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เกณฑ์มาตรฐานผู้ส าเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ าบ้าน 

เพ่ือวุฒบัิตรแสดงความรู้ความช านาญ 

ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาปริทันตวิทยา 
ราชวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 

 เม่ือสิน้สดุการฝึกอบรมทนัตแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวฒุิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพทนัตกรรมสาขาปริทนัตวิทยาทนัตแพทย์ประจ าบ้านต้องมีความเป็นวิชาชีพ (professionalism) และ
มีความรู้ความสามารถและความช านาญทางวิชาชีพ (professional competencies and proficiencies)
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ความเป็นวิชาชีพ (Professionalism) 
 1.1 ด้านคณุธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

 1.1.1 ปฏิบตัตินอย่างมีคณุธรรม จริยธรรม และประพฤติตนตามจรรยาบรรณแหง่วิชาชีพทนัตกรรม 

 1.1.2 ปฏิบตัิตนด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต รับผิดชอบ ตลอดจนผดงุเกียรตแิหง่วิชาชีพ 

 1.1.3 ปฏิบตัิตามข้อบงัคบั ระเบียบ และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาชีพ 

 1.1.4 ตระหนกัถึงประโยชน์และสิทธิของผู้ ป่วยเป็นส าคญั และด าเนินการดแูลรักษาผู้ ป่วยอย่าง
มีมาตรฐานถกูต้องตามหลกัวิชาการ และด้วยจิตใจความเป็นมนษุย์ 

 1.1.5 ตระหนกัถึงข้อจ ากดั และระดบัสมรรถนะของตน รวมทัง้พิจารณาปรึกษาและ/หรือสง่ตอ่
ผู้ ป่วยให้ได้รับการดแูลรักษาอยา่งเหมาะสม 

 1.1.6 ตระหนกัถึงความส าคญัและมีสว่นร่วมในการพฒันาองค์กรวิชาชีพ 

 1.2 ด้านทกัษะการส่ือสาร 

 1.2.1 ซกัถาม พดูคยุ อธิบาย หรืออภิปรายกบัผู้ ป่วยอยา่งเหมาะสมเพ่ือน าไปสูก่ารดแูลท่ี
สอดคล้องกบัความต้องการและความคาดหวงัของผู้ ป่วย รวมถึงสอดคล้องกบัหลกั
วิชาการ 

 1.2.2 ส่ือสาร ปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ ป่วย ผู้ ร่วมงาน และสาธารณชนอยา่งเหมาะสม ด้วยความสภุาพ 
นุม่นวล และให้เกียรติ 

 1.2.3 ถ่ายทอดความรู้และทกัษะในสาขาปริทนัตวิทยาแก่บคุลากรในวิชาชีพ และ/หรือ 
สาธารณชนตามความเหมาะสม 

 1.3 ด้านทกัษะทางปัญญา 

 1.3.1 ตระหนกัถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด าเนินการพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง เพื่อรักษาคณุภาพ
ในการดแูลผู้ ป่วย 

 1.3.2 สืบค้น ประเมิน วิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมลูจากแหลง่ตา่งๆ อย่างมีวิจารณญาณ และน าไป
ประยกุต์ในการดแูลผู้ ป่วยอย่างเหมาะสม 
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 1.3.3 รวบรวมและประเมินข้อมลูทางวิชาการ น าเสนอข้อมลูด้วยการเขียน และ/หรือ ด้วยวาจา 
รวมทัง้อภิปรายได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 1.3.4 พฒันาองค์ความรู้ด้วยการศกึษา ค้นคว้า หรือ วิจยั ให้เท่าทนัตอ่ความก้าวหน้าทาง
วิชาการและเทคโนโลยีในสาขาปริทนัตวิทยา หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง 

 1.3.5 รายงานผลการวิจยัด้วยการน าเสนอด้วยวาจาในท่ีประชมุ หรือด้วยการเขียนรายงานเพ่ือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาตหิรือนานาชาติ 

 1.4 ทกัษะด้านการบริหารจดัการ 

 1.4.1 ท างานเป็นทีมร่วมกบับคุลากรทางสขุภาพในการดแูลผู้ ป่วยและพฒันาองค์กร 

 1.4.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบจดัการข้อมลูในการดแูลผู้ ป่วย จดัระบบปฏิบตังิาน 
ตลอดจนการพฒันาวิชาชีพ 

 1.4.3 จดัระบบการดแูลรักษาผู้ ป่วย การท างานของทนัตบคุลากร ตลอดจนสถานท่ีปฏิบตังิานให้
มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภยั ปราศจากการติดเชือ้และแพร่กระจายเชือ้ 

 1.4.4 จดัระบบบริหารความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ความรู้ความสามารถและความช านาญทางวิชาชีพ 

 2.1 มีความช านาญ (Proficiency) ในการ 

 2.1.1 วินิจฉยัโรคปริทนัต์ โดยอาศยัข้อมลูจากการซกัประวตั ิตรวจทางคลินิก การแปลภาพรังสี 

 2.1.2 ให้การพยากรณ์โรคปริทนัต์ในสภาวะโดยรวม และพยากรณ์โรคของฟันแตล่ะซ่ี 

 2.1.3 วางแผนการรักษาโรคปริทนัต์โดยการจดัล าดบัขัน้ตอนของการรักษาตามความจ าเป็น 
และความเหมาะสมท่ีผู้ ป่วยแตล่ะคนควรจะได้รับ 

 2.1.4 จดัการผู้ ป่วยท่ีมีโรคทางระบบก่อนการรักษาทางปริทนัต์อยา่งเหมาะสม 

 2.1.5 จดัการผู้ ป่วยท่ีมีภาวะฉกุเฉินทางปริทนัต์ 

 2.1.6 รักษาโรคปริทนัต์ขัน้แรก (initial/hygienic phase) โดย 

 2.1.6.1 ควบคมุอนามยัช่องปาก 

 2.1.6.2 ขดูหินน า้ลายและเกลารากฟัน 

 2.1.6.3 บ าบดัปัญหาการสบฟัน (occlusal therapy) 
 2.1.6.4 ก าจดัปัจจยัสง่เสริม (contributing factors) การเกิดโรคปริทนัต์ 

 2.1.6.5 เข้าเฝือกฟัน (splinting) 
 2.1.6.6 ใช้ยาปฏิชีวนะ (antibiotic) และสารระงบัเชือ้ (antiseptic) ในการรักษาโรคปริทนัต์ 

 2.1.7 ประเมินการตอบสนองของเนือ้เย่ือปริทนัต์ตอ่การรักษาโรคปริทนัต์ขัน้แรก และวางแผน
การรักษาในขัน้ศลัยกรรม (surgical phase) ในกรณีท่ีมีข้อบง่ชี ้
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 2.1.8 รักษาโรคปริทนัต์ในขัน้ศลัยกรรมด้วยศลัยกรรมปริทนัต์ (periodontal surgery) ชนิดตา่งๆ ใน
กลุม่ศลัยกรรมดงัตอ่ไปนี ้

 2.1.8.1 Gingival surgical techniques 
 2.1.8.2 Flap technique for pocket therapy 
 2.1.8.3 Resective osseous surgery  
 2.1.9 ตรวจ วินิจฉยั วางแผนการรักษา และรักษาโรคปริทนัต์ท่ีมีโรคของเนือ้เย่ือในฟันและ

เนือ้เย่ือรอบรากฟันร่วมด้วย 

 2.1.10 ประเมินการตอบสนองของเนือ้เย่ือปริทนัต์ตอ่การรักษาในขัน้ศลัยกรรมปริทนัต์และวาง
แผนการท าปริทนัต์บ าบดัตอ่เน่ือง/ปริทนัต์บ าบดัประคบัประคอง/รักษาในระยะคงสภาพ 
(periodontal maintenance/supportive periodontal therapy/maintenance phase) 

 2.1.11 รักษาผู้ ป่วยโรคปริทนัต์ และผู้ ป่วยรากเทียม ในระยะคงสภาพ 

 2.2 มีความสามารถ (Competency) ในการ 

 2.2.1 จดัการผู้ ป่วยท่ีเกิดภาวะฉกุเฉินทางการแพทย์ในคลินิกทนัตกรรม 

 2.2.2 ให้การรักษาโรคปริทนัต์ในขัน้ศลัยกรรมด้วยศลัยกรรมปริทนัต์ (periodontal surgery) 
ชนิดตา่งๆ ในกลุม่ศลัยกรรมดงัตอ่ไปนี ้

 2.2.2.1 Regenerative periodontal surgery 
 2.2.2.2 Periodontal plastic surgery  
 2.2.3 เตรียมสภาพอวยัวะปริทนัต์เพ่ือการบรูณะฟัน และการใส่ฟัน ด้วยการท าศลัยกรรมปริทนัต์

ชนิดตา่งๆ ท่ีเหมาะสม 

 2.2.4 ท าศลัยกรรมปริทนัต์เพ่ือความสวยงาม 

 2.2.5 ตรวจ วินิจฉยัและวางแผนการรักษาด้านทนัตกรรมรากเทียม และท าศลัยกรรมรากเทียม 

 2.2.6 ให้การรักษาทางปริทนัต์ ร่วมกบัการรักษาทางทนัตกรรมสาขาอ่ืนๆ 

 2.2.7 ควบคมุความเจ็บปวดและลดความกงัวลให้กบัผู้ ป่วย 

 2.2.8 รักษาผู้ ป่วยโรคปริทนัต์ ท่ีมีโรคทางระบบแบบซบัซ้อน 

 2.2.9 ตรวจ วินิจฉยั และรักษาโรครอบรากเทียม 

 2.2.10 ปอ้งกนัและให้การรักษาอาการแทรกซ้อนท่ีเกิดจากการรักษาทางปริทนัต์และรากเทียม 

 2.2.11 บนัทกึข้อมลูผู้ ป่วยอยา่งครบถ้วน เป็นระบบ สามารถน ามาใช้ในการประเมินผลการรักษา
และวางแผนการดแูลอยา่งตอ่เน่ือง 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก 1 ค าจ ากัดความ (Glossary of Terms ) 

ความสามารถทางวิชาชีพ  (Professional  Competencies ) หมายถึงความสามารถของทนัตแพทย์ใน
การดแูลรักษาผู้ ป่วยด้วยตนเอง  ตามมาตรฐาน ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดยไมเ่กิดข้อผิดพลาด
ร้ายแรง  ซึง่ความสามารถนีเ้กิดจากการประสาน(coordinate)สามองค์ประกอบหลกั ได้แก่ความรู้ 
(knowledge) ทกัษะ (skills) และทศันคติ/เจตคติ (attitude) ของการเป็นทนัตแพทย์ท่ีดี   

ระดบัความสามารถนี ้ไมใ่ชร่ะดบัความสามารถสงูสดุ แตเ่ป็นระดบัความสามารถท่ีอยู่กึ่งกลาง
ระหวา่งผู้ เร่ิมต้น (beginners)และผู้ เช่ียวชาญ (experts) 

ความช านาญทางวิชาชีพ (Professional Proficiencies )หมายถึงความสามารถของทนัตแพทย์ใน
ระดบัสงู คือมีความช านาญ ซึง่จะเกิดขึน้ได้เม่ือทนัตแพทย์มีความรู้ท่ีมากขึน้ทัง้ในเชิงกว้างและในเชิงลกึ 
ผา่นประสบการณ์ท างานในสถานการณ์ท่ีหลากหลายและซบัซ้อนมากขึน้  จึงสามารถท่ีจะดแูลรักษาผู้ ป่วย
ท่ีมีปัญหาในระดบัยุง่ยากซบัซ้อนได้  

ความช านาญของทนัตแพทย์มกัจะเกิดจากการศกึษาตอ่เฉพาะทาง หรือผา่นประสบการณ์ท างาน
ใน ระยะเวลาหลายปี และยงัไมใ่ชร่ะดบัความสามารถสงูสดุ 

ความรู้และทักษะพืน้ฐาน  (Foundation Knowledge and Skills) หมายถึงความรู้และทกัษะพืน้ฐานท่ี
จ าเป็นและสมัพนัธ์กบัความสามารถทางวิชาชีพหรือวามช านาญทางวิชาชีพตามท่ีระบไุว้แตล่ะข้อ  ซึง่จะ
ชว่ยให้สถาบนัฝึกอบรมสามารถจดัหลกัสตูรและท าการประเมินผู้ เรียนได้ตรงเปา้หมาย 

การรักษาโรคปริทันต์ขัน้แรก (initial/hygienic phase) หมายถึงขัน้ตอนในล าดบัแรกของการรักษาโรค
ปริทนัต์ซึง่มุง่ท่ีจะก าจดัปัจจยัท่ีเป็นสาเหตขุองโรค ซึง่หากท าได้ส าเร็จการรักษาในขัน้ตอนนีจ้ะหยดุยัง้การ
ลกุลามของโรคได้ 

การรักษาในขัน้ศัลยกรรม (Surgical phase) หมายถึงขัน้ตอนในการรักษาโรคปริทนัต์ด้วยการ
ท าศลัยกรรมปริทนัต์ (periodontal surgery) ชนิดตา่งๆ เพ่ือซ่อมแซม และแก้ไขสภาวะของเนือ้เย่ือปริทนัต์และ
เนือ้เย่ือโดยรอบรวมทัง้ความสวยงามของเนือ้เย่ือดงักล่าว ท าให้โครงสร้างส่วนท่ีสญูเสียไปแล้วกลบัคืนมา และ
การฝังรากเทียม 

เทคนิคศัลยกรรมเหงือก (Gingival surgical techniques) หมายถึงศลัยกรรมปริทนัต์เพ่ือลดร่องลกึปริ
ทนัต์ซึง่จ ากดัอยูท่ี่เนือ้เย่ือเหงือกเทา่นัน้ โดยไมเ่ก่ียวข้องกบัโครงสร้างกระดกูท่ีอยูข้่างใต้ และไมใ่ชก่ารผ่าตดั
เปิดเหงือก อาจจ าแนกเป็น การขดูเหงือก (gingival curettage) และ การตดัเหงือก  

การผ่าตัดเปิดเหงือกเพื่อลด/ก าจัดร่องลึกปริทันต์ (Flap technique for pocket depth 
reduction/elimination) หมายถึงการรักษาร่องลกึปริทนัต์โดยการผา่ตดัเปิดแผน่เหงือก (gingival flap) โดย
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ไมมี่การท าศลัยกรรมตกแตง่กระดกูหรืออาจท าเล็กน้อย เพ่ือท าให้สามารถเข้าถึงหินน า้ลาย และเพ่ือก าจดั
หรือลดร่องลกึปริทนัต์โดยการตดัผนงัของร่องลกึปริทนัต์ หรือเล่ือนสว่นเนือ้เย่ืออ่อนของร่องลกึปริทนัต์ไป
ทางปลายราก 

ศัลยกรรมตัดแต่งกระดูก (Resective osseous surgery) หมายถึงการท าศลัยกรรมเพื่อเปล่ียนแปลง
กระดกูเบ้าฟันท่ีเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากโรคปริทนัต์เพ่ือให้ได้รูปร่างท่ีเหมาะสมเชิงสรีระ โดยเป็นเพียงการ
ตกแตง่รูปร่างของกระดกูเบ้าฟันใหมโ่ดยไมมี่การก าจดักระดกูเบ้าฟันส่วนท่ียึดฟัน หรือมีการก าจดักระดกู
เบ้าฟันสว่นท่ียดึฟันท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงต าแหนง่ของสนักระดกูเบ้าฟันเม่ือเทียบเคียงกบัรากฟัน  

ศัลยกรรมปริทันต์เพื่อคืนสภาพ (Regenerative periodontal surgery) หมายถึงการท าศลัยกรรมท่ีท า
เพ่ือเพิ่มการยดึปริทนัต์ในฟันท่ีสญูเสียอวยัะปริทนัต์ไปมาก ลดความลึกของร่องลกึปริทนัต์ลงให้อยใูนระยะ
ท่ีสามารถดแูลให้คงสภาพได้ และเพื่อลดความลกึทัง้ในแนวตัง้และแนวนอนของรอยโรคบริเวณง่ามรากฟัน  

ศัลยกรรมตกแต่งทางปริทันต์ (Periodontal plastic surgery) หมายถึงการท าศลัยกรรมเพ่ือปอ้งกนัหรือ
แก้ไขรอยโรคของเหงือก เย่ือเมือกเบ้าฟัน หรือกระดกูเบ้าฟัน ท่ีเกิดจากลกัษณะทางกายวิภาค, เกิดระหว่าง
พฒันา, เกิดจากภยนัตราย หรือเกิดจากโรค 

การรักษาเพื่อคงสภาพปริทันต์ (Periodontal maintenance) หมายถึงการรักษาท่ีท าขึน้ในชว่งเวลาท่ี
เหมาะสมเพ่ือชว่ยให้ผู้ ป่วยท่ีได้รับการรักษาโรคปริทนัต์ไปแล้วให้คงสขุภาพชอ่งปากท่ีดีตอ่ไปได้ 
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ภาคผนวก 2 ความรู้และทักษะพืน้ฐาน  (Foundation Knowledge and Skills) 
 ความรู้และทกัษะพืน้ฐาน ประกอบการมีความสามารถและความช านาญทางวิชาชีพ ได้แก่ 

1. ความเป็นวิชาชีพ (Professionalism) 
 1.1 ด้านคณุธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

 1.1.1 ปฏิบตัตินอย่างมีคณุธรรม จริยธรรม และประพฤติตนตามจรรยาบรรณแหง่วิชาชีพทนัตกรรม 

 1.1.2 ปฏิบตัิตนด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต รับผิดชอบ ตลอดจนผดงุเกียรตแิหง่วิชาชีพ 

 1.1.3 ปฏิบตัิตามข้อบงัคบั ระเบียบ และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาชีพ 

 1.1.4 ตระหนกัถึงประโยชน์และสิทธิของผู้ ป่วยเป็นส าคญั และด าเนินการดแูลรักษาผู้ ป่วยอย่าง
มีมาตรฐานถกูต้องตามหลกัวิชาการ และด้วยจิตใจความเป็นมนษุย์ 

- จรรยาบรรณในวิชาชีพ Professional ethics 

- กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกบัวิชาชีพ 

- สิทธิของผูป่้วย 

- Interaction between generalist and specialists  

 1.1.5 ตระหนกัถึงข้อจ ากดั และระดบัสมรรถนะของตน รวมทัง้พิจารณาปรึกษาและ/หรือสง่ตอ่
ผู้ ป่วยให้ได้รับการดแูลรักษาอยา่งเหมาะสม 

- Self assessment of competence 

- Standard of care 

- Communication skills both orally and written 

 1.1.6 ตระหนกัถึงความส าคญัและมีสว่นร่วมในการพฒันาองค์กรวิชาชีพ 

- Professional and organizational development 

 1.2 ด้านทกัษะการส่ือสาร 

 1.2.1 ซกัถาม พดูคยุ อธิบาย หรืออภิปรายกบัผู้ ป่วยอยา่งเหมาะสมเพ่ือน าไปสูก่ารดแูลท่ี
สอดคล้องกบัความต้องการและความคาดหวงัของผู้ ป่วย รวมถึงสอดคล้องกบัหลกั
วิชาการ 

- Communication skills 

- Addressing patient concerns/issues/problems  

 1.2.2 ส่ือสาร ปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ ป่วย ผู้ ร่วมงาน และสาธารณชนอยา่งเหมาะสม ด้วยความสภุาพ 
นุม่นวล และให้เกียรติ 

- Communication skills 
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- Addressing patient concerns/issues/problems  

- Interpersonal skills 

- Reflective listening 

 1.2.3 ถ่ายทอดความรู้และทกัษะในสาขาปริทนัตวิทยาแก่บคุลากรในวิชาชีพ และ/หรือ 
สาธารณชนตามความเหมาะสม 

- Teaching and learning 

- Transferable skills 

- Communication skills 

 1.3 ด้านทกัษะทางปัญญา 

 1.3.1 ตระหนกัถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด าเนินการพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง เพื่อรักษาคณุภาพ
ในการดแูลผู้ ป่วย 

- Self assessment skill 

- Self direct learning skill 

 1.3.2 สืบค้น ประเมิน วิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมลูจากแหลง่ตา่งๆ อย่างมีวิจารณญาณ และน าไป
ประยกุต์ในการดแูลผู้ ป่วยอย่างเหมาะสม 

- Critical thinking skill 

- Clinical reasoning skill 

- Data analysis of trends in health care  

- Evidence-based dentistry 

- Application of scientific method to clinical problem solving  

 1.3.3 รวบรวมและประเมินข้อมลูทางวิชาการ น าเสนอข้อมลูด้วยการเขียน และ/หรือ ด้วยวาจา 
รวมทัง้อภิปรายได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

- Data gathering skills 

- Critical thinking and appraisal skills 

- Communication skills 

- The hierarchy of research evidence   
 1.3.4 พฒันาองค์ความรู้ด้วยการศกึษา ค้นคว้า หรือ วิจยั ให้เท่าทนัตอ่ความก้าวหน้าทาง

วิชาการและเทคโนโลยีในสาขาปริทนัตวิทยา หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง 

- Research methodology 

- Biostatistics 
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 1.3.5 รายงานผลการวิจยัด้วยการน าเสนอด้วยวาจาในท่ีประชมุ หรือด้วยการเขียนรายงานเพ่ือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาตหิรือนานาชาติ 

- Data management and report preparation 

- The process of paper review in appraising grant submissions and scientific 
manuscript 

 1.4 ทกัษะด้านการบริหารจดัการ 

 1.4.1 ท างานเป็นทีมร่วมกบับคุลากรทางสขุภาพในการดแูลผู้ ป่วยและพฒันาองค์กร 

- Working as a team 

- Practice management 

- Concepts and principles of quality assurance and quality assessment 

- Importance and implications of the interrelationship between periodontics 

and other clinical disciplines. 

 1.4.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบจดัการข้อมลูในการดแูลผู้ ป่วย จดัระบบปฏิบตังิาน 
ตลอดจนการพฒันาวิชาชีพ 

- Informatics technology and application 

- Computer system for practice management 

 1.4.3 จดัระบบการดแูลรักษาผู้ ป่วย การท างานของทนัตบคุลากร ตลอดจนสถานท่ีปฏิบตังิานให้
มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภยั ปราศจากการติดเชือ้และแพร่กระจายเชือ้ 

- Health and safety working environment 

- Infection control measures in dentistry 

 1.4.4 จดัระบบบริหารความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพ 

- Risk management 

2. ความรู้ความสามารถและความช านาญทางวิชาชีพ 

 2.1 มีความช านาญ (Proficiency) ในการ 

 2.1.1 วินิจฉยัโรคปริทนัต์ โดยอาศยัข้อมลูจากการซกัประวตั ิตรวจทางคลินิก การแปลภาพรังสี 

- Applied physiology and biochemistry 

- Applied microbiology and pathology 

- Applied anatomy of head and neck 

- Periodontal examination 

- Radiographic and laboratory aids in the diagnosis of periodontal disease 



9 

 

- Formulating periodontal diagnosis 

 2.1.2 ให้การพยากรณ์โรคปริทนัต์ในสภาวะโดยรวม และพยากรณ์โรคของฟันแตล่ะซ่ี 

- Formulating periodontal prognosis 

 2.1.3 วางแผนการรักษาโรคปริทนัต์โดยการจดัล าดบัขัน้ตอนของการรักษาตามความจ าเป็น 
และความเหมาะสมท่ีผู้ ป่วยแตล่ะคนควรจะได้รับ 

- Periodontal treatment plan 

 2.1.4 จดัการผู้ ป่วยท่ีมีโรคทางระบบก่อนการรักษาทางปริทนัต์อยา่งเหมาะสม 

- Management of medically compromised patients 

 2.1.5 จดัการผู้ ป่วยท่ีมีภาวะฉกุเฉินทางปริทนัต์ 

- Treatment of periodontal emergency 

 2.1.6 รักษาโรคปริทนัต์ขัน้แรก (initial/hygienic phase) โดย 

 2.1.6.1 ควบคมุอนามยัช่องปาก 

 2.1.6.2 ขดูหินน า้ลายและเกลารากฟัน 

 2.1.6.3 บ าบดัปัญหาการสบฟัน (occlusal therapy) 
 2.1.6.4 ก าจดัปัจจยัสง่เสริม (contributing factors) การเกิดโรคปริทนัต์ 

 2.1.6.5 เข้าเฝือกฟัน (splinting) 
 2.1.6.6 ใช้ยาปฏิชีวนะ (antibiotic) และสารระงบัเชือ้ (antiseptic) ในการรักษาโรคปริทนัต์ 

- Initial/Hygienic phase 

- Plaque control for the periodontal patient 

- Scaling and root planing 

- Occlusal evaluation and therapy 

- Local and systemic chemotherapeutic agents in periodontics 

- Adjunctive role of orthodontic therapy 

 2.1.7 ประเมินการตอบสนองของเนือ้เย่ือปริทนัต์ตอ่การรักษาโรคปริทนัต์ขัน้แรก และวางแผน
การรักษาในขัน้ศลัยกรรม (surgical phase) ในกรณีท่ีมีข้อบง่ชี ้

- Healing after periodontal therapy 

- Principles and practices of periodontal surgery 

 2.1.8 รักษาโรคปริทนัต์ในขัน้ศลัยกรรมด้วยศลัยกรรมปริทนัต์ (periodontal surgery) ชนิดตา่งๆ ใน
กลุม่ศลัยกรรมดงัตอ่ไปนี ้

 2.1.8.1 Gingival surgical techniques 
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 2.1.8.2 Flap technique for pocket therapy 
 2.1.8.3 Resective osseous surgery  

- Gingival surgical techniques 

- Flap technique for pocket therapy 

- Resective osseous surgery 

 2.1.9 ตรวจ วินิจฉยั วางแผนการรักษา และรักษาโรคปริทนัต์ท่ีมีโรคของเนือ้เย่ือในฟันและ
เนือ้เย่ือรอบรากฟันร่วมด้วย 

- Diagnosis and management of endodontic-periodontic lesion 

 2.1.10 ประเมินการตอบสนองของเนือ้เย่ือปริทนัต์ตอ่การรักษาในขัน้ศลัยกรรมปริทนัต์และวาง
แผนการท าปริทนัต์บ าบดัตอ่เน่ือง/ปริทนัต์บ าบดัประคบัประคอง/รักษาในระยะคงสภาพ 
(periodontal maintenance/supportive periodontal therapy/maintenance phase) 

- Healing after periodontal therapy 

- Supportive periodontal therapy 

 2.1.11 รักษาผู้ ป่วยโรคปริทนัต์ และผู้ ป่วยรากเทียม ในระยะคงสภาพ 

- Maintenance recall procedures for patients with periodontitis 

- Maintenance recall procedures for oral implant patients 

 2.2 มีความสามารถ (Competency) ในการ 

 2.2.1 จดัการผู้ ป่วยท่ีเกิดภาวะฉกุเฉินทางการแพทย์ในคลินิกทนัตกรรม 

- Basic life support 

 2.2.2 ให้การรักษาโรคปริทนัต์ในขัน้ศลัยกรรมด้วยศลัยกรรมปริทนัต์ (periodontal surgery) 
ชนิดตา่งๆ ในกลุม่ศลัยกรรมดงัตอ่ไปนี ้

 2.2.2.1 Regenerative periodontal surgery 
 2.2.2.2 Periodontal plastic surgery 

- Regenerative periodontal surgery 

- Periodontal plastic surgery 

 2.2.3 เตรียมสภาพอวยัวะปริทนัต์เพ่ือการบรูณะฟัน และการใส่ฟัน ด้วยการท าศลัยกรรมปริทนัต์
ชนิดตา่งๆ ท่ีเหมาะสม 

- Restoration of periodontally compromised dentition 

 2.2.4 ท าศลัยกรรมปริทนัต์เพ่ือความสวยงาม 

- Periodontal esthetic surgery 
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 2.2.5 ตรวจ วินิจฉยัและวางแผนการรักษาด้านทนัตกรรมรากเทียม และท าศลัยกรรมรากเทียม 

- Examination, diagnosis and treatment planning for implant therapy 

- Implant surgical procedures 

 2.2.6 ให้การรักษาทางปริทนัต์ ร่วมกบัการรักษาทางทนัตกรรมสาขาอ่ืนๆ 

  - Multidisciplinary approach to dental and periodontal problem 
 2.2.7 ควบคมุความเจ็บปวดและลดความกงัวลให้กบัผู้ ป่วย 

- Sedation and drugs used in dentistry 

 2.2.8 รักษาผู้ ป่วยโรคปริทนัต์ ท่ีมีโรคทางระบบแบบซบัซ้อน 

- Periodontal treatment for children, older adults, and medically compromised 

patients 

 2.2.9 ตรวจ วินิจฉยั และรักษาโรครอบรากเทียม 

-  Examination diagnosis and treatment of periimplant lesions 

 2.2.10 ปอ้งกนัและให้การรักษาอาการแทรกซ้อนท่ีเกิดจากการรักษาทางปริทนัต์และรากเทียม 

- Prevention and management of periodontal treatment-related complication 

- Prevention and management of oral implant-related complication 

 2.2.11 บนัทกึข้อมลูผู้ ป่วยอยา่งครบถ้วน เป็นระบบ สามารถน ามาใช้ในการประเมินผลการรักษา
และวางแผนการดแูลอยา่งตอ่เน่ือง 

- Periodontal charting 
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ภาคผนวก 3 ประสบการณ์ทางคลินิกที่แนะน า (Recommended Clinical  Experiences) 
 

Case/Procedure จ านวน 

Complete periodontal treatment (or comprehensive cases) 10 cases 

Interdisciplinary case 5 cases 

Emergency periodontal management 10 cases 

Occlusal therapy (bite guard/selective grinding)/Temporary stabilization 10 cases 

Surgical procedures  

ทัง้นีต้้องมีหตัถการในประเภทตา่งๆ ตามข้อ (1)-(8) ดงัตอ่ไปนี ้

60 operations 

 (1) Crown lengthening 10 operations  

(อย่างน้อย15 ซ่ี) 

 (2) Soft tissue graft 

 Free gingival graft 

 Connective tissue graft 

 Soft tissue graft ประเภทอ่ืน 

4 operations 

 (3) Flap operation (with/without minor osteoplasty) 

 Open flap debridement 

 Modified Widman flap 

 Apically positioned flap 

5 operations 

 (4) Osseous resective surgery 5 operations 

 (5) Osseous regeneration (ต้องมี autograft อย่างน้อย 1 operation) 

 Autograft 

 Allograft/Xenograft/Alloplast 

 Guided tissue regeneration (with/without graft material) 

4 operations 

 (6) Augmentation (soft or hard tissue) และ/หรือ Ridge preservation 2 operations 

 (7) Implant surgery 2 operations 



13 

 

Case/Procedure จ านวน 

 (8) งานศลัยกรรมปริทนัต์อ่ืนๆ 

 Gingivoplasty/Gingivectomy 

 Wedge operation 

 Circumferential fiberotomy 

 Frenotomy/Frenectomy 

 Hemisection/Root amputation 

 Soft tissue surgery ด้วย laser 

 2nd stage implant surgery 

 Soft tissue biopsy 

 Exploratory surgery (root fracture/perforation) 

 Flap for restoration 

5 operations 

Supportive periodontal therapy 40 cases 

 


