หลักสูตรการฝกอบรมทันตแพทยเฉพาะทางระดับวุฒิบัตร
สาขาปริทันตวิทยา
SPECIALTY TRAINING PROGRAMME IN PERIODONTOLOGY

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550

ภาควิชาปริทันตวิทยา
คณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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เปรียบเทียบจํานวนหนวยกิต
หลักสูตรฝกอบรมทันตแพทยเฉพาะทางระดับวุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยา
ระหวางทันตแพทยสภา และมหาวิทยาลัยเชียงใหม
หลักสูตรกลาง วุฒิบัตรตามขอบังคับของ
ทันตแพทยสภา
1. ระยะเวลา
2. จํานวนหนวยกิต
ภาควิชาการ
- วิชาพื้นฐานบังคับ
- วิชาเฉพาะ
- วิชาที่เกี่ยวของ
- วิชาเลือก
รวมหนวยกิตภาควิชาการ
3. ภาคปฏิบัติ
ปฏิบัติงาน

3 ป

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

9
15
5
1
30

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ไมต่ํากวา 3,000 ชั่วโมง

หลักสูตรการฝกอบรมทันตแพทย
เฉพาะทางระดับวุฒิบัตรสาขา
ปริทันตวิทยา
3 ป

10
15
7
1
33

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3,026 ชั่วโมง
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ตารางเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรการฝกอบรมทันตแพทยเฉพาะทาง
สาขาวิชาปริทันตวิทยา ทันตแพทยสภาและหลักสูตร
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
หลักสูตรทันตแพทยสภา
รายวิชา
หนวยกิต
ภาควิชาการ
1. วิชาพื้นฐานบังคับ
9
1.1 ชีวเวชวิทยาและจรรยาบรรณ
1.2 ชีววิทยาชองปาก
1.3 ระเบียบวิธีการวิจัย

2. วิชาเฉพาะสาขา
2.1 ปริทันตวิทยา
(ไมนอยกวา 15 หนวยกิต)
2.2 ปริทันตวิทยาคลินิก
(ไมนอยกวา 3000 ชั่วโมง)
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หลักสูตรทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รายวิชา
หนวยกิต
1. วิชาพื้นฐานบังคับ
1.1 ชีววิทยาชองปากขั้นสูง 1
1.2 ชีววิทยาชองปากขั้นสูง 2
1.3 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับสาขา
ทันตแพทยศาสตร
1.4 ชีวสถิติสําหรับสาขา
ทันตแพทยศาสตร 1
1.5 ชีวเวชวิทยาสําหรับทันตแพทย
1.6 พฤติกรรมศาสตรและ
จริยธรรมสําหรับทันตแพทย
1.7 กายวิภาคศาสตรประยุกต
2. วิชาเฉพาะสาขา
2.1 ปริทันตวิทยาขั้นสูง
2.2 ปริทันตบําบัดขั้นสูง
2.3 ปริทันตทันตกรรมประดิษฐ 1
2.4 บทความสําคัญทางปริทันตวิทยา 1
2.5 บทความสําคัญทางปริทันตวิทยา 2
2.6 บทความปจจุบันทางปริทันตวิทยา 1
2.7 บทความปจจุบันทางปริทันตวิทยา 2
2.8 สัมมนาการวางแผนการรักษาทาง
ปริทันตวิทยา 1
2.9 สัมมนาการวางแผนการรักษาทาง
ปริทันตวิทยา 2
2.10 สัมมนาการวางแผนการรักษาทาง
ปริทันตวิทยา 3
2.11 การรักษาผูปวยโรคปริทันตแบบสหสาขา
2.12 การฝกปฏิบัติ
2.12.1 ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 1
2.12.2 ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 2

10
1
1
2
2
2
1
1
15
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
3026ชั่วโมง
342 ชั่วโมง
405 ชั่วโมง
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หลักสูตรทันตแพทยสภา
รายวิชา
หนวยกิต

3. วิชาที่เกี่ยวของ
3.1 ทันตกรรมรากเทียม
3.2 ความเจ็บปวดและความ
ผิดปกติของขากรรไกรและ
ใบหนา
3.3 การระงับความรูสึกและยาที่
ใชในทางทันตกรรม
3.4 เวชศาสตรชองปาก
3.5 การถายภาพในชองปาก

5
1

4. วิชาเลือก

1

หลักสูตรทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รายวิชา
หนวยกิต
208 ชั่วโมง
2.12.3 ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 3
405 ชั่วโมง
2.12.4 ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 4
468 ชั่วโมง
2.12.5 ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 5
208 ชั่วโมง
2.12.6 ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 6
405 ชั่วโมง
2.12.7 ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 7
405 ชั่วโมง
2.12.8 ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 8
180 ชั่วโมง
2.12.9 ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 9
3. วิชาที่เกี่ยวของ
7
3.1 ทันตกรรมรากเทียม
2
3.2 การเคลื่อนฟนสําหรับผูปวยโรคปริทันต
1
3.3 เวชศาสตรทั่วไปประยุกต
1
ในทางทันตกรรม 2
3.4 ระบบบดเคี้ยว ความเจ็บปวด
1
และความผิดปกติของ
ขากรรไกรและใบหนา
3.5 การระงับความรูสึกและยาที่
1
ใชทางทันตกรรม
1
3.6 การถายภาพทางปริทันต
1
4. วิชาเลือก
4.1 ปริทันตทันตกรรมประดิษฐ 2
4.2 บทความปจจุบันทางปริทันตวิทยา 3
4.3 การเขียนบทความทางวิชาการทาง
ปริทันตวิทยา
4.4 การฝกสอนทางปริทันตวิทยา

1
1
1
1
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ภาควิชาปริทนั ตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
หลักสูตรการฝกอบรมทันตแพทยเฉพาะทางระดับวุฒบิ ัตร
สาขาปริทันตวิทยา
Specialty Training Programme in Periodontology
หลักสูตร ป 2550
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2. ชื่อประกาศนียบัตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

หลักสูตรการฝกอบรมทันตแพทยเฉพาะทาง
สาขาปริทันตวิทยา
Specialty Training Programme in Periodontology

ประกาศนียบัตรทันตแพทยเฉพาะทาง สาขาปริทันตวิทยา
ป. ทันตแพทยเฉพาะทาง (ปริทันตวิทยา)
Certificate Specialty Training in Periodontology
Cert. Specialty Training (Periodontology)

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
4. ปรัชญาของหลักสูตร
เพื่ อ ผลิ ต ทั น ตแพทย เ ฉพาะทางในสาขาปริ ทั น ตวิ ท ยา ซึ่ ง มี ค วามรู ค วามสามารถและ
ประสบการณในการวินิจฉัย และการรักษาโรคปริทันตระดับตาง ๆ ใหสอดคลองกับความกาวหนาทาง
วิชาการที่มีวิวัฒนาการทางการรักษาหลากหลายและซับซอน และสงเสริมการศึกษาคนควาวิจัยทาง
สาขาปริทันตวิทยา รวมทั้งพัฒนาความรูและคุณภาพชีวิตของประชาชนใหทัดเทียมอารยประเทศ
5. คํานิยาม
ปริทันตวิทยา หมายถึง สาขาวิชาเฉพาะทางทันตแพทยศาสตร ที่เกี่ยวของกับการ
ปองกัน การตรวจพิเคราะห และการรักษาโรคที่เกิดขึ้นกับอวัยวะที่รองรับฟนหรือสิ่งที่ทดแทนฟน
เพื่อใหมีอวัยวะปริทันตที่แข็งแรง สามารถใชงานได และมีความสวยงาม
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6. วัตถุประสงคของหลักสูตร
6.1 วัตถุประสงคทั่วไป
เพื่อผลิตทันตแพทยเฉพาะทางที่มีความรูความชํานาญทางดานปริทันตวิทยาตามมาตรฐาน
ระดับสากล ใหเพียงพอกับความตองการของประเทศ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดย
คํานึงถึงความกาวหนาและการกระจายโอกาสทางการศึกษาทันตแพทยเฉพาะทางเปนหลัก และเพื่อ
ขยายบริการสาธารณสุขใหแกประชาชนทั้งในปริมาณและคุณภาพ
6.2 วัตถุประสงคเฉพาะ
เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความสามารถดังตอไปนี้
6.2.1 มีความรูความชํานาญขั้นสูงทางปริทันตวิทยาในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งในแนวลึก
และแนวกวาง
6.2.2 สามารถตรวจพิเคราะหโรค และใหการรักษาผูปวยโรคปริทันตไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตามหลักเกณฑทางดานวิทยาศาสตรและความรูพื้นฐานที่ทันสมัยในแงของการเกิดโรค
การดําเนินของโรค และการวางแผนการรักษาผูปวย
6.2.3 มีความรูความเขาใจความสัมพันธระหวางโรคทางระบบกับโรคปริทันตรวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อในชองปาก
6.2.4 สามารถใหคําปรึกษาทางดานปริทันตวิทยาแกทันตแพทยผูรวมงาน เพื่อประโยชนของ
ผูปวย
6.2.5 สามารถใหความรวมมือในการวางแผนการรักษาและใหการรักษารวมกับทันตแพทย
เฉพาะทางสาขาอื่นๆไดเปนอยางดี
6.2.6 สามารถตรวจแยกผูปวยที่มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคปริทันตเพื่อใหการปองกันและ
รักษาอยางเหมาะสม
6.2.7 พัฒนาตนเองทางวิชาการเพื่อความรูที่ทันสมัยอยูตลอดเวลา
6.2.8 มีความสามารถในการวิจารณ และประเมินผลงานวิจัยทางทันตกรรม
6.2.9 มีเจตคติที่ดีในการปองกันโรคปริทันต และเผยแพรความรูสูประชาชน เพื่อสงเสริม
ทันตสาธารณสุขของชาติ
6.2.10 มีคุณธรรมและจริยธรรม และมนุษยสัมพันธอันดี ไมปฏิเสธตอการใหการบําบัดรักษาแก
ผูพิการ และผูดอยโอกาส
7. กําหนดการเปดสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551
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8. ผูเขารับการฝกอบรม
8.1 คุณสมบัติ
ผูสมัครเขารับการฝกอบรมตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
8.1.1 ไดรับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือ มหาวิทยาลัยอื่นๆ
ที่ทันตแพทยสภารับรอง
8.1.2 เปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 หรือมี
คุณสมบัติตามขอ 46 แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติ
หรือวุฒิบัตร แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ ทันตกรรมสาขาตาง ๆ พ.ศ.
2539
8.1.3 ปฏิบัติงานทันตกรรมมาแลวไมนอยกวา 1 ป
หมายเหตุ ภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยความเห็นชอบของ
ทันตแพทยสภา อาจอนุมัติใหผูที่มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมของ
ตางประเทศ เขารับการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรในสาขาปริทันตวิทยาไดเมื่อ
(1) เปนไปตามขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศ
(2) ผานการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาปริทันตวิทยา
8.2 วิธีการคัดเลือก
ใหเปนไปตามขอบังคับทันตแพทยสภา วาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร
แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ. 2539 ขอ 47 โดยให
ดําเนินการโดย คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาปริทันตวิทยารวมกับผูแทนจากสถาบันที่ให
การฝกอบรม สาขาปริทันตวิทยา โดยอนุมัติจากทันตแพทยสภา
9. การสิ้นสุดสภาพ
9.1 ฝกอบรมจนครบหลักสูตรตามที่ทันตแพทยสภารับรอง
9.2 ไดรับอนุมัติจากทันตแพทยสภาใหลาออก
9.3 คณะกรรมการทันตแพทยสภามีมติใหออก
9.4 พนสภาพสมาชิกทันตแพทยสภา
9.5 การใหออกเนื่องจากการทําผิดอยางรายแรงในขณะฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมมีสิทธิ์ยื่น
อุทธรณใหภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม พิจารณาทบทวน
ได
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10. การฝกอบรม
10.1 ระบบการฝกอบรม
การฝกอบรมตามระบบ โดยใหเปนไปตามขอบังคับทันตแพทยสภา วาดวยหลักเกณฑการ
ออกหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขา
ตาง ๆ พ.ศ. 2539 ขอ 43(1)
10.2 ระยะเวลาการฝกอบรม
เปนไปตามขอบังคับทันตแพทยสภาฯ วาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตร
แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ. 2539 ขอ 44 โดยมี
ระยะเวลาฝกอบรมไมนอยกวา 3 ป หรือ 36 เดือนประกอบดวย
(1) ฝกอบรมในสถาบันหลักเปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือ
(2) ฝกอบรมในสถาบันหลักเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป และในสถาบันสมทบ
เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป หรือ
(3) ฝกอบรมในสถาบันหลักเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป และในสถาบันสมทบ
เปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป
10.3 แผนการรับผูเขาฝกอบรม
ปการศึกษา
จํานวนผูเขารับการฝกอบรมที่คาดวาจะรับ
จํานวนสะสม
จํานวนผูเขารับการฝกอบรมที่คาดวาจะจบ

2551
3

2552
3
6

2553
3
9
3

2554
3
9
3

2555
3
9
3

11. การประเมินผล
ภาควิช าปริ ทั น ตวิ ท ยา คณะทั น ตแพทยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม กํา หนดใหมี ก าร
ประเมิ น ผลเป น ระยะเวลาอย า งน อ ยป ล ะ 1 ครั้ ง เพื่ อ ประเมิ น ความรู ทั้ ง ภาควิ ช าการและทั ก ษะ
ภาคปฏิบัติของผูเขารับการฝกอบรมโดยใชวิธีการที่เหมาะสมและมีเกณฑดังตอไปนี้
- การสําเร็จการฝกอบรม ผูเขาฝกอบรมตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 3.00
- ภาคบรรยายวิชาพื้นฐานบังคับตองไดคะแนนไมนอยกวา 2.00
- วิชาเฉพาะภาคทฤษฎีตองไดคะแนนไมนอยกวา 3.00
- สัมมนา ภาคปฏิบัติและบทความทางวิชาการตองได S
12. การสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับวุฒิบัตร
ผูสําเร็จการฝกอบรมมีสิทธิในการยื่นคําขอสอบวุฒิบัตรเพื่อเปนผูชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาปริทันตวิทยา ซึ่งดําเนินการโดยทันตแพทยสภา
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13. สถาบันฝกอบรม
13.1 สถาบันหลัก ภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
13.1.1 มีสถานที่อุปกรณที่มีประสิทธิภาพและความพรอม มีจํานวนผูปวยเพียงพอแกการศึกษา
และมีอาจารยทันตแพทยผูทรงคุณวุฒิรับผิดชอบที่จะดําเนินการตามโครงการฝกอบรม
13.1.2 มีหนวยงานใหบริการดังตอไปนี้
13.1.2.1 หองปฏิบัติการทางทันตกรรม และหองปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัยโรค
13.1.2.2 หนวยรังสีวิทยาที่สามารถทําการตรวจและวินิจฉัยโรค โดยการใชรังสีได
อยางมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
13.1.2.3 หองสมุดมีวารสาร ตํารา และ สิ่งพิมพมาตรฐานดังนี้
1) วารสารภาษาไทยสาขาทันตแพทยศาสตร
49 รายการ
2) วารสารภาษาตางประเทศ
76 รายการ
3) หนังสือตําราภาษาตางประเทศ
6,298 เลม
4) ตําราภาษาไทย
9,195 เลม
5) วิทยานิพนธ
103 เลม
นอกจากนี้ ยังมีหนังสือดรรชนี และ CD ROM สําหรับชวยคนหารายงานที่ตีพิมพในวารสาร
รวมทั้งมีหนวยสารสนเทศที่ไดมาตรฐาน อีกทั้งยังสามารถคนหาวารสาร online ไดโดยมีฐานขอมูล
หองสมุด 4 ฐาน
รายการวารสาร และสิ่งพิมพที่สําคัญ ที่เกี่ยวของกับสาขาที่มีในหองสมุด
- วารสารที่เกี่ยวของกับสาขาปริทันตวิทยา
International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry
Journal of Clinical Periodontology
Journal of Periodontology
Journal of Periodontal Research
Periodontology 2000
Practice Periodontics and Anesthetic Dentistry
The Journal of the Western Society of Periodontology
- วารสารอื่น ๆ
Acta Odontologica Scandinavica
American Journal of Dentistry
American Journal of Orthodontic & Dentofacial Orthopedic
Angle Orthodontics
Archives of Oral Biology
Australian Dental Journal
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Australian Orthodontic Journal
British Dental Journal
The British Journal of Oral & Maxillofacial Surgery
Caries Research
Clinical Oral Implants Research
Clinical Orthodontics and Research
Community Dental Health
Community Dentistry & Oral Epidemiology
Compendium of Continuing Education in Dentistry
Critical Review in Oral Biology and Medicine
Dental Clinics of North America
Dental Material
Dental Traumatology
Dental Update
Dento-Maxillo-Facial Radiology
Endodontics & Dental Traumatology
European Journal of Oral Science
European Journal of Orthodontics
The European Journal of Prosthodontics and Restorative Dentistry
International Dental Journal
International Endodontics Journal
International Journal of Adult Orthodontics & Orthognatic Surgery
International Journal of Oral and Maxillofacial Implant
International Journal of Pediatric Dentistry
International Journal of Prosthodontics
Journal of Clinical Orthodontics
Journal of Clinical Pediatric Dentistry
Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery
Journal of Dental Education
Journal of Dental Research
Journal of Dentistry
Journal of Dentistry for Children
Journal of Endodontics
Journal of Esthetics and Restorative Dentistry
Journal of Evidence Based
Journal of Medical Genetics
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Journal of Oral & Maxillofacial Surgery
Journal of Oral Pathology and Medicine
Journal of Oral Rehabilitation
Journal of Oral Science
Journal of Orofacial pain
Journal of Orthodontics
Journal of Prosthetic Dentistry
Journal of Prosthodontics
Journal of Public Health Dentistry
Journal of the Academy of General Dentistry
The Journal of the American Academy of Pediatric Dentistry
The Journal of the American Dental Association (JADA)
Oral Medicine & Pathology
Oral Microbiology and Immunology
Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology & Endodontics
Quintessence International
Seminar in Orthodontics
World Journal of Orthodontics
Yearbook of Dentistry
13.1.3 มีหนวยเวชระเบียนและสถิติ มีรายงานประจําตัวผูปวย และสถิติเกี่ยวกับผูปวยของ
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตลอดจนมีเจาหนาที่ที่ไดรับการ
ฝกอบรมดานนี้มาเปนผูรับผิดชอบ
13.1.4 มีหนวยงานที่เกี่ยวกับการตรวจรักษาผูปวย ที่มีระบบการควบคุมการติดเชื้ออยางมี
ประสิทธิภาพ สําหรับใหผูเขารับการฝกอบรมไดปฏิบัติงาน ตามเวลาที่เหมาะสมและ
เพียงพอ ตลอดจนมีเจาหนาที่ที่ไดรับการฝกอบรมดานนี้มาแลวเปนผูควบคุม
13.1.5 สามารถจัดการเรียนในภาคทฤษฎีใหแกผูเขารับการฝกอบรมได และสนับสนุนใหผู
เขารับการฝกอบรมไปรวมประชุมทางวิชาการนอกสถาบันไดตามโอกาสอันควร
13.2 สถาบันสมทบ
13.3 สถาบันรวม
13.4 การประเมินผลสถาบัน
ดําเนินการโดยทันตแพทยสภา
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14. คณาจารยในการฝกอบรม
14.1 ผูอํานวยการฝกอบรม
ตําแหนง ชื่อ-สกุล
วุฒิการศึกษา
อ. ทพญ. นิตยา โชติกเสถียร
วท.บ , ท.บ. , Diploma in Periodontics., อ.ท. (ปริทันตวิทยา)
14.2 อาจารยประจําหลักสูตร
ตําแหนง ชื่อ-สกุล
วุฒิการศึกษา
อ. ทพญ. นิตยา โชติกเสถียร
วท.บ , ท.บ. , Diploma in Periodontics., อ.ท. (ปริทันตวิทยา)
อ.ทพญ.. ดร. ปยะนุช เพิ่มพานิช
ท.บ., M.S. (Periodontology) , Ph.D. (Oral Biology),
Dip. Amer. Board of Periodontology
อ. ทพญ. ดร. สาครรัตน คงขุนเทียน
ท.บ. , Dr. Med. Dent.
ผศ. ทพญ. สุพัตรา แสงอินทร
ท.บ., วท.ม. (ปริทันตศาสตร)
อ. ทพญ. ชุติมา ยอดสุวรรณ
ท.บ., วท.ม. (ปริทันตวิทยา)
14.3 อาจารยประจําของคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทําการสอนวิชาพื้นฐานบังคับ
และวิชาบังคับเฉพาะสาขาปริทันตวิทยา
ตําแหนง ชื่อ-สกุล
วุฒิการศึกษา
ผศ. ทพ. สุรวุฒน พงษศิริเวทย
ท.บ. , M.D.Sc. (Oral Medicine)
รศ. ทพญ. ดร.สิริพร ฉัตรทิพากร
ท.บ., Ph.D. (Oral Biology)
รศ. ทพ. ดร.สุทธิชัย กฤษณประกรกิจ ท.บ., M.S., Ph.D. (Oral Biology)
ศ. ทพ. ดร.อะมัฆ เอี่ยมอรุณ
ท.บ., M.S., Ph.D. (Oral Biology), อ.ท. (วิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก)
อ.ทพ.สิริพร ไชยมะโน
ท.บ., ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก (ทันตกรรมบดเคี้ยว)
ผศ.ดร.สิทธิชัย วนจันทรรักษ
ท.บ., Ph.D. (Oral Biology)
ผศ. ทพญ. สั่งสม ประภายสาธก
ท.บ., M.S. (Dental diagnostic science), Dip. Amer. Board of oral and
maxillofacial radiology
ผศ. ทพ. การุณ เวโรจน
วท.บ., ท.บ., ป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก (รังสีวิทยา)
อ. ทพญ. ภัทรานันท มหาสันติปยะ
ท.บ., ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก (รังสีวิทยาชองปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล) , M.S. (Dental Science)
อ. ทพญ. ดร.อภิรุม จันทนหอม
ท.บ., M.S. (Oral Maxillofacial Radiology), Ph.D. (Radiology)
อ. ทพ. ชนธีร

ชินเครือ

อ. ทพญ. ดร.นุชดา ศรียารัณย

ท.บ., ป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก (ศัลยศาสตรชองปาก),
อ.ท. (ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
ท.บ., พ.บ., Facharzt fuer Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie.,
Fachzahanarzt fuer Oralchirurgie
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อ.ทพ. อุดมรัตน เขมาลีลากุล
ผศ. ทพญ. สุมิตรา พงษศิริ

ท.บ., ป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก (ศัลยศาสตรชองปาก),
อ.ท. (ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
ท.บ., Facharzt fuer Oralchirurgie

รศ. ทพ. ทองนารถ คําใจ

วท.บ., ท.บ., อ.ท. (ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)

ผศ. ทพญ. สุมนา จิตติเดชารักษ
ผศ. ทพญ. ดร.ภาวิศุทธิ แกนจันทร
ผศ. ทพ. มนตรี จันทรมังกร
อ.ทพญ. ดร.เกษรา ปทมพันธุ
อ.ทพ. ดร.ปฐวี คงขุนเทียน
อ.ทพ. นพวงศ ลือวิฑูรเวชกิจ
อ.ทพ. เทพรัตน เขมาลีลากุล
อ.ทพ. ศิริพงศ ศิริมงคลวัฒนะ
อ.ทพญ. ดร.แสงอุษา เขมาลีลากุล

วท.บ., ท.บ., Dr. Med. Dent. (Operative Dent)
ท.บ. , Dr. Med. Dent. (Operative Dent)
วท.บ., ท.บ., อ.ท. (ทันตกรรมหัตถการ)
ท.บ., วท.ม. (ชีววิทยาชองปาก), วท.ด. (ชีววิทยาชองปาก)
ท.บ. , Dr. Med. Dent., Facharzt fuer Oralchirurgie
ท.บ., วท.ม. (วัสดุศาสตร)
ท.บ., วท.ม. (วัสดุศาสตร)
ท.บ., วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ)
ท.บ., ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก (วิทยาเอ็นโดดอนต),
วท.ม. (จุลชีววิทยา), วท.ด. (จุลชีววิทยา)
ผศ. ทพ. ดร.ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ
วท.บ., ท.บ., วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร), ปร.ด. (สังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตรทางการแพทยและสาธารณสุข), อ.ท. (ทันตสาธารณสุข)
รศ. ทพญ. ดร.คมขํา พัฒนาภรณ
วท.บ., ท.บ., M.S. (Dental Public Health), Ph.D. (International Health),
อ.ท. (ทันตสาธารณสุข)
รศ. ทพญ. ดร.พัชราวรรณ
วท.บ., ท.บ., M.S. (Preventive Medicine & Environment Health), Ph.D.
ศรีศิลปนันทน (Dental Public Health)
ผศ. ทพญ. ปยะนารถ จาติเกตุ
ท.บ., นศ.ป. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ), ส.ม. (สาธารณสุข),
อ.ท. (ทันตสาธารณสุข)
อ.ทพ. นฤมนัส คอวนิช

ท.บ., ส.ม. (สาธารณสุข)

อ.ทพญ. พัชนี ชูวีระ

ท.บ., ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก (วิทยาเอ็นโดดอนต),
M.S. (International Public Health)

ผศ. ทพ. พิริยะ ยาวิราช

ท.บ., ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก (ทันตกรรมประดิษฐ),
วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ)

อ.ทพญ. มาริสา สุขพัทธี

ท.บ., ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก (ทันตกรรมประดิษฐ),
วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ)

รศ. ทพ. วิรัช พัฒนาภรณ

วท.บ., ท.บ., วท.ม. (ทันตกรรมจัดฟน), อ.ท. (ทันตกรรมจัดฟน)

รศ. ทพ.ธีระวัฒน โชติกเสถียร
ผศ.ทพญ.มารศรี ชัยวรวิทยกุล

วท.บ., ท.บ., M.D.S. (Orthodontics), อ.ท. (ทันตกรรมจัดฟน)
ท.บ., M.D.S. (orthodontics), อ.ท. (ทันตกรรมจัดฟน)
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อ.ทพญ.วิกันดา เขมาลีลากุล

ท.บ., ป.ชั้นสูงทางการแพทยคลินิก (ทันตกรรมจัดฟน),
วท.ม. (ทันตกรรมจัดฟน)

อ.ทพญ.ดร.บุญศิวา บูรณสถิตยพร

ท.บ., Ph.D. (Maxillofacial orthognathics)

อ.ทพญ.จรรยา อภิสริยะกุล
อ.ทพญ.สุภัสสรา ศิรบรรจงกราน

ท.บ., M.D.S. (orthodontics)
ท.บ., วท.ม. (ทันตกรรมจัดฟน

14.3 อาจารยพิเศษ
ตําแหนง ชื่อ-สกุล
ทพญ. รัตนา อัมไพรวรรณ
ทพญ. ดาเรศ บุรสิกพงศ
ผศ. ทพญ. พิณทิพา บุณยะรัตเวช
ผศ. ทพ. ดร. กิตติ ต. รุงเรือง
อ.ทพญ. สุดสุข
ทองธรรมชาติ ถาวรธนสาร

วุฒิการศึกษา
วท.บ., ท.บ., Diploma in Periodontics., อ.ท. (ปริทันตวิทยา)
วท.บ., ท.บ., Certificate in Periodontics, อ.ท. (ปริทันตวิทยา)
ท.บ., M.S. (Periodontology), Dip. Amer. Board of Periodontology
ท.บ., M.S. (Periodontology), Ph.D. (Oral Biology)
ท.บ., M.S. (Prosthodontics), Dip. Amer. Board of Prosthodontics

15. หลักสูตรการฝกอบรม
15.1 โครงสรางหลักสูตรและการฝกอบรม
การฝกอบรมตามระบบหรือการฝกอบรมแบบแยกสวนเปนไปตามขอบังคับทันตแพทยสภาฯ
ขอ 44 และ 45 ประกอบดวย
15.1.1 ภาควิชาการ
รวม
33
หนวยกิต แบงเปน
วิชาพื้นฐานบังคับ
10
หนวยกิต
วิชาเฉพาะสาขา
15
หนวยกิต
วิชาที่เกี่ยวของ
7
หนวยกิต
วิชาเลือก
1
หนวยกิต
15.1.2 ภาคปฏิบัติ มีระยะเวลาในการฝกปฏิบัติงาน
15.2

3,026 ชั่วโมง

วิชาของการฝกอบรม
15.2.1 ภาควิชาการ
15.2.1.1 วิชาพื้นฐานบังคับ จํานวน 10 หนวยกิต

ประกอบดวย

ชื่อวิชา
ชีววิทยาชองปากขั้นสูง 1
Advanced Oral Biology I
ชีววิทยาชองปากขั้นสูง 2

1

หนวยกิต (ทฤษฏี-ปฏิบัติ)
1
(1-0)
(1-0)
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Advanced Oral Biology II
ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับสาขาทันตแพทยศาสตร
Research Methodology in Dentistry
ชีวสถิติสําหรับสาขาทันตแพทยศาสตร 1
Biostatistics in Dentistry I
ชีวเวชวิทยาสําหรับทันตแพทย
Biomedical Science for Dentists
พฤติกรรมศาสตรและจริยธรรมสําหรับทันตแพทย
Behavioral Science and Ethics for Dentists
กายวิภาคศาสตรประยุกต
Applied Anatomy of Head and Neck
15.2.1.2

วิชาเฉพาะสาขา

จํานวน 15 หนวยกิต

ชื่อวิชา
ปริทันตวิทยาขั้นสูง
Advanced Periodontics
ปริทันตบําบัดขั้นสูง
Advanced Periodontal Therapy
ปริทันต-ทันตกรรมประดิษฐ 1
Periodontics-Prosthodontics I
บทความสําคัญทางปริทันตวิทยา 1
Classic Literature in Periodontics I
บทความสําคัญทางปริทันตวิทยา 2
Classic Literature in Periodontics II
บทความปจจุบันทางปริทันตวิทยา 1
Current Literature in Periodontics I
บทความปจจุบันทางปริทันตวิทยา 2
Current Literature in Periodontics II
สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปริทันตวิทยา 1
Seminar in Periodontal Treatment Planning I
สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปริทันตวิทยา 2
Seminar in Periodontal Treatment Planning II
สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปริทันตวิทยา 3
Seminar in Periodontal Treatment Planning III
การรักษาผูปวยโรคปริทันตแบบสหสาขา
Interdisciplinary Treatment for Periodontal Patients

2

(2-0)

2

(2-0)

2

(2-0)

1

(1-0)

1

(1-0)

ประกอบดวย

หนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ)
2
(2-0)
2

(2-0)

1

(1-0)

2

(2-0)

2

(2-0)

1

(1-0)

1

(1-0)

1

(1-0)

1

(1-0)

1

(1-0)

1

(1-0)
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15.2.1.3

วิชาที่เกี่ยวของ

จํานวน 7 หนวยกิต ประกอบดวย

ชื่อวิชา
ทันตกรรมรากเทียม
Dental Implantology
การเคลื่อนฟนสําหรับผูปวยโรคปริทันต
Tooth Movement in Periodontal patients
เวชศาสตรทั่วไปประยุกตในทางทันตกรรม 2
Applied General Medicine in Dentistry II
ระบบบดเคี้ยว ความเจ็บปวดและความผิดปกติ
ของขากรรไกรและใบหนา
Occlusion, Orofacial Pain and Temporomandibular
Disorders
การระงับความรูสึกและยาที่ใชทางทันตกรรม
Sedation and Drugs used in Dentistry
การถายภาพทางปริทันต
Periodontal Photography

หนวยกิต (ทฤษฏี-ปฏิบัติ)
2
(2-0)
1

(1-0)

1

(1-0)

1

(1-0)

1

(1-0)

1

(1-0)

15.2.1.4 วิชาเลือก ไมนอยกวา 1 หนวยกิต เลือกลงทะเบียนไดจากวิชาตอไปนี้
ชื่อวิชา
ปริทันต-ทันตกรรมประดิษฐ 2
Periodontics-Prosthodontics
บทความปจจุบันทางปริทันตวิทยา 3
Current Literature in Periodontics III
การเขียนบทความทางวิชาการทาง ปริทันตวิทยา
Scientific Paper Writing in Periodontology
การฝกสอนทางปริทันตวิทยา
Practice Teaching in Periodontology

หนวยกิต (ทฤษฏี-ปฏิบัติ)
1
(1-0)
1

(1-0)

1

(1-0)

1

(1-0)
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15.2.2 ภาคปฏิบัติ
ชื่อวิชา
ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 1
Advanced Periodontal Clinic I
ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 2
Advanced Periodontal Clinic II
ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 3
Advanced Periodontal Clinic III
ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 4
Advanced Periodontal Clinic IV
ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 5
Advanced Periodontal Clinic V
ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 6
Advanced Periodontal Clinic VI
ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 7
Advanced Periodontal Clinic VII
ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 8
Advanced Periodontal Clinic VIII
ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 9
Advanced Periodontal Clinic IX

ชั่วโมง
342
405
208
405
468
208
405
405
180

15.3 แผนการฝกอบรม
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ปริทันตวิทยาขั้นสูง
ปริทันตบําบัดขั้นสูง
ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 1
ชีววิทยาชองปากขั้นสูง 1
ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับสาขาทันตแพทยศาสตร
ชีวสถิติสําหรับสาขาทันตแพทยศาสตร 1
การถายภาพทางปริทันต
กายวิภาคศาสตรประยุกต

หนวยกิต
2
2
1
2
2
1
1
รวม 11 หนวยกิต ฝกปฏิบัติ 342 ชั่วโมง
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ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ปริทันต-ทันตกรรมประดิษฐ 1
ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 2
บทความสําคัญทางปริทันตวิทยา 1
สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปริทันตวิทยา 1
ชีววิทยาชองปากขั้นสูง 2
ชีวเวชวิทยาสําหรับทันตแพทย

หนวยกิต
1
2
1
1
2
รวม 7 หนวยกิต ฝกปฏิบัติ 405 ชั่วโมง

ปที่ 1 ภาคฤดูรอน
ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 3

หนวยกิต
รวม 0 หนวยกิต ฝกปฏิบัติ 208 ชั่วโมง

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ทันตกรรมรากเทียม
ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 4
บทความสําคัญทางปริทันตวิทยา 2
การเคลื่อนฟนสําหรับผูปวยโรคปริทันต
ระบบบดเคี้ยว ความเจ็บปวดและความผิดปกติ
ของขากรรไกรและใบหนา

หนวยกิต
2
2
1
1
รวม 6 หนวยกิต ฝกปฏิบัติ 405 ชั่วโมง

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 5
บทความปจจุบันทางปริทันตวิทยา 1
สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปริทันตวิทยา 2
การระงับความรูสึกและยาที่ใชทางทันตกรรม
วิชาเลือก

หนวยกิต
1
1
1
1
รวม 4 หนวยกิต ฝกปฏิบัติ 468 ชั่วโมง

ปที่ 2 ภาคฤดูรอน
ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 6

หนวยกิต
รวม 0 หนวยกิต ฝกปฏิบัติ 208 ชั่วโมง
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต
ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 7
บทความปจจุบันทางปริทันตวิทยา 2
1
พฤติกรรมศาสตรและจริยธรรมสําหรับทันตแพทย
1
เวชศาสตรทั่วไปประยุกตในทางทันตกรรม 2
1
รวม 3 หนวยกิต ฝกปฏิบัติ 405 ชั่วโมง
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 8
สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปริทันตวิทยา 3
การรักษาผูปวยโรคปริทันตแบบสหสาขา

หนวยกิต
1
1
รวม 2 หนวยกิต ฝกปฏิบัติ 405 ชั่วโมง
ปที่ 3 ภาคฤดูรอน
หนวยกิต
ท.ปว.(401)859 ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 9
รวม 0 หนวยกิต ฝกปฏิบัติ 180 ชัว่ โมง

เนื้อหารายวิชา
ชีววิทยาชองปากขั้นสูง 1
1
(1-0)
Advanced Oral Biology I
ความกาวหนาใหมๆ ของวิชาชีววิทยาของเซลลและอณูชีววิทยาในชองปาก โดยเนนความกาวหนาใน
ระดับโมเลกุลและเซลลที่เกี่ยวของกับการเจริญพัฒนาของกระโหลกศรีษะ ใบหนา และฟน ชีววิทยาของกระดูก
โครงสรางของเนื้อเยื่อออนในชองปาก การเปลี่ยนสภาพของเซลลเยื่อบุผิว อวัยวะปริทันต และเนื้อเยื่อใน
โพรงฟน
ชีววิทยาชองปากขั้นสูง 2
1
(1-0)
Advanced Oral Biology II
ทบทวนการจําแนกชนิดของเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และกลไกทางสรีรวิทยาและพิษวิทยาของเชื้อโรค การ
สรางและสวนประกอบของแผนคราบจุลินทรียและหินน้ําลาย ศึกษาถึงความสัมพันธของคราบจุลินทรียและ
เชื้อจุลินทรียที่เฉพาะเจาะจงตอการเกิดโรคฟนผุและโรคปริทันต ศึกษาถึงโครงสรางทางชีววิทยา สรีรวิทยา และ
ชีวเคมีของตอมน้ําลาย และบทบาทของระบบภูมิคุมกันในน้ําลาย การนําความรูทางอณูพันธุศาสตร อณูชีววิทยา
และเทคนิ ค ของรี ค อมบิ แ น็ น ท ดี เ อ็ น เอ ไปประยุ ก ต ใ ช ใ นหั ว ข อ ของชี ว วิ ท ยาช อ งปากที่ น า สนใจในสาขา
วิทยาศาสตรสุขภาพ

20

ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับสาขาทันตแพทยศาสตร
2
(2-0)
Research Methodology in Dentistry
การศึกษาระเบียบวิธีและขั้นตอนในการทําวิจัยประเภทตาง ๆ ในทางทันตแพทย การออกแบบงานวิจัย
การตั้งสมมติฐานการวิจัย เทคนิควิธีการรวบรวมขอมูล การจัดทําขอมูล การเขียนโครงรางงานวิจัย การเสนอ
ผลงานวิจัย การวิจารณผลงานวิจัยทางทันตแพทยศาสตรและการนําไปประยุกตใชเพื่อเพิ่มพูนความรูพื้นฐาน
การวิจัย การเก็บขอมูลและการเขียนรายงานหรือบทความทางวิชาการ
ชีวสถิติสําหรับสาขาทันตแพทยศาสตร 1
2
(2-0)
Biostatistics in Dentistry I
การศึ กษาแนวคิด และการนํ าวิ ธีท างสถิ ติไ ปใชใ นการวางแผนพั ฒ นาโครงร า งวิ จัย ทางทั น ตแพทย
การเลือกใชสถิติที่เหมาะสมกับขอมูลทางทันตแพทยศาสตร ทั้งสถิติพาราเมตริกและสถิตินอนพาราเมตริก
แนวคิดในการประมาณขนาดตัวอยางและการประมาณขนาดตัวอยาง การทดสอบคาความถูกตองและคาความ
เชื่อถือได การวางแผนวิเคราะหขอมูลสําหรับงานวิจัยทางทันตแพทย การเตรียมขอมูลที่จําเปนสําหรับการ
สื่อสารในการขอคําปรึกษาทางสถิติ
ชีวเวชวิทยาสําหรับทันตแพทย
2
(2-0)
Biomedical Science for Dentists
การศึกษาพื้นฐานวิทยาศาสตรการแพทยที่เกี่ยวของและสําคัญกับงานทางทันตกรรม รวมถึงกายวิภาค
ศาสตรและสรีรวิทยาของอวัยวะตางๆบริเวณศีรษะและคอ การประยุกตความรูในเรื่องหนาที่ของระบบกลามเนื้อ
ระบบประสาท และอวัยวะตางๆ ในการบดเคี้ยว การกลืนอาหาร การเกิดความเจ็บปวดในบริเวณใบหนาและ
ชองปาก พื้นฐานพันธุกรรมศาสตรและพันธุกรรมศาสตรทางคลินิกที่มีความสัมพันธกับทางทันตกรรม ชีววิทยา
เคมีประยุกตของเนื้อเยื่อที่สะสมแรธาตุ พยาธิวิทยาของการอักเสบและการติดเชื้อในบริเวณใบหนา เภสัชวิทยา
ของยาที่ใชร ะงับความรูสึกและยาทางทันตกรรม การทําใหผูปวยสงบดวยการใชยา และการใชกาซไนตรัส
ออกไซดในการรักษาทางทันตกรรม
พฤติกรรมศาสตรและจริยธรรมสําหรับทันตแพทย
1
(1-0)
Behavioral Science and Ethics for Dentists
การศึกษาแนวคิดจริยศาสตร จริยธรรมที่เกี่ยวของกับวิชาชีพทันตแพทย ความสัมพันธของศาสนา
จริยธรรม และวิชาชีพ สิทธิของผูปวยและขอบังคับของทันตแพทยสภา ปจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมของมนุษย
และการปฏิสัมพันธระหวางทันตแพทยและผูปวย วิเคราะหปญหาจริยธรรมของทันตแพทยโดยใชพื้นฐานความรู
ความเขาใจในจริยธรรมที่เรียนมา
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กายวิภาคศาสตรประยุกต
1
(1-0)
Applied Anatomy of Head and Neck
การศึกษาความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรการแพทยในสวนของกายวิภาคศาสตรโดยเฉพาะบริเวณ
ศีรษะและคอ การทําหนาที่ของระบบกลามเนื้อ ระบบประสาทและอวัยวะตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อนํา ความรูที่ไดไป
ประยุกตใชทางคลินิก
ปริทันตวิทยาขั้นสูง
2
(2-0)
Advanced Periodontics
การศึ ก ษาทั้ ง ในแนวกว า งและแนวลึ ก เกี่ ย วกั บ กายวิ ภ าคศาสตร จุ ล กายวิ ภ าคศาสตร แ ละ
สรีรวิทยาของอวัยวะปริทันต ระบาดวิทยา สาเหตุและปจจัยที่เกี่ยวของกับการเกิดพยาธิสภาพของโรคปริทันต
การดําเนินโรค ผลกระทบของโรคปริทันตตอโรคทางระบบ การจําแนกชนิด การตรวจและการพิเคราะห และการ
พยากรณโรคปริทันต
ปริทันตบําบัดขั้นสูง
2
(2-0)
Advanced Periodontal Therapy
การศึกษาเปาหมายและหลักการของปริทันตบําบัด การวางแผนการรักษาโรคปริทันต การรักษาโรค
ปริ ทั น ต ขั้ น พื้ น ฐานแบบไม ผ า ตั ด และการรั ก ษาโรคปริ ทั น ต ด ว ยวิ ธี ศั ล ยกรรม การหายของแผล
การทําศัลยกรรมปริทันตเพื่อความสวยงาม การประเมินผลการรักษาและการคงสภาพอวัยวะปริทันตหลังการ
รักษา การรักษารอยโรคปริทันตเอ็นโดดอนท การรักษาโรคปริทันตในผูปวยเด็ก ผูปวยสูงอายุ และผูปวยที่มี
โรคทางระบบ
ปริทันต-ทันตกรรมประดิษฐ 1
Periodontics-Prosthodontics I

1

(1-0)

การศึกษาลักษณะของผูปวยที่จําเปนตองไดรับการรักษารวมกันทั้งทางปริทันตและทางทันตกรรม
ประดิษฐ เปาหมายของการรักษาในมุมมองทางปริทันตและทันตกรรมประดิษฐ การรักษาตาง ๆ ที่ผูปวยควร
ไดรับ และการจัดลําดับการรักษาดังกลาวอยางเหมาะสม การตรวจและการวางแผนการรักษา หลักการประเมิน
และเลือกฟนหลักของฟนปลอม การโยกของฟนหลักและวิธีแกไขทั้งแบบชั่วคราวและแบบถาวร บทบาทของ
การรักษาทางเอ็นโดดอนท ทางทันตกรรมจัดฟน ทางระบบบดเคี้ยว และทางทันตกรรมรากเทียมในการจัดการ
กับผูปวยปริทันต-ทันตกรรมประดิษฐ การทําศัลยกรรมปริทันตเพื่อเพิ่มความสําเร็จในระยะยาวของการใสฟน
และเพื่อแกปญ หาดานความสวยงาม การคงสภาพอวัยวะปริทันตใหแข็งแรงและเพื่อ ยืดอายุการใชงานของ
ฟนปลอม
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บทความสําคัญทางปริทันตวิทยา 1
2
(2-0)
Classic Literature in Periodontics I
การอานเชิงวิจารณและการนําเสนอบทความทางวิชาการตั้งแตในอดีตจากวารสารตางๆที่เปนที่ยอมรับ
ในระดับสากลวาเปนหลักฐานสําคัญของความรูในสาขาวิชาปริทันตวิทยา โดยครอบคลุมถึงโครงสรางของ
อวัยวะปริทันตที่ปกติและผิดปกติ การเปรียบเทียบระหวางการยึดจับของกระดูกเบาฟนและผิวรากฟนกับการยึด
จับของกระดูกเบาฟนและรากเทียม ระบาดวิทยาของโรคปริทันต สาเหตุของการเกิดโรค ปจจัยเสี่ยงตางๆที่มีผล
ตอการเกิดและดําเนินโรค บทบาทของการสบฟนตอโรคปริทันต ผลกระทบของการอักเสบของโรคปริทันตที่มี
ตอโรคทางระบบและในทางกลับกัน การตรวจวินิจฉัย การทํานายโรคปริทนั ต

บทความสําคัญทางปริทันตวิทยา 2
2
(2-0)
Classic Literature in Periodontics II
การอานเชิงวิจารณและการนําเสนอบทความทางวิชาการตั้งแตในอดีตจากวารสารตางๆที่เปนที่ยอมรับ
ในระดับสากลวาเปนหลักฐานสําคัญของความรูในสาขาวิชาปริทันตวิทยา โดยครอบคลุมถึงวิธีการรักษาโรค
ปริทันตดวยวิธีการตางๆและกลไกของการหายของแผลจากการรักษาดวยวิธีการรักษาดังกลาว การรักษาโรค
ปริทันตในผูปวยเด็ก, ผูปวยสูงอายุ และผูปวยที่มีโรคทางระบบ ความสัมพันธของงานทางปริทันตและวิทยาการ
สาขาอื่นๆในทางทันตกรรม
บทความปจจุบันทางปริทันตวิทยา 1
1
(1-0)
Current Literature in Periodontics I
การอ า นเชิ ง วิ จ ารณ แ ละการนํ า เสนอบทความป จ จุ บั น ทางวิ ช าการจากวารสารต า งๆทั้ ง ในและ
ต า งประเทศ รวมทั้ ง สรุ ป วิ เ คราะห แ ละตอบข อ ซั ก ถามเกี่ ย วกั บ ความก า วหน า ทางวิ ท ยาการในสาขาวิ ช า
ปริทันตวิทยา รวมถึงความรูเกี่ยวกับการชวยชีวิตเบื้องตนแกผูปวยในภาวะฉุกเฉิน
บทความปจจุบันทางปริทันตวิทยา 2
1
(1-0)
Current Literature in Periodontics II
การอานเชิงวิจารณและนําเสนอบทความปจจุบันทางวิชาการจากวารสารตางๆทั้งในและตางประเทศ
สรุปและเสนอรายงาน รวมอภิปราย วิเคราะหและตอบขอซักถามเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิทยาการในสาขาวิชา
ปริทันตวิทยาในชวงเวลานั้น
สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปริทันตวิทยา 1
1
(1-0)
Seminar in Periodontal Treatment Planning I
การวางแผนการรักษาผูปวยโรคปริทันตอักเสบระดับปานกลาง โดยใหมีการนําเสนอรายงานผูปวย
ได แ ก ประวั ติ ท างการแพทย แ ละทางทั น ตกรรม อาการสํ า คั ญ ที่ ผู ป ว ยร อ งทุ ก ข ลั ก ษณะอาการที่ ต รวจพบ
การพิเคราะหโรค การวิเคราะหสาเหตุและปจจัยที่เกี่ยวของของการเกิดโรค เปาหมายของการรักษา แผนการรักษา

23

เบื้องตน การประเมินผลการรักษาขั้นตนและแผนการรักษาขั้นตอๆไป พรอมเหตุผลในการเลือกวิธีการรักษานั้นๆ
โดยมีพื้นฐานอยูบนหลักฐานทางการวิจัยในสาขาวิชาปริทันตวิทยาในเวลานั้นๆ ในกรณีที่ตองทําศัลยกรรม
ปริทันตตองมีการอธิบายเกี่ยวกับการพิเคราะหการผาตัด วัตถุประสงคของการผาตัดเพื่อใหบรรลุแผนการรักษาที่
เหมาะสม
สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปริทันตวิทยา 2
1
(1-0)
Seminar in Periodontal Treatment Planning II
การวางแผนการรักษาผูปวยโรคปริทันตอักเสบระยะรุนแรงโดยใหมีการนําเสนอรายงานผูปวย ไดแก
ประวัติทางการแพทยและทางทันตกรรม อาการสําคัญที่ผูปวยรองทุกข ลักษณะอาการที่ตรวจพบ การพิเคราะห
โรค การวิเคราะหสาเหตุและปจจัยที่เกี่ยวของของการเกิดโรค เปาหมายของการรักษา แผนการรักษาเบื้องตน
การประเมินผลการรักษาขั้นตนและแผนการรักษาขั้นตอๆไป พรอมเหตุผลในการเลือกวิธีการรักษานั้นๆโดยมี
พื้นฐานอยูบนหลักฐานทางการวิจัยในสาขาวิชาปริทันตวิทยาในเวลานั้นๆ
สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปริทันตวิทยา 3
1
(1-0)
Seminar in Periodontal Treatment Planning III
การวางแผนการรักษาผูปวยโรคปริทันตอักเสบระยะรุนแรงและซับซอนโดยใหมีการนําเสนอรายงาน
ผูปวยไดแก ประวัติทางการแพทยและทางทันตกรรม อาการสําคัญที่ผูปวยรองทุกข ลักษณะอาการที่ตรวจพบ
การพิเคราะหโรค การวิเคราะหสาเหตุและปจจัยที่เกี่ยวของของการเกิดโรค เปาหมายของการรักษา แผนการรักษา
เบื้องตน การประเมินผลการรักษาขั้นตนและแผนการรักษาขั้นตอๆไป พรอมเหตุผลในการเลือกวิธีการรักษานั้นๆ
โดยมีพื้นฐานอยูบนหลักฐานทางการวิจัยในสาขาวิชาปริทันตวิทยาในเวลานั้นๆ
ในกรณีที่ตองทําศัลยกรรม
ปริทันตตองมีการอธิบายเกี่ยวกับการพิเคราะหการผาตัด วัตถุประสงคของการผาตัดเพื่อใหบรรลุแผนการรักษาที่
เหมาะสม
การรักษาผูปวยโรคปริทันตแบบสหสาขา
1
(1-0)
Interdisciplinary Treatment for Periodontal Patients
การนํ า เสนอและวิ จ ารณ บ ทความทางวิ ช าการ บทความปริ ทั ศ น และบทความวิ จั ย ในสาขาวิ ช า
ปริทันตวิทยาและสาขาวิชาที่เกี่ยวของในการรักษาแบบสหสาขาสําหรับผูปวยโรคปริทันต การวางแผนการรักษา
ผูปวยโรค ปริทันตที่มีความเกี่ยวของกับการรักษาทางทันตกรรมดานอื่นๆ นําเสนอรายงานผูปวย แผนการรักษา
พรอมเหตุผลในการเลือกวิธีการรักษานั้นๆ โดยใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนักศึกษาและอาจารยใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ
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ทันตกรรมรากเทียม
2
(2-0)
Dental Implantology
การศึกษาวิทยาศาสตรพื้นฐานของทันตกรรมรากเทียม ไดแก วัสดุทางชีวภาพ ชีวกลศาสตร ปฏิกิริยา
ระหวางเนื้อเยื่อกับรากเทียม และพัฒนาการของแนวคิดรากเทียมในระบบตาง ๆ ที่มีใชอยูในปจจุบัน ขอบงชี้
ขอหามใชของการทําทันตกรรมรากเทียม การเลือกผูปวย การวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาในลักษณะ
สหวิทยาการ วิธีการผาตัดฝงรากเทียมแบบตางๆ ขบวนการหายของแผล หลักการของทันตกรรมประดิษฐในงาน
ทันตกรรมรากเทียม และชนิดของฟนปลอมสําหรับรากเทียม ภาวะแทรกซอน ความลมเหลวของรากเทียม
การดูแลรักษาเนื้อเยื่อรอบรากเทียม รวมทั้งสาเหตุของการเกิดโรคเนื้อเยื่อรอบรากเทียมอักเสบและวิธีรักษา
เคลื่อนฟนสําหรับผูปวยโรคปริทันต
1
(1-0)
Tooth Movement in Periodontal patients
การศึกษาเกียวกับการจําแนก และสาเหตุของการสบฟนผิดปกติ รวบรวมและวิเคราะหขอมูลของ
แบบจําลองฟนและภาพรังสีศีรษะและใบหนา การเลือกผูปวย การวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาผูปวยโรค
ปริทันตที่จําเปนตองรักษาทางทันตกรรมจัดฟน การเคลื่อนฟน หลักการเลือกวิธีการรักษา และวิธีการใชวัสดุ
อุป กรณเ ครื่องมื อ จัดฟนสําหรั บ การเคลื่อ นฟน ในผูปว ยโรคปริ ทันต การตอบสนองของอวั ยวะปริทัน ต
ผลการรักษา การคงสภาพ และความลมเหลวของการรักษาทางทันตกรรมจัดฟนในผูปวยโรคปริทันต
เวชศาสตรทั่วไปประยุกตในทางทันตกรรม 2
1
(1-0)
Applied General Medicine in Dentistry II
การศึกษาเกี่ยวกับโรคทางระบบทั่วไปที่เกี่ยวของกับการรักษาทางทันตกรรม อาการและการแสดงที่
สําคัญของแตละโรค รวมถึงการวินิจฉัยโรคและหลักการในการรักษา
ระบบบดเคี้ยว ความเจ็บปวดและความผิดปกติ
1
(1-0)
ของขากรรไกรและใบหนา
Occlusion, Orofacial Pain and Temporomandibular Disorders
การศึ ก ษาลั ก ษณะทางกายวิ ภ าคศาสตร แ ละการทํ า งานของระบบบดเคี้ ย ว ชนิ ด ของการสบฟ น
การจําแนก การตรวจพิเคราะห และการจัดการความผิดปกติของการสบฟนและความผิดปกติของขอตอ
ขากรรไกรและกลามเนื้อบดเคี้ยว กลไกความเจ็บปวดบริเวณขากรรไกรและใบหนา การจําแนกประเภท
การตรวจพิเคราะห และการจัดการความเจ็บปวดบริเวณใบหนาและชองปาก
การระงับความรูสึกและยาที่ใชทางทันตกรรม
1
(1-0)
Sedation and Drugs used in Dentistry
การศึกษาดานทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมความเจ็บปวดในผูปวยที่มีความกังวลและกลัวงาน
ทันตกรรม ในรูปแบบของยาชาเฉพาะที่ การใชยากลอมประสาทชนิดตางๆ รวมกับยาชาเฉพาะที่ รวมทั้งการใช
ไนตรัสออกไซด และศึกษาทบทวนเกี่ยวกับเภสัชวิทยาของยาชนิดตาง ๆ ที่ใชในการรักษาผูปวยปริทันต ขอควร
ระวังในการจายยาใหแกผูปวยที่ไดรับยาเพื่อรักษาโรคทางระบบ ปฏิกิริยาระหวางยาตางชนิดที่มีผลเสริมและตาน
ซึ่งกันและกัน
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การถายภาพทางปริทันต
1
(1-0)
Periodontal Photography
การศึกษาดานทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักทั่วไปของการถายภาพ การเลือกกลองและฟลม ทฤษฎีการ
ถายภาพผูปวยทางคลินิกและการถายภาพจากเอกสารบางอย าง เชน หนังสื อหรือโปสเตอร เปนตน การลาง
อัด และขยายภาพขาวดําและภาพสี รวมทั้งสไลด เพื่อประโยชนในการทําเอกสารอางอิงในการบําบัดผูปวย และ
การเผยแพรงานทางวิชาการ
บทความปจจุบันทางปริทันตวิทยา 3
1
(1-0)
Current Literature in Periodontics III
การอานเชิงวิจารณและนําเสนอบทความปจจุบันทางวิชาการจากวารสารตางๆทั้งในและตางประเทศ
สรุปและเสนอรายงาน รวมอภิปราย วิเคราะหและตอบขอซักถามเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิทยาการในสาขาวิชา
ปริทันตวิทยาในชวงเวลานั้น
ปริทันต-ทันตกรรมประดิษฐ 2
1
(1-0)
Periodontics-Prosthodontics II
การศึกษาความสัมพันธระหวางงานปริทันตและทันตกรรมประดิษฐ การวางแผนการรักษารวมกัน และ
หลักการออกแบบฟนปลอมทั้งชนิดติดแนนและถอดได หลักการบูรณะดานบดเคี้ยว การปรับดุลการบดเคี้ยว
การยึดเฉพาะกาลสําหรับผูปวยที่เปนโรคปริทันต ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะปริทันตในผูปวยที่ใสฟน
ปลอม และการดูแลอวัยวะปริทันตหลังการใสฟนปลอม
การฝกสอนทางปริทันตวิทยา
1
(1-0)
Practice Teaching in Periodontology
การฝกฝนประสบการณในการสอนปริทันตวิทยาในหองปฏิบัติการและคลินิกของนักศึกษา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
การเขียนบทความทางวิชาการทางปริทันตวิทยา
1
(1-0)
Scientific Paper Writing in Periodontology
การศึกษาเกี่ยวกับ การเตรียมบทความวิชาการทางปริทันต การเขียนเอกสารอางอิงและบรรณานุกรม
การเตรียมตารางและภาพประกอบ การเตรียมตนฉบับ การสงเพื่อการตีพิมพและกระบวนการพิจารณาบทความ
และการเสนอบทความทางปริทันต
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ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 1
342
ชั่วโมง
Advanced Periodontal Clinic I
การฝกปฏิบัติการบันทึกขอมูลผูปวยโรคปริทันต โดยการตรวจและบันทึกขอมูลในแฟมประวัติผูปวย
การถายภาพในชองปาก การถายภาพจากภาพรังสีและหนังสือเพื่อประโยชนในการทําเอกสารอางอิงในการบําบัด
ผูปวยและการเผยแพรงานวิชาการ การฝกงานในคลินิกเพื่อรักษาผูปวยโรคปริทันตอักเสบขั้นปานกลาง ตามลําดับ
ขั้นตอนที่เหมาะสม การทําแบบจําลองฟน การวางแผนการรักษาเบื้องตนและการใหการรักษาเบื้องตนดวยการ
ขูดหินน้ําลายและการเกลารากฟน การสอนผูปวยดูแลอนามัยชองปากและการกระตุนผูปวยใหเห็นความสําคัญ
ของอนามัยชองปาก
ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 2
405
ชั่วโมง
Advanced Periodontal Clinic II
การฝกปฏิบัติในคลินิกในการรักษาผูปวยโรคปริทันตอักเสบขั้นรุนแรง ตามลําดับขั้นตอนที่เหมาะสม
การประเมินผลภายหลังการรักษาขั้นตนในการรักษาผูปวยโรคปริทันตอักเสบขั้นปานกลาง การวางแผนการ
รักษาขั้นแกไขเพิ่มเติมซึ่งรวมถึงการปรับการสบฟน การทําเฝอกฟน การรักษาอื่นที่รวมกับทันตแพทยเฉพาะทาง
ตางสาขา และการทําศัลยกรรมปริทันตแบบไมซับซอน ไดแก การตัดแตงเหงือก การทําศัลยกรรมปริทันตโดย
การเปดแผนเหงือก การตัดแตงกระดูก การคงสภาพอวัยวะปริทันตในผูปวยที่ไมจําเปนตองไดรับการรักษาโดย
การทําศัลยกรรมปริทันต
ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 3
208
ชั่วโมง
Advanced Periodontal Clinic III
การฝกปฏิบัติอยางตอเนื่องในคลินิกในการรักษาผูปวยโรคปริทันตอักเสบขั้นปานกลางและรุนแรง
ตามขั้นตอนที่เหมาะสม การเสริมประสบการณการทําศัลยกรรมปริทันตแบบไมซับซอน เชน การตัดแตงเหงือก
การทําศัลยกรรมปริทันตโดยการเปดแผนเหงือก การตัดแตงกระดูก การใหการวินิจฉัยและรักษาในผูปวยฉุกเฉิน
การรักษาผูปวยโรคปริทันตที่มีโรคทางระบบรวมดวย การฝกปฏิบัติการการชวยชีวิตเบื้องตนแกผูปวยในภาวะ
ฉุกเฉิน
ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 4
405
ชั่วโมง
Advanced Periodontal Clinic IV
การฝกปฏิบัติอยางตอเนื่องในคลินิกในการรักษาผูปวยโรคปริทันตอักเสบขั้นรุนแรงปานกลางและ
รุนแรง ตามลําดับขั้นตอนที่เหมาะสม การประเมินผลภายหลังการรักษาขั้นตนในการรักษา ผูปวยโรคปริทันต
อักเสบขั้นรุนแรง การวางแผนและการรักษาขั้นแกไขเพิ่มเติมซึ่งรวมถึงการปรับการสบฟน การทําเฝอกฟน
การรักษาอื่นที่รวมกับทันตแพทยเฉพาะทางสาขาอื่น การทําศัลยกรรมแบบไมซับซอน และการทําศัลยกรรมเพื่อ
เหนี่ยวนําใหเกิดการสรางใหมของเนื้อเยื่อปริทันต การคงสภาพอวัยวะปริทันตในผูปวยหลังการทําศัลยกรรม
ปริทันต การเตรียมผูปวยและชวยขางเกาอี้ในงานทันตกรรมรากเทียม
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ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 5
468
ชั่วโมง
Advanced Periodontal Clinic V
การฝกปฏิบัติอ ยางตอเนื่องในคลินิกในการดูแ ลผูปวยโรคปริทันตอักเสบขั้นปานกลางและรุนแรง
ตามลําดับขั้นตอนที่เหมาะสม การรักษาผูปวยปริทันต-ทันตกรรมประดิษฐ การคงสภาพอวัยวะปริทันตในผูปวย
หลังการทําศัลยกรรมปริทันต การทําศัลยกรรมรากเทียมขั้นตอนที่ 1
ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 6
208
ชั่วโมง
Advanced Periodontal Clinic VI
การเพิ่มเติมประสบการณในการทําศัลยกรรมปริทันตเพื่อเหนี่ยวนําใหเกิดการสรางใหมของเนื้อเยื่อ
ปริทันตรวมทั้งศัลยกรรมเหงือกและเยื่อเมือก การดูแลผูปวยทันตกรรมรากเทียมกอนที่จะทําศัลยกรรมรากเทียม
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินผลภายหลังการรักษาที่เสร็จสมบูรณ การวางแผนสําหรับขั้นบํารุงรักษา เพื่อปองกัน
ไมใหโรคปริทันตเกิดซ้ําอีก การทํารายงานสําหรับผูปวยแตละรายโดยละเอียด
ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 7
405
ชั่วโมง
Advanced Periodontal Clinic VII
การฝกปฏิบัติในคลินิกในการทําศัลยกรรมรากเทียมขั้นตอนที่ 2 และการดูแลรักษาอวัยวะรอบรากเทียม
การวางแผนการเคลื่อนฟนในผูปวยโรคปริทันตรวมกับทันตแพทยสาขาวิชาทันต กรรมจัดฟน และการเคลื่อนฟน
อยา งง า ยในบางกรณี สําหรับ ผู ปว ยโรคปริทั นต การรัก ษาผู ปวยที่จํ า เปน ตอ งไดรั บ การรักษาทางทั น ตกรรม
สหสาขา การประเมินผลภายหลังเสร็จสิ้นการรักษาและการวางแผนสําหรับขั้นบํารุงรักษา เพื่อปองกันไมใหโรค
ปริทันตเกิดซ้ําอีก การทํารายงานสําหรับผูปวยแตละรายโดยละเอียด
ปริทันตวิทยาคลินิกชั้นสูง 8
405
ชั่วโมง
Advanced Periodontal Clinic VIII
การฝกปฏิบัติในคลินิกในการดูแลผูปวยโรคปริทันตอักเสบระดับตางๆอยางตอเนื่อง ตามขั้นตอนที่
เหมาะสม การคงสภาพเนื้อ เยื่อรอบรากเทีย มหลังการบูรณะฟน การรัก ษาโรคเนื้อเยื่อรอบรากเทียมอัก เสบ
การประเมินผลการเคลื่อนฟนในผูปวยโรคปริทันตและการทําเครื่อ งมือเพื่อคงสภาพฟนหลังการเคลื่อนฟน
การทําศัลยกรรมปริทันตเพื่อความสวยงาม การประเมินผลการรักษา ผูปวยที่ไดรับการรักษาทางทันตกรรม
สหสาขา
ปริทันตวิทยาคลินิกชั้นสูง 9
180
ชั่วโมง
Advanced Periodontal Clinic IX
การฝกปฏิบัติใหการรักษาผูปวยโรคปริทันตอักเสบที่มีปญหารุนแรง
ซับซอนอยางครบวงจรและ
รวบรวมขอมูลรายละเอียดการรักษาผูปวยใหสมบูรณ สามารถคงสภาพอวัยวะปริทันตและเนื้อเยื่อรอบรากเทียม
หลังการรักษา ไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับผูปวยในแตละกรณี การทํารายงานสําหรับผูปวยแตละรายอยาง
สมบูรณ

