
หลักสูตรการฝกอบรม 
ทันตแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ 

ในการประกอบวิชาชพีทันตกรรม สาขาศัลยศาสตรชองปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล 
และเกณฑสถาบันฝกอบรม พ.ศ. 2556 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เพื่อใหสถาบันฝกอบรมท่ีจะเปดหลักสูตรการฝกอบรมทันตแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตร

แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาศัลยศาสตรชองปาก และแม็กซิลโลเฟ
เชียล มีแนวทางในการดําเนินการเกี่ยวกับการฝกอบรมเปนผูมีความรูความชํานาญ ในการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรมสาขาศัลยศาสตรชองปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล   และเพื่อใหเปนไปตามขอบังคับทันตแพทยสภา
วาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ. 2555  โดยการรับรองของคณะกรรมการทันตแพทยสภา ในการประชุม
คณะกรรมการทันตแพทยสภา  คร้ังท่ี 7/2556   เม่ือวันท่ี 12 กันยายน  2556  ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหง
ประเทศไทย  จึงออกหลักสูตรการฝกอบรมทันตแพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตร  แสดงความรูความชํานาญใน
การประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาศัลยศาสตรชองปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล  และเกณฑสถาบัน
ฝกอบรมไวดังนี้ 
 
1. ชื่อหลักสูตร   
ภาษาไทย:   หลักสูตรการฝกอบรมทันตแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตร แสดงความรูความชํานาญในการ

ประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
ภาษาอังกฤษ :  Residency Training Program in Oral and Maxillofacial Surgery 
 

2.  ชื่อวุฒิบัตร 
ช่ือเต็ม (ภาษาไทย)  วุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขา

ศัลยศาสตรชองปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล 
         (ภาษาอังกฤษ)    Diploma of the Thai Board of Oral & Maxillofacial Surgery 
ช่ือยอ  (ภาษาไทย)  ว.ท. (ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล) 
           (ภาษาอังกฤษ)  Dip.,Thai Board of  Oral & Maxillofacial Surgery 
คําแสดงวุฒิการฝกอบรมทายช่ือ 
  (ภาษาไทย) ว.ท.ศัลยศาสตรชองปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล 
 (ภาษาอังกฤษ) Diplomate, Thai Board of  Oral and Maxillofacial Surgery 
 

3.  หนวยงานที่รับผิดชอบ 
-  ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
-  คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบเพื่อเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
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4.  ปรัชญาของหลักสูตร  
เพื่อพัฒนาบุคลากรทันตแพทยใหมีความรูความชํานาญดานศัลยกรรมและการวิจัย สาขาศัลยศาสตรชอง

ปากและ    แม็กซิลโลเฟเชียลใหทัดเทียมกับมาตรฐานสากลเพ่ือรับใชสังคม  
 

5.  คํานิยาม  
ภาษาไทย :  ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เปนสาขาวิชาเฉพาะของทันตแพทยศาสตรท่ี

เกี่ยวของกับการตรวจประเมิน การวินิจฉัย การรักษาทางศัลยกรรม และการรักษาอ่ืนเพื่อ
ฟนฟูการทําหนาท่ีและแกไขภาวะวิกลรูปท่ีเกี่ยวของกับโรค การบาดเจ็บและ ความผิดปกติ
ตาง ๆ ในบริเวณชองปาก ขากรรไกรและใบหนา ท้ังกระดูกเนื้อเยื่อออนและอวัยวะท่ี
เกี่ยวเนื่องกับขากรรไกร  

ภาษาอังกฤษ :  Oral and Maxillofacial Surgery is the specialty of dentistry that includes the diagnosis, 
surgical and adjunctive treatment of diseases, injuries and defects involving both the 
functional and esthetic aspects of the hard and soft tissues of the oral and maxillofacial 
regions. 

 
6.  วัตถุประสงค 

6.1 วัตถุประสงคท่ัวไป   
เพื่อผลิตทันตแพทยเฉพาะทางท่ีมีความรูความชํานาญดานศัลยกรรมชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ท่ีไดมาตรฐานสากล มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอผูปวย ญาติ
ผูปวย และผูรวมงานทุกระดับช้ัน ตลอดจนเปนผูท่ีมีความใฝรู ชางสังเกต วิเคราะหและวิจัยเพื่อพัฒนา
ความรูใหมๆ 

 
6.2  วัตถุประสงคเฉพาะ 

6.2.1   มีความรูความเขาใจในงานดานศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียลเปนอยางดี  
6.2.2   มีความรูดานวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานเปนอยางดี สามารถประยุกตใชในการรักษา 

เขาใจกลไกการเกิดโรค การดําเนินโรคและจําแนกข้ันตอนการบําบัดรักษา 
6.2.3   มีความรูพื้นฐานในดานศัลยศาสตรท่ัวไป, ศัลยศาสตรประสาท, อายุรศาสตร, วิสัญญีวิทยา

และสาขาวิชาอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
6.2.4   มีความรูพื้นฐานของกระบวนการทําวิจัย สามารถทํางานวิจัยและเสนอผลงานวิจัย 
6.2.5   มีความสามารถในการตรวจพิเคราะห วินิจฉัยและพยากรณโรค ตลอดจนความผิดปกติตาง ๆ 

ท่ีเกิดข้ึนในชองปากและอวัยวะท่ีเกี่ยวของ 
6.2.6   สามารถตัดสินใจเลือกวิธีการและกระทําการรักษาไดถูกตองมีหลักการและเหมาะสมกับ

สภาวะของผูปวยแตละราย 
6.2.7   สามารถเปนท่ีปรึกษา ใหคําแนะนํา ถายทอดความรูและอภิปรายปญหาทางวิชาการดาน

ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียลอยางมีประสิทธิภาพ 
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6.2.8   มีนิสัยใฝรู ชางสังเกต ชอบคนควา มีวิสัยทัศนในการวิเคราะหปญหาและประสบการณ เพื่อ
พัฒนาความรูความสามารถดวยตนเองไดอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

 
7.  กําหนดการเปดอบรม  
 สถาบันฝกอบรมหลักเปนผูกําหนด 
 

8.  ผูรับการฝกอบรม 
8.1  คุณสมบัติของผูรับการฝกอบรม 

 8.1.1  เปนผูท่ีไดรับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือมหาวิทยาลัยอ่ืนท่ี
ทันตแพทยสภารับรอง 

 8.1.2  ข้ึนทะเบียนและไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมจากทันตแพทยสภาตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537  

8.1.3  เปนผูท่ีไมมีความประพฤติเสียหาย และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 
ทันตแพทยสภาอาจอนุมัติใหผู ท่ีมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมของ

ตางประเทศ เขารับการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรในสาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟ
เชียลไดเม่ือ                                                                                                
(1)  เปนไปตามขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศ และ 
(2)  มีสถาบันใหการฝกอบรมรับเขาฝกอบรม และ  
(3)  ผานการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็ก

ซิลโลเฟเชียล โดยความเห็นชอบจากราชวิทยาลัย                                              
8.2  จํานวนผูรับการฝกอบรม 

สถาบันฝกอบรมท่ีขอเปดการฝกอบรม จะตองระบุจํานวนผูรับการฝกอบรมท่ีหลักสูตรของสถาบัน
ฝกอบรมจะรับไดในแตละป โดยคํานึงถึง ศักยภาพในการฝกอบรมของสถาบันฝกอบรมนั้น โดยให
พิจารณาจากจํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรม และปริมาณงานในแขนงตางๆ ของศัลยศาสตรชองปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ       

8.3 วิธีการคัดเลือกผูรับการฝกอบรม 
ใหเปนไปตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร

แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ  พ.ศ. 2555 ขอ 41 โดยการคัดเลือก
ผูสมัครเขารับการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรสาขาใด ใหดําเนินการโดยคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ สาขา
ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล รวมกับผูแทนจากสถาบันหลักท่ีใหการฝกอบรม ซ่ึงเสนอโดยราช
วิทยาลัยโดยความเห็นชอบจากทันตแพทยสภา 

 
9.  การสิ้นสุดสภาพผูเขารับฝกอบรม 

1. ฝกอบรมครบหลักสูตรจากสถาบันหลักตามท่ีทันตแพทยสภารับรอง 
2.   ไดรับอนุมัติจากทันตแพทยสภาใหลาออก 
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3.   คณะกรรมการทันตแพทยสภามีมติใหออก 
4.   พนสภาพสมาชิกทันตแพทยสภา 
5.   การใหออกเนื่องจากการทําผิดอยางรายแรง ซ่ึงสถาบันฝกอบรมแตละสถาบันเปนผูกําหนด  ผูเขารับ

การฝกอบรมมีสิทธ์ิยื่นอุทธรณเพื่อใหสถาบันฝกอบรมพิจารณาทบทวนได 
 

10.  การฝกอบรม 
10.1 ระบบการฝกอบรม 

 การฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรเปนผูมีความรูความชํานาญ สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟ
เชียล เปนไปตามขอบังคับทันตแพทยสภา วาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตรแสดง
ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพสาขาตางๆ พ.ศ.2555 ขอ 37 โดยเปนการฝกอบรมแบบตอเนื่อง
ติดตอกันอยางนอย 4 ป หรือ 48 เดือน จากสถาบันหลัก สถาบันรวม หรือสถาบันสบทบ                

10.2  ระยะเวลาฝกอบรม 
10.2.1   การฝกอบรมใหเปนไปตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยเกณฑการออกหนังสืออนุมัติ

บัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ 
พ.ศ.2555 ขอ 38 โดยมีระยะเวลาฝกอบรมไมนอยกวา 4 ป โดยมีการฝกอบรมในสถาบัน
หลักไมนอยกวา 1 ใน 3 ของระยะเวลาการฝกอบรมท้ังหมด 

10.2.2   การหมุนเวียนไปฝกอบรมในสาขาตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ไดแก   ศัลยกรรมท่ัวไป และ
ศัลยกรรมอุบัติเหตุ อยางนอย  3 เดือน  อายุรกรรมท่ัวไป อยางนอย 2 เดือน  วิสัญญีวิทยา 
อยางนอย 3  เดือน  โสต ศอ นาสิกและลาริงซ อยางนอย 1 เดือน  ศัลยกรรมประสาท  1  
เดือน  ศัลยกรรมตกแตง  1  เดือน  

 
11.  การประเมินผูรับการฝกอบรม 

11.1  การประเมินผลเปนระยะอยางนอยปละ 1 คร้ัง เพื่อประเมินความรู ความสามารถของทันตแพทย
ประจําบาน โดยใชวิธีการและเกณฑท่ีเหมาะสม ซ่ึงกําหนดโดยแตละสถาบัน 

11.2  มีการประเมินทักษะของทันตแพทยประจําบานอยางนอยปละ 1 คร้ัง การประเมินอาจทําถ่ีข้ึน หาก
ยังไมไดรับผลเปนท่ีนาพึ่งพอใจของคณาจารยฝกอบรม และแจงผลการประเมินใหทันตแพทยประจําบาน
ทราบ เพื่อใหมีการปรับปรุงใหดีข้ึน และมีผลตอสถานภาพของทันตแพทยประจําบาน 

11.3  การเล่ือนตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบของทันตแพทยประจําบาน ข้ึนอยูกับการประเมินผล 
ความกาวหนาของทันตแพทยประจําบาน โดยคณาจารยฝกอบรม 

11.4  มีการบันทึกการประเมินผลของทันตแพทยประจําบาน แตละคนและเก็บรวบรวมไวสําหรับ การ
พิจารณาประกอบคร้ังตอไป 

11.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของทันตแพทยประจําบาน แบงเปนกลุมตาง ๆ คือ กลุม วิทยาศาสตร
การแพทยพื้นฐาน, คลินิกศัลยกรรมชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล การประเมินผล การหมุนเวียนไป
ปฏิบัติงานในแผนกอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

11.6  ประเมินงานวิจัย โดยมีการเสนอผลงานในระดับชาติ หรือมีผลงานพรอมตีพิมพ 1 เร่ือง 
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12.  การสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับวุฒิบัตร  

การสอบข้ึนทะเบียนเปนผูชํานาญเฉพาะทาง เปนไปตามขอบังคับของทันตแพทยสภา 
 

13. สถาบันฝกอบรม 
13.1  สถานภาพของสถาบันฝกอบรม 

(1)   สถาบันหลัก  
ตองเปนสถาบันท่ีสามารถจัดการสอนและฝกอบรมไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูอํานวยการ

ฝกอบรม (Program director) หรือคณะกรรมการที่ดูแลการฝกอบรมนั้นตองมีสวนรวมในการคัดเลือกทันต
แพทยเขารับการฝกอบรม การประเมินผล การวางแผน และปรับแผนการฝกอบรม เพื่อใหการฝกอบรมมี
คุณภาพดีท่ีสุด  

มาตรฐานสําหรับสถาบันฝกอบรม ไดแก 
1.1  สถาบันหลักในการฝกอบรม ไดแก คณะทันตแพทยศาสตร หรือโรงพยาบาลท่ัวไป 

(general hospital) ท่ีมีขนาดใหญ  
1.2  สถาบันหลักตองจัดใหมีสถานท่ีหรือหออภิบาลสําหรับผูปวยในทางศัลยกรรมชองปาก

และแม็กซิลโลเฟเชียลอยางนอย 5 เตียง 
1.3  คณาจารยท่ีดําเนินการฝกอบรม ตองเปนคณาจารยท่ีสามารถสอนและใหการฝกอบรมได

ครบในขอบเขตของงานในสาขานี้ โดยดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายใตกฎขอบังคับของ
สถาบันฝกอบรมและ   ทันตแพทยสภา 

1.4  สถาบันหลักตองมีคณาจารยประจําท่ีไดรับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร อยางนอย 3 คน  
1.5  มีผูปวยท่ีไดรับการผาตัดใหญทางศัลยกรรมชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เปนจํานวนไม

นอยกวา 100 รายตอป 
1.6  มีการกระจายของผูปวยตามชนิดของโรคตางๆ ของชองปากและใบหนา เชน การติดเช้ือ

ภยันตรายตอฟน กระดูกขากรรไกรและใบหนา เนื้องอก ความพิการแตกําเนิด ความ
ผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหนา ตลอดจนขอตอกระดูกขากรรไกร เปนตน 

1.7  สถาบันฝกอบรมตองมีทรัพยากร และอุปกรณการเรียนการสอนตางๆ เพียงพอเพื่อใหเกิด
การเรียนรู และเกิดทักษะในการรักษาผูปวย ทันตแพทยประจําบาน สามารถคนควาและ
เรียนรูดวยตนเอง โดยหองสมุดของสถาบันฝกอบรม ควรมีตําราท่ีเปนมาตรฐานและ
ทันสมัย รวมท้ังวารสารทางวิชาการตางๆ และ/หรืออุปกรณสารสนเทศสําหรับคนควาและ
อางอิงอยางเพียงพอ  

1.8  สถาบันฝกอบรมตองมีเคร่ืองมืออุปกรณพื้นฐาน ดังตอไปนี้ 
1.8.1   เคร่ืองมือและอุปกรณสําหรับผูปวยฉุกเฉิน  
1.8.2   เคร่ืองมือดมยาสลบท่ัวไป 
1.8.3   เคร่ืองมือท่ีใชในการดูแลผูปวยหลังจากไดรับการดมยาสลบ   
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1.8.4   เคร่ืองถายภาพรังสีนอกชองปากท่ีสามารถถายภาพรังสีบริเวณกะโหลกศีรษะและ
ใบหนา และ/หรือควรถายภาพรังสีทรวงอกได    

1.8.5   เคร่ืองถายภาพรังสีออโทแพนโทโมแกรม   
1.8.6   เคร่ืองถายภาพคอมพิวเตอรทางทันตกรรม (Dental CT) และ/หรือเคร่ืองถายภาพ

คอมพิวเตอรทางการแพทย (Medical CT)  
 (2)  สถาบันสมทบ      

หมายถึง สถาบันฝกอบรมท่ีไดรับอนุมัติจากราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยและทันต
แพทยสภาใหเปนสถาบันสมทบกับสถาบันหลัก โดยอยูในการกํากับดูแลของสถาบันหลัก เพื่อจัดการ
ฝกอบรมในสวนท่ีสถาบันหลักไม สามารถจัดประสบการณได  โดยกิจกรรมดังกลาวเม่ือรวมกันแลวตองมี
ระยะเวลารวมกันไมเกิน 2 ใน 3 ของระยะเวลาของหลักสูตร 

       2.1    การพิจารณาคัดเลือก สถาบันสมทบใหอยูในดุลยพินิจของสถาบันหลักและราชวิทยาลัย 
       2.2   การหมุนเวียนของทันตแพทยประจําบานไปท่ีสถาบันสมทบควรมีระยะเวลาแนนอน    
       2.3   สถาบันสมทบท่ีมีทันตแพทยประจําบานหมุนเวียนไป ตองทํารายงานการปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับผูปวยศัลยกรรมชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียลของทันตแพทยประจําบาน โดยระบุใหชัดเจนวาเปน
ผูทําผาตัดหรือผูชวยทําผาตัด 

ขอกําหนดเกี่ยวกับสถาบันสมทบตองเปนขอตกลงรวมกันระหวางสถาบันหลัก และสถาบัน
สมทบ 

(3)  สถาบันรวม 
หมายถึง สถาบันหลักท่ีใหการฝกอบรมเปนผูชํานาญการในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมเพ่ือ

รับวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล รวมกับสถาบันหลักอ่ืนท่ีใหการ ฝกอบรม โดย
อนุมัติจากราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยและทันตแพทยสภาใหเปดเปนสถาบันฝกอบรมรวมกัน 
โดยจัดใหผูรับการ 
ฝกอบรมไดรับประสบการณจากทุกสถาบัน โดยแตละแหงมีเวลาไมเกิน 2 ใน 3 ของระยะเวลาของ
หลักสูตร 

13.2  การขออนุมัติเปนสถาบันฝกอบรม 
คณะทันตแพทยศาสตร  สถาบันทางทันตแพทยหรือโรงพยาบาลใดท่ีมีความประสงคจะเปดเปน

สถาบันฝกอบรมในสาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียลท่ีมีเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมท่ีไดรับ
การอนุมัติจากราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยและทันตแพทยสภาแลวใหสถาบันหลักเปน
ผูดําเนินการจัดทําขอมูล ตามเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมท่ีไดรับอนุมัตินั้น เสนอราชวิทยาลัยทันตแพทย
แหงประเทศไทยเพ่ือประสานงานกับคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบเพ่ือเปนผูมีความรูความชํานาญใน
การประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  ตรวจรับรองการเปดเปน
สถาบันฝกอบรมและกําหนดศักยภาพของสถาบันหลักและสถาบันสมทบ(ถามี)หรือสถาบันรวมตามเกณฑ
หลักสูตร แลวใหนําเสนอราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย พิจารณาเสนอใหทันตแพทยสภาอนุมัติ
ตอไป 
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13.3  การติดตามกํากับดูแลสถาบันฝกอบรม 
ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยจะจัดใหมีการติดตามกํากับดูแลสถาบันหลัก สถาบัน

สมทบ สถาบันรวมท่ีไดรับอนุมัติใหเปดการฝกอบรมเปนระยะๆ โดยการมอบหมายใหคณะอนุกรรมการ
ฝกอบรมและสอบฯ เปนผูดําเนินการตามแนวทางท่ีราชวิทยาลัยฯ กําหนด  และเสนอรายงานตอราชวิทยาลัย
ฯ เพื่อพิจารณาเสนอทันตแพทยสภาเปนระยะๆหากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ พบวา สถาบัน
หลักหรือสถาบันรวมใดไมมีผูสมัครเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรใดติดตอกันเกิน 5 ป ให “ยกเลิก”  การ
เปนสถาบันฝกอบรมของสถาบันหลักหรือของสถาบันรวมกลุมนั้น และใหทําเร่ืองแจงราชวิทยาลัยทันต
แพทยแหงประเทศไทย  เสนอทันตแพทยสภาเพ่ืออนุมัติ หากสถาบันฝกอบรมมีความประสงคจะขอเปน
สถาบันฝกอบรมอีก ใหดําเนินการตามขอ 13.2 

 
14. คณาจารยในการฝกอบรม 

คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จะตองกําหนด
คุณสมบัติของผูอํานวยการฝกอบรมและอาจารยผูใหการฝกอบรมรวมท้ังเกณฑจาํนวนข้ันตํ่าของอาจารยผูให
การฝกอบรมท่ีทํางานเต็มเวลา ท่ีสถาบันฝกอบรมจะตองมีกอนขอเปดเปนสถาบันฝกอบรม ตามระเบียบ
ทันตแพทยสภาวาดวยสถาบันฝกอบรมระดับวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา พ.ศ.2542 โดยมีผูท่ีไดรับอนุมัติ
บัตรหรือวุฒิบัตรอยางนอย 3 คน  

14.1  ผูอํานวยการในการฝกอบรม 
ผูอํานวยการฝกอบรมตองเปนผูไดรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญใน

การประกอบวิชาชีพทันตกรรมในสาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จากทันตแพทยสภาและ
สามารถปฏิบัติงานไดเต็มเวลา และมีหนาท่ี 

ก.  รวมคัดเลือกทันตแพทยประจําบาน 
ข.  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรมใหเหมาะสม    
ค.  ประเมินผลการฝกอบรม คณาจารยท่ีทําการสอน และทันตแพทยประจําบาน   
ง.  เปนผูรับผิดชอบและบริหารการฝกอบรม 
จ.  เปนผูวางแผนและจัดการเก่ียวกับทรัพยากรตางๆ ท่ีจําเปนตองใชในการฝกอบรม   
ฉ.  เปนผูประเมินผลการฝกอบรมและใหคําแนะนําแกสถาบันสมทบ 
ช.  เปนผูเก็บรวบรวมบันทึกตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการสอนและฝกอบรม   
ซ.  เปนผูรับผิดชอบในการฝกอบรมใหไดมาตรฐานอยางตอเนื่อง 

14.2  คณาจารยประจํา   
14.2.1   คณาจารยผูสอนและใหการฝกอบรมตองเปนทันตแพทย ซ่ึงมีความสามารถในดานการ

สอนท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติในสาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ตองเปนทันตแพทยท่ีเคย
ผานการฝกอบรมจนครบหลักสูตรในสถาบันท่ีทันตแพทยสภาใหการรับรอง และไดรับอนุมัติบัตร วุฒิบัตร 
สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล สวนสาขาทางการแพทยอ่ืนท่ีเกี่ยวของ ควรเปนผูท่ีผานการ
อบรมและข้ึนทะเบียนเปนผูเช่ียวชาญในสาขานั้นๆ 
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14.2.2   จํานวนของคณาจารยและระยะเวลาการปฏิบัติงานในการฝกอบรมตองเพียงพอตาม
สัดสวนของผูเขารับการฝกอบรม เพื่อให 

ก.   ดําเนินการสอนไดอยางตอเนื่อง 
ข.   มีสวนรวมในการวินิจฉัยและรักษาผูปวยกับทันตแพทยประจําบาน 
ค.   คณาจารยผูทําการฝกอบรมเขารวมกิจกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการฝกอบรมรวมท้ัง

การประชุมและสัมมนาทางวิชาการตางๆ ท่ีจัดข้ึน 
ง.   เปนผูรับผิดชอบและใหคําปรึกษาแกทันตแพทยประจําบานในการประเมินผูปวย วาง

แผนการรักษา ใหการรักษาและแกไขภาวะแทรกซอนตางๆ ท่ีเกิดข้ึน 
14.2.3  อาจารยผูใหการฝกอบรมใหกํากับดูแลอยูในหองผาตัดทุกคร้ัง เพื่อใหคําแนะนํา หรือสอน

ระหวางการผาตัดท้ังในสถาบันหลัก สถาบันรวมและสถาบันสมทบ 
14.2.4  อาจารยผูใหการฝกอบรมตองมีตารางการปฏิบัติงานอยางแนนอนในคลินิกผูปวยนอก 

เพื่อใหคําแนะนํา และทําการสอนแกทันตแพทยประจําบาน   
14.2.5  อาจารยผูใหการฝกอบรมตองมีตารางการปฏิบัติงานอยางแนนอนในหองผูปวยฉุกเฉิน 

และหองผาตัด เพื่อใหคําแนะนํา และทําการสอนแกทันตแพทยประจําบาน 
14.2.6  ตองมีการประชุมคณาจารยในการฝกอบรมอยางนอยปละ 1 คร้ัง เพื่อประเมินผลคุณภาพ

ของการปฏิบัติงาน โดยผูอํานวยการฝกอบรมเปนประธาน 
14.3  คณาจารยพิเศษ    

เปนทันตแพทยท่ีมีความสามารถในดานการสอนท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในสาขา
ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ท่ีอยูในสถาบันรวมและสถาบันสมทบ หรือเปนผูท่ีสถาบันหลัก
ไดพิจารณาแลววาเปนผูท่ีมีความรูความสามารถในดานศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียลหรือ
สาขาวิชาการที่เกี่ยวของ 

 
15.  โครงสรางเนื้อหาสังเขปของการฝกอบรม 

15.  หลักสูตรการฝกอบรม 
การอบรมน้ีถือเปนการอบรมเฉพาะสาขาวิชาภายหลังจากไดรับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

แลวการจัดการฝกอบรมและปฏิบัติงาน ประกอบดวย 
     15.1 ระยะเวลาที่ใชในการฝกอบรมตอเนือ่งกันอยางนอย 4 ป (48 เดือน) โดยใชเวลาอยางนอย 32 

เดือน ในงานศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล รวมท้ังงานวิจัย และตองมีการหมุนเวียนไปฝกอบรม 
ในสาขาตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยแบงระยะเวลาในภาคปฏิบัติดังนี้ 

ศัลยกรรมท่ัวไป และศัลยกรรมอุบัติเหตุ  อยางนอย  3  เดอืน 
อายุรกรรมท่ัวไป  อยางนอย  2  เดือน 
วิสัญญีวิทยา  อยางนอย  3  เดือน 
โสต ศอ นาสิก และลาริงซวทิยา  อยางนอย 1 เดือน 
ศัลยกรรมประสาท  1  เดือน 
ศัลยกรรมตกแตงและเสริมสราง  1  เดือน 
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วิชาเลือก  4  เดือน เชน พยาธิวิทยา ศึกษาดูงานภายในและตางประเทศ เปนตน 
ท้ังนี้การหมุนเวียนไปฝกอบรมท่ีศัลยกรรมตกแตง ศัลยกรรมอุบัติเหตุ เปนตน ใหอยูในดุลพินิจ

ของผูอํานวยการฝกอบรมของแตละสถาบัน 
 
15.2   การจัดการฝกอบรมและปฏิบัติงาน ประกอบดวย    

15.2.1  ภาควิชาการ ไดแกการบรรยาย การประชุมวิชาการ การสัมมนา วารสารสโมสร 
แบงเปนการ ศึกษาความรูทางวิทยาศาสตรพื้นฐาน หรือ วิทยาศาสตรการ แพทยพื้นฐานท่ีเกี่ยวของ เปน
ระยะเวลาประมาณรอยละ 30 และการศึกษาความรูในสาขานั้น หรือสาขาท่ีเกี่ยวของประมาณรอยละ 70      

15.2.2  ภาคปฏิบัติงาน ตองมีระยะเวลาในการฝกปฏิบัติงานใน สาขานั้นไมนอยกวา 32 
เดือน  

15.2.3  งานวิจัย ตองมีความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยและสถิติท่ีเกี่ยวของและมี
ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพอยางนอย 1 เร่ือง ซ่ึงตองตีพิมพในวารสารหรือมีการนําเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการระดับชาติ หรือการประชุมอ่ืนท่ีอนุกรรมการฝกอบรมและสอบเห็นชอบ 

15.3  มีการประชุมและสัมมนาทางวิชาการท่ีควบคุมโดยคณาจารยท่ีทําการฝกอบรมทุกสัปดาหใน 
หัวขอท่ี เกี่ยวกับวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรการแพทยท่ีเกี่ยวของและในทางคลินิก 

 15.4  รายละเอียดของหลักสูตรประกอบดวย 
15.4.1  กลุมวิชาวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน ไดแก 

1.  สถิติและพ้ืนฐานการวิจัย  
-  สถิติทางทันตแพทยศาสตร (Statistic in Dentistry) 
-  ระเบียบวิธีวิจัย (Research methodology) 

2.  ชีววิทยาชองปาก (Oral biology) 
3.  วิทยาศาสตรชีวการแพทย (Biomedical Sciences) ประกอบดวย 

ก.  กายวภิาคศาสตร (Anatomy) 
ข.  สรีรวิทยา และชีวเคมี (Physiology) 
ค.  เภสัชวิทยา (Pharmacology) 
ง.  จุลชีววิทยา (Microbiology) 
จ.  พยาธิวิทยา  (Pathology 
ฉ.  ภูมิคุมกันวทิยา (Immunology) 

15.4.2  กลุมวชิาการแพทยศาสตร (Medical Sciences) 
1.   วิชาทางคลินิก (Applied Clinical Sciences)  ทันตแพทยประจําบาน สาขา

ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียลจะตองหมุนเวียนไปปฏิบัติงานในสาขาการแพทยท่ีเกี่ยวของ เชน 
วิสัญญีวิทยา ศัลยศาสตรท่ัวไป และอายุรศาสตรท่ัวไป เพื่อใหทันตแพทยประจําบานมีความรูและ
ประสบการณในดาน 

ก. การซักประวัติและตรวจรางกาย 
ข. ประเมินผูปวยกอนทําผาตัด 
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ค. จัดการกับปญหาตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวางและภายหลังการผาตัด 
ง. ใหการดแูลผูปวยภายหลังการผาตัด   

วิสัญญีวิทยา   
เพื่อใหทันตแพทยประจําบานมีความรูเกี่ยวกับการดมยาสลบท่ัวไปโดยหมุนเวียนไป

ปฏิบัติงานในแผนกวิสัญญีวิทยา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ   
1.  เพื่อใหทันตแพทยประจําบานสามารถประเมินสภาพรางกายผูปวยกอนและหลังการดม

ยาสลบได 
2.  มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกายวิภาค และสรีรวิทยาของระบบการหายใจ ระบบการ

ไกลเวียนของโลหิต และระบบประสาทตอการตอบสนองในการใชยาชนิดตางๆ การ
ใชยาระงับความรูสึกเฉพาะท่ี ยาสลบท่ัวไป การใชยากลอมประสาท และวิธีการ
ควบคุมความเจ็บปวด 

3.  มีประสบการณและทักษะในการวินิจฉัย การเลือกวิธีการท่ีเหมาะสม และการใชยา
ชนิดตางๆ สําหรับการระงับความเจ็บปวดในผูปวยท่ีมีรางกายปกติ และผูปวยท่ีมีโรค
ทางระบบ 

4.  เพื่อใหทันตแพทยประจําบานสามารถใหการดูแลเกี่ยวกับทางเดินหายใจ การไหลเวียน
ของโลหิตรวมท้ังสามารถใหการรักษาภาวะฉุกเฉินเกี่ยวกับทางเดินหายใจ และการ
ปฏิบัติการกูชีพ (Resuscitation) 

ศัลยกรรมท่ัวไป  
ทันตแพทยประจําบานตองหมุนเวียนไปปฏิบัติงานในแผนกศัลยศาสตรท่ัวไป หรือแผนก

ศัลยศาสตรอ่ืนท่ีเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 
1.  เรียนรูหลักการทั่วไปของศัลยศาสตร 
2.  เรียนรูวิธีการดูแลผูปวยทางศัลยกรรมไดอยางถูกตอง 
3.  เรียนรูวิธีการจัดการกับภาวะฉุกเฉิน และปญหาแทรกซอนตางๆ ท่ีเกิดจากการผาตัดใน

หลักการทั่วไปของศัลยศาสตร 
ทันตแพทยประจําบานตองเรียนรูและปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดทักษะตางๆ คือ 

      1. การปฏิบัติงานในหองผาตัดไดอยางถูกตอง 
      2. การทําใหปราศจากเช้ือ 
      3. การดูแลเนื้อเยื่อตางๆ 
      4. การหามเลือด 
      5. การเตรียมผูปวยกอนการผาตัด 
      6. เทคนิคท่ัวไปที่ใชในหองผาตัด 
      7. การตอบสนองของรางกายตอการทําผาตัด 

 ในเร่ืองของการดูแลผูปวยทางศัลยกรรม ประกอบดวย 
1. การประเมินอัตราเส่ียงของการผาตัด 
2. การปองกันและแกไขปญหาของโรคตางๆ ท่ีผูปวยเปนอยู 
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3. การเลือกใชวิธีการระงับความรูสึก 
4. การดูแลทางโภชนาการที่ถูกตอง 
5. การใหสารน้ํา และเกลือแร 
6. การใหเลือด และผลิตภัณฑของเลือก 
7. การดูแลผูปวยกอนและภายหลังการผาตัด 
ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการจัดการภาวะฉุกเฉิน และปญหาแทรกซอนท่ีเกิดข้ึนจากศัลยกรรม

ประกอบดวย 
1. ภาวะช็อค และการตกเลือด 
2. ภาวะแทรกซอนจากระบบตางๆ ของรางกาย 
3. ปญหาอ่ืนๆ ท่ีอาจพบทั้งกอน ระหวาง และภายหลังการผาตัด         
 
อายุรกรรมท่ัวไป  
วัตถุประสงค 
ทันตแพทยประจําบานตองหมุนเวียนไปปฏิบัติงานในแผนกอายุรศาสตรท่ัวไป โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหสามารถประเมินสภาพรางกายผูปวย ประเมินอัตราเส่ียงของการผาตัดและการใหยา
ระงับความรูสึก  

การฝกอบรมประกอบดวย 
1. โรคทางระบบตาง ๆ 

ก. ทบทวนโรคในอวัยวะตางๆ โดยเนนโรคท่ีเกิดกับหัวใจและหลอดเลือด ปอด ตับ 
ไต และระบบตอมไรทอ  

ข.  มีความคุนเคยกับวิธีการท่ีชวยในการวินิจฉัยโรค เชน การ ตรวจคล่ืนไฟฟาหัวใจ 
รังสีวิทยา และการตรวจทางหองปฏิบัติการตางๆ เปนตน 

2. การใชยารักษาโรคทางระบบตาง ๆ รูจักเภสัชวิทยาของยาชนิดตางๆ ท่ีใชในทาง
ศัลยกรรมชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

3. สามารถประเมินผูปวย โดยการซักประวัติ และตรวจรางกายผูปวยไดอยางถูกตอง 
 
ศัลยกรรมตกแตงและเสริมสราง 
วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหทันตแพทยประจําบานทราบหลักการพื้นฐานทางศัลยกรรมตกแตงและ

เสริมสราง 
2. มีความรูและทักษะในการทําการผาตัดแกไขความผิดปกติบริเวณกะโหลกศีรษะและ

ใบหนา รวมท้ังปากแหวงเพดานโหว  ศัลยกรรมความงามของใบหนา 
3. การผาตัดเสริมสรางอวัยวะเฉพาะ เชน จมูก หู ตา เปนตน 
4. ศัลยกรรมจุลทรรศน (microsurgery) 
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 ศัลยกรรมประสาท  (Neuro Surgery) 
วัตถุประสงค  
1. เพื่อใหทันตแพทยประจําบานมีความรูพื้นฐานในเร่ืองโรค  กายวิภาค และความผิดปกติ

ของบริเวณสมอง เนื่องจากการบาดเจ็บหรือโรคเฉพาะโรคท่ีพบไดบอย และสามารถ
ตรวจรางกายผูปวยท่ีมีโรคหรือความผิดปกติในบริเวณสมองโดยใชเทคนิคท่ีถูกตอง 

2. สามารถสงตรวจทางภาพถายรังสีและการตรวจทางหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของและ 
สามารถแปลผลได 

3. สามารถประเมินสถานภาพของผูปวยท่ีมีโรคหรือความผิดปกติในบริเวณสมองได 
4. ข้ันตอนในการวางแผนการรักษาและการติดตามผลการรักษาผูปวยท่ีความผิดปกติใน

บริเวณสมองได 
5. มีความรูและทักษะในการจัดการกับภาวะฉุกเฉินท่ีเกดิข้ึนในบริเวณท่ีมีความผิดปกติใน

บริเวณสมองได 
 

 โสต ศอ นาสิก และลาริงซ  
วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหทันตแพทยประจําบานมีความรูพื้นฐานในเร่ืองโรค  กายวิภาค และความผิดปกติ

ของบริเวณหู คอ จมูก และลาริงซ โดยเฉพาะโรคท่ีพบไดบอย 
2. สามารถตรวจรางกายผูปวยท่ีมีโรคหรือความผิดปกติในบริเวณ หู คอ จมูกและลาริงซ  

โดยใชเทคนิคท่ีถูกตอง 
3. สามารถสงตรวจทางภาพถายรังสีและการตรวจทางหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของและ 

สามารถแปลผลได 
4. สามารถประเมินสถานภาพของผูปวยท่ีมีโรคหรือความผิดปกติในบริเวณหู คอ จมูก

และลาริงซได 
5. ข้ันตอนในการวางแผนการรักษาและการติดตามผลการรักษาผูปวยท่ีมีโรคในบริเวณ หู 

คอจมูกและลาริงซท่ีพบไดบอย 
6. มีความรูและทักษะในการจัดการกับภาวะฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนในบริเวณ หู คอ จมูกและลา

ริงซ 
7. เขาใจภาพรวมในการดูแลผูปวยมะเร็งชองปาก 
8. มีประสบการณตรงหรือมีสวนรวมในการเขาชวยผาตัดรักษารอยโรคมะเร็งชองปาก 

การทํา neck dissection และการบูรณะฟนฟูท้ังเนื้อเยื่อออน และเนื้อเยื่อแข็ง ดวย 
regional  flap  หรือ microvascular free fllap 

15.4.3  กลุมวิชาสาขาศัลยกรรมชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล   
การฝกอบรมดานศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียลประกอบดวยการดูแล

ผูปวยนอกผูปวยใน และการดูแลผูปวยในหองฉุกเฉิน ทันตแพทยประจําบานตองเขารวมในการทําผาตัด
ใหญ ผาตัดเล็กตลอดระยะเวลาของการฝกอบรม ภายใตการดูแลของคณาจารยผูใหการฝกอบรมโดยตองมี



13 
 

จํานวน และชนิดของผูปวยทางศัลยกรรมชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียลเพียงพอ แยกประเภทเปนกลุม    
ตาง ๆ 8 กลุม คือ 

กลุมท่ี 1   การผาตัดเกี่ยวกับฟนและกระดูกรองรับรากฟน  (Dentoalveolar Surgery)  เชน impaction, 
embedded tooth, surgical extraction, periapical surgery, cystectomy เปนตน 

กลุมท่ี 2    การติดเช้ือในบริเวณชองปากและใบหนาท่ีมีสาเหตุจากฟน  (Orofacial Infection from 
Dental Origin) เชน Incision and drain abscess via intraoral and extraoral approaches treatment of cellulitis, 
exploration of maxillay sinus, removal of the stone in salivary duct and removal of salivary gland เปนตน 

กลุมท่ี 3   การรักษาการบาดเจ็บในบริเวณกระดูกขากรรไกรและใบหนา  (Maxillofacial Injuries)  
เชน Primary and secondary repair of facial and oral soft tissue injuries, open and closed reduction of 
fracture of the mandible, maxilla, zygoma, nose, naso-orbito- ethmoidal and midface region เปนตน 

กลุมท่ี 4   การแกไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหนา(Dentofacial Deformities) 
เชน Surgical correction of functional and esthetic orofacial and craniofacial deformities of the 

mandible, maxilla, zygoma and other facial bones, surgical procedures including ramus and body 
osteotomy of mandible, genioplasties, subapical segmental osteotomies, Le fort I,II,III procedures and 
craniofacial operations เปนตน 

กลุมท่ี 5   ศัลยกรรมเพ่ือการใสฟนเทียม  (Preprosthetic Surgery)  การผาตัดแกไขสภาพในชองปาก
เพื่อใหเหมาะแกการใสฟนเทียมเชน Alveoloplasty, torectomy of  torus palatinus and torus mandibularis, 
removal of  scar tissue, frenectomy and frenoplasty, sulcoplasty, alveolar ridge augmentation, placement of 
dental implant เปนตน  

กลุมท่ี 6   การรักษาพยาธิสภาพในชองปาก กระดูกขากรรไกรและใบหนา  (Pathologic condition of 
maxillofacial region) เชน การทํา Biopsy แบบตาง ๆ marsupialization of large cyst, enucleation of large 
cyst, surgical treatment of tumor in maxillofacial region including excision, enucleation, block resection, 
partial mandibulectomy, maxillectomy เปนตน 

กลุมท่ี 7   การผาตัดสรางเนื้อเยื่อ  (Reconstructive Surgery) เชน bone graft and soft tissue graft, 
tempormandibular joint reconstruction, management of continuity defects, insertion of implant, facial cleft 
repair, closure of oroantral fistula and other reconstructive surgery เปนตน 

กลุมท่ี 8   การผาตัดอ่ืน ๆ (Miscellaneous surgery) เชน tracheostomy, ligation of large artery, 
nerve decompression และอ่ืน ๆ เปนตน 

หัวขอทางวิชาการเหลานี้ อาจจัดการเรียนการสอนในลักษณะการบรรยาย การสัมมนา หรือการ
ประชุมวิชาการ หรือหมุนเวียนไปปฏิบัติงานในวิชาท่ีเกี่ยวของโดยตรง  นอกจากนี้หัวขอวิชาการที่ฝกอบรม
ใหรวมถึงเร่ืองจรรยาบรรณแหงวิชาชีพเขาไวดวย 
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16.  การประกันคุณภาพการฝกอบรม   
สถาบันฝกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรเพ่ือความรูความชํานาญสาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟ

เชียลจะตองจัดทําคูมือการเรียนการสอนการฝกอบรมของแตละปตลอดหลักสูตร 4 ป 
16.1  สถาบันฝกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรเพื่อความรูความชํานาญสาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิล

โลเฟเชียล จะตองขอรับการประเมินจากราชวิทยาลัยเพื่อท่ีขอเปดหลักสูตรและรับรองคุณภาพหลักสูตรการ
ฝกอบรมสาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียลทุก 5 ป ตามแบบฟอรมเกณฑการประเมินคุณภาพ
สถาบันฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

16.2  สถาบันฝกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรเพื่อความรูความชํานาญสาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิล
โลเฟเชียลที่ขอรับการประเมินจะตองมีผลการประเมินผานเกณฑตามขอกําหนด 
 
17.  การทบทวน และการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 

 คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล กําหนดให
สถาบันหลักสาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จะตองมีการทบทวน ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรมเปนระยะๆ  เพื่อใหทันสมัยในระดับสากลอยางนอยทุก 5 ป  และแจงผลการปรับปรุงและ
พัฒนาใหราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยรับทราบ 

 
 

 


