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หลักสูตรการฝกอบรม 
ทันตแพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการ 

ประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาปริทันตวิทยา  
และเกณฑสถาบันฝกอบรม พ.ศ. 2556 (ฉบบัปรับปรุง)  

----------------------------------------------------------------------------- 
 

เพื่อใหสถาบันฝกอบรมท่ีจะเปดหลักสูตรการฝกอบรมทันตแตแพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรแสดง
ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาปริทันตวิทยา  มีแนวทางในการดําเนินการเกี่ยวกับ
การฝกอบรมเปนผูมีความรูความชํานาญ ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาปริทันตวิทยา  และเพื่อให
เปนไปตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ  พ.ศ. 2555  โดยการรับรองของคณะกรรมการ            
ทันตแพทยสภา ในการประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา วาระท่ี 7 คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี                     
11 กุมภาพันธ 2559     จึงออกหลักสูตรการฝกอบรมทันตแพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาปริทันตวิทยา  และเกณฑสถาบันฝกอบรมไวดังนี้ 
 
1. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย :  หลักสูตรการฝกอบรมทันตแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญใน 
   การประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาปริทันตวิทยา 
 ภาษาอังกฤษ : Residency Training Programme in Periodontology 
 
2. ชื่อวุฒิบัตร 
 ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) วุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขา 
          ปริทันตวิทยา 
    (ภาษาอังกฤษ)  Diploma of the Thai Board of Periodontology 
 ช่ือยอ   (ภาษาไทย) ว.ท. (ปริทันตวิทยา) 
    (ภาษาอังกฤษ) Dip.,Thai Board of Periodontology 
 
 คําแสดงวุฒิการฝกอบรมทายช่ือ 
 (ภาษาไทย)  ว.ท.(ปริทันตวิทยา)    
 (ภาษาอังกฤษ)  Diplomate, Thai Board of Periodontology 
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3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย ทันตแพทยสภา โดยคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ
ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาปริทันตวิทยา 
 
4. ปรัชญาของหลักสูตร 
 เพื่อสงเสริมความกาวหนาทางวิชาการของสาขาปริทันตวิทยาใหทัดเทียมกับมาตรฐานสากล สนับสนุน
และสงเสริมใหมีการพัฒนาทางวิชาการและวิจัยรวมไปถึงการผลิตบุคลากรท่ีมีความรูความชํานาญทาง
สาขาวิชานี้ 

 
5. คํานิยาม 
 ปริทันตวิทยา หมายถึงสาขาวิชาเฉพาะทางทางทันตแพทยศาสตร ท่ีเกี่ยวของกับการปองกัน การตรวจ
พิเคราะห และการรักษาโรคท่ีเกิดข้ึนกับอวัยวะท่ีรองรับฟนหรือส่ิงท่ีทดแทนฟน รวมถึงงานทันตกรรมราก
เทียม เพื่อใหมีอวัยวะปริทันตและอวัยวะรอบรากฟนเทียมท่ีมีสุขภาพดี สามารถใชงานไดและมีความ
สวยงาม 

 
6. วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 6.1 วัตถุประสงคท่ัวไป 
  ผลิตทันตแพทยเฉพาะทางท่ีมีความรูความชํานาญทางดานปริทันตวิทยาท่ีไดมาตรฐานในระดับ
สากล มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพและสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม มีมนุษยสัมพันธอันดี ตอผูปวยและผูท่ี
เกี่ยวของทุกระดับ เพื่อใหเพียงพอกับความตองการของประเทศตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดย
คํานึงถึงความกาวหนาและการกระจายความเจริญทางดานวิชาการเปนหลักและเพื่อขยายบริการสาธารณสุข
ไปสูจังหวัดตางๆ (ท้ังในดาน ปริมาณ และคุณภาพ) ตามความเหมาะสม 
 6.2 วัตถุประสงคเฉพาะ 
  เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความสามารถดังตอไปนี้ 
  6.2.1 มีความรูความชํานาญอยางสูงทางปริทันตวิทยาในภาคทฤษฎีและปฏิบัติท้ังในแนวลึก

และแนวกวาง 
  6.2.2 ตรวจพิเคราะหโรคและใหการรักษาผูปวยโรคปริทันตไดอยางมีประสิทธิภาพตาม

หลักเกณฑทางดานวิทยาศาสตรและความรูพื้นฐานท่ีทันสมัยในแงของการเกิดโรค การ
ดําเนินของโรค และการจัดวางแผนการรักษาผูปวย 

  6.2.3 ใหคําปรึกษาทางดานปริทันตวิทยาแกทันตแพทยผูรวมงานเพ่ือประโยชนของผูปวย 
  6.2.4 ใหความรวมมือในการวางแผนการรักษาและใหการรักษารวมกับทันตแพทยเฉพาะทาง

สาขาอ่ืนๆไดเปนอยางดี 
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  6.2.5 มีความรูความเขาใจในความเกี่ยวของระหวางโรคทางระบบกับโรคปริทันต รวมท้ังการ
เปล่ียนแปลงของเน้ือเยื่อในชองปาก 

  6.2.6 ตรวจแยกผูปวยท่ีมีความเส่ียงตอการเปนโรคปริทันตเพื่อใหการปองกันและรักษาอยาง
เหมาะสม 

  6.2.7 พัฒนาตนเองทางวิชาการเพื่อความรูท่ีทันสมัยอยูตลอดเวลา 
  6.2.8 มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการทํางานวิจัย สามารถทําวิจัยและนําเสนอผลงานวิจัย

ได 
  6.2.9 มีความสามารถในการวิจารณ และประเมินผลงานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร 

 
7. กําหนดการเปดอบรม 
 สถาบันฝกอบรมหลักเปนผูกําหนด 

 
8. ผูเขารับการฝกอบรม 
 8.1 คุณสมบัติ 
  ผูสมัครเขารับการฝกอบรมตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
  8.1.1 ไดรับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยของรัฐ  หรือมหาวิทยาลัยอ่ืนๆท่ี

ทันตแพทยสภารับรอง 
  8.1.2 เปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 หรือมี

คุณสมบัติตามขอ 40 แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสือ
อนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขา
ตางๆ พ.ศ. 2555 

  8.1.3 ปฏิบัติงานทางทันตกรรมมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

  ทันตแพทยสภาอาจอนุมัติใหผู ท่ี มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทางทันตกรรมของ
ตางประเทศเขารับการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรในสาขาใดไดเม่ือ 
   (1) เปนไปตามขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศ และ 
   (2) มีสถาบันใหการฝกอบรมรับเขาฝกอบรม และ 
   (3) ผานการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขานั้นโดยความ

เห็นชอบจากราชวิทยาลัย 
 
 8.2 วิธีการคัดเลือก 
  ใหเปนไปตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร
แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ.2555 ขอ 41 โดยใหดําเนินการ
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โดยคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขานั้น รวมกับผูแทนจากสถาบันหลักท่ีใหการฝกอบรมสาขานั้น 
ซ่ึงเสนอโดยราชวิทยาลัย โดยความเห็นชอบจากทันตแพทยสภา 
 
9. การสิ้นสุดสภาพ 
 9.1 ฝกอบรมจนครบหลักสูตรจากสถาบันหลักตามท่ีทันตแพทยสภารับรอง 
 9.2 ไดรับอนุมัติจากทันตแพทยสภาใหลาออก 
 9.3 คณะกรรมการทันตแพทยสภามีมติใหออก 
 9.4 พนสภาพสมาชิกทันตแพทยสภา 
 9.5 การใหออกเนื่องจากการทําผิดอยางรายแรง ซ่ึงสถาบันฝกอบรมแตละสถาบันเปนผูกําหนด          
ผูเขารับการฝกอบรมมีสิทธ์ิยื่นอุทธรณเพื่อใหสถาบันฝกอบรมพิจารณาทบทวนได 
 
10. การฝกอบรม 
 10.1 ระบบการฝกอบรม 
  การฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาปริ
ทันติวิทยา ใหเปนไปตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร
แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ.2555 ขอ 37 โดยแบงออกเปน
การฝกอบรมตามระบบ และ/หรือแบบแยกสวน 
 10.2 ระยะเวลาการฝกอบรม 
  10.2.1 การฝกอบรมตามระบบใหเปนไปตามขอบังคับทันตแพทยสภาฯขอ 38 โดยมีระยะเวลา

การฝกอบรมไมนอยกวา 3 ป หรือ 36 เดือน ซ่ึงประกอบดวย 
   (1) ฝกอบรมในสถาบันหลักเปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือ 
   (2) ฝกอบรมในสถาบันหลักเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป และในสถาบันสมทบเปน

ระยะเวลาไมนอยกวา 1 ปหรือ 
   (3) ฝกอบรมในสถาบันหลักเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป และในสถาบันสมทบเปน 
    ระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป 
  10.2.2 การฝกอบรมแบบแยกสวนใหเปนไปตามขอบังคับทันตแพทยสภาฯขอ 39 

 
11. การประเมินผล 
 สถาบันฝกอบรมเปนผูกําหนด โดยใหมีการประเมินผลอยางนอยปละ 1 คร้ัง เพื่อประเมินความรู 
ความสามารถ และทักษะของทันตแพทยเฉพาะทางโดยวิธีการที่เหมาะสม 
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12. การสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขา
ปริทันตวิทยา 
 ดําเนินการโดยคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะผูบริหาร        
ราชวิทยาลัย และโดยอนุมัติจากคณะกรรมการทันตแพทยสภา 
 
13. สถาบันฝกอบรม 
 สถาบันฝกอบรม หมายถึงคณะทันตแพทยศาสตร สถาบันทางทันตแพทย หรือโรงพยาบาลท่ีจัดการ
ฝกอบรมทันตแพทยเฉพาะทาง ท่ีไดผานการประเมินคุณภาพและการรับรองจากทันตแพทยสภา โดย               
ราชวิทยาลัย และคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ และไดระบุสถานภาพของสถาบันฝกอบรมนั้น ดังนี้ 
 13.1 สถาบันหลัก 
  13.1.1 หมายความวา สถาบันท่ีใหการฝกอบรมเปนผูชํานาญการในการประกอบวิชาชีพ           

ทันตกรรมเพ่ือรับวุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยาท่ีเสนอโดยราชวิทยาลัย และทันตแพทย
สภารับรอง 

  13.1.2 ตองมีหนวยงานท่ีใหบริการดังตอไปนี้ 
   (1) เปนสถาบันหรือโรงพยาบาลของรัฐท่ีจัดระบบงานเรียบรอย มีสถานท่ีอุปกรณท้ัง

ระบบควบคุมการติดเช้ืออยางมีประสิทธิภาพ  มีจํานวนผูปวยเพียงพอและ
เหมาะสมแกการฝกอบรม และมีคณาจารยทันตแพทยผูมีคุณวุฒิรับผิดชอบในสาขา
ท่ีจะดําเนินการตามโครงการฝกอบรม 

   (2) หองปฏิบัติการทางทันตกรรม  และหองปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัยโรค 
   (3) หนวยรังสีวิทยาท่ีสามารถทําการตรวจและวินิจฉัยโรคโดยการใชรังสีไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
   (4) หองสมุดท่ีมีตํารามาตรฐานทางปริทันตวิทยาและวารสารทางปริทันตวิทยาท่ีใช

เปนประจํา และทางสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของมากเพียงพอและเหมาะสมกับการ
ฝกอบรม  มีหนังสือดรรชนีสําหรับชวยคนหารายงานท่ีตีพิมพในวารสารรวมท้ังมี
หนวยสารสนเทศท่ีไดมาตรฐาน 

   (5) หนวยเวชระเบียนและสถิติซ่ึงมีรายงานประจําตัวผูปวยและสถิติเกี่ยวกับผูปวยของ
สถาบันนั้น ตลอดจนมีเจาหนาท่ีท่ีไดรับการฝกอบรมดานนี้มาแลวเปนผูควบคุม 

   (6) มีบุคลากร เคร่ืองมือและอุปกรณสนับสนุนการทําวิจัย 
  13.1.3 ตองมีหนวยงานท่ีเกี่ยวกับการตรวจรักษาผูปวยท่ีมีระบบการควบคุมการติดเช้ืออยางมี

ประสิทธิภาพสําหรับใหผูเขารับการฝกอบรมไดปฏิบัติงานตามเวลาท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอ  ตลอดจนมีเจาหนาท่ีท่ีไดรับการฝกอบรมดานนี้มาแลวเปนผูควบคุม 
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  13.1.4 สามารถจัดใหทันตแพทยท่ีเขารับการฝกอบรมไดเรียนวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน
ประยุกตหรือวิทยาศาสตรคลินิกสัมพันธ  และสนับสนุนใหทันต-แพทยท่ีเขารับการ
ฝกอบรมไปรวมประชุมทางวิชาการนอกสถาบันไดตามโอกาสอันควร 

  13.1.5 สามารถจัดคณาจารยผูมีคุณวุฒิ มีความรูและประสบการณ ในการทํางานวิจัยเพื่อเปนท่ี
ปรึกษาในการทํางานวิจัยของผูเขารับการฝกอบรม 

 13.2 สถาบันรวม 
  หมายความวา สถาบันหลักท่ีใหการฝกอบรมเปนผูชํานาญการในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
เพื่อรับวุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยา รวมกับสถาบันหลักอ่ืนท่ีใหการฝกอบรมท่ีเสนอโดยราชวิทยาลัย และ
ทันตแพทยสภารับรองโดยแตละสถาบันตองมีเวลาในการจัดกิจกรรมฝกอบรมไมตํ่ากวา 1 ใน 3 ของ
ระยะเวลาของหลักสูตร 
 13.3 สถาบันสมทบ 
  13.3.1 หมายความวา สถาบันท่ีใหการฝกอบรมเปนผูชํานาญการในการประกอบวิชาชีพ ทัน

ตกรรมเพื่อรับวุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยา โดยอยูในการกํากับดูแลของสถาบันหลักท่ี
เสนอโดยราชวิทยาลัย และทันตแพทยสภารับรอง และทันตแพทยสภาประกาศใน
ระเบียบทันตแพทยสภาเปนสถาบันสมทบ 

  13.3.2 มีคุณสมบัติเปนสถาบันหรือโรงพยาบาลของรัฐท่ีไมมีหนวยงานบางประเภทของตน 
หรือมีคุณสมบัติไมครบตามเกณฑของสถาบันหลักในการฝกอบรม และเปนสถาบันท่ี
สถาบันหลักเห็นสมควรใหเปนสถาบันสมทบ โดยดําเนินการขออนุมัติจากทันตแพทย
สภา ใหมีสวนรวมในการจัดการฝกอบรมบางชวงเวลาหรือบางชวงวิชา ท้ังนี้ตองไม
เกิน 1 ใน 3  ของระยะเวลาของหลักสูตร 

 13.4 การประเมินผลสถาบัน 
  ดําเนินการโดยทันตแพทยสภาและราชวิทยาลัย โดยมอบหมายใหคณะอนุกรรมการฝกอบรม
และสอบเปนผูดําเนินการตามแนวทางท่ีทันตแพทยสภากําหนด และเสนอรายงานผานราชวิทยาลัย เพื่อเสนอ
ตอทันตแพทยสภาเปนระยะๆ หากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ พบวาสถาบันฝกอบรมหลักหรือ
สถาบันรวมฝกอบรมใดไมมีผูสมัครเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรติดตอกันเกิน 5  ปให “ยกเลิก” การเปน
สถาบันฝกอบรมของสถาบันฝกอบรมหลักหรือของสถาบันรวมฝกอบรมนั้น และใหทําเร่ืองแจงราชวิทยาลัย 
เสนอทันตแพทยสภาเพ่ืออนุมัติ หากสถาบันฝกอบรมมีความประสงคจะขอเปนสถาบันฝกอบรมอีก ให
ดําเนินการขออนุมัติเปนสถาบันฝกอบรมตามเกณฑท่ีกําหนด 
 

14. คณาจารยในการฝกอบรม 
 14.1 สถาบันหลัก 
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  ตองมีอาจารยประจําสาขาปริทันตวิทยาอยางนอย 3 คน โดยเปนผูอํานวยการในการฝกอบรม 1 
คนซ่ึงตองเปนทันตแพทยประจําในสถาบันหลัก ซ่ึงไดรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาปริทันตวิทยา และตองสามารถปฏิบัติงานไดเต็มเวลา 
  คณาจารยประจําหรือคณาจารยพิเศษ เปนผูมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
  14.1.1 เปนผูท่ีไดรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ

วิชาชีพทันตกรรมสาขาปริทันตวิทยาจากทันตแพทยสภา 
  14.1.2 เปนผูจบการศึกษาปริญญาเอกหรือเทียบเทาจากสถาบันท่ี กพ.รับรอง และปฏิบัติงาน

ในสาขาปริทันตวิทยามาไมนอยกวา 3 ป 
  14.1.3 เปนผูจบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาจากสถาบันท่ี กพ.รับรอง และ

ปฏิบัติงานในสาขาปริทันตวิทยามาไมนอยกวา 3 ป 
  14.1.4 เปนผูจบหลักสูตรการฝกอบรมในระดับวุฒิบัตรในสาขาปริทันตวิทยาจากสถาบันท่ีทันต

แพทยสภาหรือกพ.รับรองและและปฏิบัติงานในสาขาปริทันตวิทยามาไมนอยกวา 3 ป 
  14.1.5 เปนผูจบหลักสูตรการฝกอบรมในระดับประกาศนียบัตรช้ันสูงทางวิทยาศาสตรการแพทย

คลินิก หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาปริทันตวิทยาจากสถาบันท่ีทันตแพทยสภา
หรือกพ.รับรองและและปฏิบัติงานในสาขาปริทันตวิทยามาไมนอยกวา 5 ป 

  14.1.6 เปนผูจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และปฏิบัติงานในสาขาปริทันตวิทยามาไมนอยกวา 
10 ป และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝกอบรมและสอบสาขา    ปริทันตวิทยา 

  อัตราสวนของคณาจารยในการฝกอบรมตอทันตแพทยผูเขารับการฝกอบรม ใหมีสัดสวนดังนี้  
อาจารย : ผูเขารับการฝกอบรม = 1:3 โดยจะตองมีอาจารยท่ีไดรับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรอยางนอย 2 คน 
 14.2 สถาบันรวม 
  ใชเกณฑเดียวกับสถาบันหลัก 
 14.3 สถาบันสมทบ 
  ใหมีจํานวนอาจารยเปนสัดสวนดังนี้ อาจารย : ผูเขารับการฝกอบรม = 1:2 โดยจะตองมีอาจารยท่ี
ไดรับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรอยางนอย 1 คนหรือตามท่ีคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ เห็นสมควร 
 
15. หลักสูตรการฝกอบรม 
 15.1 โครงสรางหลักสูตรและการฝกอบรม 
  การฝกอบรมตามระบบเปนผูมีความรูความชํานาญสาขาปริทันตวิทยา ใหเปนไปตามขอบังคับ
ทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพตางๆ พ.ศ. 2555 ขอ 38 โดย 
  15.1.1 ภาควิชาการไดแก การบรรยาย  การประชุมวิชาการ การนําเสนอทางวิชาการ  การ

สัมมนา วารสารสโมสร แบงเปนการศึกษาความรูทางวิทยาศาสตรพื้นฐาน หรือ
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วิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานท่ีเกี่ยวของเปนระยะเวลาประมาณรอยละ 30 และ
การศึกษาความรูในสาขาปริทันตวิทยาและสาขาท่ีเกี่ยวของ ประมาณรอยละ 70 ดังนี้ 

   15.1.1.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน ไดแก 
    ชีวเวชวิทยาและจรรยาบรรณ (Biomedical Science and Ethics) 
    ชีววิทยาชองปาก (Oral Biology) 
    ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology) 
    สถิติทางทันตแพทยศาสตร(Statistics in Dentistry) 
   15.1.1.2 กลุมวิชาสาขาปริทันตวิทยาและสาขาท่ีเกี่ยวของ ไดแก 
    ปริทันตวิทยา  (Periodontology) 
    ทันตกรรมรากเทียม (Oral Implantology) 
    ความเจ็บปวดและความผิดปกติของขากรรไกรและใบหนา (Orofacial Pain 

and TMJ Disorder) 
    การระงับความรูสึกและยาท่ีใชทางทันตกรรม (Sedation and Drugs in 

Dentistry) 
    เวชศาสตรชองปาก (Oral Medicine) 
  15.1.2 ภาคปฏิบัติ หมายถึง การเตรียมการวางแผนการรักษา การปฏิบัติงานในผูปวย และการ

หมุนเวียนไปดูงานตามโรงพยาบาล คลินิก และหนวยวิจัยตางๆ โดยข้ึนอยูกับความ
เปนไปได และขีดความสามารถของแตละสถาบันและตองมีระยะเวลาในการฝก
ปฏิบัติงานไมนอยกวา 2 ป หลักสูตรการศึกษาจะตองมีการฝกอบรมทางคลินิก เพื่อให
ผูเขารับการอบรมมีความเช่ียวชาญอยางสูงทางสาขาวิชา โดยจะตองมี 

   15.1.2.1 การฝกปฏิบัติใหการรักษา  รวมไปถึงความรูอยางลึกซ้ึงทางทฤษฎี            
ถึงเหตุผล ขอดีและขอเสียของการเลือกใชวิธีการตางๆดังตอไปนี้ 

    (1) Non-surgical therapy  ประกอบดวย 
 Scaling และ root planing 
 การใช chemotherapeutic agents ชวยในการปองกัน การรักษาและ

ควบคุมโรคปริทันต 
    (2) Surgical therapy ประกอบดวย 

 Open flap debridement 
 Resective surgery ไดแก gingivectomy, gingivoplasty, osteoplasty, 

ostectomy, root resection in the management of periodontal 
disease 

 Regenerative surgery ไดแก bone/bone substitute graft, guided 
tissue regeneration 
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 Periodontal plastic surgeryเชน soft tissue graft เปนตน 
 Implant surgery เชน การฝงรากเทียม การเตรียมสันเหงือกและสัน

กระดูกเพื่อการฝงรากฟนเทียม เปนตน 
    (3) Occlusal therapy รวมถึง occlusal adjustment, selective grinding, 

stabilization/splinting และ bite-guard therapy 
   15.1.2.2  ผูเขารับการฝกอบรมจะตองใหการรักษาผูปวยโรคปริทันตครบถวนตาม

จํานวนท่ีกําหนด (ดูภาคผนวก) และการรักษานั้นจะตองเสร็จสมบูรณ โดย
ผูปวยนั้นมีอวัยวะปริทันตและเนื้อเยื่อรอบรากเทียมท่ีมีสุขภาพดี และปจจัย
ตางๆท่ีทําใหเกิดเปนโรคปริทันตถูกกําจัดและควบคุมไดแลว  การดูแล
รักษาผูปวยทุกรายจะตองมีข้ันตอนครบท่ีกําหนดไว และมีการจัดทํา
แผนงานการรักษาและการดูแลหลังการรักษาอยางถูกตอง รวมท้ังมี
ภาพถาย ภาพรังสี แบบจําลองฟนและเอกสารครบถวน และจะตองรักษา
ผูปวยปริทันตระดับปานกลางถึงรุนแรงชนิดตางๆ  ไดแก  Chronic 
periodontitis, Aggressive periodontitis, Periodontitis as a manifestation of 
systemic disease 

   15.1.2.3 การนําเสนอรายงานผูปวย 
    ผู เขาฝกอบรมตองรวบรวมขอมูลรายละเอียดการรักษาผูปวยทุกคน 

รายละเอียดของการรายงานตองประกอบไปดวย การพิเคราะหโรค, การ
ทํานายโรค, การวางแผนการรักษา และการรักษาที่เสร็จสมบูรณ และตอง
รวมถึง อายุ เพศ และสภาพท่ัวไปของผูปวย เพื่อนําเสนอในการประชุมทาง
วิชาการทั้งในสถาบันหรือนอกสถาบัน 

   15.1.2.4 การศึกษาดวยตนเอง 
 ผู เขารับการฝกอบรมจะตองศึกษา วิเคราะหและวิจารณ เอกสาร/

วารสารทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนและปรับปรุงความรูใหทันสมัยอยูเสมอ  
รวมท้ังการติดตามวิทยาการสมัยใหมดวย 

 การเขารวมประชุมทางวิชาการของสมาคม/ชมรมวิชาชีพและ/หรือ
วิชาการ อยางสมํ่าเสมอ 

  15.1.3 ภาควิจัย กําหนดใหมี 
ผลงานวิจัยอยางนอย 1 เร่ือง ซ่ึงตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามเกณฑท่ีคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด 

  15.1.4 วิชาเลือก  
 15.2 รายละเอียดของแตละวิชา 
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  15.2.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน 
   15.2.1.1 กลุมชีวเวชวิทยาและจรรยาบรรณ 
    การศึกษากลุมวิชาเหลานี้ เพื่อตองการใหมีความรูและเขาใจในหลักการ

สําคัญทางวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน  เพื่อนํามาประยุกตใชใน
กระบวนการทางคลินิก คือการตรวจพิเคราะหโรค การวางแผนการรักษา 
การรักษา การประเมินผลการรักษา การคาดการณผลการรักษา และการ
แกไขผลแทรกซอนจากการรักษา การเรียนรูวิชานี้จะชวยใหผูเขารับการ
ฝกอบรมมีความสามารถ 
 จําแนกผูปวยท่ีมีปจจัยเส่ียงของโรคปริทันต ทําใหสามารถใหการรักษา

และปองกันไดทันการณ 
 ใหการวินิจฉัยและรักษาผูปวยตามหลักการทางวิทยาศาสตร โดยอาศัย

ความรูเร่ืองการเกิดของโรค  พยาธิสภาพของโรคปริทันต และการ
จัดการใหการรักษาอยางถูกตอง 

 วิเคราะหและวิจารณเอกสาร/วารสารทางวิชาการเพ่ือเพิ่มและปรับปรุง
ความรูใหทันสมัยอยูเสมอ รวมท้ังการติดตามวิทยาการสมัยใหมดวย 

    กลุมวิชานี้ประกอบดวยวิชาตางๆดังตอไปนี้ 
    (1) กายวิภาคศาสตรประยุกต (Applied Anatomy of Head and Neck) กาย

วิภาคท่ัวไปท่ีเกี่ยวของและสําคัญทางทันตกรรม ไดแกกายวิภาคของ
บริเวณศีรษะและคอ ของชองปากรวมท้ังการพัฒนาการและลักษณะ
ทางจุลกายวิภาคศาสตรของอวัยวะภายในชองปาก 

    (2) สรีรวิทยาและชีววิทยาเคมีประยุกต (Applied Physiology and 
Biochemistry) เปนวิชาท่ีนําหลักการทางสรีรวิทยา และชีวเคมีมา
ประยุกตใหเขากับความรูในวิชาเฉพาะ เพื่อความเขาใจท่ีดีและสามารถ
นําไปใชไดมากข้ึน 

    (3) จุลชีววิทยาและพยาธิวิทยาประยุกต (Applied Microbiology and 
Pathology) เปนการประยุกตความรูพื้นฐานทางวิชาจุลชีววิทยาและ
พยาธิวิทยา  เพื่ออธิบายความผิดปกติของรางกาย  โดยเขาใจถึง
ธรรมชาติ สาเหตุ และผลของการเกิดการอักเสบ การเกิดโรค และ
ระบบภูมิคุมกันของรางกายท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะลักษณะพิเศษของ
จุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรคปริทันต และสามารถใชหลักการทางจุล
ชีววิทยาในการตรวจเพาะเช้ือและวินิจฉัยสาเหตุของโรคปริทันต การ
ปองกันการติดเช้ือ และการควบคุมการติดเช้ือ (infection control) 
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    (4) จิตวิทยาและจรรยาบรรณ (Psychology and Ethics) ศึกษาจิตวิทยาและ
พฤติกรรมของคนท่ัวๆไป รวมท้ังการปฏิสัมพันธเพื่อใหมีมนุษย
สัมพันธอันดีตอผูปวยและผู ท่ี เกี่ยวของทุกระดับ  รวมท้ังอบรม
คุณธรรมและจริยธรรมของทันตแพทย 

   15.2.1.2 ชีววิทยาชองปาก 
    เปนการศึกษาวิชาพื้นฐานท่ีเกี่ยวของกับชองปาก และอวัยวะท่ีเกี่ยวของ 

เพื่อใหเกิดความเขาใจ และสามารถนํามาประยุกตใชในงานทันต-กรรมซ่ึง
ไดแกความรูเร่ืองอวัยวะปริทันต ลักษณะของเน้ือเยื่อยึดตอท้ังโครงสรางท่ี
เปนโปรตีนและเนื้อพื้น (ground substances) น้ําลาย เพลลิเคิล (pellicle) 
คราบจุลินทรียและหินน้ําลาย  ฮอรโมนท่ีมีผลตอการทําใหเกิดโรคในชอง
ปากและอวัยวะปริทันต การติดเช้ือและระบบภูมิคุมกันของรางกาย ระบบ
ภูมิคุมกันของโรคปริทันตเปนตน 

   15.2.1.3 ระเบียบวิธีการวิจัย 
    เปนการศึกษาวิชาท่ีเกี่ยวกับหลักการวิจัย สถิติและวิธีการวิจัย เพื่อทําใหเกิด

ความเขาใจ  สามารถเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร อานและวิจารณ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของทางทันตกรรม  และสามารถทํางานวิจัยในสาขาวิชาได
ดวย 

   15.2.1.4 สถิติทางทันตแพทยศาสตร 
    ความหมายของประชากร ตัวอยางพารามิเตอร คาสถิติ และการเก็บ

รวบรวมขอมูล วิธีการเลือกตัวอยาง การใชสถิติเชิงพรรณนาตางๆ เพื่อการ
วิ เคราะหขอมูลเบ้ืองตน  การนําเสนอขอมูลแบบตางๆ  การทดสอบ
สมมติฐาน การทดสอบความแปรปรวน การทดสอบความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรและสมการสหสัมพันธ การอานรายงานการวิจัยในวารสารวิชาการ 

  15.2.2 กลุมวิชาเฉพาะสาขาปริทันตวิทยาและสาขาท่ีเกี่ยวของ 
   15.2.2.1 ปริทันตวิทยา 
    เปนการเรียนรูทางปริทันตวิทยาข้ันสูงท้ังในแนวลึกและแนวกวางทาง

ทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อสามารถนําไปใชประกอบการรักษาไดอยางถูกตอง
มีประสิทธิภาพและเช่ียวชาญ  และใหมีการทําปริทรรศนบทความ 
(literature review) ดวย โดยครอบคลุมเนื้อหาท่ีเกี่ยวของดังตอไปนี้ 

    (1) ระบาดวิทยาของโรคปริทันต 
    (2) สาเหตุของโรคปริทันต ความเปนมาของโรคปริทันต พยาธิสภาพ

ของโรคปริทันต และลักษณะทางจุลภาพของโรคปริทันต 
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    (3) การตรวจพิเคราะหโรคปริทันตและรังสีวิทยา การทํานายโรคและ
การประเมินผลการรักษา 

    (4) กลไกของการอักเสบ การหายของแผลท้ังของ epithelium, hard 
และ soft connective tissue 

    (5) ผลกระทบของการอักเสบของโรคปริทันตท่ีมีตอโรคทางระบบและ
ในทางกลับกัน 

    (6) การรักษาโรคปริทันตในผูปวยท่ัวไป, ผูปวยเด็ก, ผูปวยสูงอายุและ
ผูปวยท่ีมีโรคทางระบบรวมดวย 

    (7) หลักการและเหตุผลของการรักษาท่ีเหมาะสม 
    (8) บทบาทของการสบของฟนตออวัยวะปริทันต 
    (9) หลักของโภชนาการโดยเฉพาะความเก่ียวของของอาหารกับการ

หายของแผลปริทันต 
    (10) ความรูใหมๆท่ีเกี่ยวของกับโรคปริทันต 
    (11) ปฏิกิริยาและขบวนการทํางานของยาท่ีใชในการปองกันและรักษา

โรคปริทันต 
    (12) ปฏิกิริยาและขบวนการทํางานของยาท่ีใชในการปองกันและรักษาโรค

ทางระบบ  ท่ี มีผลกระทบตอโรคปริ ทันตและการรักษาโรค 
ปริทันต 

    (13) บทบาทของภูมิคุมกันท้ังขณะมีโรคและปลอดโรคในชองปาก 
    (14) กลไกการติดเช้ือของโรคติดเช้ือในชองปากและการควบคุมการติด

เช้ือ 
    (15) ความรูเกี่ยวกับการชวยชีวิตเบ้ืองตนแกผูปวยในภาวะฉุกเฉิน 
   15.2.2.2 ทันตกรรมรากเทียม 
    จัดใหมีการศึกษาท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสวนท่ีเกี่ยวของโดยตรง

กับความรูพื้นฐานของทันตกรรมรากเทียม เนื้อเยื่อรอบรากเทียม การฝง
รากเทียม และมีความรูทางดานทันตกรรมประดิษฐท่ีเกี่ยวของ  สามารถ
ใหการดูแลติดตามผลและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได 

   15.2.2.3 ความเจ็บปวดและความผิดปกติของขากรรไกรและใบหนา 
    เ รียนรูภาคทฤษฎีและสามารถจัดการผูปวย ท่ีมีความผิดปกติของ

ขากรรไกร ซ่ึงรวมถึงสามารถแปลภาพรังสี ใหการพิเคราะหแยกโรคได 
ใหการวางแผนการรักษา รักษาตามอาการเบ้ืองตน ใสเคร่ืองมือการสบฟน 
(occlusal appliances) และสามารถสงตอผูปวยในกรณีท่ีสมควร รูจัก
รูปแบบของการรักษาโรคชนิดยากๆ 
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   15.2.2.4 การระงับความรูสึกและยาท่ีใชทางทันตกรรม 
    จัดใหมีการฝกอบรมทั้งทางดานทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม

ความเจ็บปวดในรูปแบบของยาชาเฉพาะท่ี การใชยากลอมประสาทชนิด
ตางๆท่ีใชรวมกับยาชา รวมท้ังการใช nitrous oxide และศึกษาทบทวน
เกี่ ย วกับ เภ สัชวิ ทยาของยาชนิ ดต า งๆ  ท่ี ใช ในการรั กษา ผู ป ว ย 
ปริทันต 

   15.2.2.5 เวชศาสตรชองปาก 
    เรียนรูเกี่ยวกับลักษณะปกติและลักษณะของรอยโรคตางๆในชองปาก 

รวมถึงวิธีการตรวจ การซักประวัติ การวินิจฉัย และใหการวางแผนการ
รักษารอยโรคตางๆไดอยางถูกตอง 

  15.2.3 วิชาเลือก 
   หมายถึงวิชาท่ีผูเขารับการฝกอบรมมีความสนใจ ท้ังท่ีมีความเกี่ยวของกับสาขาวิชา

ปริทันตวิทยา หรือวิชาอ่ืนๆ ซ่ึงสถาบันสามารถเปดสอนได 
 

16.  การประกันคุณภาพการฝกอบรม   

 สถาบันฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรมทันตแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาปริทันตวิทยา จะตองขอรับการประเมินจากราชวิทยาลัยทันตแพทย
แหงประเทศไทยเพ่ือท่ีขอเปดหลักสูตรและรับรองคุณภาพหลักสูตรสาขาปริทันตวิทยา  ทุก  5 ป                     
ตามแบบฟอรมเกณฑการประเมินคุณภาพสถาบันฝกอบรมเพ่ือวุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยา ราชวิทยาลัย 
ทันตแพทยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2555 

 

17.  การทบทวน และการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  

 คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ สาขาปริทันตวิทยา กําหนดใหสถาบันฝกอบรม หลักสูตรการ
ฝกอบรมทันตแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
สาขาปริทันตวิทยา จะตองทบทวนและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเปนระยะๆหรืออยางนอย ทุก 5 ป และแจง
ผลการทบทวนและพัฒนาใหราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยรับทราบ 
 


