
หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก 
                      เป็นหลกัสูตรท่ีมีหลายวิชาเอกใหน้กัศึกษาเลือกเรียนท่ีตรงกบัความสนใจของผูเ้รียน  มีการจดัการเรียนการสอน

รายวิชาสัมมนาสหวิทยาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก ซ่ึงการเรียนการสอนมีรูปแบบผสมผสานระหว่างการน าเสนอ

บทความจากวารสารทางดา้นวิทยาการทางทนัตแพทยร่์วมกบัการอภิปรายกรณีศึกษาจากผูป่้วยโดยเน้นกรณีผูป่้วยท่ีตอ้งใช้

ความรู้จากแต่ละสาขาร่วมกนั 

1.จ านวนนกัศึกษาท่ีรับ  1.1 กลุ่มวิชาทนัตกรรมประดิษฐ์  จ านวน 2-4 คน 
1.2 กลุ่มวิชาทนัตสาธารณสุข จ านวน 5 คน (เปิดรับเฉพาะรอบตลอดปี เร่ิมรับสมคัร 1 มี.ค.66) 
1.3 กลุ่มวิชาทนัตกรรมบูรณะ  จ านวน 3 คน 
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาเอน็โดดอนต ์ จ านวน 3 คน 
1.5 กลุ่มวิชาปริทนัตวิทยา  จ านวน 2 คน 
1.6 กลุ่มวิชาทนัตกรรมบดเคี้ยวและความปวดช่องปากใบหนา้  จ านวน 1 คน 
1.7 กลุ่มวิชาอายรุศาสตร์ช่องปาก  จ านวน  1 คน 

2.แผนการศึกษาท่ีเปิดรับ 1.1 กลุ่มวิชาทนัตกรรมประดิษฐ์  แผน ก แบบ ก 2 
1.2 กลุ่มวิชาทนัตสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (เปิดรับเฉพาะรอบตลอดปี เร่ิมรับสมคัร 1 มี.ค.66) 
1.3 กลุ่มวิชาทนัตกรรมบูรณะ  แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2 
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาเอน็โดดอนต ์ แผน ก แบบ ก 2 
1.5 กลุ่มวิชาปริทนัตวิทยา  แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2 
1.6 กลุ่มวิชาทนัตกรรมบดเคี้ยวและความปวดช่องปากใบหนา้  ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2 
1.7 กลุ่มวิชาอายรุศาสตร์ช่องปาก  แผน ก แบบ ก 2 

3.การจดัการเรียนการสอน จนัทร์ - ศุกร์     
4.รูปแบบการเรียน Online / Onsite 
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 37,000 บาท /ภาคการศึกษา ส าหรับนกัศึกษาไทย  

และ 74,000 บาท/ภาคการศึกษา ส าหรับนกัศึกษาต่างชาติ 
6.จ านวนหน่วยกิตตลอด
หลกัสูตร 

หมวดวิชา แผนการศึกษา 

ก แบบ ก1 ก แบบ ก2 แผน ข 
หมวดวิชาบงัคบั ไม่นอ้ยกว่า - 22 - 
หมวดวิชาเลือก ไม่นอ้ยกว่า - 2 - 
วิทยานิพนธ์ 36 12 - 

รวม 36 36 -  
7.คุณสมบติัของผูส้มคัร 7.1 คุณสมบัติทั่วไป 

           แผน ก แบบ ก 1 
1)  เป็นผูท่ี้ไดรั้บปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต หรือ 
2)  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก หรือ 
3)  เป็นผูผ้า่นประสบการณ์การท างานในสาขาท่ีเลือกท าวิจยั และมีผลงานทางวิชาการ 
     ท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ในสาขานั้นๆ มาก่อน 
 
 



            แผน ก แบบ ก 2 
เป็นผูท่ี้ไดรั้บปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต  
 
7.2 คุณสมบัติเฉพาะสาขา 
     7.2.1 กลุ่มวิชาทันตกรรมบูรณะ 
            แผน ก แบบ ก 1 
1)  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต จากสถาบนัอุดมศึกษาท่ีส านกังาน 
     คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบณัฑิต ในสาขาท่ี

เก่ียวขอ้งกบังานวิจยัดา้นทนัตกรรมบูรณะ หรืออยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรฯใหส้มคัรได ้

2)  เป็นผูไ้ดค้ะแนนเฉล่ียระดบัปริญญาตรีตลอดหลกัสูตร ไม่ต ่ากวา่ 2.50 หรือ 
     คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ พิจารณาแลว้เห็นควรให้สิทธ์ิสมคัรเขา้ศึกษาได ้
            แผน ก แบบ ก 2 
1)  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต จากสถาบนัอุดมศึกษาท่ีส านกังาน 
     คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และ  
2)  ขึ้นทะเบียนและไดรั้บใบประกอบวิชาชีพทนัตแพทยจ์ากทนัตแพทยสภา 
3)  เป็นผูไ้ดค้ะแนนเฉล่ียระดบัปริญญาตรีตลอดหลกัสูตร ไม่ต ่ากวา่ 2.50 หรือ 
     คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ พิจารณาแลว้เห็นควรให้สิทธ์ิสมคัรเขา้ศึกษาได ้
4)  มีประสบการณ์วิชาชีพทนัตแพทยม์าแลว้ไม่ต ่ากวา่ 1 ปี หรือคณะกรรมการบริหาร 
     หลกัสูตรฯ พิจารณาแลว้ เห็นควรใหสิ้ทธ์ิสมคัรเขา้ศึกษาได ้ 
     7.2.2 กลุ่มวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 
1)  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต จากสถาบนัอุดมศึกษาท่ีส านกังาน 
     คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และ  
2)  ขึ้นทะเบียนและไดรั้บใบประกอบวิชาชีพทนัตแพทยจ์ากทนัตแพทยสภา 
3)  เป็นผูไ้ดค้ะแนนเฉล่ียระดบัปริญญาตรีตลอดหลกัสูตร (GPA) ไม่ต ่ากวา่ 2.50* 
4)  มีประสบการณ์วิชาชีพทนัตแพทยม์าแลว้ไม่ต ่ากวา่ 1 ปี * 
     * ในกรณีท่ีผูส้มคัรมี GPA และประสบการณ์นอ้ยกวา่ท่ีก าหนด อาจไดรั้บการพิจารณาโดย
ขึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ    
     7.2.3 กลุ่มวิชาปริทันตวิทยา 
1)  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต จากสถาบนัอุดมศึกษาท่ีส านกังาน  
     คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และ  
2)  ขึ้นทะเบียนและไดรั้บใบประกอบวิชาชีพทนัตแพทยจ์ากทนัตแพทยสภา และ 
3)  เป็นผูไ้ดค้ะแนนเฉล่ียระดบัปริญญาตรีตลอดหลกัสูตร ไม่ต ่ากวา่ 2.50 ในระบบ  
    4.00 หรือคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ฯ พิจารณาแลว้เห็นควรใหสิ้ทธ์ิสมคัร 
    เขา้ศึกษาได ้
3)  มีประสบการณ์วิชาชีพทนัตแพทยม์าแลว้ไม่ต ่ากวา่ 1 ปี ในวนัท่ีสมคัร หรือ 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ฯ พิจารณาแลว้เห็นควรใหสิ้ทธ์ิสมคัรเขา้ศึกษาได ้



 
คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาช้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563   

 
8.หลกัฐานประกอบการสมคัร 8.1 หลักฐานทั่วไป 

     1)  หนงัสืออนุญาตใหล้าศึกษาต่อจากผูบ้งัคบับญัชา 
     2)  หนงัสือรับรองการศึกษา (Transcript) จ านวน 1 ฉบบั 
     3) จดหมายแนะน าคุณสมบติัประจ าตวั (Letters of recommendation) จ านวน  
         2 ฉบบั โดยมีลายเซ็นและมีอายไุม่เกิน 12 เดือน เอกสารท่ีอายเุกิน 12 เดือน 
         จะไม่ไดรั้บการพิจารณาในทุกกรณี 
     4)  ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการหรือส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน จ านวน 1 ฉบบั           
     5)  ส าเนาทะเบียนบา้น จ านวน 1 ฉบบั 
8.2 หลักฐานเฉพาะสาขา 
     8.2.1 กลุ่มวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ 
             -  ส่งบทความเก่ียวกบัเร่ืองท่ีท่านสนใจท างานวิจยั พิมพค์วามยาวไม่เกิน              2  
หนา้กระดาษ  A4  โดยใชฟ้้อนขนาด 16 ส าหรับบทความภาษาไทย และขนาด 12  ส าหรับ
บทความภาษาองักฤษ 
     8.2.2 กลุ่มวิชาทันตสาธารณสุข 

   -  หลกัฐานขอ้  4.1 – 4.5 ยืน่ท่ีสาขาวิชาก่อนวนัสอบสัมภาษณ์  และ   
Concept  paper (ตามเอกสารท่ีแนบ  1  แผ่น)  
     8.2.3 กลุ่มวิชาปริทันตวิทยา 
             -  ประวติัส่วนตวัฉบบัเตม็ 

9. ช่องทางการติดต่อสาขาวิชา 9.1 กลุ่มวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ 
    ผศ.ดร.ทพ.ชยัมงคล  เป่ียมพร้ิง      E-mail : chaimongk@hotmail.com 
    สาขาวิชาทนัตกรรมประดิษฐ์ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
    โทร. 074-287561 
9.2 กลุ่มวิชาทันตสาธารณสุข  

รศ.ดร.ทพญ.สุกญัญา  เธียรวิวฒัน์   E-mail : stianviwat@gmail.com 
     นางสาวนงเยาว ์  อุไรรัตน์            E-mail : nongyaow.u@psu.ac.th 

สาขาวิชาทนัตกรรมป้องกนั คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
โทรศพัท ์ 074-287600-1 

9.3 กลุ่มวิชาทันตกรรมบูรณะ   
    อ.ทพ.จิราย ุ เรืองรุ่งโสม               E-mail: chirayu.r@psu.ac.th 
    สาขาวิชาทนัตกรรมอนุรักษ ์ คณะทนัตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
    โทรศพัท ์074 – 211048, 074 – 287571 
    โทรสาร  074 – 211048 
    https://www.dent.psu.ac.th/unit/conser/ 

mailto:chirayu.r@psu.ac.th


9.4 กลุ่มวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์   
    ผศ.ทพญ.บุญรัตน์    สัตพนั           E-mail:  kewalin.t@psu.ac.th 
    ผศ.ดร.ทพญ.เกวลิน   ธรรมสิทธ์ิบูรณ์ 
    สาขาวชิาทนัตกรรมอนุรักษ ์ คณะทนัตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
    โทร. 074 – 211048 , 074 - 287571  , โทรสาร  074 – 211048 
    https://www.dent.psu.ac.th/unit/conser/ 
    https://www.facebook.com/endoPSU 
9.5 กลุ่มวิชาปริทันตวิทยา   
    อ.ดร.ทพ.สุพลเทพ   ตีระกนก       E-mail: supontep.t@psu.ac.th 
    สาขาวิชาทนัตกรรมอนุรักษ ์คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
    โทรศพัท ์074-211048, 074-287571 
    โทรสาร 074-211048 
    https://www.dent.psu.ac.th/unit/conser/ 
9.6 กลุ่มวิชาทันตกรรมบดเคีย้วและความปวดช่องปากใบหน้า   
    ผศ.ดร.ทพญ.เปรมทิพย ์ ชลิดาพงศ ์   E-mail : pt_chalidapongse@hotmail.com  
    นางสาวพิมพสุ์จี  ศรีสุวรรณ           E-mail : pimsujee.s@psu.ac.th 
    สาขาวชิาวิทยการวินิจฉยัโรคช่องปาก คณะทนัตแพทยศาสตร์  
    มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
    โทรศพัท ์074-287581, 074-287587 
    Link เขา้สู่เวบ็ไซตค์ณะ/สาขาวิชา/ขอ้มูลหลกัสูตรเพิ่มเติม/facebook 
    https://www.dent.psu.ac.th/unit/stoma/ 
9.7 กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ช่องปาก   
    รศ.ดร.ทพญ.ดวงพร  เกิดผล         E-mail : duangporn.ke@psu.ac.th 
    นางสาวพิมพสุ์จี  ศรีสุวรรณ          E-mail : pimsujee.s@psu.ac.th 
    สาขาวชิาวิทยการวินิจฉยัโรคช่องปาก คณะทนัตแพทยศาสตร์  
    มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
    โทรศพัท ์074-287581, 074-287587 
    Link เขา้สู่เวบ็ไซตค์ณะ/สาขาวิชา/ขอ้มูลหลกัสูตรเพิ่มเติม/facebook 
    https://www.dent.psu.ac.th/unit/stoma/ 
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ก าหนดการสอบ  รอบประจ าปี  

กลุ่มวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 

สอบขอ้เขียน                        
- ขอ้เขียนในสาขาทนัตกรรมประดิษฐ์ 

วนัที่ 8 มีนาคม 2566 
เวลา 09.00 – 12.00 น. สาขาวิชาทนัตกรรมประดิษฐ์ 

ชั้น 2 อาคาร 3 คณะทนัตแพทยศาสตร์ สอบสัมภาษณ ์                   
(เขา้สอบทุกคน) 

วนัที่ 8 มีนาคม 2566 
เวลา 13.00 – 16.00 น. 

กลุ่มวิชาทันตกรรมบูรณะ   

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบขอ้เขียน 
- วิชาครอบและสะพานฟัน               
- วิชาทนัตกรรมหตัถการ                
- วิชาทนัตวสัดุศาสตร์ 
- วิชาวิทยาการโรคฟันผ ุ                            

อยูใ่นช่วงตน้ปี 2566  
โดยจะประกาศให้ทราบอีกคร้ังหน่ึง 

สาขาวิชาทนัตกรรมอนุรักษ ์
ชั้น 2 อาคาร 3 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

สอบสัมภาษณ ์
 
    6.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์   

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบขอ้เขียน                        
   - ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาเอน็โดดอนต ์ หลกัสูตรจะแจง้ผูส้มคัรโดยตรง 

สาขาวิชาทนัตกรรมอนุรักษ ์
ชั้น 2 อาคาร 3 คณะทนัตแพทยศาสตร์ สอบสัมภาษณ ์    (เขา้สอบทุกคน) 

 
    6.1.4 กลุ่มวิชาปริทันตวิทยา   

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 

สอบขอ้เขียน 

• ปริทนัตวิทยาพ้ืนฐาน* 
• น าเสนอโครงร่างวิจยั**  

หลกัสูตรจะแจง้ผูส้มคัรโดยตรง 
 

สาขาวิชาทนัตกรรมอนุรักษ ์
ชั้น 2 อาคาร 3 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
สอบสัมภาษณ์  

*  การสอบปริทนัตวิทยาพ้ืนฐานจะมีเน้ือหาครอบคลุมเร่ือง กายวิภาคศาสตร์ ภูมิคุม้กนัวิทยา พยาธิก าเนิด การวินิจฉัย การพยากรณ์โรคและ การรักษาปริ
ทนัตแ์บบไม่ใช่การผา่ตดั ขอ้สอบปรนยัจ านวน 45 ขอ้โดยมีเวลา 1 ชัว่โมง       (9.00 – 10.00)  
** การน าเสนอโครงร่างวิจยั ให้เตรียมโครงร่างวิจยัท่ีสนใจและ น าเสนอดว้ยโปรแกรม PowerPoint ภายในระยะ 7 นาที  
 
    กลุ่มวิชาทันตกรรมบดเคีย้วและความปวดช่องปากใบหน้า,  กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ช่องปาก   

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบขอ้เขียน 

 

วนัที่  22  มีนาคม  2566 

เวลา 09.00-12.00 น. 
ห้องประชุมสาขาวิชาวิทยาการ

วินิจฉยัโรคช่องปาก 
ชั้น 2 อาคาร 3 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
สอบสัมภาษณ ์ วนัที่  22  มีนาคม  2566 

เวลา 13.30-16.00 น. 

 
 



ก าหนดการสอบ รอบตลอดปี  
กลุ่มวิชาทันตสาธารณสุข  

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 

สอบขอ้เขียน  วนัที่  17   มีนาคม 2566  เวลา 9.00 – 12.00 น. ห้องประชุม 1 สาขาวิชาทนัตกรรมป้องกนั 
ชั้น 3  อาคาร  3คณะทนัตแพทยศาสตร์ สอบสัมภาษณ ์ วนัที่  17  มีนาคม 2566  เวลา 13.00 – 16.00 น. 

 
 กลุ่มวิชาทันตกรรมบูรณะ   

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 

สอบขอ้เขียน 
- วิชาครอบและสะพานฟัน               
- วิชาทนัตกรรมหตัถการ                
- วิชาทนัตวสัดุศาสตร์ 
- วิชาวิทยาการโรคฟันผ ุ                            

จะประกาศให้ทราบอีกคร้ังหน่ึง 
สาขาวิชาทนัตกรรมอนุรักษ ์

ชั้น 2 อาคาร 3 
คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

สอบสัมภาษณ ์
 
กลุ่มวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์   

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 

สอบขอ้เขียน                        
   - ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาเอน็โดดอนต ์

หลกัสูตรจะแจง้ผูส้มคัรโดยตรง 
สาขาวิชาทนัตกรรมอนุรักษ ์

ชั้น 2 อาคาร 3 
คณะทนัตแพทยศาสตร์ สอบสัมภาษณ ์        (เขา้สอบทุกคน)             

 
 
กลุ่มวิชาปริทันตวิทยา   

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 

สอบขอ้เขียน 

• ปริทนัตวิทยาพ้ืนฐาน* 
• น าเสนอโครงร่างวิจยั**  

หลกัสูตรจะแจง้ผูส้มคัรโดยตรง 
 

สาขาวิชาทนัตกรรมอนุรักษ ์
ชั้น 2 อาคาร 3 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
สอบสัมภาษณ์  

*  การสอบปริทนัตวิทยาพ้ืนฐานจะมีเน้ือหาครอบคลุมเร่ือง กายวิภาคศาสตร์ ภูมิคุม้กนัวิทยา พยาธิก าเนิด การวินิจฉัย     การพยากรณ์โรคและ 
การรักษาปริทนัตแ์บบไม่ใช่การผา่ตดั ขอ้สอบปรนยัจ านวน 45 ขอ้โดยมีเวลา 1 ชัว่โมง      (9.00 – 10.00)  
** การน าเสนอโครงร่างวิจยั ให้เตรียมโครงร่างวิจยัท่ีสนใจและ น าเสนอดว้ยโปรแกรม PowerPoint ภายในระยะ 7 นาที  
 
กลุ่มวิชาทันตกรรมบดเคีย้วและความปวดช่องปากใบหน้า,  กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ช่องปาก 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบขอ้เขียน วนัที่  22  มีนาคม  2566  เวลา 09.00-12.00 น. ห้องประชุมสาขาวิชาวิทยาการวินิจฉยัโรคช่องปาก 

ชั้น 2 อาคาร 3คณะทนัตแพทยศาสตร์ สอบสัมภาษณ ์ วนัที่  22  มีนาคม  2566  เวลา 13.30-16.00 น. 

 
 
 
 



 

หนังสือพื้นฐานที่แนะน าให้ใช้เตรียมตัวสอบ 
      1) กลุ่มวิชาทันตกรรมบูรณะ 

  - วิชาครอบและสะพานฟัน 
        Shillingburg H.T. et al. Fundamentals of fixed prosthodontics. 4th ed, 2012. 
        Rosenstiel S.F. et al. Contemporary fixed prosthodontics. 5th ed, 2015.                 
   - วิชาทนัตกรรมหตัถการ  
        Hilton T.J. et al. Summitt’s Fundamentals of Operative Dentistry. 4th ed, 2013.  

          Ritter A.V. et al. Sturdevant's Art and Science of Operative Dentistry, 7th ed, 2019. 
              - วิชาทนัตวสัดุศาสตร์ 
                   Sakaguchi R. et al. Craig's Restorative Dental Materials. 14th ed, 2016. 
                   Anusarvice K. et al. Phillips' Science of Dental Materials. 12th ed. 2012. 
              - วิทยาการโรคฟันผ ุ

Fejerskov O. et al. Dental Caries: The Disease and its Clinical Management. 3rd ed. 2015. 
  วารสารคุณภาพที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบ เช่น  
    Journal of Prosthetic Dentistry, Journal of Prosthodontic, Operative Dentistry, Journal of Dentistry, Journal of 
Esthethic and Restorative Dentistry, Clinical Oral Investigations, Dental Materials, Journal of Adhesive Dentistry, Journal 
of Dental Research, Caries Research และอ่ืนๆ  
 


