
เกณฑม์าตรฐานผูส้  าเรจ็หลกัสตูรการฝึกอบรมทนัตแพทยป์ระจ าบา้น 
เพ่ือวฒุิบตัรแสดงความรูค้วามช านาญ 

ในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขาทนัตกรรมประดษิฐ์ 
ราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์หง่ประเทศไทย 

 เม่ือสิน้สุดการฝึกอบรมทันตแพทยป์ระจ าบา้นพ่ือวุฒิบตัรแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบ
วิชาชีพทนัตกรรมสาขาทนัตกรรมประดิษฐ์ ทนัตแพทย ์ประจ าบา้นตอ้งมีความเป็นวิชาชีพ (Professionalism) มี
ความสามารถทางวิชาชีพ (Professional competencies)  และ ความช านาญทางวิชาชีพ (Professional 
proficiencies) ดงัตอ่ไปนี ้
1.ความเป็นวิชาชีพ (Professionalism)  
1.1 ดา้นคณุธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

1.1.1 ปฏิบตัตินอยา่งมีคณุธรรม จรยิธรรม และประพฤติตนตามจรรยาบรรณแหง่วิชาชีพทนัตกรรม 
1.1.2 ปฏิบตัตินดว้ยความซ่ือสตัย ์สจุรติ รบัผิดชอบ ตลอดจนผดงุเกียรติแหง่วิชาชีพ 
1.1.3 ปฏิบตัติามขอ้บงัคบั ระเบียบ และขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ 
1.1.4 ตระหนกัถึงประโยชนแ์ละสิทธิของผูป่้วยเป็นส าคญั และด าเนินการดแูลรกัษาผูป่้วยอยา่งมีมาตรฐาน

ถกูตอ้งตามหลกัวิชาการ และดว้ยจิตใจความเป็นมนษุย ์
1.1.5 ตระหนกัถึงขอ้จ ากดั และระดบัสมรรถนะของตน รวมทัง้พิจารณาปรกึษาและ/หรือสง่ตอ่ผูป่้วยใหไ้ดร้บั

การดแูลรกัษาอย่างเหมาะสม 
1.1.6 ตระหนกัถึงความส าคญัและมีสว่นรว่มในการพฒันาองคก์รวิชาชีพ 

1.2 ดา้นทกัษะการส่ือสาร 
1.2.1 ซกัถาม พดูคยุ อธิบาย หรืออภิปรายกบัผูป่้วยอย่างเหมาะสมเพ่ือน าไปสูก่ารดแูลท่ีสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการและความคาดหวงัของผูป่้วย รวมถึงสอดคลอ้งกบัหลกัวิชาการ 
1.2.2 ส่ือสาร ปฏิสมัพนัธก์บัผูป่้วย ผูร้ว่มงาน และสาธารณชนอยา่งเหมาะสม ดว้ยความสภุาพ นุม่นวล และ

ใหเ้กียรติ 
1.2.3 ถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะในสาขาทนัตกรรมประดิษฐ์แก่บคุลากรในวิชาชีพ และ/หรือ สาธารณชน

ตามความเหมาะสม 
1.3 ดา้นทกัษะทางปัญญา 

1.3.1 ตระหนกัถึงการเรียนรูต้ลอดชีวิต ด าเนินการพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง เพื่อรกัษาคณุภาพในการดแูล
ผูป่้วย 

1.3.2 สืบคน้ ประเมิน วิเคราะห ์สงัเคราะหข์อ้มลูจากแหลง่ตา่งๆ อยา่งมีวิจารณญาณ และน าไปประยกุตใ์น
การดแูลผูป่้วยอย่างเหมาะสม 
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1.3.3 รวบรวมและประเมินข้อมูลทางวิชาการ น าเสนอขอ้มูลดว้ยการเขียน และ/หรือ ดว้ยวาจา รวมทั้ง
อภิปรายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.3.4 พฒันาองคค์วามรูด้ว้ยการศกึษา คน้ควา้ หรือ วิจยั ใหเ้ทา่ทนัตอ่ความกา้วหนา้ทางวิชาการและ
เทคโนโลยีในสาขาทนัตกรรมประดษิฐ์หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.3.5 รายงานผลการวิจยัดว้ยการน าเสนอดว้ยวาจาในท่ีประชมุ หรือดว้ยการเขียนรายงานเพ่ือการตีพิมพใ์น
วารสารระดบัชาตหิรือนานาชาต ิ

1.4 ดา้นทกัษะการบรหิารจดัการ 
1.4.1 ท างานเป็นทีมรว่มกบับคุลากรทางสขุภาพในการดแูลผูป่้วยและพฒันาองคก์ร 
1.4.2 ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและระบบจดัการขอ้มลูในการดแูลผูป่้วย จดัระบบปฏิบตังิาน ตลอดจนการ

พฒันาวิชาชีพ 
1.4.3 จดัระบบการดแูลรกัษาผูป่้วย การท างานของทนัตบคุลากร ตลอดจนสถานท่ีปฏิบตังิานใหมี้

ประสิทธิภาพ มีความปลอดภยั ปราศจากการตดิเชือ้และแพรก่ระจายเชือ้ 
1.4.4 จดัระบบบรหิารความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
II ความรู้ความสามารถและความช านาญทางวิชาชีพ 
(P) = Proficient  (C) = Competent 
2.1 จดัการผูป่้วย ท่ีเกิดภาวะฉกุเฉินทางการแพทยใ์นคลินิกทนัตกรรม (C) 
2.2 รวบรวมขอ้มลูจาการซกัประวตัิทางการแพทย ์และทนัตกรรม การตรวจทางคลินิก ประเมินสภาวะทางจิตใจ 
พฤติกรรม สงัคม วิเคราะหแ์ละแปลผลขอ้มูลเพ่ือระบุความสมัพนัธข์องขอ้มูลท่ีไดต้่อการ รกัษาทางทนัตกรรม
ประดษิฐ์ (P) 
2.3 ตรวจ ทดสอบ และแปลผลเพ่ือวินิจฉยัสมฏุฐาน (etiology) และวินิจฉยัแยกโรค (different diagnosis)  
ท่ีเกิดจากการสญูเสียฟันธรรมชาต ิและอวยัวะของชอ่งปากท่ีเก่ียวขอ้ง (P) 
2.4 วางแผนการรกัษาทางทนัตกรรมประดษิฐ์ใหเ้หมาะสมกบัสภาวะของโรค หรือปัญหาของผูป่้วย (P) 
2.5 บูรณะสภาพในช่องปาก โดยวิธีทนัตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น (fixed prosthodontics) ดว้ยการท าครอบฟัน 
และ/หรือสะพานฟันบนฟันธรรมชาต ิหรือบนรากฟันเทียม หรือบนฟันท่ีผา่นการรกัษาคลองรากฟัน (C) 
2.6 บูรณะสภาพในช่องปาก ดว้ยฟันเทียมทัง้ปาก (complete denture) หรือฟันเทียมทับราก (over denture) 
บนรากฟันธรรมชาต ิหรือบนรากฟันเทียม (C) 
2.7 บูรณะสภาพในช่องปาก ดว้ยฟันเทียมบางส่วนถอดได ้(removable partial denture) บนฟันธรรมชาติ หรือ
บนรากฟันเทียม (C) 
2.8 บรูณะฟ้ืนฟูสภาพในช่องปาก จากเหตฟัุนสึกมาก (severe attrition) เหตนุอนกดัฟัน (bruxism) หรือสญูเสีย
ฟันธรรมชาตจินมีปัญหาซบัซอ้น (C) 
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2.9 บรูณะฟัน และสภาพในช่องปาก เพ่ือความสวยงาม (esthetics) บนฟันธรรมชาติ หรือบนรากฟันเทียม โดย
การท าครอบฟัน สะพานฟัน อดุฝัง (inlay) ครอบฝัง (onlay) และวีเนียร ์(veneer) ดว้ยวสัดสีุเหมือนฟัน (C) 
2.10 เลือกใชว้สัดทุางทนัตกรรมใหเ้หมาะสมกบัการบรูณะฟัน และสภาพในชอ่งปาก (C) 
2.11 ปรบัแตง่ฟันเทียมตดิแนน่ ฟันเทียมถอดได ้ใหเ้ขา้กบัสภาพการสบฟันของผูป่้วยอยา่งมีประสิทธิภาพ (C) 
2.12 รกัษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ในฟันท่ีมีโรคปริทันตร์่วม โดยปรึกษากับทันตแพทยผ์ูช้  านาญทางปริทันต
วิทยา (P) 
2.13 รกัษาทางทนัตกรรมประดิษฐ์ในฟันท่ีผ่านการรกัษาคลองรากฟัน โดยปรกึษากับทนัตแพทยผ์ูช้  านาญทาง
วิทยาเอ็นโดดอนต ์(P) 
2.14 จดัการใหผู้ป่้วยท่ีมีโรคทางระบบแบบซบัซอ้น (complex medically compromised patient) หรือผูส้งูอาย ุ
ไดร้บัการรกัษาทางทนัตกรรมประดิษฐ์ ตามความเหมาะสม (C) 
2.15 รกัษาทางทนัตกรรมประดิษฐ์บนรากฟันเทียม โดยการวางแผนการรกัษารว่มกบัทนัตแพทยผ์ูช้  านาญทาง
ปรทินัตวิทยา และ/หรือทางศลัยศ์าสตรช์อ่งปาก และ/หรือทางรงัสีวิทยา (C) 
2.16 ติดต่อส่ือสาร ปรกึษา ประสานงาน ตลอดจนจดัการใหผู้ป่้วยทางทนัตกรรมประดิษฐ์ไดร้บัการดแูล รกัษา 
และ/หรือรกัษารว่มจากทนัตแพทย/์แพทยผ์ูช้  านาญในสาขาอ่ืนตามความจ าเป็น (C) 
2.17 ตรวจ ระบแุละแกไ้ขความผิดพลาดระหวา่งการรกัษา (P) 
2.18 ประเมินผลการรกัษา และหาสาเหตขุองความลม้เหลวในการรกัษา (P) 
2.19 บนัทึกขอ้มลูผูป่้วยอย่างครบถว้น เป็นระบบ สามารถน ามาใช้ในการประเมินผลการรกัษาและวางแผนการ
ดแูลอยา่งตอ่เน่ือง (C) 
 


