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ภาควิชาปริทันตวิทยา
ท.ปว. 381
เงื่อนไขที่ตองผานกอน

ปริทันตวิทยา 1

คณะทันตแพทยศาสตร
1(1/1-0/0)

ท.จว. 281 และ ท.จว. 291, ลงทะเบียนเรียนพรอมกับ ท.ปร. 391

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
หลักการและเหตุผลในการขูดหินน้ําลายและเกลารากฟน ชนิดและวิธีการใชเครื่องมือที่ใชใน
การตรวจและเครื่องมือที่ใชในการขูดหินน้ําลายและเกลารากฟน การลับเครื่องมือที่ใชขูดหินน้ําลายและ
เกลารากฟน ลักษณะของเหงือกปกติและเหงือกอักเสบที่มีสาเหตุมาจากคราบจุลินทรีย วิธีการรักษาโรค
เหงือกอักเสบที่มีสาเหตุจากคราบจุลินทรีย การควบคุมคราบจุลินทรียดวยเทคนิคและวิธีการทําความ
สะอาดฟนแบบตาง ๆ ปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอโรคปริทันต การตรวจทางปริทันต ระบาดวิทยาของโรค
ปริทันตและดัชนีที่ใชในทางปริทันตวิทยา
วัตถุประสงค : นักศึกษาสามารถอธิบายไดถึง
1.
2.
3.
4.

หลักการและเหตุผลในการขูดหินน้ําลายและเกลารากฟน
ชนิดและวิธีการใชเครื่องมือที่ใชในงานปริทันต
เหงือกอักเสบ และวิธีการรักษา รวมถึงการควบคุมคราบจุลินทรีย
ปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอกระบวนการเกิดโรคปริทันต วิธีการตรวจทางปริทันต และระบาด
วิทยาของโรคปริทันต รวมถึงดัชนีที่ใชในทางปริทันตวิทยา
จํานวนชั่วโมงบรรยาย
เนื้อหากระบวนวิชา
1
1. บทนํา
1
2. หลักการและเหตุผลในการขูดหินน้ําลายและเกลารากฟน
2
3. ชนิดและวิธีการใชเครื่องมือพื้นฐานทางปริทันตวิทยา
1
4. การลับเครื่องมือที่ใชขูดหินน้ําลายและเกลารากฟน
5. ลักษณะของเหงือกปกติและเหงือกอักเสบที่มีสาเหตุมาจาก
2
คราบจุลินทรียและวิธีการรักษา
1
6. การควบคุมคราบจุลินทรีย
4
7. ปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอกระบวนการเกิดโรคปริทันต
1
8. การตรวจทางปริทันต : เหงือกอักเสบ
2
9. ระบาดวิทยาของโรคปริทันตและดัชนีที่ใชในทางปริทันตวิทยา
รวม
15 ชั่วโมง

ภาควิชาปริทันตวิทยา
ท.ปว. 482

ปริทันตวิทยา 2

คณะทันตแพทยศาสตร
2(2/2-0/0)

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : เปนนักศึกษาชั้นปที่ 4
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
การจําแนกชนิดของโรคปริทันต ลักษณะโครงสรางบริเวณรอยตอเหงือกและฟน พยาธิสภาพ
ของการเกิดโรคปริทันตอักเสบ โรคปริทันตอักเสบเรื้อรัง ลักษณะของรองลึกปริทันตและการทําลาย
กระดูกรองรับฟน วิธีตรวจโรคปริทันตอักเสบ เปาหมายและขั้นตอนตาง ๆ ของการรักษา การวางแผน
การรักษาแบบสหสาขาสําหรับผูปวยโรคปริทันต การรักษาขั้นตนแบบไมผาตัด การประเมินผลการ
รักษาขั้นตน หลักการในการทําศัลยกรรมปริทันต การทําศัลยกรรมปริทันตดวยวิธีตาง ๆ การจัดการกับ
รอยโรคบริเวณชองแยกรากฟนกราม การรักษาขั้นแกไขเพื่อเสริมสรางอวัยวะปริทันต การคงสภาพภาย
หลังจากการรักษาขั้นแกไข และเกณฑการเลือกวิธีรักษาใหเหมาะสมกับรอยโรคแตละลักษณะ
วัตถุประสงค : นักศึกษาสามารถอธิบายไดถึง
1. การจําแนกชนิดของโรคปริทันต
2. โครงสรางบริเวณรอยตอเหงือกและฟน
3. พยาธิสภาพของการเกิดโรคปริทันต
4. โรคปริทันตอักเสบแบบเรื้อรัง ลักษณะของรองลึกปริทันตและการทําลายกระดูก
รองรับฟน
5. การตรวจโรคปริทันตอักเสบ ขั้นตอนการรักษา เปาหมาย วิธีรักษาและการวางแผนการ
รักษาโรคปริทันตอักเสบแบบสหสาขา
6. การรักษาโรคปริทันตอักเสบขั้นตน ขั้นแกไข และขั้นคงสภาพ
7. หลักเกณฑในการเลือกวิธีรักษาโรคปริทันตชนิดตาง ๆ
เนื้อหากระบวนวิชา
1. การจําแนกชนิดของโรคปริทันต
2. โครงสรางบริเวณรอยตอเหงือกและฟน
3. พยาธิสภาพของการเกิดโรคปริทันต
4. โรคปริทันตอักเสบแบบเรื้อรัง
5. รองลึกปริทันต
6. การทําลายกระดูกรองรับฟนจากโรคปริทันต
7. วิธีตรวจโรคปริทันตอักเสบ
8. ขั้นตอน เปาหมาย และวิธีรักษาโรคปริทันตอักเสบ

จํานวนชั่วโมงบรรยาย
1
1
2
1
1
1
1
1

1
7
11
1
1

9. การวางแผนการรักษาโรคปริทันตอักเสบแบบสหสาขา
10. การรักษาโรคปริทันตอักเสบขั้นตน
11. การรักษาโรคปริทันตอักเสบขั้นแกไข
12. การรักษาโรคปริทันตอักเสบขั้นคงสภาพ
13. หลักเกณฑในการเลือกวิธีรักษาโรคปริทันตชนิดตาง ๆ
รวม

30

ภาควิชาปริทันตวิทยา
ท.ปว. 583

ปริทันตวิทยา 3

คณะทันตแพทยศาสตร
2(2/2-0/0)

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : เปนนักศึกษาชั้นปที่ 5
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
การวางแผนการรักษาผูปวยโรคปริทันต การพยากรณโรคปริทันต
การรักษาเรงดวนทาง
ปริทันต ลักษณะของโรคและวิธีบําบัดรักษาโรคปริทันตชนิดอื่น ๆ นอกเหนือจากโรคปริทันตอักเสบ
เรื้อรัง การจัดการกับภาวะความผิดปกติของเหงือกและเยื่อเมือก การผาตัดโดยวิธีศัลยกรรมไฟฟาและ
เลเซอร การรักษาทางปริทันตที่ตองรวมกับสาขาอื่นๆ การยึดดามฟน
การใชยาในการรักษา
โรคปริทันต การจัดการกับภาวะเสียวฟน การรักษาโรคปริทันตในเด็กเล็กและในผูสูงอายุ การหายของ
แผลหลังจากการรักษาดวยวิธีตาง ๆ และความรูเบื้องตนทางทันตกรรมรากเทียม
วัตถุประสงค : นักศึกษาสามารถอธิบายไดถึง
1. การวางแผนการรักษาและการใหคําพยากรณผูปวยโรคปริทันต
2. การรักษาเรงดวนทางปริทันต
3. ลักษณะของโรคและวิธีบําบัดโรคปริทันตชนิดอื่น ๆ
4. การรักษาภาวะความผิดปกติของเหงือกและเยื่อเมือก
5. การผาตัดโดยวิธีศัลยกรรมไฟฟาและเลเซอร การยึดดามฟน และการจัดการกับภาวะเสียว
ฟน
6. การรักษาผูปวยโรคปริทันตโดยสหสาขาการรักษาโรคปริทันตในเด็กเล็กและผูสูงอายุ และ
การใชยาเพื่อรักษาโรคปริทันต
7. การหายของแผลที่เกิดขึ้นภายหลังการรักษาทางปริทันตดวยวิธีตาง ๆ
8. ลักษณะเนื้อเยื่อปริทันตรอบรากเทียม และความรูพื้นฐานในการรักษาโรคที่เกิดกับอวัยวะ
รอบรากเทียม

เนื้อหากระบวนวิชา
จํานวนชั่วโมงบรรยาย
1
1. การวางแผนการรักษา
2
2. การพยากรณโรคปริทันต
2
3. การรักษาเรงดวนทางปริทันต
2
4. ลักษณะของโรคและวิธีบําบัดโรคปริทันตอักเสบชนิดลุกลามรุนแรง
1
5. ลักษณะของโรคและวิธีบําบัดโรคปริทันตอักเสบชนิดที่มีภาวะเนื้อตาย
1
6. ลักษณะของโรคและวิธีบําบัดโรคปริทันตที่เปนอาการแสดงของโรคทาง
ระบบหรือความผิดปกติทางพันธุกรรม
2
7. ลักษณะของโรคและวิธีบําบัดโรคปริทันตอักเสบที่เกิดขึ้นรวมกับโรคของ
โพรงประสาทฟน
2
8. การใหการรักษาภาวะความผิดปกติของเหงือกและเยื่อเมือก
1
9. การผาตัดโดยวิธีศัลยกรรมไฟฟาและเลเซอร
2
10. การรักษาทางปริทันตที่ตองทํารวมกับการรักษาทางทันตกรรมบูรณะและ
ทันตกรรมประดิษฐ
1
11. การรักษาทางปริทันตที่ตองทํารวมกับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟน
1
12. การรักษาทางปริทันตที่ตองทํารวมกับการรักษาทางทันตกรรมบดเคี้ยว
1
13. การยึดดามฟน
2
14. การใชยาเพื่อรักษาโรคปริทันต
1
15. การจัดการกับภาวะเสียวฟน
1
16. การรักษาโรคปริทันตในเด็กเล็ก
1
17. การรักษาโรคปริทันตในผูสูงอายุ
1
18. การหายของแผลที่เกิดขึ้นภายหลังการรักษาทางปริทันตดวยวิธีตาง ๆ
1
19. ลักษณะเนื้อเยื่อปริทันตรอบรากเทียมในภาวะปกติและเปนโรค
1
20. การรักษาและการคงสภาพหลังการรักษาโรคที่เกิดกับอวัยวะรอบรากเทียม
3
21. ทบทวนและนําเสนอรายงานผูปวยโรคปริทันตอักเสบ
รวม
30

กระบวนวิชา 401502 (DPER 502)
ปริทันตวิทยาคลินิก 2 ( Clinical Periodontics II)
2(0/0-2/2)
------------------------------เงื่อนไขกระบวนวิชา

นักศึกษาตองผานกระบวนวิชา DPER 381 และ DPER 482
เรียนพรอมกับกระบวนวิชา DPER 583

ลักษณะกระบวนวิชา
เปนการฝกปฏิบัติงานในคลินิกภาควิชาปริทันตวิทยา เพื่อใหการรักษาผูปวยโรคปริทันตอักเสบ
ระดับตนและระดับกลาง โดยการฝกปฏิบัติงานจะครอบคลุมตั้งแตการตรวจ และบันทึกขอมูลผูปวยลง
ในแบบบันทึกปริทันต การประเมินสภาวะอนามัยชองปากและทักษะในการกําจัดคราบจุลินทรียของผู
ปวย การใหความรูแกผูปวยเกี่ยวกับโรคปริทันตและการปองกันการเกิดโรค การฝกใหผูปวยมีทักษะ
ในการใชอุปกรณที่เหมาะสมกับสภาพชองปากผูปวยเพื่อกําจัดคราบจุลินทรีย การรักษาผูปวยที่มีภาวะ
ฉุกเฉินทางปริทันต การขูดหินน้ําลาย เกลารากฟน และการขัดฟน การติดตามประเมินผลการรักษา
และประเมินผลการดูแลอนามัยชองปากของผูปวย การรักษาผูปวยที่มารับการรักษาเพื่อคงสภาพอวัยวะ
ปริทันต นอกจากนี้นักศึกษายังตองทําการตรวจวินิจฉัยผูปวยโรคปริทันตอักเสบระดับรุนแรง พรอม
ทั้งทําแผนการรักษาผูปวยดังกลาวโดยละเอียด
เพื่อนําเสนอตออาจารยผูดูแลโดยตรงกอนสิ้นสุดการ
ทํางานในคลินิก อนึ่ง ในระหวางการฝกปฏิบัติงาน นักศึกษาจะมีโอกาสเปนผูชวยในการทําศัลยกรรม
ปริทันตแกผูปวยอยางนอย 1 ราย และเขารวมการสัมนาการรักษาผูปวยอีก 1 ครั้งกอนจบการฝกงานใน
ภาควิชาฯ
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักศึกษา
1. มีความรูความเขาใจและสามารถทําการตรวจวินิจฉัยและจดบันทึกขอมูลผูปวยโรคปริทันต
อักเสบไดอยางถูกตอง
2. สามารถประเมินสภาวะอนามัยชองปากของผูปวย และสามารถใหความรูแกผูปวยเกี่ยวกับ
โรคปริทันตและวิธีการกําจัดคราบจุลินทรียตลอดจนสามารถฝกทักษะในการใชอุปกรณทํา
ความสะอาดฟนใหแกผูปวยไดเปนอยางดี
3. สามารถใหการรักษาผูปวยที่มีฝปริทันตไดอยางถูกตอง
4. สามารถขูดหินน้ําลาย เกลารากฟนและขัดฟนไดเปนอยางดี
5. สามารถประเมินผลการรักษาและใหการรักษาเพื่อคงสภาพอวัยวะปริทันตไดอยางถูกตอง
6. สามารถวางแผนการรักษาผูปวยโรคปริทันตอักเสบระดับรุนแรงไดอยางถูกตอง
7. มีประสบการณในการชวยงานศัลยกรรมปริทันต

