Dentistry).	
	 University	of	Iowa,	U.S.A.
	 Cert.	(Operative	Dentistry).	University	of	Iowa,	U.S.A.
	 Cert.	(Operative	Dentistry).	The	American	Board	
	 of	Operative	Dentistry,	U.S.A.
33.	อ.ทพ.สุกริช	พูลสุข
	 ท.บ.	จุุฬาลงกร์ณ์์มหาวิทยาลัย
	 Master	of	Science	(Pediatric	Dentistry).	
	 Mahidol	University
	 วุฒิบัตร์	(ทันุตกร์ร์มสำาหร์ับเด็ก)	ทันุตแพทยสภา
34.	อ.ทญิ.อังสุมา	สุเมธัโชติเมธัา
	 ท.บ.	(เกียร์ตินุิยมอันุดับสอง)	จุุฬาลงกร์ณ์์มหาวิทยาลัย
	 Master	of	Science	(Pediatric	Dentistry).	
	 Mahidol	University.
	 Cert.	(Orthodontics).	New	York	University,	U.S.A.
35.		ผศ.ทญิ.สภัทร์พร	สิทธัิสมวงศ์ 
	 ท.บ.	จุุฬาลงกร์ณ์์มหาวิทยาลัย
	 ปร์ะกาศนุียบัตร์ทางวิทยาศาสตร์์การ์แพทย์คลินุิก	
	 (ปร์ิทันุตวิทยา)	จุุฬาลงกร์ณ์์มหาวิทยาลัย
	 วุฒิบัตร์	(ปร์ิทันุตวิทยา)	ทันุตแพทยสภา

36.		อ.ทญิ.ณินทร์นิตา	ว่องวัฒนาศานติ

	 ท.บ.	มหาวิทยาลัยร์ังสิต

	 วท.ม	(วิทยาเอ็นุโดดอนุต์)	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 อนุุมัติบัตร์	(วิทยาเอ็นุโดดอนุต์)	ทันุตแพทยสภา	

37.	ผศ.ทญิ.ดร.สุปราณี	เบ็ญิจุสุพัฒนนันท์

	 ท.บ.		มหาวิทยาลัยมหิดล

	 Doctor	of	Dentistry.	University	of	Berne.

	 อนุุมัติบัตร์	(ปร์ิทันุตวิทยา)	ทันุตแพทยสภา

38.	อ.ทญิ.ดร.สุชาดา	หลิมศิริวงษ์

	 ท.บ.	มหาวิทยาลัยร์ังสิต

	 ปร์.ด.	(ทันุตแพทยศาสตร์์)	มหาวิทยาลัยเชั้ียงใหม่

	 อนุุมัติบัตร์	(ทันุตกร์ร์มจุัดฟันุ)	ทันุตแพทยสภา

39.	อ.ทญิ.กรปวีณ์	สิมะพรชัย

	 ท.บ.	(เกียร์ตินุิยมอันุดับหนุึ�ง)	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 ป.บณั์ฑิติ	(ทนัุตกร์ร์มปร์ะดษิฐ์)์	จุฬุาลงกร์ณ์์มหาวทิยาลยั

	 ป.บัณ์ฑิิต	ชั้ั�นุสูง	(ทันุตกร์ร์มบูร์ณ์ะ)	

	 มหาวิทยาลัยเชั้ียงใหม่

	 วท.ม.	(ทันุตกร์ร์มหัตถการ์)	มหาวิทยาลัยมหิดล

40.	อ.ทญิ.ภัทราวดี	กรัษนัยรวิวงค์

	 ท.บ.	จุุฬาลงกร์ณ์์มหาวิทยาลัย

	 ป.บัณ์ฑิิต	ชั้ั�นุสูง	(ทันุตกร์ร์มปร์ะดิษฐ์์)	

	 จุุฬาลงกร์ณ์์มหาวิทยาลัย

	 อนุุมัติบัตร์	(ทันุตกร์ร์มปร์ะดิษฐ์์)	ทันุตแพทยสภา

41.	อ.ทพ.ภาคภูมิ	ศรีนวล

	 ท.บ.	มหาวิทยาลัยสงขลานุคร์ินุทร์์

	 วท.ม.	(ทันุตกร์ร์มปร์ะดิษฐ์์)	มหาวิทยาลัยมหิดล

42.	อ.ทพ.รัชชา	รักษ์ศักดิ�มนุษย์

	 ท.บ.	จุุฬาลงกร์ณ์์มหาวิทยาลัย

	 วท.ม.	(ทันุตกร์ร์มหัตถการ์)	จุุฬาลงกร์ณ์์มหาวิทยาลัย

43.	อ.ทพ.จุตุพล	ม้ามณี

	 ท.บ.	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 ปร์ะกาศนุียบัตร์ทันุตแพทย์ปร์ะจุำาบ้านุ	

	 (ทันุตกร์ร์มปร์ะดิษฐ์์)	มหาวิทยาลัยมหิดล

44.	ผศ.ทพ.ปภาตพงศ์	ศิริคุรุรัตน์

	 ท.บ.	(เกียร์ตินุิยมอันุดับหนุึ�ง)	จุุฬาลงกร์ณ์์มหาวิทยาลัย

	 วท.ม.	(ปร์ิทันุตวิทยา)	จุุฬาลงกร์ณ์์มหาวิทยาลัย

	 อนุุมัติบัตร์	(ปร์ิทันุตวิทยา)	ทันุตแพทยสภา
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	 Fellowship	in	Implant	Dentistry.	Loma	Linda	

	 University.	U.S.A.

45.	อ.ทญิ.กาญิจุนา	สิงขโรทัย

	 ท.บ.	จุุฬาลงกร์ณ์์มหาวิทยาลัย

	 ป.บัณ์ฑิิต	(ศัลยศาสตร์์ชั้่องปาก)	

	 จุุฬาลงกร์ณ์์มหาวิทยาลัย

	 วุฒิบัตร์	(ศัลยศาสตร์์ชั้่องปากและแม็กซิิลโลเฟเชั้ียล)		

	 ทันุตแพทยสภา

46.	อ.ทญิ.ขวัญิฤทัย	สมศักดิ�

	 ท.บ.(เกียร์ตินุิยมอันุดับสอง)		จุุฬาลงกร์ณ์์มหาวิทยาลัย

	 วท.ม.	(ทันุตกร์ร์มปร์ะดิษฐ์์)	จุุฬาลงกร์ณ์์มหาวิทยาลัย

47.	อ.ทญิ.วรัตมา	สุขสภา

	 ท.บ.	มหาวิทยาลัยร์ังสิต

	 วท.ม	(วิทยาเอ็นุโดดอนุต์)	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 อนุุมัติบัตร์	(วิทยาเอ็นุโดดอนุต์)	ทันุตแพทยสภา	

48.	อ.ทพ.วิน	หิริโอตัปปะ

	 ท.บ.	จุุฬาลงกร์ณ์์มหาวิทยาลัย

	 ป.บณั์ฑิติ	(ทนัุตกร์ร์มปร์ะดษิฐ์)์	จุฬุาลงกร์ณ์์มหาวทิยาลยั

	 MS.c	Conservative	Dentistry,	Eastman	Dental	

	 Insitute,	University	of	London.	UK.

49.	ผศ.ทพ.ดร.ตุลย์	ศรีอัมพร

	 ท.บ.	มหาวิทยาลัยนุเร์ศวร์

	 วท.ม.	(ทันุตกร์ร์มปร์ะดิษฐ์์)	จุุฬาลงกร์ณ์์มหาวิทยาลัย

	 วท.ด.	(ทันุตกร์ร์มปร์ะดิษฐ์์)	จุุฬาลงกร์ณ์์มหาวิทยาลัย

	 อนุุมัติบัตร์	(ทันุตกร์ร์มปร์ะดิษฐ์์)	ทันุตแพทยสภา

50.	อ.ทญิ.ศศิพิมล	จุันทร์รัตน์

	 ท.บ.	มหาวิทยาลัยเชั้ียงใหม่

	 วท.ม.	(ทันุตกร์ร์มสำาหร์ับเด็ก)	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 วุฒิบัตร์	(ทันุตกร์ร์มสำาหร์ับเด็ก)	ทันุตแพทยสภา

51.	อ.ทพ.ดร.ปกรณ์	ชื�นจุิตต์

	 ท.บ.	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 วท.ม.	(ทันุตกร์ร์มหัตถการ์)	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 Doctor	of	Philosophy	(Life	Dentistry)	The	Nippon		

	 Dental	University,	Japan

52.	อ.ทญิ.ดารณี	ชัยมานะการ

	 ท.บ.	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 วท.ม.	(ทันุตกร์ร์มหัตถการ์)	มหาวิทยาลัยมหิดล

53.	อ.ทพ.กุญิชร	เกิดมณี

	 ท.บ.	มหาวิทยาลัยศร์ีนุคร์ินุทร์วิโร์ฒ

	 วท.ม.	(ปร์ิทันุตวิทยา)	มหาวิทยาลัยศร์ีนุคร์ินุทร์วิโร์ฒ

54.	อ.ทพ.พรหมภัคกร	กุลธันอมรดิษฐ์

	 ท.บ.	(เกียร์ตินุิยมอันุดับหนุึ�ง)	มหาวิทยาลัยร์ังสิต

	 วท.ม	(ปร์ิทันุตศาสตร์์)	จุุฬาลงกร์ณ์์มหาวิทยาลัย

55.	อ.ทพ.โชคชัย	ชัยวิภาส

	 ท.บ.	มหาวิทยาลัยสงขลานุคร์ินุทร์์

	 ป.บัณ์ฑิิต	ชั้ั�นุสูง	(ทันุตกร์ร์มบดเคี�ยว)	จุุฬาลงกร์ณ์์	

	 มหาวิทยาลัย

56.	อ.ทญิ.นันทิดา	เรืองวีรยุทธั

	 ท.บ.	มหาวิทยาลัยร์ังสิต

	 วท.ม	(ร์ังสีวิทยาชั้่องปากและแม็กซิิลโลเฟเชั้ียล)		

	 จุุฬาลงกร์ณ์์มหาวิทยาลัย

57.		อ.ทพ.ปกิต	ตุ้งสวัสดิ�

	 ท.บ.	(เกียร์ตินุิยมอันุดับสอง)		มหาวิทยาลัยมหิดล

	 วุฒิบัตร์	(วิทยาเอ็นุโดดอนุต์)	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 วุฒิบัตร์	(วิทยาเอ็นุโดดอนุต์)	ทันุตแพทยสภา

58.	อ.ทพ.ดร.อเนก	ชยสดมภ์

	 ท.บ.	มหาวิทยาลัยขอนุแก่นุ

	 วท.ด.	(ชั้ีววิทยาชั้่องปาก)	มหาวิทยาลัยมหิดล

59.	อ.ทญิ.สิรภัทร	ทองพ่วง

	 ท.บ.	มหาวิทยาลัยร์ังสิต

60.	ผศ.ทพ.ทักษ์สิทธัิ�	จุรัสแสงไพศาล

	 ท.บ.	จุุฬาลงกร์ณ์์มหาวิทยาลัย

	 ว.ทม.	(ทันุตกร์ร์มปร์ะดิษฐ์์)	จุุฬาลงกร์ณ์์มหาวิทยาลัย

61.	อ.ทญิ.ดวงใจุ	อุไรวิชัยกุล

	 ท.บ.	จุุฬาลงกร์ณ์์มหาวิทยาลัย

	 ป.บัณ์ฑิิต	ชั้ั�นุสูง	(ทันุตกร์ร์มปร์ะดิษฐ์์)	

	 จุุฬาลงกร์ณ์์มหาวิทยาลัย

62.	อ.ทพ.วิธัวินท์	เดโชศิลป์

	 ท.บ.	(เกียร์ตินุิยมอันุดับสอง)	จุุฬาลงกร์ณ์์มหาวิทยาลัย

	 วุฒิบัตร์	(ปร์ิทันุตวิทยา)	จุุฬาลงกร์ณ์์มหาวิทยาลัย

63.	ศ.ทญิ.ดร.สมพร	สวัสดิสรรพ์

	 ท.บ.	จุุฬาลงกร์ณ์์มหาวิทยาลัย

	 Postgraduate	in	Pathology	(Oral	Pathology),	

	 The	University	of	Alabama	at	Birmingham
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	 Doctor	of	Philosophy,	The	University	of	Alabama	

	 at	Birmingham

64.	อ.ทพ.พิรัตน์	การเที�ยง

	 ท.บ.	จุุฬาลงกร์ณ์์มหาวิทยาลัย

	 ว.ทม.	(ทันุตกร์ร์มบูร์ณ์ะเพ่�อความสวยงามและ

	 ทันุตกร์ร์มร์ากเทียม)	จุุฬาลงกร์ณ์์มหาวิทยาลัย

65.	อ.ทญิ.ธัันยาพร	กังวานณรงค์กุล

	 ท.บ.	มหาวิทยาลัยสงขลานุคร์ินุทร์์

	 ว.ทม.	(ทันุตกร์ร์มปร์ะดิษฐ์์)	จุุฬาลงกร์ณ์์มหาวิทยาลัย

66.	อ.ทญิ.ญิาดา	อนันตวัฒน์

	 ท.บ.	(เกียร์ตินุิยมอันุดับสอง)	จุุฬาลงกร์ณ์์มหาวิทยาลัย

	 ว.ทม.	(ทันุตกร์ร์มสำาหร์ับเด็ก)	มหาวิทยาลัยมหิดล

67.	ทญิ.ลิลลี�	พัชนิน	สีห์

	 ท.บ.	(เกียร์ตินุิยมอันุดับหนุึ�ง)	มหาวิทยาลัยร์ังสิต

68.	ทพ.เศรษฐภัค	โสมหยกวิลาศ

	 	ท.บ.	มหาวิทยาลัยร์ังสิต

69.	ทญิ.จุีรณา	โชติสมิทธัิ�กุล

	 ท.บ.	มหาวิทยาลัยร์ังสิต

70.	ผศ.ทญิ.ดร.ลัดดาวัลย์	สุนันท์ลิกานนท์

	 ท.บ.	มหาวิทยาลัยสงขลานุคร์ินุทร์์

	 นุ.บ.มหาวิทยาลัยร์ามคำาแหง

	 ป.บัณ์ฑิิต	(ศัลยศาสตร์์ชั้่องปากและแม็กซิิลโลเฟเชั้ียล)		

	 มหาวิทยาลัยมหิดล

	 Ms.C	Dental	Surgery,	The	University	of	Hong	Kong.

	 Doctor	of	Philosophy,	The	University	of	Hong	Kong.

	 อนุุมตับิตัร์	(ศลัยศาสตร์ช์ั้อ่งปากและแมก็ซิลิโลเฟเชั้ยีล)	

	 ทันุตแพทยสภา

71.	ผศ.ทญิ.สิตา	ถิาวรนันท์

	 ท.บ.	(เกียร์ตินุิยมอันุดับสอง)	มหาวิทยาลัยขอนุแก่นุ

	 Ms.C	The	University	at	Alabama	at	Birmingham

	 Ms.C	(Maxillofacial	Prosthetics)	มหาวิทยาลัมหิดล

	 อนุุมัติบัตร์	(ทันุตกร์ร์มปร์ะดิษฐ์์)	ทันุตแพทยสภา

72			อ.ทพ.รุทาปกร	อินทร์เสวก

	 ท.บ.	มหาวิทยาลัยร์ังสิต

	 Ms.C	(Orthodontic)	Chang	Gung	University.

73.		ทญิ.ลิลินดา	ศรีสุนทรไทย

	 ท.บ.	(เกียร์ตินุิยมอันุดับสอง)	มหาวิทยาลัยร์ังสิต

74.	ทญิ.พลอยพิมพ์	ไกรสินธัุ์

	 ท.บ.	(เกียร์ตินุิยมอันุดับสอง)	มหาวิทยาลัยร์ังสิต

75.	อ.ทญิ.ณัฐชาภรณ์	สงวนสิน

	 ท.บ.	(เกียร์ตินุิยมอันุดับสอง)	จุุฬาลงกร์ณ์์มหาวิทยาลัย

	 ป.บัณ์ฑิิต	ชั้ั�นุสูง	(วิทยาการ์วินุิจุฉััยโร์คชั้่องปาก)		

	 จุุฬาลงกร์ณ์์มหาวิทยาลัย

	 วฒุบิตัร์	(วทิยาการ์วนิุจิุฉัยัโร์คช่ั้องปาก)	ทันุตแพทยสภา	

76.	อ.ทญิ.ดร.กิตติ�ภารัช	กมลธัรรม

	 ท.บ.	(เกียร์ตินุิยมอันุดับหนุึ�ง)	มหาวิทยาลัยร์ังสิต

	 ปร์.ด.	(วิทยาศาสตร์์สุขภาพชั้่องปาก)	มหาวิทยาลัย	

	 สงขลานุคร์ินุทร์์

77.	อ.ทพ.นพ.ดร.จุุมภฎ	อิทธัิชัยศรี

	 ท.บ.	จุุฬาลงกร์ณ์์มหาวิทยาลัย

	 พ.บ.	จุุฬาลงกร์ณ์์มหาวิทยาลัย

	 Dr.Med	German	Board	of	Oral	Maxillofacial,	

	 University	of	Freiburg

	 อนุุมตับิตัร์	(ศลัยศาสตร์ช์ั้อ่งปากและแมก็ซิลิโลเฟเชั้ยีล)	

	 ทันุตแพทยสภา

78.	รศ.ทญิ.สุพานี	ธันาคุณ

	 ท.บ.	จุุฬาลงกร์ณ์์มหาวิทยาลัย

	 วท.ม.(เวชั้ศาสตร์์ชั้่องปาก)	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 ปร์ะกาศนุียบัตร์บัณ์ฑิิตทางวิทยาศาสตร์์การ์แพทย์	

	 คลินุิก	(เวชั้ศาสตร์์ชั้่องปาก)	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 Doctor	of	Philosophy	in	Dental	Science,	Tokyo		

	 Medical	and	Dental	university

	 อนุุมัติบัตร์	(วิทยาการ์วินุิจุฉััยโร์คชั้่องปาก)	

	 ทันุตแพทยสภา

79.	อ.ทพ.วสันต์	วัธันศักดิ�

	 ท.บ.	(เกียร์ตินุิยมอันุดับสอง)	มหาวิทยาลัยร์ังสิต

	 ปร์ะกาศนุยีบตัร์บณั์ฑิิตชั้ั�นุสงูทางวทิยาศาสตร์ก์าร์แพทย์

	 คลินุิก	(ทันุตกร์ร์มปร์ะดิษฐ์์)	จุุฬาลงกร์ณ์์มหาวิทยาลัย

80.	ทญิ.ชุติภา	ศิริเทียนทอง

	 ท.บ.	(เกียร์ตินุิยมอันุดับสอง)	มหาวิทยาลัยร์ังสิต

81.	อ.ทพ.อัคร		เลาหวัฒนะ

	 ท.บ.	มหาวิทยาลัยร์ังสิต


