
 
หลกัสูตรการฝึกอบรม 

ทนัตแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ 
ในการประกอบวชิาชีพทันตกรรม สาขาทนัตสาธารณสุข 

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

เพื่อให้สถาบนัฝึกอบรมท่ีจะเปิดหลกัสูตรการฝึกอบรมทนัตแตแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวุฒิบตัรแสดง
ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขาทนัตสาธารณสุข มีแนวทางในการด าเนินการ
เก่ียวกบัการฝึกอบรมเป็นผูมี้ความรู้ความช านาญ ในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขาทนัตสาธารณสุข  
และเพื่อให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัทนัตแพทยสภาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การออกหนังสืออนุมติับตัรหรือวุฒิบตัร
แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ  พ.ศ. 2555  โดยการรับรองของ
คณะกรรมการทนัตแพทยสภา     ในการประชุมคณะกรรมการทนัตแพทยสภา  คร้ังท่ี 5/2559  เม่ือวนัท่ี 14 
กรกฎาคม 2559      จึงออกหลกัสูตรการฝึกอบรมทนัตแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรม สาขาทนัตสาธารณสุข และเกณฑส์ถาบนัฝึกอบรมไวด้งัน้ี 
 
1. ช่ือหลกัสูตร 

ภาษาไทย : หลกัสูตรการฝึกอบรมทนัตแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้
ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรม สาขาทนัตสาธารณสุข 

ภาษาองักฤษ: Residency Training Program in Dental Public Health 
 

2. ช่ือวุฒิบัตร 
    ช่ือเตม็: (ภาษาไทย)  วฒิุบตัรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ

ทนัตกรรม สาขาทนัตสาธารณสุข 
  (ภาษาองักฤษ) Diploma of the Thai Board of Dental Public Health  
    ช่ือยอ่: (ภาษาไทย) ว.ท. (ทนัตสาธารณสุข) 
  (ภาษาองักฤษ) Dip., Thai Board of Dental Public Health 

  ค าแสดงวฒิุการฝึกอบรมทา้ยช่ือ 
    (ภาษาไทย) ว.ท.(ทนัตสาธารณสุข) 
    (ภาษาองักฤษ) Diplomate, Thai Board of Dental Public Health 

 
3. หน่วยงานที่รับผดิชอบ 

ราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทยและคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพือ่เป็นผู ้
มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรม สาขาทนัตสาธารณสุข 
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4. ปรัชญาของหลกัสูตร 

เพื่อสร้างทนัตบุคลากรท่ีมีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมระดบั
วฒิุบตัร สาขาทนัตสาธารณสุข ใหส้ามารถก าหนดยทุธศาสตร์ และเป็นผูน้ าในการสร้างเสริม
สุขภาพช่องปากและคุณภาพชีวิตท่ีดีดว้ยการมีส่วนร่วมอยา่งสมานฉนัทข์องชุมชน มีความใฝ่รู้
เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพและสงัคม และเป็นผูท่ี้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ประกอบวิชาชีพ 

หลกัสูตรน้ีใหค้วามส าคญักบัผูเ้รียนเป็นหลกั การฝึกอบรมจะจดัใหส้อดคลอ้งกบัวิถีและ
การท างานของทนัตแพทยใ์นระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ ดว้ยการบูรณาการเทคโนโลยี
การเรียนทางไกล การสร้างและพฒันาสถาบนัการฝึกอบรมในลกัษณะเครือข่ายกระจายทั้งประเทศ 
การใชพ้ื้นท่ีปฎิบติังานของผูเ้รียนเป็นพื้นท่ีฝึกปฎิบติัการฝึกอบรม และการเรียนในลกัษณะการ
สะสมความรู้ความช านาญจากชุดวิชาต่าง ๆ ผา่นการควบคุมคุณภาพการฝึกอบรมตามมาตรฐานของ
ราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย และสอดคลอ้งกบัระบบการศึกษาต่อเน่ืองของทนัตแพทย ์
 

5. ค านิยาม 
5.1. “ทนัตสาธารณสุข” 

คือ ศาสตร์และศิลปของการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก การป้องกนัและการ
ควบคุมโรคและภาวะความผดิปกติของช่องปากระดบัประชากร โดยผา่นกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและผูเ้ก่ียวขอ้ง แตกต่างจากความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัต 
กรรมสาขาอ่ืน ซ่ึงเนน้การสร้างเสริม ป้องกนั รักษา และฟ้ืนฟูสุขภาพช่องปากระดบัปัจเจก
บุคคลเป็นส าคญั 

5.2. “ผูท่ี้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรม สาขาทนัตสาธารณสุข” 
คือ ผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ สามารถจดั

กระบวนการสงัเคราะห์และประยกุตเ์ทคโนโลยทีางทนัตสาธารณสุขไดอ้ยา่งเหมาะสม 
เพื่อแกไ้ขปัญหาทนัตสาธารณสุขในเชิงองคร์วมดา้นสุขภาพ ใหแ้ก่ชุมชนและสงัคม พร้อม
ทั้งเป็นผูมี้ทกัษะ และความรู้อยา่งกวา้งขวางในการบริหารงานทนัตสาธารณสุข การวิจยั
ดา้นทนัตสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก และการควบคุมและการป้องกนัโรค
และสภาวะผดิปกติในช่องปาก ตลอดจนการจดัระบบบริการทนัตสาธารณสุข 

 
6. วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

6.1. วตัถุประสงคท์ัว่ไป 
 เพื่อใหไ้ดท้นัตแพทยท่ี์ผา่นการฝึกอบรมเป็นผูมี้ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ
ทนัตกรรมสาขาทนัตสาธารณสุขท่ีมีวิสยัทศัน์กวา้งไกลในดา้นสาธารณสุข สามารถวิเคราะห์
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ปัญหาสุขภาพช่องปากท่ีมีความซบัซอ้นไดอ้ยา่งเป็นระบบ เป็นผูน้ าในการสร้างเสริมสุขภาพ
ช่องปากดว้ยการประยกุตศ์าสตร์และเทคโนโลยต่ีาง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสมใหมี้
วิสยัทศันก์วา้งไกลในดา้นสาธารณสุข สามารถวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพช่องปากท่ีมีความซบัซอ้น
ไดอ้ยา่งเป็นระบบ เป็นผูน้ าในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากดว้ยการประยกุตศ์าสตร์และ
เทคโนโลยต่ีาง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสม 

6.2. วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 
ความรู้ความสามารถ (สามตัถิยะ หรือ competencies) ของผูส้อบผา่นการฝึกอบรม

ทนัตแพทยเ์ฉพาะทางระดบัวฒิุบตัร สาขาทนัตสาธารณสุข ประกอบดว้ยความรู้
ความสามารถในการประยกุตศ์าสตร์ส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นทนัตสาธารณสุข เพื่อใหมี้
ความสามารถประเมินและสงัเคราะห์ในดา้น 
6.2.1. ความคิดเชิงระบบดา้นทนัตสาธารณสุข 
6.2.2. ความเป็นผูน้ าดา้นทนัตสาธารณสุข 
6.2.3. การบริหารจดัการ ดา้นทนัตสาธารณสุข 
6.2.4. การควบคุมคุณภาพดา้นทนัตสาธารณสุข 
6.2.5. การวิจยัเพื่อพฒันาความรู้และงานดา้นทนัตสาธารณสุข 

 
7. ก าหนดการเปิดอบรม 

 สถาบนัหลกัท่ีเปิดหลกัสูตรเป็นผูก้  าหนด 
 
8. ผู้เข้ารับการอบรม 

8.1. คุณสมบติั 
8.1.1. เป็นผูมี้คุณสมบติัสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัทนัตแพทยสภาวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารออก

หนงัสืออนุมติับตัรหรือวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ
ทนัตกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ 2555 ขอ้ 40 โดยเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพทนัตกรรม ตาม
พระราชบญัญติัวิชาชีพทนัตกรรม พ.ศ.2537  
ทั้งน้ี ทนัตแพทยสภาอาจอนุมติัใหผู้ท่ี้มีใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพทนัตกรรม
ของต่างประเทศ เขา้รับการฝึกอบรมเพื่อวฒิุบตัรในสาขาใดไดเ้ม่ือ 

  (1)  เป็นไปตามขอ้ตกลงความร่วมมือระหวา่งประเทศ และ 
  (2)  มีสถาบนัใหก้ารฝึกอบรมรับเขา้ฝึกอบรม และ 
  (3)  ผา่นการพจิารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขานั้น โดย 
  ความเห็นชอบจากราชวิทยาลยั 
8.1.2    ผา่นการปฏิบติังานทางทนัตกรรมภายหลงัส าเร็จทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต ไม่นอ้ย

กวา่ 1 ปี 
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8.1.3. เป็นผูท่ี้มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพทนัตแพทย ์โดยเฉพาะสาขาทนัตสาธารณสุข และไม่
มีความประพฤติเสียหาย 

8.2. จ านวนผูรั้บการฝึกอบรม 
สถาบนัหลกัท่ีใหก้ารฝึกอบรมเป็นผูก้  าหนดโดยพจิารณาก าหนดเป็นสดัส่วนตามจ านวน
อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมแบบเตม็เวลา และปริมาณงานบริการของสาขาท่ีใหก้ารฝึกอบรม 
โดยความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขานั้นๆ 

8.3. วิธีการคดัเลือกผูรั้บการฝึกอบรม 
ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัทนัตแพทยสภาวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารออกหนงัสืออนุมติับตัรหรือ
วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขาต่างๆ  พ.ศ. 2555 
ขอ้ 41 โดยการคดัเลือกผูส้มคัรเขา้รับการฝึกอบรมเพื่อวฒิุบตัรสาขาใด ใหด้ าเนินการโดย
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขานั้น ร่วมกบัผูแ้ทนจากสถาบนัหลกัท่ีใหก้าร
ฝึกอบรมสาขานั้น ซ่ึงเสนอโดยราชวิทยาลยัโดยความเห็นชอบจากทนัตแพทยสภา 
 

9. การส้ินสุดสภาพผู้เข้ารับฝึกอบรม 
1.  ฝึกอบรมครบหลกัสูตรจากสถาบนัหลกัตามท่ีทนัตแพทยสภารับรอง 
2.  ไดรั้บอนุมติัจากทนัตแพทยสภาใหล้าออก 
3.  คณะกรรมการทนัตแพทยสภามีมติใหอ้อก 
4.  พน้สภาพสมาชิกทนัตแพทยสภา 
5.  การใหอ้อกเน่ืองจากการท าผดิอยา่งร้ายแรง ซ่ึงสถาบนัฝึกอบรมแต่ละสถาบนัเป็นผูก้  าหนด              
ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีสิทธ์ิยืน่อุทธรณ์เพือ่ใหส้ถาบนัฝึกอบรมพิจารณาทบทวนได ้
 

10. การฝึกอบรม 
เป็นไปตามขอ้บงัคบัทนัตแพทยสภา วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารออกหนงัสืออนุมติับตัรหรือวฒิุบตัรแสดง
ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. 2555 ขอ้ 37 
10.1  หลกัสูตรการฝึกอบรม 
เป็นหลกัสูตรท่ีไดรั้บการรับรองจากทนัตแพทยสภา โดยการเสนอแนะของราชวิทยาลยั หรือ เป็น
หลกัสูตรของทนัตแพทยสภา โดยผา่นการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขานั้น 
โดยการเสนอแนะของราชวิทยาลยั 
10.2  สถาบนัท่ีท าการฝึกอบรม จะตอ้งไดรั้บการรับรองจากทนัตแพทยสภาโดยผา่นการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบของสาขา และโดยการเสนอแนะของราชวิทยาลยั 
10.3  ระบบการฝึกอบรม  
แบ่งออกเป็นการฝึกอบรมตามระบบและ/หรือ การฝึกอบรมแบบแยกส่วน 
 10.3.1 การฝึกอบรมตามระบบ ใหด้ าเนินการดงัน้ี 
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 ภาควิชาการ ไดแ้ก่ การบรรยาย การประชุมวิชาการ การสมัมนา วารสารสโมสร แบ่งเป็นการศึกษา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน หรือวิทยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งเป็นระยะเวลาประมาณ
ร้อยละ 30 และการศึกษาความรู้ ในสาขาทนัตสาธารณสุขหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง ประมาณร้อยละ 70 
 ภาคปฏิบติั ไดแ้ก่การฝึกอบรมภาคสนาม โดยมีระยะเวลาฝึกปฏิบติัไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีตามเกณฑท่ี์
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบของสาขาก าหนด โดยไดรั้บความเห็นชอบจากราชวิทยาลยั      
 งานวิจยั ตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัระเบียบวิธีการวิจยัและสถิติท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลงานวิจยัอยา่งนอ้ย            
1 เร่ือง ซ่ึงตีพิมพห์รืออยา่งนอ้ยไดรั้บการยอมรับใหตี้พมิพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีมี
คุณภาพตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

   10.3.2 การฝึกอบรมแบบแยกส่วน ใหด้ าเนินการดงัน้ี 
 ภาควิชาการ ไดแ้ก่ การบรรยาย การประชุมวิชาการ การสมัมนา วารสารสโมสร โดยมีการเรียน
แบบแยกส่วนในสาขานั้น  เทียบเท่าหรือมีระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี โดยผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมอาจสะสม
หน่วยกิตในสาขานั้น ไวไ้ดจ้นครบตามท่ีก าหนดไดภ้ายในระยะเวลา 1 ถึง 5 ปี ทั้งน้ีตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
แต่ตอ้งไม่เกิน 5 ปี 
 ภาคปฏิบติั ไดแ้ก่การฝึกปฏิบติังานภาคสนามโดยใหแ้ยกฝึกปฏิบติัภายในระยะเวลา 6 ปี ตามเกณฑ์
ท่ีคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบของแต่ละสาขาก าหนด โดยความเห็นชอบจากราชวิทยาลยั ทั้งน้ี
ตอ้งปฏิบติังานในสถาบนัท่ีราชวิทยาลยัก าหนด 
 งานวิจยั ตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัระเบียบวิธีการวิจยัและสถิติท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลงานวิจยัอยา่งนอ้ย 1 
เร่ือง ซ่ึงตีพิมพห์รืออยา่งนอ้ยไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพ
ตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
10.4. ระยะเวลาการฝึกอบรม 

  (1)  ระยะเวลาการฝึกอบรมตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 
  (2)  วิธีการฝึกอบรม ประกอบดว้ย 

- ฝึกอบรมในสถาบนัหลกัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี หรือ 
- ฝึกอบรมในสถาบนัหลกัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี และในสถาบนัร่วมหรือสถาบนั

สมทบเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
- ฝึกอบรมในสถาบนัหลกัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี และในสถาบนัร่วมหรือสถาบนั

สมทบเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
 

11. การประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
11.1. การประเมินผลระหวา่งการฝึกอบรม 

มีการประเมินผลเป็นระยะ เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรมในแต่ละรายวิชา โดยวิธีการและเกณฑท่ี์
เหมาะสม ซ่ึงก าหนดโดยสถาบนัท่ีใหก้ารฝึกอบรม ภายใตก้ารก ากบัของสถาบนัหลกัท่ีใหก้าร
ฝึกอบรม 
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11.2. การประเมินผลเม่ือส้ินสุดการฝึกอบรม 
11.2.1. การสอบภาควิชาการรวบยอด ด าเนินการโดยสถาบนัหลกัท่ีใหก้ารฝึกอบรม 
11.2.2. การสอบภาคปฏิบติัการ ด าเนินการโดยสถาบนัท่ีใหก้ารฝึกอบรมร่วมกบั

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ สาขาทนัตสาธารณสุข ท่ีร่วมเป็นกรรมการ 2 ใน 3 ของ
กรรมการทั้งหมด 

11.3. วิธีการประเมิน 
11.3.1. ภาควิชาการ ประเมินผลโดยการสอบขอ้เขียน การสมัมนา และรายงาน 
11.3.2. ภาคปฏิบติัการ ประเมินผลจากปริมาณงานขั้นต ่า ผลการปฏิบติังาน การสอบปาก

เปล่า การสอบรายงานการศึกษา/โครงการ และการตีพิมพผ์ลงานใน
วารสารวิชาการ 

11.3.3. ภาควิจยั งานวิจยั ตอ้งมีผลงานวิจยัอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง ซ่ึงตีพิมพห์รืออยา่งนอ้ยไดรั้บ
การยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามเกณฑท่ี์
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

11.4. เกณฑก์ารตดัสิน 
ผูเ้ขา้รับการอบรมจะตอ้งผา่นเกณฑท์ั้งภาควิชาการและภาคปฏิบติัการ โดยได้

คะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตรไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 75 หรือไม่ต ่ากวา่ B (3.00) และมี
ผลงานวิจยั/โครงการจากการศึกษาภาคปฏิบติัการท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ
ระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 
12. การสอบขึน้ทะเบียนเพ่ือรับวุฒิบัตร  

การสอบเพื่อวฒิุบตัรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขาทนัต
สาธารณสุขใหเ้ป็นไปตามระเบียบระเบียบราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบเพื่ออนุมติับตัรและวฒิุบตัร 
เพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขาทนัตสาธารณสุข พ.ศ. พ.ศ. 2555
และขอ้บงัคบัทนัตแพทยสภาวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารออกหนงัสืออนุมติับตัรหรือวฒิุบตัรแสดงความรู้
ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ ทนัตกรรมสาขาต่างๆ  พ.ศ. 2555 
 

13. สถาบันการฝึกอบรม 
สถาบันฝึกอบรม  หมายถึง คณะทนัตแพทยศาสตร์ สถาบนัทางทนัตแพทย ์หรือ

โรงพยาบาลท่ีใหก้ารฝึกอบรมเป็นผูช้  านาญการในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขาทนัต
สาธารณสุข โดยจะตอ้งผา่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพตามท่ีคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ
เพื่อเป็นผูมี้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขาทนัตสาธารณสุขก าหนด และ
จะตอ้งระบุสถานภาพของสถาบนัฝึกอบรมนั้น ดงัน้ี 
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13.1 สถานภาพของสถาบนัฝึกอบรม 
 (1) สถาบนัหลกั   
หมายถึง สถาบนัฝึกอบรมท่ีด าเนินการจดัท าหลกัสูตรการฝึกอบรมเป็นผูช้  านาญการในการ

ประกอบวิชาชีพทนัตกรรมเพื่อรับวฒิุบตัรสาขาทนัตสาธารณสุข และไดรั้บอนุมติัจากราชวิทยาลยั
ทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทยและทนัตแพทยสภาใหเ้ปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรม โดยจดัใหผู้รั้บการ
ฝึกอบรมไดรั้บประสบการณ์จากสถาบนัฝึกอบรมตลอดหลกัสูตร   หรือเป็นเวลาไม่ต ่ากวา่
ระยะเวลา 2 ใน 3 ของหลกัสูตร 

(2)  สถาบนัสมทบ 
หมายถึง สถาบนัฝึกอบรมท่ีไดรั้บอนุมติัจากราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทยและ

ทนัตแพทยสภาใหเ้ป็นสถาบนัสมทบกบัสถาบนัหลกั โดยอยูใ่นการก ากบัดูแลของสถาบนัหลกั เพือ่
จดัการฝึกอบรมในส่วนท่ีสถาบนัหลกัไม่ สามารถจดัประสบการณ์ได ้โดยกิจกรรมดงักล่าวเม่ือ
รวมกนัแลว้ตอ้งมีระยะเวลารวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลกัสูตร 

 (3)  สถาบนัร่วม 
หมายถึง สถาบนัหลกัท่ีใหก้ารฝึกอบรมเป็นผูช้  านาญการในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรม

เพื่อรับวฒิุบตัรสาขาต่างๆ ร่วมกบัสถาบนัหลกัอ่ืนท่ีใหก้ารฝึกอบรม โดยอนุมติัจากราชวิทยาลยั
ทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทยและทนัตแพทยสภาใหเ้ปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรมร่วมกนั โดยจดัใหผู้รั้บ
การฝึกอบรมไดรั้บประสบการณ์จากทุกสถาบนั โดยแต่ละแห่งมีเวลาไม่ต ่ากวา่ 1 ใน 3 ของ
ระยะเวลาของหลกัสูตร 

 
13.2. คุณสมบติัของสถาบนั 

13.2.1. สถาบนัหลกัหรือสถาบนัร่วม 
13.2.1.1. เป็นหน่วยงานท่ีปฏิบติังาน/ใหก้ารฝึกอบรมดา้นทนัตสาธารณสุขหรือ

คณะทนัตแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลยัในประเทศไทย ท่ีไดรั้บการ
รับรองจากทนัตแพทยสภา โดยมีความพร้อม 
- ดา้นอาจารยห์รือวิทยากรประจ าท่ีไดรั้บอนุมติัหรือวฒิุบตัรฯ สาขา

ทนัตสาธารณสุข อยา่งนอ้ย 2 คน และ 
- ดา้นทรัพยากร อุปกรณ์การเรียนการสอน หอ้งสมุดหรือเทคโนโลยี

สารสนเทศ ดา้นทนัตสาธารณสุขและดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งมี
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานแผนงาน/โครงการทนัตสาธารณสุข
ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 

- รับผดิชอบในการฝึกอบรมตามหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 
13.2.1.2. ไดรั้บการพิจารณาเห็นชอบใหเ้ป็นสถาบนัหลกัหรือสถาบนัร่วม จาก

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ สาขาทนัตสาธารณสุข และรับรอง
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โดยราชวิทยาลยัทนัตแพทยฯ์ และทนัตแพทยสภาประกาศในระเบียบ
ทนัตแพทยสภาเป็นสถาบนัหลกัหรือสถาบนัร่วม สาขาทนัต
สาธารณสุข 

13.2.2. สถาบนัสมทบ 
13.2.2.1. เป็นหน่วยงานท่ีปฏิบติังาน/ใหก้ารฝึกอบรมดา้นทนัตสาธารณสุขหรือ

คณะทนัตแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลยัในประเทศไทยท่ีไดรั้บการ
รับรองจากทนัตแพทยสภา โดยมีความพร้อม 
- ดา้นอาจารยห์รือวิทยากรประจ าท่ีไดรั้บอนุมติัหรือวฒิุบตัรหรือ

ปริญญาโทหรือประกาศนียบตัรบณัฑิตสาขาทนัตสาธารณสุขหรือ
เทียบเท่า ซ่ึงมีประสบการณ์ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี อยา่งนอ้ย 1 คน 

- ดา้นทรัพยากร อุปกรณ์การเรียนการสอน หอ้งสมุด หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศยอ่ย ดา้นทนัตสาธารณสุขและดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งมี
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานแผนงาน/โครงการทนัตสาธารณสุข
ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 

- รับผดิชอบในการฝึกอบรมตามหลกัสูตร ในวิชาท่ีสถาบนัหลกั
ก าหนด ภายใตก้ารก ากบัดูแลของสถาบนัหลกั 

13.2.2.2. ไดรั้บการพิจารณายนิยอมใหเ้ป็นสถาบนัสมทบโดยสถาบนัหลกั และ
ไดรั้บการพิจารณาเห็นชอบใหเ้ป็นสถาบนัสมทบ จากคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบ สาขาทนัตสาธารณสุข และรับรองโดยราชวิทยาลยั
ทนัตแพทยฯ์ และทนัตแพทยสภาประกาศในระเบียบทนัตแพทยสภา
เป็นสถาบนัสมทบ สาขาทนัตสาธารณสุข 

 
13.3  การขออนุมติัเป็นสถาบนัฝึกอบรม 
 คณะทนัตแพทยศาสตร์  สถาบนัทางทนัตแพทยห์รือโรงพยาบาลใดท่ีมีความประสงคจ์ะเปิด เป็น
สถาบนัฝึกอบรมใหส้ถาบนัหลกัเป็นผูด้  าเนินการจดัท าขอ้มูล ตามเกณฑห์ลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีไดรั้บ
อนุมติั เสนอราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทยเพือ่ประสานงานกบัคณะอนุกรรมการฝึกอบรม
และสอบเพื่อเป็นผูมี้ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขาทนัตสาธารณสุขตรวจ
รับรองการเปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรมและก าหนดศกัยภาพของสถาบนัหลกัและสถาบนัสมทบ(ถา้มี)หรือ
สถาบนัร่วมตามเกณฑห์ลกัสูตร แลว้ใหน้ าเสนอราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย พิจารณาเสนอ
ใหท้นัตแพทยสภาอนุมติัต่อไป 
13.4  การติดตามก ากบัดูแลสถาบนัฝึกอบรม                                      
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เป็นผูด้  าเนินการตามแนวทางท่ีราชวิทยาลยัฯ ก าหนด  และเสนอ
รายงานต่อราชวิทยาลยัฯ เพือ่พิจารณาเสนอทนัตแพทยสภาเป็นระยะๆหากคณะอนุกรรมการฝึกอบรม
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และสอบฯ พบวา่ สถาบนัหลกัหรือสถาบนัร่วมใดไม่มีผูส้มคัรเขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรใด
ติดต่อกนัเกิน 5 ปี ให ้“ยกเลิก”     การเป็นสถาบนัฝึกอบรมของสถาบนัหลกัหรือของสถาบนัร่วมกลุ่ม
นั้น และใหท้ าเร่ืองแจง้ราชวทิยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย  เสนอทนัตแพทยสภาเพื่ออนุมติั หาก
สถาบนัฝึกอบรมมีความประสงคจ์ะขอเป็นสถาบนัฝึกอบรมอีก ใหด้ าเนินการตามขอ้ 13.3 
 

14. คณาจารย์ในการฝึกอบรม 
สถาบนัหลกั ตอ้งมีอาจารยป์ระจ าสาขาทนัตสาธารณสุขอยา่งนอ้ย 3 คน โดยเป็นผูอ้  านวยการการ
ฝึกอบรม 1 คนและตอ้งเป็นทนัตแพทยป์ระจ าในสถาบนัหลกัซ่ึงไดรั้บหนงัสืออนุมติับตัรหรือวฒิุบตัร
แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขาทนัตสาธารณสุขและสามารถ
ปฏิบติังานไดเ้ตม็เวลา โดยจะตอ้งมีอาจารยท่ี์ไดรั้บอนุมติับตัรหรือวฒิุบตัรอยา่งนอ้ย 2 คน 

14.1. ผูอ้  านวยการฝึกอบรม มีคุณสมบติัและหนา้ท่ี ดงัน้ี 
14.1.1. คุณสมบติั 

14.1.1.1. เป็นอาจารย/์วิทยากรประจ าของสถาบนัท่ีใหก้ารฝึกอบรมท่ีไดรั้บ
อนุมติับตัรหรือวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพทนัตกรรม สาขาทนัตสาธารณสุข 

14.1.1.2. เป็นผูท่ื้สามารถปฏิบติังานไดเ้ตม็เวลา 
14.1.2. หนา้ท่ี 

14.1.2.1. เป็นผูรั้บผดิชอบและบริหารจดัการและพฒันาการฝึกอบรม ทั้งใน
สถาบนัหลกั สถาบนัร่วม และสถาบนัสมทบ เพื่อใหก้ารฝึกอบรม
ด าเนินไปอยา่งมีมาตรฐาน ตามขอ้ก าหนดของราชวิทยาลยัทนัตแพทยฯ์ 

14.1.2.2. เป็นผูร่้วมคดัเลือกผูส้มคัรเขา้รับการอบรมร่วมกบัคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบ สาขาทนัตสาธารณสุข 

14.1.2.3. เป็นผูป้ระเมินผลการฝึกอบรมร่วมกบัคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ
สอบ สาขาทนัตสาธารณสุข 

14.1.2.4. เป็นผูป้ระเมินผลการสอนของคณาจารย/์วิทยากร ของสถาบนัท่ีให้
การฝึกอบรม 

14.2. คณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร/คณาจารยพ์ิเศษ มีคุณสมบติัและหนา้ท่ี ดงัน้ี 
14.2.1. คุณสมบติั 

14.2.1.1. ผูท่ี้ไดรั้บอนุมติับตัรหรือวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพทนัตกรรม สาขาทนัตสาธารณสุข หรือ 

14.2.1.2. ผูท่ี้จบการศึกษาระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเท่า สาขาทนัต
สาธารณสุข หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง จากสถาบนัท่ีไดรั้บการรับรองจาก 
ก.พ. หรือ 
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14.2.1.3. ผูท่ี้จบการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาทนัตสาธารณสุข 
หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ ผูท่ี้จบหลกัสูตรการฝึกอบรมในสาขาทนัต
สาธารณสุขหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง จากสถาบนัท่ีไดรั้บการรับรองจาก 
ก.พ. และปฏิบติังานในสาขาท่ีจบ มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี หรือ 

14.2.1.4. ผูท่ี้จบหลกัสูตรประกาศนียบตัร สาขาทนัตสาธารณสุข จากสถาบนัท่ี
ทนัตแพทยสภารับรอง และปฏิบติังานในสาขาทนัตสาธารณสุขมาแลว้
ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี หรือ 

14.2.1.5. ผูท่ี้จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี และปฏิบติังานในสาขาท่ีจบมาแลว้
ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบ สาขาทนัตสาธารณสุข 

14.2.2. หนา้ท่ี 
14.2.2.1. รับผดิชอบใหค้  าแนะน าในการก าหนดแผนการฝึกอบรมร่วมกบัผูเ้ขา้

รับการฝึกอบรม 
14.2.2.2. ใหก้ารฝึกอบรมภาควิชาการ 
14.2.2.3. ใหก้ารฝึกและควบคุมการปฏิบติังานในภาคปฏิบติัการ 
14.2.2.4. ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

 
15. หลกัสูตรการฝึกอบรม 

15.1. เน้ือหา 
เพื่อใหค้วามรู้ความสามารถดา้นทนัตสาธารณสุขเป็นไปตามตามวตัถุประสงคข์อง

หลกัสูตร (ภาคผนวก ก. รายละเอียดของความสมัพนัธ์ระหวา่งศาสตร์ส าคญั และความรู้
ความสามารถดา้นทนัตสาธารณสุข และภาคผนวก ข. ความรู้ความสามารถหลกัและความรู้
ความสามารถยอ่ยดา้นทนัตสาธารณสุข ในระดบัทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต ประกาศนียบตัร
วิชาชีพฯ และ วฒิุบตัร) เน้ือหาของหลกัสูตรจึงประกอบดว้ยศาสตร์ส าคญั 2 กลุ่มใหญ่ คือ 
15.1.1. ศาสตร์พื้นฐานท่ีส าคญั (รายวิชาบงัคบั) ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน

แผนการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก การป้องกนัและการควบคุมโรคและภาวะ
ความผดิปกติของช่องปากระดบัประชากร  

15.1.2   ศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (รายวิชาเลือก) ท่ีใชใ้นการก าหนดยทุธศาสตร์ และการ
เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงและขบัเคล่ือนสงัคมดว้ยการมีส่วนร่วมและสมานฉนัท ์เพื่อ
น าไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและคุณภาพชีวิตท่ีดี  

15.2. โครงสร้างของหลกัสูตร 
ประกอบดว้ยภาควิชาการ และภาคปฏิบติัการ 

15.3. ภาควิชาการ 
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15.3.1. รายวชิาบังคบั ประกอบดว้ยศาสตร์พื้นฐานท่ีส าคญั 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
กลุ่มความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พืน้ฐานทีเ่กีย่วโยงกบัสาขาทนัตสาธารณสุข 
ไดแ้ก่ 

15.3.1.1. วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับทนัตสาธารณสุข  
15.3.1.2    ชีววิทยาช่องปากประยกุตเ์พื่อการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก  

กลุ่มความรู้ด้านกฏหมายวิชาชีพ เจตคติ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ไดแ้ก่ 
15.3.1.2. จริยธรรมและการพฒันาวิชาชีพ  

 
กลุ่มความรู้ด้านวิจัยและพฒันาวิชาชีพเฉพาะสาขาทนัตสาธารณสุข 

15.3.1.3. วิทยาการระบาดและระเบียบวิธีการวิจยัดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพช่อง
ปาก  

15.3.2. รายวชิาบังคบัเลือกเฉพาะสาขาด้านทนัตสาธารณสุข ประกอบดว้ยวิชาต่าง ๆ ดา้น
ทนัตสาธารณสุขและดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามกรอบของศาสตร์พื้นฐานท่ีส าคญั 7 
ศาสตร์ ตามวตัถุประสงคเ์ฉพาะของหลกัสูตรฯ และเป็นไปตามความเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานภาคปฏิบติัการของหลกัสูตร  เช่น 
15.3.2.1.   การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก  
15.3.2.2.   หลกัการทนัตกรรมป้องกนั  
15.3.2.3.   การบริหารและพฒันางานทนัตสาธารณสุข  
15.3.2.4.   ระบบบริการสุขภาพช่องปาก  
15.3.2.5.  การส่ือสารเพื่อสุขภาพช่องปาก  
15.3.2.6. การสร้างเสริมพลงัทางสงัคมและการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก 
15.3.2.7. ระเบียบวิธีวิจยัทางคลินิกดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก  
15.3.2.8. ระเบียบวิธีวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร์  
15.3.2.9. ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ  
15.3.2.10. พฤติกรรมศาสตร์กบัการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก  
15.3.2.11. ระเบียบวิธีการส ารวจสุขภาพช่องปาก  
15.3.2.12. ทนัตแพทยศาสตร์เชิงประจกัษแ์ละการประเมินอยา่งมีวจิารณญาณ  
15.3.2.13. การพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพช่องปาก  
15.3.2.14. เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  
15.3.2.15. นโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก  
15.3.2.16. ระบบประกนัสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก  
15.3.2.17. การบริหารงานดา้นสุขภาพช่องปาก  
15.3.2.18. การวางแผนและประเมินผลแผนงาน/โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก  
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15.3.2.19. สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยาส าหรับสุขภาพช่องปาก 
15.3.2.20. การเขียนรายงานและการน าเสนอผลงานวิชาการ  
เป็นตน้ 

15.4. ภาคปฏิบติัการ 
15.4.1. ภาคปฏิบติัเฉพาะสาขา 

ก าหนดเวลาการเรียนภาคปฎิบติัการอยูใ่นดุลยพินิจของคณาจารย์
ผูรั้บผดิชอบ ซ่ึงอาจเร่ิมไดท้ั้งระหวา่งหรือหลงัการประเมินผลการเรียนภาค
วิชาการของผูรั้บการฝึกอบรม 

ใชเ้วลาในการฝึกอบรม เพื่อการพฒันาการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก โดย
ประยกุตศ์าสตร์ส าคญัดา้นทนัตสาธารณสุข 7 ศาสตร์ของภาควิชาการ ในการวาง
แผนการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก การป้องกนัและการควบคุมโรคและภาวะ
ความผดิปกติของช่องปากระดบัประชากร โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลองคร์วมของ
ระบบนิเวศ ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลดา้นสังคมและคุณภาพชีวิต ดา้นระบาดวิทยา 
ดา้นพฤติกรรมศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการวางแผนกิจกรรม แผนการประเมิน
ผลลพัธ์ และแผนการประเมินกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชากรเป้าหมาย โดย
ผา่นการเห็นชอบของคณาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ ทั้งน้ีประชากรเป้าหมายอาจจะเป็นทั้ง
ลกัษณะ “กลุ่มประชากรเป้าหมาย” หรือ “พื้นท่ีเป้าหมาย” ตวัอยา่งเช่น 

การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากใน “กลุ่มประชากรเป้าหมาย” ไดแ้ก่ Oral 
health promotion in pregnancy, Oral health promotion in pre-school children, 
Oral health promotion for school children, Oral health promotion for adolescence, 
Oral health promotion for laborers, Oral health promotion for elderly, Oral health 
promotion for handicapped, Oral health promotion for special groups เป็นตน้ 

การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากใน “พื้นท่ีเป้าหมาย” ไดแ้ก่ Oral health 
promotion in nursery center, Oral health promotion in primary school, Oral 
health promotion in secondary school, Oral health promotion in work place, Oral 
health promotion in community, Oral health promotion in  primary care unit, 
Oral health promotion in hospital, Oral health promotion in child development 
center เป็นตน้ 

15.4.2. ภาคปฎิบติัการโครงการหลกั (Main project) 
มีระยะเวลาในการฝึกอบรมเวลาในการฝึกอบรมไม่นอ้ยกวา่ 300 วนั เพื่อ

พฒันายทุธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก เกิดการเปล่ียนแปลงทางสงัคม
ใน “กลุ่มเป้าหมาย” หรือ “พื้นท่ีเป้าหมาย” ในการพฒันาผูน้ า และการมีส่วนร่วม
อนัน าไปสู่คุณภาพชีวติท่ีดี ทั้งน้ีคณาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ ร่วมกบัผูเ้ขา้รับการ
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ฝึกอบรมเป็นผูท่ี้เลือกรายวชิาเลือกทางภาควิชาการท่ีสอดคลอ้งกบัประเดน็ท่ีศึกษา
และประยกุตศ์าสตร์ส าคญัรวม 7 รายวิชาของภาควิชาการ ในการวางแผนการสร้าง
เสริมสุขภาพช่องปาก การป้องกนัและการควบคุมโรคและภาวะความผดิปกติของ
ช่องปากระดบัประชากร โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลองคร์วมของระบบนิเวศซ่ึง
ประกอบดว้ยขอ้มูลดา้นสังคมและคุณภาพชีวิต ดา้นระบาดวิทยา ดา้นพฤติกรรม
ศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการวางแผนกิจกรรม แผนการประเมินผลลพัธ์ และ
แผนการประเมินกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชากรเป้าหมายไม่นอ้ยกวา่ 5 
รายวิชา 

ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมร่วมกบัคณาจารยท่ี์รับผดิชอบเป็นผูก้  าหนด “พื้นท่ี
เป้าหมาย” หรือ “กลุ่มเป้าหมาย” ซ่ึงอาจจะไม่เป็นกลุ่มเป้าหมายหรือพื้นเป้าหมาย
เดียวกบัภาคปฎิบติัการเบ้ืองตน้ 

15.5. งานวิจยั  
มีผลงานวิจยัอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง ซ่ึงตีพิมพห์รืออยา่งนอ้ยไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพ์

ในวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด 

 
15.6. ค าอธิบายรายวิชา 

15.6.1. รายวิชาบงัคบั 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับทนัตสาธารณสุข 
Biological science for dental public health 

 

ความรู้พื้นฐานดา้นวิทยาศาสตร์ชีวภาพท่ีเป็นปัจจุบนั เพือ่วิเคราะห์
ธรรมชาติการเกิดโรคและภาวะผดิปกติของช่องปากท่ีถูกตอ้ง และประยกุต์
ความรู้ดงักล่าวเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก การป้องกนัโรคและภาวะ
ผดิปกติของช่องปากระดบัประชากรท่ีมีหลกัฐานทางวชิาการท่ีทนัสมยัท่ีสุด
รองรับ 
 
ชีววิทยาช่องปากประยกุตเ์พือ่การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก 
Applied  oral biology for oral health promotion 

 

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและการป้องกนัโรคใน
ช่องปาก ปฎิสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดงักล่าว มุ่งเนน้ทางวทิยาศาสตร์ประยกุต์
ชั้นสูงดา้นสุขภาพช่องปาก เพื่อน าไปประยกุตใ์นการพฒันาสุขภาพช่องปาก
ส าหรับประชาชน 
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วิทยาการระบาดและระเบียบวิธีการวิจยัดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ช่องปาก 
Epidemiology and research methodology in oral health 
science 

 

หลกัวิทยาการระบาดเก่ียวกบัภาวะสุขภาพช่องปาก ปัจจยัเชิงบวกและลบ
ต่อสุขภาพช่องปาก การเฝ้าระวงัโรคและภาวะผดิปกติของช่องปาก ระเบียบวิธี
วิจยั วิธีการเขียนและการประเมินโครงร่างการวิจยัสุขภาพช่องปากระดบั
ประชากร 

 
 
จริยธรรมและการพฒันาวิชาชีพ 
Ethics and professionalism 

 

หลกัจริยศาสตร์ ความเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพทนั
ตกรรม เพื่อประยกุตใ์นการพฒันางานทนัตสาธารณสุข 

 
15.6.2. รายวิชาเลือก 

 
การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก 
Oral health promotion  
แนวคิดสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค การวางแผนการ
สร้างเสริมสุขภาพช่องปากแบบองคร์วมในระบบนิเวศ ภายใตก้ระบวนทศัน์การ
พฒันาแบบมีส่วนร่วม ดว้ยมาตรการกฎหมาย การศึกษา และการตลาด การ
ประเมินผลลพัธ์ ผลกระทบและผลสมัฤทธ์ิของการสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้ง
การประเมินกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากระดบัประชากร 
 
การบริหารและพฒันางานทนัตสาธารณสุข 
Oral health management and development  
หลกัการคิดเชิงระบบ การพฒันาภาวะผูน้ า และหลกัการบริหารจดัการท่ีทนัสมยั
เป็นระบบและครบวงจรตั้งแต่การวางแผนจนถึงการน าผลการประเมินกลบัมา
เพื่อการวางแผนในวงจรต่อไป เพื่อประยกุตใ์ชใ้นการพฒันางานทนัต
สาธารณสุขทั้งในระดบัประเทศ ระดบัภูมิภาคและระดบัทอ้งถ่ิน 
 
ระบบบริการสุขภาพช่องปาก 
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Oral health service system 
วิวฒันาการระบบบริการสาธารณสุขและทนัตสาธารณสุข  แนวคิด ปรัชญา 
กฎหมายและองคป์ระกอบส าคญัเพื่อจดับริการทนัตสาธารณสุขใหส้อดคลอ้ง
กบัความจ าเป็นของประชากรและบริบททางสงัคม ทฤษฎีหลกัประกนัสุขภาพ 
แบบแผนหลกัประกนัสุขภาพและสุขภาพช่องปากของประเทศไทยและ
นานาชาติ การประกนัและการประเมินคุณภาพบริการสุขภาพช่องปากของ
ประเทศไทยและนานาชาติ 
 
การส่ือสารเพื่อสุขภาพช่องปาก 
Oral health communication  
หลกัการ ทฤษฎีและแนวคิดการส่ือสารเพื่อสุขภาพทั้งเชิงรุกและเชิงรับ 
โดยเฉพาะการส่ือสารเพื่อการโนม้นา้วใจ การส่ือสารแบบมีส่วนร่วม การ
รณรงคแ์ละการส่ือสารมวลชน เพื่อการพฒันาสุขภาพช่องปาก รวมทั้งระเบียบ
วิธีวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 
การสร้างเสริมพลงัทางสงัคมและการสร้างเสริมสุขภาพช่อง
ปาก 
Social empowerment and oral health promotion 

 

ความเช่ือมโยงและความซบัซอ้นของเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และ
การเมืองท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากดว้ยศาสตร์ต่าง ๆ ทาง
สังคมศาสตร์ การประยกุตแ์นวคิดการส่ือสารเพื่อการเปล่ียนแปลงสงัคม การ
สร้างเสริมพลงัความสามารถของชุมชนและสงัคมไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพ
ช่องปาก การสร้างและการประเมินผลการมีส่วนร่วมของชุมชนดว้ยเทคนิคทาง
สังคม 
 
หลกัการทนัตกรรมป้องกนั                                                        
Principle of preventive dentistry                                               
ปรัชญา  แนวคิด  และหลกัการด าเนินงานทนัตกรรมป้องกนัโดยอาศยัแนวคิด
ของการดูแลสุขภาพแบบองคร์วม การประยกุตท์ฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ใน
การดูแลจดัการผูป่้วยการคน้หาปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดโรคและความผดิปกติใน
ช่องปากของผูป่้วย   การด าเนินงานทนัตกรรมป้องกนัและส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปากประเภทต่าง ๆ โดยเนน้ใหผู้ป่้วยสามารถดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองได ้  
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การประเมินผลแผนงานและโครงการสร้างเสริมสุขภาพช่อง
ปาก 
Project evaluation for oral health promotion 

 

แนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคการติดตามและการประเมินผลแผนงานและ
โครงการ การวิจยัประเมินผล การออกแบบการประเมินผล การวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานและผลกระทบของแผนงานและโครงการต่อกลุ่มเป้าหมาย 

 
ระเบียบวิธีวิจยัทางคลินิกดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก 
Methodology of clinical trial in oral health science 

 

ระเบียบวิธีการวิจยัทางคลินิกดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปากท่ีใช้
ในทางทนัตสาธารณสุข การใชต้รรกเชิงเหตุผลในการก าหนดประเดน็การ
ศึกษาวจิยั การออกแบบการวิจยั การพิจารณาและควบคุมอคติและตวักวนใน
การวิจยั การพิจารณาตวัแปรของการศึกษา การควบคุมคุณภาพของขอ้มูล 
เทคนิคการรวบรวมขอ้มูล เทคนิคการประมวลขอ้มูลและวิเคราะห็ขอ้มูล
เชิงซอ้นดว้ยการใชส้ถิติชั้นสูง 

 
ระเบียบวิธีวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร์ 
Research methodology in behavioral science 

 

ระเบียบวิธีการวิจยัทางทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ีประยกุตใ์ชท้างสุขภาพ
ช่องปาก ตวัช้ีวดัดา้นพฤติกรรม การพิจารณาตวัแปรของการศึกษา การควบคุม
คุณภาพของขอ้มูล เทคนิคการรวบรวมขอ้มูลดา้นพฤติกรรม เทคนิคการ
ประมวลขอ้มูลและวิเคราะห็ขอ้มูลเชิงซอ้นดว้ยการใชส้ถิติชั้นสูง 

 
การพฒันาก าลงัคนทางทนัตสาธารณสุข 
Oral health manpower development 

 

หลกัการ แนวคิดการพฒันาก าลงัคนเพื่อพฒันางานทนัตสาธารณสุข 
เทคนิคการวิเคราะห์ก าลงัคนทางทนัตสาธารณสุขเพื่อสอดประสานกบันโยบาย
และความตอ้งกนัก าลงัคน การคาดประมาณก าลงัคนทางทนัตสาธารณสุขเพื่อ
รองรับการสถานการณ์ความชุกของการเกิดโรคในช่องปาก 

 
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 
Health economics 

 

แนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ การน าแนวคิด ทฤษฎีทาง
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เศรษฐศาสตร์มาอธิบายปรากฏการณ์ความจ าเป็นและความตอ้งการการ
จดับริการสุขภาพช่องปากใหก้บัประชาชน เทคนิคทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อ
วิเคราะห์ ตน้ทุน ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการจดับริการสุขภาพช่อง
ปาก 

 
นโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก 
Public policy for oral health promotion 

 

แนวคิด ทฤษฎีดา้นนโยบายสาธารณะ (public policy) นโยบายสาธารณะ
ดา้นสุขภาพ การน านโยบายสาธารณะสู่การปฎิบติัเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
ช่องปาก 

 
พฤติกรรมศาสตร์กบัการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก 
Behavioral science and oral health promotion 

 

แนวคิด ทฤษฎีจิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ และพฤติกรรมสุขภาพ การ
ประยกุตแ์นวคิด ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพเพื่อสร้างเสริมสุขภาพช่องปากของ
ประชาชนทั้งระดบัปัจเจกและสงัคม 

 
ระบบประกนัสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก 
Health care insurance system and oral health promotion 

 

ประวติั หลกัการและแนวคิดการประกนัสุขภาพ กระบวนการพฒันาสู่
หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ ความสมัพนัธ์ของการประกนัสุขภาพกบัการสร้าง
เสริมสุขภาพช่องปาก รูปแบบของการประกนัสุขภาพช่องปากของประเทศ    
ต่าง ๆ 

 
การบริหารงานสาธารณสุขและทนัตสาธารณสุข 
Public health and public health dentistry administration 

 

หลกัการบริหารงานทัว่ไป การบริหารงานสาธารณสุข และการ
บริหารงานทนัตสาธารณสุข แนวคิดการสร้างแรงจูงใจ ภาวะผูน้ าและการน า
เทคนิคการบริหารงานเชิงคุณภาพ การควบคุม ก ากบั และ การประเมินผลงาน 

 
ทนัตแพทยศาสตร์เชิงประจกัษแ์ละการประเมินอยา่งมี
วิจารณญาณ 
Evidence-based dentistry and critical appraisal 
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หลกัการใหบ้ริการดา้นทนัตแพทยศาสตร์ โดยใชข้อ้มูลท่ีทนัสมยัอยา่ง
เป็นระบบเช่ือถือได ้ทกัษะการคน้หาขอ้มูลจากฐานขอ้มูล หลกัการประเมิน
เอกสารวิชาการเชิงสังเคราะห์ การทบทวนวรรณกรรมดว้ยการวิเคราะห์แบบ
เมตา้ การประเมินงานวจิยัอยา่งมีวิจารณญาณ การอภิปรายการสร้างเสริม
สุขภาพช่องปากโดยใชข้อ้มูลจากหลกัฐานเชิงประจกัษ ์ 

 
ระเบียบวิธีการส ารวจสุขภาพช่องปาก 
Oral health survey method 

 

การวางแผนการส ารวจสุขภาพช่องปาก เพือ่การวิจยัและประเมินผล การ
สุ่มตวัอยา่ง การก าหนดตวัแปรและตวัช้ีวดั การควบคุมคุณภาพของการรวบรวม
ขอ้มูล เทคนิคการสุ่มตวัอยา่ง การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยหลกัสถิติพาราเมตริกและ
นอนพาราเมตริก การน าเสนอผลการส ารวจ 

 
การวิจยัเชิงคุณภาพ 
Qualitative research 

 

ปรัชญาแนวคิดทางสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ความแตกต่างของการ
วิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เทคนิคการเกบ็ขอ้มูลเชิงคุณภาพ การควบคุม
และการแปลผลขอ้มูลเชิงคุณภาพ การเขียนและน าเสนองานวิจยัเชิงคุณภาพ 

 
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาส าหรับทนัตแพทยศาสตร์ 
Sociology and anthropology for dentistry 

 

แนวคิดและทฤษฎีทางสงัคมศาสตร์และมานุษยศาสตร์ การน าแนวคิด
และทฤษฎีทางสังคมศาสตร์และมานุษยศาสตร์มาอธิบายปรากฏการณ์ทางการ
แพทยแ์ละสาธารณสุข การน าแนวคิดและทฤษฎีทางสงัคมศาสตร์และ
มานุษยศาสตร์มาแกไ้ขปัญหาทางสุขภาพและสุขภาพช่องปาก 

 
การเขียนรายงานและการน าเสนอผลงานวิจยั 
Writing and presentation of a scientific paper 

 

หลกัการเขียนและการจดัท ารายงานทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อการ
รายงานและการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ และการน าเสนอผลงานทาง
วิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐานสากล 

 
16. การประกนัคุณภาพของหลกัสูตร 
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16.1. การประกนัคุณภาพของหลกัสูตร 
สถาบนัท่ีใหก้ารฝึกอบรม จะตอ้งเสนอหลกัเกณฑแ์ละวธีิการประกนัคุณภาพของ

หลกัสูตร ในหลกัสูตรท่ีเสนอใหร้าชวิทยาลยัทนัตแพทยฯ์ รับรองดว้ย 
16.2. การประเมินคุณภาพของหลกัสูตร 

การควบคุม ก ากบัดูแล การติดตามผล และการแกปั้ญหาการฝึกอบรม เพื่อใหก้าร
ฝึกอบรมด าเนินไปตามเป้าหมายท่ีราชวิทยาลยัก าหนด จะด าเนินการโดยคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบ สาขาทนัตสาธารณสุข 

 
17. การทบทวน และการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม  

สถาบนัหลกัจดัใหมี้การทบทวนและพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมอยา่งนอ้ยทุก 5 ปีและแจง้ 
การทบทวนและพฒันาใหร้าชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทยรับทราบ 
 

18. การเทยีบโอนหน่วยกติ/การฝึกอบรมต่อยอด 
18.1. ผูท่ี้ส าเร็จการฝึกอบรมระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพทนัตกรรม สาขาทนัตสาธารณสุข ใน

หลกัสูตรท่ีไดรั้บการรับรองจากทนัตแพทยสภา โดยการเสนอแนะของราชวิทยาลยัทนัต
แพทยฯ์ 

ผูส้มคัรเขา้รับการฝึกอบรมสามารถยืน่ค  าร้องแนบใบสมคัรต่อทนัตแพทยสภา ขอ
อนุมติัเทียบโอนหน่วยกิตเพือ่การฝึกอบรมทนัตแพทยเ์ฉพาะทางระดบัวฒิุบตัร สาขาทนัต
สาธารณสุขต่อได ้ตามระเบียบทนัตแพทยสภา วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารออกประกาศนียบตัร
วิชาชีพทนัตกรรม พ.ศ. 2549 ขอ้ 15 โดยจะตอ้งศึกษาในส่วนท่ีเป็นวิชาเลือกของภาค
วิชาการ และส่วนท่ีเป็นโครงการหลกัของภาคปฏิบติัการ โดยใชร้ะยะเวลาในการฝึกอบรม
ต่อยอดตามท่ีระบบการฝึกอบรมก าหนด 

18.2. ผูท่ี้ไดรั้บปริญญาโทสาขาทนัตสาธารณสุขหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผูส้มคัรเขา้รับการฝึกอบรมสามารถยืน่ค  าร้องแนบใบสมคัรต่อทนัตแพทยสภา ขอ

อนุมติัเทียบโอนหน่วยกิต ซ่ึงทนัตแพทยสภาจะพิจารณารับรองหลกัสูตรและสถาบนัท่ี
ส าเร็จการศึกษา พร้อมทั้งก าหนดวิชาและจ านวนหน่วยกิตท่ีสามารถเทียบโอนได ้โดยการ
เสนอแนะของราชวิทยาลยัทนัตแพทยฯ์ และคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ สาขา
ทนัตสาธารณสุข โดยจะตอ้งศึกษาส่วนท่ีเหลือทั้งภาควชิาการและภาคปฏิบติัการใหค้รบ
ตามหลกัสูตรวฒิุบตัรฯ โดยใชร้ะยะเวลาในการฝึกอบรมต่อยอดตามท่ีระบบการฝึกอบรม
ก าหนด 
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ภาคผนวก ก... 



21 
 

ภาคผนวก ก 
รูปที ่1  ความสมัพนัธ์ระหวา่งการฝึกอบรมวิชาชีพ 7 หมวดวิชาภาควชิาการและภาคปฏิบติัการ และความรู้

ความสามารถดา้นทนัตสาธารณสุข 5 ดา้น 
 

 
 

 
      จริยธรรมและ 
การพฒันาวชิาชีพ 

 
 
 
 
การคิดเชิงระบบ1                  

               ดา้นทนัตสาธารณสุข                       
                                                   
                                                          การเป็นผูน้ าดา้นทนัตสาธารณสุข 
                                                           
                           ภาคปฏิบติั                           การบริหารจดัการ                     ภาคปฏิบติั 

ดา้นทนัตสาธารณสุข 
 

การบริหารและพฒันา                             การควบคุมคุณภาพ                  ระบบบริการ 
 งานทนัตสาธารณสุข               ดา้นทนัตสาธารณสุข               สุขภาพช่องปาก 

 

          การวิจยัเพื่อพฒันาความรู้ 
      และงานดา้นทนัตสาธารณสุข 

 
 

          การส่ือสารเพ่ือ      วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 
         สุขภาพช่องปาก    ส าหรับทนัตสาธารณสุข 

 
 

 

วิทยาการระบาด 
และระเบียบวิธีวิจยัด้าน

วิทยาศาสตรส์ขุภาพ 
ช่องปาก 

การสรา้งเสริม
สขุภาพช่องปาก 
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1 ความคิดเชิงระบบ (Systems thinking) หมายถึงความรู้ความสามารถในการพิจารณาองคป์ระกอบยอ่ยและ
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบยอ่ยในลกัษณะองคร์วมแบบมีพลวตั ภายใตร้ะบบใหญ่ซ่ึงไดแ้ก่ธรรมชาติ
แวดลอ้ม องคป์ระกอบยอ่ยประกอบดว้ย ปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล องคก์ร ภาคีเครือข่าย ชุมชน และ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข... 
 



  ภาคผนวก ข 
ตารางท่ี 1  ความรูค้วามสามารถหลกัและความรูค้วามสามารถยอ่ยดา้นทนัตสาธารณสขุ ในระดบัทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ ประกาศนียบตัรวชิาชพีฯ และ วฒุบิตัร 
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ความรู้ความสามารถหลกั ความรู้ความสามารถย่อย 
ระดับความรู้ความสามารถตามระดับการฝึกอบรม 

ทันต
แพทยศาสตร

บัณฑิต 

ประกาศนียบตัร
วชิาชีพฯ ทันต
สาธารณสุข 

วุฒิบัตรฯ 
ทนัตสาธารณสุข 

1. การคิดเชิงระบบดา้นทนัต
สาธารณสุข 

1.1   ความส าคญัของการคิดเชิงระบบ - อธิบาย อธิบาย 

 1.2   ความแตกต่างระหวา่งการคิดเชิงระบบและแบบ
อ่ืนๆ 

- อธิบาย วิเคราะห์ 

 1.3   ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งธรรมชาติแวดลอ้ม ระบบนิเวศ 
       มนุษย ์ในงานสาธารณสุขและทนัตสาธารณสุข 

- อธิบาย วิเคราะห์ 

 1.4   ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องคก์ร  
       ภาคีเครือข่าย และสงัคม ในระบบสุขภาพช่องปาก 

อธิบาย วิเคราะห์ ประเมิน 

 1.5   ผลกระทบของนโยบายต่อระบบสุขภาพช่องปาก - อธิบาย สังเคราะห์ 
 1.6   ผลกระทบของโลกาภิวฒัน์ต่อระบบสุขภาพช่อง

ปาก 
- อธิบาย สังเคราะห์ 

 1.7   ผลดา้นบวกและลบจากการเปล่ียนแปลงระบบ
สุขภาพ 
       ช่องปาก 

- อธิบาย สังเคราะห์ 



  ภาคผนวก ข 
ตารางท่ี 1  ความรูค้วามสามารถหลกัและความรูค้วามสามารถยอ่ยดา้นทนัตสาธารณสขุ ในระดบัทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ ประกาศนียบตัรวชิาชพีฯ และ วฒุบิตัร 
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ความรู้ความสามารถหลกั ความรู้ความสามารถย่อย 
ระดับความรู้ความสามารถตามระดับการฝึกอบรม 

ทันต
แพทยศาสตร

บัณฑิต 

ประกาศนียบตัร
วชิาชีพฯ ทันต
สาธารณสุข 

วุฒิบัตรฯ 
ทนัตสาธารณสุข 

 1.8   การส่ือสารเร่ืองการคิดเชิงระบบ - อธิบาย สังเคราะห์ 
 1.9   การวิจยัเชิงระบบ - - สังเคราะห์ 
     
2.  การเป็นผูน้ าดา้นทนัตสาธารณสุข 2.1   การก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถุประสงคด์า้น

ทนัต 
        สาธารณสุข 

- สังเคราะห์ ประเมิน 

 2.2   การช้ีน าดา้นทนัตสาธารณสุข อธิบาย สังเคราะห์ ประเมิน 
 2.3   การเช่ือมประสานองคค์วามรู้ดา้นทนัตสาธารณสุข สังเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน 
 2.4   การเพิ่มความสามารถดา้นทนัตสาธารณสุข สังเคราะห์ ประเมิน ประเมิน 
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ความรู้ความสามารถหลกั ความรู้ความสามารถย่อย 
ระดับความรู้ความสามารถตามระดับการฝึกอบรม 
ทันต

แพทยศาสตร
บัณฑิต 

ประกาศนียบตัร
วชิาชีพฯ ทันต
สาธารณสุข 

วุฒิบัตรฯ 
ทนัตสาธารณสุข 

 2.6   การเป็นแบบอยา่งของผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีมี
จริยธรรม 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน 

 2.7   การจดัการแบบธรรมาภิบาลในงานทนัต
สาธารณสุข 

อธิบาย สังเคราะห์ ประเมิน 

 2.8  การเคล่ือนไหวทางสงัคมเพื่อการพฒันาดา้นทนัต
สาธารณสุข 

- อธิบาย สังเคราะห์ 

 2.9 การส่ือสารเพื่อการช้ีน า เช่ือมประสาน และเพิ่ม 
        ความสามารถดา้นทนัตสาธารณสุข 

สังเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน 

 2.10 การวิจยัดา้นการเป็นผูน้ าดา้นทนัตสาธารณสุข - วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
     
3.  การบริหารจดัการดา้นทนัต
สาธารณสุข 

3.1   การบริหารขอ้มูลและสถานการณ์ดา้นสังคมและ 
       คุณภาพชีวิต 

อธิบาย วิเคราะห์ ประเมิน 

 3.2 การบริหารขอ้มูลและสถานการณ์ดา้นวิทยาการ
ระบาด 

อธิบาย วิเคราะห์ ประเมิน 
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ความรู้ความสามารถหลกั ความรู้ความสามารถย่อย 
ระดับความรู้ความสามารถตามระดับการฝึกอบรม 
ทันต

แพทยศาสตร
บัณฑิต 

ประกาศนียบตัร
วชิาชีพฯ ทันต
สาธารณสุข 

วุฒิบัตรฯ 
ทนัตสาธารณสุข 

       ช่องปาก 
 3.3 การบริหารขอ้มูลและสถานการณ์ดา้นพฤติกรรม

และ 
       ส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัสุขภาพช่องปากระดบั
ประชากร 

อธิบาย วิเคราะห์ ประเมิน 

 3.4   การบริหารขอ้มูลและสถานการณ์ดา้นระบบนิเวศ
และ 
       การศึกษาท่ีเก่ียวกบัสุขภาพช่องปากระดบั
ประชากร 

- วิเคราะห์ ประเมิน 

 3.4 การบริหารขอ้มูลและสถานการณ์ดา้นนโยบาย
และ 

       ระบบบริหารท่ีเก่ียวกบัสุขภาพช่องปากระดบั
ประชากร 

อธิบาย วิเคราะห์ ประเมิน 

 3.5 การวางแผนพฒันางานทนัตสาธารณสุขดว้ย
ทฤษฎีและ 

สังเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน 



 

27 
 

ความรู้ความสามารถหลกั ความรู้ความสามารถย่อย 
ระดับความรู้ความสามารถตามระดับการฝึกอบรม 
ทันต

แพทยศาสตร
บัณฑิต 

ประกาศนียบตัร
วชิาชีพฯ ทันต
สาธารณสุข 

วุฒิบัตรฯ 
ทนัตสาธารณสุข 

       หลกัฐานทางวิชาการ 
 3.7   การวางแผนทรัพยากรมนุษยด์า้นทนัตสาธารณสุข

ดว้ย 
       ทฤษฎีและหลกัฐานทางวิชาการ 

- - สังเคราะห์ 

 3.8   การเฝ้าระวงัภาวะสุขภาพช่องปากระดบัประชากร - สังเคราะห์ ประเมิน 
 3.9   การจดับริการทนัตกรรมป้องกนัท่ีมีหลกัฐานทาง 

        วิชาการ ทั้งการคดักรองระดบัความเส่ียง การให ้
        ค  าปรึกษาแนะน า และการใหส้ารเคมีหรือชีววตัถุ
เพื่อ 
        การป้องกนั  

- สังเคราะห์ ประเมิน 

 3.10 การจดับริการทนัตกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 
       ช่องปากระดบัประชากร 

- สังเคราะห์ ประเมิน 

 3.11 การเงินการคลงัดา้นทนัตสาธารณสุข - สงัเคราะห์ ประเมิน 
 3.12 การวางแผนประเมินผลกิจกรรม ผลลพัธ์และ

ผลกระทบ 
สังเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน 
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ความรู้ความสามารถหลกั ความรู้ความสามารถย่อย 
ระดับความรู้ความสามารถตามระดับการฝึกอบรม 
ทันต

แพทยศาสตร
บัณฑิต 

ประกาศนียบตัร
วชิาชีพฯ ทันต
สาธารณสุข 

วุฒิบัตรฯ 
ทนัตสาธารณสุข 

       ดา้นทนัตสาธารณสุข 
 3.13 การวางแผนประเมินกระบวนการกิจกรรมพฒันา 

       ทนัตสาธารณสุข 
- สังเคราะห์ ประเมิน 

 3.14 การพฒันาดา้นทนัตสาธารณสุขแบบมีส่วนร่วม สังเคราะห์ ประเมิน ประเมิน 
 3.15 การส่ือสารเพื่อการบริหารจดัการดา้นทนัต

สาธารณสุข 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน 

     
4. การควบคุมคุณภาพ 
   ดา้นทนัตสาธารณสุข 

4.1   ระบบควบคุมคุณภาพงานสาธารณสุขและทนัต
สาธารณสุขระดบันานาชาติและระดบัประเทศ 

- ประยกุต ์ ประเมิน 

4.2   เคร่ืองช้ีวดัและกระบวนการควบคุมคุณภาพดา้น 
        ทนัตสาธารณสุข 

- ประยกุต ์ ประเมิน 

 4.3   ระดบัความน่าเช่ือถือของหลกัฐานวชิาการ วิเคราะห์ ประเมิน ประเมิน 
 4.4   การจดัระบบการควบคุมคุณภาพดา้นทนัต

สาธารณสุข 
       ทั้งดา้นบริหาร ดา้นบริการและดา้นวชิาการ 

- สังเคราะห์ ประเมิน 
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ความรู้ความสามารถหลกั ความรู้ความสามารถย่อย 
ระดับความรู้ความสามารถตามระดับการฝึกอบรม 
ทันต

แพทยศาสตร
บัณฑิต 

ประกาศนียบตัร
วชิาชีพฯ ทันต
สาธารณสุข 

วุฒิบัตรฯ 
ทนัตสาธารณสุข 

 4.5   ระบบนิเทศงานทนัตสาธารณสุข - สังเคราะห์ ประเมิน 
 4.6   ระบบสารสนเทศเพื่อการพฒันาดา้นทนั

สาธารณสุข 
 

- ประยกุต ์ ประเมิน 

 4.7   การส่ือสารเพื่อการควบคุมคุณภาพดา้นทนัต
สาธารณสุข 

- สังเคราะห์ สังเคราะห์ 

     
5.  การวิจยัเพื่อพฒันาความรู้และงาน 
     ดา้นทนัตสาธารณสุข 

5.1   กระบวนทศัน์การวิจยัแบบ ปฏิฐานนิยม 
(Positivism), 
       ทฤษฎีวิพากษ ์(Critical theory) และ  
       การพฒันาแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
paradigm) 

- - วิเคราะห์ 

 5.2   ระเบียบวธีิการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ภายใต ้
       กระบวนทศัน์แบบต่างๆ  

ประยกุต ์ สังเคราะห์ สังเคราะห์ 
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ความรู้ความสามารถหลกั ความรู้ความสามารถย่อย 
ระดับความรู้ความสามารถตามระดับการฝึกอบรม 
ทันต

แพทยศาสตร
บัณฑิต 

ประกาศนียบตัร
วชิาชีพฯ ทันต
สาธารณสุข 

วุฒิบัตรฯ 
ทนัตสาธารณสุข 

 5.3   รายงานภาวะสุขภาพช่องปากระดบัประชากร วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน 
 5.4   บทความเชิงวิชาการเพือ่การพฒันาทนัต

สาธารณสุข 
วิเคราะห์ ประเมิน ประเมิน 

 5.5   ระบบการอา้งอิงและบรรณานุกรมดา้นทนัต
สาธารณสุข 

ประยกุต ์ ประยกุต ์ ประเมิน 

 5.6   ฐานขอ้มูลวิชาการดา้นทนัตสาธารณสุข - สังเคราะห์ ประเมิน 
 5.7   การเตรียมโครงร่างแผนงานวจิยัดา้นทนัต

สาธารณสุข 
สังเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน 

 5.8   การส่ือสารงานวิจยัเพื่อการพฒันาดา้นทนัต
สาธารณสุข 

สังเคราะห์ สงัเคราะห์ สังเคราะห์ 
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