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หนวยงานที่รับผิดชอบ
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บูรณาการความรูพื้นฐานและความรูใหมทางตจวิทยาและตจศัลยศาสตร เสริมสรางบัณฑิตปริญญาโทที่มี
ความเปนเลิศทางดานวิชาการและจริยธรรม เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคม
ความสําคัญ
วิทยาลัยแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิตและสถาบันโรคผิวหนัง ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการสราง
แพทย ผูเชี่ย วชาญทางด านตจวิทยาและตจศั ลยศาสตร ที่ มีคุณ ภาพและคุณ ธรรม รวมถึ งสรางแพทยผิวหนั งที่
สามารถบูรณาการความคิด เพื่อใหเกิดองคความรูใหมที่เปนประโยชนตอสังคม จึงไดริเริ่มโครงการบัณฑิตศึกษา
วิทยาลัยแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต – สถาบันโรคผิวหนังขึ้น และไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยรังสิต
ให จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการเรียนการสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาตจวิทยาและตจศัลยศาสตร
(หลักสูตรนานาชาติ) ในปการศึ กษา 2562 เพื่ อให มหาวิทยาลัยรังสิตมีความพรอมในทุ กๆ ดานในการเป ดเสรี
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น เพื่ อ สร างขี ด ความสามารถของประเทศ วิท ยาลั ย แพทยศาสตรรังสิต จึงไดเป ด
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยาและตจศัลยศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) ขึ้น เพื่อตอบสนอง
ความตองการทางสังคมและเศรษฐกิจ ทั้งในประเทศระดับประเทศและระดับอาเซียน
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อสงเสริมใหมหาบัณฑิตมีความกาวหนาในวิชาชีพทางการแพทย ดานตจวิทยาและตจศัลยศาสตร
2. เพื่อพัฒนาแพทยที่มีจรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพ
3. เพื่อพัฒนามหาบัณฑิตใหสามารถทําวิจัยอันกอใหเกิดองคความรูใหมในสาขาตจวิทยา
4. เพื่อพั ฒ นาให มหาบั ณ ฑิ ตมี ความมั่น ใจ กลาแสดงออก และสนั บ สนุน มหาบั ณ ฑิ ตในการนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ทัศนคติ หรือ องคความรูใหม ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
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คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1. เปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย ทั้งในหรือตางประเทศ
2. ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณี ที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ
3. ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย
4. ไมเปนคนวิกลจริต
5. ตองมีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.5
6. ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป
7. ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยประจําผูรับผิดชอบหลักสูตร
8. ในกรณีนักศึกษาตางชาติตองมีคุณสมบัติเทียบเคียงกับที่กําหนดไวขางตน
9. ผู เข าศึ ก ษาต อ งผ านการสอบสั ม ภาษณ เท า นั้ น โดยคณะกรรมการสอบจะพิ จ ารณาจากความรู
บุคลิกภาพ ทัศนคติ และจดหมายแนะนํา
10. ผูเขาศึกษาตองมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL สําหรับขอสอบ paper based ไมต่ํา
กวา 500 คะแนน หรือ Computer based ไมต่ํากวา 173 คะแนน หรือ Internet based ไมต่ํากวา 61 คะแนน
หรือ IELTS ไมต่ํากวา ระดับ 5.5 ทุก Module (ผลสอบตองไมเกิน 2 ป นับถึงวันสมัคร) การสอบภาษาอังกฤษ
สามารถยกเว น ได ในกรณี ที่ เป น นั ก ศึ ก ษาต างชาติ ที่ มาจากประเทศที่ ใชภ าษาอั งกฤษเป น ภาษาราชการ หรือ
นักศึกษาไทยที่จบหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยตางประเทศที่สอนเปนภาษาอังกฤษ และเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ความรูภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรังสิต
11. สํ าหรั บ ผู ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ไม ค รบตามเกณฑ ที่ กํ า หนดให อ ยู ในดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการบริห าร
หลักสูตร
12. ในกรณี นั กศึ กษาต างชาติ จ ะใชเกณฑ ดังกลาวขางตน ยกเวน ไมตองสอบภาษาอังกฤษ หากเป น
นักศึกษามาจากประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการ
ระบบการจัดการศึกษา
1. ใช ร ะบบการศึ ก ษาแบบทวิ ภ าค โดย 1 ป ก ารศึ ก ษาแบ งออกเป น 2 ภาคการศึ ก ษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
2. ระยะเวลาการศึกษา 2 ป
3. ใชภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
เรียน วันจันทร - วันศุกร
เวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่จัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิตเมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี
สถาบันโรคผิวหนัง 420/7 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
และสถาบันที่มีความรวมมือทั้งในและตางประเทศ
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กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แตละรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน การวัดผล
และประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอื่นตามที่คณะที่รับผิดชอบ รายวิชาจะกําหนดการสอบ
ในแตละรายวิชาใหมีอยางนอยหนึ่งครั้ง
2. การวัดและประเมินผลเปนหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูที่คณะที่รับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด
3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ทั้งหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนที่เพียงพอตามที่อาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับ
การวัดและประเมิ นผล เว นแต จะไดรับ การอนุมัติเปน กรณี พิเศษจากคณบดีบัณ ฑิตวิทยาลัย เมื่อ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาที่ไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได
4. การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ เปนหนาที่และ
ความรับ ผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยที่ป รึกษา โดยจะตองเปน ไปตามขอบั งคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
5. การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับขั้น (Letter Grades) ที่มีคาระดับ
ขั้น (Numeric Grades) ดังตอไปนี้
ระดับขั้น ความหมาย
คาระดับขั้น (ตอหนึ่งหนวยกิต)
A
ดีเยี่ยม
4.0
B+
ดีมาก
3.5
B
ดี
3.0
C+
พอใช
2.5
C
ออนมาก
2.0
F
ตก
0.0
6. สัญลักษณที่ไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้
S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับขั้นเปนที่นาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได
U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในขั้นไมเปนที่พอใจ และไมนับหนวยกิตให
W หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเมื่อนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามความใน
ขอ 26.2.2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559 หรือเมื่อไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา
I หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณ ใชเมื่ออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบ
ของผูอํานวยการหลักสูตรที่รับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและ
ประเมิ น ผลไว ก อ น เนื่ อ งจากนั ก ศึ ก ษายั ง ปฏิ บั ติ ง านซึ่ ง เป น ส ว นประกอบ
การศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ เมื่อไดสัญลักษณ I ในรายวิชาใดนักศึกษา
ต องดํ าเนิ น การติ ด ต อ อาจารย ผู ส อนหรื อ หลั ก สู ต รที่ รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช านั้ น
เพื่อใหมีการวัดและประเมินผลเพิ่มเติมภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีที่มีเหตุ
อัน ควร อาจารยผูสอน หรือหลักสูตรที่รับผิดชอบรายวิชานั้น อาจอนุญาตให
ขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตท้ังนี้ไมเกิน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
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ปกติ ถั ด ไป เมื่ อ พ น กํ า หนดดั ง กล า วยั ง ไม ส ามารถวั ด และประเมิ น ผลได
สัญลักษณ I จะเปลี่ยนเปนระดับขั้น F หรือสัญลักษณ U แลวแตกรณีทันที
IP หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะ
รายวิ ช าที่มีการเรีย นหรือปฏิ บั ติ งานต อเนื่องกัน มากกวาหนึ่ งภาคการศึกษา
สัญลักษณ IP จะถูกเปลี่ยนเมื่อการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด
และมีการประเมินผลการศึกษาเปนระดับขั้น หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแต
กรณี
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
1. ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปาก
เปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได
และได ส อบผ า นภาษาอั ง กฤษตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต เรื่ อ งเกณฑ ม าตรฐานความรู
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑอื่นๆ ครบถวนตามหลักสูตร
และขอ กําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา
2. ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐
3. ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับ
ให ตีพิ มพ ในวารสารระดั บ ชาติ หรือระดับ นานาชาติที่ มีคุณ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพ
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกลาว
4. ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาชั่วระยะเวลา
หนึ่ง
5. ไดดําเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
โครงสรางหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร
40 หนวยกิต
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
(ไมนับหนวยกิตรวม)
2) หมวดวิชาบังคับ
24 หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือก
4 หนวยกิต
4) วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
(ไมนับหนวยกิตรวม)
นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐานทางภาษาอังกฤษตามขอกําหนดในประกาศของ
มหาวิทยาลัยรังสิต ที่เกี่ยวของกับเกณฑมาตรฐานทักษะการใชภาษาอังกฤษ และจะตองลงทะเบียนรายวิชาเสริม
พื้นฐานอื่นๆ ตามความเห็นของผูอํานวยการหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผล
การศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
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ของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไมพอใจ) มีดังตอไปนี้
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
ENL 500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
(English for Graduate Studies)

DDS
DDS
DDS
DDS
DDS
DDS
DDS
DDS
DDS
DDS
DDS
DDS
DDS
DDS
DDS

2. หมวดวิชาบังคับ
ใหนักศึกษาเรียนรายวิชาดังตอไปนี้ จํานวน 24 หนวยกิต
601 ความรับผิดชอบและจริยธรรมในการวิจัยทางวิทยาศาสตรชีวคลินิก
(Responsibility and Ethics in Bioclinical Sciences Research)
602 ชีวสถิติทางวิทยาศาสตรชีวคลินิก
(Statistical Methods in Bioclinical Sciences)
603 สัมมนาปญหาผูปวยตจวิทยา
(Dermatology Case Seminar)
604 สัมมนาวารสารตจวิทยา
(Dermatology Journal Seminar)
605 ตจวิทยาพื้นฐาน
(Basic Dermatology)
606 ตจวิทยาคลินิก 1
(Clinical Dermatology I)
607 การตรวจทางหองปฏิบัติการตจวิทยา
(Laboratory Investigation in Dermatology)
608 ตจวิทยาคลินิก 2
(Clinical Dermatology II)
609 ตจศัลยศาสตร
(Dermatosurgery)
610 เลเซอรศัลยศาสตร
(Laser Surgery)
611 ตจพยาธิวิทยา
(Dermatopathology)
612 ตจวิทยากุมารเวชศาสตร
(Pediatric Dermatology)
613 ตจศัลยศาสตรปฏิบัติ
(Dermatosurgery Practice)
614 ตจวิทยาความงาม
(Aesthetic Dermatology)
615 เลเซอรศัลยศาสตรปฏิบัติ
(Laser Surgery Practice)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(1-0-2)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
3(0-6-3)
1(1-0-2)
3(0-6-3)
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DDS
DDS
DDS
DDS
DDS

DDS

3. หมวดวิชาเลือก
ใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาดังตอไปนี้ จํานวน 4 หนวยกิต
621 ตจวิทยาปฏิบัติ
(Dermatology Practice)
631 โรคผิวหนังที่เกิดจากแพสารสัมผัสและงานอาชีพ
(Contact Dermatitis and Occupational Skin Diseases)
641 โรคผิวหนังจากการแพแสง
(Photosensitive Skin Diseases)
651 โรคติดเชื้อทางผิวหนัง
(Infections in Skin Diseases)
661 โรคผิวหนังจากระบบภูมิคุมกัน
(Autoimmune Skin Diseases)

1(0-2-1)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)

4. วิทยานิพนธ (แผน ก)
699 วิทยานิพนธ
(Thesis)

แผนการศึกษา

DDS 601
DDS 602
DDS 603
DDS 604
DDS 605
DDS 606
DDS 607

12(0-36-18)

ชั้นปที่ 1
แผน ก แบบ ก2
(ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ์ )
ภาคการศึกษาที่ 1
ความรับผิดชอบและจริยธรรมใน
การวิ จั ย ทางวิ ท ยาศาสตร ชี ว
คลินิก
ชีวสถิติทางวิทยาศาสตรชีวคลินิก
สัมมนาปญหาผูปวยตจวิทยา
สัมมนาวารสารทางตจวิทยา
ตจวิทยาพื้นฐาน
ตจวิทยาคลินิก 1
การตรวจทางหองปฏิบัติการตจ
วิทยา
รวม 10

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(1-0-2)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
หนวยกิต

DDS 608
DDS 609
DDS 610
DDS 611
DDS 612
DDS 613

ภาคการศึกษาที่ 2
ตจวิทยาคลินิก 2
ตจศัลยศาสตร
เลเซอรศัลยศาสตร
ตจพยาธิวิทยา
ตจวิทยากุมารเวชศาสตร
ตจศัลยศาสตรปฏิบัติ

รวม

2(2-0-4)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
3(0-6-3)

10
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ชั้นปที่ 2
แผน ก แบบ ก2
(ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ์ )
DDS 614
DDS 615
DDS 699

ภาคการศึกษาที่ 1
ตจวิทยาความงาม
เลเซอรศัลยศาสตรปฏิบัติ
วิทยานิพนธ
รวม

1(1-0-2)
3(0-6-3)
6(0-18-9)
10

หนวยกิต

DDS....
DDS....
DDS....
DDS....
DDS 699

ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ
รวม

1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
6(0-18-9)
10 หนวยกิต

คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
(ไมนับหนวยกิตรวม)
ENL 500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
(English for Graduate Studies)
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง และการอาน เพื่อจับใจความสําคัญของเอกสารทางวิชาการที่
ใชศัพทท่ัวไปและศัพทเทคนิค การนําเสนอความคิดเห็นเชิงอภิปราย และใหเหตุผลสนับสนุนทั้งดานการพูดและ
การเขียน
Development of listening and reading skills to conceptualize main points of complex
technical and non-technical texts, skills in presenting viewpoints giving arguments and counter
arguments both orally and in writing.
2. หมวดวิชาบังคับ
DDS 601 ความรับผิดชอบและจริยธรรมในการวิจัยทางวิทยาศาสตรชีวคลินิก
2(2-0-4)
(Responsibility and Ethics in Bioclinical Sciences Research)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอการวิจัย ขอมูลที่เกี่ยวของกับ การเริ่มตนการทําวิจัย การอาน
และวิเคราะห แนวทางในการปฏิบัติที่ดี จริยธรรมและขอบังคับทางวิทยาศาสตร ชีวคลินิก การเขียนโครงราง
การวิจัย การวางแผนและการดําเนินการทดลองและวิจัย การพิจารณากลั่นกรอง งานวิจัยและผลงานตีพิมพ การ
บริห ารจัด การขอมู ลและมาตรฐานคุ ณ ภาพ การพิจ ารณารายงานและงานวิจัย ที่ ตี พิมพ เผยแพร ประเด็ น ด าน
จริยธรรมในการตีพิมพผลงานวิจัยและวิธีการนําเสนอผลงานวิจัย
Introduction to responsible research, relevant information for initiating research, critical
reading and analysis, guidelines for good practices, ethics and regulations in bioclinical sciences,
responsible protocol writing, planning and setting up experiment/research, responsible peer
review, good data management practice and quality standards, consideration for report and
publication, ethical issues in publication; and presentation of research results.
DDS 602

ชีวสถิติทางวิทยาศาสตรชีวคลินิก
2(2-0-4)
(Statistical Methods in Bioclinical Sciences)
หลักการและการประยุกตใชชีวสถิติในการวิจัยทางวิทยาศาสตรชีวคลินิก ชนิดของตัวแปรและขอมูล การ
นํ าเสนอและสรุ ป ข อ มู ล ประชากรและกลุ ม ตั ว อย าง การแจกแจงความน าจะเป น สมมติ ฐ านการวิ จั ย และ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
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สมมติฐานทางสถิติ การประมาณคาและการทดสอบสมมติฐาน สถิติชนิดพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก การ
ทดสอบทางสถิติสําหรับความนาเชื่อมั่นและการตรวจวินิจฉัย การประมาณขนาดตัวอยาง และการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําหรับการวิเคราะหทางสถิติ
Principles and applications of biostatistics to bioclinical research; type of variables and
data, data presentation and summarization, population and sample, probability distribution,
research and statistical hypotheses, estimation and hypothesis testing, parametric and nonparametric statistics, statistical test for reliability and diagnosis, estimation of sample size; and
applications of computer software for statistical analysis.
DDS 603

สัมมนาปญหาผูปวยตจวิทยา
1(0-2-1)
(Dermatology Case Seminar)
อภิปรายและนําเสนอ ปญหาที่พบในผูปวยโรคผิวหนังเรื้อรังหรือ โรคผิวหนังที่พบไดไมบอย ในแงของการ
วินิจฉัย ผลทางพยาธิสภาพ ผลทางหองปฏิบัติการ แนวทางการรักษา
Discussion on problems pertaining to patient care, clinical diagnosis, pathological
diagnosis, laboratory investigation and treatment of chronic and rare skin diseases.
DDS 604

สัมมนาวารสารทางตจวิทยา
1(0-2-1)
(Dermatology Journal Seminar)
อภิปรายและนําเสนอผลงานวิจัยดานวิทยาศาสตรในแขนงตจวิทยา ที่เปนความกาวหนาและอยูในความ
สนใจ ซึ่ งได รับ การตี พิ มพ ในวารสารวิช าการทางตจวิท ยาที่ เป น ที่ ย อมรับ ในระดั บ สากลโดยนั กศึกษา ภายใต
คําแนะนําของคณะกรรมการประจําวิชา
Formal presentation and discussion of current research topic in dermatological science
and clinical dermatology by students, undersupervision of the course committee.
DDS 605

ตจวิทยาพื้นฐาน
1(1-0-2)
(Basic Dermatology)
การกําเนิดเซลลผิวหนัง การแบงตัวและเจริญเติบโตของเซลลผิวหนัง เคราติน สวนประกอบในชั้นหนัง
กําพรา การซอมแซมเซลลผิวหนังที่ถูกทําลาย การเกิดมะเร็ง องคประกอบของรอยตอระหวางชั้นหนังกําพราและ
หนังแท หนาที่ กลไกการเกิดโรคตุมน้ําพอง องคประกอบของชั้นหนังแททั้งชนิดเซลลและสารระหวางเซลล การ
เกิ ด แผลและการสมานของแผล สารอาหารกับ ผิว หนัง การดูดซึ มและการควบคุม อุณ หภู มิข องผิว หนั ง ชนิ ด
โครงสราง หน าที่ การทํ างานของต อมไขมั น ชนิ ด และการทํ างานของต อมเหงื่ อ ผมและเล็ บ การอั กเสบและ
สารชักนํา อิทธิพลของฮอรโมนตอผิวหนัง สเต็มเซลลของผิวหนัง
The development of the skin, epidermis: keratinocyte cell kinetics, epidermal
differentiation, epidermal lipids, DNA repair and carcinogenesis; dermo-epidermal junction:
anatomy of basement membrane zone, structure and function, pathophysiology of blistering
diseases; dermis: collagen, elastic, ground substance, and fibroblast; wound healing; nutrition
and the skin; percutaneous absorption and temperature regulation; structure, physiologic
responses, and hormonal influences of sebaceous unit; structure and function of apocrine and
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9

Graduate School : Rangsit University

eccrine sweat glands; bioactivity and function of hair; structure and growth of nails;
inflammation and mediators; hormone receptors in the skin; stem cell of the skin.
DDS 606

ตจวิทยาคลินิก 1
2(2-0-4)
(Clinical Dermatology I)
การดูผื่น การวิเคราะหโรคจากผื่น โรคผิวหนังที่พบไดบอย พยาธิสภาพ สาเหตุของโรค อาการแสดง การ
ดําเนินโรค และการรักษาโรคผิวหนัง เชน ผื่นผิวหนังอักเสบ สิว โรคของตอมไขมัน ลมพิษ โรคตุมน้ําพองใส ผื่น
แพ ยา โรคของเสนผมและเล็บ ความผิดปกติของเม็ดสีผิวหนัง โรคผิวหนังอันเนื่องมาจากหลอดเลือด เนื้องอก
ผิวหนัง โรคผิวหนังอันเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และภาวะฉุกเฉินทางผิวหนัง
Introduction to clinical dermatology; Structure of skin lesions and fundamentals of
clinical diagnosis, clinical manifestation of common skin diseases and their pathogenesis,
etiologies, prognosis and management; common skin diseases: eczema, papulosquamous
eruption, acne, rosacea, urticaria and angioedema, vesiculobullous eruption, drug eruption,
adnexal disorder, hair and nail disorders, pigmentary disorders, cutaneous vasculopathy, skin
tumor, bacterial infection, viral infection, fungal infection; and emergency dermatoses.
DDS 607

การตรวจทางหองปฏิบัติการตจวิทยา
1(1-0-2)
(Laboratory Investigations in Dermatology)
การส งตรวจพื้ น ฐานที่ สําคั ญทางตจวิทยา การใช กลองส องทางผิ วหนั ง การทดสอบผื่น แพ สัมผัส การ
ทดสอบเกี่ยวกับการแพแสง การเพาะเลี้ยงเซลล การสกัดโปรตีนและอารเอ็นเอ การวัดระดับของโปรตีนและชนิด
ของโปรตีน การเพิ่มอารเอ็นเอดวยปฏิกิริยาลูกโซ การยอมอิมมูโนพยาธิวิทยา การตรวจการเรืองแสงของภูมิคุมกัน
และการพัฒนายาที่ใชในการทางตจวิทยา
Common laboratory investigation in dermatology; dermoscopy, patch testing, photo
testing, cell culture, protein and RNA extraction, protein qualification, mRNA qualification and
polymerase chain reaction, immunohistochemical staining, immunofluorescence technique; and
drug development in dermatology.
DDS 608

ตจวิทยาคลินิก 2
2(2-0-4)
(Clinical Dermatology II)
การดูผ่ืน การวิเคราะหโรคจากผื่น โรคผิวหนังที่พบไดบอย พยาธิสภาพ สาเหตุของโรค การดําเนินโรค
และการรักษาโรคผื่นแพสัมผัส โรคผิวหนังที่เกิดจากแสงแดด โรคผิวหนังที่พบในเด็ก หญิงตั้งครรภ ผูสูงอายุ โรค
ผิวหนังอักเสบที่มิไดเกิดจากการติดเชื้อ โรคผิวหนังที่พบในภาวะภูมิคุมกันไวผิดปกติ โรคเรื้อน โรคติดเชื้อไมโค
แบคทีเรียม โรคผิวหนังติดเชื้อทางเพศสัมพันธ โรคผิวหนังติดเชื้อ HIV โรคผิวหนังที่เกิดในชั้นหนังแทและชั้นไขมัน
โรคผิวหนังที่ถายทอดทางพันธุกรรม
Structure of skin lesions and fundamentals of clinical diagnosis; clinical manifestation of
common skin diseases and their pathogenesis, etiologies, prognosis and management; contact
dermatitis, photodermatoses, pediatric dermatology, pregnancy, aging skin disorders, noninfectious inflammatolory dermatoses, skin sign in systemic diseases, autoimmune connective
tissue diseases, leprosy and microbacterial infection, sexual transmitted diseases, skin sign in HIV
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patients, oro-genital disorders, dermal connective tissue and subcutaneous tissue disorder; and
genodermatoses.
DDS 609

ตจศัลยศาสตร
1(1-0-2)
(Dermatosurgery)
การรักษาโรคผิวหนัง การเสื่อมสภาพของผิวหนัง เนื้องอกและมะเร็งผิวหนังโดยใชวิธีการผาตัด การจี้
ไฟฟา การจี้ไอเย็น และการลอกผิวดวยน้ํากรด การรักษาหลอดเลือดดําโปงพองโดยการฉีดยาสลายเสนเลือด
Treatment of skin diseases, aging skin, skin tumors and skin cancers by surgery, excision,
electrosurgery, cryosurgery, and chemical peel; treatment of varicose vein by sclerotherapy.
DDS 610

เลเซอรศัลยศาสตร
1(1-0-2)
(Laser Surgery)
การรักษาโรคผิ วหนั ง การเสื่ อมสภาพของผิว หนัง เนื้ องอกและมะเร็งผิวหนัง โดยใชห ลักการเลเซอร
ศัลยกรรม เลเซอรกรอผิวแบบที่เกิดบาดแผลและแบบไมเกิดบาดแผล เลเซอรกําจัดปานแดง เลเซอรกําจัดขน
เลเซอรกําจัดเม็ดสี เลเซอรกําจัดเสนเลือดขอด และเลเซอรกระตุนการสรางคอลลาเจนผิวหนัง
Treatment of skin diseases, aging skin, skin tumors and skin cancers by laser surgery;
ablative and non-ablative fractional skin resurfacing laser, vascular specific laser, hair removal
laser, pigment specific laser, laser for varicose vein treatment; and non-ablative skin remodeling
laser.
DDS 611

ตจพยาธิวิทยา
2(2-0-4)
(Dermatopathology)
การตรวจวินิจฉัยในระดับเซลล โดยการตัดชิ้นเนื้อที่รอยโรค สงตรวจทางพยาธิวิทยาดูดวยกลองจุลทรรศน
เพื่อวินิจฉัยโรคผิวหนัง ทั้งกลุมโรคที่เกิดจากการอักเสบ การติดเชื้อ เนื้องอก มะเร็งผิวหนัง และโรคทางพันธุกรรม
นอกจากนี้ยังรวมถึงการตรวจยอมสีพิเศษรวมทั้งการยอมสีโดยเทคนิคทางอิมมูนพยาธิวิทยา เพื่อดูสวนประกอบ
ของเซลลผิวหนังและเชื้อโรคบางชนิดอยางละเอียด
A diagnostic tool at cellular level by examining skin/tissue biopsy via microscope to
diagnosed many skin diseases; inflammation, infection, tumor, malignancy and genodermatoses.
This includes, special staining and immunohistochemical study which are advanced technique
to highlight specific cellular component in diseases and microorganism in the tissue.
DDS 612

ตจวิทยากุมารเวชศาสตร
1(1-0-2)
(Pediatric Dermatology)
การวิ นิ จฉั ย โรคผิ วหนั งในวัย ทารกแรกเกิด วัย ทารก และวัย เด็ก วิธีซักประวัติ และตรวจรางกายโรค
ผิวหนังในทารกและเด็ก การทําหัตถการทางผิวหนังที่เหมาะสมสําหรับผูปวยเด็กที่หองตรวจโรคผูปวยนอก การสั่ง
ยาที่เหมาะสมสําหรับผูปวยเด็ก
Dermatologic diseases in newborns, infants, and children; obtaining a history and
methods of dermatological examination in infants and children which differ from adults;
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outpatient procedures in pediatric dermatology with appropriate planning and age; appropriate
drug prescription for pediatric patients.
DDS 613

ตจศัลยศาสตรปฏิบัติ
3(0-6-3)
(Dermatosurgery Practice)
สังเกตการณแผนกหองผาตัด ซักประวัติ ตรวจรางกาย การสงตรวจทางหองปฏิบัติการ การแปลผล แนว
ทางการวินิจฉัย การรักษาและติดตามผูปวยโรคผิวหนังทางศัลยกรรมดวยหัตถการทั่วไปและหัตถการที่มีความ
ยุงยากซับซอน การดูแลรักษาภาวะแทรกซอนทางศัลยกรรม
Operating room-based observation; history taking and physical examination, laboratory
investigations, interpretation, diagnosis, treatment and follow-up, simple procedures and high
skill-based procedures, management of surgical complications.
DDS 614

ตจวิทยาความงาม
1(1-0-2)
(Aesthetic Dermatology)
กายวิภาคของใบหนา พยาธิสรีรวิทยาของผิวหนังที่เปลี่ยนตามวัย ปจจัยจากภายในและจากภายนอกที่มี
ผลต อ ผิ ว ที่ เปลี่ ย นตามวั ย สี ผิ ว ที่ เข ม ขึ้ น ในผิ ว ที่ เปลี่ ย นตามวัย และวิธีก ารแกไขผิว หนั งที่ เปลี่ ย นตามวัย ด ว ย
ผลิตภัณฑ ชะลอความแกชนิดทาเฉพาะที่ และการแกปญหาผิวหนังที่เปลี่ยนตามวัยโดยการรักษาดวยการลอก
ผิวหนังโดยใชสารเคมี เครื่องมือที่ใชพลังงานแสงเลเซอร เครื่องฉายแสงความเขมสูง เครื่องคลื่นวิทยุไฟฟา เครื่อง
โฟกัสอัลตราซาวด การฉีดสารเติมเต็ม การฉีดสารโบทูลินัม การดูแลรักษาภาวะแทรกซอนจากหัตถการ
Anatomy of face, pathophysiology of aging skin, intrinsic and extrinsic factors of aging
skin, pigmentation of aging skin. How to approach and correct aging skin; topical anti-aging
products, chemical peeling, laser devices, intense pulsed light devices, radiofrequency devices,
focused ultrasound devices, filler and botulinum toxin injections; and management of
complications.
DDS 615

เลเซอรศัลยศาสตรปฏิบัติ
3(0-6-3)
(Laser Surgery Practice)
สังเกตการณแผนกหองเลเซอร ซักประวัติ ตรวจรางกาย แนวทางการวินิจฉัย การรักษาและติดตามผูปวย
โรคผิวหนังดวยเครื่องเลเซอรชนิดตางๆ เลเซอรคารบอนไดออกไซด เลเซอรเออรเบียม เลเซอรคิวสวิตช เลเซอร
นอน-อบลาทีฟแฟร็กชันแนล เลเซอรอบลาทีฟแฟร็กชันแนล เครื่องวิทยุความถี่สูง เครื่องโฟกัสอัลตราซาวด การ
รักษาดวยการฉีดสารเติมเต็มและสารโบทูลินัม การดูแลรักษาภาวะแทรกซอนจากหัตถการ
Laser room-based observation; history taking and physical examination, symptoms and
signs, diagnosis, treatment and follow-up with carbon dioxide laser devices, erbium laser
devices, Q-switched laser devices, non-ablative fractional laser devices, ablative fractional laser
devices, radiofrequency devices, focused ultrasound devices, filler and botulinum toxin
injection; and management of procedural complications.
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3. หมวดวิชาเลือก
DDS 621 ตจวิทยาปฏิบัติ
1(0-2-1)
(Dermatology Practice)
สังเกตการณแผนกผูปวยนอกคลินิกผิวหนังในสถาบันฝกอบรมอื่นๆ โรคผิวหนังที่พบไดทั่วไป พบไดยาก
หรือโรคผิวหนังที่มีภาวะแทรกซอน สังเกตการณ ซักประวัติ ตรวจรางกาย การสงตรวจทางหองปฏิบัติการ การ
แปลผล แนวทางการวินิจฉัย การรักษาและติดตามผูปวย
Outpatient based observation in dermatology training centers; history taking and physical
examination, common, complicated and rare dermatological diseases, symptoms and signs,
laboratory investigations, interpretation, diagnosis; and treatment and follow-up.
DDS 631

โรคผิวหนังที่เกิดจากแพสารสัมผัสและงานอาชีพ
1(1-0-2)
(Contact Dermatitis and Occupational Skin Diseases)
โรคผิ ว หนั ง อั ก เสบอั น เนื่ อ งมาจากการสั ม ผั ส สารที่ ทํ า ให เกิ ด อาการแพ และโรคผิ ว หนั ง อั ก เสบอั น
เนื่องมาจากอาชีพการทํางาน การซักประวัติ ตรวจรางกาย การตรวจทางหองปฏิบัติการ เพื่อการวินิจฉัย หาสาเหตุ
พยาธิสรีรวิทยาของการเกิดผิวหนังอักเสบจากภูมิแพสารสัมผัส ปฏิกิริยาภูมิคุมกันตางๆ ที่เกิดจากการที่ผิวหนัง
สัมผัสสารที่กอใหเกิดอาการแพในสิ่งแวดลอม การรักษาและ การปองกัน
Dermatology diseases in association with contact substances and occupational skin
diseases; obtaining a history, physical examination and investigation, diagnosis, pathophysiology
of allergic contact dermatitis: cell-mediated (type IV) delayed type hypersensitivity reaction
caused by skin contact with an environmental allergen; and treatment and prevention.
DDS 641

โรคผิวหนังจากการแพแสง
1(1-0-2)
(Photosensitive Skin Diseases)
ลักษณะของความยาวคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ผลกระทบของรังสีอัลตราไวโอเล็ตตอ
ระบบภูมิคุมกันของรางกาย โรคผิวหนังที่พบบอยจากการกระตุนดวยรังสีอุลตราไวโอเล็ต การซักประวัติ ตรวจ
รางกาย การตรวจทางหองปฏิบัติการ เพื่อการวินิจฉัยพยาธิสรีรวิทยาของโรคผิวหนังอันเนื่องมาจากการไวตอแสง
การรักษาและการปองกัน การใชครีมกันแดด
Characteristics of electromagnetic wavelengths in sunlight, effect of ultraviolet radiation
to immune system, common and acquired sunlight-induced skin disorders, obtaining a history,
physical examination and investigation for diagnosis, pathophysiology of photosensitive skin
disorders, treatment and prevention; and application of sunscreens.
DDS 651

โรคติดเชื้อทางผิวหนัง
1(1-0-2)
(Infections in Skin Diseases)
ระบบภูมิคุมกันตอเชื้อจุลชีพ พยาธิกําเนิดของการติดเชื้อจุลชีพที่ผิวหนัง การติดเชื้อบริเวณชั้นตื้นของ
ผิวหนัง การติดเชื้อบริเวณผิวหนังโดยแบคทีเรียชนิดแกรมบวก การติดเชื้อบริเวณผิวหนังที่ทําใหเกิดเนื้อเนาตาย
การติดเชื้อบริเวณผิวหนังโดยแบคทีเรียชนิดแกรมลบ การติดเชื้อบริเวณผิวหนังโดยเชื้อไวรัส ปรสิต การติดเชื้อรา
ในผิวหนังระดับตื้นและระดับลึก
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The immune system against microorganisms, pathogenesis of skin infection by
microorganisms, superficial cutaneous infection, gram-positive bacterial skin infections,
necrotizing soft tissue infections, gram-negative bacterial skin infections, viral skin infections,
parasitic skin infections; and superficial and deep fungal skin infections.
DDS 661

โรคผิวหนังจากระบบภูมิคุมกัน
1(1-0-2)
(Autoimmune Skin Diseases)
ระบบภูมิคุมกันโดยธรรมชาติและ ระบบภูมิคุมกันที่เกิดการเปลี่ยนแปลง เซลลที่ทําหนาที่เสนอแอนติเจน
เม็ดเลือดขาวชนิด T ลิมโฟซัยต เม็ดเลือดขาวชนิด B ลิมโฟซัยต กลไกการเกิดโรคจากภาวะภูมิคุมกันไวเกินโดยมี
สาเหตุจากพันธุกรรม และจากสิ่งแวดลอม พยาธิกําเนิดของการทําลายเนื้อเยื่อจากภาวะภูมิคุมกันไวเกิน โรคจาก
ภาวะภูมิคุมกันไวเกินที่พบบอย ไดแก ลูปุสอีริธีมาโตซุส เดอรมาโตมัยโอซัยติส และสเคลอโรเดอรมา
The innate and adaptive immune response in the skin: antigen presenting cells, T-cell
lymphocytes, and B-cell lymphocytes; mechanisms for autoimmune diseases: genetic factors
and environmental factors; pathogensis of tissue damage in autoimmunity; common
autoimmune skin diseases: lupus erythematosus, dermatomyositis, and scleroderma.
4. วิทยานิพนธ
DDS 699 วิทยานิพนธ
12(0-36-18)
(Thesis)
นักศึกษาตองศึกษารายวิชาบังคับจํานวน 16 หนวยกิต กอนเริ่มทําวิทยานิพนธ
เขียนเคาโครงงานวิจัย การออกแบบการวิจัย การทํ างานวิจัย การเขียนบทความ การวิจัย การเขียน
วิทยานิพนธ การนําเสนอผลการวิจัย
Research proposal writing; research design; researching; research article writing; thesis
writing; research presentation.
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาวิทยานิพนธ (ถามี)
1. คําอธิบายโดยยอ
นักศึกษาเสนอโครงรางวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ และดําเนินการวิจัยอันกอใหเกิดองคความรูใหมใน
สาขาตจวิทยา โดยนั กศึกษาต องจัดทํ าโครงรางงานวิจัย และสอบโครงรางงานวิจั ยและนั กศึกษาต องนํ าเสนอ
วิทยานิพนธ สอบวิทยานิพนธ เขียนบทความผลงานวิจัยฉบับเต็ม เพื่อเตรียมตีพิมพในวารสารทางวิชาการซึ่งเปนที่
ยอมรับ หรือนั กศึ กษาต องเสนอผลงานวิจั ย ต อในที่ป ระชุมทางวิช าการในระดั บ ชาติ ห รือนานาชาติ อยางน อย
หนึ่งครั้ง โดยตีพิมพในวารสารการประชุม (Proceedings)
2. มาตรฐานผลการเรียนรู
1) สามารถนําความรูพื้นฐานที่ศึกษาในวิชาตจวิทยา มาคิดหัวขอการวิจัยและวางแผนงานวิจัยของ
ตนเองได
2) สามารถบริห ารจัดการและแก ปญ หาต างๆ ในขณะที่ ดําเนิ น งานวิจั ยไดอยางเปน ระบบและมี
ประสิทธิภาพ
3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล วิเคราะหขอมูล และถายทอดองคความรูได
อยางเหมาะสม
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4) สามารถนําผลที่ไดจากงานวิจัยมาอภิปราย และประยุกตใชไดจริงทางคลินิก
การวัดผลวิทยานิพนธ แบงเปน 2 ระดับ คือ S (ใชได) และระดับ U (ใชไมได) โดยวิทยานิพนธที่ไดระดับ
S จะตองไดมติเปนเอกฉันทจากกรรมการสอบ/คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
3. ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 2
4. จํานวนหนวยกิต 12 หนวยกิต
5. การเตรียมการ
1) มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อใหคําแนะนําและชวยเหลือทางดานวิชาการแก
นักศึกษา
2) เมื่อไดรั บ อนุ มัติหั วข อวิทยานิพ นธ ใหนักศึกษาทําวิทยานิพนธโดยอาจารยที่ ป รึกษาหลักให
คําแนะนําดูแลในระหวางการทํ าวิจัยและจะตองติดตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธห ลักโดย
สม่ําเสมอ
3) ระหว า งทํ าวิ ท ยานิ พ นธ ใหนั ก ศึกษารายงานความกาวหน าของการทํ าวิท ยานิ พ นธทุ กภาค
การศึกษา ตามแบบฟอรมที่กําหนดลงในแผนปฏิบัติงานของโครงการบัณฑิตศึกษาฯ
6. กระบวนการประเมินผล
1) กระบวนการประเมิ น ผลใช ก ลไกการทวนสอบมาตรฐาน ได แ ก การสอบรายวิ ช า การสอบ
ภาษาอังกฤษ การสอบโครงรางวิทยานิพนธ และการสอบวิทยานิพนธ
2) ผลงานวิทยานิพนธ จะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของ
ผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการระดับนานาชาติ หรือเสนอ
ตอที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)
3) การประเมิ น ความก า วหน า ในการทํ า วิ จั ย เพื่ อ วิ ท ยานิ พ นธ โดยอาจารย ที่ ป รึ ก ษาและ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. ประกอบวิชาชีพตามสาขาภายใตใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของตนเอง โดยเพิ่มการประยุกตใช
ความรูทางดานตจวิทยาและตจศัลยศาสตร
2. นักวิจัยทางดานตจวิทยาและตจศัลยศาสตร
3. อาจารยในสถาบันการศึกษา
สถานที่ติดตอ
สถาบันโรคผิวหนัง
วิทยาลัยแพทยศาสตร
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