
หลกัสูตรการฝกอบรม 
ทันตแพทยประจาํบานเพือ่วฒิุบัตรแสดงความรูความชํานาญ 

ในการประกอบวชิาชพีทันตกรรม สาขาวทิยาการวินิจฉยัโรคชองปาก 
และเกณฑสถาบันฝกอบรม พ.ศ.2558 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เพ่ือใหสถาบันฝกอบรมท่ีจะเปดหลักสูตรการฝกอบรมทันตแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรแสดง

ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก มีแนวทางในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการฝกอบรมเปนผูมีความรูความชํานาญ ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาวิทยาการ
วินิจฉัยโรคชองปาก และเพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติ
บัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ  พ.ศ. 2555  โดยการรับรอง
ของคณะกรรมการทันตแพทยสภา ในการประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา  ครั้งที่ 10/2558 เม่ือวันท่ี             
8 ตุลาคม 2558  จึงออกหลักสูตรการฝกอบรมทันตแพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก และเกณฑสถาบันฝกอบรมไวดังนี้ 
 
1.  ชื่อหลักสูตร   
(ภาษาไทย)  หลักสูตรการฝกอบรมทันตแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก 
(ภาษาอังกฤษ) Residency Training Program in Oral Diagnostic Sciences 
 
2.  ชื่อวุฒิบัตร  
ช่ือเต็ม  (ภาษาไทย) วุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  
สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก 
  (ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Board of Oral Diagnostic Sciences 
ช่ือยอ  (ภาษาไทย) ว.ท.วิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก 
 (ภาษาอังกฤษ) Diplomate., Thai Board of Oral Diagnostic Sciences 
 
3.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยและคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบเพื่อเปนผูมีความรู
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก 
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4.  ปรัชญาของหลักสูตร   
 เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรูความชํานาญเฉพาะทางสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก และสงเสริม
พัฒนาความกาวหนาทางวิชาการและวิจัยสาขานี้ใหทัดเทียมมาตรฐานสากล  ใชขบวนการวินิจฉัยที่ มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการวางแผนการรักษาไดอยางเปนระบบ เพื่อใหผูปวยไดรับการดูแลรักษาท่ีเหมาะสมได
ทันทวงทีและมีประสิทธิผลเต็มที่ รวมถึงการทํานายโรคเพื่อการดูแลระวังภายหลังจากการรักษา ซ่ึงจะเปนผล
สงเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 
5.  คํานิยาม  

วิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก เปนสาขาวิชาเฉพาะทางทันตแพทยศาสตร ท่ีเกี่ยวของกับการตรวจ 
พิเคราะหและวินิจฉัย ตลอดจนการรักษาโรคโดยใชความรู และเทคโนโลยี ทางเวชศาสตรชองปาก พยาธิวิทยา
ชองปาก และรังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  

 
6.  วัตถุประสงค 

ทันตแพทยที่จะจบการอบรมวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก จะตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

6.1 เปนผูท่ีมีความรูพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรการแพทยเปนอยางดี และสามารถนํามาประยุกตใชในการให
การวินิจฉัยโรคชองปาก 

6.2  เปนผูท่ีมีความรูในดานเวชศาสตรชองปาก พยาธิวิทยาชอง และรังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
รวมทั้งสามารถบูรณาการวิชาเหลานี้เพื่อประยุกตใชในการวินิจฉัยโรค และดูแลผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยถูกตองเหมาะสม 

6.3 เปนผูท่ีมีความใฝรู คนควาศึกษา มีวิสัยทัศนในการวิเคราะหปญหาดวยตนเอง 
6.4 เปนผูมีเจตคติท่ีดีตอสังคมและวิชาชีพ ตลอดจนเปนผูมีคุณธรรม และจริยธรรม มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอ

ผูอ่ืน 
6.5 มีความรูและความเขาใจในกระบวนการวิจัย 
 

7.  กําหนดการเปดอบรม  
สถาบันฝกอบรมหลักเปนผูกําหนด 
 

8.  ผูรับการฝกอบรม 
8.1 คุณสมบัติของผูรับการฝกอบรม 
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8.1.1  ไดรับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยของรัฐ  หรือมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ                    
ที่ทันตแพทยสภารับรอง 

8.1.2  เปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 หรือมี
คุณสมบัติตามขอ 40 แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร
แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2558 

8.1.3  ปฏิบัติงานทางทันตกรรมมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 ทันตแพทยสภาอาจอนุมัติใหผูที่ มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทางทันตกรรมของตางประเทศ                 
ที่ทันตแพทยสภารับรองเขารับการฝกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรในสาขาใดไดเม่ือ 
(1) มีสถาบันใหการฝกอบรมรับเขาฝกอบรม และ 
(2) ผานการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขานั้นโดยความเห็นชอบจากราชวิทยาลัย 
(3) การรับผูมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมของตางประเทศใหเปนไปตามสัดสวนที่ทันตแพทย
สภากําหนด 

8.2  วิธีการคัดเลือก 
  ใหเปนไปตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร
แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ (ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2558 ขอ 41 โดยให
ดําเนินการโดยคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาวิทยาการวินจิฉัยโรคชองปาก รวมกับผูแทนจากสถาบัน
หลักท่ีใหการฝกอบรมสาขานั้น ซ่ึงเสนอโดยราชวิทยาลัย โดยความเห็นชอบจากทันตแพทยสภา 
 
9.  การส้ินสุดสภาพผูเขารับฝกอบรม 

9.1  ฝกอบรมครบหลักสูตรจากสถาบันหลักตามที่ทันตแพทยสภารับรอง 
9.2.  ไดรับอนุมัติจากทันตแพทยสภาใหลาออก 
9.3.  คณะกรรมการทันตแพทยสภามีมติใหออก 
9.4.  พนสภาพสมาชิกทันตแพทยสภา 
9.5  การใหออกเน่ืองจากการทําผิดอยางรายแรงซ่ึงสถาบันฝกอบรมแตละสถาบันเปนผูกําหนด ผูเขารับการ

ฝกอบรมมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณเพ่ือใหสถาบันฝกอบรมพิจารณาทบทวนได 
9.6 ตาย 
 

10.   การฝกอบรม 
10.1 ระบบการฝกอบรม 

การฝกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาวิทยาการ
วินิจฉัยโรคชองปาก ใหเปนไปตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือ
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วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ(ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2558 ขอ 37 
โดยแบงออกเปนการฝกอบรมตามระบบ และ/หรือแบบแยกสวน 

 
10.2 ระยะเวลาการฝกอบรม 

  10.2.1 การฝกอบรมตามระบบใหเปนไปตามขอบังคับทันตแพทยสภาฯขอ 38 โดยมีระยะเวลา
การฝกอบรมไมนอยกวา 3 ป หรือ 36 เดือน ซ่ึงประกอบดวย 
(1)  ฝกอบรมในสถาบันหลักเปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือ 
(2)  ฝกอบรมในสถาบันหลักเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป และในสถาบันสมทบเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป
หรือ 
(3)  ฝกอบรมในสถาบันหลักเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป และในสถาบันสมทบเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป 

10.2.2 การฝกอบรมแบบแยกสวนใหเปนไปตามขอบังคับทันตแพทยสภาฯขอ 39 
 

11.  การประเมินผูรับการฝกอบรม 
สถาบันฝกอบรมเปนผูกําหนด โดยใหมีการประเมินผลอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือประเมินความรู 

ความสามารถ และทักษะของทันตแพทยเฉพาะทางโดยวิธีการที่เหมาะสม 
ภาควิชาการ ประเมินโดยการสอบขอเขียน ประเมินผลการสัมมนา การทํารายงาน 
ภาคปฏิบัติ ประเมินปริมาณงานข้ันตํ่า คุณภาพของงาน การสอบรายงานผูปวยและการสอบปากเปลา 

 ปริมาณงานข้ันตํ่าของแตละสาขาเฉพาะทาง กําหนดไวดังนี้ 
สาขาเวชศาสตรชองปาก 

 ผูเขาฝกอบรมตองตรวจพิเคราะห วินิจฉัยแยกโรค วินิจฉัยโรคข้ันสุดทาย ดูแลใหการรักษาและ
ติดตามผลการรักษาผูปวยในคลินิกเวชศาสตรชองปากเสร็จสมบูรณอยางนอย 50 ราย โดยตลอดหลักสูตรการ
ฝกอบรม 
สาขาพยาธิวิทยาชองปาก  ผูเขาฝกอบรมตองผานการประเมินดังนี้ 

1.  มีความสามารถวินิจแยกโรคพื้นฐานทั่วไปจากลักษณะจุลพยาธิดวยกลองจุลทรรศน โดยผานการ
วินิจฉัยช้ินเนื้อไมนอยกวา 1500 รายที่ไดรับในคลินิกบริการตรวจชิ้นเน้ือของสถาบันฝกอบรม 

2.  ใหการพิเคราะหแยกโรค สําหรับรอยโรคที่นาสนใจ รอยโรคท่ีพบไดนอย รอยโรคท่ีหายาก หรือโรคที่
วินิจฉัยไมไดดวยวิธีการท่ีใชตามปกติในหองปฏิบัติการ และสามารถพิจารณาเลือกวิธีการและชนิดของการยอม
สีเน้ือเยื่อที่เหมาะสม ดวยสีเคมี และวิธีทางอิมมูโนวิทยา เพ่ือการวินิจฉัยโรคเหลาน้ันอยางนอย 100 ราย 
 
สาขารังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

 ผูเขาฝกอบรมตองผานประเมินการปฏิบัติงานโดยตลอดหลักสูตร และดวยปริมาณงานข้ันตํ่า ดังนี้ 
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1. มีช่ัวโมงการปฏิบัติการแปลภาพรังสี (Radiographic interpretation)  
2. แปลผลภาพรังสีและติดตามผลการรักษาอยางสมบูรณ พรอมทํารายงานผูปวยในกรณีที่ผูปวยมีรอยโรค

ที่เปนเนื้องอกชนิดรายแรง หรือไมรายแรง ถุงนํ้า ภาวะการติดเช้ือของชองปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล หรือ
ภยันตรายของชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล หรือรอยโรคที่เกิดจากความผิดปกติอ่ืนๆ เปนจํานวนรวมกันอยาง
นอย 15 ราย 

จัดทํารายงานอยางสมบูรณ  1 เรื่อง โดยรวบรวมขอมูลจากผูปวยในกรณีที่มีรอยโรคปรากฎ หรือทําวิจัยใน
หัวขอใดหัวขอหน่ึงในสาขารังสีวิทยา 1 เรื่อง เพื่อนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการ หรือเพ่ือตีพิมพเผยแพร อยางใด
อยางหนึ่งหรือท้ังสองอยาง 

 
12.  การสอบขึ้นทะเบียนเพ่ือรับวุฒิบัตร  

ดําเนินการโดยคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากกําหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะผูบริหารราชวิทยาลัย และโดยอนุมัติจากคณะกรรมการทันตแพทยสภา 
 
13.  สถาบันฝกอบรม 
สถาบันฝกอบรม หมายถึงคณะทันตแพทยศาสตร สถาบันทางทันตแพทย หรือโรงพยาบาลท่ีจัดการฝกอบรม
ทันตแพทยเฉพาะทาง ท่ีไดผานการประเมินคุณภาพและการรับรองจากทันตแพทยสภา โดยราชวิทยาลัย และ
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ และไดระบุสถานภาพของสถาบันฝกอบรมนั้น ดังน้ี 
 13.1  สถาบันหลัก 
  13.1.1 หมายความวา สถาบันท่ีใหการฝกอบรมเปนผูชํานาญการในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมเพ่ือรับ
วุฒิบัตร สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก ท่ีเสนอโดยราชวิทยาลัย และทันตแพทยสภารับรอง 
  13.1.2 ตองมีหนวยงานที่ใหบริการดังตอไปนี้ 

 (1) เปนสถาบันหรือโรงพยาบาลของรัฐที่จัดระบบงานเรียบรอย มีสถานท่ีอุปกรณทั้งระบบควบคุม
การติดเช้ืออยางมีประสิทธิภาพ มีจํานวนผูปวยเพียงพอและเหมาะสมแกการฝกอบรม และมีคณาจารยทันต
แพทยผูมีคุณวุฒิรับผิดชอบในสาขาที่จะดําเนินการตามโครงการฝกอบรม 

(2) หองปฏิบัติการทางทันตกรรม  และหองปฏิบัติการเพ่ือการวินิจฉัยโรค 
(3) หนวยรังสีวิทยาที่สามารถทําการตรวจและวินิจฉัยโรคโดยการใชรังสีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(4) หองสมุดที่มีตํารามาตรฐานทางวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากและวารสารทางสาขาวิชาท่ี

เกี่ยวของอ่ืนๆที่ใชเปนประจํามากเพียงพอและเหมาะสมกับการฝกอบรม  มีหนังสือดัชนีสําหรับชวยคนหา
รายงานที่ตีพิมพในวารสารรวมทั้งมีหนวยสารสนเทศที่ไดมาตรฐาน 

(5) หนวยเวชระเบียนและสถิติซ่ึงมีรายงานประจําตัวผูปวยและสถิติเกี่ยวกับผูปวยของสถาบันนั้น 
ตลอดจนมีเจาหนาท่ีที่ไดรับการฝกอบรมดานนี้มาแลวเปนผูควบคุม 
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(6) มีบุคลากร เครื่องมือและอุปกรณสนับสนุนการทําวิจัย 
  13.1.3  ตองมีหนวยงานท่ีเกี่ยวกับการตรวจรักษาผูปวยท่ีมีระบบการควบคุมการติดเช้ืออยางมีประสิทธิภาพ
สําหรับใหผูเขารับการฝกอบรมไดปฏิบัติงานตามเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอ  ตลอดจนมีเจาหนาที่ที่ไดรับการ
ฝกอบรมดานนี้มาแลวเปนผูควบคุม 
 13.1.4  สามารถจัดใหทันตแพทยที่เขารับการฝกอบรมไดเรียนวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานประยุกตหรือ
วิทยาศาสตรคลินิกสัมพันธ และสนับสนุนใหทันตแพทยที่เขารับการฝกอบรมไปรวมประชุมทางวิชาการนอก
สถาบันไดตามโอกาสอันควร 
  13.1.5  สามารถจัดคณาจารยผูมีคุณวุฒิ มีความรูและประสบการณ ในการทํางานวิจัยเพ่ือเปนที่ปรึกษาใน
การทํางานวิจัยของผูเขารับการฝกอบรม 
 

13.2  สถาบันรวม 
  หมายความวา สถาบันหลักที่ใหการฝกอบรมเปนผูชํานาญการในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมเพ่ือ
รับวุฒิบัตร สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก รวมกับสถาบันหลักอ่ืนท่ีใหการฝกอบรมท่ีเสนอโดยราชวิทยาลัย 
และทันตแพทยสภารับรองโดยแตละสถาบันตองมีเวลาในการจัดกิจกรรมฝกอบรมไมตํ่ากวา 1 ใน 3 ของ
ระยะเวลาของหลักสูตร 
 13.3  สถาบันสมทบ 
  13.3.1  หมายความวา สถาบันที่ใหการฝกอบรมเปนผูชํานาญการในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
เพ่ือรับวุฒิบัตร สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก โดยอยูในการกํากับดูแลของสถาบันหลักที่เสนอโดย               
ราชวิทยาลัย และทันตแพทยสภารับรอง และทันตแพทยสภาประกาศในระเบียบทันตแพทยสภาเปนสถาบัน
สมทบ 

13.3.2  มีคุณสมบัติเปนสถาบันหรือโรงพยาบาลของรัฐที่ไมมีหนวยงานบางประเภทของตน หรือมี
คุณสมบัติไมครบตามเกณฑของสถาบันหลักในการฝกอบรม และเปนสถาบันท่ีสถาบันหลักเห็นสมควรใหเปน
สถาบันสมทบ โดยดําเนินการขออนุมัติจากทันตแพทยสภา ใหมีสวนรวมในการจัดการฝกอบรมบางชวงเวลา
หรือบางชวงวิชา ทั้งนี้ตองไมเกิน 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลักสูตร 
 13.4 การประเมินผลสถาบัน 
  ดําเนินการโดยทันตแพทยสภาและราชวิทยาลัย โดยมอบหมายใหคณะอนุกรรมการฝกอบรม
และสอบเปนผูดําเนินการตามแนวทางที่ทันตแพทยสภากําหนด และเสนอรายงานผานราชวิทยาลัย เพ่ือเสนอตอ
ทันตแพทยสภาเปนระยะๆ หากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ พบวาสถาบันฝกอบรมหลักหรือสถาบัน
รวมฝกอบรมใดไมมีผูสมัครเขารบัการฝกอบรม 
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ในหลักสูตรติดตอกันเกิน 5 ปให “ยกเลิก” การเปนสถาบันฝกอบรมของสถาบันฝกอบรมหลักหรือของสถาบัน
รวมฝกอบรมน้ัน และใหทําเรื่องแจงราชวิทยาลัย เสนอทันตแพทยสภาเพื่ออนุมัติ หากสถาบันฝกอบรมมีความ
ประสงคจะขอเปนสถาบันฝกอบรมอีก ใหดําเนินการขออนุมัติเปนสถาบันฝกอบรมตามเกณฑที่กาํหนด 
 
14.  คณาจารยในการฝกอบรม 
14.1 สถาบันหลัก 
 ตองมีอาจารยประจําสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากอยางนอย 3 คน โดยเปนผูอํานวยการในการ
ฝกอบรม 1 คนซ่ึงตองเปนทันตแพทยประจําในสถาบันหลัก ซ่ึงไดรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดง
ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากและตองสามารถ
ปฏิบัติงานไดเต็มเวลา 
  คณาจารยประจําหรือคณาจารยพิเศษ เปนผูมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปน้ี 

14.1.1  เปนผูที่ไดรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทัน
ตกรรมสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากจากทันตแพทยสภา 
 14.1.2  เปนผูจบการศึกษาปริญญาเอกหรือเทียบเทาจากสถาบันท่ี กพ.รับรอง และปฏิบัติงานในสาขา
วิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากมาไมนอยกวา 3 ป 

14.1.3  เปนผูจบการศึกษาระดับปรญิญาโทหรือเทียบเทาจากสถาบันที่ กพ.รับรอง และปฏิบัติงานในสาขา
วิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากมาไมนอยกวา 3 ป 

14.1.4  เปนผูจบหลักสูตรการฝกอบรมในระดับ 
วุฒิบัตรในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากจากสถาบันที่ทันตแพทยสภาหรือกพ.รับรองและและปฏิบัติงานใน
สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากมาไมนอยกวา 3 ป 

14.1.5  เปนผูจบหลักสูตรการฝกอบรมในระดับ 
ประกาศนียบัตรช้ันสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรค
ชองปากจากสถาบันที่ทันตแพทยสภาหรือกพ.รับรองและและปฏิบัติงานในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากมา
ไมนอยกวา 5 ป 
  14.1.6 เปนผูจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และปฏิบัติงานในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากมาไม
นอยกวา 10 ป และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก 
 อัตราสวนของคณาจารยในการฝกอบรมตอทันตแพทยผูเขารับการฝกอบรม ใหมีสัดสวนดังน้ี  อาจารย : ผูเขา
รับการฝกอบรม = 1:3 โดยจะตองมีอาจารยท่ีไดรับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรอยางนอย 2 คน 
 14.2 สถาบันรวม 
  ใชเกณฑเดียวกับสถาบันหลกั 
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 14.3 สถาบันสมทบ 
 ใหมีจํานวนอาจารยเปนสัดสวนดังนี้ อาจารย : ผูเขารับการฝกอบรม = 1:2 โดยจะตองมีอาจารยที่ไดรับ
อนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรอยางนอย 1 คนหรือตามที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ เห็นสมควร 
 
15.  โครงสรางเนื้อหาสังเขปของการฝกอบรม 

15.1โครงสรางหลักสูตรและการฝกอบรม 
  การฝกอบรมตามระบบเปนผูมีความรูความชํานาญสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก ใหเปนไปตาม
ขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญใน
การประกอบวิชาชีพตางๆ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2558 ขอ 38 โดยประกอบดวย 
   (ก)  ภาควิชาการไดแก การบรรยาย  การประชุมวิชาการ การสัมมนา วารสารสโมสร แบงเปนการศึกษาความรู
ทางวิทยาศาสตรพ้ืนฐานที่เกี่ยวของเปนระยะเวลาประมาณรอยละ 30  และ การศึกษาความรูในสาขาวิทยาการ
วินิจฉัยโรคชองปากหรือสาขาท่ีเกี่ยวของประมาณรอยละ 70 
  (ข)  ภาคปฏิบัติ ตองมีระยะเวลาในการฝกปฏิบัติงานในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากรวม ประกอบดวย 

- การฝกปฏิบัติงานในสาขาวิชาหลักเฉพาะทางของผูเขาอบรม  
- การเขาฝกอบรม และปฏิบัติงานหมุนเวียนในวิชาหลักรวมอ่ืนๆ อีก 2 วิชาหลัก ของ

วิทยาการวินิจิฉัยโรคชองปาก  
(ค )  งานวิจัยตองมีความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยและสถิติที่เกี่ยวของและมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอยางนอย 
1 เรื่อง  ซ่ึงตองตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่มีคณะผูทรงคุณวุฒิประเมิน หรือมีการนําเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมี Proceeding ที่มีคณะผูทรงคุณวุฒิประเมิน 

15.2  วิชาของการฝกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก 
 15.2.1  ภาควิชาการ 

ประกอบดวย 3 หมวดวิชา  
1. หมวดวิชาพ้ืนฐานบังคับ ประกอบดวย 

1.1 ชีวเวชวิทยาและจรรยาบรรณ (Biomedical Sciences and Ethics)   
1.2 ชีววิทยาชองปาก (Oral Biology)     
1.3 ระเบียบและกระบวนการวิจัย (Research Methodology)    

2. หมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  
2.1 วิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก 1 

(พยาธิวิทยาชองปากพ้ืนฐาน / Basic Oral Pathology)    
2.2 วิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก 2 

(เวชศาสตรชองปากพ้ืนฐาน / Basic Oral Diagnosis)    
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2.3 วิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก 3     
(รังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียลพ้ืนฐาน / Basic Oral and Maxillofacial Radiology)   

2.4 สัมมนาพยาธิวิทยาคลินิก (Clinico-Pathological Conferences)  
3. หมวดวิชาหลักเฉพาะทาง ไดแก 

3.1 สาขาเวชศาสตรชองปาก  
3.1.1 สัมมนาเวชศาสตรชองปากคลินิกและการวินิจฉัยโรคชองปาก (Clinical Oral Medicine 

and Oral Diagnosis Seminar)     
3.1.2 อายุรศาสตรทั่วไป (General Medicine)     
3.1.3 เวชศาสตรชองปากข้ันสูง (Advanced Oral Medicine)  
3.1.4 เภสัชวิทยาสําหรับเวชศาสตรชองปาก (Pharmacology for Oral Medicine) 

3.2  สาขาพยาธิวิทยาชองปาก ประกอบดวย 
3.2.1  สัมมนาจุลพยาธิวิทยาชองปากข้ันสูง (Advanced Oral Histopathology Seminar)   
3.2.2  วารสารสัมมนาทางพยาธิวิทยาชองปาก (Oral Pathology Journal Club)  

 3.2.3   วิธีการทางพยาธิวิทยาข้ันสูง 
(Advanced Methods in Pathology)     

3.2.4 พยาธิวิทยาคลินิกข้ันสูง 
(Advanced Clinical Pathology)  

 
3.3 สาขารังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  

3.3.1 รังสีฟสิกส (Radiation Physics)  
3.3.2 การแปลภาพรังสี (Radiographic Interpretation)  
3.3.3 รังสีวิทยา (Radiation Biology) 
3.3.4 สัมมนารังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (Oral and Maxillofacial Radiology 

Seminar) 
3.3.5 กรณีศึกษาทางรังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (Clinical Case Conferences) 

4. วิชาเลือก  
เลือกศึกษาวิชาใดๆ ที่ชวยเสริมความเปนทันตแพทยที่ดี มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีบุคลิกภาพที่ดี สุขภาพ

อนามัยที่ดี รวมท้ัง healthy behavior และ healthy education 
คําอธิบายเน้ือหาวิชา 

1. หมวดวิชาพื้นฐานบังคับ  
1.1 ชีวเวชวทิยาและจรรยาบรรณ  
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(Biomedical Sciences and Ethics)     
ศึกษาสหวิทยาการพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรการแพทย โดยเนนถึงหลักการและเนื้อหา

ที่สําคัญอันเปนความรูพ้ืนฐาน และเปนประโยชนตอการวินิจฉัยโรคชองปาก การวางแผนการรักษา การรักษา 
การประเมินผลการรักษา การคาดการณผล การรักษา การแกไขผลแทรกซอนจากการรักษาอยางมีจรรยาบรรณ 
วิชาน้ีเปนวิชาปลายเปด กลาวคือเน้ือหาจะเปลี่ยนไปโดยติดตามความกาวหนาทางวิทยาการอยางใกลชิด 

1.2 ชีววิทยาชองปาก (Oral Biology)    
ศึกษาติดตามความกาวหนาทางวิทยาการทางชีวภาพชองปาก เพ่ือกอใหเกิดความเขาใจอยางลึกซ้ึงถึง 

สมุฎฐานและกลไกการเกิดโรคตางๆ ในชองปาก การวินิจฉัยโรค การรักษาและการปองกันโรค ศึกษาระบบจุล
ชีพในชองปาก นอกจากน้ียังศึกษาความเกี่ยวโยงของโรคในชองปากกับอวัยวะในระบบอื่นๆ ของรางกาย ศึกษา
หลักการใชยาทางทันตกรรม ผลของยา การมีผลตอกันของยา (drug interactions) 

1.3 ระเบียบและกระบวนการวิจัย (Research Methodology)    
ศึกษาระเบียบและวิธีวิจัยแบบตางๆ ในการวิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพ การวิเคราะหและวิพากษ

บทความทางวิทยาศาสตรตลอดจนสถิติท่ีใชในการวิจัย นอกจากนี้ยังไดครอบคลุมถึงหลักเกณฑในการเขียน
โครงรางการวิจัย และขอพึงพิจารณาดานจริยธรรมในการวิจัย 
2. หมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  

2.1 วิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก 1 
(พยาธิวิทยาชองปากพ้ืนฐาน / Basic Oral Pathology)     
ศึกษาพื้นฐานของสาเหตุ พยาธิกําเนิดและพยาธิสภาพของโรคตางๆ ในชองปากและอวัยวะโดยรอบที่เกี่ยวของ 
สัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพท่ีพบในคลินิก 

2.2 วิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก 2 
(เวชศาสตรชองปากพื้นฐาน / Basic Oral Diagnosis)     

สัมมนาและประชุมปรึกษาการตรวจ การประเมินปญหาผูปวย บันทึกประวัติผูปวยทางการแพทยและ
ทางทันตกรรม การตรวจทางหองปฏิบัติการ และการใชพื้นฐานความรูทางวิทยาการวินิจฉัยในการวินิจฉัยโรค
และการวางแผนการรักษา 

2.3 วิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก 3 
 (รังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียลพ้ืนฐาน / Basic Oral and Maxillofacial Radiology) 
ศึกษาหลักการพื้นฐานทางรังสีฟสิกส กระบวนการสรางภาพรังสีของชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

หลักการในการแผลผลภาพรังสีจากการถายดวยวิธีตางๆ ในปจจุบัน รวมถึงลักษณะกายวิภาคปกติที่ปรากฏใน
ภาพรังสี การแปลผลภาพรังสีของชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียลที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโตที่ผิดปกติ ความ
ผิดปกติจากสาเหตุอ่ืน ภยันตราย สภาวะการติดเช้ือ รอยโรคของถุงน้ําและรอยโรคคลายถุงน้ํา รอยโรคของเน้ือ
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งอกและรอยโรคคลายเนื้องอกชนิดตางๆ รอยโรคและความผิดปกติที่เกิดข้ึนในบริเวณโพรงอากาศแม็กซิลลารี
และขอตอขากรรไกร 

 

2.4 สัมมนาพยาธิวิทยาคลินิก (Clinico-Pathological Conferences)   
วิเคราะหกรณีศึกษาของโรคและความผิดปกติตางๆ ท่ีเกิดในบริเวณชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

โดยศึกษาท้ังลักษณะทางคลินิก ลักษณะทางรังสีวิทยา และลักษณะเนื้อเย่ือทางพยาธิวิทยาเพื่อนําสูการวินิจฉัย
แยกโรค และการรักษา 
3. หมวดวิชาหลักเฉพาะทาง ไดแก 

3.1 สาขาเวชศาสตรชองปาก  
3.1.1 สัมมนาเวชศาสตรชองปาก 

 คลินิกและการวินิจฉัยโรคชองปาก (Clinical Oral Medicine and Oral Diagnosis Seminar) 
การสัมมนาเกี่ยวกับการตรวจรางกายท่ัวไป โรคในชองปาก การตรวจวินิจฉัยกลไกการเกิดโรค การตรวจทาง
หองปฏิบัติการเพื่อใหไดการวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา การรักษา และการติดตามการรักษา 

3.1.2 อายุรศาสตรทั่วไป (General Medicine)     
  การสัมมนาในหัวขอที่นาสนใจที่เกี่ยวของกับโรคระบบ สาเหตุ อาการและอาการแสดง การ
ตรวจวินิจฉัย การวางแผนการรักษาและการสงตอผูปวย รวมทั้งการดูแลผูปวยทางทันตกรรมท่ีมีโรคทางระบบ
ทั้งในภาวะฉุกเฉินและปกติ 

3.1.3 เวชศาสตรชองปากข้ันสูง (Advanced Oral Medicine)  
 การศึกษาที่เกี่ยวของกับสาเหตุ อาการแสดงของโรคในชองปากและอวัยวะขางเคียง การแปลผล

ภาพรังสี การอานผลช้ินเนื้อเบื้องตน สรีรพยาธิวิทยาของผิวหนังและเยื่อเมือกชองปาก ชีววิทยาของเนื้องอก โรค
ติดเช้ือ การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค และการรักษาโรคชองปากดวยการใชยา 

3.1.4 เภสัชวิทยาสําหรับเวชศาสตรชองปาก (Pharmacology for Oral Medicine)   
 เปนการศึกษาทางเภสัชวิทยาของตัวยาท่ีใชทางเวชศาสตรชองปากทั้งในดานโครงสรางและ

คุณสมบัติทางเคมี ปฏิกริยา ผลขางเคียง รรวมทั้งเภสัชจลนศาสตร 
 

3.2 สาขาพยาธิวิทยาชองปาก  
3.2.1 สัมมนาจุลพยาธิวิทยาชองปากข้ันสูง (Advanced Oral Histopathology Seminar) 

ศึกษาและสัมมนาพยาธิสภาพและจุลพยาธิวิทยาของชิ้นเนื้อผูปวย รอยโรคตางๆ ในชองปาก โดยเนนถึง
ขบวนการที่นํามาใชเพ่ือใหไดมาซ่ึงการวินิจฉัยโรคจําเพาะ (definitive diagnosis) รวมท้ังแนวคิดและการใช
ขอมูลประกอบอ่ืนๆ ตลอดจนการเสนอแนะ การวางแผนการรักษา การดําเนินของโรค และการปองกัน 
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3.2.2 วารสารสัมมนาทางพยาธิวิทยาชองปาก (oral Pathology Journal Club)การศึกษาโดยการ
นําเสนอบทความจากวารสารท่ีเกี่ยวขอกับพยาธิวิทยาชองปาก โดยสามารถวิเคราะห วิจารณ เสนอแนะ และสรุป
บทความไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

3.2.3 วิธีการทางพยาธิวิทยาข้ันสูง (Advanced Methods in Pathology)   
การศึกษาเกี่ยวกับวิธีการทางพยาธิวิทยาท่ีกาวหนา ซ่ึงจะชวยใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะของเซลล
และเนื้อเย่ือที่เปลี่ยนแปลงไปเม่ือมีพยาธิสภาพ จนถึงระดับชีวเคมี โมเลกุล และ DNA โดยเนนทั้งทางเทคนิค 
วิธีการทําการแปลผล ตลอดจนการประยุกตใช เพื่อชวยในการวินิจฉัยโรค การรักษาและการปองกัน 

3.2.4 พยาธิวิทยาคลินิกข้ันสูง (Advanced Clinical Pathology 
การศึกษาเกี่ยวกับการตรวจทางหองปฏิบัติการทางพยาธิวิทยาคลินิก โดยเนนหลักวิธีการเก็บและสงส่ิงสงตรวจ 
ตลอดจนการแปลผลการทดสอบ รวมท้ังการประยุกตใชความรูทางพยาธิวิทยาคลินิกเพ่ือชวยในการวินิจฉัยโรค 
การติดตามผลและการรักษา 

 

3.3 สาขารังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  
3.3.1  รังสีฟสิกส (Radiation Physics) 

ศึกษาหลักการพื้นฐานทางรังสีฟสิกส ไดแก การเกิดรังสีเอกซ ปฏิกิริยาของรังสีเอกซ เม่ือกระทบกับวัตถุ 
คุณสมบัติทางฟสิกสของฟลมและสกรนี ศึกษาหลักการทางฟสิกสซ่ึงนํามาประยกุตใชในดานการแพทยและดาน
ทันตแพทยเพ่ือชวยในการวินิจฉัยโรค อันไดแก หลักการเกี่ยวกับฟลูออโรสโคป แองจิโอกราฟฟ คอมพิวโทโม
กราฟฟ แม็กเนติกเรโซแนนซ เวชศาสตรนิวเคลียร หลักการถายภาพรังสีแบบวงกวาง โทโมกราฟฟ ดิจิตอลเร
ดิโอกราฟฟ 

3.3.2 การแปลภาพรังสี (Radiographic Interpretation)  
การใชภาพรังสีและการประยุกตใชภาพรังสีชนิดตางๆ ในการแปลผลรอยโรคที่เกิดข้ึนกับชองปาก

และแม็กซิลโลเฟเชียลที่เกิดจากภยันตราย การติดเช้ือ ศึกษาความผิดปกติชนิดตางๆ ของเน้ือเยื่อแข็งท่ีปรากฎใน
ภาพรังสี เน้ืองอกชนิดไมรายแรง และชนิดรายแรง รอยโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเนื้อเยื่อไฟบรัสท่ีปะปน
กับกระดูกและรอยโรคอ่ืนๆ ที่ยังไมทราบสาเหตุ ความผิดปกติท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาทางการเจริญเติบโต และ
โรคทางระบบความผิดปกติ ที่เกิดขึ้นกับโพรงอากาศของแม็กซิลโลเฟเชียล ความผิดปกติของขอตอขากรรไกร 
นอกจากนี้ยังศึกษาถึงเทคนิค และการวินิจฉัยโรคดวยการฉีดสารเขาตอมน้ําลาย เทคนิคและการวินิจฉัยโรคโดย
การฉีดสารเขาในขอตอขากรรไกร 

3.3.3 รังสีชีววิทยา (Radiation Biology)    
ศึกษาผลทางชีววิทยาของรังสีเอกซท่ีใชท้ังในดานรังสีวินิจฉัย และรังสีรักษาศึกษาการบริหารและการ

จัดการคลินิกรังสีวิทยา การคํานึงถึงความปลอดภัยจากการใชรังสีท่ีมีตอตัวบุคคล สังคมและชุมชน ตลอดจน
ส่ิงแวดลอม ศึกษาหนวยวัดรังสี วิธีการวัดปริมาณรังสี ศึกษาหลักการทางรังสีรักษา การควบคุมการติดเช้ือจาก
การถายภาพรังสี 
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3.3.4 สัมมนารังสีวิทยาชองปากและแม็ก 
ซิลโลเฟเชียล (Oral and Maxillofacial Radiology Seminar)    

นําเสนอ ทบทวน และสัมมนาเกี่ยวกับกรณีผูปวยใหมจากคลินิกทันตกรรมหรือกรณีศึกษาท่ีนาสนใจจาก
แฟมประวัติ ซ่ึงปรากฏรอยโรคในภาพรังสี เพื่อนําไปสูการตรวจพิเคราะห การวินิจฉัยและการพยากรณโรคได
ถูกตอง การทบทวนและวิเคราะหบทความทางดานทันตแพทย ดานการแพทย รวมถึงบทความทางดานพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร เพ่ือติดตามใหทันความกาวหนาทางวิทยาการ และศึกษาถึงการใชสถิติในการวิจัยแบบตางๆ 
ดังกลาว 

3.3.5 กรณีศึกษาทางรังสีวิทยาชองปาก 
และแม็กซิลโลเฟเชียล (Clinical Cases Conference in Oral and Maxillofacial Radiology)  

    
เปนกรณีศึกษาโดยการรวบรวมขอมูลของผูปวยในกรณีที่มีรอยโรคปรากฏเพื่อนํามาศึกษาในแงมุมตางๆ 

พรอมทั้งจัดทํารายงานเพ่ือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการ หรือเพื่อตีพิมพเผยแพร อยางใดอยางหน่ึงหรือท้ังสอง
อยาง 
 15.2.2 ภาคปฏิบัติ 
 ตองปฏิบัติงานรวม ประกอบดวย 
 
15.2.2.1 ฝกการปฏิบัติงานวิชาหลักเฉพาะทาง 

ผูเขาอบรม ตองฝกปฏิบัติงาน ในแตละสาขาหลักเฉพาะทางที่เลือก  โดยตองเปนสาขาวิชาเฉพาะทาง
เดียวกับท่ีเลือกไวในภาควิชาการ 
ฝกการปฏิบัติงานวิชาหลักเฉพาะทางมีรายละเอียดแตละสาขาดังนี้ 
สาขาเวชศาสตรชองปาก  

เปนการฝกอบรมทางคลินิกในดานการตรวจพิเคราะห แยกและวินิจฉัยโรค วางแผนการรักษา และบําบัด
ผูปวยที่มีอาการในชองปาก และ/หรือ อาการในชองปากท่ีเกี่ยวของกับโรคทางระบบทั้งนอกและในสถานท่ี 
สาขาพยาธิวิทยาชองปาก  

ประกอบดัวยการฝกฝนและปฏิบัติงานทางเซลลวิทยา การตรวจและพิเคราะหโรคจากช้ินเนื้อผูปวย การ
ตรวจศพ การหมุนเวียนเพื่อศึกษาและอบรมปฏิบัติการทางดานการแปลผลการยอมเน้ือเยื่อดวยวิธีทางอิมมูโน
วิทยา รวมทั้งการศึกษาดานจุลทรรศนอิเล็กตรอน 
สาขารังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  

เนื้อหาหลักประกอบดวย การใหบริการในคลินิกรังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล โดยนําความรู
ดานเทคนิคตางๆ ทางรังสีวิทยาและความรูในการแปลภาพรังสีข้ันพ้ืนฐานมาประยุกตใช การฝกปฏิบัติเพ่ือให
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เกิดความชํานาญในข้ันตอนการใชเครื่องเอกซเรยชนิดตางๆ และการแปลผลภาพรังสีชนิดตางๆ เหลานั้น การฝก
ปฏิบัติการในหองมืด ศึกษาการควบคุมคุณภาพในหองมืดและในข้ันตอนการลางฟลม 

การศึกษานอกสถานท่ีในคลินิกรังสีวิทยาของโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มความชํานาญในการแปลผลภาพรังสี
ชนิดคอมพิวโทโมกราฟฟ ภาพแม็กเนติกเรโซแนนซ ภาพถายอัลตราซาวด เวชศาสตรนิวเคลียร และฟลูออโรส
โคป 
15.2.2.2 ปฏิบัติการหมุนเวียนในสาขารวมอ่ืนของสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก 

ผูเขาอบรม ตองฝกปฏิบัติงานหมุนเวียนในวิชาหลักเฉพาะทางรวมอ่ืนๆ อีก 2 วิชาหลักของวิทยาการ
วินิจฉัยโรคชองปาก (นอกจากวิชาหลักเฉพาะทางท่ีไดเลือกไวในภาควิชาการหมวดวิชาหลักเฉพาะทาง)  
16.  การประกันคุณภาพการฝกอบรม   
สถาบันฝกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรเพ่ือความรูความชํานาญสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากจะตองขอรับการ
ประเมินจากราชวิทยาลัยเพ่ือที่ขอเปดหลักสูตรและรับรองคุณภาพหลักสูตรการฝกอบรมสาขาวิทยาการ
วินิจฉัยโรคชองปากทุก 5 ป ตามแบบฟอรมเกณฑการประเมินคุณภาพสถาบันฝกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรสาขา
วิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2555 
 

17.  การทบทวน และการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก กําหนดใหสถาบันฝกอบรมหลักสูตร
วุฒิบัตรเพื่อความรูความชํานาญสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก จะตองทบทวน ปรับปรุงพัฒนา หลักสูตร
การฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากเปนระยะสม่ําเสมอ ใหทันสมัยในระดับสากลอยาง
นอยทุก 5 ป 


