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หลักสูตรการฝกอบรม 

ทันตแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ 
ในการประกอบวิชาชพีทันตกรรม สาขาทันตกรรมหัตถการ 

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

เพื่อใหสถาบันฝกอบรมท่ีจะเปดหลักสูตรการฝกอบรมทันตแตแพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรแสดง
ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตกรรมหัตถการ  มีแนวทางในการดําเนินการ
เกี่ยวกับการฝกอบรมเปนผูมีความรูความชํานาญ ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตกรรมหัตถการ  
และเพื่อใหเปนไปตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร
แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ  พ.ศ. 2555  โดยการรับรองของ
คณะกรรมการทันตแพทยสภา ในการประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา  คร้ังท่ี 7/2556   เม่ือวันท่ี 12 
กันยายน  2556  จึงออกหลักสูตรการฝกอบรมทันตแพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญใน
การประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมหัตถการและเกณฑสถาบันฝกอบรมไวดังนี้ 

 
1. ชื่อหลักสูตร   
  (ภาษาไทย ) หลักสูตรการฝกอบรมทันตแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญใน
การประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมหัตถการ 
  (ภาษาอังกฤษ) Residency Training Program in Operative Dentistry  
 
2. ชื่อวุฒิบัตร  
ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) วุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม   

     สาขาทันตกรรมหัตถการ         
 (ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Board of Operative Dentistry 

ช่ือยอ (ภาษาไทย) ว.ท. (ทันตกรรมหัตถการ) 
 (ภาษาอังกฤษ) Dip., Thai Board of Operative Dentistry 
คําแสดงวุฒิการฝกอบรมทายช่ือ 
 (ภาษาไทย) ว.ท.ทันตกรรมหัตถการ 
 (ภาษาอังกฤษ) Diplomate, Thai Board of Operative Dentistry 
 
3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยและคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบเพ่ือเปนผูมีความรู
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตกรรมหัตถการ เปนผูรับผิดชอบ 
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4.  ปรัชญาของหลักสูตร   

สรางมาตรฐานทางดานการบูรณะฟน เพื่อใหสามารถใชฟนไดอยางเหมาะสม มีความสวยงาม ทําให
ผูปวยมีสุขภาพท่ีดีข้ึนท้ังรางกายและจิตใจ สรางองคความรูเพื่อพัฒนางานทางดานทันตกรรมหัตถการ 
5.  คํานิยาม  

ทันตกรรมหัตถการ หมายถึง ศาสตรและศิลปในการวินิจฉัย การวางแผนการรักษา การรักษาและ
การทํานายผลการรักษาความบกพรองของฟน ซ่ึงประกอบดวยการบูรณะฟนใหมีรูปรางท่ีถูกตอง มีความ
สวยงามและสามารถทําหนาท่ีไดตามปกติหรือดีกวาเดิม โดยคงคุณสมบัติทางสรีรวิทยาและใหสามารถ
ทํางานสอดคลองกับเนื้อเยื่อขางเคียงในชองปาก อันเปนผลตอการมีสุขภาพท่ีดีของผูปวย 

 
6.  วัตถุประสงค 

เพื่อผลิตทันตแพทย สาขาทันตกรรมหัตถการ ใหมีความรูความชํานาญ ดังนี้ 
6.1  มีความรู ความชํานาญอยางสูง ทางวิชาการทันตกรรมหัตถการในภาคทฤษฏีและปฏิบัติท้ังแนว

ลึกและแนวกวาง 
6.2  มีความรู ความเขาใจดานวิทยาศาสตรคลินิกท่ีเกี่ยวของกับวิชาทันตกรรมหัตถการเปนอยางดี 

เขาใจการเกิดและการดําเนินของโรค สามารถนํามาวิเคราะหและประยุกตใชในการวินิจฉัยโรค การ
บําบัดรักษา บูรณะซอมแซมและติดตามผลการรักษาอยางถูกตองและเหมาะสม 

6.3  มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมหัตถการที่ยุงยากซับซอน โดยให
การตรวจพิเคราะหวินิจฉัย วางแผน พยากรณและบําบัดรักษาบูรณะไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

6.4  มีความรูความเขาใจปญหาสุขภาพท่ัวไปของผูปวย สามารถใหการรักษารวมหรือสงตอผูปวยได
อยางถูกตองเหมาะสม 

6.5  สามารถใหคําปรึกษาทางดานทันตกรรมหัตถการแกทันตแพทยผูรวมงานเพ่ือประโยชนของ
ผูปวย 

6.6  พัฒนาตนเองทางดานวิชาการเพื่อความรูท่ีทันสมัยตลอดเวลา 
6.7  มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการทํางานวิจัย สามารถทําวิจัยและนําเสนอผลงานวิจัยได 
6.8  มีความสามารถในการวิจารณ และประเมินผลงานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร 
6.9  มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพและสังคมตลอดจนเปนผูมีคุณธรรม จรรยาบรรณ และมนุษยสัมพันธท่ีดี

กับบุคคลท่ัวไป 
 

7.  กําหนดการเปดอบรม  
สถาบันฝกอบรมท่ีขอเปดการฝกอบรม ตองระบุกําหนดการเปดฝกอบรม 
 

8. ผูรับการฝกอบรม 
8.1 คุณสมบัติของผูรับการฝกอบรม 
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 8.1.1 เปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 
 8.1.2 ปฏิบัติงานทางทันตกรรมมาแลวอยางนอย 1 ป 
 8.1.3 มีความรูภาษาอังกฤษ โดยผานการทดสอบของสถาบัน หรือมีคะแนนทดสอบจาก

สถาบันทดสอบภาษาอังกฤษท่ีสถาบันฝกอบรมกําหนด 
ทันตแพทยสภาอาจอนุมัติใหผูท่ีมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมของตางประเทศ เขา

รับการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรในสาขาทันตกรรมหัตถการไดเม่ือ 
(1)  เปนไปตามขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศ และ 
(2)  มีสถาบันใหการฝกอบรมรับเขาฝกอบรม และ 
(3)  ผานการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมหัตถการ โดยความ

เห็นชอบจากราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
 
8.2  จํานวนผูรับการฝกอบรม 
สถาบันฝกอบรมจะตองระบุจํานวนผูรับการฝกอบรมท่ีหลักสูตรของสถาบันฝกอบรมจะรับไดใน

แตละป โดยพิจารณาจากสัดสวนจํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลา และปริมาณงานบริการของ
สาขา ทันตกรรมหัตถการ โดยความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขาทันตกรรม
หัตถการ 

 
8.3  วิธีการคัดเลือกผูรับการฝกอบรม 
ใหเปนไปตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร

แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตกรรมหัตถการ พ.ศ. 2555 ขอ 41 โดย
การคัดเลือกผูสมัครเขารับการฝกอบรมเพ่ือวุฒิบัตร ใหดําเนินการโดยคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ
สาขา  ทันตกรรมหัตถการ รวมกับผูแทนจากสถาบันหลักท่ีใหการฝกอบรม ซ่ึงเสนอโดยราชวิทยาลัยทันต
แพทยแหงประเทศไทย โดยความเห็นชอบจากทันตแพทยสภา 

 
9.  การสิ้นสุดสภาพผูเขารับฝกอบรม 
 1.  ฝกอบรมครบหลักสูตรจากสถาบันหลักตามท่ีทันตแพทยสภารับรอง 
 2.  ไดรับอนุมัติจากทันตแพทยสภาใหลาออก 
 3.  คณะกรรมการทันตแพทยสภามีมติใหออก 
 4.  พนสภาพสมาชิกทันตแพทยสภา 
 5.  สถาบันฝกอบรมใหออกเนื่องจากกระทําความผิดซ่ึงถือวารายแรง ตามขอกําหนดของสถาบัน
ฝกอบรม ซ่ึงเห็นชอบโดยทันตแพทยสภา ท้ังนี้ ผูเขารับการฝกอบรม มาสิทธ์ิยื่นอุทธรณเพื่อใหสถาบัน
ฝกอบรมพิจารณาทบทวนได 
 6. เสียชีวิต 
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10.  การฝกอบรม 

10.1  ระบบการฝกอบรม 
 คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขาทันตกรรมหัตถการ จะกําหนดวิธีการฝกอบรมหลักท่ี
สถาบันฝกอบรมพิจารณาจัดใหกับผูรับการฝกอบรมเพื่อใหไดรับการเรียนรูท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคและ
เนื้อหาของการฝกอบรม โดยระบุวิธีการฝกอบรมและลักษณะการจัดในแตละชวงหรือช้ันปของการฝกอบรม 
วิธีการฝกอบรม อาจจัดได 2 แบบ คือ การฝกอบรมตามระบบและ การฝกอบรมแบบแยกสวน 

10.2  ระยะเวลาการฝกอบรม 
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขาทันตกรรมหัตถการ จะกําหนดระยะเวลาของการ

ฝกอบรม  โดยใหเปนไปตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือ
วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ  พ.ศ. 2555 ขอ 37 และขอ 38 
โดยแบงการฝกอบรมออกเปน  
 (1)  การฝกอบรมตามระบบ 
 (2)  การฝกอบรมแบบแยกสวน 
 การฝกอบรมตามระบบ ใหดําเนินการดังนี้ 
 (1)  ระยะเวลาการฝกอบรมตองไมนอยกวา 3 ป 
 (2)  หลักสูตรการฝกอบรม 

(ก) ตองเปนหลักสูตรท่ีไดรับการรับรองจากทันตแพทยสภา โดยการเสนอแนะของราชวิทยาลัย 
หรือ 

(ข) ตองเปนหลักสูตรของทันตแพทยสภา โดยผานการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝกอบรม
และสอบสาขาทันตกรรมหัตถการ โดยการเสนอแนะของราชวิทยาลัย 

(3)  สถาบันท่ีทําการฝกอบรมสาขาทันตกรรมหัตถการ จะตองไดรับการรับรองจากทันตแพทยสภา
โดยผานการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมหัตถการ โดยการเสนอแนะ
ของราชวิทยาลัย 

(4)  วิธีการฝกอบรม ประกอบดวย 
(ก) ฝกอบรมในสถาบันหลักเปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือ 
(ข) ฝกอบรมในสถาบันหลักเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป และในสถาบันรวมหรือสถาบัน

สมทบเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป หรือ 
(ค) ฝกอบรมในสถาบันหลักเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป และในสถาบันรวมหรือสถาบัน

สมทบเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป 
(5)  การจัดการฝกอบรมและปฏิบัติงาน เพื่อวุฒิบัตรสาขาทันตกรรมหัตถการ 

(ก) ภาควิชาการ ไดแก การบรรยาย การประชุมวิชาการ การสัมมนา วารสารสโมสร แบงเปน
การศึกษาความรูทางวิทยาศาสตรพื้นฐาน หรือวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานท่ีเกี่ยวของเปนระยะเวลา
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ประมาณรอยละ 30 รวมท้ังจัดใหมีวิชาเลือกรวมอยูในภาควิชาการดวย และการศึกษาความรู ในสาขานั้น
หรือสาขาท่ีเกี่ยวของ ประมาณรอยละ 70 

(ข) ภาคปฏิบัติ ไดแกการฝกอบรมทางคลินิกหรือภาคสนาม โดยมีระยะเวลาฝกปฏิบัติไมนอย
กวา 2 ปตามเกณฑท่ีคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบของสาขาทันตกรรมหัตถการ กําหนดโดยไดรับ
ความเห็นชอบจากราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 

(ค) งานวิจัย ตองมีความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยและสถิติท่ีเกี่ยวของและมีผลงานวิจัยท่ีมี
คุณภาพอยางนอย 1 เร่ือง ซ่ึงตองตีพิมพในวารสารวิชาการหรือมีการนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติ 
 การจัดการฝกอบรมภาควิชาการ และภาคปฏิบัติตาม (ก) และ (ข) อาจจะผสมผสานกัน หรือแยกกัน            
โดยอยูในระยะเวลาไมนอยกวา 3 ปก็ได 

การฝกอบรมแบบแยกสวน ใหดําเนินการดังนี้ 
(1)  ระยะเวลาการฝกอบรมตองไมนอยกวา 3 ป 

 (2)  หลักสูตรการฝกอบรม 
(ก)  ตองเปนหลักสูตรท่ีไดรับการรับรองจากทันตแพทยสภา โดยการเสนอแนะของราช
วิทยาลัย หรือ 
(ข)  ตองเปนหลักสูตรของทันตแพทยสภา โดยผานการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝกอบรม
และสอบสาขาทันตกรรมหัตถการ โดยการเสนอแนะของราชวิทยาลัย 

(3)  สถาบันท่ีทําการฝกอบรมสาขาทันตกรรมหัตถการ จะตองไดรับการรับรองจากทันตแพทยสภา
โดยผานการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมหัตถการ และโดยการ
เสนอแนะของราชวิทยาลัย 

(4)  วิธีการฝกอบรม ประกอบดวย 
(ก) ฝกอบรมในสถาบันหลักเปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือ 
(ข) ฝกอบรมในสถาบันหลักเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป และในสถาบันรวมหรือสถาบัน
สมทบเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป 
(ค) ฝกอบรมในสถาบันหลักเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป และในสถาบันรวมหรือสถาบัน
สมทบเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป 

(5)  การจัดการฝกอบรมและปฏิบัติงาน เพื่อวุฒิบัตรประกอบดวย 
(ก) ภาควิชาการ ไดแก การบรรยาย การประชุมวิชาการ การสัมมนา วารสารสโมสร วิชาเลือก 

โดยมีการเรียนแบบแยกสวนในสาขานั้น เทียบเทาหรือมีระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป โดยผูเขารับการฝกอบรม
อาจสะสมหนวยกิตในสาขาน้ัน ไวไดจนครบตามท่ีกําหนดไดภายในระยะเวลา 1 ถึง 5 ป ท้ังนี้ตองไมนอย
กวา 1 ป แตตองไมเกิน 5 ป 

(ข) ภาคปฏิบัติ ไดแกการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกหรือภาคสนามโดยใหแยกฝกปฏิบัติภายใน
ระยะเวลา 6 ป ตามเกณฑท่ีคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมหัตถการ กําหนดโดยความ
เห็นชอบจากราชวิทยาลัย ท้ังนี้ตองปฏิบัติงานในสถาบันท่ีราชวิทยาลัยกําหนด 



6 
 

      (ค) งานวิจัย ตองมีความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัย และสถิติท่ีเกี่ยวของและตองมีผลงานวิจัยท่ี
มีคุณภาพ อยางนอย 1 เร่ือง ซ่ึงตองตีพิมพในวารสารวิชาการหรือมีการนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติ 

 
11. การประเมินผูรับการฝกอบรม 
กําหนดใหมีการประเมินผลอยางนอยปละ 1 คร้ัง โดยมีเกณฑดังนี้ 
 11.1 ภาควิชาการ จะประเมินโดยการสอบขอเขียน ประเมินผลการสัมมนา การรายงานผูปวย การ
เสนอผลการวิจัย โดยผลการประเมินตองไมตํ่ากวาระดับ B ยกเวนรายวิชาเลือกตองไมตํ่ากวา C 
 11.2 ภาคปฏิบัติ จะประเมินปริมาณงาน คุณภาพของงาน การรายงานผูปวย และประเมิน
ผลการรักษา รวมท้ังการสอบปากเปลา โดยผลการประเมินตองไมตํ่ากวาระดับ B 
 11.3 ผูท่ีผานการฝกอบรม จะตองผานเกณฑการประเมินท้ังภาควิชาการและภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ตองได
คะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไมตํ่ากวา 3.00 
 11.4 ผูท่ีผานการฝกอบรม จะตองเขียนบทความเพ่ือสงตีพิมพในวารสารทางทันตแพทยท่ีไดรับการ
กล่ันกรองโดยผูทรงคุณวุฒิ( Peer review) อยางนอย 1 เร่ือง โดยอาจเขียนบทความปริทัศน หรือรายงาน
ผูปวย หรือรายงานการวิจัย ท้ังนี้บทความนั้นๆ จะตองผานการรับรองจากอาจารยท่ีปรึกษาและวารสารฯ 
ไดรับไวพิจารณาเพื่อการตีพิมพแลว 
 
12.  การสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับวุฒิบัตร  

เปนไปตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร
แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตกรรมหัตถการ พ.ศ. 2555 หมวด 2 

 
13. สถาบันฝกอบรม 
 สถาบันฝกอบรม  หมายถึง คณะทันตแพทยศาสตร สถาบันทางทันตแพทย หรือโรงพยาบาลท่ีให
การฝกอบรมเปนผูชํานาญการในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมเพื่อรับวุฒิบัตรสาขาทันตกรรมหัตถการ 
ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยจะพิจารณาอนุมัติใหคณะทันตแพทยศาสตร  สถาบันทางทันต
แพทยหรือโรงพยาบาลใดเปดเปนสถาบันฝกอบรมได คณะทันตแพทยศาสตร สถาบันทางทันตแพทย หรือ
โรงพยาบาลนั้น จะตองผานเกณฑการประเมินคุณภาพตามท่ีคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบเพ่ือเปนผูมี
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตกรรมหัตถการกําหนด และจะตองระบุสถานภาพ
ของสถาบันฝกอบรมนั้น ดังนี้ 
 13.1  สถานภาพของสถาบันฝกอบรม 

สถาบันฝกอบรมอาจมีสถานภาพหลายอยาง ตามบทบาทหนาท่ีในการฝกอบรม ดังนี้ 
(1) สถาบันหลัก   
หมายถึง สถาบันฝกอบรมท่ีดําเนินการจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมเปนผูชํานาญการในการประกอบ

วิชาชีพทันตกรรมเพื่อรับวุฒิบัตรสาขาตางๆ  และไดรับอนุมัติจากราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย
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และทันตแพทยสภาใหเปดเปนสถาบันฝกอบรม โดยจัดใหผูรับการฝกอบรมไดรับประสบการณจากสถาบัน
ฝกอบรมตลอดหลักสูตร หรือเปนเวลาไมตํ่ากวาระยะเวลา 1 ใน 3 ของหลักสูตร สถาบันหลักตองมี
คุณสมบัติดังนี้ 

 (1.1) ตองมีอาจารยประจําอยางนอย 3 คน โดยผูอํานวยการในการฝกอบรม 1 คน ตองไดรับ
หนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมในสาขาทันต 
กรรมหัตถการจากทันตแพทยสภาและตองสามารถปฏิบัติงานไดเต็มเวลา 

 (1.2) เปนสถาบัน หรือโรงพยาบาลของรัฐท่ีจัดงานเปนระบบ มีสถานท่ีอุปกรณพรอมมี
ระบบควบคุมการติดเช้ืออยางมีประสิทธิภาพ มีจํานวนผูปวยเพียงพอ และเหมาะสมแกการฝกอบรม 

 (1.3) ตองมีหนวยท่ีใหบริการ ดังนี้ 
   ก. หองปฏิบัติการทันตกรรมและหองปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัยโรคท่ีเกี่ยวของกับการ

รักษาทางทันตกรรม 
   ข .  หนวยรังสีวิทยาท่ีสามารถใหบริการตรวจวินิจฉัยโรคโดยการใช รังสีอยางมี

ประสิทธิภาพ 
   ค. ระบบสงตอผูปวยเพื่อการรักษาทางทันตกรรมกรณีจําเปน 
   ง. หองสมุดซ่ึงมีตํารามาตรฐาน วารสารทางทันตแพทยศาสตร วารสารทางทันตกรรม

หัตถการและวารสารทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ในจํานวนเพียงพอและเหมาะสม และมีระบบสารสนเทศท่ีได
มาตรฐาน 

   จ. หนวยเวชระเบียน และสถิติ ซ่ึงมีรายงานประจําตัวผูปวย และสถิติท่ีเกี่ยวกับผูปวยของ
สถาบัน ตลอดจนมีเจาหนาท่ีท่ีไดรับการฝกอบรมดานนี้มาแลวเปนผูควบคุม 

   ฉ. หนวยสนับสนุนใหคําปรึกษาดานสถิติเพื่องานวิจัย 
 (1.4) ตองมีหนวยงานท่ีเกี่ยวกับการตรวจรักษาผูปวยใหทันตแพทยผูเขารับการฝกอบรม ฝก

ปฏิบัติงานไดตามเวลาท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 
 (1.5) ตองจัดหรืออนุญาตใหผูเขารับการฝกอบรมไปเรียนวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน

ประยุกตหรือวิทยาศาสตรคลินิกสัมพันธ และสนับสนุนใหผูเขารับการฝกอบรมไปรวมประชุมวิชาการนอก
สถาบันตามโอกาสอันสมควร 

(2) สถาบันสมทบ 
หมายถึง สถาบันฝกอบรมท่ีไดรับอนุมัติจากราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยและทันตแพทย

สภาใหเปนสถาบันสมทบกับสถาบันหลัก โดยอยูในการกํากับดูแลของสถาบันหลัก เพื่อจัดการฝกอบรมใน
สวนที่สถาบันหลักไม สามารถจัดประสบการณได โดยกิจกรรมดังกลาวเม่ือรวมกันแลวตองมีระยะเวลา
รวมกันไมเกิน 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลักสูตร 

 (3) สถาบันรวม 
หมายถึง สถาบันหลักท่ีใหการฝกอบรมเปนผูชํานาญการในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมเพื่อรับ

วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมหัตถการ รวมกับสถาบันหลักอ่ืนท่ีใหการฝกอบรม โดยอนุมัติจากราชวิทยาลัยทันต
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แพทยแหงประเทศไทยและทันตแพทยสภาใหเปดเปนสถาบันฝกอบรมรวมกัน โดยจัดใหผูรับการฝกอบรม
ไดรับประสบการณจากทุกสถาบัน โดยแตละแหงมีเวลาไมตํ่ากวา 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลักสูตร 

13.2  การขออนุมัติเปนสถาบันฝกอบรม 
คณะทันตแพทยศาสตร  สถาบันทางทันตแพทยหรือโรงพยาบาลใดท่ีมีความประสงคจะเปด เปน

สถาบันฝกอบรมในสาขาทันตกรรมหัตถการ ที่มีเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมท่ีไดรับการอนุมัติจากราช
วิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยและทันตแพทยสภาแลวใหสถาบันหลักเปนผูดําเนินการจัดทําขอมูล ตาม
เกณฑหลักสูตรการฝกอบรมที่ได รับอนุมัตินั้น เสนอราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยเพ่ือ
ประสานงานกับคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบเพื่อเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรมสาขา    ทันตกรรมหัตถการ ตรวจรับรองการเปดเปนสถาบันฝกอบรมและกําหนดศักยภาพของ
สถาบันหลักและสถาบันสมทบ(ถามี)หรือสถาบันรวมตามเกณฑหลักสูตร แลวใหนําเสนอราชวิทยาลัย     
ทันตแพทยแหงประเทศไทย พิจารณาเสนอใหทันตแพทยสภาอนุมัติตอไป 

13.3  การติดตามกํากับดูแลสถาบันฝกอบรม                                      
ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยจะจัดใหมีการติดตามกํากับดูแลสถาบันหลัก  สถาบัน

สมทบ  สถาบันรวม ท่ีไดรับอนุมัติใหเปดการฝกอบรมเปนระยะๆ โดยการมอบหมายใหคณะอนุกรรมการ
ฝกอบรมและสอบฯ  เปนผูดําเนินการตามแนวทางท่ีราชวิทยาลัยฯ  กําหนด  และเสนอรายงานตอ               
ราชวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาเสนอทันตแพทยสภาเปนระยะๆหากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ พบวา 
สถาบันหลักหรือสถาบันรวมใดไมมีผูสมัครเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรใดติดตอกันเกิน 5 ป ให 
“ยกเลิก”     การเปนสถาบันฝกอบรมของสถาบันหลักหรือของสถาบันรวมกลุมนั้น และใหทําเร่ืองแจงราช
วิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย เสนอทันตแพทยสภาเพื่ออนุมัติ หากสถาบันฝกอบรมมีความประสงค
จะขอเปนสถาบันฝกอบรมอีก ใหดําเนินการตามขอ 13.2 

 
14. คณาจารยในการฝกอบรม 

14.1  อาจารยผูใหการฝกอบรม จะตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้  
 14.1.1  เปนผูท่ีไดรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการ

ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในสาขาทันตกรรมหัตถการ จากทันตแพทยสภา 
 14.1.2  เปนผูจบการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา จากสถาบันท่ี กพ./สกอ. รับรอง  
 14.1.3  เปนผูจบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาจากสถาบันท่ี กพ./สกอ. รับรอง 

และปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมหัตถการ มาไมนอยกวา 3 ป 
 14.1.4  เปนผูจบหลักสูตรการฝกอบรมในระดับวุฒิบัตรในสาขาทันตกรรมหัตถการ จาก

สถาบันท่ีทันตแพทยสภาหรือ กพ.รับรองและปฏิบัติงานในสาขาท่ีจบนั้น มาไมนอยกวา 3 ป 
 14.1.5  เปนผูจบหลักสูตรการฝกอบรมในระดับ ประกาศนียบัตรช้ันสูง ทางวิทยาศาสตร

การแพทยคลินิกหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต จากสถาบันท่ีทันตแพทยสภาหรือ กพ./สกอ. รับรองและ
ปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมหัตถการ มาไมนอยกวา 5 ป 
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 14.1.6  เปนผูจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมหัตถการ ไม
นอยกวา 10 ป และไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขาทันตกรรมหัตถการ 

14.2 ผูอํานวยการฝกอบรม ตองมีคุณสมบัติ 
 14.2.1 ตองเปนผูไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการ

ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในสาขาทันตกรรมหัตถการและตองสามารถปฏิบัติงานไดเต็มเวลา 
 14.2.2 ตองเปนคณาจารยประจําของสถาบันหลัก 
  หนาท่ี เปนผูรับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรการฝกอบรมใหเปนไปตาม

ขอกําหนดของทันตแพทยสภา โดย 
  ก. รับผิดชอบการบริหารและฝกอบรมในสถาบันหลัก สถาบันรวม และสถาบัน

สมทบ (ถามี) ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและไดมาตรฐาน 
  ข. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสม 
  ค. วางแผนและจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรที่ใชในการฝกอบรม 
  ง. เปนตัวแทนในการคัดเลือกผูเขารับการอบรมประเมินผลการฝกอบรม 
  จ. ประเมินผลการสอนของคณาจารย โดยจัดใหมีการประชุมเพื่อประเมินผลการ

ปฏิบัติงานอยางนอยปละ 1 คร้ัง และใหคําแนะนําแกสถาบันสมทบ 
  ฉ. เปนผูเก็บรักษาเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการฝกอบรม 
 

15.  โครงสรางเนื้อหาสังเขปของการฝกอบรม 
15.1 โครงสรางหลักสูตรการฝกอบรม 
 การฝกอบรมตามระบบหรือการฝกอบรมแบบแยกสวนเปนไปตามขอบังคับทันตแพทย

สภาฯ ขอ 38 และ 39 ประกอบดวย 
  15.1.1 ภาควิชาการ ประกอบดวย การบรรยาย การประชุมวิชาการ การสัมมนา 

วารสารสโมสร ดังนี้ 
   15.1.1.1 วิทยาศาสตรพื้นฐาน หรือวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานท่ี

เกี่ยวของ เปนระยะเวลาประมาณรอยละ 30 ประกอบดวย 
    - ชีวเวชวิทยา และจริยธรรมวิชาชีพ 
    - ชีววิทยาชองปากประยุกต (applied oral biology) 
    - ระเบียบวธีิวิจัย (research methodology) 
    - สถิติทางทันตแพทยศาสตร   

    15.1.1.2 วิชาเฉพาะสาขาทันตกรรมหัตถการและวิชาท่ีเกี่ยวของ เปน
ระยะเวลาประมาณรอยละ 70 ประกอบดวย 
     - แคริโอโลยี่ 
     - ทันตวัสดุศาสตรข้ันสูง 
     - ทันตกรรมเพ่ือความสวยงาม 
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     - ทันตกรรมหัตถการทฤทษฎีข้ันสูง 
     - สัมมนา 
   15.1.2 ภาคปฏิบัติ เปนการปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมหัตถการ เวลาในการฝก
ปฏิบัติงานไมนอยกวา 2 ป 
 
   15.1.3 งานวิจัย 
   15.1.4 วิชาเลือก 
 15.2.  เนื้อหาโดยสังเขป 
       ภาควิชาการ   
       1. วิทยาศาสตรพื้นฐาน หรือวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานท่ีเกี่ยวของ ไดแก 
 1.1 ชีวเวชศาสตร 
  ความรูพื้นฐานทางกายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา พยาธิวิทยา จุลชีววิทยา ชีวเคมี และเถสัช
วิทยาท่ีอธิบายกระบวนการเกิดพยาธิสภาพ การติดเช้ือ การหายของแผล และการวินิจฉัยโรค เพื่อนํามา
ประยุกตในการวางแผนการรักษา การพยากรณโรค และปองกันการเกิดโรคในชองปาก 
 1.2 จริยธรรมวิชาชีพ 
  จริยธรรมและปรัชญาของจริยธรรมในวิชาชีพ ภาระหนาท่ีของทันตบุคลากรตอวงการ
วิชาชีพและตอสังคม กฏหมายวาดวยการควบคุมการประกอบวิชาชีพ 
 1.3 ชีววิทยาชองปากประยุกต 
  การศึกษาเกี่ยวกับโครงสราง การเจริญและพัฒนาของฟน อวัยวะชองปากและใบหนา ความ
เกี่ยวของซ่ึงกันและกันของอวัยวะในชองปากและในระบบอ่ืน ระบบจุลชีพ กระบวนการอักเสบ สารกระตุน
ทางชีวภาพ และบทบาทท่ีมีตอการเกิดโรคของเนื้อเยื่อในฟน 
 1.4 ระเบียบวิธีวิจัย 
  การศึกษาหลักเกณฑในการวิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพ โดยครอบคลุมเนื้อหาใน
ขบวนการวิจัย หลักเกณฑในการเขียนโครงรางการวิจัย การวิเคราะห อภิปรายผลงาน ตลอดจนสถิติท่ีใชใน
งานวิจัย และขอปฏิบัติทางดานจริยธรรมในการทําวิจัย 
 1.5 สถิติทางทันตแพทยศาสตร 
       2. วิชาเฉพาะสาขา 
 2.1 แคริโอโลยี่  
  สาเหตุ สภาวะและขบวนการเกิดโรคฟนผุ วิธีตรวจหาแนวโนมการเกิดโรค และปองกัน 
 2.2 ทันตวัสดุศาสตรช้ันสูง  
  สวนประกอบและคุณสมบัติตางๆ ของทันตวัสดุและอุปกรณท่ีใชและท่ีเกี่ยวของทางทันตก
รรมหัตถการ หลักการเลือกใชวัสดุเพื่อบูรณะฟน ขอดีและขอดอยของวัสดุชนิดตางๆ 
 2.3 ทันตกรรมหัตถการเพื่อความสวยงาม  
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  หลักการของทันตกรรมเพ่ือความสวยงาม กระบวนการตกแตงรูปราง สี หรือการบูรณะข้ึน
ใหมเพื่อใหสวยงาม และใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.4 ทันตกรรมหัตถการทฤษฎีข้ันสูง 
  การตรวจ การวางแผนการรักษา และการบูรณะฟนท่ีมีการสูญเสียโครงสรางไปมาก หรือ
เปนฟนท่ีผานการรักษาคลองรากฟนแลว เพื่อใหฟนสามารถกลับสูสภาพปกติและใชงานไดอยางเหมาะสม 
 2.5 สัมมนา 
  วิจารณและอภิปรายขอมูลตางๆท่ีมีผูทําการวิจัย ในวารสารทันตกรรม ในหัวขอตางๆ ท้ัง
วิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน การตรวจพิเคราะหโรค การวางแผนการรักษา การรักษา การปองกัน วัสดุ
บูรณะฟน รวมถึงสาขาวิชาอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ 
       3. การวิจัย 
  การศึกษาทดลอง และเขียนรายงานผลการวิจัยทางทันตกรรมหัตถการหรือสาขาท่ีเกี่ยวของ การ
คนควาหาองคความรูใหม อันเปนการพัฒนาวิชาชีพของสาขานี้ มีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติ ท่ีไดรับการกล่ันกรองโดยผูทรงคุณวุฒิ( Peer review)  หรือไดเสนอผลงานวิจัย ในท่ี
ประชุมวิชาการซ่ึงจัดโดยสถาบัน คณะ สมาคม หนวยงาน องคกรวิชาชีพทางทันตแพทยและทางการแพทย 
ในระดับชาติ/นานาชาติ หรือการประชุมท่ีคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมหัตถการ
เห็นชอบ 
 4. ภาคปฏิบัติ  
  ปฏิบัติการทางทันตกรรมหัตถการใหครบตามเกณฑ โดย 
  4.1 มีความชํานาญในการตรวจ วินิจฉัยแยกโรค วางแผนการรักษาและพยากรณโรค 
    4.2 มีความสามารถในการใหการรักษาผูปวยในกรณีดังตอไปนี้ 
   ก. ผูปวยมีอาการปวด เสียว ท่ีมีสาเหตุจากพยาธิสภาพบนตัวฟน หรือการบูรณะฟน 
   ข. ผูปวยท่ีมีโรคทางระบบ ผูปวยท่ีมีความไมพรอมทางจิตใจ ปญญา และรางกาย 
   ค. การบูรณะ cavity class II ท่ีมีการสูญเสียปุมฟนอยางนอย 1 ปุม โดยมีฟนคูลางและฟน
ประชิด 
   ง. class IV resin composite restoration ท่ีมีฟนคูสบและฟนประชิด 
   จ.class II resin composite restoration (direct and indirect technique) ท่ีมีฟนคูสบและฟน
ประชิด 
   ฉ. การบูรณะฟนโดย gold inlay/onlay หรือ porcelain inlay/onlay ท่ีมีฟนคูสบและฟน
ประชิด 
   ช. Direct or indirect veneer (resin composite หรือ porcelain) 
   ซ. การบูรณะ Diastema  
 5. วิชาเลือก 
  เลือกศึกษารายวิชาท่ีเกี่ยวของกับงานดานทันตกรรมหัตถการ วิชาท่ีชวยเสริมความเปนทันตแพทยท่ี
ดีมีมนุษยสัมพันธ health behavior และ health education  
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16.  การประกันคุณภาพการฝกอบรม   
  คณะกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมหัตถการจะตองจัดใหมีการประกันคุณภาพการ
ฝกอบรมโดยมีการตรวจสอบตามเกณฑท่ีราชวิทยาลัยฯ กําหนด 
 
17.  การทบทวน และการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  

คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขาทันตกรรมหัตถการ จะตองกําหนดระยะเวลาท่ีสถาบัน
หลักจัดใหมีการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเปนระยะๆ หรืออยางนอยทุก 5 ปและแจงผลการ 
ทบทวนและพัฒนาใหราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยรับทราบ 

 


