
 
หลกัสูตรการฝึกอบรม 

ทนัตแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ 
ในการประกอบวชิาชีพทนัตกรรม สาขาทนัตกรรมหัตถการ 

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

เพื่อให้สถาบนัฝึกอบรมท่ีจะเปิดหลกัสูตรการฝึกอบรมทนัตแตแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวุฒิบตัรแสดง
ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขาทนัตกรรมหัตถการ  มีแนวทางในการด าเนินการ
เก่ียวกบัการฝึกอบรมเป็นผูมี้ความรู้ความช านาญ ในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขาทนัตกรรมหัตถการ  
และเพื่อให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัทนัตแพทยสภาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การออกหนงัสืออนุมติับตัรหรือวุฒิบตัร
แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ  พ.ศ. 2555  โดยการรับรองของ
คณะกรรมการทนัตแพทยสภา ในการประชุมคณะกรรมการทนัตแพทยสภา  คร้ังท่ี 5/2559  เม่ือวนัท่ี 14 
กรกฎาคม 2559   จึงออกหลกัสูตรการฝึกอบรมทนัตแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวชิาชีพทนัตกรรม สาขาทนัตกรรมหตัถการและเกณฑส์ถาบนัฝึกอบรมไวด้งัน้ี 

 
1. ช่ือหลกัสูตร   
  (ภาษาไทย ) หลกัสูตรการฝึกอบรมทนัตแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญใน
การประกอบวชิาชีพทนัตกรรม สาขาทนัตกรรมหตัถการ 
  (ภาษาองักฤษ) Residency Training Program in Operative Dentistry  
 
2. ช่ือวุฒิบัตร  
ช่ือเตม็ (ภาษาไทย) วฒิุบตัรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรม   

     สาขาทนัตกรรมหตัถการ         
 (ภาษาองักฤษ) Diploma of the Thai Board of Operative Dentistry 

ช่ือยอ่ (ภาษาไทย) ว.ท. (ทนัตกรรมหตัถการ) 
 (ภาษาองักฤษ) Dip., Thai Board of Operative Dentistry 
ค าแสดงวฒิุการฝึกอบรมทา้ยช่ือ 
 (ภาษาไทย) ว.ท.ทนัตกรรมหตัถการ 
 (ภาษาองักฤษ) Diplomate, Thai Board of Operative Dentistry 
 
3. หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 

ราชวทิยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทยและคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อเป็นผูมี้ความรู้
ความช านาญในการประกอบวชิาชีพทนัตกรรมสาขาทนัตกรรมหตัถการ เป็นผูรั้บผดิชอบ 
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4.  ปรัชญาของหลกัสูตร   

สร้างมาตรฐานทางดา้นการบูรณะฟัน เพื่อให้สามารถใชฟั้นไดอ้ยา่งเหมาะสม มีความสวยงาม ท าให้
ผูป่้วยมีสุขภาพท่ีดีข้ึนทั้งร่างกายและจิตใจ สร้างองคค์วามรู้เพื่อพฒันางานทางดา้นทนัตกรรมหตัถการ 
5.  ค านิยาม  

ทนัตกรรมหัตถการ หมายถึง ศาสตร์และศิลป์ในการวินิจฉัย การวางแผนการรักษา การรักษาและ
การท านายผลการรักษาความบกพร่องของฟัน ซ่ึงประกอบดว้ยการบูรณะฟันให้มีรูปร่างท่ีถูกตอ้ง มีความ
สวยงามและสามารถท าหน้าท่ีได้ตามปกติหรือดีกว่าเดิม โดยคงคุณสมบติัทางสรีรวิทยาและให้สามารถ
ท างานสอดคลอ้งกบัเน้ือเยือ่ขา้งเคียงในช่องปาก อนัเป็นผลต่อการมีสุขภาพท่ีดีของผูป่้วย 

 
6.  วตัถุประสงค์ 

เพื่อผลิตทนัตแพทย ์สาขาทนัตกรรมหตัถการ ใหมี้ความรู้ความช านาญ ดงัน้ี 
6.1  มีความรู้ ความช านาญอยา่งสูง ทางวิชาการทนัตกรรมหตัถการในภาคทฤษฏีและปฏิบติัทั้งแนว

ลึกและแนวกวา้ง 
6.2  มีความรู้ ความเขา้ใจดา้นวิทยาศาสตร์คลินิกท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาทนัตกรรมหัตถการเป็นอยา่งดี 

เข้าใจการเกิดและการด าเนินของโรค สามารถน ามาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยโรค การ
บ าบดัรักษา บูรณะซ่อมแซมและติดตามผลการรักษาอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

6.3  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานในสาขาทนัตกรรมหัตถการท่ียุง่ยากซับซ้อน โดยให้
การตรวจพิเคราะห์วนิิจฉยั วางแผน พยากรณ์และบ าบดัรักษาบูรณะไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 

6.4  มีความรู้ความเขา้ใจปัญหาสุขภาพทัว่ไปของผูป่้วย สามารถใหก้ารรักษาร่วมหรือส่งต่อผูป่้วยได้
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

6.5  สามารถให้ค  าปรึกษาทางดา้นทนัตกรรมหัตถการแก่ทนัตแพทยผ์ูร่้วมงานเพื่อประโยชน์ของ
ผูป่้วย 

6.6  พฒันาตนเองทางดา้นวชิาการเพื่อความรู้ท่ีทนัสมยัตลอดเวลา 
6.7  มีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบักระบวนการท างานวจิยั สามารถท าวจิยัและน าเสนอผลงานวจิยัได ้
6.8  มีความสามารถในการวจิารณ์ และประเมินผลงานวจิยัทางทนัตแพทยศาสตร์ 
6.9  มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพและสังคมตลอดจนเป็นผูมี้คุณธรรม จรรยาบรรณ และมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี

กบับุคคลทัว่ไป 
 

7.  ก าหนดการเปิดอบรม  
สถาบนัฝึกอบรมท่ีขอเปิดการฝึกอบรม ตอ้งระบุก าหนดการเปิดฝึกอบรม 
 

8. ผู้รับการฝึกอบรม 
8.1 คุณสมบติัของผูรั้บการฝึกอบรม 
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 8.1.1 เป็นผูป้ระกอบวชิาชีพทนัตกรรม ตามพระราชบญัญติัวชิาชีพทนัตกรรม พ.ศ. 2537 
 8.1.2 ปฏิบติังานทางทนัตกรรมมาแลว้อยา่งนอ้ย 1 ปี 
 8.1.3 มีความรู้ภาษาองักฤษ โดยผ่านการทดสอบของสถาบนั หรือมีคะแนนทดสอบจาก

สถาบนัทดสอบภาษาองักฤษท่ีสถาบนัฝึกอบรมก าหนด 
ทนัตแพทยสภาอาจอนุมติัให้ผูท่ี้มีใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพทนัตกรรมของต่างประเทศ เขา้

รับการฝึกอบรมเพื่อวฒิุบตัรในสาขาทนัตกรรมหตัถการไดเ้ม่ือ 
(1)  เป็นไปตามขอ้ตกลงความร่วมมือระหวา่งประเทศ และ 
(2)  มีสถาบนัใหก้ารฝึกอบรมรับเขา้ฝึกอบรม และ 
(3)  ผา่นการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาทนัตกรรมหัตถการ โดยความ

เห็นชอบจากราชวทิยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
 
8.2  จ านวนผู้รับการฝึกอบรม 
สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งระบุจ านวนผูรั้บการฝึกอบรมท่ีหลกัสูตรของสถาบนัฝึกอบรมจะรับไดใ้น

แต่ละปี โดยพิจารณาจากสัดส่วนจ านวนอาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลา และปริมาณงานบริการของ
สาขา ทนัตกรรมหัตถการ โดยความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาทนัตกรรม
หตัถการ 

 
8.3  วธีิการคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรม 
ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัทนัตแพทยสภาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การออกหนงัสืออนุมติับตัรหรือวุฒิบตัร

แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขาทนัตกรรมหตัถการ พ.ศ. 2555 ขอ้ 41 โดย
การคดัเลือกผูส้มคัรเขา้รับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบตัร ให้ด าเนินการโดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ
สาขา  ทนัตกรรมหัตถการ ร่วมกบัผูแ้ทนจากสถาบนัหลกัท่ีให้การฝึกอบรม ซ่ึงเสนอโดยราชวิทยาลยัทนัต
แพทยแ์ห่งประเทศไทย โดยความเห็นชอบจากทนัตแพทยสภา 

 
9.  การส้ินสุดสภาพผู้เข้ารับฝึกอบรม 
 1.  ฝึกอบรมครบหลกัสูตรจากสถาบนัหลกัตามท่ีทนัตแพทยสภารับรอง 
 2.  ไดรั้บอนุมติัจากทนัตแพทยสภาใหล้าออก 
 3.  คณะกรรมการทนัตแพทยสภามีมติใหอ้อก 
 4.  พน้สภาพสมาชิกทนัตแพทยสภา 
 5.  สถาบนัฝึกอบรมให้ออกเน่ืองจากกระท าความผิดซ่ึงถือว่าร้ายแรง ตามขอ้ก าหนดของสถาบนั
ฝึกอบรม ซ่ึงเห็นชอบโดยทนัตแพทยสภา ทั้งน้ี ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม มาสิทธ์ิยื่นอุทธรณ์เพื่อให้สถาบนั
ฝึกอบรมพิจารณาทบทวนได ้
 6. เสียชีวติ 
 



4 
 

 
10.  การฝึกอบรม 

10.1  ระบบการฝึกอบรม 
 คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาทนัตกรรมหัตถการ จะก าหนดวิธีการฝึกอบรมหลกัท่ี
สถาบนัฝึกอบรมพิจารณาจดัให้กบัผูรั้บการฝึกอบรมเพื่อใหไ้ดรั้บการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละ
เน้ือหาของการฝึกอบรม โดยระบุวธีิการฝึกอบรมและลกัษณะการจดัในแต่ละช่วงหรือชั้นปีของการฝึกอบรม 
วธีิการฝึกอบรม อาจจดัได ้2 แบบ คือ การฝึกอบรมตามระบบและ การฝึกอบรมแบบแยกส่วน 

10.2  ระยะเวลาการฝึกอบรม 
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาทันตกรรมหัตถการ จะก าหนดระยะเวลาของการ

ฝึกอบรม  โดยให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัทนัตแพทยสภาว่าด้วยหลกัเกณฑ์การออกหนังสืออนุมติับตัรหรือ
วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขาต่างๆ  พ.ศ. 2555 ขอ้ 37 และขอ้ 38 
โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น  
 (1)  การฝึกอบรมตามระบบ 
 (2)  การฝึกอบรมแบบแยกส่วน 
 การฝึกอบรมตามระบบ ให้ด าเนินการดังนี้ 
 (1)  ระยะเวลาการฝึกอบรมตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 
 (2)  หลกัสูตรการฝึกอบรม 

(ก) ตอ้งเป็นหลกัสูตรท่ีไดรั้บการรับรองจากทนัตแพทยสภา โดยการเสนอแนะของราชวทิยาลยั 
หรือ 

(ข) ตอ้งเป็นหลกัสูตรของทนัตแพทยสภา โดยผา่นการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรม
และสอบสาขาทนัตกรรมหตัถการ โดยการเสนอแนะของราชวทิยาลยั 

(3)  สถาบนัท่ีท าการฝึกอบรมสาขาทนัตกรรมหตัถการ จะตอ้งไดรั้บการรับรองจากทนัตแพทยสภา
โดยผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาทนัตกรรมหัตถการ โดยการเสนอแนะ
ของราชวทิยาลยั 

(4)  วธีิการฝึกอบรม ประกอบดว้ย 
(ก) ฝึกอบรมในสถาบนัหลกัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี หรือ 
(ข) ฝึกอบรมในสถาบนัหลกัเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี และในสถาบนัร่วมหรือสถาบนั

สมทบเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี หรือ 
(ค) ฝึกอบรมในสถาบนัหลกัเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และในสถาบนัร่วมหรือสถาบนั

สมทบเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
(5)  การจดัการฝึกอบรมและปฏิบติังาน เพื่อวฒิุบตัรสาขาทนัตกรรมหตัถการ 

(ก) ภาควิชาการ ไดแ้ก่ การบรรยาย การประชุมวิชาการ การสัมมนา วารสารสโมสร แบ่งเป็น
การศึกษาความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน หรือวิทยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐานท่ีเก่ียวข้องเป็นระยะเวลา
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ประมาณร้อยละ 30 รวมทั้งจดัให้มีวิชาเลือกรวมอยู่ในภาควิชาการดว้ย และการศึกษาความรู้ ในสาขานั้น
หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง ประมาณร้อยละ 70 

(ข) ภาคปฏิบติั ไดแ้ก่การฝึกอบรมทางคลินิกหรือภาคสนาม โดยมีระยะเวลาฝึกปฏิบติัไม่น้อย
กว่า 2 ปีตามเกณฑ์ท่ีคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบของสาขาทนัตกรรมหัตถการ ก าหนดโดยไดรั้บ
ความเห็นชอบจากราชวทิยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

(ค) งานวิจยั ตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัระเบียบวิธีการวจิยัและสถิติท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลงานวิจยัอยา่ง
น้อย 1 เร่ือง ซ่ึงตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีมี
คุณภาพตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 การจดัการฝึกอบรมภาควชิาการ และภาคปฏิบติัตาม (ก) และ (ข) อาจจะผสมผสานกนั หรือแยกกนั            
โดยอยูใ่นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปีก็ได ้

การฝึกอบรมแบบแยกส่วน ให้ด าเนินการดังนี ้
(1)  ระยะเวลาการฝึกอบรมตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 

 (2)  หลกัสูตรการฝึกอบรม 
(ก)  ต้องเป็นหลักสูตรท่ีได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภา โดยการเสนอแนะของราช
วทิยาลยั หรือ 
(ข)  ตอ้งเป็นหลกัสูตรของทนัตแพทยสภา โดยผา่นการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรม
และสอบสาขาทนัตกรรมหตัถการ โดยการเสนอแนะของราชวทิยาลยั 

(3)  สถาบนัท่ีท าการฝึกอบรมสาขาทนัตกรรมหตัถการ จะตอ้งไดรั้บการรับรองจากทนัตแพทยสภา
โดยผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมหัตถการ และโดยการ
เสนอแนะของราชวทิยาลยั 

(4)  วธีิการฝึกอบรม ประกอบดว้ย 
(ก) ฝึกอบรมในสถาบนัหลกัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี หรือ 
(ข) ฝึกอบรมในสถาบนัหลกัเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี และในสถาบนัร่วมหรือสถาบนั
สมทบเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
(ค) ฝึกอบรมในสถาบนัหลกัเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และในสถาบนัร่วมหรือสถาบนั
สมทบเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

(5)  การจดัการฝึกอบรมและปฏิบติังาน เพื่อวฒิุบตัรประกอบดว้ย 
(ก) ภาควิชาการ ไดแ้ก่ การบรรยาย การประชุมวิชาการ การสัมมนา วารสารสโมสร วิชาเลือก 

โดยมีการเรียนแบบแยกส่วนในสาขานั้น เทียบเท่าหรือมีระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี โดยผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม
อาจสะสมหน่วยกิตในสาขานั้น ไวไ้ดจ้นครบตามท่ีก าหนดไดภ้ายในระยะเวลา 1 ถึง 5 ปี ทั้งน้ีตอ้งไม่น้อย
กวา่ 1 ปี แต่ตอ้งไม่เกิน 5 ปี 

(ข) ภาคปฏิบติั ไดแ้ก่การฝึกปฏิบติังานทางคลินิกหรือภาคสนามโดยให้แยกฝึกปฏิบติัภายใน
ระยะเวลา 6 ปี ตามเกณฑ์ท่ีคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาทนัตกรรมหัตถการ ก าหนดโดยความ
เห็นชอบจากราชวทิยาลยั ทั้งน้ีตอ้งปฏิบติังานในสถาบนัท่ีราชวทิยาลยัก าหนด 
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      (ค) งานวิจยั ตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัระเบียบวิธีการวิจยัและสถิติท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลงานวิจยั

อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง ซ่ึงตีพิมพห์รืออยา่งนอ้ยไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีมี

คุณภาพตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

 
11. การประเมินผู้รับการฝึกอบรม 
ก าหนดใหมี้การประเมินผลอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยมีเกณฑด์งัน้ี 
 11.1 ภาควิชาการ จะประเมินโดยการสอบขอ้เขียน ประเมินผลการสัมมนา การรายงานผูป่้วย การ
เสนอผลการวจิยั โดยผลการประเมินตอ้งไม่ต ่ากวา่ระดบั B ยกเวน้รายวชิาเลือกตอ้งไม่ต ่ากวา่ C 
 11.2 ภาคปฏิบติั จะประเมินปริมาณงาน คุณภาพของงาน การรายงานผูป่้วย และประเมิน
ผลการรักษา รวมทั้งการสอบปากเปล่า โดยผลการประเมินตอ้งไม่ต ่ากวา่ระดบั B 
 11.3 ผูท่ี้ผา่นการฝึกอบรม จะตอ้งผา่นเกณฑ์การประเมินทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบติั ทั้งน้ีตอ้งได้
คะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตรไม่ต ่ากวา่ 3.00 
 11.4 ผูท่ี้ผ่านการฝึกอบรม จะตอ้งมีผลงานวิจยัอยา่งน้อย 1 เร่ือง ซ่ึงตีพิมพ์หรืออยา่งน้อยไดรั้บการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด 
 
12.  การสอบขึน้ทะเบียนเพ่ือรับวุฒิบัตร  

เป็นไปตามขอ้บงัคบัทนัตแพทยสภาว่าด้วยหลกัเกณฑ์การออกหนังสืออนุมติับตัรหรือวุฒิบตัร
แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพทนัตกรรมสาขาทนัตกรรมหตัถการ พ.ศ. 2555 หมวด 2 

 
13. สถาบันฝึกอบรม 
 สถาบันฝึกอบรม  หมายถึง คณะทนัตแพทยศาสตร์ สถาบนัทางทนัตแพทย ์หรือโรงพยาบาลท่ีให้
การฝึกอบรมเป็นผูช้  านาญการในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมเพื่อรับวุฒิบตัรสาขาทนัตกรรมหัตถการ 
ราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทยจะพิจารณาอนุมติัให้คณะทนัตแพทยศาสตร์  สถาบนัทางทนัต
แพทยห์รือโรงพยาบาลใดเปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรมได ้คณะทนัตแพทยศาสตร์ สถาบนัทางทนัตแพทย ์หรือ
โรงพยาบาลนั้น จะตอ้งผา่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพตามท่ีคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อเป็นผูมี้
ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขาทนัตกรรมหัตถการก าหนด และจะตอ้งระบุสถานภาพ
ของสถาบนัฝึกอบรมนั้น ดงัน้ี 
 13.1  สถานภาพของสถาบันฝึกอบรม 

สถาบนัฝึกอบรมอาจมีสถานภาพหลายอยา่ง ตามบทบาทหนา้ท่ีในการฝึกอบรม ดงัน้ี 
(1) สถาบันหลกั   
หมายถึง สถาบนัฝึกอบรมท่ีด าเนินการจดัท าหลกัสูตรการฝึกอบรมเป็นผูช้  านาญการในการประกอบ

วิชาชีพทนัตกรรมเพื่อรับวุฒิบตัรสาขาต่างๆ  และไดรั้บอนุมติัจากราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย
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และทนัตแพทยสภาให้เปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรม โดยจดัใหผู้รั้บการฝึกอบรมไดรั้บประสบการณ์จากสถาบนั
ฝึกอบรมตลอดหลักสูตร หรือเป็นเวลาไม่ต ่ากว่าระยะเวลา 1 ใน 3 ของหลักสูตร  สถาบันหลักต้องมี
คุณสมบติัดงัน้ี 

 (1.1) ตอ้งมีอาจารยป์ระจ าอยา่งนอ้ย 3 คน โดยผูอ้  านวยการในการฝึกอบรม 1 คน ตอ้งไดรั้บ
หนังสืออนุมติับตัรหรือวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมในสาขาทนัต 
กรรมหตัถการจากทนัตแพทยสภาและตอ้งสามารถปฏิบติังานไดเ้ตม็เวลา 

 (1.2) เป็นสถาบนั หรือโรงพยาบาลของรัฐท่ีจดังานเป็นระบบ มีสถานท่ีอุปกรณ์พร้อมมี
ระบบควบคุมการติดเช้ืออยา่งมีประสิทธิภาพ มีจ านวนผูป่้วยเพียงพอ และเหมาะสมแก่การฝึกอบรม 

 (1.3) ตอ้งมีหน่วยท่ีใหบ้ริการ ดงัน้ี 
   ก. ห้องปฏิบติัการทนัตกรรมและห้องปฏิบติัการเพื่อการวินิจฉัยโรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

รักษาทางทนัตกรรม 
   ข. หน่วยรังสีวิทยาท่ีสามารถให้บ ริการตรวจวินิจฉัยโรคโดยการใช้รังสีอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
   ค. ระบบส่งต่อผูป่้วยเพื่อการรักษาทางทนัตกรรมกรณีจ าเป็น 
   ง. ห้องสมุดซ่ึงมีต ารามาตรฐาน วารสารทางทนัตแพทยศาสตร์ วารสารทางทนัตกรรม

หตัถการและวารสารทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในจ านวนเพียงพอและเหมาะสม และมีระบบสารสนเทศท่ีได้
มาตรฐาน 

   จ. หน่วยเวชระเบียน และสถิติ ซ่ึงมีรายงานประจ าตวัผูป่้วย และสถิติท่ีเก่ียวกบัผูป่้วยของ
สถาบนั ตลอดจนมีเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บการฝึกอบรมดา้นน้ีมาแลว้เป็นผูค้วบคุม 

   ฉ. หน่วยสนบัสนุนใหค้ าปรึกษาดา้นสถิติเพื่องานวจิยั 
 (1.4) ตอ้งมีหน่วยงานท่ีเก่ียวกบัการตรวจรักษาผูป่้วยให้ทนัตแพทยผ์ูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ฝึก

ปฏิบติังานไดต้ามเวลาท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 
 (1.5) ตอ้งจดัหรืออนุญาตให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไปเรียนวิทยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐาน

ประยกุตห์รือวทิยาศาสตร์คลินิกสัมพนัธ์ และสนบัสนุนใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไปร่วมประชุมวิชาการนอก
สถาบนัตามโอกาสอนัสมควร 

(2) สถาบันสมทบ 
หมายถึง สถาบนัฝึกอบรมท่ีไดรั้บอนุมติัจากราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทยและทนัตแพทย

สภาให้เป็นสถาบนัสมทบกบัสถาบนัหลกั โดยอยูใ่นการก ากบัดูแลของสถาบนัหลกั เพื่อจดัการฝึกอบรมใน
ส่วนท่ีสถาบนัหลกัไม่ สามารถจดัประสบการณ์ได ้โดยกิจกรรมดงักล่าวเม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งมีระยะเวลา
รวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลกัสูตร 

 (3) สถาบันร่วม 
หมายถึง สถาบนัหลกัท่ีให้การฝึกอบรมเป็นผูช้  านาญการในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมเพื่อรับ

วฒิุบตัรสาขาทนัตกรรมหตัถการ ร่วมกบัสถาบนัหลกัอ่ืนท่ีให้การฝึกอบรม โดยอนุมติัจากราชวทิยาลยัทนัต
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แพทยแ์ห่งประเทศไทยและทนัตแพทยสภาให้เปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรมร่วมกนั โดยจดัให้ผูรั้บการฝึกอบรม
ไดรั้บประสบการณ์จากทุกสถาบนั โดยแต่ละแห่งมีเวลาไม่ต ่ากวา่ 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลกัสูตร 

13.2  การขออนุมัติเป็นสถาบันฝึกอบรม 
คณะทนัตแพทยศาสตร์  สถาบนัทางทนัตแพทยห์รือโรงพยาบาลใดท่ีมีความประสงค์จะเปิด เป็น

สถาบนัฝึกอบรมในสาขาทนัตกรรมหัตถการ ท่ีมีเกณฑ์หลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีได้รับการอนุมติัจากราช
วทิยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทยและทนัตแพทยสภาแลว้ใหส้ถาบนัหลกัเป็นผูด้  าเนินการจดัท าขอ้มูล ตาม
เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมท่ีได้รับอนุมัตินั้ น เสนอราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อ
ประสานงานกบัคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อเป็นผูมี้ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ
ทนัตกรรมสาขา    ทนัตกรรมหัตถการ ตรวจรับรองการเปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรมและก าหนดศกัยภาพของ
สถาบันหลักและสถาบนัสมทบ(ถ้ามี)หรือสถาบันร่วมตามเกณฑ์หลักสูตร แล้วให้น าเสนอราชวิทยาลัย     
ทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย พิจารณาเสนอใหท้นัตแพทยสภาอนุมติัต่อไป 

13.3  การติดตามก ากบัดูแลสถาบันฝึกอบรม                                      
ราชวิทยาลัยทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทยจะจดัให้มีการติดตามก ากับดูแลสถาบนัหลัก  สถาบนั

สมทบ  สถาบนัร่วม ท่ีไดรั้บอนุมติัให้เปิดการฝึกอบรมเป็นระยะๆ โดยการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ เป็นผู ้ด าเนินการตามแนวทางท่ีราชวิทยาลัยฯ ก าหนด  และเสนอรายงานต่อ               
ราชวิทยาลยัฯ เพื่อพิจารณาเสนอทนัตแพทยสภาเป็นระยะๆหากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พบวา่ 
สถาบันหลักหรือสถาบันร่วมใดไม่มีผูส้มัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรใดติดต่อกันเกิน 5 ปี ให ้
“ยกเลิก”     การเป็นสถาบนัฝึกอบรมของสถาบนัหลกัหรือของสถาบนัร่วมกลุ่มนั้น และให้ท าเร่ืองแจง้ราช
วทิยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย เสนอทนัตแพทยสภาเพื่ออนุมติั หากสถาบนัฝึกอบรมมีความประสงค์
จะขอเป็นสถาบนัฝึกอบรมอีก ให้ด าเนินการตามขอ้ 13.2 

 
14. คณาจารย์ในการฝึกอบรม 

14.1  อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม จะตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี  
 14.1.1  เป็นผูท่ี้ได้รับหนังสืออนุมติับตัรหรือวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการ

ประกอบวชิาชีพทนัตกรรมในสาขาทนัตกรรมหตัถการ จากทนัตแพทยสภา 
 14.1.2  เป็นผูจ้บการศึกษาระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเท่า จากสถาบนัท่ี กพ./สกอ. รับรอง  
 14.1.3  เป็นผูจ้บการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบนัท่ี กพ./สกอ. รับรอง 

และปฏิบติังานในสาขาทนัตกรรมหตัถการ มาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 
 14.1.4  เป็นผูจ้บหลกัสูตรการฝึกอบรมในระดบัวุฒิบตัรในสาขาทนัตกรรมหัตถการ จาก

สถาบนัท่ีทนัตแพทยสภาหรือ กพ.รับรองและปฏิบติังานในสาขาท่ีจบนั้น มาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 
 14.1.5  เป็นผูจ้บหลกัสูตรการฝึกอบรมในระดบั ประกาศนียบตัรชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์

การแพทยค์ลินิกหรือประกาศนียบตัรบัณฑิต จากสถาบนัท่ีทนัตแพทยสภาหรือ กพ. /สกอ. รับรองและ
ปฏิบติังานในสาขาทนัตกรรมหตัถการ มาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 
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 14.1.6  เป็นผูจ้บการศึกษาระดบัปริญญาตรี และปฏิบติังานในสาขาทนัตกรรมหตัถการ ไม่
นอ้ยกวา่ 10 ปี และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาทนัตกรรมหตัถการ 

14.2 ผูอ้  านวยการฝึกอบรม ตอ้งมีคุณสมบติั 
 14.2.1 ต้องเป็นผู ้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการ

ประกอบวชิาชีพทนัตกรรมในสาขาทนัตกรรมหตัถการและตอ้งสามารถปฏิบติังานไดเ้ตม็เวลา 
 14.2.2 ตอ้งเป็นคณาจารยป์ระจ าของสถาบนัหลกั 
  หน้าท่ี  เป็นผู ้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรการฝึกอบรมให้เป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดของทนัตแพทยสภา โดย 
  ก. รับผิดชอบการบริหารและฝึกอบรมในสถาบนัหลกั สถาบนัร่วม และสถาบนั

สมทบ (ถา้มี) ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและไดม้าตรฐาน 
  ข. พฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรใหเ้หมาะสม 
  ค. วางแผนและจดัการเก่ียวกบัทรัพยากรท่ีใชใ้นการฝึกอบรม 
  ง. เป็นตวัแทนในการคดัเลือกผูเ้ขา้รับการอบรมประเมินผลการฝึกอบรม 
  จ. ประเมินผลการสอนของคณาจารย ์โดยจดัให้มีการประชุมเพื่อประเมินผลการ

ปฏิบติังานอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และใหค้  าแนะน าแก่สถาบนัสมทบ 
  ฉ. เป็นผูเ้ก็บรักษาเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรม 
 

15.  โครงสร้างเน้ือหาสังเขปของการฝึกอบรม 
15.1 โครงสร้างหลกัสูตรการฝึกอบรม 
 การฝึกอบรมตามระบบหรือการฝึกอบรมแบบแยกส่วนเป็นไปตามขอ้บงัคบัทนัตแพทย

สภาฯ ขอ้ 38 และ 39 ประกอบดว้ย 
  15.1.1 ภาควิชาการ ประกอบด้วย การบรรยาย การประชุมวิชาการ การสัมมนา 

วารสารสโมสร ดงัน้ี 
   15.1.1.1 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานท่ี

เก่ียวขอ้ง เป็นระยะเวลาประมาณร้อยละ 30 ประกอบดว้ย 
    - ชีวเวชวทิยา และจริยธรรมวชิาชีพ 
    - ชีววทิยาช่องปากประยกุต ์(applied oral biology) 
    - ระเบียบวธีิวจิยั (research methodology) 
    - สถิติทางทนัตแพทยศาสตร์   

    15.1.1.2 วิชาเฉพาะสาขาทันตกรรมหัตถการและวิชาท่ีเก่ียวข้อง เป็น
ระยะเวลาประมาณร้อยละ 70 ประกอบดว้ย 
     - แคริโอโลยี ่
     - ทนัตวสัดุศาสตร์ขั้นสูง 
     - ทนัตกรรมเพื่อความสวยงาม 
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     - ทนัตกรรมหตัถการทฤทษฎีขั้นสูง 
     - สัมมนา 
   15.1.2 ภาคปฏิบติั เป็นการปฏิบติังานในสาขาทนัตกรรมหตัถการ เวลาในการฝึก
ปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
 
   15.1.3 งานวจิยั 
   15.1.4 วชิาเลือก 
 15.2.  เน้ือหาโดยสังเขป 
       ภาควชิาการ   
       1. วทิยาศาสตร์พื้นฐาน หรือวทิยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
 1.1 ชีวเวชศาสตร์ 
  ความรู้พื้นฐานทางกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิวิทยา จุลชีววิทยา ชีวเคมี และเถสัช
วิทยาท่ีอธิบายกระบวนการเกิดพยาธิสภาพ การติดเช้ือ การหายของแผล และการวินิจฉัยโรค เพื่อน ามา
ประยกุตใ์นการวางแผนการรักษา การพยากรณ์โรค และป้องกนัการเกิดโรคในช่องปาก 
 1.2 จริยธรรมวชิาชีพ 
  จริยธรรมและปรัชญาของจริยธรรมในวิชาชีพ ภาระหน้าท่ีของทนัตบุคลากรต่อวงการ
วชิาชีพและต่อสังคม กฏหมายวา่ดว้ยการควบคุมการประกอบวชิาชีพ 
 1.3 ชีววทิยาช่องปากประยกุต ์
  การศึกษาเก่ียวกบัโครงสร้าง การเจริญและพฒันาของฟัน อวยัวะช่องปากและใบหนา้ ความ
เก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกนัของอวยัวะในช่องปากและในระบบอ่ืน ระบบจุลชีพ กระบวนการอกัเสบ สารกระตุน้
ทางชีวภาพ และบทบาทท่ีมีต่อการเกิดโรคของเน้ือเยื่อในฟัน 
 1.4 ระเบียบวธีิวจิยั 
  การศึกษาหลักเกณฑ์ในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยครอบคลุมเน้ือหาใน
ขบวนการวิจยั หลกัเกณฑ์ในการเขียนโครงร่างการวิจยั การวิเคราะห์ อภิปรายผลงาน ตลอดจนสถิติท่ีใชใ้น
งานวจิยั และขอ้ปฏิบติัทางดา้นจริยธรรมในการท าวจิยั 
 1.5 สถิติทางทนัตแพทยศาสตร์ 
       2. วชิาเฉพาะสาขา 
 2.1 แคริโอโลยี ่ 
  สาเหตุ สภาวะและขบวนการเกิดโรคฟันผ ุวธีิตรวจหาแนวโนม้การเกิดโรค และป้องกนั 
 2.2 ทนัตวสัดุศาสตร์ชั้นสูง  
  ส่วนประกอบและคุณสมบติัต่างๆ ของทนัตวสัดุและอุปกรณ์ท่ีใชแ้ละท่ีเก่ียวขอ้งทางทนัตก
รรมหตัถการ หลกัการเลือกใชว้สัดุเพื่อบูรณะฟัน ขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของวสัดุชนิดต่างๆ 
 2.3 ทนัตกรรมหตัถการเพื่อความสวยงาม  
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  หลกัการของทนัตกรรมเพื่อความสวยงาม กระบวนการตกแต่งรูปร่าง สี หรือการบูรณะข้ึน
ใหม่เพื่อใหส้วยงาม และใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2.4 ทนัตกรรมหตัถการทฤษฎีขั้นสูง 
  การตรวจ การวางแผนการรักษา และการบูรณะฟันท่ีมีการสูญเสียโครงสร้างไปมาก หรือ
เป็นฟันท่ีผา่นการรักษาคลองรากฟันแลว้ เพื่อใหฟั้นสามารถกลบัสู่สภาพปกติและใชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 2.5 สัมมนา 
  วิจารณ์และอภิปรายขอ้มูลต่างๆท่ีมีผูท้  าการวิจยั ในวารสารทนัตกรรม ในหัวขอ้ต่างๆ ทั้ง
วิทยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐาน การตรวจพิเคราะห์โรค การวางแผนการรักษา การรักษา การป้องกนั วสัดุ
บูรณะฟัน รวมถึงสาขาวชิาอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
        3. การวจิยั 

การศึกษาทดลองและเขียนรายงานผลการวจิยัทางทนัตกรรมหตัถการหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง

การคน้ควา้หาองคค์วามรู้ใหม่ อนัเป็นการพฒันาวชิาชีพของสาขาน้ีและมีผลงานวจิยัอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง ซ่ึง

ตีพิมพห์รืออยา่งนอ้ยไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามเกณฑท่ี์

คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

  4. ภาคปฏิบติั  
  ปฏิบติัการทางทนัตกรรมหตัถการใหค้รบตามเกณฑ ์โดย 
  4.1 มีความช านาญในการตรวจ วนิิจฉยัแยกโรค วางแผนการรักษาและพยากรณ์โรค 
    4.2 มีความสามารถในการใหก้ารรักษาผูป่้วยในกรณีดงัต่อไปน้ี 
   ก. ผูป่้วยมีอาการปวด เสียว ท่ีมีสาเหตุจากพยาธิสภาพบนตวัฟัน หรือการบูรณะฟัน 
   ข. ผูป่้วยท่ีมีโรคทางระบบ ผูป่้วยท่ีมีความไม่พร้อมทางจิตใจ ปัญญา และร่างกาย 
   ค. การบูรณะ cavity class II ท่ีมีการสูญเสียปุ่มฟันอย่างน้อย 1 ปุ่ม โดยมีฟันคู่ล่างและฟัน
ประชิด 
   ง. class IV resin composite restoration ท่ีมีฟันคู่สบและฟันประชิด 
   จ.class II resin composite restoration (direct and indirect technique) ท่ีมีฟันคู่สบและฟัน
ประชิด 
   ฉ. การบูรณะฟันโดย metal inlay/onlay หรือ ceramic inlay/onlay ท่ี มีฟันคู่สบและฟัน
ประชิด 
   ช. Direct or indirect veneer (resin composite หรือ porcelain) 
   ซ. การบูรณะ Diastema  
  5. วชิาเลือก 
  เลือกศึกษารายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นทนัตกรรมหตัถการ วิชาท่ีช่วยเสริมความเป็นทนัตแพทยท่ี์
ดีมีมนุษยส์ัมพนัธ์ health behavior และ health education  
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16.  การประกนัคุณภาพการฝึกอบรม   
  คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาทนัตกรรมหัตถการจะตอ้งจดัให้มีการประกนัคุณภาพการ
ฝึกอบรมโดยมีการตรวจสอบตามเกณฑท่ี์ราชวทิยาลยัฯ ก าหนด 
 
17.  การทบทวน และการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม  

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาทนัตกรรมหตัถการ จะตอ้งก าหนดระยะเวลาท่ีสถาบนั
หลกัจดัให้มีการทบทวนและพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมเป็นระยะๆ หรืออย่างน้อยทุก 5 ปีและแจง้ผลการ 
ทบทวนและพฒันาใหร้าชวทิยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทยรับทราบ 

 


