
   

    

หลักสูตรการฝกอบรม 
ทันตแพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ 
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมประดิษฐ 

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

เพื่อใหสถาบันฝกอบรมท่ีจะเปดหลักสูตรการฝกอบรมทันตแตแพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตร
แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตกรรมประดิษฐ  มีแนวทางในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการฝกอบรมเปนผูมีความรูความชํานาญ ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตก
รรมประดิษฐ  และเพื่อใหเปนไปตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติ
บัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ  พ.ศ. 2555           
โดยการรับรองของคณะกรรมการทันตแพทยสภา ในการประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา  คร้ังท่ี 
3/2556  เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2556   จึงออกหลักสูตรการฝกอบรมทันตแพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตร
แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมประดิษฐ  และเกณฑสถาบัน
ฝกอบรมไวดังนี้ 
 
1. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย :  หลักสูตรการฝกอบรมทันตแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ 
   ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมประดิษฐ 
 ภาษาอังกฤษ : Residency Training Program in Posthodontics 
 
2. ชื่อวุฒิบัตร 
 ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) วุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขา 
          ทันตกรรมประดิษฐ 
    (ภาษาอังกฤษ)  Diploma of the Thai Board of Posthodontics 
 ช่ือยอ   (ภาษาไทย)  ว.ท. (ทันตกรรมประดิษฐ) 
    (ภาษาอังกฤษ) Dip.,Thai Board of Posthodontics 
 คําแสดงวุฒิการฝกอบรมทายช่ือ 
 (ภาษาไทย)  ว.ท.(ทันตกรรมประดิษฐ)    
 (ภาษาอังกฤษ)  Diplomate, Thai Board of Posthodontics 
 
3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย ทันตแพทยสภา และคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ
ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมประดิษฐ 



   

    

4. ปรัชญาของหลักสูตร 
 พัฒนาทันตแพทยใหมีความรูความสามารถสาขาทันตกรรมประดิษฐ ท้ังทางวิทยาศาสตรพื้นฐาน 
หรือวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน และงานวิจัย ใหสอดคลองกับวิวัฒนาการ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ 
เพื่อใหผูปวยไดรับบริการที่ดีท่ีสุด 
 
5. คํานิยาม 
 5.1  ทันตกรรมประดิษฐ หมายถึงทันตแพทยศาสตรท่ีเกี่ยวของกับการบูรณะ การฟนฟู รักษาฟน 
ธรรมชาติและ/หรือ ทดแทนฟน อวัยวะของชองปาก ขากรรไกร และกระดูกใบหนาท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
ขากรรไกร อวัยวะเทียม หรือส่ิงประดิษฐ เพื่อใหผูปวยมีสภาพปกติ ทําหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและ
สวยงาม 
 5.2  ผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมประดิษฐ หมายถึง     
ทันตแพทยผูท่ีผานการประเมินของราชวิทยาลัยวา มีความรู ความสามารถ และทักษะระดับผูชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมประดิษฐ 
 
6. วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 6.1 วัตถุประสงคท่ัวไป 
   เพื่อจัดการฝกอบรมทันตแพทยใหเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ  
ทันตกรรมสาขาทันตกรรมประดิษฐ และเปนการสงเสริมใหมีการพัฒนาความรูความชํานาญในสาขานี้ 
ซ่ึงจะเปนหลักประกันมาตรฐานการบริการที่มีคุณภาพแกประชาชน ทันตแพทยท่ีผานการฝกอบรมมี
คุณสมบัติ ดังนี้ 
  6.1.1 มีความรูทางวิทยาศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน สามารถประยุกตใช

เพื่อใหการตรวจวินิจฉัย และรักษาสาขาทันตกรรมประดิษฐไดเปนอยางดี 
  6.1.2 มีความรูความสามารถในสาขาทันตกรรมประดิษฐเปนอยางดี 
  6.1.3 มีความรู มีประสบการณ และมีการพัฒนางานวิจัยสาขาทันตกรรมประดิษฐอยาง

ตอเนื่อง 
  6.1.4 มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพและสังคม มีคุณธรรม จรรยาบรรณ และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 
 6.2 วัตถุประสงคเฉพาะ 
  เพื่อใหทันตแพทย ท่ีผานการฝกอบรมทันตแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตร  สาขา            
ทันตกรรมประดิษฐ มีความรูความชํานาญ ดังนี้ 
  6.2.1 วินิจฉัยสมมุติฐานการเกิดความสูญเสียของฟนธรรมชาติและอวัยวะของชองปากท่ี

เกี่ยวของได 
  6.2.2 วางแผนการรักษาและทํานายผลการรักษาได 



   

    

  6.2.3 ใหการรักษาสาขาทันตกรรมประดิษฐไดเหมาะสมกับสภาพผูปวย ไดแก งานฟนเทียม
ถอดได ฟนเทียมติดแนน ทันตกรรมรากเทียมวิทยา ประดิษฐใบหนาขากรรไกร วิทยา
ระบบบดเค้ียว การฟนฟูสภาพชองปาก เปนตน 

  6.2.4 ใหการรักษารวมกับทันตแพทย หรือบุคลากรการแพทยสาขาอ่ืนๆ ได 
  6.2.5 สามารถทบทวนวรรณกรรม นําเสนอรายงานผูปวย ทั้งสาขาทันตกรรมประดิษฐ และ

สาขาอ่ืนๆ ได 
  6.2.6 มีผลงานวิจัยสาขาทันตกรรมประดิษฐท่ีมีคุณภาพอยางนอย 1 เร่ือง ซ่ึงตองตีพิมพใน

วารสารหรือมีการนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
 
7. กําหนดการเปดอบรม 
  สถาบันฝกอบรมท่ีขอเปดการฝกอบรม จะตองระบุกําหนดการเปดอบรมและเสนอขอความ
เห็นชอบจากราชวิทยาลัย 
 
8. ผูรับการฝกอบรม 
 8.1 คุณสมบัติของผูรับการฝกอบรม 
  คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมประดิษฐ กําหนดคุณสมบัติของผูรับการ
ฝกอบรมใหสอดคลองกับขอบังคับทันตแพทยสภา วาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือ
วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ.2555  ขอ 40 คือ 
  ผูสมัครเข า รับการฝกอบรมเพื่อวุ ฒิ บัตรตอง เปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537 
  ทันตแพทยสภาอาจอนุมัติใหผูท่ีมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมของตางประเทศ 
เขารับการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรในสาขาทันตกรรมประดิษฐไดเม่ือ 
  (1) เปนไปตามขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศ และ 
  (2) มีสถาบันใหการฝกอบรมรับเขาฝกอบรม และ 
  (3) ผานการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมประดิษฐ โดย 
ความเห็นชอบจากราชวิทยาลัย 
  ใหผูสมัครเขารับการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ ยื่นใบสมัครตามแบบท่ี
กําหนดท่ีสํานักงานเลขาธิการราชวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่ราชวิทยาลัยกําหนด 
 8.2 จํานวนผูรับการฝกอบรม 
 สถาบันฝกอบรมทันตกรรมประดิษฐ จะตองระบุจํานวนผูรับการฝกอบรมท่ีหลักสูตรของสถาบัน
ฝกอบรมจะรับไดในแตละปและแตละช้ัน โดยคํานึงถึงศักยภาพในการฝกอบรมของสถาบันฝกอบรมนั้น 
โดยใหพิจารณากําหนดเปนสัดสวนตามจํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลา และปริมาณงาน
บริการของสาขาทันตกรรมประดิษฐ โดยความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขา   
ทันตกรรมประดิษฐ 



   

    

 8.3 วิธีการคัดเลือกผูรับการฝกอบรม 
  ใหเปนไปตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือ
วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ.2555 ขอ 41 คือการ
คัดเลือกผูสมัครเขา รับการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ  ใหดํา เนินการโดย
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมประดิษฐ รวมกับผูแทนจากสถาบันหลักท่ีใหการ
ฝกอบรมสาขาทันตกรรมประดิษฐ ซ่ึงเสนอโดยราชวิทยาลัยโดยความเห็นชอบจากทันตแพทยสภา 
 
9. การสิ้นสุดสภาพผูเขารับฝกอบรม 
 9.1 ฝกอบรมครบหลักสูตรจากสถาบันหลักตามท่ีทันตแพทยสภารับรอง 
 9.2 ไดรับอนุมัติจากทันตแพทยสภาใหลาออก 
 9.3 คณะกรรมการทันตแพทยสภามีมติใหออก 
 9.4 พนสภาพสมาชิกทันตแพทยสภา 
 9.5 การใหออกเนื่องจากการทําผิดอยางรายแรง ซ่ึงสถาบันฝกอบรมแตละสถาบันเปนผูกําหนด      
ผูเขารับการฝกอบรมมีสิทธ์ิยื่นอุทธรณเพื่อใหสถาบันฝกอบรมพิจารณาทบทวนได 
 
10. การฝกอบรม 
 10.1 การฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขา
ทันตกรรมประดิษฐ แบงออกเปน 
  (1) การฝกอบรมตามระบบ 
  (2) การฝกอบรมแบบแยกสวน 
 10.2 การฝกอบรมตามระบบ ใหดําเนินการดังนี้ 
    (1) ระยะเวลาการฝกอบรมตองไมนอยกวา 3 ป  
  (2) หลักสูตรการฝกอบรม 
   (ก) ตองเปนหลักสูตรท่ีไดรับการรับรองจากทันตแพทยสภา  โดยการเสนอแนะของ

ราชวิทยาลัย หรือ 
   (ข) ตองเปนหลักสูตรของทันตแพทยสภา โดยผานการพิจารณาขอคณะอนุกรรมการ

ฝกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมประดิษฐ โดยการเสนอแนะของราชวิทยาลัย 
  (3) สถาบันท่ีทําการฝกอบรมสาขาทันตกรรมประดิษฐ จะตองไดรับรองจากทันตแพทยสภา 

โดยผานการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมประดิษฐ 
และโดยการเสนอแนะของราชวิทยาลัย 

  (4) วิธีการฝกอบรม ประกอบดวย 
   (ก) ฝกอบรมในสถาบันหลักเปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือ 

   (ข) ฝกอบรมในสถาบันหลักเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป และในสถาบันรวมหรือ 
    สถาบันสมทบเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป 



   

    

   (ค) ฝกอบรมในสถาบันหลักเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป และในสถาบันรวมหรือ 
    สถาบันสมทบเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป 
  (๕) การจัดการฝกอบรมและปฏิบัติงาน เพื่อวุฒิบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐประกอบดวย 
   (ก)  ภาควิชาการ ไดแก การบรรยาย การประชุมวิชาการ การสัมมนา วารสารสโมสร  
    แบงเปนการศึกษาความรูทาง 

    วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานท่ีเกี่ยวของเปนระยะเวลา 
    ประมาณ รอยละ 30 และการศึกษาความรูในสาขาทันตกรรมประดิษฐหรือสาขาท่ี 
    เกี่ยวของประมาณรอยละ 70  

   (ข)  ภาคปฏิบัติ ไดแก การฝกอบรมทางคลินิกหรือภาคสนามสาขาทันตกรรมประดิษฐ  
    โดยมีระยะเวลาฝกปฏิบัติไมนอยกวา 2 ป ตามเกณฑท่ีคณะอนุกรรมการฝกอบรม 
    และสอบสาขาทันตกรรมประดิษฐกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากราชวิทยาลัย 
   (ค)  งานวิจัย ตองมีความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีงานวิจัยและสถิติท่ีเกี่ยวของ และมี 
    ผลงานวิจัยสาขาทันตกรรมประดิษฐท่ีมีคุณภาพอยางนอย 1 เร่ือง ซ่ึงตองตีพิมพใน 
    วารสารหรือมีการนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
   การจัดการฝกอบรมภาควิชาการ และภาคปฏิบัติตาม (ก) (ข) และ (ค) อาจจะผสมผสานกันหรือ
แยกกันก็ได โดยอยูในระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป  
 10.3  การฝกอบรมแบบแยกสวน ใหดําเนินการดังนี้ 
   (1) ระยะเวลาการฝกอบรม หลักสูตรการฝกอบรม สถาบันท่ีทําการฝกอบรม และวิธีการ 
   ฝกอบรมใหเปนไปตามขอ 10.2  (1) (2) และ (3) แหงระเบียบนี้ 

  (2) การจัดการฝกอบรมและปฏิบัติงาน เพื่อวุฒิบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ ประกอบดวย 
    (ก) ภาควิชาการ ไดแก การบรรยาย การประชุมวิชาการ การสัมมนา วารสารสโมสร โดย 

   มีการเรียนแบบแยกสวนในสาขาทันตกรรมประดิษฐ เทียบเทา หรือมีระยะเวลาไม
นอยกวา 1 ป โดยผูเขารับการฝกอบรมอาจสะสมหนวยกิตในสาขาทันตกรรม
ประดิษฐไวไดจนครบตามท่ีกําหนดไดภายในระยะเวลา 1 ถึง 5 ป ท้ังนี้ตองไมนอย
กวา  1 ป แตตองไมเกิน 5 ป 

   (ข)  ภาคปฏิบัติ ไดแก การฝกปฏิบัติงานทางคลินิกหรือภาคสนามสาขาทันตกรรมประดิษฐ  
    โดยใหแยกฝกปฏิบัติภายในระยะเวลา 6 ป ตามเกณฑท่ีคณะอนุกรรมการฝกอบรม 
    และสอบสาขาทันตกรรมประดิษฐกําหนด โดยความเห็นชอบจากราชวิทยาลัย ท้ังนี้  
    ตองปฏิบัติงานในสถาบันท่ีราชวิทยาลัยกําหนด 
   (ค)  งานวิจัย ตองมีความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีงานวิจัยและสถิติท่ีเกี่ยวของ และมี 
    ผลงานวิจัยสาขาทันตกรรมประดิษฐท่ีมีคุณภาพอยางนอย 1 เร่ือง ซ่ึงตองตีพิมพใน 
    วารสารหรือมีการนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ท้ังนี้จะตองระบุ 
    ผูรับผิดชอบงานวิจัยของผูเขารับการฝกอบรมใหชัดเจน คือ สถาบันหลัก หรือสถาบัน 
    รวม หรือ สถาบันสมทบ 



   

    

  การจัดการฝกอบรมภาควิชาการ และภาคปฏิบัติตาม (ก) (ข) และ (ค) อาจจะผสมผสานกันหรือ
แยกกันก็ได โดยอยูในระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป แตตองไมเกิน 5 ป 
 
11. การประเมินผูรับการฝกอบรม 
 11.1  การประเมินความรู ประเมินผลโดยการสอบขอเขียน การสัมมนา และการทํารายงาน 

  11.2  การประเมินทักษะ ประเมินผลจากปริมาณงานข้ันตํ่า การปฏิบัติงานคลินิกหรือภาคสนามสาขา
ทันตกรรมประดิษฐ การสอบปากเปลา และการสอบรายงานผูปวย 

 11.3  การประเมินเจตคติ ประเมินผลรวมไปกับการประเมินความรู ทักษะการปฏิบัติงานคลินิกหรือ
ภาคสนามและงานวิจัยสาขาทันตกรรมประดิษฐ 

 11.4   การประเมินงานวิจัย ประเมินจากความสามารถ (competency) ดานงานวิจัย และตองมี 
  ผลงานวิจัยสาขาทันตกรรมประดิษฐท่ีมีคุณธรรมอยางนอย 1 เร่ือง ซ่ึงตองตีพิมพในวารสาร  
  หรือมีการนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ 

 
12. การสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับวุฒิบัตร 
 การสอบเพ่ือวุฒิบัตร ตองสอบความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรม
ประดิษฐ คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมประดิษฐ จะตองระบุคุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิ
เขารับการสอบเพื่อวุฒิบัตร วิธีการประเมินและเกณฑการตัดสิน ซ่ึงจะตองสอดคลองกับขอบังคับ       
ทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญใน
การประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ. 2555 และเปนไปตามระเบียบราชวิทยาลัยวาดวย
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมประดิษฐ พ.ศ.2555 
 
13. สถาบันฝกอบรม 
 สถาบันฝกอบรม หมายถึงคณะทันตแพทยศาสตร สถาบันทางทันตแพทย หรือโรงพยาบาลท่ีใหการ
ฝกอบรมเปนผูมีความรูความชํานาญการในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมเพ่ือรับวุฒิบัตร สาขา            
ทันตกรรมประดิษฐ คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมประดิษฐ จะพิจารณาอนุมัติให
คณะทันตแพทยศาสตร สถาบันทางทันตแพทยหรือโรงพยาบาลใดเปดเปนสถาบันฝกอบรมได           
คณะทันตแพทยศาสตร สถาบันทางทันตแพทย หรือโรงพยาบาลนั้น จะตองผานเกณฑการประเมิน
คุณภาพตามที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบเพื่อเปนผูมีความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ       
ทันตกรรม สาขาทันตกรรมประดิษฐกําหนด และจะตองระบุสถานภาพของสถาบันฝกอบรมนั้น ดังนี้ 
 13.1  สถานภาพของสถาบันฝกอบรม สถาบันฝกอบรมอาจมีสถานภาพหลายอยาง ตามบทบาทหนาท่ี
ในการฝกอบรม ดังนี้ 
  (1) สถาบันหลัก หมายถึง สถาบันฝกอบรมท่ีดําเนินการจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมเปน
ผูชํานาญการในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมเพื่อรับวุฒิบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ และไดรับอนุมัติ



   

    

จากราชวิทยาลัยและทันตแพทยสภาใหเปดเปนสถาบันฝกอบรม โดยจัดใหผูรับการฝกอบรมไดรับ
ประสบการณจากสถาบันฝกอบรมตลอดหลักสูตร หรือเปนเวลาไมตํ่ากวาระยะเวลา 2 ใน 3 ของหลักสูตร 
  (2) สถาบันสมทบ หมายถึง สถาบันฝกอบรมท่ีไดรับอนุมัติจากราชวิทยาลัยและทันตแพทย
สภาใหเปนสถาบันสมทบกับสถาบันหลัก โดยอยูในการกํากับดูแลของสถาบันหลัก เพื่อจัดการฝกอบรม
ในสวนท่ีสถาบันหลักไมสามารถจัดประสบการณได โดยกิจกรรมดังกลาว เม่ือรวมกันแลวตองมี
ระยะเวลารวมกันไมเกิน 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลักสูตร 
  (3) สถาบันรวม หมายถึง สถาบันหลักท่ีใหการฝกอบรมเปนผูชํานาญการในการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมเพ่ือรับวุฒิบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ รวมกับสถาบันหลักอ่ืนท่ีใหการฝกอบรม โดย
อนุมัติจากราชวิทยาลัยและทันตแพทยสภาใหเปดเปนสถาบันฝกอบรมรวมกัน โดยจัดใหผูรับการ
ฝกอบรมไดรับประสบการณจากสถาบันรวมทุกแหงและมีเวลารวมกันไมตํ่ากวา 1 ใน 3 ของระยะเวลา
ของหลักสูตร 
 13.2  การขออนุมัติเปนสถาบันฝกอบรม 
  คณะทันตแพทยศาสตร สถาบันทางทันตแพทยหรือโรงพยาบาลใดท่ีมีความประสงคจะเปด
เปนสถาบันฝกอบรมในสาขาทันตกรรมประดิษฐท่ีมีเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมท่ีไดรับการอนุมัติจาก
ราชวิทยาลัยและทันตแพทยสภาแลว ใหสถาบันหลักเปนผูดําเนินการจัดทําขอมูล ตามเกณฑหลักสูตรการ
ฝกอบรมท่ีไดรับอนุมัตินั้น เสนอราชวิทยาลัยเพื่อประสานงานกับคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบเพ่ือ
เปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตกรรมประดิษฐ ตรวจรับรองการ
เปดเปนสถาบันฝกอบรมและกําหนดสถานภาพของสถาบันหลักและสถาบันสมทบ (ถามี) หรือสถาบัน
รวมตามเกณฑหลักสูตร แลวใหนําเสนอราชวิทยาพิจารณาเสนอใหทันตแพทยสภาอนุมัติตอไป 
 13.3  การติดตามกํากับดูแลสถาบันฝกอบรม 
  ราชวิทยาลัยจะจัดใหมีการติดตามกํากับดูแลสถาบันหลัก สถาบันสมทบ สถาบันรวม ท่ีไดรับ
อนุมัติใหเปดการฝกอบรมเปนระยะๆ โดยการมอบหมายใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขา   
ทันตกรรมประดิษฐเปนผูดําเนินการตามแนวทางที่ราชวิทยาลัยกําหนด และเสนอรายงานตอราชวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณาเสนอทันตแพทยสภาเปนระยะๆ หากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาทันตกรรม
ประดิษฐพบวา สถาบันหลักหรือสถาบันรวมใด ไมมีผูสมัครเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรสาขา        
ทันตกรรมประดิษฐติดตอกันเกิน 5 ป ให “ยกเลิก” การเปนสถาบันฝกอบรมของสถาบันหลักหรือของ
สถาบันหลักรวมกลุมนั้น และใหทําเร่ืองแจงราชวิทยาลัยเสนอทันตแพทยสภาเพื่ออนุมัติ หากสถาบัน
ฝกอบรมมีความประสงคจะขอเปนสถาบันฝกอบรมอีก ใหดําเนินการตาม ขอ 13.2 
 
14. คณาจารยในการฝกอบรม 
  คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมประดิษฐ จะตองกําหนดคุณสมบัติของ
ผูอํานวยการฝกอบรมและอาจารยผูใหการฝกอบรม รวมท้ังเกณฑจํานวนข้ันตํ่าของอาจารยผูใหการ
ฝกอบรมท่ีทํางานเต็มเวลา ท่ีสถาบันฝกอบรมจะตองมีกอนขอเปดเปนสถาบันฝกอบรม ตามระเบียบทันต
แพทยสภา วาดวยสถาบันฝกอบรมระดับวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา พ.ศ.2542 กําหนดวาจะตองมี



   

    

อาจารยประจําอยางนอย 3 คน โดยผูอํานวยการฝกอบรมตองเปนผูไดรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร 
และตองสามารถปฏิบัติงานไดเต็มเวลา 
  คณาจารยประจําหรือคณาจารยพิเศษ เปนผูมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
   (1) เปนผูท่ีไดรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการ

ประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตกรรมประดิษฐจากทันตแพทยสภา 
   (2) เปนผูจบการศึกษาปริญญาเอกหรือเทียบเทาจากสถาบันท่ี กพ.รับรอง  
   (3) เปนผูจบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาจากสถาบันท่ี กพ. รับรองและ

ปฏิบัติงานในสาขาท่ีจบนั้นมาไมนอยกวา 3 ป 
   (4)  เปนผูจบหลักสูตรการฝกอบรมในระดับวุฒิบัตรในสาขาทันตกรรมประดิษฐจาก

สถาบันท่ีทันตแพทยสภาหรือกพ.รับรองและปฏิบัติงานในสาขานั้นมาไมนอยกวา 3 ป 
   (5) เปนผูจบหลักสูตรการฝกอบรมในระดับประกาศนียบัตรช้ันสูงทางวิทยาศาสตร

การแพทยคลินิก หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐจากสถาบันท่ี
ทันตแพทยสภาหรือกพ.รับรองและปฏิบัติงานในสาขาท่ีจบนั้นมาไมนอยกวา 5 ป 

   (6) เปนผูจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมประดิษฐไม
นอยกวา 10 ป และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝกอบรมและสอบสาขา  
ทันตกรรมประดิษฐ 

  หากจําเปนตองใหมีอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบบางเวลารวมดวย สถาบันท่ีใหการฝกอบรม
จะตองระบุจํานวนข้ันตํ่าของอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลา เพื่อใหสามารถติดตามความกาวหนา
ของผูรับการฝกอบรมได 
 
15. โครงสรางเนื้อหาสังเขปของการฝกอบรม 
 15.1  โครงสรางหลักสูตรและการฝกอบรม 
  สถาบันฝกอบรมสาขาทันตกรรมประดิษฐอาจจะจัดการฝกอบรมภาควิชาการ ภาคปฏิบัติและ
งานวิจัยผสมผสานกันหรือแยกกันก็ได แตจะตองจัดตารางการฝกอบรมท้ังสามภาคสําหรับผูเขารับการ
ฝกอบรมใหชัดเจน โดยอยูในระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป และมีโครงสรางการฝกอบรมดังนี้ 
  15.1.1  ภาควิชาการ ไดแก การบรรยาย การประชุมวิชาการ การสัมมนา วารสารสโมสร 

ประกอบดวย 
   (1) วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 
   (ก) ชีวเวชวิทยา และจรรยาบรรณ (Biomedical Sciences and Ethics) 
   (ข) ชีววิทยาชองปากประยุกต (Applied Oral Biology) 
   (ค) ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 
   (2) วิชาวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน 
   (ก)  วิทยาศาสตรคลินิกช้ันสูง (Advanced Clinical Sciences) 
   (ข)  พฤติกรรมศาสตร (Behavioral Sciences) 



   

    

   (ค)  เวชศาสตรผูสูงอายุ และทันตกรรมผูสูงอายุ (Gerontology and Geriatric 
Dentistry) 

   (ง)  ความผิดปกติขอตอขากรรไกรและความเจ็บปวดของใบหนาและชองปาก 
(TMD and Orofacial Pain) 

   (จ)  ระบบระเบียบโรงพยาบาลและการดูแลกรณีฉุกเฉิน (Hospital Protocol and 
Emergency Care) 

   (3)  วิชาสาขาทันตกรรมประดิษฐ หรือสาขาท่ีเก่ียวของ 
    (ก)  การใชวัสดุสาขาทันตกรรมประดิษฐประยุกต (Advance Materials in 

Prosthodontic Applications) 
    (ข)  ฟนเทียมถอดได (Removable Prosthodontics) 
    (ค)  ฟนเทียมติดแนน (Fixed Prosthodontics) 
    (ง)  ทันตกรรมรากเทียมวิทยา (Implant Prosthodontics) 
    (จ)  ประดิษฐใบหนาขากรรไกร (Maxillofacial Prosthetics) 
    (ฉ)  วิทยาระบบบดเค้ียว (Occlusion Prosthodontics) 
    (ช)  การฟนฟูสภาพชองปาก (Oral Rehabilitation) 
    (ซ)  การรายงานผูปวยทันตกรรมประดิษฐ (Prosthodontic Case Presentation) 
    (ฌ)  การทบทวนวรรณกรรมทันตกรรมประดิษฐ (Prosthodontic Literature 

Review) 
    (ญ)  สาขาอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับทันตกรรมประดิษฐ (Other Specialties Related to 

Prosthodontics) 
    
  15.1.2 ภาคปฏิบัติ ไดแก การฝกอบรมทางคลินิกหรือภาคสนามสาขาทันตกรรมประดิษฐ 
   (1)  มีระยะเวลาฝกปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมประดิษฐ ไมนอยกวา 2 ปการศึกษา 
   (2)  ปริมาณงานข้ันตํ่า (minimum requirements) สําหรับการฝกอบรมงานคลินิก

หรือภาคสนามสาขาทันตกรรมประดิษฐ ประกอบดวย 
    

ลําดับ ประเภทของงาน ปริมาณงานขัน้ต่ํา 
1 ฟนเทียมบางสวนถอดได ฐานอะคริลิก ๖ ช้ิน และฐานโลหะ 6 ช้ิน 
2 ฟนเทียมท้ังปาก 8 ช้ิน 
3 ฟนเทียมบางสวนติดแนน 60 ซ่ี (รวมฟนเดือย) 
4 ประดิษฐใบหนาขากรรไกร 1 ราย 
5 ฟนฟูสภาพชองปาก 2 ราย 
6 ทันตกรรมรากเทียม 2 ราย 

 



   

    

  15.1.3  ภาควิจัย ไดแก การฝกอบรมใหมีความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีงานวิจัยและสถิติท่ี
เกี่ยวของ และมีผลงานวิจัยสาขาทันตกรรมประดิษฐท่ีมีคุณภาพอยางนอย 1 เร่ือง ซ่ึงตองตีพิมพในวารสาร
หรือมีการนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
 15.2  เนื้อหาสังเขปของการฝกอบรมภาควิชาการ 
  15.2.1 วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 
  (1)  ชีวเวชวิทยา และจรรยาบรรณ (Biomedical Sciences and Ethics) 

   (ก)  ลักษณะทางกายวิภาคศาสตรของศีรษะ คอ การเจริญเติบโต และความชราภาพท่ี
มีความสัมพันธกับงานสาขาทันตกรรมประดิษฐ 

   (ข)  ความสําคัญของเภสัชวิทยา การส่ังและการใหยา ผลของยา โดยเนนในกลุมของ
ยาท่ีใชในทางทันตกรรม เชน ยาแกปวด ยาชา ยาปฏิชีวนะ ยาลดการอักเสบ 

   (ค)  เวชศาสตรชองปาก และลักษณะอาการภายในชองปากของโรค การวินิจฉัย การ
พยากรณ และการใหการบําบัดรักษารอยโรคชนิดตางๆ ท่ีสัมพันธกับงาน       
ทันตกรรมประดิษฐ 

   (ง)  พยาธิวิทยาชองปาก พยาธิวิทยาของการเกิดโรค ไดแก สาเหตุการเกิดพยาธิสภาพ
โครงสราง การทําหนาท่ีอันเปนผลมาจากการเปล่ียนแปลงโครงสราง รวมท้ัง
การตรวจทางคลินิก 

   (จ)  รังสีวิทยาชองปาก การพิจารณาเลือกใชประโยชนของลักษณะภาพรังสีเอ็กซ ซ่ึง
ตองเขาใจอยางถองแทถึงภาพทางชีววิทยาของรังสีเอ็กซ ความปลอดภัยของการ
ใชรังสีบําบัดหลักการถายภาพรังสีเอ็กซ ท้ังในและนอกปาก ซ่ึงมีจุดเร่ิมมาจาก
วิชาแพทยศาสตร และนํามาปรับปรุงใชในการวินิจฉัยโรคบริเวณชองปากและ
ใบหนา 

   (ฉ)  สรีรวิทยาของกระดูก กลามเนื้อ เยื่อเมือก น้ําลาย และการพูดอานออกเสียง การ
ทํางานของเซลล องคประกอบทางเคมีของรางกาย โครงสรางของเซลล 
ขบวนการควบคุมระดับโมเลกุล การเผาผลาญพลังงาน การเคล่ือนท่ีของโมเลกุล
ผานผนังเซลล และระบบการควบคุมทางชีววิทยา ทางประสาทวิทยา ระบบรับ
ความรูสึก ขบวนการควบคุมการทํางานของตอมไรทอ กลามเนื้อควบคุมการ
เคล่ือนท่ีบริเวณใบหนาและขากรรไกร 

   (ช)  จรรยาบรรณในวิชาชีพ  ใหเปนไปตามขอบังคับทันตแพทยสภา  วาดวย
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2538 

  (2)  ชีววิทยาชองปากประยุกต (Applied Oral Biology) 
   โครงสราง การเจริญพัฒนา หนาท่ีความเกี่ยวของซ่ึงกันและกัน และท่ีเกี่ยวของกับ

อวัยวะในระบบอื่นๆ ของเนื้อเยื่อชนิดตางๆ ในชองปาก ซ่ึงไดแกเยื่อบุในชองปาก 
อวัยวะปริทันต ตอมน้ําลายและน้ําลายท้ังในสภาพปกติและที่เปนโรค ระบบจุลชีพ



   

    

ในชองปาก โครงสรางและหนาท่ีของเสนประสาทและกลามเนื้อปาก ใบหนาและ
ขากรรไกร 

  (3)  ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 
   (ก)  ระเบียบวิธีทางสถิติกับงานวิจัยทางทันตกรรม การใชสถิติแบบตางๆ เพื่อการ

วิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน การนําเสนอขอมูล การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบ
ความแปรปรวน การจัดทําขอมูล แนวคิดทางชีวสถิติ วิธีการเชิงปริมาณทาง
ระบาดวิทยา การตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางคลินิกและงานวิจัยสาขา  
ทันตกรรมประดิษฐ 

   (ข)  ข้ันตอนและชนิดของงานวิจัย การนําขบวนการทางวิทยาศาสตรมาใชในการ
ออกแบบงานวิจัย การต้ังสมมุติฐานงานวิจัย การรวบรวมขอมูล ความหมาย
ประชากร วิธีการเลือกตัวอยาง การเขียนรายงาน เกณฑการประเมินผล เคร่ืองมือ
ท่ีใชเก็บขอมูลศึกษา วิเคราะหอภิปรายผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณและทักษะในการทําวิจัยสาขาทันตกรรม
ประดิษฐ 

   (ค)  การจําแนกชนิด การออกแบบงานวิจัยทางทันตกรรม ขอดีและขอเสียของแบบ
วิจัยแตละแบบ และวิธีการตางๆ ท่ีนํามาใชในการประกอบการทําวิจัยสาขา    
ทันตกรรมประดิษฐ 

  15.2.2  วิชาวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน 
   (1)  วิทยาศาสตรคลินิกช้ันสูง (Advanced Clinical Sciences) 
    การวางแผนการรักษารวมกันของทันตกรรมสาขาตางๆ เชน รังสีวิทยา ทันตกรรม

หัตถการ วิทยาเอ็นโดดอนต ปริทันตวิทยา ทันตกรรมจัดฟน ศัลยศาสตรชองปากและแม็ก
ซิลโลเฟเชียล วิทยาระบบบดเคี้ยว เปนตน เพื่อเปนการประมวลความรูข้ันสูงและทันสมัย
ของแตละสาขาเขากับการรักษาสาขาทันตกรรมประดิษฐ 

   (2)  พฤติกรรมศาสตร (Behavioral Sciences) 
    พัฒนาการโครงสรางของการใหการดูแลสุขภาพอยางสมบูรณ และสามารถ

ตรวจสอบผลกระทบจากการติดตอส่ือสารท่ีมีความชํานาญและประสิทธิภาพ การสงเสริม
ความสัมพันธตอผูปวยและประชากรในสังคม 

   (3)  เวชศาสตรผูสูงอายุ และทันตกรรมผูสูงอายุ (Gerontology and Geriatric Dentistry) 
    พื้นฐานชีววิทยา จิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร โภชนาการและเวชศาสตรท่ัวไปของ

ผูสูงอายุ ทฤษฎี วาดวยขบวนการชราภาพ (aging) สรีรวิทยาการสูงอายุ การเปล่ียนแปลง
ของอวัยวะในชองปากดวยเหตุชรา พยาธิวิทยา การปองกัน และรักษาโรคชองปากผูสูงอายุ 
ระบาดวิทยาของโรคชองปากผูสูงอายุ และการพิจารณาการใหการรักษาสาขาทันตกรรม
ประดิษฐสําหรับผูปวยสูงอายุ 



   

    

   (4)  ความผิดปกติขอตอขากรรไกรและความเจ็บปวดของใบหนาและชองปาก (TMD and 
Oro-facial Pain) 

    การเจ็บปวดของอวัยวะที่เกี่ยวของกับระบบบดเค้ียว เชน การเจ็บปวดบริเวณใบหนา 
กลามเนื้อ การบดเค้ียว ขอตอขากรรไกร เปนตน รวมท้ังการตรวจวินิจฉัย การวางแผนการ
รักษา การแกปญหาการสบฟนท่ีเกี่ยวของกับสาขาทันตกรรมประดิษฐ และการประเมิน
ผลการรักษา 

   (5)  ระบบระเบียบโรงพยาบาลและการดูแลฉุกเฉิน (Hospital Protocol and Emergency Care) 
    ระบบการทํางานในโรงพยาบาลที่ตองทํางานรวมกับแพทย ทันตแพทย และบุคลากร

สาขาตางๆ การตรวจทางหองปฏิบัติการตางๆ เพื่อชวยวินิจฉัยพยาธิสภาพของผูปวย การแกไข
ปญหาฉุกเฉิน และปญหาแทรกซอนท่ีอาจเกิดข้ึนกับผูปวยในการใหการรักษาสาขาทันตกรรม
ประดิษฐ 

 
  15.2.3  วิชาสาขาทันตกรรมประดิษฐ หรือสาขาท่ีเก่ียวของ  
  (1)  การใชวัสดุสาขาทันตกรรมประดิษฐประยุกต (Advanced Materials in Prosthodontic 

Applications) 
 วัสดุท่ีใชในงานทันตกรรมประดิษฐ คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี เชิงกล และชีวภาพ

ของวัสดุ ขอบงใช ขอหาม ขอดี ขอเสีย และมาตรฐานของทันตวัสดุ การข้ึนรูป การ
สรางช้ินงานดวยกรรมวิธีตางๆ เทคนิคการสรางงานดวยระบบ CAD/CAM รวม      
ถึงการวิเคราะหปญหาทางคลินิกท่ีเกี่ยวของกับทันตวัสดุ เพื่อใหเขาใจความสัมพันธ
ระหวางทันตวัสดุกับเทคนิคการใชงาน วัสดุสาขาทันตกรรมประดิษฐ เชน วัสดุ
บูรณะ วัสดุพิมพแบบ ข้ีผ้ึง ซิเมนต วัสดุหลอแบบ วัสดุทําเบาโพลิเมอร เซรามิก 
โลหะและโลหะผสม และวัสดุคอมโพสิตอ่ืนๆ เปนตน 

 (2)  ฟนเทียมถอดได (Removable Prosthodontics) 
 (ก)  ฟนเทียมท้ังปาก (Complete Denture) 
  ทฤษฎี ปรัชญา เทคนิค และแนวคิดในการใหการรักษาดวยฟนเทียมท้ังปาก โดย

เนนการใหการรักษาผูปวยท่ีมีข้ันตอนการรักษาซับซอน สันเหงือกแบนราบ ฟนเทียม
ท้ังปากชนิดใสทันที ฟนเทียมเดี่ยว ฟนเทียมท้ังปากทับราก หรือทับบนรากเทียม และ
การใชตัวยึด (attachment) หรือสลักยึด (precision attachment) การรวมวางแผนการ
รักษาเพื่อเตรียมสภาพในชองปากกอนการทําฟนเทียม (pre-prosthetic surgery) การ
ทําฟนเทียมท้ังปากดวยการนําระบบคอมพิวเตอร มาชวยในการวิเคราะห วางแผนการ
รักษา และติดตามประเมินผลการรักษา 

 (ข)  ฟนเทียมบางสวนถอดได (Removable Partial Denture) 
  การวางแผนการรักษางานฟนเทียมบางสวนถอดได ทบทวนการออกแบบ      

ฟนเทียม การบูรณะชองปาก โดยใชฟนเทียมบางสวนถอดไดแบบธรรมดา แบบท่ีผิด



   

    

ไปจากธรรมดา เชน การออกแบบ rotational path การใชตัวยึด (attachment) หรือ
สลักยืด (precision attachment) ทับบนราก และการทับบนรากเทียม ในรายท่ียากกวา
ปกติ รายท่ีเปนโรคปริทันต และรายท่ีมีการสึกเหตุบดเค้ียว โดยมุงเนนการปองกัน
และรักษาสภาพอวัยวะในชองปาก ผลเสียท่ีเกิดจากการใสฟนเทียม และสามารถให
การบําบัดหรือฟนสภาพชองปากได 

 (3)  ฟนเทียมติดแนน (Fixed Prosthodontics) 
   แนวคิด ทฤษฎี เทคนิค การใหการรักษาดวยฟนเทียมติดแนน การบูรณะฟนดวย

วิธีตางๆ เชน อุดฝง/ครอบฝง (inlay/onlay) วีเนียร (venceer) ครอบฟนท้ังซ่ี (full coverage) 
หรือบางสวน (partial coverage) หรือ การทําสะพานฟน การทําครอบฟนภายหลังการ
รักษารากฟน การทําฟนเทียมติดแนนในผูปวยท่ีมีปญหาปริทันต การสบฟนผิดปกติ       
ฟนสึกมาก หรือสูญเสียฟนไปมากซ่ี การใชตัวยึดหรือสลักยึด การทําครอบฟนช้ันนอก 
(telescopic crown) การทําครอบฟนรับตะขอฟนเทียมบางสวนถอดได การทําฟนเทียมติด
แนนบนรากเทียม การทําฟนเทียมติดแนนเพื่อการฟนฟูสภาพชองปาก และเพื่อความ
สวยงาม การทําการออกแบบฟนเทียม โดยอาศัยทฤษฎีสาขาวิศวกรรมศาสตรประยุกต 
และชีววิทยาเชิงกล การทําฟนเทียมติดแนนรูปแบบตางๆ ดวยวิธี CAD/CAM การนํา
เลเซอรทางทันตกรรมมาประยุกตในการรักษา 

 (4)  ทันตกรรมรากเทียมวิทยา (Implant Prosthodontics) 
   ทฤษฎี ปรัชญา เทคนิค ขอบงช้ี ขอดี ขอเสีย ขอหาม ในการใชรากเทียม วัสดุ

และลักษณะพื้นผิวของโลหะท่ีใชทํารากเทียม การยึดเกาะกับกระดูกและเนื้อเยื่อตอ ส่ิง
ปลูกฝงตางชนิด และการเรงการยึดเกาะกับกระดูกดวยกรรมวิธีตางๆ ชีววิทยาเชิงกลของ
การรักษาดวยรากเทียม การเสริมกระดูกดวยวัสดุและเทคนิคตางๆ เพื่อใหรากเทียม
แข็งแรง ผลตอการทํางานของอวัยวะในชองปาก ผลตอสภาพจิตใจ ชนิดของรากเทียม 
เปรียบเทียบรากเทียมระบบตางๆ วิธีการเลือกผูปวย การวางแผนการรักษา ความสําคัญ
ของภาพถายรังสี และการประเมินผลดวยภาพถายรังสีดิจิตัลและภาพรังสีชนิดฟลม การ
วางแผนการรักษาดวยคอมพิวเตอร การออกแบบฟนเทียมใหเหมาะสมกับรากเทียม การนํา
คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ และการข้ึนรูป ข้ันตอนทางศัลยกรรม การใสฟน เทคนิค
ในหองปฏิบัติการ การวิเคราะหความลมเหลว และวิธีการแกไขปองกัน ความรวมมือกับ
ทันตแพทยสาขาอ่ืนๆ ในการใหการรักษาดวยรากเทียม 

 (5)  ประดิษฐใบหนาขากรรไกร (Maxillofacial Prosthetics) 
   การบูรณฟนฟูความพิการของอวัยวะบริเวณชองปากและใบหนา การเตรียม

สภาพชองปากของผูปวย การปองกัน และการทําเครื่องมือชนิดตางๆ เพื่อใชรวมกับงาน
ศัลยกรรม รังสีบําบัด และเคมีบําบัดสําหรับผูปวยโรคมะเร็งบริเวณใบหนาขากรรไกร วัสดุ
และเทคนิคตางๆ ในการรักษาสาขาประดิษฐ ใบหนาขากรรไกร การทําอวัยวะเทียม
ประเภทตางๆ สําหรับการบูรณะฟนฟูความพิการของอวัยวะบริเวณใบหนาขากรรไกร ท้ัง



   

    

ประเภทท่ีเปนต้ังแตกําเนิด (congenital defects) และท่ีเกิดข้ึนภายหลัง (acquired defects) 
การทําความสะอาดและวิธีดูแลรักษาอวัยวะเทียม 

 (6)  วิทยาระบบบดเค้ียว (Occlusion Prosthodontics) 
   หลักการสบฟน การบดเค้ียว การวิเคราะหปญหาจากการสบฟนและบดเค้ียว 

ชีววิทยาและกลศาสตร ของระบบบดเค้ียว หลักการวิศวกรรมการเคลื่อนของขากรรไกร
ลาง เพื่อนํามาอธิบายการทํางานของระบบบดเค้ียว และการเลือกใชกลอุปกรณขากรรไกร
จําลองท่ีเหมาะสม 

 (7)  การฟนฟูสภาพชองปาก (Oral Rechabilitation) 
   ทฤษฎี ปรัชญา และแนวคิดของสาเหตุการเกิดความผิดปกติทางกายภาพ ความ

ผิดปกติในการทําหนาท่ีของอวัยวะในชองปากและอวัยวะที่เกี่ยวของ ทฤษฎี เทคนิค และ
แนวคิดในการแกไข เพื่อบําบัด หยุดยั้ง หรือชลอความผิดปกติ หรือเพื่อบําบัดฟนฟูสภาพ
ของอวัยวะใหกลับทําหนาท่ีไดอยางปกติ โดยคํานึงถึงความสวยงามและสภาพจิตใจของ
ผูปวย ขอบงช้ี ขอหาม ในการเปล่ียนแปลงมิติในแนวดิ่งและแนวนอน การวิเคราะหความ
ลมเหลว วิธีปองกัน และแกไข การประสานความรูพื้นฐาน และความรูข้ันสูง ในการรักษา
ทางทันตกรรมสาขาตางๆ เพื่อวางแผนการบําบัดรักษาใหเหมาะสมกับความผิดปกติใน
ผูปวยแตละราย โดยการใชฟนเทียมชนิดเดียวหรือหลายชนิด หรือผสมกับการใชเคร่ืองมือ
อุปกรณอ่ืน 

 (8)  การรายงานผูปวยทันตกรรมประดิษฐ (Prosthodontic Case Presentation) 
   วิธีการนําเสนอรายงานผูปวยทันตกรรมประดิษฐในรูปแบบตางๆ วิธีการรักษาท่ี

ไดปฏิบัติมาแลว ต้ังแตเร่ิมพบผูปวย การวางแผนการรักษา จนกระทั่งเสร็จส้ินการรักษา 
และไดติดตามผลเปนเวลาพอสมควร โดยเนนใหเห็นแนวคิด การตัดสินใจ และรูปแบบ
การรักษาใหมใหเดนชัด รวมถึงการคนหา รวบรวมความรู เหตุผล เพื่อสนับสนุนแนวคิด
วิธีการรักษานั้นๆ ดวย 

 (9)  การทบทวนวรรณกรรมทันตกรรมประดิษฐ (Prosthodontic Literature Review) 
   เอกสารวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับงานทันตกรรมประดิษฐ ทันตวัสดุ ประดิษฐ

ใบหนาขากรรไกร ทันตกรรมรากเทียม วิเคราะหถึงแนวคิดและทฤษฎีของวรรณกรรมนั้น 
เพื่อนํามาประยุกตใชในการรักษาสาขาทันตกรรมประดิษฐ 

 (10)  สาขาอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับทันตกรรมประดิษฐ (Other Specialties Related to 
Prosthodontics)  

   เอกสารวรรณกรรมสาขาอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับทันตกรรมประดิษฐ เพื่อนํามา
ประยุกตใชในการพัฒนางานทันตกรรมประดิษฐใหมีประสิทธิผลสูงสุด 

 
 
 



   

    

16. โครงสรางเนื้อหาสังเขปของการฝกอบรม 
 16.1  การรับรองสถาบันหลัก 

   ทันตแพทยสภาจะมอบหมายใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาทันตกรรม
ประดิษฐเปนผูพิจารณาจากขอมูลท่ีสถาบันหลักเสนอ และตรวจสอบสถาบัน เพื่อเสนอความเห็นตอทันต
แพทยสภา เพื่อพิจารณาอนุมัติการรับรอง 

 16.2  การรับรองสถาบันสมทบ และสถาบันรวม 

   ใหสถาบันหลักเสนอใหทันตแพทยสภาอนุมัติใหสถาบันใด สถาบันหนึ่งเปนสถาบัน
สมทบหรือสถาบันรวม  โดยดํา เนินการแจ งขอ มูลของสถาบันสมทบหรือสถาบันรวม  ตอ
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมประดิษฐ เพื่อพิจารณาใหความเห็นตอทันตแพทย
สภาเพื่ออนุมัติใหการรับรอง 

 16.3  การประเมินคุณสมบัติและสถานะของสถาบันฝกอบรม ตองทําทุก ๕ ป โดยทันตแพทยสภา 
   สถาบันหลักในการฝกอบรมจะตองขออนุมัติใหสถาบันสมทบมีสวนรวมในการจัดการ
ฝกอบรม โดยดําเนินการแจงขอมูลของสถาบันสมทบเสนอตอคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ สาขา
ทันตกรรมประดิษฐ เพื่อพิจารณาใหความเห็นแลวเสนอขออนุมัติการใหการรับรองจากคณะกรรมการ
ทันตแพทยสภา 
 
17.  การทบทวน และการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
  คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมประดิษฐ จะตองกําหนดระยะเวลาท่ีสถาบัน
หลักจัดใหมีการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเปนระยะๆ หรืออยางนอยทุก 5 ป ตามระเบียบ    
ราชวิทยาลัย วาดวยเกณฑการประเมินคุณภาพสถาบันฝกอบรมเพื่อวฒิุบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ และ
แจงผลการทบทวนและพัฒนาใหราชวิทยาลัยรับทราบ 

 
 


