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หลักสูตรการฝกอบรม 
ทันตแพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ 
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมจัดฟน 

และเกณฑสถาบันฝกอบรม พ.ศ. 2556 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 เพื่อใหสถาบันฝกอบรมท่ีจะเปดหลักสูตรการฝกอบรมทันตแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรแสดง
ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมจัดฟนมีแนวทางในการดําเนินการ
เกี่ยวกับการฝกอบรมเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตกรรมจัดฟน 
และเพื่อใหเปนไปตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร
แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ. 2555 โดยการรับรองของ
คณะกรรมการทันตแพทยสภา ในการประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา  คร้ังท่ี 3/2556  เม่ือวันท่ี          
14 มีนาคม 2556  จึงออกหลักสูตรการฝกอบรมทันตแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมจัดฟน และเกณฑสถาบันฝกอบรมไว ดังนี้ 
 
1. ชื่อหลักสูตร   
(ภาษาไทย ) หลักสูตรการฝกอบรมทันตแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการ

ประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมจัดฟน 
(ภาษาอังกฤษ)  Residency Training  Program in Orthodontics 
 
2. ชื่อวุฒิบัตร  
ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) : วุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  

สาขาทันตกรรมจัดฟน 
 (ภาษาอังกฤษ) : Diploma of the Thai Board of  Orthodontics 
ช่ือยอ (ภาษาไทย) :  ว.ท.(ทันตกรรมจัดฟน) 
 (ภาษาอังกฤษ) : Dip.,Thai board of Orthodontics 
คําแสดงวุฒิการฝกอบรมทายช่ือ 
(ภาษาไทย) ว.ท.ทันตกรรมจัดฟน 
(ภาษาอังกฤษ) Diplomate, Thai Board of Orthodontics 
 
3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยและคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบเพือ่เปนผูมีความรู
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมจัดฟน 
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4.  ปรัชญาของหลักสูตร   
เพื่อสงเสริมพัฒนาบุคลากรทันตแพทยใหมีความรูความชํานาญความกาวหนาทางวิชาการ วิชาชีพ

และการวิจัย สาขาทันตกรรมจัดฟนใหทัดเทียมกับมาตรฐานสากลเพ่ือรับใชสังคม 
 
5.  คํานิยาม  

ทันตกรรมจัดฟน หมายถึงสาขาวิชาเฉพาะทางทันตแพทยศาสตรท่ีเกี่ยวของกับการกํากับดูแล แกไข
และชักนําการพัฒนาการ การเจริญเติบโตของโครงสรางใบหนาขากรรไกรและฟน โดยสภาวะดังกลาวตอง
อาศัยการเคล่ือนท่ีของฟนท่ีเกียวของกับการปองกัน การพิเคราะหและการรักษาความผิดปกติของการสบฟน
ท่ีสัมพันธกับโครงสรางใบหนาขากรรไกร  ดวยแรงจากเคร่ืองมือทันตกรรมจัดฟนท่ีกระทําโดยตรงตอฟน
หรือเพื่อกระตุนหรือฉุดร้ังการทําหนาท่ีของอวัยวะท่ีเกี่ยวของบางสวนของโครงสรางใบหนาขากรรไกร
เพื่อใหฟนมีสุขภาพแข็งแรง ทําหนาท่ีบดเค้ียวไดดีและสวยงาม 

 
6.  วัตถุประสงค 
     6.1 วัตถุประสงคท่ัวไป 

ผลิตทันตแพทยเฉพาะทางท่ีมีความรูความชํานาญทางดานทันตกรรมจดัฟนท่ีไดมาตรฐานในระดับ
สากล มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีมนุษยสัมพนัธท่ีดีตอผูปวยและผูเกี่ยวของทุกระดับ 
โดยคํานึงถึงความกาวหนาปรับปรุงตนเองสม่ําเสมอดานวิชาการ มีงานวิจัยตอเนื่อง เพื่อประโยชนตอสังคม
และประเทศชาติ 
     6.2 วัตถุประสงคเฉพาะ 
     เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความสามารถดังตอไปนี้ 
6.2.1 มีความรูความชํานาญอยางสูงทางทันตกรรมจัดฟนในภาคทฤษฎีและปฎิบัติท้ังในแนวกวางและแนว
ลึก 
6.2.2 ตรวจวิเคราะหวินิจฉัยความผิดปกติของการสบฟน  โครงสรางใบหนา ขากรรไกรตามหลักเกณฑทาง
วิทยาศาสตรและความรูพื้นฐานท่ีทันสมัย 
6.2.3 จําแนกไดถึงความผิดปกติของการพัฒนาการสบฟนทีมีผลตอการเจริญเติบโตโครงสรางใบหนา
ขากรรไกร สามารถจัดการวางแผนการรักษาและทํานายผลการรักษาได 
6.2.4 ใหการรักษาทางทันตกรรมจัดฟนเบ้ืองตนถึงชนิดซับซอนได รวมท้ังใหคําปรึกษาแกทันตแพทยท่ี
เกี่ยวของเพ่ือประโยชนของผูปวย 
6.2.5 ใหความรวมมือในการวางแผนการรักษาและใหการรักษารวมกับทันตแพทยเฉพาะทางสาขาอ่ืนไดเปน
อยางดี 
6.2.6 มีความรับผิดชอบและพัฒนาตนเองทางวิชาการเพื่อความรูท่ีทันสมัยสมํ่าเสมอ 
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6.2.7 มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการทํางานวิจัย สามารถทํางานวิจัยและเสนอผลงานวิจัยได 
6.2.8 มีความสามารถในการถายทอดความรู อภิปรายปญหาทางวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ 
6.2.9 มีความสามารถในการวิจารณและประเมินผลงานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร 
6.2.10 เขารวมประชุมวิชาการนอกสถาบันในประเทศหรือตางประเทศอยางนอยปละ 1 คร้ัง 
 
7.  กําหนดการเปดอบรม  

สถาบันฝกอบรมหลักเปนผูกําหนด 
 

8. ผูรับการฝกอบรม 
           8.1 คุณสมบัติของผูรับการฝกอบรม 
8.1.1 ไดรับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยของรัฐหรือมหาวิทยาลัยอ่ืนท่ีทันตแพทยสภา
รับรอง 
8.1.2 เปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 หรือมีคุณสมบัติ
ตามขอ 40 แหงขอบังคับทันแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดง
ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ. 2555 
8.1.3 ปฎิบัติงานทางทันตกรรมมาแลวไมนอยกวา 1ป 
ทันตแพทยสภาอาจอนุมัติใหผูท่ีมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทางทัตกรรมของตางประเทศเขารับ 
การฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรในสาขาทันตกรรมจัดฟนไดเม่ือ 

(1) เปนไปตามขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศและ 
(2) มีสถาบันใหการฝกอบรมรับเขาฝกอบรมและ 
(3) ผานการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมจัดฟนโดยความเห็นชอบ

จากราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
   8.2  จํานวนผูรับการฝกอบรม 

สถาบันฝกอบรมท่ีขอเปดการฝกอบรม จะตองระบุจํานวนผูรับการฝกอบรมท่ีหลักสูตรของสถาบัน
ฝกอบรมจะรับไดในแตละปและแตละช้ันโดยคํานึงถึง ศักยภาพในการฝกอบรม ของสถาบันฝกอบรมนั้น 
โดยใหพิจารณากําหนดเปนสัดสวนตามจํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลา และปริมาณงาน
บริการของสาขาท่ีใหการฝกอบรม โดยความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขานั้นๆ 
   8.3  วิธีการคัดเลือกผูรับการฝกอบรม 

ใหเปนไปตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร
แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ  พ.ศ. 2555 ขอ 41 โดยการคัดเลือก
ผูสมัครเขารับการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรสาขาใด ใหดําเนินการโดยคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขา
นั้น รวมกับผูแทนจากสถาบันหลักท่ีใหการฝกอบรมสาขานั้น ซ่ึงเสนอโดยราชวิทยาลัยโดยความเห็นชอบ
จากทันตแพทยสภา 
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9.  การสิ้นสุดสภาพผูเขารับฝกอบรม 
 1.  ฝกอบรมครบหลักสูตรจากสถาบันหลักตามท่ีทันตแพทยสภารับรอง 
 2.  ไดรับอนุมัติจากทันตแพทยสภาใหลาออก 
 3.  คณะกรรมการทันตแพทยสภามีมติใหออก 
 4.  พนสภาพสมาชิกทันตแพทยสภา 
 5.  การใหออกเน่ืองจากการทําผิดอยางรายแรง ซ่ึงสถาบันฝกอบรมแตละสถาบันเปนผูกําหนด ผูเขา
รับการฝกอบรมมีสิทธ์ิยื่นอุทธรณเพื่อใหสถาบันฝกอบรมพิจารณาทบทวนได 
 
    10.  การฝกอบรม 
      10.1  ระบบการฝกอบรม 

การฝกอบรมเพื่ออนุมัติบัตรและวุฒิบัตรเปนผูมีความรูความชํานาญสาขาทันตกรรมจัดฟน เปนไป
ตามขอบังคับทันตแพทยสภา วาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ. 2555 ขอ37 โดยแบงออกเปนการฝกอบรมตาม
ระบบและ/หรือ การฝกอบรมแบบแยกสวน 
        10.2  ระยะเวลาการฝกอบรม 
10.2.1 การฝกอบรมตามระบบใหเปนไปตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสือ
อนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ. 2555 
ขอ38 โดยมีระยะการฝกอบรมไมนอยกวา 3 ป ซ่ึงประกอบดวย 
  (1)  ฝกอบรมในสถาบันหลักเปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป 

(2) ฝกอบรมในสถาบันหลักเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ปและในสถาบันสมทบเปนระยะเวลาไม
นอยกวา 1 ปหรือ 

(3) ฝกอบรมในสถาบันหลักเปนระยะเวลาไมนอยกวา1ปและในสถาบันสมทบเปนระยะเวลาไม
นอยกวา 2 ป 
10.2.2 การฝกอบรมแบบแยกสวนใหเปนไปตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสือ
อนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ. 2555 
ขอ39 
10.2.3การจัดการฝกอบรมและปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตร 

(ก) ภาควิชาการ ไดแก การบรรยาย การประชุมวิชาการ การสัมมนาวารสารสโมสร แบงเปน
การศึกษาความรูทางวิทยาศาสตรพื้นฐาน หรือวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานท่ีเกี่ยวของเปนระยะเวลา
ประมาณรอยละ 30 และการศึกษาความรู ในสาขาทันตกรรมจัดฟนหรือสาขาท่ีเกี่ยวของ ประมาณรอยละ 70 

(ข) ภาคปฏิบัติ ไดแกการฝกอบรมทางคลินิก โดยมีระยะเวลาฝกปฏิบัติไมนอยกวา 2 ปตามเกณฑท่ี
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบของแตละสาขากําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากราชวิทยาลัย      
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(ค) งานวิจัย ตองมีความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยและสถิติท่ีเกี่ยวของและมีผลงานวิจัยท่ีมี
คุณภาพอยางนอย 1 เร่ือง ซ่ึงตองตีพิมพในวารสารหรือมีการนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือการประชุมอ่ืนซ่ึงอนุกรรมการฝกอบรมและสอบเห็นชอบ 
 การจัดการฝกอบรมภาควิชาการ และภาคปฏิบัติตาม (ก) และ (ข) อาจจะผสมผสานกัน หรือแยกกัน 
โดยอยูในระยะเวลาไมนอยกวา 3 ปก็ได 
 
11. การประเมินผูรับการฝกอบรม 

สถาบันฝกอบรมเปนผูกําหนด โดยมีการประเมินผลอยางนอยปละ 1 คร้ัง เพื่อประเมินความรู
ความสามารถและทักษะของทันตแพทยเฉพาะทาง ดังนี้ 

(1) รายวิชาความรูทางวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานตองไดคะแนนไมนอยกวา 2.00 
(2) รายวิชาความรูเฉพาะสาขาทันตกรรมจัดฟนตองไดคะแนนไมนอยกวา 3.00 

มีผลงานวิจัยท่ีไดรับการเผยแพรโดยตีพิมพในวารสารหรือนําเสนอผลงานระดับชาติอยางนอย 1 เร่ือง 
 
12.  การสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับวุฒิบัตร  
   การสอบเพื่อวุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขา           
ทันตกรรมจัดฟน  ใหเปนไปตามระเบียบของราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการ
ออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ 
พ.ศ. 2555 
 
13. สถาบันฝกอบรม 
          สถาบันฝกอบรม  หมายถึง คณะทันตแพทยศาสตร สถาบันทางทันตแพทย หรือโรงพยาบาลท่ีใหการ
ฝกอบรมเปนผูชํานาญการในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมเพื่อรับวุฒิบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟนโดยคณะ
ทันตแพทยศาสตร สถาบันทางทันตแพทย หรือโรงพยาบาลนั้น จะตองผานเกณฑการประเมินคุณภาพตาม
แบบท่ีกําหนดและไดการรับรองจากทันตแพทยสภา  โดยราชวิทยาลัยและคณะอนุกรรมการฝกอบรมและ
สอบสาขาทันตกรรมจัดฟนไดระบุสถานภาพของสถาบันฝกอบรมนั้น ดังนี ้
13.1 สถาบันหลัก  
13.1.1 สถาบันหลัก หมายถึง สถาบันฝกอบรมท่ีดําเนินการจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมเปนผูชํานาญการใน
การประกอบวิชาชีพทันตกรรมเพ่ือรับวุฒิบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟนท่ีเสนอโดยราชวิทยาลัยและทันตแพทย
สภารับรอง 
13.1.2 ตองมีหนวยงานท่ีใหบริการดังตอไปนี้ 
     (1) เปนสถาบันหรือโรงพยาบาลของรัฐท่ีจัดระบบเรียบรอย มีสถานท่ี อุปกรณท่ีใหบริการเหมาะสม 
มีระบบควบคุมการการติดเช้ืออยางมีประสิทธิภาพ มีจํานวนผูปวยเพียงพอตอการฝกอบรม และมีคณาจารย
ทันตแพทยท่ีมีคุณวุฒิรับผิดชอบในสาขาทันตกรรมจัดฟน 
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     (2) หองปฎิบัติการทางทันตกรรมและหองปฎิบัติการทางการวินิจฉัยโรคท่ีเกี่ยวของ 
     (3) หนวยรังสีวิทยาท่ีสามารถทําการตรวจและวินิจฉัยโรค โดยการใชรังสีอยางมีประสิทธิภาพ 
    (4) หองสมุดท่ีมีตํารามาตรฐานและวารสารทางทันตกรรมจัดฟนและสาขาท่ีเกี่ยวของมากเพียงพอ
และเหมาะสมตอการฝกอบรมและหนังสือดรรชนีสําหรับการสืบคนตลอดจนมีหนวยสารสนเทศท่ีได
มาตรฐาน 
   (5) หนวยเวชระเบียนและสถิติ ซ่ึงมีรายงานประจําตัวผูปวยและสถิติของผูปวยของสถาบันนั้น
ตลอดจนมีเจาหนาท่ีท่ีไดรับการฝกอบรมดานนี้มาแลวเปนผูควบคุม 

(6) มีบุคลากร เคร่ืองมือและอุปกรณสนับสนุนการทําวิจัย 
13.1.3 ตองมีหนวยงานที่เกี่ยวของกับการรักษาผูปวยใหทันตแพทยฝกอบรมปฎิบัติงานไดตามเวลาท่ี
เหมาะสมและเพียงพอ 
 13.1.4 สนับสนุนใหทันตแพทยฝกอบรมเขารวมประชุมวิชาการนอกสถานท่ีตามสมควร 
 13.1.5 จัดคณาจารยผูมีคุณวุฒิ มีความรูและประสบการณในการทําวิจยั เปนท่ีปรึกษาในการทํางานวิจัยของผู
เขาฝกอบรม 
13.2 สถาบันสมทบ 

หมายถึง สถาบันฝกอบรมท่ีไดรับอนุมัติจากราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยและทันตแพทย
สภาใหเปนสถาบันสมทบกับสถาบันหลัก โดยอยูในการกํากับดูแลของสถาบันหลัก เพื่อจัดการฝกอบรมใน
สวนท่ีสถาบันหลักไม สามารถจัดประสบการณได โดยกิจกรรมดังกลาวเม่ือรวมกันแลวตองมีระยะเวลา
รวมกันไมเกิน 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลักสูตร 
13..3 สถาบันรวม 

หมายถึง สถาบันหลักท่ีใหการฝกอบรมเปนผูชํานาญการในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมเพื่อรับ
วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟน รวมกับสถาบันหลักอ่ืนท่ีใหการฝกอบรม โดยอนุมัติจากราชวิทยาลัยทันต
แพทยแหงประเทศไทยและทันตแพทยสภาใหเปดเปนสถาบันฝกอบรมรวมกัน โดยจัดใหผูรับการฝกอบรม
ไดรับประสบการณจากทุกสถาบัน โดยแตละแหงมีเวลาไมตํ่ากวา 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลักสูตร 
13.4  การขออนุมัติเปนสถาบันฝกอบรม 

คณะทันตแพทยศาสตร  สถาบันทางทันตแพทยหรือโรงพยาบาลใดท่ีมีความประสงคจะเปด เปน
สถาบันฝกอบรมในสาขาท่ีมีเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมท่ีไดรับการอนุมัติจากราชวิทยาลัยทันตแพทยแหง
ประเทศไทยและทันตแพทยสภาแลวใหสถาบันหลักเปนผูดําเนินการจัดทําขอมูล ตามเกณฑหลักสูตรการ
ฝกอบรมท่ีได รับอนุ มั ตินั้น  เสนอราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยเ พ่ือประสานงานกับ
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบเพื่อเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขา
นั้นๆตรวจรับรองการเปดเปนสถาบันฝกอบรมและกําหนดศักยภาพของสถาบันหลักและสถาบันสมทบ(ถามี)
หรือสถาบันรวมตามเกณฑหลักสูตร แลวใหนําเสนอราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย พิจารณาเสนอ
ใหทันตแพทยสภาอนุมัติตอไป 
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13.5  การติดตามกํากับดูแลสถาบันฝกอบรม                                      
                ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยจะจัดใหมีการติดตามกํากับดูแลสถาบันหลัก สถาบัน
สมทบ  สถาบันรวม ท่ีไดรับอนุมัติใหเปดการฝกอบรมเปนระยะๆ โดยการมอบหมายใหคณะอนุกรรมการ
ฝกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมจัดฟนเปนผูดําเนินการตามแนวทางท่ีราชวิทยาลัยกําหนด  และเสนอ
รายงานตอราชวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเสนอทันตแพทยสภาเปนระยะ หากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ 
พบวา สถาบันหลักหรือสถาบันรวมใดไมมีผูสมัครเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรใดติดตอกันเกิน 5 ป ให 
“ยกเลิก”     การเปนสถาบันฝกอบรมของสถาบันหลักหรือของสถาบันรวมกลุมนั้น และใหทําเร่ืองแจง     
ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย  เสนอทันตแพทยสภาเพ่ืออนุมัติ หากสถาบันฝกอบรมมีความ
ประสงคจะขอเปนสถาบันฝกอบรมอีก ใหดําเนินการตามขอ 13.4 
 
14. คณาจารยในการฝกอบรม 
14.1 สถาบันหลัก  ตองมีอาจารยประจําสาขาทันตกรรมจัดฟนอยางนอย 3 คน โดยเปนผูอํานวยการการ
ฝกอบรม 1 คนตองเปนทันตแพทยประจําในสถาบันหลักซ่ึงไดรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดง
ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตกรรมจัดฟนและสามารถปฏิบัติงานไดเต็ม
เวลา ท้ังนี้อัตราสวนของคณาจารยในการฝกอบรมตอทันตแพทยผูเขาฝกอบรมใหมีสัดสวน อาจารย ตอ ผูเขา
ฝกอบรม    เทากับ  1:3 โดยจะตองมีอาจารยท่ีไดรับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรอยางนอย 2 คน 
คณาจารยประจําหรือคณาจารยพิเศษจะตองเปนผูมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

(1)  เปนผูท่ีไดรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรมในสาขาทันตกรรมจัดฟน จากทันตแพทยสภา 

(2)  เปนผูจบการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา จากสถาบันท่ี กพ. รับรอง  
(3)  เปนผูจบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาจากสถาบันท่ี กพ. รับรอง และปฏิบัติงานใน

สาขาทันตกรรมจัดฟนมาไมนอยกวา 3 ป 
(4)  เปนผูจบหลักสูตรการฝกอบรมในระดับวุฒิบัตรในสาขาทันตกรรมจัดฟน จากสถาบันท่ีทันต

แพทยสภาหรือ กพ.รับรองและปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมจัดฟน มาไมนอยกวา 3 ป 
(5)  เปนผูจบหลักสูตรการฝกอบรมในระดับ ประกาศนียบัตรช้ันสูง ทางวิทยาศาสตรการแพทย

คลินิกหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต จากสถาบันท่ีทันตแพทยสภาหรือ กพ. รับรองและปฏิบัติงานในสาขาท่ี
จบนั้นมาไมนอยกวา 5 ป 

(6)  เปนผูจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมจัดฟนไมนอยกวา 10 ป 
และไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ สาขาทันตกรรมจัดฟนหากจําเปนตองใหมี
อาจารยผูใหการฝกอบรมแบบบางเวลารวมดวย สถาบันท่ีใหการฝกอบรม  จะตองระบุจํานวนข้ันตํ่าของอาจารย
ผูใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลา เพื่อใหสามารถติดตามความกาวหนาของผูรับการฝกอบรมได 
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14.2 สถาบันสมทบ 
                 อัตราสวนของคณาจารยในการฝกอบรมตอทันตแพทยผูเขาฝกอบรมใหมีสัดสวน อาจารยตอผูเขา
ฝกอบรม   เทากับ  1:2 โดยจะตองมีอาจารยท่ีไดรับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรอยางนอย 1 คน 
14..3 สถาบันรวม 
ใชเกณฑเดียวกับสถาบันสมทบ 
 
15. หลักสูตรการฝกอบรม 
15.1 โครงสรางเนื้อหาสังเขปของการฝกอบรม 
            15.1.1 ภาควิชาการ ไดแก การบรรยาย การประชุมวิชาการ การสัมมนาวารสารสโมสร แบงเปน
การศึกษาความรูทางวิทยาศาสตรพื้นฐาน หรือวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานท่ีเกี่ยวของเปนระยะเวลา
ประมาณรอยละ 30 และการศึกษาความรู ในสาขาทันตกรรมจัดฟนหรือสาขาท่ีเกี่ยวของ ประมาณรอยละ 70 
ดังนี้ 

(1) กลุมวิชาวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน ไดแก 
1 ชีววิทยาและจรรยาบรรณ(Biomedical science and Ethics) 
2 ชีววิทยาชองปาก (Oral Biology)  
3 ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology) 
4 สถิติทางทันตแพทยศาสตร (Statistic in Dentistry) 

(2) กลุมวิชาสาขาทันตกรรมจัดฟนและวิชาท่ีเกี่ยวของ ไดแก   
 1. ทันตกรรมจัดฟนพื้นฐาน (Basic Orthodontic Subjects) 

 2. การวินิจฉัยและวางแผนรักษาทางทันตกรรมจัดฟน   (Diagnosis and Treatment 
Planning) 
 3. กลไกการเคล่ือนฟนทางทันตกรรมจัดฟน    ( Biomechanic of Orthodontic Tooth 
Movement) 
กลุมวิชาท่ีเกี่ยวของไดแก 
 4. ทันตกรรมบดเค้ียว(Occlusion) 
 5. ทันตวสัดุ( Dental Material) 
 6. การถายภาพทางคลินิก(Dental Photography)     
 7. คอมพิวเตอร( Computer) 
    8. รังสีวิทยาประยุกต( Applied Radiology) 
    9. การบริหารจัดการและจรรยาบรรณ(Practice Management, Administration and ethics) 

 
           15.1.2 ภาคปฏิบัติ ไดแกการฝกอบรมทางคลินิกหรือภาคสนาม โดยมีระยะเวลาฝกปฏิบัติ ไดแก 

   1)  เทคนิกทางทันตกรรมจัดฟน(Orthodontic Techniques): 
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         -Removable Appliances 
        - Functional Appliances 
        - Fixed Appliances 
        - Extraoral appliances  
        -Retention Appliances 
   2) การรักษาแบบสหสาขา( Multidisciplinary Treatment Procedures):  
         - Cleft palate treatment 
         - Orthodontic-surgical treatment  
         - Orthodontic–Periodontal treatment 
         - Orthodontic-restorative treatment. 
  3) การรักษาแบบจําเพาะ(Specific treatment Procedures):                                         
         - Guiding the development of occlusion  
         - Adult Orthodontics 
         - Craniomandibular dysfunction  
         - และอ่ืนๆ  

  4) สัมนาทางทันตกรรมจัดฟน(Orthodontic Seminars) 
  5) การดูแลสุขภาพชองปากและความปลอดภัย(Management of oral health and safety): 
         - Management of Oral Health 
         - Health and safety condition in an orthodontic practice               
   6) การนําเสนอรายงานผูปวย( Case Presentation): 
         - Oral Presentation  
         - แฟมเอกสารรายงานข้ันตอนการรักษาผูปวย ต้ังแตเร่ิมการรักษา ระหวางการรักษา และ
หลังการรักษา 
    7) การบริหารจัดการและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ(Practice Management, Administration and 
Ethics): 
         -การออกแบบบริหารจัดการคลินิก ดานบุคลากร การเลือกอุปกรณเคร่ืองมือตางๆ การดูแล
รักษาเคร่ืองมือท่ีถูกตอง การบริการ การติดตอประสารงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
         - การใชงานดานคอมพิวเตอรชวยในการหริหารจัดการงานและผูปวย 
         - การจัดวางตําแหนงการทํางานของทันตแพทย ผูชวยทันตแพทยและเคร่ืองมือให
เหมาะสมคลองตัวกับการใชงาน 
         - ระเบียบขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการรักษาผูปวย รวมถึงความรับผิดชอบตอ
กระบวนการรักษาหากผิดพลาดและความรูเร่ืองการประกันสุขภาพตางๆ 
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    8) การศึกษาดวยตนเอง การเขารวมประชุมวิชาการวิชาชีพ สมาคม ตามที่คณะอนุกรรมการ
ฝกอบรมและสอบ หรือสถาบันผูฝกอบรมเห็นชอบ 

        15.1.3 งานวิจัย ตองมีความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยและสถิติท่ีเกี่ยวของและมีผลงานวิจัยท่ีมี
คุณภาพอยางนอย 1 เร่ือง ซ่ึงตองตีพิมพในวารสารท่ีคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบเห็นชอบหรือมีการ
นําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือการประชุมอ่ืนซ่ึงคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ
เห็นชอบ  
15.2 การจัดการฝกอบรมภาควิชาการ และภาคปฏิบัติ อาจจะผสมผสานกัน หรือแยกกัน  โดยอยูในระยะเวลา
ไมนอยกวา 3 ปก็ได 
 
16.  การประกันคุณภาพการฝกอบรม  
         16.1 สถาบันฝกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรเพ่ือความรูความชํานาญสาขาทันตกรรมจัดฟนจะตองจัดทํา
คูมือการเรียนการสอนการฝกอบรมของแตละปตลอดหลักสูตร 3 ป 
16.2 สถาบันฝกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรเพ่ือความรูความชํานาญสาขาทันตกรรมจัดฟน จะตองขอรับการ
ประเมินจากราชวิทยาลัยเพื่อท่ีขอเปดหลักสูตรและรับรองคุณภาพหลักสูตรการฝกอบรมสาขาทันตกรรมจัด
ฟนทุก 5 ป ตามแบบฟอรมเกณฑการประเมินคุณภาพสถาบันฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟน 
ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2555 
           16.3 สถาบันฝกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรเพื่อความรูความชํานาญสาขาทันตกรรมจัดฟนท่ีขอรับการ
ประเมินจะตองมีผลการประเมินผานเกณฑตามขอกําหนดท้ัง 7 มาตรฐาน ทุกขอ 
 
17.  การทบทวน และการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  

สถาบันฝกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรเพื่อความรูความชํานาญสาขาทันตกรรมจัดฟนจะตองทบทวน 
ปรับปรุงพัฒนา หลักสูตการรฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟนเปนระยะสมํ่าเสมอ ใหทันสมัยใน
ระดับสากลอยางนอยทุก 5 ป และแจงผลการปรับปรุงพัฒนาใหราชวิทยาลัยแหงประเทศไทยรับทราบ 

 
 


