
เกณฑม์าตรฐานผู้ส าเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทยป์ระจ าบ้าน 

เพือ่วุฒบัิตรแสดงความรู้ความช านาญ 

ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาศัลยศาสตรช่์องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  

ราชวิทยาลัยทันตแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

          เม่ือสิน้สดุการฝึกอบรมทนัตแพทยป์ระจ าบา้น เพ่ือวฒุิบตัรแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพทนั

ตกรรมสาขาศลัยศาสตรช์่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ทนัตแพทยป์ระจ าบา้นตอ้งมีความเป็นวิชาชีพ 

(Professionalism) มีความสามารถทางวิชาชีพ (Professional Competencies) และความช านาญทางวิชาชีพ 

(Professional Proficiencies) ดงัตอ่ไปนี ้

 

I  ความเป็นวิชาชีพ (Professionalism) 

1.1 ด้านคุณธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

1.1.1 ปฏิบตัิตนอยา่งมีคณุธรรม จรยิธรรม และประพฤตตินตามจรรยาบรรณแหง่วิชาชีพทนัตกรรรม 

1.1.2 ปฏิบตัิตนดว้ยความซ่ือสตัย ์สจุรติ รบัผิดชอบ ตลอดจนผดงุเกียรตแิหง่วิชาชีพ 

1.1.3 ปฏิบตัิตามขอ้บงัคบั ระเบียบ และขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ 

1.1.4 ตระหนกัถึงประโยชน ์และสิทธิของผูป่้วยเป็นส าคญั รวมทัง้ด  าเนินการดแูลรกัษาผูป่้วยอยา่งมีมาตรฐาน 

ถกูตอ้งตามหลกัวิชาการ และดว้ยจิตใจความเป็นมนษุย ์

1.1.5 ตระหนกัถึงขอ้จ ากดั และระดบัสมรรถนะของตน รวมทัง้พิจารณาปรกึษา และ/หรือ สง่ตอ่ผูป่้วยใหไ้ดร้บั

การดแูลรกัษาอย่างเหมาะสม 

1.1.6 ตระหนกัถึงความส าคญัและมีสว่นรว่มในการพฒันาองคก์รวิชาชีพ 

 

1.2 ด้านทักษะการส่ือสาร 

1.2.1 ซกัถาม พดูคยุ อธิบาย หรืออภิปรายกบัผูป่้วยอยา่งเหมาะสม เพ่ือน าไปสูก่ารดแูลท่ีสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการและความคาดหวงัของผูป่้วย รวมถึงสอดคลอ้งกบัหลกัวิชาการ 

1.2.2 ส่ือสาร ปฏิสมัพนัธก์บัผูป่้วย ผูร้ว่มงาน และสาธารณชนอยา่งเหมาะสม ดว้ยความสภุาพ นุม่นวล และ

ใหเ้กียรติ 

1.2.3 ถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะในสาขาศลัยศาสตรช์่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแก่บคุลากรในวิชาชีพ 

และ/หรือ สาธารณชนตามความเหมาะสม 
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1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

1.3.1 ตระหนกัถึงการเรียนรูต้ลอดชีวิต ด าเนินการพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือรกัษาคณุภาพในการดแูล

ผูป่้วย 

1.3.2 สืบคน้ ประเมิน วิเคราะห ์สงัเคราะหข์อ้มลูจากแหล่งตา่ง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ และน าไปประยกุตใ์น

การดแูลผูป่้วยอย่างเหมาะสม 

1.3.3 รวบรวมและประเมินขอ้มลูทางวิชาการ น าเสนอขอ้มลูดว้ยการเขียนและ/หรือดว้ยวาจา รวมทัง้อภิปราย

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.3.4 พฒันาองคค์วามรูด้ว้ยการศกึษา คน้ควา้ วิจยั ใหเ้ท่าทนัตอ่ความกา้วหนา้ทางวิชาการและเทคโนโลยี

ทางศลัยศาสตรช์อ่งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.3.5 รายงานผลการวิจยัดว้ยการน าเสนอดว้ยวาจาในท่ีประชมุ หรือดว้ยการเขียนรายงานเพ่ือการตีพิมพใ์น

วารสารระดบัชาตหิรือนานาชาติ 

 

1.4 ด้านทักษะการบริหารจัดการ 

1.4.1 ท างานเป็นทีมรว่มกบับคุลากรทางดา้นสขุภาพในการดแูลผูป่้วยและพฒันาองคก์ร 

1.4.2 ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบจดัการขอ้มลูในการดแูลผูป่้วย จดัระบบปฏิบตัิงาน ตลอดจนการ

พฒันาวิชาชีพ 

1.4.3 จัดระบบการดูแลรักษาผู้ป่วย การท างานของทันตบุคลากร ตลอดจนสถานท่ีปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพ มีความปลอดภยั ปราศจากการตดิเชือ้และการแพรก่ระจายเชือ้ 

1.4.4 จดัระบบบรหิารความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

II ความรู้ความสามารถและความช านาญทางวิชาชีพ ( Professional competencies and proficiencies) 

        C = Competent, P = Proficient       

2.1 รวบรวมขอ้มลูจากการซกัประวตัทิางการแพทย ์การตรวจทางคลินิก การตรวจทางภาพรงัสี  การตรวจ
ทางหอ้งปฏิบตักิาร ประเมินสภาวะทางจิตใจ พฤตกิรรม สงัคม วิเคราะหแ์ละแปลผลขอ้มลูเพื่อใหก้าร
วินิจฉยั และการวางแผนการรกัษาทางศลัยศาสตรช์อ่งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (P) 
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2.2 รกัษาผูป่้วยท่ีไดร้บับาดเจ็บบรเิวณฟันและกระดกูขากรรไกรสว่นรองรบัฟัน การหกัของกระดกูขากรรไกร
และใบหนา้ รวมทัง้การบาดเจ็บของเนือ้เย่ือออ่นใบหนา้ท่ีไมซ่บัซอ้น (P) 

2.3 รกัษาผูป่้วยท่ีไดร้บับาดเจ็บบรเิวณกระดกูขากรรไกรและใบหนา้ และการบาดเจ็บของเนือ้เย่ืออ่อน
ใบหนา้หลายต าแหนง่ หรือมีการบาดเจ็บของอวยัวะส าคญัขา้งเคียง (C) 

2.4 รกัษาผูป่้วยท่ีมีการตดิเชือ้บริเวณชอ่งปากและใบหนา้ท่ีไมซ่บัซอ้น (P) 
2.5 รกัษาผูป่้วยท่ีมีการตดิเชือ้บริเวณชอ่งปากและใบหนา้หลายต าแหนง่หรือมีความผิดปกตขิองระบบตา่งๆ

ของรา่งกายรว่มดว้ย (C) 
2.6 รกัษาผูป่้วยท่ีมีรอยโรคหรือพยาธิสภาพ ถงุน า้รวมทัง้เนือ้งอกไมร่า้ยแรงของชอ่งปาก ขากรรไกรและ

ใบหนา้ตลอดจนผา่ตดัเสรมิสรา้งท่ีไมซ่บัซอ้น (P) 
2.7 รกัษาผูป่้วยท่ีมีรอยโรคหรือพยาธิสภาพ ถงุน า้ รวมทัง้รอยโรคท่ีไมร่า้ยแรงของช่องปาก ขากรรไกรและ

ใบหนา้ ตลอดจนผ่าตดัเสรมิสรา้งชนิดซบัซอ้น 
2.8 จดัการใหผู้ป่้วยมะเรง็ชอ่งปากไดร้บัการรกัษา ตลอดจนไดร้บัการผา่ตดัเสรมิสรา้ง (P) 
2.9 รกัษาผูป่้วยท่ีมีความเจ็บปวดบรเิวณช่องปาก ใบหนา้และขากรรไกร (Orofacial pain) รวมทัง้รกัษาโรค

ของขอ้ตอ่ขากรรไกรแบบไม่ผา่ตดั (C) 
2.10 รกัษาโรคและความผิดปกตขิองขอ้ตอ่ขากรรไกรดว้ยการผ่าตดั (C) 
2.11 รกัษาผูป่้วยท่ีมีความผิดปกติของกระดกูขากรรไกรและใบหนา้ (dentofacial deformity) โดยการผา่ตดั 

(P) 
2.12 รกัษาผูป่้วยท่ีมีความผิดปกติของกระดกูขากรรไกรและใบหนา้ ดว้ยวิธีอ่ืน เชน่ distraction 

osteogenesis และ adjunctive treatment (C) 
2.13 ผา่ตดัปลกูถ่ายกระดกูเพ่ือรกัษาสนัเหงือกโหว่ (alveolar cleft) (P) 
2.14 รกัษาผูป่้วยปากแหวง่เพดานโหว่โดยการผา่ตดั ตลอดจนการแกไ้ขความผิดปกตขิองกระดกูใบหนา้และ

ขากรรไกรในผูป่้วยดงักลา่ว (C) 
2.15 ท าศลัยกรรมเล็กในช่องปาก (P) 
2.16 ท าศลัยกรรมเพ่ือการใสฟั่นปลอม (preprosthetic surgery) (P) 
2.17 ท าศลัยกรรมรากฟันเทียม (P) 
2.18 ท าศลัยกรรมรากฟันเทียมในบรเิวณท่ีมีกระดกูฝ่ออยา่งรุนแรงหรือหลายต าแหนง่ (C) 
2.19 ควบคมุความเจ็บปวดและลดความกงัวลใหผู้ป่้วย (P) 
2.20 รกัษาโรคในโพรงอากาศแม็กซิลลาท่ีมีสาเหตจุากฟัน (P) 



4 
 

2.21 รกัษาโรคของตอ่มน า้ลายขนาดเล็กดว้ยวิธีผา่ตดั (P) 
2.22 รกัษาโรคของตอ่มน า้ลายขนาดใหญ่ดว้ยวิธีผา่ตดั (C) 
2.23 รกัษาทางศลัยกรรมชอ่งปากและแม็กซิลโลเฟเชียลใหแ้ก่ผูป่้วยท่ีมีโรคทางระบบ (P) 
2.24 ดแูลรกัษาผูป่้วยท่ีเกิดภาวะฉกุเฉินทางศลัยกรรม จดัการทางเดนิหายใจ ( airway management )ทัง้

โดยการผา่ตดัหรือไมผ่า่ตดั( surgical and non-surgical) และกูชี้พพืน้ฐาน (Basic Life Support ,BLS) 
(P) 

2.25 ท าการชว่ยชีวิตขัน้สงูใหก้บัผูป่้วยท่ีไดร้บัการบาดเจ็บ (Advance Traumatic Life Support, ACLS )และ
กูชี้พขัน้สงู (Advance Cardiovascular Life Support, ATLS) (C) 

2.26 วินิจฉยั และจดัการภาวะแทรกซอ้นทางศลัยกรรมชอ่งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (P) 
 
 
    


