
หลกัสูตรการฝึกอบรม 
ทนัตแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ 
ในการประกอบวชิาชีพทันตกรรม สาขาทนัตกรรมประดิษฐ์ 
 และเกณฑ์สถาบันฝึกอบรม พ.ศ. 2556 (ฉบับปรับปรุง) 

--------------------------------------------------------------------------- 

เพื่อให้สถาบนัฝึกอบรมท่ีจะเปิดหลกัสูตรการฝึกอบรมทนัตแตแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวุฒิบตัร
แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขาทนัตกรรมประดิษฐ์  มีแนวทางในการ
ด าเนินการเก่ียวกบัการฝึกอบรมเป็นผูมี้ความรู้ความช านาญ ในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขาทนัตก
รรมประดิษฐ์  และเพื่อให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัทนัตแพทยสภาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การออกหนังสืออนุมติั
บัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ  พ.ศ. 2555           
โดยการรับรองของคณะกรรมการทนัตแพทยสภา ในการประชุมคณะกรรมการทนัตแพทยสภา  คร้ังท่ี 
5/2559  เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2559   จึงออกหลักสูตรการฝึกอบรมทนัตแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวุฒิบตัร
แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรม สาขาทนัตกรรมประดิษฐ์  และเกณฑ์สถาบนั
ฝึกอบรมไวด้งัน้ี 
 
1. ช่ือหลกัสูตร 
 ภาษาไทย :  หลกัสูตรการฝึกอบรมทนัตแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ 
   ในการประกอบวชิาชีพทนัตกรรม สาขาทนัตกรรมประดิษฐ ์
 ภาษาองักฤษ : Residency Training Program in Posthodontics 
 
2. ช่ือวุฒิบัตร 
 ช่ือเตม็ (ภาษาไทย) วฒิุบตัรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพทนัตกรรมสาขา 
          ทนัตกรรมประดิษฐ ์
    (ภาษาองักฤษ)  Diploma of the Thai Board of Posthodontics 
 ช่ือยอ่   (ภาษาไทย)  ว.ท. (ทนัตกรรมประดิษฐ)์ 
    (ภาษาองักฤษ) Dip.,Thai Board of Posthodontics 
 ค าแสดงวฒิุการฝึกอบรมทา้ยช่ือ 
 (ภาษาไทย)  ว.ท.(ทนัตกรรมประดิษฐ)์    
 (ภาษาองักฤษ)  Diplomate, Thai Board of Posthodontics 
 
3. หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 
 ราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย ทนัตแพทยสภา และคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ
ความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพทนัตกรรม สาขาทนัตกรรมประดิษฐ ์
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4. ปรัชญาของหลกัสูตร 
 พฒันาทนัตแพทยใ์ห้มีความรู้ความสามารถสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ทั้ งทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
หรือวทิยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐาน และงานวจิยั ให้สอดคลอ้งกบัววิฒันาการ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ 
เพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บบริการท่ีดีท่ีสุด 
 
5. ค านิยาม 
 5.1  ทันตกรรมประดิษฐ์ หมายถึงทันตแพทยศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับการบูรณะ การฟ้ืนฟู รักษาฟัน 
ธรรมชาติและ/หรือ ทดแทนฟัน อวยัวะของช่องปาก ขากรรไกร และกระดูกใบหน้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
ขากรรไกร อวยัวะเทียม หรือส่ิงประดิษฐ์ เพื่อให้ผูป่้วยมีสภาพปกติ ท าหน้าท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
สวยงาม 
 5.2  ผูมี้ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ หมายถึง     
ทนัตแพทยผ์ูท่ี้ผา่นการประเมินของราชวิทยาลยัวา่ มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะระดบัผูช้  านาญในการ
ประกอบวชิาชีพทนัตกรรม สาขาทนัตกรรมประดิษฐ์ 
 
6. วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 6.1 วตัถุประสงค์ทัว่ไป 
   เพื่อจดัการฝึกอบรมทนัตแพทยใ์ห้เป็นผูมี้ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ  
ทนัตกรรมสาขาทนัตกรรมประดิษฐ์ และเป็นการส่งเสริมให้มีการพฒันาความรู้ความช านาญในสาขาน้ี 
ซ่ึงจะเป็นหลกัประกนัมาตรฐานการบริการท่ีมีคุณภาพแก่ประชาชน ทนัตแพทยท่ี์ผ่านการฝึกอบรมมี
คุณสมบติั ดงัน้ี 
  6.1.1 มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐาน สามารถประยุกต์ใช้

เพื่อใหก้ารตรวจวนิิจฉยั และรักษาสาขาทนัตกรรมประดิษฐไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 
  6.1.2 มีความรู้ความสามารถในสาขาทนัตกรรมประดิษฐเ์ป็นอยา่งดี 
  6.1.3 มีความรู้ มีประสบการณ์ และมีการพฒันางานวิจยัสาขาทันตกรรมประดิษฐ์อย่าง

ต่อเน่ือง 
  6.1.4 มีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพและสังคม มีคุณธรรม จรรยาบรรณ และมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 
 6.2 วตัถุประสงค์เฉพาะ 

  เพื่อให้ทันตแพทย์ท่ีผ่านการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตร สาขา            
ทนัตกรรมประดิษฐ ์มีความรู้ความช านาญ ดงัน้ี 
  6.2.1 วินิจฉัยสมมุติฐานการเกิดความสูญเสียของฟันธรรมชาติและอวยัวะของช่องปากท่ี

เก่ียวขอ้งได ้
  6.2.2 วางแผนการรักษาและท านายผลการรักษาได ้
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  6.2.3 ให้การรักษาสาขาทนัตกรรมประดิษฐ์ไดเ้หมาะสมกบัสภาพผูป่้วย ไดแ้ก่ งานฟันเทียม
ถอดได ้ฟันเทียมติดแน่น ทนัตกรรมรากเทียมวทิยา ประดิษฐ์ใบหนา้ขากรรไกร วิทยา
ระบบบดเค้ียว การฟ้ืนฟูสภาพช่องปาก เป็นตน้ 

  6.2.4 ใหก้ารรักษาร่วมกบัทนัตแพทย ์หรือบุคลากรการแพทยส์าขาอ่ืนๆ ได ้
  6.2.5 สามารถทบทวนวรรณกรรม น าเสนอรายงานผูป่้วย ทั้งสาขาทนัตกรรมประดิษฐ์ และ

สาขาอ่ืนๆ ได ้
6.2.6 มีผลงานวิจยัอย่างน้อย 1 เร่ือง ซ่ึงตีพิมพ์หรืออย่างน้อยไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน

วารสารระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด 

 
7. ก าหนดการเปิดอบรม 
  สถาบันฝึกอบรมท่ีขอเปิดการฝึกอบรม จะต้องระบุก าหนดการเปิดอบรมและเสนอขอความ
เห็นชอบจากราชวทิยาลยั 
 
8. ผู้รับการฝึกอบรม 
 8.1 คุณสมบัติของผู้รับการฝึกอบรม 
  คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาทนัตกรรมประดิษฐ์ ก าหนดคุณสมบติัของผูรั้บการ
ฝึกอบรมให้สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัทนัตแพทยสภา ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การออกหนังสืออนุมติับตัรหรือ
วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพทนัตกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ.2555  ขอ้ 40 คือ 
  ผู ้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่ อวุฒิบัตรต้องเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมตาม
พระราชบญัญติัวชิาชีพทนัตกรรม พ.ศ.2537 
  ทนัตแพทยสภาอาจอนุมติัให้ผูท่ี้มีใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพทนัตกรรมของต่างประเทศ 
เขา้รับการฝึกอบรมเพื่อวฒิุบตัรในสาขาทนัตกรรมประดิษฐไ์ดเ้ม่ือ 
  (1) เป็นไปตามขอ้ตกลงความร่วมมือระหวา่งประเทศ และ 
  (2) มีสถาบนัใหก้ารฝึกอบรมรับเขา้ฝึกอบรม และ 
  (3) ผา่นการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาทนัตกรรมประดิษฐ ์โดย 
ความเห็นชอบจากราชวทิยาลยั 
  ให้ผูส้มคัรเขา้รับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบตัรสาขาทนัตกรรมประดิษฐ์ ยื่นใบสมคัรตามแบบท่ี
ก าหนดท่ีส านกังานเลขาธิการราชวทิยาลยั ภายในระยะเวลาท่ีราชวทิยาลยัก าหนด 
 8.2 จ านวนผู้รับการฝึกอบรม 
 สถาบนัฝึกอบรมทนัตกรรมประดิษฐ ์จะตอ้งระบุจ านวนผูรั้บการฝึกอบรมท่ีหลกัสูตรของสถาบนั
ฝึกอบรมจะรับไดใ้นแต่ละปีและแต่ละชั้น โดยค านึงถึงศกัยภาพในการฝึกอบรมของสถาบนัฝึกอบรมนั้น 
โดยให้พิจารณาก าหนดเป็นสัดส่วนตามจ านวนอาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลา และปริมาณงาน
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บริการของสาขาทนัตกรรมประดิษฐ์ โดยความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขา   
ทนัตกรรมประดิษฐ ์
 8.3 วธีิการคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรม 
  ให้เป็นไปตามข้อบังคบัทนัตแพทยสภาว่าด้วยหลกัเกณฑ์การออกหนังสืออนุมติับัตรหรือ
วุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ.2555 ขอ้ 41 คือการ
คัดเลือกผู ้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่ อวุฒิ บัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์  ให้ด าเนินการโดย
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาทนัตกรรมประดิษฐ์ ร่วมกบัผูแ้ทนจากสถาบนัหลกัท่ีให้การ
ฝึกอบรมสาขาทนัตกรรมประดิษฐ ์ซ่ึงเสนอโดยราชวทิยาลยัโดยความเห็นชอบจากทนัตแพทยสภา 
 
9. การส้ินสุดสภาพผู้เข้ารับฝึกอบรม 
 9.1 ฝึกอบรมครบหลกัสูตรจากสถาบนัหลกัตามท่ีทนัตแพทยสภารับรอง 
 9.2 ไดรั้บอนุมติัจากทนัตแพทยสภาใหล้าออก 
 9.3 คณะกรรมการทนัตแพทยสภามีมติใหอ้อก 
 9.4 พน้สภาพสมาชิกทนัตแพทยสภา 
 9.5 การให้ออกเน่ืองจากการท าผิดอย่างร้ายแรง ซ่ึงสถาบนัฝึกอบรมแต่ละสถาบนัเป็นผูก้  าหนด      
ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีสิทธ์ิยืน่อุทธรณ์เพื่อใหส้ถาบนัฝึกอบรมพิจารณาทบทวนได ้
 
10. การฝึกอบรม 
 10.1 การฝึกอบรมเพื่อวุฒิบตัรเป็นผูมี้ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรม สาขา
ทนัตกรรมประดิษฐ ์แบ่งออกเป็น 
  (1) การฝึกอบรมตามระบบ 
  (2) การฝึกอบรมแบบแยกส่วน 
 10.2 การฝึกอบรมตามระบบ ใหด้ าเนินการดงัน้ี 
    (1) ระยะเวลาการฝึกอบรมตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี  
  (2) หลกัสูตรการฝึกอบรม 
   (ก) ตอ้งเป็นหลกัสูตรท่ีไดรั้บการรับรองจากทนัตแพทยสภา  โดยการเสนอแนะของ

ราชวทิยาลยั หรือ 
   (ข) ตอ้งเป็นหลกัสูตรของทนัตแพทยสภา โดยผา่นการพิจารณาขอคณะอนุกรรมการ

ฝึกอบรมและสอบสาขาทนัตกรรมประดิษฐ ์โดยการเสนอแนะของราชวทิยาลยั 
  (3) สถาบนัท่ีท าการฝึกอบรมสาขาทนัตกรรมประดิษฐ์ จะตอ้งได้รับรองจากทนัตแพทยสภา 

โดยผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาทนัตกรรมประดิษฐ ์
และโดยการเสนอแนะของราชวทิยาลยั 

  (4) วธีิการฝึกอบรม ประกอบดว้ย 
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   (ก) ฝึกอบรมในสถาบนัหลกัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี หรือ 
   (ข) ฝึกอบรมในสถาบนัหลกัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี และในสถาบนัร่วมหรือ 
    สถาบนัสมทบเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 

   (ค) ฝึกอบรมในสถาบนัหลกัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี และในสถาบนัร่วมหรือ 
    สถาบนัสมทบเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
  (5) การจดัการฝึกอบรมและปฏิบติังาน เพื่อวฒิุบตัรสาขาทนัตกรรมประดิษฐป์ระกอบดว้ย 
   (ก)  ภาควชิาการ ไดแ้ก่ การบรรยาย การประชุมวชิาการ การสัมมนา วารสารสโมสร  
    แบ่งเป็นการศึกษาความรู้ทาง 

    วทิยาศาสตร์พื้นฐาน วทิยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งเป็นระยะเวลา 
    ประมาณ ร้อยละ 30 และการศึกษาความรู้ในสาขาทนัตกรรมประดิษฐ์หรือสาขาท่ี 
    เก่ียวขอ้งประมาณร้อยละ 70  

   (ข)  ภาคปฏิบติั ไดแ้ก่ การฝึกอบรมทางคลินิกหรือภาคสนามสาขาทนัตกรรมประดิษฐ ์ 
    โดยมีระยะเวลาฝึกปฏิบติัไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ตามเกณฑท่ี์คณะอนุกรรมการฝึกอบรม 
    และสอบสาขาทนัตกรรมประดิษฐก์ าหนด โดยไดรั้บความเห็นชอบจากราชวทิยาลยั 

(ค)  งานวิจัย ต้องมีความรู้เก่ียวกับระเบียบวิธีงานวิจัยและสถิติ ท่ี เก่ียวข้องและมี
ผลงานวิจยัอย่างน้อย 1 เร่ือง ซ่ึงตีพิมพห์รืออยา่งน้อยไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด 

   การจดัการฝึกอบรมภาควิชาการ และภาคปฏิบติัตาม (ก) (ข) และ (ค) อาจจะผสมผสานกนัหรือ
แยกกนัก็ได ้โดยอยูใ่นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี  
 10.3  การฝึกอบรมแบบแยกส่วน ใหด้ าเนินการดงัน้ี 
   (1) ระยะเวลาการฝึกอบรม หลกัสูตรการฝึกอบรม สถาบนัท่ีท าการฝึกอบรม และวธีิการ 
   ฝึกอบรมใหเ้ป็นไปตามขอ้ 10.2  (1) (2) และ (3) แห่งระเบียบน้ี 

  (2) การจดัการฝึกอบรมและปฏิบติังาน เพื่อวฒิุบตัรสาขาทนัตกรรมประดิษฐ ์ประกอบดว้ย 
    (ก) ภาควชิาการ ไดแ้ก่ การบรรยาย การประชุมวชิาการ การสัมมนา วารสารสโมสร โดย 

   มีการเรียนแบบแยกส่วนในสาขาทนัตกรรมประดิษฐ์ เทียบเท่า หรือมีระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 1 ปี โดยผู ้เข้ารับการฝึกอบรมอาจสะสมหน่วยกิตในสาขาทันตกรรม
ประดิษฐ์ไวไ้ดจ้นครบตามท่ีก าหนดไดภ้ายในระยะเวลา 1 ถึง 5 ปี ทั้งน้ีตอ้งไม่น้อย
กวา่  1 ปี แต่ตอ้งไม่เกิน 5 ปี 

   (ข) ภาคปฏิบติั ไดแ้ก่ การฝึกปฏิบติังานทางคลินิกหรือภาคสนามสาขาทนัตกรรมประดิษฐ ์ 
    โดยใหแ้ยกฝึกปฏิบติัภายในระยะเวลา 6 ปี ตามเกณฑท่ี์คณะอนุกรรมการฝึกอบรม 
    และสอบสาขาทนัตกรรมประดิษฐก์ าหนด โดยความเห็นชอบจากราชวทิยาลยั ทั้งน้ี  
    ตอ้งปฏิบติังานในสถาบนัท่ีราชวทิยาลยัก าหนด 
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(ค) งานวิจัย ต้องมีความรู้เก่ียวกับระเบียบวิธีงานวิจัยและสถิติท่ี เก่ียวข้องและมี
ผลงานวิจยัอย่างน้อย 1 เร่ือง ซ่ึงตีพิมพ์หรืออยา่งน้อยไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด 

  การจดัการฝึกอบรมภาควิชาการ และภาคปฏิบติัตาม (ก) (ข) และ (ค) อาจจะผสมผสานกนัหรือ
แยกกนัก็ได ้โดยอยูใ่นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี แต่ตอ้งไม่เกิน 5 ปี 

 
11. การประเมินผู้รับการฝึกอบรม 
 11.1  การประเมินความรู้ ประเมินผลโดยการสอบขอ้เขียน การสัมมนา และการท ารายงาน 

  11.2  การประเมินทกัษะ ประเมินผลจากปริมาณงานขั้นต ่า การปฏิบติังานคลินิกหรือภาคสนามสาขา
ทนัตกรรมประดิษฐ ์การสอบปากเปล่า และการสอบรายงานผูป่้วย 

 11.3  การประเมินเจตคติ ประเมินผลร่วมไปกบัการประเมินความรู้ ทกัษะการปฏิบติังานคลินิกหรือ
ภาคสนามและงานวจิยัสาขาทนัตกรรมประดิษฐ์ 

 11.4   การประเมินงานวจิยั ประเมินจากความสามารถ (competency) ดา้นงานวจิยั และตอ้งมี 
  ผลงานวจิยัสาขาทนัตกรรมประดิษฐท่ี์มีคุณธรรมอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง ซ่ึงตอ้งตีพิมพใ์นวารสาร  
  หรือมีการน าเสนอผลงานในการประชุมวชิาการระดบัชาติ 

 
12. การสอบขึน้ทะเบียนเพ่ือรับวุฒิบัตร 
 การสอบเพื่อวฒิุบตัร ตอ้งสอบความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพทนัตกรรม สาขาทนัตกรรม
ประดิษฐ ์คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาทนัตกรรมประดิษฐ ์จะตอ้งระบุคุณสมบติัของผูมี้สิทธ์ิ
เข้ารับการสอบเพื่อวุฒิบัตร วิธีการประเมินและเกณฑ์การตัดสิน ซ่ึงจะต้องสอดคล้องกับข้อบังคับ       
ทนัตแพทยสภาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การออกหนงัสืออนุมติับตัรหรือวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญใน
การประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. 2555 และเป็นไปตามระเบียบราชวิทยาลัยว่าด้วย
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบเพื่ออนุมติับตัรหรือวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวชิาชีพทนัตกรรม สาขาทนัตกรรมประดิษฐ ์พ.ศ.2555 
 
13. สถาบันฝึกอบรม 
 สถาบนัฝึกอบรม หมายถึงคณะทนัตแพทยศาสตร์ สถาบนัทางทนัตแพทย ์หรือโรงพยาบาล ท่ีให้การ
ฝึกอบรมเป็นผู ้มีความรู้ความช านาญการในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมเพื่อรับวุฒิบัตร สาขา            
ทนัตกรรมประดิษฐ์ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาทนัตกรรมประดิษฐ์ จะพิจารณาอนุมติัให้
คณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันทางทันตแพทย์หรือโรงพยาบาลใดเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมได้           
คณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบนัทางทันตแพทย์ หรือโรงพยาบาลนั้น จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน
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คุณภาพตามท่ีคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อเป็นผูมี้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ       
ทนัตกรรม สาขาทนัตกรรมประดิษฐก์ าหนด และจะตอ้งระบุสถานภาพของสถาบนัฝึกอบรมนั้น ดงัน้ี 
 13.1  สถานภาพของสถาบันฝึกอบรม สถาบนัฝึกอบรมอาจมีสถานภาพหลายอยา่ง ตามบทบาทหนา้ท่ี
ในการฝึกอบรม ดงัน้ี 
  (1) สถาบันหลัก หมายถึง สถาบันฝึกอบรมท่ีด าเนินการจดัท าหลักสูตรการฝึกอบรมเป็น
ผูช้  านาญการในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมเพื่อรับวุฒิบตัรสาขาทนัตกรรมประดิษฐ ์และไดรั้บอนุมติั
จากราชวิทยาลัยและทันตแพทยสภาให้เปิดเป็นสถาบันฝึกอบรม โดยจดัให้ผูรั้บการฝึกอบรมได้รับ
ประสบการณ์จากสถาบนัฝึกอบรมตลอดหลกัสูตร หรือเป็นเวลาไม่ต ่ากวา่ระยะเวลา 2 ใน 3 ของหลกัสูตร 
  (2) สถาบันสมทบ หมายถึง สถาบนัฝึกอบรมท่ีไดรั้บอนุมติัจากราชวิทยาลัยและทนัตแพทย
สภาให้เป็นสถาบนัสมทบกบัสถาบนัหลกั โดยอยูใ่นการก ากบัดูแลของสถาบนัหลกั เพื่อจดัการฝึกอบรม
ในส่วนท่ีสถาบันหลักไม่สามารถจัดประสบการณ์ได้ โดยกิจกรรมดังกล่าว เม่ือรวมกันแล้วต้องมี
ระยะเวลารวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลกัสูตร 
  (3) สถาบันร่วม หมายถึง สถาบนัหลกัท่ีให้การฝึกอบรมเป็นผูช้  านาญการในการประกอบ
วชิาชีพทนัตกรรมเพื่อรับวุฒิบตัรสาขาทนัตกรรมประดิษฐ ์ร่วมกบัสถาบนัหลกัอ่ืนท่ีใหก้ารฝึกอบรม โดย
อนุมัติจากราชวิทยาลัยและทันตแพทยสภาให้เปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมร่วมกัน โดยจัดให้ผูรั้บการ
ฝึกอบรมไดรั้บประสบการณ์จากสถาบนัร่วมทุกแห่งและมีเวลารวมกนัไม่ต ่ากวา่ 1 ใน 3 ของระยะเวลา
ของหลกัสูตร 
 13.2  การขออนุมัติเป็นสถาบันฝึกอบรม 
  คณะทนัตแพทยศาสตร์ สถาบนัทางทนัตแพทยห์รือโรงพยาบาลใดท่ีมีความประสงค์จะเปิด
เป็นสถาบนัฝึกอบรมในสาขาทนัตกรรมประดิษฐ์ท่ีมีเกณฑ์หลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีไดรั้บการอนุมติัจาก
ราชวิทยาลยัและทนัตแพทยสภาแลว้ ให้สถาบนัหลกัเป็นผูด้  าเนินการจดัท าขอ้มูล ตามเกณฑห์ลกัสูตรการ
ฝึกอบรมท่ีไดรั้บอนุมติันั้น เสนอราชวทิยาลยัเพื่อประสานงานกบัคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อ
เป็นผูมี้ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขาทนัตกรรมประดิษฐ์ ตรวจรับรองการ
เปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรมและก าหนดสถานภาพของสถาบนัหลกัและสถาบนัสมทบ (ถา้มี) หรือสถาบนั
ร่วมตามเกณฑห์ลกัสูตร แลว้ใหน้ าเสนอราชวทิยาพิจารณาเสนอใหท้นัตแพทยสภาอนุมติัต่อไป 
 13.3  การติดตามก ากบัดูแลสถาบันฝึกอบรม 
  ราชวิทยาลยัจะจดัใหมี้การติดตามก ากบัดูแลสถาบนัหลกั สถาบนัสมทบ สถาบนัร่วม ท่ีไดรั้บ
อนุมติัให้เปิดการฝึกอบรมเป็นระยะๆ โดยการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขา   
ทนัตกรรมประดิษฐ์เป็นผูด้  าเนินการตามแนวทางท่ีราชวิทยาลยัก าหนด และเสนอรายงานต่อราชวิทยาลยั 
เพื่อพิจารณาเสนอทนัตแพทยสภาเป็นระยะๆ หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาทนัตกรรม
ประดิษฐ์พบว่า สถาบันหลักหรือสถาบันร่วมใด ไม่มีผูส้มัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรสาขา        
ทนัตกรรมประดิษฐ์ติดต่อกนัเกิน 5 ปี ให้ “ยกเลิก” การเป็นสถาบนัฝึกอบรมของสถาบนัหลกัหรือของ
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สถาบนัหลกัร่วมกลุ่มนั้น และให้ท าเร่ืองแจง้ราชวิทยาลยัเสนอทนัตแพทยสภาเพื่ออนุมติั หากสถาบนั
ฝึกอบรมมีความประสงคจ์ะขอเป็นสถาบนัฝึกอบรมอีก ใหด้ าเนินการตาม ขอ้ 13.2 
 
14. คณาจารย์ในการฝึกอบรม 
  คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาทนัตกรรมประดิษฐ์ จะตอ้งก าหนดคุณสมบติัของ
ผูอ้  านวยการฝึกอบรมและอาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรม รวมทั้งเกณฑ์จ านวนขั้นต ่าของอาจารยผ์ูใ้ห้การ
ฝึกอบรมท่ีท างานเต็มเวลา ท่ีสถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีก่อนขอเปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรม ตามระเบียบทนัต
แพทยสภา ว่าด้วยสถาบันฝึกอบรมระดับวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา พ.ศ.2542 ก าหนดว่าจะต้องมี
อาจารยป์ระจ าอยา่งน้อย 3 คน โดยผูอ้  านวยการฝึกอบรมตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บหนงัสืออนุมติับตัรหรือวุฒิบตัร 
และตอ้งสามารถปฏิบติังานไดเ้ตม็เวลา 
  คณาจารย์ประจ าหรือคณาจารย์พเิศษ เป็นผูมี้คุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
   (1) เป็นผูท่ี้ได้รับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความ รู้ความช านาญในการ

ประกอบวชิาชีพทนัตกรรมสาขาทนัตกรรมประดิษฐจ์ากทนัตแพทยสภา 
   (2) เป็นผูจ้บการศึกษาปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากสถาบนัท่ี กพ.รับรอง  
   (3) เป็นผูจ้บการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบนัท่ี กพ. รับรองและ

ปฏิบติังานในสาขาท่ีจบนั้นมาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 
   (4)  เป็นผูจ้บหลักสูตรการฝึกอบรมในระดับวุฒิบัตรในสาขาทันตกรรมประดิษฐ์จาก

สถาบนัท่ีทนัตแพทยสภาหรือกพ.รับรองและปฏิบติังานในสาขานั้นมาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 
   (5) เป็นผูจ้บหลักสูตรการฝึกอบรมในระดับประกาศนียบัตรชั้ นสูงทางวิทยาศาสตร์

การแพทยค์ลินิก หรือประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาทนัตกรรมประดิษฐจ์ากสถาบนัท่ี
ทนัตแพทยสภาหรือกพ.รับรองและปฏิบติังานในสาขาท่ีจบนั้นมาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 

   (6) เป็นผูจ้บการศึกษาระดบัปริญญาตรี และปฏิบติังานในสาขาทนัตกรรมประดิษฐ์ไม่
น้อยกว่า 10 ปี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขา  
ทนัตกรรมประดิษฐ ์

  หากจ าเป็นตอ้งให้มีอาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรมแบบบางเวลาร่วมดว้ย สถาบนัท่ีใหก้ารฝึกอบรม
จะตอ้งระบุจ านวนขั้นต ่าของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมแบบเต็มเวลา เพื่อให้สามารถติดตามความกา้วหนา้
ของผูรั้บการฝึกอบรมได ้
 
15. โครงสร้างเน้ือหาสังเขปของการฝึกอบรม 
 15.1  โครงสร้างหลกัสูตรและการฝึกอบรม 
  สถาบนัฝึกอบรมสาขาทนัตกรรมประดิษฐ์อาจจะจดัการฝึกอบรมภาควิชาการ ภาคปฏิบติัและ
งานวิจยัผสมผสานกนัหรือแยกกนัก็ได ้แต่จะตอ้งจดัตารางการฝึกอบรมทั้งสามภาคส าหรับผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมใหช้ดัเจน โดยอยูใ่นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี และมีโครงสร้างการฝึกอบรมดงัน้ี 
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  15.1.1  ภาควิชาการ ได้แก่ การบรรยาย การประชุมวิชาการ การสัมมนา วารสารสโมสร 
ประกอบดว้ย 

   (1) วชิาวทิยาศาสตร์พืน้ฐาน 
   (ก) ชีวเวชวทิยา และจรรยาบรรณ (Biomedical Sciences and Ethics) 
   (ข) ชีววทิยาช่องปากประยกุต ์(Applied Oral Biology) 
   (ค) ระเบียบวธีิวจิยั (Research Methodology) 
   (2) วชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐาน 
   (ก)  วทิยาศาสตร์คลินิกชั้นสูง (Advanced Clinical Sciences) 
   (ข)  พฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Sciences) 
   (ค)  เวชศาสตร์ผูสู้งอายุ และทันตกรรมผูสู้งอายุ (Gerontology and Geriatric 

Dentistry) 
   (ง)  ความผิดปกติขอ้ต่อขากรรไกรและความเจ็บปวดของใบหน้าและช่องปาก 

(TMD and Orofacial Pain) 
   (จ)  ระบบระเบียบโรงพยาบาลและการดูแลกรณีฉุกเฉิน (Hospital Protocol and 

Emergency Care) 
   (3)  วชิาสาขาทนัตกรรมประดิษฐ์ หรือสาขาทีเ่กีย่วข้อง 
    (ก)  การใช้ว ัสดุสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ประยุกต์ (Advance Materials in 

Prosthodontic Applications) 
    (ข)  ฟันเทียมถอดได ้(Removable Prosthodontics) 
    (ค)  ฟันเทียมติดแน่น (Fixed Prosthodontics) 
    (ง)  ทนัตกรรมรากเทียมวทิยา (Implant Prosthodontics) 
    (จ)  ประดิษฐใ์บหนา้ขากรรไกร (Maxillofacial Prosthetics) 
    (ฉ)  วทิยาระบบบดเค้ียว (Occlusion Prosthodontics) 
    (ช)  การฟ้ืนฟูสภาพช่องปาก (Oral Rehabilitation) 
    (ซ)  การรายงานผูป่้วยทนัตกรรมประดิษฐ ์(Prosthodontic Case Presentation) 
    (ฌ)  การทบทวนวรรณกรรมทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodontic Literature 

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

Prosthodontics) 
    
  15.1.2 ภาคปฏิบัติ ไดแ้ก่ การฝึกอบรมทางคลินิกหรือภาคสนามสาขาทนัตกรรมประดิษฐ ์
   (1)  มีระยะเวลาฝึกปฏิบติังานคลินิกทนัตกรรมประดิษฐ ์ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีการศึกษา 
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   (2)  ปริมาณงานขั้นต ่า (minimum requirements) ส าหรับการฝึกอบรมงานคลินิก
หรือภาคสนามสาขาทนัตกรรมประดิษฐ ์ประกอบดว้ย 

    
ล าดับ ประเภทของงาน ปริมาณงานขั้นต ่า 
1 ฟันเทียมบางส่วนถอดได ้ ฐานอะคริลิก ๖ ช้ิน และฐานโลหะ 6 ช้ิน 
2 ฟันเทียมทั้งปาก 8 ช้ิน 
3 ฟันเทียมบางส่วนติดแน่น 60 ซ่ี (รวมฟันเดือย) 
4 ประดิษฐใ์บหนา้ขากรรไกร 1 ราย 
5 ฟ้ืนฟูสภาพช่องปาก 2 ราย 
6 ทนัตกรรมรากเทียม 2 ราย 

 
15.1.3  ภาควจัิย การฝึกอบรมให้มีความรู้เก่ียวกบัระเบียบวธีิงานวิจยัและสถิติท่ีเก่ียวขอ้งและ

มีผลงานวิจยัอยา่งน้อย 1 เร่ือง ซ่ึงตีพิมพห์รืออยา่งนอ้ยไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์น
วารสารระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการการ 
อุดมศึกษาก าหนด 

 15.2  เน้ือหาสังเขปของการฝึกอบรมภาควชิาการ 
  15.2.1 วชิาวทิยาศาสตร์พื้นฐาน 
  (1)  ชีวเวชวทิยา และจรรยาบรรณ (Biomedical Sciences and Ethics) 

   (ก)  ลกัษณะทางกายวภิาคศาสตร์ของศีรษะ คอ การเจริญเติบโต และความชราภาพท่ี
มีความสัมพนัธ์กบังานสาขาทนัตกรรมประดิษฐ ์

   (ข)  ความส าคญัของเภสัชวิทยา การสั่งและการให้ยา ผลของยา โดยเนน้ในกลุ่มของ
ยาท่ีใชใ้นทางทนัตกรรม เช่น ยาแกป้วด ยาชา ยาปฏิชีวนะ ยาลดการอกัเสบ 

   (ค)  เวชศาสตร์ช่องปาก และลกัษณะอาการภายในช่องปากของโรค การวินิจฉยั การ
พยากรณ์ และการให้การบ าบัดรักษารอยโรคชนิดต่างๆ ท่ีสัมพันธ์กับงาน       
ทนัตกรรมประดิษฐ ์

   (ง)  พยาธิวทิยาช่องปาก พยาธิวิทยาของการเกิดโรค ไดแ้ก่ สาเหตุการเกิดพยาธิสภาพ
โครงสร้าง การท าหน้าท่ีอนัเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง รวมทั้ง
การตรวจทางคลินิก 

   (จ)  รังสีวิทยาช่องปาก การพิจารณาเลือกใชป้ระโยชน์ของลกัษณะภาพรังสีเอ็กซ์ ซ่ึง
ตอ้งเขา้ใจอยา่งถ่องแทถึ้งภาพทางชีววิทยาของรังสีเอ็กซ์ ความปลอดภยัของการ
ใช้รังสีบ าบดัหลกัการถ่ายภาพรังสีเอ็กซ์ ทั้งในและนอกปาก ซ่ึงมีจุดเร่ิมมาจาก
วิชาแพทยศาสตร์ และน ามาปรับปรุงใช้ในการวินิจฉัยโรคบริเวณช่องปากและ
ใบหนา้ 
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   (ฉ)  สรีรวิทยาของกระดูก กลา้มเน้ือ เยื่อเมือก น ้ าลาย และการพูดอ่านออกเสียง การ
ท างานของเซลล์ องค์ประกอบทางเคมีของร่างกาย โครงสร้างของเซลล ์
ขบวนการควบคุมระดบัโมเลกุล การเผาผลาญพลงังาน การเคล่ือนท่ีของโมเลกุล
ผา่นผนงัเซลล์ และระบบการควบคุมทางชีววิทยา ทางประสาทวิทยา ระบบรับ
ความรู้สึก ขบวนการควบคุมการท างานของต่อมไร้ท่อ กล้ามเน้ือควบคุมการ
เคล่ือนท่ีบริเวณใบหนา้และขากรรไกร 

   (ช)  จรรยาบรรณในวิชาชีพ ให้ เป็นไปตามข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วย
จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพทนัตกรรม พ.ศ.2538 

  (2)  ชีววทิยาช่องปากประยกุต ์(Applied Oral Biology) 
   โครงสร้าง การเจริญพฒันา หน้าท่ีความเก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกนั และท่ีเก่ียวขอ้งกบั

อวยัวะในระบบอ่ืนๆ ของเน้ือเยื่อชนิดต่างๆ ในช่องปาก ซ่ึงไดแ้ก่เยื่อบุในช่องปาก 
อวยัวะปริทนัต ์ต่อมน ้ าลายและน ้ าลายทั้งในสภาพปกติและท่ีเป็นโรค ระบบจุลชีพ
ในช่องปาก โครงสร้างและหนา้ท่ีของเส้นประสาทและกลา้มเน้ือปาก ใบหน้าและ
ขากรรไกร 

  (3)  ระเบียบวธีิวจิยั (Research Methodology) 
   (ก)  ระเบียบวิธีทางสถิติกบังานวิจยัทางทนัตกรรม การใช้สถิติแบบต่างๆ เพื่อการ

วเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ การน าเสนอขอ้มูล การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบ
ความแปรปรวน การจดัท าข้อมูล แนวคิดทางชีวสถิติ วิธีการเชิงปริมาณทาง
ระบาดวิทยา การตดัสินใจเก่ียวกบัการปฏิบติัการทางคลินิกและงานวิจยัสาขา  
ทนัตกรรมประดิษฐ ์

   (ข)  ขั้นตอนและชนิดของงานวิจยั การน าขบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการ
ออกแบบงานวิจยั การตั้งสมมุติฐานงานวิจยั การรวบรวมข้อมูล ความหมาย
ประชากร วธีิการเลือกตวัอยา่ง การเขียนรายงาน เกณฑ์การประเมินผล เคร่ืองมือ
ท่ีใช้เก็บข้อมูลศึกษา วิเคราะห์อภิปรายผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในการท าวิจยัสาขาทันตกรรม
ประดิษฐ ์

   (ค)  การจ าแนกชนิด การออกแบบงานวิจยัทางทนัตกรรม ขอ้ดีและขอ้เสียของแบบ
วิจยัแต่ละแบบ และวิธีการต่างๆ ท่ีน ามาใช้ในการประกอบการท าวิจยัสาขา    
ทนัตกรรมประดิษฐ ์

  15.2.2  วชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐาน 
   (1)  วทิยาศาสตร์คลินิกชั้นสูง (Advanced Clinical Sciences) 
    การวางแผนการรักษาร่วมกนัของทนัตกรรมสาขาต่างๆ เช่น รังสีวิทยา ทนัตกรรม

หตัถการ วิทยาเอน็โดดอนต ์ปริทนัตวทิยา ทนัตกรรมจดัฟัน ศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็ก
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ซิลโลเฟเชียล วิทยาระบบบดเค้ียว เป็นตน้ เพื่อเป็นการประมวลความรู้ขั้นสูงและทนัสมยั
ของแต่ละสาขาเขา้กบัการรักษาสาขาทนัตกรรมประดิษฐ ์

   (2)  พฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Sciences) 
    พัฒนาการโครงสร้างของการให้การดูแลสุขภาพอย่างสมบูรณ์  และสามารถ

ตรวจสอบผลกระทบจากการติดต่อส่ือสารท่ีมีความช านาญและประสิทธิภาพ การส่งเสริม
ความสัมพนัธ์ต่อผูป่้วยและประชากรในสังคม 

   (3)  เวชศาสตร์ผูสู้งอาย ุและทนัตกรรมผูสู้งอาย ุ(Gerontology and Geriatric Dentistry) 
    พื้นฐานชีววิทยา จิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ โภชนาการและเวชศาสตร์ทัว่ไปของ

ผูสู้งอายุ ทฤษฎี ว่าดว้ยขบวนการชราภาพ (aging) สรีรวิทยาการสูงอายุ การเปล่ียนแปลง
ของอวยัวะในช่องปากดว้ยเหตุชรา พยาธิวทิยา การป้องกนั และรักษาโรคช่องปากผูสู้งอาย ุ
ระบาดวิทยาของโรคช่องปากผูสู้งอายุ และการพิจารณาการให้การรักษาสาขาทนัตกรรม
ประดิษฐส์ าหรับผูป่้วยสูงอายุ 

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

    การเจ็บปวดของอวยัวะท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบดเค้ียว เช่น การเจ็บปวดบริเวณใบหน้า 
กลา้มเน้ือ การบดเค้ียว ขอ้ต่อขากรรไกร เป็นตน้ รวมทั้งการตรวจวินิจฉยั การวางแผนการ
รักษา การแกปั้ญหาการสบฟันท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาทนัตกรรมประดิษฐ์ และการประเมิน
ผลการรักษา 

   (5)  ระบบระเบียบโรงพยาบาลและการดูแลฉุกเฉิน (Hospital Protocol and Emergency Care) 
    ระบบการท างานในโรงพยาบาลท่ีต้องท างานร่วมกบัแพทย ์ทนัตแพทย ์และบุคลากร

สาขาต่างๆ การตรวจทางห้องปฏิบติัการต่างๆ เพื่อช่วยวินิจฉยัพยาธิสภาพของผูป่้วย การแกไ้ข
ปัญหาฉุกเฉิน และปัญหาแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูป่้วยในการให้การรักษาสาขาทนัตกรรม
ประดิษฐ ์

 
  15.2.3  วชิาสาขาทนัตกรรมประดิษฐ์ หรือสาขาทีเ่กีย่วข้อง  
  (1)  การใช้วสัดุสาขาทนัตกรรมประดิษฐ์ประยุกต์ (Advanced Materials in Prosthodontic 

Applications) 
 วสัดุท่ีใช้ในงานทนัตกรรมประดิษฐ์ คุณสมบติัทางกายภาพ เคมี เชิงกล และชีวภาพ

ของวสัดุ ขอ้บ่งใช้ ขอ้ห้าม ขอ้ดี ขอ้เสีย และมาตรฐานของทนัตวสัดุ การข้ึนรูป การ
สร้างช้ินงานด้วยกรรมวิธีต่างๆ เทคนิคการสร้างงานด้วยระบบ CAD/CAM รวม      
ถึงการวิเคราะห์ปัญหาทางคลินิกท่ีเก่ียวขอ้งกบัทนัตวสัดุ เพื่อให้เขา้ใจความสัมพนัธ์
ระหว่างทันตวสัดุกับเทคนิคการใช้งาน วสัดุสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ เช่น วสัดุ
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บูรณะ วสัดุพิมพ์แบบ ข้ีผึ้ ง ซิเมนต์ วสัดุหล่อแบบ วสัดุท าเบ้าโพลิเมอร์ เซรามิก 
โลหะและโลหะผสม และวสัดุคอมโพสิตอ่ืนๆ เป็นตน้ 

 (2)  ฟันเทียมถอดได ้(Removable Prosthodontics) 
 (ก)  ฟันเทียมทั้งปาก (Complete Denture) 
  ทฤษฎี ปรัชญา เทคนิค และแนวคิดในการใหก้ารรักษาดว้ยฟันเทียมทั้งปาก โดย

เนน้การใหก้ารรักษาผูป่้วยท่ีมีขั้นตอนการรักษาซบัซอ้น สันเหงือกแบนราบ ฟันเทียม
ทั้งปากชนิดใส่ทนัที ฟันเทียมเด่ียว ฟันเทียมทั้งปากทบัราก หรือทบับนรากเทียม และ
การใช้ตวัยึด (attachment) หรือสลกัยึด (precision attachment) การร่วมวางแผนการ
รักษาเพื่อเตรียมสภาพในช่องปากก่อนการท าฟันเทียม (pre-prosthetic surgery) การ
ท าฟันเทียมทั้งปากดว้ยการน าระบบคอมพิวเตอร์ มาช่วยในการวเิคราะห์ วางแผนการ
รักษา และติดตามประเมินผลการรักษา 

 (ข)  ฟันเทียมบางส่วนถอดได ้(Removable Partial Denture) 
  การวางแผนการรักษางานฟันเทียมบางส่วนถอดได้ ทบทวนการออกแบบ      

ฟันเทียม การบูรณะช่องปาก โดยใชฟั้นเทียมบางส่วนถอดไดแ้บบธรรมดา แบบท่ีผิด
ไปจากธรรมดา เช่น การออกแบบ rotational path การใช้ตัวยึด (attachment) หรือ
สลกัยืด (precision attachment) ทบับนราก และการทบับนรากเทียม ในรายท่ียากกวา่
ปกติ รายท่ีเป็นโรคปริทนัต์ และรายท่ีมีการสึกเหตุบดเค้ียว โดยมุ่งเน้นการป้องกนั
และรักษาสภาพอวยัวะในช่องปาก ผลเสียท่ีเกิดจากการใส่ฟันเทียม และสามารถให้
การบ าบดัหรือฟ้ืนสภาพช่องปากได ้

 (3)  ฟันเทียมติดแน่น (Fixed Prosthodontics) 
   แนวคิด ทฤษฎี เทคนิค การให้การรักษาดว้ยฟันเทียมติดแน่น การบูรณะฟันดว้ย

วธีิต่างๆ เช่น อุดฝัง/ครอบฝัง (inlay/onlay) วีเนียร์ (venceer) ครอบฟันทั้งซ่ี (full coverage) 
หรือบางส่วน (partial coverage) หรือ การท าสะพานฟัน การท าครอบฟันภายหลังการ
รักษารากฟัน การท าฟันเทียมติดแน่นในผูป่้วยท่ีมีปัญหาปริทันต์ การสบฟันผิดปกติ       
ฟันสึกมาก หรือสูญเสียฟันไปมากซ่ี การใช้ตวัยึดหรือสลกัยึด การท าครอบฟันชั้นนอก 
(telescopic crown) การท าครอบฟันรับตะขอฟันเทียมบางส่วนถอดได ้การท าฟันเทียมติด
แน่นบนรากเทียม การท าฟันเทียมติดแน่นเพื่อการฟ้ืนฟูสภาพช่องปาก และเพื่อความ
สวยงาม การท าการออกแบบฟันเทียม โดยอาศยัทฤษฎีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ประยุกต ์
และชีววิทยาเชิงกล การท าฟันเทียมติดแน่นรูปแบบต่างๆ ด้วยวิธี CAD/CAM การน า
เลเซอร์ทางทนัตกรรมมาประยกุตใ์นการรักษา 

 (4)  ทนัตกรรมรากเทียมวทิยา (Implant Prosthodontics) 
   ทฤษฎี ปรัชญา เทคนิค ขอ้บ่งช้ี ขอ้ดี ขอ้เสีย ขอ้ห้าม ในการใช้รากเทียม วสัดุ

และลกัษณะพื้นผิวของโลหะท่ีใช้ท ารากเทียม การยึดเกาะกบักระดูกและเน้ือเยื่อต่อ ส่ิง
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ปลูกฝังต่างชนิด และการเร่งการยึดเกาะกบักระดูกดว้ยกรรมวิธีต่างๆ ชีววิทยาเชิงกลของ
การรักษาด้วยรากเทียม การเสริมกระดูกด้วยวสัดุและเทคนิคต่างๆ เพื่อให้รากเทียม
แข็งแรง ผลต่อการท างานของอวยัวะในช่องปาก ผลต่อสภาพจิตใจ ชนิดของรากเทียม 
เปรียบเทียบรากเทียมระบบต่างๆ วิธีการเลือกผูป่้วย การวางแผนการรักษา ความส าคญั
ของภาพถ่ายรังสี และการประเมินผลดว้ยภาพถ่ายรังสีดิจิตลัและภาพรังสีชนิดฟิลม์ การ
วางแผนการรักษาดว้ยคอมพิวเตอร์ การออกแบบฟันเทียมใหเ้หมาะสมกบัรากเทียม การน า
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ และการข้ึนรูป ขั้นตอนทางศลัยกรรม การใส่ฟัน เทคนิค
ในห้องปฏิบติัการ การวิเคราะห์ความลม้เหลว และวิธีการแกไ้ขป้องกนั ความร่วมมือกบั
ทนัตแพทยสาขาอ่ืนๆ ในการใหก้ารรักษาดว้ยรากเทียม 

 (5)  ประดิษฐใ์บหนา้ขากรรไกร (Maxillofacial Prosthetics) 
   การบูรณฟ้ืนฟูความพิการของอวยัวะบริเวณช่องปากและใบหน้า การเตรียม

สภาพช่องปากของผูป่้วย การป้องกนั และการท าเคร่ืองมือชนิดต่างๆ เพื่อใช้ร่วมกบังาน
ศลัยกรรม รังสีบ าบดั และเคมีบ าบดัส าหรับผูป่้วยโรคมะเร็งบริเวณใบหนา้ขากรรไกร วสัดุ
และเทคนิคต่างๆ ในการรักษาสาขาประดิษฐ์ ใบหน้าขากรรไกร การท าอวยัวะเทียม
ประเภทต่างๆ ส าหรับการบูรณะฟ้ืนฟูความพิการของอวยัวะบริเวณใบหนา้ขากรรไกร ทั้ง
ประเภทท่ีเป็นตั้งแต่ก าเนิด (congenital defects) และท่ีเกิดข้ึนภายหลงั (acquired defects) 
การท าความสะอาดและวธีิดูแลรักษาอวยัวะเทียม 

 (6)  วทิยาระบบบดเค้ียว (Occlusion Prosthodontics) 
   หลกัการสบฟัน การบดเค้ียว การวิเคราะห์ปัญหาจากการสบฟันและบดเค้ียว 

ชีววิทยาและกลศาสตร์ ของระบบบดเค้ียว หลกัการวิศวกรรมการเคล่ือนของขากรรไกร
ล่าง เพื่อน ามาอธิบายการท างานของระบบบดเค้ียว และการเลือกใชก้ลอุปกรณ์ขากรรไกร
จ าลองท่ีเหมาะสม 

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

ผิดปกติในการท าหนา้ท่ีของอวยัวะในช่องปากและอวยัวะท่ีเก่ียวขอ้ง ทฤษฎี เทคนิค และ
แนวคิดในการแกไ้ข เพื่อบ าบดั หยุดย ั้ง หรือชลอความผิดปกติ หรือเพื่อบ าบดัฟ้ืนฟูสภาพ
ของอวยัวะให้กลบัท าหน้าท่ีไดอ้ยา่งปกติ โดยค านึงถึงความสวยงามและสภาพจิตใจของ
ผูป่้วย ขอ้บ่งช้ี ขอ้ห้าม ในการเปล่ียนแปลงมิติในแนวด่ิงและแนวนอน การวิเคราะห์ความ
ลม้เหลว วธีิป้องกนั และแกไ้ข การประสานความรู้พื้นฐาน และความรู้ขั้นสูง ในการรักษา
ทางทนัตกรรมสาขาต่างๆ เพื่อวางแผนการบ าบดัรักษาให้เหมาะสมกบัความผิดปกติใน
ผูป่้วยแต่ละราย โดยการใชฟั้นเทียมชนิดเดียวหรือหลายชนิด หรือผสมกบัการใชเ้คร่ืองมือ
อุปกรณ์อ่ืน 

 (8)  การรายงานผูป่้วยทนัตกรรมประดิษฐ ์(Prosthodontic Case Presentation) 
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   วธีิการน าเสนอรายงานผูป่้วยทนัตกรรมประดิษฐ์ในรูปแบบต่างๆ วิธีการรักษาท่ี
ได้ปฏิบติัมาแล้ว ตั้งแต่เร่ิมพบผูป่้วย การวางแผนการรักษา จนกระทัง่เสร็จส้ินการรักษา 
และไดติ้ดตามผลเป็นเวลาพอสมควร โดยเน้นให้เห็นแนวคิด การตดัสินใจ และรูปแบบ
การรักษาใหม่ให้เด่นชดั รวมถึงการคน้หา รวบรวมความรู้ เหตุผล เพื่อสนบัสนุนแนวคิด
วธีิการรักษานั้นๆ ดว้ย 

 (9)  การทบทวนวรรณกรรมทนัตกรรมประดิษฐ ์(Prosthodontic Literature Review) 
   เอกสารวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทนัตกรรมประดิษฐ์ ทนัตวสัดุ ประดิษฐ์

ใบหนา้ขากรรไกร ทนัตกรรมรากเทียม วิเคราะห์ถึงแนวคิดและทฤษฎีของวรรณกรรมนั้น 
เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการรักษาสาขาทนัตกรรมประดิษฐ์ 

 (10)  ส าขาอ่ืนๆ  ท่ี เก่ี ยวข้องกับทันตกรรมประดิษฐ์  (Other Specialties Related to 
Prosthodontics)  

   เอกสารวรรณกรรมสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับทนัตกรรมประดิษฐ์ เพื่อน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการพฒันางานทนัตกรรมประดิษฐใ์หมี้ประสิทธิผลสูงสุด 

 
 
 

16. โครงสร้างเน้ือหาสังเขปของการฝึกอบรม 

 16.1  การรับรองสถาบนัหลกั 

   ทนัตแพทยสภาจะมอบหมายให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาทนัตกรรม
ประดิษฐ์เป็นผูพ้ิจารณาจากขอ้มูลท่ีสถาบนัหลกัเสนอ และตรวจสอบสถาบนั เพื่อเสนอความเห็นต่อทนัต
แพทยสภา เพื่อพิจารณาอนุมติัการรับรอง 

 16.2  การรับรองสถาบนัสมทบ และสถาบนัร่วม 

   ให้สถาบนัหลกัเสนอให้ทนัตแพทยสภาอนุมติัให้สถาบนัใด สถาบนัหน่ึงเป็นสถาบนั
สมทบห รือสถาบัน ร่วม  โดยด า เนินการแจ้งข้อ มูลของสถาบันสมทบห รือสถาบัน ร่วม  ต่อ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาทนัตกรรมประดิษฐ์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อทนัตแพทย
สภาเพื่ออนุมติัใหก้ารรับรอง 

 16.3  การประเมินคุณสมบติัและสถานะของสถาบนัฝึกอบรม ตอ้งท าทุก ๕ ปี โดยทนัตแพทยสภา 
   สถาบนัหลกัในการฝึกอบรมจะตอ้งขออนุมติัให้สถาบนัสมทบมีส่วนร่วมในการจดัการ
ฝึกอบรม โดยด าเนินการแจง้ขอ้มูลของสถาบนัสมทบเสนอต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ สาขา
ทนัตกรรมประดิษฐ์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นแล้วเสนอขออนุมติัการให้การรับรองจากคณะกรรมการ
ทนัตแพทยสภา 
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17.  การทบทวน และการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม 

  คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาทนัตกรรมประดิษฐ์ จะตอ้งก าหนดระยะเวลาท่ีสถาบนั
หลกัจดัให้มีการทบทวนและพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมเป็นระยะๆ หรืออย่างน้อยทุก 5 ปี ตามระเบียบ    
ราชวทิยาลยั วา่ดว้ยเกณฑก์ารประเมินคุณภาพสถาบนัฝึกอบรมเพื่อวฒิุบตัร สาขาทนัตกรรมประดิษฐ ์และ
แจง้ผลการทบทวนและพฒันาใหร้าชวทิยาลยัรับทราบ 

 
 


