
หลกัสูตรการฝึกอบรม 
ทันตแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ 

ในการประกอบวชิาชีพทันตกรรม สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล 
และเกณฑ์สถาบันฝึกอบรม พ.ศ. 2556 (ฉบับปรับปรุง) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เพื่อให้สถาบนัฝึกอบรมท่ีจะเปิดหลกัสูตรการฝึกอบรมทนัตแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวุฒิบตัร

แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรม สาขาศลัยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟ
เชียล มีแนวทางในการด าเนินการเก่ียวกบัการฝึกอบรมเป็นผูมี้ความรู้ความช านาญ ในการประกอบวิชาชีพ
ทนัตกรรมสาขาศลัยศาสตร์ช่องปาก และแมก็ซิลโลเฟเชียล   และเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัทนัตแพทยสภา
ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารออกหนงัสืออนุมติับตัรหรือวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. 2555  โดยการรับรองของคณะกรรมการทันตแพทยสภา ในการประชุม
คณะกรรมการทนัตแพทยสภา  คร้ังท่ี 5/2559  เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2559    จึงออกหลกัสูตรการฝึกอบรม
ทนัตแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวุฒิบตัร  แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรม สาขา
ศลัยศาสตร์ช่องปาก และแมก็ซิลโลเฟเชียล  และเกณฑส์ถาบนัฝึกอบรมไวด้งัน้ี 
 
1. ช่ือหลกัสูตร   
ภาษาไทย:   หลกัสูตรการฝึกอบรมทนัตแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวฒิุบตัร แสดงความรู้ความช านาญในการ

ประกอบวิชาชีพทนัตกรรม สาขาศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 
ภาษาองักฤษ :  Residency Training Program in Oral and Maxillofacial Surgery 
 

2.  ช่ือวุฒิบัตร 
ช่ือเตม็ (ภาษาไทย)  วฒิุบตัรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรม สาขา

ศลัยศาสตร์ช่องปาก และแมก็ซิลโลเฟเชียล 
         (ภาษาองักฤษ)    Diploma of the Thai Board of Oral & Maxillofacial Surgery 
ช่ือยอ่  (ภาษาไทย)  ว.ท. (ศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล) 
           (ภาษาองักฤษ)  Dip.,Thai Board of  Oral & Maxillofacial Surgery 
ค าแสดงวฒิุการฝึกอบรมทา้ยช่ือ 
  (ภาษาไทย) ว.ท.ศลัยศาสตร์ช่องปาก และแมก็ซิลโลเฟเชียล 
 (ภาษาองักฤษ) Diplomate, Thai Board of  Oral and Maxillofacial Surgery 
 

3.  หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
-  ราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
-  คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อเป็นผูมี้ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรม 
สาขาศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 
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4.  ปรัชญาของหลกัสูตร  
เพื่อพฒันาบุคลากรทนัตแพทยใ์หมี้ความรู้ความช านาญดา้นศลัยกรรมและการวิจยั สาขาศลัยศาสตร์ช่อง

ปากและ    แมก็ซิลโลเฟเชียลใหท้ดัเทียมกบัมาตรฐานสากลเพื่อรับใชส้งัคม  
 

5.  ค านิยาม  
ภาษาไทย :  ศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เป็นสาขาวิชาเฉพาะของทนัตแพทยศาสตร์ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการตรวจประเมิน การวินิจฉัย การรักษาทางศลัยกรรม และการรักษาอ่ืนเพื่อ
ฟ้ืนฟูการท าหนา้ท่ีและแกไ้ขภาวะวิกลรูปท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรค การบาดเจบ็และ ความผดิปกติ
ต่าง ๆ ในบริเวณช่องปาก ขากรรไกรและใบหน้า ทั้ งกระดูกเน้ือเยื่ออ่อนและอวยัวะท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัขากรรไกร  

ภาษาองักฤษ :  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.  วตัถุประสงค์ 

6.1 วตัถุประสงค์ทัว่ไป   
เพื่อผลิตทนัตแพทยเ์ฉพาะทางท่ีมีความรู้ความช านาญดา้นศลัยกรรมช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล

ท่ีไดม้าตรฐานสากล มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูป่้วย ญาติ
ผูป่้วย และผูร่้วมงานทุกระดบัชั้น ตลอดจนเป็นผูท่ี้มีความใฝ่รู้ ช่างสังเกต วิเคราะห์และวิจยัเพื่อพฒันา
ความรู้ใหม่ๆ 

 
6.2  วตัถุประสงค์เฉพาะ 

6.2.1   มีความรู้ความเขา้ใจในงานดา้นศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียลเป็นอยา่งดี  
6.2.2   มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐานเป็นอย่างดี สามารถประยุกต์ใช้ในการรักษา 

เขา้ใจกลไกการเกิดโรค การด าเนินโรคและจ าแนกขั้นตอนการบ าบดัรักษา 
6.2.3   มีความรู้พื้นฐานในดา้นศลัยศาสตร์ทัว่ไป, ศลัยศาสตร์ประสาท, อายุรศาสตร์, วิสัญญีวิทยา

และสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
6.2.4   มีความรู้พื้นฐานของกระบวนการท าวิจยั สามารถท างานวิจยัและเสนอผลงานวิจยั 
6.2.5   มีความสามารถในการตรวจพิเคราะห์ วินิจฉยัและพยากรณ์โรค ตลอดจนความผิดปกติต่าง ๆ 

ท่ีเกิดข้ึนในช่องปากและอวยัวะท่ีเก่ียวขอ้ง 
6.2.6   สามารถตดัสินใจเลือกวิธีการและกระท าการรักษาได้ถูกตอ้งมีหลกัการและเหมาะสมกับ

สภาวะของผูป่้วยแต่ละราย 
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6.2.7   สามารถเป็นท่ีปรึกษา ให้ค  าแนะน า ถ่ายทอดความรู้และอภิปรายปัญหาทางวิชาการด้าน
ศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียลอยา่งมีประสิทธิภาพ 

6.2.8   มีนิสัยใฝ่รู้ ช่างสังเกต ชอบคน้ควา้ มีวิสัยทศัน์ในการวิเคราะห์ปัญหาและประสบการณ์ เพื่อ
พฒันาความรู้ความสามารถดว้ยตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

 
7.  ก าหนดการเปิดอบรม  
 สถาบนัฝึกอบรมหลกัเป็นผูก้  าหนด 
 

8.  ผู้รับการฝึกอบรม 
8.1  คุณสมบติัของผูรั้บการฝึกอบรม 

 8.1.1  เป็นผูท่ี้ไดรั้บปริญญาทนัตแพทยศาสตร์บณัฑิตจากมหาวิทยาลยัของรัฐ หรือมหาวิทยาลยัอ่ืนท่ี
ทนัตแพทยสภารับรอง 

 8.1.2  ข้ึนทะเบียนและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมจากทันตแพทยสภาตาม
พระราชบญัญติัวิชาชีพทนัตกรรม พ.ศ.2537  

8.1.3  เป็นผูท่ี้ไม่มีความประพฤติเสียหาย และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 
ทันตแพทยสภาอาจอนุมัติให้ผูท่ี้ มี ใบอนุญาตเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมของ

ต่างประเทศ เขา้รับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบตัรในสาขาศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟ
เชียลไดเ้ม่ือ                                                                                                
(1)  เป็นไปตามขอ้ตกลงความร่วมมือระหวา่งประเทศ และ 
(2)  มีสถาบนัใหก้ารฝึกอบรมรับเขา้ฝึกอบรม และ  
(3)  ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็ก

ซิลโลเฟเชียล โดยความเห็นชอบจากราชวิทยาลยั                                              
8.2  จ านวนผูรั้บการฝึกอบรม 

สถาบนัฝึกอบรมท่ีขอเปิดการฝึกอบรม จะตอ้งระบุจ านวนผูรั้บการฝึกอบรมท่ีหลกัสูตรของสถาบนั
ฝึกอบรมจะรับได้ในแต่ละปี โดยค านึงถึง ศักยภาพในการฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรมนั้ น โดยให้
พิจารณาจากจ านวนอาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรม และปริมาณงานในแขนงต่างๆ ของศลัยศาสตร์ช่องปาก
และแมก็ซิลโลเฟเชียล โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ       

8.3 วิธีการคดัเลือกผูรั้บการฝึกอบรม 
ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัทนัตแพทยสภาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การออกหนังสืออนุมติับตัรหรือวุฒิบตัร

แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขาต่างๆ  พ.ศ. 2555 ขอ้ 41 โดยการคดัเลือก
ผูส้มคัรเขา้รับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบตัรสาขาใด ใหด้ าเนินการโดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ สาขา
ศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล ร่วมกบัผูแ้ทนจากสถาบนัหลกัท่ีใหก้ารฝึกอบรม ซ่ึงเสนอโดยราช
วิทยาลยัโดยความเห็นชอบจากทนัตแพทยสภา 
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9.  การส้ินสุดสภาพผู้เข้ารับฝึกอบรม 

1. ฝึกอบรมครบหลกัสูตรจากสถาบนัหลกัตามท่ีทนัตแพทยสภารับรอง 
2.   ไดรั้บอนุมติัจากทนัตแพทยสภาใหล้าออก 
3.   คณะกรรมการทนัตแพทยสภามีมติใหอ้อก 
4.   พน้สภาพสมาชิกทนัตแพทยสภา 
5.   การใหอ้อกเน่ืองจากการท าผดิอยา่งร้ายแรง ซ่ึงสถาบนัฝึกอบรมแต่ละสถาบนัเป็นผูก้  าหนด  ผูเ้ขา้รับ

การฝึกอบรมมีสิทธ์ิยืน่อุทธรณ์เพื่อใหส้ถาบนัฝึกอบรมพิจารณาทบทวนได ้
 

10.  การฝึกอบรม 
10.1 ระบบการฝึกอบรม 

 การฝึกอบรมเพื่อวุฒิบตัรเป็นผูมี้ความรู้ความช านาญ  สาขาศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟ
เชียล เป็นไปตามขอ้บงัคบัทนัตแพทยสภา ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารออกหนงัสืออนุมติับตัร หรือวุฒิบตัรแสดง
ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพสาขาต่างๆ พ.ศ.2555 ขอ้ 37 โดยเป็นการฝึกอบรมแบบต่อเน่ือง
ติดต่อกนัอยา่งนอ้ย 4 ปี หรือ 48 เดือน จากสถาบนัหลกั สถาบนัร่วม หรือสถาบนัสบทบ                

10.2  ระยะเวลาฝึกอบรม 
10.2.1   การฝึกอบรมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัทนัตแพทยสภาว่าดว้ยเกณฑก์ารออกหนงัสืออนุมติั

บตัรหรือวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขาต่างๆ 
พ.ศ.2555 ขอ้ 38 โดยมีระยะเวลาฝึกอบรมไม่นอ้ยกว่า 4 ปี โดยมีการฝึกอบรมในสถาบนั
หลกัไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด 

10.2.2   การหมุนเวียนไปฝึกอบรมในสาขาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่   ศัลยกรรมทั่วไป และ
ศลัยกรรมอุบติัเหตุ อยา่งนอ้ย  3 เดือน  อายรุกรรมทัว่ไป อยา่งนอ้ย 2 เดือน  วิสัญญีวิทยา 
อยา่งน้อย 3  เดือน  โสต ศอ นาสิกและลาริงซ์ อย่างน้อย 1 เดือน  ศลัยกรรมประสาท  1  
เดือน  ศลัยกรรมตกแต่ง  1  เดือน  

 
11.  การประเมินผู้รับการฝึกอบรม 

11.1  การประเมินผลเป็นระยะอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพื่อประเมินความรู้ ความสามารถของทนัตแพทย์
ประจ าบา้น โดยใชว้ิธีการและเกณฑท่ี์เหมาะสม ซ่ึงก าหนดโดยแต่ละสถาบนั 

11.2  มีการประเมินทกัษะของทนัตแพทยป์ระจ าบา้นอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง การประเมินอาจท าถ่ีข้ึน หาก
ยงัไม่ไดรั้บผลเป็นท่ีน่าพึ่งพอใจของคณาจารยฝึ์กอบรม และแจง้ผลการประเมินให้ทนัตแพทยป์ระจ าบา้น
ทราบ เพื่อใหมี้การปรับปรุงใหดี้ข้ึน และมีผลต่อสถานภาพของทนัตแพทยป์ระจ าบา้น 

11.3  การเล่ือนต าแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบของทนัตแพทยป์ระจ าบา้น ข้ึนอยู่กบัการประเมินผล 
ความกา้วหนา้ของทนัตแพทยป์ระจ าบา้น โดยคณาจารยฝึ์กอบรม 
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11.4  มีการบนัทึกการประเมินผลของทนัตแพทยป์ระจ าบา้น แต่ละคนและเก็บรวบรวมไวส้ าหรับ การ
พิจารณาประกอบคร้ังต่อไป 

11.5 การประเมินผลการปฏิบติังานของทนัตแพทยป์ระจ าบา้น แบ่งเป็นกลุ่มต่าง ๆ คือ กลุ่ม วิทยาศาสตร์
การแพทยพ์ื้นฐาน, คลินิกศลัยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล การประเมินผล การหมุนเวียนไป
ปฏิบติังานในแผนกอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

11.6  ประเมินงานวิจยั มีผลงานวิจยัอย่างน้อย 1 เร่ือง ซ่ึงตีพิมพห์รืออย่างน้อยไดรั้บการยอมรับให้
ตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

 
12.  การสอบขึน้ทะเบียนเพ่ือรับวุฒิบัตร  

การสอบข้ึนทะเบียนเป็นผูช้  านาญเฉพาะทาง เป็นไปตามขอ้บงัคบัของทนัตแพทยสภา 
 

13. สถาบันฝึกอบรม 
13.1  สถานภาพของสถาบนัฝึกอบรม 

(1)   สถาบนัหลกั  
ต้องเป็นสถาบันท่ีสามารถจัดการสอนและฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผูอ้  านวยการ

ฝึกอบรม (Program director) หรือคณะกรรมการท่ีดูแลการฝึกอบรมนั้นตอ้งมีส่วนร่วมในการคดัเลือกทนัต
แพทยเ์ขา้รับการฝึกอบรม การประเมินผล การวางแผน และปรับแผนการฝึกอบรม เพื่อให้การฝึกอบรมมี
คุณภาพดีท่ีสุด  

มาตรฐานส าหรับสถาบนัฝึกอบรม ไดแ้ก่ 
1.1  สถาบันหลักในการฝึกอบรม  ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ หรือโรงพยาบาลทั่วไป 

(general hospital) ท่ีมีขนาดใหญ่  
1.2  สถาบนัหลกัตอ้งจดัให้มีสถานท่ีหรือหออภิบาลส าหรับผูป่้วยในทางศลัยกรรมช่องปาก

และแมก็ซิลโลเฟเชียลอยา่งนอ้ย 5 เตียง 
1.3  คณาจารยท่ี์ด าเนินการฝึกอบรม ตอ้งเป็นคณาจารยท่ี์สามารถสอนและให้การฝึกอบรมได้

ครบในขอบเขตของงานในสาขาน้ี โดยด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้กฎขอ้บังคบัของ
สถาบนัฝึกอบรมและ   ทนัตแพทยสภา 

1.4  สถาบนัหลกัตอ้งมีคณาจารยป์ระจ าท่ีไดรั้บอนุมติับตัรหรือวฒิุบตัร อยา่งนอ้ย 3 คน  
1.5  มีผูป่้วยท่ีไดรั้บการผา่ตดัใหญ่ทางศลัยกรรมช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล เป็นจ านวนไม่

นอ้ยกวา่ 100 รายต่อปี 
1.6  มีการกระจายของผูป่้วยตามชนิดของโรคต่างๆ ของช่องปากและใบหน้า เช่น การติดเช้ือ

ภยนัตรายต่อฟัน กระดูกขากรรไกรและใบหน้า เน้ืองอก ความพิการแต่ก าเนิด ความ
ผดิปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหนา้ ตลอดจนขอ้ต่อกระดูกขากรรไกร เป็นตน้ 
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1.7  สถาบนัฝึกอบรมตอ้งมีทรัพยากร และอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ เพียงพอเพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ และเกิดทกัษะในการรักษาผูป่้วย ทนัตแพทยป์ระจ าบา้น สามารถคน้ควา้และ
เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยห้องสมุดของสถาบันฝึกอบรม ควรมีต าราท่ีเป็นมาตรฐานและ
ทนัสมยั รวมทั้งวารสารทางวิชาการต่างๆ และ/หรืออุปกรณ์สารสนเทศส าหรับคน้ควา้และ
อา้งอิงอยา่งเพียงพอ  

1.8  สถาบนัฝึกอบรมตอ้งมีเคร่ืองมืออุปกรณ์พื้นฐาน ดงัต่อไปน้ี 
1.8.1   เคร่ืองมือและอุปกรณ์ส าหรับผูป่้วยฉุกเฉิน  
1.8.2   เคร่ืองมือดมยาสลบทัว่ไป 
1.8.3   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการดูแลผูป่้วยหลงัจากไดรั้บการดมยาสลบ   
1.8.4   เคร่ืองถ่ายภาพรังสีนอกช่องปากท่ีสามารถถ่ายภาพรังสีบริเวณกะโหลกศีรษะและ

ใบหนา้ และ/หรือควรถ่ายภาพรังสีทรวงอกได ้   
1.8.5   เคร่ืองถ่ายภาพรังสีออโทแพนโทโมแกรม   
1.8.6   เคร่ืองถ่ายภาพคอมพิวเตอร์ทางทันตกรรม (Dental CT) และ/หรือเคร่ืองถ่ายภาพ

คอมพิวเตอร์ทางการแพทย ์(Medical CT)  
 (2)  สถาบนัสมทบ      

หมายถึง สถาบนัฝึกอบรมท่ีไดรั้บอนุมติัจากราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทยและทนัต
แพทยสภาให้เป็นสถาบันสมทบกับสถาบันหลกั โดยอยู่ในการก ากับดูแลของสถาบันหลกั เพื่อจดัการ
ฝึกอบรมในส่วนท่ีสถาบนัหลกัไม่ สามารถจดัประสบการณ์ได ้ โดยกิจกรรมดงักล่าวเม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งมี
ระยะเวลารวมกนัไม่เกิน 2 ใน 3 ของระยะเวลาของหลกัสูตร 

       2.1    การพิจารณาคดัเลือก สถาบนัสมทบใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของสถาบนัหลกัและราชวิทยาลยั 
       2.2   การหมุนเวียนของทนัตแพทยป์ระจ าบา้นไปท่ีสถาบนัสมทบควรมีระยะเวลาแน่นอน    
       2.3   สถาบนัสมทบท่ีมีทนัตแพทยป์ระจ าบา้นหมุนเวียนไป ตอ้งท ารายงานการปฏิบติังาน

เก่ียวกบัผูป่้วยศลัยกรรมช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียลของทนัตแพทยป์ระจ าบา้น โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็น
ผูท้  าผา่ตดัหรือผูช่้วยท าผา่ตดั 

ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัสถาบนัสมทบตอ้งเป็นขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างสถาบนัหลกั และสถาบนั
สมทบ 

(3)  สถาบนัร่วม 
หมายถึง สถาบนัหลกัท่ีใหก้ารฝึกอบรมเป็นผูช้  านาญการในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมเพื่อ

รับวุฒิบตัรสาขาศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล ร่วมกบัสถาบนัหลกัอ่ืนท่ีให้การ ฝึกอบรม โดย
อนุมติัจากราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทยและทนัตแพทยสภาใหเ้ปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรมร่วมกนั 
โดยจดัใหผู้รั้บการ 
ฝึกอบรมได้รับประสบการณ์จากทุกสถาบัน  โดยแต่ละแห่งมีเวลาไม่เกิน 2 ใน 3 ของระยะเวลาของ
หลกัสูตร 



7 
 

13.2  การขออนุมติัเป็นสถาบนัฝึกอบรม 
คณะทนัตแพทยศาสตร์  สถาบนัทางทนัตแพทยห์รือโรงพยาบาลใดท่ีมีความประสงคจ์ะเปิดเป็น

สถาบนัฝึกอบรมในสาขาศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียลท่ีมีเกณฑห์ลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีไดรั้บ
การอนุมัติจากราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยและทันตแพทยสภาแล้วให้สถาบันหลักเป็น
ผูด้  าเนินการจดัท าขอ้มูล ตามเกณฑ์หลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีไดรั้บอนุมติันั้น เสนอราชวิทยาลยัทนัตแพทย์
แห่งประเทศไทยเพื่อประสานงานกบัคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อเป็นผูมี้ความรู้ความช านาญใน
การประกอบวิชาชีพทนัตกรรม สาขาศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  ตรวจรับรองการเปิดเป็น
สถาบนัฝึกอบรมและก าหนดศกัยภาพของสถาบนัหลกัและสถาบนัสมทบ(ถา้มี)หรือสถาบนัร่วมตามเกณฑ์
หลกัสูตร แลว้ให้น าเสนอราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย พิจารณาเสนอให้ทนัตแพทยสภาอนุมติั
ต่อไป 

13.3  การติดตามก ากบัดูแลสถาบนัฝึกอบรม 
ราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทยจะจดัให้มีการติดตามก ากบัดูแลสถาบนัหลกั สถาบนั

สมทบ สถาบนัร่วมท่ีไดรั้บอนุมติัให้เปิดการฝึกอบรมเป็นระยะๆ โดยการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ เป็นผูด้  าเนินการตามแนวทางท่ีราชวิทยาลยัฯ ก าหนด  และเสนอรายงานต่อราชวิทยาลยั
ฯ เพื่อพิจารณาเสนอทนัตแพทยสภาเป็นระยะๆหากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ  พบว่า สถาบนั
หลกัหรือสถาบนัร่วมใดไม่มีผูส้มคัรเขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรใดติดต่อกนัเกิน 5 ปี ให้ “ยกเลิก”  การ
เป็นสถาบนัฝึกอบรมของสถาบนัหลกัหรือของสถาบนัร่วมกลุ่มนั้น และให้ท าเร่ืองแจง้ราชวิทยาลยัทนัต
แพทยแ์ห่งประเทศไทย  เสนอทนัตแพทยสภาเพื่ออนุมติั หากสถาบนัฝึกอบรมมีความประสงคจ์ะขอเป็น
สถาบนัฝึกอบรมอีก ใหด้ าเนินการตามขอ้ 13.2 

 
14. คณาจารย์ในการฝึกอบรม 

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ สาขาศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จะตอ้งก าหนด
คุณสมบติัของผูอ้  านวยการฝึกอบรมและอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมรวมทั้งเกณฑจ์ านวนขั้นต ่าของอาจารยผ์ูใ้ห้
การฝึกอบรมท่ีท างานเต็มเวลา ท่ีสถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีก่อนขอเปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรม ตามระเบียบ
ทนัตแพทยสภาว่าดว้ยสถาบนัฝึกอบรมระดบัวุฒิบตัรของทนัตแพทยสภา พ.ศ.2542 โดยมีผูท่ี้ไดรั้บอนุมติั
บตัรหรือวฒิุบตัรอยา่งนอ้ย 3 คน  

14.1  ผูอ้  านวยการในการฝึกอบรม 
ผูอ้  านวยการฝึกอบรมตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บหนงัสืออนุมติับตัรหรือวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญใน

การประกอบวิชาชีพทนัตกรรมในสาขาศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จากทนัตแพทยสภาและ
สามารถปฏิบติังานไดเ้ตม็เวลา และมีหนา้ท่ี 

ก.  ร่วมคดัเลือกทนัตแพทยป์ระจ าบา้น 
ข.  พฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรการฝึกอบรมใหเ้หมาะสม    
ค.  ประเมินผลการฝึกอบรม คณาจารยท่ี์ท าการสอน และทนัตแพทยป์ระจ าบา้น   
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ง.  เป็นผูรั้บผดิชอบและบริหารการฝึกอบรม 
จ.  เป็นผูว้างแผนและจดัการเก่ียวกบัทรัพยากรต่างๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นการฝึกอบรม   
ฉ.  เป็นผูป้ระเมินผลการฝึกอบรมและใหค้  าแนะน าแก่สถาบนัสมทบ 
ช.  เป็นผูเ้กบ็รวบรวมบนัทึกต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนและฝึกอบรม   
ซ.  เป็นผูรั้บผดิชอบในการฝึกอบรมใหไ้ดม้าตรฐานอยา่งต่อเน่ือง 

14.2  คณาจารยป์ระจ า   
14.2.1   คณาจารยผ์ูส้อนและให้การฝึกอบรมตอ้งเป็นทนัตแพทย์ ซ่ึงมีความสามารถในดา้นการ

สอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติัในสาขาศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ตอ้งเป็นทนัตแพทยท่ี์เคย
ผา่นการฝึกอบรมจนครบหลกัสูตรในสถาบนัท่ีทนัตแพทยสภาให้การรับรอง และไดรั้บอนุมติับตัร วุฒิบตัร 
สาขาศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล ส่วนสาขาทางการแพทยอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้ง ควรเป็นผูท่ี้ผา่นการ
อบรมและข้ึนทะเบียนเป็นผูเ้ช่ียวชาญในสาขานั้นๆ 

14.2.2   จ านวนของคณาจารยแ์ละระยะเวลาการปฏิบัติงานในการฝึกอบรมตอ้งเพียงพอตาม
สดัส่วนของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม เพื่อให ้

ก.   ด าเนินการสอนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
ข.   มีส่วนร่วมในการวินิจฉยัและรักษาผูป่้วยกบัทนัตแพทยป์ระจ าบา้น 
ค.   คณาจารยผ์ูท้  าการฝึกอบรมเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรมรวมทั้ง

การประชุมและสัมมนาทางวิชาการต่างๆ ท่ีจดัข้ึน 
ง.   เป็นผูรั้บผดิชอบและใหค้  าปรึกษาแก่ทนัตแพทยป์ระจ าบา้นในการประเมินผูป่้วย วาง

แผนการรักษา ใหก้ารรักษาและแกไ้ขภาวะแทรกซอ้นต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 
14.2.3  อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมใหก้ ากบัดูแลอยูใ่นหอ้งผา่ตดัทุกคร้ัง เพื่อใหค้  าแนะน า หรือสอน

ระหวา่งการผา่ตดัทั้งในสถาบนัหลกั สถาบนัร่วมและสถาบนัสมทบ 
14.2.4  อาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรมตอ้งมีตารางการปฏิบติังานอย่างแน่นอนในคลินิกผูป่้วยนอก 

เพื่อใหค้  าแนะน า และท าการสอนแก่ทนัตแพทยป์ระจ าบา้น   
14.2.5  อาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรมตอ้งมีตารางการปฏิบติังานอย่างแน่นอนในห้องผูป่้วยฉุกเฉิน 

และหอ้งผา่ตดั เพื่อใหค้  าแนะน า และท าการสอนแก่ทนัตแพทยป์ระจ าบา้น 
14.2.6  ตอ้งมีการประชุมคณาจารยใ์นการฝึกอบรมอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อประเมินผลคุณภาพ

ของการปฏิบติังาน โดยผูอ้  านวยการฝึกอบรมเป็นประธาน 
14.3  คณาจารยพ์ิเศษ    

เป็นทันตแพทย์ท่ีมีความสามารถในด้านการสอนทั้ งภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติในสาขา
ศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล ท่ีอยูใ่นสถาบนัร่วมและสถาบนัสมทบ หรือเป็นผูท่ี้สถาบนัหลกั
ได้พิจารณาแลว้ว่าเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในดา้นศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลหรือ
สาขาวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง 
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15.  โครงสร้างเน้ือหาสังเขปของการฝึกอบรม 
15.  หลกัสูตรการฝึกอบรม 

การอบรมน้ีถือเป็นการอบรมเฉพาะสาขาวิชาภายหลงัจากไดรั้บปริญญาทนัตแพทยศาสตร์บณัฑิต
แลว้การจดัการฝึกอบรมและปฏิบติังาน ประกอบดว้ย 

     15.1 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการฝึกอบรมต่อเน่ืองกนัอยา่งนอ้ย 4 ปี (48 เดือน) โดยใชเ้วลาอยา่งนอ้ย 32 
เดือน ในงานศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล รวมทั้งงานวิจยั และตอ้งมีการหมุนเวียนไปฝึกอบรม 
ในสาขาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งระยะเวลาในภาคปฏิบติัดงัน้ี 

ศลัยกรรมทัว่ไป และศลัยกรรมอุบติัเหตุ  อยา่งนอ้ย  3  เดือน 
อายรุกรรมทัว่ไป  อยา่งนอ้ย  2  เดือน 
วิสญัญีวิทยา  อยา่งนอ้ย  3  เดือน 
โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วทิยา  อยา่งนอ้ย 1 เดือน 
ศลัยกรรมประสาท  1  เดือน 
ศลัยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง  1  เดือน 
วิชาเลือก  4  เดือน เช่น พยาธิวิทยา ศึกษาดูงานภายในและต่างประเทศ เป็นตน้ 

ทั้งน้ีการหมุนเวียนไปฝึกอบรมท่ีศลัยกรรมตกแต่ง ศลัยกรรมอุบติัเหตุ เป็นตน้ ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของผูอ้  านวยการฝึกอบรมของแต่ละสถาบนั 

 
15.2   การจดัการฝึกอบรมและปฏิบติังาน ประกอบดว้ย    

15.2.1  ภาควิชาการ ไดแ้ก่การบรรยาย การประชุมวิชาการ การสัมมนา วารสารสโมสร 
แบ่งเป็นการ ศึกษาความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน หรือ วิทยาศาสตร์การ แพทยพ์ื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เป็น
ระยะเวลาประมาณร้อยละ 30 และการศึกษาความรู้ในสาขานั้น หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้งประมาณร้อยละ 70      

15.2.2  ภาคปฏิบติังาน ตอ้งมีระยะเวลาในการฝึกปฏิบติังานใน  สาขานั้นไม่น้อยกว่า 32 
เดือน  

15.2.3  งานวิจยั ผลงานวิจยัอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง ซ่ึงตีพิมพห์รืออยา่งนอ้ยไดรั้บการยอมรับให้
ตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

 
 ซ่ึงตอ้งตีพิมพใ์นวารสารหรือมีการน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดบัชาติ  หรือ

การประชุมอ่ืนท่ีอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเห็นชอบ 
15.3  มีการประชุมและสัมมนาทางวิชาการท่ีควบคุมโดยคณาจารยท่ี์ท าการฝึกอบรมทุกสัปดาห์ใน 

หวัขอ้ท่ี เก่ียวกบัวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทยท่ี์เก่ียวขอ้งและในทางคลินิก 
 15.4  รายละเอียดของหลกัสูตรประกอบดว้ย 

15.4.1  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐาน ไดแ้ก่ 
1.  สถิติและพื้นฐานการวิจยั  
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-  สถิติทางทนัตแพทยศาสตร์ (Statistic in Dentistry) 
-  ระเบียบวิธีวิจยั (Research methodology) 

2.  ชีววิทยาช่องปาก (Oral biology) 
3.  วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย ์(Biomedical Sciences) ประกอบดว้ย 

ก.  กายวภิาคศาสตร์ (Anatomy) 
ข.  สรีรวิทยา และชีวเคมี (Physiology) 
ค.  เภสชัวิทยา (Pharmacology) 
ง.  จุลชีววิทยา (Microbiology) 
จ.  พยาธิวิทยา  (Pathology 
ฉ.  ภูมิคุม้กนัวทิยา (Immunology) 

15.4.2  กลุ่มวชิาการแพทยศาสตร์ (Medical Sciences) 
1.   วิชาทางคลินิก (Applied Clinical Sciences)  ทันตแพทย์ประจ าบ้าน สาขา

ศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียลจะตอ้งหมุนเวียนไปปฏิบติังานในสาขาการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้ง เช่น 
วิสัญญีวิทยา ศัลยศาสตร์ทั่วไป และอายุรศาสตร์ทั่วไป เพื่อให้ทันตแพทย์ประจ าบ้านมีความรู้และ
ประสบการณ์ในดา้น 

ก. การซกัประวติัและตรวจร่างกาย 
ข. ประเมินผูป่้วยก่อนท าผา่ตดั 
ค. จดัการกบัปัญหาต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งและภายหลงัการผา่ตดั 
ง. ใหก้ารดูแลผูป่้วยภายหลงัการผา่ตดั   

วิสญัญีวิทยา   
เพื่อให้ทันตแพทยป์ระจ าบ้านมีความรู้เก่ียวกับการดมยาสลบทั่วไปโดยหมุนเวียนไป

ปฏิบติังานในแผนกวิสญัญีวิทยา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ   
1.  เพื่อใหท้นัตแพทยป์ระจ าบา้นสามารถประเมินสภาพร่างกายผูป่้วยก่อนและหลงัการดม

ยาสลบได ้
2.  มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบักายวิภาค และสรีรวิทยาของระบบการหายใจ ระบบการ

ไกลเวียนของโลหิต และระบบประสาทต่อการตอบสนองในการใชย้าชนิดต่างๆ การ
ใช้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะท่ี ยาสลบทั่วไป การใช้ยากล่อมประสาท และวิธีการ
ควบคุมความเจบ็ปวด 

3.  มีประสบการณ์และทกัษะในการวินิจฉัย การเลือกวิธีการท่ีเหมาะสม  และการใช้ยา
ชนิดต่างๆ ส าหรับการระงบัความเจ็บปวดในผูป่้วยท่ีมีร่างกายปกติ และผูป่้วยท่ีมีโรค
ทางระบบ 
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4.  เพื่อใหท้นัตแพทยป์ระจ าบา้นสามารถใหก้ารดูแลเก่ียวกบัทางเดินหายใจ การไหลเวียน
ของโลหิตรวมทั้งสามารถให้การรักษาภาวะฉุกเฉินเก่ียวกบัทางเดินหายใจ และการ
ปฏิบติัการกูชี้พ (Resuscitation) 

ศลัยกรรมทัว่ไป  
ทนัตแพทยป์ระจ าบา้นตอ้งหมุนเวียนไปปฏิบติังานในแผนกศลัยศาสตร์ทัว่ไป หรือแผนก

ศลัยศาสตร์อ่ืนท่ีเหมาะสม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
1.  เรียนรู้หลกัการทัว่ไปของศลัยศาสตร์ 
2.  เรียนรู้วิธีการดูแลผูป่้วยทางศลัยกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3.  เรียนรู้วิธีการจดัการกบัภาวะฉุกเฉิน และปัญหาแทรกซอ้นต่างๆ ท่ีเกิดจากการผา่ตดัใน

หลกัการทัว่ไปของศลัยศาสตร์ 
ทนัตแพทยป์ระจ าบา้นตอ้งเรียนรู้และปฏิบติังานเพื่อใหเ้กิดทกัษะต่างๆ คือ 

      1. การปฏิบติังานในหอ้งผา่ตดัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
      2. การท าใหป้ราศจากเช้ือ 
      3. การดูแลเน้ือเยือ่ต่างๆ 
      4. การหา้มเลือด 
      5. การเตรียมผูป่้วยก่อนการผา่ตดั 
      6. เทคนิคทัว่ไปท่ีใชใ้นหอ้งผา่ตดั 
      7. การตอบสนองของร่างกายต่อการท าผา่ตดั 

 ในเร่ืองของการดูแลผูป่้วยทางศลัยกรรม ประกอบดว้ย 
1. การประเมินอตัราเส่ียงของการผา่ตดั 
2. การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาของโรคต่างๆ ท่ีผูป่้วยเป็นอยู ่
3. การเลือกใชว้ิธีการระงบัความรู้สึก 
4. การดูแลทางโภชนาการท่ีถูกตอ้ง 
5. การใหส้ารน ้า และเกลือแร่ 
6. การใหเ้ลือด และผลิตภณัฑข์องเลือก 
7. การดูแลผูป่้วยก่อนและภายหลงัการผา่ตดั 
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการภาวะฉุกเฉิน และปัญหาแทรกซอ้นท่ีเกิดข้ึนจากศลัยกรรม

ประกอบดว้ย 
1. ภาวะช็อค และการตกเลือด 
2. ภาวะแทรกซอ้นจากระบบต่างๆ ของร่างกาย 
3. ปัญหาอ่ืนๆ ท่ีอาจพบทั้งก่อน ระหวา่ง และภายหลงัการผา่ตดั         
 
อายรุกรรมทัว่ไป  
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วตัถุประสงค ์
ทันตแพทยป์ระจ าบ้านตอ้งหมุนเวียนไปปฏิบัติงานในแผนกอายุรศาสตร์ทั่วไป โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อให้สามารถประเมินสภาพร่างกายผูป่้วย ประเมินอตัราเส่ียงของการผ่าตดัและการให้ยา
ระงบัความรู้สึก  

การฝึกอบรมประกอบดว้ย 
1. โรคทางระบบต่าง ๆ 

ก. ทบทวนโรคในอวยัวะต่างๆ โดยเน้นโรคท่ีเกิดกบัหัวใจและหลอดเลือด ปอด ตบั 
ไต และระบบต่อมไร้ท่อ  

ข.  มีความคุน้เคยกบัวิธีการท่ีช่วยในการวินิจฉัยโรค เช่น การ ตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ 
รังสีวิทยา และการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการต่างๆ เป็นตน้ 

2. การใช้ยารักษาโรคทางระบบต่าง ๆ รู้จักเภสัชวิทยาของยาชนิดต่างๆ ท่ีใช้ในทาง
ศลัยกรรมช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 

3. สามารถประเมินผูป่้วย โดยการซกัประวติั และตรวจร่างกายผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
ศลัยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง 
วตัถุประสงค ์
1. เพื่อให้ทันตแพทย์ประจ าบ้านทราบหลักการพื้นฐานทางศัลยกรรมตกแต่งและ

เสริมสร้าง 
2. มีความรู้และทกัษะในการท าการผ่าตดัแกไ้ขความผิดปกติบริเวณกะโหลกศีรษะและ

ใบหนา้ รวมทั้งปากแหวง่เพดานโหว ่ ศลัยกรรมความงามของใบหนา้ 
3. การผา่ตดัเสริมสร้างอวยัวะเฉพาะ เช่น จมูก หู ตา เป็นตน้ 
4. ศลัยกรรมจุลทรรศน์ (microsurgery) 
 

 ศลัยกรรมประสาท  (Neuro Surgery) 
วตัถุประสงค ์ 
1. เพื่อใหท้นัตแพทยป์ระจ าบา้นมีความรู้พื้นฐานในเร่ืองโรค  กายวิภาค และความผดิปกติ

ของบริเวณสมอง เน่ืองจากการบาดเจ็บหรือโรคเฉพาะโรคท่ีพบไดบ่้อย และสามารถ
ตรวจร่างกายผูป่้วยท่ีมีโรคหรือความผดิปกติในบริเวณสมองโดยใชเ้ทคนิคท่ีถูกตอ้ง 

2. สามารถส่งตรวจทางภาพถ่ายรังสีและการตรวจทางห้องปฏิบติัการท่ีเก่ียวขอ้งและ 
สามารถแปลผลได ้

3. สามารถประเมินสถานภาพของผูป่้วยท่ีมีโรคหรือความผดิปกติในบริเวณสมองได ้
4. ขั้นตอนในการวางแผนการรักษาและการติดตามผลการรักษาผูป่้วยท่ีความผิดปกติใน

บริเวณสมองได ้
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5. มีความรู้และทกัษะในการจดัการกบัภาวะฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนในบริเวณท่ีมีความผดิปกติใน
บริเวณสมองได ้

 
 โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์  

วตัถุประสงค ์
1. เพื่อใหท้นัตแพทยป์ระจ าบา้นมีความรู้พื้นฐานในเร่ืองโรค  กายวิภาค และความผดิปกติ

ของบริเวณหู คอ จมูก และลาริงซ์ โดยเฉพาะโรคท่ีพบไดบ่้อย 
2. สามารถตรวจร่างกายผูป่้วยท่ีมีโรคหรือความผิดปกติในบริเวณ หู คอ จมูกและลาริงซ์  

โดยใชเ้ทคนิคท่ีถูกตอ้ง 
3. สามารถส่งตรวจทางภาพถ่ายรังสีและการตรวจทางห้องปฏิบติัการท่ีเก่ียวขอ้งและ 

สามารถแปลผลได ้
4. สามารถประเมินสถานภาพของผูป่้วยท่ีมีโรคหรือความผิดปกติในบริเวณหู คอ จมูก

และลาริงซ์ได ้
5. ขั้นตอนในการวางแผนการรักษาและการติดตามผลการรักษาผูป่้วยท่ีมีโรคในบริเวณ หู 

คอจมูกและลาริงซ์ท่ีพบไดบ่้อย 
6. มีความรู้และทกัษะในการจดัการกบัภาวะฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนในบริเวณ หู คอ จมูกและลา

ริงซ ์
7. เขา้ใจภาพรวมในการดูแลผูป่้วยมะเร็งช่องปาก 
8. มีประสบการณ์ตรงหรือมีส่วนร่วมในการเขา้ช่วยผ่าตดัรักษารอยโรคมะเร็งช่องปาก 

การท า neck dissection และการบูรณะฟ้ืนฟูทั้ งเน้ือเยื่ออ่อน และเน้ือเยื่อแข็ง ด้วย 
regional  flap  หรือ microvascular free fllap 

15.4.3  กลุ่มวิชาสาขาศลัยกรรมช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล   
การฝึกอบรมดา้นศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลประกอบดว้ยการดูแล

ผูป่้วยนอกผูป่้วยใน และการดูแลผูป่้วยในห้องฉุกเฉิน ทนัตแพทยป์ระจ าบา้นตอ้งเขา้ร่วมในการท าผ่าตดั
ใหญ่ ผ่าตดัเล็กตลอดระยะเวลาของการฝึกอบรม ภายใตก้ารดูแลของคณาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรมโดยตอ้งมี
จ านวน และชนิดของผูป่้วยทางศลัยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลเพียงพอ แยกประเภทเป็นกลุ่ม    
ต่าง ๆ 8 กลุ่ม คือ 

กลุ่มท่ี 1   การผา่ตดัเก่ียวกบัฟันและกระดูกรองรับรากฟัน  (Dentoalveolar Surgery)  เช่น impaction, 
embedded tooth, surgical extraction, periapical surgery, cystectomy เป็นตน้ 

กลุ่มท่ี 2    การติดเช้ือในบริเวณช่องปากและใบหน้าท่ีมีสาเหตุจากฟัน  (Orofacial Infection from 
Dental Origin) เช่น 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 เป็นตน้ 
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กลุ่มท่ี 3   การรักษาการบาดเจ็บในบริเวณกระดูกขากรรไกรและใบหน้า   (Maxillofacial Injuries)  
เ ช่ น  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 เป็นตน้ 

กลุ่มท่ี 4   การแกไ้ขความผดิปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหนา้(Dentofacial Deformities) 
เ ช่ น  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 เป็นตน้ 

กลุ่มท่ี 5   ศลัยกรรมเพื่อการใส่ฟันเทียม  (Preprosthetic Surgery)  การผา่ตดัแกไ้ขสภาพในช่องปาก
เพื่อให้เหมาะแก่การใส่ฟันเทียมเช่น Alveoloplasty, torectomy of  torus palatinus and torus mandibularis, 
removal of  scar tissue, frenectomy and frenoplasty, sulcoplasty, alveolar ridge augmentation, placement of 
dental implant เป็นตน้  

กลุ่มท่ี 6   การรักษาพยาธิสภาพในช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหนา้  (Pathologic condition of 
maxillofacial region) เช่น การท า Biopsy แบบต่าง ๆ marsupialization of large cyst, enucleation of large 
cyst, surgical treatment of tumor in maxillofacial region including excision, enucleation, block resection, 
partial mandibulectomy, maxillectomy เป็นตน้ 

กลุ่มท่ี 7   การผ่าตัดสร้างเน้ือเยื่อ  (Reconstructive Surgery) เช่น 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 เป็นตน้ 

กลุ่ม ท่ี  8   การผ่าตัด อ่ืน  ๆ  (Miscellaneous surgery) เช่น  tracheostomy, ligation of large artery, 
nerve decompression และอ่ืน ๆ เป็นตน้ 

หัวขอ้ทางวิชาการเหล่าน้ี อาจจดัการเรียนการสอนในลกัษณะการบรรยาย การสัมมนา หรือการ
ประชุมวิชาการ หรือหมุนเวียนไปปฏิบติังานในวิชาท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง  นอกจากน้ีหัวขอ้วิชาการท่ีฝึกอบรม
ใหร้วมถึงเร่ืองจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเขา้ไวด้ว้ย 
 
16.  การประกนัคุณภาพการฝึกอบรม   

สถาบนัฝึกอบรมหลกัสูตรวุฒิบตัรเพื่อความรู้ความช านาญสาขาศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟ
เชียลจะตอ้งจดัท าคู่มือการเรียนการสอนการฝึกอบรมของแต่ละปีตลอดหลกัสูตร 4 ปี 

16.1  สถาบนัฝึกอบรมหลกัสูตรวุฒิบัตรเพื่อความรู้ความช านาญสาขาศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิล
โลเฟเชียล จะตอ้งขอรับการประเมินจากราชวิทยาลยัเพื่อท่ีขอเปิดหลกัสูตรและรับรองคุณภาพหลกัสูตรการ
ฝึกอบรมสาขาศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียลทุก 5 ปี ตามแบบฟอร์มเกณฑก์ารประเมินคุณภาพ
สถาบนัฝึกอบรมเพื่อวฒิุบตัรสาขาศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 



15 
 

16.2  สถาบนัฝึกอบรมหลกัสูตรวุฒิบตัรเพื่อความรู้ความช านาญสาขาศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิล
โลเฟเชียลท่ีขอรับการประเมินจะตอ้งมีผลการประเมินผา่นเกณฑต์ามขอ้ก าหนด 
 
17.  การทบทวน และการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม 

 คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ก าหนดให้
สถาบนัหลกัสาขาศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จะตอ้งมีการทบทวน ปรับปรุงและพฒันา
หลกัสูตรฝึกอบรมเป็นระยะๆ  เพื่อใหท้นัสมยัในระดบัสากลอยา่งนอ้ยทุก 5 ปี  และแจง้ผลการปรับปรุงและ
พฒันาใหร้าชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทยรับทราบ 

 
 

 


