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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
ปีการศกึษา 2555 

         1.   รหัสวชิา (Course Number)   3200-308 
2. จ านวนหน่วยกิต (Course Credit)         วชิาบรรยาย 2 หน่วยกิต 
3. ช่ือวชิา (Course Title)                               การควบคมุความเจ็บปวดและความวติกกงัวล 

                                                                               (Pain and anxiety control) 
4. คณะ/ภาควชิา (Faculty / Department)       คณะทนัตแพทยศาสตร์/ ภาควชิาสรีรวทิยา       

                                                                               ภาควชิาเภสชัวทิยาและภาควชิาศลัยศาสตร์ช่องปาก 
5.  ภาคการศกึษา                                      ภาคปลาย   
6. ปีการศกึษา (Academic Year)          2555 
7. ช่ือผู้สอน    อ.ทญ.ดร. สรนนัทร์ จนัทรางศ ุ

        ผศ.พตอ(หญิง).พญ. จีรวรรณ จิระกิจจา       
        อ.ทพ.นพ. จมุภฎ อิทธิชยัศรี  
        อ.ทญ. กาญจนา สงิขโรทยั 
 ผศ.พญ. พรอรุณ สริิโชตวิทิยากร       
        อ.ทญ.ดร.สรีิรัตน์ สอู าพนั   

อ.ดร. วีระ สพุรศิลป์ชยั (ผู้ประสานงานรายวชิา)              
8. เง่ือนไขรายวชิา (Condition)   วชิาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Prerequisite)            

                     พฒันาการและเนือ้เย่ือพืน้ฐานของมนษุย์ (3200205) 
         ร่างกายมนษุย์ 2 (3200207) 
         ระบบประสาทและหน้าท่ี (3200209) 

              หลกัการทางเภสชัวทิยา (3204301) 
9. สถานภาพของวชิา                          วชิาบงัคบั 
10. ช่ือหลักสูตร (Curriculum)           ทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต 
11. วชิาระดับ (Degree)                         ปริญญาบณัฑิต 

12. จ านวนช่ัวโมงที่สอน/สัปดาห์ (Hours / Week)      2 ชัว่โมง/สปัดาห์ 
13. เนือ้หารายวชิา (Course Description) 
    สรีรวทิยาพืน้ฐานของความรู้สกึเจ็บปวด เภสชัวิทยาพืน้ฐานของยาลดไข้ บรรเทาปวด ลดการอกัเสบ         
ยาระงบัปวดโอปิออยด์ ยาชาเฉพาะท่ี ยาระงบัประสาท ยานอนหลบั และยาคลายความวิตกกงัวล การใช้ยาในกลุม่ adjuvant 
analgesics วธีิการตา่งๆ ในการควบคมุความเจ็บปวด และความวติกกงัวลในการรักษาทางทนัตกรรม เช่น ยาชาเฉพาะท่ี ยา
สงบประสาท หรือ การดมยาสลบ (ยาระงบัประสาท) ข้อบง่ชี ้ชนิดของยาท่ีใช้ ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้วธีิตา่งๆ รวมทัง้การ
เตรียมตวัผู้ป่วยก่อนและหลงัการใช้วธีิตา่งๆ ข้างต้น 

Physiology of pain, pharmacology of antipyretic, anti-inflammatory, analgesics, opioid analgesics, local 
anesthetics, sedatives, hypnotics and anti-anxiety. Use of adjuvant analgesics, pain control and management of 
anxiety before dental treatment e.g. local anesthesia, conscious sedation or general anesthesia, their indications, 
patient preparations and complications.  
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14. ประมวลการเรียนรายวชิา (Course Outline) 
14.1 วัตถุประสงค์ทั่วไปและ/หรือวัตถุประสงค์เชงิพฤติกรรม (Learning Objectives / Behavioral 

Objectives) 
 เพ่ือให้นิสิตสามารถ 
            - อธิบายการน า การแปล และการรับความรู้สกึเจ็บปวด 
         - อธิบายปฏิกิริยาตอ่ความรู้สกึเจ็บปวด และการควบคมุความรู้สกึเจ็บปวด 
                     - อธิบายเภสชัวทิยาพืน้ฐานของยาลดไข้ บรรเทาปวด ลดการอกัเสบ ยาบรรเทาปวดโอปิออยด์ ยาชา  
                          เฉพาะท่ี ยาระงบัประสาท ยานอนหลบั และยาคลายความวิตกกงัวล รวมถึงแนวทางในการน ายา 
                         เหลา่นัน้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่งานทางทนัตกรรมได้ 
                      - อธิบายหลกัการและประโยชน์ของการใช้ยาในกลุ่ม adjuvant analgesics กลุม่  conscious 
                           sedation และยาดมสลบท่ีเก่ียวข้องกบังานทนัตกรรมได้  
                     - อธิบายถึงความเหมาะสมในการเลือกใช้อปุกรณ์และเคร่ืองมือแตล่ะชนิดส าหรับการให้ 
                        ยาชาเฉพาะท่ีในงานทางด้านทนัตกรรมท่ีแตกต่างกันได้ 
                     - ใช้ยาชาเฉพาะท่ีได้อย่างถกูต้องและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัผู้ป่วยท่ีได้รับยาชาเฉพาะท่ีได้                         
                     - อธิบายได้ถึงหลกัการ ข้อบง่ชี ้วธีิการ ผลแทรกซ้อนของการควบคมุความเจ็บปวดด้วยวธีิตา่งๆ  
                    - ให้ยาชาเฉพาะท่ี เพ่ือการรักษาทางทนัตกรรมได้ 
 

14.2 เนือ้หารายวชิาต่อสัปดาห์ (Learning Contents) 
สปัดาห์ท่ี 1     Pain physiology I (2 ชัว่โมง)                                                  (อ.ดร. วีระ สพุรศลิป์ชยั) 

      จดุเน้น    - ชนิดของความเจ็บปวด 
                                   - กลไกการรับความเจ็บปวด  

สปัดาห์ท่ี 2     Pain physiology II (2 ชัว่โมง)                                                   (อ.ดร. วีระ สพุรศลิป์ชยั)  
                       จดุเน้น    - วถีิประสาทน าความรู้สกึเจ็บปวด 
                               - การควบคมุความเจ็บปวดบริเวณใบหน้า 
                                  - ความเจ็บปวดประสาทเส้นท่ี 5                

สปัดาห์ท่ี 3     Analgesic Drugs I (2 ชัว่โมง)                                                   (อ.ทญ.ดร.สรีิรัตน์ สอู าพนั) 
          จดุเน้น     - ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัยาแก้ปวดชนิดตา่งๆท่ีใช้ในทางทันตกรรม 
                                   - การจ าแนกชนิดของยาแก้ปวด ลดไข้และลดการอกัเสบ 
                                 - เภสชัวทิยาของยาแก้ปวดในกลุม่ Traditional NSAIDs 

สปัดาห์ท่ี 4    Analgesic Drugs II (2 ชัว่โมง)                                                   (อ.ทญ.ดร.สรีิรัตน์ สอู าพนั) 
          จดุเน้น  - เภสชัวทิยา ของยาแก้ปวดในกลุ่ม Selective COX-2 inhibitors และ Acetaminophen 
          - ประโยชน์ และ ข้อควรระวงัในการใช้ทางการแพทย์และทางทนัตกรรม 

สปัดาห์ท่ี 5     Analgesic Drugs III (2 ชัว่โมง)                                               (อ.ทญ.ดร.สรีิรัตน์ สอู าพนั)                 
          จดุเน้น  - เภสชัวทิยาของยาแก้ปวดในกลุม่ Opioids 
                                  -  ประโยชน์ และ ข้อควรระวงัในการใช้ทางการแพทย์และทางทนัตกรรม 

สปัดาห์ท่ี 6     Sedatives, Hypnotics and Antianxiety  (2 ชัว่โมง)         (อ.ทญ.ดร. สรนนัทร์ จนัทรางศ)ุ                          
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จดุเน้น   - ความส าคญัของยาระงบัประสาท ยานอนหลบั และยาคลายกงัวล ท่ีมีตอ่ทนัตแพทย์และ งานทาง
ทนัตกรรม 

            - เภสชัวทิยาพืน้ฐานของยาระงับประสาท ยานอนหลบั และยาคลายกงัวล   
            - ประโยชน์ใช้รักษาและข้อควรระวงัในการใช้ยาระงบัประสาท ยานอนหลบั และยาคลายกงัวลในทาง
ทนัตกรรม 

สปัดาห์ท่ี 7     Adjuvant Analgesics  (2 ชัว่โมง)                                             (อ.ทญ.ดร. สรนนัทร์ จนัทรางศ)ุ  
         จดุเน้น  - ความหมาย ข้อบง่ใช้ ยาชนิดตา่งๆท่ีใช้เป็น adjuvant analgesics 

   - การเลือกใช้ยา adjuvant analgesics ในการบ าบดัรักษาความเจ็บปวดเรือ้รังท่ีมีสาเหตุ 
       มาจากทางทนัตกรรม 

สปัดาห์ท่ี 8    Local anesthetics (2 ชัว่โมง)                                        (อ.ทญ.ดร.สรีิรัตน์ สอู าพนั)                             
          จดุเน้น  - การจ าแนกชนิดของยาชา 

          - เภสชัวทิยาของยาชา รูปแบบยา ยาเตรียมของยาชา 
          - การเลือกใช้ยาชา ในการปฏิบตังิานทางทนัตกรรม 
          -  อาการไมพ่งึประสงค์จากการใช้ยา การป้องกัน และบ าบดั อาการไมพ่งึประสงค์ 

สัปดาห์ที่ 9   สอบครัง้ที่ 1 ระหว่างภาคการศกึษา 
สปัดาห์ท่ี 10     Pain control and management of pain in OMFS (1 ชัว่โมง)    (อ.ทพ.นพ. จมุภฎ อิทธิชยัศรี) 

           จดุเน้น -  วธีิการตา่งๆ ในการควบคมุความเจ็บปวด 
                      Equipment of Administering of local anesthesia (1 ชัว่โมง)    
      จดุเน้น  -  อธิบายข้อแตกตา่งของกระบอกฉีดยาแบบต่างๆ 

            -  รู้วธีิใช้กระบอกฉีดยาแตล่ะชนิด 
            -  เลือกใช้เขม็ฉีดยาท่ีเหมาะสมและถกูต้อง 
           -  เลือกวธีิท าความสะอาด เคร่ืองมือ และหลอดยาชา 
สปัดาห์ท่ี 11    LA techniques and complications (2 ชัว่โมง)                         (อ.ทญ.กาญจนา สงิขโรทยั) 

                         จดุเน้น  - เทคนิคการให้ยาชาบริเวณขากรรไกรล่าง ได้แก่ การสะกดประสาท  inferior alveolar,  
                                           buccal และ mental 

  -  เทคนิคการให้ยาชาบริเวณขากรรไกรบน ได้แก่ การฉีดยาชาใต้เย่ือหุ้มกระดกู การฉีด   
      ยาชาเฉพาะท่ีบริเวณเพดานปาก การสะกดประสาท  supraperiosteal injection,   
      posterior superior alveolar, middle superior alveolar, anterior superior   
      alveolar, greater palatine  และ nasopalatine  

            -  ภาวะแทรกซ้อนของการฉีดยาชาท่ีเกิดขึน้เฉพาะท่ีและท่ีเกิดขึน้ทัว่ร่างกาย 
สปัดาห์ท่ี 12    Conscious sedation and general anesthesia I          (อ. พตอ. พญ. จีรวรรณ จิระกิจจา) 
          Introduction to anesthesia for dentist (1 ชัว่โมง)                            
          จดุเน้น  -  ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับการให้ยาระงบัความรู้สกึชนิดตา่งๆ  
            -  ความแตกตา่งของการให้ยาระงบัความรู้สกึทัว่ร่างกายและการให้ยาสงบประสาท 
            -  ขัน้ตอนของการให้การระงบัความรู้สกึทัว่ร่างกาย  
          Preanesthetic evaluation and preparation (1ชัว่โมง)                                                         
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          จดุเน้น   -  จดุมุง่หมายของการประเมนิสภาพผู้ป่วยก่อนให้ยาระงบัความรู้สกึ 
  -  การซกัประวตั ิ ตรวจร่างกาย  และการสง่ตรวจทางห้องปฏิบตักิาร เพ่ือจ าแนกผู้ป่วยตาม  ASA 
classification 
  -  การเตรียมผู้ป่วยก่อนให้ยาระงบัความรู้สกึ และการให้ยา premedication 

สปัดาห์ท่ี 13    Conscious sedation and general anesthesia II                      (อ.ผศ.พญ. พรอรุณ สริิโชตวิทิยากร) 
         Anesthetic implication in concurrent disease (1 ชัว่โมง)                  

         จดุเน้น -  โรคประจ าตวัของผู้ป่วยท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงตอ่การให้ยาระงับความรู้สกึ 
         -  ข้อควรระวงั  การเตรียมผู้ป่วย  และการดแูลผู้ป่วยในกลุม่โรคตา่งๆ 
         Drugs used in anesthesia (1 ชัว่โมง)                                           
          จดุเน้น  -  ชนิด คณุสมบตั ิ เภสชัวทิยา ของยาดมสลบ  
สปัดาห์ท่ี 14   Conscious sedation and general anesthesia III                          (อ. พตอ. พญ. จีรวรรณ จิระกิจจา) 

                     Drugs used in anesthesia (1 ชัว่โมง)                                           
         จดุเน้น  -  ประเภทของยาสลบท่ีให้ทางหลอดเลือดด า 
           -  คณุสมบตั ิและข้อบง่ชีข้องการใช้ยาคลายกล้ามเนือ้ 
        Conscious sedation (1 ชัว่โมง)                                                       
           จดุเน้น  -  ความหมาย จดุมุง่หมาย และระดบัของการให้ยาสงบประสาท 
            -  ประเภทวธีิการให้ยาสงบประสาท ข้อดี ข้อเสีย  ข้อบ่งชี ้ของการให้ยาชนิดตา่งๆ 
            -  การเฝ้าระวงั การดแูลผู้ป่วย การเตรียมพร้อมส าหรับภาวะฉกุเฉิน 
สปัดาห์ท่ี 15    Conscious sedation and general anesthesia IV                      (อ. พตอ. พญ. จีรวรรณ จิระกิจจา) 

                      Intravenous sedation (1 ชัว่โมง)                                                         
           จดุเน้น   -  การประเมนิและการเตรียมผู้ ป่วยก่อนให้ยาสงบประสาท 
            -  เทคนิคการท า intravenous sedation  อาการแทรกซ้อนและการแก้ไข 
            -  การเลือกใช้ยาสงบประสาทให้เหมาะสมในทางคลนิิก 
          Inhalation sedation  (1 ชัว่โมง)                                                         
           จดุเน้น  -  คณุสมบตั ิฤทธ์ิทางเภสชัวทิยา ของก๊าซไนตรัสออกไซด์ 
             -  ข้อบง่ชี ้ข้อห้าม ข้อควรระวงั และภาวะแทรกซ้อน 
             -  หลกัการท า inhalation sedation 
สปัดาห์ท่ี 16    Conscious sedation and general anesthesia V                     (อ. พตอ. พญ. จีรวรรณ จิระกิจจา) 

                       General anesthesia for dental surgery  (2 ชัว่โมง)                             
           จดุเน้น  -  ข้อบง่ชี ้ข้อห้าม ของการให้ยาสลบส าหรับผู้ป่วยทนัตกรรม 
            -  การประเมนิสภาพร่างกาย และการเตรียมผู้ ป่วยก่อนให้ยาสลบ 
            -  วธีิการให้ยาสลบ การดแูลทางหายใจ และการดแูลผู้ ป่วยในระยะฟืน้จากยาสลบ 
สปัดาห์ท่ี 17    Conscious sedation and general anesthesia  VI                 (อ. พตอ. พญ. จีรวรรณ จิระกจิจา) 

                       Anesthetic complications and postanesthetic care (1 ชัว่โมง)               
          จดุเน้น  -  ภาวะแทรกซ้อนทางวสิญัญีในระบบหวัใจและการไหลเวียนเลือด ระบบ หายใจท่ีพบบอ่ย 
                           ข้อควรระวงั และการแก้ไข 
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            -  การดแูลผู้ ป่วยระยะหลงัผา่ตดัในห้องพกัฟืน้ การประเมนิผู้ป่วยก่อนอนญุาตให้กลบับ้าน 
         Oxygen therapy (1 ชัว่โมง)                
                                               
           จดุเน้น   -  ข้อบง่ชีข้องการบ าบดัด้วยออกซิเจน 
            -  ชนิดของอปุกรณ์ และเคร่ืองมือในการให้ออกซิเจน 
             -  แนวทางในการให้ออกซิเจนท่ีถกูต้องปลอดภยั 
 

           14.3   วธีิจดัการเรียนการสอน (Method) 
 การบรรยาย (Lecture)                                         2 ชัว่โมง/ครัง้/คาบ/ร้อยละ 100 
                                                                            (hour/time/period/percent) 
 การบรรยายเชิงอภิปราย (Lecture and discussion)                    ชัว่โมง/ครัง้/คาบ/ร้อยละ….. 
                                                                       (hour/time/period/percent) 
 การระดมสมอง และการอภิปรายกรณีศกึษา                ชัว่โมง/ครัง้/คาบ/ร้อยละ….. 
 เพ่ือให้รู้จกัการวเิคราะห์ และการแก้ปัญหา              (hour/time/period/percent) 
      (Brainstorming and discussion of case study so that  
      students learn to analyze and solve problems) 
 การสรุปประเดน็ส าคญั หรือการน าเสนอ                                             ชัว่โมง/ครัง้/คาบ/ร้อยละ…. 
 ผลของการสืบค้นหรือผลของงานท่ีได้รับมอบหมาย     (hour/time/period/percent)               
      (Making a summary of the main points or presentation  
      of the results of researching or the assigned tasks)  
 อ่ืนๆ (Others) …………………………………                                            ชัว่โมง/ครัง้/คาบ/ร้อยละ….. 
                                                                                                    (hour/time/period/percent)  
14.4    ส่ือการสอน (Media) 
 แผน่ใสและแผน่ทึบ (Transparencies and opaque sheets) 
 ส่ือน าเสนอในรูปแบบ (Powerpoint media) 
 ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ / เวบ็ไซต์ (Electronics and website media)  
 อ่ืนๆ (Others) อปุกรณ์ท่ีใช้ในการฉีดยาชาและการดมสลบ เอกสารประกอบการสอน และแผนการสอน 
14.5    การมอบหมายงาน ผา่นระบบเครือขา่ย (Assignment through Network System) 

14.5.1 ข้อก าหนดวธีิการมอบหมายงาน และสง่งาน (Assigning and Submitting Method) 
ไมมี่ 

14.5.2 ระบบจดัการการเรียนรู้ท่ีใช้ (Learning Management System) 
ไมมี่ 

14.6    การวดัผลการเรียน (Evaluation) 
14.6.1    การประเมนิความรู้ทางวชิาการ      ร้อยละ 100 

             (Assessment of academic knowledge)   (percent)  
14.6.2 การประเมนิการท างานหรือกิจกรรมในชัน้เรียน                 ร้อยละ..... 
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            (Assessment of work or classroom activities)                   (percent)   
14.6.3 การประเมนิผลงานท่ีได้มอบหมาย                  ร้อยละ..... 

                        (Assessment of the assigned tasks)                                              (percent)  
14.6.4 อ่ืนๆ (Others) ...................................................................           ร้อยละ..... 

                                                                                                                                (percent)  
  

15 รายช่ือหนังสืออ่านประกอบ (Reading List)  
15.1   หนงัสือบงัคบั (Required Text)   ตามค าแนะน าของอาจารย์ 
15.2   หนงัสืออ่านประกอบเพิม่เตมิ 

– 
16. การประเมินผลการเรียนการสอน 

16.1   การประเมนิการสอน  ใช้รูปแบบใดจาก 12 รูปแบบ ของมหาวทิยาลยั หรือรูปแบบอ่ืน (กรณีท่ีใช้รูปแบบอ่ืนกรุณา
สง่ให้สว่น   
  ประกนัคณุภาพด้วย) 

   - ประเมนิการสอนแบบ online 
               16.2 การปรับปรุงการเรียนการสอนจากผลการประเมนิการสอนครัง้ท่ีผา่นมา 
         ปรับปรุง การเขียนแผนการสอน  โดยเน้นหวัข้อ  วตัถปุระสงค์เชิงพฤตกิรรมให้มีความสมัพนัธ์กบัวชิาชีพชัดเจน 
                    มากขึน้  เพ่ือให้นิสติเลง็เห็นประโยชน์ท่ีจะน าไปใช้จากการเรียนหวัข้อวชิาต่างๆมากขึน้ 

16.3  การอภิปรายหรือการวเิคราะห์ท่ีเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของบณัฑิตจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  คือ
คณุลกัษณะทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ สตปัิญญาและวชิาการ  ทกัษะและวชิาชีพ และคณุธรรม 

 
17. การทุจริต 
 การทจุริตในลกัษณะใดๆ จะต้องถกูลงโทษตามกฎของมหาวทิยาลยัคือ ปรับตก และ/ หรือ พกัการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cu-qa.chula.ac.th/Pramern/Files/Pages_8.pdf

