
โครงการศึกษาต่อเนื่อง Nondegree to Degree 

ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก 

6 หน่วยกิต 

“Excellence in oral mucosal disease management Ep. I” 
ช่วงที่ 1 ระหว่าง 9-13 มกราคม 2566 รูปแบบ Online Lecture  

บรรยาย: เวชศาสตร์ช่องปาก (Oral Medicine) 2 หน่วยกิต (30 ชั่วโมง)  
(เทียบได้กับ 3211701 and 3211702) 

 

ช.ม.ที่ วัน/เวลา หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน 

1 9 ม.ค. 66 

8.00-9.00 น. 
 Basic oral lesions 

 - Cell biology and function of oral mucosa 

 - การเปลี่ยนแปลงของเยื่อเมือก 

 - ลักษณะรอยโรคพื้นฐานทางคลินกิ 

อ.ทพญ.ดร.กีรติกา วงษ์ทิม  

2 9.00-10.00 น.  Laboratory medicine ผศ.ทพ.นพ.ธิติพงษ์ พฤกษศรีสกุล 

 10.00-11.00 น. ว่าง 
3 11.00-12.00 น.  - Diagnostic tests and studies 

   (culture technique, radiographic studies, cytology,      
   biopsy, adjuvant tests) 

รศ.ทพ.ดร.ชาญวิทย์ ประพณิจ ารญู  

4 13.00-14.00 น.  Common oral soft tissue infections 

 - Viral Infections  

ผศ.ทพญ.ภัทรนฤน  กาญจนบุษย ์  

5 14.00-15.00 น.  - HIV Infection ผศ.ทพ.นพ.ธิติพงษ์ พฤกษศรีสกุล  
6 15.00-16.00 น.  - Bacterial Infections รศ.ทพญ.ดร.พรพรรณ พิบลูย์รตันกิจ 

7 10 ม.ค. 66 

9.00-10.00 น. 
 Pigmented lesions 

 

อ.ทพ.ดร.ภาสวัชร์ วิริยกิจจา 

8 10.00-11.00 น.  Common oral soft tissue ulcerations I-II 
 - Physical and chemical injuries 

 - Idiopathic oral ulceration 

อ.ทพ.พีรวิชญ์ ลิมป์ลาวณัย ์

9 11.00-12.00 น. - Oral ulcer related with systemic diseases อ.ทพญ.ดร.กีรติกา วงษ์ทิม  
(คลิปวิดีโอ) 

10 13.00-14.00 น.  Halitosis อ.ทพ.พีรวิชญ์ ลิมป์ลาวณัย ์

11 14.00-15.00 น.  Common oral soft tissue infections 

  - Fungal Infections 

รศ.ทพ.ดร.ชาญวิทย์ ประพณิจ ารญู 

12 15.00-16.00 น.  Hypersensitivity reaction  ผศ.ทพญ.ดร.กนกพร พะลัง  

 

 



ช.ม.ที ่ วัน/เวลา หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน 

13 11 ม.ค. 66 

9.00-10.00 น. 
 Granulomatous diseases อ.ทพ.ดร.ภาสวัชร์ วิริยกิจจา 

14 10.00-11.00 น.  Potentially malignant disorders อ.ทพ.ดร.ภาสวัชร์ วิริยกิจจา 

15 11.00-12.00 น.  Oral cancers ผศ.ทพญ.ดร.กนกพร พะลัง 

16 13.00-14.00 น.  Erythema multiforme รศ.ทพญ.ดร.พรพรรณ พิบลูย์รตันกิจ 

17 14.00-15.00 น.  Benign soft tissue tumors รศ.ทพญ.ดร.พรพรรณ พิบลูย์รตันกิจ 

18 15.00-16.00 น.  Diseases of the tongue   อ.ทพ.พีรวิชญ์ ลิมป์ลาวณัย ์

19 12 ม.ค. 66 

9.00-10.00 น. 
 Diseases of salivary gland ผศ.ทพญ.ภัทรนฤน  กาญจนบุษย ์ 

20 10.00-11.00 น.  White oral soft tissue lesions ผศ.ทพญ.ภัทรนฤน  กาญจนบุษย ์

21 11.00-12.00 น. Immune-mediated diseases 

 - Lichen planus 

รศ.ทพ.ดร.ชาญวิทย์ ประพณิจ ารญู 

 13.00-14.00 น. ว่าง 
22-23 14.00-16.00 น.  Orofacial pain and neurological dysfunction I-II ผศ.ทพญ.ดร.กนกพร พะลัง  

24 13 ม.ค. 66 

8.00-9.00 น. 
 - Lupus erythematosus รศ.ทพญ.ดร.พรพรรณ พิบลูย์รตันกิจ 

25-26 9.00-11.00 น.  Oral manifestation of systemic diseases and    
 management I-II 

ผศ.ทพ.นพ.ธิติพงษ์ พฤกษศรีสกุล  

 10.00-11.00 น. ว่าง 
27 11.00-12.00 น.  - Pemphigus, mucous membrane pemphigoid อ.ทพญ.ดร.กีรติกา วงษ์ทิม 

(คลิปวิดีโอ) 
28 13.00-14.00 น.  Geriatric oral diseases รศ.ทพ.ดร.ชาญวิทย์ ประพณิจ ารญู  

29 14.00-15.00 น.  Therapeutic measures in oral medicine I ผศ.ทพญ.ภัทรนฤน  กาญจนบุษย ์

30 15.00-16.00 น.  Therapeutic measures in oral medicine II อ.ทพ.ดร.ภาสวัชร์ วิริยกิจจา 

* หมายเหตุ : ตารางการเรียนการสอนอาจมีการปรับเปลี่ยนตามเหมาะสม 

       ส าหรับผู้ที่ต้องการเก็บหน่วยกิต เพื่อรับประกาศนียบัตร ป.บัณฑิต ต้องสอบวัดผลการเรียน ดังนี้ 
       หวัข้อ 1-10 สอบวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.00-9.00 น. ห้องประชุมแพทย์หญิงพรรณี สุ่มสวัสดิ์ 
       หวัข้อ 11-20 สอบวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 8.00-9.00 น. ห้องประชุมแพทย์หญิงพรรณี สุ่มสวัสดิ์ 
       หวัข้อ 21-30 สอบวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 8.00-9.00 น. ห้องประชุมแพทย์หญิงพรรณี สุ่มสวัสดิ์ 


