
หลกัสูตรการฝึกอบรม 
ทนัตแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ 

ในการประกอบวชิาชีพทนัตกรรม สาขาวิทยาการวนิิจฉัยโรคช่องปาก 
และเกณฑ์สถาบันฝึกอบรม พ.ศ.2558 (ปรับปรุง) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เพื่อให้สถาบนัฝึกอบรมท่ีจะเปิดหลกัสูตรการฝึกอบรมทนัตแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวุฒิบตัรแสดง

ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก มีแนวทางในการ
ด าเนินการเก่ียวกบัการฝึกอบรมเป็นผูมี้ความรู้ความช านาญ ในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขาวิทยาการ
วินิจฉัยโรคช่องปาก และเพื่อให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัทนัตแพทยสภาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การออกหนงัสืออนุมติั
บตัรหรือวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขาต่างๆ  พ.ศ. 2555  โดยการรับรอง
ของคณะกรรมการทันตแพทยสภา ในการประชุมคณะกรรมการทันตแพทยคร้ังท่ี 5/2559  เม่ือวนัท่ี 14 
กรกฎาคม 2559      จึงออกหลกัสูตรการฝึกอบรมทนัตแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญใน
การประกอบวชิาชีพทนัตกรรม สาขาวทิยาการวนิิจฉยัโรคช่องปาก และเกณฑส์ถาบนัฝึกอบรมไวด้งัน้ี 
 
1.  ช่ือหลกัสูตร   
(ภาษาไทย)  หลกัสูตรการฝึกอบรมทนัตแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วชิาชีพทนัตกรรม สาขาวทิยาการวนิิจฉยัโรคช่องปาก 
(ภาษาองักฤษ) Residency Training Program in Oral Diagnostic Sciences 
 
2.  ช่ือวุฒิบัตร  
ช่ือเตม็  (ภาษาไทย) วฒิุบตัรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพทนัตกรรม  
สาขาวทิยาการวนิิจฉยัโรคช่องปาก 
  (ภาษาองักฤษ) Diploma of the Thai Board of Oral Diagnostic Sciences 
ช่ือยอ่  (ภาษาไทย) ว.ท.วทิยาการวนิิจฉยัโรคช่องปาก 

(ภาษาองักฤษ) Dip., Thai Board of Oral Diagnostic Sciences 
ค าแสดงวฒิุการฝึกอบรมทา้ยช่ือ 
     (ภาษาไทย)   ว.ท.วทิยาการวนิิจฉยัโรคช่องปาก  
     (ภาษาองักฤษ) Diplomate, Thai Board of Oral Diagnostic Sciences  
 
3.  หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 

ราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทยและคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อเป็นผูมี้ความรู้
ความช านาญในการประกอบวชิาชีพทนัตกรรมสาขาวทิยาการวนิิจฉยัโรคช่องปาก 
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4.  ปรัชญาของหลกัสูตร   
 เพื่อผลิตบุคลากรท่ีมีความรู้ความช านาญเฉพาะทางสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก และส่งเสริม
พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการและวิจัยสาขาน้ีให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล ใช้ขบวนการวินิจฉัย ท่ีมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการวางแผนการรักษาไดอ้ย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผูป่้วยไดรั้บการดูแลรักษาท่ีเหมาะสมได้
ทนัท่วงทีและมีประสิทธิผลเต็มท่ี รวมถึงการท านายโรคเพื่อการดูแลระวงัภายหลงัจากการรักษา ซ่ึงจะเป็นผล
ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวติท่ีดีของประชาชน 
 
5.  ค านิยาม  

วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก เป็นสาขาวิชาเฉพาะทางทันตแพทยศาสตร์ ท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจ 
พิเคราะห์และวินิจฉัย ตลอดจนการรักษาโรคโดยใชค้วามรู้ และเทคโนโลยี ทางเวชศาสตร์ช่องปาก พยาธิวิทยา
ช่องปาก และรังสีวทิยาช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล  

 
6.  วตัถุประสงค์ 

ทนัตแพทยท่ี์จะจบการอบรมวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพทนัตกรรม 
สาขาวทิยาการวนิิจฉยัโรคช่องปาก จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

6.1 เป็นผูท่ี้มีความรู้พื้นฐานดา้นวิทยาศาสตร์การแพทยเ์ป็นอยา่งดี และสามารถน ามาประยุกต์ใชใ้นการให้
การวนิิจฉยัโรคช่องปาก 

6.2  เป็นผูท่ี้มีความรู้ในดา้นเวชศาสตร์ช่องปาก พยาธิวิทยาช่อง และรังสีวทิยาช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 
รวมทั้งสามารถบูรณาการวิชาเหล่าน้ีเพื่อประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยโรค และดูแลผูป่้วยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยถูกตอ้งเหมาะสม 

6.3 เป็นผูท่ี้มีความใฝ่รู้ คน้ควา้ศึกษา มีวสิัยทศัน์ในการวเิคราะห์ปัญหาดว้ยตนเอง 
6.4 เป็นผูมี้เจตคติท่ีดีต่อสังคมและวิชาชีพ ตลอดจนเป็นผูมี้คุณธรรม และจริยธรรม มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อ

ผูอ่ื้น 
6.5 มีความรู้และความเขา้ใจในกระบวนการวจิยั 
 

7.  ก าหนดการเปิดอบรม  
สถาบนัฝึกอบรมหลกัเป็นผูก้  าหนด 
 

8.  ผู้รับการฝึกอบรม 
8.1 คุณสมบัติของผู้รับการฝึกอบรม 
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8.1.1  ได้รับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยของรัฐ  หรือมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ                    
ท่ีทนัตแพทยสภารับรอง 

8.1.2  เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ .ศ. 2537 หรือมี
คุณสมบติัตามขอ้ 40 แห่งขอ้บงัคบัทนัตแพทยสภาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การออกหนงัสืออนุมติับตัรหรือวุฒิบตัร
แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพทนัตกรรมสาขาต่างๆ (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2558 

8.1.3  ปฏิบติังานทางทนัตกรรมมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
 ทันตแพทยสภาอาจอนุมัติให้ผู ้ท่ีมีใบอนุญาตเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพทางทันตกรรมของต่างประเทศ                 
ท่ีทนัตแพทยสภารับรองเขา้รับการฝึกอบรมเพื่อวฒิุบตัรในสาขาใดไดเ้ม่ือ 
(1) มีสถาบนัใหก้ารฝึกอบรมรับเขา้ฝึกอบรม และ 
(2) ผา่นการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขานั้นโดยความเห็นชอบจากราชวทิยาลยั 
(3) การรับผูมี้ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพทนัตกรรมของต่างประเทศให้เป็นไปตามสัดส่วนท่ีทนัตแพทย
สภาก าหนด 

8.2  วธีิการคัดเลือก 
  ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัทนัตแพทยสภาว่าด้วยหลกัเกณฑ์การออกหนังสืออนุมติับตัรหรือวุฒิบตัร
แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขาต่างๆ (ฉบบัท่ี 2 )พ.ศ. 2558 ขอ้ 41 โดยให้
ด าเนินการโดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาวทิยาการวนิิจฉยัโรคช่องปาก ร่วมกบัผูแ้ทนจากสถาบนั
หลกัท่ีใหก้ารฝึกอบรมสาขานั้น ซ่ึงเสนอโดยราชวทิยาลยั โดยความเห็นชอบจากทนัตแพทยสภา 
 
9.  การส้ินสุดสภาพผู้เข้ารับฝึกอบรม 

9.1  ฝึกอบรมครบหลกัสูตรจากสถาบนัหลกัตามท่ีทนัตแพทยสภารับรอง 
9.2.  ไดรั้บอนุมติัจากทนัตแพทยสภาใหล้าออก 
9.3.  คณะกรรมการทนัตแพทยสภามีมติใหอ้อก 
9.4.  พน้สภาพสมาชิกทนัตแพทยสภา 
9.5  การให้ออกเน่ืองจากการท าผิดอยา่งร้ายแรงซ่ึงสถาบนัฝึกอบรมแต่ละสถาบนัเป็นผูก้  าหนด ผูเ้ขา้รับการ

ฝึกอบรมมีสิทธ์ิยืน่อุทธรณ์เพื่อใหส้ถาบนัฝึกอบรมพิจารณาทบทวนได ้
9.6 ตาย 
 

10.   การฝึกอบรม 
10.1 ระบบการฝึกอบรม 

การฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรเป็นผู ้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  สาขาวิทยาการ
วินิจฉยัโรคช่องปาก ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัทนัตแพทยสภาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การออกหนงัสืออนุมติับตัรหรือ
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วุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขาต่างๆ(ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2558 ขอ้ 37 
โดยแบ่งออกเป็นการฝึกอบรมตามระบบ และ/หรือแบบแยกส่วน 

 
10.2 ระยะเวลาการฝึกอบรม 

  10.2.1 การฝึกอบรมตามระบบให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัทนัตแพทยสภาฯขอ้ 38 โดยมีระยะเวลา
การฝึกอบรมไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี หรือ 36 เดือน ซ่ึงประกอบดว้ย 
(1)  ฝึกอบรมในสถาบนัหลกัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี หรือ 
(2)  ฝึกอบรมในสถาบนัหลกัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี และในสถาบนัสมทบเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี
หรือ 
(3)  ฝึกอบรมในสถาบนัหลกัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี และในสถาบนัสมทบเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

10.2.2 การฝึกอบรมแบบแยกส่วนใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัทนัตแพทยสภาฯขอ้ 39 
 

11.  การประเมินผู้รับการฝึกอบรม 
สถาบันฝึกอบรมเป็นผูก้  าหนด โดยให้มีการประเมินผลอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพื่อประเมินความรู้ 

ความสามารถ และทกัษะของทนัตแพทยเ์ฉพาะทางโดยวธีิการท่ีเหมาะสม 
ภาควชิาการ ประเมินโดยการสอบขอ้เขียน ประเมินผลการสัมมนา การท ารายงาน 
ภาคปฏิบติั ประเมินปริมาณงานขั้นต ่า คุณภาพของงาน การสอบรายงานผูป่้วยและการสอบปากเปล่า 

 ปริมาณงานขั้นต ่าของแต่ละสาขาเฉพาะทาง ก าหนดไวด้งัน้ี 
สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก 

 ผูเ้ขา้ฝึกอบรมต้องตรวจพิเคราะห์ วินิจฉัยแยกโรค วินิจฉัยโรคขั้นสุดท้าย ดูแลให้การรักษาและ
ติดตามผลการรักษาผูป่้วยในคลินิกเวชศาสตร์ช่องปากเสร็จสมบูรณ์อยา่งน้อย 50 ราย โดยตลอดหลกัสูตรการ
ฝึกอบรม 
สาขาพยาธิวทิยาช่องปาก  ผูเ้ขา้ฝึกอบรมตอ้งผา่นการประเมินดงัน้ี 

1.  มีความสามารถวินิจแยกโรคพื้นฐานทัว่ไปจากลักษณะจุลพยาธิด้วยกล้องจุลทรรศน์ โดยผ่านการ
วนิิจฉยัช้ินเน้ือไม่นอ้ยกวา่ 1500 รายท่ีไดรั้บในคลินิกบริการตรวจช้ินเน้ือของสถาบนัฝึกอบรม 

2.  ให้การพิเคราะห์แยกโรค ส าหรับรอยโรคท่ีน่าสนใจ รอยโรคท่ีพบไดน้อ้ย รอยโรคท่ีหายาก หรือโรคท่ี
วนิิจฉยัไม่ไดด้ว้ยวธีิการท่ีใชต้ามปกติในหอ้งปฏิบติัการ และสามารถพิจารณาเลือกวิธีการและชนิดของการยอ้ม
สีเน้ือเยือ่ท่ีเหมาะสม ดว้ยสีเคมี และวธีิทางอิมมูโนวทิยา เพื่อการวนิิจฉยัโรคเหล่านั้นอยา่งนอ้ย 100 ราย 
 
สาขารังสีวทิยาช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 

 ผูเ้ขา้ฝึกอบรมตอ้งผา่นประเมินการปฏิบติังานโดยตลอดหลกัสูตร และดว้ยปริมาณงานขั้นต ่า ดงัน้ี 
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1. มีชัว่โมงการปฏิบติัการแปลภาพรังสี (Radiographic interpretation)  
2. แปลผลภาพรังสีและติดตามผลการรักษาอยา่งสมบูรณ์ พร้อมท ารายงานผูป่้วยในกรณีท่ีผูป่้วยมีรอยโรค

ท่ีเป็นเน้ืองอกชนิดร้ายแรง หรือไม่ร้ายแรง ถุงน ้ า ภาวะการติดเช้ือของช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล หรือ
ภยนัตรายของช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล หรือรอยโรคท่ีเกิดจากความผิดปกติอ่ืนๆ เป็นจ านวนรวมกนัอยา่ง
นอ้ย 15 ราย 

 
12.  การสอบขึน้ทะเบียนเพ่ือรับวุฒิบัตร  

ด าเนินการโดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากก าหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะผูบ้ริหารราชวทิยาลยั และโดยอนุมติัจากคณะกรรมการทนัตแพทยสภา 
 
13.  สถาบันฝึกอบรม 
สถาบนัฝึกอบรม หมายถึงคณะทนัตแพทยศาสตร์ สถาบนัทางทนัตแพทย ์หรือโรงพยาบาลท่ีจดัการฝึกอบรม
ทนัตแพทยเ์ฉพาะทาง ท่ีไดผ้่านการประเมินคุณภาพและการรับรองจากทนัตแพทยสภา โดยราชวิทยาลยั และ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ และไดร้ะบุสถานภาพของสถาบนัฝึกอบรมนั้น ดงัน้ี 
 13.1  สถาบันหลกั 
  13.1.1 หมายความวา่ สถาบนัท่ีให้การฝึกอบรมเป็นผูช้  านาญการในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมเพื่อรับ
วฒิุบตัร สาขาวทิยาการวนิิจฉยัโรคช่องปาก ท่ีเสนอโดยราชวทิยาลยั และทนัตแพทยสภารับรอง 
  13.1.2 ตอ้งมีหน่วยงานท่ีใหบ้ริการดงัต่อไปน้ี 

 (1) เป็นสถาบนัหรือโรงพยาบาลของรัฐท่ีจดัระบบงานเรียบร้อย มีสถานท่ีอุปกรณ์ทั้งระบบควบคุม
การติดเช้ืออย่างมีประสิทธิภาพ มีจ านวนผูป่้วยเพียงพอและเหมาะสมแก่การฝึกอบรม และมีคณาจารยท์นัต
แพทยผ์ูมี้คุณวฒิุรับผดิชอบในสาขาท่ีจะด าเนินการตามโครงการฝึกอบรม 

(2) หอ้งปฏิบติัการทางทนัตกรรม  และหอ้งปฏิบติัการเพื่อการวนิิจฉยัโรค 
(3) หน่วยรังสีวทิยาท่ีสามารถท าการตรวจและวนิิจฉยัโรคโดยการใชรั้งสีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
(4) ห้องสมุดท่ีมีต ารามาตรฐานทางวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากและวารสารทางสาขาวิชาท่ี

เก่ียวขอ้งอ่ืนๆท่ีใช้เป็นประจ ามากเพียงพอและเหมาะสมกบัการฝึกอบรม  มีหนังสือดัชนีส าหรับช่วยคน้หา
รายงานท่ีตีพิมพใ์นวารสารรวมทั้งมีหน่วยสารสนเทศท่ีไดม้าตรฐาน 

(5) หน่วยเวชระเบียนและสถิติซ่ึงมีรายงานประจ าตวัผูป่้วยและสถิติเก่ียวกบัผูป่้วยของสถาบนันั้น 
ตลอดจนมีเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บการฝึกอบรมดา้นน้ีมาแลว้เป็นผูค้วบคุม 

(6) มีบุคลากร เคร่ืองมือและอุปกรณ์สนบัสนุนการท าวจิยั 
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  13.1.3  ตอ้งมีหน่วยงานท่ีเก่ียวกบัการตรวจรักษาผูป่้วยท่ีมีระบบการควบคุมการติดเช้ืออยา่งมีประสิทธิภาพ
ส าหรับให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดป้ฏิบติังานตามเวลาท่ีเหมาะสมและเพียงพอ  ตลอดจนมีเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บการ
ฝึกอบรมดา้นน้ีมาแลว้เป็นผูค้วบคุม 
 13.1.4  สามารถจดัให้ทนัตแพทยท่ี์เขา้รับการฝึกอบรมไดเ้รียนวทิยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐานประยุกตห์รือ
วิทยาศาสตร์คลินิกสัมพนัธ์ และสนบัสนุนให้ทนัตแพทยท่ี์เขา้รับการฝึกอบรมไปร่วมประชุมทางวิชาการนอก
สถาบนัไดต้ามโอกาสอนัควร 
  13.1.5  สามารถจดัคณาจารยผ์ูมี้คุณวุฒิ มีความรู้และประสบการณ์ ในการท างานวิจยัเพื่อเป็นท่ีปรึกษาใน
การท างานวจิยัของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 
 

13.2  สถาบันร่วม 
  หมายความวา่ สถาบนัหลกัท่ีให้การฝึกอบรมเป็นผูช้  านาญการในการประกอบวชิาชีพทนัตกรรมเพื่อ
รับวุฒิบตัร สาขาวิทยาการวนิิจฉยัโรคช่องปาก ร่วมกบัสถาบนัหลกัอ่ืนท่ีใหก้ารฝึกอบรมท่ีเสนอโดยราชวทิยาลยั 
และทันตแพทยสภารับรองโดยแต่ละสถาบันต้องมีเวลาในการจดักิจกรรมฝึกอบรมไม่ต ่ากว่า 1 ใน 3 ของ
ระยะเวลาของหลกัสูตร 
 13.3  สถาบันสมทบ 
  13.3.1  หมายความวา่ สถาบนัท่ีให้การฝึกอบรมเป็นผูช้  านาญการในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรม
เพื่อรับวุฒิบัตร สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก โดยอยู่ในการก ากับดูแลของสถาบันหลักท่ีเสนอโดย               
ราชวิทยาลยั และทนัตแพทยสภารับรอง และทนัตแพทยสภาประกาศในระเบียบทนัตแพทยสภาเป็นสถาบนั
สมทบ 

13.3.2  มีคุณสมบติัเป็นสถาบนัหรือโรงพยาบาลของรัฐท่ีไม่มีหน่วยงานบางประเภทของตน หรือมี
คุณสมบติัไม่ครบตามเกณฑ์ของสถาบนัหลกัในการฝึกอบรม และเป็นสถาบนัท่ีสถาบนัหลกัเห็นสมควรใหเ้ป็น
สถาบนัสมทบ โดยด าเนินการขออนุมติัจากทนัตแพทยสภา ให้มีส่วนร่วมในการจดัการฝึกอบรมบางช่วงเวลา
หรือบางช่วงวชิา ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลกัสูตร 
 13.4 การประเมินผลสถาบัน 
  ด าเนินการโดยทนัตแพทยสภาและราชวิทยาลยั โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรม
และสอบเป็นผูด้  าเนินการตามแนวทางท่ีทนัตแพทยสภาก าหนด และเสนอรายงานผา่นราชวทิยาลยั เพื่อเสนอต่อ
ทนัตแพทยสภาเป็นระยะๆ หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ พบว่าสถาบนัฝึกอบรมหลกัหรือสถาบนั
ร่วมฝึกอบรมใดไม่มีผูส้มคัรเขา้รับการฝึกอบรม 
ในหลกัสูตรติดต่อกันเกิน 5 ปีให้ “ยกเลิก” การเป็นสถาบนัฝึกอบรมของสถาบนัฝึกอบรมหลกัหรือของสถาบนั
ร่วมฝึกอบรมนั้น และให้ท าเร่ืองแจง้ราชวิทยาลยั เสนอทนัตแพทยสภาเพื่ออนุมติั หากสถาบนัฝึกอบรมมีความ
ประสงคจ์ะขอเป็นสถาบนัฝึกอบรมอีก ใหด้ าเนินการขออนุมติัเป็นสถาบนัฝึกอบรมตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
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14.  คณาจารย์ในการฝึกอบรม 
14.1 สถาบนัหลกั 
 ตอ้งมีอาจารย์ประจ าสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นผูอ้  านวยการในการ
ฝึกอบรม 1 คนซ่ึงตอ้งเป็นทนัตแพทยป์ระจ าในสถาบนัหลัก ซ่ึงได้รับหนังสืออนุมติับตัรหรือวุฒิบตัรแสดง
ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากและต้องสามารถ
ปฏิบติังานไดเ้ตม็เวลา 
  คณาจารยป์ระจ าหรือคณาจารยพ์ิเศษ เป็นผูมี้คุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

14.1.1  เป็นผูท่ี้ไดรั้บหนงัสืออนุมติับตัรหรือวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพทนั
ตกรรมสาขาวทิยาการวนิิจฉยัโรคช่องปากจากทนัตแพทยสภา 
 14.1.2  เป็นผูจ้บการศึกษาปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากสถาบนัท่ี กพ.รับรอง และปฏิบติังานในสาขา
วทิยาการวนิิจฉยัโรคช่องปากมาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 

14.1.3  เป็นผูจ้บการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบนัท่ี กพ.รับรอง และปฏิบติังานในสาขา
วทิยาการวนิิจฉยัโรคช่องปากมาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 

14.1.4  เป็นผูจ้บหลกัสูตรการฝึกอบรมในระดบั 
วุฒิบตัรในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากจากสถาบนัท่ีทนัตแพทยสภาหรือกพ.รับรองและและปฏิบติังานใน
สาขาวทิยาการวนิิจฉยัโรคช่องปากมาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 

14.1.5  เป็นผูจ้บหลกัสูตรการฝึกอบรมในระดบั 
ประกาศนียบตัรชั้นสูงทางวทิยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก หรือประกาศนียบตัรบณัฑิตในสาขาวิทยาการวินิจฉยัโรค
ช่องปากจากสถาบนัท่ีทนัตแพทยสภาหรือกพ.รับรองและและปฏิบติังานในสาขาวิทยาการวินิจฉยัโรคช่องปากมา
ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 
  14.1.6 เป็นผูจ้บการศึกษาระดบัปริญญาตรี และปฏิบติังานในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากมาไม่
นอ้ยกวา่ 10 ปี และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาวทิยาการวนิิจฉยัโรคช่องปาก 
 อตัราส่วนของคณาจารยใ์นการฝึกอบรมต่อทนัตแพทยผ์ูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ให้มีสัดส่วนดงัน้ี  อาจารย ์: ผูเ้ขา้
รับการฝึกอบรม = 1:3 โดยจะตอ้งมีอาจารยท่ี์ไดรั้บอนุมติับตัรหรือวฒิุบตัรอยา่งนอ้ย 2 คน 
 14.2 สถาบันร่วม 
  ใชเ้กณฑเ์ดียวกบัสถาบนัหลกั 
 
 14.3 สถาบันสมทบ 
 ให้มีจ  านวนอาจารย์เป็นสัดส่วนดังน้ี อาจารย์ : ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม = 1:2 โดยจะต้องมีอาจารยท่ี์ได้รับ
อนุมติับตัรหรือวฒิุบตัรอยา่งนอ้ย 1 คนหรือตามท่ีคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เห็นสมควร 
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15.  โครงสร้างเน้ือหาสังเขปของการฝึกอบรม 
15.1โครงสร้างหลกัสูตรและการฝึกอบรม 

  การฝึกอบรมตามระบบเป็นผูมี้ความรู้ความช านาญสาขาวทิยาการวินิจฉยัโรคช่องปาก ใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัทนัตแพทยสภาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การออกหนงัสืออนุมติับตัรหรือวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญใน
การประกอบวชิาชีพต่างๆ (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2558 ขอ้ 38 โดยประกอบดว้ย 
   (ก)  ภาควิชาการไดแ้ก่ การบรรยาย  การประชุมวิชาการ การสัมมนา วารสารสโมสร แบ่งเป็นการศึกษาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งเป็นระยะเวลาประมาณร้อยละ 30  และ การศึกษาความรู้ในสาขาวิทยาการ
วนิิจฉยัโรคช่องปากหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้งประมาณร้อยละ 70 
   (ข)  ภาคปฏิบติั ตอ้งมีระยะเวลาในการฝึกปฏิบติังานในสาขาวทิยาการวนิิจฉยัโรคช่องปากรวม ประกอบดว้ย 

- การฝึกปฏิบติังานในสาขาวชิาหลกัเฉพาะทางของผูเ้ขา้อบรม  
- การเข้าฝึกอบรม และปฏิบัติงานหมุนเวียนในวิชาหลักร่วมอ่ืนๆ อีก 2 วิชาหลัก ของ

วทิยาการวนิิจิฉยัโรคช่องปาก  
   (ค)  งานวจิยั ตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัระเบียบวธีิการวจิยัและสถิติท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลงานวิจยัอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง ซ่ึง
ตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 

15.2  วชิาของการฝึกอบรมหลกัสูตรวฒิุบตัรวทิยาการวนิิจฉยัโรคช่องปาก 
 15.2.1  ภาควชิาการ 

ประกอบดว้ย 3 หมวดวชิา  
1. หมวดวชิาพื้นฐานบงัคบั ประกอบดว้ย 

1.1 ชีวเวชวทิยาและจรรยาบรรณ (Biomedical Sciences and Ethics)   
1.2 ชีววทิยาช่องปาก (Oral Biology)     
1.3 ระเบียบและกระบวนการวจิยั (Research Methodology)    

2. หมวดวชิาพื้นฐานวชิาชีพ  
2.1 วทิยาการวนิิจฉยัโรคช่องปาก 1 

(พยาธิวทิยาช่องปากพื้นฐาน / Basic Oral Pathology)    
2.2 วทิยาการวนิิจฉยัโรคช่องปาก 2 

(เวชศาสตร์ช่องปากพื้นฐาน / Basic Oral Diagnosis)    
2.3 วทิยาการวนิิจฉยัโรคช่องปาก 3     

(รังสีวทิยาช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียลพื้นฐาน / Basic Oral and Maxillofacial Radiology)   
2.4 สัมมนาพยาธิวทิยาคลินิก (Clinico-Pathological Conferences)  
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3. หมวดวชิาหลกัเฉพาะทาง ไดแ้ก่ 
3.1 สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก  

3.1.1 สัมมนาเวชศาสตร์ช่องปากคลินิกและการวินิจฉัยโรคช่องปาก (Clinical Oral Medicine 
and Oral Diagnosis Seminar)     

3.1.2 อายรุศาสตร์ทัว่ไป (General Medicine)     
3.1.3 เวชศาสตร์ช่องปากขั้นสูง (Advanced Oral Medicine)  
3.1.4 เภสัชวทิยาส าหรับเวชศาสตร์ช่องปาก (Pharmacology for Oral Medicine) 

3.2  สาขาพยาธิวทิยาช่องปาก ประกอบดว้ย 
3.2.1  สัมมนาจุลพยาธิวทิยาช่องปากขั้นสูง (Advanced Oral Histopathology Seminar)   
3.2.2  วารสารสัมมนาทางพยาธิวทิยาช่องปาก (Oral Pathology Journal Club)  

 3.2.3   วธีิการทางพยาธิวทิยาขั้นสูง 
(Advanced Methods in Pathology)     

3.2.4 พยาธิวทิยาคลินิกขั้นสูง 
(Advanced Clinical Pathology)  

 
3.3 สาขารังสีวทิยาช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล  

3.3.1 รังสีฟิสิกส์ (Radiation Physics)  
3.3.2 การแปลภาพรังสี (Radiographic Interpretation)  
3.3.3 รังสีวทิยา (Radiation Biology) 
3.3.4 สัมมนารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (Oral and Maxillofacial Radiology 

Seminar) 
3.3.5 กรณีศึกษาทางรังสีวทิยาช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล (Clinical Case Conferences) 

4. วชิาเลือก  
เลือกศึกษาวิชาใดๆ ท่ีช่วยเสริมความเป็นทนัตแพทยท่ี์ดี มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี มีบุคลิกภาพท่ีดี สุขภาพ

อนามยัท่ีดี รวมทั้ง healthy behavior และ healthy education 
ค าอธิบายเน้ือหาวชิา 

1. หมวดวชิาพื้นฐานบงัคบั  
1.1 ชีวเวชวทิยาและจรรยาบรรณ  

(Biomedical Sciences and Ethics)     
ศึกษาสหวทิยาการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และวทิยาศาสตร์การแพทย ์โดยเนน้ถึงหลกัการและเน้ือหา

ท่ีส าคญัอนัเป็นความรู้พื้นฐาน และเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรคช่องปาก การวางแผนการรักษา การรักษา 
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การประเมินผลการรักษา การคาดการณ์ผล การรักษา การแกไ้ขผลแทรกซ้อนจากการรักษาอยา่งมีจรรยาบรรณ 
วชิาน้ีเป็นวชิาปลายเปิด กล่าวคือเน้ือหาจะเปล่ียนไปโดยติดตามความกา้วหนา้ทางวทิยาการอยา่งใกลชิ้ด 

1.2 ชีววทิยาช่องปาก (Oral Biology)    
ศึกษาติดตามความกา้วหน้าทางวิทยาการทางชีวภาพช่องปาก เพื่อก่อให้เกิดความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงถึง 

สมุฎฐานและกลไกการเกิดโรคต่างๆ ในช่องปาก การวินิจฉยัโรค การรักษาและการป้องกนัโรค ศึกษาระบบจุล
ชีพในช่องปาก นอกจากน้ียงัศึกษาความเก่ียวโยงของโรคในช่องปากกบัอวยัวะในระบบอ่ืนๆ ของร่างกาย ศึกษา
หลกัการใชย้าทางทนัตกรรม ผลของยา การมีผลต่อกนัของยา (drug interactions) 

1.3 ระเบียบและกระบวนการวจิยั (Research Methodology)    
ศึกษาระเบียบและวิธีวิจยัแบบต่างๆ ในการวิจยัด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การวิเคราะห์และวิพากษ์

บทความทางวิทยาศาสตร์ตลอดจนสถิติท่ีใช้ในการวิจยั นอกจากน้ียงัไดค้รอบคลุมถึงหลกัเกณฑ์ในการเขียน
โครงร่างการวจิยั และขอ้พึงพิจารณาดา้นจริยธรรมในการวจิยั 
2. หมวดวชิาพื้นฐานวชิาชีพ  

2.1 วทิยาการวนิิจฉยัโรคช่องปาก 1 
(พยาธิวทิยาช่องปากพื้นฐาน / Basic Oral Pathology)     
ศึกษาพื้นฐานของสาเหตุ พยาธิก าเนิดและพยาธิสภาพของโรคต่างๆ ในช่องปากและอวยัวะโดยรอบท่ีเก่ียวขอ้ง 
สัมพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงทางพยาธิสภาพท่ีพบในคลินิก 

2.2 วทิยาการวนิิจฉยัโรคช่องปาก 2 
(เวชศาสตร์ช่องปากพื้นฐาน / Basic Oral Diagnosis)     

สัมมนาและประชุมปรึกษาการตรวจ การประเมินปัญหาผูป่้วย บนัทึกประวติัผูป่้วยทางการแพทยแ์ละ
ทางทนัตกรรม การตรวจทางห้องปฏิบติัการ และการใชพ้ื้นฐานความรู้ทางวิทยาการวินิจฉยัในการวินิจฉัยโรค
และการวางแผนการรักษา 

2.3 วทิยาการวนิิจฉยัโรคช่องปาก 3 
 (รังสีวทิยาช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียลพื้นฐาน / Basic Oral and Maxillofacial Radiology) 
ศึกษาหลกัการพื้นฐานทางรังสีฟิสิกส์ กระบวนการสร้างภาพรังสีของช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

หลกัการในการแผลผลภาพรังสีจากการถ่ายดว้ยวิธีต่างๆ ในปัจจุบนั รวมถึงลกัษณะกายวิภาคปกติท่ีปรากฏใน
ภาพรังสี การแปลผลภาพรังสีของช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเจริญเติบโตท่ีผิดปกติ ความ
ผิดปกติจากสาเหตุอ่ืน ภยนัตราย สภาวะการติดเช้ือ รอยโรคของถุงน ้ าและรอยโรคคลา้ยถุงน ้ า รอยโรคของเน้ือ
งอกและรอยโรคคลา้ยเน้ืองอกชนิดต่างๆ รอยโรคและความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนในบริเวณโพรงอากาศแม็กซิลลารี
และขอ้ต่อขากรรไกร 

 

2.4 สัมมนาพยาธิวทิยาคลินิก (Clinico-Pathological Conferences)   



11 
 

วิเคราะห์กรณีศึกษาของโรคและความผิดปกติต่างๆ ท่ีเกิดในบริเวณช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
โดยศึกษาทั้งลกัษณะทางคลินิก ลกัษณะทางรังสีวิทยา และลกัษณะเน้ือเยื่อทางพยาธิวิทยาเพื่อน าสู่การวินิจฉัย
แยกโรค และการรักษา 
3. หมวดวชิาหลกัเฉพาะทาง ไดแ้ก่ 

3.1 สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก  
3.1.1 สัมมนาเวชศาสตร์ช่องปาก 

 คลินิกและการวนิิจฉยัโรคช่องปาก (Clinical Oral Medicine and Oral Diagnosis Seminar) 
การสัมมนาเก่ียวกบัการตรวจร่างกายทัว่ไป โรคในช่องปาก การตรวจวินิจฉัยกลไกการเกิดโรค การตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการเพื่อใหไ้ดก้ารวนิิจฉยัโรค การวางแผนการรักษา การรักษา และการติดตามการรักษา 

3.1.2 อายรุศาสตร์ทัว่ไป (General Medicine)     
  การสัมมนาในหัวขอ้ท่ีน่าสนใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคระบบ สาเหตุ อาการและอาการแสดง การ
ตรวจวินิจฉัย การวางแผนการรักษาและการส่งต่อผูป่้วย รวมทั้งการดูแลผูป่้วยทางทนัตกรรมท่ีมีโรคทางระบบ
ทั้งในภาวะฉุกเฉินและปกติ 

3.1.3 เวชศาสตร์ช่องปากขั้นสูง (Advanced Oral Medicine)  
 การศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาเหตุ อาการแสดงของโรคในช่องปากและอวยัวะขา้งเคียง การแปลผล

ภาพรังสี การอ่านผลช้ินเน้ือเบ้ืองตน้ สรีรพยาธิวิทยาของผิวหนงัและเยื่อเมือกช่องปาก ชีววิทยาของเน้ืองอก โรค
ติดเช้ือ การวนิิจฉยั การวนิิจฉยัแยกโรค และการรักษาโรคช่องปากดว้ยการใชย้า 

3.1.4 เภสัชวทิยาส าหรับเวชศาสตร์ช่องปาก (Pharmacology for Oral Medicine)   
 เป็นการศึกษาทางเภสัชวิทยาของตวัยาท่ีใช้ทางเวชศาสตร์ช่องปากทั้งในดา้นโครงสร้างและ

คุณสมบติัทางเคมี ปฏิกริยา ผลขา้งเคียง รรวมทั้งเภสัชจลนศาสตร์ 
 

3.2 สาขาพยาธิวทิยาช่องปาก  
3.2.1 สัมมนาจุลพยาธิวทิยาช่องปากขั้นสูง (Advanced Oral Histopathology Seminar) 

ศึกษาและสัมมนาพยาธิสภาพและจุลพยาธิวิทยาของช้ินเน้ือผูป่้วย รอยโรคต่างๆ ในช่องปาก โดยเน้นถึง
ขบวนการท่ีน ามาใช้เพื่อให้ได้มาซ่ึงการวินิจฉัยโรคจ าเพาะ (definitive diagnosis) รวมทั้งแนวคิดและการใช้
ขอ้มูลประกอบอ่ืนๆ ตลอดจนการเสนอแนะ การวางแผนการรักษา การด าเนินของโรค และการป้องกนั 

3.2.2 วารสารสัมมนาทางพยาธิวิทยาช่องปาก (oral Pathology Journal Club)การศึกษาโดยการ
น าเสนอบทความจากวารสารท่ีเก่ียวขอ้กบัพยาธิวทิยาช่องปาก โดยสามารถวเิคราะห์ วจิารณ์ เสนอแนะ และสรุป
บทความไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 

3.2.3 วธีิการทางพยาธิวทิยาขั้นสูง (Advanced Methods in Pathology)   
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การศึกษาเก่ียวกบัวิธีการทางพยาธิวิทยาท่ีกา้วหน้า ซ่ึงจะช่วยให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะของเซลล์
และเน้ือเยื่อท่ีเปล่ียนแปลงไปเม่ือมีพยาธิสภาพ จนถึงระดบัชีวเคมี โมเลกุล และ DNA โดยเน้นทั้งทางเทคนิค 
วธีิการท าการแปลผล ตลอดจนการประยกุตใ์ช ้เพื่อช่วยในการวนิิจฉยัโรค การรักษาและการป้องกนั 

3.2.4 พยาธิวทิยาคลินิกขั้นสูง (Advanced Clinical Pathology 
การศึกษาเก่ียวกบัการตรวจทางห้องปฏิบติัการทางพยาธิวิทยาคลินิก โดยเนน้หลกัวิธีการเก็บและส่งส่ิงส่งตรวจ 
ตลอดจนการแปลผลการทดสอบ รวมทั้งการประยุกตใ์ชค้วามรู้ทางพยาธิวทิยาคลินิกเพื่อช่วยในการวินิจฉยัโรค 
การติดตามผลและการรักษา 

 

3.3 สาขารังสีวทิยาช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล  
3.3.1  รังสีฟิสิกส์ (Radiation Physics) 

ศึกษาหลักการพื้นฐานทางรังสีฟิสิกส์ ได้แก่ การเกิดรังสีเอกซ์ ปฏิกิริยาของรังสีเอกซ์ เม่ือกระทบกับวตัถุ 
คุณสมบติัทางฟิสิกส์ของฟิลม์และสกรีน ศึกษาหลกัการทางฟิสิกส์ซ่ึงน ามาประยกุตใ์ชใ้นดา้นการแพทยแ์ละดา้น
ทนัตแพทยเ์พื่อช่วยในการวนิิจฉยัโรค อนัไดแ้ก่ หลกัการเก่ียวกบัฟลูออโรสโคปี แองจิโอกราฟฟี คอมพิวโทโม
กราฟฟี แม็กเนติกเรโซแนนซ์ เวชศาสตร์นิวเคลียร์ หลกัการถ่ายภาพรังสีแบบวงกวา้ง โทโมกราฟฟี ดิจิตอลเร
ดิโอกราฟฟี 

3.3.2 การแปลภาพรังสี (Radiographic Interpretation)  
การใช้ภาพรังสีและการประยุกต์ใช้ภาพรังสีชนิดต่างๆ ในการแปลผลรอยโรคท่ีเกิดข้ึนกับช่องปาก

และแม็กซิลโลเฟเชียลท่ีเกิดจากภยนัตราย การติดเช้ือ ศึกษาความผดิปกติชนิดต่างๆ ของเน้ือเยื่อแขง็ท่ีปรากฎใน
ภาพรังสี เน้ืองอกชนิดไม่ร้ายแรง และชนิดร้ายแรง รอยโรคท่ีเกิดจากความผิดปกติของเน้ือเยื่อไฟบรัสท่ีปะปน
กบักระดูกและรอยโรคอ่ืนๆ ท่ียงัไม่ทราบสาเหตุ ความผิดปกติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทางการเจริญเติบโต และ
โรคทางระบบความผิดปกติ ท่ีเกิดข้ึนกบัโพรงอากาศของแม็กซิลโลเฟเชียล ความผิดปกติของขอ้ต่อขากรรไกร 
นอกจากน้ียงัศึกษาถึงเทคนิค และการวินิจฉยัโรคดว้ยการฉีดสารเขา้ต่อมน ้ าลาย เทคนิคและการวินิจฉยัโรคโดย
การฉีดสารเขา้ในขอ้ต่อขากรรไกร 

3.3.3 รังสีชีววทิยา (Radiation Biology)    
ศึกษาผลทางชีววิทยาของรังสีเอกซ์ท่ีใช้ทั้งในดา้นรังสีวินิจฉัย และรังสีรักษาศึกษาการบริหารและการ

จดัการคลินิกรังสีวิทยา การค านึงถึงความปลอดภยัจากการใช้รังสีท่ีมีต่อตวับุคคล สังคมและชุมชน ตลอดจน
ส่ิงแวดลอ้ม ศึกษาหน่วยวดัรังสี วิธีการวดัปริมาณรังสี ศึกษาหลกัการทางรังสีรักษา การควบคุมการติดเช้ือจาก
การถ่ายภาพรังสี 

3.3.4 สัมมนารังสีวทิยาช่องปากและแมก็ 
ซิลโลเฟเชียล (Oral and Maxillofacial Radiology Seminar)    

น าเสนอ ทบทวน และสัมมนาเก่ียวกบักรณีผูป่้วยใหม่จากคลินิกทนัตกรรมหรือกรณีศึกษาท่ีน่าสนใจจาก
แฟ้มประวติั ซ่ึงปรากฏรอยโรคในภาพรังสี เพื่อน าไปสู่การตรวจพิเคราะห์ การวินิจฉยัและการพยากรณ์โรคได้
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ถูกตอ้ง การทบทวนและวิเคราะห์บทความทางดา้นทนัตแพทย ์ดา้นการแพทย ์รวมถึงบทความทางดา้นพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อติดตามให้ทนัความกา้วหน้าทางวิทยาการ และศึกษาถึงการใชส้ถิติในการวิจยัแบบต่างๆ 
ดงักล่าว 

3.3.5 กรณีศึกษาทางรังสีวทิยาช่องปาก 
และแมก็ซิลโลเฟเชียล (Clinical Cases Conference in Oral and Maxillofacial Radiology)  

    
เป็นกรณีศึกษาโดยการรวบรวมขอ้มูลของผูป่้วยในกรณีท่ีมีรอยโรคปรากฏเพื่อน ามาศึกษาในแง่มุมต่างๆ 

พร้อมทั้งจดัท ารายงานเพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการ หรือเพื่อตีพิมพเ์ผยแพร่ อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือทั้งสอง
อยา่ง 
 15.2.2 ภาคปฏิบัติ 
 ตอ้งปฏิบติังานรวม ประกอบดว้ย 
 
15.2.2.1 ฝึกการปฏิบติังานวชิาหลกัเฉพาะทาง 

ผูเ้ขา้อบรม ตอ้งฝึกปฏิบติังาน ในแต่ละสาขาหลกัเฉพาะทางท่ีเลือก  โดยต้องเป็นสาขาวิชาเฉพาะทาง
เดียวกบัทีเ่ลือกไว้ในภาควชิาการ 
ฝึกการปฏิบติังานวชิาหลกัเฉพาะทางมีรายละเอียดแต่ละสาขาดงัน้ี 
สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก  

เป็นการฝึกอบรมทางคลินิกในดา้นการตรวจพิเคราะห์ แยกและวินิจฉยัโรค วางแผนการรักษา และบ าบดั
ผูป่้วยท่ีมีอาการในช่องปาก และ/หรือ อาการในช่องปากท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคทางระบบทั้งนอกและในสถานท่ี 
สาขาพยาธิวทิยาช่องปาก  

ประกอบดวัยการฝึกฝนและปฏิบติังานทางเซลล์วิทยา การตรวจและพิเคราะห์โรคจากช้ินเน้ือผูป่้วย การ
ตรวจศพ การหมุนเวียนเพื่อศึกษาและอบรมปฏิบติัการทางดา้นการแปลผลการยอ้มเน้ือเยื่อดว้ยวิธีทางอิมมูโน
วทิยา รวมทั้งการศึกษาดา้นจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 
สาขารังสีวทิยาช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล  

เน้ือหาหลกัประกอบดว้ย การให้บริการในคลินิกรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล โดยน าความรู้
ดา้นเทคนิคต่างๆ ทางรังสีวิทยาและความรู้ในการแปลภาพรังสีขั้นพื้นฐานมาประยุกต์ใช้ การฝึกปฏิบติัเพื่อให้
เกิดความช านาญในขั้นตอนการใชเ้คร่ืองเอกซเรยช์นิดต่างๆ และการแปลผลภาพรังสีชนิดต่างๆ เหล่านั้น การฝึก
ปฏิบติัการในหอ้งมืด ศึกษาการควบคุมคุณภาพในห้องมืดและในขั้นตอนการลา้งฟิลม์ 

การศึกษานอกสถานท่ีในคลินิกรังสีวิทยาของโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มความช านาญในการแปลผลภาพรังสี
ชนิดคอมพิวโทโมกราฟฟี ภาพแม็กเนติกเรโซแนนซ์ ภาพถ่ายอลัตราซาวด์ เวชศาสตร์นิวเคลียร์ และฟลูออโรส
โคปี 
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15.2.2.2 ปฏิบติัการหมุนเวยีนในสาขาร่วมอ่ืนของสาขาวทิยาการวนิิจฉยัโรคช่องปาก 
ผูเ้ขา้อบรม ตอ้งฝึกปฏิบติังานหมุนเวียนในวิชาหลักเฉพาะทางร่วมอ่ืนๆ อีก 2 วิชาหลกัของวิทยาการ

วนิิจฉยัโรคช่องปาก (นอกจากวชิาหลกัเฉพาะทางทีไ่ด้เลือกไว้ในภาควชิาการหมวดวชิาหลกัเฉพาะทาง)  
 

16.  การประกนัคุณภาพการฝึกอบรม   
สถาบนัฝึกอบรมหลกัสูตรวุฒิบตัรเพื่อความรู้ความช านาญสาขาวิทยาการวินิจฉยัโรคช่องปากจะตอ้งขอรับการ
ประเมินจากราชวิทยาลัยเพื่อท่ีขอเปิดหลักสูตรและรับรองคุณภาพหลักสูตรการฝึกอบรมสาขา วิทยาการ
วินิจฉัยโรคช่องปากทุก 5 ปี ตามแบบฟอร์มเกณฑ์การประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมเพื่อวุ ฒิบัตรสาขา
วทิยาการวนิิจฉยัโรคช่องปาก ราชวทิยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 2555 
 

17.  การทบทวน และการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม 
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก ก าหนดให้สถาบนัฝึกอบรมหลกัสูตร
วุฒิบตัรเพื่อความรู้ความช านาญสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก จะตอ้งทบทวน ปรับปรุงพฒันา หลกัสูตร
การฝึกอบรมเพื่อวุฒิบตัรสาขาวิทยาการวนิิจฉยัโรคช่องปากเป็นระยะสม ่าเสมอ ให้ทนัสมยัในระดบัสากลอยา่ง
นอ้ยทุก 5 ปี 


