
 
 

หลกัสูตรการฝึกอบรม 
ทนัตแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ 
ในการประกอบวชิาชีพทนัตกรรม สาขาทนัตกรรมส าหรับเด็ก 

และเกณฑ์สถาบันฝึกอบรม พ.ศ. 2556 (ฉบับปรับปรุง) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เพื่อให้สถาบนัฝึกอบรมท่ีจะเปิดหลกัสูตรการฝึกอบรมทนัตแตแพทยป์ระจ าบ้านเพื่อวุฒิบตัรแสดง
ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขาทนัตกรรมส าหรับเด็ก  มีแนวทางในการด าเนินการ
เก่ียวกบัการฝึกอบรมเป็นผูมี้ความรู้ความช านาญ ในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขาทนัตกรรมส าหรับเด็ก  
และเพื่อให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัทนัตแพทยสภาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การออกหนงัสืออนุมติับตัรหรือวุฒิบตัรแสดง
ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขาต่างๆ  พ.ศ. 2555  โดยการรับรองของคณะกรรมการ
ทนัตแพทยสภา ในการประชุมคณะกรรมการทนัตแพทยสภา  คร้ังท่ี 5/2559  เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2559                
จึงออกหลกัสูตรการฝึกอบรมทนัตแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพ
ทนัตกรรม สาขาทนัตกรรมส าหรับเด็กและเกณฑส์ถาบนัฝึกอบรมไวด้งัน้ี 

 
1. ช่ือหลกัสูตร 

(ภาษาไทย) หลกัสูตรการฝึกอบรมทนัตแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวชิาชีพทนัตกรรม สาขาทนัตกรรมส าหรับเด็ก  

(ภาษาองักฤษ)  Residency  Training  Program in Pediatric Dentistry 
 

2. ช่ือวุฒิบัตร 
 ช่ือเตม็ (ภาษาไทย)   วฒิุบตัรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพทนัตกรรม   
    สาขาทนัตกรรมส าหรับเด็ก 
       (ภาษาองักฤษ)  Diploma of the Thai Board  of  Pediatric Dentistry 
 ช่ือยอ่  (ภาษาไทย)   ว.ท. (ทนัตกรรมส าหรับเด็ก) 
       (ภาษาองักฤษ) Dip.,Thai Board of  Pediatric Dentistry 
 ค าแสดงวฒิุการฝึกอบรมทา้ยช่ือ  
       (ภาษาไทย)  ว.ท. (ทนัตกรรมส าหรับเด็ก) 
       (ภาษาองักฤษ)  Diplomate, Thai Board of  Pediatric Dentistry  
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3.  หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 

ราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทยและคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ  สาขาทนัตกรรม
ส าหรับเด็ก 

 
4.  ปรัชญาของหลกัสูตร   
      พฒันาทนัตแพทยใ์หมี้จริยธรรม ควบคู่กบัความรู้ ความช านาญทางวชิาการและการคน้ควา้วิจยั เพื่อเพิ่ม
คุณภาพบริการในสาขาทนัตกรรมส าหรับเด็ก สู่มาตรฐานสากล และพฒันาทกัษะความร่วมมือกบัวชิาชีพอ่ืน ใน
การรับใชแ้ละช้ีน าสังคมดา้นสุขภาพ  
 
5.  ค านิยาม  

“ทนัตกรรมส าหรับเด็ก” เป็นสาขาทนัตกรรมท่ีก าหนดขอบเขตของงานดว้ยอายขุองผูป่้วย ตั้งแต่วยัแรก
เกิดจนถึงวยัรุ่น (๑๘ ปีบริบูรณ์) โดยใหก้ารดูแลสุขภาพช่องปาก ทั้งทนัตกรรมป้องกนัและการรักษาตั้งแต่ขั้น
พื้นฐานและทนัตกรรมพร้อมมูลแก่เด็กปกติ และผูป่้วยพิเศษ (Special Patients)  

 
6.  วตัถุประสงค์ 

ทนัตแพทยท่ี์จบการอบรมหลกัสูตรฝึกอบรมทนัตแพทยป์ระจ าบา้น  เพื่อวุฒิบตัรแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวชิาชีพทนัตกรรม  สาขาทนัตกรรมส าหรับเด็ก จะตอ้งมีความรู้ ความสามารถขั้นต ่า ดงัน้ี 

6.1   มีความรู้พื้นฐานในสาขาทันตกรรมส าหรับเด็ก กระบวนการวิจยัและสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
สามารถใชค้วามรู้แบบองคร์วม ตามหลกัฐานเชิงประจกัษ ์เพื่อการดูแล รักษาโรคในช่องปาก  

6.2   สามารถตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัย วางแผน พยากรณ์ รักษา และป้องกันโรคในช่องปากในกลุ่ม
ประชากรตั้งแต่วยัแรกเกิด จนถึงวยัรุ่น (๐-๑๘ ปีบริบูรณ์) ทั้ งเด็กปกติ และเด็กพิเศษ ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

6.3   สามารถประยกุตอ์งคค์วามรู้ วพิากษ ์วิเคราะห์ขอ้มูลวิชาการและท าการวจิยัทางทนัตกรรมส าหรับ
เด็กและสาขาท่ีเก่ียวข้องเพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรค วางแผนและรักษาผูป่้วยท่ีมีปัญหา ซับซ้อนได้ถูกต้องมี
หลกัการ และเหมาะสมกบัสภาวะ ของผูป่้วยแต่ละราย 

6.4   มีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม รักษาไวซ่ึ้งจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพท่ี
ดีงาม  

6.5   มีความสามารถในการส่ือสาร สร้างความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ ระหวา่งทนัตแพทยก์บัผูป่้วยและ
ครอบครัว ระหว่างเพื่อนร่วมวิชาชีพ  เพื่อให้การรักษาร่วมกบัแพทยห์รือทนัตแพทยส์าขาอ่ืน หรือการส่งต่อ
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ผูป่้วย อยา่งเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถน าเสนองานทางวิชาการ ในวารสาร หรือในท่ีประชุม 
ทั้งในระดบัประเทศและนานาชาติ  

6.6  ใฝ่เรียนรู้อยูเ่สมอ สามารถใชเ้ทคโนโลยเีพื่อสืบคน้ขอ้มูล ติดตามความรู้ใหม่ทางวิชาการเพื่อการ
เรียนรู้อยา่งย ัง่ยนื  

6.7  สามารถใหค้วามรู้ ค  าแนะน า ฝึกอบรมในสาขาทนัตกรรมส าหรับเด็ก แก่ทนัตแพทยท์ัว่ไป และ
นิสิต นกัศึกษาทนัตแพทย ์

 
7.  ก าหนดการเปิดอบรม  

สถาบนัฝึกอบรมท่ีขอเปิดการฝึกอบรม ตอ้งระบุก าหนดการเปิดอบรม    
 

8. ผู้รับการฝึกอบรม 
8.1  คุณสมบัติของผู้รับการฝึกอบรม 

8.1.1  ไดรั้บปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิตจากมหาวทิยาลยัของรัฐหรือมหาวทิยาลยัอ่ืนท่ี
ทนัตแพทยสภารับรอง  และ 

8.1.2  เป็นผูป้ระกอบวชิาชีพทนัตกรรม ตามพระราชบญัญติัวชิาชีพทนัตกรรม พ.ศ. 2537 และ 
8.1.3   ปฎิบติังานทางทนัตกรรมมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี   ทั้งน้ีทนัตแพทยสภาอาจอนุมติัใหผู้ท่ี้

มีใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพทางทนัตกรรมของต่างประเทศเขา้รับการฝึกอบรม
เพื่อวุฒิบตัรในสาขาทนัตกรรมส าหรับเด็กไดเ้ม่ือ 
(1)  เป็นไปตามขอ้ตกลงความร่วมมือระหวา่งประเทศและ 
(2)   มีสถาบนัใหก้ารฝึกอบรมรับเขา้ฝึกอบรมและ 
(3)  ผา่นการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ  สาขาทนัตกรรม

ส าหรับเด็กโดยความเห็นชอบจากราชวทิยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
8.2  จ านวนผู้รับการฝึกอบรม 

สถาบนัฝึกอบรมท่ีขอเปิดการฝึกอบรม จะตอ้งระบุจ านวนผูรั้บการฝึกอบรมท่ีหลกัสูตรของ
สถาบนัฝึกอบรมจะรับไดใ้นแต่ละปีและแต่ละชั้นโดยค านึงถึง ศกัยภาพในการฝึกอบรม ของสถาบนัฝึกอบรม
นั้น โดยให้พิจารณาก าหนดเป็นสัดส่วนตามจ านวนอาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลา และปริมาณงาน
บริการของสาขาท่ีให้การฝึกอบรม โดยความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ  สาขาทนัตกรรม
ส าหรับเด็ก 
            8.3  วธีิการคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรม 
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              ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัทนัตแพทยสภาวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารออกหนงัสืออนุมติับตัรหรือ
วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพทนัตกรรมสาขาต่างๆ  พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ้ ๔๑    
ด าเนินการโดยคณะอนุกรรม การฝึกอบรมและสอบ  สาขาทนัตกรรมส าหรับเด็ก ร่วมกบัผูแ้ทนจากสถาบนัหลกั
ท่ีใหก้ารฝึกอบรมในสาขา ซ่ึงเสนอโดยราชวทิยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบจากทนัต
แพทยสภา 
 
9.  การส้ินสุดสภาพผู้เข้ารับฝึกอบรม 

9.1   ฝึกอบรมครบหลกัสูตรจากสถาบนัหลกัตามท่ีทนัตแพทยสภารับรอง 
9.2  ไดรั้บอนุมติัจากทนัตแพทยสภาใหล้าออก 
9.3   คณะกรรมการทนัตแพทยสภามีมติใหอ้อก 
9.4   พน้สภาพสมาชิกทนัตแพทยสภา 
9.5  การใหอ้อกเน่ืองจากกระท าผดิอยา่งร้ายแรง ซ่ึงสถาบนัฝึกอบรมแต่ละสถาบนัเป็นผูก้  าหนด ผูเ้ขา้รับ

การฝึกอบรมมีสิทธ์ิยืน่อุทธรณ์เพื่อใหส้ถาบนัฝึกอบรมพิจารณาทบทวนได ้
 
10.  การฝึกอบรม 

10.1  ระบบการฝึกอบรม 
    การฝึกอบรมอาจจดัได ้ 2  แบบ คือ การฝึกอบรมตามระบบและ การฝึกอบรมแบบแยกส่วน 
       10.2  ระยะเวลาการฝึกอบรม 
 (1)  ระยะเวลาการฝึกอบรมตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 
            (2)  หลกัสูตรการฝึกอบรม 

(ก) ตอ้งเป็นหลกัสูตรท่ีไดรั้บการรับรองจากทนัตแพทยสภา โดยการเสนอแนะของราชวิทยาลยั                    
ทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย หรือ 

(ข) ตอ้งเป็นหลกัสูตรของทนัตแพทยสภา โดยผา่นการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรม
และสอบ  สาขาทนัตกรรมส าหรับเด็ก โดยการเสนอแนะของราชวทิยาลยัทนัตแพทยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

(3)  สถาบนัท่ีท าการฝึกอบรมจะตอ้งได้รับการรับรองจากทนัตแพทยสภาโดยผ่านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ  สาขาทนัตกรรมส าหรับเด็ก และโดยการเสนอแนะของ     
ราชวทิยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

(4)  วธีิการฝึกอบรม ประกอบดว้ย 
(ก) ฝึกอบรมในสถาบนัหลกัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี หรือ 
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(ข) ฝึกอบรมในสถาบนัหลกัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี และในสถาบนัร่วมหรือสถาบนัสมทบ
เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 

(ค) ฝึกอบรมในสถาบนัหลกัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1  ปี และในสถาบนัร่วมหรือสถาบนัสมทบ
เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
10.2.1  การฝึกอบรมตามระบบ ให้ด าเนินการดังนี้ 

จดัการฝึกอบรมและปฏิบติังาน เพื่อวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วชิาชีพทนัตกรรม  สาขาทนัตกรรมส าหรับเด็ก 

(ก) ภาควิชาการ ไดแ้ก่ การบรรยาย การประชุมวิชาการ การสัมมนา วารสารสโมสร 
แบ่งเป็นหมวดรายวิชาความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐานเป็นระยะเวลา
ประมาณร้อยละ 30 และรายวิชาความรู้เฉพาะสาขาทนัตกรรมส าหรับเด็ก หรือ
สาขาท่ีเก่ียวขอ้ง ประมาณร้อยละ 70 

(ข) ภาคปฏิบติั ไดแ้ก่การฝึกอบรมทางคลินิกทนัตกรรมส าหรับเด็ก หรือภาคสนาม 
โดยมีระยะเวลาฝึกปฏิบติัไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ตามเกณฑ์ท่ีคณะอนุกรรมการฝึกอบรม
และสอบ  สาขาทนัตกรรมส าหรับเด็ก  ก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากราช
วทิยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย      

(ค) งานวิจยั ต้องมีความรู้เก่ียวกับระเบียบวิธีการวิจยั และสถิติท่ีเก่ียวข้องและมี
ผลงานวิจยัอยา่งน้อย 1 เร่ือง ซ่ึงตีพิมพ์หรืออยา่งนอ้ยไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด  
ทั้ งน้ีการจัดการฝึกอบรมภาควิชาการ (ก)  ภาคปฏิบัติ (ข)  และ งานวิจยั (ค)  
อาจจะผสมผสานกนั หรือแยกกนั โดยอยูใ่นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3  ปีก็ได ้

10.2.2  การฝึกอบรมแบบแยกส่วน ให้ด าเนินการดังนี ้
จดัการฝึกอบรมและปฏิบติังาน เพื่อวฒิุบตัรสาขาทนัตกรรมส าหรับเด็ก 
(ก) ภาควิชาการ ไดแ้ก่ การบรรยาย การประชุมวิชาการ การสัมมนา วารสารสโมสร 

โดยมีการเรียนแบบแยกส่วนในสาขาทันตกรรมส าหรับเด็ก เทียบเท่าหรือมี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมอาจสะสมหน่วยกิตในสาขา
ทนัตกรรมส าหรับเด็กนั้นไวไ้ด้จนครบตามท่ีก าหนดภายในระยะเวลา 1ถึง 5 ปี 
ทั้งน้ีตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี แต่ตอ้งไม่เกิน 5 ปี 

(ข) ภาคปฏิบติั ไดแ้ก่การฝึกปฏิบติังานทางคลินิกหรือภาคสนามโดยใหแ้ยกฝึกปฏิบติั
ภายในระยะเวลา 6 ปี ตามเกณฑ์ท่ีคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบของแต่ละ
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สาขาก าหนด  โดยความเห็นชอบจากราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย  
ทั้งน้ีตอ้งปฏิบติังานในสถาบนัท่ีราชวทิยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

(ค) งานวจิยั ตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัระเบียบวธีิการวจิยัและสถิติท่ีเก่ียวขอ้งและมี
ผลงานวจิยัอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง ซ่ึงตีพิมพห์รืออยา่งนอ้ยไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด 

 
11. การประเมินผู้รับการฝึกอบรม 

สถาบนัฝึกอบรมเป็นผูก้  าหนด โดยมีการประเมินผลอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อประเมินความรู้
ความสามารถและทกัษะของทนัตแพทย ์ ดงัน้ี 

(1)  หมวดรายวชิาความรู้ทางวทิยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐานตอ้งไดค้ะแนนเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.00 
(2)  หมวดรายวชิาความรู้เฉพาะสาขาทนัตกรรมส าหรับเด็ก ทุกรายวชิาตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 
(3)  หมวดรายวชิาปฏิบติั ทุกรายวชิาตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 
(4)  มีการประเมินเจตคติ 
(5)  มีผลงานวจิยัอยา่งนอ้ย 1 เร่ืองซ่ึงตีพิมพห์รืออยา่งนอ้ยไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสาร

ระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 
12.  การสอบขึน้ทะเบียนเพ่ือรับวุฒิบัตร  

       การสอบเพื่อวุฒิบตัรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพทนัตกรรม  สาขาทนัตก
รรมส าหรับเด็กใหเ้ป็นไปตาม ขอ้ (6) ในระเบียบของราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์
การออกหนงัสืออนุมติับตัรหรือวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพทนัตกรรมสาขาต่างๆ 
พ.ศ. 2555  ดงัน้ี 

(1)   ตอ้งเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพทนัตกรรมตามพระราชบญัญติั วชิาชีพทนัตกรรม  พ.ศ.  2537 และ    
(2)   ตอ้งเป็นผูไ้ดผ้า่นการฝึกอบรมเป็นผูมี้ความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพทนัตกรรม สาขา                 

ทนัตกรรมส าหรับเด็กเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่  3  ปี   ตามหลกัสูตรของราชวทิยาลยั หรือท่ี                     
ทนัตแพทยสภารับรอง จากสถาบนัท่ีราชวทิยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย หรือทนัตแพทยสภา
รับรอง  

         ส าหรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมตามหลกัสูตรของราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย หรือท่ี
ทนัตแพทยสภารับรอง  ในสถาบนัท่ีราชวทิยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย หรือท่ีทนัตแพทยสภารับรอง  
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สามารถสอบขอ้เขียนเก็บสะสมไวไ้ดใ้นระหวา่งการฝึกอบรม  โดยจะยืน่ขอสอบไดห้ลงัผา่นการฝึกอบรม
มาแลว้ 2 ปี และมีใบรับรองจากสถาบนัฝึกอบรม 
                การยืน่ค าขอวุฒิบตัรเป็นผูช้  านาญในการประกอบวชิาชีพทนัตกรรม  สาขาทนัตกรรมส าหรับเด็ก
ของผูมี้ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพทนัตกรรมของต่างประเทศตามขอ้ตกลงร่วมมือระหวา่งประเทศ  ไม่มี
สิทธิเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพทนัตกรรมในประเทศไทย  จนกวา่จะผา่นการสอบเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพทนัตกรรม
ในประเทศไทยได ้  ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ วธีิการ  เง่ือนไขท่ีราชวทิยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย
ก าหนด  โดยออกเป็นระเบียบทนัตแพทยสภา 
 
13. สถาบันฝึกอบรม 
          สถาบันฝึกอบรม  หมายถึง คณะทนัตแพทยศาสตร์ สถาบนัทางทนัตแพทย ์หรือโรงพยาบาลท่ีให้การ
ฝึกอบรมเป็นผูช้  านาญการในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมเพื่อรับวุฒิบตัรสาขาทนัตกรรมส าหรับเด็ก  โดย
คณะทนัตแพทยศาสตร์ สถาบนัทางทนัตแพทย ์หรือโรงพยาบาลนั้น จะตอ้งผา่นเกณฑ์การประเมินคุณภาพตาม
แบบท่ีก าหนดและไดก้ารรับรองจากทนัตแพทยสภา  โดยราชวิทยาลยัและคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ
ไดร้ะบุสถานภาพของสถาบนัฝึกอบรมนั้น ดงัน้ี 

13.1 สถานภาพของสถาบันฝึกอบรม 
              13.1.1  สถาบันหลัก หมายถึง สถาบนัฝึกอบรมท่ีด าเนินการจดัท าหลกัสูตรฝึกอบรมทนัตแพทย์
ประจ าบา้น  เพื่อวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรม  สาขาทนัตกรรมส าหรับ
เด็กท่ีเสนอโดยราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยและทนัตแพทยสภารับรองโดยต้องมีหน่วยงานท่ี
ใหบ้ริการดงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นสถาบนัหรือโรงพยาบาลของรัฐท่ีจดัระบบเรียบร้อย มีสถานท่ี อุปกรณ์ท่ีให้บริการ
เหมาะสม มีระบบควบคุมการการติดเช้ืออย่างมีประสิทธิภาพ มีจ านวนผูป่้วยเพียงพอต่อการฝึกอบรม และมี
คณาจารยท์นัตแพทยท่ี์มีคุณวฒิุรับผดิชอบในสาขาทนัตกรรมส าหรับเด็ก 

(2) หอ้งปฎิบติัการทางทนัตกรรมและหอ้งปฎิบติัการทางการวนิิจฉยัโรคท่ีเก่ียวขอ้ง 
(3) หน่วยรังสีวิทยาท่ีสามารถท าการตรวจและวินิจฉัยโรค โดยการใช้รังสีอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
(4) ห้องสมุดท่ีมีต ารามาตรฐานและวารสารทางทนัตกรรมส าหรับเด็กและสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง

มากเพียงพอและเหมาะสมต่อการฝึกอบรมและหนงัสือดรรชนีส าหรับการสืบคน้ตลอดจนมีหน่วยสารสนเทศท่ี
ไดม้าตรฐาน 

(5) หน่วยเวชระเบียนและสถิติ ซ่ึงมีรายงานประจ าตวัผูป่้วยและสถิติของผูป่้วยของสถาบนั
นั้นตลอดจนมีเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บการฝึกอบรมดา้นน้ีมาแลว้เป็นผูค้วบคุม 
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(6) มีบุคลากร เคร่ืองมือและอุปกรณ์สนบัสนุนการท าวจิยั 
13.1.2  ตอ้งมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาผูป่้วยให้ทนัตแพทยฝึกอบรมปฎิบติังานไดต้าม

เวลาท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 
13.1.3  สนบัสนุนใหท้นัตแพทยฝึ์กอบรมเขา้ร่วมประชุมวชิาการนอกสถานท่ีตามสมควร 
13.1.4  จดัคณาจารยผ์ูมี้คุณวุฒิ มีความรู้และประสบการณ์ในการท าวิจยั เป็นท่ีปรึกษาในการ

ท างานวจิยัของผูเ้ขา้ฝึกอบรม 
          13.2  สถาบันสมทบ 

หมายถึง สถาบนัฝึกอบรมท่ีไดรั้บอนุมติัจากราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทยและทนัตแพทยสภา
ให้เป็นสถาบนัสมทบกบัสถาบนัหลกั โดยอยู่ในการก ากบัดูแลของสถาบนัหลกั เพื่อจดัการฝึกอบรมในส่วนท่ี
สถาบนัหลกัไม่ สามารถจดัประสบการณ์ได ้โดยกิจกรรมดงักล่าวเม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งมีระยะเวลารวมกนัไม่เกิน 
1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลกัสูตร สถาบนัสมทบเป็นสถาบนัหรือโรงพยาบาลท่ีมีหน่วยงานไม่ครบตามเกณฑ์
ของสถาบนัหลกัในการฝึกอบรม และสถาบนัหลกัเห็นสมควรใหเ้ป็นสถาบนัสมทบ 
          13.3  สถาบันร่วม 

หมายถึง สถาบนัหลกัท่ีให้การฝึกอบรมทนัตแพทยป์ระจ าบา้น เพื่อวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญ 
ในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรม  สาขาทนัตกรรมส าหรับเด็ก ร่วมกบัสถาบนัหลกัอ่ืนท่ีให้การฝึกอบรม โดย
อนุมติัจากราชวทิยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทยและทนัตแพทยสภาให้เปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรมร่วมกนั โดย
จดัให้ผูรั้บการฝึกอบรมไดรั้บประสบการณ์จากทุกสถาบนั โดยแต่ละแห่งมีเวลาไม่ต ่ากวา่ 1 ใน 3 ของระยะเวลา
ของหลกัสูตร หลกัเกณฑท์ัว่ไปของสถาบนัร่วมใชเ้กณฑเ์ดียวกบัเกณฑก์ารพิจารณาสถาบนัหลกั 

13.4   การขออนุมัติเป็นสถาบันฝึกอบรม 
คณะทันตแพทยศาสตร์  สถาบันทางทนัตแพทยห์รือโรงพยาบาลใดท่ีมีความประสงค์จะเปิด เป็น

สถาบนัฝึกอบรมในสาขาทนัตกรรมส าหรับเด็ก ท่ีไดรั้บการอนุมติัจากราชวิทยาลัยทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย
และทนัตแพทยสภาแลว้   ใหส้ถาบนัหลกัเป็นผูด้  าเนินการจดัท าขอ้มูล ตามเกณฑ์หลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีไดรั้บ
อนุมติันั้น เสนอราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย   เพื่อประสานงานกบัคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ
สอบ  สาขาทนัตกรรมส าหรับเด็กตรวจรับรองการเปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรมและก าหนดศกัยภาพของสถาบนั
หลกัและสถาบนัสมทบ(ถา้มี)หรือสถาบนัร่วมตามเกณฑ์หลกัสูตร แลว้ให้น าเสนอราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่ง
ประเทศไทย พิจารณาเสนอใหท้นัตแพทยสภาอนุมติัต่อไป 

13.5  การติดตามก ากบัดูแลสถาบันฝึกอบรม                                      
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยจะจัดให้มีการติดตามก ากับดูแลสถาบันหลัก  สถาบัน

สมทบ  สถาบนัร่วม ท่ีได้รับอนุมติัให้เปิดการฝึกอบรมเป็นระยะๆ โดยการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบ  สาขาทนัตกรรมส าหรับเด็กเป็นผูด้  าเนินการตามแนวทางท่ีราชวิทยาลยัก าหนด  และเสนอ
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รายงานต่อราชวิทยาลยั เพื่อพิจารณาเสนอทนัตแพทยสภาเป็นระยะๆหากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ 
พบว่า สถาบนัหลกัหรือสถาบนัร่วมใดไม่มีผูส้มคัรเขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรใดติดต่อกนัเกิน 5 ปี ให ้
“ยกเลิก”  การเป็นสถาบันฝึกอบรมของสถาบันหลักหรือของสถาบันร่วมกลุ่มนั้ น และให้ท าเร่ืองแจ้ง             
ราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย  เสนอทนัตแพทยสภาเพื่ออนุมติั หากสถาบนัฝึกอบรมมีความประสงค์
จะขอเป็นสถาบนัฝึกอบรมอีก ใหด้ าเนินการตามขอ้ 13.4 

 
14. คณาจารย์ในการฝึกอบรม 

14.1  สถาบันหลกั   
14.1.1  ตอ้งมีอาจารยป์ระจ าสาขาทนัตกรรมส าหรับเด็กอยา่งนอ้ย 3 คน โดยตอ้งมีอาจารยท่ี์ไดรั้บอนุมติั

บตัรหรือวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพทนัตกรรมสาขาทนัตกรรมส าหรับเด็กอยา่ง
นอ้ย 2 คน 

14.1.2  ผูอ้  านวยการการฝึกอบรมตอ้งเป็นทนัตแพทยป์ระจ าในสถาบนัหลกัซ่ึงไดรั้บหนงัสืออนุมติับตัร
หรือวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพทนัตกรรมสาขาทนัตกรรมส าหรับเด็กและ
สามารถปฏิบติังานไดเ้ตม็เวลา  

14.1.3  อตัราส่วนของคณาจารยใ์นการฝึกอบรมต่อทนัตแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรมใหมี้สัดส่วนอาจารยต่์อผู ้
เขา้ฝึกอบรม เท่ากบั 1 ต่อ 2  

14.1.4  คณาจารยป์ระจ าหรือคณาจารยพ์ิเศษจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
(1)  เป็นผูท่ี้ได้รับหนังสืออนุมติับตัรหรือวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ

วชิาชีพทนัตกรรมในสาขาทนัตกรรมส าหรับเด็กจากทนัตแพทยสภา 
(2)  เป็นผูจ้บการศึกษาระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเท่า จากสถาบนัท่ี กพ. รับรอง  
(3) เป็นผูจ้บการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า จากสถาบนัท่ี กพ. รับรอง และปฏิบติังาน

ในสาขาท่ีจบนั้นมาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 
(4) เป็นผูจ้บหลกัสูตรการฝึกอบรมในระดบัวุฒิบตัรจากสถาบนัท่ีทนัตแพทยสภาหรือ กพ.

รับรองและปฏิบติังานในสาขาท่ีจบนั้นมาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 
(5)  เป็นผูจ้บหลกัสูตรการฝึกอบรมในระดบั ประกาศนียบตัรชั้นสูง ทางวทิยาศาสตร์การแพทย์

คลินิกหรือประกาศนียบตัรบณัฑิตจากสถาบนัท่ีทนัตแพทยสภาหรือ กพ.รับรองและปฏิบติังานในสาขาท่ีจบนั้น
มาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 

(6)  เป็นผูจ้บการศึกษาระดบัปริญญาตรี และปฏิบติังานในสาขาทนัตกรรมส าหรับเด็กไม่นอ้ย
กวา่ 10 ปี และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ สาขาทนัตกรรมส าหรับเด็ก 
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              หากจ าเป็นตอ้งใหมี้อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมแบบบางเวลาร่วมดว้ย สถาบนัท่ีใหก้ารฝึกอบรม  
จะตอ้งระบุจ านวนขั้นต ่าของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมแบบเตม็เวลา เพื่อใหส้ามารถติดตามความกา้วหนา้ของ
ผูรั้บการฝึกอบรมได ้

14.2 สถาบันสมทบ 
        อตัราส่วนของคณาจารยใ์นการฝึกอบรมต่อทนัตแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรมใหมี้สัดส่วนอาจารยต่์อผูเ้ขา้
ฝึกอบรม    เท่ากบั  1 ต่อ 2 โดยจะตอ้งมีอาจารยท่ี์ไดรั้บอนุมติับตัรหรือวุฒิบตัรอยา่งนอ้ย 1 คน 

14.3 สถาบันร่วม 
ใชเ้กณฑเ์ดียวกบัสถาบนัสมทบ 
 

15. หลกัสูตรการฝึกอบรม 
15.1  โครงสร้างเน้ือหาสังเขปของการฝึกอบรม 

15.1.1   ภาควิชาการ  ไดแ้ก่ การบรรยาย การประชุมวิชาการ การสัมมนา วารสารสโมสร แบ่งเป็น
การศึกษาความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน หรือวิทยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้ง
ประมาณร้อยละ 30 และการศึกษาความรู้ ในสาขาทันตกรรมส าหรับเด็กหรือสาขาท่ี
เก่ียวขอ้ง ประมาณร้อยละ 70 ดงัน้ี 
(๑)  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐาน  

(ก) ชีวเวชศาสตร์  (Biomedical science)                         
(ข) วธีิการวจิยัและสถิติ (Research Methodology and Statistics)         

(๒) กลุ่มวชิาสาขาทนัตกรรมส าหรับเด็กและวชิาทีเ่กี่ยวข้อง 
(ก) การปรับพฤติกรรม (Behavior Management)        
(ข) ทนัตกรรมป้องกนัส าหรับเด็ก  (Preventive Dentistry in Children)   
(ค) ทนัตกรรมส าหรับเด็กพิเศษ  (Dentistry for Special Child)       
(ง)    ทนัตกรรมส าหรับเด็กท่ีมีโรคทางระบบ  (Dentistry for Medical Compromised 

Child)    
(จ) ทนัตกรรมจดัฟันเพื่อการป้องกนั  (Preventive and Interceptive Orthodontic)                
(ฉ) ทนัตสาธารณสุขส าหรับเด็ก  (Child Dental Public Health)     
(ช) จรรยาบรรณวชิาชีพและกฎหมาย (Ethics and Laws)       
(ซ) สัมมนาทนัตกรรมส าหรับเด็ก  (Pediatric Dentistry Seminar)    
(ฌ) วชิาเลือก (Electives)                    
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15.1.2  ภาคปฏิบัติ  ไดแ้ก่การฝึกอบรมทางคลินิกหรือภาคสนาม โดยมีระยะเวลาฝึกปฏิบติัไม่นอ้ย
กวา่ ๒ ปี ไดแ้ก่ 
        (ก)  ทนัตกรรมคลินิกชั้นสูงส าหรับเด็ก (Advanced Clinical Pediatric  Dentistry)    

      (ข)  ทนัตกรรมคลินิกชั้นสูงส าหรับเด็กพิเศษ และเด็กท่ีมีโรคทางระบบ              
            (Advanced Clinical Pediatric Dentistry for Special Child and Medical Compromised 
Child)  

(ค)   คลินิกทนัตกรรมจดัฟันเพื่อการป้องกนั (Preventive and Interceptive Orthodontic Clinic)    
(ง) การรักษาทางทนัตกรรมโดยการใชย้าลดความกงัวลและการดมยาสลบ           

          (Sedation and General Anesthesia in Pediatric Dentistry Clinic)   
(จ) การสอนทางทนัตกรรมส าหรับเด็ก (Teaching in Pediatric Dentistry)               

        และ กลุ่มรายวชิาดา้นการแพทยต่์อไปน้ี  1-2 รายวชิา 
(ฉ) การฝึกอบรมปฏิบติังานดา้นวสิัญญี (Anesthesia Rotation)      
(ช) การฝึกอบรมปฏิบติังานดา้นกุมารเวช (Pediatric Rotation)                

 ควรจดัใหมี้การเขา้ร่วมประชุมวชิาการ วชิาชีพ สมาคม ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  
15.1.3  การวจัิย ตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัระเบียบวธีิการวจิยัและสถิติท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลงานวจิยัอยา่ง

นอ้ย 1 เร่ือง ซ่ึงตีพิมพห์รืออยา่งนอ้ยไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพ
ตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

15.2  การจัดการฝึกอบรมภาควิชาการ และภาคปฏิบัติการ อาจจะผสมผสานกัน หรือแยกกนั  โดย
อยู่ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3  ปี 

15.3  เน้ือหาสังเขปของการฝึกอบรม 
 15.3.1  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐาน  

(1)  ชีวเวชวทิยา  (Biomedical Science)      
     การศึกษาเก่ียวกบักายวภิาคศาสตร์ วทิยาเอมบริโอ พยาธิวิทยาในช่องปาก พนัธุศาสตร์ และเภสัช
วทิยาเป็นตน้ ทั้งน้ีเป็นการศึกษาโดยเนน้เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางทนัตกรรมส าหรับเด็กเพื่อน าความรู้มาประยกุตใ์ช้
ในงานคลินิก การสัมมนา และการวจิยั 
 (2)  วธีิการวจิยัและสถิติ (Research Methodology and Statistics)   
      การศึกษาระเบียบแบบแผน ขั้นตอนในการท าวิจยัและ กระบวนการทางสถิติท่ีใชใ้นการวจิยั 
 15.3.2  กลุ่มวชิาสาขาทนัตกรรมส าหรับเด็กและวชิาทีเ่กีย่วข้อง 

(1) ทนัตกรรมจดัฟันเพื่อการป้องกนั (Preventive and Interceptive Orthodontic)   
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  การศึกษาถึงการเจริญเติบโตและพฒันาการของศีรษะ ใบหนา้และกระดูกขากรรไกรรวมทั้งสาเหตุ
ของความผดิปกติของการเจริญเติบโตและพฒันาการดงักล่าว หลกัการวเิคราะห์วนิิจฉยั การวางแผนการรักษาและ
วธีิการรักษาในขอบเขตของงานทนัตกรรมจดัฟันเพื่อการป้องกนั(Preventive and Interceptive Orthodontic) และการ
ส่งต่อผูป่้วยในกรณีท่ีเหมาะสม 

(2) การปรับพฤติกรรม (Behavior Management)     
  การบรรยายและสัมมนาถึงการพฒันาทางจิตใจของเด็กในวยัต่าง ๆ ผลของส่ิงแวดลอ้มต่อการพฒันา
ทางร่ายกายจิตใจ และพฤติกรรมของเด็ก ศึกษาหลกัการกระตุน้และการพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของเด็กทัว่ไปและ
เด็กพิเศษ เรียนรู้หลกัการในการปรับพฤติกรรมตามแนวความคิดของจิตแพทย ์นกัจิตวทิยา และทนัตแพทย ์เพื่อเป็น
พื้นฐานในการวเิคราะห์ วนิิจฉยั และการแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องเด็ก รวมทั้งศึกษาวธีิการปรับ
พฤติกรรมโดยใชย้าลดความกงัวลและการดมยาสลบ 
  (3) ทนัตกรรมส าหรับเด็กพิเศษ  (Dentistry for Special Child)    
  การศึกษาความรู้พื้นฐานทางการแพทยข์องความผิดปกติในเด็กพิเศษแต่ละประเภท ขอ้ควรระวงัใน
การใหก้ารรักษาทางทนัตกรรม ปัญหาของสภาวะในช่องปากท่ีสัมพนัธ์กบัความผดิปกติเพื่อใหส้ามารถวางแผนการ
รักษาทางทนัตกรรมและทนัตกรรมป้องกนัท่ีเหมาะสมส าหรับผูป่้วยแต่ละราย ตลอดจนสามารถใหค้  าแนะน าวธีิการ
รักษาสุขภาพช่องปากแก่ผูป้กครองของเด็กพิเศษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

(4) ทนัตกรรมส าหรับเด็กท่ีมีโรคทางระบบ      
            (Dentistry for Medical Compromised Child) 
  การศึกษาความรู้พื้นฐานทางการแพทยข์องโรคทางระบบท่ีพบบ่อยในผูป่้วยเด็ก เพื่อใหมี้ความเขา้ใจ
ในดา้นการแพทยข์องโรคดงักล่าว มีความรู้ดา้นทนัตกรรมป้องกนั และการรักษาทนัตกรรมท่ีเหมาะสม ส าหรับผูป่้วย
เด็กท่ีมีโรคทางระบบ อีกทั้งสามารถใหค้  าแนะน าดา้นทนัตกรรมป้องกนัและการรักษาทางทนัตกรรมแก่บุคลากรทาง
การแพทยไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

(5) สัมมนาทนัตกรรมส าหรับเด็ก (Pediatric Dentistry Seminar)   
     การเสนอและอภิปรายบทความวชิาการ งานวจิยั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาทนัตกรรมส าหรับเด็กรวมถึง
การน าเสนอและอภิปรายกรณีศึกษาท่ีน่าสนใจในการปฏิบติังานคลินิกทนัตกรรมส าหรับเด็กรวมทั้งกฏหมายและ
พระราชบญัญติัท่ีเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

(6)  ทนัตกรรมป้องกนัส าหรับเด็ก(Preventive Dentistry in Children)   
       การศึกษาถึงขบวนการของโรคฟันผ ุ(Cariology) การจ าแนกเด็กตามความเส่ียงของการเกิดโรคฟันผ ุ
(Caries risk assessment) วธีิการป้องกนัโรคฟันผซ่ึุงครอบคลุมตั้งแต่วยัแรกเกิด(Infant oral health care) จนถึงวยัรุ่น
โดยมีในรายละเอียดทั้งส่วนของการเพิ่มความแขง็แรงของฟัน การควบคุมอาหารคาร์โบไฮเดรต และการลดปริมาณ
แบคทีเรียโดยวธีิการต่าง ๆ 
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(7)  ทนัตสาธารณสุขส าหรับเด็ก (Child Dental Public Health)    
       การบรรยายและสัมมนาปัญหาสาธารณสุขของเด็กไทยและเด็กทัว่โลก รวมทั้งแนวการป้องกนั และ
แกไ้ขปัญหาโรคในช่องปากท่ีเหมาะสม 

(8)  วชิาเลือก         
  เช่น  รายวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยั ภาษาองักฤษ คอมพิวเตอร์ การบริหารธุรกิจ จิตวทิยา การ
ถ่ายภาพ และกฎหมาย  เป็นตน้ 

(9)  ทนัตกรรมคลินิกชั้นสูงส าหรับเด็ก (Advanced Clinical Pediatric Dentistry)  
       การฝึกปฏิบติัการในคลินิกทางทนัตกรรมส าหรับเด็ก เพื่อใหมี้ทกัษะ และเกิดความเช่ียวชาญในการ
ป้องกนัรักษาและฟ้ืนฟูสภาพผูป่้วยเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวยัรุ่น ทั้งท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรม และปัญหาทางทนัตก
รรมท่ีซบัซอ้น 
  กระบวนการเรียนการสอนท าในรูปแบบของการใหก้ารรักษาผูป่้วยแบบฉุกเฉิน และการใหก้ารรักษา             
ทนัตกรรมพร้อมมูล โดยมีการรวบรวมขอ้มูล การบนัทึกประวติั การวนิิจฉยัแยกโรค การวางแผนการรักษา การ
น าเสนอแผนการรักษาต่อผูป้กครอง และการส่งต่อผูป่้วยไปยงัผูช้  านาญการท่ีเหมาะสม ลกัษณะของงานจดัแบ่งออก
ไดเ้ป็น  4 กลุ่มดงัน้ี 
กลุ่มท่ี 1 : การปรับพฤติกรรมในเด็กท่ีไม่สามารถใหค้วามร่วมมือโดยวธีิ Non-pharmacological approach เช่น 

1.1  Communicative management เช่น Tell show do, Positive reinforcement,   Distraction, Parental 
present/ absence, Voice control เป็นตน้ 

 1.2  Hand-Over Mouth (HOM) 
 1.3  Immobilization treatment 

กลุ่มท่ี 2 : งานทนัตกรรมป้องกนัโดยจดัวางแผนทนัตกรรมป้องกนัใหเ้หมาะสมกบัผูป่้วยแต่ละราย  ทั้งน้ีจะตอ้ง
ครอบคลุมถึงการใชฟ้ลูออไรด ์การสอนทนัตสุขศึกษา (Oral hygiene instructions) การใหค้  าแนะน าพฤติกรรมการ
บริโภค (Diet councelling) และการผนึกหลุมร่องฟัน (Sealants) 
กลุ่มท่ี 3 : การใหก้ารรักษาพยาธิสภาพท่ีพบในผูป่้วย เช่น สภาวะการติดเช้ือในช่องปาก  (Oral infection) รอยโรคใน
ช่องปาก (Oral lesions) โรคปริทนัต ์(Periodontal diseases) ปัญหาการบดเค้ียว (Occlusal problems) และปัญหาของ
ขอ้ต่อขากรรไกร (TMJ/TMD  disorders) 
กลุ่มท่ี 4 : การใหก้ารรักษาทางทนัตกรรมไดแ้ก่ บูรณะฟัน งานศลัยกรรมในเด็ก (Oral surgery)  การรักษาโพรง
ประสาทฟันน ้านมและฟันถาวร การดูแลรักษาฟันและเน้ือเยือ่รองรับท่ีไดรั้บภยนัตราย (Traumatic injuries to teeth 
and supporting structures) 

(10)  ทนัตกรรมคลินิกชั้นสูงส าหรับเด็กพิเศษและเด็กท่ีมีโรคทางระบบ   
       (Advanced Clinical Pediatric Dentistry for Special Child and Medical Compromised Child) 
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  การตรวจ วินิจฉยั การท านายโรค การวางแผนการรักษา การเตรียมผูป่้วยก่อนการรักษาการใหก้าร
รักษาทางทนัตกรรมและ ทนัตกรรมป้องกนัแก่ผูป่้วยเด็กพิเศษ และเด็กท่ีมีโรคทางระบบตลอดจนการใหค้  าแนะน า
ทางโภชนาการและทนัตกรรมป้องกนัแก่ผูป้กครอง 

(11)  คลินิกทนัตกรรมจดัฟันเพื่อการป้องกนั     
       (Preventive and Interceptive Orthodontic Clinic) 
  การตรวจ การวนิิจฉยั การท านายโรค การวางแผนการรักษา และการใหก้ารรักษาความผดิปกติของ
การสบฟัน ทั้งท่ีมีสาเหตุจากนิสัยท่ีผดิปกติ ตวัฟัน และขากรรไกร ตลอดจนวธีิการแกไ้ขสาเหตุต่าง ๆ ดงักล่าว เพื่อ
การป้องกนัและการรักษาในระยะเร่ิมแรก ดว้ยการชกัน าฟันดว้ยเคร่ืองมือชนิดถอดไดแ้ละติดแน่น 

(12)  การรักษาทางทนัตกรรมโดยการใชย้าลดความกงัวลและการดมยาสลบ  
       (Sedation and General Anesthesia in Pediatric Dentistry Clinic) 
  การตรวจ วินิจฉยั การคดัเลือกผูป่้วย การเตรียมตวัผูป่้วย และการใหก้ารรักษาทางทนัตกรรมโดยการ
ใชย้าลดความกงัวลชนิดสูดดมไนตรัสออกไซด ์- ออกซิเจน และ / หรือยาลดความกงัวลชนิดรับประทาน การดม
ยาสลบ ตลอดจนสามารถให้การดูแลผูป่้วยภายหลงัการรักษาเสร็จส้ิน และสามารถใหก้ารรักษาฉุกเฉินหากเกิด
ภาวะแทรกซอ้น 

(13)  การฝึกอบรมปฏิบติังานดา้นวสิัญญี (General Anesthesia Rotation)  
       การดูงานและ/หรือฝึกปฏิบติัร่วมกบัแพทยใ์นหอ้งดมยาสลบ เพื่อศึกษาวธีิการอ่านและแปลผล
บนัทึกการดมยา (Anesthesia Record) ขั้นตอนในการเตรียมตวัผูป่้วยก่อน / ระหวา่ง / หลงัการดมยา ตลอดจนวธีิการ
ใหก้ารดูแลผูป่้วยในห้องพกัฟ้ืน 

(14)  การฝึกอบรมปฏิบติังานดา้นกุมารเวชศาสตร์ (Pediatric Rotation)    
        การดูงานในหออภิบาลผูป่้วยเด็กในร่วมกบักุมารแพทยเ์พื่อศึกษาวธีิการซกัประวติั การตรวจการส่ง
ตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ วธีิการใชย้า การรักษาโรค และการใหค้  าแนะน าในการใหก้ารรักษา 

(15)  การฝึกสอนทนัตกรรมส าหรับเด็ก  (Teaching in Pediatric Dentistry)  
        การสอน ใหค้  าแนะน า และดูแลการท างานของนิสิต นกัศึกษา ทนัตแพทยแ์ละ/หรือทนัตแพทย์
ประจ าบา้น ในการใหก้ารรักษาทางทนัตกรรมแก่ผูป่้วยเด็ก 
 
16.  การประกนัคุณภาพการฝึกอบรม  

16.1  สถาบนัฝึกอบรมหลกัสูตรทนัตแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวชิาชีพทนัตกรรม  สาขาทนัตกรรมส าหรับเด็กจะตอ้งจดัท าคู่มือการเรียนการสอนการฝึกอบรมของแต่
ละปีตลอดหลกัสูตร 3 ปี 
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16.2  สถาบนัฝึกอบรมหลกัสูตรทนัตแพทยป์ระจ าบ้านเพื่อวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพทนัตกรรม  สาขาทนัตกรรมส าหรับเด็กจะตอ้งขอรับการประเมินจากราชวิทยาลยัเพื่อขอเปิด
หลกัสูตรและรับรองคุณภาพหลกัสูตรการฝึกอบรมสาขาทนัตกรรมส าหรับเด็กทุก 5 ปี ตามแบบฟอร์มเกณฑ์
การประเมินคุณภาพสถาบนัฝึกอบรมเพื่อวุฒิบตัรสาขาทนัตกรรมส าหรับเด็ก   ราชวิทยาลัยทนัตแพทยแ์ห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2555 

16.3   สถาบนัฝึกอบรมหลกัสูตรทนัตแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวชิาชีพทนัตกรรม  สาขาทนัตกรรมส าหรับเด็กท่ีขอรับการประเมินจะตอ้งมีผลการประเมินผา่นเกณฑ์
ตามขอ้ก าหนด 

 
17.   การทบทวน และการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม  

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ  สาขาทนัตกรรมส าหรับเด็กก าหนดให้สถาบนัฝึกอบรมหลกัสูตร       
ทนัตแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพทนัตกรรม  สาขาทนัตกรรม
ส าหรับเด็กจะตอ้งทบทวน ปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรอยา่งสม ่าเสมอ ให้ทนัสมยัในระดบัสากลอยา่งนอ้ยทุก 5 ปี 
และแจง้ผลการปรับปรุงพฒันาใหร้าชวทิยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทยรับทราบ 

       


